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 معظم األميركيين ال يؤمنون بخطة أوباما إلنعاش االقتصاد 
 واشنطنـ  أ.ف.پ: اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه 
مطلع االســــبوع ان غالبية من االميركيني تعتبر ان خطة 
االنعاش االقتصادي بقيمة ٧٨٧ مليار دوالر التي اقرت قبل 
٦ اشــــهر بدفع من ادارة باراك اوباما لم تأت حتى اآلن بأي 
نتيجة ايجابية على االقتصاد. وكشــــف االســــتطالع الذي 
اجرتــــه صحيفة يو اس ايه تــــوداي ومعهد غالوب عن ان 
٥٧٪ من املستطلعني يعتبرون ان خطة اإلنفاق الرامية الى 
حتريك االقتصاد لم تبدل شيئا في الوضع او زادت من حدة 
االنكماش الذي بدأ عام ٢٠٠٧، مقابل ٤١٪ فقط يعتبرون انها 

حسنت الظروف االقتصادية.
  وابدى ١٨٪ فقط من املستطلعني اعتقادهم بأن اخلطة التي 
تتضمن مجموعة من التدابير الضريبية والنفقات الكثيفة 
اجلديدة أتاحت حتسني وضعهم املالي الشخصي، في حني ان 
٦٨٪ لم يالحظوا اي تغيير. وينقسم االميركيون بالتساوي 
حول مسألة تقييم مفاعيل اخلطة على املدى البعيد اذ يعتبر 
٣٨٪ انها ستسمح بتحسني الوضع االقتصادي للبالد مبجمله 
فيما يرى ٣٨٪ انها ستســــاهم فــــي تردي االقتصاد. وعلى 
الصعيد الفردي، يتوقع ٢٩٪ من املستطلعني حتسن وضعهم 
بفضل انعاش االقتصاد، فيما يقول ٣٤٪ انه سيسوء. وال 
يتوقع ٣٦٪ اي تغيير. وجرى استطالع الرأي بني السادس 
والتاسع من اغسطس لدى ١٠١٠ بالغني وال يتخطى هامش 

اخلطأ فيه ٤ نقاط.

 صندوق النقد الدولي يبشر ببدء االنتعاش االقتصادي العالمي
 واشـــنطنـ  أ.ف.پ: قال كبيـــر خبراء االقتصاد في 
صندوق النقد الدولي اوليفييه بالنشـــار ان االنتعاش 
االقتصادي على املســـتوى العاملي «قد بدأ» اال انه اكد 
ان على الـــدول اصالح اقتصاداتها لضمان اســـتمرار 

االنتعاش.

   وقال بالنشـــار في مقال لصندوق النقد الدولي مت 
توزيعه ان «االنتعاش قد بدأ واحلفاظ عليه سيتطلب 
اجراءات حساسة داخل البالد وفيما بينها»، ونبه بالنشار 
الى ان النماذج املتوقعة واملستندة الى جتارب سابقة 
في اخلروج من االنكماش لـــن تنطبق على االنكماش 

احلالي الذي يعد االســـوأ ولم يشهده العالم منذ نحو 
سبعة عقود.

   وأوضح ان «العالم ال يشهد انكماشا عاديا، واخلروج 
من االنكماش لن يكون سهال ألن االزمة خلفت آثارا عميقة 

ستؤثر على العرض والطلب لعدة سنوات مقبلة». 

 البالغة قيمتها ٧٨٧ مليار دوالر وُأقرت قبل ٦ أشهر

 قال إن األسوأ قد مر وعلى الدول إصالح اقتصاداتها لضمان استمرار االنتعاش

 تذبذ في إسعار النفط 

 الرئيس األميركي باراك أوباما

 النفط صوب ٦٨ دوالرًا للبرميل

 مشروع مشترك إلسالة الغاز الطبيعي
  في أستراليا بقيمة ٤١ مليار دوالر

  سيدنيـ  د.ب.أ: قال مسؤولون 
أســـتراليون إن الصني ستساهم 
في مشروع ضخم للغاز الطبيعي 
املسال في أستراليا باستثمارات 
قدرهـــا ٤١ مليـــار دوالر، ويتيح 
بـــني الصني  االتفـــاق اجلديـــد 
وأســـتراليا تصديـــر كميات من 
الغـــاز الطبيعي إلى الصني تزيد 
مبقدار الضعف على الكميات التي 
اتفقت أســـتراليا على توريدها 
إلى الهند األسبوع املاضي. وقال 
الطبيعية والطاقة  املوارد  وزير 
األسترالي مارتن فيرجسون في 
بيان إن مشروع جورجون للغاز 
الطبيعي املسال الذي تصل قيمته 
إلى ٤١ مليار دوالر سيكون أكبر 
مشروع استثماري في أستراليا.

 لندنـ  رويترز: اجتهت اسعار 
النفـــط صـــوب ٦٨ دوالرا امس 
لتواكب انتعاشا كبيرا في اسواق 
االســـهم االوروبية واآلسيوية 
وارتفع ســـعر اخلـــام االميركي 
الى  تسليم ســـبتمبر ٧٣ سنتا 
٦٧٫٤٨ دوالرا للبرميل، وكان قد 
انخفض ٧٦ سنتا ليسجل ٦٦٫٧٥ 
دوالرا امس األول بعد ان بلغ في 
وقت سابق ٦٥٫٢٣ دوالرا وهو ادنى 
مستوى له في اسبوعني وارتفع 
خام برنت لعقود اكتوبر ٤٠ سنتا 

الى ٧٠٫٩٤ دوالرا للبرميل. 

 سلة «أوپيك» تهبط إلى ٦٨٫٠٤ دوالرًا
 لندنـ  رويترز: قالت منظمة أوپيك امس إن سعر سلة 
خامات أوپيك القياسية واصل الهبوط إلى ٦٨٫٠٤ دوالرا 

للبرميل أمس من ٧١٫١٤ دوالرا يوم اجلمعة املاضي.
  وتضم سلة أوپيك ١٢ نوعا من خامات النفط. وهذه 
اخلامات هي خام صحارى اجلزائري وجيراسول األنغولي 
واخلام اإليراني الثقيل وخام البصرة اخلفيف العراقي 
وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني 
اخلفيف النيجيري واخلام البحري القطري واخلام العربي 
اخلفيف الســـعودي وخام مربان اإلماراتي وخام ميري 

الفنزويلي وخام أورينت من االكوادور. 

 انخفاض مشروعات بناء  
مساكن جديدة بأميركا ١٪

 واشـــنطنـ  رويتـــرز: تراجع عدد 
مشـــروعات بناء املســـاكن اجلديدة 
بالواليات املتحدة علـــى نحو غيـــر 
متوقـــع في يوليـــو لكن زيـــادة في 
إنشـــاء مساكن األسرة الواحدة للشهر 
اخلامـــس علـــى التوالي أبقت اآلمال 
في أن االقتـصاد األميركي في طريقه 

للتعافي مـــن الكساد.
   وقالـــت وزارة التجـــارة ان عدد 
مشـــروعات بناء املســـاكن اجلديدة 
انخفض ١٪ الى رقم سنوي معدل على 
اساس موسمي مقداره ٥٨١ الف وحدة 
وهو ما يقل كثيرا عن توقعات السوق 

وهي ٦٠٠ الف وحدة. 


