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 حققت أعلى أرباح منذ عام ٢٠٠٣

 قفزة في أرباح «كيا موتورز» بالربع الثاني  
لتصل إلى ٢٧٩ مليون دوالر

 الرئيس التنفيذي لـ «شعاع كابيتال»
   يقرر التنحي عن منصبه

 ســـيئول ـ د.ب.أ: قالت شركة «كيا موتورز 
كورب» ثاني أكبر منتج للســـيارات في كوريا 
اجلنوبية أمس إنها ســـجلت في الربع الثاني 
من هذا العام أعلى أرباح منذ عام ٢٠٠٣ وعزت 
ذلك إلى تراجع ســـعر صرف الـــوون الكوري 
وتزايد املبيعات الصينية. وقالت الشـــركة إن 
األرباح الصافية قفـــزت إلى ٣٤٧٫١ مليار وون 
مبا يعـــادل ٢٧٩ مليون دوالر فـــي الفترة من 
أبريل إلى يونيو مرتفعة من ٨٦ مليار وون في 
الفترة املقابلة مـــن العام املاضي. وباعت «كيا 
موتورز» ٢٨٩٩٤٥ سيارة في الربع الثاني لتزيد 
املبيعات خالل تلك الفترة بنسبة ١١٫٥٪ لتصل 
قيمتها إلـــى ٤٫٦٨ تريليونات وون مقابل ٤٫١٩ 

تريليونات قبل عام.
  وقالت الشركة إنه في الوقت الذي شهدت فيه 
مبيعاتها في الواليات املتحدة انخفاضا، قفزت في 

الصني وكوريا خالل الربع الثاني.
  وقال لي جاي روك املدير املالي للشـــركة إن 
«كيا» تهدف إلى بيع ١٫٦ مليون سيارة هذا العام 

مقابل ١٫٤ مليون العام املاضي. 
  وقال للصحافيني إن «طرح ســـيارات جديدة 
وحملتنا التسويقية في الواليات املتحدة ستجعل 

من الهدف أمرا ممكنا».
  وتشـــكل الصادرات ٧٤٪ من مبيعات الشركة 
خالل األشهر الستة األولى من العام. وساهم خفض 

قيمة الوون الكوري في تعزيز األرباح.

 أعلنـــت شعاع كابيتال، الشركة املتخصصة 
في مجال االستثمار املصرفي في املنطقة، أمس أن 
مجلس إدارتها قـــد وافق على قبـــول اســـتقالة 
إياد الدوجي من منصبـــه الرئيـــس التنــفيذي 
للشركة. وسيســـتمر الدوجي في مزاولة مهامه 
حتى يتم تعيني خلف له من قبل مجلس اإلدارة 
كما سيعمل على حتقيق انتقال سلس لسلطات 

املنصب.
   هذا وسيبقى الدوجي عضوا في مجلس إدارة 

الشركة.
  وفي تعليق له قال رئيس مجلس إدارة شعاع 
كابيتـــال ماجد الغرير: «لقـــد كان إلياد الدوجي 
مســـاهمات ضخمة خالل حياته املهنية الطويلة 
واملتميزة كالرئيس التنفيذي لشـــعاع، والتي ال 
يسعني أنا وجميع أعضاء املجلس حصرها، ونيابة 

عن املجلس أود أن أشكره على تفانيه في خدمة 
الشركة وعلى إجنازاته العديدة. لقد كان الدوجي 
العقـــل املدبر والشـــخصية احملورية خلف منو 

شعاع كابيتال.
  وتابع قائال: «ولـــم تقتصر إجنازات الدوجي 
على شـــعاع وحدها، بـــل كان له دور حيوي في 
تطوير قطـــاع اخلدمات املالية في املنطقة ودور 
رائد في جذب االســـتثمارات اخلارجية إلى دول 
مجلس التعاون اخلليجي وخاصة دول اإلمارات 
العربية املتحدة، وهو األمر الذي عرف عنه واشتهر 

به دوما».
  ومن جهته قال الدوجي: «يشرفني أنني كنت 
جزءا من شـــعاع كابيتال لفترة طويلة، وشهدت 
تطورها لتصبح الشركة املتخصصة في السوق 

وعالمة جتارية إقليمية معروفة. 

 املركزي اإلجنليزي يتوقع انخفاض نسبة التضخم 

 بعد أن تراجعت األسعار وجرى تداوله دون مستوى الـ ٧٠ دوالرًا

 «وكالة الطاقة» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في ٢٠١٠ 

 طوكيو ـ رويترز: ارتفعت أســــعار العقــــود اآلجلة للنفط األميركي 
امس، في اعقاب هبوط مفاجئ ملخزونات اخلام في التقرير االسبوعي 
ملعهد البترول األميركي. وزاد سعر عقود النفط األميركي اخلفيف ألقرب 
استحقاق شهر سبتمبر ٢٧ سنتا الى ٦٩٫٧٢ دوالرا للبرميل في التعامالت 
االلكترونية امس، بعد ان أظهر التقرير االسبوعي ملعهد البترول األميركي 
أن مخزونات اخلام التجارية للواليات املتحدة هبطت ١٫٤ مليون برميل 

وان مخزونات البنزين هبطت ٢٫٣ مليون برميل. 

 لنـــدنـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مجموعة «لويدز» 
املصرفيـــة البريطانية، املؤممة جزئيا، أجـــرت أول عملية بيع منذ 
االســـتحواذ الطارئ على مصرف «هاليفاكس بنك أوفســـكوتالند» 
املتعثر اخلريف املاضي. وقالت تقارير بريطانية إن «لويدز» وافق 
علـــى بيع وحدة إدارة األموال التابعـــة لبنك «هاليفاكس بنك أوف 
سكوتالند» (إتش بي أو إس) إلى مصرف «بنك أوف نيويورك مقابل 

٢٣٥ مليون جنيه استرليني أي ٣٨٥ مليون دوالر.

 سعر برميل النفط الكويتي
  يرتفع إلى ٧١٫٠٨ دوالرًا

  كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ٢٥ سنتًا ليستقر 
عند مستوى ٧١٫٠٨ دوالرا في تعامالت أول من أمس مقارنة 
بأسعار االثنني املاضي. وتشــــهد الفترة احلالية حالة من 
التعافي ألســــعار النفط العاملية في ظل مؤشرات تبني ان 
األزمة املالية العاملية وصلت الــــى مرحلتها األخيرة، وان 
االقتصاد العاملي يستعد حاليا ملرحلة جديدة من االنتعاش 

ما يعني زيادة الطلب على النفط اخلام ومشتقاته.

 صعود نفط نايمكس بعد تراجع
  المخزون األميركي إلى ٦٩٫٧٢ دوالرًا

 «لويدز» البريطاني يبيع وحدة
  «إتش بي أو إس» إلدارة األصول

الطاقة   رويتـــرز: قالت وكالـــة 
الدولية أمس إن منـــو الطلب على 
النفط في العام القادم سيكون أقل 
قليـــال من توقعاتها الســـابقة التي 
بلغت ١٫٣ مليون برميل يوميا على 
أساس سنوي وإن األدلة على وصول 
الكساد العاملي إلى حده األقصى غير 

مؤكدة.
  وجاءت توقعات الوكالة التي تقدم 
املشورة إلى ٢٨ دولة مستهلكة للطاقة 
في أعقاب توقعـــني حذرين آخرين 
للطلب على النفط هذا األسبوع، وقد 
تراجعت أســـعار النفط بعد صدور 
التقرير وجرى تداوله دون مستوى 

٧٠ دوالرا للبرميل.
  وقال احمللـــل بالوكالة لرويترز 
ديڤيد مارتن «الدالئل على اخلروج 
مـــن الكســـاد مازالت غيـــر مؤكدة 
حيـــث أن أحدث بيانات عن االنتاج 
الصناعي فـــي بعض الدول الكبرى 

مازالت سلبية.
  وقالت الوكالة ومقرها باريس في 
أحدث تقرير شـــهري لها إن الطلب 
العاملي على النفط سيرتفع ١٫٣ مليون 
برميل يوميا فـــي ٢٠١٠ ليصل إلى 
متوسط ٨٥٫٣ مليون برميل يوميا 
وعدلت الوكالة أيضا توقعاتها للطلب 
العاملـــي الفوري فـــي ٢٠١٠ صعودا 
مبقدار ٧٠ ألف برميل يوميا إلى ٨٥٫٣ 

مليون برميل يوميا استنادا إلى زيادة 
استهالك الوقود في آسيا.

  ولكن منو الطلب كان أقل قليال من 
تقديرات الوكالة في تقريرها السابق 
بعد تعديل صعودي أكبر للطلب في 
٢٠٠٩ ليصـــل اآلن إلى ٨٣٫٩ مليون 

برميل يوميا.
  وقالت الوكالة إن هذه التوقعات 
تغير بالكاد حالة االنكماش احلاد في 
الطلب العاملي على النفط املتوقعة 
في عام ٢٠٠٩ بسبب الركود وتوقعت 
أن يقل اســـتهالك الوقود هذا العام 
مبقدار ٢٫٣٥ مليون برميل يوميا عن 
العام املاضي. واستشهد التقرير بوجه 
خاص بانكمـــاش االنتاج الصناعي 
كعامل رئيســـي يقيـــد الطلب على 

املنتجات النفطية املكررة.
  وقال التقرير «اليزال الطلب العاملي 
على السوالر وهو مؤشر رئيسي على 
قوة االقتصـــاد منخفضا». ولم يتم 
تسجيل منو في االنتاج الصناعي إال 
في الصني واليابان بينما ظل االنتاج 
في حالة انكماش فـــي باقي العالم 
حتى رغم تباطؤ وتيرة هذا االنكماش 
وأضاف «رغم حتسن بعض املؤشرات 
االقتصادية في عدد قليل من البلدان 
إال أن أقصى مـــا ميكن قوله هو ان 
االقتصاد العاملي رمبا يكون قد بدأ في 

الدخول في مرحلة مستقرة». 

 تساهم في رفع قدرات إيطاليا على استيراد الغاز

 «إكسون موبيل» تسلم أول شحنة
  من الغاز المسال إلى محطة األدرياتيك

 إيرفينغـ  بزنس واير: أعلنت شركة إكسون موبيل 
امس عن وصول أول شــــحنة مــــن الغاز الطبيعي 
املســــال إلى محطة األدرياتيك إلعادة حتويل الغاز 
الطبيعي املســــال الواقعة في البحــــر قرب بورتو 
ليفانتي في إيطاليا على منت حاملة الغاز الطبيعي 

املسال «دخان».
  وفي هذا الصدد، قال رئيس شركة إكسون موبيل 
للتنمية نيل دافن: «تعتبر شركة إكسون موبيل الرائدة 
العاملية في تطوير تكنولوجيا متقدمة للغاز الطبيعي 
املســــال وفي تسليمها.وتفخر الشركة بأن تتشارك 
مع شركتي قطر للبترول وإديسون لتطوير محطة 
األدرياتيك للغاز الطبيعي املسال التي من شأنها أن 
ترفع قدرة إيطاليا على استيراد الغاز الطبيعي املسال 

وتوفر غازا طبيعيا أنظف وأكثر قابلية لالشتعال 
للمساعدة على تلبية طلبات املستهلكني. وبالرغم 
مــــن التكنولوجيات املتقدمــــة واخلبرة البالغة في 
تنفيذ املشروع وفورات احلجم، تعمل شركة إكسون 
موبيل على تعزيــــز قدراتها على توفير كميات من 
الغاز الطبيعي املسال العاملي إليطاليا ومناطق أخرى 

في العالم».
   من جانبه قال مدير مشاريع النفط والغاز لدى 
شــــركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة محطة 
األدرياتيك للغاز الطبيعي املسال سعد الكعبي: «إن 
محطة األدرياتيك للغاز الطبيعي املســــال ستوسع 
نطاق عمل قطر العاملي وستؤمن إليطاليا مخزونا 

متنوعا وآمنا من الطاقة.  

 «كيوتل»: تملكنا في أسهم «ليبرتي» استثماري
 أوضحــــت اتصاالت قطر كيوتل أن متلكها 
ألسهم في «ليبرتي تيليكومز هولدينجز» كان 
جزءا من االستثمارات التي أوردتها الشركة في 
التقرير اخلاص ببياناتها املالية لعام ٢٠٠٨. أما 

حتويالت األسهم التي متت مؤخرا فهي عبارة عن 
توحيد أسهم كيوتل السابقة في الشركة حتت 
شركة تابعة لكيوتل، وال ينتج عنها أي زيادة 

في احلصة التي متلكها كيوتل في الشركة. 

 «المركزي» النرويجي يبقي
  سعر الفائدة عند ١٫٢٥٪

 أوسلوـ  د.ب.أ: أبقى املركزي النرويجي أمس على معدل 
الفائدة الرئيسي عند ١٫٢٥٪ قائال إن معدل التضخم قريب من 
النسبة املتوقعة في حني معدل البطالة كان أقل من املتوقع. 
وقال محافظ البنك املركزي النرويجي سفني جيدرمي «بصورة 
شاملة فان التطورات احلالية ال حتتم علينا إجراء تغير في 
معدل الفائدة». وتابع احملافظ «انه في الوقت الذي تأثرت 
فيه النرويج بالركود العاملي فان تأثيره على النرويج كان 
أقل حدة مما كان عليه احلال في العديد من الدول األخرى». 
ويذكر أن آخر مرة قام فيها البنك بتخفيض معدل الفائدة 

كان في ١٧ يونيو املاضي مبقدار ٠٫٢٥ نقطة مئوية.
  ويعد معدل الفائدة النرويجي أكبر بربع نقطة مئوية من 
معدل الفائدة الذي أقره البنك املركزي األوروبي بالنســــبة 
للــــدول الـ ١٦ األعضاء في منطقة اليورو في نطاق االحتاد 

األوروبي.

 «المركزي» اإلنجليزي يتوقع انخفاض التضخم ألقل من ٢٪
 لندنـ  رويترز: قال بنك اجنلترا املركزي أمس إن التضخم البريطاني 
سيكون أقل من املستوى املستهدف البالغ ٢٪ خالل عامني إذا جرى رفع 
أســــعار الفائدة في الربع األول من العام املقبل، مشيرا إلى ان األسواق 
استوعبت بالفعل رفع أســــعار الفائدة في وقت مبكر للغاية. وأظهرت 
توقعات البنك في تقريره الفصلي عن التضخم أن التضخم في مؤشر 
أسعار املستهلكني ســــيبلغ ١٫٤٪ خالل عامني إذا اتبعت اسعار الفائدة 
املســــار الذي متليه توقعات السوق وهو ان ترتفع إلى ٠٫٧٪ في الربع 
األول مــــن عام ٢٠١٠ وتواصل ارتفاعها بعــــد ذلك. ولكن بافتراض بقاء 
أسعار الفائدة عند مستواها القياسي في االنخفاض البالغ ٠٫٥٪ وبلوغ 
بنك اجنلترا املســــتوى املستهدف البالغ ١٧٥ مليار جنيه استرليني في 
برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية قال التقرير «إن مخاطر ارتفاع 
التضخم او انخفاضه عن مستوى ٢٪ في غضون عامني متوازنة بشكل 
عام». ومن شأن هذه التوقعات زيادة التكهنات بأن البنك سيبقي على 
أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لبعض الوقت أو أن يوسع بدرجة 

أكبر برنامج التيسير الكمي لدعم النمو.

 ارتفاع معدل البطالة البريطاني إلى ٧٫٨٪
 لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات رســـمية أمس، 
ارتفاع معدل البطالة البريطاني إلى أعلى مستوياته 
منذ ١٩٩٦ في ثالثة أشهر حتى يونيو في حني جاء 
ارتفاع عدد املطالبني بإعانات البطالة متمشيا مع 
التوقعات في يوليو. وقال مكتب االحصاءات الوطني 
إن معدل البطالة على مؤشر منظمة العمل الدولية 
ارتفع إلى ٧٫٨٪ في الفتـــرة من ابريل إلى يونيو 
مبعدل أعلى من املتوقع وهو ٧٫٧٪ وهو األعلى منذ 

الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عام ١٩٩٦.

   وارتفع عدد العاطلني إلى ٢٫٣٤٥ مليون وهو 
أعلى رقم منذ ١٩٩٥. ولم تشـــهد األسواق رد فعل 
يذكر على هذه البيانات. وعلى الرغم من ظهور دالئل 
في الفترة األخيرة على ان بريطانيا رمبا تكون قد 
بدأت في اخلروج من الكساد مازال من املتوقع ان 

يواصل معدل البطالة ارتفاعه لبضعة أشهر.
   وقال املكتب إن عدد املطالبني بإعانات البطالة 
ارتفع مبقدار ٢٤٩٠٠ عاطل في يوليو متمشيا مع 

توقعات بارتفاع مبقدار ٢٥ ألفا. 

 

 قال إن االقتصاد يبدي عالمات على االستقرار بعد ٢٠ شهرًا من الركود

 «المركزي» األميركي يبقي الفائدة دون تغيير ويمّدد شراء السندات
 واشـــنطن ـ رويترز: قال مجلـــس االحتياطي االحتادي 
األميركي انه سيمدد برنامجا لشراء األوراق املالية احلكومية 
الطويلة األجل (السندات) حتى نهاية أكتوبر املقبل، وأبقى 

كما هو متوقع على اسعار الفائدة مستقرة قرب الصفر.
  وأضاف أن االقتصاد يبدي عالمات على االســـتقرار بعد 
٢٠ شهرا من الركود، كما أبقى البنك املركزي األميركي على 
سعر الفائدة القياسي قصير األجل قرب الصفر وقال ان من 
املرجح أن يبقى بال تغيير لفترة طويلة. وقال بيان صدر في 
ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة «بغية تشجيع حتول 
سلس في األسواق لدى استكمال عمليات شراء أوراق اخلزانة 
هـــذه قررت اللجنة أن تبط     ئ تدريجيا وتيرة هذه الصفقات 
وهي تتوقع شراء املبلغ بأكمله بنهاية أكتوبر، وكان املوعد 
املقرر الســـابق النتهاء برنامج شراء السندات هو سبتمبر. 

وهوت أســـعار سندات اخلزانة األميركية بعد بيان املجلس 
فيما يبدو أنها خيبة أمل لعدم قيام مجلس االحتياطي بزيادة 
حجم السندات التي يعتزم شراءها، وكان مجلس االحتياطي 
قد خفض اســـعار الفائدة في نطاق من صفر إلى ٠٫٢٥٪ في 
ديســـمبر وضخ مئات املليارات من الـــدوالرات في عروق 
االقتصاد لتحفيز النشاط االقتصادي وسط أسوأ ركود في 
عقود. ويظهر االقتصاد األميركي عالمات على جتاوز األزمة 
وعلى أن خسائر الوظائف التي فاقت الـ ٦ ماليني رمبا بدأت 
تنحسر. كان البنك املركزي توقع في يوليو عودة النمو في 
النصف الثاني من العام بعد انكماش االقتصاد في خمســـة 
من الفصول الستة السابقة لكنه حذر من أن البطالة ستظل 
مرتفعة حتى عـــام ٢٠١١. وبهدف دعم االقتصاد الهش تعهد 
مجلس االحتياطي بإبقاء أســـعار الفائدة منخفضة بشكل 

اســـتثنائي لفترة ممتدة، ولتبديـــد املخاوف من أن تضخم 
ميزانيـــة املجلس قد يغرس بذور التضخم حاملا يكتســـب 
التعافـــي زخما يبذل بن برنانكي رئيس مجلس االحتياطي 
قصارى جهده لشرح أدوات املجلس المتصاص السيولة من 

النظام املالي للحيلولة دون تفاقم ضغوط األسعار.
  من جهة أخرى أفادت أرقام رسمية بأن العجز في موازنة 
الواليات املتحدة ازداد مجددا في يوليو ليبلغ رقما قياسيا 
جديدا هو ١٢٦٧ مليار دوالر على مدى األشهر العشرة األولى 

من العام املالي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩.
  وقالت وزارة اخلزانة في تقريرها الشهري حول املوازنة 
ان عجز الدولة الفيدرالية ازداد مبعدل ١٨٠٫٦٨٠ مليار دوالر 
خالل شهر يوليو، ويطابق هذا الرقم توقعات احملللني ويشكل 

 «املركزي» األميركي يبشر ببدء تعافي االقتصاد بعد ٢٠ شهرا من الركود سقفا قياسيا لشهر يوليو.

 توقعات بخفض النمو على طلب النفط العام املقبل 


