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توقعات بصدور قرار 
االستثمار في تطوير 

احلقل بأكمله
في أواخر 2013

العالم يشهد بزوغ حقبة اقتصادية وسياسية جديدة مع استمرار حتديات ما قبل األزمة
نقف شهودا على تغير سريع في 
الس����يناريو العامل����ي مبا فيه من 
منو النزعة الش����عبية في اوروبا 
والواليات املتحدة واندالع ثورات 
العربي  العالم  ف����ي  واضطرابات 
وبروز ش����كوك حول اساسيات 
اليورو والدوالر على حد سواء«.

وفي املقاب����ل تتزايد الثقة في 
الالتينية بالذات  آس����يا وأميركا 
في وجود س����تة من بني اس����رع 
10 اقتص����ادات عاملية في افريقيا 
مصنفة كأسرع االقتصادات منوا في 
العالم في الوقت الذي تقوضت فيه 
جهود اليابان للتخلص من الركود 

االقتصادي طويل االمد.

وال اقتصادي����ا فض����ال عن تنامي 
الش����عور بأن احلكومات ال متلك 
القدرة او االرادة لكبح جماح القوة 
غير القابلة للمساءلة التي اكتسبها 
املسؤولون في قطاع املال واالعمال 

طيلة عقود«.
وانتق����د التقرير كذلك »عودة 
)نظام العالوات املالية املرتفعة( 
واللهث وراء االرباح الكبيرة الى 
مس����تويات ما قبل االزمة رغم ما 
يق����ال دوما عن هشاش����ة النظام 
املال����ي العاملي وض����رورة وضع 
سياسات نقدية يسيرة في البلدان 

املتقدمة«.
التقري����ر بالقول: »اننا  وذكر 

عدم املساواة في العالم قائال »ان 
80% من سكان العالم يتقاسمون 
30% من ثرواته في حني تنعم %20 
فقط ب� 70% م����ن ثرواته وان 61 
العالم يتمتعون  مليون ثري في 
بالدخل ذات����ه الذي يحصل عليه 
3.5 مليارات شخص اي ان 1% من 
سكان العالم يحصلون على دخل 

يعادل دخل 56% من سكانه«.
وش����دد التقرير عل����ى وجود 
حتديات تواجه املرحلة احلالية مثل 
»الزيادة املتواصلة في حاالت انعدام 
املساواة واالختالالت االجتماعية 
واالمنائية املصاحبة لها وهي امور 
غي����ر قابلة لالحتمال ال اجتماعيا 

السياسات االقتصادية الى الدول 
التي بدأت تتشكل في  الناش����ئة 

جتمعات اقتصادية جديدة«.
ولفت الى ان »مجموعة العشرين 
ومجموع����ة )بري����ك( التي تضم 
البرازيل وروسيا والهند والصني 
ورابطة دول جنوب ش����رق آسيا 
)آس����يان( ومجموعة )احلوكمة 
العاملية( جميعها زحزحت مراكز 
صناعة السياسات االقتصادية التي 
كانت تهيمن عليها بلدان مجموعة 

الثماني الصناعية الكبرى«.
ورغم تأكيد التقرير ان التحول 
»بات صريحا« اال انه لفت في الوقت 
ذاته الى »عدم وضوح معامله شأن 

حاالت انع����دام اليقني التي تظهر 
في مثل تلك الفت����رات االنتقالية 
ما يلقي باملسؤولية على اجلميع 
في توجيه احلقبة اجلديدة نحو 
العدالة االجتماعية من اجل عوملة 

عادلة«.
وأكد التقرير ايضا »ان العالم 
يقف على عتبات مرحلة جديدة من 
العدالة االجتماعية تتطلب وجود 
حاجة ملحة لنموذج جديد لتعزيز 
الى  التماسك االجتماعي« مشيرا 
دور منظمة العمل الدولية »كأقوى 
مؤسسة اقتصادية واجتماعية داخل 

منظومة االمم املتحدة«.
وتطرق سومافيا في تقريره الى 

جني����ڤ � كونا: اك����د التقرير 
السنوي للمدير العام ل� »منظمة 
العمل الدولية« خوان سومافيا »ان 
العالم يشهد بزوغ حقبة سياسية 
اقتصادية جدي����دة تتحول فيها 
الس����لطة والقوة االقتصادية الى 
تكتالت جديدة مختلفة متاما عن 
تلك التي سادت قبل االزمة املالية 

واالقتصادية العاملية«.
وقال التقرير الذي استعرضه 
سومافيا أمس امام املؤمتر السنوي 
للمنظم����ة »ان الصني ث����م الهند 
اكب����ر االقتصادات  س����تصبحان 
القريب  ف����ي املس����تقبل  العاملية 
ف����ي حني س����يتحول مركز صنع 

األردن يعرض على العراق االستفادة 
اقتصادياً من البحر األحمر عبر خط قطارات

دبي � العربية.ن����ت: قال وزير النقل األردني 
مهند القض����اة إن األردن يأمل في تطوير مذكرة 
التفاه����م التي وقعها مع الع����راق مؤخرا، لربط 
البلدين بخط سكة حديد إلى اتفاقية خالل الفترة 
القصيرة املقبلة، لضمان أن يؤتي هذا املشروع 

ثماره في املواعيد املناسبة.
 وأوض���ح الوزي���ر األردني ف���ي تصريح

ل� »العربية.نت« أن العراق سيكون له منفذ على 
البحر األحمر ذو كفاءة عالية، ما ينعكس على 
جتارته العاملية، ومع شمال أفريقيا، وبالذات 
مصر. وكان األردن والعراق وقعا في أواخر مايو 
املاضي مذكرة تفاهم متهيدا إلجناز مشروع ربط 
البلدين بخط سكك حديد يربط بني العاصمة 
العراقية بغداد ومحافظة العقبة األردنية بطول 
1150 كلم لتسيير قطارات بسرعة تصل إلى 140 

كلم في الساعة.
ويهدف املش����روع إلى تس����هيل ورفع كفاءة 
وس����المة النقل اآلمن مبا يسهم في زيادة حركة 

الركاب والتجارة البينية وجتارة الترانزيت.
واعتبر الوزير القضاة أن النقل بالسكك احلديد 
أسرع وأقل تكلفة وأكثر أمنا، مشيرا إلى أنه خيار 
استراتيجي مهم للعراق واألردن من خالل صناعة 
النقل، الذي سيزيد من حركة البضائع، وخاصة 
املصدرة إلى العراق ودول املشرق العربي، مضيفا 

أن هذه العملية ستوفر عوائد عالية لألردن.
وأشار القضاة إلى أنه من املمكن نقل النفط 
عبر الس����كك احلديد، على الرغ����م من انها أكثر 

كلفة بش����كل بسيط من األنابيب النفطية، لكنها 
توفر مرونة عالية في عمليات نقل النفط، على 

حد تعبيره.
وتتضمن املذكرة التي وقعها في عمان وزير 
النقل األردني مهند القضاة ونظيره العراقي هادي 
العامري إنش����اء خط الس����كك احلديد بني بغداد 
والعقبة وفقا للتصاميم والدراسات املعدة مسبقا 
في البلدين، إضافة إلى تنسيق مواعيد البدء في 
املشروع واالنتهاء من تنفيذه بالسرعة املمكنة، 
باإلضافة إلى استمرار التنسيق بني اللجان الفنية 
ودعوة املستشارين الفنيني من الطرفني الستكمال 
بحث اجلوانب الفنية وحتديد نقاط الربط ورفع 

توصيتهما لوزيري النقل في البلدين.
من جانبه، قال وزي����ر املالية األردني محمد 
أبوحمور في تصريح سابق ل� »العربية.نت« إن 
األردن معني بالربط مع العراق وس����ورية ومع 
الدول املجاورة كلها، مش����يرا إلى أن النقل على 
الس����كك احلديد آمن وأقل تكلف����ة، ما يؤدي إلى 
تخفيض الكلف واألسعار على املستهلكني، وأكد 
أنه لن يكون هناك أي ضرائب أو رسوم جديدة 
ضمن منظومة العمل العربي املش����ترك، مشيرا 
إلى أن هناك تخفيضات على الرسوم والضرائب 

لتكون ضمن هذا اإلطار.
ويعد العراق شريكا اس����تراتيجيا بالنسبة 
لألردن ويحتل املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة 
األميركية من ناحية حجم الصادرات واملستوردات 

من وإلى العراق.

العراق يأمل البدء ببناء مصفاة نفطية جديدة في 2011
البصرة ـ رويترز: قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسني الشهرستاني ان العراق يأمل بإمتام 

املفاوضات مع مستثمرين اوروبيني لبناء مصفاة نفطية جديدة في مدينة كربالء وأن يبدأ تشييدها 
العام احلالي. ومشروع مصفاة كربالء التي من املنتظر ان تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يوميا جزء 
من خطط للعراق ـ العضو مبنظمة أوپيك ـ لبناء اربع مصاف نفطية جديدة إلضافة تكريرية تبلغ 

حوالي 750 ألف برميل يوميا بتكلفة تقدر بأكثر من 20 مليار دوالر. وقال الشهرستاني للصحافيني 
أمس األول »نأمل بإمتام املفاوضات مع مستثمرين أوروبيني فيما يتعلق مبصفاة كربالء وان نبدأ 

العمل هذا العام«. وأضاف ان مصفاة كربالء من املتوقع ان يكتمل بناؤها في ثالث الى اربع سنوات. 
وبني الشهرستاني انه مع الطاقة التكريرية اإلضافية املخططة ـ فوق الطاقة التكريرية احلالية للبالد 

التي تبلغ 500 ألف إلى 550 ألف برميل يوميا- فان العراق سيتحول من مستورد الى مصدر مهم 
للمنتجات النفطية املكررة. وحسب املوقع االلكتروني ألوپيك فان العراق ينتج حوالي 453 ألف برميل 

يوميا من املنتجات النفطية املكررة ويستهلك 589 ألف برميل يوميا.
وقال نائب وزير النفط العراقي أحمد الشمة الشهر املاضي ان شركة إيني االيطالية أبدت اهتماما 

مبشروع مصفاة كربالء الذي تقدر قيمته من 4 إلى 4.5 مليارات دوالر.
كما قال إن إنتاج العراق من النفط سيرتفع إلى ثالثة ماليني برميل يوميا بنهاية العام احلالي وسيزيد 

500 ألف إلى مليون برميل يوميا إضافية العام القادم.
وقال الشهرستاني أمس إن برنامج العراق لتركيب مراسي حتميل سيساعد في زيادة طاقة التصدير 

1.8 مليون برميل يوميا بنهاية العام اجلاري. ويبلغ اإلنتاج احلالي نحو 2.7 إلى 2.8 مليون برميل 
يوميا.

مشروع الغمر بالبخار في حقل الوفرة املشترك

يهدف إلى إنتاج 500 ألف برميل من الزيت يومياً

العمر: النتائج األولية ملشروع الغمر بالبخار
في حقل الوفرة أظهرت آماالً واعدة

احتياطات املواد الهيدروكربونية 
في العالم محبوس في مكامن 
كربوناتية أغلبها في الش���رق 

األوسط.
ولفت العمر: »وعلى نطاق 
مماثل، فان ما يقدر بنسبة %50 
أو أكث���ر من احتياطيات املواد 
الهيدروكربونية في العالم هي 
الثقيلة/الزيوت  الزي���وت  من 
الثقيلة جدا، والتي حتتوي على 
نس���بة ملحوظة من الرواسب 
الش���رق  موجودة في منطقة 
األوسط، فضال عن منو اإلنتاج 
واالحتياطي، فان تطوير احلقل 
بالكامل يش���كل فرصة كبيرة 
لنقل التقنية وتطوير املهارات 
والتدريب لزيادة اخلبرات الفنية 
احمللي���ة والق���درات والفرص 

الوظيفية«.
الغمر  حيث حقق مشروع 
بالبخار على نطاق واسع بالفعل 
مردودا مباشرا متثل في متكني 
40 موظفا كويتيا وسعوديا من 
تلقي التدريب أثناء العمل وبناء 
مهارات من خالل االشتراك في 
برامج تدريبية ف���ي عمليات 
ش���يفرون للغم���ر للبخار في 
كاليفورنيا، مبا في ذلك برنامج 
تدريبي ملدة 18 شهرا ملشغلني 
وفنيني ومشرفي نوبات شباب 

في عمليات الغمر بالبخار.
وتتم عملية الغمر بالبخار 
بحقن بخ���ار في مكامن الزيت 
الثقيل لتس���خني الزيت اخلام 
املوجود في باطن األرض خلفض 
درجة لزوجته وبالتالي مساعدته 

على اخلروج عبر اآلبار.
وتتطل���ب العملية حفر 16 
بئرا للحقن و25 بئرا و16 بئرا 
للمراقبة وتركيب مرافق ملعاجلة 
البخار وتوزيعه  املاء وتوليد 
ضمن املشروع االختباري على 

نطاق واسع.

بأكمله أول تطبيق جتاري واسع 
النطاق للغمر التقليدي بالبخار 
في املكامن الكربوناتية في أي 

مكان في العالم.
ويتطلب املشروع حفر 10 
آالف بئر تقريبا لإلنتاج وحقن 
البخار ومراقبة درجات احلرارة، 
إل���ى تركيب مرافق  باإلضافة 
كبيرة منفصلة لتوليد الطاقة 

والبخار.
وأوضح العمر: »ان التأثير 
احملتمل للغم���ر بالبخار كبير 
جدا«، وعلى مدى الستني سنة 
املاضية ساهم الضخ التقليدي 
في استخراج نحو 5% من الزيت 
املوجود أصال في مكمن اإليوسني 
األول، علما أن استخراج نسبة 
1% أخرى من هذا املكمن وحده 
ستضيف أكثر من 100 مليون 
الوفرة  برمي���ل الحتياط���ات 

املثبتة.
وتقدر الكمية التي يحتوي 
عليها مكمن اإليوسني األول بنحو 
9 ملي���ارات برميل من الزيت، 
القيام باختبارات  فيما يجري 
منفصلة للغمر بالبخار ملكمن 
الثاني األعمق قليال  اإليوسني 

في الوفرة.
وبني بقوله: »هناك مليارات 
البرامي���ل من الزي���ت الثقيل 
في املنطقة ل���م يتم تطويرها 
ونحن – ف���ي الوفرة – منطقة 
التي تقوم  الوحيدة  العمليات 
الغمر بالبخار  باختبار تقنية 
التقليدية على نطاق واس���ع 
في مكمن كربوناتي في الشرق 
األوس���ط، وهذا النجاح املبكر 
للمش���روع التجريبي يجعلنا 
متفائلني بفرص واعدة أخرى 
للزيت الثقيل في منطقة الشرق 

األوسط«.
وتشير بعض التقديرات الى 
أن ما يصل 60% � ورمبا أكثر � من 

قال رئيس شركة شيفرون 
العربية السعودية التي تتولى 
تشغيل حقل الوفرة مع الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج، أحمد 
عواد العمر، إن النتائج األولية 
التجريبي للغمر  من املشروع 
بالبخ���ار على نطاق واس���ع 
ف���ي حقل الوف���رة بالعمليات 
إلى جانب منوذج  املش���تركة 
احملاكاة والدراس���ات األخرى، 
أظهرت آماال واعدة حتى تاريخه 
التجربة على  إلمكانية تعميم 
نطاق احلقل بأكمله التي تخضع 
اآلن للتقييم وتهدف إلى إنتاج 
أكثر م���ن 500 ألف برميل من 
الزيت يوميا ومورد للزيت قابل 
لالستخراج يحتوى على أكثر 

من ستة مليارات برميل.
وأضاف العمر في تصريح 
صحافي: »كما يجري حتقيق 
التعامل مع  ف���ي  تقدم جي���د 
حتديات اإلنت���اج املتمثلة في 
الرواسب القشرية والتآكل في 
اآلبار بسبب حقن البخار«، مبينا 
انه »من املتوقع أن يصدر قرار 
االس���تثمار في تطوير احلقل 
بأكمله في أواخ���ر عام 2013، 
فيما تب���دأ املرحلة األولى من 
حقن البخار في اإليوسني األول 

خالل عام 2017«.
وكان حقن البخار التجريبي 
في مكمن اإليوسني األول بالوفرة 
قد رفع اإلنتاج مبعدل يزيد على 
600% م���ن اإلنتاج األساس���ي 
)بدون حقن البخار(، وإضافة 
إلى ذلك مت���ت مراقبة درجات 
املتزاي���دة للموائع  احل���رارة 
املستخرجة مع الزيت في آبار 
منتجة منذ أن بدأ حقن البخار 
في منتصف ع���ام 2009، وقد 
كلفت هذه املرحلة ما يربو على 

350 مليون دوالر.
وس���يكون تطوير احلقل 

أحمد العمر 

ويتمت����ع مبزايا فريدة جتعله 
احد افضل املش����اريع السكنية 
املطلة عل����ى البحر، حيث يقع 
املشروع في منطقة اخليران في 
املرحلة االولى من مشروع آللئ 
اخليران، ويتكون من شاليهات 
تتمتع بإطاللة مميزة على البحر 
وصممت برؤية هندسية حتاكي 
املكان، معتبرا املشروع  روعة 
مفخرة املشاريع العقارية املطلة 

على البحر في الكويت.
وكشف العدواني في تصريح 
صحاف����ي عن جناح الش����ركة 
ايضا ف����ي تس����ويق 60% من 
مشروع براديس الذي طرحته 
»اوريجينال« للمرة االولى في 
املعرض، الفتا إلى أن املشروع 
عبارة عن 14 شاليها بواجهات 
بحرية ومبساحة اجمالية تبلغ 

17.7 الف متر مربع.
واضاف ان املشروع يتمتع 
مبزايا ع����دة ابرزها ان العميل 
يحصل على وثيقة متلك االرض 
قبل ب����دء عملية البناء، كما أن 
تصميمات الشاليهات مستوحاة 
من اجواء املنتجعات االستوائية، 
وتبلغ مساحة الشاليه الواحد 
بني 1222 مت����ر مربع إلى 1353 
متر مربع، مشيرا إلى أن الشركة 
تعتزم طرح مشروعني جديدين 
تص����ل تكلفتهما االجمالية إلى 
30 ملي����ون دينار خالل الفترة 
املقبلة مبشروع »باراديس« ومن 
جهته، قال املدير التنفيذي في 
مجموع����ة اوريجينال العاملية 
محم����د املش����لوم ان الس����وق 

»أوريجينال« باعت 60% من »باراديس« 
والوحدات املتبقية من »سرايا اخليران«

العقاري احمللي متعطش لنوعية 
املش����اريع على غرار مشروع 
»بارادي����س« وهذا ما كش����فه 
االقبال على املشروع باملعرض، 
خصوصا ان املشروع ذاته يقع 
في مدينة صباح االحمد البحرية، 
ويستمد املشروع جاذبيته من 
خصوصيته وجودة تشطيب 
الشاليهات فضال عن موقعه في 
البحرية  مدينة صباح االحمد 
وهي املدينة التي تتمتع بكافة 
إلى  عوامل اجلاذبية باإلضافة 
القنوات واملمرات املائية حيث 
يصل طول الشواطئ املستحدثة 
في مدينة صباح االحمد البحرية 
84 كيلومترا طوليا، إلى جانب 
توافر هيكل بطول 1.2 كيلومتر 
ككاسر لألمواج يحمي املشروع 
مس����تخدمة وح����دات حماية 
خرس����انية مصممة خصيصا 
لضمان أقصى درجة من الكفاءة 
كم����ا أن املدينة تعتبر صديقة 

للبيئة.
ولف����ت املش����لوم إل����ى أن 
مشروع شاليهات »باراديس« 
اجلديد يأتي استجابة لتطلعات 
عمالئنا حيث ميتاز املش����روع 
بتوفي����ر اخلصوصية كما انه 
مستوف جلميع شروط البلدية 
ووضعه القانوني سليم، ويتميز 
بحمام س����باحة باإلضافة إلى 
إطاللة بحرية ساحرة، ويوفر 
مس����احات خضراء وقريب من 
اخلدمات واملرافق االخرى، فضال 
عن جودة تش����طيب املشروع 

الفاخرة.

أعلن املدير العام في مجموعة 
أوريجين����ال العاملية العقارية 
العدوان����ي أن املجموعة  فواز 
ش����اركت بنجاح ف����ي معرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
الذي نظمته ش����ركة اكس����بو 
سيتي واختتم فعالياته مؤخرا، 
مش����يرا إلى أن جناح الشركة 
اقباال قياسيا  باملعرض سجل 
األمر الذي أدى إلى نتائج جيدة، 
حيث اجنزت الشركة تسويق 
الوح����دات املتبقية في منتجع 
س����رايا اخليران الواقع ضمن 
املرحلة االولى في مدينة صباح 
االحمد البحرية، مشيرا إلى أن 
منتجع سرايا اخليران يعد من 
املشاريع النموذجية في الكويت 

فواز العدواني

القاه����رة � كونا: ب����دأت هيئة 
تنشيط السياحة املصرية حملتها 
التنش����يطية املوجهة الى السوق 
العربي اليوم والتي تنتش����ر في 
الكويت  خمس دول عربي����ة هي 
والس����عودية واالمارات واالردن 
وقطر. وقال رئيس هيئة تنشيط 
السياحة عمرو العزبي للصحافيني 
ان حمل����ة »فواني����س رمضان« 
العام املاضي شهدت جناحا كبيرا 
باإلضافة الى ان احلملة اخلاصة 
بعيد الفطر شهدت ايضا تطويرا 
في العام احلال����ي من أجل جذب 
أعداد أكبر من السياح العرب خالل 

موسم الصيف.
وأوض����ح العزب����ي أن احلملة 
العربية ستتضمن أيضا اعالنات 
الطرق واالسواق التجارية الكبرى 
بأهم امليادين بالكويت وبالسعودية 
واالمارات ويعقبها تواجد مكثف 
في اجلرائد واملجالت املتخصصة 
وحم����الت على ش����بكة االنترنت 

الدولية.
واش����ار الى أن هن����اك حملة 
اعالني����ة متخصصة على املواقع 
االجتماعي����ة ومواقع البحث على 
شبكة االنترنت الستقطاب الشباب 
العربي وحتفي����زه لزيارة مصر، 
مضيفا أن الهدف من احلملة التأكيد 
على استقرار األوضاع واستعداد 

مصر الستقبال الزوار العرب.
وكشف عن أنه مت اطالق حملة 
ترويجية باستخدام جميع الوسائل 
الدعائية للترويج ملصر كمقصد 
سياحي متميز خالل شهر رمضان 
حتت عنوان »مص����ر روحها في 
رمضان« ومهرجان رمضان 2011.

وأكد العزبي أن احصائيات العام 
املاضي كانت مشجعة على تكراره 
العام احلالي حيث ارتفعت معدالت 
العربية ملصر نتيجة  الس����ياحة 
املهرجان بنسبة 17.3% باإلضافة 
الى الزيادة التي شهدتها احلركة 
في عيد الفطر بنسبة 25% فحني 
الزيادة ف����ي عيد األضحى  كانت 

بنسبة %24.9.

مصر تبدأ حملتها 
لتنشيط السياحة

في خمس دول عربية 

األسواق تترقب 
أحداثًا جوهرية 

لدى »غوغل« و»أبل« 
و»مايكروسوفت«

س����ان فرانسيس����كو � أ.ش.أ: 
تترق����ب الس����وق األميركية غدا 
»االثنني« تعامالت نش����طة على 
أسهم ش����ركات »غوغل« و»أبل« 
و»مايكروسوفت« وذلك مع تعلق 
آمال املستثمرين بأحداث جوهرية 

تدعم األسواق.
وقالت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« إن وزارة العدالة األميركية 
تبحث اآلثار املترتبة على صفقة 
شراء شركة غوغل لبراءات اختراع 
قيمتها 900 مليون دوالر من شركة 
»نورتيل نيتوركس« الكندية، ما 
مينح غوغل مزايا تنافسية مجحفة 

في قطاع اخلدمات الالسكية.
وكان����ت ش����ركة »غوغل« قد 
عرضت شراء محفظة حقوق براءات 
الكندية »نورتل  اختراع الشركة 
نيتووركس« املتخصصة في تصنيع 
أجهزة االتصاالت مقابل 900 مليون 
دوالر، ضمن استراتيجية حماية 
نفسها من منازعات حقوق استغالل 

االختراعات واالبتكارات.
الذي قد  العرض  ويعتبر هذا 
يزيد على تلك القيمة في مزاد افالس 
نورتل، ثالث أكبر صفقة ش����راء 
جتريها غوغل بعد كل من صفقتي 

شراء يوتيوب ودوبلكليك.
وتنظر أس����واق األسهم أيضا 
بتلهف للكلمة االفتتاحية لرئيس 
شركة أبل ستيف جوبس � الذي 
غاب ملدة ع����ام تقريبا في إجازة 
مرضية � لدى انطالق املؤمتر العاملي 
للمطورين غدا االثنني، ومن املنتظر 
أن يفصح رئيس شركة »أبل« عن 
خدمات جديدة لشركته في مجال 
املوسيقى. ومن املقرر أن تقيم كال 
من مايكروسوفت وسوني مؤمترات 
صحافية في لوس اجنيليس يوم 

االثنني.

أوباما يؤكد أن تدخله إلنقاذ صناعة 
السيارات أنقذ آالف الوظائف

واشنطن ـ أ.ش.أ: قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن تدخله 
إلنقاذ صناعة السيارات في عام 2009 أنقذ آالف الوظائف، 

وأضاف أثناء زيارته ملصنع لشركة كرايسلر لصناعة السيارات 
في أوهايو، إن أسعار البنزين املرتفعة واآلثار االقتصادية 

السلبية للزلزال الذي ضرب اليابان تشكل »مطبات على 
الطريق« إلى االنتعاش االقتصادي.

تريشيه: األزمة ليست باليورو
برلني � سي ان ان: أكد مدير 
املصرف املرك���زي األوروبي 
جان كلود تريشيه، ان العملة 
املوحدة للقارة »يورو« ال تعاني 
من أزمة، ولكنه رأى ان املشكلة 
هي في كيفية صنع القرار داخل 
االحتاد األوروبي، داعيا في هذا 
السياق إلى خطة بعيدة األمد، 
تهدف الختيار وزير مالية واحد 
وتوفير ح���ق الڤيتو ضد اي 
قرار داخلي ف���ي كل دولة قد 

يضر باليورو.
وقال تريشيه في كلمة ألقاها 
بأملانيا حول مستقبل املصرف 
املركزي األوروب���ي ان هناك 
ضرورة ل� »تش���ديد القواعد 
اخلاصة مبنع السياسات غير 
احلكيمة« داخل دول االحتاد، 
واعتبر ان ذلك ميثل »ضرورة 
ملح���ة«، ودعا ال���ى ان يكون 
مس���تقبل أوروبا عبارة عن 

»كونفيدرالية دولة مس���تقلة 
من نوع جديد«.

ولم يتط���رق تريش���يه، 
املع���روف مبواقف���ه احلازمة 
واملتشددة التي قادته لالصطدام 
أكثر م���ن مرة ب���وزراء املال 

بدول االحت���اد، لقضية ديون 
اليونان وخطة إعادة هيكلتها، 
ولكنه دعا الى ان تطوير دور 
املصرف املرك���زي األوروبي 
بحيث يتجاوز مجرد »املراقبة 
التوصيات وفرض  وتوجيه، 

العقوبات«.
قال تريشيه: »في االحتاد 
اجلديد الذي قد نصل اليه غدا 
او بعد غد هل س���يكون من 
اجلرأة املبالغ فيها ان يكون 
لدينا وزير مالية واحد إلدارة 
االقتصاد واألسواق والعملة 
املوحدة؟ ليس من الضروري 
ان يكون لهذا الوزير موازنة 
كبيرة ولكن سيكون له حق 
اإلش���راف على السياس���ات 
املالية وف���رض قوانني على 
االقتصادي���ة  القطاع���ات 
األوروبي���ة املوحدة ونقض 

بعض قرارات اإلنفاق«.


