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 أوباما يحّذر من تأثير عجز الموازنة على توفير فرص العمل 
 تعّهد بمعالجة تحدي الوظائف في ظل األزمة

 قادة أوروبا: االقتصاد األوروبي مستقر لكنه 
  اليزال هشًا وينمو بقوة في ٢٠١١

 الصين تقرض شركة تسعى
   لشراء «ساب» ٢٫٩ مليار دوالر 

 تركيا تتوقع كسر صادراتها 
  حاجز ١٠٠ مليار دوالر

ــودة وثيقة أن  ــرز: تظهر مس ــلـ  رويت  بروكس
قادة االحتاد األوروبي سيعلنون األسبوع القادم أن 
اقتصاد االحتاد استقر لكنه اليزال هشا وسيدعون 
ــوخ  إلى إبقاء إجراءات التحفيز حلني التأكد من رس
ــودة قرارات  ــي االقتصادي. كما توضح مس التعاف
قمة االحتاد األوروبي القادمة اتفاق الزعماء على أن 
ــحب كل دولة الدعم احلكومي املقدم إلى القطاع  تس
ــدد  ــبها. لكنها تش املصرفي في التوقيت الذي يناس
ــحب  ــيق العملية وأن تبدأ بس أيضا على أهمية تنس
ــراض املصرفي. وقالت  ــات احلكومية لالقت الضمان
ــاد في ١١  ــيعتمدها زعماء االحت ــي س ــودة الت املس
ــمبر كانون األول «الوضع االقتصادي استقر  ديس
والثقة تزداد، تنبئ التوقعات بتعاف ضعيف في ٢٠١٠ 
تعقبه عودة إلى منو أقوى في ٢٠١١». وقالت املسودة 
ــن مازالت توجد  ــا رويترز «لك ــي حصلت عليه الت
شكوك وأوجه ضعف. لذا ينبغي استمرار سياسات 
دعم االقتصاد وعدم سحبها إال عندما يتأكد التعافي 
بالكامل». وضخت احلكومات مليارات من اليورو في 
ــوأ تباطؤ اقتصادي منذ  اقتصاداتها الحتواء اثار اس

ــة وهو ما رفع عجز امليزانيات  احلرب العاملية الثاني
ليتجاوز في بعض األحيان أربعة أمثال السقف الذي 
ــدده االحتاد األوروبي والبالغ ٣٪ من الناجت احمللي  ح
ــوق  اإلجمالي. وفي محاولة للمحافظة على ثقة الس
ــتهلك حدد وزراء مالية االحتاد األوروبي هذا  واملس
ــني ٢٠١٢ و٢٠١٤-٢٠١٥  ــة ب ــد نهائي ــبوع مواعي األس
ــبعة والعشرين خلفض  لنصف أعضاء االحتاد الس
ــبة العجز لتعود إلى أقل من ٣٪. كما اتفقوا على  نس
أن تبدأ كل دول االحتاد األوروبي خفضا حادا للعجز 
ــيجدد  ــي ميزانياتها في ٢٠١١ على أبعد تقدير. وس ف
قادة االحتاد األوروبي تلك الرسالة. وقالت املسودة 
ــيبدأ في ٢٠١١ على أقصى  «ضبط األوضاع املالية س
ــدول األعضاء التي  ــي بعض ال ــر وقبل ذلك ف تقدي
ــمح ظروفها االقتصادية به». وسيدعو الزعماء  تس
البرملان األوروبي إلى سرعة إقرار اتفاق توصل إليه 
ــراف على  ــاء أجهزة جديدة لإلش وزراء املالية إلنش
ــث ميكنها أن تبدأ  ــواق املالية في االحتاد بحي األس
ــواق املالية «بأن  ــيطالبون األس العمل في ٢٠١٠، وس

تطبق على الفور ممارسات سليمة للمكافآت». 

 بكــــني ـ د.ب.أ: قال بنك الصني امس إنه قــــدم خطا ائتمانيا بقيمة ٢٠ 
مليار يوان (٢٫٩ مليار دوالر) إلى شركة بكني القابضة لصناعة السيارات 
«بايك».وقال البنك اململوك للدولة فــــي بيان إن اخلط االئتماني هو من 
أجل «دعم تطوير شركة بكني» التي لها عالقة بعرض شراء شركة «ساب» 
السويدية املتعثرة التابعة لشركة «جنرال موتورز» األميركية العمالقة.

ولم تصدر شركة بكني القابضة لصناعة السيارات أي بيان عاجل بشأن 
خططها الستخدام املبلغ، وبدأت «ساب» البحث عن مالك جديد أول من أمس 
بعد أن حصلت على مهلة مدتها شهر من مجلس إدارة «جنرال موتورز». 
وإضافة إلى شركة بكني كأحد املشترين احملتملني للشركة السويدية هناك 
أيضا شركة «سبايكر» الهولندية للسيارات الرياضية الصغيرة ومجموعة 
«رينكو جروب» األميركية. كانت شركة بكني القابضة قد أجرت في وقت 
سابق مفاوضات مع احتاد شركات بزعامة مجموعة «كونيجسيج جروب» 
السويدية للســــيارات الرياضية التي أعلنت األسبوع املاضي انسحابها 

املفاجئ األمر الذي ألقى بشكوك على مستقبل «ساب».

 أنقرةـ  أ.ش.أ: توقع وزير الدولة التركي للتجارة اخلارجية ظافر 
شاغليان ان تتجاوز قيمة الصادرات التركية خالل العام مبلغ ١٠٠ 
مليار دوالر. وقال شاغليان امس إن الصادرات حققت خالل األشهر 
الـ ١١ املنقضية من العام احلالي مبلغ ٨٧٫٦ مليار دوالر، متوقعا أن 
حتقق الصادرات زيادة كبيرة خالل ديسمبر اجلاري لتتجاوز قيمتها 
١٠ مليارات دوالر. ولفت شـــاغليان إلى أن صادرات تركيا إلى دول 
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة وروسيا تقلصت نتيجة ضعف 
الطلب وتراجع الواردات بشكل عام في هذه الدول بسبب األزمة املالية 

العاملية خالل األشهر املنقضية من العام احلالي.
  وتوقع شاغليان أن يعاود الطلب في هذه الدول انتعاشه التدريجي 
خالل العام املقبـــل، الفتا الى أن الصـــادرات التركية الى دول مثل 
مصـــر وليبيا والعراق تزايدت خالل الفترة نفســـها نتيجة ضعف 
تأثير األزمة املالية العاملية واســـتمرار هذه الدول في االستثمار في 

مشروعات البنية التحتية والفوقية. 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: اعلن صندوق النقد الدولي أمس 
األول انه يستعد ملواجهة حتديات ما بعد االزمة من اجل 
«دعم النهوض» وبناء اقتصاد عاملي «اقوى».  وجاء 
اعالن صندوق النقد الدولي هذا من خالل نشر برنامج 
عمل مجلس ادارته لالشهر القادمة والذي متحور حول 
اربع مسائل اساســـية حددها خالل جمعيته العامة 
في اســـطنبول مطلع اكتوبر وهي «مهمة الصندوق 
ودوره في التمويل واملراقبة املتعددة وحسن حوكمة 
االقتصاد».وقـــال املدير العام لصندوق النقد الدولي 

دومينيك ستراوس كان في بيان ان «برنامج العمل 
هذا طموح وواقعي في كل احلاالت الضرورية». وفي 
ما يتعلـــق بالوجه اجلديد لالقتصاد العاملي، اوضح 
صنـــدوق النقد الدولي ان عملـــه يرتكز على اربعة 
اهـــداف: تعزيز النظام النقدي العاملي وتعزيز نظام 
مراقبـــة الصندوق العضائه الكبـــار من اجل توازن 
النظام وكذلك اصالح صندوق النقد الدولي (اصالح 
حق التصويت وعمل الصندوق) وتعزيز دعم الدول 

االكثر فقرا.  

 طوكيوـ  رويترز: قال نائب رئيس 
شركة تويوتا موتور كورب اليابانية 
لصناعة السيارات يوكيتوشي فونو 
إن الشركة قد ال تتمكن من حتقيق 
انتعاش سهل في ارباحها العام املقبل 
كما كانت تأمل بسبب االرتفاع احلاد 
في سعر الني أمام الدوالر والوضع 

الهش لالقتصاد األميركي.
  وقال للصحافيني امس: «التوقعات 
األولية كانت تشير إلى أن هذه السنة 
املالية سنبلغ فيها أدنى مستوى إذ 
اننا نرغب في جتنب استمرار اخلسائر 
لثالثة أعوام متتالية»، وأضاف «لكني 
ال أعتقد اننا ميكن أن نتوقع حتسنا... 
فـــي العام املقبـــل»، وكانت تويوتا 
أكبر شركة لصناعة الســـيارات في 
العالم قد قالت انها تأمل في العودة 
إلى حتقيق أرباح في الســـنة املالية 
التي تبدأ في ابريل نيســـان املقبل 
بعد هذا العام املتوقع ان يكون العام 

الثاني على التوالي الذي تتكبد فيه 
خسائر.

  ومع حتسن مســـتويات االنتاج 
مبعدل مطـــرد بفضل الطلب القوي 
على السيارات ذات احملرك املزدوج 
الذي يعمل بنوعني من الوقود فيما 
يرجـــع جزئيا إلى حوافـــز تقدمها 
احلكومة اليابانية قال فونو إن تراجع 
الدوالر سيعوض أغلب هذا االجتاه 

اإليجابي.
  وجرى تـــداول الدوالر امس عند 
مستوى نحو ٨٨٫٢٠ ينا بعد أن سجل 
أدنى مستوياته في ١٤ عاما عند ٨٤٫٨٢ 

ينا األسبوع املاضي.
  وأعلنت تويوتا الشـــهر املاضي 
حتقيق ارباح مفاجئة في الفترة من 
يوليو إلى سبتمبر وخفضت ألقل من 
النصف توقعات خسائرها السنوية 
إلى ٣٥٠ مليار يـــن (٣٫٩٧ مليارات 

دوالر) من ٧٥٠ مليار ين.  

 القاهرة ـ رويترز: قال وزير النفط الســـعودي علي 
النعيمي امس إن أسعار النفط التي تتأرجح حاليا داخل 

نطاق من ٧٠ إلى ٨٠ دوالرا مرضية.
  وقال النعيمي إن األسعار الراهنة بني ٧٠ و٨٠ دوالرا 
جيدة وهي قريبة من املستوى املستهدف احملدد، مشيرا 
إلى مســـتوى ٧٥ دوالرا الذي قال من قبل انه مناســـب 

للمنتجني واملستهلكني على حد سواء.
  ورد النعيمي على سؤال عما إذا كانت «أوپيك» ستحتاج 
لزيادة املستويات املستهدفة إلنتاجها في اجتماعها املقرر 
يوم ٢٢ اجلاري في انغوال، متسائال ملاذا يرفعون اإلنتاج، 
موضحا انه مازال هناك وقت وأن األمر ســـيعتمد على 
مـــا يحدث. وفيما يتعلق مبخزونات النفط العاملية قال 

النعيمي انها تتراجع.
  وحتدث النعيمي لدى وصوله إلى القاهرة حلضور 

اجتماع لوزراء النفط العرب اليوم. 

 نيويورك ـ أ.ش.أ: خسرت أوقية الذهب نحو ٤٩ 
دوالرا لدى إقفال تعامالت امس، في ختام تداوالت 
األسبوع بســــوق نيويورك، حيث انصرفت أنظار 
املستثمرين بعيدا عن املعدن األصفر في ظل تعافي 
الدوالر أمام أغلب العمالت األخرى عقب اإلعالن عن 

تراجع مفاجئ في معدل البطالة بأميركا، فيما تخلت 
مؤشرات بورصة وول ستريت عن مكاسبها املبكرة في 
املعدن، حيث انخفضت أسعار العقود اآلجلة للذهب 
(تسليم ديسمبر) مبقدار ٤٨٫٦ دوالرا مبا نسبته ٤ 

٪ لتغلق عند مستوى ١١٦٨٫٨ دوالرا لألوقية.

 نيويورك ـ رويترز: عاودت العقود اآلجلة للخام االميركي ارتفاعها 
لتتجاوز ٧٧ دوالرا للبرميل امس معوضة بذلك خسائرها التي منيت بها 
في وقت سابق من املعامالت بعدما اظهر تقرير استغناء أرباب العمل عن 

عدد وظائف اقل بكثير من املتوقع بلغ ١١ ألفا في نوفمبر.
ــابق من اجللسة،    كانت عقود اخلام نزلت عن ٧٦ دوالرا في وقت س
وارتفع سعر اخلام تسليم يناير في بورصة نيويورك التجارية (ناميكس) 
ــنتا اي ما يعادل ٠٫٤٧٪ مسجال ٧٦٫٨٢ دوالرا للبرميل بعد تداوله  ٣٦ س

في نطاق ٧٥٫٥٧ الى ٧٧٫١٩ دوالرا. 

 عقود الخام األميركي تنتعش
   بفعل بيانات الوظائف

 باراك أوباما                 (رويترز) 

 انخفاض الدوالر يؤثر على ارباح «تويوتا»  (رويترز) 

متنام بني الدميوقراطيني بأن برنامج االعفاء من األصول 
املتعثرة البالغة قيمته ٧٠٠ مليار دوالر ميكن أن يساعد 
في متويـــل حزمة تهدف إلى خفض نســـبة البطالة 
قبل انتخابات التجديـــد النصفي في الكونغرس في 

نوفمبر ٢٠١٠.
  وقالت بيلوسي خالل مؤمتر صحافي «أردنا أن يكون 
متويل اســـتثماراتنا في الوظائف عن طريق برنامج 
األصول املتعثرة»، وقد تعمل اخلطوة على تهدئة حالة 
السخط العام من برنامج إنقاذ وول ستريت في ٢٠٠٨ 

بينما تكابد البالد نسبة بطالة مرتفعة.
  وسددت البنوك معظم األموال التي اقترضتها مع 
حتســـن ظروف الســـوق. وقال بنك أوف أميركا إنه 

يعتزم رد ٤٥ مليار دوالر اقترضها.
  ويرغب أوبامـــا في تفادي زيـــادة عجز امليزانية 
األميركية الذي بلغ مستويات قياسية واستبعد عمليا 
زيادة اإلنفاق العام بعد حزمة التحفيز البالغة قيمتها 

٧٨٧ مليار دوالر التي وقعها في فبراير.
  لكنه بدا مرحبا ببعض املقترحات التي قد تنال من 
شــــعبيته قائال إن تقدمي اعفاءات ضريبية لتشجيع 
التوظيف هو «فكرة أعتقد أنها تســــتحق مزيدا من 
الدراســــة»، كما ملح إلــــى احتمال تقدمي مســــاعدات 
احتاديــــة اضافية إلى الواليات التي تشــــتد حاجتها 
إلى الســــيولة ملساعدتها على جتنب تسريح عاملني 
فــــي القطاع العام مثل املدرســــني ورجال االطفاء في 
مســــعى لضبط ميزانياتها وهو ما يفرضه القانون 

على معظم الواليات. 

 واشـــنطن ـ رويترز: حث الرئيس األميركي باراك 
أوباما الشركات األميركية على املساعدة في معاجلة 
مشكلة البطالة لكنه ملح أيضا إلى اعفاءات على الضرائب 
االحتادية وتقدمي مساعدات إلى الواليات للتخفيف من 

حدة املتاعب في سوق العمل.
  وأبلغ أوباما رجال أعمال وقيادات عمالية خالل منتدى 
لبحث توفير وظائف عقد في البيت األبيض اول من 
أمس «ما من شك في صعوبة األوضاع احلالية لكننا 
استمعنا أيضا إلى بعض األفكار واملقترحات املثيرة 

لالهتمام بشأن سبل تنشيط التوظيف».
  واستضاف أوباما املنتدى الذي اعتبره منتقدون 
مجرد استعراض سياسي بعدما المست نسبة البطالة 
في الواليات املتحدة أعلى مستوى في ٢٦ عاما عندما 
ســـجلت ١٠٫٢٪ في أكتوبر وهو ما ينال من شـــعبية 

الرئيس وقد يشكل مستقبله السياسي.
  وقال «رغم التقدم الذي أحرزناه التزال شـــركات 
كثيرة حتجم عن التوظيف» مقرا باســـتمرار تباطؤ 
سوق العمل رغم عودة النمو، ويصدر تقرير البطالة 
لشهر نوفمبر في وقت الحق ويتوقع مسح لرويترز 

استقرار النسبة دون تغيير.
  من ناحية أخرى قالت نانســـي بيلوســـي رئيسة 
مجلس النواب األميركي إن األموال االحتادية املتبقية من 
اجراءات إنقاذ البنوك ينبغي توجيهها لبناء طرق سريعة 
ومتويل رواتب املدرســـني وتقدمي قروض للشركات 
الصغيرة وتدابير أخرى لتوفير فرص عمل جديدة.

  وتســـلط تصريحات بيلوسي الضوء على اجماع 

 «تويوتا»: أرباح العام المقبل قد تتضرر من ارتفاع الين  صندوق النقد يستعد لتحديات ما بعد األزمة

 وزير النفط السعودي راٍض عن سعر النفط

 الذهب يخسر نحو ٤٩ دوالرًا في نيويورك.. 
  وبورصة وول ستريت تتخلى عن مكاسبها المبكرة

 الرياض ـ أ.ف.پ: ســـتفتح ســـوق االســـهم 
السعودية اليوم ابوابها للمرة االولى منذ االزمة 
املالية التي ضربت دبـــي لكن احملللني يرون ان 
املصارف واالقتصاد الســـعودي ليست ضعيفة 

في مواجهة مشاكل جارتها.
  وقد اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
(املصرف املركزي) محمد اجلاسر امس ان النظام 
املصرفي السعودي خارج دائرة اخلطر رغم املشاكل 
املادية التي تواجهها مجموعة دبي العاملية التابعة 

حلكومة دبي في سداد ديونها.
  وقال اجلاسر لقناة العربية الفضائية «ال يوجد 
اي خطـــر من ديون مجموعة دبـــي على النظام 
املصرفي في اململكة». والبورصة مغلقة منذ ٢٥ 

نوفمبر مبناسبة عيد االضحى.
  ورأى احمللل بول غامبل مـــن مجموعة جادا 
االســـتثمارية ان ســـوق املال الســـعودية اكبر 
البورصات العربية في الرســـملة ستحذو على 
االرجح حذو اسواق املال في ابوظبي ودبي والكويت 

وقطر.
  وواصلت اســـواق املال في الكويت والدوحة 
والبحرين اخلميس االجتاه الـــى التهدئة بينما 
تبقى سوقا االسهم في دبي وابوظبي اللتان شهدتا 
انخفاضا كبيرا مطلع االســـبوع، مغلقتني حتى 

االحد.
  وأكد محلل، طالبا عدم كشف هويته، ان سوق 
املال السعودية التي سجلت ارتفاعا نسبته ٣٢٫٣٪ 
منذ مطلع الســـنة بسبب حتســـن اسعار النفط 
ونفقات استثمارية مدعومة من احلكومة «ميكن 

أن تتلقى ضربة قاسية».
  لكن اقتصاد اململكة الذي يعتمد على صادرات 
النفط ومصارفها املتوجهة الى الداخل «ليس لديه 

املشاكل نفسها» التي تعاني منها دبي.
  وتابع ان «املصارف السعودية لها قروض باحلد 
االدنى» في دبي بشكل عام ومجموعة «دبي العاملية» 
التي تواجه صعوبات مالية، مشـــيرا الى ان هذه 
املصارف تســـتطيع بالكاد تلبية طلبات السوق 

احمللية وال تقرض كثيرا خارج اململكة.
  واكد مدير مصـــرف محلي ان احلكومة متنع 
معظم القروض االجنبية. وقال «اذا كانت مصارف 
سعودية تريد االقراض الى اخلارج فعليها احلصول 
على موافقة املصرف املركزي الذي يدرس كل حالة 

على حدة وهذا ليس امرا سهال».
  ولم تكشف املصارف السعودية حجم قروضها 
لشركات دبي لكن مصرف «ويتشه بنك» يرى أن 
حصة دول اخلليج ٣٫٣٪ من الودائع غير املضمونة 
بينها ١٪ فقط في دبي. وأكد املصرف نفســـه ان 

«مخاطر االقراض تبدو ضئيلة».
  من جهة اخرى، ومع ان املصارف تشكل جزءا 
اساســـيا من سوق املال السعودية، يأتي حوالى 
عشـــرين ٪ من مجموعة سابيك العمالقة سابك 
التي يرتبط ســـعر الســـهم فيها بأســـعار املواد 
البتروكيميائية التي تشهد ارتفاعا. ومثل دبي، 
يشهد االقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في قطاع 

البناء.
  لكن خالفا المارة دبي التي ركزت مشـــاريعها 
على العقارات، تنفق السعودية مبالغ كبيرة على 
مشاريع كبيرة للبنى التحتية ـ من طرق وسكك 
حديد ومطارات ومرافىء ومحطات لتوليد الكهرباء 
ـ والتجهيـــزات الصحية والرياضية يدفع ثمنها 

البلد النفطي من السيولة.
  وتشارك شركات الدولة في هذه االستثمارات 
وتؤمن املال لكـــن ديون الرياض ال تتجاوز ١٤٪ 

من اجمالي الناجت الداخلي.
  من جهتها، متلك احلكومة احتياطيا بلغ ٣٨٩ 
مليـــار دوالر في اكتوبر بزيادة ٨٫٨ مليارات عما 
كان في الشـــهر الذي سبقه بفضل ارتفاع اسعار 

النفط.
  لكن ازمة دبي كان لها آثار عملية. فمصرف غالف 
انترناشيونال بنك املتمركز في البحرين ومتلك 
الســـعودية ٩٧٪ منه ارجأ اصدار سندات بقيمة 
اربعة مليـــارات دوالر كان مقررا في ٢٦ نوفمبر 

بسبب مشكلة ديون «دبي العاملية». 

 دبيـ  ا.ف.پ: قال محللون انه بافتتاح برج دبي 
اعلى مبنى في العالم، سيكون شاهدا على نهاية 
حقبـــة بعد تعليق العمل في مئات من مشـــاريع 
البنـــاء في االمارة التي طلبت واحدة من كبريات 

شركاتها تأجيل استحقاق ديونها.
  فقد دفع انهيار اسعار العقارات وضعف الطلب 
الى العزوف عن التخطيط ملشاريع جديدة حتى 
قبل ٢٥ نوفمبر عندما طلبت مجموعة دبي العاملية 

تأجيل استحقاق ديونها لستة اشهر.
  وقال ماثيو غرين املدير املساعد لشركة «سي 
بي ريتشارد اليس» العقارية ان الوضع «لن يحسن 
ثقة املســـتثمرين»، مشـــيرا الى انخفاض اسعار 
ايجارات املكاتب بنسبة ٥٥٪ في وسط دبي و٦٧٪ 
فـــي الضواحي خالل عام. وبرج دبي الذي يرتفع 
الكثر من ٨٠٠ متر هو ناطحة السحاب الرئيسية 
في مشروع عمالق بقيمة عشـــرين مليار دوالر 
لبنـــاء حي «داون تاون بـــرج دبي» اجلديد الذي 
يضم ســـوق دبي التجاري «دبي مال» وهو اكبر 
مركز جتاري في الشرق االوسط مع ١٢٠٠ متجر 

وثالثني الف شقة.
  واعلنت شـــركة «اعمار» صاحبة املشروع ان 
افتتاح البرج ســـيتم في الرابع من يناير بعد ان 
كان يفترض ان يجري في ٢٠٠٨. ويصادف التاريخ 
العيد الرابع لتولي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم السلطة، وهو مهندس تطوير دبي التي 
حتولت خالل بضعة عقود من مرفأ متواضع الى 

مدينة حديثة رائدة في املشاريع املستقبلية.
  ولم تفصح «اعمار» عن عدد املستأجرين الذين 
سيشغلون ادوار البرج املائة والستني والذي بدأ 
بناؤه في ٢٠٠٤ وســـيضم فندق «ارماني» الذي 

صمم ديكوراته املصمم االيطالي الشهير.
  وال يوحي مشروع دمج الشركة مع دبي القابضة 

املعلن في يونيو بان اوضاعها املالية جيدة.
  واكدت هذا الشـــعور هيئة التصنيف الدولية 
ستاندرد اند بورز التي خفضت التصنيف االئتماني 
لست شـــركات حكومية في امارة دبي من بينها 
«اعمار». ولكن رغم مشـــكلة الديون التزال دبي 
حافلة بالعديد من املشـــاريع اجلذابة مثل «نخلة 
النخيل» اجلزيرة االصطناعية على شـــكل نخلة 
بڤيالتها الفخمة التي كان من بني مشتريها ديڤيد 

بيكام وبراد پيت.
  لكن شـــركة «نخيل» صاحبة مشـــروع نخلة 
اجلميرا علقت االعمال في جزيرتني على شـــكل 
نخلتني قبل مدة من بـــروز الصعاب املالية التي 
كانت وراء تأجيل اســـتحقاق ديون بقيمة ثالثة 
مليارات و٥٠٠ مليون دوالر من الصكوك االسالمية 
التي كان يفترض تسديدها في ١٤ ديسمبر. وفي 
حني يستمر العمل الجناز عشرات املشاريع االقل 
تواضعاـ  وهي في االجمال مبان في املراحل االخيرة 
من بنائهاـ  فإن املشـــاريع العمالقة مثل برج دبي 
ونخلة اجلميرا باتت تنتمي الى حقبة ســـابقة. 
وهكذا سيبقى مشروع «العالم» الذي يتألف من 
جزر على شـــكل خارطة العالم قبالة دبي، مجرد 

تالل من الرمال.
  وال يتوقع احد ان تنفذ «نخيل» مشروع بناء 

برج بارتفاع الف متر اعلنت عنه قبل عام.
  وتفيد دراســـة اجرتها شـــركة «بروليدس» 
البحاث الســـوق بانه مت تعليق مشاريع بقيمة 
٥٨٢ مليـــار دوالر، اي ٤٥٪ من القيمة االجمالية 
للمشاريع املعلنة في دبي وغيرها في االمارات 

العربية املتحدة.
  وقالت وكالة «سي بي ريتشارد اليس» في تقرير 
نشرته قبل ٢٥ نوفمبر أن «االيجارات اليوم اقل 

منها في ٢٠٠٦ وهو مؤشر على حجم االزمة». 

 البورصة السعودية تفتح أبوابها اليوم للمرة األولى منذ أزمة دبي
 افتتاح برج دبي قد يكون آخر أحالم دبي الكبرى
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