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 دومينيك ستروس كان 

 نمو الناتج الصناعي للهند بوتيرة هي األبطأ في ٢٠ شهرًا

 ازدهار السلع الفاخرة في اإلمارات من الشوكوالتة إلى الساعات

 البيت األبيض يكشف عن مقترحات إلصالح الرهن العقاري

 نيودلهيـ  د.ب.أ: كشفت بيانات صدرت امس أن الناجت 
الصناعي للهند في ديسمبر املاضي منا بوتيرة هي األبطأ 
في حوالي عامني، إذ ارتفع بنســــبة متواضعة بلغت ١٫٦٪ 

مقارنة بالشهر ذاته من عام ٢٠٠٩.
  وأفادت البيانات الصادرة عن جلنة التخطيط في الهند 
بأن مؤشــــر اإلنتاج الصناعي، الذي يقيس ناجت قطاعات 
مختلفة مثل التصنيع، بلغ ٨٫٦٪ في األشهر التسعة األولى 
من العام املالي اجلاري واملمتدة من أبريل إلى ديسمبر. ومنا 
الناجت الصناعي بنسبة ١٨٫٦٪ في ديسمبر من عام ٢٠٠٩.

  ومت تعديل قراءة الناجت الصناعي في نوفمبر باالرتفاع 
ليصبح ٣٫٦٢٪ بعد أن كان يبلغ ٢٫٧٪. وحقق ١٢ قطاعا من 
أصل ١٧ قطاعا صناعيا منوا إيجابيا خالل الشــــهر األخير 

من العام املاضي.
  وفي تعليقه على أحدث البيانات، قال وزير املالية الهندي 
برانــــاب موخيرجي في تصريحات نقلتهــــا وكالة األنباء 
الهندية اآلسيوية إن البيانات «مخيبة لآلمال لكنها تسير 
وفق اخلطوط املتوقعة»، لكنه قال إن األرقام الشــــهرية ال 

تعكس املشهد احلقيقي.

  وقال الوزير للصحافيني إن «األرقام الشهرية واألسبوعية 
ال تعكس صورة ســــليمة. لذا علينا أن نأخذ العام بأكمله 
في احلســــبان. دعونا نرى مدى ما يعكســــه في الصورة 

السنوية».
  كان بنك االحتياط الهندي رفع الشهر املاضي أسعار الفائدة 
الرئيسية من أجل محاربة التضخم املرتفع، وأشار إلى أنه 

سيكون هناك مزيد من إجراءات التقييد في املستقبل.
  وهذا من شــــأنه على أي حال أن يكون له تأثير معوق 

على الصناعة إذ سيصبح االئتمان أكثر تكلفة. 

 دبيـ  رويترز: يئن الفقراء في الشرق 
األوســـط حتت وطأة البطالـــة وارتفاع 
أسعار الغذاء التي تهز احلكومات حتى 

النخاع.
  لكن في دبي عاد االقبال على املنتجات 
الفاخرة من الشوكوالتة التي يبلغ ثمن 
القطعة منها ٢٧٢ دوالرا إلى أجهزة الهاتف 
احملمول املرصعة باألحجار الكرمية من 
تصميم ديور بعد ان أضر تباطؤ اقتصادي 

بإنفاق املستهلكني في اإلمارة.
  وكانت أزمة ديون دبي واألزمة املالية 
العاملية قد حدتا من اقبال مشتري املنتجات 
الفاخرة في اإلمارات لكن دبي املركز املالي 
والسياحي في اخلليج تعمل على استعادة 
مكانتها كعاصمـــة املنتجات الفاخرة في 
العالـــم. فافتتح متجر شـــوكوبولوجي 
للشـــوكوالتة الذي يقول إنه يبيع أغلى 
قطع من حلوى الشـــوكوالتة في العالم 
باســـم «ال مادالن او تروف» بســـعر ألف 
درهم (٢٧٢ دوالرا) للقطعة مقهى ومتجرا 
للشوكوالتة في دبي في ديسمبر املاضي 
ويعتزم بالفعل فتـــح متجر ومقهى آخر 
في ابوظبي. وقالت مديرته كريستل موك 
وهـــي جتلس على مقعد وثير من املخمل 
األحمر الداكن املذهب «الطلب على املنتجات 
الفاخرة يتزايد.. السيولة تتدفق من جديد 
وأصبح من املقبـــول بدرجة أكبر االنفاق 

على األغذية الفاخرة».
  وكانت دبي املشهورة بفنادقها الفاخرة 
وجزرها الصناعية على شكل نخيل هي 
ثاني أكثر مدن العالم جذبا للمتسوقني في 
٢٠٠٩ بعد لندن وقبل باريس ونيويورك 
وفقا ملسح أجرته شركة سي.بي ريتشارد 

إليس االستشارية.
  لكن متاجر التجزئة في دبي شـــهدت 

تراجعا في مبيعاتها بنسبة ٤٥٪ في ذلك 
العام عندما تضررت دبي بشدة من األزمة 
املالية العاملية وانهيار ســـوق العقارات. 
وبـــدأت مبيعات التجزئـــة في االنتعاش 

البطيء في عام ٢٠١٠.
إن    وتقول متاجر جتزئـــة ومحللون 
الركـــود العاملي أدى إلـــى تراجع عرض 
املنتجـــات الفاخرة في املتاجـــر قبل أن 

إلى طبيعتهـــا مدعومة بطلب  تعود 
األغنياء من مواطني اإلمارات 

وعودة السائحني من روسيا 
والصني والهند.

  وســـجل نشـــاط 
القطاع  األعمال في 
اخلاص باإلمارات 
أعلى مستوياته في 
١٨ شهرا في يناير 
الثاني مع  كانون 
ارتفـــاع الطلـــب 
علـــى اخلدمـــات 
واملنتجـــات غير 

النفطية.
  وقالت موك مديرة 

متجـــر الشـــوكوالتة 
«اإلماراتيون يعشـــقون 

احللوى. عمالئـــي أغلبهم 
من صفوة املواطنني، العديد من 

الشيوخ».
  وأضافت «صالون الشخصيات املهمة 
مخصص لهم للحفاظ على اخلصوصية». 
وعرض مول اإلمارات أحـــد أكبر املراكز 
التجارية في اإلمـــارة ٤٠ عالمة جتارية 
فاخرة جديدة في سبتمبر أيلول املاضي 
وتوقعت شـــركة كوليرز انترناشيونال 
لالستشارات العقارية ارتفاعا بنسبة ٣٠٪ 

في أسعار املساحات في املراكز التجارية 
في دبي في الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣. 

  ومنـــذ افتتـــاح متجر الشـــوكوالتة 
شوكوبولوجي يوم ١٢ ديسمبر باع اثنني من 
قطع الشوكوالتة التي تعد بالطلب بسعر 
٢٧٢ دوالرا للقطعة املطعمة بشوكوالتة 
داكنة من االكـــوادور ومحاطة بقطع من 

الفطر الفرنسي الفاخر.
  وقالت موك إنها تلقت العديد من 
االستفسارات عن القطعة قبيل 
عيد احلب (فاالنتاين) يوم 
١٤ اجلاري. وحتمل قطع 
شـــوكوالتة أخـــرى 
أسماء مثل انطوانيت 
وهي شـــوكوالتة 
داكنة مغموســـة 
شـــوكوالتة  في 
بيضـــاء باللوز 

وماء الورد.
  وقال احد املارة 
من امام املتجر وهو 
مات ايجي املتعامل 
الســـابق في سوق 
الصرف ويعمل طيارا 
اآلن «أعمل لدى شركة 
طيران دولية ونحصل على 
الناس هنا  الشوكوالتة مجانا. 

يشترون الكثير من االشياء بال معنى».
  لكن ليست الشوكوالتة فقط هي التي 
حتظى باقبال متزايـــد. فتبيع مجموعة 
ريفولي في دبي التي متلك سواتش حصة 
فيها ســـاعات فاخرة وأجهزة هاتف من 
تصميم بيت أزياء ديور مرصعة باألحجار 
الكرمية وحقائب فاخرة من اجللد الطبيعي. 
وتتوقع ارتفاع املبيعات مبا بني ١٥ و٢٠٪ 

في ٢٠١١. وقال ابراهام كوشي املدير العام في 
ريفولي إنه باع بضع قطع من ساعات فاخرة 
ثمن الواحدة ٤٤٠ ألف دوالر في األشـــهر 
القليلة املاضية بارتفاع عن مبيعاته منها 
في الفترة نفسها قبل عام. وقال لرويترز 
«اغلب العمالء من األسر الثرية في اإلمارات 
وزوار من الشرق األقصى والصني». ويقول 
احملللون إن انفاق املستهلكني ارتفع قليال 
في أعقاب األزمة املالية وأزمة ديون دبي 
مدعوما أساسا بعودة السياح. وقال مهدي 
مطر رئيس البحوث وكبير االقتصاديني 
في سي ايه بي ام لالستثمار في ابوظبي 
«اإلماراتيون أصبحوا مرة أخرى قادرين 
على إنفاق املزيد. املغتربون الذين بقوا هنا 
اطمأنوا على وظائفهم بدرجة ما فأصبح 

بإمكانهم إنفاق املزيد اآلن».
  وتابع «انـــه تراجع في معدل االدخار 
وارتفاع في اإلنفاق في اإلمارات سواء من 
جانب احملليني او املغتربني. لكن العامل 
الرئيسي هو السياح. شهدنا ارتفاعا في 
أعداد الواصلني إلى مطارات دبي ومعدالت 

األشغال في الفنادق».
  وقالت ســـوذبي للمزادات إنها تعتزم 
زيادة التزامها باملنطقة مشيرة إلى توقع 
ازدهار جتارة الفنون مع تزايد اهتمام أسر 
بارة تريد حضور مزادات أقرب لديارها.

  وقالت روكسان زاند مديرة قطاع الشرق 
األوسط في سوذبي «شيوخ االسر احلاكمة 
يبدون اهتماما كبيرا. إنهم يلعبون دورا 
كبيرا في التطور الثقافي والفني خاصة 
فيما يتعلـــق باملعروضات الفاخرة. إنهم 

نشطون للغاية على ساحة الشراء».
  وأقامت سوذبي بالفعل مزادين لألعمال 
الفنية في اخلليج في ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وكان 

كالهما في قطر. 

 واشنطنـ  رويترز: من املقرر أن تكشف اإلدارة األميركية 
عــــن مجموعة من املقترحات املنتظرة منذ فترة طويلة ملا 
سيقود إلى تغييرات كاسحة في أسلوب شراء األميركيني 

ملنازلهم.
  وتتضمن ورقة املقترحات املتعلقة باإلسكان ثالث رؤى 
مختلفة الستبدال شركتي التمويل العقاري العمالقتني «فاني 

ماي» و«فريدي ماك» املقرر حلهما بالتدريج.
  وال تقدم الورقة أي توصيــــات لكنها تضع إطارا عاما 
للبدائل احملتملة خلفض دور احلكومة في ســــوق الرهن 

العقاري.
  وقال مايكل بار األستاذ بجامعة ميتشيغان واملسؤول 
السابق باخلزانة األميركية إن هذه االستراتيجية تهدف إلى 
«فتح حوار مع اجلمهوريني يؤدي إلى نتيجة متفق عليها 

في غضون عامني».
  وتقوم «فاني ماي» و«فريدي ماك» بشراء الرهون العقارية 
مبعايير معينة وبيعها للمستثمرين لتوفير السيولة الالزمة 

لإلقراض من جديد.
  وســــيطرت اإلدارة األميركية في عهد الرئيس السابق 
جورج بوش على الشركتني في أواخر عام ٢٠٠٨ بعد تكبدهما 
خسائر كبيرة من قروض معدومة وحصلتا منذ ذلك احلني 

على نحو ١٥٠ مليار دوالر من أموال دافعي الضرائب. 

 لتصل إلى ٩٨٪ من األميركيين

 تقود إلى تغييرات كاسحة في أسلوب شراء األميركيين لمنازلهم

 ثمن قطعة الشوكوالتة ألف درهم (٢٧٢ دوالرًا) !

 ميتشيغان ـ رويترز: أوضح الرئيس باراك 
أوباما اول من امس اخلطوط العريضة خلطته 
اخلاصة بتوسيع نطاق خدمة اإلنترنت الالسلكية 
عالية السرعة بحيث تصل إلى ٩٨٪ من األميركيني 
وخفض العجز في موازنة الواليات املتحدة مبقدار 

٩٫٦ مليارات دوالر على مدى عشر سنوات.
  وخالل رحلة إلى ماركيت بوالية ميتشيغان 
وهي والية مهمة على الصعيد السياسي تضررت 
بشـــكل خاص من صعوبة أوضـــاع االقتصاد 
األميركي اقترح اوباما استثمار خمسة مليارات 
دوالر في صندوق يضمن إتاحة التكنولوجيا 

الالسلكية السريعة للمناطق الريفية في جميع 
أنحاء البالد.

  وقـــال أوباما للحضور في جامعة شـــمال 
ميتشيغان «هذا ال يتعلق فحسب بخدمة إنترنت 
أسرع أو القدرة على العثور على صديق عبر 
(موقع التواصـــل االجتماعـــي) الفيس بوك، 
إنه يتعلـــق بربط كل ركن من أميركا بالعصر 

الرقمي».
  كما دعا الى اســـتثمار ١٠٫٧ مليارات دوالر 
في اقامة شبكة السلكية لدعم وكاالت السالمة 
العامة وهو اقتراح سيدرج في ميزانيته لعام 

٢٠١٢ التي ستعلن يوم االثنني.
  وسيتم تخصيص ٩٫٦ مليارات دوالر أخرى 
خلفض عجز املوازنة وهو هدف رئيسي خالل 
العامني القادمني من والية اوباما ومطلب رئيسي 
للجمهوريـــني الذين يســـيطرون على مجلس 

النواب.
  وستركز ميزانية اوباما لعام ٢٠١٢ على عجز 
املوازنة مع االســـتثمار في مثل هذه اخلدمات 
اخلاصة باالنترنت التـــي يعتقد الرئيس أنها 
حاســـمة لتعزيز القدرة التنافســـية للواليات 

املتحدة. 

 .. وشراكة بين «نوكيا» و«مايكروسوفت» لمواجهة «آبل» و«غوغل»
 لنــــدن ـ رويترز: بــــدأت نوكيا 
ومايكروسوفت عالقة شراكة ملواجهة 
املنافسة من جانب غوغل وآبل في 
سوق الهواتف الذكية سريعة النمو 
فيما حتاول شركة الهواتف احملمولة 
الفنلندية استعادة مكانتها الرائدة 

في هذا القطاع.
  وقالت نوكيا انها ستســــتخدم 
نظــــام تشــــغيل وينــــدوز فــــون 
كبرنامــــج لهواتفهــــا احملمولة في 

إطار اإلصالحات التي يجريها املدير 
التنفيذي اجلديد ستيفن إيلوب في 

أكبر شركة للمحمول في العالم.
  وقال إيلوب في لندن «ستوحد 
نوكيا ومايكروســــوفت جهودهما 
لتقدمي نظام بيئــــي بنطاق عاملي 
منقطع النظير، انه ســــباق لثالثة 

خيول».
املســــتثمرون  يقتنــــع    ولــــم 
باســــتراتيجية إيلــــوب التي طال 

انتظارهــــا وهبطت أســــهم نوكيا 
أكثر من ١١٪ في رد فعل من جانب 
السوق على إعالن نوكيا ان عامي 
٢٠١١ و٢٠١٢ ســــيكونان «عامــــني 
انتقاليني» فيما تقيم عالقة الشراكة 

مع مايكروسوفت.
  وميثل اتفاق امس انفراجة كبيرة 
ملايكروسوفت بعد محاوالت استمرت 
ســــنوات لترسخ أقدامها في سوق 
الهاتف احملمول، وفي الربع األخير 

من ٢٠١٠ لــــم تتعد حصة ويندوز 
فون من السوق ٢٪.

  ويعتبر خبراء الصناعة نظام 
ويندوز فــــون من أحدث التقنيات 
لكنــــه لم يحقق النجــــاح بعد بني 
املستهلكني، وقال احمللل جيوف بالبر 
من «سي.سي.اس انسيت»: «هذه 
شراكة نتجت عن خوف اجلانبني من 
التهميش على يد آبل وغوغل لكن 

ليست هناك عصا سحرية». 

 إيطاليا تقاوم «منفردة» خطط االتحاد 
األوروبي حول قواعد ديون أكثر صرامة 

 هجمات القراصنة الصوماليين بعيدة المدى
  تهدد تكاليف التأمين
 لندنـ  رويترز: قد يصبح التأمني ضد القرصنة 
أكثر تكلفة ويخضع لفرض شروط أكثر تشددا 
بعد اختطاف ناقلة النفط العمالقة ايرين األسبوع 
املاضي في احدى الهجمـــات األطول مدى التي 

ينفذها قراصنة صوماليون حتى اآلن.
  ويقول محللـــون إن احلادث الذي وقع على 
بعد نحو ١٠٠٠ ميل من ساحل الصومال يبرهن 
على أن القراصنة ميكنهم العمل بســـهولة في 
املياه التي كانت تعتبر آمنة فيما سبق فيما يعد 
تصعيدا واضحا في املخاطر التي تواجه أنشطة 

الشحن في املنطقة.
  وقال جون دريك كبير مستشـــاري املخاطر 
في شـــركة ايـــه. كيه. إي لألمـــن «رمبا ترتفع 
الرســـوم أكثر اذا ما مني سوق لويدز بخسائر 
اكبر وســـيواصل هذا رفع أسعار شحن السلع 

ورمبا يرفع سعر الســـلع األولية في األسواق 
املتضررة مثل اخلليج».

  ويسعى مالكو السفن الى احلماية املالية من 
هجمات القراصنة الصوماليني من خالل شراء 
تغطية تأمينية ضـــد حوادث االختطاف ودفع 
الفدى لتأمني أنفســـهم ضـــد تكاليف دفع فدى 

مبئات املاليني من الدوالرات.
  وحتجم شـــركات التأمني عن الكشـــف عن 
حجم رســـوم التأمـــني أو املطالبات باحلصول 
على تأمني ضد االختطاف والفدية خشـــية ان 
يستخدم القراصنة املعلومات في حتديد مبالغ 

الفدى التي يطلبونها.
  وقدرت دراسة الشهر املاضي إجمالي تكاليف 
التأمني بسبب القرصنة الصومالية مبا يصل الى 

٣٫٢ مليارات دوالر سنويا. 

 رئيس صندوق النقد يدعو لدور أكبر 
  لـ «اليوان» الصيني ضمن سلة عمالت 

 واشنطنـ  رويترز: دعا رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس 
كان الى دور أكبر لليوان الصيني في اطار اصالح واسع للنظام النقدي 
العاملي. وفي كلمة ألقاها في مقر الصندوق اول من امس قال ستروس 
كان إن إضافة عمالت االقتصادات الناشــــئة مثل اليوان لســــلة عمالت 

يديرها الصندوق قد تزيد استقرار النظام العاملي.
  وتوقع دورا أكبر حلقوق الســــحب اخلاصة للصندوق التي تتكون 
حاليا من الدوالر واجلنيه االســــترليني واليورو والني مع مرور الوقت 

لكنه قال إن األمر يتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي.
  ووفقا لنسخة معدة من التصريحات أضاف ستروس كان أن «زيادة 
دور حقوق السحب اخلاصة ستتطلب بكل تأكيد طفرة كبيرة في تنسيق 
السياسات الدولية». «لهذا السبب أتوقع أن يتطور نظام أصول االحتياطي 

العاملي تدريجيا إلى جانب ادخال تغييرات في االقتصاد العاملي».
  وقــــال رئيس الصندوق انه دون ادخال تغيرات على النظام العاملي 

فإن العالم رمبا يكون يغرس بذور األزمة االقتصادية املقبلة. 

قــــال   بروكســــل ـ د.ب.أ: 
ديبلوماسيون في بروكسل امس 
إن إيطاليا تكافح «بشكل منفرد» 
خطط االحتاد األوروبي إلجبار 
الدول األعضاء خلفض ديونها 
بوتيرة أسرع كوسيلة لتعزيز 

الثقة في اليورو.
الــــذي تبحث  الوقت    فــــي 
فيه الــــدول األعضاء باالحتاد 
األوروبي معيارا جديدا إلجبار 
الدين  الــــدول على تقليــــص 
العام، تقول إيطاليا إن الدين 
«اخلاص»، الذي يضم الشركات 
واألسر، ينبغي أن يتم بحثه 

أيضا. 
  وقال ديبلوماسي أوروبي 
إنه «في هذه اللحظة بشأن هذه 
القضية، تبدو إيطاليا منعزلة 

قليال».
  وقــــال مصــــدر آخــــر إن 
«شركاءنا اإليطاليني أبلغونــــا 
بأن لديهم مشــــكلة حقيقـــية 

بشأن ذلك».
  وأشار ديبلوماسي آخر إلى 
أنه من املتوقع أن يثير وزير 
االقتصــــاد اإليطالي جيوليو 
ترمونتــــي القضيــــة عندمــــا 
يجتمع وزراء مالية دول االحتاد 
األوروبي ومنطقة اليورو مطلع 

األسبوع املقبل.
  ويبحــــث وزراء االحتــــاد 
األوروبي الئحــــة جتبر دول 
منطقة اليــــورو التي يتجاوز 
امللزم  العام عــــن احلد  دينها 

باالحتاد األوروبي ويبلغ ٦٠٪ 
مــــن الناجت احمللــــي اإلجمالي 
بخفض مقدار االنتهاك مبعدل 

العشر سنويا.
  ومن شأن اإلجراء أن يكون 
له تأثير مالي ضخم على إيطاليا 

التي من املتوقع أن يبلغ دينها 
العام أكثر من ١٢٠٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي هذا العام.
  والقى االقتــــراح اإليطالي 
بتضمني الدين اخلاص ضمن 

هذه اآللية مساندة ضعيفة. 

 .. واليونان تحصل على شريحة جديدة
   من قروض االتحاد األوروبي وصندوق النقد 
ــاد األوروبي  ــو االحت ــا ـ رويترز: أعطى مفتش  اثين
ــوء األخضر امس لصرف  ــدوق النقد الدولي الض وصن
ــن حزمة  ــار دوالر م ــا ١٥ ملي ــدة قيمته ــريحة جدي ش
ــير بخطى  ــاعدات لليونان لكنهم قالوا ان التقدم يس مس
ــريع اإلصالحات للوفاء  بطيئة جدا وحثوا أثينا على تس
ــي. وخفضت اليونان اإلنفاق  بأهداف اتفاقها للدعم املال
ــب  ــد وزادت الضرائ ــات التقاع ــدت معاش ــام وجم الع
ــاعدات مالية بقيمة ١١٠ مليارات  مبقتضى بنود حزمة مس
ــار دوالر) مت االتفاق عليها في مايو من  يورو (١٤٩٫١ ملي
العام املاضي إلنقاذها من اإلفالس لكن املقرضني ابلغوها 
اليوم انه يتعني عليها ان تتخذ املزيد من االجراءات. وقال 
ــن رئيس بعثة صندوق النقد «البرنامح مازال  بول تومس
ــار بدون تسريع مهم  ــاره لكنه لن يبقى في املس في مس

وواسع لإلصالحات».
  وتزور البعثة اثنيا ملراجعة التقدم الذي حتققه اليونان 
ــى الطريق نحو ضبط أوضاعها املالية  املثقلة بالديون عل

وانفتاح اقتصادها.
ــابقة من القروض  ــريحة الس   وحصلت اثينا على الش

في نوفمبر املاضي. 

 أوباما يضع الخطوط العريضة لتوسيع خدمة اإلنترنت الالسلكية عالية السرعة


