
 33  اقتصاد  السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠   

 الصين الدولة الدائنة للواليات المتحدة.. تريد أن تصبح أكبر ممول ألوروبا

 االقتصاد وليس السياسة هو مصدر قلق اإليرانيين 
ـ رويتــــرز: يواجه   طهــــران 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد ضغوطا متزايدة على اجلبهة 
االقتصاديــــة كما علــــى اجلبهة 
السياسية مع شعور اإليرانيني 
باالختناق من العقوبات الدولية 
وعدم تنفيــــذ الوعود واملخاوف 
املالية. وخفض جناد الدعم على 
الوقود واألغذية ليوفر ١٠٠ مليار 
دوالر مليزانية الدولة ويزيد من 
قدرة البالد على مواجهة أي عقوبات 
على واردات الوقود. وقال منتقدون 
إن الرئيس اإليراني يخاطر بانفالت 
التضخــــم وإثارة اضطرابات من 

جانب املستهلكني.
مــــن    وبالنســــبة لكثيريــــن 
فــــإن االقتصاد هو  اإليرانيــــني 
مشكلتهم الرئيسية والصداع الذي 
يؤرقهم. فهم غير معنيني مبا إذا 
كانت اجلمهورية اإلسالمية تطور 
سرا سالحا نوويا وهو ما تخشاه 

الواليات املتحدة وحلفاؤها.

  وأذكــــت العقوبــــات الدولية 
وخفض احلكومة للدعم مخاوف 
عامة من أن احلياة ستصبح أكثر 
صعوبة. وفرضت الواليات املتحدة 
يوم الثالثاء املاضي عقوبات جديدة 
على إيران لزيادة الضغط عليها 
بســــبب برنامجها النووي الذي 
إنه  تقول اجلمهورية اإلسالمية 
مخصص فقط ألغراض سلمية.

  وقال فاروق أميري وهو مدرس 
علوم سياسية «الناس قلقون من 
الوضع االقتصادي. ال ميكنك أن 
تهتم بالسياسة إذا كنت قلقا من 

عدم القدرة على دفع اإليجار».
  ويقول محللون إنه رغم ضيق 
الناس بالوضع االقتصادي فإن 
املرجــــح انطالق قالقل  من غير 
ضد احلكومة حيث لم يعد لدى 
قادة املعارضة القدرة على حشد 

اجلماهير.
  وأدى النزاع الذي أعقب إعادة 
انتخاب جناد في ٢٠٠٩ إلى وقوع 

إيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط 
في العالم في براثــــن أكبر أزمة 
داخلية منذ قيام الثورة اإلسالمية 
عام ١٩٧٩ وتعميق اخلالفات بني 
النخبــــة احلاكمة. وقال ســــاماد 
حجتي مدرس العلوم السياسية 
«تعبئة الناس إلثارة اضطرابات 
تــــكاد تكون مســــتحيلة في ظل 
غياب قيادة معارضة قوية». ومنذ 
االنتخابات التي تقول املعارضة 
إنهــــا زورت مت حتييــــد الطلبة 
والتجار ورجال الدين الذين لعبوا 
دورا رئيسيا في تعبئة املواطنني 
لإلطاحة بحكم الشاه املدعوم من 

الواليات املتحدة عام ١٩٧٩.
  وقال ديبلوماسي غربي رفيع 
في طهران إن املؤسسة احلاكمة 
حيــــدت معارضيها ووصمت أي 

تعبير معارض باالنشقاق.
  وأضــــاف «من ينزلــــون إلى 
الشــــوارع ســــيفكرون مرتــــني. 
جعلــــت احلكومــــة أي معارضة 

مكلفة للغاية». واعتقل اآلالف من 
احملتجني على مسار االنتخابات 
الســــابقة بعد التصويت. ورغم 
إطالق سراح معظمهم حكم على 
أكثر من ٨٠ شــــخصا بالســــجن 
ملدد تصل إلى ١٦ عاما. ومت إعدام 
اثنني مــــن الذيــــن حوكموا بعد 

االنتخابات.
  وقال احمللل حجتي مشــــيرا 
إلى مدفوعات شــــهرية تبلغ ٤٠ 
للفــــرد تدفعها احلكومة  دوالرا 
للمحتاجــــني «إنه يقامر بشــــكل 
خطير جدا الســــتعادة شرعيته 
وشعبيته بني القاعدة األساسية...
ولهذا السبب فهو يتصرف مثل 

روبن هود».
إلى    وأضاف «يحتــــاج جناد 
أصوات اإليرانيني من ذوي الدخول 
املنخفضــــة لضمان حتقيق فوز 
في االنتخابات البرملانية املقررة 
عام ٢٠١٢». لكن مشاعر االحباط 
تعتمل في البالد، حيث ارتفعت 

أسعار معظم املنتجات االستهالكية 
ويواجه اإليرانيون من أصحاب 
الدخول املتوســــطة واملنخفضة 
صعوبات في تدبير احتياجاتهم. 
وقال حميد مالكي (٤٦ عاما) وهو 
مدرس وله ثالثة أبناء «ال تكفي 
اإلعانة الشــــهرية التي تبلغ ٤٠ 
دوالرا لسداد فاتورة الكهرباء بعد 
خفض الدعم. كيف أستطيع تدبير 
حياتي مبرتب ٥٠٠ دوالر عندما 

ترتفع األسعار».
  وذكــــرت مواقــــع للمعارضة 
على اإلنترنت إن آالف من سائقي 
الشاحنات اإليرانيني بدأوا إضرابات 

بعد زيادة أسعار وقود الديزل.
  ومن أجــــل تهدئــــة املواجهة 
في الداخــــل واخلارج دخل جناد 
أيضا في لعبة خطرة حينما أقال 
وزير خارجيتــــه منوچهر متكي 
الذي كان حليفــــا وثيقا لرئيس 
البرملان علــــي الريجاني املنتقد 

لسياسات جناد.

 بكــــنيـ  أ.ف.پ: قال محللون ان الصني التي تعد 
اكبر دولة دائنة للواليات املتحدة، تبدو منقذا محتمال 
الخــــراج اوروبا من ازمة الديون الســــيادية بفضل 
االحتياطي الهائل الذي متلكه من العملة االجنبية.

  ووعدت الصني مبساعدة اليونان والبرتغال عبر 
شراء سندات خزينة منهما في قرار قال اخلبراء انه 
ميكن ان يخفف الصعوبــــات التي تواجهها منطقة 

اليورو ومينح بكني بعض النفوذ.
  ويخدم الدفاع عن اليورو مصلحة الصني للتأكد 
مــــن ان االحتاد األوروبي شــــريكها التجاري االول 
سيواصل شراء منتجاتها ولتنويع احتياطيها من 
العملة الصعبة األكبر في العالم والتي تشهد زيادة 

مستمرة.
  وبلغ احتياطي الصني من القطع االكبر في العالم، 
٢٦٨٤ مليار دوالر في نهاية سبتمبر، حسبما تفيد 

آخر االرقام الرسمية.
  وبهذه األموال اشــــترت الصني في نهاية اكتوبر 
سندات خزينة اميركية بقيمة ٩٠٧ مليارات دوالر، 

عائداتها ضعيفة جدا.
  وصرحت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية 
اول من أمس بأن «اوروبا ستكون في املستقبل احد 
أسواقنا الرئيسية الستثمار احتياطينا من القطع». 
وقالت جيانغ يو «نحن مســــتعدون ملساعدة دول 
منطقة اليورو علــــى جتاوز األزمة املالية والنجاح 

في انتعاشها االقتصادي».
  وكان نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان 
صرح بأن الصني مســــتعدة لدعم إجراءات االحتاد 
االوروبي وصندوق النقد الدولي لتأمني االستقرار 
املالي ألوروبا، معبرا عن امله في ان تؤدي اإلجراءات 
التــــي اتخذتها املفوضية االوروبية والصندوق الى 

«نتائج في اسرع وقت ممكن».
  ورحب املفوض األوروبي للشؤون االقتصادية 
اولي رين بهذا الدعم. وقال باتريك شوفانيك استاذ 
االقتصــــاد في جامعة تســــينغوا في بكني ان الدور 
اجلديد الذي يلعبــــه الصينيون «ميكن ان يفيدهم 

على الصعيد السياسي».

  واضاف هذا اخلبير ان «هذا يتفق ايضا مع خطتهم 
للتنويع» ليصبحوا اقل ارتباطا بالدوالر.

  اما كينغ بينغ االقتصادي الذي يعمل في مجموعة 
سيتيغروب في بكني فقد رأى ان شراء سندات دول غير 

آمنة «يعني شيئا على مستوى االستثمارات».
  واضاف هذا احمللل «هناك بالتأكيد مخاطر اكبر لكن 
العائدات كبيرة ايضا (...) بينما تبقى املجازفة على 
مجمل احملفظة (االستثمارية الصينية في اخلارج) 

ضئيلة».
  ويؤكد املســــؤولون الصينيون انهم لم يقطعوا 
اي وعد للصينيني مقابل دعمها ســــواء على صعيد 
اعتراف اوروبا بوضع اقتصاد السوق في الصني او 

رفع املبيعات األوروبية لألسلحة.
  وأكد اماديو التافاج الناطق باسم املفوض األوروبي 
للشؤون االقتصادية اولي رين ان الدعم الصيني لم 

يكن «لقاء مقابل او موضوع تفاوض».
  وأضاف ان احتمال شراء الصني سندات اصدرتها 
البرتغال واسبانيا وبلجيكا وايطاليا وكلها دول ميكن 

ان تواجه صعوبات في تسديد ديونها العام املقبل لم 
تناقش خالل احملادثات الصينية ـ األوروبية.

  وذكر احملللون ان اجلزء األكبر من الدين السيادي 
األوروبي الذي ستملكه الصني ولم تكشف قيمته، 

سيكون مؤلفا من سندات أملانية وفرنسية.
  من جهتها، كتبت صحيفة جورنال دي نيغوسيوس 
البرتغالية االربعاء املاضي ان بكني مستعدة لشراء 

ديون برتغالية بقيمة خمسة مليارات يورو.
  وقال باتريك ارتوس كبير االقتصاديني في مصرف 
ناتيكسيس ان «الصينيني اشتروا القليل من الدين 
اليوناني ببضعة مئات ماليني اليورو وبضعة مليارات 

للدين البرتغالي».
  واضاف ان «دوافعهم سياسية استراتيجية اكثر 
منها مالية». اما اليستير ثورنتون اخلبير في شؤون 
الصني في «آي اتش اس غلوبال اينسايت» فقد كتب 
ان «الصــــورة العامة لدولة نامية تنقذ من االفالس 
دولة متطــــورة تكفي على األرجــــح الصني لتقدمي 

مساعدتها». 

 بفضل االحتياطي الهائل الذي تملكه من العملة األجنبية البالغة ٢٦٨٤ مليار دوالر

 عجز الموازنة وحجم المديونية أبرز 
تحديات االقتصاد األردني عام ٢٠١٠

 األردن ـ يو.بي.آي: عانى االقتصاد األردني خالل 
العام ٢٠١٠ من ظروف صعبة تبدت في عجز املوازنة 
وزيادة حجم املديونية ما أثر بشكل مباشر على نشاط 
قطاعات اقتصادية كثيرة كانت تعاني أصال من الركود 

نتيجة تداعيات األزمة املالية العاملية.
  ورأى مراقبون أن االقتصاد األردني يواجه حتديني 
كبير ينظمها أوال عجز املوازنة العامة الذي يتوقع أن 
يتجاوز مليار دوالر نهاية العام احلالي رغم اإلجراءات 
احلكومية التي ســــاهمت بتخفيضه بنسبة ٣٩٪ في 
نهاية األشهر التسعة األولى من العام وثانيا بحجم 
املديونية الكبير الذي بلغ نحو ١٤ مليار دوالر متجاوزا 
احلد املسموح به في قانون الدين وهو ٦٠٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي. باإلضافة إلى هذين التحديني شكل 
تباطؤ النمو االقتصادي مشــــكلة أخرى أضيفت إلى 
التحديات التي يواجهها االقتصاد األردني. وقال اخلبير 
االقتصادي د.جــــواد العناني إن جناح احلكومة في 
حتديد العجــــز وضبطه هذا العام انطوى على كلفة 
عالية على كثير من فئات الشعب التي دفعت ضرائب 
ورسوما وغرامات إضافية مبوجب تعديالت مؤقتة 
على القوانني أو بسبب زيادة الرسوم أو تخفيف الدعم. 

وأوضح العناني لـ «يونايتد برس انترناشــــونال» 
أن «هذا التحســــن كان كذلك على حساب التوظيف 
وتشغيل املقاولني والتجار وعلى حساب قطاع العقارات 
واإلنشاءات والصناعة والتجارة». واستغرب كيف 
ميكن إنعاش االقتصاد «إذا بقي الهم هو تقليل العجز 
على حساب املشاريع التنموية والرأسمالية»، متسائال 
انه «إذا كانت احلكومة ال تستثمر في البنى التحتية 
فكيف نتوقع أن يقوم املستثمرون احملليون والعرب 
واألجانب باالستثمار محليا». ورأت رئيسة الدائرة 
االقتصادية في صحيفة «الغد» جمانة غنيمات أن أبرز 
التحديات التي واجهها االقتصاد خالل العام احلالي 
متثلت في عجز املوازنة العامة للدولة وارتفاع حجم 
املديونيــــة إضافة إلى تباطؤ منو االقتصاد. وتعتقد 
غنيمات أن تخفيض النفقات احلكومية ومنها تخفيض 
رواتب الوزراء لن يسهم في حل جذري ملشكلة عجز 
املوازنة داعية احلكومة للسير في اإلجراءات الصعبة 
ملعاجلة هذه املشكلة. ويتوقع أن يبلغ عجز املوازنة 
للعام ٢٠١١ نحو ١٫٤٩ مليار دوالر أي ما نســــبته ٥٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالــــي مقابل ٨٫٥٪ لعام ٢٠٠٩ 

نحو ٥٫٣٪ وعام ٢٠١٠. 

ــرق  ــدن ـ رويترز: املخاوف من ديون منطقة اليورو وجناح االتفاقيات بني صندوق النقد الدولي ودول ش  لن
ــامات الداخلية في تركيا.. كلها عوامل قد  ــيا واالنقس أوروبا واالنتخابات واالحتجاجات ومقاليد الزعامة في روس

تؤثر على املستثمرين في االسواق األوروبية الناشئة خالل عام ٢٠١١.
  وفيما يلي مخاطر سياسية رئيسية جتدر متابعتها: 

ــئة أن املخاطر السياسية الرئيسية ال تنبع من داخل  ــتثمرين في األسواق األوروبية الناش   يرى كثير من املس
املنطقة على االطالق لكن من االقتصادات األكثر رسوخا في غرب أوروبا والتي حتاول جهدها الحتواء أزمة ديون 
منطقة اليورو. وتتمثل القضايا الرئيسية فيما إذا كان مبقدور الدول التي تواجه املتاعب األكبر في منطقة اليورو 
ــواق  ــبانيا ـ تطبيق تخفيضات صارمة في االنفاق وتهدئة أس ــة اليونان وايرلندا والبرتغال وايطاليا واس ـ خاص

السندات وإن كان بوسع منطقة اليورو أن تنهض باصالحات أوسع.
ــئة قد يكون    وإذا انزلقت دول غرب أوروبا إلى الركود مجددا فإن تأثير ذلك على صادرات دول أوروبا الناش
ــهر وافقت دول االحتاد  ــتغرقت يومني هذا الش له تداعيات ملحوظة على االقتصادات واألصول. وخالل قمة اس
األوروبي على تأسيس صندوق لألزمات اعتبارا من ٢٠١٣ لكن بعض الالعبني في السوق اليزال يعتريهم القلق من 

احتمال عدم توافر األموال الكافية إلنقاذ دول مثل اسبانيا والبرتغال إذا ما احتاجت لإلنقاذ خالل العام املقبل.

  أزمة اليونان

ــان أو ايرلندا أو أي دولة أخرى  ــا جتدر متابعته ان جتدد األزمة في اليون   وم
ــيكون له على األرجح تداعيات على أسواق أوروبا الناشئة ورمبا يثير  س

ــأن الدول التي تواجه املتاعب األكبر مثل املجر.  مجددا املخاوف بش
ــاد األوروبي أو  ــع نطاقا التفاقيات االحت وأي إصالحات أوس

ــندات  ــتحقات حملة الس أنظمة اإلنقاذ أو اخلصم من مس
ــى دول منضمة لعضوية  ــر كبير عل ــيكون لها تأثي س

ــيك ودول  ــدا وجمهورية التش ــل پولن ــاد مث االحت
البلطيق.

ــن أوائل  ــئة م ــواق أوروبا الناش ــت أس   كان
ــن باألزمة املالية في ٢٠٠٨ مما أجبر  املتضرري
الكثير منها على اللجوء لصندوق النقد الدولي 
ــاعدات إنقاذ  ــي طلبا ملس ــاد االوروب واالحت
ــن األحيان إجراءات  ــت معها في كثير م جلب

تقشف قاسية.
ــض البلدان مثل التفيا    وبينما حظيت بع
باستحسان بروكسل وصندوق النقد التخاذها 

ــق غير التقليدي  ــراءات صارمة فإن الطري إج
ــة اجلديدة بقيادة  ــلكه احلكومة املجري الذي تس

ــدس) ينبئ  ــبان (في ــف الدميوقراطيني الش حتال
بانهيار اتفاقها. وأزعج ذلك املستثمرين القلقني من 
احتمال تكرار هذا النموذج في أماكن أخرى باملنطقة.

  وتقول املجر إنها يجب أن تستعيد استقاللها املالي. ولم 
ــف بعد عن التفاصيل الكاملة لالصالحات الهيكيلية التي  تكش

ــر املالية حتى اآلن ضرائب خاصة  ــملت التدابي تعتزم تطبيقها. وش
على البنوك وبعض قطاعات الشركات وما وصفته صناديق املعاشات بأنه 

اعادة تأميم فعالة لبرامج التقاعد اخلاصة اإللزامية. ومن املنتظر أن تعدل احلكومة 
ــحيها إلى املجلس النقدي  ــون الذي ينظم عمل البنك املركزي بهدف الدفع مبرش ــا القان أيض

ــل. ومتضي بلدان أخرى مثل رومانيا في تنفيذ  ــبعة في مارس املقب عندما ينتهي تفويض أربعة من أعضائه الس
ــى غرار نظرائها في غرب أوروبا - موجة ال ميكن جتنبها من  ــا مع الصندوق بالرغم من أنها تواجه وعل اتفاقياته

االضرابات واالحتجاجات وغيرها من أشكال االضرابات املدنية فضال عن توترات متزايدة داخل احلكومات.
  وما جتدر متابعته ان قد يتزعزع استقرار األسواق في املنطقة ككل إذا ما خفضت وكاالت التصنيف االئتماني 
ــة»، أي خطوة للعودة للتوافق مع الصندوق  ــف املجر أو اتخذت احلكومة مزيدا من «التدابير غير التقليدي تصني

ستلقى ترحيبا وفشل صفقة أخرى مع الصندوق ميكن أن يهز األسواق في أنحاء املنطقة. 
  وحقق االئتالف احلاكم في التفيا نتائج جيدة نسبيا في االنتخابات في وقت سابق هذا العام ليثبت أن برامج 
التقشف ال تقود بالضرورة إلى الفشل في االنتخابات، لكن تخفيضات االنفاق أحيانا ما تضغط على احلكومات في 
ــئة أخرى وتدفعها الى حافة االنهيار. وأفلتت احلكومة الرومانية بصعوبة من اقتراعات حلجب  دول أوروبية ناش

الثقة هذا العام بسبب خطط خفض االنفاق فيما أضرت حالة عدم التيقن السياسي مرارا بأسعار األصول.
ــريكة في االئتالف احلاكم بعد النتائج املخيبة  ــيك توترت العالقة بني األحزاب الثالثة الش   وفي جمهورية التش
ــتثمرين  ــأن مزيد من التوتر بني االحزاب الثالثة أن يقوض ثقة املس لألحزاب الثالثة في مجلس النواب، ومن ش

ويزيد من صعوبة املوافقة على املوازنة واصالح نظام املعاشات والرعاية الصحية.

ــتفاد منذ ذلك  ــيحي بأغلبية الثلثني واس   وفي املجر يتمتع حتالف «فيدس» وحليفه احلزب الدميوقراطي املس
بصورة كبيرة ليجرد احملكمة الدستورية من واليتها القضائية على املسائل املتصلة باملالية العامة. ويصف بعض 
ــك املضي في خطط  ــة للمراجعات الدميوقراطية والتوازنات لكن احلكومة تبدو على وش ــني ذلك بأنه ضرب احمللل
ــواق بالقلق من أي مبادرة على  ــعر االس ــتور جديد العام املقبل. وما جتدر متابعته انه من املؤكد أن تش وضع دس
التوتر داخل احلكومات االئتالفية في أي من الدول األوروبية الناشئة تتعلق ببرامج صندوق النقد، تبدو رومانيا 
ــط محاوالت  ــن املرجح أن يواجه رئيس الوزراء إميل بوك الذي ينتمي لتيار الوس ــط األنظار في األغلب إذ م مح
ــعة  ــية عاصفة. كما هو احلال في غرب أوروبا قد جتذب االحتجاجات الواس متكررة لالطاحة به واثارة أزمة سياس

انتباه املستثمرين السيما إذا ما اعتبرت انها تعرقل أو تبطل تاثير االصالحات بشكل صريح.

  روسيا.. النفط والقيادة

  في روسيا ستتطلع األنظار إلى مقومات الزعامة لدى كل من رئيس الوزراء فالدميير بوتني والرئيس دميتري 
مدڤيديڤ قبل االنتخابات الرئاسية التي حتل عام ٢٠١٢ والتي قد يخوضها االثنان.

  وبوتني هو الطرف املهيمن على الساحة السياسية الروسية ووصفت برقيات ديبلوماسية أميركية سربها موقع 
ويكيليكس مدڤيديڤ األصغر سنا واألقصر قامة بأنه يلعب دورا ثانويا مثل «روبن» في أفالم «الرجل الوطواط» 

فيما يعلب بوتني دور الرجل الوطواط.
ــني في ٢٠١٢  ــودة بوتني للكرمل ــيني ع ــع أغلب احملللني والديبلوماس   ويتوق
ــتقرة في ظل حكمه بالرغم من ان  ــتكون مس ــيا س ويعتقدون أن روس
ــي األجل الطويل من مثل هذا  ــتثمرين لديهم مخاوف ف بعض املس
االعتماد على فرد واحد. ويقول بوتني نفسه انه سيتخذ قرارا 
ــيخوض  ــأن من س ــرة قبل ٢٠١٢ بش مع مدڤيديڤ مباش
ــض البوادر بعد االنتخابات  االنتخابات. وقد تظهر بع
البرملانية في ٢٠١١. وتعتمد روسيا أكبر منتج للطاقة 
ــدة على صادرات النفط والغاز وأي  في العالم بش
ــتدام في أسعار خام أورال القياسي  تراجع مس
دون متوسط تقديرات امليزانية عند ٧٥ دوالرا 
ــب وخيمة ورمبا  ــتكون له عواق للبرميل س
ــعار  ــة بوتني، لكن ارتفاع األس يقوض مكان
ــكو ويزيد املستثمرين  قد يعزز قبضة موس
ــه اتضاح خطط  ــا. وما جتدر متابعت حماس
ــية بالرغم من أن صدور  ــات الرئاس االنتخاب
ــتبعد حتى قرب موعد  ــمي أمر مس بيان رس
ــة على حدوث  ــات، أي بوادر حقيقي االنتخاب
ــر أزمة  ــني ومدڤيديڤ قد تثي ــني بوت خالف ب

دستورية وتقلق املستثمرين.
ــاد الذي يصفه  ــراز تقدم في مكافحة الفس   وإح
ــطة  ــة بأنه أكبر عائق أمام أنش ــركات غربي مديرو ش

األعمال في روسيا.

  تركيا.. االنتخابات والتوترات

ــوزراء التركي رجب طيب اردوغان األوفر حظا للفوز    يعتبر رئيس ال
ــرة والية ثالثة على التوالي من حكم حزب واحد في االنتخابات العامة املقررة  بفت
في يونيو ٢٠١١ مدعوما بنمو اقتصادي قوي لكن االنقسام بني القوى الدينية والعلمانية ميثل 

نقطة توتر محتملة.
ــالمية بعيدة املدى غير  ــم خصوم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان احلزب بأن له اجندة اس   ويته
معلنة فيما تفاقمت التوترات القدمية بني احلكومة واجليش العلماني بسبب محاكمات لضباط في اجليش متهمني 

بالتخطيط النقالب.
ــاس ميس قلب الهوية الوطنية بعد أن أمر مجلس التعليم  ــأن احلجاب وهو موضوع حس   كما جتدد اجلدل بش

العالي جامعة اسطنبول بوقف طرد الطالبات احملجبات.
ــاره انه أمر ضروري ملبادئ  ــخصية فيما يقول أنص ــول معارضو حظر احلجاب انه انتهاك للحرية الش   ويق

تركيا العلمانية.
ــانير مع بدء احملاكمات فيما  ــيك كوس ــلحة اجلنرال ايس   وما جتدر متابعته تعليقات القائد اجلديد للقوات املس

يسمى مؤامرة «املطرقة» التي وقعت عام ٢٠٠٣ لالطاحة باردوغان ومتهيد الطريق أمام تدخل اجليش.
  وأي خطوات حكومية لتخفيف حظر احلجاب أو محاوالت إلعادة صياغة الدستور.

  والعالقات مع الواليات املتحدة - والتي تشهد توترا متزايدا بسبب تدهور عالقات أنقرة مع اسرائيلـ  واالحتاد 
األوروبي املتعثرة بسبب خالفات بشأن قبرص. 

 العبداهللا: أسعار النفط
  ما بين ٨٥ و٩٠ دوالرًا «مرضية وعادلة» 

  
  عواصمـ  وكاالت: وصل وزير النفط ووزير االعالم الشــــيخ أحمد 
العبداهللا القاهرة امس للمشــــاركة في االجتماع الـ ٨٥ ملجلس وزراء 

الدول العربية املصدرة للنفط (اوابك) الذي يبدأ أعماله اليوم.
  وقــــال العبداهللا في تصريح للصحافيني لــــدى وصوله املطار ان 
اجتماعات اوابك ستتطرق الى العديد من املوضوعات والقضايا اهمها 

بند يتعلق بالتجديد لالمني العام للمنظمة احلالي عباس النقي.
  وردا على سؤال حول مستويات اسعار النفط احلالية قال الوزير 
العبداهللا ان االسعار احلالية «مرضية وعادلة» حيث انها تتراوح ما بني 
٨٥ و٩٠ دوالرا للبرميل. وأكد انه ال نية لرفع انتاج النفط ومستويات 
االنتاج. ويشارك الوزير في اجتماعات «اوابك» بوفد برئاسته ويضم 
وكيل وزارة النفط املساعد للشؤون الرقابة واالعالم البترولي وممثل 
الكويــــت في منظمة االوابك م.عادل اجلاســــم ونائب العضو املنتدب 
لشؤون مكتب رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سهيل 
املطيري ومديــــر التخطيط والعالقات الدولية في وزارة النفط احمد 
الصيرفي اضافة الى مدير االعــــالم البترولي والعالقات الدولية في 

الوزارة انور اخلالدي.
  من جانبه، قال وزير البترول الســــعودي علي النعيمي امس انه 

اليزال راضيا عن سعر النفط بني ٧٠ و٨٠ دوالرا للبرميل.
  وردا على ســــؤال لـ «رويترز» عما اذا كان راضيا عن األسعار في 

هذا النطاق قال النعيمي «نعم». 

 الحكومة اإلسبانية
  ترفع سن التقاعد إلى ٦٧ عامًا

  
  مدريد ـ أ.ش.أ: أكد وزير العمل االسبانى فاليريانو جوميز ان 
احلكومة االشـــتراكية برئاسة جوزيه لويس ثاباتيرو تقترح في 

املرحلة القادمة رفع سن التقاعد من ٦٥ عاما إلى ٦٧ عاما.
  كما تقترح احلكومة مد مدة العمل ملن يرغب بعد الـ ٦٥ لتصل 
الـــى ما بني ١٥ و٢٠ عاما أخرى مـــع موافقتهم على خفض القيمة 

املالية التي يحصلون عليها. 

 نتيجة التعارض مع قانون الجمارك األميركي

  أب وابنته يواجهان السجن
  في أميركا بسبب بيض كوبي

  
  ميامي ـ رويترز: يواجه أب أميركي من أصل كوبي وابنته عقوبة 
السجن او دفع غرامة كبيرة بعد محاولتهما جلب ٧٢ بيضة حمام من كوبا 

الى الواليات املتحدة مبا يتعارض مع قانون اجلمارك األميركي.
  وتفرض الواليات املتحدة حظرا جتاريا على كوبا منذ فترة طويلة 
وهو احلظر الذي مينع الصادرات التجارية من اجلزيرة الشــــيوعية 
وغالبا ما يؤدي إلى مصادرة شحنات غير قانونية من السيجار الكوبي 

املتجهة الى مدخنني أميركيني.
  وحوكــــم روفينو بالنكو (٤٧ عاما) وابنته كالريبل بالنكو كويار 
(٢١ عاما) مبوجب قوانني احتادية أميركية حتظر اســــتيراد األسماك 
او عناصر احلياة البرية مبا في ذلك البيض الى الواليات املتحدة من 

دون إخطار السلطات.
  وأقر االثنان بالذنب أمام محكمة في ميامي االربعاء املاضي ويواجه 
االثنان عقوبة السجن ملدة تصل الى خمس سنوات وغرامات جنائية 
تصل الى ٢٥٠ الف دوالر باالضافة الى فترة من االفراج حتت املراقبة 
ملدة تصل إلى ثالث سنوات. وقال محققون ان املتهمني قاال لهم انهما 
كانا يعتزمان استخدامه النتاج أفراخ حمام وبيعها في متجر حيوانات 

أليفة ميلكه األب في ميامي. 

 المخاطر السياسية والمخاوف من ديون منطقة اليورو
  تؤثر على المستثمرين في األسواق األوروبية الناشئة في ٢٠١١


