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»الوطني لالستثمار«: ارتفاع مؤشرات األسواق 

اإلقليمية في تداوالت األسبوع املاضي

وخليجي���ا، حقق مؤش���ر 
دول مجل���س التعاون %8.66 
وكان السوق اإلماراتي األفضل 
أداء 18.64% يليه الس���عودي 
12.73% وفي املقابل جاء السوق 
البحريني كاألسوأ أداء خليجيا 

بنزول %1.38.

األسواق النامية صعوده ليصل 
الى 18.15% بفضل مؤشر مصر 
ال���ذي حق���ق 48.75% والذي 
اليزال األكث���ر ارتفاعا عامليا. 
حقق السوق اآلسيوي %13.33 
واألوروب���ي 11.8% واألميركي 

.%10.24

ق���ال التقرير االس���بوعي 
لشركة »الوطني لالستثمار« 
العاملية  حول حركة األسواق 
ان أغلب مؤش���رات األسواق 
اإلقليمية شهدت ارتفاعا خالل 
الفترة م���ن 24 فبراير إلى 2 

مارس 2012.
حيث جاء السوق اإلماراتي 
ارتفاعا عامليا  كأكثر األسواق 
بصعود 5.56% ويليه املصري 
4.39% والس���عودي %3.78، 
وارتفع مؤش���ر دول مجلس 
التع���اون 2.78%. أم���ا عامليا 
فلم يشهد أداء األسواق تغيرا 
كبيرا حيث ارتفع مؤشر الدول 
النامية 1.21% واآلسيوي %0.37 
واألميركيتني 0.43% والعاملي 
0.10% فقط، وتراجع املؤش���ر 

األوروبي %0.80.
أما السوق الكويتي فقد كان 
األقل تغي���را بارتفاع %0.07، 
الس���وق األرجنتين���ي  وكان 
األكثر نزوال لألس���بوع عامليا 
وبسبة 6.74% يليه الفنلندي 

واألستوني.
أم���ا منذ بداي���ة2012، فقد 
شهدت معظم األسواق ارتفاعا 
ملحوظا حيث واصل مؤش���ر 

»اكسبو سيتي« تطلق معرض العقارات الكويتية والدولية
وأكد ان الس����وق الكويتي 
متعطش ملث����ل هذه املعارض 
التي ساهمت خالل السنوات 
املاضية في توفير العديد من 
الفرص االستثمارية املجدية 
سواء بالنسبة للمواطن العادي 
أو املستثمر الكبير، حيث كانت 
هذه املع����ارض مبثابة نوافذ 
يطل م����ن خاللها املس����تهلك 
الكويتي على مختلف أسواق 
املنطقة ليختار ما يناس����به 
من هذه االستثمارات ويحقق 
طموحه، وبالتالي فإن معرض 
الكويتية والدولية  العقارات 
سيعيد للمواطن مثل هذا األمر 

من جديد.
من جانب آخر، بني الصفار 
أن هناك عوامل كثيرة في السوق 
اذا مت تفعيله���ا � م���ن أبرزها 
قانون متل���ك العقار لألجانب 
ف���ي الكويت � س���تكون نقلة 
نوعية ايجابية على الس���وق 
وورقة رابحة النتعاش السوق 
العقاري واملعارض، السيما ان 
كثيرا من الوافدين لديهم النية 
في شراء عقارات داخل الكويت، 
ما سيساهم بشكل كبير في فتح 
مجاالت أوسع إلنشاء مشاريع 
عقارية عمالقة وسد الكم الكبير 
من العقارات الش���اغرة سواء 

االستثماري أو التجاري. 

حتديدا، كونه يأتي في وقت 
شحت فيه الفرص االستثمارية 
بس����بب الظروف السياسية 
واالقتصادي����ة وبخاصة في 
املنطق����ة العربية، وكذلك في 
ظل رك����ود األس����واق املالية 
املختلف����ة،  واالس����تثمارية 
األم����ر الذي يزي����د من فرص 
جناح املعرض الذي س����يوفر 
لزواره مجموع����ة كبيرة من 
الفرص االستثمارية العقارية 
املتنوعة التي تناسب مختلف 
االحتياجات وفي عدد من الدول 

العربية واألجنبية.
ولفت الصفار إلى أن املعرض 
س����يضم نخبة من الشركات 
العقاري����ة احمللية واألجنبية 
التي ستقدم فرصا ومنتجات 
عقارية متنوعة تتناسب مع 
ظروف املرحلة احلالية، ذلك 
الش����ركات ستقدم  أن بعض 
منتجات الصكوك، وبعضها 
اآلخر سيقدم منتجات عقارية 
وسياحية متنوعة، فيما ستقدم 
شركات أخرى منتجات لشقق 
وڤلل وبيوت في مختلف الدول 
العربية واألجنبية، مما يفسح 
املجال أمام تن����وع اخليارات 
وبالتال����ي  واالس����تثمارات 
املبيعات  املزيد م����ن  حتقيق 

والصفقات.

أعلنت شركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
عن إطالقها معرض العقارات 
الكويتية والدولية خالل الفترة 
من 19 إلى 22 مارس اجلاري 
والذي سيكون أول معارض 
الش����ركة خالل العام احلالي 
وبحلة مميزة وشركات النخبة 
في عالم العقار واالس����تثمار 
والبناء والتطوير ومبشاريع 

جديدة.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
الش���ركة أحمد الصف���ار في 
إلى  تصريح صحافي، مشيرا 
ان الش���ركة في ط���ور إمتام 
الالزمة  جميع االس���تعدادات 
إلقامة املعرض، وتقوم الشركة 
باالستعدادات الالزمة من أجل 
إخراج املعرض بالشكل املطلوب 

واملتميز.
ولف����ت الصف����ار إل����ى أن 
املع����رض ه����ذا الع����ام وفي 
الرابعة سيشارك فيه  دورته 
ما يقارب 25 ش����ركة عقارية 
تخوض����ه بحزمة مش����اريع 
جديدة ومميزة ستساهم في 
استقطاب أكبر شريحة ممكنة 

لزوار املعرض.
إقامة  وش����دد على أهمية 
الكويتية  العق����ارات  معرض 
والدولي����ة في ه����ذا التوقيت 

أحمد الصفار

»اخلليج للتأمني« راع رئيسي مللتقى الكويت الدولي للتأمني

جلنة الصناعة بـ »الغرفة« ناقشت قضايا التنمية الصناعية
عق���دت جلن���ة الصناعة 
والعمل بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت اجتماعها األول لعام 
2012 برئاس���ة فهد اجلوعان 
حيث ناقش���ت خالل���ه عددا 
من املوضوع���ات التي تواجه 
القطاع اخلاص الصناعي وما 
يعانيه الصناعيون من معوقات 
وإحباطات، تؤثر س���لبا على 
مجمل النشاط الصناعي بالبالد، 
ومن أهمها: توفير األراضي أو 
القسائم الصناعية التي ستقام 
عليها املشاريع إيجارا أو متليكا 
مبقابل رمزي وفترات سماح إن 
أمكن، أسوة بالدول التي حققت 

تقدما صناعيا مشهودا.
وأك���دت اللجنة أن النقص 
الشديد في املناطق الصناعية 

يعتبر العقبة الدائمة التي ميكن 
أن تقوض أي جهد وجتهض 
أي محاولة لإلصالح، ذلك أن 
الدولة هي التي تقوم بإصالح 
املناط���ق الصناعية،  وتهيئة 
ولم تكن جهودها في أي وقت 
من األوقات قادرة على تلبية 
احتياجات املستثمر الصناعي 
املتنامية، س���واء للتوسع في 
صناع���ات قائم���ة أو إلقامة 
مشروعات جديدة، مؤكدة ان 
الغرفة طالبت دائما بأن تعهد 
الدول���ة إلى القط���اع اخلاص 
مبهمة إنشاء وتهيئة املناطق 
الصناعية اجلديدة، ولم تكد هذه 
املشكلة تشهد انفراجا واضحا 
بعد األخذ برأي الغرفة وقيام 
بعض شركات القطاع اخلاص 

بتهيئة وتطوير مساحات كبيرة 
في أمغرة حتى تعقدت األمور 
من جديد وما أدى إلى توقف 
جهود تهيئة وتطوير املناطق 
والقس���ائم الصناعية الالزمة 
لتوطني املشاريع الصناعية، 
وبالتالي تعطيل إقامة عدد كبير 
من املنشآت الصناعية، األمر 
الذي يشكل تقصيرا كبيرا ليس 
في حق املستثمر الصناعي فقط 
وإمنا في حق االقتصاد الوطني 
ككل في دولة كالكويت لديها 
من اإلمكانيات املادية والفنية 
ما يؤهلها إلنش���اء وتطوير 
مناطق ومدن صناعية بكامل 
مرافقها وخدماتها لو صح العزم 

وخلصت النية.
وفيما يتعلق بإعطاء األولوية 

في املشتريات احلكومية للمنتج 
الوطن���ي، دع���ت اللجنة إلى 
تضافر جميع اجلهود الوطنية 
لدعم وتش���جيع اس���تخدام 
منتج���ات الصناعة الوطنية، 
وإلزام جميع اجلهات احلكومية 
بتنفيذ املراس���يم والقرارات 
املتعلقة بإعطاء األولوية في 
املشتريات احلكومية للمنتجات 
الوطنية واملنتجات ذات املنشأ 
الوطني، وبوجه خاص تفعيل 
املرسوم رقم 259 لسنة 2003 
املعدل باملرسوم رقم 13 لسنة 
2004 بإنش���اء جلنة متابعة 
تنفيذ أحكام األولوية املقررة 
ملشتريات احلكومة والهيئات 
واملؤسسات العامة للمنتجات 

احمللية.

التأمني  والدولي أيضا، كون 
مترابط األط����راف وذا صلة 
تامة باالقتصاد العاملي، حيث 
تأتي النتائج االيجابية لهذه 
الصناعة من السوق احمللي 
واس����تقرار الس����وق الدولي 

أيضا.

له«. وأض����اف الصحاف في 
تصريح صحافي على هامش 
توقيع عقد الرعاية مع احتاد 
شركات التأمني، انه يأمل في 
أن يخرج هذا املؤمتر بنتائج 
تس����هم في االرتقاء بصناعة 
التأم����ني في عاملن����ا العربي 

أعلنت ش����ركة »اخلليج 
التابعة  للتأمني«، وشركاتها 
ممثلة في البحرينية � الكويتية 
واخللي����ج لتأمينات احلياة، 
عن رعايتها الرئيسية مللتقى 
الكويت الدولي الثاني للتأمني، 
ال����ذي يقام 29 ماي����و املقبل 
وينظمه احتاد شركات التأمني 
بالتعاون مع بروميديا العاملية 

ويستمر ملدة يومني.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام ف����ي »اخلليج للتأمني« 
طارق عبدالوهاب الصحاف: 
»إن رعايتنا لهذا احلدث تأتي 
م����ن منطلق احل����رص على 
املس����اهمة بإجناح األحداث 
العاملية والتي تعنى بصناعة 
التأمني خاصة أنها تقام على 
أرض الكويت بصفتها الدولة 
املضيفة لهذا احلدث العاملي، 
كذل����ك الس����تعراض أعمال 
الشركة املختلفة واخلدمات 
املتميزة التي تقدمها في املؤمتر 
واملعرض املتخصص املصاحب 

من اليمني: خالد السنعوسي وعادل الرميح وطارق الصحاف وعبداهلل ربيعة

بك���ني � د.ب.أ: خفض رئيس 
الوزراء الصيني ون جياباو معدل 
النمو االقتصادي املستهدف للعام 
احلالي إلى 7.5% من إجمالي الناجت 
احمللي، مشيرا إلى أن الصني تأثرت 
بالصعوبات املالية العاملية لكنها 
ستركز على تشجيع االستهالك 
احمللي لتخفيف تأثيرات تراجع 

الصادرات.
وق���ال جياب���او ان خف���ض 
معدل النمو املستهدف جزء من 
استراتيجية الصني الرامية إلى 
»تس���ريع التح���ول في منوذج 
التنمية االقتصادية وجعله أكثر 

استدامة وكفاءة«.
وأشار إلى أن احلكومة تأمل 
في خفض مع���دل التضخم إلى 

حوالي 4% خالل العام احلالي.
جاء ذل���ك في افتتاح املؤمتر 
السنوي ملؤمتر الشعب الوطني 
)البرملان( الصيني امس والذي 

يستمر 10 أيام.
وقال جياباو انه يتوقع منو 
التجارة اخلارجية للصني خالل 
العام احلالي بنسبة 10% وهو أقل 
النمو املسجل  من نصف معدل 

العام املاضي وكان %22.5.
يأتي ذلك فيما يتوقع احملللون 
منو الناجت احمللي اإلجمالي خالل 
العام احلالي بحد أقصى %8.5، 
ليواصل التراجع من 10.4% في 

عام 2010 و9.2% في عام 2011.
وعرض جياباو في كلمته التي 
استغرقت ساعتني تقريرا عن أداء 
حكومته خالل العام املاضي كما 
عرض السياسات الرئيسية لها 

خالل العام احلالي.

بغداد � ا.ف.ب: اكد وزير النفط 
العراقي عب���د الكرمي لعيبي ان 
انتاج العراق اليومي من النفط 
هو االعلى منذ 1979، فيما اعلن 
نائ���ب رئيس الوزراء حس���ني 
الشهرستاني ان االنتاج جتاوز 

الثالثة ماليني برميل.
وق���ال لعيبي عل���ى هامش 
احتفالية ف���ي وزارة النفط في 
بغداد ان »االنت���اج احلالي من 

النفط هو االعلى منذ 1979«.
من جهته، قال الشهرستاني 
الوزراء لش���ؤون  نائب رئيس 
الطاق���ة ان »انت���اج النفط اآلن 
جتاوز ثالث���ة ماليني برميل في 
اليوم«. وكان العراق ينتج حتى 
فترة قريب���ة 9.2 مليون برميل 
يوميا من النفط، يصدر منها اكثر 
من مليونني. ويبذل العراق جهودا 
انتاجه  متواصلة لزيادة معدل 

من النفط.
وقد وقعت الوزارة عقودا مع 
شركات اجنبية لتطوير عشرة 
حقول تامل ان يصل االنتاج من 
خاللها الى حوالي 12 مليون برميل 
يوميا في غضون ست سنوات.

واعلن الشهرس���تاني ايضا 
خ���الل االحتفالية ف���ي وزارة 
النفط ملناس���بة اصدار التقرير 
االول ملبادرة الشفافية للصناعات 
االستخراجية ان »امليناء العائم، 
مت فحصه وسيتم التحميل منه 

خالل اليومني القادمني«.
ودشن العراق في فبراير اول 
ميناء عائم لتصدير النفط عبر 
اخلليج به���دف زيادة صادراته 
افتتح رئيس  النفطية، حي���ث 
ال���وزراء ن���وري املالكي عملية 
ضخ النفط ال���ى امليناء العائم 
في مقاب���ل منطقة الفاو جنوب 
البالد. وتشكل عائدات النفط 94 
% من عائدات البالد. وميلك العراق 
ثالث احتياطي عاملي من النفط 
يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد 

السعودية وايران.

اجلزائ���ر � يو.بي.آي: قررت 
احلكومة اجلزائرية إلغاء سياسة 
العمومية  الفن���ادق  خصخصة 
والس���ير في برنامج لتحديثها 
بتكلفة تقدر بحوالي 800 مليون 
دوالر. وق���ال وزير الس���ياحة 
اجلزائري إسماعيل ميمون في 
تصريح إلذاعة اجلزائر احلكومية 
امس »لن تكون هناك خصخصة 
العمومية  الفندقية  للمؤسسات 
مستقبال وإن هذه املنشآت ستبقى 

ملكا للدولة«.
وكشف ميمون عن تخصيص 
احلكومة 58 مليار دينار )حوالي 
800 ملي���ون دوالر( لتحدي���ث 
وإعادة تأهيل 70 فندقا عموميا 
بهدف حتسني نوعية اخلدمات، 
مؤكدا أن »أغلبية هذه الفنادق لم 
تستفد من عمليات التحديث منذ 

إجنازها في السبعينيات«.

الصني تخفض معدل 
النمو االقتصادي 

املستهدف

االنتاج النفطي اليومي 
للعراق في أعلى 

مستوى منذ 1979

احلكومة اجلزائرية 
تقرر إلغاء خصخصة 

الفنادق

بحلول 2025 واعتماد قياس مخرجات التعليم بثالثة برامج

السعودية تتجه لسعودة 3 ماليني وظيفة

توقيع 26 عقدًا بـ 5 مليارات ريال
لتطوير »رأس اخلير« السعودية

»جلوبل«: 3.3% نسبة النمو املتوقع للناجت 
احمللي اإلجمالي لالقتصاد السعودي في 2012

»ديلويت« تتوقع تأثيرات على املؤسسات املالية 
لتحديث قانون االلتزام الضريبي األميركي

مدڤيديڤ يأمر بالتحقيق في قضية خودركوفسكي

العربية .نت: كش���ف وكي���ل وزارة العمل 
للتخطي���ط والتطوي���ر في اململك���ة العربية 
السعودية عبداهلل احلقباني أن وزارة العمل 
تعتمد على ثالثة برامج رئيسية لتوطني ثالثة 
ماليني وظيفة بحلول 2025. وقال احلقباني إن 
الوزارة تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي 
تواجه املس���تثمرين بالتوازن مع خلق فرص 

وظيفية ألبناء الوطن.
وأش���ار ف���ي حديثه لصحيفة »الش���رق« 
الس���عودية إل���ى أن وزارة العمل تعتمد على 
ثالثة برامج رئيسية لتوطني ثالثة ماليني وظيفة 
بحلول عام 2025، حيث ستعتمد الوزارة على 
أرقام حقيقية وليست توقعات ألعداد العاطلني 
وبدء العمل على توفير احللول من اآلن لتفادي 

الوقوع في أزمة البطالة.
وأضاف أن وزارة العمل تعتمد أيضا على 
قياس مخرج���ات التعليم الع���ام واجلامعي 
ومعرفة مستويات وقدرات اخلريجني ومدى 
مالءمة تخصصاتهم لسوق العمل وكيف ميكن 
إيجاد فرص وظيفية لهم باالعتماد على برنامج 
نطاقات كمؤشر لنسب الوظائف املالئمة للواقع 
من خالل التأكد أنه يوج���د من ميكنه العمل 
في كل قطاع وعدم فرض نسب للضغط على 

أصحاب العمل.
وأضاف احلقباني أن برنامج حماية األجور 
يساعد الوزارة في املتابعة والتأكد من حصول 
كل العاملني على أجورهم، وإلزام أصحاب األعمال 

على توقيع عقود حقيقية وتطبيقها.

الرياض � يو.بي.آي: كش���ف رئيس الهيئة 
امللكية للجبيل وينبع الس���عودية سعود بن 
عبداهلل بن ثنيان أن الهيئة بصدد توقيع 26 
عقدا تختص بأعمال مدينة رأس اخلير الصناعية 
ش���رق اململكة منها ما متت ترسيته ومنها ما 
هو قيد الترس���ية بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر 

من 5 مليارات ريال.
وأكد ابن ثني���ان عقب توقيعه أمس ألربع 
اتفاقي���ات إلطالق برنامج العمل مع ش���ركاء 
الهيئة في مدين���ة رأس اخلير الصناعية مع 
كل من املؤسس���ة العامة لتحلية املياه املاحلة 
واملؤسس���ة العامة للموانئ وشركة التعدين 
العربية الس���عودية )معادن( وشركة مرافق 
الكهرباء واملي���اه باجلبيل وينبع )مرافق( أن 
هناك خطة طموحة وبرامج للقطاعات املختلفة 

لتوفير الصناعات في رأس اخلير.
وأش���ار إلى وجود صناع���ات قائمة حاليا 

كصناعة الفوس���فات حيث بدأت في اإلنتاج 
بينما أن صناعات أخرى مازالت حتت اإلنشاء 
كصناعة األملنيوم. وكشف بن ثنيان في تصريح 
لصحيفة »الوطن« نشرته امس عن أن املدينة 
ستشهد مشروعا جبارا وضخما يربط مدينة 
رأس اخلير ببقية مدن اململكة املتمثل في مشروع 

سكة احلديد الذي بدأ تشغيله.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة 
التعدين العربية السعودية »معادن« م.خالد 
املديفر عن وجود 60 مليار ريال مستثمرة من 
قب���ل »معادن« في مدينة رأس اخلير. وتنص 
بنود االتفاقيات األربع التي مت توقيعها على 
تسلم الهيئة امللكية لعدد من املواقع لتتولى 
فعليا عمليات التطوير واإلدارة لكامل املدينة 
الصناعي���ة اجلديدة وس���تبدأ الهيئة بتوفير 
اخلدمات األساسية وأعمال التشغيل والصيانة 

للمرافق اخلدمية في مدينة رأس اخلير.

قال تقرير صادر عن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ان االقتصاد الس���عودي تعافى من 
األزمة املالية العاملية التي حدثت في عام 2008، 
وشهد منوا مبعدالت س���ريعة بعد انخفاض 
منو الناجت احمللي اإلجمالي إلى أقل من 1% في 

عام 2009.
وعزى التقرير ه���ذا االنتعاش إلى خطط 
اإلنفاق الطموحة، واملبادرات العامة املختلفة 
التي دعمتها احلكومة السعودية، عالوة على 
ذل���ك، أتى التزام احلكوم���ة بتحقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والتي تش���مل نشر 

اإلصالحات االقتصادية واملالية، بنتائج إيجابية 
حيث ارتفع معدل الناجت احمللي اإلجمالي الذي 
بل���غ 3.3% خالل العقد األخير )2001 � 2010(، 
على مستوى يالمس نسبة 6.8% في عام 2011، 

بعد ارتفاعه بنسبة 3.8% في عام 2010.
ولفت التقرير الى توقع صندوق النقد الدولي 
أن يتباطأ معدل النمو االقتصاد الس���عودي 
بعد ذلك، ولكنه سيبقى في نطاق املستويات 
املرتفعة ليسجل الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
منوا بنسبة 3.3% في عام 2012، ومتوسط منو 

بنسبة 4.4% حتى عام 2016.

بي���روت � يو.بي.أي: توقع تقرير صدر عن 
مجموعة »ديلويت الشرق األوسط« االقتصادية 
البريطاني���ة ظهور تأثيرات مهمة على البنوك 
واملؤسسات املالية في الشرق األوسط والعالم 
نتيجة حتديث قانون االلتزام الضريبي األميركي 
للحس���ابات األجنبية. وقال علي كاظمي املدير 
التنفيذي املسؤول عن مركز ديلويت للخدمات 
الضريبية العاملية في الشرق األوسط في تقرير 
وزعت���ه املجموعة أمس من بيروت »إن قانون 
االلتزام الضريبي األميركي للحسابات األجنبية 
هو أحد أهم املس���ائل التي تواجهها املصارف 

واملؤسسات املالية حول العالم حاليا«. وأضاف 
أنه »من املهم أن تدرك مثل هذه املؤسسات املالية 
في املنطقة انعكاس���ات هذا القانون في الوقت 
املناسب قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ األول 
من يناير 2013 علما أن عدم مراعاة قانون االلتزام 
الضريبي للحس���ابات األجنبية قد ينجم عنه 
فرض ضريبة مقتطعة بنسبة 30% في حني قد 
حتجم املؤسسات امللتزمة عامليا عن التعامل مع 
مؤسسات أخرى ال تراعي هذا القانون«. وكان 
هذا القانون اثار منذ دخوله حيز التنفيذ الكثير 

من اجلدل بني املؤسسات املالية في العالم.

موس���كو � يو.بي.آي: أعلن الكرملني أمس أن 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ طلب من النيابة 
العامة فتح حتقيق في شرعية األحكام الصادرة 
بقضية قطب النفط الروس���ي السابق ميخائيل 
خودركوفسكي الذي كان حكم عليه بالسجن بتهم 
التهرب من الضرائب وغس���يل األموال فيما رأى 
مراقبون أن احلكم مرتب���ط مبعارضته لرئيس 
احلكوم���ة فالدميير بوتني. وذكرت وكالة األنباء 

الروسية )نوفوستي( أن مدڤيديڤ طلب من النيابة 
العامة التحقيق في مشروعية أحكام صادرة بحق 
32 سجينا بينهم خودركوفسكي الرئيس السابق 
لشرطة »يوكوس« وشريكه بالتون ليبيديف. كما 
شمل طلب التحقيق رئيس قسم األمن السابق في 
»يوكوس« ألكسي بيشوغني الذي كان حكم عليه 
بالس���جن مدى احلياة عام 2007 بتهم التخطيط 

حملاوالت اغتيال منافسني للشركة.


