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∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG

GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe

kGô¡X 2 - kÉMÉÑ°U 9 øe ¢ù«ªÿG

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ó``«dƒ`àdGh AÉ``°ùædG IOÉ```«Y

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿É```æ``````````°SC’G IOÉ`````«`Y

Qõ«∏dÉH ájƒeódG äGÒ©°ûdG êÓYh ô©°ûdG ádGRE’ á°UÉN ¢VhôY ˚

¬LƒdG IQÉ°†fh ô©°ûdG §bÉ°ùJ êÓ©d »HGÒKhõ«ŸG ø≤M ˚

óFGõdG ¥ô©àdGh ó«YÉéà∏d ¢ùµJƒÑdG ø≤M ˚

OhóÿGh ∞jÉØ°ûdG ÒÑµJ ˚

 »µdÉH π«dGƒãdGh ájó∏÷G óFGhõdG ádGREG ˚

 π«ªéàdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«æ«°U á«æa ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d øj’ƒàc’G RÉ¡L ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh ájó∏÷G IOÉ«Y

ΩÉª°†fÉH ∂æ«∏c áæ«µ°ùdG ∞°Uƒà°ùe ÖMôj

ô```«`ª`°S á`````fÉ`«``eO .O
¢ùª°T ÚY á©eÉL - ó«dƒJh AÉ°ùf Òà°ùLÉe

25664570 - 25664569 :øNÉ°ùdG §ÿG   25664548 - 25664342 :ä - OGó¨H ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG

 ó°Th ΩGƒ≤dG ≥«°ùæJ - .¿ƒ``````̀gódG ø≤Mh §Ø°T - :äÉ``````̀MGôL ˚

 π«ªŒ - Qó``````̀°üdG ™aQh Ò¨°üJh Ò``````̀ÑµJ - ±GOQC’Gh ø``````̀£ÑdG

.¬LƒdG ó°Th ∞fC’G

 áHGPEGh ô©°ûdG êÓ©d »HGÒKhõ«ŸG ø``````̀≤M - ÚL’ƒµdG ø≤M ˚

 Iô°ûÑdG í«àØJ - ó«YÉéàdG ádGRE’ ¢ùcƒJƒÑdG ø≤M - ¿ƒ``````̀gódG

.IQÉ°†ædGh

 á©HÉàeh êÓYh ¢``````̀ü«î°ûJ ˚ .IO’ƒdG »``````̀ãjóMh êóÿG ∫ÉØWC’G á``````̀©HÉàe ˚

 ä’ÉM á©HÉàeh êÓ``````̀Yh ¢ü«î°ûJ  ̊ .IO’ƒ``````̀dG òæe á«≤∏ÿG Ö``````̀∏≤dG Üƒ``````̀«Y

 RÉ¡÷G ¢``````̀VGôeCG - »``````̀°ùØæàdG RÉ``````̀¡÷G äÉ``````̀HÉ¡àdGh á``````̀æeõŸGh IOÉ``````̀◊G ƒ``````̀HôdG

.á«°SÉ°ù◊G ¢VGôeCG - AÉª°üdG Oó¨dG - »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G ¢VGôeCG - »``````̀ª°†¡dG

 IO’ƒdG òæe ∫ÉØWCÓd »``````̀∏≤©dG Qƒ£àdGh …ó°ù÷G ƒªæ∏d ájQhódG á``````̀©HÉàŸG ˚

.áæ°S 13 ≈àMh

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة (غلوب - مد) من عمالء الشركات التالية:
 .»∏aÉµàdG ÚeCÉà∏d IÉ``````̀Ø°üdG ácô°T ˚ .»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¤hC’G ácô°ûdG ˚ .¿É``````̀ª°†∏d ájô°ùjƒ°ùdG á``````̀«fÉæÑ∏dG ácô°ûdG ˚ .IÉ``````̀«◊G äÉæ«eCÉà∏d è``````̀«∏ÿG á``````̀cô°T ˚

.»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d â``````̀jƒµdG ácô°T  ̊.Ú``````̀eCÉà∏d á``````̀«fÉæÑ∏dG á``````̀«Hô©dG á``````̀YƒªéŸG  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d QRBÉ``````̀J á``````̀cô°T  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¥É``````̀Kh á``````̀cô°T ˚

π«ªŒ áMGôL »°UÉ°üàNG

ô°üe - ¢ùª°T ÚY á©eÉéH π«ªéàdG áMGôL PÉà°SG

 Ö∏b ‘ ¢ü°üîJ Ωƒ∏HO - ∫ÉØWC’G √GQƒàcO ∫ÉØWC’G Ö∏bh ∫ÉØWC’G ÖW …QÉ°ûà°SG

äGƒæ°S ô°ûY IóŸ á«°ùfôØdG á«©eÉ÷G äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH IÈN - (É°ùfôa) ∫ÉØWC’G

األسواق التجارية في لبنان تزدحم 
بالمواطنين في فترة األعياد

كونا: تنش���ط احلركة في االسواق التجارية 
في لبنان مع اقتراب اعياد امليالد ورأس الس���نة 
وتزدحم باملواطنني الذين يقصدونها لشراء هداياهم 
والتحضير للسهرات التي تقام في املنازل واملطاعم 

والفنادق في هذه املناسبة.
وارتفعت وتيرة االقبال على االسواق هذا العام 
مع تزامن رأس السنة الهجرية واعياد امليالد ورأس 
السنة امليالدية عالوة على اجواء االستقرار التي 
اشاعها تشكيل احلكومة ما شكل متنفسا للتجار 

واصحاب احملالت.
ونظرا لالرتباط القوي بني حركة االس���واق 
ونشاطها واالستقرار السياسي في البالد استبشر 
التجار واملسؤولون عن االسواق خيرا في موسم 

االعياد.
واعتبر عدد من رؤس���اء جمعيات التجار في 
العاصمة بيروت ان االجواء السياسية االيجابية 
التي سادت البالد اخيرا وانطالق عمل احلكومة 
اجلديدة يسهم في حتريك عجلة العمل في مختلف 

القطاعات وتنشيط حركة االسواق.
 وقال رئيس جمعية جتار سوق )مارالياس( 
عدنان الفاكهاني ان وضع االسواق حاليا افضل 

بكثير من قبل خصوصا بعد االستقرار السياسي 
وتش���كيل احلكومة الن هذا االمر اعطى مردودا 
ايجابيا على عمل االسواق بسبب الترابط القائم 
بني الوض���ع االقتصادي في لبن���ان مع الوضع 

السياسي.
ولفت الى ان التجار يلمس���ون حركة جتارية 
جيدة في االسواق وبهجة العيد تتجلى في الطرقات 
واحملالت كاشفا ان الفنادق تشهد حجوزات مرتفعة 
ف���ي الفترة املمتدة بني ال� 18 من الش���هر اجلاري 
واخلامس من الشهر املقبل وهذا يطمئن الى وجود 
موسم واعد، مشيرا الى تواجد الزوار العرب في 

االسواق.
واشار الفاكهاني الى ان سوق »مارالياس« ازدان 
مبختلف انواع الزينة وسيشهد بدءا من يوم غد 
ولغاية ال� 24 من الشهر اجلاري سلسلة انشطة 
تتعلق باالعياد وعرضا مسرحيا لالطفال باالضافة 

الى احياء حفالت موسيقية وتوزيع هدايا.
بدوره اعتبر رئيس جمعية جتار سوق »بربور« 
رشيد كبي ان حركة االسواق مقبولة والسيما ان 
تش���كيل احلكومة عكس نوعا من االرتياح لدى 

الناس والتجار معا.

األجواء السياسية اإليجابية التي سادت البالد ساهمت في تحريك عجلة العمل

األسواق التجارية في لبنان تنشط مع اقتراب أعياد امليالد

اتفاق كوبنهاغن يمنح أوباما انتصارًا محدودًا

خليل: »أوپيك« ستبقي على إمدادات النفط دون تغيير
العالم وآخرون أنه عادل لكل من 
املستهلكني واملنتجني، وبعد أن 
أدى الركود العاملي إلى هبوط 
حاد في استهالك النفط في العام 
األخير وافقت مجموعة املنتجني 
على خفض اإلمدادات بواقع 4.2 
ماليني برميل يوميا في خفض 
قياس���ي يعادل نح���و 5% من 

االستهالك اليومي العاملي.
والتزمت »أوپيك« بحوالي 
80% من هذه التخفيضات في 
وقت سابق من هذا العام لكن 
إلى نحو %60  االلتزام تراجع 

مع انتعاش أسعار النفط.

رويت���رز: قال وزير الطاقة 
اجلزائ���ري ش���كيب خليل إن 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوپيك( ستبقي على مستويات 
االمدادات احلالية دون تغيير 
في اجتماعها الوزاري غدا في 

أنغوال.
 وقال خليل »لن يكون هناك 
ام���دادات »أوپيك«  تغيير في 
من النفط اخلام، »أوپيك« لن 
تخفض االمدادات ولن تزيدها، 
ويقترب سعر النفط حاليا من 
75 دوالرا للبرميل الذي قالت 
عنه السعودية أكبر مصدر في 

كوبنهاغن � رويترز: يس����مح اتف����اق عن املناخ 
تفاوضت عليه الواليات املتحدة ودول أخرى من كبار 
الدول املسببة للتلوث بثاني أكسيد الكربون للرئيس 
األميركي باراك أوباما بإعالن انتصار محدود لكنه كاف 
لبث حياة جديدة في جهود مترير تشريع بالكونغرس. 
وبعد أس����بوعني عصيبني من املفاوضات املكثفة بني 
ممثلي 193 دولة وصل أوباما الى احملادثات في الساعات 
األخيرة وجنح في وضع اتفاق في اجتماعات ثنائية 

مع رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو.
وميثل الرجالن اكبر دولتني مسببتني النبعاثات 
ثاني اكس����يد الكربون من مداخ����ن املصانع وعوادم 
السيارات وهو الغاز املسبب لظاهرة االحتباس احلراري 

الذي يخشى العلماء أن يفسد كوكب األرض.
وسارع مسؤولون أميركيون الى اإلشارة الى أن 
هذا االتفاق الذي اليزال يتطلب مفاوضات صعبة على 
التفاصيل على مدار األشهر ال� 12 املقبلة ال يرقى الى 
ما يعتقد العلماء أن على الدول اتخاذه من إجراءات 

لتجنب الفيضان����ات املدمرة واجلفاف احملتملني من 
جراء االحتباس احلراري. لكن أوباما خاض انتخابات 
الرئاس����ة عام 2008 بوعد بالتغيير وبعد 8 سنوات 
من رفض إدارة الرئيس السابق جورج بوش السماح 
بخفض انبعاثات الكربون يستطيع الرئيس األميركي 
احلالي أن يقول إنه نفذ وعدا رئيسيا قطعه أثناء حملته 
االنتخابية وهو الش����روع في السيطرة على ظاهرة 
االحتباس احلراري.  اما بالنسبة ملنتقديه فيستطيع 
أوباما ايضا أن يقول إنه انتزع بعض التنازالت من 
الدول النامي����ة الكبيرة وهي الصني والهند وجنوب 
افريقي����ا. وللمرة األولى يصيغ اتفاق دولي وعودها 
بخف����ض االنبعاثات. وقد يحرم هذا اجلمهوريني في 
الكونغرس األميركي من حجة رئيسية وهي أنه يجب 
اال يفرض الكونغرس قيودا على الشركات األميركية 
في الوقت الذي تعمل فيه دولة من أكبر الدول املسببة 
لالنبعاثات مثل الصني دون قيود وبالتالي ميكن أن 

تسرق فرص عمل من الواليات املتحدة.

بعد أسبوعين عصيبين من المفاوضات

المنظمة التزمت بحوالي 80% من التخفيضات

الرئيس األميركي باراك أوباما

ليبيا تطالب بمزيد من االلتزام
بحصص إنتاج »أوپيك«

رويترز: قال رئيس ش��ركة النفط الوطنية الليبية شكري غامن 
انه ينبغي ل��دول »أوپيك« ان تكون أكث��ر التزاما بحصص االنتاج 
املتفق عليه��ا نظرا لوجود فائض في املعروض في الس��وق. وفي 
الع��ام املاضي اتفقت »أوپيك« على خفض االنتاج بواقع 4.2 ماليني 
برميل يوميا مع تراجع الطلب بسبب الكساد، غير ان نسبة االلتزام 
بحصص االنتاج تراجعت إلى 60% من 80% في وقت س��ابق من هذا 

العام مع ارتفاع أسعار النفط ودالئل على انتعاش اقتصادي. شكيب خليل

دول الخليج العربية تنفق جزءًا كبيرًا 
من عائداتها النفطية لتنويع مواردها

رويت����رز: أنفقت دول اخلليج 
العربية جزءا كبيرا من عائداتها 
النفطية االس����تثنائية على مدى 
السنوات الست األخيرة لتنويع 
موارد اقتصاداتها بعيدا عن االعتماد 

على إيرادات صادرات النفط.
لكن انخفاض الضرائب يعني 
أن إيرادات النفط س����تظل متد 

احلكومات باجل����زء األكبر من 
دخلها وأن امليزانيات س����تظل 
معرضة خلطر تقلبات أسعار 
النفط، وفيما يلي إيرادات النفط 
كنس����بة مئوية من اإليرادات 
النفط  احلكومية وص����ادرات 
والغاز كنسبة مئوية من الناجت 

احمللي اإلجمالي في 2008.

إيرادات النفط والغاز كنسبة مئوية 
من اإليرادات الحكومية

صادرات النفط والغاز كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي

89.359.9السعودية
77.146.5 *اإلمارات
93.855.8الكويت

59.047.2قطر
78.647.8سلطنة عمان

85.263.0البحرين

املصادر: احلكومات ومجموعة البنك السعودي � الفرنسي كريدي أجريكول
 )*( بيانات إيرادات اإلمارات للعام 2007 آخر بيانات متاحة


