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 االحتاد األوروبي يعزز اإلشراف على القطاع املالي

 «المركزي األلماني»: ١٥ مليار يورو قرض لصندوق النقد الدولي 

 االتحاد األوروبي ينشئ نظام مراقبة لإلشراف على القطاع المالي في أوروبا 

 «هيوسونج جروب» تستحوذ على «هاينكس»

 «اتحاد الصناعات»: االقتصاد البريطاني يتعافى ببطء أوائل ٢٠١٠

 «المركزي الصيني»: باإلمكان تحمل
  معدل تضخم فوق الـ ٢٪ 

 ٥٠ مليون دوالر قرض للشركة الكويتية 
للطاقة من البنك الدولي

 سيئولـ  د.ب.ا: أكدت شركة هيوسوجن جروب الكورية 
اجلنوبية العمالقة امس تقدمي عرض لشـــراء ٢٨٪ من 
أشهم شـــركة الرقائق اإللكترونية الكورية اجلنوبية 

أيضا هاينكس.
  كانت وكالة «يونهـــاب» الكورية اجلنوبية لألنباء 
نقلت أمـــس عن مصادر في «كوريا إكستشـــنج بنك» 
الكوري القول إن هيوســـوجن هي الوحيدة التي قدمت 
عرضا بعد إعالن مجموعة من دائني هاينكس عرضها 

للبيع جزئيا.
  واعلنت هيوســـوجن عن العرض عبر بيان رســـمي 
موجه إلى هيئة ســـوق املال في سيئول بعد أن طلبت 

إدارة بورصة كوريا اجلنوبية لألوراق املالية من الشركة 
إعالن موقفها بشأن التقارير اإلعالمية عن عرض شراء 
هاينكس. تصل القيمة اإلجمالية ألصول هيوســـوجن 
إلى ٤٫٨ تريليونات وون (٧٫٠٣ مليارات دوالر) لتحتل 
املركز ٣٠ في قائمة أكبر الشركات في كوريا اجلنوبية، 
في حني تقدر القيمة اإلجمالية ألصول هاينكس بحوالي 

١٣٫٣٨ تريليون وون.
  يســـعى مصرف كوريا إكستشـــنج بنك وغيره من 
الدائنني اآلخرين إلى بيع ٢٨٪ من أسهم هاينكس وهي 
ثاني أكبر شركة للرقائق اإللكترونية في العالم. تقدر 
قيمـــة الصفقة بحوالـــي ٣٫٦٥ تريليونات وون (٣٫٠٤ 

مليارات دوالر). جاء عرض هيوسوجن في اليوم األخير 
لتلقي عروض الشـــراء أمـــس. كان الدائنون دعوا ٤٣ 
شـــركة لتقدمي عروض لشراء أســـهم هاينكس. ووفقا 
خلطط البنك، سيتم اإلعالن عن العرض الفائز بنهاية 

نوفمبر املقبل.
  كانت مجموعة بنوك تدخلت منذ ٨ ســـنوات إلنقاذ 
هاينكس من االنهيار في اعقاب االنخفاض احلاد ألسعار 
رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (دي رام) 
وهي املنتج الرئيسي للشركة. وفي عام ٢٠٠٥ تخلصت 
هاينكس من سيطرة الدائنني في اعقاب سداد جزء من 

الديون، وحتويل اجلزء الباقي إلى أسهم.

 لنــــدن ـ كونــــا: حــــذر احتاد 
البريطانيــــة امس  الصناعــــات 
من انخفــــاض وتيــــرة التعافي 
االقتصــــادي في بريطانيا مطلع 
العام املقبل مع انخفاض الطلب 
في أعقاب الرفع املزمع لضريبة 

القيمة املضافة.
  وفــــي الوقت الــــذي ارتفعت 
التوقعات بالنسبة لبقية هذا العام 
مع توقع ان يسجل الربع االخير 
من عام ٢٠٠٩ منوا مقداره ٠٫٤٪ 
قالت جماعات الضغط االقتصادي 
ان العام اجلديــــد ميكن ان يبدأ 

مبعدل منو مقداره ٠٫١٪ فقط.

  واضاف االحتاد انه من املرجح 
أن يقوم املستهلك بعملية االنفاق 
قبل ان حتدث نتائج عكسية بسبب 

خفض ضريبة القيمة املضافة.
  وتعليقا على أحدث التوقعات 
االقتصادية لالحتاد قال ريتشارد 
المبرت مديــــر احتاد الصناعات 
البريطانية انه ليس هناك على 
ما يبدو «اشارة واضحة» لتحقيق 

منو قوي في عام ٢٠١٠.
  وأضاف «ان التوقعات آخذة في 
التحسن حيث تستمد بريطانيا 
قوتها من سياسة التيسير الكمي 
وضعف اجلنيه وانتعاش االقتصاد 

العاملي» موضحا انه «على الرغم 
من أن النمو في هذا الربع ينبغي 
ان ميثل انتهاء فترة الركود اال ان 
الظروف في اململكة املتحدة ستظل 
صعبة لبعض الوقت ومن الصعب 
أن نرى مصدر منو الطلب». وبعد 
خمسة ارباع متتالية من االنكماش 
يتوقع االحتاد ان ينكمش الناجت 
احمللي إلجمالي بنسبة ٤٫٣٪ عام 
٢٠٠٩ وينمو مبعدل ٠٫٩٪في عام 
٢٠١٠. وتوقع االحتاد ارتفاع نسبة 
البطالة في بريطانيا الى حوالي 
ثالثة ماليني عاطل في الربع الثاني 

من عام ٢٠١٠.  

 بكنيـ  رويترز: نقل موقع اإلذاعة الصينية على 
االنترنت عن محافظ البنك املركزي الصيني قوله 
امـــس إن بامكان الصني حتمل معدل تضخم يزيد 
عن ٢٪ في أسعار املستهلكني الن البالد التزال في 

مرحلة منو.
  وقال تشو شياو تشوان في مقابلة مع املوقع 
«بشـــكل عام تأمل الدول املتقدمة استهداف معدل 
تضخم يبلغ ٢٪ وهو ما يعني أال تتجاوز زيادات 

األسعار كل عام ٢٪.  »لكن بالنسبة للدول النامية 
واالقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية فمن املمكن 
بشكل عام أن يكون املعدل املستهدف أعلى قليال من 

مثيله في الدول القائمة على اقتصاد  السوق».
  وانخفضت أسعار املستهلكني في الصني ١٫٢٪ في 
اغسطس مقارنة مع نفس الشهر من العام املاضي 
ولكـــن كثيرا من االقتصاديـــني يتوقعون ارتفاع 

التضخم مرة أخرى قرب نهاية العام احلالي. 

 واشنطنـ  رويترز: قالت مؤسسة التمويل الدولية، 
ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع اخلاص، أمس إنها 
ستقدم قرضا بقيمة ٥٠ مليون دوالر للشركة الكويتية 
للطاقة ملساعدتها في تطوير أصولها للنفط والغاز 

الطبيعي في مصر واليمن.
  وســــتدعم أموال مؤسســــة التمويل االكتشافات 
النفطية التي حققتها الشــــركة الكويتية للطاقة في 
مصر مؤخرا وإجراء املزيد من عمليات التنقيب في 

اليمن.
  وشهدت مصر واليمن ركودا او تراجعا في إنتاج 

النفط في السنوات القليلة املاضية.
  وسترفع الشــــركة الكويتية للطاقة إنتاجها من 

النفط والغاز حتى ميكن للقطاع أن يستمر في توفير 
وظائف واحتياطيات من العملة األجنبية وإيرادات 

للحكومة في كل من البلدين.
  وقــــال الرئيس العاملي للنفط والغاز مبؤسســــة 
التمويل الدولية النس كريست «تتيح هذه العملية 
فرصة فريدة ملؤسســــة التمويــــل الدولية لدعم فئة 
جديدة من شركات النفط والغاز احمللية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا التي تتوسع إقليميا وتوفر 

فرص عمل وإيرادات قيمة للحكومات».
  وقالت الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للطاقة 
ســــارة أكبر إن التمويل من املؤسسة سيساعد «في 

هذه املرحلة املبكرة من منو شركتنا». 

 بروكسلـ  كونا: تبنى االحتاد 
األوروبـــي اول من امس رزمة 
اجراءات تنص على انشاء نظام 
جديد للرقابة يتمتع بســـلطة 
قانونية بهدف تعزيز االشراف 

على القطاع املالي في أوروبا.
  وقال مفوض االحتاد األوروبي 
الداخلية  لشـــؤون االســـواق 
واخلدمات تشـــارلي ماكريفي 
خالل مؤمتر صحافي مشترك ان 
رزمة االجراءات تهدف الى تعزيز 
املالي داخل االحتاد  االستقرار 
األوروبي من اجل ضمان تطبيق 
نفس القواعد الفنية االساسية 
وحتديد املخاطـــر في مرحلة 
مبكرة واتاحة الفرصة من اجل 
العمل بشكل اكثر ايجابية في 

املواقف الطارئة.
  واضاف ان هذه الرزمة متثل 
حال قويا وســـريعا من جانب 
املفوضية األوروبية لسد القصور 
في مجال االشراف املالي بأوروبا 
واملساعدة على عدم تكرار ازمات 
فـــي املســـتقبل. وحث  مالية 
ماكريفي مجلس وزراء االحتاد 
األوروبـــي والبرملان األوروبي 
على سرعة تبني زرمة االجراءات 
من اجل بدء تشـــكيل الهيئات 
اجلديدة في عام ٢٠١٠. من جانبه، 
قال مفوض االحتاد األوروبي 

وقع مع البنك املركزي االملاني 
اتفاقا «يقدم البنك مبوجبه ما 
يعادل ١٥ مليار يورو (نحو ٢٢ 
مليـــار دوالر) لصندوق النقد 
الدولي». واوضح البيان ان هذا 
االتفاق يأتي فـــي اطار الوعد 
الذي قطعـــه االحتاد االوروبي 
مطلع الشـــهر اجلاري بتمويل 
صندوق النقد مببغ يصل الى 
١٢٥ مليار يورو ليعزز قدراته 
علـــى تقـــدمي قـــروض. واكد 
الصنـــدوق ان «توقيع االتفاق 
مع البنك املركزي االملاني يعني 
ان الصندوق ميكن ان يضيف 
املبلغ الى موارده املتوافرة اصال 
مبوجب اتفاقات االقراض املوقعة 
مع دول اخرى». واضاف ان هذه 
الهيئة املاليـــة العاملية ميكنها 
تقدمي مساعدة «سريعة وفعالة» 
مليزان املدفوعات لدولها االعضاء. 
ويأتي هذا االعالن قبل يومني من 
بدء قمة مجموعة العشرين في 
بيتسبرغ في والية بنسلفانيا 
الواليـــات املتحدة).  (شـــرق 
وقال الصندوق ان هذا القرض 
يساهم في زيادة موارده التي 
الكبرى  الدول املتطورة  اقرت 
والناشـــئة مبدأها خالل القمة 
ابريل  التي عقدت في  السابقة 

في لندن. 

للشؤون االقتصادية والنقدية 
يواكني املونيا خـــالل املؤمتر 
الصحافي املشترك ان احد اسباب 
حدوث االزمة املالية يتمثل في 
غياب وجود هيئة مسؤولة عن 
االشـــراف وابعاد املخاطر عن 
املالي بأكمله. ووصف  النظام 
املونيا رزمـــة االجراءات بانها 
تشكل انطالقة كبيرة في مسيرة 
االحتاد األوروبـــي. وتتضمن 
رزمة االجراءات تشكيل جلنة 
أوروبية للتحذير من املخاطر 

بهدف مراقبة وتقييم املخاطر 
على استقرار النظام املالي بأكمله 
باالضافة الى اقامة نظام أوروبي 
للمراقبني املاليني يكلف مبهمة 
االشراف على املؤسسات املالية 
الفردية. ومن ناحية أخرى، اعلن 
صندوق النقد الدولي اول من 
امس ان البنك املركزي االملاني 
منحه قرضا بقيمـــة ١٥ مليار 
يورو لزيادة موارده في مواجهة 

االزمة االقتصادية العاملية.
  وقال الصندوق في بيان انه 

 اقتصاد نيوزيلندا يخرج من دائرة الركود
  ويلنغتون ـ د.ب.أ: كشفت بيانات رسمية صدرت امس 
ــرة الركود التي دخلها  ــاد نيوزيلندا خرج من دائ ان اقتص
ــام املاضي. وقال مكتب إحصاء  ــه منذ بداية الع بعد انكماش
ــه بحجم  ــاط االقتصادي الذي يتم قياس نيوزيلندا إن النش
الناجت احمللي اإلجمالي ازداد بنسبة طفيفة بلغت أقل من ٠٫١٪ 
خالل األشهر الثالثة املنتهية في ٣٠ يونيو املاضي وذلك بعد 
انكماش دام خمسة فصول متتالية. وحذر وزير املالية بيل 
ــكل طفيف للغاية وقد  إنغليش من أن النمو كان إيجابيا بش
ــاش مجددا، لكنه قال إن االقتصاد يبدو وكأنه  يعود االنكم

«قد وصل إلى أقصى درجات التراجع وأنه مستقر». 

 ألمانيا: مجتمع المال واألعمال في لندن
  يقاوم وضع قواعد صارمة للسوق

  
  برلنيـ  رويترز: قال وزير املالية األملاني بير شتاينبروك 
قبل يوم من اجتماع قمة مجموعة العشرين في الواليات 
املتحدة إن مجتمع املال واألعمال في لندن يبذل قصارى 

جهده ملنع صدور قواعد أشد صرامة للسوق املالية.
  وقال شتاينبروك ملجلة شتيرن في مقابلة نشرتها امس 
«من الواضح أن هناك جماعة ضغط في لندن تبذل أقصى 
ــعها للدفاع عن مميزاتها التنافسية». وأضاف أن  ما بوس
بريطانيا متر بوقت صعب للغاية «على أقل تقدير» في وضع 

قواعد أشد صرامة لتنظيم عمل صناديق التحوط. 

 تذبذب أسعار النفط حول الـ ٧٠ دوالراً للبرميل 

 وزير النفط والوفد املرافق له خالل زيارة مشروع مصفاة «نغي سون» 

 خام النفط يتراجع إلى ٧١٫٣٢ دوالراً للبرميل 
 سنغافورة ـ أ.ف.پ: شهدت 
اسعار برميل النفط تراجعا في 
املبادالت االلكترونية اآلسيوية 
االربعاء بسبب جني ارباح، غير 
انها ظلت فوق ٧١ دوالرا وذلك 
العشــــرين،  قبل قمة مجموعة 

بحسب محللني.
املبــــادالت الصباحية    وفي 
تراجع سعر برميل اخلام املرجعي 
اخلفيف (ســــويت اليت كرود) 
تســــليم نوفمبر ٤٤ سنتا عند 
فــــي حني تراجع  ٧١٫٣٢ دوالرا 
خام بحر الشمال (برنت) تسليم 
نوفمبر ٥٩ ســــنتا عند ٦٩٫٩٤ 
دوالرا. وكانــــت اســــعار اخلام 
شــــهدت زيادة واضحة الثالثاء 
لتربو على ٧١ دوالرا في سوق 
حفزه ضعف الدوالر وذلك عشية 
التقرير االسبوعي عن املخزونات 
االميركية. وأنهى برميل اخلام 
املرجعــــي اخلفيــــف تــــداوالت 
الثالثاء في سوق نيويورك عند 
٧١٫٥٥ دوالرا مرتفعا ١٫٨٤ دوالر 
مقارنة بإغالق االثنني. وقبل قمة 
مجموعة العشرين نهاية االسبوع 
التي ستنظر في  في بيستبرغ 
العاملي تنتظر  وضع االقتصاد 
اسواق النفط اجنالء امرين مهمني 
االربعــــاء بينهما نهاية اجتماع 
االحتياطي الفيدرالي االميركي.

  أما االمر الثاني فهو نشر ارقام 
املخزونات االميركية من النفط. 
فبعد تراجعني كبيرين متتاليني 
يتوقع محللون ردا على اسئلة 
وكالة داو جونس نيوزوايرز، 
لهــــذه املخزونات  تراجعا آخر 

بنحو ١٫٥ مليون برميل. 

 ..وسلة «أوپيك» ترتفع إلى ٦٨٫٥٩ دوالراً 

 لندن ـ رويترز: قالت منظمة أوپيك امس إن متوسط أسعار سلة 
أوپيك القياسية ارتفع قليال إلى ٦٨٫٥٩ دوالرا للبرميل أمس الثالثاء 

من ٦٨٫٤٢ دوالرا يوم االثنني.
  وتضم سلة أوپيك ١٢ نوعا من النفط اخلام. وهذه اخلامات هي خام 
صحارى اجلزائري وجيراسول األجنولي واإليراني الثقيل والبصرة 
اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام 
بوني اخلفيف النيجيري واخلـــام البحري القطري واخلام العربي 
اخلفيف الســـعودي وخام مربان االماراتي وخام ميري الفنزويلي 

وأورينت من االكوادور. 

 سيدخل حيز العمل خالل ٢٠١٣ بطاقة إنتاجية ٢٠٠ ألف برميل يومياً 

 العبداهللا يزور مشروع مصفاة «نغي سون» في ڤيتنام 

 نغي ســــون (ڤيتنام) ـ كونا: زار وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهللا 
امس موقع انشاء مشروع مصفاة بالتكامل 
مع مجمع مشترك للبتروكيماويات الواقع 

في اقليم ثانه هوا في شمال ڤيتنام.
  وكان املشــــروع قــــد اطلق فــــي ابريل 
٢٠٠٨ وذلــــك عبر تأســــيس شــــركة تضم 
شــــركة البترول الكويتية العاملية وشركة 
«ادميتســــو كوســــان» اليابانية وشــــركة 
«ميتسوي» للبتروكيماويات اليابانية وشركة 

«بيتروڤيتنام» الڤيتنامية.
  وســــيدخل مجمع مصفاة «نغي سون» 

للبتروكيماويات، وهو أكبر وأهم مشروع 
لتكرير الطاقة في ڤيتنام، بشراكة كويتية 
ـ يابانيــــة ـ ڤيتنامية حيز العمل في العام 
٢٠١٣ بطاقة انتاجية تبلغ ٢٠٠ الف برميل 
يوميا مع امكانية التوسع مستقبال وبرأسمال 
اجمالي استثماري لبناء املصفاة يبلغ ستة 

مليارات دوالر.
  واعرب الوزير، في تصريح لـ «كونا»، 
عن رضاه بســــير العمل في هذا املشــــروع 
المتام خطواته ومراحله في التواريخ احملددة 
لها. وقال الوزير «مع شركائنا الڤيتناميني 
واليابانيني سنستمر في بذل اجلهود الجناز 

خطوات املشــــروع في املواعيد احملددة لها 
ونأتي نهاية ناجحة له».

  واعتبر وزير النفظ هذا املشروع «فاحتة 
للمزيد من التعاون فــــي مجال الطاقة بني 

الكويت وڤيتنام».
  وقد استغرقت رحلة الوزير من مدينة 

هانوي الى موقع املشروع ثماني ساعات.
  وكان الوزير قد وصل االحد املاضي في 
زيارة رسمية تستغرق ستة ايام اجرى خاللها 
محادثات منفصلة مع رئيس «بتروڤيتنام» 
دينــــه ال ثانغ ووزيــــر الصناعة والتجارة 
فوهوي هوانغ والرئيس جنوين مينه تريت 

ورئيس الوزراء الڤيتنامي جنوين تان دونغ 
العام للحزب االشتراكي في  والســــكرتير 
اقليم ثانه هوا نغيويــــن فان لوي لتذليل 
العقبات امام هذا املشروع وتطوير العالقات، 
الســــيما االقتصادية وفي مجال الطاقة بني 

البلدين.
الكويت وڤيتنــــام بعالقات    وترتبــــط 
ديبلوماســــية منذ العام ١٩٧٦، وقد قدمت 
الكويت لڤيتنام خالل سنوات طويلة أكثر 
مــــن ١٠٠ مليون دوالر من املســــاعدات من 
خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية لدعم مشاريع البنية التحتية. 


