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 مارغريت تاتشر  

 معركة مفتوحة في مصر حول الحد األدنى لألجور
 القاهرةـ  أ.ف.پ: بعد معركة قضائية طويلة واحتجاجات متعددة، 
وضع املجلس القومي لالجور في مصر حدا ادنى لالجور في القطاع 
ــي العمال ومنظمات  ــى حد الفقر ما دعا ممثل ــاص يكاد يتخط اخل
املجتمع املدني الى اللجوء للقضاء مجددا اللزام السلطات مبراجعة 

قرارها.
  في نهاية اكتوبر املاضي، امرت احملكمة االدارية العليا احلكومة 
املصرية بوضع حد ادنى جديد لالجور اذ ان آخر قرار رسمى بهذا 
ــر من ربع قرن وحدد اقل اجر  ــأن صدر في ١٩٨٤ اي قبل اكث الش

للعامل بـ ٣٥ جنيها شهريا (٥٫٤ دوالرات).
ــة ايام وضع حد ادنى  ــرر املجلس االعلى لالجور بعد بضع   وق
ــهريا وهو ما يعادل  جديد لالجور هو ٤٠٠ جنيه اي ٦٩٫١ دوالرا ش
ــي ان حد الفقر هو  ــني يعتبر البنك الدول ــا في ح ٢٫٣ دوالر يومي

دوالران للفرد يوميا.
  وكان املجلس االعلى لالجور انشئ في ٢٠٠٣ من اجل وضع حد 
ادنى لالجور ومراجعته بصفة دورية كل ثالث سنوات ولكنه لم يقم 

باملهمة املوكلة اليه اال بعد حكم احملكمة االدارية العليا.
ــع املدني برفع هذا  ــت احلكومة مطالب منظمات املجتم   ورفض
ــهريا مبررة ذلك برغبتها في جلم التضخم  احلد الى ١٢٠٠ جنيه ش
الذي بلغ معدله السنوى في اكتوبر املاضي ١١٫٠٢٪، بحسب بيانات 

اجلهاز املركزي للتعبئة واالحصاء.
  وقال رئيس الوزراء احمد نظيف انه ال ميكن زيادة احلد 
االدنى لالجور عن هذا الرقــم الن ذلــك «سيؤدي الى ارتفاع 

ــبة التضخم». واوضح مسؤولون حكوميون هذا  نس
ــاع االجور يعني  ــيرين الى ان ارتف املوقف مش

ــوق في حني يبقى  ــيولة في الس زيادة الس
ــاج بال تغيير وبالتالي ترتفع  معدل االنت

االسعار ومعها نسبة التضخم.
  اال ان عددا من اخلبراء االقتصاديني 

اعترضوا على هذه احلجة. وقال 
مستشار معهد التخطيط القومي 
تابعة لوزارة  (هيئة استشارية 
ــة االقتصادية) ابراهيم  التنمي
العيسوي في ندوة نظمتها نقابة 
الصحافيني املصرية االسبوع 
املاضي انه «اذا مت متويل زيادة 
االجور من موارد حقيقية فلن 

يؤدي ذلك الى تضخم».
ــذه املوارد  ــاف ان «ه   واض

احلقيقية ميكن ان تأتي من فرض 
ضرائب تصاعدية بدال من الضريبة 

املوحدة التي تساوى بني املوظف ورجل 
االعمال وتفرض على كل منهما ان يدفع 

ــم الفوارق الضخمة في  ٢٠٪ من دخله رغ
حجم دخليهما».

ــتاذ في كلية االقتصاد والعلوم السياسية    وايد االس
جودة عبد اخلالق هذا الرأي.

  وقال لصحف مصرية ان «التضخم يزيد 
ــن دون زيادة احلد  ــي كل االحوال م ف

االدنى لالجور».
ــي خالد علي مدير    واكد احملام
املركز املصري للحقوق االقتصادية 
ــة غير  ــة ـ املنظم واالجتماعي
احلكوميةـ  التي اقامت الدعوى 
ــام القضاء للمطالبة بوضع  ام
حد ادنى لالجور «في الواليات 
املتحدة يكسب العامل ما بني 
ــة دوالرات و١٤ دوالرا  ثماني
ــاعة اما في مصر فان  في الس
العامل يكافح من اجل احلصول 
على ثمانية دوالرات في اليوم». 
والتزال معركة احلد االدنى لالجور 

مفتوحة.
  فقد اعلن ممثل العمال في املجلس 
االعلى لالجور عبدالرحمن خير اعتراضه 
ــس بان يكون احلد االدنى  على قرار املجل
لالجور ٤٠٠ جنيه وطالب بان يكون ٥٠٠ جنيه 

ــف املاهر والف جنيه  ــر املاهر و٧٥٠ جنيها للعامل نص للعامل غي
للعامل املاهر.

ــت الصحف املصرية عن خير انه اقام دعوى امام القضاء    ونقل
ــراره واعتماد  ــس االعلى لالجور مبراجعة ق ــزام املجل االداري الل

مطلب ممثلي العمال.
  ويؤكد مدير املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية انه 
اقام هو االخر «دعوى جديدة امام القضاء االدراي يطالب فيها بتحديد 

املعايير التي يتم على اساسها احتساب احلد االدنى لالجور».
ــكانها البالغ عددهم ٨٠  ــهدت مصر التي يعيش ٤٠٪ من س   وش
ــى تدني االجور  ــذا العام احتجاجا عل ــا، تظاهرات عديدة ه مليون

وارتفاع تكاليف املعيشة.
  وافترش مئات من العمال واملوظفني ملدة شهرين في ربيع العام 
احلالي الرصيف املقابل ملبنى مجلس الشعب املصري للمطالبة برفع 

مرتباتهم وحتسني شروط عملهم.
  واقر الرئيس املصري حسني مبارك االسبوع املاضي بالضغوط 

الواقعة على الفقراء.
  وقال في خطاب مبناسبة اعالن قائمة مرشحي احلزب الوطني 
ــرر اجراؤها في ٢٨  ــريعية املق ــه في االنتخابات التش الذي يترأس
ــطاء من يعانون عناء  نوفمبر اجلاري ان «هناك من الفقراء والبس
احلياة، ومن الفئات محدودة الدخل من يعانون ارتفاع االسعار وتابع 
«اننا نخوض االنتخابات القادمة وأعيننا على هؤالء ونطرح برنامج 

احلزب للسنوات اخلمس املقبلة من أجل هؤالء». 

 البيت األبيض يحّذر 
  من إلغاء باقي أموال تحفيز االقتصاد 

 روسيا تتوقع استحواذ «نيسان موتور» 
اليابانية على حصة في «أفتوفاز» الروسية  

 ٧ مليارات دوالر تداوالت عقارية
  في ٩ أشهر بلبنان 

 موسكوـ  د.ب.أ: قال مسؤول 
روسي رفيع املستوى امس إن 
الدولة الروسية تتطلع إلى عرض 
محتمل من جانب شركة «نيسان 
اليابانيـــة لصناعة  موتـــور» 
الســـيارات لالســـتحواذ على 
١٠٪ من أسهم شركة السيارات 

الروسية «أفتوفاز».
  وقال سيرجي شيميسوف 
رئيس شركة «روستكنولوجي» 
الروسية القابضة اململوكة للدولة 
إن هناك إشارة واضحة عن عرض 
محتمل من جانب نيسان بعث 

بها رئيس كارلوس غصن رئيس 
شركة «رينوـ  نيسان» الفرنسية 

ـ اليابانية العمالقة.
  ووفقـــا للصفقـــة احملتملة 
فـــإن نيســـان ستشـــتري ٤٪ 
من أســـهم أفتوفاز من شـــركة 
«روستكنولوجي» و٦٪ من شركة 

«ترويكا ديالوج» لالستثمار.
  يذكر أن «روستكنولوجي» 
أكبر  و«ترويكا» و«رينو» هي 
املساهمني في «أفتوفاز» حاليا 
حيـــث متتلك كل شـــركة منها 
٢٥٪ من أسهم شركة السيارات 

الروسية.
  ولم يكشف املسؤول الروسي 
عن السعر احملتمل للصفقة التي 

ينتظر امتامها في ربيع ٢٠١١.
  تنتـــج «أفتوفاز» ســـيارة 
الركوب الشهيرة «الدا» وتصل 
قيمتها حاليا إلى ٢٫٤ مليار دوالر 

بحسب شيميسوف.
  ورفض متحدث باسم شركة 
«رينو ـ نيسان» التعليق على 
تصريحات املســـؤول الروسي 
قائال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار 

في هذا الشأن حاليا. 

 لبنان ـ يو.بي.آي: اظهر تقرير مصرفي دوري 
ان قيمة العمليات العقارية في لبنان خالل االشهر 
التســـعة األولى من عـــام ٢٠١٠ بلغت ٧ مليارات 

دوالر.
  وقال تقرير لبنـــك عودة ـ وهو من املصارف 
الكبيرة في لبنان ـ انه مت حتى سبتمبر املاضي 

تنفيـــذ ٦٩٥٠١ عملية عقارية في لبنان قيمتها ٧ 
مليارات دوالر.

  والحظ التقرير استمرار ارتفاع اسعار العقارات 
في العاصمة اللبنانية (بيروت) وذلك بسبب الندرة 
املتزايدة للمســـاحات املخصصة للبناء والطلب 

املتواصل على العقارات. 

الدميوقراطيني من إلغاء مشاريع 
«ســـيكون ذلك أمرا صعبا لكن 
القيام بتضحيات لكبح  يتعني 
عجز امليزانية وهو ما يجب علينا 
بالتأكيد ان نفعله». ويأمل لويس 
في رئاسة جلنة املخصصات التي 
تشـــرف على االنفاق االحتادي 
عندما يسيطر اجلمهوريون على 

مجلس النواب في يناير. 

االقتصـــاد البالـــغ قيمتها ٨٦٣ 
مليار دوالر والتي أقرت في ٢٠٠٩ 
كخطوة أولى في تخفيضات في 
امليزانية قيمتها نحو ١٠٠ مليار 
دوالر يأمل اجلمهوريون في أن 
يصبح قانونا عندما يسيطرون 

على املجلس العام القادم.
  وقالت جنيڤر هينج املتحدثة 
باسم لويس معقبة على حتذير 

 واشـــنطنـ  رويتـــرز: حّذر 
البيت األبيض اجلمهوريني من 
ان مشاريع مبليارات الدوالرات 
ستكون في خطر إذا ألغوا أموال 
التحفيز االقتصادي التي لم يتم 
إنفاقها حملاولة تقليص العجز في 

ميزانية احلكومة األميركية.
  وفي رســـالة حصلت عليها 
«رويترز» يقول جيفري زينتس 
القائم بأعمال مدير مكتب امليزانية 
اوباما  الرئيس باراك  ادارة  في 
ان عشرات األلوف من الوظائف 
ستضيع اذا ألغى اجلمهوريون 
نحو ١٢ مليـــار دوالر لم تنفق 
بعد مـــن اموال خطـــة حتفيز 

االقتصاد.
  وقال زينتس في رســـالته 
فـــي ١٧ نوفمبر إىي  املؤرخة 
جيري لويس أبرز اجلمهوريني 
في جلنـــة املخصصات التابعة 
الى  النواب «باالضافة  ملجلس 
توقـــف اجلهـــود احلالية في 
منتصف الطريق فإن بنود االنفاق 
املقترح الغاؤها سيكون لها تأثير 
ســـلبي على قوتنا االقتصادية 

اآلن وفي املستقبل».
  واقترح لويس في وقت سابق 
من هذا االســـبوع تشريعا من 
شـــأنه ان يلغي االمـــوال التي 
لم تنفـــق بعد في خطة حتفيز 

 .. وإفالس ٣ مصارف أميركية
ــة أميركية ملراقبة املصارف ان   نيويورك ـ أ.ف.پ: ذكرت هيئ
ــها في الواليات املتحدة ليرتفع  ثالثة مصارف جديدة أعلنت افالس
ــة الى ١٤٩ منذ بداية السنة. وقالت «هيئة  مجموع املصارف املفلس
ضمان الودائع الفيدرالية» ان «فيرست بانكينغ سنتر» وهو مصرف 
في والية ويسكونسني (شمال) أغلق اجلمعة، وسيشتريه «فيرست 
ميشيغان بنك» في ميشيغان (شمال). وكان هذا املصرف ميلك ١٧ 
فرعا وتبلغ أصوله ٧٥٠٫٧ مليون دوالر. من جهته سيشتري «فيست 
بنك» من بنسلفانيا، «اليجينس بنك اوف نورث اميركا» وهو مصرف 
في هذه الوالية (شرق) وله خمسة فروع وتبلغ اصوله ١٠٦٫٦ ماليني 
دوالر. وأخيرا، اقفل «غالف ستايت كوميونيتي بنك» وهو مصرف 
ــتريه «سنتينل بنك» (وسط).  في فلوريدا (جنوب شرق)، وسيش
ــتايت كوميونيتي بنك» ميتلك خمسة فروع وتبلغ  وكان «غالف س
ــات املصرفية  اصوله ١١٢٫١ مليون دوالر. وقد جتاوز عدد االفالس
ــبوعني االفالسات الـ ١٤٠ املسجلة ملجمل العام ٢٠٠٩ الذي  قبل اس

شهد اغالقا غير مسبوق ملصارف منذ ١٩٩٢. 

 مارغريت تاتشر تنبأت
  باالنعكاسات السلبية لـ «اليورو» على أوروبا  

  وبدا اآلن وكأن السيدة تاتشر حتمل كرة زجاجية 
تسمح لها بالتنبؤ مبا سيقع في البرتغال واليونان 
وايرلندا، وهذا ما يجري منذ قرابة العام في هذه 

البلدان الثالثة.
  وتقول الصحيفة اللندنية اليمينية إن الرئيس 
الفرنسي واملستشار األملاني كوهل جتاهال كلماتها 
احملـــذرة وحينما أجبرت على مغـــادرة منصبها 
احلكومي عام ١٩٩٠ فقـــد صوت مهم ضد توحيد 
العملة وتشكلت جبهة بريطانية واسعة تضم كل 

األحزاب البريطانية لصالح تبني اليورو.
  وقد تكون البارونة تاتشر أولى ضحايا العملة 
املوحدة، لكن هناك آخرين كثيرين بعدها يعدون 
باملاليـــني، وهؤالء فقدوا وظائفهم إضافة إلى تلك 

الدول التي خسرت كرامتها واستقاللها.
  وظلت البارونة تاتشر تتهم من قبل خصومها 
السياســـيني بأنها شـــخص متحجر، لكن أنصار 
املشروع األوروبي على اســـتعداد لقبول املعاناة 
البشـــرية واملضي فـــي مهمتهم لفـــرض الوحدة 

االقتصادية ووحدة العملة.
  وكانت تاتشر تعرف ما ســـتؤول إليه نتائج 
توحيد العملة، ولهذا السبب حاربت بكل ضراوة 

وعاطفة إليقاف مسار بروز العملة املوحدة. 

 لندن ـ إيالف: ستمر األســـبوع املقبل الذكرى 
العشرين على خروج مارغريت تاتشر من رئاسة 

احلكومة البريطانية.
  وآنذاك كانت الضغوط قد تنامت حولها من كل 
حدب وصوب، لكن القضية التي كانت وراء سقوطها 

هي العملة التي لم تولد بعد حينها «اليورو».
  وحدث ذلك بعد مشـــاركتها فـــي قمة أوروبية 
بروما جرت خالل عطلة نهاية األســـبوع األخيرة 
من شهر أكتوبر ١٩٩٠، وهناك كان حلم جاك ديلور 
رئيس مفوضية االحتاد األوروبي على قمة جدول 

أعمال القمة.
  ولكن بينما كانت تاتشـــر حتارب وحدها ضد 
تبني عملة اليورو فـــي أوروبا خرج جفري هاو 
أكثر املنتقدين لها داخل احلكومة البريطانية إلى 
التلفزيون ليعلن لإلعالمي الذي كان يجري معه 
املقابلـــة أن بريطانيا ال تعـــارض من حيث املبدأ 

اليورو.
  وعند مشاركتها في جلسة البرملان البريطاني 
بعد عودتها من مؤمتر القمة كان عليها أن تصفع 
هاو بطريقة ما حيث قالت: «هذه احلكومة تؤمن 
باجلنيه االسترليني» مما دفع هاو إلى االستقالة 
وبعد أيام قليلة ألقى خطابه املشهور من خطوط 
البرملان اخللفية ومعه انطلقت احلملة إلسقاطها 

من احلكم، حيث بدأت املنافسة خلالفة تاتشر.
  وحســـب ما تراه صحيفـــة «الديلي تلغراف» 
البريطانيـــة، فإن ما كتبته مارغريت تاتشـــر في 
كتاب ســـيرتها الذاتية الذي صدر عام ١٩٩٣ يبدو 
وكأنـــه نبوءة مبا يجري اليـــوم في دول االحتاد 

األوروبي.
  ولم تكن محاججة تاتشـــر ضـــد إعالن ديلور 
ذات طابـــع عاطفي، بل هي تســـتند إلى أســـباب 

اقتصادية.
  فآنذاك متكنت تاتشر من أن تستبصر بوضوح 
اآلثار املدمرة التي سيتسبب فيها تبني عملة اليورو 

املوحدة.
  وسجل كتابها كيف أنها حذرت جون ميجور وزير 
ماليتها املؤيد لعملة اليورو من أن العملة املوحدة ال 
تستطيع أن حتتوي معا الدول الصناعية القوية مثل 
أملانيا ودوال صغيرة مثل اليونان، فأملانيا ستكون 
مصابة بجنون اخلوف من حالة التضخم، في حني 
سيبرهن اليورو انه مدمر للبلدان الفقيرة وستدمر 

هذه العملة اقتصاداتها املفتقدة للكفاءة.

 رفضت تجميع دول صناعية قوية وأخرى ضعيفة تحت يافطة العملة الموحدة  

 تخصيص ١٢٠٠ فدان إلقامة
  «مدينة أفريقيا للتكنولوجيا» بالسودان 

 «أرامكو» تعتزم بناء ٦ محطات لتوليد الكهرباء 

 صندوق النقد: هناك مبالغة في مخاطر التعثر 
 واشــــنطنـ  أ.ش.أ: قال رئيس إدارة الشــــؤون النقدية في صندوق 
النقد الدولي كارلوس كوتاريلي إن هناك مبالغة في مخاطر تخلف دول 
منطقة اليورو املثقلة بالديون عن الســــداد وإن فروق أسعار السندات 
االيرلندية والبرتغالية واالسبانية ستتراجع مع انحسار هذه املخاوف. 
وأضرت عائدات سندات دول منطقة اليورو باالرتفاعات القياسية التي 
سجلها اليورو بسبب املخاوف من انتشار أزمة ديون بدأت في اليونان 
في مايو وجتبر ايرلندا اآلن على إجراء محادثات مع االحتاد األوروبي 
وصندوق النقد. وبلغت الفروق بني أســــعار السندات االيرلندية ألجل 
١٠ سنوات والسندات األملانية القياسية ٥٥٩ نقطة أساسا أول من أمس 
منخفضة نحو ٦ نقاط مقابل ارتفاع قياسي بلغ نحو ٦٨٠ نقطة أساس 
في وقت سابق من الشهر. وارتفعت الفروق بالنسبة للسندات االسبانية 

والبرتغالية ألجل ١٠ سنوات قليال لكنها التزال منخفضة. 

 اخلرطـــوم ـ أ.ش.أ: مت االتفاق املبدئي على تخصيص مســـاحة 
١٢٠٠ فدان على الطريق الدائري بحري ـ شرق النيل مبساحة كلية 
تبلغ ٥ ماليني متر ملشـــروع مدينة أفريقيا التكنولوجية بالسودان 

باستثمارات تبلغ مليار دوالر.
  وبتجاوز عقبة املوقع سيتم الشـــروع اعتبارا من هذا العام في 
تنفيذ املرحلة األولى للمدينة املتمثلة في البنيات التحتية واملباني 
بتكلفة تبلغ ٩٠ مليون دوالر ينتهي العمل منها في عام ٢٠١١ لتنطلق 
مرحلة الترويج للمشروع املقرر النتهائه خالل ١٠ سنوات باستثمارات 

تبلغ مليار دوالر.
  وذكر املدير العام للمشروع د.أسامة عبدالوهاب أن املوقع اجلديد 
يفي باملواصفات املطلوبة عدا القليل من املعوقات املتمثلة في وجود 

جبال متفرقة باملوقع لها تأثير ميكن جتاوزه عند التخطيط. 

 السعودية ـ يو.بي.آي: تعتزم شركة أرامكو السعودية بناء ست 
محطات لتوليد الطاقة الكهربائية خالل العامني املقبلني بتكلفة تصل 
إلى ٣٫٧٥ مليارات ريال، وذلك ملواجهة احتياجاتها املتزايدة من الطاقة 
الكهربائية. ونقلت مصادر صحافية في صناعة النفط توقعها بأن 
تشتمل اخلطة على تطوير ٣ محطات كهربائية قائمة وبناء ٣ محطات 
جديدة مبواصفات عاملية. وقالت املصادر ان «أرامكو» قامت بتعيني 
البنك البريطاني مستشـــارا ماليا لتطوير هذه املشاريع الكهربائية 
اجلديدة. وأرامكو هي أكبر شركة وطنية للبترول في العالم وتقوم 
بجميع العمليات املتعلقة بالتنقيب واســـتخراج وتســـويق النفط 

والغاز إضافة إلى القيام ببعض املشاريع البتروكيماوية. 

 «تومسون رويترز»: الشركات العائلية حجر األساس
  لدفع عمليات االندماج واالستحواذ في الخليج 

 دعت لتشجيعها على اإلدراج في البورصات المحلية 

 إعداد: محمد البدري
  قــــال عدد من املديريــــن التنفيذيني 
للقطاع املصرفي في منطقة اخلليج ان 
أسواق األســــهم اخلليجية بحاجة إلى 
املزيد من االصالحات والتكامل لتشجيع 
إدراج أسهمها  العائلية على  الشركات 
فــــي أســــواق األوراق املالية وحتقيق 
مســــتويات أعلى من أنشطة االندماج 

واالستحواذ.
  ونقلت «تومسون رويترز» عن هذه 
القيادات املصرفية قولها خالل تقرير 
ربع ســــنوي عن حالة االســــتثمار في 
منطقة الشرق األوسط، إن حجم بعض 
الشركات العائلية اخلاصة في املنطقة 
يصل إلى حجم الشــــركات املدرجة في 
أســــواق أوروبا، وإذا مت توجيه بعض 
هذه الشركات إلى اإلدراج في بورصات 
املنطقة، فإن ذلك من شأنه أن يدفع نحو 
املزيد من عمليات االندماج واالستحواذ 
في املنطقة، مشيرين الى احلاجة امللحة 
إلى إصالح أسواق األسهم والشركات من 
أجل استقطاب بعض كبرى الشركات 

العائلية إلى هذه األسواق.
  وقالت «تومسون رويترز» ان هذا 
الوقــــت احلالي يعد الوقت املناســــب 
الدخال تلك االصالحات ألن هناك عددا 

من املخاطــــر التي تواجه دول اخلليج 
تنجم أصال عن االزدواجية املوجودة في 
كثير من القطاعات االقتصادية، منوهة 
الى وجود أدلة دامغة تدفع نحو حتقيق 
التكامل في القطاع املصرفي في منطقة 
الشرق األوسط وقطاع الشركات العائلية 

على السواء.
  وأوضح تقرير «تومسون رويترز» 
الفصلــــي أن حجم عمليــــات االندماج 
واالستحواذ زاد مبعدل يزيد على ثالثة 
أضعاف، كما ارتفعت رســــوم األعمال 
املصرفية االســــتثمارية واالستشارية 
بنسبة ١١٪، كما زادت عمليات الديون 
الشرق أوســــطية مبعدل يفوق سبعة 
أضعاف، في حني ارتفع إصدار حقوق 
املساهمني بنسبة ٦٧٪، وتضاعف نشاط 

القروض.
  ولفت التقرير الى ان املستثمرين في 
منطقة اخلليج مازالوا متفائلني نسبيا 
رغم التقلبات التي تشــــهدها األسواق 
العاملية وإعادة هيكلة الديون والقضايا 
األخرى املرتبطة بها، ناهيك عن تباطؤ 
النمو االقتصــــادي في املنطقة، كما أن 
التوقعات حول متويل الديون وعمليات 
االندماج واالستحواذ على املدى املتوسط 

ال تزال إيجابية على نطاق واسع. 


