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المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني
يوصي بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات 

بتنظيم مشترك بني األمانة العامة لهيئة التقييس 
لدول مجلس التع����اون ووزارة الصناعة والتجارة 
مبملكة البحرين والهيئة الدولية للتقييس الكهروتقني 
IEC، والبرنامج الدولي للتحقق من مطابقة السلع 
واملعدات الكهربائية وااللكترونية IECEE عقد املؤمتر 
اخلليجي الدولي للتقييس الكهروتقني والذي اقيم 
في مدين����ة املنامة مبملكة البحري����ن خالل الفترة 
7-8 ديس����مبر 2009. وش����ارك في املؤمتر عدد من 
املختصني من اجلهات ذات العالقة في دول مجلس 
التعاون )أجهزة التقييس الوطنية، ووزارات التجارة 
والصناعة، ووزارات األشغال، ووزارات البيئة، وأجهزة 
الدفاع املدني وأمان����ات وبلديات املناطق وعدد من 
الشركات واملختبرات اخلاصة..(، وقدمت خالل هذا 
املؤمتر مجموعة من األوراق والعروض التقدميية 

حول محاور املؤمتر الرئيسية.
وأعد األوراق العلمية املقدمة عدد من اخلبراء في 
هذه املجاالت بالهيئة الدولية الكهروتقنية والبرنامج 
الدولي للتحقق من مطابقة السلع واملعدات الكهربائية 
وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون وشركة الفنار 
لألنظمة الكهربائية والشركة السعودية للمختبرات 
اخلاصة )مطابقة(، وصاحب استعراض أوراق العمل 
نقاش مستفيض بني املشاركني واحملاضرين، وفي 
نهاية املؤمتر أكد املش����اركون اس����تفادتهم الكبيرة 
من املؤمتر واقترحوا أن تقوم هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون برف����ع مرئياتهم اآلتية إلى جلانها 
العليا املختصة لالطالع مثل أهمية متابعة اجلهود 
اخلليجي����ة في مجال وض����ع ومراجعة املواصفات 
القياسية واللوائح الفنية اخلليجية والتشريعات 
األخرى التي تنظم التصنيع واالس����تيراد لألجهزة 
الكهربائية واإللكترونية وطرق فحصها واختبارها 

استنادا إلى االنظمة الدولية املتعارف عليها، كون دول 
مجلس التعاون أعضاء في منظمة التجارة العاملية. 
باالضافة الى أهمية االستفادة من البرنامج الدولي 
للتحقق من مطابقة األجه����زة واملعدات الكهربائية 
IECEE  عن طريق اشتراك بقية دول مجلس التعاون 
في هذا البرنامج ممثلة بأجهزة التقييس الوطنية 

وأجهزة التحقق من املطابقة.
كما اوصى املؤمتر بأهمية العمل على تعميق أواصر 
التعاون بني اجله����ات الرقابية احلكومية واجلهات 
األكادميية والبحثية وأجهزة التقييس في دول مجلس 
التع����اون وهيئة التقييس ل����دول مجلس التعاون 
ومؤسسات املجتمع املدني، وتبادل املعلومات فيما 
بينها حول املنظومة التشريعية اخلليجية لضبط 
املنتجات خصوصا ما يتعل����ق باألجهزة واملعدات 
الكهربائية، وأهمية تبادل اخلبرات واملعلومات بني 
دول مجل����س التعاون واجلهات الدولية واألجنبية 
واإلقليمية خاصة الهيئة الدولية الكهروتقنية، وكذلك 
مع دول العالم ذات العالقة املباشرة بتصدير األجهزة 
واملعدات الكهربائية واإللكترونية إلى أسواق دول 
املجلس، من خالل قيام هيئة التقييس لدول مجلس 
التعاون وأجهزة التقييس الوطنية في دول املجلس 

بوضع إطار قانوني لهذا النوع من التعاون.
وطالب املؤمتر بإقامة املؤمتر اخلليجي الدولي 
الثاني للتقييس الكهروتقني في إحدى دول مجلس 
التع����اون في عام 2011م، م����ع التأكيد على ضرورة 
استمرار اقامة املؤمتر كل عامني والتركيز في كل مرة 
على بعض التخصصات الكهربائية واإللكترونية.

وضمان التوازن بني احملافظة على رفع معايير 
حماية املس����تهلك بناء على أسس علمية مع جتنب 

التسبب في خسائر اقتصادية. 

»كوبنهاغن« حتتفل بقمة املناخ على طريقتها

جانب من جلسة املؤمتر اخلتامية

تعاود االرتفاع في 2010 إلى %3

توقعات بتراجع معدالت التضخم في الخليج لـ 2% في 2009
من املرجح ان تتراجع معدالت التضخم 
ف���ي دول مجلس التعاون اخلليجي الى 
2% ف���ي العام احلالي بعد ان بلغت تلك 
املعدالت ذروتها في عام 2008 بنحو %11 
مع ترجيحات ان يعاود التضخم اجتاهه 
التصاعدي وصوال الى 3% في العام املقبل، 

حسب تقرير صادر مؤخرا.
وأضاف التقري���ر الصادر عن معهد 
التمويل الدولي )IIF( األميركي، حسبما 
اوردت صح�����يفة »إماري����تس بيزنس«، 
انه م���ن املت���وق���ع ان يت��راجع معدل 
التضخم في االم���ارات العربية املتحدة 
الى 1% بعد ان تخطى حاجز ال� 12% في 

العام املاضي.

وأورد التقرير اسباب تراجع معدالت 
التضخم في املن����طقة اخلليجية عموما، 
واالمارات على وج���ه اخلصوص منها 
الداخلي على اخلدمات  الط���لب  ضعف 
املرتبطة بالسكن  وتصحيح االس���عار 
وتراجع اسعار السلع عامليا، وهي اسباب 
التقرير في تراجع  اسهم���ت ح��س���ب 
معدالت التضخم من نحو 13% في يوليو 

2008 الى 3% في يوليو عام 2009.
واستنادا الى توقعات معهد التمويل 
الدولي، م���ن املنتظر ان يع���اود معدل 
الت��ضخم مس���اره التصاعدي في دول 
مجلس التع���اون اخلليجي ف���ي العام 

املقبل.

لن تؤثر كثيرا في الطلب العاملي 
على النفط كما ان العراق يحتاج 
الى مدة أطول بكثير مما ذكرها 
الى  العراقي حتى يصل  الوزير 

هذا املستوى من االنتاج.
 واكد بودي ان كل من يطرحون 
االستغناء عن الوقود االحفوري 
في كوبنهاغن وغيرها ال يقدمون 
بدائل لهذا الوقود متوقعا ان يظل 
النفط في موقعه كمصدر اساسي 
للطاقة خالل العشرين عاما املقبلة 

على االقل.
 م���ن ناحيته اوضح العضو 
الس���ابق ف���ي املجل���س األعلى 
للبترول موسى معرفي ان الهبوط 
الذي شهدته االسعار خالل الفترة 
املاضية هو مؤقت ولن يستمر 
طويال خصوصا أن اساس���يات 
السوق ترجح حدوث استقرار 

في االسعار.
 وذكر ان االس���عار س���وف 
تظل تدور حول سعر 75 دوالرا 

للبرميل صعودا وهبوطا خالل 
الفت���رة املقبل���ة الن االنتعاش 
االقتصادي اآلخذ في التأكد عامليا 
يدعم هذا التوجه كما ان مستوى 
السعر بني 70 و80 دوالرا للبرميل 
هو مستوى مريح لكل االطراف 

املنتج واملستهلك.
 وتوق���ع معرف���ي أال تتخذ 
املقبل  ف���ي اجتماعها  »أوپيك« 
في 22 اجلاري اي قرار بالزيادة 
او اخلفض في االنتاج، مش���يرا 
ال���ى ان املنظمة في حاجة فقط 
ال���ى ان تؤكد ض���رورة التزام 
اعضائها باحلصص املقررة لهم 

من قبلها.
 من جهة أخرى نفذ ناشطو 
املنظمة البيئي���ة العاملية أمس 
اعتصاما أمام مقر رئاسة احلكومة 
اللبنانية في بيروت مبناس���بة 
الي���وم العاملي للتحرك من أجل 

املناخ.
التحرك عش���ية   وجاء هذا 

الوزراء  توجه رئيس مجل���س 
سعد احلريري إلى قمة كوبنهاغن 
للمن���اخ، وقد عص���ب عدد من 
ناش���طي املنظمة أعينهم داللة 
على املصير املجهول الذي ينتظر 
العالم في حال ع���دم الوصول 
إلى اتفاقي���ة عادلة وملزمة في 

كوبنهاغن.
العاملية   وأوضحت املنظمة 
- ف���ي بيان له���ا - أنها تهدف 
من خالل ه���ذا التحرك إلى حث 
الوف���د اللبنان���ي املش���ارك في 
كوبنهاغن على أن يكون للبنان 
دور فاعل في ه���ذه املفاوضات 
املصيرية وذلك من خالل الضغط 
على ال���دول الصناعية خلفض 
انبعاثاتها بنس���بة 40% بحلول 
عام 2020 مقارنة مع مستويات 

عام 1990.
 وقالت رئيفة مكي املسؤولة 
اإلعالمية في »جرينبيس لبنان« 
العربية الميكنها أن  الدول  »إن 

تتجاه���ل تغير املن���اخ واألثار 
الناجت���ة عنه ف���ي النقص في 
املياه والغذاء وانتش���ار األوبئة 
وتعريض مئات اآلالف من الناس 
للهج���رة أو امل���وت«، وطالبت 
»جرينبيس« احلريري أن يدفع 
الدول العربية في قمة كوبنهاغن 
للمطالبة بتخصيص 140 مليار 
دوالر لل���دول النامية والفقيرة 
ملساعدتها على محاربة آثار تغير 
املناخ ومساعدتها في تبني مصادر 
الطاق���ة املتجددة ف���ي خططها 

اإلمنائية واالقتصادية.
»جرينبي���س«  ونوه���ت   
باخلطوات التي م���ن املقرر أن 
يبدأها لبنان ليك���ون منوذجا 
في اعتم���اد الطاقة املتجددة في 
منطقة الشرق األوسط بعد أن 
أعلنت احلكومة اللبنانية نيتها 
في وضع آلية لتحفيز استخدام 
الطاقة النظيفة واملتجددة بحلول 

عام 2020.

ساويرس: لن نبيع حصة
أوراسكوم في »موبينيل«

زيادة كبيرة في ودائع المصارف 
السورية  لتصل إلى 25.4 مليار دوالر

رويترز: قال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لش����ركة أوراس����كوم 
تليكوم جنيب ساويرس إنه لن يبيع حصة شركته في الشركة املصرية 
خلدمات التلفون احملمول »موبينيل« حتت أي ضغوط. وجاءت تعليقات 
ساويرس بعد أن وافقت الهيئة العامة للرقابة املالية على عرض قدمته 
ش����ركة فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل التي كانت محل نزاع بني 

أكبر اثنني من مساهميها أوراسكوم والشركة الفرنسية.

كون���ا: بعد تراجع الس���عار 
النفط استمر الكثر من اسبوع 
يتوقع املراقبون ان تتحدد هذه 
األس���عار طبقا ملجريات مؤمتر 
املناخ املنعقد في كوبنهاغن وسعر 
الدوالر مقابل العمالت االخرى.

 وطبق���ا ملوق���ع أوپيك على 
االنترنت فقد تراجعت اس���عار 
س���لة خاماتها من النفط خالل 
الفترة من مستوى 77.88 دوالرا 
للبرميل في اول ديسمبر اجلاري 
الى 71.43 دوالرا في يوم اخلميس 
املاضي فاقدة ما يزيد على 8% من 
قيمتها ومبعدل هبوط يصل الى 

دوالر يوميا.
 واوض���ح خب���راء نفطيون 
كويتي���ون ل� »كون���ا« امس ان 
الهبوط الذي شهدته االسعار خالل 
الفترة املاضية كان مؤقتا بسبب 
التأثير النفسي لالخبار املتواترة 
عن رغبة املجتمعني في مؤمتر 
التخلص  املناخ بكوبنهاغن في 
من االنبعاثات الغازية وهو ما قد 
يعني تخفيض استهالك النفط، 
اضافة الى ارتفاع سعر الدوالر 

في االسواق العاملية.
 وق���ال العضو الس���ابق في 
املجلس االعل���ى للبترول خالد 
بودي ل� »كونا« ان الدعاوى التي 
تنطلق في مؤمت���ر كوبنهاغن 
الغازية  لتخفيض االنبعاث���ات 
تعن���ي نظريا على االقل خفض 
الطلب على النفط، مش���يرا الى 
ان الواقع قد يختلف عن ذلك الن 
الطلب سيظل مرتفعا على النفط 

على املدى البعيد.
 واضاف بودي انه ال خوف 
على الطلب على النفط مهما حدث، 
مشيرا الى ان التراجع النسبي 
في الطلب الذي يحدث في اوروبا 
وأميركا تقابله زيادة في الطلب 
في دول آس���يا خصوصا الهند 

والصني.
 واوضح ان اس���عار النفط 
رمبا تأثرت األس���بوع املاضي 
ايضا بالتصريحات التي اطلقها 
وزي���ر النفط العراقي حس���ني 
الشهرستاني والتي قال فيها ان 
قدرة اإلنت���اج النفطي العراقي 
س���تصل الى نح���و 12 مليون 
برميل يوميا خالل س���تة أعوام 
حيث أوح���ت هذه التصريحات 
بإمكانية زي���ادة املعروض في 

السوق مستقبال.
 واضاف ان ه���ذه التأثيرات 
سواء كانت من مؤمتر كوبنهاجن 
او التصريحات العراقية هي مؤقتة 
في النهاية ولن ميتد تأثيرها على 
املدى البعيد الن مقررات كوبنهاغن 

دمشق � د.ب.أ: قالت مصادر مصرفية سورية ان مجموع ودائع 
املصارف العاملة في الس���وق السورية حتى نهاية الربع الثالث من 
العام املالي احلالي تخطى مبلغ 1157 مليار ليرة )25.4 مليار دوالر(، 

مرتفعا بنسبة 12% عن العام املاضي.
وذكر تقرير رسمي صادر عن البنك املركزي السوري ان مجموع 
ودائع املصارف العاملة في السوق السورية حتى نهاية الربع الثالث 
من العام احلالي تخطى مبلغ 1157 مليار ليرة، مرتفعا بنس���بة %12 
وبزيادة قدرها 126 مليار ليرة، مقارنة مبستواها في الفترة نفسها 

من العام املاضي حيث كان مجموع الودائع نحو 1031 مليار ليرة.

منظمة عالمية تطالب القمة باتفاقية عادلة لتالفي المصير المجهول

سعر الدوالر ومؤتمر كوبنهاغن يحددان مستقبل سعر النفط في الفترة المقبلة
»فيجي« وّقعت اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي 

الصين والهند تبحثان سبل
مواجهة التغيرات المناخية

عواصم � وكاالت: بحث رئيس وزراء الصني 
ون جيا باو ونظيره الهندي مامنوهان سينغ 
خالل اتصال هاتفي قضية التغير املناخي وسبل 
مواجهة تداعياتها وإمكانية تبنى موقف مشترك 
وإستراتيجية موحدة باعتبارهما أكبر دولتني 
ناميتني ف����ي العالم خالل مؤمتر األمم املتحدة 

حول املناخ املنعقد حاليا في كوبنهاجن.
وذكرت وكالة أنباء )ش����ينخوا( الصينية 
لصيني أن الزعيمني اتفقا على أن يبقى موقف 
البلدي����ن متقاربا خالل قم����ة كوبنهاغن وأال 
يخضعان للضغوط املتزايدة التي متارس����ها 
الدول املتقدم����ة على بلديهما وكذلك على عدد 
من االقتصادات الصاعدة لبذل مزيد من اجلهد 

بشأن نسب تقليص االنبعاثات.
وكانت الصني )ثاني أكبر ملوث للبيئة( قد 
أعلنت يوم 26 نوفمب����ر املاضي للمرة األولى 
على االطالق هدفا محددا لعام 2020 يتمثل في 
خفض انبعاثاتها من غ����ازات الدفيئة مبقدار 
40 إل����ى 45% مقارنة بعام 2005، بينما أعلنت 
الهند)راب����ع أكبر مل����وث للبيئة( أنها تخطط 
الكربونية بنسبة  لتقليص كثافة االنبعاثات 
تتراوح بني 20 و 25% بحلول عام 2020 مقارنة 

مبستويات عام 2005.
ويأتى ذلك كمبادرة داخلية طوعية من جانب 

البلدين لتأكيد مدى جديتهما بشأن التعاطي مع 
ظاهرة ارتفاع درجة حرارة األرض، وذلك بالرغم 
من إعالنهما عدم قبول أي اتفاق ملزم قانونا 
بشأن خفض االنبعاثات أوآلية دولية للمراقبة 

والتحقق من سياساتهما في هذا الصدد.
ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء اإلثيوبي 
ملس زيناوي إن أفريقيا تسعى جاهدة للتوصل 
التفاقية متوازنة في قمة املناخ املنعقدة بالعاصمة 
الدمناركية كوبنهاغن تتضمن عنصرين أساسيي 
هما: خفض االنبعاثات الغازية بنسبة معقولة 
خالل مدة زمنية محددة وتقدمي دعم مالي لدول 
القارة ملساعدتها في التأقلم مع اآلثار الضارة 

العديدة املصاحبة للتغيرات املناخية.
وأضاف: إن افريقيا في حاجة إلى حش����د 
تأييد بعض احللفاء لدعم موقفها في املؤمتر 
مثل الصني والهند وأنه سيتوقف من اجل هذا 
الغرض ف����ي طريقه إلى كوبنهاغن في كل من 
باريس ولندن. ومن ناحية، وقعت فيجي على 
اتفاق الشركة االقتصادية املؤقتة بني االحتاد 
األوروبي ودول منطقة احمليط الهادي. وأوضحت 
االذاعة النيوزيلندية التي أوردت النبأ أن وزير 
الشؤون اخلارجية راتو أينوكي في فيجي وقع 
على هذا االتفاق أثناء تواجده في كوبنهاغن التي 

يعقد فيها حاليا مؤمتر التغير املناخي.

اعتقال نحو ألف شخص بعد مسيرة بشأن المناخ
كوبنهاغ����ن � رويت����رز: اعتقلت الش����رطة 
الدمناركية نحو ألف ش����خص في كوبنهاجن 
يوم السبت خالل مظاهرات جماهيرية ملطالبة 
املفاوضني في محادثات االمم املتحدة باالتفاق 
على معاهدة قوية ملكافحة ارتفاع درجة حرارة 
االرض. ونظم عشرات اآلالف مسيرة عبر املدينة 
في اطار »يوم عاملي« للعمل تضمن جتمعات 
حاش����دة من اس����تراليا الى الواليات املتحدة 
ولكن اعمال عن����ف تفجرت في احدى املراحل 
عندما حطم متظاهرون نوافذ واضرموا النار 

في سيارات.
 واعتقلت شرطة مكافحة الشعب اكثر من 
900 شخص حول العاصمة الدمناركية بعد ان 

القى نشطون زجاجات وحطموا النوافذ.
 وقالت الشرطة ان اربع سيارات اضرمت 
النار فيها في املساء، وأصيب رجل شرطة بحجر 
كما ادت احدى االلعاب النارية الى اصابة رجل 

سويدي بجروح.

 وقالت كوني هيديجارد الوزيرة الدمناركية 
التي ت����رأس محادثات االمم املتحدة »ال يتعني 
عليكم استخدام هذا النوع من العنف السماع 

صوتكم«.
وادانت مثيري الشغب بعد الترحيب باملسيرة 
الرئيسية التي اوقد فيها املتظاهرون الشموع 

خارج مركز املؤمترات.
واتهمت احدى جماعات النشطني الشرطة 
بسوء املعاملة بعد أن اعتقلت نحو 400 متظاهر 
في مؤخرة املس����يرة واجبرتهم على اجللوس 
في طريق لساعات في درجة حرارة اقتربت من 

الصفر بعد ان قيدت ايديهم خلف ظهورهم.
 وتصدر املسيرة الرئيسية راقصون وقارعو 
طبول والفتات كتب عليها »ال يوجد كوكب بي« 

و»غيروا السياسات وليس املناخ«.
وارتدى بعض النشطني مالبس على شكل 
طيور البطريق مع الفتات كتب عليها »انقذوا 

البشر«.

معدالت التضخم المتوقعة في الدول الخليجية )2010(

2.4%اإلمارات العربية املتحدة

2.4%سلطنة عمان

2.7%مملكة البحرين

3.2%دولة قطر

3.3%اململكة العربية السعودية

5.4%دولة الكويت

رغم غياب الرؤى حول قدرة »نخيل« على سداد 3.52 مليارات دوالر ديونًا مستحقة 

سوق دبي يواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي
 دب���ي � رويت���رز: هطلت 
أمط���ار غزيرة على دبي أمس 
لتزيد األجواء كآبة في اإلمارة 
التي تواجه مشاكل ديون قبل 
موعد استحقاق سندات قيمتها 
3.52 مليارات دوالر اليوم على 
العقاري���ة« اململوكة  »نخيل 
للحكوم���ة وفي ظل غياب أي 
التي  الطريقة  توضيح بشأن 

سيعالج بها املوقف.
وعلى الرغم من ذلك، واصل 
س���وق دبي صعوده للجلسة 
الثانية على التوالي امس حيث 
تفاعل املستثمرون على نحو 
ايجابي مع ارتفاع في س���عر 
سندات نخيل األسبوع املاضي 
وس���ط تكهنات متزايدة بأن 

الشركة ستدفع.
 وكانت السندات اإلسالمية 
أو الصكوك متداولة بنحو 110 
سنتات للدوالر قبل أن حتدث 
احلكومة صدمة في أوس���اط 
املس���تثمرين يوم 25 نوفمبر 

املاض���ي عندما طلبت جتميد 
سداد ديون على مجموعة دبي 

العاملية ملدة ستة أشهر.
 وتس���بب ذلك في تراجع 
الصكوك إلى حوالي 45 سنتا 
للدوالر لكنها أغلقت اجلمعة 
املاضية عند حوالي 54 سنتا 

للدوالر.
 وينظر مديرو الصناديق 
واملصرفيون إلى ما سيتمخض 
عنه يوم االثنني كمحك رئيسي 
خلطة إع���ادة الهيكلة املزمعة 
لديون قيمتها 26 مليار دوالر 

على دبي العاملية.
وكاختبار لدبي عموما فيما 
يتعلق بقدرتها على تس���وية 
عبء الديون، لكن فرص سداد 
نخيل التي تبني جزرا صناعية 
على شكل سعف النخيل تبدو 

ضئيلة.
 وقال مدير صندوق مقيم 
في دبي »إنها مضاربات يقوم 
بها أناس متفائلون جدا، يبدو 

غريبا جدا أن تكون دبي العاملية 
عازمة على السداد وتكابد آالم 

األسبوعني األخيرين«.
 ومن شأن التحول املفاجئ 
في مسار األحداث إذا سددت دبي 
أن يهدئ املستثمرين احملبطني 
واملرتبكني لكن تعامل دبي مع 

الوضع نال من سمعتها.
وكان مدي���ر الدائرة املالية 
في دب���ي حاول يوم اخلميس 
طمأنة املس��تثمرين قائال إن 
االجراءات التي تتخذها اإلمارة 
أهم من صورتها العامة. لكن 
اخليارات مح���دودة أمام دبي 

العاملية.
وقال مدي���ر أدوات الدخل 
الش���رق األوسط  الثابت في 
ل���دى آي.ان.جي نيش بوبات 
»الشيء املهم هو غياب الوضوح 
املطلوب أكثر من أي شيء آخر 
هو بع���ض املعلومات ملعرفة 
اخلطط املزمعة وكيف متضي 

قدما«.


