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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

حركة سوق املواد االنشائية

املادة               الوحدة القياسية         السعر بالدينار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت املقاوم                    طن                           265000
السمنت االبيض                  طن                          170000
الرمل                            قالب سكس 20م3            350000
احلصى                       قالب سكس 20م3              300000

شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك االهلية                          طن                      140000

العدد)724(

اخلميس)20(

متوز 2006

NO. (724)
Thu. (20) 

July

ترجمة / عادل العامل
لقد استردت النمور اآلسيوية
عــــافــيــتهــــا مــن أزمــــة أواخــــر
الـتـــسعـيـنـيـــات وهـي تـنــــدفع
قــــــــدمــــــــاً اآلن مــــــــرة أخــــــــرى.
ـــة، فـــإن الـنـمـــو يف ــــاملقـــارن وب
امــــريـكـــــا الالتــيــنــيــــة يـــبقــــى
ضعـــيفــــــاً، ويف هــــــذا اإلطــــــار،
ـــر، رئـيـــس يقـــول بـيـتـــر مـــارب
شـــــــركـــــــة إدارة ممـــتـلــكـــــــات يف
نيـويـورك، إن اعـتمـاد أمــريكـا
ــــــى القـــــروض الالتــيــنــيــــــة عل
األجنبـية لتمويل النمو ميثل
ــــاخلــطــــورة، ضـعفــــاً يــتـــســم ب
بيـنمـا تـستـطيع االقـتصـادات
اآلســيـــــويـــــة متـــــويل منـــــوهـــــا
ـــة داخلـيـــاً وجتـنـب االسـتـــدان

بإفراط يف السوق العاملية.
إن الـصني، وكـوريـا اجلنـوبيـة،
ــــــايـلــنــــــد، وحــتــــــى الـهــنــــــد وت
ـــة بجـيـــوش أيــــديهــــا العــــامل
ــــــرخـــيـــصــــــة االنـــتــــــاجـــيــــــة ال
وصناعاتها املتوسطة التقنية
ـــــاشـــــراً ــــشـكـل تهـــــديـــــداً مــب ت
ألمـــــريـكـــــا الالتــيــنــيـــــة، وهــي
إقليـم العمـاله فـوق املـستـوى
ــــرخــيـــص وال هــم بجــيــــدي ال
ـــيـــم خـــــصــــــــــوصــــــــــاً أو ـــتـعـل ال
إنتــاجيـني. وتتــوجع املكــسيك
ــــافـــســــة لــتــــوهــــا مــن أثــــر املــن
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صــحـــــــيــح أن األرجـــــــنـــــــتـــــــني
وبوليفيـا، وفنزويال قد عانت
جـميعاً من ارتـدادات مؤخراً.
ــــــاتهـــــا وللــمـكـــســيــك صعـــــوب
العـائدة إلـى تعثر دخـولها يف
احلكم الدميقراطي احلديث
بـعـــــــد 71 عـــــــامـــــــاً مـــن حــكـــم
ـــــواحـــــد. غــيـــــر أن احلـــــزب ال
البرازيل وشيلي بوجه خاص
تـتمتع اآلن بأنـظمة سيـاسية
آخـذة بـاالزدهـار. وقـد أحـدث
ـــاً يف الـــسـيـــاســـة ذلـك حتـــسـن
ـــــوجه خــــاص يف العــــامــــة، وب
مجـــالـي الــصحـــة والــتعلـيـم،
الـتـي تـــشـيـــر إلـــى مـــســتقــبل
طيـب للـنمــو. ويــرتبـط بهــذا
األمر اإلجناز العظيم الثاني
للـمنطقة، أي تراجع القطاع
العـام. فلـدى كل بلـد تقـريبـاً
)عـدا أوروغـواي وكــوستـاريكـا
واملـكــــســيـك( اآلن شــــــركــــــاتـه
ـــــرســمــيـــــة اخملـــصخـــصـــــة. ال
والـتحـــدي القـــادم مـن آسـيـــا
جــــــــدي، ولــكـــن املــــــشـهــــــــد يف
أمـــريكـــا الالتـيـنـيـــة لــم يكـن

يبدو أفضل لسنوات.
Latin Finance : عن
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أمـــريكـــا الالتـيـنـيــة والـصـني،
رأيه يف هـــذا املـــوضـــوع. فهـــو
ـــنـــمـــــــــو يف يـحـــــــــذر مـــن أن ال
الصـني يجلـب معه مخـاطـره
اخلــــــــــاصــــــــــة. "فـفـــي املــــــــــدى
القــصـيـــر، سـتـكـــون أمـــريـكـــا
الالتـيـنـيـــة، وفـــوق كل شـيء،
مـــصــــرفــيــــوهــــا، مـــســــروريــن
بـتــأثـيــر الـصـني علـــى أسعــار
الـــسـلع، وذلـك ألن مـكــــاســب
صـــادرات املـنــطقـــة سـتـــرتفع.
وسـيكــون هــذا الـســرور، علــى
كل حـــال، عـــرضـــة للــتعـــديل
بفـعل الــتــطــــايــــر الــــذي مــن
احملـــتـــمـل أن يـحــــــــــدث حـــني
يـتمــايل منـو الـصـني هبـوطـاً
وارتـفــــــــاعــــــــاً"، كـــمــــــــا يـقــــــــول

بيتيس.
وبـاملقـارنـة مع بلـدان آسيـويـة
ـــــد والـــصــني، فـــــإن مــثـل الهــن
ـــاً أمـــريـكـيـــة التـيـنـيـــة ـــدان بل
كـثـيـــرة قـــد قـــامـت بخـطـــوات
ــــى مهــمـــــة لهـــــا مغــــزاهـــــا عل
صـعيــد احلـكم. فــاملــؤسـســات
العـــامـــة القـــويـــة، واألنـظـمـــة
املـــالـيـــة الــصحـيـــة واحـتـــرام
حكم القانون شروط حاسمة
بـالنـسبـة للنمـو االقتـصادي.
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الــــصـــيـــنـــيــــــــة يف الــــــــواليــــــــات
املتحدة.

غيـر أن الـنمـو االقـتصـادي يف
آســـيـــــــــا ال يـــنـفـع أمـــــــــريــكـــــــــا
الالتيـنيـة، وبـشـكل رئيـس من
خالل مـستـورداتهـا الــسلعيـة.
،Bostch ويرى خوان بوش
الــــــــذي يــــــــرأس مــكـــتـــب إدارة
كـــومـبـــاس أسـيـت يف بـــويـنــس
ــــــادئ آيــــــريــــس، أن بـعـــض مــب
equities اإلنـــــــــــصــــــــــــــــــــاف
األمـــريكـيـــة الالتـيـنـيــة عـبــارة
عـن لعـبـــة علـــى آسـيـــا. "فـــأنـــا
ــــاً أفـــضل أن أشـتــــري مــتالعـب
الـبــضــــائع الـتـي يـــشـتــــريهــــا
اآلسيــويــون علـــى أن استـثمــر
ــــــاشــــــرة". وقــــــد يف آســـيــــــا مـــب
ارتفعت أسعـار األسهم املـاليـة
يف شـركـات التعـديـن مثل فـال
ــــــيـــــــــــــــــة، ــــــبـــــــــــــــــرازيــل دو دوث ال
ـــــافــيــنــتـــــورا مــن بــيـــــرو، ـــــون وب
وغـروبو املكـسيكـية، بـأكثـر من
100 باملئـة بحسـاب الدوالر يف

السنة املاضية.
وملــيـكــــــائـــيل بــيــتــيــــس، وهــــــو
بـروفيسـور مبدرسـة االقتـصاد
واإلدارة يف جـــامعــة تــسـيـنغــوا
يف بــيـكــني وخــبــيــــــر يف أمــــــور
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النمور اآلسيوية واالقتصاد األمريكي الالتيني

ــــــار علــي حـــــســني ـــــر جــب أعلــن اخلــبــي
الـلعيـبي  –املـديـر العـام لـشـركـة نـفط
اجلنـوب  –أن الـشـركـة حـققت إجنـازاً
عـــظــيــمـــــاً يف تـــصعــيـــــدهـــــا الـــطـــــاقـــــة
اإلنتـاجيـة إلـى مليـوني بـرميل يـوميـاً
بعد أن كان مليوناً و)950( ألف برميل
يــــومـيــــاً. وأضــــاف الـلعـيـبـي يف كـتــــاب
رسمـي موجـه إلى الـسيـد وزير الـنفط
وحـصـلت )املــدى( علـى نـسخـة مـنه –
أن حتقــيق هــــذا اإلجنــــاز واحلــصــــول
علـــى طـــاقـــة إنـتـــاج إضـــافـيـــة مبعـــدل
ـــــــوم خالل ــــــرمـــيل يف الــي )300( ألف ب
فـتــــرة ال تــتعــــدى العـــشــــرة أشهــــر هـي
حـصيلـة دراســات وأفكـار شـملت إعـادة
تـــشغـيل عـــدد آخـــر وكـبـيـــر مـن اآلبـــار
الـتـي كــــانـت مـتــــوقفــــة عـن اجلــــريــــان
فــضالً عـن تـنفـيـــذ مــشـــاريـع ملـحقـــة
متعـددة وإجراء حتويـرات شاملـة على
بعـــض مــنـــــشـــــآت اإلنــتـــــاج والــتــي مت
تــــأهـيـلهــــا مـن قـبـل املالكـــــات الفـنـيــــة

والهندسية يف الشركة.
وأكـــد  –املـــديــــر العـــام لــشـــركــــة نفــط
ـــــار الـلعــيــبــي يف خــتـــــام ـــــوب جــب اجلــن
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يف سـقف اإلنــتـــــاج لــتــــصل الـــطـــــاقـــــة
اإلنتـــاجيــة للـنفـط اخلــام مـليـــونني و

)500( الف برميل يومياً.

رسالـته إلى السيـد وزير النفـط مهنئاً
الـشعب واحلكـومـة بهـذا اإلجنـاز  –أن
نهايـة هذا العـام ستشهـد قفزة نـوعية

نفط اجلنوب تنتج مليوين برميل يومياً
البصرة / عبد احلسني الغراوي

يف الــوقت الــذي يـتحــدث فـيه
الـكثيـر مـن املعنيـني يف الشـأن
االقتـصــادي عن ســوق العـمل
العــراقي الــذي يعـانـي بطـالـة
حـقيـقيــة، قــد تـصل إلــى %50
من األيدي العاملة النشيطة،
األمـــــــر الـــــــذي يـجـعـل ســـــــوق
الـعــمـل هـــــــذه، هــي األرخــــص
دومــــًا بـــسـبــب ارتفــــاع نـــسـبــــة
الـبـطــالــة.. ويف الــوقـت الــذي
يذهب فيه الـبعض من هؤالء
االقـتـصـــاديـني إلـــى أبعـــد مـن
ذلـك، فــيــــــرى مــن بـــني دوافع
الدول والـشركـات التـي تسـعى
للحـصــول علـى مــوقع لهـا يف
مساحة املـستقبل االقتصادي
لهـذا البلـد، هـو وفـرة العمـالـة
الـــرخـيـصـــة، جـــراء اسـتـمـــرار
حالة البطالة، مما يغري هذه
الـــــــدول وهـــــــذه الــــــشـــــــركـــــــات
لالستـثمار يف العـراق. نرى أن
ســوق العـمل يف بغــداد تـشهــد
ارتفـــاعـــًا مـلحـــوظـــًا يف أجـــور
العـمــــال وخــــاصــــة يف عـمــــال
الـبنــاء، وقــد حـــاولنــا معــرفــة
املـبــــررات وراء تــصــــاعــــد هــــذه
األجــــــور، فقــبـل شهـــــريــن مــن
هـذا الوقت، كان أجر عمل يوم

اســـتهــــــداف عــمــــــال الــبــنــــــاء
وجتـــمعــــــاتهــم بـــــالــــســيـــــارات
املفـخخـــــة، دفع بـــــالعــمـــــالـــــة
القـادمـة من احملــافظـات إلـى
مغـادرة بغـداد وبــالتــالي فقـد
انـخفــض عــــدد العــــاملـني يف
هـذا اجملـال يف مــدينــة بغـداد
وهــذا األمــر ســاهـم يف ارتفــاع

األجور.

وتـنقـصـم ظهــورنــا مـن حـمل
مـواد البنـاء، وال جنلس حتت
الـتبـريــد كمــا يعـمل مــوظفـو
الـدولة، ثم إننـا قد ال نحصل
على عمل أليام طوال، فكيف
لنــا أن نـعيـش يف األيــام الـتي
ال نحـصل فيهـا علـى عمل..؟
أمـــا أحمـــد عبــد الــرضــا وهــو
عـــامل بـنــاء أيـضـــاً، فقــال: إن

ومجـمــوعـــاتهـم، بـيـنـمـــا بقـي
اآلخـرون يعـانـون الـبطـالـة يف
أوقــات عــديــدة، ولـــذلك فقــد
طـــــالـــب العــمـــــال اجلــيـــــدون
بــــأجــــور مــــرتـفعــــة وهــــذا هــــو
الـسبب الـرئـيس.. بـينمـا قـال
عـامـل البنـاء أسعـد صكبـان..
أن عـــمـلـــنـــــــــا شـــــــــاق فـــنـحـــن
نـتعـــرض للــشـمــس احلــارقــة

واحـــد لعـــامل الـبـنـــاء املـــاهـــر
)اخلـلفــــة( بحــــدود )40( ألف
دينـار، إال أن هـذا األمـر وصل
إلـــى )60( ألف ديـنــار يف هــذه
األيـــام، بـيـنـمـــا ارتفعـت أجـــرة
عـامل الـبنــاء غيـر املـاهــر، من
عــــشـــــرة آالف ديــنــــــار للــيـــــوم
الواحـد إلى مـعدل يتـراوح ما
بـني خمـســة عـشــر وعـشـــرين
ألف ديـنار.. جبـار عطيـة أحد
العاملني يف هـذا اجملال، يرى
أن هـــــــــذه األجـــــــــور لـــيـــــــســـت
مرتفعة أمام تـصاعد األسعار
يف مــخــــــــتــلــف اجملــــــــــــــــــــاالت
)الــسلعيـة واخلـدميـة( وحني
حـاولنا أن نلفت نـظره إلى أن
املـهــــنـــــــــــدس الـــــــــــذي لـه مــــن
اخلــــــدمـــــــة ثالث ســنــــــوات يف
دوائـر الـدولـة، يتقـاضـى أجـرًا
يـوميـاً ال يتجـاوز السـتة آالف
دينـار، أجـابنـا بـالقـول.. وملـاذا
أصـبح مهنـدسـاً؟.. أمـا عـامل
الـبـنـــاء لـطـيف جـــدوع، فقـــد
فسـر األمر من جـانب آخر، إذ
قـــال: إن إقـبـــال الـنـــاس علـــى
عمليات البناء زاد من الطلب
علــــى اجلـيــــديـن مـن عـمــــال
ــــــــــــــاهــــــــــــــريــــــن ــــــــــــــاء امل الــــــبــــــن
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بطالة يف سوق العمل وازدياد يف أجور عامل البناء!!
بغداد/محمد شريف أبو ميسم

توقع  برهـم صالح أن تقر
احلـكــــــومـــــــة األربعــــــاء أول
قانون لالستثمار األجنبي

يف العراق بعد احلرب.
وقــــــال صــــــالح إن قــــــانــــــون
االستـثمــار سيعـرض علـى
مـجلـــس الـــــوزراء، معــــربــــا
عــن اعـــتقــــــاده مبـــــــوافقــــــة
اجمللس عليه وإحالته إلى

البرملان. 

الـعـــــــراقـــيـــني واألجـــــــانـــب
نـفـــــس حـقـــــــوق املـلـكـــيـــــــة
بـــــــــاســـتـــثـــنـــــــــاء مـلــكـــيـــــــــة

األراضي.
وأشـــار املــســـؤول العـــراقـي
إلـى أن القـانــون سيــشمل
املــــــصــــــــــــايف وعــــمـلــــيــــــــــــات
الـتكــريــر والتــوزيع، لكـنه
سيــستـبعــد االستـثمـارات
يف حــقــــــــــــــــــول الـــــــنــفــــــــــط
والعقـود الـتي سـينـظمهـا
قـــانـــون مـنفــصل للـنفـط
والغـاز تــوقع أن يصـدر يف

غضون أشهر قليلة.
وكــــــــان وزيــــــــر الــــطــــــــاقــــــــة
األميركي سام بودمان قد
قــــــــال يف وقـــت ســــــــابـق إن
العـــراق قـــد يقـــر قـــانـــونـــا
رئيـسـا سيـمكن الـشـركـات
االجنبيـة من املشـاركة يف
تــطــــويــــر قــطــــاع الــنفــط
العـــــراق بـــنهـــــايــــــة العـــــام

اجلاري.
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وأضـــاف أن مــــا فهـمه مـن
حــــــــوارات مع مـــــســـــــؤولــني
كـبـــــار بـــــالـبـــــرملـــــان هـــــو أن
التـصـــديق علــى القــانــون

سيتم قبل نهاية الشهر.
وأوضـح نـــــــــــائــــب رئــــيـــــــــس
الـــــــــــوزراء الـعـــــــــــراقــــي أنـه
مبــوجب القـانــون املقتـرح
سـيـكــــون للـمـــسـتـثـمــــريـن

احلكومة العراقية تبحث قانونا لالستثامر األجنبي
وافق سـت مـن أكـبــر القــوى املـشــاركــة يف محــادثــات الـتجــارة
احلـرة علـى وضع جـدول زمني إلجـراء محـادثـات السـتكمـال
محـادثـات جـولـة الـدوحــة.واجتـمع الــستـة الـكبـار الـواليـات
املـتحــدة واالحتــاد األوروبـي وأستـــراليـــا واليــابــان والـهنــد يف
جـنــيف لـلعـمـل علـــى حتـــديـــد جـــدول زمـنـي إلعـــادة إحـيـــاء
احملــادثــات اجملـمــدة حــول الـتعـــريفــات اجلـمــركـيــة والــدعـم

الزراعي.
وقــــــال الـــــــوزراء بعــــــد
احملـــــادثــــــات إنهــم لــم
يـنــاقــشـــوا تفـصـيالت
بـل اتـفـقـــــــــــوا عـلـــــــــــى
حتـــــــــديـــــــــد مـــــــــوعـــــــــد
حملــــــاولــــــة الــتـــــــوصل
التفـاق جتـاري خالل

األسابيع املقبلة.
وأعلـن وزيــر الـتجــارة
الهـنــــدي كـمــــال نــــاث
ووزيـــــــر اخلـــــــارجــيـــــــة
الـبـــرازيلـي سـيلـيــســـو
أمـــــــــورمي أن ممـــثـلـــي

الـسـت الكـبــار سـيجـتـمعــون يــومـي 23 و24 متــوز احلــالـي ثـم
ـســــــــــيـــجــــــــــتــــــــــمـــعـــــــــــــــــــــــــون يف 28 و29 مــــــــــنـــه يف جــــــــــنــــــــــيـــف.

االتفاق عىل جدول زمني الستكامل
حمادثات التجارة العاملية

إرسائيل خترس 120 مليون دوالر
يوميا بسبب قصف الشامل

ذكـــرت صحـيفـــة جـيـــروزالـيـم بـــوسـت اإلســـرائـيلـيـــة أمــس أن
القصف الصـاروخي على مـدن شمال إسـرائيل خاصـة حيفا
يكلف احلكومة نحو نـصف مليار شيكل )122 مليون دوالر(.
وأضـافت نقال عـن مصـادر اقـتصـاديـة قـولهــا إن القصف أدى
إلى إغالق غالبـية املصانع واملنـشآت االقتصاديـة بالشمال أو
جــرى تخـفيـض نـشــاطهــا، وقـضــى علـــى صنــاعــة الــسيــاحــة

ومواردها. 
وأوضح املـركـز الــرئيــسي للـطــوارئ التــابع الحتـاد املـصـنعني
اإلســـرائـيلـيـني أن نحـــو 35% مـن بـني 1800 مـصـنع ومـنــشـــأة
صـنـــاعـيـــة صغـيـــرة بحـيفـــا والــشـمـــال أغلقـت وأن نحـــو %35
خفـض عـملـيـــاته، يف حـني أن نحـــو 30% مـن املـصــــانع تعـمل

كاملعتاد.

 بــدا واضحــا منــذ الـســاعــات
األولــى للعـدوان اإلسـرائـيلي
علـى لـبنـان، أن هنــاك قصـدا
واضـحــــــــا لـلـقـــــضــــــــاء عـلــــــــى
االقتـصاد اللبـناني الـذي بدا
مـؤخرا أنه علـى بدايـة طريق
الـتعــايف، وتــأكـــد ذلك متــامــا
بعـــد مـــرور سـبعـــة أيـــام علـــى

القصف املتواصل. 
فبـاإلضافـة إلى قتـل املدنيني
األبــــــــــريــــــــــاء يف مــــنــــــــــازلـهــــم
وسيـاراتهم استهدف القصف
اإلســـــــــــرائــــيـلــــي اجلــــــــســـــــــــور
والـطـرقــات، ثم طــال معــامل
الـطــاقــة واملـصـــانع يف خـطــة
واضـحـــــــــة لـــــــشـل احلـــــــــركـــــــــة
االقـتــصـــاديـــة بــــالكــــامل مـن
صــنــــــاعــــــة وجتــــــارة وزراعــــــة،
بحـــســب صحــيفــــة الـــسفـيــــر

اللبنانية.
ولــذا لم يبـالغ رئـيس الـوزراء
اللـبـنــــانـي فــــؤاد الـــسـنـيــــورة
عــنـــــــدمـــــــا أعـلــن االثــنــني أن
إسـرائـيل تكبــد لبنـان أضـرارا

يــسـتخـــدمـــان سالح الـــدمـــار
االقتـصـــادي مثـلمــا يفـتكــان
بــــــاملــــــدنــيــني وال يـكـــتفــيــــــان

بقصف املواقع العسكرية.

موجات الهبوط. 
ويـأتي هـذا التـدميـر اتـسـاقـا
مع الــــــذهــنــيــــــة والــــــسلــــــوك
اإلســـــــــرائـــيـلـــيـــني الـلـــــــــذيـــن

بقيمـة مليـارات الدوالرات يف
بـنـيـتهـــا األســـاسـيـــة وحتـــاول
إعــــادة الــبالد إلــــى الــــوراء 50

عاما.
وشملت األضـرار تدميـر نحو
50 جـــــــــــــســـــــــــــــــرا، ومــــــئـــــــــــــــــات
الكيلـومترات من الـطرق إلى
جـــــــانــب شــبـكـــــــات الـــصـــــــرف
الــــصـحــي وشــبـكـــــــات املــيـــــــاه
ومـحـــــــــــــوالت الـــكـهـــــــــــــربـــــــــــــاء
ومـحـــــــطــــــــــــات الــــتـحــــــــــــويـل،
والتـــدميــر الكـلي أو اجلـــزئي
لــنحــــو خـمـــســــة آالف وحــــدة
سكنية وتدمير جزئي ملنشآت
ومـــــــدرجـــــــات "مــــطـــــــار رفــيـق
احلـريـري الـدولـي - بيـروت"،
إضــافــة إلــى خــســائــر ضــرب

املوسم السياحي يف لبنان.
ويضاف إلى ذلك ما وقع من
أضـــرار خلـــزانـــات الـــوقـــود يف
مـعـــمـل اجلـــيــــــــة لـــتــــــــولـــيــــــــد
الـكهــــربــــاء ويف املــطــــار. كـمــــا
أغـلقـت الـبــــورصــــة أبـــــوابهــــا
خـشيـة تعـرضهـا للمـزيـد من

العدوان اإلرسائييل يدمر مفاصل االقتصاد اللبناين
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