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ازدياد صعوبة حصول الشركات 
األلمانية على قروض من البنوك 

ازدياد  ألمانية  شركة   4000 بين  للرأي  استطالع  أظهر   [
صعوبة حصول الشركات في ألمانيا على قروض من البنوك 

بسبب تداعيات أزمة أسواق المال العالمية.
في  )الجمعة(  أمس  االقتصادية  لألبحاث  إيفو  معهد  وذكر 
مدينة ميونيخ أن نحو ثلث الشركات المستطلع رأيها انتقدت 

بشدة ازدياد تحفظ البنوك األلمانية في منح القروض.
وقال رئيس المعهد هانز فيرنر سين: »لقد اشتكت الشركات 
الكبيرة على وجه الخصوص من تشديد قواعد منح القروض 
الشركات  بين  الشكوى  »نسبة  أن  وأضــاف  البنوك«  قبل  من 

الكبيرة ارتفعت إلى 40 في المئة«.
بأنه  الموقف  وصف  المعهد  رئيس  رفض  ذلك  رغم  وعلى 
»لعقبة  ارتفاع  بمثابة  واعتبرها  القروض«  منح  في  ــة  »أزم

منح القروض«.

مجلس الشيوخ األلماني 
يقر حزمة التحفيز االقتصادي

] أقر مجلس الشيوخ األلماني أمس )الجمعة( حزمة إجراءات 
ذلك  ويمهد  أوروب���ا.  في  اقتصاد  أكبر  لتعزيز  مزمعة  حكومية 
كانون  يناير/  أول  في  اإلج���راءات  أغلب  تنفيذ  ب��دء  أم��ام  الطريق 

الثاني.
 39.64( ي��ورو  مليار   31 تكلف  الحزمة  إن  الحكومة  وتقول 

مليار دوالر( على مدى عامين.
الخطة  ميركل  انجيال  األلمانية  المستشارة  حكومة  وأع��دت 
الحرب  منذ  ركود  أسوأ  تواجه  ربما  ألمانيا  بأن  لتوقعات  استجابة 

العالمية الثانية بسبب األزمة المالية العالمية.
األلمانية  الواليات  مع  خالف  في  االتحادية  الحكومة  ودخلت 
ال� 16 بشأن تفاصيل تمويل الحزمة وهو ما هدد بتأجيل الموافقة 
اللحظات  ف��ي  ات��ف��اق  إل��ى  توصال  الطرفين  لكن  اإلج����راءات  على 

األخيرة.
أقر  االق��ت��ص��ادي  التباطؤ  آث���ار  لتخفيف  أخ���رى  خ��ط��وة  وف��ي 
الضرائب  لخفض  خططًا  سابق  وقت  في  األلماني  النواب  مجلس 
 3 إلى  البطالة-  من  التأمين  لتمويل  تستخدم  -التي  األجور  على 
في   3.3 عن  ب��داًل   2009 بداية  من  المرتب  إجمالي  من  المئة  في 

المئة.
الذي  القانون  على  األلماني  الرئيس  يوقع  أن  يتعين  والي��زال 
لكن  االقتصادي  التحفيز  حزمة  في  الرئيسية  اإلجراءات  يتضمن 

هذا إجراء شكلي.

براون يحث البنوك على نقل تخفيضات 
الفائدة إلى أصحاب المساكن

البنوك  بــراون  غــوردون  البريطاني  ــوزراء  ال رئيس  حث   [
أجراها  التي  الفائدة  تخفيضات  تمرير  على  )الجمعة(  أمس 

بنك انجلترا المركزي إلى أصحاب المساكن.
سعر  لخفض  خطوات  ستتخذ  حكومته  »إن  بــراون:  وقال 

اإلقراض بين البنوك«.
ـــي«،  ـــي.ف ـــي.إم.ت »ج تــلــفــزيــون  لشبكة  ــــراون  ب ــــاف  وأض
بين  ــدة  ــائ ــف ال ــار  ــع أس خــفــض  لــمــحــاولــة  إجـــــراءات  »سنتخذ 
أسعار  تخفيضات  تمرر  أن  حقًا  البنوك  على  ويجب  البنوك... 

الفائدة... وسنتحدث إلى البنوك ثانية«.
وخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة إلى 
أمس  يوم   1951 العام  منذ  لها  مستويات  أدنــى  المئة  في   2

األول.  

ارتفاع احتياطي النقد األجنبي 
لليابان إلى أكثر من تريليون دوالر 

وص��ول  )ال��ج��م��ع��ة(  أم��س  اليابانية  المالية  وزارة  أعلنت   [
احتياطي النقد األجنبي لليابان إلى أكثر من تريليون دوالر بنهاية 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للمرة األولى منذ 4 أشهر بفضل 

زيادة قيمة سندات الخزانة األميركية.
الماضي  الشهر  نهاية  في  لليابان  األجنبي  النقد  احتياطي  بلغ 
أكتوبر/  عن  دوالر  مليار   25.14 قدرها  بزيادة  دوالر  تريليون 

تشرين األول الماضي.
العالم  في  األجنبي  النقد  من  احتياطي  أكبر  ثاني  اليابان  تمتلك 
بعد الصين. ساعدت الزيادة في أسعار سندات الخزانة األميركية 
المقومة  األصول  قيمة  انخفاض  عن  الناجم  النقص  تعويض  في 
أمام  الموحدة  األوروبية  العملة  قيمة  تراجع  خلفية  على  باليورو 

العمالت الرئيسية األخرى.
المالية  األوراق  من  لليابان  األجنبي  النقد  احتياطي  يتكون 
لدى  اليابان  واحتياطي  األجنبية  بالعمالت  وال��ودائ��ع  األجنبية 

صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة لديه والذهب.

تراجع األسهم اليابانية في ختام 
التعامالت ببورصة طوكيو

في  )الجمعة(  أمــس  تعامالت  اليابانية  األسهم  أنهت   [
على  للغاية  طفيف  بتراجع  المالية  لألوراق  طوكيو  بورصة 
األميركية  العمل  سوق  ــاع  أوض تدهور  من  المخاوف  خلفية 
بنسبة  أي  نقطة   6.73 بمقدار  القياسي  نيكي  مؤشر  تراجع 

0.08 في المئة تقريبًا ليصل7919.51 نقطة.
الممتازة  لألسهم  توبكس  مؤشر  تراجع  نفسه  الوقت  في 
في طوكيو اليوم بمقدار 2.86 نقطة أي بنسبة  0.36 في المئة 

إلى 786.02 نقطة.
في  وسجل  الين  أمــام  ــدوالر  ال تراجع  العملة  ــواق  أس وفــي 
 -  92.79 مقابل  يــن   -92.50  92.45 الظهيرة  تعامالت 

92.80 ين أمس األول.
 -  1.2757 مسجاًل  ـــدوالر  ال ــام  أم الــيــورو  ارتــفــع  حين  فــي 

1.2762 دوالر مقابل 1.2653 - 1.2655 دوالر أمس األول.

وفاة رئيس بنك يوليوس بير 
ثالث أكبر بنوك سويسرا 

بيان  في  سويسرا  بنوك  أكبر  ثالث  بير  يوليوس  بنك  أك��د   [
األربعاء/ ليلة  فيدمر  ألكس  البنك  رئيس  وفاة  )الجمعة(  أمس  له 

الخميس عن عمر يناهز االثنين وخمسين عاما.
المفاجئة  ال��وف��اة  أسباب  ح��ول  تفاصيل  أي  البيان  يذكر  ول��م 
واكتفى المتحدث جان بيلنسكي بالقول إن البنك قرر عدم التحدث 

عن مالبسات الوفاة مراعاة لخصوصيات رئيس البنك الراحل.
النهاية  ه��ذه  بين  ع��الق��ة  ت��وج��د  ال  أن��ه  على  بيلنسكي  أك��د  كما 

المأساوية لفيدمر وبين ظروف عمله كرئيس للبنك.
يذكر أن خبر وفاة فيدمر أثار تكهنات داخل الدوائر المصرفية 
سيواجهها  محتملة  مشاكل  ب��ح��دوث  السويسرية  وال��ب��ورص��ة 
نشاط  شعلة  حياته  آخر  حتى  كان  الذي  فيدمر  رحيل  بسبب  البنك 
أكبر  بين  الثالثة  المرتبة  يحتل  ال��ذي  البنك  ه��ذا  شئون  إدارة  في 

البنوك السويسرية.

10 رياالت سعر كيس األسمنت أحد شروط التصدير

السعودية تعتزم استئناف تصدير األسمنت والحديد

والصناعة  التجارة  وزارة  واعتبرت 
 200 ــر  ــع ــس ب األســـمـــنـــت  ـــن  ط بــيــع  أن 
ورقــة  هــو  للكيس  ـــاالت  ري  10 أي  ريـــال 
األسمنت  شــركــات  تمكن  الــتــي  الــعــبــور 
أن  فعليًا  يعني  مــا  ــو  وه التصدير،  مــن 
بعد  إال  بالتصدير  تفكر  لــن  الــشــركــات 
السعودية  ــواق  أس في  فائض  حصول 
من  أقــل  إلــى  األسعار  وتهاوت  المحلية 

رياالت.  10
خسائر  األسمنت  مصانع  وتكبدت 
ــب مــنــع  ــب ــس ــا الــمــالــيــة ب ــه ــج ــائ ــت فـــي ن
انتاج  إن  ــاج.  ــت االن وتــكــدس  التصدير، 
سنويًا،  طن  مليون   46 يبلغ  المصانع 
ـــوق الـــســـعـــودي ال  ـــس ــا حـــاجـــة ال ــم ــن ــي ب
تصدير  ومنع  مليونًا،   »28« تتجاوز 
شركات  ــدى  ل خسائر  ــى  إل أدى  الباقي 

األسمنت.
الــريــاض  ــدة  ــري ج نقلته  ــا  م وحــســب 
ـــارة  ـــج ـــت ال وزارة  أن  الــــســــعــــوديــــة، 
التصدير  رخـــص  ستمنح  الــســعــوديــة 
سد  من  التأكد  التالية:  الضوابط  وفق 
وكفاية  الــمــحــلــي  ــوق  ــس ال احــتــيــاجــات 
مخزون  ــود  وج مــن  التأكد  الــمــعــروض، 
عن  يــقــل  ال  األســمــنــت  ــن  م اســتــراتــيــجــي 
لكل  الــســنــوي  ــاج  ــت اإلن ــن  م المئة  ــي  ف  8
المملكة  استهالك  يعادل  ما  وهو  مصنع 
في  الوطني  االحتياج  لسد  شهر  لمدة 
عدم  من  التأكد  الطارئ،  النقص  فترات 
على  سواء  المنتجين  بين  تواطؤ  وجود 
الجغرافي  التوزيع  أو  السعري  أساس 
الشريفة،  المنافسة  ــع  م يتنافى  بــمــا 
استقرار األسعار في السوق المحلي وأن 
لإلسمنت  بالنسبة  البيع  سعر  يكون 
 10 أو  للطن  ريال   200 المصنع  تسليم 
يكون  أن  ــى،  ــل أع كــحــد  للكيس  ريــــاالت 
فقط،  المصانع  على  مقصوراً  التصدير 

ومختومة  موقعة  الرخصة  تــكــون  أن 
التجارة  وزارة  في  المختصة  الجهة  من 

والصناعة. 
سعر  الـــوزارة  تــحــدد  لــم  المقابل  فــي 
تاركة  المحلي  السوق  في  الحديد  بيع 
ــرض والــطــلــب،  ــع ــل ال ــوام ــع ـــر ل هـــذا األم
تدخلت  األسمنت  شركات  حسب  لكنها 
الصناعات  من  غيره  دون  أســعــاره  في 
عالمة  خلق  ما  وهو  األخرى  السعودية 
التي  األسمنت  شــركــات  ــدى  ل استفهام 
بهذه  التصدير  ــودة  ع يكون  أن  رفضت 
سوف  تعبيرهم  حسب  التي  الطريقة 

ضخمة.  خسائر  تكبدهم 
األسمنت  شركات  طالبت  جهتها  من 
عن  تتخلى  أن  ــة  ــودي ــع ــس ال الــحــكــومــة 
ــت ،  ــن ــم ــإلس ــرة مـــحـــددة ل ــي ــع ــس وضـــع ت
من  يتم  أن  يجب  األمر  هذا  أن  إلى  مشيرة 
»التأمينات  الحكومة  صناديق  خــالل 
ــدوق االســتــثــمــارات  ــن االجــتــمــاعــيــة وص
التقاعد  مــعــاشــات  ــدوق  ــن وص الــعــامــة 
من  ــة  ــئ ــم ال فـــي   50 ــو  ــح ن تــمــتــلــك  الــتــي 
من  ــت،  ــن ــم األس ــات  ــرك ش أمـــوال  رؤوس 
تلك  إدارة  مجالس  فــي  ــا  ــوده وج ــالل  خ
يرون  التي  التسعيرة  بوضع  الشركات 
هناك  كــان  إن  ــة  أزم تحل  أو  عــادلــة  أنها 
زيادة  أو  نقص  عن  ناتجة  البلد  في  أزمة 

األسمنت.  أسعار 
المدير  عــن  الــريــاض  جــريــدة  ونقلت 
جهاد  الــيــمــامــة  إســمــنــت  لــشــركــة  ــام  ــع ال
الــتــجــارة  مــبــادئ  »إن  قــولــه:  ــد  ــي ــرش ال
أحد  السعودية  تعتبر  التي  العالمية 
التدخل  من  الحكومات  تمنع  أعضائها 
يــحــددهــا  األخــيــرة  إن  ــل  ب األســعــار  ــي  ف

والطلب«.  العرض  خالل  من  السوق 
ــات  ــرك ـــن اســـتـــهـــداف ش ـــاءل ع ـــس وت

تغير  لــم  أنها  مــن  الــرغــم  على  األسمنت 
سعر  يزد  لم  حيث  30عامًا  منذ  أسعارها 
كحد  ريااًل   -13  12.5 عن  المصنع  بيع 

أقصى. 
وقف  من  الرغم  على  الرشيد  وتابع 
األسمنت  في  فائض  ــود  ووج التصدير 
يطرأ  ولــم  هي  كما  ــزال  ت ال  األســعــار  فــإن 
المحلي  ــوق  ــس ال ــي  ف تغيير  أي  عليها 
بيع  أو  الـــجـــاهـــزة  ــة  ــان ــرس ــخ ال ــــواء  س
الوقت  في  تباع  التي  األسمنت  أكياس 
الواحد،  للكيس  ريااًل   14 بسعر  الحالي 
التجارة  وزارة  تدخالت  أن  إلــى  مشيراً 
ــي ال  ــت ــات ال ــرك ــش ـــرت عــلــى ربــحــيــة ال أث
من  ــل  ــأق ب منتجاتها  تــقــديــم  لــهــا  يمكن 

التكلفة.  سعر 
هيأت  الــحــكــومــة  إن  ــد  ــي ــرش ال وقـــال 
للتنافس  للشركات  المناسبة  البيئة 
ــص الــخــاصــة  ــي ــراخ ــت ــن خـــالل مــنــح ال م
التنافس  هذا  أن  إلى  مشيراً  باألسمنت، 

ســاهــم فـــي تــجــنــيــب الـــســـوق الــمــحــلــي 
ــزون  ــخ ــم ــروض وال ــع ــم ــــات نــقــص ال أزم

سواء.  حد  على 
لشركة  الــعــام  المدير  يعترض  ــم  ول
للكيس  ــاالت  ري  10 سعر  على  اليمامة 
السوق  يكون  أن  طالب  لكنه  ــد،  ــواح ال
من  ـــو  وه ــات  ــرك ــش ال بــيــن  الــفــيــصــل  هــو 
الخاسرة،  أو  الرابحة  الشركات  يحدد 
مــالك  اجــتــمــاعــات  ــون  ــك ت ان  مــســتــبــعــداً 
ــل  ــت مـــن أج ــن ــم تــنــفــيــذي شـــركـــات األس

المؤامرة. 
التصدير  منع  ــرار  ق إن  الرشيد  ــد  وأك
من  تــعــتــبــر  كــانــت  الــتــي  ـــــدول  ال ــل  ــع ج
ــات األســمــنــت  ــرك ــش األســــواق الــمــهــمــة ل
الفائض  تصدر  كانت  التي  السعودية 
عن  ــاء  ــن ــغ ــت ــالس ل ــا  ــه ــي إل ــا  ــه ــاج ــت إن ـــن  م
ألســـواق  ــه  ــوج ــت وال المحلي  األســمــنــت 
مــصــانــع  ــا  ــه ل ـــأت  ـــش أن أنـــهـــا  أو  أخـــــرى 

بها.  خاصة 

خسائر  األسمنت  شــركــات  وتكبدت 
تشكل  ريال  مليون   300 نحو  إلى  تصل 
السعودية  الــشــركــات  تحققها  ــا  ــاح أرب
واستغالل  النسبة  الــمــيــزة  مــن  تعتبر 
مشيراً  المملكة،  في  تتوفر  التي  الطاقة 
تأثرت  الــســعــوديــة  الــصــادرات  أن  ــى  إل
يعتبر  والــذي  التصدير  منع  بعد  كثيراً 

السعودية.  الصادرات  أهم  من 
الشمال  أسمنت  مصنع  أن  إلى  يشار 
بسعر  األسمنت  مــن  إنتاجه  يبيع  ــدأ  ب
مــتــأثــراً  الـــواحـــد،  للكيس  ريــــاالت   8.5
ــة مــنــع تــصــديــر األســمــنــت وكــانــت  ــأزم ب
ــع  ــن ــص ــم ــــــدوى إنــــشــــاء ال ــــــــات ج دراس
العراقي  للسوق  التصدير  على  تعتمد 
ـــواق  ـــرب األس واألردنـــــي بــاعــتــبــارهــا أق
السوق  في  الطلب  لمحدودية  نظراً  إليه 
فائض  ووجود  األسمنت  على  الشمالي 
التي  المنطقة  حــاجــة  ــن  ع يــزيــد  ــاج  ــت إن

اسمنت.  مصانع   3 نحو  بها  يوجد 

خصصتا 20 مليار دوالر

الصين وأميركا تتعهدان بدعم التجارة في ظل األزمة االقتصادية
§ بكين - ا ف ب

الجمعة  المتحدة  والــواليــات  الصين  تعهدت   [
دوالر  مليار   20 تخصيص  خــالل  من  التجارة  بدعم 
األزمــة  ظل  في  حمائية  ـــراءات  إج أي  ورفضتا  لذلك 
رفيعة  محادثات  آخــر  خــالل  الراهنة،  االقتصادية 
ــة  والي انــتــهــاء  قبل  البلدين  بين  تــجــري  المستوى 

جورج بوش.
بولسون  هــنــري  األمــيــركــي  الــخــزانــة  وزيـــر  وقـــال 
االقتصادي  »الحوار  من  الخامسة  الــدورة  ختام  في 
تزداد  الحمائية  الميول  »إن  الثنائي:  االستراتيجي« 
في حقبات التباطؤ )...( لقد كررنا التزامنا بمكافحة 
تــجــارة  قــيــام  شعبينا  مصلحة  ــن  م ألن  الحمائية 

واستثمارات مفتوحة«.
في  التجارية  المبادالت  لتسهيل  منهما  وسعيا 
ظل األزمة المالية الحالية، قررت بكين وواشنطن أن 
والتصدير  باالستيراد  المعنيان  مصرفاهما  يرصد 
 20 ــدره  ق التجارية  االعــتــمــادات  من  إضافيًا  مبلغًا 
مليار دوالر تؤمن المؤسسة األميركية 12 ملياراً منها 
حركة  دعم  بهدف  مليارات،   8 الصينية  والمؤسسة 

التصدير إلى األسواق الناشئة.
والصين  المتحدة  ــات  ــوالي ال إن  بولسون  وقــال 
إجمالي  تمويل  إلى  الجهود  هذه  »تؤدي  أن  تتوقعان 
إذ  السنة«  في  دوالر  مليار   38 إلــى  يصل  للصادرات 

ستشجع على خطوات مماثلة.
تدعم  الجديدة  اإلجــراءات  هذه  أن  الطرفان  ويرى 

أزمــة  أن  الخزانة  وزارة  وأوضــحــت  العالمي  النمو 
ــوري  ف بشكل  »تعيق  أن  يمكن  الــتــجــاري  التمويل 
ــالل خفض  ــن خ ــادي والــتــوظــيــف م ــص ــت ــاج االق ــت اإلن
التجهيز  لسلع  التمويل  من  والحد  التجاري  التدفق 

الضرورية لنمو االقتصاد العالمي«.
وفي سياق المساعي لتحرير المبادالت التجارية، 
استمرت  التي  اجتماعاتهما  خالل  مراراً  الطرفان  دعا 
إطار  في  الدوحة  مفاوضات  دورة  إنهاء  إلى  يومين 

منظمة التجارة العالمية.
كيشان:  وانغ  الصيني  الوزراء  رئيس  نائب  وقال 

أمر  وعــادل  مفتوح  تعددي  تجاري  نظام  قيام  »إن 
يشجع التنمية السليمة لالقتصاد العالمي وسيكون 

في مصلحة الجميع«.
بولسون:  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خالل  وقال 
علينا  الحالية،  التحديات  مواجهة  في  بأنه  »نعتقد 
استئناف  على  ونشجع  للحمائية  بحزم  نتصدى  أن 
سريع لمفاوضات الدوحة«، فيما تمنى وزير الخزانة 

تحقيق »تقدم كبير قبل نهاية هذه السنة«.
دورة  إطـــار  ــي  ف األخـــيـــرة  ــات  ــاوض ــف ــم ال ــت  ــه ــت وان
منتصف  ــي  وف فشل  ــى  إل تموز  يوليو/  في  الــدوحــة 

الــدول  مجموعة  دعــت  الــثــانــي،  تشرين  نوفمبر/ 
قبل  إنــجــازهــا  ــى  إل والمتطورة  الناشئة  العشرين 

نهاية 2008.
تصدرت  العالمية  االقتصادية  األزمــة  كانت  وإن 
الطرفين  أن  إال  واالستراتيجي،  االقتصادي  الحوار 
العملة  صرف  سعر  مثل  ثنائية  مسائل  أيضًا  بحثا 
اتفاقات  ــا  ــع ووق ــــدوالر،  ال على  والســيــمــا  الصينية 
شراكة في مجال البيئة والطاقة النظيفة واتفقا على 
المالي  نظامها  لفتح  جديدة  إجراءات  الصين  اعتماد 
الصين  في  العاملة  األجنبية  للمصارف  السماح  مثل 

من الوصول إلى سوق السندات بين المصارف.
غير أن االجتماعات انتهت من دون أن يعرف ما إذا 
وهو  بوش  جورج  الرئيسان  بدأه  الذي  الحوار  كان 
الرئيس  تسلم  مع  سيستمر   2006 العام  جينتاو 
لم  وهــو  السلطة،  أوباما  ــاراك  ب المنتخب  األميركي 

يعلن حتى اآلن موقفًا بشأن مواصلته.
وقال وانغ كيشان: »نأمل في مواصلة حوار عملي 

وصادق مع اإلدارة الجديدة في الواليات المتحدة«.
الثالثين  السنوات  خالل  تمكنا  البلدين  »إن  وقال: 
بين  الدبلوماسية  العالقات  إقــامــة  منذ  الماضية 
تالقي  ــادة  زي من   )...( المتحدة  ــات  ــوالي وال الصين 

المصالح بينهما وأصبحا مترابطين«.
الصينية  »العالقات  أن  بولسون  أكــد  جهته  من 
بالنسبة  ــة  ــي ــم األه ــة  ــاي غ فـــي  ســتــبــقــى  ــة  ــي ــرك ــي األم

القتصادينا ولالقتصاد العالمي«.

الصين وأميركا ترفضان اإلجراءات الحمائية       )رويترز(

مصانع األسمنت تكبدت خسائر بسبب منع التصدير

 § المنامة - المحرر االقتصادي

المملكة  في  والصناعة  التجارة  وزارة  أن  صحافية  تقارير  ذكرت   [
العربية السعودية تنتظر الموافقة على قرار يقضي باستئناف التصدير 
يكون  أن  مشترطة  البناء،  ومواد  للتصدير  والحديد  األسمنت  لشركات 

السماح محصورًا على الشركات نفسها. 

االقتصاد األميركي يفقد 533 ألف وظيفة في نوفمبر
§  واشنطن - رويترز

العمل  أرب��اب  خفض  )الجمعة(  أم��س  حكومية  بيانات  أظهرت   [
وه��و  ال��ث��ان��ي  ت��ش��ري��ن  ن��وف��م��ب��ر/  ف��ي  وظ��ي��ف��ة  أل��ف   533 األم��ي��رك��ي��ي��ن 
تحت  األميركية  العمل  سوق  رزوح  مع  عامًا   34 مدى  على  أداء  أضعف 

المتفاقم. الركود  عبء  وطأة 
في   6.7 إلى  ارتفع  البطالة  معدل  إن  األميركية  العمل  وزارة  وقالت 
مقارنة  وذلك   1993 عام  منذ  له  قراءة  أعلى  في  الماضي  الشهر   المئة 
واسعة  خسائر  إث��ر  األول  تشرين  أك��ت��وب��ر/  ف��ي  المئة  ف��ي   6.5 م��ع 

بالبالد. الرئيسية  الصناعة  قطاعات  مختلف  في  النطاق 
كانون  ديسمبر/  منذ  األعنف  هي  نوفمبر  في  الوظائف  وخسائر 
بكثير  أس��وأ  ج��اءت  وق��د  وظيفة  أل��ف   602 ض��اع  عندما   1974 األول 
بخفض  تكهنوا  والذين  آراءهم  رويترز  استطلعت  محللين  توقعات  من 

وظيفة. ألف   340
استقطاع  لتظهر  أكتوبر  في  الوظائف  خسائر  تعديل  أيضًا  وجرى 
جرى  حين  في  السابق  التقرير  في  ألفًا   240 من  بداًل  وظيفة  ألف   320

ألفًا.  284 من  آالف   403 إلى  أيلول  سبتمبر/  خسائر  تعديل 
وأكتوبر  سبتمبر  في  إضافية  وظيفة  ألف   199 فقدان  هذا  ويعني 
غير  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ي  ال��خ��ف��ض  إج��م��ال��ي  وأن  ال��س��اب��ق��ة  ال��ت��ق��دي��رات  ع��ن 
 1.256 يبلغ  األخيرة  الثالثة  األشهر  عن  المتحدة  بالواليات  الزراعية 

العام. مطلع  منذ  مليونين  ونحو  مليون 
نوفمبر  في  وظيفة  ألف   370 وحدها  الخدمات  قطاعات  وخفضت 

السابق. الشهر  وظيفة  ألف   153 خسارة  أعقاب  في 
 33.5 إل��ى  تراجع  العمل  أسبوع  إن  العمل  ب��وزارة  مسئول  وق��ال 

.1964 عام  البيانات  رصد  بدء  منذ  األقصر  وهو  ساعة 
إجراءات  اتخاذ  إلى  أوباما  باراك  المنتخب  األميركي  الرئيس  ودعا 

االقتصاد،  وتحفيز  عمل  إيجاد  على  األميركيين  لمساعدة  »عاجلة« 
وذلك إثر نشر أرقام مقلقة أظهرت ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها 

عامًا.  15 من  أكثر  منذ 
التي  األزم��ة  لهذه  سهاًل  أو  سريعًا  عالج  »ال  بيان  في  أوباما  وق��ال 
يبدأ  أن  قبل  ش��ك  وال  ال��وض��ع  سيفاقم  وه��ذا  ع��دة،  س��ن��وات  منذ  نمت 

. » لتحسن با
إلعادة  عاجل  وبشكل  بتصميم  للتحرك  الوقت  حان  »لكن  وأضاف 

اقتصادنا«. وتنشيط  العمل  إلى  الناس 
الشهر  ف��ق��دت  ال��ت��ي  وظيفة  أل��ف   533 ال���  »إن  أي��ض��ا  أوب��ام��ا  وق���ال 
وتمثل  عامًا،   34 منذ  العمل  قطاع  في  خسائر  أسوأ  تشكل  الماضي، 

نواجهها«. التي  االقتصادية  لألزمة  انعكاس  من  أكثر 
أزم��ة  تمثل  ال��وظ��ائ��ف  ه��ذه  م��ن  وظ��ي��ف��ة  ك��ل  خ��س��ارة  »إن  وأض���اف 

المتحدة«. الواليات  في  ما  مكان  في  لعائلة  شخصية 


