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منطقة اليورو

تتجه نحو الكساد

بروكسلـ ـ د. ب. أـ ـ انضمت بلجيكا امس الى املانيا والبرتغال 

مما  املستهلك،  اسعار  تراجع  مسيرة  في  واسبانيا  وايرلندا 

يزيد املخاوف من انزالق اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 

١٦ دولة الى دائرة الكساد نتيجة ركود االقتصاد العاملي.

كانت اسعار املستهلك في بلجيكا قد انخفضت خالل مايو 

الحالي بنسبة ٠،٣٧ في املائة ابريل املاضي، وهو االنخفاض 

االول مــن نــوعــه مــنــذ ديــســمــبــر ١٩٦٠. وجـــاء هـــذا االنــخــفــاض 

نتيجة تراجع اسعار الكهرباء وزيت التدفئة والوقود والغاز.

وفــقــا ملؤسسة  املانيا  فــي  املستهلك  اســعــار  انخفضت  وقــد 

االســعــار املــوحــد لــلــدول االوروبـــيـــة ٠،١ فــي املــائــة خــالل مايو 

الـــحـــالـــي، وقــــد اصـــــاب الــكــســاد بــالــفــعــل اســبــانــيــا والــبــرتــغــال 

وايرلندا وهي الدول االوروبية الثالث االشد تضررا من االزمة 

االقتصادية العاملية.

ويــتــوقــع خــبــراء االقــتــصــاد اآلن انــخــفــاض مــتــوســط اســعــار 

ليزيد  املقبل  يونيو  خــالل  ككل  الــيــورو  منطقة  فــي  املستهلك 

الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الــبــنــك املــــركــــزي االوروبــــــــي في 

محاوالته للتعامل مع اســوأ ركــود اقتصادي في اوروبــا منذ 

عشرات السنني.

يــذكــر ان الــكــســاد هـــو انــخــفــاض اســـعـــار املــســتــهــلــك بسبب 

انكماش حاد في النشاط االقتصادي.

زيادة عدد البنوك األميركية 
التي تواجه شبح االنهيار

واشنطن - د.ب.أ - ذكرت احدى الهيئات الحكومية في الواليات املتحدة 

امس ان عدد البنوك االميركية التي تواجه خطر االنهيار سجل ارتفاعا 

جوهريا خالل الربع االول من العام الحالي بسبب ارتفاع معدالت تعثر 

املقترضني ٢١ في املائة.

وقالت شيال باير رئيسة املؤسسة االتحادية للتأمني على الودائع ان 

هذه الزيادة، وهي األسوأ خالل ١٥ عامًا، تشير الى ان القطاع املصرفي 

ما زال يواجه تحديات خطيرة.

الحمراء»  «القائمة  فــي  مالية  مؤسسات   ٣٠٥ املؤسسة  وضعت  وقــد 

الربع  التي تواجه خطر االنهيار، وكــان  التي تضم املؤسسات والبنوك 

االول من العام الحالي قد شهد انهيار ٢١ بنكا من البنوك التي تغطي 

املؤسسة ديونها، وهو اكبر رقم لحاالت االنهيار في ربع عام منذ الربع 

االخير من ١٩٩٢.

 صناديق التقاعد الهولندية تقع ضحية مادوف 
ان صناديق  الهولندية  املالية  اعلنت وزارة  ــــ  أي  بــي  يــو  ــــ  امــســتــردام 

يورو  مليون   ١٦٠ استثمار  جــراء  بخسائر  اصيبت  الهولندية  التقاعد 

امس مع شركة بيرنارد مادوف املزيفة في الواليات املتحدة.

الهولندية  البث الحكومية  العاملية» ان هيئة  وذكــرت «اذاعــة هولندا 

اجرت تحقيقا اظهر ان صندوقي «بي ام اي» و«بي ام تي» للتقاعد خسرا 

 في فضيحة مادوف.
ً
امواال

 املخاوف بشأن الديون تخيم على صورة التعافي االقتصادي! 

دبي: فشل بيع منازل
فاخرة في مزاد

 ١١ مليون دوالر خسائر
«تمويل» في الربع األول 

 املنظمة العربية للسياحة تؤكد 
إنشاء بنك للسياحة بملياري دوالر 

دبي ــ رويترز ــ قالت صحيفتان امس انه لم يتسن 

بيع اربعة عقارات فاخرة بدبي في مزاد خاص عقد 

يوم الثالثاء لتدني قيمة العروض املقدمة.

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال ان تسعة افراد فقط 

تقدموا للتسجيل في املزاد الذي نظمته شركة «مدينة 

العقارات» لبيع ثالث فيلالت وشقة بنتهاوس.

وقــــالــــت الــصــحــيــفــة ان ثـــالثـــة مـــشـــاركـــني تــقــدمــوا 

بعروض لم تصل الى السعر االحتياطي املرغوب من 

قبل مالك العقارات، وهو ادنى سعر يرغب البائع في 

قبوله باملزاد.

فيلال  بيع  ان  بيزنس  اميريتس  وذكــرت صحيفة 

بــدأ عند سعر مليوني درهــم  العربية»  «املــرابــع  فــي 

(٥٤٤٧٠٠ دوالر) ثم ارتفع الى ٢،٣ مليون درهم.

وقـــالـــت شــركــة كــولــيــيــرز لــالســتــشــارات الــعــقــاريــة 

بدبي  السكنية  الــعــقــارات  اســعــار  ان  املــاضــي  الشهر 

بــدأت فــي الهبوط اواخـــر الــعــام املــاضــي، وانخفضت 

بمتوسط ٤١ في املائة في االشهر الثالثة االولى من 

العام الجاري.

وقالت ذا ناشيونال ان ما يزيد على مائة مشاهد 

حضروا املزاد لقياس حالة السوق.

 دبي - رويترز - قالت شركة «تمويل» للرهن العقاري 

االســالمــي فــي دبــي أمــس، انها منيت بخسائر صافية 

في  دوالر)  مليون   ١١٫١٠) درهـــم  مليون   ٤٠٫٧٦ قــدرهــا 

الــربــع األول مــن الــعــام مــع تــهــاوي الــدخــل مــن الــعــقــارات 

املعروضة للبيع وتجنيب مخصصات.

وقالت تمويل في بيان على موقع بورصة سوق دبي 

املالي على االنترنت انها جنبت «مخصصات احتياطية 

بقيمة ٥٢ مليون درهم لتغطية األضرار املستقبلية على 

قدرها  ارتفاعا من مخصصات  التمويلية»،  محفظتها 

٦٫٣ ماليني درهم في الربع األول من العام املاضي.

وتخضع تمويل ومنافستها «أمــالك» لعملية اعادة 

هــيــكــلــة تــنــفــذهــا الــحــكــومــة وربـــمـــا تـــــؤدي الــــى انـــدمـــاج 

الشركتني اللتني تواجهان متاعب من جراء تباطؤ حاد 

في أسعار العقارات السكنية في دبي.

وجرى وقف تداول أسهم الشركتني منذ أواخر العام 

املاضي. وقالت تمويل ان الدخل من بيع العقارات بلغ 

٢٢٠ الف درهم في الربع األول مقارنة مع ١٥٥٫٨٧ مليون 

قبل عام. وقد منيت تمويل بخسائر قدرها ١١٢ مليون 

درهم في الربع األخير من عام ٢٠٠٨.

األول  الربع  الرسوم في  الشركة من  وانخفض دخــل 

الى ١١٫٨٦ مليون درهم من ٢٩٫٦ مليون في نفس الفترة 

من العام املاضي، في حني ارتفع الدخل من أنشطة الرهن 

العقاري ٣١٫٤ في املائة الى ١٨٣٫٣٤ مليون درهم.

 ٠٫٠٤١ الــبــالــغ  الخسائر  مــن  السهم  نصيب  ويــقــارن 

الـــذي بلغ ٠٫١٦٩  درهـــم مــع نصيب السهم مــن األربــــاح 

درهم في الربع األول من العام املاضي. 

صنعاء - يــو بــي أي - قــال رئــيــس املنظمة العربية 

للسياحة الدكتور بندر الفهيد أمس، إن عددًا من الدول 

العربية تعتزم إنشاء البنك العربي للسياحة برأسمال 

يشارك  الـــذي  الفهيد،  وقـــال  دوالر.  ملياري  إلــى  يصل 

في أعمال املؤتمر العربي للسياحة في دورته الثانية 

عشرة بصنعاء، في تصريح صحفي «سيتم إنشاء هذا 

البنك بعد أن تم االنتهاء من جميع الدراسات املختلفة 

إلنشائه». واكد أن السياحة البينية العربية أصبحت 

الحدود بني  العربية لكسر حاجز  مطلبًا مهمًا للدول 

الدول، وأن خطط واستراتيجية املنظمة العربية تعمل 

مــن أجــل دعــم هــذا التوجه مــن خــالل املجلس الـــوزاري 

العربي للسياحة. وأوضــح أن أبرز معوقات السياحة 

لدخول  الـــدول  تمنحها  التي  التأشيرات  هــي  البينية 

الرئيسي  الــهــدف  أن  إلــى  الفتًا  إليها،  العربي  السائح 

الوقت  في  العربية  والـــدول  للمنظمة،  واالستراتيجي 

الراهن هو دعم السياحة البينية العربية.

 انخفاض طلبات إعانة البطالة في واشنطن ١٣ ألفًا 

«جنرال موتورز»:  كبار املدينني يوافقون
على اتفاق يمنحهم حصة أكبر في الشركة 

واشنطن -رويترز - أفادت وزارة العمل األميركية أمس بأن الطلبات 

الــجــديــدة إلعــانــة البطالة فــي الــواليــات املتحدة انخفضت بــواقــع ١٣ 

ألــف طلب األســبــوع املــاضــي، بينما ارتــفــع عــدد مــا يسمى بالطلبات 

تــأثــر ســوق العمل  تــزايــد  إلــى مستوى قياسي جــديــد مــع  املتواصلة 

بالركود.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات الجديدة إلعانة البطالة الحكومية 

هبطت إلى رقم معدل على اساس التغيرات املوسمية يبلغ ٦٢٣ ألفا 

فــي األســبــوع املنتهي فــي ٢٣ مايو مــن رقــم معدل لألسبوع السابق 

بلغ ٦٣٦ ألفا. وكان هذا هو األسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد 

انخفاضا في الطلبات الجديدة.

ــ توصلت وزارة الخزانة االميركية ولجنة من كبار  ــ يو. بي. أي   واشنطن 

حملة السندات في شركة «جنرال موتورز» للسيارات إلى صفقة تمنح الدائنني 

وافــق هــؤالء  مــا  اذا  السابقة  الــعــروض  أكبر مما تضمنته  الشركة  فــي  حصة 

على عدم مقاومة الخطط التي تقضي بتعجيل إعالن افالس الشركة. وذكرت 

شبكة «سي ان ان» االخبارية االميركية ان االتفاق الذي كشف عنه في طلب تم 

تقديمه للجنة البورصة واألوراق املالية أمس، سيمنح أصحاب السندات ١٠ 

في املائة من الشركة وسيمنحهم ايضًا حقوقا بشراء ١٥ في املائة من حصص 

الشركة بسعر أقل.

غير ان الشبكة أوضحت ان هذا االتفاق لن يسمح للشركة بتفادي االفالس، 

بل سيقضي على العقبات املمكنة التي قد تعترض خطط الحكومة الستخدام 

االفـــالس كوسيلة لتغيير وضــع أكــبــر شــركــة ســيــارات فــي الــواليــات املتحدة 

بشكل جذري.

وبحسب االتــفــاق سيحصل أصــحــاب االصـــول فــي «جــنــرال مــوتــورز» التي 

الشركة  امــا  الجديدة،  الشركة  في  املائة  في   ١٠ افالسها، على حصة  ستعلن 

القديمة فستحصل تقنيا على الحق في شراء ١٥ في املائة من الشركة الجديدة 

التي ستخرج من االفالس. وينص االتفاق على اال تسدد الشركة القروض التي 

حصلت عليها من الحكومة أو اي مساعدات فدرالية اضافية ستحصل عليها 

كجزء من إعالن افالسها. ومن املتوقع ان يبلغ إجمالي املساعدات للشركة ٤٠ 

مليار دوالر في نهاية املطاف.

إلى حصص ٧٢٫٥  الديون  الحكومة  القروض ستحول  وبــدال من استرداد 

في املائة في الشركة الجديدة، وهذا يعني انه لكي يستعيد دافعو الضرائب 

«جــنــرال مـــوتـــورز» يــجــب ان تــــزداد قيمة الشركة  أمــوالــهــم الــتــي اقــرضــوهــا لـــ

الــجــديــدة بعد نهوضها مــن االفـــالس. كذلك سيحصل صــنــدوق امــانــة تديره 

نقابة عمال السيارات على ١٧٫٥٪ في الشركة الجديدة. 

اقـــتـــصـــاد أوروبــــــــا بـــلـــغ مــنــتــهــاه

نقطة  ٩٣٫٨ إلـــى  ــاض  ــف ــخ االن ــي  ف

الهبوط نحو  ـــواق  األس تدفع  األميركية  الــســنــدات  تشهدها  حــادة  تــراجــعــات   ■ فـــــي٢٠١٠ ــة  ــي ــان ث ــة  ــي ــرك ــي أم .. وأزمـــــة  ــد  ــع ب ــه   ــت ــن ي ـــم  ل ■ خـــبـــراء: األســـــوأ 

 لبنان: ٢٣ مليار دوالر

احتياطي العمالت األجنبية 
ـــ اعــلــن حــاكــم مــصــرف لبنان املــركــزي امــس ان احتياطي املــصــرف بالعمالت  ـ ـــ كــونــا  ـ بــيــروت 

االجنبية حقق رقما قياسيا وتاريخيا بلغ ٢٣ مليار دوالر اميركي.

واكــد سالمة في بيان صــادر عن املكتب االعالمي التابع لرئاسة الجمهورية عقب اجتماعه 

مع الرئيس ميشال سليمان متانة الوضعني االقتصادي والنقدي في لبنان، الفتا الى ان ميزان 

املدفوعات سجل منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر ابريل فائضا قدره ١،٢ مليار دوالر.

وتوقع سالمة ان تكون نسبة النمو في لبنان بحدود اربعة في املائة، ويمكن ان تفوق ذلك في 

حال استمرار االستقرار السياسي واالمني.

 سياسات اإلقراض في السعودية تهدد املستثمرين 

الـــســـعـــوديـــة»، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة، إن 

سبب تأجيل أو وقف بعض عمليات التمويل 

واإلقــــــراض فـــي الـــســـوق الــســعــودي يــعــود إلــى 

االئتمان  أزمــة  تنامي  بعد  شرعت  البنوك  أن 

العاملية في مراجعة كل صفقات التمويل التي 

األجـــل منها،  مــقــررة، خصوصا طويلة  كــانــت 

بــغــيــة تــصــحــيــح تــســعــيــرة املـــخـــاطـــر. وأضــــاف 

الفائدة  الكشي «من حق البنوك رفع مستوى 

فــــي املـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة مــــع تـــنـــامـــي املـــخـــاطـــرة 

كانت  الــتــي  الــصــعــبــة،  العملة  تكلفة  وارتـــفـــاع 

البنوك  مــع  بــالــتــعــاون  الــبــنــوك تحصل عليها 

األجنبية التي بدورها قللت من مدد اإلقراض 

ورفـــعـــت مـــن مــســتــوى فــائــدتــهــا وشـــروطـــهـــا». 

فيما ذهـــب املــحــلــل املــالــي سهيل الـــــدراج، الــى 

أن الــبــنــوك تــقــوم فــي املــرحــلــة الــراهــنــة بــإعــادة 

فــي جميع  األخـــرى  أو  املحلية  الــبــنــوك  هيكلة 

أنحاء العالم، وذلك لتغير املفاهيم بعد األزمة 

الــتــي ضــربــت الــقــطــاع املـــالـــي الــعــاملــي، مشيرا 

البنوك اآلن ينصب على إعــادة  إلــى أن تركيز 

تــقــيــيــم املــخــاطــر ألن الــتــراخــي فـــي ذلـــك يعني 

تعريض املصرف لإلفالس. وزاد «لدى البنوك 

اآلن عــلــى األقـــــل عــــام إلعـــــادة تــقــيــيــم املــخــاطــر 

تعانيه  ما  ظل  في  وعامليا، خصوصا  محليا 

األسواق العاملية من شح في السيولة، ودخول 

االقــتــصــاد األمــيــركــي واالقــتــصــاد الــعــاملــي في 

مرحلة ركود حقيقي، تتمثل في تراجع أسواق 

املال وأسواق السلع ومنها النفط». 

التخلص منها. فيما قال املستثمر السعودي 

عضو  املنصور  محمد  الصناعي  القطاع  فــي 

البنوك  «ان  املنورة،  باملدينة  التجارية  الغرفة 

تــتــراخــى فـــي طــلــبــات الــتــمــويــل لــتــخــوفــهــا من 

تــعــثــرات فـــي الـــســـداد، أو تــطــلــب أمــــدا قصيرا 

لرجوع األموال إليها». 

مراجعة الصفقات

وفــي الــصــدد ذاتـــه ذكــر جــمــال علي الكشي، 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــــ «دويـــتـــشـــيـــه الــعــربــيــة 

• جمال الكشي

التي أصبحت  القطاعات،  عــدد من  تأخر نمو 

مهمة فــي خــارطــة االســتــثــمــار فــي الــســعــوديــة 

العقار. ورأى  الــى قطاع  وأشـــار بشكل خــاص 

الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ســـالـــم بــاعــجــاجــة وهــو 

النقد  مؤسسة  سياسة  ان  كذلك،  مالي  محلل 

ومـــــن بـــعـــدهـــا الــــبــــنــــوك، عــصــمــت املــمــلــكــة مــن 

الدخول في تبعات كبيرة جراء األزمة املالية، 

غير ان قطاعات من املستثمرين كانوا ضحايا 

لـــهـــذه الـــســـيـــاســـة، إذ ضــغــطــت عــلــيــهــم بــشــدة 

مــا يــدفــعــهــم: إمـــا الـــى تــأجــيــل مــشــروعــاتــهــم أو 

• سهيل الدراج

 الرياض ـ عبد الحي يوسف:

تــهــدد ســيــاســات إقـــــراض جـــديـــدة اتبعتها 

بــعــض الــبــنــوك الــســعــوديــة أخــيــرا، مــشــروعــات 

استثمارية لرجال أعمال ينشطون في قطاعات 

مــخــتــلــفــة فــــي صــــدارتــــهــــا الـــعـــقـــار والـــتـــجـــزئـــة 

والصناعة، إذ لجأت البنوك الى تقليل الفترة 

واسعة  ملجموعات  قدمتها  لــقــروض  الزمنية 

مـــن املــســتــثــمــريــن تــحــت ضــغــط األزمــــــة. وذكـــر 

التي  الــســيــاســات  ان  املــمــلــكــة،  فــي  مستثمرون 

الشهور  فــي  الــبــنــوك  بعض  تتبعها  أصبحت 

األخيرة يمكن ان تقود مشروعاتهم لإلفالس 

والـــتـــعـــثـــر بــســبــب قـــصـــر فـــتـــرة الــــقــــرض الــتــي 

يصعب الوفاء بها في أكثر الحاالت.

إجراءات وقائية

وكــانــت مــؤســســة الــنــقــد الــســعــودي (ســامــا) 

قد أصدرت الشهور القليلة املاضية مجموعة 

من اإلجراءات الوقائية الجديدة على عمليات 

االقـــتـــراض والــتــمــويــل بــهــدف الــحــيــلــولــة دون 

وقــــوع أزمــــة إقــــراض فــي الــســعــوديــة، وهـــو ما 

حدا بالبنوك السعودية من جهتها الى فرض 

إجــــــراءات مــمــاثــلــة عــلــى املــتــعــامــلــني مــعــهــا من 

ان  الــى  اقتصادي  خبير  ويشير  املستثمرين. 

وانسحاب  الجديدة  املحلية  البنوك  إجـــراءات 

مشروعات  تمويل  عمليات  من  أجنبية  بنوك 

الــى  يــقــود  ان  يمكن  املــمــلــكــة،  فــي  املستثمرين 

هيئة مياه وكهرباء دبي تحصل

على قرض بقيمة مليار دوالر
دبي - رويترز - ذكرت هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) أنها حصلت على قرض بقيمة مليار 

دوالر بدعم من مؤسسات ائتمان الصادرات األوروبية، وذلك لتمويل عمليات التوسع املستمرة. 

وقالت «ديوا» في بيان أمس األول «إن القرض الذي تصل فترة استحقاقه إلى ١٣ عاما تم تنظيمه 

بواسطة عدد من البنوك شملت اتش.اس.بي.سي، وكاليون، ودويتشه بنك، بينما تولت كوفيس 

التنفيذي  الرئيس  الطاير  التمويل». وقــال محمد  وهيرميس ومؤسسة اس.ايــه.ســي.اي ضمان 

في  ميغاوات   ١٥٠٠ بقدرة  كهرباء  إلنشاء محطة  مناقصة  الهيئة ستطرح  «إن  املاضي  الشهر 

سبتمبر ايلول وتخطط لترسية العقد في أوائل عام ٢٠١٠».

واالجتماع  معلق..  أوبـــل  مصير 

نــتــائــج دون  مـــــن  يـــنـــتـــهـــي 

تأخر نمو قطاعات عدة إليقاف 

التمويل األجــنــبــيــة  الــبــنــوك 

تقود  ــد  ق الــبــنــوك  إجــــراءات 

مشروعات إلى التعثر واإلفالس

تقليل  ــى  إل لجأت  المصارف 

الفترة الزمنية لقروض قدمتها

 لندن، سنغافورة - رويترز - أظهرت بيانات نشرت امس أن وتيرة التراجع 

االقتصادي في غرب أوروبا تباطأت رغم أن النشاط ال يزال ضعيفا، في حني 

تخيم خطط االقتراض الحكومي املستقبلية على االنتعاش العاملي.

وأبرزت زيادة حادة في عوائد السندات الحكومية األميركية حجم املخاوف 

لدى املستثمرين واقتفت اسواق السندات الحكومية األخرى النهج نفسه، مما 

تسبب في انخفاض اسواق األسهم التي كانت قد ارتفعت مدعومة ببيانات 

اقتصادية أفضل.

وأبقت منظمة البلدان املصدرة للبترول (اوبــك) على مستويات االمــدادات 

املستهدفة من دون تغيير في اجتماعها في فيينا، مشيرة إلى ضعف االنتاج 

الصناعي وتراجع حجم التجارة العاملية وارتفاع البطالة.

تباطؤ شديد

العاملي  االقــتــصــادي  للتباطؤ  والــواســع  الشديد  «التأثير  بيان  فــي  وقــالــت 

الحالي والذي فاقمته األزمة املالية.. أدى إلى ضعف الطلب العاملي على النفط، 

ومن املرجح ان يظل لبعض الوقت».

وفــي حــني اقــتــربــت جــنــرال مــوتــورز مــن رفــع دعـــوى للحماية مــن الدائنني 

بموجب قوانني االفالس، اشارت بيانات إلى أن جمود أجواء األعمال بمنطقة 

اليورو ربما اقترب من الذوبان.

وارتــفــع مؤشر مناخ األعــمــال فــي مايو إلــى ناقص ٣٫١٧ نقطة مــن ناقص 

٣٫٢٦ معدلة بالزيادة في ابريل، مسجال اول ارتفاع له في شهرين متتاليني 

منذ مايو  ٢٠٠٨ حسبما ذكرت املفوضية االوروبية في بيان.

وقالت املفوضية «ال يزال املؤشر رغم ذلك عند مستوى شديد االنخفاض، 

فيما يشير إلى ان نمو االنتاج الصناعي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

املاضي كان سلبيا في ابريل وسيظل ضعيفا بشكل واضح في مايو».

منطقة اليورو

 وصــعــد املــؤشــر االقــتــصــادي الــعــام ملنطقة الــيــورو الـــذي تــصــدره مؤسسة 

كونفرانس بــورد البحثية ١٫٨ فــي املــائــة إلــى ٩٣٫٨ نقطة فــي ابــريــل، وهــو ما 

يشير إلى أن اقتصاد املنطقة ربما بلغ منتهاه من االنخفاض.

زاد  أملانيا  العاطلني في  أن عــدد  االتــحــادي  العمل  واظــهــرت بيانات ملكتب 

بمقدار ١٠٠٠ وهو عدد اقل من املتوقع في مايو، مقارنة مع ابريل وهو معدل 

على اساس التغيرات املوسمية.

دين  أعــبــاء  البيانات  رسمتها  الــتــي  البطيء  التعافي  صـــورة  على  وتخيم 

متنامية، حيث تجاهد الحكومات ملنع اقتصاداتها من االنهيار.

وفـــي مــيــزانــيــتــهــا الــســنــويــة، أعــلــنــت حــكــومــة نــيــوزيــلــنــدا أنــهــا تــتــوقــع أكبر 

عجز مــنــذ  ٢٥ عــامــا، وعــشــر ســنــوات مــن العجز الحكومي ليصل الــديــن إلى 

أعــلــى مستوياته عند   حــوالــي ٤٠ فــي املــائــة مــن الناتج املحلي االجــمــالــي في 
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ويــعــكــس ذلـــك مــا أعلنته بالفعل عـــدة دول غــربــيــة كــبــرى أهــمــهــا الــواليــات 

املتحدة.

السندات األميركية

أمــس،  مــجــددا  األمــيــركــيــة لضغوط كبيرة  الحكومية  الــســنــدات  وتــعــرضــت 

فيما ركز املستثمرون على املبلغ املتنامي الضروري لتمويل عجز قياسي في 

امليزانية يبلغ ١٫٧٥ تريليون دوالر.

وكان التراجع في السندات شديدا لدرجة أنه دفع سوق األسهم األميركية 

األميركية  الخزانة  أذون  تميل  حيث  شيوعا،  األكثر  العالقة  ليقلب  للهبوط 

القتفاء أثر األسهم.

أمس  بدورها  لتتراجع  األميركية  نظيرتها  اثر  اآلسيوية  األسهم  واقتفت 

كما انخفضت البورصات األوروبية.

وقال ديفيد بالنشفالور عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنكلترا املركزي 

في تعليقات نشرت أمس إن العالم يجب أال يفترض أن أســوأ مراحل األزمة 

املالية العاملية قد انتهت. وقال: أتوقع أزمة أميركية ثانية العام املقبل.

وأضاف لصحيفة التايمز «ما أخشاه هو ظهور الفجر الكاذب مرات عديدة. 

يجب أال نفترض انتهاء كل شيء».

نظريات اقتصادية

العديد من  مــن  أن نتخلص  بــاألمــر. يجب  التفكير  أن نعيد  وتــابــع «يــجــب 

النظريات االقتصادية ونبدأ من جديد. كيف يمكن ألي شخص أال يقول ذلك 

ونحن نمر بأسوأ أزمة مالية منذ مائة عام».

وتراقب األسواق العاملية التطورات في صناعة السيارات األميركية حيث 

اقتربت جنرال موتورز من رفع دعوى للحماية من الدائنني بموجب قوانني 

االفالس األميركية.

وفي أملانيا ظل مصير شركة أوبل لصناعة السيارات معلقا أمس بعد أن 

انتهت محادثات مكثفة بشأن حمايتها من احتمال اضطرار الشركة األم جنرال 

موتورز إلشهار إفالسها دون الوصول إلى قرار رغم تقلص عدد املتنافسني 

املحتملني إلى اثنني.

فشل املفاوضات

وقــال وزراء أملــان للصحافيني بعد مفاوضات استمرت اكثر من ١٢ ساعة 

أوبــل تمويال مؤقتا  اتفاق ملنح  إلــى  التوصل  لم يتمكنوا من  إنهم  في برلني 

باللوم على جنرال موتورز  ألقوا  لكنهم  االفــالس.  أعلنت جنرال موتورز  إذا 

والخزانة األميركية في الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير املالية بير شتاينبروك إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق اليوم 

النقاذ أوبــل. لكنه تحدث عن «مفاجآت واحباطات» بشأن موقف املفاوضني 

األميركيني. 
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