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إمبراطور المشروبات الخفيفة.. أغنى رجل في الصين

ريو دي جانيرو وساو باولو من أغلى عشر مدن
في العالم على مستوى اإليجارات

العراق يعتزم اإلعالن عن زيادة كبيرة في احتياطياته النفطية

284 ألف مليونير في بريطانيا يملكون أكثر من تريليوني دوالر

بكني � د.ب.أ: ذكر تقري����ر اقتصادي أن صاحب 
إحدى أكبر شركات املشروبات اخلفيفة في الصني، 
شونغ تشينجو، اصبح أغنى رجل في البالد حيث 

تقدر ثروته الشخصية بنحو 12 مليار دوالر.
وذكرت مؤسس����ة »هورون ريبورت«، ومقرها 
مدينة شنغهاي الصينية، أن شونغ البالغ من العمر 
56 عاما تصدر القائمة السنوية ألغنى أغنياء الصني، 
بعد جناح شركته وهي »واهاها غروب« في تسوية 
الن����زاع طويل املدى مع ش����ركة املنتجات الغذائية 

الفرنسية »دانون«.
وميتلك ش����ونغ وزوجته وابنته 60% من أسهم 
مجموعة »واهاها« التي تسيطر على سوق املشروبات 
اخلفيفة في الصني، وقد بدأت تعمل اآلن في سوق 

املنتجات الغذائية.
ويعم����ل في هذه املجموعة نح����و 30 ألف عامل 
وتق����در أرباحها املتوقعة للع����ام احلالي بنحو 1.5 

مليار دوالر.
وجاء في املركز الثاني إمبراطور صناعة الدواء 
في الصني »لي لي« الذي سجل شركته »هيبالينك« 
ف����ي البورصة في مايو املاض����ي حيث تقدر ثروته 

الشخصية بنحو 6 مليارات دوالر.
وق����ال روبرت هووجويرف ال����ذي يعد القائمة 
السنوية ألغنى أغنياء الصني إن البالد صارت اآلن 
تضم أكبر عدد من املليارديرات على مستوى العالم، 
وأوضح: »عرفنا خالل العام احلالي نحو 189 ملياردير 
في الص����ني، لكننا ميكن القول، ب����كل اطمئنان، ان 
هذا الرقم ه����و نصف الرقم احلقيقي للمليارديرات 
وهو ما يعني أن الصني يوجد بها ما بني 400 و500 
ملياردير«.  غير أن مؤسس����ة »هورون ريبورت« 
تقول انها تعتقد أن هناك أكثر من 1363 صينيا تزيد 
ثروة الواحد منهم عن مليار دوالر حاليا مقابل 1000 

شخص العام املاضي.

ساو باولو � أ.ف.پ: أظهرت دراسة نشرتها صحيفة 
»فالور« البرازيلية ان ريو دي جانيرو وساو باولو 
حيث ارتفعت كلفة االيجارات بنسبة تفوق 100% في 
السنوات اخلمس األخيرة هما من بني املدن العشر 
األغلى في العالم على هذا الصعيد. وحلت ريو دي 
جانيرو في املرتبة السادسة بالتساوي مع ميالنو 
حيث متوسط االيجار هو 51 دوالرا للمتر املربع على 
ما أظهرت الدراسة التي أجرتها شركة »جونز النغ 
سال« حلساب الصحيفة. وحلت ساو باولو كبرى مدن 
البالد ومركزها املالي في املرتبة التاسعة بالتساوي مع 
روما مع 43 دوالرا للمتر املربع.  والدراسة التي قارنت 
بني 98 مدينة تظهر ان هاتني املدينتني البرازيليتني 
أغلى من مدن كبيرة مثل واشنطن )16( ومدريد )17( 
ونيوي����ورك )18( وبومب����اي )21( وتورونتو )24( 

ومكسيكو )25(. وجاءت لندن بحسب الدراسة في 
املرتبة األولى كأغلى مدينة في العالم من حيث كلفة 
االيجار مع 114 دوالرا بشكل وسطي للمتر املربع تليها 
باريس )77 دوالرا( وموسكو )67 دوالرا(.  وقالت 
الشركة املعدة للدراسة ان غالء املعيشة في ريو دي 
جانيرو وساو باولو عائد خصوصا الى تراجع قيمة 
الدوالر امام العملة البرازيلية الريال. من جهة اخرى 
أثرت االزمة املتواصلة في أوروبا والواليات املتحدة 
عل����ى قيمة املمتلكات العقارية في هذه الدول.  وفي 
األحياء السكنية في ساو باولو، ارتفعت االيجارات 
الى حدود 186% خالل الس����نوات اخلمس األخيرة. 
اما في ريو دي جانيرو فان االيجارات زادت بنسبة 
106% ف����ي األحياء الواقعة على ش����اطئ البحر مثل 

كوباكابانا وايبانيما.

بغداد � رويترز: قال متحدث باس���م وزارة النفط 
العراقية امس إن العراق سيعلن يوم االثنني املقبل عن 
»زيادة كبيرة« في احتياطياته النفطية التي تقدر حاليا 
بواقع 115 مليار برميل. ووقعت احلكومة اتفاقات مع 
شركات عاملية لزيادة الطاقة االنتاجية من 2.5 مليون 

برميل يوميا تقريبا حاليا إلى نحو 12 مليون برميل.  
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان وزير النفط 
حسني الشهرستاني سيعلن االثنني املقبل رقما جديدا 
أعلى لالحتياطيات وسيتضمن زيادة كبيرة مقارنة مع 

الرقم القدمي البالغ نحو 115 مليار برميل.

لندن � يو.بي.آي: كشفت دراسة نشرتها صحيفة 
»ديل���ي ميل« أن في بريطاني���ا أكثر من 284 ألف 
مليونير تصل ثرواتهم مجتمعة إلى 1.28 تريليون 

جنيه إسترليني )أكثر من تريليوني دوالر(.
وقالت الدراسة إن هناك 284317 شخصا ميلكون 
أصوال تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني 

باستثناء قيمة منازلهم الرئيسية ويبلغ متوسط 
ثروة الواحد منهم 4.5 ماليني جنيه إسترليني.

وأضافت أن عددا من هؤالء األفراد ميلكون أصوال 
تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني فيما 
ميلك 55% من مليونيرات بريطانيا أصوال تتراوح 

قيمتها بني مليون ومليوني جنيه إسترليني.

الدقة واالنتظام بالمواعيد في مقدمة قواعد اإلتيكيت في المكتب
معتن���ى بها جيدا. فالقمي���ص البولو ذو 
الياقة له تأثير مختلف متاما عن تي شيرت 
بسيط«، مش���يرة: »لكن أي زميل يرتدي 
تي شيرت غير مهندم في العمل يشير إلى 
الزمالء بأنه ال يبالي باالنطباع الذي يتركه 

لديهم. وهذا ليس محل تقدير«.
� مالبس املكتب للنساء، تقول سبيربر: 
»يجب أن تلتزم النساء بنظام لزي العمل 
ب���كل صدق، فارتداء املالب���س املثيرة أمر 
محظور، والنس���اء ميكن أن يكن مثيرات 
بارتداء مالبس ذات ألوان براقة هذه األيام«، 
واضافت »لكن ه���ذه الصيحة تتجه نحو 
األناقة والش���بابية. كم���ا يجب أن ترتدي 
أحيانا لونا مح���ددا، الفتة الى أن املكياج 

املعقول ضرورة مطلقة.
� آداب التحدث ف���ي املوبايل: مادام انه 
ليس���ت هناك أحاديث خاصة باستمرار، 
فإن استخدام الهاتف احملمول اخلاص في 
املكتب عادة ال يس���بب مش���كلة، لكن كن 
حريصا بشأن النغمات: فتلك التي بصوت 
طفل يبكي أو طيور تغرد على سبيل املثال 

ال تناسب جو العمل.
� النس���اء أوال: تخلق بع���ض اللفتات 
املوحية باحترام الزميالت نوعا من االنطباع 
اجليد، ولكن على الزم���الء أن يدركوا أن 
املرأة ميكن أن تك���ون أيضا على قدر من 
األدب، فعندم���ا يكون زمي���ل رجال يحمل 
كومة كبيرة من امللفات على سبيل املثال، 
فيجب على الزميلة أن متسك بالباب حتى 

يخرج الزميل.

الغالب يكون هناك خالف عندما يقوم زميل 
بفتح نافذة على مصراعيها أو يخفض درجة 

حرارة التكييف دون أن يسأل أوال«.
وليس هناك حل بسيط لهذه املشكلة، 
واضاف���ت »على الزم���الء أن يتحدثوا مع 

بعضهم البعض. وال سبيل غير ذلك«.
� مالبس املكتب للرجال: تقول استشارية 
املوضة رينت س���بيربر إن األمر بالنسبة 
للرجال أسهل منه للنساء عندما يختارون 
املالبس املناسبة للمكتب، إال أن الرجال دائما 

ال يضطرون إلى ارتداء بدلة للعمل.
واضافت: »من املهم أن تكون مالبس���ه 

مكتبها فإن هذا أمر مقبول متاما«.
وقالت جاروش »لكن عندما أجلس على 
مكتبي وأفتح لفافة بها شريحة حلم ساخنة 
تنش���ر رائحتها في أنحاء املكتب، فإن هذا 
غير مناس���ب جتاه الزمالء«. فمن األفضل 
تناول الوجبات مثل هذه في غرفة استراحة 

أو في مطعم.
� حرارة اجلو وفتح النوافذ: ميثل هذا 
خالف���ا تقليديا ألنه غالبا تكون احلالة أن 
درجة حرارة الغرفة تكون شديدة احلرارة 
بالنسبة لزميل ولكنها تكون باردة للغاية 
بالنسبة آلخر، وتقول هيلباخ جروسر: »في 

برلني � د.ب.أ: ميكث أناس كثيرون وقتا 
مع زمالئهم أطول كثيرا مما ميضون مع أفراد 
عائالتهم. وهذا سبب يكفي للعمل من أجل 

إيجاد مناخ طيب في مكان العمل.
ومراعاة بعض قواعد التعامل »االتيكيت« 
غالب���ا ما تكفي للتواص���ل مع الزمالء في 
العمل، وهناك الكثير من األخطار بني مطبخ 

املكتب وغرفة االجتماعات.
القيل والقال عن الزمالء ومحاولة التودد 
الزائد مع الرؤس���اء أو ارتداء زي مفتوح 
الصدر بدرجة مبالغ فيها..كل هذه وسائل 

مثالية الكتساب سمعة مريبة في العمل.
فاألش���خاص الذين يريدون العمل في 
مكتب يسوده مناخ لطيف يجب أن يراقبوا 
تصرفاتهم إجماال أثناء تواجدهم في العمل. 
ومن أهم القواعد بالنس���بة للس���لوك في 
املكت���ب، اآلتي: � كن دقيق���ا في مواعيدك، 
وميكن االعتماد عليك، حيث تقول معلمة فن 
االتيكيت في أملانيا سوزان هيلباخ جروسر 
»إن معظم الناس يشعرون بالضيق عندما 
يضيع أحد وقتهم«. ويجب على املوظفني أن 
يطلبوا املساعدة مبكرا عندما ال يستطيعون 
التعامل مع العمل املنوط بهم، ولكنهم يجب 
أن يدركوا أيضا انهم إذا اشتكوا باستمرار 
عن ضغط العمل فإن ذلك ميكن أن ينعكس 

على أعصاب زمالئهم في العمل.
� تناول الطعام على املكتب، تقول أجنيس 
جاروش من منظمة أملانية مخصصة ملنح 
استشارات بشأن االتيكيت »عندما يتناول 
ش���خص ما صدفة تفاح���ة على مكتبه أو 

اريكسون تطلق أولى شبكاتها
من الجيل الرابع في أميركا

ستوكهولم � أ.ف.پ: اعلنت مجموعة اريكسون السويدية اطالق اول 
شبكة لها لالتصاالت النقالة من اجليل الرابع في الواليات املتحدة بعد 
عشرة اشهر على اطالقها في دول اسكندينافية. والشبكة املبنية حلساب 
املش����غل االميركي »مترو بي سي اس كومنيكيشن« في منطقة داالس/ 
فورث وورث في تكساس )جنوب الواليات املتحدة( هي االولى من نوعها 
في اميركا الشمالية وهي االكبر في العالم في مجال شبكات االتصاالت 
النقالة. وكان املشغل »تيليا سونيرا« اطلق جتاريا اولى شبكات اجليل 
الرابع الريكس����ون في السويد والنرويج في ديسمبر2009 ويناير2010 
وهي تشمل االنترنت فقط بسبب عدم توافر اجهزة هواتف تتناسب معها. 
وتكنولوجيا »ال تي ايه« هي رابع جيل من »جي 4« خدمات االتصاالت 
النقالة التي س����تحل تدريجيا مكان اجلي����ل الثالث. ويفترض ان توفر 
نظريا سرعة تزيد على مئة ميغابايت لتسمح بسرعة اكبر في الدخول 
الى ش����بكة االنترنت، ومن شأن هذه التكنولوجيا ان تسهم في تطوير 
التلفزيون النقال وحتميل اشرطة الڤيديو على الهواتف النقالة. ويرى 
محللون ان اجليل الرابع سيبدأ فعال بتسجيل اختراق في 2012 � 2013 
عندما تكون الشركات طورت اجهزة هواتف متناسبة معها وعندما يكون 

املشغلون قد عوضوا كلفة استثماراتهم في اجليل الثالث.

الذهب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بالغًا 1312 دوالرًا لألوقية
سنغافورة � رويترز: سجل الذهب أعلى مستوى له على اإلطالق أول 
من أمس، وهو املس���توى القياسي العاشر خالل 12 جلسة، مع تراجع 
الدوالر أمام سلة عمالت بفعل تكهنات أن مجلس االحتياطي االحتادي 

)البنك املركزي األميركي( سيتخذ إجراءات جديدة لدعم االقتصاد.
وارتفعت الفضة إلى أعلى مس���توى ف���ي 30 عاما، وزاد البالديوم 
إلى أعلى مس���توى في خمسة أشهر مقتفيا أثر صعود أسعار املعادن 
األساسية، في حني عزز صعود اليوان )عملة الصني( اآلمال في زيادة 

مشتريات مستهلكي الذهب في الصني.
وأبلغ مصدر »رويترز« أن تقريرا لشركة »ميدلي غلوبال ادفايزور« 
التي تقدم استشارات لصناديق التحوط، قال الثالثاء املاضي، أن مجلس 
االحتياطي االحت���ادي يجهز، على األرجح، جولة جديدة من إجراءات 
التيس���ير الكمي س���يعلنها في نهاية اجتماعه في الثاني والثالث من 

نوفمبر املقبل.
وارتفع الذهب إلى 1312.05 دوالرا لألوقية وقفزت أسعار العقود اآلجلة 
للذهب األميركي للتسليم في ديسمبر املقبل إلى أعلى مستوياتها على 
اإلطالق أيضا عند 1313.5 دوالرا لألوقية متجاوزة مستواها القياسي 

أول من أمس، الذي بلغ 1311.80 دوالرا.

»بتروڤيتنام« تتطلع إلى مشاركة أكبر من شريكها 
النفطي الكويتي في مشاريع مصافي النفط

هانوي � كونا: قال رئيس شركة »بتروڤيتنام« 
احلكومية النفطية دينه ال ثانغ ان الشركة تتطلع 
الى مش����اركة اكبر من شريكها النفطي الكويتي في 
مشاريع مصافي النفط والبتروكيماويات التي متتلكها 
الشركة.  واضاف دينه ال ثانغ ل� »كونا« في معرض 
اشارته الى عالقة الشراكة بني »بتروڤيتنام« وشركة 
البترول العاملية »كي بي اي« الذراع الدولية لشركة 
البترول الكويتية »كي بي سي« ان »بتروڤيتنام« تثمن 
عاليا مدى جدية ومهنية شريكها الكويتي في إقامة 

مشروع مصفاة »نغي سون« للبتروكيماويات.
وكان دينه ال ثانغ عقد اجتماعا مع وزير النفط 
ووزير اإلعالم الش����يخ احمد العبداهلل أمس االول 

حيث بحثا سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائي في 
املشاريع النفطية والتي تقدر قيمتها بستة مليارات 

دوالر ومواضيع اخرى ذات الصلة.
وأك����د ال ثانغ ان جناح مش����روع مصفاة »نغي 
سون« سيخلق ديناميكية متكن شريكنا الكويتي من 
التعاون بصورة مكثفة ومركزة اكثر مع »بتروڤيتنام« 
ضمن مش����اريع اخرى مبا فيها مش����اريع املصافي 

والبتروكيماويات.
وقال »ان )بتروڤيتنام( حتتاج الى رؤس اموال 
كبيرة لالستثمار في حقول التنمية لذا نحن نرحب 
بش����دة وندعو الى االستثمار ومش����اركة الكويت 

والشركاء األجانب اآلخرين في مشاريعنا«.

كونا: أعلنت مؤسسة البترول 
الكويتية أمس أس����عارا جديدة 
لغاز البترول املس����ال )البروبان 
والبيوت����ان( لش����هر أكتوب����ر 

احلالي.
وقالت املؤسس����ة ف����ي بيان 
صحافي ان س����عر غاز البروبان 
سيباع ب� 680 دوالرا للطن املتري 
الواحد خالل الشهر اجلاري بارتفاع 
يصل الى 50 دوالرا مقارنة بسعره 

البالغ  في شهر سبتمبر املاضي 
630 دوالرا للطن املتري.

واضافت ان سعر غاز البيوتان 
سيكون 705 دوالرات للطن املتري 
الواحد خالل شهر اكتوبر بارتفاع 
بل����غ 55 دوالرا ايض����ا مقارن����ة 
بسعره في ش����هر سبتمبر الذي 
وصل خالله الى 650 دوالرا للطن 
املتري الواحد. وتتأثر مستويات 
اسعار غاز البترول املسال صعودا 

وهبوطا بأسعار النفط في السوق 
العاملي وبعوامله املتعددة ومنها 
الفنية، من عرض وطلب وعوامل 
اقتصادي����ة من من����و اقتصادي 
وارتفاع وانخفاض اسعار الدوالر 
وغيرها. يذكر ان غازي البروبان 
والبيوتان يستعمالن في العديد 
من االستخدامات السيما في مجال 
املواد  الطبخ والتدفئ����ة وانتاج 

البتروكيماوية.

واش���نطن � أ.ف.پ: أعلنت وزارة اخلارجية 
األميركية ان أربع شركات نفط عاملية هي »توتال« 
و»شل« و»ستيت اويل« و»ايني« التزمت بوقف 
تعاملها مع ايران، األمر الذي وصفته واش���نطن 

بأنه »صفعة كبيرة« إليران. وقالت الوزارة انها 
س���تفرض عقوبات اقتصادية على فرع لشركة 
النفط اإليرانية الوطنية مقره سويسرا في إطار 

جهد للتشديد على قطاع الطاقة اإليراني.

»مؤسسة البترول« ترفع أسعارها
لغاز البترول المسال ألكتوبر الجاري

4 شركات نفط عالمية توقف تعامالتها مع إيران

»النواب األميركي« يقّر مشروع قانون يعاقب الصين بسبب قيمة عملتها
أ.ف.پ: أق���ر مجلس النواب 
األميركي مشروع قانون ينص 
على تدابير عقابية ضد الصني 
بسبب إبقائها على سعر عملتها 
اليوان دون قيمتها الفعلية لدعم 
صادراتها، مؤكدا ان هذا األمر يضر 
بسوق العمل االميركية وذلك قبل 
االنتخابات التشريعية املهمة في 
البالد، وردت الصني معتبرة ان 
مشروع القانون االميركي يخالف 
قوانني منظمة التجارة العاملية.

وأقر مجلس النواب األميركي 
نص القانون بأكثرية 348 صوتا 
مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد 
الصني يعكس استياء الناخبني 
بسبب تداعي االقتصاد وارتفاع 
نس���بة البطالة الى حوالي %10 
قبل انتخاب���ات نوفمبر املقبل، 
وميكن ان يصوت أعضاء مجلس 
الشيوخ بدورهم على املسألة بعد 

االنتخابات التشريعية.
ولم يعلن الرئيس االميركي 
باراك اوباما رس���ميا ما اذا كان 

س���يوقع النص ليصبح قانونا 
نافذا.

ويتطل���ب هذا اإلج���راء من 
احلكومة األميركي���ة ان تعتبر 
تصرفات بكني إعانة عامة للتجارة 
ال تتطابق مع القواعد، كما يوسع 
سلطات وزارة التجارة االميركية 
السماح لها بفرض رسوم  عبر 

أعلى على البضائع الصينية.
 وقالت رئيسة مجلس النواب 
ناني بيلوسي: »نقوم بهذا األمر الن 

مليون وظيفة اميركية ميكن ان 
تخلق اذا عمدت احلكومة الصينية 

الى اتخاذ موقف مغاير«.
ان  التصويت  وأضافت: بعد 
»العالقات االميركية � الصينية 
مهمة ف���ي كل املجاالت الثقافية 
والديبلوماس���ية واالقتصادية 
والتجاري���ة لكن من الضروري 

ان يلتزموا بالقوانني«.
وقبل ساعات قال اوباما خالل 
جتمع يش���به حمل���ة انتخابية 

في آيوا ان اليوان »دون قيمته 
الفعلية« ما يس���اهم في زيادة 
التج���اري االميركي مع  العجز 
الصني، واضاف الرئيس االميركي 
»بعض الناس يعتقدون عموما 
انه���م يديرون عملتهم بش���كل 
يجع���ل بضائعن���ا أغل���ى ثمنا 
للبي���ع وبضائعهم ارخص لكي 

تباع هنا«.
وقال ع���دة نواب من مؤيدي 
ومعارضي مشروع القانون انهم 

يفضلون معاجلة هذه املس���ألة 
بشكل متعدد األطراف، معربني 
عن قلقهم من ان تؤدي اي حرب 
جتارية مع الصني الى اإلس���اءة 

اكثر لسوق العمل االميركية.
وفي بكني، اعتب���رت وزارة 
التجارة الصينية ان مش���روع 
القانون االميرك���ي »ال يتوافق 
م���ع قوان���ني منظم���ة التجارة 

العاملية«.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
ياو شيان في تصريحات نقلتها 
وكال���ة انباء الصني اجلديدة ان 
»اطالق حتقيقات ملكافحة الدعم 
االقتصادي الرسمي على قاعدة 
سعر الصرف ال يتوافق مع قوانني 

منظمة التجارة العاملية«.
 وقبل ساعات على التصويت 
في مجلس النواب االميركي تعهد 
البنك املركزي الصيني في بيان 
العملة« ملتزما  »بزيادة مرونة 
»بتحس���ني آلية تثبيت س���عر 

الصرف تدريجيا«.

بكين تعتبره مخالفاً لقوانين التجارة العالمية 

نمو االقتصاد األميركي بمعدل 1.7% خالل الربع الثاني
واش���نطن � د.ب.أ: أعلنت وزارة التجارة 
األميركي���ة امس أحدث بيان���ات خاصة بنمو 
االقتص���اد خ���الل الرب���ع الثاني م���ن العام 

احلالي.
وذكرت الوزارة أن االقتصاد األميركي منا 
مبعدل 1.7% من إجمالي الناجت احمللي وهو ما 

يزيد بنسبة طفيفة على املعدل املعلن الشهر 
املاضي وكان 1.6% من إجمالي الناجت احمللي.

ورغم التحسن الطفيف فإن بيانات النمو 
خالل الربع الثاني تؤكد تباطؤ تعافي االقتصاد 
األميركي الذي تعرض العام املاضي ألسوأ أزمة 

ركود منذ احلرب العاملية الثانية.


