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تتراوح بين 20 و22 مليار يورو تستخدم كـ »حل أخير«

االتحاد األوروبي يوافق على خطة قروض لليونان

)رويترز( لقطة جماعية لزعماء االحتاد األوروبي في بروكسل حيث سيطرت ديون اليونان على االجتماع  

النفط الكويتي عند 76.12 دوالرًا 
والعالمي حول 81 دوالرًا

ديون 12 دولة في االتحاد األوروبي
تتخطى الـ 60% من الناتج المحلي

متقدمة على ألمانيا للمرة األولى

الصين أصبحت أول ُمصّدر في العالم بـ 1202 مليار دوالر 

حول تمويل طائرات A 350 الجديدة

نزاع تجاري جديد يلوح في األفق بين »إيرباص« و»بوينغ«
جنيڤ � رويت����رز: يلوح في األفق 
نزاع جتاري جديد على اجليل التالي 
من طائرات ايرباص بعد أيام من اعتبار 
حصول الشركة على مساعدة أوروبية 
أمرا غير مش����روع لكن يبدو أن أكبر 
وأغلى خالف جتاري في العالم سيهدأ 

في نهاية املطاف عبر املفاوضات.
وكان متويل طائرات A 350 اجلديدة 
محورا لشكاوى وشكاوى مضادة من 
االحتاد األوروب����ي والواليات املتحدة 
نيابة عن ايرباص وبوينغ بالرغم من 
انه لم يتم التطرق اليه في التقرير الذي 
أصدرته منظمة التجارة العاملية يوم 
الثالثاء عن املساعدات املالية األوروبية.
وبينما يبح����ث كل من الطرفني ما إذا 
كان سيستأنف احلكم الذي اعتبره كل 
طرف في صاحله يشير منطق عملية 
التقاضي أمام منظمة التجارة العاملية 
إلى أن املفاوضات � كما تشير ايرباص 

� ستقدم احلل في النهاية.
ولم يتضح بعد كيف ميكن لالحتاد 
األوروبي إلغاء أو حتى السعى السترداد 
التمويل الذي اعتبر غير قانوني خالل 
فترة وجيزة.وتثور تساؤالت حول ما 
إذا كانت الواليات املتحدة، إذا ما سمح 
لها في النهاية برد انتقامي، سترغب 
في فرض عقوبات بعشرات املليارات 
من الدوالرات على أكبر شركاء جتاريني 

لها وعلى حلفائها في أوروبا.
وتنطبق نفس احلجج على تداعيات 
الدعوى التي رفعها االحتاد األوروبي ضد 
مساندة الواليات املتحدة لبوينغ ومن 
املتوقع صدور احلكم املبدئي في نهاية 
يونيو.ويعود اخلالف احلالي إلى انهيار 
اتفاقية للطيران املدني في عام 1992 بني 
القوتني التجاريتني وتعتقد ايرباص أن 
احلل سيتضمن ابرام اتفاقية جديدة إذا 
ما مت التوصل إلى اتفاق يتماشى مع 

قواعد منظمة التجارة.
وقد يش����مل هذا العبني آخرين في 
سوق تقدر قيمتها بثالثة تريليونات 
دوالر خالل العشرين عاما املقبلة مثل 
البرازيل والصني وكندا وروسيا وهي 
دول تخشى بوينغ ان تستخدم مساعدة 
غير عادلة اذا لم تكبح منظمة التجارة 

جماح االحتاد األوروبي.
وساق اجلانبان مئات األمثلة على 
املساعدة املالية لتطوير طائرات جديدة 
من قروض بدون فوائد واالنفاق على 
بحوث عسكرية إلى شق طرق بالقرب 
من مصانع يقوالن إنها تنطوي على 
مس����اندة حكومية غي����ر عادلة.لكن 
الشكاوى انصبت على قضيتني أوسع.
ورحبت بوين����غ باحلكم الصادر يوم 
الثالثاء ونقلت عن مسؤلني قولهم إن 
الواليات املتح����دة انتصرت في كافة 
القضايا الرئيس����ية. وذكرت ايرباص 

ان جلنة فض املنازعات التابعة ملنظمة 
التج����ارة العاملية عارض����ت 70% من 
الشكاوى األميركية.وأضافت املصادر 
أن فرنسا املس����ؤولة عن نحو %37.5 
من العمل في أكبر مش����روع صناعي 
أوروبي أفلتت م����ن انتقادات منظمة 
التجارة مما يبقي على الشكوك بشأن 
قروض بنحو 2.5 مليار دوالر.ورحبت 
ايرباص باحلكم الذي قضى وفقا ملصادر 
قريبة من التقرير بأن معظم املساندة 
التي قدمتها كان����ت محظورة أو غير 
قانونية مبوجب قواعد منظمة التجارة 
العاملية حتى مع غياب برامج منظمة 
لتقدمي املساعدة اليرباص. ويجب وقف 
بعض هذه املساعدات خالل 90 يوما.

ومبجرد نشر التقرير - رمبا في نهاية 
مايو أو مستهل يونيو � سيكون أمام 
اجلانبني 30 يوما التخاذ قرار االستئناف 
على أن يتم اصدار احلكم اجلديد خالل 

60 يوما.ولن تضطر ايرباص لس����داد 
القروض اذا ما خسرت االستئناف لكن 

قد تطالب بتعديل شروطها.
وقالت بوينغ ومشرعون أميركيون 
ان الق����رار الصادر يوم الثالثاء يعني 
أنه يجب على االحتاد األوروبي إعادة 
التفكير في مساندته املزمعة لطائرة 
ايرباص اجلديدة طراز ايه 350 املنافسة 

لطائرة بوينغ طراز 787.
وتقول ايرباص إن تقرير منظمة 
التج����ارة ال يؤثر على متويل ايه 350 
ويوم االثنني قال منسق شؤون الطيران 
في احلكومة االملانية بيتر هاينتسه إن 
برلني على وشك تقدمي 1.1مليار يورو 
للطائرة اجلديدة. لكن السبب في أن قرار 
املنظمة لن يؤثر على الطائرة  A 350 هو 
أن اللجنة التي طلب منها فحص التمويل 
حتى 2006 قالت إن الطائرة اجلديدة 

تقع خارج نطاق اختصاصها.

انكماش األسعار مستمر في اليابان

سداد صكي »نخيل« لتجنب تعقيدات

قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان برميل النفط الكويتي 
ارتفع 10 س���نتات في تعامالت اول من امس مقارنة بتعامالت 

األربعاء الماضي ليستقر عند مستوى 76.12 دوالرا.
وتظل اسعار النفط في المس���توى المستهدف من منظمة 
»أوپيك« التي اعلنت مرارا انها ترغب في مستوى اسعار يتراوح 

بين 70 و80 دوالرا للبرميل.
وتعتبر األسعار الحالية افضل بكثير من المستويات التي 
وصلت اليها في العامين الماضيين حيث تراجعت الى مستوى 
32 دوالرا للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 نزوال من مستوى 

136 دوالرا للبرميل حققتها في يوليو من نفس العام.
من جانبها أعلنت األمانة العام���ة لمنظمة الدول المصدرة 
للبترول "أوپيك" بمقرها في ڤيينا امس أن خام نفط المنظمة 
ارتفع صوب 77.03 دوالرا للبرميل مع اقتراب أسبوع التعامالت 
على نهايته. وحقق خام نفط أوپيك مكاس���ب قدرها 13 سنتا 

للبرميل اول من أمس.
حاول النفط البقاء فوق مستوى 81 دوالرا للبرميل مع ارتفاع 
مزيج برنت بأكثر من دوالر لفترة قصيرة إذ حدت المخاوف من 
استمرار تعثر االنتعاش العالمي وضعف الطلب على الخام من 

أجواء الثقة بعد اتفاق لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.
وارتفع سعر عقود النفط الخام االميركي الخفيف لتسليم 
ماي���و ألول مرة في ثالثة أيام ليقفز ف���وق 81 دوالرا للبرميل 
مرتفعا 73 سنتا إلى 81.26 دوالرا. والمست أسعار عقود مزيج 
النف���ط الخام برنت في لندن 80.68 دوالرا قبل أن تتراجع إلى 

80.49 دوالرا. 

توقع تقرير صادر ع��ن املفوضية األوروبية حول حجم 
ديون دول في االحتاد األوروبي لعام 2010 ان تتخطى ديون 
12 دولة في االحتاد ال� 60% من اجمالي الدين قياسا بإجمالي 

الناجت احمللي.
وجاء في التقرير ان اليونان تتصدر الدول املدينة بنسبة 

124.9% الى الناجت االجمالي احمللي لها.
ونش��رت املفوضية األوروبية ومقرها بروكسل، والتي 
تقوم بدور املراقب املالي في االحتاد األوروبي، تقارير تقدم 
فيها مصداقية برامج احلد من العجز في 14 دولة هي فرنسا 
وأملانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا والسويد وفنلندا 

وبلجيكا والنمسا وايرلندا وبلغاريا واستونيا وسلوفاكيا.
ورأت املفوضية انه »وبش��كل عام، فإن فرضيات النمو 
التي ارتكزت عليها السياس��ات املالي��ة اعتبرت متفائلة، في 
معظ��م البرامج ال� 14 التي ج��رى تفحصها«، وأضافت: »إال 
ان السياسة املقترحة للدعم املالي لم تكن مدعومة بإجراءات 

عملية انطالقا من 2011، في العديد من احلاالت«.
وقد بلغت الفجوات في امليزانيات الوطنية نسبا قياسية، 
ويتوقع هذا العام تسجيل عجز بنسبة 7.5% من الناجت احمللي 

اإلجمالي في املتوسط.
وتتخ��وف املفوضية من ع��دم التزام ال��دول األوروبية 
بتعهداتها في البدء باحلد من العجز بش��كل جدي ابتداء من 

العام املقبل.
وأشارت الى ان الدول راهنت في التقارير التي أرسلتها 

على انتعاش اقتصادي سريع.
ويعد عجز موازنة احلكومة البريطانية األعلى بني مجموعة 
الدول الصناعية السبع ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
وكذلك على املس��توى األوروبي هذا في الوقت الذي أظهره 
تقرير املوازنة املبدئي الذي صدر في ديسمبر السابق عن ان 
عجز املوازنة من شأنه ان يبلغ 178.00 مليار جنيه استرليني 
او ما ميثل 12.6% من الناجت احمللي االجمالي وهذا ما يتجاوز 

املستوى املعياري بنسبة 3% لالحتاد األوروبي.
وجاء ف��ي تقرير لصندوق النق��د ان هناك مخاطر على 
املستوى املستهدف للعجز في ميزانية املجر لعام 2010 وانه 

يتعني اتخاذ املزيد من االجراءات.

جنيڤ � أ.ف.پ: أكدت منظمة 
التج����ارة العاملية امس ان الصني 
اصبحت اول مصدر في العالم في 
2009 متقدمة بذلك على املانيا للمرة 
االول����ى، مع صادرات بقيمة 1202 

مليار دوالر.
وص����درت املانيا في 2009 مبا 
قيمته 1121 مليار دوالر، واحتلت 
الواليات املتحدة، اكبر مستورد في 
العالم، املرتبة الثالثة مع 1057 مليار 
دوالر من الصادرات، بحسب آخر 
معطيات احصائية حول التجارة 

الدولية في 2009/2010.
وش����هدت التجارة العاملية في 
2009 تدهورا غير مس����بوق منذ 
احلرب العاملية الثانية، بنس����بة 
12.2% من حجمها، بس����بب االزمة 
القت  التي  العاملي����ة  االقتصادية 
بثقلها على املبادالت التجارية، كما 
اكدت منظمة التجارة العاملية التي 
توقعت ايضا ان تتحسن املبادالت 

التجارية بنسبة 9.5% في 2010.

وأعل����ن املدير الع����ام ملنظمة 
التجارة العاملية باسكال المي امس 
في مؤمتر صحافي في جنيڤ ان 
التحس����ن سيكون اكبر في الدول 
املبادالت  النامي����ة حيث تش����هد 

الدولية هذه السنة زيادة بنسبة 
11%، منه في الدول الصناعية حيث 

سيسجل حتسن بنسبة %7.5.
ورأى وهو يكشف اخر املعطيات 
االحصائي����ة وتوقع����ات منظمة 

التجارة  العاملية ح����ول  التجارة 
العاملية ف����ي 2009/2010 ان »ذلك 
يعني في مجال التجارة ان هناك 
ضوءا في نهاية النفق وانه بالتأكيد 

نبأ سار لالقتصاد العاملي«.

طوكيو � رويترز: انخفضت أسعار املستهلكني األساسية في اليابان 
1.2% في فبراير باملقارنة مبستواها قبل عام لتنخفض على مدى عام 
كامل في إش����ارة الى ان انكماش األسعار س����يبقي بنك اليابان حتت 

ضغوط من جانب احلكومة لتسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر.
وجاء انخفاض مؤش����ر أسعار املس����تهلكني الرئيسي الذي يشمل 
أسعار منتجات النفط ولكن يس����تبعد أسعار املواد الغذائية بنسبة 
1.2%، متماش����يا مع توقعات الس����وق.أما املؤشر األضيق نطاقا الذي 
يستبعد أسعار الطاقة كذلك فانخفض بنسبة 1.1% مبعدل سنوي بعد 

انخفاضه القياسي مبعدل 1.2% في يناير وديسمبر.

دبي � رويترز: نقلت مصادر صحافية عن مدير الدائرة املالية في 
حكومة دبي عبدالرحمن آل الصالح قوله امس إن دبي عرضت أن تسدد 
بالكامل صكني إسالميني أصدرتهما نخيل العقارية لتجنب تعقيدات 
محتملة.وقالت صحيفة اخلليج االماراتية إن خطة ديون مجموعة دبي 

العاملية »قد فضلت حملة الصكوك على من سواهم من الدائنني«.
وفي خطوة مفاجئة قالت دبي اول من أمس إنها ستس����دد صكني 
أصدرتهما »نخيل« عندما يستحق أجلهما في 2010 و2011 إذا ما وافق 
الدائنون على اقتراحها األوسع العادة هيكلة 26 مليار دوالر من الديون 

اخلاصة مبجموعة دبي العاملية.
وعرضت البنوك الدائنة للمجموعة تغطية ديون جديدة مببلغ 14.2 

مليار دوالر على أن يتم سدادها خالل خمس إلى ثماني سنوات.

)رويترز( املنتجات الصينية تصدرت العالم متخطية أملانيا  
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بروكسل � ا.ف.پ: توصل قادة دول 
منطقة اليورو بعد مشاورات شاقة اول 
من امس الى خطة ملساعدة اليونان متولها 
منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 
في آلية ال سابق لها منذ اطالق العملة 

املوحدة قبل احد عشر عاما.
وق����ال رئيس املفوضي����ة االوروبي 
جوزيه مانويل باروزو بعد قمة لرؤساء 
الدول واحلكومات االوروبية في بروكسل 
»متكنا من حل املش����كلة داخل العائلة 
النقد  االوروبية ومبش����اركة صندوق 
الدولي )...( وهذا يؤمن لليونان شبكة 
امان متينة«.وبعد اسابيع من اخلالفات 
بني الدول االوروبية حول جدوى مساعدة 
اليونان وطرق تقدمي هذا الدعم، قامت 
فرنسا واملانيا بحلحلة الوضع خالل لقاء 
بني الرئيس نيكوال ساركوزي واملستشارة 
انغيال ميركل.وآلية املساعدة التي اقرت 
ه����ي مجموعة قروض ميك����ن لليونان 
اس����تخدامها »كحل اخي����ر« في حال لم 
تتمكن من االقتراض من االسواق بفوائد 
منطقية لتموي����ل العجز الذي تعانيه.
وبذلك جنحت منطقة اليورو في ابتكار 
ح����ل لالزمة، اذ لم تكن اي اجراءات من 
هذا النوع واردة الي بلد عضو. وفي حال 
طبقت هذه اخلطة، فان تدخل صندوق 
النقد الدولي في منطقة اليورو سيكون 

غير مسبوق.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيني ان 

»منطقة اليورو تقرر مصيرها بنفسها« 
بفضل »هذه اآللية الدارة االزمات. واضاف 

»انها خطوة كبرى«.
واكد رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريو الذي تواجه بالده ازمة موازنة 
غير مسبوقة ان االتفاق االوروبي »مرض 

جدا«.
وس����تمول اخلطة بش����كل اساسي 
بقروض من شركاء اليونان في منطقة 
اليورو ومن صندوق النقد الدولي، على 
اال تتجاوز مساهمة منطقة اليورو الثلثني 

والصندوق الثلث.
ولن يتم اللجوء الى االموال اال عند 
الضرورة بينما يتطلب تفعيل اخلطة 
موافقة دول االحتاد االوروبي باالجماع، 
مما ينذر مبفاوضات جديدة ش����اقة اذا 

ورد هذا االحتمال.
املرك����زي االوروبي  وكان املصرف 
متحفظا جدا ف����ي البداية على اللجوء 
الى صن����دوق النقد الدولي، لكنه رحب 

باحلل الذي مت التوصل اليه.
وكان القادة االوروبيون يتفاوضون 
حتت الضغط للتوصل الى اتفاق اذ ان 
خالفاتهم ادت الى تراجع س����عر صرف 

اليورو.
من جهة اخرى، بدأت اشارات ضعف 
تصدر عن بلد اوروبي آخر هو البرتغال. 
اال ان ف����ان رومبوي س����عى الى طمأنة 
االسواق مؤكدا انه »ال ميكن املقارنة بني 

امرين ال شبه بينهما«.
واضاف ان »املشكلة مطروحة بشكل 
مختلف متاما في البرتغال )...( وسترى 
االسواق بنفسها ذلك في االيام املقبلة«.
وكان����ت املانيا اكبر اقتص����اد اوروبي، 
رفضت لفت����رة طويلة حتى فكرة دعم 
اليونان، ث����م عرضت فكرة اللجوء الى 
صندوق النقد الدولي التي وافق عليها 
البعض بينما رأى آخرون انها اعتراف 

بفشل منطقة اليورو.
ومقابل الضوء االخضر الذي اعطته، 
الت����زام »بتعزيز«  حصلت برلني على 
املراقبة على امليزانية للدول االوروبية 
بهدف تسهيل فرض عقوبات على الدول 
املقصرة.وتوافق القادة االوروبيون في 
هذا االطار على طلب اعداد تقرير بحلول 
نهاية العام 2010 »يدرس كل اخليارات« 
املتاحة لتحقيق ه����ذا الهدف.ومبوجب 
االتف����اق ميكن ألثني����ا أن حتصل على 
قروض ثنائية منس����قة من دول أخرى 
تس����تخدم اليورو وأمواال من صندوق 
النقد الدولي إذ م����ا واجهت صعوبات 
حادة.وارتفع اليورو أمام الدوالر امس 
متعافيا من أقل مس����توى له في عشرة 
أشهر أمام الدوالر الذي سجله في وقت 
س����ابق. وكان اليورو تراجع في وقت 
متأخ����ر اول من أمس بع����د أن افترض 
املستثمرون في بادئ األمر أن مشاركة 
الصندوق تعني أن منطقة اليورو عاجزة 

عن معاجلة مشكالتها بنفسها.
وكان من املتوقع أن تهدأ املخاوف من 
تعثر اليونان بعد االتفاق الذي رحبت به 
أثينا التي يتعني عليها ان تقترض نحو 
16 مليار يورو بني 20 أبريل و23 مايو 

فقط العادة متويل ديون مستحقة.
وقال بيتروس كريستودولو املسؤول 
عن الديون في اليونان: »يقيم السوق 

بسرعة أي احتمال ملخاطر التعثر«.
يقدم االتفاق لليونان ش����بكة أمان 
يأمل الزعماء األوروبيون أن تنعش ثقة 
املس����تهلكني ومع ذلك يتطلعون لعدم 

استخدامها مطلقا.
وترك االتفاق الذي يسري على دول 
منطقة اليورو األخرى في حالة تعرضها 
ملتاعب عددا من األسئلة املعلقة من بينها 
كيف سيتعاون الصندوق ومقره واشنطن 

مع منطقة اليورو عمليا.
ولم يتضم����ن االتفاق أي أرقام لكن 
مصدرا رفيعا في املفوضية األوروبية 
قال إن حزمة املس����اندة س����تتكلف بني 
20 و22 ملي����ار يورو )27 إلى 29 مليار 
دوالر( إذ ما دعت احلاجة لطلبها.وقال 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي إن 
منطقة اليورو ستقدم ثلثي املبلغ فيما 
يشارك الصندوق باملبلغ املتبقي. لكن لم 
يشر زعماء منطقة اليورو إلى وجود ما 
مينع اليونان من اللجوء بصورة منفردة 

للصندوق لطلب املساعدة.

ميركل: على منطقة اليورو أن تحل 
أزماتها بمفردها على المدى الطويل 

بروكس��ل � رويترز: قالت املستش��ارة األملانية اجنيال 
ميركل امس إنه يتعني على منطقة اليورو أن تعمل على حل 

أزماتها مبفردها في املدى البعيد.
وقالت ميركل متحدثة في قمة االحتاد األوروبي إنها تأمل 

أن تكون مشاكل اليونان حالة غير متكررة.


