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»ماجنا« تقترب من إنهاء صفقة »أوبل«

النفط يتجاوز أعلى األسعار على اإلطالق في 2009

النفط يسجل أعلى مستوياته في 2009 فوق 74 دوالرًا للبرميل
لندن ـ رويترز: ارتفع سعر 
برميل النفــــط الكويتي مبقدار 
2.35 دوالر ليستقر عند مستوى 
72.19 دوالرا فــــي تعامالت اول 
من امس مقارنة بتعامالت اليوم 

السابق.
وبهذا االرتفاع يتخطى سعر 
برميل النفط الكويتي احلد االدنى 
للمستوى الذي تعتبره كثير من 
الدول املنتجة عادال والواقع بني 

70 و80 دوالرا للبرميل.
النفط أعلى  والمس ســــعر 
مســــتوياته هذا العام متجاوزا 
74 دوالرا للبرميــــل أمس قبيل 
صدور املزيد من املؤشرات بشأن 
صحة اقتصاد الواليات املتحدة 
أكبر مستهلك للطاقة في العالم 
في الوقت الذي تراجع فيه الدوالر 

مقابل اليورو.
وصعــــد ســــعر النفــــط في 
العقود اآلجلة ألقرب استحقاق 
في أكتوبر 1.04 دوالر إلى 73.94 
دوالرا للبرميل بعدما المس لفترة 
وجيزة مســــتوى 74.05 دوالرا 
وهو أعلى مســــتوى حتى اآلن 

في عام 2009.
وارتفع سعر مزيج برنت خام 
القياس األوروبي 99 سنتا إلى 

74.32 دوالرا للبرميل.
ومازالت أســــعار النفط في 
طريقها لتحقيق ارتفاع بنسبة 
7.3% هذا األسبوع ولم تصل إلى 
هذا املستوى منذ 21 اكتوبر 2008 
عندما أغلق السعر عند 75.22 
دوالرا للبرميل خالل مسيرته 

النزوليــــة من أعلى مســــتوى 
على اإلطالق فــــوق 147 دوالرا 

للبرميل.
كما ستصدر الرابطة الوطنية 
العقاريني بالواليات  للوسطاء 
املتحدة بياناتها بشأن مبيعات 

املساكن اجلاهزة في يوليو. 
ويتوقع خبراء مبيعات تبلغ 5 

15 أغســــطس اجلاري باملقارنة 
بالفترة نفسها قبل عام.

ومن ناحية اخرى، ســــجلت 
النفــــط انخفاضا في  اســــعار 
املبادالت االلكترونية في آسيا 
امــــس لكنهــــا بقيــــت اكثر من 
72 دوالرا بينمــــا مازال الطلب 
الضعيف على الطاقة يؤثر على 

دوالرا.
النفط  وأقفل ســــعر برميل 
اخلفيــــف تســــليم أكتوبر على 
72.54 دوالرا، بزيــــادة قدرهــــا 
12 ســــنتا باملقارنة مع ســــعر 
اإلغالق االربعــــاء اليوم األخير 

من تسعيره.
اما في لندن فقد تراجع سعر 

ماليني وحدة على أساس سنوي 
مقارنة مــــع 4.89 ماليني وحدة 

في يونيو.
وحتى اآلن ليس هناك دالئل 
تذكر على حتســــن الطلب على 
الوقود. فتراجعت حركة الشحن 
في أميركا الشــــمالية بنســــبة 
17.9% في االسبوع املنتهي يوم 

االنتعاش االقتصادي املنتظر.
املبــــادالت الصباحية  وفي 
النفط اخلفيف  انخفض برميل 
»اليت ســــويت كرود« تسليم 
اكتوبر 21 سنتا ليصل الى 72.61 
دوالرا فيما تراجع سعر برميل 
البرنت نفط بحر الشمال تسليم 
أكتوبر 21 سنتا ليصل الى 73.12 

برميل البرنــــت 1.26 دوالر الى 
73.33 دوالرا مما قلص الفارق 
بني عقود لندن ونيويورك الذي 

كان يبلغ 4 دوالرات االثنني.
وأفادت إحصاءات أسبوعية 
نشرتها وزارة الطاقة األميركية 
االربعاء بان احتياطات النفط في 
البالد تراجعت 8.4 ماليني برميل 

االسبوع املاضي وهو انخفاض 
ال سابق له هذه السنة.

ارتفع  وكان هذا االحتياطي 
بســــرعة كبيرة في األســــابيع 
األخيرة ويتوقــــع احملللون ان 
يتعزز هذا االجتاه. وقال محللون 
ان حجم االحتياطي مازال مرتفعا 

مما يؤثر على أسعار النفط.

الخام الكويتي يرتفع 2.35 دوالر ليستقر عند 72.19 دوالرًا

سعر سلة أوپيك يرتفع 
إلى 72.57 دوالرًا

لندنـ  رويترز: قالت منظمة 
أوپيك امس إن سعر سلة خامات 
أوپيك القياسية واصل االرتفاع 
وبلغ 72.57 دوالرا للبرميل اول 
ــن أمس من 71.13 دوالرا يوم  م

األربعاء.
ــلة أوپيك 12 نوعا  وتضم س
من خامات النفط. وهذه اخلامات 
ــارى اجلزائري  ــي خام صح ه
ــول األنغولي واخلام  وجيراس
البصرة  الثقيل وخام  اإليراني 
اخلفيف العراقي وخام التصدير 
الكويتي وخام السدر الليبي وخام 
بوني اخلفيف النيجيري واخلام 
البحري القطري واخلام العربي 
اخلفيف السعودي وخام مربان 
اإلماراتي وخام ميري الڤنزويلي 

وخام أورينت من اإلكوادور.

»جنرال« موتورز تقترب من قبول عرض »ماجنا« لشراء »أوبل«
فرانكفورت ـ رويترز: قالت 
مصادر مطلعة إن شركة جنرال 
موتورز تقترب من اختيار ماجنا 
انترناشونال وشركائها الروس 
لشـــراء وحدتها أوبـــل عندما 
يجتمع مجلس إدارة الشـــركة 

األملانية امس.
وأبلغ أحد املصادر رويترز 
»األمر يسير في اجتاه اختيار 
ماجنا« مضيفا أن مجلس إدارة 
جنرال موتورز سيفضل على 
األرجح عرض مجموعة ماجنا 
على عرض شـــركة االستثمار 
املالي آر.إتش.جيه انترناشونال 
التي تتخذ من بروكســـل مقرا 

لها.
وتابع يقول انه من املمكن 
إجناز الصفقة األسبوع القادم 
بعد محادثات نهائية مع احلكومة 
األملانية، ويتعني أن يقر مجلس 
األوصياء املشرف على حصة 
أغلبية فـــي أوبـــل أي اتفاق. 
وتتوقف مســـاعدات مبليارات 
اليورو من دول االحتاد األوروبي 

ملصانع أوبل على النتيجة.
وأوضحت برلني والواليات 
األملانية التي تستضيف مصانع 

أوبل أنها ترغب في أن تشري 
ماجنا شركة صناعة السيارات 
وينتظـــر أن تقدم مســـاعدات 
حكومية بقيمـــة 4.5 مليارات 
يـــورو )6.4 مليـــارات دوالر( 

إلجناز ذلك.
وبدأت محادثات بيع أوبل 
منذ شـــهور وأصبحت قضية 
سياسية ساخنة قبل االنتخابات 
األملانية في سبتمبر ألن االتفاق 

سيســـتلزم تقدمي مســـاعدات 
مبليارات اليورو من حكومات 
أوروبية عالوة على خفض آالف 

الوظائف.
وتعتقد املستشارة األملانية 

اجنيال ميركل والواليات األملانية 
أن خبرة ماجنـــا ميكنها انقاذ 
الكثيـــر من وظائـــف اوبل في 
ألفا،  البالغ عددهـــا 25  أملانيا 
وقال سيجفريد فولف الرئيس 
التنفيذي املشارك ملاجنا األسبوع 
املاضـــي إن الشـــركة األملانية 
وشـــريكها الروسي سبيربنك 
توصال إلى اتفاق من حيث املبدأ 
مع جنرال موتورز بشأن عقد 
لشـــراء 55% من أوبل مما عزز 

اآلمال في التوصل إلى اتفاق.
غير أن جون ســـميث كبير 
مفاوضـــي جنـــرال موتـــورز 
بخصوص صفقة أوبل أشـــار 
مرارا إلـــى اجلوانب االيجابية 
في عـــرض آر.اتش.جيه الذي 
يقول إن تنفيذه سيكون أسهل 
من خطة ماجنا، وتقلصت قائمة 
املتنافســـني إلى اثنـــني بعدما 
انسحبت فيات االيطالية وبكني 

أوتوموتيف الصينية.
وفي مقابلة مع صحيفة أملانية 
أكدت ميركل تفضيلها لعرض 
إنها »متشـــككة  ماجنا وقالت 
بشدة« بشأن االحتماالت اخلاصة 

بعرض آر.اتش.جيه.

يمكن إنجاز الصفقة األسبوع المقبل بعد محادثات نهائية

انحسار التراجع في إنتاج 
السيارات البريطانية في يوليو

ارتفاع سهم »فولكس واجن« 
بعد  تحقيق بتعامالت غير قانونية

لندنـ  رويترز: قالت جمعية مصنعي وجتار 
السيارات في بريطانيا أمس إن إنتاج السيارات 
في البـــالد انخفض 17.9% فـــي يوليو مقارنة 
مع الشهر نفسه من العام املاضي ليسجل أقل 
انخفاض سنوي في عشرة أشهر مدعوما ببرامج 

حكومية للتخلص من السيارات القدمية.
وأضاف أنه مت صنع 107 آالف و635 سيارة 
في بريطانيا في يوليو. وجاء االنخفاض بأدنى 
وتيرة منذ ســـبتمبر املاضي. وبذلك يبلغ عدد 
السيارات التي أنتجت منذ بداية العام 518 ألفا 
و375 سيارة بانخفاض بلغ 45.8% مقارنة مع 

نفس الفترة من العام املاضي.
وتسبب التراجع احلاد في مبيعات السيارات 
البريطانية هذا العام - مع انخفاض ميزانيات 
األسر والشركات بســـبب الركود - في إغالق 

مصانع وخفض وظائف.
الســـيارات  التحفيز للتخلص من  وبرامج 
القدمية - حيث تدفع احلكومة أمواال ألصحاب 
السيارات القدمية مقابل تغييرها بأخرى جديدة - 
مطبقة حاليا في أكبر البلدان األوروبية وساهمت 

في تعزيز املبيعات في الشهور األخيرة.

شتوتغارتـ  د.ب.أ: قفز سهم شركة »فولكس 
واجن« األملانية للســـيارات بأكثر من 7% خالل 
تعامـــالت أمس وذلك بعد يـــوم واحد من بدء 
حتقيقات بشأن مزاعم بعمليات تالعب شهدتها 
سوق األوراق املالية خالل العرض الفاشل لشركة 
»بورشة« للسيارات الرياضية لالستحواذ على 
األولى.  ويخضع للتحقيقات رئيس »بورشه« 
السابق فينتدلني فيدكينج واملدير املالي السابق 
لها هوجلر هيرتر بشأن مزاعم بإجراء تعامالت 
غير قانونية استنادا إلى معلومات سرية داخلية 
خالل اجلهود اجلريئة لشركة السيارات الرياضية 
الفارهة للحصول على حصة أغلبية في »فولكس 
واجن«. وتســـبب هذا في دفع سهم »فولكس 
واجـــن« إلى أن يبلغ أكثر من ألف يورو )1423 
دوالرا( فـــي أكتوبر من العـــام املاضي ليجعل 
الشركة وهي أكبر منتج للسيارات في أوروبا 
صاحبة أعلى ســـعر للســـهم في العالم لفترة 
وجيزة. وتقاعد كل من فيدكينج وهيرتر الشهر 
املاضـــي بعد أن أجبرت أزمـــة االئتمان وأزمة 
صناعة السيارات العاملية »بورشه« إلى التخلي 

عن عرض االستحواذ.

ترجيح عودة منطقة اليورو للنمو بالربع الثالث
لندنـ  رويترز- أظهرت اســــتطالعات رئيســــية 
أمــــس أن اقتصاد منطقة اليورو رمبا عاد ببطء إلى 
النمو هذا الربع من العام بعد أسوأ ركود مسجل مع 
حتسن توقعات الشركات للمستقبل وصعودها إلى 

أعلى مستوى في أكثر من عامني.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن نشاط الصناعات 
التحويلية انكمش بوتيرة أقل بكثير من املتوقع بينما 
زاد االنتاج للمرة األولى في 15 شهرا، فيما يشير إلى 
أن اقتصاد املنطقة بوجه عام توقف عن االنكماش بعد 
أسوأ ركود مسجل. وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع 
اخلدمات في منطقة اليورو - الذي أعدته مؤسســــة 
ماركيت باستطالع آراء 2000 شركة - إلى 49.5 في 
أغســــطس من 45.7 في يوليو مسجال أعلى مستوى 
منذ مايو 2008 ومتجــــاوزا التوقعات بارتفاعه إلى 
46.5. وحذر خبراء من أن معدالت البطالة املرتفعة 
التي مازالت تواصل الصعود قد تظل حجر عثرة أمام 
استمرار االنتعاش، لكنهم قالوا إن الركود في منطقة 

اليورو ينحسر سريعا بوضوح.
وقال بن ماي من كابيتال إيكونوميكس »تشــــير 
الزيادة احلادة اإلضافية في املؤشــــر املجمع ملديري 
الشــــراء لقطاع اخلدمات في منطقــــة اليورو إلى أن 

األوضاع االقتصادية األساســــية واصلت التحســــن 
بشكل ملحوظ في أغسطس«. m«فحوى ذلك هو أن 
املرحلة األســــوأ من التباطؤ انتهت بالتأكيد على ما 
يبدو وأن االقتصاد رمبا بدأ ينمو مجددا«، وزاد نشاط 
قطاع اخلدمات في أملانيا للمرة األولى في 11 شهرا في 
حني منا قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا للمرة 
األولى منذ مايو 2008 متجاوزا التوقعات. وقال نيك 
كونيس من فورتيس »تعزز االستطالعات البيانات 
التي صدرت مؤخرا والتي تشــــير إلى أن الركود قد 
انتهى بالفعل وأن االقتصاد حقق منوا على األرجح 
في الربع الثالث«. وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 0.1 
في الربع الثاني بعدما انكمش بنسبة 2.5% في الربع 
األول وهو أكبر انكماش مسجل لكن محللني استطلعت 
»رويترز« آراءهم هذا االسبوع توقعوا منوا بنسبة 
0.2% في الربع احلالــــي. وحقق االقتصادان األملاني 
والفرنسي منوا متواضعا في الربع الثاني ليخرجا من 

الركود بشكل أسرع من توقعات أغلب احملللني.
وتشير البيانات األخيرة إلى أن إجراءات التيسير 
النقدي النشطة من جانب البنك املركزي األوروبي - 
فضال عن التعافي القوي لالقتصادات اآلسيوية - رمبا 

بدأت تؤتي ثمارها.

أغنياء أميركا يتناقصون على وقع الركود االقتصادي

برنانكي: االنتعاش بدأ لكن التحديات ال تزال قائمة
واشنطنـ  أ.ف.پ: قال رئيس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي بن برنانكي امــــس ان االقتصاد األميركي 
»جتنب االســــوأ« وهو يستعيد استقراره وان آفاق 
االنتعاش »جيدة« على املدى القصير، لكن انطالقة 
هذا االنتعاش قد تكون بطيئة بســــبب »التحديات 

الكثيرة« التي التزال قائمة.
وحــــذر برنانكي من ان »انطالقــــة االنتعاش قد 
تكون بطيئة« مع اســــتمرار الضغوط، السيما على 

استهالك االسر. ومبناسبة لقاء للخبراء االقتصاديني 
نظمه االحتياطي الفيدرالي في جاكســــون هول في 
وايومينغ )شمال غرب الواليات املتحدة(، القى برنانكي 
خطابا جاء فيه »صحيح اننا جتنبنا األســــوأ، لكن 
حتديات كبيرة التــــزال تنتظرنا«. واعتبر برنانكي 
ايضا ان »النشــــاط االقتصادي يستعيد استقراره 
فــــي الواليات املتحدة وخارجهــــا، وافق العودة الى 
النمو على األمد القصير تبدو جيدة«. وأشار رئيس 

االحتياطي الفيدرالي الى انخفاض ملحوظ في اللجوء 
الى املساعدات االستثنائية التي استحدثت من اجل 
تعزيز اســــتقرار النظام املالــــي، معتبرا ان في ذلك 

مؤشرا مشجعا للمستقبل.
وكرر برنانكي انه بنظره من امللح ان يتم »تأسيس 
إطار جديــــد للتنظيم املالي« فــــي الواليات املتحدة 
والعالم كله مبنيا على »العبر التي استخلصت من 

االزمة«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: تترافق األزمة االقتصادية 
العاملية مع تراجع عدد األغنياء األميركيني وتناقص 

ثرواتهم.
وأفادت صحيفة »نيويورك تاميز« بأن النمط 
السابق الذي كان يشير إلى أن األغنياء يزدادون غنى 
بدأ يتزعزع اليوم إذ يظهر أن الفجوة االجتماعية التي 
اتسعت منذ سبعينات القرن املاضي بدأت تتضاءل 
في السنتني األخيرتني على وقع الركود االقتصادي 

الذي أصاب الواليات املتحدة والعالم.
وأوضح احملللون االقتصاديون أن مدى تراجع 
أعـــداد األغنياء وثرواتهم اليزال غير واضح وهو 
يرتبط باملسار الذي ستتبعه أسواق األسهم والقوانني 

التي سيسنها الكونغرس ملواجهة هذه األزمة.
وأشارت الشركتان االستشاريتان إلدارة األصول 
»كاب جميناي« و»مريل لينش« إلى أن عدد األميركيني 
الذين ميلكون ثروة صافية تبلغ 30 مليون دوالر 
على األقل قد تراجع بنسبة 24%، كما تراجع املدخول 
الشهري الناجت عن أرباح األسهم بنسبة 20%، منذ 

الصيف املاضي وهو التراجع األكبر الذي تسجله 
احلكومة األميركية منذ أن بدأت حتتفظ بالسجالت 
في العام 1959. ونقلت الصحيفة عن مجلة فوربس 
األميركية أن بيل غيتس ووورن أيز بوفي خسرا 

املليارات في السنة املاضية.
وعلى سبيل املثال تراجعت ثروة جون مكافي 
مبتكر البرنامج االلكتروني للحماية من الڤيروسات 
الذي يحمل اسمه من 100 مليون دوالر إلى 4 ماليني 

دوالر.
كما ميكن مالحظة تضاؤل البذخ عند األغنياء 
فقد تراجع مؤشـــر »ماي مـــوزس« الذي يتتبع 
أسعار التحف الفنية بنسبة 32% في األشهر الستة 

األخيرة.
 ولم يتمكن فريق كرة القدم األميركي »نيويورك 
يانكيز« من بيع الكثير من البطاقات املرتفعة الثمن 
في ملعبهم اجلديد ما اضطرهم إلى خفض اسعارها 
كما سجل سوق العقارات تراجعا في عدد املنازل 

الباذخة املبيعة.

اليورو في أعلى مستوياته أمام الدوالر
لندنـ  رويترز: ارتفع سعر اليورو ليسجل 
أعلى مستوياته في اسبوعني أمام الدوالر وأعلى 
مستوى في شــــهر أمام االسترليني امس بعد 
أن أشارت بيانات مؤشــــر مديري الشراء في 
منطقــــة اليورو إلى أن اقتصاد املنطقة بدأ في 

التحسن.  وارتفع اليورو 0.2% إلى 134.44 ينا 
بعد انتعاشه من أدنى مستوياته خالل العام 
البالــــغ 132.92ينا، وارتفــــع اليورو كذلك إلى 
86.78 بنسا وهو أعلى مستوى له أمام اجلنيه 

االسترليني منذ أواخر يوليو املاضي.


