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الذهب يقفز بالغًا 1343.9 دوالرًا لألوقية

تراجع الوظائف األميركية ومعدل البطالة %9.6

»الكونغرس«: عجز الميزانية األميركية 
تراجع في 2010.. لكنه مازال مرتفعًا

واشنطنـ  رويترز: أظهرت تقديرات ملكتب امليزانية 
بالكونغرس األميركي اول من امس ان الواليات املتحدة 
ســــجلت ثاني أعلى عجز فــــي امليزانية منذ احلرب 
العاملية الثانية في السنة املالية املنتهية في الثالثني 
من سبتمبر بلغ 1.29 تريليون دوالر لكنه ميثل حتسنا 
مقارنة مع السنة السابقة.وقال مكتب امليزانيةـ  وهو 
هيئة غير حزبية ـ إن عجز امليزانية يعادل 8.9% من 
الناجت احمللي االجمالي للبالد في السنة املالية 2010 
انخفاضا من 0.01% في السنة املالية السابقة عندما 

بلغ العجز 1.4 تريليون دوالر.

وأضاف ان حتسن االقتصاد وأرباحا أعلى ملجلس 
االحتياطي االحتادي وزيادة في إيرادات ضرائب دخل 

الشركات ساعدت في تضييق عجز امليزانية.
وقال مكتب امليزانية ان احلكومة قللت ايضا انفاقها 
على برامج إنقاذ البنوك وعمالقي الرهن العقاري فاني 
ماي وفريدي ماك والتأمني االحتادي على الودائع وهو 
ما ســــاعد في تعويض زيادة في املدفوعات إلعانات 
البطالة والتعليم والدعم احلكومي لبنود اخرى في 
قانون التحفيــــز االقتصادي البالغ قيمته 814 مليار 

دوالر الذي صدر في 2009.

لندن ـ رويترز: قفزت أسعار 
الذهب امس إلى أعلى مســـتوى 
خالل اجللسة عند 1343.90 دوالرا 
لألوقية )األونصة( متخلية عن 
السابقة بعدما جاءت  مكاسبها 
بيانات الوظائف األميركية غير 
الزراعية لشهر سبتمبر أضعف 

كثيرا من املتوقع.
وبلغ سعر الذهب في السوق 
الفورية 1343.70 دوالرا لألوقية 
مقارنة مـــع 1332.65 دوالرا في 
أواخر تعامـــالت نيويورك اول 
من أمس. وفي وقت ســـابق من 
التعامالت األميركية المس الذهب 
مستوى قياســـيا عند 1364.60 

دوالرا لألوقية.

نيويوركـ  رويترز: 
قال تقريـــر حكومي 
امـــس إن الوظائـــف 
غيـــر  األميركيـــة 
الزراعيـــة انخفضت 
بصورة غير متوقعة 
بواقع 95 ألف وظيفة 

في شهر سبتمبر.
التقريـــر  وذكـــر 
القطـــاع اخلاص  أن 
األميركـــي أضاف 64 
ألف وظيفـــة مقابل 
بزيـــادة  توقعـــات 
بنحو 75 ألف وظيفة. 
واستقر معدل البطالة 

عند %9.6.

الحكومة اليابانية تتبّنى خطة إنعاش بنحو 44 مليار يورو
طوكيـــو ـ أ.ف.پ: وافقت الحكومة 
اليابانية امس مبدئيا على خطة إنعاش 
بنحو 5050 مليار ين )44 مليار يورو( 
لدعم اقتصادها المهـــدد بفعل تدهور 
األســـعار وارتفاع ســـعر صرف الين 

وتباطؤ النمو العالمي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء ناوتو 
كان )وســـط اليســـار( صادقت مطلع 
سبتمبر على برنامج إنعاش اقتصادي 
قيمته 920 مليار ين )أكثر من ثمانية 

مليارات يورو(.
وتأمـــل الحكومة ان تـــؤدي خطة 
اإلنعاش الجديدة الـــى زيادة إجمالي 

الناتج الداخلي بنسبة %0.6.
وسيتم تمويل الخطة الجديدة بزيادة 
في الميزانية ستعرض على البرلمان 
وتأمل الحكومة انجاز مشروع القانون 
أموال إضافية بحلول  المتعلق بطلب 

نهاية الشهر الجاري.
ويدعو رئيس الوزراء الى مصادقة 
سريعة جدا على هذه الخطة ما يقتضي 

دعم نواب المعارضة حيث ان الحزب 
الديموقراطي الياباني الذي ينتمي اليه ال 
يتمتع باألغلبية في مجلس الشيوخ.

وأعلن كان امام مجلس الوزراء ان »هذه 
القرارات مستوحاة من اقتراحات عرضها 
الحزب الحاكـــم وأحزاب المعارضة«، 

على ما أفادت وكالة كيودو.
وتنوي الحكومة من خالل خطة الدعم 
الجديدة التصدي لالنعكاسات السلبية 
لقوة الين على شركات التصدير اليابانية 

ووكالئها المحليين.
كما تهدف الى مكافحة تدهور األسعار 
الذي يكبح النشاط اذ يرغم الشركات على 
خفض تكاليفها والحد من استثماراتها 

وتجميد الزيادة في رواتبها.
وبعد ان سجل ركودا شديدا في 2008 
ـ 2009، شهد اقتصاد االرخبيل انطالقة 
جديدة خالل السنة الماضية وخصوصا 
بفضل الصـــادرات. إال ان النمو اظهر 
مؤشرات تراجع خالل األشهر األخيرة 

بسبب انخفاض الطلب في الخارج.

مـــن جانب آخـــر، انتهـــت مفاعيل 
عدة إجـــراءات قضت بتقديم دعم عام 
لالستهالك الداخلي او انها على وشك 
االنتهاء خالل األشهر القادمة األمر الذي 

قد يتسبب في عرقلة عدة قطاعات.
وردا على قلق أوساط رجال األعمال 
والمواطنين، تأمل الحكومة في إنعاش 
النشاط االقتصادي بالتركيز على خمسة 
جوانب تعتبر ذات أولوية وهي إنشاء 
الوظائف والنمو االقتصادي والمساعدة 
االجتماعية واالقتصاد اإلقليمي ومراجعة 

القوانين التي تعتبر معرقلة.
ويفترض تحديد تفاصيل المشروع 
الذي سيضم أيضا عشرات مليارات الين 
لتمويل تنويع مصادر شـــراء الموارد 
المعدنية األساسية للصناعات اليابانية 

الفائقة التطور.
وتعاني اليابـــان من اعتمادها على 
الصين إلمدادها بالمعادن الثمينة األمر 
الذي يشكل خطرا عليها في وقت قررت 
الســـلطات الصينية خفض صادراتها 

مستخدمة احتكارها بحكم األمر الواقع 
لهذه الموارد كأداة ضغط في المفاوضات 

الديبلوماسية.
وتضاف اإلجراءات الحكومية للتصدي 
لمكافحة تبعات تدني األسعار وارتفاع 
ســـعر صرف الين الى إجراءات تليين 
السياســـة النقدية التي قررها مؤخرا 

البنك المركزي الياباني.
ونزوال عند ضغط الحكومة، خفض 
البنك المركزي هذا األسبوع نسبة فوائده 
اليومية الى مســـتوى الصفر واعتمد 
إجراءات جديدة لتوفير الســـيولة في 
األسواق. ويرغب البنك المركزي الياباني 
مــن خــالل ذلك فــي تشـــجيع خفض 
المديين القصير  الفوائد على  نســـب 
والبعيد لتســـهيل االســـتثمار ومنح 

القروض.
إال ان مكافحة ارتفاع سعر الين باتت 
صعبة بسبب انخفاض الدوالر الناجم 
عن المخاوف بشأن الوضع االقتصادي 

األميركي.

ألمانيا تتوقع مناقشات قوية في مجموعة العشرين بشأن العملة

البنك الدولي وصندوق النقد يحّذران من مخاطر حرب عمالت عالمية 
واشــــنطن ـ أ.ش.أ ـ رويترز: حذر 
رئيس البنــــك الدولي روبرت زوليك 
من مخاطر حرب عمالت عاملية بسبب 
تدخل احلكومات لتحديد أسعار عمالت 
دولها.وقــــال زوليك فــــي كلمة خالل 
املؤمتر السنوي املشترك للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي »نواجه اليوم 
اضطرابات في أسعار العمالت قد تؤدي 
إلى مشــــاكل ما لم تدر بشكل جيد في 
الدول التي تتدخل حكوماتها في حتديد 
أسعار عمالتها الوطنية إلبقائها عند 

معدالت منخفضة«.
وأوضح أنه ال يتوقع الســــير في 
اجتاه حرب خاصة بالعمالت، إال أنه 
أشار إلى أنه ستكون هناك اضطرابات 
خاصة مع وجود بعض الدول التي لديها 
أنشطة جتارية تتدخل حكوماتها إلبقاء 
معدالت عمالتها الوطنية عند معدالت 

ومستويات سعرية منخفضة.
وحذر زوليــــك مــــن أن مثل هذه 
االضطرابات ســــتؤثر سلبا على ثقة 
املستثمرين في وقت يتطلع فيه العالم 

ألن ينمو القطاع االستثماري.

من ناحية أخرى، اعتبر دومونيك 
ستروس سكاي رئيس صندوق النقد 
الدولي أن خطــــر االنزالق في الركود 
االقتصادي مازال موجودا، مشيرا إلى 
ضرورة التوافق وتنسيق السياسات 
االقتصادية لتخطي األزمة »التي التزال 
تواجه بحسم حتديات تتمثل في الديون 
السيادية ومعدل البطالة وإصالح النظام 

املالي والتعاون الدولي«.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم 
املستشارة االملانية اجنيال ميركل امس 
إن احلكومة االملانية تعتزم املشاركة 
بقوة في مناقشات مجموعة العشرين 
بشــــأن قضايا العملة.وقال شــــتيفن 
سيبرت في مؤمتر صحافي دوري ان 
سعر اليوان الصيني يجب أن يعكس 

قيمته احلقيقية. وأضاف أنه يتعني على 
مجموعة العشرين االلتزام بالتعهدات 
التي قطعتها في استراتيجيتها احلالية 

بشأن اجراءات التحفيز االقتصادي.
وعالوة على مطالبة الواليات املتحدة 
للصني برفع قيمة اليوان قال مسؤولون 
في املفوضية االوروبية اول من امس ان 
االحتاد االوروبي سيواصل الضغوط 

على بكني لرفع قيمة عملتها.
وصرح رئيس صندوق النقد الدولي 
دومينيك ستراوس كان لصحيفة لو 
موند بانه يجب على الصني االسراع 
برفع قيمة اليوان إذ ان انخفاض قيمته 
ميثل االن مصدر التوترات في االقتصاد 
العاملي.على صعيــــد آخر قال رئيس 
التركي رجب طيب أردوغان  الوزراء 
امس بعد أن أجرى محادثات مع رئيس 
الــــوزراء الصني ون جيا باو إن تركيا 
والصني ستستخدمان عملتيهما احملليتني 
الليرة واليوان في مبادالتهما التجارية 
الثنائيــــة. وقال اردوغان للصحافيني 
»اتفقنا على استخدام الليرة واليوان 

في جميع عالقاتنا«.

الدوالر يتراجع إلى أقل من 82 ينًا
نيويورك � رويترز: تراجع الدوالر إلى مس��توى قياس��ي جديد في 
15 عام��ا دون 82 ينا امس بعدما أظهر تقري��ر انخفاضا غير متوقع في 
الوظائف األميركية غير الزراعية في سبتمبر بينما استقر معدل البطالة 

دون تغير عند %9.6.
وبل��غ الدوالر في أحدث التعام��ات 82.15 ينا على منصة إي.بي.اس 
للت��داول اإللكتروني مقارنة مع 82.39 ينا قبل صدور البيانات. وتراجع 
الدوالر إلى 81.93 ينا. وارتفع اليورو ارتفاعا حادا أمام الدوالر إلى 1.3970 

دوالر على منصة إي.بي.اس.

73 مليار دوالر سنويًا كلفة الموظفين البدناء في الواليات المتحدة
واشنطنـ  أ.ف.پ: يكلف املوظفون األميركيون 
البدناء أرباب عملهم حوالـــي 73.1 مليار دوالر 
سنويا، نتيجة االنخفاض في إنتاجيتهم الناجم 
عن صحة أكثر عرضة للمشاكل بحسب دراسة 

نشرت امس.
وهذا الرقم يساوي كلفة توظيف »1.8 مليون 
شخص إضافي سنويا مع أجر سنوي للفرد يبلغ 
42 ألف دوالر، وهو متوسط األجر السنوي ملواطن 
أميركي«، بحســـب إيريك فينكلشتاين الباحث 
في جامعة »ديوك ـ ناشونال يونيفرسيتي« في 

سنغافورة.
وبهدف التوصل إلى هذا الرقم، عمد فينكلشتاين 
وفريقه إلى احتساب املصاريف الطبية للموظفني 
إنتاجيتهـــم وتغيبهم عن  البدناء وانخفـــاض 

العمل.
فمن خالل هذه العوامـــل الثالثة متكنوا من 
احلصول على اخلالصة اآلتية: 16900 دوالر سنويا 
للنساء اللواتي يعانني من زيادة في الوزن تبلغ 
45 كيلوغراما وما فوق و15500 دوالر لزمالئهن 

الذكور.
وإذا ما احتسبت تلك العوامل الثالثة فإن الكلفة 
السنوية للموظفني أصحاب األوزان العادية هي 

حوالى 10 آالف دوالر.
وبحســـب الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
»جورنال أوف أوكوبايشونال اند إنفايرمانتال 
ميديسني«، فإن االنخفاض املسجل على صعيد 
إنتاجية املوظفني البدناء هو العامل الذي يولد 

»الكلفة الكبرى«.

ويقاس انخفاض اإلنتاجية عبر احتساب الوقت 
بني وصول املوظف إلى مركز عمله وبدئه بأداء 
مهامه. إلى ذلك يضاف الوقت الذي ال يقوم خالله 
املوظف باملهام املوكلة إليه بسبب عدم التركيز 

أو التعب أو اإللهاء.
والبيانات التي ارتكزت عليها الدراسة جمعت 
من خالل إجابات للموظفني أنفسهم حول أسئلة 
تناولت أيام تغيبهم أو انخفاض إنتاجيتهم ألسباب 

تتعلق مبشاكل صحية.
وبحسب دراسة مت نشرها الشهر املاضي، تكلف 
البدانة االقتصاد األميركي سنويا 215 مليار دوالر 
على أقل تقدير، سواء كان ذلك تكاليف مباشرة 
ترتبط باملصاريف الطبية أو تكاليف غير مباشرة 

مثل تلك املرتبطة بخسارة في اإلنتاجية.

..وتتمسك بموقفها بشأن سعر الصرف
طوكيو ـ رويترز: قالت اليابان إنها ســــتواصل 
التدخل لكبح صعود الني إذا اقتضت الضرورة وذلك 
قبل ســــاعات من اجتماع مسؤولي مجموعة الدول 
الســــبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي 
ملناقشة التوتر املتنامي بشأن سياسات الصرف في 

حني تعتزم تايلند أيضا القيام بتدخل.
وسمحت الصني لعملتها اليوان باالرتفاع امس إلى 
أعلى مستوى أمام الدوالر منذ زيادة سعر الصرف 
في يوليو 2005. وكانت بكني قد رفضت دعوات من 
الغرب بأن تسمح لليوان باالرتفاع بوتيرة أسرع.

وقال متعاملون إن بكني رمبا تقدم تنازالت قبيل 
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي مطلع األسبوع 
املقبل. لكنهم قالوا إن أي ارتفاع إضافي ســــيكون 

محدودا لكي ال يؤثر على صادارتها.
ومع رسوخ املواقف تتضاءل اآلمال في التوصل 
إلى اتفاق حقيقي في واشنطن بالرغم من أن املخاوف 
من اندالع حرب عمالت عاملية قفزت إلى صدارة جدول 
األعمال. وقال وزير املالية الياباني يوشيهيكو نودا 
للصحافيني عندما ســــئل عن ارتفاع الني إلى ذروة 
جديدة في 15 عاما أمس األول اخلميس »نحن مقبلون 
على اجتماع ملجموعة الدول السبع لكن بغض النظر 
عن هذا فإن اليابان ستتخذ إجراءات حازمة مبا في 

ذلك التدخل عند الضرورة«.
وتدخلت اليابانـ  التي يساورها القلق من أن يضر 
صعود الني بقطاع التصدير احليويـ  في سوق العملة 
الشهر املاضي للمرة األولى في ست سنوات مما أثار 

انتقادات من نظرائها في مجموعة السبع.
وحتدث رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان بلهجة 
أكثر تصاحلية قائــــال ان طوكيو تريد التعاون مع 

أقرانها في مجموعة السبع بشأن العمالت لكنه في 
الوقت نفسه جدد التأكيد على أن السلطات ستتخذ 
»خطوات حاســــمة« إذا اقتضى األمر.ودخل صناع 
السياسة العامليون في خالف بشأن تراجع الدوالر 
بوجه عام حيث تكثف االقتصادات الناشئة اجلهود 
للحد من صعود عمالتها وهو ما تقول الدول املتقدمة 
إنه قد يقوض االنتعــــاش االقتصادي.وقال رئيس 
الوزراء التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا امس إن وزير 
املالية سيقترح إجراءات للتعامل مع ارتفاع البات 
خالل اجتماع للحكومة األسبوع املقبل.وقال نائب 
وزير املالية الروســــي دميتري بانكني إن البرازيل 
والصني والهند وروسيا التي تسمى بدول مجموعة 
بريك تعتبر احلركة احلالية في عمالت األســــواق 
الناشــــئة مشــــكلة عويصة ال ميكن حلها من خالل 
تعومي العملة.وقال للصحافيني عقب اجتماع لنواب 
وزراء املالية في واشنطن اول أمس »التعومي ليس 

وصفة للخروج، ليس وصفة لكل العلل«.
وقال يي جاجن نائب محافظ بنك الشعب الصيني 
)البنك املركزي( امس إن الصني ســــتواصل إصالح 
سياسة الصرف لكن االرتفاع احلاد لليوان سيضر 
اقتصادها.وفي ظل ضعف اآلمال في احملادثات التي 
ســــتعقد في واشنطن مطلع األسبوع القادم جتري 
حتركات لتأسيس منتدى أكثر فاعلية ملعاجلة مشكالت 
العملة. وقالت وزيرة االقتصاد الفرنسية كريستني 
الجارد إن فرنســــا ســــتبدأ محادثات بشأن تطوير 
النظام النقدي العاملي خالل فترة رئاســــتها املقبلة 
ملجموعة العشرين من أجل تعزيز تنسيق السياسات 
والقضاء على التدفقات املالية التي تؤدي إلى تقلب 
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