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في سياق اهتمام األمانة العامة بمتابعة قضايا التنميةتنتظر بداية العام بكل تفاؤل مع تدشين أطول ناطحة سحاب في العالم

اإلمارات في 2009: أزمة اقتصادية طاحنة 
ومولد أول جمل »مستنسخ«

دائنو »دبي العالمية« يناقشون 
إعادة هيكلة الديون غدًا
دبي � األس����واق.نت: من املتوقع أن يجتمع 
دائنو شركة دبي العاملية غدا لبحث موضوع 
إعادة هيكلة ديون الشركة، على الرغم من أن 
املصارف الدائنة لم تتلق حتى اآلن طلبا رسميا 

بإعادة جدولة ديون »دبي العاملية«.
وتتوقع املصارف الدائنة أن تتس����لم طلبا 
من »دبي العاملية« بتأجيل مطالبتها بالديون 
املس����تحقة قب����ل عملي����ة إع����ادة هيكلة هذه 

الديون.
يذكر أن ديون الشركة تبلغ 26 مليار دوالر، 
وقد تلقت مع شركة نخيل العقارية، دعما حكوميا 
إماراتيا سد قيمة الصكوك التي استحقت على 

»نخيل« مطلع األسبوع املاضي.
وقام����ت حكومة دب����ي األس����بوع املاضي 

بتخصيص 4.1 مليارات دوالر لتس����تخدم في 
سداد الصكوك املستحقة، وسيخصص املبلغ 
املتبقي من الدعم في تسديد الفوائد واملصاريف 
التشغيلية ملؤسسة دبي العاملية حتى تاريخ 
30 أبريل 2010 ش����ريطة جناح املؤسس����ة في 
مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما مت 

اإلعالن عن ذلك مسبقا.
وركزت حكومة دبي وبش����كل خاص على 
معاجلة قلق دائني »دبي العاملية«، وللمساعدة 
ف����ي ذلك، تعلن حكومة دب����ي اليوم أن املبلغ 
املتبقي من الدعم املقدم سيستخدم في تلبية 
االلتزامات للدائنني احلاليني واملقاولني. وسيتم 
البدء مبفاوضة املقاولني املتأثرين خالل الفترة 

القصيرة املقبلة.

إطالق تقرير »تحديات التنمية بالدول العربية« 
بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم

النفط الكويتي ينخفض بالغًا 71.41 دوالرًا
كونا: انخفض س����عر برميل 
النفط الكويتي مبقدار 37 س����نتا 
في تعامالت أمس االول ليس����تقر 
عند مستوى 71.41 دوالرا للبرميل 
مقارنة بتعام����الت يوم اخلميس 
املاضي وفقا ملا أعلنته مؤسس����ة 

البترول الكويتية.
ورغم هذا الهبوط الطفيف فان 
أس����عار النفط تش����هد في الوقت 
احلالي حالة من التعافي في ظل 
مؤشرات تظهر ان االقتصاد العاملي 
جتاوز مرحلة القاع في أزمته املالية 
وبدأ يس����ير في مرحلة الصعود 
واالنتعاش من جديد وهو ما يعني 

زيادة الطلب على النفط.
كما يأتي تراجع اسعار الدوالر 
العمالت االخرى  األميركي مقابل 
كسبب ثان الرتفاع اسعار النفط 

اضاف����ة ال����ى تقارير تش����ير الى 
احتمال عودة املضاربني للسوق 
النفطية من جديد، ويعتبر سعر 

برميل النفط الكويتي احلالي في 
املستوى املس����تهدف بني 70 و80 

دوالرا للبرميل.

يشهد مقر األمانة العامة للجامعة العربية اليوم 
األحد، إطالق تقرير »تحديات التنمية في الدول 
العربي���ة«، وذلك بحضور عمرو موس���ى األمين 

العام للجامعة.
وأكد بيان إلدارة اإلع���الم واألخبار بالجامعة 
العربية امس السبت أن إطالق التقرير يأتي في 
سياق اهتمام األمانة العامة بمتابعة قضايا التنمية 

االجتماعية وتطوير استراتيجياتها.
وأوضح البيان أن هذا التقرير الذي أعدته األمانة 
العامة للجامعة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائ���ي ومجموعة كبيرة م���ن الخبراء العرب 
على مدار عام كامل، وبتكليف من مجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب في إطار القمة العربية 
التي عقدت  االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
في الكويت في مطلع العام الحالي،  يمثل وثيقة 
أساس���ية ألجهزة تخطيط السياسيات التنموية 

الشاملة.
ويص���در التقرير في جزأي���ن، يناقش أولهما 
تحدي���ات التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية في 
العالم العربي من منظور التنمية الشاملة متناوال 
موضوعات مثل الحد من فقر الدخل والبطالة، بينما 
يركز الجزء الثاني عل���ى تحديات األمن الغذائي 

بش���كل أكثر تفصيال ويتضم���ن عرضا ألوضاع 
التنمية في الدول العربية ومس���تقبلها، وتقييم 
مسارات التنمية في دول المنطقة واتجاهاتها وما 

حققته من إنجازات.
كما يقترح التقري���ر تصورا لنموذج التنمية 
الش���املة في الدول العربية يه���دف إلى تحقيق 

التكامل العربي.
 ويع���رض المقترب���ات التي تكف���ل التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في سياق شامل يراعي 
ترسيخ الهوية العربية، والتأكيد على جدوى العمل 
العربي المشترك وفاعليته في تحقيق التقدم في 

مختلف المجاالت.
وذكر البيان أنه من هذا المنطلق جاء في تقديم 
عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، 
للتقرير أن القمة العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية، التي عقدت بالكويت يومي 19 و20 
يناير الماضي، عبرت ع���ن توافق كبير في آراء 
القادة العرب حول أهمي���ة رفع معدالت التنمية 
ومواجه���ة تحدياتها كض���رورة لتحقيق األمن 
االجتماعي واالقتص���ادي للدول العربية، والذي 
ال يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه 

أمنها الوطني.

إفالس 6 مصارف أميركية جديدة 
يرفع العدد إلى 139حالة هذا العام

قطر مساهمًا رئيسيًا في »فولكس واجن« 
وتقترب من مقعد في مجلس بورشه

نيوي����ورك � أ.ف.پ: أعلنت 
الفيدرالي����ة األميركية  الوكالة 
لضم����ان اإليداع����ات املصرفية 
في بيان أم����س االول إفالس 6 
مصارف إقليمية أميركية جديدة 
في الواليات املتحدة في عملية 
وصفت بأنها بني أضخم عمليات 

اإلفالس املصرفية لهذا العام.
وبذلك ترتفع عمليات اإلفالس 
الى 139 عملية مصرفية في البالد 
هذه السنة، وهو رقم قياسي منذ 
1992، فرغم عدد املؤسسات التي 
تواجه »مخاط����ر« )552 أواخر 
س����بتمبر( االعلى منذ 1993، ال 
تتوقع الوكالة اي حتس����ن في 
2010. فمصرف »فيرست فيدرال 
بنك اوف كاليفورنيا« الذي مقره 
في سانتا مونيكا )جنوب غرب( 
سيش����تريه »بنك وان ويست« 
وهو مصرف كاليفورني ايضا 

مقره في باسادينا.
ويعد املصرف، 6.1 مليارات 
دوالر من االصول و4.5 مليارات 
دوالر من اإليداعات، سابع أضخم 
عملي����ة إف����الس مصرفية هذا 
العام.و»أمبريال كابيتال بنك«، 

وهو مص����رف كاليفورني آخر 
مقره في الجوال، سيتم شراؤه 
من »س����يتي ناش����يونال بنك« 
)ل����وس انغيليس(.و»بيبولز 
فيرس����ت كوميونيت����ي بنك«، 
وهو مصرف في بنما سيتي في 
فلوريدا )جنوب( سيتم شراؤه 
من الوكالة االميركية الفيدرالية 
لضمان االيداعات املصرفية لعدم 
ايجاد مؤسسة خاصة لشرائه، 
وتبل����غ اصوله 1.8 مليار دوالر 

وايداعاته 1.7 مليار.
و»نيو ساوث فيدرال سايفينغ 
بنك« وهو مص����رف في االباما 
)وسط( سيتم شراؤه من »بيل 

بنك« )تكساس. جنوب(.
و»س����يتيزنز ستايت بنك« 
الذي مقره في ني����و بالتيمور 
)ميشيغن. شمال( سيتم شراؤه 
م����ن »ديبوزيت انش����ورانس 
ناش����يونال بن����ك اوف ني����و 
بالتيمور« الذي انشأته الوكالة 
الفيدرالية خصيص����ا. وكانت 
اص����ول املصرف تبل����غ أواخر 
س����بتمبر 168.6 مليون دوالر 

وإيداعاته 157.1 مليون دوالر.

فرانكفورت � رويترز:متتلك قطر حصة تصويتية تبلغ 17% في 
شركة فولكس واجن وفي طريقها للحصول على مقعد في املجلس 
اإلشرافي لبورشه مما يبرز الدور األكثر نشاطا الذي تلعبه دول اخلليج 
في صناعة السيارات االملانية. وقالت شركة قطر القابضة انها بعد 
ممارسة حقوقها اخليارية في فولكس واجن كما كان يتوقع املشاركون 
في السوق منذ فترة اصبحت متلك اآلن حصة 17% في أسهم رأسمال 
فولكس واجن. وقال الرئيس التنفيذي لقطر القابضة أحمد السيد ان 
الشركة كمستثمر استراتيجي في االجل الطويل تعتقد أن االستثمار في 
فولكس واجن واجلمع املزمع بني بورشه وفولكس واجن ميثل أصال 
استثماريا فريدا. من جانبه قال احمللل ببنك »دي زد« مايكل بونزيت 
في مذكرة »من وجهة نظرنا فان التداول احلر ألسهم فولكس واجن 
العادية س����يتراجع من اليوم الى ما دون حاجز ال� 10%«، وباإلضافة 
إلى هذا قالت بورشه في الدعوة النعقاد جمعيتها العمومية السنوية 
املقررة في 29 يناير انها سترش����ح الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن 
جاسم آل ثاني للحصول على مقعد في مجلسها االشرافي. وفي سياق 
متصل قالت البورصة االملانية في بيان لها إن األسهم املمتازة لشركة 
فولكس واجن ستحل محل األسهم العادية على مؤشر داكس ألسهم 

الشركات األملانية الكبرى في بورصة فرانكفورت.

أبوظب����ي � د.ب.أ: قبل ان يرحل عام 2009 بأيام، 
اهتزت األس����واق العاملية على وقع طلب »مجموعة 
دبي العاملية« إرجاء س����داد ديونها التي تقترب من 
60 مليار دوالر، واحدث هذا الطلب حالة من االرتباك 
االقتص����ادي عامليا، وتأثرت بورصات عاملية محققة 
خس����ائر كبرى، قبل ان تع����اود وتصحح أوضاعها. 
وتعالت أص����وات اقتصادية وإعالمية بالهجوم على 
اإلمارة في املقابل خرج مس����ؤولون في حكومة دبي 
ليؤكدوا ان »حكومتهم ال تواجه أزمة مديونية مالية 
ولكنها تواجه أزمة منافس����ة غير شريفة تتمثل في 
اإلس����اءة لإلمارة كيال تكون حاضنة للمال واألعمال 
وجاذبة لالستثمارات األجنبية التي وجدت في دبي 
مجاال خصب����ا لالنتقال إليه والعم����ل فيه وحتقيق 
النج����اح تلو اآلخر«. وكانت أحداث دبي االقتصادية 
هي األبرز في االمارات عام 2009، لكنها شهدت أحداثا 
عديدة بارزة، ففي ثاني ايام العام، وحتديدا في الثاني 
من يناير أعلنت االمارات احل����داد ملدة 3 أيام لوفاة 
الشيخ راشد بن أحمد املعال حاكم إمارة أم القيوين، 
وفي اليوم نفسه أعلنت اإلمارة ان الشيخ سعود بن 
راشد املعال، تولى مسؤولية االمارة بعد وفاة والده، 
وأصبح الشيخ سعود عضوا باملجلس األعلى الحتاد 

االمارات، الى جانب منصب حاكم أم القيوين.
ومع اشتداد وقع األزمة االقتصادية على دبي أعلنت 

شركة نخيل اإلماراتية تعليق العمل في مشروع »أطول 
برج في العالم« ملدة عام، وقال مس����ؤول في الشركة 
ان »سبب اإليقاف هو التطورات االقتصادية العاملية، 
واحلاجة الى دراسة أوضاع السوق والعرض والطلب« 
مشيرا الى ان »استئناف العمل سيتم بعد 12 شهرا من 
اآلن«. والبرج يحمل اسم »نخيل تاور« وصمم ليكون 
اطول برج في العالم، بارتفاع ألف متر، ليتفوق بذلك 
على »برج دبي« الذي تبنيه شركة »اعمار« اإلماراتية 
ويوصف حاليا بأنه األط����ول في العالم، ومع تزايد 
آثار األزم����ة العاملية أثيرت أقاويل بان دبي تش����هد 
هجرة جماعية من قبل عمالها، واملغادرون تركوا آالف 

السيارات مبطار اإلمارة مرهونة للبنوك.
األمر الذي دفع قائد ش����رطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان لعقد مؤمتر صحافي عاملي نفى فيه هذه األنباء 
متهما وسائل إعالم »بالكذب والتضليل ونشر وترويج 
الشائعات ومحاولة تشويه سمعة دبي«، وفي شهر 
فبراير أعلنت حكومة دبي انها أطلقت برنامج سندات 

طويل األجل بقيمة 20 مليار دوالر.
وفي دبي أيضا أعلن مركز اس����تيالد الهجن مولد 
أول جمل مستنس����خ في العالم. وق����ال مدير املركز 
د.علي رضا ان اجلمل الذي س����مي »اجناز« هو أول 
جمل أنابيب في العال����م، وولد بدبي يوم األربعاء 8 

أبريل بعد فترة حمل استمرت ل� 378 يوما.

)أ.ف.پ( نقاش وحتاور بني أعضاء الوفد الكويتي 

رغم اعتماد خطة لتقديم مساعدات سنوية تقدر بـ 100 مليار دوالر للدول النامية بحلول 2020

انتقادات حادة لمشروع اتفاق المؤتمر الدولي للمناخ
كوبنهاغن � وكاالت: آثار اتفاق 
املناخ الذي توص����ل إليه 30 من 
الكبرى،  قادة دول االقتص����ادات 
دوامة في الس����اعات األخيرة من 
املؤمتر الدولي للمناخ في العاصمة 
الدمناركية، حيث رفضت عدة دول 
نامية أمس اتفاقية قام بصياغتها 
الرئيس األميركي باراك اوباما و4 
اقتصادات صاعدة رئيسية قائلة 
»انها ال ميكن ان تصبح ورقة عمل 
لألمم املتحدة ملكافحة ارتفاع درجة 

حرارة األرض«.
واكتفى رئيس الوزراء الدمناركي 
الرس لوكي راسموس����ن رئيس 
اجللسة العلنية اخلتامية للمؤمتر 
الذي احمرت عيناه تعبا، بإعطاء 
الكلمة ملتحدثني ليعبروا عن الئحة 
طويلة من الطعون في »االتفاق«، 
وفي ساعة متأخرة زادت من مشاعر 
الضيق بعد 12 يوما من املفاوضات 
غير املجدية، انتقد ممثل ارخبيل 
توفالو الصغير في جنوب احمليط 
الهادئ، بشدة مشروع االتفاق الذي 
حدد درجتني مئويتني كحد أقصى 
الرتفاع حرارة األرض وشبهه ب� 
»حفنة من األموال من اجل خيانة 

شعبنا ومستقبلنا«.
وتسعى اجلزر الصغيرة من 
اجل احتواء االحتباس في حدود 1.5 
درجة مئوية وذلك ألنها مهددة بأن 
تغمرها املياه، ثم تتالت انتقادات 

دول اميركا اجلنوبية.
اتهمت بوليڤيا  التوالي  وعلى 
وڤنزويال وكوبا، راسموسن »بإعاقة 
الدميوقراطية والشفافية« وبأنه 

نفذ »انقالبا على األمم املتحدة«.

حركة مسرحية

وفي حركة مسرحية، لوحت 
مندوبة ڤنزويال بإصبع مجروح 
انها جرحت يدها للفت  موضحة 
االنتباه وإسماع صوتها، مؤكدة انه 
»لي����س هناك اي إجماع على هذه 
الوثيقة، ونحن ال نريد مناقشتها«، 
وتصاعدت حدة التوتر حني قارن 
ممثل السودان لوممبا ستانيسالس 
ضيا � بينغ اتفاق املناخ الذي أعده 

القادة ال� 30، باحملرقة.
وذكر رئي����س الوفد االميركي 
اوباما  الرئيس  ان  تود ش����تيرن 
تشاور مطوال مع نظرائه الهندي 
والصيني واجلنوب افريقي وقال 
»ان ع����دم االعت����راف بهذا اجلهد، 
مخيب لآلمال وحتى غير مشرف 

لبعض من شارك فيه«.
وأعربت بوليڤيا عن »معارضتها 
التي اعتمدت«  التامة للوس����ائل 
الدمناركي  الوزراء  متهمة رئيس 
الرس لوكي راسموس����ني، رئيس 
املؤمت����ر، بأنه »يق����ف عقبة أمام 
الدميوقراطية والشفافية«، وكذلك 
اتهمت مندوبة ڤنزويال راسموسني 

بان����ه »ق����ام بانق����الب على االمم 
املتحدة«، وبالنس����بة لكوبا، فان 
اوباما  ب����اراك  الرئيس االميركي 
تصرف ك� »إمبراطور« وأعلن عن 

اتفاق »غير موجود«.
وحتى أنصار االتفاق اعترفوا 
بأنه ناقص ولم يحقق طموحات 
األمم املتحدة من محادثات كوبنهاغن 
والتي كان املقصود منها ان تكون 
نقطة حتول لدفع االقتصاد العاملي 
في اجتاه الطاقة املتجددة وبعيدا 

عن الوقود األحفوري.
وقبل املغادرة ق����ال أوباما ان 
االتفاق الذي يش����ير الى احتمال 
تقدمي مس����اعدات س����نوية تبلغ 
النامية  100 مليار دوالر لل����دول 
بحلول 2020 نقطة بداية جلهود 
العالم إلبطاء التغير املناخي، وقال 
اوباما بعد محادثات أدت الى هذا 
االنفراج مع رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهان سينغ ورئيس جنوب 
افريقيا جاكوب زوما ان »هذا التقدم 
لم يأت بس����هولة ونعرف ان هذا 
التقدم وحده غي����ر كاف، قطعنا 
شوطا طويال ولكن علينا الذهاب 

الى مدى أبعد«.

خطوة واحدة

وقال����ت املستش����ارة األملانية 
اجنيال ميركل »القرار كان صعبا 
جدا بالنسبة لي. لقد قمنا بخطوة 

واحدة ونأمل مبزيد من اخلطوات«، 
وأعربت ع����ن أملها ب����أن تتعهد 
الدول بتخفيض����ات اكبر في  كل 
الوقود  االنبعاثات، الس����يما من 

األحفوري خالل قمة كوبنهاغن.
وقال الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي الذي حتدث بعد فترة 
وجيزة من اوبام����ا ان كل الدول 
املش����اركة في احملادث����ات وافقت 
على االتفاق وان االتفاق جنح في 
الزام الدول الرئيسية التي ينبعث 
منها ثاني أكسيد الكربون باحلد 

من تلوثها.
واضاف ان����ه مبوجب االتفاق 
سيكون على كل الدول ومنها الصني 
تقدمي خطط مكتوبة لكبح انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون بحلول يناير 

.2010
وقال ان كل الدول وقعت على 
خطة لتقدمي 100 مليار دوالر من 
النامية سنويا  املساعدات للدول 

بحلول 2020.
وقال للصحافيني »النص الذي 
لدينا ليس كامال، لو لم نكن توصلنا 
التفاق فإن هذا كان سيعني حترر 
دولتني مهمتني مثل الهند والصني 
من اي نوع من التعهدات، وستكون 
الواليات املتحدة غير املش����اركة 
في كيوتو ح����رة من اي نوع من 
التعهدات. »هذا هو السبب في ان 

التوصل لتعهد مهم جدا«.

لفت استغراق ممثلي العديد من الدول في النوم خالل المناقشات األنظار ورصدت عدسات المصورين وفود شيلي وفرنسا وبلجيكا والصين وهي تغط في سبات عميق!


