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التضخم يعود من جديد إلى منطقة اليورو

طالب بضرورة تحرك سعر الصرف األجنبي بطريقة مستقرة 

اإلسترليني ألدنى مستوى في شهر مقابل اليورو
لندن ـ رويترز: هبط اجلنيه االسترليني الى أدنى 
مستوى في شهر مقابل اليورو متأثرا بهبوط مؤشر 
ثقة املستهلكني البريطانيني الذي أبرز ضعف االقتصاد 

احمللي.
وارتفع اليورو ربع نقطة مئوية خالل اليوم ليصل 
الى 91.38 بنســـا مسجال أعلى مســـتوى منذ أواخر 

أكتوبر.
وتراجع االسترليني الى 1.6456 دوالر، متخليا عن 
مكاسبه املبكرة ومنخفضا عن أعلى مستويات اليوم عند 
1.6593 دوالر، كما تأثرت العملة البريطانية باملخاوف 
بشـــأن القطاع املالي في دبي في ضوء االستثمارات 

الكبيرة للبنوك البريطانية في املنطقة.
من جهة أخرى، عـــاد التضخم الى منطقة اليورو 
خالل شـــهر نوفمبر بعد اختفائه ملدة 6 أشهر، حيث 
ارتفعت أسعار املســـتهلك في املنطقة التي تضم 16 

دولة خالل الشهر %0.6.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد تراجع 
باطراد بســـبب الركود االقتصادي ليسجل معدالت 
سلبية منذ يونيو املاضي، لتنخفض أسعار املستهلك 

بنسبة 0.7% خالل يوليو املاضي.
وانخفضت األسعار بنسبة 0.1% خالل أكتوبر املاضي 
قبل ان تعود الى االرتفاع خالل الشـــهر اجلاري وفقا 

لبيانات وكالة اإلحصاء األوروبية )يوروستات(.

بنك اليابان المركزي يراقب حركة العمالت  
ويتعهد بمعالجة االنكماش

طوكيوـ  كونا: قال محافظ بنك 
اليابان املركـــزي امس ان البنك 
سيراقب عن كثب حركة العمالت 
املالية وأثر ارتفـــاع الني مؤخرا 

على الشركات.
وقال ماســـاكي شيراكاوا في 
خطاب امام حشد من كبار رجال 
األعمال في ناجويا وسط اليابان 
»نحن نراقب بعناية آثار االرتفاع 
السريع في قيمة الني على توجه 
أعمال الشركات التي تسير على 
طريـــق التعافي فضال عن تأثير 
التطـــورات املاليـــة الدولية منذ 

األسبوع املاضي«.
وأضاف شيراكاوا في خطابه 
»انه مـــن املطلـــوب ان يتحرك 
ســـعر الصرف االجنبي بطريقة 

مستقرة«.
وتأتي تصريحات شيراكاوا 
في اعقاب تسجيل الدوالر لفترة 
وجيـــزة أدنى مســـتوى له أمام 
الني منـــذ 14 عاما خالل تعامالت 
بورصـــة طوكيو يـــوم اجلمعة 
املاضي وسط مخاوف بشأن مشاكل 

ديون دبي.

كما سجل الدوالر خالل تعامالت 
بورصة طوكيو أمس عند الساعة 
اليابان  0440 صباحا بتوقيـــت 
)0740 بتوقيت جرينتش( 86.24 
ـ 86.26  ينا مقابل 86.47ـ  86.57 
ينا في نيويورك و86.15 ـ 86.16 
ينا عنـــد إغالق تعامالت طوكيو 

يوم اجلمعة املاضي.
وشدد شيراكاوا على أن »البنك 
على اســـتعداد دائمـــا للتصرف 
بســـرعة وبحزم إذا كان تدخله 
ضروريا لضمان استقرار األسواق 

املالية«.
كما اشار شيراكاوا الى أنه يتفق 
مع وجهة نظـــر حكومة اليابان 
بأن االقتصاد يتعرض حلالة من 
االنكمـــاش مؤكدا أن بنك اليابان 
املركزي ســـيبذل قصارى جهده 

ملواجهة ذلك.
وكانـــت احلكومـــة اليابانية 
أعلنت في وقت سابق من الشهر 
اجلاري أن ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم سقط في موجة »انكماش 
معتدلة« للمرة األولى منذ منتصف 

عام 2006.

من جهة اخرى، تشهد العاصمة 
اليابانية في السادس من ديسمبر 
اجلاري حدثا استثنائيا في تاريخ 
العالقات العربيـــة ـ اليابانية إذ 
سيتم تأســـيس منتدى التعاون 

االقتصادي العربي ـ الياباني.
ويشكل هذا املنتدى نقلة نوعية 
في العالقات االقتصادية بني اليابان 
والعالم العربي نظرا ألن العالقات 
االقتصادية بني اجلانبني العربي 
والياباني تفتقد للمؤسسية خاصة 

على النطاق اإلقليمي.
ويعد هذا املنتدى الذي يدشنه 
األمني العام للجامعة العربية عمرو 
موســـى من خالل توقيع مذكرة 
تفاهم مع كل من وزير اخلارجية 
الياباني كاتسيوا أوكادا، ووزير 
االقتصاد والتجـــارة والصناعة 
ماســـايوكي ناوشـــيما انطالقة 
لسفينة التعاون العربيـ  الياباني 
في املجاالت االقتصادية املختلفة 
بني 22 دولة عربية واليابان، كما 
الطريـــق للتعاون في  أنه ميهد 
املجاالت السياســـية والثقافية 

وغيرها.

اإلسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو

الصين تأمل أن يكون لالندماج األوروبي
تأثير إيجابي على تطور العالقات ماليزيا تسعى إلى تعجيل اتفاقية التجارة 

الحرة مع دول الخليج

منظمة التجارة العالمية تعقدبهدف توطيد العالقات التجارية واالستثمارية بين الطرفين
أول اجتماع وزاري منذ 4 سنوات

جنيڤـ  د.ب.أ: بدأت منظمة التجارة العاملية أول اجتماعاتها الوزارية 
منذ أربع سنوات في مدينة جنيڤ السويسرية امس بهدف مراجعة أداء 
153 عضوا في املنظمة. وبرغم عدم إدراج املفاوضات التجارية على جدول 
أعمال االجتماع الذي يستمر ثالثة أيام في جنيڤ، إال إنه من املرجح أن 
يلعب االجتماع دورا رئيسيا في جولة التجارة العاملية املتعثرة وذلك 
في أعقاب دعوة وجهها زعماء العالم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن 
القضية بحلول نهاية عام 2010. وبدال من النظر في اتفاق للتجارة يرى 
باسكال المي رئيس منظمة التجارة العاملية أن االجتماع سيوفر »منبرا 
للوزراء الســــتعراض أداء هذه املنظمة«. ويأتي االجتماع في سويسرا 
بعد مرور عشــــر سنوات على اجتماع منظمة التجارة العاملية الوزاري 
الذي عقد في مدينة سياتل األميركية بهدف دفع عجلة حترير التجارة 
العاملية وشهد مصادمات عنيفة بني الشرطة واحملتجني. ويعقد اجتماع 
األســــبوع اجلاري وسط عالمات تشير إلى أن التجارة العاملية تتعافى 

من أكبر انكماش منذ الكساد الكبير.
ومتثل الــــدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية حوالي 95% من 
إجمالــــي التجارة العاملية. وكان آخر اجتماع للــــوزراء قد عقد في عام 
2005 في هونغ كونغ. كما مت تأجيل اجتماع كان من املقرر أن يعقد في 
عام 2007 بســــبب عدم إحراز تقدم في جولة املفاوضات التجارية التي 

انطلقت في الدوحة عام 2001.

الصنيـ  يو.بي.آي: قال رئيس 
احلكومـــة الصيني ون جياباو 
امس االثنني إنه يأمل في أن يخلق 
االندماج األوروبي تأثيرا ايجابيا 
على تطور العالقات بني الصني 
واالحتاد األوروبي، داعيا الطرفني 
للنظر بعيدا لرســـم املستقبل 
آلية احلوار بينهما  وحتســـني 

وتعزيز سبل تعاونهما.
ونقلت وكالة »شـــينخوا« 
الصينيـــة عـــن ون قوله بعد 
انتهاء القمـــة الـ 12 بني الصني 
التي عقدت  واالحتاد األوروبي 
اليوم في الصني »نود أن حتقق 
عملية االندمـــاج تقدما جديدا 

باستمرار«.
واعتبر ان على الصني واالحتاد 
األوروبي كأي شركاء استراتيجي 

أال يقوما فقط بجهود مشتركة في 
مجال التعاون حيال األزمة املالية 
العاملية والتغلب على الصعوبات 
بل أيضا أن ينظرا إلى أبعد من 
ذلك نحو رسم املستقبل وذلك 
في محاولة للحث على بناء نظام 
سياسي واقتصادي عاملي عادل 

ومعقول.
وأعرب ون عن خالص تهانيه 
لدخـــول معاهدة »لشـــبونة« 
التي تعد مبثابة ميثاق لالحتاد 
التنفيذ في  األوروبـــي حيـــز 
ديســـمبر والنتخـــاب رئيس 
الوزراء البلجيكي هيرمان فان 

رومبي رئيسا لالحتاد.
وقال ان على الطرفني ان يعززا 
الثقة املتبادلة بينهما وأن يبقيا 
أصدقاء دائمـــا وأن يأخذا على 

التطور كمهمة  عاتقهما مسألة 
أساسية، ويتبعا مسار التطور 
املشترك ويحترما عادات بعضهما 
الثقافية وأنظمتهما االجتماعية 

وقيمهما بانفتاح.
وأضاف أنه عليهما أن يتعلما 
من بعضهمـــا لتحقيق التطور 
ويسعيا إلى حل املشاكل البنيوية 
فـــي العالقـــات الدولية ويحثا 
على االنسجام العاملي وحتقيق 

التنمية املستدامة.
وقال ان على الصني واالحتاد 
األوروبي مواصلة حتسني آلية 
التعاون  احلوار وتعزيز سبل 
بني بعضهما وأشار إلى أن بالده 
تأمل حتقيق التوازن التجاري 
الطرفني وتدعم وتشـــجع  بني 

االستثمار املتبادل.

كواالملبـــور ـ كونا: تســـعى 
ماليزيا الى تعجيل توقيع اتفاقية 
للتجارة احلرة مع دول اخلليج 
العالقات  العربي بهدف توطيد 
التجاريـــة واالســـتثمارية بني 

الطرفني.
وتعـــد دول مجلس التعاون 
اخلليجـــي مـــن أهم الشـــركاء 
التجاريني بالنسبة ملاليزيا عالوة 
على انتماء الطرفني الى منظمة 

املؤمتر اإلسالمي.
التجارة  وقال نائب وزيـــر 
املاليزي  الدوليـــة  والصناعـــة 
مخريز مهاتيـــر محمد علي في 
مؤمتر صحافي على هامش منتدى 

االعمـــال اخلليجي املاليزي »ان 
ماليزيـــا ودول اخلليج العربي 
جتمعهم العديد من الشـــراكات 
واملشاريع االستثمارية الكبيرة في 

مختلف املجاالت التجارية«.
وذكر ان حجم االستثمارات 
في ماليزيا ودول اخلليج العربي 
يبلغ حوالي 92.9 مليار رينجت 
ماليزيـــا )27.08 مليار دوالر(، 
مشيرا الى أن التبادالت التجارية 
واالستثمارية بني اجلانبني تشهد 
منـــوا ملحوظـــا خصوصا في 

السنوات الـ 10 االخيرة.
واضـــاف ان ماليزيـــا تبذل 
جهودا لتكون مركزا دوليا للمالية 

اإلســـالمية من خالل ترويجها 
لبعض املنتجات اإلسالمية، داعيا 
دول اخلليج العربي الى التعاون 
في تنمية وتطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية وتأسيس النظام املالي 
اإلســـالمي في ظل تفاقم األزمة 

املالية العاملية.
وعن مدى تأثير األزمة املالية 
احلالية التـــي تعاني منها دبي 
على التعاون املاليزي اخلليجي 
قال »ال أســـتطيع ان أجزم بأن 
عالقاتنا تأثرت بأزمة دبي لكن 
ماليزيا لم تزل تنظر الى منطقة 
اخلليج على أنها منطقة جتارية 

واستثمارية خصبة«.

متأثرة بتوابع األزمة المالية التي ضربت مدينة دبي األسبوع الماضي

البورصة المصرية تسجل ثاني أكبر هبوط في تاريخها
القاهـــرة ـ يو.بي.آي: أغلقت 
البورصة املصرية تعامالتها أمس 
أول تداوالت األسبوع على هبوط 
حاد متأثرة بتوابع األزمة املالية 
التي ضربت مدينة دبي األسبوع 
املاضي وأثرت على أسواق املال 

العاملية.
وأرجع وســـطاء في السوق 
تهاوي مؤشرات البورصة املصرية 
أمس إلى تأثرها بتداعيات أزمة 
ديون دبي التي اثرت على جميع 
أسواق العالم فيما شهدت األسهم 
املصرية عمليات بيع عشوائية من 
قبل املستثمرين األفراد ساهمت 

في زيادة حدة الهبوط.
كما تراجع مؤشـــر »إي جي 
إكس« 70 الذي يقيس أداء أنشط 
األسهم الصغيرة واملتوسطة بنحو 
6.02% ليصل إلى مستوى 658.70 

نقطة، وتراجع مؤشر »إي جي 
إكس« 100 األوسع نطاقا لينهي 
تعامالت اليـــوم على انخفاض 
بنحو 6.3% ليصل الى مستوى 
القيمة  1052.33 نقطة ووصلت 
اإلجمالية للتداول بالسوق حوالي 
1.09 مليـــار جنيه )حوالي 199 

مليون دوالر(.
وكانت مجموعة دبي العاملية 
طالبت الدائنني االسبوع املاضي 
بتأجيل ســـداد ديون مبليارات 
الدوالرات خاصة بها وبشـــركة 
نخيل العقارية التابعة لها وذلك 
ملدة ستة أشهر حتى تتمكن من 

اعادة هيكلة عملياتها.
وقال الوسطاء إن أسعار أسهم 
الشركات الكبرى مثل »أوراسكوم 
لإلنشاء والصناعة« و»أوراسكوم 
تلكوم« لالتصاالت قادت الهبوط 

أمس لكن التأثير األكبر كان على 
أسهم شركات اخلدمات املالية مثل 
شركتي »هيرميس« و»بايونيرز« 
لتداول األوراق املالية اللتني ظلتا 
تعتمدان على السوق اإلماراتية 
بشكل كبير في حتقيق جزء مؤثر 

من إيراداتهما.
وقد ارجع متعاملون بالبورصة 
انهيارها الى تأثر السوق بعمليات 
العشـــوائية مـــن قبل  البيـــع 
املستثمرين األفراد والعرب نتيجة 
حالة االرتباك والقلق غير املبررة 
التي انتابتهم خوفا من مزيد من 

الهبوط في األيام املقبلة.
أن  الى  املتعاملون  كما أشار 
سلوك األفراد أثر بالسلب على أداء 
السوق وفاق من حدة الهبوط، 
الفتني الى أن أزمة ديون دبي لها 
تأثير على أسواق املنطقة لكن 

يجب أال يكون بهذا القدر املبالغ 
فيه والذي أظهره املســـتثمرون 

األفراد في البورصة.
هذا وقد قال وزير االستثمار 
أزمة  امـــس، إن تأثير  املصري 
ديون دبي سيكون محدودا على 
االقتصاد املصري الذي قال إنه 
ليس له تعرض مباشر لديون 

مجموعة دبي العاملية.
وقـــال الوزير محمود محيي 
الدين في بيـــان إن من املتوقع 
أن تكون اآلثار املباشـــرة على 
االقتصـــاد املصـــري، محدودة 
بحكم ما يتم اتخاذه من تدابير 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وإعالن البنك املركزي اإلماراتي 
عن دعم البنوك التي قد تتأثر. 
هـــذا فضـــال عـــن أن االقتصاد 
املصري واملؤسسات املصرية غير 

متعرضة بشكل مباشر ملديونية 
شركة دبي العاملية.

 من جهة أخرى، قالت شركة 
أوراســـكوم لإلنشاء والصناعة 
املصرية أمس االثنني انها ال تتوقع 
التعرض لتأثير يذكر جراء أزمة 
ديون دبي وإنها ستركز عملياتها 

في اإلمارات على أبوظبي.
 وقال مدير عالقات املستثمرين 
بالشـــركة عمـــر دروازة ان هذا 
التأثير ليس ملموســـا بدرجة 
كبيرة لدينا تعرض محدود في 

دبي حاليا«.
 وأضاف »الوضع في أبوظبي 
جيد جدا بشكل عام على عكس 
دبي«. وتراجعت اسهم اكبر شركة 
مصرية لإلنشـــاءات وصناعة 
األســـمدة مدرجة في البورصة 

7.% لدى اإلغالق أمس.

النفط يرتفع مقتربًا من 77 دوالرًا للبرميل 

لبنان يحدد السعر االسترشادي
لسندات بقيمة 500 مليون دوالر

لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط متجهة نحو 77 دوالرا 
للبرميل امس، مدعومة بضعف 
الـــدوالر إال أن المســـتثمرين 
أزمة  اليزالون يراقبون بحذر 
الديون في دبي وتأثيرها على 

االقتصاد العالمي.
وحدت مؤشرات على ضعف 
االنتعاش في الطلب على النفط 
وارتفاع مخزونات الوقود في 
الواليات المتحدة من مكاسب 
الخـــام التي ينتظر انخفاضها 
بنحو 0.5%هذا الشهر لتسجل 

أول انخفاض منذ يوليو.
لكن محللين قالوا إن اآلمال 
في امكانية احتواء أزمة الديون 
شجعت على بعض الصعود في 

األسعار امس.
الخام  وارتفعـــت أســـعار 
األميركي الخفيف تسليم يناير 
50 ســـنتا إلـــى 76.55 دوالرا 
للبرميل. وزاد مزيج برنت في 
لندن 55 سنتا إلى 77.74 دوالرا 

للبرميل.
وقال المستشار الكبير لدى 
كوموديتي بروكين سرفيسز 

بنســـون وانـــج في ســـيدني 
»تتوخى الســـوق الحذر وقد 
يكون هذا محركا لعمليات البيع 

الواسعة التي شاهدناها.
 لم يـــرد الكثير من األنباء 
من منطقة الخليـــج مما ترك 
الكثير من المســـتثمرين نهبا 

للتخمين«.
»هناك أيضا بعض المخاوف 
من أن تطلق تلك الحلقة تأثيرات 
متتالية ومـــن أن دوال أخرى 
يمكن أن تواجه مشـــكالت في 

التمويل أيضا«.

لندنـ  رويترز: قال مصدر في أحد البنوك التي 
تدير إصدار ســـندات لبناني بقيمة 500 مليون 
دوالر إن لبنان حدد امس، السعر االسترشادي 
لإلصدار الذي سيتم على شـــريحتين. ويبلغ 
السعر االسترشادي نحو 6% لشريحة بقيمة 250 

مليون دوالر ألجل 5 سنوات و7.125% لشريحة 
بقيمة 250 مليون دوالر ألجل 15 عاما.

 والبنــوك الرئيسيــة المتعهدة لإلصدار هي 
بنك بيروت وســـيتي وسوســـيتيه جنرال في 

لبنان.

هبوط حاد في البورصة املصرية

تراجع واردات اليابان من الخام الكويتي
بنسبة 19.2% خالل أكتوبر الماضي

طوكيـــو ـ كونا: اظهرت بيانات حكومية يابانية نشـــرت هنا اليوم 
تراجع حجم واردات اليابان من النفط اخلام الكويتي في شـــهر اكتوبر 
املاضي بنســـبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي لتصل الى 
7.79 ماليني برميل )251 الف برميل يوميا( وذلك في اول انخفاض منذ 

شهرين.
وذكرت وكالة املوارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان 
الكويت زودت اليابان بـ 7% من حاجتها من النفط اخلام في شهر اكتوبر 

املاضي مقابل 8.1% في نفس الشهر من العام 2008.
وتعتبر اليابان اكبر مستورد للنفط الكويتي في العالم حيث تشتري 
ما يعادل 20% من اجمالي صادرات الكويت من النفط اخلام. وعلى صعيد 
متصل تراجع اجمالي واردات اليابان من النفط اخلام خالل شهر اكتوبر 
املاضي بنسبة 6.1 % مقارنة بالعام املاضي ليصل الى 111.70 مليون برميل 

ليستمر بذلك في منحاه التنازلي للشهر الـ 13 على التوالي.
وانخفضت واردات اليابان من النفط اخلام من منطقة الشرق االوسط 
بنسبة 3.2% الى 100.36 مليون برميل لتشكل 89.8 % من اجمالي واردات 
البالد من النفط خالل الشهر املاضي بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي. واستمرت السعودية في احتالل املرتبة االولى 
بني الدول املصدرة للنفط اخلام الى اليابان حيث تراجعت واردات الدولة 
صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم من النفط الســـعودي خالل الشهر 

املاضي بنسبة 22.6% مقارنة بالعام املاضي الى 29.42 مليون برميل.
 وجـــاءت دولة االمارات العربية املتحدة في املرتبة الثانية باجمالي 
صادرات بلغت 27.69 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.1 %، فيما احتلت 
قطر املركز الثالث بارتفاع نسبة صادراتها من النفط اخلام الى 36.7 % 
ما يعادل 13.77 مليون برميل وحلت ايران رابعة بصادرات بلغت 12.81 

مليون برميل بانخفاض نسبته %21.5.


