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 «التحفيز الكمي» و«أرباح الشركات» يعززان
  أداء أسواق المال األميركية في ٢٠١٠

 نيويورك ـ أ.ش.أ: متكنت األسواق األميركية من حتقيق انتعاشة قوية خالل تعامالت 
العام املنصرم ٢٠١٠ حيث حققت األسهم األميركية ثاني مكاسب سنوية لها وأفضلها على 

اإلطالق منذ ديسمبر ١٩٩١، وسجل مؤشر بورصة وول ستريت الرئيسي ارتفاعا 
نسبته ١١٪ بينما ارتفع مؤشر (ســـتاندرد آند بورز ٥٠٠) الذي يقيس أداء 

٥٠٠ شركة بنسبة ١٣٪.
  وقد شهدت تعامالت العام املاضي العديد من األنباء اإليجابية التي 

دعمت االجتاه التصاعدي ملؤشرات البورصة األميركية وعلى رأسها 
ارتفاع نتائج أرباح الشـــركات بأفضل من املتوقع وإعالن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي (البنك املركزي األميركي) نيته لشراء سندات 

خزانة بقيمة ٦٠٠ مليار دوالر لتحفيز االقتصاد.
  وعلى مدار تعامالت األسبوع املاضي ارتفع مؤشر داو جونز 
الرئيسي مبا نسبته ٠٫٠٤٪، وزاد طفيفا أيضا لدى إغالق تعامالت 
اول من امس مدعوما بالتفاؤل الذي ساد أجواء املتعاملني وسط 

توقعات قوية بانتعاش االقتصاد األميركي في ٢٠١١.
  وفي سوق الطاقة، حققت أسعار النفط اخلام ثاني مكاسب 
ســـنوية لها على التوالي وقفزت بنسبة ١٥٪ خالل تعامالت 
٢٠١٠ في سوق نيويورك مدعومة بعدة عوامل إيجابية منها 
ارتفاع معدالت النمو في الصني، أكبر مســـتهلك للطاقة في 
العالـــم، وتوقعات قوية بقرب تعافي االقتصاد في الواليات 

املتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
  وعلى صعيد تعامالت األسبوع املنصرم، تراجعت أسعار 
اخلام بنســـبة ٠٫١٤٪ فيما ارتفعت لـــدى إغالق تعامالت اول 

من امس مدعومة بتوقعـــات بتراجع املخزونات لدى الواليات 
املتحدة.

  وبالنسبة للمعادن الثمينة، متكن الذهب من حتقيق مكاسب 
سنوية للمرة العاشرة على التوالي وقفز بنسبة ٣٠٪ خالل تعامالت 

املاضي مدعوما باالضطرابات االقتصادية التي شهدها العالم منها أزمة 
الديون السيادية لالحتاد األوروبي وما صاحب ذلك من مخاوف حيال 

امتدادها إلى بعض الدول األخرى فضال عن تراجع قيمة الدوالر األمر الذي 
زاد من إقبال املتعاملني على شراء املعدن األصفر كمالذ استثماري.

  وعلى مدار األسبوع املاضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة ٣٪، وزادت لدى إغالق 
تعامالت اول من امس مدعومة بتراجع قيمة الدوالر في سلة العمالت أمام ٦ عمالت رئيسية 

بنسبة ٠٫٤٪ محققا ٧٩٫١٨ نقطة.
  ولدى إغالق تعامالت اول من امس، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الذي يقيس أداء 
٣٠ شـــركة صناعية كبرى، طفيفا مبقدار ٨ نقاط بنســـبة ٠٫٠٧٪ مسجال ١١٥٧٨ 

نقطة، وكان قد سجل في ختام تعامالت األسبوع املاضي ١١٥٧٣ نقطة.
  وفي املقابل، تراجع مؤشر ستاندر آند بورز٥٠٠ األوسع نطاقا، الذي 

يقيس أداء ٥٠٠ شركة، مبا نسبته ٠٫٠٢٪ مسجال ١٢٥٨ نقطة.
  كما انخفض مؤشـــر ناســـداك املركب، الذي يرصد أداء شركات 
التكنولوجيا، مبا يعادل ١٠ نقاط بنســـبة ٠٫٣٨٪ مســـجال ٢٦٥٣ 

نقطة.
  وفي تعامالت اول من امس في سوق الطاقة، ارتفعت أسعار 
العقود اآلجلة للنفط تسليم فبراير بنسبة ١٫٧٪ مبا يعادل ١٫٥٤ 

دوالر لتصل إلى ٩١٫٣٨ دوالرا للبرميل.
  كما زادت أســـعار العقود اآلجلة للبنزين تسليم فبراير 
مبقدار ٥ ســـنتات مبا نســـبته ١٫٩٪ لتصل إلى ٢٫٤٣ دوالر 

للغالون.
  وكســـبت أســـعار العقود اآلجلة لوقود التدفئة تسليم 
فبراير ما نسبته ١٫٧٪ مبا يعادل ٤ سنتات لتصل إلى ٢٫٥٤ 

دوالر للغالون.
  وارتفعت أســـعار العقود اآلجلة للغاز الطبيعي تسليم 
فبراير مبقدار ٧ ســـنتات مبا نســـبته ١٫٥٪ لتصل إلى ٤٫٤١ 

دوالرات لكل مليون وحدة حرارية.
  وبالنسبة ألسعار املعادن الثمينة، ارتفعت أسعار العقود 
اآلجلة للذهب تســـليم فبراير مبقدار ١٥٫٥٠ دوالرا مبا نسبته 

١٫١٪ لتسجل ١٤٢١٫٤٠ دوالرا لألوقية.
  كما زادت أســـعار العقود اآلجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 

١٫٤٪ مبقدار ٤٢ سنتا لتصل إلى ٣٠٫٩٤ دوالرا لألوقية.
  وارتفعت أسعار العقود اآلجلة للنحاس تسليم مارس مبقدار ٨ 

سنتات مبا نسبته ١٫٩٪ لتصل إلى ٤٫٤٤٧ دوالرات للرطل.
  وكسبت أسعار العقود اآلجلة للبالتني تسليم يناير ما مقداره ٢٩ دوالرا 

بنسبة ١٫٧٪ لتصل إلى ١٧٧٣٫٣٠ دوالرا لألوقية.
  وصعدت أسعار العقود اآلجلة للبالديوم تسليم مارس بنسبة ٢٫٢٪ مبا يعادل 

١٧٫١٠ دوالرا ليصل سعر األوقية إلى ٨٠٣٫٣٠ دوالرات لألوقية. 

 باريس ـ رويترز: قال الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي امس 
انه سيناضل من أجل اإلبقاء على 
اليورو وان فرنسا ستفي بالتزاماتها 

لتحسني ماليتها العامة.
  وفي كلمة وجهها إلى الشعب 
الفرنسي عبر التلفزيون مبناسبة 
العام اجلديد استبعد ساركوزي 
بشكل قاطع أي احتمال ألن تتخلى 
فرنســــا عن اليورو محذرا من ان 
ذلك ســــتكون له عواقب وخيمة 

على اوروبا بأسرها.
  وقال «أيها املواطنون األعــزاء 
ال تصدقوا أولئك الذين يشيرون 
إلى أننا ينبغي أن نترك اليورو. 
نهايـــة اليورو ســـتكون نهاية 
أوروبـــا». واضاف قائـــال: «أنا 
ســـأقاتل بكل قوتـــي ضد هذه 
اخلطوة للعودة إلى الوراء التي 
من شأنها أن تلغي ٦٠ عاما من 
البناء األوروبي الذي جلب السالم 

واإلخاء إلى القارة».
انه لن    وقال ساركوزي أيضا 
يدع فرنسا حتذو حذو دول أوروبية 
اخرى عانت أزمة ديون هذا العام 

إلى ٦٪ بحلول نهاية ٢٠١١ كمرحلة 
أولى في خطة لتقليصه في ٢٠١٣ 
إلى ٣٪ وهــــو احلد األقصى الذي 

حدده االحتاد األوروبي.
  ووفقا للحكومة فإن الدين العام 
سيصل الى ذروة تبلغ ٨٧٫٤٪ من 
الناجت احمللــــي االجمالي في ٢٠١٢ 
قبل أن يبدأ في االنخفاض في ٢٠١٣ 
عندما من املتوقع ان يتراجع إلى 

.٪٨٦٫٨
  وقال ساركوزي «فرنسا ستتقيد 
بالتزاماتها ملوازنة ماليتها العامة. 

لن أتساهل في هذا املوضوع».
  واضاف انه سيمضي قدما في 
جدول أعمالــــه لإلصالح في ٢٠١١ 
على الرغم من اقتراب االنتخابات 

الرئاسية املقررة في ٢٠١٢.
  ودافع ساركوزي في كلمته عن 
إصالح نظام التقاعد الذي رفع احلد 
األدنى لسن اإلحالة للتقاعد عامني 
الى ٦٢ عاما وتسبب في احتجاجات 

واسعة استمرت أشهرا.
  وقال «لقد حمينا نظامنا للتقاعد 
من إفالس حتمي كان يتهدده لو 

لم نفعل شيئا».

وتعهــــد بتنفيذ اخلطــــط الرامية 
لتحسني ميزانية الدولة.

  وأضــــاف قائال: «الــــدول التي 
تعيش حياة تفوق مواردها املالية 
دون أن تفكــــر في الغد تدفع ثمنا 
باهظا. واجبي األساسي هو حماية 

فرنسا من هذا املصير».
  ومن املنتظر ان يسجل العجز 
في امليزانية الفرنســــية ٧٫٧٪ من 
الناجت احمللــــي اإلجمالي في ٢٠١٠ 
وتهدف احلكومة إلى خفض العجز 

ـ أ.ش.أ: نفى رئيس   ليبيـــا 
مؤسســـة القذافـــي للجمعيات 
اخليرية والتنمية سيف اإلسالم 
القذافي طلب أي وساطة للحصول 
علـــى دعوة حلضـــور املنتدى 
االقتصـــادي العاملي املنعقد في 

دافوس في يناير٢٠١١.
  وقال سيف اإلسالم نقال عن 
مصدر مقرب منه لوكالة «ليبيا 
برس»: «إنني لم أطلب وساطة 
أحد»، واصفا األنباء التي أوردتها 
جريدة «ال ليبيرتي» بأنها «أنباء 

عارية عن الصحة متاما».
  وكانت «ال ليبيرتي» الصادرة 
بالفرنسية أوردت خبرا في ٢٩ 
ديســـمبر قالت فيه: «إن سيف 
اإلسالم ناشد كبار رجال أعمال 
أميركيني وجنوما من هوليوود 
للتدخل لصاحله. وأن «كالوس 
شفاب» مؤسس منتدى دافوس 

ظل رافضا لدعوته».
  وفي نفس السياق قال موقع 
«أويا» اإللكتروني إن نفي سيف 

 ســـيئول ـ د.ب.أ: أظهـــر تقرير صدر امـــس أن كوريا اجلنوبية 
احتلت املرتبة الثالثة عشرة من حيث احلجم االقتصادي في العالم 

في النصف األول من هذا العام.
  طبقا للتقدير الصادر عن وزارة التخطيط االستراتيجي واملالية 
ومكتـــب االحصاءات الكوري، بلغ الناجت احمللـــي االجمالي لكوريا 
اجلنوبية في الفترة من يناير إلى يونيو املاضيني ٤٤٥٫٥ مليار دوالر، 

أي احتلت املرتبة الثالثة عشرة من بني ٣٣ دولة متقدمة رئيسية.
  واحتلت الواليات املتحدة املرتبة األولى من حيث احلجم االقتصادي 
في النصف األول بتسجيل ٧ تريليونات و٢٨٧٫٥ مليار دوالر، تلتها 
اليابان ٢٫٦٩٢٩ تريليـــون دوالر والصني ٢٫٥٣٢ تريليون دوالر ثم 

أملانيا ١٫٦٣٣ تريليون دوالر.
  وفي حال املقارنة مع الواليات املتحدة، يعادل احلجم االقتصادي 
الكوري اجلنوبي واحدا على ســـتة عشـــر مـــن احلجم االقتصادي 
األميركـــي، ويعادل احلجم االقتصـــادي لليابان والصني ٦ أضعاف 

لكوريا اجلنوبية.
  ولكن في حال اخذ معدل النمو االقتصادي للدول املتقدمة الرئيسية 
والدول الناشـــئة في االعتبار، يبدو أن كوريا اجلنوبية ستتجاوز 
اســـبانيا التي احتلت املرتبة احلادية عشرة واستراليا التي احتلت 

املرتبة الثانية عشرة، في غضون ٥ سنوات قادمة إلى حد ما.
  وقال مسؤول في وزارة التخطيط االستراتيجي واملالية لوكالة 
يونهاب الكوريـــة اجلنوبية لألنباء إن احلجـــم االقتصادي للدول 
الناشئة مثل الصني يزيد بصورة سريعة، بينما تشهد كوريا اجلنوبية 
تباطؤا في الزيادة، لذلك فإن القوة الدافعة للنمو اجلديد هي ملحة 

للغاية. 

 هونولولو ـ رويترز: حـــدد الرئيس األميركي باراك أوباما هدفا 
طموحا للعام اجلديد ٢٠١١ هو إصالح االقتصاد األميركي املتعثر.

  وقال أوباما في خطابه األسبوعي عبر اإلذاعة واالنترنت امس إن 
البيانـــات الصادرة في اآلونة األخيرة تظهر أن التعافي االقتصادي 

يكتسب زخما حتى مع استمرار ماليني األميركيني من دون عمل.
  وقال أوباما «واجبنا األهم اآلن هو احملافظة على التعافي، بصفتي 
الرئيس هاكم التزامي أمامكم، أن أبذل كل ما بوســـعي من أجل منو 
االقتصاد وخلق الوظائف وتعزيز طبقتنا الوسطى، هذا هو قراري 

للعام اجلديد».
  كانت البطالة البالغة ١٠٪ وعدم الرضا عن جهود أوباما لتنشيط 
التعافي االقتصادي إثر أسوأ ركود على مدى عقود قد ساعدا في حتقيق 

اجلمهوريني انتصارات خالل انتخابات الكونغرس في نوفمبر.

 ساركوزي: زوال اليورو سيكون نهاية أوروبا

 سيف اإلسالم القذافي

 نيكوال ساركوزي 

 ..واستونيا اعتمدت العملة األوروبية
ــتونيا امس العملة االوروبية   بروكسل ـ كونا: اعتمدت اس

املوحدة (يورو) لتصبح العضو الـ ١٧ في منطقة اليورو.
ــتونيا  ــة االوروبية في بيان ان اعتماد اس   وقالت املفوضي
ــتركون في العملة  ــيزيد عدد االشخاص الذين يش لليورو س

املوحدة على أكثر من ٣٣٠ مليون شخص.
  وعلق رئيس املفوضية االوروبية خوسيه مانويل باروسو 
ــودة هناك  ــة «اليورو موج ــول ان عمل ــذا القرار بالق ــى ه عل
ــى أماكن أخرى في  ــفر ال ــني احلياة اليومية وجعل الس لتحس
منطقة اليورو أسهل وأرخص ملواطني استونيا مع عدم احلاجة 

الى تغيير العمالت ودفع عمولة.
  وتعد هذه اشارة قوية لالستقطاب وحتقيق االستقرار التي 

حتدثها اليورو للدول األعضاء في االحتاد األوروبي.
ــورو النقدية  ــت اوراق الي ــة تلق ــوك التجاري ــت البن   وكان
ــتونيا  والعمالت املعدنية منها مقدما من البنك املركزي في اس
وقامت بدورها بتزويد املتاجر وغيرها من املؤسسات التجارية 
ــر لليورو  ــة املدفوعات والتغيي ــث ميكن معاجل ــورو بحي بالي

اعتبارا من اليوم.
ــتونية  ــتكون هناك فترة تداول مزدوج للعملتني االس   وس
ــم خاللها تداول  ــبوعني اعتبارا من اليوم يت ــورو ملدة أس والي
ــحب الكرون  ــماح بس ــا الى جنب من أجل الس ــني جنب العملت

االستونية تدريجيا.

 سيف اإلسالم القذافي ينفي طلب 
وساطة لحضور منتدى دافوس

  كوريا الجنوبية تحتل المركز
  الـ ١٣ في قائمة أكبر اقتصادات العالم

 البالديوم أفضل المعادن النفيسة  أوباما:  إصالح االقتصاد قرار ٢٠١١
أداء في ٢٠١٠

 رويترز: قفـــز البالديوم امس الى مســـتوى مرتفع جديد في ٩ 
سنوات مسجال أفضل أداء بني املعادن النفيسة هذا العام.

  وأنهى سعر البالديوم للمعامالت الفورية جلسة التعامالت في 
ســـوق نيويورك مرتفعا حوالي ١٪ الى ٧٩٩٫٤٧ دوالرا لألوقية بعد 
ان ســـجل في وقت ســـابق من اجللسة مســـتوى أكثر ارتفاعا بلغ 

٨٠٠٫٩٧ دوالر.
  وأنهت العقود اآلجلة للبالتني للتسليم في ابريل العام عند ١٧٧٨٫٢٠ 
دوالرا لألوقية مرتفعة حوالي ٢١٪ عن مستوى التسوية في نهاية 

٢٠٠٩ البالغ ١٤٧١ دوالرا.

اإلســـالم أكـــده أيضا مؤســـس 
املنتدى «كالوس» الذي رد على 
مزاعم الصحيفة في تصريحات 
ملوقع «سويس انفو» قال فيها: 
العاملي  املنتدى االقتصادي  «إن 
لم يصله أبـــدا طلب صريح من 
طرف سيف اإلسالم القدافي لتلقي 
دعوة حلضور االجتماع السنوي 

(يناير) عام ٢٠١١ في دافوس».

 بعد خروج أحد االئتالفات الثالثة من المنافسة

 السعودية: إرساء مشروع بناء
  محطات قطار الحرمين بتكلفة ملياري دوالر

السعودية، املدينتني املقدستني 
«مكة املكرمة واملدينة املنورة» مع 
مدينة جدة، ومدينة امللك عبداهللا 
االقتصادية في رابغ، حيث تشير 
الدراسات التي بني على أساسها 
املشروع إلى نقل نحو ٢٠ مليون 
حاج ومعتمر وزائر سنويا، وميكن 
لوفود احلجاج واملعتمرين والزوار 
التنقل بني املدينتني املقدستني في 
اكتمال  وقت قياسي نسبيا بعد 
عناصر املشــــروع، حيث يشير 
القائمون على املشــــروع إلى أن 
الزوار ميكنهــــم التنقل بني مكة 
املكرمة واملدينة املنورة في وقت 

ال يتجاوز ساعتني.

من مشروع قطار احلرمني الذي 
ينفذ على مرحلتني، حيث ينتظر 
أيضا ترسية املرحلة الثانية من 
املشروع التي تخص بناء اخلط 
القطارات  احلديــــدي وتوريــــد 
والعربات والصيانة والتشغيل 
والتي يتنافس عليها ائتالفان هما 
الشعلة والراجحي. وكانت قد متت 
ترسية اجلزء األول من املرحلة 
األولى من املشروع في فبراير من 
عام ٢٠٠٩ على ائتالف الراجحي 
لتنفيذ األعمال املدنية للمشروع 

بقيمة ٦٫٧ مليارات ريال.
  ويربط املشروع، وهو أول سكة 
حديد تعمل بالطاقة الكهربائية في 

١٫٨٣ مليار ريال، ومبوجب العقد 
ستقوم الشركة املوحدة للكهرباء 
بإنشاء ٦ محطات توليد للطاقة 
الكهربائية، وتشغيلها وصيانتها، 
وربطها بخطوط نقل لتغذية اخلط 
احلديدي ومحطات القطار، بحيث 
تكون مستقلة ومخصصة فقط 
لقطار احلرمني السريع، على أن 
تنتهي جميع املشاريع الكهربائية 
اخلاصة باملشروع قبل نهاية عام 

.٢٠١٢
  وبترســــية مشــــروع بنــــاء 
احملطات األربع تكون املؤسسة 
العامة للخطــــوط احلديدية قد 
أنهت مشــــاريع املرحلة األولى 

 دبــــيـ  العربية.نــــت: تعتزم 
الســــعودية خالل األيام القليلة 
املقبلة ترسية عقود محطات قطار 
احلرمني التي يتوقع لها أن تالمس 
حاجز الـ ٨ مليارات ريال أي ما 

يعادل ٢٫١٣ مليار دوالر.
  وقالت مصادر إن املشــــروع 
الضخــــم يقتــــرب مــــن حلظات 
الترســــية، من خالل ترســــيته 
على حتالفني من أصل ٣ حتالفات 
نافست على الفوز باملشروع، وهي 
حتالف بن الدن، والتحالف الصيني 
فريســــنيه، وحتالف ســــعودي 
أوجيه، بحسب ما أشارت مصادر 

لصحيفة «الشرق األوسط».
إلى    وأشارت املصادر نفسها 
أن أحــــد االئتالفات الثالثة خرج 
من املنافســــة، كما أكدت أن كل 
ائتالف مــــن االئتالفني الفائزين 
سيتولى بناء محطتني من احملطات 

األربع.
املالية  العروض    وكان حجم 
التي قدمتها االئتالفات للمشروع 
العام املنصرم  في أغسطس من 
األربــــع لقطار  لبنــــاء احملطات 
احلرمني بلغت ٨ مليارات ريال، 
في الوقت الذي بلغ فيه متوسط 
بناء احملطة الواحدة نحو ملياري 
ريال، أي مــــا يعادل ٥٣٣ مليون 

دوالر.
العامة    وأرســــت املؤسســــة 
للخطــــوط احلديدية في شــــهر 
سبتمبر ٢٠١٠ عقد بناء وصيانة 
وتشــــغيل ٦ محطــــات كهرباء 
لتشــــغيل القطار على الشــــركة 
السعودية املوحدة للكهرباء بقيمة 


