
11 BUSINESSيف احلدث االقتصادي

قـــد يقف اخلـيــال الــروائـي
عــاجـــزًا عن جتــسيــد واقع
احلرمان واملـعاناة الـذي عاشه
شعبنا على مدى عقود طويلة
يف وطـن زاخــــر بــــاملــــوارد
والثـروات اليت حتـدثت عنهـا
شهـرزاد بال ملل حتـى طلـوع
الفجـر يف )الـف ليلــة وليلـة(
وســط الرتف )الــشهــريــاري(
لتـنقــذ رأسهــا ... وكــان هلــا

ذلك!.
وبــدال مـن  ان يـتـمـتع هــذا
الـشعب العـريق بـالكنـوز اليت
صـورتهـا شهـرزاد مبـشـاهـد
بهيـة، فقـد فـاتـتنـا  احـداث
اللـيلة الثـانية بـعد االلف اليت
نفـرتض انهــا اقـتـطعـت مـن
امللحـمة عنـدما غـزا االربعون
حـرامي بغداد لـيسرقـوا منها
ليـس كنـوز الـذهب والـزمـرد
واللؤلـؤ واملرجـان فحسب، بل
ذلك الرتاث الفـين.. والثقـافـة
ذات الثــراء الــذي ال يــوصف
والعلوم املـزدهرة... والـتاريخ
احلافل، وانتهى االمـر بالسطو
حـتى علـى ابتـسامـة االطفال
الربيئـة، واحلنـاء الذي تعـطر
به املــرأة جـــدائل شعــرهــا،
واحليـاة اهلـانئـة بـشيـوخهـا
وشبـابهـا، وحـاشـى ان  تـورط
شهرزاد نفسهـا يف احلديث عن
مثل هـذه املـأسـاة يف مـدينـة
احبتهـا، وصورت اهلهـا باروع
الــصفحـــات وامجل معــانـي

ودالالت االستحقاق.
هكــذا اذن مل تـنــشــأ ازمــة
الـسكن، ان مل نقل كـارثته، يف

مـن جتــــربــــة القــــادمـني
بــالقـاطـرة! يف وزارة حتـمل
الفتة االسكان كذبًا وتضلياًل،
فـهي مـن حيـث امكــانــاتهــا
املادية وقدراتهـا التقنية غري
معنية حتـى بعقود العمارات

السكنية اليت مل تر النور!
واملــوقف ذاته يـنطـبق علـى
دور اجلـمعيــات التعــاونيـة
االسكانيـة واملصرف العقاري،
وشـركة عقـارية مسـاهمة مل
تـركـز جهـودهـا علــى سكن
الناس، وامنا املتـاجرة بأموال
املـسـاهـمني يف مـشــاريع هي
اقـرب للـمضـاربـة وحتـقيق
االرباح والرقص على معدالت
التـضخم اجلـامح الـذي كـان
يـغين له الكـثريون يف حفالت
ذات موائـد عامـرة ومشـاهد

مبهرة!.
هكـذا ورثنـا ازمـة الـسكن، ال
بل كارثته، عن نظام القصور
الفـخمــة املــشيــدة بـكنــوز
منهـوبـة... فمـاذا عسـانـا ان

نفعل؟
ال نـريـد العـودة اىل احـاديث
شهرزاد للملك السعيد، برغم
انهـا روت بعـض احلرمـانات،
ولـكن الفــراد مــا انفكــوا ان
غـادروا خـانــة الفقــر بعـد
حصـوهلم، بـاسلـوب احلبكـة
الـروائية الـدرامية اخليـالية،
علـى جزء من كـنوز بالدهم،
ولـيــس لـــشعـب مـــا زالـت
غالبيته تعيش املأساة يف بالد
االزمــات، وسنعـود لإلجـابـة
عـن السؤال التـارخيي املركب:

ماالعمل... ومن أين نبدأ؟

وآالمهم، بــرغم ان املـشــاريع
اليت مل تنفـذ ال يزيـد امجالي
وحداتها السكنية على الثالثة
عــشـــر آلفـــا، وهـي لـيــسـت
خمــصــصـــة بـكل تـــأكـيـــد
للــمحـــرومــني واملعـــدمـني
والـفقـــــراء وذوي الــــــدخل
احملدود، وامنـا تؤول يف نهـاية
املطاف للـمسؤولني املـتنفذين
وكـــوادر )احلـــزب القـــائـــد(

وامليسورين!
أمـا الـدائـرة املـختـصــة اليت
استحـدثوها بعـد اربعة عقود

االزمة الكارثية، وجلوئهم بعد
اليت واللـتيــا لتـوقـيع عقـود
تقتـضيهـا الـسيـاسـة، ولـيس
خــدمـــة النـــاس، وحتكـمهــا
الـرشـاوى والعمـوالت، ولـيس
القاعـدة السليـمة للتعـاقد مع
شركـات عربيـة واجنبـية لن
تتحـرك قيد أمنلـة يف عمليات
التنفيذ السباب ال ندري ما هي
ســـوى القـصـــور واالهـمـــال
ومـواصلة الوقوف على هامش
االزمـة، واسـتمـرار الـتضـليل
والتلـذذ مبعـانـاة املـواطـنني

الـشرب الـشحيحـة، ان مل تكن
املـقطوعـة، واجملاري الغـائبة،
والكهرباء املربجمة على اساس
االنقطاع 24 سـاعة يف اليوم...
وينـدرج الـوضع اىل جــوانب

واحتياجات احلياة كافة...
وعندمـا مل خيجل املسـؤولون
املعنيـون وخـرباء النظـام من
تضلـيل الناس مبـؤشرات غري
دقـيقــة ان مل تـكن كــاذبــة،
بـتقديرهم حلـاجة العراق اىل
مليـون وحـدة سكـنيـة بعـد
نصف قرن مـن تراكم عوامل

فراغ وسط ركام بالد منهوبة
ومستـباحـة من قبل النـظام
املـبــــاد، بقـيـــادتـه وازالمه
ومــرتــزقـته الـــذين جــاءوا
بقــاطـــرة ال أدري من؟ لـكي
حيــولـــوا حيــاة شعـبنــا اىل
جحـيم، ويـدفعـوا بـالفقـراء
وذوي الـــدخل احملـــدود مـن
ابـنائه للعيش بـالعراء او على
حــافـــاته يف بـيــوت الـطـني
والصفـائح والـسقـوف اآليلـة
للسقـوط واجلدران املـتآكـلة،
والـرطـوبـة العـاليـة، وميـاه
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اعلـنت شركـة )شل( الربيطـانية
اهلـولنديـة العمالقة للـنفط  انها
ستــدفع تعــويضـا بقـيمـة 1.06
مـليــون جـنيـه اسرتلـيين )1.58
ملـيون يـورو( لرئـيسهـا السـابق
فـيل واتــس الــذي ارغـم علــى

االستقالة يف اذار املاضي.
وقـد ارغم واتـس رئيـس جملس
املـديريـن على تقـديم استقـالته
بـسـبب فـضـيحـــة املبــالغــة يف
تقــديــرات خمــزون الــوقــود يف

الشركة.
وكانت الشركة العمالقة اغضبت

شركة )شل( تدفع اكثر من مليون جنيه
اسرتليين تعويضا لرئيسها السابق

املـستثمـرين بـاعالنها يف الـتاسع
من كـانـون الثـاني بـانهـا اعـادت
تـصنيف مخـس احتيـاطيهـا من
الـنفـط والغـاز، اي 3.9 مـليـارات
برميل، من مـؤكد اىل غري مؤكد،
ممـا ادى اىل اخنفاض قيـمة اسهم
الــشـــركـــة وانــطالق دعـــوات

باستقالة رئيس جملس ادارتها.
وميثل هـذا املـبلغ الــراتب الـذي
كــان سيـتلقـاه واتـس يف حــــال
بقـائه يف مـنصـبه حتــى انتهـاء
فـرتة واليـتــــه، اي يف كـــانـــون

الثاني 2005.

ذكرت وكـالة االنباء الـسعودية
ان وزيــر املـــاليــة الــسعــودي
إبــراهـيم بـن عبــد العــزيــز
العـسـاف اصـدر قـرارا يقـضي
بـاعتمـاد القواعـد التنظيـمية
لربنامج كفـالة متويـل املنشآت

الصغرية واملتوسطة.
واوضح املـــصـــــدر ان هـــــذا
الربنــامج )يهــدف اىل اصــدار
كفـاالت مالـية لـصاحل اجلـهات
املمـولـة للـمنـشـآت الـصغرية
واملتــوسطـة يف املـملكـة وذلك
لغـــرض تـــشجـيع الـبـنـــوك
التـجاريـة احملليـة وغريهـا من
مؤسسات التمويل األخرى على
تقديم التمـويل الالزم للقطاع
اخلــاص إلقــامــة املـنــشــآت
الصـغرية واملتـوسطـة ملـختلف
النـشاطـات ملا هلـا من إسهـامات
كـبـرية ومـبـــاشـــرة يف منـــو

السعودية تعتمد برناجما لتشجيع
املشاريع الصغرية واملتوسطة

االقتصاد الوطين(.
وذكــرت الــوكــالــة ان القــرار
)أنــاط بــصنــدوق الـتنـميــة
الصناعـية السعـودي إدارة هذا
الربنـامج بواسطـة جهاز إداري
مستقل يرتبط مباشرة مبدير
عـام الصـندوق(، مـوضحة )ان
رأس مال الـربنامج يـبلغ مئيت
مليـون ريال )53 مليون دوالر(
ساهمت فيه الـدولة بنسة %05
والـبنــوك التجـاريــة احملليـة

بالنسبة املتبقية(.
واعتمــدت السعـوديــة الغنيـة
بالنفط، خطة طموحة تقضي
بـاجراء اصالحـات اقتصـادية
لــــدعــم القــطــــاع اخلــــاص
ومساهمته يف تنـمية االقتصاد
الوطين وفتح قطاعات حيوية
امـــام االستـثمــارات احملـليــة

واالجنبية.

تــشري دراســة ملنـظمـة الـصحـة
العـامليـة، مت نشـرهـا يف الـدوريـة
العلمية   النشت  ، بأن واحدة من
كل ثالث حــاالت وفــاة لقـّصــر
القـارة األوروبية هلا صلة بظاهرة
التلـوث. وقـالت الـدراسـة إن 100
ألـف قاصـر، ترتاوح أعـمارهـم ما
بني أقل من عـام واحد إىل تـسعة
عـشـر، ميـوتـون سنـويـًا بـسـبب
التلـوث وحـوادث املـرور. وتـشري
الـدراسة إىل وجود  مخسة عوامل
مـسـببــة لـلمــوت هي: الـتلــوث
اهلـوائـي يف كل األوســاط مغلقـة
كانت أم مفتوحة، والتلوث املائي،
وجـزيئـات الـرصـاص، وأدخنـة

منظمة الصحة العاملية: ثلث حاالت موت القّصر
األوروبيني ُترجع للتلوث 

استعمـال احلطب كوقـود منزلي
ال تـزال مـنتـشــرة يف بعض دول
شـرق أوروبـا. وأكـدت الـدراسـة
علـى أن حـوادث حـركـة املـرور
ترتبع علـى هرم مـسببـات املوت
وحتصد سنويًا ما يناهز اخلمسة
وسـبعني ألفـًا مـن قّصـر القـارة

األوروبية.        
اجلدير بـالذكر أن هـذه الدراسة
مشلـت ال52 دولــــة أوروبـيــــة
الـواقعـة حتـت مظلـة منـظمـة
الصحـة العـامليـة، وقـد أعـدتهـا
جامعـة   أوديين   ومعهد   بورلو
غارفلـو   مبديـنة   تـريسيت   يف

مشال شرق إيطاليا. 

الكـربــون النـاجتــة عن إحـراق
احلطـب واليت يـتم اسـتنـشـاقهـا
داخل جـــدران املـنـــازل، وأخـريًا
احلوادث املنزلية. وتقول الدراسة
إن 34 يف املــائــة مـن كل وفـيــات
الـقّصـر يف القــارة األوروبيـة هلـا
صلــة وثـيقــة بـتلـك العـــوامل
اخلمسة مشـرية اىل أن ثالثة عشر
ألفا من األطفال )ترتاوح أعمارهم
بـني 5 إىل 6 سـنــوات( ميــوتــون
ضحـية للـتلوث اهلـوائي، وعـشرة
آالف من نظائرهم ميوتون بسبب
أدخنــة الكـربــون النـاجتــة عن
إحــراق احلــطب داخـل املنــازل.
وتــشري الـدراسـة إىل أن ظـاهـرة

أكدت السيدة /ليوال دي باالثيو/ نائبة
رئيـس املفوضيـة األوربية أن اتفـاقية
الشراكـة بني سوريـة واالحتاد األوربي
ستـوقع يف القريب العاجل، الفتة إىل أن
االحتــاد سيـطـرح قــريبــًا اقرتاح كل

املواضيع العالقة.
وقالت /بـاالثيو/ يف مـؤمتر صحفي يف
ختام زيـارتها لـسورية أن اسـرتاتيجية
االحتـاد تقـوم علـى حتقـيق منـطقـة
جتـارة حـرة متـوسـطيـة العـام 2010،
مـؤكـدة التـزام االحتـاد بـتحقيق هـذه
االسرتاتـيجيـة وبــالتــالي اتفــاقيـة
الـشراكـة مع سوريـة ستكـون واقعة يف

القريب العاجل.
وأكـدت /باالثيو/ أنــــــه ستـتم فــــــي

نائبة رئيس املفوضية األوربية
اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوربي وسورية ستوقع قريبًا

األوربي وأهمـية تطـويرهـا وتعزيـزها
من خالل اتفـاقية الـشراكـة السـورية
األوربيــة مبــا يــوسع آفــاق الـتعــاون
املشرتك يف املـيادين املختلـفة ويسهم يف
دعـم عمـليــة الـتنـميــة الــوطـنيــة
الشـاملة.يـذكر أن مـباحثـات الشـراكة
السوريـة األوربية تـوقفت نهايـة العام
املــاضـي نتـيجــة إصــرار بعـض دول
االحتـاد األوربي )بـريطـانيـا وهولـندا
وأملانـيا( علـى إدراج بنـد يتعلق بـنزع
أسلحة الدمار الشامل من سورية، األمر
الذي اعتربه السوريون تدخاًل يف شأنهم
الــداخلي، خـاصــــــة وأن اتفــاقيـات
أوربيـة مشـابهـة ال تتضـمن مثـل هذا

البند.

/26/ و/27/ مـن الــــشهــــر اجلــــاري يف
بروكـسل مناقشـة أول مخس خطوات
ملمـوسـة يف هــذا الصـدد مع اجلهـات
املعنـية.وأشارت /بـاالثيو/ إىل إمكـانية
مسـاهمـة االحتاد األوروبـي جزئـيًا يف
إكمـال شـبكــة اخلطـوط احلـديـديـة
السـورية وربطهـا مع الشبكـة األوربية
ضـمن مـشــروع شبكـة الـنقل األوربي
املتــوســطي ، وأكــدت علــى ضــرورة
التعاون بني االحتـاد األوروبي وسورية

يف هذا اجملال.
كمـا التقت /بـاالثيـو/ رئيـس الوزراء
الـسوري /حممـد ناجـي العطري/ ودار
احلـديـث خالل اللقـاء حـول عالقـات
الـتعــاون بني سـوريـة ودول االحتـاد

توقع صنـدوق النقد الـدولي يف ختام مهمـة يف موسكو
ان يـبلغ النـاتج الــداخلي اخلـام يف روسيـا 7.25% هـذه
السنة، اي النسبة ذاتها يف العام املاضي. واضاف صندوق
النقد الـدولي يف تقريره ان الـنمو يف روسيا قـد يتباطأ
بـشـكل طفـيف يف عـــام 2005 ليــصل اىل 5،6%.واوضح
التـقريـر ان )املهمـة تعتقـد ان النـاتج الـداخلـي اخلام
سيــزداد بنــسبــة 7.25% يف 2004، كمــا يف عــام 2002،
وسيتبـاطأ هذا النـمو يف 2005 ليبلغ 5،6% بـسبب اسعار
النفط املـتدنية قليال(.وتوقعات صندوق النقد الدولي
هـذه للعام 2004 اعلـى من تلك اليت طـرحتها الـسلطات
الـروسيـة الشهـر املاضـي )زائدا 6،6%(، ومـن تلك اليت
تـوقعهـا الـصنـدوق نفـسه يف نيـسـان )زائـدا 6%(.ويف
الفـصل االول من هـذه الـسنـة، ارتفع النـاتج الـداخلي
اخلـام يف روسيا بنـسبة 4.7% مـقارنة بـالفصل نفسه يف

2003، كما اعلنت االسبوع املاضي جلنة الدولة لالحصاءات.

صندوق النقد الدولي يتوقع
لروسيا منوًا يبلغ 7.25% هذه السنة

وكالة آكي اإليطالية
أكـدت رابطـة الـصنـاعـيني علـى
ضـــــــرورة العـــمل مبــنــــــاورة
تــصحـيحـيـــة ملعـــاجلـــة وضع
احلسـابـات العـامـة يف البالد، وإال
ارتفعت النـسبة بني الـدين العام،
والـنـــاتج القـــومـي إىل 3.5% مـــا

يتخطى معايري ماسرتخيت.
ورأت الـرابطة أن مستـوى إيطاليا
االقـتصـادي ال يضـاهي مـستـوى
البلدان األوروبية األخرى. وأكدت
أنه )نظرًا الرتفـاع مستوى الدين
الـعام، تشكل أزمة تتـناول قدرتنا
علـى مـوازنـة احلسـابـات العـامـة
على املـديني املتـوسط والـطويل،
مع ما يستـتبع ذلك من ارتفاع يف
فـائـدة الــدين، خـطـرًا يـتهـدد

اإلنفاق العام والنمو(.
غـري أن رابطة الصنـاعيني أعلنت
أيـضــًا عن مــؤشــرات انـتعــاش،
فتـشري الـتوقـعات إىل منـو النـاتج

رابطة الصناعيني تدعو إىل مناورة
تصحيحية يف إيطاليا

القـــومي اإلمجـــالي هــذا العــام
بنسبة %1.3.

وأكد مـركز دراسـة الصنـاعيني
على هذا االنتعاش مؤكدًا أنه على
االقتصاد )أن يتعزز بإيقاع حيتاج
منـا إىل متـابعــة(. غري أن ذلك ال
يـعين )إقالع الـنمــو، ال بل جيعل
النـشــاط اإلنتــاجي يـطري علـى
مــسـتـــوى مــنخفـض، ومـرتدد،
وسـيكـــون دائم الـتعــرض إىل أن

حيط بشكل عنيف(.
وذكـر املـركـز بـأنه من األهـميـة
مبكـان أن )يتعـزز اإلنتعـاش عرب
منـو، وحتـسن يف أداء الـقطـاعـات

الصناعية(.
وأعربت رابطة الصناعيني كذلك
عن قلقهـا إزاء التـضخم فهـو )لن
يرتاجـع عن مــستــوى 2%، وقــد
حلـض مــركــز الــدراســـــــــــات
وصـول التضخم يف العــام 2004 إىل
2.2% يرتاجع بعـــــدهـا ليـســـتقـر

عــــند نسبة 2% يف الـعام 2005.

تـوقعـت منـظمـة الـسيـاحـة
العــامليــة )حتــسنــا قــويــا( يف
الـسياحـة الدوليـة يف 2004 بعد
سنــة متيــزت يف 2003 برتاجع
تـارخيـي بنـسبـة 2،1% يف عـدد
السـياح يف العـامل، حبسـب ارقام

نهائية.
واكــدت منـظمـة الــسيـاحـة
العـامليـة يف تقيـيمهـا الـشهـري
الذي نشر يف مدريد ويستند اىل
معطيـات تعود اىل االشهر االوىل
يف عـام 2004، ان )السياحة تقلع
من جديـد(، مؤكـدة االجتاه اىل
)االنتعـاش الذي سجل يف نهـاية

.)2003
واكدت املـنظمة الـيت تتخذ من
مدريد مقـرا هلا ارقامها االولية
الـيت نشـرت يف كـانـون الثـاني
وجاء فيهـا ان السياحـة العاملية
سجلت يف 2003 تـراجعا ال سابق
له بلغت نسـبته 2،1% باملقـارنة

منظمة السياحة العاملية تتوقع )حتسنا
قويا( يف السياحة الدولية يف 2004

مع الـسنـة الفـائتـة. وبلـغ عدد
الـسيـاح يف كل احنـاء العـامل 694

مليونا.
ونـسبت هـذه النتيجـة السـيئة
اىل احلرب على العـراق وانتشار
وبــاء االلتهـاب الـرئـوي احلـاد
)ســـارس( وتــــراجع الـنـمـــو

االقتصادي العاملي.
وتـابع التقـريـر )مع حل ابـرز
مشـاكل التوتـر اجليو-سيـاسية
يف الـعامل ورغـم استمـرار القلق
يف العـــامل امجع الــذي اكـــدته
االعتـداءات االرهابية االخرية(،
تـعتـرب منــظمــة الــسيــاحــة
العـامليـة ان )الثقـة بالـسيـاحة

عادت(.
واشـــارت املنــظمــة اىل ان )كل
املناطق، ال سـيما آسيـا واحمليط
اهلـادىء، اظهـرت حتـسنـا قـويـا
بعد الصعوبات اليت مرت بها(.

أقر صندوق املسـاعدات الفنية
الـتـــابع لـبــنك االسـتـثـمـــار
االوروبـي يف بـــروكــسل مـنح
سوريـة مساعـدة فنية رئـيسة
للبدء بتـنفيذ الربنامج اخلاص
بــــدعــم القــطــــاع اخلــــاص

والشركات الصغرية.
ويأتي هـذا الربنامج بـالتعاون
مع وزارة املـــالـيـــة والـبــنك
املـركزي يف سـورية علـى مدى
ثـالث ســنـــــــوات يف إطـــــــار
املـساعدات الفنيـة اليت يقدمها
البـنك لـسـوريــة منــذ العـام
املاضي وتبلغ قيمتها اإلمجالية

/40/ مليون يورو.
ويف بيـان له أشار الـصندوق إىل
أنه سيقــّدم مسـاعــدات فنيـة
لدول املنـطقة حتى نـهاية عام
2006 بقـيمــة إمجـــاليــة تـبلغ 105

ماليني يورو.

مساعدة فنية من بنك
االستثمار األوربي 

لسورية

اعلن مـديــر منـظمــة التجـارة
العـــاملـيـــة )ســـوبـــاتــشـــاي
بـانيتشـباكدي( انـه ما زال يأمل
يف التوصل اىل اتفاق الشهر املقبل
حـــول استـئنــاف املفــاوضــات
التجاريـة املتعددة االطراف رغم
اخلالفـات العـالقـة.وكـان املـديـر
العـــام للـمـنـظـمـــة يـتحـــدث
للـصحـافـيني بعــد ان التقـى يف
نيـودهلي وزيـر التـجارة اهلـندي

مـدير مـنظمـة التجـارة يأمل يف الـتوصل اىل اتفـاق حول
اسـتـئـنـــــاف املفـــــاوضـــــات الــتجـــــاريـــــة

اعلـنـت وزارة اخلــــارجـيــــة
الفـرنـسيـة ان وزيـر االتصـاالت
والـنقل والـتخـطيـط الكــوييت
امحـد العبـداهلل الصـباح سـيزور
فــرنـســـا رمسيـــا بني 28 اىل 30

حزيران.
وقـالت مسـاعدة املتحـدث باسم

تقـارب )وجهـات الـنظـر(. لقـد
قـــدمت آراء خمـتلفــة وحتــاول
التـحلي مبـرونـة وهــذا يعـطي
امال(. ويف ايلول فشلت احملادثات
حـول حتـريـر االقـتصـاد خالل
االجتماع الوزاري يف )كانكون( يف
املكسيك. وحـدد مندوبـو الدول
االعـضاء يف منظمة التجارة مهلة
حتـى نهايـة متوز لالتفـاق على

حتريك املفاوضات.

كمـال نات الذي تعترب بالده احد
ابـرز الشـركـاء ضـمن جممـوعـة
بلـدان نــاميـة تـطــالب الـدول
الغـنيـة بــالغـاء مـسـاعــداتهـا
الزراعية.وقـال املسؤول ردا على
سؤال ملعـرفة مـا اذا كان مـوعد
متوز احملـدد الطالق املفـاوضات
سيتم احرتامـه، ان )البوادر اليت
نتلقـاها تشري اىل ان مجيع الدول
مل تتـوصل بعـد اىل اتفـاق حول

وزير النقل الكوييت يزور فرنسا
كمـا سـيتـوجه امحــد العبـداهلل
الـصبـاح اىل تـولــوز حيث يـزور
مـصانـع )ايربـاص( للطـائرات،
مـذكـرة بـان اخلطـوط اجلـويـة
الـكــــويـتـيــــة الـيت جتــــري
خصخـصتهـا يـضم أسطـوهلـا 17

طائرة إيرباص.

وزارة اخلـارجيـة سيـسيـل بوزو
دي بـورغـو ان الـوزيـر الكـوييت
سـيجــري حمــادثــات مع وزيــر
االقتصاد واملال نيكوال ساركوزي
تـتعلق مبـســاهمـة فـرنـسـا يف
مشـاريع البنـى التحتيـة الكربى

يف بالده.

من وحي ما روته )شهرزاد(


