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نائب الرئيس اإلندونيسي: األزمة المالية 
لم تؤثر بدرجة كبيرة على البالد

اليورو يتراجع على نطاق واسع

مستخدمة أكثر من 43 مليار دوالر خارج الحدود

الصين تسجل رقمًا قياسيًا في االستثمارات غير المالية خارجيًا

لضمان إعادة 117 مليار دوالر قدمتها حكومته إلنقاذ القطاع المالي

أوباما يطالب بفرض ضريبة على المؤسسات المالية الكبرى
واشنطن:أ.ش.أ: دعا الرئيس األميركي باراك أوباما، 
الكونغرس لفرض ضريبة على كبرى املؤسس����ات 
املصرفية لضمان إعادة 117 مليار دوالر من أموال دافعي 
الضرائب كانت قد قدمتها حكومته إلنقاذ القطاع املالي. 
وذكرت شبكة )سي إن إن( اإلخبارية األميركية امس 
أن ما أس����ماه أوباما ب� »رسوم املسؤولية عن األزمة 
املالية« ستفرض على كبرى املؤسسات املالية التي 
كانت املساهم الرئيسي في وقوع أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ الكساد العظيم، واملستفيد األكبر من اإلجراءات 
االستثنائية التي اتخذها بنك االحتياطي الفيدرالي 

)املركزي األميركي( ووزارة اخلزانة.
وقال أوباما »إنني ملتزم باستعادة كل سنت دفعه 
الش����عب األميركي.. نريد اس����تعادة أموالنا وسوف 
نحصل عليها.. لهذا اقترح فرض رسوم املسؤولية عن 
األزمة املالية على املؤسسات املالية الكبرى حتى يتم 
تعويض الشعب األميركي بشكل كامل عن املساعدة 

االستثنائية التي قدمها لوول ستريت«.
وأضاف »إذا كانت هذه الشركات في حالة جيدة 
متكنها من دف����ع مكافآت هائلة )ملوظفيها(، فإنه من 
املؤكد ف����ي حالة جيدة متكنها من إعادة كل س����نت 

لدافعي الضرائب«.
وأشارت الش����بكة اإلخبارية إلى أن تفاصيل هذا 
اإلجراء ستكون جزءا من ميزانية إدارة أوباما املقترحة 
لع����ام 2011 التي لن تكون متاحة قبل بداية الش����هر 

املقبل.
وأكدت اإلدارة األميركية أن كل املؤسسات املالية 
س����تخضع للضريبة بغض النظ����ر عما إذا كانت قد 
استفادت من برنامج معاجلة األصول املتعثرة )تارب( 
أو ال وما إذا كانت قد أعادت األموال التي حصلت عليها 
في إطار البرنامج أو ال، وذلك ألن إدارة أوباما ترى أن 
كل املؤسسات املالية استفادت بشكل مباشر أو غير 

مباشرة من جهود إرساء استقرار النظام املالي.
وأشارت )سي إن إن( إلى أنه في حالة جمع أموال 
تزيد على املطلوب السترداد أموال خطة اإلنقاذ، فإن 

ما س����يزيد على ذلك سيتم استخدامه للمساعدة في 
حتسني املوقف املالي للواليات املتحدة، والذي ساء 

بسبب األزمة االقتصادية.
على صعيد متصل قالت وزيرة االقتصاد الفرنسية 
كريس����تني الجارد امس إن خطط الرئيس األميركي 
باراك أوباما لف����رض ضريبة على اخلصوم البنكية 
مناس����بة للواليات املتحدة بينما تناسب االجراءات 

التي تتخذها فرنسا وضعها الداخلي.
وأشادت الجارد باقتراح قدمته إدارة أوباما جلعل 
بن����وك وول س����تريت تدفع ما يصل إل����ى 117 مليار 
دوالر لرد أموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها 
البنوك ف����ي اطار خطة االنقاذ املال����ي بعد أن انتقد 
اوبام����ا البنوك لتحقيقها أرباح����ا ضخمة وتقدميها 

»مكافآت فاحشة«.
وقال����ت الجارد للصحافيني ام����س »اخلطة التي 
أعلنها الرئيس أوباما شرحها لي غايتنر وزير اخلزانة 
األميركي وهي خطوة قوية وجيدة جدا جدا فيما يتعلق 
بالبنوك. هي مالئمة ألن )احلكومة األميركية( أتاحت 
متويال ضخما.. من العدل استرداد الدعم الذي مد في 

االوقات احلرجة عندما يتحسن الوضع«.
وأضافت أن االج����راءات األميركية التي حترص 
واش����نطن على أن تراها مطبقة في دول أخرى هي 
احلل السليم بالنسبة للواليات املتحدة، مضيفة أن 

فرنسا تواجه مشاكل من نوع مختلف.
وتابعت »الضريبة التي نفرضها في فرنسا على 
املكافآت وفي بريطانيا أيضا هي االس����تجابة األمثل 

للنظام الفرنسي«.
وقالت احلكومة الفرنسية إنها تعتزم فرض ضريبة 
تبل����غ 50% على مكافآت املتعامل����ني التي تزيد على 
27500 يورو )39670 دوالرا( لكنها لم تكش����ف عن 

اجمالي العائدات التي تتوقع جمعها.
وقالت الجارد إن الضريبة الفرنسية يبررها الدعم 
ال����ذي قدمته احلكومة للبنوك الع����ام املاضي وإنها 

ستبحث عن أدلة اعتدالهم في منح املكافآت.

»وكالة الطاقة« تتوقع قفزة بالطلب على النفط
باري���س � أ.ف.پ: اعتبرت وكالة 
الطاقة الدولية ان االستهالك العاملي 
من النفط سيسجل قفزة بنسبة %1.7 
في 2010 مدفوعا بحركة الطلب لدى 
الدول الناشئة وفي آسيا بعد ان تراجع 
بنسبة 1.5% في 2009، بحسب تقرير 

شهري نشر امس.
وتتوقع الوكالة التي متثل مصالح 
الدول الصناعية، ان يستهلك العالم 
86.3 مليون برمي���ل نفط يوميا في 
2010 مقابل 84.9 مليون برميل يوميا 
في 2009. وهذه التوقعات لم تتغير 
تقريبا مقارنة بالتقرير السابق للوكالة 

في ديسمبر.
وقالت الوكالة ان »منو الطلب يأتي 
مبعظمه من دول ال تنتمي الى منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية«، مشيرة 
الى دول االحتاد السوفييتي السابق 

واميركا الالتينية وآسيا.
الش���مالية،  وفي اوروبا واميركا 
سيبقى استهالك الذهب االسود، على 
العك���س، ضعيفا جدا على الرغم من 

بداية شتاء بارد.
وتتوق���ع وكالة الطاق���ة الدولية 
بذلك اس���تقرارا في الطلب لدى دول 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
في 2010 بعدما انخفض بنسبة %4.4 

في 2009.

وانتجت منظم���ة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( في ديسمبر 75 الف 
برميل يوميا اكثر، ليصل االنتاج الى 

29.1 مليون برميل يوميا.
وجت���اوزت أوپيك، التي اجتمعت 
في لواندا )انغوال( في نهاية ديسمبر، 
حصص انتاجها بواقع 1.8 مليون برميل 

يوميا.

اما بالنسبة الى االنتاج، فقد استمر 
في التحس���ن في االشهر االخيرة من 
2009 ليبل���غ 86.2 ملي���ون برمي���ل 

يوميا.
وفي املعدل، تراجع عرض النفط 
مبقدار 1.6 ملي���ون برميل يوميا في 
2009 ليصل الى 84.9 مليون برميل 

يوميا بسبب تراجع الطلب.

بكني � أ.ف.پ: واصلت الصني زيادة استثماراتها 
الدولية العام املاضي مس���تخدمة اكثر من 43 
مليار دوالر خارج احلدود في القطاع غير املالي 
خالل تلك الس���نة التي ش���هدت جهودا جبارة 
بذلها االقتصاد الثالث في العالم ملواجهة االزمة 

العاملية.
وأعلنت وزارة التجارة اجلمعة ان االستثمارات 
الصينية في اخلارج، خارج القطاع املالي، والتي 
ارتفعت اكثر من ستة اضعاف منذ 2005، بلغت 
43.3 ملي���ار دوالر في 2009 بزيادة 6.5% وفق 

الوتيرة السنوية.
وقال���ت الوزارة ان اكثر م���ن 40% من هذه 
االستثمارات اخذت ش���كل عمليات اندماج او 

شراء، اي ما قيمته 17.5 مليار دوالر.
وكت���ب احملللون ف���ي مؤسس���ة »برايس 
ووترهاوس كوبرز« في تقرير اخير حول عمليات 
االندماج والش���راء التي قامت بها الصني، انه 
ميكننا »ان نتوقع منوا في تدفق الرساميل الى 
اخلارج بنس���بة 40% في 2010 بقدر ما يكسب 

املشترون الصينيون في مجال الثقة«.
وكانت الصني وش���ركاتها قد استفادت في 
العام 2009 من انخفاض اسعار االصول وسالمة 
االقتصاد الوطني الذي سجل، ولو في اوج فترة 
تباطؤه في الفصل االول، نس���بة منو من %6.1 

وفق الوتيرة السنوية.
وعلى خالف ذلك، كانت شركات العالم اجمع 

تقلص من مشترياتها في السوق الدولية بسبب 
االزمة. وبحسب مؤسسة »ديلوجيك«، فإن »حجم 
املشتريات في العالم بلغ ادنى مستوياته منذ 
2004« العام املاضي، بحيث تدهور بنسبة %24 
وفق الوتيرة الس���نوية ليصل الى نحو 2400 

مليار دوالر.
وفي الصني، انصاعت الشركات لكلمة السر 
التي اصدرتها بكني واملتمثلة في عبارة »اعطوا 
الصفة الدولي���ة العمالكم«، مدفوعة باجراءات 
اتخذتها احلكومة مثل تليني اجراء االستثمارات في 
اخلارج. وقد انتهزت الشركات الفرصة لالستفادة 
من كل ش���يء: ففي نوفمبر وبعد اندالع ازمة 
الديون في دبي، رأى مسؤول رسمي صيني كبير 
في هذه االزمة »فرصة استثمارية للصني التي 
ستس���تخدم جزءا من احتياطي الصرف لديها 

لشراء احتياطات من النفط والذهب«.
ومنذ بعض الوقت، حتاول الشركات الصينية 
ان تشارك في قطاع لم يكن احملللون يتوقعون 
وجودها فيه: وهو قطاع السيارات. فمن سيارات 
الدفع الرباعي هامر )مجموعة جنرال موتورز( 
الى س���يارات ڤولڤو الس���ويدية )فرع فورد(، 
ب���ات املتعهدون الصينيون املرش���حني اجلدد 

للشراء. 
وبحس���ب وزارة التج���ارة، ف���ان مجاالت 
»التكنولوجيا املتقدمة والتوزيع واملواد االولية 
والطاقة« حافظت على حظوة املتعهدين الصينيني 

العام املاضي.
لكن الصفقات االكبر بقيت في مجاالت املوارد 
الطبيعية بدءا باألهم، اي قيام املجموعة العمالقة 
سينوبيك، اكبر مصفاة في آسيا، بشراء الكندية 
»اداك���س بتروليوم« مبا قيمت���ه 7.2 مليارات 

دوالر.
واعتبر شراء »اداكس« ثاني اكبر صفقة تقوم 
بها شركة صينية منذ 2005، بحسب تصنيف 
وضعته »ديلوجيك« وتس���لمت وكالة فرانس 

برس نسخة منه اجلمعة.
وكانت الصفقة االولى جرت في العام 2008 
مع الدخول الى رأسمال »ريو تينتو« للمجموعة 
العمالقة الصينية »تشاينالكو« التي كانت آنذاك 

حليفة مجموعة »ألكوا« االميركية.
واشترى الشريكان باالتفاق في ما بينهما %12 
من فرع مجموعة املناجم اإلجنليزية االسترالية، 
والذي يتم تداول اسهمه في بورصة لندن، مبا 

قيمته 14 مليار دوالر.
ومع املوارد الطبيعية كهدف منشود، لم يعد 
من املستغرب على االطالق ان تكون استراليا 

اول هدف الستثماراتهم في 2009.
وهكذا، كان قيام املجموعة الصينية »يانزهو 
كول« بش���راء مجموعة »فيليكس« االسترالية 
الناشطة في صناعة املناجم 3.5 مليارات دوالر 
استرالي )3.2 مليارات دوالر اميركي(، احد آخر 

االتفاقات التي وافقت عليها بكني خالل العام.

أرباح »إنتل« للربع الرابع
تفوق تنبؤات وول ستريت

� رويترز:  سان فرانسيسكو 
أعلنت شركة انتل كورب عن زيادة 
نسبتها 28% في أرباح الربع الرابع 
املاض���ي وقدمت تنبؤات  للعام 
مالية تتج���اوز تنبؤات احملللني 
في وول ستريت األمر الذي عزز 
أسهم قطاع صناعة رقائق ذاكرة 

احلاسوب. 
وقالت انتل ان هامش ارباحها 

االجمالي في الربع الرابع سجل مستوى قياسيا 65% وقالت ان هامش 
األرباح سيتراوح بني 59% و63% في الربع احلالي.

وقالت الش���ركة ان صافي ارباحها بلغ اجماال 2.3 مليار دوالر او 
40 س���نتا للسهم في االشهر الثالثة التي انتهت في 26 من ديسمبر 
مقارنة مع ارباح صافية قدرها 234 مليون دوالر او 4 سنتات للسهم 
في الفترة املقابلة من العام الس���ابق حينما تكبدت الش���ركة شطبا 
ألصول بقيمة 1.1 مليار والر يتصل أساس���ا باستثماراتها في كلير 

واير كوربوريشن.
وارتفعت عائدات الشركة الى 10.6 مليارات دوالر من 8.2 مليارات 
دوالر في الربع نفسه من العام السابق متخطية تنبؤات وول ستريت 

بان تصل العائدات الى 10.2 مليارات دوالر.
وتنبأت انتل ان عائداتها للربع احلالي ستبلغ 9.7 مليارات دوالر 

مضافا اليها او مطروحا منها 400 مليون دوالر.
ويتوقع محللون استطلعت طومسون رويترز آراءهم في املتوسط 

ان تبلغ ارباح الربع احلالي 9.3 مليارات دوالر.

جاكرتا � أ.ش.أ: قال نائب الرئيس االندونيسي 
السابق يوسف كاال امس إن األزمة املالية الدولية 
لم تؤثر على اندونيس���يا بدرجة كبيرة، ألن 
الصادرات تس���هم بنحو الثلث في معدل منو 

الناجت احمللى اإلجمالي.
وأضاف كاال في تصريحات خاصة ملراسل 
وكالة أنباء الش���رق األوسط بجاكرتا أن بالده 
تعد أقل الدول اآلسيوية تأثرا باألزمة املالية، 
موضحا ان البنوك االندونيسية لم تتأثر بأزمة 

الرهن العقاري بالواليات املتحدة.
وأش���ار إل���ى أن تأثير األزم���ة املالية على 
اندونيسيا جتلى في تراجع صادراتها إلى أسواق 
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واليابان.

وأوضح كاال الذي خسر االنتخابات الرئاسية 
الت���ي جرت في الثامن م���ن يوليو املاضي في 
مواجه���ة الرئيس احلالي سوس���يلو بامباجن 
يوديون���و ان األزمة املالية أث���رت أيضا على 
أسواق املال االندونيسية، مشيرا الى ان %0.5 
فقط من سكان اندونيسيا البالغ عددهم حوالي 
240 مليون نسمة � ميتلكون اسهما بالبورصة 

االندونيسية.
ولفت نائب الرئيس االندونيس���ي السابق 

إلى أن ت����أثير األزمة امل���الية ال���دولية على 
اندونيس���يا يختلف بشكل جذري عن ت���أثير 
األزمة املالية اآلسيوية عام 1997 والتي تسببت 
في انخفاض العملة االندونيس���ية )الروبية( 
بنحو 400%، مشيرا الى ان األزمة املالية الدولية 
تسببت في انخفاض قيمة الروبية بنحو %20 

فقط.
وتابع ان بالده ن���جحت في حتقيق مع���دالت 
من���و اقت��صادي بلغت 4.3% الع���ام ال���حالي 
رغ�������م األزم���ة املالية الدولية، مش���ددا على 
املرتكز  النم���و االقتصادي  ت����دعيم  ضرورة 
على معدالت الطلب املرتفعة بدال من الصادرات 
لتجنب الصدمات الناجمة عن األزمات االقتصادية 

الدولية.
وكان كاال الذي حصل على 12.4% من إجمالي 
األصوات خالل االنتخابات الرئاسية قد ساهم 
بجهود فعالة في تسوية النزاعات املسلحة ببالده 
وخاصة في جزر مالوكو وجزيرة سوالويسي 
الوسطى/ التي اشتهرت بكونها ساحة للعنف 
الديني والطائفي ال���ذي أودى بحياة أكثر من 
2000 شخصا خالل الفترة من عام 1998 حتى 

عام 2001.

لندن � رويترز: تراجع اليورو على نطاق 
واسع امس إذ أبرزت املخاوف بشأن االقتصاد 
اليونان����ي املتعثر ضعفا ف����ي منطقة اليورو 
وع����ززت التوقعات ببقاء أس����عار الفائدة في 

املنطقة منخفضة لشهور.
وقال متعاملون ان اليورو تضرر أيضا من 
شائعات باحتمال استقالة املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل رغم نفيها فيما بعد. وهبط اليورو 
0.9% لليوم إلى 1.4390 دوالر قرب أدنى مستوى 
خالل اجللسة، الذي سجله في وقت سابق عند 
1.4380 دوالر. كما تراجع أمام اجلنيه االسترليني 
إلى أدنى مس����توى في أربعة أشهر عند 88.11 
بنس����ا. وتراجعت العملة األوروبية املوحدة 
بشدة أيضا في آسيا عندما انتشرت شائعة بأن 
ميركل ستستقيل من منصبها بعد تقرير ملجلة 

تامي عن مشاكل في السياسة الداخلية.
 ونفى متحدث باسم احلكومة األملانية سريعا 

تلك الشائعات.
وتراجع الدوالر أمام الني 0.4% إلى 90.66 ينا 
مسجال أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع إذ 
حقق الني مكاسب على نطاق واسع على خلفية 
تراجع عمالت ذات عائد مرتفع بسبب تصفية 

مستثمرين ملراكز محفوفة باملخاطر.
وتراجع اليورو أيضا 1.2% إلى 130.50 ينا 
وهو أدنى مستوى له خالل أربعة أسابيع تقريبا. 

وصعد مؤشر الدوالر 0.6% إلى 77.165.

زيادة نسبة التضخم
في منطقة اليورو بنهاية 2009 

لوكسمبورغ � د.ب.أ: شهدت األسعار في منطقة اليورو زيادة 
واضحة نهاية عام 2009.

وأفادت الهيئة األوروبية لإلحصاء امس في لوكسمبورغ بأن 
نس���بة التضخم في الدول املتعاملة باليورو ارتفعت في ديسمبر 
املاضي إلى 0.9% مقارنة ب� 0.5% في نوفمبر 2009 أي بزيادة قدرها 
0.4 نقطة. وأكدت الهيئة بذلك تقديراتها السابقة اخلاصة بنسبة 

التضخم املنتظرة في منطقة اليورو.
وكذلك ارتفعت نسبة التضخم في جميع دول االحتاد األوروبي 

مبقدار 0.4 نقطة إلى %1.4.

فرنسا تريد خطوات ملموسة
بشأن العملة في 2011 

باريس � رويترز: قالت وزيرة االقتصاد الفرنس���ية كريستني 
الجارد امس إن فرنسا ستتشاور مع خبراء بشأن اجراءات محددة 
ميكن اتخاذها في عام 2011 ملعاجلة االختالالت في أس���عار صرف 
العمالت العاملية. وس���تتولى فرنسا الرئاس���ة الدورية ملجموعة 
العش���رين ومجموعة الثماني في ع���ام 2011، وقالت إن اختالالت 

اسعار الصرف ستكون من املوضوعات الرئيسية.
وقالت الجارد انها تريد العمل عن كثب مع جميع الدول القلقة 
بش���أن اختالالت أس���عار الصرف لكنها ال تري���د ان تخص دولة 

بعينها.

3 بنوك بريطانية قد تطالب بدفع ضرائب لواشنطن
 بقيمة عشرة مليارات دوالر

وزير الخزانة البريطاني: مرحلة الركود قد انتهت

لندن � كون����ا: تواجه ثالثة بنوك بريطانية 
احتم����ال مطالب����ات بدفع ضرائب لواش����نطن 
بقيمة عشرة مليارات دوالر )ستة ماليني جنيه 
استرليني( وفق نظام الضرائب اجلديد في قطاع 
البنوك الذي اقترحته ادارة الرئيس األميركي باراك 
اوباما. واوضحت صحيفة »تاميز« البريطانية في 
عددها الصادر امس أن البنوك البريطانية الثالثة 
هي »رويال بانك اوف سكوتالند« و»باركليز« 
و»اتش اس بي سي«. وذكرت انه من احملتمل ان 
يدفع بنك »رويال بانك اوف سكوتالند« مليار 

دوالر على مدى السنوات العشر املقبلة فيما يدفع 
بنك »باركليز« 5.6 مليارات دوالر وبنك »اتش 

اس بي سي« 3.8 مليارات على نفس الفترة.
وفي حال اقرار النظام املقترح فسيرغم نحو 
50 بنكا وشركات تأمني ووسطاء ماليون على 
دفع مبل����غ يقارب ال� 90 مليار دوالر على مدى 

العقد املقبل. 
البريطاني����ة املطالبة  وتتعالى األص����وات 
حكومته����ا بتبني نظام ضرائ����ب مماثل لنظام 
االدارة األميركية في محاولة النقاذ اقتصادها.

لندن � كونا: أك����د وزير اخلزانة البريطاني 
اليستر دارلينج ان اقتصاد بالده بدأ ينمو مرة 
أخرى في األشهر األخيرة من العام املاضي رغم 
أن االرقام الرسمية لن تعلن قبل نهاية الشهر 
اجلاري. وقال دارلينج لصحيفة »ديلي ريكورد« 
االسكتلندية »انني حذر دائما بشأن هذه األمور 
لكن في ديسمبر كانت هناك بوادر مشجعة الرقام 
مبيعات التجزئة وارتفاع تسجيل السيارات«.

وقال »يجب على اجلميع احلذر الشديد السيما 
أن النظام االقتصادي تعرض لواحدة من أقوى 
الصدمات منذ فترة طويلة للغاية«. وتابع »انها 
ليست شيئا ميكنك أن تنهض منه وتبتعد كما لو 

أن شيئا لم يحدث ولكني واثق« من أن مرحلة 
الركود قد انتهت. وكان املعهد الوطني للبحوث 
االقتصادية واالجتماعية قال امس ان االقتصاد 
منا بنسبة 0.3% في الربع األخير من عام 2009 

بعد ركود استمر 18 شهرا. 
لكنه حذر من أن معدل النمو سيكون »معتدال 
جدا« خالل العام املالي املقبل لكنه يحتاج الى 

دعم حكومي.
وقال دارلينج ان حجم االنفاق العام يواجه 
أصعب ضغ����ط خالل 20 عاما من أجل تقليص 
الدين معربا عن توقعه بأن تهيمن هذه القضية 

على أجواء االنتخابات املقبلة.

تريشيه: األصول الخطرة للبنوك
 ليست مشكلة رئيسية 

باريس � روي����ترز: قال ج����ون كل����ود ت���ريشيه رئيس 
البنك املركزي األوروبي ام���س إن األصول اخل����طرة للبنوك 
مازالت متثل مش���كلة للقطاع امل���الي لكنها ليس���ت مش����كلة 
رئيس���ية وأضاف أن االنتعاش االقتصادي س���يجري بشكل 

»فوضوي«.
ورد تريشيه على سؤال عما إذا مازالت هناك أصول خطرة في 
القطاع املصرفي قائال »األصول اخلطرة كانت العامل الذي أشعل 
هذه األزمة اخلطيرة التي لم يسبق لها مثيل، ميكنني القول ان 

هذه املشكلة مستمرة لكنها ليست املشكلة الرئيسية«.

زوليك: تداعيات األزمة 
ستستمر لسنوات 

برلني � رويترز: قال روبرت 
زوليك رئيس البنك الدولي امس 
إن العالم سيظل يعاني من اآلثار 
السلبية لألزمة املالية لسنوات. 
وأض���اف زولي���ك ف���ي مؤمتر 
القطاع  أن  صحافي في برل���ني 
اخلاص س���يحتاج للقيام بدور 
أكبر مع تراجع خطط التحفيز 

احلكومية.

النفط يهبط إلى نحو 79 دوالرًا 
 مع انحسار موجة البرد

لندن � رويترز: هبطت أس��عار النف��ط إلى نحو 79 دوالرا للبرميل امس 
ومن املتوقع أن تسجل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر بسبب بيانات 
اقتصادي��ة مخيبة لآلمال وتوقعات بانخفاض الطل��ب على زيت التدفئة في 
الواليات املتحدة. وساعدت موجة من البرودة في النصف الشمالي من الكرة 
األرضية على دفع األس��عار لتتجاوز مستوى 80 دوالرا في أوائل يناير لكن 
انحس��ارها هذا األسبوع أدى خلفض توقعات استهالك الوقود وبخاصة في 
الواليات املتحدة أكبر مس��تهلك للطاقة في العالم. وتراجع سعر عقود النفط 
اخلام األميركي اخلفيف تس��ليم فبراير 48 سنتا إلى 78.91 دوالرا للبرميل.

وتراجع س��عر عقود مزيج برنت في لندن تسليم مارس 67 سنتا إلى 77.90 
دوالرا. وأظه��ر تقرير للحكومة األميركية تراجع الطلب األميركي على نواجت 
التقطير وهي فئة من الوقود تش��مل زيت التدفئة كان أقل من معدالت العام 

املاضي بنسبة 4% في األسابيع األربعة املنتهية في الثامن من يناير.

روبرت زوليك


