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ارتفاع حاالت اإلفالس في هونغ كونغ 

مجموعة »القصيبي« ترفع دعوى احتيال
 بعشرة مليارات دوالر ضد مجموعة »سعد«

يونكر: تحركات اليورو بالفترة األخير غير مقلقة »سويدبنك« يمنى بـ 230 مليون دوالر خسائر في الربع الثاني 

إدارة أوباما تدافع عن خطتها للنهوض االقتصادي

هبوط أرباح »جنرال إلكتريك« 47% بتراجع اإليرادات2.4 مليار  دوالر  أرباح بنك أوف أميركا في الربع الثاني

بسبب انكماش الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات

2.7 مليار يورو فائضًا تجاريًا بمنطقة اليورو تحقق في مايو
بروكســــل ـ رويترز: أظهرت 
بيانات أمــــس أن منطقة اليورو 
ســــجلت فائضا جتاريا في مايو 
بسبب انكماش الواردات بوتيرة 
أسرع من الصادرات فيما يشير إلى 

استمرار ضعف الطلب محليا.
وقال مكتب اإلحصاءات التابع 
الفائض  إن  لالحتاد األوروبــــي 
التجاري غير املعدل على أساس 
التغيرات املوسمية للمنطقة التي 
تضم 16 دولة بلغ إجماال 1.9 مليار 
يورو )2.7 مليار دوالر( مقارنة مع 
عجز بلغ 3.8 مليارات في الفترة 
املقابلة من العام وفائض بلغ 2.7 

مليار يورو في الشهر السابق.
وتوقع خــــبراء في مســــح 
أجرتــــه »رويــــتــــرز« حتقيق 
فائــــض يبلغ 2.7 ملــــيار يورو 

في املتوسط بالنسبة ملايو.
وباملقارنــــة مــــع مايو 2008 
انخفضت الصادرات بنسبة %24 

انخفضت الواردات بنسبة %2.8 
معدلــــة على اســــاس التغيرات 
املوســــمية والصادرات بنسبة 

 .%2.7
وارتفــــع اإلنتــــاج الصناعي 
اليــــورو 0.5% في مايو  ملنطقة 
مقارنة مع الشهر السابق ليرتفع 
للمرة األولى منذ أغسطس 2008 
فيما يعزز املؤشرات على أن أسوأ 
ركود تشهده أوروبا منذ احلرب 
العاملية الثانية بدأ يصل منتهاه.  
وبشــــكل منفصل سلط انكماش 
ناجت عن قطاع اإلنشاءات في مايو 
بنسبة 2% مقارنة مع ابريل الضوء 

على هشاشة اقتصاد املنطقة. 
غير أن املســــاهمة االيجابية 
من التجارة في الشــــهرين األول 
والثاني من الربع الثاني قد حتد 
من انكماش االقتصاد عموما في 
هذا الربع بعد تراجع قياسي فصلي 

بنسبة 2.5% في الربع األول.

األزمة االقتصادية العاملية.
وبلغ الفائض 800 مليون يورو 
بعد التعديل على أساس التغيرات 
املوسمية مقارنة مع 700 مليون 

يورو في ابريل في حتســــن يأتي 
بعد عجز كبير في شــــهور يناير 

وفبراير ومارس.
وباملقارنة مع الشــــهر السابق 

غير معدلة لكن الواردات تراجعت 
أكثر مــــن ذلك حيــــث انخفضت 
بالنسبة 27% فيما يشير إلى ضعف 
الطلب احمللي واخلارجي وســــط 

أسعار خام النفط تتراجع دون 62 دوالرًا

هونغ كونغـ  د.ب.أ: كشفت بيانات حكومية أمس أن 
حاالت اإلفالس زادت بشكل صاروخي في هونغ كونغ 
إذ ارتفعت بنسبة 89% خالل يونيو مقارنة بالشهر 
نفسه من العام املاضي. وقالت احلكومة إنه مت تقدمي 
1619 طلبا باإلفالس الشهر املاضي مقابل 857 طلبا في 
يونيو من العام املاضي، كما يزيد بنســــبة 14% على 

عدد طلبات اإلفالس املقدمة في مايو املاضي.

كانت هونغ كونغ قد انـــــزلقت فـــــي ركود فني 
بعــــد انكــــماش دام لفصلني متتاليني بنهاية العام 
املاضي لكن منذ ذلك الوقت ظهرت عالمات على أنها 

بدأت في اخلروج من الركود العاملي.
وارتفع معدل البطالة في املستعمرة البريطانية 
ســــابقا من 3 إلى 5.4% لكن أسعار األسهم انتعشت 

بقوة خالل األشهر الثالثة املاضية.

الرياضـ  أ.ف.پ: أفادت صحيفة فايننشال 
تاميز امس بأن مجموعة القصيبي رفعت دعوى 
احتيال بعشــــرة مليارات دوالر ضد مجموعة 
سعد التابعة للملياردير معن الصانع. وذكرت 
الصحيفة نقال عن وثائــــق قضائية للدعوى 
التي رفعت في نيويورك ان شركة احمد حمد 
اتهمت الصانع باستخدام  القصيبي واخوانه 
»وثائق مفبركة او مزورة« للحصول على قروض 
من وحدة مالية تابعة ملجموعة القصيبي، وقد 

استخدم هذه القروض ملصاحله اخلاصة.
وأشارت الصحيفة الى ان الوثائق القضائية 
تظهر ان مجموعة القصيبي »تعتبر أن الصانع 
حصــــل على عشــــرة مليــــارات دوالر نتيجة 
الحتياالته«. وكانت مجلة فوربس قدرت ثروة 
الصانع في وقت ســــابق هذه الســــنة بسبعة 

مليارات دوالر، وهو كان بحســــب فايننشال 
تاميز يشــــغل منصبا اداريا رفيعا في وحدة 
»موني اكستشينج« التابعة ملجموعة القصيبي. 
وبحسب فايننشال تاميز، تأتي خطوة القصيبي 
ردا على دعوى رفعها مصرف املشرق االماراتي 
وطالب فيها بـ 150 مليون دوالر قال انها متوجبة 
على مجموعة القصيبي. اما مجموعة سعد التي 
تدير نشاطات ضخمة في البناء والقطاع املالي 
فضال عن استثمارات دولية كبيرة، فقد اكدت 
في بيان اجلمعة ان ال معلومات لديها حول هذه 
الدعوى. وقالت املجموعة »لم نر او نبلغ بهذا 
االدعــــاء اال انه من الواضح من خالل التقارير 
الصحافية انه تكرار الدعاءات قدمت في السابق 
بشــــكل مكثف في الصحافة وفي أماكن أخرى 

وهي ال أساس لها«.

االحتاد األوروبي ككل وبخاصة 
في منطقة اليورو يجب ان تتحمل 
معاجلة مخاوف الشركات. ولدي 
انطباع بأن البنوك مازالت مترددة 

في حتمل هذه املسؤولية«.

من ان البنوك ال تقرض مبا يكفي 
لدعم االنتعاش االقتصادي وال 
مترر السيولة التي مت ضخها في 
القطاع املصرفي من جانب البنك 
املركـــزي األوروبي »البنوك في 

ـ رويترز: قال  لوكسمبورغ 
رئيس مجموعـــة وزراء مالية 
منطقة اليورو جان كلود يونكر 
امس إن ارتفاع العملة األوروبية 
في الفترة األخيرة أمام الدوالر 
غير هيكلي وبالتالي غير مثير 
للقلق. وقال لرويترز »ال أعتقد أننا 
نواجه قوة جديدة مبعنى هيكلي 
لليورو لذلك فإن التحركات في 

الفترة األخيرة ليست مقلقة«.
وارتفع ســـعر اليـــورو إلى 
1.4146 دوالر أول مـــن أمس من 
1.3830 يـــوم الثامن من يوليو 
اجلاري وصعد باطراد من 1.2455 
دوالر في بداية مارس املاضي. 
ويقول املصدرون األوروبيون 
ان ما يؤثر سلبا على عملهم هو 
سعر فوق مستوى 1.40 دوالر 

لليورو.
وقال يونكر ردا على سؤال عن 
مخاوف بعض الشركات األوروبية 

ســـتوكهولم ـ د.ب.أ: قالـــت مجموعـــة 
»سويدبنك« املصرفية السويدية امس إنها 
منيت بخسائر تشغيل في الربع الثاني من 
العام بلغت قيمتهـــا 1.8 مليار كرون )230 
مليون دوالر( معلنة أنها تعتزم خفض قوتها 
العاملة من أجل توفيق أوضاعها مع التراجع 
في أســـواقها الرئيسية، كانت املجموعة قد 
سجلت قبل عام أرباح تشغيل فصلية بقيمة 

4.5 مليارات كرون. 
واليـــزال التباطؤ في دول بحر البلطيق 
وأوكرانيا يؤثر سلبا على »سويدبنك« الذي 
قفزت خسائره في قطاع القروض في الربع 
الثاني إلى 6.6 مليـــارات كرون مقابل 423 
مليونا في الفترة املقابلة من العام املاضي، 
وشكلت دول البلطيق نحو 4 مليارات كرون 
من خسائر القروض وأوكرانيا ملياري كرون، 
وقال البنـــك إنه خصص مبلغ 6.1 مليارات 
كرون من أجل تغطية أي خســـائر قروض 

في املستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي مايكل وولف إن 

»أداء ســـوقي استونيا والسويد كان أفضل 
من املتوقع بينما واصلت أســـواق أوكرانيا 

والتفيا وليتوانيا التدهور«.
وأضاف وولف أن البنك يعتزم شـــطب 
3600 وظيفة بنهاية الربع الثاني من العام 
القادم نظرا »للتباطؤ في األسواق« التي يعمل 
فيها البنك. وبلغ عدد موظفي البنك بنهاية 

يونيو املاضي نحو 20900 موظف.
وتتمتع املجموعة بعدد عمالء من األفراد 
يبلغ 9 ماليني عميـــل و600 ألف عميل من 
الشركات في فروع السويد ودول البلطيق 
وأوكرانيا، وتراجع إجمالي الدخل في الربع 
الثاني بنســـبة 2% ليصل إلى 9.2 مليارات 

كرون. 
جتدر اإلشـــارة إلى أن »سويدبنك« كان 
أول مجموعة مصرفية رئيسية تنضم العام 
املاضي إلى برنامج ضمانات القروض الطوعي 
الذي شكلته احلكومة السويدية، واستطاعت 
املجموعة أيضا جمـــع 1.51 مليار دوالر من 

خالل إصدار أسهم جديدة.

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: دافعت ادارة اوباما دفاعا 
مستميتا أول من أمس عن اخلطة العمالقة للنهوض 
االقتصادي والتي تقوم بتطبيقها، حيث تتعرض 
ملزيـــد من انتقادات املعارضة جـــراء ارتفاع أرقام 

البطالة.
وقد دافع الرئيس باراك اوباما شخصيا عن هذه 
اخلطة البالغة 787 مليار دوالر خالل اجتماع عام. 
وللغاية نفسها، توجه نائب الرئيس جو بايدن الى 

منزل احد ابرز منتقدي اخلطة.
وفي الوقت نفســـه، أوضح مســـؤولون كبار 
في البيت األبيـــض للصحافيني ان هذه اخلطة قد 
أعدت حتى تطبق خالل ســـنتني بهدف »القضاء« 
على تأثيرات اسوأ أزمة منذ االزمة االقتصادية في 
الثالثينيات، لذلك ال ميكـــن احلكم على فاعليتها 
في غضون بضعة أشـــهر عبر االشـــارة الى آخر 

أرقام البطالة.
وقال اوباما خالل اجتماع في والية نيوجيرسي 
»بفضل خطط النهوض االقتصـــادي تلك، أنقذنا 

واســـتحدثنا فرص عمل في جميـــع انحاء والية 
نيوجيرسي«.

وأضاف »افرح كثيرا عندما اســـمع بعضا من 
منافسينا يقولون: انظروا، مضت ستة أشهر حتى 
اآلن ولم تتمكنوا بعد من تسوية مشاكلنا االقتصادية. 

األميركيون ليسوا أغبياء«.
وقد اصدر اوباما في 17 فبراير هذه اخلطة التي 
تتضمن استثمارات في أكبر القطاعات العامة وخفض 
الضرائب لتحفيز االستهالك واستحداث او إنقاذ اكثر 

من ثالثة ماليني فرصة عمل في غضون سنتني.
لكن ارتفـــاع البطالة حمل اوبامـــا على القول 
في يونيو انها قد تبلغ 10% هذه الســـنة. وسجلت 
نســـبة البطالة مزيدا من االرتفاع في يونيو بلغ 
0.1 نقطة ووصلت الى 9.5%، اي أعلى مستوياتها 

منذ أغسطس 1983.
ويســـتفيد املنافسون اجلمهوريون الوباما من 
هذا الوضع ليقولوا ان الرئيس لم يعد في وسعه 

االحتماء خلف الوضع الذي ورثه.

نيويوركـ  رويترز: شهد بنك أوف أميركا انخفاضا في أرباحه في 
الربع الثاني من العام امس متضررا بارتفاع في القروض املعدومة 
مع تخلف املزيد من أصحاب البطاقات االئتمانية والرهون العقارية 
عن الســـداد. ونزلت األرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة %25 
إلى 2.42 مليار دوالر أي 33 ســـنتا للسهم من 3.22 مليارات أي 72 

سنتا للسهم قبل عام.
وقبل توزيعـــات األرباح على األســـهم التفضيلية في الفترتني 

انخفضت األرباح بنسبة 7% إلى 3.22 مليارات دوالر.
وارتفعت اإليرادات الصافية 61% إلى 32.77 مليار دوالر مدعومة 

بشراء ميريل لينش.
وكان متوســـط توقعات احملللني يشير إلى أرباح صافية بواقع 
29 سنتا للسهم وإيرادات قدرها 33.26 مليار دوالر حسب تقديرات 
رويترز. وقال الرئيس التنفيذي للبنك كينيث لويس »مازلنا نتوقع 
مواجهة حتديات كبيرة مع استمرار ضعف االقتصاد العاملي وارتفاع 
البطالة وتدهور جودة االئتمان التي ستضر بأدائنا في بقية العام 

وفي عام 2010«.

بوســــطن ـ رويترز: قالت شــــركة جنرال الكتريــــك إن أرباحها 
انحفضت بنحو النصف بسبب هبوط في االيرادات أكبر من توقعات 
وول ستريت مع امتداد التباطؤ الذي ضرب أعمال التمويل واإلعالم 
التابعة لها إلى وحدات الصناعــــات الثقيلة. وقالت أكبر مجموعة 
أميركية امس إن صافي أرباح الربع الثاني بلغ 2.67 مليار دوالر أو 
ما يعادل 24 سنتا للسهم مقارنة مع 5.07 مليارات دوالر أو 51 سنتا 
للســــهم في الربع الثاني من العام املاضي. وبلغ نصيب السهم من 
أرباح التشغيل 26 سنتا. وتراجعت اإليرادات بنسبة 17% مقارنة مع 
توقعات احملللني بتراجع بنسبة 10%. وباستبعاد التقلب في أسعار 

الصرف كانت االيرادات ستنخفض بنسبة %12.
وتراجــــع أداء املجموعة وهي أكبر مصنع في العالم لتوربينات 
توليد الكهرباء ومحركات الطائرات بســــبب تدهور أرباح وحدتها 
جنرال الكتريك كابيتال التي تضررت بدورها بســــبب استثماراتها 
الكبيرة في العقارات التجارية وضعف أجواء االئتمان. وانخفضت 
أســــهم جنرال الكتريك نحو 24% حتى اآلن هــــذا العام مقارنة مع 

انخفاض بنسبة 1% فقط ملؤشر داو جونز الصناعي.

لندنـ  رويترز: تراجعت أسعار العقود اآلجلة للنفط 
اخلام األميركي دون 62 دوالرا للبرميل امس متأثرة 
باملخاوف بشأن التوقعات لالقتصاد العاملي وبارتفاع 
الــــدوالر قبل صدور نتائج مجموعة من الشــــركات 
األميركية. غير أن األسعار مازالت في طريقها لتحقيق 
مكاسب بنحو 3% خالل األسبوع لتوقف تراجعها على 
مدى أربعة أســــابيع متتالية بسبب صعود اسواق 
األسهم وحتسن نتائج الشــــركات وبعض البيانات 

االقتصادية االيجابية السيما من آسيا.
وانخفض سعر اخلام األميركي تسليم سبتمبر 37 

سنتا إلى 61.65 دوالرا للبرميل. كما هبط مزيج برنت 
في لندن 50 سنتا إلى 63.25 دوالرا للبرميل.

وحصلت أســــعار النفط على دعم اول من أمس 
من انتعاش األســــهم في وول ستريت وتقرير يظهر 
منوا اقتصاديا قويا في الصني ثاني اكبر مســــتهلك 
للطاقة في العالم. غير أن ارتفاع الدوالر مقابل أغلب 
العمالت األخرى امس أثر على ســــعر النفط بعدما 
استوعب املتعاملون أنباء تفجير فندقني في العاصمة 
االندونيســــية جاكرتا وهو احلادث الذي شجع على 

اإلقبال على التعامالت اآلمنة.

استمرار ضعف الطلب مبنطقة اليورو يزيد من االنكماش

مايكل وولف وأثر اإلعالن عن اخلسائر يبدو على وجهه            )رويترز(

باراك اوباما

هبوط االيرادات يضعف النتائج املالية جلينرال إلكتريك في بورصة وول ستريتالقروض املعدومة تهوي بأرباح بنك »اوف اميركا«

اليابان: الدوالر سيظل العملة الرئيسية
طوكيوـ  رويترز: قال النائب اجلديد لوزير املالية الياباني 
ــيظل العملة  رينتارو تاماكي أمس إن الدوالر األميركي س
الرئيسية في العالم وأحد األصول األساسية في احتياطيات 
اليابان بالعمالت األجنبية التي تقدر بنحو تريليون دوالر. 
وتولى تاماكي هذا األسبوع منصب نائب وزير املالية للشؤون 
ــوق الصرف.  ــتبعد التدخل في س الدولية وقال انه ال يس
ــي في حديث لرويترز ووكاالت أنباء أخرى  وأضاف تاماك

»ليس األمر أننا لن نتدخل في سوق الصرف بعد اآلن«.

»بورش« توافق على عرض الشركة بشراء أسهم أغلبية

قطر ستستحوذ على حصة تتراوح بين 15 و20% في »فولكس واجن«
فرانكفورت ـ رويترز: قال رئيس وزراء والية ساكســــونيا السفلى 
ملجلة أملانية إن دولة قطر ستستحوذ على حصة تتراوح بني 15 و%20 
في شــــركة صناعات الســــيارات فولكس واجن مبوجب اتفاق ينتظر 

املوافقة عليه االسبوع املقبل.
ومن جهة أخرى علمت وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( أمس استنادا 
إلى مصادر بشــــركة بورش األملانية املتخصصة في صناعة السيارات 
الرياضية أن مالكي الشركة اتفقوا فيما بينهم على قبول العرض املقدم 

من مجموعة فولكس واجن واخلاص مبستقبل الشركتني معا.
جتدر االشارة إلي أن »بورش« متتلك حصة في فولكس واجن تزيد 
على 50% وكانت تسعى إلى االستحواذ الكامل عليها األمر الذي أدى إلى 

تفاقم ديون »بورش« حتى وصلت إلى 9 مليارات يورو.
وكانــــت فولكس واجن متارس في الفتــــرة املؤخرة ضغوطا كبيرة 
علــــى عائلة بورش وبيتش لتنفيذ عرض فولكس واجن الذي يتضمن 
أن حتصل فولكس فاجن على حصة في بورش بنسبة 49% مقابل مبالغ 

تتراوح بني ثالثة وأربعة مليارات يورو.
في اخلطوة التالية، تســــتحوذ هيئة االستثمار القطرية على أسهم 
فولكس واجــــن اململوكة لبورش متهيدا لالندمــــاج بني فولكس واجن 
وبورش.وحسب مقترح فولكس واجن فإن نصيب عائلة بورش وبيتش 
في الشركة اجلديدة سيكون بنســــبة تزيد على 40% ونصيب حكومة 
والية ساكسونيا الســــفلى 20% ونصيب قطر نحو 15% فيما تخصص 

5% من أسهم الشــــركة اجلديدة لصندوق مالي تابع للدولة. من ناحية 
أخرى أشارت مجلة »دير شبيجل« األملانية إلى أن مالكي بورش قرروا 
إقالة الرئيس التنفيذي للشــــركة فيندلــــني فيدكينج. كما ذكرت املجلة 
أن مالكي بورش اتفقوا على أن يخلف فيدكينج في منصبه ميشــــائيل 
ماخت مدير اإلنتاج احلالي بالشركة. وأضافت املجلة أن مالكي بورش 
مازالوا يتفاوضون حول الظروف التي ستصاحب خروج فيدكينج من 
منصبه. وفي رد فعل من جانب الشركة على تقرير املجلة قال متحدث 

باسم بورش امس في شتوجتارت »ال علم لنا بشيء كهذا«.
وأضاف املتحدث »إجراء كهذا يحتاج الى صدور قرار سيادي من مجلس 

إدارة الشركة وهو ما لم يحدث ولذا فإن فيدكينج باق في منصبه«.

وحســــب ما ذكرته املجلة فإنه من املنتظر أن يتولى ماخت رئاسة 
الشركة املساهمة »بورش ايه جي« املسؤولة عن إبرام صفقات السيارات 
فيما يبقى فيدكينج في رئاســــة شركة »بورش أوتوموبيل هولدينج« 

القابضة التي متتلك حصة في فولكس واجن.
ومن احملتمل أن يعفى فيدكينج من هذا املنصب أيضا حسب تكهنات 

وسائل اإلعالم في أملانيا.
وحسب ما ذكرته صحيفة »زود دويتشه تسايتوجن« األملانية الصادرة 
امــــس في تقريرها فإنه من احملتمل أن يحصل فيدكينج في حالة تركه 
لبورش على أكثر من 100 مليون يورو كتعويض وهو ما سيكون أكبر 

مكافأة نهاية خدمة في تاريخ أملانيا.


