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إيطاليا واليابان واليونان والبرتغال األكثر عرضة لألزمات

صندوق النقد الدولي يحّذر الدول الغنية
من أزمات جراء ارتفاع ديونها لمستويات مفزعة

حذر صندوق النقد الدول���ي الدول الغنية، 
بمن فيها السبع الصناعية، من ارتفاع ديونها 
إلى مستويات مفزعة جراء اإلنفاق الذي فرضته 
أحدث أزمة مالية عالمية. كما أبدى اقتصاديون 
خش���يتهم من أن تواجه ال���دول الصناعية في 
العشرية الحالية أزمة شبيهة بأزمة اليابان في 

تسعينيات القرن الماضي.
وقال في ثالث ورقات بحثية منفصلة تضمنت 
تقديرات لمستوى الدين العام في 23 من الدول 
المصنفة في خانة االقتص���ادات المتقدمة، إن 
اليونان والبرتغال وإيطاليا واليابان هي األكثر 

عرضة لمشاكل مالية حادة.
اليون���ان وإيطالي���ا والبرتغ���ال   وكان���ت 
 بالفعل في مقدم���ة دول منطق���ة اليورو التي 
واجهت في األشهر القليلة الماضية أزمات مالية 
دفعتها إلى التقش���ف للتغل���ب على العجز في 

الموازنات.
وصنف صندوق النق���د الواليات المتحدة � 
الت���ي تجاوز دينها العام في يونيو الماضي 13 
تريليون دوالر � وبريطانيا وإسبانيا وايرلندا 
وآيسلندا في الفئة الثانية من الدول التي تواجه 

احتمال التعرض ألزمات.
بيد أنه أشار في الوقت نفسه إلى »مبالغة« في 
الحديث عن احتمال انهيار دول أوروبية مثقلة 

بالديون مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.
في المقابل، فإن أستراليا والدنمارك وكوريا 
الجنوبي���ة ونيوزيلن���دا ف���ي أوض���اع مالية 
 مريح���ة وتملك القدرة عل���ى مواجهة تهديدات 

محتملة القتصاداتها، وفقا للتقديرات ذاتها.

 ضغوط مالية

وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن الورقات 
البحثية التي أعدها مسؤولون بصندوق النقد 

تضمنت رسائل متباينة بعض الشيء.
فبينما تضمنت نقدا للسياسات التي أغرقت 
الدول الصناعية بالديون، فإنها حذرت في المقابل 

من المبالغة في رد الفعل.
ونقلت عن إحدى تلك الورقات أن الدول الغنية 
ستواجه مزيدا من الضغوط المالية بينما تشيخ 
مجتمعاتها، إال أن معدي تلك الورقة حذروا في 

المقابل من تدخل سريع مبالغ فيه.
ونقلت عن ورقة بحثية أخرى أن دوال مثل 
أستراليا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا 
تس���تطيع االقتراض أكثر على خالف عدد من 
دول جنوب أوروبا واليابان التي عليها اعتماد 
سياسات تقشفية تختلف عن السياسات المعتمدة 

سابقا.
وخلص معدو إح���دى الورقات إلى أن خيار 
حمل بعض الدول المتعث���رة ماليا على إعادة 
هيكلة ديونها مبالغ فيه من قبل األسواق. وقالوا 
إن خي���ار إفالس دول ليس ضروريا، وهو غير 

مرغوب وغير محتمل.
وبالتزامن مع نشر الورقات البحثية لصندوق 
النق���د، رأى خبراء اقتصاد أن الدول الصناعية 
عرضة لتباطؤ كبير في النمو وارتفاع معدالت 

البطالة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم قولهم 
إن خطر تعرض تلك الدول في العشرية الحالية 
لمثل ما تعرضت له اليابان في تسعينيات القرن 

الماضي بات أقوى من أي وقت مضى.
وقالوا إن أح���دث البيان���ات تعكس تفاؤال 
بمستقبل االنتعاش في الواليات المتحدة، وتشاؤما 

بشأن اقتصاد أوروبا.
ورجح أحد أولئك االقتصاديين أن تظل معدالت 
البطالة في الواليات المتحدة مرتفعة كثيرا لمدة 

تصل إلى عشر سنوات.

التحقيق كشف عن مئات من المستندات توضح بعض المالبسات التي أدت إلى انهياره 

هل ُترك »ليمان براذرز« ليغرق؟

مبيعات السيارات تتراجع في أميركا مع انتهاء الدعم احلكومي

25% نسبة نمو التجارة العالمية في الربع الثاني

 العمالة الوافدة في روسيا والسعودية 
والبحرين هي األغنى في العالم

 كانبيرا � رويترز: أظهر مسح أن العمالة الوافدة 
في روسيا والسعودية والبحرين هي األغنى في العالم 
بينم����ا تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة 
فيما يتعلق بأجور اخلبراء األجانب. وكشف التقرير 
السنوي الثالث الذي ميوله »اتش.اس.بي.سي بنك 
انترناشونال« أن األوضاع املالية للمغتربني إيجابية 
بوجه عام حيث قال ثلثا من شملهم االستطالع أو 
66% منهم إنه أصبح لديهم مزيد من الدخل لالدخار 
واالستثمار منذ س����فرهم إلى اخلارج. لكن املسح 
وجد أن املغتربني في روسيا والسعودية والبحرين 
واإلمارات وسنغافورة يتمتعون بأكبر قدر من الثروة 
بوجه عام إذ ان رواتبهم أعلى وميتلكون دخال أكبر 
بعد خص����م الضرائب، وقدرا أكب����ر من الكماليات 
الفخمة مثل أحواض السباحة والعقارات واليخوت. 
وتصدر املغتربون في روسيا القائمة للعام الثاني 
على التوالي حيث قال ثلثهم أو 36% منهم إن دخلهم 
الس����نوي يتجاوز ال� 250 ألف دوالر سنويا، بينما 
كان الدخل السنوي لثلثي املغتربني في اسبانيا أو 

حوالي 62% منهم أقل من 60 ألف دوالر. وقالت ليزا 
وود املتحدثة باس����م »اتش.اس.بي.سي« إن املسح 
الذي أجرته مؤسسة »جي.اف.كيه« لألبحاث أظهر 
أن الفجوة في الثروة تتس����ع بني الشرق والغرب، 
إذ ان املغتربني في االقتصادات الناشئة باتوا أغنى 
من نظرائهم في منطقة اليورو. وذكرت وود أنه لم 
يكن مفاجئا أن يكون التقلب املس����تمر في منطقة 
اليورو عام ال رئيس����يا في هذا وأن يدفع املغتربني 
إلى البحث عن وظائف ف����ي بلدان يتقاضون فيها 

أجورا أعلى.
وصنف املسح الذي شمل 4100 مغترب من 100 
بلد 25 دولة بناء على بنود مرتبطة بالدخل السنوي 
والدخل الش����هري بعد خص����م الضرائب ومقياس 
الكماليات الفاخرة. ومن ناحية األجور أظهر املسح 
أن حوالي 13% من املغتربني في العالم يجنون 250 
ألف دوالر سنويا أو أكثر. وتصدرت روسيا القائمة 
وتلتها سنغافورة وبرمودا حيث يتقاضى 32% و%27 

من املغتربني فيهما على الترتيب نفس املبلغ.

جني����ڤ � رويترز: أظهرت أرقام منظمة التجارة 
العاملية أن التجارة العاملية واصلت االنتعاش بقوة في 
النصف األول من هذا العام حيث منت بأكثر من الربع 
مقارنة مبستوياتها قبل عام مع منو قوي لصادرات 
االقتصادات الناشئة على وجه اخلصوص. وعادة 
تنمو التجارة وتنكمش مبعدالت أسرع من االقتصاد 
بأكمله لكن بيانات املنظمة تؤكد قوة االنتعاش العاملي 
في النصف األول من هذا العام. وأوضحت إحصاءات 
املنظمة أن صادرات السلع العاملية � محسوبة بالقيمة 
احلالية للدوالر بدون تعديل ألخذ تغير األسعار في 
احلسبان � منت 25.8% في الربع الثاني عن مستواها 
في الفترة املقابلة من العام املاضي وذلك بعد منوها 

25.7% في الربع األول. ويشير هذا إلى أن التجارة 
في النصف األول من العام كانت مرتفعة بنحو %25 
من حيث القيمة عن مستواها قبل عام لكنها مازالت 
أقل من مستوياتها القياسية املسجلة في منتصف 
عام 2008. وبلغ النمو في الربع الثاني في روس����يا 
وجمهوريات سوفيتية س����ابقة أخرى 43.9% وفي 
آسيا 37.5%. وفاق النمو في أميركا الشمالية مبا فيها 
املكسيك أيضا املعدل العاملي حيث بلغ النمو %28.5 
لك����ن منو الصادرات في اوروبا كان بحوالي نصف 
املعدل العاملي حيث بلغ 13.2%. وتستند األرقام إلى 
إحصاءات شهرية من نحو 70 اقتصادا متثل حوالي 

90% من التجارة العاملية.

تبرز حالة عدم اليقين بشأن انتعاش االقتصاد األميركي

تراجع مبيعات السيارات في أميركا وأوروبا 
نفاد احلوافز احلكومية لتشجيع 
مبيعات الط���رز األحدث واألكفأ 
في اس���تهالك الوق���ود في هذه 

األسواق.
 وف���ي الص���ني أكبر س���وق 
للسيارات في العالم قفزت مبيعات 
س���يارات الرك���وب حوالي%60 
في أغس���طس بارتفاع كبير عن 
املبيعات في  الذي حققته  النمو 

يوليو.
 لكن النمو بدأ يتباطأ في الصني 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ 
الربع الثاني في الوقت الذي حتاول 
فيه احلكومة حماية االقتصاد من 
النمو التضخمي وأصبح مسؤولو 
الشركات متحفظني في توقعاتهم 

للفترة املتبقية من السنة.
وارتفعت مبيعات السيارات 
في الصني إلى 977300 سيارة في 
أغسطس وفقا ملركز تكنولوجيا 
وبحوث السيارات الصيني التابع 

للحكومة.
 وارتفعت مبيعات السيارات 
في اليابان بشكل حاد في أغسطس 
وفي مقدمته���ا مبيعات تويوتا 
وهون���دا مع إقبال املس���تهلكني 
على الشراء قبل انتهاء أجل الدعم 

احلكومي في نهاية سبتمبر.
 لكن شركات صناعة السيارات 
اليابانية تخش���ى العواقب بعد 
تالش���ي الدعم. وق���د خصصت 
احلكوم���ة 6.9 ملي���ارات دوالر 
لبرنام���ج الدعم ومن املتوقع أن 
ينضب هذا الرصيد على ما يبدو 
في غضون أقل من أسبوعني وفقا 

ملعدل الطلبات احلالي.

في 2009.
 وفي إحدى عالمات التحفظ 
قالت فورد إنها تتوقع إنتاج 570 
ألف سيارة في الربع األخير دون 
تغير عن توقعه���ا إلنتاج الربع 

الثالث.
 وج���اء هذا التوق���ع مخالفا 
للتقديرات بأن إنتاج الربع األخير 
سيكون أكبر، وقالت فورد إن هذه 
النظرة املتحفظة تعكس املعدل 
املتوقع ملبيعات الصناعة بالكامل 
واحلاجة إلى إغالق خطوط إنتاج 
لالستعداد لطرح سيارات جديدة 
مثل الطراز اجلديد من السيارة 

فوكاس.
 في الوقت نفس���ه تراجعت 
مبيعات الس���يارات في فرنس���ا 
واسبانيا وايطاليا مع انتهاء أو 

الذي تنبأت به معظم ش���ركات 
صناعة السيارات في 2010، لكن 
إنها ال  الكبرى قالت  الش���ركات 
ترى بعد عالمة على حدوث ركود 

مضاعف.
 وق���ال آل كاس���تينتي مدير 
مبيعات نيس���ان ف���ي الواليات 
املتح���دة ان الش���ركة اليابانية 
مندهش���ة من عدد املس���تهلكني 
الذين زاروا معارض الس���يارات 

نهاية أغسطس.
 وقال دون جونس���ون مدير 
املبيعات في جنرال موتورز إن 
الشركة تتوقع أن يظل املستهلكون 
األميركيون »متحفظني« بالنظر 
الوظائف لكن  إلى ضعف سوق 
الصناعة ستواصل االنتعاش من 
مستوى 10.4 ماليني سيارة املسجل 

األغلبية التي متلكها احلكومة- 
هبوطا بنسبة 25% في مبيعاتها في 
اغسطس بينما انخفضت مبيعات 
فورد موتور 11%. وسجلت مبيعات 
شركة نيس���ان موتور انخفاضا 

بلغ %27.
 وهبطت مبيعات تويوتا %34 
ومبيعات هون���دا 33%، وحققت 
كرايس���لر التي تعمل اآلن حتت 
سيطرة فيات منوا في املبيعات 
قدره 7%، واعتم���دت ثالث أكبر 
شركة أميركية لصناعة السيارات 
بش���كل أكبر من منافسيها على 
مش���غلي األساطيل األقل ربحية 
وف���ي مقدمتهم ش���ركات تأجير 

السيارات.
 ولم يتمكن السوق األميركي 
من حتقيق االنتعاش املتس���ارع 

 ديترويت � رويترز: تراجعت 
الواليات  مبيعات السيارات في 
املتحدة وأوروبا في أغس���طس 
الدع���م  انته���اء  مم���ا يعك���س 
احلكومي للمبيعات ويبرز حالة 
عدم اليقني بش���أن قوة انتعاش 
االقتص���اد األميرك���ي، واألرقام 
السيارات هي  الشهرية ملبيعات 
الواسعة  احد املؤشرات األولية 

النطاق لطلب املستهلكني.
 وسجلت أغلب شركات صناعة 
الكبرى تراجعا يزيد  السيارات 
على 10% في مبيعاتها في السوق 
األميركي في أغسطس وفي مقدمتها 
تويوتا موتور ك���ورب وهوندا 
اللتان س���جلتا تراجعا  موتور 
مبقدار الثلث عن املكاس���ب التي 
جاءت بفضل الدعم احلكومي في 

أغسطس 2009.
 وقال محللون ومس���ؤولون 
إن أرق���ام املبيع���ات األولية من 
شركات السيارات الكبرى تشير 
إلى مع���دل مبيعات في الواليات 
املتحدة عند حوالي 11.5 مليون 
سيارة على أساس سنوي، وميثل 
هذا ارتفاعا عن معدل 11.3 مليون 
سيارة املسجل في الربع الثاني 
وفي الوقت نفسه ميثل انخفاضا 
حادا عن معدل جتاوز ال� 14 مليون 
سيارة في أغسطس 2009 عندما 
أحدثت برامج احلكومة األميركية 
لدع���م املبيعات طف���رة قصيرة 

األمد.
 وس���جلت جن���رال موتورز 
-التي تستعد إلصدار طرح عام 
أولي لألسهم بهدف تقليل حصة 

قال الرئيس السابق لبنك ليمان براذرز 
الذي مثل انهياره ذروة األزمة املالية في 
سبتمبر 2008- إنه كان باإلمكان إنقاذ 
البنك، متهما اجلهات الرقابية بدفع البنك 

لإلفالس والفشل في تطويق األزمة. 
وفي شهادة له أمام جلنة التحقيق 
اخلاص���ة باألزمة املالية بعد عامني من 
انهيار البنك، ألقى ديك فولد باللوم على 
بنوك مثل بنك جي بي مورغان تشيز 
والتي طالب���ت مبليارات الدوالرات من 
أموال التأمني على قروض أعطيت لليمان 
براذرز قبل أن يطلب البنك احلماية من 

اإلفالس في سبتمبر 2008.
وأوض���ح أن مورغان س���تانلي أو 
غولدمان س���اكس لم يكن مبقدورهما 

االستمرار دون دعم حكومي.
لكن ممثل���ني ملجل���س االحتياطي 
االحت���ادي قالوا إنه ل���م يكن باإلمكان 
تقدمي األموال للبنك ألنه لم يكن بإمكانه 
تسديدها، وإن االحتياطي االحتادي سعى 
جاهدا ملنع انهيار البنك دون جدوى. وقال 
مستشار االحتياطي االحتادي توماس 
باكس���تر إن تقدمي القروض لليمان لم 

يكن ليوصل إلى نتيجة. 
من جانبه قال رئيس قسم املخاطر 
في بنك »جي بي مورغان« باري زوبولو 
إن البنك من الناحية احملاسبية البحتة 

كان مفلسا.
وجاءت الشهادات في وقت كشفت فيه 
جلنة التحقيق عن مئات من املستندات 
توضح بعض املالبسات التي أدت إلى 

انهيار البنك. 
وقال فيل أنغلي���دس رئيس جلنة 

التحقي���ق الت���ي ش���كلها الكونغرس 
ملعرفة أس���باب األزمة املالية إنه يبدو 
أنه كانت هناك سياس���ة متعمدة بعدم 

إنقاذ البنك.
وقال فولد إنه في عطلة نهاية األسبوع 
التي سبقت انهيار البنك وسع مجلس 
االحتياطي االحتادي تسهيالته للبنوك 
لالقتراض منه باستثناء ليمان، وأشار 
إلى أن تلك كانت فرصة ملساعدة البنك 
في الس���عي لبيع أصوله وتخفيف أثر 

األزمة التي حدثت بعد ذلك.
لكن جلسة االستماع التي دامت ست 
ساعات ونصف الساعة األربعاء لم تركز 
على املسؤولية التي يتحملها ليمان في 
سوء إدارته الستثماراته. كما لم تسلط 
الضوء على احليل التي استخدمها إلخفاء 

ديونه.
وتقول صحيفة نيويورك تاميز إن 
انهيار ليمان براذرز يقف ش���اهدا على 
أحد املواقف النادرة التي لم تتدخل فيها 
احلكومة بسرعة إلنقاذه. فقبل انهياره 
بستة أشهر فقط قدم مجلس االحتياطي 
االحتادي 29 مليار دوالر لتسهيل بيع بير 
ستيرنز جلي بي مورغان تشيز، كما قدم 
85 مليار دوالر بعد إعالن إفالس ليمان 
إلنقاذ مؤسسة أميركان إنترناشيونال 

غروب أي آي جي.
وبعد ذلك سهلت احلكومة لغولدمان 
ساكس ومورغان ستانلي التحول إلى 
شركات قابضة مما ساعد في استقرار 
أوضاعهما، وآخر خطوة للحكومة إلنقاذ 
القطاع املالي كانت برنامج شراء األصول 

املتعثرة وقوامه 700 مليار دوالر

عندما يصبح البحر صالحاً للزراعة 
باكولود � د.ب.أ: أدى تزايد العواصف الشديدة إلى جعل البحر 
أكثر تقلبا، كما تراجعت أس����ماكه، مما جعل الصياد الفلبيني 
أندرياس كاس����يبونغ يتحول إلى الزراعة، ولكنه ظل مع ذلك 
وفيا للبحر حيث اتخذ مزرعته من مياه البحر املقابلة جلزيرة 
مولوكابوك التي تبعد عدة كيلومترات شمال جزيرة نيجروس 

الفلبينية.
أقام كاسيبونغ 61 عاما في هذه املياه مزرعة لطحالب البحر 
مبساحة نصف هكتار. قام الفلبيني بتثبيت شباكه التي تنمو 
عليها الطحالب بقوائم في قاع البحر، وأكد كاسيبونغ أن هذه 
ال� »حديقة« أفضل بكثير من الصيد، ويضع الفلبيني محصول 
الطحالب على مس����احات من البوص ليجف، وعن جتربته في 
زراعة الطحالب في البحر قال كاسيبونغ: الطحالب تنمو دائما، 
أس����تطيع أن أثق في ذلك، كما أن عائدها ال يقل عن عشرة آالف 
بيسو شهريا )170 يورو( أي أكثر من موظف مجلس البلدية.

تستخدم هذه الطحالب في صناعة األواني البالستيكية مثل 
الدلو وحشو حفاظات األطفال وكذلك كمادة ملزجة تستخدم في 
صناعة الصلصة وحلويات األلبان، قال كاس����يبونغ إن الصيد 
أصبح صعبا بشكل متزايد وإن الصيد التجاري القادم من خارج 
الفلبني ومن داخلها أدى إلى نضوب األس����ماك في املياه، سواء 
كان هذا الصيد بالشباك أو بالديناميت أو بالسموم، فكل ذلك ال 

يجد رادعا في الفلبني من دون أي اعتبار للخسائر.
ه����ذا هو الوضع في معظم جزر الفلب����ني التي يصل عددها 
إلى سبعة آالف جزيرة، فمن الصعب مراقبة الساحل الفلبيني 
الذي ميتد 36 ألف كيلومتر، مما يؤدي إلى نتائج كارثية، تعالت 
نواقيس اخلطر، وهناك انفجار سكاني في الفلبني ذات األغلبية 
الكاثوليكية وذلك ألن الكنيس����ة حتظر استخدام وسائل منع 

احلمل مما جعل معظم األس����ر الفلبينية تتكون من خمسة أو 
ستة أفراد فأكثر، خاصة في املناطق الريفية.

ويعيش أكثر من 80% من سكان الفلبني البالغ عددهم نحو 
100 مليون نس����مة على البحر أو من البحر. وتعتبر األس����ماك 
وثمار البحر هي الغذاء الرئيس����ي في كل مكان تقريبا، فكيف 
ميكن إش����باع هؤالء الس����كان من البحر مع التراجع املس����تمر 

لثروات البحر.
لن يصبح ذلك ممكنا من دون بحر خال من األمراض سليم 
من العيوب. لذا ف����إن احلكومة الفلبينية أقامت مناطق حماية 
طبيعية داخل البحر وتسعى حلث السكان على ركوب املراكب 

والنزول بها للبحر لالعتناء به وحراسته بنفسها.
ويعتبر مشروع محمية »س����اجاي مارين ريسيرف« حول 
جزيرة مولوكابوك أحد املشروعات الرائدة في هذا االجتاه وتبلغ 
مس����احته نحو 32 ألف هكتار، ويبشر النجاح الذي حتقق في 

هذا املشروع بخير كثير.
وعن ذلك قال عالم األحياء الفلبيني ترينس داكليس: »ساهم 
أجدادنا في اإلساءة للبيئة، علينا أن ندفع ثمن أخطاء أجدادنا، 
علينا أن نق����دم التضحيات اآلن، ليس م����ن أجلنا بل من أجل 

أوالدنا«.
ويعمل الباحث الفلبيني لدى مؤسسة »جي تي زد« األملانية 
للتعاون التنم����وي والتي تدعم الفلبينيني ف����ي إدارة املناطق 
الساحلية بشكل يحقق عنصر االستدامة احليوية فيها، من الصعب 
مبكان إقناع الصيادين بأن ما كان يعود عليهم بدخل وفير في 
املاضي أصبح محظورا اآلن. واعترف اتيفونسو تابوتابو، أحد 
سكان جزيرة مولوكابوك البالغ من العمر39 عاما بأن الكثير من 
الصيادين في اجلزيرة كانوا يستخدمون الديناميت في الصيد 

ألنه كان مربحا للصيادين، ولكن هذه الطريقة كارثية للطبيعة 
حيث يتم خاللها إلقاء زجاجات مليئة باملتفجرات على أسراب 
األسماك التي تطفو نافقة على سطح املاء ليجمعها الصيادون، 
ويتم خالل ذلك تفجير الشعاب املرجانية وتسميم املياه وقتل 
جميع األس����ماك الصغيرة املوجودة في املنطقة، ولكن معظم 
سكان جزيرة ساجاي أصبحوا اآلن مشاركني في املسؤولية عن 
منع ه����ذه الكوارث وأصبحوا يدافعون عن محمياتهم البحرية 
ضد مواطنيهم الذين ال يريدون االستجابة لصوت العقل وضد 
املتسللني من خارج اجلزر. وأصبحت هناك أبراج مراقبة في البحر 
ودوريات بالقوارب التي يتجول بها سكان املنطقة من الصيادين 

للتأكد من االلتزام باللوائح الصارمة ملنع الصيد اجلائر.
وأوضح الصياد تابوتابو أنه أصبح يعي جيدا أنه من األفضل 
للس����كان أن تنتعش الثروة السمكية مرة أخرى »ولكن احلياة 

لم تصبح أبسط بهذه اللوائح«.
ومن بني الصيادين الذين غيروا نشاطهم بسبب أزمة األسماك 
أسوة مبواطنه كاسيبونغ الصياد ديونيسيو أبونغ )56 عاما( 
والذي يعيش في جزيرة مولوكابوك والذي أكد أنه لم ير بديال 
عن االجتاه لزراعة البحر، مضيفا: كانت الدنيا هنا وكأنها جنة 
ثم أصبح األمر أصعب من أن يستطيع الصيادون تدبير عيشهم 
بالصيد، ولكن اجلنة التزال موجودة في زرقة البحر وصفاء مائه 
وأشجار املاجنروف وفي أسراب األسماك الصغيرة املتفرقة هنا 
وهناك أصبح أبونغ اآلن يجمع األصداف مع زوجته، تكدس����ت 
هذه األصداف باألكوام أمام كوخ أبونغ الذي عكف على فصلها 
حسب احلجم ليصنع منها مظالت للمصابيح وزينة للجدران 
وزينة للمحالت في جزيرة س����يبو الس����ياحية املجاورة التي 

تعج باألجانب. 


