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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

بغداد/جاسم الشاماني

املعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة
العدد)722(

الثالثاء )18(

متوز 2006

NO. (722)
Tus. (18) 

July

تلـك العـــوامل تـــدخـل يف سعـــر
احللي الذهبية.

*مـا سـبب تـوقف احلـرفـيني يف
مـجال صـناعـة احللي الـذهبـية
واخملـــــــشـالت عـــن ممــــــــــارســــــــــة

اعمالهم؟
-احلـــــرفــيـــــون يف هـــــذا اجملـــــال
ـــــــى: الـــصـــــــائـغ يـقـــــســـمـــــــون ال
والـــنـقــــــــاش وصــــــــانـع )قــــــــالـــب
ـــــون يف ـــــان الـــصــب( وهـــــؤالء فــن
مجـــال عــملهـم واخـتـصـــاصهـم
ويــشـكلــون نــسـبــة كـبـيــرة اســوة
بــبـقــيــــــة املـهــن االخــــــرى وقــــــد
اأضـطــرا و مــؤخــرا امــا للـسفــر
ـــبـقــــــــــاء خــــــــــارج الـعــــــــــراق او ال
لـيضـافـوا الـى اعـداد العــاطلني
عــن العــمل والــسـبـب الـــرئـيــس
وراء ذلك هـــو اعـتـمـــاد الــســـوق
العـــراقـيـــة اعـتـمـــادا كلـيـــا علـــى
استيراد املصوغات الذهبية من

اخلارج.
*مـــاذا تـتـمـنـــى انـت كــصـــاحـب
محل لبيع املصوغات الذهبية؟
-ان تـتـخلــص الــســـوق احمللـيـــة
مـن الـــذهـب املــسـتـــورد خـــاصـــة
اخللـيجي واالوروبي على االقل
التــاحــة الفــرصــة امــام املـنتــوج
احمللــي وافـــســــاح اجملــــال امــــام
احلـــرفـيـني ملـمـــارســـة اعـمـــالهـم

بدال من بطالتهم.
*مـــا نــسـبـــة الفـــرق بـني اسعـــار
املـصــوغــات املــستــوردة واحملـليــة

وما نسبة ما يباع من كليهما.
ــــة ـــســب اســتـــطــيع ان اقــــول ان ن
الفـــرق بني املـصــوغــات احملـليــة
واملــسـتـــوردة تقـــدر مـــا بـني 25-
30% ذلـك ان اسـعــــــار املـــنـــتــــــوج
املستـورد مرتفـعة ومع هـذا فان
نـسبـة مـا يبـاع من املـستـورد هـو
99% أمـا املـنتـوج احملـلي فـتقـدر
نـسبــة االقبـال علـيه بـ1% وذلك

لقلته وندرته.
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تـتعلق بــالــذهب املـصـنع محـليــا
ـــيـجـــي او امــــــــــا الــــــــــذهـــب اخلـل
االوروبي فـيتــراوح سعــر املـثقــال
الـــواحـــد مـــا بــني 185-225 الف
ــــــار مـــضــــــافــــــا الـــيـه اجــــــور ديـــن

الصياغة.
-هنـاك تبـاين واضح يف االسـعار
بـــني مـحـل واخــــــــر اذ انـــنـــي لـــم
اسـمع مبـثل هــذه االرقـــام خالل
لقــــائـي بــصــــاحــب احملل الــــذي
الـــتـقـــيـــتـه ســــــابـقــــــا فـــمــــــا هــــــو

تفسيركم لذلك؟
ــــواع واضــــاف ولــكل ــــذهــب ان -ال
سعـــره، هـــذا اضـــافـــة الـــى انـــواع
الصياغة واشكـالها املتعددة وكل
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حــالــة الـتـضخـم الـتـي يعــانـيهــا
الدينار العراقي.

*بكـم يبــاع املثقـال الـواحــد من
الذهب يف محلكم؟

-بـــالنــسبــة املـثقــال الــواحـــد من
الـذهب عيـار )21( يتـراوح سعـره
مـا بـني 130-140 الف دينـار عـدا

اجور )املصنعية(
*ما املقصود باملصنعية؟

-لـكـل قـــطـعــــــة ذهـــبـــيــــــة اجــــــور
صياغتها اخلـاصة التي تختلف
بـني مـــا مـــوجـــود مـن نقـــوش يف
القـرط عمـا مـوجــود من نقـوش
يف الـــســــوار او اخلــــامت وهـكــــذا،
واالسعـــــار الــتــي اشـــــرت الـــيهـــــا
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فلماذا هذا االجحاف؟.
-هـذا مــا متعــارف عليه يف سـوق

الصاغة!!
يف مكــان اخــر كـــان لنــا لقــاء مع
فــــراس كــــامل عــطـيــــة صــــاحـب
محل لـبيـع املصـوغـات الـذهـبيـة
وبدايـة سألـته عن اسبـاب ارتفاع
اسعـار الــذهب يف العــراق قيـاسـا
السعــاره يف بـقيــة بلــدان اجلــوار

فقال:
ــــــــد ــــــــذهـــب يف أي بـل -اسـعــــــــار ال
مـرتـبطـة بـاقـتصــاد البلـد نفـسه
ومن املــؤكــد ان االسعـــار عمــومــا
تــنـخفـــض حــيــنــمـــــا يـــتحــــســن
ـــــوضع االقــتـــصــــادي وتــنـــتهــي ال
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ذهبيـة وبعـد مـضي اسبـوع واحـد
فقــط قـــدمـت املـــواطـنـــة الـيـنـــا
ـــا تلـك اخملـــشالت ـــة بــيعـن طـــالـب
الـتـي سـبق شــراؤهــا مـن محلـنــا
وفعال اعــدنـــا لهــا املـبـلغ بعــد ان
قـمنــا بحــسم فـــرق البـيع واجــور
الصياغة حيث كانت تروم اجراء

عملية البنتها.
*وكم هو الفرق حتديداً؟

يـتـم حــسـم )5( آالف ديـنـــار لـكل
مــثقـــال كفـــرق الـبــيع والـــشـــراء
اضافة الى )20( الف دينار اجور

صياغة.
ولـكـن املـــواطـنـــة لــم تغـيـــر نـــوع
الـصـيــاغــة بل اعــادتهــا كـمــا هـي
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وغيرها.
ـــــى ــــــد عل ــــــة الفـــــوائ ــــســب *مـــــا ن

املصوغات املستوردة؟
ـــــى -يــتــم اضـــــافـــــة مـــبلـغ 3% عل
السعر الكلي وهي نسبة معقولة
نـوعـا مـا ولكن املـشكلـة تـكمن يف
ـــــى ـــــال املـــــواطــنـــني عل عـــــدم اقــب

الشراء.
*مـا هـي املصـوغــات التـي تالقي

اقباال من زبائنكم دون غيرها؟
-هـنـــاك طلـب وبـنــسـبــة ضـئـيلــة
ــــتــــي يـقــــبـل ـــــــــــى االطـقــــم ال عـل
ـــى شــــرائهـــا وهـي العـــرســــان عل
ـــة مـن الـقالدة واالقـــراط مـكـــون
ــــطـقـــم ـــــســـــــوار وال واخلـــــــامت وال
ويكلـف حوالي ملـيون واربعمـائة
ـــار وكـمـــا اسـلفـت فـــان هـــذه ديـن
املصـوغـات ال يقبل علـى شـرائهـا

سوى امليسورين.
*مب تفـســر لنــا احجـام املــواطن

عن شراء الذهب؟
ـــــــــدنـــي الـقـــــــــدرة -اعـــتـقـــــــــد ان ت
ـــــار ـــــديــن الـــشـــــرائــيـــــة وضـعف ال
العراقي امـام العمالت االجنـبية

هو السبب.
ـــــذهــب الي عــــــامل *واسعـــــار ال

تخضع.
-اكـيـــد انهـــا ال تخــضـع للـــدوالر
وامنــا 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 اخـــرى، فكـيف تـتعــامل
مع هــذه احلــالــة ومــا نــسـبــة مــا

يتم حسمه من املبلغ الكلي؟
ــــــة الــتــي اشــــــرت الــيـهــــــا احلــــــال
ــــا فعـال فقــبل حـــوالـي تــصـــادفـن
شهـر قدمت الـى محلنا مـواطنة
وقـــامت بـشــراء خــامت و)زجنـيل(
ـــالغـــة مـن واشـتـــرت البـنـتهـــا الـب
ــــة اقــــراطــــا العـمــــر حــــوالـي سـن
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لقـــاؤنـــا االول كـــان مع صـــاحـب
محل )كريكو( الذي اوضح:

قمـنا مؤخـرا بالتـوقف عن شراء
املــصـــوغـــات الـــذهـبـيـــة بجـمــيع
انــواعهـــا السبــاب اهـمهـــا اننــا ال
نـبيع اكثر مما نـشتري ولتعرض
ســـــــــــــوق الـــــــــــــذهــــب لــالتــفـــــــــــــاع
واالنخفاض يف االسعار، أما عن
سعر املثـقال الواحـد فقد أوضح
ان سعر البيع هو 140 الف 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 الـــذين
يـــشـتـــرون مـن مـحلـكـم ونـــسـبـــة
الــذين يـأتـون لـبيـع مصـوغــاتهم

فبكم تقدر هذه النسبة؟
-نـسبـة الــذين يـشتــرون هم %30
واملـتـبقـي مـن الـنــسـبـــة املـئـــويـــة
يـاتـون لـبيع مـا لـديهـم واكثـرهـا
هــي )احلـلقــــات( الــتــي يــتــــرواح
سعـرهـا مــا بني 10020 –  الف

دينار وبحسب وزنها.
ـــــاك ورش *ســــــابقـــــا كـــــانــت هــن
مـتخـصـصـــة للـصـيــاغــة وبــأدارة
ايـد عراقـية مـاهرة وهـذه الورش
لم نعـد نراهـا االن.. ترى مـا سر

اختفائها؟
-الــورش التي اشـرت اليهـا كـانت
ـــدار مـن قـبـل عقـــول عـــراقـيـــة ت
ـــــدعـــــة ومـــتخـــصـــصــــــة بفــن مــب
الصـياغـة الذي يعـد من الفـنون
ـــة الـتـي تـتــطلـب خـبـــرة الــصعـب
عــاليــة وهــؤالء وبــسب الـظــروف
الــصعـبــة، الـتـي مـــر بهـــا العــراق
ـــدان ــــى بل ـــسفـــر ال اضــطــــروا لل
اجلــوار للعـمل هنـاك ومــا تبقـى
منـهم اصـبح عــاطال عـن العـمل
بـسبـب اعتمــاد السـوق العـراقيـة
علــى املـصــوغــات املــسـتــوردة مـن
دول اخللـيج العـــربي كــاالمــارات
وقــطـــر والـكـــويـت والـــسعـــوديـــة
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يف سوق الصاغة يبيعون املخشالت الذهبية ويمتنعون عن رشائها
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..

يتـرقب املـهتمـون بـاالنـشطـة املـاليـة
واالقتـصــاديــة مــا يتــردد من صــدى
مـناقشـات قانون االسـتثمار املـنتظر
، فـيمـا اكـد اكثـر مـن مصــدر انتهـاء
الـــــوزارات مــن حتـــــديـــــد تــــــوجهـــــات
مسـودة القـانــون، حيث عـدت مهمـة
تــــــوفــيــــــر الــتـــــسهـــيالت واحلــــــوافــــــز
الكفـيلــة بعـودة الـرســايل العــراقيـة
احـدى االلولـويات الـضامنـة لنجاح
ومتـطـلبـات تــوفيــر ارضيـة ضــامنـة
لـفعـــــالـيـــــات اقـتــصـــــاديـــــة جـــــديـــــرة

بالتواصل والتنامي.
احــــدى اهـم مــــؤشــــرات حتـقق هــــذه
اخلطـوة ومـا اشيـر الــى استعـدادات
مجلـس الـنــواب لـتـشـــريع القــانــون
اجلـــديـــد، مـــا طـــرأ مـن انــسـيـــابـيـــة
واضـحـــــــــــة يف تــــبـــــــــــادل االسـهــــم يف
جـلسـات سـوق االوراق املـاليــة، حيث
تــدافـعت اطــراف مخـتلفــة القـتنــاء
اسـهــــم شــــتــــــــــى يف الـقــــــطــــــــــاعــــــــــات
الـصـنــاعـيــة واخلــدمـيــة املـصــرفـيــة
وبـنــسـب ارتفــاعــات مــشجعــة تـــدلل
علــى امكــانيــة اسـتمــرارهــا وبنــسب
ارتفــــاعــــات مـــشـجعــــة تــــدلـل علــــى
امـكـــــانــيـــــة اســتــمـــــرارهـــــا وبــنــــســب
متـصــاعــدة قــد تـصل الــى الــضعف

عمــومــا فال بـــد ان تتـهيــأ للقــانــون
املنتـظر مستلزمـات تنفيذ برامجه
واهـــــــدافه مبــــــا يـــنهـــض بــــــالـــــــواقع
االقـتـصـــادي العــراقـي بـكل قـنـــواته
والـيـــات عـمـله لـتـنــطـلق املـــشــــاريع
الـصنــاعيـة والــزراعيـة الـتي عــانت
مــن ســبـــــات طـــــويل كــي تـــســتـــــأنف

الفعاليات االنتاجية مسيرتها.
فيـما يـتاح لـالستثمـارات االجنبـية
ان تـلعـب دورهـــا حـــافـــزا ملـثـيـالتهـــا
الوطنيـة، وتتوفر جلموع العاطلني
الفــــــرص الــكفـــيلــــــة بــــــاســتــثــمــــــار
مجهـوداتهـم وخبــراتهم بحـا يفعل

برامج التنمية يف كل توجهاتها.
ان املـــؤســســــات املعـنـيـــة بـــالــشـــؤون
االقـتــصـــــاديـــــة مـــــا يـنـتـمـي مــنهـــــا
لتـشكـيالت حكــوميـة ومــا ينـسحب
علـــى مـنــظـمـــات اجملـتــمع املـــدنـي،
فـضال عـن الـشــركــات واملـشــروعــات
اخلــاصــة ال بــد ان تــدعـم جمـيعهــا
انطالقـة برامج استـثمارات وطـنية
حـــافلــة بــالــرغـبــة اجلـــامحـــة نحــو
حتقـيـق قفــــزة نــــوعـيــــة مـنـتــظــــرة
كفـيلـــة بتـــدعيـم آليـــات اقتـصــادنــا

وصيانة ثروتنا الوطنية.

تـوقفت متاما/ وان علـى املراقبني ان
يشهـدوا صعـودا متـواصال لتعـويض
االنـهيـار املــريع الـذي عـانـى الـسـوق

من وطأته لسنة كاملة.
وبقــــــدر انعـكـــــاس مــــشـــــروع قـــــانـــــون
االسـتثمـار علـى حـركـة سـوق االوراق
املالية، ورمبا حركة أسواق التبادالت

ورمبـــــــــا اكـــثـــــــــر خـــــــــاصـــــــــة ان هـــــــــذه
االرتفــــاعـــــات املفــــاجـئــــة حــــدثـت يف
ظرف توتر كان ميكن ان يتحول الى
عكس ما حققته مكتسبات االسهم.
جـمع مـن املــسـتـثـمــريـن يــؤكــدون ان
رحلة التدهورات املتواصلة يف اسعار
االسهم دون مـؤشراتهـا السـوقيـة قد

قانون االستثامر املنتظر وامكانية جتاوز االزمة االقتصادية 
بغداد/ املدى

بيروت/ ا ف ب
قـال وزير املالية اللبناني
جهــاد أزعــور إن األضــرار
املــبــــــاشــــــرة الــتـــي حلقــت
بـاقـتصـاد بالده منـذ بـدء
الهجـمـــات اإلســـرائـيلـيـــة
تـقــــــــدر بـــنــــصـف مـلـــيــــــــار
دوالر.وأوضـح أزعـــــــور أنـه
يجـب أخــــذ هــــذا الــــرقـم
بـحــــــــــذر لـعــــــــــدم وجــــــــــود
إمـكــــــانــيــــــة علــــــى األرض
لتقـديــر حجم اخلـسـائـر
مـع زيــــــــادة األضــــــــرار كـل
حلــظــــة جــــراء مــــواصلــــة
إسـرائـيل هجمـاتهـا علـى
الـبـنـــى الـتحـتـيـــة للـبالد
وخــــــــاصــــــــة الــــطــــــــرقــــــــات

وشبكات املواصالت.
وأشـار إلـى أن لـبنـان كـان
بانتظار حركة اقتصادية
مع وصول السياح وكانت
اســـتـــثـــمـــــــارات جـــــــاهـــــــزة
لـلقــــدوم إلــــى الــبالد، إال
أنه مع األوضـاع الـراهنـة

ـ ـ ـ

مــشـيـــرا إلـــى أن بـــورصـــة
بيـــروت ستـفتـح األسبــوع
املـقــــبـل ولــــن تــــنـعــكــــــــس
األضـرار علــى االستقـرار
االقتصـادي.يشـار إلى أن
بــــورصــــة بـيــــروت سـجلـت
انـخفـــاضـــا بـنــسـبـــة %10
ـــــــــدء الـهـجـــــــــوم ـــــــــذ ب مــــن
اإلســرائيـلي علـى لـبنـان،
وأغـلـق سـهــــم شـــــــــــركـــــــــــة
ســـولـيـــديـــر -الـتـي تـــديـــر
وســط بـيــــروت الــتجــــاري
واألكثر نشاطا يف السوق
يـــــوم اجلــمعـــــة املـــــاضــي-
ــــــــــى 17.40 دوالرا.ويف عـل
إطـــــار تـخفــيـف معـــــانـــــاة
الـشـعب اللـبنــاني أعلـنت
الــــسعــــوديــــة اعـتـــــزامهــــا
حتــــويل 50 ملـيـــون دوالر
إلــى لـبـنــان لـيكــون حتـت
تــصـــــرف رئـيـــس الـــــوزراء
اللـبنـاني فـؤاد الـسـنيـورة
اسـتجـــابـــة لـنـــداء وجـهه

أمس االول. 
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إلـى رقم قيـاسي يف الـعام
احلــالي يبـلغ 1.6 مليـون

شخص.
وأكــد أزعــور قــدرة لـبـنــان
علــى الــصمــود واسـتقــرار
األوضــــاع املــــالـيــــة وعــــدم
وجـود خطـر علـى اللـيرة،

فــــســيـكـــــون مــن الـــصعــب
حتقــيق منـــو بـنــسـبـــة %4
ــــــــذي كــــــــانـــت ــــــــى 5% ال إل
تـتــــوقـعه الـــــوزارة بفـــضل

املوسم السياحي.
وعــولت احلكـومـة سـابقـا
علـى وصول عـدد السـياح

ـ ـ ـ

لبنان يقّدر أرضار العدوان اإلرسائييل
بنصف مليار دوالر

 طرابلس/ ا ف ب
بـحـــث مــــــســــــــاعــــــــد وزيــــــــرة
اخلارجـية األميركـية ديفد
ولش مـع مسؤولـني ليبيني
الـــتـعــــــــاون االقـــتـــــصــــــــادي

واملالي.
وأعلـن مصـدر ليبـي رسمي
أن املـبـــاحـثـــات الـتـي جـــرت
بـني رئيـس الــوزراء الـليـبي
البغدادي احملمودي وولش

ـ ـ

ــــــــة ــــــــة والـــتـحـــتـــي والـــبـــنـــي
والبـيئـة.وهــذه هي الـزيـارة
الثـالثـة لـوفـد أميـركي إلـى
لـيـبـيـــا يف أعقـــاب االتفـــاق
ـــــــــــى ـــــــــــديــــن عـل بــــني الــــبـل
ـــــــــاف الـعـالقـــــــــات اســــتــــئــــن
الـدبلـومــاسيــة الكـاملـة يف
15 أيــــــــار املــــــــاضـــي وعـقـــب
شـــطــب اســم لــيــبــيـــــــا مــن

الئحة اإلرهاب.
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طـرابلـس أمـس الـتطـورات
يف لــبــنــــــان وقـــطــــــاع غــــــزة
وتــطـــــرق اجلـــــانــبـــــان إلـــــى
القــضــــايــــا الــــدولـيــــة ذات
ـــــــــرك االهــــتــــمـــــــــام املـــــــشــــت

ومواقف بلديهما منها.
ومت االتـفـــــــاق عـلـــــــى وضـع
ـــــــــــــرامــج لــلـــــتــعـــــــــــــاون يف ب
ـــــــــــة مـجـــــــــــاالت الـــــــصـحــــي
ـــــــــدريــــب والــــتـعـلــــيــــم والــــت
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ـ ـ
ـ ـ

ـ

تنـاولت العالقـات الثنـائية
والـــتـعـــــــــاون يف اجملـــــــــاالت
االقتـصادية واالستـثمارية

والنفطية.
كمـــا تنــاول اجلـــانبــان رفع
مــسـتـــوى أداء املـــؤســســـات
املــــالـيـــــة اللـيـبـيـــــة.وبحـث
ولــــش خـالل لقــــــائه وزيـــــر
اخلــــارجـيــــة اللـيـبـي عـبــــد
ـــــــــــــــرحــــــمــــــن شــلــقــــــم يف ال

ـ ـ

ـ

مباحثات أمريكية ليبية حول التعاون االقتصادي واملايل
بطرسبرغ / الوكاالت

سعـــــى قــــــادة دول مجــمـــــوعـــــة الــثــمـــــانــي
الـصـنـــاعـيـــة الكـبـــرى 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.
وبـــرز التـــأكيــد يف الـبيـــان اخلتـــامي لـقمــة
اجملـــمــــــــوعــــــــة عـلــــــــى ضــــــــرورة تــــطـــبـــيـق
إستراتيجية تنـويع مصادر الطاقة ملواجهة

ويـــــدعـــــو الـــــدلــيل الـــــذي يــتـــــألف مــن 12
صفحــة وصــدر علــى هــامـش الـقمــة، إلــى
اتخـاذ إجـراءات لـضمـان وجـود أجــواء من
الـشفـافيـة واالنفتــاح والتنـافـسيـة بـأسـواق

الطاقة.
وجـــاءت اسـتجـــابـــة روسـيـــا -الـتـي تــشـكل
مـصدرا لـ 25% مـن إمدادات الغـاز الطـبيعي
ألوروبـا- لهذا الـدليل مبـثابـة مكـسب كبـير
للدول الصنـاعية الغربية التي كانت ترغب

يف دخول سوق الطاقة الروسي. 

خالفا تقوده أملانيا بـشأن استخدام الطاقة
النووية. 

وجتـــاوز سعـــر بـــرمـيل الـنفـط الـــذي فـــاق
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.

حتـــديـــات االعـتـمـــاد علـــى الـنفــط فقـط،
ســـــواء علــــى مـــسـتـــــوى أسعــــاره املـتـقلـبــــة
واملــرتفعـة أو عـواقـب النـضــوب علـى املـدى

البعيد. 
ولـذا تعهدت مجمـوعة الثمـاني التي متثل
قـــسـمــــا كـبـيــــرا مـن االســتهـالك العــــاملـي
للــنفــط، مبــــواصلــــة جهــــود الـتــــوفـيــــر يف
اسـتـهالك الــطـــاقـــة مـن جـــانـب، وتـنــــويع
مـصــادرهــا كــاللجــوء مـثال إلــى الـطــاقــات
املـتجــددة. لكـن لم حتـسـم دول اجملمـوعـة

الثامين تبحث عن إسرتاتيجية ملواجهة أزمة الطاقة

محل لبيع املصوغات الذهبية يف منطقة الكاظمية ببغداد

الــنــيــــــران تــتـــصــــــاعــــــد مـــن داخل بــيــــــروت.. امـــــسسوق االوراق املالية يف بغداد


