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اليابان تجهز مسودة ميزانية تتجاوز تريليون دوالر للعام المالي المقبل 
ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 

وزير المالية الهندي: تشديد االئتمان ال يحد 
من التضخم.. ويتعين اتباع أسلوب متوازن

مومباي ـ رويترز: قال وزير املالية الهندي 
إن تشـــديد السياسة االئتمانية لن يساعد في 
احلد من التضخم املتصاعد في أســـعار املواد 

الغذائية في البالد.
وقال الوزير برانـــاب مخيرجي في حديث 
لصحيفة ايكونوميك تاميز »إذا كان )التضخم( 
يتعلق باألساس بجانب العرض وليس بجانب 
الطلب فإن مجرد تشـــديد االئتمان لن يحقق 
النتائج املرجوة«، وأضاف »لذلك يتعني اتباع 

أسلوب متوازن«.
وارتفعت أســـعار املواد الغذائية في الهند 

بنحو 19% ســـنويا في منتصف ديسمبر وقال 
مسؤول بالبنك املركزي إن تضخم أسعار الغذاء 
قد يقود التضخم العام مع تسارع النمو وبدء 

ظهور قيود الطاقة االنتاجية.
وقال مخــيرجي إنه ليس واثقا بشأن مدى 
تأثير السياســـة النقـــدية على أسعار الغذاء، 
وأضاف »حتى وقت قريب لم نلجأ لسياســـة 

نقدية مشددة. 
لكن السيــــولة متوافرة في السوق، ومازال 
يتعــــني رصــد إلى أي مدى ميكن أن تؤثر على 

األسعار وبخاصة أسعار السلع«.

بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ %19

الصين تلتزم بإنفاق 173 مليار دوالر مخصصة لإلجراءات التحفيزية 

»جنرال موتورز« تقرر إغالق »ساب«  
بعد فشل بيعها 

برج دبي يتحدى ديون اإلمارة وأزمتها ويستعد لدخول »غينيس« 
دبيـ  وكاالتـ  إيالف: يبدو أن دبي ال تنوي التوقف 
عنــــد حلقة الديون فهدير اآلالت في طريقه لالرتفاع 
فوق صوت الدائنني فبعد أن أعلن مطور عقاري أملاني 
إطــــالق عمليات البناء في منازل فخمة وفنادق على 
ارخبيل »جزر العالم« االصطناعية بدبي، غير آبه، على 
ما يبدو، مبصاعب ديون مجموعة دبي العاملية التي 
تقوم شركتها العقارية »نخيل« بتطوير هذه اجلزر، 
أكدت شركة إعمار ما أعلنته سابقا من أنها ستفتتح 
في الرابع من يناير املقبل »برج دبي« الذي سيكون 
أعلى مبنى في العالم بــــكل املقاييس حيث يتجاوز 
ارتفاعه 800 متر، ما قد يعطي نفحة انتعاش القتصاد 
اإلمارة الذي تأثر بقوة جراء األزمة االقتصادية العاملية. 
فسوف تشــــهد مدينة دبي في الرابع من شهر يناير 
املقبل افتتاح »برج دبي«، الذي يعد أعلى مبنى شيده 
اإلنسان على مر التاريخ، وذكرت وكالة أنباء اإلمارات 
أن »برج دبي«، الذي طورته شركة »إعمار العقارية«، 
ومقرها دبي، حطم العديد من األرقام القياســــية في 
مختلف املجاالت، باعتباره أطول ناطحة سحاب في 
العالم، على علو يصل إلى أكثر من 800 متر، بارتفاع 
أكثر من 160 طبقة. ويعتبر برج دبي حتفة معمارية 
ذات جماليات استثنائية، إضافة إلى حجم اإلجنازات 
احملققة على املســــتوى الهندسي واإلنشائي للبرج، 
فضال عن شرفة املراقبة في »قمة البرج«، التي تتمتع 
بإطالالت ساحرة وغير مســــبوقة على مدينة دبي. 
وأوضحت الشــــركة في بيانها اخلميس، أن »البرج 
ســــيفتتح برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولــــة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، وسيحطم العديد من األرقام القياسية في 
مختلف املجاالت«. ووفقا للشركة، يبلغ ارتفاع برج 
دبي أكثر من 800 متــــر، ويضم أكثر من 160 طبقة، 
وتاليا بعض »احلقائق واألرقــــام حول أعلى مبنى 
شــــيده اإلنسان: املسافة التي ميكن رؤية قمة البرج 
منها: 95 كيلومترا. الطبقة التي توجد فيها شــــرفة 
»قمة البرج«، هي الطبقة 124، وعدد الغرف واألجنحة 
الفندقيــــة الفاخرة: 160، واالرتفاع الذي وصلت إليه 

عملية ضخ اإلسمنت: 605 أمتار، املسافة التي يقطعها 
مصعد اخلدمة الرئيس في البرج: 504 أمتار.

أما عدد الطبقات املخصصة للمكاتب فهي 49 طبقة، 
وعدد املصاعد ضمن البرج 57 مصعدا، وإجمالي عدد 
الشقق السكنية 1044 شقة. وعدد مواقف السيارات 
املوجودة حتت األرض 3 آالف موقف، ووزن القضبان 
الفوالذية املستخدمة في هيكل البرج 31400 طن متري، 
في حني بلغ عدد األلواح الزجاجية املستخدمة في تنفيذ 
الواجهة اخلارجية 28261، ومساحة احلدائق احمليطة 
بقاعدة البرج 19 هكتارا. بينما قدر عدد العمال خالل 
فترة ذروة تنفيذ األعمال اإلنشائية بـ 12 ألف عامل.
ويوافق تاريخ افتتاح البــــرج، الرابع من يناير، 
الذكرى الرابعة لتولي الشــــيخ محمد بن راشــــد آل 

مكتوم مقاليد احلكم في إمارة دبي.
وكان رئيس شركة »إعمار« محمد العبار قد قـال 
لـ »CNN« في نوفمبر املاضي »ارتأينا أن ندشن البرج 
األعلى في العالم رسميا في هذه الذكرى الغالية على 
قلوب اجلميع، ليكون ذلك مبثابة رد عرفان متواضع«، 

إلى الشيخ محمد بن راشد.
كما كان العبار، قــــد أعلن في أكتوبر املاضي، أن 
البرج الذي تأخر إجنازه ســــتة أشهر، سيفتتح في 
الثاني من ديسمبر 2009، وهو التاريخ الذي يوافق 

العيد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وابتكرت شركة ســــكيدمور في شيكاغو النظام 
الهيكلي، الذي يشبه حرف »واي« االجنليزي، لدعم 
البــــرج الفائق االرتفاع، الذي يصل تقريبا إلى مثلي 
ارتفاع برج ويليس في شيكاغو، الذي بنته الشركة 
بارتفاع 442 مترا. وسينخفض ترتيب برج ويليس 
»برج سيرز ســــابقا«، الذي بني منذ 35 عاما، وكان 
أعلى بناء في العالم إلى اخلامس وفقا ملجلس األبنية 
العالية واملساكن احلضرية، الذي يتابع هذه املسائل. 
ويشغل املركز األول حاليا برج تايبيه 101، وسينخفض 
ترتيبه إلى الثاني. ويوجد سبعة من أعلى األبراج في 
العالم في قارة آســــيا، بنيت كلها في غضون الثالثة 

عشر عاما السابقة.

بهدف إعادة الثقة إلى األسواق 

شركة هولندية تسعى لشراء العالمة السويدية

أطول ناطحة سحاب في العالم تشرق خليجيًا الشهر المقبل 

بكين تحّصل 33 مليار دوالر من ضرائب الوقود خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين
بكــــنيـ  رويتــــرز: قــــال نائب 
وزير املالية الصيني تشانغ شاو 
تشون إن احلكومة الصينية ستفي 
بالتزامها بانفاق 1.18 تريليون يوان 
)173 مليار دوالر( قبل نهاية 2010، 
وهــــو مبلغ ميثل أســــاس حزمة 

التحفيز التي أقرتها البالد.
وتعهدت احلكومــــة املركزية 
بتوجيه بهــــذا املبلغ من خزانتها 
لدعم برنامج التحفيز والذي يبلغ 

حجمه االجمالي أربعة تريليونات 
يوان ملساعدة ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم علــــى التعافي من آثار 

االزمة املالية العاملية.
وميكن أن يساعد التعهد بعدم 
التراجع عن تلك اخلطوة على اعادة 
الثقة الى االســــواق التي اضرتها 
مخاوف بشأن نقص املعروض في 
القطاع العقاري وقلق من أن تشديد 
اجراءات االقراض ميكن أن يبطئ 

النمو عن معدله الســــنوي البالغ 
8.9% في الربع الثالث.

وأوضــــح تشــــون أن االنفاق 
الفعلي في 2009 سيتجاوز قليال 
احلد املقرر في االصل والبالغ 487.5 
مليار يوان بعد أن خصصت 104 
مليارات يوان حلزمة التحفيز في 
أواخر 2008.  واضاف أن ذلك ميكن 
أن يعنــــي أن اقل من 588.5 مليار 
يوان سيجري انفاقها العام املقبل 

كما كان مخصصا في االصل ولكن 
املبلغ االجمالي لالنفاق من خزائن 

الدولة سيظل ثابتا.
من ناحية اخرى قالت وسائل 
إعالم صينيــــة حكومية امس إن 
الصني جمعت 228.1 مليار يــوان 
)33 مليــــار دوالر( مــــن ضرائب 
استهالك الوقود في األحد عشر شهرا 
األولى من هذا العام واستخدمت 

جزءا منها في دعم املزارعني.

وطرحت الصني ضريبة استهالك 
الوقود على مجموعة من منتجات 
النفط املكررة في يناير عام 2009 
في حني ألغت رســــوم املرور في 
الشوارع في إطار جهود بكني للحد 
من اهدار الوقود. وقدمت احلكومة 
مساعدات قدرها 15.1 مليار يوان 
ملزارعــــي احلبــــوب و79.5 مليار 
يوان للمزارعني لشــــراء االسمدة 

والبذور.

توّقع ارتفاع الطلب على السيارات
اليابانية 4.1% في 2010 

طوكيـــو ـ رويترز: 
قالـــت رابطة مصنعي 
الســـيارات في اليابان 
الطلب على  ان  امـــس 
السيارات والشاحنات 
اليابانية  واحلافـــالت 
اجلديدة ومنها سيارات 
امليني مـــن املرجح أن 
يرتفع بنسبة 4.1% في 

 .2010
انها  الرابطة  وقالت 
تتوقـــع أن يبلغ حجم 
أربعة ماليني  املركبات 
و798400 مركبـــة في 
الســـوق في عام 2010 
باملقارنة مع أربعة ماليني 
و611500 مركبـــة هذا 
العام عندما انخفضت 
املبيعات بنسبة %9.3.
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طوكيــــو ـ رويترز: أقــــرت حكومة اليابان 
مســــودة ميزانية قياســــية بلغ حجمها 92.3 
تريليــــون ين )تريليــــون دوالر( للعام املالي 
الذي ينتهي في مــــارس 2011، تلتزم امليزانية 
بتقييد اصدار ســــندات جديدة وسط مخاوف 

املستثمرين من ارتفاع الدين العام.
وتبقي أول ميزانية للحكومة التي يقودها 
احلزب الدميوقراطي والتي تولت السلطة في 
البالد قبل ثالثة أشــــهر االقتراض اجلديد عند 
مستوى 44.3 تريليون ين، وهو مستوى قياسي، 
لكنه متمــــاش مع تعهدها باالبقاء على أصدار 
الســــندات اجلديدة عند مستوى 44 تريليون 
ين مع اقتراب الدين العام من 200% من الناجت 
احمللي االجمالي.  وتخلت احلكومة التي تواجه 
قلق املستثمرين من السندات وتهديدا بخفض 
تصنيف اليابان االئتماني عن تعهد رئيســــي 
في حملتها االنتخابية بخفض الضريبة على 
البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة 
الضرائب. ومن املتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب 

أقل من نصف ميزانية احلكومة في 2011/2010 
لتقل عن حصيلة االقتراض اجلديد الول مرة 
منذ احلرب العاملية الثانية بعد كســــاد قوض 

أرباح الشركات. 
وعلى الرغم من االصدار الكبير للســــندات 
مازال يتعني على احلكومة توفير 10.6 تريليونات 
ين وهو مبلغ قياسي من ايرادات غير ضريبية 
لســــد العجز ســــيأتي أغلبه من الســــحب من 
االحتياطيــــات. من جانب آخــــر أعلنت وزارة 
الشؤون الداخلية واالتصاالت اليابانية امس 
ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2% في نوفمبر املاضي 

وذلك للمرة األولى منذ أربعة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة كان %5.1 
في أكتوبر، وزاد عدد العاطلني عن العمل إلى 
3.31 ماليني شخص في نوفمبر بزيادة بلغت 
750 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي. 
وقالت وزارة الصحــــة والعمل والرفاهية في 
اليابان إن نسبة عدد الوظائف إلى املتقدمني لها 
بلغت تقريبا 0.45 ما يعني وجود 45 فرصة 

عمل لكل 100 باحث عن وظيفة.
وقالت وزارة الداخلية إن إنفاق األسر اليابانية 
الشهري ارتفع بنسبة 2.2% في نوفمبر مقارنة 
بالشهر نفســــه قبل عام ليصل إنفاق األسرة 
إلى 284740 ينــــا )3312 دوالرا( مرتفعا بفعل 
شراء أجهزة التلفزيون والكمبيوتر الشخصي 
والســــلع املعمرة األخرى التي عوضت ضعف 
اإلنفاق على النقل والســــيارات ليزداد إنفاق 

األسر للشهر الرابع على التوالي.
من ناحيــــة أخرى، قالت الوزارة إن الدخل 
الصافي احلقيقي ملتوسط األسر التي يحصل 
أفرادها على أجر شهري تراجع بنسبة 1% ليصل 

إلى 354753 ينا لألسرة الواحدة.
وهبط مؤشر أسعار املستهلكني الرئيسي 
في اليابان بنســــبة 1.7% فــــي نوفمبر مقارنة 
بالشهر نفسه من العام املاضي في تراجع للشهر 
التاســــع على التوالي، وقد يشير التراجع إلى 
أن االنكماش قد بــــدأ يضر بالنمو االقتصادي 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

ديترويت ـ رويترز: متضي 
شركة »جنرال موتورز« قدما في 
خططها الغالق ساب، إذ مازال 
بيع العالمة التجارية السويدية 
لشركة »سبايكر كارز« الهولندية 
لصناعة الســـيارات الرياضية 

احتماال بعيدا.
ووفقـــا ملصـــدر مطلع فإن 
لـــم تغير  »جنـــرال موتورز« 
اخلطـــط بالبدء فـــي تخفيض 
عمليات ســـاب في يناير وانها 
بدأت مناقشة أطراف أخرى مهتمة 

في اطار تلك العملية.
التنفيذي  الرئيس  وأشـــار 
لســـبايكر فيكتور مولر إلى أن 
شركته مازالت جتري محادثات 

مع »جنرال موتورز« لالستحواذ 
على »ســـاب«، وكان قد قال في 
وقت ســـابق من االســـبوع ان 
النتيجة النهائية للمحادثات لن 
تظهر قبل االسبوع املقبل. وانهار 
اتفاق مبدئي لبيع ساب لشركة 
»كونيجسيج« العمالقة لصناعة 
الســـيارات في أواخر نوفمبر 
بسبب مشاكل في التمويل من 
بني أسباب أخرى. وذكر موقع 
اخباري سويدي على االنترنت 
ان اعضاء من مجلس ادارة ساب 
بالهاتف  عقدوا مؤمترا قصيرا 
مع ممثلـــي جنرال موتورز في 
الواليات املتحدة ملناقشة خطط 

اغالق ساب.

ونقـــل عـــن رئيـــس احتاد 
الســـويدي والعضو  الهندسة 
ادارة ســـاب هاكان  مبجلـــس 
دانيلسون قوله »إن القرار هو 
اغالق ساب وهذا ما نعمل عليه 
هذا يعني أننا نتحرك وفق خطة 

عمل«.
وسجلت »ساب« التي تسيطر 
عليها جنرال موتورز منذ عام 
1989 خسائر بلغت 340 مليون 
دوالر في 2008 ومن املتوقع أن 
تسجل خسارة مماثلة هذا العام. 
وباعت »ساب« ما يزيد عن 93 
ألف سيارة بقليل في عام 2008 
أو ما ميثل 1% من حجم مبيعات 

»جنرال موتورز« العاملية.


