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استقالة رئيس »جنرال موتورز«

2.65 مليار دوالر
خسائر »الوطني السويسري«

في النصف األول

ديترويتـ  رويترز: استقال الرئيس التنفيذي 
لشركة »جنرال موتورز« اد وايتكير من منصبه 
بشكل مفاجــئ مع تسجيل الشركة أكبر أرباح 
فصلية في ســـت سنــوات واستعدادها لطرح 
عــام أولي من المتوقع أن يســـمح للحكومــة 
األميركيـــــة بالتخلي عن حصـــة األغلبية في 

الشركة.
وقال وايتكير الذي ناهز )68 عاما( وشغل 
المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط في أكبر شركة 
أميركية لصناعة السيارات، إنه سيتنحى في األول 

من سبتمبر وسيحل محله دان اكرسون.
واختارت إدارة أوباما قبل عام اكرسون البالغ 
)61 عاما( لعضوية مجلس إدارة »جنرال موتورز« 

عندما خضعت الشركة إلعادة هيكلة بموجب 
قوانين اإلفالس بتمويل من الحكومة األميركية 

بلغ 50 مليار دوالر.
واكرسون رجل أعمال مخضرم وشغل منصب 
العضو المنتدب لمجموعة كاراليل على مدى 
السنوات السبع الماضية، وأشرف اكرسون على 
بعض الصفقات الكبرى األخيرة للمجموعة من 
بينها شـــراء حصة في شركة كيندر مورجان 

العاملة في قطاع الطاقة.
وكان رحيل وايتكيـــر متوقعا لكن توقيت 
إعالن تنحيه جاء مفاجئا حتى للمطلعين داخل 
»جنرال موتورز« قبل يوم من تقدم الشـــركة 

بطلب إلصدار طرح عام أولي تاريخي.

زيوريخـ  رويترز: مني البنك الوطني السويسري )املركزي( 
بخســـارة بلغت 2.8 مليار فرنك سويسري في النصف األول، 
وهو ما جـــاء أقل من التقديـــرات، إذ عوضت أرباح صندوق 
يدير أصوال لبنك يو.بي.اس بعضا من خسائره الضخمة في 

العمالت.
وقال البنك الوطني في بيان له امس إن خســـائره الكلية 
بلغـــت 2.8 مليار فرنك )2.65 مليـــار دوالر( وهو ما يقل عن 

توقعات بلغت أربعة مليارات فرنك في يوليو.
وكان البنك املركزي قد أعلن عن خسائر قدرها 14.3 مليار 
فرنك في احتياطياته من العمالت التي كونها من خالل عمليات 

تدخل كبيرة بسبب ضعف اليورو. 
مع ذلك حقق البنك أرباحا بلغت 1.3 مليار من الصندوق، 
الذي يدير أصـــوال تنطوي على مخاطر من بنك يو.بي.اس، 
اســـتحوذ عليها في إطار خطة إنقاذ ألكبر بنك سويســـري 

عام 2008.
كما حقق البنك مكاسب من عمليات إعادة تقييم قدرها 6.8 
مليارات فرنك الحتياطياته مـــن الذهب، وحجمها 1040 طنا. 
ورأى البنك أنه جنب مخصصات لتغطية عمليات دفع محتملة 

لـ »يو.بي.اس«، مما يسمى صندوق االستقرار.
ومبوجب االتفاق مع يو.بي.اس، يحصل البنك الوطني على 
أول مليون فرنك من أرباح الصندوق، وبعد ذلك يحصل يو.بي.اس 

على نصف األرباح لهذا يجنب البنك الوطني املخصصات.

سويسرا والصين 
توقعان اتفاقية تفاهم

ب��رن � كونا: قال��ت وزارة 
االقتصاد السويسرية امس ان 
اليوم  سويسرا والصني وقعتا 
مذكرة تفاه��م لبدء املفاوضات 
حول اتفاقية شاملة للتجارة احلرة 
بني البلدين. وقال بيان صادر عن 
الوزارة ان رئيسة مجلس احلكم 
االحتادي السويس��ري وزيرة 
االقتص��اد دوري��س ليوتهارد 
ورئيس جمهورية الصني الشعبية 
هو جني تاو اتفقا على ضرورة 
وجود نتائج ايجابية في دراسة 
اجلدوى التي وضعها خبراء من 
التجارة  اتف��اق  اجلانبني حول 
احلرة بني البلدين وذلك في اطار 
زيارتها الرسمية للصني على رأس 
وفد اقتصادي رفيع املستوى. 
وكان��ت لويتهارد قد اتفقت مع 
وزير التجارة الصيني تشن ده 
مينغ في نوفمبر2009 على اجراء 
دراسة مشتركة لتوضيح جدوى 
اب��رام اتفاق للتجارة احلرة بني 
البلدين ش��ارك فيها مجموعة 
م��ن ممثلني عن الس��لطات في 

كال اجلانبني.

»فولكس فاجن« 
تحقق رقماً قياسياً من المبيعات

ڤولفسبورغـ  د.ب.أ: أعلنت شركة فولكس فاجن األملانية للسيارات حتقيق رقم 
قياسي من املبيعات خالل األشهر املاضية من العام احلالي.

ووفقا لبيان الشركة الصادر امس، فإن إجمالي مبيعات كبرى شركات 
السيارات في أوروبا وصلت خالل األشهر السبعة األولى من 

العام احلالي إلى أربعة ماليني سيارة.
وقالت الشركة إن مبيعاتها من السيارات ارتفعت في 
يوليو املاضي بنســـبة 2.9% مقارنة بنفس الشهر من 

العام املاضي.
في الوقت نفسه أوضح بيان الشركة أن 
هذه الزيادة جاءت أقل كثيرا من معدالت 
الزيـــادة التي حققتها فولكس فاجن 
في األشهر السابقة على يوليو والتي 

وصلت إلى أكثر من %10.
من جانبه، قال مدير التســـويق 
في الشركة كريستيان كلينجلر، ان 
فولكس فاجن بدأت بداية طيبة في 
النصف الثاني من العام احلالي بعد 
النجاح الذي حققته في النصف األول 

منه.
وفي إشارة إلى التوقعات اخلاصة 
بتراجع سوق السيارات عامليا خالل 
النصف الثاني من العام احلالي قال 
كلينجلر إن أداء فولكس فاجن خالل تلك 

الفترة سيكون أفضل من املنافسني.

ارتفاع الين يهز االقتصاد الياباني

الذهب يرتفع إلى 1215.90 دوالرًا
مسجاًل أعلى سعر في أربعة أسابيع

طوكيوـ  يو.بي.آي: اعتبر مسؤولون في أحد أكبر 
املصارف اليابانية ان استمرار ارتفاع الني مقابل 
الدوالر بعدما سجل هذا األسبوع أعلى ارتفاع له منذ 
15 عاما قد يهز االقتصاد الياباني وتوقعوا تقلص 
الناجت اإلجمالي احمللي الياباني احلقيقي بنسبة 
14% في حال بقي الدوالر عند مستوى 35 ينا خالل 
فترة عام. ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية 
عن مسؤولني في »بنك طوكيو ميتسوبيشي يو 
إف جي« انه في حال بقي الدوالر يساوي 35 ينا 
طوال سنة كاملة فإن الصادرات ستتراجع بنسبة 
31 مــــن 10% فيما تتقلص اســــتثمارات رأس املال 
بنسبة 7 من 10% مقارنة بالبيانات احملسوبة عند 
مســــتوى 90 ينا لكل دوالر. يشار إلى ان غالبية 
الشركات في اليابان تقدر أداء أعمالها على أساس 

ان الدوالر يساوي 90 ينا.
ويذكر ان بنك اليابان املركزي توقع أن يسجل 
النــــاجت اإلجمالي احمللي خالل العام املالي احلالي 
منوا بني 2 و3% إال أن التقديرات تشير إلى انه في 
حال استمرار املستوى احلالي لسعر صرف الني 
فإن تقلص الصادرات الناجم عن ذلك سيؤدي إلى 
تراجع في إجمالي أرباح الشركات بنسبة 4% ومن 

املرجح أن يكون لذلك تأثير عكسي على االقتصاد 
الياباني الذي يسير حاليا في طريق التعافي معتمدا 

على الصادرات.
من جهة أخرى، المس الذهب أعلى مســــتوى 
له في أربعة أسابيع امس، مواصال مكاسبه التي 
حققها في اجللسة السابقة، مع اقبال املستثمرين 
على شراء املعدن النفيس، وابتعادهم عن األصول 
احملفوفة باملخاطر، بســــبب مخاوف بشــــأن قوة 
االقتصــــاد العاملي. وخففت أنبــــاء من أملانيا من 
املخاطــــر املرتبطة بالنمو االقتصادي، اذ ســــجل 
أكبر اقتصاد في أوروبا أعلى منو له في 23 عاما 
في الربع الثاني، وارتفع اليورو نتيجة لذلك، مما 

عزز أسعار الذهب.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1215.90 
دوالرا لألوقية، مرتفعا مبقدار 4.70 دوالرات عن 
اجللسة الســــابقة، والمس الذهب في وقت الحق 
1217.35 دوالرا، وهو أعلى مســــتوى يسجله منذ 
14 يوليو. وارتفعت الفضة ثمانية ســــنتات الى 
18.19 دوالر لألوقية، كما صعد البالتني 5 دوالرات 
إلى 1530.50 دوالرا والبالديوم 3.75 دوالرات إلى 

470.75 دوالرا.

»تيسن كروب األلمانية للحديد والصلب«
 تحقق أفضل نتيجة منذ 21 شهرًا

اسن )أملانيا(ـ  د.ب.أ: حققت مجموعة تيسن 
كـــروب األملانية للحديد والصلب خالل الفترة 
من أبريل حتى يونيو املاضيني من العام احلالي 

2010 أفضل نتيجة لها منذ 21 شهرا.
وذكرت املجموعة أمـــس أنها حققت خالل 
الربـــع الثالث من العام املالـــي احلالي أرباحا 
قبل حساب الضرائب بقيمة 414 مليون يورو، 
مقابل خســـائر بقيمة 772 مليون يورو خالل 

نفس الفترة من العام املالي السابق.
كانت املجموعة قد سجلت خالل العام املالي 
السابق 2008/2009 خسائر بقيمة 2.3 مليار يورو 
ولكن انتعاش الطلب على منتجات املجموعة 
من شركات صناعة السيارات وبناء املاكينات 
ساهم بقدر كبير في عودة املجموعة إلى دائرة 

األرباح من جديد.
وأعرب اكهارد شولتز رئيس املجموعة عن 
تفاؤلـــه إزاء األداء خالل العـــام بأكمله ولكنه 
توقـــع منوا أقل خالل الربـــع األخير من العام 

املالي احلالي.
وبلغت قيمة مبيعات املجموعة خالل الربع 
الثالث من العام املالي 11.7 مليار يورو بزيادة 
مقدارهـــا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام 

املالي السابق.
في الوقت نفســـه اســـتفادت املجموعة من 
برنامج خفض النفقات بنحو 1.4 مليار يورو 
وتراجع عدد العمال بنحو 14 ألف عامل ليصل 
إجمالي عـــدد العاملني باملجموعة الى 175 ألف 

عامل.

النمو االقتصادي في منطقة اليورو إلى 1% متجاوزًا نظيره األميركي
إنسي ومقره باريس إن ذلك كان 
نتيجة حتسن الصادرات واإلنفاق 
اخلاص والتوسع في استثمارات 

الشركات.
لكن الفضـــل كان ألداء أملانيا 
الذي دفع تعافي االحتاد األوروبي 
إذ عزز التكتل حركته للخروج من 
ركود عام 2009. وكانت ليتوانيا 
التي ســـجلت معدل منو نسبته 
2.9% هـــي تلك الدولة الصغيرة 
الوحيـــدة التـــي تفـــوق أداؤها 
االقتصادي على أملانيا في الربع 

الثاني.
وفي الطرف املقابل من معدالت 
األداء، سجلت اليونان هبوطا آخر 
في الناجت االقتصادي إذ انكمش 
اقتصادها بنســـبة 1.5% مقارنة 
العام نتيجة  بالربع األول مـــن 
خفض اإلنفاق احلكومي بشدة. 
وفي الربع األول من العام انكمش 

االقتصاد بنسبة %0.8.
وعلى أية حال سجلت أسبانيا 
والبرتغال منوا إيجابيا هامشيا 
بلغت نســـبته 0.2%، مبا يعزز 
االجتاه الذي ســـلكتاه في الربع 
األول من العام. وظلت الدولتان في 

ركود حتى نهاية العام املاضي.
وبشـــكل منفصل، قال مكتب 
»يوروستات« إن صادرات االحتاد 
األوروبـــي مع األخذ في االعتبار 
املتغيرات املوسمية قد منت بنسبة 
5.8% فـــي يونيو مقارنة مبايو، 
بينمـــا زادت الواردات بنســـبة 

.%5.2
وجنـــح األداء االقتصادي في 
تقليص العجز التجاري لالحتاد 
األوروبي مـــن 14.8 مليار يورو 
)19 مليار دوالر( إلى 9.6 مليارات 

يورو.

في االحتـــاد األوروبي. ومن بني 
االقتصادات الرئيسية األخرى في 
التكتل، ســـجلت بريطانيا منوا 
فصليا نسبته 1.1%، وحققت فرنسا 
منوا نسبته 0.6% فيما جاء منو 

إيطاليا عند %0.4.
كما أن بيانات النمو الفرنسية 
جتاوزت توقعات اخلبراء إذ كان 
محللون يتوقعون أن ينمو ثاني 
اليورو  أكبر اقتصاد في منطقة 
الثاني  الربع  بنســـبة 0.5% في 

مقارنة بالربع السابق عليه.
وقال مسؤولو مكتب إحصاء 

منو نسبته 2.2% مقارنة بالربع 
األول. وعلى خلفية هذه األرقام، 
منـــا اقتصاد االحتـــاد األوروبي 
بنســـبة 1% أي أفضل من %0.7 

التي كان يتوقعها محللون.
وقال مكتب »يوروستات« إن 
الرقم يترجم إلى معدل منو سنوي 
لالحتاد األوروبي نسبته 1.7% في 
تسارع ملحوظ من معدل سنوي 
نسبته 0.5% في الربع األول من 

العام.
وجتـــاوز األداء االقتصـــادي 
ألملانيـــا كل معـــدالت نظرائهـــا 

بعد عجز كبير فـــي مايو وذلك 
أيضا بفضل أملانيا التي سجلت 
فائضا بقيمـــة 60.2 مليار خالل 

األشهر اخلمسة املاضية.

نتائج ألمانيا

كما قال مكتب اإلحصاء األوروبي 
أمس ان القفزة االقتصادية ألملانيا 
دفعت االحتاد األوروبي إلى حتقيق 

معدل منو أسرع من املتوقع.
ولم تعبأ أملانيا صاحبة أكبر 
اقتصاد في أوروبا باملخاوف بشأن 
التوقعات العاملية لتسجل معدل 

بروكسلـ  أ.ف.پ: أعلن االحتاد 
االوروبي امس ان النمو االقتصادي 
في منطقة اليورو ارتفع متجاوزا 
معدالت منو االقتصاد االميركي 
حيث بلغ 1% ما بني ابريل ويونيو 

من هذا العام.
وانتعشـــت اســـواق االسهم 
االوروبية مدفوعة باعالن أملانيا 
عن أفضل منو فصلي منذ توحد 
شـــطريها عام 1990، كما شهدت 
ارتفاعا في  بريطانيا وفرنســـا 
وتيـــرة االنتعاش رغـــم انحدار 

اليونان نحو مزيد من الركود.
إال ان النمو في الواليات املتحدة 
سجل انخفاضا الى نسبة 0.6% في 
الربع الثاني من2010 بعد ان وصل 
الى 0.9% في االشهر الثالثة االولى 
من العام، فيما لم تتمكن اوروبا 
سوى من حتقيق منو بنسبة %0.2 

حتى مارس.
وشهدت دول االحتاد االوروبي 
الـ 27، التي تعتبر اكبر سوق في 
العالم ويبلغ عدد سكانها مليار 
شخص، تسارعا في النمو بشكل 
عام وذلك بفضـــل النمو القوي 
الذي حققته أملانيا وبلغ 2.2%، كما 
ارتفع النمو في بريطانيا بشكل 

كبير الى نسبة %1.1.
وفي مقارنة مع الفترة نفسها 
من عام 2009 سجل منو االقتصاد 
االوروبي نسبة جيدة بلغت%1.7، 
فيما كانت اليونـــان هي الدولة 
الوحيدة بني دول منطقة اليورو 
الــــ 18 التي التـــزال تعاني من 

الركود.
وأعلن االحتاد األوروبي بيانات 
تظهر أن ميزان التجارة العاملي 
في منطقة اليورو سجل ارتفاعا 
في يونيو بفائض 2.4 مليار يورو 

ألمانيا تدفع أوروبا لتحقيق اإلنجاز بنهاية الربع الثاني

ألمانيا إلى معدل نمو فوق 2% في 2010

0.6% نمو االقتصاد الفرنسي في الربع الثاني

برلنيـ  رويترز: قال وزير االقتصاد األملاني 
راينر برودرله امس انه من املتوقع أن يسجل 
اقتصاد أملانيا معدل منو يفوق مســـتوى %2 
هذا العام، بعد ارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي 
في الربع الثاني من العام بأعلى معدل في 23 
عاما. وذكر برودرله في بيان أنه »إلى جانب 
التعديل بالزيادة لبيانات الفصول السابقة فإن 

قوة النمو في الربع الثاني جتعل حتقيق معدل 
منو يتجاوز 2% ممكنا في عام 2010«.

وأفادت بيانات مكتب اإلحصاءات االحتادي 
في وقت سابق امس اجلمعة أن الناجت احمللي 
اإلجمالي األملاني منا مبعـــدل 2.2% في الربع 
الثاني، وهو أعلى معدل منذ 23 عاما، مدفوعا 

باالستثمار والصادرات.

باريـــس ـ رويترز: أكدت 
الفرنســـية  وزيرة االقتصاد 
كريســـتني الغـــارد امس ان 
االقتصاد الفرنسي منا بنسبة 
0.6% ليفـــوق التوقعات في 
الربع الثاني من 2010. وقالت 

الغارد إلذاعـــة أوروبا 1 »ان 
النمو في الربع الثاني بلغ %0.6 
او ثالثة أمثال الربع األول، إذ 
عدل املعهد الوطني لالحصاءات 
والدراسات االقتصادية على 
نحو طفيف باالرتفاع في النمو 

في الربع األول، الذي ســـجل 
0.2%«. وأضافت ان النمو في 
لقـــي دعما من  الثاني  الربع 
ارتفاع بنسبة 0.4% في انفاق 
املستهلكني، وزيادة قدرها %1.1 

في االستثمارات التجارية.


