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بعد سلسلة مكثفة من االجتماعات

جنيڤ � رويترز: يعب����ر مفاوضون عن خيبة 
أملهم إزاء عدم حتقيق تق����دم في جولة محادثات 
الدوح����ة لتحرير التجارة العاملية حتى في الوقت 
الذي يعقدون فيه سلس����لة مكثفة من االجتماعات 

الرامية لتحقيق انفراجة.
وقال سفير إحدى الدول الصاعدة لدى مغادرته 
اجتماعا للوفود الرئيسية بشأن املفاوضات التي 
يرغب الزعماء السياسيون في استكمالها بحلول 
العام القادم »لدينا مش����كلة بشأن املصداقية، هذا 

وقت عقيم«.
وأضاف سفير آخر إلحدى الدول النامية »يقولون 

إن األمر ال يتعلق فقط باملنهج وإمنا باجلوهر«.
ودخل����ت جولة الدوحة عامه����ا الثامن غير أن 

حتقيق وعودها بفتح األس����واق ومساعدة البلدان 
النامية على حتقيق االزدهار من خالل التجارة يبدو 
بعيد املنال في ظل عدم اس����تعداد أعضاء منظمة 
التجارة العاملية على ما يبدو لتقدمي تنازالت تكفي 

الستئناف احملادثات املتعثرة.
وقال روبرتو ازيفيدو سفير البرازيل لدى منظمة 
التجارة العاملية لرويترز »ما أفهمه هو أنه لم يحدث 

اي تقدم رغم كل تلك االجتماعات«.
بل ورصد السفير البرازيلي بعض التراجع. وقال 
إن الدول الغنية مثل الواليات املتحدة وكندا واليابان 
ودوال أخرى مس����توردة للغذاء ترغب في تعزيز 
احلماية ملزارعيها إلى مستويات أبعد مما اتفق عليه 
ف����ي محادثات انهارت في يوليو من العام املاضي. 

في الوقت نفسه تطالب الدول الغنية الدول النامية 
بفتح أس����واقها بدرجة أكبر أمام السلع الصناعية 

واخلدمات.
واتفق جميع أعضاء منظمة التجارة في سبتمبر 
على برنامج عمل مكثف حتى نهاية العام. وشمل ذلك 
مفاوضات بشأن النطاق الكامل للقضايا التجارية 
يحضرها مرة في الشهر مسؤولون كبار من عواصم 
الدول األعضاء عالوة عل����ى اتصاالت ثنائية غير 

رسمية واجتماعات في مجموعات صغيرة.
إال أن كثي����را من الدول على رأس����ها األرجنتني 
عبرت عن خيبة أملها اول أمس إزاء عدم إشراكها 
في اجتماعات ضمت 12 طرفا رئيس����يا استضافها 
االحتاد األوروبي تقول تلك الدول إنها تطرقت إلى 

موضوعات لها أهمية مباشرة بالنسبة لها.
ويعتقد كثير من أعضاء املنظمة أن التعطيل في 
احملادثات يأتي من واشنطن حيث يصعب الترويج 
للتجارة احلرة سياسيا كما أن التجارة تعتبر عموما 
أقل أهمية من قضايا مثل الرعاية الصحية واحلرب 

في أفغانستان واألزمة املالية.
غير أن أحد املشاركني في اجتماع اول من أمس 
نقل عن ديڤيد شارك القائم بأعمال السفير األميركي 
قوله في االجتماع إنه سعيد مبستوى املشاركة الذي 
شهده في سلسلة اجتماعات ثنائية عقدت مؤخرا. 
ويعني عدم حتقيق تقدم فيما أصبح بالفعل أطول 
جولة محادثات جتارية أنه سيتعني على املفاوضني 
أن يتخذوا قريبا قرارا بشأن ما إذا كانت مهلة 2010 

التزال واقعية.
وأبلغ باسكال المي املدير العام ملنظمة التجارة 
العاملية االجتماع أن ذلك س����يأتي في وقت ما بعد 
املؤمتر الوزاري الذي تأخر طويال ملنظمة التجارة 
واملقرر عقده في جنيڤ في الفترة من 30 نوفمبر 

حتى الثاني من ديسمبر.
ومن غير املقرر أن يكون املؤمتر جلسة تفاوض 
ضمن محادث����ات الدوحة وإمن����ا املقصود منه أن 
يراجع ال����وزراء احملادثات. وليس من الواضح ما 
إذا كان املؤمتر سيضخ طاقة سياسية في اجلولة 

أو سيوقفها متاما.
وقال أحد املش����اركني »يشعر الناس باالحباط 

وذلك بسبب تلكؤ البعض«

اإلحباط يخّيم على محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية

اليورو لرقم قياسي جديد أمام الدوالر

22% خسائر »أميركان إكسبريس« 

أوروبا توافق على صفقة »ميرك« 
لالستحواذ على »شيرينج بلوغ«

أرباح ومبيعات »مايكروسوفت« 
تفوق التوقعات وارتفاع سهمها %9

برلني ـ كونا: سجل سعر صرف العملة األوروبية املشتركة 
ــي بورصة مدينة فرانكفورت  ــورو( خالل عمليات التداول ف )ي
األملانية اليوم رقما قياسيا جديدا بعدما وصل الى 1.5060 دوالر 
ــرات  مقابل 1.5000 دوالر يوم اول من امس. وعلى صعيد مؤش
ــر »داكس« وهو االكبر في البالد  ــهم الرئيسية حقق مؤش االس
ــبته %1.31  ــة اقتصادية ارتفاعا نس ــن اكبر 30 مؤسس ويحتض
ليبلغ 5838 نقطة. وارتفع مؤشر »امداكس« للشركات املتوسطة 
ــبة 1.53% ليصل الى 7417 نقطة كما ارتفع مؤشر التقنيات  بنس

»تيكداكس« بنسبة 0.94% ليبلغ 770 نقطة.

ــبريس«  ــركة »أميركان اكس نيويورك ـ د.ب.أ: ذكرت ش
ــي أن أرباحها تراجعت  ــة اخلميس املاض ــة العمالق االئتماني
بنسبة 22% في الربع الثالث من العام احلالي، لتصل إلى 632 

مليون دوالر، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
ــى خفض التكاليف والبوادر  غير أن اخلطوات الرامية إل
ــدل انخفاض  ــادي قلصت من مع ــي االقتص ــى للتعاف األول

عائدات الشركة.

ــلـ  د.ب.أ: وافق االحتاد األوروبي امس على صفقة  بروكس
االستحواذ من جانب شركة »ميرك« األميركية العمالقة لألدوية 
ــة بالصحة قاضيا  ــيرينج بلوغ« األميركية للعناي ــركة »ش لش
ــتهلكني في أوروبا. كانت املفوضية  بأنها لن تضر بصالح املس
ــي قد أعربت عن  ــذراع التنفيذية لالحتاد األوروب األوروبية ال
ــركة اجلديدة هيمنة  ــد مينح الش ــن أن التحالف ق ــا م مخاوفه
تتسم باخلطورة في سوق عالج حاالت مرضية مثل الربو. لكن 
ــأن  ــة قالت في بيان إن حتقيقا »أثبت أن املخاوف بش املفوضي

املنافسة ميكن استبعادها في تلك األسواق.

نيويورك � رويترز: أعلنت شركة مايكروسوفت 
عن أرباح ومبيعات فاقت توقعات وول ستريت 
امس مما دفع س���همها لالرتفاع 9% بعدما أظهر 
سوق أجهزة الكمبيوتر مؤشرات على االستقرار 
وبعدما ج���اءت مبيعات برامج ويندوز وجهاز 
ألعاب الڤيديو اكس بوكس أفضل من املتوقع.

وتتوج النتائج القوية أسبوعا ناجحا ألكبر 
شركة برمجيات في العالم والتي دشنت أمس 
االول نظام التشغيل ويندوز-7 في وقت تسعى 
الس���تعادة الزعامة في قطاع التكنولوجيا من 

منافستيها »أبل« و»جوجل«.
وقفزت أس���هم »مايكروس���وفت« إلى أعلى 
مستوى منذ يونيو 2008. وجاء إعالن النتائج 
بعد كشف »انتل« و»جوجل« و»أبل« عن أرباح 

أفضل من املتوقع.
وقالت »مايكروسوفت« إن أرباح الربع املالي 

األول انخفضت 18% إلى 3.57 مليار دوالر أي ما 
يعادل 40 سنتا للسهم مقارنة مع 4.37 مليارات 
دوالر أو 48 س���نتا للسهم في الربع املقابل من 

العام املاضي.
وبحس���ب طومس���ون رويترز كانت »وول 
ستريت« تتوقع انخفاض األرباح إلى 32 سنتا 

للسهم في املتوسط.
وانخفضت املبيع���ات 14% إلى 12.92 مليار 
دوالر. وتوقع احملللون أن تبلغ املبيعات 12.31 

مليار دوالر.
وترتبط نتائج »مايكروسوفت« بشكل وثيق 
مببيعات أجهزة الكمبيوتر التي زادت في الربع 
املالي األول نحو 2% بع���د انخفاض على مدى 

فصلني متتالني.
وارتفع سهم »مايكروسوفت« 9% أو 2.46 دوالر 

إلى 29.05 في بداية معامالت »ناسداك«.

واشنطن تفرض تخفيض رواتب مسؤولي شركات
القطاع الخاص الحاصلة على مساعدات

خطة خفض الرواتب المرتفعة بالشركات األميركية
واشنطن ا.ف.پ: في ما يلي توصيات 
ــب  ــض الروات ــة خلف ــة األميركي احلكوم
ــركات التي استفادت من  املرتفعة في الش
ــاعدات احلكومية  احلصة األكبر من املس
ــمل  ــا من االزمة االقتصادية. تش إلنقاذه
ــركات  ــا في الش ــى 25 راتب ــة اعل اخلط
ــاعدة استثنائية«  ــبع التي تلقت »مس الس
ــون الصادر في  ــن الدولة مبوجب القان م
ــاذ النظام  ــر 2008 النق ــث من اكتوب الثال
ــني »ايه آي جي«  ــركة التأم املالي، وهي ش
ــروب« و»بنك اوف  ــيتي غ ومصرفا »س

اميركا« وشركتا اخلدمات املالية »كرايسلر 
ــي« وشركتا  ــال« و»جي ام ايه س فايننش
و»جنرال  ــلر«  »كرايس السيارات  تصنيع 
ــات دفع الرواتب  موتورز«. اصالح سياس
لربط املكافآت بزيادة قيمة الشركات على 
ــتقرار املالي: رفض  ــد واالس املدى البعي
ــاس االداء على  العالوات النقدية على اس
ــر في رواتب  ــدى القصير. خفض كبي امل
ــبة  االدارة: خفض املكافآت االجمالية بنس
ــر من %90،  ــآت النقدية بأكث 50%، واملكاف
ــنويا  ــقف 500 الف دوالر س وحتديد س

للمكافآت الكثر من 90% من املوظفني، مع 
استثناءات ترمي الى »احلفاظ على املواهب 

وحماية مصلحة املكلفني«.
ــع الرواتب  ــة دف ــى الزامي ــاء عل االبق
باالسهم على املدى الطويل: ايداع االسهم 
في حساب مجمد والسماح ببيعها لطرف 
ــام 2011 )او قبل هذا  ــث اعتبارا من الع ثال
ــركة الديون  ــددت الش التاريخ في حال س
ــة ربط  ــة(. إلزامي ــا للدول ــة عليه املترتب
ــمية اهداف محددة  املكافآت باهداف: تس

مسبقا ينبغي بلوغها قبل دفع االسهم.

س����يتوجب عليها تخفيض مجموع رواتب مسؤوليها ال� 
25 الذين يتقاضون أعلى الرواتب بنسبة 50% اعتبارا من 

نوفمبر.
وتفرض هذه التوصيات التي قد تطاول في مرحلة أولى 

175 شخصا، تخفيض الرواتب التي يتقاضاها املسؤولون 
نقدا بنسبة 90%، بالتزامن مع منح اسهم للموظفني.

ولن يكون من املمكن ملس����ؤولي الشركات املعنية بيع 
االس����هم التي يحصلون عليها قبل عدة س����نوات من اجل 

ضمان ادارة ناجعة للشركات على املدى البعيد.
وقال فاينبرغ انه اخذ علما ب� »استياء« األميركيني عند 
مس����اعدة هذه الشركات إلنقاذها من اإلفالس، موضحا انه 

لن تكون هناك »مكافآت تلقائية« ملوظفيها.
وتشمل صالحيات فاينبرغ شركتي كرايسلر وجنرال 
موتورز للسيارات وشركتي اخلدمات املالية جي ام ايه سي 
وكرايسلر فايننشال ومصرفي سيتي غروب وبنك اميركا 
وشركة التأمني ايه آي جي. والتنظيمات التي يصدرها ليست 
ثابتة بل مؤقتة إذ ان الشركات املعنية تخضع لها طاملا انها 
مدينة للدولة. وقد أعلنت السلطات عزمها على التخلي عن 

مساهمتها في هذا الشركات في أسرع وقت ممكن.
غير ان اوباما اعتبر رغم ذلك ان فاينبرغ »اجتاز مرحلة 
مهمة«. من جهته، أشار فاينبرغ الى ان تفويضه »محدود« 
معبرا عن أمله ان تتبنى هيئات ضبط النظام املالي وجميع 

الشركات االميركية »طوعا« هذه املعايير. 

طرحته  الذي   7 ـ  ويـندوز  التشـغـيل  برنـامج 
مايكروسوفت حديثا والذي تريد من ورائه كسب 
الـزبـائن الـذين خـسرتهم بعد طرحها لبرنامج 
ڤيـستا، ومـن المتوقع ان يكون البرنامج الجديد 
أهم منتج تطرحه مايكروسوفت في األسواق منذ 

اكثر من 10 سنوات.

ل����ن��دن � رويترز: أظهرت بيانات رس���مية ان االق��تصاد ال����بري��طاني انكمش في الربع الثالث 
هذا العام مبددا اآلمال في انتهاء التراجع ومسجال فترة كساد قياسية.

وق�����ال مكتب االحصاءات الوطني إن الن���اجت احمللي االجمالي انخفض 0.4% في الفترة من يوليو 
إلى س���بتمبر رغم توقعات محللني بأن يرتفع 0.2% ما يعني أن االقتصاد انكمش لس���ادس ربع على 

التوالي ألول مرة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1955.

طوكيو � رويترز: ارتفعت اسعار العقود اآلجلة للنفط اخلام األميركي امس فوق 81 دوالرا للبرميل وقد 
القت دعما من تراجع الدوالر وصعود األسهم األميركية.

وارتفع سعر عقود النفط األميركي اخلفيف لتسليم ديسمبر في التعامالت االلكترونية لبورصة ناميكس 
20 سنتا الى 81.39 دوالرا للبرميل. وسجل اخلام األميركي اخلفيف لعقود ديسمبر عند التسوية في بورصة 

نيويورك التجارية )ناميكس( يوم اخلميس 81.19 دوالرا للبرميل منخفضا 0.18 دوالر.
ج����اء هبوط يوم اخلميس بعد ان دفعت زيادة في طلبات إعانات البطالة اجلديدة في الواليات املتحدة 

املستثمرين إلى السعي الى مالذات استثمارية أكثر امانا.

أوسلو � رويترز: قال رئيس صندوق النقد الدولي 
دومينيك ستراوس كان إن انتعاش االقتصاد العاملي 
قد يبدأ هذا العام بدال م����ن النصف األول من 2010 

حسبما تشير توقعات الصندوق الراهنة.
وقال س����تراوس كان خالل كلم����ة في العاصمة 
النرويجي����ة: »قد يبدأ قبل النص����ف األول من عام 
2010.. في أواخر 2009«. وأضاف أن أحدث توقعات 
الصندوق تظهر أن النمو العاملي قد يبلغ 3% في العام 
املقبل بعد انكماش بنسبة 1% في 2009. وقال »نرى 
اآلن بداية النهاية لألزمة«. لكنه كرر أنه ينبغي أال 
تسحب احلكومات إجراءات التحفيز املالي بسرعة 
أكب����ر من الالزم قد تؤدي إل����ى عودة الركود. وقال 
إن م����ن الطبيعي أن تواصل البطال����ة النمو لنحو 
ع����ام بعد بدء االنتعاش وه����ي فترة ينبغي خاللها 
للدول االمتناع عن تقليص سياسات التيسير النقدي 

واملالي االس����تثنائية فيما يشار إليه باستراتيجية 
»اخلروج«. وأضاف ستراوس كان »ال ميكننا القول 
إننا خرجنا من األزمة قبل أن نعرف ذروة البطالة... 
علينا الس����ير ال الهرولة باجتاه املخرج«. وتابع ان 
إقراض صندوق النقد الدولي هذا العام سيزيد عن 
أربعة أمثال العام السابق نظرا ألن ذلك يساعد الدول 
على مواجهة األزمة العاملية. وقال س����تراوس كان 
إن مجموعة العش����رين التي تضم أكبر 20 اقتصادا 
في العالم � والتي تصدرت جهود تنس����يق سياسة 
انعاش االقتصاد العاملي سيكون تأثيرها أوسع إذا 
ضم����ت بضع دول أخرى. وق����ال للصحافيني عقب 

كلمته »ميكننا إضافة دولتني أو ثالث«.
ولم يح����دد دولة باالس����م لكنه ق����ال إن الدول 
االس����كندنافية على سبيل املثال ليس لها ممثل في 

مجموعة العشرين.

االقتصاد البريطاني ينكمش للربع السادس على التوالي

 النفط األميركي فوق 81 دوالرًا

ستراوس: بوادر نهاية األزمة العالمية
 أواخر العام الحالي

بن برنانكي

واشنطن � أ.ف.پ: فرضت السلطات االميركية مجموعة 
من القيود على رواتب القطاع املصرفي وعلى الش����ركات 
الكب����رى التي أنقذتها الدولة اخيرا من االفالس، األمر الذي 

يعتبر استثنائيا في بلد املبادرة احلرة.
وصدر القرار األش����د وطأة عن االحتياط����ي الفيدرالي 
االميرك����ي )البنك املركزي( ب����ن برنانكي الذي فرض على 
املصارف مراجعة سياسة املكافآت بحيث »ال تقوض« سالمتها 

املالية وصحة أوضاعها.
وهذا القرار ليس سوى بداية عملية اعتبرت ضرورية 
لتصحيح أوضاع النظام املالي طبقا لاللتزامات التي قطعتها 
الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين لدى اجتماعها 
الش����هر املاضي. وبعدما قابلت الوالي����ات املتحدة بتحفظ 
االقتراح����ات األوروبية القاضية باحلد م����ن املكافآت التي 
متنحها املصارف، تب����دو اآلن مصممة على ان تكون قدوة 
بعدما اعترفت بحصتها الكبرى من املس����ؤولية في اندالع 
األزمة املالية. ولفت االحتياطي الفيدرالي الى ان »ممارسات 
القطاع املال����ي على صعيد املكافآت كان واحدا من العوامل 

الكثيرة التي ساهمت في األزمة«.
وحض املصارف على الشروع فورا مبراجعة سياستها 

في هذا املجال دون انتظار صدور 
املذكرة التي يأمل في تبنيها بشكل 
سريع، وإال تعرضت هذه املصارف 

لعقوبات.
ام����ا الش����ق الثاني م����ن حملة 
الرواتب  السلطات االميركية على 
واملكاف����آت، فصدر ع����ن احلكومة 
الفيدرالية التي قررت فرض تخفيض 
قوي في رواتب مسؤولي الشركات 
السبع التي حصلت على اكبر قدر 
من املساعدات من الدولة منذ 2008 
وصلت الى حد اقرب الى التأميم، 

وذلك اعتبارا من الشهر املقبل.
وجاء في »التوصيات النهائية« 
الصادرة عن كينيث فاينبرغ الذي 
كلفه الرئيس باراك اوباما مبراقبة 
الروات����ب في هذه الش����ركات، انه 


