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»الوطني«: 4% إلى 5% معدل النمو المتوقع القتصادات الخليج في 2011
مدفوعة باستقرار أسعار النفط واالنتعاش المتوقع لالقتصاد العالمي

املراقب���ن  وتتس���م نظ���رة 
باإليجابية حيال االقتصاد العاملي 
في عام 2011، دون أن يغفلوا عن 
املخاطر املوجودة، حيث تواصل 
االقتصادات الناشئة النمو، لكن 
بوتيرة أبطأ بعض الشيء مقارنة 
مع 2010، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
تشديد السياسات النقدية ملواجهة 
ارتفاع التضخم )الصن والهند(، 
إال أن هذا التراجع يبقى من معدالت 
منو مرتفعة أساسا والبالغة أكثر 
من 9% في عام 2010 إلى حوالي %8 

في حالتي الهند والصن. 
وف���ي س���ياق اخ���ر، اش���ار 
»الوطني« الى ان أس���عار النفط 
والسلع األخرى بقيت مستقرة، 
لتعزز بذلك اآلفاق املس���تقبلية 
القتصادات دول اخلليج، حيث 
شهد أداء البورصات حتسنا في 
عام 2010، وباستثناء قطر، التي 
س���جل ناجتها احمللي اإلجمالي 
منوا يتعدى ال� 10%، فإنه يتوقع 
القتصادات باق���ي دول اخلليج، 
ومن ضمنه���ا الكويت، أن تنمو 
مبعدل يت���راوح ما بن 4% و%5 
في عام 2011، حيث سيس���تفيد 
العاملي  النمو من االنتعاش  هذا 
وكذلك من املش���اريع احلكومية 
الضخم���ة والطموحة في معظم 

الدول اخلليجية. 

معدالت منو إجمالي الناجت احمللي 
األميركي في عام 2011 بحدود %3 
إذا ما مت إق���رار حزمة الضرائب 
اجلدي���دة، أما التضخم فما يزال 
حتت السيطرة وينبغي ملجلس 
االحتياطي الفيدرالي أن يش���عر 
باالرتياح ألن التوقعات التضخمية 
للسنوات العشر القادمة قد ارتفعت 
من 1.5% في أغسطس املاضي إلى 
معدلها احلالي عند 2.3%، وكان 
تراج���ع التضخ���م )وتوقعاته( 
هو السبب الرئيسي وراء إعالن 
مجل���س االحتياط���ي الفيدرالي 
وإطالقه لإلج���راءات التحفيزية 

الكمية اجلديدة.
وفي منطقة اليورو، واصلت 
دول املركز تتقدمها فرنسا واملانيا 
أداءها املتفوق على دول األطراف 
التي يعان���ي معظمها من وطأة 
الدي���ون، ويتوقع لسياس���ات 
التقش���ف املال���ي املعتمدة على 
نط���اق أوروب���ا أن ت���ؤدي إلى 
تباطؤ اقتص���اد املنطقة، بينما 
مات���زال املخاوف تنتش���ر على 
نطاق واسع بالنسبة للبرتغال، 
وأيضا بالنسبة لالقتصادات األكبر 
حجما مثل إسبانيا وإيطاليا حيث 
تتعرض أسعار الفوائد لضغوط، 
على الرغم من إقرار خطة إنقاذ 

ايرلندا. 

متخلفة عن ذلك، وأضاف االقتصاد 
األميرك���ي في نوفمب���ر 39 ألف 
وظيفة جديدة فقط فيما ارتفعت 
البطالة ألكثر من 9.8% في الربع 

األخير.
وتوق���ع »الوطني« ان تكون 

وفي سياق ذي صلة، سجلت 
معدالت كل من مبيعات التجزئة 
الثق���ة والتصني���ع  ومؤش���ر 
والصادرات أرقاما مش���جعة في 
النصف الثاني من 2010، في حن 
ظلت أرقام املس���اكن والتوظيف 

بدل البطالة.
وبوجه عام، رجح »الوطني« 
ان يشهد عام 2011 محفزات مالية 
إضافي���ة في الوالي���ات املتحدة 
تتعدى 200 مليار دوالر بدال من 

االنكماش املالي.

دميومة. 
وبالنسبة للسياسة الضريبية 
األميركية، توقع »الوطني« ان متدد 
فترة معدالت الضرائب املنخفضة 
ملدة عامن، وتقلص ضريبة الدخل 
بالنس���بة للموظفن، مع طلبات 

على أساس الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار الثابتة. 

وذك���ر »الوطن���ي« ان ه���ذه 
النتائج أفضل من العام السابق، 
مشيرا الى أن هذا االداء ما يزال 
عرضة لتغي���رات تصاعدية قد 
تكون محدودة وذلك على ضوء 
التطورات اإليجابية املشار إليها، 
مبينا ان عملية اإلنقاذ االيرلندية 
األخيرة تؤكد مجددا التزام االحتاد 
األوروبي بإنقاذ اليورو وتفادي 
العجز عن إيفاء الديون السيادية 
)أو إعادة هيكلتها(، كما أن التمديد 
احملتمل للتخفيضات الضريبية 
الت���ي قامت به���ا إدارة الرئيس 
األميركي الس���ابق جورج بوش 
في أعقاب اإلجراءات التحفيزية 
الكمية اجلديدة يؤكد ايضا التزام 
السلطات األميركية بتفادي جتدد 
الركود أو انخفاص مس���تويات 

األسعار بأي ثمن. 
واشار »الوطني« الى انه من 
املؤك���د أن إصرار احلكومات في 
االقتصادات الكبرى على التصرف 
بهذا الش���كل ميثل ميزة إضافية 
كبرى لألسواق املالية، ومع ذلك 
مازالت هناك حتذيرات على قدر 
كبير من األهمية، فما تزال مشاكل 
الديون السيادية ملنطقة اليورو 
باقية معنا وتنتظر حلوال أكثر 

قال بنك الكويت الوطني في 
موج���زه االقتصادي حول مناخ 
الدولي  إن األس���واق  االقتصاد 
العاملية تدخل العام 2011 وسط 
أجواء من التفاؤل بتحقيق املزيد 
التحسن بالنسبة لالقتصاد  من 

العاملي.
واشار »الوطني« الى ان هذا 
التفاؤل، ال���ذي تبلور في الربع 
األخير من العام 2010، يأتي نتيجة 
صدور بيانات أكثر إيجابية من 
جانب االقتصادات الكبرى، وحزمة 
خف���ض الضرائ���ب واإلجراءات 
التحفيزي���ة الكمية اجلديدة في 
الواليات املتحدة، وخطة اإلنقاذ 
املالي اليرلندا م���ن قبل االحتاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي، 
حيث خففت هذه التطورات من 
حدة املخاوف الس���ابقة بش���أن 
جتدد الركود، في حن ش���هدت 
العاملية وميزانيات  االقتصادات 
املصارف والش���ركات مزيدا من 
التعافي في ع���ام 2010 رغم أنها 

لم تبرأ من عللها بالكامل.
الح���ظ »الوطن���ي« ان هناك 
إجماعا في اآلراء اآلن يرجح حتسن 
أداء األس���واق الناشئة في العام 
2011 ومنوها مبقدار 6% مقابل منو 
املتقدمة مبقدار %2  االقتصادات 
ومنو االقتصاد العاملي مبقدار %4 

دول الخليج في مرمى سويسرا
برن � إيالف: تثير دول اخلليج انتباه الش��ركات السويسرية، 
وعلى رأس��ها الس��عودية بعد النهضة التي ش��هدتها في السنوات 
األخيرة حيث تس��تعد ش��ركات االستش��ارات، احمللي��ة ومتعددة 
اجلنس��يات، في سويس��را، لتجنيد آالف املوظفني اجلدد، السيما 
املتخرج��ني واملتخرج��ات وذوي اخلب��رة الصلب��ة ف��ي ش��ؤون 

االستشارات الدولية.
ويش��ير اخلبير بول ناومان من مكتب العمل الفيدرالي إلى أن 
دول اخلليج العربية، على رأس��ها اململكة العربية الس��عودية، تثير 
انتب��اه وخطط  العديد من الش��ركات السويس��رية الس��يما عقب 
النهضة التي شهدتها الس��عودية، في السنوات االخيرة، واملتعلقة 
بإعادة هيكلة النقل عبر الس��كك احلديدي��ة، وباعتقاد هذا اخلبير، 
فإن تأسيس فروع استش��ارية متقدمة للشركات السويسرية في 
دول اخللي��ج، وجتني��د املئات من املوظفني الع��رب، داخلها، فكرة 
ممت��ازة لتوطيد حرك��ة التبادل التجاري، اضاف��ة إلى توليد فرص 

عمل ابداعية، في سويسرا ودول اخلليج معا.
وفي احلقيقة، يوجد أكثر من س��بعة آالف وظيفة ش��اغرة، في 
كافة الكانتونات السويس��رية، تنتظر من »يس��توطنها« بني حلظة 

وأخرى من دون احتساب مئات الوظائف املعروضة في اخلارج. ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجاباً على اقتصادات دول املنطقة

العراق ينشئ رصيفًا مالحيًا بالبصرة 
الستقبال معدات تطوير حقول النفط

10 شركات تتنافس للفوز 
بمشروع تطوير مطار سعودي

.. ويحصل على مليار دوالر
من السياحة الدينية

وزير الزراعة: السعودية غير مؤهلة 
لتغطية احتياجاتها الغذائية

بافيت: أميركا تسير ومعها العالم 
باتجاه فقاعات اقتصادية جديدة

»انتل« تتودد إلى هوليوود برقاقة جديدة

البصرة � د.ب.أ: أفاد مسؤول عراقي امس أن شركة املوانئ 
العراقية تعتزم إنشاء رصيف مالحي جديد على ضفاف شط 
العرب مبدينة البصرة الس����تقبال املعدات اخلاصة بالشركات 

النفطية االجنبية لتطوير حقل مجنون العمالق.
وقال مسؤول االعالم والعالقات في شركة املوانئ العراقية 
امنار الصافي في تصريح صحافي إن هناك »خطة لبناء رصيف 
مالحي جديد على ضفاف شط العرب في منطقة القرنة شمالي 
البصرة )550 كم جنوبي بغداد( الس����تقبال املعدات اخلاصة 
بالش����ركات النفطية العاملية املعني����ة بتطوير حقل مجنون 

العمالق«.
وأضاف أن »الهدف من إنشاء الرصيف هو من أجل تشجيع 
الش����ركات النفطية العاملية التي تعمل ف����ي احلقول النفطية 
العراقية على اس����تخدام املوانئ احمللية بدال من موانئ الدول 

املجاورة«.
وذكر أنه »مت االتفاق مع ش����ركة ش����ل النفطية على إنشاء 
هذا الرصيف املالحي الس����تقبال معدات الشركة وآلياتها عبر 

مياه شط العرب«.
وأوضح الصافي أن »هذا اإلجراء سيوفر املال واجلهد للجانبن 
العراقي واألجنبي ألن البضائع ستنقل مباشرة إلى أماكن قريبة 
من مواقع العمل ب����دال من تخزينها في موانئ الدول املجاورة 
ونقلها برا بالسيارات إضافة إلى تشغيل أيد عاملة وشركات 

خدمية عراقية في هذا الرصيف«.

الرياض � د.ب.أ: جتري الهيئة العامة للطيران املدني السعودية 
تقييما حاليا للعطاءات املالية والفنية لعشر شركات تقدمت ملشروع 
تطوير مطار القريات بش���مال غرب السعودية في منافسة عامة 

طرحتها الهيئة مؤخرا.
قالت الهيئة في بيان أوردته وكالة األنباء السعودية الرسمية 
أمس إن عناصر املش���روع تتضمن توسعة صالة السفر احلالية 
م���ن 2352 مترا مربعا إلى 8234 مترا مربعا بنس���بة إضافة تبلغ 
250% وحتتوي على جس���رين كهربائين متحركن لنقل الركاب 

من الصالة إلى الطائرة مباشرة.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للطيران املدني للمطارات الداخلية 
محمد بن حميد اجلديبي إن املشروع يهدف إلى رفع كفاءة املطار 
ومرافقه والبنى التحتية ومواجهة النمو املطرد في أعداد املسافرين 

الذي بلغ خالل عام 2008 أكثر من 150 ألف راكب.

أعلنت وزارة السياحة العراقية أن عدد السائحن األجانب 
الوافدين لزيارة العتبات الدينية في عام 2010 في العراق بلغ 

1.5 مليون سائح.
وذكر املتحدث باس���م وزارة السياحة واآلثار العراقية عبد 
الزهرة الطلقاني أن الس���ياحة الدينية شهدت خالل عام 2010 
زيادة كبيرة مقارنة باألعوام املاضية. وأشار إلى أن السياحة 

اآلثارية سجلت معدالت منخفضة مقارنة بالدينية.
وأوضح أن الس���ياح الوافدين قدموا م���ن 30 بلدا خليجيا 
وآس���يويا وأوروبيا. وأعلن أن املوارد االقتصادية املتأتية من 

السياح هذا العالم قدرت بنحو مليار دوالر.
يذك���ر أن األحداث الت���ي مر بها العراق � احل���رب العراقية 
اإليرانية، وعاصفة الصحراء واحلصار، والتدخل األميركي في 
عام 2003، وأحداث ما بعد احلرب � أحلقت ضررا كبيرا بقطاع 

السياحة العراقي.

الرياض � د.ب.أ: قال وزير الزراعة السعودي د.فهد بالغنيم انه 
ال يتوق���ع أن تتمكن بالده من إنتاج جميع احملاصيل التي حتتاج 

إليها داخليا، نظرا ألن مواردها املائية محدودة.
وأضاف الوزير مستدركا »لكننا نسعى إلى إنتاج أكبر كمية ممكنة 

من اإلنتاج احمللي بحيث نحقق أعلى نسبة لالكتفاء الذاتي«.
وذكر بالغنيم في تصريحات له نشرت أمس االثنن »بواقعية 
ال نتوقع أن تستطيع اململكة بنموها السكاني واملستوى املعيشي 

تغطية جميع االحتياجات الغذائية«.
وأوضح بالغنيم في مؤمتر صحافي على هامش انطالق »اللقاء 
الزراعي الثالث« لتب���ادل اخلبرات في جدة أمس أن »اململكة غير 
مؤهل���ة من ناحية مواردها املائي���ة ألن تغطي جميع احتياجاتها 
الغذائي���ة من اإلنتاج احمللي وعلينا االعتماد على االس���تيراد من 

اخلارج«.

واش���نطن � يو.ب���ي.آي: قال أحد أثرياء رج���ال األعمال في 
الواليات املتحدة والعالم وارن بافيت ان أميركا تس���ير ومعها 
العالم باجتاه أزمات وفقاعات اقتصادية جديدة في املس���تقبل 
ال تش���به من حيث الشكل األزمات الراهنة التي بدأت بفقاعات 
عقاري���ة ومالية وإمنا تتعلق بتهافت الناس على االس���تثمار 

بسندات اخلزينة األميركية.
وحتدث بافيت إلى ش���بكة »س���ي إن إن« األميركية فتوقف 
عند اإلصالحات االقتصادية التي أقرها البيت األبيض وتأثيرها 
على مستقبل االس���تثمارات املصرفية وأعرب عن قلقه حيال 
االنعكاسات السلبية املرتقبة قائال ان »هذا سيحد من مكاسب 
املصارف ألنه سينعكس خفضا على التسهيالت واإلقراض وهذا 

سيكون له أثر سيئ على أرباح املصارف«.
وتاب���ع رجل األعم���ال األميركي امللقب ب� »س���احر أوماها« 
بس���بب استثماراته الناجحة »ما يجب أخذه بعن االعتبار هو 
ان االس���تدانة مس���ألة ضرورية للنمو االقتصادي قد يفلس 
البعض بس���ببها ولكن ال مناص من أخذها ولها في الواقع أثر 

يشبه اإلدمان للناس«.
وأك���د بافيت ان الش���ركات الكبيرة العامل���ة في القطاعات 
االس���تثمارية »لها ميل طبيعي لالقت���راض وهذا األمر يصبح 
خطيرا إذا خرج عن الس���يطرة«، غير انه أكد أن الناس »باتوا 

يدركون حجم هذه املخاطر اآلن«.
وحذر بافيت من خطر حصول فقاعة في س���ندات اخلزينة 
األميركية التي يلجأ الن���اس لالكتتاب فيها مببالغ كبيرة تدر 

عليهم عائدات محدودة.

سان فرانسيسكو � رويترز: تتضمن رقائق جديدة تروج لها شركة 
انتل باعتبارها أضخم قفزة لها على اإلطالق في قوة املعاجلة حماية 
مدمجة للمحتوى ستمكن اس����توديوهات هوليوود من توزيع أفالم 

عالية اجلودة عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي بأمان أكبر.
وقال نائب رئيس انتل واملدير العام ملجموعة الكمبيوتر الشخصي 
بالشركة مولي ايدن ل� »رويترز« األسبوع املاضي إن وحدة التوزيع 
الرقمي لشركة تاميورنر واس����توديوهات أخرى تعتزم تقدمي أفالم 
عالية الوضوح للمستهلكن الذين تستخدم حاسباتهم اآللية الرقائق 
اجلديدة التي حتمل االسم الكودي ساندي بريدج وذلك بالتزامن مع 

طرحها على أقراص دي.في.دي.
وقال في مقابلة »استطعنا تطوير حل شبكي سيسمح ببث احملتوى 
عالي القيمة إلى أجهزة الكمبيوتر املزودة برقاقات س����اندي بريدج.. 
نبرم كل الصفق����ات الالزمة مع االس����توديوهات وموزعي احملتوى 

جلعله متاحا«.
وتعد املعاجلات التي شحنت في اآلونة األخيرة إلى املصنعن رهانا 
كبيرا في وقت تكابد فيه انتل ومقرها سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا 
اقتصادا أميركيا ضعيفا وطلبا استهالكيا راكدا على أجهزة الكمبيوتر 

الشخصي.
وإلى جانب حماية االستوديوهات من القرصنة متلك الرقائق التي 
س����تعرضها انتل خالل معرض االلكترونيات االس����تهالكية في الس 

فيجاس هذا األسبوع قدرات محسنة ملعاجلة الوسائط املتعددة.
وتدمج س����اندي بريدج التي ستباع حتت العالمة التجارية »انتل 
كور« املعاجلة املركزية مبعاجلة الرس����وميات في قطعة س����يليكون 
واحدة للمرة األولى مما س����يجعلها أسرع وأعلى كفاءة في استهالك 

الطاقة وعلى األرجح أعلى ربحية.
وقال هانز موس����مان احمللل لدى رميوند جيمس »هيكل التكلفة 

أفضل والرقاقة أصغر، واألداء أفضل، ستكون مهمة جدا للشركة«.
وقال����ت انتل التي تش����غل معاجلاتها 80%من أجه����زة الكمبيوتر 
الش����خصي في العالم إن القدرات الرسومية لساندي بريدج تناسب 

من يزاولون ألعاب الكمبيوتر من حن آلخر.
وفي حن يرفض املنافسون ذلك قال ايدن إن ساندي بريدج ستجعل 
رقائق الرس����وميات منخفضة املستوى واملركبة في كثير من أجهزة 
الكمبيوتر غير ضرورية وهو ما قد يخفض التكاليف على املصنعن. 
وقال ايدن »منتجنا سيكون في أكثر من 500 طراز ألجهزة الكمبيوتر 
احملمول وس����طح املكتب. سترون الكثير منها في مختلف الفئات من 
األجهزة متعددة االستخدامات إلى أجهزة األلعاب الكبيرة إلى أجهزة 

الكمبيوتر احملمول«.

الواليات المتحدة االختيار األول
للمستثمرين العقاريين األجانب في 2011

الصين مستعدة لمساعدة إسبانيا في الخروج
من األزمة االقتصادية وستواصل شراء ديونها

»غولدمان ساكس« يستثمر في »فيس بوك«

األميركي.
ووضع املستثمرون األجانب 
الشقق السكنية في املرتبة األولى 
تليها العقارات املخصصة ألنشطة 
التجزئة ثم الفن����ادق في املرتبة 
الثالثة، وحلت العقارات اإلدارية 
والتي يفضلها عادة املستثمرون 
من املؤسسات- في املركز الرابع 
وج����اءت العقارات الصناعية في 

ذيل القائمة.
وميتلك املشاركون في املسح 
استثمارات عقارية تتجاوز 627 
مليار دوالر على مستوى العالم 
منه����ا 265 مليارا ف����ي الواليات 
املتح����دة، وق����ال نح����و 72% من 
املش����اركن إنهم يعتزمون زيادة 
استثماراتهم في الواليات املتحدة 

خالل 2011.

أفضل فرصة الرتفاع األسعار وهو 
ما جتاوز بكثير نسبة ال� 10% التي 
وضعت الصن في املركز الثاني.

وفي 2006 وض����ع 23% فقط 
من املشاركن في املسح الواليات 

املتحدة في املرتبة األولى.
لكن اختيارات املس����تثمرين 
ألنواع العقارات أظهرت ايضا أنهم 
ليسوا متفائلن بشأن التعافي في 
املدى القريب في قطاع التوظيف 

نيوي����ورك � رويت����رز: أظهر 
مسح لرابطة املستثمرين األجانب 
بالقط����اع العق����اري األميركي أن 
السوق العقارية التجارية األميركية 
هي االختيار االس����تثماري األول 
لغالبية املستثمرين األجانب هذا 
العام وأنه����م يعتبرونها أفضل 

فرصة لصعود األسعار.
ووفقا للمسح السنوي لرابطة 
القطاع  املستثمرين األجانب في 
العقاري حصلت الواليات املتحدة 
عند تصنيفها بن الدول املستهدفة 
لالس����تثمارات العقارية في 2011 
على أربع����ة أمثال األصوات التي 
حصلت عليها بريطانيا التي حلت 

في املرتبة الثانية.
وقال نحو 65% من املشاركن 
في املسح إن الواليات املتحدة متثل 

عواص����م � وكاالت: تدخ����ل 
اس����بانيا ع����ام 2011 وق����د هزتها 
مشكالت اقتصادية كبيرة وازمة 
دي����ون متفاقمة بع����د متكنها من 
التغلب عل����ى أكبر حاالت الركود 
التي خاضها االقتصاد االس����باني 
في تاريخه وسط خشية احملللن 
االقتصادين من وقوعه في حلقة 

جديدة من دوامات االزمة.
وشهد االقتصاد االسباني الذي 
يعد خامس اقتص����اد في االحتاد 
االوروبي م����ن حيث الكبر ركودا 
اقتصاديا نتيج����ة انفجار االزمة 
املالية العاملية التي عصفت بالبالد 
في 2008 جتسدت آثاره في جتاوز 
معدالت البطالة 20% وارتفاع العجز 
العام في ميزانية الدولة بنس����بة 
10% مقارنة بعام 2009 ليبلغ 38.8 
مليار يورو خالل االشهر بن يناير 

ونوفمبر املاضين.
وتفيد تقارير صادرة عن بنك 
اسبانيا املركزي بأن الديون العامة 
سجلت زيادة قدرها 16.26% خالل 
االشهر التسعة االولى من عام 2010 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 
لتبلغ 611 مليار يورو مستقرة عند 
57.7% من الناجت احمللي االجمالي 

للبالد ومقتربة جدا من النس����بة 
الت����ي حددتها معاهدة  القصوى 
ماس����تريخت التي تنص على أال 
تزيد نس����بة دي����ون أي دولة من 
دول االحتاد األوروبي على 60%من 

إجمالي ناجتها احمللي.
وكانت احلكومة االسبانية قد 
سعت الى اغالق عام 2010 بنسبة 
ديون عامة تبلغ 62.8% من الناجت 
احملل����ي االجمالي وخفض العجز 
العام الذي بل����غ 11.1% من الناجت 
احمللي االجمالي عام 2009 الى %9.3 
في 2010 والى 6% عام 2011 والى 

3% بحلول عام 2013.
ولتحقيق تلك االهداف اتخذت 
احلكومة االسبانية مجموعة من 
التدابير واالجراءات االقتصادية في 
مايو من العام املاضي تهدف الى 
طمأنة االسواق الى صالبة النظام 
االقتصادي االسباني السيما بعد 
انهيار اقتصاد اليونان وجلوء دول 
املنطقة الى تفعيل خطة انقاذ بقيمة 
110 مليارات يورو التي لم تكن كافية 
لتهدئة هواجس انتشار العدوى الى 
اسبانيا والبرتغال اللتن عانتا من 
تخفيض تصنيفاتهما قبل وكاالت 

التصنيف االستثمارية العاملية.

وتضمنت التدابير التي هدفت 
الى توفير خمسة مليارات يورو 
خالل 2010 وعشرة مليارات يورو 
في عام 2011 تخفيض رواتب موظفي 
القط����اع العام بنس����بة 5% خالل 
عام 2010 وجتميد أي زيادة خالل 
عام 2011 وخفض مرتبات أعضاء 
احلكومة بنس����بة 15% وتخفيض 
العامة واملساعدات  االستثمارات 
املخصصة للتنمية فيما اتخذت في 
سبتمبر املاضي قرار اصالح سوق 
العمل الذي اثار س����خط وغضب 
نقاب����ات العم����ال. وتضمنت تلك 
التدابير التي اثارت جدال كبيرا في 
البالد تخفيضات ضريبية جديدة 
للش����ركات الصغيرة واملتوسطة 
وإلغاء املساعدات املالية للعاطلن 
عن العمل الذين انتهت مدة تقدمي 
معوناتهم االجتماعية وخصخصة 
49% من ش����ركة املالحة اجلوية 
واملطارات االسبانية الرئيسية الى 
جانب خصخصة ما يصل الى %30 
من نصيب الدولة سعيا الى دفع 
عجلة النمو االقتصادي وتسريع 

عملية خلق فرص عمل جديدة.
من جهة اخرى أكد مسؤولون 
صينيون امس ان بكن مستعدة 

ملساعدة اسبانيا على اخلروج من 
التي تواجهها  االزمة االقتصادية 

وستواصل شراء دينها العام.
فقد كتب نائب رئيس الوزراء 
الصيني لي كيكيانغ في افتتاحية 
نشرتها صحيفة البايس امس ان 
الص����ن تثق في الس����وق املالية 
االسبانية وستواصل شراء دينها 
العام. وقال املسؤول الصيني ان 
»الصن بصفتها بلدا مس����تثمرا 
مس����ؤوال على االم����د الطويل في 
السوق املالية االوروبية وخصوصا 
االس����بانية، تثق بالسوق املالية 
االسبانية«. واضاف ان هذا املوقف 
»ترجم بشراء جزء من دينها العام 
وسنواصل ذلك«، مؤكدا ان بكن 
»تدع����م االجراءات الت����ي تبنتها 
اس����بانيا لإلص����الح االقتصادي 
واملالي وواثقة م����ن ان هذا البلد 
سيتوصل الى انتعاش اقتصادي 
عام«. وتأتي تصريحات لي قبل 
بدئه زي����ارة تس����تمر ثالثة ايام 
السبانيا حيث يفترض ان تتناول 
محادثاته الصعوبات املالية ملدريد 
في اطار املخاوف من ازمة الديون 
الس����يادية في اوروبا، اول سوق 

للصادرات الصينية.

نيويورك � يو.بي.آي: استثمر 
مص���رف »غولدمان س���اكس« 
 ومستثمر روس���ي مبلغا يقدر
ب� 500 ملي���ون دوالر في موقع 
»فيس ب���وك« االجتماعي الذي 
ارتفع���ت قيمته إل���ى 50 مليار 

دوالر.
ونقلت صحيفة »نيويورك 
تاميز« عن أشخاص على صلة 
بالعملية ان »فيس بوك« جمع 
500 مليون دوالر من »غولدمان 
ساكس« وأحد املستثمرين الروس 

في صفقة رفعت قيمته إلى 50 
مليار دوالر.

وأشارت إلى ان هذه الصفقة 
جتعل من قيمة »فيس بوك« أكبر 
من شركات مهمة مثل »إي باي« 

و»ياهو« و»تامي وارنر«.
التي  واعتب���رت ان احلصة 
حصل عليها غولدمان س���اكس 
الذي يعد أحد أهم املستثمرين 
في وول ستريت تشير إلى زيادة 
قوة »فيس بوك« الذي كان يتفوق 

على عمالقة مثل »غوغل«.

لكنها اعتبرت ان املال اجلديد 
قد يزيد الضغط على فيس بوك 
لطرح أس���همه للبيع علنا حتى 
مع مقاوم���ة مديريه التنفيذين 

لهذا األمر.
وأوضحت ان شعبية أسهم 
مايكروسوفت وغوغل في السوق 
اخلاص ضغطت عليهما لعرض 

أسهمهما في العلن.
ونقلت عن املصادر املطلعة 
على االتفاق م���ع فيس بوك ان 
»غولدمان ساكس« استثمر 450 

مليون دوالر فيما استثمرت شركة 
»ديجيتال سكاي تكنولوجيز« 
الروسية 50 مليون دوالر لكن 
املصرف له احلق في بيع جزء من 

حصته للمستثمر الروسي.
يش���ار إلى ان »فيس بوك« 
جتاوز موقع »غوغل« ليصبح 
املوقع االلكتروني األكثر شعبية 
في الواليات املتحدة عام 2010 بعد 
أن وصل عدد مستخدميه حول 
العالم إلى 500 مليون ش���خص 

هذا العام.


