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مسلمات فرنسا يقبلن على شراء المستحضرات الخالية من المواد المحرمة في الشريعة
رويترز: ضاحية س���ان دنيس في شمال باريس 
محرومة اقتصاديا واحدى مناطق فرنسا التي تضررت 
بس���بب الركود االقتصادي العامل���ي، لكن ليس كل 
احل���ي يعاني، فهذا املتج���ر املتخصص في العطور 
ومس���تحضرات التجميل داخل املركز التجاري في 
الضاحية يشهد انتعاشا في إطار موجة رواج لطائفة 
من املنتجات س���اهمت في حتقي���ق ثروات لبعض 
رجال االعمال الفرنسيني املاهرين في رصد اجتاهات 

السوق.
االجتاه هنا هو النمو الذي يحققه قطاع املنتجات 

»احلالل«.
وتشهد هذه املنتجات احلاصلة على شهادات بخلوها 
من الكحول أو أي دهون حترمها الشريعة االسالمية 
طلبا متزايدا في سوق يقدر حجمها مبليارات اليورو 

وتزيد بنسبة تصل الى 10% سنويا.
ساندرين جافيت سيبوني شابة من اجليل اجلديد 
من أصحاب االعمال في فرنسا الذين يسعون الستغالل 
فرص���ة اقتصادية تتيحها أكبر جالية مس���لمة في 

غرب أوروبا.
وقررت س���اندرين املتخصصة في مستحضرات 
التجميل تأس���يس عالمة جتاري���ة جديدة ملنتجات 
التجميل احلالل باسم »جمال« في أعقاب زيارة ملاليزيا 

التي يغلب املسلمون على مواطنيها.

وقالت ساندرين جافيت س���يبوني: »املسلمون 
في فرنسا وفي أوروبا وخصوصا مع كل ما وصموا 
به في السنوات العش���ر املاضية في حاجة شديدة 
للتش���جيع. وميكن أن يتحقق ه���ذا أيضا من خالل 
مستحضرات التجميل التي تناسبهم. وكما رأينا مع 
السود واملتحدرين من أصول مختلطة. الشيء نفسه. 
بشرتهم حتتاج الى ذلك. لكن هناك أيضا احتياجات 
أكثر حميمية وخصوصية وينبغي عدم جتاهلها«.

وحصلت مستحضرات التجميل التي حتمل العالمة 
التجارية »جمال« التي تنتجها ساندرين على شهادة 
من مس���جد باريس بأنها مطابقة الحكام الش���ريعة 

االسالمية.
ويزور مفتشون من املسجد مصنعها مرتني سنويا 

لفحص املكونات التي تستخدم في االنتاج.
وقالت خبي���رة التجميل اميان بن كاال ان املتجر 
الذي متلكه في سان دنيس هو مركز البيع الوحيد 
ملنتجات »جمال« وان زبوناتها ال يترددن في الشراء 
عند علمهن بأن املنتجات حاصلة على ش���هادة من 

مسجد باريس بأنها حالل.
وحتاول س���اندرين جافيت س���يبوي في الوقت 
احلالي االتفاق مع احدى سالسل املتاجر الكبيرة في 
االحياء الراقية على تس���ويق املنتجات التي حتمل 

عالمتها التجارية.

وقالت زبونة فرنسية من أصل جزائري في متجر 
امي���ان بن كاال تدعى ليلى زاولي ان مس���تحضرات 
التجميل احلالل تتميز بأنه���ا ال حتتوي على مواد 
كيماوي���ة وال كحول عالوة على أنها مطابقة ألحكام 

الشريعة.
وفي باريس، داخل مكتب وكالة سولبس للتسويق 
املنتجات اخلاصة باجلماع���ات العرقية في باريس 
أوضح رس���م بياني على شاش���ة كمبيوتر الى منو 

وطلب متزايد على املنتجات احلالل.
وقال عباس بندالي العضو املنتدب لوكالة سوليس 
»اليوم املنتجات احلالل هي الغالبة في قطاع املواد 
الغذائية. اللحوم الطازجة واللحوم احملفوظة واالطعمة 
املطهية وأنواع احلساء وكل ما يتعلق بالطعام. لكننا 
نالحظ أيضا تطورا مازال هامشيا بعض الشيء في 
قطاعات أخرى السيما مستحضرات التجميل وأيضا 

املنتجات الطبية«.
وأعلنت سلسلة مطاعم »كويك« للوجبات السريعة 
في فرنس���ا في اآلونة األخيرة أن 22 من فروعها في 
البالد س���تخصص لبيع االطعمة احلالل. وأثار ذلك 

االعالن قدرا من اجلدل في فرنسا.
وقال بندالي ان فرنسا التي يعيش فيها أكبر عدد 
من املسلمني في غرب أوروبا بها زهاء خمسة ماليني 

مستهلك محتمل للمنتجات احلالل.

مستحضرات التجميل »الحالل« في فرنسا تتحدى الركود

النساء ينتجن نصف الغذاء في العالم
القاهرة � أ.ش.أ: صرحت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان نافي بيالي 
بأن عمل النساء ميثل ثلثي ساعات العمل في العالم ولكنهن يحصلن على 10% فقط 

من دخل العالم.
وأوضحت أن النس���اء ينتجن نصف الغذاء في العالم لكن هذا اإلنتاج مركز فقط 
في احليازات الصغيرة املؤج���رة لألراضي وميكن أن تكون املصدر الوحيد لغذائهن 
ويتعرضن لعوائق اجتماعية أو اخلوف من العنف اجلنس���ي في الطرق غير اآلمنة 

الذي ينتج عنه منع دخولهن السوق.
جاء ذلك في بيان لنافي بيالي حول دور املرأة في إعادة تشكيل االقتصاد العاملي 
مبناس���بة انعقاد منت���دى منظمة التجارة العاملية في الفترة م���ن 15 إلى 17 اجلاري 

بالدوحة وزعه املركز اإلعالمي لألمم املتحدة بالقاهرة.
وأضافت أن من العناصر املقلقة في عمل النساء في السوق العاملي خاصة املهاجرات 
منهن هو أن هذا العمل يكون في القطاعات غير الرسمية حيث يعرضهن إلى مخاطر 
االنتهاكات من بينها األجور املنخفضة وساعات طويلة وعمل غير محدد املدة، مشيرة 

إلى القانون الدولي يلعب دورا مهما في هذا الصدد.
وأوضح���ت أن معاهدة األمم املتحدة للقضاء على كافة أش���كال التمييز ضد املرأة 
وضعت األساس القانوني لدعم وحماية حقوق النساء في جميع املجاالت ومن بينها 
املج���ال االقتصادي مم���ا يتطلب من الدول اتخاذ اإلج���راءات من أجل احلصول على 

املساواة احلقيقة بني املرأة والرجل وليس املساواة الشكلية.
وقالت بيالي ان جول���ة الدوحة ملفاوضات التجارة البد أن تتضمن جميع حقوق 
اإلنس���ان ومن بينها حقوق املرأة والتي البد أن تتماش���ي م���ع احتياجاتهم اخلاصة 
واالستفادة من خبرتها ومهاراتها، مشددة على احلاجة إلى التوصل إلى اتفاق للتجارة 

متوازن يضع احتياجات اجلوعى من النساء والرجال واألطفال محور اهتمام.
وأك���دت على ضرورة عدم تقييم التقدم فق���ط في مجال النمو االقتصادي وحجم 
التبادل التجاري للس���لع واخلدمات ولكن البد من تقيي���م تأثير التجارة على الذين 
يعيش���ون على هامش السوق العاملي وال يس���يطرون علي اليد اخلفية التي تشكل 
أحوالهم املعيشية. وشددت بيالي على احلاجة الى وضع القواعد التنظيمية لألزمة 

االقتصادية واملالية العاملية.

البدري: النفط سيظل مصدراً أساسياً للطاقة 
ڤيينا: قال االمني العام ملنظمة 
البلدان املصدرة للنفط )أوپيك( 
د.عبداهلل البدري ان النفط سيظل 
مصدرا اساسيا للطاقة في العالم 
املقبلة، مبينا ان  السنوات  خالل 
املنظمة مدركة للتغيرات احلاصلة 
في العالم سواء على مستوى املناخ 

او بروز بدائل اخرى للطاقة.
واضاف د.البدري لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا(، مبناسبة احتفاالت 
املنظمة في ڤيينا بالذكرى اخلمسني 
ان أوپيك تقدر عاليا  لتأسيسها، 
دور دولة الكوي����ت الفعال داخل 
املنظمة والتزامها بتنفيذ قراراتها 
الدول اخلمس  باعتبارها من بني 
التي ساهمت في تأسيسها في 14 

سبتمبر عام 1960.
وقال ان الكويت متتلك خبرات 
جيدة تعمل في املنظمة وتشارك 
في اجتماعاتها وساهمت على مدى 
اخلمسني السنة املاضية باالرتقاء 
بدورها وحتقيق اهدافها الرئيسية 
الدول  املتمثلة بحماي����ة مصالح 
االعضاء وحتقيق االس����تقرار في 

اسواق النفط.
وذك����ر د.الب����دري ان املنظمة 
وبالتنسيق مع الدول االعضاء ال� 
12 اعدت بهذه املناس����بة سلسلة 
من االنشطة املختلفة يشارك فيها 
وفود الدول االعضاء. كما اصدرت 
أوپيك في اطار احتفاالتها بذكرى 
تأسيسها مجموعة طوابع بريدية 
عالوة على انشاء موقع لها على 
شبكة االنترنت يحوي العديد من 
العامة وموقع صغير  املعلومات 
آخ����ر يتضمن معلوم����ات خاصة 
باملنظمة وغير ذلك من االنشطة 
الفنية التي ستنطلق اعتبارا من 

20 اجلاري.
وردا على سؤال حول التطورات 
االخيرة في السوق النفطية وفيما 
اذا يتوقع ان تلجأ املنظمة خالل 
الفترة املقبلة الى تعديل مستويات 
انتاجه����ا، اوضح د.الب����دري انه 

عل����ى الرغ����م مما تبدي����ه بعض 
الدول االعضاء من حتفظات على 
مستويات االس����عار احلالية فان 
تقارير املنظمة الدورية ومتابعتها 
حلركة السوق ترى ان مستويات 
االسعار احلالية مناسبة جدا وتخدم 
مصالح املنتجني واملستهلكني على 

حد سواء.
واشار د.البدري الى تقديرات 
النم����و االقتص����ادي العاملي وما 
يكتنفه م����ن غموض مرجعا ذلك 
الى ان االموال التي صرفت بالكامل 
لتنشيط االقتصاد ال يعرف كيف 
س����يتم س����حبها من السوق وما 
اذا كان����ت هناك حاج����ة الضافة 
املزيد من االموال لتنشيط حركة 
السوق العاملية، ورأى االمني العام 
للمنظمة ان االقتصاد العاملي مير 
حاليا في مفترق طرق خاصة في 

أميركا واليابان بينما يسير النمو 
االقتصادي في كل من الصني والهند 

بخطى حثيثة جدا.
وق����ال د.الب����دري ان منظمة 
البلدان املصدرة للنفط تراقب عن 
كثب توجه����ات االقتصاد العاملي 
املقبلة لتحديد سياسة  للمرحلة 
املنظمة االنتاجية. وحول اخلطط 
العراقية ملضاعفة معدالت االنتاج، 
اضاف د.البدري ان العراق دولة 
مهمة جدا ومؤسسة ملنظمة أوپيك 
ومتتلك احتياطيا نفطيا كبيرا لكنها 
واجهت خالل الس����نوات املاضية 
اثرت سلبا على  مش����اكل كثيرة 
النفطي����ة. واعرب عن  صناعتها 
اعتقاده الق����وي ان الوصول الى 
مستوى 11 مليون برميل التي تطمح 
العراق الى انتاجها تظل غير واقعية 

خصوصا في املرحلة الراهنة.

األسعار الحالية تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين

.. والنفط يتراجع صوب 75 دوالرًا
لندن � رويترز: واصلت اسعار النفط التراجع لثالث 
جلس���ة على التوالي أمس قبيل اس���تئناف تشغيل خط 
أنابيب رئيسي في أميركا الشمالية سيعيد إمدادات اخلام 

إلى املصافي األميركية.
وتراجع سع��ر عق���ود اخل���ام األمي��ركي اخلف���يف 
تس���ليم أكتوبر إلى أدنى مس��توى خ��الل اجل��لسة عند 
75 دوالرا للبرميل قب�ل أن ينتعش إلى نحو 75.20 دوالرا 

بانخفاض قدره 82 سنتا.
وسجلت عقود اخلام لشهر أكتوبر أعلى مستوى في 
شهر عند أكثر من 78 دوالرا يوم االثنني بسبب املخاوف 

بشأن توقف تشغيل خط انبريدج.
وانخفض سعر عقود مزيج برنت خام القياس األوروبي 
تس���ليم نوفمبر 65 سنتا الى 78.77 دوالرا للبرميل بعد 

انتهاء تداول عقود اكتوبر.
م���ن جه��ة اخ�����رى، قال������ت مؤس��س���ة الب���ترول 
الك��ويتية ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 14 سنتا 
في تعامالت امس االربعاء ليس���تقر عند مستوى 73.77 
دوالرا للبرمي���ل مقارنة بتعام���الت اول من امس البالغ 

عندها 73.63 دوالرا.

»دبي إنترناشيونال كابيتال« تعتزم بيع 
أصول لسداد ديون بقيمة 2.6 مليار دوالر

دبي � األسواق.نت : تعتزم 
انترناش���يونال  ش���ركة »دبي 
كابيتال«، الذراع االس���تثمارية 
القابضة، بيع  ملجموعة دب���ي 
الس���يولة  أصول بهدف تأمني 
لس���داد ديون تبلغ قيمتها 2.6 
ملي���ار دوالر، وفق���ا ملص���ادر 

مصرفية.
الش���ركة أيض���ا  وس���عت 
للحصول على متديد ثان حتى 
شهر نوفمبر املقبل طبقا لشروط 
جتارية بشأن سداد قرض قيمته 
1.25 مليار دوالر، في الوقت الذي 

تق���وم فيه بوضع خطة إلعادة 
الهيكلة.

من اجلدير بالذكر أن الشركة 
س���بق له���ا أن حصل���ت على 
القرض،  مهلة أولى لسداد هذا 
الذي استحق دفعه في يونيو 
املاضي، حتى الثالثني من الشهر 

اجلاري.
وقال مصرف���ي مطلع على 
اخلط���ة »إن التقديرات األولية 
لقيمة أصول الشركة تشير إلى 
أن عائدات املبيعات ستكون كافية 

لسداد مبلغ كبير«.

وأش���ار هذا املصرفي كذلك 
إلى وجود مفاوضات في الوقت 
الراهن حول سعر الفائدة اخلاص 
بالقروض التي حصلت الشركة 

على متديد من أجل سدادها.
القابضة«،  وتعتبر »دب���ي 
العاملية«  إلى »دب���ي  باإلضافة 
ومؤسسة دبي لالستثمار، أكبر 
ثالث شركات مرتبطة باحلكومة. 
وتقدر ديون »دب���ي القابضة« 
بنحو 15 مليار دوالر من أصل 109 
مليارات دوالر تدين بها حكومة 

دبي والشركات التابعة لها.

طلبت للمرة الثانية تمديد سداد قرض قيمته 1.25 مليار دوالر

تحالفت مع »سبيس أدفنشرز« إلطالق رحالت سياحية خاصة للفضاء

»بوينغ« تنتظر قرارًا لصالحها من منظمة 
التجارة العالمية بشأن نزاعها مع »إيرباص«

ارتفاع أرباح البنوك اللبنانية بمقدار 
314 مليون دوالر في 7 أشهر

كونسورسيوم ألماني ـ كوري جنوبي 
يفوز بعقد في سلطنة عمان

»تريند مايكرو« تطلق حزمة أمنية 
للحماية من الجريمة اإللكترونية

بيروت � د.ب.أ: س���جلت البن���وك العاملة في لبنان أرباحا في 
األشهر الس���بعة األولى من العام احلالي بلغت نحو 969 مليون 
دوالر بزيادة قدرها 314 مليون دوالر مقابل 655 مليون دوالر في 
الفترة نفسها من العام املاضي. جاء ذلك في تقرير دوري ملصرف 
لبنان املركزي نشر أمس. وكانت أرباح املصارف بلغت 1.192 مليار 
دوالر العام املاضي بأكمله وهو رقم غير مسبوق. وأشار التقرير 
إلى أن موجودات املصارف العامل���ة في لبنان بلغت حتى نهاية 

يوليو املاضي 124 مليار دوالر.
وارتفعت الودائع املصرفية في األش���هر الس���بعة األولى من 
العام احلالي إلى حوال���ي 101.8 مليار دوالر مقابل 95.734 مليارا 

في نهاية عام 2009.

سيئول � أ.ف.پ: فاز كونسورسيوم يضم الشركتني الكورية اجلنوبية 
»جي س����ي اجنينيرينغ آند كونستراكشن« واالملانية »سيمنز« بعقد 
تبلغ قيمته 1.3 مليار دوالر لبناء محطة للكهرباء في سلطنة عمان.

واعلنت الش����ركة الكورية اجلنوبية في بيان ان الكونسورسيوم 
س����يبني محطتني حراريتني لتوليد الكهرباء ش����مال غرب العاصمة 

مسقط بحلول ابريل 2013.
وستنتج كل من احملطتني 750 ميغاواط من الكهرباء.

طوكيو � أ.ش.أ: أطلقت »تريند مايكرو«، إحدى الشركات اليابانية 
في مجال مكافحة الڤيروسات وتطوير احللول األمنية، حزمة أمنية 
متطورة تضمن احلماية القصوى لبيانات العمالء، وجتمع بني األداء 

الفائق وسهولة وانسيابية االستخدام في الوقت نفسه.
وذك����رت »تريند مايكرو« أن احلزم����ة البرمجية األمنية املتكاملة 
»تيتانيوم 2011« ترصد وتصد الڤيروسات والبرمجيات التجسسية 
ومحاوالت تصيد املعلومات الس����رية واحلساس����ة قبل أن تصل إلى 
احلواس����يب املكتبية أو املنزلية احملمي����ة، لتحول دون أن تلحق أي 

ضرر بها.

واشنطن � د.ب.أ: قالت شركة 
صناعة الطائ���رات األميركية 
العمالقة بوينغ اول من امس 
إنها في انتظ���ار قرار منظمة 
التجارة العاملية بشأن النزاع 
الدائر مع منافستها األوروبية 
»ايرباص« حول الدعم احلكومي 

لكل منهما.
وقالت الش���ركة األميركية 
أنها واثقة من عدم حصولها 
على أي دع���م يناقض قواعد 
التجارة احل���رة من احلكومة 

األميركية.
وأضافت الشركة التي يوجد 
مقرها في مدينة شيكاغو في 

بيان »نحن نتطلع إلى معرفة 
التجارة  ما قررت���ه منظم���ة 
العاملي���ة بش���أن ممارس���ات 
الوالي���ات املتح���دة والذي ال 
ميثل أي منها أي تأثير ضار 
على السوق وكذلك ال يقارن 
باحلجم الكبير ملمارسات الدعم 

األوروبية«.
هذا واعلنت شركة الصناعات 
اجلوية والفضائية االميركية 
العمالقة )بوين���غ كومباني( 
مس���اء اول من امس توقيعها 
اتفاق مبدئي مع شركة »سبيس 
ادفنش���رز ليمتد« ليتزويدها 
مبقاع���د على م���ن مركبات 

فضائي���ة لالش���خاص الذين 
يريدون القيام برحالت سياحية 

الى الفضاء.
وسي���تم وضع هذه املقاعد 
على من مرك���ب���ة الف���ضاء 
الت���ي  »س���ي.إس.تي«100« 
تط��وره���ا »بوين��ج« وف���قا 
خل���طة وكالة الفضاء والطيران 
األميركية »ناسا« الرامية إلى 
إلى  تس���يير رحالت جتارية 

الفضاء.
وتس���تطيع املركبة »سي.

إس.ت���ي � 100« حمل 7 أفراد 
وتطير عب���ر مركبات إطالق 

متعددة املراحل.


