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 خطط خليجية طموحة لبناء 

  سكك حديدية بقيمة ١٠٠ مليار دوالر
 تعتزم دول اخلليج العربي إنفاق ما يزيد على 
١٠٠ مليار دوالر على مشروعات للسكك احلديدية 
عبر املنطقة مع سعيها للتغلب على ضعف شبكات 
النقل العام وتزايد أعداد الســـكان. وتسعى دول 
مجلس التعاون اخلليجي الست إلى إنشاء منوذج 
مماثل لنظام السكك احلديدية الفائق السرعة في 
أوروبا مع خطط ملد الشبكة التي متتد نحو ١٩٤٠ 

كيلومترا إلى اليمن وربطه بحلول ٢٠١٧.
  وتنفق الســـعودية نحو ٢٥ مليار دوالر على 
شبكتها للسكك احلديدية مضيفة ٣٩٠٠ كيلومتر 
على املسارات من خالل ثالثة مشروعات رئيسية. 
ويتضمن مشروع اجلسر البري السعودي خطا 
للقطارات بطول ٩٥٠ كيلومترا يربط بني العاصمة 
الرياض وميناء جدة على البحر األحمر، وأيضا خطا 
بطول ١١٥ كيلومترا بني مدينة اجلبيل الصناعية 

ومدينة الدمام النفطية على ساحل اخلليج.
  أما املشروع الثاني فهو مشروع الشمالـ  اجلنوب 
الذي يربط بني الرياض واحلديثة مارا بالقصيم 
وحائل واجلوف مع فروع إلى رأس الزور واجلبيل 
إلى مناجم البوكسيت والفوسفات، وسيستخدم 
اخلط بشكل رئيسي لنقل املعادن، لكن نقل الركاب 

والبضائع بشكل عام يأتي أيضا ضمن اخلطة.
  واملشـــروع الثالث هو مشروع احلرمني الذي 
يربـــط مكة املكرمة واملدينـــة املنورة بجدة على 
البحر األحمر، وهي نقطة دخول رئيسية ملاليني 
احلجاج مما سيخفف ازدحام املرور على الطرق 

البرية.
  أما في اإلمـــارات العربية املتحـــدة فتخطط 
شركة االحتاد للقطارات النشاء مشروع للسكك 
احلديدية عبر البالد بقيمة ١١ مليار دوالر وميتد 
١٥٠٠ كيلومتر ومن املتوقع أن يبدأ تشغيل املرحلة 

األولى بحلول ٢٠١٧.
  وتنفذ قطر شبكة تربط بني مركز انتاج النفط 

والغاز في رأس لفان في الشمال ومصفاة املساعيد 
في اجلنوب مع خط ســـريع بـــني مطار الدوحة 
الدولي اجلديد ووسط املدينة. وسيمتد البناء حتى 
٢٠٢٦ ويتضمن قطارات لنقل الركاب والبضائع 

وخط للمترو.
  وقالت البحرين في ٢٠٠٩ انها ستدرس مشروعا 
للســـكك احلديدية بقيمة ثمانية مليارات دوالر 
ميتد ١٨٤ كيلومترا يتضمـــن مجموعة متنوعة 
من أنظمة القطارات. لكن هذه االســـتثمارات هي 
جزء من خطط للربط بني البحرين وقطر بجسر 
ومت تعليق املشروع بسبب توترات سياسية بني 

الدولتني.
  وسيربط مشروع السكك احلديدية الذي ميتد 
٥٠٠ كيلومتر في عمان بني موانئ ومطارات ومناطق 
حرة ومن املتوقع أن يدر ايرادات تبلغ نحو ٢٥٠ 
مليون دوالر في العام االول للتشغيل بحسب ما 

قاله مسؤول بوزارة املالية.
  وقالت الكويت في ٢٠٠٨ انها تخطط النشـــاء 
شـــبكة خطوط حديدية تتكلـــف ١١ مليار دوالر 
ســـتتضمن نظاما للمترو في العاصمة، وأشـــار 
االحتاد الكويتي للنقل البري إلى أن خطا حديديا 
بطول ٢٥٠ كيلومترا سيمتد من احلدود الشمالية 
مع العراق إلى السعودية في اجلنوب مع امتدادات 

إلى املطار.
  وتخطط الكويت النشاء شـــبكة للمترو في 
العاصمـــة من اربعة خطوط بطـــول اجمالي ١٧١ 
كيلومترا وبتكلفـــة قدرها ١٫٣مليار دينار، وكان 
من املقرر أصال أن تبدأ أعمال البناء في ٢٠٠٩ وأن 

تستكمل في ٢٠١٧.
  وأعلنت اليمن العام املاضي انه سيدشن مشروعا 
للسكك احلديدية يتكلف ٣٫٥ مليارات دوالر في 
اطار خطط لتطوير البنية التحتية في البلد الذي 

ميزقه العنف. 

 دراسة بعنوان «المخاطر الكونية عام ٢٠١١»

 الصدمات االقتصادية يمكن أن تصيب العالم بشكل أقسى
 جنيڤ ـ د.ب.أ: أكدت دراســــة 
للمنتدى االقتصــــادي العاملي أن 
األزمة املالية أضعفت من قدرة العالم 
على مقاومة الهزات االقتصادية وان 
أي صدمــــات اقتصادية أخرى قد 
تصيب العالم بشكل أكثر قسوة.

  وشارك في إعداد الدراسة نحو 
٦٠٠ من العلماء ومسؤولي الشركات 
في العالم وأعلن عن نتيجتها اول 

من امس في جنيڤ.
  وطالب خبير املخاطر األميركي 
هاوارد كونرويثر من مركز وارتون 
التابع جلامعة بنسيلڤانيا األميركية 
صناع القرار السياسي في العالم 
«بالتخلي عن ميلهم لوضع حلول 
سريعة وقصيرة املدى والتفكير 

بشكل بعيد املدى بدال من ذلك».
  ورأى كونريثر أنه ال بديل أمام 

قيادات العالم لتغيير هذه السياسة 
«وبذلك سيتخذون خطوة مهمة 
للتوصل لوضع يسمح لهم بشكل 
فعال بتخفيض املخاطر متزايدة 
التعقيد واملرتبطة بعضها ببعض». 
ومــــن املقــــرر أن ينظــــم املنتدى 
االقتصادي العاملي ملتقاه السنوي 
في منتجع دافوس الشــــتوي في 
غضون أسبوعني، ويشارك في هذا 

املنتدى قيــــادات بارزة من مجال 
االقتصاد والسياسة في العالم.

  وتناولت الدراسة التي حملت 
عنــــوان «املخاطــــر الكونية عام 
٢٠١١» التقديرات اخلاصة باملخاطر 
املتعددة التي تهدد االقتصاد العاملي 
وعالقة هذه املخاطر بعضها ببعض 

وتداعيات أي أزمات محتملة.
  ومن بني هذه املخاطر احملتملة 

االختــــالل في اقتصــــادات العالم 
حيث رأى معدو الدراسة أن تزايد 
استدانة الدول الصناعية وتزايد 
التزاماتها جراء أنظمتها االجتماعية 
وتذبذب أسواق املال قد أسفرت عن 
مخاطر اقتصادية معقدة ال ميكن 
الســــيطرة عليها. وأوضح دانيل 
هوفمان، رئيس اقتصادي مركز 
زيوريخ فايننشال سيرفيس أن 
«معظم الدول الصناعية ال تتبنى 
سياسة مالية مستدمية» وان العالم 
يجد صعوبة في توفير احلاجات 
األساسية لسكانه مثل املياه واملواد 
الغذائية والطاقة وأن املشكلة في 
ذلك تكمن في ســــرعة منو سكان 
العالم وتزايــــد الرفاهية والتغير 
املناخي وأن املواد اخلام محدودة 
وأن جميع هذه العناصر مترابطة 
مع بعضها البعض بشكل وثيق مما 
يصعب تطبيق اإلجراءات الرامية 

حلل هذه املشاكل.
  ومن املخاطر األخرى التي تهدد 
اقتصاد العالم حسب الدراسة تزايد 
الســــرقات االلكترونية وإمكانية 
قيام حرب الكترونية شاملة، وهي 
اإلمكانية التي لم حتظ بالدراسة 
حتى اآلن. كما حذر معدو الدراسة 
من احتمال جتدد خطر انتشــــار 
األســــلحة النووية والبيولوجية 
وطموحات بعض الدول للتنصل من 
العوملة ألسباب جماهيرية غالبا. 

 كوتا خاصة بالنساء في منتدى دافوس
 وضع مؤمتر دافوس االقتصادي كوتا 
خاصة بالنساء تفرض على كل وفد احضار 
ســـيدة من بني كل خمســـة اعضاء ذكور 

مشاركني في املؤمتر.
  وقالت مســـؤولة في برنامـــج التكافؤ 
النوعي التابع للمنتدى االقتصادي العاملي 
بحسب جريدة «الغارديان» ان هذا احلدث 
العاملي يجمع سنويا اعدادا كبيرة من اهم 
صناع القرار االقتصادي في العالم، ولعل 
احصائيات املشاركني توضح قلة مشاركة 
النساء فيه. وتشير هذه االحصائيات الى 
ان التواجد النسائي في املنتدى بني عامي 
٢٠٠١ و٢٠٠٥ لـــم يتعد ١٥٪، غير ان العام 
٢٠١٠ شهد متثيال نسائيا بلغ ١٧٪ اي اعلى 

من االرقام السابقة بقليل.

 فرنسا ـ رويترز: قال الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي ان سعر صرف اليورو امام 
الدوالر اليزال مرتفعا اكثر من الالزم حتى 

ان كان افضل من ذي قبل.
  وخالل زيارة ملصنع لشركة «ايرباص» 
قال ساركوزي ان أحدث سعر للصرف الذي 
يتراوح بـــني ١٫٢٩ و١٫٣٠ دوالر «أفضل لكن 
اليزال أعلى من الالزم». وجرى تداول اليورو 
فوق ١٫٣٠ للدوالر وقتما كان ساركوزي يدلي 
بتصريحاته أمس، وبلغ سعر العملة املوحدة 
اكثر من ١٫٤٠ دوالر في نوفمبر و١٫٥٠ دوالر قبل 
عام وسجلت أعلى مستوى لها على االطالق 

امام الدوالر عند ١٫٦٠ دوالر في ٢٠٠٨.
  من جهة أخرى، أفاد تقرير نشر أمس ان 
النشاط االقتصادي األميركي واصل توسعه 
بشكل «معتدل» في الفترة الفاصلة بني نوفمبر 
وديسمبر املاضيني مع ظروف «أفضل» في 
قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة واخلدمات 

املالية وغير املالية والعقارات.
  وقال مجلس االحتياطي االحتادي املركزي 
األميركـــي فـــي تقريره «بايج بـــوك» وهو 
جملة تقارير عـــن االحتياطي االحتادي من 
١٢ منطقة ان «النشـــاط االقتصادي استمر 
في التوسع بشـــكل معتدل من نوفمبر الى 

ديسمبر ٢٠١٠».
  وأضاف ان الظروف «كانت عموما أفضل 
في دوائـــر التصنيـــع والتجزئة وقطاعات 
اخلدمات املالية وغيـــر املالية والعقارات»، 
مشـــيرا الى ان «املبيعات بحسب مؤشرات 
جتار التجزئة كانت أفضل في موسم العطل 
مما كانـــت عليه في ٢٠٠٩ وفاقت في بعض 

احلاالت التوقعات».
  وشـــدد التقرير على ان سوق العقارات 
السكنية «اليزال ضعيفا» في جميع الدوائر في 

حني وصف البناء التجاري بـ «البطيء». 

 ٤٫٣٪ النمو المتوقع في الشرق األوسط خالل ٢٠١١  ساركوزي: اليورو أفضل لكن اليزال أعلى من الالزم أمام الدوالر
 توقع البنك الدولي ان تشهد 
منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا منوا بنسبة ٤٫٣٪ خالل 
العام احلالــــي وتتجاوز ٤٫٤ 
في عام ٢٠١٢ مع استمرار منو 
الطلب احمللي وحتسن اسواق 
النفط  التصدير وبقاء اسعار 

عند مستوياتها احلالية.
  وقال البنك الدولي في تقريره 
الصادر اليوم بعنوان (اآلفاق 
االقتصادية العاملية ٢٠١١) الذي 
مت توزيعه عبر املكتب االقليمي 
للبنك في الكويت ان االقتصاد 
العاملي ماض في طريق التعافي 
االقتصادي واخلروج من اثار 
االزمة العاملية الى مرحلة النمو 
بخطى بطيئة وثابتة، مشيرا 
الى مســــاهمة البلدان النامية 

بنصف النمو العاملي.
  واضاف تقرير البنك الدولي 
ان تقديراته لنمو اجمالي الناجت 
احمللــــي العاملي الذي ازداد في 
العــــام املاضي بنســــبة ٣٫٩٪ 
ســــتتباطأ خالل العام احلالي 
لتصل الــــى ٣٫٣٪ خالل العام 
احلالي وتتجاوز نسبة ٣٫٦٪ 

خالل العام املقبل.
   وتوقع التقرير ان تسجل 

االجنبية املباشرة في البلدان 
النامية بنسبة ١٦٪ عام ٢٠١٠ 
لتصل الى ٤١٠ مليارات دوالر 
بعد ان هبطت بنســــبة ٤٠٪ 

خالل عام ٢٠٠٩.
الشــــرق    وعــــن منطقة 
االوسط وشمال افريقيا قال 
تقرير البنك الدولي انها شهدت 
انتعاشا طفيفا في النمو خالل 
العام املاضي بسبب حتسن 
البيئة اخلارجية واستمرار 
اثار برامج التحفيز االقتصادي 
التــــي مت تطبيقها في وقت 
سابق، مبينا ان ارتفاع اسعار 
النفط كان له مردود ايجابي 

على هذه الدول.
  وذكر التقرير ان االنتعاش 
في اجزاء من منطقة اليورو 
والنمــــو في بلــــدان مجلس 
التعــــاون اخلليجي مرتفعة 
الدخل ســــاعد على تنشيط 
الصادرات وتعزيز حتويالت 
املغتربــــني وزيادة العائدات 
الســــياحية في دول منطقة 
الشرق االوســــط مما جعل 
النمــــو االقتصادي  نســــبة 
في هذه املنطقة خالل العام 

املاضي تصل الى ٣٫٣٪. 

بلدان العالم النامية منوا بنسبة 
٧٪ خالل العام ٢٠١٠ و٦٪ خالل 
العام احلالي و٦٫١٪ خالل العام 
املقبل في حني يتوقع ان يبلغ 
النمو في البلدان مرتفعة الدخل 
٢٫٨٪ خــــالل ٢٠١٠ و٢٫٤٪ في 
العام احلالي و٢٫٧٪ في العام 

املقبل.

  وكشــــف ان صافي تدفقات 
االستثمارات الدولية في اسهم 
رأس املال والسندات الى البلدان 
النامية شهدت زيادة حادة في 
العام املاضي مرتفعة بنسبة ٤٢ 
و٣٠٪ حيث تلقت تسعة بلدان 
معظم الزيادة في هذه التدفقات 
الوافدة وارتفعت االستثمارات 

 القطاع المالي مازال يقاوم الدور المطلوب 
للحكومات في االقتصاد

 املنامةـ  أ.ف.پ: يشدد اقتصاديون خليجيون على الدور الضروري 
للدولة، خصوصا في منطقتهم، في قيادة مسار التعافي من تبعات 
األزمة املالية العاملية بينما يرى اقتصادي بريطاني ان القطاع املالي 
الذي تسبب في األزمة مازال يقاوم مثل هذا الدور بشدة بل وحقق 
ــي مقاومته. وقال رئيس جمعية االقتصاديني البحرينية  جناحات ف
ــي املنامة ناقش على  ــام مؤمتر اقتصادي ف ــع في خت احمد اليوش
مدى يومني «دور الدولة والقطاع اخلاص في االقتصاد» ان «الدولة 
ــيرا معا»، مؤكدا على «ان الركود الذي يخيم  والسوق يجب ان يس
ــدول لتصحيح االوضاع  ــب تدخل ال ــى االقتصاد العاملي يتطل عل
ــار التعافي االقتصادي». وأكد اليوشع ان «ما كان يقال  وقيادة مس
ــرافي للدولة في االقتصاد وعدم التدخل مت نقضه  عن الدور اإلش
ــمالية»، مشيرا الى ان «احلكومة في اميركا  عمليا وفي معقل الرأس
ضخت مليارات الدوالرات إلنقاذ املصارف التي تسببت في األزمة 

وإنقاذ شركات صناعية». 

 «العقبة» عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١١

 عمانـ  أ.ش.أ: وقع اختيار املشاركني في املؤمتر 
الوزاري العربي للســـياحة الـــذي عقد مؤخرا 
بصنعـــاء، على مدينة العقبـــة األردنية لتكون 

عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١١.
  ويعد اختيار مدينة العقبة عاصمة للسياحة 
العربية لعام ٢٠١١ واختيارها من ضمن ١٢ مدينة 
عربية يعد تتويجا لها، فهي بهذا اإلجماع العربي 
تكون قد تقلدت تاج السياحة لتصبح أهم مقصد 
سياحي في العالم العربي وأهم مصدر لإلشعاع 
احلضاري والثقافي لزوارهـــا من جميع أنحاء 

العالم.
  وتسعى املدينة الستغالل احلدث في الترويج 
سياحيا على املســـتوى العاملي من خالل إعداد 
نشرات دورية إعالنية يتم نشرها بأكبر الصحف 
واملجـــالت العاملية، باإلضافـــة إلى تخصيص 
مساحة إعالنية على مختلف القنوات الفضائية 
العربية لعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ وحاضر 

العقبة.
  «العقبة» هي لؤلؤة البحـــر األحمر، قوامها 
ساحر مستمد من مالمح زمنية جتاوزت األلفي 

عام، اختلطت فيها جميع الفنون املعمارية ذات 
الطابع اإلسالمي واإلغريقي والروماني، امتزج 
فيها الواقع باخليال، فأصبحت عاملا سريا مليئا 
بإبداعات الطبيعة عبـــر الزمان واملكان، زاخرة 
بكنوز أثرية فريدة ونادرة، منذ ٦٠٠٠ سنة كانت 
العقبة موطنا للعديد من الشعوب بسبب موقعها 
االستراتيجي على تقاطع الطرق بني آسيا وأفريقيا 
وأوروبـــا، كانت أحد أهم مـــدن النبطيني الذين 

توسعوا في املنطقة واستوطنوها.
  وكانت معبرا لطرق التجارة الدولية، متر منها 
وتعود من خاللهـــا القوافل القادمة من احلجاز 
وجنوب اجلزيرة العربية متجهني إلى مصر أو 

بالد الشام.
  تشـــهد مدينة العقبة حاليا تنفيذ مجموعة 
من املشـــروعات السياحية والفندقية العمالقة، 
وذلك متهيدا للوصول باملدينة إلى مصاف املدن 
العامليـــة والعمل على اســـتغالل كافة املقومات 
السياحية واملوقع املتميز واملناخ املعتدل طوال 
العام جلذب ومضاعفة أعداد الســـياح القادمني 

للمدينة خالل العام. 

 السعودية ضمن قائمة 
الدول األكثر قدرة على 

االلتزامات المالية
  الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن وزير 
املالية السعودي د.إبراهيم العساف 
امس األول عن دخول اململكة ضمن 
قائمة الدول الـ ١٠ األكثر قدرة على 

االلتزامات املالية.
  وقال العساف ان دخول اململكة 
قائمة الدول الـ ١٠ األكثر قدرة على 
ــاء بالتزاماتها املالية وديونها  الوف
السيادية من خالل التقرير الفصلي 
للربع الرابع من العام ٢٠١٠ ملؤسسة 
«سي.إم.ايه داتافيجني» املتخصصة 
في معلومات االئتمان على املستوى 
الدولي هو نتيجة للسياسات املالية 
والنقدية واالئتمانية املتراكمة على 
مر السنوات املاضية التي انتهجتها 

حكومة اململكة.
  ونقلت وكالة األنباء السعودية 
(واس) عن العساف قوله «ان اململكة 
حرصت على العمل مع مؤسسات 
التصنيف الدولية على رفع تقييمها 
االئتماني لكي يعكس الوضع املالي 
ــتقرار بيئة االقتصاد  القوي واس
ــي فيها، اضافة الى العمل مع  الكل
املؤسسات املالية الدولية لتحقيق 
الهدف الذي كان آخر نتائجه تقرير 
صندوق النقد الدولي الذي صدر في 
صيف العام املاضي»، مشيرا الى 
ان كل هذه اجلهود والنتائج التي 
ــا هذا التقرير الفصلي  كان آخره
الرابع لعام ٢٠١٠ ملؤسسة سي ام 
ــه داتافيجني يتوقع ان تنعكس  اي
ــى تكلفة  ــس فقط عل إيجابيا لي
الديون السيادية ولكن كذلك على 
ــاع اخلاص  ــة اقتراض القط تكلف

السعودي.
  وضمت قائمة الدول الـ ١٠ األقل 
احتماال للتعثر باإلضافة للسعودية، 
كال من النرويج وفنلندا والسويد 
املتحدة  ــات  ــرا والوالي وسويس
األميركية وهونغ كونغ والدمنارك 

واستراليا وأملانيا. 


