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األزمة المالية تطل برأسها من جديد على أوروبا
عبر إيرلندا وإسبانيا

»استيكو«: انخفاض إيجارات المكاتب
 في أبوظبي بنسبة 44% في الربع الثالث

ارتفاع المخصصات إلى 13.9مليار دوالر بنهاية أغسطس الماضي 

تراجع إيجارات المساكن في اإلمارات يزيد الضغوط
على بنوكها المثقلة بقروض متعثرة

تحولت إلى مدينة لمدققي الحسابات

كيف أصبحت دبي أكثر واقعية؟ 
دبيـ  رويترز: كانت دبي يوما تضج بصخب 
الرافعات وعمال البناء لكنها اليوم متتلئ بهمهمة 
عمال أكثر هدوءا إذ حتولت اإلمارة اخلليجية 
املعروفة مبشـــروعاتها العقارية الباذخة إلى 
مدينة ملدققي احلسابات. ويواجه احملاسبون 
واحملامون التابعون لإلمـــارة مهمة تضاهي 
فـــي ضخامتها طموحات دبي بينما ينكفئون 
على دراســـة أزمة الديون التي تفجرت العام 
املاضي. واتفقـــت مجموعة دبي العاملية على 
سداد ديون قدرها 25 مليار دوالر وهي قروض 

كادت تقوض اقتصاد اإلمارة.
وتتمثل مهمة املدققني في البحث على وجه 
الدقة في شأن: أين ذهبت األموال؟ ومن تربح 
ممن؟ وما األلغام املالية األخرى التي قد تكون 
في الطريق؟ وتأتي التدقيقات القانونية في 
الشركات شبه احلكومية مثل دبي القابضة في 
إطار حتقيق أوسع نطاقا بشأن الفساد استهدف 
شخصيات كبيرة تعود إلى سنوات الطفرة في 
دبي. وفي الوقت الذي يعمل فيه احملاسبون 
للوقوف على حقيقة هذه الفوضى املالية فإن 
دبي تتغير. وقد شجع إنقاذ أبوظبي لإلمارة 
ـ الذي تورد »رويترز« بعض تفاصيله للمرة 
األولى ـ على أن تكـــون دبي أكثر حتفظا من 
الناحيتني السياسية واالجتماعية. فقد أسفرت 
أزمة دبي عن انتقال النفوذ إلى حكام أبوظبي 

األكثر ثراء بني إمارات الدولة السبع.
واآلن بدأت دبي تستعيد بعضا من ثقتها 
في ظل ســـعيها إلقناع املستثمرين العامليني 
بقدرتهـــا اآلن على الوفاء مبا عجزت عنه في 
العام املاضي. لكن التزال هناك تساؤالت. ففي 
ظل كون احلرس القدمي على رأس القيادة في 
دبي بدال من الشبان الطامحني الذين يحملهم 
الكثيرون مسؤولية األزمة.. هل ستستطيع 
دبي يوما حتقيق النمو الذي كانت تتفاخر به؟ 
أو مع األخذ في احلسبان أن االقتصاد يعتمد 
بشكل كبير على التجارة والسياحة: هل ميكن 

أن تنزلق مجددا إلى إسراف املاضي؟
وقال كريستيان كوخ مدير الدراسات الدولية 
مبركز اخلليج لألبحاث »منوذج منو دبي الذي 
جـــرى احلديث عنه والترويـــج له كثيرا في 

اإلعالم.. كل هذا تغير اآلن«.
وأردف قائال: »أجبرت األزمة دبي على اتباع 

منهج أكثر واقعية«. 
بدأ صعود أبوظبي في أعقاب أزمة االئتمان 
العاملية في عـــام 2008. وجرى تناقل تقارير 
داخل احلكومة بشأن مشكلة ديون الشركات 
الرائدة في دبي منذ 2005 لكن أغلب الناس رأوا 

على ما يبدو أنه من األفضل جتاهلها.
وفـــي 2008 أدى انتهـــاء الطفرة املدعومة 
بالنفط التي استمرت ست سنوات إلى انفجار 

الفقاعة العقارية في دبي في حني تركت األزمة 
املالية العاملية اإلمارة عاجزة عن إعادة متويل 

التزاماتها الوشيكة.
وملساعدة دبي في دعم الشركات التابعة لها 
اشترى مصرف اإلمارات املركزي الذي مقره 
أبوظبي ما قيمته عشـــرة مليارات دوالر من 

سندات دبي في فبراير 2009. 
لكن دبي التـــي ال متتلك الكثير من النفط 
والتي عكفت على سلسلة من مشروعات البناء 
الضخمة لتعزيز التجارة والســـياحة كانت 

تواجه مشكالت أكبر بكثير.
وكان من كبرى مشـــكالتها مجموعة دبي 
العاملية التي واجهت صعوبة في سداد ديونها. 
وكان مقرضو دبي العاملية ميددون آجال قروض 
منذ أوائل 2009 وكانت املجموعة شبه احلكومية 
تأمل إعادة التفاوض بشـــأن بنود القروض 
ومتديد آجالها ومواصلة دفع الفائدة مع القيام 

بإعادة هيكلة.
لكن اخلطة كانـــت مرهونة مبعرفة حجم 
الدعم احلكومي الذي قد حتصل عليه املجموعة. 
وخالل فترة الصيف وشـــهر رمضان التزمت 
اللجنة احلكومية التي شكلت لدعم شركات دبي 
الصمت بشأن املسألة. وفي 25 نوفمبر عندما 
وصلـــت التزامات دبي إلى 59 مليار دوالر أو 
حوالـــي ربع الناجت احمللي اإلجمالي لإلمارات 

أطلق املسؤولون أخيرا جرس اإلنذار. ورمبا 
ال تتم أبدا كتابة قصة اإلنقاذ بتفاصيلها لكن 
»رويترز« جمعت بعض التفاصيل الرئيسية 

لتلك األيام.
في السادسة مســـاء وبينما كان كثير من 
اإلماراتيني واملغتربني يلتقطون أنفاسهم بعد 
العمل استدعت حكومة دبي بعض املستشارين 
وكبار املسؤولني في دبي العاملية إلى مقر مكتب 
احملاماة الذي ميثل احلكومة »الثام اند واتكنز«. 
وأبلغ مسؤولون حكوميون احلاضرين بأنهم 

سعوا لتجميد سداد ديون دبي العاملية.
وقـــال أحد احلاضرين »لـــم يكن لدى أي 
أحد ما يقوله«. ورفض أغلب املشـــاركني في 
عملية اإلنقاذ كشـــف هوياتهـــم إما خوفا من 
اإلضرار بسمعتهم أو ألنهم مازالوا مشاركني 
في العملية وغيـــر مصرح لهم باحلديث إلى 

وسائل اإلعالم.
وأضاف »كان اإلعالن كارثة بالنسبة لدبي. 
قيل لهـــم.. ال تقلقـــوا. األرجنتني فعلت ذلك 

وڤنزويال فعلت ذلك«.
الناس ينسون ويبدأون في اإلقراض مجددا.. 
لكن ما لـــم يأخذوه في احلســـبان أن هذين 

اقتصادان حقيقيان. هذه ليست دولة.
وأصبح الصمت في هذا االجتماع الذي عقدته 

دبي النهج املتبع في األيام القليلة التالية. 

املدة، ويتراجع حاليا إلى درجة 
متدنية جدا.

غير أن احملللة املالية في شركة 
الفجر لألوراق املالية بأبوظبي مها 
كتر أكدت أن القطاع العقاري في 
أبوظبي ودبي لم يدخل بعد مرحلة 
إنه  األزمة. وقالت للجزيرة نت 
ليس هناك انهيار أو كساد كامل، بل 
تصحيح وتراجع مقبول، ورجحت 
أن يتعافى القطاع العقاري بتعافي 
القطاعات االقتصادية األخرى التي 

تشهد حتسنا ملحوظا.
ويتوقع أن تصل مخصصات 
البنوك للربـــع األخير من العام 
احلالي إلى نحو 7.3 مليارات درهم 
)1.9 مليار دوالر( منها 4.7 مليارات 
درهـــم )1.2 مليار دوالر( لديون 
دبي العاملية، وستكون مخصصات 
البنـــوك على مدار هذا العام أقل 

من العام املاضي.
ويتوقع أيضا أن تقلص البنوك 
مخصصاتها للعام املقبل مع زيادة 
مؤشرات تعافي اقتصاد اإلمارات 
عبر تسوية مشـــاكل الشركات 

الكبرى.
ويجمع اخلبراء على أن البنوك 
ستجنب نحو 7.2 مليارات درهم 
)1.9 مليار دوالر( من مخصصاتها 
هذا العام لديـــون دبي العاملية، 
ويتبقى 4.7 مليارات درهم )1.2 
مليار دوالر( سيتم جتنيبها حتى 
العام، مما سيرفع رصيد  نهاية 
املخصصات التي جنبتها البنوك 
إلى 58.5 مليار درهم )15.9 مليار 

دوالر( بنهاية العام.

اجلزيرة: أكد خبراء ومحللون 
ماليون أن تراجع إيجارات املساكن 
في اإلمارات يزيد الضغوط على 
املثقلة بقروض متعثرة  بنوكها 
من أفراد وشركات، مما يدفعها إلى 
جتنيب مزيد من أرباحها الصافية 

كمخصصات لهذه القروض.
املاليـــة  وتســـببت األزمـــة 
العاملية في عجز شركات كبرى 
مثـــل مجموعتي دبـــي العاملية 
اإلماراتيـــة وســـعد والقصيبي 
السعودية وبعض املستثمرين 
الكبار عن سداد القروض للبنوك 
اإلماراتية، مما دفعها إلى جتنيب 
مخصصات للقروض، ومخصصات 
عامة إضافية حتسبا ملخاطر غير 
متوقعـــة. وارتفعت مخصصات 
البنـــوك من ملياري درهم )544 
مليـــون دوالر( مطلع 2008 إلى 
51.2 مليـــار درهـــم )13.9 مليار 
دوالر( بنهاية أغسطس املاضي، 
وفق أحدث إحصائيات مصرف 

اإلمارات املركزي.
كما اســـتنزفت نحو 78% من 
األرباح الصافية للبنوك احمللية 
املدرجة في أســـواق املال خالل 
النصف األول من العام احلالي، 
والتي بلغت 9.3 مليارات درهم 

)2.5 مليار دوالر(.
وساد األوساط املالية اإلماراتية 
تفـــاؤل بـــأن تقلـــص البنـــوك 
مخصصاتها عقب تسوية مشكلة 
ديون مجموعة دبي العاملية، ولم 
يصدر مصرف اإلمارات املركزي 
تعليمات جديدة للبنوك بشـــأن 

اســـتثمارات ضخمة في القطاع 
الطفرة  العقاري حيـــث دفعتها 
العقاريـــة على مدار الســـنوات 
إلـــى ضخ  اخلمـــس املاضيـــة 
مليارات الدراهم مع تزايد العائد 
االستثماري في هذا القطاع الذي 
زاد متوسطه عن 46% خالل تلك 

تعثر شـــركات ومجموعات دبي 
العاملية وسعد والقصيبي على 
البنوك اإلماراتية بدأت تتراجع، إال 
أن انخفاض اإليجارات السكنيةـ  
خاصة في أبوظبي ودبيـ  سيشكل 

ضغطا أكبر عليها.
وتابع ان لدى البنوك اإلماراتية 

ديون الشـــركة، مما دفع بعضها 
إلى عدم جتنيب مخصصات.

ضغوط على البنوك

ولفت املستشـــار املالي لبنك 
أبوظبي الوطني زياد الدباس إلى 
أن الضغوط الكبيرة التي سببها 

كلفة خطة إنقاذ المصارف األميركية
أقل من 50 مليار دوالر

شركات أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
تقترض 574 مليار دوالر في 9 أشهر انتقادات للطاقة الشمسية في ألمانيا

الذي سيتم فرضه على فاتورة الكهرباء. 
وقالت هيلديجارد، املديرة التنفيذية الحتاد 
شــــركات الطاقة واملياه »بي دي إي في«: 
»أعتقــــد أن هذا الدعم مرتفع للغاية«. كما 
تعالت أصوات املنتقدين للدعم الذي حتصل 
عليه الطاقة الشمسية في معسكر الطاقة 
الطبيعية نفســــه خاصة في قطاع طاقة 

الرياح.
فعلى الرغم من تأكيد احلكومة متسكها 
بإعطاء األولوية في تغذية شبكات الكهرباء 
للطاقة املتجددة فإن نقاشا بدأ بشأن الكميات 
املسموح بضخها من هذه الطاقة املتجددة في 
شبكة الكهرباء العامة وذلك في ضوء متديد 

فترة عمل مفاعالت الطاقة النووية.
ويخشى مســــؤولون في قطاع الطاقة 
الشمسية من أن يكون هذا التقليص على 

حساب الطاقة الشمسية.
ومــــن الالفت لالنتباه في خطة الطاقة 
التي اعتمدتها احلكومــــة الثالثاء املاضي 
أن احلكومة تولي اهتماما ضئيال بالطاقة 
الشمسية. وتعتبر شركة »ار في ايه« األموال 
املرصودة لدعم الطاقة الشمســــية مبثابة 
تبذير لألموال العامة. وعن ذلك قال كبير 
استراتيجي الشــــركة ليونهارد بيرنباوم 
مؤخرا إن محطات توليد الطاقة الشمسية 
فوق أسطح األملان غير مجدية باملرة مضيفا: 
»إذا استثمرنا هذه األموال املرصودة لدعم 
الطاقة الشمسية في توليد الطاقة من خالل 
املفاعــــالت التي تعمل مبخلفــــات الطاقة 
العضوية أو محطات طاق الرياح فإن ذلك 
ميكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون كثيرا«.

االنتقادات التي وجهتها املعارضة األملانية 
حلكومتها بشأن هذا الدعم.

وحسب تقديرات قطاع الطاقة في أملانيا 
فإن التكاليف التي يدفعها مستهلك الكهرباء 
في أملانيا ارتفعت هذا العام من نحو خمسة 

إلى ثمانية مليارات يورو.
وكان سبب ارتفاع أسعار الكهرباء هو 
تزايد أعداد محطات الطاقة الشمسية. ومن 
املمكن أن ترتفع الرسوم املفروضة إضافيا 
على اســــتهالك الكهرباء مــــن 3.2 إلى 3.5 
سنتات بسبب هذا التزايد في أموال الدعم 
احلكومة لشركات الطاقة الطبيعية وذلك 
مبوجب قانون الطاقات املتجددة وهو املبلغ 

الطاقة املتولدة بدوارات الرياح في عرض 
البحار، وهو القطاع الذي تعتزم احلكومة 
دعمه بنسبة أكبر من أي قطاع آخر صديق 
بالبيئة حيث ستعتمد برنامجا فوريا لدعم 
هذا القطاع بقيمة خمسة مليارات يورو حتى 
نهاية عام 2011 وذلك بتمويل من مصرف 

»كي اف في« اململوك للدولة.
كمــــا أن هذا القطاع يحصل على أموال 
من صندوق دعم الطاقة الصديقة بالبيئة. 
وبذلك تستطيع شــــركات الطاقة األملانية 
اســــترداد جزء من األموال التي ستدفعها 
مقابل ســــماح احلكومة مبد فترة تشغيل 
مفاعالت الطاقة النووية مثار اجلدل حسب 

برلنيـ  د.ب.أ: لم تكد املعركة على متديد 
فترات عمــــل مفاعالت الطاقة النووية في 
أملانيــــا تنتهي حتى بــــدأت األنظار تتجه 
بشكل متزايد للدعم املالي السخي للطاقة 

الشمسية.
وقال مشاركون في االحتفال الصيفي 
الذي نظمته شــــركة ار في ايــــه األملانية 
العمالقة للطاقة مساء األربعاء املاضي في 
برلني: »الهجوم على الطاقة الشمسية قادم«. 
ويجمع هذا اللقــــاء بني قيادات اقتصادية 

وسياسية.
وأكدت شخصيات من التحالف املسيحي 
الدميوقراطي بزعامة املستشارة األملانية 
أجنيــــال ميــــركل وحليفها فــــي االئتالف 
احلكومي، احلزب الدميوقراطي احلر، أن 
االمتيازات التي يحصل عليها قطاع الطاقة 
الشمسية متثل 40% من إجمالي الدعم املقدم 
للتيار الكهربائي املولد بشكل صديق للبيئة 
في حني أن هذه الطاقة الشمسية ال متثل 

سوى 9% من الطاقات املتجددة.
وقلصت احلكومة األملانية الدعم املالي 
املقدم للطاقة الشمسية بواقع 13% تقريبا 
وذلــــك في يوليو املاضي. ومن املنتظر أن 
يرتفع هــــذا التقليص بدءا من أكتوبر إلى 
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وتتوافق رؤيــــة احلكومة األملانية مع 
اخلط الذي تنتهجه شركات الطاقة األملانية، 
ار في ايه وايون وايه ان بي في وفاتنفال 
العريضة  وذلك فيما يتعلق باخلطــــوط 

لسياستها اخلاصة بالطاقة.
وتستثمر كبرى شركات الطاقة األملانية 
في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة خاصة في 

»ناسا« تسرح 1200 موظف

تفكيك شبكة لجرائم تكنولوجيا المعلومات في أميركا

بروكسلـ  أ.ف.پ: عادت أزمة الديون لتهدد منطقة 
اليورو مرة جديدة مع إعالن ايرلندا عن عجز هائل 
في موازنتها يصل الى 32% لهذا العام، وإعالن وكالة 
موديز للتصنيــــف االئتماني عن خفض التصنيف 
اخلاص بإسبانيا بسبب املشاكل املالية التي تعاني 
منها. وأعلنت احلكومة االيرلندية اول من امس ان 
العجز في املوازنة وصل الى 32% من اجمالي الناجت 
الداخلي خالل هذا العام، وهو رقم لم يسجل سابقا 
في منطقة اليورو، بسبب الكلفة الغالية جدا النقاذ 
مصرف »انغلو ايريش بنك«، مع العلم ان احلكومة 
االيرلندية التزمت خفض هذا العجز الى ما دون %3 

من اجمالي الناجت الداخلي عام 2014.
ويعتبر هذا العجز الهائل مثار قلق، الن ايرلندا 
تعتبر احللقة الضعيفة في منطقة اليورو بعد اليونان. 
ورحب رئيس البنــــك املركزي االوروبي جان كلود 
تريشيه بالقرارات »املهمة جدا للحكومة االيرلندية« 
معتبرا انها تعتبر أساسية لضمان مصداقية دبلن 
في مجال املوازنــــة، وذلك في ختام اجتماع لوزراء 

مالية منطقة اليورو في بروكسل.
من جهته قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود 
جونكر »نعتقد ان احلكومة االيرلندية ستكون قادرة 

على حل مشــــاكلها من دون اللجــــوء الى صندوق 
االنقاذ« االوروبي.

إال ان املشكلة تبقى مع ذلك قائمة. ذلك ان صندوق 
اإلنقاذ األوروبي هذا مت إنشاؤه في الربيع للحيلولة 
دون انتقال عدوى األزمة اليونانية الى دول اخرى 

في منطقة اليورو.
ومن املفترض ان يتيح هذا الصندوق الذي أنشئ 
لفترة 3 سنوات االستدانة من االسواق بضمانات من 

دول منطقة اليورو تصل الى 440 مليار يورو.
إال ان مدير هذا الصندوق كالوس ريغلينغ استبعد 

اي تدخل من هذا الصندوق.
وقال ان الصندوق »جاهز متاما« إال انه من األفضل 
عدم استخدامه »خصوصا ألن الدول املعنية أعلنت 

اجراءات إضافية لتعزيز موازناتها«.
وإضافة الى ايرلندا بدأت مظاهر القلق تظهر في 
اسبانيا أيضا. وقامت وكالة موديز للتصنيف االئتماني 
بانتزاع التصنيف »اي اي اي« من اســــبانيا مبررة 
قرارها بـ »التراجع الكبير للصالبة املالية للحكومة«. 
إال ان الوكالة أعربت عن ارتياحها ملشروع املوازنة 
االسبانية للعام 2011 والذي يتميز بسياسة تقشف 

ومن املقرر ان يرفع الى البرملان اخلميس. أبوظبيـ  االمارات اليوم: كشف تقرير عقاري 
ــتيكو للخدمات العقارية حول  أصدرته شركة اس
ــوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث  نشاط س
من العام احلالي عن تزايد اعداد مستأجري الڤلل 
الذين يغيرون أماكن اقاماتهم من جزيرة أبوظبي 
إلى مناطق سكنية مجاورة، بسبب انخفاض أسعار 
االيجارات فيها مبعدل 35%، مشيرا إلى أن التأخير 
في تسلم الشقق السكنية في املناطق االستثمارية 
ــبب في تراجع صفقات البيع وأنشطته خالل  تس

األشهر الثالثة األخيرة.
وقال التقرير إن أسعار ايجارات الشقق تراجعت 
ــذي مازال يصر فيه  ــكل طفيف في الوقت ال بش
ــعار مرتفعة  ــة على طلب أس مالك املباني الرئيس
لإليجار، موضحا أن أسعار االيجارات انخفضت 
ــبة %7  ــع الثالث من العام احلالي بنس خالل الرب
بالنسبة للمباني الرئيسة، مقارنة بـ 10% للمباني 
األقل جودة، مع توقعات باستمرار ظاهرة تراجع 
األسعار خالل الفترة املقبلة مع دخول املزيد من 

الوحدات العقارية اجلديدة إلى السوق.
وأشار التقرير الى ان سعر اإليجار للڤلل املكونة 

من أربع غرف نوم في منطقة الريف التي تشهد 
إقباال الفتا من قبل املستأجرين، قد انخفض إلى 140 
ألف درهم في السنة، مع توقعات بتواصل هبوط 
األسعار نتيجة لدخول املزيد من الوحدات السكنية 

اجلديدة إلى السوق خالل األشهر املقبلة.
ــعار اإليجارات في منطقة حدائق  وشهدت أس
الغولف، الواقعة بالقرب من نادي أبوظبي للغولف، 
ــبة 12 % خالل الربع الثالث، بالنسبة  ارتفاعا بنس
ــباحة، نظرا لزيادة  ــل التي تضم حمامات س للڤل
الطلب عليها وقلة املعروض منها، إلى جانب عدم 
توافر خيارات أخرى للڤلل ذات اجلودة املطلوبة 

وفقا لتقرير »استيكو«.
وبني التقرير إن أسعار إيجارات املكاتب شهدت 
انخفاضا بصورة الفتة خالل الربع الثالث بنسبة 
ــة في أبوظبي،  44%، خصوصا في املباني الرئيس
وشهدت سوق بيع املكاتب حركة محدودة، مبا فيها 
ــركات لشراء مكاتب في  توفير فرص جيدة للش
برجى »سكاي تاور« و»انفينيتي«، مشيرا إلى ان 
طرح شركة صروح نظام التأجير من أجل التملك، 

بالنسبة للمكاتب التجارية، قد لقي إقباال جيدا.

واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلن البيت األبيض أمس األول 
ان كلفة خطة إنقاذ املصارف التي خصص لها 700 
مليار دوالر لدى إطالقها في أسوأ مراحل األزمة املالية 
تبني انها أدنى من املتوقع واقل من 50 مليار دوالر. 
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس ان 
وزير اخلزانة تيموثي غايتنر اعلم الرئيس األميركي 
باراك أوباما بهذه األرقام بعد ان متت مراجعتها خالل 
االجتماع االقتصادي اليومي. ومت السماح بتطبيق 
خطة إنقاذ القطاع املالي األميركي في أكتوبر 2008 
من جانـــب الكونغرس، الذي طلب تخصيص مبلغ 

700 مليار دوالر من اخلزينة العامة لتغطية كلفة هذه 
اخلطة. وهذا املبلغ، الذي كان يهدف في البداية الى 
حترير املصارف من أصولها املشكوك في حتصيلها، مت 
استخدامه في النهاية لغايات متعددة، بدءا من إعادة 
رسملة البنوك ووصوال الى إنقاذ صناعة السيارات 
الوطنية. وقدر مكتب املوازنة في الكونغرس في آخر 
تقييم له القيمة التي سيتكبدها األميركيون على خطة 
إنقاذ املصارف بـ 66 مليار دوالر. وأشار غيبس الى 
ان »الرقم الـــذي أعطي الى الرئيس خالل االجتماع 

الذي شارك فيه اقل من 50 مليار دوالر«.

لندن ـ رويترز: اقترضت الشــــركات في أوروبا 
والشــــرق األوســــط وأفريقيا 574 مليار دوالر في 
شكل قروض مجمعة في الشهور التسعة األولى من 
2010 بارتفاع نسبته 16% على اساس سنوي. وبلغ 
االقراض في الربــــع الثالث من هذا العام 212 مليار 
دوالر من بينها 45 مليار دوالر، اي 21% في صورة 
قرض اخذته »بي اتش بي بيليتون« لدعم عرضها 

لالستحواذ على »بوتاش كورب«.

ودفعت الصفقة قروض االستحواذات في الربع 
الثالث الى 57 مليار دوالر في أعلى مستوى فصلي 

منذ الربع األخير من 2008.
ومع صفقــــات قروض مجمعة تبلــــغ 60 مليار 
دوالر يجري التفاوض بشأنها، لكنها لم توقع بعد 
فإن السوق على املســــار لتجاوز القيمة اإلجمالية 
لقروض العام املاضي التي بلغت 650 مليار دوالر، 

وهو ما كان أدنى مستوى منذ 2003.

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: تســــتعد وكالة الفضاء 
األميركية »ناسا« لتسريح 1200 موظف رغم مترير 
الكونغــــرس ميزانية بقيمة 19 مليار دوالر للوكالة 

قبل يومني.
وقالت لوري غارفر نائب مدير الوكالة اول أمس 
أنها لم تكن تعتقد ان امليزانية ستؤثر على التسريح 

املقرر للموظفني.

وعمل العديد من املوظفني املسرحني منذ ثمانينيات 
القرن املاضي فــــي »برنامج املكوك«، وكان مجلس 
النواب األميركي صدق األربعاء على مشروع ميزانية 
بقيمة 19 مليار دوالر بعد تصديق مجلس الشيوخ 
عليها وتتضمن إطالق املزيد من املركبات الفضائية 
ومتديد »برنامج املكوك« من فبراير 2011 حتى يونيو 
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واشنطن ـ يو.بي.آي: قال مسؤولون أمنيون 
أميركيون إنهم متكنوا من تفكيك شبكة جلرائم 
تكنولوجيا املعلومات الدولية متكنت من جمع 3 
ماليني دوالر من حسابات مصرفية في الواليات 

املتحدة.
وذكرت شبكة »سي أن أن« اإلخبارية ان مكتب 
املدعي العام األميركي وجه أمس االول تهما لنحو 
37 شخصا الستخدامهم برنامج كمبيوتر خبيث 

يســـمى ڤيروس »زيوس« للتسلل إلى حسابات 
أميركية ومؤسسات مدنية  مصرفية لشـــركات 
حكومية عبر استخدام رسائل البريد اإللكتروني 

للحصول على كلمات السر الشخصية.
واتهم املدعي العام في مانهاتن سايروس فانس 
36 شخصا بتهمة سرقة 860 ألف دوالر من عشرات 
األفراد والشـــركات مبا في ذلك شـــركة »جي بي 

مورغان تشيس«.


