
 33  اقتصاد  الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠١٠   
 تعد األكبر في العالم وبتكلفة ٤٩٦ مليون دوالر

 الوليد يرتقي آفاق الفخامة بطائرته الـ «سوبر جامبو ـ إيه ٣٨٠»
 بتكلفـــة ٤٩٦ مليـــون دوالر، قرر 
األمير الوليد بن طالل رئيس مجلس 
ادارة شركة اململكة القابضة، ان يرتقي 
بطائرته اخلاصة اجلديدة «سوبر جامبو 
ـ إيه ٣٨٠» او «القصـــر الطائر» آفاقا 

أعلى في سماء الفخامة.
  وقال موقع «الســـياحة والطيران» 
البريطاني ان الوليد كان قد طلب الطائرة 
الـ «سوبر جامبوـ  إيه ٣٨٠» من شركة 
«ايرباص» عام ٢٠٠٧، حسب األنباء التي 
تواترت خالل معرض الشرق األوسط 
لطيران رجال األعمال، والذي عقد من 
٧ الى ٩ ديسمبر ٢٠١٠، مبركز معارض 
مطار دبي، ليصبح بذلك أول شخص 
يقتني الفئة اجلديدة من الطائرة ذات 
الطابقني والتي تعد األكبر في العالم.

  وحسب موقع «بولر رايد» ألخبار 
سيارات وطائرات املشاهير، فقد أنفق 
الوليد ٣٢٠ مليون دوالر لشراء الطائرة 
اجلديدة، كما انه قرر انفاق ١٧٦ مليون 

دوالر إلدخال مجموعة مـــن التعديالت على الطائرة من الداخل 
لتصبح أكثر فخامة، منها ٦٠ مليون دوالر لطالء الطائرة باللون 

الذهبي، وتصميم صالون يتسع جللوس 
٢٥ فردا، الى جانب حجرة طعام لـ ١٤ 
فردا، وقاعة مشاهدة أفالم، وعدة غرف 
نوم وقاعة ملمارسة األلعاب الرياضية 
(جيم)، مع إضفاء الطابع العربي على 

الديكورات.
  وستتولى شركة أملانية لم يكشف 
عن اسمها ادخال التعديالت على الطائرة 
والتي تســـتمر نحو عامـــني، وخالل 
هذه الفترة سيكون على األمير الوليد 

استخدام طائرته الـ «بوينغ ٧٤٧».
  جدير بالذكر ان الطائرة «ايرباص 
٣٨٠» او الـ «سوبر جامبو ـ إيه ٣٨٠» 
هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي 
طائرة ذات طابقني وتعمل على اربعة 
محركات نفاثة، أنتجتها شركة صناعة 
الطائرات األوروبية (ايرباص) وأقلعت 
الطائرة فـــي أول طيران فعلي لها في 
٢٧ ابريل ٢٠٠٥ من مطار مدينة تولوز 
احدى مدن جنوب فرنسا وقامت بأول 
رحلـــة جتارية لها فـــي ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٧ مـــع اخلطوط اجلوية 

السنغافورية. 

 األمير الوليد بن طالل 

 حتسن ملحوظ في اقتصاد اليمن 

 النخبة التجارية العراقية تزدهر
  في مالذها اآلمن باألردن

 استطالع: «فيس بوك»
  على رأس أفضل مكان للعمل

 ميركل: لن ندع أي دولة
  تقع في أوروبا 

 صادرات النفط العراقي
  من البصرة تعود إلى مستوى 

١٫٤٨٨ مليون برميل يوميًا

 برلنيـ  ا.ف.پ: اعلنت املستشارة االملانية اجنيال ميركل االربعاء  دار اإلفتاء المصرية تجيز عقود التمويل االستثمارية
املاضي انه لن يتم التخلي عن اي دولة اوروبية من قبل شركائها 
وان اليورو اثبت انه «يقاوم االزمات»، وذلك عشية قمة اوروبية 
مهمة في بروكســـل. وقالت املستشـــارة احملافظة في خطاب امام 
النائب االملاني «لن نترك اي شـــخص وحده، لن ندع اي شخص 
يقع»، مضيفة ان «اوروبا هي جناح معا، واضيف انها تنجح معا 
فقط». واكدت ميركل ايضا ان «بعض الدول االوروبية تواجه وال 
شك صعوبات، لكن مما ال شك فيه ايضا ان اليورو اثبت انه يقاوم 
االزمات»، في اشارة الى ازمة الديون التي هزت ايرلندا بعد اليونان 

في الربيع وتؤثر ايضا على البرتغال واسبانيا.
  ويريد رؤساء دول وحكومات اوروبا ان يقرروا اخلميس واجلمعة 
آليـــة ملواجهة مثل هذه االزمات بعد ٢٠١٣، وكذلك اجراء تغييرات 

مهمة في املعاهدات الدراج مثل هذه االلية.
  وقالت ميركل ان هذه اآللية ستتضمن «كل العناصر التي التزمنا 

بها والتي اعتبرها حتمية». 

 بغــــداد ـ رويترز: قال مصدر في قطاع 
الشحن ان صادرات النفط العراقي من مرفأ 
البصرة اجلنوبي عادت الى مستوى ١٫٤٨٨ 
مليــــون برميل يوميا امــــس بعد األحوال 
اجلوية. وقال لـــــ «رويترز» ان «الطقس 
صاف حول مرافئ التصدير وبدأ حتميل 
ثالث سفن باخلام». وكانت الرياح القوية 
قد عطلت صادرات النفط من مرافئ تصدير 

اخلام البحرية أمس األول األربعاء. 

 أصدرت دار االفتاء املصرية فتوى جديدة يوم األربعاء املاضي جتيز التعامل بعقود التمويل 
االستثمارية وتوضح مشـــروعية التعامل بها مع املطالبة بضرورة عدم تسمية هذه العقود 

بالقرض حتى ال يحدث لبس مع القاعدة الفقهية املعروفة «كل قرض جر نفعا فهو ربا».
  جاء ذلك ردا على سؤال ألحد املواطنني حول جواز مشروعية متويل «الصندوق االجتماعي 

للتنمية» مبصر ملشروع جتاري يعتزم إجراؤه بحسب موقع دار االفتاء.
  وقالت دار االفتاء املصرية انه يجوز شرعا التعامل بعقود التمويل االستثمارية بني البنوك 
أو الهيئات أو اجلمعيات العامة من جهة وبني األفراد أو املؤسسات من جهة اخرى والتي يتقرر 
الصرف فيها بناء على دراسات اجلدوى للمشاريع واالستثمارات املختلفة، وأنها في احلقيقة 

عقود جديدة حتقق مصالح ألطرافها.
  وأكدت دار االفتاء ان الذي تعتمده الفتوى انه يجوز احداث عقود جديدة من غير املسماة 
في الفقه املوروث مادامت خالية من الغرر والضرر، وطاملا حققت مصالح اطرافها، كما رجحه 

الشيخ ابن تيمية وغيره. 

 األردنـ  رويترز: في مكتبه الفاخر في املنطقة احلرة في األردن يتلقى 
رجل األعمال العراقي صاحب احلداد طلبيات لشــــراء انتاج مصنعه 
اجلديد للحليب املجفف من جتار في بغداد. وتســــتقبل الزوار لوحة 
لنهر دجلة البديع وأشجار النخيل الوارفة التي تبعد مئات األميال عن 

مصنع احلداد في منطقة إعادة التصدير األردنية املتربة.
  ويستعيد احلداد وهو من أسرة جتارية شيعية عراقية بارزة ذكريات 

طفولته في النجف وعقود من احلرب والعقوبات والعزلة.
  لكن بالرغم من انحسار العنف في بالده وانتعاش االقتصاد وإن 
كان على نحو بطيء يقول احلداد ان شركته (الهالل) ملنتجات احلليب 
ستبقى في األردن. وأضاف من مصنعه الذي يقع على الطريق الرئيسي 
الذي يربط البلدين «اليزال العراق سوقا غير آمنة.. لن ننتقل أبدا من 

األردن لكننا قد نتوسع من األردن للعراق».
  وجلأ اآلالف من رجال األعمال العراقيني إلى األردن في التسعينيات 
حينما أصيبت بالدهم بالشــــلل نتيجة القصف األميركي والعقوبات 
االقتصادية التي فرضتهــــا األمم املتحدة بعد احتالل الكويت، وفجر 

الغزو األميركي للعراق عام ٢٠٠٣ مزيدا من االضطرابات.
  وتوسعت املنطقة احلرة في الزرقاء على مشارف العاصمة األردنية 
عمان بعد أن حتولت اململكة إلى مالذ آمن لألنشطة التجارية العراقية 
من شركات املقاوالت إلى املطاعم املتخصصة في تقدمي «سمك املسقوف» 

وهو طبق عراقي تقليدي شهير.
  وأسس كثير من األثرياء العراقيني مشروعات مشتركة في األردن 
مع شركات عاملية لتزويد بلدهم باملنتجات واخلدمات. توسع بعضهم 

من تلك القاعدة ليدير أنشطة جتارية في أنحاء الشرق األوسط.
  وضخ مستثمرون عراقيون مليارات الدوالرات في االقتصاد األردني 
على مدار العقدين املاضيني من بينهم اخلوام واخوانه ـ ولهم أنشطة 
جتارية وصناعية وكان يدعمهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسني 
ـ وجواد القصاب رجل األعمال الشــــهير الــــذي ميتلك وعائلة فنادق 
«البنيــــة» التجارية املعروفة. وال يفكر ســــوى عــــدد قليل من رجال 
األعمال في إعادة فتح صناعات أغلقت بعد العقوبات التي فرضت على 
العراق بعد احتالل الكويت عام ١٩٩٠ وهو ما يتناقض مع شــــركات 
النفط الكبرى التي هرعت إلقامة وجود لها في البالد التي تقبع فوق 

بعض من أكبر احتياطيات اخلام في العالم.
  ونظرا الفتقارها للموارد األمنية التي تتمتع بها شــــركات النفط 
الكبرى فان الشــــركات اململوكة لعائالت عراقية أكثر عرضة ملخاطر 

اخلالفات الطائفية والعرقية التي التزال تعصف بالبالد.
  ويقول نبيل رســــام رئيس شركة نبيل للصناعات الغذائية الذي 
حتولت شــــركة عائلته إلى واحدة من أكبر شركات اللحوم املصنعة 
في املنطقة بعد عقدين من العقوبات التي أصابت عمليات الشــــركة 
في بغداد بالشــــلل إن العراق اليزال مكانا محفوفا باملخاطر بالنسبة 

لألنشطة التجارية.
  وأضاف رسام وهو مسيحي عراقي «عندما يسود األمن وتتوافر 
الكهرباء ميكننا أن نفعل شــــيئا.. ليس من الســــهل اآلن النجاح في 

العراق.. حتتاج إلى استقرار».
  وتلقى منتجات الشركة رواجا في األردن وسورية ولبنان فضال 

عن العراق بالرغم من اغالق مصانعها في العراق منذ سنوات.
  وتوسعت عملياتها الرئيسية في األردن مؤخرا وتضاعف انتاجها 
مــــن اللحوم املصنعة املجمدة عالية اجلودة إلى نحو ٣ أمثاله إلى ٩٠ 

طنا يوميا.
  وتصل صادراتها الى اخلليج وأسواق في اوروبا والواليات املتحدة. 
وفاز العديد من رجال األعمال العراقيني في االردن بعقود من الباطن 

مع شركات نفطية تعمل في العراق.

 نيويوركـ  رويترز: اظهر استطالع اجراه موقع للعمل على االنترنت ان 
فيس بوك تتصدر الشركات االميركية الكبرى كأفضل مكان للعمل.

  وجاءت الشــــركة التي تدير موقعا ضخما للشــــبكات االجتماعية 
في املركز االول متفوقة على ساوث وست ايرالينز للطيران وشركة 
االستشارات االدارية بني آند كومباني على القائمة التي وضعها موقع 
جالس دور على االنترنت الذي يضع عليه املســــتخدمون رأيهم في 
املؤسســــات التي يعملون بها. وقــــال الرئيس التنفيذي جلالس دور 
روبرت هوهمان ان اشد ما يضايق العاملني فيما يبدو ضعف االتصاالت 
داخل املؤسسة التي يعملون بها بينما الشركات التي حلت في املراكز 
االولى لديها ثقافة شــــركات قوية ومتميزة جدا. وطلب موقع جالس 
دور من مســــتخدميه ان يقيموا اماكن عملهم على اساس عوامل مثل 
الرواتب وكفاءة الرؤساء. وجاءت شركة جنرال ميلز في املركز الرابع 

تليها شركة ايدملان للعالقات العامة في املركز اخلامس.
  اما بقية افضل عشر مؤسسات فهي بوسطن كونسالتنج االستشارية 
ومؤسسة ساس للبرمجيات وساللوم كونسالتنج االستشارية واوفر 
ســــتوك دوت كوم لتجارة التجزئة على االنترنت وسوســــكويهانا 

انترناشونال جروب وهي شركة خاصة للمستثمرين في االسهم.
  وقال موقع جالس دور ان االســــتطالع استند الى آراء سجلها ما 
يقــــرب من ١٥٠ الف موظف على املوقع خالل عام ٢٠١٠ عن شــــركات 

يعمل بكل منها اكثرمن ٥٠٠ موظف. 

 دبي ـ رويترز: قال مســـؤول 
كبير في صندوق النقد الدولي إن 
اليمن حقق تقدما طيبا في معاجلة 
اختالل املوازين املالية الذي يؤثر 
على اقتصاده لكن تناقص اإلنتاج 
النفطي واالضطرابات في هذا البلد 

الفقير يفاقم من صعوبة األمر.
   وبلغ إجمالي اإليرادات في عام 
٢٠١٠ نحو ٢٧٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي مقارنة مع ٢٥٪ في ٢٠٠٩ 
بينما بلغ إجمالي اإلنفاق ٣٢٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي انخفاضا 

من ٣٥٪ في العام السابق.
  وقال رئيـــس بعثة صندوق 
النقد الدولي الى اليمن حســـن 
األطرش إن هذا تقدم طيب مقارنة 

بعام ٢٠٠٩.
  وقال إن إجـــراءات من بينها 
فـــرض ضريبة مبيعـــات عامة 
وإلغاء معظم اإلعفاءات اجلمركية 
ساعدت على زيادة اإليرادات بينما 
اإلنفـــاق بفضل تقليص  تراجع 
دعـــم الوقود. لكنه قال إن وضع 
اليمني مـــازال صعبا  االقتصاد 
خاصة مع اعتماد البالد على القطاع 
النفطي املتراجع. وقال إن حصيلة 
الصادرات النفطية تشـــكل نحو 

٦٠٪ من إيرادات احلكومة.
  وقال األطرش إن إنتاج النفط 
في اجتاه نزولي ولذلك سيصبح 
الوضـــع أصعب. وأضـــاف أنه 

  ولم تنته أحـــدث جولة من 
التي اســـتمرت  الدامية  احلرب 
ست سنوات ضد املتمردين في 
الشمال إال في فبراير بعد اتفاق 
هدنة. وقـــال األطرش إن الريال 
اليمني الذي تراجع نحو ١٦٪ في 
األشهر السبعة األولى من العام 
احلالي استقر لكن األمر يتطلب 
إدارة محكمة لكي يســـتمر هذا 
االستقرار. وقال إن األمر يعتمد 
على السياســـة املالية والوضع 
األمني وإذا ظلت السياسة املالية 
في وضع مالئم فإن من املتوقع 
أن يبقى الريال مســـتقرا. ودفع 
تراجع الريال ـ الذي سجل ٢٥٠ 
رياال مقابل الدوالر في أغسطس 
وهو أدنى مســـتوى في تاريخه 
ـ البنـــك املركزي إلـــى التدخل 
عدة مرات خـــالل العام احلالي. 
واستقرت العملة اليمنية عند نحو 
٢١٥ رياال للدوالر منذ أغسطس. 
وقال األطرش إن صندوق النقد 
الدولي ال يـــدرس منح قروض 
جديدة لليمن بعد املوافقة على 
قـــرض بقيمة ٣٧٠ مليون دوالر 
في أغسطس. وقال إن من السابق 
ألوانه القول إن كان اليمن سيحقق 
املستويات املستهدفة. وأضاف أن 
الوضع يبدو واعدا لكن الصندوق 
ســـيراجع األداء االقتصادي في 

فبراير ٢٠١١. 

 صندوق النقد: اليمن أحرز تقدمًا في اإلصالحات
  ومعالجة اختالل الموازين المالية

ينبغي على اليمن أن يواصل اخذ 
إجراءات لتحسني قاعدة اإليرادات 
وتنويع األنشطة بعيدا عن قطاع 
الهيدروكربونات. واليمن منتج 
صغير للنفط إذ يبلغ إنتاجه ٣٠٠ 
ألف برميل يوميا في منطقة تضم 
منتجني عمالقة مثل السعودية 
املجاورة. وقال األطرش إن الزيادة 
السكانية املتسارعة وارتفاع الفقر 
والبطالة والوضع األمني الصعب 

أمور تزيد من التعقيدات.

  وتقول منظمات اإلغاثة التابعة 
لألمم املتحدة إن واحدا من كل ثالثة 
مينيني يعاني من اجلوع املزمن 
وتقول احلكومة إن حوالي ثلث 
القوى العاملة في البالد عاطلة. 
ويرى احملللون أيضا أن الوضع 
األمنـــي في اليمن يزداد ســـوءا 
بوتيرة ثابتة في ظل محاربة جناح 
تنظيم القاعدة في البالد واستمرار 
اشتعال العنف بني االنفصاليني 

في اجلنوب وقوات األمن.

 الصين في ٢٠١٠ : أقوى.. وأكثر عزلة.. وتصلبًا أيضًا
 بكني ـ أ.ف.پ: الصني التي أصبحت هذه السنة ثاني 
قوة اقتصادية في العالم واملطالبة مبزيد من التعاون في 
احلوكمة العاملية، بدت في اغلب األحيان متصلبة ومعزولة 
على الصعيدين الديبلوماسي والسياسي، كما حدث في 

قضية جائزة نوبل للسالم.
  ومبوازاة تزايد أهمية موقعها بشكل مستمر، شهدت 
عالقاتها مع القوى األخرى مزيدا من التعقيدات ويرجح 
اخلبراء ان تسجل املزيد من التوتر في ٢٠١١، بينما تظهر 

مؤشرات تنذر مبيل الى انطواء عقائدي في بكني.
  فبعدما تخطت فرنسا وبريطانيا وأملانيا بفضل منو 
ــنة اليابان  يبلغ حوالي ١٠٪. وقد أزاحت الصني هذه الس

لتحتل مكانها كثاني اقتصاد في العالم. 
  وقد طلب منها سماع صوتها بشكل متزايد في القضايا 
العاملية وخصوصا في اطار مجموعة العشرين. وهيمنت 
قضية سعر عملتها الذي يعتبر أدنى من قيمتها الفعلية 
ــتها  على قمم دولية بينما هزت قراراتها في اطار سياس

النقدية البورصات الكبرى وسوقي النفط والذهب.
ــتون اند  ــوم اورليك احمللل في مجموعة «س   وقال ت
ــييتس» في بكني ان «الصني  ماكارتي ريسيرش اسوش
متلك اليوم اقتصادا اكبر بكثير والقرارات التي تتخذها 

تنعكس على كل العالم».

  وأكد املؤمتر العام للحزب الشيوعي الصيني 
في أكتوبر ان مسألة خالفة الرئيس هو 

ــا بينما دفع  ــجل تقدم جينتاو تس
ــي جينبينغ  خليفته احملتمل تش

الى املقدمة.
ــي االجتماع املغلق    لكن ف
ــت  ــة، كان املركزي ــة  للجن
ــوات التي تدعو الى  األص
إصالحات سياسية أقوى. 
وفي هذا اإلطار، كان منح 
جائزة نوبل للسالم الى 
ــجون ليو  ــق املس املنش
ــر مقبول  ــياوبو غي تش

بالنسبة لبكني.
  وقد تعمقت الهوة أكثر 

ــح هذه اجلائزة التي  مع من
انتقدتها الصني مجددا اجلمعة 

بينما متثل الفائز باجلائزة في 
حفل تسليمها في اوسلو بكرسي 
فارغ كان مبثابة كارثة لصورتها.

  ومن دون أي رادع او تردد استخدمت 

ــهرين الرقابة والتهويل والتهديد  بكني طوال ش
والضغوط وأعطت األسرة الدولية صورة 

صني متصلبة وصارمة.
ــيا في    وقالت مديرة مركز آس
املعهد الفرنسي للعالقات الدولية 
فاليري نيكيه ان «ردود فعل 
ــة (...)  ــلطات الصيني الس
ــوى الى تعزيز  لم تؤد س
شعور الريبة املتزايد حيال 

بكني».
  وأضافت ان «الغرب» 
ــا حيال صني  ــر قلق أكث
ــا يبدو  ــارت على م اخت
االنطواء العقائدي والتأكيد 
ــي». وعلى الصعيد  القوم
الديبلوماسي، اتسمت السنة 
بالنسبة للصني «بانتكاسات 
ــا مع معظم القوى  في عالقاته
األخرى»، على حد قول جوناثان 
ــد األبحاث حول  ــالغ في معه هولس

الصني املعاصرة في بروكسل.

  وقال ان «الصعوبات مع الواليات املتحدة تدل على وجود 
هوات في املصالح واآلمال قد ال يتم ردمها»، مضوحا ان 

«الصني ال حتب الهيمنة االميركية في شرق آسيا».
ــنة «شهدت تهميشا للصني على    ورأت نيكيه ان الس

الساحة الدولية وخصوصا في آسيا».
  وبينما متتنع بكني على الرغم من الضغوط الدولية، عن 
إدانة حليفتها كوريا الشمالية لقصفها جزيرة في اجلنوب، 
قالت نيكيه «الحظنا تعزيزا في العالقات االستراتيجية 

بني اليابان وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة».
ــينغدو من جامعة التكنولوجيا    من جهته، رأى هو تش
في بكني ان «القصف في شبه اجلزيرة الكورية لم يخدم 

الصني إطالقا».
ــا لقيت الصني  ــا للعام املاضي عندم   وأضاف «خالف
إشادة لدورها في مواجهة األزمة املالية، واجهت هذا العام 

انتقادات بشأن االزمة الكورية».
  وفي ٢٠١١، يتوقع الكثير من احملليني وبينهم هولسالغ 
ان «تبقى العالقات مع الغرب سيئة». وقال «ليس هناك 
ــيرا الى ان «هناك عددا متزايدا  مجال للتسويات»، مش
من املسؤولني (الصينيني) الذين يعتقدون ان بكني يجب 
ــى حازمة في مواقفها وان كان القادة (على رأس  ان تبق

السلطة) يدركون ان الصني حتتاج الى بقية العالم». 

  وأكد املؤمتر العام للحزب الشيوعي الصيني 
في أكتوبر ان مسألة خالفة الرئيس هو 

ــا بينما دفع  ــجل تقدم جينتاو تس
ــي جينبينغ  خليفته احملتمل تش

ــي االجتماع املغلق    لكن ف
ــت  ــة، كان املركزي ــة  للجن
ــوات التي تدعو الى  األص
إصالحات سياسية أقوى. 
وفي هذا اإلطار، كان منح 
جائزة نوبل للسالم الى 
ــجون ليو  ــق املس املنش
ــر مقبول  ــياوبو غي تش

ــهرين الرقابة والتهويل والتهديد  بكني طوال ش


