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بروكسلـ  رويترز: تراجعت أسعار املستهلكني 
في منطقة اليورو في أكتوبر للشهر اخلامس على 
التوالي في حني ارتفعت البطالة في سبتمبر إلى 
أعلى مســـتوياتها في 11 عاما ممـــا يلقي الضوء 
على أثر الكســـاد على الطلب على السلع وعلى 

سوق العمل.
قـــال مكتـــب إحصـــاءات االحتـــاد األوروبي 
فـــي  »يوروســـتات« إن أســـعار املســـتهلكني 

منطقة اليـــورو التي تضـــم 16 دولة انخفضت 
مبعـــدل ســـنوي 0.1% متماشـــية مـــع توقعات 
 محللـــني اســـتطلعت »رويتـــرز« آراءهـــم بعد
انخفاضها بنسبة 0.3% في سبتمبر. ويريد البنك 
املركزي األوروبي الوصول مبعدل التضخم إلى ما 
دون 2% مباشرة ويتوقع االقتصاديون في غياب أي 
ضغوط تضخمية أن يبقي البنك على أسعار الفائدة 

عند مستواها املنخفض البالغ 1% في عام 2010.

سيئول ـ د.ب.أ: اعلنت شركة »سامسوجن الكترونيكس« 
الكوريـــة اجلنوبيـــة لاللكترونيـــات امـــس ان أرباحهـــا 
 زادت بأكثـــر من ثالثة أمثـــال خالل الربـــع الثالث من هذا

العـــام، إلى 3.72 تريليـــون وون )3.14 مليارات دوالر(، في 
رقم قياسي.

وساهم ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وازدهار الطلب على 
أجهزة التلفزيون والهواتف احملمولة في حتقيق الشـــركة 
أفضل أربـــاح فصلية صافية على اإلطالق. وزادت املبيعات 
بنسبة 29.1% لتصل قيمتها إلى 24.86 تريليون وون، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي.
وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع نتائج قوية في الربع 
األخير نظرا للطلب القوي على األجهزة االلكترونية االستهالكية، 
واضافت أن قوة الوون وارتفاع تكاليف التسويق قد يقلالن 
من األرباح مقارنة مبســـتواها في الربـــع الثالث من العام. 
وتوقعت الشركة أيضا أن تستمر عملية التعافي لالقتصاد 

العاملي في العام املقبل.

طوكيوـ  د.ب.أ: اعلنت شركة »باناسونيك كورب« 
اليابانية، أكبر منتج في العالم لألجهزة االلكترونية 
االستهالكية، أمس انها تسير على طريق التعافي في 
الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها لصافي خسائرها 

للعام املالي بأكمله.
وتتوقع الشركة صافي خسائر بقيمة 140 مليار 
ين )1.54 مليار دوالر( للعام املالي الذي ينتهي في 
31 مارس املقبل، بدال من 195 مليار ين كانت توقعتها 

من قبل. وتوقعت باناسونيك أيضا أن تبلغ أرباح 
التشغيل لديها 120 مليار ين، بدال من 75 مليار ين. 
وسجلت الشــــركة أرباح تشغيل بقيمة 49.1 مليار 
ين في الربع الثاني باملقارنة مع 118.6 مليار ين في 
الفترة نفســــها من العام املاضي. وحققت الشركة 
اليابانيــــة أرباحا صافية بقيمة 6.11 مليار ين خالل 
تلك الفترة، مقابل 55.46 مليار ين في نفس الفترة 

قبل عام.ذش

تراجع التضخم في منطقة اليورو

زيادة أرباح »سامسونج«
بأكثر من 3 أمثال

»باناسونيك« تخفّض خسائرها السنوية المتوقعة

النظام المالي األميركي مازال بحاجة لرؤوس أموال
ـ رويترز: قال وزير  شيكاغو 
اخلزانة األميركي تيموثي جايتنر 
ان النظام املالي في الواليات املتحدة 
مازال يحتاج الى إمداده برؤوس 
امــــوال كافية حتى ميكنه أن يفي 
مبســــؤوليته في تقدمي القروض 

للشركات واملستهلكني.
واضاف جايتنر في تعليقات 
اثناء نــــدوة في نادي شــــيكاغو 
االقتصــــادي »ال ميكــــن ان يكون 
لديــــك منو دون ائتمــــان«. وعبر 
عن ثقته في ان مشــــاكل ســــوق 
العقارات التجارية في أميركا لن 
تدفــــع االقتصاد للتراجع رغم ان 
هناك شكوكا حتيط بهذا القطاع.

وقــــال جايتنــــر »اعتقــــد ان 
تلك مشــــكلة ميكن لالقتصاد ان 
يتجاوزها« لكنه اوضح انها »شيء 

صعب يتعني معاجلته بسياسة 
مناســــبة«. واضاف ان االنتعاش 
سيتعني ان يقوده القطاع اخلاص 
والصادرات وانه ال أحد يفكر في 
زيــــادة الضرائــــب. ومعقبا على 
بيانات تظهر ان االقتصاد األميركي 
عاد الى النمو فــــي الربع الثالث 
مــــن العالم احلالي قــــال جايتنر 
انها بيانات مشجعة جدا وتظهر 
ان االقتصاد اســــتقر لكنه مازال 
يواجه صعوبات. وأظهرت بيانات 
أن االقتصاد األميركي سجل منوا في 
الربع الثالث للمرة األولى في عام 
مدعوما بانتعاش إنفاق املستهلكني 
واالستثمار في بناء منازل جديدة 
وهو ما ينهي بشــــكل غير رسمي 
اســــوأ ركود شــــهدته أميركا في 
70 عاما. وقالــــت وزارة التجارة 

األميركية في تقدير أولي للناجت 
احمللي اإلجمالي في الربع الثالث 
إن االقتصاد منا مبعدل سنوي بلغ 
3.5% وهي أسرع وتيرة للنمو منذ 
الربع الثالث من 2007 وذلك بعد 
أن انكمش 0.7% خالل الفترة بني 
ابريل ويونيو. وجاءت وتيرة منو 
الناجت احمللي اإلجماليـ  الذي يقيس 
إجمالي إنتاج البضائع واخلدمات 
داخل الواليات املتحدة- أعلى من 
توقعات السوق. وأحدث مرة سجل 
فيها االقتصاد األميركي منوا كانت 

في الربع الثاني من 2008.
وقال جايتنر »ارقام الناجت احمللي 
االجمالي مشجعة فعال. انها تشير 
الى منو واســــع وقوي.. االقتصاد 
استقر. ميكن للمرء ان يرى عالمات 

على النمو هنا وحول العالم«.

حتى يفي بمسؤوليته في تقديم القروض للشركات والمستهلكين

النفط يستقر قرب 80 دوالراً للبرميل
ـ رويترز: حامت أسعار  لندن 
النفط حول مستوى دون 80 دوالرا 
للبرميل أمس بعد ارتفاعها 3% في 
اجللسة السابقة إذ حدت الشكوك 
في أن األســـعار رمبـــا جتاوزت 
العوامل األساسية للعرض والطلب 
مـــن الصعود الـــذي كان مدعوما 
بثقة املستثمرين. ومنا االقتصاد 
األميركي مبعدل سنوي بلغ %3.5 
في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 
متجاوزا توقعات بأن ينمو بنسبة 

3.3% ومنهيا كسادا كبيرا.
وتراجع سعر اخلام األميركي 
اخلفيف في عقود ديسمبر 29 سنتا 
إلى 79.58 دوالرا بعد ان ارتفع فوق 

مســـتوى 80 دوالرا الرئيسي في 
بداية التعامالت. ونزل سعر مزيج 
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سنتا إلى 77.61 دوالرا للبرميل.
هذا وتذبـــذب الدوالر األميركي 
صعودا وهبوطا بعد تراجعه أمام 
التعامالت  العمالت في  ســـلة من 
اآلسيوية امس مع انتظار املستثمرين 
املزيد مـــن البيانـــات االقتصادية 
األميركية قد يلقي ظالال على أجواء 
التفاؤل التي أثارتهـــا أرقام قوية 
لنمو االقتصاد األميركي صدرت في 
اليوم السابق. وينتظر املستثمرون 
بيانات مهمة لثقة املستهلك األميركي 
ونشاط قطاع التصنيع لشهر أكتوبر. 

وتراجع مؤشر الدوالرـ  الذي يقيس 
أداء العملة األميركية أمام سلة من 6 
عمالت رئيسيةـ  0.10% إلى 75.843 
غير بعيد عن أدنى مستوى له في 14 
شهرا البالغ 74.94 الذي هبط إليه في 
21 اجلاري. ومتيل العملة األميركية 
الـــى االنخفاض مع ظهور آمال في 
انتعاش اقتصادي عاملي. ومؤشر 
الدوالر اآلن في طريقه الى تسجيل 
ســـابع انخفاض شهري في 2009. 
وســـجل اليورو األوروبي 1.4854 
دوالر ارتفاعا من 1.4828 دوالر في 
أواخر املعامالت في سوق نيويورك 

أول امس عندما صعد %0.8.

تذبذب الدوالر انتظارًا لبيانات االقتصاد األميركي

برنامج التحفيز األميركي ساهم
 في خلق وإنقاذ 650 ألف وظيفة

عواص��م � وكاالت: أظه��ر تقرير حكوم��ي ان برنامج التحفيز 
االقتصادي األميركي س��اهم بخلق وإنق��اذ 650 ألف وظيفة على 
األقل. وذكرت شبكة »سي ان ان« األميركية اإلخبارية امس ان هذه 
النتيجة هي أول تقييم يجرى لتأثير برنامج التحفيز على االقتصاد 
األميرك��ي بعد إنفاق 150 مليار دوالر من أصل 787 مليار هي قيمة 
البرنام��ج. وقال كبير احملللني االقتصاديني ف��ي اإلدارة األميركية 
جارد بيرنش��تاين »إننا نس��ير بخطى ثابتة نحو هدفنا وهو خلق 
وإنق��اذ 3.5 ماليني وظيفة عن��د انتهاء صالحي��ة البرنامج« وهي 
عامان. وأض��اف ان البرنامج بدأ يعطي ثم��اره جلهة الناجت احمللي 
اإلجمال��ي وإنق��اذ الوظائف وخلقه��ا. من جهة أخ��رى، قال البيت 
األبيض ان العدد احلقيقي للوظائف التي مت خلقها حتى اآلن أصبح 
قريبا من املليون. وقد س��جل إنفاق املس��تهلك األميركي انخفاضا 
بنس��بة 0.5% في س��بتمبر وذلك للمرة األولى منذ خمس��ة أشهر 
بعد انتهاء البرنامج احلكومي لدعم صناعة السيارات في أغسطس 
املاضي. وذكرت وزارة التجارة األميركية اليوم ان انفاق املستهلك 
الذي يعادل ثلثي النش��اط االقتص��ادي األميركي انخفض مبقدار 
47.2 ملي��ار دوالر في س��بتمبر مبا يتطابق م��ع توقعات احملللني 
وذلك بعد تس��جيل زيادة نس��بتها 1.4% في أغسطس. لكن بحلول 
شهر سبتمبر أفادت شركات صناعة السيارات بانخفاض املبيعات 
بعد انتهاء البرنامج ومنها ش��ركة جن��رال موتورز التي انخفضت 
مبيعاتها مبعدل 45%. وأعلنت وزارة العمل عن زيادة هامش��ية في 
األجور والرواتب الت��ي تعادل نحو 70% من اجمالي تكاليف العمالة 
بنس��بة 0.4%. من جانبه رحب املدير الع��ام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك س��تروس � كان أمس بعودة النمو الى الواليات املتحدة، 
لكن��ه حذر من مغبة »إع��الن التغلب على األزم��ة« ألنها لن تنتهي 
إال عندم��ا تنخفض البطالة. وقال س��تروس ف��ي مؤمتر صحافي 
عق��د قرب روما مبناس��بة ندوة حول العمل »انه نبأ س��ار،  لكني 
ال اعتق��د ان بإمكانن��ا إعالن التغلب على األزم��ة قبل ان تنخفض 
البطالة. وبحسب املدير العام لصندوق النقد الدولي، فان »األزمة لن 
تنتهي إال عندما تنخفض البطالة ويعود النمو وذلك يتطلب أش��هرا 
طويلة، لكن الفارق بني حتسن النمو وانخفاض البطالة يتراوح بني 
عشرة واثني عشر شهرا«. وأضاف »ان األشهر االثني عشر املقبلة 
ستش��هد زيادة في البطالة، وال اعتقد بالتالي ان بإمكاننا القول ان 
األزمة انتهت«. واس��تدرك س��تروس � كان »على العكس، علينا ان 

نواصل بالتأكيد انتهاج )سياسات( الدعم« لالقتصاد.

إيف سان لوران يتصدر قائمة »فوربس«
ألكثر المشاهير األموات ثراًء بـ 350 مليون دوالر

إيالف: حتى املوت ليس عقبة على ما يبدو أمام املشاهير لالستمرار 
في حتقيق ثروات طائلة، وهذا ما تبينه قائمة مجلة »فوربس« اجلديدة 
ألكثر املشاهير املوتى ثراء. وتصدر القائمة هذا العام مصمم األزياء 
الفرنسي إيف سان لوران متقدما على مايكل جاكسون وألفيس بريسلي 
والبرت أينشتاين في تصنيف املجلة لـ 2009. والالفت غياب النساء 
الشهيرات بعد تراجع مارلني مونرو وسقوط اسمها من القائمة. وتتكون 
قائمة »فوربس« السنوية ملشاهير العالم األكثر ثراء من مزيج يجمع 
مشاهير رحلوا مؤخرا مثل ملك البوب مايكل جاكسون والروائي مايكل 
كيرتشتون مبدع »جوراسيك بارك« الى جانب مخضرمني على القائمة 

مثل الفيس بريسلي والبرت اينشتاين.
ويالحظ مراقبون ان املوت لم يسبق ان كان مصدر ثراء كبير كما 
هو اليوم في العالم الغربي. وهم يشـــيرون الى ان قائمة »فوربس« 
تســـلط الضوء على »تتجير« تركات النجـــوم مبحاوالت املنتفعني 
منها ســـواء أكانوا من األقارب أو صناديـــق تقاعد، لتحقيق إيرادات 
منتظمة من حقوق إما ورثوها أو ابتاعوها. ومبســـاعدة متاحف الى 
جانب املبيعات املوسيقية والهدايا التذكارية وبضائع أخرى يستطيع 

العديد من النجوم األموات ان يكسبوا أكثر من اقرانهم األحياء مباليني 
الدوالرات.

وتنقل صحيفة »الغارديان« عن محرر قائمة املشاهير األموات في 
مجلة »فوربس« ماثيو ميلر قوله ان عددا متزايدا من املشاهير األموات 
يكتسبون مكانة »ايقونية« ويحققون ثروات متزايدة من التراخيص 
واإلعالن وغير ذلك من الصفقات التي تعقد على توظيف أســـمائهم 
وأعمالهم. وأشار ميلر الى ان هوليوود تعاني من ضائقة مالية فيما 
»ترفل مقابر املشاهير باملال« واصفا قدرة املشاهير األموات على الثراء 

بأنها »أقوى من اي وقت مضى«.
وبحســـب مجلة »فوربس« بلغ إجمالي ما حققه أول 13 مشهورا 
متوفـــى على قائمة املجلة 886 مليون دوالر في العام املاضي وحده. 
والالفت غياب النســـاء الشهيرات بعد تراجع مارلني مونرو وسقوط 
اســـمها من القائمـــة. ومن الذين فقدوا في قائمة هـــذا العام مراتبهم 
املتقدمـــة على قائمـــة 2008 جيمس دين ومارفـــن غاي وهيث ليجر 

وستيف ماكوين.
وقد تصدر قائمة 2009 ألول مرة ايف سان لوران الذي حقق وهو 

في القبر 350 مليون دوالر من بيع جزء كبير من تركته مبزاد تولته 
دار كريستي. وكان املزاد الذي نظم في فبراير لبيع أعمال فنية تعود 
ملكيتها الى سان لوران وشـــريكه التجاري بيير بيرغ، وصف بأنه 

صفقة القرن بعدما جمع املزاد أكثر من 370 مليون يورو.
وتوقع محرر قائمة فوربـــس ان يكون مصمم األزياء الذي توفي 
في صيف 2008 بعد إصابته بسرطان في الدماغ، زائرا عابرا على قمة 
القائمة. وأوضح ان ايف سان لوران »لن يكون على قائمة العام املقبل 

ألنه لن يبقى شيء يباع من تركته«.
اما مايكل جاكسون الذي توفي في يونيو املاضي حقق حتى اآلن 
ريعا بلغ 90 مليون دوالر بحســـب تقديرات »فوربس« استنادا الى 
إيرادات من بيع ألبومه األخير والبث اإلذاعي ألغانيه وحقوق اســـم 
جاكسون وعائدات حصته من األســـهم في سوني/أي تي في. ولكن 

جاكسون جاء باملرتبة الثالثة في قائمة 2009.
وكانت املرتبة الثانية من حصة الثنائي ريتشارد روجرز واوسكار 
هامرشتاين بفضل عملهما املوسيقي االستعراضي »اوكالهوما« الذي 
زادت إيراداته من استمالك صندوق تقاعد هولندي لشركتهما مقابل 

200 مليون دوالر وشراء حقوق أعمالهما املوسيقية األخرى.
اما الفيس بريسلي فقد تراجع الى املرتبة الرابعة هذا العام بخمسة 
وخمسني مليون دوالر بعدما تصدر القائمة في عام 2008 عندما تخطت 
إيراداته البالغة 52 مليون دوالر سنويا العديد من منافسيه األحياء، 
مبن فيهم مادونا. ويتوقع خبراء ان يستمر الفيس بريسلي في التراجع 
امام مايكل جاكسون في اآلخرة. يقدر ان جاكسون باع قرابة 9 ماليني 

ألبوم منذ وفاته وماليني عن طريق عمليات التفريغ الرقمية. 
ويقول خبراء ان إيرادات املشـــاهير األموات تتنامى نتيجة تشدد 
الشركات القانونية املختصة بحقوق امللكية الفكرية في تعاملها مع 
شركات اإلعالن والشروط التي تفرضها في الصفقات التجارية التي 

تستخدم أسماء مشاهير لم يعودوا بيننا.
وبالنسبة لشركات اإلعالن أصبح املشاهير األموات أكثر جاذبية 
ألنها أخذت حتسب التكاليف املترتبة على فضائح املشاهير األحياء 
واألضرار التي يلحقونها بالعالمات التجارية التي تستخدم أسماءهم. 
بكلمات أخـــرى ان النجم امليت ال ميكن أن يضبط متلبســـا بتناول 

املخدرات أو موجها لكمة الى نادل في ناد ليلي.

البرت اينشتاين مايكل كيرتشتون ألفيس بريسلي مايكل جاكسون الثنائي ريتشارد روجرز وأوسكار هامرشتاين إيف سان لوران

»المركزي الياباني« يبحث االنسحاب
من سوق االئتمان وإبقاء الفائدة منخفضة

طوكيوـ  رويترز: قد يبدأ بنك اليابان 
املركزي االنسحاب من أسواق االئتمان 
امس لكنه سيبقي على برنامج قروض 
رئيسي ميكنه تخفيف ضغوط احلكومة 
على البنك لتعزيز اقتراض الشركات إلى 

أن يحقق االقتصاد انتعاشا قويا.
وفي مواجهة االنتقادات بأن خطواته 
قد تضر باقتصاد اليابان الهش من املرجح 
أن يؤكد البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة 

قرب الصفر لعدة سنوات قادمة.
وقال وزير البنوك شـــيزوكا كامي ـ 
الذي كان أحد أشد املعارضني حملاوالت 
البنك املركزي إنهاء الدعم للشـــركات ـ 
إنه لن يتدخل في نقاش البنك بشـــأن 
إنهاء شـــراء األوراق التجارية وسندات 

الشركات.
لكنه عبر عن أمله أن يضع قرار البنك 
في االعتبار احلالة احلقيقية لالقتصاد 
الذي خرج بالكاد من الركود ويعاني من 

انكماش األسعار.
ويتوقـــع أال ميـــدد البنـــك املركزي 
برامج شراء األوراق التجارية وسندات 
الشركات بسبب تقلص دورها في أسواق 

االئتمان.
لكنه رمبا يواصل منح البنوك قروضه 
املنخفضة الفائدة التي تلقى إقباال كبيرا 
في الوقت الذي يحاول فيه إقامة عالقة مع 
حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما 

والتي تولت السلطة قبل شهر.
وســـيكون من الصعب حشد الدعم 
حتى النسحاب جزئي من أسواق االئتمان 
حيث يبدو أن البنك سيتوقع سنوات من 
التضخم في تقريره نصف السنوي املقرر 

صدوره بعد مراجعة أسعار الفائدة.
وأبقى البنك املركزي أسعار الفائدة عند 
0.1% في يوليو ومدد العمل باإلجراءات 
االستثنائية التي اتخذها على عدة مراحل 

من ديسمبر املاضي حتى فبراير.

وبدأت بنوك مركزية في أنحاء العالم 
ببحـــث كيفية وموعد إنهـــاء إجراءاتها 
االســـتثنائية الحتواء األضرار الناجمة 

عن أسوأ أزمة مالية عاملية في عقود.
لكن احلكومة اليابانية تطالب البنك 
املركزي مبواصلة برنامج شراء سندات 
الشركات وإجراءات أخرى يقول البنك 
املركزي إنها لم تعد ضرورية ألن أسواق 
االئتمان انتعشت بدرجة كبيرة من صدمة 

األزمة املالية العاملية.
وال يقر مسؤولو البنك املركزي بأن 
ضغوط احلكومة ســـتؤثر على قرارات 
البنك بشأن السياســـة النقدية. لكنهم 
يرغبون في العمل عن كثب مع احلكومة 
وتلقوا الرســـالة التي مفادها أنها غير 
راضية عـــن وجهة نظر البنك بشـــأن 

االقتصاد.
من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني 
يوكيو هاتوياما إن قرار البنك املركزي 

أمس انهاء خطوات دعم متويل الشركات 
تعكس فيما يبدو وجهة نظر تفيد بان 
االقتصاد ينتعش بشكل جيد لكنه قال 
ان من الصعب التفاؤل بشـــأن أوضاع 

االقتصاد.
وأبلـــغ الصحافيني »مـــن الصعب 
االعتقاد ان االقتصاد الياباني سيواصل 
حتسنه«. وصوت البنك املركزي لصالح 
بدء االنسحاب من أسواق االئتمان امس 
اجلمعة قائال انه سيلغي جميع برامجه 

لدعم التمويل اعتبارا من مارس.
ومد البنـــك برنامجا لتقدمي قروض 
منخفضة الفائدة ملدة ثالثة اشـــهر لكن 
سبعة من أعضائه صوتوا لصالح انهاء 
االقراض في مارس مقابل رفض عضو 
واحد وصوتوا كذلك لصالح انهاء اجراءات 
أقل اســـتخداما لتعزيز التمويل ـ مثل 
شراء سندات الشركات واألوراق املالية 

ـ في ديسمبر.

83 من أغنياء العالم 
زاروا مصر للسياحة

ـ أ.ش.أ: غادر مطار  القاهرة 
القاهرة امس 83 من رجال األعمال 
وأغنياء العالم على طائرة خاصة 
إلى املغرب بعد جولة سياحية 
مبصر استمرت عدة أيام. وكانت 
احـــدى الشـــركات الســـياحية 
املصرية نظمت برنامجا مكثفا 
لزيارة املعالم السياحية واألثرية 
باالقصر والقاهرة خاصة األهرام 
واملتحف املصري وخان اخلليلي 
في إطـــار جولة ســـياحية لهم 
باملنطقة. وقدمت سلطات املطار 
كل التيسيرات للوفد السياحي 
املتميز حيث مت تخصيص صالة  
4 باملطار لوصول وسفر الفوج 

السياحي.


