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واشنطنـ  أ.ف.پـ  رويترز: اتهم الرئيس األميركي 
باراك اوباما املصارف الكبرى واملؤسســــات املالية 
ومجموعات الضغط )لوبي( التي تعمل لها بالسعي 
الى قتل اصالحه الهادف الى حماية املستهلكني من 

ممارساتهم التعسفية.
وبعد ســــاعات من منحه جائزة نوبل للســــالم، 
دافع اوباما عن اإلصالح املالي وانشاء وكالة حماية 
مالية للمستهلكني التي طلب من الكونغرس تبنيها، 
وحتدد هذه الوكالة أسســــا واضحة للمســــتهلكني 
واملصارف وسيكون بإمكانها تطبيق هذه األسس، 
وهي ستحمي املستهلكني من املمارسات التعسفية 
والزيادات العشوائية للفوائد او أيضا العقود املغفلة، 
ومن شأن هذه الوكالة ان تعقلن حماية املستهلكني 
التــــي تتوالها حاليا 7 وكاالت. وقال اوباما »كل هذا 
األمر لم مينع املؤسسات املالية ومجموعات الضغط 
التي تعمل مــــن اجلها من التحرك ضد التغيير. هم 
يفعلون ما كانوا يفعلونه دائما: يهاجمون الكونغرس 
ويستغلون أي فرصة سانحة للحفاظ على أمر واقع 
يكون ملصلحتهم على حساب املستهلكني األميركيني 
بالرغم من ان عددا كبيــــرا من هؤالء األميركيني قد 
عومهم باألمس القريب ودفع ثمنا للقرارات السيئة 
التي اتخذوها« في إشارة الى إنقاذ املؤسسات املالية 

التي كانت مهددة باإلفالس.
وأشــــار الى ان غرفة التجارة األميركية صرفت 

ماليني الدوالرات على إعالن يهدف الى »قتل« مشروع 
الوكالة، وقال ان غرفة التجارة صرفت 500 مليون 
دوالر ملجموعات الضغط خالل الســــنوات العشــــر 
املاضيــــة. واوضح انه ال يوجــــد مجموعات ضغط 
للدفاع عن مصالح املستهلكني ولهذا السبب هم بحاجة 
لوكالة »تدافع ليس عن املصارف الكبرى وليس عن 
املؤسسات املالية ولكن عن العمال األميركيني«. من 
جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
براون ان االقتصاد البريطاني سيشهد منوا أسرع من 
املتوقع في العام املقبل رافضا اشارات من احملافظني 
الى أنه ستكون هناك حاجة خليارات صعبة وسنوات 

من املشقة من اجل دفع النمو.
وفي حديثه لصحيفة ديلي تلغراف التي متيل الى 
اليمني توقع براون منوا اقتصاديا قويا خالل األشهر 
االثني عشــــر املقبلة، ووصف احملافظني املعارضني 
بأنهم »متشائمون« وقال انه »غير حقيقي ببساطة« 
ان هناك ســــنوات صعبة امامنا. كما دفع براون بأن 
التخفيضات الكبيرة في اإلنفاق العام والتي طرحت 
في مؤمتر حزب احملافظني في االسبوع املاضي ستعمل 
فقط على إطالة أمد الركود العميق، وقال في مقابلة 
مع الصحيفة »اعتقد ان الناس اقتربت بشــــكل اكبر 
الى رؤيتنا بأن بريطانيا قادرة على العودة الى النمو 
مبعدل أعلى في العام املقبل عما افترضه الناس أساسا 

ومبعدالت أعلى في املستقبل«.

محمد احلوت

الذهب هو املستفيد األكبر من تراجع الدوالر

لقطة توضح معالم »نخلة اجلميرا«

»الميدل إيست« تطرح 25% من أسهمها للبيع

احتياطيات تونس من النقد األجنبي
 10 مليارات دوالر

تونس ـ رويتـــرز: أظهرت أرقام رســـمية أن 
احتياطيات تونس من النقـــد األجنبي بلغت في 
األشهر الثمانية األولى من هذا العام 10.2 مليارات 

دوالر وذلك بزيادة 38% عما كانت عليه في الفترة 
ذاتها من العام املاضي، وبهذا تغطي االحتياطيات 

واردات 184 يوما مقابل 141 يوما قبل عام.

»بن الدن« تحصل على عقد  بـ 3.73 مليارات دوالر 
لبناء مبان داخل مركز الملك عبداهلل المالي

38 مليار دوالر قروضًا
متأخرة لدى البنوك اإليرانية

الرياضـ  د.ب.أ: أرست شركة »االستثمارات 
الرائدة«، التي تقوم بتطوير مركز امللك عبداهلل 
املالي في السعودية عقدا بقيمة 14 مليار ريال 
ســــعودي ما يعادل 3.73 مليــــارات دوالر على 
مجموعة بن الدن الســــعودية، تتولى مبوجبه 
تصميــــم وبنــــاء 30 حزمة مــــن املباني داخل 

املركز.
ونقلــــت صحيفة »ســــعودي جازيت« التي 
تصدر باللغة اإلجنليزية عن مدير املشروعات 
في شركة »االستثمارات الرائدة« قوله إن العقد 
يلزم »مجموعــــة بن الدن« إكمال 27 حزمة من 
املبــــانــــي من أصل 30 بحلــــول مارس عــــام 

2012 واحلــــزم الثــــالث الباقيــة في نوفمبر 
عــام 2012.

وأضــــاف أن »املجموعــــة الســــعودية تعد 
أول مقاول لديه إمكانيــــة تنفيذ 30 حزمة من 
املباني خالل 38 شــــهرا«، ويشــــمل العقد بناء 
أطول برجني في األبراج املشمولة مبركز امللك 

عبداهلل املالي.
وهما مركز التجارة العاملــــي، بارتفاع 303 
أمتار، وبــــرج مصرف دول املجلــــس التعاون 
اخلليجي، بارتفاع 240 متــــرا، وهما البرجان 
الواقعان ضمن آخر ثالثة أبراج سيتم تسليمها 

للجهة املطورة.

طهران ـ رويترز: قـــال رئيس جلنة التفتيش 
الوطنية اإليرانية مصطفى بور محمدي إن القروض 
متأخرة السداد في النظام املصرفي اإليراني تبلغ 
نحو مثلـــي حجم رأس املال ووصـــف األمر بأنه 

»مشكلة خطيرة«.
وألقى باللوم على تشريعات »معيبة« إلى جانب 
»عدم االهتمام الكافي« بالوضع من جانب البنوك 
أنفسها، ولم يحدد أي بنك باالسم في تصريحاته 
التي نشرتها صحيفة »حيات نو« اليومية ووسائل 

إعالم إيرانية أخرى.

وقـــال بور محمدي وهو وزير داخلية ســـابق 
»يوجد أكثـــر من 38 مليـــار دوالر ديون متأخرة 
تستحق السداد إلى النظام املصرفي للبالد، مضيفا 
»هذه تعتبر مشكلة خطيرة بدأت جلنة التفتيش 
الوطنية معاجلتها ورفعت بها تقارير إلى املسؤولني 
املختصني«. وقال »إن اللجنة قدمت مقترحات بشأن 
ســـبل التعامل مع الوضع« لكنه لم يذكر تفاصيل 
وحث البرملان على املســـاعدة في إيجاد حل، وقال 
»بعـــض املهام التي توكلها احلكومـــة إلى النظام 

املصرفي تتجاوز طاقته«.

»الوساطة«: اإلدارة األميركية تلّوح برفع الفائدة لوقف تدهور الدوالر

النفط فوق 72 دوالراً نتيجة ارتفاع توقعات الطلب

جناح »نخيل العقارية« يحتفي بزائريه في »ستي سكيب 2009«
شـــهدت شـــركة نخيل العقارية ارتفاعا الفتا في حجم اإلقبال على 
جناحها املشـــارك في انشطة معرض ستي ســـكيب 2009 الذي اختتم 
أنشـــطته املقامة على ارض مركز املعـــارض واملؤمترات في إمارة دبي. 
وانتشرت املشاريع املعروضة على جنبات منصة العرض لتشمل باقة 
من املشاريع التي تتوزع في إمارة دبي، والتي هدفت »نخيل« في عرضها 
تأسيس مفاهيم مرموقة في التطوير العقاري تشمل تعزيز اسس تطوير 
املشـــاريع الصديقة للبيئة، واتباع نظام تطوير املجتمعات املتكاملة، 
باإلضافة الى دور »نخيل« في دعم وإشـــاعة هذه املفاهيم على الصعد 

احمللية واحملافل الدولية.
من جهة أخرى، ثمن زائرو جناح نخيل من مســـؤولني، ومطورين 
عقاريني، ومتخصصني باملنتج العقاري والسياحي جتربة نخيل املثيرة 
في مشـــروع نخلة اجلميرا بعد اطالعهم على اسلوب احلياة العصرية 
فيه، والتي تتضمن اسلوبا يجمع بني بيئات العمل، والسكن، والترفيه، 
واالنســـجام الثقافي بني قاطنيه، ناهيك عن اجلهد الهائل الذي اخرجه 
الى ارض الواقع، واصبح احدى العالمات الرئيســـية على تفوق امارة 

دبي والدولة في احملافل السياحية العاملية.
وفي هذا االجتاه قالت منال شاهني الرئيسة التجارية لنخيل: »يدرك 
املتابعون لدورات انعقاد ستي سكيب حجم املكتسبات احلقيقية التي 
سيحوز عليها املطورون، فمشـــاركتهم مبشاريعهم تضمن لها تعريفا 
وتسويقا يتيح للمهتمني من أنحاء العالم مبختلف شرائحه من املستثمرين 
ومئات اجلنســـيات في التعرف عليه، هي فرصة توفر الوقت واجلهد، 

ومتنح املطور تذكرة نحو مستثمري األسواق العاملية«.

الرئيســـية يوم اجلمعة بعدما 
قال بن برنانكي رئيس مجلس 
االحتياطـــي االحتادي ان البنك 
املركزي األميركي سيكون مستعدا 
لتشديد السياســـة النقدية مع 
استتباب االنتعاش االقتصادي. 
وعوض الدوالر األميركيـ  الذي 
تراجـــع أغلب أيام االســـبوع ـ 
بعض خســـائره مقابل اليورو 
يوم اجلمعـــة وارتفع من أدنى 
مستوى في ثمانية أشهر ونصف 
الشهر مقابل الني الذي كان هبط 
اليه في وقت سابق هذا االسبوع. 
ورغم مكاسب يوم اجلمعة يظل 
أمام سلة من  الدوالر منخفضا 
العمالت الرئيســـية مقارنة مع 

االسبوع املاضي.
وقال برنانكي مساء اخلميس 
املاضي في حني أن الدعم الواسع 
مـــن البنك املركـــزي األميركي 
لالقتصـــاد ســـيكون ضروريا 
على االرجح لبعض الوقت فانه 
سيتعني على مجلس االحتياطي 

توقع املستثمرين انباء ايجابية 
الشـــركات  ارباح  في تقاريـــر 
االســـبوع املقبـــل بينما أعطت 
تعليقات متفائلة من شـــركات 
للوســـاطة املالية دفعة ألسهم 

التكنولوجيا.
وأنهـــى مؤشـــر داو جونز 
الشـــركات  الصناعي ألســـهم 
الكبـــرى جلســـة  األميركيـــة 
التعامـــالت في وول ســـتريت 
مرتفعا 78.07 نقطة أي بنسبة 
0.80% الى 9864.94 نقطة. وأغلق 
مؤشـــر ناســـداك املجمع الذي 
تغلب عليه اسهم التكنولوجيا 
مرتفعـــا 15.35 نقطة أو %0.72 
الى 2139.28 نقطة. وساعد هذا 
االسهم األميركية على تسجيل 
افضل اداء اسبوعي منذ منتصف 
يوليو. وينهي داو جونز االسبوع 
على مكاسب قدرها 4% في حني 

بلغت مكاسب ناسداك %4.5.
وفي أسواق الصرف العاملية 
ارتفع الدوالر امام معظم العمالت 

سحب تلك االجراءات مع حتسن 
التضخم.  االقتصـــاد لتفـــادي 
وخفض املجلس أسعار الفائدة 
لتقتـــرب مـــن 0% وضخ مئات 
الـــدوالرات في  املليـــارات من 
النظـــام املالي للمســـاعدة في 
تعزيز االقتصاد. وارتفع مؤشر 
الدوالرـ  الذي يقيس اداء العملة 
األميركية امام ســـلة من ســـت 
ـ بنسبة %0.6  عمالت رئيسية 
ليسجل في أواخر التعامالت في 
سوق نيويورك 76.430 مقارنة 
مع أدنى مســـتوى في 14 شهرا 
البالغ 75.767 والذي سجله يوم 
اخلميس املاضي. وينهي املؤشر 

االسبوع منخفضا %0.8.
وامام العملة اليابانية ارتفع 
الدوالر 1.6%الى 89.80 ينا مسجال 
أكبر مكاســـب ليـــوم واحد في 
شهرين. وتراجع اليورو 0.5% الى 
1.4722 دوالر من أعلى مستوى 
في أسبوعني الذي قفز اليه امس 

والبالغ 1.4815 دوالر.

قـــال التقريـــر األســـبوعي 
الدولية للوســـاطة  للمجموعة 
املالية في رصده حلركة أسواق 
التخوف من  ان  العامليـــة  املال 
التضخم نتيجة استمرار تراجع 
الدوالر وارتفاع أســـعار السلع 
األولية واملعادن الى مستويات 
قياسية دفع السلطات األميركية 
الى التذكير بانها مستعدة للبدء 
النقدية  بالتشدد في سياستها 
بعـــد التأكد من عودة االقتصاد 

األميركي لالنتعاش.
وكان الدوالر قد تعرض ملزيد 
من الضغوط مع اإلعالن عن ان 
عجز املوازنة األميركية قد بلغ 1.4 
ترليون دوالر خالل السنة املالية 
2009 وهو األعلـــى في تاريخ 
الواليات املتحدة وبلغت نسبته 
نحو 10% من الناجت احمللي. ومع 
تراجع الدوالر ارتفع الذهب الى 
أعلى مســـتوياته على االطالق 
متخطيا 1060 دوالرا لالونصة 
في حني استفاد النفط من حتسن 
توقعات الطلب العاملي ليتخطى 

حاجز الـ 72 دوالرا للبرميل.
ولم تتـــوان الصني في ابداء 
قلقها من وضـــع الدوالر حيث 
أضحى مقلقا للعديد من الدول 
وســـارعت الـــى االعـــالن عن 
النقدي  النظام  ضرورة اصالح 
اكثر اســـتقرارا  للعالم ليكون 
كما حتدثت انبـــاء عن اجتماع 
دول أوپيك اخلليجية للتباحث 
في شـــأن تخليها عـــن الدوالر 
وهو ما نفته تلـــك الدول على 
لسان مســـؤوليها. وكان جنم 
االســـبوع بال منازع هو الذهب 
الذي استفاد من تراجع الدوالر 
مسجال مستويات قياسية جديدة 
وذلك بفضل دخول الصناديق 
االســـتثمارية لشراء الذهب مع 
استمرار فورة انتعاش االسعار 
التوقعات حول  حيث تتزايـــد 
ارتفاع الذهب الى مستوى 1100 

دوالر لالونصة.

حركة األسهم

وفي أسواق االسهم األميركية 
صعدت االسهم يوم اجلمعة مع 

العاملية  النفط  وفي أسواق 
النفط للعقود  أغلقت اســـعار 
اآلجلة على ارتفاع يوم اجلمعة 
بعدما غطت توقعات ايجابية من 
وكالة الطاقة الدولية للطلب على 

مكاسب للدوالر األميركي. 
وأنهى اخلام األميركي اخلفيف 
للعقود تسليم نوفمبر جلسة 
فـــي بورصة ناميكس  التداول 
بنيويورك مرتفعا 59 سنتا عند 
72.28 دوالرا للبرميـــل بعد ان 
تراوح في نطاق بني 70.62 دوالرا 
و72.35 دوالرا. وفي لندن صعد 
خام القياس األوروبي مزيج برنت 
68 سنتا ليغلق على 70.45 دوالرا 
الطاقة  للبرميل. وزادت وكالة 
الطلب  الدولية توقعاتها لنمو 
العاملي علـــى النفط لعام 2010 
وايضا للفترة الباقية من العام 
احلالي. وجاءت هذه اخلطوة بعد 
ان رفعت ادارة معلومات الطاقة 
األميركية في وقت ســـابق من 
هذا االسبوع افتراضاتها للطلب 
في 2010 وهو ما زاد التوقعات 
قـــد يعزز  لتحـــول اقتصادي 

استهالك الوقود.
وفي أسواق املعادن الثمينة 
الذهب عن 1050 دوالرا  تراجع 
لالونصة يوم اجلمعة مع ارتفاع 
النفيس  الدوالر ليقطع املعدن 
موجة صعود وصلت بالسعر 
الى مســـتويات غير مسبوقة 
لثالثة أيام متتالية. وكان الذهب 
المـــس في املعامـــالت الفورية 
يوم اخلميس املاضي مستوى 
1061.20 دوالرا لالونصة حيث 
عزز ضعف الدوالر جاذبية املعدن 
االصفر كأداة حتوط. لكن الدوالر 
ارتفع في معامالت يوم اجلمعة 
بعدما ملح مجلـــس االحتياطي 
االحتـــادي الى احتمال تضييق 
السياسة النقدية مما ساهم في 
انتشال العملة األميركية من أدنى 
مســـتوياتها في 14 شهرا مقابل 
سلة عمالت. والى جانب عالقته 
العكســـية مع الدوالر ساهمت 
أيضا املخاوف بشأن التضخم 
في ارتفاع الذهب الى مستويات 

تاريخية هذا االسبوع.

 بيـــروت: كشـــف رئيس
مجلس االدارة املدير العام 
لطيـــران الشـــرق األوســـط 
محمد احلوت، حول مســـألة 
طرح بعض أســـهم الشـــركة 
للخصخصـــة، ان قرارا صدر 
عن اجلمعية العمومية ومجلس 
االدارة باتخاذ االجراءات الالزمة 
لطرح 25% من أسهم الشركة 
في بورصة بيروت على ان يتم 
طرحها للعموم، ولفت الى ان 
اخليارات التي كانت مطروحة 
في العام 2000 كانت تنطلق من 
ان الشركة تشكل عبئا  فكرة 
على الدولة ويجب التخلص من 
آثارها السلبية في أسرع وقت، 
حينها حاولت مؤسسة التمويل 
الدولية واحلكومة ايجاد شريك 
استراتيجي للشركة، أو شريك 

مالي، ولم تنجح العملية.
واوضح احلوت قائال: اليوم 
نحن ملزمـــون مبوجب قرار 
العمومية بالتهيئة  اجلمعية 
لطـــرح األســـهم، أمـــا القرار 
الى املساهم  وتوقيته فيعود 
األكبـــر أي مصرف لبنان، مع 
االشارة الى ان الظروف العاملية 

أثرت في  املاليـــة  بعد األزمة 
توقيت القرار مبعنى التنفيذ 
وهي انعكســـت علـــى قطاع 

الطيران.
امليـــدل ايســـت مت  ان  اال 
اختيارهـــا عامليا فـــي مقدمة 
العاملية من  الطيران  شركات 
الربحية، مع االشـــارة  حيث 
الى ان البنـــك املركزي ميلك 
حاليا توجها مختلفا، فبدال من 
الشريك االستراتيجي لشراء 
25%، يتجـــه املركزي لطرح 
25% من األسهم التي ميتلكها 

في البورصة للعموم وليست 
زيادة رأس املال، وهذه قضية 
قدمية سبق ان أثارها املصرف 

املركزي.
أما توقيت القرار فيتوقف 
على وضع األسواق، فمنذ أربعة 
أشـــهر كانت األسواق ممتازة 
وكان توقيـــت طرح األســـهم 
ممتازا، أما اليوم بحســـب ما 
يحدث في البورصات العاملية 
والبورصات العربية، فالتوقيت 
غير مالئـــم، هنـــاك عدد من 
العامليني  املاليني  املستشارين 
ممن نتعاطى معهم يراقبون 
النصائح  األسواق ويقدمون 

بهذا الشأن.
الـــى ضرورة  كمـــا يلفت 
اســـتكمال بعض االتصاالت 
الجناز املسألة، خصوصا عملية 
طرح أسهم الـ »امليدل ايست« 
هي من ضمن ورقة باريسـ  3 
وهناك اجماع من كل اللبنانيني، 
والقرار السياسي متخذ بهذا 
الشـــأن، كما ان نسبة الـ %25 
ليس عليها خالف، واملساهم 
األكبر في الشركة هو من ميلك 

قرار البدء بطرح األسهم.

اتهمهم بالسعي إلى قتــل  إصالحه الهــادف إلى حمـــــايــة المستهلكيـن مـن ممارساتهـم التعسفيـة

أوباما يهاجم الشركات المالية ومجموعات الضغط
براون  يتوقـع نموًا أكثر قـوة لالقتصاد البريطاني العام المقبل


