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 غوردون براون

 الذهب يخترق حواجز املقاومة مرتفعا

 براون: بنوك العالم مستقرة ومازال يتعين العمل على ضمان العودة للنمو 

 لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
بــــراون امــــس إن بنوك العالم اســــتقرت منذ بــــدء األزمة 
االقتصادية واملالية لكن مــــازال يتعني العمل على ضمان 

العودة للنمو.
  وأضاف براون قبيل ندوة مع اقتصاديني لبحث اإلصالح 
املالي العاملي في إطار التحضير لقمة مجموعة العشــــرين 
املقررة في بيتسبرغ في ســــبتمبر املقبل «اعتقد اننا عند 
نقطة حققت فيها البنوك االســــتقرار لكن ليس لدينا بعد 

استراتيجية للعودة بالكامل إلى النمو».
  وانكمش االقتصاد البريطانــــي بأكثر من مثلي املعدل 
املتوقع في الربع الثاني من هذا العام حسب بيانات رسمية 

صدرت امس.
  وتابع بروان ان من املوضوعات التي يعتزم إثارتها في 
الندوة موضوع االحتياطيات قائال إن االحتياطيات الكبيرة 

ليست دائما أمرا طيبا.
  وقــــال: «اريد إثــــارة مســــألة االحتياطيــــات وامتالك 
احتياطيات كبيرة وهو أمر قد ال يكون في مصلحة االقتصاد 

العاملي».
  ولدى الصني اكبر احتياطيات بالعملة األجنبية في العالم 

 يتعيــن بــذل جهــود 
للتواصـل التفـاق عالمي إلصالح 
صندوق النقد لمكافحة الكسـاد

 المحادثات مع االقتصاديين 
تتضمـن معالجـة االختــالالت 
العالمية وتعثر مفاوضات الدوحة

أغلبها بأصول مقومة بالدوالر. وتضغط الواليات املتحدة 
على الصني لتشجع االستهالك احمللي لضمان حتقيق منو 
متوازن حول العالم. وقال براون انه يتعني بذل اجلهود من 
أجل التوصل إلى اتفاق عاملي على إصالح مؤسســــات مثل 
صندوق النقد الدولي الذي تأسس في أعقاب احلرب العاملية 

الثانية ويقوم اآلن بدور محوري في مكافحة الكساد.
  وقــــال: «نريد ان نتمكن من إبالغ مجموعة العشــــرين 
في بيتســــبرغ بأن هناك اتفاقا كبيرا على احلاجة إلصالح 

املؤسســــات الدولية لتتمكن من الوفاء بكل املهام اجلديدة 
املتعلقة باالقتصاد العاملي».

  وتابــــع «وذلك يتطلب اتفاقا في اآلراء أكبر من املتحقق 
اآلن ويتعني علينا العمل بجد على حتقيقه».

  واضاف «اعتقد ان هناك تفاهما وشيكا بني الدول الناشئة 
وأميركا واوروبا بشأن ما ميكن عمله».

  وقال براون إن محادثاته مع االقتصاديني اليوم ستتضمن 
كذلك مســــائل االختالالت العاملية وتعثر جولة محادثات 

الدوحة لتحرير التجارة العاملية.
  وقال «مــــا اريد بحثه هذا الصباح هــــو التغيرات على 
املدى القصير واملتوسط والطويل التي يتعني علينا القيام 
بها ليصبح لدينا اقتصاد عاملي قادر على النمو في األعوام 
املقبلة». ورأس براون محادثات مجموعة العشرين للدول 
الغنية والناشئة في لندن في ابريل املاضي والتي مت التعهد 
خاللها مببلغ ١٫١ تريليون دوالر ملواجهة أسوأ أزمة اقتصادية 

منذ احلرب العاملية الثانية.
  وسيتولى الرئيس األميركي باراك أوباما رئاسة القمة 
املقبلة في بيتسبرغ ملتابعة التطورات. وسيعرض براون 

تقريرا على االجتماع بشأن إصالح املؤسسات الدولية. 

 أكد أن امتالك احتياطيات كبيرة قد ال يكون في مصلحة االقتصاد العالمي

 مقعدان إضافيان لـ «بورشه» في «فولكس واجن»

 الهند تفرض حظرًا على بيع 
أسهم شركات اتصاالت جديدة

 الذهب يرتفع والدوالر يواصل تراجعه

 تراجع أرباح مايكروسوفت ٢٩٪

  انخفاض أرباح هيونداي للسفن بالربع الثاني

 ارتفاع مبيعات أريكسون للربع الثاني وتراجع األرباح

 ٩ بنوك مركزية تنضم للجنة نظم المدفوعات

 انكماش االقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع

 هامبورغـ  رويترز: قالت مصادر مقربة من 
شركة فولكس واجن امس إنه من املنتظر أن 
يحصل ممثالن للعائالت املالكة لـ «بورشه» 
على مقعدين في مجلس اإلدارة االشـــرافي 
لــــ «فولكس واجن» أصبحا شـــاغرين بعد 
استقالة الرئيس التنفيذي لـ «بورشه» فيندلني 

فيدكينغ واملدير املالي هوجلر هيرتر.

  واستقال فيدكينغ وهيرتر من «بورشه» 
اول من امس، مما أدى إلى خلو مقعديهما في 
املجلس االشـــرافي لـ «فولكس واجن» أكبر 
صانع للسيارات في أوروبا. واضافت املصادر 
أنه من املنتظر أن ينضم فولفغانغ بورشه 
رئيس مجلس إدارة بورشه إلى جلنة التوجيه 

باملجلس اإلشرافي لـ «فولكس واجن». 

 نيودلهي ـ رويترز: قالـــت احلكومة الهندية 
ان مؤسسي شـــركات االتصاالت الهندية وحملة 
احلصص الكبيـــرة من أســـهمها ال ميكنهم بيع 
أســـهمهم ملدة ثالث ســـنوات بعد احلصول على 

الترخيص.
  ويأتي ذلك بعد موجة بيع حلصص في بعض 
شـــركات االتصاالت اجلديدة في الهند لشركات 

أجنبية العام املاضي.
  وقالت احلكومة في بيان «ستفرض فترة حظر 
بيع ملدة ثالث ســـنوات على أســـهم من ميلكون 

حصصا تزيد على ١٠٪».
  وأضاف البيان أن الشركات ميكنها بيع األسهم 
اجلديدة عن طريق طرح خاص أو عام خالل هذه 

الفترة.
  وكانت شركات اتصاالت أجنبية مثل تلينور 
واتصاالت قد اشترت في العام املاضي حصصا في 
شركات اتصاالت هندية جديدة بأضعاف الثمن الذي 
دفعته هذه الشركات للحصول على التراخيص.

  ودفع ذلك اجلهات الرقابية لفرض حظر بيع ملدة 
ثالث سنوات على اسهم املؤسسني وأي عملية بيع 

خالل هذه الفترة تتطلب موافقة احلكومة.

 لندنـ  رويترز: ارتفع سعر الذهب 
متجاوزا ٩٥٠ دوالرا لألوقية في أوروبا 
امس في حني واصل الدوالر خسائره 
أمام اليـــورو بعد بيانات اقتصادية 
أوروبية أفضل من املتوقع، ولكن حد 
من مكاسب الذهب مقاومة فنية قوية 
وضعف في الطلب على املجوهرات 

واالستثمار في املعدن. وسجل سعر 
الذهب في السوق الفورية ٩٥٢٫٦٠ 
دوالرا لألوقية (األونصة) باملقارنة 
مع ٩٤٧٫١٥ دوالرا عند إقفاله السابق 
في نيويورك، وعندما ينخفض الدوالر 
يصبح الذهـــب أرخص للمتعاملني 
بعمالت أخرى كما انه وسيلة حتوط 

ضد التضخم. وانخفض الدوالر أمام 
اليورو أمس بعد تقديرات أفضل من 
املتوقع ملؤشر ثقة املستثمرين في 
املانيا وحتسن في مؤشرات الصناعات 
التحويلية واخلدمـــات في منطقة 
اليورو مما دعـــم العملة األوروبية 

املوحدة. 

 نيويورك ـ د.ب.أ: أعلنت شــــركة 
مايكروسوفت اول من أمس أن مبيعاتها 
بلغــــت ١٣٫١ مليار دوالر فــــي الربع 
األخير، وهو أقل بقليل من توقعات 
وول ستريت التي جتاوزت ١٤ مليار 
دوالر. وانخفضــــت أرباح الشــــركة 
ومقرها ردموند بواشنطن في الربع 

األخير مليزانيتها لهذا العام بواقع ٢٩٪ 
وسط تراجع الطلب على حزمة برنامج 
«أوفيس» ونظام التشغيل «ويندوز». 
وقال املدير املالي بالشركة كريس ليدل 
«تأثرت أعمالنا سلبا بسبب الضعف 
في أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
واخلوادم». وتواجه مايكروســــوفت 

حتديات عديدة منها تباطؤ مبيعات 
الكمبيوتر الشخصية، ومنو  أجهزة 
مبيعات أجهــــزة الكمبيوتر احملمول 
الرخيصةـ  التي يستخدم بها برمجيات 
أرخص سعرا ـ فضال عن العديد من 
البدائل املجانية والرخيصة مقارنة 

مبنتجاتها من البرمجيات.

 ســــيئول ـ رويترز: أعلنت شركة 
هيونداي للصناعات الثقيلة انخفاضا 
أكبر مــــن املتوقع فــــي صافي أرباح 
الربع الثاني بلغ ٤٠٪ بعد خســــائر 
مرتبطة بأسعار الصرف، غير أن أرباح 
التشغيل ظلت متماسكة بفضل قوة 

الكهرباء  وحدات املصانع ومعــــدات 
واحملركات.

  ولدى هيونداي، وهي أكبر صانع 
للســــفن في العالم، قائمــــة طلبيات 
لبناء سفن متتد لنحو ثالث سنوات، 
ويتوقع أن تستفيد من استقرار أسعار 

الصلب. وقالت الشركة التي تتنافس 
مع شــــركات محلية مثل سامسوجن 
للصناعات الثقيلة ودايو لبناء السفن 
والهندسة البحرية إن أعمال املعدات 
االلكترونية واملصانع تتمتع بتدفقات 

طلبيات جيدة. 

 ستوكهولمـ  د.ب.أ: أعلنت شركة 
اريكسون السويدية لالتصاالت امس 
أن مبيعاتها شهدت ارتفاعا خالل الربع 
الثاني من العام احلالي، ولكنها أشارت 
إلى أن أرباحها تراجعت بسبب تكاليف 
إعادة الهيكلة واملشـــاريع املشتركة 
ومنها مشروع «سوني اريكسون».

  وقالت الشركة ان صافي االرباح 
تراجع بعد اخلسائر وتكاليف إعادة 
الهيكلة بنســـبة ٦١٪ ليســـجل ٨٠٠ 
مليون كرونة (١٠٦٫٦ ماليني دوالر)، 
في حني أن املبيعات ارتفعت بنسبة 

١١٪ لتسجل ٥٢٫١ مليار كرونة.
  وأضافت الشركة أنها بدأت الشعور 

بتداعيات التدهور العاملي خالل هذا 
الربع مقارنة باالرباع املاضية. وسجل 
قسم الشـــبكات الرئيسية مبيعات 
أكثر انخفاضا مما توقعه احملللون 
مما ســـاهم في تراجع سعر السهم 
بنســـبة ٧٪ خالل جلســـة التداول 

الصباحية. 

 لندنـ  رويترز: قال مصدر مطلع امس إن بنوكا أوروبية تدرس سبال السترداد أموال 
من مجموعة سعد السعودية وقد تسيطر على وحدتها السويسرية سعد لالستثمار. 
وأضاف املصدر قوله لرويترز «تدرس البنوك اخليارات املتاحة أمامها.. ورمبا يشمل 
هذا املطالبة بالســــيطرة على عمليات مجموعة سعد في سويسرا»، وتدين مجموعة 
سعد التي تواجه صعوبات منذ يونيو مبا يصل إجماال إلى أكثر من ستة مليارات دوالر 
لبنوك من خارج منطقة اخلليج بينها بي.ان.بي باريبا وسيتي، ومجموعة سعد مقسمة 

إلى عدد من الشركات منتشرة في السعودية والبحرين وجزر كاميان وسويسرا.
  ومتلك سعد لالستثمار ومقرها جنيڤ كثيرا من استثمارات سعد في اخلارج وهي 

مسجلة في جزر كاميان.
  وقال املصدر «ينظر إلى سعد لالستثمار على أنها أقل تعثرا بعض الشيء من باقي 
وحدات مجموعة سعد.. وعلى أن حتويل أصولها إلى نقود أمر أيسر من باقي األعمال»، 
وفي نهاية ٢٠٠٨ بلغت األصول اململوكة لســــعد لالستثمار ٩٫١ مليارات دوالر بحسب 
بيانات ملؤسســــة التصنيف االئتماني موديز، وقال املصدر إن ذلك يشمل حصة سعد 

في اتش.اس.بي.سي والتي اشترتها في ٢٠٠٧. 

 زيوريــــخ ـ رويترز: قال بنك التســــويات 
الدولية امس إن تسعة بنوك مركزية منها بنكا 
الصني والهند املركزيان انضمت إلى جلنة لنظم 
املدفوعات والتسويات. وتضم اللجنة ٢٣ عضوا 
وهي منتدى للبنوك املركزية ملراقبة التطورات 
في نظم املدفوعات والتسويات واملقاصة وخطط 
التسويات عبر احلدود وبني العمالت املختلفة. 
ويســــتضيف بنك التسويات الدولية أمانتها 
العامة. وقال البنك «هذا التوسع سيعزز من 
قدرة اللجنة على االسهام في حتقيق االستقرار 

املالي عبر حتسني هياكل املدفوعات والتسويات 
على مستوى العالم».

   واألعضاء اجلدد هم استراليا والبرازيل 
والصني والهند واملكسيك وروسيا والسعودية 
وجنوب افريقيـــا وكوريا اجلنوبية. وتضم 
اللجنة بالفعل بلجيكا وكندا والبنك املركزي 
األوروبي وفرنســـا واملانيـــا وهوجن كوجن 
وايطاليـــا واليابان وهولندا وســـنغافورة 
والسويد وسويســـرا وبريطانيا والواليات 

املتحدة. 

 لندنـ  رويترز: أظهرت بيانات رسمية امس 
أن االقتصاد البريطاني انكمش بأكثر من مثلي 
املعدل املتوقع في الربع الثاني من العام ليسجل 
أكبر انكماش سنوي منذ بدء تسجيل البيانات 
املقارنة. ومن شــــأن هــــذه البيانات ان حتبط 
اآلمال من انتعاش ســــريع وتعزز التوقعات 

بأن بنك اجنلتــــرا املركزي قد يزيد من خطط 
التحفيز االقتصادي. وقال مكتب االحصاءات 
الوطنية ان االقتصاد قد انكمش مبعدل ٥٫٧٪ 
منذ الربع األول مــــن العام املاضي مقتربا من 
انكماش مبعدل ٦٫٤٪ شهده االقتصاد في فترة 

كساد في ثمانينيات القرن املاضي.  

 بنوك أوروبية تبحث السيطرة على وحدة مجموعة سعد بسويسرا

 ٣٥٪ هبوطًا في مبيعات
   «دار كريستي» للنصف األول

 تراجع النفط دون ٦٧ دوالرًا

 لندنـ  رويترز: بلغت قيمة املبيعات في دار كريستي 
للمـــزادات ـ وهي األكبر في العالـــم ـ ١٫٢ مليار جنيه 
اســـترليني (١٫٨ مليار دوالر) فـــي النصف االول من 
٢٠٠٩ بانخفاض قدره ٣٥٪ عن الفترة نفسها من العام 
املاضي. وعلى الرغم من هذا التراجع احلاد الذي يعكس 
الصعوبات االقتصادية العاملية قالت كريستي ان النسبة 
املئوية للمعروضـــات املبيعة زادت ٥٪ في ٢٠٠٩ الى 
٧٨٫٣٪. وقالت دار ســـوذبي املنافسة لكريستي ودور 
اخرى للمزادات أصغر حجمـــا انه بينما اثرت االزمة 
املالية على االسعار ظل الطلب على االعمال املختارة 

مستقرا نسبيا.
   وباعت كريستي ٢١١ عمال فنيا مقابل اكثر من مليون 
دوالر للقطعة الواحدة في الشـــهور الستة االولى من 
العـــام هبوطا من ٤٥٧ قطعة فنيـــة بيعت في الفترة 

نفسها من العام املاضي. 

 لندنـ  رويترز: تراجعت اسعار العقود اآلجلة للنفط 
اخلام صوب ٦٧ دوالرا للبرميل امس بعد ان شـــهدت 
اطول موجة صعود لها هذا العام وذلك بسبب هبوط 
العقود اآلجلة لالسهم االميركية في اعقاب ارباح مخيبة 

لآلمال لبعض الشركات.
  وانخفض سعر اخلام االميركي ٤ سنتات الى ٦٧٫١٢ 
دوالرا للبرميل بعدما صعد في وقت سابق الى ٦٧٫٦٨ 
دوالرا وهو اعلى مستوى خالل التعامالت منذ الثاني 

من يوليو.
  وكان انتعاش النفـــط حتى يوم اخلميس املاضي 
مماثال ملوجة صعود دامت سبعة ايام في مايو مع ارتفاع 

مؤشر داو جونز الصناعي لالسهم االميركية. 
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 صرف مديرو شركة بورشه القابضة للسيارات كبير املديرين وكبير املديرين املاليني في الشركة بعد اجتماع ملجلس 
اإلدارة دام حتى الصباح مما يفسح املجال للشركة لالندماج مع فولكس واجن اكبر منتج للسيارات في أوروبا. 
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