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بعد فقد سوق العمل 85 ألف وظيفة خالل شهر ديسمبر الماضي 

خالل المؤتمر الدولي األول للتمويل واالستثمار

حاكم دبي يعّبر عن ثقته
في رئيس مجموعة دبي العالمية

»دار الخبير«: تأثيرات سلبية واسعة على القطاع المصرفي 
والعادات االستهالكية للمقترضين من قانون »الفوائد«

أوباما: إنعاش سوق التوظيف األميركي ال يخلو  من العقبات

»الوساطة«:دالئل على ضعف االنتعاش االقتصادي  
والنظام المالي العالمي اليزال ينتظر اإلصالح

أميركيون وأوروبيون سيبحثون 
إستراتيجيات الخروج من األزمة 

واش����نطن � أ.ف.پ: يش����ارك ممثلون لكل م����ن البيت األبيض 
واالحتياطي الفيدرالي األميرك����ي واملصرف املركزي األوروبي في 
مؤمتر قرب واشنطن في مارس ستبحث فيه استراتيجيات اخلروج 
من االزمة االقتصادية.وسيعقد املؤمتر السنوي للسياسة االقتصادية 
ال����ذي ينظمه االحتاد الوطني األميركي القتصادات األعمال )ان ايه 
بي اي( في فندق ارلنغتون )فيرجينيا، ش����رق( من 7 الى 9 مارس 

بعنوان »املعيار اجلديد؟ اختيار السياسات بعد الركود الكبير«.
واوض����ح املنظمون ان املؤمتر سيش����ارك فيه خصوصا كبيرة 
املستشارين االقتصاديني للبيت األبيض كريستينا رومر ورئيس 
االحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز ايفانز والعضو في ادارة 

املصرف املركزي األوروبي يورغن ستارك.
وأفاد االحتاد الوطني األميركي القتصادات االعمال ان نقاش����ات 
املؤمتر س����تتمحور حول عناوين عدة بينها الدين العام االميركي 
ودور الدوالر كعملة احتياط و»من نهوض منسق الى استراتيجيات 
غير منس����قة«، ومواضيع أخرى متعلقة بالواليات املتحدة حصرا 
مثل سوق العقارات، وإصالح النظام الصحي، واملؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة.
من جهة أخرى أمهلت رئيسة مجلس احلكم االحتادي السويسري 
دوريس لويتهارد وزارتي املالية والعدل السويسريتني حتى األربعاء 
املقبل لتقدمي تقييم لقرار احملكمة االدارية االحتادية بعدم قانونية 
قرار تس����ليم بيان����ات 300 من أصحاب الودائع ل����دى بنك »يو بي 
اس« الى السلطات األميركية حلماية البنك من املثول أمام القضاء 

األميركي.

»المتخصص«: اقتصادات العالم تجتهد 
في التخلص من تداعيات األزمة 

قال التقرير األسبوعي لشركة املتخصص العقارية 
إن أزمة االئتمان العاملية ما زالت متثل كابوسا بالنسبة 
لالقتصاد العاملي ف���ي الوقت الراهن، وميكن أن يحتل 
الي���ورو مكانة أكثر أهمية من ال���دوالر، فهل ميكن أن 
تصبح العملة األوروبية هي املسيطرة والرئيسية في 
العالم؟ تساؤالت عديدة ولكن تقارير ومؤشرات عاملية 
تظهر أن اليورو سيحل محل الدوالر خالل 10-15 سنة 
كعملة ألكبر االحتياطيات في العالم، ولكن التقارير لم 
تستند باألس���اس إلى هذه األزمة، حيث إن هذه األزمة 
ميكن أن تؤدي بسهولة إلى تس���ريع هذه التوجهات، 

وفي نفس الوقت أكدت تل���ك التقارير على أن اليورو 
لن يتخطى بسهولة الدوالر فالعالم ال يكثر من تغيير 

احتياطياته من العمالت.
وبني التقرير أنه منذ العام 2000أخذت قيم العقارات 
وأسهم الشركات العقارية املسجلة بالبورصة في االرتفاع 
بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الواليات 
املتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع االستثمار في 
حني أن األنشطة األخرى مبا فيها التكنولوجيا احلديثة 

معرضة للخسارة.
ونتيجة لذلك أقبل األميركيون على شراء العقارات 

بهدف الس���كن أو االستثمار الطويل اآلجل أو املضاربة 
واتسعت التس���هيالت العقارية إلى درجة أن املصارف 
منحت قروضا حتى لألفراد غير القادرين على س���داد 

ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة. 
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها 
فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات 
ولم يعد األفراد قادرين على س���داد ديونهم حتى بعد 
بيع عقاراتهم املرهونة. وفقد أكثر من مليوني شخص 
ملكياتهم العقارية وأصبحوا مكبلني بااللتزامات املالية 

طيلة حياتهم.

قال التقرير األسبوعي لشركة 
دار اخلبير لالستشارات االقتصادية 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
العام احلالي  األس����بوع بدأ أول 
عل����ى ارتفاع طفيف باملقارنة مع 
األسبوع األول عام 2009، حيث 
ارتفعت املؤشر السعري والوزني 
0.1% و0.1% على  بنس����ب بلغت 
التوالي، وبلغ املتوس����ط اليومي 
للقيمة املتداولة 53 مليون دينار 
خالل األسبوع، مقابل 48 مليونا 
لألسبوع الذي قبله، وسط تفاؤل 
املتعاملني أعقاب إقرار مجلس االمة 
مشروع قانون لش����راء قروض 
املواطن����ني بتكلفة تصل إلى 6.7 
ملي����ارات دينار رغ����م معارضة 
احلكومة ومع االختالف الواسع بني 
شرائح املجتمع الكويتي حول آثار 
املشروع على اجلانبني احلكومي 

واملصرفي.

واشنطن � وكاالت: أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما 
أن اإلصالحات اخلضراء »الصديقة للبيئة« في قطاع الطاقة 
ستخرج الواليات املتحدة من أزمة الوظائف التي حتدق بها، 
معترفا بأن األرقام األخيرة الصادرة عن س����وق العمل في 
أميركا تتس����م بتراجع عدد الوظائف في البالد، معتبرا أن 

الطريق إلنعاش سوق التوظيف غير خال من العقبات.
ووفقا لإلحصائيات اخلاصة بش����هر ديسمبر املاضي 
حول البطالة في أميركا فمازالت النس����بة عند 10% حيث 
فقد سوق العمل في اآلونة األخيرة حوالي 85 ألف وظيفة، 
ووعد أوباما بطرق كل السبل املؤدية إلى اخلروج من أزمة 

البطالة تلك.
وأعلن الرئيس تطبيق تخفيضات ضريبية قدرها 3ر2 
مليار دوالر للشركات التي تعمل باستخدام الطاقة اخلضراء 
أي الصديق����ة للبيئة، وهو ما ميك����ن أن يتيح على املدى 
املتوس����ط 17 ألف فرصة عمل تصل على املدى البعيد إلى 
27 ألف فرصة. وقال أوباما إن االقتصاد األميركي وهو أكبر 
اقتصاد في العالم تراجع في ديسمبر املاضي بعد أن كان قد 
وفر في الشهر السابق 4 االف وظيفة جديدة لكنه أضاف 
»االجتاه العام لفقدان الوظائف مازال يش����ير إلى االجتاه 
الصحيح«. في الوقت نفس����ه عدلت الوزارة بيانات سوق 
العمل لش����هر نوفمبر املاضي حيث أشارت إلى أن السوق 
أضافت خالل ذلك الش����هر 4000 وظيفة جديدة وهي أول 
زيادة شهرية في أعداد العاملني في الواليات املتحدة منذ 
ب����دء موجة الركود االقتصادي في ديس����مبر 2007، وكان 
االقتصاد األميركي وهو أكبر اقتصادات العالم قد خسر أكثر 
من 4 ماليني وظيفة خالل العام املاضي الذي بدأ بأشد ركود 

يتعرض له االقتصاد منذ احلرب العاملية الثانية.

وقال هيدي شايرهولتز من معهد السياسة االقتصادية 
األميركي »لألسف األمل في منو إيجابي للوظائف لم يتحقق 
بعد ومازالنا نرى خسائر طفيفة للوظائف«، واستمر تضرر 
قطاعي التشييد والتصنيع من تداعيات األزمة االقتصادية 
حيث خس����ر القطاعان مزيدا من الوظائف في حني كسب 

قطاع صناعة السيارات وظائف جديدة.

وتوق����ع خبراء أميركيون أن يبق����ى معدل البطالة في 
الواليات املتحدة على حاله في املستقبل القريب على الرغم 
من التوقعات بتوقف موجة خسارة الوظائف التي بدأت قبل 
عامني، وتوقعوا أال يتمكن س����وق العمل من استعادة 7.2 
ماليني وظيفة التي خسرها منذ بداية العام 2008 قبل وقوع 

أي ركود آخر أو جولة جديدة من خسارة الوظائف.

ويعد ه����ذا القانون مرفوضا 
نتيجة لتأثيراته السلبية الواسعة 
على القطاع املصرفي وعلى العادات 
االس����تهالكية للمقترضني وعدم 
س����دادهم ما فرض عليهم جراء 

حصولهم على القروض باإلضافة 
إلى التأثير الس����لبي على عدالة 
التوزيع وكأننا نكافئ من حصل 
على قروض وادخر بشكل سلبي 
ونعاقب املدخر الرش����يد الذي لم 

يلجأ لالقتراض واكتفى بتنظيم 
دخله وبالتالي تعزيز الس����لوك 
االس����تهالكي وتشجيع املواطنني 
على التوسع في االقتراض وهو 
الذي يحيط بهذا املشروع مجموعة 

الدستورية، وعلى  من الشبهات 
اجلانب اآلخر ترى شريحة أخرى 
الفوائد  من املجتمع أن إس����قاط 
يعد مطلب����ا ش����عبيا نتيجة ملا 
يشعرون به بسبب تلك األقساط 
والفوائد كان����ت نتيجة طبيعية 
لضعف دخولهم وهو ما أدى إلى 
تراكم م����ا عليهم من ديون زادت 
من حدتها تداعيات األزمة املالية 
العاملية، ويخطئ من يظن انعدام 
عالقة هذا القانون وتأثيراته على 
سوق الكويت لألوراق املالية فمن 
املعروف عالقة االرتباط الواضحة 
بني قطاع البنوك والسوق وعالقة 
دخ����ول املس����تثمرين وارتباطه 
باإلقبال على االس����تثمار واأليام 

القادمة ستحسم هذا القانون.
م����ن ناحية أخ����ري ارتفعت 
أسعار النفط هذا األسبوع متأثرة 
ببيانات انخفاض مخزون النفط 
لدى الواليات املتحدة والذي عزز 
التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على 
الطاقة بالتزامن مع ارتفاع األسهم 

العاملية.

»آبار« تتقدم بعرض شراء
حصة 70% من »أرابتك« القابضة

االقتصاد السوري تجاوز األزمات 
 وحقق معدل نمو للناتج المحلي 4.5% في 2008 

صندوق النقد الدولي يكشف تعرضه لمزيد
من الضغوط من قبل الحكومات خالل »األزمة«

دمشق � كونا: انطلقت أمس أنشطة املؤمتر الدولي 
األول للتمويل واالس����تثمار في املنطقة الس����احلية 
مبشاركة 400 شخصية من البنك الدولي ومؤسسات 

اقتصادية عربية وأجنبية.
وقال وزير املالية الس����وري د.محمد احلسني في 
كلمة افتتاحية للمؤمتر ان االقتصاد السوري جتاوز 
جميع األزمات محققا منوا في جميع القطاعات ومنها 
حتسن سعر الليرة السورية وازدياد حجم الودائع 
في املصارف والنجاحات التي حتققت في السياسة 
النقدية. واشار الى انه على الرغم من ازمات اجلفاف 
التي تتعرض لها سورية واملهجرون العراقيون الى 
سورية والبالغ عددهم مليونا و200 الف عراقي فان 
االقتصاد الوطني متكن من حتقيق معدل منو للناجت 

احمللي االجمالي بلغ 4.5% عام 2008.

واضاف ان معدالت النمو االقتصادي في سورية 
ستتجاوز عام 2010 ما مت حتقيقه عامي 2008 و2009 
وتقت����رب الى معدالت النمو املس����تهدفة في اخلطة 
اخلمس����ية ال� 11 واملقرر أن تب����دأ عام 2011 حتى عام 

.2015
وذكر ان املرحلة املقبلة من االقتصاد الس����وري 
ستشهد مراحل جديدة من النمو والتنمية وحتسني 
مستوى املعيشة والقضاء على البطالة واعطاء اولوية 
للمشاريع الكبيرة وخاصة في الزراعة والطاقة والبنية 
التحتية، وكانت احلكومة السورية حددت أهم التحديات 
أمام اخلطة اخلمسية احلادية عشرة والتي تتركز في 
تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط االقتصادي 
وتده����ور املوارد املائية والطلب املتزايد على الطاقة 

والتفاوت التنموي والتنمية الالمتوازن.

واشنطن � أ.ف.پ: أكد صندوق 
النقد الدولي في تقرير ان موظفيه 
تعرضوا م����ع األزمة االقتصادية، 
الى مزيد م����ن الضغوط من قبل 
الدول األعضاء لتصحيح او شطب 
فقرات من تقاريره حول اقتصادات 

هذه البلدان.
وقال الصندوق في تقرير هو 
االول من����ذ 2005 حول ش����فافية 

نش����اطاته ونش����راته ان »األزمة 
العاملية س����ببت مؤخرا  املالي����ة 
صعوب����ات إضافية ف����ي تطبيق 
سياسة الشفافية«، ويفترض ان 
تخضع الدول ال� 186 األعضاء في 
الصندوق مبدئيا لفحص سنوي 
مستقل من قبل الهيئة الدولية حول 
أوضاعها وسياساتها االقتصادية 

والنقدية.

لكن بعض البلدان مثل األرجنتني 
ترفض ذلك، وأخرى تقبل به مع 
املتعلق  التقرير  معارضتها نشر 
به مثل السعودية والبرازيل، وقال 
الصندوق ان »األسواق أصبحت 
اكثر تقلبا والدول أصبحت اضعف 
أمام األخبار السيئة لذلك تزايدت 
طلب����ات إدخ����ال تغيي����رات على 

التقرير«.

برميل النفط الكويتي ينخفض
بالغًا 79.48 دوالرًا للبرميل

البترول  كونا: قالت مؤسسة 
الكويتية ان س���عر برميل النفط 
الكويتي انخفض 28 سنتا ليستقر 
عند مس���توى 79.48 دوالرا في 
تعام���الت يوم اجلمع���ة املاضي 

مقارنة بتعامالت اخلميس.
ورغم هذا االنخفاض البسيط 
إال ان س���عر النف���ط يبقى جيدا 
خصوصا انه ش���هد موجات من 
املتتالي خالل األسبوع  االرتفاع 
املنصرم بسبب البرد الذي يجتاح 
اوروبا والواليات املتحدة باإلضافة 
الى أس���باب أخرى أهمها تراجع 

سعر الدوالر.

هذا وتشهد أسعار النفط في 
الوقت الراهن حالة من االستقرار 
وتبقى في مس���توى جيد بسبب 
انخفاض سعر الدوالر في األسواق 
العاملية ودخ���ول املضاربني الى 
أسواق النفط مرة أخرى خصوصا 
مع بقاء العوامل األساسية للسوق 
من عرض وطلب واحتياطيات على 

حالها تقريبا.
واعتبرت منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( في وقت سابق ان 
»املس���ائل الساخنة« مثل ارتفاع 
معدالت املضاربة في البورصات 
العاملية املعنية بالطاقة واضطراب 

السوق النفطية العاملية وتقلبات 
األسعار كانت السمة األساسية التي 

متيز بها فصل الصيف احلالي.
وتسعى دول أوپيك الى إبقاء 
س���عر برميل النفط بني 70 و80 
دوالرا من اجل حتقيق التوازن بني 
مصالح املنتجني الذين يحتاجون 
بصفة مستمرة الى متويل االنفاق 
على تطوير واكتش���اف احلقول 
النفطي���ة اجلدي���دة ومصال���ح 
ال���ذي يعانون في  املس���تهلكني 
الوقت احلالي من تراجع اقتصادي 
كبير بسبب تداعيات االزمة املالية 

العاملية.

دبي � رويترز: عبر حاكم إمارة 
دبي الش���يخ محمد بن راشد آل 
مكت���وم عن اس���تمرار ثقته في 
إدارة مجموعة  رئيس مجل���س 
دبي العالمية التي تس���عى إلى 
إعادة هيكلة ديون تزيد على 20 

مليار دوالر.
وقال المكتب اإلعالمي للشيخ 
محمد إن »سلطان بن سليم رئيس 
دبي العالمية م���ازال على رأس 
عمله« ولم يذكر البيان تفاصيل 

أخرى.
وكانت دبي هزت االس���واق 
العالمي���ة يوم 25 م���ن نوفمبر 
الماضي عندما أعلنت أن مجموعة 
دبي العالمية ستطلب من دائنيها 
تأجيل سداد المستحقات عليها 
حت���ى تعيد المجموع���ة هيكلة 
ديونها البالغة 26 مليار دوالر.

دبي � األس���واق.نت: وافق 
إدارة ش���ركة »آبار  مجل���س 
لالستثمار« اإلماراتية على تقدمي 
عرض لش���راء حصة 70% من 

شركة »ارابتك« القابضة.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
له���ا ان مجل���س ادارتها عقد 
اجتماعا يوم اخلميس املاضي 
وقرر توجيه عرض لش���ركة 
»ارابتك« القابضة لتملك %70 

من رأسمالها.
وأوضحت ان العرض يتضمن 
إصدار شركة »ارابتك« سندات 
إلزامي���ة التحويل الى أس���هم 
لصالح شركة آبار لالستثمار، 
وبسعر حتويل قدره 2.3 درهم 

لكل سهم.
وكان���ت أس���هم »ارابت���ك 
القابضة« و»آبار لالستثمار« 
ارتفعت بنسبتي 6.3 و5.2% قبل 

اجتماع مجلسي إدارة الشركتني 
أمس، وكانت الشركتان قد نفتا 
في ديسمبر األول شائعات تتعلق 
بقيام »آبار« باستثمار محتمل 

في »ارابتك« للتشييد.
يش���ار الى ان »ارابتك« هي 
شركة إنشاءات تتخذ من دبي 

مقرا لها، وتض���م فريق عمل 
متعدد اجلنس���يات مكونا من 
أكثر من 52 ألف شخص، كما 
انها مدرجة في سوق دبي املالي، 
ويبلغ رأسمالها املصرح به 1.196 
مليار درهم، ويبلغ عدد أسهمها 

املصدرة 1.196 مليار سهم.

سلبيات كبيرة ناجمة عن اقرار قانون الفوائد

تقــرير

تقــرير
قال التقرير األسبوعي للمجموعة 
الدولية للوساطة املالية في رصده 
حلركة أس����واق املال العاملية، ان 
الدالئل تش����ير ال����ى أن التقلبات 
س����تصاحب عودة االنتعاش الى 
االقتص����اد العاملي في 2010 حيث 
اليزال هناك العديد من التحديات 
التي تواجه العالم وعلى رأس����ها 
إصالح النظام املالي العاملي والذي 
التزال أسسه محل اختالف بني الدول 
الصناعية الكبرى فالواليات املتحدة 
ت����رى ان اإلصالح يجب ان يرتكز 
على اعادة تعريف دور املؤسسات 
املالية في املجتمع وتعزيز دورها 
في دعم املستهلك وحمايته بعيدا 
عن محاولة حتقيق اكبر املكاسب 
املالية على حسابه. أما أوروبا فترى 
ان احلل يكمن ف����ي تعزيز األطر 

الرقابية والتشريعات التي ستخفف 
من حجم املخاط����ر التي ميكن ان 
تهدد اداء املؤسس����ات املالية على 
وجه اخلصوص واالقتصاد العاملي 
على وجه العموم.  وفي األسبوع 
األول من العام اجلديد استطاعت 
اسواق األسهم األميركية ان حتقق 
مكاس����ب رغم البيان����ات املخيبة 
لآلمال فيما تراجع الدوالر وارتفع 
كل من النف����ط والذهب. وأغلقت 
األس����هم األميركي����ة على صعود 
يوم اجلمعة في انتعاشة متأخرة 
قادها قطاع التكنولوجيا وشركات 
الصناعات التحويلية الكبرى، اذ 
اعتبر املستثمرون ان تقرير البطالة 
لشهر ديسمبر ينطوي على عالمات 
على انتعاش اقتصادي بطيء على 

الرغم من تخفيضات الوظائف.
وأظهر أح����دث بيانات متاحة 
ان مؤش����ر داو جونز الصناعي 
لألس����هم األميركية الكبرى أغلق 
مرتفعا 10.20 نقطة أو 0.10% الى 

10617.06 نقطة. وارتفع مؤش����ر 
ناسداك املجمع  الذي تغلب عليه 
اسهم شركات التكنولوجيا 17.19 
نقطة أو 0.75% الى 2317.24 نقطة. 
وعلى مدى األسبوع ختم داو جونز 
التعام����الت مرتفع����ا 1.8% وقفز 
ناسداك 2%.وفي أسواق الصرف 
ال����دوالر نتيجة  العاملية تراجع 
البيانات السلبية عن سوق العمل 
األميركي والت����ي عززت االعتقاد 
بأن مجل����س االحتياط الفيدرالي 
لن يقوم برفع مس����توى الفائدة 
قريبا. وسجل الدوالر 1.441 امام 
الي����ورو و92.57 أمام الني. وكان 
وزير التجارة الصيني صرح بأن 
ارتفاع أو تراجع العملة الصينية 
لن يفيد االقتصاد العاملي في وقت 
بدأ يشهد فيه انتعاشا. وقال تشن 
خالل مؤمتر صحافي ان بكني ترغب 
في أن يحتفظ الدوالر بقيمته اذ 
متتلك الص����ني كميات كبيرة من 

االوراق املالية األميركية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


