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للربع الثاني متجاوزًا توقعات المحللين

1.5 مليار دوالر أرباح »كريدي سويس«

خطة تقشف الحكومة التركية محل انتقاد

زيوريخ ـ رويترز: ساهمت ايرادات النشاط 
املصرفي االســـتثماري في حتقيق بنك كريدي 
سويس السويســـري أرباحا صافية قدرها 1.6 
مليار فرنك سويســـري )1.5 مليار دوالر( في 
الربع الثاني متجـــاوزا توقعات احملللني وذلك 

رغم خصم نفقات غير متكررة.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد 
توقعوا أن يحقق كريدي سويس أرباحا صافية 

قدرها 1.4 مليار فرنك.
وتزيد األرباح الصافية للبنك بنســـبة 29 % 
عن نفس الفترة من العام الســـابق ولكنها تقل 
22% عن أرباح الربع األول من العام احلالي التي 
جاءت أفضل مـــن املتوقع وبلغت نحو ملياري 

فرنك.
وقد أزاح كريدي سويس منافسه بنك يو.بي.

اس عن موقعه ليصبح أكبر بنك في سويســـرا 
من حيث القيمة السوقية.

وقال البنك إنه تكبد نفقات غير متكررة حجمها 
0.5 مليار فرنك لتســـوية قضية هنتسمان في 

الواليات املتحدة.
وكان النشاط املصرفي االستثماري احملرك 
الرئيســـي لألرباح حيث حقق البنك أرباحا في 
هذا املجال بلغت قبل احتساب الضرائب 1.655 

مليار فرنك سويسري.
واجتذب قسم إدارة الثروات في كريدي سويس 
خامس أكبر بنك في العالم 8.5 مليارات فرنك من 
األصول اجلديدة مقارنة مع التوقعات باجتذاب 
5.8 مليارات فرنك وفقا لالستطالع الذي أجرته 
رويترز، ويدر نشاط إدارة الثروات ثلث ايرادات 

بنك كريدي سويس.

أنقرةـ  أ.ش.أ: رفض خبراء اقتصاد خطة تقشفية 
تعتزم احلكومة التركية تطبيقها في إطار إجراءاتها 
ملواجهة األزمة املاليــــة العاملية.وأوضحوا لصحيفة 
محلية أن اخلطة التي تتضمن 37 اجراء تقشفيا لن 
تساعد في حماية النظام الضريبي، كما ستؤدي إلى 
ضعف الطلب احمللي. وأكد اخلبراء حاجة تركيا إلى 

إصالحات هيكلية تؤمن االنضباط في تطبيق النظام 
الضريبي على املدى املتوسط.

من جانبها كشــــفت صحيفة »راديــــكال« عن أن 
احلكومة التركية تخطط لرفع جديد لألســــعار في 
محاولة لتعويض العجز في امليزانية، والذي بلغ 15 

مليار دوالر في النصف األول من العام احلالي.

 1.8 تريليون دوالر العجز المتوقع في ميزانية 2009

أوباما: اقتصاد أميركا العليل في طريقه لالنتعاش

عمان تحقق فائضًا قدره
 63.4 مليون ريال في خمسة أشهر

اإلسترليني يسجل أعلى مستوياته 
أمام الدوالر و اليورو

النفط يستقر 
فوق 65 دوالرًا

سنغافورةـ  رويترز: استقر 
سعر النفط فوق مستوى 65 
دوالرا للبرميل امس مدعوما 
ببيانـــات اظهـــرت تراجـــع 
مخزونات اخلـــام االميركية 
وجـــاءت علـــى النقيض من 
البنزين  ارتفاع مخزونـــات 

واملشتقات النفطية.
إال انه من املتوقع ان تظهر 
بيانـــات املطالبني باحلصول 
على إعانات البطالة بالواليات 
املتحدة ارتفاعا عما كانت عليه 
قبل اســـبوع، األمر الذي من 
شأنه ان يؤكد وجود ضعف في 
الواليات املتحدة أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم.
من جهة أخرى، أعلن وزير 
النفط النيجيري ريلوانو لقمان 
ان انتاج بالده من النفط يبلغ 
حاليا حوالي 1.5 مليون برميل 
يوميا، في حني ان طاقة االنتاج 
القصوى لنيجيريا تصل الى 

3.2 ماليني برميل يوميا.
اليومي  ان »انتاجنا  وقال 
يصل الـــى حوالي 1.5 مليون 
برميل نفط يوميا وحوالي 500 
الف برميل غاز طبيعي مكثف 
ومسال، وحوالي مليون برميل 

عند اضافة املكثف واخلام«.
»قدرتنـــا  ان  واوضـــح 
النصف  الى  اإلنتاجية تدنت 
بسبب الوضع في اسواق النفط 
العامليـــة والهجمات املتكررة 
التي تشنها مجموعات مسلحة 
على املنشآت النفطية في دلتا 
النيجـــر«، واكـــد الوزير انه 
»عندما يطلب السوق املزيد، 
نحـــن جاهـــزون لتزويده، 
وعندما تتحسن االوضاع في 
دلتا النيجر سيكون مبقدورنا 

انتاج كميات اكبر«.
غير ان مصادر صناعية في 
القطاع تؤكد ان انتاج نيجيريا 
من النفط يتراوح حاليا بني 1.2 

و1.3 مليون برميل يوميا.

مديرو بورشه يقرون إجراء مفاوضات 
لبيع حصة من الشركة لقطر

نمو عرض النقود
 في السعودية بمعدل 

16.4% في يونيو
ـ رويترز: قالت  الرياض 
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة 
السعودي )البنك المركزي( 
أمس إن عـــرض النقود ن3 
نما بمعدل 16.4% في يونيو 
بالمقارنة مع 16.3% في مايو 

الماضي.
 وأظهرت بيانات المؤسسة 
المنشورة على موقعها على 
االنترنـــت أن عرض النقود 
بلغ تريليون ريال في يونيو 
بالمقارنة مـــع 986.8 مليار 

ريال في مايو.
 وعـــرض النقود ن3 هو 
المقيـــاس األوســـع نطاقا 
للنقود المتداولة في االقتصاد 

السعودي.
المؤسســـة في  وبـــدأت 
تســـجيل بيانات اسبوعية 
عن عرض النقود في ابريل 

الماضي.

مسقط ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس أن سلطنة عمان وهي 
منتج مســــتقل للنفط متكنت من حتقيق فائض في األشــــهر اخلمسة 
األولى من 2009 على الرغم من االنخفاض بنســــبة تزيد على 30% في 
إيرادات النفط خالل الفترة نفسها.وشهدت دول اخلليج العربية تراجعا 
في إيرادات النفط مع انخفاض أسعاره إلى نحو 65 دوالرا للبرميل من 
ذروتهــــا قرب الـ 150 دوالرا للبرميل في يوليو عام 2008 ما دفع بعض 
الدول في أكبــــر منطقة مصدرة للنفط في العالــــم ملواجهة عجز نادر 

احلدوث في ميزانياتها.
غير أن أســــعار النفط انتعشت من انخفاض بلغ 32 دوالرا للبرميل 
في ديسمبر وهي اآلن أعلى بكثير من مستوى 45 دوالرا للبرميل الذي 

حسبت على أساسه ميزانية عمان هذا العام.
واظهرت بيانات وزارة االقتصاد الوطني انخفاض إجمالي إيرادات 
السلطنة بنســــبة 17.8% مبعدل سنوي في الفترة من يناير حتى مايو 
ليبلــــغ 2.76 مليار ريال. وأعلنت عمــــان عن حتقيق فائض قدره 63.4 
مليون ريال في األشهر اخلمسة األولى من عام 2009 باملقارنة مع 868.3 

مليون ريال في الفترة نفسها من العام املاضي.
وتوقعت عمان عجزا قدره 2.1 مليــــار دوالر في ميزانية عام 2009 

استنادا إلى سعر للنفط عند مستوى 45 دوالرا للبرميل.
 وانخفضت إيرادات النفط الصافية خالل الفترة نفســــها بنســــبة 
30.4% مبعدل سنوي إلى 3.95 مليارات دوالر.واظهرت بيانات الوزارة 
ارتفاع اإلنفاق على مشروعات التنمية ومنها شق الطرق وبناء املدارس 
واملستشفيات بنسبة 21.7% إلى 417.4 مليون ريال في حني ارتفع االنفاق 

على الدفاع واألمن 2.3% إلى 724.5 مليون ريال.

لندنـ  رويترز: ارتفع سعر اجلنيه االسترليني إلى أعلى مستوى 
خالل اجللسة أمام الدوالر واليورو أمس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع 
مبيعـــات التجزئة البريطانية بأكثر من املتوقع في يونيو مما عزز 

التفاؤل بأن االقتصاد البريطاني في طريقه لالنتعاش.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 

1.2% مبعدل شهري في يونيو أي بثالثة أمثال املعدل املتوقع.

فرانكفورت ـ رويترز: وافق مجلس إدارة بورشـــه خالل اجتماع 
مطـــول على إجراء مفاوضات لبيع حصة من الشـــركة لدولة قطر 
ودعم الوضع املالي للشـــركة من خـــالل زيادة رأس املال مبا ال يقل 

عن خمسة مليارات يورو.
وتأتي تلك اخلطـــوات التي متت املوافقة عليهـــا خالل اجتماع 
اســـتثنائي دام حتى ســـاعة مبكرة من صباح امس في إطار دخول 
بورشه مرحلة املفاوضات النهائية لتأسيس شركة سيارات مشتركة 
مع فولكس واجن.وتشير املوافقة باإلجماع من قبل الهيئة الرقابية إلى 
أن عائلتي بورشه وبيش املالكتني لبورشه قد تكونان على استعداد 
للتخلي عن جزء من نفوذهما داخل الشـــركة املصنعة للســـيارات 

الرياضية لصالح طرف خارجي.
ورفض متحدث باسم بورشه التعليق على األمر، وتسيطر عائلتا 
بورشه وبيش على 100% من حصة التصويت في بورشه واعترضتا 

فيما مضى على بيع حصة إلى طرف خارجي.
وقالت بورشـــه التي تتخذ من شتوجتارت مقرا إنها اتفقت على 
تنحيـــة كل من الرئيس التنفيذي فيندلني فيدكينغ والرئيس املالي 
هولغـــر هيرتر عن منصبيهما على الفـــور وتعويضهما مببلغ 50 

مليون يورو و12.5 مليون يورو على التوالي.
وســـعى فيدكينغ لتعزيز ميزانية بورشه في ظل سعى الشركة 
لتدبير األموال الالزمة لسداد ديون تزيد قيمتها على عشرة مليارات 

يورو.
وتراكمت الديون على بورشـــه بينما كانت حتاول شراء حصة 
قدرها 75% في فولكس واجن، األمر الذي حتول إلى نتائج عكســـية 

مع تراجع أسواق االئتمان.
وقالت الشـــركة إن اجتماع الهيئة الرقابيـــة الذي عقد قبل يوم 
عما كان متوقعا وافق أيضا على اقتراح قدمه مجلس إدارة بورشه 
إلجراء االستعدادات الالزمة لزيادة رأس املال مبا ال يقل عن خمسة 
مليارات يورو إما نقدا وعن طريق املساهمة العينية أو اختيار أحد 

األمرين.

تراجع عائدات »ياهو« 
بـ 13% خالل الربع الثاني

..و »إل جي« تحقق أرباحًا
بقيمة 919 مليون دوالر 

2.3 مليار دوالر أرباح
فورد  في الربع الثاني

نيويوركـ  أ.ش.أ: أعلنت شركة ياهو األميركية 
خلدمات اإلنترنت عن تراجع عائداتها بنسبة %13 
خالل الربع الثاني من العام احلالي متأثرة باستمرار 
تراجع معدالت نشر اإلعالنات على اإلنترنت في 
ظل التباطؤ االقتصادي في الوقت احلالي.وذكرت 
نيويورك تاميز على موقعها اإللكتروني ان إجراءات 
خفض النفقات التي اتبعتها »ياهو« ساهمت في 
التقليـــل من تأثيرات تراجع نشـــر اإلعالن على 
اإلنترنـــت، ودفعت أرباح الشـــركة إلى االرتفاع 
بنسبة 8% تقريبا، متجاوزة بذلك توقعات اخلبراء.

وتراجعت عائدات »ياهو« خالل الفترة بني شهري 
ابريل ويونيو املاضيني لتصل إلى 1.57 مليار دوالر، 
مقابل 1.8 مليار دوالر حتصلت عليها خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وقدرت أرباح الشركة خالل الربع الثاني بـ 141 
مليون دوالر، أو 10 سنتات للسهم الواحد، مقابل 
131 مليون دوالر، أو 9 ســـنتات للسهم، سجلتها 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.

ســـول ـ أ.ش.أ: حققت شـــركة »سامســـوجن 
الكوريـــة اجلنوبيـــة لصناعة  إلكترونيكـــس« 
اإللكترونيات أرباحا قياســـية خالل الربع الثاني 
من العام احلالي مدفوعـــة مببيعاتها القوية من 
الهواتف احملمولة وأجهزة التليفزيون املسطحة.

وقـــد قفزت األرباح بنســـبة 62% لتصل إلى 1.15 
تريليـــون وون )919 مليـــون دوالر( مقابل 707 
مليارات وون ســـجلتها خالل الفترة نفسها من 

العام املاضي.
وارتفعت مبيعات الشركة في األسواق العاملية 
خالل الفترة بني شـــهري أبريل ويونيو املاضيني 
بنسبة 13.8% لتصل إلى 14.5 تريليون وون، مقابل 
12.74 تريليون وون حققتها خالل الفترة نفسها 

من العام املاضي.

ديترويت ـ رويترز: أعلنت شـــركة فورد موتور 
عن حتقيق أربـــاح فصلية صافية بلغت 2.3 مليار 
دوالر ألسباب ترجع في األساس إلى إجراءات إعادة 
هيكلة الديون بينما التزال األسواق العاملية تعاني من 
الكساد الذي دفع بشركتي جنرال موتورز وكرايسلر 
األميركيتني املنافستني إلى اإلفالس.إال أنه على الرغم 
من ذلك ســـجلت فورد خسائر تشغيل خالل الربع 
باستبعاد مكاســـب صافية بقيمة 2.8 مليار دوالر 
من بند استثنائي شـــمل إجراءات تخفيض الديون 
وقالت الشركة املصنعة للسيارات امس إنها ماضية 
في طريقها كي تتمكن على األقل من وقف اخلسائر 

خالل عام 2011.
وبلغ نصيب السهم من األرباح الصافية 69 سنتا 
خالل الربع الثاني مقارنة مع خسائر صافية بلغت 
2.7 مليار دوالر أو ما يعادل 3.89 دوالرات للســـهم 

الواحد قبل عام.

»المركزي اإلماراتي« يطالب البنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75% على مدى عامين
لمواجهة التعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي

محللون: تشديد الرقابة على سوق العقارات بدبي لن يحل المشكلة
 دبيـ  رويترز: يرى محللون أن اخلطوات التدريجية لتشديد 
الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تسهم بدرجة تذكر في 
إخراج السوق من وضعه املضطرب مع استمرار املستثمرين 

الغربيني في جتاهله في األجل القصير.
 وقال تشيت رايلي احمللل في بنك االستثمار نومورا »لن 
يتم استثمار أموال املغتربني الغربيني محليا إذا استمر القلق 

بشأن حقوق ملكية العقارات«.
 وتضرر سوق العقارات الذي كان مزدهرا في دبي بسبب حالة 
من عدم االرتياح أعقبت جفاف أموال املضاربات التي أشعلت 
ازدهاره حتى أواخر عام 2008 في حني يفضل املســـتثمرون 
الغربيون احملافظون األســـواق األكثر نضوجا التي تتســـم 

بشفافية أكبر وإجراءات تنظيمية أوضح.
 وقال مدير عمليات الشـــرق األوسط في مجموعة كينمور 
بروبرتـــي البريطانية أندرو وايت إن دبي التزال ســـوقا أقل 

نضجا حسب املعايير الدولية.
 وأبلغ رويترز »سيحتاج األمر لثالث أو أربع سنوات أخرى 

قبل أن يدعم السوق باملستثمرين بدال من التجار«.
 وعلى العكس فإن أسواق العقارات األوروبية واألميركية 
جتتذب مستويات متصاعدة من اهتمام املستثمرين ألنه ينظر 
إليها على انها األقرب إلى دخول مرحلة االنتعاش من أسواق 

مناطق مثل اخلليج.
 وأدخلت دبي العديد من التعديالت على قوانني العقارات 
والقواعد التنظيمية لتسهيل التحول إلى سوق يقوده املستثمرون 
من سوق حتركه التعامالت التجارية غير أن خبراء العقارات 

يقولون انه مازال يتعني بذل املزيد.
 وقالت ســـنا كاباديا من املجموعة املالية - هيرميس انه 
رغم تزايد وضوح القواعد التي حتكم سوق العقارات في دبي 
على مدى ما بني 12 و18 شـــهرا إال أن قوانني التمويل العقاري 

حتتاج للمزيد من الوضوح.
 وأضافـــت كاباديا »حققت دبي تقدمـــا كبيرا فيما يتعلق 
بتأسيس احتادات ملالك العقارات لكن مازال من املطلوب املزيد من 

املعلومات عن رسوم اخلدمات العقارية على سبيل املثال«.
 وفي مايو قالت اإلمارات انها ســـتمنح مالك العقارات من 
األجانب تأشيرات متعددة مرات متكنهم من البقاء ستة أشهر 

فـــي املرة الواحـــدة إذا كانوا ميلكون عقـــارا يزيد ثمنه على 
مليون درهم.

 غيـــر أن احملللني يريدون املزيـــد من التفاصيل عن أنواع 
العقارات وأيها ســـيكون مؤهال وما متطلبات احلصول على 

هذه التأشيرات.
 وعلى مدى العام املاضي طرحت هيئة التنظيم العقاري في 
دبي مؤشرا شهريا عن اإليجارات وسنت قوانني جديدة تتعلق 
بصيانة املباني وقانونا يحدد شـــروط رد أموال املستثمرين 

الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد.
 وعلى هذه اخللفية من املتوقع أن تنخفض أسعار العقارات 
في دبي بنسبة 20% أخرى في عام 2009 حسب استطالع أجرته 

رويترز الشهر املاضي.
 وكان االفتقـــار إلى معلومات عن االندماج املقرر بني ثالث 
شركات عقارية في دبي من بني املسائل التي ألقت الضوء على 

احلاجة للمزيد من الوضوح والشفافية في القطاع.
 وقال بوبي ساركار احمللل في املال كابيتال في دبي »أسواق 
الواليات املتحدة وأوروبـــا تتمتع بدرجة عالية من الوضوح 

فيما يخص االجراءات لكن هذا ليس هو احلال هنا«.
 وأضاف »إذا نظرنا إلعمار واالندماج احملتمل فليس هناك 
وضوح مالي حول كيف ستســـير األمور وهذا من شأنه إثارة 
قلق املستثمرين »لو حدث ذلك« في الواليات املتحدة أو أوروبا 

لكانوا اوضحوا شروط االندماج«.
 ويترقب املستثمرون كذلك املزيد من املعلومات عن إعادة 
هيكلة شركتي أمالك ومتويل. وكان املسؤولون يقولون منذ 

مارس املاضي إن قرارا سيتخذ قريبا.
 ودبي ليســـت الســـوق النامي الوحيد الـــذي يرقب فيه 
املســـتثمرون من اخلارج عن كثب املسائل املتعلقة بالقواعد 

التنظيمية للشركات متطلعني الستثمارات مستقبلية.
 في الوقت الراهن وّلت األيام التي كان املضاربون يقبلون فيها 
على عقارات دبي لتحقيق ربح سريع وحل محلهم مستثمرون 
أكثر حتفظا يتطلعون الســـتثمارات أطول أجال.  وقال وايت 
»النظام القانوني برمته في اإلمارات غير واضح باملقارنة بنظيره 
فـــي بريطانيا والقواعد الفعالة تعتمـــد على قانون واضح«. 

واضاف »هذا ما يثير قلق بعض املشترين األجانب«.

مصرف اإلمارات املركزي يوجه البنوك اإلماراتية إلى جتنيب مخصصات على مدى عامني

أبوظبي ـ رويترز: قــــال مصرفيون لـ »رويترز« 
امس إن مصرف اإلمارات املركزي أرســــل توجيهاته 
للبنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75% على مدى 
عامني ملواجهة التعرض ملجموعتي سعد وأحمد حمد 

القصيبي وإخوانه السعوديتني املتعثرتني.
وعقد املصرف املركزي اجتماعا مع البنوك مؤخرا 
ملراجعة تقاريرها بشــــأن تعرضها ملجموعتي سعد 

والقصيبي.
وقال مصرفي حضر االجتماع »وفقا لتوجيهات 
املصرف املركزي يجب أن جتنب البنوك مخصصات 
بنسبة 50% على مدى عامني ملواجهة التعرض ملجموعة 

القصيبي و75% ملواجهة التعرض ملجموعة سعد«.
وأضاف املصدرـ  الذي طلب عدم نشر اسمه ألسباب 
تتعلق بالســــريةـ  »في األســــاس يجب على البنوك 
جتنيب مخصصات بنســــبة 25% ملواجهة التعرض 
ملجموعــــة القصيبي ونحــــو 37% ملواجهة التعرض 
ملجموعة ســــعد هذا العام وجتنيب النســــب نفسها 

العام املقبل«.
وأكد مصرفي كبير آخر توجيهات املصرف املركزي، 

ورفض املصرف املركزي التعليق على األمر.
وواجهت مجموعة ســــعد اخلاصة صعوبات في 
يونيو مما دفع مؤسســــة النقد العربي الســــعودي 
)البنك املركزي( إلى جتميد احلسابات اخلاصة برئيس 
مجلس إدارة املجموعة امللياردير معن الصانع، وجتري 
مجموعــــة القصيبي هي األخرى عملية إعادة هيكلة 

لديونها.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة 
ملواجهة آثار عمليات إعادة هيكلة ديون سعد والقصيبي 
في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق األوسط 

منذ بداية األزمة العاملية.
وفي يونيو املاضي، قالت مجموعة القصيبي إنها 
اكتشفت دالئل على مخالفات مالية كبيرة داخل وحدة 
اخلدمات املالية التابعة لها لكنها لم تذكر أي بيانات 

محددة في هذا الشأن.
وكان ألزمة سعد والقصيبي بالفعل تداعيات كبيرة 
على القطاع املالي مبنطقة اخلليج موطن أكبر اقتصادات 

الشرق األوسط.
وخالل األســــابيع القليلة املاضية أعلن عدد من 
البنوك في املنطقة عن تفاصيل تعرضها للمجموعتني 

السعوديتني املثقلتني بالديون.

.. و»أبوظبي اإلسالمي« يرفض التعليق
بشأن تعرضه لمجموعتي سعد والقصيبي

أبوظبيـ  رويترز: امتنع مصرف أبوظبي اإلسالمي عن التعليق امس بشأن ما 
إذا كان لديه أي تعرض ملجموعتني سعوديتني متعثرتني، لكنه قال إنه سيواصل 

جتنيب مخصصات معقولة لدعم ميزانيته العمومية في املستقبل.
وأفادت صحيفة اول من امس بأن املصرف لديه تعرض بقيمة 66.70 مليون 
دوالر ملجموعة سعد السعودية.وقال البنك في بيان نشر على املوقع االلكتروني 
لسوق أبوظبي لألوراق املالية بشأن التعرض لعمالء في السعودية ومن بينهم 
مجموعتا ســــعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه إنه يرفض التعليق بشــــأن 
طبيعة وحجم أي تعرض ألي عميل بعينه. وذكرت صحيفة »ذا ناشــــيونال« 
اول من امس إن مصرف أبوظبي اإلسالمي وهو أحد أصغر بنوك إمارة أبوظبي 
من حيث القيمة الســــوقية قدم قروضا ملجموعة سعد عام 2007 لتمويل أحد 
استثماراتها في شركة للمخازن بأبوظبي لم يتم تشغيلها. وقال املصرف إنه 
أبقى على مخصصات بلغت 664.7 مليون درهم من الربع األول كان جتنيبها 
مناســــبا ملساعدة البنك على املضي في ظل الظروف التي ال ميكن التنبؤ بها، 
السيما اخلسائر الناجمة عن عجز عمالء عن السداد. من جهة أخرى قال بنك 
ابوظبي التجاري أنه قد يجنب مخصصات كبيرة للتحوط من خسائر محتملة 

بسبب التعرض ملجموعتي سعد والقصيبي السعوديتني .

واشنطن ـ د.ب.أ: أعلن الرئيس األميركي باراك 
اوباما أول من أمس أن النظام املالي قد استقر وأن 
اقتصاد البالد العليل في طريقه الى االنتعاش لكنه 
حذر من مزيد من فقدان الوظائف وأن الطريق اليزال 
طويال.وركـــز أوباما على القضايا الداخلية، مدافعا 
عن وصفاته إلنعاش االقتصاد وجدد الضغط على 
املشرعني حلملهم على مترير نظام الرعاية الصحية 

املكلف في الواليات املتحدة.
وقال »لقد متكنا من انتشال االقتصاد من حافة 
الهاوية« مناشدا الرأي العام منح خططه االقتصادية 
مزيدا من الوقت للعمل والنجاح.ولكن مع وصول 
معدل البطالة األميركي إلى 9.5% في يونيو قال أوباما 
»سأكون أمينا معكم: إن فرص العمل هي دائما واحدة 

من آخر املستفيدين من االنتعاش بعد الركود«.
ومع استمرار نزيف الوظائف قال اوباما إن األزمة 
املالية التي اثارت التقلص االقتصادي واسع النطاق 
بدأت في االنحسار. لكنه حذر بورصة وول ستريت 
من العودة إلى املمارسات اخلطرة التي أوصلتها إلى 

حافة االنهيار العام املاضي.
وقد كشفت أرقام عدد كبير من البنوك األميركية 
ربع السنوية االســـبوع املاضي عن حتقيق ارباح 
مفاجئـــة لكن أوباما قال انه يشـــعر بالقلق من ان 
»ثقافة« وول ســـتريت التي فجـــرت االزمة املالية 

العاملية التزال موجودة.
وأردف أوباما قائال »إنه المر جيد ان تعود )البنوك( 
لتحقيـــق الربح مجددا. لكن ما ال نراه في ظني هو 
نوع التغيير في السلوك واملمارسات التي تضمن اال 

جند أنفسنا في نفس املوقف مرة أخرى«.
ولم يعط أوباما مؤشرات محددة عن نوع املمارسات 
التي عادت البنوك لتكرارها مجددا. لكنه أشار إلى 
إصالح نظام املراقبة املالية كسبيل وحيد ملنع البنوك 
األميركية من مواصلة أخطاء املاضي.وقد اقترحت 
ادارة اوباما زيادة الرقابة احلكومية على كل االمور 
في وول ســـتريت. وقال أوباما انه مستعد لتحميل 
البنوك رسوما على القروض ذات املخاطر العالية 
بهدف عدم حتميل دافـــع الضرائب ثمن أي أزمات 
مالية في املســـتقبل.وأصر اوبامـــا على ان اصالح 
نظام الرعاية الصحية ســـيقود في النهاية خلفض 
العجز في امليزانية الفيدرالية الذي زاد بشدة في ظل 
االزمـــة االقتصادية وأثار املخاوف من بلدان أخرى 

اهمها الصني.
وتشـــير التكهنات إلى أن العجـــز في امليزانية 
ســـيصل الى 1.8 تريليـــون دوالر أو نحو 13% من 
الناجت االقتصادي هذا العام. وقال أوباما إن االنفاق 
ضـــروري على املدى القصير ملواجهة أســـوأ أزمة 

اقتصادية منذ الكساد العظيم.


