
 52  اقتصاد  االربعاء  ١٢  يناير  ٢٠١١   

 رويترز: قال وزير النفط الشيخ أحمد العبداهللا 
الصباح ان منظمة أوپيك لن تدعو إلى اجتماع طارئ 
قبيل مؤمترها املقرر في يونيو املقبل إذا بلغ ســــعر 

النفط اخلام ١٠٠ دوالر للبرميل.
  وأجاب الوزير بالنفي عندما سئل إن كانت أوپيك 
ستعقد اجتماعا طارئا إذا وصل السعر إلى ١٠٠ دوالر. 
واستقر النفط فوق ٨٩ دوالرا في معامالت أمس حيث 
ارتفع سعر اخلام األميركي تسليم فبراير ١٢ سنتا إلى 
٨٩٫٣٧ دوالرا للبرميل بعدما صعد حتى ٨٩٫٦٧ دوالرا 
في مستهل جلسة التداول وكانت أسعار اخلام األميركي 

بلغت أعلى مستوى في ٢٧ شهرا عندما سجلت ٩٢٫٥٨ 
دوالرا االسبوع املاضي لتوقعات بأن تعافيا اقتصاديا 
مســــتداما ســــيعزز الطلب على الطاقة من األسواق 

الناشئة والدول الصناعية على حد سواء.
  وأبقت أوپيك التي تضــــخ أكثر من ثلث إمدادات 
النفط العاملية هدفها إلنتاج اخلام دون تغيير خالل 
اجتمــــاع عقدته في ١١ ديســــمبر لتحافظ على نفس 
املستوى منذ اقرار خفض قياسي مبقدار ٤٫٢ ماليني 
برميل يوميا في ديسمبر ٢٠٠٨ عندما عصف الركود 

بالطلب واألسعار.

 أقر قانونًا جديدًا للدين العام يمهد الطريق لإلصدار

 اجتماع رباعي لوزراء السياحة 
  في تركيا وسورية واألردن ولبنان

 العبداهللا: ال اجتماع طارئًا لـ «أوپيك»
 اإلمارات تتوّقع إصدار أول سندات سيادية   إذا بلغ النفط ١٠٠ دوالر

   مع نهاية العام الحالي أو بداية ٢٠١٢

 شركات العقارات اإلماراتية تلجأ للمساهمين طلبًا للتمويل

 دبي تشّغل أول محطة وقود صديقة للبيئة 
في الشرق األوسط

 ماليزيا تنفي تعليق خدمات «بالك بيري»

 دبي: بدأ في دبي باإلمارات العربية املتحدة العمل 
في أول محطة وقود صديقة للبيئة في الشـــرق 
األوسط حيث جتمع احملطة عدة ابتكارات تقنية 
للحفـــاظ على البيئة داخـــل احملطة وفي املنطقة 
احمليطة بها إضافة إلى تقنيات للحفاظ على الصحة 
والسالمة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة إينوك 
سعيد عبداهللا خوري إن احملطة مزودة بتقنيات 
تعمل على سحب بخار البنزين ابتداء من أنبوب 
تزويد الســـيارات بالوقود وانتهـــاء بعملية ملء 

اخلزانات. 
  وأضاف خوري أن النظام الرئيسي يعتمد على 
ســـحب ابخرة الوقود ما يؤثر بشكل إيجابي على 
صحة املوظفني في احملطة وخاصة في الصيف حيث 
درجات احلرارة املرتفعة. بدوره أوضح مدير شركة 
«تي اس تي» جهاد عايـــش انه عمل على تطوير 
هذه التقنيات لسنوات حتى وصل إلى القدرة على 

اســـتعادة آالف الليترات من البنزين املتطاير في 
احملطات وحتويله إلى حالته السائلة ليعود إلى 

اخلزانات مرة أخرى. 
  وأشار عايش إلى أن بخار البنزين مير على وحدة 
التكثيف واألبخرة غير القابلة للتكثيف متر على 
وحدة املبادل احلراري واألبخرة املتبقية تعود إلى 
التكثيف مرة ثانية فيما يذهب البنزين املكثف إلى 
اخلزان الرئيسي. وأكد أنه مت إجراء عملية جتريبية 
ملدة شهرين رد خاللها النظام كمية إجمالية تقدر 
بنحو ٢١ ألف ليتر بنزين، مشيرا إلى ان هذا مردود 
اقتصادي جيد قد يشجع أصحاب محطات الوقود 
في مختلف بلدان املنطقة على تبني هذه التقنيات 

الصديقة للبيئة واملجدية اقتصاديا. 
  وحتتوي احملطة على تقنيات لتشغيل اإلنارة 
بالطاقة الشمسية ونظام إلعادة تدوير املياه وغسيل 
السيارات وحجب الضجيج عن املنازل املجاورة. 

 كوااللمبورـ  كونا: نفى وزير 
االعالم واالتصاالت والثقافة 
الماليزي رايس يتيم تعليق 
خدمة «بالك بيري» في بالده 
اال اذا تســـببت الخدمـــة في 
الماليزي. مشكالت للمجتمع 

وقال الوزير يتيم في تصريح 
للصحافيين انـــه «اذا اثبتت 
الحقائق مســـتقبال ان خدمة 
«بـــالك بيـــري» تترتب عنها 
مشكالت اجتماعية فإن الوزارة 
عبـــر المفوضيـــة الماليزية 
لالتصاالت والوسائط االعالمية 
ستتحرى االمر بموجب قوانين 
انه لم يصل  البالد».واضاف 
الى الـــوزارة حتـــى اآلن أي 
شكاوى تسببت هذه الخدمة 
في خلقها لهـــا عالقة باالمن 
والثقافة والمجتمع واالدارة 
في البالد، موضحا ان وزارته 

تستقبل جميع الشكاوى باالدلة 
والشواهد الناتجة عن استخدام 
جهاز «بـــالك بيري».وأكد ان 
المفوضية الماليزية لالتصاالت 
والوسائط االعالمية كشفت 
في دراسة سابقة ان ماليزيا 
ال تواجـــه نفس المشـــكالت 
التي شهدتها المملكة العربية 
السعودية والهند في االختراق 

االمني.
  وذكـــر ان مطالبة ماليزيا 
من شركة ريسيرش ان موشن 
الكندية المصنعة لهواتف «بالك 
بيري» بخلق نظام للخدمة في 
البالد تعد من االمور التجارية 
التعامل معها  البحتة ويجب 
في سياق ما اذا كانت الشركة 
قد خرقـــت قانون االتصاالت 
والوسائط االعالمية في ماليزيا 

الصادر في عام ١٩٩٨ 

 أبوظبيـ  رويترز: قال وزير 
الشؤون املالية اإلماراتي عبيد 
حميـــد الطاير ان وزارة املالية 
باإلمارات تتوقع ان يطرح البلد 
املنتج للنفط اول سندات سيادية 
له على االطالق قرب نهاية العام 

او في أوائل ٢٠١٢.
  وأقر املجلس الوطني االحتادي 
قانونـــا جديدا للدين العام في 
الشـــهر املاضي ممهدا الطريق 
ألول إصدارات سندات إماراتية 

على املستوى االحتادي.
  وردا علـــى أحـــد اســـئلة 
الصحافيني: متى يتوقع اصدار 
سندات على املستوى االحتادي؟ 
قال الطاير: ان هذا سيكون اما 
اوائل  او  العام احلالـــي  نهاية 
الطاير  املقبل، ولم يذكر  العام 
اي تفاصيل اخرى لكنه قال انه 
يأمل ان يقر الرئيس االماراتي 
مشروع قانون الدين العام هذا 

العام.
  ويضع هذا التشـــريع الذي 

ـ رويتـــرز: تســـعى   دبـــي 
شـــركتان من أكبر الشـــركات 
املال  العقارية اإلماراتية جلمع 
من املساهمني إذ جتدان صعوبة 
في االنتعاش من انهيار اسعار 
العقـــارات الذي جعـــل البنوك 

حتجم عن اإلقراض.
  وقالت شركة الدار العقارية 
املثقلة بالديون امس إنها تعتزم 
بيع أصول وإصدار سندات قابلة 
ارابتك  للتحويل في حني قالت 
أكبر شـــركة تطوير عقاري في 
اإلمارات من حيث القيمة السوقية 
إنها تعتزم إصدار حقوق بقيمة 
١٠٨٫٥ ماليني دوالر وســـندات 
قابلة للتحويل بقيمة ١٥٠ مليون 

دوالر.
  وقال رئيس االســـتثمار في 
شركة «كاب ام» لالستثمار في 
أبوظبي محمد ياسني «هذه عالمات 
على أن تلك الشركات حتتاج إلى 
سيولة وسيؤدي إصدار احلقوق 
أو السندات القابلة للتحويل إلى 
إضعاف قيمة حصص مساهمي 

األقلية».
  وقال ياسني «سوق العقارات 
اإلماراتية مازالت تشهد عملية 
تصحيح والشـــركات ال ميكنها 
ايجاد أي مصدر آخر للتمويل. 
ال ميكنها بيع مشروعات جديدة 
أو اقتـــراض املزيد من املال من 

يحتاج الى تصديق رئاسي لكي 
يصبح قانونا ساريا سقفا للدين 
احلكومـــي اإلماراتي عند ٢٥٪ 
من النـــاجت احمللي االجمالي او 
٢٠٠ مليار درهم مبا يعادل ٥٤٫٥ 

البنوك».
  وتابع «لذلك فاخليار الوحيد 
هو اللجوء للمســـاهمني سواء 
القدامـــى عـــن طريـــق إصدار 
حقوق أو للمســـتثمرين اجلدد 
عن طريق إصدار سندات قابلة 

للتحويل».
  وتضررت شركات العقارات 
في منطقة اخلليـــج من األزمة 
املالية العاملية ومن املتوقع أن 

مليار دوالر.
  ويوفر التشريع ايضا اطارا 
قانونيا إلقامة سوق للسندات 
احلكومية في اإلمارات وتداول 
ادوات الدين العام في واحدة او 

تستمر املعاناة بني شركات دبي 
وأبوظبي بسبب وفرة املعروض 
وتراجع الطلب ما يزيد الضغوط 

على األسعار في السوق.
  واسعار املنازل في دبي أقل 
بنحو ٦٠٪ اآلن عن ذروتها التي 
بلغتها في ٢٠٠٨ وفقا الستطالع 

أجرته رويترز في أكتوبر.
أكبر شـــركة  الدار    وقالـــت 
عقارات في دبي من حيث القيمة 

اكثر من االسواق املالية الثالث 
في البالد.

  وحتى اآلن ال تصدر سندات 
سيادية في البالد اال من احدى 
االمارات منفردة مثل أبوظبي 

السوقية في بيان للبورصة انها 
ستدرس كذلك حتويل سندات 
باعتهـــا لصندوق االســـتثمار 
احلكومي مبادلة في عام ٢٠٠٨ 
إلى أســـهم في الشركة. وتقرر 
عقد اجتماع ملجلس اإلدارة يوم 

١٣ يناير.
  وقـــال ماجـــد عـــزام محلل 
العقارات لدى اليمبك اتش.سي 
«من الســـابق ألوانـــه اخلروج 

ودبـــي ويقـــول محللـــون ان 
االصدارات االحتادية ستساعد 
على تنشيط ســـوق السندات 

بالعملة احمللية.
  وتسببت األزمة االئتمانية 
العاملية في اسدال الستار على 
طفـــرة نفطيـــة وعقارية في 
اإلمارات وهو ما دفع ثالث أكبر 
بلد مصدر للنفط في العالم في 
٢٠٠٩ الى أول ركود اقتصادي 
منذ ١٩٩٣ وتباطأ االنتعاش في 
العام املاضي بسبب مشكالت 

الديون في دبي.
  الطاير قال في الشهر املاضي 
ان البالد ستدرس خيارات شتى 
من بينها استخدام االحتياطيات 
القائمة او عوائد اســـتثمارات 
حكومية لتمويـــل عجز قدرة 
نحو ثالثـــة مليارات درهم مبا 
يعادل ٨١٦٫٨ مليون دوالر في 
٢٠١١ وانها لن تصدر سندات اال 
في حالة الضرورة فقط لتغطية 

العجز. 

بوجهة نظر قاطعة».
  هل ستضخ احلكومة أمواال 
جديدة؟ أي األصول ستباع وبأي 
ثمن؟» ويقول بنك االســـتثمار 
املجموعة املالية ـ هيرميس إن 
الدار تكبدت خسائر على مدى 
أربعة فصـــول متتالية ولديها 
ديون بقيمة ١٤ مليار درهم مبا 
يعادل ٣٫٨ مليارات دوالر تستحق 

في ٢٠١١. 

 األردن يرجئ تطبيق قرار زيادة أسعار 
المواصالت العامة

 عمان ـ يو.بي.آي: أعلنـــت هيئة تنظيم النقل 
البري في األردن في بيان نشـــر امس عن إرجاء 
تطبيق قرار سابق برفع اسعار املواصالت العامة 
الى حني االنتهاء من دراسة اجور النقل على كافة 

اخلطوط الرئيسية الداخلية في اململكة.
  وجاء القرار بعدما أعلنت الهيئة في وقت سابق 
ان التعرفة اجلديدة السعار املواصالت العامة في 
اململكة سيتم تطبيقها في السادس عشر من الشهر 
اجلاري بزيـــادة تبلغ نســـبتها ١٠٪ عن التعرفة 

السابقة.
  وقالت الهيئة ان الزيادة اخذت في االعتبار اسعار 

املشتقات النفطية ونسبة التضخم.
  وكانت احلكومة األردنية زادت اسعار املشتقات 
النفطية بداية العام احلالي بنســـب كبيرة نظرا 

الرتفاع اسعار النفط عامليا.
  ويطبق األردن منذ العام ٢٠٠٧ سياسة حترير 
اسعار املشتقات النفطية فيما سجل األردن ارتفاعا 
في نسبة التضخم التي بلغت العام املاضي ٢٠١٠ 

نحو ٥٪ وفق بيانات رسمية.
  وقالت الهيئة انها قررت ارجاء تطبيق القرار النها 
لم تنته بعد من اعداد الكشوفات اخلاصة بتعديل 
اجور النقل العام على جميع اخلطوط الرئيسية 
والداخلية في اململكة مبا فيها امانة عمان وتعرفة 

الكيلومتر لسيارات التاكسي لهذا العام.
  وأكدت انه لن يتم تعديل االجور في السادس 
عشـــر من الشهر اجلاري وانها ســـتقوم بإصدار 
قوائم الجور النقل العام على جميع اخلطوط حال 
االنتهاء من دراسة جميع اخلطوط وفقا لآللية التي 

اعتمدتها الهيئة والتي تطبق سنويا.
  وأكدت الهيئة انها لم حتدد نسبة لتعديل االجور 
وان التعديل سيكون مرتبطا بالتغيرات في اسعار 

احملروقات ومعدالت التضخم.
  ودعت الهيئة اجلميع الى االلتزام باألجور احلالية 
وعدم تقاضي اجور زائدة عن املقررة رسميا مؤكدة 
ان اجلهات املعنية ستقوم باتخاذ كافة االجراءات 
القانونية بحق السائقني املخالفني ممن يتم ضبطهم 

باستغالل املواطنني.
  وجاء قرار الهيئة في اعقاب توجيهات اصدرها 
العاهل االردني امللك عبداهللا الثاني حلكومته امس 
باتخاذ اجراءات فورية للتخفيف من ثار االوضاع 

االقتصادية الصعبة على املواطنني.
  ويشكو األردنيون من موجة غالء طالت معظم 

السلع واخلدمات.
  وتنوي هيئات سياسية ونقابية وشبابية تنظيم 
مســـيرات يوم اجلمعة املقبل في مناطق عدة من 

اململكة لالحتجاج على الغالء. 

وزراء اجتمـــع  بيـــروت:    
   السياحة في تركيا ارتوغرول 
غوناي وســـورية سعد اهللا آغا 
القلعـــة واألردن زيـــد جميـــل 
القســـوس ولبنان فادي عبود، 
قبل ظهر امس في فندق الفنيسيا 
في اطار مجلس رفيع املستوى 
للتعاون االستراتيجي في حضور 

اعضاء الوفود االربعة.
الوزير  افتتح االجتماع    وقد 
عبود بكلمة قـــال فيها: اود في 
البداية ان ارحب بكم جميعا في 
لبنان وحتديدا العاصمة بيروت 
التي حتتضن اجتماعنا الوزاري 
في اطار مجلس رفيع املستوى 
للتعاون االستراتيجي بني تركيا 

وسورية واالردن ولبنان.
  واضاف: ترتبط تركيا وسورية 
واالردن ولبنان بروابط تاريخية 
عريقة وعالقات سياسية مميزة 
ومصالـــح اقتصادية واســـعة، 
واجتماعنا هو امتداد لهذه الروابط 

في اطار تنفيذ اهداف وحتقيق 
تنمية ســـياحية حقيقية سعيا 
خلدمة مصالح شعوبنا ودولنا 
وتنفيذا للبيان املشترك الصادر 
عن وزراء خارجية الدول األربع 
في اجتماعهم الذي عقد في يونيو 

٢٠١٠ في اسطنبول.
  وتابـــع انني علـــى ثقة بأن 
اجتماعنـــا ســـيتيح لنا فرصة 
الســـتعراض كل سبل التعاون 
الى توصيات  املمكنة للوصول 
فاعلة تهدف الى حتقيق االهداف 
املشـــتركة لتنميـــة الســـياحة 
واحلفاظ على بيئة عمل للتعاون 
والتنسيق واملشاركة بني الدول 

األربع.
  وأكد الوزير عبود أن السياحة 
كانت والتزال اداة لتطور وبناء 
اقتصـــادات الـــدول اضافة الى 
كونها ركيزة اساســـية للتنمية 
الوطنية ومن هنا تأتي ضرورة 
وضع اســـتراتيجيات مشتركة 

تعزز استفادة دولنا من حركة 
الســـياحة الدولية، واستقطاب 
الوفـــود الســـياحية والترويج 
املشترك لإلقليم السياحي املشترك 
وصوال الى مقصد سياحي موحد، 
إضافة الى تبادل اخلبرات وتعزيز 
االستثمارات املتبادلة. وقال نحن 
على كامل الثقة بأن هذا التكامل 
ســـيترجم عبـــر مجموعة من 
املشاريع املشـــتركة التي بدون 
شك ستعود بالنفع على القطاع 

السياحي.
  وقال سعد اهللا آغا القلعة ان 
سورية منفتحة على كل من يريد 

املشاركة بهذا العمل.
اننا نطلق  القســـوس    وقال 
احـــدى اهم مبـــادرات التطوير 
االقتصادي املشـــترك بني دولنا 

االربع.
  بينما قال غوناي ان تركيا من 
اوائل الدول السياحية وجاهزون 

للتعاون املشترك. 

(محمود الطويل)  لقطة جماعية لوزراء السياحة في تركيا وسورية واألردن ولبنان   

 ساركوزي يطمئن أوباما بشأن دور الدوالر
 واشــــنطن ـ رويتــــرز: طمأن 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
نظيره األميركي باراك أوباما امس 
بأنه يعترف بدور الدوالر بوصفه 
«العملــــة رقم واحد» فــــي العالم 
وتعهد الرئيسان بتنسيق األفكار 
النظام االقتصادي  بشأن إصالح 

العاملي.
  وجاء ســــاركوزي الذي تقود 
بالده مجموعة العشرين حاليا إلى 
واشنطن حامال جدول أعمال يشمل 
مناقشة موضوع حساس هو احلد 
من وضع الدوالر الذي يحتله منذ 
عقود كعملة أولى لالحتياطيات 

العاملية.
  إال أنه حاول سريعا نزع فتيل 

أي خالف مع واشــــنطن بشــــأن 
التحدي العاملــــي املتزايد لهيمنة 
الدوالر بدعم من اقتصادات صاعدة 

عمالقة مثل الصني.
  وقال ساركوزي بينما كان جالسا 
بجــــوار أوباما عقب محادثات في 
البيت األبيض «كنت دوما صديقا 
جيدا للواليات املتحدة وأدرك مدى 
أهميــــة دور الواليات املتحدة في 
العالم. ومدى أهمية الدوالر بوصفه 

العملة األولى في العالم».
  ولم يكرر ساركوزي صراحة 
دعوته لبدء خفض االعتماد العاملي 
على الدوالر إال أنه حتدث بشكل 
عام عن احلاجة إلى «أفكار جديدة» 

لالقتصاد العاملي.

  ولم يتطرق أوباما بالذكر إلى 
الدوالر في تصريحاته للصحافيني 
إال أنه اتفق مع ساركوزي بشأن 
ضرورة إحداث مزيد من التوازن 

في االقتصاد العاملي.
  وقال «اليزال هناك الكثير من 
اخللل في التوازنات في االقتصاد 

العاملي يعوق فرص النمو».
  وكان أوباما يتحدث قبل أكثر من 
أسبوع على زيارة يقوم بها نظيره 
الصيني هو جني تــــاو للواليات 
املتحدة من املتوقع أن يتم خاللها 
بحث قضايــــا العمالت واالختالل 
في التوازنات. وتضغط واشنطن 
على بكني للسماح لعملتها اليوان 

باالرتفاع. 


