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متابعة /سها الشيخلي

ولنـستعـرض االزمـة من الـواقع
انتقلنا الى مزارع يف الضلوعية
إذ حـ ــدثـنـ ــا املهـنـ ــدس الـ ــزراعـي
مـازن مكـي عن معـانـاة اصحـاب
بساتني النخيل بقوله:
هناك عوامل تتعلق باجلوانبالفـنـي ــة واخل ــدم ــات ال ــزراعـي ــة
حيـث ان للتـربـة دورهـا الـواضح
يف انخفـاض االنتـاجيـة خـاصـة
يف مـنــطقـتــي الفـ ــرات االوســط
وشــط الع ــرب حـيــث انخفـضـت
خـصـوبـة االرض جــراء امللـوحـة
العـاليـة وقلـة مشـاريع الـبزل يف
ه ــاتـني املـنــطقـتــني الن اشج ــار
النـخيل حتتـاج الـى االرض ذات
الصــرف اجليـد وقلـة امللـوحـة..
واغـلب بـســاتني الـنخـيل تعــاني
االهمـال الشـديـد وقلـة العنـايـة
الالزم ـ ــة اب ـت ـ ــداء مــن خ ـ ــدم ـ ــة
االرض والـت ـسـمـيـ ــد ومك ــافح ــة
االدغـال واحلـشـرات واالمـراض
والعـن ــاي ــة ب ــالــنخل ــة ذاته ــا مـن
ت ــركـيـب وتـلقـيح وجـنـي وحـت ــى
جـ ـمـع احملـ ــص ـ ـ ــول وتـ ـ ــس ـ ـ ــويـقـه
وحـ ــمـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـتـه مـ ــن االصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة
بـاحلشـرات التي ميكـن ان يكون
سـبــبهـ ــا قل ــة االيـ ــدي العـ ــامل ــة
وع ـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدام امل ـكـ ـن ــن ـ ـ ـ ــة
باملستوى املطلوب.
ونسأل:
*هــل ه ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك حــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول او
معاجلات؟
ال يـ ــوجـ ــد أم ـ ــر بعـي ـ ــد احلل..ولكـن يـتــطلـب جه ــودا ومـب ــالغ
كـ ـب ــيـ ـ ـ ــرة ال مي ـك ــن حـلـهـ ـ ـ ــا حـال
جذريا بـالوضع احلـالي املتمثل

-1مـ ـشـ ــروع تـ ــأهـيـل مخـتـبـ ــرات
الـزراعــة النـسـيجيــة والهنـدسـة
الوراثية.
-2مـ ــشـ ـ ــروع لـ ـ ــزراعـ ـ ــة فـ ــسـ ـ ــائل
الــنخــيل املـ ـسـتـ ــوردة واملـنــتجـ ــة
بالزراعة النسيجية.
-3م ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع اخـالف الـ ـنـخـ ـيـل
القائم حاليا لدى املزارعني.
-4مـ ـ ــشـ ـ ـ ــروع تـ ـ ـ ــأهـ ـيـل مـ ـ ـ ــواقـع
النخيل املنقولة الى الهيئة.
-5م ـ ــشـ ـ ــروع اعــمـ ـ ــار ب ـ ــسـ ـ ــاتــني
النخيل املتضررة.
-6م ـ ـش ـ ــروع تــنف ـي ـ ــذ عــمل ـي ـ ــات
اخلدمة الشجار النخيل.
-7مشروع انـشاء مشـاتل فسائل
الـنخـيل بــالـتعــاون مـع منـظمــة
الزراعة واالغذية (F.A.O).
-8مـ ـش ــروع الـ( )DAIالنـ ـش ــاء
امهـ ـ ــات ومـ ــش ـ ـ ــاتل ال ــنخ ــيل يف
العراق.
-9مـ ــشـ ـ ــروع تع ـب ـئ ـ ــة وت ـ ــوظــيف
التمور يف احلقل.

بتــوزيع املـســؤوليــات بني جهـات
ع ــدي ــدة مـتف ــرق ــة ال ت ــربــطه ــا
عالقة اداريـة او تنظيمـية ما لم
ت ـسـن ــد مهـم ــة جـمـيع ان ـشـط ــة
الـب ـس ــاتـني اخل ــاص ــة ب ــالـنخـيل
بجهــاز مختـص يتـولـى عـمليـة
التخـطيـط والتـنفيـذ واملتـابعـة
ابـتــداء مـن تـطــويــر الـب ـســاتـني
القـ ـ ــدميـ ـ ــة ومـحالت ال ـتـلق ــيح
واملك ــافحــة واجلـنـي والـت ـس ــويق
الــداخلـي والتــصنـيع والـتعـبئــة
واخل ـ ـ ــزن .واع ـ ـ ــادة ال ـنـ ــظ ـ ـ ــر يف
سـياسـة تسعيـر التـمور بـاعتـماد
عوامل عدة.

اجراءات الوزارة

املـ ـ ـ ــدى االقـ ـت ـ ــصـ ـ ـ ــادي الـ ـتـق ــت
الــدكتـور فـرعــون احمـد حــسني
امل ــديـ ــر الع ــام لـلهـيـئـ ــة الع ــام ــة
لـل ـ ـنـخ ـ ـيـل يف وزارة الـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ــة
لـتـ ـسـ ــأله عـن اجـ ــراءات الـ ــوزارة
فأجاب:
اســتحـ ــدثــت الهـيـئـ ــة العـ ــامـ ــةللنـخيل مبــوجب االمـر االداري
املـ ــرقــم  275يف  2005/2/1بعـ ــد
ان حتــولت نـشـاطــات البـرنــامج
الـوطني لتكـثير وحتـسني زراعة
الــنخــيل الــيهـ ــا ..وكـ ــذلـك دمج
مـركز الـربيع للبحـوث الزراعـية
والـغ ـ ـ ــذائ ــي ـ ـ ــة ال ــت ـ ـ ــابـع ل ـ ـ ــوزارة
الـ ـص ـن ـ ــاعـ ـ ــة بج ـم ـيـع مالكـ ـ ــاته
لتأخـذ هذه الهيـئة الفنيـة على
عاتقها تطوير زراعة النخيل يف
مختلف مناطق القطر املالئمة
لــزراعته وبــاستخــدام التقـانـات
احلــديثـة ..وحتـسـني البـســاتني
الق ــائـمـ ــة واالرتق ــاء مب ـسـت ــوى

توفير فرص عمل

اخلــدم ــات املقــدمــة مبــا يــؤمـن
زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة االن ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــاج وحتـ ـ ـ ـ ـس ـ ــني
النوعية ..كما تعمل على تكثير
فـ ـ ــسـ ـ ـ ــائـل الـ ـنـخـ ـيـل م ــن خـالل
مخـتـب ـ ــرات الهـيـئـ ــة (الـ ــزراعـ ــة
الـنسيجية) ومشـاتلها وممارسة
فحــص امل ـط ـ ــابق ـ ــة لالص ـن ـ ــاف

املنـتجــة بــالــزراع ــة النــسيـجيــة
وحت ـسـني الـن ــوعـي ــة بـت ــوظــيف
تقنية الهندسة الوراثية.
أما على مـستوى تطـوير وسائل
جـني الـتمــور فقــد عـملـت علــى
ايجاد منافـذ تسويـقها وتسهيل
امل ــت ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــرة بـه ـ ـ ـ ــا وتـ ـ ـ ـشـجـ ـيـع

موظفو املصارف احلكومية ال يبتسمون
بغداد/محمد شريف ابو ميسم
يف لقـ ــاء مع رئـيــس راب ـط ــة امل ـص ــارف
الع ـ ــراقـي ـ ــة ،ذك ـ ــر فــيه لـن ـ ــا ان زب ـ ــائـن
املصارف عمـوما يحتاجـون ملن يبتسم
بـوجــوههم ويـسمعهـم كلمـات تنـم عن
الـت ـ ــرحـيـب واالحـت ـ ــرام ويـ ــس ّهـل لهـم
م ـ ـط ـ ـ ــال ـي ـبـهــم ،الن امل ـ ـص ـ ـ ــارف ت ـب ـيـع
االحالم -علـى حد قـول السيـد رئيس
الـرابطة -ورمبـا يجد بعـض من زبائن
املصارف االهلية هذه االيام ،شيئ ًا من
هـذا الذي يقـوله السيـد رئيس رابـطة
املـصــارف العــراقيــة ،بيـد ان االمـر قـد
يـك ـ ــون مخـتـلفـ ــا يف عـمـ ــوم امل ـصـ ــارف
احلك ــومـي ــة ،وم ــا زال بعـض م ــوظفـي
هـ ــذه امل ـص ـ ــاريف م ـصـ ــابـني بـعقـ ــدة-
الف ــوقيــة  -الـتي ورثــوه ــا من مــراحل
العسكـرة السابقة لـلمجتمع العراقي،
وم ــا زال الكـثـيــر مـن زبــائـن املـصــارف
احلكومية ال يشعرون بالترحاب اثناء
م ــراجع ــاتهـم ه ــذه املـص ــارف ،فـبعـض
الـوجـوه وان كـانت وجـوهـا جـميلـة ،اال
انها مـا زالت مصمـمة على لـبس قناع
مـكفهــر ومـتجهـم مع الــزبــائـن ،وكــأن
ال ــزب ــون ج ــاء لـيــطلـب مـن ــة مــن ذلك
امل ـ ـ ـ ــوظـف ،ام ـ ـ ـ ــا بـع ـ ــض ادارات ه ـ ـ ـ ــذه
املصـارف احلكــوميــة فهي االخـرى مـا
زالــت غ ـي ـ ـ ــر مـع ـن ـي ـ ـ ــة بـ ـ ـشــيء اس ـمـه
االهـتمــام بــالــزب ــائن ،اذ ان االســالـيب

هي ذاتهــا التـي تنـم عن الالأبــاليـة ملـا
يتعرض له مراجعـو هذه املصارف من
صعـوبـات جـراء االســاليب الـروتـينيـة
وم ــا يتــرتـب علـيهــا ،فـيكـفي ان نــذ ّكــر
بـط ــوابـي ــر املـتق ــاع ــديـن اثـن ــاء ت ــوزيع
رواتــبهـم ،وكــيف يـنـت ـظـم كـب ــار ال ـسـن
هؤالء حتـت اشعة الـشمس ،وهـم امام
بـاب املصـرف ...وجتـربـة تـوزيع املبـالغ
الـتعــويـضـي ــة للـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة،
أفــرزت هي االخــرى مــوقفــا سلـبيــا يف
تعــامل هـذه املـصــارف مع مـراجـعيهـا،
فـأغلب الذيـن شاركوا يف الـوقوف أمام
ابـواب هـذه املصـارف احلكـوميـة ،ممن
لـم يجــربــوا الــوصــول الـيه ــا من قـبل،
عـ ــادوا الـ ــى مـنـ ــازلهـم وهــم يحــملـ ــون
صورة سـيئة املـالمح عن هذه الـذكرى،
وحـتـ ــى الـ ــزبـ ــائـن الـ ــدائـمـيـ ــون لهـ ــذه
املصـاريـف ،ممن ال يهبـون (العطـايـات
واالكـ ــرامـيـ ــات) ال يـلقـ ــون مـ ــا يـلقـ ــاه
اقرانهم (الكـرماء) من تـعامل لطيف،
وت ــرح ــاب وي ـس ــر –ه ــذا م ــا ق ــاله لـن ــا
املــواطـن جمـيل عــاشــور الــذي اضــاف
قائال:
لق ــد اخبــرتـني احــدى املــوظفــات انمـنتـسـبي املـصـرف الــذي اتعــامل معه
يسـمونني (اليـابس) بينمـا قال احلاج
اب ــو ش ــاك ــر (مـتق ــاع ــد) ..ان اكـث ــر م ــا

يزعجنـي هو الوقـوف بطابـور املصرف
عـن ــدم ــا يحـني م ــوع ــد تــسلـم ال ــراتـب
الــتقـ ــاعـ ــدي وكـم امتـنـ ــى ان اذهـب يف
مــوعــد تــسلـم الــراتـب واجــد امل ــوظف
الـذي يــسلمـني الــراتب وقـد ارتـسـمت
عل ــى وجـهه ابـت ـس ــام ــة وي ــرد حتـيـتـي
بأحسن منها..
أمـ ــا ابـ ــو سالم وهـ ــو مــتقـ ــاعـ ــد اي ـضـ ــا
فقال:
 أن ال ـشـمــس ع ــادة مـ ــا تك ــون بـ ــوجهاملـصــرف ونحـن نقف يف طــابــورنــا وال
اعـتقد ان وضع مـظلة للـواقفني شيء
مكلف.
ويف هذا اخلـصوص حـاولنـا استطالع
بع ــض مــن آراء م ـ ـ ــوظفــي املـ ـصـ ـ ــارف
احلك ــوميــة فق ــال لنــا احــد مـنتـسـبي
املصرف الزراعي فرع بغداد:
بعــض الـ ــزبـ ــائــن يفـ ـس ـ ــرون الل ــطفوالـكالم اجلـمــيل مـعهــم ،انك حت ــاول
االسـتج ــداء منـهم ،وهــذا مــا ميـنعـني
ان اك ـ ــون م ـب ـ ــالغ ـ ــا يف ل ــطفــي مـعهــم،
بينما قالت أم محمد وهي موظفة يف
احـ ــد فـ ــروع م ـصـ ــرف الـ ــرافـ ــديـن ،ان
التعـامل اللـطيف مع الـزبائـن مسـألة
شخ ـصـيـ ــة فلـي ــس املــطلـ ــوب مـنـي ان
ابتــسم بـوجـه كل من يــأتي الــى داخل
الفــرع ..ام ــا التــرحــاب بــالــزبــائـن من
اجل كـسـبهـم فهــذا االمــر ال يعـنيـني،
النـني لـسـت يف محل جتــاري واحــاول
ك ـ ـســب ال ـ ــزب ـ ــائــن مــن اجل ت ـصـ ـ ــريف
بضاعتي.
بـيـنـمـ ــا قـ ــال امل ـ ــوظف امل ـصـ ــريف (أبـ ــو
رامـي) :ان هنــالك مفــاهيـم مغلــوطــة
لــدى الــزبــائـن فمــا زال الكـثي ــر منـهم
يخـشـون املــوظف احلكـومـي ويتـمنـون
رضـاه ،النهم اعتـادوا على ان ال قـانون
يحمـيهم لــذلك فـهم يخـشـون غـضب
امل ــوظف ،وهـن ــا (امل ــوظف دائـم ــا عل ــى
حق) وليـس (الـزبـون دومـا علـى حق)
كمـا يقـال ..والـكثيـر من املـوظفني مـا
زالـ ــوا مــتلـبـ ـسـني يف داخـل شخ ـصـيـ ــة
رجل الـسلـطــة ومتجــاهلني ان الـعمل
املـ ـصـ ـ ــريف يق ـتـ ـضــي ات ـب ـ ــاع اس ـ ــال ـيــب
الكيـاسـة (االتـكيت) وسـؤالي هـو متـى
س ـيـك ـ ــون املـ ـ ــوظف املـ ـص ـ ــريف م ـ ــدرك ـ ــا
لـضــرورة التعــامل اللـطـيف مع زبــائن
مصـرفه ،اخـشـى ان يحــدث ذلك بعـد
فــوات االوان حيـنهــا سـنجــد املـصــارف
االهلـي ــة وقـ ــد سحـبـت الـبـ ـس ــاط مـن
حتت اقدام املصارف احلكومية.

الـصنـاعــات التمـويليـة القـائمـة
عل ــيه ـ ــا واس ـت ـث ـم ـ ــار مـك ـ ــون ـ ــات
الـ ـنـخـ ـيـل لـ ـتـحـقـ ـيـق عـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــد
مجـ ـ ــزيـ ـ ــة ..كــم ـ ـ ــا تع ـمـل علـ ـ ــى
الـتعـاون مـع املنـظمـات واملـراكـز
العــربيـة والــدوليـة ذات العالقـة

بـت ـط ـ ــوي ـ ــر وزراع ـ ــة الــنخــيل يف
العراق.
ونسأل:
م ــا م ـش ــاريع وخـطــط الهـيـئ ــةاملستقبلية؟
-لدينا عدة مشاريع منها:

وي ـ ـ ــواصل الـ ـ ــدكــتـ ـ ــور فـ ـ ــرعـ ـ ــون
حــديـثه حـيث يــؤكــد ان الكـثيــر
مــن سـك ـ ــان الع ـ ــراق ميــته ـن ـ ــون
زراعـ ـ ــة ال ــنخ ــيل اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى
اصحـ ـ ــاب احلـ ـ ــرف الـ ـ ــزراعــيـ ـ ــة
اخلـاصة بـالنخيـل كالـصواعـيد
اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الــصنــاع ــات التـي تقــوم اســاس ـاً
علـى انتـاج الـتمـر التـي تتـطلب
الكـثـي ــر مـن االي ــدي الع ــامل ــة.
وهناك جزء كبير من احلرفيني
ال ـ ـ ــذيــن يـع ـتــم ـ ـ ــدون يف كـ ـ ـســب
قــوتهـم عل ــى االعم ــال اليــدويــة

الجـ ـ ــزاء ال ــنخ ــيل كـ ـصــنـ ـ ــاعـ ـ ــة
االث ــاث مـن اجل ــري ــد وصـن ــاع ــة
الـسـالل واحلصـران .لـذا قــامت
الهـيـئـ ــة بـ ــالـت ـ ــوسع يف انـ ـشـ ــاء
بـ ــسـ ـ ــات ــني االمهـ ـ ــات ومـ ــش ـ ـ ــاتل
الفسائل الذي بدأ يف عام 2004
ويـسـتمــر لغـايـة  2011وتـسـتمـر
ادامة املشروع لغاية 2021.
ومـن اجل ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان ه ــذا
املـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــروع قـ ـ ـ ـ ــد اجنـ ـ ـ ـ ــز يف 13
محــافظـة وبـواقع ( )26مـحطـة
او وحـدة نخيـل مبسـاحـة تقـرب
مـن  3337دومنـ ـ ـاً ويهـ ــدف هـ ــذا
امل ـش ــروع ال ــى ت ــوفـي ــر اكـث ــر مـن
 15000ف ــرص ــة عـمـل يف مج ــال
الـ ـنـخـ ـيـل م ـ ـ ـ ــوزع ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى 13
محافظة.
أمــا مــدة الـتنـفيــذ فـهي سـنتــان
م ــن تـ ـ ـ ــاريـخ احلـ ــصـ ـ ـ ــول عـلـ ـ ـ ــى
الـتمــويل املـقتــرح مـن منــظمــة
( )F.A.Oالـذي حدد يف بـداية
الــشه ــر ال ـس ــابع مـن ع ــام 2005
لغاية نهاية الشهر السادس من
عام 2007.
*هل هـنــاك مـنـظـمــات عــاملـيــة
تــدعـم م ـشــاريـعكـم هــذه ...ومــا
كلف املشاريع؟
سـعت الهـيئـة العـامــة للنـخيلال ــى محــاول ــة ايجــاد الـتـم ــويل
الالزم لـ ـ ــدعــم مـ ــشـ ـ ــاريـعهـ ـ ــا يف
تطـوير وحتـسني قطـاع النخيل
يف الع ـ ـ ــراق فقـ ـ ــد قـ ـ ــامــت وزارة
الــزراعــة بتــوقـيع ( )4عقــود مع
م ـ ــش ـ ـ ــروع ( )D.A.Iوبـكـلـف ـ ـ ــة
كلــيـ ـ ـ ــة مق ـ ـ ــداره ـ ـ ــا 3.507.515
دوالراً.

املنتدى االقتصادي الرتكي  -العريب يفتتح يف إسطنبول
اسطنبول /ا ف ب
بـ ـ ـ ــدأت أعـ ـمـ ـ ـ ــال املـ ـنـ ـتـ ـ ـ ــدى
االقـتصـادي التـركي العـربي
مب ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ــة نحـ ـ ــو  700مــن
رج ـ ـ ــال األع ـم ـ ـ ــال األت ـ ـ ــراك
والعـرب يف إسطنبـول بهدف
تعـزيــز التعـاون االقـتصـادي
بني اجلانبني.
ويـشـارك يف املـنتــدى األمني
الـعـ ـ ـ ــام جلـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدول
الع ـ ــرب ـي ـ ــة ع ـم ـ ــرو م ـ ــوس ـ ــى
ورئـي ــس ال ـ ــوزراء اللـبـنـ ــانـي
ف ـ ــؤاد الـ ـسـنـي ـ ــورة ون ـظـي ـ ــره
التـركي رجـب طيب أردوغـان
ون ــائـب رئـيــس وزراء الع ــراق
برهام صالح.
ويناقش املـنتدى يف جلساته

الـتي تستمر يـومني ،العديد
مـن القـضــايــا مـنهــا تــأثـيــر
انـضـمــام تــركـيــا املـسـتقـبلـي
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى االحت ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ــي
وكــيفـي ــة ت ــأثـي ــر ذلـك عل ــى
حجـم جتـ ــارتهـ ــا مع الـ ــدول
العربية وأوروبا.
وقال أروغـان يف االفتتاح إنه
كل ـمـ ـ ــا زادت ال ــتجـ ـ ــارة ازداد
االزدهار والسالم يف العالم.
وتـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــركـ ـي ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى
اســتق ـط ـ ــاب االسـتـثـم ـ ــارات
الع ــربـي ــة وخ ــاص ــة مـن دول
اخلـلـ ـيـج يف ظـل انـ ـتـع ـ ـ ـ ــاش
اقتصادي كبير من األزمتني
امل ـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـت ــني ع ـ ـ ـ ــام ــي 1999
و2001.

 17م ـلـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دوالر ح ـجـ ـ ــم
الـتجــارة الـتــركـي ــة العــربـيــة
عام 2005

اليمن يدرس إقامة مرشوع جديد للغاز املسال
صنعاء /رويترز
قـال وزير النفـط اليمني خـالد
مـحف ـ ــوظ بح ـ ــاح إن تقـيـيـمـ ــا
إلجمالـي موارد الغـاز يف البالد
قــد يقــود إلــى تــوسعــة مـشــروع
قــائـم للغــاز الـطـبـيعـي امل ـســال
بـتكلفـة  3.7مليـار دوالر تقـوده
شـركة توتال الفرنسية أو إقامة
مشروع جديد.
وقـ ــال بحـ ــاح إن تقـيـيـم مـ ــوارد
الـبالد سـي ـسـتغــرق عــامــا آخــر
وإن القـ ـ ــرار بـ ـ ـشـ ـ ــأن إضـ ـ ــافـ ـ ــة
خطوط إنـتاج أو إقامـة مشروع
جديد سيتخذ يف ذلك احلني.
وق ــال بح ــاح إن م ـش ــروع الغ ــاز

الـطبـيعي املـسـال الـيمـني وهـو
أح ــد امل ـش ــروع ــات الـتـي تع ــول
علـيهــا تــوتــال يف منــو أربــاحهــا
سـيـب ــدأ العـمـل بحل ــول نهــايــة
عـ ـ ــام  2008بخـ ـط ــني لإلن ـت ـ ــاج
وب ـط ــاق ــة إنـت ــاجـي ــة تـبـلغ 6.7
مليون طن متري سنويا.
وك ـ ــان ال ـي ـمــن بـ ـ ــدأ يف أيل ـ ــول
املـ ـ ـ ــاض ــي الـعـ ـمـل يف تـ ـنـفـ ـيـ ـ ـ ــذ
املـ ــرحل ــة األول ــى مـن مـ ـش ــروع
ت ـ ـ ـسـ ـيـ ـيـل وت ـ ـص ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـغ ـ ـ ــاز
الـطـبـيعــي املكـت ـشـف بكـمـي ــات
كـبـي ـ ــرة يف مح ـ ــاف ـظ ـ ــة شـب ـ ــوة
شـرقي البـالد ،بكلفة تـبلغ نحو
 3.7مليار دوالر.

وقـال مـسـؤولـون بــوزارة النـفط
اليمنية إنه من املتوقع أن تبلغ
عـ ــائـ ــدات املـ ـش ـ ــروع  17ملـيـ ــار
دوالر علـ ـ ــى مـ ـ ــدى  20عـ ـ ــامـ ـ ــا
فــضال عـن تــوفـيــر امل ـشــروع ملــا
يــزي ــد عن عـشــرة آالف فــرصــة
عـمل .ويتـولـى تـنفيـذ املـشـروع
جتـمـع تقـ ــوده شـ ــركـ ــة تـ ــوتـ ــال
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة بـنـ ـسـبـ ــة .%42.5
وامل ـ ـس ـت ـث ـم ـ ــرون اآلخ ـ ــرون هــم
شـركة الغاز الـيمنية احلـكومية
بـن ـسـب ــة  %23.5وش ــركـت ــان مـن
ك ـ ــوري ـ ــا اجل ـن ـ ــوب ـي ـ ــة ب ـن ـ ـس ـب ـ ــة
إجـم ــالـي ــة  %16وش ــرك ــة هـنـت
األميركية بنسبة .%18

ارتفاع سعر الدوالر وانخفاض الذهب
بروكسل /الوكاالت

استقـر سعـر اليـورو قرب أدنـى مسـتويـاته يف شـهر
أمـام الـدوالر بعـد يـوم واحـد من انخفـاضه وسط
إشـارات علـى أن الـبنك املـركـزي األوروبي سـيتخـذ
موقفا معتدال يف رفع أسعار الفائدة هذا العام.
ورفع املــركــزي األوروبـي سعــر الفــائــدة مبقــدار 25
نقـطــة أســاس إلــى  2.75يــوم اخلـميــس مخــالفــا
تــوقعــات الـبعـض بــأن ي ــرفع الفــائــدة مبقــدار 50
نقـطــة أســاس وب ــدا أنه اسـتـبعــد فــرصــة تــس ــريع
إيقاع رفع الفائدة يف املستقبل.
وأدت ارتفــاعــات الــدوالر أمــام الـيــورو الــى صعــود
العملـة األميركية كـذلك إلى أعلى مسـتوياتها يف
ستـة أشهر أمـام الني وأعلى مـستوى يف شهـر أمام

اجلنيه اإلستـرليني لكن احملللني قالوا إن بيانات
التجـارة األميـركيـة املنـتظـرة قـد حتـد من ارتفـاع
الــدوالر.ووصل سع ــر الي ــورو يف لنــدن إلــى 1.267
دوالر .كمــا ظل سعـر صــرف اجلنـيه االستــرليـني
قــرب أدنــى مــستــويــاتـه منــذ شهــر مقــابل الــدوالر
حتــت وط ـ ــأة تـ ـ ــوقع ـ ــات بــبقـ ـ ــاء أسعـ ـ ــار الف ـ ــائ ـ ــدة
الـبــريـطــانـي ــة دون تغـيـيــر حـت ــى نهــاي ــة العــام يف
الــوقـت الــذي ت ـشـيــر فـيه الـت ــوقعــات إل ــى ارتفــاع
الفـائـدة األميـركيـة.وتـشيـر البيـانــات االقتصـاديـة
إلـى أن أسعـار الفـائـدة علــى اجلنـيه اإلستــرليـني
ستـظل ثــابتــة علـى  %4.5هــذا العــام.ووصل سعـر
االسـتــرلـيـنــى يف لـنــدن إلــى  1.844دوالر .بـيـنـمــا
وصل سعر الدوالر إلى  113.85ين ياباني.

واس ـت ـث ـمـ ـ ــرت شـ ـ ــركـ ـ ــة دبــي
ال ــدولـي ــة لـلعق ــارات -كـب ــرى
الـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـعقـ ـ ــاريـ ـ ــة يف

اإلمــارات العــربيــة املتحـدة-
ع ــام  2005خمـســة مـليــارات
دوالر مبـشاريع يف إسطنبول
الـتي يـبلغ عــدد سكــانهـا 12
مليون نسمة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـجـل ـ ـ ـ ــس
الـعـالق ـ ـ ــات االق ـت ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
اخل ــارجيــة رونــا يــرك ــالي إن
حجــم الــتج ـ ــارة ال ـت ـ ــرك ـي ـ ــة
العـربيـة بـلغ  17مليـار دوالر
عام 2005.
وأوضح أن مـشـاريـع الطـاقـة
وقـيـمــتهـ ــا  230ملـيـ ــار دوالر
واملق ــرر تنـفيــذهــا يف ت ــركيــا
خالل الـ ـ ـس ـن ـ ـ ــوات العـ ـ ـشـ ـ ــر
املق ــبلـ ـ ــة س ــتخـلق فـ ـ ــرصـ ـ ــا
جديدة للعالم العربي.

محاس تطالب إرسائيل باإلفراج
عن األموال الفلسطينية
رام اهلل  /ا ف ب
بـع ـ ــث وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـفلـ ـس ـطـيـنـي عـمـ ــر عـبـ ــد
الـرازق بـرسـالـة إلـى نـظيـره
اإلس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ــي أف ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــام
ه ـ ــرش ـ ــون يـ ـط ـ ــالــب ف ــيه ـ ــا
إســرائيـل بتحـويل عـائـدات
الضرائب التي تقدر مبئات
مـالي ــني ال ـ ـ ـ ــدوالرات إل ـ ـ ـ ــى
ال ــسل ـط ــة الـفل ـس ـطـيـنـي ــة،
والـتـي جـم ــدته ــا إس ــرائـيل
منـذ فوز حـركة حـماس يف االنـتخابـات التـشريعـية يف كـانون
الثاني املاضي.
واتهمت الـرسالة إسرائيل بـالتصرف غير القـانوني وحتديدا
بخالف م ــا ح ــددته ب ــروت ــوك ــوالت ب ــاريــس ب ـشـ ــأن العالق ــات
االقتصـادية يف نـيسـان  ،1994التي تـشكل جـزءا من اتفـاقات
أوسلو.
وذكــرت صحيفـة جيـروزالـيم بـوست أن الـرسـالـة كتـبت علـى
ورق رسـمـي لل ــسلـطـ ــة الفل ـسـطـيـنـيـ ــة ووجهـت رسـمـي ــا إل ــى
هـرشـون يف وزارته يف القـدس .وجـاء يف الـرسـالـة أن الـسلطـة
الفلـسطـينيـة بحـاجـة إلـى األمـوال لـدفع رواتب حـوالي 160
ألف م ـ ــوظف لـم تـتـمـكـن مــن دفع رواتــبهـم مـنـ ــذ أن جـمـ ــد
املانحون مساعداتهم للسلطة الفلسطينية إثر فوز حماس.
وأش ــارت الــصحــيف ــة إل ــى أن وزارة امل ــالـي ــة اإلس ــرائــيلـي ــة ال
تـتعــاطــى مع الــرســالــة علــى أنهــا تـشـكل تغـييــرا رسـميــا يف
م ــوقف حـم ــاس وأن ال نـي ــة ل ــديه ــا ب ــال ــرد عل ــى ال ــرس ــال ــة.
وأض ـ ــافــت ال ــصحــيف ـ ــة أن ال ـ ــوزارة ال ت ـت ـ ــوقـع أي تغ ـي ـي ـ ــر يف
ال ـسـيــاس ــة ميكـن أن يــؤدي إلــى اسـتـئـنــاف حت ــويل عــائــدات
الضرائب.

