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 مارك زوكر بيرج مؤسس «فيس بوك»

 «فيس بوك» تستعد لفتح دفاترها وتجمع ١٫٥ مليار دوالر تمويًال 
 ١٫٢ مليار دوالر إيراداته في ٢٠١٠

 ســـياتل ـ رويترز: تستعد 
«فيـــس بوك» لفتـــح دفاترها 
هذا العـــام أو أوائل عام ٢٠١٢ 
إلعطاء المستثمرين لمحة عن 
الترتيبات المالية ألكبر شبكة 
للتواصـــل االجتماعـــي عبر 
اإلنترنت في العالم بعد أن أتمت 
جولة تمويل قادها «جولدمان 
ساكس» وكانت حصيلتها ١٫٥ 

مليار دوالر.
التمويل من مليار    ويتألف 
دوالر مـــن عمـــالء «جولدمان 
ســـاكس» في خارج الواليات 
المتحـــدة و٥٠٠ مليون دوالر 

من جولدمان نفســـه وشركة 
االستثمار الروسية (ديجيتال 

سكاي تكنولوجيز).
  ويمنح هذا التمويل الشركة 
قيمة متوقعة قدرها ٥٠ مليار 
دوالر ويمهد الســـبيل لما قد 
يكون واحدا من أكبر عمليات 
العام  العـــام األولي  االكتتاب 

المقبل.
  وفي بيان يشرح تفاصيل 
االستثمار الجديد قالت «فيس 
بوك» التي أنشـــئت في غرفة 
نـــوم طالب في حـــرم جامعة 
هارفارد عام ٢٠٠٤ انها ستبدأ 

نشـــر تقارير مالية في موعد 
ال يتجاوز ٣٠ ابريل من العام 

.٢٠١٢
  وتـقــضـــي قـواعد األوراق 
المالـية في الـواليات المـتحدة 
ان تفصـح الـشـــــركات الـتـي 
يزيد عـدد مساهميها عن ٤٩٩ 
المـالية سـواء  عن معلوماتها 
كان يجري تداول اســـهمها أم 

ال.
  وتتوقع «فيـــس بوك» أن 
يتجاوز عدد مساهميها هذا الرقم 

في وقت ما هذا العام.
  وقـــد تم ترتيـــب التمويل 

الجديـــد مـــن خـــالل البنـــك 
االستثماري جولدمان ساكس 
الـــذي جمع مليـــار دوالر من 
مستثمرين غير أميركيين في 
صندوق قالـــت «فيس بوك» 
ان طلبات االكتتاب فيه فاقت 

المعروض.
بـــوك»    وكانـــت «فيــــس 
ارباحا صافيــة قدرها  حققت 
٣٥٥ مليون دوالر في االشـــهر 
التسعة االولى لعام ٢٠١٠ من 
ايرادات قدرها ١٫٢ مليار دوالر 
وذلك وفقا مـــا أودرته وثيقة 
وزعهـــا «جولدمان ســـاكس» 

المحتملين  المستثمرين  على 
في وقت سابق من هذا الشهر 
وهو المصدر الوحيد للبيانات 

المالية عن الشركة.
  وفي ديســـمبر استثمرت 
ديجيتال ســـكاي تكنولوجيز 
وجولدمـــان ســـاكس وبعض 
الصناديق التي يديرها جولدمان 
٥٠٠ مليـــون دوالر في فيس 

بوك.
  ويبلـــغ عـدد مـســـتخدمي 
شــــبكة الـتواصل االجتماعي 
فيـــس بـــوك أكثر مـــن ٥٠٠ 

مليون. 

 دافوس.. ملتقى أرباب العمل والسياسيين إلنعاش عالم مستنزف

 تونس تراجع خطتها اللجوء إلى أسواق الدين الدولية 

الذي حققه في بعض املجاالت، مثل 
توقيع إعالن يونانيـ  تركي العام 
١٩٨٨، وعقد لقــــاء بني دي كليرك 
ومانديال العام ١٩٩٢ او توقيع اتفاق 
بني شيمون بيريز وياسر عرفات 
حول قطاع غزة العام ١٩٩٤. كما 
شــــهد خالفات ومشاحنات تبقى 
مطبوعة في االذهان، كالتالســــن 
الذين جرى العام ٢٠٠٩ بني رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
والرئيس اإلســــرائيلي شــــيمون 

بيريز.
  وفي مطلق األحوال، فان هذه 
املنظمة اخلاصة حتجب شــــركة 
ضخمة ناجحــــة توظف أكثر من 
٤٠٠ شخص في سويسرا والصني 
والواليات املتحدة واليابان وتدر 
عائدات بقيمة ١٤٣٫٤ مليون فرنك 

سويسري في السنة. 

علماء، فضال عن مئات الصحافيني، 
وذلك بالرغم من كلفة املشــــاركة 

الباهظة.
  ويصل رسم املشاركة السنوي 
العاملي  املنتدى االقتصــــادي  في 
بالنسبة ألكبر ألف شركة في العالم 
بحسب تصنيف مجلة فورتشن 
الذي يستند الى رقم اعمالها، الى 
٤٢٥٠٠ فرنك سويسري (٣٣ ألف 

يورو).
  كما تدفع حوالي مائة شــــركة 
متعــــددة اجلنســــيات ٥٠٠ ألف 
فرنك سويسري في السنة (٣٩٠ 
ألف يــــورو) بصفتها «شــــريكة 

استراتيجية».
  ويغص املنتجع الفخم الواقع 
شــــرق سويســــرا خالل املنتدى 
بسيارات الليموزين واملروحيات 
التي ال تتوقف حركتها ذهابا وإيابا 

التي جاءت متقاربة إلى حد كبير 
خصوصا أن اإليرادات اجلمركية 
ال تتجاوز مساهمتها في موازنات 

دول املجلس ٣٪.
  وحول معوقات االحتاد الثالثة 
املتضمنة باحلماية اجلمركية فوق 
٥٪ ورفع احلمايـــة عن الوكيل 
احمللي وتوزيع اإليرادات أوضح 
الهيف أن تلك النقاط الثالث ال 
تؤثر على سير االحتاد اجلمركي. 
وشرح أن انتقال السلع الوطنية 
واألجنبية شـــهد منوا ملحوظا 
جتاوز ٣٠٠٪ بـــني عامي ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٩.
  ونفى وجود أي عوائق تواجه 
فسح البضائع في املنافذ البينية 
فيما يتم استيفاء رسوم التحميل 
والتفريغ على حمولة الشاحنات 
مبوجب القانون اجلمركي املوحد 
لدول املجلس الذي ترك لكل دولة 
حتديد أجور احلمالة على الطرود 
حسب طبيعتها. وأوضح أن تلك 
األجـــور رمزية إذا مـــا قورنت 
باخلدمات التـــي تقدمها املنافذ 

اجلمركية.
  وحول الرسوم العالية على 
دخول الشاحنات اوضح الهيف 
أن فـــرض رســـوم عالية على 
دخول الشاحنات الوطنية يأتي 
في إطار ما نصت عليه االتفاقية 
االقتصادية لدول املجلس والتي 
تقضي بأن تعامل الدول األعضاء 
الركاب والبضائع  وسائط نقل 
التابعة ألي دولة عضو واملارة 
بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها 
الوطنية  النقل  معاملة وسائط 
الرسوم  مبا في ذلك مســـتوى 

والضرائب والتسهيالت. 

االحتاد اجلمركي لدول مجلس 
التعـــاون هـــو من أساســـيات 
الوضع النهائي ملنظومة االحتاد 

اجلمركي.

  وكان املجلس أجرى دراستني 
لهذا الغرض عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ 
خلصتا إلى أنه ليس من الصعب 
االتفاق على نسب توزيع اإليرادات 

 السعوديةـ  يو.بي.آي: كشف 
مصدر خليجي مسؤول في األمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
في الرياض عن أن قيمة املبالغ 
الناجتة عن عمليـــات املقاصة 
الدول  للرســـوم اجلمركية بني 
األعضاء بلغت ١٫٥٥ مليار دوالر 
حتى نهاية العام املاضي، مؤكدا أن 
اتفاقية االحتاد اجلمركي أصبحت 
نافذة في دول املجلس منذ مطلع 

يناير اجلاري.
  ونقلت صحيفـــة «الوطن» 
السعودية امس عن مدير إدارة 
االحتـــاد اجلمركي محمد الهيف 
أنه مت إقفال احلسابات اخلاصة 

باملقاصة لعام ٢٠٠٩ وما قبله.
  وأكـــد أن إجـــراءات املقاصة 
التي  للرسوم اجلمركية للسلع 
تنتقل بني دول املجلس مبوجب 
آلية املقصد النهائي للسلعة هي 
من أجنـــح العمليات اجلمركية 
املشـــتركة التي تتـــم بني دول 

املجلس.
  وأضاف أن دول املجلس بدأت 
العمل بنظام املقاصة اإللكترونية 
الذي أثبتت النتائج األولية للعمل 
به أنه يســـهل عمليات املقاصة 
بني الدول األعضاء ويوفر الوقت 
واجلهد من خـــالل ربط إدارات 
اجلمارك في الدول األعضاء مبركز 
املعلومات اجلمركي في األمانة 
العامـــة إذ مت االنتهاء من ربط 
آليـــا ويتم خالل  البعض منها 
النصـــف األول من هـــذا العام 
استكمال ربط ما تبقى من إدارات 

اجلمارك في الدول األعضاء.
  ولفت الهيـــف إلى أن مطلب 
توزيع اإليرادات اجلمركية في 

في عامه احلادي واألربعني حوالي 
٣٥ رئيس دولــــة وحكومة يبقى 
في نظر العديدين رمزا لرأسمالية 
نخبوية تستعرض ترفها مبشاركة 
جنوم مثــــل روبرت دونيرو هذه 
الســــنة او مغني االوبرا خوسيه 

كاريراس.
  غير ان املنتدى االقتصادي ينفي 
هذه الصفة عنه، مخصصا قسما من 
مؤمتراته املائتني تقريبا التي تنظم 
الطاوالت املستديرة  على هامش 
الرئيسية، ألعمال خيرية. وفي هذا 
اإلطار يتردد على دافوس بانتظام 
بيل وميلينــــدا غايتس للترويج 
التي تنشط  جلمعيتهما اخليرية 

في املجال الصحي.
انتقادات بعض    وفي مواجهة 
معارضيه انه مجرد عصف فكري 
عقيم، يشدد املنتدى على التقدم 

اإلعالمية، اذ يحرص املنتدى على 
تفادي تكرار التظاهرات التي شهدها 

في مطلع األلفية.
  فمنتدى دافوس الذي يستقبل 

 دراسة: المراكز القيادية
  تجعل الرجال أكثر شعورًا بالرضا

  
  هامبورغـ  د.ب.أ: كشفت دراسة أملانيةـ  أميركية حديثة أن الشعور 
بالرضا الشخصي عند الرجال يتوقف بشكل أكبر على املركز الوظيفي 

مقارنة بالنساء.
  وأظهرت الدراسة التي أجرتها باحثتان من املعهد األملاني ألبحاث 
االقتصاد وجامعة «واين ستيت» األميركية أن الرجال الذين يتقلدون 
مراكز قيادية يشعرون برضا أكبر من الذين يعملون في وظائف أقل 

وضعا.
  كما أشــــارت الدراسة التي شملت بيانات أكثر من ٢٠ ألف شخص 
إلى أن الرجال الذين ال يســــتطيعون، أو ال يريدون العمل، يأتون في 
املرتبة الثالثة في قائمة األشخاص الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم، 

بينما حل في املرتبة األخيرة الرجال العاطلون عن العمل.
  وفي املقابل، أظهرت الدراســــة التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» 
األملانية على موقعها اإللكتروني امس السبت أن هذا التناسب الطردي 

بني املرتبة الوظيفية والشعور بالرضا ليس له وجود عند النساء.
  تبني من خالل الدراســــة أن درجة الشعور بالرضا ال تختلف بني 
النساء الالتي يتقلدن مناصب قيادية وقريناتهن من املوظفات البسيطات 
وربات البيوت، إال أنه مت رصد نسبة كبيرة من عدم الشعور بالرضا 

لدى النساء العاطالت عن العمل.
  عزت الباحثتان تلك النتائج إلى أنه يتعني على النســــاء االختيار 

بني العائلة والسيرة املهنية بشكل أكبر بكثير من الرجال.
  وفي ســــياق متصل، أظهرت دراسة أخرى للمعهد األملاني ألبحاث 
االقتصاد أن ٣٫٢٪ فقط من املناصب القيادية في مائتي شركة أملانية 
شغلها نساء عام ٢٠١٠. يذكر أن وزيرة العمل األملانية، أورسوال فون 
دير الين، أعلنت مؤخرا عزمها وضع قانون ينص على زيادة نســــبة 

النساء في املناصب القيادية إذا لزم األمر. 

حتت مراقبة ما يزيد على خمسة 
آالف عسكري.

  وللوصول اليــــه يتحتم إبراز 
الدعوة سواء للمشاركة او للتغطية 

 مدير منظمة التجارة العالمية يدعو
  إلى البحث عن بدائل لتقييد صادرات الغذاء 

  
ــارة العاملية امس  ــرز: قال مدير منظمة التج   جنيڤ ـ رويت
ــبب رئيسي لالرتفاعات احلالية في أسعار  إن قيود التصدير س
ــن طرق أخرى  ــي أن تبحث الدول ع ــة وإنه ينبغ ــذاء العاملي الغ
لتوفير اإلمدادات احمللية. وقال باسكال المي إن ارتفاع األسعار 
ــية  ــدالت التضخم في العالم ويثير اضطرابات سياس يذكي مع
في العديد من البلدان رغم انقضاء بضع سنوات فقط بعد أزمة 
ــت منظمة األمم املتحدة  ــذاء التي حدثت في عام ٢٠٠٨. وقال الغ
ــرها ألسعار  ــبوعني إن مؤش لألغذية والزراعة «الفاو» قبل أس
ــيا مرتفعا في العام ٢٠١٠ يتجاوز  ــتوى قياس ــجل مس الغذاء س
ــهد اندالع أعمال شغب في عدة  ــتويات عام ٢٠٠٨ الذي ش مس
ــعار الغذاء. وقال المي إن أحد العوامل  ــبب ارتفاع أس بلدان بس
ــوء األحوال اجلوية مثل  ــببة لالرتفاع في هذه املرة هو س املس
موجة اجلفاف التي اجتاحت روسيا وجيرانها في منطقة البحر 
ــود في العام املاضي. لكنه قال خالل مؤمتر لوزراء الزراعة  األس
في برلني إن قيود التصدير تلعب دورا رئيسيا في أزمات الغذاء 
ــي الرتفاع األسعار في  ــبب الرئيس وإن البعض يعتبرونها الس
عام ٢٠٠٨. وقال المي «قيود التصدير تسبب ذعرا في األسواق 
ــتى أن األسعار ترتفع بسرعة مهولة».  عندما يرى متعاملون ش
وأضاف أنه لم يكن ثمة اختالل في العوامل األساسية في سوق 
األرز على سبيل املثال في ٢٠٠٧-٢٠٠٨ لكن التجارة العاملية في 
ــية في ٢٠٠٧  ــتويات قياس األرز تراجعت ٧٪ في ٢٠٠٨ من مس

بسبب قيود التصدير في املقام األول.
ــعار احلبوب في ٢٠١٠-٢٠١١ يرتبط    وقال المي إن ارتفاع أس
بشكل أكبر بقيود التصدير التي فرضتها روسيا وأوكرانيا بعد 
ــن. وأضاف أن هذه  ــي تعرض لها كال البلدي ــة اجلفاف الت موج
ــتوردة وقد حتول دون حصول برنامج  القيود تضر الدول املس

األغذية العاملي على الغذاء الالزم إلطعام اجلوعى. 

 جنيڤ ـ أ.ف.پ: يجمع منتدى 
دافوس كل ســــنة وملدة خمســــة 
ايام في جبال األلب السويسرية 
مجموعة فريدة مــــن كبار أرباب 
العمل والقادة السياسيني ملناقشة 

مشكالت العالم.
  تأسس هذا امللتقى السنوي العام 
١٩٧١ مببادرة من اســــتاذ اقتصاد 
أملاني هو كالوس شــــفاب وهدفه 

املعلن «حتسني حال العالم».
  وسنة بعد سنة حتول املنتدى 
االقتصادي العاملــــي إلى موعد ال 
ميكن االلتفاف عليه لـ «كبار» هذا 
العالم الذين يقصدونه ملناقشــــة 

شؤونهم بعيدا عن األنظار.
  وفي كل سنة تستضيف دافوس 
أكثر من ٢٥٠٠ مشــــارك من رجال 
أعمال وسياســــيني ومســــؤولي 
منظمــــات غير حكوميــــة وكذلك 

 فهمي: «الصعيد» المصري
  بدأ البوح بكنوزه البترولية 

 عقبات في طريق خطط تونس 
لجعل العملة قابلة للتحويل 

 أعلن وزير البترول املصري 
م.ســــامح فهمي أن اكتشاف 
البترول ألول مرة في صعيد 
مصر من حقل البركة مبنطقة 
امتياز كوم أمبو وتأكيد وجود 
نظام بترولي فعال في مناطق 
جنوب مصر أحــــدث تغييرا 
وتصحيحــــا للمفاهيــــم في 
البحث واالستكشاف  أنشطة 
بتلــــك املناطــــق البكــــر التي 
ينتظرها مستقبل واعد سيؤدي 
لتغيير كبير في خريطة مصر 

البترولية.
  مشيرا إلى أنه منذ تأسيس 

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في عام ٢٠٠٣ مت توقيع ١٨ 
اتفاقية بترولية باستثمارات حدها األدنى ٤٨٢ مليون دوالر وحفر 
٩٣ بئرا استكشافية فيها وأنه من املتوقع عقد املزيد من االتفاقيات 
للبحــــث عن البترول في ٧ مناطق جديدة بجنوب مصر مبوجب 
املزايدة العاملية التي طرحتها الشركة في عام ٢٠١٠ واحملدد تاريخ 

اقفالها أواخر يناير العام احلالي.
  جاء ذلك خالل رئاســــة فهمي للجمعية العامة لشركة جنوب 
الوادي القابضــــة للبترول العتماد املوازنــــة التخطيطية للعام 
املالــــي ٢٠١٢/٢٠١١، وصرح وزير البترول بأن تكثيف األنشــــطة 
البترولية في جنوب مصر يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك 
باالهتمام وتنمية صعيد مصر، وأن وصول الغاز إلى محافظات 
الصعيد ميثل نقلة حضارية وشريان طاقة سيسهم بشكل فعال 
في إحداث نهضة صناعية وتنموية شــــاملة وتوفير فرص عمل 

جديدة ألبناء اجلنوب.
  واستعرض رئيس شــــركة جنوب الوادي القابضة للبترول 
م.شريف اسماعيل تقريرا حول النشاط البترولي املخطط خالل 
العام املالي القادم الذي سيشهد حفر ١٢ بئرا استكشافية في مناطق 
الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر األحمر ومن املتوقع 
أن يبلغ إجمالي استثمارات البحث واالستكشاف حوالي ٩٠ مليون 

دوالر بخالف استثمارات التنمية. 

 تونسـ  رويترز: قال محافظ البنك املركزي التونسي مصطفى 
كامل النابلي امس ان تونس التي تخوض غمار فوضى سياسية 
تراجع خطتها للجوء الى اســـواق الدين الدولية إلى حني حتسن 
تصنيفاتها االئتمانية وان موعد جعل العملة احمللية الدينار قابلة 

للتحويل الكامل قد يتأجل أيضا.
  وقال النابلي للصحافيني انه بعد اإلطاحة بالرئيس زين العابدين 
بن علي «قررنا مراجعة العودة الى اســـواق الديون الدولية حتى 
تتضح األمور وبعد ان نعود الى مستويات التصنيف السابقة».

  وكانت تونس تعتزم اقتراض نحـــو ٣٫٨ مليارات دينار (٢٫٧ 
مليـــار دوالر) في عام ٢٠١١ لتغطيـــة عجز امليزانية ورد دين عام 

قيمته ٢٫٣ مليار دينار.
  وقال النابلي في وقـــت الحق لـ «رويترز» ان حكومته تدرس 
تأجيل املوعد النهائي املزمع في عام ٢٠١٤ لتصبح العملة احمللية 

الدينار قابلة للتحويل بشكل كامل.
  وســـئل النابلي على هامش مؤمتر صحافي هل ســـيتم الوفاء 
باملوعد النهائي فقال «انه صعب.. صعب. وقد يتم تأجيله». ويوم 
األربعاء خفضت موديز انفستور ســـرفيس تصنيفها االئتماني 
لتونس إلـــى (Baa٣) من (Baa٢) وقالت إنهـــا قد تعاود خفضه 
بسبب انعدام االستقرار بالبالد واالضطرابات التي أعقبت اإلطاحة 
بالرئيس زين العابدين بن علـــي. وقالت تونس في نوفمبر انها 
ستعود الى اسواق الدين الدولية في اوائل عام ٢٠١١ للمرة االولى 
في عامني ملســـاعدة احلكومة على زيـــادة االنفاق العام ٥٪ العام 
القادم مع ابقاء عجز ميزانيتها دومنا تغير تقريبا عن مستواه في 
عام ٢٠١٠. وتعتمد تونس اعتمادا كبيرا على السياحة والصادرات 

املصنعة الى البلدان االوروبية. 

 م.سامح فهمي

 ١٫٥٥ مليار دوالر قيمة عمليات مقاصة
  الرسوم الجمركية الخليجية بنهاية ٢٠١٠

 «بريتش ايرويز» و«ايبيريا» تندمجان في عمالق أوروبي جديد
 لندنـ  أ.ف.پ: ولدت شركة نقل جوي أوروبية عمالقة 
اطلق عليها اسم «انترنشيونال ايرالينز غروب» (اي.ايه.
جي) رسميا اجلمعة من اندماج شركتي بريتش ايرويز 
البريطانية وايبيريا االسبانية مع طموحات كبيرة في 

قطاع يشهد تغيرات مستمرة.
  وطبقا للعقد الذي أبرمته الشركتان في ابريل وصادق 
عليه أصحاب األســـهم في نوفمبر بات اندماج بريتش 

ايرويز وايبيريا فعليا اجلمعة.
  ومت االندمـــاج بدون احتفال وعلقت اســـهم ايبيريا 
وبريتش ايرويز بهدف إلغائها قبل ان يبدأ االثنني تقييم 

أسهم «اي.ايه.جي» في بورصتي لندن ومدريد.
  ومن شـــأن هذا االندماج العقالني الذي متت املوافقة 
عليه اعتبارا من ٢٠٠٩، ان يسمح للشركتني بادخار مئات 
ماليني اليورو ســـنويا لكن لن تكون له نتائج واضحة 

بالنسبة الى الركاب.
  وستواصل بريتش ايرويز وايبيريا استغالل شبكتني 
منفصلتني بطاقميهما املســـتقلني على غرار شركتي اير 

فرانس وكاي.ال.ام اثر اندماجهما سنة ٢٠٠٤.
  ويضع هذا االندماج البريطاني االسباني حدا لنحو 

قرن من استقالل الشركتني الوطنيتني اللتني تأسستا بداية 
القرن املاضي (تعود جذور بريتيش الى ١٩١٩ وايبيريا 
الى ١٩٢٧) ومت تأميمهما بعد احلرب العاملية الثانية، ثم 
خصخصتهما وادراجهما على البورصة (١٩٨٧ لبريتش 

و٢٠٠١ اليبيريا).
  وســـترتقي «اي.ايه.جـــي» الى املرتبـــة الثانية بني 
مجموعات النقل اجلوي في أوروبا عبر قيمة البورصة 
وراء شركة لوفتهانزا األملانية، ومتقدمة على اير فرانس 
ـ كاي.ال.ام التـــي تظل مع ذلـــك متفوقة من حيث رقم 
األعمـــال وعدد الركاب. ومتلـــك املجموعة اجلديدة ٤١٩ 
طائرة وتقوم برحالت الى أكثر من ٢٠٠ وجهة وستنقل 

٥٥ مليون راكب في السنة.
  وبالنسبة للشركتني اللتني بدأتا تقيمان عالقات وثيقة 
منذ عشـــر ســـنوات، يبدو ان هذا االندماج يخضع الى 

منطق مالية ال ميكن جتاهله.
  وبات يتعني على الشركات اجلوية «التقليدية» املتضررة 
كثيرا من األزمة االقتصادية وارتفاع أسعار الكيروسني 
ومنافسة الشركات ذات االســـعار املتدنية التي تسرق 
منها الركاب، التجمع أكثر فأكثر لتحقيق وفر عبر خفض 

طواقمها اإلدارية وتوحيد حاجاتها.
  وال تنوي بريتش ايرويز وايبيريا التوقف عند هذا احلد 
وقد اكد مديرا «اي.ايه.جي» االسباني انطونيو فاثكيث 
والبريطاني ويلي ووش في نهاية نوفمبر ان املجموعة 
اجلديدة تنوي أداء دور محرك في تركيز القطاع اجلوي 
ولها طموحات عاملية. واعدت «اي.ايه.جي» التي يستعد 
اسمها اجلديد للتوســـع الى شركات نقل أخرى، الئحة 
سرية بنحو ١٢ شركة قد حتاول استيعابها لتتحول الى 

اكبر شركة في العالم.
  ولم يرشح شيء عن هذه األهداف احملتملة، لكن ايبيريا 
وبريتش ايرويز انتقدتا السنة املاضية القيود الوطنية 
التي متنع االندماج عبر احلدود في بعض الدول، في إشارة 
شبه واضحة الى شريكتهما األميركية اميريكن ايرالينز 

التي حتالفتا معها في مجال الرحالت األطلسية.
  إال ان نقابة يونيت البريطانية تهدد بتعكير األجواء 
بعد ان أفاد اســـتفتاء أجرتـــه أول من امس ان املوظفني 
اجلويني في بريتش ايرويز وافقوا بكثافة على اضراب 
جديد في إطار نزاع كلف الشـــركة السنة املاضية اكثر 

من ١٥٠ مليون جنيه (١٨٠ مليون يورو). 


