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بعد أن تراجعت اإلصدارات بنسبة 56% إلى 14.9 مليار دوالر العام الماضي

»اتش.اس.بي.سي«: إصدارات السندات بالخليج مؤشر تعافي السوق 

الكويت: التزام »أوپيك« بمستويات اإلنتاج  %68 االتحاد األوروبي: المساعدات لـ»أوبل« يجب أن تتماشى مع القواعد

بروكس���ل � رويترز: قالت املفوضي���ة األوروبية امس إن أي 
مس���اعدات حكومية متنح في إطار صفق���ة بيع جنرال موتورز 
لوحدة أوبل التابعة لها يجب ان تتماشى مع قواعد التعامل في 
سوق االحتاد األوروبي ويجب أال تنطوي على أي شروط جغرافية 

تتعلق بإعادة هيكلتها.
وقال متحدث باسم املفوضية للصحافيني »املفوضية تؤكد أن 
الدعم املالي يجب أن يتماشى متاما مع جميع شروط املساعدات 
احلكومي���ة داخل االحت���اد األوروبي والتعامالت داخل س���وق 

االحتاد«.
واختار مجلس إدارة جنرال موتورز اول من أمس بيع حصة 
55% في أوبل لش���ركة ماغنا وشريكتها الروسية سبيربانك بدال 

من عرض منافس من جانب ار.اتش.جيه املسجلة في بلجيكا.
ووعدت املستشارة األملانية التي ساندت عرض ماغنا بتقدمي 
مساعدات حكومية قدرها 4.5 مليارات يورو )6.6 مليارات دوالر( 
على شكل ضمانات حكومية للمجموعة. وتتوقع أن تساهم دول 

اوروبية اخرى لديها مصانع ألوبل في هذا املبلغ.
ومن جهة أخرى، قال وزير األعمال البريطاني بيتر ماندلسون 
إن مس���تقبل مصانع »فوكسهول« للسيارات في بريطانيا ليس 
في خطر، وذلك قبيل صفقة االستحواذ املزمعة على الشركة من 

جانب شركة »ماغنا« الكندية.
ونفى ماندلسون في تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي. بي. سي« أن »ماغنا« ستلغي وظائف بقدر أكبر في بريطانيا عن 

أي مصانع مملوكة لشركة »أوبل« في أماكن أخرى بأوروبا.
وق���ال لل�»بي. بي. س���ي« إن »كل القوة العاملة في الش���ركة 
بأكملها في أوروبا س���تتعرض لبعض إج���راءات إعادة الهيكلة. 

وما من شك بشأن ذلك«.
وأضاف »أما إذا كنت تس���ألني عما إذا كنت أعتقد أن مستقبل 
املصنع���ني البريطانيني في أمان فإنن���ي حصلت على تأكيد من 

ماغنا بذلك«.
كانت نقابات العمال قد حذرت من شطب وظائف بشكل كثيف 
في مصانع اإلنتاج اإلجنليزية في لوتون وميناء إيليسمير. ويعمل 

نحو 5500 عامل في هذين املصنعني.
وكانت شركة »جنرال موتورز« األميركية للسيارات قد أعلنت 
عن قرارها بيع حصتها )األغلبية( في شركة »أوبل« وشقيقتها 
»فوكسهول« إلى ش���ركة »ماغنا« الكندية لقطع غيار السيارات 

التي ساندها بنك »إسبيربانك« الروسي اول من أمس. 

النفط يتراجع دون 72 دوالراً 
لندن � رويترز: تراجع سعر النفط دون مستوى 
72 دوالرا للبرميل امس موقفا موجة ارتفاع استمرت 
ثالثة أيام وسط شكوك املستثمرين فيما إذا كان 

انتعاش الطلب يبرر األسعار الراهنة.
وبلغ سعر اخلام األميركي في عقود أكتوبر 71.81 
دوالرا للبرميل منخفضا 13 سنتا، وتراجع سعر 
مزيج برنت خام القياس األوروبي ثالثة سنتات 

إلى 69.83 دوالرا للبرميل.
وسجل سعر النفط أعلى مستوياته هذا العام 
عند 75 دوالرا للبرميل في أغسطس املاضي مرتفعا 

من نحو 33 دوالرا في ديسمبر مع انتعاش الطلب 
العاملي على النفط.وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها 
تتوقع ارتفاع الطلب على النفط هذا العام والعام 
املقبل مع انتعاش االقتصاد العاملي لكنها قالت كذلك 
إن مخزونات اخلام في الدول املتقدمة ارتفعت 4.6 

% في يوليو باملقارنة بالعام السابق.
وذكرت إدارة معلوم���ات الطاقة األميركية ان 
مخزونات اخلام انخفضت 5.9 ماليني برميل األسبوع 
املاضي أي أكبر أربع مرات من متوسط التوقعات 

في استطالع اجرته رويترز.

دب���ي � رويترز: قال بنك اتش.اس.بي.س���ي 
امس إن إصدارات السندات مؤشر على أن سوق 
الس���ندات بمنطقة الخليج العربية بدأ ينتعش 

مجددا.
وساعد البنك هذا األسبوع في ترتيب إصداري 

سندات بالمنطقة. 
وكان البنك أحد مديري إصدار صكوك بقيمة 
850 مليون دوالر لصالح البنك اإلسالمي للتنمية، 
كما شارك في إدارة إصدار سندات لصالح شركة 
أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( بقيمة 1.5 مليار 

دوالر.
وقال مدير أسواق االئتمان لدى شركة )اتش.

اس.بي.سي أمانة( محمد داود إن إصدار الصكوك 
الخاص بالبنك اإلس���المي للتنمية »دليل آخر 
على إعادة فتح س���وق الصكوك في عام 2009 

واالهتمام الدولي الق���وي الذي تلقاه الصكوك 
من مستثمرين من أنحاء العالم«.

وتباطأت بش���دة أسواق الس���ندات بمنطقة 
الخلي���ج العربية في أغل���ب أوقات العام 2009 
بعدما تضررت اإلصدارات بشدة العام الماضي 

بسبب األزمة المالية العالمية.
وتراجعت اإلصدارات بنسبة 56% إلى 14.9 
مليار دوالر في 2008 بحسب مؤسسة التصنيف 

االئتماني ستاندرد آند بورز.
وقال »اتش.اس.بي.س���ي«، إن حجم سجل 
الطلبات على صكوك البنك اإلس���المي للتنمية 
بلغ ملياري دوالر إذ تمت تغطية اإلصدار بواقع 
2.4 مرة، بينما بلغ حجم سجل الطلبات لسندات 
طاقة 12 مليار دوالر بمعدل تغطية بلغ ثمانية 

توقعات بانتعاش صناعة الصكوك في دول مجلس التعاونأمثال.

أعضاء أوپيك ملتزمون مبستويات اإلنتاج

البيت األبيض: أوباما سيلقي خطابًا
بشأن الحالة االقتصادية االثنين المقبل

الدوالر ينخفض ألدنى مستوى في عام
ويسجل انخفاضًا أسبوعيًا قياسيًا

االتحاد الدولي للنقل البري:
 عواقب األزمة على النقل البري »كارثية«

واش���نطن � أ.ش.أ: أعلن البيت االبي���ض أن الرئيس األميركي 
باراك أوباما س���يلقي خطابا مهما بشأن احلالة االقتصادية لبالده 

يوم االثنني املقبل.
وقال البيت األبيض طبقا لراديو »سوا« األميركي امس إن الرئيس 
أوباما س���يلقي خطابه في القاعة الفيدرالية مبدينة نيويورك في 
اليوم الذي شهد منذ عام انهيار مؤسسة »رميان برزر« الذي أدخل 

العالم في أسوأ أزمة مالية عاملية.
يأت���ي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه وزير اخلزانة األميركي 
تيموثي جيثنر بان معدالت البطالة في بالده التزال مرتفعة بشكل 
غير مقبول. إال انه أكد في الوقت نفسه حتسن األوضاع االقتصادية 
في البالد، مش���يرا إلى أن الطريق نحو التعافي من األزمة املالية 

العاملية البد وأن مير ببعض املراحل.
فيما توقع آالن جرينسبان الرئيس السابق ملجلس االحتياطي 
االحتادي األميرك���ي )البنك املركزي( حدوث أزم���ة مالية عاملية 
جديدة في املستقبل.وقال إن األزمة اجلديدة ستأتي كنتيجة لفترة 

طويلة من الرخاء.

لندن � رويترز: انخفض سعر الدوالر إلى أدنى مستوياته في 
عام أمام سلة عمالت اليوم اجلمعة وسط استمرار املخاوف بشأن 
وضعه في األجل الطويل مما أثر على سعره في األجل القريب وأدى 
إلى اس���تمرار موجة البيع.ومن املتوقع ان يسجل مؤشر الدوالر 
أكبر انخفاض أس���بوعي في نحو أربعة أشهر وأن يسجل اليورو 
أكبر ارتفاع أسبوعي في الفترة نفسها بعد أن بلغ أعلى مستوياته 
هذا العام عند 1.4627 دوالر.وجددت بيانات أظهرت قوة االقتصاد 
الصيني بشكل عام اآلمال بش���أن انتعاش االقتصاد العاملي وهو 
ما أبعد املس���تثمرين عن الدوالر ووجههم إلى عمالت يعتبرونها 
تنطوي على مخاطر أكبر.ونزل مؤشر الدوالر الذي يقيس سعره 
أمام س���ت عمالت رئيس���ية 0.2% خالل اليوم إلى 76.70 بعد ان 
جرى تداوله عند مستوى 76.511 وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 
عام 2008.وارتفع سعر اليورو 0.1% خالل اليوم إلى 1.4590 دوالر 
وزاد بنسبة 2% في اسبوع. ونزل سعر الدوالر 0.9 % أمام الني إلى 
90.90 ينا بعد ان بلغ أدنى مس���توياته في سبعة أشهر في وقت 

سابق اليوم عند 90.69 ينا.

جني����ڤ � أ.ف.پ: أعلن االحتاد الدولي للنقل البري امس من مقره في 
جنيڤ ان »عواقب األزمة االقتصادية كارثية بالنس����بة إلى النقل البري 
حول العالم«.وأوصى االحتاد بش����كل خاص »بإعادة تقييم التشريعات 
البيئية غير املفعلة والسطحية« ملساعدة القطاع على اخلروج من األزمة. 
وأضاف في بيان ان »كل عقوبة تفرض على النقل البري تنعكس عقوبة 

اكبر على االقتصاد برمته«.
وأفادت دراسة نفذها االحتاد في شركات للنقل البري من أعضائه في 
74 دولة بأن النقل البري م����ن القطاعات التي تعرضت إلى اكبر قدر من 
األض����رار نتيجة األزمة، حيث تراجعت أرباحها بنس����بة 20 إلى 30% في 
النصف األول من العام 2009، مقارنة بالفترة نفس����ها من العام املنصرم.

وأضاف االحتاد ان »صناعة الشحن البري ال تتوقع انتعاش القطاع وعودة 
نسب النمو الطبيعية البالغة 5.1% قبل العام 2011«.

وسجلت أرباح الشحن الداخلي تراجعا من 10 إلى 20% بحسب الدراسة 
نفسها التي لفتت إلى »ارتفاع عدد حاالت اإلفالس بنسبة 20% على األقل« 
في صفوف ش����ركات القطاع. ويضم احتاد النقل البري )ركاب وبضائع( 

180 شركة في 74 بلدا.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته
عند ألف دوالر لألوقية

لن���دن � رويترز: ارتفعت أس���عار الذهب مقتربة من ألف 
دوالر لألوقية في أوروبا امس مع تراجع مؤشر الدوالر إلى 
أدنى مس���توياته في عام مما عزز االقبال عل�ى الذهب كأصل 

بديل.
لك���ن المخاوف من أن يكون ارتفاع س���عر المعدن ألعلى 
مس���توياته في 18 شهرا هذا األس���بوع مبالغ فيه مع ضعف 

الطلب الفعلي حد من المكاسب. 
وسجل سعر الفضة أعلى مستوياته في 13 شهرا عند 16.93 

دوالرا لألوقية مدعوما بارتفاع اسعار الذهب والنحاس.
وبلغ س���عر الذهب 998.40 دوالرا لألوقية بالمقارنة مع 
995.50 دوالرا عند اقفاله الس���ابق في نيويورك بعد ان بلغ 

في وقت سابق اليوم 1002.70 دوالر لألوقية.
وس���جل سعر البالتين 1286 دوالرا لألوقية بالمقارنة مع 

1284 دوالرا أمس.
 وس���جل البالديوم 289.50 دوالرا بالمقارنة مع 288.50 

دوالرا لألوقية أمس.

بكين تستهدف بلوغ معدل نمو 8% في 2009
بكني � أ.ف.پ: أك���دت الصني امس انها على الطريق 
الصحيح لتحقيق الهدف املتمثل مبعدل منو 8% في العام 
2009 وتفادي تدهور الوضع االجتماعي بعد نشر سلسلة 
مؤشرات تدل على انعكاسات خطة النهوض املعتمدة.

وبقيت االستثمارات في املناطق احلضرية قوية )+%33 
بني يناير واغسطس(، لكن الصادرات في الفترة نفسها 
تده���ورت باكثر من 20% مما يدل عل���ى اهمية النفقات 
احلكومية لدعم النمو. وحتسن االنتاج الصناعي بنسبة 
12.3% في اغسطس وفقا للوتيرة السنوية، بعد %10.8 

في يوليو و7.0% في الفصل االول.
واعلن املتحدث باسم املكتب الوطني لالحصاءات لي 
هياوشاو »ان املؤشرات بني يناير واغسطس تشكل قاعدة 
جيدة لتحقيق الهدف املتمثل بنمو اقتصادي من 8% على 
مجمل العام«. واعتبر اخلبراء عتبة ال� 8% ضرورية اليجاد 
ما يكفي من وظائف وتفادي اي متلمل اجتماعي. وقال 
لي ايضا »ان مش���كلة التضخم غير موجودة في الوقت 
الراهن«، وذلك بعد اعالنه أن مؤشر اسعار االستهالك، 
ابرز معايير التضخم، انخفض بنسبة 1.2% في اغسطس 

على مدى عام، للشهر السابع على التوالي.
وقال املتحدث باسم املكتب الوطني لالحصاءات »ان 

السبب الرئيسي الذي يفسر في الوقت الراهن استقرار 
االقتصاد وبداية التحس���ن هو اعتم���اد خطة النهوض 

لزيادة الطلب الداخلي«.
واضافة الى ذلك، ش���هدت القروض املصرفية قفزة 
في اغسطس الى 410.4 مليارات يوان بعد تراجعها في 
يوليو، مما اسهم في زيادة الشكوك الن االسواق تخشى 

قيودا على التسليفات.
واعتبر احمللل في رويال بنك اوف كندا براين جاكسون 
»ان هذا املبلغ الكبير للقروض املصرفية ينس���جم مع 
تاكيدات اطلقها في االسابيع االخيرة مسؤولون كبار بانهم 

سيتابعون انتهاج سياسة مرنة في مستقبل قريب«.
اال ان املتحدث باسم املكتب الوطني لالحصاءات حذر 
من ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم »اليزال يترتب عليه 
الكثير من العمل«، اما تانغ جيانوي االقتصادي في بنك 
اوف كوميونيكيش���ن ومقره شنغهاي، فيرى أن احدى 
املش���اكل هي ان »التفاوت بني االستثمارات واالستهالك 
يتفاقم«، واضاف »ان السياسات التزال تواجه ضغوطا 

قوية لتصحيح بنية االقتصاد«.
واطلقت الصني في نهاية 2008 خطة نهوض اقتصادي 
ضخمة بقيمة اربعة االف مليار يوان )580 مليار دوالر(، 

منها 1180 مليارا تقدمها احلكومة املركزية.
لكن هذه اخلطة واجهت انتقادات من اقتصاديني بسبب 
املكانة الكبرى املمنوحة لالستثمارات في عملية النهوض، 
ما يعتبرونه مبثابة اجراءات ال حتل املشاكل االساسية 
للصني على املدى القصير، مثل مستوى االستهالك في 
بلد يسجل فيه االدخار االحترازي مستوى مرتفعا في 

غياب حماية اجتماعية كافية.
والص���ني الت���ي يس���تند جناحها االقتص���ادي الى 
الصادرات، كانت ضحية االزمة العاملية وتباطؤ االسواق 

االجنبية.
وكان منوها بلغ 7.9% ف���ي الفصل الثاني بعد %6.1 
في الفصل االول، بعيدا عن نسبة النمو التي تفوق %10 
والتي اعتاد االقتصاد الصيني تسجيلها في 2003 حتى 

2007 وطيلة الفصلني االولني من العام 2008.
واخلميس املاضي، حذر رئيس الوزراء الصيني وين 
جياباو من ان اقتصاد بالده اليزال يواجه »صعوبات« 

و»مخاوف«.
وقال ان الوضع »ليس مس���تقرا وثابتا او متوازنا 
بعد«، مؤكدا مع ذلك العزم على احملافظة على االهداف 

التنموية.

ماندلسون:  مصانع »فوكسهول«    
البـريطـانيــة ليسـت فـي خطر
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االقتصــاد الصينــي
ارتفع الناتج الصناعي الصيني في اغسطس مما يدل على ان التعافي االقتصادي على مسار متين 

ولكن الصادرات تراجعت 23.4% عما كانت عليه قبل عام في هبوط فاق التوقعات
تجارة الصين
الفائض بمليارات الدوالرات

الناتج الصناعي الصيني
النسبة المئوية

ملكـيــة »أوبــل«
وافقت جنرال موتورز على بيع حصة 55% في »اوبل« الى مجموعة بقيادة »ماغنا« الكندية 

بعد اشهر من مفاوضات صعبة اثرت على الوحدة االوروبية وعمالها الـ 50 ألفا

بلجيكا، انتويرب
 العاملون:  2500 

 أسترا

بريطانيا، العاملون:  4700 
ايليسمير بورت 
استرا
 لوتن
 فيفارو، ترافيك

بوشوم )1962(، 
العاملون 5300 : استرا، 
زافيرا

كالسرسالوتن )1966( 
العاملون 3200 
محركات ومكونات

اسبانيا، العاملون 7000: كورسا، 
ماريڤا

االسهم في الصفقة الجديدة
العمال %10

»جي ام« 
%35

»ماغنا« %27.5

القوة العاملة والمصانع في اوروبا

القوة العاملة في المانيا
 )سنة بدء العمل(

پولندا، غلويتشي 
العاملون: 3500 
استرا، زافيرا، أغال

روسيا، سانت بطرسبورغ 
العاملون: 1000 

 موديالت اوبل للسوق الروسية

النمسا، اسبيم
 العاملون : 1600

محركات ونواقل حركة

ايزناخ )1992( العاملون: 
1600 كورسا

ن ر ڤ

ثورنجن
هيسن

راين بالتز
راسلهايم )1950(، 
العاملون: 15100 

فيكترا ـ سينغوم ـ انسينيا

»سبير بانك« 
%27.5

دبي � رويترز: قالت »كونا« إن 
وزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل 
الدول  الت����زام  قال إن مس����توى 
األعضاء ف����ي أوپيك بتخفيضات 
االنتاج املتفق عليها انخفض إلى 

68% من 77%في مايو.
وابلغ الوزير »كونا« ان هناك 
700 ألف برميل إضافية من النفط 
تضخ في األسواق إضافة إلى 400 
ال����ف برميل إضافية تنتجها دول 

غير أعضاء في أوپيك.
واتفقت أوپي����ك اول من أمس 
على االبقاء على س����قف انتاجها 
املس����تهدف دون تغيي����ر غير ان 
بعض ال����دول األعضاء دعت إلى 
الت����زام أكبر بالتخفيضات املتفق 

عليها بالفعل.
وابقت أوپيك على سقف انتاجها 
الرس����مي دون تغيير منذ إعالنها 
الع����ام املاضي خفضا  في أواخر 

انتاجها مبقدار 4.2  قياس����يا في 
ماليني برميل يوميا عن مستوى 

انتاجها في سبتمبر 2008.
لك����ن االلت����زام بالتخفيضات 
البالغة %80  تراجع عن ذروت����ه 
إلى أقل من 70 دوالرا مع انتعاش 
أس����عار النفط من 32.40 دوالرا 
للبرميل في ديسمبر إلى ذروتها 
هذا العام البالغة 75 دوالرا للبرميل 

في أغسطس املاضي.


