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النعيمي: احلاجة للوقود األحفوري ستستمر ملدة عقود

19.2 مليون جنيه متوسط أسعار املنازل القريبة من قصر كينزينغتون 

كولدويل بانكر: استقرار أسعار الشاليهات
وزيادة الطلب عليها بداية صيف العام احلالي

السعودية تتوسع في استخدام الطاقة الشمسية
لتعزيز الصادرات النفطية وتلبية معظم احتياجات العالم

طبقية األحياء تتحكم في ثمن عقارات أثرى األثرياء في لندن
حوال���ي 206 آالف جنيه )333 
ألف دوالر(، والح���ظ أن مبلغ 
ال� 19.2 هو »متوسط األسعار« 

وحسب.
فخ���ذ على س���بيل املثال أن 
ملياردير الفوالذ الهندي الكشمي 
ميتال � الذي تقدر ثروته بأكثر 
من 24 مليار جنيه )حوالي 39 
مليار دوالر( � اشترى منزال في 
العام 2004 من مليونير سباقات 
الفورموال 1، بيرني إكليستون، 
مببلغ 57 مليون جنيه )حوالي 
92 مليون دوالر(، وأطلق عليه 
اسم »تاج ميتال« على غرار »تاج 
محل«، ول���م يتوقف امللياردير 
الهندي هنا، بل اش���ترى منزال 
آخر قريبا مببلغ 117 مليون جنيه 
)190 ملي���ون دوالر(، لكن حتى 
ميتال نفس���ه ال يعتبر صاحب 
الرقم القياسي في بريطانيا، فهذا 
الشرف يعود الى مؤسس »وكالة 
فوكستون العقارية« الذي رفض 
عرضا لش���راء منزله مبا ال يقل 
ع���ن 200 مليون جنيه )حوالي 

320 مليون دوالر(.

دوالر( وهذا بسبب فخامة املنازل 
أنفسها وقرب الشارع من قصر 
كينزينغتون.  ويعادل هذا املبلغ 
93 ضعفا باملقارنة مع متوسط 
أسعار املنازل في بريطانيا، وهو 

أم���س األول، فإن ه���ذا ينطبق 
أوال على ش���ارع كينزينغتون 
ب���االس غاردينز، حي���ث يبلغ 
متوس���ط أس���عار املنازل 19.2 
مليون جنيه )حوالي 31 مليون 

متنع أس���عار بعض املنازل 
الفاخ���رة في لندن بعض جنوم 
الفن وكبار املصرفيني حتى من 
ش���رائها، وترتفع أس���عار هذه 
الش���قق كلما وجدت في أحياء 
قريبة من قصور أو أماكن النخبة 
وحتوي لندن منازل ال يحلم بها 

إال أصحاب النعمة احلقيقية.
وهذه ليست منازل مشتتة هنا 
وهناك كما حال لها وإمنا تضمها 
أحياء معينة تتمتع مبزايا ال تتاح 

لغيرها.
 تفكر بعقار في لندن؟ إليك 
أغلى األحياء والش���وارع، هذه 
ليست منازل لكل من هب ودب، 
بل إن منها ما ق���د يكون بعيدا 
حتى عن منال بعض جنوم البوب 
وكبار املصرفيني ومليونيرات 
يانصيب اللوتري أنفسهم، ولك 
أن تختار ما شئت منها، شريطة 
أن تكون حافظة نقودك في ثقل 

شاحنة صغيرة.
ووفقا إلحصاءات املؤسسة 
العقارية اللندنية »زوبال«، التي 
تداولتها الصح���ف البريطانية 

دبي � العربية.نت: توقع وزير 
البترول والثروة املعدنية السعودي 
علي النعيمي أن تتمكن اململكة في 
غضون عقد م����ن اآلن من إنتاج 
الطاقة الشمسية الستخدامها لتوليد 
الكهرباء، بحي����ث ميكن تصدير 
النفط املس����تخدم حاليا بكميات 

كبيرة في توليد الكهرباء.
وقال »إن التركيز على التوسع 
في استخدام الطاقة الشمسية في 
اململكة يهدف إلى إنتاج كمية من 
الكهرباء تعادل ما تصدره اململكة 
من النفط، مفيدا بأن إمكانات اململكة 
في مجال الطاقة الشمسية تقدر مبا 
يبلغ 4.5 اضعاف إجمالي الطلب 
العاملي املتوقع على الكهرباء في 
عام 2020، وهي مساهمة مرغوبة 
في مزيج الطاقة من شأنها تنويع 

مصادر الطاقة احمللية أيضا«.
وأكد النعيمي في تصريحات 
نشرتها صحيفة »احلياة« اللندنية، 
أن اململكة حتتف���ظ دائما بطاقة 
النفط وهي  إنتاجية فائضة من 
تبلغ في الوقت الراهن بني 3 و3.5 
ماليينن برميل يوميا، لذلك ميكننا 
تعويض أي نقص في الس���وق 

العاملية.
وأوضح النعيمي أن احتياطيات 
اململكة املؤكدة من النفط والبالغة 
264 مليار برميل هي مجرد طرف 
ف���ي املعادلة، أم���ا الطرف اآلخر 
فيتمثل في التزامنا بتوفير الطاقة 
للعال���م مبوثوقية بوصفنا أكبر 
موردي الطاق���ة في العالم، الفتا 
إلى أن ه���ذا االلتزام ينعكس من 
خالل استثمار 125 مليار دوالر في 
اململكة على مدى خمس سنوات 
في مختل���ف مراح���ل الصناعة 

النفطية.
األدل���ة األخرى  وتابع: م���ن 
على هذا االلت���زام تركيز اململكة 
الهادفة لتحقيق  على األبح���اث 
االستدامة، مثل تقنية استخدام 
النماذج مليونية اخلاليا حملاكاة 
حقول النفط العمالقة برسومات 
تبلغ معدالت دقتها تلك اخلاصة 
أو تقترب  باملسوحات السزمية 
منها بهدف حتسني اإلنتاج واحلقن، 
وتقنية استخدام األجسام متناهية 
الدق���ة لرس���م خرائ���ط املكامن 

وتوصيفها.
وبني النعيمي في كلمة مبناسبة 

تناول التقرير العقاري لشركة 
كولدويل بانك���ر العاملية حركة 
النشاط التي تشهدها حاليا حركة 
الش���اليهات في مختلف  تداول 
املناطق س���واء حق االنتفاع أو 
شاليهات التمليك، السيما مع بداية 
موسم الصيف 2011، خاصة مع 
ازدياد الطلب على الشراء من قبل 
املواطنني في تلك الفترة من كل 
عام، في مقابل ذلك استقرت أسعار 
الشاليهات عند مستوياتها التي 
كانت عليها خالل صيف 2010 ولم 

تشهد أي معدالت ارتفاع تذكر.
التقري���ر ان س���وق  وأك���د 
الش���اليهات يس���تعيد نشاطه 
خالل الصيف احلالي متاشيا مع 
وضع مختلف القطاعات العقارية 
األخرى التي بدأت تخرج من أجواء 
األزمة املالية العاملية، خاصة في 

ظل الظروف السياسية اخلارجية 
التي متر بها دول املنطقة وعدد 
من ال���دول العربية والتي عادة 
م���ا كانت جتذب االس���تثمارات 
العقارية الكويتي���ة أثناء فترة 
الصيف، خاصة في مصر وتونس 
وس���ورية وهي تعتبر وجهات 
سياحية مفضلة لدى الكثير من 

املواطنني.
وبني التقرير أن معدالت أسعار 
شاليهات حق االنتفاع خالل موسم 
الصيف للعام احلالي في مختلف 
املناطق تعتبر ش����به مس����تقرة، 
حيث استقر س����عر املتر الطولي 
للواجهة البحرية في منطقتي بنيدر 
واجلليعة عند قيمة تتراوح بني 12 
و22 ألف دينار، وفي منطقة الزور 
تراوح سعر املتر الطولي بني 11 و15 
النويصيب بلغ  ألف دينار، وفي 

14.5 ألف دينار، أما منطقة شاليهات 
املتر  الضباعية فقد تراوح سعر 
الطولي بها بني 9 و14 ألف دينار، 
وبلغت أسعار الشاليهات في منطقة 
ميناء العبداهلل معدالت تراوحت 
بني 8 و13 ألف دينار للمتر الطولي، 
فيما اقتصر سعر املتر الطولي في 
منطقة الدوحة على قيمة بني 3.5 

و6.5 آالف دينار.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير 
إلى اإلقبال امللحوظ التي تشهده 
حاليا شاليهات التمليك، مؤكدا 
ان هن���اك توجه���ا كبيرا من 
املواطنني لش���راء  قبل بعض 
التي  امللك اخلاص  الشاليهات 
تعرض في منطقة صباح األحمد 
البحرية ولديها إطاللة مباشرة 
على البحر، السيما انها متكن 
املش���تري من احلصول على 

شاليهات حديثة بواجهة بحرية 
متميزة مع وثيقة ملك خاص 
متاثل وثيقة الس���كن اخلاص 
وبأسعار تنافسية عند مقارنتها 
بأسعار شاليهات حق االنتفاع، 
حيث يتراوح سعر املتر املربع 
في تلك الشاليهات بني 135 و185 
دينارا، فيما يبلغ سعر القسيمة 
مساحة 1200 متر مربع بني 170 
و225 ألف���ا أما القس���يمة ذات 
املتميز فيكون سعرها  املوقع 

بحدود 250 ألف دينار.
ولفت التقري����ر إلى أن صيف 
2010 شهد حركة شديدة جدا على 
القسائم في منطقة صباح  شراء 
البحرية، حيث س����جلت  األحمد 
وزارة العدل قسم التسجيل العقاري 
مئات الصفقات، واجلدير بالذكر 
أن الصفقات التي متت خالل أشهر 

الصيف املاضي على منطقة صباح 
األحمد البحرية كان لها بالغ األثر في 
زيادة حجم التداول على العقارات 

السكنية بشكل عام.
وتوق����ع التقرير أن تس����تمر 
احلركة على ش����راء الش����اليهات 
حق االنتفاع والتمليك طوال أشهر 
الصيف املقبلة وأن تشهد األسعار 
ارتفاعا وإن كان طفيفا على بعض 
املواقع املتميزة خاصة في مراحل 
مش����روع مدينة صب����اح األحمد 
البحرية، مؤكدا ان استمرار حالة 
عدم االستقرار اخلارجي في املنطقة 
سيعيد ملختلف القطاعات العقارية 
الداخلية نشاطها بالتدريج، خاصة 
ان استثمارات املواطنني ستتحول 
إلى االستثمار في السوق العقاري 
احمللي طوال فترة عدم االستقرار 

السياسي للدول العربية.

منحه م���ن جامع���ة قورنيكزو 
� هوتنيك���زا للعل���وم والتقنية 
الدكتوراه  الپولندي���ة ش���هادة 
الفخرية، أن اململكة وسعت نطاق 
عملها ليش���مل مص���ادر الطاقة 
البديل���ة نظرا ألهمية إس���هامها 
ف���ي أمن الطاق���ة، لكونها موارد 
متنوعة ومعقولة السعر وسهلة 
املنال، ولتكون ضمن مزيج الطاقة 

املثالي.
وأضاف »أن النفط ليس ثروة 
اململكة الوحي���دة، فقد أنعم اهلل 
عليها بفيض من أشعة الشمس 
والسليكا واملساحات املفتوحة التي 
جتعل من الطاقة الشمسية محل 

اهتمام منطقي وطبيعي«.
البترول والثروة  وأكد وزير 
املعدني���ة أنه مع الزي���ادة التي 
يشهدها الطلب على الطاقة بفعل 
عوامل التغير الرئيسة في الطبقات 
املتوسطة الناشئة في قارة آسيا، 
وكذلك الزيادة السكانية الكبيرة 
في الدول النامية، واجلهود التي 
تبذلها الدول األقل منوا للخروج 
من براثن الفقر، فإن هناك أمرين 
متالزمني ميثالن أولوية قصوى، 
يتمثالن في توفير إمدادات طاقة 
كافي���ة وتتمتع باالس���تدامة من 
الناحيتني البيئية واالقتصادية.

وأضاف: نحن نعلم أن الوقود 
األحف���وري وعلى رأس���ه النفط 
والغ���از، س���يظل يلب���ي معظم 
احتياجات العالم من الطاقة خالل 
العقود القليلة املقبلة على األقل، 
غير أنه ستكون هناك حاجة في 
نهاية املطاف ملس���اهمات جميع 
الطاقة للحف���اظ على  مص���ادر 
قوة االقتصاد العاملي، ومساعدة 
ماليني الفقراء في حتقيق مستوى 
معيشة أفضل. وبني النعيمي أن 
هذا املستقبل يعتمد على مطلبني 
مترابطني بصورة كبيرة: أولهما 
النفط واملع���ول عليه في تلبية 
معظم احتياجات العالم من الطاقة، 
لذا يجب االستمرار في حتويله إلى 
مصدر طاقة أكثر نظافة وصداقة 
للبيئة، مشيرا إلى اخلطوات التي 
خطتها صناعة النفط واألوساط 
األكادميية معا لتحسني االستدامة 
الذي  العاملي  البيئية لهذا املورد 
يعد األوف���ر واألقدم بني مصادر 

الطاقة العاملية.

إمكانيات اململكة في مجال الطاقة الشمسية تقدر ب� 4.5 اضعاف إجمالي الطلب العاملي املتوقع على الكهرباء في عام 2020

أغلى 10 شوارع  وأغلى 10 أحياء  في العاصمة البريطانية 

»أوپيك« قد توافق على زيادة اإلنتاج في اجتماعها اإلثنني املقبل

متوسط أغلى الشوارع

٭ كينزينغتون باالس غاردينز: 19.2 مليون جنيه
٭ ذي بولتونز: 13.3
٭ فروغنال واي: 10

٭ كومبتون افينيو: 8
٭ بارك باالس فيالز: 7.2

٭ كورتني افينيو: 7.1
٭ مانريسا رود: 6.6
٭ فيكتوريا رود: 6.4

٭ إلشيستر بليس: 6.3
٭ كوتسمور غاردينز: 6.3

متوسط أغلى األحياء 

٭ كينزينغتون: 1.7 مليون جنيه 
٭ تشيلسي: 1.3 مليون

٭ نايتسبريدج: 1.3 مليون
٭ نوتينغ هيل: 1.1 مليون

٭ ويست برومبتون: مليون
٭ هامبستيد: 939 ألفا و348 

٭ فيرجينيا ووتر: 937 ألفا و419
٭ ويستمنستر: 920 ألفا و463

٭ بارنز: 891 ألفا و388
٭ سنت جيمس وود: 890 ألفا و633

جنيڤ ـ رويترز: قد توافق أوپيك األسبوع املقبل 
على أول زيادة رسمية في مستويات االمدادات 

منذ عام 2007 حينما جتتمع لتحدد أسلوب 
تعاملها مع االضطرابات في العالم العربي والتقلب 
احلاد في السوق والضغوط التي ميارسها الغرب 

عليها من أجل التحرك.
وقال مندوب في أوپيك لـ »رويترز« اول من 

امس ان منظمة البلدان املصدرة للبترول قد ترفع 
املستوى املستهدف إلنتاجها املجمع 1.5 مليون 

برميل يوميا خالل اجتماعها في ڤيينا يوم الثامن 
من يونيو اجلاري في أول اجتماع رسمي لها هذا 

العام.
وفي ظل توترات أكثر من املعتاد بني بعض 

أعضاء أوپيك سيظل اخليار األسهل هو االبقاء 
على سياسة االمدادات احلالية على أن تستمر 

السعودية أكبر مصدر للخام في العالم في تغيير 
سياستها االنتاجية من جانب واحد.

لكن بعض احملللني يقولون إن أوپيك جتازف ان 
تكون منعزلة عما يدور في السوق مالم ترفع 
انتاجها من مستواه القياسي املنخفض الذي 

اتفقت عليه في ديسمبر 2008 عندما تراجع النفط 
دون 40 دوالرا للبرميل فيما كان العالم يكابد أزمة 

مالية هائلة وانهار الطلب.
وذكر بيل فارين بريس من بتروليم بوليسي 
انتليجنس »االنتاج غير منتظم االن في ضوء 

االتفاق األصلي وبالتالي إذا أرادوا حتقيق نوع من 
املصداقية فعليهم التحرك بصورة ما«.

وضخت 11 دولة تلتزم مبستويات االنتاج 
املستهدفة ألوپيك 26.23 مليون برميل يوميا في 
مايو وهو ما يزيد نحو 1.4 مليون برميل يوميا 

عن املستوى املستهدف عند 24.84 مليون.
وقال فارين بريس إن »اخليار األدنى« سيكون 
اضفاء صبغة رسمية على الزيادة غير الرسمية 

التي حتدث بالفعل فيما سيكون »اخليار األقصى« 
زيادة االنتاج املجمع ما بني 2 و2.5 مليون برميا 

يوميا.
ولم توافق أوپيك على زيادة رسمية في االنتاج 

منذ نوفمبر 2007.
ودفعت التوترات في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وتوقف امدادات ليبيا العضو في أوپيك 
أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أبريل نيسان 

فوق 127 دوالرا للبرميل من مزيج برنت.
ومنذ ذلك احلني تتأرجح األسواق بشدة فيما 

تتوافر األدلة على ان األسعار تسببت في تقليص 
الطلب ورمبا تكون مرتفعة بدرجة تعوق النمو 

االقتصادي.
وفي مايو حثت منظمة الطاقة الدولية التي متثل 
الدول املستهلكة أوپيك على زيادة االنتاج وقالت 

انها قد تضطر الى االفراج عن مخزوناتها الطارئة 
في حال تقاعست أوپيك عن التحرك.

»موديز« حتّذر من خفض تصنيف أميركا
ما لم يتم رفع سقف الدين

األردن يتسلم منحة نقدية سعودية 
قيمتها 400 مليون دوالر

تكلفة ديون دبي تتراجع إلى مستويات
ما قبل أزمة عام 2009

جماعة يسارية تفرض حصارًا
على وزارة املالية اليونانية

عمان � أ.ف.پ: قال وزير املالية األردني محمد 
أبو حمور في بيان أمس األول ان األردن تس����لم 
منحة نقدية من الس����عودية قيمتها 400 مليون 

دوالر لدعم موازنة عام 2011.
 واكد أبوحمور »أهمية هذه املنحة التي تعادل 
حوالي 283 ماليني دينار )400 مليون دوالر( في 
اإلسهام بتنفيذ مشروعات رأسمالية مدرجة في 
املوازنة العامة«، وأضاف ان ذلك »ينعكس إيجابا 
على مستوى وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني 
ويساعد في جتاوز بعض الصعوبات التي تواجهها 
املوازنة«. وتدخل املنحة ضمن املنح املقدرة في 
موازنة اململكة للعام احلالي 2011 والتي يتوقع 
ان يتجاوز العجز فيها 1.5 مليار دوالر، وتعتمد 
اململكة على منح خارجي����ة اغلبها من الواليات 
املتحدة والسعودية واالحتاد االوروبي في دعم 

موازنتها.
 وكانت احلكومة األردنية اقرت نهاية العام 
املاض����ي موازنة 2011 بحجم يقارب 6.3 مليارات 
دينار )نحو 8.8 مليارات دوالر(، وبلغت موازنة 
عام 2010 نحو 5.4 ملي����ارات دينار )قرابة 7.5 
مليارات دوالر( مع عجز جتاوز 1.5 مليار دوالر 
اثر انخفاض املنح اخلارجية وتراجع اإليرادات 

ومعدل تضخم يقارب %5.
 وقد ارتفع عجز موازنة عام 2009 ليقارب 1.5 
مليار دوالر، رغم مساعدات خارجية بلغت 970 
مليون دوالر اغلبها من الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي والسعودية، وسجل معدل التضخم في 
األردن عام 2008 مس����توى قياسيا بارتفاعه الى 
15.5% مقارنة مع عام 2007 الى انه انخفض عام 

2009 الى 7% والى 5% عام 2010.

دبي � رويت����رز: تراجعت تكلفة تأمني ديون 
دبي اول من امس إلى مس����تويات لم حتدث منذ 
أزمة الديون التي شهدتها االمارة عام 2009 بعد 
أن عزز اصدار ناجح لس����ندات من جانب شركة 

طيران االمارات ثقة املستثمرين.
وزاد االقب����ال على ديون دبي في الش����هور 
القليلة املاضية إذ تعتبر االمارة مالذا آمنا وسط 

االضطرابات السياسية التي تعم املنطقة.
كما تعززت املعنويات االيجابية بفعل آمال في 
أن تتمكن شركة نخيل العقارية من استكمال اعادة 
هيكل����ة ديون قيمتها 10.9 مليارات دوالر قريبا، 
وبلغت مبادالت ديون دبي مقابل ضمان 320.5 
نقطة أساس الساعة 1323 بتوقيت غرينتش أمس 

وفقا لبيانات مؤسسة ماركيت.
وكانت قد قفزت إلى ما فوق 600 نقطة اساس 
في نوفمبر تش����رين الثان����ي 2009 عندما هزت 
مؤسسة دبي العاملية األسواق باعالنها عن خطط 

لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دوالر، وكانت 
املبادالت عند 325 نقطة أساس يوم 24 نوفمبر 

2009 قبل يوم من اعالن دبي العاملية.
وتوصلت الش����ركة إلى اتفاق العادة هيكلة 
م����ع دائنيها أواخر العام املاضي، وقال جابرييل 
ستيرن كبير االقتصاديني لدى اكسوتيكس في 
لندن »بالرغم من بعض نقاط الضعف مثل الكساد 
في س����وق العقارات ومسائل متعلقة )بشركات 
على صلة باحلكومة( اليزال الوقت مناسبا لشراء 
سندات سيادية«. وأضاف »اذا ما عقدت مقارنة 
مع س����ندات سيادية أخرى فس����تجدها مواتية 

للغاية«.
ويوم األربعاء أصدرت طيران االمارات احدى 
أسرع ش����ركات الطيران منوا في العالم سندات 
بقيمة مليار دوالر ألجل خمس سنوات عند 330 
نقطة أساس. وجتاوزت عروض الشراء خمسة 

مليارات.

أثينا � رويترز: فرضت جماعة يسارية امس 
حصارا على وزارة املالية اليونانية التي جتري 
فيها مفاوضات بشأن أحدث خطة انقاذ مالي 
للبالد، وعلقت الفتة غطت خمسة طوابق من 

املبنى الواقع في وسط العاصمة اثينا.
وكتب على الالفتة التي وضعها ناش���طو 
جماعة )بي.ايه.ام.إي( اليس���ارية التي تدعو 
لالحتجاج السلمي »نظموا وناضلوا من اجل 

التغيير.. اضراب عام«.
وجتري في مواقع عدة محادثات متويل من 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 
االعالن قبل عام عن خطة قيمتها 110 مليارات 

يورو إلنقاذ اليونان.

لكن وزارة املالية الواقعة في ميدان سينتاغما 
حيث يحتشد املتظاهرون كل ليلة لالحتجاج 
على الفساد وسوء ادارة االقتصاد تستضيف 
محادثات تستمر شهرا بني احلكومة اليونانية 
ومفتشني من االحتاد األوروبي وصندوق النقد 

الدولي والبنك املركزي األوروبي.
ولم يعرف كيف متكن ناش���طو اجلماعة 
اليس���ارية من اختراق املبنى لكنهم مينعون 

الدخول اليه.
ومن املتوق���ع ان تفرض اليونان إجراءات 
تقشف شديدة وتعد بتسريع عمليات اخلصخصة 
في مقابل خط���ة انقاذ دولية ملنع تخلفها عن 

سداد القروض.

الذي  الوقت  الدين في  سقف 
رفض فيه اجلمهوريون يوم 
األربعاء املاضي مشروع قانون 
خاص بهذا الش���أن وطالبوا 
الدميوقراطيني أوال باالتفاق 

على خفض اإلنفاق.
الواليات املتحدة  وتواجه 
مخاطر بعدم القدرة على الوفاء 
بالتزاماتها جتاه ديونها إذا لم 
يتم رفع سقف الدين حتى يوم 
الثاني من أغس���طس املقبل، 
وهو املوع���د النهائي التخاذ 

القرار.
حيث س���يكون من شأن 
خف���ض التصنيف االئتماني 
في حال حدوثه زيادة تكاليف 
االقتراض، ومن ثم تقويض 
االنتعاش االقتص���ادي، في 
الوق���ت ال���ذي تواج���ه فيه 
حكومتها عجزا متفاقما بقيمة 

1.5 تريليون دوالر.
هذا وتشعر »موديز« بقلق 
من عملية سير املفاوضات بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني، 
الطرفني  ت���رى أن كال  حيث 
يحاول أجناز أي ش���يء قبل 

االنتخابات الرئاسية القادمة 
في 2012، عن طريق السيطرة 
على أكبر قدر من األصوات في 

الكونغرس.
النهاي���ة تبقى  ف���ي  لكن 
القاعدة قائمة عن اجلمهوريني 
س���واء في مجلس النواب أم 
مجلس الشيوخ بأن أي اتفاق 
لرفع سقف الديون عند 14.3 
تريليون دوالر يجب أن يشمل 
خفضا في اإلنفاق، في الوقت 
الذي يختلف فيه الطرفان في 
النهاي���ة على طبيعة ونطاق 

هذا اخلفض.
وقد أش���ار رئيس مجلس 
الن���واب جون بون���ر الى أن 
إعالن »موديز« يعزز وجهة 
نظ���ر اجلمهوريني بضرورة 
أكبر  إلى تخفيضات  احلاجة 
في اإلنفاق جنبا إلى جنب مع 
رفع سقف الدين، في حني أن 
وزارة اخلزانة ترى أن تقرير 
»مودي���ز« وتهديده���ا يؤكد 
احلاجة إلى رفع سقف الدين 
واتخاذ قرار سريع بهذا الشأن 

من الكونغرس.

رويترز: قال متحدث باسم 
البيت االبيض امس ان حتذيرا 
من مؤسس����ة موديز خلفض 
محتمل للتصنيف االئتماني 
يبرز احلاجة الى اتفاق يحظى 
بدع����م احلزب����ني اجلمهوري 
والدميوقراطي بشأن سقف 

دين للحكومة األميركية.
وأبل����غ جوش ارنس����ت 
املتحدث باسم البيت االبيض 
الصحافيني على منت طائرة 
الرئاسة في رده على سؤال 
عن تقري����ر موديز »من املهم 
بشكل حيوي للواليات املتحدة 
أن تف����ي بالتزاماتها بش����أن 

الدين«.
واض����اف قائ����ال »يعتقد 
الرئي����س ان خف����ض العجز 
بامليزانية في االجل الطويل هو 

شيء في صالح االقتصاد«.
من ناحية اخرى، حث جون 
بينر رئي����س مجلس النواب 
الرئي����س باراك  األميرك����ي 
اوباما على القيام بدور نشط 
في محادث����ات خفض العجز 
بامليزانية إذا كان يريد التوصل 

التفاق هذا الشهر.
واضاف بين����ر قائال عن 
التي تعقد حتت  املفاوضات 
الرئيس جون  إشراف نائب 
بايدن »أعتقد ان قدرا كبيرا من 
التقدم قد حتقق في محادثات 

بايدن«.
وقال »اوباما ميكنه ان يقوم 
بدور اكثر نشاطا. اذا كان يريد 
عقد هذا االتفاق بحلول نهاية 

الشهر«.
وقد حذرت وكالة التصنيف 
االئتمان���ي )موديز( من أنها 
قد تخفض تصنيف الواليات 
املتحدة املمي���ز عند AAA اذا 
فشل الكونغرس في زيادة احلد 
األقصى لديونها خالل األسابيع 

القليلة املقبلة.
كما ح���ذرت م���ن عملية 
»ترسيخ« سياسة عدم رفع 

جايتنر: أميركا ستتفادى
أزمة عجز عن سداد الدين

واشنطن ـ رويترز: قال وزير اخلزانة األميركي تيموثي 
جايتنر أمس األول انه يتوقع أن يتوصل البيت األبيض 

والكونغرس إلى اتفاق يحظى بتأييد احلزبني الدميوقراطي 
واجلمهوري خلفض العجز في امليزانية وتفادي تهديد »أزمة 

عجز عن سداد الدين«.
وقال جايتنر بعد اجتماع في مقر الكونغرس مع أعضاء 
جمهوريني مبجلس النواب »أنا واثق انه سيحدث شيئان 

هذا الصيف، األول اننا سنتفادى أزمة عجز عن سداد الدين 
والثاني اننا سنتوصل التفاق على خطة طويلة األجل خلفض 

العجز في امليزانية«.

البيت األبيض: التحذير يبرز احلاجة التفاق يحظى بدعم احلزبني


