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يف احلدث االقتصادي
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العالقة بني أهداف مشروع مارشال إلعمار أوروبا
ومشروع بوش إلعمار العراق
()4-3
ومن الـزاويـة االقـتصـاديـة فـان
مـشــروع بــوش إلعـــادة اعمــار
العـراق يعـترب يف حـقيقـة امـره
خــطــــة لـتـحقــيق املــصــــاحل
االقتصادية االمـريكية يف العراق
بـالسيـطرة علـى منـابع نفطـية
لتـأمني حاجـة الواليـات املتحدة
املستقبلية منها  .واالرقام التالية
تظهر لنا بوضوح هذه احلقيقة .
ففـي بــدايـــة العقــد االول مـن
القــرن احلــالـي اخــذ اعـتـمــاد
الــواليــات املـتحــدة يــزداد عـلي
النـفط اخلـام ،ذلـك أن إنتـاجهـا
بـــلـغ (  ) 9.3ملـيـــون بـــرمـيل
يـوميـ ًا وكـانت تـستـورد ( ) 3.2
مليـون برمـيل يوميـ ًا عام ، 1973
يف حني تـراجع انتاجهـا النفطي
يف عــــــام  2003ليـصل اىل مخسة
ماليني بــرميل يــوميـ ًا وزادت
استـرياداتهــا الـنفــطيـــة حتــى
بلــــغـت (  ) 9.5مليـون بــرميل
يــوميـ ًا يف نفـس الـسنـة  ،وهـذا
يعين انهـا اصبحت تستـورد اكثر
مـن (  ) %75من احـتيــاطــاتهــا
الــنفــطـيــــة  ،كـمــــا تــــراجع
االحتيـاطـي النفـطي االمـريكي
مـن (  ) 60ملـيـــار بـــرمـيل يف
عــــــــام  1973لـيــصل اىل ( ) 25
مـليــار بــرمـيل يف عــام .2003
املصـدر  :النشرة الشهرية ملنظمة
االقـطار العربيـة املصدرة للنفط
( اوابك)  ،حـزيـران  .2004هـذه
االرقـام تظهـر لنـا مـدى حـاجـة
الواليات املتحـدة امللحة للسيطرة
على منابع النفط يف دول اخلليج
العربي وبـضمنها العـراق لتأمني
حاجتـها النفـطية يف املـستقبل ،
علم ًا بان العراق ميتلك اكرب ثاني
احـتيــاطي يف العـامل  .هـذا هـو
الـواقع احلقـيقي لغـزو اجليـوش
االمريكـية  -الربيـطانيـة للعراق
واحتالله .
امـا الـنظـر ملـشـروع بــوش من
الـزاويـة املـاليـة فقـد خصـصت
الـواليــات املتحــدة  ،وكمــا سبق
ذكــــره  ) 17 ( ،ملـيـــار دوالر يف
عـــــام  1947لـتنـفيــذ مـشــروع
مـارشـال ألعــادة اعمـار أوروبـا،
ويالحـظ ضخــامــة هــذا املـبلغ
قيـاسـ ًا هلـذا الــوقت يف منـتصف
القــرن العـشـــرين حـيث كــان
الدوالر االمـريكي يـتمتـع آنذاك
بقوة شـرائيـة وقيمـة حقيقـية

عــاليــة  ،نظـرًا لعـدم تعـرضه
لعوامل تضخمية كبرية.
ولكـن من املــؤسف ان نــرى ويف
بـدايــة العقــد االول من القـرن
الـواحـد والعـشــرين مـشـاركـة
الـواليــات املتحـدة مبـبلغ ()18.6
مليـار دوالر يف مـؤمتـر مـدريـد
للـدول املـاحنـة للعـراق (قـروضـ ًا
ومنحـاً) من اجل اعـادة اعماره .
فقـد بلغ مـقدار مـا منح للـعراق
يف هذا املؤمتـر (  ) 33مليار دوالر
وتكـون نسـبة مـشاركـة امريـكا
حوالي ( .)%60ويف هذا اخلصوص
جيـب ان ال تفــوتـنــا احلقـيقــة
االقتـصادية ان مشاركة امريكا ال
تـسـاوي يف الـوقت احلـالـي اكثـر
مـــن ( )9مليارات دوالر بافرتاض
مـا طرأ علـى الدوالر مـن عوامل
تضخميـة خالل مدة (  ) 56عام ًا
اليت مـضت على تـنفيذ مـشروع
مـارشال حوالي ( .)%50عـلم ًا بان
الـواليــات املتحــدة هي الـدولـة
الـــوحيـــدة من الــدول املــاحنــة
املـسـتفيـدة اقـتصـاديـ ًا نـتيجـة
لسيطرتها العسكرية واملادية على
العراق .

تركيا تشارك جبناح وطين يف قمة
(سي تريد الشرق االوسط البحرية )
تـشهـد قمـة (سي تـريــد الشـرق
االوسط البحـرية  )2004تـسليط
الـضوء علـى الطلب علـى الطـاقة
وعمليات نقل الشحنات
وأكدت تـركيا إلـتزامهـا املشـاركة
جبنـاح وطين يف قمـة سي تـريـد
الشـرق االوسط البحرية ،املعرض
واملـؤمتـر املتخـصصـني يف قطـاع
املالحة ،واليت ستعقد مبركز دبي
الـدولي للمعـارض يف شهر كـانون
أول املقبل .وسـيكون هـذا اجلناح
بـرئـاسـة احتـاد مصـنعي الـسفن
الرتكي ،الذي يعد املـؤسسة األكثر
تأثريا يف قطاع البحرية الرتكي.
وبتـأكيـد مشـاركتهـا يف قمـة سي
تريـد ،تكون تـركيـا قد انـضمت
إىل دول أخـرى ستـشـارك يف هـذا
احلـدث الكبري بـأجنحـة وطنـية،
كاهلند وايران وباكستان.
وقـال كـريـس هـاميـان ،املـديـر
التـنفيـذي لـشـركـة سي تـريـد،
املنـظمــة للحـدث( :بعـد اجـراء
حمـادثـات مع منـظمـات وجهـات
معنية ،أصبحنا واثقني من أن قمة
سـي تـــريـــد الــشـــرق االوسـط
البحريـة  2004ستستقطب مالكي
السفن يف تركيا).
واضاف هاميان قائال(:هنالك دور
مهـم لـرتكـيـــا يف القـطـــاعـــات
الـبحـريـة ،حـيث تـتجه بــشكل
ملحـوظ لـتكــون وجهــة دوليـة
للـسفن الـسيـاحيـة .وعالة علـى
ذلك ،تتـمتع هـذه الـدولـة بـدور
جغـرايف مهـم يف متهيــد الطـريق
للنفـط والغاز الـطبيعي مـن حبر
قزويـن وروسيا اىل اسـواق العامل،

ويف معـــظــم االحــيــــــان عــرب
البسفور).
هـذا ،وتـشهــد قمــة سي تـريـد
الـشـرق االوسـط البحـريـة 2004
تـسليط الـضوء علـى الطلـب على
الـطاقة وعـمليات نقل الـشحنات،
وذلك خالل جلسة خمصصة ضمن
املـؤمتـر الـذي يعقـد يف الفرتة مـا
بني  8-6كانون أول املقبل.
واوضح هــاميــان(:تــأتـي هــذه
اجلـلسـة املخـصصـة الـيت حتظـى
بــرعــايــة اخلـطــوط اجلــويــة
الربيطانية إثر تزايد الطلب على
الـنفــط واملنـتجـــات البـرتوليــة
باالضافة اىل تسارع عملية تصدير
الغاز املـسال وتـنامي جتـارة املواد
الكيميائية).
واكد هاميان( :تركز اجللسة ايضا
علـى إمكـانيـة حجـم ومسـتقبل
تطور االستثمار االقليمي يف قطاع
نـقل الطـاقــة يف الشــرق االوسط
وايران).
كمــا مت حتـى اآلن بـيع  %80من
مـسـاحــة املعـرض ،الــذي يقـام
بالتزامن مع مؤمتر قمة سي تريد
الشـرق االوسط البـحريـة ،وذلك
قبل مخـســة اشهــر من مـوعـد
انعقاد القمة.
واضـاف هـاميـان قـائال( :اكـدت
شـركـات عـارضــة من  19دولـة
مشـاركتـها يف معـرض سي تـريد
الـشـرق االوسـط البحـريـة ،كمـا
نـتـــوقع ان تـــرتفع مــســاحــة
املعرض بثالث مـرات مقارنة مع
الدورة املاضية).

ان الدول املاحنة مل تف حتى اآلن
بـالتزامـاتها املـالية جتـاه العراق
ســوى نــسبــة (  ) % 10مـن اصل
القــروض واملـنح الـيت تعهــدت
بدفعها (هذا ما صرح به الرئيس
العراقي اجلديد جلـريدة الصباح
الـصادرة يف  23نيسان  ، ) 2004اما
الواليـات املتحدة فقد اوفت حتى
اآلن مبـبـلغ ال يــتعــــدى الـ ( ) 3
مـليــارات دوالر  ،ولـكن بـنفـس
شـروط مشـروع مارشـال  ،ومن
أهمها ان يكون الـصرف والتنفيذ
حتـت الرقـابة االمـريكيـة واليت
حتتفـظ لنفـسهـا حبق اخـتيـار
الشركات املنـفذة لعقود االعمار ،
فـسـتكــون بــالـطـبع شــركــات
امـريـكيــة  ،ومببــالغ اكثــر من
التكلفة احلقيقية للعقود.
لقــد ذكــر الكـــاتب االمــريـكي
(ستـيفن وايـزمـان ) يف مقـالـة
نـشــرتهــا جــريــدة (املــدى) يف
الــعــــــــــــــــــدد (  ) 124يف / 26
حـزيـــــران  2004ان الـواليـات
املـتحــدة تـنفق وبهــدوء ( ) 2.5
ملـيار دوالر مـن عائـدات النفط
العـــراقي  ،بـسـبب (املـصـــاعب

الـبريوقــراطيــة) اليت تـعرتض
صـرف االمــوال اليت خـصـصهـا
الكـونكـرس االمـريـكي إلعـادة
اعـمار العراق والـتزم بتسـديدها
علـــى شـكل قـــروض ومـنح يف
مؤمتـر مدريـد  .وتضيف املقـالة
انه خالل الـربع االول من الـسنة
احلـاليـة صـار واضحـ ًا ان ارتفـاع
اسعـار الـنفط العـامليـة قـد قـدم
للعـراق إيـرادات اضــافيــة غري
متـوقعـة طبقـ ًا ملسـؤولي الـبيت
االبيض وكـان عليهم اختـاذ قرار
بـشــأن ذلك  ،إمــا ادخــار هــذه
االمــوال الفـائـضـة او رصـدهـا
لـالنفاق علـى امور ال تـتوفـر هلا
خمـصصـات يف امليـزانيـة العـامـة
لعــام .2005
وتعقيـب ًا عـلى مـا ذكر يف املـقال
أعـاله فـــــــان املــــصـــــــاعـــب
الـبـريوقــراطـيــة الـيت تعـرتض
صــرف االمــوال  ....اخل هــو يف
الــواقع ذريعــة واهيــة ال ميـكن
الــتــــسلــيــم بهـــــا حــيــث ان
البريوقراطية االدارية تتفشى يف
اجهزة الدول املتـخلفة وليست يف
دولـة عـظمـى مـتطـورة تقـنيـ ًا

اتهام أحد مساهمي
يوكوس بالقتل
أصــدرت حمـكمـــة روسيــة أمــر
ضـبـط وإحـضــار ألحــد كـبــار
املـسـاهـمني يف شـركـة يـوكـوس
النفـطيـة لالشـتبـاه يف تـورطه
جبرمية قتل والشروع يف قتل.
ووجـهت احملكمـة لرجل األعـمال
الروسي ،ليـونيد نيفـزلني ،الذي
يعيـش حالـيا يف إسـرائيل تهـمة
التحــريض علـى قـتل زوجني يف
عام .2002
وكان نيفزلني قد فر إىل إسرائيل
بعـد اعتقال املدير السابق لشركة
يوكوس ،ميخائيل خدروكوفسكي
الـذي حيــاكم يف الــوقت الــراهن
بـتهـمـيت الـتــزويــر والـتهــرب
الضرييب.
وأعلـنـت احملكـمــة الــروسـيــة
مبقـاطعـة بـامسـاني بـالعـاصمـة
الروسيـة موسكو أن نيفزلني أمر
مـديـر األمن األسـبق بيـوكـوس،
ألكـسي بـيتـشــوجني ،بـارتكـاب
جـرائـم القتل املـتهم بــالتـورط
فيها.
ويف املقــــــابل ،أفـــــاد
دميرتي خـاريتـونوف،
حمـامي نيفـزلني بأنه
يـعكف حـــاليــا علــى
دراسـة أمـر احملـكمـة
مــشريا إىل أنـه سيــشن
معارضـة شديـدة ضد
ذلك األمر.
وتشري تقـديرات جملة
فــوربـس إىل أن ثــروة
نـيفزلـني تقدر بـنحو
مـليـاري دوالر .وكـان

نيفزلـني قد وصل إىل إسرائيل يف
العـــام املـــاضـي بعـــد أن بـــدأت
الـسلطـات الـروسيــة يف تشـديـد
اإلجراءات القانونية ضد يوكوس.
ومـنح نـيفـــزلـني اجلـنــسـيـــة
اإلسرائيلية.
وكانت السلـطات اإلسرائيـلية قد
أكدت أن منح اجلـنسية لنيفزلني
ال متنع تسليمه إىل روسيا.
ويــرى البعـض أن القـضيــة اليت
أثـارتهـا احلكـومة الـروسيـة ضد
خدروكـوفسـكي تعد حمـاولة من
الـكرملـني ملعاقـبة أغـنى رجل يف
روسـيــا علــى دعـمه لألحــزاب
السـياسـية املـعارضـة ومنعه من
اخلـــوض يف غـمـــار الــســـاحـــة
السياسية مرة أخرى.
وكـانت يـوكـوس قـد حـذرت من
أنهـا قـد تـشهـر إفالسهـا بعـد أن
طـالـبتهــا احلكـومـة الــروسيـة
بتسديد مستحقاتها الضريبية عن
عــام  2000اليت تقــدر بنحـو 3.4
مليار دوالر.

واداري ًا وتقـدر ميـزانيتهـا ليس
مبـليــارات وامنـــا برتيـليــونــات
الـدوالرات  .ان مد الـيد للعـوائد
النفطيـة اليت خصصت لـتمويل
امليـزانية العـامة العراقـية يعترب
ال واضحـــ ًا مـن االلـتـــزام
تـنــص ً
بالوعد الذي قطعته امريكا على
نفسهـا يف مؤمتـر مدريـد  ،كما ال
حيق للـواليــات املتحــدة  ،حتـى
كـونها دولة حمتلـة للعراق ووفق ًا
للقواعـد الدولية اليت حتدد مهام
قـــوات االحـتالل ان تـتـصـــرف
بـــايـــرادات الـبلـــد احملـتل دون
موافقته .
اما ما خصـص للميزانيـة العامة
للسنـة املالـية  2004مـن ايرادات
والـيت بلـغت (  ) 20مـليــار دوالر
فأنهـا ال تسـد مجيع احتيـاجات
الـوزارات واملؤسـسات احلـكومـية
االخرى حيث مت ختـصيص هذه
االيـرادات ألجنـاز االمــور املهمـة
والضروريـة جدًا  ،واليت ال تزال
الكثري من هذه املـؤسسات العامة
تـشكـو من العـوز املـالي الـكبري .
فالعراق  ،وكما قال السيد رئيس
الـوزراء احلــالي ،بلـد غـين ولكن

د .توفيق املراياتي
حكومته مفلسة .
ان تـــأخـــر الـــدول املـــاحنـــة
بـالتزامـاتها املـالية جتـاه العراق
حـتــــى اآلن ميكـن ارجـــاعه اىل
سبـبني  ،االول يـتمـثل يف عــدم
وجود حكـومة شـرعيـة معرتف
بهـا عاملياً ،خـاصة من قبل االمم
املـتحــدة  .ان هــذه احلجــة قــد
انتفـت عندما صدر قرار جملس
االمن  1546الذي اعـرتف بشرعية
احلكـومة احلاليـة  ،واليت شاركت
االمـم املـتحــدة يف تــشكـيلهــا
بــواسـطــة ممـثل االمـني العــام
للـمنظمة الدولية السيد االخضر
االبراهـيمي  ،امـا السـبب الثـاني
هـو االهم واالخطـر فيـتمثل يف
عــدم تــوفــر االجــواء االمـنيــة
املنـــاسبــة واملـطلــوبــة لعـمل
الـشــركـــات األجنـبيــة  ،وذلك
لتعــرض الكثـري من مـوظـفيهـا
واملؤسسـات االنسانيـة العاملية اىل
اعمـال ارهابيـة كتدمري مـقراتها
واعمـال اخلـطف وقتل العـاملني
فـيهــا  .وكـمــا سـبق ذكــره يف
الـزاويـة الــسيــاسيــة من هـذه
الدراسـة فأن مـسؤولـية فـقدان
االمن الـداخلـي تقع بـالـدرجـة
االوىل علـى عاتـق قوات االحتالل
نفسهـا .اما من الـزاوية الـدولية
فـان الواليـات املتحـدة مل تكرتث
مبـنظمـة االمم املتحـدة وجملس
امنهـا  ،منـذ ان قـررت اجـتيـاح
الـعراق وغـزوه  ،فقـد أكدت انـها
مــاضيـة يف عــزمهـا ايـ ًا كــانت
مـواقف االمـم املتحـدة وجملـس
امـنهـــا واجملـتـمع الـــدولـي مـن
ورائهمـا  ،وقد تعـاملت مع االمم
ال شـكليـ ًا إرضـاء
املتحــدة تعــام ً
لبعـض حلفـائهــا وعمـلت علـى
إضفاء املزيـد من الشلل على هذه
املنظمة الدولية .
ومن نـافل القـول ان االستهـداف
األهـم للحرب هذه بكل املقايسس
واالعــــراف  ،هــــو اسـتـكـمــــال
السيطـرة الكاملة واملبـاشرة على
منابع النفط واحتياطها العظيم
يف املنطقـة وتأمـني محايـة هذه
السيطـرة ومحاية كـامل املصاحل
االمـــريكـيــة وامـن ومـطـــامع
(اســرائيل) املـدججـة بـالـسالح
االمـريكي املتغـطرسة كحـاميتها
الواليات املتحدة .
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زيباري :جلنة روسية  -عراقية
مشرتكة لدراسة العقود املوقعة يف
عهد صدام حسني
موسكو (اف ب)-
اكـد وزيـر اخلــارجيـة هــوشيـار
زيبــاري يف مقــابلــة مع صحـيفـة
روسيـة ان بغـداد تـؤيــد متـابعـة
الـتعــاون الـنفـطـي مع مـــوسكــو
مـسـتبعـدا ان تـسـتعيـد الـشـركـة
النفـطيـة الـعمالقـة (لـوك اويل)
حقـوقهـا الكـاملـة يف حقل القـرنـة
الغربي.
ويف حــديث لـصحـيفــة (فــرمييــا
نـوفوسـيت) قال زيـباري (ال اعـتقد
انه من املمـكن ان تبقـى االتفـاقيـة
(املتعلقـة حبقل القـرنـة الغـربي 2
واملوقـعة يف عـهد الـرئيـس السـابق
(صدام حـسني على حاهلا) .واكد ان
(هناك آفاقا اخرى للتعاون مع وزارة
الـنفط العـراقيــة لتصـديـرالـنفط
العــراقي) مـوضحـا ان (لـوك اويل
تعهدت بتدريب خرباء عراقيني).
ووقعـت (لـــوك اويل) الـيت حتـتل
املــرتبــة الثــانيــة بني الـشـركـات
الـنفـطـيــة الــروسـيـــة الكـربى يف
عــــــــام  1997عقـدا مبليـارات عـدة
من الدوالرات يـتعلق بتطوير حقل
القرنة الغربـي  2ولكنها طردت من
العـراق قبل بـدايـة احلـرب بـسبب
خالفات مع النظام القائم.
ومع وصول قوى التحالف االمريكية
الربيطـانية اىل العراق واصلت (لوك
اويل) املطـالبـة حبقـوقهـا يف احلقل
الذي حيـوي عشرين ملـيون برميل
من االحـتياطـي رغم تلميح االدارة
االمـريكيــة اىل ان فــرص الفــريق
الـــروسي يف اسـتعـــادة مكــانـته يف
العراق ضعيفة.
واكـد زيبـاري ان العـراق ال يــربط

بـاي شكل بني مسـالة ارسـال جنود
روس اىل العراق والدفاع عن املصاحل
االقتصادية الروسية يف بالده .وقال
الـوزيــر العــراقي الـذي تــوجه اىل
موسكـو يف زيارة الـسبت واالحد (ال
نـربط ابـدا بني هـاتـني املســألتني
وهنـاك قطاعـات اخرى ميكـن فيها
لــروسيـا مـسـاعــدة العــراق مثل
املشـاركة يف اعادة االعـمار او تقديم
دعم سياسي).
واوضـح زيبــاري منـذ وصــوله اىل
العـاصمـة الروسـية ان بغـداد تأمل
يف نشر جـنود روس يف العراق اال ان
مــــوسكـــو ذكـــرت علـــى الفـــور
مبعارضتها هذه الفكرة.
وكان وزير اخلارجية العراقي صرح
االحـد يف موسـكو ان جلـنة روسـية
عـراقيـة ستـدرس شرعـية الـعقود
الـيت وقعـتهـا شـركــات روسيـة يف
العـراق يف عهد نـظام صـدام حسني
على ما افادت وكالة االنباء الروسية
(ريا نوفوسيت).
وقال زيبـاري ان اتفاقا ابرم لتعيني
ممثلـني عن احلكـومتـني الروسـية
والعـراقيـة للـتحقق من كل العـقود
الروسية املربمة يف عهد نظام صدام
حــسـني يف اطــار بــرنــامج االمـم
املتحــدة (النفـط مقــابل الغـذاء).
واوضح زيبـاري انه سيوكل اىل هذه
اللجنـة ان تقـيم شـرعيـة العقـود
املـربمة يف عهـد النـظام الـسابق وان
(احلكومة العراقية ستدعم وتطبق
كـل العقـــود اليت تــؤكــد اللـجنــة
شرعيتها اثر التحري فيها).
وقـد التقـى زيبـاري الـسبت وزيـر
اخلارجية الروسي سرغي الفروف.

السعودية والكويت واإلمارات متدد تزويد األردن
بالنفط  3أشهر
عمان :أ ف ب
قــال وزيــر الـطــاقـــة والثــروة
املعدنية األردني حممد البطاينة
إن السعوديـة والكويت واإلمارات
وافقت على متديد تزويد األردن
بالنفط ملدة  3أشهر إضافية.
وقـال البطاينـة إن تزويد النفط
من السعودية واإلمارات والكويت
يــأتي ضـمن تـرتـيبـات مــاليـة
ميـســرة للتـخفيف مـن األعبـاء
املـالية على خزيـنة الدولة عقب
انقطاع إمدادات النفط العراقي.
وكـان مـسـؤولــون أردنيـون قـد
أعلنـوا أن الـسعـوديــة ستــسلم
األردن كميـات من النفـط ملدة 3

أشهــر جمــانــ ًا للـتعــويــض عن
خسـارته للـنفط العـراقي الـذي
كـان يتسلـم نصفه جمانـ ًا ويدفع
مثـن النـصـف البــاقي بــأسعــار
تفضيلية.
وذكـرت نـشــرة(ميـدل إيــست
إيكونـوميك سـرييف) املتخصـصة
يف نـيسـان املـاضـي أن السعـوديـة
والكـويت ستسلمـان األردن جمان ًا
ولـثالثة أشهـر نفطـ ًا خامـ ًا بد ًال
من الـنفـط العـــراقي .وتـسـلم
األردن يف نهـايــة آذار أول شحنـة
من النفط السعودي ثم يف نيسان
شحنة ثـانية حبــــــــجم  100ألف
طن.

اتفاق لتمويل املرحلة االوىل من مشروع مرفأ البحرين املالي
بقيمة  250مليون دوالر
املنـامة  -اعلـن مرفـأ البحـرين
املـالي عن اختيـار (مركز ادارة
السيـولة املـاليـة) االستثـماري
الـذي يتخذ من الـبحرين مقرا
له الدارة متويل املـرحلة االوىل
مـن مشـروع املـرفـأ الـيت تبلغ
كلفتها  250مليون دوالر.
وقـــال رئـيـــس جملــس ادارة
مشـروع التطويـر العقاري هذا
عـصــام جنــاحي يف مــؤمتــر
صحـايف عقــده اليـوم يف مقـر
املرفـأ قبل تـوقيع االتـفاق مع
مركـز السيولـة املالية بـاملنامة
ان مركز ادارة السيولة سيتوىل
(ادارة وتـنــظـيـم عــملـيــــة

التمويل ملبلغ  250مليون دوالر
خمصـصة للـمرحلـة االوىل من
املشروع).
وتشـمل هذه املـرحلة بـرجني
وجممعا ماليا وبيت املرفأ.
من جهته ،قـال رئيـس جملس
ادارة مـركـز الـسيـولـة املـاليـة
حـسـني امليــزة ان الـتمــويل
سـيكــون (مـفتــوحـــا جلمـيع
املصارف االسالمية والتقليدية
لكـن بــشـــروط الـتـمــــويل
االسالمي).
واضــاف ان املــركـــز (يتــطلع
لعالقـة طويلـة االمد مع مـرفأ
البحرين املالي).

وكـان بيـت التمـويل اخلـليجي
املستـشار املـالي ملـشروع مـرفأ
الـبحــرين املــالي اعـلن يف آذار
املـــاضـي تـــوقــيع اتفـــاق مع
مصـرف (كـريـدي اغـريكـول
انـديسويـز) الفرنسـي لتمويل
مـشـروع املـرفــأ بقـيمـة 250
مليون يورو.
ويف الـشهـر نفـسه أعـلنت إدارة
املــرفــأ إنهــا مـنحـت عـطــاء
مقاوالت املرحلـة األوىل لشركة
(احلمد) من دولة اإلمارات كما
مت منح منـاقصة أعـمال الردم
للمـرحلـة الثـانيـة اليت تـقدر
حبواىل  26مليـون دوالر لشركة

امحد العالي البحرينية.ومرفأ
الـبحــرين املــالي الــذي تـبلغ
كلفته  3،1مليـار دوالر مشروع
تـطـويــر عقــاري يقــام علـى
مـســاحــة تـبلغ  380الـف مرت
مــربع ،مـن املقـرر ان يـنتـهي
العمل فيه العام املقبل.
امـا مركز الـسيولة املـالية فقد
تــأســس يف  2002يف املـنــامــة
ويــهــــــــــــــــــــــــــــــــدف اىل
اسـتـثــــــــــمــــار فــــوائــض
األمــــــــوال لـــدى املـصـــارف
االسالمـيــة خـــــــــصــوصــا
قـصـــــــرية األجــــــل يف ادوات
استثـــــــمارية.

إسرائيل ختفض جمددا ميزانيتها وتقلص نفقات الدفاع
أعلــنــت وزارة املــــــالــيــــــة
اإلسـرائيليـة اعتـزامهـا إجراء
ختفـيض جـديـد يف ميـزانيـة
إسـرائيل للعـام احلالـي مبقدار
ملـيــار شـيـكل ( 225ملـيــون
دوالر) ،حيـث سرتكـز حــوالي
نــصف الـتخفـيـضـــات علــى
خمصصات وزارة الدفاع.
وذكــر متحـدث بــاسم وزيـر
املـاليـة بنيـامني نـتنيـاهـو أن
جملس الـوزراء سيـصوت عـلى
االقرتاح يــوم األربعــاء املقـبل

قـبل إرســـالـه إىل الكـنـيــسـت
اإلسـرائـيلي إلقــراره .وأوضح
املـتحــدث أن حــوالـي نــصف
الـتخفـيـضــات سـتكــون مـن
مـيزانـية وزارة الـدفاع ويـأتي
الـنــصف اآلخـــر مـن بقـيـــة
الوزارات.
ويف أواخـر الـشهـر املـاضي أقـر
الـكنيـست اإلسـرائيلـي خطـة
مـثرية للجــدل تقضـي خبفض
اإلنفاق احلكـومي بواقع عشرة
مليارات شيكل للحد من تفاقم

عجز املوازنـة .وكانت احلكومة
تــأمـل أصال خبفـض اإلنفــاق
بـواقع  11ملـيار شـيكل ،ولكنـها
اضطـرت لـلتخلـي عن حـوالي
مليــار شيكل لـضمـان متـريـر
اخلطة يف الربملان.
كـمـــا قـــررت وزارة املـــالـيـــة
اإلســرائيـليـة طــرح سنـدات
بقـيمــة  500مـليــون دوالر يف
الـواليــات املتحـدة هـذا العـام.
وستكـون هـذه أول مـرة منـذ
عــامني تقـريبـا تــدخل فيهـا

إسرائيل السوق األمريكية.
يــشـــار إىل أن االنــتفـــاضـــة
الفلـسطينية أحلقت منذ أيلول
خسـائر جـسيـمة بـاالقتـصاد
اإلسـرائـيلي الـذي يعـانـي من
انهيـار تام لـصناعـة السيـاحة
بسبب توتر األوضاع والعمليات
الفدائية الفلسطينية إىل جانب
ارتفـــــــــاع نـفقـــــــــــــــــات
الـعمـليــات العــسكــــــــــريــة
املـســــــــــتمـرة ضــد األراضي
الفلسطينية.

سعر النفط االمريكي يقترب من  42دوالرا للبرميل

قلق بشأن االمدادات وخماوف من نقص زيت التدفئة

لنـدن ـ رويرتز :اقرتبت اسعار النفط
مـن مــسـتـــوي  42دوالرا للـربمـيل
أواسط األسبـوع املاضي وسـط زيادة
الـطلب وقلـق بشـأن ضعف امـدادات
النفط.
واخنفـض سعــر الـنفـط االمــريـكي
اخلفـيف  14سـنتــا ليـصـل الي 41.57
دوالرًا للربمـيل بعـد ان كــان اقرتب
مـن سعــر  42دوالرا الــذي ختـطــاه
اوائل حـزيـران املـاضي وكـان أعلـى
سعر منذ  21عاما.

كمـا اخنـفض خـام بــرنت يف سـوق
الـبرتول الــدوليــة يف لنــدن أربعـة
سنتات ليبلغ  38.23دوالرًا للربميل.
وكان تعـطل العمل االسـبوع املـاضي
يف مصـاف نفطيـة يف املانـيا وكـوريا
اجلنوبيـة من العوامل الـيت ساهمت
يف دعم االسعار.
واستمرت املخاوف املتعلقة بامدادات
النفـط الــروسيــة بعـد ان حـذرت
شركـة يوكـوس اكرب شـركة روسـية
للـنفــط مـن ان اجــــراءات اشهـــار

افالسهـا قـد تـؤثــر علي مـبيعـاتهـا
اخلارجية.
وممـا زاد مـن دعم االسعـار خمـاوف
من احتمال عدم توافر االمدادات من
وقود التـدفئة والـسوالر قـبل حلول
الشتاء يف نصف الكرة الشمالي.
وتـــزايــــدت املخـــاوف مــن نقــص
االمـدادات من وقـود التـدفئـة قبل
حلـول اشهر الـشتاء بعـد حريق شب
يف مصفـاة مريو االملـانيـة واليت تبلغ
طاقتـها االنتـاجية  310االف بـرميل

يومـيا.وقال مـسؤولون يف املـنشأة ان
احلـريق الـذي نـشب يف اكـرب مصفـاة
للنفط بـاملانيا أدى الي تقليص انتاج
البنـزين ووقود التـدفئة بنـسبة 25
يف املئـة وقد يـستغـرق اصالح ثالث
وحــدات حلقت بهـا اضـرار شـديـدة
اسابيع او حيت شهـورا .وقال كيفني
نـوريـش احمللل بـشـركـة بــاركليـز
كـابـيتـال خــرجنــا للتـو مـن فرتة
شهــدت أعلــى سعــر للـسـوالر عـلي
االطالق ويبـدو اخلـام يف وضع قـوي

جــدا يف الــوقـت الــراهـن وهـنــاك
احـتمـال حلـدوث زيـادات جـديـدة
لكـليـهمــا هــذا االسبــوع .وقــال ان
العـوامل االسـاسيـة تبـدو يف حـالـة
اقوي مما كـانت علية اوائل حزيران
عندمـا وصل سعر النـفط االمريكي
يف الـتعامالت االجلـة هلا  42.45دوالرًا
وهو أعلي سعر على االطالق.
وقــال نــوريــش هنــاك الـكثـري من
النفط اخلام يف االسواق لكنه ال يبدو
كـافيا يف ضـوء الطلـب املتزايـد الذي

نشهده .
ويقـول حمللون ان اعالن أوبك بـانها
تنتج بـالفعـل قرب اقـصى طـاقتـها
االنتـاجية ال يـدع جماال يـذكر لـسد
أي نقص يف االمدادات.
وقفـز السوالر يف عقود اب يف بورصة
البرتول الـدوليـة يف لنــدن الي أعلي
مـستـوي علي االطالق يـوم اجلمعـة
مسجال  366.50دوالرًا للطن اثر انباء
احلـريـق يف مصفـاة مريو االملـانيـة.
وبلغ سعر السوالر  362دوالرا للطن.

عـلي صـعيــد آخــر اظهــر مـسح ان
متوسـط اسعار البـنزين يف مـبيعات
التجـزئة تـراجع خالل االسبـوعني
املاضيني وقد يواصل تراجعه.
ووفقا ملسح اجرته مؤسسة لوندبرغ
مشل حنو مثانيـة آالف حمطة بنزين
تراجع متوسط سعر البنزين اخلالي
من الـرصــاص يف حمطـات اخلـدمـة
الـذاتيـة الي  1.92دوالر للغـالـون مبـا
يقل حنو سنـت عن مستـواه يف مسح
سابق يف التاسع من متوز .

وتراجع متـوسط السعـر اكثر من 15
سنتـا منـذ ارتفع الي مـستـوي 2.07
دوالر للغالون يف  21ايار.
وقـال تـريليب لـونـدبـرغ الـذي اعـد
املسح ان االجتـاه النـزولي سيـستـمر
على االرجح اال اذا تسبب حدث ما يف
دفع اسعــار الـنفـط صعــودا .وقــال
لوندبرغ سترتاجع اسعار النفط على
االرجح يف هذه الفرتة واذا حدث ذلك
فيمكننا توقع استمرار تراجع اسعار
البنزين .

