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غوردون براون

اجتماع حاسم لمجلس إدارة »بهارتي« اليوم
لبحث التقدم في محادثات صفقة »زين«

نيودلهي � رويت���رز: قال مصدر مطلع إن مجلس إدارة ش���ركة 
االتصاالت الهندية بهارتي ايرتل س���يجتمع اليوم لبحث التقدم في 
احملادثات الرامية لش���راء أصول ش���ركة االتصاالت املتنقلة )زين( 

الكويتية في 15 دولة افريقية.
وأضاف املصدر أن بهارتي قد تضع جزءا من س���عر الشراء في 
حس���اب معلق حلمايته من أي مشكالت محتملة مبا في ذلك النزاع 

على ملكية عمليات زين في نيجيريا.
وأردف يقول »تسعى بهارتي حاليا للوفاء باملوعد النهائي في 25 
مارس لكن قد يحدث تأخير ليوم أو يومني. اجتماع مجلس االدارة 
غدا حاسم«. وجتري الشركتان محادثات حصرية حتى 25 مارس.

ورفض متحدث باس���م الش���ركة التعليق بشأن اجتماع مجلس 
االدارة واحتمال إنشاء حساب معلق.

وقالت كل من بهارتي وزين إنه سيتم دفع 700 مليون دوالر من 
سعر الش���راء بعد عام من اجناز الصفقة وقال املصدر إن جزءا من 

ثمن الصفقة سيوضع في حساب معلق.

وقال املصدر »جترى عمليات الفحص الفني بسرعة كبيرة. وبالتالي 
لو ظهر اي شيء سلبي فيمكن تعديل املبلغ بناء على ذلك«.

وتابع »لم تكشف عمليات الفحص الفني عن اي قضايا ذات اهمية 
باستثناء النزاع في نيجيريا«.

لاللتزام بالموعد النهائي إلتمام الصفقة 25 الجاري 

نيودلهي � رويترز: تتنافس شركات بينها 
مؤسس���ة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
وبهارتي إيرتل وڤودافون على تردد اجليل 
الثالث لشبكات الهاتف احملمول في الهند في 

مزاد يجري في أبريل.
وستتيح تكنولوجيا اجليل التالي خدمات 
االنترنت عالية السرعة ونقل البيانات على 
الهواتف احملمولة كما ستعزز استخدام خدمات 

البيانات حيث ترتفع هوامش األرباح.
كما ستحس���ن هذه التكنولوجيا جودة 

اخلدمات الصوتية.
وستساعد أيضا الشركات األجنبية التي لم 
تعمل في الهند بعد على احلصول على موطئ 
قدم في سوق اجتذبت ما يقرب من 14 مليون 

مشترك شهريا في املتوسط في 2009.
والهن���د ثان���ي أكبر س���وق لالتصاالت 
الالس���لكية في العالم بعدد مشتركني يزيد 
على 550 مليون���ا فيما حتتل الصني املركز 

األول.
وقالت احلكومة الهندية الشهر املاضي إن 
املزاد عل���ى تردد اجليل الثالث يبدأ اعتبارا 

من التاس���ع من أبريل بينما يبدأ مزاد على 
موجات الس���لكية من النطاق العريض بعد 

إغالق املزاد األول بيومني.
وامس اجلمعة كان آخر يوم إلبداء االهتمام 
املزادين ويتوقع املسؤولون  باملشاركة في 

املزيد من طلبات املشاركة.
وقال���ت ش���ركات بهارت���ي وريليانس 
كوميونيكيش���نز وڤودافون ايسار أكبر 3 
شركات للهاتف احملمول في الهند أمس إنها 
قدمت طلبات للمش���اركة ف���ي املزايدة على 
ترددات اجليل الثالث جلميع مناطق االتصاالت 

في الهند.
وقالت ش���ركة اتصاالت االماراتية التي 
متلك مشروعا مشتركا في الهند إنها قدمت 

طلبا للمشاركة في املزايدة.
وتتيح املزايدة التي تأخرت كثيرا مصدرا 
جديدا للعائدات لش���ركات الهاتف احملمول 
في أس���رع أس���واقه منوا في العالم حيث 
تسببت حرب اس���عار شرسة في انخفاض 
حاد في اسعار املكاملات مما أضر بهوامشها 

الربحية.

»اتصاالت« و»بهارتي« و»ڤودافون« 
تتنافس على تردد الجيل الثالث في الهند

 براون: خمسة تحديات تواجه العالم
 منها تقوية التعافي االقتصادي

لن����دن � كونا: أعل����ن رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون 
امس ان التحديات اخلمسة التي 
تواجه العال����م اليوم هي تقوية 
العالم  التعافي االقتص����ادي في 
املناخي ومكافحة  التغير  ووقف 
االرهاب وخفض االنتشار النووي 

ومكافحة الفقر.
 وقال براون مخاطبا جمعية 
املراسلني األجانب في وسط لندن 
ان 2010 »عام فاصل«، مشيرا الى 
ان هذه هي امل����رة األولى منذ 12 
شهرا التي يلتقي فيها العالم في 
منتديات ملناقشة هذه التحديات 
اخلمس����ة. وأضاف »في احلقيقة 
قد تشكل عشرة اجتماعات هامة 
للمجتم����ع الدولي ما نواجهه في 
السنوات العشر املقبلة، انها عشر 
حلظات م����ن الفرص والتحديات 
عندما حتدد القرارات التي يتوصل 
اليها املجتمع الدولي مصائر املاليني 
وعندما يتم اختبار التزامنا وعزمنا 

على العمل معا«.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني 
عل����ى ان لندن لديه����ا مقترحات 
للتعاون الدولي لتأمني عالم أكثر 
أمن����ا وازدهارا وان ذلك ميكن أن 
يتحقق من خ����الل مؤمتر االمن 
النووي الذي تستضيفه واشنطن 
الشهر املقبل وكذا من خالل مؤمتر 

االرداة الدولية املشتركة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
»ان عام 2010 يجب اال يكون عام 
انعطاف تسيطر عليه خالفاتنا 
لكنه ينبغي ان يكون عام عطاء 
يس����ير وفق ما يوحدنا ويجمع 

كلمتنا«.
وش����دد براون عل����ى ان حل 
املشكالت العاملية ال ميكن أن يأتي 
من خالل حلول وطنية او حتى 
اقليمية فقط الننا نحتاج املزيد 

من التعاون الدولي.
ودعا الى تنفي����ذ كامل الطار 
عمل مجموعة ال� 20 ومنو متزن 
ومستدام لتنسيق مناسب لقوانني 
االنظمة املالية. وفي املجال االمني 
قال براون ان »التحديات تتغير 
ونحن نواجه اليوم نوعا جديدا من 
االرهاب والتغير املناخي وصراعات 
امل����وارد وجرمية  محتملة حول 
القرصن����ة وزي����ادات عاملية في 

معدالت الهجرة غير الشرعية«.
وأش����ار الى ان »هناك حاجة 
الى زيادة مستمرة في االستثمار 
لتقوية احلدود ومكافحة االرهاب 
ف����ي الداخل وق����د زادت ميزانية 
مكافحة االرهاب داخليا من مليار 
جنيه استرليني في عام 2001 في 
العام الى أكثر من ثالثة مليارات 

جنيه حاليا«.

التغير املناخي في املكسيك املقرر 
في ديسمبر املقبل.

وأشار الى انه في ذروة االزمة 
املالية العاملية »وصلنا معا الى 
طريقة غير مس���بوقة ملكافحة 
الركود العاملي وهنا في لندن ومنذ 
عام تقريبا ثم مع الرئيس اوباما 
في بيتس���بيرغ وضعنا اسس 
خطة عاملي���ة حلماية الوظائف 
والنم���و الصالح املؤسس���ات 
املالية العاملية ولتغيير قوانني 
البنوك وقد ظهرت روح جديدة 
في املجتمع الدولي«. وأكد على 
احلاجة حاليا ال���ى بذل املزيد 
للبناء على هذه اللحظة لتحقيق 

مخاوف ديون اليونان تواصل 
الضغط على اليورو 

لندن � رويترز: تراجع اليورو امس حتت وطأة املخاوف بش���أن 
مش���كالت عجز امليزانية في اليونان فيما يترقب املتعاملون ملعرفة 
ما إذا كان بوس���ع أثينا ضمان احلصول على مس���اعدة من أعضاء 

مبنطقة اليورو خالل قمة تعقد األسبوع املقبل.
وحام اليورو قرب أقل مستوى في أسبوع أمام الدوالر سجله اول 
من أمس بعد أن أبرز تقرير اعالمي بشأن ضعف احتماالت حصول 
أثينا على مس���اعدة من منطقة اليورو حالة عدم اليقني بشأن قدرة 

اليونان على خدمة ديونها.
وانخفضت العملة املوحدة 0.1% إل���ى 1.3586 دوالر لتعادل أقل 
مس���توى لها في أكثر من أس���بوع وفي طريقها لكي تنهي األسبوع 

منخفضة 1% في أسوأ أداء لها منذ مطلع فبراير.

الذهب يتراجع مع ارتفاع
 الدوالر أمام اليورو 

لندن � رويترز: تراجع الذهب قليال في أوروبا امس مع بقاء املعدن 
النفيس حتت ضغط بسبب استمرار ضعف اليورو لكن املتعاملني 
ش���عروا بارتياح إزاء صموده أمام الدوالر اآلخ���ذ في االرتفاع في 

اجللسات األخيرة.
وجرى تداول الذهب في الس���وق الفورية عن���د 1121.50 دوالرا 
لألوقي���ة )األونصة( مقارنة مع 1125.45 دوالرا في أواخر املعامالت 

في نيويورك أمس اخلميس.
 وجرى تداول الفضة عند 17.32 دوالرا لألوقية مقارنة مع 17.35 

دوالرا.
وتراجع البالتني إلى 1618 دوالرا لألوقية مقارنة مع 1627 دوالرا 

في حني استقر البالديوم عند 475 دوالرا.

»أبوظبي الوطني« يصدر سندات 
بقيمة 750 مليون دوالر

أبوظبي � يو.بي.آي: أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات مستحقة 
السداد بعد 5 سنوات بقيمة 750 مليون دوالر وذلك ضمن برنامجه 
للسندات متوس���طة األجل بقيمة 5 مليارات دوالر الذي مت حتديثه 
مؤخرا. وتولى إدارة إصدار هذه السندات اجلديدة كل من »بنك أوف 
أميركا ميريل لينش« و»باركليز كابيتال« و»إتش إس بي سي« وبنك 
أبوظبي الوطني. وتعتبر هذه الس���ندات أول إصدار عام لس���ندات 
مرجعية في األس���واق العاملية من مؤسسة مالية من دول اخلليج 
والشرق األوس���ط في عام 2010. ومت إصدار مؤشر السعر الرسمي 
لهذه السندات مبا يعادل 180 نقطة فوق متوسط سعر التبادل يوم 
اول م���ن أمس. وقالت »وام« ان اإلصدار ش���هد إقباال كبيرا وهو ما 
س���اعد بنك أبوظبي الوطني على إصدار سندات 750 مليون دوالر 

بسعر 178 نقطة فوق متوسط سعر التبادل.

قطر تبيع خام الشاهين
 بأسعار أقل من مايو

طوكيو � رويترز: باعت قطر 9 شحنات من خام الشاهني النفطي 
الثقيل للش����حن في مايو بأسعار أقل بقليل من اسعار الشحنات 

حتميل الشهر السابق.
وقال جتار إن شركة قطر العاملية لتسويق البترول )تسويق( 
باعت الش����حنات التي يبلغ حجم الواح����دة منها 600 ألف برميل 
بتخفيضات وصلت إلى 1.8 دوالر للبرميل عن أس����عار خام دبي 
وإن بعض الش����حنات مت بيعها بتخفيضات تراوحت بني 1.6 و1.7 

دوالر.
وأض����اف التج����ار أن هناك أنباء غير مؤكدة عن أن املش����تري 

الرئيسي للخام الثقيل هو إكسون موبيل.
وتلك التخفيضات أكبر بعض الش����يء من تخفيضات حتددت 

عند 1.6 دوالر للبرميل للشحنات حتميل ابريل.

الكويت تبيع 80 ألف طن 
من النفتا للشحن في أبريل

سنغافورة � رويترز: قال جتار امس إن مؤسسة البترول الكويتية 
باعت حوالي 75000-80000 طن من النفتا في السوق الفورية للشحن 
في ابريل بعالوات تتجاوز قليال 20 دوالرا للطن فوق اسعار الشرق 

األوسط بنظام التسليم على ظهر املركب.
وباعت املؤسس���ة مساء أمس ما تراوح بني 50 و55 ألف طن من 
النفتا امل���دى الكامل و24 ألف طن من النفتا اخلفيفة للش���حن في 

النصف األول من أبريل لتجار لم يتم الكشف عنهم.
وقال تاجر »لكن حدث بعض التعديل في تواريخ )التس���ليم(« 
دون أن يدلي بتفاصيل. وال تبيع الشركة اململوكة للدولة عادة النفتا 

املدى الكامل في السوق الفورية بسبب ارتباطاتها اآلجلة.
وتستخدم الشركة النفتا املدى الكامل كمادة خام إلنتاج املركبات 

العطرية والنفتا اخلفيفة هي التي تباع في السوق الفورية.

926.7  مليار درهم األموال المتداولة في فبراير توقع عمليات اندماج بـ 6.6 مليارات دوالر

اإلمارات تسجل أبطأ معدل نمو
 للعرض النقدي منذ 2001 

شركات كويتية وسعودية وإماراتية وقطرية 
تجري محادثات لالستثمار في الطاقة بتركيا

النفط يتراجع عن 82 دوالرًا مع ارتفاع العملة األميركية

دبي � رويترز: سجل العرض النقدي في دولة 
اإلمارات العربية املتح���دة منوا مبعدل 1.3% في 
نهاية فبراير، وهو أبطأ معدل منو منذ عام 2001 

على األقل.
وأظهرت بيانات البنك املركزي منوا في مؤشر 
املعروض من النقود N3 بنسبة 4.1% في يناير، 
وN3 هو أوسع مؤشر لقياس املعروض من النقد 
املتداول في االقتصاد وهو مؤشر يبني التضخم 

في املستقبل.
وأظهرت البيان���ات ان حجم األموال املتداولة 
بلغ 926.7 مليار درهم )252.4 مليار دوالر( في 
نهاي���ة فبراير نزوال م���ن 934.1 مليار درهم في 

نهاية يناير.
ومنا حجم األموال املتداولة في ثاني أكبر اقتصاد 
عربي وثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم أكثر 

من املثلني في العامني حتى نهاية عام 2008

أنق���رة � رويترز: ق���ال رئي����س الهيئ���ة 
املنظم���ة ألس������واق الطاق���ة في تركي���ا إن 
م�����ن املتوق���ع أن تبل������غ قيم���ة عملي���ات 
االندم���اج واالستحواذ في قطاع الطاقة احمللي 
مبا في ذلك اخلصخص���ة 6.6 مليارات دوالر 

هذا العام.
وتعت���زم تركيا القيام بعمليات بيع واسعة 
ألصول لتولي������د الطاق���ة فيما يعتبر قطاع 

الطاق���ة اخلاص في البالد هدف���ا رئيس���ي���ا 
لعملي���ات دمج م���ن جانب ش���ركات أجنبية 

ومحلية.
وقال رئيس الهيئة حسن كوكتاش اول من 
امس إن شركات من الكويت واالمارات العربية 

املتحدة وقطر والسعودية. 
وجتري محادثات مع الهيئة لتنفيذ استثمارات 

في قطاع الطاقة.

لن����دن � رويترز: تراجعت 
أس����عار النفط للعقود اآلجلة 
عن 82 دوالرا للبرميل امس مع 
امام  العملة األميركية  ارتفاع 
اليورو وس����ط مخاوف بشأن 
مش����اكل ديون اليونان وبعد 
تقرير أش����ار إلى أن صادرات 

أوپيك تتزايد.
وتزاي����دت جاذبية الدوالر 
كأصل استثماري آمن بعد ان 
قالت اليونان انها قد ال ميكنها 
حتقيق التخفيضات التي وعدت 
بها في عجز امليزانية إذا ظلت 

تكالي����ف قروضها عالية وهو 
ما وضع ضغوطا على العملة 

األوروبية املوحدة.
أثينا نف����ت تقريرا  لك����ن 
بأنها تعتزم طلب مساعدة من 
صندوق النق����د الدولي إذا لم 
يتفق زعماء االحتاد األوروبي 
إنقاذ لها األسبوع  على خطة 
املقب����ل ووصفت املس����اعدة 
من صن����دوق النقد بأنها مالذ 

أخير.
وتراجع اخل����ام األميركي 
اخلفيف للعقود تسليم ابريل 

40 س����نتا إل����ى 81.80 دوالرا 
للبرميل بحلول الساعة 09:00 
بتوقيت جرينتش بعد ان أنهى 
جلسة التعامالت في بورصة 
نيويورك التجارية )ناميكس 
– يوم( منخفضا 73 سنتا عند 

82.20 دوالرا.
وهبط خام القياس االوروبي 
مزيج برنت لعقود مايو 41 سنتا 

إلى 81.07 دوالرا للبرميل.
من جهة أخرى، قالت األمانة 
العامة ملنظمة الدول املصدرة 
للبترول »أوپيك« مبقرها في 

ڤيينا امس إن سعر خام أوپيك 
تراجع إلى 77.90 دوالرا للبرميل 
التعامالت  اقتراب أسبوع  مع 
من نهايته. وهبط سعر خام 
أوپيك مبقدار 35 سنتا للبرميل 
)159 ليترا( في تعامالت اول 

من أمس.
وكان����ت املنظمة قد قررت 
اإلبق����اء على س����قف إنتاجها 
األربعاء لتبعث مؤشرات تفاؤل 
إلى  العاملي  بش����أن االقتصاد 
األسواق وتدفع أسعار النفط 

لالرتفاع.

 كوشنير ينتقد بشدة الفوائد 
المفرطة للبنوك

 سيئولـ  أ.ف.پ: انتقد وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير 
ــيئول الفوائد املفرطة التي جتنيها املصارف مع  ــدة في س امس بش
ــرين التي ستعقد اجتماعا  انتهاء االزمة العاملية، داعيا مجموعة العش

في نوفمبر في كوريا اجلنوبية الى تعزيز الوضع املالي.
ــنير خالل زيارة لكوريا اجلنوبية »انظروا الى فوائد  وقال كوش
القطاع املالي هذه السنة مع انتهاء االزمة: انه امر غير مقبول. علينا 

ان نصمم على ايجاد توازن داخل مجموعة العشرين«.
ويتوقع ان تعقد مجموعة العشرين قمة في سيئول في نوفمبر 
ــي ان  بعد قمة تورونتو في يونيو. واضاف وزير اخلارجية الفرنس
ــتتمثل في معرفة ماذا علينا  ــألة في مجموعة العشرين س »اهم مس

القبول به في مجال فرض االنضباط في القطاع املالي«.

»لويدز« تتوقع
 تحقيق أرباح العام الحالي 

ــة البريطانية  ــت مجموعة لويدز املصرفي ــدن ـ أ.ش.أ: أعلن لن
ــائر  ــهدت خس ــن توقعها حتقيــــق أرباح هذا العام بعد أن ش ع
ــام 2009، وهـــو اإلعالن  ــبب القروض املعدومة في ع كبيرة بس
ــهمها نحــو االرتفاع بصورة حادة في التعامالت  الذي دفــع بس

املبكرة امس.
وكانت لويدز قد منيت بخسائر في عملياتها بلغت 6.3 مليارات 

جنيه استرليني في العام املاضي.
ــرة أسابيع من  وقالت املجموعة إن أداء عملياتها خالل أول عش
ــتنادا إلى األوضاع، فإن  ــام 2010 صارت قوية، وأضافت أنه اس ع
ــتكون قادرة على حتقيق الربح في مجمل  املجموعة تعتقد أنها س

أعمالها عام 2010.

خالفات التبادل التجاري األميركي ـ الصيني في طريقها للحل

بكين تسعى لتهدئة »خالفات« تجارية مع الواليات المتحدة
بكني � رويترز: قالت الصني امس 
إنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن 
في محاولة لتهدئة خالفات جتارية 
في الوقت الذي يتعرض فيه نظام 
عملتها النتقادات محذرة من أن 
تهديدات مشرعني أميركيني ميكن 
أن حتبط أي فرص لتحقيق تقدم 

في حل اخلالفات.
وب���دا أن اإلع���الن إلى جانب 
تصريح���ات تصاحلية صدرت 
ع���ن وزارة التج���ارة الصينية 
إلى تهدئة نزاع متصاعد  تهدف 
دفع أعضاء في مجلس الشيوخ 
األميرك���ي إل���ى التهديد بفرض 
رس���وم على املنتجات الصينية 
إذا لم تسمح بكني بارتفاع قيمة 

عملتها اليوان.
وقال���ت الصني إن تش���ونغ 
شان نائب وزير التجارة سيزور 
الفترة بني  الواليات املتحدة في 
24 و26 م���ارس اجلاري إلجراء 
محادثات تركز عل���ى »التوازن 
التج���اري الصين���ي � األميركي 

واخلالفات التجارية«.
أميركا  وقال رئيس ش���عبة 
الشمالية في وزارة التجارة خه 
نينغ في مؤمتر صحافي »قنوات 
االتصال بني اجلانبني مفتوحة. 
القضايا  ميكن مناقش���ة جميع 

للبضائ���ع الصيني���ة وأن بكني 
تريد منع مخاط���ر أي إجراءات 

انتقامية.
وأض���اف خ���ه ان احملادثات 
ميكن أن تك���ون مثمرة فقط إذا 
أوقفت واشنطن تدخل السياسة 
في احملادث���ات. وقال »هذا يزيد 
املوقف تعقيدا ويفرض املزيد من 
التشويش من اخلارج على قنواتنا 

الطبيعية لالتصال«.
ويطالب الكثي���ر من أعضاء 

التي ته���م اجلانب���ني عبر هذه 
القنوات«.

لكن الصني لم تعط أي مؤشر 
عل���ى اس���تعدادها للتخلي عن 
التزامها باس���تقرار سعر صرف 
اليوان كما أن التوقعات محدودة 
بالسوق بشأن رفع قيمة العملة 

الصينية.
وأكد خه ومسؤولون آخرون 
في املؤمتر الصحافي أن الواليات 
املتحدة التزال س���وقا رئيسية 

الكوجن���رس باتخ���اذ اج���راء 
صارم إذ قاومت بكني رفع قيمة 
عملتها. وتصدر وزارة اخلزانة 
األميركية الش���هر املقبل تقريرا 
مهما حول العم���الت وميكن أن 
تتعاظم اخلالفات بشان السياسة 
املتبعة مع الصني بسبب انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس في 

نوفمبر.
ويريد كثي���رون من أعضاء 
الكونغرس أن ترفع الصني قيمة 

عملتها بنحو 40% ويقولون إنهم 
انتظ���روا كثي���را أن تتخذ بكني 
طواعية هذه اخلط���وة. ويقول 
املش���رعون ان رفع قيمة اليوان 
ضروري للمساعدة في تصحيح 
التدفق���ات التجارية التي متنح 
ميزة تنافسية غير عادلة للبضائع 

الصينية.
من جهة أخرى، قالت وزارة 
املالية الصينية ان أرباح املشاريع 
اململوك���ة للدول���ة ف���ي الصني 
س���جلت زي���ادة بلغ���ت %88.9 
ف���ي يناير وفبراي���ر مقارنة مع 
الفترة نفس���ها من العام املاضي 
مدعومة باالنتعاش االقتصادي 

في البالد.
واضافت الوزارة في موقعها 
على االنترنت ان القيمة االجمالية 
لالرباح املجمعة للشركات اململوكة 
للدولة على مدى الشهرين بلغت 

36.67 مليار دوالر.
واش���ارت الى مكاسب كبيرة 
الس���يارات  حققته���ا ش���ركات 
البترولية  والتش���ييد وامل���واد 
والبتروكيماويات وإلي حتسن 
في ارباح شركات الصلب واملعادن 
الكهربائي���ة والنقل  واملع���دات 
البحري بينما س���جلت شركات 

توليد الكهرباء خسائر.

أرباح الشركات المملوكة للصين تقفز 8.9% في شهرين


