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إن عملية اختيار املرشح ستتم 
بحلول 30 يونيو املقبل.

وصندوق النقد الدولي هو وكالة 
متخصصة من وكاالت منظومة 

األمم املتحدة، أنشئ مبوجب 
معاهدة دولية في عام 1945 للعمل 

على تعزيز سالمة االقتصاد 
العاملي. ويقع مقر الصندوق 

في واشنطن العاصمة، ويديره 
أعضاؤه الذين يشملون جميع 

بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 
184 بلدا.

وهو املؤسسة املركزية في النظام 
النقدي الدولي، أي نظام املدفوعات 

الدولية وأسعار صرف العمالت، 
الذي يسمح بإجراء املعامالت 

التجارية بني البلدان املختلفة، كما 
يأتي في تعريف املنظمة النقدية 

على موقعها اإللكتروني.

60 عاما«.
ويأتي الدعم األوروبي وسط 

مطالب بعض الدول النامية بكسر 
احتكار الدول الكبرى للمناصب 
العليا في املؤسسة النقدية التي 

أعلنت، األسبوع املاضي، استقالة 
ستروس ـ كان رسميا.

ونددت البرازيل وروسيا والهند 
والصني وجنوب أفريقيا الثالثاء، 

مبا وصفت بـ »اتفاق غير مكتوب 
عفى عليه الزمن، يتطلب أن 

يكون رئيس الصندوق أوروبيا«، 
وقالت الدول إن االختيار على 

أساس اجلنسية »يقوض شرعية 
املؤسسة«.

وطرحت املكسيك محافظ 
املصرف املركزي، أوغستني 

كارسنت، كمرشح محتمل لتولي 
املنصب، الذي قال الصندوق، 

مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى 
20 سيدة في العالم، أنها تلقت 
العديد من االتصاالت من حول 
العالم مؤيدة ترشحها للمنصب.
وأضافت أنها في حال وصولها 

إلى إدارة الصندوق فإنها ستقوم 
باستخدام خبرتها املالية، إلى 

جانب معرفتها القانونية كونها 
عملت في مجال احملاماة، باإلضافة 

إلى خلفيتها »كزوجة وأم« في 
إشارة طمأنة إلى أن واليتها قد ال 
تشهد فضائح محرجة، كتلك التي 

دفعت سلفها لالستقالة مؤخرا.
من جانبه، قال وزير اخلزانة 
البريطاني، جورج أوزبورن، 

في بيان: »ندعمها ألنها األفضل 
للمنصب، لكن أنا شخصيا أعتقد 
أنه سيكون أمرا جيدا للغاية رؤية 

امرأة تتولى رئاسة املنصب منذ 

قالت وزيرة املالية الفرنسية، 
كريستني الغارد، إن جنسيتها 
لن تشكل حاجزا أمام وصولها 
ملنصب مدير »صندوق النقد 
الدولي« الذي رشحت نفسها 
لشغله مؤخرا، رغم أن املدير 

السابق، دومينيك ستروس ـ كان، 
املستقيل مؤخرا، فرنسي أيضا، 

وأكدت أنها لن تغادر منصبها 
احلالي في الفترة الراهنة.

وقالت الغارد، في مقابلة مع 
CNN، إنها قررت مواصلة مهامها 
على رأس وزارة املالية الفرنسية 
رغم ترشحها للمنصب الدولي، 
وأضافت أنها تتطلع ـ في حال 

فوزها ـ إلى تعزيز املساواة بني 
اجلنسني في الصندوق، كما فعلت 
في كل األماكن التي تولت إدارتها.

وذكرت الغارد، التي وضعتها 

في حال وصلت إلى منصب مدير صندوق النقد الدولي

3 قضايا تثيرها استقالة ستراوس - كان
ستؤيده الواليات املتحدة بخبرة 
واسعة وقيادة حازمة، وان يكون 
ق����ادرا على الفوز أيض����ا بتأييد 
النقد  واسع من أعضاء صندوق 

الدولي.
وم����ع ذل����ك، يش����ير اخلبراء 
أن أوروبا تتفق  إلى  األميركيون 
املتح����دة من حيث  الواليات  مع 
القيم والنظام االقتصادي واملالي 
وتوجه السياسة العامة األساسية، 
وميثل اختيار أوروبي للمنصب 
خيارا أفضل ملصالح االقتصادات 
املتقدمة، وبالتالي فمن املتوقع ان 
متيل الواليات املتحدة الى املرشح 

األوروبي.

قروض اليونان

والقضية الثالثة واألخيرة هي 
قضية تقدمي قروض لليونان، حيث 
قررت دول منطقة اليورو وصندوق 
النقد الدولي تقدمي قروض بقيمة 
اجمالية بلغت 110 مليارات يورو 
الى اليونان، التي تأمل في استخدام 
الكبير م����ن األموال  املبل����غ  هذا 
ملس����اعدتها في اخلروج من أزمة 
الديون، وعقب استقالة ستراوس 
� كان، بات حصول اليونان على 
املساعدات في الوقت املناسب أمرا 

معلقا.
وعلى الرغ����م من أن املتحدث 
الرسمي باسم احلكومة اليونانية 
ج����ورج بيالوتيس أصر على ان 
اعتقال كان لن يؤثر على اجلهود 
التي تبذلها الب����اد من أجل حل 
املشاكل املالية، اال انه من املتوقع 
ان يلقي غياب كان بوصفه مفتاح 
الدعم ألوروبا، بظاله على املعونة 
املقدمة من صندوق النقد الدولي 
ل����دول منطق����ة الي����ورو، وكان 
سترواس � كان يدفع بنشاط ليقدم 
الدولي مساعدات  النقد  صندوق 
الي����ورو ملواجهة  لبلدان منطقة 

أزمات الديون السيادية.
وأش����ارت مقال����ة افتتاحي����ة 
في موقع ش����بكة »سي بي أس« 
األميركي����ة، الى ان����ه مهما يكون 
ستراوس � كان مدانا أو بريئا، فمن 
املؤكد ان املفاوضات بني صندوق 
النقد الدولي واليونان والبرتغال 
وايرلندا، ستتأجل، مما سيؤثر على 

االوضاع املالية لتلك الدول.

على ان اختي����ار املدير العام يتم 
عمليا على اساس اجلنسية يقوض 
شرعية الصندوق«، ورفضوا ان 
يتم اختيار خليفة اوروبي للمدير 
العام السابق للصندوق دومينيك 

ستراوس � كان.
وف����ي الوقت نفس����ه، تخطط 
البنك  املكسيك لترشيح محافظ 
املركزي للباد اغوستني كارستينز 
ملنصب املدير العام اجلديد لصندوق 
النقد الدولي، ويعتبر وزير املالية 
افريقيا تريفور  السابق جلنوب 
مانويل أيضا املرشح االوفر حظا 
من جانب االقتصادات الناش����ئة، 
ومن هذه اإلج����راءات، يتضح ان 
االقتصادات الناشئة بدأت تشكيل 

جبهة ملواجهة الدول األوروبية.
التي  امل����رة األولى  وهذه هي 
تشارك فيها االقتصادات الناشئة 
في املنافسة على رئاسة صندوق 
النقد الدولي، وهي نتيجة حتمية 
الرتفاع تأثير تلك االقتصادات في 
نظام االقتصاد العاملي، وفي الوقت 
نفسه، تقدم االقتصادات الناشئة 
التموي����ل لصندوق النقد والبنك 
الدوليني بنش����اط، ما رفع حقهم 

في التصويت باملنظمتني.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة 
التصويت لاقتصادات الناشئة في 
صندوق النقد الدولي، التزال نسبة 
البلدان املتقدمة كبيرة بشكل يوحي 
ف����وز االقتصادات  امكانية  بعدم 

الناشئة في املنافسة.
والواليات املتحدة هي الدولة 
الوحيدة التي تتمتع بحق النقض 
في صندوق النقد الدولي، ويلعب 
موقفها دورا حاس����ما في نتيجة 
اختي����ار رئيس صن����دوق النقد 
الدولي، ولكنها حتى اآلن اعربت 
عن وجهات نظرها بشأن معايير 
االختيار للرئيس اجلديد لصندوق 
النقد الدول����ي فقط، ولم توضح 

موقفها ازاء املرشحني.
وبع����د أيام قليل����ة من اعان 
ستراوس � كان استقالته، قال وزير 
اخلزانة األميركي تيموثي غيثنر 
في بيان إن الواليات املتحدة جتري 
اتصاالت مكثفة مع املساهمني من 
األسواق الناش����ئة واالقتصادات 
الدولي،  النقد  املتقدمة بصندوق 
الذي  ويجب ان يتمتع املرش����ح 

منذ تأسيس الصندوق، ومن ثم 
تعتقد الدول األوروبية ان املنصب 

يستحقه أوروبي.
من جهة اخرى، بدأت االقتصادات 
الناشئة مبواجهة املوقف األوروبي 
بالتعبي����ر عن الرغبة في إصاح 
آلية اختيار رئيس صندوق النقد 
الدولي، وأعلن ممثلو االقتصادات 
الرئيس����ية  اخلمس����ة الصاعدة 
بصندوق النقد الدولي يوم 24 مايو 
ان اختيار املدير اجلديد للصندوق 
ينبغي ان يعكس احلقائق املتغيرة 
لاقتص����اد العاملي وال يقوم على 
اساس اجلنس����ية في اشارة الى 
التقلي����د اخل����اص باختيار مدير 

اوروبي.
وعلى اجلان����ب اآلخر، صرح 
ممثلو الص����ني والبرازيل والهند 
وجنوب افريقيا وروس����يا � دول 
مجموع����ة »بريك����س« � في بيان 
مشترك بان »التقليد الذي ينص 

األوروبي واألميركي يأملون في 
الدفاع عن مصاحلهم املكتسبة في 
صندوق النق����د الدولي واحلفاظ 
على اس����تقرار النظم القائمة، أما 
الناشئة فترغب في  االقتصادات 
التعبير عن الطلب القوي إلصاح 
االطار احلالي غير املتوازن لادارة 

االقتصادية العاملية.
وتعتبر الدول األوروبية منصب 
املدير العام لصندوق النقد الدولي 
مبثابة امل للخروج من مش����كلة 
إلى  السيادية، وتوصلت  الديون 
اتفاق سريع لتسمية مرشحها الذي 
متثل في وزيرة املالية الفرنسية 

كريستني الغارد.
الدول  ويعتقد احمللل����ون أن 
االوروبية تأمل حتقيق الفوز في 
هذه املنافسة الشرسة، بسبب اثنني 
من العوامل، هما التاريخ والواقع، 
العام لصندوق  فمنصب املدي����ر 
النقد الدولي يشغله االوروبيون 

عيوب آلية اختيار مسؤولني رفيعي 
املستوى للمؤسسات الدولية، وقد 
تستغل الفرصة اجلديدة إلصاح 
آلية االختيار لقادة صندوق النقد 

الدولي.
من ناحية أخرى، يعتبر ارتفاع 
الصوت والتمثيل لألسواق الناشئة 
والبلدان النامي����ة جزءا هاما من 
الدولي،  النق����د  إصاح صندوق 
حيث مت إصاح هيكل التصويت 
الدولي خال  النق����د  لصن����دوق 
فترة والية ستراوس � كان ملنح 
املزيد من  الناش����ئة  االقتصادات 

سلطة التصويت.
ويعتقد بعض احملللني ان غياب 
كان سيعزز قوة الدول التي تسعى 
لقيادة غير أوروبية للصندوق، 
وهو م����ا قد يزيد فرص االصاح 
لتعزيز ثقل االقتصادات الناشئة 

في صندوق النقد الدولي.
ويعتقد احملللون أن اجلانب 

وبعد أن تولى رئاسة صندوق النقد 
الدول���ي في ع���ام 2007، ارتفعت 

شعبيته في فرنسا بشكل كبير.
واظهر استطاع فرنسي اجرى 
في نهاية ع���ام 2010 انه إذا دخل 
ستراوس كان مع الرئيس الفرنسي 
احلالي نيكوال ساركوزي اجلولة 
الثانية من االنتخابات الرئاس���ية 
املقبلة في عام 2012، فإنه س���وف 
ينج���ح في االنتخابات بس���هولة 

ويحصد 60 % من األصوات.
ولكن بعد اعتقال ستراوس كان، 
اظهر استطاع للرأي حول خروج 
االخير من انتخابات الرئاسة، ان 
القدرة التنافسية ملرشحني آخرين 
من احلزب االشتراكي سوف تكون 
ضعيفة جدا باملقارنة مع نيكوال 

ساركوزي.

إصالح صندوق النقد الدولي

وأظهرت حادثة ستراوس - كان 

بكني: أث���ارت اس���تقالة مدير 
صندوق النق���د الدولي دومينيك 
ستراوس كان من منصبه مؤخرا 
بتهمة االعتداء جنسيا على عاملة في 
فندق، ضجة كبيرة في قطاع املال 
العاملي، ما خلف تأثيرا كبيرا على 
مشهد انتخابات الرئاسة الفرنسية 
القادمة، وأضاف متغيرات جديدة 
ملساعدات أزمة الديون االوروبية، 
تنط���وي على صعوب���ات جديدة 
لتموي���ل أزمة الديون الس���يادية 

اليونانية.
وفضا عن كل ما سلف ذكره، 
فقد أدت احلادثة إلى جدل شديد بني 
االقتصادات العاملية حول اصاح 
صندوق النقد الدولي، السيما من 
يحق له الترشح لرئاسة الصندوق، 
حسبما ذكر تقرير أوردته وكالة 

االنباء الصينية »شينخوا«.

المنافسة على الرئاسة الفرنسية

ويذكر أن ستراوس � كان، زعيم 
احلزب االشتراكي الفرنسي، املنافس 
الرئيسي للرئيس نيكوال ساركوزي 
في االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
املقررة في عام 2012، وكانت معظم 
استطاعات الرأي العام تعتبره أكثر 
الشخصيات السياسية الفرنسية 
الفضيحة صدمت  شعبية، ولكن 
املشهد السياسي الفرنسي وغيرت 

كل شيء.
وأب���دت الطبق���ة السياس���ية 
الفرنسية بيسارها وميينها صدمتها 
العتقال ستراوس � كان، حيث قالت 
رئيسة احلزب االشتراكي مارتني 
أوبري متحدثة في مدينة ليل »إنني 
مصدومة متاما« للخبر، لكنها دعت 
إلى احترام مبدأ براءة الش���خص 
حتى ثبوت التهمة عليه، أما زعيمة 
اجلبهة الوطنية اليمنية مارين لوبن 
فقالت إن االعتقال »ينزع املصداقية 
متاما« عن ستراوس � كان بالنظر 
التهمة، مضيفة ان  إلى جس���امة 
ستراوس كان فقد املنافسة في حملة 

االنتخابات الرئاسية الفرنسية.
وكان ستراوس � كان )62عاما(، 
وزير املالية الفرنسي السابق أحد 
الشخصيات ذات الثقل السياسي 
في احلزب االش���تراكي الفرنسي، 
ولديه شبكة واسعة من االتصاالت 
في املؤسسات الصناعية الفرنسية. 

ستراوس - كان

الغارد: ال أنوي ترك وزارة املالية حاليًا

التقري���ر األسبوعي  توق��ع 
الدولية للوساطة  ل� »املجموعة 
املالية« في رصده حلركة أسواق 
املال العاملية، أن تثمر التعهدات 
الت���ي أطلقها أعض���اء مجموعة 
الثماني يوم اجلمعة املاضي بتقدمي 
الدوالرات  املليارات من  عشرات 
كمساعدات لتونس ومصر، عن 
تدف���ق املزيد من الدع���م للنمو 
الدميوقراطيات  العربي ودف���ع 
اجلديدة التي نتجت عن انتفاضات 

شعبية.
وقال التقرير ان زعماء مجموعة 
الثماني أطلقوا في ختام قمتهم 
السنوية بفرنسا شراكة مع شمال 
أفريقيا والشرق األوسط تربط 
التنمية  املس���اعدات وائتمانات 
بالتقدم على صعيد اإلصاحات 
السياس���ية واالقتصادي���ة في 
املنطق���ة، إال أن منظمات أهلية 
وجمعيات خيرية انتقدت زعماء 
العالم لعدم الوفاء بوعود سابقة 
وقال���ت انها تخش���ى أن حترم 
التي قطعتها  املالي���ة  التعهدات 
مجموعة الثماني على نفسها لدعم 
الدميوقراطيات العربية اجلديدة 

دوال أخرى من املساعدات.

»مؤشر »ستاندرد اند بورز 500 
األوسع نطاقا 5.41 نقطة أو %0.41 
مسجا 1331.10 نقطة، وزاد مؤشر 
 الذي تغلب »»ناسداك املجمع 
عليه أسهم شركات التكنولوجيا 
13.94 نقطة أو 0.50% الى 2796.86 

نقطة.
السلع،  وعلى صعيد أسعار 
ظلت أسعار الذهب قريبة من أعلى 
مستويات لها في 3 أسابيع، إذ ان 
املخاوف بشأن أزمة ديون اليونان 
شجعت املستثمرين على الشراء 
بحثا عن ماذ امن وعزز تراجع 

الدوالر معنويات السوق.
فقد بلغ س���عر عقود الذهب 
في قسم »كومكس« من بورصة 
التجارية »ناميكس«،  نيويورك 
لشهر يونيو املقبل عند التسوية 
1536.30 دوالرا لألوقية مرتفعا 
13.5 دوالرا مقترب���ا م���ن أعلى 
مستوياته منذ الرابع من مايو، 
وفي املعامات الفورية سجل سعر 
الذه���ب 1538.10 دوالرا لألوقية 
أعلى مستوى له منذ الرابع من 
مايو، وبلغ سعر الذهب في جلسة 
القطع املس���ائية في لندن 1533 

دوالرا لألوقية.

ابريل املاضي.
ارتفع مؤش���ر »داو جونز« 
 الصناعي ألس���هم الش���ركات 
األميركي���ة الكبرى عند اإلغاق 
38.83 نقطة أي ما يعادل %0.31 
ليصل الى 12441.58 نقطة، وصعد 

وقد أغلقت األسهم األميركية 
على ارتفاع طفيف يوم اجلمعة 
مع هبوط الدوالر الذي دعم أسعار 
السلع األولية وأسهم شركات املواد 
األساسية في حني أشارت بيانات 
الى ارتفاع الدخل الشخصي في 

اقبال كبير على شراء الذهب من املستثمرين

»الدولية للوساطة«: األسهم األميركية تغلق على ارتفاع طفيف مع هبوط الدوالر

مخاوف أزمة اليونان وجهت املستثمرين نحو الذهب كمالذ آمن

الواليات املتحدة تصّعد ضغوطها على الصني لرفع قيمة اليوان

مسؤول عراقي: الكويت حتجز على مكتب 
اخلطوط اجلوية العراقية وأموالها في عّمان

منتدى االقتصاد العربي: الثورات العربية 
ستفرض سياسات اقتصادية جديدة

أسعار الغذاء مرشحة الرتفاع قياسي

بغداد � أ.ش.أ: كشف مدير عام شركة اخلطوط 
اجلوية العراقية كفاح حسن عن قيام الكويت 
باحلجز على مكتب الشركة وأموالها املجمدة في 
العاصمة األردنية عمان والبالغة مليونا و500 ألف 
دوالر بعد أن حركت دعوى قضائية في بريطانيا 

صدرت في وقت سابق بهذا اخلصوص.
وذكرت صحيفة )الصباح( العراقية الصادرة 
امس نقا عن كفاح حسن أن شركته قامت بتقدمي 
طلب رد الدعوى في احملاك���م األردنية.. وأنها 

بانتظار رد القضاء األردني.
وحول اعتزام الكوي���ت التحرك لرفع دعاو 
قضائية ضد اخلطوط اجلوية العراقية للحجز 
على مكاتبها في سورية ولبنان وإيران وأماكن 
أخرى، قال مدير عام الشركة »إن شركته لم تتلق 

أي باغ رسمي بهذا اخلصوص«.
يأتي ذلك ردا عل���ى قرار احلكومة العراقية 
بحل شركة اخلطوط اجلوية الوطنية، جتنبا ملا 
سمته مبضايقات من جانب الكويت التي رفعت 
دعوى في بريطانيا الحتجاز طائرة قامت بأول 

رحلة بني بغداد ولندن منذ 20 عاما.
ومن جانبه، أكد خبير القانون الدولي جعفر 
الس���اعدي � في تصريح للصحيف���ة � أن قرار 
احملاكم البريطاني���ة والكندية لصالح الكويت 
لم يأت مبضمون معروف في احملاكم العراقية، 
ولم يكتس���ب الدرجة القطعية.. مشيرا إلى أن 
مكاتب اخلطوط اجلوية العراقية تابعة للحكومة 
وبالتال���ي فإنها تتمت���ع باحلصانة لكونها من 

املمتلكات الثابتة.

ألقت االنتفاضات األخيرة في العالم العربي 
بكاهلها على االقتص����اد اإلقليمي واحمللي لتلك 
الدول، فكانت احلاضر األبرز في الدورة التاسعة 
عشرة ل� »منتدى االقتصاد العربي« الذي عقد في 
العاصمة اللبنانية بيروت. وشكل املنتدى مساحة 
للتواصل السياسي واالقتصادي ألكثر من 500 
مشارك بينهم وزراء ونواب وشخصيات اقتصادية 

ومالية ومصرفية عربية حضروا من 18 بلدا.
 وشهد املنتدى جلسات حوار خلبراء ومحللني 
اقتصاديني قيموا االنعكاسات االقتصادية للتحوالت 
السياسية في املنطقة العربية املقبلة على مرحلة 
جديدة غامضة املامح. وتستدعي هذه املرحلة 

بحسب اخلبراء سياسات اقتصادية جديدة، خاصة 
أن هذه االنعكاس����ات ستلقي بظالها على قطاع 
االس����تثمار والقطاع املصرفي. وقال فيصل أبو 
زكي، نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة االقتصاد 
واألعم����ال، وهي اجلهة املنظم����ة لهذا املؤمتر ل� 
»العربية نت« إن املرحلة االنتقالية التي مير بها 
عاملنا العربي ستكون قاعدة االنطاق التي »على 
أساسها ستقرر السياسات االقتصادية اجلديدة 
وعلى أي أساس سترتكز، وما اإلصاحات املطلوبة 
وما املس����تقبل االقتصادي لدول املنطقة في ظل 
هذه املتغيرات؟« لذلك يشدد املنتدى على أهمية 

صياغة مناخ جديد لاستثمار واألعمال.

حذر خبير اقتصادي لدى منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )فاو( من ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية إلى مستويات قياسية خال األسابيع 
القليلة املقبلة، إذا لم تشهد دول أوروبا تساقط 
أمط����ار غزيرة متحو آثار اجلف����اف الذي تعاني 

منه حاليا.
وق����ال اخلبير املختص باحلبوب عبد الرضا 
عباسيان إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية سيتواصل 
بش����كل حاد إذا اس����تمر الوضع دون تغيير في 
أوروبا، مضيفا أن التخوف يكمن في أنه لم يتم 
الوصول بعد إلى أسوأ مرحلة من زيادة التضخم 

الناجت عن أسعار األغذية في الدول الهشة.
وتظهر آخر بيانات »الفاو« أن متوسط سعر 
احلبوب بلغ مس����توى قياسيا في ابريل املاضي 
حيث قفز بنس����بة 71%، وهو ما يضاهي بثاث 
مرات األسعار املسجلة قبل عقد من الزمان، ونبهت 
»الفاو« إلى أن أمام الدول األوروبية بضعة أسابيع 

حاسمة.
وقال عباسيان إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
سيلحق الضرر بسكان الدول الفقيرة، ولن يكون 

باملقدور احليلول����ة دون اضطرابات بفعل غاء 
املعيش����ة، مضيفا أن املنحنى الذي س����تتخذه 
أسعار احلبوب سيرتهن كثيرا بوضعية اإلنتاج 

الروسي.
ففي العام املاضي حظرت موس����كو تصدير 
إنتاجها من احلبوب بعد اخلس����ائر الهائلة التي 
تكبدتها نتيجة حرائق ضخمة، ويقول محللون 
إن حظر التصدير قد يستمر حتى سبتمبر املقبل 

ورمبا أبعد من ذلك.
وجاء حتذير »الفاو« بعد نشرها بيانات حول 
حجم األموال التي أنفقت لش����راء املواد الغذائية 
األساسية وباقي السلع والتي بلغت مستويات 
قياسية في الشهر املاضي، وهو ما يزيد من الضغط 
على األسعار التي توجد أصا في مستوى مرتفع 

بفعل التوقعات مبحاصيل أقل هذا العام.
 وقد مت إنفاق مبلغ 451 مليار دوالر في أبريل 
املاضي في شراء السلع ضمن املبادالت التجارية، 
مبا يفوق بأربعني مرة الغاف املخصص للغرض 
نفسه قبل عشر سنوات، حسب بيانات حديثة 

ملؤسسة باركليز كابيتال.

كريستني الغارد

كررت وزارة اخلزانة األميركية انتقاداتها لسياسة 
الصرف الصينية، معتبرة أن اليوان مازال أقل بكثير 
من قيمته، داعية بكني الى االس����راع في اعادة تقييم 

سعر صرف عملتها.
وكتب����ت ال����وزارة في تقريرها نصف الس����نوي 
للكونغرس حول سياسات الصرف التي يتبعها معظم 
الشركاء التجاريني للواليات املتحدة أن »كل شيء يدل 
على ان سعر الصرف احلقيقي لليوان مازال اقل من 
قيمته بكثير«. وأضافت أن »هذا التقرير يؤكد ضرورة 
اعتماد ليونة اكبر في أسعار الصرف خصوصا من 
جانب الصني واقتصادات أخرى«، مكررة بذلك ما ورد 

في تقريرها الدوري السابق.
وتابع����ت الوزارة في تقريره����ا أن »من مصلحة 
الصني السماح برفع سعر الصرف االسمي لعملتها 
مقابل الدوالر وعمات شركائها التجاريني الرئيسيني 

اآلخرين«، كما نقلت وكالة فرانس براس.
وأضافت ان احدى االولويات االكثر إحلاحا للخزانة 
هي العمل داخل مجموعة العشرين والصندوق الدولي 
وعن طريق احملادثات الثنائية املباش����رة لتشجيع 
سياسة ستقود الى مرونة اكبر في سعر صرف العملة 
الصينية. وذكرت الوزارة أن بكني قررت في يونيو 
2010 السماح بتقلب سعر اليوان بهامش أكبر قليا 
امام الدوالر، وأشارت الى ان الصني وعدت بالسماح 

بارتفاع سعر عملتها مقابل الدوالر على مر الوقت.
وأضافت »حتى اليوم لم يكن التقدم كافيا«، مشددة 

على ضرورة التحرك »بشكل اسرع«.
ومن جانب آخر، امتنعت الواليات املتحدة عن نعت 

الصني بأنه����ا محتكرة للعملة للحصول على ميزات 
جتارية لكنها قالت إن الوتيرة التي ترتفع بها العملة 

الصينية مقابل الدوالر يجب تسريعها.
وقالت وزارة اخلزانة األميركية في تقرير إن الصني 
سمحت لعملتها اليوان باالرتفاع مقابل الدوالر منذ 
يوني����و املاضي لكن يجب على بكني أن حتقق تقدما 

أكبر في هذا االجتاه.
في نفس الوقت أشار التقرير إلى التعهدات التي 
قطعتها الصني من خال مجموعة العشرين ومن خال 
احلوار االقتصادي بني واشنطن وبكني حلل مشكات 

االختاالت اخلارجية.
وقال محللون إن امتناع اخلزانة عن اتهام الصني 
باحت����كار العملة كان متوقعا، لكن ذلك س����يزيد من 
الضغوط على اإلدارة التخاذ موقف أكثر تشددا جتاه 
بكني. يشار إلى أن العجز التجاري للواليات املتحدة مع 

الصني وصل إلى أعلى مستوى في العام املاضي.
وفي الوقت الذي يجب فيه على اخلارجية تقدمي 
تقرير للكونغرس كل ستة أشهر إليضاح ما إن كانت 
الدول األخرى حتتكر عماتها، يضغط أرباب الصناعة 
ف����ي الواليات املتحدة على احلكومة في اجتاه فرض 

عقوبات على الواردات الصينية.
ويعتق����د هؤالء أن قيمة اليوان هي أقل بنس����بة 
40% من قيمته����ا احلقيقية مقابل الدوالر مما يجعل 
البضائع الصينية تنافس األميركية في سوق الواليات 

املتحدة.
ووصل العجز التجاري للواليات املتحدة مع الصني 

في العام املاضي إلى 273 مليار دوالر.

»فيات« تشتري حصة اخلزانة بـ »كرايسلر«
أعلنت مجموعة فيات اإليطالية للسيارات أنها تعتزم شراء احلصة 

املتبقية للخزانة األميركية في رأسمال شركة كرايسلر، مما سيجعلها 
حتوز األغلبية في الشركة األميركية خالل الشهر املقبل، بحيث ستصبح 
حصتها 52% بعدما كانت ال تتجاوز في البداية 20%. فقد أشعرت »فيات« 

وزارة اخلزانة بهذه الرغبة، وسيحدد ثمن شراء احلصة تبعا لقيمة 
سهم كرايسلر خالل عشرة أيام، وإذا لم يتفق الطرفان على الثمن فإن 

مصرفني استثماريني أو ثالثة ستكلف بهذه املهمة. وبهذه اخلطوة تكون 
»فيات« التي تدير كرايسلر منذ سنتني، قد سرعت خطواتها لنيل حصة 

األغلبية في الشركة، والتي عرفت حتوالت ملحوظة بحيث انتقلت من 
إشهار إفالسها وافتقارها إلى سيولة تقدر بـ 10.5 مليارات دوالر إلى 

وضع حققت معه أول ربح فصلي في الربع األول من 2011. وكانت 
الشركة اإليطالية قد حازت بشكل تدريجي حصصا في ثالث أكبر شركة 

سيارات بالواليات املتحدة، آخرها قبل أيام حيث دفعت 7.6 مليارات 
دوالر لدفع ديون كرايسلر املستحقة لدى احلكومتني األميركية والكندية، 

لترفع حصتها إلى 46% وتنخفض حصة احلكومة األميركية إلى %6.6. 
وميكن لـ »فيات« أن تتملك أكثر من 70% من كرايسلر إذا اشترت حصة 

في ملكية صندوق للرعاية الصحية يخص عماال متقاعدين. وحتت 
قيادة الرئيس التنفيذي ملجموعة »فيات« سيرجيو مارشيوني خفضت 

كرايسلر من تكاليفها، واستطاعت إنعاش مبيعاتها عن طريق جتديد 
مختلف طرزها كعربات جيب ودودج وكرايسلر ومركبات رام.


