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 كارلوس سليم يفتتح جناحًا جديدًا 
بمتحف فني في مكسيكو سيتي لمقتنياته

إن  املليونيـــر    وقـــال 
املتحف «ســـيظل دوما من 
دون رسوم» وانه سيمنح 
الفرصة لكثير من املكسيكيني 
الذين ال يستطيعون حتمل 
إلى اخلارج  السفر  تكاليف 
لرؤية أعمال فنانني أوروبا 

العظماء.
  وأضاف «نحن فخورون 
للغــاية اننا نستــطيع تقدمي 
املتــحـــف ومجموعته  هذا 
للمدينة ولشـــعب املكسيك 
أجمع». يقع اجلناح اجلديد 
الذي تبلغ مســاحته ١٧ ألف 
متر مبجمع بالزا كارســـو 
اجلديد، وهو مبنى عقاري وجتاري بناه سليم 

باستثمارات بلغت ٨٠٠ مليون دوالر.
  يقع اجلناح اجلديـــد بجانب مبنى املتحف 
القدمي في بالزا لوريتو، جنوب العاصمة مكسيكو 

سيتي.
  وقال كالديرون إن متحف سومايا، الذي يوجد 
فيه منطقة عرض تبلغ ستة آالف متر مكعب، 
ســـيصبح من اآلن فصاعدا «أحد أهم املتاحف 

الفنية في العالم». 

 مكسيكو سيتي ـ د.ب.أ: 
افتتح املليونير املكسيكي من 
أصل لبناني كارلوس سليم 
جناحا جديدا مبتحف سومايا 
بالعاصمة مكسيكو سيتي، 

يضم مجموعته اخلاصة.
  وقف ســـليم، ملياردير 
االتصاالت وقت افتتاح مبنى 
متحف سومايا مساء الثالثاء 
املاضـــي الى جوار الرئيس 
املكسيكي فيليبي كالديرون 
والكاتب الكولومبي احلائز 
على جائـــزة نوبل غابريل 
غارثيا ماركيز والشخصية 
التلفزيونيـــة األميركيـــة 

الشهيرة الري كينغ.
  يشار إلى ان مجلة «فوربس» األميركية تصنف 

سليم كأثرى اثرياء العالم.
  يحمل املتحف الذي اقيم عام ١٩٩٤ اسم زوجة 

سليم الراحلة سومايا دوميت.
  وقال ســـليم وهــو واقــــــف بجوار متثال 
«املفكـــر» اوجوســـت رودان باجلناح اجلديد 
إن املتحف يولد بداخله «فخرا عظيما، ورضا 

عظيما».

 نظــــم مركز تطوير التجــــارة اخلارجية 
التايوانيــــة معرضا خاصا ملنتجات االغذية 
واملشروبات شاركت فيه بعثة من ١٠ شركات 
تايوانية تتطلع الى الدخول في سوق االغذية 
احمللي واكتشــــاف الفرص التجارية املمكنة 

في الكويت.
  وقــــال املركز التابــــع لــــوزارة التجارة 
التايوانية في بيان صحافي ان املعرض الذي 
ترعاه السفارة التايوانية في الكويت اشتمل 
على مختلف قطاعــــات صناعة االغذية مبا 
في ذلك االغذية النباتية املجمدة والوجبات 
اخلفيفة واحللويات واملشروبات باالضافة 
الى املنتجات الزراعية مثل االرز واحلبوب 

املغذية املصنعة في تايوان.
  واضاف ان البعثة التايوانية تعتزم زيارة 
بعض مراكز التسوق اخلاصة باالغذية في 
الكويــــت لتمكينها من معرفــــة وفهم افضل 
لشبكة توزيع املواد الغذائية، موضحا انها 
ستكون فرصة مميزة للمشاركني من اعضاء 
الوفد التايواني لتطوير عالقات سريعة مع 

اكبر شركات االغذية احمللية.
  وذكر املركز ان تايوان تقوم للمرة االولى 
بالبحث عن شــــركاء جتاريني كويتيني في 
قطاع االغذية بهدف ترويج الصناعة الغذائية 
التايوانية التي تتمتع باجلودة والســــمعة 
العاملية. واوضح ان البعثة التايوانية تنظر 
بكل جدية الى الكويت كشــــريك جتاري في 
مجــــال الغــــذاء كما هي احلال فــــي مجاالت 
اخرى كالتكنولوجيــــا واالتصاالت، مضيفا 
ان تايوان بدأت في التوســــع بقطاع االغذية 
الذي يشــــهد ازدهارا في السنوات االخيرة 
بسبب الظروف املناخية والتضاريس املناسبة 

ووفرة االمطار.
  وافاد مركز تطويــــر التجارة اخلارجية 
التايوانية بأن هناك وفرة في االنتاج الزراعي 
بتايوان حيث انها تتمتع بنمو سريع ادى الى 
تصدير مجموعة واسعة من املنتجات الجزاء 
عدة من العالم السيما الشرق االوسط، مضيفا 
ان الوقت مناسب اليجاد ارضية مشتركة مع 

الكويت في مجال الصناعات الغذائية. 

 البعثة التايوانية التجارية لألغذية
  تباشر نشاطها بالكويت

 كارلوس سليم

 هبوط مزيج برنت إلى ١١٣٫٠٩ دوالرًا للبرميل

 النفط يتراجع مع دراسة خطة سالم في ليبيا
 ســـنغافورةـ  رويترز: هبط النفط مبـــا يزيد عن ثالثة دوالرات 
للبرميل امس بعد ان قال عمرو موســـى االمني العام جلامعة الدول 
العربية ان خطة الحالل السالم في ليبيا اقترحها الرئيس الڤنزويلي 

هوغو تشاڤيز قيد الدراسة.
  وتراجـــع خام القياس االوروبي مزيـــج برنت الى ١١٣٫٠٩ دوالرا 
للبرميل منخفضا اكثر من ثالثة دوالرات اثناء اجللسة قبل ان يتعافى 
مقتربـــا من ١١٥ دوالرا للبرميل، وهبط اخلام االميركي اخلفيف ١٫١٥ 
دوالر الى ١٠١٫٠٨ دوالر للبرميل بعد ان بلغ ١٠٢٫٩٤ دوالر، واســـتقر 
عند التســـوية امس عند ١٠٢٫٢٣ دوالر للبرميل متجاوزا ١٠٠ دوالر 

للمرة االولى منذ سبتمبر ٢٠٠٨.
  وقالت قناة اجلزيرة الفضائية في وقت سابق ان اخلطة تتضمن 
ارسال بعثة من اميركا الالتينية واوروبا والشرق االوسط الى ليبيا 
حملاولـــة التوصل الى حل لالزمة بـــني الزعيم الليبي معمر القذافي 
والثوار. وقال خبير الســـلع االولية لدى «ناشونال استراليا بنك» 
بن وستمور اذا كان هناك حل يراه السوق واقعيا فإن ذلك سيشكل 

ضغطا على االسعار.
  واجتاحـــت الثـــورة ليبيا التي حتتل املركز ١٢ بـــني اكبر الدول 
املصدرة للنفط في العالم، وتســـببت في وقف نحو نصف انتاجها 

النفطي البالغ ١٫٦ مليون برميل يوميا.
  وادت املخاوف من ان تســـبب الثـــورة مزيدا من االنقطاعات في 
االنتـــاج الليبي من النفط، ومن اتســـاع االحتجاجـــات في املنطقة 
لتعطل امدادات من دول منتجة رئيسية اخرى، الى دفع اسعار النفط 
للصعود العلى مستوى في عامني ونصف العام، وارتفع خام برنت 

مقتربا من ١٢٠ دوالرا للبرميل في ٢٤ فبراير. 

 روبرت ميردوخ يعرض بيع قناة 
  «سكاي نيوز» لتسهيل صفقة «بي سكاي بي»

 لندنـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية امس 
االول أن إمبراطور اإلعالم األسترالي األصل 
روبرت ميردوخ أعلن استعداده لبيع قناة 
«سكاي نيوز» التلفزيونية اإلخبارية في 
إطار محاولته إزالة اعتراضات احلكومة 
البريطانية على صفقة شراء قناة «بي 

سكاي بي» التلفزيونية املشفرة.
  ويعارض املســـؤولون في بريطانيا 
شراء ميــردوخ لقـــناة «بي سكـاي بي» 
املشـــفرة بســـبب اخلوف من تضــخم 
نفـــوذه اإلعالمي وسيطرته على قطاع 
كبير من اإلعالم التليفزيوني في البالد، 
مبا ميثـــل تهديدا حلرية املنافســـة في 

السوق.
  ميتلك ميردوخ إلى جانب قناة «سكاي 
نيوز»، ٣٩٪ من أســـهم «بي سكاي بي»  
وعددا من الصحف الكبرى في بريطانيا 
منهـــا «تاميز» و«صن» و«نيوز أوف ذا 
وورلد» وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي بي سي) أن بيع «سكاي نيوز» ميكن 

أن يكفي لتبديـــد املعارضة احلكومية 
لصفقة «بي سكاي بي».

  وفي نفس الوقت، ميكن لهذا العرض 
أن ميثل نقطة حتول في الوقت الذي قال 
فيه مسؤولو احلكومة إنهم ينتظرون رأي 
هيئة مكافحة االحتكار بشأن الصفقة. ولم 
يتضح بعد ما إذا كان ميردوخ سيتمكن من 
بيع «سكاي نيوز»، اخلاسرة، بدون تقدمي 

حوافز إضافية للمشتري احملتمل.
  وتقـــول «بي بي ســـي»  إن ميردوخ 
مســـتعد لدعم القناة لعدة سنوات بعد 

بيعها.
  يعرض ميردوخ ٨ مليـــارات جنيه 
إســـترليني (١٢٫٦ مليار دوالر) لشراء 

باقي أسهم «بي سكاي بي».
  كانت هيئة مراقبة اإلعالم في بريطانيا 
أوصت احلكومة في وقت سابق بضرورة 
إحالة ملف الصفقة إلى سلطات مكافحة 
االحتكار من أجل التأكد من أنها لن تؤدي 

إلى تقليص املنافسة. 

 «تويتر» ال يتطلع إلى طرح عام أولي

 مسؤول سعودي: عالج البطالة
  قد يكون مؤلمًا ويرفع التضخم

 سيئولـ  رويترز: قال بيز ستون احد مؤسسي 
موقع تويتر على االنترنت ان الشركة ال تعتزم 
القيام بطرح عام اولي في املستقبل القريب ولن 
حتتاج امواال جديدة النها بدأت جتني املال. وقال 
ستون لرويترز على هامش منتدى في سيئول 
نظمته شبكة ام.بي.ان التلفزيونية ليس هذا الطرح 

العام االولي شيئا نتحدث عنه اآلن، لدينا امور 
عديدة قبل مجرد التفكير في ذلك، وال نناقشــــه 
حتى داخليا، مازال بعيــــدا جدا. واضاف: لدينا 
متويــــل جيد اآلن وميكن القول اننا جنني املال، 
ال اعتقد اننا نتطلع الى جمع مزيد من التمويل، 

اخلطة اآلن هي تعزيز االيرادات.

 الريـــاض ـ د.ب.أ: أكد نائـــب وزير العمل 
السعودي د.عبدالواحد احلميد ان عالج مشكلة 
البطالة في البالد يحتاج الى سياسات قد تكون 

مؤملة وتؤدي الى ارتفاع معدل التضخم.
  وذكر انه ينبغي العمل على معاجلة البطالة 
بترشيد االستقدام ومتكني السعوديني من العمل 

في الوظائف التي يعمل فيها اجانب.
  وقال احلميـــد في حلقة النقاش املصاحبة 
الجتماع اجلمعيـــة العمومية االول للجمعية 

السعودية للدراسات السكانية الليلة املاضية 
في الرياض: ان البطالة ليست وليدة اللحظة 
بل منشأها تاريخي يرجع منذ بداية اخلطط 
التنمويـــة في بداية الســـبعينيات من القرن 
العشرين. واضاف: تدفق العمالة الوافدة افرز 
واقعا اجتماعيا مختلفا فاالجور التي تقبل بها 
العمالة الوافـــدة منخفضة وبالتالي اصبحت 
املنافسة بني الســـعودي والوافد غير مقارنة 

بسبب الوضع االجتماعي.

 ٣٠٪ منها تستمر للجيل الثاني فقط

 ٤٥ شركة عائلية في الخليج تدير أصوًال بقيمة ترليوني دوالر بنهاية ٢٠١٠
 دبيـ  العربية.نت: قال ديڤيد جيبسون 
الرئيس املســـؤول في بنك إل جي تي 
وخبير الشـــركات العائلية في منطقة 
الشرق األوسط إن الشركات العائلية في 
دول اخلليج تدير أصوال بقيمة ترليوني 
دوالر بنهاية العام املاضي ٢٠١٠ وذلك 

من خالل نحو ٤٥ شركة. 
  جاء ذلك خالل انشطة ملتقى أسواق 
املال والتمويل اإلسالمي العــاملي الذي 
اختتــمـــت أعمــالـــه فـــي العـــاصمة 
اإلماراتية أبوظبي ونظمه بنك أبوظبي 

الوطني. 
  ولفت جيبسون على هامش جلسات 
أعمال امللتقى إلى أن الشركات العائلية 
في الشـــرق األوســـط تواجه حتديات 
كثيرة، منها أن ٣٠٪ من هذه الشركات 
تستمر للجيل الثاني و١٣٪ تستمر للجيل 

الثالث و٤٪ تستمر للجيل الرابع.
  وأوضـــح في تصريحات نشـــرتها 
صحيفة «الرياض» السعودية أن غالبية 
هذه الشركات تعمل وفق تعاليم ومبادئ 
الشريعية اإلسالمية، وتركز عملها في 
األعمال اخليريـــة واألعمال االئتمانية 
وتقدمي اخلدمات، وتسعى إلى تطوير 
أعمالها بصورة مستمرة ونقل خبرتها 

لألجيال األصغر. 
  وأشار جيبسون إلى أن املؤسسات 
املالية اإلسالمية تشهد ازدهارا وتوسعا 
في العالم فضال عن امتالكها ســـيولة 
كبيرة، الفتا إلى أن الصيرفة اإلسالمية 
حتتاج إلى العديد من املنتجات اجلديدة 
التي تتماشى مع أوضاع االقتصاد العاملي، 
وإلى وجود املناخ املناسب الزدهار سوق 

الصكوك اإلسالمية في العالم. 
  وقال إنـــه ينبغي طـــرح منتجات 
إســـالمية جديدة ويجـــب أن يهـــتم 
املســـتثمرون اإلســـالميون مبـواجهة 
التحديات التي يعيشها العالم، منوها 
إلى أن هناك مؤسسات إسالمية حققت 
جناحات كبيرة وأخرى فشلت وأثارت 

جدال واسعا. 
  من جانبه، قال البروفيسور نسيم 
نقوال طالب أستاذ السياسة في جامعة 
نيويورك، والـــذي توقع األزمة املالية 
العاملية، وصاحب كتاب البجعة السوداء 
الشهير، أن أكبر التحديات التي تواجهها 
الشركات العائلية في العالم وفق قراءته 
وخبرته هي حتولها إلى مساهمة عامة 
تدرج في األســـواق املالية، إضافة إلى 
تضخـــم حجمهـــا ونشـــاطها، مطالبا 

الشركات العائلية باحلفاظ على وجودها 
كشركات صغيرة. 

  وأشار طالب إلى أنه كلما كانت الشركة 
صغيرة ومتوســـطة كانت فرصها في 
البقاء أكبر، أما عندما تتضخم الشركات 
ويصبح لها قوة الضغط السياسي كما 
يحدث في أميركا فإن انهيارها محتوم 

وسريع. 
  ولفت إلى أنه ال ينبغي االهتمام بنسب 
النمو املرتفعة، بل املهم أن يكون الهدف 
هو البقاء قبل النمـــو وهذا درس من 

دروس األزمة املالية العاملية. 
  وأبدى طالب عـــدم تأييده الندماج 
الشـــركـــات العــاملة في قطاع معني 
أو عدة قطاعات في كيان واحد ضخم، 
مشيرا إلى أن أخطاء هذا الكيان تكون 
مدمرة وبال شـــك فإن الكبار ميوتون 

بسرعة. 
  ونوه طالـــب إلى أن أخطـــاء آالن 
جرينسبان الرئيس السابق لالحتياطي 
الفيدرالـــي األميـــركي كانـــت ســـببا 
مباشرا في األزمة املالية العاملية، كما 
أن غياب التخطيـــط االقتصادي لعب 
دورا كبيرا في استمرار األزمة بتداعياتها 

اخلطيرة. 

 منّظمون: معرض دبي للقوارب يشير لتعافي سوق السلع الفاخرة
 افتتح في دبي املعروفة بفنادقها الفاخرة وجزرها 
الصناعية املبنية على شكل النخيل معرضا، تأمل 
شركات صناعة القوارب والزوارق أن يساعدها على 
التعافي في أعقاب أزمة مالية أصابت العديد من 
القطاعات املالية والتجارية والصناعية بالشلل.

  معرض دبي العاملي للقوارب في دورته التاسعة 
عشرة افتتحه يوم الثالثاء املاضي الشيخ حمدان 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. ويشارك في 
املعرض هذا العام نحو ٧٥٠ من كبرى شــــركات 

صناعة القوارب ولوازمها في العالم.
  وقالت تريكسي لوه نائبة رئيس مركز التجارة 
العاملي في دبــــي «أعتقد أن هذا عام مهم جدا ألن 
الســــنتني املاضيتني كانتا صعبتني جدا بســــبب 
األزمــــة االقتصادية. خرجنا منهــــا أقوى، حققنا 
منوا ٢٠٪ هذا العام مقارنة بالعام املاضي. لدينا 
أيضا جمعية صناع اليخوت الفاخرة العاملية في 
معرض دبي وهم ميثلون اجلمعية. هذه هي أول 
مرة يحضرون فيها وهم األكبر حجما ويعيدون 
التواصل مع الســــوق هنا. كل ذلك يشير إلى أن 

دبي مركز جتاري وبحري. كل من لهم عالقة بهذا 
املجال يلتقون هنا».

  وتضم اإلمارات العربية بعضا من أفخر املرافئ 
في العالم. ويطل سكان الشقق الفاخرة مبنطقة 

دبي مارينا على عشرات من قوارب النزهة.
  ويقام في أبوظبي عاصمة الدولة أيضا معرض 

سنوي للقوارب الفاخرة منذ عام ٢٠٠٩.
  وذكر إنــــزو رومانو مدير املبيعات بشــــركة 
فينكانتيــــري للقوارب الفاخــــرة أن اإلمارات من 

أهم األسواق لشركات قوارب وزوارق النزهة.
  وقال «هذه املنطقة.. اإلمارات لها أهمية كبيرة 
عندنا خاصة خالل معرض دبي للقوارب الفاخرة 
ألن املشترين يبحثون عن قوارب فاخرة طولها 

١٠٠ متر أو نحو ١٠٠ متر».
  لكن األزمة املالية العاملية والكوارث االقتصادية 
التي جنمت عنها فــــي بعض دول اخلليج ومنها 
أزمة ديون دبي مازالت تؤثر على سوق القوارب 

الفاخرة.
  أقلية صغيرة مــــن زوار معرض دبي العاملي 

للقوارب يســــمح لها دخلها بشــــراء قارب فاخر 
للنزهة.

  وكان كثير من زوار املعرض من السائحني.
  قال ســــائح فرنسي يدعى أدريان خالل جولة 
في معرض القوارب «أود (أن أشتري) قاربا. رمبا 
استطيع أن أشتري واحدا في غضون عام أو اثنني 

لكني لن استطيع ذلك في الوقت احلالي».
  وأثــــرت األزمة املالية بقــــوة على بعض دول 
اخلليج العربيــــة وأدت إلى العديد من التغيرات 

في مناخ األعمال باملنطقة.
  كثير ممن يشــــترون قوارب النزهة الفاخرة 
مواطنون بدول خليجية ومنهم أعضاء العائالت 

احلاكمة ورجال األعمال واملشاهير في املنطقة.
  لكن معظم الطلبات اجلديدة لشــــراء القوارب 
الفاخرة يأتي حاليا من آسيا مع اتساع الفجوة بني 

األغنياء والفقراء في االقتصادات الناشئة.
  وهؤالء األثرياء اجلدد هم اآلن أكبر من ينفق 
على شراء السلع الفاخرة مثل القوارب واللوحات 

الفنية والسيارات واحللي الثمينة. 


