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الكويت التزال ضمن قائمة قرصنة امللكية الفكرية

بن برنانكي حلظة وصوله إلى مجلس الشيوخ لإلدالء بشهادته  )أ.ف.پ(

اليورو يسجل أدنى مستوى في عام أمام الني

بهارتي الهندية: الفرص في أفريقيا جيدة

الرياضـ  أ.ش.أ: ينظم احتاد غرف دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي بالتعاون مـــع غرفة جتارة 
وصناعة البحرين واألمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية ومكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا 
خالل يومي 23 و24 مارس املقبل منتدى األعمال 
الصيني ـ اخلليجي وذلك بالعاصمة البحرينية 

املنامة. 
ويهـــدف املنتدى إلى االســـتفادة من الفرص 
املتوافرة في دول مجلس التعاون اخلليجي والصني 
وتعزيز قنوات التواصل بني اخلليجيني ونظرائهم 
الصينيني واالستفادة من املزايا النسبية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي إلى جانب زيادة حجم 
التبادل التجاري بني دول املجلس والصني وتشجيع 
اجلانبني الصيني واخلليجي للتوصل إلى توقيع 

اتفاقية التجارة احلرة بني اجلانبني.
ويتناول املنتدى عددا من املوضوعات املهمة 
أبرزها االســـتثمار والتعاون في مجال النفط 
والغاز والبتروكيماويات والتمويل واالستثمار 

والتأمني وتطوير العالقات اخلليجية والصينية 
وآفاقها املستقبلية والتعاون في مجاالت صناعة 
الســـيارات والنقل مبختلف أنواعها )الثقيلة 

واخلفيفة(.
يذكر أن دول مجلس التعاون اخلليجي الست 
متتلك عددا من الفرص الواعدة في مختلف املجاالت 
وما يساعدها على ذلك توافر عناصر منها مناخ 
استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ 
احلوكمة والشفافية وبرامج االصالح السياسي 
واالقتصـــادي واالجتماعي وتوافـــر املواد اخلام 
األولية كالنفط والغاز والثروات املعدنية عالوة 

على األيدي العاملة املدربة.
جتدر اإلشارة إلى أن حجم املشاريع التي قيد 
التنفيذ في دول مجلس التعاون تقدر بنحو 2.2 
تريليون دوالر منها 690 مليار دوالر لقطاع النفط 
والغاز والبتروكيماويات و300 مليار دوالر لقطاع 
الكهرباء و900 مليار دوالر لقطاع العقارات و54 
مليار دوالر لقطاع املياه و7 مليارات دوالر لقطاع 

التأمينات.

لندنـ  كونا: دعا محافظ بنك 
اجنلترا املركزي ميرفني كينغ 
أمس الى تبني نظـــام البنوك 
اآلمنة من خالل جلنة برملانية 
حزبية حول مستقبل صناعة 

البنوك.
وقـــال كينـــغ ان املســـألة 
بالنسبة للبنوك التي تتعامل مع 
املدفوعات الرئيسية ونشاطات 
الودائع املدعومة باألصول القوية 

أمر ال يقبل النزاع.
جاءت تصريحات كينغ في 
افادته امام جلنة مستقبل البنوك 
برئاسة النائب املعارض احملافظ 
ديڤيد ديڤيز حيث جتتمع هذه 

اللجنة إلشـــراك قطاع عريض 
من األشخاص في اجلدل الدائر 

حول إصالح البنوك.
وأضـــاف ان ثمة حاجة الى 
إجراء إعـــادة هيكلة على املدى 
البعيد واتخاذ إجراءات وقائية 
حلماية األعمال الهامة في صناعة 
البنوك مع تـــرك األجزاء التي 
تنطوي على مخاطر في القطاع 
املصرفي تسقط في السوق من 
دون تقـــدمي ضمانات حكومية 

ضمنية.
وقال كينغ »ان قدرتنا على 
دعـــم مركز مالـــي دولي كبير 
يعتمد علـــى ان نوضح للعالم 

وليس انفسنا فقط ان هذا املركز 
ال يعتمد على ضمانات دافعي 

الضرائب«.
وأضاف محافظ بنك اجنلترا 
ان املستثمرين يعيشون »في وهم 
اجلنة وما ال نستطيع تنفيذه هو 
نظام يعتقد فيه من يقدمون املال 
انهم ال يخاطرون لكن أموالهم 
تستخدم في نشاطات تنطوي 

على مخاطر«.
ودعـــا ايضـــا الـــى مرحلة 
انتقالية طويلـــة األمد لهيكلة 
جديدة للبنوك لتقليل مخاطر 
تعريض التعافـــي االقتصادي 

الهش للخطر.

لندن ـ رويتــــرز: قال مدير 
الديــــون األملانية  إدارة  وكالة 
أمس إن تعثر إحدى دول منطقة 
اليورو في سداد ديونها ميكن 
أن ينهي الوحدة النقدية، لكنه 

استبعد حدوث ذلك.
واستبعدت أيضا مؤسسة 
»ستاندرد آند بورز« للتصنيف 
االئتماني احتمال تعثر أي دولة 
في منطقة اليورو وأضافت أنه 
ليست هناك امكانية ألن تخرج 

أي دولة من العملة.
وقــــال كارل هاينــــز داوب 
السندات في لندن  ملؤمتر عن 
»أعتقد أنه اذا تعثرت أي دولة 

من الدول الســــتة عشــــرة في 
الســــداد فسيكون ذلك مبنزلة 

انهيار للنظام بأكمله«.
وأردف أمــــام جلنة جتري 
مناقشات بشأن السندات »إذا 
ما أفلست دولة فستكون نهاية 

منطقة اليورو«.
وفــــي وقــــت الحــــق، أبلغ 
تلفزيون »رويتــــرز« أن أزمة 
الديون التي حتيط باليونان هي 
اختبار لتكاتف أعضاء منطقة 

اليورو في حل مشكالتهم.
وفي وقت سابق، أبلغ موريتز 
كرامير العضو املنتدب في قسم 
التصنيفات السيادية في أوروبا 

والشرق األوسط وأفريقيا لدى 
»ستاندرد آند بورز« املؤمتر أن 
اليونانية التزال ذات  الديون 
تصنيف استثماري رغم خفض 

درجتها في الشهور األخيرة.
أنهــــا »ليســــت  وأضــــاف 
نهايــــة العالم، اليزال تصنيفا 

استثماريا«.
واول مــــن امــــس، قالــــت 
»ســــتاندرد آند بورز« إنها قد 
تخفض تصنيف اليونان درجة 
أو درجتني في غضون شــــهر 
النمو  متعللة مبخاطــــر على 
ميكن أن تعرقل خطة اليونان 

خلفض العجز.

ـ رويتـــرز: قال  نيودلهي 
ســـونيل ميتال رئيس شركة 
بهارتي تليكوم الهندية خالل 
مؤمتر امس إنه يتوقع فرصا 
جيـــدة فـــي أفريقيـــا بني كل 

األسواق الناشئة. 
وجتري »بهارتي« مفاوضات 
لشراء األصول األفريقية من 
املتنقلة  شـــركة االتصـــاالت 

الكويتية )زين(.

اتحاد غرف دول مجلس التعاون ينظم 
منتدى األعمال الصيني ـ الخليجي بالمنامة

محافظ بنك إنجلترا المركزي يدعو
لتبّني نظام البنوك اآلمنة

مسؤول ألماني: الوحدة النقدية
األوروبية قد تنهار إذا أفلس عضو واحد

..واليورو األدنى مستوى في عام  أمام الين
لندنـ  رويترز: سجل اليورو 
أدنى مســـتوى له في عام أمام 
الني امس، فيما أذكى اســـتمرار 
املخاوف بشـــأن الوضع املالي 
لليونان جتنب املخاطرة وعزز 
إقبال املستثمرين الذين يبحثون 
عن مالذات آمنـــة على العملة 
اليابانية ذات العائد املنخفض.
الســـوق املخاوف   واعتبر 
بشـــأن خفض محتمل لديون 
اليونان السيادية سببا لهبوط 
اليورو بعد أن قالت مؤسســـة 
ســـتاندرد آند بورز للتصنيف 
االئتماني أمـــس األول إنها قد 
تخفـــض تصنيـــف اليونـــان 
»+BBB« درجة أو درجتني في 

غضون شهر.
  ودفعت املخاوف حول قدرة 
أثينا على سداد ديونها اليورو 
إلـــى االنخفاض أكثـــر من %10 
منذ أن بلغ أعلى مستوياته في 

ديسمبر.
العائد  الني منخفض   وكان 
التعامالت  فـــي  الرابحني  أكبر 
اآلســـيوية حيث أشعل جتنب 
املخاطرة اإلقبـــال على العملة 

اليابانية.
وتراجـــع اليورو نحو %1.3 
ليصل إلى 120.64 ينا مقتربا من 
أدنى مستوى له خالل عام في 
آسيا عند 120.21 ينا والذي سجله 

في آخر التعامالت اآلسيوية.
 ومقابل الدوالر تراجع اليورو 
ألقل من 1.3500 دوالر وظل مقتربا 
من أقل مستوى في تسعة أشهر 
عند 1.3445 الذي ســـجله يوم 

اليورو  اجلمعة. وجرى تداول 
عند 1.3490 دوالر في  التعامالت 

األوروبية املبكرة.
  كما تعرضت العمالت ذات 
العائد املرتفـــع مثل الدوالرين 
والنيوزيلنـــدي  االســـترالي 
لضغوط كبيـــرة مقابل الني إذ 
اضطر أصحاب حسابات تداول 
يابانية بالهامش الى بيع لوقف 

اخلسائر.

 »فرانس تليكوم« تتعهد بالحذر
في عمليات االستحواذ

بنك االستثمار األوروبي يرفع تمويله
للدول المتوسطية إلى ملياري يورو

باريس ـ رويترز: بعث الرئيس التنفيذي اجلديد لشركة فرانس 
تليكوم برسالة لألسواق تفيد باالستمرارية إذ تعهد بااللتزام باحلد 
املستهدف للتدفقات النقدية واملوقف احلذر بشأن عمليات االستحواذ 
هذا العام وذلك بعدمـــا قام بتعيني فريق إدارة جديد يتألف بدرجة 

كبيرة من مسؤولني داخل الشركة.
وجاءت اإليرادات واألرباح التشـــغيلية لعـــام 2009 لثالث أكبر 
شركة اتصاالت في أوروبا متماشية مع التوقعات، وتوقعت الشركة 

استقرار مستوى املبيعات هذا العام.
وتراجع صافي أرباح الشركة إثر اتهامات متصلة بأزمة انتحار بني 
املوظفني هزت الشركة العام املاضي وأدت إلى تولي ستيفان ريشار 
منصـــب الرئيس التنفيذي قبل عام مما كان متوقعا. وقال جيرفيه 
بيليسييه املدير املالي للشركة خالل مقابلة مع محطة إذاعة فرنسية 
»نرى أن أعمالنا تشهد استقرارا بصورة عامة حتى في البلدان األشد 

تضررا بالتراجع االقتصادي مثل بريطانيا واسبانيا«.

بروكسلـ  أ.ش.أ: أعلن نائب رئيس بنك االستثمار األوروبي واملسؤول 
عن آلية تسهيل االستثمار والشراكة األورو متوسطية فيليب دو فونتان 
فيف امس، عن رفع متويل البنك إلى الدول الشريكة في جنوب حوض 
البحر املتوســــط إلى ملياري يورو خالل الفترة بني عامي 2010 و2013 
حتى ميكن مســــاعدة هذه الدول على مواجهة تداعيــــات األزمة املالية 
العامليــــة التي اندلعت أواخر عــــام 2008. وقال دو فونتان فيفـ  خالل 
مؤمتر صحافي مشــــترك مع فيليب دو مايستاد رئيس بنك االستثمار 
األوروبي امسـ  إن أنشــــطة التمويل من خالل آلية تســــهيل االستثمار 
)فيميب( لدول جنوب املتوســــط في عام 2009 زادت أيضا بشكل غير 

مسبوق لتصل إلى 1.6 مليار يورو.

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أزالـــت 
اململكة  الواليات املتحدة اسم 
العربية الســـعودية من قائمة 
احلكومات التـــي يزعـــم أنها 
تنتهك حقوق امللكية الفكرية، 
مشيرة إلى أنها حققت »تقدما 
كبيـــرا« فـــي معاجلـــة هذه 

القضية.
إزالة اســـم  قـــرار  وجـــاء 
السعودية من »قائمة املراقبة 
اخلاصة 301« بعد استعراض 
فعاليـــة حماية حقوق امللكية 
الفكريـــة وإنفاذها في اململكة، 
حسب ما ذكر مسؤول جتاري 

أميركي.
وقال املمثل التجاري األميركي 
رون كيرك »لقد أحرزت اململكة 
العربية السعودية تقدما كبيرا 
في مجال حتسني حماية حقوق 
امللكية الفكرية خالل الســـنة 

املاضية«.
وأضـــاف أنه »علـــى مدى 
الســـنوات العديـــدة املاضية، 
صعدت السعودية من إجراءاتها 

وإسرائيل وباكستان وتايلند 
وڤنزويال.

العربية  اململكـــة  وكانـــت 
الســـعودية مـــن بـــني 33 من 
الشركاء التجاريني على املستوى 
األدنى لقائمة املراقبة، مستحقة 
ما أسماه مكتب املمثل التجاري 
الثنائي  األميركي بـ »االهتمام 
للتصدي ملشاكل حقوق امللكية 

الفكرية الكامنة«.
الـــدول األخـــرى في  ومن 
القائمة بيـــالروس وبوليڤيا 
والبرازيل وبروناي وكولومبيا 
وكوستاريكا وجمهورية التشيك 
الدومينيـــكان  وجمهوريـــة 
وإكوادور وفنلنـــدا واليونان 
وجواتيمـــاال واملجر وإيطاليا 
وجامايكا والكويـــت ولبنان 
وماليزيا واملكسيك والنرويج 
وبيـــرو والفلبـــني وپولنـــدا 
ورومانيا واســـبانيا وتركيا 
وطاجيكستان وتركمانستان 
وأوزبكســـتان  وأوكرانيـــا 

وڤيتنام.

علـــى حماية حقـــوق امللكية 
الفكرية«.

وفي العـــام املاضي، ضمت 
»قائمة املراقبة ذات األولوية« 
كال مـــن الصـــني وروســـيا 
وكندا واندونيســـيا واجلزائر 
واألرجنتني وشـــيلي والهند 

هو مطلـــوب مبوجب القانون 
لتحديد البلدان التـــي »ال توفـــر 
احلمايـــة الكافيـــة والفعــالة 
حلقـــــوق امللكــية الفكرية أو 
التي ال توفـــر وصـــوال عادال 
ومنصفا إلى األسواق بالنـــسبة 
الذين يعتمدون  لألشـــخاص 

التنفيذيـــة، وعـــززت إطارها 
القانوني والتشريعي، وأبدت 
التزامـــا بتشـــجيع االبتـــكار 

واإلبداع«.
وينشـــر مكتـــب كـــيـــرك 
ســـنويا »قائمة املراقـــبة ذات 
األولوية« و»قائمة املراقبة« كما 

الواليات المتحدة ترفع السعودية
من قائمة قرصنة الملكية الفكرية.. وُتبقي الكويت

واشنطنـ  رويترز: جدد رئيس 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركــــي( بن برنانكي 
القــــول أمس إن أســــعار الفائدة 
األميركيــــة ســــيتعني ان تبقــــى 
منخفضة لفترة طويلة ملواجهة 

ضعف سوق العمل.
وتتطابق تعليقات برنانكيـ  
التي وردت في كلمة معدة ألقاها 
أمام جلنة الشــــؤون املصرفية 
مبجلس الشيوخ االميركي ـ مع 
تلك التي أدلى بها امس االول أمام 
املالية مبجلس  جلنة اخلدمات 
النواب لكن بيانات صدرت أمس 
أكدت وجهة نظره بشأن ضعف 

سوق الوظائف.
وقالت وزارة العمل إن طلبات 
إعانات البطالة األولية ارتفعت على 
نحو غير متوقع األسبوع املاضي 
إلــــى 496 ألف طلــــب وهو ثاني 
أسبوع يشهد ارتفاعا في طلبات 
اإلعانة، ومــــن املتوقع أن يواجه 
برنانكي أســــئلة حول اإلجراءات 
التــــي يعتقد أنهــــا ضرورية في 

االصالحات التنظيمية املالية.
 من جهة أخرى قال بن برنانكي 
إن املجلس يــــدرس الدور الذي 
لعبته شركات في وول ستريت 
بينها بنك جولدمان ساكس في 
مســــاعدة اليونان فــــي ترتيب 

مقايضات لديون متعثرة.
وأضــــاف برنانكــــي ردا على 
ســــؤال من كريــــس دود رئيس 
الشــــؤون املصرفية في  جلنــــة 
مجلس الشيوخ »ننظر في عدد من 
املسائل املتعلقة بترتيبات مشتقات 
جولدمان ساكس وشركات أخرى 

مع اليونان«.
وقال برنانكي إن جلنة البورصات 
واألوراق املالية األميركية »مهتمة« 

أيضا بالقضية.
ومضى قائــــال »بكل وضوح.. 
استخدام هذه األدوات بطريقة قد 
تزعزع استقرار شركة أو بلد يأتي 

بنتائج عكسية«.

دراسة دور شركات وول ستريت في ترتيب مقايضات لديون اليونان

بن برنانكي: أسعار الفائدة األميركية
ستظل منخفضة لمواجهة ضعف سوق العمل

واشــــنطن ـ د.ب.أ: أعلنت مجموعة جنــــرال موتورز، أكبر 
منتج ســــيارات في الواليات املتحدة، أمس االول انهيار صفقة 
بيع شــــركة ســــيارات »هامر« التابعة لها إلى شركة صينية، 
مضيفة أنها ستبدأ عملية تصفية الشركة املتخصصة في إنتاج 
سيارات الدفع الرباعي. ولم تعلن جنرال موتورز كورب أسباب 
فشل صفقة بيع هامر إلى سيشوان تينغشونغ هيفي ماشينز 

الصينية بعد عام من اإلعالن عنها.
وقال نائب رئيس جنرال موتورز للتخطيط والتحالفات جون 
سيمث: »نحن محبطون ألن االتفاق مع تينغشونغ لم يكتمل.. 
جنرال موتــــورز تعمل اآلن مع عمال هامر ووكالئها ومورديها 

إلنهاء نشاطها بطريقة منظمة ومسؤولة«.
وكانت صحيفة »فايننشيال تاميز« قد ذكرت الثالثاء املاضي 
أن احلكومة الصينية ترفض املوافقة على الصفقة بسبب تعارض 
استهالك السيارات الكبيرة للوقود مع نهج احلكومة الصينية 

في احلفاظ على البيئة وخفض نسبة االنبعاثات.
وأشارت الصحيفة إلى الصعوبات التي واكبت املفاوضات 
في ظل شــــكوك خبراء احلكومة الصينية في قدرة شــــركة » 
سيشوان تينغشونغ هيفي إنداستريال ماشينري« على إدارة 
أمور هامر اململوكة ملجموعة جنرال موتورز األميركية، خاصة 
وأن الشركة الصينية ال تتوافر لديها اخلبرة، سوى في مجال 
صناعة املاكينات. وكانت جنرال موتورز وشــــركة شــــيخوان 
أعلنتــــا خريف العام املاضي التوصل التفاق حول بيع العالمة 
التجارية »هامر«، وذكرت وسائل إعالم أن قيمة الصفقة تتراوح 

بني 150 و200 مليون يورو.
ويأتي قرار جنرال موتورز ببيع هامر في أعقاب اخلســــائر 
التي سجلتها وتراجع املبيعات بشكل كبير نظرا ملعدالت استهالك 

الوقود العالية لهذه السيارات كبيرة احلجم.
يشار إلى أن جنرال موتورز اضطرت أيضا لبيع ساب السويدية 

لشركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات الرياضية.

نيودله��ي � رويت��رز: ق��ال مس��ؤول حكومي 
للصحافيني أمس إن احلكومة الهندية عرضت حصة 
نسبتها 10% في مصفاة باراديب املرتقبة التابعة لشركة 
النفط الهندي��ة التي تديرها احلكومة على ش��ركة 
ارامكو الس��عودية مقابل نح��و 650 مليون دوالر. 
وقال املس��ؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
ان الشركات الهندية تش��ترى حاليا 25 مليون طن 
من النفط اخلام سنويا من شركة ارامكو السعودية. 
وقال املس��ؤول ان الهند أرسلت في االونة االخيرة 
اقتراحا يعرض حصة نسبتها 10% في مصفاة التكرير 
الس��احلية التي تبلغ طاقتها 300 الف برميل يوميا 

في شرق الهند.

انهيار صفقة بيع »هامر« للسيارات
إلى شركة صينية

الهند تعرض على »أرامكو« 
10% في مصفاة تكرير

النفط دون الـ  80 دوالرًا نتيجة ارتفاع الدوالر

قطر: إنفاق مليار دوالر السترجاع الغاز المشتعل

لندن ـ رويترز: تراجع النفط ألقل من 80 دوالرا 
أمــــس حتت وطأة ارتفاع الدوالر مع تراجع اليورو 
ملخاوف بشأن توقعات االقتصاد األوروبي في حني 
نالت من املعنويات أيضا زيادة في مخزونات النفط 

اخلام األميركية.
 وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في عام مقابل 
الني وانخفض مقابل الدوالر وسط عدم تيقن بشأن 
قدرة احلكومة اليونانية على مواجهة أزمتها املالية 

في حني انتعش مؤشر الدوالر.
ويجعل ارتفاع الدوالر أسعار النفط وسائر السلع 

األولية أغلى حلائزي العمالت األخرى وقد دفع الذهب 
أيضا إلى أدنى مستوى في أسبوعني.

وتراجعت عقود اخلام األميركي تســــليم ابريل 
42 ســــنتا إلى 79.58 دوالرا للبرميل بعد صعودها 
دوالرا واحدا أمــــس االول بدعم تصريحات من بن 
برنانكي رئيس مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( الذي شدد على التزامه بأسعار 

فائدة منخفضة.
وفقد مزيج برنت في لندن 33 سنتا ليصل إلى 

77.76 دوالرا للبرميل.

طوكيو ـ رويترز: قالت شركتا قطر غاز 
ورأس غـــاز القطريتان إنهمـــا اتفقتا على 
مشروع بقيمة مليار دوالر السترجاع الغاز 
غير املستغل واملشتعل أثناء عملية حتميل 

سفن الغاز الطبيعي املسال.
وقالت الشركتان في بيان صدر في ساعة 
متأخرة أمس االول إنه مبوجب املشـــروع 
ســـيكون باإلمكان استرجاع ما يعادل نحو 
600 ألف طن من الغاز الطبيعي املسال وهي 
كمية تكفي لتزويـــد أكثر من 40 ألف منزل 
بالطاقة. ويجري حاليا اشعال ذلك الغاز أثناء 
عملية حتميل سفن الغاز الطبيعي املسال في 

ميناء راس لفان.
وأضاف البيان أن من املتوقع اســـتكمال 
املشروع بنهاية 2013 أو أوائل 2014 وأن هذا 
من شـــأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير في 
نسبة االحتراق الكلي واالنبعاثات في مدينة 

راس لفان الصناعية.


