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باراك أوباما

أكد أنه لم يترشح لمساعدة حفنه من القطط السمينة 

أوباما يجدد هجومه على مكافآت المصرفيين على حساب دافعي الضرائب
املالية العاملية عام 2008.

ومينح القرار املنظمني سلطة 
تفكيك اي شركات مالية عمالقة 
ويح���دد طريقة منهجية حللها 
في حال انهيارها مبا يضمن ان 
يتحمل املساهمون والدائنون، 
الضرائ���ب  دافع���و  ولي���س 

واخلسائر.
 كما يعزز القانون سلطات 
جهاز رقابة البورصة االميركية 
لكي يحمي املستثمرين من خالل 
رص���د املخالف���ات، مثل عملية 
االخت���الس على نطاق واس���ع 
التي قام بها رجل االعمال برنارد 
مادوف ال���ذي اعتقل قبل عام. 
ويتوقع ان يتم رفع القانون الى 
مجلس الش���يوخ االميركي في 
2010 حيث س���يواجه معارضة 
شديدة من القطاع املالي وحلفائه 
اجلمهوريني، الذين لم يصوت اي 

منهم لصالح املشروع.

االميركي من����ذ عقود وانتم من 
تسبب في املشكلة«.

وقال »هذه هي نفس البنوك 
التي استفادت من املساعدات التي 
جاءت من اموال دافعي الضرائب 
والتي حتارب بكل ما اوتيت من 
قوة مع جماعات الضغط التابعة 
لها )...( ف���ي الكونغرس ضد 

فرض الضوابط املالية«.
النواب  وقد وافق مجل���س 
االميركي اجلمعة املاضية على 
مشروع قانون »إلصالح وول 
ستريت« في اكبر عملية اعادة 
هيكلة للنظام املالي االميركي منذ 
الكساد الكبير في الثالثينيات. 
واقر املشروع مبوافقة 223 نائبا 
ومعارضة مائتني ونائبني وهو 
يقع في 1300 صفحة ويحتوي 
على مجموعة م���ن االجراءات 
اوباما  التي وضعه���ا حلف���اء 
الدميوقراطيون ملواجهة االزمة 

من اج����ل التهرب من الضوابط 
احلكومية التي ترعى املكافآت. 
واضاف »هم مازالوا يتساءلون 
ملاذا الناس غاضبة من املصارف، 
حسنا لنرى: انتم حتصلون على 
مكافآت من 10 الى 20 مليون دوالر 
بعد اسوأ عام مر على االقتصاد 

10 %، ووسط انكماش ساهمت 
فيه جتاوزات املؤسسات املالية، 
اعرب اوباما عن احباطه، وقال 
»ما يثي���ر عجبي هو ان الناس 
في وول ستريت لم يستوعبوا 

االمر بعد«.
 وبحسب الكثير من اخلبراء 
فان الرواتب واملكافآت املجزية 
التي متنحها املؤسسات املالية في 
وول ستريت كانت من االسباب 
التشجيع على  الرئيس���ية في 
االقدام على مغامرات استثمارية 
مبالغ فيها، ادت اضافة الى ازمة 
الرهن العقاري الى حدوث ازمة 
مالية دولي���ة، ودفعت القطاع 
املالي االميركي الى حافة االنهيار 

قبل عام.
وقال اوباما انه يعتقد ان بعض 
البنوك اعادت بعض االموال التي 
له����ا احلكومة ملنعها  اقرضتها 
من االنهيار خالل االزمة املالية، 

واش���نطن � ا.ف.پ: انتق���د 
اوباما  الرئيس األميركي باراك 
من اسماهم ب� »القطط السمينة« 
الذين يحصل���ون على مكافآت 
مصرفية كبيرة، معربا عن غضبه 
من اعتزام املصارف التي انقذتها 
احلكومة بأموال دافعي الضرائب 
منح مكافآت ضخمة ملوظفيها 
بينما يعاني االميركيون من الفقر 

والبطالة.
وق���ال اوباما خ���الل مقابلة 
مع شبكة »سي بي اس« ضمن 
برنامجه���ا »س���تون دقيق���ة« 
ستبث مساء االحد، »لم اترشح 
)للرئاس���ة( كي اس���اعد حفنة 
من القطط الس���مينة في وول 
ستريت«. و»القطط السمينة« 
هو تعبير ساخر يستخدم في 
االوس���اط املالية لوصف كبار 

املصرفيني واملتعاملني.
 ومع ارتفاع البطالة الى معدل 

رفض مساهمو دراجون أويل عرضا قيمته 1.9 مليار 
دوالر من شركة البترول االماراتية الوطنية )اينوك( 
التي تس���يطر عليها حكومة دبي لشراء ال� 48% من 
دراجون التي ال متلكها بالفعل. وقالت دراجون، التي 
يتركز نشاطها في تركمانستان، ان مستثمرين ميلكون 
51% من األسهم رفضوا العرض البالغة قيمته 455 بنسا 
للسهم والذي أوصت به جلنة من املديرين املستقلني. 
في هذا الس���ياق، قال رئيس اللجنة املستقلة نيجل 
ميكو ان دراجون لم تعثر على أصول ذات قيمة جيدة 

لالستحواذ عليها رغم جهودها في هذا االجتاه.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبداجلليل اخلليفة 
ان دراجون تعمل على ابرام عقد مبيعات لكنها تواصل 
في الوقت احلالي حرق الغاز الذي ينتج مصاحبا للنفط. 
وكانت دراجون قالت في يونيو انها تلقت عرضا من 
اينوك بشأن استحواذ كامل، وفي الشهر املاضي وافق 
املديرون املستقلون على العرض الذي وصفه محللون 

بأنه اقل ما ميكن ان ينال القبول.
وغالبا ما يؤي���د املس���اهمون االدارة او عمليات 
االستحواذ املوصى بها، السيما عندما تأخذ صناديق 

حتوط حصصا كبيرة من اسهم الشركة.

مستثمرو »دراجون أويل« يرفضون عرض »إينوك« اإلماراتية

باريس: توقعت وكالة الطاقة 
الدولي���ة امس ارتف���اع الطلب 
العاملي على النفط العام املقبل 
وخاصة لدى دول الشرق االوسط 

وآسيا.
وذكرت الوكالة في تقريرها 
النفط  الشهري ان الطلب على 
خالل العام املقبل قد يبلغ 86.3 
مليون برميل يوميا اي بارتفاع 
ب� 1.7 مليون برميل يوميا عن 

العام احلالي.

وأرجعت ارتفاع الطلب خالل 
العام املقبل الى املؤشرات االولية 
في دول الشرق االوسط وآسيا 
وخاصة الهن���د والصني اللتني 
اس���تفاد اقتصادهما من خطط 
االنع���اش احلكومية، وتوقعت 
الوكالة أن يبلغ س���عر برميل 
النف���ط 76 دوالرا بحلول عام 
2014 بأس���عار الصرف الثابتة 
مقابل 60 دوالرا كانت متوقعة 

حتى اآلن.

قال وزير النفط العراقي حسني الشهرستاني إن طاقة إنتاج النفط 
العراقية ستصل الى 12 مليون برميل يوميا في غضون 6 سنوات.

وأوضح الشهرستاني ان االنتاج املتوقع من جولة ترسية العطاءات 
الثانية التي عقدت يومي اجلمعة والسبت يبلغ 4.765 ماليني برميل 

يوميا.
وأض���اف ان من املتوقع ان حتقق ش���ركات النفط العاملية التي 
فازت بعقود في جولة ترسية عطاءات احلقول العراقية ربحا قدره 
68 سنتا للبرميل. وفازت مجموعة تقودها رويال داتش شل بعقد 
حلقل مجنون النفطي العمالق مع هدف للوصول بانتاج احلقل الى 

1.8 مليون برميل يوميا.
وقد فاز عرض قدمته سي.ان.بي.سي الصينية وتوتال الفرنسية 
بحقل احللفاية املستهدف ان يبلغ انتاجه 535 ألف برميل يوميا، كما 
فازت كل من بتروناس املاليزية وجابكس اليابانية بعقد تطوير حقل 

نقط غراف وذلك في جولة ترس���ية العطاءات الثانية منذ االحتالل 
الذي قادته الواليات املتحدة عام 2003.

وفازت مجموعة شركات طاقة عاملية بقيادة جازبروم الروسية 
بعقد لتطوير حقل نفط بدرة العراقي.

وقال مسؤول بش���ركة النفط الوطنية األنغولية سوناجنول ان 
الشركة ستستثمر ملياري دوالر في حقل نفط القيارة العراقي بعد 

فوزها بعقد تطويره.
وقال باولين���و جيرونيمو مدير التنقيب لدى س���وناجنول ان 
الشركة تعتزم تعزيز انتاج احلقل الواقع في شمال العراق الى 120 

ألف برميل يوميا من صفر حاليا.
وفازت ايضا ش���ركة لوك اويل الروسية وشريكتها شتات أويل 
النرويجية بعقد تطوير املرحلة الثانية من حقل غرب القرنة النفطي 

العمالق.

الشهرستاني:  12 مليون برميل إنتاج العراق اليومي خالل 6 سنوات

33.4% عام 2008 و67% مساهمة 
القطاعات غير النفطية، مثمنا 
التنويع االقتصادي  سياسة 
الدولة والتي  انتهجتها  التي 
ساهمت في التقليل من االعتماد 

على النفط بصورة الفتة.
 وأب���دى رغبة ب���الده في 
تعزيز أطر التعاون املشترك 
مع دول االحتاد األوروبي في 
مختلف املج���االت الصناعية 
وحتديدا الصناعات الصغيرة 
واملتوس���طة والصناع���ات 

التحويلية والكيميائية.
 وفيما يتعلق بالتجارة غير 
النفطية ب���ني اإلمارات ودول 
االحتاد األوروبي، أوضح وزير 
االقتصاد اإلماراتي أن معدالت 
التبادل التجاري حققت منوا 
الفت���ا حيث ارتفعت من 17.5 
مليار دوالر عام 2004 إلى 43.2 
مليار دوالر عام 2008 مبعدل 

منو سنوي بلغ %25.3.
إل���ى أن حج���م   ولف���ت 
االس���تثمارات املباش���رة من 
إلى  دول االحت���اد األوروبي 
اإلمارات ش���هد تدفق���ا كبيرا 
حيث بلغت نس���بة مساهمة 
هذه االس���تثمارات إلجمالي 
االس���تثمارات االجنبي���ة في 

الدول��ة 20% عام 2007.

وحتظى بثقة كبرى االقتصادات 
العاملية.

مس���اهمة  أن  وأض���اف 
القطاعات النفطية في الناجت 
احمللي االجمالي للدولة بلغت 

وأشار إلى أن جناح التجربة 
االحتادية لإلمارات ساهم في 
بناء دولة منوذجية وحضارية 
تتمتع مبكان���ة متميزة على 
الصعيدين اإلقليمي والعاملي 

أبوظب���ي � رويت���رز: قال 
مصرف اإلمارات املركزي أمس، 
إن���ه يعتزم بناء وحدة لطبع 

العملة في أبوظبي.
وقال البنك ف���ي بيان إنه 
س���يكون باإلمكان توس���عة 
املجمع لتنفي���ذ طلبيات من 
بلدان باملنطقة. لكنه لم يقدم 
تفاصيل بشأن التكلفة أو متى 
العملة  ستدخل منشأة طبع 

اخلدمة.
وأبلغ متحدث باسم البنك 
أن العملة اإلماراتية تطبع في 
اخلارج حاليا، وذلك في بلدان 

مثل بريطانيا وفرنسا.
من جهة أخرى، أكد وزير 
االقتصاد اإلماراتي سلطان بن 
سعيد املنصوري أن اقتصاد 
دولة اإلم���ارات أثبت جدارته 
في جتاوز مختلف التحديات 
االقتصادية التي عصفت بدول 
العال���م جراء األزم���ة املالية 
العاملية وذلك نتيجة لسياسات 
التنويع االقتصادي احلكيمة 
التي انتهجتها قيادة الدولة ما 

عزز متانته وصالبته.
واس���تعرض املنصوري 
� خالل لقائه وس���فراء دول 
االحت���اد األوروب���ي � حزمة 
من االجن���ازات والنجاحات 
التي حققها اقتصاد  النوعية 
اإلمارات على مختلف األصعدة 

واملستويات.
إلى  وأش���ار املنص���وري 
مع���دالت النم���و االقتصادي 
لالمارات منذ عام 2007 التي 
بلغت 6.2% و7.4% عام 2008. 
وتوقع أن ينمو االقتصاد بنسبة 
1.3% عام 2009 و3.2% في 2010، 
مشيرا إلى أن معدالت النمو عام 
2008 ال ميكن اعتبارها معيارا 
أساسيا للمقارنة كونها شهدت 
كثيرا من مع���دالت التضخم 
والطف���رات االقتصادي���ة في 

مختلف القطاعات.
النمو   وأوضح أن عملية 
االقتصادي ستش���هد ارتفاعا 
تدريجيا ف���ي املرحلة املقبلة 
إلى أن تصل إلى مرحلة النمو 
الس���ريع وذلك بع���د جتاوز 
تداعيات األزمة املالية العاملية. 

»المركزي اإلماراتي« يبني وحدة لطبع العملة

اإلمارات: اقتصادنا أثبت قدرته على تجاوز كل التحديات

المنصوري: 1.3% نمو اقتصاد 
اإلمارات المتوقع العام الحالي

قال وزير االقتصاد س��لطان بن سعيد املنصوري انه من 
املتوقع منو اقتصاد البالد بنسبة 1.3% خالل 2009 و3.2% خالل 
2010. وتوقع الوزير وفقا ملا نشرته وكالة األنباء االماراتية ان 
يتراج��ع التضخم الى 2% بنهاية 2009 بعد انخفاضه الى %2.5 
خالل االش��هر الثمانية األولى من العام. واضاف ان االقتصاد 
الوطني اثبت قدرته على جتاوز مختلف التحديات االقتصادية 
التي عصفت بدول العالم من جراء االزمة املالية العاملية. وشهد 
التضخم وهو مصدر قلق رئيس��ي في املنطق��ة تراجعا حادا 
في االمارات ثالث اكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وفي العام 

املاضي بلغ التضخم ذروته عندما سجل %12.3.
وف��ي س��ياق متص��ل، توق��ع مدير ع��ام دائ��رة التنمية 
االقتصادية س��امي القمزي ان ينمو اقتصاد دبي بني 2% و%3 
هذا العام بس��بب تباطؤ قطاع العقارات واالنش��اءات. ودفعت 
االزم��ة االقتصادي��ة العاملي��ة اكب��ر اقتصادي��ني خليجيني � 
الس��عودية واالمارات العربية املتح��دة � الى التباطؤ هذا العام 
لكن االنفاق احلكومي املرتفع وحتسن اسعار النفط يساعدان 

اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على النهوض مجددا.

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي 
على النفط إلى 86.3 مليون برميل يومياً في 2010

                   )أ.پ(الشرطة تقاوم تدافع أالف املتظاهرين في كوبنهاغن مظاهرة االستراليني من أجل إنقاذ األرض                  )أ.ف.پ(

كانبيرا � أ.ش.أ: استهل االستراليون امس أولى املظاهرات 
العاملي����ة التى تهدف إلى الضغط على القادة املجتمعني في 
قمة األمم املتحدة للمناخ فى العاصمة الدمناركية كوبنهاغن 
حيث تظاهر قرابة ال� 50 الفا من أجل إنقاذ كوكب األرض من 
تداعيات التغيرات املناخية. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بى بى سى( امس أن آالفا من األشخاص خرجوا إلى الشوارع 
في ملبورن وسيدنى ومدن استرالية أخرى رافعني ومرددين 
شعارات حتذر من التداعيات اخلطيرة لظاهرة االحتباس 
احلرارى، كما جتمهر اآلالف من املتظاهرين أمام مبنى البرملان 
االسترالى في العاصمة كانبيرا. وشهدت هونغ كونغ والفلبني 

والعاصمة اإلندونيسية جاكرتا مظاهرات مماثلة. 
وفي كوبنهاغن تظاهر العشرات من النشطاء في ميدان 
»نيتورف« بالعاصمة الدمناركية )كوبنهاغن( وذلك اثناء 
انعقاد مؤمتر كوبنهاغن بش����أن ظاهرة التغيرات املناخية 
هناك. وحاول املتظاهرون مقاطعة االجتماع لبعض اعضاء 
املؤمتر الذي بدأ يوم االثنني املاضي ومن املقرر ان يستمر 
حتى 18 اجلاري ويهدف الى االتفاق على بديل عن بروتوكول 
كيوتو، املعاهدة األولى حول املناخ التي ينتهي العمل بها 
نهاية 2012. ويهدف االجتماع ايضا الى اعتماد مس����اعدات 
مالية ملساعدة الدول النامية على مواجهة التأثيرات الكارثية 

للتغي����رات املناخية كالفيضان����ات واجلفاف وغيرهما من 
الظواهر. ويعول س����كان العالم اهمية كبيرة على املؤمتر 
وخاصة املهتمني بنظافة هذا الكوكب وخلوه من امللوثات، على 
امل ان يقدم خطوات عملية ملموسة. وقد قطع املتظاهرون 
مس����افة أربعة أميال قبل أن يصلوا إل����ى مقر قمة املناخ. 
وتوقع منظمو املسيرة أن يتراوح عدد املشاركني بها ما بني 
60 ألفا و 80 ألف شخص جاءوا من مختلف أنحاء العالم، 
أمال في إنقاذ مستقبل العالم. كانت السلطات في الدمنارك 
قد اعتقلت أكثر من 50 ناش����طا عق����ب مظاهرة أصغر مت 

تنظيمها اجلمعة.

العشرات من النشطاء يتظاهرون في كوبنهاغن بسبب التغيرات المناخية

50 ألف متظاهر في أستراليا يطالبون باتفاق ُملزم في قمة المناخ


