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إن الـفتــور الــذي يعـرتي أسعــار
الـنفط اخلـام بني أونـة وأخـرى،
هـو حالـة تشبـه إىل حد بعيـد ما
يـسمـى بـ )إستعـادة األنفـاس( يف
اسـواق الـنفـط اليت تـتجــاذبهـا
متـغريات سيـاسيـة وإقـتصـاديـة
وأمـنية. إذ ان السمة الـغالبة على
األسـواق، منذ عقـد الثمانـينيات
من القـرن املـاضـي وحتـى هـذا
اليـوم هـي التـقلبـات اخلـفيفـة

واحلادة يف أسعار النفط.
وخـالل املــــــــــدة )1997 - 2004(
تقلبت أسعـار النفط اكـثر من 15
مـــرة. إذ هـبـطـت إىل 8 دوالرات
للربميل يف كـانون االول 1998، ثم
صعدت باحنراف عمودي إىل )30(
دوالرًا يف كـــــانـــــون االول 1999.
وتـراجعـت إىل 24 دوالرًا يف الشـهر
نفـسه من العـام 2000. ثم تـدنت
إىل 18 دوالرًا يف كـانون االول 2001.
ثم بات السعر يتموج مع تصاعد
األعالم الــسـيـــاسـي والـنفـطـي
العــاملي يف احلـرب علـى العـراق.
لكـن ذلك بقـي ضمـن النـطــاق
الـسعــري لـســـلــة خــامــــــــات
االوبـــــــــــــك )22 - 28( دوالرًا
للـربميل. بيـد أن هذا الـضبط يف
Price( األسعـار أو مـا يــسمـى بـ
 (band mechanism)كان مبـثابة
اآللية الـيت متسك بعنـان االسعار
لكـبح مجــاحهــا. وهــذه االليــة
جتـســد الضغـوط اليت متـارسهـا
الـدول الصـناعـية الغـربيـة اليت
تقـودهـا الـواليـات املتحــدة لكي
تلـزم البلـدان االعضـاء يف االوبك
بـعدم جتـاوز السعـر حدًا أقـصى
املقـــرر بـ )28( دوالرًا للـربمـيل.
لكن عـوامل )تنقيـة السـعر( من
تلك الضغـوط واملمارسـات كانت
تعتمل حتت رماد اهلدر الذي طال
هـذا املصدر الطاقوي السرتاتيجي

طوال قرن من الزمان تقريبًا.
ولعل يف مقدمة تـلك العوامل، ما

يأتي.
أواًل: القـيمـة املـضـافـة لـربميل

النفط اخلام
إن التقـدم الـصنــاعي اهلــائل يف
جمـال تـقنيـات اإلنتـاج قـد أتـاح
لـلشـركـات يف البلـدان املتقـدمـة
صـناعـيًا، إنـتاج اآلالف مـن السلع
القــائمـة علــى تكـريــر النـفط
واسـتخراج مـشتقـات كيمـيائـية

اسواق النفط .. ارتفاع األسعار.. أم انتعاشها؟!
عبد اجلبار عبود احللفي

جامعة البصرة
تسـتوردهـا منهـا الدول املـصدرة
للـنفط. والثـاني 2% سـنويـًا وهو
ميثل معـدل منـو الـطلب العـاملي
على النفط. لكن الدول املستهلكة

للنفط ختلت عن هذا االتفاق.
واسـتنــادًا إىل ذلك االتفـاق، فـإن
القيمـة احلقيـقية لـسعر بـرميل
النـفط جيب أن تكون 32 دوالرًا يف
عـــام 2000، لكـنهـــا مل تــصل إال
حبــــــدود 27 دوالرًا كـــمعــــــدل
مـتــــوســط. وطـــــوال عقــــد
التـسعينـيات ظـل السعـر يرتاوح
حــول مــستــوى )16 - 18( دوالرًا
للربميل وهـو ما يعـادل بالقـيمة
احلقــيقـيـــــة حنـــــو 4 دوالرات
بـدوالرات عـام 1973 الــذي شهـد
تـصحـيح األسعـــار من 3 دوالرات
إىل 12 دوالرًا. وبـنـــاءًا علـــى ذلك
ينبـغي أن يتجـاوز السـعر الـ)40(
دوالرًا اليــوم. قيـاســًا إىل أسعـار
السلـع املصنعة ومـا حتققه الدول
املسـتهلكـة من أربـاح نـتيجـة مـا
تفــــرضه مـن ضـــرائـب علـــى
استهـالك املنتجـات النـفطيـة. إذ
ارتفع مـستـوى تلك الضـرائب يف
بلــدان االحتــاد األوروبـي من 22
دوالرًا يف عـــام 1985، إىل 70 دوالرًا
يف عـام 2000. وجتـاوز هــذا املبلغ
يف بـريطـانيـا ليصل إىل 95 دوالرًا

للربميل.
ثالثًا: النفط مادة غري متجددة

وهي الـسلعة الـرئيسـة للدخل يف
الــدول املـنـتجـــة. لكـنهــا تعــد
)الـشـريــان األبهـر( لـالقتـصـاد
العــاملي. ألن الـنفــط من املــوارد
الـنـــاضـبـــة، يف حـني أن الـــسلع
املصنعـة هي يف دورة من الـتجدد
فيـنبغي تعـويض الـدول املنـتجة
للـنفــط عمــا تفقـــده من هــذا
املصـدر من خالل إضـافـة عالوة
سنـويـة علـى الـسعـر مبـا يعـادل
قيـمة التضخم يف الـسلع املصنعة،
على أقل تقدير. أمـا من الناحية
العمليـة واالقتصادية فإن العالوة
ينبغـي أن تكون مـضاعفـة تكفي
لتغطية الفـاقد الطبيعي من هذا
املورد أواًل. ولتوفري املبالغ الكافية
لتـطــويــر احلقــول الـنفــطيــة
وصيانـتها، لغرض مواجهة املزيد
من الـطلب العــاملي علــى النـفط

اخلام.

للـربميل عـام 1985 إىل 10 دوالرات
العــام التـالـي. ويف ذلك الــوقت،
وبعـد مفـاوضـات بـني منـتجي
الـنفط ومستهلكـيه، ساد نوع من
االتفــاق الضـمين علـى سعـر 18
دوالرًا بــاعـتبــاره سعــرًا حيقق
مصــاحل الطــرفني املـتنــازعني،
بشرط أن يتدرج ارتفاعًا للحفاظ
على قيمته احلقيقية يف مواجهة
الـتضخم. وتقلـبات سعـر الدوالر
اليت كانت حادة يف النصف الثاني
مـن الثمـانـينيـات، إذ أن الـدوالر
يتخذ أساسًا لتسعري النفط. وكان
مـن املفرتض وللحفـاظ علـى تلك
القـيمــة احلـقيـقيــة أن يــرتفع
الــسعــر مبعـــدل 5% سنــويــًا يف
املتـوسط. وهو معـدل يتكون من
عنـصـريـن. أوهلمــا 3% سنـويـًا
ملـــواجهــة الـتــضخـم يف الــدول
الصناعية الرأمسالية، اليت تبادل
النفـط مع السلع واخلـدمات اليت

حتــى عــام 1973، بـقيـت أسعــار
الـنفـط حتـت سعــر اخلـمــســة
دوالرات للربمـيل. يف الوقـت الذي
تزداد فيه أسعار السلع املصنعة يف
التجارة الـدولية سنـة بعد أخرى
فتتـآكل بذلك القـيمة احلقـيقية
لسعـر برميل النفط. واستنادًا إىل
الـرقم القيـاسي الذي ميثـل قيمة
وحــــدة مـن صــــادرات الــــدول
الصنـاعيـة معربًا عـنها بـالدوالر
كمــا ينـشـرهــا صنــدوق النقـد
الـدولـي. فعنـدمـا كــانت أسعـار
النفط، كمعدل متوسط لعام 1980
قـد بلغت 36 دوالرًا وكانت القيمة
احلقــيقـيـــة هلـــا هـي 44 دوالرًا
وعنـدها انـهارت أسعـار النفط يف
عــام 1986، بـشـكل درامــاتـيكـي
نتيجـة للسيـاسات الكـيديـة اليت
انتهجـتها بلـدان الوكـالة الـدولية
للطـاقة لـلسيـطرة علـى أسواقه.
فـرتاجع الـــسعـــر مـن 28 دوالرًا

االستهالكية كـاملنظفات املـنزلية
والـصيـدالنيـة. ومـسـتحضـرات

التجميل ومساحيق الزينة.
وتشـري املصــادر إىل أن االستهالك
العــاملي مـن البـرتوكيـميـاويـات
بـأنواعها قـد ارتفع من 55 مليون
طـن مـرتي يف عــــام 1988، إىل 76
مليون طن مرتي يف عام 1995، وإىل

98 مليون طن مرتي يف عام 2000.
وتــسـتـــوعـب الــصـنـــاعـــات
البرتكـيماوية والكيميـاوية نسبة
أكـثر مـن 25% من كميـات النفط

اخلام. على النطاق العاملي.
من هنـا تأتي الـزيادة املـتالحقة
للطلـب على النفط اخلـام لوجود
مبيعات تقدر بـ)120( مليار دوالر
ســنـــــــويــــــــًا للـــتجـــــــارة يف

البرتوكيمياويات عامليًا.
ثانيـًا: تراجع القـيمة احلقـيقية

ألسعار النفط اخلام
منـذ سـتيـنيـات القـرن املــاضي

ومواد فـاعلة تدخل يف إنتاج سلع
نهـائيـة ووسـيطـة قـائمـة علـى
صنـاعة البرتوكيمـاويات. ولذلك
فـإن القـيمــة املضـافـة لـربميل
الـنفـط اخلــام، حــسب مـصــادر
البحـث والتطـوير العـامليـة، بعد
الـتكـريـر تـبلغ ثالثـة دوالرات.
تــــــــــرتـفـع إىل 36 دوالرًا إذا مت
حتـــــــويـلـه إىل مــنــتـجـــــــات
برتوكيمياوية أسـاسية كاألثيلني

والربوبلني.
وتـرتفـع قيمـته املضـافـة إىل 132
دوالرًا إذا مت حتويله إىل مـنتجات
وسيطـة كالبولـي أثيلني والبولي
بروبلني. وإىل مـا يزيـد على 500
دوالر إذا مت حتويـله إىل منتـجات
نـهائيـة. ومن هنـاك كانـت تقدر
قيـمة املبيعات السنوية عامليًا من
املــواد الكيـميـاويـة املتخـصصـة
بـنحــو 100 مـليــار دوالر. وهــذا
الــــرقـم يـــشــمل املـنــتجــــات

أّكـدت مصادر غري رمسية سورية
أن شــركــة ســوريــة خــاصــة
للمقـاوالت ميلكهـا رجل األعـمال
الـســوري رامـي خملــوف فــازت
بعقــد تــأهـيل مـطــار جــديــد
خلـــدمـــة الـتكــسـي اجلـــوي يف

العاصمة دمشق.
وذكـــرت املـصـــادر أن شـــركـــة
)رامـاك( للمقـاوالت اليت ميلكـها
ابن خـال الرئيس الـسوري، الذي
ميلك شـركـات عـديـدة يف البالد
أهـمهــا شــركــة )سـرييــاتـيل(
لالتـصاالت اخللـيويـة و)األسواق
احلــرة( املـنتـشــرة يف ســوريــة،
والعديـد من املشـاريع اخلدمـية
واالستـثمـاريـة األخـرى، فـازت
بعقد تأهيل مطار املزة العسكري
وحتويله إىل مطار مـدني خلدمة

تأهيل مطار املزة 
يف دمشق

الـتكــسي اجلـوي الــذي سريبـط
دمــشق بعــواصـم بعـض الــدول
اجملاورة كبريوت وعمـان وتركيا،
إضـافـة إىل ربطهـا مـدن سـوريـة

خمتلفة بالعاصمة دمشق.
ومن املفرتض أن تبـاشر الشـركة
السـورية أعمـال التأهيل لـلمطار
اجلديد مبـؤازرة شركات تعمل يف
فلـك الشـركـة الـرئـيسـة يف فرتة

قريبة جدًا.
وكانـت سوريـة وّقعت مع األردن
ولبنان قـبل أشهر اتفاقية إلنشاء
)تكسي جوي( بينها، مما سيتيح
تسيري رحالت متـعددة بني هذه
العـواصم بـأسعار رمـزية. ووقع
اخـتيـار الـسلـطــات املعـنيـة يف
سـوريـة علـى مطـار املـزة نظـرًا

لقربه من مركز املدينة.

يعـترب )رومـانـو بـرودي(، الـذي
يرتّأس حتالـف الزيتون، أّن نتائج
الـتـصـــويـت يف اإلنـتخـــابـــات
األوروبية تشّكل )فرصة ساحنة(
إليـطــاليـا، وقـد دعــا إىل عقـد
اجمللــس التـــأسيــسي لـتحــالف
الــزيـتــون يف اخلـــريف القــادم
بـإشــراف جلنـة تـسـتهّل عـملهـا
فــــورًا. وقــــد قــــامسه حــــزب
الدميقراطيني اليساريني بقيادة
)بريو فـاسيـنو(  رأَيـه يف ضرورة
الـتعـجيـل بتــطبـيق بــرنــامج

املعارضة.
وقـــال )فـــاّنـيـنـــو كـيـيت( مـن
الـدميقــراطيـني اليـســاريني أن
الالئحـة املّوحـدة ) حصلـت على
ثلث أصوات اإليطاليني، ومل يعد
الـيمني يشّكل األغلـبية يف البالد،
فـيـمــا أحــرز يــســار الــوسـط
إنـتصـارًا سـاحقـًا يف اإلنتخـابـات
اإلداريـة، وأصبحنا بـذلك احلزب
األّول ألّننا نقّدم خطة موحدة(.

برودي يدعو لعقد اجمللس التأسيسي
لتحالف الزيتون

وضمن حـزب )إيطـاليـا الـقيم(
بزعـامة القاضي السـابق أطونيو
دي بـيرتو مـسـانـدته لـرومـانـو
برودي وقال زعيم احلزب )نأمل
أن تـشّكل هـذه اإلنتـخابـات عربة
للجـميع ليـستمـروا يف اّتحـادهم
لـبنـاء حتـالف حكـومي يف ضـوء

اإلنتخابات السياسية القادمة(. 
وأثنى اخلضر على اإلقرتاح أيضًا،
لكـّنهم أّكـدوا ضـرورة منــاقشـة
بـرنـامج مـشرتك، فقـال زعـيم
احلزب بيـكوارور سكانيـو )نريد
أن يّتفـق مجيع أعضـاء التحـالف
على الربنامج، ولن خنوض نقاشًا
إاّل حبـضــور اجلمـيع، فعلـينـا أن
نكون مّتحدين حول الربنامج.(.
وُطـرح علـى بـسـاط الـبحث إذًا
مـسـتقـبل الالئحــة املــوحــدة،
والعالقات مع الـيسار الراديكالي،
أي نـسبـة 13% القـادرة يف التـأثري

على إسرتاتيجية برودي.

الرياض )م ف ب(- 
اكــدت مـصــادر مـتخـصـصــة ان
السعـودية سرتفع طـاقة انتـاجها
مـن الـنفــط  800 الف بـــرمـيل
يـــوميــا بفـضـل انتــاج حقـلني
جــديــدين انـطالقــا من متــوز
القـادم.وقالت ان مشـروع تطوير
حقلي القطيف على اليابسة وابو
سعفة يف مياه اخلليج الذي تنفذه
شركـة ارامكو السعودية العمالقة
)سريفع القدرة االنتاجية الرامكو
السعودية حبوالي 800 الف برميل
من الزيت اخلام و370 مليون قدم
من الغـاز الـطبيعـي املصـاحب يف
اليـوم(.وكانـت التوقعـات االولية
تشري اىل ان نهاية االشغال ستكون

يف تشرين االول القادم.
ويــرفـع انتـــاج احلقلـني انتــاج
الـسعـوديـة اىل 11 مليـون بـرميل
يـوميـا.وتقــدر احتيـاطـات هـذا

املشروع بـ 14.5 مليار برميل.
من جهة اخـرى قال وزير املـالية
واالقـتصــاد البحـريـين عبـد اهلل
سـيف لــصحـيفـــة )الـــوسـط(
الـبحـــريـنـيـــة ان الـطـــرفـني
البحـريين والسعودي سـيقتسمان
انتـاج حقل ابـو سعفـة البحـري
الـــذي يبـــدأ االنتــاج بـطــاقـته

السعودية تطور حقلي نفط
بهدف رفع طاقة انتاجها

اجلديـدة يف تشـرين االول املقبل،
منـاصفة. وقـال )ان احلكـومتني
اجرتا تطـويرا لرفع انتاج احلقل
من 195 الف بـرميل يوميا اىل 300
الف بـرميل يـوميـا بكلفـة بلغت
1.2 ملـيـــار دوالر اقـتــسـمـت بـني
البلدين(.وقال مصدر صناعي ان
هــــذا احلقل تـــديــــره ارامكـــو
السعوديـة حبسب اتفاق منذ 1965
وكـانت عـوائـده تــذهب كلهـا اىل
البحـرين.وسـينتج حـقل قطيف
الـوطين 500 الف بـرميل يـوميـا
من الـنفـط العــربـي اخلفـيف يف
حني سـينـتج حقل ابــو سعفـة
الـبحـــري )اوف شـــور( 300 الف
برميل يـوميا.ويـبلغ طول حقل
قـطيف الـذي اكتـشف سنـة 1954
حـوالـي 50 كلم وعـرضـه 10 كلم
وانـتج حـتـــى االن 758 ملـيــون

برميل من النفط.
وقــالـت الـصحـيفــة ان اعـمــال
التطـوير مشلت حفـر حوالي 180
بـئرا تطـويريـا بينهـا 151 بئرا يف
حقل القـطـيف مبــا فـيهــا ابــار
االستكشـاف واحلق واملياه اضـافة
اىل 92 بئـرا جديدا مغـمورا يف ابو
سعفـة اىل جــانب صيـانـة 16 من

االبار احلالية.

- اعلـن مـصــدر رمسـي ان احلكــومــة
اللبنانية اعـطت مؤسسة كهـرباء لبنان
سلفة اضافية متكنها من تشغيل املعامل
والتزود بـالفيول جتنـبا لتقنـني التيار
الكهـربائـي وضرب مـوسم االصطـياف
الذي يـنتظـره لبـنان سـنويـا من أجل

حتريك عجلة االقتصاد الراكدة.
وقـال وزير االقتـصاد مـروان محادة ان
جملس الوزراء قرر يف جلـسة استثنائية
عقدهـا ملعاجلة ازمـة التيار الكهـربائي،
اعـطاء املـؤسسـة اليت تعـاني من عـجز
مــزمن، سلفـة بقـيمــة 150 مليـار لرية

لبنانية )99 مليون دوالر(.
واوضح محادة ان هذه السلفة تهدف اىل
)تشغيل معامل االنتـاج( على ان تعطى
سلفة ثانية بالقيمـة نفسها بعد اسابيع

قليلة اذا دعت احلاجة.
واضـاف محـادة الـذي كــان يتحـدث يف
ختــام اجللـســة ان )الـصـيف سـيكــون
منـورا. اقــول للمـصطــافني والـسـواح
العـرب ان الصيف مـؤمن كهـربائـيا وال

احلكومة تعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة جديدة

الرياض-
صرح مسـؤول سعودي ان املـوعد
الـنهائي لتقـديم عروض لـتنفيذ
مشـروع شبكـة ثـانيـة للهـواتف
الـنقالة يف الـسعودية هـو السادس
والعشـرين مـن حزيـران وسيتم
اختيـار الفـائـز حبلــول تشـرين

االول.
وقــال سعــد احملــارب مـســؤول
العالقـــات العـــامـــة يف هـيـئـــة
االتصـاالت وتقـنيــة املعلـومـات
لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس ان
)العروض الـنهائيـة ستقدم يف 26
حــزيــران(، مـــوضحـــا ان )كل
جمموعة ستقـدم عرضني عرضا

فنيا وعرضا ماليا(.
واضــاف ان )العــروض الفـنيــة
سـتقيم ويـستبعـد من ال يتـأهل

بغض النظر عن العرض املالي(.
واشــار اىل ان هـيئــة االتـصــاالت
وتـقنيـة املعلـومـات )سـتختـار يف
متـوز او مـطلع آب افـضل عـرض
لرتفعه اىل جملس الوزراء للحصول

على املوافقة النهائية(. 
واضــــاف )ويف كل احلـــاالت مـن
املفـروض ان يعلن الفـائز حبـلول
شهــر تشـرين االول حـسب قـرار

جملس الوزراء(.
كمـا اشـار احملــارب اىل امكــانيـة

املوعد االخري لتقديم عروض شبكة ثانية
للهواتف النقالة يف السعودية 

السعودية زيادة يف عائداته لتصل
اىل 7.9 ملـيــــارات دوالر يف 2007
بفــضل خــصخـصـــة شـــركـــة
االتصـاالت الـسعـوديـة )سـودي
تلـيكوم( ودخول املنافسة اىل هذه

السوق.
وستـحتفـظ )سعـودي تلـيكـوم(
بـاحتكارهـا شبكة اهلـاتف الثابت

وشبكة االنرتنت حتى 2008.

الـنمساوية و)اوراسكـوم( املصرية
و)بـوويغ( الفـرنـسيـة وشـركـات
ايطـاليـة وكـويتيـة )ام تي سي(
وماليـزية )ماكـسيس( واسبـانية
)تليفـونيكـا موفـيلس( وجـنوب
افــريقيـة )ام تي ان( وامـاراتيـة

)اتصاالت(.
وتوقعـت دراسة صناعيـة عربية
ان يسجـل سوق اهلـاتف النـقال يف

دخـول شـركـة ثــالثـة للهـواتف
الــنقـــــالـــــة اىل الــــســــــــــوق

السعــــــودية يف 2006.
والــشــركـتــان الـربيـطــانـيــة
)فـودافـون( واالملــانيـة )دوتـش
تـيليكـوم( همــا بني اجملمـوعـات
العـمالقــة الـ 11 الـيت تـــأهلـت يف

مرحلة اوىل يف نيسان املاضي.
كمـا تــأهلت شـركــة االتصـاالت

وقـد بلغت كلفـة عمليـة اعادة تـأهيل
الـتيـار الكهـربـائي يف الـسنـوات الـست
االخـرية 8،1 مليـار دوالر لـكن معـظمهـا
ضـاع يف اهلدر والفسـاد وبقيت املـؤسسة
مكبلـة بـالـديـون وعـاجـزة عن اصالح

هيكلياتها.
ويـتـــوقع  قـــدوم اعـــداد كـبـرية مـن
الزائـرين لـتمضيـة فصل الصـيف على
الـرغم من النـزاعات الـيت تهز منـطقة

الشرق االوسط.
وكـان عـدد زوار  لـبنـان جتـاوز يف عـام
2003 للـمـــرة االوىل مـنـــذ ثالثـني عـــامـــا
عـتبــة املـليــون شخـص شـكل العــرب
)باستـثناء السـوريني( منهم 34% يليهم

االوروبيون ب%62.3.
وتـرجع زيـادة احلـركـة الـسيـاحيـة اىل
لـبنـان اىل ارتفـاع سعـر صـرف اليـورو
والصعـوبـات املتـزايـدة اليت يـواجههـا
الـرعايا العـرب يف احلصول علـى تاشرية
دخـول اىل الـواليــات املتحـدة واوروبـا.

لالبتـزاز وينقـذ الكهـرباء(. وقـالت ان
)جمـلس الـوزراء خـضع البتــزاز عتمـة
الكهـرباء ووافق على الـسلف رغم تردي
االوضاع االداريـة واهلدر وعـدم وضوح
خطـة املعاجلـة وكانـه يكرر االسطـوانة

ذاتها يف حزيران من العام املاضي(.
اما صحيفـة )الديار( فقـد عنونت )اقر
ما كـان متوقعـا لتفادي الـتعتيم خالل

الصيف(.
واشــــارت اىل ان االســتعــــداد ملــــوسـم
االصطياف بـتجنب تقنني قـاس للتيار
الكهربائي )غري كاف(. وكتبت )يفرتض
الغــوص اكثــر اىل لب املــشكلــة ودرس
االسباب احلقيقية لعدم التوصل اىل وضع
سلـيم لـقطـاع اسـتـــنــزف ثلث الــدين

العام(.
يــشـــار اىل ان ازمـــة تقـنـني الـتـيـــار
الكهربائي تتكـرر منذ سنوات خصوصا
يف بـداية فصل الـصيف على الـرغم من
اعـادة تــأهيل قـطــاع الكهـربــاء بعـد

احلرب اللبنانية )1990-1975(.

تعتيم(.
وعــزت الـصـحف اللـبنـــانيــة اجــراء
احلكومـة هذا، اىل سعـيها النقـاذ موسم

اصطياف يبدو واعدا يف لبنان.
واشـــارت صحـيفـــة )الـــسفـري( اىل ان
احلكومة اتـبعت جمددا )احلل التقليدي
ووقعت حتت رمحـة املؤسسة لـتوفري ما
حتتـاجه من امـوال ملنع حلـول العتـمة

على البالد خالل الصيف(.
واشـارت صـحيفــة )النهـار( اىل )تهـيب
واضح يف جملـس الــوزراء من هـاجـس
التعـتيم واالنعكـاسات الـسلبيـة الكبرية
الزمـة الكهربـاء على موسـم االصطياف
ممـا حـتم اللجـوء جمـددا اىل معـاجلـات
مؤقتة غالبا ما تشابهت واستعيدت عند

كل جتدد لالزمة(.
ووصفت اسلـوب معـاجلـة االزمـة بـانه
)اني وفوري( رغم اعرتافهـا بانه يشكل

)املخرج الوحيد لتقطيع االزمة(.
وكـتـبـت صحـيفـــة )اللــواء( يف صــدر
صفحتهـا االوىل )جملس الـوزراء خيضع

نـشـرت مـؤسـســة مرييل لـينـش–
كـامـبجمـيين تقـريـرهـا الـسنـوي
اجلـديد حـول األغنـياء يف الـعامل، إذ
بّينت اإلحـصائيات أن عـدد األغنياء
اإليـطــالـيني قــد وصل إىل 188 ألف،
وميلك كل واحد منـهم مليون دوالر
أي 820 ألف يـورو علـى األقل، وهـذه
الثـروة موّزعـة بني أرصـدة بنكـية
وعقـارات خمتلـفة.وكـشف التقـرير
كذلك أن قائمة األثرياء يف إيطاليا قد
شهـدت ارتفـاعــا بنـسبـة 13.25% إذ
انضـم إىل )النـادي الــذهيب( 22 ألف
مليــونريا جـديـدا، وتقــّدر الثـروة
اإلمجاليـة ألغنياء إيطـاليا 415 مليار
دوالر أي 343 مليار يـورو، وقد زادت
على مـا كانت علـيه عام 2002 مببلغ
معــتــرب يـــصـل إىل 72 ملــيــــــار
دوالر.ويرى بعض اخلرباء يف الشؤون
االقتصـادية واملـصرفـية أن ارتـفاع
عـدد األثـريــاء اإليطـالـيني يـرجع
أسـاســا إىل العفـو الـضــرييب الـذي
أصدرته حكومة برلسكوني من أجل
إعادة أمـوال اإليطـاليني املـودعة يف

اخلارج.  

22 ألف مليونري
إيطالي جديد

طرابلس- 
اعلنت شركـة اخلطوط اجلوية
الليبيـة ان ليبيا رصـدت مليار
دوالر لـتحـــديـث االسـطـــول

اجلوي للشركة.
وقال مـدير اخلـطوط اجلـوية
الليبيـة حسني دينـون لوكـالة
فــرانـس بــرس ان الـشــركــة
تعتزم اقتناء 22 طائرة جديدة
مـن خمتلف االحجـام واملـديـات
ذات احلـمــولــة مـن 41 اىل 350

مسافرا.
واوضح دينون انه نـاقش مبدأ
شـراء هــذه الطـائـرات وقـطع
الـغيــار وتــدريب الـطيــارين
اللـيبـيني مع مـسـاعـد وزيـر

ليبـيا رصـدت مليـار دوالر 
لتحـديـث اسـطوهلـا اجلــوي

مرتبط بها.
واعلـن وزيـــر اخلـــارجـيـــة
االمـريكي كــولن بـاول الـشهـر
املـاضي ان وجـود ليـبيـا علـى
الالئحــة الــســـوداء للـبلــدان
املتهمـة بعدم التعـاون التام مع
اجلهـود االمـريكيــة ملكــافحـة
االرهـاب، قيـد الـدرس، ملمحـا

اىل امكان سحبها قريبا.
يشـار اىل ان ليبـيا الـيت قطعت
الـواليــات املتحــدة عالقــاتهـا
الدبـلومـاسيـة معهـا قبـل حنو
ربع قـرن، بــاتت منـذ كـانـون
االول منوذجا تطرحه واشنطن
لالقتـداء به علـى صعيـد نزع

االسلحة.

)مشـكال من طائرات االيرباص
لـلمــدى املتـوسـط والبـويـنغ

للمدى الطويل(.
وكان الش اعلن يف طـرابلس يف
الثالث من حزيران اجلاري عن
استئناف تصدير النفط اللييب
اىل الـواليـات املتحـدة واشـار اىل
مبــاحثــات مع ليـبيـا لـشـراء

طائرات بوينغ.
وقـد بدأت واشنطن منذ مطلع
الـسنـة تـطبـيع العالقـات مع
ليـبيــا ورفعـت عقــوبــاتهــا
االقـتصاديـة عنها، واقـرت بأن
ليبيـا اختذت تـدابري لـلتخلص
من اسـلحتهـا للـدمــار الشـامل
والـتـخلـي عـن اي بـــرنــــامج

التجــارة االمريكـي وليـام الش
خالل زيـارته اىل لـيبيــا مطلع

الشهر اجلاري.
واشــار املـســؤول اللـييب اىل ان
الـشـركـة اجــرت اتصـاالت مع
الشـركات العـمالقة يف صنـاعة
الـطـائــرات بيـنهـا ايـربـاص
االوروبيـة وبـوينـغ االمريكيـة
وشــركــات اخــرى كـنــديــة

وبرازيلية.
واضاف )حنن نركز على تكلفة
الـتشـغيل وصيـانـة الطـائـرات
ونـوعـيتهـا ولــدينــا خيـارات

كثرية(.
وتوقع دينون ان يكون اسطول
الـشـركــة الليـبيـة مـستـقبال

الــــدوحـــــة - اعلــن جملـــس
الـتخــطيـط القـطـــري اليــوم
اخلمـيس ان عـدد سكـان دولـة
قـطر الغـنية بـالغاز الـطبيعي،
بلغ 724 الفـا و883 نــســمـة يف

آذار 2004.
واوضح جملــس التخـطيـط يف
احصاءات نـشرت يف الدوحة ان

عدد سكان 
قطر 724 الف

نسمة

االصليني الذين كـانوا يقدرون
حتى اآلن بنحو 150 الف شخص
مـن اصـل 650 الفـــا، حبــسـب

احصاءات غري رمسية.
ويـشكل االجــانب االغلـبيـة يف
قـطــر ويف الــدول اخلـليـجيــة
االخـرى حيث يـاتون حبـثا عن
عمل او للقيام باعمال جتارية.

عدد السكان ازداد بنسبة %42.3
مـنــذ 1997 حـيـث كــان عــدد

السكان 525 الف نسمة.
واشــــار اىل ان عــــدد سـكــــان
الـعاصمة الـدوحة كان 338 الف
نسمة يف آذار املاضي، مقابل 264

الفا عام 1997.
ومل حيدد اجمللس عـدد السكان


