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عواصمـ  وكاالت: اتفق وزراء 
مالية مجموعة الدول الســــبع 
امس على تخفيض سعر »الني« 
الياباني بعد أن ارتفع إلى أعلى 
الدوالر منذ  مستوى له مقابل 

احلرب العاملية الثانية.
وذكــــرت هيئــــة اإلذاعــــة 
اليابانية »خبث«  والتلفزيون 
ان وزراء مالية مجموعة الدول 
الصناعية السبع عقدوا اجتماعا 
طارئا عبر الهاتف امس واتفقوا 
على أهمية التدخل املشترك في 
أســــواق العمالت وعلى خفض 

سعر الني.
وأشارت إلى انه بعد االتفاق 
تدخلت اليابان مباشرة وبدأت 
السلطات املالية فيها بيع الني 

وشراء الدوالر.
واتفق الوزراء على انه يتوجب 
على الدول األعضاء في مجموعة 
السبع التعاون بشأن السياسات 
املتعلقة بأسعار الصرف وفق 
ما تقتضيه الضرورة وأجمعوا 
على ان استقرار أسواق العمالت 

مهم جدا.
وسجلت البورصات اآلسيوية 
وعلى رأســــها طوكيو حتسنا 
كبيرا امس بعد االعالن عن هذا 

االتفاق.
وغداة التراجع الذي سجلته 
االســــواق اول من امس اعتبر 
معتدال باملقارنــــة مع ما حدث 
االثنني والثالثــــاء حيث بلغت 
اخلســــائر مجتمعة 16%، حيث 
اغلقت بورصة طوكيو امس على 
ارتفاع نسبته 2.72% بعد االعالن 
عن تدخل مشــــترك ملجموعة 
الســــبع في اسواق املال لوقف 

ارتفاع الني الياباني.

حددت غرفة صناعة وجتارة 
دبي خمسة مؤشرات تؤكد حتسن 
بيئة األعمال في اإلمارات خالل 
نهاية العـــام املاضي، متوقعة 
انتعاشـــا اقتصاديا في البالد 

خالل العام احلالي.
الغرفة فـــي تقرير  وقالت 
اقتصـــادي، حصلت »اإلمارات 
اليوم« على نسخة منه، إن »تلك 
املؤشرات اخلمســـة تتعرض 
ملســـتوى اإلنتاج، والطلبات 
اجلديدة، والعمالة، وزمن تسليم 
املوردين، ومخزون املشتريات«، 
الفتة إلى تقديرات صندوق النقد 
الدولي بشأن استعادة اقتصاد 
اإلمارات عافيته من عام 2010 
فصاعـــدا على أســـس صلبة 

ومستدامة.
وأكد التقريـــر فيما يتعلق 
بنتائج شهر فبراير، 2011 ملؤشر 
مديري املشتريات لإلمارات، الذي 
يضم تلك املؤشـــرات اخلمسة 
كمؤشرات ثانوية، ان »الشركات 
في اإلمارات رفعت من إنتاجها 
ومشترياتها ومستوى التوظيف 
لديها خالل يناير املاضي، في 
إطار االســـتجابة لزيادات في 

أنشطة األعمال اجلديدة«.

تحسن األعمال

وأضاف أنه »بالنسبة للمؤشر 
األول الذي يتعلق باإلنتاج، سجل 
مستوى النشاط االقتصادي في 
اإلمارات من حيث اإلنتاج أعلى 
زيادة في سلسلة تلك املؤشرات، 
بسبب التحسن في بيئة األعمال 

وأنشطة الشركات اجلديدة«.
وأشار إلى أنه »فيما يتعلق 
باملؤشـــر الثاني، وهو مؤشر 
الطلبات اجلديدة، الذي يرصد 
الطلبـــات اجلديدة  مســـتوى 
الزيادة في  للشـــركات، كانت 
هذا اجلانـــب أكثر بروزا خالل 
األربعة عشر شهرا املاضية«، 
الفتا إلى أن »الشركات اجلديدة 
اســـتطاعت تكثيف نشـــاطها 
بصورة ملحوظـــة، ما يعكس 
الســـوق والطلب«.  قوة بيئة 
وأوضح أنه »بناء على نتائج 
الطلب  املسح اإلحصائي، كان 
احمللي احملرك الرئيس للزيادة 
الواضحة في الطلبات اجلديدة 
خالل الشهر املاضي، خصوصا 
املقارنة مع نتائج مؤشر  عند 
الطلبات اجلديدة على الصادرات، 
التي أظهرت زيادة طفيفة في 

يناير املاضي«.

توفير الوظائف

قـــال التقرير إن »املؤشـــر 
الثالث الذي مت االســـتناد إليه 
هو املتعلق بتحركات العمالة، 
إذ كشفت البيانات االقتصادية 
الرسمية عن حدوث حتسن في 
مؤشـــر توفير الوظائف خالل 
يناير املاضي«، مشيرا إلى أن 
»املؤشر الرابع، الذي يرصد زمن 
تسليم املوردين أظهر دالئل على 
حدوث حتسن في هذا اجلانب، 

إذ تراجع زمن التسليم«.
وأشـــار إلـــى أن »املؤشـــر 
اخلامـــس، املتعلـــق مبخزون 

الى 76.52 ينا.
الني  ارتفاع ســــعر  ويلحق 
ضررا كبيرا بالشركات اليابانية 
التي تعمل في اخلارج وتواجه 
اصال تباطؤ النشاط االقتصادي 
اثر الكارثة الطبيعية التي وقعت 

في 11 مارس.
وقال هيديوكي ايشيغورو 
الوســــاطة اوكاســــان  من دار 
الدول  ســــيكيوريتيز ان قرار 
الكبرى يدل على ان »السلطات 
في اخلارج ايضا تأخذ الوضع في 

اليابان على محمل اجلد«.
واضاف في تصريحات لوكالة 
داو دونز نيوزواير ان »احتمال 
تراجع النمو العاملي قائم بسبب 
اسعار النفط املرتفعة ومجموعة 
اليابان  السبع تريد اال تصاب 

باالنكماش«.
وارتفع ســــعر سهم شركة 
الكهرباء اليابانية )تيبكو( التي 
تدير احملطة النووية املتضررة 

في فوكوشيما %19.
ويراهن مستثمرون على حل 
مشاكل الشركة قريبا ويقومون 
بشراء اسهم تيبكو التي تراجع 
الثلثني في  ســــعرها مبقــــدار 
اجللســــات االربع املاضية من 

االثنني الى اخلميس. 
وحذت البورصات االخرى في 
آسيا حذو طوكيو. فقد ارتفعت 
بورصة هونغ كونــــغ %0.54 
بعد الظهر وشــــنغهاي %0.61. 
اما سيدني فأغلقت على ارتفاع 
نسبته 1.56% بينما كسبت سيول 
1.13% وتايبيه 1.35%. وحققت 
مانيال مكاسب قدرها 0.33% عند 
االغالق ومعها ويلينغتون التي 

تقدمت %0.30.

محادثــــات فــــي طوكيــــو انها 
»تعبر عن تضامنها مع الشعب 
الياباني في هذه االوقات الصعبة 
واستعدادها لتقدمي اي تعاون 
يحتــــاج اليه وعــــن ثقتها في 
متانة االقتصاد والقطاع املالي 

الياباني«.
البيــــان »كما قلنا  واضاف 
في املاضــــي، التقلبات املفرطة 
واحلــــركات غيــــر املضبوطة 
في اســــعار الصرف تؤثر على 
االســــتقرار االقتصادي واملالي 
وســــنراقب اســــواق الصرف 
التعاون  عــــن كثــــب ونقــــدم 

املناسب«.
واثر هــــذا االعالن انخفض 
ســــعر الدوالر، ليبلغ 81.81 ينا 
في طوكيو غداة تراجع قياسي 

وانهى املؤشــــر نيكاي 225 
الكبرى يومه  ألسهم الشركات 
على ارتفاع قدره 244.08 نقطة 

ليبلغ 9206.75 نقطة.
اال ان املؤشــــر نفسه خسر 
10.22% من قيمته ملجمل االسبوع 
اي في اجللسات اخلمس االولى 
التي تلت الزلزال واملد البحري 
اللذين ضربا شمال شرق اليابان، 
في كارثة تفاقمت مع لسلسلة 
من احلوادث النووية التي وقعت 

في مدينة فوكوشيما.
الســــبع  وكانــــت مجموعة 
ارتفاع  تدخلت اجلمعة لوقف 
سعر الني الذي بلغ اعلى مستوى 
لــــه مقابل الــــدوالر منذ انتهاء 

احلرب العاملية الثانية.
وقــــد اعلنت في بيــــان اثر 

أسواق املال اآلسيوية تتأثر ايجابيا بقرار خفض سعر الني

في اجتماع عبر الهاتف.. وأسواق املال اآلسيوية تتأثر إيجابيًا بهذا القرار

توقعات بانتعاش اقتصادي خالل العام احلالي

وزراء مالية مجموعة الدول السبع يتفقون على خفض سعر الني

5 مؤشرات تؤكد حتسن بيئة األعمال في اإلمارات

.. ومسؤول ياباني: املجموعة مستعدة للتدخل لكبح املضاربة

.. و»املركزي الياباني« يضخ 4 تريليونات ين أخرى في السوق 

مستشار سابق: يجب أن تكف الصني عن شراء الدوالر

رويترز: قال نائب وزير املالية الياباني فوميهيكو 
ايجاراشي امس إن مجموعة الدول السبع 

مستعدة »للتحرك بصورة حاسمة« مرة ثانية إذا 
ما استمرت املضاربة في اسواق الصرف. جاءت 

تصريحات املسؤول الياباني بعد موافقة املجموعة 
التي متثل أغنى دول العالم على التدخل املشترك 

لكبح ارتفاع الني. وقال ايجاراشي في مقابلة 
مع رويترز إنه يشعر بالرضا عن تأثير التحرك 

املشترك النادر على األسواق اليابانية األمر الذي 
ساعد على رفع األسهم واضعاف الني.

وفاجأ القرار كثيرين إذ ان طوكيو أشارت إلى انها 
تتطلع إلى دعم معنوي حملاوالتها لتهدئة األسواق 

وليس إلى حترك مشترك.
وأضاف ايجاراشي »املضاربات كانت السبب 

وراء ارتفاع الني، إذا ما اذعنا لهؤالء املضاربني 
الذين يستفيدون من مصائب الناس فسيتحطم 

االقتصاد الياباني وسيتضرر اقتصاد العالم 
بأسره«.

وصعد الدوالر ينني إلى 81.83 ينا بعد أن سجل 
انخفاضا قياسيا بلغ 76.25 ينا اول من امس اثر 

تدخل بنك اليابان )املركزي( في السوق بشراء 
أكثر من 25 مليار دوالر.

وردا على سؤال حول ما انفقته اليابان على بيع 
الني قال انه غير متأكد من حجم املبلغ.

طوكيو ـ د.ب.أ: ضخ بنك اليابان املركزي 4 
تريليونات ين إضافية )48 مليار دوالر( في 

أسواق املال امس للمساهمة في استقرار النظام 
املالي في خضم الكارثة النووية عقب زلزال قوي 

وموجات تسونامي مدمرة قبل أسبوع مضى.
كان البنك ضخ أمواال بلغ إجماليها 38 تريليون ين 

هذا األسبوع من بينها 15 تريليون ين يوم االثنني 
املاضي من أجل املساعدة في ضمان استمرار 

حصول املؤسسات املالية على رأسمال.
ووافقت مجموعة الدول الصناعية السبع أمس 

اجلمعة على التدخل في أسواق الصرف بطريقة 
تنسيقية من أجل منع ارتفاع الني الياباني.

بكني ـ رويترز: قال املستشار األكادميي السابق 
للبنك املركزي الصيني يو يونغ دينغ إن الصني 

ينبغي أن تكف عن شراء الدوالر ألن التكلفة التي 
تتحملها بسبب التدخل املستمر في سوق العملة 

تتضخم. وقال يو ـ خالل مؤمتر ـ إن ارتفاع 
أسعار السلع األولية يلتهم من قيمة الدوالر وقيمة 

االحتياطيات األجنبية الضخمة للصني.
ولذلك قد ال تكسب الصني الكثير من استمرارها 
في بيع اليوان وشراء الدوالر لزيادة احتياطياتها 

التي تبلغ 2.85 تريليون دوالر وهي األكبر في 
العالم. وقال يو »البديل الوحيد هو الكف عن 
التدخل في سوق الصرف. وحتى إذا أحدث 

هذا بعض األثر فإن هذه هي التكلفة التي علينا 
أن ندفعها نظرا للخسائر التي قد نتكبدها في 
املستقبل«. وتعارض رؤية يو املوقف الرسمي 

للصني. وقال مسؤولون صينيون كبار مرارا إن 
اليوان يجب اال يرتفع إال بشكل تدريجي. ويرى 
كثير من احملللني أن ذلك يعني ارتفاعا ال يتجاوز 

5% سنويا. وتبقي احلكومة الصينية اليوان 
حتت سيطرة محكمة إذ ان القلق يساور بعض 
املسؤولني من أن يوانا أقوى من الالزم قد يؤثر 

سلبا على الصادرات الصينية. لكن معسكرا آخر 
من املسؤولني يرون أن االقتصاد قوي مبا يكفي 

لتحمل ارتفاع سعر اليوان.

.. و»فاينانشيال تاميز«: التجارة في دبي تستعيد عافيتها
قالت صحيفة »فاينانشيال تاميز« اول من امس 
ان القطاع التجاري في دبي بدأ يستعيد عافيته 
في ضوء استئثارها بالتدفقات التجارية العاملية 
املتزايدة وتعزيز موقعها كوجهة أساسية إلعادة 

التصدير.
وأضافت قائلة إن التجارة غير النفطية املصدر 

الرئيسي لقوة املدينة ازدادت مبعدل 19% في 
2010 لتصل إلى 905 مليارات درهم، ما يعادل 
246 مليار دوالر، مما يؤذن بتعاف قوي بعد 

تباطؤ في النمو في 2009 في ظل األزمة املالية 
العاملية.

وأشارت إلى ما ذكره املدير العام جلمارك دبي 
بطي أحمد عن أن التجارة في دبي لم تتأثر وأن 

حركة البضائع لم تتأثر.
وأوضح أنه رغم حدوث بعض التباطؤ غير أن 
النمو ظل معقوال، الفتا إلى أن معدل 19% يعد 

منوا قويا.
وقال إن كثيرا من الشركات تعتبر دبي مكانا 
على درجة كبيرة من اجلاذبية لتغطية املنطقة.

وقالت صحيفة »فاينانشيال تاميز« ان دبي التي 
حققت االزدهار من خالل القطاع التجاري بدأت 

في العودة إلى األسس منذ أن عصفت األزمة 
املالية باالقتصادات العاملية في ضوء انهيار ليمان 

براذرز.

وأضافت أن دبي استثمرت األموال املقترضة في 
عملية التطوير العقاري والبنية التحتية مؤكدة 
على ضرورة استدامة العمل من توسعة امليناء 

إلى بناء مطار آل مكتوم في جبل علي لتوظيف 
االستطاعة اجلديدة.

ونقلت الصحيفة عن شنكر الرئيس التنفيذي 
في »ستاندرد تشارترد« في أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا وأميركا قوله إن اقتصادات 

املنطقة ستحقق مكاسب جمة في ضوء ارتفاع 
أسعار النفط وأن دبي ستكون مبنزلة املالذ 
اآلمن، مضيفا أنه بغض النظر عن ذلك كله 

نشهد ارتدادا قويا في احلركة التجارية والنقل 
والسياحة.

وأضافت أن األسواق اجلديدة ساهمت في تعزيز 
أرقام التجارة.

فقد شهدت أفريقيا زيادة بنسبة 44% في 
التجارة من 2009 ـ 2010 لتصل إلى 23 مليار 

درهم.
كما ساهمت الروابط املتطورة بأسواق آسيا 

سريعة النمـو في دعم هذا القطاع.
في حني تبقى الهند أهم الشركاء التجاريني 

لترتفع إلى 146 مليار درهم أو 25% من حجم 
التجارة اإلجمالي لإلمارة تليها الصني في املرتبة 

الثانية.

مستوى احلد بني النمو والتراجع، 
فإن اقتصاد اإلمارات يحقق منوا 
على أساس صلب«، الفتا إلى أنه 
»في بيئة أعمال سريعة التغير 
يغلب عليها طابع املنافسة، يعد 
نشر مؤشر مديري املشتريات 
أداة مفيدة جدا للشـــركات في 
تطوير خطـــط إدارية قصيرة 

وطويلة األمد«.
وأكد أن »املسح اإلحصائي 
الشـــهري لتفـــاؤل األعمـــال، 
الذي يتمثل في مؤشر مديري 
املشتريات والصادر عن البنك 
في فبراير املاضي دعم انتعاش 
اقتصاد اإلمـــارات، إذ دل ذلك 
املؤشر على أن منو اإلنتاج في 
اإلمارات سجل معدالت قياسية 
في يناير املاضي مقارنة بديسمبر 
2010«، مشـــيرا إلـــى أن »منو 
األوضاع االقتصادية عمل على 
تعزيز السمعة القوية واجليدة 

للشركات في اإلمارات«.
وبني أن »مؤشرات االنتعاش 
تلـــك قد تكون لها تأثيرات في 
التوقعـــات املتعلقـــة بتجارة 
اإلمـــارات، وبالتالي في الطلب 
اخلارجي خالل العام احلالي«.

وأشار إلى أن »مؤشر مديري 
املشـــتريات يعتمد على مسح 
إحصائـــي شـــهري توجه فيه 
أســـئلة إلى مديري املشتريات 
حول منط مشتريات شركاتهم 
خالل الشهر املنصرم، وكذلك 
املشتريات املتوقعة مستقبال«، 
مضيفـــا أنـــه »مبـــا أن هؤالء 
املديرين لديهم القدرة على معرفة 
الطلب املســـتقبلي،  اجتاهات 
فإن التوجهات في هذا املؤشر 
تدل على منط االســـتهالك، إذ 
يعد إنفاق املستهلك واحدا من 
القوى احملركة الرئيسة للنمو 
واالنتعاش االقتصادي«، الفتا 
إلى أنـــه »من جهة أخرى، فإن 
طلب املستهلك ميكن أن يؤثر 
بصـــورة مقدرة فـــي تضخم 

األسعار«.

واملدخـــالت، وكذلـــك تكاليف 
مدخالت اإلنتاج«. وأضاف »حقق 
تضخم أسعار اإلنتاج زخما في 
شـــهر يناير املاضي، في حني 
أظهر تضخم تكاليف املشتريات 
توجها تنازليا في الشهر نفسه، 
كما شهد هذا املؤشر زيادات قوية 
خالل األشهر اخلمسة األخيرة 

من العام املاضي«.

أساس صلب

ورأى التقرير أنه »مع التوجه 
التصاعدي املســـتمر القتصاد 
اإلمارات حسب مؤشر »إتش.
إس.بي.ســـي«، الـــذي تخطى 

املشـــتريات يرصد مســـتوى 
مخـــزون املشـــتريات من قبل 
الشركات، واملتطلبات احلالية 
الطلب  لألعمال، وكذلـــك منو 
املســـتقبلي املتوقع على املدى 
إلـــى أن »هذا  القصير«، الفتا 
املؤشر أظهر خالل يناير املاضي 
النمو في  تسارعا في معدالت 
األشـــهر الثالثة األخيرة، على 

الرغم من أنها كانت ضئيلة«.
وأفاد بأنه »إضافة إلى تلك 
املؤشرات اخلمسة، يطرح مؤشر 
مديـــري املشـــتريات الصادر 
عن بنك »اتش.إس.بي.ســـي« 
أسئلة تتعلق بأسعار اإلنتاج 

توقعات بتحسن بيئة االعمال في اإلمارات

لنـــدن ـ رويترز: قلصت 
أسعار الذهب مكاسبها لتصل 
إلى 1414.45 دوالرا لألوقية 
بعدما أعلنت ليبيا امس وقف 
إطالق النار استجابة لقرار 
األمم املتحدة الذي صدر الليلة 

املاضية.
الذهب  وســـجل ســـعر 
1417.60 دوالرا لألوقية بعدما 
ســـجل أعلى مستوى خالل 
اجللسة عند 1423.70 دوالرا 
مقارنة مع 1402.4 دوالر في 
أواخر تعامالت نيويورك اول 

من أمس.

أ.ف.پ: تراجعت  ـ  لندن 
النفط حوالي ثالثة  أسعار 
دوالرات فـــي لنـــدن وفـــي 
نيويورك بعد إعالن احلكومة 
الليبية وقف جميع العمليات 

العسكرية في هذا البلد.
وحتولت أســـعار مزيج 
برنـــت واخلـــام األميركي 
إلـــى االنخفاض  اخلفيـــف 
وتراجعت أكثـــر من دوالر 

في تعامالت متقلبة.
وانخفضت أسعار مزيج 
برنت في عقـــود مايو 1.02 
دوالرا   113.88 إلـــى  دوالر 
للبرميل ليتـــم تداوله بني 

113.07 و117.29 دوالرا.
وفـــي بورصة نيويورك 
التجارية نزلت أسعار اخلام 
األميركي في عقود أبريل 75 
ســـنتا إلى 100.67 للبرميل 
ليتـــم تداوله بـــني 100.38 

و103.66 دوالرات.

مدريد ـ رويترز: أظهرت 
بيانات بنك اسبانيا املركزي 
امـــس أن نســـبة القروض 
املتعثرة في النظام املصرفي 
االسباني ارتفعت في يناير 
إلى أعلى مستوى في 16 عاما 
مع تعثر املدينني عن السداد 

بسبب ارتفاع البطالة.
وارتفعت نسبة القروض 
املتعثرة من إجمالي القروض 
إلى 6.1% من 5.8% ديسمبر مما 
جعل أسهم البنوك االسبانية 
تتراجع. وهذه هي أعلى نسبة 

منذ أكتوبر 1995.
وقـــال خافييـــر باريو 
احمللل لدى بي.بي.آي »هذا 
يبني أننا بعيدين عن نهاية 
نســـب التعثر املرتفعة في 
اسبانيا. وال ميكن أن يكون 
الوضـــع غير ذلك بســـبب 
ارتفاع البطالة«. وتبلغ نسبة 
البطالة في اسبانيا 20% أي 
أكثر من مثلي متوسط البطالة 

في االحتاد األوروبي.

الذهب يقّلص 
مكاسبه

النفط يتراجع 
ثالثة دوالرات

القروض اإلسبانية 
ألعلى مستوى

أوباما يتوقع »تعافي« إيرلندا 
واشنطن ـ د.ب.أ: ذكر الرئيس األميركي باراك أوباما 
انه يتوقع ان ايرلندا ستتعافى من أزمة مالية طاحنة في 
الوقت الذي واصل فيه تقليدا ســـنويا اخلميس املاضي 
بالترحيب برئيس الوزراء االيرلندي اجلديد اندا كيني 

في البيت األبيض في يوم القديس باتريك.
الواليات  إن  اوباما  وقال 
املتحدة األميركية ستقدم أي 
مساعدة اقتصادية تستطيع 
القيام بها، وأعلن أيضا انه 
ســـيزور ايرلنـــدا في مايو 
املقبل، وقال للصحافيني إنه ال 
يأمل فقط زيارة معالم البالد 
ولكن أيضا سيتتبع جذور 
»والد، والد، والد، والد، والد 
جده«. واستغل كيني الذي 
قاد حزبه )فاين جيل( لنصر 
انتخابي تاريخي في فبراير 
ان  الفرصة إلعالن  املاضي، 
»ايرلندا مفتوحة للتجارة« رغم املشاكل املالية اجلارية 
في البالد. وأعرب عن ثقته في ان ايرلندا، التي حصلت 
على املليارات في حزمة إنقاذ طارئة من أعضاء منطقة 
اليورو اآلخرين وصندوق النقد الدولي ستتعافى من أزمتها 
املالية واملصرفية. وقال اوباما: »لقد أجرينا حوارا ممتازا 
بشأن كيف ستتعافى ايرلندا من التحديات االقتصادية 

القاسية التي مرت بها على مدار السنوات األخيرة«.

ميونيخ ـ د.ب.أ: تلتقي املستشـــارة األملانية أجنيال 
ميركل بقادة االحتادات الرائدة في االقتصاد األملاني في 
وقت تلقي فيه الكارثة النووية في اليابان بظالل كثيفة 

على هذا االجتماع.
وذكرت مصادر بهذه االحتادات االقتصادية الكبرى 
أن هذا اللقاء السنوي الذي 
يعقد علـــى هامش معرض 
احلرف اليدوية في ميونيخ 
جنوب أملانيا سيتناول وضع 
التنمية فـــي أملانيا بصورة 
الطاقات  عامة، ونقص عدد 
املدربة في البالد، كما يناقش 
اليورو والسياسة  استقرار 

الضريبية في أملانيا.
وأضافـــت املصـــادر انه 
من املتوقع أن يطرح أيضا 
موضوع الكارثة النووية في 
اليابان وآثارها على االقتصاد 

العاملي على مائدة النقاش.
وكانت الدوائر االقتصادية في أملانيا حذرت القائمني 
على السياسة النووية في البالد من اتخاذ قرارات متعجلة 

بشأن مدة تشغيل املفاعالت النووية في أملانيا.

برينستونـ  يو.بي.آي: أظهر استطالع أميركي جديد 
وجود أكبر فارق منذ قرابة 30 سنة بني األميركيني الذين 
يعطون األولوية للنمو االقتصادي والذين يفصلون حماية 
البيئة. وبينت نتائج استطالع للرأي أجراه معهد »غالوب« 
األميركـــي ان 54% من األميركيني يعطون أولوية للنمو 

االقتصادي مقابل 36% فقط يولونها حلماية البيئة.
يشار إلى ان األميركيني كانوا يعطون األولوية دائما 
للبيئـــة على أي شـــيء آخر منذ بـــدأ »غالوب« يجري 

استطالعات في هذا املجال في عام 1984.
وإذا أخذ األمر مـــن ناحية االنتماء احلزبي والتوجه 
السياسي فيبدو ان 22% من احملافظني يعطون األولوية 
للبيئة مقابل 70% لالقتصاد في حني ان 42% من املعتدلني 

يفضلون البيئة و48% يفضلون النمو االقتصادي.

باراك أوباما

أجنيال ميركل

ميركل تلتقي مع قادة 
االحتادات االقتصادية الكبرى 

األميركيون يعطون األولوية 
لالقتصاد على البيئة

تراجع النمو العاملي 
قائم بسبب أسعار 

النفط


