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»اململكة القابضة«: مفاوضات االستحواذ على حصة 

»زين« في »زين السعودية« مازالت جارية
أعلنت شركة اململكة القابضة وشركة بتلكو 
البحرينية في بيان لش���ركة اململكة على موقع 
تداول ان مفاوضات التحالف لالس���تحواذ على 
حصة زين الكويت في زين السعودية مازالت 

جارية بني جميع االطراف املعنية.
وقالت الش���ركة ان اجلميع ملتزم بالشروع 
في عملية الفحص النافي للجهالة والى اجناح 

هذه الصفقة.
وكانت »رويترز« ق���د نقلت عن مصادر في 

ش���ركة زين الكوي���ت منذ يوم���ني ان الصفقة 
 مهددة بالفش���ل بس���بب خالف نشب بني زين
الس���عودية وشركة بتلكو البحرينية على حق 

االدارة.
يشار الى ان حتالف اململكة القابضة بتلكو 
يسعى الى االستحواذ على حصة زين الكويت 
في زين السعودية البالغة 25% مقابل 950 مليون 
دوالر باالضافة لش���روط اخرى تتعلق بتحمل 

التحالف ديونا على زين السعودية.

أكد أن اليوان الصيني سيكون العملة األولى في العالم

أحمد لـ »األنباء«: انخفاض اليورو
وأزمة ديون اليونان وراء ارتفاع الدوالر

»االتصاالت اإلندونيسية« توقع عقد متويل 
مببلغ 1.2 مليار دوالر ملدة 7.5 سنوات

مما يتولد تخوفا لدى املتعاملني 
جتاه هذه العملة.

واش���ار الى ان ما تش���هده 
منطقة الش���رق االوس���ط من 
توترات سياس���ية نتج عنها 
تخوف أدى الى تذبذب س���عر 
النفط واجتاه الغالبية العظمى 
من الناس لشراء الذهب كونه 

الوسيلة اآلمنة ملدخراتهم.
وأشار الى أنه على الرغم من 
أن الدوالر عمله شبه مستقرة 
وتالقي اقباال من قبل كثير من 
الناس مقارنة بالعمالت األخرى 
إال أن العملة الصينية )اليوان( 
يتوقع أن تكون العملة األولى في 
العالم على املدى الطويل مستدال 
على ذلك بقوة االقتصاد الصيني 
وترتيب���ه الثاني بعد اقتصاد 
اميركا كما ان الصني املشتري 

األكبر للسندات االميركية.
عاطف رمضان  ٭

أرج���ع مدير عام ش���ركة 
� إحدى  اعتمادك���و للصيرفة 
البش���ر  مجموع���ة ش���ركات 
والكاظم���ي عبدالرحمن أحمد 
ارتفاع س���عر ال���دوالر مقابل 
الدينار من 0,275 الى 0.27615 
السباب متعددة منها االنخفاض 
اليورو  امللح���وظ في س���عر 
نتيجة قرار االحتاد األوروبي 
لدع���م البرتغال ب���� 28 مليار 
يورو والتخوف الش���ديد من 
قبل االحتاد االوروبي من أزمة 

الديون في اليونان.
وأضاف أحمد في تصريح 
ل� »األنب���اء« أن الدوالر دائما 
من العمالت شبه املستقرة وأن 
نطاق ارتفاع���ه أو نزوله يتم 

بشكل محدود.
ولفت الى أن هناك فجوات 
كبيرة من حي���ث االرتفاع أو 
عبدالرحمن أحمدالنزول تت���م في عملة اليورو 

 AXIS اعلنت شركة االتصاالت االندونيسية
التابعة ملجموعة شركة االتصاالت السعودية انها 
وقعت على اتفاقية متويل بقيمة 1.2 مليار دوالر 
ومدة استحقاق سبع سنوات ونصف السنة مع 

مؤسسات مالية محلية ودولية.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان البرنامج 
التمويلي يتضمن ثالثة أجزاء هي: قرض جتاري 
بقيمة 450 مليون دوالر على أساس املرابحة مت 
ترتيبه بواسطة »دويتشه بنك« و»اتش بي سي« 
وتعهد بتغطيته دويتشه بنك والبنك السعودي 
� البريطاني، وتسهيالت بقيمة 400 مليون دوالر 
من بنك التنمية الصيني لشراء معدات من شركة 
هاواوي، وتسهيالت بقيمة 350 مليون دوالر مت 
ترتيبه بواسطة بنك »إتش إس بي سي« بضمان 
من الوكالة السويدية الئتمانات التصدير لشراء 
معدات من شركة إريكسون، وقد متت هيكلة جميع 

القروض وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وأوضحت الش���ركة ان هذا التمويل س���وف 
يستخدم في تنفيذ استراتيجيات النمو والتوسع 
لش���ركة AXIS خالل الس���نوات اخلمس املقبلة 
وحتسني نس���بة التغطية على مستوى الدولة 
ودعم اخلطط التوسعية للشركة في جميع خدمات 
اجلوال والنطاق العريض األمر الذي سيؤدي إلى 
ارتفاع ايرادات الشركة وبالتالي ارتفاع العوائد 

املالية للمجموعة.
وقال نائب الرئيس لقطاع املالية في ش���ركة 
االتصاالت الس���عودية أمني بن فهد الشدي، ان 
هذه العملية تعتبر إحدى أكبر عمليات التمويل 
املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في آسيا، 
وتعد أيضا ضمن أكبر عمليات التمويل الدولية 
في شرق آسيا، وس���يوفر هذا التمويل األموال 
الالزمة لتنفيذ استراتيجيات شركة AXIS خالل 
السنوات اخلمس املقلبة، األمر الذي سيؤدي الى 

ارتفاع ايرادات الشركة واملجموعة.
 وأضاف الشدي ان امتام عملية متويل بهذا 
احلجم يؤكد ثقة األسواق املالية في قدرة شركة 
AXIS على حتقيق أهداف العمل اخلاصة بها، كما 
أن مشاركة مجموعة من املؤسسات املالية الرائدة 
واملوردين األهم في سوق االتصاالت تدل بوضوح 
على القوة واملتانة التي تتمتع بها مجموعة شركة 
االتصاالت السعودية في عالقاتها مع املؤسسات 

املالية احمللية والدولية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات 
الدولية في االتصاالت السعودية غسان حاصباني 
ان قطاع االتصاالت اإلندونيسي شهد منوا جيدا 
خالل األعوام القليلة املاضية، ويعود الفضل في 
هذا إلى زيادة معدل انتش���ار الهواتف اجلوالة 
وخدمات اإلنترنت وكان لهذا األثر االيجابي على 
االيرادات الدولية للمجموعة، وسوف يتيح هذا 

التمويل لشركة AXIS إمكانية زيادة خدمات النطاق 
العريض التي تقدمها للعمالء، واالس���تفادة من 
إمكانات النمو الهائلة التي تزخر بها هذه السوق 

التي تتسم بقدر كبير من املنافسة.
وقال الرئيس التنفيذي لش���ركة »أكس���س« 
إري���ك آس: يعد قطاع االتصاالت اإلندونيس���ي 
أحد القطاعات سريعة النمو ويشهد حاليا زيادة 
مطردة في استخدام النطاق العريض، كما تقل 
أعمار 50% من سكان إندونيسيا عن 30 عاما، وبدأ 
جميع السكان في استخدام تطبيقات التواصل 

االجتماعي على الهواتف اجلوالة.
وأضاف: مع تنفيذ ه���ذه العملية التمويلية 
الكبيرة، ستتوس���ع الش���ركة قطعا في خدمات 
النطاق العريض للجوال، وسيتم حتسني التغطية 
على مستوى اندونيسيا. وسيدعم هذا التمويل 
أيضا خططنا التوسعية لألعوام القادمة، ونحن 
على اس���تعداد جيد لتنمية إيراداتنا وحصتنا 

في السوق.
وتقدي���را إلجنازها خالل عام 2010 من حيث 
النمو وزيادة قاعدة العمالء، فازت شركة »أكسس« 
بجائزة »أفضل قصة منو للعام« من »جوائز تي 
إم تي لشركات االتصاالت والتمويل في الشرق 
األوس���ط«، كما فازت الشركة مؤخرا بجائزتني 
متميزتني من Selular Awards خالل عام 2011 عن 
فئتي »أفضل برنامج تسويق« و»أفضل خدمة 

لنقل البيانات باجلوال بنظام جي إس إم«.
جتدر االش���ارة ال���ى ان قط���اع االتصاالت 
اإلندونيسي قد ش���هد منوا جيدا خالل األعوام 
القليلة املاضية بس���بب زيادة معدل انتش���ار 
الهواتف اجلوالة وخدمات اإلنترنت وكان لذلك 
االثر االيجابي على شركة »AXIS« حيث ان عدد 
املش���تركني لديها قد جتاوز 11 مليون مش���ترك 
وتقوم الش���ركة حاليا بتقدمي خدماتها في أكثر 
من 400 مدينة منتشرة على مستوى اندونيسيا 
وقد شهد االقتصاد اإلندونيسي منوا قويا بدءا 
من عام 2000 وحتى 2010، حيث بلغ متوس���ط 
النمو السنوي إلجمالي الناجت احمللي 5%، وتأكيدا 
على مظاهر التحسن الكبير في األداء االقتصادي 
اإلندونيسي واالستقرار السياسي، غيرت وكالة 
التصنيف االئتماني »ستاندارد آند بورز« التصنيف 
االئتماني إلندونيس���يا من BB إلى +BB، وهي 
شهادة إيجابية على املشهد االقتصادي، وقد منا 
االقتصاد اإلندونيسي مبعدل 6.5% خالل الربع 
األول من ع���ام 2011، ومن املتوقع حدوث طفرة 
في االستثمار األجنبي املباشر بنسبة 42% العام 
احلالي، حسب آخر تقديرات للبنك املركزي، كما 
حترص احلكومة اإلندونيسية أيضا على إتاحة 
سبل النمو للقطاعات الرئيسية من خالل تعزيز 

االستثمار األجنبي.

جانب من توقيع العقد

)متني غوزال( أسعد السعد وأحمد اجليماز يكرمان بخيت الرشيدي 

خالل احتفال الشركة بجائزة الرئيس

السعد: أرباح »البترول الوطنية« قفزت
إلى 462 مليون دينار لـ 2010 ـ 2011

»احملاسبني الكويتية« تستضيف لقاء للمراقبني
املاليني ورؤساء احلسابات الرقابية بـ »املالية«

املفاعالت  أكملت استخدام  حني 
واألوعية الالزمة للمش���روعني 
والذي يحتاج تصنيعهما زمنا 
طويال وذلك في اطار التحضير 

للبدء في تنفيذ املشروعني.
وق���ال الس���عد ان الش���ركة 
واصل���ت العم���ل عل���ى تنفيذ 
مش���روع اخلط الرابع لتصنيع 
الغاز ووقعت عقد مشروع بناء 
وحدات للغازات احلمضية في 
مصفاة ميناء األحمدي، ويتواصل 
العمل على تنفيذ عدد من املشاريع 
البيئية والتصنيعية في املصافي 

والتسويق احمللي.
وأشار إلى أن الشركة واصلت 
جهودها في استقطاب اخلريجني 
من املهندسني الكويتيني وقامت 
خالل السنة املاضية بتوفير 122 
الكويتيني  فرصة عمل للشباب 
من بني 157 موظفا جديدا التحقوا 

بالعمل في الشركة.
وضمن اطار حرص الشركة 
على االرتقاء مبستوى اخلدمة 
في محط���ات تعبئة الوقود في 
البالد، واصلت الش���ركة دورها 
الرقابي على اداء احملطات التي 
انها  مت تخصيصها والتأكد من 
تتطابق مع األنظمة ومستويات 
اخلدم���ة املطبقة ف���ي احملطات 
الت���ي تديره���ا الش���ركة ومع 
املواصف���ات العاملية لهذا النوع 

من اخلدمات.
وعلى صعيد مبيعات الوقود 
في الس���وق احمللي، قال السعد 
انه كان من الالفت ان الزيادة في 
املبيعات خالل العام املاضي بلغت 
1.7%، في حني أن املبيعات كانت 
تزداد ف���ي العادة في حدود %5 
وذلك يوضح تأثير االزمة املالية 
العاملية على مبيعات السيارات 
وعلى العمل في املش���اريع، كما 
انخفضت مبيعات الوقود لوزارة 

الكهرباء واملاء.
وقال السعد ان شركة البترول 
التعاون  الوطنية حافظ����ت على 
والتفاعل مع مؤسس����ات املجتمع 
بوتي����رة متصاع����دة وخاص����ة 
املؤسس����ات التعليمية والعلمية 
واالجتماعي����ة التي توليها اهمية 
قصوى حيث بلغ عددها باملئات.

تألو جهدا في دعم كل املطالبات 
التخصصات  املش���روعة لكل 
احملاسبية والتي تعتبر مهنة 
املراقب املالي ورئيس احلسابات 

على رأسها.
املاليون  املراقب���ون  وناقش 
ورؤساء احلسابات سبل تفعيل 
دورهم الرقابي واحلصول على 
استحقاقاتهم املادية والوظيفية 
واملهنية وذلك لقيام الرقابة املالية 
بدورها املهم الذي انشئت من اجله 
املتمثل في تطبيق الرقابة املسبقة 
على ميزانية الدولة واحلفاظ على 
املال العام ومساعدة اجهزة الدولة 
مبكافحة الفساد باعتبار الرقابة 
املالية املسبقة رقابة مانعة حلدوث 
االخطاء واالنحرافات اثناء تنفيذ 
امليزانية، ومت التأكيد على وجود 
بعض املعوقات والعراقيل التي 
تكمن في تبعية الرقابة املالية من 
جهة وفي اختصاصات املراقبني 
املاليني ورؤساء احلسابات من 

جهة اخرى.
وفي خت���ام اللق���اء، اتفق 
احلضور على اتخاذ كل االجراءات 
الالزمة لتحقيق مطالبهم العادلة 
واستحقاقاتهم وذلك بالتنسيق 
مع جميع اجهزة الدولة الرسمية 
والهيئات املهنية، كما مت تفويض 
اللجنة التنس���يقية للمراقبني 
املاليني ورؤس���اء احلسابات 
للمطالبة باستحقاقاتهم املادية 
والوظيفي���ة واملهنية وفق ما 
جاء في خط���ة التنمية ضمن 
مش���اريع وزارة املالية للسنة 
املالية 2011/2010 حتت مشروع 
شمولية واس���تقاللية الرقابة 

املالية.

طاقة تكريري���ة إجمالية بلغت 
892 ال���ف برمي���ل يوميا وهذا 
يرجع إلى فاعلية برامج الصيانة 
التي أس���همت في زيادة الكفاءة 
الصناعي���ة ملختلف الدوائر في 
املصافي والى املستوى املتطور 
الس���المة  الذي حققته معايير 
الصناعية في جميع منش���آت 

الشركة.
وبني السعد أن جميع دوائر 
الش���ركة حصلت على ش���هادة 
اجل���ودة FSO-9001-2008 في 
مجال النظم اإلدارية كما حصلت 
الشركة على جائزة ROSPA من 
اجلمعية امللكية البريطانية ملنع 
احلوادث، مشيرا إلى أن السنة 
املاضية متيزت بانعدام احلوادث 
في معام���ل التكرير تقريبا مما 
مكن الشركة من احملافظة على 
االداء العال���ي وحتقيق اخلطط 

املوضوعة لهذه املعامل.
وذكر السعد أن إجمالي القيم 
إلى املصافي خالل العام املاضي 
جاء مطابق���ا للخطة املوضوعة 
مسبقا والتي أقرتها االدارة مسبقا، 
الكبرى  وعلى صعيد املشاريع 
ال زالت الشركة تعمل بالتعاون 
الكويتية  البترول  مع مؤسسة 
واملجلس األعلى للبترول لتنفيذ 
العمالقني مشروع  املش���روعني 
املصفاة اجلديدة ومشروع الوقود 
البيئي، مش���يرا الى أن الشركة 
قامت بالرد على جميع استفسارات 
جلان املجلس األعلى للبترول، في 

الكويتية د.رشيد  واملراجعني 
القناع���ي، اكد فيها على اهمية 
دور الرقاب���ة املالية املس���بقة 
العامة  امليزانية  على تنفي���ذ 
للدولة، السيما ما يتعلق منها 
بخط���ة التنمية التي خصص 
لها ميزانيات ضخمة تتطلب 
املاليني  املراقبني  دعم جه���ود 
وتفعيل دورهم بالرقابة عليها، 
كم���ا اكد د.القناعي اس���تعداد 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتي���ة الت���ام لدعم جميع 
الى تعزيز  الهادفة  التحركات 
دور املراقبني املاليني ورؤساء 
احلسابات وتذليل كل العراقيل 
التي تواجه حتركاتهم املطالبة 
باستحقاقاتهم وتفعيل دورهم 

الرقابي.
من جانبه، ذكر امني س���ر 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
د.بدر الشمالي ان اجلمعية ال 

املنتدب  قال نائب العض���و 
ملصفاة ميناء األحمدي أس���عد 
السعد ان شركة البترول الوطنية 
واصلت خ���الل الس���نة املالية 
املاضية 2010 � 2011 أداءها املتميز 
الذي جتسد في معطيات عديدة 
أهمها حتقيق الش���ركة لربحية 
عالي���ة بلغت 462 مليون دينار 
وذلك عل���ى الرغم من الظروف 
واملعوقات التي هيمنت على اداء 
شركات تكرير النفط على مستوى 
العالم، مبينا أن االنتعاش الذي 
أصاب أسعار النفط في النصف 
الثاني من السنة املالية املاضية 
ترافق مع زيادة في هامش السعر 
بني املادة اخلام واملنتجات املكررة 
مما أدى إلى ارتفاع أرباح مصافي 

التكرير.
وأوضح السعد، في كلمة له 
على هامش احتفال شركة البترول 
الوطنية بجائزة رئيس مجلس 
االدارة العضو املنتدب للصحة 
والسالمة والبيئة أمس، أن شركة 
البترول الوطنية أصبحت مدرسة 
للخبرة وصرحا صناعيا تفتخر 
به الكويت، مشيرا الى أن أرباح 
الشركة تعاظمت بفضل حفاظ 
مصاف���ي الش���ركة الثالث على 

استضافت جمعية احملاسبني 
الكويتي���ة لقاء  واملراجع���ني 
للمراقب���ني املاليني ورؤس���اء 
احلسابات العاملني بقطاع الرقابة 
املالية بوزارة املالية وذلك بهدف 
الوقوف على التحركات الالزمة 
للمطالبة باستحقاقاتهم على 
صعيد املزايا املادية والوظيفية 
واملهنية وتفعيل دور املراقبني 
املاليني ورؤس���اء احلسابات 
الداء مهامهم املنوطة بهم وفقا 
للقوانني والق���رارات املنظمة 

العمال الرقابة املالية.
وتضمن اللقاء كلمة لرئيس 
مجلس ادارة جمعية احملاسبني 

السعد واجليماز يكرمان محمد املطيري

جانب من اللقاء

»اجلمان«: األزمة أفرزت معايير 
عامة في البورصة النتقاء 

األسهم لإلفالت من املخاطر
رأى تقري���ر اقتصادي صادر ع���ن مركز »اجلمان« أن 
األزمة املالية األخيرة أفرزت معايير عامة في سوق الكويت 
ل���الوراق املالية )البورصة( النتقاء األس���هم لالفالت من 
الوقوع في الشركات عالية املخاطر ومنها الشركات الورقية 

او محتملة التعثر.
وقال التقرير ان من أهم تلك املعايير الرئيسية التشغيل 
مبعنى أن تكون للشركة موجودات حقيقية مدرة للدخل 
بشكل منتظم ومستمر وان تكون هذه الشركة قادرة على 
سداد التزاماتها او ان تكون منخفضة أو منعدمة القروض 

خصوصا قصيرة األجل.
واوض���ح من املعايير ايضا النم���و »حيث ان من أهم 
مقومات الس���هم املجدي ان تكون هناك توقعات منطقية 
وعلمية ألداء متنام للش���ركة مس���تقبال وان لم يكن على 

سبيل اجلزم املطلق والتأكد القاطع«.
وذكر معايير أخرى النتقاء األسهم تعتمد على قناعات 
خاصة باملتداول ومنها سيولة السهم اي ان يكون السهم 
متداوال باستمرار، مبعنى توافر عروض بيع وطلبات شراء 
بشكل مس���تمر وبكميات معقولة حيث ان هناك شريحة 
عريضة من األسهم ضعيفة التداول للغاية، رغم أن بعضها 
جيد عموما لكنها غير مالئمة للمضاربني الذين يشكلون 

أغلبية عددية في البورصة.
وب���ني ايضا من ضمن املعايير التوافق مع الش���ريعة 
االسالمية، حيث ان هناك شريحة من املتداولني باألسهم 
ال يتداولون اال على أس���هم ش���ركات ملتزمة بالشريعة 
االسالمية وبعضهم اآلخر يوسع الدائرة الى األسهم امللتزمة 
واملتوافقة مع الشريعة االسالمية وهناك شريحة أخرى 

اليهمها االلتزام بتلك املعايير.
واعتبر من بني أهم معايير االستثمار في األسهم »مدى 
مهني���ة وأمانة القائمني على ادارة الش���ركات حيث تبني 
مبا ال يدع مجاال للش���ك أن االستثمار في شركات يديرها 
مشبوهون ينطوي على مخاطر كبيرة حتى وان مت جني 

مكاسب كبيرة وسريعة منها«.
واش���ار الى ان���ه باملقابل فان الش���ركات التي يديرها 
مخلصون وأكفاء هي التي يجب التفكير باالستثمار فيها 
حتى وان كانت عوائده���ا منخفضة لكنها غالبا ما تكون 

مستمرة«.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية لشركة رمال الكويت 
العقارية )رمال( ستنعقد في 5 يونيو املقبل ملناقشة 
توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية 31 
ديس���مبر 2010، حيث يقترح املجلس توزيع اسهم 
منحة بنس���بة 30% من رأس املال املدفوع )30 سهم 
لكل 100 سهم(، وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت 
الش���ركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، وكذلك 
زيادة رأس املال بنسبة 70% من خالل عملية االكتتاب 
في زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح 140 مليون 
س���هم قيمتها االسمية 100 فلس مضافا اليها عالوة 
اصدار قدرها 20 فلس���ا لكل سهم وذلك للمساهمني 
املسجلني حتى تاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء 
زي���ادة رأس املال، وفي حال عدم اكتمال زيادة رأس 
املال من خالل املساهمني يخول مجلس ادارة الشركة 
بطرح باقي االسهم ملساهمني جدد بحيث تكون القيمة 
االسمية للسهم 100 فلس مضافا اليها عالوة اصدار   

بقيمة 80 فلسا للسهم الواحد. 

افادت املجموعة املشتركة للمقاوالت )مشتركة( بأنه 
مت ترس����ية   املناقصة رقم كي يو/ كي يو سي بي/ سي 
0800 � 10 � 11 عل����ى الش����ركة، واخلاصة بأعمال تنفيذ 
كلية اآلداب وكلية التربية في مدينة صباح الس����الم   
اجلامعية - جامعة الكويت، مببلغ اجمالي قدره 119.9 
مليون دينار، وذكرت الشركة على موقع البورصة انه 
مت توقيع العقد وان مدة  تنفيذ املناقصة 42 شهرا، علما 

ان حصة  الشركة في هذه املناقصة تبلغ %40. 

»موديز« قد تخفض تصنيف 
14 بنكاً بريطانياً

لندن � رويترز: قالت مؤسسة موديز للتصنيف 
االئتماني انها قد تخفض تصنيف 14 بنكا بريطانيا 
 من بينه����ا لوي����دز ورويال بنك اوف س����كوتلند
)آر.بي.اس( ألن اجله����ات التنظيمية البريطانية 
تبدو اقل اس����تعدادا النقاذ البنوك في املس����تقبل. 
وذكرت موديز امس ان من بني املؤسسات التي قد 
تخفض تصنيفها الوحدة البريطانية لبنك سانتاندر 
وبنك اوف ايرلند والبنك التعاوني وجمعية البناء 
الوطنية. وقالت الوكالة ان عجز اليونان عن تسديد 
ديونها س����يؤثر على دول اخرى مبنطقة اليورو، 
مضيفة ان التأثير الكلي على اسواق املال االوروبية 
سيكون من الصعب التنبؤ به، واليزال من الصعب 
السيطرة عليه. واضافت في بيان: ترى موديز انه 
من املرجح ان يكون للعجز آثار عكس����ية محتملة 
للتصنيف االئتماني لليونان ورمبا تضغط بعض 
اآلث����ار االخرى على الديون الس����يادية االوروبية 
والبنوك اليونانية، بغض النظر عن اجلهود التي 
جرت لتحقيق نتائج بشكل منظم. هذا وارتفع النفط 
اكثر م����ن دوالر للبرميل بعدما رفع بنك غولدمان 
ساكس توقعاته لسعر خام برنت وعزا ذلك لنمو 

قوي في الطلب على الوقود.
ورفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت 
بنهاية العام الى 120 دوالرا للبرميل من 105 دوالرات، 
كما رفع توقعاته لسعر برنت في 2012 الى 140 دوالرا 
من 120 دوالرا، وق����ال ان منو الطلب على الوقود 
سيؤدي الى انخفاض املخزونات العاملية ويستهلك 

الفائض من طاقة انتاج دول منظمة أوپيك.
على صعيد متصل، ارتفعت اسعار الذهب الى 
أعلى مستوى في اسبوعني وسط اقبال على شراء 
املعدن النفيس كمالذ آمن في ظل مخاوف من اتساع 

نطاق ازمة الديون االوروبية وتراجع الدوالر.
وبلغ الذهب في السوق الفورية 1523.30 دوالرا 
لالوقي����ة )االونصة( وهو اعلى مس����توى منذ 11 
اجلاري، وس����جل 1520.80 دوالرا لالوقية مقارنة 
مع 1516.05 دوالرا ف����ي اواخر تعامالت نيويورك 

اول من امس.

»رمال« تعتزم توزيع 30% منحة

»املشتركة« توقع عقدًا ملناقصة 
بقيمة 119 مليون دينار 


