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واشنطنـ  يو.بي.آيـ  رويترز: 
دعا الرئيس األميركي باراك أوباما 
إلى تأسيس هيئة مراقبة فيدرالية 
حلماية املســــتهلكني األميركيني 
واملساهمة في ضبط السوق املالي 
وتعهــــد مبواصلة العمل مع قادة 

العالم لتجاوز األزمة.
وقال أوباما في خطابه األسبوعي 
إن الهيئــــة اخلاصــــة باحلمايــــة 
املالية للمستهلك ستكون مهمتها 
تنظيم بطاقات االئتمان والرهون 
العقاريــــة وغيرها من التعامالت 
التزام املؤسسات  املالية وضمان 
املالية بالقوانني، وستعزز الهيئة 
الوظائف التي تقوم بها اآلن الهيئات 

الفيدرالية األخرى.
وأشــــار الرئيس األميركي إلى 

أن الهيئة ستحمي املقترضني من 
املمارسات اخلطرة لإلقراض التي 
ســــاهمت في األزمة االقتصادية، 
مضيفا »ال ميكننا السماح للتعطش 
إلى البرامج املتهورة التي تعطي 
مكاسب سريعة ومكافآت كبيرة 
التنفيذيني بأن تهدد  للمسؤولني 
أمن نظامنا املالــــي بأكمله وترك 
مهمة تنظيم الفوضى إلى دافعي 
أوباما أن »وقف  الضرائب«.وأكد 
النزيف ليس بالكاد كافيا«، مضيفا 
أن »عملنــــا لم يقتــــرب بعد من 
االنتهاء، نحن نعــــرف أنه مازال 
أمامنا الكثير هنــــا لنفعله لبناء 
اقتصاد ينتج وظائف جيدة جلميع 
الذين يتطلعون إلى العمل اليوم، 
وتعهد أوباما أيضا مبواصلة العمل 

مع قادة العالم للبناء على التقدم 
الذي حتقق حتى اآلن.

وأكد أن الواليات املتحدة تتحمل 
جزءا من املســــؤولية عن اندالع 
األزمة »كوننا أكبــــر اقتصاد في 
العالم علينا أن نكون في القيادة 
ليس بالكالم بل بالفعل وأن نفهم 
أنه في القرن الواحد والعشرين ال 
حدود لألزمات املالية« ودعا مجددا 
الكونغرس لتأييد اقتراحه املتعلق 

بإنشاء هيئة حلماية املستهلك.
وتعهد بالعمل مع قادة مجموعة 
املقبل لسد  العشرين األســــبوع 
الثغرات في اللوائح املالية، مشددا 
على أنه لم يعد من املمكن السكوت 
عــــن برامج تدر »مكافآت ســــمان 
التنفيذيني«، مضيفا  للمسؤولني 

إن اخلطــــوات التــــي اتخذت منذ 
اجتماعهم السابق في ابريل في لندن 
أحرزت »تقدما حقيقيا« صوب كسر 
طوق األزمة االقتصادية العاملية.
لكنه أصر في خطابه األســــبوعي 
على أن »وقف النزيف ال يكاد يكفي، 
وأضاف »نــــدرك أنه مازال أمامنا 
الكثير مما يجب عمله بالتعاون مع 
التي  القواعد  العالم لتعزيز  دول 
حتكم أسواق املال وضمان أال جند 
أنفسنا مجددا في الوضع احلرج 
الذي وجدنا أنفسنا فيه منذ عام 

واحد فقط«.
اللجنة  من جهة أخرى، بدأت 
التي أنشأها الكونغرس األميركي 
للتحقيق في االزمة املالية أعمالها 
رسميا االسبوع املاضي بعد مرور 

ســــنة على انهيار مصرف ليمان 
براذرز.

وتضــــم اللجنة املســــتقلة 10 
أشــــخاص اختيروا لكفاءاتهم في 
مجال املال، وقــــد عينت األكثرية 
منهــــم  ســــتة  الدميوقراطيــــة 
واجلمهوريون أربعة، وســــتعمل 
اللجنــــة على غــــرار اللجنة التي 
تشكلت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 
2001.وســــتنظم جلسات استماع 
عامة وأمهلت 18 شهرا للبحث في 
أسباب اخطر ركود اقتصادي منذ 
أزمة الثالثينيــــات، على ان تقدم 
أزمات  توصيات لتجنب حصول 
أخرى، وميكنها بالتالي ابالغ وزارة 
العدل بكل انتهاك للقانون من جانب 

املؤسسات او اإلفراد.

لجنة التحقيق في األزمة المالية العالمية وتداعياتها بدأت أعمالها األسبوع الماضي

أوباما يدعو إلى تأسيس هيئة لحماية المستهلك ويتعهد بمواصلة العمل لتجاوز »األزمة«

جلنة التحقيق في األزمة املالية العاملية تباشر أعمالها بعد مرور عام على انهيار ليمان براذرزالرئيس األميركي باراك أوباما

النمو االقتصادي الصيني بلغ 7.9% خالل الربع الثاني

»المركزي الصيني« يبدي رضاه عن النمو االقتصادي
بكنيـ  رويترز: قال البنك املركزي الصيني انه 
أبلى بالء حسنا في النهوض بالنمو االقتصادي 
وسيواصل تطبيق سياســــات دعم النمو كما 
وضعتها القيادة العليا للبالد في اجتماع هذا 
االسبوع. وقال بنك الشعب الصيني في بيان 
مبوقعه على االنترنت »بعثنا بإشارات في الوقت 
املناسب لتأكيد النمو االقتصادي وتعزيز الثقة 
في السوق ودعمنا بقوة النمو السريع واملطرد 
لالقتصاد الوطني، ولم يذكر البيان تفاصيل عن 
اجراءات السياسة النقدية في املستقبل، لكنه 
قال انه ســــتلتزم باملبادئ التوجيهية للقيادة 
الصينية«. وكان احلزب الشيوعي احلاكم قال 
امس االول في نهاية اجتماع سياســــي مهم ان 
الصني ستواصل تطبيق سياسة نقدية »ميسرة 

على نحو مالئم« نظرا ألن التعافي االقتصادي لم 
يرسخ بعد، وبشكل منفصل قال كبير اقتصاديي 
املكتب الوطني لالحصــــاءات ياو جينجيوان 
ان اقتصاد الصني سيتمكن من حتقيق النمو 
املستهدف عند 8% هذا العام لكن على البلد أال 

يركن إلجنازاته، اذ التزال هناك مشكالت.
وابلغ ياو منتدى في شــــنغهاي ان قاعدة 
التعافي االقتصادي الصيني التزال غير مستقرة 
وثمة الكثير من أوجــــه عدم التيقن، وحددت 
السلطات هدفا لنمو الناجت احمللي االجمالي عند 
8% هذا العام وهو ما يقول معظم االقتصاديني 
انه في املتناول نظرا ألن النمو السنوي بلغ %7.9 
في الربع الثاني من العام ويبدو مرشحا للتسارع 

على اساس سنوي في النصف الثاني.

ستروس ـ كان: اختالالت التوازن العالمي أولوية لدى مجموعة العشرين

»صندوق النقد« يوافق نهائيًا على بيع 403 أطنان من الذهب
ـ أ.ف.پ: وافق  واشـــنطن 
مجلـــس ادارة صندوق النقد 
الدولـــي، اعلى هيئـــة التخاذ 
القرار في هذه املؤسسة النقدية، 
بصورة نهائية على بيع اكثر من 
403 اطنان من الذهب لتمويل 

قروض للبلدان الفقيرة. 
وقد قررت عملية البيع هذه 
الدول االعضاء في ربيع 2008، 
لتعومي امـــوال صندوق النقد 
الدولي كما اعلن آنذاك، ومتكينه 
من تنويع مصادر مداخيله، ثم 
قررت البلدان الغنية والناشئة 
في مجموعة العشرين خالل 
قمة عقدتها في لندن في ابريل، 
حتويل عائدات مبيعات الذهب 
هذه الى قروض بشروط مجزية 

للبلدان الفقيرة.
 وقال املدير العام للصندوق 
دومينيـــك ســـتروس- كان 
انه »ملن دواعي ســـروري ان 
يعطي مجلس االدارة موافقته 
الســـاحقة على بيع كمية من 
الذهب لدى الصندوق لتأمني 
قاعدة سليمة على املدى البعيد 
لتمويل صندوق النقد الدولي 
ومتكيننا من تسريع القروض 
الضرورية املتساهلة مع البلدان 

الفقيرة«.
وأضاف ان »عمليات البيع 
هذه ستجرى بطريقة مسؤولة 
وشفافة بحيث تتجنب حصول 
اي اضطراب في سوق الذهب، 
وقد قرر صندوق النقد الدولي 
في الواقع ان يبيع في مرحلة 
أولى فقـــط »الـــى املصارف 
املركزية وأقطاب القطاع العام 

اذا كان هؤالء األقطاب مهتمني 
بذلك«. واوضح صندوق النقد 
ان املبيعات ستؤثر على األسعار 
الن هذا الذهب سينتقل من قطب 

عام الى آخر.
 وفي مرحلة ثانية، اذا لم 
يبد الشارون العامون مزيدا من 
االهتمام »فان بيع الذهب ميكن 
ان يتم في األســـواق بطريقة 
زمنية مبرمجة«، من خالل اتباع 

املبادئ التي تطبقها املصارف 
املركزية، وسيضطر الصندوق 
الـــى حتديد حجـــم املبيعات 
وفق السقف الذي حددته هذه 
املصارف املركزية والبالغ في 
الوقت الراهن 400 طن سنويا 
في االجمال للسنوات اخلمس 

املقبلة. 
وينوي صندوق النقد ايضا 
»ابالغ االســـواق قبـــل البدء 

بأي عملية بيع في االسواق« 
و»الكشف بصورة منتظمة عن 
تقدم عمليات البيع، وفي يوليو، 
اعلن صندوق النقد انه سيرفع 
قروضه الى البلدان الفقيرة الى 
17 مليـــار دوالر بحلول العام 
2014، منها ثمانية مليارات في 
الســـنتني املقبلتني، في مقابل 
مليار دوالر في املتوسط بني 
2006 و2008 وثالثة مليارات 

دوالر فـــي الفصـــل االول من 
 .2009

وقرر ايضا ان يلغي حتى 
نهاية 2011 الفوائد املترتبة على 
هذه البلدان وان يعدل إجراءات 
هذه القروض لتسهيل منحها 
وزيـــادة ســـقفها، ولم يطرح 
صندوق النقـــد تقديرات عن 
املبالغ التي ينوي جمعها من 
هذه املبيعات. لكن اذا استمرت 
أســـعار الذهب علـــى حالها، 
والقريبة من رقهما القياســـي 
التاريخي، فإنها ميكن ان تؤمن 

له اكثر من 13 مليار دوالر.
 من جهـــة أخـــري طالب 
دومينيك ستروس-كان من قادة 
مجموعة العشرين ان يجعلوا 
من االختالالت العاملية واحدة 
من أولوياتهم خـــالل قمتهم 
املقبلة في 24 و25 ســـبتمبر، 
مؤكدا على انه »من الضروري 
النمو  الى  التـــوازن  ان نعيد 
وزيادة االستهالك الى االسواق 
الناشئة حتى نحصل على منو 

كاف في املدى القصير«. 
وأضاف ان »من الضروري 
ايضا حتديد منوذج النمو على 
املدى البعيـــد«، وقال ان على 
العشـــرين تكريس  مجموعة 
كل قواها من اجل هذه املسألة، 
وسيجتمع قادة بلدان مجموعة 
العشرين في 24 و25 سبتمبر 
في بيتسبور )بنسلفانيا، شرق 
الواليـــات املتحدة( ملناقشـــة 
اخلطـــوات التاليـــة للتدابير 
التي اتخذوها ملعاجلة االزمة 

االقتصادية العاملية.

صندوق النقد يسعى لتمويل قروض للبلدان الفقيرة من خالل بيع 403 أطنان من الذهب

»القصيبي« توجه دعوى قضائية باالحتيال
بحق وحدة لمجموعة سعد في سويسرا

المؤتمر الدولي األول للمستثمرات
 ينعقد في أكتوبر المقبل بالمغرب

زيورخـ  رويترز: أفادت صحيفة ال تريبون دو 
جنيڤ السويسرية أن مجموعة القصيبي العائلية 
املثقلة بالديون أقامت دعوى قضائية بحق الوحدة 
السويسرية ملجموعة ســـعد السعودية املتعثرة 

تتهمها فيها باالحتيال.
 وأضافت الصحيفة في تقرير لم تنســـبه إلى 
مصدر أنه جرى تفتيش مكاتب ســـعد للخدمات 
املالية في جنيڤ، وامتنع متحدث باسم مجموعة 
سعد مقيم في لندن عن التعقيب على التقرير في 
حني لم يتسن على الفور االتصال مبتحدثة باسم 

مجموعة القصيبي.
 وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه 
ومجموعة سعد تخلفتا عن سداد ديون في وقت 

سابق هذا العام وتعتبر جهودهما إلعادة الهيكلة 
أكبر ضربة مالية تتعرض لها دول اخلليج العربية 

منذ تفجر األزمة العاملية.
 كما تخوض سعد والقصيبي معركة قضائية 
في الواليات املتحدة بعد التعثر في ســـداد ديون 
ويحذر مصرفيون من أن التكلفة اإلجمالية خلفض 
قيمة األصـــول املترتبة على ذلك قد تصل إلى 22 

مليار دوالر وتؤثر على حوالي 120 بنكا.
 وبحســـب وثائق قضائيـــة تتضمن الدعوى 
األميركيـــة مزاعم عن مخالفات قروض مبا قيمته 
عشرة مليارات دوالر، ويعد رجل األعمال السعودي 
معن الصانع رئيس مجموعة سعد أحد أغنى أغنياء 

العالم.

الدار البيضـــاء ـ أ.ش.أ: يعقد في الصخيرات 
باملغرب خالل الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر املقبل 
املؤمتـــر الدولي األول للمســـتثمرات العربيات، 
ويهدف املؤمتر الذي ينظمه احتاد املســـتثمرات 
العربيات من خالل ممثليته باملغرب، إلى وضع 
حلول بديلة، وحتديد فرص استثمارية جديدة، 
مع وضع مخطط لتوســـيع مجال االستثمارات 

اخلاصة بالعنصر النسوي.
وذكر املنظمون، في بيان نقلته وكالة االنباء 
املغربية، أن احتاد املستثمرات العربيات يسعى 
أيضا إلـــى بلورة اســـتراتيجية جديدة من أجل 
تطوير االســـتثمارات اخلاصة بالنســـاء خالل 
أشـــغال هذا املؤمتر الذي يهدف، كذلك، إلى بحث 
الوضع االقتصادي بالعالم العربي في ضوء األزمة 

االقتصادية العاملية.

كما يشكل املؤمتر مناسبة لوضع آليات متكن 
من خلق شـــبكات التضامن والتنسيق وتبادل 
التجارب، مع حث الفاعلني االقتصاديني واملاليني 
على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي التخاذ 
تدابير تهدف إلى تطوير وتشـــجيع االســـتثمار 
وإحداث املقاوالت، ويشارك في هذا املؤمتر ممثلو 
البلدان العربية األعضاء في االحتاد وشخصيات 
مـــن العالم العربي، إضافـــة إلى ممثلي منظمات 

دولية.
جتدر اإلشـــارة إلى أن االحتاد يضم حاليا في 
عضويته 16 بلدا عربيا هي مصر واملغرب واألردن 
واإلمارات العربية املتحـــدة والبحرين وتونس 
واجلزائر واململكة العربية السعودية والسودان 
وسورية وقطر والكويت ولبنان وليبيا والعراق 

واليمن.

الدوالر يسجل أدنى مستوى له أمام اليورو في عام والنفط إلى 72 دوالرًا للبرميل

»الوساطة«: العقار األميركي يواصل  انتعاشه ويصعد باألسهم ألعلى مستوى في 11 أسبوعًا
قال التقرير األسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية 
في رصده لحركة أســـواق المال العالمية ان التوقعات بعودة 
االنتعاش باتت تتعزز مع بداية عودة سوق العقار األميركي 
لالنتعاش حيث ارتفع عدد المســـاكن الجديدة في أغسطس 
بنســـبة 1.5 % وهو ما دعم صعود أســـواق األسهم األميركية 
خالل األسبوع في حين استمر تراجع الدوالر ليبلغ مستوى 
1.47 امام اليورو وارتفع النفط الى مستوى 72 دوالرا للبرميل 

وسجل الذهب اعلى مستوى له على اإلطالق. 
وجاء صدور هذه البيانات االيجابية عن ســـوق العقار مع 
تصريح رئيس البنك الدولي بأن االقتصاد العالمي ســـيعود 
لالنتعـــاش في منتصف 2010 وقبيـــل اجتماع دول مجموعة 
العشـــرين التي يبدو انها مصممة على االســـتمرار في دعم 
االقتصاد العالمي ولن تتخذ أي خطوات بشـــأن البدء بتنفيذ 
سياســـات الخروج من برامج الدعم االقتصادي قريبا. وكان 
الرئيس األميركي قد اعاد ترشـــيح بن برنانكي لفترة ثانية 
كمحافـــظ لمجلس االحتياط الفيدرالـــي في خطوة تؤكد ثقة 
الرئيس األميركي في برنامج عمل مجلس االحتياط الذي عمل 
على التدخل إلنقاذ البنوك والشركات المالية المتعثرة وقام 

بضخ مليارات من الدوالرات لدعم االقتصاد ومنع 
حدوث كارثة اقتصادية. 

حركة األسهم

وكانت أســـواق األسهم األميركية 
قد أغلقت على صعود يوم الجمعة 
مع صعود أسهم بروكتر اند جامبل 
وشـــركات بناء المنازل الرئيسية 
مدعومة بتقييمات ايجابية لشركات 
السمسرة وآمال المستثمرين في ان 
االنتعاش االقتصادي سيكون قويا 
بدرجة تكفي لدعم أرباح الشركات. 

وسجل مؤشر داو جونز اعلى مستوى 
له في 11 اسبوعا وختم افضل اسبوع 

له في شهرين. 
وارتفع مؤشـــر داو جونز الصناعي 

السهم الشـــركات األميركية الكبرى 36.28 
نقطة أي ما يعـــادل 0.37% ليصل عند االغالق 

الى 9820.20 نقطة. 
وفي أسواق الصرف العالمية ارتفع سعر 
الدوالر أمام العمالت الرئيسية يوم الجمعة 
متجاوزا أدنى مستوياته أمام اليورو في 
عام مع تراجـــع االقبال على المخاطر 
الذي خفض الطلب على العمالت ذات 

العائد المرتفع.
وكان الـــدوالر قد تراجع بدرجة 
كبيرة منذ مارس الماضي مع تحول 
التي  الى االصـــول  المســـتثمرين 
يعتبرونها تنطوي على مخاطر أكبر 
وسط تزايد الدالئل على أن االقتصاد 

العالمي في طريقه لالنتعاش. 
وواصل الدوالر خسائره هذا االسبوع 
مع ارتفاع أسعار االسهم والسلع. وانخفض 
سعر اليورو يوم الجمعة بنسبة 0.2% عن 
سعر اقفاله في نيويورك يوم الخميس ليسجل 

1.4705 اعلى مستوياته خالل عام امام الدوالر.

وفي أســـواق النفط العالمية انخفض ســـعر النفط الخام 
األميركي في العقود اآلجلة لتسليم شهر أكتوبر عند التسوية 
يوم الجمعة مع صعود الدوالر وتوقف اسواق النفط اللتقاط 
االنفـــاس بعد ان قفزت متخطية حـــد 70 دوالرا للبرميل هذا 

االسبوع. 
وعند التسوية في بورصة نيويورك التجارية نايمكس يوم 
الجمعة هبط سعر الخام األميركي الخفيف لتسليم اكتوبر 43 
ســـنتا او 0.59% الى 72.04 دوالرا للبرميل بعد ان تقلب في 

نطاق من 71.27 دوالرا الى 72.66 دوالرا.
وفي أسواق المعادن الثمينة ختمت العقود اآلجلة للذهب 
في نيويورك التعامل منخفضة يوم الجمعة بفعل عمليات بيع 
لجني االرباح في ختام اسبوع متقلب قفز فيه المعدن النفيس 
الى أعلى مســـتوى له على االطالق 1030.80 دوالرا لالونصة 
اذ عزز هبوط الدوالر الطلب من أجل االســـتثمار . وفي قسم 
كومكس من بورصة نيويورك التجارية نايمكس بلغ ســـعر 
عقود الذهب لشهر ديســـمبر عند التسوية 1010.30 دوالرات 
لالونصة منخفضا 3.20 دوالرات وفي المعامالت الفورية بلغ 

سعر الذهب 1009 دوالرات لالونصة الجمعة.


