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ي الصيينالتحد  

  

  وخاصة على الساحة األمريكية متابعة شهرية آلخر مستجدات التحدي الصيين على الساحة العاملية

  ٢٠١٠_متوز
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات أخباره علـى   التحدي الصيني: من الملفات اإلستراتيجية المهمة وهو يتناول هذا العدد ملفاً

وهو ملف البد لكل متابع ومهتم بتطورات التحدي األمريكـي أن  . الساحة العالمية وخاصة على الساحة األمريكية

والظهور في القرن الحـالي،   ل، إذ أنه يسلط الضوء على أهم حدث وظاهرة إستراتيجية آخذة بالتشكّويحيط به يلم

وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر على أحداث العالم بأسره وعلى الخصوص منطقة الشرق األوسط المملـوءة  

  .، الذي هو المحرك األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي المتتاليةبالنفط

صدام الحضـارات للكاتـب الراحـل    : تيجي المهماإلشارات المتكررة التي وردت في الكتاب اإلسترار هنا بونذكّ

  .، الى أهمية وحساسية وحراجة هذا التحدي الذي سيواجه الواليات المتحدة في العقود القليلة القادمةهنتغتون

التي يصدرها  ،نشرة أخبار الساعةمختلفة منشورة في  ستعتمد هذه المتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .ات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمركز اإلمار
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٢٠١٠عام  متوزعناوين التحدي الصيين يف شهر 

مؤشرات التجارة مع الصين تقلق ادارة اوباما.١

استمرار الخالفات الصينية االمريكية حول االنترنت.٢

صندوق النقد الدولي يدعو الصين الى تركيز اقتصادها اكثر على االستهالك.٣

في المائة ٣٥ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة .٤

النقدية ليست سالحاً للحرب احتياطاتنا_صينال.٥

الصين قد تحسب سعر صرف اليوان مقابل سلة عمالت.٦

اليوجد اساس لرفع كبير في قيمة اليوان.٧

الصين تطبق سياسة الصعود السلمي في جنوب شرق آسيا.٨

الصين اصبحت الشريك المفضل في الشرق االوسط.٩

ك اقليمييتعين على القارة ان تتحول الى الصين كشري_االتحاد االفريقي.١٠

لماذا ترفض الصين تصنيفها كاكبر مستهلك للطاقة في العالم؟.١١

المانيا تتعهد بدفع االتحاد االوربي الى االعتراف بوضع اقتصاد السوق للصين.١٢

الصين تنفي تدهور مناخ االستثمار.١٣

الصين تدشن عصراً جديداً في عصر الطاقة.١٤

دولة افريقية من التعرفة الكمركية ٢٦تعفي صادران الصين .١٥

الصين تشدد على الثقة المتبادلة مع االتحاد االوربي.١٦

مليار دوالر ١.٢بيجو ستروين تقيم مشروعاً مشتركاً بقيمة .١٧

بنك الصين يصدر نحو تسعة مليارات دوالر كأسهم لالكتتاب.١٨

الصين التمييز حيال الشركات االجنبية.١٩

اري تاريخي بين الصين وتايواناتفاق تجاري اط.٢٠
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مفاعالن نوويان صينيان لباكستان.٢١

حصاد زيارة الرئيس الباكستاني للصين.٢٢

العالقات الثنائية وافغانستان والمفاعالت الصينية تتصدر اجندة كلينتون في باكستان.٢٣

لماذا ترفض الصين العقوبات االضافية ضد ايران؟.٢٤
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  :مايلينالحظ  تموزلشهر خالل تتبع عناوين التحدي الصيني  من

.النسبة للواليات المتحدة ب تجليات التحدي الصينيبعض ب االولى  الربعةاترتبط االخبار .١

.الصيني-التي تمثل أحد أهم ساحات الصراع االمريكي،العملة الصينيةب٧لى ا٥: رقم راخبرتبط االت.٢

.الميلعأهمية ودور الصين ا يداتزب١٦الى  ٨:االخبار رقمترتبط .٣

.في الساحة الباكستانية الصيني-صراع االمريكيبال   ٢٣لىا٢١: رقم راخبرتبط االت.٤

:األهم في هذا الشهر  يه ةالتاليين اويمكن إعتبار العن.٥

مؤشرات التجارة مع الصني تقلق ادارة اوباما-

سالحاً للحرب احتياطاتنا النقدية ليست: الصني-

الصني قد حتسب سعر صرف اليوان مقابل سلة عمالت-

اليوجد اساس لرفع كبري يف قيمة اليوان-

الصني تطبق سياسة الصعود السلمي يف جنوب شرق آسيا-

الصني اصبحت الشريك املفضل يف الشرق االوسط-

يف املائة ٣٥ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة -
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  ؟صيينأهم عناوين التحدي الما هي 

  :أهم عناوين التحدي الصيين خالل االشهر املاضية ستذكريلي نفيما

٢٠٤٠تريليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام " ١٢٣" -

تريليون دوالر ٢.٤إرتفاع إحتياطي النقد األجنيب الصيين اىل -

٢٠١٠جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين يف -

:من سيطرة الصني خوفاً-

عادة ترتيب أوضاع االقتصاد االمريكيإاخلرباء يطالبون ب

خنفاض االمريكيةإزيادة براءات االختراع الصينية و-

ستهالكية يف العاملإكرب قوة أدالالت حتول الصني اىل -

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

والصني؟هل تشهد الفترة املقبلة حرباً اقتصادية بني الواليات املتحدة -

االقتصادات الصاعدة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملي-

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-

االقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني عن شراء سندات اخلزانة-

الف وظيفة ٤٢٤يفقد امريكا % ١٠رفع قيمة العملة الصينية -
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:% ٦ اىل% ٤بنسبة -

٢٠١٠رتفاع اليوان مقابل الدوالر مع اية عام إتوقعات ب

دون مخس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيينلون يفناحمللّ-

ثالثة سيناريوهات ملستقبل صرف العملة الصينية-

الصني تطمح اىل نفوذ حبري يف املناطق النفطية-

عامليةالفنزويلي مالمح اسواق النفط ال -هل يغري التقارب الصيين-

:هل يصبح الشرق االوسط ساحة تنافس ساخن بني-

الصني الصاعدة والواليات املتحدة؟ 

حوار استراتيجي صيين أمريكي االسبوع املقبل-

حوار اقتصادي بال نتائج بني الصني والواليات املتحدة-

جايتنر يسعى لطمأنة الصني بشأن عجز الواليات املتحدة-

سعر صرف اليوان شأن داخلي صيين-

ؤشرات التجارة مع الصني تقلق ادارة اوبامام-

احتياطاتنا النقدية ليست سالحاً للحرب: الصني-

الصني قد حتسب سعر صرف اليوان مقابل سلة عمالت-
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ساس لرفع كبري يف قيمة اليوانأاليوجد -

الصني تطبق سياسة الصعود السلمي يف جنوب شرق آسيا-

صبحت الشريك املفضل يف الشرق االوسطأالصني -

يف املائة ٣٥رتفاع الصادرات الصينية بنسبة إ-
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اإلثنř ١٢ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٨٥)

برغم االتفاق مع «جوجل»: برغم االتفاق مع «جوجل»: 
zâfôàfE’G{ ∫ƒM á«µjôeC’G-á«æ«°üdG äÉaÓî`dG QGôªà°SG

أزال االتـفاق بř شركة «جـوجل» وبكř على إنهاء نـزاع بينهمـا بسبب الرقابة
أحد مصادر التوتر في العالقات األمريكية-الصينيةŐ ولكن ال تزال هناك خالفات
عميقة بř البلدين حول مستقبل «اإلنترنت». وكانت شركة «جوجل» أعلنتŐ أول
من أمسŐ أن الصـř جّددت تـرخـيصـًا لعـمالق الـبحث «جـوجل» لتـشـغيل مـوقعه
řاإللـكتـروني بـالـلغـة الـصـينـيـة بـعد أن وافـق على وقف تـوجـيه عـمالئه في الـص
تلقائـيًا إلى صفحة البحث اخلاصـة بهوجن كوجن غير اخلاضعـة للرقابة. قال شيلدون
هميلفاربŐ خبـير التكنولوجيا في «معهد السالم األمريكي»: (كال اجلانبř تنازل
عن شيء مـاŐ ومن ثم كـان ذلك حًال دبلـومـاسيـًا Ŗـتازاً. ولـكن هـناك أمـرًا جـانبـيًا
مـستـمرًا يـتعّيـن عليـنا أن نـواصل النـظر إلـيه.. إنه النـمط اŞربك إلسـاءة استغالل
أخالقـيات «اإلنتـرنت» من ِقبل الـصينـيř). ونزع االتـفاق الذي أبـرمته «جوجل»
فـتـيـل خالف بـř واشـنـطن وبـكـř انـفـجر فـي يـنـاير اŞـاضـي بـعد أن قـالـت شـركة
řـتسـّلـلŞجـوجل» إنهـا قـد تضـطـر إلى تـرك السـوق الـصيـنـية بـسـبب هـجمـات ا»
Őهـيـالري كـلـيـنـتون Őواخملـاوف مـن الـرقـابـة. وقـادت وزيـرة اخلـارجـية األمـريـكـيـة
اŞـسؤولř األمريكيـř في تأييد «جوجل» ومطالـبة الصř بتفـسير حوادث التسلل
اŞزعـومة لـتضـيف تـوترًا إلى الـعالقات اŞـتوتـرة بسـبب Ŗارسـات العـملـة الصـينـية
ومـبيـعـات السالح لـتـايـوان وقضـايـا أخرى. وقـوبـلت تلـك اŞطـالب بـاستـنـكار من
بكـŐř التي رفـضت االتهـامات وجّنـدت وسائل اإلعالم الـصينـية التـهام «جوجل»
بالـترويج لبـرنامج سياسي. ولـكن نظرًا ألن الـعالقات األمريـكية-الصـينيـة متوترة
بالفـعل وأصبح مستـقبل «جوجل» في أكـبر سوق لـ «اإلنتـرنت» في العالم موضع
شّك اختـارت جـميـع األطراف الـتـراجع قلـيًال أمًال في إمـكـانيـة الـتوصل إلى حلّ.
وكـانت النتيـجة االتفـاق األخير. وعّلـقت ربيكـا ماكينـونŐ خبيـرة الشؤون الصـينية
في «مركز سـياسة تكـنولوجيـا اŞعلومـات» في برينسـتون على االتفـاق قائلة «إنه
حّل صـيني تقليدي». ومـضت تقول «من الناحيـة اجلوهرية لم يغّيـروا شيئاً ولكنهم
أذعـنوا للـقانـون الصيـني من النـاحية الـفنيـة». وقال مـحللـون إن الصř اسـتفادت
أيضًا بإرسال إشـارة مطمئنـة إلى الشركات األجنبـية بأنها سـتلعب وفق قواعد هذه
Őية مـبتكرة مـثل «جوجل» في سوقـها احملليةŞبـينما سـتبقي شركـة عا Őالشركات
حيث ŕكن لـلشـركات الصـينـية أن تتـنافس معـها وأن تـتعلّم مـنهـا. وبالنـسبة إلى
الـواليــات اŞـتـحـدة فـإن تــوجـيه األضـواء بـعــيـدًا عن «جـوجل» يــعـزز الـتـطـورات
اإليـجابـية األخـرىŔ Őا في ذلك اخلـطوات الـتي يـتخـذها اجلـانبـان حلل اخلالف حول
تقوŢ الصـř لعملتها وضغـطها الفاتر واŞستمـر في الوقت نفسه على إيران بسبب
برنامجها النووي. ولكن احملللř قالوا إن خالف «اإلنترنت» الرئيسي بř واشنطن
وبـكـř حـول حـريـة اŞـعـلـومـات وحـريـة الـتـعـبـيـر ال يـزال قـائـمـًاŐ وكـذلك اخملـاوف

األمريكية اŞتزايدة بسبب حوادث هجمات «اإلنترنت» والتسلل.
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اإلثنř ١٢ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٨٥)

(%35) áÑ°ùæH á«æ«°üdG äGQOÉ°üdG ´ÉØJQG
Ő«أعـلـنت «وكـالـة اجلـمـارك الـصـيـنـية
أول من أمسŐ ارتـــفـــاع صـــادرات الـــبالد
ŐاضيŞبـنـسـبة (٣٥%) فـي شهـر يـونـيـو ا
مـقــارنــة بـالــعـام الــسـابقŐ كــمـا ارتــفـعت
الـواردات أيضـاً بـنـسبـة (٥٣%). وتـظـهر
هـذه األرقـام أكـبـر فـائض جتـاري من نـوعه
هــذا الــعــام (٢٠ مـــلــيــون دوالر)Ő بــرغم
مشكالت الدّيون مع االحتاد األوروبي أكبر
شريك جتـاري للصـř. ومن شأن هـذا إبقاء
اجلـهود الـدولـيـة على الـصـř لـزيادة قـيـمة
عمـلتهـاŐ برغم قـيام الصـř بتـخفيف ربط
عـمـلـتـهـا بـالـدوالر الـشـهـر اŞـاضي. وذكـر
الـتـقـريــر أن الـصـادرات ارتــفـعت بــنـسـبـة
(٣٥٫٢%) في يـونـيـو اŞـاضيŐ أكـثر من
الـتوقـعاتŐ كـما ارتـفعت الـواردات بنـسبة
(٥٢٫٧%). وذلك مقارنـة بالفتـرة نفسها
من الـعام اŞاضي «إن بيـانات يونيـو تظهر
أن احلـســاب الــتـجــاري الـصــيــني يـواصل
حتـدّي اجلـاذبـيـةŐ مع قـوة الـصادرات بـرغم
ŐيŞتزايد األدلـة بشأن ضعف التعافي العا
وقـوة الواردات برغم الـتوقعـات بضعف ţو
االســتـثــمــار احملــلي». حــســبــمـا ورد في
مذكـرة للـمحللŐ تـوم أورليكŐ الـذي يعمل
في «بـيـجـŞ «řـصـلـحـة مـؤسـسـة «سـتـون
ومــكـــارثي لـــلـــبــحـــوث». وتـــبــاطـــأ ţــو
الــصــادرات مـقــارنــة بــشـهــر مــايــو حـيث
ارتفعت بنسبة (٤٨٫٥%)Ő في حř تزايد
ţو الـصادرات مقارنة Ŕستوى (٤٨٫٣%)
في مــايـو. وبـثت «وكــالـة اجلـمـارك» هـذه
األرقام على مـوقعها بشـبكة «اإلنترنت».
وتـتابـع الصـř عن كثب مـشكالت الـدّيون
مـع االحتـــاد األوروبي أكـــبـــر شـــركـــائـــهــا
التجـاريř اŞـكوّن من سبع وعـشرين دولة.
ومن اŞـتــوقع أن تـؤدّي مـشــكالت الـدّيـون
إلى اإلضـرار بإنـفاق اŞـسـتهـلـكř والـطلب

بصورة عامة.

¥Gô©dG äÉYhô°ûe »a ôKDƒj ød z»H »H{ Üqô°ùJ :وزير النفط العراقي:وزير النفط العراقي
قـال وزيـر النـفط الـعـراقيŐ أول من أمسŐ إنه ال
يـتوقع أن يـؤثـر تسـرّب نـفطي ضـخم من بـئـر لشـركة
«بي بي» في «خــلـيج اŞــكـســيك» في مــشـروعـات
حـالـيـة أو مـزمـعـة لـتـطـويـر حـقـول نـفط عـمالقـة في
العـراق. كانت «بي بي» تـعهّـدت بسـداد تعـويضات
لـلــمـتـضـرّرين جــرّاء أسـوأ تـسـرّب نــفـطي في تـاريخ
الـواليـات اŞـتـحـدةŐ والـتــزمت صـنـدوقـاً قـيـمـته ٢٠

مليار دوالر لتغطية نفقات التنظـيف وسائر التكاليف الناجمة عن التسرّب. وقد جتاوزت
التكـاليف حتى اآلن ثالثة مـليارات دوالرŐ في حř أوقدت اŞـتاعب اŞالية لـلشركة شرارة
تكـهّنـات عن عـروض استحـواذ. وتقـول «بي بي» إنـها سـتسـتثـمر نـحو ١٥ مـليار دوالر
لـتطويـر حقل «الرمـيلة»Ő أضـخم حقول الـنفط العـراقيةŐ الـذي تشاركـها فيه «سي إن بي
سي» الـصيـنـيةŐ وذلك بـهدف تـعزيـز اإلنتـاج إلى ٢٫٨٥ مـليـون برمـيل يومـياŐً من نـحو
. وأبـلغ وزير الـنـفطŐ حسـř الشـهرسـتاني «رويـترز»: (ال ١٫٠٦٦ مـليـون برمـيل يومـياً
نـتوقع أن تـؤثر اŞشـكلة الـتي تواجهـها «بي بي» في عمـلها في الـعراق سواء اآلن أو في
اŞسـتقـبل). وقال «إنـنا راضـون تمـامـاً عن أداء «بي بي» في تطـوير «الـرميـلة»Ő إيـقاع
الـعـمل (في الـرمـيـلـة) ŕـضي عـلى قـدم وسـاقŐ ووفـقـاً لـلـخـطـة الـتي اتـفـقـنـا عـلـيهـا مع
الشـركـة». كان تـوني هايـواردŐ رئـيس «بي بي» التـقىŐ يـوم األربعـاء اŞاضيŐ مـسؤولي
صندوق استثماري حلكـومة أبوظبي في إطار محاولة لتدبير السيولة بغية تفادي عمليات
استحواذ محتمـلة واŞساعدة على دفع تكاليف التسرّب النفطي. وقال الشهرستاني أيضاً
إن وزارة النـفط العـراقـية تـمضي قـدماً في اإلجـراءات القـانـونيـة إلقامـة مشـروع مشـترك
باسم «شركة غاز الـبصرة» مع «رويال داتش شل» و«ميتسوبيـشي» اليابانية جلمع الغاز
الذي يـجرى حـرقه في حقـول النـفط اجلنـوبيـة. وقال إنه ال يسـتطـيع التـعلـيق بشـأن موعد
توقيع الـعقد النـهائي للصفـقة التي تقـدّر قيمتـها Ŕليـارات الدوالرات بعد مـوافقة مجلس
الوزراء عليها الشهر اŞاضي. وقال الوزير «نتّخذ اآلن اإلجراءات القانونية الالزمة إلقامة

الشركة اŞشتركة وال أعرف كم ستستغرق تلك اإلجراءات».

ÉHhQhCG ≈dEG …Oƒ©°ùdG ΩÉî`dG §ØædG øe äÉq«ªc Öjô¡J ∫ƒM ≥«≤–
ذكـرت صحيـفة سعوديـةŐ أول من أمسŐ أن سلطـات اŞملـكة حتقّق في شبـكة محـتملة
. تـقوم بـتهـريب النـفط إلى أوروباŐ في عـملـية نـشطـة استـمرت أكـثر من أحـد عشـر عاماً
وبحسب صحيفة «عكاظ»Ő فإن شركات مجهولة عمدت منذ فترة طويلة جداً إلى تصدير
. وقالت النفط اخلام اخملصّص لالسـتهالك احملليŐ الذي تطـبّق عليه تعرفات مـخفّضة جداً
الـصحيفةŐ نـقالً عن «مصدر موثـوق به» إن (جلنة جديدة مـكوّنة من ست جهـات حكومية
وأهليّة فتحت ملف التحقيق في قضيـة تهريب النفط التي استمرت ١١ عاماً من «ميناء
اŞلك فهد الصناعي» في «ينبع» إلـى دول أوروبية). وأضافت أن اللجنة (تأكدت من أن
بـة للنفط عمـدت إلى شراء فائض النـفط من «أرامكو» بسعـر رمزيŐ شريطة الـشركة اŞهرّ

استخدامه في منتجات وطنية كاŞذيبات العطرية والدهانات).

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثنř ٢٦ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٥)

¿CG IQÉ≤dG ≈∏Y øq«©àj :«االحتاد اإلفريقي»:«االحتاد اإلفريقي»
á«ªæà∏d ∂jô°ûc Ú°üdG ≈dEG ∫ƒëàJ

قـال االحتــاد اإلفـريـقـي إنه يـتـعــّين عـلى
řإفـريـقيـا أن تـتـحول أكـثـر فـأكثـر إلى الـص
كـشريك للـتنـمية ألن الـشروط والـقيود غـالبًا
مـا تـعـطل تـدفق األمـوال من الـدول الـغـربـيـة
و«الـــبـــنـك الـــدولي». وقــــال مـــاكــــســـويل
مكويزاالمباŐ مفوض الشؤون االقتصادية في
االحتاد اإلفريـقيŐ إنه يتعـř على إفريـقيا أن
تـنــهي اعــتـمــادهـا عــلى األمـوال الــغـربــيـة.
وأضـاف قــائالً لـلـصــحـفـيـř في أثــنـاء قـمـة
االحتاد اŞنعقدة في أوغـندا «من أجل التنمية
والـتكـامل في إفـريقـيا اعـتمـدنـا على الـعالم
الـغـربيŐ ال ŕـكـنـنـا أن نـواصل الـسـيـر بـهـذه
الـطريقة». وتـعهدت الصř الـعام اŞاضي بأن
تـقـدم إلفـريـقـيـا ١٠ مـلـيـارات دوالر قـروضًا
ميّسرة عـلى مدى األعوام الثالثة اŞقبلةŐ كما
أنـهـا تـضّخ أمـواًال فـي مـشـروعـات لـتـطـويـر
الـبنيـة التـحتيـة في دول كثـيرة في أفـقر قارة
řفي الــعــالم. وتـقــول دول غــربـيــة إن الــصـ
مهـتمـة باستـخراج اŞـوارد الطبـيعـية فقط من
إفريقـيا لتـغذية اقـتصادهـا سريع النـمو وإنها
ال تـولي اهـتـمـامـاً يذكـر لـلـتـنـميـة اإلفـريـقـية
وتدعم حكـومات لها سجالت مشبوهة حلقوق
řاإلنسـان. وتقول جـماعات حـقوقيـة إن الص
-الــتي اسـتـوردت الـعـام اŞــاضي مـا قـيـمـته
٦٫٣ مــــلــــيـــــار دوالر من الــــنـــــفط اخلــــام
الـسـوداني- لم تـتخـذ خـطوات كـافـيـة لوقف
إراقة الـدمـاء في منـطـقة دارفـور الـتي ŕزقـها
الـصراع في غـرب الـسـودان وانتـهـكت حـظرًا
تـــفــرضه األŗ اŞــتـــحــدة عــلـى الــسالح إلى
اŞنطقة. وتنفي الصř تلك االتهامات وعّينت
مـبــعــوثـًا خــاصـًا حملــاولـة إحـالل الـسالم في
دارفـور. وتـقول وزارة اخلـارجـيـة الصـيـنـية إن
اŞنتقدين الذين يشيرون إلى أن الصř مهتمة
بــإفـريــقـيــا فـقط بــسـبـب مـواردهــا لـلــطـاقـة

«مخطئون ومنحازون».

 zè«∏î`dG ¿Gô«W{ á°üî°üN Ωõà©J øjôëÑdG
قـــال مــســؤول كـــبــيــر في
احلــكـــومــة الــبــحــريــنــيــة في
تــصــريـــحــات نــشــرتŐ أمس
األحــدŐ إن الـبــحــرين تــعــتـزم
خــصـخــصــة شــركــة «طــيـران
اخلـلـيج» احلـكومـيـة في أقرب
وقـت Ŗـــكن بـــعـــد الـــنـــتـــائج

اإليجابية لعملية إعادة هيكلتها. وأبلغ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفةŐ رئيس مجلس
التنـمية االقـتصاديـة البحـرينيŐ صـحيفـة «أخبار اخلـليج» أن شركـة الطيـران التي تتـكبد
خـسائـر ŕكـنهـا العودة إلـى الربـحيـة خالل عامŐ مـا ŕهـد الطـريق أمام خـصخـصتـها. وقال
الـشيخ مـحـمـد لـلصـحـيـفـة إن احلكـومـة لن تـقـبل بأن تـكـون عـودة الـشركـة إلى الـربـحـية

وبالتالي بيعها على حساب «العناصر البشرية البحرينية العاملة فيها».

»``HhQhC’G OÉ``°üàb’G ∞`æàµj ¢Vƒ`ª¨dG
قـالت جـرتــرود تـمـبل-جـوجـوريـلŐ الـعـضـوة في اجملـلـس الـتـنـفـيـذي لــلـبـنك اŞـركـزي
األوروبيŐ مؤخـراŐً إن آفاق االقتـصاد في مـنطقـة اليورو ال تـزال تخـضع لدرجة عـالية من
. وقالت في كلمة أمام اŞركز االقتصادي واŞالي الغموض وإن االنتعاش سيكون تدريجـياً
األوروبي في لنـدن «يلوح في األفق على ما يـبدو مسار للخـروج من أسوأ أزمة اقتصادية
عاشـهـا جـيـلـنـا وهـنـاك دالئل عـلى حـدوث االنـتـعاش». ومـع ذلك فـإن عودة األمـور إلى
طبيعتها قد تـكون تدريجية. إنها تتطلب مساندة. لكنها كررت تصريحات أدلى بها يوم
اجلـمعـة اŞاضي رئـيس «البـنك اŞركـزي األوروبي»Ő جان كـلود تريـشيهŐ عـن أن الوقت قد
حـان التخاذ خـطوات لوقف إجـراءات التـحفيـز اŞالي التي طـبقت Şـساندة االقـتصاد خالل

.řاضيŞا řالية» خالل العامŞاألزمة ا»

kGQ’hO (35) √ô©°S ºdÉ©dG »a ∫ƒªëe ôJƒ«Ñªc RÉ¡L ¢üNQCG Qƒ£J óæ¡dG
تمكّنت الهند من تطويـر أرخص كمبيوتر محمول
في الـعالم وهو جـهاز يـعمل بتـقنيـة اللـمس ثمنه ٣٥
دوالراً فــقط. وأزاح وزيـر تــنــمـيــة اŞـوارد الــبـشــريـة
الهنديŐ كـابيل سيـبالŐ الستـار عن اجلهاز اخملصص
لـــلـــطالب وقـــال إن وزارته بـــدأت مـــفـــاوضـــات مع

مـصنـعř عـاŞـيř لـلـبدء في إنـتـاج اجلهـاز بـأعداد كـبيـرة. وأبـلغ الوزيـر مـؤتمـراً صـحفـياً
«وصلـنا إلى مرحـلة متـطورة... فالـيوم اللـوحة األم والرقـيقة اإللـكترونـية ووحدة اŞـعاجلة
والوصالت. . كل ذلك يتكلف نحو ٣٥ دوالراً Ŕا في ذلك الذاكرة والعرض وكل شيء».
وقال إن اجلهاز الـذي يعمل بطـريقة اللـمس على الشاشـة مزود Ŕواقع لتـصفح «اإلنترنت»
وجـهـاز لقـراءة مـلفـات (بي دي إف) وبـرامج Şؤتـمرات الـفـيديـوŐ وإن مـكونـاته مـصنـوعة

Ŕرونة كافية الستيعاب أي مكونات جديدة وفقاً الحتياجات اŞستخدم.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

Zandi
Highlight



10

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثنř ١٩ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٠)

حتتاج الصř إلى واردات الطاقة اآلتية من الشرق األوسط
كي حتافظ عـلى معـدل ţوهـا االقتـصادي وتـمكـř منـتجـاتها
من الـصمـود أمام اŞـنافسـة في األسواق الـعاŞيـةŐ ولكن شـيئاً
من هـذا لن يـتـحـقق إال بـاسـتقـرار اŞـنـطـقة. وذكـرت صـحـيـفة
«كـريـستـيـان سايـنس مـونيـتوركـريـستـيـان سايـنس مـونيـتور» (١٣ يـولـيو) أن هـذا يفـسر
حـرص بـكـř عـلى االنـخـراط بـصـورة أكـبـر في شـؤون الـشرق

األوســـط. 
اإلحـصـاءات تؤكـد أن الـصـř تـعتـمـد بـصورة كـبـيـرة على
الـواليـات اŞتـحـدة في تـكـريس األمن واالسـتـقـرار في الـشرق
األوسطŐ ولـكن بـكـř بدأت تـفـقـد ثـقـتهـا بـواشـنـطنŐ خـاصة
«بـعد أن بدأ الصـينيون يتـساءلون -وال سيـما بعد احلرب في
العراق- إذا ما كانت السيـاسة األمريكية نـفسها قد أصبحت
تـشـكّل تهـديـداً علـى االستـقـرار في اŞنـطـقة»Ő عـلى حـد قول
فلـينت ليـفريتŐ كـبير الـباحـثř في مـؤسسة «نـيو أمـريكا».
وكـانت النـتـيجـة أن الصـř قـررت االنخـراط بـصورة أكـبر في
اŞـنـطقـةŐ خاصـة مع إيـران التي تـزودها بـ ١١% من وارداتـها
النفطية. ويرى ليـفريت أن بكř أصبحت أكثر قـلقاً Ŗا تعتقد

أنه «انفراد أمريكي زائد باŞنطقة». 
وذكـرت الـصـحـيفـة أن حـركـة الـصـادرات الـصيـنـيـة لـلـشرق
ŐاضيةŞتقـريبًا خالل السنوات اخلمس ا řاألوسط تضاعفت مرت
لـدرجـة أن الصـř أزاحت الـواليـات اŞتـحدة عـن مركـزهـا كأكـبر
دولـة مـصـدرة لـلـمـنـطـقة. فـالـصـادرات الـصـيـنـيـة لـدول الـشرق
Őبلـغت ٥٧ ملـيار دوالر عام ٢٠٠٨ Őا فـيها تـركيـاŔ Őاألوسط
مـقــابل ٢٨ مـلــيـار دوالر فــقط عـام ٢٠٠٥. كــمـا تـضــاعـفت
واردات الـصř مـن اŞنـطقـةŐ حيث حـققت ٦١ مـليـار دوالر عام
٢٠٠٩ مقـابل ٣٤ مليار دوالر عام ٢٠٠٥. كما أن الصادرات
الـصـينـيـة لألسـواق الـعـاŞـية ارتـفـعت بـنـسـبة ٥٨%: من ٧٦٠

مليارًا إلى ١٫٢ تريليون دوالر خالل الفترة نفسها.
وأضـافت الـصحـيـفـة أن زيادة حـركـة الصـادرات الـصيـنـية

للمـنطقة ال تقف عند حـد النفط فقطŐ بل «تتعداه إلى األفراد
والتـجار الصـينيـř الذين يغـذون حركة الـتبادل الـتجاري بـيعاً
وشراء»Ő على حد قول بن سيمفندروفرŐ اخلبير االقتصادي في
«مصرف أسـكتلندا اŞلكي» في هوجن كوجن. ويؤكد اخلبير أنه
شهد زيـادة كبيرة في عدد شركات البـناء واإلنشاءات الصينية
الـتي جنحت في الـفوز بعـقود كـبيرة في جـميع أنـحاء اŞنـطقة.
كـمــا أن الـبــنـوك الـصــيـنــيـة تــواصل سـيــاسـتـهــا في إقـراض
اŞشروعـات وتمويـلهاŐ مـا مكّن تـلك الشركـات ليس من جلب
عـمـالـهـا ومـوادهـا فـحـسبŐ بل وأمـوالـهـا أيـضـاً. فـهي تـقـدم
اخلدمـات اإلنـشائـية بـأسـعار رخـيصـة إذا ما قـورنت Ŕـثيالتـها
لـدى الـشـركـات األخـرى اŞـنـافـسـة. وغـالـبـاً مـا تـدخل الـبـنوك

الصينية كشريك في تلك اŞشروعات.
وتـعدّ الـصـř من أكـبر الـدولـة اŞـسـتوردة Şـواد الـطـاقة من
الـشرق األوسطŐ حـيث تـشـتـري نـحو عُـشـر الـنـفط اخلـام الذي
تصدره دول اخلـليج. كما أنها أكـبر شريك جتاري إليرانŐ حيث
حتــصل عـــلى ٢٣% مـن الــنـــفط اإليـــراني. وهـــذا يـــعــني أن
Őمن مواد الطاقـة فاقت مثيالتهـا األمريكية řمـشتريات الصـ
حيث تستورد بكـř ١٫٩٤ مليون برمـيل يومياŐً أي أكثر من
مـشـتريـات الـواليـات اŞـتحـدة بـ ١٤%. وإذا اسـتـمـرت األمور
على هذا اŞـعدل فستـتجاوز الـصř الواليات اŞـتحدة من حيث
واردات الـنـفط بـحـلـول عـام ٢٠٣٠. ويـتـوقع اخلـبـراء أن تـزيد
الواردات الصينية من الـطاقة Ŕعدل ٠٫٥ ملـيون برميل يومياً

خالل السنوات اخلمس اŞقبلة.
ولــكن مـاذا تــعـني اإلحــصـاءات بــالـنــسـبـة إلـى الـواليـات
اŞتحدة? تقول الصحـيفة إن دول الشرق األوسط تفضل عموماً
التعـامل مع الصř الـتي ال تطـالبهـا بشيءŐ بعـكس الواليات
اŞـتـحـدة الـتي تـضغـط من أجل تـمـرير خـطط اإلصـالح. ولكن
الـصـř ال تـسـتـطيـع الـصـمـود أمـام الواليـات اŞـتـحـدة فـي ما

يتعلق بتجارة السالح. 

§°ShC’G ¥ô°ûdG »a π°†ØŸG ∂jô°ûdG âëÑ°UCG Ú°üdG :«مونيتور»:«مونيتور»

يعتـقد مـحلـلون أن الـصř تـولي الشـرق األوسط اهتـمامـايعتـقد مـحلـلون أن الـصř تـولي الشـرق األوسط اهتـمامـاً خاصـا خاصـاً منـذ اندالع احلـرب في العـراقŐ بعد أن أدركت منـذ اندالع احلـرب في العـراقŐ بعد أن أدركت
خطورة تلك احلرب على استقرار اŞنطقةŐ ومن ثم على وارداتها احليوية من الطاقة التي تصل إلى ١١%. خطورة تلك احلرب على استقرار اŞنطقةŐ ومن ثم على وارداتها احليوية من الطاقة التي تصل إلى ١١%. 
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األحد ١١ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٨٤)

أصبحت مـنطقة جنوب آسيا خالل الـسنوات السابقة محطّ
اهـتمـام القيـادة الصـينـيةŐ بسـبب أهمـيتـها اجلـيواستـراتيـجية
بالـنسبـة إلى جتارة الصـř اخلارجيـةŐ فضالً عن كونـها منـطقة
غنيـة Ŕختلف أنـواع اŞوارد. وتسلّط االتـفاقيات الـتي أبرمها
řنائب الرئيس الصـيني خالل جولته الضـوء على أهداف الص
االستـراتيجـية في هـذه اŞنطـقة. كـما أن اهـتمام بـكř بـأجندة
الـتـعـاون اإلقـلـيـمي يـعـكس كـذلـك اهـتـمـام الـصـř بـسـيـاسة
» في العالقات مع دول اŞنـطقةŐ وهي سياسة «االقتـصاد أوالً
يقول محللون إنها ال حتقّق أهداف الصř الوطنية فحسبŐ بل
تـعـزّز كـذلك مـوقــفـهـا اجلـيـوسـيـاسـيŐ ونـفـوذهـا في الـنـصف
اجلنوبي من الكرة األرضيةŐ وليس منطقة جنوب آسيا فقط.
وجاء في تقرير نشرته «وورلد بـوليتيكس ريفيو»«وورلد بـوليتيكس ريفيو» أول من
أمس أن الـصــř جنـحت في الــتـفـوّق عــلى الـهـنــد في مـجـال
الشراكة التـجارية مع بنجالديش; إذ أبـرم الوفد اŞرافق لنائب
الـرئـيس الـصـيـني في زيـارته لـبـنـجالديشŐ الـتي كـانت أولى
احملـطـات في جــولـته األخـيـرةŐ سـلـســلـة من االتـفـاقـيـات في
مـجاالت الـبنى الـتـحتـية والـتـجارة والـدفاعŐ إذ من اŞـقرر أن
تـشـيّـد الـصـř شـبكـة من الـطـرق وخـطـوط الـسـكك احلـديـدية
وشــبـكـة من اŞــوانئŐ الـتي سـتــمـكّن الـصــř من االسـتـخـدام
اŞـبـاشـر خلـلـيج الـبـنـجـال. يُـضـاف إلى ذلك أن االتـفـاق الـذي
أبـرمته الـصř فـي اآلونة األخـيرة مع كـوريا الـشمـاليـة إلعادة
تأهـيل مـيـناء «راجـř» سـيـفتح لـهـا الـباب أمـام االسـتـخدام
اŞباشـرة واŞتكرّر لـ «بحـر اليابان» للمـرة األولى منذ أكثر من
١٠٠ عـامŐ األمــر الـذي ســيـمــكّـنــهـا بــالـتــالي من تـقــلـيص
اعتـمادهـا اللـوجيـسـتي على عـدد محـدود من خطـوط اŞالحة

البحرية في احمليط الهندي.

řجـاء في تقرير «وورلـد بوليتيـكس ريفيو» أن اهـتمام الص
řار (بورما سـابقًا) يكمن في رغبتها في تأمţببنجالديش وميا
حـدودها اجلـنـوبـية الـغـربـيةŐ والـسـعي إلى الـسـيطـرة عـلى اŞـياه
ومـوارد أخـرى جـنـوب «الـتـبت». وأشـار الـتـقـرير كـذلك إلى أن
اهـتــمـام الــصـř لم يــتـرّكــز عـلى دول اجلــوار في جـنــوب آسـيـا
فحسبŐ بل امـتد إلى نيـوزيلنـدا وأسترالـياŐ حيث أبـرم الطرفان
اتفاقيات اقتصادية بـقيمة ٨٫٨ مليار دوالر تضمن وجودًا أكبر
řواستغالل الص Őحجمًا لشركات االتصاالت والتعدين الصينية

موارد هائلة في مجالي الطاقة والتعدين.
جولة نائب الرئيس الـصيني في منطقـة جنوب آسيا أثمرت
فـوائـد للـصـř واألطـراف األخـرى عـلى حـدّ سـواء. كـمـا وفّرت
فـرصاً اقـتصـادية حـقيـقيـة أمام الـدول الشـريكـة لبـكŐř فضالً
عن أن هذا الـتطـور في عالقات بـكř في مـنطقـة جنـوب آسيا
ŐـنطـقةŞـاط تـواصل جديـدة في هـذه اţسـيـؤسس على األرجح أ
ومـنطقة آسـيا-احمليط الهـادŐŏ على حدّ سواء. ويـرى محللون
أن جنـاح  الـصـř في حتـقـيـق هذا الـنـجـاح االسـتـراتـيـجـي جاء
نتـيجة سـياسة مـرسومة تـعكس بوضـوح استراتـيجيـات جديدة
في نشاطي الـصř الدبلـوماسي والسـياسي. وهي استراتـيجية
يـقول خـبـراء إنـها تـضع في االعـتبـار مـصالح الـصـř اŞرتـبـطة
بتأمř احتياجاتها من اŞوارد اخملتلفة من أغذية ومياه وموارد

طبيعية أخرىŐ فضالً عن تأمř خطوط النقل البحري.
يـخـلص تــقـريـر «وورلـد بـولـيـتــيـكس ريـفـيـو» إلى أن كل
الشواهـد تؤكد أن توسّع الـنفوذ اإلقلـيمي أثمر فـوائد متعددة.
فمنطقة جنوب آسيا تُعدّ بالنسبة إلى الصř ساحة استراتيجية
مـهـمـة بفـضل تـنـوع مـواردهـا الـطـبـيـعيـة وثـرائـهـا وأهـمـيـتـها

اجليواستراتيجية لنشاط الصř التجاري الدولي.

É«°SBG ÜƒæL »a z»ª∏°ùdG Oƒ©°üdG{ á°SÉ«°S ≥qÑ£J Ú°üdG

يعتقد مراقبون أن جولة نائب الرئيس الصيـنيŐ زي جř بينجŐ مؤخرايعتقد مراقبون أن جولة نائب الرئيس الصيـنيŐ زي جř بينجŐ مؤخراŐً في منطقة جنوب آسيا أبرز تطبيق عمليŐ في منطقة جنوب آسيا أبرز تطبيق عملي
لسياسة «الصعود السلمي» التي صاغتها الـصř عام ٢٠٠٣ في مجال السياسة اخلارجية كركيزة أساسية لبروزهالسياسة «الصعود السلمي» التي صاغتها الـصř عام ٢٠٠٣ في مجال السياسة اخلارجية كركيزة أساسية لبروزها

مجددامجدداً كدولة مؤثرة إقليميا كدولة مؤثرة إقليمياً ودوليا ودولياً في ظل نظام عاŞي جديد متعد في ظل نظام عاŞي جديد متعدّد األطراف.د األطراف.
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الثالثاء ٢٧ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٦)

¿Gô```jEG äGOQGh ™``LGôJ
äÉ```Hƒ≤©dG ÖÑ°ùH OƒbƒdG øe

أفـادت وثـيــقـة شـحن اطـلــعت عـلـيـهـا
«رويـــتــرز» بـــأن  إيــران تـــســلّـــمت ثالث
شحنات من البنـزين فقط خالل يوليو حتى
اآلنŐ وهـو أقل كـثيـراً من اŞـعـدل اŞـوسمي
الطبـيعي إذ دفعت عـقوبات جـديدة السفن
الـتي حتـمل الوقـود إلى  تـغيـيـر وجهـتـها.
وتسـتهدف مـجمـوعة جديـدة من العـقوبات
تـمّت اŞوافقة عليها في يونيو جتارة النفط
اإليـرانيـة وصـناعـتهـا ما يـزيـد من صعـوبة
الـقـيــام بـأنـشــطـة جتــاريـة مع اجلـمــهـوريـة
اإلسالمـيــة. وبـرغم أن إيــران خـامس دولـة
مـصدّرة للنـفط في العالم فإنـها حتتاج إلى
استـيـراد نـحـو ٤٠% من احتـيـاجـاتـها من
البـنزين ألن طاقتهـا التكريريـة احمللية غير
كــافــيــة. وأشــارت مــصـادر إلـى أن إيـران
حتـتـاج عـادة إلى مـا بـř ١١ و١٣ شـحـنـة
شـهــريـاً خالل عــطـلــة الـصـيـف. وأظـهـرت
Ő«الـتي اطلـعت علـيهـا «رويترز Őالـوثيـقة
أن ثالث شحـنـات من الـبنـزين وصـلت هذا
الشهر إلى إيران أمدتها بها شركة التكرير
الـتـركـيـة «تـوبــراش» وشـركـة «يـونـيـبك»
الــذراع الــتـجــاريــة لــشـركــة «ســيــنـوبك»
الـصـيـنـيـة. وقالـت مـصادر إن مـن اŞتـوقع
وصـول شحنـة أخرى من فنـزويال إلى ميناء
«بـنـدر عـبـاس» اإليــراني. وقـال مـتـعـامل
«جــولـة الـعـقــوبـات اجلـديــدة تـزيـد الـوضع
صـعـوبة اآلن وكـثيـر من السـفن يتمّ تـغيـير
وجـهتـهـا لـذا ال تـستـقـبل إيـران سـوى قدر
ضئـيل من طـلـبهـا الـصيـفي الـفـعلي. وفي
وقت سـابق من الـشهـر اجلـاري رفض مالك
نـاقلـة بنـزين إبحـار سفـينـته من تركـيا إلى
إيران». وقـال متـعامل آخر «مـالك السفن
قلـقون حـقاً اآلن بشـأن إرسال شـحنات إلى
إيران ولـهذا تبحث إيران عن شركات ودول

بديلة لالستيراد منها».

 ¿Éfƒ«dG »a »dÉe ¢üëa AGôLE’ z»HhQhC’G OÉ–’G{h z»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U{ øe ¿ƒ°ûàØe
  يقوم مـسؤولون من «صنـدوق النقد الدولي» بـزيارة لليونـان إلجراء فحص مالي قبل
حصـول البالد على الدفـعة الثانـية من قروض إنقـاذ في منتصف سـبتمبـر اŞقبل. ويشارك
Őركزي األوروبي» في عمـلية الفحصŞأيضاً مسـؤولون من «االحتاد األوروبي» و«البـنك ا
ومن اŞـقـرر أن يـبقـوا هـنـاك حـتى الـسـادس من أغـسـطس اŞـقـبل بـعـد بـدء مـبـاحثـات مع
السـلطـات اليـونـانيـة أمس اإلثنـř. وجنت اليـونان اŞـثـقلـة بالـديون من خـطر اإلفالس في
مايو اŞـاضي وتلـقّت وعوداً بقـروض إنقـاذ تقدر بـنحـو ١١٠ مليـارات يورو (١٤٢ مـليار

دوالر) من صندوق النقد الدولي ومن دول منطقة اليورو باالحتاد األوروبي.

»°VÉŸG ƒ«fƒj »a á«fÉHÉ«dG äGQOÉ°üdG ´ÉØJQG
أعـلنت الـيابـان ارتفـاع صـادراتهـا في يونـيو اŞـاضي بـنسـبة ٢٧٫٧% مـقارنـة بالـعام
اŞـاضي. وقالت وزارة اŞـالية الـيابانـية أمس اإلثنـř إن صادرات البالد زادت إلى ٥٫٨٧
تريليون ين (٦٧٫٢ تريـليون دوالر)Ő ليمثل هذا الشهـر السابع على التوالي الذي يشهد
ŐřاضيŞمتـدة من يناير حتى يـونيو اŞزيادة سنـوية في الصادرات. وخالل األشهـر الستة ا
ارتفعت الصادرات بـنسبة ٣٧٫٩% مدفوعة بتـعافي االقتصاد العاŞي. وارتفعت واردات
اليابان في يونيو إلى ٢٦٫١% لتبلغ ٥٫١٨ تريليون ين (٥٩٫٣ مليار دوالر)Ő ما أدى

إلى وجود فائض جتاري بلغت قيمته ٦٨٧ مليار ين (٧٫٩ مليار دوالر). 

á°üî°üî∏d áq«dhCG kÉ££N Ωó≤J á«°ShôdG á«dÉŸG IQGRh
أكـدت وزارة اŞالـية الـروسيـة أمس اإلثنـř أنهـا تقـدمت Ŕقـترح لـلحـكومـة بشـأن خطة
للـخصخصة شمل بـيع أصول في أكبر الشركـات في البالد. وقالت الوزارة في بيان «مثل
تلك القـائمة مـوجودة بالفـعل لكنهـا مجرد مـقترحŐ ولم يجـر بعد الـتصديق على أي شيء
من جانب احلـكومة». وقـالت مصادرة في وزارة اŞالـية إن اخلطـة تطالب بأكـبر عمـلية بيع
أصـول تشـهـدهـا البالد خالل نـحـو عشـرين عـامـاŐً ومن شأنـهـا أن جتمع ٢٩ مـلـيار دوالر
خالل ثالث سنوات. وأضـافت اŞصادر أنه جـرت اŞوافقـة على اخلطة في اجـتماع تـمهيدي

برئاسة فالدŕير بوتŐř رئيس الوزراء الروسي.

¿Gƒ«dG áª«b »a ô«Ñc ™aôd ¢SÉ°SCG óLƒj ’ :مركز دراسات صيني:مركز دراسات صيني
قال مـركز دراسـات تابع لـلحـكومـة الصـينـية أمس اإلثـنř إنه ال يـوجد أسـاس إلجراء
رفع كبير في سـعر صرف العمـلة الصينـية اليوان. وقال قـسم التوقعات االقـتصادية Ŕركز
اŞعلـومات احلكـومي في تقـرير نقـلته صحـيفة «تـشايـنا سيـكيوريـتيز جـورنال» إن (على
الـصř أن تمـنع وبحزم «األمـوال الساخـنة» اŞـضاربة من رفع سـعر صرف الـيوان والتـأثير
سـلـباً فـي التـجـارة اخلارجـيـة للـبالد). وارتـفع الـيوان ٠٫٧% مـنـذ أن أعلن بـنك الـشعب
الـصيني «البـنك اŞركزي» فك ارتبـاط اليوان بالـدوالر في ١٩ يونيو اŞـاضي. لكن البنك
اŞـركزي أوضح أن الـيوان ŕـكن أن يتـحرك في أي مـن االجتاهř أمـام الدوالر وأنه سـيظل

حتت السيطرة مع هامش محدود لالرتفاع.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثنř ٢٦ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٥)

وليس الدوالر وحدهوليس الدوالر وحده
 äÓªY á∏°S πHÉ≤e z¿Gƒ«dG{ ±ô°U ô©°S Ö°ù– ób Ú°üdG

řأن الص Őًمؤخرا Ő«ركزي الصينيŞأعلن مسؤول في «البنك ا
قــد حتـسب سـعــر صـرف «الــيـوان» مـقــابل سـلـة عــمالتŐ ولـيس
بـالـدوالر وحـده. وقال هـو شـيـاو لـيـانŐ نـائب مـحافـظ البـنكŐ في
مـقـال نـشـره الـبـنـك عـلى مـوقـعه اإللـكـتـرونيŐ إن «بـنك الـشـعب
الـصيني» (اŞركزي)Ő قد يـنشر سعر الصـرف االسمي الفعلي على
أساس دوري. وأضاف أن هـذا اإلجراء قد يغيّر العادة العامة التي
تـركز عـلى حساب سـعر صرف «الـيوان» مقـابل الدوالر. وقال إنه
يجب أن تكون هناك عمالت مختلفة في سلة سعر الصرف الفعلي
.řكي تـعكس تـنـوع األنشـطـة الـتجـاريـة واالستـثـماريـة في الـص
يـــذكـــر أن مــتـــوسط نـــطـــاق تـــداول «الـــيــوان» قـــد تـــراجع إلى
(٦٫٧٨٥٩) «يــوان» مــقـابـل الـدوالر األمــريــكي يــوم اخلــمـيس
Őمـن (٦٫٧٨٠٢) «يوان» مـقـابل الـدوالر يـوم األربـعاء ŐاضيŞا
وفـقـاً لـلـبـيانـات الـصـادرة عن «مـركـز جتارة الـعـمالت األجـنـبـية»
الصـيني. يـذكر أن «الـبنك
اŞـركــزي الـصـيــني» أعـلن
في ١٩ يـونـيـو اŞـاضي أنه
ســـــيــــدفـع نــــحـــــو إصالح
تـشـكيل آلـيـة Şعـدل صرف
«الـيـوان» لتـحـسř مـرونـته. في جانـب آخر صـرّح اŞتـحـدّث باسم
وزارة اخلـارجيـة الصـينـيةŐ تـشـř جاجنŐ مـؤخراŐً بـأن الصـř تولي
أهمية واحتراماً للتـوافق الذي šّ التوصل إليه بř أعضاء «رابطة
دول جنـوب شرق آسيا» (اآلسـيان) بشـأن توسيع قمـة شرق آسيا.
وقـال إن الصř تـؤيد دائمـاً أن التعاون بـř دول شرق آسيـا يتعيّن
أن يـكـون مفـتـوحاً ومـرناŐً وأنـه يتـعيّـن أن يكـون تـغيـير الـهـيكل
اإلقـليـمي قادراً عـلى تعـزيز السالم والـتنـميـة والتـعاون واالزدهار

في شرق آسياŐ ويتوافق مع خصائص التنوع في اŞنطقة.

Å£ÑJ äÉHƒ≤©dG :«واشنطن بوست»:«واشنطن بوست»
»fGôjE’G »©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤M »a ôjƒ£àdG

أعدّ توماس إردبرنك تقريـراً نشرته صحيفة «واشنطن بوستواشنطن بوست»
حتت عنـوان «العـقـوبات تـبطئ الـتطـوير فـي حقل الـغاز الـطبـيعي
اإليراني»Ő أشار فيه إلى تأثير العقوبات الدولية في برنامج إيران
النوويŐ التي بطأت أكبر مشروعات الدولة االقتصاديةŐ الذي من
اŞــقـدر أن يـورد ١٣٠ مــلـيـار دوالر ســنـويـاً من مــبـيـعــات الـغـاز
الطبيعي بـعد اكتماله. ويشير التقـرير إلى أنه بعد التهديد بفرض

عــــقــــوبــــات دولــــيــــة
وأمــــريــــكــــيــــة عــــلى
مـــشـــروعـــات الــنـــفط
والـدعم التـقـني لقـطاع
Őالــــطـــاقــــة اإليــــراني
انــسـحــبت الــشــركـات

الـكـبـرى أمـثـال «شل» و«تـوتال» من تـطـويـر حـقل الـغـاز جـنوب
بـارسŐ وهـو اجلـانب اإليـراني من مـخـزون الـغـاز الـطـبـيعـيŐ الذي
يبعد ميلř فقط عن احلدود اإليرانية-القطرية. ويشير التقرير إلى
انسحاب شـركة «خاš األنبياء»Ő ذراع «احلرس الثوري» للهندسة
ŐتحدةŞتحدة والواليات اŞا ŗالتي تخضع لعقـوبات األ Őواإلنشاء
من مـشـروعـř رئـيسـيـř لـتـكـريـر الغـازŐ كـمـا امـتـنعـت عن مزاد
لألجـزاء الثالثة األخـيرة من حـقل الغاز جـنوب بارس. ومن جـهتها
أصدرت الشـركة بيـاناً تقول فـيه «إن استمـرار العمـليات في مثل
هـذه الـظـروفŐ من اŞـمـكن أن يــخـاطـر Ŕـصـادر الـبالد». ويـوضح
التقـرير تـولّي شركة «سـينـوبيك» الـصينـية وأخرى مـاليـزية بعض
أجزاء من اŞـشروعـاتŐ إال أن غالـبيـته تدار من خالل مـجمـوعات
مـحـلـيـة غـيـر مـعـروفـة. ويـقـول عـامـلـون في مـجـال الـصنـاعـة إنه
بـاإلضافة إلى صـعوبة احلـصول على التـمويلŐ يصـعب أيضاً شراء
احلفارات واألدوات الرئيسيـةŐ لذلك تقلص الهدف اإليراني في أن

تصبح إيران أكبر منتجي الغاز اŞُسال.

ø£æ°TGh ÚµH

»Hƒæ÷G z¢SQÉH RÉZ π≤M{
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الثالثاء ١٣ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٨٦)

É«dGôà°SCG »a ájhƒædG äÉjÉØædG øaO §£N »a πjó©J ’

ذكــرت رئـيـســة وزراء أسـتـرالــيـاŐ جـولـيــا جـيالردŐ أن مـوقف
احلكومة الفيـدرالية بشأن بناء منشأة لـلنفايات النووية في اإلقليم
الشمـالي للبالدŐ مـا زال كما هـو ولم يتغيّـر. وقبل انتـخابات عام
Ő٢٠٠٧ وعــد «حـزب الــعــمـال» بــإلــغـاء خــطط حــكـومــة هـوارد
الـسـابـقـةŐ التي كـانت تـهـدف إلى بـنـاء حـوض لـلنـفـايـات اŞـشـعة
منـخفـضـة ومتـوسطـة اŞسـتوى في مـحـطة «مـوكاتي» في اإلقـليم
الشـمالي. ووقع اŞالكون الـتقليـديون حملطة «مـوكاتي» اتفاقاً مع
«الكـومنولـث» يعرضـون Ŕوجـبه أراضيـهم لدفن الـنفـايات الـنووية
řفـيـهـا. وذكــرت األنـبـاء أن مـنـاصـري حـقــوق الـسـكـان األصـلـيـ
واŞـناهـضř لدفـن النـفايـات النوويـةŐ يأمـلون أن يـتمّ حتت الـقيادة
اجلـديـدة لـ «حزب الـعـمال» وقف خـطـة الـنفـايـات النـوويـة التي ال
حتظى بقبول واŞـقرر الطعن فيها في «احملكمـة الفيدرالية» الشهر
اجلاري. وخالل زيـارتـها Şـديـنة «داروين»Ő مـؤخـراŐً ذكرت جـولـيا
جــيالرد أن الـتــرتـيــبـات الــتي تـــمّت حتت قــيـادة رئــيس الـوزراء
السابقŐ كفř رودŐ ستظل كمـا هي. وقالت جيالرد: «إننا بحاجة
كـأمة إلى حل مشكـلة اŞكان الـذي سندفن فيه الـنفايات مـنخفضة
ومتوسطة اŞسـتوى.. الناجتة عن العمليات الـقيمة للمجتمع بأسره
مـثـل الـطب الــنـووي». وذكــر مـتــحـدث بـاسـم إحـدى اŞــؤسـسـات
األسـتــرالـيـة أنه قـرار مــخـيّب لـآلمـال. وصـرح اŞــتـحـدث لـوسـائل
اإلعالم بـأن «وجـود قيـادة جـديـدة وقت مـناسب إلعـادة الـنـظر في
». وأضـاف «نحن القـرارات السـيئـةŐ وأن موكـاتي قرار سـيّئ جداً
قادرون بالـفعل على حتمّل مـسؤولية دفن نفـاياتنا اŞشـعة الوطنية
بشـكل فعـال ومـسؤولŐ ولـكنـنا ال نـستـطـيع فعل ذلك بـطريـقة ال

تتفق مع اŞعايير واŞمارسات الدولية.
řكـول Őدعـا رئـيس وزراء والية أسـتـرالـيـا الغـربـيـة Őإلى ذلك
بـارنيتŐ أستـراليا إلى استـقبال اŞـزيد من طالبي الـلجوء في إطار
استيـعابها للـهجرة عمـوماً. وتأمل حكـومة رئيسـة الوزراءŐ جوليا
جيالردŐ إقـامـة مـركز إقـلـيمي لـلـهـجرة في تـيـمـور الشـرقـية. ولم

توافق تيمور الشرقية بعد على االقتراح.

Gô«ÑfÉc ÚµH
Üôë∏d kÉMÓ°S â°ù«d ájó≤ædG ÉæJÉ«WÉ«àMG :řالص :řالص

رفـضت «هـيـئـة الـدولـة الـصـيـنـيـة لـلـنـقـد األجـنبـي»Ő مـخاوف
řمن أنـها سـتـستـخـدم اسـتثـمـارات النـقـد األجـنبي لـلـص Őتـتـردد
«كسالح» ضد أهداف االستثمار العاŞي. ونشرت الهيئة بياناً في
صــورة أســئــلــة وأجــوبـة عــلى مــوقــعــهــا اإللــكــتــروني يــقـول إن
االستـثـمارات سـيتم تـقـوŕهـا وفقـاً ألدائهـاŐ و«إنـنا ال نـسعى إلى
السـيطرة على أهداف االستـثمار عبر استثـمارات النقد األجنبي».
ويعد هذا ثاني بيان يصدر عن الهـيئةŐ حول استثمارات احتياطي
الـنـقـد األجـنـبي لـلـصŐř خالل أسـبـوعŐ بـعـد مـا صـدر تـأكـيـد بأن
الـصř حـافظت عـلى أصول احـتيـاطيـها من الـنقـد األجنبـي «آمنة
» خالل «األزمة اŞـالية العاŞية». وتظـهر البيانات الصادرة عموماً
عن «بنك الصř اŞركزي»Ő أن احتياطـي النقد األجنبي للصř بلغ
٢٫٤٥ تريـليـون دوالر أمريكي في نـهاية مـارس اŞاضي. وذكرت
وزارة اخلزانة األمريـكية أن الصř ظلت أكبر مالك أجنبي لسندات
اخلزانة األمـريكية حـتى إبريل اŞاضيŐ بـامتالكهـا سندات قيـمتها
٩٠٠٫٢ مـلـيـار دوالر أمــريـكي. وذكـر بـيـان اŞــصـلـحـة أن سـوق
الـسنـدات األمـريكـية يـعـد سوقـاً مهـمـاً الحتـياطي الـنـقد األجـنبي
للصŐř وسـتعدل الصř اسـتراتيجيـاتها اŞتعـلقة باالستـثمار وفقاً
řألداء السـوق الذي «ال ينـبغي تسيـيسه». وأكد مـجدداً أن الص
مـستثـمر مالي طـويل األجل ومسـؤول عندمـا تستـثمر احـتياطـيها
الـقـيـاسي. كـمـا أعـربت عن أمــلـهـا أن تـتـخـذ الـواليـات اŞـتـحـدة
إجراءات حلـمـاية مـصالح مـسـتثـمريـها األجـانب. وأضـاف البـيان:
«إن الـسالمة أمـر مـهم بالـنسـبـة إلى استـثمـارات احـتيـاطي النـقد
األجـنـبي لـلـصـř». كـمـا اسـتـبـعـد الـبـيـان أن يـكـون الـذهب قـنـاة
استـثمـار رئـيسـيـة الحتـياطـي النـقد األجـنـبي للـصـř بسـبب قدرة
الـسوق احملدودة والـتقلبـات الشديـدة في األسعار. سيـاسياŐً حثّت
الـصـŐř جمـيع األطـراف اŞعـنـية عـلى «طيّ صـفـحة» حـادث غرق
السفيـنة احلربية «تـشون آن»Ő وعودة إطالق احملادثـات السداسية
اخلـاصة بالـقضيـة النوويـة في شبه اجلـزيرة الكـورية في أسرع وقت

Ŗكن. حسبما ذكر اŞتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية.
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اخلميس ٢٩ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٨)

≈dEG Ú°üdG ƒYój z»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U{
∑Ó¡à°S’G ≈∏Y ôãcCG ÉgOÉ°üàbG õ«côJ

دعـا «صـندوق
الــنـــقـــد الــدولي»
الـــــــــصـــــــــř إلى
تكـثيف حتـركاتـها

لـتــركـيـز اقـتـصـادهـا أكـثـر عـلى االسـتـهالك
الـداخـليŐ مـبـديـًا مـرة جـديـدة ارتـيـاحـه لـقرار
بكř السماح لسعر عملتها بالتقلب Ŕزيد من
احلريـة. وجاء في تـقريـر عرض فـيه «صندوق
الـنـقد الـدولي» نـتـائج اجتـمـاع جمللس إدارته
(řعــلى الـصـ) ـطـروح اآلنŞأن «الـتـحــدي ا
يـكـمـن في حتـديـد وتـيــرة وتـتـابع اإلجـراءات
الـتي يفـترض أن تـسـمح باخلـروج من سيـاسة
اإلنـعـاش اŞالـي وتوسـيع اإلقـراضŐ مع إحراز
اŞـزيد مـن التـقـدم عـلى صـعيـد إعـادة تـوجيه
االقـتـصاد نـحـو االسـتـهالك اخلـاص». وجاء
االجــتـمــاع الــذي عـقــد اإلثــنـř اŞــاضي في
řواشنـطن عـقب مـشـاورات سـنـويـة مع الـص
اندرجت في سـياق تـقوŢ اقتـصاد هذا الـبلد.
وقـال أعضـاء مجـلس إدارة «صنـدوق النـقد»
إنـهم «يـهنـئـون» الصـř عـلى «ردها الـسريع
واحلاسم عـلى األزمـة االقـتـصـادية الـعـاŞـية»
وعـلى التـزام السـلطـات (احتـرام إطار الـعمل
الذي أقرته «مجموعة العشرين» لتشجيع ţو
عــاŞي قـوي ودائم ومـتــوازن). كـمـا «رحـبـوا
بـقرار (بـكř) األخيـر العـودة إلى نظـام تقلب
سـعـر الـصـرف بـشـكل مـضـبوط». وجـاء في
البيـان أن «العديد من أعضاء مجلس اإلدارة
اتـفقـوا عـلى أن سـعر صـرف الـيوان أدنى من
قيمته الـفعلية» برغم قرار بكř األخيرŐ لكن
«عـددًا من األعــضـاء اآلخــرين لم يــوافـقـوا»
على هـذه النقـطة. ولفت الـبيان الـنظر إلى أن
«الـعديـد من اŞـديـرين شددوا عـلى أن حتـديد
سعر أعلى لليوان سيسهل مع الوقت االنتقال
من اعـتـمـاد التـصـديـر واالسـتثـمـار كـمـحرك
رئـيــسي لــلـنــمـو االقــتـصــادي إلى اعـتــمـاد

االستهالك اخلاص بدلهما».

¥Gô©dG QÉªYEG IOÉYEG ∫GƒeCG ∫Éª©à°SG ôjôÑJ øY IõLÉY ø£æ°TGh
جـاء في تقريـر رسمي لـتدقيق احملـاسبـة أن وزارة الدفاع األمـريكـية «غيـر قادرة على
إيـجاد تبرير مـناسب» الستعـمال ٨٫٧ مليار دوالر من عـائدات النفط العـراقي مخصصة
إلعادة إعمار العراق من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٧. وŕثل اŞبلغ ٩٦% من ١٫٩ مليار
دوالر من صندوق الـتنمـية للـعراقŐ حسب مـا أعلن مكـتب التحـقيق العـام اŞتخصص في
إعـادة إعمار الـعراقŐ وهو هيـئة فيـدرالية تـابعة لـوزارتي الدفاع واخلـارجية عـلى السواء.
ويحمّل التـقرير اŞـسؤولية لـهذه الهـيئة منـدداً بـ «غياب الـتعليـمات» في مجـال احملاسبة
بـاإلضـافـة إلى «الضـعف في اŞـراقـبة اŞـالـيـة». وبسـبب عـدم وجـود حسـابـات صادرة عن
وزارة اخلزانـةŐ لم يكن بإمـكان مكتب الـتحقـيق العام اŞتـخصص في إعادة إعـمار العراق
«مـثالً تقـدŢ وثـائق حول كـيـفيـة صرفـه ٢٫٦ ملـيار دوالر». ونـتـيجـة لـهذا الـتراخي في
احملــاسـبـةŐ الـذي هـو مـعـمّم عـلى مـا يـبــدو «أصـبـحت األمـوال هـالـكـة وخـسـائـر ال ŕـكن
كشفها»Ő حـسب التقرير الذي لم يتـحدث مع ذلك عن شكوك في حتويل أموال أو فساد.
وطلب الـتقـرير مـن وزير الـدفاعŐ روبـرت جيـتسŐ تعـيـř مسـؤول من أجل «وضع سيـاسة

استعمال األموال ومراقبتها».

ô°üe ™e É¡fhÉ©J Rõ©J á«dÉ£jE’G á«£ØædG z»æjEG{ áYƒªée
أعـلـنت مـجـمـوعـة «إيـني» الـنـفـطـيـة تـوقيـع اتفـاق مع
احلكـومة اŞصـرية لتـعزيز تعـاونهمـا في إنتاج الـوقود ونقله
مع مـشــروعـات في اŞـتـوسط وإفـريــقـيـا والـشـرق األوسط.
وأوضـحت «إيــني» في بـيـان لـهــا أن هـذا االتـفـاق (يـعـزز
التـعاون بř «إيـني» ووزارة النـفط اŞصريـة وشركـتي مصر

للـبترول والـغاز التـابعتـř للدولـة). واستنـاداً إلى بنود هـذا االتفاق ستـشكل «إيني» مع
الشركتř اŞصريتř مؤسسة مختلـطة «Şتابعة اŞشروعات اŞشتركة» في حوض اŞتوسط.
من جـهة أخـرى ستـشارك الـشركـتان في مـشـروعات اسـتكـشاف وإنـتاج لـ «إيـني» خارج
مصـرŐ «خـاصة في اجلـابـون والعـراق». من جـهتـهـا ستـسـعى مصـر إلى إتـاحـة الفـرصة لـ
«إيـني» لـشــراء حـقـوق نـقل في خط أنــابـيب الـغـاز الـذي تـصــدر مـصـر من خالله الـغـاز
الطبـيعي إلى األردن وسـوريا ولـبنـانŐ واعتـبرت «إيـني» أن «هذه اŞـبادرات ستـجعل من

مصر مركزاً غازياً مهماً حلوض اŞتوسط كله».

Iójó÷G ó«dGƒŸG äGP ô°SCÓd á«dÉe äBÉaÉµe :إيران:إيران
أطلق الـرئيـس اإليرانيŐ مـحمـود أحمـدي جنـادŐ سيـاسة جـديدة لـلـتشـجيع عـلى زيادة
النـمو السكانيŐ رافضاً بذلك عقـوداً تبنّت خاللها إيران برامج لتـنظيم األسرة اŞعترف بها
Őدولـياً بـوصفهـا مخـالفة لـلدين وأنـها استـيراد غـربي. ووفقاً لـلمـبادرة احلكـوميـة اجلديدة
ستدفع احلكومة مكافآت مادية لكل عـائلة ترزق Ŕولود جديد وستضع األموال في حساب
مصرفي باسم هذا اŞولود حـتى يبلغ عمره ثمانـية عشر عاماŐً وهو مـا ŕثّل بالفعل تراجعاً
عن مـسـاعٍ إليـران استـمـرت سـنوات لـتـعـزيـز االقتـصـاد من خالل خـفض الـنمـو الـسـكاني

للبالدŐ الذي كان في اŞاضي خارجاً عن إطار السيطرة.

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٢٠ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩١)

Ö∏£dG »a k’óà©e kGƒ‰ iôJ z∂HhCG{

نـقل سـبـنـسـر سـوارتز من
لندن في مقال نشرته صحيفة
«وول ســتـريت جـورنـالوول ســتـريت جـورنـال» عن
منظمة البلدان اŞصدرة للنفط
«أوبك» تـقديـراتها بـشأن ţو
الـطـالب الـعـاŞي عـلى الـنفط

بدرجـة معـتدلـة في العـام اŞقـبلŐ في إشارة إلى أن مـنظـمة الـنفط
رŔا ستـبقي على تخـفيضاتهـا الضخمة في اإلمـدادات في مكانها
لوقت مـتأخر في العـام الثالث على الـتوالي. وتتوقع اŞـنظمةŐ في
تـقريـرها الشـهري حـول سوق الـنفطŐ أن ينـمو الـطلب الـعاŞي على
النـفط في عام ٢٠١١ Ŕقـدار مليـون برميل يـومياŐً بـارتفاع ١٠٠
ألف بـرمـيل فـقط يومـيـاً من عـام ٢٠١٠. وقالت اجملـمـوعة: «إن
سـوق النـفط سـتبـقى لديـه اإلمدادات الـكافـيـةŐ وحتديـداً في ضوء
االزدياد اجلاري في القـدرة اإلنتاجية للـنفط اخلام». وŔا يؤكد هذا
التوجهŐ قـالت «أوبك» إن اخملزون في الواليات اŞتحدة من النفط
غـير اŞـستـخدمŐ الـذي وصل إلى أعـلى ذروة له في خمس سـنوات
عند ٨٧ ملـيون برمـيل عند نـهاية يونـيوŐ سيـكون أكثـر Ŗا يكفي
لـتوفـيـر الكـمـيات اإلضـافـية الالزمـة إلشـباع االسـتـهالك في عام
٢٠١١. ويــلـفت الــكـاتـب الـنــظـر إلى أن الــدول االثــنـتي عــشـرة
األعـضـاء في «أوبك» تـسـهم بــنـحـو ٤٠% من الـ (٨٦) مـلـيـون
برميل اŞستهلكة عاŞياً كل يوم. وفي وقت سابق من هذا األسبوع
توقـعت الوكـالة الـدوليـة للطـاقة أن االسـتهالك الـعاŞي من الـنفط
سوف يرتـفع Ŕقدار ٠٫٣ مـليون بـرميل يومـياً العـام اŞقبل. وعلى
الورقŐ أعلـنت «أوبك» تخفيض اإلمدادات بـإجمالي ٤٫٢ برميل
يـومـيـاً أواخـر عـام ٢٠٠٨ خالل أوج الــركـود االقـتـصـادي لـتـدفع
řلـتزمŞبـأسعـار اخلام نـحو االرتـفاع. غـير أن أعـضاء اجملـموعـة ا
احلصصŐ باستثناء العراقŐ كانـوا في العادة يضخون أعلى بكثير
من حصـصهم اŞـقـررة على مـدار العـام اŞـاضي بغـرض جني عـوائد

نفطية أكثر.

ÉeÉHhCG IQGOEG ≥∏≤J Ú°üdG ™e IQÉéàdG äGô°TDƒe

ذكرت صحيفة «فايننشالفايننشال
تــاŕــزتــاŕــز» في تـــقــريــر بــعــنــوان
«الـواردات الــصـيــنـيــة تـوسع
فجوة التجارة األمريكية»Ő أن
الـــطــــفــــرة في الــــواردات من
الـــصـــř دفـــعت بـــالـــفـــجـــوة

الــتـجـاريـة األمـريـكـيـة إلى االتـسـاع بـشـدة في مـايـو اŞـاضيŐ مـا
يضيف إلى سيل من البيانات الضعيفة التي وضعت إدارة الرئيس
بـاراك أوبـاما حتـت ضغط لـعـدم استـطـاعـتهـا تـصـحيح االقـتـصاد
اŞتـداعي وحتفـيز سوق الـوظائف الـراكد. ويذكـر التـقرير أن الـعجز
الـتجاري ţـا بنـسبـة بلغت ٤٫٨% إلى ٤٢٫٣ مـليـار دوالرŐ وفقاً
ألرقام وزارة الـتـجارة األمـريـكيـةŐ وهو الـرقم األعـلى منـذ نـوفمـبر
٢٠٠٨ ويـخـالـف آراء االقـتـصـاديـŐř الـذين يـتـوقـعـون انـكـمـاش
الـفـجـوة في مـايو. ونـظـراً إلى بـروز االقـتصـاد بـاعـتـباره الـقـضـية
الـسائـدة في انتـخابـات التـجديـد النـصفي لـلكـوجنرس في نـوفمـبر
اŞـقبلŐ فقد حرص الرئـيس أوباما على إظهـار قدرته على التعامل
مع التحدياتŐ ليسمي مديراً جديداً Şكتب اإلدارة واŞيزانية التابع
لـلبـيت األبيضŐ وكـلفه حتجـيم العـجز الـذي يناهـز تريـليون دوالر.
ويلفت الكتاب النظر إلى استطالع للرأي أجرته صحيفة «واشنطنواشنطن
بـوستبـوست» وجـد أن ٥٤% من اŞـسـتـجـيــبـř كـانـوا غـيـر راضـř عن
طريـقة أوبـامـا في التـعامل مع االقـتـصادŐ لـترتـفع من ٤٩% قبل
شـهــرŐ بـيـنـمـا ارتــضت به نـسـبـة ٤٣%. وأعــطت أرقـام الـتـجـارة
األخيـرة مزيداً من األخبار الـسيئة ألنـها أظهرت أن اŞـنحنى الكلي
كان يسير باجتاه توسيع العجز التجاريŐ وذلك برغم جهود اإلدارة
إليجـاد وظائف عبـر زيادة الصادرات. ويـقول التـقرير إن الواردات
من الـصŐř وهي الشـريك التجـاري للواليـات اŞتحـدة األكثر إثارة
للحسـاسيةŐ ارتفعت بقرابة ١٢%. وأدى ذلك إلى تضخيم الفجوة
الـتجارية األمريـكية مع الصř بأكـثر من ١٥% إلى ٢٢٫٣ مليار

دوالرŐ وهي األكبر منذ أكتوبر اŞاضي.

¿óæd
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اخلميس ١ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٨)

ƒ«cƒW ÚµH
¿GƒjÉJh Ú°üdG ÚH »îjQÉJ …QÉWEG …QÉŒ ¥ÉØJG

في خــتــام اجلـــولــة اخلــامـــســة خالل ســنـــتــř من احملــادثــات
االقتصادية اŞباشرة بř الصř وتايوانŐ وقّع الطرفان اتفاقية إطار
عمل تاريـخية طال انـتظارهـا بشأن التـجارة احلرةŐ وتشـمل خفضاً
في التـعريفات اجلمـركية من أجل تعـزيز التكامل االقـتصادي عبر
مضـيق تـايوانŐ إضـافة إلى اتـفـاقيـة ثانـية حلـمـاية حـقوق اŞـلكـية
الـفكـريـة. مـثّل اجلـانبـř في حـفل الـتوقـيع تـشن يـون لـŐř رئيس
-řوتـشيـاجن ب Őجمـعـية الـعالقـات عبـر مـضيق تـايـوان الصـيـنيـة
كـوجنŐ رئيس مـؤسسة الـتبـادالت عبـر اŞضيـق التايـوانيـة. وتدعو
االتـفـاقيـة اŞـوقّعـة أمس الـصـř إلى خفض الـتـعريـفـات اجلمـركـية
بــالــتـدريج عــلى ٥٣٩ ســلـعــة من بـيــنــهـا اآللــيـات واŞــنـتــجـات
الـبتـروكـيـماويـة عـلى مـدى الـعامـř اŞـقـبلـř. في حـř يُـطلب من
تـايوان خـفض الـتعـريـفات اجلـمـركـية عـلى ٢٦٧ سـلعـة. كـما وقّع
مـفاوضو الـصř وتايـوان في اŞنـاسبة نـفسهـا اتفاقـية بشـأن حقوق
اŞـلـكـيـة الـفـكريـة. وŔـوجب االتـفـاقـيـة هذه تـعـزّز الـصـř وتـايوان
الـتـبــادالت والـتـعـاون من أجل تــدعـيم حـمــايـة بـراءات االخـتـراع
والـعالمـات التـجاريـةŐ وحـقوق الـنشـر. واتـسمت جـولة احملـادثات
اخلـامـســة من احلـوار االقــتـصـادي الــصـيـنـي-الـتـايــواني األخـيـرة
بـأهمـيـتـř تـاريخـيـة واسـتـراتيـجـيـة بـالـنسـبـة إلى عـمـليـة تـنـمـية
الـعالقات عـبر اŞـضيقŐ وأصـبح حتقـيق عالقة اقـتصـادية طـبيـعية
ومـنتـظـمـة وحـرّة عالمـة بـارزة لـلجـانـبـř. يـذكـر أنه خالل الـعـقود
اŞاضـية أدت الروابط التـجارية واالقتـصادية أحاديـة اجلانب وغير
اŞتوازنة بř الصř وتايوان إلى إخـماد حيوية التعاون االقتصادي
عـبــر اŞـضــيق بــشـكل خــطـرŐ وأثــرت بــشـكل ســلـبـي في الـنــمـو
Őřاجلانب řاالقتصادي في تايوان. ومع تنمية العالقات الشاملة ب
اللـذين واجهـا مشـكالت وأوضاعـاً جديدة في الـعوŞـة االقتـصادية
الـعـاŞـيـة والـتـكامـل االقـتصـادي اإلقـلـيـميŐ أصـبح وجـود عـالقة
řاقتـصاديـة طبـيعيـة ومنـتظـمة وحرّة ضـرورة ملـحّة لـكل من الص
وتايوان. لذا ستسـفر االتفاقيتـان اإلطاريتان اللتان يـتم توقيعهما

مؤخراŐً حسب ما يراه احملللونŐ ثماراً اقتصادية مهمّة.

 ájóæg-á«fÉHÉj zájhƒf{ äÉ°VhÉØe

řـاضــيـŞوالـثالثــاء ا řعـقــدت الـيــابـان والــهــنـد يــومي اإلثـنــ
Őالـبـلدين řمـفاوضـات في طـوكيـو لـلتـوصل إلى اتـفاقـيـة نوويـة ب
حيث تواجه الـهند نـقصاً حـاداً في الطاقـة بسبب الـنمو االقـتصادي

اŞلحوظ الذي تشهده البالد في السنوات األخيرة.
وطـاŞا كـانت اليـابان متـردّدة حيـال التـوصل إلى اتفـاقيـة نووية
ثـنـائـيـة مع الـهــنـد; ألن الـهـنـد لـيـسـت عـضـواً في «مـعـاهـدة عـدم
االنـتــشــار الـنــووي». وطــاŞـا كــانت وزارة االقــتــصـاد والــتــجـارة
والصنـاعة اليابانـية حريصة تـماماً على التـوصل إلى هذه االتفاقية
من أجل حتقيق أمن أكبر في الطاقـةŐ ومكافحة ارتفاع درجة حرارة
األرض. إال أن وزارة اخلـارجــيـة دأبـت عـلى الــتـعــبــيـر عن  الــقـلق
الشديد من قيام اليابان باستثناءات للهندŐ فطاŞا كانت قلقة حيال
النـتـائج الـسـلـبـيـة احملـتـملـة جتـاه إبـرام اتـفـاقـيـة مع نـظام لـم يوقّع
«معـاهدة عدم االنـتشـار النووي». وقـد اتخذت احلـكومـة اليابـانية
القرار السياسي الصعب ببدء مفاوضات مع الهند من أجل التوصل
إلى اتـفـاقـيـة نوويـة ثـنـائـيـة بعـد تـقـوŢ مـخـاطر االنـتـشـار الـنووي
ومـنافع االسـتـخدام الـسلـمي لـلطـاقـة النـووية. والـهـند مـثـلهـا مثل
إسرائيل وبـاكستـان لم توقع اتـفاقيـة عدم االنتـشار النـووي; ولهذا
تعـدّ الـقضـية الـكبـيرة بـالنـسبـة إلى الـيابـان هي حتقـيق االستـخدام
الـسلـمي للـطاقـة النـوويـة بř الـدول غيـر اŞنـضمـة إلى اŞعـاهدة في
الـوقت الذي تـعمل فـيه علـى منع االنـتشـار النـووي. وتعـدّ اليـابان
الــدولـة الــوحــيـدة الــتي عــانت ويالت الـقــصف الــذرّي حـتى اآلن.
وسيكون الـرأي العام الياباني معارضـاً بشدة أي أمر يقدم تنازالت
لـلهنـد التي لم تـوقع «معاهـدة عدم االنـتشار الـنووي»Ő وتـمكيـنها
من اسـتيـراد معدات وتـكنولـوجيـات نووية من الـيابـان. بينـما يرى
اخلبـراء أنه يـنبـغي للـحـكومـة اليـابانـية بـذل قـصارى جـهدهـا جلعل
الـرأي الـعـام مطـلـعـاً Ŕـا يـكـفي عـلى أهـمـية االتـفـاقـيـة والـقـضـايا
Őتعلـقة باالتفـاقية الثنـائية مع الهـند حتى حتظى بـالدعم الشعبيŞا
بحـسب ما قـالت صحـيفة «سانكيسانكي» الـيابـانيـة في عددها أول من

أمس.
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اإلثنř ١٩ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٠)

á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG ∫É«M õ««ªJ ’ :řالص:řالص
نفى رئـيس الوزراء الـصينـيŐ وين جيا
بـاوŐ السبت اŞاضـي وجود أي تميـيز حيال
الشـركات األجـنـبيـة في الصـř وأي تراجع
في الـبيئة احمليـطة باستـثماراتهم في ثالث
أكـبـر اقـتصـاد في الـعـالم. وكـان وين جـيا
بـاو يتحـدث Ŕنـاسبة مـنتدى صـيني-أŞاني
في حـضـور اŞــسـتـشـارة األŞــانـيـةŐ أجنـيال
řمـيــركل. ونــقــلت «وكــالـة أنــبــاء الــصـ
اجلــديــدة» عــنه قــوله رداً عــلى ســؤال من
رئـيس الـهـيـئـة اإلداريـة لـلـشـركـة األŞـانـية
األولى عاŞياً في مجـال الكيمياء «بي أيه
إس إف»Ő يـورجن هامـبرشت: «هـناك زعم
حــالـــيـــاً مــفـــاده أن الـــبــيـــئـــة احملــيـــطــة
بــاالســتـثــمــارات تـتــدهــور». وأضـاف أن
«االستثمارات األجنـبية لن تتدفق إلى بلد
ســـتـــتـــدهـــور فــيـه الـــبـــيـــئـــة احملـــيـــطــة
باالسـتثـمـارات»Ő مشـيراً إلى آخـر األرقام
الــرســمــيــة. وبــحــسب هــذه األرقــامŐ فـإن
řباشـرة في الصŞاالسـتثـمارات األجنـبيـة ا
قفزت في غـضون عام بواقع ١٩٫٦% في
النصف األول من عام ٢٠١٠. وقال رئيس
الوزراء الـصيـني أيضـاً إن «الذين يـدخلون
إلى الصـř يستـفيدون من اŞعـاملة نـفسها
للشركـات الصينـية سواء كان األمـر يتعلق
بـشــركـة ذات مــلـكــيـة أجـنــبـيــة أو شـركـة
řمـختلطة أو شـركة مساهـمة». وبعد ثالث
سنة على انفتاح الـصř أمام االستثمارات
řتشكو الـشركات الدولـية قوان Őاألجنبيـة
باهـظة الـتكـاليف وقواعـد تفـيد نـظيـراتها
احمللية كما تشكو قـومية متنامية إلى حد
أن بعـضـهم يـتـسـاءل حول مـسـتـقـبـلهم في
االقتـصاد الـثالث في الـعالم. وفـي األشهر
األخـيرةŐ أعـربت غـرفـة التـجـارة األوروبـية
في الــصــř ونــظـيــرتــهـا األمــريــكــيـة عن
مخـاوفـهـماŐ مـبـديتـř خـشـيتـهـما تـشـديد

القوانř حيالهما.

Üôë`dG ¬àµ¡fCG …òdG ÉgOÉ°üàbG IóYÉ°ùe ≈dEG »dhódG ™ªàÛG ƒYóJ ¿Éà°ùcÉH
دعت باكـستـان يـوم السـبت اŞاضي اجملـتمع الـدولي إلى دعم اقتـصادهـا الذي أنـهكه
اإلرهاب واحلـرب. وأعلن وزيـر اخلارجـية الـباكـستـانيŐ شاه مـحمـود قريـشيŐ الذي نـقلت
تـصـريحـاته وكـالة «أيه بي بـي» أن «باكـسـتان خـسرت ٤٣ مـلـيار دوالر خـالل السـنوات
». وأدلـى قريشي التـسع اŞاضـية وقـد تضـررت صادراتـنا واالسـتثـمارات األجـنبـية كـثيراً
Őوفـد األمـريـكي اخلاصŞبـهـذه التـصـريـحات خـالل اجتـمـاع وزاري شـارك فيه خـصـوصـاً ا
ريـتـشـارد هـولـبـروكŐ الـذي وصل إلى بـاكـسـتـان عـشـيـة زيـارة وزيـرة اخلـارجـيةŐ هـيالري
كـليـنتـونŐ التي سـتشـارك أيضاً فـي مؤتمـر اجلهـات اŞانـحة في كـابول. وحـضر االجـتماع
أيضاً Ŗثلون لـلبنك الدولي ومؤسسات مالية دولـية أخرى. وأضاف الوزير الباكستاني أنه
ال ŕـكن تسويـة مشكالت مـعقدةŐ مـثل اإلرهاب والـتطرفŐ في أجـواء اقتصـادية سلـبية.
وأضاف «نحن في حـاجة إلى مزيد من الـتوظيف والفـرص االقتصاديـة Şنع العقـول الفتية
اŞعرضة للتأثـر من التحول إلى فريسة مستساغة أليـديولوجيات مضرة وخبيثة هي نقيض
اإلسالم اŞسالم». وأسفرت االعـتداءات اŞنسوبة إلى حركة «طالبان» ومقاتلي «القاعدة»
واŞواجـهـات عن سـقـوط أكـثر من ٣٥٦٠ قـتـيالً في بـاكـسـتـان منـذ أن حـاصـرت الـقوات

احلكومية في يوليو ٢٠٠٧ مسجداً كان يسيطر عليه متطرفون في إسالم آباد.

بلغت ٨٫٥ مليار ريال واإلمارات في صدارة اŞستوردين من اŞملكةبلغت ٨٫٥ مليار ريال واإلمارات في صدارة اŞستوردين من اŞملكة
»```°VÉŸG ƒjÉe »a %40 á«£ØædG ô«Z ájOƒ©°ùdG äGQOÉ```°U ´É``ØJQG

أظـهرت بـيانـات رسـميـة أن الصـادرات السـعـودية غـير الـنفـطـية ارتـفعت إلى ١١٫٩
مـليـار ريـال (٣٫١٧ ملـيـار دوالر) في مايـو اŞـاضي بزيـادة ٤٠% عن الـشهـر نـفسه من
الـعـام اŞــاضي. وقـالت مـصــلـحـة اإلحــصـاءات الـعـامــة واŞـعـلــومـات في مـوقــعـهـا عـلى
«اإلنتـرنت» يوم الـسبت اŞـاضي إن الصـادرات غيـر النفـطيـة بلـغت ٨٫٥ ملـيار ريال في
مايـو ٢٠٠٩. وأظهـرت الـبيـانات أن الـصادرات غـيـر النـفطـية الـرئيـسـية تـشمل الـلدائن
والـبتروكـيماويـات التي بلـغت إجماال ٧٫٣ مـليار ريـال وتمثل ٦١% من الـصادرات غير
الـنــفـطـيــة. وجـاءت الـدول اآلســيـويـة في صــدارة اŞـســتـوردين وحـصــلت عـلى ٣٠% من
الصادرات غـير الـنفطـية في مـايو وتبـعتهـا دول اخللـيج العربـية بـنسبـة ٢٣%. وتصدرت
řسـتوردين بقـيمـة ١٫٣ مليـار ريال تـليهـا الصŞـتحـدة قائمـة اŞدولة اإلمـارات العـربية ا

التي استوردت منتجات قيمتها نحو مليار ريال.

RÉ¨dG π≤æd ÜƒÑfCG ´hô°ûe áeÉbE’ kÉbÉØJG ¿É©qbƒJ É«°ShQh ÉjQÉ¨∏H
اتفـقت بلغاريا وروسيا على الـتفاصيل اخلاصة Ŕشروع مـزمع إلقامة أنبوب للغاز حتت
الـبحـر يـهـدف إلى نقل الـغـاز الـطبـيـعي الـروسي أسفـل البـحـر األسود إلـى بلـغـاريا ودول
أوروبية أخرى. ووقع وزير الطـاقة البلغاريŐ ترايتشو ترايكوفŐ ونظيره الروسيŐ سيرجي
شمـاتكوŐ يـوم السبت اŞـاضيŐ اتفـاق «خريطـة طريق» للـمشـروع وشركة مـشتركـة إلقامة
خط األنابيب الذي يبلغ طوله ٩٠٠ كيلومتـر وسينقل ما يصل إلى ٦٣ مليار متر مكعب
. وستسـتحوذ بلغـاريا على حصة تـقدر بـ (٥٠%) في خط األنابيب على من الغاز سـنوياً

أراضيهاŐ ولم تعلن تفاصيل أخرى بشأن االتفاق.
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األحد ٤ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٩)

ójóL Ö«HÉfCG §N AÉ°ûfEG ìôà≤J É«fGôchCG
ÉHhQhCG ≈dEG É«°ShQ øe RÉ¨dG π≤æd

اقتـرحت أوكرانيـاŐ أول من أمسŐ بناء
خط أنـابيب جـديـد لـنقل الـغـاز من روسـيا
إلـى أوروبا عـبـر أراضـيهـاŐ بـاإلضـافة إلى
Őخطّ األنـابيب الـقـائم الذي تـشـغله كـييف
وهو الـطريق الـرئـيسي Şـرور الغـاز الروسي
إلى القـارة األوروبية. ويـأتي االقتـراح بعد
«Ţبدء الـعمل في مـشروعي «سـاوث ستر
و«نـورد سـتــرŐ«Ţ وهـمـا خـطـان لألنـابـيب
تعـتـزم شـركـة «جـازبروم» الـروسـيـة لـلـغاز
Őإنـــشــاءهــمـــا لــنـــقل الــغـــاز إلى أوروبــا
وسـيــتـفـاديــان اŞـرور في أوكــرانـيـا. وقـال
Őفـيكتـور يانكـوفيتش Őالرئـيس األوكراني
بعد اجـتماع مع وزيرة اخلـارجية األمـريكية
الـزائرةŐ هيالري كـليـنتـون (فكرتـنا تـقترح
إنـشـاء مـشـروع مـشـتـرك مع دول «االحتاد
األوروبي» وروسـيـا وأوكـرانـيـا لـبـنـاء خط
أنابـيب عبر أوكـرانيا إلتـاحة مرور كـميات
إضــافــيــة من الــغــاز إلـى أوروبــا). وذكـر
يـانـكـوفـيـتـش «تـظـهـر تـقـديـراتـنـا أن هذه
Ő«كن أن تـكون مـنافـسة وجـذابةŕ الـفكـرة
مضيفـاً أن أوكرانيـا تنتظـر ردّ فعل روسيا
و«االحتــــــــاد األوروبـي». ولـم يــــــــذكــــــــر
يـانــكــوفــيـتـش أي تـفــاصــيل فــنــيـة خلط
األنــابــيـب اŞــقــتــرح. وفي الــعــام اŞــاضي
شحنت أوكـرانيا ٩٦ مليار متر مكعب من
الـغـاز الـروسي. وتـمـدّ روسـيـا أوروبـا بربع
حـاجاتـها من الـغازŐ لكن كـييف ومـوسكو
لـديـهـمـا تـاريخ طـويل من الـنـزاعـات حـول
سـعـر الـغـازŐ الـتي عـطـلت اإلمـدادات إلى
أوروبا. بيـد أن تلك النزاعات كانت بسبب
تـوتر شـديـد في الـعالقـات في أثـنـاء حكم
Őـؤيـد للـغربŞالـرئيس األوكـراني الـسابق ا
řفيكتـور يوشتشنكو. وحتسنت الروابط ب
الـبـلــدين مـنـذ أن حلّ يـانــكـوفـيـتش مـحل

يوشتشنكو في فبراير اŞاضي.

A§ÑH øµdh í«ë°üdG √ÉŒ’G »a ô«°ùj »µjôeC’G OÉ°üàb’G :أوباما:أوباما
Őإن االقتصـاد األمريكي يـسير في االجتـاه الصحيح Őباراك أوبامـا Őقال الـرئيس األمريـكي
وإن لم يكن بـالوتيـرة التي ترضـيه وترضي الشـعب األمريكي. وكـان أوباما يـعلق على بـيانات
سوق العمل األمريكـيةŐ التي أظهرت تراجع معدل البطالة بشكل طفيفŐ وإن ارتفع عدد الذين
فقـدوا وظائـفهم الـشهر اŞـاضي بشـكل كبـير. فـقد أظـهرت بـيانـات وزارة العـمل األمريـكية أن
١٢٥ ألف أمريـكي فقـدوا وظائفـهم الشـهر اŞاضـيŐ في أول تسريح كـبيـر للعـاملـř خالل شهر
منـذ أكتوبـر اŞاضي. وزاد من مشـكلة الـبطـالة بدء تـسريح ٢٢٥ ألفـًا من العمـالة اŞؤّقـتة التي
شاركت في اإلحـصاء السـكاني األمريـكي في مايو اŞاضـي. إال أن اŞعدل السـنوي للـبطالة في
االقتـصاد األمريكي تـراجع إلى نسبـة ٩٫٥% في يونيو اŞـاضي من ٩٫٧% في مايو اŞاضي.
ووّفـر الـقـطاع اخلـاص األمـريـكي ٨٣ ألف وظـيـفة الـشـهـر اŞـاضيŐ وهـو عدد أكـبـر من الـشـهر
Őأمـا التـحسـن في معـدل الـبطـالة .řـاضيـŞـا وّفره فـي إبريل ومـارس اŖ وإن ظل أقل Őالسـابق
řعن البحث عن فرصة عمل. وال يـضاف غير الباحث řفكـان سببه تخلي اآلالف من األمريكـي
عن عمل من الـعاطـلř إلى أرقـام البطـالةŐ وبـلغ عدد هـؤالء الشهـر اŞاضي ٦٥٢ ألـفًا. ويـنظر

إلى تقرير سوق العمل الشهري على أنه مؤشر إلى النمو.
  

Q’hO äGQÉ«∏e (9) ƒëæH ÜÉààcÓd kÉª¡°SCG Qó°üj zÚ°üdG{ ∂æH 
يـقول بنك «الـصŐ«ř رابع أكبـر بنك في جمـهورية الـصř الشـعبيـةŐ إنه يستـعد جلمع
٨٫٩ مليار دوالر بـإصدار أسهم جديدة في بورصـتي «هوجن كوجن» و«شنغهاي». ووافق
مـجلس إدارة البـنك على إصـدار األسهم األربـعاء اŞـاضيŐ وذلك بعـد طرح األسهم األولي
الهائل لبنك «الـصř الزراعي». وتسعى الـبنوك األربعة الـكبرى في الصř إلى جمع ٤٢
مـلـيار دوالر لـزيـادة رأسمـالـهاŐ بـعدمـا طـلبـت احلكـومـة من البـنـوك زيادة رأسـمـالهـا إثر
توسـعهـا في اإلقـراض. ويقـول بنـكان آخـران هـما بـنك «الصـř لـلتـعمـير» و«آي سي بي
řوبـدأت عمـليـة طرح بـنك «الص . سي» إنهـما يـستعـدان لطـرح أسهم جلـمع أموال أيـضاً
الزراعي»Ő ثـالث أكبر بنوك الصـŐř بطرح أولي لنحو ١٤% من أسـهمه مقابل ٢٣ مليار
دوالر. وفي حال إتـمام عمـلية الـطرح األولي لألسـهم سيكـون هذا أكـبر اكتـتاب من نوعه
في طرح أولي لألسهم في العالم. وأبـدى كبار اŞستثمرين في العـالم اهتماماً كبيراً بطرح
أسهم «البنك الزراعي»Ő إذ يسـتعد بنك «ستاندرد تشارتـرد» البريطاني الستثمار نصف
مليار دوالر فيه. كمـا ستستثمر قطر والكويت ٣٫٦ مليار دوالرŐ إضافة إلى اهتمام من

«الصندوق السيادي» لسنغافورة و«رابوبنك» الهولندي.
  

…QÉ÷G ƒ«dƒj ájÉ¡f á«HhQhC’G »dÉŸG QGô≤à°S’G á«dBG π«¨°ûJ AóH ™qbƒJ 
قال مـصدر في «مـنطقـة اليورو»Ő أول من أمسŐ إنـه من اŞرجّح أن يبـدأ تشغـيل آلية
االستـقـرار اŞالـي األوروبيـة -الـتي سيـتم من خاللـهـا اقتـراض مـا يصل إلى ٤٤٠ مـلـيار
يورو بـضمـانات من «مـنطقـة اليـورو»- في نهـاية يولـيو اجلـاري أو في أغسـطس اŞقبل.
وكـان من اŞـنـتـظـر أن يـبـدأ اجلـهـاز -الـذي سـيـعـمل كـمـالذ أخـيـر إلقـراض دول «مـنـطـقة
الـيورو»Ő الـتي تـعجـز عن احلصـول عـلى تمـويل من األسواق- عـمـله في األول من يولـيو

اجلاريŐ لكن تأخيرات في إتمام اإلجراءات الضروريةŐ تسببت بتعثر العملية.
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األحد ١١ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٨٤)

 øqeDƒJ ød É¡fEG ∫ƒ≤J zRójƒd{
¿GôjE’ §ØædG äÉéàæe äÉæë°T ≈∏Y

Őلويـدز» اللنـدنية» řقالت شـركة التـأم
أول من أمسŐ إنـــهــا لن تـــؤّمن أو تـــعــيــد
الـتـأمـř عـلى شـحــنـات مـنـتـجـات نـفـطـيـة
مـتجـهـة إلى إيـرانŐ وذلك في ضربـة جـديدة
لـلجـمهوريـة اإلسالميـةŐ من جّراء العـقوبات
واسـعـة الـنــطـاق الـتـي فـرضـتــهـا الـواليـات
اŞـتـحـدة. وكـان الـرئـيس األمـريـكيŐ بـاراك
أوبـاماŐ قـد وّقعŐ األسـبـوع اŞـاضيŐ قـانـونًا
بـفـرض عـقوبـات جـديـدة تـسـتـهدف واردات
إيـران من الـوقودŐ وتـسـعى إلى زيـادة عـزلة
اجلـــمــــهـــوريــــة اإلسالمـــيــــة. وقـــال شـــون
«Őـستـشـار الـعـام لـ «لـويدزŞا Őمـكـجـوفـرن
لـ«رويـتــرز» في بـيـان (الــواليـات اŞــتـحـدة
سوق مـهمة لـ «لويـدز»Ő وعلى هذا األساس
لن تـؤّمن «لـويـدز» أو تـعـيـد الـتـأمř عـلى
Őمـنتجـات نفـطية مـكررة مـّتجـهة إلى إيران
ســتـــلــتـــزم «لــويـــدز» دومــًا الـــعــقـــوبــات
اŞــفـروضــة). وتـشــتــبه الـواليــات اŞـتــحـدة
وحلفاؤها الغربيون في أن إيران حتاول إنتاج
قـنـبــلـة ذريـة. وتــقـول إيـران إن بـرنــامـجـهـا
الـنووي يـستـهدف تولـيد الـطاقة الـكهـربية.
وأوقف عدد من شـركات الـنفط ومـؤسسات
الـتـجـارة وغـيــرهـا من الـشـركــات الـعـاŞـيـة
تعامالته مع إيران هذا الـعامŐ خشية أن يقع
حتـت طـائـلـة الـعـقــوبـات األمـريـكـيـة. وقـال
ŐاضيŞاخلميس ا Őمصدر في صناعـة النفط
إن شــركــة «رويــال داتـش شل» الــعــمالقــة
للنفط لن جتدد العمل بعقودها لتوريد وقود
النفاثات إلى شركة الطيران اإليرانيةŐ وذلك
استجابة لضغوط من الواليات اŞتحدة Şنع
التـعامل مع اجلـمهـورية اإلسالمـية. وقالت
لويـز نيـفـيلŐ رئيـسـة التـأمـř البـحري في
مـؤسسة «تـابلوت أنـدر رايتنج»: إن إيران
سـتـلــقى صـعـوبـة أكــبـر في احلـصـول عـلى

غطاء تأميني.

…ƒb ¢TÉ©àfG ≈dEG ô«°ûJ hQƒ«dG á≤£æe »a »YÉæ°üdG œÉædG äÉfÉ«H
تشـير بـيانات الـناجت الـصناعي الـقويـة في االقتـصادات الثالثـة الرئـيسيـة في منـطقة
اليورو في مايو إلى انـتعاش اقتصادي قوي وţو ثابت في الربع الثانيŐ بالرغم من حتذير
احملللř من احتمال تـباطؤ االنتعاش في النصف الثاني للعام. وأظهرت البياناتŐ اجلمعة
 اŞاضيŐ أن اإلنـتاج الـصناعي فـي إيطالـيا ثـالث أكبـر اقتـصاد في مـنطـقة الـيورو ارتفع
١%Ő مقارنـة بالشهر السـابقŐ مسجالً الزيادة اخلامـسة على التوالي ومتـجاوزاً التوقعات
بزيـادة نـسـبتـهـا ٠٫٥%. وجـاء ذلك االرتـفاع عـقب بـيـانـات قويـة من فـرنـسـاŐ إذ ارتفع
اإلنـتاج الـصـنـاعي ١٫٧% بـدعم من اجلـو احلـار الـذي عزّز الـطـلب عـلى الـكـهـرباءŐ ومن
أŞـانـيـا الـتي أعـلــنتŐ اخلـمـيس اŞـاضيŐ ارتـفــاع اإلنـتـاج الـصـنـاعي ٢٫٦%. وجتـاوزت
الـبيانات الـتوقعـات في الدول الثالث الـتي ŕثل إنـتاجها الـصناعي أكـثر من ثلـثي إنتاج

منطقة اليورو.

á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ó«dƒàd äGhÉé«e (100) Iƒ≤H ICÉ°ûæe AÉæH Ωõà©J ô°üe
أعـلن وزير الـكـهربـاء اŞـصـريŐ حسن يـونسŐ اعـتـزام بالده تشـيـيـد محـطـة بقـوة مـئة
ميجاوات لتوليد الطاقة الشمسيةŐ لتلبية احتياجات البالد اŞتزايدة من الكهرباء. ونقلت
«وكـالة أنبـاء الشرق األوسط» عن يـونس قوله إن تـكلفـة اŞشروع تـبلغ نحـو ٧٠٠ مليون
دوالرŐ سـتـموّل من «الـبـنك الـدولي» و«صنـدوق الـتنـمـيـة اإلفريـقي». وأضـاف يونس أن
منشـأة توليـد الطاقة الـشمسيـة ستقـام في «كوم أمبو»Ő بـالقرب من «الـسد العالي» في
«أسوان»Ő جنوب مـصر. وتدفع مصـر من أجل تلبية احـتياجاتـها اŞتزايدة من الـطاقة عبر
Ő«اتŕمصـادر متـجـدّدة. ولديـهـا خطـط إلنشـاء مـحطـة طاقـة شـمسـيـة أخرى فـي «الكـر

جنوب العاصمةŐ كما تعمل على تطوير طاقة الرياح على طول ساحلها الشرقي.

Q’hO QÉ«∏e (1^2) áª«≤H Ú°üdG »a kÉcôà°ûe kÉYhô°ûe º«≤J zøjhôà°S-ƒé«H{
وّقعت شركة «بيجـو- ستروين» الفرنسية اتفاقًاŐ أول من أمسŐ إلنشاء مشروع مشترك
بقيـمة ٩٣٥ مـليون يـورو (١٫٢ ملـيار دوالر) لصـناعة سـيارات صـغيرة قـليـلة االنبـعاثات
الغـازية في الصŐř بـالتعاون مع «تـشاينا تـشاجنان أوتومـوبيل جروب». وسيـهدف اŞشروع
الـذي يشترك فـيه الكيانـان مناصفـةŐ إلى إنتاج مئـتي ألف مركبـة ومحرك سنويـًا في منشأة
في «شينزين»Ő عـلى أن يبدأ في النصف الثاني من عـام Ő٢٠١٢ بحسب بيان من «بيجو-
ستـروين». وتتطلع الشركة الفرنسـية اŞصّنعة للسيارات خـارج أوروبا بحثًا عن فرص للنمو.
.řملـوكة للدولة واحـدة من كبريات شـركات صناعة الـسيارات في الصŞوتعد «تشـاجنان» ا
وسيـنـتج اŞـشـروع خطـًا من سـيـارات «سـيـتروين دي إس» ويـطـّور خـطـًا جديـدًا لـلـسـيارات
والشـاحنـات اخلفـيفـة. وقال الـبيـان إن االتفـاق سيـشهـد استـثمـارات مبـدئيـة بقـيمة ٩٣٥
مليون يورو. وساعدت قوة الطلب على الـسيارات اجلديدة في الصŐř « بيجو-ستروين»
عـلى حتـقــيق رقم قـيــاسي من مـبـيــعـات الـوحــدات في الـنـصف األول مـن الـعـام. وقـالت
Ő%إن مبـيعـات السـيارات والـشاحـنات اخلـفيـفة ارتـفعت ١٧ ŐاضـيŞاألربعـاء ا Őالـشركـة
لتصـل إلى ١٫٨٦ مليون وحدة في األشـهر الستـة األولى من العام. وزادت مبـيعاتها في

الصř ٤٩% في النصف األول لتصل إلى ١٧٦ ألف وحدة.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٢٧ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٦)

¿óæd ÚµH
 ádOÉÑàŸG á≤ãdG ≈∏Y Oqó°ûJ Ú°üdG

z»HhQhC’G OÉ–’G{ ™e É¡JÉbÓ©H

Őقـال وزيـر اخلارجـيـة الصـيني
يـــاجن جــــيه تـــشـيŐ يـــوم األحـــد
اŞاضيŐ أن هناك حاجة إلى الثقة
اŞـتبـادلة والـدعم وتعـزيز الـتعاون
řالـثـنـائي لـتــطـويـر الـعالقـات بـ
الـصـř واالحتاد األوروبي. وأدلى
يــاجن بــهـذه الــتـصــريــحـات خالل

محادثات مع نظـيره النمساويŐ مايكل سبـينديليجرŐ حيث تبادال
اآلراء حــول عـالقــات الــصــř واالحتـــاد األوروبي. وقــال يــاجن إن
الـصـř واالحتـاد األوروبيŐ بـصفـتـهـمـا أكبـر بـلـد نـامٍ وأكبـر كـتـلة
لـلدول اŞـتقدمـة على الـتواليŐ همـا أيضـاً اقتصـادان رئيـسيان في
العالم. وليس لديهما أي تضارب جوهري في اŞصالحŐ وال قضايا
تـاريـخيـة عـالـقـة. ويؤمـن كالهمـا بـالـتـعـددية والـتـنـوع الـثـقافي.
ويـدعمـان التجـارة احلرة. ويـتقاسـمان مـصالح مشـتركـة واسعة في
الـتعـاطي مع تـغيـر اŞـناخ الـعـاŞي وقيـادة االقـتصـاد العـاŞي نـحو
االنـتـعـاش الـبـاكـرŐ وحتـسـř اإلدارة الـعـاŞـيـة. وأŞح يـاجن إلى أن
الـصř وأوروبـا من الالعبـř الرئـيسـيř في دفع الـسالم والـتنـمية
في الـعـالم بـأسـره. وقـال إن الـصـř تـولي أهـمـيـة كـبـرى لـتـطـويـر
الـشراكة االسـتراتيـجية الـشاملـة مع االحتاد األوروبيŐ وترغب في
بذل جهود مشتـركة مع االحتاد األوروبي في ثالثة جوانب من أجل
حتسـř الشراكـة. أوالŐً احلفاظ عـلى الزيـارات واالتصاالت رفـيعة
اŞـسـتـوىŐ وتـعــزيـز الـثـقـة الـسـيـاسـيـة اŞـتـبـادلـة. ثـانـيـاŐً تـعـزيـز
االتـصاالت الـبـرŞانـيـة واحلـزبيـة والـشعـبـيةŐ وتـوحـيد الـرأي الـعام
وتوطـيد األسس االجـتـماعـية في تـطـوير عالقـات الصـř واالحتاد
األوروبي. وثـالـثـاŐً دفع الــتـعـاون الـعـمـلـي عـلى نـحـو شـامل إلى
األمـامŐ وال سيـمـا فى مـجـاالت التـجـارة والـتكـنـولـوجـيا الـفـائـقة
واجلـديــدة واالقـتــصـاد األخــضـرŐ والــوقـوف مــعـاً ضــد احلـمــائـيـة

.řشترك للجانبŞتبادل والكسب اŞلتحقيق النفع ا Őالتجارية

∫Éeƒ°üdÉH kÉ°Sƒª∏e kÉeÉªàgG …óÑJ É«fÉ£jôH

تـناقـلت وسائل اإلعالم مـؤخراً خـبر إعالن بـريطـانيـا مسـاندتـها
«بـقوة» النـداءات التي تطـالب بإرسـال اŞزيد من الـقوات اإلفريـقية
إلى الـصومـال حملاربـة اŞـتمـردين اإلسالميـř الذين أدت هـجمـاتهم
االنـتـحـاريـة في أوغنـدا في احلـــــادي عـشـر من يـولـيـو اجلاري إلى
مـقـتل ٧٣ شخـصاً في أثـناء مـشاهـدتـهم نهـائي كأس الـعالم لـكرة
القـدم. يبـدو أن تفجـيرات كـمبـاال برزت كجـرس إنذار Şـعظم الدول
األوروبية بأن «حـركة الشباب اجملاهـدين» في الصومال قادرة على
تـنفـيـذ عـمـليـات خـارج الـصـومـال وباتت تـهـديـداً Şـعـظم الدول في
إفريقـيا. الكالم الـبريطـاني كان قـد أتى قبيل أيـام من انعقـاد قمة
لالحتـاد اإلفـريـقي في الـعـاصـمـة األوغـنـديـة كـمـبـاال لبـحـث األزمة
الصومالـيةŐ حيث يواجه أكثـر من ٣٠ رئيس دولة إفريقـية ضغوطاً

لـلـتحـرك بـشـأن الـصـومال.
تصريـحات بـريطانـياŐ التي
جــاءت عـــلى لـــســان وزيــر
Őالـدولــة لـشــؤون إفـريــقـيـا
هنـري بـيلـيـنجـهـامŐ رفضت
دوراً قــتـــالــيــاً هـــجــومــيــاً

لـلـقـوات اإلفـريـقـيـة. مـحـذراً من أن هـذه اخلـطـوة قـد تـأتي بـنـتـائج
عـكسـيـة. وفـيـما كـانت الـواليـات اŞـتـحدة األمـريـكـيـة قـد صرّحت
بـتـأيــيـدهـا اتـخــاذ «إجـراء قـوي» ضـد «حـركــة الـشـبـاب» وزيـادة
الـتمويل Şـهمـة االحتاد اإلفريـقي في الصـومالŐ وشن ضربـات جوية
بـوسـاطـة طــائـرات أمـريـكـيـة من دون طـيــارŐ فـإن هـنـاك ضـغـوطـاً
أمـريكـيـة لزيـادة القـوات اإلفريـقيـة هنـاك. اŞوقف الـبريـطانيŐ وإن
كـان يـأتي في سـيـاق الرؤيـة األمـريـكـيـةŐ فإن هـنـاك أيـضـاً عوامل
مـوضوعيـة تدفع إلى مثل هـذا االهتمـامŐ وعلى رأسهـا أن احلكومة
Őالبـريطانية ال تعرف معـلومات كثيرة عن اجلاليـة الصومالية لديها
وهي تعد من أكبر اجلاليات الـصومالية في أوروباŐ وقد اتُّهم أفراد
مـنــهـا من قِـبل وسـائل إعـالم بـدعم «حـركـة الــشـبـاب اجملـاهـدين»

مالياŐً وتعد من قنوات تمويلها.
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الثالثاء ٦ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٨١)

OóL øjôªãà°ùe øY åëÑdG CGóÑJ z»H.»H{
أفــــادت صــــحـفŐ أول من أمسŐ بــــأن
شـركة النـفط العمالقـة «بي.بي» تبحث عن
مستـثمـر استراتـيجي حلمـاية استـقاللها في
مـواجـهـة أّي مـحـاوالت اسـتـحـواذ في وقت
جتـد فـيه صعـوبـة في احـتواء تـسـّرب نـفطي
مـدمر في خـليج اŞـكسـيك. وقالت صـحيـفة
«صنـداي تاŕـز» الـبريـطانـية إن مـستـشاري
الـشــركـة يـحــاولـون إثـارة اهـتــمـام شـركـات
الـنفط اŞـنـافسـة وصنـاديق الـثروة الـسيـادية
لـشـراء حـصـة بـř ٥% و١٠% في الـشـركة
مـقـابل مـا يـصل الـى سـتـة مـلـيـارات جـنـيه
إسترلـيني (٩٫١ مليار دوالر). في غضون
ذلك أفـادت صـحيـفـة «ذا نـاشـونـال»Ő نقًال
عـن مـصــادر مــطـلــعــةŐ أول من أمسŐ بـأن
«بـي.بـي» قــــــد حتـــــــصل عـــــــلى دعـم من
مؤسسـات مالـية من الشـرق األوسط تسعى
وراء اسـتـثــمـار اسـتـراتـيــجي في الـشـركـة.
وقـالت الصـحـيفـة إن مـستـشاري «بي.بي»
في لندن تلـقوا بالفعل مقـترحات من اŞنطقة
قـد يــشـتــري من خاللــهـا مـســتـثــمـرون من
الشـرق األوسط أصوًال مـهمـة للـشركـة التي
تـضــّررت فـي أعـقــاب تــســّرب نــفــطي في
الـواليـات اŞــتـحـدة. وقــالت الـصــحـيـفـة إن
مـؤسـسات مـالـيـة إقلـيـمـية قـد تـقـدم كذلك
دعـمـًا مـاليـًا ألي عـمـلـية جلـمع رأسـمـال قد
تكـون «بي.بي» تدرسهـا لتعزيـز ميزانـيتها
الـعمـومـيـة عقب الـكـارثة الـبـيـئيـة الـتي قد
تـكلفـها ما يصـل إلى ٦٠ مليار دوالر. ولم
يذكر التقرير أسماء اŞؤسسات اŞالية الشرق
أوسطـيـة الـتي قـدمت اŞـقـتـرحـاتŐ أو حجم
االستثـمارات احملتملـة. كانت صناديق ثروة
سـيــاديــة في اŞـنــطــقـة مــثل «جــهـاز قــطـر
Ő«و«جهاز أبوظبي لالستثمار Ő«لالستثمار
دعـمت شـركـات غـربــيـة في أثـنـاء «األزمـة
اŞاليـة» بشراء حـصص في بنوك غـربيةŐ ما

أوقف فعليًا تراجع أسهم تلك الشركات.

á«fÉHÉj QõL »a §ØædG øe π«eôH ¿ƒ«∏e 3^8 ¿õîJ ájOƒ©°ùdG
دخل االتـفاق الـسـعـودي-الـيـابـاني عـلى تـخزيـن نفط خـام سـعـودي في الـيـابـان حـيز
الـتنـفـيذ. وكـانت الـيـابان قـد تـوصلت إلـى اتفـاق مع شـركة الـنـفط احلـكومـيـة السـعـودية
«أرامـكو»Ő تخـزّن Ŕقتـضاه اŞملـكة بشـكل أوليّ نحو ٦٠٠ ألف كـيلولـترŐ أو نحو ٣٫٨
مليـون برميل من الـنفط اخلامŐ في مـستودعـات حكوميـة في جزيرة أوكـيناوا. وسـيساعد
هذا االتفاق طوكيو على زيادة احتياطاتها النفطيةŐ كما أنه سيمنح السعودية (أكبر دولة
مـصدّرة للـنفط في الـعالم) فرصـة أفضل لدخـول األسواق اآلسيـوية. وقالت وزارة الـتجارة
Őويـتضمّـن تخزيـن النـفط اخلام الـسعودي Őإن تـنفـيذ االتـفاق قـد بدأ Őاليـابانـية في بـيان
الذي بدأ في الوصولŐ في قاعدة «أوكيناوا» النفطية. وقالت مصادر في قطاع النفط إن
حجم اŞنـشآتŐ وسمـاح قاعدة «أوكـيناوا» لـلناقالت الـعمالقة بـالرسوّ مـباشرة في اŞـيناء
لنقل اخلامŐ يـجعالنها مقصـداً جيداً للخام السـعودي. وتناقش السعـودية واليابان االتفاق
بـشأن تـخـزين اخلام في أوكـيـناوا مـنـذ إبريل ٢٠٠٧. وفي أواخـر الـعام اŞـاضي قـال وزير
النـفط السـعوديŐ عـلي النـعيـميŐ إن اŞمـلكـة قبـلت عرضـاً لتـخزين ماليـř البـراميل من
النـفط اخلام في جزر «أوكـيناوا». ويـأتي االتفاق األخيـر عقب اتفـاق Ŗاثل وقّعـته اليابان
مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنـوك» العام اŞاضي لتخرين اخلام في اليابان في ظل

حترك البلدان اŞنتجة للنفط في الشرق األوسط نحو تعزيز طاقة تخزين اخلام.  

áq«côª÷G áaô©àdG øe áq«≤jôaEG ádhO 26 äGQOÉ°U »Ø©J Ú°üdG
Őبـينها إثيوبـيا وليبيريا Őًواţ ٦٠% من صادرات ٢٦ دولـة إفريقية أقل řأعفت الص
من الـتـعـرفـة اجلـمـركـيـة ابـتـداءً من أول يـولـيـو اجلـاريŐ عـلى مـا ذكـره مـسـؤول في وزارة
التـجارة مؤخراً في بكř. وأضـاف اŞسؤول أن هذا اإلجراء يعـدّ من اإلجراءات اŞهمة التي
Ő«لـلوفـاء الـفعـلي بتـعهـداتـها في «مـنتـدى التـعـاون الصـيني-اإلفـريقي řتتـخـذها الـص
řـساواة بŞـشتـركة واŞنفـعة اŞسـاعدة الـدول اإلفريقـية عـلى تنـميـة عالقات الـتعـاون واŞو
اجلـانبـř. وأشـار إلى أنه مـنذ عـام ٢٠٠٥ بـدأ اجلـانب الـصيـني يـنـفّذ مـعـامالت اإلعـفاء
اجلـمـركي لـبـعض صــادرات الـدول اإلفـريـقـيـة األقل ţـواً إلى الـصـř. وبـعـد قـمـة بـكـř لـ
«مـنتـدى التـعاون الـصيـني-اإلفـريقي»Ő الـتي عقـدت عام Ő٢٠٠٦ وسّع اجلـانب الصـيني
نطاق اإلعفاء إلى ٤٧٨ نوعاً من الصادرات. وحققت هذه السياسة منجزات ملحوظة منذ
تنـفـيـذهـا مع دفع صـادرات الـسـلع اإلفـريـقـيـة إلى الـبالد. وقـال اŞـسؤول إنـه ألجل زيادة
االنـفتاح السوقي على الـسلع اإلفريقيـة ستقدّم حكومـة الصř تدريجـياً معامالت اإلعفاء
Őًواţ ـقبـلة إلـيـها من جـمـيع الدول اإلفـريـقيـة األقلŞاجلـمـركي لـ (٩٥%) من الصـادرات ا
التي تقيم معها عالقات دبلوماسية في غضون السنوات الثالث اŞقبلة بعد عام ٢٠١٠.

…QÉ÷G ΩÉ©dG ájÉ¡f %6 ƒ‰ áÑ°ùf ≥«≤– ≈∏Y IQOÉb Éjõ«dÉe
أكّـد رئيس الـوزراء اŞالـيزيŐ جنـيب عبـدالرزاقŐ أن اسـتهـداف حتقـيق نسـبة ţـو سنوي
تـبلغ ٦% للنـاجت احمللي اإلجماليŐ بـهدف جعل مالـيزيا دولة ذات دخل مـرتفعŐ قد يكون
طـموحـاً كـبـيـراً لـكـنه قـابل لـلتـحـقـيق. وقـال إنه من أجل حتـقـيق هـذا الـهـدف يجـب على
االستـثـمارات الـعـامـة في االقتـصـاد أن تلـعب دوراً أصـغـر نسـبـياً مـن استـثـمار الـقـطاع

اخلاص. جاء ذلك خالل تدشř تقرير «ماليزيا لعام ٢٠١٠».
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اخلميس ٢٢ يوليو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٩٣)

øjó≤Y πÑb »HhQhC’G OÉ–’G ≈dEG º°†æJ ød É«côJ :محللون:محللون

Őكــتب هــنــري بــاركي
زميل «مؤسسـة كارنيجي
لـلـسالم الـدولـي»Ő أسـتاذ
الــعـالقــات الــدولـــيــة في
«جـامــعـة لــيـيه»Ő مــقـاالً

نشرته صحيفة «لوس أجنلوس تاŕزلوس أجنلوس تاŕز» حتت عنوان «ال تلقوا باللوم
عـلـى أوروبــا لـتــحــرك تــركــيــا بــعــيــداً عن الــغــرب»Ő اســتـهــلّه
بـالـتـصـريــحـات الـتي أدلى بـهــا الـرئـيس أوبـامــا الـشـهـر اŞـاضي
ديال» اإليطـاليةŐ بأن رفض االحتاد األوروبي لصـحيفة «كورييري ديالكورييري 
اŞـتكرر منح تركيا عـضويته دفع القيادة الـتركية إلى «البحث عن
حتـالفات أخرى» وتوثيـق عالقاتها مع الدول اإلسالمـية في منطقة
الشرق األوسط. ولكن الـكاتب يرى وجهة نـظر مغايرة لـوجهة نظر
أوباما وجيـتسŐ إذ يرى أن إلقاء الـلوم في حترك تركـيا بعيداً عن
الـغرب علـى كاهل أوروبا قـد يؤول إلى نـتائج غـير مـرجوّة. وعلى
الرغم من موقف الرئـيس الفرنسيŐ نيكوال ساركوزيŐ واŞستشارة
األŞـانـيـةŐ أجنـيال مــيـركلŐ اŞـنـاهض انـضـمـام تـركـيـا إلى االحتـاد
األوروبيŐ فـإن انـضـمـام تـركــيـا إلى االحتـاد األوروبي هـو أمـر لن
يـحـدث بـأي حـال من األحـوال قـبل ٢٠ عامـاً عـلى األقل. ومن ثم
ŕكن القول إن رفض االحتاد األوروبي اŞستمر لعضوية تركيا ليس
هو السبب الوحيد الذي يقف خلف ابتعاد تركيا عن الغرب. ويرى
الكـاتب أن حكـومة رئيس الـوزراء التـركيŐ رجب أردوجانŐ كانت
سـتـتصـرف بـالـنمط نـفـسه حـتى لو حـصـلت عـلى عضـويـة االحتاد
األوروبي. ويحاول تعـليل وجهة نظره مدّعياً أن انفتاح تركيا على
الـدول غيـر الغـربية قـائم على شـعور الـقادة األتـراك اŞبـالغ فيه Ŕا
تتـمتع به تركيـا من أهمية ومـكانة على اŞـسرح الدولي. إذ يدعي
أن القادة األتـراك يرون أن بالدهم ينبـغي أن تكون بř دول الصف
األولŐ وأن موقـعها االستـراتيجي وروابطـها االقتصـادية وصالتها
الثقـافية والـتاريخـية مع العـالم اإلسالمي هي السبـيل نحو تـعزيز

مكانة أنقرة.

ábÉ£dG ïjQÉJ »a kGójóL kGô°üY ø°TóJ Ú°üdG

كتب سـبنـسر سـوارتز وشـاي أوستـر مقـاًال نشـرته صحـيفة «وولوول
سـتريت جورنالتريت جورنال» حتت عنوان «الـصř تتـجاوز الواليـات اŞتحدة في
اسـتـهالك الـطـاقـة: الـعـمالق اآلسـيـوي أصـبح اŞـسـتـهـلك رقم واحـد
للـطاقةŐ ويـعيد صـياغة أسـواق النفطŐ ومـعها الـدبلومـاسية»Ő ذكرا
فـيه أن الـصř جتـاوزت الـواليـات اŞـتـحـدة لتـصـبح أكـبـر مـسـتـهلك
لـلـطـاقـة في الـعـالمŐ وفـقـًا لـبـيـانـات جـديـدة من «الـوكـالـة الـدولـيـة
للـطاقة»Ő فيما يـعّد نقطة حتول تعـكس كًال من ţو اقتصادي صيني
مـتـواصل مـنـذ عـقـود ونفـوذهـا اŞـتـوسع بـسـرعـة كـعـمالق صـناعي.
řكـأكبـر مـستـهلـك للـطاقـة في الـعالـم مضـام řويحـمل بـزوغ الصـ
واسـعـة بالـنـسـبة إلى األمن الـقـومي والـسيـاسـة اخلـارجيـة لـلـواليات

اŞـتحـدة. ويورد الـكاتـبان
عن كبير االقتصاديř في
«الــــوكـــالــــة الــــدولــــيـــة
Őفـاحت بـيـرول Ő«لـلـطـاقــة
قوله في مـقابلة إن صعود

الصř يؤشـر «إلى عصر جديد في تاريخ الطاقة». لقد أدت الشهية
اŞتـعاظـمة لـهـذا البـلد إلـى إحداث تـغيـير جـذري في أسـواق الطـاقة
الـعاŞـيـة ودفعت بـأسـعار الـنـفط والفـحم إلى االرتـفاع فـي السـنوات
األخيـرةŐ ويحمل ţـوها اŞـستمـر مضـامř طـويلة األجل بـالنـسبة إلى
أمن الطاقة للـواليات اŞتحدة. ويـورد الكاتبان عن «الـوكالة الدولية
لـلـطاقـة»Ő الـتي تـتـخذ من بـاريس مـقـرًا لـهـا وتسـدي اŞـشـورة حول
الطـاقة Şـعظم أكـبر اقـتصـادات العـالمŐ قولـها إن الـصř اسـتهـلكت
٢٫٢٥٢ مـلـيار طن من مـعـادل النـفط الـعام اŞـاضيŐ أي نـحو ٤%
أكـثر من الـواليات اŞـتحـدةŐ وحرقت ٢٫١٧٠ مـليار طـن من معادل
النـفط. وفي هذه األثنـاءŐ طعنت الـصř في أرقام «الـوكالة الـدولية
للطاقة»Ő لكنها لم تعرض بيـانات بديلة. ويلفت الكاتبان النظر إلى
أن الـواليات اŞـتحـدة ظلت اŞـستـهلك األكـبر لـلطـاقة في الـعالـم منذ
مطـلع الـقـرن العـشـرين. وقـبل ١٠ سـنواتŐ كـان إجـمـالي اسـتهالك

الطاقة الصيني ال يتعدى نصف نظيره األمريكي.
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