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يواجه مصرف األعمال العريق »غولدمان 
س���اكس« الذي اثار جدال مرات عدة منذ بدء 
األزمة املالية، متاعب في القضاء الذي جلأت 
اليه سلطات البورصة األميركية التي تتهمه 

بخداع بعض الزبائن.
 ومن���ذ بداية األزمة اته���م املصرف الذي 
سينشر نتائجه الفصلية الثالثاء، باحملسوبية 
في إنقاذ مجموعة التأمني اي آي جي في سبتمبر 

.2008
 وق���د حصل وحده على 12.9 مليار دوالر 
من اصل 52 مليارا من األموال العامة لتصفية 
املراكز املالية التي تواجه مش���اكل ملجموعة 

التأمني وجتنيبها اإلفالس.
 ومن هنا، ب���دأت االنتقادات حول النفوذ 
السياسي للمصرف الذي يشغل عدد كبير من 
موظفيه السابقني مناصب عليا في حكومات 
وإدارات دول ع���دة عل���ى رأس���ها الواليات 

املتحدة.
 وف���ي يوليو وصفت صحيف���ة رولينغ 
ستون املصرف بانه »أقوى بنك لالستثمار« 

و»اخطبوط جشع هائل ملص الدماء«.
 وحاول املصرف في يناير تهدئة االنتقادات 
بتخفيضه مكافآت موظفيه التي كان ينوي دفعها 

وحرمان مسؤوليه من ترقيات نقدية.
 ومؤخرا، اتهم هذا املصرف مبساعدة اليونان 
على إخف���اء جزء من ديونها الهائلة. وقد رد 
بان عملياته في اليونان قانونية ومنتش���رة 

في كل اوروبا.

 وح���اول رئيس االحتياطي الفيدرالي بن 
برنانكي الدفاع عنه هذا األس���بوع، لكن رغم 
جهوده لتجنب انتقادات جديدة، وجد املصرف 

نفسه في مواجهة فضيحة جديدة.
 فقد رفعت س���لطة ضبط أس���واق املال 
األميركية ش���كوى ض���ده واتهمت���ه بخداع 
مستثمرين عبر بيعهم منتجات معقدة تعتمد 
عل���ى قروض الرهن العق���اري التي أدت الى 

األزمة املالي العاملية.
 واعترفت واح���دة من الوك���االت االميركية 
لضبط القط����اع امل���الي »فينرا« من��ذ ديسمبر 
بان���ها »تدرس« مبي���عات اس��هم من هذا النوع 

من قبل غولدمان ساكس قبل االزمة.
 ورد غولدمان اجلمعة بان اتهامات سلطة 
البورصة »ال أساس لها إطالقا« واعدا بالدفاع 

»بقوة عن نفسه وعن سمعته«.
 وكدليل على تأثير املصرف أدت مشاكله 
ليس فقط الى تراجع األسهم املصرفية بل تراجع 
بورصة نيويورك بأكملها ومعها البورصات 

األوروبية.
 وقال اخلبي���ر االس���تراتيجي املالي في 
مجموعة »ماربلهيد اس���يت مانيجمنت« ان 

»غولدمان ساكس هو السوق«.
 لكن مدونة املعلومات »بيزنس اينسايدر« 
التي ميلكها احمللل الس���ابق الش���هير هنري 
بلودجي���ت رأى ان االتهام���ات التي وجهتها 
الس���لطة االميركية للبورصة الى غولدمان 

ساكس »ضعيفة جدا«.

زائر يلقي نظرة على تصميم أحد املشاريع في معرض سيتي سكيب في العاصمة اإلماراتية أبوظبي أمس

.. وبراون يريد إجراء تحقيق بشأن البنك

»كوليرز«: مؤشرات جيدة لنضج
األسواق العقارية بالمنطقة خالل 2010

خليل: قرار تخفيض عرض الغاز
يعود للدول المصدرة

ذك���رت ش���ركة كولي���رز 
انترناش���يونال لالستشارات 
العقارية انه في الوق�����ت الذي 
القطاعات  تشهد فيه مع���ظم 
الش���رق  العقارية في منطقة 
اف���ريقيا  األوس���ط وش���مال 
استمرارا في هبوط األس���عار 
ف���ان هن���اك حت���وال ع���اما 
نح���و األس���واق املدف���وع���ة 
باملس�����تأجرين وقد أدى ذلك 
الى ب���روز توج����ه ألصحاب 
العق���ارات بتوفي������ر حوافز 
الدارة مسائل العرض والطلب أو 
حلها بي���نما في قطاع التجزئة 
يس���اعد التنويع في العقارات 

الق��ائمة ومتوضعها احلالي في 
تقليل املخاطر احملتملة لزيادة 

العرض.
وق���ال ان ذل���ك قد س���اعد 
التركي���ز العام على س���ياحة 
األعمال في األسواق الرئيسية 
على معاجلة الفائض احملتمل 
من الغرف الفندقية األمر الذي 
كان له أثر غير مباش���ر على 
أداء قطاع عقارات التجزئة في 

بعض املواقع.
من جهة اخ���رى قال املدير 
االقليمي لكوليرز انترناشيونال 
ايان البيرت تعليقا على التقرير 
ان االنهيار العقاري في 2009 

اضطر كثيرا م���ن البلدان الى 
تعدي���ل اس���تراتيجياتها لذا 
أصبح م���ن املثير لالهتمام أن 
نرى الكيفية التي تستجيب بها 
سلسلة القيمة اخلاصة بالسوق 

العقارية.
البيرت أن اجلهود  واعتبر 
املبذول���ة ملعاجل���ة دينامية 
العرض والطلب هي مؤشرات 
العقاري  على نض���ج السوق 
مشيرا الى التحول نحو األسواق 
االقليمي���ة األحدث التي عزلها 
النم���و االقتصادي احمللي الى 
حد كبير ع���ن تداعيات األزمة 

العاملية.

أف.پ: أعلن وزير الطاقة اجلزائري 
شكيب خليل ان االجتماع الوزاري ملنتدى 
الدول املصدرة للغاز االثنني في وهران 
»سيتخذ قرارات« في محاولة لتنظيم 
السوق. وقال خليل في مؤمتر صحافي 
في وهران انه سيعود للوزراء تقييم 
وضع السوق واتخاذ القرار املناسب 
اليجاد توازن بني العرض والطلب في 
س����وق الغاز.  وأضاف »نحن بحاجة 
حلوار بني املنتجني واملس����تهلكني«، 
مشيرا الى ان س����عر الغاز ينبغي ان 
يك����ون »عادال« للفريق����ني لكي يخدم 
مصاحلهما، وتعتزم اجلزائر ان تعرض 
على املنتدى الذي سيفتتح االثنني، اعادة 
النظر في حجم االنتاج العادة حتريك 
س����وق الغاز الدولية وجعل االسعار 
اكثر استقرارا، كما قال شكيب خليل 
م����رارا قبل هذا اللق����اء، وهذا املنتدى 
يضم احدى عشرة دولة عضوا، بينها 
روس����يا، اكبر منتج للغاز في العالم، 

وايران وقطر.

رويت���رز: قال رئيس ال���وزراء البريطاني 
غوردون براون إنه يريد من س��لطة اخل���دمات 
امل���الية اجراء حتقيق بش���أن بنك جولدمان 
ساكس األميركي بعدما اتهمته هيئة األسواق 

االميركية باالحتيال.
وشن براون الذي يخوض حملة انتخابية 
هجوما عنيفا على أقوى بنوك وول س���تريت 
متهما إياه ب� »االفالس االخالقي« بسبب تقارير 

عن خطط لدفع مكافآت كبيرة.
كان���ت هيئة األوراق املالي���ة والبورصات 
األميركية اتهمت جولدمان ساكس باالحتيال 
في تسويق منتج لرهون عقارية عالية املخاطر. 
ورفض جولدمان الدعوى األميركية قائال إنها 
»ال أس���اس لها من الصح���ة« وتعهد بالدفاع 

عن نفسه.
وأبلغ براون تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.س���ي( »أريد اجراء حتقيق خاص في 
ضلوع جولدمان ساكس والشركات هناك مع 

بنوك أخرى وما الذي حدث«.
وقال »هناك مئات املاليني من اجلنيهات التي 
يجري تداولها هنا ويبدو أن الناس تعرضوا 
للتضليل بشأن ما حدث. أريد من سلطة اخلدمات 

املالية أن حتقق في األمر على الفور«.
وقال براون »أعلم أن البنوك نفسها ستدرس 
اتخاذ اجراء قانوني« مش���يرا فيما يبدو إلى 
البنوك األوروبية التي خسرت أمواال في املنتج 
الذي سوقه »جولدمان ساكس«، وقال »سنتعاون 
مع جلنة األوراق املالية والبورصات في الواليات 

املتحدة«.
وأحجمت متحدثة باس���م سلطة اخلدمات 
املالية عن التعليق، وقالت »لن نؤكد أو ننفي 

أبدا إن كنا نحقق مع أي شخص«.
وقال مص��در مط��لع إن السلطة على اتصال 
مع اللجن���ة االمي��ركية لكن وج��هة نظ����رها 
احلالية هي أن التحقيق ش������أن أميركي في 

املقام األول. »سوناطراك« الجزائرية تعلن
عن كشفين جديدين للنفط والغاز

اجلزائ���ر � رويترز: أعلن���ت مجموعة الطاقة 
الوطنية اجلزائرية )سوناطراك( عن كشفني جديدين 
للنفط والغاز ليصل إجمالي االكتشافات اجلديدة 

هذا العام إلى سبعة.
وقالت الشركة في بيان إن الكشفني اجلديدين 
حتققا بعد حفر آبار في القطعتني 405 أو 405 ب1 
في منطقتي منزل جلمات ومنزل جلمات جنوب 
غرب. واجلزائر رابع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي 

في العالم وثامن أكبر مصدر للخام.
وفي يناير جرى اعف���اء الرئيس التنفيذي ل� 
»سوناطراك« وعدة مسؤولني تنفيذيني كبار من 
مهام مناصبهم وذل���ك ضمن حتقيق قضائي في 
تهم فس���اد، ويقول عبد احلفيظ فغولي الرئيس 
التنفيذي املؤقت للشركة إن مشاريع »سوناطراك« 

متضي قدما بشكل طبيعي.

النائب العام إلمارة دبي ينفي اإلفراج 
عن المحافظ السابق لمركز دبي المالي

أ.ف.پ: نفى النائب العام المارة دبي عصام 
عيس���ى احلم���يدان ما اوردته بع���ض وسائل 
االع��الم اإلماراتية ح��ول االفراج بكفالة مالية 
ضخمة عن احمل��افظ الس��������ابق مل��ركز دب���ي 
املال���ي املالي الع��املي عمر بن س���ليمان املتهم 

بالفساد.
وبحسب النائب العام الذي جاء نفيه في بيان 
وزعه املكتب االعالمي حلكومة دبي، حاول بعض 
اقارب بن سليمان التقدم بطلب للنيابة العامة 
لتس���ديد مبلغ 50 مليون دره���م )13.6 مليون 
دوالر( مقاب���ل مبلغ املكافأة )البونس( الذي قد 
يكون استولى عليه احملافظ السابق بغير وجه 

حق اثناء توليه منصبه.
وذكر احلميدان ان »الكفالة غير واردة في هذا 
الشأن وحتقيقات النيابة العامة مستمرة ولن 
تتوقف عند ملف البونس فقط، وامنا ستتواصل 
الستيفاء جميع التفاصيل واملالحظات التي اوردها 
تقرير دائرة الرقاب���ة املالية املتعلق مبخالفات 

عمر بن سليمان.
وذكر ان رئي��س مركز دب����ي املالي الدولي 
السابق املتهم باختالس اموال، افرج عنه بكفالة 
قيمته���ا 50 مليون درهم حوال���ى 13.6 مليون 
دوالر، ونقلت صحيفة »غالف نيوز« عن مصدر 
قضائ���ي قوله ان الكفالة التي طلب من عمر بن 
س���ليمان دفعها تعادل املبالغ التي يشتبه في 

انه اختلسها.
وانش���ىء مركز دبي املالي الدولي في 2004 
ف���ي محاولة جلعل دبي مركزا ماليا من الدرجة 

االولى عبر جذب االستثمارات اليها.
وام���ارة دب���ي التي ضربته���ا االزمة املالية 
العاملي���ة، باش���رت في االش���هر االخيرة حملة 
ملكافحة الفس���اد في اعقاب سنوات من الطفرة 

االقتصادية.
وي���درس القضاء في الوقت الراهن عددا من 
القضايا التي يتورط فيها مسؤولون اقتصاديون 

سابقون.

في جناحها بمعرض سيتي سكيب وبمشاركة 250 شركة من 36 دولة

أبوظبي تعرض مخططها العمراني ومشاريعها االقتصادية لعام 2030
والسودان وفرنس���ا واملكسيك 
ولبنان وكندا واسبانيا وماليزيا 
وس���نغافورا وايرلندا والكويت 
واستراليا وأملانيا والصني وپولندا 

وغيرها.
من جانب آخر، يركز املؤمتر 
ال���ذي ينعق���د مبوازاة س���يتي 
س���كيب أبوظبي في مناقشاته 
على مواضيع تتعلق بالشفافية 
والقوانني املرتبطة بتنظيم القطاع 
العقاري اضافة إلى مسألة مواعيد 

تسليم املشاريع.
وينعقد مبوازاة معرض سيتي 
س���كيب ابوظب���ي 2010 معرض 
س���يتي بيلد ابوظب���ي املعرض 
الدولي التجاري املخصص لقطاع 
البناء والتشييد الذي يجمع حتت 
سقفه مجموعة كبيرة من املزودين 
واملصنعني واملوزعني واملهندسني 
املعماريني واملصممني واملوردين 
القرار من مختلف دول  وصناع 

العالم.
وينضم سيتي سكيب أبوظبي 
إلى مجموعة من املعارض املماثلة 
تشمل سيتي س���كيب آسيا في 
س���نغافورة )18–20 مايو 2010( 
وسيتي سكيب جدة )7–9 يونيو 
2010( وسيتي سكيب غلوبال في 
دبي )4–7 اكتوبر 2010( وسيتي 
س���كيب الهند في مومباي )9–11 
ديس���مبر 2010( وسيتي سكيب 
الالتينية في ساو باولو  أميركا 

)ديسمبر 2010(.

افتتح الش���يخ حامد بن زايد 
آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد 
العليا  أبوظبي رئيس املؤسسة 
للمناطق االقتصادية رئيس مجلس 
إدارة طيران االحتاد امس معرض 
سيتي سكيب أبوظبي 2010 الذي 
ينظم حتت رعاي���ة الفريق أول 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة وذلك مبشاركة 

250 شركة من 36 دولة.
وع���رض مجل���س أبوظبي 
للتخطيط العمراني خالل معرض 
سيتي سكيب أبوظبي 2010 أكبر 
مجسم للمخطط العمراني ملدينة 
أبوظبي والشكل الذي ستبدو عليه 

املدينة بحلول عام 2030.
وكش���ف النقاب عن تفاصيل 
مجموع���ة املش���اريع احلالي���ة 
واملستقبلية التي سيتم تنفيذها 
ف���ي املخط���ط بحضور س���مو 
الش���يخ حامد بن زايد آل نهيان 
رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي 
ورئيس الشركة القابضة العامة 
لالس���تثمار »الش���ركة الشقيقة 

حلديد االمارات«.
ويض���م مجس���م املخط���ط 
أبوظبي والذي  العمراني ملدينة 
يعد أكبر جناح في معرض سيتي 
سكيب مختلف املشاريع واخلطط 
الطموحة في املجاالت االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية والثقافية 
والعمرانية للعاصمة االماراتية.

للحدث الذي يشارك فيه ما يزيد 
على 250 ش���ركة عارضة من 36 

دولة.
وقال���ت »آي آي آر الش���رق 
األوسط« ان سيتي سكيب أبوظبي 
ميثل فرصة مثالية لعرض وحتديد 
الفرص االستثمارية التي يوفرها 
القطاع العقاري في املنطقة والعالم 
حيث تشارك فيه شركات عاملية 
من االم���ارات العربي���ة املتحدة 
وسويسرا وهونغ كونغ والواليات 
املتحدة األميركية واالردن واململكة 
املتح���دة والبرتغ���ال وايطاليا 

املجسم يعد منوذجا حيا للمشاريع 
ويتم حتديثه بشكل يعكس مدى 
التقدم في تنفيذها وميثل منصة 
للتواص���ل والترويج ألصحاب 
القرار وأهالي املدينة واملستثمرين 
واملطورين واملهتم���ني بالقطاع 

العقاري في إمارة أبوظبي.
م���ن جانب آخر أك���د منظمو 
معرض س���يتي سكيب أبوظبي 
2010 أن تأثر حركة الطيران على 
مستوى الرحالت العاملية بسبب 
بركان ايسلندا قد أثر بشكل مباشر 
على أعداد الزوار خالل اليوم األول 

ويغطي املجسم املساحة املمتدة 
من شارع الكورنيش إلى الشهامة 
ومصفح والفالح مرورا باجلزر 
الس���عديات  الطبيعية مبا فيها 

وياس والرمي والصوة.
وقال مدير عام مجلس أبوظبي 
للتخطيط العمراني فالح األحبابي 
إن عرض املجسم في سيتي سكيب 
أبوظبي 2010 يهدف إلى ايصال 
الصورة الواقعية ملا مت االلتزام 
به قبل ثالث سنوات عندما صدر 
املرسوم األميري بإنشاء مجلس 
التخطيط العمراني، مشيرا إلى أن 

160 خبيرًا يشاركون في المعرض
يدعم املعرض كل من ش��ركة مبادلة للعقارات 
والضيافة كراع رئيسي وكل من القدرة العقارية 
واملعابر والدار العقارية كرعاة بالتينيني ويحظى 
املع��رض كذلك بدعم دائرة الش��ؤون البلدية في 
ابوظبي. ويركز املعرض الذي يقام في مركز ابوظبي 
الوطني للمعارض ويستمر لغاية 21 اجلاري على 
الفرص واالستثمارات الواقعية التي يوفرها قطاع 
التطوير واالستثمار العقاري في املنطقة والعالم 
ويجمع حتت سقفه مستثمرين ومطورين عقاريني 

ومهندسني ومصممني وعددا من الهيئات احلكومية 
وكبار صانعي القرار املعنيني بتصميم وبناء املشاريع 
العقارية في القطاعني العام واخلاص من مختلف 
دول  املنطقة والعالم. ويشارك في احلدث ما يزيد 
على 250 شركة عارضة من 36 دولة، ويضم اكثر 
من 70 نشاطا تشمل عددا من الندوات واللقاءات 
اضافة الى مؤمتر رئيسي يتحدث خالله قرابة 160 
خبيرا متخصصا من 25 دولة حول القضايا التي 

تخص قطاع االستثمار والتطوير العقاري.

الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الذي 
تم تعيينه مؤخرا رئيسا لهيئة استثمار 

أبوظبي يتجول في معرض سيتي سكيب 
ويلقي نظرة على مجسم مشروع »كابيتال 
سيتي ديستريكت« بالمعرض في العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي

مقر بنك غولدمان  ساكس في نيويورك

»غولدمان ساكس« يواجه صعوبات
الفصل األخير بعد سلسلة طويلة من القضايا

»سابك« تحقق 1.45 مليار دوالر 
أرباحًا في الفصل األول من 2010

أ.ف.پ: اعلن عمالق البتروكيماويات السعودي »سابك« 
السبت ان أرباحه الصافية ارتفعت في الفصل االول من 2010 
لتبلغ 1.45 مليار دوالر، ما ميثل زيادة بنسبة 18.6% مقارنة 
بالفصل الرابع من 2009، وذلك بفضل ارتفاع اسعار املشتقات 
النفطية. وكانت س���ابك، وهي اكبر شركة مدرجة في اسواق 
املال اخلليجية واحدى كبريات مجموعات البتروكيماويات 
في العالم، اعلنت في العام املاضي عن خسائر صافية بقيمة 

258 مليون دوالر للفصل االول من 2009.
ومتث���ل االرباح احملققة بني يناير وم���ارس من هذا العام 
زيادة بنس���بة 18.6% مقارنة بتلك التي حققتها الشركة في 

الفصل الرابع من 2009.


