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سوق دبي بعد العيد: مكاسب 2%االقتصادية
جنح مؤشر دبي في حتقيق مكاسب قوية في أولى 
جلسات السوق عقب إجازة عيد الفطر، ليضيف نحو %2، 
من املكاسب بدعم من األسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشر 
سوق أبوظبي بنسبة %1.
ودفعت هذه املكاسب مؤشر سوق دبي ملستوى 4833 
نقطة، بتداوالت جاءت دون مستوياتها اليومية بـ 879 
مليون درهم. 

»املركزي األميركي« يخفّض مشترياته من السندات إلى 25 مليار دوالر

خريف التيسير الكمي
قبل نحو 5 سنوات ما يبرز 
مخاطر انكماش األسعار التي 
تواجه البنك املركزي األوروبي.  
وقال مكتب احصاءات االحتاد 
األوروبي )يوروس����تات( إن 
أسعار املس����تهلكني في دول 
منطق����ة الي����ورو وعددها 18 
ارتفعت 0.4% على أس����اس 
سنوي في يوليو في أضعف 
زيادة سنوية منذ أكتوبر 2009 

حينما نزلت األسعار %0.1.
 وظل التضخم الرئيسي 
الس����نوي ال����ذي يس����تبعد 
تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ 
والكحوليات دون تغيير عند 

0.8% للش����هر الثان����ي على 
التوال����ي.  وهبطت أس����عار 
الطاقة 1.0% على أساس سنوي 
في يوليو بعد ارتفاعها %0.1 
في يونيو بينما زادت أسعار 
اخلدمات 1.3% للشهر الثاني 

على التوالي.
 كان البنك املركزي األوروبي 
خفض أسعار الفائدة وأعلن في 
يونيو عن حزمة من االجراءات 
لضخ الس����يولة في اقتصاد 
منطقة اليورو املتباطئ وقال 
إنه مستعد للتحرك مرة أخرى 
إذا ما تراجعت توقعات التضخم 

عن مستوياتها احلالية.

من الصفر منذ ديسمبر 2008 
وزاد ميزانيته العمومية إلى 
اكثر من اربعة اضعاف لتصل 
الى 4.4 تريليونات دوالر من 
خالل سلسلة من برامج شراء 
السندات. وقال في بيانه في 
ختام اجتماع للجنته لصنع 
السياسة النقدية ان التضخم 
ارتفع بحيث اصبح اكثر قربا 
الى حد ما من املستوى الذي 
يستهدفه لالجل الطويل والبالغ 
2%. من جهة أخرى، أظهرت 
بيانات امس تراجع التضخم في 
منطقة اليورو في يوليو ألدنى 
مستوى منذ ذروة األزمة املالية 

واشنطن � رويترز: خّفض 
مجلس االحتياطي االحتادي 
مشترياته الشهرية من االصول 
الى 25 ملي����ار دوالر من 35 
مليارا، ما يجعله في مس����ار 
نحو انهاء البرنامج في خريف 

هذا العام.
ورفع مجلس االحتياطي 
مس����اء أول من أمس تقييمه 
لالقتصاد األميركي، مش����يرا 
الى انخف����اض معدل البطالة 
وملمح����ا الى ق����در أكبر من 
االرتياح لتح����رك صعودي 
للتضخم نحو املستوى الذي 

يستهدفه.
وم����ع هذا، ف����إن صانعي 
السياس����ة النقدي����ة بالبنك 
املركزي األميركي جددوا بعد 
اجتماع استمر يومني التعبير 
عن القلق من تراخ في سوق 
العم����ل وأكدوا مج����ددا انهم 
ال يتعجل����ون زيادة اس����عار 

الفائدة.
وقال في بيان »احوال سوق 
العمل حتسنت مع استمرار 
تراجع معدل البطالة«، لكنه 
اضاف ان هناك عدة مؤشرات 
لس����وق العمل تشير الى انه 
م����ازال يوجد ق����در كبير من 
عدم االستغالل الكافي ملوارد 

العمالة.
وجدد مجلس االحتياطي 
القول بأنه من املرجح ان يبقي 
اسعار الفائدة قريبة من الصفر 
»لفترة زمنية ممتدة« بعد ان 
ينهي مشترياته من السندات 
وأكد مجددا احلاجة الى سياسة 

نقدية تيسيرية.
وأبقى املركزي األميركي 
سعر الفائدة الرئيسي قريبا 

مشهد من أمام بورصة نيويورك حيث تأثرت التعامالت سلبيا بعد اعالن االحتياطي الفيدرالي مواصلة تخفيض مشترياته من السندات رغم محاولته الطمأنة بإبقاء الفائدة صفرية لفترات طويلة           )رويترز( 

»إيرباص« تطمئن: لسنا على شفا كارثة

A320 طلبات االلغاء تصيب فئة ايرباص

موجة إلغاء طلبيات تثير مخاوف األسواق

القطاعات ازدحاما في السوق 
الت����ي تعرض فيه����ا إيرباص 
ومنافستها بوينغ طرزا مطورة 

مثل إيرباص إيه 320 نيو.
وقال اندرز إنه يتوقع املزيد 
من هذه اإللغاءات، وأن تواجه 
بوينغ نفس املش����كلة عندما 
الطائرة  إنت����اج  تقترب م����ن 
737 ماك����س، وه����ي طائرتها 
املط����ورة املخصصة للرحالت 

القصيرة.
ويقول محللون إن إيرباص 
هدأت على م����ا يبدو املخاوف 
بشأن الطلب في الوقت احلالي، 
لكنها قد تواجه حتديا أكبر في 
س����د فجوة بني الطرز القدمية 
واجلديدة عند تطوير الطائرة 
إيه-330 األكبر، والتي دشنتها 
في مع����رض فارنب����ورو هذا 

الشهر.
وقفزت أسهم إيرباص %4.25 
إلى 45.56 يورو للسهم، بعدما 
ه����وت حوالي 8% منذ معرض 
فارنبورو، وسط مخاوف من 
احتم����ال ضع����ف دورة أعمال 
صناعة الطائرات التجارية، أو 
احتمال اضطرار إيرباص إلبطاء 

إنتاج الطائرة إيه-330.
أن����درز »انخفاضا  وتوقع 
طفيفا« في اإلنتاج القياس����ي 
للطائ����رة، البال����غ 10 طائرات 
شهريا خالل فترة التحول من 

2015 حتى 2017.
وفي الوقت نفس����ه، أعطت 
إيرب����اص أقوى إش����ارة حتى 
اآلن إل����ى أنها تس����تعد لبيع 
حصتها البالغة 46% في داسو 

افياسيون، وهو ما يضع نهاية 
لترتيب مزعج بش����كل متزايد 
لالحتفاظ باحلصة نيابة عن 

احلكومة الفرنسية.
وكان صندوق التحوط »تي 
سي آي« وصف حيازة إيرباص 
للحصة في داسو بأنه »استغالل 
سيئ لرأس املال«، ودعا إيرباص 

إلى بيعها.
وقال إندرز إن البيع لم يعد 
اآلن »مسألة هل سيحدث أم ال، 
وإمنا متى سيحدث«، لكنه رفض 
اإلدالء بتعليق ردا على سؤال 

بشأن توقيت ذلك.
وقالت مص����ادر مطلعة إن 
إيرباص في مرحلة متقدمة من 
محادثات مع الدولة الفرنسية 
وعائلة داسو التي متتلك %50.6 
في الش����ركة، وإنه من املمكن 
التوصل إل����ى اتفاق في وقت 
الحق هذا العام، ومتلك الدولة 

حق الشفعة في أي صفقة.

� رويترز: حتركت  باريس 
مجموعة إيرب����اص األوروبية 
الطائ����رات لتبديد  لصناع����ة 
إلغاءات  املخاوف من موج����ة 
للطلبيات، وهو حترك أدى إلى 
ارتفاع سهمها بدعم من نتائج 
أفضل من املتوقع للنصف األول 

من العام.
وقال ت����وم اندرز، الرئيس 
التنفيذي لشركة إيرباص، إن 
أسواق الطائرات العاملية التزال 
قوية، رغم مخاوف من أن منو 
النشاط في جنوب شرق آسيا 
رمبا وصل إلى ذروته، وإلغاء 
عدد من الطلبيات، وهو ما أثار 
قلق املستثمرين منذ معرض 
فارنبورو اجل����وي الذي أقيم 

هذا الشهر.
وقال أندرز »ال نقترب من 
نهاية الدورة أو من شفا كارثة، 
فسوق الطائرات التجارية التزال 
قوية ج����دا، رغم وجود بعض 
نقاط الضعف اإلقليمية، إال أننا 

نستطيع التعامل معها«.
وكش����ف أندرز النقاب عن 
جانب متنام، لكنه غير معروف 
على نطاق واس����ع في السوق 
التي تبلغ قيمته����ا 100 مليار 
دوالر، قائ����ال إن ما يقرب من 
نصف اإللغاءات األساسية التي 
جرت من����ذ بداية العام نتجت 
عن التحول إلى طلبيات لشراء 
طائرات مختلفة وجتاوز حجم 
احلج����وزات للقدرة اإلنتاجية 

للشركة.
وتتضمن معظم اإللغاءات 
طائرات ضيقة البدن وهي أكثر 

األول النفط والثاني القمار.. والتحديات واحدة للتنويع

أوجه الشبه بني اقتصادي الكويت وماكاو.. مصدر واحد للدخل
مدحت فاخوري

ثمة أوجه شبه بني االقتصاد 
الكويتي واالقتصادي 

املاكاوي، حيث كل منهما 
يعاني املشكلة نفسها وهي 
تركز االقتصاد على مصدر 

رئيسي للدخل.
ففي الكويت هناك النفط، أما 

في ماكاو »Macau« فهناك 
القمار، وتعمل »ماكاو« كما 
الكويت على تنويع مصادر 

دخلها باعتباره من أهم 
التحديات التي تواجهها.
ولعل أول الدروس التي 

يتلقاها الفرد في كلية إدارة 
األعمال هو »تنويع احملفظة« 

أو أنه يجب أال يضع كل 
البيض في سلة واحدة.
وتتبع ماكاو جمهورية 

الصني الشعبية، لكنها تعتبر 

مستقلة إداريا، كما هي 
احلال بالنسبة لهونغ كونغ.

وتشغل ماكاو منطقة 
صغيرة أقل من 30 كيلومترا 

مربعا تقع على السواحل 
اجلنوبية للصني وهي تقع 

على بعد 60 كيلومترا جنوب 
غرب هونغ كونغ.

وتعتبر ماكاو جذابة 
للسائحني لوجود العديد من 
الكازينوهات فيها والنتشار 
القمار باعتباره قانونيا فيها.

ومنذ مطلع األلفية الثالثة 
حظيت ماكاو مبنزلة املكان 

األول أللعاب القمار وخاصة 
بالنسبة ملوقعها القريب من 

الصني مما أدى إلى منو 
إيراداتها بوتيرة سريعة.

ولكن دائما لكل شيء 
نهاية، فللمرة األولى منذ 
ان دعمتها الصني شهدت 

عائدات ماكاو من القمار 
انخفاضا.

فقد انخفضت اإليرادات 
بنحو 3.7% على أساس 

سنوي في يونيو املاضي، 
ويعد هذا أول انخفاض 

لها خالل 4 سنوات، بينما 
انخفضت عائدات 35 من 

كازينوهات القمار إلى 27.2 
مليار باتكا )3.4 مليارات 
دوالر( في يونيو املاضي 

مقارنة بـ 28.3 مليار باتكا 
)3.5 مليارات دوالر( في 

العام السابق، وفقا لبيانات 
صادرة عن حكومة ماكاو 

هذا األسبوع. في حني كان 
يتوقع احملللون انخفاضا 

بني 4% و %6.
وارجع احملللون ذلك إلى ان 

فعاليات كأس العالم لكرة 
القدم األخيرة في البرازيل 

التي غيرت وجهة املقامرين 
ورهاناتهم الضخمة بعيدا 

من أكبر مركز لكازينوهات 
القمار في العالم في ماكاو 

متجهني نحو البرازيل.
لكن بصرف النظر عن 

املراهنني الصينيني الذين 
فضلوا الرهان على مباريات 
كأس العالم لكرة القدم، فقد 
جلأت السلطات الصينية الى 
تقليص األموال التي تخرج 

من الصني للمقامرة بها 
في ماكاو وكان هذا الرصد 

األكثر صرامة للحد من هذه 
التحويالت.

وعلى مدى الشهرين 
املاضيني قلص املستثمرون 
العامليون من رهاناتهم على 

األسهم التي تعود ملاكاو 
بعد مجموعة من القيود 

التنظيمية واملخاوف بشأن 

تباطؤ منو إيراداتها.
فمن بني هذه التدابير قيود 

على استخدام بطاقات 
االئتمان ملصرف يونيون 

باي »UnionPay« الذي 
يستخدمه غالبية الصينيني 

للخروج مباليني اليوان.
فقانونيا يسمح لهم فقط أن 
يأخذوا 20 ألف يوان )3200 

دوالر( من الصني خالل 
اليوم الواحد.

ولكي يتمكنوا من التحايل 
على هذه التدابير، يقوم 
الصينيون بشراء سلع 
باهظة الثمن من املتاجر 

باستخدام بطاقات يونيون 
باي، وبدال من احلصول 

على السلعة في الواقع 
يحصلون محلها على نقود.
وفي مساع حلكومة ماكاو 

في توسيع نطاق الدخل 

حتاول دعوة السياح من 
اجل زيارة ماكاو من دون 
التركيز على سياحة لعب 

القمار.
وتسعى ماكاو، حسب تقرير 
لـ Ipezone، لكي تكون على 
غرار الس فيغاس من خالل 

التفكير لدعوة املطربني 
العامليني مثل سيلني ديون 

والتون جون كذلك من خالل 
الدعوات للحفالت السيرك 

وما شابه ذلك.
كما حتاول ماكاو التوسع 

في برامج احلفالت 
الراقصة مثل ميلكو كراون 

والفعاليات الرياضية مثل 
املالكمة جلذب قاعدة أوسع 

من الزوار الذين سيأتون 
إلى ماكاو من أجل الترفيه 
والسياحة بدال من أن لعب 

القمار.

التضخم ألدنى 
مستوى مبنطقة 

اليورو في
5 سنوات

ماكاو تسعى لتنويع اقتصادها بعدم االعتماد على صناعة القمار وجعل البالد 
مركزا سياحيا.. في الصورة جانب من احلفالت املوسيقية التي تروجها ماكاو 

كمصدر آخر للدخل

S&P: األرجنتني تتخلف »انتقائياً« عن سداد ديونها
نيويورك � أ.ف.ب: أعلنت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« S&P للتصنيف االئتماني أن األرجنتني 
بات���ت في حالة »تخلف انتقائي عن س���داد« 
ديونها، وذلك بعد انتهاء املهلة النهائية احملددة 
لبيونس آيريس لسداد دفعة من ديونها املعادة 
هيكلتها تبلغ 539 مليون دوالر. وهذه ثاني مرة 
في 13 عاما جتد فيها األرجنتني نفسها في حالة 
تخلف عن السداد، وذلك بعدما فشلت مفاوضات 
ماراثونية أجرتها في نيويورك مع اثنني من 
صناديق استثمارات املضاربة في التوصل إلى 
اتفاق على ديون مستحقة لهما في ذمتها. وقالت 
الوكالة إن الديون السيادية األرجنتينية التي 
كانت درجة تصنيفها »سي سي سي-« وهي 
خانة الديون اخلطرة جدا بالنسبة للمستثمرين، 

خفضت درجتها إلى »أس دي« )تخلف انتقائي 
عن السداد(. وأوضحت الوكالة أن سبب هذا 
اخلفض هو تخلف األرجنتني عن سداد دفعة 
بقيمة 539 مليون دوالر من خدمة الدين العام 
بعدما انتهت مساء األربعاء املاضي فترة السماح 

التي أعطيت لها ومدتها شهرا.
وقالت الوكالة إن »مفهومنا جلهة مصدرة 
للسندات حتترم استحقاقاتها املالية هو سداد 
املبالغ املس���تحقة للمس���تثمرين في اوانها 
وبالكامل«. وأضافت انه »إذا وجدت األرجنتني 
حال لتخلفها عن الس���داد« فيما خص الديون 
املتأخرة، فإن وكالة التصنيف االئتماني »ستعيد 
تقييم تصنيف ديونها السيادية جلهة رفعه 

على األرجح إلى سي سي سي أو بي-«.

»بوينغ« قد تواجه 
املصير نفسه

 مع إنتاج
737 ماكس


