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خبراء ألمان: العملة األوروبية الموحدة في خطر
في حال عدم توصل »األوروبي« لنظام خاص بإفالس الدول

فرانكف����ورت � د.ب.أ: أكد خب����راء أملان أن منطقة 
اليورو بحاجة إلى املزيد من الرقابة على ديون دول 
مجموعة اليورو وإلى آليات تسمح لهذه الدول بإعالن 

إفالسها.
وجاء في مقال مش���ترك للخبير االقتصادي 
األملاني فولفجاجن فرانس، رئيس مركز أبحاث 
االقتصاد األوروبي، وهانز فيرنر زين، رئيس 
معهد ايفو ألبح���اث االقتصاد األملاني امس في 
صحيفة فرانكفورتر أجلماينه تس���ايتوجن أن 
اليورو بحاجة إلى آليات سياسية وآليات خاصة 

باقتصاد السوق للحد من الديون.
ورأى اخلبيران األملاني����ان أن العملة األوروبية 
املوحدة في خطر إذا لم ينجح االحتاد األوروبي في 
التوصل لنظام خاص بإفالس الدول وأنه »البديل« 
عن اعتماد هذا النظام لدول مجموعة اليورو. وبحسب 
اخلبيرين فإن األزمة احلالية في أوروبا »ليست أزمة 
عملة«، بل إن اخلبيرين ذهبا إلى أن املشكلة تكمن في 
وجود »هيستريا« أدت إلى تعرض اليورو لضغوط 
كثيرة منذ تفاقم أزمة اليونان في ديس����مبر املاضي 
والتي أدت إلى تراج����ع قيمة اليورو من 1.43 دوالر 
إلى 1.19 دوالر األسبوع املاضي )وبلغ سعر اليورو 

امس 1.24 دوالر(.
غير أن اخلبيرين أكدا أيض����ا أن انخفاض قيمة 

اليورو مبنزلة تصحيح لقيمة خاطئة نس����بيا منذ 
عام 2003 وأن هذا التراجع في قيمته يحسن القدرة 

التنافسية للدول األعضاء مبجموعة اليورو.
وبحسب اخلبيرين فإن سبب األزمة هو مشاكل 

دول اليورو فيما يتعلق بديونها ووضعها املالي.
وعقب اعتمادها للعملة األوروبية املوحدة حصلت 
دول مثل ايرلندا واليونان والبرتغال وإسبانيا على 
شروط ميسرة جدا للتمويل مما أدى إلى تدفق رأس 
املال بش����كل هائل إلى هذه ال����دول وجعلت االزدهار 
الذي شهده قطاع اإلعمار فيها يتحول إلى فقاعة من 
املضاربات في ظل عدم وجود وسائل لوضع حد أقصى 
لالس����تدانة في دول اليورو. وعارض اخلبيران في 
مقالهما املشترك استمرار القرارات التي اتخذت بشأن 
حزمة إنقاذ اليورو بش����كل دائم. وجاء في املقال أن 
»اإلبقاء على هذه اإلجراءات سيقوض منطقة اليورو« 
وأن احلزم اخلاصة بإج����راءات إنقاذ اليورو جتعل 
اجلهات الدائنة تس����ترد أموالها دون حتمل جزء من 
الديون الضائعة جراء املخاطر التي أقدمت عليها من 
خالل منح القروض للمدينني الذين عجزوا عن تسديد 
ديونهم. كما رأى اخلبيران أن الشعب األملاني ميكن 
أال يقبل حتمل التداعيات املالية لدعم دول أوروبية 
أخرى مما ينطوي على مخاطر على اليورو واالندماج 

األوروبي قد تنفجر في أي حلظة.

1190

1240

1190

1240

لندن � وكاالت: اس���تقر اليورو عند أعلى 
مس���توياته في ثالثة أسابيع أمس لتحقيق 
مكاس���ب لألس���بوع الثاني على التوالي في 
حني بدا الدوالر معرضا ملزيد من الهبوط بعد 
أن نزل دون مستوى فني رئيسي.  وارتفع 
اليورو إلى مستوى 1.2414 دوالر امس مرتفعا 
0.1%.  وارتفع اليورو بأكثر من 2% حتى اآلن 
هذا األس���بوع مبتعدا بدرجة أكبر عن أدنى 
مستوياته في أربع سنوات عند 1.1876 دوالر 
الذي سجله يوم السابع من يونيو.  وقفزت 
اسعار الذهب الى مستويات قياسية جديدة 
قرب 1260 دوالرا لالوقية )االونصة( امس مع 
استمرار إقبال املستثمرين على شراء املعدن 
النفيس كأداة استثمارية آمنة. وصعد سعر 
الذهب للمعامالت الفورية إلى 1259.25 دوالرا 
لألوقية مقارنة مع 243.401 دوالرا في أواخر 
التعامالت في سوق نيويورك يوم اخلميس. 
وس���جلت العقود اآلجلة للذه���ب األميركي 
للتسليم في أغسطس مستوى قياسيا أيضا 

بلغ 1260.90 دوالرا مرتفعة 12.20 دوالرا.

راتب رئيس »سوني« البالغ 4.5 ماليين دوالر
يثير حفيظة المساهمين

يعتبر أحد أعلى المسؤولين التنفيذيين أجراً في الشركات اليابانية

سهم »بريتيش بتروليوم« يواصل تعافيه فى بورصة لندن
»ستاندرد آند بورز« خفضت تصنيفها االئتماني درجتين

)رويترز( املدخل الرئيسي لشركة »سوني« في طوكيو 

هاوارد سترينجر

طوكي���و � رويت���رز: حص���ل 
الرئيس التنفيذي لش���ركة سوني 
كورب هاوارد سترينجر على 4.5 
ماليني دوالر باإلضافة إلى خيارات 
من األسهم كأجر عن السنة املالية 
املاضية، وقد منيت الشركة العمالقة 
في مجال اإللكترونيات بخس���ارة 
بلغت نحو 450 مليون دوالر، مما 
جعله أحد أعلى املسؤولني التنفيذيني 

أجرا في الشركات اليابانية.
الذي حصل  املبل���غ  وأثار هذا 
عليه س���ترينجر املولود في ويلز 
حفيظة البعض لكن لم يعبر كثير 
من مساهمي الشركة البالغ عددهم 
8 آالف أغلبهم من كبار الس���ن عن 
غضبهم بشكل واضح في اجتماع 
الس���نوي في  العمومية  اجلمعية 
فن���دق في طوكي���و أمس. وجتبر 
لوائح جديدة الش���ركات اليابانية 
على اإلفصاح عن أجور مسؤوليها 
التنفيذيني التي تتجاوز 100 مليون 
ين »1.1 مليون دوالر« سنويا وكانت 
شركة سوني التي تنتج تلفزيونات 
براڤيا وأجهزة الكمبيوتر الشخصية 
فايو وأجهزة األلعاب بالي ستيشن 

آثار ما  التعويض����ات وإص����الح 
س����ماه كارثة بيئية. وأش����ار إلى 
أن »بي بي« مؤسس����ة مهمة لكل 
من الوالي����ات املتحدة وبريطانيا 
وحتتاج إلى االستقرار، مضيفا أن 
حوالي 40% من مساهمي »بي بي« 
يوجد مقرهم في بريطانيا وأن هناك 
نسبة مماثلة في الواليات املتحدة. 
وقال كاميرون »ما تريده »بي بي« 
هو أفق من الوضوح واليقني بشأن 
املس����تقبل حتى ميكنها ان تكون 
شركة قوية ومستقرة«. وأضاف 
أنه والرئيس األميركي باراك اوباما 
أجريا حوارا عقالنيا بشأن وضع 
 الش����ركة. ولفت كاميرون إلى أن
»بي بي« عل����ى دراية بالتزاماتها 
وأنها ينبغ����ي له����ا أن تفي بها، 
مؤكدا أن »بي بي« نفسها تعترف 
بأن عليها التزامات ضخمة وأنها 
سيتعني عليها ان تنفق مبلغا كبيرا 
جدا من املال لوقف التسرب والقيام 
بعملية التطهير ودفع التعويضات 

املناسبة.

ديڤيد كاميرون إن شركة »بي بي« 
تواجه فاتورة تعويضات ضخمة 
فيما يتعلق بالتسرب النفطي في 
خليج املكسيك، لكنها تريد أيضا ان 

ترى افقا واضحا ملستقبلها.
واعترف كاميرون بأنه سيتعني 
على »بي بي« أن تنفق مبلغا كبيرا 
جدا من املال لتس����وية مطالبات 

على اإلض����راب عن العمل نتيجة 
للنزاع على األجور. وفي س����ياق 
متصل خفضت مؤسسة »ستاندرد 
آن����د بورز« تصنيفه����ا االئتماني 
 لش����ركة »بريتي����ش بتروليوم«

)بي بي( بسبب زيادة في التقديرات 
اخلاصة بااللتزامات على الشركة 
البريطاني����ة العمالقة  النفطي����ة 

واملترتبة على التس����رب النفطي 
في خلي����ج املكس����يك وخفضت 
ستاندر آند بورز تصنيفها للشركة 
درجتني مع احتمال اجراء املزيد من 
اخلفض للتصنيف السيما مع زيادة 
التكاليف التي تواجهها الشركة فيما 
يتصل بالتسرب النفطي. من جهة 
ثانية، قال رئيس الوزراء البريطاني 

لندن � أ.ش.أ: واصل سهم شركة 
النفطية  »بريتيش بترولي����وم« 
البريطانية تعافيه بصورة هادئة 
في التعامالت الصباحية لبورصة 
لندن ام����س آخر أيام التداول هذا 
األس����بوع.  وسجل سهم الشركة 
النفطية العمالقة ارتفاعا في هذه 
التعامالت بنسبة 3.2% ليضيف 
بذلك إلى م����ا حققه من زيادة في 
تعام����الت اول من امس بلغت %7 
وقد ساهم ذلك إيجابيا على صعود 
مؤش����ر فاينانش����يال تاميز 100 
الرئيسي بنسبة 0.55% أو ما يعادل 
28.92 نقط����ة ليصل إلى 5282.81 
نقطة. وكانت أسهم البنوك من بني 
أكبر األسهم الرابحة حيث قفز سهم 
البنك امللكي األسكوتلندي بنسبة 
1.5% بعد أن أعلن بنك »سانتاندر« 
عن عرض لشراء 300 فرع من فروع 
البنك األسكوتلندي. ومن ناحية 
اخرى تراجع سهم شركة االتصاالت 
البريطانية »بي تي« بنسبة %1.4 
بس����بب بدء اقتراع عمال الشركة 

من بني أولى الشركات التي تفعل 
ذلك. ويعتقد أن الرؤساء التنفيذيني 
للشركات اليابانية يحصلون على 
أجور أقل بكثير من أجر سترينجر أو 
من كارلوس غصن الرئيس التنفيذي 
لشركة نيسان موتور املولود في 
البرازيل والذي من املقرر أن يكشف 
عن أجره في وقت الحق هذا الشهر. 
وقالت شركة اإللكترونيات املنافسة 
باناس���ونيك كورب إنها س���تدفع 
ملديريها البالغ عددهم 23 مديرا ما 

اإلدارة ورئيسا تنفيذيا لفترة ثانية 
بالرغم من أنه واجه صعوبات في 
حتسني تنافسية سوني بشكل كبير 

منذ تولى منصبه في عام 2005.
وقال املساهمون إنهم يرحبون 
بهذه املكاشفة اجلديدة بشأن أجور 

مجموعه 957 مليون ين أي أن كل 
واحد منهم سيحصل على نحو عشر 

ما حصل عليه سترينجر.
وانتخب املساهمون في اجتماعهم 
الذي كان يعمل منتجا  سترينجر 
تلفزيونيا في السابق رئيسا ملجلس 

املسؤولني التنفيذيني لكن بعضهم 
لم يك���ن راضيا ع���ن املبلغ الذي 
حصل عليه س���ترينجر. وس���أله 
أحدهم كيف يعتزم حتمل مسؤولية 
خسائر الشركة لكن أغلبهم احتفظ 

بالشكوى لنفسه.

وزارة العدل األميركية
توقف بيع شركة تابعة لـ »دبي العالمية«

بنك سانتاندر اإلسباني يؤكد عرضه
شراء فروع رويال بنك أوف سكوتلند

حلجم أنشطة سانتاندر � أكبر بنك 
في منطقة اليورو � في بريطانيا 
إذ ستضيف 1.8 مليون عميل و%5 
من سوق الش����ركات البريطانية 
الصغي����رة واملتوس����طة. ونقل 

عن نائ����ب رئيس البنك ماتياس 
رودريجيث قوله في مؤمتر أمس 
االول »قدمنا عرضا لفروع رويال 
بنك أوف سكوتلند كان مناسبا 

للغاية«.

لندن � رويترز :قالت مصادر مطلعة إن وزارة 
العدل األميركية أوقفت بيع شركة »انشكيب« 
للخدم���ات البحرية، وهي أول ش���ركة تابعة 
ملجموعة دبي العاملية يج���ري عرضها للبيع 

منذ بدأت أزمة ديون اإلمارة.
وأضافت املصادر أن الوزارة جتري حتقيقا 
بشأن وحدة اخلدمات احلكومية بالشركة وتقدم 
الوحدة خدمات للقواعد العسكرية وفي ميادين 
القتال وخدمات صيانة للسفن والطائرات وتسهم 

في خدمات اإلمداد والتموين العسكرية.
وأكد أحد املصادر أنه جرى ابالغ الشركتني 
اخلاصتني اللتني انحصرت املنافس���ة بينهما 
على شراء الشركة وهما »سينفن« و»سي في 
س���ي« في وقت سابق هذا االسبوع بأن عملية 

البيع أوقفت.
وذكر مص���در آخر أن من املرجح اآلن إلغاء 
املزاد بأكمله ويشكل انهيار عملية البيع التي 
كان من املتوقع في مرحلة ما أن تبلغ حصيلتها 
800 مليون دوالر ضربة ملجموعة دبي العاملية 
املنهمكة حاليا في اعادة هيكلة، وتبلغ ديونها 

للبنوك حوالي 14.4 مليار دوالر.
وشركة »انشكيب« للخدمات البحرية مملوكة 
لشركة »استثمار« الذراع االستثمارية ل� »دبي 
العاملي���ة« وجذبت في بادئ األمر اهتمام 10 أو 

أكثر من دور االستحواذ العاملية التي ترى في 
اصولها اخلفيفة وأنش���طتها املولدة للسيولة 
وس���يلة جيدة للرهان على انتعاش للتجارة 

العاملية.
ويأتي التحقيق األميركي بعد توجيه اتهامات 
رسمية لشركة »أجيليتي« الكويتية، أكبر شركة 
خليجية خلدمات االم���داد والتموين، واتهمت 
السلطات األميركية »أجيليتي« باالحتيال على 
اجليش األميركي في عقود توريد قيمتها عدة 
مليارات من الدوالرات. ورفضت »دبي العاملية« 
و»انشكيب« للخدمات البحرية و»سينفن« االدالء 
بتعليق، ولم يتسن على الفور االتصال مبسؤولني 
في »س���ي في س���ي« ووزارة العدل األميركية 

للحصول على تعليق.
يشار إلى أن شركة »استثمار« التابعة لدبي 
العاملية استحوذت على شركة »انشكيب للخدمات 
البحري���ة« في عام 2006، وتدير »انش���كيب« 
أكثر من 50 ألف ميناء كل عام من خالل شبكة 
من 2300 ش���خص موزعني في 210 موانئ في 
أكث���ر من 50 بلدا، وتتنوع قائمة عمالئها التي 
 تضم أكثر من 2500 شركة عاملة في قطاعات

النف���ط والرحالت البحرية وس���الح البحرية 
وشركات احلاويات.

مدري����د � رويت����رز: أكد بنك 
س����انتاندر االس����باني امس انه 
تقدم بعرض لش����راء نحو 300 
فرع لرويال بنك أوف سكوتلند 
في بريطانيا ليواصل مس����اعيه 
لالستحواذ بالرغم من حالة عدم 
تيقن بشأن اإلصالحات التنظيمية 

التي تواجه البنوك األوروبية.
وقال س����انتاندر انه من غير 
املمك����ن حتديد متى س����تنتهي 
العملي����ة. وقال مص����در مطلع 
إن البنك االس����باني هو الوحيد 
الذي تقدم بعرض لشراء شبكة 
فروع بقيمة نحو 1.8 مليار جنيه 

استرليني »2.7 مليار دوالر«.
وستمنح الصفقة دفعة كبيرة 

نظراً لوجود وحدة توفر خدمات للحكومة

البنك الدولي: نمو الصين اليزال قويًا
ومن المتوقع أن يتباطأ

اليورو يستقر عند أعلى مستوياته
والذهب يسجل رقماً قياسياً

بكني � د.ب.أ: قال البنك الدولي امس إن االقتصاد 
الصيني »واصل النمو بقوة« في النصف األول من 
هذا الع����ام لكنه أظهر عالمات على »بعض الفتور« 
التي ميكن أن تبطئ النمو بشكل طفيف خالل العام 

القادم.
وقال اخلبير االقتصادي البارز أردو هانس����ون 
لش����ؤون الصني في البنك الدولي مبناسبة إطالق 
التقري����ر الفصلي للبنك عن الصني إننا »نتوقع أن 
يبل����غ معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي 9.5% لعام 

2010 و8.5% لعام 2011«.
وقال هانسون إن »النمو س����يكون أقل اعتمادا 
على االس����تثمار هذا العام وسيستفيد من التجارة 
اخلارجية املواتية بشكل أكبر، بينما من املرجح أن 

يظل االستهالك مدعوما بسوق عمل قوية«.
وقال التقرير إن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض 
الفائض التجاري الضخم للصني بشكل أكبر إلى حد ما 
خالل الفترة املتبقية من هذا العام. وقال إن احلكومة 
الصينية بدت أنها قادرة على احتواء التضخم بينما 
من املس����تبعد حدوث ارتفاع كبير في األجور. لكن 
لويس كويجس اخلبير االقتصادي للبنك في بكني 
حذر من أن »الغموض الكبير الذي يحيط بالتوقعات 
املش����جعة يدعو إلى مرونة في السياسات أكثر من 
برامج التحفيز املستمرة«. ورحب كويجس بجهود 
احلكومة للسيطرة على عمليات اإلقراض من خالل 
برامج استثمارية حكومية محلية لكنه أشار إلى أن 

أسعار فائدة البنوك التزال متدنية.
وقال التقرير إن »الصني ميكن أن تترك أس����عار 
الفائدة تلعب دورا أكبر في السياس����ة النقدية مبا 

يعود عليها بالفائدة«.
وق����ال إن الصني التزال في حاجة إلى إصالحات 
طويلة األجل في سياستها املالية واحلماية االجتماعية 
وإدارة سوق العمل وهي إصالحات مهمة لكل من تعزيز 

منو اإلنتاجية وحتسني الظروف االجتماعية.
وقالت الصني إن اقتصادها منا بنسبة 8.7% في 
عام 2009 وأظهر عالمات على التعافي من التباطؤ 
العاملي على الرغم من هبوط نس����بته 19% في قيمة 

الصادرات.
في س����ياق متصل طلبت الصني من بقية العالم 
امس عدم التدخل في أس����لوبها ف����ي إدارة عملتها 
)اليوان( معتبرة ان س����عر الصرف مسألة سيادية 

وهي الوحيدة التي يحق لها اتخاذ قرار بشأنها.
وتتعرض بكني لضغوط من جانب واش����نطن 
بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمساعدة في خفض 
العجز التجاري األميركي الضخم مع الصني وتتوقع 
األسواق أن تثار املسألة في قمة مجموعة العشرين 
القادمة في كندا. لكن كبار املس����ؤولني رفضوا هذه 
الفكرة. وقال سوي تيانكاي نائب وزير اخلارجية 
وهو املس����ؤول عن التحضير للقمة للصحف »هذه 
عملة الصني لذلك ال أعتق����د أنه يتعني بحث أمرها 

على املستوى الدولي«.

بكين طالبت دول العالم بالكفّ عن التدخل في إدارتها لعملتها

العملة األوروبية املوحدة في خطر

)رويترز( »بي بي« تواجه فاتورة تعويضات ضخمة للتسرب النفطي في خليج املكسيك 

تريشيه: البنوك المركزية مطالبة بمتابعة خطى نمو االئتمان
فرانكف����ورت � رويترز: قال رئيس 
البن����ك املركزي األوروب����ي جان كلود 
تريشيه امس إن البنوك املركزية يجب 
 أن تتابع منو االئتمان لتوجيه إشارات
حتذي����ر عندم����ا تتزاي����د االختالالت 

االقتصادية.
 وقال في نص كلمة أعطيت ملؤمتر 
املركزية ونشرت على  روسي للبنوك 
موق���ع البنك املرك���زي األوروبي على 
الس���ريع للغاية في  االنترنت »النمو 
االئتم���ان عادة ما يكون إش���ارة خطر 

املركزية في جميع  بالنس���بة للبنوك 
االقتصادات املتقدمة والنامية«.

وفي س���ياق متصل ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي لبنك يو.ب���ي.اس أوزفالد 
جروبل إن البنك قد يضطر إلى مضاعفة 
رأسماله إذا ما طبقت اجلهات التنظيمية 
في سويسرا اصالحات جتري مناقشتها 
اآلن ملنع منو عمليات البنوك بصورة قد 

تأثر على االقتصاد في حال انهيارها.
وصرح جروبل في مقابلة صحافية 
امس ب���ان اإلصالحات قد تدفع البنوك 

الكبرى الى اعادة هيكلة عمليات وبالتالي 
سيكون للكيانات األجنبية التابعة لها 
رأسمالها اخلاص وال تعتمد على الشركة 
السويسرية األم. وقال »في هذه احلالة 
سنحتاج ملضاعفة رأسمالنا إلى املثلني 

تقريبا عما هو عليه اآلن«.
وعند سؤاله عما إذا كان هذا يعني 
أن يو.بي.اس ومنافسه كريدي سويس 
سيحتاجان إلى رأسمال اضافي بقيمة 
اجمالية نحو 100 مليار فرنك سويسري 
قال جروبل »في هذه احلالة هذا صحيح 

تقريبا«.
وتقود سويس���را اجله���ود العاملية 
لتشديد اإلجراءات التنظيمية املصرفية 
بعد أن مني يو.بي.اس بخسائر قياسية 
خالل أزمة االئتمان واضطرت احلكومة 

إلنقاذه.
وأم���س االول قال البن���ك الوطني 
السويسري »املركزي« انه ينبغي على 
البنوك االحتفاظ باملزيد من رأس املال 
ملواجهة اخلسائر وذلك للحد من املخاطر 

على االقتصاد في حالة اإلعسار.

بنك »يو.بي.إس« يحذر من تأثيرات إجراءات تنظيمية جديدة


