
11 BUSINESSيف احلدث االقتصادي
العدد )138( االحد  20  حزيران 2004

NO (138)  Sun.  (20) June

منذ اسـتيالء النظام الـدكتاتوري
علـى الـسـلطـة يف متــــــــــوز من
العـام 1968 وحتـى سقـوطه بعـد
مخس وثالثني سنة، أي يف نيسان
من العـام 2003، ظل ذلك الـنظـام
ميـــارس نهجــًا غـري مــألــوٍف يف
التصـرف بثـروات البـالد وكأنـها
ملكـًا خـاصـًا له وللمقــربني اليه
مـن  عوائـل وافراد. وعلـى اساس
هــذا التـوجه املـتعجــرف واملليء
بـــالغـــرور،، ومــن اجل اضفـــاء
الـشـــرعيــة علــى تـصــرفــاته
واجـراءاته الكيفيـة الالمسـؤولة،
أخـذ النظـام باصـدار التعلمـيات
والقـرارات والقـوانـني املتالحقـة
املـتعلقــة  بكل مفــاصل احليـاة،
التـشريعية والسيـاسية والرتبوية
واالقـتــصــــاديــــة واملــــالـيــــة

واالجتماعية وغريها.
وقد قام النـظام بكل ذلك بصورة
متـسارعـة وفجـائيـة وعلـى وفق
الغــرض اآلنـي لـتلـك القــرارات

وحسب املزاج الشخصي للنظام.
وبـسبـب ذلك، ومن اجل الـتحكم
مبقدرات النـاس، صارت القرارات
وقـــرارات تعـــديل القـــرارات او
الغـاؤها ترتى الـواحد تلـو اآلخر،
وصــارت تــشكل عــوامل إربــاك
املعـنيـني من قـضــاة وحمـــامني
ومسـؤولي دوائر الدولـة املختصة
بتمشيـة معامالت الناس اليومية
املختلفـة. كان هـذا حصـل بشكل
مـتــســارع ممــا جـعل املعـنـيـني
بتطبيق القـوانني والقرارات غري
قـادرين على استيعاب مـضامينها
ومتــابعــة مـــا جييء فـيهـــا من
نصوص، فـضاًل عن سريـة الكثري
منها، واليت ال يعلم بصدورها غري
نفر من الـذين صدرت من اجلهم
والـذين أوكل هلـم تنفيـذ مـا ورد
فـيهــا. واىل جـــانب ذلـك هنــاك
قـرارات كانت تـصدر وهي نـافذة
املفعـول ملــدة اسبـوع او بـضعـة
اســابـيع فقـط، ختـص قـضـيــة
حـياتـية تـتعلق مثاًل بـالتـسجيل
العقــاري او بيع امــوال منقـولـة
وغـري مـنقــولــة، او فـتح دورات
دراسيـة او تأهيليـة خارج العراق
او يف داخلـه، يعني مـن جيتـازهـا
بوظيفـة جمزية الراتب وحساسة
املــوقع. او تعــديالت يف انـظمــة
الـبعثــات والقبـول يف الـدراسـات
الـعليــا. وغري ذلـك من القـرارات
اليت سرعان مـا تلغى بعد حتقيق
الغــرض اخلــاص مـنهــا، دون ان
يعلم بصدورهـا غري املعنيني بها.
كما انهـا بطبيعـة احلال ال تنـشر
بـالوقـائع العـراقيـة العلنيـة، بل

ملصلحة من تنفذ اعمال االغتيال وختريب املنشآت وتفجري املفخخات
عبد احلميد الصايف
يـتحقـق بتكـاتف اجلهــود اخلرية
وتـعبئـة الطـاقـات اخلالقـة اليت
يـزخـر بهـا شعـبنــا، واستـثمـار
الـكفــاءات واخلـربات الــوفـرية يف

بالدنا.
أما اعداء العراق الذين ال يريدون
لـه التقـدم والـدميقــراطيـة، وال
التطور االجتمـاعي واالقتصادي،
فـانهـم سيـظلــون يعملـون علـى
تعـطـيل جهــود الـبنــاء واعــادة
االعمار. هلـذا فقد شنـوا يف بداية
االمـر محلــة تشـويـش اعالميـة
ظــاملــة، حــرضــوا مـن خالهلــا
العناصر االرهابية عابرة احلدود
على ارتكـاب اجلرائم ضـد كل ما
هـو عـراقـي أصيل. واملـؤسف ان
هؤالء االرهابيني وجدوا يف داخل
العـراق من يـدهلم علـى االهداف
السهلـة او من يـأويهم ويـزودهم

باملال والسالح واملتفجرات.
وميكـن للمــرء ان يتعــرف علـى
طبيعة هؤالء اجملرمني من خالل
اهـدافهم اليت يقـومون بضـربها،
او االشخــاص الــذيـن يقــومــون
باغتـياهلم. فهم عنـدما يفجرون
انابيب الـنفط وخيربـون شبكات
املاء والـكهرباء،وحيـاولون تعطيل
املــــدارس واملـــسـتــــشفـيــــات
ويـستهـدفـون الـشـرطـة وافـراد
اجليش، فـإمنا يـريدون حـرمان
االنـســان العــراقـي من الـتمـتع
بـثروة بالده، واستثمـارها ملا فيه
خــدمــة الوضـــاعه الـصحـيــة
والتعلـيميـة واالقـتصـاديـة. أمـا
استهداف الـشرطة وقـوات الدفاع
املـــدني واملـســؤولـني يف اجهــزة
الــدولــة، وكـــذلك الــشــركــات
االجنبية واالفـراد العاملني فيها،
من عـراقـيني واجــانب، فـيعين
قـبل كل شـيء رغبـتهـم يف بقــاء
العــراق خمــربـــًا وشعـبه فقـريًا
وجـائعـًا. أي بـدون اعـادة اعمـار
وبــدون استـثمـار، وبــالنـتيجـة
بـدون شطـب للديـون اخلارجـية
واملـــــرهقــــة، وبـــــدون الغــــاء
للتعـويضات اجملحفـة.ولكن فاتت
عناصر التخريب واحلرق والقتل
حقـيقـــة، ورمبـــا ال يـــدركـــون
حتـميـتهـــا، وهي ان السـتقــرار
العــراق وتقــدمه وحتــوله حنــو
احلـرية والـدميقـراطيـة، اهداف
آتيـة ال ريب يف ذلك، أما التخريب
والقــتل وتـفجــري املفـخخـــــات
االنتحارية وغري االنتحارية، فهي
اعمـال ال تدل اال علـى اليأس، وال
تعـرب اال على جـنايـات همجـية ال
يـرضى بهـا عاقل وال يقـرها دين

او قانون.

احـتالل تعـــّود علــى اهلـيـمـنــة
والتحـكم، وعلــى التفـرد بـرسم
الــسيـاســات لآلخــرين، واختـاذ
القـرارات بشـأن ما يـنبغي هلم ان
يفعلـوه. وهنـا تكـمن االشكـاليـة
العـــويــصـــة الـيت جيـب علـــى
العــراقـيـني احملـبـني لــشعـبهـم
واملخلـصني لــوطنـهم العـراق ان
يستوعبوا ابعـادها املتشابكة، وان
يـعملــوا علـى جتـاوز تــأثرياتهـا
السلـبية، دون الـوقوع يف مـطبات

املزايدة واالرجتال والتشنج.
ان تـركــة النظـام املقبـور ثقيلـة
بـــالتـــأكيـــد. متثـلت مبـشــاكل
اجـتمـاعيـة وسكـانيـة عـديـدة
ومتنوعة. وأعباء مالية من ديون
وتعويضات ثقيلة. وأوضاع امنية
واقتصاديـة متدهـورة. وعالقات
سياسية مع اجلريان وغري اجلريان
متــوتــرة وخــاليــة من الـثقــة
والتفــاهم املــشرتك. وهلـذا فـان
الـــواجب الـــوطين املـلح يقــضي
بالعمل علـى تصفية آثار احلروب
املـدمـرة ومـا خلـفته مـن ختلف
ودمـار شـامـل يف شتـى اجملـاالت
وامليـــادين. ومـن ذلك بــالـطـبع
اعـادة بناء البالد وحتقيق العدالة
واملــســاواة بـني ابـنــاء اجملـتـمع
الـــواحــــد. وميكــن لكـل ذلك ان

والغــاء حق املـــواطن يف حــريــة
االنتـقال والـعمل والتـملك،أو بيع
مـا ميلك من عقـارات ملن يـشاء او
شراء عقارات يف اماكن معينة من
ارض ومدن العراق، باستثناء فئة
من النـاس كــانت غري مـشمـولـة
بسلسلة املمنوعات الطويلة هذه.

وكـــان من الــطبـيعـي ملثـل تلك
الـسيـاســات الطـائـشـة واملـواقف
املتعجـرفـة ان تـؤدي اىل تـدهـور
االوضــاع االقتصـاديـة واالمنيـة،
وان جتعل ثـروات البالد عـرضـة
للنهب والتبديـد، وبالتالي تكرس
عـزلة النـظام وتسهـم يف االطاحة
به، وهكـذا وجد اجلـميع كيف ان
النـظام الـذي ظل يتبجح بـالقوة
ويـتحـــدى العـــامل، ويــسـتهـني
مبقـدرات ومصـاحل شعـبه وجعل
مـن )قائـده( وصيـًا  على الـناس،
كـيف انه سقـط بعـد أيــام قالئل
من انـطالق أول صــاروخ. وكيف
ان النــاس يف العـراق مـا وجـدوا
داعـيـــا للـــدفـــاع عـنه وال مـن
حيفـزهم علـى ذلك بعـد ان اسـاء
الـنظـام اليـهم وهمـش دورهم يف
املشاركة باحلياة العامة ويف الدفاع
عن مصاحلهم الوطنية. لقد سقط
النـظام الـدكتاتـوري دون رجعة،
ولكـنه تــرك الـبالد  حتـت نريان

واملـالي، كـالـرشــوة واحملسـوبيـة
والسرقات والتالعب باحلسابات.

وهكذا اخـذت االوضاع العـامة يف
البالد، واالقتصادية منها خاصة،
ترتاجع، بـل وتنحدر حنـو االسوأ.
فقـد زادت اعـداد العـاطلـني عن
العـمل بصـورة كبرية، وتفـاقمت
ازمــة الــسكـن، واصبـحت الـبالد
تــستــورد اتفـه البـضــائع واردأ
االنـواع، خـاصــة بعــد ان زجهـا
النظـام حبروب عبثية غري مربرة
راح ضحـيتهـا اجيـال من الـبشـر
بني قتيل ومعوق. ومتت تصفية
احلريـات العامـة وارتفعت  وترية
القمع واالضطهاد وانتهاك حقوق
االنــســان، وصــار الـتعــذيـب يف
السجون واملعتقالت شـيئًا مألوفًا.
أمـــا احكــام  االعـــدام فكــانـت
اعتبـاطية وتنفـذ فورًا يف حاالت
معـينــة، أو علــى وفق جــداول
اسبـوعيــة وهي تصـدر علـى كل
مـن ال يرضى النظام عنه وتشمل
عــشـــرات احلـــاالت مـن اجلـنح
البــسيـطــة،. وعلــى وفق مـنهج
الــدكتـاتـوريـة والـقمع، وطـوال
وجود النـظام البـائد يف الـسلطة،
صـدرت كذلـك آالالف من قرارات
الـتـهجـري ومــصـــادرة االمـــوال
واملمـتلكـات واسقــاط اجلنـسيـة

بوقائع عراقية حمدودة التداول.
كـان هـذا  حيـصل  بـظل اوضـاع
تنعدم فـيها املؤسـسة التشـريعية
املـنتخبـة حبريـة ونزاهـة. وكان
جملـس قيـادة الثـورة، بل رئـيس
هـذا اجمللس، هـو اجلهة الـوحيدة
اليت متـتلك الـسلـطــات الـثالث،
الـتــشـــريعـيـــة والقـضــائـيــة
والتـنفيذيـة، وكان من املـؤكد ان
يــــؤدي ذلك املـنـهج االنفـــرادي
املـتعــسف اىل احلـــاق االذى بـكل
فئـات وطبقـات اجملتـمع، ومنهـا
بـطبيعة احلـال الطبقة الـوسطى
املنتجة والقطاع اخلاص، اخلدمي
واالنـتاجي الـذي متتلكه وتـديره
حبرص وكفاءة. أما القطاع العام -
احلكـومي- فكـان مبتـليا بـاجهزة
امنية متعددة، تشرف على عمله
بصـورة مبـاشـرة، وهي الهم هلـا
غري احصـاء انفاس العـاملني فيه
واالنتفـاع قـدر املـسـتطـاع ممـا
ينـتج بينـما تـولت ادارة معـامل
واقـسـام هــذا القـطــاع، الفـنيـة
واالنتاجيـة والتسويقيـة عناصر
غري مؤهلة كان تعيينها يتم على
وفق درجـة الـوالء للـنظـام دون
اعتبار للخربة والكفاءة والنزاهة.
هلــذا انتـشـرت يف هــذا القـطـاع
احليـوي ظـواهـر الـفسـاد االداري

كـان االقـتصـاد العــراقي يف ظل
الـسيـاســات الطـائـشـة للـنظـام
الـدكتـاتوري احـوج ما يـكون اىل
نهج راشد يأخذ يف نظر االعتبار
التخريب واملزاجية املنغلقة اليت
رافقـت كل مفـــردات الربنــامج
االقتصادي يف االستريادات وتلبية
احلـاجـات مـن شتـى متـطلبـات
احلـياة الـيومـية للفـرد واجملتمع

معًا.
وحني استـفاق الـعراقـيون عـلى
التحــول الصــاخب اثــر انتهـاء
العمليـات احلربية مل يكن الفراغ
الـسيــاسي املـتحقق مبعــزل عن
الفراغ الـسيادي يف شتـى امليادين
احلـيـــاتـيـــة، وكـــان املـيـــدان
االقـتـصـــادي يف مقــدمــة تـلك
املواقع. لذلك كان ال بد ان يتوفر

من ميكنه ان يركب املوجة.
لقـــد وجـــد رهــط مـن جتـــار

دورة البورصة
هل نبتهج بافواج ما استورد من سيارات مستهلكة؟

حسام الساموك
لذلك فأن استهالكها منوط بفرتة
قـريبة قـائمة قـد ال تزيـد على

أشهر قالئل.
نعــود من جـديــد لنـسـاءل، هل
ميكـن لـــسـيــــارات االنفـتـــاح
االقتـصادي الـيت ابتهج مجع من
)جتــار االزمـــات( ان حتقق مــا
تطلعنـا اليه من طمـوحات تليب
بعضًا من احتياجاتنا احلقيقية؟
ام ان على شـعبنا ان يقع فـريسة
بعض من احلـاملني بـالثـراء على
حسـاب جراحـاته ومعانـاته وما

تكبده من مشاق!
اال ميكـن لـمـؤسـسـات الـرقـابـة
النوعية يف مـيادينها االقتصادية
او التقـنيـة ان تـدلـو بـدلـوهـا،
ليكـون هلا صوتهـا -يف االقل- عند
تكـرار هـذه املمـارسـة املخـاتلـة،
واليت مـا زالت تـتواصـل يف ادائها

يوميًا دون حسيب او رقيب.

تلك الـسيـارات وعالمـاتهـا، تقع
خـارج اطار الـعالمات الـرصيـنة
واملنـاشئ املعروفـة جبدارتهـا، أما
الصـناعات االملـانية فـقد اعلمين
احــد املـختــصني ان تـشــريعــًا
اعتمـدته احلكومـة االملانيـة كان
قــد قـضــى بـتخـفيـض نــسبــة
)االوكـتني( يف وقـود الــسيـارات
حفـاظًا على البيـئة داخل املانيا،
وقـد مت مبـوجب هـذا الـتشـريع
منع الـسيــارات املصـممـة علـى
استخدام )االوكتـني( بنسبة %99
يف وقودهـا من الـسري يف االراضي
االملانية، فتم مجع هذه السيارات
كمـا جتـمع النفـايـات يف )مقـابـر
الــسيــارات( لـتجــد مـن هنــاك
طــريقهــا ســالكــة اىل االســواق
العراقيـة، ويضيف املتخصص ان
هذه السـيارات بالـذات ال يالئمها
الـوقـود مبـواصفـاته العـراقيـة،

من نـصف امثــانهــا، ليـتعـرض
اصحابـها خلسائر فـادحة. فان ما
ينبغي ان نتـذكره يف هذا اجلانب
ان جممل الـسيـارات املـستـوردة
تقع ضمـن مواصفـات البضـاعة
املسـتهلكـة ومـا يعـرف حمليـًا بـ
)الـسكـراب( النهـا مل تصـدر من
منــاشئهــا االصليــة، بل من مـا
يعـرف مبقـابـر الـسيــارات اليت
جتمع فـيها مـا يستهلـك من هذه
الـبضـاعـة متهيـدًا لتحـويلهـا اىل
مكـائن الكبـس ليتم صهـرها من

جديد وتصنيعها ثانية.
لقـد خسـر السـوق العراقـي اكثر
مـن مليـار دوالر، اذا مـا حـسبنـا
مـتـــوســــــــــــــط ســــــــــعـــر
الــسيـارة )3000دوالر( وهــو اقل
سعر مت فيه تنفـيذ عمليات تلك
الـصفقـة املـشبـوهـة، والبـد ان
نتـذكر ايضـًا، ان غالبيـة مناشئ

هلذه البضاعة او تلك.
وكانت استـريادات السيارات او ما
يعــرف يف الــســوق بــسـيــارات
املـانفـيسـت ضمن اولـويـات تلك
اهلبـة الكبـرية، اذ مل متض اشهـر
قالئـل حتــى دخلـت اكثـــر من
ثالمثــائـــة الف سـيـــارة، يف اقل
التقديرات، فيما تتواصل عملية
االسـترياد دون ايـة مــراقبـة او
متـابعة حتى لو كـانت احصائية
جمردة.وبغض النـظر عّما لعبته
هـذه الفعالـية غري املـدروسة من
ازدحـــام قل مـثــيله يف تـــاريخ
شوارع بغداد او بقيـة احملافظات
اضــافــة اىل مــا خلفـته- دون أي
اكـرتاث- مـن ازمــــات واضحــــة
وفعـالة يف عمليات توزيع الوقود،
ومـا خلفته من اضرار واضحة يف
امليــدان االقتـصــادي، عنــدمــا
اخنفضت اسعـار السيارات اىل اقل

)الغفلة( انفسهم وجهًا لوجه امام
واقع يبشـر بصيد مثـني ينسجم
مع دهـــشــــة اجلـمــــوع بــتلـك
التحــوالت الكـبرية واخلـطرية يف
الــواقع االجـتمـــاعي اجلــديــد،
فـانـطلقـوا مــستـغلني فـرصـة
)االنفالتــات( االمـنـيــة مـنهــا
واالقتصاديـة ناهـيك عن الفراغ
السيادي، الذي اتـاح هلذه الطبقة
مـن البـاحـثني عـن الثـراء بـأي
مثن، ان يكـون بـاب االسـتريادات
مفتـوحـًا هلم علـى مصـراعيه،
ليـس بسبب الغاء الكمارك، أو أية
ضريبـة مماثلة علـى أي بضاعة،
لكن -وهـذا هو االهم- فقـدان اية
رقـابــة فنيـة، او نـوعيـة حتـدد
مالءمــة أي مـن تلـك البـضــائع
ملـواصفـات الـبيئـة او متـطلبـات
الـــذوق، او حـتـــى الـــسالمـــة
والـرصانـة النـوعيـة او التقنـية

القاهرة- 
يقـــدر البـنك الــدولـي نفقــات
عـمليـة اعـادة الـبنـاء يف العـراق
مببلـغ 37.5 مليـار دوالر لـكنه ال
يـستطيع اعطـاء اي جدول زمين
حمـدد هلـذه العـمليـة كمــا نقلت
صحيفـة االهـرام عـن مسـؤول يف

البنك.
وقـال جوزيف سابـا مسؤول امللف
العــراقـي يف الـبـنك الــدولـي ان
الـبـنك  رصـــد 35 ملـيــارا و500
مليــون دوالر بنـاء علـى دراسـة
اعـدها يف االشهـر القليلة املـاضية
عن تقـديـره لـلمبـالغ املتـوقعـة
العـادة االعمـار كمـرحلـة اوليـة
يليها تقديم ملياري دوالر الحقة
لـيصبح امجالي مـا يقدمه البنك
الـدولي العـادة اعمـار العـراق 37

مليارا و500 مليون دوالر .
واوضح ســـابـــا ان  الـربنــــامج
احلقيقي العادة االعمار سيبدا يف
فـرتة ترتاوح بني االشهر الـستة او
الثمـانيـة املقبلـة  لكـنه مل يعط
جــدوال زمـنـيــا حمــددا لــسـري
العمليـات. واضاف  الرؤيـة ليست
واضحـة .. وال احـد يـستـطيع ان
جيزم بـاي شيء.. رمبـا نسـتطيع
خالل عام ورمبا عشرة اعوام .. ال

البنك الدولي يقدر نفقات عملية اعادة
البناء يف العراق بـ 37.5 مليار دوالر

احد يدري على االطالق .
اال ان مسـؤول البـنك الدولـي اكد
انه  مت حتديد اربعة مستويات او
حمـاور رئيسية سوف نعمل عليها

يف الفرتة املقبلة وهي: 
اوال: الـتـطـــويـــر والـتحـــديـث
والتقـنيـة مـتضـمنــة التجـارة
والعلـوم احلــديثــة واالتصـاالت
ورصدنا هلا ثالثة ماليني دوالر .
ثانيـا: التعليم بفـروعه املختلفة
ســواء االلــزامـي او املتــوسـط او
اجلامعي او االساسي ببناء مدارس
حديـثة واعـدادها بـالتجهـيزات
الالزمــــة والـكـتــب واجهــــزة

الكمبيوتر .
ثالثا: البنية التحتية وهي مسالة
ملحـة وضروريـة لكـنها يف غـاية
الصعـوبـة نـتيجـة الـدمـار الـذي

احدثته ظروف احلرب .
رابعـــا: هـنـــاك مــشـــروعـــات
اجـتمــاعيـة خـاصـة بــالنـسـاء
واالطفال والعمالة  مؤكدا انه  مت
رصــد مبلغ ثالثـة ماليني دوالر
ملسـاعـدة العـراقـيني علـى اجيـاد
فـــرص عـمل ومــســـاعـــدتهـم
بـالتدريب علـى مهن بسـيطة ثم
يقـومـون هـم بتــدريب غـريهم

..وهكذا .

جنيف- 
حذرت االمم املتحـدة من ان جهود
خفـض نسبـة الفقر يف افـريقيا اىل
النصـف حبلول عـام 2015 متـاخرة
عن املـوعد احملـدد هلا، مـؤكدة انه
من املمكن تـسريع تـلك اجلهود من
خالل ختـصـيـص  مــبلغ ال ميـثل
سوى جزء بسيط من تكلفة احلرب
علـى العـراق .    وجـاء يف تصـريح
لـرئيـس برنـامج التـنميـة التـابع
لالمـم املتحـدة مـارك مـالـوتـش
بــراون للصحــافيني يف جـنيف انه
اعتمادا على االجتاهات احلالية فان
افــريقيـا لـن حتقق هـدف خـفض
مستـوى الفقـر حتـى عام 2047  يف
اشارة اىل  اهداف التنمية يف االلفية
الذي اقرهـا اجملتمع الدولــــــي عام
2000.    واضــــاف بــــراون انه  جبــــزء
صغـري من تـكلفــة احلــرب علــى
العراق لعام واحد، ميكن ان نقــرب
ذلك املـوعـد من عـام 2047 اىل عـام
2015 .    وقــــــال ان ذلـك يــتــــطلــب
خططا للـموافقة علـى حتقيق منو
بـنسبـة سبعة اىل مثـانية بـاملئة يف
العـام يف افـريقيـا يف العقـد القـادم
)..( ومـستـويـات مـن االستـثمـار

تسريع احلرب على الفقر يف افريقيا ال يكلف
سوى جزء ضئيل من كلفة احلرب على العراق

احلكـومي اليت طـاملـا دعـونـا اليهـا
للبـنية التحتـية االساسيـة املتعلقة
بـالصحـة والتعـليم . وقـال بـراون
الـذي كان يتحدث يف اجتماع سنوي
جمللس مـدراء برنـامج التنمـية ان
عــام 2005 سيكـون عـامـا حـامسـا
بـالنسبة لربنامج اهداف التنمية يف
االلفيـة  الـذي سـتتم مـراجعته يف
قمـة تعـقد يف ايـلول الـعام الـقادم .
واضاف ان  هـذه ستكـون الفـرصة
االخرية للقيـام باالصالحات العادة
الربنامج اىل مسـاره الن اهدافا مثل
خـفض نــسبــة الفقــر اىل النـصف
وكـذلك ادخــال كل صيب وفتـاة اىل
مدرسة ابتـدائية على االقل حتتاج
اىل وقت طـويل لتتحقق .    واضاف
ان هذه االمـور  ال حتدث يف غـمضة
عـني او بني ليلة وضحـاها. ان فرتة
10 سنــوات هي اقل مــدة حتتـاج هلـا
للحصـول على النتـائج اليت نتطلع

اىل حتقيقها حبلول عام 2015 . 
واضــــاف انه  يف كل يـــوم مـن االن
وحتـى عـام 2015 فــان ربع مليـون
شخص جيـب ان حيصلـوا علـى املـاء
والكهرباء وشبكات الصرف الصحي 

واشنطن )اف ب(- 
قـال رئيـس البـنك االحتيـاطي
االمريكي اآلن غــرينبـسبـان ان
رفع معـدالت الفـائــدة جيب ان
يتم بـصورة  مدروسـة  ال سيما
امـام تدني نـسبة الـتضخم، مع
تـاكيده ان بـامكان الـبنك اعادة
النظر يف تقـديراته اذا خرجت

االسعار عن اي رقابة.
ومع توقع رفع معـدالت الفائدة
نهـاية الشهر، قـال غرينسبان يف
مداخلة امام الكونغرس  نعتقد

ان االقتصاد يشهد منوا صلبا .
واضـاف غرينـسبان )87 عـاما(
الذي سيحتفـظ مبنصبه لوالية
خامسة، ان  استنتاجاتنا العامة
تـؤكـد ان ضغـوط الـتضـخم لن
تـشكل مصـدر قلق جدي خالل
الفرتة املقـبلة، ولذلك خلصنا يف

 غرينسبان:
رفع معدالت الفائدة جيب ان يكون مدروسا

بيــانــاتنــا اىل ان الـتخلـي عن
سياسة نقدية متكيفة اصبحت
مع الوقت غري ضرورية جيب ان
يتـم بصـورة مـدروسـة خالل

الفرتات املقبلة .
ولكن غـرينسبـان عاد وقال انه
اذا تـبني ان تقـديـراتنـا كـانت
خـاطئـة واذا اتضح ان حـكمنـا
على تطور االقـتصاد والتضخم
كان خـاطئا، سـنقرر تغيريا الن
هــدفـنــا االســاسـي هــو )...(
احلفـاظ علـى استقـرار االسعـار
علـى املـدى الـبعيـد كــوسيلـة

للحفاظ على منو مستديم .
ويتـوقع ان يرفع املسؤولون عن
اللجنـة املـاليـة معـدل الفـائـدة
للمـرة االوىل منـذ اربع سنـوات
ربع نقطـة علـى االرجح خالل
اجتماعهم يف 29 و30 من الشهر.

الكويت- 
قال تقرير اقتصادي ان الكويت
مقبلة علـى حتقيق فائض كبري
يف ميــزانيـتهــا خالل الــسنــة
املـــاليــة احلـــاليــة 2004/2005
بسـبب االرتفاع الكـبري يف اسعار

النفط واالنتاج النفطي.
وتـوقع التقريـر الذي صدر عن
بنك الكـويت الوطـين وهو اكرب
بـنـك يف الـكــــويـت، ان حتـقق
املـيزانية الكويتـية فائضا يصل
اىل 1.39 ملـيــــار ديـنــــار )6.4
ملـيارات دوالر( مقـارنة بـعجز
قــدرتـه امليـــزانيــة العــــامــة

حبوالي 9.65 مليارات دوالر.
وقدر التقـرير ان يبلغ متوسط
سعــر الـنفـط الكــويـيت خالل
الـسنـة املــاليـــــــــــة احلــاليـة
حـــوالـي 30.6 دوالرا للـربمـيل
مقـارنة بـسعر مـتحفظ بلغ 15
دوالرا للـربمـيل قـــدرت علــى

الكويت يف طريقها لتحقيق فائض كبري يف امليزانية
نيـسـان وايـار1.31 مـليــــــــون
دينـار )38.4 مـليـار دوالر( مـا
يــســـاوي نــصف مـــا قـــدرته
امليــزانيــة الكـويـتيـة لـدخل
النفـط للعـام احلــــــــــالـي كله
وهــو 735.2 مليــار دينـار )9.21

مليارات دوالر(.
وتنتج الكويت حاليا حوالي 2.4
مليون برميل يـوميا وهو اعلى
ب 514 الف بــرميل يــوميــا من
حـصة انتاجهـا السابقـة البالغة
مليونا و886 الف برميل يوميا.
ومت رفع حصـة انتـاج الكـويت
ابتـداء من اول متـــــوز/يـوليـو
اىل 2.050 مليون برميل يوميا.

وكانت ايرادات الكويت يف السنة
املــاضيــة بلغـت 6.39 مليـارات
دينـار )23.1 مليـار دوالر( وهي
اكرب ايـرادات منـذ اكثـر من 52
عـامـا حمققـة فــائضـا للـسنـة

اخلامسة على التوالي.

 وطبقا هلذه الفرضية فقد قرر
البنك الفائض يف امليزانية ب 8.1
مـليــارات دوالر وااليـــــــرادات
عنـد 26.7 مليار دوالر مع ثبات

املصروفات.
وقـال التقـرير ان سعـر النفط
الكـويـيت بلغ يف شهـر ايـار34.1
دوالرا للـربمـيل وهــــو اعلـــى
بثالثــة دوالرات عن سعـره يف
شهـر نيـسان لكـنه عاد وخـسر
اربعــة دوالرات يف حــزيــران/
يونيو بعد قـرار منظمة الدول
املصـدرة للـنفط )اوبـك( زيادة

االنتاج.
وقــال التقـريـر  ومـع ذلك من
املـرجح ان تـسـاعـد مقـومـات
الطـلب القوية علـى ابقاء اسعار
النفـط مرتفعـة خالل الصيف

ولكن دون مستوياتها يف ايار  .
وبـلغت حـصيلــة الكـويـت من
دخل الــنفــط خـالل شهــــري

اساسه امليزانية.
وقـدر البنك االيـرادات العـامة
خالل السنـة حبوالي 25.2 مليار
دوالر مـنهــا 23.2 مـليــار دوالر
ايــرادات نفــطيــة والـنفقــات

العامة ب 18.8 مليار دوالر.
وقدرت امليزانيـة العامة اليت ال
زالت حتتاج اىل مـوافقة الربملان
الكـويـيت املصـروفـات ب 6.185
مليــارات دينــار )20.62 مليـار
دوالر( وااليـــــــــرادات ب 3.319
مـليــارات دينـار )11.60 مـليـار
دوالر(.   ومتتد الـسنة املالية يف
الكويت من 1 نيسان اىل 31 اذار.

وقـــال البـنك الــوطـين انه اذا
اسـتمـر الـطلـب العـاملـي علـى
النفط قـويا دون ان يؤثـر على
النمــو االقتصـادي العـاملي فـان
مـتوسـط سعر الـنفط الكـوييت
سيكون اعلـى ليبلغ 32.6 دوالرا

للربميل الواحد.

نيويورك )ا ف ب( - 
اظهــر استـطالع نـشــر اواسط
االسبـوع ان ارتفـاع البـورصات
العــامليـة اضـافــة اىل الظـروف
االقـتصـاديـة اجليـدة سـاعـدت
على زيادة اعـداد املليونريات يف
العـامل مبقدار 500 الـف مليونري
العـام املـاضي لـيصــل عـددهم

اىل 7،7 ماليني شخص. 
وكـشف االستطالع عـن ان عدد
االثـــريـــاء يف العــــامل ارتــــفع
مبـعدل 7.5 باملئـة بينما ازدادت
اصوهلم بنسبة 7،7 باملئة لتصل

اىل 28.8 ترليون دوالر. 
ويـشـمل االستـطالع االشخـاص
الـذيـن ميلكـون اصـوال بقـيمـة
ملـيــــون دوالر مـن بـيــنهــــا

العقارات. 
وكشف االسـتطالع الذي اجرته
مؤسسـة  كاجبميـين اند مرييل
لـينـش  املــاليــة عن عـودة اىل

2003 عام االثرياء  7،7 ماليني مليونري يف العامل 
االشخاص بنسبة 13.6 باملئة. 

كمـا حـدث منـو كـبري يف عـدد
املليــونريات الـصغري يف الـصني
اليت شهـدت زيـادة نـسـبتهـا 12
باملئـة اما اهلنـد فشهـدت زيادة

بنسبة 22 باملئة. 
وجـاء يف التقـريـر ان الـنمـو يف
اعـداد املليـونريات واصـوهلم يف
اوروبا ال زال منـخفضا مقـارنة
مع امريكـا الـشمـاليـة وكـذلك
نتيجة  سياسات ضرائب الدخل
املقيـدة اليت تعيق القـدرة على

جتميع الثروة الشخصية . 
وبـــشـكل عــــام فــــان عــــدد
امللـيـــونـريات يف اسـيـــــــــا زاد
بنـسبـة 8.4 %، طبقـا للتقـرير
الـذي اضاف ان اسبانـيا وروسيا
ومجهـورية تـشيكيـا كانت دوال
استثنائية حيث ازداد فيها عدد
املـستـثمـرين االثـريـاء بـشكل

اكرب.

 واضــاف  وقــد اسـتفـــادوا من
ارتفـاع السـوق املـاليــة والنمـو
االقتـصــادي العــاملـي القــوي.
واستطـاع املستثمـرون االغنياء
بــشـكل خـــاص يف الـــواليـــات
املــــتـحــــــــــدة والـــــصــــــني
واهلنـــــــــــــــــد االستفـادة من
هذه االجتاهـات رغم حالة عدم

االستقرار اجليوسياسية . 
وقـد قـادت امريكـا الـشمـاليـة
واسـيا ارتفاع اعـداد املليونريات
يف العامل وكان النمو متواضعا يف
اوروبــا وامـريكـــا الالتـيـنـيــة

والشرق االوسط. 
وبـلغ عــــدد امللـيــــونـريات يف
الـواليـات املتحـدة 2.72 مليـون
شخـص بنهـايـة عـام 2003، اي
بـارتفـاع نـسـبته 13.5 بــاملئـة
بزيـادة 272 الف شخص مقارنة
مع العـام الـذي سـبق. وارتفعت
االصــول الـيت ميتـلكهــا هــؤالء

مستويات الغنى السابقة لفرتات
الـركــود يف امريكـا الـشمــاليـة
واوروبا نتيـجة حتسن الظروف

االقتصادية عام 2003. 
وقـال تقـريـر الثـروة العــــاملي
لعـام 2004  اذا كان عام 2002 هو
)عام خـاسر( للمسـتثمرين فان
االسواق املالية العاملية استعادت
معـظم تلك اخلسـائر بنهـــــاية
عــام 2003 الــذي كــان له اثــر
اصالحي على ثقة املـستثمرين

وعلى ثرواتهم . 
وصرح جـيمس غورمان رئيس
جممـوعـة  غلـوبـال بـرايفـيت
كـليـنت  يف مــؤسـســة مـرييل
لـيـنــش، انه  كـمــا يف االعــوام
السابقـة فان االثريـاء استجابوا
بسـرعة اىل االجتـاهات العـاملية
اليت تـؤثر عـلى قـدرتهم عـلى
احملافظة على ثرواتهم وتنميتها
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