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دول الخليج من االستثمار في استخدام التكنولوجيا إلى االستثمار في إنتاجها
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تشهد بلدان الشرق األوسط وشمال 
افريقيا ه���ذه األيام عمليات حتويل 
لعدد من امله���ام اإلدارية احلكومية 
األساس���ية الى اإلنترنت األمر الذي 

يؤدي الى وفر كبير في النفقات وحتسينات على إيصال اخلدمة.
ويش���ير تقرير ملجلة »ميد« الى ان احد اس���باب هذا التحول هو 
ان حكوم���ات املنطقة وج���دت ان عليها ان تواك���ب مواطنيها الذين 
باتوا يستخدمون التواصل االلكتروني في كثير من مجاالت حياتهم 

اليومية.
وجاء في دراسة حديثة للمكتب االستشاري األميركي »بوز وشركاهم« 
ان العزوف األولي لدول مجلس التعاون عن اس���تخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت تبدل في السنوات األخيرة الى درجة ان دولة 
مثل اإلمارات أصبحت من الدول الرائدة في العالم في مجال احلكومة 
اإللكترونية. وخالل األعوام ال� 5 املاضية بذلت دول مجلس التعاون 
جهودا حثيثة لنقل اكبر عدد ممكن من اخلدمات الى اإلنترنت، واتبعت 

هذه البلدان أسلوبا مركزيا في احلكومة اإللكترونية أعطى ثماره.
وتعد اململكة العربية الس���عودية مثاال بارزا على تبني احلكومة 
اإللكترونية بسرعة مع العلم ان برنامجها بدأ بشكل فعلي في يناير 
2005 وذلك بإطالق برنامج يسر، قبل ذلك كانت الوزارات تتخذ هذه 

املبادرات بشكل منفصل.
ولكن األسلوب املركزي له سلبياته وأبرزها خطر تكرار احلكومة 
اي ان احلكومة اإللكترونية تصبح تكرارا على منصة الكترونية جديدة 
خلدمات موجودة اصال، اال ان جتربة اململكة العربية السعودية كانت 
ايجابية عموما، واآلن يستخدم سكان اململكة خدمات احلكومة االلكترونية 
بطرق مبتكرة حتى انهم يحصلون على تأشيرات العودة عن طريق 
الرسائل النصية، وأصبح نظام الدفع االلكتروني »سداد« جزءا مهما 
من هذا النظام حيث ميكن للمواطنني تسديد فواتيرهم الكترونيا عن 

طريق البنوك مادام لديهم كمبيوتر شخصي او هاتف نقال.
وتطمح البحرين الى ان تصبح قائدة في مجال احلكومة االلكترونية 
في املنطقة بحلول عام 2010، اما قطر فقد أطلقت برنامجها عام 2006 

حلب، حيث ميكن للمواطنني اآلن التقدم بطلب للحصول على وثيقة 
زواج ع����ن طريق اإلنترنت.وتدل هذه املبادرات على إجماع اقليمي 
على انه مبقدور التكنولوجي����ا ان تلعب دورا حتويليا في طريقة 

تفاعل احلكومات مع املواطنني.
والالفت هو إهمال دول مجلس التعاون جلانب االس����تثمار في 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالرغم من اعتمادها الكبير على 
هذه التكنولوجيا في اعمالها املصرفية وفي اسواق املال، ولكن هذا 
الواقع آخذ بالتبدل م����ع إدراك هذه الدول لضرورة تنويع مصادر 
دخلها بعيدا عن النفط، فعلى س����بيل املثال ارتفع حجم صادرات 
اململكة العربية السعودية من سلع وخدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من 4.7 مليارات دوالر عام 2000 الى 7.9 مليارات دوالر 
عام 2007، كما ان وارداتها من سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ارتفعت من 1.4 مليار دوالر ع����ام 1998 الى 7.1 مليارات دوالر عام 
2007. وإل����ى عهد قريب كان نصيب هذا القطاع من االس����تثمارات 
اخلاصة محدودا بسبب التركيز على قطاعات اخرى وبشكل خاص 
قط����اع العقارات، ولكن انفجار فقاعة العقارات والتباطؤ الناجت في 
سوق االنشاءات اضافة الى تقلب اسعار املواد األولية ادت الى إثارة 
اهتمام مستثمري األوراق املالية بقطاع تكنولوجيا املعلومات، ويظهر 
بح����ث ل� »غلف كابيتال« ان 3 من اصل 12 اس����تثمارا كبيرا خاصا 
في منطقة الشرق االوسط وش����مال افريقيا خالل االشهر التسعة 
املاضية كانت في قطاع التكنولوجيا. ومن الواضح ان دول مجلس 
التعاون تسعى الى تعزيز صناعاتها التكنولوجية غير املتطورة، 
األمر الذي ميكن ان يجتذب املزيد من االس����تثمارات األجنبية، وقد 
خط����ت الكويت خطوة مهمة في هذا املجال بإع����الن الهيئة العامة 
لالستثمار في 2002 عن تأسيس شركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
برأسمال أولي 100 مليون دينار، وتهدف الشركة الى تشجيع عملية 
انتقال مس����تدامة للتكنولوجيا الى املنطقة من خالل االستثمار في 
مجموعة من القطاعات مبا فيها التكنولوجيا العضوية وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وتس����تثمر الشركة حاليا في تسع شركات 

في هذه القطاعات.

وهو يوفر اآلن اكثر من 300 خدمة الكترونية كما انه سجل اكثر من 
1.4 مليون عملية حتى نهاية 2008.

اما في الش���رق األدنى الغني برأس املال البشري فإن قدرة بلدانه 
على اس���تخدام احلكومة االلكترونية تبقى محدودة بس���بب نقص 
األموال وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي، وهنالك اآلن في مصر 

اكث���ر من 20 جهة حكومية تقدم خدماتها على اإلنترنت منها برنامج 
التموي����ل االلكتروني الذي أطلق في م����ارس املاضي بهدف توفير 
خدمة دفع الرواتب والروات����ب التقاعدية من خالل الربط بني عدد 

من البنوك احمللية.
وبدأت س����ورية باختبار نظام احلكومة االلكترونية في مدينة 

مع بدء تراجع اآلثار السلبية لألزمة المالية العالمية 

بيع حصص قطر وأبوظبي في 
مصرف باركليز.

وق���د كان هناك أيضا العديد 
من االندماجات املوجهة وصفقات 
االستحواذ للصناديق السيادية، 
إضافة إلى تقدمي املشورة بشأن 
عملية إعادة هيكلة ش���ركة دار 
الكويتية، وعملية  االس���تثمار 
دمج ش���ركتي أوربت وشوتامي 

التلفزيونيتني.
وتخت���م الصحيفة تقريرها 
بالقول إنه في الوقت الذي بدأت 
تش���هد فيه األس���واق حالة من 
االنتعاش، انخفضت عوائد البنوك 
االستثمارية في الشرق األوسط 
إلى 542 مليون دوالر حتى اآلن 
من العام احلالي، من 837 مليون 
دوالر عام 2008، ومن 1.4 مليون 
دوالر عام 2007، وفقا ملؤسسة 

ديلوجيك.
ويرى مصرفيون بارزون أنه 
في الوقت الذي يتوقع فيه أن تبقي 
خطط قطر وأبوظبي الطموحة 
العديد م���ن املصرفيني في حالة 
انشغال، التزال الرسوم متواضعة 
في اململكة العربية الس���عودية، 
وستستغرق اململكة سنوات عدة 
في سبيل حتقيقها تلك اخلطط.

مضيف���ني أن���ه وبالنظر إلى 
احلجم غير املبرر أحيانا ألطقم 
الت���ي مت تكوينها في  العم���ل، 
التي س���بقت األزمة،  السنوات 
فالتزال تلوح في األفق املزيد من 
الهزات التوظيفية في العديد من 
البنوك االس���تثمارية املوجودة 

في املنطقة.

على الطاولة فقط للحصول على 
صفقات«.

وتتح���دث الصحيفة في هذا 
اإلطار كذلك ع���ن حقيقة األداء 
اجلي���د الذي حقق���ه بعض من 
البن���وك االس���تثمارية األكث���ر 
تخصصا. وق���د حصلت وحدة 
»كري���دي س���ويس« املصرفية 
االستثمارية اإلقليمية على %26 
من حص���ة الس���وق وعائدات، 
وصلت حتى اآلن إلى 142 مليون 
دوالر. وترى الصحيفة أن ذلك 
يعود بشكل كبير النخراطها في 

وستاندرد تش���ارترد على وجه 
اخلصوص قد استفادا من السمعة 
التي حظيا بها من���ذ أمد طويل 
الدولية  البنوك  أكثر  كاثنني من 

تنوعا وثباتا.
ويش���ير هيجارت���ي إلى أن 
»احلصول على ميزانية عمومية 
سليمة ميزة كبيرة للغاية، وقد 
بدأت تعاود الظه���ور اآلن. لكن 
ليس من املس���لم به أن حتصل 
أحد البن���وك العاملية دوما على 
األعم���ال اجلذابة كافة. وال نقوم 
بوضع جزء كبير من الس���يولة 

كون����ا: قالت منظم����ة األقطار 
العربية املصدرة للبترول )أوابك( 
امس ان االزمة املالية العاملية ادت 
ال����ى تأجيل أو الغ����اء العديد من 
مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

والعمرانية في الدول العربية.
وأوضحت املنظمة في افتتاحية 
نشرتها الشهرية ان االزمة العاملية 
ترتبتت عليها آثار س����لبية على 
العربية نتيجة  الدول  اقتصادات 
انخف����اض االي����رادات البترولية 
وحتوط البنوك في منح التسهيالت 
املصرفي����ة ملمارس����ة االنش����طة 

االقتصادية.
اثرت  العوامل  وأكدت ان هذه 
سلبا على التجارة العربية البينية 

الثنائية واجلماعية في هذا الشأن 
لتنش����يط حركة لتبادل التجاري 

بني الدول العربية.
وأوضحت ان السنوات األربع 
األخيرة ش����هدت حتوال مهما في 
التج����ارة العربي����ة البينية ذلك 
بعد دخول منطقة التجارة احلرة 
العربية الكبرى في مطلع عام 2005 
مرحلتها النهائية، وأصبحت جميع 
الس����لع ذات املنشأ العربي معفاة 
من الرس����وم اجلمركية في الدول 
األعضاء مبوجب أحكام املنطقة، 
مؤكدة ان هذه االتفاقية أعطت دفعة 
معنوية مهمة بشأن زيادة التعاون 
بني الدول العربية التي أبرمت تلك 

االتفاقية.

البينية العربية.
وعزت تراجع التجارة البينية 
أيض����ا ال����ى عوامل اخ����رى منها 
املنافسة الشديدة من قبل السلع 
األجنبي����ة وتش����ابه ومحدودية 
أمن����اط اإلنت����اج االقتصادي بني 
الدول العربية، إضافة الى اختالف 
األنظمة والتعريف����ات اجلمركية 
واحلدودية وضعف شبكات النقل 

البري والبحري.
وقال����ت ان التج����ارة العربية 
البيني����ة حظيت باهتمام من قبل 
الدول العربي����ة باعتبارها إحدى 
االدوات الرئيسية لتحقيق التكامل 
االقتصادي العربي املنشود مشيرة 
الى ابرام العدي����د من االتفاقيات 

فخالل عام 2008 س����جل متوسط 
قيمة التجارة العربية البينية منوا 
سنويا بلغ فقط 21.7% مقارنة بعام 
2007 ليصل الى حوالي 82 مليار 
دوالر وهو معدل يقل عن نظيره 
املسجل خالل السنوات من 2004 

- 2007 والذي بلغ %25.9.
وقالت انه ورغم اجلهود املبذولة 
لتفعيل التجارة البينية العربية، 
فقد تراجعت صادراتها في إجمالي 
الصادرات اإلجمالية العربية خالل 
عام 2008 حيث بلغت 8.2% مقارنة 
مع 8.3% عام 2007 مش����يرة الى 
ان املواد اخل����ام والوقود املعدني 
واألغذية واملنتجات الكيماوية تأتي 
في مقدمة سلع الصادرات والواردات 

عمل استشارية، في ظل ترحيب 
بأعمال إعادة الهيكلة.

وتنقل الصحيفة في هذا اإلطار 
عن دي���كالن هيجارتي، الرئيس 
املش���ارك للخدم���ات املصرفية 
العاملي���ة في إتش إس بي س���ي 
الشرق األوسط قوله »بدأت تشهد 
األسواق فقاعات من جديد، وبدأ 
يعيد الكثير من األشخاص النظر 
في اخلطط التي سبق وأجلوها 

بسبب األزمة«.
وتش���ير الصحيف���ة إلى أن 
مصرف���ي إت���ش إس بي س���ي 

التغيير  إيالف: بدأت ري���اح 
اإليجابية تهب م���ن جديد على 
بنوك االستثمار العاملة في منطقة 
اخلليج، بعدما مرت عليها سنة 
عصيبة، اتسمت بتراجع سوق 
العقارات وندرة العائدات النفطية 

واالضطرابات املالية الدولية.
وتسبب ذوبان أسواق الديون 
في ح���دوث موجة من إصدارات 
السندات، وإقدام بعض صناديق 
الثروة السيادية على االستمرار 
في القيام بعمليات االس���تحواذ 
ف���ي اخل���ارج، عل���ى الرغم من 
اخلسائر التي طالتها في بعض 

االستثمارات.
وحت���ت عن���وان »البن���وك 
االستثمارية تلتقط أنفاسها من 
جديد«، أعدت صحيفة فاينانشيال 
تاميز البريطانية تقريرا مطوال 
للحديث في���ه عن رياح التغيير 
اإليجابية التي بدأت تهب من جديد 
على بنوك االستثمار العاملة في 
منطقة اخلليج، بعدما مرت عليها 
س���نة عصيبة، اتسمت بتراجع 
سوق العقارات وندرة العائدات 
املالية  النفطية واالضطراب���ات 

الدولية.
ومتضي الصحيفة لتوضح أن 
ذوبان أسواق الديون قد تسبب 
في ح���دوث موجة من إصدارات 
السندات، وإقدام بعض صناديق 
الثروة السيادية على االستمرار 
في القيام بعمليات االستحواذ في 
اخلارج، على الرغم من اخلسائر 
التي طالتها في بعض االستثمارات، 
وتقدمي الشركات املترنحة لفرق 

28.6% نموًا بأصول الحياة تعود من جديد للمصارف االستثمارية في الخليج
البنوك اإلسالمية

لندن � أ.ف.پ: أظهرت دراس��ة 
اقتصادي��ة ان البن��وك التي جتري 
عمليات مصرفية متوافقة مع احكام 
ازدهارا  الشريعة االسالمية تسجل 
رغم االزمة املالية العاملية، وذلك بفضل 

»أسلوبها احملافظ في املخاطرة«. 
وجاء في الدراس��ة التي أجرتها 
مجلة »ذي بانكر ماغزين« ان االصول 
التي متلكها البنوك التي تطبق احكام 
الشريعة االسالمية في كل عملياتها 
أو الوحدات املصرفية االسالمية التي 
تعمل ضم��ن بنوك تقليدية ارتفعت 
بنسبة 28.6% لتصل الى 822 مليار 
دوالر )550 ملي��ار ي��ورو( في عام 
2009، مقابل 639 مليار دوالر )430 

مليار يورو( في عام 2008. 
ويتناقض ذلك بش��كل كبير مع 
الرك��ود في قطاع البنوك التقليدية، 
حيث دلت دراسة على ان اكبر ألف 
بنك في العالم والتي أجرتها املجلة في 
يوليو املاضي، س��جلت منوا سنويا 
في االصول ال يتجاوز 6.8%. وقالت 
املجلة ان »االس��لوب احملافظ الذي 
تتبعه املصارف االسالمية في التعامل 
مع املخاطر والص��الت الوثيقة بني 
القط��اع املالي واالص��ول احلقيقية 
س��اعد على حماية ه��ذا القطاع من 

أسوأ أزمة ائتمان«. 
وأضافت أن قطاع املالية االسالمية 
يبني »سجال قويا« حيث بلغ إجمالي 
النمو السنوي لالعوام 2009-2006 
نسبة 27.86%، وتشير التوقعات الى ان 
األصول ستصل الى تريليون دوالر 

في عام 2010. 
وحذرت من ان هذا القطاع يواجه 
حتديات م��ن بينها ادارة الس��يولة 

والشفافية وتقدمي التقارير املالية.

تشكل 7% من الناتج المحلي للمنطقة

40 مليار دوالر التحويالت المالية 
لأليدي العاملة في الخليج

دارلينغ: عودة الرخاء المالي خالل العقد القادم 
ستتصدر اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين

»جنرال إلكتريك« :  محادثات  مع صناديق 
سيادية  بسنغافورة وكوريا وقطر 

بشأن وحدة »أريفا« بقيمة من 3 إلى 5 مليارات يورو

الذهب يتجاوز عتبة 1100 دوالر للمرة األولى في تاريخهعقود النفط فوق الـ 80 دوالرًا 
لن��دن � رويترز: ارتفعت العق��ود اآلجلة للنفط اخلام 
األميركي فوق 80 دوالرا للبرميل امس انسجاما مع ارتفاع 
االسواق املالية مع توقع املتعاملني ألن تظهر أحدث مجموعة 
من البيان��ات تباطؤ خفض العمالة ف��ي الواليات املتحدة. 
وارتفع سعر عقود النفط اخلام تسليم شهر ديسمبر 45 
س��نتا إلى 80.07 دوالرا للبرميل بعدما تراجع 78 س��نتا 
ليس��تقر عند 79.62 دوالرا للبرمي��ل اول من أمس. وزاد 
مزيج برنت في لندن 55 سنتا إلى 78.54 دوالرا. ويتوقع 
أن تظهر بيانات حكومية أميركية تباطؤ خفض العمالة في 
أكتوبر إلى أدنى معدل في 14 ش��هرا. ولكن من املتوقع ان 
يرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا ليبلغ 

9.9% بحسب مسح لرويترز.

لندن � وكاالت: سجل سعر اونصة الذهب رقما قياسيا مطلقا أمس في سوق 
التداول في لندن إذ بلغ 1101.42 دوالر في غمرة تراجع جديد لسعر صرف الدوالر 
وفي أعقاب معلومات بان س��ريالنكا انضمت الى الهند في شراء املعدن النفيس 

وسط انخفاض سعر صرف الدوالر.
وقال مجلس الذهب العاملي في بيان صدر قبل وصول الذهب الى هذا السعر 

ان »البنك املركزي السريالنكي أعلن انه يشتري الذهب لتنويع احتياطاته«.
هذا وبلغ س��عر الذهب عند اإلقفال الس��ابق في نيويورك اخلميس املاضي 

1089.55 دوالرا لألونصة. 
وس��عر اونصة الذهب تتج��اوز 1100 دوالر للمرة األول��ى في تاريخه حيث 
اس��تفادت السوق من ت���قلبات أوقدت ش��رارتها بيانات ضعيفة عن الوظائف 
األميركي��ة وقد جاء دعم إضافي من احتمال قيام بنوك مركزية بعمليات ش��راء 

جديدة للمعدن.

أوباما يصف ارتفاع معدل البطالة
 إلى 10.2% بأنه »واقعي«

 دبي � األس����واق.نت: قال مصرف اإلم����ارات الصناعي إن ظاهرة 
التحويالت اخلارجية تشكل أحد أهم الظواهر الناجمة عن اخللل في 
أسواق العمل اخلليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملني اخلليجيني 
مقارنة بالعاملني األجانب. وأضافت دراسة للمصرف أن هذا األمر أدى 
الى زيادة مطردة في قيمة التحويالت اخلارجية التي ارتفعت بنسبة 
31% في عام 2008 لتبلغ 40 مليار دوالر مقارنة مع 30.5 مليار دوالر 
ف����ي عام 2007 ولتأتي في املرتبة الثانية عامليا بعد الواليات املتحدة 
األميركية والتي بلغ حجم التحويالت اخلارجية فيها 47 مليار دوالر في 
العام املاضي.  وأوضحت أنه في الوقت الذي ال تشكل هذه التحويالت 
أكثر من 0.3% من الناجت احمللي األميركي، فإن هذه النسبة تصل الى 
7% من الناجت احمللي اإلجمالي ل����دول املجلس، كما أن املعدل العاملي 
لنس����بة الزيادة في التحويالت اخلارجية تبلغ 8% في مقابل 15% في 
دول مجل����س التعاون، وذلك إذا ما اس����تثنينا ظروف األزمة العاملية 

والتي أدت الى انخفاض هذه التحويالت بشكل عام.

 لن����دن � كونا: قال وزي����ر اخلزانة البريطانية اليس����تر دارلينغ 
أمس ان عودة الرخاء املالي خالل العقد القادم س����وف تكون من بني 
املوضوعات الرئيسية املقرر طرحها في االجتماع املرتقب لوزراء مالية 

دول مجموعة العشرين.
وقال دارلينغ في تصريح صحافي مبناس����بة عقد اجتماع وزراء 
مالية مجموعة العش����رين التي استضفتها مدينة »سانت اندروس« 
االسكوتلندية أمس واليوم: ان عودة انتعاشة اقتصاديات العالم سوف 
حتتاج الى املزيد من اإلصالحات داعيا الى ضرورة وقف تطبيق الطرق 

التقليدية القدمية في التفكير قبل بدء اجتماع القمة.
وأكد اهمية التعاون الدولي مشيرا الى انه بالنظر الى العام املاضي 
فهناك عدد من الدول التي قامت بالتعاون املشترك الن ذلك يخدم مصاحلها 

من حيث االستفادة من ضخ األموال لزيادة قوة االقتصاد.
واوضح ان »التحدي األكبر الذي يقف في طريقنا حاليا هو كيفية 
السعي نحو حتقيق منو خالل العشرة اعوام القادمة« داعيا الى العمل 

على حتقيق معدالت منو ثابتة.

باريس � رويترز: قالت مصادر صحافية امس إن شركة جنرال 
الكتريك جتري محادثات مع صناديق س���يادية في سنغافورة 
وكوريا وقطر بشأن عرضها احملتمل لشراء )تي آند دي( وهي 

وحدة الكهرباء التابعة لشركة اريفا الفرنسية.
وأضافت صحيفة ليزيكو الفرنس���ية أن اخلطوة ميكن أن 
تقلص حصة صندوق االس���تثم���ار اخلاص س���ي.في.س.ي 
شريك جنرال الكت���ريك في الع���رض وتزيد حص������ة الشركة 
األمي����ركية. ول���م يتس���ن احلصول على تعل��يق فوري من 

ج��نرال الكتريك.
وقالت ليزيكو »أفادت ع���دة مصادر بأنه مبوجب التصور 
األولي للكونسورتيوم الذي تقوده جنرال الكتريك كانت سي.في.
سي ومستثمرون آخرون سيحصلون على حصة أقلية كبيرة 

تتراوح بني 25 و30% ورمبا أكثر«.
»لكن احملادثات تركز حاليا على خفض حصة شركاء )جنرال 

الكتريك( إلى حوالي %15-10«.
وتابعت تقول »بدأت جنرال الكتريك محادثات مع صندوق 
جي.آي.سي السنغافوري والصندوق السيادي الكوري اجلنوبي 
كيه.آي.سي فضال عن اتصاالت مع جهاز قطر لالستثمار وهو 

صندوق الثروة السيادية في البالد«.
وتسعى مجموعة املفاعالت النووية الفرنسية أريفا اململوكة 
للدولة لبي���ع وحدة نقل وتوزيع الكهرباء وحددت توش���يبا 
اليابانية وكونسورتيوم تقوده جنرال الكتريك وشركتي الستوم 

وشنايدر الكتريك الفرنسيتني كمشترين محتملني.
ويتوقع تس���ليم العروض في التاسع من نوفمبر على أن 

تصدر أريفا قرارها في 16 نوفمبر.
وتبيع أريفا التي متلك الدولة فيها 91% وحدة تي آند دي والتي 
يقدر محللون قيمتها بنحو 3 إلى 5 مليارات يورو ضمن خطة 

تتكلف 11 مليار يورو لتمويل توسع يشمل زيادة رأس املال.
هذا، وأبل���غ عدة محللني »رويترز« أن العروض األولية لن 

تتجاوز أربعة مليارات يورو.

واشنطن � وكاالت:قال البيت األبيض أمس إن نسبة 
البطالة األميركية التي بلغت 10.2% في أكتوبر ستزداد 
س����وءا على األرجح. ووصف الرئيس األميركي باراك 
اوباما امس ارتفاع معدل البطالة في الواليات املتحدة 

بأنه »واقعي«.
وقال اوباما خ����الل كلمة بحديقة البيت االبيض ان 
البيانات التي اصدرتها وزارة العمل األميركية ان معدل 
البطال����ة في اكتوبر املاضي ارتف����ع الى اعلى معدل له 
خالل 26 عاما »تؤكد مدى التحديات االقتصادية التي 

تنتظر« االقتصاد األميركي.
وكانت وزارة العمل اعلنت ايضا ان الشركات األميركية 
خفضت عددا من الوظائف اكبر من املتوقع في اكتوبر 

املاضي بلغ 190 الف وظيفة.
واعلن اوباما في س����ياق كلمته انه وقع مش����روع 
قان����ون يزيد فترة احلصول عل����ى اعانات البطالة في 
جميع الواليات الى 14 اس����ب����وعا ومل����دة تص��ل الى 
20 اس����بوعا في الواليات التي تس����جل معدالت بطالة 

تتجاوز %8.5.
كما ينص القانون على تقدمي اعفاءات ضريبية ملشتري 
الشركات واملساكن ملرة واحدة بهدف حتقيق االستقرار 
في سوق املساكن عن طريق متديد ملرة واحدة خلصم 

ضريبي قيمته ثمانية آالف دوالر ملشتري املساكن.
وق����ال اوبام����ا ان التمديد »سيس����اعد املاليني« من 

األميركيني العاطلني عن العمل.
واكد اوباما ان »علينا مواصلة السعي التخاذ تدابير 
من شأنها توفير فرص عمل جديدة« في وقت يواصل 
فيه االقتصاد األميركي جه����وده من اجل التعافي من 

الركود.
واضاف »يخبرنا التاريخ ان منو الوظائف يأتي دائما 
خلف النمو االقتصادي« مشيرا الى ان القانون اجلديد 

لن يزيد العجز في امليزانية االحتادية.

»أوابك«: األزمة عّطلت مشاريع للطاقة بالدول العربية

عدد االستثمارات اخلاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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