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غابات من األبراج

دبي قد تلجأ إلى هدم المباني التي شيدت خالل الطفرة
إيالف: يبدو أن سياسة دبي التي 
انتهجتها طوال سنوات »االعمار« 
افضت الى فائض من األبنية وقليل 
من العوائد.. فسياسة البناء املكثف 
على قاعدة انها س����تباع او تؤجر 
فشلت، ما وضع البلد امام حل قد 
يكون هو األنسب واملتمثل بهدم 
الفائض من األبني����ة، حيث أدت 
التي تش����يدها الشركات  األبراج 
العقارية في دبي، الى وجود فائض 
متزايد من املباني املكتبية، وذلك 
على الرغم من األزمة االقتصادية 
التي أثرت س����لبا على الس����وق 
العقارية في دب����ي وفي مختلف 
دول العالم، إذ بلغ انتعاش غابات 
األبراج في املدينة اإلماراتية ذروته 

عام 2007.
وأفاد تقرير أعده باحثون في 
شركة »جونز النغ السال« العقارية 
بأن املطلوب حاليا هو طرح مزيد 
من احللول اجلذرية إزاء األسس 

املكتبية، يكمن في اتخاذ مبادرات، 
هدفه����ا احلد من تزاي����د العرض 
املباني احلالية  وتشجيع إخراج 

التي ترس����ى لبناء مزيد من هذه 
أن  إلى  التقرير  العمارات. وأشار 
أفضل السبل لتقليل فائض األبنية 

من السوق بتحويلها الى أغراض 
ليست مكتبية أو حتى هدمها. 

ولك���ن صحيفة ال���� »ديلي 

تلغ���راف« نقلت ع���ن »غراهام 
كوتس« املدير اإلقليمي لشركة 
»جونز النغ الس���ال« قوله: »إن 
الش���اغرة  املكتبية  املس���احات 
ستستمر في االتساع نظرا الجناز 
املشاريع التي بدأ تنفيذها قبل 
األزمة«. وجاء ف���ي التقرير ان 
املساحات املكتبية الشاغرة ازدادت 
بنسبة 140% خالل الفترة الواقعة 
بني نهاية 2007 والنصف األول 
من عام 2010، لتبلغ 48 مليون 
قدم مربعة، ولكن زيادة املساحة 

املشغولة كانت 70% فقط.
وأكد التقرير ان املس����تأجرين 
اجلدد استمروا في التوافد ولكن 
19 مليون قدم مربعة ستتوافر هذا 
العام وأكثر منها في 2011 و2012 
الش����واغر  وبالتالي فإن نس����بة 
س����ترتفع الى مستوى أعلى، من 
38% اآلن الى أكثر من 50% خارج 

املنطقة التجارية املركزية.

أميركا الوسطى تستغل البراكين
في إنتاج الكهرباء

وزير بريطاني يهاجم الرأسمالية المنفلتة

.. والرئيس اإليراني يحّملها معاناة شعوب العالم

الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد

دول الخليج تسعى لزيادة حصتها من إنتاج األلمنيوم

اإلمارات.. نظام فريد لالمتيازات النفطية

غابات األبراج بلغت ذروتها عام 2007

غواتيماال � رويترز: تسعى 
بلدان أميركا الوسطي التي تنتشر 
بها البراكني النشطة الستغالل 
جغرافيتها الفريدة إلنتاج طاقة 
صديقة للبيئة وتخفيض االعتماد 
عل���ى واردات النفط مع جتاوز 
الكهربائية  الطاقة  الطلب على 

املعروض منها.
الواقعة  املنطق���ة  وحتتفظ 
فوق أل���واح تكتونية متحركة 
في ح���وض احمل��ي���ط الهادي 
واملعروفة بتسببها في الزالزل 
والثورانات البركانية بإمكانات 
هائلة لطاقة تتولد بواس���طة 
حرارة مخزنة على عمق كبير 

في باطن األرض.
العالية فانه  ورغم تكلفتها 
املتولدة  الطاقة  ميكن حملطات 
من حرارة األرض توفير مصدر 
طويل األمد يعتمد عليه للكهرباء 

كم���ا انها تعتب���ر أكثر صداقة 
للبيئة من طاقة الس���دود التي 
قد تتس���بب في تغيير املعالم 

الطبيعية ألي بلد.
وته���دف غواتيم���اال وهي 
اكبر بلد في أميركا الوس���طى 
إلى إنت���اج 60% من طاقتها من 
حرارة األرض ومن طاقة السدود 

بحلول 2022.
ومتتد أنابيب تنقل بخارا وماء 
تبلغ حرارتهما 175 درجة مئوية 
أسفل قمة بركان باكايا النشط 
بغواتيماال بنحو 500 متر مارة 
بأطراف اجلبال نحو واحدة من 
محطتني تعمالن بحرارة األرض 

في البالد حاليا.
وحتصل احملطة على الطاقة 
من املاء املغلي بواس���طة غرف 
مملوءة بالصخ���ور املذابة في 

باطن االرض.

وتقوم شركة أومرات بتشغيل 
محطتني في غواتيماال منذ ثالث 
س���نوات وتريد التوسع لكنها 
تدرس مخاط���ر حفر مزيد من 

اآلبار االستكشافية املكلفة.
ويقول يوسي شيلون ممثل 
شركة أومرات في غواتيماال ل� 
»رويترز« »هناك مرحلة يتعني 
عليك خالله���ا أن تقوم باحلفر 
ث���م تنتظر النتيجة فحس���ب، 
املشكلة هي أنك تغامر باستثمار 
مكلف للغاية وال ترضى دوما 

بالنتائج«.
ومشروع أومرات هو محطة 
تقوم بتوليد 20 ميغاوات فقط 
لك���ن غواتيماال تقول إن البالد 
لديها إمكانات النتاج حتى ألف 
ميغاوات من طاقة حرارة األرض 
مبا يعادل ثلث احتياجات الطاقة 

املتوقعة في 2022.

� رويترز: هاجم  ليڤرب���ول 
وزير األعمال البريطاني فينس 
كيبل جتاوزات الرأسمالية، وذلك 
في مع���رض اإلعالن عن خطط 
ملراجعة قواعد حوكمة الشركات 
في أعقاب حالة االستياء العام 
بش���أن بيع ش���ركة كادبوري 

لصناعة الشيكوالتة الى مجموعة 
كرافت األميركي���ة للصناعات 

الغذائية.
وقال كيب���ل في تصريحات 
أغضب���ت جماع���ات الضغط 
املوالية لرجال األعمال في البالد 
»الرأس���مالية ال تقبل احللول 

الوسط وتقتل املنافسة حيثما 
اس���تطاعت« حس���بما ورد في 
مقتطفات من خطاب س���يلقيه 
أمام مؤمتر حزب الدميوقراطيني 
األحرار. وكان كيبل هو اقتصادي 
سابق معروف بصراحته قد انتقد 

أمس األول مكافآت البنوك.

نيوي����ورك � يو.بي.آي: حّم����ل الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد أمس الرأس����مالية الليبرالية 
والشركات العابرة للحدود مسؤولية معاناة الشعوب 

في أغلب دول العالم.
وقال جناد أمام اجلمعي����ة العامة لألمم املتحدة 
املنعقدة حاليا في نيويورك حول األهداف اإلمنائية 
لأللفية إن »الرأسمالية الليبرالية املتطلبة والشركات 
العابرة للحدود تسببت في معاناة عدد ال يحصى من 

النساء والرجال واألطفال في كثير من البلدان«.
وأضاف »ف����ي الواق����ع ان هي����اكل احلكم غير 
الدميوقراطية وغير العادلة في هيئات صنع القرارات 
الدولية املتعلقة بالشؤون االقتصادية والسياسية 
هي السبب الكامن وراء معظم احملن التي تواجهها 

البشرية حاليا«.
ولفت إلى ضرورة إصالح هذا النظام غير العادل 

وغير الدميوقراطي ليكون عادال ومنفتحا.

لندن � رويترز: صعد الذهب 
الى خامس قم���ة على التوالي 
أمس مقتربا من مستوى 1300 
إذ  دوالر لألوقي���ة )األونصة( 
أثارت تكهنات بأن يضخ مجلس 

االحتياطي االحت���ادي )البنك 
املركزي األميركي( سيولة في 
االقتصاد مخاوف بشأن التضخم، 
وقال متعاملون انه رغم املكاسب 
الذهب  التي حققها  الس���ريعة 

في األي���ام القليلة املاضية فإن 
من املتوق���ع ان يتجاوز املعدن 
النفيس مس���توى 1300 دوالر 
الرئيس���ي نظرا ألن قوة الدفع 

مازالت قوية.

املنام����ة � أ.ف.پ: افتت����ح في 
املنامة اول من امس املؤمتر العاملي 
ال� 25 لالملنيوم وس����ط توقعات 
بزيادة حصة دول اخلليج العربية 
من انتاج االملنيوم عامليا الى %14 
في عام 2014. وقال وزير الصناعة 
والتجارة البحريني حسن فخرو 
في افتتاح املؤمت����ر ان »صناعة 
االملنيوم ستش����هد زي����ادة منو 
التوقعات  مطردة حيث تش����ير 

الى ان االس����تثمارات في صناعة 
االملنيوم في دول اخلليج ستصل 
الى 20 مليار دوالر في 2020«. وقال 
رئيس مجلس ادارة شركة أملنيوم 
البحرين )البا( محمود الكوهجي 
للصحافيني ان »الوضع في سوق 
االملنيوم العاملية قد حتس����ن مع 
وصول سعر طن االملنيوم الى 2150 
دوالرا مقارنة بالعام املاضي الذي 
كان عاما سيئا للصناعة«. واضاف 

الكوهجي »شركة البا تساهم بنحو 
2% من االنتاج العاملي و35% من 
انتاج دول اخلليج، وستعمل دول 
اخلليج عل����ى زيادة حصتها في 
االنتاج العاملي لالملنيوم لتصل الى 
14% عام 2014«. من جهته، اعتبر 
االمني الع����ام للمجلس اخلليجي 
لالملنيوم الذي يتخذ من دبي مقرا 
له محمود الديلمي »ان الس����وق 

العاملية تتعافى حاليا«.

لندن � رويترز: لدى اإلمارات العربية املتحدة 
نظام فريد لالمتيازات النفطية يتيح للش���ركات 
األجنبية احلصول على حصص في حقول النفط 

والغاز بالدولة العضو في منظمة أوپك.
وينتهي أجل بعض العقود القائمة خالل السنوات 
املقبلة مما يثير ش���كوكا بشأن إن كان من املمكن 
اجتذاب ش���ركات جديدة وإن كان النظام احلالي 

سيستمر دون تغيير.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
إنها س���تلتزم بنظ���ام االمتيازات ال���ذي تتبعه 

حاليا.
وقال مسؤول بارز بالشركة فّضل عدم نشر اسمه 
ان »االمتيازات نظام ناجح بالنسبة لنا، واضاف: 
ملاذا نغير شيئا مجديا بالنسبة لنا حلساب شيء 

آخر ال ندري إن كان مجديا؟
وقال مسؤول بشركة نفط كبرى فضل عدم ذكر 
اسمه: »في ظل نظام االمتيازات ال تتقاسم الشركات 
جميع املعلومات واخلبرة التي لديها ألنها تخشى 

من حصول شركات منافسة على تقنياتها«.
ويقول ثاديوس مليسا من بي.اف.سي انرجي 
الستشارات الطاقة ان »اخليارات املطروحة على 
الطاولة محدودة للغاية. ال اعتقد أن األمر واضح 

على االطالق«.
وأضاف: رمبا يتخلون ع���ن نظام االمتيازات 
ومينحون عقودا على أس���اس كل حقل على حدة 
أو رمبا يجتذبون شركاء جددا وهو ما اعتقد أنه 

سيحدث.
وتاب���ع »اعتقد أنهم يحاول���ون جتديد الدماء 
ويحاول���ون احلصول على اتفاق افضل بش���أن 

االمتيازات القائمة«.
وقال كريس جراهام من وود ماكنزي إن احد 

اخليارات املمكنة هو تقسيم االمتيازات لكن ذلك 
قد يسبب املشاكل.

وأضاف »إذا مت تقسيم االمتيازات فالبد أن يتم 
تعديل البنود املالية«.

وتابع أنه في حالة تقس���يم االمتيازات وهو 
االحتمال االرجح فس���يتم فصل احلقول املنتجة 
الرئيس���ية وطرح عطاءات ل���كل منها على حدة 

بشكل تنافسي.
وقال سام تشيزوك من اي.اتش.اس لالستشارات 

إن من الصعب التنبؤ مبا سيحدث.
وأضاف »إنها استراتيجية طبيعية جزئيا من 
جان���ب أدنوك/ احلكومة أن تنتظ���ر انتهاء فترة 
االمتياز وتترك القلق يساور شركاءها للحصول 
على أفضل صفقة ممكنة لكن على اجلانب اآلخر 
فإن شركات النفط العاملية ال جتني مبالغ كبيرة 
من وراء العقود في صورتها احلالية، ورمبا تختار 
التخل���ي عنها في وقت تقوم في���ه باعادة هيكلة 

أصول لذلك فالنتيجة غير واضحة«.
وتش���مل الش���ركات التي يقال انه���ا من بني 
املتنافسني شركة شتات أويل النرويجية للنفط 
ومايرس���ك أويل الدمناركية التابعة لشركة ايه.

بي مويلر مايرسك وأو.إم.في النمساوية وشركة 
خدم���ات النفط والغاز املدرجة في لندن بتروفاك 
وشركات كورية جنوبية باالضافة إلى اوكسيدنتال 

بتروليوم األميركية.
ورفضت معظم الشركات التعليق، لكن متحدثا 
باسم شتات أويل قال »نعم نحن مهتمون باالمتيازات 
املرتقب���ة في أبوظبي. ونحاول اظهار أننا ميكننا 
ان نضيف قيمة كبيرة لهم ولنا كشركة. مازالت 
االمتيازات أمامها بعض الوقت ونحن مازلنا في 

مرحلة االستعداد«.

واشنطن � أ.ف.پ: توسع نطاق التعديل 
في فريق الرئيس األميركي باراك اوباما 
االقتصادي ام���س األول اثر إعالن احد 
ابرز مستش���اريه االقتصاديني لورنس 
سامرز انه سيستقيل من منصبه بحلول 
نهاية السنة من اجل العودة للتعليم في 

جامعة هارفرد.
وأعلن سامرز الذي يعتبر احد ابرز 
مخط���طي س���ياسة اوباما االقتصادية 
انه يعتزم االس���تقالة من منصبه وذلك 
بعد است���قالة كريستينا رومر رئيسة 
مجلس املستش���ارين االقتص��اديني في 
البيت األبي���ض ومدي���ر املوازنة بيتر 

اورسزاع.
وأصبح بذلك ثالث مستشار اقتصادي 

يقدم استقالته خالل ثالثة اشهر.
وجاء في بيان للبيت األبيض ان سامرز 
»أعلن انه ينوي العودة الى منصبه كأستاذ 

في جامعة هارفرد نهاية العام«.
ويأتي ذلك فيما مت اإلعالن عن خروج 
الواليات املتحدة السنة املاضية من أسوأ 

انكماش تش���هده منذ الثالثينيات رغم 
ان اكبر اقتصاد في العالم اليزال يعاني 
من معدل بطالة مرتفع جدا يالمس %10 

ومنو بطيء.
كما جاء هذا اإلعالن قبل ستة أسابيع 
من االنتخابات التشريعية التي ميكن ان 
تؤدي الى خسارة الدميوقراطيني غالبيتهم 

في الكونغرس.
وسيكون على من يخلف سامرز في 
هذا املنصب إيج���اد اقت���راحات الستئناف 
خل���ق وظ���ائف بعد قرابة س���نة على 
الواليات  انتهاء مرحلة االنكم���اش في 

املتحدة.
وأصبح سامرز ثالث مسؤول كبير في 
فريق اوباما االقتصادي يقدم استقالته 
منذ مطلع الصيف، بعد اعالن اورسزاع 
في نهاية يونيو استقالته ليصبح باحثا 
في مجلس العالقات اخلارجية وكاتبا في 

صحيفة نيويورك تاميز.
وفي مطلع اغسطس أعلنت رئيسة 
مجلس املستش���ارين االقتصاديني في 

البيت األبيض استقالتها ايضا من اجل 
العودة للتعليم.

وقال اوباما في بيان »س���أكون على 
الدوام ممتنا ألنه في وقت كانت تواجه 
فيه البالد مخاطر كبرى، كان رجل مثل 
لورنس بخبرته ودقة احكامه وبراعته 
راغبا في تلبية الن���داء وقيادة فريقنا 

االقتصادي«.
وأضاف الرئيس األميركي »رغم انه 
اليزال امامنا الكثير من العمل إلصالح 
األضرار الناجمة عن االنكماش، نحن على 
طريق افضل بسبب نصائح لورانس الى 

حد كبير«.
وس���امرز ال���ذي كان يق���دم تقريرا 
اقتصاديا يوميا للرئيس، كان احد ابرز 
مخططي خطة االنعاش االقتصادي التي 
اطلقت في م���ارس 2009 وتطلبت 787 

مليار دوالر.
وقال »س���أفتقد العم���ل مع الرئيس 
وفريق���ه في مجال التحدي���ات اليومية 

لوضع السياسة االقتصادية«.

وعب���ر عن رغبت���ه ف���ي ان يكرس 
عمله مجددا لألبحاث وتعليم »األسس 
االقتصادية خللق وظائف وإرساء مالية 
مس���تقرة وكذلك اندماج الدول الناشئة 

والنامية في النظام العاملي«.
وس���امرز )55 عاما( املتخصص في 
ش���ؤون االقتصاد مثله مثل اورس���زاع 
وروم���ر، له مس���يرة طويل���ة في هذا 

املجال.
فقد كان ابرز خبير اقتصادي في البنك 
الدولي حني كان في سن 37 عاما، وكان 
احد ابرز الشخصيات االقتصادية في عهد 
الرئيس الس���ابق بيل كلينتون )1993 � 
2001(. وتولى في وزارة اخلزانة منصب 
مساعد الوزير املكلف بالشؤون الدولية 
في العام 1993 ثم أصبح وزيرا للخزانة 
ف���ي العام 1999 خلفا لروبرت روبن في 

اخر ايام ادارة كلينتون.
وشهدت تلك الفترة منوا قويا وفائضا 
ف���ي املوازنة. كما كان رئيس���ا جلامعة 

هارفرد بني 2001 و2006.

سامرز أبرز مستشاري أوباما االقتصاديين يعلن استقالته

القطب الشمالي.. كنز دفين تحت الجليد والثلج

.. وتستضيف أشهر السيارات وأكثرها فخامة
دبي � أ.ش.أ: تعتزم صالة »بونهامز« للمزادات بيع سيارات 

كالسيكية في مزادها الذي يقام في أكتوبر املقبل في دبي.
ويعد هذا املزاد األول من نوعه في املنطقة العربية يلبي ولع 
اخلليجيني بالسيارات الفاخرة، ومن السيارات التي ستعرض 
للبيع س����يارة »بي ام دبليو ام1« طراز 1979 نفسه، اضافة الى 
سيارة فيراري دايتونا من صنع عام 1972 وتتراوح قيمتها بني 
250 و390 ألف دوالر، كما ستعرض ايضا خالل هذا املزاد الذي 
يقام يوم 11 اكتوبر بفندق »رويال ميراج« مجموعة من األعمال 
الفني����ة لفنانني عرب وإيرانيني وهنود وباكس����تانيني، اضافة 
الى ساعات نادرة مبا في ذلك كرونوغراف نادر من »باتيك ف 
فيلي����ب«. ومن األعمال املعروضة ايضا لوحة »خريطة إيران« 
التي متزج بني الرسم والصورة للفنان اإليراني فرهد موشيري 
الذي تزداد شهرته العاملية. وستعرض ايضا منحوتة بعنوان 

»األم والطفل« للفنان العراقي جواد سليم.

موسكو � د.ب.أ: تعد املنطقة القطبية الشمالية الغنية 
مبواردها منطقة برية وبحرية يغطي اجلليد معظمها وتقع 

حول القطب الشمالي.
ويقطن املنطقة ما بني 1.5 مليون وأربعة ماليني شخص 
وحتت���وي على احتياطي من النفط اخلام والغاز الطبيعي 

والفحم واحلديد والفضة والذهب والزنك.
وتتن���ازع خمس دول مجاورة على ملكية املنطقة التي 
تبلغ مساحتها نحو 26 مليون كيلومتر مربع. وكانت كندا 
قد مددت حدودها إلى القطب الش���مالي أوائل العشرينيات 
وهو ما دفع االحتاد السوفييتي والواليات املتحدة والدمنارك 
والنرويج أيضا للمطالبة بأحقيتها في السيطرة على أجزاء 

مماثلة متتد من سواحلها إلى املنطقة القطبية.
وكان ينظر إلى معظم احمليط املتجمد الشمالي على انه 
أرض دولية حتى قبل بضع سنوات. وفي أعقاب تنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار في عام 1982 متكنت الدول من 
طلب احلق في السيادة على املناطق االقتصادية التي متتد 

مسافة 200 ميل بحري إلى ما بعد سواحلها.
وقدمت روسيا والنرويج والدمنارك وكندا التماسا لألمم 
املتحدة لتوسيع قطاعاتها في املنطقة لتحصل على املوارد 
املتاحة في القطب الشمالي الذي ميتد مسافة 350 ميال بحريا 
قبالة شواطئها. والواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة في 

القطب الشمالي التي لم تصادق بعد على االتفاقية.

وتطالب روسيا أيضا بأحقيتها في السيطرة على منطقة 
تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع تضم القطب الشمالي. 
وفي الس���نوات القليلة املاضية كان حجم الغطاء اجلليدي 
للقطب الشمالي في الصيف أقل بكثير مما عليه بشكل تقليدي 
حيث بلغت مساحته سبعة ماليني كيلومتر مربع بانخفاض 
قياسي بلغ 4.1 ماليني كيلومتر مربع سجله الباحثون في 
عام 2007. ويأمل مس���ؤولون حكوميون وممثلو قطاعات 
الصناعة أن يس���هل انكماش اجلليد إجراء عمليات تعدين 
للبحث عن موارد القطب الشمالي. وسمحت أيضا الظاهرة 
الناجمة عن التغير املناخي بتشكيل ممرات شحن على املدى 

الطويل عبر املنطقة.

لورنس سامرز


