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ميكـن مالحظـة اثـار احلـرب علـى
تـــطـــــور مـــصـــــادر واســتخـــــدامـــــات
الـنـــــاجت احمللـي وقــطــــاعـــــاته، مـن
االرقـام الـواردة يف جـدول رقم )5(
أعاله. تــــشــيــــــر االرقــــــام الـــــــى انه
بـــالـــرغـم مـن تـــزايـــد االسـتـهالك
الـعـــــــــام  واخلـــــــــاص، اال ان هـــــــــذه
الزيادة نسبية ألن االستهالك قد
ارتـبــط مبــسـتـــوى مـنـخفــض مـن
الـنــــاجت احمللـي االجـمــــالـي، كـمــــا
ارتبـط مبعــدالت تـضـخم عــاليــة.
ان تــــــــراجـع تــكــــــــويـــن رأس املــــــــال
الــثـــــابـــت خالل ســنـــــوات احلـــــرب
والــــذي انحـــدر نـصـيـبه بـــالـنـــاجت
احمللـي االجمـالـي من )46%( عـام
1981 الـى )17 %( عـام 1988 يعـود
الــــى الـتـــــراجع احلــــاد بـــــاالنفــــاق
االسـتـثـمـــاري، ويعـتـبـــر تخفـيـض
االســتــثــمــــــار نــتـــيجــــــة حــتــمــيــــــة
لـلـــتــــــــــراجـع احلــــــــــاد لـاليــــــــــرادات

االعـــوام )1985 – 1989 (بعـــد ان
حقق معـدل منو االقتـصادي بلغ
)28.4 %( خـالل االعـــــــــوام )1970
 –1989(. امـــــــــا قـــــطـــــــــاع الـــنـقـل
واملــــــــــواصـالت، فـــبـعــــــــــد ان حـقـق
معـــــدل منـــــو بلـغ )19.9%( خالل

السنوات 
)1970- 1980(، تـــــــــدهـــــــــور هـــــــــذا
املعـدل الى )1.8%( خالل االعوام
)1985 – 1989 ).كمـا يـظهــر كال
القـطــاعـني الــزراعــة والـصـنــاعــة
التحــويليـة معـدالت منـو ســالبـة
خـالل الــــنــــــصـف الــــثــــــــــانــــي مــــن
الـثـمــــانـيـنــــات حـيــث بلـغ املعــــدل
السالب لقطاع الزراعة )6.7 -%(
و )3.1-%( لقـــطـــــاع الـــصــنـــــاعـــــة
الــتحــــويلـيــــة للـــسـنــــوات )1980-

 .)1989
امتلك العـراق خالل الـسبعيـنات
اقــتـــصــــــاداً اســتـــطــــــاع تــــــسجـــيل
معـــــدالت منـــــو عـــــالــيـــــة لـكـــــافـــــة
املـتغيـرات االقـتصـاديـة بـالعالقـة
مع كـافـة املقـاييـس التـاريخيـة او
املعــــــاصـــــــرة للـــبلــــــدان االخــــــرى.
فــــــــــاالســـتـهـالك، االســـتـــثـــمــــــــــار،
الـــــــصــــــــــــادرات، االســــتــــيــــــــــــرادات،
الــصـنـــــاعـــــة، قــطـــــاعـــــات الـبـنـــــى
الـــتحــتــيــــــة تقـــــدمــت جــمــيـعهـــــا
بخطـى سريعـة. ان غزو ايـران قد
انهـى هـذه املــسيــرة كمـا ادى الـى
تـــــراجـع معـــــدالت الــنــمـــــو الــتــي

اصبحت سالبة. 
واخيـراً اسـدل الــستــار علـى هـذه
الكــارثـــة االقتـصــاديــة املــأســاويــة
مــؤقـتــاً عـنــدمــا ظهــرت مـصـيـبــة
اعــمق مـن ســــابقــتهــــا متــثلـت يف
الغــزو االهــوج للــرئيـس العــراقي
الـسـابق اجـتيــاحه الكــويت يف آب
عام 1990، ومـا جنم عنه مـن آثار
اقتصاديـة مدمرة علـى االقتصاد
العراقي )املـؤامرة الـثانيـة(، وهذا
مـا سيتـم بحثه يف دراسـة خـاصـة

الحقة. 

الـفـــتـــــــــرة )1970 – 1980( اخـــــــــذ
بـــاالنحــدار وسـجل معــدالت منــو
ســالـبــة قــدرهــا )7.6 -%( سـنــويــاً
)1980 – 1985 ( و )4.6 -%(
خالل الــــســنـــــوات )1985-1989 (
ويـشمل التـدهور هـذا االستهالك

العام ايضاً.
ويعـتبـر تكــوين رأس املــال الثــابت
االجمـالي مـن القطـاعــات املهمـة
ملـستقبل الـنمو االقتـصادي. ففي
حــــني سـجـلــــت االســــتــــثــــمــــــــــارات
الـثــــابـتــــة االجـمــــالـيـــــة معــــدالت
سـنــــويــــة جـيــــدة بـلغـت )27.6 %(
خالل الــسنـوات )1970 – 1980(،
تـدهـورت هــذه املعـدالت وحتــولت
الـــــــى مـعـــــــدالت ســـــــالـــبـــــــة خـالل
الــسنـوات )1985 – 1989 ( بلـغت

 .)%- 1.5(
وميكن مالحـظة نفـس الشيء يف
قـطـاع الـنقل واملــواصالت، الـبنـاء
والتـشـييــد. فبعـدمــا حققت هـذه
القـطــاعــات معــدالت منــو عــاليــة
بعقـد السـبعينـات، أخفقت بعـقد
الثمـانينـات من احملـافظـة عليهـا
وسـجلــت معــــدالت منــــو ســــالـبــــة
سواء بـالنصـف االول او الثاني او
كالهمـا. فقطـاع التـشيـيد تـدهور
مبـعـــــــدل نـــــســـبـــــــة )16.8 - %( يف

اســـــاســي علـــــى نـــشـــــاط االنفـــــاق
احلكـــومي، الــذي تقلــص عنــدمــا
اضطـرت احلكومـة الى ذلك، كـما

سبق ذكره سابقاً. 

مـــــن اجلــــــــــــدول رقـــــم )2( ميـــكـــــن
مــتــــــابعـــــة اخـــتالالت االقــتـــصـــــاد
العـراقي نتـيجة احلـرب أيضـاً من
خـالل التـغيــرات مبعـدالت الـنمـو
االقتصاديـة. فهذه التغيرات تبني
بـوضـوح مقــدار )الضــريبـة( الـتي
وجــب عـلـــــــى الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي
واقـتــصـــاده الـــوطـنـي، دفـعهـــا مـن
جــراء سيـاسـات خــاطئـة وهـوجـاء

ارتكبها رئيس النظام السابق. 
وال بــد من االشــارة هنـا وحـسـبمـا
يــتــــضـح مــن االرقـــــــام الـــــــواردة يف
اجلـــــــــدول رقـــم )6( ان مـعـــــــــدالت
الـنـمـــو الـتـي سجـلهـــا االقـتــصـــاد
العـراقـي خالل عقـد الــسبعـينـات
والتي بـلفت )11.7 %( قد حتولت
الى مـعدالت منـو سالـبة تـراوحت

بني )8.1 - %( سنوياً خالل 
)1980 – 1985 ( والــى )7.1 - %(
سنويـاً للسنوات )1985 – 1989(.
كمــا تعــرض االسـتهالك اخلــاص
لنكـسات قـاسيـة من جـراء اوضاع
احلــرب، فـبعــدمــا حـقق معــدالت
منـــو سـنـــويـــة بـلغ )13.2%( خالل

ـ

االهـمـيــــة الـنـــسـبـيــــة ملـــســــاهـمــــة
الـقطـاعـات االقـتصـاديـة االخـرى
بـــــــالــنـــــــاجت احملـلــي االجــمـــــــالــي،
نـالحـــــظ ان الــــتــــــــــراجـع احلــــــــــاد
مبــســـاهـمــــة القـطـــاع الـصـنـــاعـي
يعكـس التناقص احلـاد يف الناجت
الــنفــطـي، الــصـــــادرات واالسعــــار،
ويفــســـر هـــذا الـتــــراجع الـــزيـــادة
املـتــــوازيــــة املــتحـققـــــة لالهـمـيــــة
الـنـــسـبـيــــة ملـــســــاهـمـــــة القــطــــاع
الـزراعي والصنـاعات الـتحويلـية.
فقـطـاع الـزراعــة ارتفعـت اهمـيته
الـنـــسـبـيــــة  مـن )8 %( عــــام 1975
الـــــى )16 %( عـــــام 1988 وكـــــذلـك
قطـاع الـصنـاعـة التحـويليـة فقـد
ارتـفعت اهـميـته النـسـبيــة من )7
%( عـــــام 1975  الـــــى )12%(. وقـــــد
اســتــمـــــرت اهــمــيـــــة القــطـــــاعـــــات
االقـتصـاديـة االخـرى راكــدة اكثـر
او اقل نـظــراً ألعـتمــادهــا  بــشكل

الـنفـطـيـــة الـتـي اصـبحـت تــشـكل
ـــــــــــــــاجت احملــلــــــي )20 %( مــــــن الــــــن
االجــمــــــالــي عــــــام 1988، بعــــــد ان
سـجلـت نــسـبـــة قـــدرهـــا 56% عـــام

. 1980
ومــن اجلــــــدول رقــم )1(  يــتــــضح
ايضـاً ان زيادة االستيرادات خالل
سنوات احلرب االولى، قد عكست
قــرار احلكــومــة بــإغــراق االســواق
احمللية بالسلع االستهالكية أمالً
مــنـهـــــــا يف الــتـخـفــيـف مــن اثـــــــار
احلرب على مـستوى االستهالك،
فقــــد بـلغـت )65%( مـن اجـمــــالـي
الـنـــاجت القـــومـي عـــام 1982 غـيـــر
انهـــا  تـــراجعـت تـــدريجـيـــاً حـتـــى
بـلغــت )28%( عــــــام .1988 وهــــــذه
احلقيقة تعكس اخفاق احلكومة
يف سياستهـا )البندقيـة والزبدة(،

او اقرارها اجراءات التقشف.
وبـقــــــــدر تـعـلـق االمــــــــر بـــتــــطــــــــور

ـ

وقـــائع مـن جـــرائـم صـــدام االقـتـصـــاديـــة يف العـــراق
د. توفيق املراياتي
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علمنـا ان هنـاك العـديد مـن املشـاريع املطـروحة يف وزارة
الـنفــط والتـي تهــدف يف جـــانب مـنهــا إلــى زيــادة القــدرة
التصديـرية.. وتهدف يف جـانب آخر إلى تعـزيز العالقات

مع دول اجلوار..
ومـن بـني هـــذه املــشــــاريع مـثالً طـمــــوح مع ايـــران لـبـنـــاء
انبـوب نفط عبـر شط العـرب يصل إلـى املوانئ االيـرانية
بحيث ميكـن تصديـر النفط اخلـام أو تكريـره يف املصايف
االيـــرانيــة واعــادة قــسم مـنه إلــى العــراق ويـتكــامل هــذا
املشـروع مع خطـة تطـوير الـطاقـة االنتـاجيـة يف احلقول

اجلنوبية والغربية.
كـمــا تــدرس الــوزارة مــشــروعــاً لـتفعـيل ضخ الـنفـط مـن
احلقـول الــشمــاليـة إلـى مـينـاء جـيهــان التـركـي.. وذلك
ضمن سيـاسة الـعراق الهـادفة إلـى ايجاد مـنافـذ للنفط

يف الدول اجملاورة.

مـنافـذ للـنفط الـعراقـي يف دول اجلوار

مجيد الالمي

اخـبـــار اقـتـصـــاديـــة

أكــد عــدنـــان القـصــار رئـيــس مجلــس إدارة )فــرنــسـبـنك(
الذي يعتبر واحـداً من  أعرق واقدم املـصارف يف لبنان إذ
تـأسـس عـام 1921 وهــو يعــد اكبـر املـصــارف اللـبنــانيـة أن
مصــرفه مهـتم بـالـسـوق العــراقيـة.. قــائالً: نحـن ننـتظـر
بكل ايجـابيـة إلى آفـاق اعادة االعـمار واالمنـاء يف العراق
بـالـنظـر إلـى االهـتمــام االقليـمي والــدولي بهـذه املـسـألـة
وايـضــاً بـــالنـظــر إلــى ان العــراق لـــديه مخــزون مهـم من
املـوارد وعلـى مخـتلف االصعـدة الـطبـيعيـة واالقـتصـاديـة
والـبــشـــريـــة ونحـن علـــى ثقـــة بـــان عـملـيـــة اعـــادة الـبـنـــاء
والـتطـويـر االقـتصـادي واملـوارد املتـوافـرة ستـمكن العـراق
مـن العــودة بقــوة إلــى اخلــارطــة االقتـصــاديــة للـمنـطقــة
والعــــالـم وارســــاء وتــطــــويــــر مـنــــاخ جـــــذاب لالسـتـثـمــــار

واالعمال سواء من الداخل أو من اخلارج.
ويـضيف الـقصــار: اننـا يف )فـرنـسبـنك( اعـتبـرنـا ونعـتبـر
الــســـوق املـصـــرفـيـــة العـــراقـيـــة ســـوقـــاً مهـمـــة لـنـــا واعـــدة
بـامكاناتنـا ومجاالت العمل املـتنوعة فـيها ونحن يف اطار
عملية النمو والتوسع اجلارية يف مصرفنا واملرتكزة على
الـنـمـــو العـضــوي أو الــذاتـي وايـضــاً الـنـمــو عـبــر امـتالك
مــدروس ملـصـــارف محلـيــة والـتـــوسع اقلـيـمـيــاً يف مــوازاة
تــوسـيع عالقــاتـنــا الــدولـيـــة ونعـمل علــى بـنــاء وتـطــويــر
عالقات عمل ستراتيجية مـع مصارف عراقية ومع رجال
اعـمــــال عــــراقـيــني بحـيـث تــــزيــــد مـن نــطــــاق الـعالقــــات
االقـتصاديـة واملاليـة املتميـزة بني لبنـان والعراق املعـروفة

بتأريخها ومكانتها منذ زمن بعيد.

القصار: مهتمون جدًا بالسوق العراقية واملسامهة
يف إعادة االعامر

تعاني الـصناعات اجللـدية يف العراق قلـة اجللود احمللية
اضــافــة إلــى تــردي نــوعـيـتهــا ممــا يــسـتــدعـي االهـتـمــام
بتـنميـة الثـروة احليـوانيـة بهـدف زيـادة اجللـود وحتـسني
نـوعيتهـا خاصـة االبقـار والتي ال تـسد جـلودهـا اكثـر من
30ـ 40% من حـاجـة الشـركـة العـامـة لـلصنـاعـات اجللـديـة

عدا القطاع اخلاص.
وتعــاني الـشـركــة العـامــة للـصنـاعــات اجللـديــة شحـة يف
استالم اجللـود بسبب تهـريبها اضـافة إلـى تصديـر جلود

االغنام نصف املصنعة.
لقـد برزت عـوامل كثيـرة خالل فترة احلـاصر اجلـائر أدت
إلـى تردي نـوعية جـلود البقـر والغنم منهـا سوء التغـذية
لـلحيـوانــات وضعف اســاليـب مكــافحـة االمـراض، وسـوء
سلخ اجللـود وحتضيرها وخزنها بـسبب فقدان السيطرة
علـى عملـيات الـذبح للحيـوانات وعـدم حصـرها بـاجملازر

اجملازة..
ويف هذا اجملال  يا حبذا لو قامت وزارة الصناعة واملعادن
بـالـتنـسـيق مع وزارة الـزراعـة التخـاذ االجـراءات ملعـاجلـة

املشاكل املذكورة أهمها:
ـ تـوفير االعالف بنـوعيات وكميـات جيدة والتي بـاالمكان
حتقيقهـا جزئيـاً من خالل استغالل مخلفـات احملاصيل
الـصـنـــاعـيـــة اضـــافـــة إلـــى واجـب احـيـــاء املـــراعـي النـتـــاج

االعالف اخلضراء.
ـ الــسـيـطـــرة علــى عـملـيــات الـــذبح وحـصــرهــا يف اجملــازر

اجملازة.
ـ تقــدمي اخلــدمــات الـبيـطــريــة ملــربـي احليــوانــات بهــدف
احملــافظـة علـى صـحتهـا ممـا يـؤدي إلـى حتـسني نــوعيـة

اجللود.

أفكار للنهوض بالصناعات اجللدية
بـلغـت قـيـمــــة املـــشــــروعــــات الـتـي
نـفــــــــذت مـــن خـالل الــــــــوكــــــــالــــــــة
االميــركيــة للـتنـميـة الــدوليـة يف
الــسنـة املــاليــة 2003/ 2004 نحـو
2.2 مـلــــيــــــــــــار دوالر وشــــــــــــارك يف
تقــدمي املسـاعـدات مجمـوعـة من
املـنظمـات واجلمعـيات االنـسانـية
العـامليــة ويتم تـنفيـذ بـرامج هـذه
الــــوكــــالــــة بــــالـتـنـــسـيـق مع االمم
املـــتـحــــــــدة واملـــنــــظـــمــــــــات غـــيــــــــر
احلكــوميـة وشـركـاء مـن القـطـاع

اخلاص.
تتـمثل أهميـة انشطـة الوكـالة يف
جـــانب مـنهــا يف كــونهــا تـسـهم يف
حتريك عجلـة االقتصاد وانعاش
القـطـــاع اخلـــاص الـــذي يـتـــولـــى
تنـفيـذ املـشـروعـات الـتي متــولهـا
الـوكالة.. وتـشمل مهمات الـوكالة
يف الـعـــــــــراق بـــــــــرامـج يف مـجـــــــــال
الــتـعلــيــم والعــنـــــايـــــة الـــصحــيـــــة
واألمــن الغــــذائـي واعــــادة اعـمــــار
الـــبـــنــــــــى الـــتـحـــتـــيــــــــة وانـعــــــــاش
االقتـصـــاد ومبــادرات اجـتمـــاعيــة
والـــتـــنـــــســـيـق بـــني املـــــــؤســـــســـــــات

احلكومية.
ومتتـد قــائمـة املـشــاريع لتـطـاول
مجـــمل قـــطــــــاعــــــات االقــتـــصــــــاد
الـعراقي إال ان ابـرز هذه املـشاريع
هــي الــتـــي يحــتـــــــاجهـــــــا العــــــراق
العـــادة تنــشيـط حــركـــة االعمــال
والـتجــارة مـثل: الـكهــربــاء، املــاء،
االتصـاالت، املـواصالت مبــا فيهـا
مـن مــــرافــئ بحــــريــــة ومــطــــارات

وخطوط السكك احلديدية.
الكهرباء

تـتــضـمـن مـــشــــاريع الــــوكــــالــــة يف
الكهــربــاء اعــادة تــأهـيل الـشـبكــة
واالصـالح حملــــطــــــــات وشـــبــكــــــــات
تـوليـد الطـاقة الـكهربـائيـة وعمل

مشاريع خمتلفة ممولة من جهات دولية
الصحية يف تلك املناطق.

* تــوسـيع مـشــروع واحــد للـميــاه
واعــــــــــادة تــــــــــأهـــيـل 3 مـــــــشــــــــــاريـع

للمجاري.
* يـتم إعــادة تــأهـيل وزيــادة سعــة
مشـروع مياه شرق دجلة يف بغداد
وذلـك إلضــــــافـــــــة 225 ألف مــتــــــر
مكعب يف اليوم من املياه املزودة.

* مــــشـــــــروع ملعــــــاجلــــــة املــيــــــاه يف
الـنـجف وكــــربالء لـتـــوفـيـــر املـيـــاه

العذبة.

الصـالح للشـرب لتعـزيز الـصحة
العـــامـــة يف اجملـتــمع ولـتــطـــويـــر

الري.. وقد مت حتى اآلن:
* اصـالح مـــئــــــــات االعــــطــــــــال يف
شبكـة مـاء بغـداد ممـا أدى بـشكل
ملحـوظ إلـى ارتفـاع نـسبـة تـدفق

املياه..
* اصالح وتـرمـيم انـظمـة تـزويـد
املـيــــاه يف عـمــــوم وســط وجـنــــوب
العراق وذلك لزيادة وصول نسبة
امليـاه الى سكـان املنـاطق الريفـية
مع التـركيـز اخلـاص علـى تـوفيـر
امليـاه النقـية الـى املدارس واملـركز

احلبوب من امليناء إلى املطاحن.
اضـافـة إلـى مـشـروع تـنظـيم ادارة
مـينــاء ام قـصــر وتعـيني مـالحني
إلرشاد الـسفن وتنـسيق النقل يف
اقـســام املـينــاء وتـسهـيل خــدمــات
الــشحـن مـثل اخملــازن ومــركـبــات

نقل الشحنات واخلزن.
املاء والصحة..

تـتضـمن املـشــاريع يف مجـال املـاء
وتعـــزيـــز الــصحـــة العـــامـــة إعـــادة
تــأهيـل وتصـليح الـبنــى التحـتيـة
االســـاسـيــــة وذلك لـتـــوفـيـــر املـــاء

كيلو فولت...

النقل
تـتـضـمـن مــشـــاريع اعـــادة تـــأهـيل
املـطـــارات جتهـيــز املـــواد والعـمــال
العـــادة االعـمـــار يف مـطـــار بغـــداد
بـتصـليح مـرافـق املطـار املـتضـررة
واعـــــادة تـــــأهــيل اقـــســـــامه وبـنـــــاء
انـــظــمـــــــة لــتــنـــظــيــم الـــطــيـــــــران
الـــتجـــــاري الـــــدولـــي. ويف مجـــــال
طرق املواصالت تتـضمن املشاريع
تـأهيل اجلـسور والـطرق والـسكك
احلـديدية وتصلـيح انظمة النقل
املتـضــررة والتــركيــز علـى شـبكـات
الطـرق الـتي متـتلك اولـويـة وقـد
مت تنفيذ مشاريع عدة من بينها:
ـ هـدم االقـسـام املـتعــذر اصالحهـا
لـلجـــســــور الــثالثـــــة املهـمــــة وهـي
اخلـضر، وتكـريت، والـرطبـة، وبدء

عملية اعادة االعمار.
امتـــــــام االصالحــــــات يف اجلــــســــــر
العــائم علـى نهـر دجلـة يف الكـوت
وبــــذلـك تــطــــورت عــملـيــــة املــــرور
تقـريبــاً لتتـضمن مـرور )50( الف

مسافر يف اليوم.
يعـــــد العــمل يف سـكـك احلـــــديـــــد
مـكــمـالً لـلـجـهـــــــود االمــيـــــــركــيـــــــة
العراقية حـيث تقوم ادارة السكك
احلــــديــــديـــــة العــــراقـيــــة بـتـــــوزيع
املعــــــدات والعـــمل بــيــنــمــــــا تقـــــوم
) (USAIDبـــــــــتــــــــــــــــــــــوزيـــع ادارة
املشـروع واملواد واالقسام ويتضمن
العــمل يف الـــسـكـك احلــــديــــد مــــا

يأتي:
اصالح 16 كــيلـــو مـتـــراً مــن سكـــة
احلـديد ميـناء ام قصـر و 56 كيلو
مــتــــــراً عــن طـــــــريق بــني املــيــنــــــاء
وتقــاطع الـشــويبــة قــرب البـصــرة
لـتــسهـيل وصــول مــركـبـــات شحـن

ـ

فـــــريق مــن املهـنــــدسـني مـن وزارة
الــكهـــــربــــــاء العـــــراقــيـــــة وشـــــركـــــة
)بكـتيل( وسـلطــة التحــالف منـذ
شهـر أيـار 2003 علـى اعــادة نظـام
الطـاقـة الكهـربـائي العـراقي إلـى
العــمل والـتـي تــضــــررت وشهــــدت
عقـوداً من االهمـال وسـوء اإلدارة

وعمليات السرقة.
وقـد مت تـنفيـذ عـدد مـن املشـاريع

حتى اآلن اهمها ما يأتي:
وصلت سعـة الطـاقـة الكهـربـائيـة
يف العـراق 6 تشرين األول املاضي
إلــــى ذروتهــــا )4.518 مــيغــــاواط(
لـتتجـاوز بـذلك مـستـوى مــا قبل
احلــرب والبـالـغ 4.400 ميغـاواط
اضافة إلى سعـة اإلنتاج املوجودة
ثـمــة تـــوقف يف املــولـــدات لغــرض

عمليات االصالح.
مت جتهــيـــــز مـــصـــــادر مــــســتـقلـــــة
للـطاقة الـكهربائيـة مثل مولدات
)الديـزل( يف مطار بغـداد الدولي

وميناء ام قصر.
متـت الـتـــصلــيحــــات الــضــــروريــــة
والـــطـــــــويلــــــة االمـــــــد مع جــــــدول
الـــصــيـــــانـــــة يف مــــشــــــاريع انــتـــــاج
الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة يف عـمـــوم
العــراق لـبـنــاء شـبكـــة كهــربــائـيــة

مستقرة.
يــتــم اصالح وحـــــدات احملـــــركـــــات
الغــــازيــــة واحلــــراريــــة الـتــي تعــــد
جـزءاً اسـاسيـاً يف تـوليــد الطـاقـة

الكهربائية املستقرة.
يــتــم اعـــــــادة تـــــــأهــيـل عـــــــدد مــن
الـوحـدات احلـراريــة يف محـطـتي

الدورة وبيجي.
تـستمر عملـية اعادة اعمـار شبكة
الـــنـقـل يف الـعــــــــراق بـقــــــــدرة 400
كيلـوفـولت عن طـريق اعـادة بنـاء
205 كــيلــــو مـتــــر مـن خــط خــــور
الــزبـيــر ـ الـنــاصــريـــة بقــدرة 400

أعلن نـائب وزير خـارجية بـولندا بـوغوسالو زالـيسكي ان
بــولنـدا تــأمل يف اسـتخــدام مكـانـتهــا كعـضـو يف االحتـاد
االوروبي وتــواجــدهــا يف الـشــرق االوسـط لـبنــاء عالقــات

اقتصادية مع العالم العربي.
وأضـاف زاليسـكي ان بولنـدا تامل هـذا العام يف استغالل
تـواجـدهـا الــدبلـومــاسي يف الـشـرق االوسـط الستـئنـاف
نـشـاطـاتهــا التجـاريـة واالقـتصـاديـة مع الـدول العــربيـة
مــشـيـــرا الــــى ان العالقـــات االقـتـصـــاديـــة بـني الـطـــرفـني

توقفت خالل التسعينيات مع انهيار الشيوعية .
وجـاءت تصـريحــات املسـؤول البـولنـدي ملنـاسبــة املنتـدى
االقتـصادي العـاملي الـذي أقيـم يف مديـنة كـرينـكا جـنوب
بــولـنـــدا يف الفـتــرة مـن 9-11 ايلــول. واول مــرة خـصـص

املنتدى يوما للعرب
وشارك يف املؤمتر حـوالى 51 وزيرا ونائب وزير مختصني
بشؤون االقتصاد والشؤون اخلارجية من 15 بلدا عربيا.
وكـــان املـنـتـــدى االقـتـصـــادي الــــذي يعقـــد يف بـــولـنـــدا يف
السـابق محـفال لتالقي رجـال االعمـال من وسـط وشرق

اوروبا.

بولندا تأمل  جني ثامر وجودها يف العراق

اعلن وزيـر الـصنـاعـة واملعـادن الـسيـد حـاجم احلـسني ان
الوزارة تـسعى لـالستفادة مـن عدد من املـعامل االنتـاجية
اخلـاصـة بـالـتصـنيع العـسكـري السـابق لغـرض حتـويلهـا
الـى معـامل خـاصــة لالنتـاج املــدني. مـضيفـاً: ان الـوزارة
استـوعبت عـدداً من الكفـاءات البـشريـة التي كـانت تعمل
يف هيئـة التـصنيع الـعسكـري املنحـل وتوفـير فـرص عمل
لهذه الـشريحـة املهمـة يف اجملتـمع التي سـوف تلعب دوراً
يف عمـليــة تـطــويــر الــواقع الــصنــاعـي يف البـالد منــاشــدا
بــــاقـي الـــــوزارات علــــى ضــــرورة االســتفــــادة مــن القــــدرات
واخلبــرات العــراقيــة داخل الـبالد وعــدم اعـطــاء الفــرص
لتـسـرب هـذه العقـول الـى خـارج الـبالد. ومن جـانب آخـر
التقـى وزيـر الـصنـاعــة واملعـادن الــسيـد حــاجم احلـسـني
وزير الـنفط ثـامر الـغضبـان ملنـاقشـة سبل تفـعيل صيـغة
تعـــــاون مـــشــتـــــرك بــني الـــــوزارتــني يف مجـــــال اســتخـــــدام
امكانـات وزارة الصنـاعة واملعـادن الهنـدسية والـتصنيـعية
لـتلـبيـة احـتيـاجــات القـطـاع الـنفـطي مبــا يخـدم سـرعـة
حتـقيق خـطـط االنتـاج مبــا يعـزز قـدرات شـركــات وزارتي
الصنـاعة والنفط. ومت خالل اللقـاء استعراض اخلطط
املــستقـبليـة للــوزارتني وطــرح مالمح الـتطـور املــستقـبلي
للـصنـاعـات املقـدمـة مـن قبل وزارة الـصنـاعـة ملـا لهــا من
عالقة بـالصنـاعة الـنفطيـة. كذلـك مت االتفاق علـى آلية
لـوضع صيغ التعاون املـشترك بني الـوزارتني وخالل فترة
شهــرين. يــذكــر ان بعـض شــركــات وزارة الـصنــاعــة قــامت
بتـصنيع العديد مـن اخلزانات واملواد االولـية التي تسهم

يف قطاعات النفط.

الصناعة: حتول معامل التصنيع العسكري السابق الـى
معامل خاصة باالنتاج املدين

CNN)--( الــريــاض، الــسعــوديــة
بلغـت امليــزانيــة اإلجمــاليـة الـتي
وافـقــــت عـلــــيـهــــــــــا دول مـجـلــــــــس
التعـاون الست للـربط الكهـربائي
ملـيــــارا و250 ملـيــــون دوالر تــــوزع

وفقا حلصص مقررة لكل دولة.
وتـخـــــص املـــمـلــكـــــــــة الـعـــــــــربـــيـــــــــة
الـسعوديـة نسـبة 6.31 بـاملائـة من
املـيــزانـيـــة والكــويـت 7.26بــاملــائــة
وقطـر 7.11 بـاملـائــة والبحــرين 9
بـــاملـــائـــة واإلمـــارات 4.15 بـــاملـــائـــة

وسلطنة عمان 6.5 باملائة. 
ونقلت وكـالـة األنبــاء البحـريـنيـة
عن الدكتور عبـد اجمليد العوضى
وكـــيـل وزارة الــكـهـــــــــربـــــــــاء واملـــــــــاء
الـبحـــريـنـي رئـيــس مـجلــس ادارة
هـيـئــة الــربـط الـكهــربــائــى لــدول
مجلــس الـتعـــاون انه تقـــرر طـــرح
مـنـــاقـصـــات تـنفـيـــذ املــشـــروع فـــى
مـــــــرحلـــته االولـــــــى خالل الـــــــربع
األول مــن عـــــام 2005 حــيــث يــتــم
تــــوقــيع جـمـيـع عقــــود الـتــنفـيــــذ
املقــــرر له أن يـنــتهـي متـــامـــا عـــام

2008.
وقـــــــال العــــــوضــي إن االجــتــمــــــاع
القــــادم لهـيـئــــة الــــربــط سـيـعقــــد
بالـدمام، مقـر الهيـئة، فـى 22 من
أيلـــول املقـبل ملـنــاقــشـــة تفــاصـيل
تـنفيــذ املشـروع كـافـة فـى مـراحله

االولى والثانية والثالثة.
وأشـــــار الـــــى ان املـــــرحلـــــة االولـــــى
للـربـط ستــشمـل كال من املـملكـة
العــــربـيــــة الـــسعــــوديــــة والـكــــويـت

جملس التعاون يوافق عىل موازنة الربط الكهربائي
والـبحـــريـن وقـطـــر، وفـــى الـــوقـت
نفـــسـه يجــــرى تــنفـيــــذ املـــــرحلــــة
الـثـــانـيـــة للـــربـط الـــداخلـــى بـني
االمــــــارات وسلــطــنـــــة عــمـــــان، ثــم
تكون املـرحلة الثـالثة للـربط بني
هاتني الـدولتني وبني دول الـربط

االربع.
وأضــــــاف ان الهــيــئـــــة انــتهــت مــن
وضـع االمــــــــــور الـفـــنـــيــــــــــة ووضـع
املواصفـات كما متت املوافقة على
حتديد مسارات الربط فى الدول
االربع وحتــديــد مــواقع احملـطــات
الــــرئـيـــســــة الـتــــى تـنــــدفع الــيهــــا

خطوط الربط فى كل دولة.
وأعـــــرب الـــــدكــتـــــور عــبـــــداجملــيـــــد
العـوضـي عن أمله فـى الـسيـر فـى
اخلــطـــوات الـتــنفـيـــذيــــة للـــربــط
الــكهـــــربـــــائـــــى بــني دول مـجلــــس
الـتعــاون فهــذا املـشــروع ذو فــوائــد
كبــرى كــونه يــربــط دول املنـطقــة
كهربـائيا، ومـن ثم الدول العـربية

وأوروبا.
وقال ان جميع الدول األوروبية
مرتبـطة كهربـائيا، وبـدأت بقية
دول العـــالـم بـتــنفـيـــذ الـــربــط،
كـمــــا ان دول شـمــــال افـــــريقـيــــا
العـــربيـــة ارتبــطت فـيمـــا بيـنهــا
وبــني أوروبـــــا عــن طــــــريق جـــبل
طـــارق، وهنـــاك تبــادل للـطــاقــة
الـكهـــربـــائـيـــة وربـط بـني مـصـــر
واالردن عن طـريق كـابل بحـرى
ـــيـــــا ثــم وربـــط بــــســـــوريـــــا وتـــــركـ

أوروبا.

ــــــة يف ــــــزانـــي أفــــــاد مـكـــتـــب املـــي
الـكــــــونغـــــرس األمــيـــــركــي بـــــأن
العجـــز يف ميـــزانيــة احلكــومــة
سـيـحقق رقـمــا قـيــاسـيــا يـصل
422 مليـار دوالر للـسنـة املالـية
ــــــــول الـــتـــي تـــنـــتـهـــي يف 30 أيـل

اجلاري.
ويـشـكل العجـــز املتــوقع نــسبــة
ــــــاجت 3.6% مــن إجــمــــــالــي الــن
احملـلـــي وهــــــو أقـل مـــن عـجــــــز
ــــــــــة يف مــــنــــتــــــصـف ــــــــــزانــــي املــــي
الـــــثـــــمــــــــــــانـــــيـــــنـــــيــــــــــــات وأوائـل
التـسعيـنيـات بــالنـسبــة حلجم
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الكونغرس االمريكي يتوقع عجزًا بامليزانية بـ 422 مليارا
على االنتهاء.

ــــــى أن احلـكــــــومــــــة ويـــــشــــــار إل
األمـيــــركـيــــة تــــوقعـت يف متــــوز
املــاضي أن يـسـجل العجـز 445
مـليــار دوالر يف الــسنــة املـــاليــة

احلالية.
ويف إطــــار سـنــــة االنــتخــــابــــات
الـــرئـــاسـيـــة األمـيـــركـيـــة، قـــال
املـرشح الـدميقـراطي لـلرئـاسة
األمــيـــــركــيـــــة جـــــون كــيـــــري إن
ـــــــســــتـــــطــــيـع فـقـــــط ـــــــــوش ي )ب
االحـــتـفـــــــال بـــتــــــسـجـــيـل رقـــم

قياسي يف عجز امليزانية(.
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ومن املتوقع حـسب التقرير أن
يبـلغ إجمـالـي العجــز من عـام
2005 حــتـــــى عـــــام 2014 مــبـلغ
ـــــــون دوالر أو مـــــــا ـــــــريـلـــي 2.3 ت
نـــــســبـــته 1.5% مــن إجــمــــــالــي

الناجت احمللي.
ـــــــون أن األرقـــــــام ـــــــرى احملـلـل وي
احلـقيـقيــة قــد تخـتلف بــشكل
كـــــبـــــيـــــــــــــر يف حـــــــــــــال الــعـــــمــل
بـــالــتعـــديـالت العـــديــــدة علـــى
الضـرائب مبـا فيهـا اإلجراءات
املتـوقعـة بتـمديـد بعض املـزايا
الضـريبيـة التي تـوشك مـدتها
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االقتصاد.
وجـــاءت الـتـــوقعـــات اجلـــديـــدة
دون تلك التـي أصدرهـا املكتب
وإدارة الــرئيـس جـورج بـوش يف
مـطلع هـذا العـام حـيث تـوقعـا
يف مـرحلـة من املـراحل وصـول

العجز 521 مليار دوالر.
وأشـــار تقـــريـــر املكـتـب إلـــى أنه
مبقـتــضــــى القـــانـــون احلـــالـي
يـتــوقـع انخفـــاض العجــز إلــى
ـــــــار دوالر عـــــــام 2005 348 مـلـــي
ومعــانـــاة امليـــزانيــة مـن العجــز

حتى عام .2014
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ــــدوق الــنقــــد دعــــا رئــيــــس صــن
العـربي جـاسم املنـاعـي البنـوك
املـــركـــزيـــة العـــربـيـــة إلـــى إعـــادة
الـنـظــر يف سـيــاســـاتهـــا ألسعــار
الفـــائــــدة للـتـــوافـق مع الـــدورة
االقتصادية إذا كـانت معدالتها
متـدنية بـدرجة كـبيرة، لـتفادي
ـــــة حـــــدوث تــــضخـــم أو سخـــــون
االقتصاد نتيجـة أسعار النفط

املرتفعة.
وقال إن أسعـار النفط املـرتفعة
هـــذا العـــام قــــد حققـت للـــدول
العـــربـيـــة املـنـتجـــة له فـــوائـض
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دعوة اىل إعادة النظر بسياسات أسعار الفائدة العربية
واالستثمار العقاري. 

واعـتـبــــر أن اسـتـمــــرار انـخفــــاض
ــــدوالر أمـــــام معـــظـــم العـــمالت ال
ــــرئـيـــســــة األخــــرى قــــد أدى يف ال

حاالت كثيرة إلى التضخم. 
وتــوقـع رئيــس صنــدوق الـنقــد أن
تـؤدي الفــوائض املـاليـة يف الـدول
املــصــــدرة للــنفــط إلــــى تـبــــاطــــؤ
اإلصالحـات، ورمبـا تـسـبب بـعض
التقـاعـس يف مجـال الــسعي إلـى
حتقـيق تـنـــويع أفـضـل للقـــاعـــدة
اإلنتــاجيــة ومصـادر الـدخل يف

دول املنطقة.
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ـــــــرادات ـــــــادة اإلي ـــــــزي نـــتـــيـجـــــــة ل
الــــنـفــــطــــيـــــــــة وارتـفـــــــــاع حـجــــم
االقـتــراض بــسـبـب تــدنـي أسعــار
ــــادة ــــى زي ــــدة ممــــا أدى إل الفــــائ
ـــــــة وارتـفـــــــاع وتـــيـــــــرة ـــــســـيـــــــول ال

االقتصاد. 
وأوضح املـنـــاعـي الـــذي كـــان قـــد
حتــــدث أمــــام مــــؤمتــــر مـجلـــس
محـــافــظـي املــصــــارف العـــربـيـــة
املــــركــــزيــــة بــــالقــــاهــــرة أن هــــذه
الظـاهرة قـد انعكسـت يف توجه
أمــــوال كـثـيــــرة إلــــى املــضــــاربــــة
بـأسـواق األوراق املـاليـة احملليـة
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مـــالـيـــة كـبـيـــرة يف مـيـــزانـيـــاتهـــا،
وسـاعدت يف اإلنفـاق على تنـمية

اقتصاداتها. 
وعبـــر رئيـس الــصنــدوق العـــربي
عن اعتقاده بأن مستويات أسعار
ــــدول ــــدة يف كــثــيــــر مــن ال الفــــائ
العربية ال يبدو أنها تتناسب مع
طبـيعة الـدورة االقتـصاديـة التي

نعيشها حاليا. 
ــــى أن اســتــمـــــرار بقــــاء وأشــــار إل
أسعـار الفوائـد منخفـضة سـاعد
يف تخفيـض تكالـيف االقتراض،
مـبـيـنـــا أن زيـــادة اإلنفـــاق جـــاءت
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