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 »جولدمان« يزيد توقعاته للطلب على النفط 

صعود مزيج برنت فوق الـ 65 دوالرًا للبرميل

االقتصاد الفرنسي خارج دائرة الركود

لندن � رويترز: قال بنك جولدمان س���اكس 
امس ان استهالك النفط العاملي يتعافى بأسرع 
من تقديراته السابقة وزاد التوقعات للطلب في 

حني أبقى توقعاته لالسعار عند مستواها.
وقال »جولدمان« ان الطلب الصيني على النفط 
ارتفع الى مس���توياته قب���ل الركود االقتصادي 
العامل���ي الذي نتج عن االزم���ة املالية في الربع 

الثالث من العام املاضي.
وقال البنك في مذكرة بحثية »وفقا لذلك نزيد 
توقعاتنا للطلب«. وأضاف: الشيء املهم هو ان 
االضرار الدائمة بسبب ازمة االئتمان اقل بكثير 
من توقعاتنا الس���ابقة، وهو ما يعني اننا نبدأ 

االنتعاش من قاعدة اعلى.
ويتوقع جولدمان حاليا ان يبلغ متوس���ط 
الطلب العاملي على النفط 85.106 مليون برميل 

يوميا في الربع االخير من 2009.
وقال ان الطلب سيبلغ 84.727 مليون برميل 
يوميا في املتوسط في العام احلالي مقارنة مع 

86.308 مليون برميل يوميا في 2008 ثم سيرتفع 
الى 86.405 مليون برميل يوميا في 2010.

وأبقى البنك توقعاته لسعر النفط دون تغير 
ألن ارتفاع الطلب سيقابله ارتفاع في املعروض، 
السيما من املنتجني من دول االحتاد السوفييتي 

السابق.
ويتوقع »جولدمان س���اكس« ان تبلغ عقود 
اخلام االميركي اآلجلة 85 دوالرا للبرميل بنهاية 

العام و90 دوالرا في املتوسط في 2010.
اال ان البنك قال ان االس���عار س���ترتفع على 
االرجح في املس���تقبل بس���بب انتعاش الطلب 
وتراجع االنتاج، كما توقع ان تواجه ش���ركات 
اوروبي���ة صعوبات في احلفاظ على مس���توى 

االنتاج احلالي.
لكنه قال ان رويال داتش شل وبي.جي جروب 
وشتات اويل هيدرو ستكون مستثناة من ذلك، 
اذ انها ستتمتع بأفضل معدالت منو في االنتاج 

خالل السنوات اخلمس املقبلة.

لندن � رويترز: ارتفعت اسعار النفط امس 
فوق 66 دوالرا للبرميل بعد هبوطها في اجللسة 
السابقة إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع غير 
أن املكاسب كانت محدودة بسبب الشكوك بشأن 
قوة االنتعاش االقتصادي وارتفاع مخزونات 

الوقود.
وزاد سعر العقود اآلجلة للنفط اخلام األميركي 
63 سنتا إلى 66.52 دوالرا للبرميل، وكان العقد 
انخفض 3.08 دوالرا أي 4.47% إلى 65.89 دوالر 
عند التسوية اول من أمس مسجال أدنى مستوى 

منذ أواخر يوليو.
وارتفع سعر عقود مزيج برنت في لندن 77 

سنتا إلى 65.59 دوالرا للبرميل.
وقال محلل���ون إن صع���ود النف���ط امس 
يرجع إلى حد كبي���ر إلى ع���وامل فني���ة وإن 
الع���وامل االساس���ي����ة للطل���ب والع���رض 
مازال�����ت ضعي����فة وال تظه���ر عالمات تذكر 

على حتسنها.
وتراجع النفط بواقع نحو ستة دوالرات في 

اجللستني السابقتني.

باريس � د.ب.أ: أعل����ن املعهد الوطني لإلحصاء 
والدراسات االقتصادية الفرنسي )إنسي( أمس أن 
الناجت احمللي اإلجمالي للبالد ارتفع بنس����بة %0.3 
خالل الربع الثاني من العام احلالي، لتخرج فرنسا 

بذلك من دائرة الركود.
جاء االنتعاش االقتصادي في فرنسا في أعقاب 
انكماش استمر 12 شهرا متوالية جراء األزمة املالية 

العاملية.
يذكر أن فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة 

اليورو.
وقال املعهد الفرنسي إن هذا التحسن يرجع إلى 

التحول الكبير في امليزان التجاري للبالد، حيث سجل 
حجم الصادرات زيادة بنسبة 0.7% خالل الربع الثاني، 

عقب تراجعه بنسبة 7.4% في الربع األول.
وفي الوقت نفس����ه، عدل املعهد تقديراته بشأن 
أداء االقتصاد الفرنس����ي في الربع االول، حيث ذكر 
أن الناجت احمللي اإلجمالي تراجع بنس����بة 1.4% بدال 

من 1.3% في تقديرات سابقة.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت ثقة املستهلك الفرنسي 
في اقتصاد بالده من سالب 73 نقطة خالل أغسطس 
املاضي، إلى سالب 36 نقطة خالل سبتمبر اجلاري، 

حسبما أفاد معهد اإلحصاء.

اتفق على توسيع دائرة التعاون المشترك في العديد من المجاالت 

قطاع المصارف يدفع األسهم األوروبية لالنخفاض

هانوي � كون����ا: اختتم وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل امس زيارته الرس����مية 
الى ڤيتنام والتي اس����تمرت ستة 
أيام ليعود الى ارض الوطن بعد 
اجراء سلس����لة من احملادثات مع 

زعماء ڤيتنام.
وكان في وداع الوزير في مطار 
القائ����م باالعمال باالنابة  هانوي 
في سفارة الكويت بڤيتنام اسامة 
العبيد ومسؤولو شركة البترول 

الكويتية العاملية.
وضم الوفد املرافق لوزير النفط 
ووزير االعالم رئيس شركة البترول 
الكويتية العاملية حسني اسماعيل 
املدير االداري للش����ؤون  ونائب 
القانونية في مؤسس����ة البترول 
الكويتية واملستشار العام الشيخ 
نواف سعود الصباح ونائب املدير 
االداري ملؤسس����ة البترول سهيل 
املطيري. وخالل محادثاته املنفصلة 
مع الرئيس الڤيتنامي نغوين مينه 
تريت ورئيس الوزراء نغوين تان 
دونغ ووزير الصناعة والتجارة 
فو هوي هوانغ اتفق الطرفان في 
الرأي على ان البلدين ينبغي ان 
يوسعا من تعاونهما املشترك في 
العديد من املجاالت وذلك باالضافة 
الى قطاع الطاقة الذي شهد تطورا 

ايجابيا بني اجلانبني.
وقال الوزي����ر في تصريحات 

لندن � رويترز: انخفضت االسهم االوروبية 
إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعني امس مع 
تراجع أسهم املؤسسات املالية تقودها أسهم 
بنك جوليوس باير التي انخفضت بعد ما 
أعلن تفاصيل توقعاته االستراتيجية إال أن 

ارتفاع أسهم الطاقة حد من اخلسائر.
وتراج���ع مؤش���ر يوروفرس���ت 300 
الكبرى في  الش���ركات  الرئيسي الس���هم 
أوروبا بنسبة 0.1% إلى 986.66 نقطة بعد 
انخفاضه إلى 982.12 وهو أدنى مس���توى 

منذ 14سبتمبر.
ومازال املؤشر مرتفعا بنسبة 19% عن 
مستواه في بداية العام كما أنه صعد بنسبة 
53% عن املستوى القياسي الذي هبط إليه 
في مارس املاضي.وكانت أسهم املؤسسات 

املالية بني أكبر اخلاسرين.
وتراجعت أسهم بنوك ستاندرد تشارترد 
وباركليز ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند 
ويو.بي.اس وكريدي سويس ودويتشه بنك 

وكوميرتسبنك مبا بني 0.9 و%3.8.
وهوت أسهم جوليوس باير 4.8% بعدما 
قال إنه مستعد لبحث عمليات استحواذ في 

سويسرا وفي اخلارج.
وارتفعت أسهم الطاقة مقتفية أثر أسعار 

النفط فزادت أس���هم بي.بي ورويال داتش 
ش���ل وبي جي جروب وتالو أويلوشتات 

أويل هيدرو مبا بني 0.5 و%2.2.
وفي البورصات الرئيس���ية في اوروبا 
ارتفع مؤش���ر فاينانش���ال تاميز الس���هم 
الكبرى 0.4% بينما  البريطانية  الشركات 
هبط مؤشر داكس السهم الشركات االملانية 
الكبرى في فرانكفورت 0.2%. وفي باريس 
تراجع مؤشر كاك السهم الشركات الفرنسية 

الكبرى %0.1.
وم���ن ناحية أخرى، ارتفع الذهب امس 
بعدما المس في اجللس���ة الس���ابقة أدنى 
مستوى في أس���بوعني بعدما عزز تراجع 
ال���دوالر اإلقبال على املعدن النفيس كأداة 

للتحوط.
وجرى تداول الذهب في املعامالت الفورية 
عند 996.55 دوالر لألوقية )األونصة( مقارنة 
مع 993.75 دوالرا في أواخر املعامالت في 
نيويورك اول من أمس. وارتفعت الفضة 
إلى 16.20 دوالرا لألوقية من 16.18 دوالرا. 
وبلغ سعر البالتني 1292 دوالرا من 1297.50 

دوالرا.
وجرى تداول البالديوم عند 291 دوالرا 

من 291.50 دوالرا.

ل� »كون����ا« قبيل مغاردته هانوي 
»لقد عقدت لقاءات مثمرة جدا مع 
الزعماء الڤيتناميني ورئيس شركة 
»بتروڤيتن����ام« حيث تطرقنا الى 

جميع املواضيع املهمة«.
ايض����ا  اجلانب����ان  وس����لط 
الضوء على اهمية مش����روع بناء 
مجم����ع مصف����اة »نغي س����ون« 
للبتروكيماويات املشترك الذي يضم 

الكويت وڤيتن����ام واليابان حيث 
تعهدت الكويت بتوفير االستقرار 
للواردات اخلام للمشروع حيث قال 
وزير النفط: »نشعر باالمتنان ازاء 
كل احلوافز التي منحتها احلكومة 

الڤيتنامية ملشروع املصفاة«.
وقام الوزير ايضا بزيارة موقع 
بناء املجمع الذي يبلغ رأس����ماله 
ستة مليارات دوالر والواقع على 

بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب 
العاصمة هانوي وقال »لقد منحتني 
زيارة موقع بناء املصفاة ومجمع 
البتروكيماويات في اقليم ثانه هوا 
شمالي ڤيتنام للوقوف على التقدم 
احلاصل هناك الكثير من الثقة«.

وقال ان الرحلة التي استغرقت 
حوالي ثماني س����اعات من والى 
هان����وي تظهر »جدي����ة الكويت 

واليابان في هذا املشروع«، مضيفا 
انه سيكون مبثابة مقدمة ملزيد من 
التعاون بني الكويت وڤيتنام في 

مجال الطاقة.
واوضح انه يأمل في ان تكون 
زيارته قد اوصلت رسالة واضحة 
الڤيتنامية، معربا عن  للسلطات 
امله ان يكتمل املش����روع في عام 

2013 كما هو مقرر.

العبداهلل يختتم محادثات حول الطاقة ومشروع »نغي سون« بڤيتنام

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع ألسعار الدوالر

بكني � د.ب.أ: أعلنت شركة فورد األميركية للسيارات أنها تعتزم 
بن����اء مصنع ثالث ف����ي الصني بتكلفة 500 ملي����ون دوالر تقريبا 

للمساعدة في حتقيق أهدافها بشأن التوسع في آسيا.
ومن املقرر بناء مصنع تشاجنن فورد مازدا أوتومبيل في مدينة 
تشوجنكينج بوسط الصني بحلول عام 2012 باستثمارات قيمتها 

3.34 مليارات يوان )490 مليون دوالر(.
وجاء في بيان لشركة فورد أن الطاقة االنتاجية للمصنع سوف 
تبلغ 150 ألف س����يارة س����نويا بحيث يرتفع إجمالي حجم إنتاج 
الشركة في الصني إلى قرابة 600 ألف سيارة وهو ما يعكس »االلتزام 
بالتوسع النشط في مناطق آسيا ودول احمليط الهادي وأفريقيا«. 
وقال رئيس فورد آالن مواللي خالل مراس����م تدشني املشروع في 
تش����وجنكينج إن إعالن اليوم »يعزز التزامنا بتوس����يع نشاطنا 
في الصني بش����كل أكبر من أجل الوفاء بالطلب املتزايد من جانب 
املستهلك الصيني«. وذكر روبرت جرازيانو رئيس شركة »فورد 
موتور تش����اينا« ان »املصنع اجلديد سيسمح لنا باالستمرار في 
تصنيع وتقدمي أنواع من السيارات التي يريدها املستهلك الصيني 
ويرغب فيها« موضحا أن الشركة تعتزم طرح أربع سيارات فورد 

جديدة في الصني خالل السنوات الثالثة املقبلة.

بقيمة 500 مليون دوالر والبناء بحلول 2012

فورد بصدد بناء مصنع ثالث 
للسيارات في الصين

اقل نسبتها.  كما ان هذه السيارة 
الت����ي حتم����ل البصم����ة الفنية 
للمصم����م مارانيلل����و اخف من 
سابقتها بسبعني كيلوغراما واكثر 
رشاقة وانسيابية. ويبدأ سعر 
هذه السيارة من 180 الف يورو 
من دون االضافات. وبجانب هذه 
الكبيرة ميكن ذكر صغيرة فيراري 
اجلديدة � موديل 695 تريبيتو 
من فيراري العقرب التي يلقبها 
او  االيطالي����ون »ال بامبينيتا« 
»الطفلة« وهي مخصصة للقيادة 
في املدن. اما شركة اوبل فقدمت 
القريبة  سيارتها »فليكسترمي« 
من »اوبل زافيرا« او »اس����ترا« 
في طموحها املستقبلي وقدمت 
مبحرك����ني كهربائي وآخر يعمل 
بالوقود اما ظاهرها فحديث جدا 
وانس����يابي. وتفتح ابواب هذه 
السيارة االعلى وتعمل بضغط 
الهواء والسيارة مزودة مبحرك 
163 حصان����ا، وبطاري����ة تعمل 

بأيونات الليثيوم. 
وغابت شركات ميتسوبيشي 
ونيس����ان عن املعرض لكن كيا 
الكورية كانت حاضرة وطرحت 
ثالثة موديالت جديدة في املعرض 
بينها س����يارتها »سيبيد« التي 
قدمتها بالوان جذابة مستعيرة 
خطوطها م����ن مزيج بجمع بني 
خطوط س����يارة فورد فييستا 
اجلدي����دة وبيج����و الفرنس����ية 

بنسخها االخيرة.
واذا كانت هذه الشركة نفذت 
بقوة في العالم الثالث فهي جتد 
القارة  الى  النف����اذ  صعوبة في 
االوروبية رغم اس����عارها التي 
ال تزاح����م واقبال ال����زوار على 

مشاهدتها في فرانكفورت.

وفي جناح مرسيدس الضخم 
الش����ركة فخر  تقليدي����ا قدمت 
صناعتها املس����تقبلية املوديل 
اجلديد من سيارة »اس ال اس« 
احلمراء التي تنفتح ابوابها الى 
فوق لتصبح في شكلها مثل متثال 
السيارة  »ايكار« وحتتوي هذه 
الكوبية التي قدمت باللون االحمر 
اضافة الى جمالياتها اخلارجية 
على مواصفات فريدة جعلت منها 

احدى جنمات املعرض.
ام����ا ف����ي اجلن����اح الكبي����ر 
املخصص للجميالت االيطاليات 
في فرانكفورت فحلت في الطليعة 
الفخمة سيارة  الس����يارات  بني 
النس����خة  »فيراري 458« وهي 
االنظف م����ن »فيراري اف 430« 
وتقدم بزي����ادة 60 حصانا عن 
سابقتها ولكن بانبعاثات غازية 

وهي تناف����س س����يارة »اودي 
8R« وتشبهها وكلتاهما ال زالت 

مشروعا للمستقبل.
فالس����يارتان منخفضت����ان 
ومتش����ابهتان م����ن اجلانبني ما 
يس����اعد على اعط����اء دينامية 
للسيارة ويزيد في سرعتها حيث 
يقلل من مقاومتها للهواء وتتحول 
هذه السيارة الى نوع من فراشة 

حني تفتح ابوابها الى فوق.
اكثر من  شركة اودي قدمت 
س����يارة جديدة بينه����ا منوذج 
غير مكتمل من س����يارة »اودي 
8R سبايدر« التي تعتمد تقنية 
ثورية في نظام الكوابح وتقدم 
محركا يعم����ل وفق تكنولوجيا 
»تي دي اي« ما يجعل من اودي 
اجلديدة سيارة اقتصادية رغم 

قوتها وسرعتها الرياضية.

الوثيرة والتي زيدت فخامة.
الس����يارة  وتعتب����ر ه����ذه 
الليموزي����ن االغلى في العالم اذ 
يتراوح س����عرها بني 200 و300 
الف يورو بحس����ب املواصفات 
الداخلي����ة. ومن ب����ني االجنحة 
الكبيرة في معرض فرانكفورت 
تقليديا وهذا العام ايضا جناح 
سيارات بي ام دبليو الذي جدد في 
مفهوم املعارض عبر ادخاله حللبة 
جتارب داخل اجلناح نفسه وليس 
خارجه بينما اقامت فولكسفاغن 
ومرسيدس حلبات في الباحات 
اخلارجية للمعرض. داخل هذا 
اجلناح اثارت »بي ام دبليو اس 
اكس« ضج����ة كبيرة من حولها 
الفريد والرائع  جراء تصميمها 
السيارة االجتاهات  ومتثل هذه 
السيارات  املستقبلية لتصاميم 

الذكوري الكم الطاغي عليهم.
وفي اجنحة السيارات الفخمة 
في فرانكف����ورت قدمت »رولس 
رويس« اميرة بريطانية جديدة 
جس����دتها س����يارة »غوس����ت« 
)الشبح( االخت الصغرى لرولس 
رويس »فانتوم« من سلسلة »اي 
ايكس مئتني«. وكانت الش����ركة 
قدمت في معرض جنيڤ االخير 
منوذج����ا غير مكتم����ل من هذه 
الس����يارة بعد أن باعت 6 نسخ 
حصرية من »فانتوم بيسبوك« 
المراء خليجيني. وبدأت الشركة 
جولة على زبائنها االكثر تطلبا 
وغنى عبر العالم لتعرض عليهم 
التصميم اجلديد الذي يبقى شديد 
القرب م����ن صيغ ال »اي ايكس 
الس����ابقة ويختلف في  مئتني« 
القيادة االميرية  تفاصيل قمرة 

فرانكفورت � أ.ف.ب: لم حتل 
االزمة االقتصادية العاملية التي 
طالت بقس����وة قطاع السيارات 
دون تقدمي الشركات املنتجة ملا 
يفوق الثمانني موديال جديدا من 
التي اعتمد نصفها  الس����يارات 
تقريبا على تصاميم قدمية وجدد 

في التصميم الداخلي.
امام ه����ذه الس����يارات يقف 
الزوار كل يوم ليتفرجوا ويحلموا 
بامتالك اجم����ل اجلميالت رغم 
اش����ارة التوقعات الى انخفاض 
العدد املتوقع هذا العام الى 750 
الف زائر بعد ان سجل املعرض 
رقما قياسيا في عدد زواره عام 
2007 حيث زار مليون شخص 
معرض فرانكف����ورت. وافتتح 
املعرض في 17 سبتمبر ويستمر 
حتى27 منه. وفقد املعرض ثلث 
مساحته تقريبا بسبب عدم تلبية 
عدد من الشركات دعوة للمعرض 
ومنها الشركات اليابانية املهمة 
التي غابت للمرة االولى في وقت 
ابدى فيه املصنعون في اوروبا 
وداخل الواليات املتحدة خشيتهم 
من ع����ودة االزم����ة لتلف قطاع 

السيارات في االشهر القادمة.
وكانت حكومات هذه البلدان 
منحت مس����اعدات مهمة حلض 
االفراد على شراء سيارات جديدة 
بدل تلك الت����ي ميلكونها بهدف 

مساعدة هذا القطاع املنكوب.
ومع ذل����ك فالتجديد يعتبر 
ضروريا الستمرارية الصناعة 
والس����يارة عليه����ا دائم����ا ان 
تك����ون جديدة وتب����رز مفاتنها 
وخصوصياتها وعناصر اجلذب 
فيه����ا او ما متتلكه وحدها دون 
غيرها امام زوار يشكل العنصر 

أشهرها »فانتوم بيسبوك«بسعر يتراوح بين 200 و300 ألف يورو

أكثر من 80 سيارة جديدة في معرض فرانكفورت رغم األزمة االقتصادية

لقطة جماعية تضم الوزير الشيخ أحمد العبداهلل والوفد املرافق له عقب اختتام املباحثات حول مشروع »نغي سون«

فانتوم بيسبوك اجلديدة

»فورد« تخطط لبناء مصنع ثالث في الصني

االقتصاد الفرنسي خارج دائرة الركود متداول يفكر في مستقبل الذهب في ظل التذبذب السعري له


