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اتفاق زعماء العالم على تأسيس صندوق بمبلغ 100 مليار دوالر إلنقاذ العالم
أوباما: التغير المناخي يشكّل خطراً متنامياً على شعوبنا

كوبنهاغــــن ـ وكاالت: أنعش دعم الواليات 
املتحدة أمس لصندوق للمناخ مببلغ 100 مليار 
دوالر ملساعدة الدول الفقيرة اآلمال للتوصل 
الى اتفاق ملكافحة االحتباس احلراري في الوقت 
الذي اجتمع فيه زعماء العالم عشية انتهاء مهلة 

حددتها االمم املتحدة لكسر اجلمود.
ونبه الكثير من الزعماء الى املخاطر احملتملة 
في حالة فشل قمة تستمر يومني بدأت بحفل 
عشــــاء لنحو 120 من زعمــــاء العالم في قصر 
كريستيا نسبورج استضافته امللكة مارجريت 
ملكة الدمنارك. وقال الرئيس األميركي باراك 
أوباما »إننا جئنا إلــــى كوبنهاغن ألن التغير 

املناخي يشكل خطرا متناميا على شعوبنا«.
وأضــــاف أوباما: في كلمته التي ألقاها أمام 
قمة املناخ في كوبنهاغن »إنكم جميعا لم تأتوا 
إلى هنا إال ألنكم مقتنعون مثلي بأن هذا اخلطر 

حقيقي، فإن هذا ليس خياال وإمنا هو علم«.
ونبه الى أن عدم التصدي إلى ظاهرة التغير 
املناخي من شأنه أن ميثل مخاطر غير مقبولة 

ألمننا واقتصادنا وكوكبنا بأكمله.
وتابع »إن السؤال املتبقي أمامنا اآلن هو ليس 

طبيعة التحدي ولكن كيفية التصدي له.
وقال أوباما »إننا علــــى اقتناع بأن تغيير 
الطريــــق الذي ننتج فيه طاقــــة متجددة يعد 
أساسيا بالنسبة ملستقبل االقتصاد األميركي 

الذي وفرت فيه ماليني الوظائف«.
وأضاف »أننا أيضا علــــى اقتناع بأنه في 
مصلحتنا أن تغيير الطريق الذي نســــتخدم 
فيه الطاقة إلى طريقة أكثر فعالية يعد أساسيا 
بالنسبة ألمننا القومي حيث إنه يساعدنا في 
تقليل اعتمادنا على النفط األجنبي ويساعدنا 
على التعامل مع بعض املخاطر التي يشــــكلها 
التغير املناخي«. وأشــــار إلى أننا »نرى أننا 
ســــنكون أقوياء وآمنني في حال عملنا سويا، 
ولهذا السبب فإن التوصل إلى اتفاق عاملي نتفق 
فيه على خطوات محــــددة يعد في مصلحتنا 
املشتركة«. وقال »إنه بعد أشهر من احملادثات، 
عقب أسبوعني من املفاوضات، عقب اجتماعات 

جانبية وثنائية، أرى أنه يجب أن تكون تفاصيل 
هذا االتفاق واضحة اآلن«.

أوال: يجب أن تقــــدم االقتصاديات الكبرى 
أعماال قومية حاسمة تقلل من انبعاثاتها وتبدأ 

في مواجهة التغيرات املناخية.
وأعرب أوباما عن ســــعادته بأن العديد من 
الدول فعلت ذلك بالفعل، مشيرا إلى أن تقريبا 
كل االقتصاديات الكبرى قدمت أهدافا شرعية 
وهائلة وطموحة.. كما أعرب عن ثقته بأن أميركا 
ستفي بتعهداتها بخفض انبعاثاتها بنسبة %17 
بحلول عام 2020، وبأكثر من 80% بحلول 2050 

مبا يتوافق مع التشريع األخير.
ثانيا: يجب أن يكــــون لدينا آلية ملراجعة 
ماإذا كنا قد التزمنــــا بتعهداتنا وقمنا بتبادل 

هذه املعلومات بطريقة شفافة.
ثالثا: يجب أن يكون لدينا متويل يســــاعد 
في تكيــــف الدول النامية مع ظاهرة التغيرات 
املناخية. من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي في كلمة امام زعماء العالم »الوقت 
ليس في صاحلنا فلنتوقف عن اخلداع.. الفشل 

في كوبنهاغن سيكون كارثة لكل منا«.
وقرر وزراء البيئة العمل حتى ساعة متأخرة 
من امس في مسودات تضع اخلطوط العريضة 
للحد من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
احلــــراري في اطار اتفــــاق يضم 193 دولة من 
املقــــرر التوصل اليه لتجنب حدوث املزيد من 
الفيضانات واملوجات احلارة واجلفاف وارتفاع 

منسوب البحار.
وقالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون في مؤمتر صحافي »تبدي الواليات 
املتحدة استعدادها للتعاون مع الدول األخرى 
حتى جتمع معا 100 مليار دوالر سنويا بحلول 

عام 2020 لتلبية احتياجات الدول النامية«.
وقال مسؤول باالمم املتحدة ان هذه األموال 
ستكون اكثر من جميع املساعدات احلالية للدول 

الفقيرة وتتفق مع مطالب الدول االفريقية.
وعن التعهدات األميركية قال االمني العام لالمم 

املتحدة بان جي مون »انها مشجعة للغاية«.

وقالت املستشــــارة األملانية اجنيال ميركل 
»لو استطاع اجلميع ان يبذل جهودا اكبر قليال 
الســــتطعنا ان نفعل هذا«. وقالت ان االحتاد 
االوروبي مستعد لعمل املزيد لكنه لن يتحرك 

وحده.
لكن اي اتفاق سيستلزم موافقة باالجماع. 
وتصر بعض دول اجلــــزر الصغيرة والدول 
االفريقية االكثر تأثرا بالتغيرات املناخية على 

انها لن توافق على اتفاق ضعيف.
وقال ابيساي ايليميا رئيس وزراء جزيرة 
توفالو باحمليط الهــــاديء عن احملادثات التي 
بدأت قبل عامني في بالي باندونيسيا »نتحدث 

عن بقاء دولتنا على قيد احلياة«.
وعارضت خطته الدول الفقيرة التي اصرت 
على ضرورة مشــــاركة جميع الدول. وتشمل 
املسودات اهدافا محتملة مثل خفض انبعاثات 
الغازات املسببة لالحتباس احلراري الى النصف 
بحلول عام 2050 او الزام الدول املتقدمة على 
خفض انبعاثاتها بــــني 25 و40% بحلول عام 
2020. وقال كيم كارستينسني رئيس املبادرة 
الدولية للمناخ للصنــــدوق العاملي للطبيعة 
»نخرج مــــن وادي املوت. بدأنا نرى اخلطوط 
العريضة لتسوية مبساعدة العرض األميركي 

بشأن التمويل«.
وفي وقت سابق بدت احتماالت التوصل إلى 
معاهدة قوية لألمم املتحدة بشأن املناخ بعيدة 
في ذورة محادثات استمرت عامني وحمل زعماء 
الصني والواليات املتحدة املســــببني الرئيسني 
لالنبعاثات مسؤولية الطريق املسدود بشأن 

خفض انبعاثات الكربون.
لكن سفير الصني للتغير املناخي يو شينغ 
تاي قال »محادثات كوبنهاغن اهم من ان تفشل« 
مضيفا ان وجود رئيس الوزراء الصيني ون 
جيا باو الذي وصل الى كوبنهاغن مساء االربعاء 

دليل قوي على تعهد الصني.

االقتصاد العالمي مازال منهكًا بسبب األزمة ولكنه آخذ في التعافي
واشنطن ـ أ.ف.پ: يبدو ان االقتصاد العاملي الذي 
وصل الى شفير الهاوية مطلع العام، دخل في مرحلة 
النقاهة بفضل التدخالت القوية للسلطات العامة، لكنه 
مازال منهكا الى حد كبير بسبب اسوأ ازمة يجتازها 

الكوكب منذ ثالثينيات القرن املاضي.
وخلص صندوق النقد الدولي الوضع بعد اربعة اشهر 
من اعالن افالس بنك ليمان براذرز االميركي، بالقول 

»ان االقتصاد العاملي يواجه انكماشا عميقا«.
فاجمالي الناجت الداخلي للواليات املتحدة تراجع 
في الفصل االول من العام بنسبة 6.4% وفق الوتيرة 
السنوية، وكان االقتصاد االول في العالم يلغي نحو 

700 الف وظيفة كل شهر.
وخالل الفترة نفسها، سجلت منطقة اليورو اسوأ 
انكماش لنشاطها في تاريخها الفتي، مع تراجع بنسبة 
2.5% الجمالي ناجتهـــا الداخلي، ما يوازي نحو %10 
بالوتيرة الســـنوية، وفي اليابـــان تدهور االقتصاد 

بنسبة %14.2.
وافادت دراسة خلبراء االقتصاد في جامعة كاليفورنيا 
و»ترينيتي كوليدج« في دبلن )ايرلندا( ان التجارة 
الدولية واالسواق املالية تدهورت خالل االشهر االثني 
عشر االولى من االزمة بشكل اكبر مما حصل بعد االزمة 
الكبرى في 1929، فيما انخفض النشاط الصناعي بشكل 

مماثل لذلك الذي لوحظ عند بداية الكساد الكبير.
ولفت هؤالء اخلبراء الى انه »في الوقت نفسه فان 
الرد من خالل تدابير نقدية واخرى متعلقة بامليزانية، 
ليـــس فقط في الواليات املتحدة بل في العالم اجمع، 

كان اسرع واقوى هذه املرة«.
فاحلكومات اعدت خطط انعاش مبليارات الدوالرات. 
والبنوك املركزية خفضت بشكل شديد معدالت الفائدة 
- الـــى الصفر تقريبا في الواليات املتحدة، وهو امر 
غير مسبوق - كما ضخت االف املليارات في النظام 

املالي العادة تسهيل القروض.
واعتبر نارميـــان بهرافيش كبير خبراء االقتصاد 
في مؤسسة أي اتش اس غلوبال انسايت »أن الفارق 
بني الفترة احلالية والكساد الكبير، هو ان االحتياطي 
الفيدرالي )املصرف املركـــزي االميركي( ترك الكتلة 
النقدية في الثالثينيـــات تغرق ولم يتحرك بصورة 

حازمة«.
وعاد االقتصاد االميركي ليسجل منوا في الفصل 
الثالث مع ارتفاع اجمالي الناجت الداخلي بنسبة %2.8 
)بالوتيرة السنوية( بعد اربعة فصول من التراجع. وفي 

اليابان بلغ معدل النمو 1.3% خالل الفترة عينها.
وشهدت منطقة اليورو ايضا حتسنا الجمالي ناجتها 
الداخلي لكن بشكل اكثر اعتداال )+0.3%(، اما الصني 

التي سجلت تباطوءا في نشاطها )لم يصل الى درجة 
االنكماش( وتبنت تدابير جمة النعاش االقتصاد، شهدت 

منوا كبيرا بنسبة 8.9% بني يوليو وسبتمبر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي منوا عامليا بنسبة 
3.1% في 2010، بعد انقباض بنسبة 1.1% هذا العام، اي 

االكبر منذ احلرب العاملية الثانية.
ويتوقع جواشيم فيلز اخلبير االقتصادي في مصرف 
مورغان ستانلي ان يشهد االقتصاد العاملي انتعاشا 
لكن »بدون قرض« و»بدون عمالة« بالنسبة للقوى 

العاملية العشر االولى.
الى ذلك يرى ديڤيد روزنبرغ كبير خبراء االقتصاد 
لدى غالســـكني شيف اند اسوســـيتس في تورونتو 
بكندا خطرا اخر على االنتعاش وهو »اخفاء« االصول 
املريبة الناشـــئة عن الفورة العقارية والتي تضرب 

حسابات املصارف.
وقد مت االستحواذ على اجلزء االكبر منها من قبل 
احلكومـــات والبنوك املركزية التـــي باتت، في نظر 
روزنبرغ، »معرضة النـــواع مخاطر خاصة بها كما 
شهدنا مؤخرا في اماكن مثل دبي واملكسيك واسبانيا 
واليونان واململكة املتحدة ودول البلطيق، بدون االشارة 
الى الدول )الفيدرالية( والهيئات احمللية في الواليات 

املتحدة«.

القاهرةـ  دبيـ  د.ب.أ: كانت دبي متثل 
الواجهة والبريق ورغد العيش بالنسبة 
للكثيريــــن. فاملباني هنــــاك هي األفخم 
واألحدث واألطول على مستوى املنطقة. 
ورغم ندرة امليــــاه في اإلمارة فإنها بدت 

كمدينة تسبح فوق أنهار من العسل.
ولم يكــــن قادة اإلمــــارة/ املدينة وال 
السائحون وال املستثمرون الذين يتدفقون 
عليها بحثا عن النجاح والثروة يتوقعون 

من املستقبل سوى األفضل.
وقفزت ســــوق العقارات في دبي مع 
ارتفاع أبراجها السكنية واإلدارية لتصبح 
األعلى في العالم حيث يساهم السوق بنحو 
ربع إجمالي النمــــو االقتصادي لإلمارة. 
ولكن ورغم بقاء األبراج شــــاهقة اال ان 
بعضها ظل غير مكتمل تكتنف الشكوك 

مستقبله.
من ناحيته قال خبير في اقتصادات 
األسواق الصاعدة بأحد البنوك األوروبية 
الكبرى لوكالة األنباء األملانية طالبا عدم 

الكشف عن هويته »كنت أعرف أن هناك 
فقاعة عقارية.. لكن املنطقة غنية بالنفط 
وغنية بالسيولة النقدية لذلك فإن مدى 

املشكالت التي ظهرت كان مفاجأة«.
أما الصدمة األخرى بالنسبة للبعض 
على األقل فجاءت من إعالن حكومة دبي 
أنها لن تضمن ديون الشركات التابعة 
لهـــا. فالعديـــد من املســـتثمرين كانوا 
ينظرون إلى االســـتثمار في الشركات 
اململوكة حلكومة دبي باعتباره استثمارا 
مضمونا مثل االســـتثمار في ســـندات 
الوقت  اخلزانة احلكومية وفـــي نفس 

يحقق أرباحا خيالية.
كانت مجموعة دبي العاملية اململوكة 
إلمارة دبــــي قد أعلنت فــــي 25 نوفمبر 
املاضي أنها حتتاج إلى وقف سداد أقساط 
الديون املستحقة عليها ملدة ستة أشهر مما 
سبب قلقا كبيرا في أسواق املال اإلقليمية 
والدولية. كما أن قلة وبطء تدفق املعلومات 
اخلاصة برد فعل دبي على األزمة أدى إلى 

زيادة احساس املستثمرين بالقلق.
ولكن البيانات التي صدرت بعد ذلك 
سواء من حكومة دبي أو من حكومة إمارة 
أبوظبي األغنى بني إمارات دولة اإلمارات 
العربية املتحــــدة أعادت قدرا من الهدوء 

إلى األسواق.
ورغم ذلك فرمبا ينظر بعض املستثمرين 
الي رؤية حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم الهادئة مبزيد من احلذر 
بعد أن يتذكروا كيف كان يتحدث عن أمان 
ديون دبي خالل مشاركته في احد منتديات 
بنك ميرل لينش قبل أســــابيع قليلة من 

تفجر األزمة املالية في إمارته.
يقول مهدي مطر كبير خبراء االقتصاد 
في شركة شعاع إلدارة األصول ومقرها 
دبي على املدى القصير اليزال املستثمرون 
يشــــعرون بالقلق واخلوف.. فنحن في 

قلب األزمة اآلن.
وأضاف أنه مبرور الوقت ومبجرد أن 
يهدأ غبار أزمة دبي العاملية فسوف تؤدي 

األزمة إلى تغييرات مالية وتقود إلى منو 
أكثر استدامة.

 وفي إطار هذه التغييرات في النظام 
املالي واالقتصادي لإلمارات بعد األزمة 
تتحدث التقارير عن قوانني جديدة إلفالس 
الشــــركات وهي نتيجة نهائية ملا يحدث 
عندما تشهر شركة إفالسها أو تتخذ قرارا 

بتصفية اعمالها.
وكان غياب مثل هذه القوانني قد دفع 
إلى وصــــف اإلمارات  بعض املصرفيني 
اخلليجيــــة بأنهــــا مراكز ماليــــة »غير 

ناضجة«.
يقول مطر إنه يعتقد أن األزمة سوف 
تســــاعد علي نضح دبــــي ألن الطريقة 
الوحيدة للتحرك في االجتاه الصحيح هو 
أن تظهر لديك مشكلة ثم تقوم بتصحيح 

األخطاء.
من ناحيته قال جون سفاكياناكيس 
كبير خبــــراء االقتصاد في بنك بي.إس.

إفكريــــدي أجريكول إنه مع إعادة هيكلة 

الديــــون املتراكمة على دبــــي في املدى 
املتوســــط ومع خطة املســــاعدة املالية 
من إمارة أبوظبي هدأت املخاوف اآلنية 
للمستثمرين بشأن دعم الدولة لشركات 
دبي املتعثرة فلن يتبقى سوى خدوش 
بسيطة على السطح بالنسبة ألزمة ديون 

إمارة دبي«.
ويتفق أغلب احملللني على أنه مت منع 
االنهيار الكامل للنظام املالي في اخلليج 
وأن أي مفاجآت سيحملها عام 2010 ميكن 

احتواؤها.
في الوقت نفسه فإن انتقال إمارة دبي 
من منو الفقاعة إلــــى النمو االقتصادي 

احلقيقي املستدام قد يستغرق أعواما.
ولكن أحد كبار املصرفيني فضل توخي 
احلذر وقال إنه ال يريد التنبؤ مبا ميكن 
أن يحدث العــــام املقبل ألن املوقف يظل 

غامضا للغاية في الوقت الراهن.
واحلقيقة ان القطــــاع العقاري الذي 
كان مصدرا رئيســــيا ألرباح إمارة دبي 

يبدو ممزقا اآلن حيث توقفت العديد من 
املشروعات ومت تسريح أعداد كبيرة من 
العاملني فيه. وأدى تأثير نظرية األواني 
املستطرقة إلى إغالق شركات أخرى وعودة 
آالف األجانب إلى بالدهم تاركني الديون 

وراءهم.
وفي حــــني يتوقع خبــــراء املزيد من 
مشــــكالت الديــــون بالنســــبة لدبي في 
الســــنوات املقبلة فإن مشروعات البنية 
األساسية القوية التي نفذتها اإلمارة ميكن 
أن جتعل منها مركزا نشطا للنقل التجاري 
في املنطقة وبالتالي تستفيد من أي منو 

قوي القتصادات املنطقة ككل.
اخلالصة أنه إذا كان عام 2009 انتهى 
بعاصفة مجموعة دبي العاملية فإن العالم 
يترقب خالل عام 2010 كيفية وقوف حكام 
دولة االمارات العربية املتحدة في وجه 
هذه العاصفــــة وما اذا كانت نتيجة ذلك 
ســــتتمخض عن ســــوق اكثر نضحا في 

منطقة اخلليج.

دبي: هل تصبح األزمة بداية عصر السوق المالية الناضجة؟ 

صندوق النقد: االنتعاش العالمي هش 
والعودة إلى الركود مستبعدة 

واشنطن ـ رويترز: رأى صندوق النقد الدولي 
أن االقتصاد العاملي يشهد انتعاشا ضعيفا، لكن من 

غير املرجح أن يسقط مرة أخرى في الركود. 
ــدوق كارولني  ــم الصن ــة باس ــت املتحدث وقال
ــأن  ــت باقية بش ــاؤالت مازال ــون: إن التس اتكنس
ــه حتى االن من  ــتمرارية االنتعاش الذي حترك اس
ــا احلكومات  ــي تتخذه ــات الت ــراءات السياس اج

املختلفة والبنوك املركزية.
ــرات على  ــض املؤش ــاك بع ــت أن »هن وأضاف
ــات املتحدة، كما أن  ــي اوروبا والوالي االنتعاش ف
االنتعاش االقتصادي والتعافي من االزمة بدأ فيما 
ــر بعض الوقت  ــتغرق االم يتعلق باالنتاج وسيس

لكي يترجم إلى وظائف«.
ــتأنف اقتصاد الواليات املتحدة النمو في  واس
الربع الثالث منهيا أربعة فصول متتالية من التراجع، 

وسجلت منطقة اليورو أول منو اقتصادي فصلي 
في أكثر من عام في الفترة بني يوليو وسبتمبر. 

ــر إلى أن االنتعاش في املنطقتني حتركه  وبالنظ
بشكل اساسي حوافز حكومية فانه توجد مخاوف 
ــل  ــن العودة الى الركود مرة أخرى، وهو تسلس م
لالحداث ينشط فيه االقتصاد بشكل مؤقت قبل أن 

ينكمش مرة أخرى.
وأشارت اتكنسون إلى أن »االنتعاش الى حد ما 
ضعيف، وأفضل تسلسل لالحداث هو ان يستمر 
ــيكون من  ــو وال يحدث ركود مرة ثانية، وس النم
املهم ان يستمر واضعو السياسة في انتهاج مقاربة 

حذرة«.
وتخلفت اسواق العمل بصفة عامة عن االنتعاش 
وان كانت توجد مؤشرات في الواليات املتحدة على 

ان سوق الوظائف بدأت تستقر.

رأى أن خلق الوظائف يحتاج إلى بعض الوقت 

اليابان تثبّت أسعار الفائدةالذهب يتراجع مع صعود الدوالر
ــا أمس باجتاه  ــع الذهب في أوروب ــدن ـ رويـتـرز: تراجـ لنـ
ــد تقارير  ــود الدوالر بع ــة مع صع ــتوى 1100 دوالر لـألوقي مس
ــعر الذهب  ــني عبروا إلى أراض عراقية. وبلغ س ــأن جنود إيراني ب
ــي أوروبا 1100.50 دوالر  ــالت الفورية في أواخر التداول ف للمعام

لألوقية.
ــجل في وقت سابق 1106.30 دوالرات مقارنة مع  بعد أن كان س

1097.80 دوالرا في االغالق السابق في سوق نيويورك.
وتراجعت الفضة إلى 17.07 دوالرا لألوقية من 17.13 دوالرا.

دوالرا   1420 ــى  إل ــدا  واحـ دوالرا  ــني  الـبالتـ ــض  وانـخفـ
ــة في حـني ارتـفع البالديوم إلى 363 دوالرا لالوقية من  لـألوقـيـ

359 دوالرا.

ــعر الفائدة  ــك اليابان املركزي امس تثبيت س ــو ـ كونا: قرر بن طوكي
ــاعدة البالد  ــي عند 0.1% لدعم االنتعاش االقتصادي متعهدا مبس االساس

على اخلروج من حالة االنكماش.
ــاكي شيراكاوا وسبعة من معاونيه  وصوت محافظ البنك املركزي ماس
ــتمرت يومني على االبقاء  ــة اس في مجلس ادارة البنك باالجماع في جلس
ــع من جانب  ــدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واس ــعر الفائ على س
ــعر الفائدة »ان  ــك املصاحب لقرار تثبيت س ــوق. وجاء في بيان البن الس
البنك يدرك أن اقتصاد اليابان يواجه حتديا صعبا في محاولة التغلب على 
ــتقرار األسعار«،  ــار النمو الدائم عن طريق اس االنكماش والعودة الى مس
مضيفا ان البنك املركزي سيحافظ على »البيئة املالية املالئمة« كما سيقوم 

باتخاذ خطوات سياسية ملواجهة االنكماش.

ألمانيا: االقتصاد يتعافى
ميونيخ ـ د.ب.أ: اســـتمرت مؤشرات تعافي االقتصاد األملاني 
من األزمة العاملية في التحســـن مع اقتراب نهاية العام احلالي، 
وأعلن معهد أبحاث االقتصاد األملاني امس في ميونيخ أن مؤشر 
ثقة الشركات األملانية )ايفو( ارتفع من 93.9 نقطة الشهر املاضي 
إلى 94.7 نقطة خالل ديســـمبر اجلاري، وأشار املعهد إلى أن هذا 
االرتفاع هو التاســـع على التوالي ولكنه جاء متجاوزا ما توقعه 

اخلبراء.
وكان تقدير الشركات األملانية املستطلعة آراؤها بشأن الوضع 
االقتصـــادي احلالي أفضل من تقديرها للشـــهر املاضي، غير أن 
الشركات لم حتسن تنبؤاتها كثيرا بالنسبة لفرص حتسن أداء 

االقتصاد خالل األشهر الستة املقبلة.

النفط يتجاوز 73 دوالرًا
لندنـ  رويترز: ارتفع سعر النفط فوق مستوى 73 دوالرا للبرميل 
امس مدعوما باحتماالت ارتفاع الطلب في الشتاء. ونزل سعر الدوالر 
من أعلى مســــتوياته في أكثر من ثالثة اشهر امس مما عزز مكاسب 
النفط، وبلغ سعر عقود النفط اخلام األميركي اخلفيف لتسليم يناير 
73.27 دوالرا للبرميل مرتفعا 62 سنتا، وارتفع سعر مزيج برنت خام 
القياس األوروبي 37 ســــنتا إلى 73.74 دوالرا للبرميل. وقال رئيس 
منظمــــة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( امس إن املنظمة لن تغير 
املستويات املســــتهدفة النتاجها في اجتماعها املقرر يوم 22 ديسمبر 
اجلاري في انغوال. وأكدت السعودية وجهة النظر هذه في تصريحات 
لوزير النفط على النعيمي نشرت امس، وقال في تصريحات لصحيفة 
»احلياة« إن االجتماع »لن يسفرعن أي تغيير في مستوى االنتاج«.

أوباما يلقي كلمته في قمة املناخ بكوبنهاغن


