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السعودية تعلن 
تلبية كل طلبات 

النفط اإلضافية
� يو.ب���ي.آي:  الري���اض 
أنها  أعلنت السعودية امس 
الطلبات  قامت بتلبي���ة كل 
النفط  التي يحتاجها سوق 
العاملي نتيجة وقف الصادرات 
الليبية بسبب االضطرابات 
التي تش���هدها ليبيا. وقال 
التنفيذي لش���ركة  الرئيس 
الس���عودية خالد  أرامك���و 
الفالح ف���ي مؤمتر صحافي 
ان »أرامك���و قام���ت بتلبية 
االحتياج���ات اإلضافية من 
النفط بسبب وقف الصادرات 
الليبية«. يشار إلى أن ليبيا 
تنتج 1.6 مليون برميل يوميا 
من النفط العالي اجلودة أي 
نحو 2% من اإلنتاج العاملي. 
أرقام  الفالح حتديد  ورفض 
محددة قامت اململكة بضخها 
األي���ام املاضية وقال  خالل 
»ال أس���تطيع تق���دمي أرقام 
مح���ددة الن الصورة تتغير 

باستمرار«.
إال أن املسؤول السعودي 
قال »إن أرامكو استجابت لكل 
الطلبات اإلضافية من عمالئها«. 
وكان مسؤول سعودي قال 
اجلمعة املاض���ي ان اململكة 
على استعداد بالتنسيق مع 
منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( في تلبية احتياجات 
السوق خاصة ان لديها فائض 
إنتاج يقدر بحوالي 2.5 مليون 
الس���عودية  برميل. وتنتج 
حاليا حوالي 8.5 ماليني برميل 

يوميا.
وكانت تقارير أشارت الى 
ان اململكة أكبر مصدر للنفط 
في العالم رفعت إنتاجها بنحو 
675 ألف برميل يوميا ليصل 
9 مالي���ني و175 ألف برميل 

يوميا.

شارع »فيكتوريا«
 من أغلى شوارع بريطانيا

هبوط أسواق األسهم الخليجية 
بفعل االضطرابات اإلقليمية

قطر قد تستثمر 300 مليون يورو 
في بنوك إسبانية

لندن � أ.ش.أ: أوضح موقع »ماوسبرايس« للعقارات البريطاني 
امس ان ش���ارع فيكتوريا مبنطقة كنس���ينجتون يعد من اغلى 

شوارع العاصمة البريطانية لندن.
وقال املوقع ان متوس���ط اسعار العقارات في الشارع وصل 

الى 6.4 ماليني استرليني.
ويطل الشارع الشهير على حدائق كنسينجتون التي تعد امتدادا 
حلدائق هايدبارك اضافة إلى عدد من عناصر اجلذب الس���ياحي 

مثل قاعة البرت هول، ومتحف التاريخ الطبيعي.
واشار املوقع الى ان العاصمة لندن تسيطر على اغلى املنازل 

في بريطانيا كافة.

دبي � رويترز: هوى مؤشر سوق دبي املالي ألدنى مستوى 
في 6 سنوات ومني مؤشر سوق مسقط لألوراق املالية بأكبر 
خسائره في عامني امس بفعل اتساع االحتجاجات في سلطنة 
عمان، والتراجع احلاد في األس���هم السعودية أمس مما أثار 
موجة بيع في أسواق اخلليج، وهبط مؤشر دبي 3.8% مسجال 

أدنى إغالق منذ يونيو 2004.
وارتفع حجم التداول ألعلى مس���توى في أربعة أسابيع 
وزاد إلى ثالثة أمثاله في اجللس���ة الس���ابقة مما يشير إلى 

تنامي ضغوط البيع.
وق���ال ايريك س���وات رئيس إدارة األصول لدى رس���ملة 
لالستثمارات »باستثناء العوامل السياسية فإن أسعار الفائدة 
ترتفع وكذلك تكلفة االقتراض في املنطقة وهو أمر ليس جيدا 

للبنوك ولالقتصاد ككل«.
وهوت أسهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاوالت %9.6 
وإعمار العقارية 6.3% وشركة االمارات لالتصاالت املتكاملة 

)دو( %3.4.
وتراجع مؤشر سوق مسقط 4.9% ألدنى مستوى في سبعة 
أشهر مسجال أكبر هبوط منذ 28 يناير 2009. وانخفض سهم 

بنك مسقط 8.8% وسهم بنك صحار %8.6.
وهبط املؤش���ر الرئيسي للسوق السعودية 0.2% مسجال 
أدنى مستوى في تسعة أشهر لكنه تعافى بعدما تراجع %1.9 
أثناء اجللس���ة، وانخفض مؤشر بورصة قطر 3.2% مسجال 
أدنى إغالق منذ الرابع من نوفمبر. وهبط سهم بروة العقارية 

5.8% وسهم البنك التجاري القطري %2.8.
وستس���تأنف البورص��ة املصرية العمل اليوم )الثالثاء( 
بعد أن أغلق���ت منذ 27 يناير ع���قب احتجاجات ش�����عبية 
أنهت حكم الرئيس السابق حس���ني مبارك الذي استمر 30 
عاما. ويتوقع محللون أن تفتح كثير من األس���هم عند أدنى 

حد للهبوط.

الدوحة � رويترز: قال رئيس الوزراء القطري الش���يخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني امس ان قطر قد تستثمر 300 مليون 
يورو في بنوك اس���بانية وانها بحثت اس���تثمارات مع رئيس 

الوزراء االسباني.
واضاف الشيخ حمد ان الهدف هو االستثمار في هذه الشركات 
ورس���ملتها، وقال للصحافيني في الدوحة ان قطر لديها ثقة في 
االقتصاد االس���باني وان احلكومة اتخذت العديد من اخلطوات 

االيجابية.
جاءت هذه التصريحات خالل مؤمتر صحافي مش���ترك مع 

نظيره االسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو.

5 مليارات و182 مليون درهم مبيعات 
الجمعيات التعاونية في اإلمارات العام الماضي

»اتش اس بي سي« يضاعف أرباحه في 2010

الش���ارقة � كون���ا: بلغ حج���م مبيعات 
اجلمعيات التعاونية في اإلمارات لعام 2010 
خمسة مليارات و182 مليونا و173 ألف درهم 
بنسبة منو وصلت الى 7% وزيادة بلغت 348 

مليون درهم مقارنة بعام 2009.
وقال رئيس االحتاد التعاوني االستهالكي 
في الش���ارقة ماجد الشامس���ي في تصريح 
صحافي مبناس���بة انطالق انشطة مهرجان 
التعاونيات ال� 16 للتسوق الذي انطلق اليوم 
)الثالثاء( متزامنا مع »اليوم اخلليجي السادس 
حلماية املستهلك« ان رأس���مال اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية وصل الى 816 مليون 
درهم عام 2010 محققا بذلك زيادة بلغت 111 

مليون درهم مقارنة بعام 2009.

واضاف ان عدد املساهمني في التعاونيات 
االستهالكية ارتفع الى 48 ألفا و274 مساهما 
بزيادة 3 آالف و423 مساهما أي بنسبة منو 

بلغت 7.63% مقارنة بعام 2009.
وذكر أن ع���دد اجلمعي���ات التعاونيات 
االس���تهالكية في اإلمارات بل���غ 16 جمعية 
تعاوني���ة يتبعها 72 فرعا في حني بلغ عدد 
األسواق التعاونية 88 سوقا استهالكية حتقق 
تغطية جغرافية ملعظم املناطق ذات الكثافة 

السكانية في اإلمارات.
من جهة اخرى، تراجع التضخم في اإلمارات 
العربية املتحدة إلى 1.6% على أساس سنوي 
في يناير، بعد انخفاض مفاجئ في تكاليف 
الغذاء، مما ساعد على دفع أسعار املستهلكني 

لالنخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وحام منو أسعار املستهلكني قريبا من %1 
معظم فترات 2010، مع تأثير إقبال البنوك 
على اإلقراض جراء متاعب الش���ركات شبه 
احلكومية لدبي، ومع استمرار ضعف القطاع 

العقاري الذي كان مزدهرا يوما ما.
وبلغ معدل التضخم 1.7% في ديس���مبر، 
و0.9% لعام 2010 بأكمله، وهو أدنى مستوى 

سنوي منذ اندالع حرب اخلليج في 1990.
وف���ي يناير تراجعت تكاليف املعيش���ة 
في اإلمارات 0.3% على أساس شهري، وهو 
نفس التراجع املس���جل في الشهر السابق 
حس���بما أظهرت بيانات من املركز الوطني 

لإلحصاء.

عواص����م � وكاالت: ذك����ر بنك اتش اس بي 
سي امس انه حقق ارباحا فاقت الضعف خالل 
عام 2010 لتبلغ 19 مليار دوالر وذلك ألول مرة 

منذ عام 2006.
وعرفت نتائج اتش اس بي سي وهو اكبر 
بنك ف����ي اوروبا ارتفاعا حادا بلغ 7.1 مليارات 
دوالر عام 2009 وواصلت الى اآلن االستفادة 

من انخفاض خسائر الديون، غير ان الرئيس 
اجلديد ل� اتش اس بي سي دوغالس فلينت قال 
في بيان ان املجموعة لن تنسى األزمة املالية 
ودعم احلكومات في جميع انحاء العالم، مضيفا 

ان املجموعة دخلت 2011 بتواضع.
م����ن جهة اخرى وجهت هيئة س����وق املال 
السويس����رية »فينما« امس توبيخا الى الفرع 

السويسري لبنك »اتش اس بي سي« العاملي 
بعد حتقيق استمر ملدة عام بشأن سرقة ضخمة 

لبيانات عمالء.
وكان موظف سابق سرق بيانات لنحو 24 
ألف عمل في مصرف »اتش اس بي سي هولدجنز 
برايفت بنك« في سويسرا انتهت بسقوطه في 

ايدي السلطات الفرنسية.

النغمة الجديدة للشركات.. اكسب المال واصنع الخير
نيويورك � رويترز: لم يعد االعتراف بكسب 
املال من فعل اخلير سرا محرجا بل صار يسمى 
»بناء القيم املشتركة«، وهي العبارة اجلديدة في 

أوساط الشركات واألنشطة اخليرية.
ويجتمع أكثر من 90 رئيسا تنفيذيا للمشاركة 
في مؤمتر الرؤساء التنفيذيني خالل اليوم العاملي 
لألعمال اخليرية للشركات، حيث سيناقشون 

موضوعات من أهمها بناء القيم املشتركة.
ويقول بعض اخلب���راء إنه في الوقت الذي 
يتعافى فيه االقتصاد األميركي ببطء من أسوأ 
ركود اقتصادي منذ عق���ود لم ت���عد األنش���طة 
اخليرية للش���ركات تقتص���ر عل���ى كت����ابة 
شيك جلمعية خيرية بل أصبح املس����ؤولون 
التنفيذيون يتطلعون إلى اس���تخدام أعمالهم 

األساسية لل���قيام بأنشطة خيرية للمجتمع.
وأطل���ق ماي���كل بورتر األس���تاذ في معهد 
االس���تراتيجية والت����نافسية في كل��ية إدارة 
األعمال بجامعة هارفارد على هذا االجتاه املتنامي 
»بناء القيم امل��ش���تركة«، وقال إن الش���ركات 
ينبغي أن تعيد الربط بني جناح أعمالها وتقدم 

املجتمع.
وق���ال بورتر الذي طرح ه���ذه الفكرة على 
قادة األعمال في املنتدى االقتصادي العاملي في 
دافوس الشهر املاضي »علينا أن نفهم أن ما هو 

جيد للمجتمع جيد لألعمال«.
وأضاف »إذا استطعنا تنظيم أنفسنا للقيام 
بذلك داخل وحدات عملنا بدال من أن تكون أمرا 
هامشيا فإننا ميكن أن نحدث أثرا عميقا في العديد 

من القضايا االجتماعية املهمة في زماننا«.
وقال بورتر إن ش���ركة نستله السويسرية 
للمنتجات الغذائية ساعدت مزارعي النب الفقراء 
على حتسني طرق الزراعة، ونتيجة لذلك أدى 
ارتفاع العائد واجلودة إل���ى ارتفاع اإليرادات 
واحلد من اآلثار البيئية وزيادة إمدادات نستله 

من النب عالي اجلودة.
التنفيذي  الرئيس  وقال روبرت هاريسون 
ملبادرة كلينتون العاملية التي أطلقها الرئيس 
األميركي الس���ابق بيل كلينتون إن مزيدا من 
الش���ركات »جتعل أعمال اخلي���ر االجتماعية 

والبيئية جزءا من تكوينها«.
وت�ابع »فكرة كس���ب املال والقيام بأنشطة 
خيري���ة اجتماعي���ة أو بيئي���ة ف�����ي الوقت 

نفسه هي مثل أعل���ى أو هدف لل���عديد م����ن 
الشركات«.

وقال هاريسون إن من أمثلة ذلك تعهد متاجر 
وول م���ارت بالتعاون مع عش���رات اآلالف من 
املوردين لتقليص أنش���طة التغليف وتوفير 
مليارات الدوالرات على الشركة وخفض انبعاثات 

الكربون الصادرة عن أنشطتها.
وتتطل���ع مبادرة كلينت���ون العاملية � التي 
جتمع رؤساء تنفيذيني وقادة عامليني ونشطني 
في مجال املساعدات اإلنسانية سنويا منذ عام 
2005 للتصدي للمشكالت العاملية � إلى تشجيع 
الشركات األميركية على بناء قيم مشتركة من 
خالل مؤمتر يعقد في شيكاغو في 29 و30 يونيو 

ملناقشة االنتعاش األميركي الهش.

انتهاء المهلة المحددة للفحص النافي للجهالة
و3 سيناريوهات لصفقة »زين ـ اتصاالت«

شريف حمدي ـ أحمد يوسف
انته���ت أمس املهلة التي كان قد حددها 
رئيس مجموع���ة اخلرافي ناصر اخلرافي 
في وقت سابق، والتي أكد خاللها انه يجب 
االنتهاء من الفحص النافي للجهالة بنهاية 
فبراير، وانه لن يقبل بأي متديد بعد ذلك، 
وفي هذا اإلطار توقعت مصادر مطلعة ل� 
»األنباء« ان شركة »اتصاالت« بصدد اصدار 
بيان يتضمن 3 نقاط رئيس���ية الستكمال 

إجراءات إمت���ام الصفقة وه���ي: ان تؤكد 
»اتصاالت« موافقتها على الس���عر احملدد 
سلفا وهو 1.7 دينار للسهم، وان الفحص 
النافي للجهالة قد انتهى وانه ال يتضمن أي 
مالحظات من قبل شركة »اتصاالت«، كذلك 
من املنتظر ان يتضمن البيان ان »اتصاالت« 
أوجدت حال إلشكالية زين السعودية وانها 

لن تكون عائقا في طريق إمتام الصفقة.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر في شركة 

االتصاالت اإلماراتية في اتصال هاتفي مع 
»األنباء« ان اتصاالت لديها 3 سيناريوهات 
حول الصفقة، األول يتعلق بإمكانية متديد 
مجموع���ة اخلراف���ي ملهل���ة اضافية حتى 
نهاية مارس اجلاري حلل مش���كلة »زين � 
السعودية«، اما السيناريو الثاني فهو ان 
يتم توقيع اتف���اق على ما مت جتميعه من 
اسهم زين، اما السيناريو الثالث واألخير 

فيتلخص في عدم االستمرار بالصفقة.

ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو 
برلني � د.ب.أ: كش���فت بيانات صدرت امس ان التضخم في 
منطقة اليورو ارتفع إلى 2.3% في يناير وس���ط جتدد املخاوف 
بش���أن ارتفاع أسعار النفط كنتيجة لعدم االستقرار في منطقة 

الشرق األوسط.
جاءت بيانات مكتب اإلحصاء األوروبي »يوروستات« قبيل 
اجتماع ملجلس السياسات النقدية للبنك املركزي األوروبي في 

وقت الحق  من هذا األسبوع.
وتبقي الزيادة في أس���عار املس���تهلكني السنوية في منطقة 
الي���ورو املؤلفة من 17 دولة التضخم عند مس���توى غير مريح 
يتجاوز احلد املس���تهدف للبنك املركزي األوروبي بأن يظل أقل 

من 2% وإن كان قريبا منه.


