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حطم العديد من األرقام القياسية المسجلة عالميًا وشاركت في بنائه 60 شركة عالمية

رياض سالمة

مشهد األلعاب النارية لدى افتتاح برج خليفة األطول عامليا

النفط الكويتي يحافظ على مستوى الـ 75 دوالر للبرميل

ارتفاع أسعار النفط يزيد حدة التضخم مبنطقة اليورو

استقرار أسعار الذهب فوق الـ 1100 دوالر لألوقية

األلعاب النارية التي استخدمت في افتتاح برج خليفة

أحدث افتتاح برج خليفة أول من أمس ردود أفعال واس���عة 
النطاق بعدما شاهد العالم احلفل األسطوري الكبير الذي حضره 
أكثر من 400 ألف متفرج شاهدوا خاللها االحتفاالت بالعروض 

النارية وألعاب الليزر واللوحات املائية.
ومت الكش���ف عن ارتفاع »برج خليفة« على شاش���ة رقمية 
عمالقة، في تتابع رقمي مرورا بكل األرقام القياسية التي سجلتها 
املباني الش���اهقة في املاضي، وصوال إلى االرتفاع النهائي لهذا 

املعلم الدولي.
ويحطم »برج خليفة« كل األرقام القياس���ية احلالية للمباني 
الشاهقة، حيث انه أطول مبنى في العالم حسب املقاييس الثالثة 
ل� »مجلس املباني الشاهقة واملساكن احلضرية« CTBUH )ارتفاع 

القمة، ارتفاع السارية، أعلى طابق مأهول(.
وبارتفاعه البالغ 828 مترا، يعتبر »برج خليفة« أطول ب� 320 
مترا عن برج »تايبيه 101« الذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار )1667 
قدما( والذي حمل لقب أطول برج في العالم منذ عام 2004، وهي 

السنة التي مت فيها اإلعالن عن مشروع »برج خليفة«.
وجنح »برج خليفة« في احلصول على لقب أعلى هيكل شيده 
اإلنس���ان في العالم، متجاوزا برج KVLY-TV للبث التلفزيوني 
املدعوم باألسالك والقائم في داكوتا الشمالية في الواليات املتحدة 
األميركية بارتفاع 628.8 مترا )2063 قدما(، وذلك بعد 1325 يوما 

فقط من بدء عمليات احلفر اخلاصة باملشروع.
كم���ا حصل »برج خليفة« على لقب أعل���ى هيكل قائم بذاته 
في العالم، والذي حمله برج »سي إن تاور« في تورونتو بكندا 
ملدة 31 عاما بارتفاعه البالغ 553.33 مترا )1815.5 قدما( منذ عام 
1976، وبلغ حجم اس���تهالك »برج خليفة« من اإلسمنت املسلح 
330 أل���ف متر مكعب، و39 ألف ط���ن متري من الفوالذ الصلب، 
و142 أل���ف متر مربع من الزجاج، وما يعادل 22 مليون س���اعة 

عمل في تنفيذ البناء.
كما حطم البرج أرقاما قياسية أخرى ومن بينها أعلى طابق 
مأهول بالس���كان وذلك على ارتفاع أكثر م���ن 550 مترا )1800 
قدم(، وأعلى منص���ة مراقبة في العالم »قمة البرج« في الطابق 
124، وأعلى مصعد خدمة والذي يقطع مس���افة تبلغ 504 أمتار 

)1654 قدما(.
وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس إدارة »إعمار العقارية« 
محم���د العبار إلى أنه وبعد اإلعالن عن ارتفاعه النهائي، يعتبر 
»برج خليف���ة« مرجعا تقتدي به كل مش���اريع تطوير األبراج 

الشاهقة مستقبال.
وقال العبار: »ميثل برج خليفة منوذجا مشرفا لروح التعاون 
العاملي، وحجم اإلجنازات الهائل���ة التي ميكن لتضافر اجلهود 
البش���رية أن حتققها عندما تضع نصب أعينها هدفا محددا. لقد 
عمل في هذا الصرح العاملي غير املسبوق آالف املهندسني واملهنيني 

من جميع أنحاء العالم«.
وأوضح العبار »شارك في بناء برج خليفة أكثر من 60 شركة 
استش���ارية عاملية، منها شركة سامسوجن من كوريا اجلنوبية، 
وتيرنر كونستركش���ن من نيويورك، وس���كيدمور أوينجز اند 

ميريل من شيكاغو«.
وش���ملت عملية تطوير »برج خليف���ة« توظيف أحدث تقنيات 
هندسة الرياح والهندسة اإلنشائية واألنظمة الهيكلية ومواد وأساليب 
البناء. وأخذ تصميم البرج بعني االعتبار توفير بيئة عمل ومعيشة 

منوذجية لنحو 12 ألف شخص سيتواجدون في البرج.
ومن املقرر البدء في تسليم الوحدات في مختلف أجزاء »برج 

خليفة« في شهر فبراير املقبل.
ويبلغ إجمالي مس���احة البناء في »برج خليفة« نحو 6 ماليني 
ق���دم مربع���ة، ويضم نح���و مليوني ق���دم مربعة من املس���احات 
املخصص���ة للوحدات الس���كنية وأكثر من 300 أل���ف قدم مربعة 
من املس���احات املكتبية الفاخرة، إضافة إلى املنطقة التي يش���غلها 
كل م���ن فندق »أرماني دبي« و»أرماني للش���قق الفندقية«. ويوفر 
»ب���رج خليف���ة« مجموعة متكاملة م���ن مرافق احلي���اة العصرية 
 الراقي���ة ومنها النوادي ومراكز اللياق���ة البدنية واملطاعم الفاخرة

إضافة إلى منصة املراقبة »قمة البرج« التي تقع في الطابق 124.

 الكويت � كونا ورويترز: ارتفع سعر برميل 
النفط الكويتي 82 سنتا ليستقر عند مستوى 
77.53دوالرا في تعامالت امس االول مقارنة 
بتعامالت اخلميس املاض����ي طبقا ملا افادته 

مؤسسة البترول الكويتية.
 وتشهد اس����عار النفط في الوقت احلالي 
حالة من االستقرار وتبقى في مستوى جيد 
بسبب انخفاض س����عر الدوالر في االسواق 
العاملية ودخول املضاربني الى اسواق النفط 
مرة اخرى خصوصا مع بقاء العوامل االساسية 
للسوق من عرض وطلب واحتياطيات على 

حالها تقريبا. 
واعتبرت منظم����ة البلدان املصدر للنفط 
)أوپيك( في وقت سابق أن »املسائل الساخنة« 
مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات 
العاملية املعنية بالطاقة واضطراب الس����وق 
النفطي����ة العاملية وتقلبات االس����عار كانت 
السمة االساسية التي متيز بها فصل الصيف 

احلالي.
من جهة اخرى ارتفعت أسعار النفط صوب 

82 دوالرا للبرمي����ل امس، مواصلة صعودها 
للجلسة التاسعة على التوالي مدعومة بطلب 
قوي على وقود التدفئة وس����ط موجة باردة 
مفاجئة في مناطق استهالك رئيسية في الواليات 

املتحدة وأوروبا.
 وس����تتيح بيانات أميركية منها طلبيات 
املصانع لشهر نوفمبر التي ستصدر في وقت 
الحق وأرقام البطالة والوظائف في وقت الحق 
هذا األسبوع مؤشرات على سالمة االقتصاد 
وتوقعات الطلب ف����ي الواليات املتحدة أكبر 

مستهلك للنفط في العالم. 
 وصعد اخلام األميركي اخلفيف تسليم 
فبراير ش���باط 15 س���نتا الى 81.65 دوالرا 
للبرميل بعد أن سجل 81.99 دوالرا في وقت 
سابق. وكان قد أغلق في بورصة نيويورك 
التجارية »ناميك���س« االثنني مرتفعا 2.15 
دوالر عند 82.15 دوالرا للبرميل وهو أعلى 
مستوى اقفال منذ التاسع من أكتوبر 2008، 
وارتفع مزيج برنت في لندن 21 سنتا إلى 

80.33 دوالرا للبرميل.

لندن � رويترز: ارتفعت أسعار 
الذهب أمس لتسجل أعلى مستوى 
أكثر من اس���بوعني بفضل  في 
ضعف الدوالر واستثمارات جديدة 

ساعدت على دعم املعنويات.
 وس���جل س���عر الذهب في 
املعامالت الفورية 1127.55 دوالرا 
لألوقية وهو أعلى مستوى منذ 
17 ديسمبر. وقد بلغ سعر الذهب 
خالل التعامالت الفورية 1126.80 
دوالرا مقابل 1121 دوالرا في أواخر 
املعامالت ببورص���ة نيويورك 
الفضة  أم���س االول. وارتفعت 
إلى 17.70 دوالرا لألوقية مقابل 
17.55 دوالرا عند االغالق السابق 

في نيويورك.

»النفط الكويتي« يرتفع 82 سنتا ليستقر عند 77.53 دوالرًا
الخام األميركي يصعد إلى 81.65 دوالراً

الذهب يسجل أعلى مستوى بـ 1126.80 دوالراً

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو 

أسهم بانكو سانتاندر وكريدي 
سويس ودويتشه بنك واتش.
اس.بي.س���ي في نطاق بني 1.2 

و%2.3.
هذا وق���د انخفض الدوالر 
على نطاق واسع امس، حيث 
ضخ املستثمرون سيولة جديدة 
في األصول عالية املخاطر في 
بداية العام ومع انتظار السوق 
 ألرقام الوظائف األميركية التي
تص���در في وق���ت الحق هذا 

األسبوع.
العمل���ة األميركية  وتخلت 
عن املكاسب التي حققتها مقابل 
اليورو والني ف���ي نهاية 2009 
بعد أن أصبحت غير قادرة على 
االستفادة من قراءة قوية لبيانات 
الصناعات التحويلية األميركية 

صدرت أمس االول.

من جه���ة اخ���رى حتولت 
إلى االرتفاع  األسهم األوروبية 
ام���س بقيادة  التعامالت  ف���ي 
أسهم البنوك بعد تقارير تشير 
إلى أن بن���ك باركليز قد يرفع 
توقعاته لألرباح. وارتفع مؤشر 
يوروفرست ألس���هم الشركات 
األوروبي���ة الكب���رى 0.1% إلى 
1061.45 نقطة بعد اغالقه على 
أعلى مس���توى في 15 شهرا في 

اجللسة السابقة.
وارتفع س���هم بنك باركليز 
4.9%. ول���م يتس���ن االتصال 
عل���ى الفور مبس���ؤولي البنك 
للتعليق على ما إذا كان البنك 
بصدد رف���ع توقعاته لالرباح. 
وارتفع س���هم رويال بنك اوف 
س���كوتلند 7.2%بع���د حتقيقه 
ملكاسب قدرها 9.9%. وارتفعت 

� رويترز: أظهرت  بروكسل 
بيان���ات أن معدل التضخم في 
منطقة اليورو ارتفع على أساس 
التوقعات  سنوي متماشيا مع 
فيما قال اقتصاديون إنه يرجع 
أساس���ا إل���ى ارتفاع أس���عار 

النفط.
وبحس���ب تقديرات مكتب 
األوروب���ي  االح����ص�����اءات 
)يوروس���تات( ارتفعت أسعار 
التي  ال���دول  املس���تهلكني في 
تستخدم اليورو وعددها 16 دولة 
بنسبة 0.9% على أساس سنوي 
في ديسمبر بعد ارتفاعها %0.5 

في نوفمبر.
وال يشمل هذا التقدير العام 
بيانات شهرية أو بنودا مفصلة 
وهو ما لن يكون متاحا قبل يوم 
15 يناير لكن أسعار النفط بلغت 
الشهر املاضي نطاقا تراوح بني 
70 و77 دوالرا للبرمي���ل وهو 
ضعف مس���تواها في ديسمبر 

2008 تقريبا.
وم���ازال رق���م التضخم في 
ديسمبر أقل بكثير من املستوى 
املس���تهدف للبن���ك املرك���زي 
األوروبي الذي يستهدف تضخما 
يقترب من ولكن ال يتجاوز %2 
على املدى املتوسط مما يجعل 
من غير احملتمل حدوث أي زيادة 
في أس���عار الفائدة على املدى 
القريب رغم االنتعاش الطفيف  

في االقتصاد.

مع ضعف سعر الدوالر تراجع الفائض التجاري
لعمان 32% في 2009

وسام فرنسي جديد
لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة

مس���قط � رويترز: قال وزير االقتص���اد العماني أمس إن 
فائض التجارة اخلارجية لسلطنة عمان تراجع 32 % إلى 4.4 
مليارات ريال في 2009 قياسا إلى العام السابق وذلك بسبب 

انخفاض صادرات النفط والغاز. 
وقلصت األزمة االقتصادية العاملية إنتاج النفط في دول 
اخلليج العربية مما نال من معدالت النمو لدول رئيسية في 
املنطقة مثل السعودية واإلمارات العربية املتحدة. لكن سلطنة 
عمان لم تتأثر بنفس الدرجة إذ لم يضطر البلد غير العضو 
في منظمة أوپيك إلى املش���اركة في تخفيضات إنتاج النفط 

التي فرضتها املنظمة.
وأبلغ الوزير أحمد بن عبد النبي مكي »رويترز«: »األرقام 
األولية تش���ير إلى أن صادرات النفط والغ���از تراجعت 41 
% بس���بب تراجع أس���عار النفط في 2009«. ولم يذكر رقما 
 إلجمالي الصادرات مكتفيا بالقول إن الصادرات غير النفطية

زادت 16% وإن إع���ادة التصدير منت 14% في 2009 عن العام 
السابق.

بيروت: قررت احلكومة الفرنس���ية منح حاكم مصرف لبنان 
املركزي رياض سالمة وساما من رتبة ضابط كبير تقديرا خلدماته 

في الوظيفة املالية.
ويعد هذا الوس���ام هو الثاني من نوعه، حيث سبق للرئيس 
الفرنس���ي السابق جاك شيراك ان منح سالمة وسام االستحقاق 
الفرنس���ي من رتبة ف���ارس، وذلك  تقدي���را لكفاءته العالية في 

االدارة النقدية.

400 ألف متفرج شاهدوا تدشين »برج خليفة« األعلى في العالم


