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بأعلى األســــعار التي وصلتها قبل األحداث السياسية في مصر وحتى 
أول ثالثة أيام من تداوالت االسبوع اجلاري جعلها محفزة للمضاربني، 
باإلضافة الى ذلك فإن أغلب الشركات التي أعلنت نتائجها املالية سوف 
توزع أرباحا، األمر الذي يتوقع ان يزيد من هامش السيولة املالية والتي 

يتوقع إعادة ضخ أغلبها في السوق مرة أخرى.

  آلية التداول

  حافظت أغلب أسهم البنوك على اسعارها باستثناء انخفاض سهمي 
بنك برقان وبنك اخلليج الذي شــــهد انخفاضا ملحوظا في سعره. فقد 
اســــتمرت عمليات الشراء على ســــهم البنك الوطني الذي حافظ على 
ســــعره مع توقعات بأن يشهد املزيد من االرتفاع االسبوع املقبل. كذلك 
استقر سعر سهم «بيتك» في تداوالت ضعيفة غلب عليها البيع من أحد 
املضاربني الذي قام بشــــراء سهم لوجستيك، واستقر أيضا سعر سهم 
البنك الدولي في تداوالت غلب عليها عمليات الشراء، خاصة ان السهم 

أسس على أسعار ما بني ٣٠٥ و٣١٠ فلوس.
  وحققت معظم اسهم الشــــركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة. فقد شهد سهم االستثمارات الوطنية انخفاضا في 
سعره في تداوالت غلب عليها عمليات البيع جلني األرباح، فيما حقق 
سهم الساحل للتنمية واالستثمار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، وتصعيدا للسوق، فقد مت تصعيد سهم مجموعة األوراق املالية 

٢١٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٤٦٢ صفقة قيمتها ٣٫٧ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٤٫٩ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٣٦٣ صفقة قيمتها ١٫٦ 

مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٥٫٩ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ٣٦٦ صفقة قيمتها ١٫٣ 

مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٥٫٧ ماليني ســــهم نفذت من خــــالل ١٤٩ صفقة قيمتها ٧٣٩ 

ألف دينار.

  ضعف الشراء

  اتســــمت حركة التداول بالضعف الشــــديد نتيجة أجواء احلذر في 
الشراء التي ســــادت أوساط املتداولني، واجتاه البعض منهم الى البيع 
جلني األرباح، األمر الذي دفع مؤشــــري السوق للتراجع أغلب مراحل 
التداول، ولكن عمليات التصعيد التي شهدتها بعض األسهم، خاصة في 
آخر عشر دقائق أدت الى تالشي خسائر مؤشري السوق والتحول الى 
االرتفاع، األمر الذي ولد شعورا باالطمئنان لدى غالبية املتداولني جتاه 
استمرار االجتاه الصعودي للسوق عقب العطلة. فرغم ضعف احملفزات 
العامة للسوق اال ان وصول العديد من األسهم ملستويات متدنية قياسا 

 البورصة تواصل االرتفاع وسط تعامالت حذرة
  وتصعيد «المشتركة» و«مجموعة األوراق» بالحد األعلى 

باحلد األعلى مطلوبا دون عروض في تداوالت ضعيفة حجمها ٥٠ ألف 
سهم فقط، كذلك األمر لسهم الدولية للتمويل الذي ارتفع باحلد األعلى 

في تداوالت ضعيفة.
  وحققت أغلب أســــهم الشــــركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشــــكل عام باســــتثناء التداوالت املرتفعة على سهم 

املستثمرون وسهم منازل.

  الصناعة والخدمات

  ســـجلت معظم اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باســـتثناء التداوالت املرتفعة على ســـهم منا 
القابضة الذي واصل االنخفاض باحلد األدنى معروضا دون طلبات 
ليتراجع السهم بنسبة أكثر من ١٠٠٪ منذ بداية األزمة السياسية في 
مصر والتي بدأ معها مسلسل هبوطه ألسباب خاصة بأرض العياط 
في مصر والتي جتري النيابة العامة في مصر حتقيقا في شـــأنها، 
استمرت حركة التداول ضعيفة على اسهم الشركات اخلدماتية مع 
ارتفاع اســـعار بعضها خاصة سهم املجموعة املشتركة الذي ارتفع 
باحلد األعلـــى مطلوبا دون عروض، كما ارتفع ســـهم زين مبقدار 

وحدتني في تداوالت محدودة نسبيا.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات على ٥٤٫٧٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها ١١٨ شركة. 

 هشام أبوشادي
  على الرغم من االنخفاض امللحوظ 
لقيمة تداوالت سوق الكويت لالوراق 
املالية في ختام تعامالت االسبوع أمس 
مقارنة بأول من أمس، اال ان مؤشري 
الســــوق واصال االرتفاع، خاصة في 
الدقائق العشــــر االخيرة التي حتول 
فيها مؤشرا السوق من االنخفاض الى 
االرتفاع، االمر الذي يعطي مؤشرات أن 
السوق سيبدأ رحلة الصعود امللحوظ 
عقــــب العطلة، بدعم مــــن التطورات 

االيجابيــــة املتوقعة لصفقة زين ـ اتصاالت، حيث تتردد معلومات بأن 
االسبوع املقبل سيشهد االعالن عن االنتهاء من عمليات الفحص النافي 
للجهالة وحتديد موعد لتوقيع الصفقة على ان تكون هناك مهلة تتراوح 
بني ٣ و٦ أشهر يتم خاللها قيام زين ببيع زين ـ السعودية، االمر الذي 
في حال حدوثه ســــيكون له انعكاس ايجابي على الســــوق، خاصة ان 
ذلك ســــيتزامن مع سعي أغلب املجاميع االســــتثمارية لتصعيد أسهم 
شركاتها خالل شهر مارس لتحسني نتائجها املالية في الربع االول من 

العام احلالي.
  وبشكل عام، فإن بعض األسهم شهدت عمليات جني ارباح، خاصة 
التي حققت مكاســـب ســـوقية ملحوظة أول من امس سواء األسهم 
القيادية في قطاع البنوك أو األســـهم الرخيصـــة، ورغم ذلك، فإن 
هناك قناعة بأن أســـعار األسهم وصلت ملستويات متدنية مشجعة 
للنشاط املضاربي، خاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن ارباح 
وتوزيعات جيدة وفي مقابل ذلك، فإنه اليزال هناك حوالي ٥٠٪ من 
الشركات لم تعلن عن نتائجها املالية، ومعظم هذه الشركات يتوقع 

أن تعلن عن خسائر.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشــــر العام للبورصة ١٤٫٥ نقطة ليغلق على ٦٤٨١٫١ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٢٢٪ مقارنة بأول من امس. كذلك ارتفع املؤشر الوزني 

١٫٧٥ نقطة ليغلق على ٤٥٣٫٠٢ نقطة.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٨٠٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ١٧٣٥ 

صفقة قيمتها ١٣٫٧ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١١٨ شركة من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، فقد 
ارتفعت أسعار أسهم ٢٩ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٤٠ شركة وحافظت 

أسهم ٤٩ شركة على أسعارها و٩٨ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٨٫١ ماليني 

سهم نفذت من خالل ٢٨٤ صفقة قيمتها ٥٫٧ ماليني دينار.
  وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 

 «زين» تواصل 
االرتفاع مع صعود 
بعض األسهم 
المرتبطة بها 

(سعود سالم)   بعض املتداولني يتابعون حركة األسهم 

 المؤشر ١٤٫٥ نقطة وتداول 
٨٠٫٢ مليون سهم قيمتها 

١٣٫٧ مليون دينار 

 ارتفاع 

 ٢٫٢ مليون دينار ربح «دانة الصفاة الغذائية» 

 .. و«رويترز»: ٤ عقبات تواجه الصفقة
  حتى اآلن.. وحلها صعب! 

ــة الصفاة» الغذائية  ــركة «دان  قال رئيس مجلس إدارة ش
ــركة اعتمد  ــي ان مجلس إدارة الش ــف الصقعب عادل يوس
ــمبر  ــركة عن الفترة املنتهية في ٣١ ديس البيانات املالية للش
٢٠١٠ حيث أظهرت النتائج النهائية حتقيق الشركة صافي ربح 
قدره ٢٫٢٦٩٫٧٦٧ مليون دينار مقابل ربح وقدره ٣٫٤١٦٫٨٠٩ 

ماليني دينار لنفس الفترة من العام السابق. 
ــي ان حقوق  ــح صحاف ــي في تصري ــح الصقعب   وأوض
ــاهمني حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ بلغت مبلغ ٤٣٫٣٩٤٫٠٤٢ مليون  املس
ــغ ٤٤٫٧١٦٫٨٧٨ مليون دينار لنفس الفترة  دينار مقارنة مببل
ــهم لعام ٢٠١٠ مبلغ  ــابق، كما بلغت ربحية الس من العام الس
ــا للسهم  ــهم مقارنة بربح قدره ١٢٫٠٩ فلس ٨٫٠٣ فلوس للس
لنفس الفترة من العام السابق، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 
عن عام ٢٠١٠ مبلغ ١٥٠ فلسا للسهم مقارنة مببلغ ١٥٥ فلسا 

للعام السابق. 

 رويترز: قال مصدر مطلع إن هناك ٤ عقبات 
ــركة زين إلى  تواجه إمتام صفقة بيع ٤٦٪ من ش
ــاالت، متوقعا صعوبة  ــة اإلمارات لالتص مؤسس

التغلب على هذه العقبات.
ــترط عدم الكشف    وأضاف املصدر الذي اش
ــات تتمثل في ضرورة  ــن هويته ان هذه العقب ع
ــعودية  ــع حصة زين البالغة ٢٥٪ في زين الس بي
ــم يتحقق اآلن  ــرط الذي ل ــرا أن هذا الش معتب
ــم صفقة «زين ـ  ــج» الذي لن تت ــو «ركن احل ه

اتصاالت» بدونه.
  وذكر أن ثاني هذه العقبات هو اقتراب موعد 
تطبيق قانون هيئة أسواق املال الذي يلزم اجلهة 
ــة بتقدمي  ــاالت» اإلماراتي ــترية وهي «اتص املش
ــا قدمته ملجموعة اخلرافي جلميع  عرض مثيل مل
ــيضيف مزيدا من  ــا س ــاهمي زين وهو م مس

التعقيد على الصفقة.
ــة الثالثة تتمثل في عدم متكن    وقال إن العقب
ــبة ٤٦٪ التي  ــة اخلرافي من جتميع نس مجموع
ــا أن العقبة  ــا اتصاالت حتى اآلن، مضيف طلبته
ــركة اتصاالت  ــة تتمثل في عدم إعالن ش الرابع
ــص النافي  ــوم انتهاء الفح ــة حتى الي اإلماراتي
ــراب املهلة التي  ــن رغم اقت ــة لدفاتر زي للجهال
ــة فبراير  ــي وهي نهاي ــركة اخلراف ــا ش حددته
ــاء الفحص النافي  ــد نهائي النته اجلاري كموع
ــيما وأن فبراير انتهى اليوم (أمس)  للجهالة الس
عمليا في الكويت بسبب العطالت الرسمية التي 

متتد حتى ٢٨ فبراير.
ــا أن تعلن  ــاالت» يجب عليه ــال إن «اتص   وق
ــتمرار قبولها لسعر ١٫٧٠٠ دينار لسهم  أيضا اس

زين بعد إمتام عملية الفحص. 

 «أدفانتج»: توقعات بنمو ثروات نساء الخليج
  من ٤٠ مليار دوالر إلى ١٠٠ مليار في ٢٠١١ 

بيوت السيدات اخلليجيات للحصول على أموالهن.
  وأشارت إلى أن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات 
اخلليجيات هو دفع البنوك احمللية اخلليجية إلى استثمار 
هذه الثروات، وفي الوقت نفسه حث السيدات اخلليجيات 
على دخول املشاريع طويلة املدى في البنية التحتية، وهو 
أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية إلقناعهن بهذا األمر، ألن 
النساء في املنطقة يفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهن 
أن استثماراتهن ستدر عائدا بقيمة معينة في نهاية العام، 

وليس على حسابات معقدة ال يقدرن على فهمها.
  من جانبــــه، يؤكد «البنك الدولــــي» أن إجمالي أرصدة 
السيدات السعوديات في املصارف احمللية يقدر بنحو ٦٠ 
مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما متلكه سيدات األعمال في 
اململكة يتجاوز ٤٥ مليار ريال في البنوك السعودية، بينما 
تبلغ قيمة االســــتثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 
١٢٠ مليار ريال، في حني أن ٢٠ ٪ من الســــجالت التجارية 
في السعودية بأســــماء نساء. وفي اإلمارات تشكل النساء 
أغلبية قوة العمل في القطاع املصرفي، كما يشكلن ٤٥٪ من 
املوظفني في (بنك الشارقة اإلسالمي)، حيث سجلت سيدات 
األعمال اإلماراتيات ظهورا فعليا في السنوات األخيرة، بلغ 
في القطاع املالي واملصرفي ٣٧٫٥٪، وفي قطاع التأمني ٧٪. 
ويبلغ عدد ســــيدات األعمال حوالي ١١ ألف سيدة، ميتلكن 
حجم مدخرات يصل إلى ١٠ مليارات دوالر. ومن أبرز سيدات 
األعمال اإلماراتيات الشيخة د.هند بنت عبدالعزيز القاسمي 
رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال اإلمارات، وشمسة 
علي نور راشد الرئيس التنفيذي لبرنامج «فرصة»، وسلمى 
حارب الرئيس التنفيذي في «جافزا» واملناطق االقتصادية 
العاملية، وفاطمة اجلابر املســــؤول التنفيذي للعمليات في 
«مجموعة اجلابر»، وآمنة بنــــت هندي الرئيس التنفيذي 
ملؤسســــة «مشــــاريع بن هندي» التجارية، ومرمي النوري 
عضو مجلس سيدات األعمال بدبي، ود. عائشة اخلزرجي 
النائب الثاني لرئيس مجلس ســــيدات األعمال باإلمارات.. 
والكثيرات غيرهن. أما في الكويت، فتشــــكل النساء ٤٠٪ 
من العاملني في قطاع املال، في حني تبلغ نسبة النساء في 

سوق العمل املصرفي ٦٫٤٪. 

  وحسب التقرير نفسه، فإن السيدات اللواتي شغلن مناصب 
عليا في مختلف القطاعات سواء في اجلهات احلكومية أو 
مؤسســــات القطاع اخلاص أظهرن أداء استثنائيا، وميثل 
هؤالء النســــاء مصدر إلهام لغيرهن من بنات جنسهن، ما 
شجعهن على القيام بأدوار أكبر في مجتمعاتنا، وأعطاهن 
األمل في إمكانية حتقيق النجاح في شــــتى مجاالت احلياة 
إذا ما مت توظيف مهاراتهن في األماكن املناسبة، مدلال على 
ذلك بالعديد من النماذج الناجحة، مثل ســــعاد احلميضي، 
ولبنى العليان، ود.ناهد طاهر، ومها الغنيم، وسواهن من 

سيدات األعمال املعروفات.
  وقالت رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشــــركة 
«أدفانتج» صفاء الهاشــــم، إن شــــركتها التي متتلك فريقا 
تسويقيا كبيرا من النساء في عدة دول خليجية، متكن من 
رصد ظاهرة «األموال النائمة» أو اخلاملة، خالل لقاءات أعضاء 
الفريق مع عدد كبير من السيدات اخلليجيات، أثناء فترات 
االكتتابات العامة. وأوضحت الهاشــــم أن البنوك األجنبية 
التي تضررت كثيرا من األزمة املالية العاملية هي التي تنبهت 
مبكرا لثروات الســــيدات اخلليجيات، في محاولة من تلك 
البنوك للحصول على حصة األسد من هذه الثروات متكنها 
من تعويض بعض خسائرها في األسواق العاملية، ولذلك 
فقد وجهت تلك البنوك فرق التسويق النسائية لديها إلى 

 متتاز دول اخلليج العربي مبشاركة واسعة للنساء في 
احلياة االقتصادية، حيث يدير بعض السيدات أو ميتلكن 
شركات كبرى ورؤوس أموال يستثمرنها في منطقة اخلليج 
العربي.. ونظرا ألهمية دور ســــيدات األعمال في األنشطة 
االقتصادية اخلليجية، فقد مت تخصيص جلســــة حوارية 
للحديث حول ذلك، ضمن فعاليات ملتقى الشــــارقة األول 
لألعمال ٢٠١١ الذي تنظمه غرفة جتارة وصناعة الشــــارقة 
أواخر الشهر اجلاري، برعاية كرمية من سمو الشيخ سلطان 
بن محمد بن ســــلطان القاســــمي، ولي العهد ونائب حاكم 
الشارقة، حتت شعار «التكاملية بني السوق اخلليجية وقطاع 
األعمال». فقد قدرت دراسة أجرتها مؤسسة «مايفير» إلدارة 
الثروات املتخصصة في مجال توفير اخلدمات االستشارية 
االستثمارية واملالية، حجم الثروة التي تستثمرها سيدات 

األعمال اخلليجيات بحوالي ٤٠ مليار دوالر في ٢٠٠٩.
  ويأتي ذلــــك في وقت توقعــــت فيه شــــركة «أدفانتج 
لالستشــــارات اإلدارية واملالية»، ومقرها الكويت، أن تنمو 
ثروات اخلليجيات لتصــــل إلى ١٠٠ مليار دوالر خالل عام 
٢٠١١. وأكد التقرير الذي أصدرته «أدفانتج لالستشــــارات» 
أن ثمة حاجة لـ«حترير إمكانيات املرأة، وعدم فرض القيود 
عليها، إضافة إلى مشــــاركتها في اتخاذ القرار االقتصادي، 
لتصبح مفتاح النمو االقتصادي، مع العلم أن النســــاء في 
السعودية يسيطرن على احلجم األكبر من مجمل الثروات 
النسائية في اخلليج، بنحو ٤٦٪ منهن، يليهن النساء في 
الكويــــت، ثم اإلمارات العربية املتحــــدة، ثم قطر، وبعدها 

البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان.
  وأظهر التقرير أن ثروات النســــاء في هذه املنطقة من 
العالم ارتفعت ارتفاعا هائال عبر السنني، وأنه قد حان الوقت 
للمؤسسات املالية لالنتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء 
في تقدمي خدماتها لهذا القطاع من الســــوق الذي اليزال في 
انتظار االســــتفادة منه، موضحا أن هذا القطاع ظل مهمال 
لســــنوات عديدة مع تركيز كبرى املؤسســــات املالية على 
االهتمام بقطاع الرجال، وقد أدى ذلك إلى ضياع العديد من 
الفرص املربحة التي كان ميكن اســــتغاللها إذا كانت هناك 

توعية أكبر بهذا املفهوم للجمهور.

 توقعات بنمو ثروات سيدات اخلليج خالل العام احلالي 

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: أعلن مدير 
وكالــــة الفضاء والطيــــران األميركية 
«ناسا» تشالز بولدن ان الوكالة تفكر 
في االعتماد على شركات خاصة للقيام 
برحالت جتاريــــة تنقل اإلمدادات إلى 
محطة الفضاء الدولية مشيرا إلى أن 
برنامج مكاكيك الفضاء كان يجب أن 

ينتهي منذ فترة طويلة.
  وقال بولدن في مقابلة مع شــــبكة 
«سي ان ان» األميركية ان برنامج مكاكيك 
الفضاء ظل يعمل قرابة ٣٠ عاما، ألن 
الواليات املتحدة لم جتهز أي مركبات 

أخرى لتحل محله.
  وتابع: «ما ال ميكن أن نقبله حقيقة 
هو ان أكبر دولة في العالم أي الواليات 
املتحدة جتد نفسها في موقف ال يتيح 
لنا القيام مبا ينبغي علينا التخطيط 
له إليجــــاد مركبات مالئمة أخرى بدال 
مــــن مكاكيك الفضاء عندما تهبط بعد 

القيام بآخر رحالتها الفضائية».
  وكانت «ناسا» تخطط للتخلص من 
املتهالكة في  الفضاء  أسطول مكاكيك 
سبتمبر املاضي إال أن تأجيل عدد من 
املهام الفضائية دفع إلى تأخير املوعد 

لوقت الحق من العام احلالي.
  وبعــــد توقف املكاكيــــك األميركية 
«إنديفور» و«أتالنتيس» و«ديسكفري» 
عن العمل بعد آخــــر رحلة مقررة لها 
سوف تتولى مركبات «سيوز» الروسية 
نقل رواد الفضاء واإلمدادات إلى احملطة 

الفضائية الدولية.
  ورجح مدير وكالة الفضاء األميركية 
أن تستمر االستعانة باملركبات الروسية 
خالل العقد احلالــــي حتى يتم توفير 
طائرات شحن جتارية خاصة ملواصلة 
هذه املهمة. وخالفا ملا أعلنته «ناسا» في 
وقت سابق ذكر بولدن ان نهاية برنامج 
مكاكيك الفضاء لن تكون في أبريل املقبل 

عند قيام املكوك «إنديفور» بآخر رحالته 
مشيرا إلى ان الناسا ستكون بحاجة 
إلى رحلة أخرى بعد هذا املوعد إلعادة 

تزويد احملطة الدولية باإلمدادات.
  ومن املتوقع أن تكون هذه الرحلة 
خالل الصيف املقبل من خالل الرحلة 
«١٣٥ سشــــس» باســــتخدام املكــــوك 
«أتالنتيس» إال أن تكاليف هذه الرحلة 
والتــــي تقدر بنحو ٥٠٠ مليون دوالر 
مازالت مثار تساؤل في الوكالة التي 
قد جتد صعوبة فــــي تدبير التمويل 
الالزم لهــــذه املهمة. وقال بولدن «لقد 
وضعنــــا اخلطــــط اخلاصــــة بتدبير 
الرحلة ١٣٥  الالزم إلطــــالق  التمويل 
وإذا لم يحدث أمر كارثي ما فإن نيتنا 
تتجه نحو إطالق الرحلة»، وتابع ان 
الرئيس األميركي بــــاراك أوباما وّقع 
بالفعــــل على خطة متويل هذه املهمة 

في نوفمبر املاضي. 

 المستشارة األلمانية تدافع عن رؤيتها
  لميثاق التنافسية لمنطقة اليورو

 برلنيـ  د.ب.أ: دافعت املستشـــارة األملانية 
أجنيال ميركل أمس األول عن خطتها بشـــأن 
مضي أملانيا وفرنسا فقط، قدما من أجل صياغة 
«ميثاق تنافسية» حلماية اليورو من أي أزمات 

مستقبلية.
  جاء ذلك في اخلطاب الـــذي ألقته ميركل 
مبركز أبحاث مبدينة فرايبورج، جنوب غربي 

أملانيا.
  وقالت املستشارة االملانية ان هناك حاجة 
إلى إطار عمـــل دولي للقواعد املالية «نحتاج 
إلى اقتصاد مشـــترك بأســـس يعتـــرف بها 

اجلميع».
  كانت فرنسا وأملانيا طرحتا خالل قمة االحتاد 
األوروبي في وقت سابق الشهر احلالي خطة من 
أجل حتقيق توافق سياسات الضرائب وسوق 

العمل داخل منطقة اليورو حيث ترى الدولتان 
أن األزمة املالية األخيرة أظهرت احلاجة إلى 
ضرورة وجود وحـــدة اقتصادية إلى جوار 

الوحدة النقدية لالحتاد األوروبي.
  وهناك عدد مـــن دول منطقة اليورو التي 
تعارض االقتراح األملاني الفرنســـي،  وبينها 
أيرلندا حيث تعتبر ميثاق التنافسية املقترح، 
ضربة لنظام ضريبة الشركات لديها حيث ال 
تزيد هذه الضريبة في أيرلندا عن ١٢٫٥٪ مما 
يشجع الكثير من الشـــركات األوروبية على 
االســـتثمار والعمل في أيرلندا على حســـاب 

باقي الدول األخرى.
  وقالت ميركل إنها تتوقع موافقة دول االحتاد 
األوروبـــي على هذه املقترحـــات خالل القمة 

املقبلة في ٢٤ مارس املقبل. 

 الشرهان: عدم بيع «زين السعودية» ال يعتبر عائقًا 
دون االستحواذ على ٤٦٪ من «زين»

 قالت مؤسســـة اإلمارات لالتصاالت 
إنها تتوقع التوصـــل التفاق مع بنوك 
لتمويل عرضها لشـــراء حصة ٤٦٪ في 
شركة االتصاالت املتنقلة (زين) مقابل 

١٢ مليار دوالر بنهاية فبراير.
  وقال رئيس قسم املالية في مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) ســـالم 
الشـــرهان بحســـب ما أوردته نشـــرة 
داوجونز، ان الشركة ال تعتبر عدم بيع 
حصة زين في شـــركة زين السعودية 
مبثابة حاجز يحول دون إمتام مخططها 
لالستحواذ على ٤٦٪ من زين األم، وان 
الشركة تطمح لفتح الباب أمام املساهمني 

األجانب.
  وأضـــاف أنه من املنتظـــر أن تنتهي 
اتصاالت من دراسة جدوى االستحواذ 
على ٤٦٪ من زين الكويتية بنهاية فبراير 
اجلاري، وأشار إلى أنه وقت ذلك سيكون 

لكل حادث حديث.
  وعن متويل صفقة االستحواذ املقدرة 
قيمتها بـ ١٢ مليار دوالر، شرح الشرهان 
ذلك قائال ان اتصاالت تعتزم أن يكون ٦ 
مليار دوالرات عبارة عن متويل جتسيري 
أو متويل جتاري قصير األمد يتم إعادة 
دفعه في غضون ١٨ شهرا من خالل إصدار 

سندات أو صكوك خالل هذه الفترة.
  أما الـ ٦ مليار دوالر املتبقية، فستكون 
٣ مليـــار منها في شـــكل قرض جتاري 
متوســـط األمد بفترة استحقاق تعادل 
ثالث سنوات، والـ ٣ مليار دوالر األخرى 
فستكون في شكل قرض متوسط األجل 
يستحق بعد ٥ سنوات ويعاد متويله في 

نهاية تلك الفترة بصكوك أو سندات.
  وأشـــار الشـــرهان إلى أن اإليرادات 
املتوقعة من أصـــول زين كفيلة بإعادة 
دفـــع الــــ ١٢ مليـــار دوالر قيمة صفقة 

االستحواذ. 

عند قيام املكوك «إنديفور» بآخر رحالته القيام بآخر رحالتها الفضائية». واشــــنطن ـ يو.بي.آي: أعلن مدير 

 «ناسا» تفكر في االعتماد على شركات خاصة للعمل في الفضاء


