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مشكلة خطة التنمية تكمن في قصور الحكومة
 عن تقديم تصوراتها

بني التقرير انه اذا سلكت احلكومة الطريق السليم، 
في تأسيس شركات ذات جدوى، فستنتفي احلاجة 
الى كل أشكال الدعم، وتنحصر املشكلة في اآلجال 
واملخاطر املرتبطة بها، وهو أمر قد حتله الضمانات 
الورقية او ودائع بالس��عر التج��اري، ولكن طويلة 
األمد ومشروطة مبمارسة البنوك لدورها اإلقراضي 

الطبيعي وزيادة العمالة املواطنة فيها.

واوضح ان املش��كلة ليست في حجم التمويل، 
وان القط��اع املصرفي احمللي ق��ادر على مواجهة 
متطلباته، وذلك يتسق مع هدف التحول الى مركز 
مالي، ولكن تبقى املشكلة في قصور احلكومة عن 
تقدمي تصوراتها، ما يضطر األطراف كلها الى التخمني، 
ويبقى ما حتقق، حتى اآلن، من رفض لفكرة تأسيس 

صندوق حكومي للتمويل أمرا طيبا.

4056.5 مليون دينار موجودات »برقان« بالنصف األول
تناول تقرير الش����ال النتائج املالية 
لبنك برقان في النصف األول من العام 
احلالي، حيث اش����ار الى ان البنك بعد 
خصم الضرائب على الشركات التابعة 
في اخلارج قد حقق خسائر بلغت نحو 
2.3 مليون دينار وبتراجع قارب ال� 23.2 
مليون دينار، أو ما يعادل 110.8% مقارنة 
مبس����توى ربحية البنك، للفترة نفسها 
من ع����ام 2009، والتي بلغت نحو 20.8 
مليون دينار ويعود ذلك التراجع على 
اتخاذ البنك مخصصات انخفاض لقيمة 
القروض والسلفيات بنحو 51.1 مليون 
دينار مقارنة مع 27.8 مليون دينار للفترة 
نفسها من عام 2009، وقد تراجع هامش 
صاف����ي الربح وصوال الى س����الب %1.9 
مقارنة مبس����توى موجب بنحو %15.2 

للفترة نفسها من العام املاضي.
وجتدر االش����ارة ال����ى ان االيرادات 
التشغيلية للبنك قد تراجعت الى نحو 
117.4 مليون دينار مقارنة بنحو 137.2 
مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009 
وهو تراجع جتاوز ال� 19.7 مليون دينار 
وقاربت نسبته 14.4% وقد جاء معظمه 
من تراجع اي����رادات الفوائد بنحو 22.5 
مليون دينار اي بنسبة 21% وصوال الى 
84.9 مليون دينار في يونيو عام 2010، 
وتراجعت ايرادات اخرى بنحو 5.4 ماليني 

دينار اي بنس����بة 72.4% وصوال الى 2.05 مليون دينار مقارنة مع 7.45 
ماليني دينار بينما ارتفع بند صافي ايرادات استثمارات بنحو 7.2 ماليني 
دينار مقارنة بنحو 2.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009 ارتفع بند 
صافي ايرادات الفوائد بحدود 3% او ما يعادل 1.4 مليون دينار وصوال الى 
50.05 مليون دينار بعد ان كان عند 48.6 مليون دينار للفترة نفسها من 
عام 2009 وحتقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من %40.8، 
وقد بلغ صافي هامش الفائدة )الفرق ما بني نسبة الفائدة احملصلة والفائدة 

املدفوعة( نحو 2.61% في نهاية يونيو 
2010 مقارنة بنحو 2.29% للفترة نفسها 

من العام 2009.
وتظهر ارقام البيانات املالية ان اجمالي 
موجودات البنك قد تراجع بنحو 45.2 
مليون دينار او ما نس����بته 1.1% ليبلغ 
نحو 4056.5 مليون دينار مقابل 4101.8 
مليون دينار في نهاية عام 2009، وهذا 
التراجع س����يكون اكبر فيم����ا لو قارنا 
اجمالي املوجودات بنظيره للنصف األول 
من عام 2009 اذ س����يقارب 84.6 مليون 
دينار اي ما نسبته 2% حيث بلغ اجمالي 
املوج����ودات 4141.1 مليون دينار في 30 

يونيو 2009.
اما بالنسبة للموجودات احلكومية 
)سندات وأذونات( فقد ارتفعت لتصل 
الى 457.01 مليون دينار ومتثل 11.3% من 
اجمالي املوجودات، محققة نسبة ارتفاع 
بلغت 9.6% اي ما قيمته 39.9 مليون دينار 
مقارنة بإجمالي تلك املوجودات في نهاية 
عام 2009 عندما كان����ت قد بلغت نحو 
417.04 مليون دينار وتساوي 10.2% من 
إجمالي املوجودات، وسجلت املوجودات 
احلكومية ارتفاعا بلغت نسبته 21.7% اي 
ما قيمته 81.5 مليون دينار عند مقارنتها 
بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2009 
والبالغ 375.5 مليون دينار وتعادل نحو 
9.1% م����ن اجمالي املوجودات. وقام����ت إدارة البنك بخفض حجم محفظة 
القروض والسلفيات بنسبة 3.5% حيث تراجعت الى 2168.8 مليون دينار 
53.5% من إجمالي املوجودات، بعد ان كانت قد بلغت في نهاية عام 2009 
نحو 2246.9 مليون دينار 54.5% من اجمالي املوجودات، ولو قارنا حجم 
هذه احملفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام املاضي، 
فسنرى انه قد حقق تراجعا اكبر قاربت نسبته 6.5% اذ كان نحو 2318.6 

مليون دينار اي 56% من إجمالي املوجودات.

مستعارة من تجارب سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي

»الشال«: خلق مشكلة التمويل لتسويق 
فكرة صندوق الـ 10 مليارات دينار

الشال قضية  استعرض تقرير 
متويل اخلطة، مش���يرا الى انه 
عندما يثور اجلدل حول موضوع 
عام ومهم ،يفت���رض ان تعرف 
اطراف النقاش كلها حجم القضية محل هذا النقاش، 
ونحن جنزم بأنه ال احد حتى هذه اللحظة يعرف 

حجم قضية متويل مشروعات خطة التنمية وال حتى طبيعتها، من ناحيتي 
النشاط الذي يحتاج التمويل ومداه الزمني، وعليه فقد تكون هناك مشكلة 
او اختناق متويلي البد من ايجاد مخارج له، وقد ال تكون مشكلة في االصل، 
ويبقى اجلهد املبذول كله جهدا ضائعا يشكك في جدوى وجودة خطة التنمية، 
فاحلكومات احملترفة عندما تقدم امرا ما مثل برامج التحفيز االميركية بعيد 
حدوث االزمة املالية، او برامج احتواء تبعات سياسات التحفيز البريطانية 
في يونيو املاضي جند ان كل مكوناتها مذكورة الى آخر رقم ومبرراته بينما 
اكتش���فت حكومتنا اخيرا ان لديها ازمة متويل بعد املضي في اجراءات نفاذ 

اخلطة التنموية.
الطيب في االمر هو ان خلق مشكلة التمويل رمبا كان بغرض تسويق فكرة 
صندوق ال� 10 مليارات دينار وهي فكرة مس���تعارة من جتارب سبعينيات 
وثمانينيات القرن املاضي في الكويت عندما طرح مش���روع »اجلامبو بنك« 
ومش���روع االحتياطي املالي االستراتيجي في قطاع النفط في عام 1986 ولم 
يكن غرضهما شريفا، والنتيجة التي آل اليها مصير الصندوق اجلديد، هي ان 
اطراف العالقة كلها شاملة اغلبية احلكومة، قد رفضته، وقد يعني ذلك ان قيد 

التمويل ليس حقيقيا امنا كان بغرض نيل جائزة ال� 10 مليارات دينار.
وحتى نبرر هذه اخلالصة، تقسم مشروعات اخلطة الى قسمني رئيسيني، 
االول يتضمن مشروعات القطاع النفطي، وهي مشروعات جتارية واقتصادياتها 
واضحة ومتويلها متوافر بضمان العقود احلكومية، والثاني هو مشروعات 

التنمية، خارج القطاع النفطي يقسم الى قسمني 
رئيس���يني، مش���روعات يتوالها مباشرة القطاع 
اخلاص، وهي ايضا جتارية ومتويلها من مصادر 
التمويل التجارية اضاف���ة الى مدخراته، والثاني 

املشروعات العامة.
واملشروعات العامة تقسم الى قسمني رئيسيني، 
االول مشروعات البنى التحتية، وهي جتارية وكذلك مصادر متويلها، وهي 
عقود احلكومة التي متول من املوازنة العامة وتقرضها البنوك، مثل اجلسور 
واملوانئ واملطارات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والثاني هو املشروعات 
ذات البع���د االجتماعي، لذلك عندما نتكلم عن التمويل غير االعتيادي جنده 
محصورا في هذا اجلزء، واملثال االكبر له مش���روعات االسكان واحد امثلتها 
احلية مش���روع انشاء البيوت منخفضة التكلفة ذات االيجار الثابت والبالغ 
50 دينارا شهريا للوحدة السكنية ثم املدن السكنية االخرى ورغم اعتراضنا 
على مبدأ التوسع االسكاني االفقي وانشاء مدن نائية من اجل السكن فقط ألن 
املدن نش���أت وتوسعت حول نشاط اقتصادي ال العكس وفق جتارب العالم 

كلها اال انه حتى في هذه احلالة يجب أال تنشأ أي شركة مدعومة.
فاالصل في مش���روع التنمية هو القدرة على اس���تمرارية كل انش���طته 
ومكوناته، وتأسيس اي شركة مدعومة مخالف لهذا املبدأ، ألنها غير اقتصادية 
وغير قابلة لالستمرار من جانب وألنها كما هو ثابت عن العملة الرديئة البد 
ان تطرد العملة اجليدة، فالشركات املدعومة البد ان تطرد الشركات اجليدة 
في حالتنا، لذلك اذا كان البد من تأس���يس شركات لالسكان البد ان تؤسس 
بناء على توافر جدوى اقتصادية لها في ظروف سوق تنافسية حتى ال تبدأ 
حتقيق كل احملاذير املعاكسة ملسار التنمية، مثل مزيد من االعتماد على املالية 
العامة مبا يحولها تدريجيا الى شركة حكومية ناقلة المراض ضعف كفاءة 

القيادات والتكدس الوظيفي.

وتناول تقرير الشال النفط واملالية العامة، حيث اشار 
الى انه بانتهاء شهر اغسطس 2010، انقضى الشهر اخلامس 
من السنة املالية احلالية 2011/2010، ومازالت اسعار النفط 
متماسكة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر 
اغسطس نحو 72.5 دوالرا، بارتفاع بلغ نحو 1.7 دوالر 
للبرميل، عن معدل شهر يوليو، البالغ نحو 70.8 دوالرا، 
للبرمي��ل. ومعه بلغ معدل س��عر برميل النفط الكويتي 
للشهور اخلمس��ة األولى من السنة املالية احلالية، نحو 
74.6 دوالرا، بزيادة بلغت نحو 31.6 دوالرا للبرميل، اي 
ما نسبته 73.5 عن السعر االفتراضي اجلديد، املقدر في 
املوازنة احلالية والبالغ 43 دوالرا للبرميل، ويزيد بنحو 
12.5 دوالرا للبرمي��ل، اي مبا نس��بته 20.1% عن معدل 
سعر برميل النفط الكويتي للشهور اخلمسة األولى من 
الس��نة املالية الفائتة، والبالغ 62.1 دوالرا للبرميل وكان 
معدل ش��هر أغسطس 2009 من السنة املالية الفائتة، قد 
بل��غ نحو 71.4 دوالرا للبرميل وه��و أيضا يزيد بنحو 
5.9 دوالرات اي مبا نسبته 8.6% عن معدل سعر برميل 
النفط الكويتي للس��نة املالية الفائتة 2010/2009 والبالغ 

68.7 دوالرا للبرميل.
وللتذكير، فقد س��جل معدل شهر يوليو 2008 أعلى 

معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 
دوالرا للبرميل.

ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية 
خالل الش��هور اخلمس��ة األولى مبا قيمت��ه 7 مليارات 
دينار، تقريبا. وإذا افترضنا استمرار مستويي االنتاج 
واألس��عار على حاليهما � وهو افتراض، في جانب من 
األسعار، على األقل، ال عالقة له بالواقع � فإن من املتوقع 
ان تبلغ قيمة االيرادات النفطية احملتملة، ملجمل الس��نة 
املالية احلالية نحو 16.8 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 
8.2 مليارات دينار ع��ن قيمة االيرادات النفطية املقدرة 
في املوازنة البالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع اضافة 
نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية، س��تبلغ جملة 
ايرادات املوازنة للسنة املالية احلالية نحو 17.9 مليار دينار، 
ومبقارنة هذا الرق��م باعتماد املصروفات )بعد التعديل( 
البالغة نحو 16.310 مليار دينار، ستكون النتيجة حتقيق 
فائض افتراض��ي، في املوازنة، بحدود 1.6 مليار دينار، 
ملجمل السنة املالية 2011/2010 ولكن ما نستطيع اجلزم به 
هو استمرار حتقق الفائض، ولكنه مجرد افتراض حسابي، 
ومستوى األس��عار، خالل ما تبقى من السنة املالية � 7 

شهور � هو ما سيقرر حجم هذا الفائض.

7 مليارات دينار إيرادات الكويت النفطية 
في أول 5 أشهر من ميزانية 2011/2010

7% نسبة تحسن السياحة العالمية 
بالنصف األول من 2010

مدريد � أ.ف.پ: بدأت السياحة 
العاملية تتحسن في النصف االول 
من العام بزيادة 7% في عدد وصول 
السياح الدوليني، كما أعلنت منظمة 
العاملية يوم اجلمعة  الس����ياحة 
املاضي، داعية مع ذلك الى احلذر 
امام اقتص����ادات التزال في طور 

النقاهة.
الع����ام ملنظمة  وق����ال األمني 
السياحة العاملية ومقرها مدريد 
طالب الرفاعي »حتى لو الحظنا 
حتس����نا واضحا في الس����ياحة 
ان نبق����ى  الدولي����ة، ينبغ����ي 

حذرين«.
»االنتع����اش  ان  وأض����اف 
االقتصادي في عدد من االقتصادات 
املتقدم����ة، اي الوالي����ات املتحدة 
األميركية وفي عدد من األسواق 
األوروبية الكبرى، ليس متينا جدا 

بعد«، محذرا ايضا من »اقرار رسوم 
التي  وزيادتها أخيرا مث����ل تلك 

فرضت على النقل اجلوي«.
وفي اإلجمال، أحصت منظمة 
الس����ياحة العاملي����ة وصول 421 
مليون سائح دولي الى وجهاتهم 
في األشهر الستة األولى من العام، 
اي 7% اكثر من الفترة نفسها في 
2009، لكن 2% اقل مما سجل في 
النصف االول من العام 2008 الذي 

كان سجل رقما قياسيا.
الزيادة  ومع ذلك، فإن ه����ذه 
»تؤكد االنتعاش الذي بدأ يظهر 
ف����ي الفص����ل األخير م����ن 2009 
وسيتواصل خالل النصف الثاني 
ولو بوتيرة أكثر اعتداال«، كما قالت 
املنظمة. وفي حني عانى شهر أبريل 
من حاالت اقفال في املجال اجلوي 
البركاني  الدخان  بسبب سحابة 

املنبع����ث من ب����ركان ايجافيول 
االيسلندي. وتشهد كل من املناطق 
األميركية واألفريقية منوا بواقع 
7%، بينم����ا تعاني أوروبا بعض 

الشيء )+%2(.
وشهدت السياحة العاملية في 
2009 إحدى أسوأ سنواتها حتت 
تأثير األزمة م����ع انخفاض عدد 
الواصلني بنسبة 4.2% وانخفاض 

5.7% في العائدات.
وبالنسبة الى العام 2010، فإن 
منظمة السياحة العاملية حتتفظ 
ارتف����اع عدد  بتوقعاته����ا جلهة 
الواصلني مبا ب����ني 3 و4%، لكن 
»معدالت النمو احلالية والتحسن 
في الوضع االقتصادي تدعو الى 
االعتقاد ب����أن النتائج في نهاية 
العام ستكون نحو 4% ان لم يكن 

أكثر«.

مستقبل النفط العراقي قد يتعرض
للمخاطر بعد خروج القوات األميركية

بغداد � رويترز: بعدما مزقت 
عبوة ناس���فة مؤخرة س���يارة 
دفع رباع���ي مصفحة كانت تقل 
عمال نف���ط صينيني في العراق 
في منتصف يوليو املاضي قال 
متعاقدون أمني���ون إن اجليش 
األميركي كان هو املستهدف على 
األرجح وليس شركة داتشينغ 

بتروليوم الصينية.
ومزقت القذيفة التي صممها 
الثوري اإليراني والتي  احلرس 
كثيرا ما تستخدمها ميليشيات 
شيعية في العراق مؤخرة السيارة 
وخرجت من اجلانب اآلخر خلف 

مقعد الركاب اخللفي مباشرة.
وأصي���ب 3 عم���ال صينيني 
إنتاج حقل  يعملون في تطوير 
الرميلة أكبر حقول النفط العراقية 

بخدوش وجروح طفيفة.
وأصي���ب حارس أم���ن كان 
يجلس في مقعد أمامي بشظايا، 
ول���م تهتم ش���ركات النفط إلى 
اآلن باملخاوف األمنية بعد إبرام 
العراق  عش���رات الصفقات في 
الت���ي من املمكن أن تزيد الطاقة 
اإلنتاجية في البالد إلى 4 أمثالها 
لتنافس املس���تويات السعودية 
التي تصل إلى 12 مليون برميل 

في اليوم.
وقال مس���ؤول نفط أجنبي 
العراق »ليست لدينا  يعمل في 
مؤشرات عن شركات نفط دولية 

يجري استهدافها على أي نحو 
واعتق���د أن ذلك س���يتوقف في 
نهاية األمر على الدافع وراء تلك 

الهجمات«.
وقال مسؤولون عسكريون 
إنه���م ال يعتقدون  أميركي���ون 
أيضا أن ميليشيا شيعية كانت 
تستهدف العاملني في النفط أو 
املنشآت النفطية في الهجوم الذي 
وقع يوم 15 يوليو، وقال امليجر 
جنرال ستيفن النزا املتحدث باسم 
اجليش األميركي في العراق »اعتقد 

أن هذا احتمال وحسب«.
ولكن بعض ش���ركات األمن 
واملسؤولني العراقيني يتساءلون 
ما إذا كان املسلحون اإلسالميون 
السنة وامليليش���يات الشيعية 
سيركزون اآلن على الشركات التي 
تعمل على تنمية االحتياطيات 
النفطية الهائلة في العراق بعدما 
أنهت الق���وات األميركية مهامها 
القتالية في 31 أغسطس وخفضت 
عدد القوات إلى 50 ألفا بعد مرور 
7 أعوام ونصف العام على الغزو 

الذي قادته الواليات املتحدة.
ودع���ا كاتب في بيان نش���ر 
على موقع إسالمي متشدد على 
االنترنت الشهر املاضي إلى شن 
هجمات عل���ى أنابيب النفط في 
أرجاء العراق على أساس أن النفط 
كان سببا رئيسيا وراء غزو الدول 
امللحدة والكافرة لديار املسلمني. 

وينظ���ر مس���ؤولون عراقيون 
وأميركيون إلى النفط باعتباره 
الدواء الناجع لكل أمراض العراق. 
كل شيء يتوقف على ما إذا كان 
الع���راق العضو ف���ي »أوپيك« 
قادر على تأمني حقوله النفطية 
وأنابيب التصدير ومعامل التكرير 

احليوية.
العراقية  ووضعت احلكومة 
قوات األمن وش���رطة النفط في 
حالة تأهب حتسبا لشن هجمات 
من قبل جماعات على صلة بتنظيم 
القاعدة مع إنهاء الواليات املتحدة 
عملياتها القتالية وحذرت تقارير 
مخابرات من تهديد للمنش���آت 
النفطية. وقال صفاء الشيخ القائم 
بأعمال مستشار األمن القومي إنه 
بالطبع ستكون هناك محاوالت 
النفط ولكن  الستهداف شركات 
القوات العراقية توفر حماية أفضل 

للمناطق التي تعمل فيها.
ومن املتوقع أن ترتفع كذلك 
أعمال القتل والترويع والتهريب 
ف���ي أماكن مث���ل البصرة حيث 
تالشت أكثر احلدود الفاصلة بني 
العمليات املسلحة واجلرمية، وقال 
كايل مكينيني الذي يرأس عمليات 
الشرق األوسط في شركة إرجو 
وهي شركة استشارات لألسواق 
الناش���ئة »من املؤكد أننا لم نر 
الهجم���ات اإلرهابية في  انتهاء 

العراق«.

أعضاء مجموعة الـ 20 يتوقعون
 استمرار االنتعاش االقتصادي العالمي

� رويترز:  كوريا اجلنوبية 
اتفقت دول مجموعة ال� 20 على 
ان االنتعاش االقتصادي العاملي 
سيستمر رغم ان سرعة النمو 

قد تتباطأ.

البنك  وقال نائ���ب محافظ 
املركزي في كوري���ا اجلنوبية 
كيم جي تش���ون الذي ش���ارك 
في رئاسة اجتماع نواب وزراء 
املالية ومحافظي البنوك املركزية 

في مجموعة ال� 20 للصحافيني 
أيضا ان املندوبني يعتقدون انه 
توجد مبالغة في رد فعل السوق 
على بواعث القلق بشأن التباطؤ 

االقتصادي.

تفعيل أول تبادل تجاري ناجح 
للطاقة بين دولتي قطر والبحرين

الري��اض � يو.بي.آي: أعلنت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي جناحها 
في تفعيل أول تبادل جتاري للطاقة بني دول مجلس التعاون وذلك بتأمني 
االتفاق بني هيئة الكهرباء واملاء في البحرين واملؤسس��ة العامة للكهرباء 
واملاء في قطر على ش��راء وتوريد طاقة كهربائية تبلغ 150 ميغاوات من 
شبكة قطر إلى شبكة البحرين ما بني الساعة الثالثة إلى الساعة اخلامسة 
مساء يوم الثالثاء املاضي، ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية أمس 
عن بيان للهيئة في الدمام ش��رق الس��عودية انه س��بق ذلك قيام مركز 
التحكم لش��بكة الربط اخلليجي بالتنس��يق املكثف واملستمر بني مركز 
التحكم الوطني لشبكة قطر ومركز التحكم الوطني لشبكة البحرين في 
س��بيل مترير الطاقة املتفق عليها بينهما ومتت عملية نقل الطاقة املتفق 

عليها عبر هيئة الربط الكهربائي اخلليجي بسالسة وجناح.

دول العالم تقترب من إنشاء
»صندوق بيئي« لمحاربة التغير المناخي

جني��ڤ � رويترز: أح��رز ممثلو نحو 50 دول��ة أول من أمس تقدما 
نحو انش��اء »صندوق بيئي« ملساعدة الدول الفقيرة على محاربة ارتفاع 
درجة حرارة كوكب األرض ولكن املكس��يك وسويسرا املضيفتني قالتا 
انه لن يتم التوصل الى اتفاقية كاملة بشأن املناخ في اطار األمم املتحدة 

في عام 2010.
وبحث وزراء البيئة واملس��ؤولون الكبار املجتمعون في جنيڤ أيضا 
كيف ميكن جمع 100 مليار دوالر سنويا التي مت التعهد بأن تقدم كمساعدة 
حملاربة التغير املناخي اعتبارا من 2020 � رمبا من خالل أسواق الكربون 
او من زيادة أس��عار تذاكر الطائرات او الضرائب على الشحن � على ان 

يديرها الصندوق.
وقالت باتريشيا اسبينوزا وزيرة خارجية املكسيك بعد احملادثات غير 
الرسمية يومي الثاني والثالث من سبتمبر بني ممثلي 46 دولة في جنيڤ 

»نعتقد اننا قادرون على انشاء الصندوق البيئي في كانكون«.
وستستضيف املكسيك اجتماع األمم املتحدة السنوي بشأن املناخ في 

مدينة كانكون في الفترة من 29 نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر.

تقـرير


