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فاروق الزنكي

الدوالر في وضع متراجع امام اليورو واالسترليني

ارتفاع ملحوظ في استثمارات اخلليج في منطقة اليورو

سعود الزيد ومارتن فافرا في جانب من اللقاء

ديسموند نيلسون وحسان باكير مع الفائزين

مشروعاتها في مصر شهدت قفزة نوعية لتصل إلى 11 مشروعًا

الشويب: »مؤسسة البترول« تسعى للتواجد
بصفة مستمرة في أسواق النفط األكثر جاذبية

»التجارة والصناعة« تبحث تعزيز
التعاون االقتصادي مع التشيك

»الدراسات المصرفية« يكّرم الفائزين
من مستخدمي خدمة التعلم اإللكتروني بالبنوك 

استقبل املدير العام املساعد بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت سعود الزيد امس سفير جمهورية التشيك 

مارتن فافرا وذلك في زيارته األولى للغرفة.
وأتت هذه الزيارة بهدف التعرف على آلية وسبل 
تعزيز التعاون االقتصادي املش����ترك بني الكويت 
وجمهورية التشيك، حيث أوضح الزيد ان العالقات 
االقتصادية للبلدين ليست باملستوى املأمول، وان 

دور الغرفة التجارية والس����فارات هو العمل على 
تطويره����ا في جمي����ع املجاالت خاص����ة ما يتعلق 
بالنواحي االقتصادية والتجارية، مؤكدا اس����تعداد 
الغرفة لتفعيل التبادل التجاري املش����ترك وتزويد 
اجلانب التشيكي باملعلومات االقتصادية التي تهم 
املستثمر األجنبي كالقوانني والفرص االستثمارية 

والتجارية املتاحة.

أعلن معهد الدراس���ات املصرفية عن تكرميه 
الفائزين من مستخدمي خدمة التعلم اإللكتروني 
من موظفي البنوك وذلك في مقر املعهد في االول 
من يوليو اجلاري، وبحضور كل من رئيس وحدة 
التدريب ندبا باملعهد ديسموند نيلسون، ورئيس 
فريق نظم املعلومات باملعهد حسان باكير، حيث 

قاموا بتسليم اجلوائز للفائزين وهم:
خبير التعلي���م التقني ببنك الكويت املركزي 
ماجدة حيدر وذلك ملا تقدمه من اقتراحات ودعم 

دائم في مجال التعلم اإللكتروني، وصائغ برامج 
بادارة نظم املعلومات والتشغيل � قسم احللول 
اإللكترونية ببنك الكويت املركزي هدى الرشيد 
حلصولها على الرقم 100 من عدد املستخدمني الذين 

اجتازوا بنجاح برامج التعلم اإللكتروني.
وقد شكر مسؤولو املعهد الفائزين على دعمهم 
خلدمة التعل���م اإللكتروني متمنني لهم التوفيق 
والنج���اح في عملهم آملني منهم االس���تمرار في 

تقدمي الدعم لهذا اخلدمة املميزة.

التزاماتها املالية الهائلة.
وحول ما اذا كان مش���روع 
مصفاة الصني قد تأخر تنفيذه 
بس���بب نقص األي���دي الفنية 
املدربة، أش���ار الشويب الى ان 
آلية أخذ  ال���ى  التأخير يرجع 
املوافق���ات من اجله���ات ذات 
االختصاص في الصني اضافة الى 
عدم موافقة السلطات الصينية 
على املوقع ال���ذي مت اختياره 
في السابق نتيجة املخاوف من 
االثر الس���لبي للمشروع على 
البيئة، مبين���ا انه بعد العديد 
من الدراسات واألبحاث اجلديدة 
وقع اختيار السلطات الصينية على موقع جديد 
وس���تبدأ خطوات التنفيذ الفعلي للمشروع بعد 

اخذ املوافقات الالزمة.
وتضمن العدد اجلديد من مجلة »عالم املؤسسة« 
حوارا مع رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في 
شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي حتدث فيه 
عن االلتزام باملعايير العاملية والصحة والسالمة 

والبيئة.
وأوضح ان البترول الوطنية ستطلق العديد 
من املشاريع التنموية منها مشروع الوقود البيئي 
الذي يهدف الى تطوير وتوسعة مصفتي ميناء 
األحمدي ومين���اء عبداهلل ودعم ربطهما مبجمع 
تكريري متكامل تضاف اليه املصفاة اجلديدة مما 

يعزز من مكانة الكويت في مجال التكرير.
وقال الزنك���ي ان الهدف يتمثل في ان تصبح 
الكويت قادرة على الوفاء مبتطلبات السوق احمللي 
واألس���واق العاملية في ظ���ل املواصفات العاملية 
املطلوبة للمنتجات البترولية بحلول عام 2020 
وهي املواصفات التي تعد األكثر تشددا من اجلانب 

البيئي.
وبني الزنكي ان���ه من املخطط وصول الطاقة 
التكريرية ملصافي الكويت الى 1.415 مليون برميل 
يوميا من النفط اخلام الكويتي بحلول عام 2016 
حيث سيتم تخصيص ما يعادل 16% منها إلنتاج 
زي���ت الوقود البيئي لتلبي���ة متطلبات محطات 

توليد الطاقة املتزايدة في الكويت.
وأضاف ان النسبة الباقية سيتم تخصيصها 
إلنتاج منتج���ات بترولية عالية اجلودة مطابقة 
للمواصفات العاملية املس���تقبلية وتوفيرها لكل 

من السوقني احمللي والعاملي.

ق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
ملؤسس���ة البت���رول الكويتية 
سعد الشويب ان املؤسسة تعمل 
وفق سياسة واضحة تتمثل في 
توطيد عالقاتها اخلارجية مع 
العمالء والتواجد بصفة مستمرة 
في أسواق النفط األكثر جاذبية 

في العالم.
وأوض����ح الش����ويب ف����ي 
حوار أجرته معه مجلة »عالم 
املؤسس����ة« في عددها األخير 
� نقلته »كونا« � ان مؤسس����ة 
افتتحت  الكويتي����ة  البترول 
مكاتب خارجية لها في كل من 

مصر وتونس وجاكرتا وباكستان وأستراليا، 
مبينا ان هناك عددا من املشروعات التي تركز عليها 
املؤسسة بشكل كبير مثل مشروعات االستكشاف 

في مصر التي بدأت منذ عام 1981.
وأشار الى استراتيجية املؤسسة واخلطط التي 
تسعى لتنفيذها ومنها املشاريع املزمع اقامتها 
خارج الكويت وحتديدا في الصني وڤيتنام، منوها 
باالسهامات الكبيرة للمؤسسة في هذا اجلانب 
مبا يضمن للكويت منافذ مستقرة للنفط اخلام 

واالستفادة من القيمة املضافة لهذه املنتجات.
وقال ان املشروعات في مصر تطورت لتصل 
الى 11 مش����روعا مما يعد قفزة نوعية في حجم 
مشروعات املؤسس����ة هناك، مبينا انها تشمل 
حقول استكشافية وحقوال حتت التطوير وحقوال 

منتجة.
وذكر ان هذا العدد يش����ير الى مدى االهتمام 
الذي توليه املؤسسة جلمهورية مصر العربية 
والعالقات االخوية بني البلدين والتي تتجسد في 
تذليل جميع العقبات التي قد تواجه املؤسسة 
هناك وهذا األمر ينطبق على جميع الدول العربية 

التي تتعامل املؤسسة معها.
وحول األزمة االقتصادية العاملية وتأثيرها 
على عمليات املؤسس����ة خصوصا االستكشاف 
واالنتاج، أوضح الشويب ان التأثير األكبر لألزمة 
االقتصادية العاملية يتمثل في ضرورة دراسة كل 
الفرص املتاحة دراسة متأنية ودقيقة مع التركيز 
على األسواق الواعدة التي تتعامل معها لتنفيذ 
املشاريع القائمة والوفاء بالتزاماتها جتاه العمالء، 
رغم هذا أثرت االزمة على اس����عار النفط حول 
العالم مما اثر على اداء الشركات النفطية بسبب 

»بي.پي« تبدأ البحث عن مستثمرين جدد 

تريشيه ال يرى فترة انكماش 
جديدة على اإلطالق

لندن � دبي � رويترز: أفادت صحيفة صنداي تاميز البريطانية امس 
بأن شركة النفط العمالقة بي.پي تبحث عن مستثمر استراتيجي حلماية 
استقاللها في مواجهة أي محاوالت استحواذ في وقت جتد فيه صعوبة 

في احتواء تسرب نفطي مدمر في خليج املكسيك.
وقالت إن مستشاري الشركة يحاولون اثارة اهتمام شركات النفط 
املنافسة وصناديق الثروة السيادية لشراء حصة بني 5 و10% في الشركة 

مقابل ما يصل إلى ستة مليارات جنيه استرليني.
في غضون ذلك أفادت صحيفة ذا ناشونال ومقرها أبوظبي نقال عن 
مصادر مطلعة امس بأن »بي.پي« قد حتصل على دعم من مؤسسات مالية 

من الشرق األوسط تسعى وراء استثمار استراتيجي في الشركة.
وقالت الصحيفة إن مستشاري بي.پي في لندن تلقوا بالفعل مقترحات 
من املنطقة قد يشتري من خاللها مستثمرون من الشرق األوسط أصوال 
مهمة للشركة التي تضررت في أعقاب تسرب نفطي مدمر في الواليات 
املتحدة. وقالت الصحيفة إن مؤسس����ات مالي����ة اقليمية قد تقدم أيضا 
دعما ماليا ألي عملية جلمع رأس����مال قد تكون بي.پي تدرسها لتعزيز 
ميزانيتها العمومية عقب الكارثة البيئية التي قد تكلفها ما يصل إلى 60 
مليار دوالر. ولم يذكر التقرير أسماء املؤسسات املالية الشرق أوسطية 

التي قدمت املقترحات أو حجم االستثمارات احملتملة.

ايكس ان بروفانس )فرنسا( � أ.ف.پ: استبعد رئيس البنك املركزي 
االوروبي جان كلود تريشيه امس اي احتمال حلصول انكماش اقتصادي 
جديد، وذلك في نهاية اسبوع اظهرت ان مثل هذا السيناريو يثير قلق 

االسواق املالية.
وردا على سؤال للصحافيني حول مخاطر مثل هذا التدهور لالقتصاد، 
قال تريشيه على هامش اللقاءات االقتصادية في ايكس-ان-بروفانس 

في جنوب فرنسا »ال اعتقد ابدا ان هذا االمر سيحصل«.
ورأى ان »من الواضح على املستوى العاملي اننا في مرحلة نهوض 

مؤكدة خصوصا في الدول الناشئة، وكذلك في العالم الصناعي«.
لكنه اس����تدرك قائال »النمو ليس امرا مكتوبا في العالم الصناعي، 
هذا يتوقف علينا«. واضاف الفرنس����ي جان كلود تريش����يه »يتوقف 
ذلك على قدرة الدول الصناعية على تعزيز ثقة« االس����ر والش����ركات 
واملس����تثمرين واملدخرين. واكد تريشيه مجددا ان اعادة هذه الثقة الى 
حالها متر »بحس����ن ادارة املوازنة، وادارة حازم����ة« ميكن في رأيه ان 

نسميها »تقشفية او صارمة«.

الكويت في المرتبة الخامسة باستثمارات قيمتها 23 مليون يورو

»يوروستات«: استثمارات دول الخليج
في االتحاد األوروبي قفزت إلى 63.2 مليار يورو 

العربية في لوكسمبورغ.
وش����كلت اس����تثمارات دول 
مجلس التعاون اخلليجي 31.8% من 
اجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر الى االحتاد األوروبي في 
عام 2008 لتحتل املرتبة الثانية 

في التكتل األوروبي.
وبلغت قيمة استثمارات أميركا 
الشمالية )كندا والواليات املتحدة( 
ف����ي دول االحتاد األوروبي 65.8 
مليار يورو أي ما ميثل 33.1% من 
اجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 

املباشر في التكتل.
ولم يشر تقرير »يوروستات« 
التي اس����تقطبت  القطاعات  الى 
االس����تثمارات لكن����ه وص����ف 
لوكس����مبورغ بأنها مركز مالي 

ومصرفي مهم في أوروبا.

ص����دارة املس����تثمرين في دول 
التعاون اخلليجي حيث  مجلس 
بلغت قيمة استثماراتها 12.7 مليار 
يورو تليها الدمنارك بقيمة مليار 
يورو واململكة املتحدة بقيمة 867 
 711 مليون يورو وفرنسا بقيمة 
مليون يورو وأملانيا بقيمة 236 

مليون يورو.
وأش����ار تقرير »يوروستات« 
الى أن تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر من خارج االحتاد األوروبي 
في عام 2008 تراجعت بنحو %50 

مقارنة بالعام السابق.
ولفت التقرير الى أن تدفقات 
االس����تثمار األجنبي املباشر من 
خارج االحتاد األوروبي كان من 
شأنها تسجيل مزيد من التراجع 
لوال استثمارات دول مجلس اخلليج 

بروكس����ل � كونا: قال مكتب 
اإلحصاء األوروبي )يوروستات( 
ان االستثمارات األجنبية املباشرة 
من الدول الست األعضاء مبجلس 
الى االحتاد  التعاون اخلليج����ي 
األوروبي ال����ذي يضم 27 عضوا 
قفزت الى 63.2 مليار يورو في عام 
2008 مقابل 2.3 مليار يورو في 
عام 2007. وأضاف مكتب اإلحصاء 
األوروبي في تقرير ان االستثمارات 
األوروبية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي س����جلت أيضا ارتفاعا 
لتصل ال����ى 18.9 مليار يورو في 
عام 2008 مقابل 4.6 مليارات يورو 

في عام 2007.
باس����م  متح����دث  وق����ال 
»يوروستات« ل� »كونا« ان البيانات 
املسجلة حتى عام 2008 هي أحدث 

األرقام املتاحة حتى اآلن.
أكبر استثمارات دول  وكانت 
التع����اون اخلليجي من  مجلس 
نصيب لوكسمبورغ بقيمة 59.3 

مليار يورو.
اإلم����ارات قائمة  وتص����درت 
التعاون  مستثمري دول مجلس 
اخلليجي في لوكسمبورغ حيث 
بلغت قيمة استثماراتها 58.5 مليار 
يورو تليها قطر بقيمة 641 مليون 
يورو والسعودية بقيمة 134 مليون 
يورو والبحري����ن مع 110 ماليني 
يورو وجاءت الكويت في املرتبة 
اخلامسة باستثمارات تقدر قيمتها 

ب� 23 مليون يورو.
واحتلت لوكس����مبورغ أيضا 

بسبب التوقعات السلبية عن االقتصاد األميركي

»الوطني«: ارتفاع اليورو واإلسترليني أمام الدوالر
ارتفع معدل تضخم سعر السلع 
اإلنتاجي���ة ليصل إل���ى %3.1 
في مايو مقارن���ة ب� 2.8% في 

أبريل. 

المملكة المتحدة

سجل اإلنتاج الصناعي منوا 
قويا في شهر يونيو، حسبما 
يفيد به مؤشر مدراء املشتريات، 
إال أن مع���دل من���و الصادرات 
تراجع خالل الشهر ما يدل على 
أن أزم���ة الديون األوروبية قد 
أحلق���ت األضرار بالطلب على 
منتجات اململكة املتحدة في أكبر 
أس���واقها اخلارجية، وقد بلغ 
مؤشر مدراء املشتريات لقطاع 
اإلنتاج الصناعي 57.5 نقطة 
في يونيو، وهو مستوى قريب 
التي شهدها  من املس���تويات 
هذا املؤش���ر في شهري أبريل 
ومايو، والتي كانت األعلى منذ 

15 عاما. 
ارتفع���ت أس���عار  بينم���ا 
املس���اكن مرة أخرى في شهر 
يونيو ولكن بنسبة 0.1% فقط، 
حسبما أفادت به أرقام شركة 
»نيشنوايد« للرهون العقارية، 
وجاء هذا األداء اإليجابي بعد 
ارتفاع بنسبة 0.5% في مايو، 
وقد أصبح متوس���ط س���عر 
العقار في اململكة املتحدة اآلن 
يتجاوز ال� 170.000 جنيه، علما 
بأن األسعار قد ارتفعت بنسبة 
3% منذ بداية السنة حسب أداء 
مؤشر »نيش���نوايد« ألسعار 

املساكن. 

اليابان

أتى مع���دل ارتفاع مبيعات 
التجزئة ف���ي مايو األدنى منذ 
بداية العام ما قد يعني أن تأثير 
احلوافز احلكومية لتش���جيع 
الس���يارات واألجهزة  ش���راء 
املنزلية قد بدأ يتالش���ى، فقد 
بلغت املبيعات في شهر مايو 
مستوى يزيد بنسبة 2.8% عما 

كانت عليه قبل عام. 
من جانب آخر، الحظ التقرير 
ارتفاع معدل البطالة في اليابان 
بشكل غير متوقع، مستنتجا 
أن ذلك يعني أن مسيرة تعافي 
ثاني أكبر اقتصاد عاملي قد تكون 
بطيئة، حيث بلغ 5.2% في مايو 
مس���جال بذلك ارتفاعا للشهر 
الثالث على التوالي وليصل إلى 
أعلى مستوى له منذ ديسمبر 

املاضي.

قطاع اإلنتاج الصناعي

أما ع���ن مؤش���ر الثقة في 
القط���اع الصناع���ي الياباني، 
فأش���ار التقري���ر ال���ى أنه قد 
املتزايدة على  األدل���ة  تتهدده 
أن مسيرة التعافي االقتصادي 
العاملي آخذة بالتباطؤ.، وسجل 
مؤشر »تانكان« لثقة املستهلك 
ارتفاعا بلغ 15 نقطة في يونيو 
ليصل إلى +1 نقطة، الفتا الى 
أن هذا الرقم اإليجابي قد جتاوز 

التوقعات.

ق���ال ب��نك 
ال�ك�وي���ت 
ال��وطن���ي 
في ت�ق�ريره 
النقد  األسبوعي عن أس���واق 
العاملي���ة ان املخاوف تعززت 
خالل األسبوع من كون الدوالر 
بدأ بفقد ق���وة دفعه وذلك إثر 
بيانات جديدة تتعلق بقوة سوق 
العمل ككل، إلى جانب البيانات 
املتعلقة بأداء قطاعي اإلنتاج 
الصناعي واإلسكان والتي قال 
التقرير انها جاءت دون توقعات 

اخلبراء االقتصاديني.
واشار التقرير الى أن اليورو 
بدأ التداول صباح االثنني املاضي 
فوق مس���توى ال� 1.23 مقابل 
أدنى مس���توى  الدوالر وبلغ 
له خالل األسبوع، والذي بلغ 
1.2149 وذلك قبل أن يقفل في 
نهاية األس���بوع على 1.2560 
على اثر البيانات السلبية عن 

االقتصاد األميركي. 
وسار اجلنيه االسترليني 
العملة األوروبية،  على خطى 
حيث بدأ التداول بس���عر 1.50 
وانخفض إلى أدنى مس���توى 
له خالل األس���بوع والذي بلغ 
1.4871 ليقفل عند انتهاء التداول 
مساء اجلمعة املاضية بسعر 
مرتفع بلغ 1.5199، أما الفرنك 
السويسري فقد بدأ األسبوع 
بسعر 1.0839 وأقفل في نهاية 
األسبوع عند مستوى مرتفع 
أيضا بلغ 1.0622 وأخيرا، ارتفع 
الني الياباني إلى مستوى 86.94 

وأقفل على 87.74. 

تراجع ثقة المستهلكين

على صعيد اخر، شهد مؤشر 
ثق���ة املس���تهلكني األميركيني 
تراجع���ا في يوني���و املاضي 
التوقعات وذلك  بنسبة فاقت 
نتيجة لإلحباط الذي يشعرون 
به بس���بب التوقعات السلبية 
املتعلقة بالوظائف والدخل، وقد 
انخفض مؤشر الثقة إلى 52.9 
نقطة في يونيو مقارنة ب� 62.7 
نقطة في مايو، ولفت التقرير 
الى أن نس���بة هذا االنخفاض 
تعتبر األكبر م���ن نوعها في 
املناط���ق التي تأث���رت بأزمة 

التسرب النفطي. 

تقرير البطالة

بينما لم يتجاوز عدد املوظفني 
الذين مت تعيينهم في الشركات 
األميركية خالل يونيو املاضي 
ال� 13.000 شخص، حيث تراجع 
معدل نسبة املعينني اجلدد في 
القطاع اخلاص مقارنة مبا كان 
عليه في مايو الذي بلغ خالله 
عدد املوظف���ني اجلدد 57.000 
شخص، وذلك بحسب األرقام 

آند  ارتفع مؤشر »س���تاندرد 
ب���ورز/ كيس ش���يلر« لقيمة 
العق���ارات بنس���بة 3.8% عن 
مستواه في أبريل 2009، وذلك 
في أكبر ارتفاع سنوي له يسجل 

منذ سبتمبر 2006. 

منطقة اليورو

ف���ي أملاني���ا، انخفض عدد 
العاطلني عن العمل في يونيو 
ب���� 21.000 ليصل إل���ى 3.23 
ماليني شخص، وذلك مع أخذ 
العوامل املوسمية بعني االعتبار، 
مقارنة بانخفاض بلغ 41.000 
ش���خص في مايو، بينما بقي 
مع���دل البطالة على حاله عند 
مس���توى 7.7%، ولكن، إذا ما 
الناشئة  التعديالت  استثنينا 
عن أخذ العوامل املوسمية بعني 
االعتبار فإن معدل البطالة قد 

انخفض إلى %7.5. 
كما اس���تقر معدل البطالة 
ف���ي منطقة الي���ورو في مايو 
عن���د أعل���ى مس���توياته منذ 
حوالي 12 عاما نتي��جة لتردد 
الشركات في تعيني موظف���ني 
جدد على خلفية أزمة الديون 
األوروبية، وظل معدل البطالة 
في دول املنطقة الست عشرة 
عند مس���توى 10%، وهو أعلى 
مستوى يبل���غه هذا املؤشر منذ 
أغسطس 1998 بعد أن مت حتسني 
املعدل األولي لشهر أغسطس 
وذلك م���ن خالل تخفيضه من 

.%10.1

المؤشرات االقتصادية

س���جلت مبيعات التجزئة 
ارتفاع���ا واضحا  أملاني���ا  في 
ف���ي مايو مع تس���ارع وتيرة 
التعاف���ي االقتصادي وتراجع 
البطالة، فقد ارتفعت املبيعات 
بنس���بة 0.4% بعد أخذ عوامل 
التضخم والتقلبات املوسمية 
بعني االعتبار، ومن جهة أخرى 

التوقع���ات بكثي���ر بحس���ب 
الذين  اخلب���راء االقتصاديني 
قضت توقعاتهم بأن يتراجع 
هذا املؤشر إلى 59 نقطة، وهو 
الثاني على  التراجع للش���هر 

التوالي.

قطاع اإلسكان

هبط عدد عقود شراء املساكن 
التي كانت مملوكة سابقا وذلك 
في مايو املاضي وبنسبة فاقت 
ضعف ما كان متوقعا بعد انتهاء 
التي  فترة االئتمان الضريبي 
كان���ت متاحة ضم���ن برنامج 
احلوافز التي كانت قد أعلنتها 
احلكوم���ة األميركية لدعم هذا 
القطاع، كما انخفض عدد عمليات 
إعادة بيع املنازل القائمة بنسبة 
30% مقارن���ة بأبريل املاضي، 
وذلك في أكبر تراجع لها منذ 

عام 2001. 
ولفت التقري���ر الى ان هذا 
االنخفاض يدل على أن قطاع 
الصناعة األميركية، وفي خضم 
األزم���ة املالية، اليزال معرضا 
لالنت���كاس في غي���اب الدعم 
احلكومي، األمر الذي يدل على 
أن استقرار قطاع اإلسكان سوف 
يعتمد على ما يتم حتقيقه من 
مكاسب وإجنازات على صعيد 
الدخل والتوظيف والتي ستضع 
حدا لعملي���ات افالس الرهون 
ومتنح األميركي���ني مزيدا من 
الش���عور باألمان وتشجعهم 

على الشراء من جديد. 
وقد ارتفعت مبيعات املساكن 
في 20 مدينة أميركية في أبريل 
املاضي مقارنة مبستواها قبل 
ع���ام حني تع���ززت املبي�عات 
نتيجة لالئتمان الضريبي الذي 
كان يهدف إلنعاش هذا القطاع 
الذي انطلقت منه أس���وأ أزمة 
القرن  مالية منذ ثالثيني���ات 

املاضي. 
جاء ذلك ف���ي الوقت الذي 

التي نشرتها خدمات »أيه دي 
بي« ألصحاب األعمال، األمر الذي 
يدل على أن الشركات اخلاصة قد 
امتنعت عموما قبل بداية فصل 
الصيف عن توظيف املزيد من 
املوظفني، واشار التقرير إلى أن 
أقل  العاملني كانت  زيادة عدد 
بكثير من ال� 60.000 وظيفة التي 
كانت متوقعة من قبل عدد من 

املراقبني االقتصاديني. 
وقد ارتفع ع���دد املطالبات 
األولية بالتعويض عن خسارة 
ب���� 13.000 مطالبة  الوظائف 
لتصل إل���ى 472.000 مطالبة 
خ���الل األس���بوع املنتهي في 
26 يوني���و املاض���ي، أما عدد 
الذين يحصلون  األش���خاص 
البطالة فقد  على تأمني ض���د 
شهد ارتفاعا، في حني انخفض 
عدد األشخاص الذين يحصلون 
على دعم الطوارئ بعد أن رفض 
الكونغرس جتديد التش���ريع 
الذي مت فيه من���ح هذا الدعم 

مبوجبه. 
وعموما، خس���ر االقتصاد 
األميرك���ي، وبش���كل يف���وق 
التوقعات، 125.000 وظيفة في 
يونيو املاضي، وذلك بعد انتهاء 
الوظائ���ف اإلحصائية  فترات 
املؤقتة، األم���ر الذي يدل على 
ضعف التعافي االقتصادي الذي 
يشهده الس���وق، ومن ناحية 
أخرى، انخفض معدل البطالة 
بش���كل غير متوقع إلى %9.5 
بع���د أن كان 9.7%، وهو أدنى 
مستوى وصل إليه منذ يوليو 
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قطاع الصناعة

انخف���ض مؤش���ر اإلنتاج 
الصناعي األميركي العام الذي 
يع���ده معهد إدارة التوريد من 
59.7 نقطة في مايو إلى 56.2 
نقطة في يونيو املاضي، األمر 
ال���ذي يعتبر تراجع���ا يفوق 

تقـرير


