
الجمعة 25 يونيو 2010   41اقتصاد

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 يطرح أجندة عمل من 8 نقاط

استقرار أسعار النفط بعد تثبيت الفائدة األميركية

أطلق برنامج االمم املتحدة اإلمنائي تقييما شامال 
ملا يجب القيام به للدفع بالتنمية املستدامة واحلد 
من الفقر العاملي، وذلك ضمن تقرير بعنوان »ما الذي 
ينبغي عمله لتحقيق االهداف االمنائية لأللفية؟ تقييم 
دولي« حيث يحدد التقرير اجندة عمل واضحة املعالم 
ستسترشد بها نتائج مؤمتر القمة املعني باالهداف 
االمنائية لاللفية الذي سيعقد في نيويورك في سبتمبر 

من هذا العام وسيشارك فيه قادة العالم.
وفي هذا السياق قالت مديرة برنامج األمم املتحدة 
االمنائي، هيلني كالرك، في حفل اطالق التقرير، ان 
االهداف االمنائية لاللفية بالنس����بة لكثيرين ممن 
يعيشون في الفقر ليست غايات مجردة نطمح اليها، 
بل هي توفر لهم وس����يلة حلياة افضل، وعالم اكثر 

عدال وسلما بصفة عامة.
واضاف����ت كالرك، نحن نأمل ان هذه االدلة حول 
سياس����ات مت اختبارها وجتريبه����ا، وهذه االجندة 
الرامية لتسريع خطى النجاح، ستصب في حصيلة 
ايجابية تخرج بها قمة قادة العالم التي ستعقد في 

سبتمبر.
وذكرت ان االهداف االمنائية لاللفية هي ثماني 
غايات متفق عليها دوليا تهدف الى احلد من الفقر 
واجلوع ووفيات االطفال والوفيات النفاسية واالمراض 
ونقص املأوى والتفاوت بني اجلنس����ني والتدهور 

البيئي، وذلك بحلول عام 2015.
واشارت الى ان تقرير برنامج االمم املتحدة االمنائي 
يس����تند الى ادلة بشأن جتارب ناجحة في 50 بلدا، 
ويطرح اجندة عمل من ثماني نقاط بشأن االهداف 

االمنائية لاللفية ترمي الى تس����ريع عجلة التنمية 
واحملافظة عليها خالل الس����نوات اخلمس املقبلة، 
وتركز النقاط الثماني عل����ى دعم التنمية اململوكة 
وطنيا واملستندة الى املشاركة، والنمو املناصر للفقراء 
والغني بفرص العمل مبا في ذلك في القطاع اخلاص، 
واالستثمار احلكومي في اخلدمات االجتماعية مثل 
الصحة والتعليم، وتوسيع الفرص للنساء والبنات، 
وامكانية احلصول على الطاقة منخفضة الكربون، 
وتعبئة املوارد احمللي����ة، والوفاء بااللتزامات فيما 

يخص املساعدات االمنائية الرسمية.
ويستعرض التقرير امثلة ملموسة حققت جناحا 
وميكن تكرارها حتى في افقر البلدان من اجل احراز 
تقدم حقيقي ف����ي جميع االهداف االمنائية لاللفية، 
ومن بني هذه االمثلة الغاء رسوم املدارس االبتدائية 
والذي قاد الى ارتفاع في نسبة القيد في املدارس في 
اثيوبيا، واخليارات املبتكرة في تقدمي خدمات الرعاية 
الصحية في افغانستان التي ادت الى تقليص معدل 

وفيات االطفال ممن هم دون سن اخلامسة.
ومتابعة لهذا التقرير، يعد برنامج االمم املتحدة 
االمنائي بصفة جتريبية مجموعة ادوات لتس����ريع 
حتقيق االهداف االمنائية لاللفية، وهي اطار مصمم 
ملس����اعدة احلكومات، واالمم املتحدة على املستوى 
القطري وشركاء امنائيني آخرين على حتديد نقاط 
االختناق احلقيقية التي تق����ف حائال امام التقدم، 
وحتديد اي السياس����ات التي سيكون لها اكبر اثر 
على حتقيق االهداف االمنائية لاللفية لدى معاجلة 

هذه النقاط.

سنغافورة � د.ب.أ: استقرت 
أسعار النفط بارتفاع طفيف في 
مستهل التعامالت اآلسيوية امس 
في أعقاب قرار مجلس االحتياط 
االحت����ادي )البن����ك املرك����زي 
األميركي( باإلبقاء على س����عر 
الفائدة الرئيسية عند مستواه 
القريب من 0%. وس����جل اخلام 

األميركي من نوع غرب تكساس 
اخلفيف تسليم شهر أغسطس 
املقب����ل 76.46 دوالرا للبرميل 
بزيادة 11 سنتا عن سعر اإلقفال 
أمس االول. في الوقت نفس����ه 
سجل مزيج برنت بحر الشمال 
76.36 دوالرا بزيادة 9 سنتات 

عن السعر الثالثاء املاضي.

البترول  وقالت مؤسس����ة 
الكويتية أمس ان سعر برميل 
الكويت����ي تراجع 33  النف����ط 
سنتا في تعامالت أمس االول 
ليستقر عند مس����توى 73.38 
دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت 
الثالثاء املاضي الذي بلغ 73.71 

دوالرا للبرميل.

طوكيو � رويترز: اصطف عشاق هاتف 
أبل الشهير آي فون باملئات أمام املتاجر في 
اليابان والواليات املتحدة وأوروبا لش����راء 

أحدث نسخة من اجلهاز.
وحققت الشركة مبيعات قياسية بلغت 
600 الف جهاز في يوم واحد األسبوع املاضي 
عبر االنترنت قبل طرحه بالسوق. وفي وسط 
مانهاتن، هلل موظفو ابل واملتسوقون مع 
س����ماح املتجر الرئيسي بدخول املشترين 
الس����اعة الس����ابعة صباحا بتوقيت شرق 

الواليات املتحدة.
وكان الكثيرون ينتظرون أمام املتجر منذ 
أكثر من يوم كامل لشراء الهاتف الذي طلبوه 
عبر االنترنت. ومع بدء البيع، اصطف مئات 
آخرون لم يش����تروا اجلهاز عبر االنترنت 
ليطوقوا مبنى س����كنيا كبيرا بالكامل في 

املدينة. ويتيح جهاز آي فون 4 إمكانية إجراء 
املكاملات الهاتفية املصورة والتعامل مع مهام 
متعددة في وقت واحد وعمر بطاريته اطول 
من النسخ السابقة ليضم خصائص تتمتع 

بها بالفعل أجهزة منافسة.
ويتوقع محللون أن تبيع ابل في الربع 
احلالي الذي ينتهي غدا ثمانية الى تس����عة 
ماليني جهاز آي فون مبا فيها مبيعات نسخ 

اقدم.
وفي باريس، بدأ عشاق أبل االصطفاف 
عصر اول من امس استعدادا لتدشني اجلهاز 
في باريس عند منتصف الليل مبتجر شركة 

فرانس تليكوم في شارع الشانزليزيه.
وفي لن����دن، وقف اليكس لي )27 عاما( 
الذي يعمل مستشارا لألعمال 32 ساعة خارج 
متجر ابل وسط لندن، ولي كندي يعيش في 

دبي سافر إلى لندن حلضور تدشني مبيعات 
اجلهاز وقال إن االنتظار في صف له نفس 

اهمية جهاز آي فون نفسه.
وبس����بب فرق التوقي����ت، كان العمالء 
اليابانيون أول من يض����ع يده على جهاز 

آي فون 4.
وقال نوبورو تاكاهاشي وهو موسيقي 
أنتظر في الصف منذ يوم االثنني أمام متجر 
س����وفتبانك في أوميتساند و»االبتسامة ال 
تفارقني«. وكان تاكاهاشي األول في صف 

من أكثر من 300 شخص.
ويحقق آي فون جناحا هائال منذ اطالقه 
في 2007، مما عزز هوامش أرباح أبل وحولها 
إلى واحدة من كبرى شركات صناعة الهاتف 
احملمول ف����ي العالم. لكن اجله����از يواجه 
منافسني جددا مثل موتوروال واتش.تي.سي 

يصممون هواتف عالية القدرات تعمل بنظام 
التشغيل أندرويد من شركة جوجل.

ويش����هد آي فون 4 طلبا عاليا لكن أبل 
اضطرت إلى االعتذار األسبوع املاضي عندما 
أوقفت املبيعات بشكل مؤقت بعدما تسبب 
احلجم املفاجئ للطلب عبر االنترنت في حمل 
زائد على أنظمة الطلب واملوافقة واستنزف 

املعروض.
ويأتي طرح اجلهاز الذي يتيح الدردشة 
املصورة عبر تقني����ة واي � فاي وإمكانية 
حتديد االجتاه لتحسني جتربة األلعاب بعد 
أقل من شهر من طرح جهاز أبل اجلديد آي 

باد خارج الواليات املتحدة.
وباع آي باد، وهو كمبيوتر لوحي طرحته 
الشركة في الواليات املتحدة في ابريل املاضي، 

ثالثة ماليني وحدة في أنحاء العالم.

تتركز في دعم التنمية المملوكة وطنيًا والنمو المناصر للفقراء

»أبل« تطلق جهازها الجديد »آي فون 4« في أسواق العالم
والمشترون اصطفوا منذ ساعات الصباح األولى

600 ألف جهاز تم بيعها في يوم واحد

.. ودعاية يابانية للهاتف اجلديد  )رويترز( مئات املشترين امام مقر شركة »أبل« لشراء »آي فون 4«
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