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قادة االتحاد األوروبي يدعون قمة »العشرين« إلى تنظيم األسواق المالية
ميركل: نظام مالي جديد مطلوب بحلول منتصف 2010

دعوة قادة االحتاد األوروبي لتنظيم أسواق األموال بعد عام من انهيار ليمان براذرز

احتجاجات على رواتب سيتي بنك

توقعات بخروج بريطانيا من دوامة الكساد بعد نصف عام

البرملان الفرنسي يقر قانونا لتسهيل اصدار سندات إسالمية

أجنيال ميركل

الحكومة الياباني�ة الجديدة تعالج هدر الميزانية لإلبقاء 
عل�ى الخط�ط االقتصادية بإع�ادة توجيه برام�ج التحفيز

بروكســــل ـ كونا: وافق قادة 
دول االحتاد األوروبي الـ 27 خالل 
اجتماعهم غير الرسمي الذي عقد 
في وقت متأخر من الليلة املاضية 
على تنسيق مواقف االحتاد قبيل 
قمة مجموعة العشرين )جي 20( 
املقرر عقدها في بتسبيرغ االسبوع 

املقبل.
وذكر رئيس الوزراء السويدي 
الذي تتولى  فريدريك رينفيلدت 
بــــالده حاليا الرئاســــة الدورية 
فــــي مؤمتر  لالحتــــاد االوروبي 
انه مت  صحافي عقب االجتمــــاع 
االتفــــاق على ضــــرورة تصميم 
استراتيجيات للخروج من األزمة 
متوقعا ان يكون هذا التنسيق في 
التي  الرئيسية  مقدمة املواضيع 
ستتناولها قمة بتسبيرغ األسبوع 

املقبل.
وفيما يتعلق باألسواق املالية 
ومكافــــآت مدراء املصــــارف قال 
رينفيلدت »لقــــد اتفقنا على اننا 
بحاجــــة الى التحــــرك بعيدا عن 
الثقافــــة احلالية للتعويض على 

أساس األداء القصير املدى«.
كما شدد على ان قمة الـ )جي 
20( تلعب دورا حاسما في تنظيم 
األسواق املالية في العالم حتى ال 

تعود األزمة مجددا«.
من جانبه قال رئيس املفوضية 
األوروبيــــة خوســــيه مانويــــل 
باروســــو في املؤمتر الصحافي 
»اذا ما فشلت قمة بتسبيرغ فانه 
سيكون هناك خطر حقيقي على 
التزامنا الذي أثبتناه وشــــهدناه 
وبالتالي سيتالشى بعض التقدم 
احلقيقي الذي احرزناه في معاجلة 
األزمة املالية«. كما اصدر قادة دول 
االحتاد األوروبي بيانا مشــــتركا 
شددوا فيه على ضرورة جتديد 
مجموعة العشرين موقفها املعارض 
للحمائية وان تستمر في الضغط 
الحــــراز تقدم في مجــــال حترير 
التجارة باإلضافة الى موازنة ما 
تنتهي اليه مفاوضات قمة الدوحة 

التجارية املقرر عقدها في 2010.
البيان »انه يتوجب  وأضاف 
على القمة ان تبقي على التزامها 
فيما يتعلق بتعزيز االنتعاش في 
دول العالم االكثــــر فقرا واظهار 
دعمها على وجه اخلصوص فيما 
يتعلق باالســــتثمار طويل املدى 
لألمن الغذائي وحتسني امن الطاقة 
من خالل زيادة شــــفافية اسواق 

النفط والغاز«.
من جانبها قالت املستشــــارة 

األملانية اجنيــــال ميركل إن إطارا 
جديدا لإلجراءات املنظمة ألسواق 
املال يجب أن يكون جاهزا بحلول 

منتصف العام املقبل.
وحتدثــــت ميركل فــــي برلني 
قبيل اجتماع مع زعماء مجموعة 
العشرين في بتسبيرغ األسبوع 

املقبل.
قال وزير املالية األملاني بيير 
شــــتاينبروك امس إنه سيضغط 
علــــى القــــوى االقتصاديــــة في 
مجموعة العشرين لدراسة فكرة 
فرض ضريبة على أســــواق املال 
في قمة األســــبوع املقبل لكنه ال 
يتوقع اتفاقا على األمر. وأضاف 
شــــتاينبروك إن وزراء ماليــــة 
مجموعة العشرين أوشكوا على 
التوصل التفاق بشأن قواعد تنظيم 
رأسمال البنوك. وسيجتمع زعماء 
مجموعة العشرين في بتسبيرغ 

يومي 24 و25 سبتمبر اجلاري
وعلــــى صعيــــد متصــــل أمر 
اليابــــان اجلديد  رئيــــس وزراء 
يوكيــــو هاتوياما احلكومة امس 
بإنهاء املشــــروعات التي تنطوي 
على اسراف في امليزانية اإلضافية 
التي تتكلف 154 مليار دوالر التي 
وضعها سلفه لكن نائب هاتوياما 

أكد أن الهدف هــــو إعادة توجيه 
برامج التحفيز االقتصادية وليس 

وقفها.
وأظهرت استطالعات الرأي ان 
ثالثة أربــــاع الناخبني اليابانيني 
يؤيدون حكومــــة هاتوياما التي 
تولت مقاليد السلطة يوم األربعاء 
بعد الفوز فــــي االنتخابات على 
احلــــزب الدميوقراطي احلر الذي 

حكم البالد لفترة طويلة.
لكن هاتوياما يعاني من ضغوط 
إلحراز تقدم سريع في اجناز وعود 
احلزب الدميوقراطي بتركيز االنفاق 
الهدر  على املســــتهلكني وتقليل 
واحلد من سيطرة البيروقراطيني 

على السياسات.
وأبلــــغ وزير املاليــــة اجلديد 
هيروهيسا فوجي الصحافيني بانه 
يهدف الى توفير تريليونات من 
الني من مراجعــــة امليزانية التي 
تبلغ 14 تريليون ين )153.4 مليار 
دوالر( وأضاف أن هذا قد يؤدي 
الى تقليل اصدار احلكومة للسندات 

لهذا العام وحتى 31 مارس.
املبلغ احملتمل  لكنه لم يحدد 
استقطاعه من اجمالي 44.1 تريليون 
ين قيمة السندات احلكومية املقرر 

اصدارها في 2009 ـ 2010.

وأشــــار نائب رئيس الوزراء 
ناوتــــو كان الذي يــــرأس مكتبا 
جديدا قويا لوضع االستراتيجيات 
مكلفا بتحديد األولويات السياسية 
الى التزام احلكومة باالبتعاد عن 

السياسات السابقة.
وقــــال فــــي مؤمتــــر صحافي 
الســــابقة  »في عهــــد احلكومات 
للحــــزب الدميوقراطي احلر كان 
الوزراء يتلقــــون محاضرات من 
البيروقراطيني على أساس مصالح 
كل وزارة واستنادا إلى هذا يتقدمون 

مبطالب متعددة«.
»في عهــــد حزبنا أو باألحرى 
حكومة هاتويامــــا يتخذ الوزراء 
أنفســــهم مواقف. على أســــاس 
النــــاس وليس مصالح  مصالح 

الوزارات«.

 »سيتي جروب«: 100 مليون دوالر
راتب سنوي ُمبالغ فيه للموظفين

طلبات إشهار اإلفالس في هونغ كونغ تزيد %33 

الذهب قرب 1010 دوالرات مع ارتفاع الدوالر

نيويوركـ  رويترز: قال الرئيس التنفيذي لسيتي 
جروب فيكرام بانديت إن راتبا ســـنويا يبلغ 100 
مليـــون دوالر مبالغ فيه ملوظف في البنك في ظل 

الظروف الراهنة.
وفي حديث في نيويورك اول من أمس رد بانديت 
على سؤال عما إذا كان مبلغ 100 مليون دوالر سنويا 
أجرا مبالغا فيه ملوظف في »سيتي جروب« الذي 

تلقى مساعدات من احلكومة قائال »نعم«.

وتعاقد اندرو هـــول املتعامل في وحدة تابعة 
لســـيتي جروب في عام 2009 على أجر قد يصل 
إلى 100 مليون دوالر في السنة. وأشار بانديت إلى 
أن وحدة تداول أوراق الطاقة التي يعمل فيها هول 
واملعروفة باسم فيبرو تعاقد بعض موظفيها قبل 
بدء رئاسة بانديت للبنك. وقال بانديت إن سيتي 
جـــروب تعمل على حتويل فيبرو من وحدة تدير 

أموال البنك إلى وحدة تدير أصول املستثمرين.

لنـــدن ـ رويتـــرز: قال أحد 
واضعي السياســـات في بنك 
اجنلترا املركـــزي ديڤيد ميلز 
امـــس إن  فـــي حديث نشـــر 
بريطانيا قد تخرج من الكساد 
خالل ستة وتسعة أشهر لكن 
طريق االنتعاش سيكون طويال 

وبطيئا.
وقـــال ميلـــز لصحيفـــة 
ايندبندانت »رمبا نشهد فصلني 
قريبا تتحقق فيهما زيادة طفيفة 
فـــي الناجت احمللـــي االجمالي. 
الفني  التعريف  وبتطبيق هذا 
قد نخرج من الكساد في غضون 
ما بني ستة وتسعة أشهر«، لكنه 
حذر من مـــرور بعض الوقت 
قبـــل أن يقـــوى االقتصاد مبا 
يكفي لوقف ارتفاع مستويات 

البطالة.

وقال »ســـتكون هذه فترة 
تتســـم بالتقطـــع فيما يتعلق 
بالعودة إلى مستويات النشاط 
الطبيعية«، وتابع »إذا ســـألت 
متى سيصل النمو إلى املستوى 
الذي تتوقف فيه مســـتويات 
البطالة عن االرتفاع أخشى ان 
هذا ســـيكون بعد فترة أطول 
واعتقـــد ان هـــذا تعريف أكثر 

واقعية للخروج من الكساد«.
واول من أمس أظهرت بيانات 
البريطانيني  رســـمية ان عدد 
إلى  ارتفع  الذين تركوا عملهم 
2.47 مليون في ثالثة أشـــهر 
حتى يوليـــو وهو أعلى معدل 
في نحو 13 عاما، وأضاف ميلز 
»من املتوقع لألسف ان تواصل 
ارتفاعها  البطالة  مســـتويات 

لبضعة أشهر«.

هونغ كونغ ـ رويترز: أظهرت بيانات حكومية 
امس أن طلبات إشـــهار االفالس في هونغ كونغ 
زادت بنسبة 33% في اغسطس مقارنة مع الشهر 
نفسه من العام املاضي مع استمرار الشركات في 
مواجهة طلب ضعيف. لكن الطلبات انخفضت عن 

الشهر السابق لثالث شهر على التوالي.
وبلغ العدد االجمالي لطلبات اشـــهار االفالس 
في اغسطس 1099 ارتفاعا من 824 قبل عام، لكن 

بانخفاض 25% من 1475 طلبا في يوليو.
وتراجعت وتيرة الزيادة السنوية قليال مقارنة 

مع شهر يوليو الذي زادت فيه طلبات اشهار االفالس 
بنسبة 36% عن مستواها قبل عام.

ويشـــير ذلك الى ان الوضع االقتصادي مازال 
صعبا رغم بيانات اظهرت اخيرا تباطؤا في انكماش 

الصادرات واستقرار معدل البطالة.
وخرجت هونغ كونغ في الربع الثاني من العام 
من أســـوأ ركود منذ االزمة املالية اآلسيوية قبل 
عشر سنوات، لكن محللني يقولون ان من املرجح 
ان يكـــون االنتعاش بطيئا مع بقاء الطلب العاملي 

ضعيفا.

لندنـ  رويترز- استقر سعر 
الذهـــب في أوروبـــا امس قرب 
مستوى 1010 دوالرات لألوقية 
الدوالر  انتعاش  )األونصة(مع 
من أدنى مستوياته في عام أمام 

اليورو.
وتدعمت األسعار كذلك باقبال 
قوي على الشـــراء مع استمرار 
املســـتثمرين فـــي الرهان على 
جتاوز الذهب ملستوى 1030.80 
القياسي املسجل في مارس من 

العام املاضي.
وبلغ سعر الذهب في السوق 
الفورية 1012.10 دوالرا لألوقية 
باملقارنة مع 1011.45 دوالرا عند 
اقفاله السابق في نيويورك اول 

أمس.
وتراجعت األسهم األوروبية 
عن أعلى مستوياتها في 11 شهرا 
الذي سجلته اول من أمس وسط 

عمليات بيع جلني األرباح.

17.12 دوالرا من 17.18 دوالرا في 
نيويورك اول من أمس.

إلى  البالتـــني  ونزل ســـعر 
1327.50 دوالرا مـــن 1335.50 
دوالرا، واستقر سعر البالديوم 

على 301.50 دوالر لألوقية.

وأثرت انخفاضات األســـهم 
وارتفاع الدوالر على أسعار النفط 
التي انخفضت دون مستوى 72 

دوالرا للبرميل.
وفيما يتعلق باملعادن النفيسة 
األخرى تراجع سعر الفضة إلى 

ميلز: بريطانيا قد تخرج من الكساد خالل ستة أشهر

هوندا اليابانية تعقد اآلمال على السوق األميركي

باريسـ  رويترز: سن البرملان الفرنسي قانونا اول من امس سيسهل 
إصدار سندات إسالمية رغم معارضة األحزاب اليسارية.

ويعدل اقرار القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ في التاسع 
من يونيو اطار العمل القانوني ملبدأ »االستئمان«.

ونظريا ميكن أن يســــهل هذا اصدار السندات اإلسالمية التي تعرف 
أيضا بالصكوك وإن كانت احلكومة تعمل على إعداد أداة بديلة إلصدار 

مثل هذه السندات مما قد يتطلب اجراءات قانونية أخرى.
وتأتي اخلطوة في إطار برنامج فرنسي مدته عامان إلقامة مركز أوروبي 

جديد للتمويل اإلسالمي الذي تقدر قيمته العاملية بتريليون دوالر.
لكــــن القانون ال يذلــــل بالضرورة كل العقبــــات التي تواجه اصدار 
الصكــــوك. وقالت فراميدا بي من مكتب احملاماة نورتون روز »من غير 

الواضح كيف سيطبق قانون االئتمان من الناحية العملية«.
وصوت حزب االحتاد من أجل احلركة الشــــعبية احلاكم والوســــط 
اجلديــــد لصالح القانون الذي عارضه احلزب االشــــتراكي ومجموعات 
يســــارية أخرى األمر الذي سلط الضوء على مقاومة بعض الدوائر في 
فرنسا لتعديل القوانني بطريقة قد ينظر إليها على أنها تنال من التقاليد 
العلمانية للبالد. وقال هنري إميانويلي من احلزب االشتراكي »إننا نقحم 

قانونا إسالميا في إطار العمل القانوني الفرنسي..
هذا يسبب صدمة عميقة لنا، وهو غير مقبول«.

ويأمل بعض اخلبراء في أن تســــتطيع فرنســــا اآلن جذب مزيد من 
املستثمرين من الشرق األوسط لالستثمار في مشاريع وشركات محلية، 

السيما الصغيرة واملتوسطة بشكل يتوافق مع الشريعة. 

فرانكفورت ـ د.ب.أ: قللت شــــركة 
هوندا اليابانية لصناعة السيارات من 
التوقعات حول املستقبل الواعد للسوق 
الصيني وأكدت أنها تعقد اآلمال على 
السوق األميركي. وقال نائب رئيس 
هوندا كوشي كوندو امس على هامش 
معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 
ان مبيعــــات الســــيارات املختلفة في 
الصني ستتجاوز بالفعل خالل العام 
احلالي حاجز 10 ماليني سيارة ولكن 
هذه الزيادة لن تســــتمر على الدوام 

في املستقبل.
وأضاف مسؤول الشركة لصحيفة 
»بورصن تسايتوجن« األملانية الصادرة 

امس أن مبيعات السيارات في السوق 
األميركي ستقفز في املقابل خالل عامني 
أو ثالثة إلى حاجــــز 14 أو 15 مليون 
سيارة بشكل يتيح املزيد من الفرص 
أمام شــــركته. واعترف نائب رئيس 
الشركة بأن برامج دعم وتشجيع شراء 
السيارات قد ساهمت في زيادة املبيعات 
والطلب على السيارات بشكل مؤقت 
وأكد أن أسواق السيارات لم تصل إلى 

مرحلة التعافي من األزمة.
وحول أسباب تشاؤمه إزاء مستقبل 
السوق الصيني قال مسؤول هوندا إن 
املشروع املشترك في الصني سيمنح 
هوندا 50% فقط مــــن األرباح مقابل 

100% حتصل عليها هوندا في الواليات 
املتحدة عن طريق الشــــركة الفرعية 

التي متلكها.
واســــتبعد كوندو دخــــول هوندا 
في اندماج مع شريك آخر في الوقت 
احلالي وأوضح أن األمر ال يتعلق بزيادة 

اإلنتاج وإمنا باجلودة والفاعلية.
وتوقع كوندو أن حتقق هوندا خالل 
العام املالي احلالي أرباحا بنحو 527 
مليون يورو علــــى الرغم من تراجع 
عدد السيارات املبيعة إلى 3ر3 ماليني 
ســــيارة مقابل أكثر من أربعة ماليني 
سيارة باعتها هوندا سنويا في األعوام 

قبل األزمة االقتصادية.

فرنسا تسن قانونًا لتسهيل إصدار سندات إسالمية
في خطوة إلقامة مركز أوروبي جديد للتمويل اإلسالمي


