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 مجموعة العشرين عازمة على مكافحة تداعيات األزمة 

 الدوالر قُرب أقل مستوى له في عام قبل قرار مجلس االحتياطي 
 لندنـ  رويترز: حوم الدوالر قرب أضعف 
مستوياته في عام مقابل سلة عمالت امس 
قبل قــــرار مجلس االحتياطــــي االحتادي 
(املركزي األميركي) الذي يصدر في وقت 
الحق اليوم واملتوقع أن يبقي أسعار الفائدة 
عند أقل مستوياتها. وتراجع اليورو بصورة 
طفيفة عن أعلى مستوى له في عام مقابل 
الدوالر الذي بلغه في وقت سابق، ولم يكن 
للطلبيات اجلديدة في مجاالت الصناعات 
التحويلية واألنشطة اخلدمية والصناعية 
التي جاءت أفضل من املتوقع، تأثير فوري 
يذكر إذ أخذت السوق في اعتبارها بالفعل 
هذا التحسن. وارتفع الدوالر النيوزيلندي 
ألعلى مستوياته في ١٣ شهرا مقابل العملة 
األميركية بعد أن خرج االقتصاد من حالة 
الركود بصورة غير متوقعة في الربع الثاني، 
مما زاد التكهنات عن أن البنك املركزي قد 

يبدأ في رفع أسعار الفائدة أقرب مما كان 
يعتقد سابقا. وجتاوز الدوالر النيوزيلندي 
كل احلواجز ليرتفع أكثر من سنت إلى ٠٫٧٣١٥ 
دوالر اميركي في أعلى مستوى له منذ بداية 
أغسطس ٢٠٠٨ بعد أن أظهرت بيانات الناجت 
احمللي االجمالي منو االقتصاد بصورة غير 
متوقعة في الربع الثاني منهيا حالة طويلة 
من الركود. ودفع هذا املستثمرين إلى حتويل 
املزيد من األموال إلى عمالت ذات عائد أعلى 
مثل الدوالر االســــترالي بعيدا عن العملة 
األميركية مما شجع املزيد من عمليات البيع 
على املضاربة على الدوالر مقابل عمالت مثل 
اليورو والني. وانخفض مؤشر الدوالر الذي 
يقيس قيمة العملة األميركية أمام سلة من 
ست عمالت ٠٫١٪ إلى ٧٦٫٠٢٢ مقابل ٧٥٫٨٩٢ 
في وقت سابق وهو مستوى لم يتكرر منذ 

سبتمبر املاضي. 

 الصين تدعم تعاون مجموعة العشرين لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً 

 عواصـــم ـ وكاالت: عرضت الصني تقدمي 
بعض الدعم امس خلطط أميركية لبناء اقتصاد 
عاملي أكثر توازنا، في حني يسعى زعماء العالم 
لالتفاق على سبل تغذية االنتعاش الوليد ومنع 

وقوع أزمات جديدة في املستقبل.
  وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في 
الواليات املتحدة اليوم وغدا في ثالث اجتماع 
لهـــم منذ انهيار بنك ليمـــان براذرز قبل عام 
وحتول اهتمامهم اآلن من مكافحة أسوأ كساد 
منذ ثالثينيات القرن املاضي إلى مناقشة كيفية 

منع وقوعه مرة أخرى.
أميركية    وستتركز احملادثات حول خطة 
لتصحيح االختالالت االقتصادية العاملية عن 
طريق تقليص الفوائض لدى الدول املصدرة 
الكبرى مثل الصني وزيادة املدخرات في الدول 

املدينة الكبرى ومنها الواليات املتحدة.
  ويريد الرئيس األميركي باراك أوباما وضع 
إطار عمل «للتقييم املشترك» يقدم مبوجبه 
صندوق النقد الدولي توصيات بشأن حتقيق 
التوازن ملجموعة العشرين كل ستة أشهر حسب 

ورقة عمل حصلت رويترز عليها.
  وفي كلمته أمام األمم املتحدة، قال أوباما «إن 
العالم اليزال يستعيد عافيته من أسوأ أزمة 
اقتصادية يواجهها منذ الكساد العظيم»، وأشار 
الى أنه حول العالم هناك اشارات واعدة لكن 
توجد أيضا بعض الشـــكوك حول املستقبل. 
واشار انه ســـيعمل خالل قمة العشرين في 
بيتسبرغ مع أكبر اقتصادات العالم لتحديد 
مسار لنمو اقتصادي متوازن ومستدام، مما 
يعني استمرار اليقظة حتى يعود كل من فقد 

وظيفته للعمل.
  وقالت وزارة اخلارجية الصينية «نوافق 
على ان تعزز الدول سياسات تنسيق اقتصادها 
الكلي وأن تعمل معا على حتقيق تنمية متوازنة 

ومستمرة في االقتصاد العاملي».
  لكن بدا انها أقل ثقة بشـــأن عمل سياسي 
منسق وملموس قائلة ان توصيات املؤسسات 
املالية العاملية يجب ان تكون مجرد مرجعية 
وان الدول يجب ان حتدد بنفسها سياساتها 

االقتصادية حسب ظروف كل دولة.
  ويقول احملللون إن خطة أوباما ســـتقابل 
مبعارضة مـــن جانب الصني إذا انطوت على 

ما يهدد النمو االقتصادي.
  وعلى الصعيد ذاته، قال مستشار كبير في 
البيت األبيض قبل قمة مجموعة العشـــرين 
التي تعقد هذا األسبوع، إن الواليات املتحدة 
التزال تعمل للتوصل إلى اتفاق مع شركائها 

في املجموعة من أجل االلغاء التدريجي لدعم 
الوقود األحفوري.

  وقال مايكل فورمان نائب مستشار األمن 
القومي وكبير مساعدي الرئيس باراك أوباما 
لشؤون مجموعة العشرين ان واشنطن تأمل 
التوصل التفاق بشأن املسألة في قمة بيتسبرج 

التي تبدأ اليوم.
  وأبلغ فورمان الصحافيني في تصريحات 
حظر نشرها «حتى طرحنا على الطاولة الرغبة 
في ابرام اتفاق لاللغاء التدريجي لدعم الوقود 
األحفـــوري، نعمل بالتعاون مـــع باقي دول 
املجموعة لنرى إن كان بإمكاننا التوصل التفاق 

يسهم مساهمة كبيرة في هذا االجتاه».
  وقال رئيس املفوضية األوروبية جوزيه 
مانويل باروزو في بيـــان «هدفنا هو حماية 
دافعـــي الضرائب ومنع تكرار األيام الصعبة 
في خريـــف ٢٠٠٨ عندما اضطرت احلكومات 

لضخ املليارات في القطاع املصرفي».
  وأضاف «النظام األوروبـــي ميكنه كذلك 
أن يلهم النظام العاملي وســـنناقش ذلك في 

بيتسبرج».
  من ناحية اخرى دعا رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهان ســـينغ امس الـــدول االعضاء في 
مجموعة العشرين، الى توجيه «رسالة قوية» 
ضد احلمائية عشية القمة التي ستضم الدول 

الغنية والناشئة في بيتسبرغ.
  وقال في بيان قبل مغادرة العاصمة الهندية 
متوجها الى الواليات املتحدة ان الهند «تريد 
بعث رسالة قوية في بيتسبرغ ضد احلمائية 
على كافة اشكالها في جتارة السلع واخلدمات 

واالستثمارات وتدفق االموال».
  واضاف ان االقتصاد العاملي «اظهر بوادر 
حتسن» منذ بدء االزمة املالية «لكننا لم نخرج 

بعد من النفق».
  وسيدعو سينغ خالل قمة مجموعة العشرين 
الى «عودة النمو» واستقرار القطاعات املالية 
في اقتصاد الدول النامية وهما محرك التجارة 
وتدفـــق االموال واالســـتثمارات فـــي الدول 

الناشئة.
  واكد انه «حتى ان شهد منونا االقتصادي 
تباطؤا في ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بـ ٦٫٧٪ فإن الهند تشارك 

في قمة بيتسبرغ بكل ثقة».
  واوضح ان «منونا رهن بالطلب الداخلي 
اساســـا ومعدل االدخار لدينا متني» ونسبة 
الســـيولة حتســـنت والهنـــد «دولة جتذب 

االستثمارات».
  وتقدر توقعات النمو في الهند هذه السنة 

بـ «اكثر من ٦٪» بعيدا عن نسبة ٩٪ السنوية 
التي اعلن عنها في السنوات الثالث التي سبقت 

بدء االزمة االقتصادية العاملية.
  واعلن البنك الدولـــي الثالثاء املاضي ان 
مجلس االدارة وافق على قروض للهند تزيد 
عن اربعة مليارات دوالر منها ملياران لدعم 

النظام املصرفي.
  ومنح البنك الدولي إلعادة االعمار والتنمية 
القرض الرئيســـي للدولة الهندية للســـماح 
لها بـ «مواصلـــة تطبيق برنامجها للنهوض 
االقتصـــادي» وخصوصا «تقـــدمي دعم مالي 

للمصارف العامة».
  وفي السياق، اعتبر رئيسا الوزراء االيطالي 
سيلفيو برلســـكوني واالسترالي كيفني رود 
أن محاربة املضاربات املالية ينبغي أن تكون 
لهـــا أولوية في قمة مجموعة العشـــرين في 
بيتسبرج، وشددا على ضرورة وضع املزيد 

من القواعد الشفافة .
  وذكـــر بيان صـــادر عن رئاســـة الوزراء 
االيطاليـــة ان هذا املضمون جاء في رســـالة 
لرئيس احلكومـــة االيطالية وكيفني رود الى 
الرئيس األميركي باراك أوباما، طالبا فيها مبزيد 
من القواعد الشـــفافة والفعالة إذ «ان األزمة 
املالية في العامني املاضيني أبرزت العديد من 
املشاكل التي يجب التصدي لها على الصعيد 
الدولي، وأن نركز في النقاش على املضاربات 
املالية والتالعب في األســـواق، السيما فيما 

يتعلق باملواد األولية».
  ووفقا للبيان الصادر عن احلكومة االيطالية 
امس األربعاء رأى برلسكوني ورود أن «األنشطة 
املضاربية تفضي في جزء كبير منها إلى تقلبات 
في األسعار مع ما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي 
قوي على حياة الناس»، وأضافا انه «إذا كانت 
الوساطة املالية ضرورة فإن التقلبات املفرطة 
في أسواق السلع األساسية الميكن أن تفسر 
إال على األسس االقتصادية مما يشكل تهديدا 

للنمو العاملي».
  وشددا على أن «التدابير الرامية إلى زيادة 
شفافية السوق واحلد من االستخدام املفرط 
للدين تعد ضـــرورة مطلقة ملكافحة التالعب 
في الســـوق واحلد من املضاربـــة املزعزعة 
لالســـتقرار»، وقال اننا نود أن يتم التركيز 
في قمة بيتســـبرج على التدابير الرامية إلى 
حتقيق مزيد من التقدم على صعيد منتجات 
وأسواق املالية أكثر شفافية وأفضل تنظيما، 
وذلـــك بهدف مكافحة التجاوز على الســـوق 

وتخفيف املخاطر النظمية.

 الهند توجّه «رسالة قوية» ضد الحمائية وإيطاليا وأستراليا تدعوان لمحاربة المضاربات المالية 

 أميركا سـتعمل مع أكبر اقتصادات العالم لتحديد مسـار لنمـو اقتصادي متوازن

 لندن ـ رويترز: اســـتقر ســـعر الذهب امس 
قرب اعلى مســـتوياته في ١٨ شهرا الذي سجله 
االسبوع املاضي مدعوما بضعف الدوالر، لكن حد 
من املكاسب عدم االرتياح ازاء احلدود القصوى 
للمراكز الدائنة في االسواق اآلجلة. وبلغ سعر 
الذهب في السوق الفورية ١٠١٣ دوالرا لالوقية 
(االونصة) باملقارنة مع ١٠١٣٫٨٠ دوالرا في اواخر 
التعامالت في نيويورك امس. وظل السعر قريبا 
من اعلى مستوى في ١٨ شهرا البالغ ١٠٢٣٫٨٥ دوالرا 
واملسجل االســـبوع املاضي ومستوى ١٠٣٠٫٨٠ 

دوالرا املسجل في مارس عام ٢٠٠٨. 

 الذهب يقترب من أعلى
  مستوياته في ١٨ شهراً 

 جوزف غصوب بجوار العالمة التجارية اجلديدة

 «المجموعة القابضة» تطلق عالمتها التجارية 
الجديدة «ميناكوم» لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة

 أعلنــــت «املجموعة القابضة» 
امس إعادة إطالق عالمتها التجارية 
لتصبح «ميناكوم» وذلك في خطوة 
تعكس التزامها املتواصل بتلبية 
املتطلبــــات اإلعالمية لشــــركات 
ومؤسسات القطاعني العام واخلاص 
في مختلف أنحاء الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وتزويدها مبجموعة 
متكاملة من حلول االتصال اإلعالمي 
والتسويق التي ترضي تطلعات 
أعمالها في هذه املنطقة احليوية 
من العالم. كما كشفت الشركة أيضا 
عن شعارها وهويتها املؤسسية 
اجلديدين اللذين يعكسان حرصها 
على توفير خدمــــات متكاملة في 
مجاالت متنوعة تشــــمل اإلعالن 
والعالقــــات العامة والتســــويق 
املباشر وشراء املساحات اإلعالنية 
والتواصل الرقمي التفاعلي. وقد 
عملت «ميناكوم»، في أعقاب شراء 
«دبليو بي بي» حصة األغلبية فيها 
خــــالل عام ٢٠٠٨، علــــى مواصلة 
تطوير خدماتها من جهة وسعت 
إلى حتقيق اندماج كامل لعملياتها 
اإلقليمية مع حلول االتصال اإلعالمي 
التي تقدمها مجموعة «دبليو بي 
بي» التي تتخذ من لندن مقرا لها، 
والشركات العاملية التابعة لها. وقال 
رئيس مجلــــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لـ «يــــوجن آند روبيكام 

والعالقات اإلعالمية على امتداد 
هذه املنطقة احملورية من احمليط 
إلى اخلليــــج. وفي حني تغطي 
عملياتنا كل أنحاء هذه املنطقة 
الغنية بفرص النمو، وبوصفنا 
رواد قطاع االتصال والعالقات 
اإلعالمية، فإننــــا نخطو اليوم 
خطوة جديدة من شأنها أن ترسخ 
مكانتنا وتعزز قدرات عمالئنا 
على املنافســــة اليوم وغدا، في 
عالم يحث خطاه باجتاه اخلروج 
من نفق األزمــــة االقتصادية». 
ويعمل لدى «ميناكــــوم» أكثر 
من ١٢٠٠ موظــــف في ٥٧ مكتبا 
تابعا لها فــــي ١٧ دولة، وتضم 
مظلتها شركات اإلعالن «تيم يونغ 
أند روبيكام» و«إنترماركتس» 
شــــركتي  و«بارتنرشــــيب»، 
عالقات عامة «أصداء بيرسون ـ 
مارستيلر» و«بوالرس»، وشركة 
التســــويق املباشر «وندرمان»، 
وشركة اخلدمات اإلعالمية «ميديا 
إيدج: سيا»، وشــــركة خدمات 
اإلعالم الرقمي «تاتو». يذكر ان 
«ميناكوم» تعتبر جزءا من «دبليو 
بي بي» و«يوجن آنــــد روبيكام 
براندز» وتتخذ من دبي مقرا لها، 
رائدة قطاع العالقات اإلعالمية 
واالتصال في منطقة الشــــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.  

براندز» ماســــيمو كوستا: «يعمل 
حتت مظلة «ميناكــــوم» عدد من 
الشركات العاملية املتميزة في منطقة 
الشــــرق األوسط وشمال أفريقيا، 
التي تعد من األسواق القليلة التي 
تواصل تسجيل منو إيجابي رغم 
موجة الركود االقتصــــادي التي 
جتتاح العالــــم. وعليه، فإن هذه 
املنطقة املهمة متتلك كافة املقومات 
التي تتيح لـ «ميناكوم» ترسيخ 
مكانتها الريادية، ونتطلع إلى العمل 
جنبا إلى جنب مع شــــركائنا في 
الشرق األوسط خالل هذه املرحلة 
الزاخرة بالعديــــــد مــن فـــرص 
النمــــــو االســــتراتيجيــة». مــن 
جانبـه، قـــال الرئيــس والرئيــس 

التنفيــذي لـ «ميناكوم» جوزف 
غصــــوب: «يواجه قطاع االتصال 
والعالقات اإلعالمية في هذه املنطقة 
والعالم برمتــــه، حتديات فريدة 
جراء األزمــــة املالية العاملية. بيد 
أن التحديــــات تنطوي دائما على 
فرص منــــو عديدة يجــــب علينا 
اغتنامها. ومن هذا املبدأ، فإن إطالق 
العالمة التجارية اجلديدة يأتي في 
الوقت املناســــب لدفع عجلة منو 
أعمالنا واملضي بها قدما في جميع 
أنحاء املنطقة». وأضاف غصوب: 
«جرى اختيار االسم اجلديد (مينا 
كوميونيكيشنز جروب) أو اختصارا 
«ميناكوم»، تأكيدا على التزامنا التام 
جتاه تلبيــــة احتياجات االتصال 

 انسجاماً مع إستراتيجية تنمية أعمالها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 أفريقيا توّجه رسالة لقمة «العشرين»
  تطالبها باتفاق عادل بشأن مفاوضات جولة الدوحة 

 القاهرة ـ أ.ش.أ: وجه وزير التجارة 
والصناعة املصري م.رشيد محمد رشيد 
بصفته منســــق املجموعــــة األفريقية 
لشؤون منظمة التجارة العاملية، رسالة 
الى قمة مجموعة العشرين التي تعقد 
اجتماعاتهــــا فــــي مدينة بيتســــبيرج 
األميركية اليوم وتســــتمر ملدة يومني، 
حث فيها دول املجموعــــة على أهمية 
التوصل التفاق عادل بشأن مفاوضات 

جولة الدوحة.
  وأكد رشيد في رسالته ضرورة أن 
يعكس االتفاق اجلوانب التنموية مبا 
يحقق مصالح الدول النامية واألفريقية 
باعتبار أن جولة الدوحة تستهدف في 

املقام األول مســــاعدة وتشــــجيع هذه 
الدول على االستفادة من حترير التجارة 
العاملية في عمليات التنمية ومساعدتها 

في االندماج في االقتصاد العاملي.
  وشدد رشيد على ضرورة مساعدة 
الدول النامية في التغلب على آثار األزمة 
املالية العاملية من خالل حترير التجارة 

العاملية بشكل عادل.
  من ناحية أخرى، أوضح رشيد في 
تصريح له امس أن هذه الرسالة تتزامن 
مع وجود توجيهات سياسية عديدة تؤكد 
أهمية التوصل التفاق بشــــأن اجلولة 
وآخرها قمة الثماني األخيرة والتي اكدت 
ضرورة التوصل التفاق في عام ٢٠١٠ 

اال ان جميع هذه التوجهات لم تثمر اي 
حترك في املفاوضــــات وبالتالي حتث 
املجموعة االفريقية من خالل الرسالة 
جميع أطراف التفاوض خللق قوة دفع 
جديدة للمفاوضات وابداء املرونة الالزمة 
للتوصل التفاق بشــــأن اجلولة وذلك 
حتقيقا للتوجيهات السياسية في هذا 

الشأن.
  وأضاف أن هذه الرســــالة تأتى في 
اطار اجلهود التي تبذلها مصر كمنسق 
للمجموعــــة االفريقية لدفع مفاوضات 
جولة الدوحة للتنمية والعمل على فرض 
مصالح الدول االفريقية على مستوى 

جميع ملفاتها التفاوضية. 


