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أصيل نادر حلظة وصوله إلى بريطانيا  )أ.ف.پ(

خلّفت وراءها ديوناً قدرها 1.2 مليار جنيه إسترليني

عودة أصيل نادر صاحب »بولي بيك« التجارية 
المنهارة إلى بريطانيا بعد 17 عاما على هروبه

المجموعة ال تواجه ضغوطًا وظروف السوق ليست مواتية للبيع

»دبي العالمية« تستبعد بيع أصول لسداد التزاماتها
دبيـ  األسواق.نت: استبعدت مجموعة »دبي 
العاملية« التخلي عن أصولها االستراتيجية، 
مؤكدة أن أمام الشركة العديد من اخليارات 
التي ميكنها اعتمادها لســـداد التزاماتها في 
املرحلة املقبلـــة ومنها إعادة التمويل وبيع 
أصول غير اســـتراتيجية مثـــل محال بيع 
التجزئة »بارينز«، وحصـــة املجموعة في 
منتجع »أتالنتـــس«، وحصتها في »جي ام 
جي ميراج«، أو حتى حصص محدودة من 

أصول استراتيجية.
ونقلت صحيفة »اخلليج« االماراتية عن 
مصدر مطلع قوله إن أحدا ال ميكنه أن يتصور 
أن تبادر »دبي العاملية« للتخلي عن أصول 
لها أهميتها االســـتراتيجية مثل موانئ دبي 
العاملية واملنطقة احلرة بجبل علي واألحواض 

اجلافة.

وأضاف أن ما طرحته الوثائق املعروضة 
على الدائنني سلط الضوء على قيم األصول 
وقـــدم كل االحتماالت املمكنـــة على ضوء 
السيناريوهات املختلفة، مبا في ذلك إمكان 

بيع أصول. 
وأوضح املصدر أن حجم األصول الصافي 
ملجموعة دبـــي العامليـــة، أي حجم أصول 
املجموعة بعد خصم الديون املستحقة عليها 

يصل إلى 19.4 مليار درهم.
من جهة أخرى، أظهـــرت وثائق قدمتها 
»دبي العامليـــة« للدائنني في يوليو املاضي 
تقديرات املجموعة لعائدات موانئ دبي العاملية 
في 2010 بنحو 3.1 مليـــارات دوالر. وتقدر 
املجموعة إجمالي أرباح الشركة للعام اجلاري 
)أي األرباح قبـــل خصم األمالك والضرائب 

والفوائد( بنحو 1.1 مليار دوالر.

ـ رويتـــرز: عاد رجل  لندن 
األعمال أصيل نادر إلى بريطانيا 
أول من أمس بعد 17 عاما على 
هروبه أثنـــاء انتظار محاكمته 
بتهم ســـرقة مرتبطة بانهيار 
التجارية بولي  إمبراطوريتـــه 

بيك.
ووصل نادر الذي كان يقيم في 
جمهورية شمال قبرص التركية 
إلى مطار لوتون قرب لندن على 

منت طائرة قادمة من تركيا.
واســـتقبله رجال بـــدا انهم 
من مســـؤولي الهجرة قبل ان 
ينصـــرف في ســـيارة ترافقها 

سيارة للشرطة.
وليس جلمهورية شمال قبرص 
التركية التي ال تعترف بها سوى 
انقرة اتفاقية لتبادل املطلوبني 

للعدالة مع بريطانيا.
وصرح نادر الذي يقول انه 
بريء بانه يأمـــل في ان يكون 
املناخ في بريطانيا مناسبا االن 

لينال محاكمة عادلة.
 وأضاف رجل االعمال املولود 
في قبرص لقناة ســـكاي نيوز 
»يسعدني.. أنه بعد ان قمت مبثل 

وهز هروب نادر حكومة حزب 
احملافظني آنذاك برئاسة رئيس 
الوزراء جون ميجور وتسبب في 
استقالة وزير له صالت برجل 
االعمال وأثار تســـاؤالت حول 
سير التحقيق الذي يجريه مكتب 

مكافحة جرائم االحتيال.
ووافقت محكمـــة في لندن 
الشـــهر املاضي علـــى االفراج 
عن نـــادر بكفالة مقابل عودته 
الـــى بريطانيـــا ليواجـــه 66 
تهمة بالســـرقة تتصل بانهيار 
التي  امبراطورية »بولي بيك« 
كانت تعمل في مجاالت تتراوح 
الفاكهـــة واالجهزة  بني جتارة 
انهارت  االلكترونيـــة والتـــي 
مخلفة ديونـــا قدرها 1.3 مليار 

جنيه استرليني.
ويتعـــني ان ميثل نادر امام 
محكمة أولد بيلي في جلســـة 
أولية في الثالث من ســـبتمبر. 
كما يتعني عليه ايداع 250 ألف 
جنيه اســـترليني لدى احملكمة 
كضمان مالي قبل االفراج عنه 
واخلضوع للتتبع االلكتروني 

وتسليم وثائق سفره. 

هذا اجلهد كل تلك السنوات ان 
البيئة االن مقبولة ومناســـبة 
لعودتي امال ان أصل الى اغالق 

ملف تلك القضية املؤسفة«.

ولم يلـــق نـــادر البالغ من 
العمـــر 69 عاما والذي كان من 
كبار املتبرعني حلزب احملافظني 
سوى قليل من الضوء على سبب 

اختياره العودة االن مكتفيا بقوله 
انه بريء وانه يريد ان يصحح 
الظلم الذي يزعم انه وقع عليه 

في بريطانيا.

تراجع النفط بسبب مخاوف
من تراجع نمو االقتصاد األميركي 

سنغافورةـ  رويترز: قطعت أسعار النفط موجة 
صعود دامت يومني إذ أذكـــت توقعات بتعديل 
بالنقصان لنمو االقتصاد األميركي املخاوف بشأن 
زيادة مخزونات النفط وضعف بيانات ســـوق 

اإلسكان والصناعات التحويلية.
وانخفضت أسعار العقود اآلجلة للنفط اخلام 
األميركي لتســـليم أكتوبر 47 سنتا الى 72.89 
دوالرا للبرميل بعد أن المســـت يـــوم األربعاء 
70.76 دوالرا وهو أدنى مستوى لها خالل التعامل 
منذ أوائل يونيو، وهبطت األسعار نحو عشرة 
دوالرات من ذروتها قـــرب 83 دوالرا في الرابع 

من أغسطــس.
ومن املتوقع ان تعلن احلكومة األميركية تعديال 
بالنقصان لنمو إجمالي الناجت احمللي الربع الثاني 
للعام الى 1.4% مـــن 2.4% وذلك وفق ما أظهره 

مسح آلراء احملللني أجرته رويترز.
وأظهر أحدث تقرير من إدارة معلومات الطاقة 
األميركية األربعاء املاضي زيادة قدرها 4.11 ماليني 
برميل في مخزونات النفط اخلام التجارية في 
الواليات املتحدة في األسبوع املنتهي في 20 من 
أغسطس متجاوزة بشدة التوقعات التي تشير 

الى زيادة ال تتعدى 200 ألف برميل.
 وارتفعت مخزونـــات البنزين مبقدار 2.27 
مليون برميل مخالفة التوقعات التي كان تشير 

الى انخفاض صغير.

مدتها 4 سنوات بعائد %7.3

إندونيسيا تصدر صكوكًا
بقيمة 37.5 مليون دوالر

دبيـ  األسواق.نت: أصدرت وزارة املالية اإلندونيسية 
صكوك بقيمة 336 مليار روبية إندونيســـية )37.5 

مليون دوالر( عبر اكتتاب خاص.
وقالت الوزارة إن اجلهة احلاملة للصكوك ألجل 
أربع سنوات، والتي يبلغ العائد السنوي عليها %7.3، 

هي وزارة الشؤون الدينية.
وهذه هي املرة الثانية خالل الشهر اجلاري التي 
يتم خاللها بيع الصكوك إلى وزارة الشؤون الدينية، 
ما يشـــير إلى اجلهود التي تبذلها احلكومة لتطوير 

سوق التمويل اإلسالمي.
وعمدت السلطات املعنية في إندونيسيا إلى مضاعفة 
هذه اجلهود خالل السنوات األخيرة لتشمل استثمار 
أموال لرحالت احلج تتولى إدارتها وزارة الشـــؤون 
الدينية في صكـــوك، وهي غالبا ما يتم وضعها في 

ودائع مصرفية.

حمالت ترويجية حلث الشركات على استخدام اليوان

تشجع الشركات على استخدامه بدل الدوالر 

مصارف عالمية تروّج لليوان

اليابان بصدد اإلعالن عن إجراءات 
لمواجهة ارتفاع الين

إلعادة شراء حصة الحكومة

»كومرتسبنك« األلماني يعتزم
زيادة رأسماله 5 مليارات يورو

»بوينغ« للطائرات تؤجل تسليم
طرازها العمالق دريم الينر

بريطانيا تسجل أسرع نمو اقتصادي
منذ تسع سنوات

أرقام  أ.ف.پ: كشفت  ـ  لندن 
ان االقتصـــاد  أمـــس  رســـمية 
البريطانـــي ينمو بســـرعة لم 
يشـــهدها منذ تسع سنوات في 
الربع الثاني من العام مع تضخم 
في قطاع البناء، لكن الدولة التزال 
تواجه توقعات اقتصادية صعبة 
في غمرة التقشف في امليزانية. 
وأعلن مكتب االحصاءات الوطنية 
)او ان اس( في بيان ان »اجمالي 
الناجت احمللي ازداد بنسبة 1.2% في 
الربع الثاني من 2010 بعد توقعات 
بـ 1.1%، وهذه الوتيرة هي األسرع 

منذ الربع األول من 2010«.
ولم يتوقع املراقبون توقعات 
جديدة بشـــأن تقديرات اجمالي 
الناجت احمللي البالغة 1.1% والتي 

أعلنـــت الشـــهر الفائـــت، وفق 
استطالع أجرته وكالة داو جونز 
نيوزوايرز. ومت حتديث نسبة 
انتاج قطـــاع البناء لتبلغ %8.5 
وهي أسرع نسبة منو في 18 عاما، 
وكان »او ان اس« أعلن سابقا منو 

هذا القطاع بنسبة %6.6.
ورحبت وزارة اخلزانة بهذه 
األرقام لكنها بقيت حذرة حيال 
التوقعـــات االقتصاديـــة نظرا 
للتقشف الكبير في انفاق الدولة 
والذي يتوقع ان ينعكس سلبا على 
االقتصاد. وقال ناطق باسم وزارة 
اخلزانة »بينما تبدي احلكومة 
تفاؤال حذرا ازاء مسار االقتصاد، 

فإن العمل لم ينته بعد«.
وخرجت بريطانيا من فترة 

انكماش قياسية في الربع األخير 
من 2009 قبل أشـــهر قليلة من 
انتخابات عامة شـــهدت هزمية 
حزب العمال امام حتالف احملافظني 

والدميوقراطيني األحرار.
وحتركت احلكومة اجلديدة 
العام  بســـرعة خلفض االنفاق 
مليارات اجلنيهات في إطار سعيها 

خلفض عجز عام ضخم.
ويقول احملللون في كابيتال 
ايكونوميكس سامويل تومبز انه 
»بينما تشير التقديرات الثانية 
إلجمالي الناجت احمللي البريطاني 
الى منو االقتصـــاد بقوة كبيرة 
فـــي الربع الثاني، فـــإن األرقام 
تثير الشـــكوك حول اســـتمرار 

االنتعاش«.

طوكيو ـ وكاالت: أعلن مســـؤولون أن رئيس 
الوزراء الياباني ناوتو كان سيتحدث إلى الصحافيني 
حول خطة للتعامل مع ارتفاع الني وسط مخاوف 
من تأثير هذا االرتفاع علـــى الصادرات وتهديد 

االنتعاش االقتصادي الهش.
وتصاعد الضغط على اليابان لتطبيق سياسة 
اقتصادية أكثر جرأة والتصدي الرتفاع سعر الني 
في حني يدل انخفاض األسهم وأرقام الصادرات 
والنمو على تباطؤ االنتعاش االقتصادي. وتعرض 
كان وإدارته النتقادات شديدة بسبب عدم اقدامه 

على خطوات ملعاجلة مشكلة ارتفاع الني.
وشـــكلت الصادرات عامال أساسيا في النمو 
االقتصـــادي بعد مرحلة االنكمـــاش لكن ارتفاع 
سعر صرف الني مقابل العمالت البارزة االخرى 
يضر بالعائدات اخلارجيـــة فيما هناك مخاوف 
من ان يؤدي ارتفاع العملة الى حتويل مزيد من 

االنتاج الى اخلارج.
وبلغ الني هذا االســـبوع اعلى سعر له مقابل 
الدوالر منذ 15 عاما ما أدى الى تراجع مؤشر نيكاي 

الرئيسي عن مستوى التسعة آالف نقطة.
هذا وأعلنت احلكومة اليابانية امس عن انخفاض 

معدل البطالة بشكل غير متوقع من 5.3% في شهر 
يونيو املاضي الى 5.2% في شهر يوليو املاضي 

في اول تراجع له منذ ستة أشهر.
وأوضح تقرير أولي صادر عن وزارة الشؤون 
الداخلية واالتصـــاالت اليابانية ان اجمالي عدد 
العاطلني عن العمل تراجع مبعدل 280 الف شخص 
للشـــهر الثاني على التوالي ليبلغ عدد العاطلني 

عن العمل 3.31 ماليني شخص.
وأشار الى انخفاض اجمالي عدد املسرحني من 
العمل بنحو 190 الفا ليصل الى 1.02 مليون شخص 
فيما ارتفع اجمالي عدد املوظفني مبعدل عشرة آالف 
شـــخص ليصل الى 62.71 مليون موظف مقارنة 

بالعام املاضي للمرة االولى في 30 شهرا.
وقال ان نسبة الوظائف املتاحة مقابل الباحثني 
عـــن الوظائف ارتفعت من 0.52% الى 0.53% في 
يناير املاضي ما يعني انه توجد 53 وظيفة لكل 

100 باحث عن وظيفة.
يذكـــر ان معدل البطالة في اليابان مازال يعد 
األكثر انخفاضا في مجموعة الدول السبع الصناعية 
والتي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا أملانيا وايطاليا 

والواليات املتحدة باالضافة الى اليابان.

فرانكفورت ـ رويترز: يعتزم »كومرتسبنك« 
ثاني أكبر بنك في املانيا زيادة رأســـماله مبقدار 
خمسة مليارات يورو )6.37 مليارات دوالر( على 

األقل في اخلريف املقبل.
وقالت صحيفة هاندلســـبالت االقتصادية ان 
املال الذي ســـيجري جمعه سيستخدم في اعادة 

شراء حصة 25% متلكها الدولة في البنك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها ان البنك 
يجري بالفعل مشاورات مع بنوك استثمار بشأن 
ذلك. وقال متحدث باســـم البنك »إنه ليس هناك 

خطط ملموسة بعد«.
وكان وزير املالية االملاني فولفجاجن شيوبله 
قال في وقت سابق هذا الشهر إن احلكومة تريد 
بيع حصتها إلى »كومرتســـبنك« في أسرع وقت 
ممكن. وأضاف: »كلما اسرعنا باخلروج كان ذلك 
أفضل«. وأشـــار إلى أن البنك أظهـــر في الفترة 

األخيرة تطورا ايجابيا.
ورفع »كومرتســـبنك« توقعاته في أغسطس 
بعد أن أعلن نتائج أعماله في الربع الثاني والتي 

فاقت التوقعات.

ايفريتـ  د.ب.أ: أعلنت شركة بوينغ األميركية 
لصناعة الطائرات أمس تأجيل تســــليم الدفعة 
األولى من الطائرات العمالقة طراز »درمي الينر 

.»787
وقالت الشركة ان أول طائرة من هذا النوع 
سيتم تسليمها في منتصف الربع األول من العام 
املقبل 2011، وأرجعت الشركة سبب التأجيل إلى 
تأخر وصول احملرك الذي تنتجه شركة رولزرويس 

وبالتالي تعطل مرحلة االختبارات.
كانت »بوينغ« قد أعلنت الشــــهر املاضي أن 
أول طائرة درمي الينر ســــيتأخر تسليمها عدة 
أســــابيع أوائل العام املقبل بســــبب مشاكل مع 

شركات الصناعات املغذية للطائرة.
وأكدت »بوينغ« أن جتدد تأجيل التســــليم 
ألول مناذج للطائرة لن يؤثر على أداء وصفقات 

الشركة.

أطلقت مصارف عاملية كبرى حمالت ترويجية 
حلث الشركات على اســـتخدام العملة الصينية 
بدال من نظيرتها األميركية في جتارتها مع الصني 
وفق ما قالته صحيفة »ذي فاينانشـــال تاميز« 

البريطانية.
وجاء في تقرير نشرته الصحيفة مساء اخلميس 
املاضي مبوقعها اإللكتروني أن مصرفي أتش أس بي 
سي العاملي )مقره الرئيسي في لندن(، وستاندارد 
آند تشارترد البريطاني يعرضان رسوم معامالت 
مخفضة ومحفزات مالية أخرى على الشـــركات 
التي تقرر التعامل باليوان الصيني )الذي يسمى 
أيضا الرمننبي( في املعامالت التجارية بينها وبني 
الصني. ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم جتارة 
الصني في مصرف أتش أس بي سي كريس لويس 
قوله: »إن جميع املصارف العاملية األخرى حتاول 

بشكل محموم القيام بالشيء ذاته«.

تسويق اليوان

وقالت إن املصرفـــني ومصارف عاملية أخرى 
-من بينها املصرفان األميركيان ســـيتي غروب 
وجي بي مورغان- تقوم بحمالت ترويجية في 
الواليات املتحدة وآسيا وأوروبا إلقناع الشركات 
بالتعامل باليـــوان بدال من الدوالر في معامالتها 

التجارية مع الصني. 
وأكدت اليومية البريطانية أن مسؤولني من بنك 
الشعب )املركزي( الصيني رافقوا مصرفيني من 
بعض تلك املصارف في جوالت ترويجية باليابان 

وكوريا اجلنوبية في يونيو املاضي.
ونقلت عن رئيسة قسم خدمات اخلزانة واألوراق 
املاليـــة للصني في مصرف جـــي بي موغان ليزا 
روبرتس قولها: »إن هنـــاك اهتماما متزايدا من 

شركات عاملية باستخدام اليوان محل الدوالر في 
معامالت جتارية مع الصني«.

وأشارت إلى أن مصرف بي بي في أي –ثاني أكبر 
مصرف في إسبانيا- يعتزم كذلك القيام بحملة 
تســـويقية كبرى تركز على الشركات األميركية 
الالتينية التي تصدر إلى الصني كي تنجز صفقاتها 

باليوان عوضا عن الدوالر.
ووفقا لـ»فاينانشال تاميز« فإن تلك املصارف 
-التي تقوم حاليا باحلمالت الترويجية- ستستفيد 

من منو كبير متوقع لتجارة الصني مع العالم.
وقالت في هذا السياق إن ذلك سيسرع وتيرة 
توجه الصني نحو اخلـــروج بعملتها من نطاق 

احمللية إلى العاملية كالدوالر واليورو.
وأشـــارت الصحيفة في التقرير ذاته إلى أن 
املبـــادالت التجارية باليوان عبـــر حدود الصني 
تضاعفت في النصف األول من هذا العام عشرين 
مرة إلى 70.6 مليار يوان )عشرة مليارات دوالر( 

مقارنة مبا كانت عليه قبل عام.
بيد أنها الحظت أن هذا الرقم يظل متواضعا 
مقارنة بحجم جتارة السلع واخلدمات عبر حدود 
الصني العام املاضي الذي بلغ 2.8 تريليون دوالر، 

وكان معظمه بالدوالر واليورو.
وتقول الواليات املتحدة إن بكني تتعمد إبقاء 
قيمة اليوان منخفضة كثيـــرا مبا يضر بالقدرة 
التنافسية للسلع األميركية، ومينح صادرات الصني 
ميزة تنافسية غير عادلة على حساب صادراتها 

وصادرات شركاء جتاريني آخرين للصني.
ومنذ منتصف 2008، حددت الصني متوسط 
سعر صرف عملتها عند 6.8 يوانات مقابل الدوالر. 
وتشير تقديرات أميركية إلى أن اليوان منخفض 

عن قيمته احلقيقية مبا يصل إلى %40.

بن برنانكي

يتناول »اآلفاق االقتصادية والرد السياسي لالحتياطي الفيدرالي على األزمة«

بن برنانكي يستعرض
وضع االقتصاد األميركي

ـ أ.ف.پ: يلقـــي  واشـــنطن 
املركزي االميركي  البنك  رئيس 
بـــن برنانكي خطابـــا مهما في 
وقت يثير فيه التباطؤ الواضح 
لالقتصاد األميركي مخاوف في 
البالد واخلارج. ويلقي برنانكي 
الفرع  خطابه في ندوة ينظمها 
احمللي لالحتياطي الفيدرالي في 
جاكسون هول، احملطة اجلبلية في 
وايومينغ )شمال غرب الواليات 
املتحدة(. وهذا اخلطاب هو األول 
له منـــذ 2 أغســـطس اجلاري 
وسيتناول »اآلفاق االقتصادية 
والـــرد السياســـي لالحتياطي 

الفيدرالي على األزمة«.
وقبل ساعة ونصف الساعة 
على خطاب برنانكي ستنشـــر 
وزارة التجارة األميركية توقعاتها 
الناجت  الثانيـــة لنمو إجمالـــي 
الفصل  الداخلي األميركـــي في 
الثاني. وقد تكون أعادت تقييمها 
خلفضها بشكل قوي أي ما يعادل 

نقطة بحسب توقعات احملللني 
لتصل الى 1.4% سنويا.

ويترقـــب رجـــال األعمـــال 
واملســـتثمرون واملســـؤولون 
السياسيون اخلطاب ملعرفة تقييم 
برنانكي لوضع أول اقتصاد في 

العالـــم ومعرفة ما ســـيقترحه 
ملواكبة االنتعاش االقتصادي.

القول  ويتفق احملللون على 
انه من املتوقع ان يؤكد برنانكي 
مجددا ان البالد تبقى ملتزمة على 

طريق منو بطيء جدا.


