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غوردون براون متحدثا عن خطط احلكومة لبيع أصول                                                                       )أ.ف.پ(

دول الخليج تضخ 2 مليار دوالر في صندوق زراعي 

براون يعلن عن بيع أصول حكومية بقيمة 16 مليار إسترليني
لندن � أ.ش.أ: رئيس ال����وزراء البريطاني أعلن غوردون براون أن حكومته 
تخطط لبيع أصول مملوكة لها بقيمة 16 مليار جنيه استرليني على مدى العامني 

املقبلني بهدف خفض العجز في املوازنة العامة.
وأشار براون في تصريح له امس إلى أن اخلطة � التي لن متثل تهديدا لألمن 
القومي � تشمل بيع عدد من األصول غير املالية التي متتلكها احلكومة واملجالس 
احمللية ومن بينها بيع شركة توت للمراهنات وجسر دارتفورد وإحدى شركات 

تقدمي قروض الطالب وخط السكك احلديدية عبر نفق القنال االجنليزي. 
وأض����اف أنه من املقرر االس����تفادة من هذه األموال من خالل املس����اعدة في 
متويل مشروعات لالستثمار الرأسمالي وخفض حجم املديونية. وقال إنه سيتم 
كذلك عرض حصة احلكومة في احتاد ش����ركات »يورينك����و« األوروبي والذي 
يقدم معدات تخصي����ب اليورانيوم للصناعات النووي����ة ومتلك فيه احلكومة 

البريطانية %33.
كما ستبيع احلكومة العقارات الفائضة عن احتياجاتها وهي جزء مما متلكه 
وزاراتها ووكاالتها التابعة لها والبالغة في مجملها 220 مليار جنيه استرليني. 
وقالت مصادر داوننج س����تريت مقر رئاس����ة احلكومة البريطانية إن بيع هذه 
األص����ول ميثل نقط����ة بداية على عملية تقييم جذرية ملا ميكن اس����تخدامه من 
مشروعات قطاع األعمال احلكومية غير الرئيسية وحتقيق االستفادة القصوى 

منه سواء بالبيع أو بالشراكة فيه مع القطاع. 
وكان ب����راون قد تعرض النتقادات من جانب ن����واب املعارضة الذين يرون 
ضرورة اتخاذ املزيد من اخلطوات من أجل خفض مستوى اإلنفاق العام. ويقول 
مراقبون إنه رغم أهمية مثل هذه اخلطوات لكن قوة الدفع األساس����ية خلفض 

الدين احلكومي ستبقى هي استعادة النمو القوي واملستدمي لالقتصاد. 
وكان أليستر دارلينج وزير اخلزانة البريطاني قد توقع في شهر أبريل املاضي 
أن يصل حجم اإلقراض العام إلى معدل قياس����ي هو 175 مليار جنيه استرليني 

على مدار العامني املقبلني.

ستقوم دول اخلليج بضخ 2 مليار دوالر في صندوق 
زراعي جديد خالل االشهر املقبلة لتأمني امدادات الغذاء عن 
طريق شراء حصص في الشركات الزراعية القائمة، كما 

صرح مسؤول تنفيذي مشارك في انشاء الصندوق.
وقامت دول اخلليج بتسريع اجلهود لتأمني امدادات 
الغذاء عن طريق شراء االراضي الزراعية في الدول النامية 
او ش���راء حصص في ش���ركات الزراعة، مع العلم بأنها 

تعتمد أساسا على الواردات الغذائية.
وستكون الشركة العربية الزراعية القابضة اجلديدة 
جزءا من الهيئة العربية الرئيسية لالستثمار والتنمية 
الزراعية، وهي منظمة تتألف من 20 دولة عربية وافريقية 

والتي تهتم بتأمني االمدادات الزراعية.

وقد صرح رامامورثي راجاجوبال مدير االستثمارات 
املالية في الهيئة لوكالة »رويترز« نحن اآلن في مرحلة انشاء 

الشركة القابضة وسيتم االعالن عن االسم قريبا.
متت املوافقة على انش���اء الصن���دوق مببلغ 2 مليار 
بالفعل منذ يناير ويأتي املال في األساس من اعضاء من 
دول اخلليج، وذلك لشراء شركات للمواد الغذائية مدرجة 

وغير مدرجة في الشرق األوسط وافريقيا.
وقال رامامورثي سيكون مبقدور الشركة اجلديدة متلك 
حصص في الشركات الغذائية القائمة في افريقيا والشرق 
األوس���ط، خالفا لغيرها من االستثمارات اخلليجية في 
مجال الزراعة والتي ترتكز اساسا على شراء او استئجار 

األراضي الزراعية.

الهيئة العربية لالس���تثمار والتنمية الزراعية بدأت 
أعمالها في 1967 ومقرها الرئيس���ي في الس���ودان ولها 
مكتب في دبي وبرأس���مال 400 مليون دوالر، كما صرح 

رامامورثي.
وهي بالفعل متلك حصصا في 25 ش���ركة غذائية في 
الشرق األوسط وافريقيا مبا في ذلك حصة 30% من شركات 
املنتج���ات الغذائية االماراتي���ة الروابي دايري ودواجن 

الروضة والفجيرة للدواجن.
واضاف رامامورثي: ولكن مسألة االمن الغذائي اآلن 
واكثر من اي وقت مضى قد اصبحت اكثر اهمية بالنسبة 
للدول العربية، حيث زادت اسعار السلع األساسية وهذا 

هو السبب في اطالق هذه الشركة اآلن.

التباعها سياسات تركز على االتصاالت وجذب األعمال التجارية والمستثمرين والسياح

أميركا تحتل المرتبة األولى كأكثر البلدان إثارة لإلعجاب عالميًا
إعداد: محمد أبوزيد

اميركا هي اآلن في املرتبة رقم 1 بحسب تصويت اشتمل على مواطنني 
في عدة بلدان وفقا ل� »جي اف كي روبر« للش���ؤون العامة واالعالم، 
وهو احد اقس���ام »جي اف كي« للبحوث املخصص الميركا الشمالية، 
وقد اظهرت النتائج من مؤشر االمم النهولت � جي اف كي روبر 2009، 
وال���ذي يقيس االنطباعات العاملية حول 50 بلدا، ان الواليات املتحدة 
حصلت على املركز االول متقدمة من املركز السابع في العام املاضي.

يقول سيمون انهولت، مؤسس مؤش���ر االمم النهولت ومستشار 
مستقل الكثر من اثنتي عشرة حكومة وطنية في جميع انحاء العالم، 
»ما هو رائع حقا هو انني في جميع س���نوات دراس���ة سمعة االمم لم 
ار ابدا اي بل���د يالقي مثل هذا التغيير اجل���ذري في موقفه كما نرى 
بالنسبة للواليات املتحدة في العام 2009«، واضاف »وعلى الرغم من 
االضطرابات االقتصادية االخيرة، فإن الواليات املتحدة حققت بالفعل 
مكاسب كبيرة، وتشير النتائج الى ان االدارة االميركية اجلديدة لقيت 
ترحيبا في اخلارج وان قرار الناخبني االميركيني للتصويت للرئيس 
اوباما قد اعطى الواليات املتح���دة وضعية االكثر اثارة لالعجاب بني 

جميع البالد في العالم«.
ويقول تشاو شياو يان، نائب الرئيس ومدير مؤشر االمم النهولت 
� جي اف كي روبر للش���ؤون العامة واالعالم، »هذا التصور احملس���ن 
للواليات املتحدة ليس فقط في مجال احلكم بل هناك حتسن للتصورات 
اخلاصة بالشعب وبالنسبة للثقافة والسياحة للواليات املتحدة ايضا«، 
مضيفا »في حني ان س���معة معظم ال���دول ال تخضع لتغير كبير من 
عام الى عام، نرى الواليات املتحدة وقد خالفت االجتاه بشكل واضح، 

ان ما يه���م للواليات املتحدة وغيرها من دول العالم الرائدة في املقام 
االول هو الضرب على احلديد وهو ساخن ووضع سياسات تركز على 
االتصاالت وجذب االعمال التجارية واملالية واملستثمرين والسياح من 

اجل املساعدة فيرفع اقتصاداتها الوطنية ومصداقيتها في العالم«.
مؤشر االمم النهولت يستند الى الدراسة االستقصائية العاملية التي 
تطلب من الشعوب في مختلف انحاء 20 دولة متقدمة او نامية كبرى 
ان يقوموا بتصنيف كل امة في ست فئات: الصادرات واحلكم والثقافة 
والشعب والسياحة والهجرة/ االستثمار، ويكون الترتيب ملؤشر االمم 

النهولت على اساس متوسط هذه النقاط الست.
وبالنظر الى بقية الترتيب ملؤشر االمم النهولت، فإن البلدان ذاتها 
هي في املراكز العشرة االولى كما كان احلال في العام 2008، لكن ايضا 
مع بعض احلاالت في املراكز، فقد اقتنصت فرنسا املرتبة الثانية في 
الترتي���ب العام مرة اخرى، في حني تراجع���ت كل من املانيا واململكة 
املتح���دة الى املركزين الثالث والرابع على التوالي، اليابان في املرتبة 
اخلامسة وايطاليا السادسة )اي لم يتغير تصنيفهما العاملي عن العام 
2008(، بيد ان كندا فقدت موقعها متراجعة عن الرابع من العام املاضي 
الى املركز الس���ابع في العام 2009، اما سويسرا واستراليا واسبانيا 

والسويد فقد احتفظت مبواقعها السابقة للعام 2009.
وتعتب���ر الصني من اكثر الدول النامية العديدة تقدما في الترتيب 
العام، حيث قفزت الى موقع جديد وصوال الى املركز الثاني والعشرين 
في العام 2009. كما تش���مل الدراس���ة ملؤشر االمم النهولت لهذا العام 
اس���ئلة حول تأثير االزمة االقتصادية العاملي���ة بوجود آلراء الناس 

وتصوراتهم جتاه الدول املشمولة.

»صندوق النقد«: تباطؤ النمو االقتصادي 
في دول الخليج إلى 0.7% في 2009

رسوم إضافية للحجز على »بريتيش إيرويز«

بنك المشرق يرفع دعوى ضد القصيبي 
لمطالبات بمبلغ 398 مليون دوالر

»دبي القابضة« تسدد قرضًا بـ 250 مليون دوالر

النفط يتجاوز 72 دوالرًا بسبب التفاؤل االقتصادي

صدر عن صندوق النقد الدولي يوم االحد املاضي 
انه من املنتظ����ر ان يتباطأ النمو االقتصادي لدول 
اخلليج العربية املصدرة للنفط الى 0.7% هذا العام 
لكنه سينتعش في عام 2010 لينمو بنسبة 5.2% مع 
ارتفاع عائدات النفط. كما صدر عن صندوق النقد 
الدولي ان اململكة العربية الس����عودية وخمسة من 
جيرانها في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من 
املرجح ان تتشارك فوائض مالية تصل الى 5.3% من 
الناجت احمللي االجمالي هذا العام، مقارنة مع %27.4 
من الناجت احمللي االجمالي في عام 2008، وسيبلغ 
الفائض في العام املقبل 10.4% من اجمالي الناجت احمللي 
باملنطقة. وقال مدير صندوق النقد الدولي ملنطقة 
الشرق االوسط ووسط آسيا مسعود احمد في بيان 
ان من����و الناجت احمللي االجمالي في عام 2009 لدول 
اخلليج، مبا في ذلك دولة االمارات العربية املتحدة 
والكويت وقطر وعمان والبحرين، سينخفض الى 

ما يقدر بنحو 6.4% عن العام املاضي.
واضاف: ان استخدام مخزون االحتياطي ملواجهة 
التقلبات الدوري����ة لالنفاق من قبل الدول املصدرة 
للنفط ادى الى التخفيف من آثارها على اقتصادياتها 
وكان له االثر غير املباش����ر وبش����كل ايجابي على 
جيرانها، االزمة اظهرت ايضا ضرورة مواصلة اجلهود 
لتعزيز الرقابة للحد من اوجه الضعف في االسواق 
املالية في املنطقة. فقد عززت دول ومنتجي النفط 

في منطقة اخلليج مع اململكة العربية الس����عودية، 
اكبر اقتص����اد عربي، االنفاق وحدها بأكثر من 400 
مليار دوالر وذلك لدع����م النمو في اعقاب اخلريف 
املاضي من االزمة املالية العاملية. مع تراجع معدالت 
التضخم القريبة من مس����تويات قياس����ية في عام 
2008 في العديد من دول اخلليج، كانت احلكومات 
قادرة على تس����ريع وتيرة االنفاق دون خوف من 
اثارة ضغوط تضخمية. ويتوقع خبراء االقتصاد ان 
متر بعض دول اخلليج بحالة التضخم السلبي هذا 
العام، وذلك اساسا بسبب انخفاض اسعار املساكن. 
جميع دول اخلليج، باستثناء الكويت، تثبت اسعار 
عمالته����ا بالدوالر االميركي. كما صدر عن صندوق 
النقد الدولي ان عائدات النفط من املتوقع ان ترتفع 
في عام 2010 مع ارتفاع االس����عار والعودة املتوقع 
ظهورها للطلب العاملي، باالضافة للس����ماح لدول 
الشرق االوسط املصدرة للنفط والتي تشمل اجلزائر 
وايران والعراق وليبيا والس����ودان واليمن، بإعادة 
بناء اوضاعها االحتياطي����ة الدولية بأكثر من 100 

مليار دوالر في عام 2010.
تستمر كثير من البلدان في املنطقة في رفع االنفاق 
العام هذا العام ملس����اعدة اقتصادياتها على جتاوز 
االزمة املالية العاملية، اململكة العربية الس����عودية، 
اكبر اقتص����اد عربي، خصصت اكثر من 400 مليار 

دوالر لدعم النمو حتى عام 2013.

أصبحت بريتيش ايرويز احدث ش����ركة طيران 
تفرض رس����ما جديدا على املسافرين على طائراتها 
من بريطانيا، فكثير من هذه الشركات يفرض حاليا 
تشكيلة من الرسوم على امور مثل الساندويتشات 
واملش����روبات واألمتعة وحتى على تقدمي املس����افر 
نفسه ملكتب الشركة في املطار، وميكن ملجموع هذه 
الرسوم ان يتراوح بني بضعة جنيهات و150 جنيها 

استرلينا. والرس����وم اجلديدة التي بدأت بريتيش 
ايرويز بفرضها هي على احلجز املسبق مبدة تزيد 
على 24 ساعة من موعد اإلقالع، وتتراوح الرسوم 
بني 10 جنيهات و60 جنيها استرلينيا حسب الدرجة 
التي سيس����افر عليها، كما ان تكلفة مقاعد مخارج 
الطائرة ستزيد 50 جنيها استرلينيا وستكون قابلة 

للحجز بني 4 و10 أيام قبل اإلقالع.

املنام����ة � رويت����رز: قال بنك 
املشرق الذي يتخذ من دبي مقرا 
له إنه رف����ع دعوى قضائية ضد 
القصيبي  مجموعة أحمد حم����د 
وشركاه السعودية وطالبها بدفع 
398 مليون دوالر تدين بها للبنك. 
وأك����د البنك في بيان عبر البريد 
اإللكتروني على أنه ميضي قدما في 
اإلجراءات القانونية في اإلمارات 
العربية املتحدة السترداد مطالبات 
بقيمة 397.6 مليون دوالر تدين بها 

مجموعة القصيبي للبنك.

وقال البن����ك في وقت متأخر 
من مس����اء اول من امس إن ذلك 
املبلغ يش����مل 225 مليون دوالر 
يسعى البنك إلى استردادها من 
القصيبي في قضي����ة رفعها في 
نيويورك. وأضاف املش����رق أنه 
يسعى من خالل كلتا القضيتني 
إلى اس����ترداد األموال التي تدين 
بها مجموعة القصيبي للبنك. في 
املقابل، رفعت مجموعة القصيبي 
العائلي����ة قضية ف����ي نيويورك 
ضد بنك املشرق ومعن الصانع 

رئي����س مجموعة س����عد تطالب 
فيها بتعويضات تبلغ في مجملها 
أكثر من ملياري دوالر. وتكافح 
مجموعتا سعد والقصيبي من أجل 
الدوالرات  سداد ديون مبليارات 
تدينان به����ا ملجموعة كبيرة من 

البنوك اإلقليمية والعاملية.
وهناك 13 بن����كا في اإلمارات 
لديها تعرض للمجموعتني، وأكد 
بنك املشرق في بيان ان الديون التي 
تدين بها مجموعة القصيبي للبنك 

تتجاوز 400 مليون دوالر.

 دبي � رويترز: قالت مجموعة 
دب����ي القابضة لألعمال التجارية 
إنها  اململوكة حلاكم دب����ي أمس 
سددت بصورة كاملة قرضا بقيمة 
250 مليون دوالر كانت تدين به 

لبنك بي.ان.بي باريبا.
واملجموعة هي الشركة القابضة 

لألذرع التابعة لشركة دبي القابضة 
والتي تعمل في مجاالت العقارات 

ومجمعات األعمال والضيافة.
وقال����ت الش����ركة ف����ي بيان 
إنه����ا س����ددت الق����رض الثنائي 
ال����ذي اقترضت����ه عل����ى صورة 
تسهيل ألغراض عامة في موعد 

استحقاقه. وفي اغسطس قالت 
دبي القابض����ة إنها جتري إعادة 
تنظيم لتتمكن من مواجهة تأثير 
األزمة االقتصادية وإنها دمجت 
سبع وحدات لتصبح أربعة فقط 
تضم العقارات ومجمعات األعمال 

والضيافة واالستثمارات.

لندن � رويترز: ارتفع س����عر 
النفط بنسبة 1% ليتجاوز 72 دوالرا 
للبرميل أمس نتيجة زيادة التفاؤل 
بشأن ايقاع االنتعاش االقتصادي 
ايجابي من  العاملي وتوقع طلب 

قبل وكالة الطاقة الدولية.
وارتفع اخلام بنسبة 2.6% في 
األسبوع املاضي مدعوما أساسا 
بتراجع الدوالر وتوقعات بارتفاع 
الطلب على النفط من جانب وكالة 
الدولية وإدارة معلومات  الطاقة 
الطاقة األميركية. وارتفعت العقود 

اآلجل����ة للنفط اخل����ام االميركي 
لتس����ليم نوفمبر 45 س����نتا الى 
72.22 دوالرا وبلغ السعر 75 دوالرا 
للبرميل في أغس����طس املاضي. 
وارتفع خام مزيج برنت القياسي 

50 سنتا الى 70.50 دوالرا.
ولكن حد من هذه املكاسب ارتفاع 
الدوالر الذي زاد بسبب تصريحات 
أدلى بها بن برنانكي رئيس مجلس 
االحتياطي االحتادي)البنك املركزي 
االميركي( ق����ال فيها ان املجلس 
سيكون مستعدا لتشديد سياسته 

النقدية في الوقت الذي يكتسب 
فيه االقتصاد قوة. وظهرت دالئل 
على انه في حني من املتوقع ارتفاع 
الطلب العامل����ي على الطاقة فإن 
كبرى الدول املصدرة للنفط تبقي 

على تقييد االمدادات.
وقالت مصادر من القطاع إن 
السعودية أكبر مصدر للنفط في 
العالم س����تبقي على امداداته في 
نوفمبر مس����تقرة ملتزمة بقيود 
االم����دادات على الكميات املتعاقد 

عليها مع متعاملني في آسيا.

إعداد: سمير مسعود
تعان����ي صناع����ة الهواتف 
النقالة، مثل معظم الصناعات 
ف����ي العال����م، من اث����ار األزمة 
املالية العاملي����ة، ولكن الالفت 
هو االزدهار الكبير الذي يشهده 
س����وق الهواتف الذكية بالرغم 
من ارتفاع اسعار هذه االجهزة 
مقارنة باملوبايالت التقليدية. 

ويقول مراس����ل ال� »بي بي 
سي« ان الهواتف الذكية ال حتدث 
ثورة في صناعة الهواتف النقالة 
فقط بل هي ايضا على وش����ك 
التي نستخدم  الطريقة  تغيير 
بها الكمبيوتر. وال يقتصر القلق 
على صناعة املوبايالت التقليدية 
فحس����ب بل ميتد الى شريحة 
التي  املوباي����الت املتوس����طة 
حتتوي على الكثير من املزايا. 
ويقول املراسل ان هذا السوق 
املتوسط هو االكثر تضررا من 
الذي لم  العاملي،  الركود  تأثير 
تنج منه حتى قائدة الس����وق 
نوكيا ووصيفتاها التقليديتان 
موتوروال وسوني اريكسون التي 
يقول مدير مبيعاتها انها انتقلت 
من منو سنوي بنسبة 10% قبل 
االزمة الى تراجع بالنسبة ذاتها 
في الربع االخير من 2008 والربع 
االول م����ن العام احلالي. وعلى 
النقيض من هذا االجتاه يشهد 
سوق الهواتف الذكية مثل ابل 
ايفون منوا نشطا. ففي اوروبا من 

بضع سنوات 30% من مجموع 
الهواتف النقالة واكثر من %50 
من قيمة س����وق هذه الهواتف. 
وهذا يفس����ر التسابق احملموم 
بني ش����ركات صناعة الهواتف 
النقالة على انتزاع اكبر حصة 
ممكنة من سوق يقول اجلميع 
انه سيكون س����وق املستقبل. 
ولكن املغزى االكبر لهذا السباق 
هو انه سيعني بداية ثورة في 
عالم الكمبيوتر الشخصي الذي 

املتوقع ان تنمو مبيعات الهواتف 
الذكية مبع����دل 22% هذا العام 
متحدية بذلك التوقعات بتراجع 
مبيعات الهواتف النقالة مبعدل 
21%. واظهر استطالع في الواليات 
املتحدة ان 37% من األميركيني 
ميتلك����ون هاتفا ذكيا وان اكثر 
من 14% قال����وا انهم يعتزمون 
شراء واحد في األشهر الثالثة 
املقبلة. وتتوقع مايكروسوفت 
ان الهواتف الذكية ستشكل خالل 

سيخلي الساحة تدريجيا امام 
الهاتف النقال كمركز للتواصل 
االجتماعي والوسائط املتعددة. 
انه عالم تصفه مايكروسوفت 
الث����الث  بعال����م »الشاش����ات 
والسحابة« حيث لن تكون هنالك 
اهمية مل����كان وجود معلوماتك 
واتصاالتك وموسيقاك وصورك 
وافالمك. فس����واء استخدمتها 
عل����ى الكمبيوتر او التلفزيون 
او الهاتف النقال ستكون كلها 

مرتبط����ة ببرنام����ج كمبيوتر 
ومخزنة في »سحابة« االنترنت. 
وفي هذا الص����دد يقول املدير 
التي طورت  التنفيذي لغوغل 
بس����رعة نظام تشغيل للهاتف 
الذكي ان الهات����ف الذكي ليس 
هاتفا ذكيا بل هو جهاز حتديد 
مواقع باألقمار الصناعية وكاميرا 
وكاميرا ڤيديو ومكان لأللعاب 
الى  ولتصفح االنترنت اضافة 

كونه هاتفا بالطبع.

الهاتف الذكي يتحدى الركود العالمي

آي ـ فون بالكبيري


