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»كريدي أجريكول« في الربع الثاني 

 »لوريال« الفرنسية سعيدة بحصتها
في »سانوفي« ولكن ليس بسعر السهم

باريس � رويترز: قالت ش����ركة لوريال الفرنسية 
ملستحضرات التجميل إنها ال تعتزم في األجل القصير 
بيع حصتها في »سانوفي افنتيس« التي فقدت أسهمها 
نحو خمس قيمتها هذا العام وتقول مصادر إنها تسعى 
لشراء جينزمي األميركية. وأعلنت »لوريال« امس ارتفاع 
أرباحها الصافية 21% إلى 1.67 مليار يورو في النصف 

األول من العام باملقارنة مع 1.59 مليار يورو هو متوسط 
توقعات محللني استطلعت »رويترز« آراءهم، وقالت 
الشركة انها تتطلع إلى النصف الثاني من العام بثقة. 
وأكدت لوريال مجددا ان حصتها البالغة 9% والتي تقدر 
قيمتها بنحو 5.3 مليارات يورو )6.7 مليارات دوالر( 

كانت استثمارا ماليا وليس استراتيجيا.

»فيس بوك« يحظى بقيمة أعلى من شركات تكنولوجية عمالقة

على أنش����طة أكبر املجموعات 
املالية العاملية.

وتركزت أكثر املجاالت التي 
تثير قلق األوروبيني حول الوضع 
االقتصادي احلال����ي والبطالة 
القارة  وارتفاع األس����عار ف����ي 

العجوز.
ويعتق����د ع����دد متزايد من 
األوروبيني بأن الواليات املتحدة 
ومجموعة العشرين ال تستطيعان 
املالية االقتصادية  وقف األزمة 
وأن االحتاد األوروبي هو الوحيد 
القادر على اتخاذ إجراءات فعالة 

ملكافحة األزمة.
وقال����ت مفوض����ة االحت����اد 
األوروبي لش����ؤون االتصاالت 
فيفيان ريدنغ ان »وجود أغلبية 
واضح����ة تؤيد تعزي����ز اإلدارة 
االقتصادية األوروبية يظهر أن 
الناس تنظر الى االحتاد األوروبي 
باعتباره جزءا حاسما من حل 

لألزمة«.
وأش����ارت ال����ى أن »االحتاد 
األوروبي اتخ����ذ خطوات مهمة 
وجريئة الستعادة الثقة ونتيجة 
لذلك انتعش اليورو ونشهد اآلن 
بداي����ة للنمو ف����ي االقتصادات 

الكبرى في أوروبا«.

»كريدي سويس« يدشن 13 صندوقًا استثماريًا
زيورخ � كونا: اعلن بنك »كريدي س��ويس« السويس��ري 
امس عن توسيع نطاق صناديق االستثمار املتداولة بإضافة 13 
صندوقا جديدا اليها ليصل مجموع صناديق البنك االستثمارية 
ال��ى 54 صندوقا. وأوضح البنك في بيان صحافي »ان الغالبية 
العظم��ى من صناديق االس��تثمار املتداولة اجلديدة تركز على 
أس��واق دول االقتصاديات الناش��ئة وبدأ التعامل بها امس في 

سوق األوراق املالية السويسرية«.
وتتكون الباقة اجلديدة من ثالثة صناديق استثمار متداولة 
اقليميا في آس��يا وأميركا الالتينية والشرق األوسط الى جانب 
صنادي��ق اس��تثمار متداولة في كل بلد عل��ى حدة ضمن هذه 

املناطق من بينها البرازيل وروسيا والصني والهند.
األولى في أوروبا التي تقدم للمستثمرين فرصة احلصول 
على أس��هم م��ن س��وق األوراق املالية الصينية غي��ر املتاحة 

مباشرة ملستثمرين من القطاع اخلاص غير الصينيني«.
ويقدم البنك مؤشر يقيس أداء 300 شركة كبرى في الصني 

مدرجة في البورصات االقليمية الكبرى.

عشرات اآلالف من الشركات اليونانية 
مهددة باالنهيار

أثين���ا � د.ب.أ: أظهرت دراس���ة حديثة أن عش���رات اآلالف من 
الشركات اليونانية، متوسطة وصغيرة احلجم، مهددة باالنهيار 
بسبب أزمة الديون اليونانية وبرنامج التقشف احلكومي. وذكرت 
دراس���ة االحتاد العام للتجار واحلرفيني في اليونان أن نحو 375 
ألف ش���ركة متوس���طة وصغيرة تعرضت لهزات مختلفة بسبب 
األزمة، بينها 176 ألف شركة مهددة باغالق أبوابها حتى نهاية العام 
املقبل 2011. وأضافت الدراس���ة أن عدد الوظائف املهددة بالشطب 
ستصل إلى 305 آالف وظيفة، خاصة بعد اعالن 40% من أصحاب 
الشركات الصغيرة وجود صعوبات كبيرة لسداد أجور العاملني 

بسبب ارتفاع الضرائب وقلة االستهالك.
ويبلغ اجمالي عدد الش���ركات الصغيرة في اليونان 845 ألف 

شركة يعمل بها نحو مليوني شخص.

الخام األميركي يرتفع أكثر من دوالر
 لندن � رويترز: ارتفع سعر اخلام األميركي اخلفيف في العقود 
اآلجلة أكثر من دوالر للبرميل امس مواصال مكاسبه لليوم الثاني على 

التوالي بعد هبوط األسعار ألدنى مستوياتها في 11 أسبوعا.
وجرى تداول اخلام األميركي اخلفيف في عقود اكتوبر بسعر 
73.50 دوالرا للبرمي���ل بارتفاع 98 س���نتا بعد أن وصل في وقت 

سابق إلى 73.63 دوالرا للبرميل بارتفاع 1.11 دوالر.

»غوغل« تبدأ منافسة شرسة مع »سكايب«
التوصيل.

إلى أن »غوغل«  يش����ار 
توفر خدمة االتصال الصوتي 
والڤيديوي ملستخدمي ال�»جي 
ميل«، فيما طرحت برنامج 
»غوغل فويس« إلدارة املكاملات 

في أوائل العام احلالي.
وقال فالديز إن مس����ألة 
حترك »غوغل« نحو توفير 
خدمات ش����بيهة بتلك التي 
توفرها »سكايب« هي »مسألة 

وقت فقط«.
وتؤكد »غوغل« على أهمية 
اندم����اج صناع����ة االتصال 
التقليدي باإلنترنت، خصوصا 
أن العديد من املس����تخدمني 
ال يتمكن����ون من قضاء جل 
وقتهم أمام كمبيوتراتهم طوال 

اليوم.
 على أن اخلبراء يقولون 
إنه من املبكر احلكم على أن 
يتحول مستخدمو »سكايب« 
إلى »غوغل« بالنظر النخفاض 
أسعار االتصاالت ودمجها مع 
البري����د اإللكتروني ال�»جي 

ميل«.

الواليات املتحدة األميركية 
وكندا، حيث س����تكون هذه 
االتصاالت لهؤالء املستخدمني 
مجاني����ة على األقل ملا تبقى 
من العام احلالي، ينتظر أن 
يب����دأ تقدمي هذه اخلدمة في 
أميركا الشمالية، باستثناء 
املكس����يك التي تتوافر فيها 
اخلدمة، خالل األيام القليلة 

املقبلة.
أما االتص����االت مع باقي 
ال����دول فس����تكون بحدود 
»س����نتني« لكل دقيقة، ولن 
تتضم����ن أي رس����وم على 

خدماتها.
وتدخل »غوغل« املنافسة 
مع »س����كايب« م����ن خالل 
تخفيض األسعار، إذ ستقل 
التي تقدمها  أسعار اخلدمة 
»غوغ����ل« ع����ن نظيرته����ا 
»سكايب« بحدود النصف، 
حيث ب����دأت بتقدمي خدمات 
اتصال رخيصة مع الهواتف 
األرضية والنقالة للمستخدمني 
في كل من بريطانيا واملكسيك 

وفرنسا.
ومن املقرر أن تقدم عرضا 
جذابا للمستخدمني اجلدد في 

ورغم أن لدى »جي ميل« 
نحو 200 مليون مشترك، فقد 
متكنت سكايب من رفع عدد 
املش����تركني في خدماتها من 
397 مليون مش����ترك إلى ما 
يزيد على 560 مليون مشترك 

بحلول يونيو املاضي.
غير أن عدد املستخدمني 
الذين يدفعون مقابل اخلدمات 
التي تقدمها سكايب ال يزيد 
عل����ى 8.1 ماليني مش����ترك، 
وتعتمد الشركة في عوائدها 
على أولئك املستخدمني الذين 
يدفع����ون مباش����رة مقابل 

نيوي����ورك � CNN: دخل 
عمالق التصفح على اإلنترنت، 
شركة غوغل، اول من امس في 
منافسة مباشرة جديدة، وهذه 
املرة مع ش����ركة »سكايب«، 
التي تقدم خدم����ة االتصال 
الهاتفي عبر اإلنترنت، بعد 
كش����فه عن خاصية جديدة 
ستتيح ملس����تخدمي البريد 
اإللكترون����ي »ج����ي مي����ل« 
االتصال الهاتفي مع اخلطوط 
األرضية والنقالة، من خالل 
صندوق البري����د الوارد في 

البريد اإللكتروني.
وتوسع اخلاصية اجلديدة 
مجال منتج����ات االتصاالت 
التي تقدمها غوغل وتخلق 
منافسة مباشرة مع سكايب، 
التي تستعد لتقدمي عروض 
عامة مبدئية للمستخدمني، 
حي����ث يتوقع أن تتمكن من 
حتصي����ل 100 مليون دوالر 
من خالل عرض ل�»ناسداك« 
بحلول نهاية العام احلالي، 
بحسب احمللل في »غارتنر«، 

راي فالديز.

االقتصادية. وأجري املسح في 
شهر مايو املاضي في ذروة أزمة 
الديون األوروبية لكنه لم يصدر 

سوى امس.
وأعرب 72% من األوروبيني 
عن تأييدهم بتولي مؤسس����ة 
االحتاد األوروبي اش����رافا أكبر 

بروكسل � كونا: أظهر مسح 
نشرته املفوضية األوروبية أن 
75% م����ن األوروبيني يعتقدون 
بأن تعزيز تنسيق السياسات 
االقتصادي����ة واملالية بني الدول 
األعضاء ف����ي االحتاد األوروبي 
سيكون فعاال في مكافحة األزمة 

980 ملي���ون يورو وهو ما جاء 
أقل من املتوقع.

وخفض البنك األنشطة التي 
تنطوي على مخاطر منذ األزمة مما 
قلل تعرضه باملقارنة مبنافسيه 
لتراجع نش���اط أسواق املال في 
الربع الثان���ي. وأعلنت وحدته 
لالس���تثمار ومتويل الشركات 
أرباحا صافية بلغت 401 مليون 
يورو مدفوعة بقوة نشاط متويل 

الشركات.

بول شيفليه في بيان إن الربع 
الثاني شهد مناخا من »عدم التيقن 
املستمر والضعف االقتصادي«.

ويجد الرئيس التنفيذي املعني 
حديثا صعوبة في تعزيز معنويات 
املستثمرين في مواجهة انتعاش 
اقتصادي هش وتشديد يلوح في 

األفق للقواعد املصرفية.
في حني أدى حتس���ن مناخ 
الس���وق منذ األزمة املالية إلى 
خفض مخصصات القروض إلى 

باريس � رويترز: أعلن بنك 
كريدي أجريكول الفرنسي امس 
أن أرباح���ه وإيراداته جتاوزت 
التوقعات ف���ي الربع الثاني من 
العام مدعوما بتحس���ن متويل 
الشركات وأنشطة التجزئة احمللية 
التي عوضت أثر االضطرابات في 

وحدته اليونانية اميبوريكي.
وقف���زت األرب���اح الصافية 
للمجموعة بنسبة 89% إلى 379 
مليون يورو أي ما يعادل 479.7.7 
مليون دوالر)وهو ما جاء أعلى من 
متوسط توقعات عشرة محللني 
استطلعت »رويترز« أراءهم بأن 
تبلغ األرباح الصافية 280 مليون 

يورو.
وشملت بيانات األرباح خفض 
قيمة أصول مبقدار 418 مليون 
يورو في اميبوريكي كان قد أعلن 

عنه من قبل.
 ودف���ع تع���رض »كري���دي 
اليوناني  اجريكول« لالقتصاد 
املثقل بالديون كذلك إلى جتنيب 
مخصص���ات أكبر للقروض في 
وحدته الدولية ألعمال التجزئة 

املصرفية.
وقال الرئيس التنفيذي جان 

 االتحاد األوروبي الوحيد القادر
على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة األزمة

 في مسح نشرته المفوضية األوروبية

قيمة »فيس بوك« السوقية تبلغ 33 مليار دوالر
األسواق العامة، ال يرغب بعض 
املستثمرين في االنتظار. حيث 
يتحصلون على حصص في 
التكنولوجية وهي  الشركات 
التزال شركات خاصة، آملني أن 
تتسبب عمليات اكتتابهم العامة 
النهائية في رفع أسعار األسهم 

إلى مستويات أعلى«.
ف���ي اخلتام لفت���ت إلى أن 
ال���ذي بلغ عدد  »فيس بوك« 
أعضائه الش���هر املاضي 500 
مليون شخص، يجرى متويلها 
حالي���ا من خ���الل مزيج من 
الشركات االستثمارية وشركات 
رأس املال االستثماري. وعلى 
الرغم م���ن عدم حتديد املوعد 
اخلاص بعملية التعومي حتى 
اآلن، إال أن الصحيفة نقلت من 
جهتها ان هناك تلميحات تفيد 
بأن ذلك لن يت���م حتى العام 

.2011

ال���ذي ميثل العاصم���ة التقنية 
للك���رة األرضية، مث���ل تويتر 
وينكدي���ن وزينغ���ا، بتأجي���ل 
العام، بسبب  طرحها لالكتتاب 
الش���هية املتصورة في  ضعف 

تداف���ع املس���تثمرين للحصول 
على جزء من الش���ركة، قبل أن 
تط���رح لالكتتاب الع���ام، الذي 
يق���ول محللون إنه ق���د يكون 
اكتتاب عام تكنولوجي  أضخم 

منذ تعومي شركة غوغل ب� 1.67 
مليار دوالر العام 2004«.

أنه »بينما تقوم  وأوضحت 
فيس بوك وغيرها من شركات 
في منطقة »وادي السيلكون«، 

إيالف: وصلت قيمة ش���بكة 
التواصل االجتماعي األبرز على 
ش���بكة اإلنترنت »فيس بوك« 
إل���ى 33.7 ملي���ار دوالر، بعدما 
دفع املس���تثمرون ما يصل إلى 
76 دوالرا للحصول على حصة 
في الشركة قبيل خطوة تعوميها 
املثار حوله���ا ضجيج كبير في 
سوق األوراق املالية. وأفاد تقرير 
صدر اول م���ن امس بأن القيمة 
الضمنية تعني أن الفيس بوك 
يحظى بقيمة أعلى من شركات 
تكنولوجية عمالقة، مثل إي باي 
وياهو، اللذي���ن بلغت قيمتهما 
السوقية 30.1 مليار دوالر، و18.3 

مليار دوالر على التوالي.
في هذا السياق أشارت صحيفة 
فاينانش���يال تاميز البريطانية 
إلى أنه »يتم اآلن تداول األسهم 
املش���تركة في في���س بوك مبا 
يصل إلى 76 دوالرا للسهم، مع 

متجاوزة التوقعات قبيل خطوة تعويم الشركة المثار حولها اآلن ضجيج كبير 

 التهافت على الذهب يثير جداًل
في عدة مناطق من العالم

بوخارست � أ.ف.پ: يثير التهافت على الذهب 
الذي يشجعه ارتفاع سعر هذا املعدن الثمني قلق 

أنصار البيئة وبعض علماء اآلثار.
وقال نائب مدير دائ����رة اآلثار صالح محمد 
احمد: »في شمال السودان، أصبح العدد املتزايد 

من املنقبني عن الذهب مشكلة كبيرة«.
وأبدى وزير املناجم الس����وداني عبد الباقي 
اجليالني قلقه قائال ان »اخلطر يكمن في ان يجدوا 
قطعا اثرية ذهبية«. وتابع: »علينا ان نحرص 

على اال يجرد احد السودان من تاريخها«.
وفي األرجنتني، يثير مشروع تنقيب في الهواء 

الطلق أطلقته شركة كنديةجدال.
ويريد باريك غولد الذي حصل على الضوء 
األخضر من احلكومتني األرجنتينية والتشيلية 
التنقيب في موقع باسكوا الما ابتداء من العام 
2013. لكن بعض أنصار البيئة والقادة السياسيني 
يعتقدون ان املشروع »يهدد بإحلاق أضرار دائمة 

بالكتل اجلليدية في سلسلة جبال االنديز«.
في أوروبا، تثير عمليات التنقيب التي تنوي 
شركة »روزيا مونتانا غولد كوربوريشن« القيام 

بها في رومانيا جدال ايضا، ألسباب عديدة من 
بينها استعمال تقنية قائمة على السيانيد.

وتؤكد الش����ركة ان »املخاطر على االنس����ان 
والبيئة ضئيلة جدا« وتذك����ر أن هذه العملية 

تستعمل بشكل خاص في السويد.
 وأقر البرملان األوروب����ي في 5 مايو قانونا 
يطلب فيه »االلغاء التام« للتقنيات التي تستعني 

بالسيانيد قبل نهاية العام 2011.
ويرى النواب ان »التنقيب عن املعادن بواسطة 
الس����يانيد ال يؤدي الى اس����تحداث سوى عدد 
قليل م����ن الوظائف، ملدة ثماني����ة الى 16 عاما، 
وقد يتس����بب في كوارث بيئية متتد الى خارج 
حدود البلدان«. غير ان املفوضية االوروبية ال 

توافقهم الرأي.
وقد أشار ممثلون عن مفوض شؤون البيئة 
الى ان »ذلك س����يعني وقفا تام����ا للتنقيب عن 
الذهب في أوروبا وتزايد الواردات من بلدان ذات 
معايير بيئية واجتماعية متدنية« مذكرين بأن 
معدالت السيانيد التي جتيزها القوانني األوربية 

هي أصال »األدنى في العالم«.
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