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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

 االردن            1470                       2052
الكويت            1474                      4225
ابو ظبي           1468                       325

الدينار العراقي يف البورصة
العاملية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدوالر   

العدد )783(

الثالثاء)3(
تشرين االول 2006

NO. (783)
 Tus. (3) 
October

بغداد/املدى
مت افـتتـاح املـزاد اليـومي الـثمـانـون بعـد الـسـبعمـائـة لـبيع
وشـراء العملـة األجـنبيـة يف الـبنك املـركـزي العـراقـي ليــوم

االثنني املوافق 2006/10/2 وكانت النتائج كاآلتي:  

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
التفاصيل                                                      

عدد املصارف املساهمة يف املزاد
الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر
الــسعـــر الـــذي رســـا علـيه املـــزاد شـــراءً ديـنـــار/

دوالر 
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر

املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد -
دوالر  

مجموع عروض الشراء - دوالر

مجموع عروض البيع - دوالر

14
1472

---

57.010.000
-----

57.010.000

-----

1 - الكـميــة املبـاعــة نقـدًا الـى املـصـارف وزبـائـنهـا )28.760.00(
دوالر وبسعر )1472+1+10=1483( دينار/ دوالر.

2- الـكــمــيــــــة املــبــــــاعــــــة الجــــــراء حــــــواالت الــــــى خـــــــارج العــــــراق
)28.250.000( دوالر وبــسعـــر )1472-2( + ديـنـــار واحـــد عـمـــولـــة

البنك و اعفاء املبالغ احملولة من عمولة التحويل.

بغداد/ سها الشيخلي

إذن فقــــد اكــــدت االرقــــام املـــــوثقــــة ان
تــسعـني بـــاملـئـــة مــن اصل اربعـني الف
مــصــنع وورشــــــة اهلــيـــــة، مــــشــمـــــولـــــة
بـــالـتـنـمـيـــة الــصـنـــاعـيـــة قـــد أغـلقـت
أبــــوابهــــا بعــــد عجــــزهــــا عـن تـــشغــيل
خطوطهـا اإلنتاجية بـسبب مجموعة
من العـوائق، لعل ابـرزها هـو فشلـها يف مـنافـسة أسـعار
املنـتجات املـستوردة حـني عرضت غـالبيتهـا يف األسواق
بــــأقل مـن كـلف مـثـيـالتهــــا احمللـيـــة، فــضالً عـن إرهـــاق
مـداخـيل أصحــاب تلك املـشـاريع بــالضــرائب اخملـتلفـة
مقــــابـل الغــــاء الــــرســــوم الـكـمــــركـيــــة عـن املـــسـتــــوردات
األجنبية، وحني تعلن هيئـة الضرائب انها تتفهم واقع
مـثل تلك املـشـروعـات املعـطلـة يـؤكـد احـد الـصنـاعـيني
املعــروفـني انه وزمالءه مــازالــوا يعــانــون األمـــرين لــدى
مــراجعــاتهـم األجهــزة الـضــريـبيــة بـشــأن اعفــائهـم من
ضـــرائـب افـتـــرضـت ان مــصـــانـعهـم تــــواصل انـتــــاجهـــا
وأربـاحهـا يف مـرحلـة غـزت )مهـمالت( صنـاعـة املنـاشئ
األجنبية التـي تفتقر البسـط معايير اجلـودة، اسواقنا

احمللية ومتارس فيها سياسات االغراق القسرية.
وبغـض الـنـظـــر عـن كل تـبـــريـــرات املـنـــاديـن مبـنجـــزات
العوملـة ومكاسب اقتصاد السوق وآليات التجارة احلرة،
ودعـواتهم بـالغـة االصـرار علـى أولـويـات تطـبيق بـرامج
منــظمــة الـتجــارة العـــامليــة، ورمبــا مـطـــالبـــات صنــدوق
الـنقد الدولي فـينبغي ان نتذكـر باستمرار ان الـسياسة
احلمـائية غـالباً مـا تعتمـدها الـدول الرائـدة يف اعتماد
تـــوجهــات مـنـظـمــة الـتجـــارة العــاملـيــة، والــســاعـيـــة، بل
املـصــرة علــى انـتهــاج اقتـصــاد الـســوق وآليــات الـتجــارة
احلـــرة، وليـس أدل علــى ذلك مـن اخلالف الكـبيـــر بني
إدارة مـنـظـمـــة الـتجـــارة العـــاملـيــــة وحكـــومـــة الـــواليـــات
املتحـدة االمـريكيـة حـول مشـروع دعم مـزارعي الـقطن
الــذي احـتــدم عــام 2005 اثـــر تقــدمي الـبــرازيـل شكــوى
بهـــذا املعـنـــى الـــى مـنـظـمـــة الـتجـــارة تعـــد فـيه اصـــرار
احلكـومة االمـريكيـة علـى اعتـماد الـسيـاسة احلـمائـية
يف دعم مــزارعـي القـطن فـيهــا يحقق إضــراراً مبــاشــراً
بانتـاج القطن ومزارعـيه يف املنطقة والعـالم مما حمل
الهيئـة االستئنافيـة اخلاصة مبـنظمة التجـارة العاملية
على اصـدار قرار يـدين سيـاسة احلكـومة االمـريكية يف

هذا املضمار.
وضـمـن هـــذا الـتـــوجه، فـــانـنـــا نـــؤكـــد علـــى مــشـــروعـيـــة
اجــراءات حمــائيــة للـمنـتجــات الــصنــاعيــة والــزراعيــة
العـراقية حتـى يف حالة اكـتساب العـراق عضويـة كاملة
يف منـظمــة التجــارة، بغض الـنظـر عن كـون العـراق لم
يحـصل حتـى االن اال علـى صفــة عضـو مـراقـب فيهـا،
انطالقـاً من مبـدأ امكـانيـة اعفـاء البلـدان التي تعـاني
اشكـــاالت اقـتــصـــاديـــة ال تـــؤهـلهـــا جملـــاراة اقـتــصـــادات
البلـدان املـتطــورة من الـشـروط احلـازمــة يف تطـبيقـات
مبــادئ منـظمــة التجـارة العــامليـة، وهـذا مـا حـصل مع
املكسيك علـى سبيل املثـال حني حصلت علـى اعفاءات
من تلـك الشـروط امـدهــا عشـر سنــوات ريثمـا يتعـافـى
األداء االقــتـــصـــــــادي يف املـكـــــســيـك ويــتــــــــأهل جملـــــــاراة
اقـتـصــادات االعـضــاء اآلخــريـن يف املـنـظـمـــة العــاملـيــة.

الصناعيون مطالبون بـ 11
نوعاً من الرضائب

يف الهم االقتصادي

حسام الساموك

ولقـد مت إدخال مفهـوم التنميـة البشـرية
يف أدبيــات الـتنـميــة أول مــرة يف الـتقــريــر
العــاملـي للـتـنـمـيــة الـبـشــريــة الـصــادر عـن
بـــرنـــامج األمم املـتحـــدة اإلمنـــائـي الـــذي
نــشـــر أول مـــرة يف عـــام 1220، اال ان هـــذا
املفهــوم لم يـكن جــديــداً كـليــاً فقــد بــرزت
هـــذه الـفكـــرة بــشـكل أو بـــآخـــر يف اعـمـــال
املفكــريـن والفالسفــة منــذ عهــود قــدميــة
ولعل مـــا يـــذكـــره املـــاوردي يف كـتـــاب "ادب
الـــدين والـــدنيـــا" عن األمــور الـتي يـصلح

بها اجملتمع خير دليل على ذلك..
العراق .. والتنمية البشرية

* ما مؤشرات برامج التنمية البشرية يف
العراق؟

- العـراق يـفتقـد حــاليـاً ملـؤشــرات دقيقـة
عن الـتنـميــة البـشـريـة فـهي تعـتمـد علـى
بيـانـات إحـصــائيـة ومـسـوحــات ميــدانيـة
يـسـتخــرج مـنهــا املــؤشــرات ومـن ثم دلـيل
الـتنـميـــة البـشــريــة الــذي يــصف العــراق

ضمن مجاميع الدول يف العالم.
هـذ1 املنهج- منهج دولـي يتبناه الـبرنامج
اإلمنــائـي لألمم املـتحـــدة منــذ عــام 1220

العراق يفتقد حالياً ملؤرشات دقيقة عن التنمية البرشية
 )2-2(

اجلمـيع يـطــالـب احلكــومـــة بتـــوفيــر
الـكهـــربـــاء وتـقلــيل ســـاعــــات القــطع
ولـكن يـجب علـينـا جـميعـاً ان نــسهم
يف احملافـظة علـى هذه الـطاقـة، ففي
الكثيـر من االحـيان يهـتم املسـؤولون
بـــزيـــادة الــطـــاقـــة املـنــتجـــة وكــيفـيـــة
حتـقـــيـق ذلــك ومـحــــــــاولــــــــة ايـجــــــــاد
البـدائل واحللـول للحصـول علـى كم
اكبـر من الـطاقـة املنـتجة وعلـى مدار
الـسنـة لـسـد احلـاجـة املـتنــاميـة الـى
الطـاقــة الكهـربــائيـة، ان تــوفيـر ذلك
ضــروري جـــداً ولكـن من جـــانب آخــر
يجـب االهـتـمـــام بـــالـطـــاقـــة املـبـيعـــة
)املــــــــســــتـهـلــكــــــــــة( مــــن خـالل عــــــــــدد
الـــوحـــدات واقـيـــامهــــا، فهل الـطـــاقـــة
املنـتجـة تـسـاوي الـطـاقـة املــستـهلكـة
واجلواب على هذا السؤال ان هنالك
ضـياعـاً كبيـراً يف الطـاقة وهـذا يعني
هــدراً يف املـــال واجلهـــد العــام، فـمــاذا
يـعــنــي إذا قـــــــامــت وزارة الـكـهـــــــربـــــــاء
بــــــــالـعـــمـل عـلــــــــى زيــــــــادة الــــطــــــــاقــــــــة
الـكهــربــائـيــة وسـبل معــاجلـتهــا؟، ان
حتــسـني مـصـــادر الـطـــاقـــة وزيـــادتهـــا
يـتــطلـب يف الـــوقـت نفــسه االهـتـمـــام
بــوســـائل ايـصــال هــذه الـطــاقــة الــى
املــــــســـتـهـلــك وبـــنــــــســـب قـلـــيـلــــــــة مـــن
الضـياعـات وذلك يتحقق عـن طريق
تـطـــويـــر شــبكـــات الـتـــوزيع وتـطـــويـــر
ومتــابعــة اعمــال مــديــريــات التــوزيع
واالهتمـام بجبـايـة القـوائم. ان ذلك
سـوف يـسـاعـد يف تـطـويـر واسـتمـرار
عــمـل محـــطـــــات االنــتـــــاج مــن خالل
توفـير جميع االموال الـتي نحتاجها
لصيانة وبنـاء محطات انتاج الطاقة
الكهـربــائيـة ومبـا يـتالءم مع الـزيـادة
يف الـنمـو الـسكـانـي والطلـب املتـزايـد

على الطاقة.
ان حتـقــــيـق هــــــــــذا الـهــــــــــدف الــــــــــذي

الــطــــاقــــة املـنــتجــــة واملـبــيعــــة

احلكومـة، كذلك رصـد التـمويـل الالزم لها
فهــو من مـســؤوليـة اخملـطـطـني للــسيـاسـة
االقتـصـاديـة واملــاليـة يف الـدولـة: الـوزارات

املنفذة، مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
تنمية يف مصلحة الفقراء

ــــدكــتـــــورة شالش ـــــا مع ال ونخــتــتــم لقــــاءن
بالسؤال اآلتي:

* مـــاذا عـن مـفهـــوم الـتـنـمـيـــة الـبـــشـــريـــة
ــــذي يــتــــردد يف األوســــاط املـــســتــــدامــــة ال

االقتصادية؟
- التنمية البشـرية املستدامة هي تنمية ال
تكـتفـي بتـــوليــد الـنمــو وحـسـب، بل تــوزيع
عــائــداته بــشكل عــادل أيـضـــاً.. وهي جتــدد
الـبيئـة بـدل تـدميـرهـا، ومتـكن النـاس بـدل
تهـمـيـــشهـم، وتـــسع خـيــــاراتهـم وفــــرصهـم
وتؤهلهم لـلمشاركـة يف القرارات التـي تؤثر
يف حيـاتهم، ان التنمية البشـرية املستدامة
هي تـنميـة يف مصلحـة الفقـراء والـطبيعـة
وتوفـير فرص العمل يف مصـلحة املرأة انها
تشـدد علــى النمـو الـذي يـولـد فـرص عمل
جــديــدة ويحــافـظ علــى البـيئــة.. فـهي إذن
تـنـمـيـــة تـــزيـــد مــن متكـني الـنـــاس وحتـقق

العدالة فيما بينهم..
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- الهـــدف مـن الـتقـــريـــر هـــو تقـــدمي رؤى
لــصنــاع القــرار االقتـصــادي فـيمــا يـتعلق
بــصـيـــاغـــة سـيـــاســـات الـتـنـمـيـــة ومــنهـــا
الــسيــاســات االقتـصــاديــة واالجـتمــاعيــة،
الـتعلـيم، الـصحـة، آخــذة بنـظـر االعـتبـار
مـراعــاة اإلنصــاف والعـدالــة بني الـسكـان
ـــــاطق حـــســب اجلــنــــس والقــــومــيــــة واملــن
اجلغـــرافـيـــة وذلك مـن خالل تـــشخـيـص
ـــى ـــسلـيــط الــضــــوء عل أهـم املـــشـكالت وت
ـــة العـمل ـــاتهـــا وبــضـمـنهـــا مــشـكل مــسـبـب
والتـشغيل واإلسكـان كمـا يقتـرح التقـرير
تــوصيـات يحــدد فيهـا أولـويـات الـقضـايـا
ــــاه احلـكــــومــــة الــتــي يـــشــــد الـــيهــــا انــتــب

واجملتمع املدني.
ـــــة ـــــاك مـــصـــــادر متـــــويـل كفـــيل * هل هــن
ــــوجهـــات مـــشـــروع الـتـنـمـيـــة بـتـحقــيق ت
البـشــريــة يف مجــاالت الـتعلـيم والـصحــة

والبرامج التنموية اخملتلفة؟
ــــامج اإلمنــــائــي لألمم املــتحــــدة ــــرن - الــب
" undpيـتـــولـــى دعـم مـــشـــروع اجنـــاز
التقـريـر واملكـونـات األخـرى، امــا صيـاغـة
البـرنـامج واخلطـط فهي مـن مسـؤوليـات
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الـوطني للتنميـة البشريـة يف العراق لعام
2006، وهذا ما تكلف به بيت احلكمة.

* مشـروع التنمية البشـرية يف العراق، ما
أهدافه ومضامينه؟

- أهـدافه نـشـر مفهـوم الـتنـميـة البـشـريـة
وبأسلـوب تشاركي بحيـث يكون مفيداً من
النـاحيـة العلمـية يف تـطويـر استـراتيجـية
وطـنيــة للـتنـميــة.. كمــا يتـضـمن املـشـروع

خمسة مكونات على النحو التالي:
ــــــاء القـــــدرات مـــن اجل الــتــنــمــيـــــة 1- بــن

البشرية لألفراد واملؤسسات .
2- الترويج واإلعالم.

3- بـنــاء شـبكـــة للـتـنـمـيــة الـبــشــريــة )مـن
االفراد واملؤسسات(.

4- إعــــداد تقـــريــــر للـتـنـمـيـــة الـبـــشـــريـــة
الوطني )الذي تكلفنا به(.

5- إعداد مشـروع ملناهج جـامعية وثـانوية
عن التنمية البشرية.

ـــى مـــا ميـكـن ان * هل ميـكــن ان تقـف عل
ــــى صعـيـــد تــنهــض بـه تلـك الـبـــرامـج عل
ـــى ظـــاهـــرة ـــوفـيـــر العـمـل والقــضـــاء عل ت

البطالة ؟
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حـيـث يــصـــدر تقـــريـــراً عـــاملـيـــاً مــسـتـــويـــاً
وتقـارير أخـرى للـدول يرصـد من خاللـها
الــتقـــدم أو الـتــــراجع يف دلــيل الـتـنـمـيـــة

البشرية..
يــســتخلـص الـــدلـيل مـن ثالثـه مكـــونـــات

هي:
1- الدخل ويعبر عن احلالة االقتصادية.

2- التعليم ويعبر عن مستوى املعرفة.
3- الـصحــة وتـعبــر عـن احليــاة الـصـحيــة

واملديدة للناس .
* مــا الـــذي حققـتـمــوه يف بـيـت احلكـمــة

اجنازاً ملشروع التنمية البشرية؟
- يف بيـت احلكمـة.. عـملنـا علـى تـأسيـس
وحـــــدة الــتــنــمــيـــــة الــبـــشـــــريـــــة يف قـــســم
الـدراســات االقتـصـاديـة لـتكــون التـشـكيل

الذي يهتم باجناز مكونات املشروع..
مت تـكلـيف بـيــت احلكـمـــة كجهـــة مـنفـــذة
للــمـــشــــروع ملــصـلحــــة وزارة الــتخــطــيــط
والــتعـــاون اإلمنـــائـي الـتــي تعـــاقــــدت مع
البــرنــامج اإلمنــائـي لألمم املـتحــدة علــى
تـنفـيـــذ مــشـــروع الـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة يف
ــــإصــــدار الــتقــــريــــر ــــدأ أوالً ب العــــراق ويـب
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مفهوم التنمية
البشرية

يعتقد الكثير ولو
للوهلة األولى ان هذا

املفهوم هو رديف ملفهوم
تنمية املوارد البشرية الذي يركز

اهتمامه على البشر كمدخالت
يف العملية األساسية إلدامة

حياته ولكن الواقع بعكس ذلك
متاماً فمفهوم التنمية البشرية

يتسع وبصورة كبيرة جداً لكل
مجاالت حياة البشر من تعليم

وصحة وعيش وامن فضالً عن
التمتع باحلريات األساسية

سياسية واجتماعية واقتصادية
وثقافية وتوسيع خيارات

الناس، فاخليارات املتعلقة
باملشاركة السياسية والتنوع
الثقايف وحقوق اإلنسان هي

ايضاً من أساسيات حياة البشر..
مع األخذ بنظر االعتبار ان

اخليارات اإلنسانية األساسية
حاسمة جداً الن تلبيتها ستمهد

الطريق امام اخليارات
األخرى.

طارق عبد العال مهلهل
التوزيع .

ثـــامـنـــاً. ان معـــاجلـــة الـضـيـــاعـــات يف
الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيــــة يلعـب دوراً يف

احلد من الفساد اإلداري.
تـــــاسعــــاً. ان بـنـــــاء محــطــــة جــــديــــدة
يـتـطلـب الـبحـث عـن املــوقع املـنــاسـب
ورصـد الـتخصـيصـات املـاديـة وإيجـاد
)كــوادر( فنيـة وإداريـة فضـالً عن وقت
وجهـد كـبيــرين وهـذه الـطـاقـة سـوف
يــتعـــرض جـــزء مــنهـــا الـــى الــضـيـــاع
ولــــذلـك فــــان الــتفـكـيــــر بــــاحلــــد مـن
الـضيـاعـات سـوف يـوفـر طـاقـة كـبيـرة
ومــــســتــمـــــرة ويــتــم احلـــصــــــول علـــــى
معلـومــات دقيقـة وقـريبـة من الـواقع
عن مقــدار الطـاقـة املـطلـوبـة وكـميـة

احلاجة املتنامية.
عــــــــاشــــــــراً. حتــــــــديــــــــد املـــنــــــــاطـق ذات
الضـياعات الـقليلة واجلبـاية العـالية
وهذه املؤشرات ميكن االستفادة منها
يف ايجـاد آلية لـتشجيع هـذه املناطق
بـــالــتعـــاون مـع مجـــالــس الــبلـــديـــات

لغرض تطوير اخلدمات
املقدمة لها.

تـــدريـب وتــطـــويــــر العــــاملـني بــشـكل
كفوء ويتالءم مع طبيعة عملهم.

ثــالثـا. االهـتمـام بـالـبيـانـات الـتي مت
احلـصول عليها من املبيعات وحتليل
هـذه الـبيـانـات ومقـارنـة الـنتــائج من
خالل دراسـة الــواقع اجلغـرايف وهـذا
يوفـر فرصـة كبيـرة لتحـديد املـناطق
التي يكثر فيها التجاوز على الطاقة

الكهربائية.
خــامـســا. تـــوفيــر مقـــاييـس الـطــاقــة

الكهربائية جلميع املستهلكني.
سـادسـاً. تــوعيـة املــواطنـني من خالل
الــــصحـف واالعالنـــــــات والـــــــوســــــــائل
االخـــــرى ونــــشـــــر الـــــوعــي والــــشعـــــور
باملـواطنـة من خالل تعـريف املـواطن
بــان الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة هـي مـلك
للجميع وال يجـوز سرقـتها والتـأكيد
علــــى أهـمـيــــة دفع املـــسـتـهلـك اجــــور
الكهــربــاء إذ تعـتبــر الــوسـيلــة املـثلــى
لـدميـومـة واسـتمـرار احلـصــول علـى

الطاقة الكهربائية.
سابعاً. ايجاد عقوبات قانونية فاعلة
لـلحــــد مـن الــتجـــــاوز علــــى شـبـكــــات

يتضمن تقليل الضياعات يف الطاقة
الكهـربـائيـة والـسيطـرة علـى الطـاقـة
املـنـتجـــة وايـصـــالهـــا الـــى املــسـتهـلك
ســـوف يتـطـلب تـضــافــر اجلهـــود بني
وزارة الكهـربـاء واملـواطنـني من خالل
احملافـظة على شبكـات التوزيع وعدم
التجـاوز عليهـا وعـدم سـرقـة الطـاقـة
الكهـربائـية حـيث ان هنـالك العـديد
من الطـرق والـوسـائل غيـر املشـروعـة
الـتي يـتبعهـا بـعض ضعــاف النفـوس
لغـرض التهـرب من دفع اجـور قـوائم
الكهــربـــاء ومن خـالل عمـلي يف وزارة
الكهــربــاء اجــد ان االهـتمــام بـتقلـيل
الـضيــاعــات يف الـطــاقــة الكهــربــائيــة
سـوف يحـدث قفـزة نــوعيــة يف قطـاع
الكهربـاء، واذكر هـنا بعـض االمور يف
حـــالـــة تـطـبــيقهـــا  –ســـوف يــســـاعـــد
كـثـيـــراً يف الــتقلـيل مـن الـضـيـــاعـــات

وهي:
اوالً. االعـتمــاد علــى )كـــادر( التــوزيع
غـيـــر قـــادر علـــى فهـم آلـيـــة مـبـيعـــات
الـطــاقــة ممــا يــؤدي الــى عــدم قــدرته
علـى متـابعة هـذه املبـيعات، وقـد يقع
فريـسة سهلـة ملديـري املبيعـات الذين
يــسـتـغلـــون ذلـك للـتالعـب بـــاالرقـــام
واعـطـــاء بيــانـــات غيــر حـقيـقيـــة عن
اقـيـــام وعـــدد الـــوحـــدات املــسـتهـلكـــة،
ولــــــذلــك يجــب ان يــتــمـــتع مــــــديــــــر
الــتـــــوزيع بـــــالــكفـــــاءة االقــتــصـــــاديـــــة
واملالـية واالداريـة الى جـانب الـكفاءة

الفنية. 
ثـانياً. تطـوير اقسـام مبيعات الـطاقة
يف مــديــريــات الـتـــوزيع حـيـث يعـتـبــر
هــــــــذا الـقــــــســـم الـعـــمــــــــود الـفـقــــــــري
للــسـيـطـــرة علـــى الـطـــاقـــة وجـبـــايـــة
املـبـــــالغ، ولـكـن يف الــــوقـت احلــــاضــــر
تعــاني هـذه األقـســام اإلهمـال وعـدم
رفدهـا )بكوادر( علـمية، كـذلك يجب

  ارتفعت أسعار الـنفط يف آسيا امس االثنني بعد إعالن
فنــزويـال ونيـجيــريــا يــوم اجلـمعــة املــاضـي عن عــزمـهمــا

تخفيض إنتاجهما.
وقـالـت فنـزويال إنهــا تعتـزم خفـض إنتـاجهـا مبقـدار 50
ألف برميل يـوميا، بـينما قـالت نيجيـريا إنهـا ستخفض

إنتاجها مبقدار %5 .
وتنـتج فنـزويـال 2.5 مليـون بــرميل يــوميـا بـاملقـارنـة مع
حـصـتهـــا يف أوبك الـتـي تــصل إلـــى 3.2 ماليـني بـــرمـيل
يـوميـا. أما الـنسبـة التـي خفضتهـا نيجـيريـا فتـصل إلى
115 ألف بـرميل يـوميـا من حصـتها الـبالـغة 2.3 ملـيون

برميل يوميا ضمن حصص أوبك.
وكـانت منظمة أوبك قررت يف اجتمـاع لها الشهر املاضي
اإلبقــاء علـى مــستــوى إنتــاجهــا عنـد 28 مـليـون بـرمـيل
يــومـيـــا. ويقــول مـتعـــاملــون إن املـنـظـمــة قـــد تلجــأ إلــى
تقلـيص اإلمـدادات إذا انخفـضت أسعـار العقـود اآلجلـة

إلى أقل من 60 دوالرا للبرميل.
وقـــــد ارتفـع سعــــر اخلــــام األمـيــــركــي اخلفــيف تــــسلـيـم
نــوفمبــر/تشــرين الثـانـي املقبل يف أسـواق آسيــا 22 سنتـا
لـيــصل إلــــى 63.20 دوالرا للـبـــرمـيل فـيـمــــا سجـل سعـــر

 اخلـبـيـــرة االقـتـصـــاديـــة د. آمـــال شالش :

ارتفاع أسعار النفط بعد إعالن فنزويال ونيجرييا خفض اإلنتاج

الغـالـون من وقـود التـدفئـة 1.25 سنت إلـى 1.766 دوالر
وزاد سعر الغازولني 0.81 سنتا إلى 1.562 دوالر.


