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تحاول خالل قمتها في كندا إيجاد تسوية لعدد من المواضيع الخالفية

تصل قدرته االستيعابية إلى 160 مليون مسافر في السنة انخفاض أحجام التداول بمعدل 18.5% خالل األسبوع الماضيأسعار النفط تستعد لمرحلة جديدة بعد قمة العشرين

مجموعة العشرين تسعى لمعالجة نقاط الضعف في انتعاش االقتصاد العالمي
تورونتو ـ أ.ف.پ: اختتمت 
مجموعة الدول الغنية والناشئة 
العشرين امس في تورونتو قمة 
ايجاد تسوية حول  الى  تهدف 
عدد من املواضيع اخلالفية من 
اجل معاجلة نقاط الضعف في 

انتعاش االقتصاد العاملي.
الـــدول  وان كان رؤســـاء 
واحلكومات العشرون موحدين 
حول ضرورة دعم النمو، إال انهم 
ينقســـمون حول أفضل السبل 
لتعزيزه وترســـيخه، في وقت 
يترتب عليهم االتفاق على نص 
ختامي يرســـم مالمـــح توافق 

يصعب التوصل اليه بينهم.
وقال املتحدث باســـم الوفد 
الياباني كازوو كوداما امس األول 
التقريب  »اننا نواجه ضرورة 
بني وجهات النظر املختلفة داخل 

مجموعة العشرين«.
ويدور اخلالف الرئيسي حول 
العجز فـــي امليزانيات العامة. 
التي تســـتضيف  وتدعو كندا 
القمة الى اعتمـــاد تعهد مرفق 
بأرقام يقضـــي بخفض العجز 
في املاليات العامة الى النصف 
بحلول 2013 وخفض نسبة الدين 
العام من إجمالي الناجت الداخلي 
قبل العـــام 2016، وهو اقتراح 
يصلح بنظر األوروبيني قاعدة 

للتوصل الى تسوية.
وقـــال رئيـــس املفوضيـــة 
األوروبية جوزيه مانويل باروزو 
»من املشجع ان تكون مجموعة 

العشرين مســـتعدة للموافقة 
أهـــداف«، مضيفا  على حتديد 
»انه دليل حسن نية في تنسيق 

السياسات«.
وان كان األوروبيون عازمني 
على إبداء جديتهم في معاجلة 
مشـــكالت العجز املالي، اال ان 
األميركيـــني والدول الناشـــئة 
تخشـــى من جهتهـــا ان يؤدي 
اإلسراف في التقشف الى تكبيل 

النمو.
وقد تبدلـــت األوضاع متاما 
منذ قمتي مجموعة العشـــرين 
عام 2009 في لندن في ابريل وفي 
بيتسبرغ بالواليات املتحدة في 
سبتمبر، اذ باتت دول ناشئة مثل 
الصني والبرازيل والهند تثبت 
حيوية اقتصادية الفتة السيما 
باملقارنة بالقـــوى االقتصادية 

القدمية وفي طليعتها أوروبا.
وبحسب مسودة بيان ختامي 
التداول بها خالل االسبوع،  مت 
فان مجموعة العشرين ستتحدث 
عن انتعـــاش اقتصادي »هش 
وغير متكافئ«.وشدد تيموثي 
غايتنر وزير اخلزانة في القوة 
االقتصادية االولـــى في العالم 
السبت على ضرورة ان تتناول 
قمة تورونتو »بشكل جوهري 
النمو«، معتبرا ان »ندوب األزمة 
التزال موجـــودة«، في موقف 
يبـــدو كأنه يعـــارض املوقف 

األوروبي.
انه ال يعتبر كافيا  وأوضح 

اما بالنسبة إلصالح ضوابط 
النظام املالي، فهو يقوم بشكل 
أساســـي على تعزيز املعايير 
املفروضة على املصارف، لكن 
هذا سيكون من صالحية القمة 
املقبلة املقرر عقدها في نوفمبر 
في ســـيئول.وتضم مجموعة 
العشرين دول مجموعة الثماني 
)أملانيا وكندا وفرنسا والواليات 
املتحـــدة وبريطانيا وايطاليا 
واليابان وروسيا( و12 من القوى 
الكبرى األخرى  االقتصاديـــة 
وبينها الدول الناشئة الكبرى 
)جنوب افريقيا والســـعودية 
واألرجنتني واستراليا والبرازيل 
والصني وكوريا اجلنوبية والهند 
واندونيسيا واملكسيك وتركيا 

واالحتاد األوروبي(.
مـــن جهـــة أخـــرى أعلن 
أركادي دفوكوفيتش مســـاعد 
الرئيس الروسي أن قادة دول 
مجموعة »العشرين« في تورنتو 
ســـيركزون على 4 مواضيع 
رئيســـية على رأسها مناقشة 
العالم  الوضع االقتصادي في 
القلـــق في أوروبا  الذي يثير 
والتدابير اإلضافية التي ميكن 
اتخاذها جلعل الوضع مستقرا 

في القارة األوروبية.
وقـــال دفوركوفيتش ـ في 
نبأ أوردته وكالة »نوفوستي« 
الروسيةـ  إن املسألة األساسية 
في هذا اإلطار تعتبر هي العالقة 
بـــني سياســـة تخفيض عجز 

العام من  امليزانيات والديـــن 
جهة، وضـــرورة احلفاظ على 
بعض التدابير احملفزة لالقتصاد 
من أجل عدم السماح بحصول 
موجة جديدة لألزمة املالية، من 

جهة ثانية.
وتعتبر هذه القمة استمرارا 
التي بدأت  منطقيا للمناقشات 
قبل يوم واحد فقط خالل قمة 
مجموعة »الثماني في كندا إذ من 
املفترض أن يأخذ جزء كبير من 
القضايـــا التي مت التطرق إليها 
في قمـــة »الثماني« طريقه إلى 
املعاجلة في منتدى »العشرين« 
حتديدا،  والذي غدا خالل العامني 
املنتـــدى االقتصادي  املاضيني 

واملالي العاملي األساسي.
يذكر أن مجموعة »العشرين« 
تضم 19 من كبريات االقتصاديات 
الوطنية وهي استراليا واألرجنتني 
والبرازيـــل وبريطانيا وأملانيا 
والهند وإندونيســـيا وإيطاليا 
وكندا والصني وكوريا اجلنوبية 
واملكسيك وروسيا والسعودية 
والواليات املتحدة وتركيا وفرنسا 
وجنوب أفريقيا واليابان إضافة 

إلى االحتاد األوروبي.
وتبلغ حصة دول مجموعة 
العشرين 85% من الناجت العاملي 
اإلجمالي، ويعتبر صندوق النقد 
الدولي والبنك األوروبي املركزي 
والبنك الدولي من املشـــاركني 
الدائمني في اجتماعات مجموعة 

»العشرين«.

وعد أوروبا واليابان بدعم الطلب 
في اسواقهما الداخلية.

التصريحات  وجاءت هـــذه 
متوافقة مع كالم نظيره البرازيلي 
غيـــدا مانتيغا الذي يرأس وفد 
بالده في غياب الرئيس لويس 
ايناســـيو لوال دا ســـيلفا، وقد 
اعرب عن خشيته من ان »يركز 

)االوروبيـــون( اهتمامهم على 
تصحيـــح امليزانيـــات بدل ان 

يعملوا على حتفيز النمو«.
وان كانت مجموعة العشرين 
حددت مهمتها بارساء »األسس 
لنمو قوي ودائـــم ومتوازن«، 
فهي تبدو بعيـــدة عن حتقيق 
هذا الهدف رغـــم بادرة الصني 

التي أعلنت تخفيف القيود على 
ســـعر صرف العملة الوطنية 
واجلهود التـــي تعلن الواليات 
املتحدة بذلها خلفض اإلنفاق. كما 
كانت مجموعة العشرين تريد 
ان »تقوم انظمة ضبط املصارف 
وغيرها من املؤسســـات املالية 
باحتـــواء التجاوزات التي ادت 

الـــى االزمة« مبا في ذلك فرض 
ضريبة على املصارف.وبحسب 
األطراف األوروبيني الداعني الى 
فرض هذه الضريبة، فان فكرة 
إقرارها بشكل منسق بني الدول 
العشرين لم تعد مطروحة، غير 
انهم يعتزمون املضي قدما بهذا 

الشأن.

دبي تفتتح مطارها الثاني 
ليصبح أكبر مطار في العالم

بودي: عوامل عديدة من شأنها أن تؤثر 
إيجابًا على أوضاع السوق

البذالي: األسعار تتفاعل بشكل كبير مع األخبار السلبية
كونا: تســــتعد أسعار النفط 
العاملية لدخــــول مرحلة جديدة 
بعد قمة العشرين املنعقدة حاليا 
في كندا والتي سيتحدد وفق ما 
يدور خاللها من نقاشات مستقبل 
االقتصاد العاملي في املرحلة املقبلة 
السيما الدول األوروبية املوشكة 
االفــــالس بســــبب ديونها  على 

السيادية املتراكمة.
النفط بقوة  وتتأثر أســــعار 
بأي أنباء عن اســــتمرار او تعثر 
االنتعــــاش االقتصــــادي العاملي 
خصوصــــا بعد أزمة اليونان في 
أوروبــــا وما يقال عن مشــــكالت 
مستعصية تواجهها دول أوروبية 
أخرى فيما من شــــأن االنتعاش 
االقتصادي ان يرفع الطلب على 
النفط ودفع األسعار الى االرتفاع 
بينما يؤثر تواصل الركود سلبا 
على أسعار النفط.وتراجعت أسعار 
سلة نفط أوپيك خالل االسبوع 
املاضي من مستوى 75.96 دوالرا 
للبرميــــل يوم االثنني لتصل الى 
72.93 دوالرا يوم اجلمعة الفائت 
فاقدة 3.03 دوالرات في أربعة ايام 
قبل ان تعاود االرتفاع من جديد.

وتسعى دول أوپيك الى ابقاء اسعار 
النفط بني مستوى 70 و80 دوالرا 
للبرميل باعتبار ان هذا املستوى 
يحقق مصالــــح املنتجني ويوفر 
فرصة لهم لالستثمار في حقولهم 
النفطية وزيادة االنتاج وال يؤثر 
في الوقت ذاته على فرص النمو 

في االقتصاد العاملي.
وفي هذا السياق قال اخلبير 
النفطي خالد بودي لـ »كونا« انه 
ورغم انخفاض األســــعار خالل 
االسبوع املاضي اال ان هناك عوامل 
عديدة من شأنها ان تؤثر إيجابا 
على أوضاع السوق من أهمها )قمتا 
الدول الثماني والدول العشرين( 
وما سيصدر عنهما من توصيات 
تؤكــــد اهمية مواصلــــة انتعاش 

االقتصاد العاملي.
وذكر بودي عوامل أخرى ايضا 
منها عدم تفاقــــم ازمة االقتصاد 

دبيـ  أ.ف.پ: افتتحت دبي امس 
مطارها الثاني بعد 3 أسابيع من 
إعالنها طلبية لشــــراء 32 طائرة 
ايرباص جديدة من طراز »ايه 380« 
بقيمة 11.5 مليــــار دوالر، مؤكدة 
عزمها على االستمرار بالتحليق 
عاليا بالرغم من األزمة االقتصادية 
التي أوقفت زمن الفورة وكبلت 

اإلمارة بالديون.
ويقتصر نشاط املرحلة األولى 
من »دبي وورلد سنترال ـ مطار 
الدولي« على عمليات  آل مكتوم 
الشحن في الوقت الراهن، مع قدرة 
اســــتيعابية تصل الى 250 ألف 
طن ســــنويا، إال ان املطار سيبدأ 
باســــتقبال الــــركاب اعتبارا من 
مارس 2011 على ان تصل قدرته 
االســــتيعابية الى خمسة ماليني 
مسافر ســــنويا بحسب مؤسسة 
مطارات دبي. ويقع املطار اجلديد 
بالقرب من منطقة جبل علي احلرة، 
وهي اكبر منطقة حرة في الشرق 
األوسط، وبالقرب من ميناء »جبل 
علي« الذي يعد من اكبر محطات 

احلاويات في العالم. 
وبحسب توقعات مطوري هذا 
املطار، فإنه سيصبح بعد انتهاء 
اكبر  األعمال في جميع مراحله، 
مطار في العالم إذ سيحظى بـ 5 
مدرجات وتصل قدرته االستيعابية 
الى 160 مليون مسافر في السنة 
اضافة الى 12 مليون طن من الشحن 
سنويا. اال ان خطة انشاء املطار 
ال حتدد تاريخا لالنتهاء من بناء 

كل مراحل املطار اجلديد.
وحتظــــى دبي أصــــال مبطار 
هو األكبر في املنطقة اســــتقبل 
42 مليون مسافر في 2009 فيما 
يتوقع ان يرتفــــع هذا الرقم الى 
46 مليون مسافر في 2010 والى 
100 مليون مســــافر فــــي 2020، 
حسبما أفاد النائب األول لرئيس 
مؤسســــة مطارات دبي للشؤون 
االستراتيجية جمال احلاي لوكالة 
فرانس بــــرس. وقال احلاي »ان 
منونا يتم بحســــب استراتيجية 
تسعى الى جعل دبي مركزا لطريق 
احلرير اجلديدة« التي تربط بني 

الشرق والغرب.

األوروبــــي كمــــا كان متوقعــــا 
واقتصارها فقط على اليونان حتى 
اآلن اضافة الى توقعات تشير الى 
ارتفاع الطلب العاملي على النفط 
خــــالل عام 2011 مبــــا بني 1.5 و2 
مليون برميــــل يوميا ليصل الى 

89 مليون برميل يوميا.
وأكد ان هذه العوامل جميعها 
اضافة الــــى التضخم العاملي من 
شــــأنها رفع أســــعار النفط الى 
مســــتويات أعلى وقــــال ان هذه 
األسعار لن تتراجع بشكل كبير 
اال اذا زاد العــــرض على الطلب 
بشــــكل كبير وهو غيــــر متوافر 
اآلن ومــــن الواضح انه لن يكون 
موجودا في املستقبل.وأضاف انه 
اذا كانت االزمة العاملية قد هوت 
بأسعار النفط بشكل كبير اال انه 
من غير املتوقــــع ان يتكرر ذلك 
السيما ان كل املؤشرات توضح 
ان هناك عالقة مــــن التكافؤ بني 
العرض والطلب ستسود األسواق 

في الفترة املقبلة.
من جهته قال أستاذ اقتصاديات 
النفط في جامعة الكويت د.طالل 
البذالــــي ان أســــواق النفط غير 
متفائلة بقمة العشرين املنعقدة 
في كندا حاليا بسبب الصعوبات 
التــــي تواجههــــا بعــــض الدول 
األوروبية وقد يكشف االجتماع 
عن تعرض دول اخرى للسقوط 
االقتصادي وانكشافها على ديونها 

وبفضل موقع دبي االستراتيجي 
التي  التحتية املتطورة  وبنيتها 
جعلت منها وجهة اقليمية للتجارة 
والســــياحة، بات قطاع الطيران 
الناجت احمللي  ميثل ربع اجمالي 

لإلمارة، بحسب احلاي.
وذكر ان قدرة مطار دبي الدولي 
احلالية تصل الى 65 مليون مسافر 
ويفترض ان ترتفع الى 75 مليون 
مسافر سنويا في 2012 مع افتتاح 
الثالث املخصص  الكونكــــورس 
حصرا لطائرات ايرباص »ايه 380 
العمالقة«. وطلبت شركة طيران 
اإلمارات التابعة حلكومة دبي في 
الثامن من يونيو املاضي في برلني، 
شراء 32 طائرة ايرباص ايه 380 
جديدة بقيمــــة 11.5 مليار دوالر، 
ما يرفع اجمالــــي عدد الطائرات 
التي طلبتها  العمالقة  االوروبية 
الشركة االماراتية الى 90 طائرة، 
معززة موقعها كأهم زبون لهذه 

الطائرة.
وتسلمت طيران اإلمارات حتى 
اآلن عشر طائرات ايرباص ايه 380. 
وقال متحدث باسم طيران االمارات 
ان الشركة  لوكالة فرانس برس 
»ســــتعلن طلبيــــة جديدة خالل 
معرض فارانبروه« ببريطانيا الذي 

يفتتح في 19 يوليو املقبل.
وتؤكد شركة طيران اإلمارات 
انها اكبر مستخدم لطائرات بوينغ 
777 في العالم اذ انها تشغل حاليا 

85 طائرة من هذا الطراز.
وعزا حاكم دبي الشيخ محمد 

السيادية.
اذا  انه  وأضــــاف د.البذالــــي 
كانت هناك حاالت افالس جديدة 
للدول فسوف يؤثر ذلك سلبا على 
االقتصاد العاملي وبشــــكل كبير 
وبالتالي على أســــعار النفط الن 
الدول املفلسة لن تكون مستعدة 
الســــتيراد النفط كمــــا ان الدول 
األخرى الكبرى لن جتد أســــواقا 
تصدر لها منتجاتها وهذا سينعكس 
سلبا على مســــتوى النمو فيها 
وبالتالي على مستوى الطلب على 
النفط  النفط.وأوضح ان أسعار 
في األسواق العاملية تتفاعل دائما 
بشكل كبير مع األخبار السلبية 
مــــع األخبار  مــــن تفاعلها  أكثر 

االيجابية.
وتساءل البذالي ان كان انهيار 
دول »اقتصاديا« يعني ان يدخل 
االقتصــــاد العاملي في حال ركود 
كبير في العقود املقبلة متسائال 
أيضا بالتالي أي مستقبل للنفط 

سيكون عندئذ؟
وأضاف ان تسرب النفط في 
اثر ايجابيا على  خليج املكسيك 
أسعار النفط ومنعها من التراجع 
فــــي األســــابيع املاضية  الكبير 
النه شــــكك في قدرة العالم على 
االســــتفادة من احلقول البحرية 
والنفط املوجود حتت املاء وهو 
ميثــــل 45% من النفــــط العاملي 

املستخرج حاليا.

بن راشد ال مكتوم هذه الطلبيات 
اجلديدة الى »النمو« الذي تشهده 
اإلمارة في قطــــاع الطيران وفي 
عدد الركاب والسياح. وأكد الشيخ 
محمد في مقابلة مع »سي ان ان« 
عرضت اجلمعة ان اقتصاد دبي 
»بخير« وان »األسوأ بات وراءنا«، 
رغــــم ان ديون حكومــــة االمارة 
والشــــركات التابعة لها تقدر بـ 

100 مليار دوالر.
وقال الشيخ محمد، وهو نائب 
رئيس االمارات ورئيس وزرائها، 
»ننتظــــر النمو القادم وعلينا ان 
نستعد لنغتنم الفرصة التي ستتاح 

قبل اآلخرين في العالم«.
وحققت شركة طيران اإلمارات 
أرباحا صافية بنحو مليار دوالر 
في السنة املالية 2009-2010 التي 
انتهت في 31 مارس املاضي، وذلك 
في وقت التزال شركات الطيران 
في العالم تعاني من تبعات األزمة 
االقتصاديــــة العامليــــة. وأعلنت 
الشــــركة انها ستوظف 250 قائد 
طائرة جديدا خالل العام احلالي 
كما ســــتوظف 700 آخرين العام 
املقبل، لتشغيل أسطولها الذي ما 
انفك يتوسع. ومتلك الشركة حاليا 
نحو 150 طائرة وتسير رحالت الى 
اكثر من مئة وجهة، بحسب اآلن 
ستانلي، وهو احد املسؤولني في 
الشركة التي ال يبدو انها تخشى 
املنافسة املتصاعدة من قبل شركتي 
االحتاد للطيران التابعة ألبوظبي، 

واخلطوط اجلوية القطرية.

»المثنى«: السوق في حالة »عادية« 
وقطاع االستثمار األكثر نشاطًا

قال التقرير االسبوعي لشركة املثنى لالستثمار 
عن اداء سوق الكويت لألوراق املالية لألسبوع 
املنتهي في 24 يونيو اجلاري: ان الســــوق ظل 
في حالة عادية، حيث شــــهد هبوطا كبيرا في 
احلساســــية عبر معظم املؤشرات، واستمر املؤشر الوزني للسوق في 
كونه املؤشر األكثر حساسية خالل األسبوع حيث بلغ معدل احلساسية 
14.63%، أما مؤشر املثنى »MUDX« واملؤشر السعري للسوق فقد ظال 

في نفس املستوى من احلساسية.
وبعد حتقيق 57 نقطة في أول دورة تداول من األسبوع استمر 
الســــوق في وضعه االيجابي خالل اجلزء األكبر من األسبوع، ومع 
ذلك انخفضت معدالت أحجام التداول خالل األســــبوع، حيث شهد 
املؤشر السعري للسوق ارتفاعا بســــيطا مبقدار 42 نقطة مقارنة 

باألسبوع املاضي.
وعلى صعيد حركة التداول بالســــوق، الحظ التقرير انخفاض 
أحجام التداول في الســــوق مبعــــدل 18.5% حيث انخفضت أحجام 
التداول في خمســــة من أصل ثمانية قطاعات، وكان قطاع األغذية 
القطاع األكثر حتقيقا للربح حيث حقق زيادة بنســــبة 48.7% في 
حجم التداول، حيث كانت شركة دانة الصفاة للمواد الغذائية املساهم 
الرئيسي في ذلك، كما شهدت األسهم أيضا ارتفاعا معتدال في سهر 
السهم مبعدل 5.2% خالل الفترة نفسها، واحتل القطاع غير الكويتي 

املركز الثاني في حتقيق األرباح.
وعلى صعيد حركة الســــوق، سجلت 67 شركة )31.6% من إجمالي 
الشركات املدرجة( حتســــنا في أدائها. وفي حني أن 54 شركة )%25.5 
من إجمالي الشركات املدرجة( سجلت هبوطا في أدائها إال أن 42% من 
تلك الشركات لم تشهد أي تغيير في مراكزها، مما يشير إلى تغير كبير 
مقارنة باألسبوع املاضي حيث شهد 16% من الشركات فقط حتسنا في 

أدائها ويشير هذا بدوره الى حتسن حالة الشراء في السوق.
وكان قطاع االستثمار القطاع األكثر نشاطا في السوق خالل األسبوع، 
وبلغ حجم التداول خالل األسبوع 216 مليون سهم مقارنة بعدد 196 مليون 
سهم لألسبوع املاضي، واحتل القطاع العقاري املرتبة الثانية من حيث 

التداول، أما قطاع التأمني فقد ظل راكدا في أدائه معظم األسبوع.
ومن بني 62 شركة إسالمية مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
حققت 23 شــــركة تقدما في أدائها في حني حققت 10 شــــركات تراجعا 

في أدائها.

جانب من األعمال اإلنشائية في املطار اجلديد

د.طالل البذاليخالد بودي

تقــرير
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