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سوق العمل األميركية تفقد 85 ألف وظيفة الشهر الماضي

بعد أن باتت بصورة غير قابلة للتحكم فيها

تبلغ نحو 45 مليار يورو

ارتفاع البطالة في منطقة اليورو ألعلى معدالتها منذ 11 عامًا

هبوط حاد ألسهم »باناسونيك« تستهدف 100 مليار دوالر مبيعات في 2013 
»الخطوط اليابانية«

»ساب« للسيارات السويدية 
تعلن إفالسها

طوكيو � رويترز: هوت أس���هم شركة اخلطوط 
اجلوية اليابانية بشكل حاد امس بنسبة 13% إذ فاقمت 
تقارير إعالمية وتصريحات ملس���ؤولني حكوميني 
املخاوف من أن ترفع أكبر شركة طيران آسيوية من 
حيث االي���رادات دعوى حماية من الدائنني مبوجب 

قوانني االفالس في اطار خطة انقاذ حكومية.
وقالت مصادر ل� »رويترز« إن صندوقا مدعوما 
من الدولة يجري مفاوضات مع احلكومة والدائنني 
بش���أن خطة لدعم الش���ركة مبزيد من السيولة إذا 
رفعت دعوى االف���الس ومتكنت من احلصول على 

اعفاء من ديون من البنوك.

ستوكهولم � أ.ف.پ: أعلن امس إفالس 
شركة »ساب« السويدية إلنتاج السيارات 
الت���ي كانت تواج���ه صعوب���ات مالية 
وحصلت الشركة األم »جنرال موتورز« 
على عروض عدة لبيعها، حسبما ذكرت 
الرئيسية لصناعة  الس���ويدية  النقابة 

السيارات.
وقالت النقابة التي ينتمي احد ممثليها 
إلى مجلس إدارة ش���ركة ساب في بيان 
ان »إدارة شركة ساب قررت امس إعالن 
إفالس���ها«، واصف���ة »الق���رار بأنه غير 

مسؤول«.
وأضافت النقابة ان »جنرال موتورز 
خطت بذلك خط���وة اضافية في تفكيك 
شركة س���اب«. ونقل البيان عن رئيس 
النقابة ستيفان لوفن قوله »انها خطوة 
غير مس���ؤولة اتخذتها جنرال موتورز 
ألنها ذهبت في اجتاه���ني مختلفني: اما 

البيع او التفكيك«.
وأبدت مجموعات عدة، منها سبايكر 
الش���ركة  الهولندية، اهتمامها لش���راء 

السويدية في اللحظة األخيرة.

»بيجو« تتغلب على تراجع المبيعات بموديالت جديدة
س����اربروكن )أملانيا( � د.ب.أ: 
قررت ش����ركة بيجو الفرنس����ية 
لصناعة الس����يارات التغلب على 
املتوقع للمبيعات خالل  التراجع 
العام احلالي 2010 بطرح موديالت 

جديدة جتذب املزيد من العمالء.
وقال توماس باوخ رئيس فرع 
بيجو في أملانيا للنشرة االقتصادية 
بوكالة »د.ب.أ« امس إن سيناريو 
املبيعات  انهي����ار  الرعب ح����ول 
خالل الع����ام احلالي ل����ن يحدث 
ولكن����ه اعترف باآلثار الس����لبية 
على املبيع����ات بعد انتهاء برامج 
الدعم احلكومية لتش����جيع شراء 

السيارات.
وتوقع ب����اوخ أن يكون وضع 
بيج����و أفض����ل م����ن الش����ركات 

املنافسة.
وأشار إلى أن توقعات انخفاض 
مبيعات الس����يارات في الس����وق 
األملاني����ة خالل 2010 تش����ير إلى 
تراجع بنسبة 26% مقابل 19% فقط 

بالنسبة لبيجو.
وأضاف باوخ أن بيجو باعت 

تعتزم طرح أول سيارة كهربائية نهاية 2010

طوكي����و � رويت����رز- قالت ش����ركة 
باناسونيك اليابانية أكبر صانع ألجهزة 
التلفزيون البالزما في العالم امس إنها 
تس����تهدف حتقيق مبيعات بقيمة 9.5 
تريليونات ي����ن )100 مليار دوالر( في 

العام الذي ينتهي في مارس 2013.
وأضافت الشركة أنها تستهدف أيضا 
مبيعات تتجاوز تريليون ين من أنشطة 
بطاريات »الليثيوم ايون« في العام املالي 
2016/2015. وتدير الش����ركة مش����روعا 
مش����تركا مع تويوتا موت����ور لتطوير 
وصناعة بطاريات للسيارات ذات احملرك 

املزدوج والسيارات الكهربائية.

40% نموًا في مبيعات السيارات الهندية بديسمبر 

باريسـ  أ.ش.أ: أكد رئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون امس أن العالم 
يجب أال يستمر على ما كان عليه قبل األزمة االقتصادية العاملية..وقال »بدأنا 
بالفعل في بناء عالم جديد«. وأشار فيونـ  خالل ندوة »عالم جديد.. رأسمالية 
ـ إلى ضرورة إعادة توجيه الرأسمالية التي تقوم في األساس على املنافسة،  جديدة« 
منوها بنجاح دول العالم في التنسيق فيما بينها من أجل جتنب انهيار النظام 
املالي العاملي. وشدد على ضرورة التحلي باملسؤولية والشفافية واالخالقيات 
في العمل االقتصادي واملالي، مؤكدا على تشديد وسائل املراقبة وهو ما يتم 

في فرنسا من خالل إقامة هيئة موحدة ملراقبة البنوك والتأمينات.

نيودلهي ـ رويترز: قالت جمعية صانعي السيارات الهندية 
امس إن مبيعات السيارات في البالد ارتفعت بنسبة 40.3% على 
أساس سنوي في ديسمبر 2009 بدعم من حتسن ثقة املستهلكني 

على نطاق واسع وتخفيف أوضاع االئتمان.
وأظهرت بيانات للجمعية أن الشركات باعت 115268 سيارة 

في ديسمبر مقارنة مع 82174 سيارة في ديسمبر 2008.

ارتفعت  عواص����م - وكاالت: 
البطالة ف����ي دول منطقة اليورو 
ال� 16 خالل شهر نوفمبر املاضي 

ألعلى معدالتها منذ 11 عاما.
وذك����رت وكال����ة اإلحص����اء 
األوروبية )يوروستات( امس في 
لوكسمبورغ ان نسبة البطالة خالل 
نوفمبر املاضي ارتفعت بعد حساب 
املتغيرات املوسمية إلى 10% مقابل 
نسبة 9.9% خالل أكتوبر املاضي. 
في الوقت نفسه ارتفعت معدالت 
البطالة في دول االحتاد األوروبي 
ال� 27 خ����الل نوفمبر املاضي إلى 
9.5% بزيادة طفيفة نسبتها %0.1 

مقارنة بشهر أكتوبر املاضي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
العمل األميركية أمس ان أصحاب 
األعم����ال ف����ي الوالي����ات املتحدة 
استغنوا عن 85 الف موظف جديد 
الشهر املاضي فيما استمر  خالل 
معدل البطالة في البالد دون تغيير 

عند مستوى %10.
وسجل قطاعا اإلنشاء وجتارة 
البيع بالتجزئة التراجع األكبر في 
عدد الوظائف في الواليات املتحدة 
خالل الش����هر املاضي حيث شهدا 

الغاء للوظائف مبق����دار 53 الف 
عامل و28 ألف����ا و400 عامل على 

الترتيب.
مجل����س  رئيس����ة  وقال����ت 
املستشارين االقتصاديني للبيت 
األبيض كريستينا رومر انه برغم 
هذا التراجع اال ان احدث التقارير 
بشأن سوق العمل يأتي متماشيا مع 
االستقرار التدريجي الذي تشهده 
الواليات املتحدة في هذه السوق 

خالل األشهر القليلة املاضية.
ومن جهته اعتبر البيت األبيض 
أمس ان األرقام عن الوظائف في 
الوالي����ات املتحدة التي نش����رت 

في وقت س����ابق »مخيبة لآلمال 
بالتأكي����د«، مالحظ����ا ان الطريق 
اليزال طويال قبل ان تشهد سوق 
التوظيف نهوضا. وقال املتحدث 
باسم الرئيس باراك اوباما روبرت 
البطالة  غيبس ان »األرق����ام عن 
مخيبة لآلمال بالتأكيد«، مشددا على 
ان »85 الف شخص فقدوا وظائفهم 
الش����هر الفائت«. وأضاف غيبس 
خالل مؤمتره الصحافي أمس »نحن 
نعيش في من����اخ اقتصادي بالغ 
الصعوبة«. ولم يتوقع االحتياطي 
الفيدرالي األميركي )البنك املركزي( 

تراجعا سريعا لنسبة البطالة.

في أملانيا خالل العام املاضي 2009 
نحو 138 ألف سيارة، بينما تشير 
أفضل التوقعات للعام احلالي إلى 
بيع 119 ألف سيارة في أسوأ األحوال 
س����تبيع بيجو في أملانيا 112 ألف 

سيارة بانخفاض نسبته %19.
وأوضح مس����ؤول الشركة أن 
العام اجلديد  التفاؤل في  أسباب 
طرح موديالت حديثة مثل السيارات 
3008 و5008 والس����يارة الكوبيه 
اجلديدة )آر.سي.زد( باإلضافة إلى 

طرح أول سيارة أوروبية كهربائية 
مع نهاية العام احلالي.

اجلدي����ر بالذك����ر أن مبيعات 
بيجو في أملانيا خالل العام املاضي 
شهدت زيادة نسبتها 40% بفضل 
برنامج الدع����م احلكومي األملاني 
مبنح الراغبني في ش����راء سيارة 
صديقة للبيئة مبلغ 2500 يورو 
مقابل تس����ليم سياراتهم القدمية 
التي يرجع تاريخ انتاجها إلى تسع 

سنوات ماضية على األقل.

المصارف األوروبية تحّذر من فقاعة التزوير 

ل المنهارة« م إنشال »بنك لألصو ل« يعتز »سوسيتيه جنرا

النفط قرب 82 دوالرًا والذهب يرتفع والدوالر على تراجع
لندن � رويترز: ارتفع الذهب امس بعد صدور بيانات 
الوظائف غير الزراعية بالواليات املتحدة لشهر ديسمبر 
والتي خالفت التوقعات مم����ا دفع الدوالر للتراجع مقابل 

اليورو.
وهبط الدوالر أم����ام العملة األوروبية املوحدة بعد أن 
أظهرت البيانات إلغاء 85 ألف وظيفة الشهر املاضي بينما 

كانت األسواق تتوقع عدم إلغاء أي وظيفة.
والمس سعر الذهب في السوق الفورية أعلى مستوى 
خالل اجللس����ة عند 1133.30 لألوقي����ة )األونصة( قبل أن 
يتراجع إلى 1130.10 لألوقية مقارنة مع 1131.40 في أواخر 

التعامالت في نيويورك او من امس.
من ناحية اخري استقرت أسعار النفط فوق 82 دوالرا 

للبرميل امس بعدما تراجعت في اجللس����ة الس����ابقة بعد 
مكاسب على مدى عشر جلسات متتالية.

وتراجع اخلام األميركي اخلفيف للعقود تسليم فبراير 24 
سنتا إلى 82.42 دوالرا بعد ان أنهى اجللسة السابقة منخفضا 
52 سنتا إلى 82.66 دوالرا. وهبط خام القياس االوروبي 

مزيج برنت 25 سنتا إلى 81.26 دوالرا للبرميل.

باريس � د.ب.أ: يعتزم مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي 
ترحيل أصوله »السامة« إلى مؤسسة خاصة تتولى إدارة 

هذه األصول املشكوك في إمكانية حتصيل قيمتها.
وذكرت صحيفة »ال تريبون« أن القيمة الدفترية لهذه 
املنتجات املالية التي يعتزم املصرف ترحيلها لهذه املؤسسة 
املزمع إنش���اؤها تبلغ نحو 35 مليار يورو )45.7 مليار 
دوالر( وتصل بعد حساب مشتقاتها املالية إلى 45 مليار 

يورو.
وسيتم شطب هذه األصول غير القابلة للبيع من حسابات 
فروع البنك في عدة مدن مثل س���يدني ونيويورك ولندن 

ووضعها في وحدة مالية مستقلة في باريس.
وحس���ب الصحيفة فإن البنك يس���عى من خالل هذه 
اخلطوة إلثبات اخلس���ائر التي مني بها من أجل خصمها 

من الضرائب املطلوب منه دفعها في فرنسا.
وذهبت الصحيفة في تقريرها إلى أن مصرف سوسيتيه 
جنرال يعتزم حتويل بنك انتر يوروب كونس���ي »أي إي 
سي« التابع لسوسيتيه جنرال إلى »بنك لألصول املنهارة« 
وأن سوسيتيه جنرال س���يقوم حتى مارس املقبل بنقل 
أنشطة أي إي س���ي املعتادة إلى مصرف جينبانك التابع 
لسوسيتيه جنرال قبل أن يتولى مصرف إي إي سي »األصول 
املس���مومة«. وميكن إمتام هذه العملية االنتقالية حسب 
تقرير الصحيفة في اخلريف القادم وذلك ألنه س���يصبح 

من الضروري جتديد الكثير من العقود واالتفاقات.

برن )سويسرا( � إيالف: تشهد أوروبا 
)منطقة اليورو خصوصا( وسويسرا، 
تكاث���ر العمالت الورقي���ة املزورة، من 
فئتي 500 يورو وألف فرنك سويسري. 
عالوة على ذلك، فإن املصارف املركزية، 
السويسرية واألوروبية الغربية، حتذر من 
خطر سهولة غسيل األموال، بوساطة هذه 
العمالت الورقية عالية اجلودة والقيمة، 

سواء كانت مزورة أو حقيقية. 
في منطقة اليورو، فإن القيمة الكلية 
للعمل���ة الورقية، غير املزورة، من فئة 
500 يورو هي األعلى على اإلطالق بني 
فئات اليورو كافة. وفي الوقت احلاضر، 
فإننا جند 550 مليون ورقة مالية، من فئة 
»500« يورو، يتم التداول بها في منطقة 
اليورو املوحدة. أم���ا القيمة اإلجمالية 
لهذه الورقة فإنها 275 مليار يورو، أي 
تقريبا 36% من مجموع أوراق اليورو. 
على صعيد سويسرا، فإن ورقة األلف 
فرنك سويس���ري املالية متثل 29% من 
مجموع أوراق العملة السويسرية. كما 
تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي 179 مليار 

فرنك سويسري. 
في احلقيقة، فإن فئتي 500 يورو وألف 
فرنك سويس���ري )673 يورو تقريبا(، 
باألحرى احلقيقية منها، وليست املزورة 
وس���هلة التعقب، حتولتا إلى مش���كلة 
بالنسبة إلى املصارف الغربية. إذ يكفي 
مثال تخزين 10 إلى 12 ألف عملة ورقية، 
من فئة 500 يورو أو ألف فرنك سويسري 
أو االثنني معا، ملا مجموعه 6 إلى عشرة 

مليون يورو أو فرنك فرنسي، في حقيبة 
»سامسونايت«، ثم التنقل بها برا إلكمال 

بعض املهام املالية املثيرة للشبهات. 
من جانبهم، فإن املراقبني واحملللني 
بدأوا ينظ���رون إلى هذه الوقائع بقلق. 
فاستعمال العمالت الورقية والتنقل بها، 
بات ميثل طرقا مثالية لغسيل األموال، 
أي إع���ادة تدوير األموال املش���تقة من 
أنشطة إجرامية أو مافياوية. وتقطع هذه 
األموال احلدود من إيطاليا إلى سويسرا 
إمارة »س���ان مارين���و« اإليطالية،  أو 
والعكس صحي���ح، يوميا، من دون أن 
تأبه باإلجراءات التي تتبناها ش���رطة 

احلدود. 
ومنذ عام 2002 حتى اآلن، فإن انتشار 
استعمال فئتي 500 يورو وألف فرنك 
سويس���ري، تكاثر بصورة غير قابلة 
للتحكم بها. وحاليا، فإن القيمة السوقية 
لفئة 500 يورو ترس���و عند 275 مليار 
يورو، مقابل 241 مليار يورو لفئة »50« 
يورو. أما القيمة السوقية الكلية لفئة 
»ألف« فرنك سويسري، فترسو عند 179 
مليار فرنك سويس���ري، مقارنة ب� 168 

مليار فرنك سويسري لفئة »100«. 
يذك���ر أن البرملان األوروبي أوصى، 
في عام 1999، بطباع���ة كمية محدودة 
من العم���الت الورقية عالي���ة القيمة، 
وذل���ك لتفادي خط���ر تغذية االقتصاد 
األس���ود )ومن ضمنه غسيل األموال( 
واألنشطة غير الشرعية، وبينها التزوير 

االحترافي. 
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زيادة أجهزة كشف العمالت املزورة بعد انتشارها

األزمة خلقت أصوال مسمومة يجب التعامل معها

توقعات بارتفاع مبيعات »باناسونيك«

فرنسا: عالم جديد ما بعد األزمة العالمية

الهند تتوقع 
نموًا 7% في 2010

نيودلهي � رويترز: قال 
رئي���س ال���وزراء الهندي 
مامنوهان سينغ امس إن 
من املتوقع أن ينمو اقتصاد 
بالده نحو 7% في الس���نة 
املالية 2010/2009 بانخفاض 
طفيف عن توقعات سابقة 

ملسؤولني هنود.
لك���ن س���ينغ عبر عن 
تفاؤله ب���أن اقتصاد الهند 
قد يعود لنمو سنوي بني 
9 و10% في غضون سنوات 

قليلة.

بيع الحصة قد يتم في الربيع المقبل

صندوقان حكوميان من الكويت و قطر 
يتفاوضان لشراء حصة في »أريفا« الفرنسية 

باريس � رويترز: قالت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنسية ان احلكومة 
الفرنسية جتري محادثات مع شركة 
ميتسوبيشي اليابانية وصندوقي 
الثروة السيادية في قطر والكويت 
بشأن استثمار محتمل في شركة 
املفاعالت  العمالقة لبناء  »أريفا« 

النووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة 
تقييم املجموعة النووية تأتي في 
قل����ب املفاوضات مع هذا الثالثي، 
مضيفة أن بي����ع احلصة قد يتم 

في الربيع. 
وقالت متحدثة باسم »أريفا« 
»إن����ه ال تعليق بش����أن أس����ماء 
محددة، لكن ميك����ن فقط التأكيد 

أن الش����ركة جتري مناقشات مع 
عدة أطراف«.

أنه  وأوضحت »لوفيغ����ارو« 
»وفقا ألحدث التقديرات سترغب 
املجموعة النووية في جمع نحو 
ملياري يورو )2.86 مليار دوالر( 
وستود أن يحصل كل مساهم جديد 

على نحو 5% من رأسمالها.

مفاوضات لشراء 5% من الشركة


