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شهــد االقـتـصــاد العــراقـي خالل
عقــــد الـــســبعـيـنـيــــات، وخــــاصــــة
الـنــصف الـثـــانـي مــنه، تــطـــورات
واسعــة، كمـــا حقق معــدالت منــو
عــاليــة غيــر متــوقعــة او معهـودة
ســــواء يف مجـــال انـتـــاج الـنفــط،
ـــــدخل ــــة، ال ــــرادات الـــنفـــطــي االي
القـــــومــي، دخـل الفـــــرد، قـــطـــــاع
الصناعات التحويلية، التشييد 
ــــــــاء، االســـتـهـالك الـعــــــــام والـــبـــن
واخلــاص، إضــافــة الــى حتقـيقه
فـائض يف مـيزان املـدفوعـات نتج
ــــراكــم يف إحــتــيــــاطــــات عـــنهــــا ت
العــمالت االجـنـبـيـــة قـــارب )40(
بليـون دوالر عشية نشوب احلرب

مع إيران.
عالوة عـلى هـذه الصـورة البـراقة
املـــشـجعــــة، أسـتـمــــر االقـتــصــــاد
الـعــــــــراقـــي يـعــــــــانـــي مــــــشــكـالت
هيكليـة، نتيجة إهمـال احلكومة
لهـــــا أو االســتـخفــــــاف بهـــــا مــن
نـــاحـيـــة او عجــــز احلكـــومـــة مـن
ــــاحـيــــة اخــــرى. حـــســمهــــا مـن ن
وشملت هذه املشكالت التالي : 

- تعــمق مــشـكلــــة نقــص القـــوى
الـبــشــريـــة العـــاملــة مـن املهــارات

والتخصصات اخملتلفة. 
- ركود االقتصاد الزراعي. 

ــــد الــــسـكــــان وتـــصــــاعــــد ــــزاي - ت
الهجرة من الريف الى املدن. 

- التضخم املستمر. 
- االعتـماد الواسع علـى استيراد
املواد الغذائية  او االستهالكية. 
ـــــاد اعــتــمـــــاد االقــتـــصـــــاد -  ازدي

الوطني على قطاع النفط. 
قد ميكن ملتخـذ القرار السياسي
مـن الــتعــــامل او الــتعــــايــــش مع
هــذه املــشكالت مـــا دامت ايــرادت
النفط جتلب العمالت االجنبية
الــكـــــــافـــيـــــــة ألســـتـــيـــــــراد املـــــــواد
الغــذائـيــة، الــسلع االسـتهالكـيــة
املعمـرة، او غيـر املعمـرة االخـرى،
الـسلع الـرأسمـاليـة، الـتجهيـزات
العــسكــريــة، الـعمــالـــة االجنـبيــة

واخلبراء االجانب.
ــــــرغــم مــن مـحــــــاوالت ــــــى ال وعـل
احلــكـــــــــومـــــــــة خـالل الـعـــــــــامــــني
االولــــيــــني مــــن احلــــــــــرب عــــــــــزل
الـشـعب عـن حقـيقــة احلــرب من
ـــــرادات مــن ـــــادة االســتــي خالل زي
الـــــــــــســلــع االســـــتــهــالكـــــيـــــــــــــــة او
ــــبــــــــــــرامـج ــــــــــــال االســــتــــمــــــــــــرار ب
االستـثمـاريـة الــسنـويــة )املنهـاج
االستـثمــاري الــسنــوي( او زيــادة
تخــصـيــصــــاتهــــا، فــــأن حقــــائق
احلرب كبلت أيدي متخذ القرار
ــــــاســـي عــــــام 1982، كـــمــــــا ــــســـي ال
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احلرب وتدهور االقتصاد العراقي 
)2-4(وقــــــائع مــن جـــــرائــم صـــــدام االقــتـــصـــــاديـــــة

الدكتور: توفيق املراياتي
العـــاملـني يف االقـتـصـــاد املـــدنـي
الـذين يـقدمـون أعمـاالً اسنـادية
لـلقـــوات املــسـلحـــة كـــاخلـــدمـــات
االداريـة، الصـيانـة، التجهـيز، أي
ان الـزيادة بعدد القـوات املسلحة
جتاوزت اثـارها الـسلبيـة االعداد
ــــديــن. وجتلــت اجملـــــردة للــمجــن
النتيجة الطبيعية لهذا التغيير
ــــزيف يف هـيـكل الـتــــشغــيل بــــالـن
ملـستـويـات التـشغيل بـالـزراعـة او
الــصنــاعــة بـسـبب زيــادة القــوات
املــسلحــة او املـشـتغـلني املــدنـيني
املـــســــانــــديــن. علــيه تـــطلـب مـن
احلـكــــومــــة اجـتــــذاب العــــاملـني
فعالً من القطـاعات االخرى من
االقـتصـاد الـوطـني، اضـافـة الـى
ذلك تــوجـب علـيهــا امـــا تعــزيــز
اجملمـوعات املسحوبة للجيش او
تــوجيه الــداخلني اجلـدد لـسـوق

العمل الى القوات املسلحة.
.3 - تبـرز ابعـاد الـزيـادة الهـائلـة
بـحـجــم الـقــــــوات املــــسـلـحــــــة يف
تـراجع حصـة العمـالـة بـالقطـاع
الـزراعي مـن اجمـالي املـشـتغلني
ـــــوطــنــي حــيــث ـــــاالقــتـــصـــــاد ال ب
تراجعـت النسبـة من )42 %( عام
1975 الــــــــــــــــــــــــى )12.5 %( خـــالل
الــــــــــــســـــنــــــــــــــــوات )1985 -1988(،
فــاحلــرب، او تــزايــد الهجـــرة من
ــــركــت ابعـــــاداً سلــبــيــــة ـــــريف ت ال
ــــــى ركــــــود واسـعــــــة، كــمــــــا أدت ال
ـــــراجـعه، ـــــزراعــي او ت االنــتـــــاج ال
ــــاقـــص محـــصــــول ومتــثلــت بــتــن
احلــنـــطـــــة مـــن )800( الف طــن
ـــــــوات 1976 -1974 ـــــســـن خـالل ال
الــــى )300( ألف طـن ، قــــاد ذلك
بـــاملقـــابل الــى زيــادة اسـتـيــرادات
العـــراق مـن املــــواد الغـــذائـيـــة يف
الــــــــــــوقــــت الــــــــــــذي اصــــبـح مــــن
ــــة تخــصـيــص حــصــــة الـــصعــــوب
كـبيـــرة من االيـــرادلت الـنفــطيــة
املـتـنـــاقـصـــة الغـــراض اسـتـيـــراد
املـــواد الغــذائـيــة.وقـــدانخفـضـت
حـصة املـشتغلني بـالصـناعـة من
)25 %( الـــى )7.8 %(خالل نفـس

الفترة (
.4 - تــــركـت هــــذه االمنــــاط مـن
الـتعـبئــة العــسكــريــة اثــار اخــرى
علــى االقتـصـاد الـوطـني، ،بـرزت
يف قيـام متـخذ الـقرار الـسيـاسي
بتـشجـيع الـعمـالــة العــربيــة من
ـــــســـــــودان مــــصـــــــر ، املـغـــــــرب ، ال
ـــــدفق ،فــــاجلــــانــب االخــــر مــن ت
العـمــــالــــة العــــربـيــــة مـتـمــثل يف
اسـتـنـــزافهـــا مـيـــزان املـــدفـــوعـــات
نـتيجـة حتــويالت العــاملني الـى

بلدانهم 
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13.4 0.430 3.2 1980
11.9 0.392 3.3 1981
10.6 0.404 3.8 1982
10.9 0.434 4.0 1983
19.2 0.788 4.1 1984
18.3 0.788 4.2 1985
18.2 0.800 4.4 1986
20.0 0.900 4.5 1987
21.3 1.000 4.7 1988

ـــــة ـــــادة بـحجــم االهــمــي ـــــزي ان ال
النـسـبيـة لعـدد القـوات املـسلحـة
مــــن اجــــمـــــــــــالــــي املــــــــشــــتـغـلــــني
بــاالقتـصـاد الـوطـني تــركت عـدة
اثــار سلـبيــة علـــى النـشــاطــات او
القـطــاعــات االقـتـصــاديــة ســواء
خالل فـتــــرة احلــــرب او بعــــدهــــا

والتي برزت فيما يلي:
.1- ازداد حجـم القــوى العــاملــة
بـحــــــــوالـــي )400( الـف شـخــــص
خالل الـفترة )1975 –1980(، يف
حـــني ارتـفـعـــت أعـــــــداد الـقـــــــوات
املــسلحــة مبــا يعــادل )348( ألف
شخص، أي انهـا استحـوذت على
ـــــادة ـــــزي )87 %( مــن اجــمـــــالــي ال

املتحققة. 
ـــــــادة يف ـــــــزي ـــــــزفـــت ال .2 - اســـتـــن
ــــادة عــــدد القــــوات املــــسـلحــــة زي
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القـوات املـسلحـة خالل الـسنـوات
الـالحقــــة حـتــــى بلـغ )430( ألف
شخــص أو مــــا يعــــادل )13.4 %(
من إجمـالي القـوى العـاملـة عام
.1980 ثـم اسـتـمــــر تــــزايــــد عــــدد
القــوات املــسلحــة حـتـــى بلغ )1(
ملــيــــــون شخـــص او مــــــا يعـــــادل
)21.3 %( مـــن إجـــمــــــــالـــي قــــــــوة
العــمـل، بعـــــد ان بـلغ )2.9%( يف
عـام 1975 أي بفـارق نـسـبي قـدره
ـــــادة يف عـــــدد ـــــزي )18.4 %(. ان ال
القـوات املسلحـة من عام 1975 -
1988، والــتــي بـلـغــت )918( ألـف
شخـص شـكلـت نــسـبــة )48.3 %(
مـن إجـمـــالـي الـــزيــــادة يف القـــوة
العــاملـــة البــالغــة )1.9( مـليــون
شخـــص خـالل نفـــــس الفــتـــــرة.
وتتـضح هذه احلقـائق من خالل
االرقـام الـواردة يف اجلـدول  أدنـاه

:
القـوة العـاملـة والقـوات املـسلحـة

 1975-1980
)مليون شخص(

الــسنــة قــوة العـمل القــوات
ــــــة الـقــــــوات ــــســب املــــسـلـحــــــة ن

املسلحة / قوة العمل 
2.9 0.082 2.8 1975
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احلرب. 
بــــاخـتــصــــار شــــديــــد قــــادت اثــــار
احلـــــرب املـــــدمــــــرة يف العـــــامــني
االوليني مـنها الى تدهور عام يف
االقـــتــــصـــــــاد الـعـــــــراقـــي وشـــمـل
ــــــاطـــي مـــن ــــــزاف االحـــتـــي اســـتـــن
ـــــة، معــــدالت العــمالت االجــنــبــي

تضخم 
ــــــالقـــــوات ـــــة، الــتــــــوسع ب عـــــالــي
املـــسـلحــــة، الـتــــراجع بــــاالنـتــــاج
ــــر ــــاعــي، تغـيـي ــــزراعـي والــصـن ال
مـــســــالك الــتجـــارة اخلـــارجـيـــة،
نقص االيـدي العـاملـة، تقلـيص
االنــفـــــــــــــــاق االســـــتـــــثـــــمـــــــــــــــاري،
االسـتيــرادات، تـصــاعــد الـتبـعيــة
الـــى اخلـــارج للـمـــواد الغـــذائـيـــة،
تـــزايـــد املـــديـــونـيـــة اخلـــارجـيـــة،
تعـــــاظـــم االنفــــــاق العــــسـكـــــري
وتوجيه  االنفاق العام للمجهود

احلربي. 
االقتصاد وتعبئة القوى

البشرية للحرب 
خالل عــام 1975 امـتلـك العــراق
قـوات مسلحـة قوامـها )82( ألف
شخــص شـكلـت نــسـبـــة قـــدرهــــــا
)2.9 %( مــن اجــمـــــالـــي القـــــوى
العـــاملــة يف الـبالد، تــزايــد عــدد
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ــــى الــتـــــراجع عــن اضـــطــــرتـه عل
سـيـــاسـته هـــذه وتـبـنـي اجـــراءات

سياسة زمن احلرب.
ـــــــر عـــــــام 1982 نـقــــطـــــــة ويـعـــتـــب
انعــطــــاف يف مــــســــارات احلــــرب
ـــــوات(، الــتــي دامــت )ثــمـــــان ســن
عنـدمـا متكـنت إيـران من إخـراج
القــوات العـــراقيـــة من أراضـيهــا،
ومـــواصلـــة العـملـيــات احلــربـيــة
علــى االراضـي العـــراقيــة. فـبعــد
بــــدء احلــــرب مـبــــاشــــرة تــــوقفـت
صــادرات الـبتــرول العـــراقيـــة من
ـــــة نــتـــيجـــــة ـــــوبــي حقــــــوله اجلــن
ـــــشـــــــآت ـــــــرانـــي ملـــن الـقــــصـف االي
التصدير واملوانئ على اخلليج.

لقد ادت املرحلة املبكرة للقصف
ـــــى ـــــرانــي قـــبل عـــــام 1982 ال االي
تـــوقف بـــرنـــامج الـتـصـنـيع ومـن
ضـمــنهــــا الـبـتــــروكـيـمـيــــاويــــات،
احلـديـد والـصلـب التـي تصـادف
تـوطـينهـا بـالقـسم اجلنــوبي من
الــبالد وبــــالـتــــالـي بــــاتـت ضـمـن
ــــــــاول الـقــــــــوات اجلــــــــويــــــــة مـــتـــن
ــــــــوقـفـــت االيــــــــرانـــيــــــــة، كـــمــــــــا ت
ــــر املــــدمــــرة او املــــشــــروعــــات غــي
ـــــسحـــــاب ــــســبــب ان املــتـــضـــــررة ب
العـامـلني االجـانـب اثنـاء مـسـار
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دبــي - رويــتـــــرز: صـــــرح مــــســـــؤول
عـراقي بأن العـراق أبرم مع تـركيا
أول عـقـــــــد مـحـــــــدد األجـل بـعـــــــد
احلـرب لـشحن خـام كـركـوك، وأنه
علـى وشك حتمـيل شحنـة فـوريـة
لـوحـدة )نـورث أتالنـتك( التـابعـة
لشـركـة فـيتـول. وجـاء العقـد بني
شــركــة تـســويق الـنفـط العــراقيــة
)سـومو( وشـركة تـوبراش التـركية
للــتكـــريـــر بعـــد أيـــام مـن اتـصـــال
مـــــســـــــؤولــني يف قـــطـــــــاع الـــنفـــط
العـراقـي مبجمـوعــة مختــارة من
العمالء بـشأن شـراء خام كـركوك

ألول مرة منذ أيار.
وقــــال مـــســـــؤول بقــطــــاع الــنفــط
اتـفقـت تـــــوبـــــراش علـــــى حتـمــيل
مليـوني بـرميل شـهريـا من أيـلول
حتى كـانون األول. وتابع هذا أول
عقــد لــشحـن خــام كــركــوك مـنــذ
احلـرب. وتعمل سـومـو علـى إبـرام
املـزيـد من العقـود احملـددة األجل
لــــــشحــن خــــــام كــــــركــــــوك او بـــيع
شحنات منفردة لعمالء حاليني.
وأبقـت أعـمــــال الــتخــــريـب خــط
األنــابـيـب احلـيــوي الــذي يــربـط
بـني حقــول الـنفـط العـمالقــة يف
كـركـوك بـالعـراق ومـينــاء جيهـان
يف تــركـيــا، مـغلقــا معـظـم الــوقـت
منـذ احلـرب. غيـر ان إبـرام عقـود
محـــــددة األجل مــــؤشـــــر علــــى ان
بغـداد رمبــا جنحت يف جتـاوز أثـر

عمليات التخريب.
وقـالت مـصادر يف األسـواق ان من
املقــــــرر أن تـكــــــون وحــــــدة )نــــــورث
أتالنـتك(، ومقـرهـا سـويـسـرا، قـد
بـدأت بـتحمـيل شحنـة فـوريـة من
خــام كــركـــوك علــى مـنت الـنـــاقلــة
سكــرامـنتــو. ومـن املقــرر أن تـنقل
نـــــورث اتالنـتـك أيــضـــــا شحـنــــات
فــوريــة مـن خــام كــركــوك الــشهــر
ملـصفــاتهــا يف كنـدا. وقـال مـصـدر

العراق يربم مع تركيا أول عقد نفطي
بعد احلرب لشحن خام كركوك

نفــطـي عــــراقـي »سـتـكــــون نــــورث
اتالنـتك أول مـن يقــوم بـتحـمـيل
خـام كـركـوك وسـتتـسـلم تـوبـراش
شحناتهـا يف أوائل ايلول اجلاري.
وقـــــال املــصـــــدر ان املـــســـــؤولـني يف
ســومــو يعـتــزمــون يف الــوقـت ذاته
حتـديـد سعـر رسـمي شهـري خلـام
كـــــــركـــــــوك يف أوروبـــــــا وأمـــيـــــــركـــــــا

الشمالية.
وقــــال ان نــــورث اتالنـتـك اشـتــــرت
خـام كـركـوك علـى أسـاس املعـادلـة
الـــــسعــــــريـــــــة للــبـــيع يف أمــيــــــركــــــا

الشمالية.
وكــــانـت تــــوبــــراش مـن املـــشـتــــريـن
املنـتظـمني خلـام كـركـوك يف إطـار
اتفاق النفـط مقابل الغذاء حتت
إشــراف األمم املتحـدة حني كـانت
العقـوبات مفـروضة علـى العراق.
وقـد اتفقـت الشـركة عـلى حتـديد
الـسعـر وفقـا لـلمعـادلـة الـسعـريـة
األوروبـيــــة املــــرتـبــطــــة بــــالــــسعــــر
الفــــوري خلــــام بــــرنـت. وتــــشحـن
الـــشــــركــــة الـتــــركـيــــة اخلــــام الــــى
مصفـاتهـا يف كيـريكـال عن طـريق
خـــــط أنـــــــــابـــيـــب مـــن صـهـــــــــاريـج

التخزين يف ميناء جيهان.
وقــــــــال وكـالء شـحـــن انـه يـجــــــــري
تـدريجيـا ملء صهـاريج التخـزين
مبـينــاء جيهـان مبعـدل نحـو 450
ألـف بـــــــرمــيـل يـــــــومــيـــــــا، ويـقـــــــدر
مخـــزونهـــا احلـــالـي مبـــا بـني 6.3
و6.5 مليـون بــرميل وهــو أقل من
الطـاقــة اإلجمــاليــة التـي تتـراوح
بــني ســـبعــــــة وثــمــــــانــيـــــــة ماليــني

برميل.
ودفعـت الهـجمــات املـتكــررة بغــداد
لـتجـمـيع الـنفــط يف صهـــاريج يف
مـينــاء جيهــان لبـيعهـا يف مـزادات
يف السوق الفورية بكميات تتراوح
بـــني أربـعــــــــة وخـــمــــــســــــــة مـاليـــني

برميل.

)CNN)   :ابو ظبي
تـوقع املـديـر العـام ملـؤسسـة بنـويل
الـدوليـة للـطاقـة نيك اورنيـستني
أن يــــصـل حـجــم االســتــثــمـــــــارات
املــــطلــــــوبـــــــة لقـــطــــــاعــــــات يف دول
اخللـيج العــربيــة خالل الــسنـوات
االربـع القـــــادمـــــة، الــــــى نحـــــو 50
مليـار دوالر نظـرا للتـوسع الكبـير
يف االعمار واملـشروعات الصناعية

والتنموية.
وقــال إن مــستــويــات الـطلـب علــى
الــكهـــــربـــــاء واملــيـــــاه يف املــنـــطقـــــة
اخلليجيـة يف تزايـد مستمـر على
نحـو يفوق املـتوسـط العاملـي. مما
يـخلق واحـــدة من اقــوى االســواق
يف العـــــالــم لــتـــــولــيـــــد الـــطـــــاقـــــة
ومعــدات حتليــة امليـاه واخلـدمـات

املرتبطة بها.
وأضـــــــاف يف لـقـــــــاء مـع جـــــــريـــــــدة
عكاظ السعودية أن معظم الدول
يف املنطقة لديها خطط طموحة
لـبـنــاء مــؤســســة جــديــدة ووجــود
شبكـة لربط الكـهرباء او املـياه قد
تـكون ايـضا عـلى درجـة كبيـرة من

االهمية لتوفير اجلهد.
واسـتـبعـــد انــضـمــــام العـــراق الـــى
هــذه الـشـبكــة بـسـبب خـصــوصيــة
وضعـه ومعــــانــــاته الــطــــويلــــة مـن

50 مليار استثامرات الطاقة باخلليج خالل 5 سنوات
السنـوات العشـر القادمـة نحو %7
مقـارنة مع املعـدل العاملـي املتوقع
ان يـــصل الــي 3% فقــط.وقـــــال ان
دولــة االمـــارات بحــاجــة الــى 800
ميغـاواط اضافيـة يف حني حتتاج
السعوـدية الى 20.000 ميـغاواط
يف الـسنـوات املقبلـة نظـرا لتـوسع
هــــــــاتـــني الــــــــدولـــتـــني يف مـجــــــــال
االعـمـــار والــصـنـــاعـــة والـتـنـمـيـــة
بوجـه عام.وتـوقع ان تصل حـاجة
دول مـنــطقـــة اخللـيج الكـثـــر مـن
50 مليـار دوالر مـن االستـثمـارات
يف مجـــال الـطـــاقـــة يف الــسـنـــوات
االربـع القــــادمــــة نــظــــرا لــــوجــــود
الــطلـب الهـــائـل علـيهـــا.وقـــال ان
منـطقــة اخللـيج تعـتبــر املنـطقــة
االكـــثـــــــــر مـالئـــمـــــــــة يف الـعـــــــــالـــم
لالسـتـثـمـــار االجـنـبــي يف مجـــال
الـطــاقــة يف الـــوقت الـــراهن.ودعــا
الـــــــى االســتــثــمـــــــار االجــنــبــي يف
الـشــرق االوسـط نـظــرا للحــاجــة
املــــاســــة والــطلـب املـتـنــــامــي علـي
الـطـاقـة يف هــذه املنـطقـة خــاصه
يف مــــوضــــوع املـيــــاه والـكهــــربــــاء.
واشــــار الــــى ان بـنــــويـل العــــاملـيــــة
سوف تعـزز تواجدهـا وتعمل بقوة
يف مــنــــطقـــــــة اخللـــيج والـــــشــــــرق

االوسط يف السنوات القادمة.
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الفـــــســــــاد واالســتــبــــــداد وغــيــــــاب
االستـثمـــارات الكـــافيـــة لتـطــويــر

مرافق صناعة الطاقة.
وأشــــار الــــى احلــــاجــــة الــــى زيــــادة
حجـم تــــولـيــــد الــطــــاقــــة يف دول
املنـطقة وإعطـائها أولويـة قصوى
ملــواجهـة الـنمــو الكـبيـر يف حـركـة
اإلعــمــــــار والــتــــــوسـع العــمــــــرانــي
والــصـنــــاعـي والـتـنـمــــوي يف دول

املنطقة.
وحــول احـتـمــال خـصخـصــة دول
اخللـيج ملـشـروعـات الـطـاقـة مـثل
حتلية املياه وتـوليد الكهرباء قال
اورنــيـــــســتــني إن دوال كــثــيـــــــرة يف
املــــنــــــطـقــــــــــــة بــــــــــــدأت إجــــــــــــراءات
اخلـصخـصــة ملـثل هــذه املـشــاريع
ملــــواجهــــة الـــطلـب الـكـبـيــــر علــــى
الطـاقــة وتنـويـع مصـادر الـدخل.
إال أن هـــــذه الـــــدول حتــتـــــاج الـــــى
معاجلة واقعية ومدروسة ملوضوع
اخلــصخــصـــة، إضـــافـــة الـــى سـن

القوانني الالزمة.
وســـئل حــــــول تـــــــوقعـــــــاته بــــشــــــأن
الـطلب علــى الطـاقــة يف املنـطقـة
اخلليجيـة قال السيـد ارونيستني
ان مــنــــطـقـــــــة اخلـلــيـج تــتـجـــــــاوز
الـــطلــب العــــاملــي علــــى الــطــــاقــــة
واتــوقع ان يـبلغ معــدل الـنمــو يف

تـــــراجعــت اسعـــــار الــنفـــط العـــــاملـيـــــة يف
بــورصــة نـيــويـــورك يف تعـــامالت اواسـط
ـــــــــدفـق ـــــــــوع بـعـــــــــد أن تــــبــــني أن ت االســــب
الـصـــادرات الـنفـطـيـــة إلـــى االســـواق لـن
يتـأثـر بـالتـوقف االضطـراري للصـادرات
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انخفاض اسعار النفط مع انحسار املخاوف
وقــد وصل الـطلـب العــاملـي علــى الـنفـط
إلى اعلـى مستويـاته منذ نحـو 24 عاما،
وكــــانـت ابــــرز عــــوامـل االرتفــــاع الــــزيــــادة
املـلحـــــوظـــــة يف الـــطلــب مــن الـــــواليـــــات

املتحدة والصني. 
كمــا اسهـمت عــوامل اخــرى يف االرتفــاع
ومـنهــا عمـليـات الـتخــريب املـسـتمـرة يف
املنشآت وخطوط النفط العراقية، التي
ظلـت تعرقل الـصادارات العـراقية وتـزيد

من مخاوف االسواق. 
ويـقــــــــول مـحـلـلــــــــون إن املــــضــــــــاربـــني يف
االســـــــــواق اسـهــــمـــــــــوا ايـــــضـــــــــا يف تـلــك
االرتفاعـات القويـة، مستفيـدين من جو
اخلـوف واحلــذر والتــرقب الــذي سيـطـر

على امليول العامة للمتعاملني. 
ويقـول يوسـغيانـتورو إن )اوبك تعـمل ما
يف جهــدهــا العـــادة النـظــام واالسـتقــرار
إلى الـسوق، وعودة االسعـار إلى معدالت
مقبـولـة للـمصـدر واملـستـهلك علـى حـد

سواء(. 
وخلـص إلـــى القـــول إن دول اوبك تـنـتج
حــاليـا قـرابــة 30 مليـون بــرميل يــوميـا،
مقـــابل نحـــو 29 ملـيــون بــرمـيل يــومـيــا
كـــانـت تـنــتجهـــا يف متـــوز املـــاضـي، حـيـث
تــــأمل املـنــظـمـــة يف انـتــــاج نحــــو ملـيـــون
برميل اضافية مع نهاية العام احلالي. 
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تصـاعدي مجـددا لتصل إلـى مستـويات
قـيــاسـيـــة خالل االســابـيع املقـبلــة، وهـم
لــذلك يـتجهــون لعـمليــات بيـع من أجل

جني ارباحهم للفترة املاضية. 
وقــال رئـيــس مـنـظـمـــة اوبك )بــورنــومــو
يـــوسغـيــانـتــورو( إن الــدول االعـضــاء يف
املنظمة تتجه نحو رفع سقف االنتاج. 

إال أنه جـــــدد القـــــول إن احلفـــــاظ علــــى
اسعـــــار معـتــــدلـــــة للــنفــط يف االســــواق
الــــدولـيــــة ال ميـكـن ان يــتحـقق إال بـحل
الصـراعـات املـنتـشـرة يف العـالم، وهـو مـا

سيخفف من التذبذبات السعرية. 
وتــــــــراجع اخلـــــــام األمـــــــريـكـــي اخلفـــيف
ع مبعـدـــــــ23. 1 دوالر ليــصــــل إلى 95 مب
دوالر للبـرميل يف نيـويورك، بعـد أن كان
قد ترـــاجع قبـل ذلك إلى 41.80 دوالر،

لكنه عاد وارتفع الحقا. 
ويعـد تــراجع اواسـط االسبـوع الـسـادس
خـالل ســـبـع جـلــــــســــــــات تــــــــداول، حـــيـــث
تـــــراجعــت االسعـــــار مـن مـــسـتـــــويـــــاتهـــــا
القياسية املتحققة قبل ذلك باسابيع. 
وكــانـت االسعــار قــد انـــدفعـت بقــوة إلــى
االعلى خالل االشهر املـاضية مع ارتفاع
الـطلـب العــاملـي، وتــزايــد حــدة اخملــاوف
من عـرقلـة الصـادرات بسـبب الصـراعات

ومن ابرزها ما يحدث يف العراق. 
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العــــراقـيــــة مـن اجلـنــــوب الـنــــاجتــــة مـن
تفجير احد انابيب النفط يف البصرة. 

ويرجح العديـد من التجار واملستثمرين
أن ال تــــســيـــــر االسعـــــار يف خــط بــيـــــانــي

)CNN)  القاهرة
تــسعــى مـصــر إلــى زيــادة الـنــاجت
احمللي اإلجمالي ليصل إلى 498
ملـيـــار جـنــيه، إضـــافـــة إلـــى رفع
معدل النمو احلقيقي لالقتصاد
املصـري إلى خمـسة باملـائة خالل
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خطة اقتصادية مرصية خلفض نسبة الفقراء اىل %5
االسـتـمـــرار يف انـخفــــاض عجـــز
امليــزان الـتجــاري، وزيــادة فــائـض
مـــيـــــــزان اخلـــــــدمـــــــات، وحتـقـــيـق
ــــســبـــي يف سعـــــر االســـتقـــــرار الــن
صـــرف اجلـنـيـه مقـــابـل العـمالت

األجنبية األخرى. 
وأوضح وزيـر التـخطيـط املصـري
أن حتـــســني مـــســتـــــوى معــيـــشــــة
الـــسكـــان يعـــد محـــورا مهـمـــا يف
خـطـة الـتنـميـة، مـشــددا علـى أن
اخلطـة تهـدف إلـى رفع متـوسط
نصـيب الفـرد مـن النـاجت احمللـى
اإلجـمالي إلـى 7119 جنيه خالل
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جنيه للعام السابق.
وتـــابـع يقـــول إن اخلــطـــة تهـــدف
الـى الـعمل علـى تـوفيـر 600 ألف
فـــرصـــة عـمل جـــديـــدة، تـتـضـمـن
150 ألف فــرصــة عـمل بـبــرنـــامج
التــوظـيف احلكـــومي، الــذي بــدأ
تنفيذه بـالفعل، مما يساعد على
خفـض معـدل الـبطـالـة إلـى 9.3

يف املائة خالل خطة هذا العام.
ويــذكــر أن إجـمــالـي الـنفقــات يف
املوازنة العامة ملصر 177.4 مليار
جنـبه، أي بــزيــادة 11.2 يف املــائــة

عن العام السابق.
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بـاملـائـة إلـى .1 17 بـاملـائـة، لـتصل
إلـــى 85 ملـيــار جـنـيه، أي بــزيــادة
نحـــو عــشـــرة ملـيـــارات جـنـيه عـن

العام السابق. 
ــــبـعــــــــــــد وأضــــــــــــاف يـقــــــــــــول إن ال
االجـتـمـــاعــي للخـطـــة الـتـي بـــدأ
ـــارا مـن مــطـلع العـمـل بهـــا اعـتـب
ايـلول،  يحـظى بـاهتمـام كبـير، إذ
ـــــة ــــســب يــــــؤّمل أن يــتـــم خفـــض ن
الفقــراء إلــى أقل مـن خمـســة يف
املـــائـــة مـن الـــسـكـــان، والـــوصـــول
بـاألمية الـى أقل من 10 يف املـائة،
إضـافـة للـوصـول إلـى االسـتيعـاب
املـــدرســي الكـــامل ملـن هـم يف سـن
الـــدراســـة اإللـــزامـيـــة يف الــتعلـيـم
قـــبـل اجلـــــــامـعـــي، ويف الـــتـعـلـــيـــم

العالي إلى 45 يف املائة. 
وأكـــد أن احلكــومــة سـتعـمل علــى
االرتـفــــــــاع بـفــــــــائــــض حــــــســــــــاب
العـملـيــات اجلــاريــة إلــى حــوالـي
أربعــــة ملـيــــارات دوالر يف نهـــايـــة
ـــزيـــادة اخلــطـــة اجلـــديـــدة، أي ب
حــــوالــي ملــيــــار دوالر عــن العــــام
ــــســـــــابق، وزيـــــــادة معــــــدل منــــــو ال
ــــى 8.2 الـــصــــادرات الـــسـلعــيــــة إل
باملائـة وخفض الواردات الـسلعية
ــــة، ممــــا يــــدعــم ــــائ ــــامل ــــى 3.3 ب إل
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العام املالي 2004/  .2005 
وقــال وزيــر الـتخــطيـط املـصــري،
عـثمــان محمـد عـثمــان، إن خطـة
الـتنـميـة االقـتصـاديـة اجلـديـدة،
تهـــدف إلـــى زيـــادة االسـتـثـمـــارات
بالنـسبة للـناجت احمللي من 16.7

تـتجه املـنــافــســة يف ســـوق اجهــزة
الهــواتف اجلـوالـة بــدول مجلـس
الـتعــاون اخللـيجـي العــربيــة الــى
مــرحلــة جــديــدة قـــد تكــون اكـثــر
شــراســـة  بني الـشــركـــات املنـتجــة
الـرئيـسـة األربعـة: )نـوكيـا(. الـتي
تعـــد صـــاحـبـــة اكـبـــر مـبـيعـــات. و
)سـيـمـنــز( و)ســونـي اريكـســون( و
)ســـــامــــســـــوجن(. وخـــــاصــــــة بعـــــد
اكتـشــاف عيـب يف  سلـسلـة )65 (
التـي تنـتجهـــا )سيـمنــز( واســراع
الشـركة للعمل علـى ايجاد حلول
بـعــــــد ان ظـهــــــرت مـخــــــاوف مـــن

تراجع املبيعات.
وصــــرح مـــســــؤول االتــصــــاالت يف
)سيمنـز( الشـرق االوسط فـرجي
ــــــة.نــت( ان فــــــرجـــــس لـ)الـعــــــربــي
املـنــــافـــســـــة محـتــــدمــــة بــــاســــواق
مــنــــطـقــــــة اخلـلــيـج خــــــاصــــــة ان
ـــــــواطـــنـــني واملـقـــيـــمـــني فـــيـهـــــــا امل
يهـتمـون بـاحلـصــول علـى افـضل
املنـتجـات. مــشيـرا الـى أن حـصـة
الــشـــركـــة يف اســـواق املـنــطقـــة لـن
تتـأثـر بــالعيب الـذي مت اكـتشـافه
يف مـــــوديـالت سلــــسلـــــة 65 وذلـك
النـه مت معــــرفــــة سـبـبـه ويجــــري
عــالجــه. وميـــكـــــن الي شــخـــــــص
لــديه هـذا املــوديل ان يــذهب الـى
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منافسة قوية يف سوق اجهزة اجلوال باخلليج 
مــشتــركـي الهــواتف املـتحــركــة يف
18 دولـــة عـــربـيــــة بلغ  قـــرابـــة 30
ملـيـــون مــشـتـــرك بـنهـــايـــة شهـــر

حزيران 2003 . 
وتـــشــمل الـــــدول العــــربـيــــة الـ 18
الــتــي شــمـلــتـهــــــا دراســــــة مــــــدار
اإلمــــارات والــبحــــريـن والـكــــويـت
وقطـر والسعوديـة ولبنان واألردن
ــــــونـــــس وفـلـــــســــطــني وعــمــــــان وت
واملغــرب ومـصــر وســوريــا ولـيـبـيــا
والـــيـــمـــن والـعـــــــراق والــــــســـــــودان

واجلزائر.
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سـيـمـنــز بــسـبـب العـيـب الــذي مت
اكـتشـافه. قـال ان العيـب بسـيط.
ــــــوصل لـــطــــــرق حلل وانه مت الــت

املشكلة. 
يـذكـر ان إنـتشـار أجهـزة الهـواتف
اجلـوالـة يف العـالم العـربـي ينمـو
مبعــــــدالت مــتــــســــــارعــــــة وصلــت
نـسبتهـا الى 9.92 % بـنهايـة شهر
حـزيران  مـن العام املـاضي وذلك
حــــســب دراســـــة اعـــــدهـــــا مـــــركـــــز
ــــــرقــمــي دراســــــات االقــتــــصــــــاد ال
)مـدار(. وذكـرت الـدراسـة ان عـدد
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مــــــراكــــــز خــــــدمــــــة املـــــســتـهلـكــني
لـتحـــديـث الـبـــرنـــامج )الــســـوفـت
ــــــراوح بـــني 13 ــــــر( يف مــــــدة تـــت وي

دقيقة و20 دقيقة.
وقال ان العيب يـحدث بشكل نادر
وهـــو انــطالق نغـمـــة الـتحـــذيـــر 3
مـــرات  خـالل املكـــاملــــة الهــــاتفـيـــة
ــــــد نفــــــاد شحــن الــبـــطــــــاريــــــة عــن
املـستخـدمـة وان الـشـركـة بـالفعل
قـد بدأت حل هـذه املشـكلة بـطرق

عديدة.
ورفـض فــرجــس ان يحــدد حـصــة
)ســيــمــنــــــز( يف اســــــواق الـــــشــــــرق
االوســــــط او اخلـلــــيـج قــــــــــائـال ان
احلصـول علــى احصــاءات دقيقـة
امــــر صعـب يف مـنـــطقــــة الـــشــــرق
االوســـط لـكــن ميـكـــن القــــــول ان
املـنـــافـــســـة شـــرســـة بـني سـيـمـنـــز
وســونـي اريكــســون وســامــســوجن .
وان من يـطــرح مــوديالت جــديــدة
يـتفـــوق خالل مــدة الـطـــرح علــى
االخـــريـن. واكـــد ان الــشـــركـــة لـم
تـسحب سلـسلـة املـوديالت املـعنيـة
مـن اســــواق اخللــيج وان الــــوكالء

واحملالت مستمرة يف بيعها.
وردا علـــــى ســـــؤال بـــشـــــأن الــبعـــــد
الــســيكـــولـــوجـي الـــذي قـــد يـــدفع
املسـتهلكني لعـدم  شراء منـتجات
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