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أوباما يطلق تحركًا جديدًا لدفع االقتصاد 
األميركي عبر تحفيز النمو وإيجاد وظائف جديدة

كوبا تفتح نوافذ ضيقة أمام الرأسمالية

»بوينغ« تقدر مبيعاتها في أميركا الشمالية
 بـ 700 مليار دوالر في 20 عامًا

مكسيكو ســـيتي ـ د.ب.أ: جاءت اإلشارة إلى 
إصالحات اقتصادية بسيطة في كوبا منتصف 
أغسطس املنصرم في صحيفة »جازيتا أوفيشيا« 

الرسمية في هاڤانا.
ولكـــن القاعدة العريضة في كوبا لم تالحظ 
سوى نهاية الشهر املنصرم أنه سيصبح من حق 
األجانب في كوبا متلك األرض الزراعية وأراضي 
البناء وســـيصبح من حق الكوبيني أن يبيعوا 
الفاكهة واخلضراوات التي زرعوها بأنفســـهم 

في الشوارع.
وكان وزير االقتصاد الكوبي مارينو موريللو 
قد قال قبل ذلك بوقت قصير إن الدولة ال تستطيع 
التكفل بكل شيء، وهو ما دفع االقتصادي الكوبي 
املعارض أوسكار ايسبينوســـا العتبار سماح 
احلكومة الكوبية باملزيد من العمل اخلاص في 
القطاع االقتصادي في هذا البلد الشيوعي مبثابة 

»فتح باب وآفاق« في كوبا الشيوعية.
ورأى املعـــارض الكوبي أن هذه اإلصالحات 
البسيطة تعني »كسرا ألحد احملرمات القدمية في 
كوبا«. وقال موريللو في تصريح لوكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( أمس االول في مدينة مكسيكو 
ســـيتي إن هذه اإلصالحات تفتح سلســـلة من 
الفرص واإلمكانات أمام العمل اخلاص غير أنه 
دعا النتظار ما ستسفر عنه هذه اإلجراءات وعدم 

اإلفراط في أخذها على محمل إيجابي.

ويخفـــي هذا التحول غير املعلن اعترافا بأن 
الدولة قد فشلت ولم تعد تأمل في التغلب على 

مساوئ الشيوعية التي تواجه خطر الزوال.
وقال موريللو فـــي تصريح للصحافيني ان 
90% من االقتصاد الكوبي في أيد حكومية ودعا 
إلى أن تستمر احلكومة مستقبال فقط في إدارة 

»القطاعات الكبيرة« في الدولة.
ورأى موريللو ان »اإلصالحات البسيطة التي 
اتخذتها الدولة في الســـابق على استحياء مثل 
توزيع بعض مساحات األراضي الصغيرة على 
املزارعـــني لم حتقق النجاح املأمول من ورائها« 
وأن اإلنتاجيـــة تراجعت في الصناعة والزراعة 

إلى أدنى مستوى لها.
وقال موريللو إن معدل الدخل في كوبا مازال 
15 يورو شـــهريا وإن كوبا استوردت عام 2009 
مواد غذائية بنحـــو مليار ونصف مليار دوالر 
أي ما يعادل 80% من احتياجاتها الزراعية وإن 
االرتفاع احلالي في األسعار كارتفاع أسعار القمح 

على سبيل املثال يدعو للخوف.
وحسب البيانات الرسمية في كوبا فإن إنتاج 

املواد الغذائية انخفض هذا العام بواقع %7.5.
وتراجع محصول البطاطس بشكل حاد وصل 
إلى 30.8% وتراجع إنتاج املوالح بنسبة %29.7 
والفول بنســـبة 27% مقارنة بتراجع 1.7% فقط 

في إنتاج األرز.

نيويوركـ  أ.ف.پ: اعتبرت شركة بوينغ في بيان 
ان مبيعات الطائرات في اميركا الشمالية ستبلغ 
700 مليار دوالر في غضون عشرين عاما في حني 

جتدد شركات الطيران اساطيلها.
وتتوقـــع مجموعة صناعة الطيـــران والدفاع 
االميركية ان تتسلم شـــركات الطيران في اميركا 

الشمالية 6200 طائرة من اآلن حتى 2029.
وعلق راندي تينسيث نائب رئيس دائرة التسويق 
في الفرع التجاري لبوينغ اثناء عرضه هذه التوقعات 
امس االول في مونتريال بالقول ان »سوق اميركا 

الشمالية واسعة وناضجة، ونتوقع ان تتحسن فيها 
حركة الركاب بنسبة معتدلة من %3.4«.

 واعتبـــرت املجموعة ان املبيعات ســـتحركها 
خصوصا »ضرورة جتديد االساطيل الن الطائرات 
ذات املمر الواحد والتي تقوم برحالت ضمن املناطق 
اكثر قدما واكثر استهالكا للوقود من طائرات اجليل 

اجلديد االكثر توفيرا للطاقة«.
ومع االخذ في االعتبار عمليات جتديد الطائرات، 
سيرتفع عدد اســـطول اميركا الشمالية من 6590 
طائرة الى نحو تســـعة آالف طائرة من اآلن حتى 

املتوســــطة، والــــى مضاعفة 
اجلهد لالستثمار في الطاقات 
الى  او أيضــــا  »اخلضــــراء«، 
تخفيف الضريبة عن الشركات 
التــــي فيها وظائف جديدة في 
الواليــــات املتحدة. وال تتوقع 
الرئاســــة مع ذلك وضع خطة 
نهوض كبيرة مثلما فعلت مع 
خطة الـ 787 مليار دوالر التي 

تقررت في بداية 2008.
وأوضــــح املتحدث باســــم 
البيت األبيض روبرت غيبس 
اخلميــــس املاضــــي ان »خطة 
نهوض جديدة واسعة النطاق 
ليست قيد التحضير«، معلنا 
انه »ال يتوقع اي شيء مشابه 
لإلجراءات االســــتثنائية التي 

سبق ان اتخذها الرئيس«.
وكان اجلمهوريون حملوا 
على هذه اخلطة التي تسببت 
ايضا في زيادة عجز املوازنة 
الذي يقترب من 10%، من دون 
التي وعد  إيجــــاد الوظائــــف 
بها الفريق في الســــلطة وفق 

رأيهم.

الشرق األوسط، لم يبعد أوباما 
أنظاره عــــن ملف يلقي بثقله 
على شعبيته واآلفاق االنتخابية 
للدميوقراطيني قبل شهرين من 
انتخابات تشريعية حاسمة. 
العلنية  وقد خصصت كلمته 
االولى االثنني لدى عودته من 
عطلته للشــــأن االقتصادي، 
واغتنم الرئيس فرصة خطابه 
حول العــــراق الثالثاء لدعوة 
مواطنيه الــــى التعبئة بهدف 
جتاوز أســــوأ فتــــرة انكماش 
شــــهدتها البالد منذ 70 سنة. 
وعلى خط مواز، تدرس ادارة 
أوباما أفــــكارا جديدة ملواجهة 
البطالــــة. وأوضــــح الرئيس 
االثنني ان »فريقي االقتصادي 
يعمل بجهد على حتديد اجراءات 
اضافية ســــواء بهدف حتفيز 
النمو وإيجاد وظائف جديدة 
على املدى القصير، او لناحية 
زيادة تنافسيتنا االقتصادية 
الطويل«. وتطرق  على املدى 
العمل بتخفيضات  الى متديد 
الضرائب بالنسبة الى الطبقة 

واشنطنـ  أ.ف.پ: يتوقع ان 
يبدأ باراك أوباما حتركا جديدا 
بشأن املسائل االقتصادية مع 
التي يأمل  اقتراب االنتخابات 
اجلمهوريون ان يســــتثمروا 
فيها غضب األميركيني حيال 
حتسن اقتصادي متقلب وبطالة 

مرتفعة جدا.
وبعدما خصص قسما كبيرا 
من هذا األسبوع مللفات السياسة 
أوباما بكل  اخلارجية، يريــــد 
وضوح ان يظهر ملواطنيه انه 
ال ينسى انشغاالتهم املباشرة 
والسيما البطالة التي ترهق ما 
يقارب 10% منهم. وعقب نشر 
أرقام شــــهرية حــــول العمالة 
تبدو ضعيفة عشية اخلميس، 
أعلن البيت األبيض ان أوباما 
ســــيتوجه االثنني، يوم عيد 
العمل فــــي الواليات املتحدة، 
حلضور حفل تنظمه نقابات 
في ميلووكي )ويسكونســــن، 
شمال(، وسيلقي »خطابا حول 
االقتصاد« في اليوم التالي في 
كليفالند )اوهايو، وســــط(. 
الواليتــــان هما جزء  وهاتان 
من منطقة تشــــكل قلب القوة 
الصناعية في الواليات املتحدة 
والتي تعرضت بقوة النهيار 

القطاع الثانوي.
وتشهد أوهايو معدل بطالة 
رسميا مقدرا بـ 10.3% مقارنة 
مبعدل وطني من 9.5%، قريب 
من أرقام قياســــية تاريخية. 
وسيشــــكل االقتصــــاد أيضا 
املوضوع الرئيســــي للمؤمتر 
الصحافي الذي سيشارك فيه 
أوباما في العاشر من سبتمبر 
في البيــــت األبيض، وهو أمر 
نــــادر احلصول مــــع الرئيس 
احلالي مقارنة مبا كان يفعله 

أسالفه.
وحتــــى بني نهايــــة املهمة 
القتالية االميركية في العراق 
وإطالق محادثات الســــالم في 

الغضب يسود األميركيين حيال تحسن اقتصادي متقلب وبطالة مرتفعة

باراك أوباما

عبدالرحمن العطية

التأثير االقتصادي لظاهرة ترك العمل سيكون محدودا في اإلمارات

العطية: بداية العام المقبل نهاية الدور الجمركي 
في المراكز البينية لدول المجلس

»ريغوس«: 50% من ذوي الخبرة في اإلمارات 
يرغبون في ترك وظائفهم الصيف الحالي

منظمة التجارة العاملية، لتكون 
لها مجتمعة مشــــاركة فاعلة 
في حتديد مســــار السياسيات 
التجارية الدولية، مبا يتناسب 
ومكانتها االقتصادية املهمة على 

املستوى الدولي.
وأعرب عن تطلعه ان يحقق 
هذا االجتمـــاع نتائج إيجابية 
لدول املجلس، تعـــزز مكانة 
العمل االقتصادي املشـــترك 
الدول األعضاء، وتساعد  بني 
على جتاوز أهم العقبات التي 
تعترض مســـيرته، وذلك من 
خالل الرفـــع للمجلس األعلى 
في دورته املقبلة في أبوظبي 
نهاية العـــام احلالي باالتفاق 
على اإلعالن عن الوضع النهائي 
لالحتاد اجلمركي وإنهاء الدور 
اجلمركي فـــي املنافذ البينية 

لدول املجلس.

إزالة العوائق اجلمركية وغير 
اجلمركية النتقال السلع الوطنية 
واألجنبية بني الدول األعضاء، 
مع إبقاء الرقابة في اجلانبني 
األمني واحملجري تأتي تنفيذا 
ملا ورد في االتفاقية االقتصادية 
بني دول املجلس لينعم املواطن 
اخلليجي بفوائد كبيرة من خالل 
حرية انتقال السلع بني الدول 
األعضاء وتوافرها في األسواق 
إلى  بأسعار منافسة، ويؤدي 
منو كبير في التجارة البينية 
ومع العالم اخلارجي، من خالل 

السوق الواحد للسلع.
ورأى األمــــني العام ملجلس 
التعاون أن توصل دول مجلس 
التعاون التفاق على إنهاء الفترة 
االنتقاليــــة والعمــــل بالوضع 
النهائي لالحتاد اجلمركي سيعزز 
من دور مجلــــس التعاون في 

أو غيـــر جمركية وفقا ملا ورد 
في االتفاقية االقتصادية لدول 

مجلس التعاون«.
وأشار العطية إلى أن مسألة 
النهائي  إلى الوضع  الوصول 
املتمثل في  لالحتاد اجلمركي 

حققوها الى رئيسهم في العمل سبب 
رغبتهـــم في ترك العمل. وأوضح 
االســـتطالع أن »بوادر االنتعاش 
الذي شهدته شركات إماراتية أخيرا، 
دفعت بكفاءات عاملة )املستطلعة 
آراؤهم( للبحث عن وظائف بديلة، 
واالستغناء عن وظائفهم احلالية 
التـــي تراجعت معهـــا مهاراتهم، 
الناجت  الركود فـــي األعمال  جراء 

عن تداعيات األزمة العاملية.

في آلية للتحصيل املشـــترك 
وتوزيع احلصيلة اجلمركية 
فـــي االحتـــاد اجلمركي لدول 
املجلـــس، ومعاجلة رســـوم 
احلمايـــة اجلمركية في الدول 
األعضاء التي تفرض هذا النوع 
أو  من احلماية بشـــكل كامل 
مرحلي، لتســـهيل انتقال هذا 
الدول  الســـلع بني  النوع من 
األعضاء دون استيفاء رسوم 

احلماية اجلمركية عليها.
العمل  وأضـــاف: »كذلـــك 
بالتعرفة اجلمركية املوحدة في 
كل دول املجلس وفقا ملتطلبات 
االحتاد اجلمركـــي، ومعاجلة 
الـــوكالء احملليني في  حماية 
الدول األعضاء التي تفرض هذا 
النوع من احلماية، والسماح 
الدول  بـــني  الســـلع  بانتقال 
األعضـــاء دون قيود جمركية 

أسباب رئيســـة وراء رغبتهم في 
اتخاذ قرار ترك العمل، أولها نقص 
التواصل واملشـــاركة مع اإلدارة 
العليا بنســـبة 51%، وثانيها عدم 
تعزيز نتائج العمل بنسبة %47، 
ثم عدم وجود رؤية واستراتيجية 
واضحة للشركة بنسبة 31%، ورابعا 
طول املســـافة املقطوعة لالنتقال 
إلى مقر العمل بنسبة 25%، فيما 
قال 24% إن نسب االجنازات التي 

الريـــاض- واس: يبحـــث 
املجلس الوزاري ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وجلان 
املالـــي واالقتصادي  التعاون 
التجاري والتعاون  والتعاون 
الصناعي في اجتماع مشترك 
في جدة االثنني املقبل ســـبل 
اســـتكمال متطلبات االحتاد 
اجلمركـــي، وصـــوال لوضعه 
النهائي املتمثل في إنهاء الدور 
اجلمركي في املراكز البينية في 

دول املجلس مطلع 2011.
وأوضح األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحمن العطية ان االجتماع 
الذي يأتي تنفيذا لقرار املجلس 
األعلى ملجلس التعاون في دورته 
الـ 30 وفي لقائه التشاوري الـ 
12 يناقش استكمال متطلبات 
املتمثلة  االحتـــاد اجلمركـــي 

قالــــت شــــركة »ريغــــوس« 
البريطانية لألبحاث والتوظيف 
إن 50% مــــن ذوي اخلبــــرة فــــي 
الشــــركات في اإلمارات يرغبون 
في تــــرك وظائفهــــم احلالية في 
نهاية الصيف احلالي، ألســــباب 
عزتهــــا إلى عدم تقديــــر اإلدارة، 
ووقف املكافآت والترقيات، وعدم 
حتقيق أهداف الشركة، إضافة إلى 
املسافة املقطوعة إلى مكان العمل 
والزمالء. وقال خبراء إن التأثير 
االقتصادي لظاهــــرة ترك العمل 
ســــيكون محدودا للغاية، إذ إنه 
يطال شريحة قليلة من املوظفني، 
لكنه ســــيؤثر في شريحة كبيرة 
من املواطنني العاملني في القطاعني 
اخلاص واحلكومي، الفتني إلى أن 
منطقة اخلليج السيما اإلمارات، 

تتمتع بحراك وظيفي كبير.
وتفصيـــال، كشـــفت شـــركة 
»ريغوس«، في اســـتطالع حديث 
لها صدر أمـــس االول، وحصلت 
»اإلمارات اليوم« على نسخة منه، 
أن »املســـتطلعني أظهروا خمسة 

ملف االتحاد الجمركي أمام المجلس الوزاري الخليجي االثنين المقبل

االتحاد األوروبي يؤسس 4 هيئات 
جديدة للرقابة على األسواق المالية 

بروكســـل ـ وكاالت: توصل البرملـــان األوروبي واملفوضية 
االوروبية ومجلس وزراء االحتاد االوروبي إلى اتفاق سياســـي 

حيوي بشأن الرقابة على االسواق املالية في اوروبا.
ويتضمـــن االتفاق اقامة ثالث هيئـــات رقابية أوروبية على 
اخلدمات املالية والنظام املصرفي وقطاعي التأمني واملعاشات، 

إضافة إلى اقامة مجلس أوروبي لتقييم املخاطر.
وقال مفوض االحتاد االوروبي لالســـواق الداخلية ميشيل 
بارنييه »لقد توصلنا إلى اجناز حيوي حيث توصلنا الى اجماع 

سياسي بشأن اقامة اطار عمل رقابي مالي أوروبي«.
وأوضح بارنييه أن »إطار العمل اجلديد حيوي لضمان استقرار 
مالي اكبر ومنع ازمة مســـتقبلية«. ومن املقرر أن تبدأ الهيئات 

االربع اجلديدة في العمل مطلع العام املقبل.

ديون الشركات المصرية لدى 
العراق قد تبلغ 60 مليار دوالر

القاهرة ـ يو.بي.آي: نقلت صحيفة مصرية أمس عن مصدر 
وصفته باملسؤول في احتاد الصناعات ان ديون الشركات املصرية 
لدى العراق قد تصل الى 60 مليار دوالر ناجتة عن التعامل مع 
العراق وفق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان سائدا أثناء فترة 
العقوبات االقتصادية ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسني.

 ونسبت صحيفة »املصري اليوم« إلى املصدر قوله: »مستحقات 
الشركات املصرية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء تقدر مبا بني 
مليار دوالر و60 مليار دوالر للمصدرين املتعاملني مباشرة في 
العراق«. وال تتفق هذه التقديرات مع أرقام سابقة روجت بشأن 
حجم الديون املصرية على العراق والتي لم تتجاوز سقف بضع 
مئات من ماليني الدوالرات يجري بشأنها نقاش بني احلكومتني 

العراقية واملصرية.
وأضاف املصدر ان ذلك ال يشمل مستحقات ملصدرين مصريني 
يقومون بتصدير بضائعهم عبر احلدود األردنية، مشـــيرا إلى 
أن جزءا كبيرا من مســـتحقات تعود للشركات املنتجة للمواد 
الغذائية التابعـــة للقطاع العام واملصدرة ضمن البرنامج الذي 

كانت ترعاه األمم املتحدة.
ونقلت الصحيفة عن محمد أبوالعينني رئيس الشعبة العامة 
للمستثمرين في احتاد الصناعات قوله ان »مشكلة مستحقات 
الشركات املصرية في العراق ضمن برنامج النفط مقبل الغذاء 
تخص عددا غير قليل من شركات املواد الغذائية واألدوية ومواد 

البناء سواء كانت شركات حكومية أو شركات خاصة«.
وأضـــاف »ان معظم الشـــركات تواجه مشـــكالت في إثبات 
مستحقاتها بعد أن تسببت احلرب على العراق في فقدان معظم 
تلك املستندات إضافة إلى مشـــكالت ضعف احلكومة العراقية 

وعدم مالءمة األوضاع احلالية لتسوية تلك املستحقات«.

»بي پي«: 17 مليار دوالر كلفة
 تسرب النفط في خليج المكسيك

لندنـ  وكاالت: أكدت شركة بريتش بتروليوم )بي پي( البريطانية 
أن أزمة تســــرب النفط في خليج املكســــيك كبدتها خسائر بقيمة 17 
مليــــار دوالر )11 مليار جنيه( في الفترة من أبريل إلى يونيو املاضي، 
وهي املرة األولى التي تصل بها اخلســــائر إلى هذا احلد منذ 18 عاما. 
وأوضحت ان تكاليف احتواء األزمــــة البيئية ارتفعت إلى 8 مليارات 
دوالر )5.2 مليارات جنيه استرليني( منذ بدء عمليات وقف التسرب. 
وأشارت إلى أنه على الرغم من االنتقادات الالذعة التي تواجهها » بي 
پــــي« في الواليات املتحدة، إال أن التدخالت السياســــية قد خففت من 
حدتها السيما بعد تخصيص 20 مليار دوالر )13 مليار جنيه( لصندوق 
تعويض ضحايا تســــرب النفط في خليج املكسيك. وقالت إن اجمالي 
التعويضات التي دفعتها منذ انشاء الصندوق بلغ 428 مليون دوالر 
)278 مليون جنيه( حتــــى اآلن. وتأمل »بي پي« أن تبيع حوالي %10 
من انتاج أصولها خالل 18 شهرا بهدف جمع 30 مليار دوالر )20 مليار 
جنيه( لتعزيز ميزانيتها العمومية واحتواء ازمة تسرب النفط جراء 
انفجار منصة نفطية في ابريل املاضي متســــببة في تسرب نحو 207 

ماليني غالون من النفط اخلام ومقتل 11 عامال في الشركة.

8 مليارات دوالر تكاليف احتواء األزمة البيئية

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.
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�سبب هزمية امل�سلمني يف غزوة اأحد : 	•

•	خمالفة الرماة لأمر النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم –  

•	عدم وجود الأ�سلحة مع امل�سلمني.  

•	قلة املال عند امل�سلمني.  

•	كرثة وقوة جي�ش امل�سركني.  

ال�سوؤال اخلام�س والع�سرون

ما حكم من فاتته �صالة العيد؟

ال ق�صاء لها.  -1  

يق�صيها يف اأي وقت بعده.  -2  

�صقطت عنه.  -3  
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