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»غوغل«: قفزة باإليرادات 
وانخفاص سهمها ٪5

ن فرانسيسكوـ  رويترز: أعلنت شركة  سا
غوغل عمالق محركات البحث على االنترنت 
انها ســـجلت قفزة بلغت 23% في إيراداتها 
الفصلية بفضل انتعاش اإلعالنات على الشبكة 
العنكبوتية لكن أسهمها هبطت بنسبة %5 
وسط خيبة أمل بني بعض املستثمرين. وبلغت 

اإليرادات الصافية -مع استبعاد التكاليف التي 
تدفعها غوغل لشركائها من مواقع االنترنت 
ـ 5.06 مليارات دوالر بزيادة 2.2% عن الربع 
األخير من 2009 ومقارنة مع متوسط تقديرات 
احملللني البالغ 4.95 مليارات دوالر. وسجلت 
غوغل أرباحا صافية بلغت 1.96 مليار دوالر 
ـ أو 6.06 دوالرات للسهم ـ ارتفاعا من 1.42 

مليار دوالر ـ أو 4.49 دوالرات للسهم.

النفط الكويتي يستقر عند 82.24 دوالرًا للبرميل
كونا � رويترز: أعلنت مؤسس����ة البترول 
الكويتية أمس ان سعر برميل النفط الكويتي 
اخلام ارتفع 89 سنتا في تعامالت امس األول 
ليستقر عند مستوى 82.24 دوالرا للبرميل 
مقارنة بتعامالت االربعاء املاضي البالغة 80.83 
دوالرا. يأت����ي ذلك في أعقاب توقعات جديدة 
لوكالة الطاقة الدولية بأن يسجل الطلب العاملي 
على النفط ارتفاعا قياسيا بواقع 1.67 مليون 
برمي����ل يوميا خالل العام احلالي بزيادة 100 

ألف برميل عن التوقعات السابقة.
بينما تتوقع منظمة »أوپيك« ان تتراوح 
اس����عار النفط العاملية ما بني 70 و80 دوالرا 
للبرميل في األش����هر القليلة املقبلة مدعومة 
بتحسن ظروف سوق النفط واالقتصاد العاملي. 

وعامليا، تراجعت أسعار النفط صوب 85 دوالرا 
للبرميل أمس مع عودة ظهور املخاوف بشأن 
الطل����ب في أميركا وارتف����اع الدوالر وهو ما 
يجعل الواردات أكثر تكلفة على االقتصادات 
الصاعدة التي يتسارع فيها االستهالك. وهبط 
اخلام األميركي اخلفيف للعقود تسليم مايو 
49 سنتا الى 85.02 دوالرا للبرميل منخفضا 
أكثر من دوالرين عن أعلى مستوى له في 18 
شهرا الذي سجله فوق 87 دوالرا في االسبوع 
املاضي.  وسجل خام القياس األوروبي مزيج 
برنت للعقود تسليم مايو أكبر ارتفاع في 18 
شهرا مباشرة قبل أن ينتهي أجلها أمس األول 
لتقفز أكثر من 1.60 دوالر عن سعر عقود اخلام 

األميركي تسليم الشهر نفسه.

هبوط الخام األميركي الخفيف إلى 85 دوالرًا

مجموعة بريك: سنقاوم الحمائية التجارية 
وندرس زيادة المبادالت التجارية بالعمالت المحلية

برازيليا � رويترز: دع���ت مجموعة بريك ألكبر 
أربعة اقتصادات صاعدة في العالم إلى إصالح سريع 
للمؤسس���ات املالية الدولية إلعطاء الدول النامية 

دورا أكبر.
وتأتي هذه الدعوة م���ن الدول األربع � البرازيل 
وروس���يا والهند والصني � لالضط���الع بدور أكبر 
في املؤسس���ات املالية العاملية مث���ل البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي قب���ل اجتماع وزراء مالية 
مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد الدولي 

في واشنطن هذا الشهر.
وقال زعماء الدول االربع انه ينبغي ان تتم املوافقة 
اثناء اجتماعات صندوق النقد على إصالحات حلصص 
التصويت في البنك الدولي إلعطاء الدول النامية ثقال 
أكبر، وحددوا مهلة لذلك قائلني ان تلك اإلصالحات 
يج���ب إمتامها بحلول قمة مجموعة العش���رين في 
نوفمب���ر، وقال الرئيس البرازيلي لويس اناس���يو 
لوال دا س���يلفا بعد محادثات م���ع نظرائه الثالثة: 
»البرازيل وروسيا والهند والصني لها دور أساسي في 
تشكيل نظام دولي جديد يكون أكثر عدالة ومتثيال 

وأمنا«.
وحتث املجموعة على إصالحات منذ االزمة املالية 
العاملية في 2008 موضح���ة ان النظام احلالي تهيمن 
عليه بشكل غير عادل اقتصادات متقدمة مثل الواليات 
املتحدة واليابان وأوروبا، وقال بيان صدر في ختام القمة 
ان مجموعة بريك ستقاوم احلمائية التجارية بجميع 
أشكالها وستدرس زيادة املبادالت التجارية فيما بينها 

بالعمالت احمللية متجاوزة الدوالر األميركي. 
لكن املجموعة أكدت اهمية احلفاظ على استقرار 
العمالت الرئيسية لالحتياطيات العاملية، والصني 
بصفته���ا أكبر حائزي س���ندات اخلزانة األميركية 

حريصة على أال ترى قيمة استثماراتها تتضاءل.

تضم البرازيل وروسيا والهند والصين
16
04
10

واش����نطن � يو.بي.آي: فازت مجموعة 
»أنعام« ومقرها دبي بعقد تتراوح قيمته 
ب����ني 2 و6 مليارت دوالر ملدة 6 س����نوات 
يتعلق بتزوي����د القوات األميركية وقوات 
حتالف أخرى في العراق والكويت واألردن 
بالغذاء والشراب بدال من شركة »أجيليتي« 
الكويتية التي اتهمت بالغش في الواليات 

املتحدة.
ونقلت صحيفة »واش����نطن بوس����ت« 
األميركي����ة ع����ن الناطق باس����م الوكالة 

اللوجس����تية للدفاع ان مجموعة »أنعام« 
البال����غ عمره����ا 6 س����نوات ومقرها دبي 
اختي����رت م����ن بني 3 ش����ركات لتس����لم 
 العق����د اجلديد ال����ذي قد تت����راوح قيمته

ب����ني 2 و6 ملي����ارات دوالر وتبلغ مدته 6 
سنوات.

وذكرت الصحيفة ان »أنعام« هي مجموعة 
مؤلفة من 3 شركات متعددة اجلنسيات.

وأش����ارت إل����ى ان رئي����س املجموعة 
عبدالهدى فاروقي املقيم في والية فيرجينيا 

األميركية هو ش����خصية اجتماعية بارزة 
في واشنطن.

وتق����ول املجموع����ة ان أعماله����ا تنمو 
وتتوسع في 20 دولة ويشمل عملها استيراد 
وتوزيع وبيع ما يتعلق مبجال الغذاء عامة 

واملجمدات خاصة.
يذكر ان »أجيليتي« تواجه تهما تتعلق 
بالغش في محكمة اتالنتا الفيدرالية وهي 
وكل شركاتها التابعة ممنوعة من التعاقد 

مع احلكومة األميركية.

»واشنطن بوست«: مجموعة »أنعام« تفوز بعقد بين 2 و6 مليارات دوالر
لتزويد الجيش األميركي بالغذاء والشراب بداًل من »أجيليتي«

2.25 مليار يورو فائض ميزانية االتحاد األوروبي

»ديار« القطرية تشتري 5٪ في »فيوليا« الفرنسية

بروكسل � كونا: كشفت املفوضية األوروبية 
امس عن فائض في ميزانية االحتاد األوروبي 
لعام 2009 بلغ 2.25 مليار يورو بنسبة %1.9 
من ميزانية االحتاد املقدرة بنحو 113.41 مليار 

يورو.
وقال مفوض االحتاد األوروبي للبرامج املالية 
وامليزانية يانوش يفاندوفسكي في بيان انه سيتم 
ادخال فائض ميزانية االحتاد األوروبي كإيرادات في 
ميزانية عام 2010 حيث ستمثل مدخرات حقيقية 
من إسهامات الدول األعضاء في ميزانية االحتاد 

للعام احلالي.
وأشارت املفوضية األوروبية الى ان الفائض 

في عام 2009 يعد أعلى بقليل من مثيله في عام 
2008 والذي بلغ 1.5% وهو ما أرجعته املفوضية 

في األساس الى تقلبات سعر الصرف.
وأظهرت بيانات أن معدل التضخم الس���نوي 
في منطقة اليورو املكونة من 16 دولة بلغ الشهر 
املاضي 1.4% بنسبة تقل عن التوقعات في الوقت 
الذي تستعد فيه أوروبا لتوسيع عضوية منطقة 

العملة األوروبية املوحدة.
وق���ال مكتب إحص���اءات االحت���اد األوروبي 
)يوروستات( إن ارتفاع أس���عار الطاقة واملواد 
الغذائية س���اعد في ارتفاع معدل التضخم على 

أساس سنوي من 0.9% في فبراير املاضي.

باريس � رويترز: اتفقت شركة ديار القطرية احلكومية 
على شراء حصة 5% في ش���ركة فيوليا انفيرومنون 
الفرنسية في ش���راكة تهدف إلى مواصلة مشروعات 
البنية األساسية واملرافق في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وقالت فيوليا امس ان ديار القطرية أشارت إلى انها 
س���تحتفظ باحلصة ملدة ثالث سنوات، وستعني ديار 
التابعة للصندوق السيادي القطري في مجلس إدارة 

الشركة الفرنسية املختصة باملياه والصرف.

وقال الرئيس التنفيذي لفيوليا انطوان فريرو ان 
الصفقة »ستعزز وضع فيوليا انفيرومنون في منطقة 
إستراتيجية مازالت توفر فرص منو مهمة خاصة في 

احلصول على عقود لألشغال العامة«.
وقال الرئيس التنفي���ذي لديار القطرية محمد بن 
علي الهدفة في بيان ان ش���ركته تعتزم إشراك فيوليا 
في تطوير مش���روعاتها في الشرق األوسط وأوروبا 
وأفريقيا لالس���تفادة من خبرات الشركة في األشغال 

العامة والتنمية املستدامة.

اليونان تبدأ الخطوات التمهيدية لتحريك مساعدة االتحاد األوروبي
رئيس مجموعة اليورو يتوقع أال تطلب مساعدات

رئيس مجموعة اليورو في محادثة مع رئيس املركزي األوروبي في اجتماع مجموعة اليورو           )رويترز(

ان يجد حلوال أخرى لتقدمي دعم الى دوله 
األعضاء عند احلاجة. وفي معرض التذكير 
بان املجموعة االش����تراكية األوروبية دعت 
الى اعتماد »ضمانات« قروض او »سندات 
باليورو«، لم يس����تبعد باباندريو ان ميلك 
االحتاد األوروبي عل����ى املدى الطويل مثل 
هذه الصيغ اإلنقاذية. من جانبه قال رئيس 
مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج 
جان كلود يونكر أمس إنه من غير املتوقع أن 
تطلب اليونان من شركائها في منطقة اليورو 
احلصول على قروض طارئة. وحتدث يونكر 
قبل بدء اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو 
في مدريد بعد يوم من إرسال اليونان رسالة 
إلى مؤسسات االحتاد األوروبي وصندوق 
النقد الدولي تطلب فيها عقد محادثات تتعلق 
بشروط طلب حزمة مساعدات محتملة. وقال 
يونكر للصحافيني: »ال توجد مؤشرات على 
أن اليونان ستطلب مساعدة«. وكررت إلينا 
التي  ساجلادو وزيرة االقتصاد االسبانية 
تستضيف االجتماع غير الرسمي لالحتاد 
األوروبي نفس تصريحات يونكر. وقالت:« 
رمبا نصدر بعض التصريحات في اجتماع 
مجموعة اليورو ولكن ال نتوقع اتخاذ أي 

قرارات«.

بدعم صندوق النقد الدولي مبا قيمته 10 الى 
15 مليار يورو. وأعلن صندوق النقد الدولي 
واملفوضية األوروبية وصول ممثلني عن كل 
منهما الى اثنيا االثنني لبحث الشروط التي 
ستسمح باحتمال تقدمي قرض الى اليونان 

التي متر بأزمة مالية خطيرة.
وفي معرض اش����ارته الى »ردات فعله 
التأكيد مع  باباندريو  االش����تراكية«، جدد 
ذلك على انه كان بإمكان االحتاد األوروبي 

املوازنة اليونانية. وج����دد القول ان قرار 
منطقة اليورو في 25 مارس املتعلق بوضع 
خطة إنقاذ مع »مشاركة بنسبة اقلية« من 
صندوق النقد الدولي، سمح بتفادي جلوء 
اليونان الى الصن����دوق فقط. واقر وزراء 
منطقة اليورو برنامجا ملساعدة اليونان على 
مدى ثالث س����نوات بحجم تسليفات يصل 
حتى ثالثني مليار يورو ومبعدل فائدة 5% في 
السنة األولى. وستقترن هذه املساعدة الحقا 

أثينا � أ.ف.پ: بدأت اليونان »اخلطوات 
التمهيدية« لتحريك املس����اعدة املالية التي 
رصدها لها االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي، كما اعلن رئي����س وزرائها جورج 
باباندريو أمس أثناء مناقش����ة في البرملان 
حول االقتصاد. وقال باباندريو ردا على سؤال 
من اليس����ار الراديكالي حول دور صندوق 
النقد الدولي في آلية املساعدة األوروبية »ان 
حتريك مساعدة االحتاد األوروبي � صندوق 
النقد الدولي او عدم حتريكها يتوقف على 
مصلحة البالد )...( إننا نقوم بكل اخلطوات 
التمهيدية«. وأعلنت وزارة املالية اول من 
أمس ان احلكومة تأمل في توضيح هذه اآللية 
والبدء مبحادثات مع املفوضية األوروبية 
النقد  املركزي األوروبي وصندوق  والبنك 
الدولي حول »برنامج سياسات اقتصادية«، 
موضحة مع ذلك ان هذا األمر ليس مبثابة 
»طلب مس����اعدة«. وأش����ار رئيس الوزراء 
اليونان����ي الى »ان صن����دوق النقد الدولي 
موجود هنا وهو في صدد مراقبة ماليتنا«، 
متحدثا عن الوصاية الثالثية االطراف التي 
تتشكل من املفوضية األوروبية وصندوق 
النقد الدولي والبنك املركزي األوروبي، والتي 
أقامها االحت����اد األوروبي ملواجهة انحراف 


