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دبي تلزم الكيانات الحكومية بتحويل
فائض اإليرادات للحكومة عبر قانون

دبيـ  رويترز: أصدر حاكم إمارة 
دبي الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم أمس قانونا يلزم الشركات 
املرتبطة باحلكومة بتحويل فائض 
إيراداتها إلى اخلزانة العامة لإلمارة 
وبتحسني السيطرة على االنفاق 

العام وزيادة الشفافية.
وتلقت دبي عشـــرة مليارات 
دوالر من أبوظبي هذا األســـبوع 
ملساعدتها على الوفاء مبستحقات 

ديون مجموعة دبي العاملية.
وقال املرســـوم الذي أصدره 
الشـــيخ محمد إن القانون يلزم 
التي تتمتع  »اجلهات احلكومية 
باالستقالل املالي وكذلك الشركات 
احلكومية بتحويل فائض إيراداتها 
إلـــى اخلزانة العامـــة للحكومة 

باعتبارها إيرادات عامة«.
القانـــون »اجلهات  كما يلزم 
احلكومية بعدد مـــن الضوابط 
واملعايير واإلجراءات التي تهدف 
إلى ضبط اإلنفاق العام والسيطرة 

على اإليرادات احلكومية وتوفير 
قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها 
ونفقاتها«. من جهة أخرى يقوم 
مسؤوالن كبيران من دبي بزيارة 
إلى نيويـــورك أمس في محاولة 
إلعادة بناء الثقة في الوضع املالي 
لإلمارة اخلليجية بينما تستأنف 
شركات التنمية العقارية احمللية 

مشاريع بناء وترفيه طموحا.
والتقى مســـؤولون ماليون 
وسياسيون في لندن اول من امس 
بالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس اللجنة العليا للسياســـة 
املالية وعم حاكـــم دبي ومحمد 
التنفيذي  الرئيـــس  الشـــيباني 
ملؤسســـة دبـــي لالســـتثمارات 

احلكومية.
من جهة اخرى، قال بنك آسيا 
لـ دي.بي.اس  التابع  االســـالمي 
جروب أكبـــر مجموعة مصرفية 
في جنوب شـــرق آسيا امس إنه 
ملتزم بتوسيع أنشطته املصرفية 

االســـالمي وذلك بعـــد تأكيد نبأ 
استقالة رئيسه التنفيذي.

اقترحت  على صعيد متصل، 
جلنة »بال« لالشراف على القطاع 
املصرفي أمس أن جتنب البنوك 
الكبرى مزيدا من األرباح أو حتى 
أن ترفع رأسمالها كوسيلة حماية 
في األوقات الصعبة وذلك اعتبارا 
من عام 2012. وتتضمن مقترحات 
القواعد اجلديدة للجنة »بال« قيودا 
أشد صرامة على ما يعتبر أصوال 
أساسية وعلى التعرض للمخاطرة 
نتيجة التعامل في األدوات املشتقة 

واألوراق املالية.
وقـــال نـــوت ويلينك رئيس 
اللجنة إن املقترحات التي صدرت 
اليوم ستؤدي إلى زيادة مرونة 
البنوك في مواجهة األزمات وإلى 
نظام مصرفي ومالي أكثر سالمة. 
وأردف »ستشـــجع على توازن 
أفضل بني االبتكار املالي والنمو 

املستدام«.

بنك آسيا اإلسالمي ينفي تعرضه لديونها

مجلس النواب يوافق على زيادة
سقف الدين بـ 290 مليار دوالر

واشنطن ـ رويترز: وافق مجلس النواب األميركي في اقتراع على 
زيادة ســــقف دين الواليات املتحدة مبقدار 290 مليار دوالر وهو ما 

يكفي لتغطية حاجات احلكومة من التمويل لشهرين آخرين.
 وقال مصدر مبجلس الشــــيوخ ان من املتوقع ان يجري املجلس 
اقتراعا قبل ان تصل وزارة اخلزانة الى احلد األقصى احلالي للدين الذي 
يبلغ 12.1 تريليون دوالر. كما أرجأت وزارة اخلزانة األمريكية خطة 
لبيع حصتها من أسهم بنك سيتي غروب والتي تقدر بخمسة مليارات 
دوالر بسبب ضعف الطلب على األسهم التي طرحها البنك والتي جرى 
تسعيرها عند 3.15 دوالرات للسهم وهو أقل كثيرا من املتوقع.  وباع 
البنك ما قيمته 20 مليار دوالر من األسهم والسندات القابلة للتحويل 
ليسدد دينه للحكومة حتى يتجنب فرض قيود على رواتب مسؤوليه 

مبوجب خطط اإلنقاذ التي نفذتها احلكومة األميركية.
وميثل قرار احلكومة عدم بيع أســــهم حتوال تاما عما قالته سيتي 
غروب يوم االثنني من أن احلكومة ســــتبيع أسهما تصل قيمتها إلى 

خمسة مليارات دوالر إلى جانب األسهم التي طرحها البنك.
على صعيد متصل، قال وزير العدل األميركي ايريك هولدر ان مخطط 
بنك كريدي سويس لتمكني دول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران 

من الوصول إلى اسواق الواليات املتحدة »استمر لعقود«.
 من جهة أخرى، قرر مصرف »بنك أوف أميركا« العمالق تعيني رئيس جديد له

اعتبارا من بداية العام املقبل 2010. وذكرت مصادر، أن الرئيس احلالي 
لقطاع العمالء براين مونيان، سيتولى مع بداية العام اجلديد منصب 
رئيس البنك خلفا لكنيت لويس الذي استقال من مهام منصبه على 

خلفية تراجع أداء البنك وزيادة مشاكله.

أميركا ترجئ بيع أسهم في »سيتي غروب«

براون: المال عنصر 
أساسي إلنقاذ كوكبنا 

كوبنهاغـــن ـ د.ب.أ: ذكـــر 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
غوردون براون أمس أن املال 
سيكون األساس إلنقاذ كوكب 
األرض من تغييرات مناخية 

كارثية.
وقال براون أمام مؤمتر لألمم 
املتحدة حول التغير املناخي 
فـــي كوبنهاغن »يقول الناس 
عـــن حـــق: إذا كان مبقدورنا 
توفير املال إلنقاذ بنوكنا من 
املصرفيني فإنه ميكننا بالدعم 
الكوكب إنقاذ  املناسب   املالي 
التـــي  القـــوى  تلـــك  مـــن 

ستدمره«.
وتابـــع بـــراون: ان الدول 
املتقدمة يتعني عليها أن تلتزم 
بـ »متويل فوري للدول النامية 
بدءا من يناير عام 2010 بقيمة 
10 مليارات دوالر سنويا بحلول 
عام 2012«. وقـــدر متطلبات 
التمويـــل طويلة املدى بنحو 
100 مليار دوالر سنويا بحلول 

عام2020.
ودعا رئيس وزراء بريطانيا 
أيضا إلى »شفافية« في الطريقة 
التي يتعني التعامل بها مع تلك 

األموال.
وفي خطابـــه أمام املؤمتر 
بكامل أعضائه دعا براون إلى 
أداة »ملزمة قانونيا« تهدف إلى 
احليلولة دون ارتفاع متوسط 
العالم  فـــي  درجات احلرارة 
»بأكثر من درجتني مئويتني« 

بحلول عام 2050.

محادثات »المناخ« تتعثر.. والوزراء يحذّرون من الفشل
السنغالي عبداهلل واد الدول الغنية 
بالتراجع عن وعودها فيما اتهم 
الرئيس البوليڤي إيفو موراليس 
ونظيره الڤنزويلي هوغو شاڤيز 
الـــدول الغنيـــة بخلـــق »عالم 

اإلمبريالية الديكتاتورية«.
ومـــن جانبه حـــث االحتاد 
األوروبي الواليات املتحدة والصني 
اللتني تنتجان معا نحو 40% من 
العالم باإلســـراع من  انبعاثات 
جهودهما وقـــال رئيس الوزراء 
الســـويدي فريدريك رينفيلدت 
الذي تتولى بالده رئاسة االحتاد 
األوروبي »إننا نحتاج إلى حترك 
الواليات املتحدة والصني«.  من 
ومع تهديد فشـــل املؤمتر الذي 
يلوح في األفق اســـتمع املؤمتر 
أيضا إلى دعوات مؤثرة من زعماء 
دول اجلـــزر الصغيـــرة املهددة 
بالغرق من جراء ارتفاع منسوب 

مياه البحر مستقبال.
وقال كبير مفاوضي الصني وي 
سو إن »هذا األمر ليس إجرائيا 
وإمنا هو جوهري«. وعقدت أيضا 
مجموعة محددة من 25 دولة من 
بينها بريطانيا وأملانيا وفرنسا 
مباحثات منفصلـــة مع أطراف 
أخرى بهدف مســـاعدة رئاســـة 

املؤمتر على اجتياز األزمة.
البيئة األملاني  وصرح وزير 
نوربـــرت روجتـــن بـــأن هناك 
مشـــكالت أخرى التـــزال قائمة 
بني الرئاسة الدمناركية للمؤمتر 
ومجموعة الـ 77 للدول النامية، 
والتي تضم دوال كبرى مثل الهند 
والصـــني ودوال أصغر من قارة 
أفريقيا، وخارج موقع االجتماعات 
نصبت الشرطة التي ارتدت زي 
مكافحة الشغب حواجز أسمنتية 
ملنع آالف النشـــطاء من اقتحام 

مقر املؤمتر.

100 مليـــار دوالر مع حلول عام 
.2020

وأضـــاف »اقتراحي يخفض 
بشكل كبير توقعنا فيما يتعلق 
مبستوى التمويل مقابل متويل 
يعتمد عليه بشكل اكبر ومعقد 
على طاولة ادارة مثل هذا التمويل« 
وتعد قضية حجم االموال التي 
يجـــب تقدميها للـــدول الفقيرة 
ملساعدتها على التعامل مع ظاهرة 
االحتباس احلراري واجلهة التي 
يجب ان تتولى ادارة هذه االموال 
احدى العقبات الكؤود في طريق 
التوصل الى اتفاق في كوبنهاغن. 
وشـــهدت كلمات زعمـــاء العالم 
تواصل توجيـــه أصبع االتهام 
اليائسة قبل املوعد  واملناشدات 

النهائي للمؤمتر.
على سبيل املثال اتهم الرئيس 

من الدول الغنية.
وقال رئيس الوزراء االثيوبي 
ميليس زيناوي في كلمة نيابة عن 
الدول االفريقية التي تشارك في 
مؤمتر املناخ في كوبنهاغن »انني 
اعرف أن اقتراحي سيصيب بخيبة 
الذين طالبوا من  األفارقة  االمل 
منطق العدل، بالتعويض الكامل 
عن االضرار التي تلحق باحتماالت 

حتقيق التنمية في بلداننا«.
وفـــي كلمـــة امام اجللســـة 
املوســـعة ايدزيناوي مقترحات 
االمم املتحـــدة اخلاصة بالبداية 
السريعة للمساعدات التي تبلغ 
قيمتها عشـــرة مليـــارات دوالر 
في العام بني عامي 2010 و2012. 
ووافق ايضا على تقديرات االحتاد 
األوروبي بأن املســـاعدات على 
املدى الطويل يجب أن تصل إلى 

باروسو »أنني أشعر بخيبة أمل 
من بطء ســـرعة املفاوضات في 

األيام األخيرة«.
وقال باروسو »ولكن خبرتي 
في املفاوضـــات الدولية إنه في 
الغالـــب في اللحظـــات األخيرة 
وبعد بعض الدراما نتوصل إلى 
اتفـــاق«، وقبل يومني فقط على 
انتهاء املؤمتر تشمل املوضوعات 
الرئيسية التي لم يتم التوصل 
فيها إلى حل اآلتـــي: مدى حدة 
احلاجة إلى تقليل ارتفاع درجة 
حرارة األرض واحلجم الواجب أن 
تخفضه الدول الغنية النبعاثاتها 
الغازية وحجم املبالغ التي يجب 

أن متنحها للدول الفقيرة.
وعلـــى هذا الصعيـــد قدمت 
افريقيا بصيصا من االمل من خالل 
املتوقع  اقل من  املطالبة بأموال 

ـ د.ب.أ: توقفت  كوبنهاغـــن 
املهمة  املنـــاخ  مفاوضات تغير 
حيث أخفقت وفود ما يقرب من 
200 دولة في حل اخلالفات حتى 
مع بدء قـــادة العالم في توجيه 
كلمات أمام مؤمتر كوبنهاغن، وقال 
إيفـــو دي بوير األمني التنفيذي 
التفاقيـــة األمم املتحدة للتغير 
املناخي »مازلـــت أعتقد انه من 
املمكن التوصل إلى جناح حقيقي 
ولكن األربع والعشـــرين ساعة 
املقبلة حاسمة بشكل مطلق وهناك 
حاجة إلى االستفادة منها بشكل 

مثمر«.
ويهدف املؤمتر الذي يستغرق 
12 يومـــا إلـــى تقليـــل ظاهرة 
االحتباس احلراري من خالل فرض 
تخفيضات في انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري على 
الدول الغنية ونقل مبالغ هائلة 
إلى الـــدول الفقيرة لتحمل حدة 

التغير املناخي.
وكان املنظمـــون يأملون في 
أن يقوم البيروقراطيون ووزراء 
أكثر  البيئة بتســـوية بعـــض 
املوضوعات املثيرة للخالف في 
هذه املرحلة في املباحثات، ولكن 
فشل املفاوضني في حتقيق تقدم 
الدول واحلكومات  ترك رؤساء 
أمام مجموعة رهيبة من األسئلة 
املعقدة عليهم اإلجابة عنها خالل 
الـ 48 ساعة األخيرة. وأوضحت 
آخر الصيـــغ التـــي وزعت في 
كوبنهاجن على سبيل املثال أن 
املفاوضات تراجعت خطوة للوراء 
من خالل مضاعفة عدد املسائل 
املطروحة املثيرة للجدل حتى مع 
قيام زعماء من أفريقيا وأوروبا 

وآسيا بإلقاء كلماتهم.
وقـــال رئيـــس املفوضيـــة 
األوروبيـــة خوســـيه مانويـــل 

إخفاق وفود 200 دولة لتقليل ظاهرة االحتباس الحراري

)رويترز( جانب من جلسات مؤمتر املناخ وفي االطار استمرار احتفاالت كوبنهاغن باستضافة احلدث 

5.2% النمو المتوقع للناتج اإلجمالي 
لمنطقة الخليج العربي في 2010

منى الدغيمي
أكـــد اخلبيـــر االقتصادي 
د.سليمان القدسي أن التقديرات 
األولية لنمو الناجت اإلجمالي في 
منطقة اخلليج العربي تشير 
إلى حتقيق نسبة 5.2% خالل 
عـــام 2010، الفتا إلى أن العام 
احلالي كانت نسبة النمو فيه 
متدنية عند 0.7% جراء تداعيات 

األزمة املالية الراهنة.
القدســـي خالل  وأضـــاف 
احملاضرة التي عقدت أمس االول 
في مقر اجلمعية االقتصادية 
الكويتية حتت عنوان »التعليم 
وأســـواق العمل فـــي الوطن 
العربي« أنه بالرغم من زيادة 
الناجت اإلجمالي  نســـبة منو 

خالل العام املقبل إال أن التضخم سيحافظ على 
مســـتوياته العالية متوقعا أن تصل نسبته إلى 

3.8% خالل نفس الفترة.
وقال: أن عام 2009 شهد انخفاضا ملحوظا في 
االستهالك العاملي للنفط مبقدار 3.2 ماليني برميل، 
مشيرا إلى أن التحول االقتصادي في آسيا اليزال 
يحمل كثيرا من التوقعـــات اإليجابية بانتعاش 

الطلب على النفط خالل املرحلة املقبلة.
ولفت القدسي إلى أن تلك التوقعات اإليجابية 
قد تقود نحو ارتفاع تدريجي في سعر النفط الى 
نحو 75 مليـــون دوالر على افتراض منو الناجت 
احمللي في الواليات املتحدة بنســـبة 1.8% خالل 

عام 2010.

مشاريع التنمية

وأضاف: انه في أوائل عام 2008 كان من املتوقع 
أن تنفـــق البلدان العربية أكثر من 3 تريليونات 
دوالر خالل السنوات القليلة املقبلة على مشاريع 
التنمية والبنية التحتية التي من شـــأنها زيادة 
التوظيف الفعال لقدرات الشباب والتخفيف من 
أزمة البطالة في العالم العربي، إال أن األزمة املالية 

قلصت كثيرا من ضخ تلك األموال.
وأوضح القدسي أنه وفقا لتقديرات األمم املتحدة 
فإن عدد ســـكان الدول العربية سيصل إلى 400 
مليون شـــخص بحلول عام 2015 )مقارنة بنحو 
317 مليونا في عام 2007، و150 مليونا في 1980(، 
مشيرا إلى أن تلك الزيادة في منطقة تتقلص فيها 
موارد املياه واألراضي الصاحلة للزراعة، فإن هذا 

يزيد من احتمالية تهديد االستدامة البيئية.
الدميوغرافية  إلى الضغوط  القدســـي  ولفت 
واصفا إياها بأنها األكثر حتديا في املنطقة العربية، 
وأوضح بأن تلك الضغوط الدميوغرافية هي طفرة 
الشباب خصوصا أن الدول العربية تعد األسرع 
منوا في الفئات العمرية الصغيرة حيث أن نحو 
60% من الســـكان تقل أعمارهم عن 25 سنة، مما 
يجعل املنطقـــة العربية واحدة من أكثر املناطق 
شبابا في العالم، حيث يبلغ متوسط األعمار 22 

عاما مقارنة مع املعدل العاملي البالغ 28.
وتابع: انه في جميع أنحاء العالم يعد التعليم 
مبثابة تكوين لرأس املال البشري والطريق من 
أجل تنويع القاعدة االقتصادية، وحتقيق التنمية 
املستدامة، ولكن في منطقة الشرق األوسط جند 
تقلبا واضحا بني التعليم وأسواق العمل وأمناط 
النمو مما يتطلب الكثير من الوقت واجلهد البحثي 
لتتناسب قدرات ومعدالت خريجي نظام التعليم 

في مجموعة االقتصاديات العربية إلى تقديرات 
ومعدالت النمو للداخلني في سوق العمل.

وأكد القدســـي أن أعضاء هيئة التدريس في 
العربيـــة، والذين يشـــكلون غالبية  اجلامعات 
الباحثني في املنطقة العربية، مثقلون بواجبات 
التدريس ومن النادر أن نرى التفرغ الكافي لألبحاث 
العلمية وتتراوح نسبة الفئة البحثية ما بني 5 إلى 
10% من مجموع أعضاء هيئة التدريس، في حني 
أنها تشكل 35 إلى 50% في اجلامعات األوروبية 

واألميركية.

معدل البطالة

وتعليقا على البطالة في العالم العربي أوضح 
القدسي أن معدل البطالة في البلدان العربية بلغ 
نحـــو 14.4%، من القوة العاملـــة مقارنة بـ %6.3 
بالنسبة للمعدل العاملي، مما يتمخض عنه حالة 
من انعدام األمن االقتصـــادي في معظم البلدان 

العربية.
وأشار القدسي إلى أن معدالت البطالة العربية، 
وباالقتران مع معدالت منو السكان تشير إلى أن 
الدول العربية ستحتاج إلى نحو 51 مليون وظيفة 
جديدة بحلـــول عام 2020 ومعظم تلك الوظائف 
ســـيكون من الضروري استيعابها وإال سيواجه 

الشباب العربي مستقبال فارغا.

مالمح سوق العمل

من جهة أخرى، أكدت األستاذ مبركز الدراسات 
االستراتيجية بجامعة الكويت د.ندى املطوع أن من 
أهم مالمح سوق العمل حاليا في الكويت ظاهرة 
عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع اخلاص 
وبعض املهن احلرفية، مشيرة إلى أن الطلب على 

القطاع اخلاص بات طلبا غير مرن.
وأضافت املطوع أنه مـــع ارتفاع معدل النمو 
السكاني وتركز السكان في الفئات العمرية الصغيرة 
جند أنفسنا أمام ضرورة االهتمام بكيفية تعامل 
احلكومة مع توظيف الداخلني لســـوق العمل مع 

مراعاة تزايد مخرجات التعليم.
ولفتت املطوع إلى أنه حتى اليوم لم يستطع أحد 
إيجاد احللول املناسبة لقضية التوطني والتوظيف 
وحتويل اخلليجي من باحث عن العمل إلى إنسان 

منتج.
وشددت املطوع على أهمية سن القوانني التي 
حتد من استقدام العمالة الوافدة، مؤكدة أنه عبر 
تطبيق التخطيط االستراتيجي السليم تستطيع 

الكويت الوصول للحل املناسب.

التضخم سيحافظ على مستواه العالي بنسبة %3.8

د.سليمان القدسي خالل محاضرته عن »التعليم وأسواق العمل«

النفط الكويتي يرتفع لـ 71.66 دوالرًا
وبرنت يتراجع لـ 73.39 دوالراً

النفط  ارتفع ســــعر برميل 
الكويتي 97 سنتا في تعامالته 
ليستقر عند مستوى 71.66 دوالرا 
للبرميل مقارنة بتعامالت اول 
من امس والبالغة 70.69 دوالرا 

للبرميل.
من جهة اخــــرى، انخفضت 
اسعار النفط اخلام االميركي امس 
الى اقل من 72 دوالرا للبرميل، اذ 
ارتفع الدوالر الى اعلى مستوياته 
في ثالثة اشــــهر امــــام اليورو 
مما رجح انخفاضا مفاجئا في 
مخزونات املقطرات االميركية 

قبيل موجة برد متوقعة.
وانخفض سعر عقود مزيج 
النفــــط اخلام برنــــت في لندن 
الــــى 73.39 دوالرا  90 ســــنتا 

للبرميل.

الدوالر يعزز مكاسبه واليورو عند أدنى مستوى
رويترز: عزز الدوالر األميركي مكاســــبه مقابل 
عمالت رئيسية أخرى أمس مع قيام املتعاملني بتصفية 

مراكز مدينة في الدوالر قبيل نهاية العام.
وبحسب بيانات لـ »رويترز« تراجع اليورو 1.2 
% إلى أدنى مستوى في ثالثة أشهر مسجال 1.4356 
دوالر. كما هبط الفرنك السويسري 1% مقابل العملة 

األميركية إلى 1.0492 فرنك، والمس الدوالر الكندي 
أدنى ســــعر في ثالثة أسابيع أمام الدوالر األميركي 

عند 714 دوالرا كنديا.
وارتفع مؤشــــر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
مقابل سلة من ست عمالت رئيسية إلى 77.701 وهو 

أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر.

»نفط الكويت«: ال تغيير في زمان أو مكان 
االحتفال باليوبيل الماسي للشركة

كونا: أعلنت ش��ركة نفط الكويت ان احتفالها باليوبيل املاس��ي 
لتأسيسها »مازال قائما في مكانه ووقته املقررين دون اي تغيير«.

وقال املتحدث الرسمي للشركة ونائب العضو املنتدب للشؤون 
االداري��ة واملالية خالد ماضي اخلمي��س في بيان صحافي ان تأكيد 
اقامة االحتفال يأتي رغم ان القبة التي اعدت لالحتفال اصابها بعض 

الضرر نتيجة للظروف اجلوية التي شهدتها البالد.
واض��اف اخلميس ان��ه متت معاجلة الوض��ع احلالي، مؤكدا ان 
الش��ركة تعاملت عل��ى الفور مع الظ��روف الطارئ��ة حيث يجري 
اس��تكمال االس��تعدادات للحفل حس��ب اخلطة املعدة سلفا. وذكر 
ان مدينة األحمدي مازالت تت��أأل باالضاءات والزينة احتفاال بهذه 

املناسبة العزيزة على قلوب الشعب الكويتي، 

الصين: ال نرى إمكانية للتوصل
إلى اتفاق في كوبنهاغن

أميركا تساهم في جمع
100 مليار دوالر سنوياً بحلول 2020 

مسؤل كوري: ضرورة اتخاذ إجراءات
ملزمة قانونًا لخفض انبعاثات الغازات

ألمانيا: الفرصة سانحة إلنجاح قمة المناخ

رويترز: قال مس��ؤول يش��ارك في محادثات كوبنهاغن 
أمس إن الصني أبلغت املش��اركني في محادثات األمم املتحدة 
للمناخ بأنها ال ترى إمكانية للتوصل هذا األسبوع إلى اتفاق 
قابل للتطبي��ق ملعاجلة ارتفاع ح��رارة األرض. ويفد اليوم 
عشرات من رؤساء الدول إلى العاصمة الدمناركية للمشاركة 
في املؤمتر على أمل توقيع معاهدة جديدة للحد من انبعاثات 

الغازات املسببة لالحتباس احلراري.
وقال املس��ؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: إن 
الوفد الصيني اقترح بدال من ذلك اصدار »إعالن سياس��ي 

قصير« لكن لم يتضح ما الذي سيقوله هذا اإلعالن.
ومضى املس��ؤول يق��ول إن املفاوضات مس��تمرة في 
محاولة للتوصل إلى انفراجة من ش��أنها الس��ماح بتوقيع 

اتفاق له مغزى.

كوبنهاغن � رويترز: صرحت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينت��ون امس في لفتة تهدف إلى كس��ر اجلمود 
في محادثات املناخ التي جترى في العاصمة الدمناركية بأن 
الواليات املتحدة ستساهم في جمع 100 مليار دوالر سنويا 
بحلول عام2020 ملساعدة الدول الفقيرة على محاربة التغير 

املناخي.
وقالت في مؤمتر صحاف��ي بكوبنهاغن »تبدي الواليات 
املتحدة اس��تعدادها للتعاون مع دول أخرى حتى جتمع معا 
100 مليار دوالر س��نويا بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات 
ال��دول النامية في محارب��ة التغير املناخ��ي وذلك في إطار 
اتفاق قوي تقف فيه كل االقتصادات الكبرى وراء إجراءات 
ملموسة للحد من االنبعاثات مع االلتزام بشفافية كاملة فيما 

يتعلق مبدى االلتزام«.

ق��ال مس��ؤول حكومي كوري ف��ي مباحث��ات كوبنهاغن إن 
التوصي��ات التي قدمت في وقت متأخر األس��بوع املاضي تدعو 
ال��دول املتقدمة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة قانونا خلفض انبعاثات 
الغازات املسببة لالحتباس احلراري، في حني ال تفرض إجراءات 
مماثل��ة على االقتص��ادات النامية.  وأض��اف أن البلدان الفقيرة 
بحاجة فقط إلظهار أنها تتخذ إجراءات واضحة خلفض االنبعاثات، 
وأن تسجل مثل هذه التخفيضات وتكسب االعتراف الدولي لهذه 
التدابي��ر.  وأوضح أن احملادثات للتوصل إل��ى نوع من التفاهم 
كان ينبغي أن تبدأ في األس��بوع املاضي، ولكن االعتراضات من 
أحزاب مختلفة جعلت مثل هذه اخلطوة مستحيلة، مشيرا إلى أن 
الوتيرة احلالية قد يكون من املس��تحيل التوصل إلى اتفاق حتى 

غد اجلمعة الوقت املقرر النتهاء املباحثات.

برلني � د.ب.أ: ش��ددت أملانيا عل��ى وجود فرص لنجاح 
القمة العاملية للمناخ املنعقدة حاليا في كوبنهاغن رغم عرقلة 
املفاوضات بش��كل ينذر بفش��ل التوصل التفاقية ش��املة 
حلماية املناخ. واعترف وزير البيئة األملاني نوربرت روجتن 
في برلني أمس بوجود »موقف متأزم بالنسبة للمفاوضات«، 
بيد أنه قال في الوقت نفس��ه: »ولك��ن امكانية التوصل إلى 
قرار مباش��ر نحتاجه التزال قائمة«. وقال روجتن إن جميع 
األج��زاء املطلوب��ة للتوصل إلى حل موج��ودة على الطاولة 
وأضاف: »نحت��اج إلى العزمية السياس��ية من أجل تركيب 
األجزاء املتفرق��ة للوصول إلى الص��ورة الكاملة، وهو أمر 
ممكن«. كانت املستشارة األملانية أجنيال ميركل، حذرت في 
وقت س��ابق اليوم من فش��ل قمة كوبنهاغن. وقالت ميركل 
أم��ام البرملان األملاني الي��وم قبيل مغادرته��ا إلى العاصمة 
الدمناركي��ة كوبنهاغن للمش��اركة في القم��ة: »إذا لم نتخذ 

القرارات الضرورية اآلن.

»أوپيك« تتجه إلى تثبيت اإلنتاج
رويترز: من املتوقع أن تبقي منظمة أوپيك اإلنتاج 
دون تغيير عندما يجتمع وزراؤها في أنغوال األسبوع 
املقبل في نهاية عام شهد استقرار سياستها للمعروض، 
إذ تراهن على انتعاش االقتصاد وارتفاع الطلب مبا 

يكفي لدعم السوق.
وتراجعت العقود اآلجلة للخام األميركي صوب 
70 دوالرا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مســــتوياتها 

هذا العــــام في نهاية أكتوبر تشــــرين األول عندما 
سجلت 82 دوالرا. لكن األســــعار مازالت أعلى من 
أدنى مستوياتها الذي سجلته في ديسمبر من العام 
املاضي عندمــــا كانت فــــوق 32 دوالرا بقليل وهي 
أيضــــا في نطاق 70 إلى 80 دوالرا الذي يقول كثير 
من وزراء أوپيك إنه يكفي لتحقيق ربح للمنتجني 
وفي الوقت نفسه مســــاعدة االقتصاد العاملي الذي 

)سعود سالم(


