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مشروع البيان الختامي يقترح التعهد باالمتناع عن خفض أي عملة ألهداف تنافسية

الدول النامية واليابان تعارض أميركا بشأن الصرف والتجارة في اجتماع »العشرين« 

اقت����رح  عواص����م � وكاالت: 
مشروع البيان اخلتامي الجتماع 
وزراء مالية مجموعة العش����رين 
في كوري����ا اجلنوبية، الذي بدأت 
أنشطته أمس وتستمر أعماله ملدة 
يوم����ن، ان تتعهد دول املجموعة 
ب����� »االمتناع عن خفض اي عملة 

ألهداف تنافسية«.
وسعت الواليات املتحدة خالل 
االجتم����اع امس إل����ى اقناع كبار 
املس����ؤولن املالين في مجموعة 
العش����رين باتفاق يلزم األسواق 
الناش����ئة بخفض فوائض ميزان 
معامالتها اجلارية والسماح بارتفاع 

قيمة عمالتها.
فيما عارضت ال����دول النامية 
والياب����ان املقترح����ات األميركية 
الت����ي تقول إنها تس����تهدف نزع 
فتي����ل التوت����رات التي يخش����ى 
االقتصاديون من أن تؤدي الندالع 

حروب جتارية.
وقال وزير اخلزانة األميركي 
ف����ي خطاب  تيموث����ي غايتن����ر 
املالين أطلعت عليه  للمسؤولن 
رويترز »يج����ب على الدول التي 
متتلك فوائض بصورة مستمرة 
أن تعهد بسياسات هيكلية ومالية 
وسياسات صرف لتعزيز املصادر 

احمللية للنمو«.
وفي املقاب����ل تتبنى دول مثل 
الواليات املتحدة التي تعاني من 
عجز كبير في امليزانية والتجارة 
»أهدافا مالية مستدامة في األجل 

املتوسط«.
وقوبل����ت مفاحت����ات غايتنر 
بالرفض من جانب دول مثل الهند 
واليابان فيما تتشكك األسواق في 
التوصل التفاق عاملي ملعاجلة صور 
عدم التوازن في االقتصاد العاملي 
الكثير من  والتصدي حمل����اوالت 

االقتصادات الناشئة ودول أخرى 
إلضعاف عمالتها.

وبينم����ا حظي����ت مجموع����ة 
العشرين باإلشادة جلهودها في 
تنسيق برامج التحفيز االقتصادي 
خالل األزمة املالي����ة العاملية فقد 
تالش����ى تدريجيا متاس����كها في 
مواجهة ضغوط بسبب جهود غير 
مسبوقة إلنعاش االقتصاد العاملي.

وقال املسؤول املالي الروسي أندريه 
بوكاريف قب����ل االجتماع »هناك 
خطة عمل لكن هناك كما مزعجا 
من الشكاوى واملقترحات«.وقال 
مصدر مالي التقى غايتنر في كوريا 
اجلنوبية ان الوزير األميركي طالب 
الدول بتقليص فوائض معامالتها 
اجلارية أو حج����م العجز إلى %4 
من الن����اجت احمللي االجمالي وهو 
أم����ر يتقبله عدد قليل من أعضاء 

املجموعة.

وق����ال وزير املالي����ة الياباني 
»نحتاج ملناقش����ة ذل����ك أوال لكن 

األهداف الرقمية غير واقعية«.
كما سيكون ملس����ألة معاجلة 
العمالت »املقومة بأقل من قيمتها« 
نصيب من مناقشات الزعماء بالرغم 
من أن مسؤولن كندين صرحوا 
بأن الصن وافقت من حيث املبدأ 
على إبداء املزي����د من املرونة في 

الصرف األجنبي.
الكثير من املسؤولن  وميانع 
في األسواق الناشئة في السماح 
برفع قيمة عمالتها بصورة كبيرة 
ويلق����ون باللوم عل����ى الواليات 
املالية  املتحدة في س����وء اإلدارة 
التي أدت الى وقوع األزمة املالية 
العاملية ويتهمونها بخفض قيمة 
الدوالر عن طريق إغراق األسواق 
بالس����يولة من خالل سياس����اتها 

للتيسير الكمي.

واكد الرئيس الكوري اجلنوبي 
لي ميوجن باك على ضرورة ايجاد 
سبل لتحقيق االزدهار املتبادل في 
املرحلة الثانية من التقييم من اجل 

وضع نظام تعاوني.
وافادت مص����ادر ان صندوق 
النقد الدولي اش����ار ف����ي تقريره 
في اجللس����ة األولى الى ضرورة 
رفع قيمة العمالت في اس����يا مما 
يدعم الضغوط من الدول الغربية 
وعلى راسها الواليات املتحدة على 
رفع قيمة اليوان العملة الوطنية 
الصينية كما مت ع����رض مقترح 
أميركي خاص بتحديد نسبة حجم 
الفائض وعجز احلسابات اجلارية 
مقابل اجمالي االنتاج احمللي حلل 
عدم التوازن في امليزان التجاري 
العامل����ي وغيرها م����ن مقترحات 
أخرى حل����ل اخلالفات في صرف 

العمالت.

والهن����د  الص����ن  ومتتل����ك 
والسعودية وروسيا فوائض كبيرة 
فيما تعاني الواليات املتحدة من 

العجز.
وقال مسؤول فرنسي طلب عدم 
كشف هويته ان الرسالة االميركية 
التي قدمت اثناء اجتماع دام ساعة 
لوزراء مالية مجموعة السبع الذي 
سبق اجتماع مجموعة العشرين، 

»القت قبوال طيبا«.
واضاف »لقد وقفنا على اختالف 
في وجهات النظر حول املسألة«.

وقال����ت وزي����رة االقتص����اد 
الفرنسية كرستن الغارد في اشارة 
الى املقترح االميركي »انا ال اعلق ال 
على قضية العمالت وال على قضية 

ميزان احلسابات اجلارية«.
غي����ر انه يب����دو ان مقترحات 
غايتن����ر تثير حتفظ����ات وحتى 

معارضة العديد من القوى. 

)رويترز( لقطة جماعية تضم وزراء مالية مجموعة العشرين  

اشتباكات في مصفاة نفط قرب باريس
بسبب اإلضراب إلصالح نظام التقاعد

باريس � د.ب.أ: اندلعت أعمال 
عنف أمس بن الشرطة والعمال 
املضربن ف����ي أحد معامل تكرير 
النفط قرب العاصمة الفرنس����ية 
باريس م����ع محاول����ة احلكومة 
الفرنسية فرض إعادة تدفق الوقود 
في البالد.واندلعت االشتباكات بعد 
أن أصدرت احلكومة الفرنس����ية 
أوامر واجبة النفاذ ملعمل تكرير 
النفط ف����ي جراندبوي ونحو 24 

عامال به مبعاودة العمل ملصلحة 
الدفاع الوطني.جتدر اإلشارة إلى 
أن أي عامل يرفض االنصياع لهذا 

األمر يكون عرضة للسجن. 
وأعلن عم����ال معامل التكرير 
االثني عشر في البالد اإلضراب منذ 
12 أكتوبر اجلاري احتجاجا على 
الرئيس نيكوال ساركوزي  خطة 
إلصالح نظام التقاعد وهو ما أدى 
إلى حدوث نقص حاد في الوقود 

في البالد على نطاق واسع.
وقال وزير البيئة الفرنس����ي 
جان لوي بورلو عبر التلفزيون 
الفرنس����ي ام����س إن نحو خمس 
التزود بالوقود والبالغ  محطات 
عددها 12300 محطة نفد مخزونها 
م����ن الوقود.وتعهد مس����ؤولون 
حكومي����ون بتزوي����د احملط����ات 
بالوق����ود قبيل عطلة األس����بوع 
املقبل الدراسية. وانتقد الرئيس 

الفرنسي املضربن أول من أمس 
ل� »أخذهم ناسا لم يرتكبوا جرما 
رهائن«.بدأت أعم����ال العنف في 
جراندبوي عندما هاجمت الشرطة 
العمال املضربن الذين شكلوا درعا 
بشرية أمام مدخل معمل التكرير، 
ملنع زمالئه����م الذين وجهت لهم 
احلكومة األوامر بالعودة للعمل 

من الدخول.
وقال شارل فوالر املتحدث باسم 

االحتاد العام للعمال »سي جي تي« 
حملطة »ب����ي إف إم« التلفزيونية 
إن 3 أشخاص أصيبوا بجراح في 

املصادمات.
واندلع����ت أعم����ال العنف مع 
استعداد مجلس الشيوخ الفرنسي 
للتصويت على املشروع اإلصالحي 
الذي يقضي برفع سن التقاعد من 
60 س����نة إلى 62 بشكل تدريجي 

بحلول عام 2018. 

)رويترز(أعمال العنف بين الشرطة الفرنسية والعمال المضربين في أحد معامل تكرير النفط

»ايه.اي.جي« تجمع 17.9 مليار دوالر 
من طرح »ايه.اي.ايه«

14.2 مليار يورو العجز الحكومي
 في اليونان خالل ثمانية أشهر

هونغ كون���غ � رويتر: جمعت 
ش���ركة ايه.اي.اي���ه للتأمن على 
الذراع اآلس���يوية  احلياة وه���ي 
اليه.اي.جي األميركية 17.9 مليار 
دوالر م���ن خالل تس���عير الطرح 
العام األول���ي لها في هونغ كونغ 
عند احلد األقص���ى للنطاق الذي 
حددته مع إقبال املستثمرين على 
شركة حتقق منوا سريعا في آسيا.
ويأتي تسعير الطرح املتوقع بأن 

يك���ون ثالث أكبر طرح في العالم 
وسط موجة من عمليات االدراج 
اجلديدة في آسيا ويضع نهاية أزمة 
ايه.اي.جي.ومنذ  طويلة تعيشها 
عامن حتاول الشركة األميركية بيع 
ذراعها اآلسيوية واستخدام بعض 
العائدات في سداد خطة إنقاذ قيمتها 
182.3 مليار دوالر حصلت عليها 
من احلكومة األميركية خالل األزمة 
املالية العاملية، وشمل هذا محاولتن 

ايه. فشلتن إلجراء مزاد.وذكرت 
اي.اي���ه امس أنه جرى تس���عير 
الط���رح عن���د 19.68 دوالر هونغ 
كونغ وانها مارست احلد األقصى 
خلي���ارات الطرح مؤك���دة تقريرا 
س���ابقا لرويترز.وإذا ما مارست 
اجلهات الضامنة خيار التخصيص 
فس���يرتفع حجم الطرح 15% إلى 
20.5 مليار دوالر. ومن املقرر اجراء 

الطرح يوم 29 أكتوبر.

أثينا � رويترز: قالت وزارة املالية اليونانية أمس 
إن عجز ميزانية القطاع الع���ام في اليونان بلغ 14.2 
مليار يورو »19.77 مليار دوالر« في الفترة من يناير 
حتى أغسطس لكنها أكدت أن الرقم ال يقارن مباشرة 
مع مستوى العجز املس���تهدف من االحتاد األوروبي 

وصندوق النق���د الدولي في الع���ام بأكمله عند 18.5 
مليار يورو.

وقالت الوزارة في بيان »العجز احلكومي على أساس 
نقدي في الفترة من يناير حتى أغسطس 2010 بلغ 14 

مليارا و172.5 مليون يورو«.

الذهب يسجل أدنى مستوى 
في أسبوعين ونصف

20 مليون وحدة مبيعات 
األقراص المدمجة لـ »اآليباد«

لندن � رويترز: سجل سعر الذهب امس أدنى مستوى 
له في أكثر من أسبوعن في املعامالت األوروبية مع صعود 
الدوالر في ظل حتفظ املستثمرين قبيل اجتماع مجموعة 
العشرين مطلع األسبوع القادم الذي سيبحث فيه املسؤولون 

سبل معاجلة االختالل في توازن العمالت.
وبلغ س���عر الذهب في السوق الفورية 1318.95 دوالرا 
لألوقية )األونصة( مقارن���ة ب� 1323.60 دوالرا في أواخر 
تعامالت نيويورك اول من أمس. وكان قد تراجع في وقت 
سابق إلى 1315.09 دوالرا. وانخفض سعر العقود اآلجلة 
للذهب األميركي تس���ليم ديس���مبر مبقدار 6.40 دوالرات 

لألوقية إلى 1319.20 دوالرا.

نيوي���ورك � أ.ش.أ: بلغت مبيع���ات االقراص املدمجة 
االلكترونية الجهزة »اآليباد« في العالم 20 مليون قرص 
خالل هذا العام، ومن املتوق���ع أن تتعدى 208 مالين في 

عام 2014.
وتس���اعد ه���ذه االق���راص االلكتروني���ة ف���ي قراءة 
االعمال الس���معية لش���رائط الڤيدي���و، وتخزين االلعاب 

االلكترونية.

»جي.بي مورجان«: النفط لـ 100 دوالر 
بسبب الصين وفرنسا 

775.6 مليون ريال أرباح »بروة العقارية«
 في األشهر الـ 9 من 2010

تسيطر عليه مجموعة سعد السعودية ورجل األعمال السعودي معن الصانع

بنك أوال يرفع دعوى حماية 
من اإلفالس في أميركا

ارتفع����ت أرباح ش����ركة بروة 
العقارية القطرية 11.6% في الربع 
الثال����ث من الع����ام احلالي لتبلغ 
277.16 ملي����ون ري����ال مقارنة ب� 
284.35 مليون ري����ال في الفترة 

نفسها من 2009.وبلغ صافي ربح 
الشركة 775.6 مليون ريال في فترة 
األشهر ال� 9 املنتهية في 30 سبتمبر 
املاضي، مقابل 622.6 مليونا للفترة 
نفس����ها من العام الذي سبقه، اي 

بارتفاع نسبته 24.5%.وبلغ العائد 
على السهم 2.32 ريال للفترة املالية 
املنتهية في 30 سبتمبر املاضي، 
مقابل 2.37 ريال للفترة نفسها من 

العام الذي سبقه.

نيويورك � رويترز: رفع بنك أوال ومقره البحرين 
والذي تسيطر عليه مجموعة سعد السعودية ورجل 
األعمال السعودي معن الصانع دعوى حلمايته من 

اإلفالس في الواليات املتحدة.
ووفقا لعريضة الدعوى التي رفعت أمام محكمة 
االفالس األميركية في مانهاتن استنادا للفقرة ال� 11 
من القانون ميتلك بنك أوال أصوال تقدر قيمتها مبا 
بن 50 و100 مليون دوالر فيما تتجاوز ديونه مليار 
دوالر. وتقول عريضة الدعوى فإن مجموعة س����عد 
متتل����ك حصة 48% في البنك فيما يس����يطر الصانع 
على 47%. وس����عد والصانع طرفان في مجموعة من 
الدعاوى القضائية مع مجموعة أحمد حمد القصيبي 

واخوانه وبنك املشرق وآخرين.
وشمل بعض هذه الدعاوى مزاعم احتيال واختالس 

مليارات الدوالرات.

وفي يوليو أمر قاض بوالية نيويورك بأنه يجب 
نظر بعض النزاعات خارج الواليات املتحدة رمبا في 

دولة االمارات أو اململكة العربية السعودية.
وسيطر مصرف البحرين املركزي على بنك أوال 
واملؤسسة املصرفية العاملية اململوكة ملجموعة القصيبي 
في يوليو 2009 بسبب نقص هائل في قيمة أصولها 

مقارنة بحجم التزاماتها.

لندن � رويت��رز: ق��ال بن���ك 
جي. بي مورجان ان سعر النفط قد 
يصل الى 100 دوالر للبرميل قريبا 
بس���بب الطلب من جانب الصن 
وضعف الدوالر وسط توقعات بان 
تواصل الواليات املتحدة اجراءات 
التيسير الكمي وان تعيد فرنسا 
بناء مخزوناتها عند انتهاء اضراب 

بسبب اصالح نظام التقاعد.
كما رفع البنك توقعاته بشأن 
العقود اآلجلة للنفط األميركي الى 81 
دوالرا للبرميل في املتوسط في الربع 
األخير احلالي من 75 دوالرا في الربع 
السابق. كما رفع توقعات 2010 و2011 
بنحو دوالري����ن الى 78.50 دوالرا 
التوالي.وقال  و82.50 دوالرا على 
لورانس ايجلز من جي. بي مورجان 
في مذكرة بحثية »تتمثل املخاطر 
الرئيس����ية في اننا نتوخى احلذر 
بدرجة كبيرة والتهديد بان يصل 
سعر برميل النفط 100 دوالر وهو 
األمر املفترض في توقعاتنا للربع 

األخير من 2011 أقرب مما نتوقع ليس 
فقط بس����بب ضعف الدوالر ولكن 
بسبب الطلب القوي من جانب الصن 
واالقتصادات الناشئة واعادة بناء 
فرنسا ملخزوناتها االستراتيجية«.
وق����در البن����ك حج����م النقص في 

االم����دادات الذي نتج عن االضراب 
في أكبر ميناء للنفط بفرنسا منذ 
27 سبتمبر واالجراءات التي اتخذتها 
املصافي خلفض مخزونات نواجت 
التقطير هناك بثمانية مالين برميل 

في أكتوبر.

توقعات بارتفاع اسعار النفط صوب 100 دوالر للبرميل

الدوالر يعوض خسائره 
لندن � رويترز: عوض الدوالر خس����ائره أمس بس����بب 
املخاوف حيال إمكانية التوصل الى اتفاقية واضحة خالل 
اجتماعات ملجموعة العشرين فيما دعت الواليات املتحدة 
الدول الى جتنب اس����تخدام عمالته����ا للحصول على ميزة 
اقتصادية.على هذا النحو يتشكك كثيرون في السوق في 
امكانية التوصل الى اتفاق ملزم. لكنهم يتوخون احلذر حيال 
وقوع مفاجآت مثل اتفاق رسمي يسمح برفع قيمة العمالت 
اآلسيوية.وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس أداءه أمام سلة 

من 6 عمالت رئيسية 0.3% الى 77.667 دوالرا.
وعوض اليورو لفترة قصيرة خسائره وارتفع 20 نقطة 
امام الدوالر بعد ارتفاع غير متوقع ملؤشر معهد ايفو األملاني 
ملعنويات قطاع األعمال في اكتوبر الى 107.6 من 106.8 قبل 

ان يعاود االنخفاض الى 1.3872 دوالر متراجعا %0.3.
وهبط الدوالر 0.1% الى 81.30 ينا مبتعدا عن أقل مستوى 

له في 15 عاما الذي سجله هذا االسبوع عند 80.84 ينا.


