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تقع مـسؤولية زيـادة زيادة اإلنتاج
وحتـسـني الكفـايــة االنتــاجيـة يف
القـطاعـات االقتصـادية اخملـتلفة
عـلى عاتق االدارة، ومـن الطبيعي
ان ذلـك ال يعـنـي بــــأي حــــال مـن
االحـــــوال، ان دور الــتــنـــظــيــمـــــات
الــشعـبيــة هــو دور سلـبي خــاصــة
بعـــــــد ان تعــــــدى دور الـــنقــــــابــــــات
االطــار التـقليـدي يف الـدفــاع عن
حقــــوق اعــضــــائهــــا واسـتـخالص
مــصــــاحلهـم مـن االدارة حـيـث ان
مـلكـيــة وســـائل االنـتــاج مــا زالـت
عـامـة، ومـن ثم بــات ذلك املفهـوم
الــــــذي كـــــــان يعــتــبــــــر الـــنقــــــابــــــة
واعضـاءهـا جـانبـاً مضـاداً لالدارة

يتسم بالالواقعية.
ان مسـاهمـة املـؤسسـات الشـعبيـة
كـالنقابات واالحتـادات يف حتديد
اولويـات خطـة االنتاج ومـراحلها
الـتنـفيــذيـــة ومتــابعــة اجنــازاتهــا
ودورهــا يف تعـئبــة العمـال لـزيـادة
االنتـاج ورفع الكفـايـة االنتـاجيـة
هـي امـــور علــى جــانـب كـبـيــر مـن
االهــمــيــــــة اذ ال ميـكـــن لالنــتــــــاج
واهداف اخلطة ان حتقق جناحاً
دون مساهمـة فعلية ايجـابية من
جـــــــــانـــب تـلــك الـــتـــنـــــظـــيـــمـــــــــات
الـشعـبيـة..فــالعمـال يف مــواقعهم
يف الصفـوف االولـى ومالحـقتهم
بــــــــاآلالت واملعـــــــدات اقــــــــدر علـــــــى
حتقيـق امكانـيات الـتنفيـذ وعلى
تـفهـم مــشــــاكل االنـتــــاج وتقـــدمي
املقـتــــرحــــات الـفعــــالـــــة كل هــــذه
املـــشـــــاكل وتــطــــويــــر اآللــــة الـتـي
يعـملــــون علـيهـــا او ادخـــال جـــزء
اليهـا يـزيــد من كفـاءتهـا او يحـد
من خـطورتهـا او عمل قطع غـيار
لهـا تـستـورد بــالعملـة الـصعبـة او
ابـداء اقتـراحات جـديرة بـالبحث
و الـدراسـة وغيـر ذلك كـثيـراً ممـا
يـكـــــشف عــن عـقلــيـــــة عــمـــــالــيـــــة

جديرة بالتقدير..
ومــن الــبـــــــديهــي ان جنــــــاح ذلـك
رهــني مبـــــدى اســـتجـــــابـــــة االدارة
علـــــى مـــســتـــــويـــــاتهـــــا اخملــتـلفـــــة
وتعـــــــاونهــــــا واميـــــــانهــــــا الـكـــــــامل
بـــاملــســـؤولـيـــة املــشـتـــركـــة واإلدارة
اجلـمـــاعـيـــة، وبـــالـتـــالـي فـــإن دور
املــــؤســـســــات الـــشعـبـيــــة يجـب ان
يــدعـم بــاملـشــاركــة االيجــابـيــة يف
العمل وان ميتد ليشمل األعمال
واملـــداخل اإلنـتــاجـيــة والـظــروف
التي تـؤثر فيهـا وبذلك تـستطيع
هـذه املـؤسـســات ان تقــدم الكـثيـر
يف مجـال زيـادة االنتـاج وحتـسني
االنتـاجيــة وذلك بجمـيع الطـرق
املمكنـة لتـوعيـة العمـال والتغلب
علــى مقــاومــة الـتغـييـــر وتنـظـيم
الــتـــــدريــب بهـــــدف زيــــــادة كفـــــاءة
االداء واعـداد االفـراد وتـوعـيتـهم
بــالــسلــوك الـصـنــاعـي وتــشجـيع

دور املــؤسسـات الـشعـبيـة يف زيـادة االنتــاج وحتسـني الكفـايـة االنتـاجيـة
ومئــات يعـملــون يف صـمت بـعيــداً
عن االضـواء ملــاذا ال يكــرم امثـال
هـــــؤالء العـــــاملـني امــــا مبـنـحهـم
جـوائـز ومـزايــا من الـوحـدة الـتي
يعــملـــــون بهــــا او مـن الــــدولــــة او
تـــــسجـــيل اســمـــــــائهــم بـــــسـجالت
الشرف بوحداتهم؟..ملاذا ال تلقى
عليهم اضـواء االعالم باعـتبارهم
منــــاذج نـتـمـنــــى ان تـتـكــــرر يف كل

موقع انتاجي؟
اننا نلح علـى تكرمي امثال هؤالء
العـمال مثلمـا تكرم الـدولة رجال
الــثقــــافــــة والـتـــــاريخ وتـنــبه الــــى
ضــرورة الــوقــوف امــام مـثل هــذه
الــنــمــــــاذج الــتــي تــــــزيــــــد الـــثقــــــة
بــــاالنـــســــان العــــراقـي وال شـك ان
الـتـنــظـيـمــــات الـــشعـبـيــــة بحـكـم
مـــوقعهـــا تكــون اكـثــر فـــاعلـيــة يف
الـتـــــأثـيـــــر علـــــى العـمـــــال ضـمـن
مجـاالت االنتـاج ليـس فقط عـند
وضع نـــظــم جــــــديــــــدة لـلعـــمل او
تعديلهـا بالشـركات بل ايضـاً عند

مزاولة العمل اليومي.
ان هـنـــاك كـثـيـــراً مـن االمـثلـــة يف
الــــدول األوروبـيــــة تـــــوضح الــــدور
الهـام الجنـازات احتــادات العمـال
والنقـابـات كـونهـا اكثـر وعيـاً  من
بعــــض االدارات يف مجـــــال زيـــــادة
االنـتـــــاج وتــطـــــويـــــر االنـتـــــاجـيـــــة
واحـتاللهـا مــواقع الـصــدارة علـى

هذا الصعيد.
ان الــتغـيـيــــر الـكـبـيـــــر يف حقــــوق
العـمال يجب ان يـقابله تغـيير يف
الــواجـبـــات امللقـــاة علــى عـــاتقهـم
وهــــــذا ال يــــــأتــي اال بــــــإشـــــــراكهــم
اشراكـاً فعلـياً وايـجابـياً يف اإلدارة
ومـجـــــــابـهـــــــة مـــــشـــــــاكـل اإلنــتـــــــاج
والـتــصــــدي حلـلهــــا وهـنــــا تـبــــرز
األهميـة الكبـرى لـدور املــؤسسـات
الـشعـبيـة يف تهـيئــة العمـال لهـذه
اجملــاالت وبـــذلك يـتــزايـــد شعــور
االنتـماء الـى املصنع الـذي يعمل
به العــامـل ومن ثـم رفع مــستــوى

كفاءة االداء...
وبطبيعة احلال ان وطننا االن
احـوج مــا يكـون الـى كل طـاقـة
تـــضـــيف االنــتــــــاج..احــــــوج مــــــا
يـكــــــون الــــــى كل ســــــاعــــــة عـــمل
متــر..وليـتنــا ننـتبه الـى الـدور
الـــكــــبــــيــــــــــــر الــــــــــــذي متــــــــــــارسـه
املــــؤســـســــات الـــشعـبـيــــة يف ظل
تعـــاون اكبـــر واعمـق من ادارات
الوحـدات اإلنتاجيـة وما ميكن
ان تقــــــوم بـه يف مجــــــال زيــــــادة
اإلنــتـــــــاج وتـــــــوعــيـــــــة الـعــمـــــــال
والـتـــدريـب وحتــسـني الـكفـــايـــة
اإلنـتــــاجـيــــة ومـن ثـم يــتحـقق
الهدف املنشود وتسير التنمية
االقــتـــصـــــــاديـــــــة يف طـــــــريـقهـــــــا

الصحيح. 

اهــــداف معـيـنـــة لـكل شـــركـــة مـن
شركـات القطـاع العام يف كـل سنة
تقـــــوم علـــــى الــتــطـــــوع واجلهـــــود
الــذاتيــة كمــا يجـب العـمل علـى
اجنــاح االسـتفــادة مـن البــرامج
االعالمــيـــــة اخملـــصـــصــــــة لهـــــذا
الغـرض والتي تقوم بهـا الدولة
وتـــطــــــويــــــرهــــــا مبــــــا يـــتفـق مع

توسيع االستفادة منها..
كــذلك يـجب علــى التـنظـيمـات
الــــــشـعـــبـــيــــــــة ابــــــــراز املـهـــمــــــــات
الـعــمـــــــالــيـــــــة ودور الـعــمـــــــال يف
االنـــتــــــــاج وآرائـهـــم وافــكــــــــارهـــم
ومــبــتـكــــــراتهــم ومـــــدى االفـــــادة
مــنهـــــا ومـنـــــاقـــشـــــة القــضـــــايـــــا
واملـشــاكل الـعمـــاليــة ذات الــوزن

والشمول.
واجلـوانب االيجـابيـة والسلبـية
يف معــاجلتهـا واجـراء مـراجعـة
تقـومييـة تـؤشـر العـامل املثـالي
لــكل وحـــــدة انــتـــــاجــيـــــة الـــــذي
يحقق اكبر انتاج ويؤدي واجبه
بكل تفانٍ ويحرص كل احلرص
علـى االمـوال العـامـة؟ ..ملـاذا ال
تقــــــوم كل وحــــــدة بال اســتــثــنــــــاء
بترشـيح عامل مـثالي لهـا العادة
روح التنـافس بني العمـال يف هذا
اجملـال؟..ال شـك ان هنــاك مئـات

احلـديثـة وتـنجح خطـط االنشـاء
والتـشـييـــد كمــا يجـب والغــالـبيــة
الـعــــــظــــمـــــــــــى مــــن عــــمـــــــــــالــــنـــــــــــا
امـيــــون..فـــشـتــــان بـني مـــشــــاركــــة
ــــــــــــــره يف الــعــــــــــــــامــل األمــــــي وغــــــي
االنتــاج..ان ايــة عمـليــة انتــاجيــة
مهـمــــا كــــانـت بـــسـيــطـــــة فهـي يف

النهاية عملية فنية..
لقـد اوضحت الـدراسـات العـلميـة
ان انتـاجيـة العامل الـذي يحصل
علـــى تعلـيم عــام تفـــوق انتـــاجيــة
الـعــــــــامـل الــــــــذي يـحــــصـل عـلــــــــى
الــتــــــدريـــب يف مجــــــال عــمـله..ان
تعلـم العـمــال األمـيـني ملــدة سـنــة
واحدة يف دراسـة منظـمة ملكـافحة
االمـيــــة قــــد زادت مـن انـتــــاجـيــــة
العــــامل يف املـتـــوســط مبــــا يقـــدر
بحـــــوالـــي 30% يف العـــــام بــيــنــمـــــا
قدرت الـزيادة يف إنـتاجيـة العامل
نـتــيجــــة تــــدريـبـيـه علــــى اآللــــة او
عمليـة فنيـة معيـنة ملـدة سنـة مبا

يتراوح بني 12%-16% يف العام.
ان مـــشـكلـــــة االمـيـــــة بـــــإبعـــــادهـــــا
الكـبيــرة تكــون العــائق الـــرئيــسي
الذي يحول دون املشاركة الفعلية
وااليجـــــابـيـــــة يف مـــشـــــاكل االدارة
واالنـتـــــاج وميـكــن للـتـنــظـيـمـــــات
الـشعـبيـة مجـابهـة ذلـك بتحـديـد
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ويف ظل ظــــروفـنــــا االقـتــصــــاديــــة
واالجـتمــاعيـة ولـضمـان امكــانيـة
حتقـيق االهـــداف الــســــابقـــة مـن
الـنـــاحـيــــة العـملـيـــة تـبــــرز بعــض
الــنقــــاط الـتـي نــــرى ان تــــولــيهــــا
الـتنـظـيمــات الـنقــابيــة اهـتمــامــاً
كـبيراً امـثال ذلك تنـمية الـسلوك
الـصنــاعي لـدى الـعمـال وتـعمـيق
انـشــدادهم ملـا تـتطـلبه الـصنـاعـة
احلــــديـثــــة مـن ضـبــط يف االدارة
ومرونة وسـرعة تصـرف وهو عمل
يحتاج الـى جهود متواصلة نظراً
الرتباط عـمالنا بالبـيئة الزراعية
الـتي تـســود فيهـا فكـرة ان عـنصـر
الـوقت او االلتـزام لـيس له تـأثيـر
حــــاســم علــــى عــــائــــد االنـتــــاج يف
الزراعـة، بينمـا العكـس متامـاً هو
الـصحيح يف الصناعـة احلديثة..
ومــــن ثــــم يـجــــب ان تــــتــــم هـــــــــــذه
التــوعيــة عن طــريق التـنظـيمـات
الـشعـبيــة والنقــابيــة حتـى ميـكن
ان يــصــبح ذلـك عقـيــــدة ثــــابـتــــة
وجــــــــــزءاً مــــن تـــــصــــــــــرف الـعــــمـل
الــتلقـــائـي.. كـــذلـك يجـب العـمل
علـى محو االميـة اذ انه ليس من
املعقـول ان تسير بـرامج التصنيع
وتـنهـض املـشــروعــات الــصنـــاعيــة

العمـال علــى املشـاركـة االيجـابيـة
الـفـعـلـــيـــــــة يف اعـــمـــــــال االنـــتـــــــاج
وتقــــــدمي املقــتـــــرحــــــات واحللـــــول
املـــتـعـلـقــــــــة مبــــــشــــــــاكـل االنـــتــــــــاج
واستـنبـاط طـرق افـضل واإلقالل
من الفاقد واالستفادة من العادم

وتشغيل الطاقات العاطلة.
ان تــشجـيع الـعمــال علــى تقــدمي
مقترحـاتهم قد اصـبح امراً تهتم
به جـمـيع الـنقــابــات واالحتــادات
يف الــــدول املــتقــــدمــــة صـنــــاعـيــــاً
وتـــولــيه عــظـيـم رعـــايــتهـــا حـتـــى
اصـــبح مــن االمــــــور الــتــي متــيــــــز
خــطــط الـتـنـمـيـــة االقـتــصـــاديـــة
فيهـا.. ويـكفي يف هــذا الصـدد ان
نـــــشــيــــــر الـــــــى انه يف الـــــســنــــــوات
االخـيــــرة بـلغـت نـــسـبـــــة العـمــــال
الــذين قـدمــوا اقتـراحـاتـهم نحـو
ــــــــــــاج يف االحتــــــــــــاد ــــــــــــادة اإلنـــــت زي
الـــــســـــــوفــيــتــي الـــــســــــــابق 5% مــن
اجملـمـــوع الـكلـي.. وكـــانـت تهـــدف
سـياسـة الدولـة الى ان تـصل هذه
النسبة الى 20% من مجموع قوى
العمل حـيث اوضحـت احلسـابـات
اخلتــاميــة ان مقتـرحــات العمـال
كـــان لهـــا الفــضل يف زيـــادة اربـــاح
الــــــــشــــــــــركــــــــــات يف االنــــــــشــــــطــــــــــة
االقـتصـاديــة اخملتلفـة بــأكثــر من
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بغـــداد ـ رويـتـــرز: مــن املقـــرر مــنحمجيد الالمي
أول عقـد لـدراسـة حقــول النـفط
يف العــــــراق الـــــشهــــــر اجلــــــاري، اذ
تغــــري ثـــــروة العــــراق الــنفــطـيــــة
الـشــركـــات األجنـبيــة بــالـتنــافـس
علـــــــى عقـــــــود صغــيــــــرة نــــســبــيــــــا
معـــروضـــة بـــرغـم االضــطـــرابـــات

السياسية يف البالد.
وقـال حــازم سلـطـان املـســؤول عن
تـطويـر احلقول واملـكامن إن وزارة
الـنفـط سـتمـنح يف نهــايــة أيلــول
عقــــدا لــــدراســــة حـقلـي كــــركــــوك
وجـنوب الـرميـلة اللـذين ينـتجان

معظم صادرات البالد.
وتقــدمـت نحــو 12 شــركــة وجـهت
إلـيهـــا الـــدعـــوات بعــــروض للفـــوز
بــالعقـد مـن بيـنهـا )رويـال داتـش
شـل وبي.بي(. وأشــار سلطـان إلـى
أن الـــوزارة أحــــرزت تقـــدمـــا جتـــاه

منح العقد يف اواخر الشهر.
وستكـون هـذه أول عقـود تبـرم مع
شـركـات نفط أجـنبيـة يف عهـد مـا
بعــــــد الــنـــظــــــام الـــــســـــــابق، وهــي
مـتـــــواضعـــــة مقــــارنــــة بــصـفقــــات
تنـميــة حقــول الـنفـط الـضـخمــة
التي تتـرقبها الشركات األجنبية.
ــــــــــــدراســــــــــــة حـجـــــم وتـقـــــيـــــــــس ال
االحــــتــــيـــــــــــاطــــي الـــــــــــذي ميــكــــن
استخـراجـه من مكـامـن احلقلني
بــأنه يــزيــد علــى عـشــرة مـليــارات
برميل يف احلقل الـواحد ملقارنته
مبــستـــوى االنتــاج احلـــالي الــذي

يتراجع منذ سنوات.
وميـــكـــــن ان متـــــنـح الـــــــصـفـقــــــــــــة
الــشـــركـــات مـتعـــددة اجلـنــسـيـــات
مـيــــزة يف العــــراق، الــــذي ميــتلـك
أكــبـــــر احــتــيـــــاطـــي نفـــطـــي بعـــــد
الـــــسـعـــــــوديـــــــة اذا مـــــــا حتـــــســنــت
الـــظــــــروف وعــــــرضــت حـكــــــومــــــة
منـتخبــة عقــودا لتـطـويــر حقـول

ضخمة.
ومـنعـت أعمــال العـنف املـسـتمــرة
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رشكات أجنبية تتنافس للفوز بأول عقد لدراسة حقول النفط يف
العراق وعىل توريدات بقيمة 500 مليون دوالر

يف العــــــراق بعـــــد احلـــــرب إحـــــراز
تقـــدم كـبـيـــر يف تـنـمـيـــة صـنـــاعـــة
الـطـــاقـــة وال يـتـــوقع ابـــرام عقـــود
لـتـطـــويـــر حقـــول بــــالكـــامل قـبل
.2006 ويأمل مسؤولـون عراقيون
يف مـضــاعفــة طــاقــة االنتــاج الــى
سـتــــة ماليـني بـــرمــيل يـــومـيـــا يف
نهاية االمر. كما منعت عقود من
العـقوبـات االقتـصاديـة واحلروب،
الـعـــــــــراق مـــن تـقـــيـــيـــم حـقـــــــــولـه
بــاسـتخــدام االســالـيب احلـــديثــة
مـثل اخلرائـط السـيزمـية ثالثـية
االبـعـــــــــاد، فـــــضـال عـــن أن اآلبـــــــــار
واملـنـــشــــآت الـــســـطحـيــــة حتـتــــاج

اصالحات.
وقــــــــال أحـــمــــــــد شـــمــــــــاع رئـــيــــــس
املشروعات يف الوزارة انه سيجري
مــنـح عقـــــود اعــمـــــال هــنـــــدســيـــــة
وتـــوريــــدات بقـيـمــــة  500 ملـيـــون
دوالر اجـــمـــــــــاال إلصـالح ثـالثـــــــــة

حقول يف اواخر تشرين الثاني.
وأوضح ان مـثل هــذه الـتــرتـيـبــات
ستساعد الشركات االجنبية على
جتــاوز مخــاوفهـا بـشــأن األمن يف
العــــراق. وتـــــأجلـت الـعقــــود عــــدة
مـــرات غـيـــر ان املــســـؤولـني أبـــدوا
ثقـــتهــم بـــــــأنهــــــا شــــــارفـــت علــــــى
االكتمـال. وتـستغـرق الـدراسـة مـا
يصل الى عـامني وتتكلف ماليني
الـــــــــدوالرات. وتـــــــشـــمـل الـعـقـــــــــود
اصالح خـــطــــــوط تـــــــدفق اخلــــــام
وبــنــــــاء محـــطــــــات لفـــصـل الغـــــاز
واجــــراءات ملــنع تــــدفق املـيــــاه مـن
اآلبـار مع الـنفط. وقـال شمـاع إن
إدارة احلفـــر يف الـــوزارة سـتـحفـــر

آبارا جديدة.
ويـعـــــــــوض زيـــــــــادة االنـــتـــــــــاج مـــن
احلقــول الـثالثــة بعـــد اصالحهــا
الـــتـــــــراجـع الــــطـــبـــيـعـــي النـــتـــــــاج
احلقول الضخمـة. وينتج العراق
2.4 مليـون برمـيل يومـيا مقـارنة
مع 2.8 مليون برميل قبل الغزو.

أعلنت وزيـرة التنمـية الـبريـطانـية
هــيـالري بــن أن الـعـــــــراق يـــــشـهـــــــد
تــطـــورا يف اخلـــدمـــات األســـاسـيـــة
برغـم زيادة تـدهور الـوضع األمني

مؤخرا. 
وقــالت بــريطــانيـا إنهــا ستـنفق 50
ملــيــــــون جــنـــيه إســتــــــرلــيــنــي )90
مليون دوالر( علـى مشاريع ثـنائية
يف العـراق ضـمن مـسـاعـدة بقـيمـة
544 مليـون جنيه إستـرلينـي كانت
تـعهــــدت بــــدفـعهــــا حـتــــى آذار عــــام

 2006.
وأوضحت الـوزيـرة البــريطـانيـة أن
خـمــســـة مــشـــاريع جـــديـــدة سـيـتـم

تنفيذها يف العراق. 
وأشــارت إلــى أنه سـيخـصـص نحــو
20.5 ملـيـــــون جـنــيه إسـتـــــرلـيـنـي
لـبنــاء مكـــاتب لـلحكــومــة احملـليــة
جــنــــــوب العـــــراق، حــيــث يــنــتــــشـــــر
حـــــوالــي ثــمـــــانــيـــــة آالف جــنـــــدي
بــــريــطــــانــي و16.5 ملـيــــون جـنــيه
إليجـاد وظــائف وإعـادة اخلـدمـات

األساسية.
وقـالت إنه مت جتـديد أنـابيب مـياه
تغـــطــي مـــــســــــافـــــــة 45 كلـــم خالل
الـستـة شهـور املـاضيـة، مـضيفـة أن
مـيـنــــاء أم قــصــــر جـنـــــوب العــــراق
يعـمل اآلن بـــوجـــود 20 مــسـتــشـــارا

بريطانيا تنفق 90 مليون دوالر عىل مشاريع عراقية 
العـــــراق لــبالدهـــــا. وبــيــنــت بــن أن
عـشـرة ماليـني جنـيه ستـنفق علـى
اإلعداد لالنتخابات العامة املقررة
مبــدئيـا قـبل نهـايـة كـانــون الثــاني

عام .2005 
وتــزيــد املـســاعــدات اجلــديــدة 380
مليـون جنيه عـلى مـساهـمة لـندن
يف مــــشـــــــاريع يف عــــــراق مـــــــا بعــــــد

سقوط النظام السابق. 

بريطانيا. 
وأوضـحــــت بــــن أن مــــبـلـغ ثـالثــــــــــة
ماليـني جـنـيه سـيخـصـص لـــدعـم
جهود احلكـومة املـركزيـة يف مجال
اإلصالحـات االقتصـادية، وخـاصة

فيما يتعلق بالدين العام. 
وتغـــــاضـت عـن الـــــرد علـــــى ســـــؤال
حـــــول إمـكـــــانــيــــــة إلغـــــاء قــــســم أو
مجـمل الـــديـــون املــســتحقـــة علـــى

أعلـنـت وزارة االقـتـصـــاد واملـــالـيـــة
الفـــرنــسـيـــة الـبـــدء يف بـيع مـــا ال
يقل عن 9.6% من رأسـمال شـركة
االتـصـــاالت الفـــرنــسـيـــة فـــرانــس

تليكوم.
وميـثل هــذا اإلجــراء بــدء عمـليــة

احلكومـة الفرنـسية تـبدأ بتـخصيص )فـرانس تلـيكوم( 
و43.5% مــن رأســمـــــــال فـــــــرانـــــس
تـلــــيــكـــــــــــوم. وأوضـحــــت الـــــــــــوزارة
إمكانـية قيـام الدولـة ببيع %12.1
من أسهم الشركة بناء على جناح

عملية البيع.
ووفقـا لـسعــر سهم الـشـركــة عنـد
اإلغالق أواسـط األسبـوع والبـالغ
19.43 يـــــورو فــمــن املفــتـــــرض أن
تبلغ حـصيلـة خـزينـة الـدولـة من
الــبـــيع بـــني 4.6 و 5.8 ملــيــــــارات
يـــــــــــورو وتـعــــمـل عـلـــــــــــى خـفــــــض

مديونية فرنسا.
وذكــرت الــوزارة أن الــدولــة تـعتــزم
احملــــافــظـــــة علــــى مـــســــاهـمــتهــــا
الكـبيـرة يف فـرانـس تلـيكــوم علـى
املـــدى املـتـــوسـط مــشـيـــرة إلـــى أن
قـرارهــا تخفـيض مـسـاهـمتهـا يف
الــشـــركـــة هــــو بقــصـــد تـخفـيــض

مديونية الدولة.
وكــان االحتـــاد األوروبي اعـتبــر أن
تقــــدمي احلـكــــومـــــة الفــــرنـــسـيــــة
تـسـهيالت مــاليــة بلغـت 11 مليـار
يــورو للـشـركـة والـتعهـد بـدعـمهـا
عــام 2002 يعـتبــر مـســاعـــدة غيــر
قــانــونيــة مـن احلكــومــة للـشــركــة
طــالبــا من فـرانـس تلـيكـوم إعـادة
دفـع 975 مـلـــيــــــــون دوالر ملــــــــزايــــــــا

أخرى استفادت منها. 

تخصـيص للـشـركـة ممـا سـيجعل
مـسـاهمـة الـدولـة يف الـشـركـة أقل
من 51% من حصص املساهمني.

وستـملك الدولـة بشكل مبـاشر أو
غيـر مباشـر واستنـادا إلى األسهم
الــتــي يــتــم بــيـعهــــــا مــــــا بــني %41 ــــــصـــــني أنـهــــــــــــا أعـلـــــنـــــت ال

سـتــضـمـن احلــصــــول علـــى
إمدادات ضرورية من املوارد
الــطـبــيعـيــــة ضـمــن اتفــــاق
مقتـرح لـلتجـارة احلـرة مع

نيوزيلندا.
وقــال الـسـفيــر الــصيـني يف
نيــوزيـلنــدا )شـن منـغمـنغ(
إن هــنــــــالــك العــــــديــــــد مــن
املــســـائل الـتـي يجــب حلهـــا
قبل التوصل لالتفاقية من
ضمـنهــا حــاجــات املــزارعني
يف الصني وصنـاعة املالبس

يف نيوزيلندا.
وكــان الـبلــدان وقعــا اتفــاقــا
يف أيــــار املــــاضــي للـبــــدء يف
مفــاوضــات بـشــأن إمكــانيــة
الـتـــوصل التفـــاقـيـــة جتـــارة

حرة العام املقبل.
ــــــر املـفــــــاوضــــــات وقــــــال وزي
الــتجــــاريــــة الـنـيــــوزيلـنــــدي

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الصني ختطط إلبرام اتفاقية 
جتارة حرة مع نيوزيلندا 

قـــررت منــظمــة الـتجــارة العـــامليــة
تـفـــــــــــويــــــض االحتـــــــــــاد األوروبــــي
وشـــــــركـــــــاء الـــــــواليـــــــات املـــتحـــــــدة
الــتجـــــاريــني الـــــرئــيــــســني فـــــرض
عقـوبــات علــى واشنـطـن ردا علـى

عقوبات عىل واشنطن لرفـضها إلغاء قانون مكافحة اإلغراق 
خالل تقـارير يف بروكـسل، معتبرا

أن ذلك كان موافقا للتوقعات.
ونـشرت نـسخة مـن القرار يف )داو
جـــونـــز نـيـــوز ويـــر(، مـــوضحـــة أن
االحتـــــــــاد األوروبـــي ومـــــــشـــتــكـــني
آخـــرين ســوف يفــوضــون لفــرض
غـرامـات علـى اجلـانـب األميــركي
تـصل إلــى 72% من األمــوال الـتي
جمعتـها واشنـطن يف إطار قـانون

مكافحة اإلغراق.
ولـكـن )المــي( أوضح أن االحتــــاد
لم يتـخذ قـراره بعـد بشـأن فرض

العقوبات.
ويــشـــار إلـــى أن واشـنـطـن رفـضـت
االمتثـال لقـرار منـظمـة التجـارة
حــــول عــــدم قــــانــــونـيــــة القــــانــــون
املعــروف بـتعـــديل )بـيــرد( والــذي
يقـضـي بتــوزيع عــائــدات الــرســوم
الـكــمــــــركــيـــــــة علــــــى الــــشــــــركــــــات
األمـيركيـة التي تقـول إنها تـعاني

من منافسة غير عادلة.
وعلـــى الـــرغـم مـن تـــوصـيـــة إدارة
الــرئـيــس األمـيــركـي جــورج بــوش
بتعـديل القـانـون مـوضع اخلالف
فـــــــإن األمـــــــر يـحــتـــــــاج ملـــــــوافـقـــــــة

الكونغرس على هذا التعديل.

رفــضهـــا إلغـــاء قـــانــــون مكـــافحـــة
اإلغراق.

ورحـــب املـفـــــــــوض الـــتـجـــــــــاري يف
االحتاد األوروبي )بـاسكال المي(
بقــرار املنـظمــة الــذي تـســرب من

دبـــي، -- (CNN( وجـه الـــبـــنــك
املـركـزي املـصـري ضـربـة قــاصمـة
للـســوق الـســـوداء ،  التــى ضـــاربت
كثيـرا بأسعـار العمالت األجنـبية،
بـــطـــــرح وعـــــاء ادخـــــاري جـــــديـــــد
بفــــائــــدة لـم  يـــسـبـق لهــــا مـثــيل،

البنك املركزي املرصي يرفع سعر الفائدة   
القـــطـــــــاع العـــــــائلــي أيـــضــــــا مــن
العـمالت األجـنـبـيــــة خالل نفــس
الفتــرة مبقــدار  7ر1 مليـار جـنيه
لـتـــصل الــــى 1ر90 ملـيــــار جـنــيه.
بينمـا لم تزد ودائع القـطاع العام
مــن   العــمالت األجـنـبـيـــــة خالل
الفــتـــــــرة ذاتهـــــــا إال مبقــــــدار 186

مليون جنيه فقط .    
وأكــــد احملـلل أن الـبـنـك املــــركــــزى
يهدف بشكل أساسي الى تشجيع
االدخـار بـاجلنـيه املصـرى وجـذب
 الــــســيـــــولـــــة املــــســتخـــــدمـــــة فـــــى
املـضاربـات علـى الدوالر وتـشجيع
املـــــــــــدخـــــــــــريــــن عـلـــــــــــى حتـــــــــــويـل
مـدخـراتهم  بـالعـمالت األجنـبيـة
الــى اجلنـيه املـصــرى، السـيمــا أن
الفائدة على الدوالر 6ر1 يف املائة

  فقط.  
  وتــــــــــوقـع أن يــــــــــدفـع الــــــــــوعــــــــــاء
االدخــاري اجلــديــد الـبنــوك إلــى
تــــوفـيــــر عــــائــــد أكـثـــــر ارتفــــاعــــا  
 للمـودعني علــى ودائعهم لـديهـا،
بعـد أن وصل الفـارق بني الفـائدة
الــدائـنــة واملــديـنــة إلــى   أكـثــر مـن
خـمـــســــة يف املــــائــــة، وحـقق هــــذا
الفـــارق أربـــاحـــا هـــائلـــة للـبـنـــوك

ظهرت يف ميزانياتها.

ممـــتـــــــدة ســـــــواء لـــــشـــــــراء هـــــــذه  
 الـشهـادات أو لــسحب االيـداعـات
مـــن كـل األوعـــيـــــــــة االدخـــــــــاريـــــــــة
األخرى سـواء كانت دفـاتر   تـوفير
أو شهـــــادات اسـتـثـمـــــار أو أوعـيـــــة
ادخــاريــة عــاديــة، ممــا رفع حـجم
االكـتتــاب إلـــى مئــات   املاليـني من

اجلنيهات.    
وقـــال مـحلل اقـتـصـــادي لـــوكـــالـــة
األنباء الكـويتية )كونا( إن البنك
املـــــركـــــزى يـــــسعـــــى بـــــذلـك    إلـــــى
اســـــتـخــــــــــــدام أدواتـه فــــــــــــى رســـــم
الـــسـيــــاســــة الــنقــــديــــة مــن خالل
سحـب الــسـيـــولـــة الـنقـــديـــة مـن  
 الـبـنــوك واألفـــراد علــى الــســواء،
بــاسـتخــدام أذونــات اخلــزانــة ذات
العـــائـــد املـــرتـفع، بعـــد أن   الحـظ
ارتفــــــاع حجــم الــــســيـــــولـــــة لـــــدى
البـنوك وزيـادة الودائـع بنسـبة 17
يف املـــائـــة مقـــابل سـتـــة  يف املـــائـــة

فقط للقروض.
 وأشـــار احمللل إلـــى ارتفـــاع حجـم
الـودائع بالعـمالت األجنبيـة لدى
الــبــنــــــوك خالل    أيـــــار املـــــاضـــــى
مبقـدار 8ر1 مليـار جـنيه لـلقطـاع
اخلــاص لـتـصل الـــى 8ر29 ملـيــار
جـــنـــيـه، بـخـالف   ارتـفـــــــــاع ودائـع
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األجنبية الى اجلنيه.   
 وكـانت أولـى نتـائج ذلـك، تسـاوي
سعــر صــرف الــدوالر فــى الــســوق
الرسمى ومكاتب الصرافة معا.    

وقـد حتــولت صـاالت الـبنـوك فـى
األيـــــام االخــيـــــرة إلـــــى طـــــوابــيـــــر

وبـالتـالي امتـص السـيولـة وحول
املدخرات إلى اجلنيه.   

وأدى طـرح البنك لشهادات إدخار
بفـائدة تصل إلى 12 يف املـائة إلى
كـــــســــــر املــــــودعــني    واملــــــدخــــــريــن
لـــودعــــائهـم القـــدميـــة أو حتــــويل
حـــــــســــــــــابــــــــــاتـهــــم مــــن الـعــــمـالت

)جـيـم ســوتــون( مــؤخــرا إن
االتفـــــاق مع الــصــني يعــــود
بالـفائـدة علـى بالده مبـئات
ــــــــــــدوالرات املـاليـــــني مـــــن ال
حــيــث تـــصــــــدر املــنـــتجــــــات
الــزراعيـة واملـصـنعـة وتـوفـر
خــدمـــات مكـملــة حلــاجــات

بكني. 
وتخفـض اتفــاقيــة التجـارة
ـــــــــرســـــــــوم الـــتـــي احلـــــــــرة ال
تفرضها بكني وتصل حاليا
ـــــــــــى بـعــــــض ـــــــــــى 38% عـل إل
ـــــــــة ـــــــــزراعـــي املـــنـــتـجـــــــــات ال

النيوزيلندية.
وتعـتـبـــر الــصـني رابع أكـبـــر
ــــــــــصـــــــــــــــــــادرات ســـــــــــــــــــوق لــل
الــنــيــــــوزيلــنـــــديـــــة إذ بـلغــت
صــــادراتهـــا مـــا قـيـمـته 970
ملـيـــون دوالر سـلعـــا وأكـثـــر
مـن 647 ملـيـــونـــا خـــدمـــات

للصني خالل عام. 
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