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يف احلدث االقتصادي

الثورة اليت أرادوا إهدارها
مل يكـن خيار الثـورة حبد ذاته يف
العـــراق سهالً ،فقــد أطلق أحــد
سـيــــاسـيـي الـنــظــــام امللـكـي
املخضـرمني قـولتـه الشهرية (دار
الــسيـد مـأمـونـة) ولـكن ريـاح
الـتغـيـري عــصفـت بـــالــسـيـــد
ونظـامه ..وعادت الـدار مأمـونة
للـعراقيـني أصحابهـا الشـرعيني،
دون أن يتـصــور أحــد بــأن مــا
ستواجـهه الثورة سـيتخذ مـسارًا
متمـيزًا لـيس يف جممل تـطورات
الــوطـن العــربـي فحــسـب ،بل
املنطـقة بكاملـها ،وبالتـالي يتبوأ
مـوقعـ ًا مهمـ ًا يف الـسرتاتـيجيـات
االستعـماريـة وصراعـات الكـبار
حتى يومنا هذا.
هكــذا كــان العــراق وسـيكــون،
وعلينـا أن نتقبـل هذه احلقـيقة
الرهـان ونتعـامل معهـا مبسـتوى
رفـيع مـن احلـيـطـــة واحلـــذر،
مستفيـدين من التجربـة الفنية
لثورة الرابع عشر من متوز ،1958
اليت حنـتفـل اليــوم بــذكــراهــا
اجمليــدة الـســادســة واألربـعني.
والثـورة اليت تفجرت وسط ذروة
من الـتآمـر االستعمـاري شهـدها
الـــوطـن العـــربـي واملـنــطقـــة،
استمـدت قـدرتهـا الفـائقـة علـى
الـظفــر من واقع نـضج وتــراكم
عوامل انطالقها وطـنياً ،وضمان
االستفـادة الـقصــوى من إجـواء
ومـناخات املد التحرري الذي كان
سـائدًا عـلى الـصعيـدين العـربي
واإلقلـيمي ،فكـانت متثل بـالفعل
الــرد اإلجيــابـي املبــاشــر علــى
املخطـطات الـراميـة إىل استـمرار
تقـييــد العــراق ،والعـديــد من

الـــدول يف املنـطقــة ،بــاألحالف
العدوانـية ومواصلة اهليمنة على
مــوارده وثـــرواته الــوطـنـيــة
والتحكم بـقراره السيـاسي ،وهلذا
مل يكن من بـاب املصادفة أن يعاد
تـشكيـل وسائل وأسـاليب وأدوات
مواجهة الثورة داخلي ًا وخارجياً،
وحماولـة تعبئة جهـود وإمكانات
مجيع القـوى املعـاديـة لعـرقلـة
إجناز أهدافهـا وبراجمها السياسية
واالقـتصـاديـة واالجـتمــاعيـة،
وتعـمـيق اهلـــوة بـيـنهـــا وبـني
اجلمــاهري الـشعـبيـة صــاحبـة
املـصلحــة احلقـيقيــة يف الثـورة

وبـالتالي تأمـني الظروف املالئمة
لوأدها ،وهذا بـالذات ما كان ميثل
جـوهـر املمـارسـات اليت سـلكتهـا
فصائل الـردة بالتنسيق والتناغم
مع الــــدول االســتعـمــــاريــــة
ومرتكزاتها يف املنطقة.
وبــــرغـم هــــذا الــــواقـع امللـيء
بـالتنـاقضـات والتعقيـدات ،فقد
استـطاعت الثـورة أن حتقق كثريًا
من خيـاراتها الـصعبة ،خـاصة يف
وقت مبـكر بعد االنطالقة ،حيث
سجلت جـانب الـتحدي اخلـارجي
املباشـر :السيـاسي عرب االنـسحاب
من حلف املعاهدة املركزية (حلف

سورية تعتزم إحداث شركة نقل جوي
بالتعاون مع القطاع اخلاص
أعلن وزير النقل الـسوري /مكرم
عـبيـد /عن عـزم سـوريـة شـراء
عدد مـن طائـرات النـقل املدنـية
احلديثـة خمتلفة الـسعة ألغراض
الـنقل الــوطين واإلقلـيمـي ،كمـا
أوضح أن الــوزارة تنـوي إحـداث
مؤسسـة نقل جوي مـشرتكة بني
القطاعني العام واخلاص.
ومل حيـدد الوزيـر عدد الطـائرات
الـيت تعتـزم سـوريـة شـراءهـا وال
الشركـات اليت ستتفق مـعها ،على
الـرغـم من تــرجيـح مصـادر يف
الوزارة أن يتم التعاقد مع شركات
روسية لشراء هذه الطائرات.
كمـا أشـار الـوزيـر إىل دخـول ست
طــائــرات جــديــدة لألسـطــول
الـسوري قريـب ًا كانت قـد تعاقدت

سـابق ًا علـى شرائهـا ضمن خـطة
تقضـي بتطوير مـؤسسة الطريان
الـســوريــة .خــاصــة أن دراســة
اقـتصادية أجرتهـا املؤسسة بيّنت
ضـــرورة قيــامهــا بــاسـتبــدال
الطـائـرات بـأسـرع وقت ألسبـاب
اقتصادية وجتارية وفنية.
وكــانت وزارة الـنقل الـســوريــة
أجنـزت دراسـة مـشـروع إقـامـة
شـركـة (الـتكــسي اجلــوي) اليت
تتضمن تـأسيس شـركة مـشرتكة
بـني القـطـاعـني العـام واخلـاص
لتشغـيلها فـى املطـارات السـورية
للنقل الداخلي واإلقليمي.
وترجّح أوسـاط مطلعـة أن تفوز
شــركــة /رامــاك( /اليت ميـلكهــا
قـريب للـرئيـس السـوري) بعـقد

لتـشـغيل (الـتكــسي اجلــوي) مع
مؤسسـة الطريان السورية ،بعد أن
فـازت بعقد تـأهيل مطـار /املزة/
العــسكــري وحتــويله إىل مــدني
ال هلــذه اخلــدمــة
لـيكــون مــؤه ً
ولـريبط دمـشق بعــواصم بـعض
الـدول اجملــاورة كبـريوت وعمـان
وتركيا.
وكـانت سـوريـة وقّعت مع األردن
ولبنـان قبل أشهر اتفاقـية إلنشاء
(تكـسي جوي) بـينها ،مـا سيتيح
تـسيري رحالت متعـددة بني هذه
العــواصم بـأسعــــــــار رمـزيـة.
ووقع اختيـار السلطـات املعنية يف
ســـــــــوريــة علـى مـطــــــــــــار
املــــزة نــظـــــــــرًا لقــــربه مـن
مـــــــــركز املدينة.

اسرتاليا وتايالند توقعان اتفاقا للتجارة
ابرمت اسرتاليـا وتايالند اتفاقية
جتــاريــة مـن املتــوقع ان تعــزز
االقـتصــاد يف البلـديـن مبليـارات
الدوالرت.
وزار رئـيس الـوزراء التـايالنـدي
(تـاكسني شينـاواترا) وتـسعة من
وزرائه كانبريا لتوقيع االتفاقية.
وتعتـزم اسرتاليـا ابرام اتفـاقيات
ممـــــاثلـــــة مع دول اخــــرى يف

املنطقة.
ويقدر ان االتفاق سـيعزز امجالي
الناتج احمللي بنحو  6.7مليار دوالر
يف اسرتاليا وحنو  32مليار دوالر يف
تايالند على مدى  20عاما.
وتـصــدر تــايالنــد الــسيــارات
والفـاكهــة واخلضـر اىل اسـرتاليـا
وتـستــورد منهـا الـوقـود واملـواد
الكيمياوية.

وقــال رئيـس الـوزراء االسـرتالي
(جـون هـاوارد) إن (تــوقيع هـذا
االتفـاق التجـاري يعتـرب بالنـسبة
لي وللحكومة االسرتالية دليال اخر
علــى قـــدرتنــا واسـتــــعــدادنــا
ورغــــبــــتــــنــــــــــا يف ربــــــط
اقتــــــــــــــصادنا وجمتمعنا بقدر
االمكـــان بـــالـــدول االخـــرى يف
منطقتنا).

تونس:
القطاع الزراعي حيقق تقدم ًا قياسي ًا
حقق قـطاع الـزراعة الـتونـسي،
خالل الـعام املاضي ،قفـزة نوعية
ونتائج طيبـة يف مستوى اإلنتاج،
بسبب الظروف املناخية املالئمة.
وقال املعهـد الوطين لإلحـصاء يف
تــونـس إن صـــادرات املنـتجــات
الـزراعيـة والصـناعـات الغذائـية
تطـورت يف شهـر نـيسـان املـاضي
لتـصل إىل حـدود  87.5يف املـائـة،
مقارنة مع الفرتة نفسها يف السنة
املـاضيـة ،وجتــاوزت  570مليـون
دينـار تونسي إثـر تطور صادرات
زيـت الزيـتون ،الـيت جتاوزت 120
ألف طــن يف الفــرتة املعـنـيــــة.

ويـتوقـع املراقـبون تـسجيل رقم
قياسي هذا املـوسم بتصدير أكثر
مـــن  180ألـف طـــن مـــن زيـــت
الزيتون على األقل.
وبلغت كـمية التمور الـتونسية يف
األسـواق العـامليـة مـا يقـارب 27.5
ألف طن ،بقيمة  72مليون دينار.
وتــطـــورت قـيـمـــة صـــادرات
القوارص بـدورها بنـسبة  25.5يف
املائة ،لتبلغ  20ملـيون دينار ،إثر
تصدير أكثر من  18ألف طن.
ومـن املنـتظـر أن يـسجل مـوسم
احلبـوب إنتاج ًا غري مـسبوق منذ
مخـس سنــوات بنحــو  17مليـون
قنطـار ،على األقل ،وهـو ما يعين

تراجع ًا للـواردات ،وتوازن امليزان
الغـذائي ،ورمبـا حتقـيق االكتفـاء
الـذاتـي يف احلبـوب ،بعـد أن كـان
ال بـسبب حـالة
هـذا امليـزان خمت ً
اجلفاف ،اليت عـاشتها البالد ،منذ
أربع سـنـــوات.وكـــانـت خمــتلف
منـاطق البالد التـونسيـة شهدت
نزول كمـيات كبرية مـن األمطار،
خالل السنـة املاضـية ،خـاصة يف
املنـاطق الشـمالـية ،حـيث تكـثر
زراعــة احلبــوب ومتتــد سهــول
خصبـة صاحلة للزراعة واألشجار
املـثـمــــرة.وتعـتقـــد األوســـاط
احلكـومية أن املـنتجات الـزراعية
هلـذه السنـة ستـساهـم يف حتسني
الـــوضع االقـتـصـــادي.ويعـتـرب
القـطاع الـزراعي حلـقة مهـمة يف
االقـتصــاد التـونـسـي ،من خالل
مـســاهـمتـه بنــسبــة مـهمــة يف
الصـادرات التـونـسيـة ،ودوره يف
تنــشيـط قـطــاع الــصنــاعــات
الغـــذائـيـــة ،وتـــشغـيل الـيـــد
العـــاملــة.وتـنـــوي احلكــومــة
الـتــــونـــسـيــــة زيــــادة حجـم
االستثـمارات الـزراعيـة ،لتـــصل
إىل  940مليــون دينـار يف الـسنـة
احلالية ،مقـابل  862مليون دينار
يف السنة املاضـية ،والتشجيع على
اعـتمــاد التقـنيـات احلــديثـة يف
الـزراعـة ،وحتـسني اجلــودة ،من
أجل تعـزيـز القـدرة التنـافـسيـة
لـلمنتجـات التـونسيـة يف األسواق
العاملية.
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بغـداد سـابقـاً) وأنهت بـالضـروة
مـســـرحيــة االحتــاد اهلـــامشي،
وحتــــركــت علــــى الــصعـيــــد
االقـتـصــادي لـتقـطع ارتـبــاط
العـملـــة الـــوطـنـيـــة بكـتلـــة
االسرتليين.
أما علـى املستـوى الداخلـي ،فقد
أتاحت جما ًال من احلـريات العامة
على حمدوديـتها لتتيح للجماهري
إمكــانيـة انـبثــاق منـظمـاتهـا
العمـاليـة والفالحيـة والنسـوية
والطالبيـة والشـبابـية وغـريها،
فـيمــا دخلـت بقـانــون اإلصالح
الــزراعـي الـــذي ألغــى عـملـيــ ًا

أسعد العاقولي
الــسيـطــرة اإلقـطــاعيــة علــى
األراضـي الـــزراعـيـــة واحلـيـــاة
االجتمـاعية يف الـريف ،وخاضت
الصـراعـات احلـادة مع شـركـات
النـفط األجنبيـة لتجسـد رفضها
القــاطع لطـروحـاتهــا من خالل
إصدار القـانون رقم  80يف احلادي
عشـر من كـانـون األول عـام 1961
الـــــــذي انــتـــــــزع الـعـــــــراق
مبـــــــــــــــــوجـــبه  %99.95مــن
األراضي اليت مل تـستثـمرهـا تلك
الـشـركـات وكــانت داخلـة ضـمن
االمـتيـازات املـمنـوحـة هلـا منـذ
ثالثينيات القرن املاضي.
ويف يوم االنـقالب الدموي األسود،
الثـامن من شبـاط عام  ،1963وقع
قـائد الـثورة عـبد الكـريم قـاسم
قـانـون تـأسـيس شـركـة الـنفط
الـوطـنيــة العــراقيـة لـضمـان
استثمـار األراضي املنـتزعـة اليت
تضـم احتياطيات نفطية ضخمة
مـؤكدة ،وحـقو ًال مكـتشفـة وغري
مـسـتـثـمـــرة ،ولكـن القــادمـني
بـالقـاطـرة األمـريكيـة ،بـشهـادة
شاهـد من أهلهـا ،مل ينفـذوا هذا
القانون استجابة ملشيئة األسياد.
إن ثـورة الـرابع عـشـر من متـوز
اجمليـدة ،تبقى على قصر عمرها،
صفحـة ناصعـة يف تاريـخ العراق
املـعاصـر ،وهي سـتظل خـالدة يف
ذاكرة اجلـماهري الـيت احتضنـتها
منـذ حلـظـة االنـطالق ،بــرغم
األخـــطــــــاء واملــمــــــارســــــات
الـــــــــــــسلـبـيـــة الــيت رافقـت
مــسريتهـا علـى مـدى الـسنـوات
الالحقة.

وسط انتقادات واسعة
الكويت تعد أول قانون لفرض ضرائب على الدخل
ذكـــر مــســـؤولــــون وحمللـــون جمال التعدين.
حـكوميـون وتقاريـر إعالمية أن وقـال احملللـون االقـتصـاديـون أن
جملـس الـــوزراء الكـــوييت أعــد قــانــون الـضـــرائب يـسـتهــدف
مشـروع قـانـون مبـدئي لفـرض الـكيـانــات التجـاريــة أكثــر من
ضـريبة علـى الدخل ألول مرة يف األفــراد .وأشــاروا إىل أن الــدولــة
ستحـصل علـى مــا بني مخـسـة
الكويت.
وقـال مـســؤول يف احلكـومـة إن بـاملئـة من الـشركـات اليت حتقق
جملــس الــوزراء أقــر مــشــروع أربـاحـ ًا تـبلغ  2000دينـار كـوييت
القــانــون وأحــالـه إىل اللجـنــة( 6800دوالر) و 25بــــــاملــئــــــة مــن
االقتصادية باجمللس اليت ستتوىل الشركـات اليت حتقق أرباح ًا تزيد
إحالته إىل إدارة الفتوى والتشريع علـى مليـون دينـار كـوييت (340
لــدراسته وتقـديم تـوصيـاتهـا .مليون دوالر) سنوياً.
واشار إىل أن جملـس األمة الكوييت وذكرت صحيفة القبس الكويتية
سـينــاقـش مـشــروع القــانــون أن غـري املتــزوجني الــذيـن يقل
ويطـرحه لـلتصـويت يف صـورته دخلهم عن  12000ديـنار ()40800
دوالر سـيعفــون من الـضــريبـة
النهائية.
ونشـرت الصحف مـقتطفـات من وكـــذلك أي شخــص متــزوج وال
مـشروع القـانون تـشري إىل أنه لن يعــول يـبلغ دخلـه  14000دينــار
يـســري علــى رواتـب العــامـلني كوييت ( 47600دوالر).
العـاديني لكنه سـيطبق علـى من وأشـــار خـرباء االقـتـصـــاد إىل أن
يــديــرون أنـشـطــة جتــاريــة أو الكويت تفرض ضـرائب مرتفعة
عقاريـة أو استثماريـة أو خدمية حـاليــ ًا تصل إىل  55بـاملئـة علـى
أو أعمـال يـدويـة أو أنــشطـة يف األربــــاح املعلـنـــة للــشـــركـــات

األجنـبية .ولكـن ضريبـة الدخل
اجلــديــدة الـيت ستـطـبق علــى
األجـانب واملواطـنني على الـسواء
ممن يـديرون شـركات سـتضيف
مئـات املاليـني من الـدنــانري إىل
خزانـة الدولـة.وذكرت صحـيفة
(آراب تـاميز) اليت تـصدر بـاللغة
االنكلـيزيـة أن مشـروع القـانون
ينص على خضوع األجانب الذين
يعـملون يف الكـويت لفرتات تـزيد
علـــى  183يـــومـــ ًا يف الــسـنـــة
واحلاصلني علـى تصاريح اإلقامة
ويـشاركـون يف أنشـطة جتـارية أو
صنــاعيــة للـضــريبـة.وكــانت
الكـويت الـيت تسعـى إىل اجتـذاب
االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة قــد
أصـدرت قانون ًا جديدًا لالستثمار
األجنيب املبـاشر يف اآلونة األخرية
ميـنح املــستـثمـــرين األجـــانب
إعفاءات ضـريبية خالل السنوات
العـشر األوىل من ممارسـة النشاط
الـــتجــــــاري.ويـــــــرى بعـــض
االقتـصاديني أن مشـروع القانون
اجلديـد إذا ما أقـر فمن شـأنه أن
يثـين من يفكـرون يف االسـتثمـار
يف الـكويت عن ذلك .وقالوا إن من
املـؤكـد أن جمـلس األمـة الكـوييت
سيعارض مشروع القانون.
وينص مـشروع الـقانـون املقرتح
علــى معــاقبــة املـتهــربـني من
ضـريبة الدخل يف حـالة ضبطهم
بـالسجن ملـدة ال تزيـد على سـنة
وغرامـة تصل إىل مخـسة أمـثال
الضريبة املقـررة عليهم وغرامة
إضــافيــة مقـدارهــا ألف دينـار
كوييت.

ماذا ننتظر بعد عودة األهوار؟
البنك الدولي خيصص  20مليون دوالر إلعمار األهوار
الطيور املهاجرة عادت إىل األهوار
بعــد عــودة املـيــاه ..ضـحكــات
األطفال بـدأ صداها يرن يف األذان
فـرحة بعـودتها إىل الـوطن األم..
عـادت قـافلـة من الـنسـاء يقـدن
قافلة من اجلاموس األسود ليعوم
يف األهـــوار من جــديــد ..بــدأت
احليـاة تدب يف هذه املـنطقة اليت
أراد هلــا صــدام وأعــوانه املــوت
لسنوات طوال بتجفيفها وترحيل
أصحـابهـا عنهـا حبجـة أنهـا تأوي
الضالني واملارقني واخلارجني عن
القـانـون واهلـاربني من اخلـدمـة
العسكرية..
واليـوم بعد أن بـدأت امليـاه تعود
تــدرجييـ ًا إىل جمــاريهـا وعـودة
النــاس إىل حيـاتهـا الـطبـيعيـة
خصـص البنـك الدولـي عشـرين
ملـيــون دوالر إلعـمــار األهــوار
والــــــريف ،وقـــــال عــن هـــــذا
التخصيص الدكتور عبد اللطيف
مجـال رشيد وزيـر املوارد املـائية
أن  2.5ملـيـــون مـن هـــذا املــبلغ
خمـصـص لـتـطــويــر الـبـنــى
االرتكازيـة وتطوير كل ما يتعلق
بـاألهـوار أمـا املـتبـقي فـسـوف
خيـصص ملـشــاريع إروائيـة يـتم
اختيـارهـا علـى وفق احلـاجـة يف
احملــافظـات األخــرى (ميـسـان،
املثنى ،والسليـمانية) هنا نتوقف

سناء النقاش

لـننـاقـش األبعـاد االقـتصـاديـة
لعـودة األهـوار ومــدى الفـائـدة
املــتحـققــــة مـن جــــراء هــــذا
الـتخـصـيـص املــالـي يقــول د.
األسـتــاذ عـبــد عـبــد اجلـبــار
(دكتوراه باالقتصاد):
هنـاك دراسـات واسعـة وشـاملـة
هلـذا املوضـوع ال ميكن أن نصـبها
هنـا بـالكــامل ولكـننــا ميكن أن
نـوجـز الفـائـدة املـتحققـة .إنهـا
بـدايــة خللق حيـاة اجـتمـاعيـة
طبـيعيـة كمـا كـانـت يف سنـوات
القــرن املــاضـي حـيـث تعـيـش
جممـوعـة واسعـة مـن النـاس يف

توتال تعلق أنشطتها يف جمال إنتاج
النفط والغاز يف نيجرييا

هذه البيئة الطبيعية متتهن صيد
األمســاك والـطـيــور ويــربــون
اجلاموس ..منـذ ان كانت األهوار
من أحـد أكرب معـامل الطبـيعة يف
اجلنـوب ..فـفيهــا يتلـطف اجلـو
وفيها سياحة ولو أنها غري واسعة
وأحيان ًا بدائيـة ،ولكنها تدر على
أهل األهوار أموا ًال طائلة.
 إذن ما املطلوب؟املـطلــوب حتقـيق العــديـــد من
املــنجـــــزات ..رفع املـــسـتــــوى
االجـتـمـــاعـي واالقـتــصـــادي
للمنطقـة واستثمـار األموال اليت
مت رصدها من قبل البنك الدولي

الصني تعتزم إبرام اتفاقية للتجارة احلرة
مع دول اخلليج العربية
وقعت الـصني اتفـاقيـة للتعـاون
التجـاري واالقتصـادي مع جملس
الــتعــــاون اخللــيجـي ،وبــــدأت
حمـادثــات بشـأن إبـرام اتفـاقيـة
للتجـارة احلرة مع سعيهـا لضمان
مصـادر النفط وتوسـيع عالقاتها
التجارية.
وقالـت صحيفة (تشاينا ديلي) ان
االتفــاقيــة بني الـصني وجملـس
الـتعـــاون اخللـيجـي ســتخفـض
الـرسوم الكمركيـة وتبسط تدفق
السلع واالستثمارات.
وقد فـاق الطلب علـى الطـاقة يف
الـصني املعـروض منهـا ،ممـا ادى

علق فرع شركة توتال الفرنسية،
الف برتوليوم(-نيجرييا) ،عمليات
انتـاج النفط والغـاز يف هذا الـبلد
اثـــر مــشـكالت تـتـعلق بـــادارة
املـــوظفـني ،كـمـــا صـــرح احـــد
املــديـــرين الـتنـفيـــذيني هلــذه
الشركة لوكالة فرانس برس.
وقـال اميـانـويل شيـاكـانـا املـديـر
التنفيـذي لشؤون التنمية ومقره
يف بـورت هـاركـورت (جنـوب) ان
الشركـة (اضطرت لـوقف االنتاج
السبـاب امنـية ونـأمل استئـناف
العمليات الحقا الننا نتفاوض مع
موظفينا).
واوضح ان (املفــاوضــات جتــري

حـاليـا مع وزيــر العمل يف بـورت
هاركورت) عـاصمة واليـة ريفرز
حيث تقع منـشآت االنتاج التابعة
لفــرع تــوتــال ،الف بـرتوليــوم-
نيجرييا.
وتـنـتج الف بـرتولـيــوم حبــسـب
شيـاكـانـا 125 ،الف بـــــــرميل يف
اليــــــــــــوم من الـنفــــط اخلــام
والغــاز الــطبـيعـي .وتعــد هــذه
الــشـــركـــة املـنـتج اخلـــامــس
لـلــــنـفــــــــــــــط اخلـــــــــــام يف
نيـجــــــــــرييــا ،اول مـصــــــــدر
للـــنفـــط يف افــــــــــــريقــيـــــا
والســـــــــــــادس يف العامل ،مع 5،2
مليون برميل يف اليوم.

إلعمـار األهوار وذلك ببنـاء حياة
إجـتمــاعيـة صـحيـة وحـركـة
سيـــاحيــة نــشيـطــة مـن أجل
استثمار الطبيعة اجلميلة وبذلك
تـصبح بـيئـة األهــوار منـطقـة
تـشـغيـل اقتـصــادي حتــى أنهـا
ستـصبـح مصـدر جـذب للقـوى
العاملة يف اجلـنوب كل ذلك لو مت
اسـتثمـار املبـالغ بـشكل حـقيقي
وجيد.
ال عـن أن محلة اإلعمار سوف
فض ً
لن تتم بني يـوم وليلة بل حتتاج
إىل جهـود مضنـية متتـد إىل اشهر
يف املنـظور القـريب ولكنهـا ميكن

أن متتد لـسنوات إلحيـاء املنطقة
بالكامـل ومن أجل حتقيق الثمار
االقـتصـاديـة املـرجــوة ،فحملـة
اإلعـمار سـوف تركـز علـى إجياد
مـراكـز صحيـة ومـدارس ألبنـاء
األهوار ومد الكهـرباء من أجل أال
تعيش هذه املنطقـة يف عزلة كما
عــاشت يف املـاضـي ولكي تــواكب
التـطـور احلـضـاري احلــاصل يف
العـامل واستثمـار املنطقـة زراعي ًا
وفق خـطــة مــدروســة وزيــادة
الثــروة احليــوانيـة ،فــالثـروة
الـسمكـية كـانت واحـدة من أهم
املــوارد االقتـصـاديـة يف األهـوار
وحيبـذ أبنـاء املـنطقـة أن يكـون
هـنـــاك معـمل صغـري لـتعلـيـب
األمسـاك ضمـن مشـاريع األعمـار
وإعـادة احليـاة إىل هـذه املـنطقـة
الـرائعة واملـظلومـة يف آن واحد.
الطموحات كبرية وحتقيقها ليس
باألمر اهلني ،بل حيتاج إىل تظافر
جـهود اجلـميع ومن هـنا نـنطلق
لدعوة احلكومة املؤقتة لأللتفات
إىل األهــوار بــشكل جـــــــــــــدي
لــدفع اللـبنــات األوليــة لعــودة
احليـاة ومـرافقهـا العـــــــــــامـة
واحليـــــــــــــاة االقتــــــــصـادية
لـبنــاء مـسـتــــقـبل زاخـــــــــــر
بالعمل والعطاء.

اىل نقـص يف الكهـربــاء يف ثالثـة
اربــاع اقــالـيم الـصـني البـــــالغ
عددها ( )31العام املاضي.
وتنـشئ الـصني ،وهي ثــاني اكرب
مــســتهلـك للـنفــط يف العـــامل،
احـتيــاطــات اسـرتاتيـجيــة من
النـفط وحتـاول تنـويـع مصـادر
إمـداداتهــا اليت يــأتي معـظمهـا
بــالـفعل مـن الــشــرق االوسـط.
وقـالـت الصـحيفـة ان اتفــاقيـة
الـتجــارة احلــرة سـتكــون ثــاني
اتفاقـية تربمهـا الصني مع جتمع
اقلـيمـي بعــد اتفـــاقيــة تقــوم
بإعـدادها مع رابطـة دول جنوب

شــرقي اسيـا .ونقلت الـصحيفـة
عن فيـصل الغيـث ممثل جمـلس
التعـاون اخلليجي وسفري الـكويت
لدى الصني قوله« :اننا مستعدون
لتزويد الـصني باحتيـاجاتها من
الطـاقة» .واردف قـائال :مع قـيام
وفد من وزراء مـالية ومـسؤولني
آخــريـن مـن جملــس الـتعــاون
اخلليجي وعبـد الرمحن العـطية
األمـني العــام للـمجلـس بـزيـارة
لـبكني ،ان بامكان الصني وجملس
التعاون اخلـليجي تعزيـز التعاون
يف جمــال الـتنـقيـب عن الـنفـط
واستثماره.

(كوكا كوال) تستأنف انتاجها
يف الصومال بعد توقف  15عاما
اعلنـت جممـوعـة (كـوكـا كـوال)
االمـريكيـة استـئنـاف انـشـطتهـا
االنتاجية يف الصومال ،بعد توقف
اسـتمـر  15عـامـا بـسـبب احلـرب
االهلية يف البالد.
وقـد دشنت (كـوكا كـوال) وحدة
انتـاجيـة جـديـدة يف مقـديشـو،
ستنتج (مشـروبات غري كحولية)
تـشكل استثمـارا يبلغ  3،8ماليني

دوالر.
واشــارت اجملمـوعـة اىل ان قـدرة
املصنع الذي ميلكه (كونسورثيوم
يونايتـد باتلينغ كـمباني) والذي
يضـم  399مسـتثمـرا صـومـاليـا،
تبـلغ  36الف قنـينـة يف الـسـاعـة
وسـيبــدأ انتـاجه بـ 130مـوظفـا
منهـم  89بصفـة دائمـة ،بيـنهم
نساء.

واكـد البيـان ان (املـصنع سـينتج
بنسبة  % 70من قدرته ،االصناف
الكبـرية للمجـموعـة وهي (كـوكا
كوال وفانتا وسربايت).
وقـد غــادر معظـم املسـتثمـرين
االجـانـب الصـومـال يف  1991بعـد
سقـوط نظـام الرئيـــــــس حممد
سـيـــــــــــــــــاد بـــري وانـــدالع
احلرب االهلية.

