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الكويت والسعودية تسعيان لتطوير حقل اخلفجي

مقر البنك املركزي األوروبي

مقر شركة جنرال موتورز

وزير الخزانة البريطاني يحّذر دول العالم
من التراجع عن مواصلة اإلنفاق الحكومي

الذهب يسجل أعلى مستوياته
في 3 شهور بالغاً 984.3 دوالراً لألوقية

مبيعات الذهب بأبوظبي تسجل
في أغسطس أدنى مستوياتها خالل 2009

الدوالر يهبط عن مستوى 92 يناً

لندن ـ د.ب.أ: حث وزير اخلزانة البريطاني أليستر دارلينج 
حكومات الدول التي تضررت من الركود االقتصادي على مواصلة 
اإلنفاق احلكومي العام للخروج من األزمة االقتصادية، وفي مقابلة 
مع صحيفة إندبندنت البريطانية حذر دارلينج هذه احلكومات 
من التفكير في »استراتيجيات خروج« سابقة ألوانها بالنسبة 

خلطط اإلنفاق احلكومي وحزم حتفيز االقتصاد.
وأضاف انه من غير الصواب وقف اإلجراءات احلكومية لتحفيز 
االقتصاد قبل اكتمال املهمة وعودة االقتصاد إلى مســـار النمو 
املســـتدام. وأشار إلى ضرورة وجود خطة تضمن وقف اإلنفاق 

احلكومي التحفيزي مع استمرار النمو االقتصادي.

لندنـ  رويترز: انتعشت أسعار الذهب في التعامالت األوروبية 
أمس لتسجل أعلى مستوياتها خالل ثالثة أشهر وتواصل مكاسب 
اجللسة السابقة إذ تسبب حذر املستثمرين قبل صدور بيانات 
الرواتب بالقطاعات غير الزراعية في الواليات املتحدة في اإلقبال 
على األصول مضمونة القيمة.  وتراجع مؤشر الدوالر الذي يقيس 
قيمة العملة األميركية أمام سلة تضم ست عمالت رئيسية األمر 
الذي عزز اإلقبال على املعدن كأحد األصول البديلة، وارتفع سعر 
الذهب في املعامـــالت الفورية ليصل إلى 984.3 دوالرا لألوقية 

وجرى تداوله عند سعر 982.4 دوالرا لألوقية.

أبوظبيـ  رويترز: قال جتار جتزئة إن مبيعات احللي الذهبية 
في أبوظبي تراجعت 40% في أغسطس لتسجل أسوأ أداء خالل 

العام في ظل ارتفاع األسعار وتراجع إقبال املشترين.
وعززت الصناديق االســـتثمارية للمؤسسات أسعار املعدن 
األصفر في ظل اإلقبال على شـــرائه كمـــالذ آمن ألصولها خالل 
األزمة االقتصادية العاملية، وبلغ متوســـط ســـعر غرام الذهب 
عيار 22 قيراطا 107 دراهم ما يعادل 29.15 دوالرا في أغســـطس 
مقارنة مع 82 درهما ما يعادل 2.34 دوالر في الشـــهر نفسه من 

العام املاضي و105 دراهم في يوليو املاضي.

طوكيو ـ رويترز: تراجع الدوالر األميركي أمام العملة اليابانية 
عن مستوى 92 ينا في التعامالت اآلسيوية أمس للمرة األولى منذ 
منتصف يوليو مع مواصلة املستثمرين تقليص حيازاتهم الدوالرية 
بعد تقريــــر أضعف من املتوقع للوظائف فــــي القطاع اخلاص في 
أميركا. وهبط الدوالر إلى 91.98 ينا وهو أدنى مســــتوى له منذ الـ 

13 يوليو قبل أن يتعافى في وقت الحق إلى 92.17 ينا.

»لوفتهانزا« تستكمل استحواذها على الخطوط النمساوية
فرانكفـــورتـ  د.ب.أ: اقتربت شـــركة الطيران 
األملانية )لوفتهانزا( من االستحواذ على اخلطوط 
اجلوية النمســـاوية )أوستريان إيرالينز(، أمس، 

بتوقيع العقد النهائي في ڤيينا.
 وأشاد عضو املجلس التنفيذي لشركة لوفتهانزا 
في فرانكفورت ستيفان الور بالعاملني في أستوريان 
أيرالينز وتعاونهم في تطبيق سلسلة من اإلجراءات 
الرامية إلى خفض النفقات مبا في ذلك االستغناء 
عن حوالي الف عامل من العمالة الدائمة واجماليها 

8 االف عامل بحلول منتصف العام املقبل. 
ويؤدي اندماج لوفتهانزا وأستوريان ايرالينز 

إلى قيام أكبر شركة طيران في أوروبا متفوقة على 
اير فرانسكيه.إل.إم الفرنسية الهولندية، وكانت 
املفوضية األوروبية قد وافقت على الصفقة األسبوع 
املاضي بعد موافقة الشركة األملانية على السماح 
ملنافسيها بالعمل على اخلطوط التي تربط ڤيينا 

بعدد من املقاصد األوروبية.
 وكانت املفوضية وهي املعنية بحماية املنافسة 
في االحتاد األوروبي قـــد أعطت بالفعل موافقتها 
املبدئية على الصفقة في يوليو بشـــرط أن تتخذ 
»لوفتهانزا« خطوات للتخفيف من مخاوف اإلضرار 

باملنافسة التي أثيرت جراء االندماج احملتمل.

»جنرال موتورز« تعتزم استثمار مليار دوالر في »أوبل«
لتتراجع عن موقفها بعدم استثمارها مبالغ في الخارج

مجموعة العشرين تناقش اليوم وغدًا نهاية 
األزمة المالية وتفادي التجاوزات في المستقبل

نيويـــوركـ  د.ب.أ: أفادت تقارير صحافية بأن 
مجموعة جنرال موتورز األميركية لصناعة السيارات 
تعتزم استثمار أكثر من مليار دوالر في شركة أوبل 

األملانية اململوكة لها.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« استنادا 
ملصادر أن هذه اخلطـــوة تعد تراجعا عن موقف 
جنرال موتورز املعلن بعدم اســـتثمار مبالغ في 
اخلارج على نفقة دافع الضرائب األميركي، وأضافت 
الصحيفة أن اســـتثمار جنرال موتورز في أوبل 
يزيد من التكهنات برغبتها في االحتفاظ بالشركة 
األملانية والتراجع عـــن بيعها مع فتح الباب أمام 

إمكانية إشهار إفالس أوبل.
وأضاف التقرير أن جنرال موتورز تأمل جمع 
مساعدات بقيمة مليار يورو من حكومات إسبانيا 
وبريطانيا وپولندا، حيـــث توجد مصانع ألوبل 
وفوكســـهول هناك، وتلعب جنرال موتورز على 
وتر رفض هذه احلكومات ملوقف احلكومة األملانية 
الفردي فـــي التوصل حلل في أزمة أوبل وإعالنها 
قبول عرض ماجنا النمساويةـ  الكندية لشراء أوبل 
وهو األمر الذي قد يؤدي في نظر هذه احلكومات 
إلى التأثير الســـلبي على املصانع والوظائف في 

أراضيها.

لندنـ  أ.ف.پ: يعكف وزراء مالية وحكام املصارف 
املركزية في دول مجموعة العشــــرين في لندن على 
دراسة االقتصاد العاملي املتعافي لكنه في مرحلة نقاهة 
والبحث عن وســــائل التصدي ألزمة جديدة وتفادي 
التجاوزات في املســــتقبل والســــيما مسألة املكافآت 
املصرفية. ويعقد االجتماع مساء اليوم وغدا لتحضير 
قمة رؤساء دول مجموعة العشرين التي ستجرى في 
24 و25 ســــبتمبر اجلاري في بيتسبورغ بالواليات 
املتحدة، ويأتي االجتماع بينما يبدو ان االقتصاد بدأ 
يتعافى. وخرجت فرنسا وأملانيا واليابان من مرحلة 
االنكماش في الربع الثاني من الســــنة احلالية واخذ 

االقتصاد األميركي يتحسن.
وأعلن وزيــــر اخلزينة األميركي تيموثي غايثنر 
آخر مســــؤول أميركي يعرب عن تفاؤل حذر، انه بدأ 

يرى »مؤشرات النمو )االقتصاد( األولى« في الواليات 
املتحدة والعالم لكنه اعتبر ان الطريق »مازال طويال« 
قبل العودة إلى النســــق العادي، وبعد ان مت اتخاذ 
إجراءات استثنائية لدعم املصارف واالقتصادات منذ 
سنة متسببة في أوضاع عجز ضخمة، يتوقع ان تبحث 
مجموعة العشرين ضرورة تنسيق »استراتيجيات 
اخلروج« من األزمة. واعتبر وزير املالية السويدي 
اندرس بورغ الذي تتولى بالده حاليا رئاسة االحتاد 
االوروبي انه البد من »عضالت واسنان وليس مجرد 
مبادئ« في هذه القضية مؤكدا »ســــنكون في حاجة 
الى تقدم« في الواليات املتحدة، كذلك ستطرح على 
النقاش قضية اجلنــــات الضريبية ألن كبرى الدول 
االوروربية تريد فرض عقوبات اعتبارا من 2010 على 

الدول التي ال حتترم قواعد الشفافية.

لتزيد التكهنات برغبتها في االحتفاظ بالشركة األلمانية والتراجع عن بيعها تمهيداً لالجتماع في 24 و25 الجاري في الواليات المتحدة

»المركزي السويدي« يثّبت سعر الفائدة عند %0.25
لزيادة الناتج المحلي بالربع الثاني من 2009

إلحداث »تعافٍ ثابت« على الرغم من مؤشرات تحسّن االقتصاد

ســـتوكهولمـ  د.ب.أ: قـــال البنك املركزي 
السويدي إنه سيبقي على أسعار الفائدة عند 
مســـتوى متدن يبلغ 0.25% على الرغم من 

مؤشرات بتحسن االقتصاد.
 لكن البنك املركزي »ريكسبنك« قال في بيان 
إن التعافي مت »عند مستوى متدن« واإلبقاء على 
سعر الفائدة دون تغيير يهدف إلى املساهمة في 
إحداث »تعاف ثابت«، ومن املؤشرات اإليجابية 
التي استشهد بها »ريكسبنك« هو منو الناجت 
احمللي اإلجمالي بشكل طفيف بأكثر من املتوقع 

في الربع الثاني من العام احلالي.
 وقال البنك املركزي إن أسواق املال أبدت 
أيضا حتســـنا لكن التزال فـــي غير وضعها 
الطبيعي، وقال أيضا إنه سيقدم قروضا بقيمة 

100 مليـــار كرون )13.9مليار دوالر( للبنوك 
التجارية بسعر فائدة ثابت من أجل املساهمة 
في تأمني قروض بأســـعار مالئمة للشركات 

التجارية واألسر.
 وتوقع البنـــك أن يتراجع الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة 4.9% هذا العام لكنه سينمو 
بنســـبة 1.9% العام القادم وبنسبة 3.2% في 
عـــام 2011، وحتفظ على القرار ثالثة أعضاء 
في مجلس محافظي البنك من أصل ســـتة. 
وكان نائب احملافظ الرس سفينســـون يريد 
خفض سعر الفائدة إلى 0 % بينما أيد نائبان 
آخران للمحافظ وهما الرس نيبيرج وباربرو 
ويكمان باراك اإلبقاء على السعر عند %0.25 

لكن حتفظا بشأن توقعات النمو.

»المركزي« األوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند %1
خالل الربع األول كان 2.5% وفي 
انكمشت اقتصادات االحتاد  حني 
األوروبي ككل بنسبة 0.7% خالل 
الربع الثاني فإنها حققت أداء أفضل 
مقارنة بالربع األول عندما انكمشت 

مبعدل %2.4.
ويتوقع أغلب احملللني خروج 
اقتصادات منطقة اليورو من دائرة 
الركود خالل الربع الثالث من العام 
احلالي مدعومة بعودة االقتصادين 
األملاني والفرنسي إلى دائرة النمو 
خالل الربع الثاني من العام، كما 
تشير بيانات اإلنفاق االستهالكي 
والتجارة إلى حتسن اقتصاد منطقة 
اليورو خالل الربع الثاني من العام 
احلالي حيث زاد اإلنفاق االستهالكي 
بنسبة 0.7% بعد تراجعه بنسبة 
0.5% خالل الربع األول من العام 
وزيادة حجم التجارة بنسبة %0.7 

خالل الفترة نفسها.
ولكن اخلطر األكبر الذي يهدد 
مسيرة تعافي االقتصاد األوروبي 
يتمثل في ارتفاع معدل البطالة في 
الوقت الذي تعيد الشركات هيكلة 

نفسها مع انتهاء فترة الركود.
البطالة في  وقد صل معــــدل 
منطقة اليورو إلى 9.5% وهو أعلى 

مستوى له منذ 10 سنوات.

الناجت احمللي كما كانت التقديرات 
السابقة وذلك خالل االشهر الثالثة 
التي تنتهي بنهاية يونيو، ومما 
ساعد في حتسن أداء اقتصادات 
أوروبــــا تراجع وتيــــرة انكماش 
الربع  البريطاني خالل  االقتصاد 
الثاني من العام احلالي إلى %0.7 

واالقتصاد اإلسباني إلى %1.1.
وفي حني انكمشت اقتصادات 
منطقة اليورو خالل الربع الثاني 
مبعدل 0.1% فإن معدل االنكماش 

انكماش  تقديراتها األولية بشأن 
التي  اليورو  اقتصادات منطقــــة 
تضم 16 دولة أوروبية بنســــبة 
0.1% وخالل الربع الثاني من العام 
احلالي عدلت تقديراتها بالزيادة 
بشــــأن معدل انكماش اقتصادات 
دول االحتاد األوروبي ككل وعددها 

27 دولة.
وذكرت الوكالة أن اقتصادات 
االحتاد األوروبي سجلت انكماشا 
قدره 0.2% وليس 0.3% من إجمالي 

املؤشرات اإليجابية العديدة على 
قرب خــــروج االقتصاد األوروبي 

من دائرة الركود.
ومن املنتظر أن يتركز اهتمام 
البنك  املال على توقعات  أسواق 
بشــــأن النمو االقتصادي في ظل 
تلميحات جان كلود تريشيه رئيس 
البنك املركزي األوروبي في وقت 
سابق إلى التطور اإليجابي للموقف 
االقتصادي، في حني أكدت وكالة 
اإلحصاء األوروبية )يوروستات( 

فرانكفورتـ  رويترز: أبقى البنك 
املركزي األوروبي على سعر إعادة 
التمويل الرئيسي دون تغيير عند 
مستوى قياسي منخفض يبلغ %1 
أمس وهو ما كان متوقعا من جانب 
البنك أيضا  االقتصاديني، وأبقى 
على سعر اإليداع ألجل ليلة واحدة 
وهو سعر قياسي ألسواق النقد 
عند 0.25% وأبقى سعر اإلقراض 

احلدي عند %1.75.
هــــذا وقــــد توقــــع 80 خبيرا 
اقتصاديا اســــتطلعت »رويترز« 
آراءهم أن يبقي البنك أسعار الفائدة 
دون تغيير، وخفض البنك املركزي 
األوروبي أسعار الفائدة من %4.25 
في أكتوبر مع تأثر اقتصاد منطقة 
املالية  اليورو سلبا جراء األزمة 
وانحسار مخاطر التضخم، ومنذ 
اجتماع البنك في أغسطس أظهرت 
األرقام خروج أملانيا وفرنسا من 
الركود في الربع الثاني من العام 
وثمة بيانات ايجابية تعزز اآلمال 
بأن اقتصاد منطقة اليورو قد يعاود 

النمو في ربع السنة احلالي.
في الوقت نفسه يتوقع اخلبراء 
أن يعلن البنك املركزي األوروبي 
زيادة توقعاته بشأن منو االقتصاد 
األوروبي خالل العام احلالي في ظل 

ثبّت سعر اإليداع ألجل ليلة واحدة عند 0.25% وأبقى سعر اإلقراض الحدي عند %1.75

النفط يرتفع صوب 69 دوالرًا للبرميل 
بفضل انتعاش اآلمال االقتصادية

لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط صوب مستوى 69 دوالرا 
أمــــس مدعومة بتراجع حاد في 
البنزيــــن بالواليات  مخزونات 
املتحدة والتي أحيت بدورها اآلمال 
بانتعاش الطلب في أكبر مستهلك 
العالم. هذا وارتفع  للوقود في 
ســــعر النفط اخلــــام األميركي 
اخلفيف تسليم أكتوبر 93 سنتا 
إلى 69.98 دوالرا للبرميل بعد أن 
ارتفع في وقت ســــابق أكثر من 
دوالر للبرميل ليصل إلى 69.39 
دوالرا، وكذلك ارتفع مزيج برنت 
خام القياس األوروبي 61 سنتا 

إلى 68.27 دوالرا للبرميل.

سعر سلة أوپيك ينخفض
إلى 66.64 دوالراً للبرميل

لندنـ  رويترز: قالت منظمة أوپيك إن متوسط أسعار سلة أوپيك 
القياســـية انخفض إلى 66.64 دوالرا للبرميل أمس األول مقارنة بـ 

68.11 دوالرا الثالثاء املاضي.
هذا وتضم ســـلة أوپيك 12 نوعا من النفط اخلام، وهذه اخلامات 
هي خام صحارى اجلزائري وجيراسول األنغولي واإليراني الثقيل 
والبصرة اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام الســـدر 
الليبي وخـــام بوني اخلفيف النيجيري واخلـــام البحري القطري 
واخلام العربي اخلفيف السعودي وخام مربان االماراتي وخام ميري 

الڤنزويلي وأورينت من االكوادور.

السعودية والكويت تمّددان مهلة
تقديم عروض تطوير حقل الخفجي شهرين

الثقيل.  وفي مايو عرضت الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج تفاصيل خطط الســـتثمار نحو 11 مليار 
دوالر في العشـــرين عاما القادمة لتعزيز الطاقة 
اإلنتاجية. وتشـــمل اخلطط تطوير حقل الدرة 
للغاز مع الســـعودية. واحلقل البحري املشترك 
مع إيران أيضا مثار نـــزاع بني الكويت وطهران 

منذ ستينيات القرن املاضي.

 اخلبر ـ رويترز: قال مشـــروع مشـــترك بني 
السعودية والكويت إنه مد مهلة تقدمي العروض 
لعقد توسعة منشآت املياه في حقل نفط اخلفجي 

أكثر من شهرين.
 ويقع اخلفجي في املنطقة احملايدة بني البلدين 

وتبلغ طاقته نحو 550 ألف برميل يوميا.
 وتعتزم الســـعودية والكويت تعزيز طاقة 
إنتاج املنطقة التي متخضت عن اتفاقات لترسيم 
احلدود اإلقليمية ترجع إلى عشـــرينيات القرن 
املاضي لتصل إلـــى 700 ألف أو 900 ألف برميل 
يوميا بحلول عام 2030. وقالت شـــركة عمليات 
اخلفجي املشتركة في موقعها على االنترنت إن أمام 
املقاولني حتى السابع من ديسمبر لتقدمي عطاءات 
اقامة محطة برية جديدة ملعاجلة املياه واصالح 
محطة قائمة. وأمام الشركات املتنافسة على عقد 
آخر لتوسعة منشآت ملعاجلة النفط البحري حتى 
28 سبتمبر لتقدمي عروضها. وكان املوعد النهائي 
السابق لتقدمي عروض منشآت معاجلة املياه هو 
28 ســـبتمبر أيضا لكن تقرر متديده بســـبب ما 
قال مقاولون إنه حاجة الشركات ملزيد من الوقت 
لتجهيز عروضها. وقال أحـــد املقاولني إن قيمة 
العقد نحـــو 400 مليون دوالر. وقال »يعتزمون 
اآلن تطوير آبار النفط ومنشآت الغاز في اخلفجي، 
من أجل االستجابة للتوسع يحتاجون إلى البنية 
التحتية لدعم محطة املعاجلة الرئيسية. الغرض 
األساسي من منشأة معاجلة املياه هو االستجابة 
لهدف إنتاج النفط«. وشـــركة عمليات اخلفجي 
املشـــتركة موزعة بني وحدة ألرامكو السعودية 

والشركة الكويتية لنفط اخلليج. 
ومتلك شركة شيفرون األميركية امتياز العمل في 
اجلزء السعودي من املنطقة. وتستخدم شيفرون 
تقنيات جديدة فـــي املنطقة لتعزيز إنتاج اخلام 


