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 «أستون مارتن» تجري محادثات مع دايملر
  بشأن تصميم وتصنيع «مايباخ» 

 فرانكفورتـ  رويترز: ذكرت صحيفة 
فايننشال تاميز ان شركة استون مارتن 
جتري محادثات مع داميلر بشأن اتفاق قد 
يجعل شركة السيارات الفاخرة البريطانية 
تصمم وتصنع السيارة الفاخرة مايباخ 

التي تنتهجها الشركة االملانية.
  ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة 
قولها ان اســـتون مارتن التي تشـــتهر 
بالســـيارات التي يقودها جيمس بوند 
بطل افالم اجلاسوسية اخليالي ستحصل 
على تكنولوجيا احملرك من داميلر مقابل 

صناعة السيارة.
  ومن شأن هذه الشـــراكة ان تساعد 
كال مـــن داميلر واســـتون مارتن على 
حتقيق اقتصادات احلجم في املنتجات 
ذات االسواق احملدودة كما انها ستكون 

حتالفا آخر للشركة االملانية.
  واكدت داميلر مجددا امس انها تدرس 
خيارات لتطوير السيارات مايباخ وانه 

ليس ثمة ضغط للتوصل الى قرار. 

جي» أن الدول اآلسيوية ذات 
الناشـــئة لديها  االقتصادات 
القدرة على كبح التضخم حال 

توافر االرادة السياسية.
  وقـــال: إن اســـتراتيجية 
التضخـــم بالدول  مواجهـــة 
اآلســـيوية ينبغـــي أن تركز 
علـــى زيـــادة ســـعر صرف 
عمالتها بنحو يصل الى ٥٠٪ 
ومعـــدالت الفائدة بنحو ١٠٪ 
إال أنه استبعد احتمال جلوء 
الى  الكبرى  الدول اآلسيوية 
زيادة ســـعر صرف عمالتها 
أو معدالت الفائدة بالنســـب 
املطلوبة ملواجهـــة التضخم 
خشية تراجع معدالت منوها 

االقتصادي.
  وفي السياق ذاته، جلأت 
إلى تعزيـــز معدالت  الصني 
االقراض املصرفي واحلوافز 
املالية وتدعيم معدالت االنفاق 
االستهالكي ملواجهة التداعيات 
الناجمة عن تراجع صادراتها 
الواليات املتحدة  الى أسواق 
واالحتـــاد األوروبي وهو ما 
انعكس بشـــكل إيجابي على 
الدول اآلســـيوية  اقتصادات 

األخرى.
  واتهمت بكني واشـــنطن 
بالتسبب جزئيا في حالة عدم 
التوازن املالي بالسوق الدولية 
نتيجة تقليصها لقيمة الدوالر.. 
معتبرة أن جتاوز حالة عدم 
املالية  الســـوق  التوازن في 
الدولية يستلزم زيادة معدالت 
النمو االقتصادي والتوظيف 

بالواليات املتحدة. 

الدول  أبداها مســـؤولو تلك 
ومن بينها الصني التي اتهمت 
الواليات املتحدة بالسعي الى 
إلى دول  التضخم»  «تصدير 
العالم.. فيمـــا انتقد عدد من 
حكومات تلك الدول ما أسمته 
باملســـاعي األميركية الرامية 
الى اخلروج من أزمة التباطؤ 
االقتصـــادي على حســـاب 

االقتصاد العاملي.
الدول اآلسيوية    وتسعى 
الكبـــرى إلى كبـــح معدالت 
التـــي تزايـــدت  التضخـــم 
مستوياتها عام ٢٠١٠. فعلى 
سبيل املثال ارتفعت معدالت 
التضخم بالصني في نوفمبر 
املاضي الى ٥٫١٪ أعلى معدل 
للتضخم خالل االشهر الـ ٢٨ 

املاضية.
  ونتيجـــة لذلـــك رفعـــت 
احلكومة الصينية معدل الفائدة 
في أكتوبر املاضي ألول مرة منذ 
تصاعد األزمة املالية الدولية 
وتبنت «سياسة مالية حذرة» 
ملواجهة التداعيات الســـلبية 
الناجمة عن اجراءات التحفيز 

الغربية.
  وترى مؤسسات اقتصادية 
دوليـــة أن التضخم ســـوف 
يشـــكل تهديـــدا القتصادات 
الدول اآلسيوية عام ٢٠١١ في 
ضوء التوقعات املتعلقة بزيادة 
معدالت التدفقات الرأسمالية 
األجنبيـــة وارتفاع أســـعار 

األغذية.
  وأوضـــح خبير شـــؤون 
االقتصادات اآلسيوية «أندي 

ناجعة على املستويات االقليمية 
لكبح معدالت التضخم.

  من جهة أخرى، بدأ رفض 
الـــدول اآلســـيوية خلطـــط 
التحفيـــز األميركية واضحا 
في التصريحات املناوئة التي 

تعتزم الدول اآلســـيوية ذات 
االقتصادات الناشئة اتخاذها 
ملواجهة خطط التحفيز املالى 
األميركية على تقييد مستويات 
التدفقات االستثمارية بالعملة 
األميركية وتبني سياســـات 

األجنبيـــة املتوقعة عام ٢٠١١ 
من أجل دعم استقرارها املالي 
التأثيرات  والنقدي واحتواء 
املتوقعة لتراجع الدوالر على 

صادراتها.
  وتركـــز االجـــراءات التي 

وكوريـــا اجلنوبية ضرائب 
على االســـتثمارات األجنبية 

في السندات.
  من جانبها، أعلنت الصني 
والهند عزمهما اتخاذ إجراءات 
املالية  التدفقـــات  ملواجهـــة 

ســـتقود النمـــو االقتصادي 
العاملي عام ٢٠١١ حال جناحها 
في تقليـــص االعتماد املفرط 
على االســـتيراد ودعم النمو 
االقتصادي املرتكز على السوق 
احملليـــة لتفـــادي الصدمات 
الناجمة عـــن األزمات املالية 
الدولية كأزمة الديون األوروبية 
وتراجع معدالت الطلب بأسواق 

الواليات املتحدة.
  وفي الســـياق ذاته، جاء 
إعـــالن الصني اســـتعدادها 
ملساعدة دول منطقة اليورو 
الديون  أزمة  على مجابهـــة 
مبثابة مؤشـــر إيجابي على 
قدرة الدول اآلسيوية الكبرى 
على قيادة االقتصاد العاملي، 
في ضوء هشاشة مؤسسات 
الدولية وعجزها  التمويـــل 
عن اقتـــراح حلـــول فاعلة 
لتجاوز االزمات املالية بدول 

الغرب.
  وفـــي محاولـــة لتعزيز 
دفاعاتها في مواجهة اجراءات 
التحفيز املالي الغربية، وخاصة 
خطة بنك االحتياط الفيدرالي 
األميركـــي املتعلقـــة بضخ 
٦٠٠ مليار دوالر باألســـواق 
األميركيـــة والدوليـــة لدعم 
معدالت االنفاق االســـتهالكي 
وتقليص قيمة الدوالر بادرت 
الى  الكبرى  الدول اآلسيوية 
تبني خطوات ملموسة ملواجهة 
التأثيرات الســـلبية الناجمة 
الغربية،  عن تلك االجراءات 
حيث فرض عدد من حكومات 
الدول اآلســـيوية مثل تايلند 

 القاهرةـ  أ.ش.أ: رغم القلق 
املتزايد بالدول ذات االقتصادات 
الناشـــئة من التأثير السلبي 
احملتمل لـ«تسونامي» األموال 
األميركية املتوقع خالل األشهر 
اخلمسة القادمة تسعى الدول 
اآلســـيوية الكبرى الى قيادة 
النمو االقتصادي العاملي عام 
٢٠١١، وسط توقعات بتراجع 
الدور القيادي للواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي على الساحة 

االقتصادية الدولية.
  وأظهرت التجربة الناجمة 
عن األزمة املالية التي ضربت 
االقتصاد العاملي خالل العامني 
قـــدرة االقتصادات  املاضيني 
اآلســـيوية على لعـــب دور 
«احملـــرك» للنمو االقتصادي 
العاملي في ضوء تفاقم األزمات 
االقتصادية بالواليات املتحدة 

واالحتاد األوروبي.
الدول اآلسيوية    وجنحت 
الكبـــرى، وخاصـــة الصني 
والهند واندونيسيا في حتقيق 
معدالت منو اقتصادي مرتفعة 
رغم االزمـــة املالية الدولية ـ 
النمو  التي أطاحت مبعدالت 
االقتصادي بدول الغرب خالل 
العامني املاضي واحلالي بفضل 
سياساتها االقتصادية املرتكزة 
على تقوية معـــدالت الطلب 
بأســـواقها احملليـــة وتوفير 

احلوافز املالية.
  وأوضحـــت مؤسســـات 
اقتصادية دولية ومن بينها 
البنـــك الدولي وبنك التنمية 
اآلسيوي أن الدول اآلسيوية 

 هل تقود آسيا النمو االقتصادي العالمي عام ٢٠١١؟ 

 إسبانيا تسجل زيارة
  أكثر من ٥٠ مليون سائح بنهاية نوفمبر 

 اإلمارات تعتزم استثمار ١٣٦ مليار دوالر 
بقطاع الطيران في ١٠ سنوات 

 مدريد ـ كونا: أظهر تقرير لوزارة الســـياحة 
االسبانية امس عن زيارة اكثر من ٥٠ مليون سائح 
الى اسبانيا خالل هذا العام ما ميثل زيادة قدرها 

١٫٣٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
  واضاف التقرير ان عدد الســـياح الدوليني 
القادمني الى اســـبانيا في شهر نوفمبر املاضي 
بلغ ٢٫٩ مليون سائح ما ميثل زيادة قدرها ٢٫٧٪ 
مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي، مشيرا 
الى انه الشهر السابع على التوالي من الزيادة 

في عدد السياح الوافدين الى اسبانيا.
  وذكر ان املانيا تصدرت قائمة الســـياح خالل 
شهر نوفمبر املاضي، حيث زار اسبانيا ٤٤٠ الف 
ســـائح املاني تالهم الفرنسيون (نحو ٤٣٠ الفا) 
محققني ارتفاعا بنسبة ١٠٫٣٪ مقارنة بشهر اكتوبر 

املاضي.
  وبني التقرير ارتفاع عدد الســـياح االيطاليني 

بنسبة ٣٠٫٩٪ فيما سجل عدد السياح من بلدان 
الشمال االوروبي ارتفاعا قدره ١٥٪ مقارنة بشهر 

اكتوبر املاضي.
  واضاف التقرير ان جزر الكناري اســـتقطبت 
اكبر عدد من الســـياح فـــاق ٨٠٠ الف زائر تلتها 

منطقة كاتالونيا ثم االندلس وڤالنسيا.
  يذكر ان صناعة الســـياحة التي تعد مصدرا 
رئيســـيا للدخل القومي في اســـبانيا تعرضت 
النتكاسة شديدة بســـبب االزمة املالية العاملية 
خالل العامني املاضيني وانخفض عدد الســـياح 
بشكل كبير في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، لكن القطاع 
استعاد نشـــاطه في الفترة االخيرة ليشهد شهر 
اكتوبر املاضي ٤٫٧ ماليني سائح فيما سجل شهر 
اغسطس املاضي زيادة ما يزيد عن سبعة ماليني 

سائح. 

 دبي ـ رويتــــرز: قال وزير االقتصــــاد االماراتي 
سلطان بن ســــعيد املنصوري ان بالده ستستثمر 
١٣٦ مليار دوالر في قطاع الطيران خالل الســــنوات 
العشــــر املقبلة وذلك في اطار مســــاعيها املستمرة 
لتنويع االقتصاد. وفي تصريحــــات نقلتها وكالة 
انباء االمارات يوم االربعاء املاضي قال املنصوري 
ان االمارات تريد االستفادة من البنية التحتية لقطاع 
النقل واملواصالت. وتابع املنصوري قائال ان حركة 
الطيران في االمارات حققت منوا بنســــبة ١١٫٥٪ في 

النصف األول من العام.
  وقال الوزير: الدولة تتطلع الى استثمار نصف 

تريليون درهم على مدى العشــــر سنوات القادمة 
في البنية التحتيــــة للطيران من اجل تعزيز االداء 
االقتصادي للدولة على جميع املســــتويات احمللية 
واالقليمية. وطيران االمارات هي اكبر عميل لطائرات 
ايرباص ايه ـ ٣٨٠ العمالقة، ويوجد باإلمارات ايضا 
طيران االحتاد فــــي ابوظبي والعربية للطيران في 

الشارقة.
  وفي العام املاضي وّقعت بوينغ وشركة االستثمار 
مبادلة التابعــــة حلكومة ابوظبي اتفاقية في مجال 
الطيران ملساعدة االمارة في تدشني قطاع الصناعات 

اجلوية والفضائية. 

 اليورو يستقر إثر دعم صيني 
 لندنـ  رويترز: استقر اليورو أمام الدوالر 
والفرنك السويسري امس بدعم من تعليقات 
إيجابية من الصني إال أن محللني قالوا إن آفاق 
العملة املوحدة غائمة إذ من املتوقع أن تسجل 
خسائر جديدة خالل ٢٠١١. وشهدت أسواق 
العمالت سيولة قوية قبل نهاية العام وقال 
متعاملون إن تأثير التدفقات على األسعار 

كان أقوى من العوامل األساسية.
  وقالت متحدثة باســــم وزارة اخلارجية 
الصينية إن الصني ترغب في مساعدة البلدان 
فــــي منطقة اليورو على اســــتعادة الوضع 
القــــوي وإنها ســــتدعم حزمة  االقتصادي 
اإلنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي 
للمنطقة. واستقر اليورو أمام الدوالر عند 
١٫٣١٠٠ دوالر ليقارب املتوسط املتحرك ألجل 
٢٠ يوما الواقع عند ١٫٣٠٩١ دوالر، وتراجع 
اليورو خالل األسبوع املاضي نحو ١٪ أمام 
العملة األميركية. واستقر اليورو أمام الفرنك 
السويســــري عند ١٫٢٤٦٦ فرنك سويسري 
ليقارب أدنى مستوياته على اإلطالق واملسجل 
اول من امس عند ١٫٢٤٤٨ دوالر. وقالت إلسا 

ليجنوس اخلبيرة االستراتيجية لدى آر.بي.
سي كابيتال ماركتس «مادامت هناك مخاوف 
متعلقة بدول األطــــراف في منطقة اليورو 
فمن الصعب مكافحــــة تراجع اليورو أمام 
الفرنك السويسري». وعاد الدوالر االسترالي 
إلى مستوى التعادل أمام الدوالر األميركي 
بفضل التفاؤل بشأن االقتصاد العاملي مما 
دعم أسعار السلع األولية واألسهم العاملية. 
وتراجع الدوالر األميركــــي نحو ٠٫٧٪ إلى 
٨٢٫٩٥ ينا متأثرا بأوامر بيع لوقف اخلسائر 
وســــط تداول هزيل. وأدى ارتفاع الني إلى 
هبوط اليورو ٠٫٦٪ إلى ١٠٨٫٧٨ ينات وسط 
إشارات على عمليات بيع قوية من جانب بنك 
فرنسي. وتراجع مؤشر الدوالر الذي يقيس 
أداءه أمام ســــلة عمالت رئيسية نحو ٠٫٢٪  
النيوزيلندي  إلى ٨٠٫٥٦٢. واستقر الدوالر 
عند ٠٫٧٤٤٨ دوالر بعدما تعافى من تراجع 
قصير األجل دون مســــتوى ٠٫٧٤٠٠ دوالر 
في رد فعل فوري لبيانات أظهرت انكماش 
االقتصــــاد النيوزيلندي للمرة األولى في ٦ 

 ارتفاع برميلفصول. 
   النفط الكويتي 

  إلى ٨٨٫٥٤ دوالراً 

 النفط في «نايمكس» 
يقفز ألعلى مستوى له 

منذ أكتوبر ٢٠٠٨

البترول   كونا: قالت مؤسسة 
الكويتية امس ان سعر برميل النفط 
الكويتي ارتفع ٦٥ سنتا في تعامالت 
امس االول ليستقر عند مستوى 
٨٨٫٥٤ دوالرا للبرميــــل مقارنــــة 
بتعامالت اليوم السابق له البالغ 

عندها ٨٧٫٩٨ دوالرا للبرميل.
  ويستمر ارتفاع اسعار النفط 
اخلام على الرغم من ارتفاع الدوالر 
امام العمالت الرئيســــية وســــط 
استمرار حالة الطقس الرديئة التي 
جتتاح النصف الشمالي من الكرة 
االرضية االمر الذي رفع مستويات 

الطلب الفعلي على النفط. 

 نيويــــورك ـ رويتــــرز: قفزت 
العقود اآلجلة للنفط اخلام االميركي 
في بورصة ناميكس امس مسجلة 
اعلى مستوى لها في ٢٦ شهرا (منذ 
أكتوبــــر ٢٠٠٨) عند ٩١٫٤٨ دوالرا 
للبرميل بعــــد ان تخطت حاجز 
املقاومة الفنية عند ٩٠٫٧٦ دوالرا في 
تداوالت امس االول. والقى النفط 
دعما من بيانات اقتصادية اميركية 
مشــــجعة، باالضافة الى العوامل 
املناخية املتمثلة في شدة البرد على 
جانبي االطلسي. من جهة اخرى، 
ارتفعت اسعار عقود النفط اخلام 
االميركي اخلفيف، تسليم فبراير 
٢٠١١، بنحو ٨٦ سنتا لتبلغ ٩١٫٣٤ 

دوالرا للبرميل. 

 مصر تعتزم طرح مناقصة إلنشاء مزارع رياح
  بطاقة ١٠٠٠ ميغاوات في ٢٠١١ 

 القاهرةـ  رويترز: قال وزير الكهرباء املصري 
حســــن يونس يوم األربعاء املاضي ان مصر 
تعتزم طرح مناقصة في يناير الختيار شركات 
لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الرياح تبلغ 
طاقتها االنتاجية ١٠٠٠ ميغاوات في منطقة خليج 
الســــويس. وأبلغ الوزير وكالة أنباء الشرق 
األوسط الرسمية ان احملطات ستبنى بنظام 
البناء واالمتالك والتشــــغيل. وقالت الوكالة 
ان الشركة املصرية لنقل الكهرباء ستشتري 

الطاقة املنتجة ملدة ٢٠ عاما وتبيعها للمستهلكني 
بأسعار يحددها مجلس الوزراء. وأضافت ان 
املناقصة تتضمن مرحلتني، األولى في يناير 
بشأن انتاج ٥٠٠ ميغاوات والثانية في يوليو 

بشأن باقي الطاقة االنتاجية.
  وقالت مصر انها تسعى جلذب استثمارات 
بقيمــــة ١١٠ مليارات دوالر فــــي قطاع الطاقة 
بحلول عام ٢٠٢٧ وتريد توليد ٢٠٪ من طاقتها 
الكهربائية من مصــــادر متجددة مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح بحلول ٢٠٢٠. وعانت 
أكثر الدول العربية ســــكانا من انقطاع التيار 
الكهربائي بشــــكل متكرر في الصيف املاضي 
بعد موجة حارة أدت الى قفزة في االستهالك، 
وتبلغ الطاقة االنتاجية القائمة في مصر نحو 

٢٥ ألف ميغاوات.
  وكان الوزير قد قال العام املاضي ان مصر 
تســــعى إلضافــــة ٥٨ ألف ميغــــاوات بحلول 

 .٢٠٢٧
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