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خالل كلمة ألقاها بمناسبة مرور سنة على إفالس بنك ليمان براذرز

أوباما: األزمة المالية كانت نتيجة »قصور مشترك« لواشنطن ووول ستريت

باراك اوباما خالل القاء كلمته مبناسبة مرور عام على إندالع األزمة املالية امام كبار قادة النظام املالي وفي االطار مستعرضا خطط اإلصالح

إفالس »ليمان«  قبل عام أدى النهيار القطاع المالي
 نيويوركـ  ا.ف.پ: قبل عام متاما أدى افالس 
املصرف االستثماري األميركي الكبير »ليمان 
براذرز« الى انهيار النظام املالي العاملي وكان 
له وقع الصدمة على القطاع املالي الذي قررت 

الدولة التدخل ووضع يدها عليه. 
وأدت رغبة القطاع املالي االميركي التي ال 
حدود لها بتوظيف اموال تعتمد على القروض 
العقاريـــة غير اآلمنة التي يفترض ان تكون 
ارباحها هائلة، الى انهيار القطاع مع انهيار 
سوق العقارات واللجوء الى اجراءات تأميم.  
وأفلـــس ليمان براذرز بعدمـــا »تخلت« عنه 
السلطات االميركية التي تتحفظ على التدخل 
في النظام املصرفي بعد سابقة »بير ستيرنز« 
مصرف االعمال اآلخر الذي مت انقاذه في الربيع 
من االفالس عن طريق اعادة شرائه من قبل 

»جي بي مورغان« برعاية واشنطن.
 وصباح االثنني 15 ســـبتمبر 2008 فاجأ 
مصرف االعمال العالم بإشـــهار افالسه بعد 
عطلة نهاية اســـبوع شـــهدت مشاورات مع 
تيموثـــي غارتنر الـــذي كان حينذاك رئيس 
االحتياطـــي الفيدرالـــي لنيويـــورك وكبار 
املصرفيني ومسؤولي اخلزانة وهيئة ضبط 
البورصة. وسبب االعالن صدمة بشأن حجم 
االزمة املالية. وقال هيو جونسون احمللل في 

مجموعة »جونســـون الينغنت ادفايزرز« ان 
»االمر كان اكثر من مجرد تشـــاؤم او شعور 
باالحبـــاط لدى اجلميع«. وبعـــد ايام تخلى 
مصرفا غولدمان ساكس ومورغان ستانلي 
االميركيان لألعمال عـــن وضعهما ليصبحا 
شركتني مصرفيتني قابضتني من اجل احلصول 

على اموال عامة.
وفي غمرة هـــذه االحداث، ابتلع »جي بي 
مورغان تشيز« مصرف »واشنطن ميوتشوال« 
ليتجول الى واحد من الرابحني الرئيسيني من 

تعزيز القطاع املالي.
وأوجدت عملية الشـــراء االخيرة خاسرا 
كبيرا هو سيتي غروب الذي شهد عمليات اعادة 
رسملة متتالية من قبل الدولة بعدما هيمن 

حلوالى عقد على القطاع املصرفي العاملي.
وقد ضمنـــت الدولة 300 مليار دوالر من 
أصوله الهالكة مقابل حصولها على اغلبية في 

السيطرة عليه تبلغ نسبتها %36.
وكشف افالس ليمان براذرز ايضا اخطاء 
نظام الضبـــط واملراقبة املصرفية االميركية 
الذي مازال يعانـــي من ثغرات بعد عام على 
الرغم من مشروع االصالح الذي سعت اليه 
حكومة باراك اوباما. ومنذ ســـقوط ليمان، 

أفلس اكثر من 100 مصرف اميركي.

الحكومة األميركية تخطط لبيع 
حصتها في »سيتي غروب«

نيويورك ـ رويتـــرز: ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة اخلزانة 
األميركيـــة تخطط لبيع حصتها في مجموعة »ســـيتي غروب « 
والتـــي تبلغ حوالي الثلث )33%(، وتعتزم احلكومة امتام عملية 
البيع والتي من املتوقع أن تبدأ في اكتوبر خالل مدة تتراوح بني 

6 الى 8 أشهر.
ورفض املتحدث الرسمي للمجموعة التعليق، ولم تتلق وكالة 

رويترز تعليقا فوريا من وزارة اخلزانة األميركية.
ومتتلك احلكومة األميركية حوالي 7.7 مليارات سهم في مجموعة 

سيتي غروب بحصة تبلغ 33.6% من اجمالي اسهم الشركة.
ومن املتوقـــع، في حال امتام البيع، أن حتقق احلكومة أرباحا 

تقترب من 10 مليارات دوالر.
وكانت احلكومـــة األميركية قد حولت األســـهم املمتازة التي 
اســـتحوذت عليها في سيتي غروب من ضمن عملية إنقاذ البنك، 
إلى أسهم عادية مما دفع سهم املجموعة الى حتقيق مكاسب بنحو 

40% منذ ذلك احلني.

استمرار المباحثات للتوصل إلى اتفاق
 لترسيم حدود الحقول النفطية المشتركة

بغداد ـ أ.ش.أ: أكد مدير قســــم الشــــؤون القانونية والتجارية في دائرة العقود والتراخيص 
النفطية في وزارة النفط العراقية صباح الســــاعدي عدم التوصل إلى اتفاقيات واضحة املعالم 

حول ترسيم حدود احلقول النفطية املشتركة مع كل من إيران والكويت.
وقال الســــاعدي في تصريح خاص لراديو »ســــوا« األميركي امس ان الوزارة تسعى لتفعيل 
االتفاقيات مع دول اجلوار، مشــــيرا إلى قيام وفد رسمي عراقي بزيارة إلى إيران لبحث ترسيم 
احلقول املشــــتركة، مضيفا أن هناك جلنة أخرى تعمل أيضا مع اجلانب الكويتي حول الغرض 
ذاته.  وأضاف الساعدي أن وزارة النفط مستمرة في إعالن احلقول احلدودية املشتركة لالستثمار 
ضمــــن جولة التراخيــــص الثانية مثل حقل »مجنون« احلدودي مع إيــــران وحقل »البترة« في 

محافظة »واسط« وهو أيضا حقل حدودي مع إيران. 
وكان العراق دخل في مباحثات مع كل من إيران والكويت إلزالة اخلالف حول ترسيم احلقول 
النفطية والغازية املشــــتركة في بداية شهر يناير املاضي إال أن اخلروج بصيغة نهائية التفاقية 

موحدة لم تتم إلى اآلن.
ويأتي هذا في الوقت الذي فازت فيه شــــركتا »بريتش بتروليوم البريطانية« وشركة »نفط 
الصني الوطنية« بعقدي خدمة للعمل في حقل الرميلة املشترك بني العراق والكويت خالل جولة 

التراخيص األولى نهاية يونيو املاضي.

انكماش الثروة العالمية بنسبة 11.7% جراء األزمة 
عدد المليونيرات في العالم انخفض بنسبة 17.8% إلى 9 ماليين

نيويوركـ  رويترز: أظهرت دراسة أجرتها املجموعة 
االستشارية في بوســـطن ان الكساد العاملي في عام 
2008 أدى إلى أول انكماش عاملي لالصول التي تديرها 
شركات متخصصة في نحو عشر سنوات، كما كشفت 
الدراسة ان الثروة العاملية انخفضت بنسبة 11.7% إلى 

92.4 تريليون دوالر.
وأضافت الدراســـة، التي فحصت أصوال تديرها 
صناعة إدارة األصول، إن العودة ملســـتويات الثروة 
في عام 2007 ســـوف تستغرق 6 أعوام. وفي أميركا 
الشـــمالية كانت الواليات املتحـــدة االكثر تضررا اذ 
انخفض حجم الثروات لدى الشـــركات املتخصصة 
في إدارتها بنســـبة 21.8% إلـــى 29.3 تريليون دوالر 
ويرجع ذلك بصفة اساسية للخسائر التي منيت بها 

االستثمارات في األسهم في عام 2008.
كما أضيرت بشـــدة مراكز إدارة الثروة اخلارجية 
مثل سويسرا ومنطقة الكاريبي، حيث تراجع حجم 

االصـــول من 7.3 تريليونات دوالر في 2007 إلى 6.7 
تريليونات في 2008 بانخفاض بنسبة %8.

وقال بروس هولي الشـــريك والعضو املنتدب في 
مكتب املجموعة في نيويورك إن التراجع »قوض الثقة 

على نحو لم نشهده منذ فترة طويلة«.

توقعات مستقبلية

وتتوقع الدراســـة اال تعود االصول التي تديرها 
الشركات املتخصصة في هذا املجال ملستواها في عام 
2007 أي عند 108.5 تريليونات دوالر حتى عام 2013، 
وسجلت االصول التي تديرها شركات متخصصة في 
اوروبا زيادة طفيفة وبلغ حجمها 32.7 تريليون دوالر 
لتصبـــح اغنى منطقة في العالم متفوقة على أميركا 
الشـــمالية، غير ان اجمالي حجم الثروة في املنطقة 

انخفض %5.8. 
وكانت أميركا الالتينية املنطقة الوحيدة التي سجلت 

زيادة في االصول التي تديرها شـــركات املتخصصة 
وارتفعت 3% مـــن 2.4 تريليون دوالر في عام 2007 

إلى 2.5 تريليون في 2008.

التراجع االقتصادي

كما أضر التراجع االقتصادي بشدة مبليونيرات قاموا 
باستثمارات تنطوي على مخاطرة خالل فترة االزدهار 
االقتصادي. وكشفت الدراسة ان عدد املليونيرات في 

العالم انكمش بنسبة 17.8% إلى 9 ماليني.
وكانـــت اوروبا والواليات املتحدة االكثر تأثرا في 
هذا الصدد إذ انخفض عدد املليونيرات بنســـبة %22 
واليزال هناك 3.9 ماليني مليونير في الواليات املتحدة 
وهو أعلى رقم في العالم. ويوجد في سنغافورة أعلى 
كثافة للمليونيرات عند 8.5% من السكان، وفي سويسرا 
تصل النسبة إلى 6.6% والكويت 5.1% واالمارات %4.5 

والواليات املتحدة %3.5.

اليورو قرب أعلى مستوياته
أمام الدوالر في التعامالت اآلسيوية

ســـيدني ـ رويترز: قفز اليورو في التعامالت اآلســـيوية امس 
مقتربا من أعلى مســـتوياته هذا العام أمام الدوالر مدعوما بتزايد 
احلديث عن اجتاه بنوك مركزية آسيوية لشراء العملة األوروبية 
املوحـــدة واالبتعاد عن الدوالرات االميركيـــة. ومن ناحية أخرى، 
تلقى العمـــالت املرتفعة العائد مثل الدوالر االســـترالي والدوالر 
النيوزيلندي دعما من صعود األســـهم والسلع األولية واستعادت 
بعض خســـائرها التي منيت بها في اليوم السابق. وصعد اليورو 
إلى 1.4635 دوالر من 1.4618 في أواخر املعامالت في سوق نيويورك 
الليلة املاضية بعد ان سجل يوم االثنني مستوى مرتفعا جديدا هذا 

العام بلغ 1.4652 دوالر.
وأمام العملة اليابانية سجل الدوالر في التعامالت اآلسيوية 91.02 

ينا مقارنة مع 90.94 ينا في اواخر التعامالت في نيويورك.
ولم يظهـــر الني رد فعل يذكر على تقارير لوســـائل إعالم بأن 
رئيس الوزراء الياباني اجلديد يوكيـــو هاتوياما اختار البرملاني 
هيروهيسا فوجي ليكون وزير املالية القادم. ولفوجي خبرة 20 عاما 
في وزارة املالية ومن املرجح أن يهدئ تعيينه مخاوف املستثمرين 
من أن احلكومة اجلديدة ســـتزيد دينا عاما متضخما بالفعل. كما 
ارتفع ســـعر الدوالر أمام الني امس مبتعدا عن أدنى مستوياته في 
7 أشهر وســـط عمليات تغطية مراكز مكشـــوفة في حني يترقب 
املســـتثمرون بيانات أميركية هذا األســـبوع قد حتدد اجتاه سعر 

الدوالر في األجل القصير.

فرنسا تمنح بطاقات إقامة 10 سنوات لكبار 
المستثمرين األجانب لمساهمتهم االقتصادية

النفط يستقر تحت 69 دوالرًا للبرميل
وأوپيك تتوقع انتعاشًا اقتصاديًا بطيئًا

باريسـ  أ.ش.أ: قررت احلكومة 
الفرنسية منح بطاقات إقامة ملدة 10 
سنوات لكبار املستثمرين األجانب 
الذين يقدمون إسهامات اقتصادية 
متميزة في فرنسا، تؤدي إلى خلق 
أو احلفاظ على ما ال يقل عن 50 
فرصة عمل في فرنسا أو يقومون 
باستثمار ما ال يقل عن 10 ماليني 

يورو داخل البالد.
اإلقامة  ويشترط ملنح بطاقة 
طويلة املدى ان يسهم املستثمر 
بصورة شــــخصية أو من خالل 
شركة يديرها أو ميتلك على األقل 
30% من رأسمالها، في تقدمي هذه 

االستثمارات في فرنسا.
وقد نشر هذا القرار امس في 
اجلريدة الرســــمية، ويعد القرار 
وسيلة لزيادة الهجرة واإلقامة في 
فرنسا ألسباب اقتصادية تسهم 

في زيادة االستثمارات األجنبية 
وخلق املزيد من فرص العمل في 
فرنســــا أو احلفاظ على وظائف 

رمبا تكون مهددة باإللغاء.
من جهة اخرى، تخطط فرنسا 
إلنتاج قطارات شحن فائقة السرعة 
في مشروع تتراوح كلفته بني 5 

و7 مليارات يورو.
وذكرت صحيفة »لو فيغارو« 
امــــس أن جيوم بيبي  الصادرة 
الســــكك احلديدية  رئيس هيئة 
الوطنية الفرنسية يناقش اخلطة 

مع احلكومة الفرنسية.
وكانت هيئة السكك احلديدية 
قد سجلت خالل النصف األول من 
العام احلالي خسائر تقدر بنحو 
نصف مليار يورو أغلبها يرجع 

إلى قطاع الشحن بالقطارات.
وفي الوقت الــــذي ميثل فيه 

الشــــحن بالقطارات في فرنســــا 
نسبة 6% من قيمة املبيعات، إال 
أنه تســــبب وحده خالل النصف 
األول من العام في خسائر تقدر 

بنحو 496 مليون يورو.
وبلغ حجم املساعدات احلكومية 
للهيئة منــــذ عام 2003 نحو 3.5 
مليارات يورو لم تخصص منها أي 

مبالغ لتطوير قطاع الشحن.
وتشــــمل اخلطة بناء خطوط 
سكك حديدية سريعة مخصصة 
للشحن فقط مع نقل الشاحنات 
على منت القطارات، كما يحدث اآلن 
على خط لوكسمبورغ بربنيان.

وباإلضافــــة إلى ذلك ســــيتم 
تعديل نظام املوانئ، بحيث يتم 
الشحن مباشــــرة من السفن إلى 
قطارات الشحن مثلما احلال في 

ميناء روتردام الهولندي.

سنغافورةـ  رويترز:  استقرت 
النفط للعقود اآلجلة  اســـعار 
حول مستويات حتت 69 دوالرا 
للبرميل في التعامالت اآلسيوية 
امس مع صعود االسهم اآلسيوية 
بينما ساعد هبوط الدوالر امام 
اليورو في تعويض املخاوف من 
زيادة في املخزونات قبل موسم 

اخلريف في الواليات املتحدة.
وتراجـــع اخلـــام االميركي 
اخلفيف للعقود تسليم اكتوبر 
13 سنتا إلى 68.73 دوالر للبرميل 
بعد ان أنهى جلسة التعامالت في 
بورصة ناميكس بنيويورك امس 

االول منخفضا 43 سنتا.
القياس  وانخفـــض خـــام 
األوروبي مزيج برنت 22 سنتا 
إلـــى 67.22 دوالر للبرميـــل. 

إلى أكثر  النفط  وقفزت اسعار 
من الضعفني من أدنى مستوى 
البالـــغ 32.70  العام  لها هـــذا 
دوالرا الذي كانت هوت اليه في 
العشرين من يناير لكنها مازالت 
منخفضة 53% عن أعلى مستوى 
لها على االطالق البالغ اكثر من 
147 دوالرا الذي قفزت اليه في 
يوليو 2008. وفشل السوق هذا 
العام في تخطى مســـتوى 75 
دوالرا الذي سجله في اخلامس 

والعشرين من أغسطس.
من جهة أخرى، قالت أوپيك 
امس إن الدالئل على االنتعاش 
العاملـــي بدأت في  االقتصادي 
الظهور لكن االنتعاش سيكون 

بطيئا وتدريجيا.
وتركت منظمة البلدان املصدرة 

للبتـــرول )أوپيـــك( توقعاتها 
للطلـــب العاملي على النفط في 
عـــام 2010 دون تغيير. وقالت 
املنظمة في تقريرها الشهري إن 
من املتوقع أن ينخفض الطلب 
العاملي على النفط 1.56 مليون 
برميل يوميا في عام 2009 قبل 
ان يرتفع 500 الف برميل يوميا 

في 2010.
وأضافت أوپيك ان االمدادات 
مـــن خـــارج أوپيك ســـترتفع 
مبقـــدار 420 الف برميل يوميا 
في 2010 مدعومة بزيادة االنتاج 
من الواليات املتحدة وروســـيا 
والنرويج واذربيجان وتعديل 
بيانات سابقة. وهذا أقل بنحو 
100 الـــف برميـــل يوميـــا من 

التوقعات السابقة. 

في وول ستريت ان يعودوا الى 
املجازفة بدون اي اعتبار للنتائج، 
وان يتوقعوا فـــي املرة املقبلة 
ان يحميهـــم دافعـــو الضرائب 

األميركيون من االنهيار«.
الرئيـــس األميركي  وطالب 
مـــرة جديدة بـ»قواعد ســـلوك 
صارمة حتمينا مما عشناه من 
مخاطر تهدد النظام برمته، وذكر 
باالقتراحات املفصلة التي قدمتها 
ادارته في يونيو لوضع حد لنقاط 
الضعف في نظام يهدد فيه اي 
خلل في إحدى مكوناته باالنتشار 
الى املكونات األخرى«. وتنص 
االقتراحات علـــى تعزيز نظام 

الرقابة التي ميارسها االحتياطي 
الفدرالي على املؤسسات املالية 
الكبرى، وانشـــاء هيئة تسمح 
لـــالدارة بوضـــع يدهـــا على 
مؤسسات كبرى تواجه مأزقا، 
كما تتضمن االقتراحات انشاء 
وكالة جديدة حلماية املستهلكني 
القروض  تتولى اإلشراف على 

العقارية وعلى االستهالك.
 وحض اوباما وول ستريت 
على زيادة الشــــفافية ومكافأة 
الرؤية البعيدة املدى بدل السعي 
الــــى األرباح الســــهلة واآلنية، 
وعــــدم االنتظــــار حتى يصدر 
البرملانيون األميركيون قوانني 

بهذا الصدد، وفي تنازل واضح 
لشــــركاء الواليات املتحدة، لم 
اوباما باإلشارة بإصبع  يكتف 
االتهام الى أوساط املال بل قال 
ان »قصورا مشــــتركا في حس 
املسؤولية في واشنطن ووول 
ستريت وفي اميركا برمتها هو 
الــــذي قادنا الى شــــفير انهيار 
نظامنا املالي قبل سنة«. ونفى 
اوباما تهم احلمائية املوجهة اليه 
في خضم املعركة اجلارية مع 
الصني حول احلقوق اجلمركية 
التــــي فرضها علــــى االطارات 
الصينيــــة الصنــــع، مؤكدا في 
الوقت نفسه حرصه على تنفيذ 

التجاريــــة املوقعة،  االتفاقات 
اوباما من »االساسي«  واعتبر 
تطبيق سياسة لتنمية التجارة 
العاملية. لكنه حذر من ان »اي 
نظام جتاري لن يكون مجديا ان 
لم نطبق االتفاقات التجارية«، 
وقال انه حني يتم فرض حقوق 
جمركية جديدة على االطارات 
الصينيــــة الصنــــع، »فاننا ال 
او  نتصرف بدافع االســــتفزاز 
نشر حمائية ســــتنقلب ضدنا 
حتما، بل نفعل ذلك الن تطبيق 
التجارية يندرج في  االتفاقات 
اطار احلفاظ على نظام جتاري 

منفتح وحر«.

نيويـــورك- وكاالت: جـــدد 
الرئيـــس األميركي باراك اوباما 
حملته من اجـــل إصالح قواعد 
املالي فحمل بشدة على  النظام 
قادة وول ستريت الذين يرتكبون 
»جتـــاوزات غيـــر منضبطة« 
العبر  ويرفضون اســـتخالص 
من االزمة. وقال اوباما في كلمة 
القاها أمس االول بعد سنة على 
افالس مصرف األعمال املرموق 
ليمان براذرز والذي كان له وقع 
الصاعقة على االقتصاد األميركي 
برمتـــه »ان البعض في القطاع 
املالي يخطئون لالسف في قراءة 

املرحلة الراهنة«.
أمام بعض  وأوضح متحدثا 
كبار قادة النظام املالي »بدل ان 
انهيار  العبر من  يســـتخلصوا 
ليمان واألزمة التي لم يخرجوا 
منها بعد، فهم يختارون جتاهلها« 
معتبرا انهم »اذ يفعلون ذلك فهم 
ال يجازفون بانفســـهم فقط، بل 
بأمتنا«، مشيرا الى ان العديد من 
مصارف وول ستريت واملؤسسات 
املالية تلقت مساعدات حكومية 
ضخمة اقتطعت من أموال دافعي 
الضرائب. وتابع »لذلك أريدهم 
ان يســـمعوني جيدا: لن نعود 
الى فترة التصرفـــات املتهورة 
والتجاوزات غير املنضبطة التي 
كانت في صلب هذه االزمة، حيث 
الكثيـــرون يعملون بدافع  كان 
اجلشع للحصول على صفقات 

سريعة وعالوات مرتفعة«.
القدمية  وقال »ان األساليب 
التي قادت الى هذه االزمة ال ميكن 
ان تستمر.. لن يسمح بان يتكرر 
التاريخ«، وحذر »ال ميكن لهؤالء 


