
الخميس  30  سبتمبر 2010 37اقتصاد

امس تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة االس���هم املتداولة بنسبة 
124.9% ببلوغها 109.2 ماليني دينار، في حني ارتفعت كمية االسهم 
املتداولة بنسبة 79.4% حيث بلغت 396.5 مليون سهم، أما الصفقات 
فارتفعت بنس���بة %79.7 

حيث بلغت 7115 صفقة.
الت���داول على  وجرى 
أسهم 135 سهما من أصل 
211 سهم ش���ركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 70 
ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 34 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 31 شركة عند 
معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع املاضي.
وتصدر قطاع االستثمار 
النشاط في جلسة تداوالت 
األمس بكمية تداول حجمها 
119.5 مليون سهم نفذت من 
خالل 1869 صفقة قيمتها 

تخ��طى على أثرها مستوى 500 فل��س ليبلغ 510 ف��لوس، وه��و 
ما انعكس بش����كل ايجابي على االس����هم املرتبطة، حيث ارتفعت 
اسهم الوطنية الع���قارية مبقدار 4 فلوس وامل�عادن وبيان ومركز 

سلطان بواقع فلسني لكل 
سهم.

مؤشرات السوق

ومع القفزة التي حققتها 
مؤشرات الس���وق أغلق 
ارتفاع  العام على  املؤشر 
0.85% بإقفاله عند مستوى 
6.928.5 نقطة مرتفعا 58.3 
نقطة، فيما ارتفع املؤشر 
الوزن���ي بنس���بة %2.41، 
بإقفال���ه عن���د مس���توى 
460.73 نقطة مرتفعا 10.85 

نقطة.
وش���هد أداء املتغيرات 
الثالثة في جلسة تعامالت 

»زين« تقود السوق الرتفاع قياسي في جلسة استثنائية
والمؤشر العام يتخطى حاجز الـ 6900 نقطة

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
64.8 ملي���ون دينار على 59.3% م���ن إجمالي القيمة 
وهي زين وبرقان وبوبيان والوطني واالس���تثمارات 

الوطنية واجيليتي.
  تصدرت قيمة تداول سهم بنك زين األسهم املتداولة 

بـ 36.04 مليون دينار متثل 32.9% من إجمالي القيمة.
  تصدر مؤش���ر قطاع اخلدمات قطاعات الس���وق 
املرتفعة بواقع 126 نقطة، تاله مؤش���ر قطاع االغذية 
بواقع 1097 نقطة، أما مؤش���ر قط���اع البنوك فارتفع 
بواقع 106.9 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة 

ارتفاعا بواقع 67 نقطة. ت
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14.6 ماليني دينار.
وجاء قط���اع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية ت���داول حجمها 90.2 
مليون س���هم نفذت من خالل 2086 

صفقة قيمتها 45.8 مليون دينار.
وحل قط���اع العقارات في املركز 
الثالث بكمي���ة تداول حجمها 72.01 
مليون س���هم نفذت من خالل 626 

صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار.
وحل قطاع البنوك في املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 35.8 مليون سهم 

نفذت من خالل 777 صفقة بقيمة 22.07 مليون دينار.

آلية التداول

تراجع قطاع البنوك عن تصدره لقطاعات السوق من حيث قيمة 
التداول في جلسة تداوالت امس، حيث بلغت نسبة استحواذه %20.2 
من الس���يولة، وارتفع سهم الوطني الى مستوى دينار و480 فلسا 
على اثر زيادة قيمته مبقدار 40 فلس���ا، بع���د تداوالت جيدة بلغت 
كمياتها 3.9 ماليني س���هم بقيمة 5.7 ماليني دينار، اما س���هم بيتك 
فاس���تقر عند مستوى إغالقه الس���ابق دينار و140 فلسا وذلك بعد 
تداول 2.7 مليون س���هم بقيمة 3.04 ماليني دينار، اما س���هم برقان 
فارتفع مبقدار 10 فلوس وصل على اثرها الى مس���توى 470 فلسا 
بعد مواصلة نش���اطه الكبير، اذ مت تداول 15.9 مليون س���هم بقيمة 
7.3 ماليني دينار، فيما ارتفع س���هم بوبيان مبقدار 10 فلوس وصل 
على اثرها ملستوى 600 فلس، وارتفع سهم الدولي مبقدار 5 فلوس 
ليصل الى مس���توى 280 فلس���ا، فيما ارتفع سهم اخلليج بواقع 5 

فلوس ليبلغ مستوى 490 فلسا.
واستحوذ قطاع االستثمار على 13.3% من اجمالي السيولة، وارتفع 
سهم االستثمارات بواقع 25 فلسا باحلد االعلى بعد تداوالت نشطة 
بلغت 12.4 مليون س���هم بقيمة 4.5 ماليني دينار، كذلك ارتفع سهم 
الساحل باحلد االعلى بواقع 10 فلوس ليصل الى 128 فلسا بعد تداول 
17.1 مليون س���هم بقيمة 2.1 مليون دينار، اما سهم املشاريع فأغلق 
عند مس���توى اغالقه السابق بعد تداوالت نشطة، اذ مت تداول 2.08 

مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.

الصناعة والخدمات

ارتفع سهم مجموعة الصناعات بواقع 10 فلوس نتيجة عمليات 
شراء قوية شهدها السهم، اذ مت تداول 7.04 ماليني سهم بلغت قيمتها 
2.7 ماليني دينار، اما س���هم انابيب فارتفع باحلد االعلى مبقدار 25 

فلسا بعد تداول 12.8 مليون سهم بقيمة 4.1 ماليني دينار.
اما س���هم زين قائد الس���وق في جلسة امس فارتفع مبقدار  100 
فلس، ليبلغ مستوى دينار و360 فلسا بعد تداول 27.3 مليون سهم 
بقيمة 36.04 مليون دينار، فيما واصل سهم »اجيليتي« ارتفاعاته 
الكبيرة بواقع 15 فلسا للجلسة الثانية على التوالي ليصل الى مستوى 
510 فلوس متجاوزا مستوى 500 فلس بعد تداول 8.9 ماليني سهم 

بقيمة 4.5 ماليني دينار.

شريف حمدي
شهدت جلسة تعامالت أمس في 
سوق الكويت لألوراق املالية حتوال 
العاشرة و50  جذريا عند الساعة 
دقيقة تقريبا، حيث بدأت عمليات 
شراء ملحوظة على سهم زين الذي 
ارتفع بشكل تدريجي الى ان وصل 
الى احلد األعلى في جلس����ة أمس 
مس����جال أعلى مس����توى له منذ 4 
اشهر، وهو االمر الذي انعكس على 
االسهم املرتبطة مثل الساحل واملال 

واالغذية واالستثمارات الوطنية واالنابيب فضال عن السورية، وذلك 
بعد تباين واضح في االداء، حيث بدأت اجللس����ة بشكل اعتيادي 
من خالل عمليات شراء انتقائية لبعض االسهم خاصة في القطاع 
البنكي فضال عن عدد من االسهم النشطة مضاربيا في القطاعات 
املختلف����ة تزامن معها عمليات بيع جلني االرباح وهو ما أدى الى 
تذبذب مؤشري السوق بني االرتفاع واالنخفاض في النصف االول 

من اجللسة ولكن بشكل محدود.
وظهر جليا انه كلما زاد االقبال على سهم زين من خالل عمليات 
الشراء املليونية للسهم الذي بلغ احلد االعلى عند الساعة الثانية 
عش����رة تقريبا بارتفاعه مبقدار 100 فلس زاد االقبال على االسهم 
املرتبطة به لدرجة انها ارتفعت كلها باحلد االعلى مع قرب اقفاالت 

جلسة تداوالت أمس.
وكان لوقع املعلومات الواردة عبر وس����ائل االعالم ان ش����ركة 
اتصاالت االمارات تقدمت بعرض لش����راء حصة 46% من اس����هم 
ش����ركة زين بسعر 1.7 دينار، األثر األكبر في التحول الكبير الذي 
شهده السوق في جلسة امس القياسية والتي حتققت فيها مكاسب 
كبيرة وكثيرة للسوق، حيث أدى حترك االسهم الثقيلة الى ارتفاع 
قياسي في املؤش����ر الوزني الذي جتاوز ال� 10 نقاط، كذلك القفزة 
الهائلة في قيمة التداول التي جتازوت حاجز ال� 100 مليون دينار 
واقتربت من 110 ماليني دينار وهو مستوى غاب كثيرا عن سوق 
الكويت املالي، باالضافة الى ذلك تخطى املؤش����ر العام للس����وق 

مستوى 6800 نقطة واستقر فوق مستوى 6900 نقطة.
ورغم ان الس����وق كان مرشحا لالرتفاع في اجللسات االخيرة 
املتبقية من االس����بوع اجلاري وال����ذي تتزامن نهايته مع اقفاالت 
الربع الثالث، إال ان االرتفاع واالرقام القياسية التي حتققت فاقت 
توقعات اكثر املتفائلني بالسوق، حيث شهدت اجللسة ارتفاعات 
ملحوظ����ة لكثير من االس����هم الثقيلة، حيث ارتفعت اس����هم زين 
والكابالت وبورتالند مبقدار 100 فلس والوطني 40 فلسا واالتصاالت 

واملشتركة مبقدار 20 فلسا.
فيما كان س����هم بيتك هو الوحيد من االسهم الدينارية الذي لم 
يحقق مكاس����ب في جلس����ة امس، حيث غلب على أدائه التراجع 
طيلة اجللس����ة مبقدار 20 فلسا واستمر على هذا احلال حتى آخر 
3 دقائق التي شهدت تقليصا خلسائر السهم ليقفل عند مستوى 

إغالقه السابق.
وحتسن أداء س����هم أج�يل��يتي الذي ارتفع مب��قدار 15 فل��سا 

استحواذ أسهم 6 
شركات على 64.8 
مليون دينار تمثل 
59.3% من إجمالي 
القيمة

األسهم الثقيلة تزيد 
مكاسب المؤشر 

الوزني 10.85 نقاط 
بنسبة 2.4% ليعوض 

خسائره االخيرة

)محمد ماهر(»زين« تشعل حركة االتصاالت في السوق

المؤشر العام 58.3 نقطة 
وتداول 396.5 مليون سهم 
قيمتها 109.2 ماليين دينار

ارتفاع

»الدولية لالستثمار«: ديوننا قابلة للهيكلة 
وأغلب الخسائر جاءت من انخفاضات األصول

إطفاء الخسائر وخفض رأس المال إلى 20.1 مليون دينار

عق����دت املجموع����ة الدولي����ة 
العمومية  لالس����تثمار جمعيتها 
العادية وغير العادية للشركة أمس 
في مقر شركة املجموعة الدولية 
لالستثمار وبحضور بلغ نسبته 

.%69.67
وقال����ت الش����ركة ف����ي بيان 
صحاف����ي ان اجلمعية العمومية 
اعتمدت البيانات املالية واملوازنة 
العامة وحساب األرباح واخلسائر 
للسنة املالية املنتهية في ديسمبر 
2009 كما اقرت اجلمعية توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن العام املاضي، واعتمدت كافة 
بن����ود جدولي أعم����ال اجلمعية 
العادي����ة وغير العادي����ة، والتي 
من أهمها انتخ����اب مجلس إدارة 
جديد مشكل من شركة املشروعات 
الكبرى العقارية � جراند وشركة 
طاقات القابضة وشركة مجموعة 
املستثمرون وشركة آجال القابضة 
وش����ركة التكافل الدولية وقد مت 
انتخاب كل من املجموعة اخلليجية 
للمال، وش����ركة مي����رج كابيتال 

كعضوي احتياط.
وبهذه املناسبة أوضحت الشركة 
انه مت العمل خالل الفترة املاضية 
على ترتيب األوراق داخل الشركة 

وان انعق����اد اجلمعية العمومية 
املبذولة  يأتي تتويجا للجه����ود 
لتصحي����ح األوض����اع ومجابهة 
التداعيات والتحديات التي فرضتها 
البيان ان  املالية. وأضاف  األزمة 
الشركة متكنت منذ اندالع األزمة 
قبل عامني من مواصلة الصمود 
والعمل على ترتيب أولوياتها فيما 
يتعلق بشركاتها التابعة والزميلة 
في الداخل واخلارج ووضع خطة 
للتخارج من بعضها واإلبقاء على 
اخرى تناسب تطلعات وتوجهات 

املرحلة املقبلة.
وأكد البيان أن أغلبية اخلسائر 
التي حققتها الشركة امنا هي ناجمة 
عن انخفاضات حادة أصابت أصولها 
واستثماراتها في كل األسواق التي 
تتواجد فيها هذه االستثمارات، ولم 
تكن املجموعة الدولية استثناء عما 
أصاب العالم اجمع،  وأشار البيان 
الى أن الشركة ستعمل على إطفاء 
خسائرها املتراكمة، وهو ما يجعل 
الشركة أكثر مرونة وإيذانا بإعالن 
عهد جديد، مبجموعة من األصول 
املتنوعة األنش����طة وبتوجهات 
واستراتيجيات تهدف الى تعزيز 
وتعظيم االعتماد على فرص ذات 
تدفق نقدي إيجابي كمحور أساسي 

املباش����رة  مكمل لالس����تثمارات 
املتناغمة مع م����ا فرضته األزمة 
من حتديات وتغيرات في مناذج 

العمل املالي واالستثماري.
واك����د البيان على أن ما يدعو 
للتفاؤل واألمل الكبير هو أن اجلزء 
األكبر من ديون املجموعة الدولية 
محص����ور في صك����وك مضاربة 
إسالمية، وقد مت تكليف احد بيوت 
العاملية )KPMG( للعمل  اخلبرة 
على إع����ادة هيكلة هذه الصكوك 
بالتعاون مع حاملي هذه الصكوك، 
كما ان جزءا من الشركات التابعة 
والزميلة التي حتت مظلة املجموعة 
هي أصول ح����رة وغير مرهونة، 
مم����ا يؤكد ق����درة املجموعة على 
مواجهة التحديات من أجل التعافي 
من األزمة بعد استكمال سلسلة 

إجراءات إعادة الهيكلة.
الش����ركة خالل  هذا، وتعتزم 
الفترة املقبلة بذل كل اجلهود من 
أجل إعادة سهم الشركة الى التداول 
بعد إمتام إجراءات خفض رأس املال 
وإطفاء االحتياطيات والعالوات 
في اخلسائر املتراكمة، مشيرة الى 
أن البيانات املالية لفترة النصف 
األول مت إرسالها الى البنك املركزي 

وننتظر موافقاته عليها.

أقرت اجلمعية العمومية املوافقة على إطفاء 
اخلسائر املتراكمة في ميزانية الشركة والبالغة 
قيمتها 40.671.071 دينارا وفقا للبنود التي جاءت 

على موقع سوق الكويت لألوراق املالية: 
أوال: تخفيض رأس����مال الش����ركة الستخدام 
أسهم اخلزينة )اسهم الشركة املشتراة( حسب 
اآللية اآلتية:  تخفيض رأس����مال الشركة من عدد 
456.703.500 سهم مبا قيمته 45.670.350 دينارا 
الى عدد 449.774.531 سهما مبا قيمته 44.977.453 
دينارا، وذلك عن طريق استخدام عدد 6.928.969 
س����هما من اسهم اخلزينة البالغ قيمتها االسمية 
692.897 دين����ار تخفيض عالوة االصدار البالغ 
قيمته����ا 4.327.600 دينار مبقدار ما يخصها من 
قيمة اسهم اخلزينة املستخدمة في تخفيض رأس 
املال مبا قيمت����ه 65.657 دينارا لتصبح قيمتها 
4.261.943 دينار، إطفاء الرصيد املتبقي من تكلفة 
اسهم اخلزينة التي مت استخدامها في تخفيض رأس 
املال والبالغ قيمتها 528.434 دينارا من حساب 

االحتياطي االختياري لتصبح قيمته 4.046.565 
دينارا وإطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة مببلغ 
15.880.375 دينار حسب اآللية  التالية:  االحتياطي 
االختياري مببلغ 4.046.565 دينارا واالحتياطي 
القانوني مببلغ 7.571.867 دينارا وعالوة االصدار 
مببلغ 4.261.943 دينارا وتخفيض رأسمال الشركة 
مببلغ 24.790.696 دينارا حسب اآللية التالية:  
املوافقة على تخفيض رأس����مال الشركة مببلغ 
44.977.453 دينارا موزعة على 449.774.531 سهما 
الى 20.186.757 دينارا موزعة على 201.867.571 
سهما إلطفاء املتبقي من اخلسائر املتراكمة والبالغة 

قيمتها 24.790.696 دينارا.
كما متت املوافقة على تعديل املادة رقم 6 من 
عقد التأسيس واملادة رقم 5 من النظام االساسي 
واملتعلق برأس املال:  ليصبح النص بعد التعديل 
كالتالي: حدد رأسمال الشركة مببلغ 20.186.757 
دينارا موزعة على 201.867.571 سهما   قيمة كل 

سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية.

عموميتها اعتمدت البيانات المالية لعام 2009

المباركي: »دانة الصفاة العقارية« تسعى
للدخول في مشاريع خالل الفترة المقبلة

عاطف رمضان
أقرت الجمعية العمومي���ة العادية وغير العادية 
لشركة دانة الصفاة العقارية تخفيض رأسمال الشركة 
من 55 مليون دينار إلى 26 مليون دينار وذلك لعدم 
االكتتاب في األس���هم التي خصصت لزيادة رأسمال 

الشركة في 5 أغسطس 2008.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الش���ركة يوسف 

المبارك���ي في تصريح���ات صحافية عق���ب انتهاء 
عمومية الش���ركة التي عقدت بنسبة ح�ضور بلغت 
99% أن توقيت طرح االكتتاب لم يكن موفقا، لكونه 
سبق بداية األزمة بشهر واحد، مش��يرا إلى أن »دانة 
الصفاة« تركز في أنشطتها على قط��اعي الع��قارات 
التجارية واالستثمارية وتسعى للدخ�ول في ع��دة 

م��شاريع.

وتطرق المباركي خ���الل تصريحه إلى برج مقر 
مجموعة شركات الصفاة في منطقة حولي الذي يقع 
على شارع بيروت مقابل نادي القدسية ويتكون من 17 
طابقا ومجمع تجاري يضم 4 طوابق محالت تجارية 
قائال: الشركة بدأت بتأجير المجمع بمساحات مختلفة 
بسعر 30 دينارا للمتر المربع، مبينا أن المجمع صمم 

وفقا ألحدث التصاميم وأفضل المعايير الفنية.

عموميتها خفضت رأسمالها من 55 إلى 26 مليون دينار

»فاست تلكو« تطرح الجيل الجديد من خدمات
التراسل المرئي عن بعد للمرة األولى في الكويت

الصناعة الفندقية رغم أنها سوف 
تقلل من عدد النزالء من خالل 
خفض عدد املؤمترات والتي تعد 
الش����ركات  واحدة من كبريات 
التي تقدم خدم����ات االتصاالت 

في الكويت.
ومن جهت����ه أوضح العضو 
املنتدب ملنطقة الشرق االوسط 
وش����مال افريقيا لش����ركة تاتا 
لالتصاالت رض����وان املوصلي 
أن الش����ركات تسعى باستمرار 
لتحس����ني التع����اون عبر نظام 
تكنولوجي عاملي مع املوظفني 
والعم����الء واملوردين ومقدمي 
اخلدمات والش����ركاء«. وأضاف 
ان خدمة »التليبريزنس« تسهل 
تبادل األعمال وتساهم في تنمية 
العالقة بني الشركات والعمالء كما 
أنها ستساعد على تسريع حركة 
البيع، وحتسني إدارة املشاريع 
وتساعد على دمج املكاتب املتنقلة 
باإلضافة الى العديد من اخلدمات 

املتعلقة باألعمال.
ومن ناحيته قال املدير العام 
املسؤول لش����ركة سيسكو في 
الكويت هاني الكخن في تعليقه 
على طرح هذه اخلدمة »نعتقد 
أن طرح هذه اخلدمة في السوق 
بالتعاون مع فاست تلكو وفندق 
الشيراتون وشركة تاتا هو إجناز 
املقاييس لشركة سيسكو  بكل 

في منطقة اخلليج«.

عمر راشد
أزاحت »فاست تلكو« الستار عن 
إطالق أول مركز خلدمات التراسل 
عن بعد في الكويت ومنطقة اخلليج 
التحدث  إمكاني����ة  والتي توف����ر 
والتراسل املرئي عن بعد بالتعاون 
مع فندق شيراتون الكويت وشركتي 
»تاتا« و»سيسكو«، حيث ذكرت 
»فاست تلكو« أن اخلدمة اجلديدة 
والتي يطلق عليها »تيليبريزنس 
Telepresenc« هي اجليل اجلديد في 
تكنولوجي����ا خدمات االجتماعات 
املرئي����ة. وأوضح املدير العام في 
شركة »فاست تلكو« عمر الكعكي 
على هامش املؤمتر الصحافي الذي 
أقيم أمس بهذه املناس����بة أنه مع 
التطور الكبي����ر في وتيرة العمل 
الش����ركات  وإيقاع احلياة ولهفة 
واملؤسسات على حتقيق السرعة 
في اإلجناز وسباق الزمن والوقت، 
كانت هناك احلاجة إلى تأس����يس 
مرحلة جديدة من التطبيقات التي 

تخدم هذا التوجه اجلديد.
وقال الكعكي ان اجليل اجلديد 
من هذه النوعية من اخلدمات والذي 
يقام للمرة األولى في الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي يطرح 
نوعي����ة جديدة م����ن التجهيزات 
التي  التكنولوجي����ة املتط����ورة 
حتتويها قاعة االجتماعات ألكثر 

من شاشة عرض ضخمة.
الكعك����ي ان اخلدمة  وأضاف 

التكنولوجيا املبتكرة لألعمال، وهذه 
اخلدمة املميزة هي ترجمة ملساعي 
إدارة ش����ركة ستاروود من خالل 
فنادقها في توفير أحدث احللول 
والتطبيق����ات لعمالئها من رجال 
األعمال«. ولقد جاء ذلك التعاون 
املثمر من خ����الل اتفاق مبرم بني 
شركة تاتا وشركة ستاروود العاملية 
للفنادق واملنتجعات الشركة األم 
الكويت لتوفير  لفندق شيراتون 
هذه اخلدمة عبر فنادقها في مختلف 
انحاء العالم على سبيل املثال ال 
احلصر فندق لوميريديان ايتوال 
في باريس، فندق وابراج شيراتون 
نيويورك، فندق دبليو في شيكاغو 

والكثير غيرها.
وأضاف أبوش����عر ان التعاون 
مع شركة »فاست تلكو« سيدعم 

وأكد الكعكي أن التقنية احلديثة 
املميزة تختلف عن  لهذه اخلدمة 
التقني����ات التي س����بقتها مثل ال� 
)Video Conference( في عدد من 
اخلصائص تتمثل في: أن اخلدمة 
تعد اجليل اجلديد في مجال تقنية 
االجتماعات املرئية بوضوح شديد 
من خالل ثالث شاشات كبرى وثالث 
كاميرات عالية اجلودة توفر تغطية 
كاملة للقاع����ة مبا يتيح للطرفني 
تبادل املعلومات بينهما بسهولة، 
وما ال يتوافر في األجيال السابقة 

من هذه اخلدمات.
ومن ناحيته، أكد املدير اإلقليمي 
واملدير العام في فندق شيراتون 
الكويت فهد أبوشعر بأن شيراتون 
الكويت يلتزم بتقدمي أرقى معايير 
اخلدمة وتوفير أح����دث تقنيات 

اجلدي����دة )تيليبريزن����س( التي 
تطرحها فاس����ت تلكو هي نتاج 
التط����ور الطبيع����ي لتكنولوجيا 
االتص����االت واملعلوم����ات، فكلنا 
نعرف أهمية الوقت وسرعة اإلجناز 
لدى املؤسسات والشركات ورجال 

األعمال«.
وأوضح الكعكي أن اخلدمة التي 
ستطرحها من خالل قاعة محدثة 
ومطورة خصوصا بالتعاون مع 
الكويت، توفر  فندق ش����يراتون 
سرعات عالية عبر شبكة »تاتا« 
)TATA( العاملية، مش����يرة إلى أن 
التقنية التي تقدمها هذه اخلدمة 
ستتيح للش����ركات واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة عقد اجتماعاتهم 
اخلاصة في أكثر من موقع موزعني 

على 20 مدينة حول العالم.

)فريال حماد(جانب من املؤمتر الصحافي ويبدو عمر الكعكي متوسطا احلضور


