يف احلدث االقتصادي

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سوق الذهب والفضة

ECONOMICAL
ISSUES

العدد()637
االربعاء()5

املعدن

ذهب عيار 24
ذهب عيار 21
ذهب عيار 18
ذهب عيار 14
ذهب عيار 12
الفضة

سعر البيع

126.000
111.000
96.000
66.000
54.000
1750

نيسان 2006

سعر الشراء
121.000
106.000
91.000
61.000
49.000
1500

)NO (637
)Wed. (5
April
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متابعة الحقة جللسة طاولة (املدى) بشأن سوق األوراق

سوق األوراق املاليــــــة واالستثامر يف العــــــراق

يف اعقاب انهاء طاولة (املدى) اخلاصة
باشكالية سوق االوراق املالية ،تلقينا
املتابعة التالية حول موضوعة الطاولة
من اخلبير االقتصادي اخملضرم االستاذ عبد العزيز
حسون املديرالتنفيذي لرابطة املصارف العراقية
اخلاصة ،حيث سجل مالحظاته مشكورا على ما دار
يف الطاولة من مناقشات لم يسعفه الوقت يف
عرضها على املشاركني حيث كان احدهم واذ ننشر
هذه املساهمة القيمة نعرب عن ترحيبنا باي
تقومي الداء الطاولة يف اي من جلساتها.
منـذ تــأسيـس الـدولـة العــراقيـة
احلديـثة عـام  1921لم تتـضمن
قــوانـيـنه ــا الكـثـيــرة اي حتــديــد
ملـفهـ ـ ــوم االس ـت ـث ـم ـ ـ ــار مبع ـنـ ـ ــاه
االقتـصــادي ،وكــذلـك لم حتــدد
لــه دورا واضــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف م ـجـ ـ ـمــل
الـفعـ ــالـيـ ــات االقـت ـصـ ــاديـ ــة وال
يغـ ــرنـ ــا مـ ــا كـ ــانـت الـ ــدولـ ــة قـ ــد
وضعــته مـن ب ـ ــرامج لـتـ ــشجــيع
االعمــال ودعـمهــا بــاملـســاعــدات
والـت ــسهـيـالت واالعف ــاءات ف ــان
االم ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــا زال بـعـ ــيـ ـ ـ ـ ــدا عـ ــن
االستثمار.
ولـ ـك ـ ــن اجملـ ـ ـتـ ـ ـمـع الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ــي
يهـيـكلـيــته االقـت ـصـ ــاديـ ــة الـتـي
ظلت مستمرة منـذ قيام الدولة
ولغـ ــايـ ــة عـ ــام  58وم ـ ــا بعـ ــدهـ ــا
بقلـيل قـبل ان ي ـشـت ــد الـت ــوجه
لـتعــزيــز سـيـطــرة الــدول ــة علــى
مجمل النشاط االقتصادي ،لم
ي ـغ ـفــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا اجملـ ـ ـتـ ـ ـمــع ع ـ ــن
االح ــتفـ ـ ــاظ بف ـ ــوائـ ــض وعل ـ ــى
طريقني:

 )1االكـتـنـ ــاز –حـيـث مـ ــالـت
االسـ ــر الـ ــى شـ ــراء امل ـصـ ــوغـ ــات
الـ ــذهـبـيـ ــة حلفــظ مـ ــا يفـيــض
لديها من النقد.
 )2االدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار –وذل ــك ع ـ ــن
طـ ـ ــريق االي ـ ــداع يف ح ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
التوفيـر يف املصاريـف للحصول
على عائد سنوي.
غ ــي ـ ـ ـ ــر ان االسـ ـتـغـالل االك ــب ـ ـ ـ ــر
لالمـوال الـزائـدة كـان يف العقـار
بهــدف احلـص ــول عل ــى العــائــد
اضـ ــافـ ــة الـ ــى احملـ ــاف ـظـ ــة علـ ــى
القيمة.
والشك يف ان كل هـذه الـوسـائل
لم تـرق الــى مفهــوم االستـثمـار
الــذي يجـب ان نتـفق انه ســوف
اليـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــود اال مـع االوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
امل ـسـتقــرة الـتـي يحـيـط االمــان
فيها االموال واصحابها.
ان دوافع مــن اك ـت ـ ــزوا وادخ ـ ــروا
ومتـلك ــوا الـعق ــارات امن ــا ك ــانـت
الهـداف اخـرى مـختلفـة متـامـا

عن اهـداف املسـتثمـرين خـاصة
يف االوراق املـاليـة مهمـا اقتـربت
تـلك االهــداف فــاالسـتـثـمــار يف
االوراق امل ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (االسـه ـ ــم
والـ ـسـنـ ــدات) هـ ــو ط ـ ــريق آخـ ــر
يـلجه ان ــاس اخ ــرون يخــتلف ــون
كليا عن عامة الناس.
اذ يجب ان تتوفر لديهم:
•القدرات املادية واملعنوية.
•االسـتعــداد مل ــواجه ــة مخــاطــر
تقلبات االسعار.
•اجلرأة يف اتخاذ القرار.
•املـقـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـعـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــي م ـ ــن روح
املغامرة.
•عـدم وضع االمـوال املـستـثمـرة

يف االوراق امل ـ ــال ـي ـ ــة حتــت ب ـن ـ ــد
االحتياطيات.
****
وقـ ــد تـنـ ــاولـت املـ ــوضـ ــوع نـ ــدوة
عق ـ ــدتهـ ــا دار (املـ ــدى) مبـبـ ــادرة
ثق ـ ــافـي ـ ــة رائ ـ ــدة حـيـث حت ـ ــدث
اخل ـب ـ ــراء ذوو ال ـ ــدراي ـ ــة وال ـب ـ ــاع
الطـويـل يف تطــورات االستـثمـار
يف االوراق امل ــالـي ــة ويف م ــاج ــرى
ويجري يف سوق العراق لالوراق
املالية ويف السوق التي سبقته.
ورمبا يكون من الصعوبة مبكان
ان تقـنع القــارئ ب ـشـيء جــديــد
وهـو بحـاجـة مـاسـة الـى الـشيء
اجلديـد املفيد اكثـر من حاجته
الى مـوعظة رمبا تـدعه يتراجع

مرشوع امليناء الكبري واالستقطاب املنتظر للبطالة

عن طـريق سيـره للحفـاظ على
ما يتبقى من امواله.
ففـي ضـ ــوء الـتـقلـبـ ــات احلـ ــادة
والركود بل االنهيـار االقتصادي
يف العــراق ال ميكن الـركـون الـى
هـيـكل ايـ ــة قـ ــاعـ ــدة مـن ــطقـيـ ــة
جملـاراة الفعـاليـات االقـتصـاديـة
يف املـواقع املـاليـة الكبـرى ومنـها
مـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ــتعـ ـ ــامل ال ـنـ ـ ــوع ـيـ ـ ــة
(البـورصــات) التـي تطـورت الـى
م ـ ـ ـ ــاهـ ــي عـل ـ ـيـه خـالل مـ ــئـ ـ ـ ـ ــات
الــسنـني ،وحتــى لــو اردنــا فــاننــا
سـوف ال منلك مـا يـدعـونـا الـى
تصور ان اوضاعنـا احلالية رمبا
كانت متشابهة لبداياتهم.
كـال ف ـ ـ ـ ــاالم ـ ـ ـ ــر يـخـ ـتـلـف فـف ــي

يجـرى احلـديـث عن مـشـروع مـينـاء
العـراق الكبـير املـزمع اقـامته بـجوار
مينـاء ام قصـر وقد ذكـر السيـد وزير
امل ـ ـ ــواصالت يف واحـ ـ ــد م ــن لق ـ ـ ــاءاته
االعالمـي ــة .ان قـيـم ــة ه ــذا امل ـش ــروع
ت ــصل ال ـ ــى  40ملـيـ ــار دوالر ،سـيـتـم
تـنفـي ــذه خالل اربع سـن ــوات ابـت ــداءً
مـن العــام احلــالـي ،حيـث ستـشــارك
يف تـنفـيــذه شــركــات عــاملـيــة عــديــدة
وسيضم املـيناء بـناء اكبـر رصيف يف
ال ـش ــرق االوســط ،وبـنـ ــاء مجـمع ــات
سكـنيـة وخــدميـة مـتنـوعـة ،وان هـذا
املـشروع سيبـتلع كل االيدي العـاملة
العاطلـة عن العمل يف العـراق .على
حد قـول وزير املـواصالت .وانـه المر
مفـ ـ ــرح ان ن ـ ـس ــمع عــن م ــثل هـكـ ـ ــذا
م ـش ــروع ،ال ــذي سـيـبعـث احلـي ــاة يف
جـسـد االقـتصـاد العـراقـي املتهـالك،
وينعـش االمـال يف ان يـاخــذ العـراق
مك ــانـته االقـتـص ــاي ــة احلقـيقـي ــة يف
املنطقة ..بيد ان القطاعات الكبيرة
م ــن قـ ـ ـ ــوى الـعـ ـمـل الـ ـت ــي تـفـ ـتـ ـ ـ ــرش
االرصف ـ ــة او جتلـ ــس عل ـ ــى ع ـت ـب ـ ــات
املـنـ ــازل ال تـ ــزال نـ ــائـم ـ ــة علـ ــى زبـ ــد
الوعود ،فهذه الطـاقات املعطلة منذ
سنــوات حتتـاج الـى مـصــادر للــدخل

لتقـاوم ظروف احليـاة املعاشيـة التي
تــزداد صعــوبــة ،اذ مــا زال بعــض من
ه ــذه االيـ ــدي العـ ــامل ــة مي ــارس دوراً
سلـبـي ــا يف الـظ ــرف االمـنـي املـت ــردي
ال ـ ـ ــذي تـع ـيـ ـ ـشـه ال ـبـالد ،صـح ـيـح ان
اعـدادا البـأس بهــا من العــاطلني مت
احلــاقهم يف دوائـر الـدولــة اخملتلفـة،
إال ان هـؤالء اضـافـوا تــرهال جـديـدا
علــى حجـم الت ــرهل القــائـم يف تلك
الـدوائـر واذا كـان هـؤالء قــد جسـدوا
بطـالـة مقنعـة جـديـدة فيـمكن ادراج
ح ـمـل ـ ـ ــة الـ ـ ـشـه ـ ـ ــادات م ـنـهــم ض ـمــن
الـبـطــال ــة الهـيـكلـي ــة القــائـمــةوالـتـي
ت ـشـكل ال ـســواد االعـظـم مـن االيــدي
الع ــامل ــة الع ــاطل ــة ،ه ــذا الـن ــوع مـن
البطـالة هـو اشكالـية اخـرى يتـوجب
التعـاطـي معهــا وفق منـهجيـة جـادة
لتفعـيل الطـاقـات واملهـارات الكـامنـة
التـي اهمـلت علـى مــدار سنـوات واذا
كنـا سنجـد يف مشـروع ميـناء الـعراق
الكـبـي ــر او غـي ــره مـن امل ـش ــاريـع حال
واقعيـا الشكـاليـة الـبطـالـة علـى حـد
قـول وزيـر املـواصالت ،فــاننـا بحـاجـة
مل ــزي ــد مـن ال ــوقـت واجله ــد لالع ــداد
والـ ـت ـ ـ ــدري ــب م ــن اجـل تـفـعـ ـيـل تـلـك
الـطــاقــات البـشــريــة لـتمــارس دورهــا

سـت ــراتــيجـي ــة مــثل ال ـصـن ــاع ــة
الـ ـنـفـ ـ ـط ــي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ه ــي (امـل
اسـتـثـمـ ــاري) ان صح الــتعـبـيـ ــر
بــضمـنهــا انـشــاء املـصــايف الـتي
هـي ف ــرص ــة اسـتـثـم ــاري ــة ن ــادرة
اضافة الى مـد خطوط السكك
احل ــدي ــد عـب ــر الــبالد الع ــربـي ــة
ش ـ ــاسع ـ ــة االبعـ ــاد الـتـي حتـقق
بـ ــالـتـ ــاكـيـ ــد امل ـ ــردود ذا االبعـ ــاد
العـمـيق ــة الـتـي متـت ــد الجـي ــال
قادمة.
سوق العراق لالوراق املالية
وما يجب عليها:
كنــا نـنتـظــر ان نـلمــس التـطــور
املنـتظـر الـذي بشـر به الـداعـون
لـتأسيس السـوق اجلديد ،حيث
رافقـت قـي ــامه دعــاوى وتـنـبــؤات
كـثـيـ ــرة مــنهـ ــا مـ ــا ســمعــته مـن
امل ـس ــؤول القــانــونـي يف بــورصــة
نـ ـيـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــورك ( )NYSEخـالل
لقــاء به هنـاك يف حـزيـران عـام
 2004مـ ــن انـهـ ــم بـ ـ ـ ـ ــان ـ ـت ـ ــظـ ـ ـ ـ ــار
مـ ـشـ ــاهـ ــدة اسـمـ ــاء الـ ـشـ ــركـ ــات
الع ــراقيــة مــدرجــة علــى الئحــة
الـتع ــامل .ورغـم ان ه ــذا الق ــول
ى يف االقل مب ــا
ك ــان كـثـيـ ــرا عل ـ ـ ّ
امـ ـ ـتـ ـكـلـه م ـ ــن مـعـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات
مـت ـ ــواضع ـ ــة ،إال انه لـم يـ ــوقــظ
ل ــدي ال ـص ــدى الـنف ـسـي ال ــذي
ينطلق باالمال بعيدا يف االفاق
الـرحبـة وال بـد انـني رددت –يف
نف ـ ـســي –يف ح ـي ــنه بـ ـ ــان "اهل
مـكة ادرى بشعـابها" بـالرغم من
امال البهجة الكاذبة التي نحن
جـمـيع ــا بح ــاج ــة ال ــى ص ــوره ــا
اجلمـيلة يف زمن عزت فيه هذه
االشياء.

ومــا ظهـر مـن خالل املنـاقـشـات
يف الـنــدوة املـبــاركــة الـتـي اشــرت
اليهـا فـان تنـازع القـوانني الزال
علـى اشــده حيث حتـدث الـسيـد
رئيـس مجلس احملافظني واحد
اعـضــاء الهـيئــة مبــا يــؤكــد بــان
الـشكل القـانــوني لالمـور مـازال
غيــر مكـتمل ونـحن يف بلــد سن
ف ـيـه الق ـ ــان ـ ــون امل ـ ــدنــي" Civil
"Codeيف عـ ــام ( .)1951وهـ ــو
ال ــوع ــاء ال ــرائع ل ــرسـم وقـي ــاس
احلق ـ ــوق يف الــتعـ ـ ــامالت ال ـتــي
ش ـ ــذت عـن احـك ـ ــامـه الق ـ ــوانـني
واالوامــر التي صــدرت النشـاء و
تـن ـظـيـم س ـ ــوق الع ـ ــراق لالوراق
املالية.
وبعيدا عن التطرف يف االحكام
فان مـا تدعـو االمور الـيه هو ان
الب ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن احلـف ـ ـ ـ ـ ــاظ عـل ـ ـ ـ ـ ــى
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودات تـ ـ ـ ـش ـكـل اجل ـ ـ ـ ــزء
االس ـ ــاســي واله ـ ــام مــن ال ـث ـ ــروة
القـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــة يف العـ ـ ــراق .ح ـيــث
استنـزفت املدخـرات والودائع يف
امل ـصـ ــارف لـت ـ ــوظف يف اعـمـ ــال
الـتـ ــوريق الـتــي يجــب احلف ــاظ
عـل ـ ـ ــى اجل ـ ـ ــزء االس ـ ـ ــاس ــي م ــن
اقيـامها السنـاد الثروة القـومية
واحلفاظ على ما تبقى منها.
وميـكن ان يـتم ذلـك عن طــريق
احل ـ ـ ـ ــد مـ ــن االنـ ـ ـ ـسـ ــيـ ـ ـ ـ ــاق وراء
امل ـض ــارب ــات الـتـي هـي ال ــواجـب
االول الدارة الـســوق الـتي يـجب
ان تبـتعــد كـلي ــا عن مــزاولــة اي
نشاط مـالي يف السوق حـتى لو
كان فرديـا وانشاء سلطـة رقابية
مستقلـة لالشراف واملراقـبة مبا
يوصل السفينة الى بر االمان.

مبشاركة عدد من الشركات العاملية والعربية

افتتاح معرض إعامر العراق الثالث باألردن

بغداد/محمد شريف ابو ميسم
احلقـيقـي يف عـملـي ــة اع ــداة الـبـن ــاء
والـتـنـمـي ــة االقـت ـص ــاديـ ــة ،فهـنـ ــالك
اعــداد هــائل ــة من حـملــة الــشهــادات
الــذيـن لم ميــارســوا اختـصــاصــاتـهم
علــى االطالق ،ن ــاهيـك عن االعــداد
الكبيـرة من حـملة الـشهادات الـذين
ع ــمل ـ ــوا يف م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـتـ ـص ـن ــيع
الع ـ ـسـك ـ ــري وال ـ ــذيــن بق ـ ــوا مب ـن ـ ــأئ
ولـ ـسـن ــوات طـ ــويل ــة عـن الـت ـط ــورات
الهــائلــة القــائمــة علــى املعلـومـات..
واذا مـا اجتهت النيـة الى االستعـانة
بــاالي ــدي الع ــاملــة املــاهــرة مـن دول
املنطقة من اجل التسريع يف عملية
اعــادة الـبـنــاء ،ف ـسـيـحكـم علــى تـلك
االي ــدي الع ــامل ــة املـتهـيـكل ــة ظلـم ــا
بـالعـطب ،لتحـال الـى بطـالـة عـاديـة
راغبـة وقـادرة علـى اداء اي عـمل من
اجل العيـش ..ان ما افـترضنـاه على
اسـ ــاس الـت ـ ــوجه اجلـ ــديـ ــد يف بـنـ ــاء
اق ـتـ ـص ـ ــاد ح ـ ــر ،وم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ه ـ ــذا
االقتصـاد غيـر معنيـة بامـر االعداد
والتـطـويـر اال يف حـدود مـصــاحلهـا،
فهـي تقوم بتدريب وتطـوير كوادرها،
لكـنه ــا غـي ــر م ـس ــؤول ــة عـن االي ــدي
الع ـ ـ ــاملـ ـ ــة ال ـتــي قـ ـ ــد حت ـتـ ـ ــاج الـ ـ ــى
خـدمـاتهـا .فـشــروط اخلبـرة واجـادة
املهارات املعرفية املتطورة يبقى امرا
الزما الي متقدم للحصول على اية
وظــيفـ ــة فـنـيـ ــة او مـكـتـبـيـ ــة بـيـنـمـ ــا
سـتكــون احلــاج ــة لالي ــدي الع ــاملــة
غيــر املــاهــرة كـبيــرة علــى اعـتبــار ان
الـبطـالـة الـواسعـة والضـاغطـة علـى
االمــور احلـقيـقيــة ستــشكل وفــرة يف
هـذا النـوع من العمـالة الـرخيـصة..
ممـا سيعني املـزيد من فـرص العمل
آلالف من اخلــريجني الــذين قـضـوا
سـن ــوات يف ان ـشـط ــة اقـتـص ــاد الــظل
والــذيـن سـيجــدون يف ه ــذه الفــرص
ضالـتهم للخالص مـن شأفـة الفـقر
وه ـنـ ـ ــا ن ـت ـ ـس ـ ـ ــاءل هل ه ـنـ ـ ــالـك مــن
بــرنــامج سـتتــواله وزارة الـتخــطيـط
والتـطــويــر االمن ــائي العــادة تــأهـيل
ه ـ ـ ــذا الـع ـ ـ ــدد الـه ـ ـ ــائـل مــن ح ـمـل ـ ـ ــة
الشهـادات املتهيـكلني داخل البطـالة
العادية.

ح ـ ـ ــال ـتـهــم ،ه ـ ـ ــو يـح ـمـل ورق ـ ـ ــة
تــسنـدهـا حـصــة يف شيء مـادي
ذي قـيـم ــة ام ــا عـن ــدن ــا ف ــاالم ــر
يـخـ ـتـلـف فـال ورق ـ ـ ــة يف ي ـ ـ ــدن ـ ـ ــا
تـسنـدهــا حصـة مـشـابهـة .وامـر
اخـر فان مـفارقـات كثيـرة تظـهر
علـى قـاعـدة (جــريشـام) عنـدمـا
قـال "ان الـعملـة الــرديئــة تطـرد
العــملـ ــة اجلـيـ ــدة مـن الـ ـسـ ــوق"
ح ـي ــث انحـ ـط ــت اسع ـ ـ ــار اسهــم
ال ـشــركــات املـنـتج ــة احلقـيقـيــة
(ال ـصـن ــاعـي ــة) لـتـ ــرتفـع اسع ــار
اسهـم ش ـ ــرك ـ ــات اخ ـ ــرى معـب ـ ــأة
بالهواء.
رمبـ ــا سـي ــضغــط فـك ـ ــر القـ ــارئ
الـكرمي على االتيـان مبا يعزز او
يثبت هذه االقـوال فانني احيله
الـى الصـورة العـامـة لالسـتثمـار
يف االوراق امل ــالـي ــة يف املـنــطق ــة
وليس يف العراق فحسب.
اذ بـالرغم مـن التحذيـرات التي
اعلـنه ــا احملللــون خالل الـسـنــة
االخيرة بالذات بعد ان الحظوا
هـ ـ ــذا ال ـتـ ــضخــم او ال ـتـ ـ ــورم يف
حجــوم االستـثمــار يف بــورصــات
اخلليج والسعـودية واالردن غير
املـعق ـ ــول قـ ـ ــد وصل ال ـ ــى م ـ ــداه
بسرعة لم تكن مبوجبه ،بعد ان
سـارت جـميع االمــوال املتـدفقـة
خ ـلــف ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل (امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ال ــسح ــري) .ان م ــا ج ــرى امن ــا
يعـك ـ ــس خ ـمـ ـ ــول اجمل ـت ــمعـ ـ ــات
غيــرالقــادرة علــى الـعمـل املنـتج
ذي امل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـسـ ــتـ ـ ـ ـ ــرات ـ ـيـجـ ــي
واالستـثمــار فيـه رغم محـاوالت
االصالح االقتصادي الذي على
دول املنطقة التوجه اليه .حيث
يـتــيح االسـتـثـمـ ــار يف مـ ـشـ ــاريع

بغداد/عبد العزيز حسون

للفـ ــوز بعق ــود إع ــادة إعـم ــار
العراق.
وتقـ ــول الـ ـشـ ــركـ ــة األردنـيـ ــة
املـ ـن ـ ـظ ــمـ ـ ـ ــة لـلـ ـمـعـ ـ ـ ــرض إن
الـه ـ ـ ــدف مـ ـنـه ه ـ ـ ــو إيـج ـ ـ ــاد
عالقات جتـارية مباشرة بني
رج ــال األعـم ــال الع ــراقـيـني
ونظرائهم يف أنحاء العالم.
ومن جهتها اشـترطت جلنة
ممثلـي الدول املـانحـة إمتام
الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـس ــي ـ ـ ــاس ــي ـ ـ ــة

عمان /املدى
افـتتح يف العاصمـة األردنية
عــم ـ ـ ــان اول ام ـ ــس االث ـنــني
معـرض إعادة إعـمار الـعراق
الث ــالث مبـشــاركــة ع ــدد من
الشـركـات العـامليـة والعـربيـة
وبح ــضـ ـ ــور أكــثـ ـ ــر م ــن ألف
شخ ـصـي ـ ــة ع ـ ــراقـي ـ ــة متــثل
القطاعني العام واخلاص.
وتـت ـسـ ــابق ه ــذه ال ـش ــرك ــات
ال ـتــي مت ـثـل نح ـ ــو  40دول ـ ــة

واستتبـاب األمن يف العراق
حتى تـواصل صرف املـبالغ
املـمنـوحـة .ويــأتي املعـرض
يف وق ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـلـ ــغ فـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــه
احـتياجات العـراق املتوقعة
من املــواد األوليــة واملعـدات
والتـكنــولــوجيــا مــا بني 60
مليـاراً إلـى  70مليـار دوالر،
وهـو مبلغ تطـمع الشـركات
يف أن تـكـ ـ ــون له ـ ــا نـ ـص ـيــب
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.

 3مليارات دوالر التبادل التجاري بني اليمن والصني
صنعاء/الوكاالت
ق ــال اليـمن إن الـصـني احتـلت املــركــز
األول كشـريك جتـاري له من بني دول
العـ ــالــم يف حجـم الـتـبـ ــادل الـ ـسـلعـي
الذي ارتفع العـام املاضي إلى مستوى
غيـر مسـبوق بلغ ثالثـة مليارات دوالر
من  1.9مليار دوالر يف عام 2004.
وذك ـ ــرت وزارة الـ ـص ـن ـ ــاع ـ ــة وال ــتج ـ ــارة
الـيمـنيــة أن حـجم الـتبــادل الـتجــاري
بـني الـبل ــديـن يـنـم ــو سـن ــوي ــا مبع ــدل
 %20.7يف املـت ــوسـط ،م ـشـي ــرة إل ــى أن

امليزان الـتجاري حقق فـائضا لـصالح
اليـمن قــدره  168.8مـليــار ريــال (860
مليون دوالر) خالل عام 2004.
وارتـفعـت ال ـصـ ــادرات الـيـمـنـيـ ــة إلـ ــى
الـصني إلــى  261.13مليـار ريـال (1.3
مـليــار دوالر) عــام  2004بعــد أن كــانت
 107.9ملـي ــار ري ــال ع ــام  ،1999فـيـم ــا
قـفـ ـ ـ ــزت واردات الـ ـيـ ـم ــن م ــن ال ـ ـ ـسـلـع
الصينيـة إلى  47.18مليـار ريال (240
مليــون دوالر) من  9.93مليـارات ريـال
يف الفترة نفسها.

ون ـ ــوه الــتق ـ ــري ـ ــر إل ـ ــى أن الـ ـص ـ ــادرات
اليمـنية إلـى الصني الـتي تعد الـدولة
األولـى املـسـتقـبلــة لهـا تـركـزت بــشكل
أسـاسي علـى الـنفط اخلـام يف الـوقت
الــذي تــراجع فـيه تـصــدي ــر األسمــاك
الـ ــذي ك ـ ــان يعـ ــد سـلعـ ــة الـت ـصـ ــديـ ــر
الـثانـية إلـى الصني .وتـشمـل الواردات
ال ـي ـم ـن ـي ـ ــة مــن الـ ـص ــني املل ـب ـ ــوس ـ ــات
واملـنتجـات الغــذائيــة واحلبـوب ومـواد
البناء وقطـع الغيار وسلعا استهالكية
أخرى.

رشكات قلقلة من خسارة مشاريع بإيران
بسبب النزاع النووي
باريس  /أ ف ب

ت ــوقع مـص ــريف غ ــربـي يعـمل يف
قطـاع متــويل مشـروعـات الطـاقـة
أن األزم ـ ـ ــة بــني الـغ ـ ـ ــرب وإي ـ ـ ــران
بخـصــوص بــرن ــامجهــا الـنــووي
حتـ ــد مـن اســتع ـ ــداد املقـ ــرضـني
لـتمــويل مـشــروعــات للـطــاقــة يف
ه ـ ــذا الــبل ـ ــد .وق ـ ــال رئ ـي ــس إدارة
الـنفط والغـاز يف بنك سـوسـييته
جنــرال الفـرنــسي تـومـاس كــريج
بـنـيـت إنه يـتح ــدث إل ــى ش ــرك ــات
النفـط بخصـوص االسـتثمـار يف

إيــران ،لكـن من الـصـعب الـعثــور
يف الـوقت الـراهن علـى مقرض.
وأض ــاف بـنـيـت يف ت ـصـ ــريح ــات
بـ ــالع ــاصـم ــة الـب ــري ـط ــانـي ــة أن
الـ ـسـ ــوق ب ـ ــالغـ ــة ال ــصعـ ــوبـ ــة يف
الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــراهــن بـ ـ ــال ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة
للصفقـات اإليرانيـة .ويعد بنك
سـ ــوسـيـيــته جـنـ ــرال مـن أكـبـ ــر
البنوك العاملـة يف قطاع متويل
مشـروعـات الـنفط والغـاز .يشـار
إل ـ ــى أن ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات األوروب ـي ـ ــة
الـع ـمـالق ـ ـ ــة روي ـ ـ ــال دات ـ ــش شـل

وت ــوتـ ــال الف ــرن ـسـي ــة وريـب ـس ــول
اإلسبــانيـة جتــري محـادثــات مع
إيـران بشأن مـشروعات تـطوير يف
مج ـ ــال الغـ ــاز ال ـطـبــيعـي والـتـي
تـ ـت ـكـلـف ع ـ ـ ـ ــدة مـل ــي ـ ـ ـ ــارات م ــن
ال ـ ـ ــدوالرات .وق ـ ـ ــد تـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه
االستـثمـارات عـرضـة لـلخطـر إذا
لم تـتمـكن الـشــركــات من تــدبيــر
الـتمــويـل من الـســوق املـص ــرفيــة
ب ـ ــرغــم أن مــن غ ـي ـ ــر امل ـتـ ـ ــوقع أن
تتخـذ الـشـركـات قـرارات بـاملـضي
قدما قبل العام القادم.

األردن يرسل مساعدات غذائية
لألرايض الفلسطينية
عمان /رويترز
أرسل األردن االثـنـني  400طـن مـن امل ـســاع ــدات الغــذائـيــة إلــى
الضفـة الغربـية وقطـاع غزة للمـرة الثانيـة يف غضون  15يـوما.
وتتــألف القـافلــة من  25شــاحنــة من املـواد الغــذائيـة املـتنـوعـة
كـالعدس والطحني والسكر والـشاي والبرغل واحلمص بكلفة
بلغـت  220ألف دوالر .وق ــال م ــديـ ــر مكـتـب الهـيـئ ــة اخلـي ــري ــة
الـهاشميـة رجب الزبيـدة إن الدعم املقـدم للشعب الفلـسطيني
سـي ـسـتـمــر وسـيكــون هـنــاك املــزيــد مـن امل ـســاعــدات يف الــوقـت
القـريب .وكـانـت األمم املتحـدة حـذرت يف منـتصف مـارس/آذار
من مخـاطـر حصـول أزمــة إنسـانيـة يف قطـاع غــزة بسـبب نفـاد
منتجات أساسية بسب اإلغالق الذي تفرضه إسرائيل.

