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»الوساطة«: االقتصاد األميركي يتحسن بخطى 
بطيئة لضخامة الفجوة التي خلفها الركود

ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
املجموعة الدولية للوس����اطة 
املالي����ة أن األس����واق العاملية 
واصل����ت ارتفاعها خالل األس����بوع املاضي مقارنة 
باألسبوع الذي سبقه، مسجلة أرباحا جيدة ملؤشراتها، 
وباألخص الس����وق األميركي الذي أغلقت مؤشراته 
الرئيسية نهاية األس����بوع الفائت على ارتفاع مع 
تبدد مخاوف املس����تثمرين من عودة أكبر اقتصاد 

في العالم إلى الركود.
وعلى الرغم من هذه االرتفاعات، إال ان تصريحات 
املسؤولني في الواليات املتحدة قد تكون مخزية لبعض 
الشيء مما قد يؤثر على بعض املؤشرات االيجابية 

لتحولها نحو التراجع خالل األسبوع املقبل.
وفي سياق التصريحات غير املطمئنة حول مصير 
االقتصاد االميركي، قال الرئيس األميركي باراك اوباما 
يوم اجلمعة املاضية ان انتش����ال اقتصاد الواليات 
املتحدة من الركود يسير بخطى بطيئة، مضيفا أن 
الفجوة التي خلفها الركود ضخمة والتقدم يس����ير 

بخطى بطيئة بشكل محزن.
وفيما يتعلق بحركة املؤشرات األميركية مع نهاية 
األسبوع املاضي، سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد 
آند بورز القياسيان لالسهم األميركية في سابع جلسة 

من املكاسب في اجللسات الثماني املاضية.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي السهم الشركات 
األميركية الكبرى جلس����ة التعام����الت في بورصة 
وول س����تريت مرتفعا 47.53 نقط����ة أو 0.46% الى 
10462.77 نقطة بينما صعد مؤش����ر س����تاندرد اند 
بورز االوس����ع نطاقا 5.37 نقطة أو 0.49% ليغلق 

على 1109.55 نقاط.
وأغلق مؤش����ر ناسداك املجمع الذي تغلب عليه 
اسهم ش����ركات التكنولوجيا مرتفعا 6.28 نقاط أو 
0.28% الى 2242.48 نقطة، وأنهت املؤشرات الثالثة 
الرئيسية االسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 

0.1% وستاند اند بورز وناسداك %0.5.
اما على صعيد االس����هم االوروبي����ة، فيبدو ان 
التصريح االخير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي مع 
نهاية االسبوع بان اليونان تسير بخطى تسبق اجلدول 
الزمني املتفق عليه في تنفيذ اصالحات اقتصادية 
ضرورية، ان االسبوع املقبل سيشهد اطمئنانا من 

قبل املستثمرين ستدفع نشاط االسهم.
وأعلن صندوق النقد الدولي صرف شريحة اضافية 
قيمتها 2.57 مليار دوالر الى البلد العضو في مجموعة 

اليورو مبقتضى اتفاق قرض مشروط.
وقال الصندوق وهو يعلن صرف الشريحة اجلديدة 
مبقتضى اتفاق ائتماني مع اليونان قيمته 30 مليار 
دوالر ومدته 3 سنوات انه مت استيفاء جميع معايير 
االداء الكمية حتى نهاية يونيو واالصالحات الهيكلية 

الرئيسية تسبق اجلدول الزمني.
وذكر التقرير انه من ناحية اخرى، اعلنت احلكومة 
البريطانية انها تعتزم تقدمي مش����روع قانون هذا 
العام خلصخصة هيئة البريد امللكي اململوكة للدولة 
على الرغم من معارضة نقابات العمال لهذه اخلطط، 
ويأتي هذا التعهد بعد مراجعة مستقلة أجراها املنظم 
الس����ابق للقطاع ريتشارد هوبر الذي قال ان هناك 
حاجة الى رأس املال اخلاص للمس����اعدة في ضمان 

بقاء هذه اخلدمة.
وفيما يتعلق بأس����عار النفط عامليا، فقد حققت 
ارتفاعات جيدة مع نهاية االس����بوع بعد تراجعات 
ش����هدتها في مطلعه، حيث صعدت أسعار العقود 
اآلجل����ة للنفط األميركي أكثر م����ن دوالرين منهية 
االسبوع على مكاسب قدرها 2.5% بعد ان اثار اغالق 
خط انابيب رئيسي لشركة انبريدج يصل الى واليات 
الغرب االوسط شكوكا بشأن االمدادات الى مصافي 

التكرير في املنطقة.

»صندوق النقد« يتوقع تراجع انتعاش
االقتصاد العالمي أواخر 2010 و2011

واشنطن � أ.ف.پ: أكد صندوق 
النقد الدولي ف����ي مذكرة موجهة 
الى دول مجموعة ال� 20 نش����رت 
أول من امس ان انتعاش االقتصاد 
العاملي سيستمر لكنه سيضعف 
بحلول نهاية العام وفي النصف 

االول من 2011.
وقال صندوق النقد الدولي في 
هذه املذكرة التي صدرت ملناسبة 
اجتماع مندوبي دول مجموعة ال� 
20 في كوريا في 4 و5 س����بتمبر 
»بحسب توقعاتنا فإن االنتعاش 
سيتواصل مع بعض الضعف في 
النصف الثاني من 2010 ويتوقع ان 
يستمر في النصف األول من 2011«. 
ولم يعط الصندوق أي توقعات 
باألرق����ام التي يتوق����ع صدورها 
في مطلع أكتوب����ر قبل االجتماع 
السنوي للمؤسسة املالية الدولية 

في واشنطن.
وي����رى خب����راء الصن����دوق 
الدولي دخل في  »ان االنتع����اش 
مرحلة جديدة«، مضيفا »ان دعم 
امليزانية وإعادة بناء املخزونات 
بصدد التراجع ف����ي االقتصادات 
املتطورة، والنمو س����يتأتى أكثر 
فأكثر عن االستهالك واالستثمار« 
لكن املخاطر تتمثل بان يكون النمو 
اضعف مما هو متوقع، السيما ان 

القتصادات متطورة اخرى، تقدر 
بحوال����ي 4 آالف ملي����ار دوالر، 
ومص����ارف أوروبية تواجه ايضا 

ظروفا صعبة«.
ويرى الصندوق خطرا آخر يأتي 

من العائدات الضريبية املخيبة.
في هذه احلالة »قد تفقد االسواق 
ثقتها جتاه بعض الدول، ان اعتبرت 
جهود الس����لطات البقاء دينها في 
مستوى قابل لالستمرار غير مالئمة 

او تفتقر الى املصداقية«.
ففي مرحلة أولى »قد تس����جل 
املص����ارف االميركي����ة الصغيرة 
واملتوس����طة الناش����طة بش����كل 
كبير في قطاع العقارات، خسائر 
غير متناس����قة وتخفض عرضها 

للتسليف«.
كما ميكن ان »تس����رع الدوامة 
السلبية بني االقتصاد الكلي واملالية 
فقدان ثقة السوق في االنتعاش«. 
ويرى الصن����دوق انه ال يتوجب 
انتظار دول مث����ل الصني والهند 
او البرازي����ل لتدعم وحدها النمو 
العاملي. واكد »ان الطلب الداخلي 
في االقتصادات الكبرى الناشئة لن 
يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه 
في االقتصادات املتطورة«، مشيرا 
ال����ى »اعادة ت����وازن محدودة في 

الطلب« على الصادرات.

بتقليص جديد كبير مليزانية الدول 
التي تواجه صعوبات، ما قد يسيء 

الى االنتعاش العاملي«.
وه����ذه ال����دول التي لم يش����أ 
الصن����دوق تس����ميتها، لكنه����ا 
على األرجح تل����ك التي يعتبرها 
املس����تثمرون األكث����ر مجازف����ة 
)إس����بانيا واليون����ان وإيرلن����دا 
وإيطاليا والبرتغال( »س����تواجه 
منافسة احتياجات إعادة التمويل 

اليورو في النصف الثاني من 2010 
وف����ي 2011 يتجاوز ال� 400 مليار 
دوالر«. وحذر الصندوق من »ان 
اي اضطرابات في أسواق سندات 
اخلزين����ة الناجمة اما عن فش����ل 
عملي����ات إعادة التموي����ل او عن 
نقص في رؤوس االموال في القطاع 
املصرفي، قد تزيد الضغط بشكل 
كبير على املاليات العامة وتؤدي الى 
فقدان الثقة في االسواق، وتتسبب 

املرتفعة بشأن األسواق  الشكوك 
املالية تشكل مصدر قلق كبير«، 

كما أوضح الصندوق.
ويرى الصندوق ان هذا القلق 
يأتي في ش����كل خاص من املبالغ 
التي اقترضتها دول منطقة اليورو 

على اآلجال القصيرة.
وأش����ار صندوق النقد الدولي 
الى »ان الدين العام الذي يستحق 
في االقتصادات الضعيفة مبنطقة 

الدين العام المستحق في االقتصادات الضعيفة بمنطقة اليورو يتجاوز 400 مليار دوالر

..ويوافق على الدفعة الثانية من قرض إنقاذ اليونان
واش��نطن � د.ب.أ: قال صن��دوق النقد الدولي 
اول من أمس إن اليونان س��تحصل على مس��اهمة 
الصن��دوق في الدفع��ة الثانية من ق��رض اإلنقاذ، 
مشيرا إلى أن أثينا حققت بداية »قوية« في برنامج 
التعاف��ي. وجاء ه��ذا اإلعالن بعد أي��ام من موافقة 
وزراء مالية الدول ال� 16 األعضاء في منطقة اليورو 

على تقدمي الدفعة الثانية لليونان.
وس��تحصل اليون��ان عل��ى أكثر قلي��ال من 9 
مليارات ي��ورو )4ر11 مليار دوالر( في هذه احلصة 
تشمل 6.5 مليارات يورو من منطقة اليورو و2.57 

مليار يورو من صندوق النقد الدولي.
وكان��ت اليونان قد واجهت عج��زا متزايدا في 

ميزانيتها، وأنقذته��ا دول منطقة اليورو من العجز 
عن سداد ديونها في مايو املاضي حيث وافقت على 
إق��راض أثينا 80 مليار يورو على مدى 3 س��نوات 
بينم��ا تعهد صن��دوق النقد الدول��ي بإقراضها 30 

مليار يورو.
وقال صندوق النقد الدولي إن هناك »إصالحات 
هيكلية كبي��رة« تتم قبل اجلدول الزمني املقرر في 
اليون��ان وإن »االس��تراتيجية املالية« ألثينا متضي 
»على الطريق الصحيح«. وأش��ار الصندوق بشكل 
خاص إل��ى »اإلصالح احلقيقي في س��وق العمل«. 
وتلقت اليونان الدفعة األولى من أموال اإلنقاذ والتي 

بلغت قيمتها 20 مليار يورو في مايو املاضي.

كاسترو يتراجع: الرأسمالية هي النموذج غير الناجح
هافانا � د.ب.أ: اعترف الزعيم الكوبي التاريخي فيدل 
كاسترو اول من أمس بأنه قال إن النموذج الشيوعي 
الكوبي لم يعد ناجحا لكنه جادل بأن تصريحه أسيء 
فهمه. وقال كاس���ترو في هافان���ا »فكرتي، كما يعلم 
اجلميع، هي أن النظام الرأس���مالي ل���م يعد ناجحا 
بالنس���بة للواليات املتحدة أو بالنسبة للعالم، الذي 
تق���وده من أزمة إلى أخرى، ف���ي كل مرة تكون أكثر 
خطورة وشموال على مس���توى العالم ومتكررة فال 
ميكن الفرار منها«. وكان الزعيم الثوري الكوبي )84 
عاما( قد قال األسبوع املاضي على ما يبدو عكس هذا 
متاما. وقال للصحافي األميركي جيفري جولدبرج في 
مقابلة تتألف من جزأين نش���رتها مجلة »أتالنتيك« 
األميركية يومي الثالثاء واألربعاء املاضيني »إن النموذج 
الكوبي لم يعد ناجحا«. وتراجع كاسترو إلى أساسيات 
معتقداته وانتقد الرأسمالية. وتساءل في تصريحات 
نقلتها النشرات اإلخبارية التلفزيونية »كيف ميكن أن 
ينجح هذا النظام بالنسبة لدولة اشتراكية مثل كوبا؟« 
وأضاف »أبلغت )جولدبرغ( بهذا بدون مرارة أو اهتمام: 
أنا مندهش اآلن لرؤية كيف فس���رها )تصريحاتي( 
حرفيا«. كان مسؤول كوبي دعا جولدبرغ إلى زيارة 

كوبا في أواخر أغسطس املاضي ليناقش مع كاسترو 
مقاال كتبه الصحافي األميركي حول إيران وإسرائيل. 
ودعا جولدبرغ اخلبيرة بشؤون كوبا جوليا سويج، من 
مجلس العالقات اخلارجية الذي يتخذ من واشنطن مقرا 
له، للسفر معه ومساعدته على وضع سياق للحدث. 
ونقل جولدبرغ عن سويج قولها له: »إنه )كاسترو( ال 
يرفض أفكار الثورة. أنا أخذت كالمه على أنه اعتراف 
بأنه في ظل النموذج الكوبي تقوم الدولة بدور كبير 
للغاية في احلياة االقتصادية يفوق طاقتها«. وقالت 
سويج، التي تعرف كاسترو منذ ما يربو على عشرين 
عاما، إنها تعتقد أن التصريحات التي أدلى بها الثوري 
املسن تهدف إلى »تهيئة مساحة لشقيقه« وخليفته 
راؤول، كي »يجري اإلصالحات الضرورية في مواجهة 
ما س���يكون بالتأكيد تقهقرا للشيوعيني املتشددين 
داخل احلزب والنظام اإلداري«. وقاد كاسترو كوبا ملا 
يق���رب من نصف قرن وتنحى عن منصبه في البالد 
قبل أربعة أعوام لتلقي العالج على خلفية معاناته من 
مشكلة خطيرة في األمعاء. وقال كاسترو »احلقيقة 
هي أن ردي يعني متاما عكس ما فس���ره الصحافيان 

األميركيان حول النموذج الكوبي«.

تقــرير

قرن واحد.
وتوق����ع الكاتب في الصحيفة 
االقتصادي ب����ول كروغمان حائز 
جائ����زة نوبل لالقتصاد في 2008 
»أسوأ من ذلك.. اذا أعطى الناخبون 

أصواتهم الى اجلمهوريني«.
وقال أول من أمس »ال ميكن ان 
نقدر الى اي حد س����تكون مدمرة 
اذا طبقت االقتراحات االقتصادية 
الت����ي تقدم بها زعي����م املعارضة 
في مجلس النواب جون بورنر«، 
موضحا انها تعني »عددا اقل من 
الوظائف ومزيدا من العجز وهو 

مزيج مثالي«.
وفتحت صحيفة وول ستريت 
جورنال صفحاتها لفائز آخر بجائزة 
نوبل لالقتصاد )في 2002( فيرنون 
س����ميث الذي قال »يجب مواجهة 
األمور: علينا ان نعيش على األرجح 
مخاضا طويال جدا« قبل ان نخرج 
من األزمة. وفي واش����نطن تسلل 
التشاؤم حتى الى توقعات صندوق 

النقد الدولي.
ففي مذكرة الى دول مجموعة 
العشرين اجلمعة عبر اقتصاديو 
املؤسسة املالية الدولية عن تخوفهم 
من موجة ثانية من أزمة العقارات 
في الواليات املتحدة »بخسائر غير 
متكافئة« للمص����ارف الصغيرة 
واملتوس����طة. وهم يرون ان ذلك 
»ميك����ن ان يس����رع تراج����ع ثقة 

األسواق في االنتعاش«.

س����تريت جورنال ومحطة ان بي 
سي الثالثاء ان 65% من االميركيني 

يؤمنون بذلك.
وق����ال كات����ب االفتتاحية في 
صحيفة نيوي����ورك تاميز ديڤيد 
بروكس »هذا صحيح. املش����اكل 
االقتصادية احلالية بنيوية ومشاكل 
السوق عميقة وال ميكن معاجلتها«. 
ورأى ان الوالي����ات املتحدة تفقد 
تفوقها كما حدث لبريطانيا قبل 

اقل ش����ؤما ورمبا معقولة لكنها 
سيئة«.

وكشف استطالع للرأي نشر 
معهد »استراتيجي وان« نتائجه 
اجلمعة: يعتقد 65% من األميركيني 
ان هناك انكماشا جديدا سيحدث. 
وعلى مدى ابع����د، تبدو فكرة ان 
الواليات املتحدة »في حالة انهيار« 

راسخة.
وأفاد استطالع لصحيفة وول 

بكني الى تصفية سندات اخلزينة 
االميركية في حترك تنتقل عدواه 

الى جميع أنحاء العالم.
وهذا األم����ر يؤدي الى خروج 
مبالغ هائلة من األموال من الواليات 
املتحدة وضخ مبالغ هائلة من قبل 
االحتياطي الفيدرالي األميركي في 
النظام املالي. وفي النهاية يضرب 
تضخم مفرط االقتصاد. لكن املؤلف 
اعترف »بوجود س����يناريوهات 

واش����نطن - أ.ف.پ: يكثر في 
الواليات املتحدة حاليا االقتصاديون 
الذين يتكهنون بكارثة اقتصادية 
ألول اقتصاد في العالم مع ارتفاع 
نسبة البطالة والعجز في امليزانية 

العامة.
وزعي����م هذا التي����ار قد يكون 
ال����ذي دفعته األزمة  االقتصادي 
املالية العاملية الى واجهة األحداث 
نوريي����ل روبيني. فبعد ان توقع 
فوضى أزمة الرهن العقاري مازال 

»يبشر« باألسوأ.
وق����ال روبين����ي ف����ي منتدى 
اقتصادي في الثالث من سبتمبر 
ان »الواليات املتحدة  ايطاليا  في 
استنفدت كل ذخيرتها  واي صدمة 
صغيرة في هذه املرحلة ميكن ان 

تدفع بها الى االنكماش«.
ويعبر اقتصاديون آخرون اقل 
اتصاال بوسائل االعالم عن رؤى 

أحلك.
فلورنس كوتليكوف األستاذ 
في جامعة بوس����طن الذي يحذر 
منذ الثمانينيات من خطر العجز 
العام، جنح فجأة في إضفاء شرعية 
على تكهناته بعرضها في نشرة 
لصندوق النقد الدولي حتمل اسم 

»فايننس اند ديفلومبنت«.
فقد نشر قصة اقرب الى اخليال 
ق����د يرى فيها البع����ض نوعا من 
الهذيان، تتحدث عن خالف جتاري 
بني الواليات املتحدة والصني يدفع 

كثرة في الخبراء الذين يتكهنون بكارثة اقتصادية في الواليات المتحدة

.. و»غوغل« تتخطى »التكنولوجيا« وتدخل سوق العقارات
تناقلت املعلوم��ات والتقاري��ر اإلخبارية، هذا 
األس��بوع، أن ش��ركة »غوغل«، عمالق اإلنترنت 
والبرمجي��ات، وصاحب��ة مح��رك البح��ث األكثر 
ش��هرة، قررت دخول س��وق العقارات واستثمار 
86 مليون دوالر للمساعدة على إنشاء 480 وحدة 
سكنية لألسر من ذوي الدخل احملدود في واليات 
وس��ط الغرب األميركي، ومناطق الساحل الغربي 

للواليات املتحدة.
وسيتم إعفاء املقاولني واملستثمرين املشاركني 
في إنش��اء هذه الوحدات من الضرائب، وس��تدير 
املش��روع وح��دة التنمية والتطوي��ر في »يو إس 

بنك«.
ويتس��اءل كثيرون عما يدفع الشركة العمالقة 
إلى اإلبحار في س��وق العقارات، وقد تبدو اإلجابة 
البس��يطة واجلاه��زة ه��ي أنها ق��ادرة على ذلك 
ماديا، وقادرة أيضا عل��ى حتمل املخاطر الناجمة 
عن ذل��ك، فلدى »غوغل« ما يزي��د على 30 مليار 
دوالر ألغراض االس��تثمار، وال يبتهج املساهمون 
من حملة األس��هم عادة، لوجود كميات كبيرة من 
األموال السائلة، فهم يش��عرون بأن الشركات قد 
تستخدم هذه األموال لتوسيع الشركة وتطويرها، 
أو للدخول في استثمارات جديدة ذكية، أو أنها قد 

تعيد توزيعها عليهم.
كم��ا تفكر »غوغل«، منذ فت��رة، في احتماالت 

وبدائ��ل كثيرة، الختيار األفضل، لالس��تفادة مما 
لديها من أموال س��ائلة وفيرة، ومنها على س��بيل 
املثال إعادة شراء حصص املساهمني، واستثمارها 
في صحيف��ة إعالنات جتارية، إل��ى جانب خوض 

جتربة االستثمار في مقاوالت البناء والعقارات.
 وقال أحد كبار مس��ؤولي الش��ؤون املالية في 
»غوغل«، برن��ت كالينك��وس: »كان هناك إحجام 
عن االستثمار في مجال االسكان، خالل السنوات 
األخيرة، واس��تثمارنا مع )يو إس بنك( يس��اعدنا 
على حتقيق هدفنا في التخفيف عن الناس، خاصة 
ذوي الدخ��ل احملدود، وهذا ال يعن��ي بالضرورة 
االنهماك في عمليات اعمار، للحصول على مساكن 

نوعية أو منازل فخمة«.
وثمة س��ؤال يبدو أكثر صعوبة وتعقيدا، وهو: 
كيف س��يؤثر دخول »غوغل« في سوق اإلسكان؟ 
تتوزع الوحدات الس��كنية التي س��يتم إنش��اؤها 
ف��ي واكيغان وفي والية إلين��وي، وفي الضواحي 
اخلارجي��ة لش��يكاغو، وف��ي أبل فال��ي في والية 
مينيس��وتا، وفي دي موينز ف��ي والية أيوا، وفي 
ميلووكي في ويسكونس��ن، وف��ي فونتانا وبالم 
س��برينغز وس��اليناس في كاليفورنيا، إذ تراوح 
أحوال سوق العقارات واملباني في هذه املناطق بني 
االستقرار النسبي، كما هي احلال في دي موينز، 

والتذبذب كما هي احلال في ساليناس.

املنافسة تشتد بني »فيس بوك« و»غوغل«

»كومسكور«: مستخدمو اإلنترنت يقضون 
وقتًا أطول على »فيسبوك« من »غوغل«

الهند  لتقرير »كومسكور«. وفي 
مثال، يش���هد املوق���ع االجتماعي 
النظير، حيث عدد  إقباال منقطع 
مستخدميه أولئك الذين يستخدمون 
شبكة »أوركت«، التابعة لغوغل، 
وتشير أحدث بيانات »كومسكور«، 
إلى ان عدد أعضاء »فيسبوك«، في 
الهند زاد بنحو 179% ليصبح 20.9 

مليون مستخدم.

التي ميضيها املستخدمون على 
اإلنترنت.

وكان عدد مس���تخدمي موقع 
»فيسبوك« وصل مؤخرا الى 500 
مليون ش���خص، ومع ذلك، فإن 
الشبكة اليزال أمامها مجاال كبيرا 
للنمو خ���ارج الواليات املتحدة، 
الس���يما في بلدان مثل روس���يا 
واليابان وكوريا اجلنوبية، وفقا 

كشف تقرير لشركة »كومسكور« 
لألبحاث ونش����رته شبكة »سي 
ان ان« اإلخباري����ة األميركية ان 
مستخدمي اإلنترنت يقضون وقتا 
على موقع »فيسبوك«، االجتماعي 
أكثر من أولئك الذين يزورون موقع 

عمالق البحث »غوغل«.
وذكرت الشركة انه خالل شهر 
أغسطس، أمضى املستخدمون نحو 
41.1 مليون دقيقة على »فيسبوك«، 
وهو ما ميث����ل 9.9% من إجمالي 
ع����دد الدقائق التي أمضوها على 

اإلنترنت في الشهر ذاته.
وفي املقابل، أعطى املستخدمون 
39.8 ملي����ون دقيق����ة من وقتهم 
جلميع مواق����ع »غوغل«، مبا في 
ذلك محرك البحث، و»يوتيوب« 

و»جي ميل« و»غوغل نيوز«.
وفي الشهر نفسه أيضا، حصل 
موق����ع »ياهو« على 37.7 مليون 
دقيقة من وقت املس����تخدمني، أو 
9.1% م����ن إجمالي ع����دد الدقائق 

بريطانيا تعتزم بيع هيئة البريد

بنك »هايبو« العقاري األلماني المتعثر
يحتاج مساعدات بقيمة 40 مليار يورو

برلني � د.ب.أ: قالت مصادر في برلني مساء اول أمس إن بنك هايبو 
العقاري املتعثر، الذي أممته أملانيا العام املاضي، يحتاج الى مساعدات 

حكومية إضافية تصل إلى 40 مليار يورو )50 مليار دوالر(.
وقالت املصادر لوكالة األنباء األملانية إن بنك هايبو يواجه مشكالت 
س����يولة خطيرة. وناشد البنك احلكومة منحه املزيد من املساعدات من 
»س����وفني« وهي وكالة حكومية أملانية شكلت إلنقاذ البنوك املتعثرة. 
وأوضحت املصادر أن بنك هايبو العقاري الذي حصل بالفعل على 100 
مليار يورو على ش����كل ضمانات من احلكومة األملانية يحتاج اآلن إلى 
20 مليار يورو أخرى إلكمال مسيرته خالل العام احلالي باإلضافة إلى 

20 مليار يورو ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصير.

لندن � أ.ش.أ: أكد وزير األعمال البريطاني فينس كيبل ان احلكومة 
تعتزم املضي قدما في خطة بيع هيئة البريد امللكي، بعد أن أشار تقرير 

مستقل إلى أن التوقعات اخلاصة بوضع الهيئة قد ازدادت سوءا.
وقال الوزير البريطاني في تصريح له امس إن الهيئة تواجه مزيجا 
من التحديات احملتملة واخلطيرة من تراجع كميات الطرود واخلطابات 
وانخفاض االس����تثمارات واالفتقار إلى الكفاءات فضال عن مش����كالت 
املعاشات. ومن املقرر تشكيل شركة مستقلة جديدة إلدارة جميع عمليات 
الفرز وتس����ليم الطرود واخلطابات، كما سيحتفظ مالكو أسهم الهيئة 
اخلارجيون مبعظم األس����هم على أن تطرح بقيته����ا ملوظفي الهيئة أما 

املسؤوليات اخلاصة باملعاشات فستتوالها احلكومة.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حول كيفية خصخصة غالبية أسهم البريد 
امللكي حيث س����يتم البيع لشركة خاصة أو عدة شركات أو قد تتضمن 
اخلطة عملية اكتتاب عام. ويريد املس����ؤولون البريطانيون اس����تمرار 
اخليارات مفتوحة حتى ال يتقيدوا فيما لو تغيرت أوضاع السوق بعد 
اجتاه مشروع القانون اخلاص بالبيع إلى البرملان. وأكد تقرير مستقل 
أعده اخلبير البريطاني ريتشارد هوبر أنه ال ميكن احلفاظ على جودة 
اخلدمة البريدية العاملية إال بضخ استثمارات وخبرات من القطاع اخلاص، 
وفي الوقت الذي رحب����ت فيه هيئة البريد امللكي بالتقرير، فقد حذرت 
نقابة عمال االتصاالت التي يتبعها موظفو البريد من أن هذه اخلطة قد 

تدمر اخلدمة البريدية وترفع من تكلفتها.

الواليات املتحدة استنفدت كل ذخيرتها في مواجهة االنكماش االقتصادي


