
اقتصادالسبت  12  يونيو  2010   32

بورصة نيويورك تقر ضوابط جديدة للتداول

)رويترز( ناوتو كان خالل حديثه أمام البرملان الياباني 

الدوحة أمام مشروعات متنوعة في املرحلة املقبلة

أوروبا تتطلع لكسر الهيمنة األميركية على التصنيفات االئتمانية
يسعى اآلن إلى تشديد الرقابة على 

وكاالت التصنيف الثالث.
وفي محاولة لكسر االحتكار 
األميركي الواقعي، كشفت املجلة 
عن أن املعسكر الفرنسي يدعم في 
الوقت نفس����ه أيضا فكرة إنشاء 

وكالة تصنيف أوروبية.
وفي مقابلة نش����رت له أخيرا 
م����ع صحيف����ة »هاندلس����بالت« 
األملانية اليومي����ة املالية، اقترح 
كريس����تيان نوير، محافظ البنك 
املركزي الفرنسي، تثبيت شركات 
خاصة لتأمني االئتمان، مثل يولر 
هيرميس أو كوفاس، كمقدمني جدد 

للخدمات.
لكن يبقى التس����اؤل حول ما 
إذا كانت تلك الش����ركات ستعمل 
بصورة أكثر موثوقية عن الوكاالت 
األميركية، وما إذا كانت ستحسب 
املخاطر االئتمانية بطريقة مختلفة 

أم ال؟

بنجاحها املؤكد، إال أنها أش����ارت 
إلى أن التصنيفات غالبا ما تعمل 
مثل البنزين عندما يس����كب على 

النار.
والدلي����ل عل����ى ذل����ك هو أن 
بلدانا قد خسرت املليارات عندما 
مت تخفيض تصنيفها االئتماني، 
وانسحب املس����تثمرون منها، ما 
ترت����ب عليه ح����دوث انخفاض 
أسعار الس����ندات. ونتيجة لتلك 
األمور، وغيرها، أوضحت املجلة 
أن مفوض األسواق الداخلية في 
االحتاد األوروبي، ميشال بارنييه، 

اخلاص بتل����ك الدول، إذا فرضت 
احلكومات برامج تقشف خلفض 
الديون امللقاة على كاهلها، بحسب 

املجلة املذكورة.
في هذا اجلانب، يوجه كثيرون 
اللوم إلى كبرى وكاالت التصنيف، 
موديز، وس����تاندرد آن����د بورز، 

وفيتش.
ويقول غوستاف هورن، وبينما 
تؤكد دي����ر ش����بيغل أن وكاالت 
التصنيف، التي يوجد مقرها في 
الواليات املتحدة، قد فقدت البريق 
الذي كانت حتظى به فيما يتعلق 

املاضي. حيث أدت تلك اخلطوة 
مرة أخرى إلى تراجع البورصات 
اليورو  في نيويورك وانخفاض 

أمام الدوالر.
وفي خض����م األزمة التي مير 
بها اليورو، وقعت البلدان املثقلة 
بالديون في مأزق بشع. حيث من 
املفترض أن تقوم وكاالت التصنيف 
االئتمان����ي مبعاقبة تلك البلدان، 
إذا ل����م تضع الدي����ون الضخمة 
املتراكمة عليها حتت السيطرة. في 
الوقت الذي ستقوم فيه الوكاالت 
عينها أيضا بتخفيض التصنيف 

ايالف: في وقت س����ادت فيه 
بع����ض الش����كوك ح����ول الدور 
الذي س����اهمت من خالله وكاالت 
التصنيف األميركية بشكل كبير 
في حدوث األزمة املالية العاملية، 
بدأت تنتاب القارة األوروبية حالة 
من القلق خش����ية أن يقع اليورو 
ضحية للتخفيضات االئتمانية، 
فضال عن قيام القادة األوروبيني في 
تلك األثناء بدراسة إمكانية إنشاء 

وكالة تصنيف خاصة بهم.
وتراجعت شعبية أشخاص من 
أمثال بريان كولتون أبرز احملللني 
االقتصاديني األوروبيني في وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني، في 
أوساط الصناعة املالية خالل هذه 
األيام. وترجع مجلة دير شبيغل 
األملانية ذلك، في تقرير لها نشرته 
امس االول، إلى الدور الكبير الذي 
لعبه ف����ي تخفي����ض التصنيف 
السيادي الس����بانيا نهاية الشهر 

واشنطن � كونا: اقرت جلنة 
املالي���ة والبورص���ات  االوراق 
األميركية امس ضوابط جديدة 
تقضي بتعليق التداول على اسهم 
محددة في حال تغير س���عرها 
بنسبة 10% على االقل خالل خمس 

دقائق.
اللجنة في بيان   واوضحت 
ان تلك اخلط���وة تأتي ردا على 
االضطراب الذي شهدته االسواق 
املالية في الس���ادس من الشهر 
املاضي مشيرة الى انه سيجرى 
تفعيل الضوابط اجلديدة ابتداء 

من الغد.
 وكان مؤش���ر )داو جونز( 
الصناعي خسر في السادس من 
الشهر املاضي نحو ألف نقطة مبا 
يعادل حوالي 10% من قيمته خالل 
اقل من نصف ساعة من التعامالت 

طوكيو � رويترز: حذر رئي����س الوزراء الياباني اجلديد ناوتو كان 
الذي يسعى لتمهيد الطريق أمام رفع ضريبة املبيعات من أن البالد رمبا 

تواجه مخاطر التعثر اذا فشلت في تقليص دينها العام الكبير.
وجعل كان من مس����ألة معاجلة الدين العام الذي يبلغ بالفعل مثلي 
الناجت احمللي االجمالي لليابان أولوية قصوى حلكومته وسط مخاوف 
في األس����واق حيال الديون السيادية.محذرا من ان تواجه اليابان ازمة 

مالية كتلك التي عصفت باليونان.
 وقال كان أمام البرملان امس في أول خطاب سياس����ي له ال ميكن أن 
نواصل التمويل العام الذي يعتمد بصورة مفرطة على اصدار السندات. 
كم����ا نرى في حالة االرتباك في منطقة الي����ورو التي بدأت في اليونان 
هن����اك مخاطر حدوث تعثر إذا ما جرى جتاهل الدين العام املتزايد واذا 

ما ضاعت الثقة في سوق السندات.

عند تغيير السعر بنسبة 10% في خمس دقائق

إقرار ضوابط جديدة لتعليق التداول
على األسهم في بورصة نيويورك

ويس���ترد بعضا من خس���ائره 
ويغلق منخفض���ا مبقدار 348 

نقطة في ختام التعامالت.

على خلفية تراجع سهم شركة 
)براكتور آند غامبل( بنسبة %40 
تقريبا قبل ان يتعافى املؤش���ر 

يستعد لتفعيل خطة لمساعدة إسبانيا

فلينك: االتحاد األوروبي تأخر في مساعدة اليونان
ڤيين����ا � رويترز: قال عضو 
مجلس البنك املركزي األوروبي 
ن����وت فلينك أم����س إن االحتاد 
األوروب����ي كان يتعني عليه أن 
يتدخل إلنقاذ اليونان في وقت 

مبكر عما فعل.
وقال للصحافيني »كان ينبغي 
أن يتحركوا في وقت س����ابق، 
دعوني أيض����ا أقول كان عليهم 
أن يتدخلوا منذ سنوات، اليونان 
تعاني من عجز في امليزانية منذ 

سنوات«.
وأردف: »كان ينبغي أن يكون 
هناك ضغوط على اليونان منذ 
س����نوات، البل����د بالكامل عاش 
بصورة تفوق موارده والقطاع 
العام أنفق أكثر من موارده«. لكن 
فلينك وهو محافظ البنك املركزي 
الهولندي أبلغ الصحافيني بأنه 

من السابق ألوانه احلديث عن 
توسعة خطط اإلنقاذ الضخمة 
الدول األعضاء غير  ملس����اعدة 
القادرة على التعامل مع ديونها 

املتضخمة.
الوقت  وقال فلين����ك »يبدو 
مبكرا بالنسبة لي للحديث عن 
توس����ع آخر«. وذكر أن الشيء 
األهم في احلزمة هو أن »األملان 
ق����رروا دعم اليورو حقا وإال ملا 
كانوا على استعداد للمشاركة في 

هذا البرنامج الضخم«.
وتابع ان حال����ة عدم اليقني 
الس����ائدة حاليا في األس����واق 
تنعك����س في زيادة اس����تخدام 
تسهيالت ودائع املركزي األوروبي 
لكن توقعات التضخم في منطقة 
الي����ورو أفضل منه����ا الواليات 

املتحدة.

م����ن جهتها قال����ت صحيفة 
فاينانش����ال تامي����ز دويتش����ه 
الند امس إن االحتاد األوروبي 
يستعد لتفعيل خطة مساعدات 
السبانيا في حال طلبت مدريد 

املساعدة.
وقالت الصحيفة دون أن تذكر 
مصادرها إن االحتاد األوروبي 
يستعد لتقدمي طلب مساعدات في 
األشهر القليلة املقبلة للحصول 
على املال من صندوق إلقراض 
دول منطقة اليورو التي تشهد 
مشكالت سداد مثل التي تعرضت 

لها اليونان.
ونقل التقرير كذلك إلى متحدث 
باسم املفوضية األوروبية لم يذكر 
اسمه قوله إنه ليس هناك دالئل 
في الوقت الراهن على أن اسبانيا 

ستطلب املساعدة.

تركيا تتطلع لزيادة التبادل التجاري
مع الدول العربية إلى 100 مليار دوالر

اسطنبول � أ.ش.أ: أعلن وزير املالية التركي محمد 
شمشك أن بالده تتطلع لزيادة التبادل التجاري بني 

تركيا والدول العربية إلى 100 مليار دوالر.
وقال وزير املالية التركي في اجللسة اخلتامية 
للدورة اخلامسة ملنتدى االقتصاد واألعمال العربي 
التركي باس���طنبول إن االستثمارات بني اجلانبني 
ليس���ت في املستوى املطلوب، كما انخفض حجم 

التب���ادل التجاري بني اجلانبني إلى 29 مليارا عام 
2009 مقابل 40 مليارا في عام 2008.

وقال الوزير »إننا نريد منطقة مس���املة فنحن 
على سبيل املثال نريد عراقا قويا، ألن العراق دولة 
جارة لنا، وهذا سينعكس علينا، فاستقرار املنطقة 
يجعلها تستفيد من هذه االتفاقيات واملبادرات ال 

تستهدف طرفا ثالثا«.

نفت إصدار سندات في الفترة الحالية

الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن ديون أوروبا

قطر تعتزم إنفاق 100 مليار دوالر على مشروعات متنوعة 

انخفاض مبيعات التجزئة األميركية في مايو

 وأكد كم���ال علي أن قطر ال 
تعتزم إصدار مزيد من السندات 
احمللية ف���ي الوقت الراهن بعد 
أن أص���درت س���ندات تقليدية 
وإسالمية بقيمة 10 مليارات ريال 
ألجل ثماني سنوات بفائدة %6.5 
للبنوك احمللية هذا الشهر، وهو 
أول إصدار محلي لسندات سيادية 

في منطقة اخلليج هذا العام.
وته���دف اإلصدارات احمللية 
إلى مس���اعدة قطر على إطالق 
سوق سندات محلية وتوفير آلية 
جديدة لالستفادة من السيولة 
الفائضة ف���ي القطاع املصرفي 
وتنويع متويلها بعيدا عن الدوالر 
وحتى الوقت الراهن كان أغلب 
إصدارات الس���ندات احلكومية 

مقوما بالدوالر.
وأصدرت قطر سندات مقومة 
بالدوالر بقيمة سبعة مليارات 
دوالر في نوفمبر، وهو أكبر إصدار 
سيادي في اخلليج العام املاضي 
وبلغ حجم طلبات االكتتاب أكثر 

من 30 مليار دوالر.

 وتوق���ع محللون أن حتقق 
قطر فائضا في ميزانيتها يبلغ 
10% من الناجت احمللي اإلجمالي 
في الس���نة املالية احلالية ومن 
املتوق���ع أن يف���وق االقتصاد 
القطري االقتصادات األخرى في 
املنطقة مبعدل منو يبلغ %16.1 

هذا العام.

وهذه س���تنفق 60 مليار دوالر 
أخرى،  وعززت قطر إنفاقها بواقع 
25% إلى 117.9 مليار ريال )32.41 
مليار دوالر( في ميزانيته للسنة 
املالية 2010-2011، وتوقعت قطر 
حتقيق فائض يبلغ 9.7 مليارات 
انتعاش أسعار  ريال بدعم من 

النفط.

الطرق  ف���ي  الرئيس���ة تتمثل 
والصرف الصحي ومعاجلة املياه 
املوانئ  والبنية األساسية مثل 

واملطارات.
 وعن إجمال���ي اإلنفاق، قال 
إن الهيئات أو الشركات التابعة 
للحكومة مثل شركة قطر للبترول 
اململوكة بنسبة 100% للحكومة، 

اسطنبول � رويترز: قال وزير 
املالية القطري يوسف كمال إن 
بالده ق���د تنفق نحو 100 مليار 
دوالر خ���الل الس���نوات األربع 
القادمة على مشروعات مختلفة، 
مؤكدا أنه���ا ال تدرس مزيدا من 
إصدارات الدين احمللي بعد إصدار 

محلي بقيمة 2.8 مليار دوالر.
أكبر  واستثمرت قطر وهي 
مصدر للغاز الطبيعي املس���ال 
في العالم عشرات املليارات من 
الدوالرات للقيام بتوسع ضخم 
في قدرتها اإلنتاجية للطاقة ومن 

املتوقع إمتامه بنهاية 2010.
 وأوضح كمال أن قطر تعتزم 
إنفاق أكثر من 40 مليار دوالر 
على مشروعات متنوعة للبنية 
األساسية، بينما سيجري إنفاق 
60 مليار دوالر من جانب هيئات 
حكومي���ة أو ش���ركات مملوكة 

للدولة مثل قطر للبترول.
 وأش���ار على هامش منتدى 
اقتص���ادي ترك���ي عرب���ي في 
اس���طنبول، إلى أن املشروعات 

برميل النفط الكويتي يتجاوز 70 دوالرًا

شركة »دايليم« الكورية تفوز بعقد من »البترول الوطنية« 
كونا: قال مصدر مسؤول في شركة 
البترول الوطنية الكويتية ان شركة 
»دايلي���م« الكوري���ة اجلنوبية فازت 
بعقد النشاء مصنع رابع للغاز املسال 
الكويتية بقيمة 256  لصالح الشركة 
مليون دينار. وقال ان املناقصة متت 
ترس���يتها يوم االربعاء املاضي على 
الشركة الكورية باعتبارها قدمت اقل 
االسعار مبينا ان املصنع الذي سيتم 
انشاؤه س���يكون معنيا بالتعامل مع 
الغاز املسال الذي يأتي من شركة نفط 

الكويت.
 واضاف ان شركة البترول الوطنية 
لديها ثالثة مصانع للغاز املسال وهذا 
سيكون املصنع الرابع ويأتي في اطار 

التعاطي مع كميات الغاز املتزايدة التي 
تنتجها »نف���ط الكويت« والتي تقوم 
ش���ركة البترول الوطنية مبعاجلتها 
وجتهيزها لالستخدام. من جهة اخرى 
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس 
ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 
1.33 دوالر في تعام���الت امس االول 
ليستقر عند مس���توى 70.97 دوالرا 
للبرميل مقارنة بتعامالت اليوم السابق.  
ومازالت أزمة الديون السيادية لعدد 
من الدول االوروبية تخيم على أسواق 
النفط التي تخشى أن متتد األزمة لتهدد 
االنتعاش االقتصادي الهش الذي بدأت 
بوادره تظهر في االقتصاد العاملي وهو 

ما سيهدد بدوره الطلب على النفط.

الهاملي: فائض المعروض في سوق النفط  ليس مبالغًا فيه
بك��ن � رويترز: قال وزير النفط اإلماراتي محمد الهاملي إن أس��واق النفط العاملية 
مازالت تش��هد فائضا في املعروض لكن ليس بشكل مبالغ فيه إذ ان أساسيات العرض 

والطلب جيدة.
 وقال على هامش مؤمتر في بكن امس إن نطاقا سعريا بن 70 و80 دوالرا للبرميل 
يعتبر مقبوال وجيدا لإلبقاء على االس��تثمارات وأضاف أن أسعار النفط تتحرك حسب 

عوامل أخرى مثل املشكالت املالية في منطقة اليورو.
وتابع الهاملي »الس��وق تشهد فائضا في العرض ولكن ليس بدرجة كبيرة. هناك ما 
يكفي من اخلام في السوق وليس هناك نقص بالتأكيد«. واستقر سعر اخلام األميركي 
اخلفي��ف في العقود اآلجلة اليوم اجلمعة بعد أن أغلق على أعلى مس��توياته في أربعة 
أسابيع أمس اخلميس مدعوما بتوقعات بارتفاع الطلب على النفط وارتفاع اسعار األسهم 

األميركية وبيانات قوية بشكل مفاجئ عن صادرات الصن.

واشنطن � رويترز: أوضح تقرير حكومي امس أن مبيعات 
متاجر التجزئة األميركية تراجعت بصورة غير متوقعة في 
مايو للمرة األولى منذ سبتمبر مدفوعة بانخفاض قياسي في 
مبيعات مواد البناء، وهو ما زاد املخاوف من أن االنتعاش 
االقتصادي يفقد قوة الدفع. وقالت وزارة التجارة إن اجمالي 

مبيع����ات التجزئة انخفض 1.2% ف����ي أكبر تراجع لها منذ 
سبتمبر بعد أن ارتفعت اثر تعديل بالزيادة إلى 0.6% في 
أبريل املاضي، وذكرت تقارير سابقة أن املبيعات في أبريل 
املاضي ارتفعت بنسبة 0.4%، وكانت مبيعات التجزئة قد 
ارتفعت لسبعة اشهر على التوالي. من جهة اخرى، ارتفع 

سعر الذهب في أوروبا مع استفادة املستثمرين من خسائر 
االمس بالش����راء ووسط مخاوف بشأن مستويات الديون 
الس����يادية في أوروبا قوضت األسعار. وبلغ سعر الذهب 
في الس����وق الفورية 1219.95 دوالرا لألوقية باملقارنة مع 

1215.80 دوالرا في نيويورك اول من امس.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلتي ال�صراف وحيات الكرام 
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بــــاإذن اهلل تعـالــــى

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

احلاجة/ خديجة عبدالر�صول حيات

والـــدة كل من:

املحامي/ عبداحلميد ومو�صى وجميد

وفا�صل وخالد واملرحوم/ حممد

 في حال فشلها في تقليص دينها العام

رئيس وزراء اليابان يحّذر
من إمكانية أن تواجه بالده أزمة مالية


