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مسودة البيان الختامي خلت من أي تفاصيل إلصالح صندوق النقد 

مجموعة العشرين تساند التوسع المالي وتتفق على كبح أجور المصرفيين
لندن � وكاالت: أظهرت مس���ودة بي���ان مجموعة 
العشرين اتفاقها على مواصلة سياسة التوسع املالي 
والنق���دي إلى أن يتأكد رس���وخ التعافي االقتصادي 
وعلى تعزيز »كبير« لدور الدول الصاعدة على املسرح 

الدولي.
وبحسب املسودة، متخض اجتماع لندن أيضا عن 
اتفاق على معايير عاملية لكبح أجور املصرفيني مبا في 
ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف األداء، لكن الدول لم 
تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على األجور مكتفية 

مبطالبة مجلس االستقرار املالي بدراسة األمر.
وخال البيان من أي تفاصيل بشأن إصالح صندوق 
النقد الدولي، لكنه قال إن م���ن املتوقع احراز »تقدم 

كبير« في هذا الصدد خالل قمة لقادة دول املجموعة 
تستضيفها مدينة بيتسبرغ األميركية في وقت الحق 

هذا الشهر.
هذا وقد قال رئيس ال���وزراء البريطاني غوردون 
براون إنه ينبغي أال يستسلم العالم للشعور بالرضا 
حيال التعافي االقتصادي، داعيا إلى االبقاء على برامج 

التحفيز حتى العام املقبل.
وأش���ار براون مخاطب���ا وزراء املالية ومحافظي 
البنوك املركزية ملجموعة العشرين في لندن إلى حتسن 
التوقعات منذ بلغت األزم���ة املصرفية ذروتها العام 
املاضي، لكنه قال إن هناك حاجة لبذل املزيد من أجل 
احملافظة على مس���ار تعافي االقتصاد من أسوأ ركود 

منذ احلرب العاملية الثانية.
وأوضح قائال »ببس���اطة هن���اك الكثير جدا على 
احملك مبا ال يس���مح باصدار أح���كام خاطئة في هذا 
الش���أن ومن ثم فإن اتخاذ قرار اآلن بالبدء في سحب 
وتصفية اإلجراءات االستثنائية التي اتخذناها سيكون 

في رأيي خطأ كبيرا.
وأضاف »أكثر من نصف التوس���ع املالي البالغة 
قيمته خمس���ة تريليونات دوالر ل���م يبدأ بعد وفي 
ضوء هذا أعتقد أن املسار احلصيف هو أن تنفذ دول 
مجموعة العشرين هذه اخلطط املالية وبرامج التحفيز 
التي وضع���ت والتأكد من تطبيقها بالكامل هذا العام 

والعام املقبل«.

واشار انه في حني يبدو أن صناع السياسات متفقون 
على ابقاء برامج التنش���يط االقتصادي قائمة ظهرت 
انقسامات بشأن أفضل السبل الصالح النظام املصرفي 
وضمان عدم تك���رار أزمة االئتمان التي دفعت العالم 
في هوة الرك���ود، ويتوقع صندوق النقد الدولي اآلن 
انكماش االقتصاد العاملي 1.3% في 2009 بدال من 1.4% في 
توقعاته السابقة التي أعلنها في ابريل وأن ينمو %2.9 

في 2010 بدال من 2.5% وفقا للتقديرات السابقة.
من جهة أخرى، ذكر مصدر أوروبي ان وزراء املال في 
مجموعة العشرين بحثوا خالل عشاء مساء اجلمعة في 
لندن الصالح صندوق النقد الدولي لكنهم لم يتوصلوا 
الى اتفاق حول هذه املسألة التي تشكل محور خالف 

لالوروبيني مع الواليات املتحدة ومع الدول الناشئة 
في الوقت نفسه.

هذا ويشكل إصالح الصندوق احد املواضيع الكبرى 
في اجتماع مجموعة العشرين، اذ ان اجلميع متفقون 
على ان الدول لم تعد ممثلة حسب وزنها االقتصادي 
الصحيح، وترى الدول الناشئة ان االحتاد االوروبي، 
خصوصا يجب ان يتخلى عن جزء من حصته للدول 

الناشئة.
وكانت مجموعة الدول الناشئة التي تضم البرازيل 
وروسيا والهند والصني قالت ان 7% من حصص الدول 
الصناعية يجب ان تنتقل الى البلدان الناش���ئة، فيما 

تقدر الواليات املتحدة هذه النسبة ب� %5.

لقطة جماعية لوزراء مالية دول مجموعة العشرين                             )أ.ف.پ(

ليرتفع عدد البنوك إلى 88 منذ 2009

إفالس خمسة بنوك أميركية جديدة 
إيالف: أعلنت السلطات األميركية اجلمعة إغالق 
خمسة بنوك جديدة، ليصل عدد البنوك التي أغلقت 
في الواليات املتحدة ال����ى 88 بنكا منذ مطلع العام 
2009. وأوضحت شبكة »سي إن إن« اإلخبارية ان 
البنوك التي أفلست تتوزع على عدد من الواليات إذ 
أفلس اثنان منها في إلينوي، وبنك واحد في كل من 
أريزونا وإيوا، وميسوري، وفي إلينوي مت إغالق كل 
من »بالتينيوم كوميونيتي بنك« و»إن بنك«، وبهذا 
يصبح عدد البنوك التي أغلقت في هذه الوالية 15 بنكا 
منذ مطلع العام، كان آخرها »ميتشوال بنك« في 31 
يوليو املاضي، ولم يتم حتى اآلن العثور على مشتر 
للبنك، الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 345.6 مليون 
دوالر، فيما تبلغ قيمة الودائع فيه 305 مليون دوالر، 
ونتيجة لذلك ستتكفل املؤسسة الفيدرالية لضمان 
الودائع »أف دي آي سي«، في الواليات املتحدة بكل 
ودائع العمالء، ف����ي املقابل وافق »إم بي بنك« على 
شراء البنك اآلخر في إلينوي وهو »إن بنك« والذي 
تبلغ قيمة أصوله حوالي 212 مليون دوالر، وقيمة 
الودائع 199 مليون دوالر، وسيتحول زبائن البنك 

بشكل تلقائي إلى البنك اجلديد.
 وفي أريزونا سيقوم »سن ويست بنك« بشراء 
»فيرست ستيت بنك« والذي تبلغ قيمة ودائعه 95 

مليون دوالر، وهذا هو البنك الثالث الذي يتعرض 
لإلغالق في الوالية هذا العام، وسينتقل عمالء البنك 
في فروعه الس����تة للبنك اجلديد. وش����هدت والية 
اي����وا اجلمعة إغالق أول بن����ك فيها وهو »فانتوس 
بن����ك«، كما يعتبر أول بن����ك يتعثر في الوالية منذ 
حوالي عشر سنوات، واس����تحوذ »غريت سوثرن 
بن����ك« على »فانتوس بنك« الذي تبلغ ودائعه 368 
مليون دوالر، فيم����ا تبلغ قيمة أصوله 458 مليون 
دوالر. وفي ميس����وري، أغلق »فيرس����ت بنك أوف 
كانساس«، واستحوذ عليه »غريت أميركان بنك«، 
وتبل����غ قيمة أصول البنك املتعثر 16 مليون دوالر، 

فيما تبلغ ودائع البنك 15 مليون دوالر.
من جه����ة اخرى ذكرت صحيفة س����وددويتش 
تس����ايتونغ أن مجلس ادارة شركة جنرال موتورز 
سيعلن الثالثاء املقبل تخليه عن بيع فرعه االوروبي 

اوبل واالحتفاظ باإلشراف عليه.
 وذكرت الصحيفة انها اس����تقت معلوماتها من 
مصدر في مجلس االدارة، ان »مجلس ادارة جنرال 
موتورز سيعلن الثالثاء احتفاظه بفرعه في املجموعة. 
وتريد جنرال موتورز بذلك منع وصول تكنولوجيا 
الشركة الى روسيا ومنع اي منافس من االستفادة 

منها لتطويرها في السنوات املقبلة«.

مع وجود حالة من الترقب والحذر لدى الجميع

»الوساطة«: أسواق المال العالمية دخلت في مرحلة
تأرجح بانتظار مؤشرات واضحة لمستقبل االقتصاد

األسواق األميركية ترتفع مع ظهور اجلانب املشرق من بيانات التوظيف

التقري���ر األس���بوعي  ق���ال 
الدولية للوس���اطة  للمجموعة 
املالية في رصده حلركة أسواق 
املال العاملية ان بيانات الوظائف 
األميركية طغت على أداء أسواق 
األسهم األميركية وسط إشارات 
متضاربة حول األداء االقتصادي. 
فمن جه���ة تراجع معدل خفض 
الوظائ���ف وم���ن جه���ة أخرى 
ارتفع مع���دل البطالة الى %9.7 
في أغسطس. ويبدو ان أسواق 
املال العاملية قد دخلت في مرحلة 
تأرجح ضمن مستويات محددة 
بانتظار مؤشرات واضحة حول 
العاملي. فإما  مستقبل االقتصاد 
ان يعاود االقتصاد انتعاشه او 
يدخل في مرحلة ركود ثانية رغم 
ان التوقعات التزال تش���ير الى 

االحتمال األول.
وفي أسواق األسهم األميركية، 
أغلقت األس���هم األميركية على 
صعود يوم اجلمعة املاضي، إذ ركز 
املستثمرون على اجلانب املشرق 
من بيانات التوظيف التي أظهرت 
ان أصحاب األعمال في الواليات 
املتحدة خفضوا الوظائف بأقل من 
املتوقع في اغسطس رغم بلوغ 
معدل البطالة أعلى مستوياته في 
26 عاما. وقالت احلكومة األميركية 
يوم اجلمع���ة املاضي في تقرير 

ف���ي التعامالت اآلس���يوية يوم 
انتظار املستثمرين  اجلمعة مع 
أحدث بيانات للوظائف في أميركا 
في وقت الحق من يوم اجلمعة 
املاضي. وكان الدوالر قد فقد موطئ 
قدمه فوق مس���توى 93.00 ينا 
في بداية االسبوع احلالي وهبط 
الى أدنى مستوى له في منتصف 
يوليو عندما سجل 91.90 ينا يوم 

اخلميس املاضي.
وسجل الدوالر 92.62 ينا بال 
تغير يذكر عن مستواه في أواخر 
التعامالت في سوق نيويورك ليل 
اخلميس املاضي. وسجلت العملة 
األوروبية املوحدة 1.4251 دوالر 
وهو نفس مس���تواها في اواخر 
املعامالت في أميركا. وامام العملة 
اليورو 131.99  األوروبية سجل 
ينا مقارنة مع 132.03 ينا. وبعد 
صدور ارقام الوظائف األميركية 
ارتفع الدوالر الى 96.92 ينا في 

حني سجل 1.429 امام اليورو.
وفي أس���واق النفط العاملية 
استقرت أس���عار النفط للعقود 
اآلجلة دومنا تغي���ر يذكر يوم 
اجلمعة اذ عزز صعود األس���هم 
اآلمال في االنتعاش االقتصادي 
ليطغى أثرها على بيانات أميركية 
تظهر منو معدل البطالة الى أعلى 

مستوى لها في 26 عاما.

يظهر حتس���نا بطيئا في سوق 
العمل ان وتي���رة فقد الوظائف 
في الواليات املتحدة بلغت أدنى 
مستوى في عام في الشهر املاضي 
غير أن مع���دل البطالة قفز الى 
أعلى مستوى في 26 عاما %9.7. 
وقالت وزارة العمل ان 216 ألفا 
فق���دوا وظائفهم وهو أدنى عدد 

منذ أغسطس 2008 وعدلت حجم 
فقد الوظائف في يونيو ويوليو 
بإضافة 49 ألف وظيفة مفقودة الى 
األرقام السابقة. وبنهاية التعامل 
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 
96.66 نقطة أي بنسبة 1.03% الى 
9441.27 نقطة. وصعد مؤش���ر 
ناسداك املجمع 35.58 نقطة اي 

بنسبة 1.79% الى 2018.78 نقطة. 
وعلى مدار األسبوع انخفض داو 
جونز 1.1% وفقد ناس���داك %0.5 
وذلك بس���بب الهبوط احلاد في 

االيام الثالثة االولى لالسبوع.
وفي أسواق الصرف العاملية 
اس���تقر ال���دوالر األميركي امام 
الني الياباني واليورو االوروبي 

إيالف: أعلن مكتب إحصاءات 
العمل األميركي أمس اجلمعة عن 
ارتفاع معدل البطالة في الواليات 
املتحدة خالل ش����هر اغس����طس 
املاضي إل����ى 9.7% بعد أن قامت 
عدة شركات أميركية بتسريح نحو 

216 ألف عامل.
وأشار مكتب اإلحصاء إلى أنه 
رغم استمرار الشركات في أغلب 
الرئيسية في تسريح  القطاعات 
العاملني فإن وتيرة ارتفاع معدل 
البطالة تباطأت خالل الش����هور 
البطالة  املاضية.  وسجل معدل 
خالل ش����هري يوني����و ويوليو 
املاضيني زيادة تقدر ب� -0.4 و0.5 
نقطة مئوية على التوالي. حيث 
ارتفع عدد العاطلني في الش����هر 
املاضي مبق����دار 466 ألف عاطل 
إلى 14.9 مليون عاطل عن العمل. 
وارتفع عدد العاطلني في الواليات 
املتحدة مبقدار 7.4 ماليني عاطل 
العاملية،  منذ االزمة االقتصادية 
وارتف����ع معدل البطال����ة مبقدار 
4.8 نق����اط مئوي����ة. وكان قطاع 
التشييد األشد تضررا من األزمة 

االقتصادية التي تعانيها أميركا 
حيث مت تسريح نحو 65 ألف عامل 
الشهر املاضي وانخفضت  خالل 
قوة العمل في قطاع التشييد منذ 
بدء االزمة االقتصادية مبقدار 1.4 

مليون عاطل عن العمل. وفي قطاع 
التصنيع مت تسريح 63 ألف عامل 
خالل الشهر املاضي في حني خسر 
القطاع املالي 28 ألف وظيفة خالل 

الفترة نفسها.

ارتفاع معدل البطالة في أميركا إلى %9.7

شاڤيز يناقش إقامة تكتل لمصدري الغاز في تركمانستان
أشجابات � رويترز: قال رئيس تركمانستان قربان 
أوغلى بيردي محمدوف ان الرئيس الڤنزويلي هوغو 
شاڤيز س����يزور تركمانستان اكبر مصدر للغاز في 

آسيا الوسطى غدا في زيارة تستمر ملدة يومني.
وقال محمدوف في التلفزيون احلكومي ان لقاءه 
بشاڤيز وهو من انصار اقامة تكتل عاملي ملصدري 
الغاز سيكون »اساسا جيدا ملزيد من تطوير التعاون 

ذي املنفعة املتبادلة على املدى الطويل«.

 ولم يحدد محمدوف جدول اعمال االجتماع لكن 
مصدرا بحكومة تركمانستان ابلغ رويترز انه يتوقع 
ان يتناول قضايا التعاون في مجال الطاقة. وتسعى 
تركمانس����تان اجلمهورية السوفييتية السابقة الى 
تنويع اجلهات التي تصدر اليها الغاز بعدما أوقفت 
روسيا الواردات في ابريل وسط نزاع بني الدولتني. 
وتدعو روسيا الشريك الرئيسي لتركمانستان الى 

مراجعة شروط االمداد


