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دوالر  مليار 26 بـ اقتصادها تنعش أستراليا
وكاالت عواصم - §

إلنعاش ــة ــع واس خطة  (الــثــلــثــاء)  أمــس  يــوم  أســتــرالــيــا أطلقت   ]
أميركي)  دوالر مليار ٢٦) أسترالي دوالر ٤٢ مليار قيمتها تبلغ اقتصادها

العالمية. االقتصادية األزمة مواجهة البالد في اقتصاد لدعم
«لن بيان:  في سوان وين  األسترالي، والمالية االقتصاد وزير وقال
وخسارة النمو  خفض إلى يؤدي  الذي العالمي الركود  من بلد أي  يفلت

العالم». أنحاء جميع في ميزاني وعجز وظائف
األسترالي االقتصاد على يؤثر أصبح العالمي «اإلنكماش من أن وحذر

سيضعف». الوظائف وقطاع يتباطأ والنمو
للتعليم  مخصصة أسترالي دوالر مليار ٢٨,٨ نحو الخطة وتشمل
لمساعدة  أسترالي دوالر مليار و١٢,٧ التحتية للطرق، واإلسكان والبنى

حكومي. بيان أفاد كما والمتوسطة، الضعيفة المداخيل أصحاب
تحريك األول كانون ديسمبر/ في أعلنت األسترالية الحكومة وكانت

لتنشيط االستهالك. دوالر مليارات ١٠,٤
مليار   ٢٢,٥ يبلغ السنة هذه الموازنة  في  عجزاً استراليا  وتتوقع
فائض عن الماضي أيار مايو/ في تتحدث تقديراتها كانت بينما دوالر،

ملياراً. ٢١,٧ يبلغ
إلى ٠,٧٥  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ الواحد المالية السنة في النمو يتجاوز ولم
 ٢ بين نسبته نموا تتوقع أشهر منذ ثالثة الحكومة بينما كانت المئة في
فسيرتفع في ٢٠٠٩ - ٢٠١٠  معدل البطالة أما و٢,٥ في المئة. المئة في

المئة. في ٧ إلى
من (الثنين) األول أمس يوم راد كيفن األسترالي الوزراء رئيس  وحذر
سيؤديان  الصيني االقتصاد وتباطؤ نمو العالمية االقتصادية األزمة أن
مليار   ٧٥) أسترالي دوالر مليار  ١١٥ يبلغ أستراليا موازنة في عجز الى

المقبلة. األربع السنوات في أميركي) دوالر
المواد على الصيني الطلب تراجع من خصوصًا أستراليا وتعاني

عقداً. استمر ازدهار بعد والفحم، الحديد مثل األولية
انكماش من الماضي األسبوع الدولي  النقد  صندوق حذر جهته، من
أي  يتخذ لم إذا  ٢٠٠٩ في  المئة  في   ٠,٢ بنسبة األسترالي االقتصاد

اجراء.

كمبياالت ُتصدر كاليفورنيا اإلفالس... من باقترابها
دين إثبات كمبياالت إصــدار في العالم في اقتصاد  أكبر ثامن بــدأ
الحالية الموازنة معركة إن إذ (االثنين)؛ األول  أمس الشيكات  من بدال
من دون أموال كافية  الوالية ترك دوالر مليار ٤٢ إلى وصل الذي والعجز

بالتزاماتها. للوفاء
محاولة في عين بالمشرِّ شوارزنيغر أرنولد الوالية حاكم ويجتمع
المالي الموازنة. وحذر المراقب تمرير من الوالية منعت التي األزمة لحل
إذا بنهاية هذا الشهر تمامًا الوالية قد تفلس أن من تشنغ جون في الوالية

حل. إلى التوصل يتم لم
في الوالية عمال من  اآلالف سيبدأ المقبل  الجمعة يوم من واعتبارا 

األجر. مدفوعْي غير إجبارية يومين شهريًا إجازة على الحصول
للمنح تصدر ال الشيكات إن الوالية في المالية اإلدارة مندوب وقال
في االجتماعية والخدمات الوالية  تمنحها  التي الجامعية الدراسية
إصــدار يتم  ولــن كاليفورنيا، في السريعة الطرق ودوريـــة المقاطعة
العجز مع  للتعامل خطة تبنى يتم حتى للوالية ضرائب خصومات

كاليفورنيا. منه تعاني الذي الضخم
عجزاً كاليفورنيا تواجه إذ مالية؛ طــوارئ حال  شوارزنيغر وأعلن
الوالية وتأثرت .٢٠١٠ حزيران  يونيو/ حتى دوالر مليار  ٤٢ إلى يصل
في أسعار انخفاضًا التي شهدت الركود من حال األميركية الكبيرة بشدة

اإليرادات. في وهبوطًا المنازل
تعاني الذي  الشلل  إلى  نظراً سندات إصدار في صعوبة  هناك  أن  كما
أية يرفضون جمهوريون عون مشرِّ أحبط  وقد االئتمان.  ــواق  أس منه
بين الجمع خالل من الفجوة سد إلى الرامية المحاوالت جديدة ضرائب

الضرائب. وزيادة اإلنفاق خفض

ال عمَّ عن و«كرايسلر» تستعدان لالستغناء «جنرال»
ديونهما تبلغ واللتان و»كرايسلر»، موتورز» «جنرال شركتا تستعد
ال  العمَّ من جديدة أعــداد عن لالستغناء دوالر، مليار ١٣,٤ االتحادية
تقارير ذكرت ما بحسب  الركود، من والنجاة  اتحادية بمتطلبات  للوفاء

(االثنين). األول أمس إعالمية
باتحاد مسئولين عن االقتصادية لألنباء «بلومبيرغ» وكالة ونقلت 
بما االتحاد أبلغتا الشركتين إن القول األميركية السيارات صناعة ال عمَّ

به. القيام ينويان
وإثبات للتكاليف الشركتين خفض على االتحادية الحكومة وتصر
مطالبة يجري أو المقبل آذار مارس/ نهاية حتى العمل تستطيعان أنهما

الحكومية. القروض بسداد الشركتين
مصنع أكبر  وهي موتورز»، «جنرال أن «بلومبيرغ» وكالة وذكــرت 
من العمال على المبكر التقاعد تعرض  المتحدة،  الواليات في السيارات

خدمة عشر سنوات. مع مدة األقل على عامًا ٥٠ بلغوا
وصحيفة «بلومبيرغ» لوكالة «كرايسلر»  في مسئولون ــرح وص
على الحوافز  من حزمة تعرض الشركة أن جــورنــال» ستريت «وول 

األول وحتى ٢٥  أمس من ابتداء بالساعة يعملون أميركي عامل ٢٦٨٠٠
تفاصيل. دون إعطاء الجاري من فبراير

لوكالة المتحدين ــارات ــي ــس ال ــال ــمَّ ع بــاتــحــاد مــســئــولــون  ـــرح  وص
نقداً  دوالر ألف ٥٠ دفع يشمل «كرايسلر» شركة عرض أن «بلومبيرغ»
لشراء  دوالر ألف ٢٥ بقيمة إيصال على عالوة للتعاقد المؤهلين ال للعمَّ

جديدة. سيارة

على تراجع تغلق األميركية األسهم
لليوم تراجع على  (االثنين) األول أمــس األميركية األسهم أغلقت
االستهالكي اإلنفاق في قياسي بتراجع  متأثرة  التوالي على الثالث

وظائف. إلغاء شركات وإعالن السادس للشهر األميركي
ــاق ــف اإلن ــع ــراج ت األول ـــس أم ــة ــي ــرك ــي األم ــارة ــج ــت ال وزارة  ــت  ــن ــل وأع
للشهر  وذلك المئة في  ١ بنسبة الماضي ديسمبر  شهر في  االستهالكي
إلى بالنسبة األســـوأ الماضي الــعــام ليصبح التوالي  على  الــســادس 

.١٩٦١ العام منذ اإلنفاق االستهالكي األميركي
أمس اعتزامها األميركية «ماسيز» التجزئة متاجر سلسلة أعلنت كما
بهدف  الهيكلة  ــادة  إلع خطة إطــار في  عامل  ٧٠٠٠ نحو عن االستغناء

النفقات. توفير
المئة  في  ٠,٨٠ أي  نقطة  ٦٤,١١ القياسي جونز داو مؤشر وتراجع

نقطة. ٧٩٣٦,٧٥ ليصل إلى
إذ نطاقا؛  األوسع بورز آند  ستاندرد مؤشر في تقريبًا  تغير يطرأ ولم
إلى ٨٢٥,٤٤ نقطة. بينما  المئة ليصل أي ٠,٠٥ في ٠,٤٤ نقطة انخفض
ليصل  المئة في  ١,٢٢ أي  نقطة  ١٨,٠١ المجمع ناسداك مؤشر أضاف

نقطة. ١٤٩٤,٤٣ إلى

طفيف ارتفاع و«اليابانية» تفتح على ...
الصباحية التداول جلسة في طفيف بشكل اليابانية األسهم ارتفعت
ــالن إع قبل  المستثمرين ــن م تــرقــب ــال ح ــط وس (الــثــلــثــاء)  ــس  أم ــوم  ي

وتوقعاتها. أعمالها نتائج اليابانية الشركات
إلى  المئة ليصل أي ٠,١ في ٧,٦٢ نقطة؛ القياسي نيكي مؤشر وارتفع
أي  نقطة؛  ٠,٨٧ نطاقا  األوسع  توبكس  مؤشر وأضاف  نقطة. ٧٨٨١,٦

نقطة. إلى ٧٧٨,٧٢ المئة ليصل ٠,١١ في
في تراجعت التي األسهم من بعض شــراء إلى المتعاملون  واتجه
توقعات إلى نظراً  محدودة كانت المكاسب لكن السابق؛ التداول  يوم

اليابانية. للشركات المتشائمة المكاسب
بالتوقيت صــبــاحــًا التاسعة الــســاعــة  حتى  العملة  ـــواق أس ــي وف
 ٨٩,٣٦ مقابل  ينًا  ٨٩,٤٣  -  ٨٩,٣٨ إلى الين أمام الدوالر ارتفع  المحلي،

ينًا أمس األول. ٨٩,٣٧ -
دوالر  ١,٢٨١٥  -  ١,٢٨١٠ إلى األميركية العملة  أمام اليورو  وارتفع

األول. أمس دوالر ١,٢٧١٨ - ١,٢٧١٩ مقابل
مقابل  ١١٤,٤٨ - ١١٤,٥٣ ينًا الين األوروبية أمام العملة ارتفعت كما

ينًا أمس األول. ١١٣,٦٥ - ١١٣,٦٩

الين أمام يتراجع الدوالر
(االثنين) األول أمس يوم الياباني  الين أمام األميركي  الدوالر  تراجع
مزيد من مخاوف وسط المخاطرة  بشأن حذر في المستثمرين  بقاء مع
العالم. حول الركود حدة ــاد وازدي المصرفي القطاع  في  المشكالت من
تصنيف خفض بعد الرئيسية العمالت أمام اإلسترليني  الجنيه وهبط 
وأذكى البريطاني المصرفي القطاع بشان القلق زاد ما باركليز؛ بنك
من بأكثر الفائدة أسعار يخفض ربما المركزي انجلترا بنك بأن تكهنات

(الخميس). غد يوم المتوقع
المركزي البنك ــأن ب تــوقــعــات بفعل الــــدوالر أمـــام ــورو  ــي ال وصــعــد 
هذا من الحق وقت في  تغيير دون من الفائدة أسعار سيبقي  ــي األوروب

الموحدة. األوروبية العملة عائد جاذبية على األسبوع ويحافظ
مرتفعًا  دوالر ١,٢٨٤٤ أميركا في التعامالت أواخر في اليورو وسجل

دوالر. الجلسة إلى ١,٢٨٩٨ إحدى مراحل في أن قفز بعد ٠,٥ في المئة
 ٨٩,٤٧ ــى  إل المئة فــي  ٠,٤ ـــدوالر ال تــراجــع اليابانية  العملة وأمـــام
من  وأكثر دوالر ١,٤٢٧٤ إلى  المئة في  ١,٦ اإلسترليني وانخفض ينًا.
بيع  إلى المستثمرون وعمد بنسًا.  ٨٩,٩٦ إلى  اليورو أمام المئة في  ٢
المملكة في المصرفي القطاع  بشأن المخاوف هيمنة  مع اإلسترليني
التي القوية مكاسبه عن بسرعة الجنيه ليرتد السوق على المتحدة
حيث من في أسبوع مكاسب أكبر كانت والتي األسبوع الماضي سجلها

عامًا. ٢٠ من أكثر في األميركية العملة أمام المئوية النسبة

آسيا في التعامالت أوائل الين ... وصعود
في والصعود  االستقرار بين تراوحت الين أسعار إن متعاملون قال
في الرغبة تقلص مع (الثالثاء) أمــس يــوم الرئيسية العمالت  مقابل 
واشتداد العالمي  المالي القطاع بشأن  القلق مشاعر بسبب المخاطرة 
الدوالر مقابل األسترالي  الدوالر وارتفع العالم. أنحاء شتى في الكساد
أسعار األسترالي المركزي البنك يخفض أن المستثمرين توقع والين مع
في  بالمئة  ٣,٢٥ متدن قياسي مستوى  إلى  كاملة مئوية  نقطة  الفائدة

(أمس). اليوم الحق وقت
اليابانية العملة مقابل  مستقراً الدوالر كان آسيا  في التعامل واوائل
يوم  األميركية التعامالت ــر  أواخ مستواه مع مقارنة ينًا  ٨٩,٤٢ عند
الذي  ينًا   ٨٧,١٠ ونصف  عامًا  ١٣ في له مستوى ــى  أدن ومــع االثنين،

يناير. في سجله

لتمويلها المصارف في أسهمًا سيشتري اليابان بنك
نيسان أبريل/ حتى سيشتري أنه (الثالثاء) اليابان أمس بنك أعلن
المصارف  تملكها  أسهمًا ــورو) ي مليارات  ٨,٣) ين مليار بألف ٢٠١٠

األزمة المالية. تجاوز على لمساعدتها اليابانية التجارية
قررته لجنة الذي األسهم هذه شراء أن بيان في اليابان بنك وأوضح

.٢٠١٠ أبريل حتى تدريجيًا سيجري النقدية السياسة
المالية المؤسسات  جهود «دعم إلى يهدف اإلجــراء هذا أن وأضــاف

ضمان وبالتالي أســهــم بامتالك المرتبطة الــســوق مخاطر لخفض 
المالي». النظام استقرار

العقد مطلع مماثًال  ــراء إج اتخذ الياباني المركزي المصرف وكــان
المالي النظام بانهيار تهدد مصرفية كانت أزمة معالجة أجل من الجاري

الياباني.
أقرها التي العاجلة ـــراءات اإلج من سلسلة بعد الــقــرار هــذا ويأتي 
المصارف وتشجيع المالي النظام لدعم  األخيرة األشهر في المصرف 

االقتصاد. إلنعاش المؤسسات إقراض على
محافظها ــي  ف كــبــيــرة بخسائر الــيــابــانــيــة ــارف  ــص ــم ال ــل  ك ومــنــيــت 

العالمية. البورصات انهيار بسبب األخيرة األشهر في االستثمارية

الثالث الربع في دوالر مليارات ٤ تخسر «هيتاشي»
اليابانية) االلكترونيات صناعة شركات (كبرى «هيتاشي» تكبدت
الطلب في الرقائق وتدهور إنتاج أنشطة في بفعل متاعب فصلية خسائر
قدرها سنوية لخسارة  توقعاتها دت وجدَّ اإللكترونية، المنتجات على
يابانية.  صناعية لشركة اإلطالق على  األكبر ستكون ين مليارات ٧,٨
مليارات   ٤,١٣) ين مليار ٣٧١ بلغت صافية  بخسارة الشركة ومنيت 
األول  كانون ديسمبر/ إلى األول تشرين أكتوبر/ من الفترة في دوالر)

عام. قبل ذاتها الفترة في ربحًا ين مليار ١٢,٥ مقابل وذلك
الدخل وتراجع  الين تحسن جــراء من أيضا  سلبًا  النتائج وتأثرت
التي الشركة ــددت وج المجموعة. مستوى  على للضريبة الخاضع
توقعها النووية المفاعالت  إلى  الرز  طهي  مواقد  من منتجاتها تتراوح 
حتى مارس/ آذار.  المالية في السنة ٧٠٠ مليار ين صافية خسارة تكبد
األسبوع قالت «هيتاشي» خسارة كبيرة كانت من تحذيرها جانب وإلى
وتتخذ مصانع  وتغلق مربحة غير أنشطة من ستخرج إنها الماضي 
الثابتة التكاليف لخفض  محاولة في الهيكلة ــادة  الع أخــرى خطوات

مارس ٢٠١٠. بحلول ين ٢٠٠ مليار
سهم  سعر فــي المئة فــي  ١٧ بنسبة تــراجــع شـــرارة االعـــالن  وأوقـــد 
في   ٥٠ تراجعه  بعد عامًا  ٢٩ في  مستوياته أدنى  من ليقترب الشركة
األجهزة شركات مؤشر وهوي أبريل. في المالية السنة مطلع منذ المئة

أبريل. منذ المئة في ٤٦ االلكترونية

العملة لقيمة خفض ال تشافيز:
ينوي ال إنه األول أمس يوم  تشافيز هوغو الفنزويلي  الرئيس  قال 
رغم على القصير  ــل  األج في  (البوليفار) المحلية  العملة قيمة خفض

أسعار النفط. جراء هبوط من لها االقتصاد التي يتعرض الضغوط
في العضو بــالده لدى األجنبي النقد احتياطيات إن تشافيز وقــال
الوقت في النفط أسعار هبوط آثار على للتغلب كافية «أوبــك» منظمة
لشبكة اإلسبانية اإلخــبــاريــة القناة مــع مقابلة فــي وقـــال الــحــاضــر.  
يواصل بينما القصير األجل وعلى الوقت هذا في إن»  إن «سي  تلفزيون
تسمونه كما أو نتصور زيادة الضرائب ال فإننا الحالي مساره النفط سعر

البوليفار. قيمة خفض

التوالي   (رويترز) على لليوم الثالث السوق تراجع بسبب بدا متأثرًا المالية في سوق نيويورك لألوراق مضارب

قوة سيزداد الدوالر لينش»: «ميريل
- المحرر االقتصادي الوسط §

الرئيسية العمالت بـــأداء الــخــاص األسبوعي تقريرها فــي  لينش» «ميريل قالت   ]
فإعادة األوروبية.  العمالت إزاء األميركي للدوالر إضافية مكتسبات تتوقع إنها الكبرى،
سياسة إن ثم المتحدة. للواليات الخارجي بالعجز سريع تقلص إيجاد في تستمر التوازن
من بذلك وتخفض المتحدة، الــواليــات خطى على بــازديــاد تسير النقدية  الكبار العشرة 
في إيجابيًا عنصراً يبقى المجازفة من إن النفور ثم الكمي. بالتيسير أصًال المقترنة الوصمة
للعمالت رئيسي سلبي كعامل الحكومية المالية السياسة وتبرز األميركي. الدوالر  صالح
والنقدي االقتصادي االتحاد أعضاء بين الحكومية السندات في الفجوة تتسع إذ االوروبية؛

االوروبي.
السندات إن القصير. المدى في اليورو ضعيفًا أن يبقى المتوقع من أنه إلى التقرير وأشار
السيادي بالنسبة ين الدَّ في الفروقات إن التشتت؛ إذ في تستمر اليورو منطقة في الحكومية
وقد والنقدي. االقتصادي االتحاد  إنشاء منذ بلغته  مستوى أعلى في اآلن هي ألمانيا إلى
والبرتغال إلسبانيا العائدة السيادية الديون مرتبة في التخفيضات إثر على ذلك حصل

واليونان.

الياباني الين في قوة
معّرضًا يبقيه، أن يمكن ارتفاعه استمرار  أن مع قويًا، الياباني  الين يظل أن المتوقع من
قابلية تظل إذ قوته؛ في الياباني الين استمر وقد القصير. المدى في التصحيح لبعض
يعمل العالم حول المالي القطاع مشكالت معاودة إن كبير. ضغط تحت العالمية المجازفة
السيئة االقتصادية المعطيات تدفق استمرار أن كما الشامل، الشعور على بوضوح عمله
مستوى في  اليابانية كالعملة المحافظة  العمالت يبقي  أن أيضًا شأنه من هوادة، دون من
األسواق استوعبتها قد  السيئة األخبار تكون أن األمل بعض السابق،  في كان ربما رفيع. 

شأنه من وهذا  ستستمر، السيئة المالية واألنباء الضعف أن رأينا في نستمر  لكننا المالية،
الياباني. للين مفيد وهذا العام الشعور على األطول المدى في عبئًا يضع أن

اإلسترليني الجنيه في ضعف
قصيرة قفزات بعض من خطر ثمة يكون قد سلبية. اإلسترليني الجنيه إلى النظرة إن
اإلسترليني الجنيه يبلغ أن نتوقع كنا مؤخراً. حصلت التي الهبوط سرعة إلى نظراً المدى
وسط  السعر ــذا ه تــجــاوزت الــســوق  لكن  الــعــام؛  مــن األول الفصل أواخـــر  فــي  دوالر   ١،٣٩
أن درجة الى  واضحًا األمر هذا بات  وقد المتحدة.  المملكة  تواجه  التي المتنوعة المشكالت
االجتماعات في نقاش موضوع سيكون اإلسترليني  ضعف أن أفادت  قد  «رويترز» مصادر

الجاري. شباط فبراير/ و١٤ ١٣ في روما في الدول السبع الكبرى ستعقدها التي

هبوط إلى الكندي الدوالر
الداخلية فالعوامل القصير.  المدى  في ضعيفًا الكندي ــدوالر  ال يبقى أن المتوقع  من
كندا بنك خفض  وقد التدهور، في يستمر  والنمو العملة هذه  على بثقلها تلقي والخارجية 
اآلن ويتوقع العام، من  األول النصف في اإلجمالي الداخلي للناتج  توقعاته من المركزي
أيضًا. تتدهور األساسية المعطيات أن كما .٢٠٠٩ األسعار في منتصف العام في بينًا نزوًال
الوقت في المتحدة، الواليات من  الطلب تراجع إلى نظراً بحدة  انخفض التجاري فالفائض
الزهيد الفائض من عديدة  سنوات بعد عجز في الحكومية الموازنة تصبح  أن يرجح الذي
قابلية فإّن خارجيًا، أما التحفيزي. الحكومي واإلنفاق االقتصادي الهبوط نتيجة  وذلك
في الكندي للدوالر سلبية  بحال تنذر كلها المتدهورة النفط وأسعار المتدنية  المخاطرة
من األول النصف في الكندي الدوالر إزاء األميركي الدوالر يرتفع  ان ونتوقع القريب. المدى 
الكلية  االقتصادية  األوضاع تستقر قد إذ العام؛  أواخر في االنتعاش بعض ونترقب ٢٠٠٩

الوقت. مرور مع األميركي صالح الدوالر في إيجابيًا عنصرًا من المجازفة النفور يبقى


