يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سوق الذهب والفضة
العدد()722

سعر البيع

املعدن

140.000
130.000
115.000
75.000
54.000
1750

ذهب عيار 24
ذهب عيار 21
ذهب عيار 18
ذهب عيار 14
ذهب عيار 12
الفضة

الثالثاء ()18

سعر الشراء
135.000
125.000
110.000
70.000
49.000
1500

متوز 2006
)NO. (722
)Tus. (18
July
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يف سوق الصاغة يبيعون املخشالت الذهبية ويمتنعون عن رشائها
بغداد/جاسم الشاماني
قالوا قدميا
بان الذهب
(زينة
وخزينة)
ولهذا فقد دأبت العوائل
العراقية على شراء
املصوغات الذهبية
باجلزء االكبر من
مدخوالتها الشهرية
وايداعها يف املصارف
كودائع او االحتفاظ بها
داخل املنازل وكانت تلك
العوائل تلجأ الى بيع من
هذه املصوغات حينما
تلم بها املصاعب املالية
وهذا ما ساعد على
انتعاش مهنة الصاغة
سواء عن طريق البيع او
الشراء اال ان هذا
االنتعاش بدأ ينحسر خاصة
يف السنوات االخيرة
وبدأت محال الصاغة ال
تستقطب سوى
امليسورين او
املضطرين للشراء بسبب
اقدامهم على الزواج
وللوقوف على واقع
هذه احملال وطبيعة
عملها ونوع زبائنها كانت
لنا هذه اجلولة يف احد
اسواق
العاصمة
بغداد..

لق ــاؤن ــا االول كـ ــان مع ص ــاحـب
محل (كريكو) الذي اوضح:
قمـنا مؤخـرا بالتـوقف عن شراء
املــصـ ــوغـ ــات الـ ــذهـبـيـ ــة بجـمــيع
انــواعه ــا السبــاب اهـمه ــا اننــا ال
نـبيع اكثر مما نـشتري ولتعرض
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ــب لــالتــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
واالنخفاض يف االسعار ،أما عن
سعر املثـقال الواحـد فقد أوضح
ان سعر البيع هو  140الف دينار
ولم يشأ ان يوضح سعر الشراء.
قلـت له :هل اصبح الـذهب زينـة
وخزينة كما كان يف السابق؟
الذهب االن زينة فقط..*لــو طلـبت مـنك نــسبــة ال ــذين
يـ ـشـتـ ــرون مـن مـحلـكـم ونـ ـسـبـ ــة
الــذين يـأتـون لـبيـع مصـوغــاتهم
فبكم تقدر هذه النسبة؟
نـسبـة الــذين يـشتــرون هم %30واملـتـبقـي مـن الـن ـسـب ــة املـئ ــوي ــة
يـاتـون لـبيع مـا لـديهـم واكثـرهـا
هــي (احلـلق ـ ــات) ال ـتــي يــت ـ ــرواح
سعـرهـا مــا بني  – 10020الف
دينار وبحسب وزنها.
*س ـ ـ ــابقـ ـ ــا كـ ـ ــانــت هــنـ ـ ــاك ورش
مـتخـصـص ــة للـصـيــاغــة وبــأدارة
ايـد عراقـية مـاهرة وهـذه الورش
لم نعـد نراهـا االن ..ترى مـا سر
اختفائها؟
الــورش التي اشـرت اليهـا كـانتتـ ــدار مـن قـبـل عقـ ــول عـ ــراقـيـ ــة
مــبـ ـ ــدعـ ـ ــة وم ــتخـ ـص ــص ـ ـ ــة بفــن
الصـياغـة الذي يعـد من الفـنون
الــصعـبـ ــة الـتـي تـتــطلـب خـبـ ــرة
عــاليــة وهــؤالء وبــسب الـظــروف
الــصعـبــة ،الـتـي م ــر به ــا العــراق
اضــط ـ ــروا للـ ــسفـ ــر ال ـ ــى بلـ ــدان
اجلــوار للعـمل هنـاك ومــا تبقـى
منـهم اصـبح عــاطال عـن العـمل
بـسبـب اعتمــاد السـوق العـراقيـة
علــى املـصــوغــات امل ـسـتــوردة مـن
دول اخللـيج الع ــربي كــاالمــارات
وقــطـ ــر والـكـ ــويـت والـ ــسعـ ــوديـ ــة

وغيرها.
*مـ ـ ــا نـ ـ ـســب ـ ـ ــة الفـ ـ ــوائ ـ ـ ــد علـ ـ ــى
املصوغات املستوردة؟
ي ـتــم اضـ ـ ــافـ ـ ــة م ــبلـغ  %3علـ ـ ــىالسعر الكلي وهي نسبة معقولة
نـوعـا مـا ولكن املـشكلـة تـكمن يف
عـ ـ ــدم اقــبـ ـ ــال املـ ـ ــواط ـن ــني علـ ـ ــى
الشراء.
*مـا هـي املصـوغــات التـي تالقي
اقباال من زبائنكم دون غيرها؟
هـن ــاك طلـب وبـن ـسـبــة ضـئـيلــةعـلـ ـ ـ ـ ـ ــى االطـق ـ ــم ال ـ ــت ـ ــي يـقـ ـ ـبـل
العـ ــرس ـ ــان علـ ــى ش ـ ــرائهـ ــا وهـي
مـكـ ــونـ ــة مـن الـقالدة واالقـ ــراط
واخلـ ـ ـ ــامت والـ ـ ــسـ ـ ـ ــوار والـ ـ ـطـق ــم
ويكلـف حوالي ملـيون واربعمـائة
ديـنـ ــار وكـمـ ــا اسـلفـت فـ ــان هـ ــذه
املصـوغـات ال يقبل علـى شـرائهـا
سوى امليسورين.
*مب تفـســر لنــا احجـام املــواطن
عن شراء الذهب؟
اعـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــد ان تـ ـ ـ ـ ــدن ــي الـقـ ـ ـ ـ ــدرةالـ ــشـ ـ ــرائــيـ ـ ــة وضـعف الـ ـ ــديــنـ ـ ــار
العراقي امـام العمالت االجنـبية
هو السبب.
*واسعـ ـ ــار الـ ـ ــذهــب الي ع ـ ـ ــامل
تخضع.
اكـيـ ــد انهـ ــا ال تخ ـضـع لل ــدوالروامنــا تخـضـع للعــرض والـطـلب
يف بورصة املعادن.
لو قـدم اليك مواطن او مـواطنة
لـشــراء مخــشالت ذهـبيــة مبـبلغ
معني ولـنفترض ان ما مت شراؤه
قــد اعيــد الـيك بعــد ايــام لبـيعه
لك مــرة اخ ــرى ،فكـيف تـتعــامل
مع هــذه احلــالــة ومــا ن ـسـبــة مــا
يتم حسمه من املبلغ الكلي؟
احل ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـتــي اش ـ ـ ــرت ال ـيـه ـ ـ ــا
تــصـ ــادفـن ـ ــا فعـال فقــبل حـ ــوالـي
شهـر قدمت الـى محلنا مـواطنة
وق ــامت بـشــراء خــامت و(زجنـيل)
واشـت ــرت البـنـته ــا الـبـ ــالغ ــة مـن
العـم ـ ــر ح ـ ــوالـي سـن ـ ــة اق ـ ــراط ـ ــا

محل لبيع املصوغات الذهبية يف منطقة الكاظمية ببغداد

ذهبيـة وبعـد مـضي اسبـوع واحـد
فقــط قـ ــدمـت املـ ــواطـنـ ــة الـيـنـ ــا
طـ ــالـبـ ــة بــيعـنـ ــا تلـك اخمل ــشالت
الـتـي سـبق شــراؤهــا مـن محلـنــا
وفعال اعــدن ــا لهــا املـبـلغ بعــد ان
قـمنــا بحــسم ف ــرق البـيع واجــور
الصياغة حيث كانت تروم اجراء
عملية البنتها.
*وكم هو الفرق حتديداً؟
يـتـم ح ـسـم ( )5آالف ديـن ــار لـكل
مــثقـ ــال كفـ ــرق الـبــيع وال ــشـ ــراء
اضافة الى ( )20الف دينار اجور
صياغة.
ولـكـن املـ ــواطـنـ ــة لــم تغـيـ ــر نـ ــوع
الـصـيــاغــة بل اعــادتهــا كـمــا هـي

فلماذا هذا االجحاف؟.
هـذا مــا متعــارف عليه يف سـوقالصاغة!!
يف مكــان اخــر ك ــان لنــا لقــاء مع
ف ـ ــراس ك ـ ــامل ع ـطـي ـ ــة ص ـ ــاحـب
محل لـبيـع املصـوغـات الـذهـبيـة
وبدايـة سألـته عن اسبـاب ارتفاع
اسعـار الــذهب يف العــراق قيـاسـا
السعــاره يف بـقيــة بلــدان اجلــوار
فقال:
اسـع ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــذه ــب يف أي بـل ـ ـ ـ ــدمـرتـبطـة بـاقـتصــاد البلـد نفـسه
ومن املــؤكــد ان االسع ــار عمــومــا
ت ـنـخف ــض ح ـي ـنــمـ ـ ــا ي ــتحـ ـ ـســن
الـ ـ ــوضع االق ـت ــص ـ ــادي وت ـن ــتهــي

قانون االستثامر املنتظر وامكانية جتاوز االزمة االقتصادية

لبنان يق ّدر أرضار العدوان اإلرسائييل
بنصف مليار دوالر

بغداد /املدى
يتـرقب املـهتمـون بـاالنـشطـة املـاليـة
واالقتـصــاديــة مــا يتــردد من صــدى
مـناقشـات قانون االسـتثمار املـنتظر
 ،فـيمـا اكـد اكثـر مـن مصــدر انتهـاء
ال ـ ــوزارات مــن حت ـ ــدي ـ ــد تـ ـ ــوجه ـ ــات
مسـودة القـانــون ،حيث عـدت مهمـة
تـ ـ ــوف ـيـ ـ ــر ال ـت ـ ــسه ــيالت واحلـ ـ ــوافـ ـ ــز
الكفـيلــة بعـودة الـرســايل العــراقيـة
احـدى االلولـويات الـضامنـة لنجاح
ومتـطـلبـات تــوفيــر ارضيـة ضــامنـة
لـفع ـ ــالـي ـ ــات اقـت ـص ـ ــادي ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــرة
بالتواصل والتنامي.
احـ ــدى اهـم مـ ــؤشـ ــرات حتـقق هـ ــذه
اخلطـوة ومـا اشيـر الــى استعـدادات
مجلـس الـنــواب لـتـش ــريع القــانــون
اجل ــدي ــد ،م ــا ط ــرأ مـن ان ـسـي ــابـي ــة
واضـح ـ ـ ـ ـ ــة يف ت ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــادل االسـهـ ــم يف
جـلسـات سـوق االوراق املـاليــة ،حيث
تــدافـعت اطــراف مخـتلفــة القـتنــاء
اسـهـ ــم ش ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى يف الـق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــات
الـصـنــاعـيــة واخلــدمـيــة املـصــرفـيــة
وبـن ـسـب ارتفــاعــات مــشجعــة ت ــدلل
علــى امكــانيــة اسـتمــرارهــا وبنــسب
ارتفـ ــاعـ ــات مـ ـشـجعـ ــة تـ ــدلـل علـ ــى
امـك ـ ــان ـي ـ ــة اس ـت ـم ـ ــراره ـ ــا وب ـن ـ ـســب
متـصــاعــدة قــد تـصل الــى الــضعف

سوق االوراق املالية يف بغداد
ورمب ـ ـ ـ ــا اكـ ـث ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ان ه ـ ـ ـ ــذه
االرتفـ ــاع ـ ــات املفـ ــاجـئـ ــة حـ ــدثـت يف
ظرف توتر كان ميكن ان يتحول الى
عكس ما حققته مكتسبات االسهم.
جـمع مـن امل ـسـتـثـمــريـن يــؤكــدون ان
رحلة التدهورات املتواصلة يف اسعار
االسهم دون مـؤشراتهـا السـوقيـة قد

تـوقفت متاما /وان علـى املراقبني ان
يشهـدوا صعـودا متـواصال لتعـويض
االنـهيـار املــريع الـذي عـانـى الـسـوق
من وطأته لسنة كاملة.
وبقـ ـ ــدر انعـك ـ ــاس م ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون
االسـتثمـار علـى حـركـة سـوق االوراق
املالية ،ورمبا حركة أسواق التبادالت

عمــومــا فال ب ــد ان تتـهيــأ للقــانــون
املنتـظر مستلزمـات تنفيذ برامجه
واه ـ ـ ــدافه مبـ ـ ــا ي ــنه ــض بـ ـ ــال ـ ـ ــواقع
االقـتـص ــادي العــراقـي بـكل قـن ــواته
والـي ــات عـمـله لـتـن ـطـلق املـ ـشـ ــاريع
الـصنــاعيـة والــزراعيـة الـتي عــانت
مــن س ـب ـ ــات ط ـ ــويل كــي تـ ـس ـت ـ ــأنف
الفعاليات االنتاجية مسيرتها.
فيـما يـتاح لـالستثمـارات االجنبـية
ان تـلعـب دوره ــا ح ــاف ــزا ملـثـيـالته ــا
الوطنيـة ،وتتوفر جلموع العاطلني
الفـ ـ ــرص الــكف ــيلـ ـ ــة بـ ـ ــاس ـت ـث ـمـ ـ ــار
مجهـوداتهـم وخبــراتهم بحـا يفعل
برامج التنمية يف كل توجهاتها.
ان امل ــؤس ـسـ ــات املعـنـي ــة ب ــال ـش ــؤون
االقـت ـص ـ ــادي ـ ــة م ـ ــا يـنـتـمـي مــنه ـ ــا
لتـشكـيالت حكــوميـة ومــا ينـسحب
عل ــى مـن ـظـم ــات اجملـتــمع امل ــدنـي،
فـضال عـن الـشــركــات واملـشــروعــات
اخلــاصــة ال بــد ان تــدعـم جمـيعهــا
انطالقـة برامج استـثمارات وطـنية
ح ــافلــة بــالــرغـبــة اجل ــامح ــة نحــو
حتقـيـق قفـ ــزة نـ ــوعـيـ ــة مـنـت ـظـ ــرة
كفـيل ــة بت ــدعيـم آلي ــات اقتـصــادنــا
وصيانة ثروتنا الوطنية.

مباحثات أمريكية ليبية حول التعاون االقتصادي واملايل
طرابلس /ا ف ب
بـح ــث م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــرة
اخلارجـية األميركـية ديفد
ولش مـع مسؤولـني ليبيني
الـ ـتـع ـ ـ ـ ــاون االقـ ـت ـ ــص ـ ـ ـ ــادي
واملالي.
وأعلـن مصـدر ليبـي رسمي
أن املـب ــاحـث ــات الـتـي ج ــرت
بـني رئيـس الــوزراء الـليـبي
البغدادي احملمودي وولش

تنـاولت العالقـات الثنـائية
والـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــاون يف اجملـ ـ ـ ـ ــاالت
االقتـصادية واالستـثمارية
والنفطية.
كم ــا تنــاول اجل ــانبــان رفع
م ـسـت ــوى أداء امل ــؤس ـس ــات
املـ ــالـي ـ ــة اللـيـبـي ـ ــة.وبحـث
ولـ ــش خـالل لقـ ـ ــائه وزي ـ ــر
اخلـ ــارجـيـ ــة اللـيـبـي عـبـ ــد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن ش ـل ـقـ ـ ــم يف

طـرابلـس أمـس الـتطـورات
يف ل ـب ـنـ ـ ــان وقـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ــزة
وت ـط ـ ــرق اجل ـ ــان ـب ـ ــان إل ـ ــى
الق ـضـ ــايـ ــا الـ ــدولـيـ ــة ذات
االه ـ ـتـ ــمـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ـشـ ــتـ ـ ـ ـ ــرك
ومواقف بلديهما منها.
ومت االتـف ـ ـ ــاق عـل ـ ـ ــى وضـع
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامــج ل ـلـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون يف
مـجـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـصـحـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـتـعـل ـ ـيـ ــم والـ ــتـ ـ ـ ـ ــدريـ ــب

والـ ـبـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة والـ ـتـحـ ـت ــي ـ ـ ـ ــة
والبـيئـة.وهــذه هي الـزيـارة
الثـالثـة لـوفـد أميـركي إلـى
لـيـبـي ــا يف أعق ــاب االتف ــاق
بـ ــني ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ــن عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
اس ـ ـت ـ ـئـ ــنـ ـ ـ ـ ــاف الـعـالقـ ـ ـ ـ ــات
الـدبلـومــاسيــة الكـاملـة يف
 15أيـ ـ ـ ــار املـ ـ ـ ــاض ــي وعـق ــب
شـ ـطــب اســم ل ـي ـب ـي ـ ـ ــا مــن
الئحة اإلرهاب.

حــالــة الـتـضخـم الـتـي يعــانـيهــا
الدينار العراقي.
*بكـم يبــاع املثقـال الـواحــد من
الذهب يف محلكم؟
ب ــالنــسبــة املـثقــال الــواح ــد منالـذهب عيـار ( )21يتـراوح سعـره
مـا بـني  140-130الف دينـار عـدا
اجور (املصنعية)
*ما املقصود باملصنعية؟
لـكـل ق ـ ـطـع ـ ـ ــة ذهـ ـب ــي ـ ـ ــة اج ـ ـ ــورصياغتها اخلـاصة التي تختلف
بـني م ــا م ــوج ــود مـن نق ــوش يف
القـرط عمـا مـوجــود من نقـوش
يف الـ ــس ـ ــوار او اخل ـ ــامت وهـك ـ ــذا،
واالسعـ ـ ــار ال ـتــي اشـ ـ ــرت ال ــيهـ ـ ــا

تـتعلق بــالــذهب املـصـنع محـليــا
ام ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــذهـ ــب اخلـل ـ ـيـجـ ــي او
االوروبي فـيتــراوح سعــر املـثقــال
الـ ــواحـ ــد مـ ــا بــني  225-185الف
دي ــن ـ ـ ــار مـ ــض ـ ـ ــاف ـ ـ ــا الـ ـيـه اج ـ ـ ــور
الصياغة.
هنـاك تبـاين واضح يف االسـعارب ــني مـحـل واخ ـ ـ ـ ــر اذ انـ ـن ــي ل ــم
اسـمع مبـثل هــذه االرق ــام خالل
لق ـ ــائـي بــص ـ ــاحــب احملل ال ـ ــذي
الـ ـتـقـ ـيـ ـتـه س ـ ـ ــابـق ـ ـ ــا ف ــم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو
تفسيركم لذلك؟
ال ـ ــذهــب ان ـ ــواع واض ـ ــاف ولــكلسع ــره ،ه ــذا اض ــاف ــة ال ــى ان ــواع
الصياغة واشكـالها املتعددة وكل

تلـك العـ ــوامل ت ــدخـل يف سع ــر
احللي الذهبية.
*مـا سـبب تـوقف احلـرفـيني يف
مـجال صـناعـة احللي الـذهبـية
واخمل ـ ـ ـ ـشـالت عـ ــن مم ـ ـ ـ ـ ــارس ـ ـ ـ ـ ــة
اعمالهم؟
احلـ ـ ــرفــيـ ـ ــون يف هـ ـ ــذا اجملـ ـ ــاليـق ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــى :الـ ــصـ ـ ـ ــائـغ
والـ ـنـق ـ ـ ـ ــاش وص ـ ـ ـ ــانـع (ق ـ ـ ـ ــال ــب
الـ ـصــب) وهـ ـ ــؤالء فــنـ ـ ــانـ ـ ــون يف
مج ــال عــملهـم واخـتـص ــاصهـم
وي ـشـكلــون ن ـسـبــة كـبـيــرة اســوة
ب ـبـقــي ـ ـ ــة املـهــن االخ ـ ـ ــرى وق ـ ـ ــد
اأضـطــرا و مــؤخــرا امــا للـسفــر
خ ـ ـ ـ ـ ــارج الـع ـ ـ ـ ـ ــراق او ال ـ ـبـق ـ ـ ـ ـ ــاء
لـيضـافـوا الـى اعـداد العــاطلني
عــن العــمل وال ـسـبـب ال ــرئـيــس
وراء ذلك ه ــو اعـتـم ــاد ال ـس ــوق
الع ــراقـي ــة اعـتـم ــادا كلـي ــا عل ــى
استيراد املصوغات الذهبية من
اخلارج.
*م ــاذا تـتـمـن ــى انـت ك ـص ــاحـب
محل لبيع املصوغات الذهبية؟
ان تـتـخلــص الــسـ ــوق احمللـي ــةمـن ال ــذهـب امل ـسـت ــورد خ ــاص ــة
اخللـيجي واالوروبي على االقل
التــاحــة الفــرصــة امــام املـنتــوج
احمللــي وافـ ــس ـ ــاح اجمل ـ ــال ام ـ ــام
احل ــرفـيـني ملـم ــارس ــة اعـم ــالهـم
بدال من بطالتهم.
*م ــا ن ـسـب ــة الف ــرق بـني اسع ــار
املـصــوغــات املــستــوردة واحملـليــة
وما نسبة ما يباع من كليهما.
اس ـتـ ـطــيع ان اق ـ ــول ان ن ـ ـســب ـ ــة
الف ــرق بني املـصــوغــات احملـليــة
وامل ـسـتـ ــوردة تق ــدر م ــا بـني -25
 %30ذلـك ان اسـع ـ ـ ــار املـ ـن ــت ـ ـ ــوج
املستـورد مرتفـعة ومع هـذا فان
نـسبـة مـا يبـاع من املـستـورد هـو
 %99أمـا املـنتـوج احملـلي فـتقـدر
نـسبــة االقبـال علـيه بـ %1وذلك
لقلته وندرته.

بيروت /ا ف ب
قـال وزير املالية اللبناني
جهــاد أزعــور إن األضــرار
امل ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ال ـت ــي حلقــت
بـاقـتصـاد بالده منـذ بـدء
الهجـم ــات اإلس ــرائـيلـي ــة
تـقـ ـ ـ ــدر بـ ـن ـ ـصـف مـلـ ـيـ ـ ـ ــار
دوالر.وأوضـح أزع ـ ـ ــور أنـه
يجـب أخـ ــذ هـ ــذا الـ ــرقـم
ـح ـ ـ ـ ـ ــذر لـعـ ـ ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ـ ــود
ب ـ
إمـكـ ـ ــان ـيـ ـ ــة علـ ـ ــى األرض
لتقـديــر حجم اخلـسـائـر
مـع زيـ ـ ـ ــادة األضـ ـ ـ ــرار كـل
حل ـظـ ــة جـ ــراء مـ ــواصلـ ــة
إسـرائـيل هجمـاتهـا علـى
الـبـن ــى الـتحـتـي ــة للـبالد
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــات
وشبكات املواصالت.
وأشـار إلـى أن لـبنـان كـان
بانتظار حركة اقتصادية
مع وصول السياح وكانت
اسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ــارات ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة
لـلقـ ــدوم إلـ ــى الــبالد ،إال
أنه مع األوضـاع الـراهنـة

ال ـن ـيـ ـ ــران ت ـتـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــد
ف ـ ـس ـيـك ـ ــون مــن ال ــصعــب
حتقــيق من ــو بـن ـسـب ــة %4
ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ـ ــان ــت
إل ـ ـ ـ ــى  %5ـ
ـ
تـتـ ــوقـعه ال ـ ــوزارة بف ــضل
املوسم السياحي.
وعــولت احلكـومـة سـابقـا
علـى وصول عـدد السـياح

م ــن داخل ب ـيـ ـ ــروت ..ام ـ ــس
إلـى رقم قيـاسي يف الـعام
احلــالي يبـلغ  1.6مليـون
شخص.
وأكــد أزعــور قــدرة لـبـنــان
علــى الــصمــود واسـتقــرار
األوضـ ــاع املـ ــالـيـ ــة وعـ ــدم
وجـود خطـر علـى اللـيرة،

م ـشـي ــرا إل ــى أن ب ــورص ــة
بي ــروت ستـفتـح األسبــوع
املـق ـ ـبـل ولـ ــن ت ـ ـنـع ـكـ ـ ـ ــس
األضـرار علــى االستقـرار
االقتصـادي.يشـار إلى أن
بـ ــورصـ ــة بـيـ ــروت سـجلـت
انـخف ــاض ــا بـن ـسـب ــة %10
مـ ـ ــن ـ ـ ـ ــذ ـب ـ ـ ـ ــدء الـهـجـ ـ ـ ـ ــوم
اإلســرائيـلي علـى لـبنـان،
وأغـلـق سـهـ ــم شـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة
س ــولـي ــدي ــر -الـتـي ت ــدي ــر
وســط بـيـ ــروت الــتجـ ــاري
واألكثر نشاطا يف السوق
ي ـ ــوم اجلــمع ـ ــة امل ـ ــاضــي-
عـل ـ ـ ـ ـ ــى  17.40دوالرا.ويف
إط ـ ــار تـخف ـيـف مع ـ ــان ـ ــاة
الـشـعب اللـبنــاني أعلـنت
الـ ــسعـ ــوديـ ــة اعـت ـ ــزامهـ ــا
حتـ ــويل  50ملـي ــون دوالر
إلــى لـبـنــان لـيكــون حتـت
ت ـص ـ ــرف رئـي ــس ال ـ ــوزراء
اللـبنـاني فـؤاد الـسـنيـورة
اسـتج ــاب ــة لـن ــداء وجـهه
أمس االول.

الثامين تبحث عن إسرتاتيجية ملواجهة أزمة الطاقة
بطرسبرغ  /الوكاالت
سع ـ ــى قـ ـ ــادة دول مج ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـث ـم ـ ــانــي
الـصـن ــاعـي ــة الكـب ــرى خالل قـمـتهـم الـتـي
انتهـت مبديـنة بـطرسـبرغ الـروسيـة األحد
إلــى البحـث عن أطـر جـديـدة ،ملـواجهـة مـا
يعتـبرونه حتـدي إمدادات الـطاقـة وتأثـيره
املباشر على النمو االقتصادي بدولهم.
وب ــرز الت ــأكيــد يف الـبي ــان اخلت ــامي لـقمــة
اجملـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـطـ ـبـ ـيـق
إستراتيجية تنـويع مصادر الطاقة ملواجهة

حت ــدي ــات االعـتـم ــاد عل ــى الـنفــط فقـط،
س ـ ــواء علـ ــى مـ ـسـت ـ ــوى أسعـ ــاره املـتـقلـبـ ــة
واملــرتفعـة أو عـواقـب النـضــوب علـى املـدى
البعيد.
ولـذا تعهدت مجمـوعة الثمـاني التي متثل
قـ ـسـمـ ــا كـبـيـ ــرا مـن االســتهـالك العـ ــاملـي
للــنفــط ،مبـ ــواصلـ ــة جهـ ــود الـتـ ــوفـيـ ــر يف
اسـتـهالك ال ـط ــاق ــة مـن ج ــانـب ،وتـنـ ــويع
مـصــادرهــا كــاللجــوء مـثال إلــى الـطــاقــات
املـتجــددة .لكـن لم حتـسـم دول اجملمـوعـة

خالفا تقوده أملانيا بـشأن استخدام الطاقة
النووية.
وجت ــاوز سع ــر ب ــرمـيل الـنفـط ال ــذي ف ــاق
ثالثـة أضعــافه يف فتـرة أربعـة أعـوام خالل
األسبـوع اجلــاري وللمـرة األولـى ،عـتبـة 78
دوالرا.
كمـا اتـفقت هـذه الـدول علــى دليل جـديـد
بشـأن الطاقة ،يف محاولـة ملواجهة االرتفاع
الـكبير الـذي تشهـده أسعار النـفط وكذلك
تزايد حجم الطلب على الطاقة.

وي ـ ــدع ـ ــو ال ـ ــدلــيل ال ـ ــذي ي ـت ـ ــألف مــن 12
صفحــة وصــدر علــى هــامـش الـقمــة ،إلــى
اتخـاذ إجـراءات لـضمـان وجـود أجــواء من
الـشفـافيـة واالنفتــاح والتنـافـسيـة بـأسـواق
الطاقة.
وج ــاءت اسـتج ــاب ــة روسـي ــا -الـتـي ت ـشـكل
مـصدرا لـ  %25مـن إمدادات الغـاز الطـبيعي
ألوروبـا -لهذا الـدليل مبـثابـة مكـسب كبـير
للدول الصنـاعية الغربية التي كانت ترغب
يف دخول سوق الطاقة الروسي.

