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7.2 مليارات يورو يقدمها االتحاد األوروبي للدول النامية من أجل حماية المناخ

»البداية السريعة« الذي مدته ثالث 
سنوات للدول الفقيرة سيصل الى 
1.2 مليار جنيه استرليني )مليارا 

دوالر(.
وقال ديبلوماسيون ان براون 
قال ايضا انه مستعد لزيادة عرضه 
الى 1.5 مليار جنيه استرليني في 
مؤمتر تغير املناخ املنعقد برعاية 
اذا  ف����ي كوبنهاغن  االمم املتحدة 
اقتضت الضرورة، وكانت بريطانيا 
قد عرض����ت 800 ملي����ون جنيه 
استرليني خالل الفترة من عام 2010 

رفيعو املس����توى ان����ه مت التعهد 
بتقدمي نحو خمسة مليارات يورو 
مساء امس اخلميس ولكن الرئاسة 
السويدية لالحتاد االوروبي تأمل في 
زيادة اجمالي املبلغ بعد املناقشات 

الصباحية امس في بروكسل.
وقال االحتاد االوروبي أمس انه 
يتعني على الدول الغنية ان تقدم 
ما بني خمسة مليارات الى سبعة 
مليارات ي����ورو في الفترة ما بني 
عامي 2010 و2012 مع قيام االحتاد 
بتقدمي نحو ثلث هذا املبلغ ويأتي 

الى عام 2012 في قمة للكومنولث 
عقدت مؤخرا في الكاريبي.

وقال براون »اسهامنا سيكون 
1.5 مليار جنيه استرليني على االقل 

على مدى ثالث سنوات«.
وقدمت فرنس����ا عل����ى الفور 
عرضا مماث����ال لعرض بريطانيا. 
ومع تعهد املانيا � اكبر مس����اهمة 
باموال في االحتاد االوروبي � فإن 
االحتاد االوروبي امامه فرصة جيدة 
اآلن للوصول الى الرقم الذي كان 
مستهدفا وهو ستة مليارات يورو 

الباقي من الواليات املتحدة واليابان 
والدول الغنية االخرى.

وجاء في مسودة البيان اخلتامي 
للقمة ان االحتاد االوروبي »واثق 
من التوصل الى اس����هامات تبلغ 
قيمتها نحو سبعة مليارات يورو«. 
ومع ذلك، فان البيان اخلتامي لم 
يحدد رقما بشأن اجمالي اسهامات 

االحتاد االوروبي.
وس����يأتي اي متوي����ل فوري 
باالضافة الى مساعدات متوسطة 
املدى تقدر قيمتها في املنطقة بعدة 

على االقل. وقال براون »اننا نعتقد 
ان اوروبا ستكون قادرة على ان 
انها س����وف تدفع  الي����وم  تظهر 
حصتها«. ووافق اكثر من نصف 
الدول االعضاء في االحتاد االوروبي 
البالغ عددها 27 دولة على تقدمي 
اسهامات اختيارية للبدء بسرعة في 
انشاء صندوق ملدة ثالث سنوات 
يهدف الى مساعدة الدول النامية 
على التعامل مع ظاهرة االحتباس 

احلراري.
وقال مس����ؤولون فرنسيون 

مليارات من الدوالرات.
وفي بروكس����ل، ناشد براون 
وساركوزي ايضا زمالءهما بالضغط 
من اجل اجراء تخفيضات كبيرة في 
االنبعاثات ملنع زيادة حرارة االرض 
مبعدل درجتني مئويتني، االمر الذي 
من شأنه ان يشكل خطورة على 

كوكب االرض.
وقال براون »االتفاق العاملي في 
كوبنهاغن يجب ان يكون طموحا 
وشامال وعمليا وملزما قانونا في 

غضون ستة اشهر«.

وقال ساركوزي »فرنسا واململكة 
الى  التوصل  املتحدة ترغبان في 
اتفاق يقضي بخفض االنبعاثات 
بنسبة 30%. اننا نأمل في ان تساند 

كل اوروبا هذا الهدف«.
ومع ذلك، اعترف مستضيف 
القمة، رئيس الوزراء الس����ويدي 
فريدريك راينفلدت، اول من امس 
انه من غير احملتمل التوصل الى 
اتفاق بش����أن خفض االنبعاثات 
بنسبة 30% بسبب معارضة پولندا 

والدول االخرى.

بروكسل � د.ب.أ: تعتزم أوروبا 
تقدمي مساعدات مالية للدول النامية 
تقدر قيمتها ب�� 7.2 مليارات يورو 
على األقل )10.6 مليارات دوالر( 
التخاذ إج����راءات عاجلة حلماية 

املناخ.
هذا ما أعلنه ديبلوماس����يون 
امس في بروكس����ل في ختام قمة 
االحتاد األوروبي، وتفاوض رؤساء 
دول وحكومات االحتاد األوروبي 
خ����الل يوم����ني على حج����م هذه 

املساعدات.
وتقدم هذه املس����اعدات على 
مدار ثالث س����نوات من 2010 إلى 
2012، ومن املقرر أن تعطي إشارة 
قوية لقم����ة املناخ املنعقدة حاليا 

في كوبنهاغن.
من جهة اخ����رى، كثف رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون 
الضغط على نظرائه في االحتاد 
االوروبي من خالل عرض مضاعفة 
اسهام بالده في صندوق مكافحة 

ظاهرة تغير املناخ.
وقال س����اركوزي ان االحتاد 
األوروبي على اس����تعداد لعرض 
تخفيض انبعاثاته من ثاني اكسيد 
الكربون بنسبة 30% بحلول 2020 
اذا ما قدمت الدول األخرى عروض 

مماثلة. 
وفي تصريحات بعد محادثات 
في بروكسل مع الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي وزعماء آخرين 
في االحتاد االوروبي، قال براون 
ان اس����هام بريطانيا في صندوق 

المساعدات تقدم على مدار ثالث سنوات من 2010 إلى 2012

)د.ب.أ( نيكوال ساركوزي وغوردون براون خالل قمة االحتاد األوروبي في كوبنهاغن  

)د.ب.أ( كبرى الشركات النفطية تتسابق للحصول على عقود في العراق  

شركات تصنيع األلعاب الصينية تسابق الزمن 
لتلبية الطلبيات األميركية قبل أعياد الميالد

 »شل« و»بتروناس« تفوزان
بعقد لتطوير حقل نفطي في العراق

بعد انكماشه بسبب تباطؤ العقارات

اقتصاد دبي سينمو 
بمعدل من 2  إلى 3٪ في 2010 »إيرباص« تجري أول رحلة تجريبية

 لطائرة نقل حربية من إنتاجها

المبيعات قفزت %19.1

زيادة حادة في مبيعات »فولكس واجن« في نوفمبر 
هونغ كونغ � د.ب.أ: أعلنت جمعية مصنعي 
األلعاب في هونغ كونغ امس زيادة الطلب على 
األلعاب من جانب املستهلكني في الواليات املتحدة 

مع اقتراب موسم أعياد امليالد.
وقال يونغ تشي كونغ نائب رئيس اجلمعية 
ان بائعي التجزئة الذين كانوا يشعرون بالقلق 
من الركود خفضوا الطلبيات في وقت سابق من 
العام احلالي ما أس���فر عن اختفاء املخزون من 

املواد الرئيسية قبل أعياد امليالد.

وأض���اف أن جتار التجزئ���ة يحاولون اآلن 
بشدة التزود بالسلع ثانية ويالحقون املصنعني 
للحصول على مواعيد أسرع لتسلم طلبياتهم.

ومتلك ش���ركات هونغ كونغ غالبية مصانع 
األلعاب في الص���ني التي توفر حوالي 90% من 
األلعاب للواليات املتحدة. وفي الوقت الذي تأثرت 
فيه الصناعة بالركود االقتصادي، أدى تطبيق 
شروط سالمة قاسية وسحب منتجات من األسواق 

إلى إغالق املئات من مصانع األلعاب.

لندن � يو.بي.آي: حصلت شركة النفط البريطانية 
)شل( ونظيرتها املاليزية )بتروناس( على عقد مشترك 
لتطوير حقل مجنون النفط����ي العمالق في جنوب 
العراق بعد منافس����ة حامية مع »توتال« الفرنسية 
وشركة النفط الوطنية الصينية. وقالت هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( امس إن 44 شركة نفطية 
عاملية قدمت عطاءات لتطوير عش����رة حقول نفطية 
في العراق في م����زاد مناقصات هو الثاني من نوعه 

منذ الغزو عام 2003.
ويحت����وي حقل مجنون على 13 مليار برميل من 
االحتياطات النفطية لكن انتاجه احلالي ال يتجاوز 46 

ألف برميل من النفط يوميا وتعهدت »شل« و»بتروناس« 
برفع انتاجه وصوال إلى مليون و800 ألف برميل نفط 
في اليوم وبس����عر خدمة يصل إلى دوالر و39 سنتا 
للبرميل الواحد. وحصل كونسورتيوم تقوده شركة 
النفط الوطنية الصينية ويضم ش����ركتي بتروناس 
املاليزية وتوتال الفرنس����ية على عقد لتطوير حقل 
احللفاية النفطي في جنوب العراق والذي يحتوي على 

احتياطات قدرت بنحو 1.4مليار برميل من النفط.
وسيقوم الكونسورتيوم برفع انتاج حقل احللفاية 
إلى 535 ألف برميل نفط في اليوم وبسعر خدمة مقداره 

دوالر و40 سنتا عن كل برميل نفط يستخرجه.

النفط يرتفع مقتربًا 
من 71 دوالرًا للبرميل 

س��نغافورة � رويترز: ارتفعت أس��عار النفط امس مدعومة بقوة 
النمو الصناعي في الصني بعد تراجعها لسبع جلسات على التوالي في 
اليوم السابق بسبب مخاوف من زيادة في اإلمدادات العاملية لتنخفض 

ألقل من 70 دوالرا ألول مرة في شهرين.
وتدّعم س��عر النفط بعض الشيء من إش��ارات على أن االقتصاد 
األميركي يس��ير بخطى مطردة على طري��ق النمو رغم بقاء الدوالر 
قويا، وارتفعت العقود اآلجلة للخام األميركي اخلفيف 23 س��نتا إلى 
70.77 دوالرا للبرميل بعد أن المس أقل مستوى خالل اجللسة عند 
69.81 دوالرا أمس اخلميس. وعلى مدى االيام السابعة املاضية هبط 
النف��ط ثمانية دوالرات أو حوالي 10% وهي أكبر خس��ائر منذ يوليو، 
وارتفع مزيج برنت خام القياس األوروبي 25 سنتا إلى 72.11 دوالرا 

للبرميل.
وقال بعض احملللني إن التراجع احلاد في األس��عار يعكس تنامي 
التش��اؤم حيال االنتعاش احملتمل لكن آخرين أشاروا إلى دعم تلقته 

األسعار من آسيا.
وقال سوميش��و سانو املدير العام لدى ريسيرش اند اس.سي.ام 
سيكوريتيز في طوكيو »الس��وق احلالي يسوده التشاؤم على نحو 
كبير. العوامل األساس��ية ليس��ت جيدة في الواليات املتحدة لكن في 
الصني وآسيا ليست سيئة للغاية بفضل الطلب الصناعي في املنطقة«، 
وتوقع أن تتراوح األس��عار بني 65 و80 دوالرا انخفاضا من النطاق 

السابق بني 75 و80 دوالرا.

لندن � رويترز: قال���ت وكالة الطاقة 
الدولية امس إن منو الطلب العاملي على 
النفط سيتسارع العام املقبل مع انتعاش 
الدول الصناعي���ة والنامية من التراجع 

االقتصادي.
وقالت الوكالة التي تقدم النصح لثماني 
وعشرين دولة صناعية إن الطلب العاملي 
على النفط سيزيد بنحو 1.5 مليون برميل 
يوميا أي بنسبة 1.7% في عام 2010 إلى 
86.3 مليون برميل يوميا ومن املتوقع أن 

يرتفع كذلك معدل منو الطلب.
ورفعت الوكالة في تقريرها الشهري 
عن س���وق النفط توقعاتها لنمو الطلب 
لديها على النفط في عام 2010 باملقارنة 
بعام 2009 مبقدار 120 الف برميل يوميا 
قائلة إن زيادة استهالك الوقود تقودها 
اقتصادات العالم النامي وكذلك الطلب في 

الدول األكثر غنى.
وقال ديڤيد فايف رئيس قسم صناعة 
النفط واالس���واق بالوكالة »الطلب على 
النفط يبدو أقوى بعض الشيء«. واضاف 
»بالنظر إلى عام 2010 يبدو ذلك تعديال 

في اجتاه صعودي«.
وتتعارض توقعات الوكالة مع توقعات 
إدارة معلومات الطاقة األميركية الصادرة 
هذا األس���بوع والتي خفضت توقعاتها 
للطلب العاملي عل���ى النفط العام املقبل 
مشيرة إلى انتعاش ضعيف لدى مستهلكني 

رئيسيني مثل الواليات املتحدة.

وقالت اإلدارة إن الطلب العاملي على 
النفط في العام املقبل سيبلغ 85.22 مليون 
برميل يوميا بانخفاض 1.11 مليون برميل 

يوميا عن توقعات الوكالة.
وأضافت الوكالة ان إمدادات النفط من 
الدول غير األعضاء في أوپيك من املتوقع 
ان تزيد مبقدار 125 الف برميل يوميا هذا 
العام نتيجة لزيادة إنتاج روسيا خاصة 

من سوائل الغاز.
لكن الوكالة قالت إن اإلنتاج من خارج 
أوپيك من املتوقع أن ينخفض العام القادم 
بنحو 265 الف برمي���ل يوميا إلى 51.6 
ملي���ون برميل يوميا مع تراجع إمدادات 
أميركا الشمالية، وقالت الوكالة إن إنتاج 
أوپيك ارتفع قلي���ال في نوفمبر مدعوما 
بزيادة كبيرة في انتاج نيجيريا وبلغ إنتاج 

املنظمة اآلن أعلى مستوياته في عام.
وضخت الدول اإلحدى عشرة األعضاء 
امللتزمة بأهداف اإلنتاج - جميع األعضاء 
باستثناء العراق - 90 الف برميل يوميا 
إضافي���ة في نوفمبر مما أدى إلى تراجع 
االلتزام باملستويات املستهدفة إلى نحو 

58% من 60% في أكتوبر.
وقالت الوكال���ة إن الطلب على نفط 
أوپيك س���يزيد بنح���و 500 الف برميل 
يوميا العام املقب���ل إلى نحو 29 مليون 
برميل يوميا لك���ن ارتفاع الطلب ميكن 
مقابلته بالسحب من املخزونات التي بلغت 

مستويات تاريخية في االرتفاع. 

دبي � رويت���رز: قال مدير عام دائرة التنمية 
االقتصادية س���امي القمزي إن اقتصاد دبي من 
املتوقع ان ينمو ب���ني 2 و3% في عام 2010 بعد 
انكماشه مبعدل 2% هذا العام بسبب تباطؤ قطاع 

العقارات واإلنشاءات.
ونقلت صحيفتا االحتاد واخلليج عن القمزي 
قوله للتلفزيون احلكومي إن االقتصاد انكمش 

بنسبة 1.47% في النصف األول من 2009.
وأضاف ان التراجع هذا العام سيعوض بدرجة 
كبيرة بنمو بنسبة 9.1% في القطاع املالي وبنسبة 

5.9% في قطاع الصناعات االستهالكية.
وأثارت دبي التي شهدت سنوات من االزدهار 
الكبير املدفوع بقطاع العقارات حتى عام 2008 
القلق في األسواق العاملية يوم 25 نوفمبر عندما 
طلبت جتميد سداد مليارات الدوالرات من الديون 

املس���تحقة على مجموعة دبي العاملية اململوكة 
لإلمارة.

وأثارت املسألة القلق حول اقتصاد دبي املركز 
املالي والتجاري في املنطقة.

وأظهر مسح لرويترز قبل االعالن عن مشكلة 
ديون دبي توقعات بنمو اقتصاد دولة االمارات 
العربية املتحدة 2.9% العام املقبل بعد انكماشه 
1.1% في 2009 مقارنة بنمو بنحو 8% في املتوسط 

في السنوات الثالث املاضية.
ونقل عن القمزي قوله إن اقتصاد دبي رمبا 

يشهد منوا مبا يصل إلى 5% في 2011.
وفي وقت سابق من الشهر قال مسؤول كبير 
في صندوق النقد الدولي إن الصندوق قد يعدل 
توقعاته لنمو الناجت احمللي االجمالي لالمارات 

»بأقل كثيرا« من 3% التي توقعها في أكتوبر.

قامت طائرة النقل العسكرية االوروبية اجلديدة 
ايرباص )ايه 400 ام( بأولى رحالتها التجريبية فيما 
استأنف مش����ترون محادثات حول كيفية استمرار 
املش����روع الذي ابتلي بتأجي����الت وتبلغ تكلفته 20 

مليون يورو 29.5 مليار دوالر.
وكانت سبع دول اوروبية من اعضاء حلف شمال 
االطلسي قد فوضت بانتاج الطائرة )اية 400 ام( لدعم 
العمليات القتالية في املناطق الوعرة مثل افغانستان 

او املساعدة في عمليات االغاثة االنسانية.
لكن جتاوز التكاليف مبا يقدر بخمس����ة مليارات 
يورو احاط اكبر مشروع دفاعي في اوروبا بالشكوك 

مما اضطر »ايرباص« للتفاوض مع املشترين حول 
من سيدفع فاتورة التأجيالت.

وباعت »ايرباص« 180 طائرة لبريطانيا وفرنسا 
وأملانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا. وهناك اربع 
طائرات اخ����رى ملاليزيا لكن جن����وب افريقيا ألغت 

طلبا.
وقال مسؤولون ان تسوية مقترحة يؤيدها عدد 
من املشترين قد تترجم جزءا على االقل من التكلفة 
االضافية الى زيادة في س����عر الطائرة الواحدة من 
خالل الس����ماح ل� »ايرباص« بتس����ليم عدد اقل من 

الطائرات.

هيئة الرقابة المالية بمصر توافق 
على عرض لشراء »موبينيل«

اليابان تتوقع زيادة فرص العمل 
بالقطاع الخاص في 2010

وافقت الهيئ����ة العامة للرقابة املالية ف����ي مصر على عرض من 
وحدة تابعة لش����ركة فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة املصرية 
خلدمات التليفون احملمول )موبينيل(. وقالت الهيئة ان شركة »أوراجن 
بارتيسيباشينز« اململوكة بالكامل ملجموعة فرانس تيليكوم »تقدمت 
بعرض ش����راء إجباري لشراء نس����بة حتى 100% من اسهم الشركة 
املصرية خلدمات التليفون احملمول«. وكانت »فرانس تليكوم« قدمت 3 
عروض لشراء حصة األقلية في »موبينيل« لكن الهيئة العامة رفضتها. 
وجاءت تلك العروض بعد حكم محكمة حتكيم في ابريل قال انه يجب 
على »أوراس����كوم« ان تبيع حصتها في الش����ركة القابضة املشتركة 
للش����ركة الفرنسية مقابل نحو 273 جنيها مصريا للسهم. وأضافت 
الهيئة قولها ان الوحدة التابعة ل� »فرانس تليكوم« عرضت س����عرا 
245 جنيها مصريا للسهم من اسهم »موبينيل« التي كانت محل نزاع 
بني املساهمني الرئيسيني فيها وهما »فرانس تليكوم« و»أوراسكوم 
تليكوم«. وأكدت »فرانس تليكوم« ان عرضها حظي مبوافقة الهيئة 
العامة للرقابة املالية املصرية وقالت ان هذا كان الشرط الوحيد التي 

قالت السلطات املصرية انه حال دون تنفيذ حكم التحكيم.

طوكيو � أ.ش.أ: توقعت احلكومة اليابانية ان يوفر القطاع اخلاص 
300 أل����ف وظيفة خالل العام املقبل. ونقلت هيئة اإلذاعة اليابانية 
عن يون جوجن � وون رئيس مكتب السياس����ة االقتصادية بوزارة 
املالية أمس قوله ان سوق فرص العمل سيتحسن خالل العام املقبل 
وان نحو 300 ألف وظيفة جديدة ستتوافر في ذلك الوقت وخاصة 
ف����ي القطاع اخلاص. وأضاف انه على الرغم من ان احلكومة قدرت 
االستغناء عن 150 ألف وظيفة خالل العام احلالي، إال ان ما مت فقده لم 
يزد على 70 ألف وظيفة فقط. ومن ناحية أخرى، أظهر مسح حكومي 
امس ان ثقة املستهلكني اليابانيني تراجعت في نوفمبر للمرة االولى 
في عام تقريبا بسبب مخاوف بشأن الوظائف والدخول. وانخفض 
مؤثر ثقة املستهلك � الذي يقيس آراء األسر اليابانية بشأن الدخول 

والوظائف � إلى 39.5 في نوفمبر من 40.5 في أكتوبر.

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط يتسارع العام المقبل 
بنسبة 1.7% ليصل إلى 86.3 مليون برميل يوميًا

برلني � د.ب.أ: س����جلت ش����ركة فولكس 
واجن إيه.جي أكبر شركة سيارات أوروبية 
امس أكبر زيادة ف����ي مبيعاتها العاملية من 
السيارات هذا العام في نوفمبر حيث قفزت 
املبيعات بنسبة 19.1% مقارنة بنفس الشهر 

في عام 2008.
وسلمت الشركة 531 ألف سيارة في نوفمبر 
املاضي متخطية بذلك معدالت التحسن املطرد 

في املبيعات في االشهر االخيرة.
 وخالل الفترة ما بني يناير ونوفمبر جرى 
تسليم 5.85 ماليني مركبة فولكس واجن في 
مختلف أنحاء العالم مما مثل زيادة نسبتها 
2% مقارنة باالش����هر االحد عشر االولى من 

عام 2008.
يذكر ان األزمة االقتصادية قد اثرت على 

صناعة السيارات في العالم.


