
يف خـــضــم الــتـــصـــــــريحــــــات
والـبـيـــــانـــــات الـتـي حتـــــرص
مـــؤســســـات مــســـؤولـــة علـــى
اعالنها تؤكد الدولة املمثلة
بسـعي تلك املــؤسسـات علـى
اولــويــات احملــافـظــة علــى حــد معقــول
ورمبـــــا مــنـــصف لـــظـــــاهـــــرة الــتـــضخــم
الـنقـــدي بـــاعـتـبـــارهـــا حتـــديـــاً خـطـــراً
الدنــى تـصــور لالسـتقــرار االقـتـصــادي
املـنـتــظــــر، لــــذلـك تــــابعـنــــا بحـمــــاســــة
وارتياح التقرير الـشهري الذي تصدره
وزارة الـتخـطـيـط والـتعــاون االمنــائـي،
وبــــرغـم الـتـبــــرم الــــذي يـبــــديـه بعــض
املــتــــــابعــني مــن الــنــــســب املــتــــــواضعـــــة
خلفض حـالـة التـضخم خالل بـدايـات
الـعــــــــام املـــنــــصــــــــرم 2005 اال انـه يف كـل
األحــــوال مــــؤشــــر يــظـل ايجــــابـيــــاً عـن
حــرص الــدولــة علـــى متــابعــة مــشكلــة
الـتـضخـم ممــا يــؤشــر سعـيــاً حقـيقـيــاً
بغـض النـظـر عـن نتـائـجه املتــواضعـة،
لكن اليـد الواحدة ال تصفق بـالتأكيد،
ففي  الوقت الذي جتهد اجهزة معينة
نفسهـا للحد مـن تصاعـد التضخم يف
أي مـن مــــؤشـــــراته الـبـــسـيــطــــة كــــانـت
تصـرفـات مـؤسـســات ووزارات تعبــر عن
جتـــاهلهـــا الكـــامل الولــويــات مـتـــابعــة
تلك املؤشـرات بل االصرار علـى انتهاج
سيـاسـات تــرمي بـتلك املــشكلـة عـرض
احلـــائــط ممـــا جـعل حـــالـــة الـتــضخـم
بــدالً من تــراجعهــا الــوئيــد، تتـصــاعــد
حتـى وصلت يف شهـري تشـرين الثـاني

وكـــــــــــــانـــــــــــــــون
األول لـعــــــــــام
2005
املـنصـرم الـى
32 ثــــــــــــــم 33
بـــــاملــئـــــة مبـــــا
يفترض انها
تـدق نـاقـوس
اخلطر. ومع
ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
تــــــطـــــــــــاولــــــت
اطـــراف كـــان
يفترض انها
يف مقــــــدمــــــة
مـــن يـجـهــــــــد
ويجــتهــــد يف
انـــــــتــهـــــــــــــــــــــاج
الـــسـيــــاســــات
ــــــــــــالـــــيـــــــــــــــة امل
واالقتصادية
الـــكـفــــيـلـــــــــــــــة
بـــــاحلـــــد مــن
الــــتـــــــضـخــــــم
ودفـعـه الـــــــــى
ادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مـــسـتــــويــــــاته
الى ان جتهر
مبــشـــروعــــات

اقل مـــــا يقــــال عــنهـــــا  انهـــــا مغــــامــــرة
عنــدمــا هـــرولت مـسـتجـيبــة لـضغــوط
صــنــــــدوق الـــنقــــــد الــــــدولــي يف تــبــنــي
مـــشــــاريـع رفع الــــدعـم عـن املـــشــتقــــات
الــنفــطـيـــــة، بل انــتهــــاج سـيــــاســـــة رفع
لـالسعــــار مع ســبق االصــــرار معـتـمـــدة
علــى خـطــة مـــرحلـيــة، طــالـت عـبــرهــا
ابـســط صمــامــات امــان حيــاة املــواطن
املعيشية املعبـر عنها بسلـة الغذاء عبر
مــشـــروع الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة، هـــذه
الـسيـاسـات القـسـريـة كـان البـد لهـا ان
تعـيــــد لالذهــــان مــــا رمــــى به الـنــظــــام
الــســـابق احلــبل علـــى الغـــارب عـنـــدمـــا
غـــــزت آلــيـــــات الــتـــضخــم الــنقـــــدي كل
مفــــردات احلــــالــــة االقـتــصــــاديــــة حـني
اسـتــيقــظ الـنــــاس علــــى واقع جــــديــــد
كانت احـتياجاتهم ومتـطلبات حياتهم
الـيــومـيــة تـتـصــاعـــد كل يـــوم اضعــافــاً
ليقفـز سعر الـدوالر من ثالثة دوالرات
وثلث مقـابل الـدينـار العـراقي وبـشكل
مـتسـارع الـى مـا يقـرب من ثالثـة آالف
ديـنـــار ورمبـــا يـــزيـــد علـــى ذلـك مقـــابل
الـدوالر الـواحـد، وبـذلك كــان االنهيـار

املريع .
ان مـــا يـنــبغــي ان نحـــذر مــنه جـمــيعـــاً
جتنب اخلـوض يف سيـاسـات ال تـستنـد
اال الــــــى آلــيــــــات الـــتجــــــريــب، أو رمبــــــا
التـقليـد واعـتمـاد الـوصفـات اجلـاهـزة
ممـــا يتـطـلب اوالً وقـبل كـل شيء ان ال
تعــتــمــــــد ايــــــة ســيــــــاســـــــة مبعــــــزل عــن
االضــواء، تــرسـمهـــا النـخب، ايــة نـخب
بـل يـجـــب وقـــبـل كـل شـــيء ان تـــــــــدرس
بـــاســتفـــاضـــة مـن قـبـل كل الـبـــاحـثـني
واملتخـصصني بـاجلوانـب االقتصـادية،
وتــــــؤشــــــر كل الــبــــــدائل واملــــشــــــروعــــــات
البـديلـة مبـا يجـنب العـراق ومـواطـنيه
من ايـة هـزة أو اجـراءات تلحـق الضـرر
بــاملــواطن يف مــرحلــة لـم يعــد يـتحـمل

فيها ان يكون حقل جتارب.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

حسام الساموك

وتؤشر كل
البدائل

واملشروعات
البديلة مبا

يجنب العراق
ومواطنيه من

اية هزة أو
اجراءات تلحق

الضرر
باملواطن يف
مرحلة لم يعد

يتحمل فيها
ان يكون حقل

جتارب.

يف الهم االقتصادي

السياسات االقتصادية
ومتطلبات وفائها للمواطن

اسعار املواد الغذائية باجلملة
املادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كليو غراماً                33750
طحني صفر عراقي         كيس 50 كليو غراما                22500
طحسن صفر اماراتي      كيس 50 كليو غراما                 31000
رز امريكي                       كيس 50 كليو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كليو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كليو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كليو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     13500 
شاي احلصة      كليو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كليو غرام        850 

بقلم :إيريك سيلفرز
ترجمة:املدى

ميكـنـنــــا القـــول ان كــــولكـــوم لـيــسـت
مـــسـيــطــــرة يف مجــــالهــــا كـــسـيــطــــرة
مــيـكـــــــروســـــــوفــت يف بـــــــرامـج الـعـقـل
االلكتـروني )سـوفتـويـر( أو انـتيل يف
رقــائق الكـومـبيـوتـر، لـكنهـا يف احلق
تلعب دوراً رئيـساً وأسـاساً يف صنـاعة

الهاتف املتنقل.
وهـي مــثل املــــؤســـسـتـني املــتحــــدتـني
االخــــــريــني، مـــتهــمــــــة بـــني الفــيــنــــــة

واالخرى مبمارسات ال تنافسية.
ويف اواخـر العـام املـاضي، قـامـت ست
شـركــات، بضـمنهـا اريكـسـون، نــوكيـا،
صـناعـات تكسـاس وبرودكـوم، بتهيـئة
اضبـارة شكـوى مع االحتـاد االوروبي
زاعمـة ان كولـكوم تـقدم اسعـاراً أوطأ
ملـكــــــافــــــآت بــــــراءات اخــتــــــراع رقــــــائق
هـــواتفهـــا اخللـيــويــة اذا مــا اشـتــرى
زبـائنها ايضاً الـرقائق. وإذا مت تأييد
االتهـامات فان نـتيجة ذلك ميكن ان
تــتــــــرك اثـــــــاراً بعــيــــــدة املـــــــدى علــــــى

الصناعة .
وكــولكـوم هــذه، هي شـركـة بــرأسمـال
5.7 بليـون دوالر وقـاعــدتهـا يف سـان
ديــيغــــو، تــصــنع الــــرقـــــائق املـــصغــــرة

كولكوم..وأصداء مقاومة تضخيم رؤوس األموال 

صـــدر مـــؤخـــراً عـن مـــركـــز دراســـات وبحـــوث
العـرض العــربي يف اجلـامعـة املـستـنصـريـة،
العــدد األول مـن )دراســات مـتــرجـمــة( وقــد
حـمل هـــذا العـــدد ثالثـــة بحـــوث مـتـــرجـمـــة
حتــت عــنــــــوان نفـــط العـــــراق .. جـــــاء األول
بقلم د. فـيروخ دميـرمني وهـو استـاذ النفط
يف هـيــوسـنت تكــســاس .. وقــد حـمل عـنــوان
)نـفــــط الـعـــــــراق- الــبـــــــدايـــــــات املـعـقـــــــدة(..
استعــرض الكــاتب يف هــذا البحـث، مطـامع
الــدول الكبـرى والـتطـورات الـسيـاسيــة التي
رافقـت اكتشـاف النفط يف العـراق واملنـطقة
عمومـاً منذ بـدايات القـرن العشـرين، فجاء
الـبحـث من قــسمـني، تنــاول األول الـظــروف
التي احـاطت بـتلك الفتـرة مـن اضطـرابـات
واحــداث مـثيــرة، والـتي كــانـت يف طبـيعـتهــا
حـافلـة بــالصـراعـات املـسلحـة وبـالـدسـائـس
واملـؤامـرات الـسيـاسيـة ومنـافسـات الشـركـات
الـنفطيـة، وانطـوت على فـصول مـن اخلداع
واالطمــاع.. فـمنــذ مــا قـبل تـــأسيـس شــركــة
الـنفـط الـتـــركـيـــة  TPCيف عـــام 1911 الـتـي
حتــــولـت فـيـمـــــا بعــــد الــــى شــــركــــة الــنفــط
العـراقيـة، كـانـت االنظــار تتجه صــوب نفط
العـراق، فقـد حـصلـت املصـارف االملــانيـة يف
عــــام 1904 علــــى امـتـيــــاز مــن العـثـمــــانـيـني
بـاستـثمــار النفـط.. وبعـد ان ارسل تـشـرشل
وكـان حيـنها وزيـراً للبحـرية الـبريـطانـية يف
العــــام 1913 الــــى اخللـيـج العــــربــي لغــــرض
الـتـحقــيق مـن امـكــــانـيــــة وجــــود الــنفــط يف
املنـطقــة، جلــس البــريـطـــانيــون واالملــان يف
العـام 1914 ليتقاسـموا الغنيمـة، حتى انهم

وتـصــديـــره واستـهالكه.. مــشيــراً الــى اعلــى
مــسـتـــوى لهــذا االنـتــاج يف متــوز 1999 وهــو
3.7 مليـون بـرميل يـوميـاً يف اليـوم الـواحـد
وادنـى مـستــوى له يف العــام 1991 حيـث بلغ
اقل من نـصف مليـون بــرميل يــوميــاً بيـنمـا
وصل يف آيـار من عـام 2005 الـى 1.9 مليـون
برميل يـومياً .. بـيد ان ثمـة مالحظـة حول
مـوارد الغـاز الـطبـيعي املهـدورة وهي جـديـرة
بــالــذكـــر، فلـطــاملــا كـــان الغــاز الـطـبـيعـي يف
العراق مـرافقاً للنفط، لذا فان اية زيادة يف
انـتـــاج الـنفــط يعـنـي زيـــادة يف الغـــاز ايـضـــاً
وغالبـاً ما يتم حـرق هذا الغاز وهـدره بينما
تـــدعـــو احلـــاجـــة يف العـــراق الـــى اسـتخـــدام
املـزيــد من الغـاز الـطبـيعي الغـراض تــوليـد
الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة، وكـــذلك اعــادته الــى
اآلبــــــار لغــــــرض تعـــــزيــــــز جهـــــود اســتخـــــراج

النفط.

الـذي يـدل علـى تــواصل الصـراع العـسكـري
علــى تـلك األرض الغـنيــة بــالـنفـط- ويعــزو
ذلـك الــــــى اجلــــــاذبــيــــــة اخلــــــارقــــــة للـــنفـــط
العراقـي، إذ يقول: ان النـفط العراق نـوعية
جـيـــدة ويـتـــواجــــد بكـمـيـــات هـــائلـــة كـمـــا ان
تـكـلفــــة انـتــــاجه رخـيــصــــة جــــداً، وكل هــــذه
العـوامـل متنحه قـيمـة ال مـثيل لهـا وحتقق
اعلـى  االربـاح يف العــالم.. ويخلـص الكـاتب
الـــى ان احلـــرب )لـم تــشـن مـن اجل اقـــامـــة
الـدميقــراطيـة يف الـشــرق األوسط، فـلطـاملـا
سـانــدت كل من أمـريكـا وبــريطــانيــا يف تلك
املـنـــطقــــة وملــــدة طــــويلــــة، انــظـمــــة رجعـيــــة
ودكـتـــاتـــوريـني مبـــا فـيهـم صـــدام حــسـني(..
املبحث الـثالث يف هذا الكتـاب هو عبارة عن
تقـرير غـربي نشـرته إدارة معلومـات الطـاقة
األمــريكيـة علــى شبكـة االنتــرنيت وقـد ضم
الـتقـــريـــر معلـــومـــات وارقـــامـــاً كـثـيـــرة حـــول
تـــــاريخ وحـــــاضـــــر انـتـــــاج الــنفـــط العـــــراقـي

يف هـذه الصنـاعة وكـانا مـديريـن تنفيـذيني
يف شـركتـيهمـا الـنفطـيتني امـا ديـك تشـيني
فقـد شغل سـابقـاً منـصب املـديـر التـنفيـذي
لــشــركــة )هــالـيـبــورتــون( وهـي اكـبــر شــركــة
مــصـــالـح نفــطـيـــة يف امــــريكــــا وبخــصـــوص
كـونــداليـزا رايـس فقـد كــانت مـديـرة شـركـة
)جفـــرون تكــســـاكـــو( وقـــد اطلقـت الــشـــركـــة
اســمهــــا علــــى احــــدى الـنــــاقـالت العــمالقــــة
العــائــدة لهــا، وقــد ســاعــد هــؤالء يف بــدايــة
عمـلهم يف اإلدارة املـذكـورة علـى اتخـاذ عـدد
من القـرارات الـسيـاسيـة املـتحيـزة لـصنـاعـة
النـفط.. امـا يف بــريطــانيــا فيـصف الكــاتب
مـدراء شـركــات النـفط وكـأنهـم اعضــاء غيـر
رسميني يف احلكـومة.. ثـم يستعـرض تاريخ
الـصــراعــات احلـــديثــة الـتي جــرت مـن اجل
الـــسـيــطــــرة علــــى العــــراق.. إذ يقــــول: لقــــد
قــــامـت ســبع حــــروب خالل الـتـــسعـني سـنــــة
املاضيـة وكلها وثيقـة الصلة بـالنفط، االمر

حفظـوا لـ كـولـوست كـولبـنكيـان )املـستـثمـر
والـــوسـيـط الـــداهـيـــة كـمـــا يــصفـه الكـــاتـب(
حـــصـــته الــبــــــالغــــــة 5% يف شــــــركــــــة الـــنفـــط
الـتـــركـيـــة.. وبعـــد نهـــايـــة احلـــرب العـــاملـيـــة
األولــى متتـم مصــادرة اسهم أملــانيـا يف هـذه
الــشـــركـــة لــصــــالح فـــرنــســــا، مقــــابل تـنـــازل
األخـيــــرة عـن املــــوصل.. بـيــــد ان الــــواليــــات
املـتحــدة األمــريـكيــة ومبخـتلف األســالـيب،
استـطـاعـت يف العـام 1924 تـثبـيت وجـودهـا
يف شـــركـــة الـنفـط الـتـــركـيـــة، بعـــد ان شهـــد
)مـــــــؤمتـــــــر لـــــــوزان( يف الـعـــــــام 1923 ذروة يف
الـدهاء السيـاسي وأساليـب اخلداع واملناورة
يف سـيـــاســـة الـنفـط والـــذي شهـــد الـنهـــايـــة
احلقيقـية لـلوجـود التـركي يف الـعراق.. ويف
القـسم الثــاني من بحـثه استعـرض الكـاتب
نـــــشــــــوء حــــــركــــــات الـــنفـــط االحــتـكــــــاريــــــة
والتحـوالت التي طرأت عليها ثم موت تلك
االحــتكـــارات، مــســتعـــرضـــاً مـن خـالل ذلك
تــــاريخ اتفـــاقـيـــة اخلـط االحـمـــر عـــام 1928
والـتــي مهــــدت القــــامــــة احـتـكــــار نفــطـي يف
املــنـــطقـــــة ثــم الغـــــاؤهــــــا يف العـــــام 1948 يف
لـشبـونه بعـد ان رفع كـولبـنكيـان )أو الـسيـد
5%( كــمـــــــا يــــصـفـه الـكـــــــاتــب، دعـــــــوى ضـــــــد
الــشــركــات األمـــريكـيــة يف مـحكـمــة لـنــدن..
وجـاء البـحث الثـاني بقـلم د. جيـمس ابـول
)الـرئيـس السـابق جملمـوعـة العـمل التـابعـة
للـمـنــظـمـــات غـيــــر احلكـــومـيـــة يف مـجلــس
األمــن( لــيـــبحــث عــن األســبـــــاب والــــــدوافع
احلقيقية وراء احلرب األخيرة على العراق
وقـــد حــــاول الكـــاتـب ان يــسـتـــدل مـن خالل
بحــثه علـــى ان احلـــرب علـــى العـــراق كـــانـت
باالسـاس )حربـاً من اجل الـنفط(.. فنـفوذ
الــشـــركـــات علـــى مـــدى سـنـني طـــوال لـم
يـقف عــنــــــد حـــــــد معــني.. إذ
بقـيت االخوات السبع )وكلها
شـــركـــات مـــراكـــزهـــا يف كل مـن
الـواليــات املتحــدة االميــريكيـة
وبـريطـانيـا( مهيمـنة علـى تلك
الصـناعـة ومتحكمـة يف سوق يف
الـــنـفــــط الـعـــــــاملـــيـــــــة.. ثـــم جـــــــاء
االنـدمـاج لـيجعل عـددهــا خمـس
شـركـات رئيـسيــة فقط ، حـيث بلغ
االيـراد الـسنـوي لـشـركــة )ايكـسـون
موبيل( وهي شركة متصدرة يف هذه
الصـناعة 247 مليار دوالر لعام 2003
وهـــذا الـــرقـم يـتفـــوق علـــى مـــداخـيل
185 حـكـــــومـــــة يف العـــــالــم مبـــــا فــيهـــــا
الـبـــرازيل ، كـنـــدا ، اسـبـــانـيـــا، الــســـويـــد
وهـــــولــنـــــدا.. ويف مـــــوضع آخـــــر يـــشــيـــــر
الكــاتـب الــى الــروابـط الــشخـصـيــة بـني
الــــشـــــركـــــات الــنفـــطــيــــــة وشخـــــوص إدارة
الــــرئـيـــس جــــورج دبلـيــــو بــــوش فـيــصـفهــــا
بـروابـط شخـصيــة علــى ارفع مــستـوى، إذ
ان الرئيس احلالي وابـاه عمال ملدة طويلة

نفـــــط العــــــراق 
جمموعــــــة بحوث ومقاالت مرتمجـــــة
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وإيــــركـــســــون يـتـمــثل يف ان تــصــــرف
كـولكـوم يـؤدي الـى هـواتف اغلـى الن
بعض الـكلفة االضـافيـة يتم متـريره
الــــى  املـــسـتـهلـكـني. امــــا بــــالـنـــسـبــــة
لصـناع الـرقائق املـنافـسني لكـولكوم،
فـان الـشكـوى هي ان كـولكـوم حتـاول
ان حتــتكـــر الــســـوق بــطــــريقـــة غـيـــر

قانونية .
وقـــد اعـــاد رئـيــس كـــولكـــوم، سـتـيفـن
ألتمـان، التأكـيد علـى موقف شـركته
بــــــانهـــــا قـــــد احــتـــــرمــت اتفـــــاقــيـــــات
التـــرخيـص وان هــذا مــا دللـت علـيه
حقـيقــة ان خـمــســاً مـن املــشـتكـيــات
الـــــســت يـــــســتـخـــــــدمــن اآلن رخــــص

كولكوم.
وقـال النـس ويلـسـون، مـديـر الـبحث
الالسلـكي يف الـشــركـــة االستـشــاريــة
 ABIيف نـــيـــــــــويـــــــــورك : " ان لـــــــــدى
كــــــولـكــــــوم ســنــــــدات رخـــص قـــــــابلــــــة
للـتطـبيق جـداً ، وانـهم يحـاولـون ان
يــســتخلـصـــوا مــبلغ احلـــد االقـصـــى
الـــذي يــسـتــطــيعــــونه مــنهـــا بـيـنـمـــا
يـتطلع املـرخص لهـم الى انـفاق اقل
مـا ميـكن مقـابل احلـق يف استخـدام
الــرخص. ومـن احملتـمل ان يكـون مـا
يجـري هــو بعـض املنـاورة الـتجـاريـة

على اجلانبني".
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يف حـالة تطـوير تكنـولوجيـا جديدة،
غالبـاً ما تـوافق الشـركات  املـتنافـسة
علـــــى إجـــــازة رخـــص االخــتـــــراعـــــات
بعـــضهـــــا للــبعــض اآلخـــــر لقــــاء مــــا
يـعتبـر رسمــاً مشـروعـاً. ويف القـضيـة
املـــــرفـــــوعـــــة ضـــــد كـــــولـكـــــوم، احـــتج
املــشتكـون الـستـة بـان الـشـركـة كـانت
تـطلـب رســومــاً غـيـــر معقــولـــة لقــاء
اســـتخــــــدام رخـــص اخــتـــــــراعهــــــا يف
W-الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا املــــطلـــــوبـــــة لـ
CDMA، التي تأخذ بنظر االعتبار
نــــاقـالت معــطـيــــات اســـــرع ومعــــالـم
مــتعــــددة االعالمـيـــات مــثل نـــداءات

video calls. الفيديو
وهـــذا الـنــظـــام مـن الــتعـــاون بــشـــأن
إجـــــــازة رخــــص االخــتـــــــراعـــــــات بــني
املتنـافـسني هـو الـذي سـاعـد علـى ان
تــصــبح تـكـنــــولــــوجـيــــا الـ GSMهـي
املعـــايـيـــر املـتـبعـــة يف أوروبـــا يف اوائل
الـــتـــــسـعـــيـــنـــيـــــــات- املـــــشـجـعـــــــة مـــن
املفوضية االوروبية نفسها- ويساعد
W- االن تعــــاون ممــــاثـل علــــى جـعل
 CDMAمـعــيـــــــاراً واسـع الــنــــطـــــــاق

لشبكات جديدة اليوم.
ورفـض املـتحـــدث بـــاسـم إيـــركــســـون،
ونــــــوكــيــــــا وبــــــرودكــــــوم وتــيـكـــــســــــاس
انـستــروميـنتـس التــوسع بعـد اعالن
الـشكوى، التي تقدمـوا بها سوية مع

نيك وبانا سونيك.
واالنـــــشغـــــال بـــــالــنــــســبـــــة لــنـــــوكــيـــــا

معــيـــــار هــــــاتف مــتــنـقل مــن اجلــيل
الثالث.

ولضـمان ان معيـاراً وحيداً يـستخدم

بفـتح حتقـيق رسـمـي ضــد كـــولكــوم،
الـتـي انـكــــرت ارتـكــــابهــــا ألي خــطــــأ،
وميــكـــن لـلـــتـحـقـــيـق ان يــــــســـتـغــــــــرق

سنواتٍ عديدة.
وكمـا قال كـريستـوفورو أو سـتي، وهو
محــــامـي قــضــــايــــا تـــضخـيـم رؤوس
األمــــوال مـع كلــيفــــورد تـــشــــانـــس يف
رومـــا: "ان اثبــات ان شــركـــة تبــالغ يف
االثمـان امر يـصعب كثـيراً القـيام به
يف قـــانـــون مقـــاومـــة تــضخـيـم رؤوس
األمــــــــــوال، الن عـلــــيــك ان تــــبــــني ان
الــسعـــر اعلـــى ممـــا كـــان سـيـبـلغه يف
حالة التنافس ومن الصعب ان جتد

مؤشراً لتقارن به" .
ــــــــــــــات واضــــــــــــــاف:"ان اثــــــب
املـمـــارســـات الـتـمـيـيـــزيـــة
اسهل. والـــوضـع معقـــد
الن القانون االوروبي يف

هـــذا اجملـــال هـــو يف طـــور
انتقـالي، وذلـك يجعل من

الـصعـب تكــويـن فكــرة عمــا
ميــكـــن ان يـقــــــــرره االحتــــــــاد

االوروبي".
ــــــــــــــــــراء وقــــــــــــــــــد اتــفــق اخلـــــــب
الـقــــــــانــــــــونـــيــــــــون االخــــــــرون

العـديدون على ان مـن املبتسر
تـخـــمـــني مــــــــا إذا كــــــــان االحتــــــــاد

االوروبــي ســـيفــتـح حتقـــيقـــــاً أو مـــــا
ســتكـــون علـيه الـنـتـيجـــة علـــى وجه
االحتمـال، ومع هذا اتفقـوا على انه
إذا قـام االحتاد االوروبـي بالـتحقيق،
فــــــان قــــــراراً ملـــصـلحــــــة إيــــــركــــســــــون
واملـرخص لهم ميكنـه ان يبطئ تبني

ـ ـ

ـ ـ

 microchipsلـلهـــواتـف اخللـيـــويـــة
وحتـــتفـــظ بـــــــالـكــثــيـــــــر مــن رخـــص
االختــراع الـضــروريـــة لتـكنــولـــوجيــا
الهــــاتف االخــــرى، ومتلـك كــــولـكــــوم
نـصـيـبــاً يـبلغ حــوالـي 23 بــاملـئــة مـن
السوق العـاملية يف مثل هـذه الرقائق
آتية بعـد تكساس انسترومنت فقط،
وميكـن ان تـــوجـــد يف الهـــواتف الـتـي
تـصــنعهـــا مـــوتـــوروال وصـنـــاع بـــارزون

آخرون .
وتـكـنــــولــــوجـيــــاهــــا الــــرئـيـــســــة هـي
access أو وسيلـة وصـول ،CDMA
التقـسـيم الـشفــري املضـاعفـة، الـتي
تــــســـتعـــمل يف  شــبـكــــــات الــــــواليــــــات
املـتحــدة املــشغلــة مـن قبـل فيــريــزون

وايرليس وسبرنت نيكستيل.
غيـر ان كـولكـوم تبـيع ايضـاً رقـائق لـ
 W-CDMAوهـي تكنـولـوجيـا جيل
ثـــــالــث مــــســـتعـــملـــــة اآلن يف أوروبـــــا

وآسيا.
امـــــــــا الـقـــــضـــــــــايـــــــــا الـــبـــــــــارزة ضـــــــــد
مـيـــركـــوســـوفـت وانـتـيـل فقـــد بـــدأت

بشكاوٍ مماثلة من منافسني.
ولــم يــتــــــورع االحتــــــاد األوروبــي عــن
أتخـــاذ قـــرارات خـــارقـــة لألســس مـن
اجـل إيقـــاف مـــا اعـتـبــــره سلـــوكـــاً ال
تـنــافــسـيــاً، ولـم تفلـت مـنه كـــولكــوم،
التي تتهيـأ ملقابلـة مسـؤولي االحتاد

األوروبي من اجل مناقشة االمر.
وسيـأخــذ ذلك من االحتـاد االوروبي
اشهـراً عـديــدة علــى وجه االحـتمـال
قبل ان يقرر ما إذا كـان سيقوم حتى

 اجلزائر/ ا ف ب 
قـال وزيـر املـوارد املــائيـة اجلـزائـري
عـــــبــــــــــــد املــــــــــــالـــك سـالل إن بـالده
سـتــسـتـثـمــــر 10 ملـيـــارات دوالر يف
قـطــاع امليــاه يف الــسنــوات اخلمـس
املقــبلـــــة، إال أنهــــا حتـتــــاج خلـبــــرة
أجنـبيــة لتـنفيــذ البـرنـامج.وبـدأت
اجلزائـر العـضو يف مـنظمـة الدول
املــصـــــدرة للــنفــط )أوبـك( خــطــــة
خـمــسـيــة قـيـمـتهـــا 80 ملـيــار دوالر
تهدف إلعادة االقتصـاد إلى مساره
يف بالد عـــــانــت مــن اضـــطـــــرابـــــات
داخلـيــــة عقــــدا مـن الــــزمــــان أودت
بحـيــــاة 150 ألف شخــص.وتهـــدف
احلــكــــــــــومــــــــــة مـــن الـــبــــــــــرنــــــــــامـج

االسـتثمـاري الـذي مت إطالقه عـام
2005 إلى جتـديد الـبنيـة التحتـية
الـتـي مــــرت بـــسـنــــوات مـن ضـعف
االسـتـثـمـــــارات.ويـتـــــزايـــــد ضغــط
الـــزيـــادة الـــسكـــانـيـــة علـــى مـــرافق
الـــــدولـــــة بــيــنــمــــــا يعـــــانــي سـكـــــان
العاصمة اجلزائر ومدن أخرى من
انقـطاعـات متكـررة يف مياه الـشرب
خـــاصـــة يف فــصل الـصـيف. وأشـــار
الــسالل إلــى أن مـنــاقـصــة عــاملـيــة
سـتطـرح يف  متـوز املقبل ملـد أنبـوب
مـيـــاه يـــربــط مـــديـنـــة متـنـــراسـت
اجلـنـــوبـيـــة مبـــديـنـــة عـني صــــالح
ملسافـة تغطي 750 كلم مع تـوقعات

بتجاوز تكلفته مليار دوالر.

اجلزائر تستثمر 10 مليارات دوالر يف قطاع املياه

ابو ظبي /الفرنسية
أعلـنت شــركــة داو جــونــز ملــؤشــرات األســواق
املــــــالــيـــــــة ومجــمــــــوعــــــة ســيــتــي غــــــروب عــن
اعــتـــــزامهــمـــــا إطالق مـــــؤشـــــر لقــيـــــاس أداء

الصكوك اإلسالمية عامليا الشهر املقبل.
وأفـاد بيـان أن مؤشـر داو جونـز سيتـي غروب
سيتابع بـداية حركة سبعـة إصدارات مقومة

املـؤشر الذي سيباشـر العمل فيه اعتبارا من
بـدايـة الـشهــر املقبل تـوافق عقـد الـصك مع
الـشريـعة اإلسالميـة واملعاييـر التي حتـددها
هـيئة املـراقبة واحملـاسبة لـلمؤسـسات املـالية
اإلسالميــة التـي تتخـذ مـن البحــرين مقـرا

لها.

بــــالــــدوالر تـــشــمل صـكــــوك بـنـك الـتـنـمـيــــة
اإلسالمــي وصــنـــــدوق خـــــدمـــــات الــتـكــــــافل
وصكـوك بـي إم أيه الــدوليــة وصكـوك قـطـر
الـعاملـية وصـكوك مـاليـزيا الـعاملـية وصـكوك

ساراواك وصكوك دبي العاملية.
وأوضح الـبـيــان أن مـن شـــروط اإلدراج علــى

داو جونز وسيتي غروب تطلقان مؤرشا للصكوك اإلسالمية


