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أوباما يترأس مجموعة العشرين وسط مطالب األميركيين وتطلعات حلفائه
واشـــنطن ـ أ.ف.پ ـ كونا: 
الرئيـــس األميركي  يتـــرأس 
باراك اوباما هذا االسبوع اول 
قمة دولية له مواجها تيارين 
متناقضـــن، االول يتمثل في 
مطالـــب األميركيـــن والثاني 
الغربين  في تطلعات حلفائه 
ملواجهـــة االزمـــة االقتصادية 

العاملية.

بعد ثمانية أشهر

فبعـــد ثمانية أشـــهر على 
تسلمه منصبه، يستقبل الرئيس 
االميركـــي اخلميس واجلمعة 
املقبلن في مدينة بيتســـبرغ 
)شرق( قادة مجموعة العشرين 
الذين ميثلون اكبر اقتصادات 
العالم، لكـــن اوباما اليوم هو 
غير اوباما الذي دخل الساحة 
العريض  البـــاب  الدولية من 
في ابريـــل الفائت خالل القمة 
السابقة ملجموعة العشرين التي 
استضافتها لندن. يومها، كان 
اكثر مـــن 60% من االميركين 

يؤيدون رئيسهم اجلديد.

معارضة شديدة

اكثر  لكنه خســـر مـــذذاك 
من عشـــر نقاط فـــي غالبية 
الرأي، والواقع  اســـتطالعات 
الكبرى الصالح  ان مشاريعه 
الواليـــات املتحـــدة تصطدم 
مبعارضة شـــديدة الى درجة 
اتهامه بالكذب خالل إلقائه خطابا 
في الكونغـــرس، وبعض هذه 
االصالحات يتصل بشكل مباشر 
الدولية ومجموعة  بالعالقات 
العشـــرين، على غرار القواعد 

بشـــكل كبيـــر علـــى هـــذا 
املشروع.

لكنه لن يكون قادرا طوال 
املقبل على مواصلة  االسبوع 
الدفاع عنه كما فعل في األسابيع 
املاضية، بسبب انعقاد اجلمعية 
العامـــة لالمم املتحـــدة وقمة 
ان  العشـــرين، غير  مجموعة 
اجلدل الذي يثيره هذا املشروع 

لن يتوقف.
واعتبر اخلبير جون الترمان 
ان لهذه القضية تداعيات دولية. 
فالقادة االجانب يرصدون هذا 
اجلدل ملعرفة ما اذا كان اوباما 
»رئيسا يفي بالتزاماته ام مجرد 
رئيس ميكن الوقوف في وجهه 

من دون عواقب«.

أسباب »األزمة«

من جهة أخرى حث رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي غوردن 
براون نظـــراءه قادة مجموعة 
العشرين على ضرورة التركيز 
علـــى معاجلة اســـباب االزمة 
العاملية وتقدمي  االقتصاديـــة 
كل سبل الدعم الالزمة لتجاوز 

اثارها.
وقال براون في حديث إذاعي 
ان جميع شعوب العالم تنتظر 
بفارغ الصبر ما ستتمخض عن 
القمة من قرارات لدعم االقتصاد 
العاملـــي، مضيفا »يجب علينا 
اال نتوقـــف عن تقـــدمي الدعم 
واملساندة لشعوبنا«، مشيرا 
الى أن »هناك العديد من االفراد 
الذين اليزالون يفقدون وظائفهم 
ويتوقعون منا عدم خذالنهم 

والتخلي عنهم«.

حد لسياسات النهوض.
والواقع ان تضارب املصالح 
مـــع الواليات املتحـــدة ليس 
محصـــورا فـــي األوروبين، 
فرئيس الوزراء الكندي ستيفن 
هاربر اعرب اخيرا امام اوباما 
عن قلقه حيال اجراءات تشتمل 
عليها خطة ضخمة للنهوض 
وتهدف الى حماية الشـــركات 

األميركية.

زيادة الرسوم الجمركية

وفيمـــا تســـتعد مجموعة 
العشـــرين لبحـــث موضوع 
احلمائية في قمتها، تسبب اوباما 
في خالف جتاري عبر زيادته 
الرسوم اجلمركية على الواردات 
من االطارات الصينية الصنع، 
واعتبر هذا القرار مكافأة الحتاد 
الواليات املتحدة  النقابات في 
الذي اعلن تأييده ملشروع اوباما 

اصالح النظام الصحي. 
الرئيس االميركي  ويراهن 

اجلديدة للنظام املالي او مشروع 
التصدي للتبدل املناخي.

قواعد مالية جديدة

وفي خطاب أخير، دعا اوباما 
الى تبني قواعد مالية جديدة 
وفاعلة قبل نهاية العام، واكد 
العام االميركي  الرأي  مخاطبا 
املستاء من العالوات املصرفية 
والرأي العام الدولي الذي مييل 
الى حتميل أميركا مســـؤولية 
كاملة عن االزمة، ان الواليات 
املتحدة أخفقت في االضطالع 

بدورها.

سلوكيات مرتجلة

وشدد على انه لن يقبل بعد 
الى »ســـلوكيات  اليوم عودة 
مرجتلة« والـــى »مبالغات في 
منأى من الرقابة«، لكن الرئيس 
االميركي اليزال يرفض حتديد 
سقف للعالوات املصرفية الذي 
يطالب بـــه األوروبيون، واقر 

أيضا بان إصالح النظام املالي 
يصطدم بعدم مرونة سوق وول 
التي يرفض بعض  ســـتريت 

أقطابها اخذ عبر من االزمة.

من هذه اجلبهات«، ووســـط 
مخاوف من نهوض اقتصادي 
بالغ الهشاشـــة، وفي وقت قد 
تناهز فيه نســـبة البطالة في 

الباحثة السياسية  وقالت 
هيثر كونلي ان »القلق يتصاعد 
في اوروبا حيال عدم قدرة ادارة 
اوباما على التحرك عند كثير 

الواليات املتحدة 10%، سيضطر 
اوباما الـــى الوقوف في وجه 
املستشـــارة األملانيـــة انغيال 
التي تدفع نحو وضع  ميركل 

رئيس الوزراء البريطاني يحث القادة على ضرورة تقديم الدعم الالزم لتجاوز آثار األزمة

جانب من اجتماعات مجموعة العشرين املاضية

رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الرئيس األميركي باراك أوباما

توسعات مرتقبة لشركة مصر للطيران

مقر بنك كريدي سويس

ماليزيا: ننظر لمصر كبوابة ألفريقيا وأوروبا

مدير عام منظمة العمل العربية يشيد  
بجهود مصر في مواجهة آثار األزمة 

»مصر للطيران« توّقع اتفاقية قرض بقيمة 
191 مليون دوالر مع بنكين أميركيين

القاهــــرةـ  أ.ش.أ: أكد امللحق التجاري لســــفارة 
ماليزيا بالقاهرة أحمد ترميزي أن بالده تنظر ملصر 
باعتبارها بوابة الفريقيا وأوروبا في ظل االتفاقيات 
املتنوعة املوقعة مع دول املنطقتن والتي ميكن أن 
تستغلها كواالملبور لتوزيع منتجاتها في املنطقتن 
مستغلة اإلعفاءات اجلمركية. وقال ترميزي إن حجم 
االستثمارات بن مصر وماليزيا محدود للغاية حيث 
تتركز االستثمارات املاليزية هنا في شركة »بتروناس« 
التــــي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، 
متوقعا أن تكون مصر خالل خمســــة أعوام واحدة 
من أفضل أماكن االستثمار بالنسبة ملاليزيا، حيث 
تتميز بالعمالة الرخيصة نسبيا واالستقرار السياسي 

واالقتصادي مما يشجع على جذب االستثمارات.
ودعا امللحق التجاري لسفارة ماليزيا الشركات 
املصريــــة لزيارة ماليزيا لبحث فرص االســــتثمار 
هناك أيضا، موضحــــا أن العائق الوحيد قد يكون 
بعد املسافة التي من املمكن أن متنع رجال األعمال 

من التحرك في هذا االجتاه، وأشار إلى أنه في إطار 
تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بن البلدين 
مــــن املقرر أن يقوم وزير االقتصاد املاليزي بزيارة 
للقاهرة الشهر املقبل على رأس وفد من حوالي 25 
رجل أعمال يلتقي خاللها مع م.رشيد محمد رشيد 
وزير التجارة والصناعة، ود.محمود محيي الدين 
وزير االستثمار لبحث سبل ومجاالت التعاون بن 
اجلانبن، موضحا أن آخر زيارة من هذا النوع كانت 
من قبل وزير التجارة الدولية عام 2006 مما يؤكد 

ضرورة جتديد العالقات.
وأوضح ترميزي أن قطاعــــي البناء واخلدمات 
الصحية من أكثر القطاعات التي ميكنها أن جتذب 
الشركات املاليزية، مشــــيرا إلى أنه على الرغم من 
وجود شــــركات بناء قوية فــــي مصر إال أن اخلبرة 
املاليزية في هذا املجال ميكن أن تكمل قوتها، حيث 
تنتشــــر الشركات املاليزية في العديد من املشاريع 

اخلليج وتهدف إلى الدخول ملصر.

القاهرة ـ أ.ش.أ: أشــــاد مدير عام منظمة العمل 
العربية د.أحمد لقمان بجهــــود مصر في اإلصالح 
االقتصادي واإلجراءات التي اتخذتها في مواجهة آثار 
األزمة االقتصادية العاملية. وأضاف لقمان ان مشروع 
خطة املنظمة للعامن 2011 و2012 سيتم عرضه على 
مجلس إدارة املنظمة التي ستعقد اجتماعها في شهر 
أكتوبر املقبل ملناقشته ودراسته متهيدا لرفعها الى 

املؤمتر العام في دورته الـ )37( لعام 2010.

وذكر أن اجتماعات جلنة اخلطة واملوازنة التابعة 
ملنظمــــة العمل العربية تناولــــت وضع خطة عمل 
املنظمة للعامن 2011 و2012 على املستوين القطري 
والقومي، وذلك استنادا لعدة عوامل يأتي في مقدمتها 
آراء ومقترحات ومالحظات أطراف اإلنتاج الثالثة في 
الدول العربية والتزامات املنظمة مع شركائها على 
املستوين العربي والدولي، باإلضافة إلى توجهاتها 

املستقبلية وأولويات عملها خالل الفترة املقبلة.

وقعت شركة مصر للطيران 
وبنـــكا جـــي بـــي مورجـــان 
والصادرات والواردات األميركين 
اتفاقية قرض وضمان بقيمة 191 
مليون دوالر لتمويل شراء 5 
طائرات بوينغ 737-800 ومن 
املقرر ان يتم تسلم كل الطائرات 

خالل الشهرين املقبلن.
ووفقا ملـــا أوردته صحيفة 
إماراتية، أشار املستشار الفني 
لرئيس شركة مصر للطيران 
م.محمد حسن الى ان الشركة 
تخطط لشراء 8 طائرات جديدة 
من شركة بوينغ بعد االنتهاء 
مـــن هـــذه الصفقـــة لتعزيز 
خطتها التوسعية بعد افتتاح 
القاهرة  الثالث في مطار  املمر 
اجلديد الذي يتســـع لنحو 14 
مليون مسافر سنويا، وأشار 
الى ان املفاوضات بن بنك جي 
بي مورجـــان وبنك الصادرات 
والواردات األميركي استغرقت 

7 أشهر.
مضيفـــا ان هـــذه الصفقة 

أبرمها البنك مع الشركة.
وقال هوبكبرج ان الغرض 
من متويل البنك لهذه الصفقة 
هو مساندة الشركات األميركية 
مثل شركة بوينغ إلبرام صفقات 
في منطقة الشـــرق األوســـط 
العالم  واألسواق الصاعدة في 
وخلق مزيـــد من فرص العمل 

في االقتصاد األميركي.

ستمكن شركة مصر للطيران من 
االنضمام الى حتالف ستار، وهو 
الطيران  احتاد عاملي لشركات 
الكبيرة، وأوضح فريد هوبكبرج 
رئيس بنك الصادرات والواردات 
األميركي ان هذه الصفقة تعد 
أول صفقة بن البنك وشـــركة 
مصر للطيران بعد توقف دام 25 
عاما منذ الصفقة األخيرة التي 

في ظل االتفاقيات المتنوعة الموقعة مع دول المنطقتين

لشراء 5 طائرات بوينغ وتخطط لشراء 8 طائرات أخرى

»صندوق النقد« ال يرى ما يستدعي 
مساعدة تركيا في الوقت الحالي

»كريدي سويس«: مازلنا نجتذب 
عمالة متميزة رغم األزمة

زيوريخ ـ رويترز: نقلت صحيفة سويســـرية عن برادي دوجان 
الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس قوله إن البنك مازال يجتذب 

عمالة متميزة رغم األزمة القائمة.
ورغم تسجيله خسائر كبيرة عام 2008 متكن »كريدي سويس« 
من تخطي أزمة الرهن العقاري دون مساعدة حكومية بل وخرج منها 
كواحـــد من أفضل بنوك العالم من حيث رأس املال، ونقلت صحيفة 
إن.زد.زد ام سونتاج عن دوجان قوله »حتى خالل األزمة كنا محل عمل 
شديد اجلذب للعمالة. متكنا من االحتفاظ بعاملينا بل واجتذبنا مزيدا 

من املوظفن دون أن نضطر إلعطائهم ضمانات طويلة األمد«.
وأضاف »يحب الناس العمل لدينا وميكننا أيضا أن نعرض عليهم 
مزايـــا غير نقدية، ومن املتوقع أن تناقش قمة مجموعة العشـــرين 
التي ستعقد في بيتسبرغ يومي 24 و25 سبتمبر كيفية تنظيم منح 

العالوات واحلوافز املالية للعاملن في البنوك.
وتبحـــث اجلهات التنظيمية في سويســـرا بالفعل قواعد جديدة 
لتنظيم عملية تعويض املصرفين لكنها ال تعتزم وضع سقف أعلى 
للمنح املالية، ووضع »كريدي سويس« هذا العام هيكل تعويضات 
جديدا اشـــتمل على التخلي عن جزء من أصول البنك غير السائلة 

للعاملن فيه.
وقال دوجان إن قيمة هذه األصول كانت 686 مليون فرنك سويسري 
ما يعادل 665.4 مليون دوالر لدى تطبيق النظام لكنها زادت بنسبة 

18% خالل الشهور الستة املاضية.

أنقـــرة ـ رويترز: نقلت صحف تركية عـــن مدير صندوق النقد 
الدولي دومينيك ســـتراوس كان قوله إنه ال يرى اآلن ما يستدعي 

إبرام اتفاق يعطي الصندوق مبقتضاه قرضا لتركيا.
وجتري تركيـــا مفاوضات مع الصندوق منذ انقضاء أجل اتفاق 
سابق حجمه عشرة مليارات دوالر في مايو 2008، وتترقب األسواق 
احمللية التوصل التفاق جديد ملساعدة البالد على التخلص من آثار 

األزمة االقتصادية العاملية.
وقال ســـتراوس كان لصحف تركية في تصريحات أدلى بها في 
واشنطن »تركيا اقتصاد نام في الوقت الراهن لكنها ستكون سريعا 
اقتصادا متطورا وقويا، ما من دالئل على أن االقتصاد التركي يحتاج 
ملســـاعدة في الفترة احلالية، وإذا احتاجت تركيا عونا من صندوق 

النقد الدولي في املستقبل فسيسرنا أن نقدم ذلك العون«.
جتدر االشـــارة الى أن وزير االقتصاد التركي علي باباجان قال 
ملجموعة من املســـتثمرين في لندن إن بالده تفضل أن يكون هناك 
ترتيـــب جاهز في أي وقت مع صنـــدوق النقد الدولي إن أمكن ذلك 

لكنه قال إن عدم التوصل التفاق لن يكون نهاية العالم.
وأجرت تركيا تعديالت قوية على أهدافها للنمو وامليزانية يوم 
األربعاء املاضي في إطار خطة مدتها ثالثة أعوام تستهدف استعادة 
ثقة املستثمرين، ويقول اقتصاديون إنه ليس واضحا كيف ستتمكن 
تركيا من حتقيق أهدافها املعلنة وكيف ستمول خطة العودة للنمو 

دون متويل من صندوق النقد الدولي.

البنك تخطى أزمة الرهن العقاري دون مساعدة حكومية

بوادر االنتعاش االقتصادي بدأت تلوح في األفق 
والتكهنات اختلفت على سيناريوهاته

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: تطرح سيناريوهات 
كثيرة ومتباينة حول الشكل الذي سيتخذه 
انتعاش االقتصاد العاملي، تتفاوت بحســــب 
تفاوت مستوى التفاؤل، واألمر الوحيد املؤكد 
هو توقيت االنتعاش، إذ يجمع الكل على ان 

بوادره بدأت تلوح.
وقال اخلبير االقتصادي في شركة ويلز 
فارغو لالستشارات جاي برايسون »شهدنا 
خلال معمما في االقتصاد العاملي ولدينا اآلن 
انتعاشا معمما، لكن السؤال املطروح يتناول 
مدى استدامة هذا االنتعاش«، وتدور التكهنات 
بن خبراء االقتصاد حول مسار النمو العاملي 

خالل الفصول املقبلة.
من جانبه قال الرئيس الســــابق للقســــم 
االقتصــــادي في صندوق النقد الدولي مايكل 
موسى »ان مسار االنكماش الذي يليه انتعاش 
مازال املسار االول املرجح«، وأسند موسى هذا 
التكهن الى قاعدة زارنوفيتس، باسم االستاذ 
في جامعة شيكاغو الذي استخلص من دراسة 
الدورات االقتصادية عبر التاريخ ان االنكماش 
الكبير يليه انتعاش قــــوي، وهو ال يرى ان 
االزمة احلالية تختلف بشــــكل جوهري عن 
األزمات الســــابقة. وما يعزز هذا الطرح رفع 
توقعات املصارف املركزية ومنها البنك املركزي 
االوروبي الذي كان يتوقع مطلع سبتمبر منوا 
بنســــبة 0.3% في منطقة اليورو خالل العام 
2010، واالحتياطي الفيدرالي الذي توقع في 15 
يوليو ارتفاعا في النمو بنسبة تتراوح بن 2.1 

و3.3% العام املقبل في الواليات املتحدة.
غيــــر ان البعض يرى ان هــــذه الفرضية 
حيث تبقــــى معدالت الفائدة متدنية ما يدفع 
املستهلكن الى زيادة انفاقهم والشركات على 
رفع اســــتثماراتها، غير واقعية ومسرفة في 
التفاؤل، ومن الفرضيات األخرى املطروحة ان 
يسجل االقتصاد في املرحلة االولى انتعاشا 
يعوض فيه عما خسره خالل االزمة، ثم يتالشى 

اندفاعه.

وترجح مديرة استراتيجية االستثمار في 
شركة تشالز شواب للسمسرة ليز آن سوندرز 
هذا السيناريو حيث تسجل مرحلة منو يليها 
»تباطؤ ال يتبع بالضرورة خطا مستويا، ولكن 
يصعب فيه احلفاظ على هذا الدفع« في النمو، 
ويقوم هذا الســــيناريو على فرضية تراجع 
قدرات النمو، لكنها تنطبق على الدول الغنية 

اكثر منها على دول العالم األخرى.
وأســــوأ التوقعات بالنســــبة لهذه الدول 
الغنيــــة تتحدث عن انتعاش بطيء جدا على 
غرار ما يسجل في اليابان منذ عشرين عاما، 
اما الفكرة األكثر شــــيوعا، فهي فرضية أزمة 
تليها فترة من الركود والشــــلل االقتصادي 
تؤخر االنتعاش. وتقوم هذه التوقعات على 
ان الوظائف الضائعة التي تراكمت خالل االزمة 
احلالية تشكل عبئا سيلقي بثقله على االقتصاد 

العاملي لفترة طويلة.
واوضح بول كروغمان احلائز على جائزة 
نوبل لالقتصاد في نهاية أغســــطس انه »في 
2001-2003، واصل سوق الوظائف التدهور 
لفترة سنة ونصف بعد استئناف منو اجمالي 
الناجت الداخلــــي، مضيفا أن املرحلة الصعبة 
ميكن بســــهولة ان تستغرق وقتا اطول هذه 

املرة«.
وحتدث آخرون عن »انتعاش وفق مرحلتي 
تراجع« بحســـب تعبير احد االقتصادين 
الذين اشتهروا في االزمة نوريال روبيني. 
وبعدما كان روبيني توقع السيناريو السابق 
حيث تلي فترة من الشلل والركود مرحلة 
االزمة قبل تسجيل انتعاش، قال لصحيفة 
فايننشال تاميز انه بات يرى »خطرا متزايدا« 
في حصول انكماش على فترتن، وقد تنتج 
الفترة الثانية من االنكماش عن فائض الدين 
العام وارتفاع اسعار النفط واألصول السامة 
املتبقية فـــي ميزانيات املصـــارف، وكلها 
مشكالت التزال احلكومات تبحث عن وسائل 

للتصدي لها.

سيناريوهات كثيرة ومتباينة حول الشكل الذي سيتخذه انتعاش االقتصاد العاملي


