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روا من أن نجاحها قد يسجل سابقة سيئة  محللون حذَّ

سوقا دبي وأبوظبي 
الماليتان تغلقان

على انخفاض طفيف
دبي ـ أ.ف.پ: اغلقت سوقا املال 
في دبي وابوظبي على انخفاض طفيف 
ــداة قفزة جنمت عن اعالن  امس، غ
تسوية دبي ديون الشركة العقارية 
ــة نخيل التابعة لها. واغلقت  العمالق
ــهم في دبي على تراجع  سوق االس
قدره 1.49% ليبلغ مؤشرها 1843.27 

نقطة بعدما فتحت على ارتفاع.
ــركة العقارية  ــهم الش اال ان اس
العمالقة »اعمار« سجلت ارتفاعا نسبته 
3.05%. وفي ابوظبي اغلقت السوق 
ــبته %0.96  املالية على انخفاض نس
ووصل مؤشرها إلى 2794.03 نقطة، 

بعدما فتحت على ارتفاع ايضا.
ــدان اللذان لم  والقطاعان الوحي
ــا العقارات  ــا هم ــجال انخفاض يس
ــوقا دبي  ــت س ــارف، وكان واملص
ــا االثنني 10% و%7  وابوظبي ارتفعت
على التوالي مدفوعتني بقرار سلطات 
ــديد 4.1 مليارات دوالر من  دبي تس
صكوك نخيل في موعد استحقاقها 
ــه، بفضل دعم مالي  في اليوم نفس
قيمته عشرة مليارات دوالر حصلت 

عليه من ابوظبي.

»أبوظبي« تطالب »سيتي غروب« بتعويض قدره 4 مليارات دوالر
نيويــــورك ـ رويترز: قال بنك 
ســــيتي غروب إن جهاز أبوظبي 
لالستثمار )اديا( رفع دعوى حتكيم 
الكاذب  اياه باالدعاء  ضده متهما 
فيما يخص اســــتثمارات للجهاز 
بقيمة 7.5 مليارات دوالر. واشترى 
اجلهاز الذي يعتبره البعض أكبر 
صندوق ثروة سيادية في العالم 
ســــندات مــــن البنك عــــام 2007، 
ومبوجب االتفــــاق األصلي يجب 
حتويل سندات سيتي غروب إلى 
أسهم عادية بسعر بني 31.83 دوالرا 
و37.24 دوالرا للسهم خالل الفترة 
بني مارس 2010 وسبتمبر 2011. 

وقال محللون إن محاولة اجلهاز 
تخفيف خســــائره كانت متوقعة 
ولكنهــــم حذروا مــــن أن جناحها 
قد يسجل سابقة سيئة بالنسبة 
ملســــتثمري ســــيتي غروب ممن 

تكبدوا خسائر مماثلة.
وبلغ سعر سهم سيتي غروب 
3.56 دوالرات عند االغالق أول من 
أمس في بورصة نيويورك. ولم 

يتغير سعره بعد االغالق.
وقال البنك إن اجلهاز يتهمه في 
دعوى التحكيم التي رفعها اول من 
أمس )الثالثاء( باالحتيال باالدعاء 
الكاذب ويطالب بإلغاء االتفاق أو 
احلصول على تعويض يتجاوز 
األربعة مليــــارات دوالر. وأضاف 
البنك أنه يعتقد أن املزاعم ال أساس 

لها وأنه ينوي الدفاع عن نفســــه 
ضدها. وقال احمللل املصرفي لدى 
روتشديل سيكيوريتيز ديك بوف 
إن ســــيتي غروب قد ال يرغب في 
تسجيل سابقة برد قيمة االستثمار 
للجهاز ولكنه يجب أن يرد على ذلك 
االدعاء من عميل مهم في منطقة 

رئيسية من العالم.
بــــوف »من مصلحة  وأضاف 
ســــيتي غروب أن يذهب رئيسه 
إلى  التنفيــــذي فيكــــرام بانديت 
أبوظبي ويخفض سعر التحويل 
إلى عشرة دوالرات للسهم ويحل 
املشكلة، مضيفا لقد اعتاد سيتي 
غروب أن يكون البنك الرئيســــي 
بعد البنــــوك العربية في منطقة 
اخلليج. وفي نهاية العام املاضي 
كان بنك ســــيتي غروب متعرضا 

500 مليار و700 مليار دوالر وكانت 
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
قد قالت في السادس من ديسمبر 
إنها حولت األســــهم املمتازة التي 
كانت متتلكها في ســــيتي غروب 
إلى أســــهم عاديــــة وباعتها كلها 
مقابل 4.1 مليــــارات دوالر بعائد 
بلغ 37% على اســــتثمارها األولي 
في يناير 2008.  وباعت جي.آي.
ســــي نصف حصتها في ســــيتي 
غروب في سبتمبر مستغلة ارتفاع 
الســــوق لتحقق أرباحا بلغت 1.6 
مليار دوالر، وخسرت اسهم سيتي 
غروب العادية 85% من قيمتها منذ 
يناير 2008. وتكبدت سيتي غروب 
100 مليار دوالر جراء شطب من 
األصول وقروض استهالكية منذ 

بدء األزمة االئتمانية.

لدولة االمــــارات العربية املتحدة 
بقروض تبلغ نحــــو 1.92 مليار 

دوالر.
وقال مدير احملافظ في جرينوود 
كابيتال ماجنمنت والتر تود إنه 
»ليس مندهشا »من رفع أبوظبي 

دعوى تعويض عن االستثمار. 
وأضاف تود »ولكنهم إذا كسبوا 
الدعوى فإن ذلك قد يضع كثيرا من 
الشركات التي كانت جتمع أمواال في 
تلك الفترة في موقف صعب. وتأتي 
دعوى جهاز أبوظبي لالســــتثمار 
بعد أسابيع من بيع الهيئة العامة 
لالستثمار بالكويت وجي.آي.سي 
السنغافورية حصتيهما في سيتي 
غروب بأرباح تزيــــد على املليار 
دوالر لكل منهما. وتتراوح قيمة 
أصول جهاز أبوظبي لالستثمار بني 

إصدار قانون جديد لإلفالس 
في اإلمارات قريبًا

الذهب يتجاوز 1130 دوالراً لألوقية 

النفط يتخطى 71 دوالراً  للبرميل

»النقد العربي« يوافق على قروض 
تعويضية لدول عربية

أبوظبـــيـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير صحافية امس أن اإلمارات العربية 
املتحدة ستصدر قانونا جديدا لإلفالس خالل الشهور املقبلة مبا يتيح 
للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو التصفية إعادة جدولة ديونها. 
ونقلـــت صحيفة »جالف نيوز« الصادرة باللغة اإلجنليزية عن مدير 
عام غرفة دبي للتجـــارة والصناعة حمد بو عميم القول إن احلكومة 
تعد حاليا قانونا شـــامال لإلفالس والتصفية حلماية الشركات التي 

تواجه صعوبات مالية والسماح لها باستعادة قوتها.
وأضاف أن مشروع القانون قد يعلن في أي وقت قريب، وبالنسبة 
للشـــركات األجنبية العاملة في اإلمارات ســـوف يتيح القانون بديال 
النسحاب الشركات ببساطة وترك تالل من الديون وراءها عندما تضطرب 
األوضـــاع املالية لها. كانت دبي قد قدمت االثنني املاضي قواعد جديدة 
تتيح للشركات مثل مجموعة دبي العاملية اململوكة للدولة تقدمي طلب 
إلشهار إفالسها. يتيح القانون اجلديد للشركات إعادة هيكلة ديونها 
محليا مع الســـماح للدائنني بإقامة دعاوى حتكيم ضد الشركات، كما 
سيقلل القانون اعتماد الشـــركات على املساعدات احلكومية، وكانت 
أبوظبي قد قدمت في وقت ســـابق من األســـبوع احلالـــي دعما ماليا 
بقيمة 10 مليارات دوالر إلمارة دبي بهدف املساعدة في إنقاذ الشركات 
اململوكة لألخيرة املتعثرة مثل شركة نخيل العقارية التابعة ملجموعة 
دبي العاملية. وبفضل املساعدة القادمة من إمارة أبوظبي اعلنت شركة 
نخيل أمس االول بدء سداد قيمة الصكوك املستحقة عليها وتبلغ 4.1 

مليارات دوالر.

 لندنـ  رويترز: ارتفع سعر الذهب فوق مستوى 1130 دوالرا لألوقية 
أمــــس بعد أن دعمت بيانات قوية عن منطقــــة اليورو إثر انخفاضاتها 
لكن السعر ظل يتأرجح داخل نطاق محدود قبيل بيان جلنة السياسة 
النقدية مبجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي )البنك املركزي( املنتظر 

صدوره في وقت الحق. 
 ويترقب املتعاملون كذلك بيانات تضخم أسعار املستهلكني في نوفمبر 
في الواليات املتحدة املنتظر صدورها بعد القراءة التي جاءت أعلى من 

املتوقع ملؤشر أسعار املنتجني اول من أمس والتي انعشت األسعار.

واشنطنـ  أ.ف.پ: اختارت 
مجلة »تامي« رئيس االحتياطي 
الفيدرالي االميركي بن برنانكي 
العــــام« 2009  امس »رجــــل 
إدارته ألسوأ  مكافأة لطريقة 
أزمة مالية منذ الكساد الكبير 
فــــي الثالثينيات مــــن القرن 

املنصرم.
وقال رئيس حترير املجلة 
ريتشارد ســــتينغل في بيان 
ان »االنكماش كان املوضوع 
السنة. ومن  الرئيســــي هذه 
دون بن برنانكي كانت االمور 

ستكون اسوأ بكثير«.
واضاف »نادرا ما تتوافر لنا 
فرصة التحقق من صحة القول 
املأثور بان الذي لم يتعلم من 
اخطــــاء املاضي محكوم عليه 
بتكرارها« موضحا ان »برنانكي 
لم يكتف باستخالص العبر من 
التاريخ بل كتب التاريخ بنفسه 

وحرص على عدم تكراره«.
ورئيس االحتياط الفيدرالي 
االميركي بــــاراك اوباما اثنى 
فــــي يونيــــو على عمــــل هذا 
الرجــــل الذي يبلــــغ 56 عاما 
»االستثنائي« من خالل التزام 
التي يشرف عليها  املؤسسة 
بعملية غير مســــبوقة لدعم 
االقتصــــاد، لقناعته بأن ازمة 
العام 1929 تفاقمت بســــبب 
الفيدرالي  اخطاء االحتياطي 

األميركي.
واستطاع برنانكي جتاوز 
الى  اســــماء اخرى وصلــــت 
تصفيات مجلــــة »تامي« ومن 

بينها الرئيس اوباما الذي انتخب 
»رجل العام« في العام املنصرم، 
فضال عن رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي ورئيس مجلس 
إدارة شــــركة »ابــــل« ســــتيف 

جوبز.
وكان بني االسماء التي وصلت 
النهائيــــات ايضا اجلنرال  الى 
االميركي ستانلي ماكريستال قائد 

القوات احلليفة في افغانستان 
وبطل العالــــم في العاب القوى 
القصيرة اجلامايكي  للمسافات 
اللجنة  اوســــاين بولت وتقرر 
املصرفية في مجلس الشــــيوخ 
االميركــــي اخلميــــس إذا كانت 
ستبقي على برنانكي في منصبه 
على رأس االحتياطي الفيدرالي 

االميركي.

لندنـ  رويترز: جتاوزت أسعار النفط مستوى 71 دوالرا للبرميل امس 
لتواصل صعودها بعدما قطعت أمس موجة هبوط دامت تسع جلسات 
في أعقاب بيانات للصناعة أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات الواليات 
املتحدة من نواجت التقطير وهو ما طغى على مؤشرات ضعف الطلب. 
وزاد سعر اخلام تسليم يناير 70 سنتا إلى 71.39 دوالرا للبرميل بعد 
صعوده 1.18 دوالر عند التسوية أمس الثالثاء إلى 70.69 دوالرا. وارتفع 
سعر مزيج برنت في لندن 1.02 دوالر إلى 73.07 دوالرا للبرميل. كان 
معهد البترول األميركي قال في تقرير أمس االول إن مخزونات الواليات 
املتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم من املقطرات التي تشمل زيت 
التدفئة والديزل  تراجعت 2.6 مليون برميل االســــبوع املاضي مقابل 

توقعات للمحللني بهبوط قدره 600 ألف برميل.

 أبو ظبي ـ أ.ش.أ: وافق مجلس املديرين التنفيذيني لصندوق النقد 
العربي على تقدمي قرض تعويضــــي للمغرب يعادل 100 مليون دوالر 

حيث سيتم التوقيع على هذا القرض خالل األيام القليلة املقبلة.
وأصدر املجلسـ  في اجتماعه بأبوظبي أمس برئاسة د. جاسم املناعي 
املدير العام ـ قرارا باستكمال دراسة طلب األردن للحصول على قرض 
تعويضي. وصرح املناعيـ  عقب االجتماعـ  بأنه تقرر أيضا إرسال بعثة 
استطالعية إلى سورية خالل األيام املقبلة استجابة لطلب وزير املالية 
السوري لالطالع على ما تقوم به سورية من إصالحات في قطاع مالية 
احلكومة. وقال إنه ســــيتم أيضا إرســــال بعثة إلى لبنان للوقوف على 
ســــير تنفيذ البرنامج املتفق عليه متهيدا التخاذ القرار املناسب بشأن 
طلب الســــحب على قرض تسهيل النفط املوقع أواخر عام 2008 والذي 
كانت السلطات اللبنانية قد أجلت السحب عليه بهدف استكمال املوافقة 
التشريعية على اتفاقية القرض. وناقش االجتماع أيضا توصيات جلنة 
االستثمار بخصوص أداء احملافظ االستثمارية ووافق على توصية اللجنة 
بشــــأن قائمة املصارف املعتمدة لدى الصندوق لعام 2010 والتعديالت 
املقترحة على سياسة االستثمار بهدف التطوير واالستجابة ملتطلبات 

املرحلة القادمة في ضوء التطورات التي مرت بها األسواق املالية.

دعم العشرة مليارات دوالر 
من أبوظبي لدبي كان على شكل سندات 

»دبي العالمية« تبدأ االثنين مفاوضات إلعادة 
هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دوالر

الصناديق السيادية ستواصل الحذر 
في 2010 في ظل تراجع االستثمارات

»تايم« تختار بن برنانكي رجل العام 2009
لطريقة إدارته ألسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير

دبي ـ رويترز: ذكر وزيــــر اخلارجية االماراتي 
الشــــيخ عبداهلل بن زايــــد آل نهيان في تصريحات 
لوكالة األنباء األردنية )بترا( أن دعم أبوظبي املالي 
البالغ عشرة مليارات دوالر جلارتها دبي حتى تفي 

بالتزامات ديونها كان على شكل سندات.
وقال الوزير على هامــــش قمة مجلس التعاون 
اخلليجــــي في الكويت أمس الثالثــــاء ان الدعم »لم 

يجيء متأخرا وكان على شكل سندات مالية«.
وأضاف «وهي أداوات دين تســــتحق التســــديد 
ثانية ويفرض عليها سعر فائدة كالقروض متاما«، 
وقالت »بترا« إن الشيخ عبداهلل أعرب عن »تفاؤله 
بقدرة إمارة دبــــي على التوصل إلى حلول مرضية 
مع دائنيها من بنوك العالم«. وقال الشيخ عبداهلل: 
من يشــــكك في قدرة االمارات السبع على التضامن 
فيما بينها ال يعرف حقيقة االحتاد الفيدرالي الذي 
يشد بعضه بعضا في دولة االمارات العربية املتحدة.  
وقال مصدر قريب من حكومة دبي رفض نشر اسمه 
لرويترز »القرض له نفس شروط الشريحة األولى 
من الســــندات البالغة 20 مليــــار دوالر«، وتدخلت 
أبوظبي بشكل مفاجئ النقاذ جارتها دبي يوم االثنني 

وهو نفس يوم اســــتحقاق سندات اسالمية بقيمة 
4.1 مليارات دوالر اصدرتها نخيل للتنمية العقارية 
التابعة لدبي مما ســــاعد دبي في جتنب العجز عن 
السداد ورفع األســــواق، وقالت دبي في حينها إنه 
ترتيب بني حكومتي االمارتني ولم تعلن أي تفاصيل.  
وكانت دبي قد قالت يوم 25 نوفمبر إنها طلبت جتميد 
مطالبات ديون تبلغ 26 مليار دوالر على مجموعة 
دبي العاملية املالكة لنخيل مما أثار مخاوف بشــــأن 
متانة االقتصاد االماراتي والدعم الذي حصلت عليه 
دبي من أبوظبي. ومكنت املساعدة املالية دبي العاملية 
من سداد مستحقات سندات وحدتها العقارية، وبددت 
اخلطوة الشكوك حول قوة احتاد االمارات وآلية الدعم 

الذي تقدمه أبوظبي تقليديا لباقي االمارات.
ودبي مركز جتاري وسياحي اقليمي وهي ثاني 
أكبر إمارة في دولة االمارات العربية املتحدة ثالث 
أكبر دولة مصدرة للنفط. وسيستخدم باقي املبلغ 
لدعم مجموعة دبي العاملية حتى نهاية أبريل، وبعد أن 
سددت دبي العاملية استحقاقات السندات يجب عليها 
اآلن التوصــــل التفاق مع الدائنني لتجميد مطالبات 

ديونها مما يتيح لها الوقت إلعادة الهيكلة.

دبــــيـ  ا.ف.پ: تبــــدأ مجموعة »دبــــي العاملية« 
احلكومية العمالقة االثنــــني مفاوضات مع دائنيها 
العادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دوالر، كما ذكرت 
االربعاء صحيفة »ذي ناشونال« التابعة حلكومة امارة 
ابوظبي. واوضحت الصحيفة ان املجموعة اململوكة 
من حكومة دبي ستلتقي االثنني ممثلني عن املصارف 
الدائنة التي يزيد عددها على 90 مصرفا، في اجتماع 

سيشكل بداية مسار »طويل« من املفاوضات.
ومن املفترض ان تتمحور املفاوضات حول اعادة 
جدولة 22 مليار دوالر، وهو املبلغ املتبقي من الديون 
االجمالية البالغة 26 مليارا بعدما سددت دبي العاملية 
االثنني صكوك شركة نخيل التابعة لها املستحقة في 

اليوم نفسه والبالغة 4.1 مليار دوالر.

ومتكنت دبي من سداد هذه الصكوك في اللحظة 
االخيرة بفضل دعم مالــــي حصلت عليه من امارة 
ابوظبي االغنى بني االمارات الســــبع املكونة لدولة 
االمارات العربيــــة املتحدة. وكانت امارة دبي، التي 
تواجه مشاكل مالية اوصلت دينها العام الى حوالى 
100 مليار دوالر بحســــب وكالة موديز للتصنيف 
االئتمانــــي، طلبت في 25 نوفمبــــر من دائني »دبي 
العاملية« مهلة ستة اشــــهر لسداد ديون املجموعة 
التابعة لها. وترزح مجموعة دبي العاملية حتت ديون 
تبلغ 59 مليار دوالر وســــبق لها ان اعلنت في 30 
نوفمبر انها ستعيد هيكلة بعض الشركات العشر 
التي تتألف منها وبينها »نخيل« وســــتتفاوض مع 

دائنيها على جدولة بعض ديونها.

لندنـ  رويترز: بدأت تداعيات أزمة االئتمان 
العاملية في تغيير أو باألحرى تصحيح االعتقاد 
السائد بأن صناديق الثروات السيادية ستظل 
دائما تعمل بصبر على التغلب على اخلسائر 

الدفترية على استثماراتها.
فقد خســـرت الصناديق السيادية ما يقدر 
بنحو 600 مليار دوالر على مدى العامني السابقني 
بعدما دفعت أزمة االئتمان بأســـواق األسهم 
العاملية إلى االنهيار وتسببت في تراجع حاد في 

قيم حصصها الكبيرة في البنوك الغربية.
واآلن يستغرق ذلك القطاع الذي يبلغ حجمه 
ثالثة تريليونات دوالر وقتا أطول مما توقعه 
الكثيرون للخروح من املالذ اآلمن لألوراق املالية 
منخفضة العائد مما يبدد اآلمال في أن تساعد 
هذه الصناديق في حتقيق انتعاش مســـتدام 
لألسواق خالل العام املقبل من خالل عمليات 
شراء أسهم وســـلع أولية وعقارات وأصول 

بديلة أخرى ذات تقييمات جيدة.
وقال مستشـــار بأحد الصناديق السيادية 
األسيوية لرويترز »من حيث املمارسة ففكرة 
أن الصناديق السيادية أكثر صبرا في الوقت 
احلالي من مستثمري القطاع اخلاص لم تعد 
صحيحة، فالصناديق السيادية دائما ما تخوض 
نفس اآلفاق التي يخوضها الالعبون باألسواق 
ودائما ما تكون عرضة لنفس املواقف احلرجة، 
إنهم يحتاجون إلى حتقيق احلد األقصى من 

العوائد ملساهميهم«.
وأضاف »وقد تكون احلكومات أقل صبرا 
مقارنة مبستثمري القطاع اخلاص، إذ تسعى 
الصناديق السيادية لتحقيق األهداف الصناعية 
للحكومة األمر الذي قد يكون ملحا بدرجة كبيرة. 

إنهم يعملون وفقا جلداول زمنية صارمة«.
وتابع: »صناديق الثروات الســـيادية هي 
األدوات السياســـية التي تعمل على حتقيق 
األهداف السياســـية، وقد يلجأ مساهمو تلك 
الصناديق - احلكومات - إلى سحب األموال 
عند احلاجة إلى توفير رؤوس أموال أو عندما 
يقررون بيع األصول عند احلاجة إلى ذلك األمر 

الذي حدث بالفعـــل في الكثير من الدول مثل 
روسيا خالل األزمة«.

وباملثل فإنـــه حتى إن كانـــت التقييمات 
جذابة فســـتنتظر الصناديق السيادية مثلها 
مثل املستثمرين احلذرين اآلخرين حتى يكون 
لديها ثقة جيدة بشـــأن االنتعاش قبل شراء 

األصول التي تتسم باملخاطر.
وقال رئيس االستثمارات بصندوق الثروة 
الســـيادية في أذربيجان إســـرافيل مامادوف 
لرويترز »ال نختلف عن أي مدير أصول آخر. 
كوننا مستثمرا طويل األجل ال يعني جتاهل 
السبب الرئيسي ألي استثمار، هناك ضغوط 
هائلة على مؤسسات مثل مؤسساتنا )لتحقيق 

أرباح( ألننا ننتمي لشعوبنا«.
وتابع »في ظل هذا املناخ منخفض العائد 
يحاول الناس تعزيز العائد من خالل اإلقبال 
على املخاطر من حيث زيادة التعرض لألصول 
التي تتسم باملخاطر. نراقب املوقف إذ اليزال 
هناك قدر كبير من عدم التيقن. ال نزال نعتقد 

أن الوقت هو وقت االنتظار واملراقبة«.
كما ان األزمة التي حتيط بديون مجموعة 
دبـــي العاملية اململوكة إلمـــارة دبي والتي قد 
تواجه بيعا محموما لألصول من أجل متويل 
التزاماتها تشـــكك كذلك في االفتراضات بأن 
املستثمرين احلكوميني يقبلون تلقائيا على 
استثمارات أطول أجال مقارنة مبتوسط مديري 

األصول.
كانـــت »دبي القابضـــة« التابعـــة حلاكم 
إمارة دبي قد باعت مؤخـــرا حصتها في بنك 
االستثمار املصري املجموعة املالية - هيرميس 
بينما أجبرت شـــركة استثمار العاملية الذراع 
االستثمارية لدبي العاملية على بيع فندق »دبليو 
اوتيل« في مانهاتن بعد مصادرته وذلك في مزاد 
األســـبوع املاضي وفاء لديون قدرها مليوني 
دوالر، وكانت الشركة قد اشترت الفندق مقابل 
282 مليون دوالر فـــي 2006، وبالفعل تقول 
بعض الصناديق السيادية إن األوضاع بالسوق 

التزال غير مناسبة لها.

تحليل اقتصادي

دبي العاملية جتري مفاوضات مع دائنيها إلعادة هيكلة ديونها

بن برنانكي

»بهارتي الهندية« تتطلع 
لشراء »وريد بنغالدش« 

»المركزي« األميركي يبقي  أسعار الفائدة 
بال تغيير قريبة من الصفر

داكاـ  نيودلهيـ  رويترز: تعتزم بهارتي 
ايرتل أكبر شركة اتصاالت هندية شراء وريد 
تليكوم في بنغالدش من مجموعة أبوظبي 
األمر الذي ينبئ بتحول في تركيزها جتاه 
أهداف أصغر بعد فشــــل احملادثات بشأن 
اندماج قيمته 24 مليار دوالر مع ام.تي.ان 
اجلنوب افريقية. وقال مسؤول من مجموعة 
أبوظبي إن بهارتي ستشتري حصة قدرها 
70% فــــي وريد تليكوم رابع أكبر شــــركة 
اتصاالت في بنغالدش في حني ستحتفظ 
الشركة اإلماراتية بالنسبة الباقية. وقال 
علي طاهر الرئيس التجاري في مجموعة 
أبوظبي لـ »رويترز« بالهاتف »نتوقع امتام 
االتفاق بحلول منتصف يناير 2010«. ورفض 

ذكر سعر البيع.

واشنطنـ  ا.ف.پ: أعلن االحتياطي الفيدرالي االميركي 
)البنك املركزي( انه يحتفظ مبعدل فائدته الرئيسية عند 
حدود الصفر تقريبا، متوقعا مجددا ان تبقى هذه الفائدة 
»متدنية جـــدا« لفترة طويلة، معربا عن بعض التفاؤل 

بشأن استقرار االقتصاد.
وفي ختام اجتماع استمر يومني وافقت جلنة السوق 
املفتوحة االحتادية في مجلس االحتياطي باإلجماع على 
إبقاء سعر الفائدة القياسي في نطاق من صفر إلى %0.25 
وقالت ان الظروف االقتصادية من املرجح ان تبرر إبقاء 
أسعار الفائدة عند مستوى منخفض على نحو استثنائي 

»لفترة ممتدة«.
واعتبـــر االحتياطي الفيدرالـــي ان الصعوبات التي 
تواجهها ســـوق العمل في الواليات املتحدة »تتراجع«، 
لكن الشركات التزال »حتجم عن التعاقد مع موظفني«، 

وقال انه يتوقع تضخما »معتدال لبعض الوقت«.


