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البيت االبيض يعتزم تقييم انخفاض العجز في امليزانية

برميل النفط الكويتي مازال بعيدا عن السعر املستهدف

بنك يو.بي.اس يخرج من عثرته بعد بيع احلكومة السويسرية حصتها

محلل أميركي: الحديث عن نهاية الركود
في ختام العام الحالي غير واقعي

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
في مواجهة التوقعات الوردية التي س��ادت 
الس��وق األميركي��ة مؤخرا عن ق��رب خروج 
االقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها قال 
احملل��ل االميركي ايرفني كيلين��ر انه لو خرج 
االقتصاد االميركي من تزمته بحلول نهاية العام 
احلالي فإن األمر سيش��به املعجزة باملقاييس 

العلمية االقتصادية.
وقال كيلينر في ندوة عقدت مبركز دراسات 
امليزانية بواش��نطن اول ام��س ان القوى التي 
تخرج اي اقتصاد من الركود تكون عادة دورة 
املخزونات في الشركات التي تعمل بالتجزئة او 
باجلملة يتيح انخفاضها انتعاشا ملحوظا في 
الطلب ومن ثم اعادة لتدوير العجلة االنتاجية. 
فضال عن ذلك فإن هناك حسب قوله القوة الناجمة 

عن انتعاش احلركة في سوق االسهم.
بي��د ان كيلينر الذي ترك احلياة االكادميية 
حيث كان يعمل رئيسا لقسم الدراسات املالية 
في جامعة س��تانفورد قبل ان يؤسس شركة 
مالية في نيويورك اضاف »هذه العوامل املؤثرة 
لم تتمكن هذه امل��رة من مواجهة تأثير عوامل 
اخرى تدفع في االجتاه املضاد. اقصد ان العوامل 
االيجابية التي تدفع في اجتاه انعاش االقتصاد 
تواجه عوامل سلبية اقوى كثيرا تدفع في اجتاه 

اطالة أمد الركود«.
وأعطى مثال على تلك العوامل السلبية بقوله 

»فلنأخذ مثال االفتق��ار الى احلوافز املالية. ان 
50 ملي��ار دوالر فقط من حزمة االنقاذ الثانية 
التي بل��غ حجمها 787 مليار دوالر قد وصلت 
الى السوق. وأي مبالغ اضافية ستكون بطيئة 
ايض��ا في الوص��ول الى األس��واق حيث انها 
مخصص��ة للواليات واملقاطعات العادة تأهيل 
بنيته��ا التحتية وهو ام��ر ال يحدث في ظرف 

فترة زمنية قصيرة«.
وتابع: »وحتى اذا ضاعفت احلكومة املبلغ الذي 
يصل الى السوق من صفقة االنقاذ فإن ذلك لن 
يكون كافيا، ويكفي هنا ان أش��ير الى ان هناك 
من يشككون في ان صفقة االنقاذ بأكملها قادرة 
على انتشال االقتصاد من ازمته احلالية اذ انهم 
يرون ان االم��ر ال يتوقف على ضخ املزيد من 
االموال الى عروق املؤسسات املالية بل هم يرون 
ان ذلك يؤخر من جتاوز االزمة أصال«.وأشار الى 
ان االحتياطي الفيدرالي خفف من قيود االقراض 
وقلص الفوائد الس��يما على القروض املمنوحة 
للبنوك واملؤسسات املالية اال ان ذلك كله لم يفلح 
في حتريك العجلة بالسرعة املطلوبة حتى اآلن 
على االقل. وتابع »لقد بلغت نسبة الفائدة على 
سندات اخلزينة 3.67% وهي أعلى نسبة يصل 
اليها س��عر الفائدة منذ بعض الوقت ومن شأن 
ذلك ان يعرقل حصول املستهلكني على قروض 
عقارية بنس��بة فائدة معقولة اذ ان املستثمرين 

سيفضلون اللجوء لسندات اخلزينة«.

النفقات اإلجمالية ستبلغ 3.653 تريليونات دوالر واإليرادات 2.074 تريليون دوالر

واشنطن تخفض تقديرها  لعجز الميزانية إلى 1.58 تريليون دوالر

النفط الكويتي يرتفع 1.02 دوالر بالغًا 69.84 دوالرًا
كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي مبقدار 1.02 دوالر ليستقر 
عند مستوى 69.84 دوالرا في تعامالت اول من امس مقارنة بتعامالت 
يوم الثالثاء املاضي، وبهذا االرتفاع يقترب سعر برميل النفط الكويتي 
من احلد األدنى للمس����توى الذي تعتبره كثير من الدول املنتجة عادال 

والواقع بني 70 و80 دوالرا للبرميل.
وتش����هد أسعار النفط العاملية في الفترة األخيرة حالة من التذبذب 
بسبب تأثرها بشكل كبير باألنباء االيجابية او السلبية حول انتعاش 
او ركود االقتصاد العاملي وحركة أسواق املال في البورصات العاملية.

واعتبرت »أوپيك« أن »املسائل الساخنة مثل ارتفاع معدالت املضاربة 
في البورص����ات العاملية املعنية بالطاقة واضطراب الس����وق النفطية 
العاملية وتقلبات األس����عار كانت السمة األساسية التي متيز بها فصل 

الصيف احلالي«.
وتسعى دول »أوپيك« الى الوصول الى سعر برميل يتراوح بني 70 
و80 دوالرا من اجل حتقيق التوازن بني مصالح املنتجني الذين يحتاجون 
بصفة مستمرة الى متويل االنفاق وتطوير واكتشاف احلقول النفطية 
اجلديدة ومصالح املس����تهلكني الذي يعانون في الوقت احلالي تراجعا 

اقتصاديا كبيرا بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية.
ورغم ان سعر برميل النفط الكويتي يبقى اقل من املستوى املستهدف 
فإنه يظل في وضع جيد مقارنة باملستوى املتدني الذي وصل اليه في 
بداية العام احلالي عندما وصل الى ما يقارب 32 دوالرا للبرميل نزوال 

من مستوى 136 دوالرا الذي وصل اليه في يوليو 2008.

واشنطن � وكاالت: أعلن مسؤول في االدارة االميركية ان البيت األبيض 
س����يعيد تقييم االنخفاض في امليزانية للعام 2009 الى 1.58 تريليون 

دوالر اي نحو 262 مليار دوالر اقل من التقدير االولي.
وقال هذا املس����ؤول الذي طلب عدم الكش����ف ع����ن هويته ان مكتب 
امليزانية في البيت األبيض سيعلن ذلك االسبوع املقبل، ويواجه الرئيس 
االميركي باراك اوباما ضغوطا سياسية بشأن العجز الكبير في امليزانية 
بينما يرى معارضوه ان خطته إلصالح التأمني الصحي وجهوده إلنقاذ 

االقتصاد ستضع االميركيني حتت ديون هائلة.
وأوضح مسؤول آخر من مكتب االدارة وامليزانية ان النفقات اإلجمالية 
في السنة التي تنتهي في الثالثني من سبتمبر ستبلغ 3.653 تريليونات 
دوالر في حني ستبلغ االيرادات 2.074 تريليون دوالر، وقال املسؤوالن 
ان االنخفاض في حجم العج����ز من تقدير بلغ 1.84 تريليون دوالر في 
مايو سيعجل العجز في امليزانية يعادل 11.2% من الناجت احمللي اإلجمالي 
للواليات املتحدة. وفي مايو أعلنت االدارة االميركية عن ميزانية تبلغ 
3.998 تريليون����ات دوالر للعام 2008 بعجز يبلغ 1.841 تريليون دوالر 
تشكل اكثر من 13% من اجمالي الناجت الداخلي االميركي، وبرر املسؤول 
هذا التراجع في العجز بإنفاق االدارة مبالغ اقل مما كان متوقعا لتغطية 
إفالس املصارف ومساعدة القطاع املالي. وكان اوباما وعد بخفض هذا 
العج����ز الى نحو 3% من اجمالي الن����اجت الداخلي في العام 2013 اي في 
نهاية عه����ده، ودفع اوباما الكونغرس الى اقرار خطة ضخمة لالنعاش 
تبلغ قيمتها 787 مليار دوالر بعد اقل من ش����هر من وصوله الى البيت 
االبيض، وقال »لم ننقذ اقتصادنا من الكارثة فحسب بل وضعنا األسس 
اجلديدة للنمو«. وس����يبلغ العجز في امليزاني����ة للعام 2009 الى نحو 
11.2% من اجمالي الناجت الداخلي االميركي، وكان استطالع للرأي نشرت 
نتائجه مؤخرا كشف ان غالبية من االميركيني تعتبر ان خطة اإلنعاش 
االقتصادي بقيمة 787 مليار دوالر لم تأت حتى اآلن بأي نتيجة ايجابية 

على االقتصاد.

� رويترز: قالت  أبوظب���ي 
مصادر إن حل املشكالت املالية 
التي تسببت فيها مجموعتي 
سعد والقصيبي السعوديتني 
سيستغرق سنوات على األرجح 
وذل���ك بعد انته���اء محادثات 
أولية بشأن التزامات مبليارات 
ال���دوالرات بش���كل مخي���ب 

لآلمال.
وش���ارك نح���و 100 م���ن 
املسؤولني املصرفيني واحملامني 
والدائن���ني واحملاس���بني في 
احملادث���ات التي عق���دت هذا 
األس���بوع لتقيي���م مجموعة 
معقدة من العقود وااللتزامات 
والدعاوى القانونية املرتبطة 
مبجموعت���ي س���عد وأحم���د 
حم���د القصيب���ي وإخوان���ه 

السعوديتني.
وه���زت مش���كالت ديون 
املجموعتني واملعارك القانونية 
التي أعقبتها القطاع املالي في 
الشرق األوسط وألقت بظالل 
من الشك على اإلطار التنظيمي 
في املنطقة وممارسات اإلقراض، 

هامب���ورغ � د.ب.أ: ال يكاد 
يكون هناك استثمار أكثر تألقا 
من احللي واملجوهرات، فالعديد 
من األثرياء، الذين أضيروا من 
جراء األزم���ة املالية العاملية، 
أعادوا اكتش���اف فوائد وضع 
مدخراتهم في اخلوامت واألقراط 
والقالئد واألساور والساعات 

الثمينة.
وأش���ار، رئي���س الرابطة 
االحتادي���ة األملاني���ة لبائعي 
أوج���ني  كارل  املجوه���رات 
فريدريت���ش: »جعلت األزمة 
من مسألة القيمة واالستدامة 
أكثر أهمية مرة أخرى«، مضيفا 
إنه على الرغم من عدم وجود 
»تزاحم« في متاجر املجوهرات 
األملاني���ة إال أن متاجر عديدة 
ش���هدت زيادة ف���ي املبيعات 
هذا العام. م���ن جانبها قالت 
متحدث���ة ع���ن أح���د متاجر 

واليزال من غير الواضح حجم 
الديون التي رمبا يجري شطبها. 
وتدور تقديرات نشرت في وسائل 
إعالم بني ستة وعشرة مليارات 
دوالر رغم أن مسؤولني مصرفيني 
خليجيني يقولون خلف األبواب 
املغلقة إن التكلفة رمبا تصل إلى 
22 مليار دوالر مع تضرر نحو 120 

بنكا. وقال مصرفي كبير مقيم في 
أبوظبي »لم يسفر االجتماع عن 
شيء وال توجد خطة عمل، نأمل 
في عقد اجتماع آخر لكن لم يتحدد 
موعد، ونظمت مجموعة القصيبي 
االجتماع في دب���ي ويعتقد أنه 
س���يكون األول ضمن عدد كبير 

من االجتماعات«.

املجوهرات الشهيرة في أملانيا ان 
املستثمرين يرون ان املجوهرات 
حتتفظ بالقيمة، مضيفة ان قسم 
الفاخرة  املجوهرات والساعات 
ظل رائجا خالل األزمة اجلارية، 

وأضاف���ت أنه م���ن املالحظ أن 
العمالء أقل اهتماما بالتصميمات 
احلديثة عن األشياء التي ال حتمل 
طابعا زمنيا وذات القيمة الثابتة 

أو املتزايدة.

بعد انتهاء محادثات أولية بشأن التزامات بمليارات الدوالرات بشكل مخيب لآلمال

عملية البيع أخرجت البنك من عثرته بعد أن كان من أكبر ضحايا أزمة االئتمان

محادثات ديون »سعد والقصيبي« قد تستغرق سنوات

»كيوتل« تزيد حجم القرض المجمع 
إلى ملياري دوالر بعد ارتفاع طلبات االكتتاب

لن���دن � رويترز: قال���ت مصادر مصرفية 
مطلعة إن قرضا بقيمة 1.5 مليار دوالر تستعد 
شركة اتصاالت قطر )كيوتل( للحصول عليه 
سيزداد إلى ملياري دوالر بعد ارتفاع طلبات 
االكتتاب في القرض املجمع فوق ثالثة مليارات 

دوالر.
وأبلغ املسؤولون املصرفيون أنه من املقرر 
إغالق االكتتاب في القرض املش���ترك اليوم، 
وكانت »كيوتل« قد أعلنت في مارس املاضي 
أنه���ا وقعت اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دوالر من 
أجل إعادة متويل قرض يستحق السداد في 

نوفمبر ومددت أجل االئتمان بواقع عامني.
وقال مسؤولون مصرفيون في ذلك احلني إن 
»كيوتل« سترغب في جمع ملياري دوالر وإن 
االكتتاب في القرض العام املشترك سيستخدم 
في جمع املبلغ املتبقي وأضافوا أن سعر القرض 
يبلغ 250 نقطة أساس فوق السعر املتداول 

بني البنوك في لندن »ليبور«.

وجاء االكتتاب في القرض املجمع بعد جناح 
أول إصدار لس���ندات من جانب »كيوتل«> 
بقيمة 1.5 مليار دوالر في يونيو وهو اإلصدار 
ال���ذي متت تغطيته بأكثر من ثمانية أمثاله، 
وبخصوص القرض كان املتعهدون الرئيسيون 
ومديرو حس���ابات القرض ف���ي املرة األولى 
بنك أوف طوكيو � ميتسوبيشي يو.إف.جي 
وباركليز كابيتال وبي.إن.بي باريبا ودي.بي.إس 
ورويال بنك أوف اسكتلند في حني كان بنك 
قطر الوطني متعهدا رئيسيا ومستشارا ماليا. 
وقالت مصادر مصرفية مطلعة على االتفاق 
في مارس إن كال من تلك البنوك تعهد بتقدمي 
200 مليون دوالر بهامش 200 نقطة أساس، 
وأضافت املصادر أن بنك قطر الدولي وجي.بي 
مورجان تشيس والبنك العربي وبنك الدوحة 
وبنك االسكان للتجارة والتمويل انضمت أيضا 
إلى االتفاق بحصص أقل ليرتفع اإلجمالي إلى 

1.5 مليار دوالر.

األزمة المالية العالمية تدفع األثرياء
إلى اقتناء المجوهرات كاستثمار آمن

سويسرا تحقق أرباحًا من بيع حصتها في »يو.بي.إس«
لندن � رويترز: قال مصدر ان 
سويس����را باعت حصتها في بنك 
يو.بي.اس أكبر بنك في البالد عند 
احلد األعلى لنطاق سعري محققة 
بذلك أرباحا من وراء خطة اإلنقاذ 
التي أبرمتها العام املاضي مع البنك. 
وجاء بيع احلصة التي تبلغ 9% من 
أسهم البنك بعد موافقة سويسرا 
على الكشف عن أسماء اآلالف من 
عمالء البن����ك األميركيني األثرياء 
لواشنطن لتسوي بذلك نزاعا نال 
من سرية نظامها املصرفي، وقالت 
الواليات املتحدة إنها ترصد حاليا 
مؤسس����ات وأفرادا متورطني في 

تهرب ضريبي.
وذكرت السلطات السويسرية 
أن عملية البيع أظهرت أن يو.بي.
اس نهض من عثرته بعد أن كان 
م����ن أكبر ضحايا أزم����ة االئتمان 
وأن رد فعل األسواق كان ايجابيا 
من خالل رفع أسهم البنك. وقال 
املصدر املطلع إن سويسرا باعت 
332 مليون سهم بسعر 16.50 فرنكا 
سويسريا للسهم وهو احلد األعلى 
لنطاق سعري بني 16 و16.5 فرنكا 
وجتاوزت طلبات االكتتاب املعروض 
بني 3 و5 مرات، ويعني هذا حصول 
احلكومة على 5.5 مليارات فرنك 
ما يع����ادل 5.1 مليارات دوالر إلى 
جانب 1.8 ملي����ار فرنك تعويضا 
عن خسارة في أسعار الفائدة على 
أوراق قابلة للتحويل إلزاميا محققة 
بذلك أرباحا عن ال� 6 مليارات فرنك 
الت����ي دفعتها في أكتوبر في إطار 

سلسلة من اإلجراءات الطارئة.

مجلس إدارة »جنرال موتورز«
يتشاور اليوم حول مستقبل »أوبل«

زيوريخ � د.ب.أ: أفادت مصادر بدوائر املفاوضات حول مس����تقبل 
ش����ركة أوبل األملانية لصناعة الس����يارات بأن مجلس إدارة مجموعة 
جنرال موتورز األميركية املالكة ألوبل سيجتمع اليوم في ديترويت 

لبحث العروض املقدمة لالستحواذ على الشركة األملانية املتعثرة.
ويعتزم مجلس اإلدارة تقدمي توصية بقبول أحد العروض املقدمة 
طبقا لهذه املصادر. يذكر أن أهم األطراف املتنافس����ة على االستحواذ 
على أوبل هما مجموعة »آر اتش جيه انترناشيونال« العاملية ومقرها 
بروكس����ل والتحالف الذي تقوده شركة »ماجنا« النمساوية الكندية 
للصناعات املغذية للسيارات والذي يضم مصرف »سبيربنك« الروسي 

احلكومي وشركة »جاز« الروسية للسيارات.
ونقل عن مصدر ب� »جنرال موتورز« قوله: »أمامنا عروض جديدة 
منقحة سنتشاور بشأنها، حيث تتزايد هذه املرة فرص اتخاذ قرار حاسم 

بشأن الصفقة مقارنة باجتماع مجلس اإلدارة قبل أسبوعني«.
وأعلنت متحدثة باس����م »جنرال موت����ورز � أوروبا« أن املجموعة 
األميركية تدرس حاليا املس����تندات التي أرس����لتها احلكومة األملانية 
للمجموعة وحتوي شروط احلكومة لتقدمي الدعم املالي للشركة وتفاصيل 

خاصة بحجم الضمانات املالية احلكومية وطريقة السداد.
 ويرغب اجلانب األملاني في أال تنص اتفاقية االستحواذ على حقوق 
اس����تثنائية ل� »جنرال موتورز« في حالة وقوع إفالس أو تغير مالك 
شركة »أوبل اجلديدة« حيث تتخوف احلكومة األملانية من أن تستعيد 
»جنرال موتورز« الشركة األملانية بعد جناح إصالحها بأموال دافعي 

الضرائب األملان.

لندن � رويترز: حتدد سعر الذهب في جلسة القطع في 
لندن أمس ب� 943.5 دوالرا لألوقية ارتفاعا من 943 دوالرا 
في جلسة القطع السابقة في لندن، وبلغ سعر الذهب عند 

اإلقفال في نيويورك أمس 941.55 دوالرا لألوقية.

دبي � رويترز: قالت بورصة دبي إن ساعات التداول 
اليومية في البورصة لن تتغير خالل شهر رمضان، 
وستفتح الس���وق كاملعتاد في متام الساعة العاشرة 
صباحا إلى الس���اعة الثانية بعد الظهر خالل ش���هر 

رمضان. 

بيروت � رويترز: أظهرت إحصاءات مصرف لبنان 
املركزي أن التضخم السنوي في لبنان انخفض إلى %2.4 
في يوليو من 3.3% في يونيو املاضي، وساعد انخفاض 
أسعار السلع األولية والطاقة في نزول التضخم عن 

ذروته عند 14% في يوليو من العام املاضي.

الذهب يرتفع مسجاًل 943.5 دوالرًا لألوقية

ساعات التداول ببورصة دبي لن تتغير في رمضان

التضخم في لبنان يتراجع إلى 2.4% يوليو الماضي

تراجع أرباح »دويتشه بان«
بنسبة 52.6% في النصف األول

فرانكفورت � د.ب.أ: أعلنت »دويتشه 
بان« األملانية أكبر شركة في أوروبا خلطوط 
السكك احلديدية أمس أن أرباحها تراجعت 
بنسبة 52.6% في النصف األول من العام 
بعد أن تس���بب التباطؤ االقتصادي في 

اإلضرار بعائدات املجموعة.
وقالت »دويتش���ه ب���ان« ان األرباح 

املعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب 
تراجعت إلى 671 مليون يورو ما يعادل 
946 مليون دوالر في األشهر ال� 6 األولى 
من العام احلالي مقابل 1.42 مليار يورو في 
النصف األول من العام املاضي، وهبطت 
العائدات بنسبة 14% لتصل إلى 14.3 مليار 

يورو.

أسعار النفط تقفز نحو 73 دوالرًا
 مع انتعاش األسهم

لندن � رويترز: قفزت أس����عار العقود اآلجلة للنفط اخلام 
صوب 73 دوالرا للبرميل أمس إذ طغى انتعاش اسواق األسهم 
على القلق بش����أن وتيرة انتعاش الطلب في الواليات املتحدة 

أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وارتفع اخلام األميركي لتسليم سبتمبر 17 سنتا إلى 72.59 

دوالرا للبرميل.
وصعد النفط عند التسوية يوم األربعاء 3.23 دوالرات إلى 
72.42 دوالرا للبرميل. ويحني أجل اس����تحقاق عقود سبتمبر 
عند االغالق. وانخفض سعر العقود اآلجلة من اخلام االميركي 

لشهر اكتوبر 33 سنتا الى 73.50 دوالرا للبرميل.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط اخلام برنت في لندن 60 

سنتا إلى 73.99 دوالرا للبرميل.
وساعد انتعاش االسهم االميركية وقفزة املؤشرات الرئيسية 
في يوليو على استرداد خسائر اسعار النفط في وقت سابق 
من املعامالت في اعقاب زيادة مفاجئة في عدد طلبات اعانات 

البطالة االميركية اجلديدة.


