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بغداد/ علي الكاتب

ان  االقت�صاديني  اخلببراء  عدد من  اأكد 
التكامل بني القطاعني العام واخلا�ص 
مبببن افبب�ببصببل البببطبببرق يف الببتببحببول من 
احلكومة  وهيمنة  املركزي  االقت�صاد 
نحو  االقت�صادية  احلياة  مفا�صل  على 
يعده  الذي  )ال�صوق(،  احلر  االقت�صاد 
الببراهببنببة  للمرحلة  �ببصببروريببا  الببكببثببر 
االزمببات  العراق يف ظل  بها  التي مير 
على  بظاللها  تلقي  الببتببي  ال�صيا�صية 

امل�صهد االقت�صادي املحلي.
الببدكببتببور ا�ببصببامببة الببعبببببيببدي اخلبببببر 
االقت�صادي ملنظمة التعاون االقت�صادي 
والتنموي يف العراق قال: ان حتقيق 
التكامل بني القطاعني العام واخلا�ص 
�ببصببروري جبببدا وذا فببائببدة كبببببرة يف 
ال�صوق،  اقت�صاد  نحو  التحول  طريق 
التعجيل  يف  م�صاعدا  عببامببال  يعد  اذ 
باخل�صخ�صة او احللول حملها، حيث 
�صمان النمو االقت�صادي لكال القطاعني 
من �صاأنه م�صاندة بع�صهما البع�ص مع 
يف  املتبعة  والطرق  الو�صائل  اختالف 

كل قطاع منهما.
مالية  موؤ�ص�صات  هناك  ان  وا�ببصبباف: 
ان  البب�ببصببروري  مببن  لي�ص  وم�صرفية 

العام  احلكومي  القطاع  مببن  تتحول 
امل�صارف  ومنها  اخلا�ص،  القطاع  اىل 
اخل�صخ�صة  عمليات  �صمن  احلكومية 
ذلك  عن  اال�صتعا�صة  املمكن  من  التي 
هيكلتها  الإعببببادة  بببباجبببراءات  بببالببقببيببام 
و�صمان عملها على وفق ا�صلوب الربح 
واخل�صارة ب�صكل دائم بعيدا عن اوجه 
يجب  الذي  احلكومي  والدعم  التدخل 
ان يخف�ص اىل ادنى درجاتها يف هذه 
العراق  اأن  عرفنا  اأن  ال�صيما  املرحلة، 
ميتلك قطاعا م�صرفيا متطورا يناف�ص 
فببيببه الببقببطبباع اخلببا�ببص الببقببطبباع الببعببام 

وامل�صارف احلكومية.
ا�صتاذ  ال�صيخ  عالء  الدكتور  قال  فيما 
االقت�صاد يف كلية العلوم االقت�صادية: 
بني  التكامل  حتقيق  يف  ال�صروع  ان 
العام واخلا�ص يتطلب ذات  القطاعني 
اخلطوات املراد العمل فيها يف طريق 
بديال  يعد  كونه  اخل�صخ�صة  حتقيق 
تطويرها  املببهببم  مببن  ملوؤ�ص�صات  عنها 
بدال من  الدعم احلكومي عنها  وتقليل 
من  يتم  البببذي  بالكامل  خ�صخ�صتها 
واعتماد  متكامل  برنامج  و�صع  خالل 
�صرتاتيجية  و�صمن  املراحل  اأ�صلوب 
ذات اإطار وا�صح و�صامل وبعيد املدى 
لكي تكون هذه العملية جمدية ونافعة 

على  وللمواطنني  العراقي  لالقت�صاد 
املدى الق�صر والطويل.

وا�ببصببار اىل ان مببن املببهببم هببنببا االأخبببذ 
اأ�صا�صيني،  عاملني  احل�صبان  بنظر 
االأول كفاءة االأداء يف تلك املوؤ�ص�صات 
والقطاعات لتحقيق اكر حجم لالإنتاج 
وببباأقببل الببتببكببالببيببف املببمببكببنببة، والببثبباين 
يتنا�صب  وب�صكل  املبببوارد  تخ�صي�ص 
امل�صتهلك  رغبببببببات  مبببع  االإنبببتببباج  فببيببه 
تبببوازن يف  مببن  ومببا ت�صتلزمه احلببالببة 
االأ�بببصبببعبببار ملبببراعببباة املبب�ببصببتببهببلببك، البببذي 
ومنح  املالية  الت�صهيالت  توفر  يتطلب 
تعزيز  خببالل  مببن  للم�صاريع  الفر�ص 
دور اجلهاز امل�صريف يف مراقبة حركة 
بيع  عمليات  وت�صهيل  ال�صوق  واآلببيببة 
التي  املبب�ببصببارف  طريق  عببن  ال�صركات 
البيع  يف  احلببكببومببة  متببثببل  اأن  ميببكببن 
امللكية  ونقل  االأ�صهم  اإ�صدار  وتنظيم 
واأ�صلوب البيع وو�صع برنامج متكامل 
لذلك يوؤخذ بنظر احل�صبان التدرج يف 
العام  التكامل بني القطاعني  اإجببراءات 

واخلا�ص.
واالأنظمة  القوانني  اإ�صدار  ان  وتابع: 
احلببقببوق  وتببثبببببيببت  الإدارة  الببكببفببيببلببة 
والببببواجبببببببببات مبببببا يبب�ببصببمببن حتببقببيببق 
حقوق  حفظ  وبببالببتببايل  التكامل  ذلببك 

العمل  عببن  ف�صال  واملببنببتببج،  امل�صتهلك 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  ا�صتقرار  على 
مببثببل اإجبببببببراءات البب�ببصببيببا�ببصببة الببنببقببديببة 
امل�صريف  بالنظام  املتعلقة  واملببالببيببة 
التي تتمثل بالبنك املركزي اإىل جانب 
النوعية  وال�صيطرة  املببالببيببة  الببرقببابببة 
للحفاظ على م�صتوى اجلودة، وتوفر 
�صوق تناف�صية تقوم بحماية امل�صتهلك 

واملنتج على حد �صواء.
�صروريا  يكون  ذلببك  ان  ال�صيخ  واكببد   
امل�صارف  قطاع  يف  التطبيق  وواجببب 
حتر�ص  التي  القطاعات  اإىل  ا�صافة 
على تقدمي اخلدمات العامة والتي تهتم 
به �صرائح كبرة من املجتمع العراقي 
مثل القطاع النفطي، التي لي�ص بامكان 
الببقببطبباع اخلبببا�بببص حتببمببل مبب�ببصببوؤولببيببة 
اإنتاجها مبفرده مبا يتنا�صب مع واقع 
العامة  واملناخات  العراقي  االقت�صاد 
املنطقة عموما  لالقت�صاد والتنمية يف 
يف  االقت�صادية  اال�صالحات  وادخببال 
املوؤ�ص�صات االقت�صادية واإعادة  جوهر 
هيكليتها مبا يف ذلك االإ�صالح االإداري 
واملبببايل وا�ببصببالح احلببالببة الببعببامببة يف 
اخلارجية  والتجارة  املالية  االأ�صواق 
وا�صعار  االأمببوال  روؤو�ببص  وان�صيابية 
الثقة  اإعببادة  لت�صمل  االأجنبي  ال�صرف 

ببببني املبب�ببصببتببثببمببر املببحببلببي واحلببكببومببة، 
الببتببي كببانببت مببفببقببودة طببببوال الببفببرتة 
ال�صابقة ب�صبب ال�صيا�صات االقت�صادية 
�صيا�صة  وال�صيا�صية اخلاطئة، وو�صع 
وت�صحيح  مببتببوازنببة  ونببقببديببة  مببالببيببة 
مناهج اال�صتراد والت�صدير وموازنة 
مدرو�صة  وب�صورة  االأجنبية  العمالت 
وقببواعببد  اأ�ببصبب�ببص  وو�ببصببع  و�صحيحة، 
ب�صكل  والببر�ببصببوم  ال�صرائب  لتنظيم 
�ببصببفبباف وعبببببادل مبببع اإعبببطببباء احلببريببة 
واالأجانب  املحليني  امل�صتثمرين  لقيام 
اال�صتثمارية  القرارات  وفق  بالتعاقد 
وكببببفبببباءة الببتببنببفببيببذ وجتبببنبببب تبب�ببصببويببه 
الببعببمببلببيببة اال�ببصببتببثببمبباريببة واإعبباقببتببهببا، 
مببثببل تببنببظببيببم الببعببالقببة ببببني احلببكببومببة 
)املحلي  اال�ببصببتببثببمببارات  ومببوؤ�ببصبب�ببصببات 
العاملني  بتدريب  والقيام  واالأجنبي( 
اال�صتثمارات  الإدارة  �صلوكية  بحدود 
بال�صكل االف�صل، ا�صافة اىل خلق حالة 
اخلببيببارات  و�ببصببع  عببنببد  التن�صيق  مببن 
مببببا يببجببعببلببهببا مببنبب�ببصببجببمببة مبببع رغبببببات 
املبب�ببصببتببثببمببريببن، خببا�ببصببة عببنببد و�ببصببع 
من  اال�صتثمارات  تلك  اأمببام  احلواجز 
طوعًيا  امل�صتثمر  توجه  �صمان  اجببل 
نحو تنفيذ تلك امل�صاريع واجنازها يف 

املدة املحددة.

خبراء: التكامل بين القطاعين العام والخاص سبيل
 أنجع لتحقيق الخصخصة

 )10( لـــ يقام  العالم  في  معرض  أول 
أيام!!

حممد ح�صن نباتي مدير مبيعات �صركة 
�صانا االيرانية املتخ�ص�صة يف �صناعة 
ال�صركات  احبببدى  املببربببيببات  وتعليب 
اجلناح  �صمن  املعر�ص  يف  امل�صاركة 
االيببببببراين وهببببو مبببن اكببببر االجببنببحببة 
امل�صاركة يف معر�ص بغداد الدويل يف 
دورته الب)37( قال: ان م�صاركة �صركته 
هي االوىل ويتمنى ان ال تكون االخرة 
ملا وجده من ح�صن تنظيم وحفاوة من 
الذين  للمعر�ص  املنظمة  اجلهات  قبل 
املعر�ص  اظهار  يف  كبرا  جهدا  بذلوا 
بهذه ال�صورة برغم �صيق الوقت وقلة 
االعدادات له والتحديات االمنية التي 
جتببعببل مببن البب�ببصببعببوبببة مبببكببان تنظيم 
معر�ص بهذا احلجم وملدة طويلة )10(
اي  يف  معر�ص  يببوجببد  ال  حيث  ايبببام، 
وذات  امل�صتقرة  العامل  دول  من  دولببة 
االقت�صاد القوي يقام الأكرث من خم�صة 
ايام، وهي اإ�صادة يجب ان يحظى بها 
هذا املعر�ص الذي له �صمعة كبرة يف 
ال�صابق  يف  بها  �صمعنا  لطاملا  املنطقة 
اذ يببعببد مببن اقببببدم واعببببرق املببعببار�ببص 
االو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  التجارية 

على االطالق.
ن�صحونا  كثرين  ان  نباتي:  وا�صاف 
وامل�صاركة  الببعببراق  اىل  الببقببدوم  بعدم 
البببفبببرتة حيث  هبببذه  املببعببر�ببص يف  يف 
بع�ص  تعرتيه  االمني  الو�صع  اليببزال 
ان  اال  اخلروقات بني احلني واحلببني، 
و�صعورنا  ذلك  من  اكر  كان  ا�صرارنا 
العراق  يف  اخواننا  جتاه  بامل�صوؤولية 
دفعنا نحو املجيء، وعند و�صولنا وما 
واالعببداد  الرتحيب  حفاوة  من  مل�صناه 
اجليد للمعر�ص جعلنا ن�صعر ان قرارنا 

باملجئ كان �صائبا.
التجارية  الوفود  م�صاركة  ان  وتابع: 
االيبببرانبببيبببة يف جببنبباحببنببا لببهببذا الببعببام 
العام  عن  ال�صيء  بع�ص  خمتلفة  كانت 
املببا�ببصببي، بببعببد مبببا ملبب�ببصببه االخبببببوة يف 
حاجة  من  للمعر�ص  املا�صية  البببدورة 
العراقي،  وامل�صتهلك  العراقية  ال�صوق 
حيث مت الرتكيز هذا العام على عر�ص 
البناء  ومبببواد  االن�صائية  ال�صناعات 
وامل�صتلزمات االخرى مبا يتنا�صب مع 
حاجة ال�صوق العراقية يف هذه الفرتة 
يف  والبببببنبباء  االعببمببار  م�صاريع  لتلبية 
العراقية،  واملناطق  املحافظات  عموم 
يف حني كان الرتكيز يف العام املا�صي 

على ال�صناعات الغذائية.
املببواطببنببني  مببن  االقبببببال  وبخ�صو�ص 
على اجنحة املعر�ص قال نباتي: ان ما 
التنوع  املعر�ص هذا  انتباهي يف  لفت 
زاره  حيث  للمعر�ص،  الببزائببريببن  يف 
و�صرائح  والبببوزراء  امل�صوؤولني  كبار 
اجبببتبببمببباعبببيبببة اخببببببرى مببببن املببوظببفببني 
والببببعببببائببببالت والبببطبببلبببببببة اجلببامببعببيببني 

مل�صنا  كما  وغرهم،  املدار�ص  وتالميذ 
اطالع  لهم  الببزوار  من  كبرًا  عببددًا  ان 
مقارنة  جيدة  جتارية  وثقافة  وا�صع 
بببالبب�ببصببعببوب االخبببببببرى، وهببببي خببالف 
قبل  عنهم  ر�صمناهم  الببتببي  البب�ببصببورة 

جميئنا اإىل املعر�ص.

الحصول على منافذ جديدة في السوق 
العراقية

احببدى  مببديببر  الببلببه  عبد  وقببالببت �صباح 
البب�ببصببركببات الببتببجبباريببة املبب�ببصبباركببة يف 
انها  الرتكي:  اجلناح  �صمن  املعر�ص 
م�صرورة مل�صاركتهم االوىل يف املعر�ص 
املقبلة  البببببدورات  تببكببون  ان  متمنية 
اف�صل من حيث التنظيم وتنوع الدول 
والبب�ببصببركببات املبب�ببصبباركببة يف املببعببر�ببص، 
ال�صيما ان الكثر من ال�صركات الرتكية 
العراقية  ال�صوق  اإىل  للدخول  تتوق 

وطرح منتجاتها فيه.
الرتكية  �صيفني  �صركة  ان  واأ�صافت: 
املببتببخبب�ببصبب�ببصببة بببتبب�ببصببنببيببع وتبب�ببصببديببر 
وغرها  واجللود  واالحببذيببة  املالب�ص 
من امل�صتلزمات التي حتتاجها اال�صرة 
يف  م�صاركتها  مببن  كببثببرا  ا�ببصببتببفببادت 
ملعر�ص  والببثببالثببني  ال�صابعة  الببببدورة 
ببببغبببداد الببببببدويل، مبببن حببيببث االقبببببببال 
االطالع على  املواطنني يف  الكبر من 
منتجات ال�صركة و�صراء ما يحتاجونه 
من مالب�ص وغرها، اذ قمنا بفتح البيع 
خمف�صة  وبا�صعار  للمواطنني  املبا�صر 
وهو مايحفزنا نحو فتح منافذ كبرة 

ل�صركتنا يف ال�صوق العراقية.
ال�صركات  احببدى  ممثل  ا�صتوب  جيم 
الرتكية �صمن اجلناح الرتكي قال: اإنه 
وهي  املعر�ص  يف  مل�صاركته  م�صرور 
تن�صى  ال  وجتببربببة  االوىل  املبب�ببصبباركببة 
بببرغببم مبب�ببصبباركببتببنببا يف عبببدد كبببببر من 
والتي  والعاملية  االوروبية  املعار�ص 
البب�ببصببوق  درا�بببصبببة  خبباللببهببا  مببن  ن�صعى 
العراقي عن كثب ومالحظة احتياجاته 
واذواق امل�صتهلك العراقي ورغباته من 
كما  باقرب وقت ممكن،  اجل توفرها 
نتطلع من خالل م�صاركتنا يف املعر�ص 
اىل ايجاد �صركاء حقيقيني يف العراق 
من ا�صحاب روؤو�ص االموال وا�صحاب 
ال�صركات التجارية العراقية يف بغداد 
التجارية  اعمالنا  يف  التوا�صل  بهدف 
وب�صورة  االف�صل  نحو  وتو�صيعها 

م�صتمرة يف امل�صتقبل.

مشاركة واسعة للقطاع الخاص
�صركة  جببنبباح  مبب�ببصببوؤول  جا�صم  حممد 
واملنزلية  الكهبائية  لالجهزة  مراكو 
للمعر�ص  احلببالببيببة  الببببدورة  ان  قبببال: 
امبببتبببازت بببكببونببهببا املبب�ببصبباركببة االو�ببصببع 
العراق،  يف  اخلا�ص  القطاع  ل�صركات 
ا�صافة اىل م�صاركة ال�صركات االجنبية 
التي �صملت جميع القطاعات ال�صناعية 

والببزراعببيببة وغببرهببا لببعببر�ببص انبببواع 
امام زوار  ال�صلع واملنتجات  �صتى من 
املعر�ص القادمني لالطالع على اجنحة 

ال�صركات والدول امل�صاركة فيه.
احل�صن  �صركة  م�صاركة  ان  اىل  وا�صار 
التجارية وهي الوكيل الوحيد ل�صركة 
ب�صناعة  تقوم  التي  العاملية  مراكو 
واملنزلية  الكهربائية  االجهزة  خمتلف 
املببخببتببلببفببة لببعببر�ببص منببببباذج مبببن تلك 
املنتجات للزوار الكرام واالطالع على 
منتجات  ب�صدد  واآرائببهببم  مقرتحاتهم 
ببباملببالحببظببات التي  البب�ببصببركببة واالخببببذ 
�صفقات  عقد  على  واالتببفبباق  يبدونها 
مبببع الببتببجببار الببعببرقببيببني، خببا�ببصببة ان 
لها  افتتاح معمل جديد  ب�صدد  ال�صركة 
االجهزة  ل�صناعة  املثنى  حمافظة  يف 
حتقيق  بببهببدف  واملنزلية  الكهربائية 
متطلبات  جميع  تلبية  ال�صركة  طموح 

اال�صرة العراقية.

خدمات ال تتناسب بملتقى تجاري كبير 
في العراق

�صركة  مبيعات  مدير  مكية  علي  وقببال 
مار�صيد�ص لل�صيارات يف العراق: انها 
مار�صيد�ص  ل�صركة  االوىل  امل�صاركة 
بغداد  معر�ص  يف  لل�صيارات  العاملية 
�صيارات  مببن  منببباذج  لعر�ص  البببدويل 
الببببركبببباب واحلبببمبببل وتببببعببببّرف البببزائبببر 
التطورات  باأخر  العراقي  وامل�صتهلك 
ملنتجات ال�صركة من خمتلف ال�صيارات 
طلب  ح�صب  جتهيزها  بامكاننا  التي 
خدمات  تببقببدمي  عببن  ف�صال  امل�صتهلك، 
مابعد البيع من ال�صيانة وقطع الغيار 
التفا�صيل  وجميع  ال�صمان  وتببقببدمي 

االخرى.
وا�صاف: ان الدورة احلالية للمعر�ص 
م�صاركة  �صهدت  املبب�ببصبباركببة  حيث  مببن 
وا�صعة من الدول وال�صركات االجنبية 
لدول عدة منها )تركيا وايران وفرن�صا 
و�صريالنكا( وانببدونببيبب�ببصببيببا  واملببانببيببا 
وغببرهببا وهبببي تببعببد املبب�ببصبباركببة االكببر 
كحدث  لكنه  �ببصببنببوات،  منذ  واالفبب�ببصببل 
على  يقام  واقت�صادي  جتاري  وملتقى 
مع  يتنا�صب  ال  احلبيبة  بغداد  ار�ببص 
من  التح�صرات  وقلة  االعببداد  �صعف 
امل�صتوى  ببببذات  املببعببر�ببص  ادارة  قبل 
املهم،  احلببدث  هببذا  مببع  يتنا�صب  الببذي 
املعر�ص  يف  املبب�ببصبباركببون  عببانببى  حيث 
وامل�صقة  لهم  املقدمة  اخلدمات  قلة  من 
املببعببر�ببص  اىل  البببقبببدوم  يف  والبببعبببنببباء 
ال�صلطات  قببيببام  بببعببد  مببنببه  واخلببببروج 
االمنية بغلق منافذ الطرق املوؤدية اىل 
كبر  عدد  وجود  اىل  ا�صافة  املعر�ص، 
يبيعون  الببذيببن  املتجولني  الباعة  مببن 
للمتواجدين  وامل�صروبات  املبباأكببوالت 
يف املعر�ص من امل�صاركني والزوار يف 
احل�صاري  امل�صهد  ي�صوه  مبا  املعر�ص 
اجلببمببيببل لببلببمببعببر�ببص امببببام البب�ببصببركببات 

والوفود االجنبية امل�صاركة فيه.
حقيقية  رغبة  هناك  ان  مكية:  وتببابببع 
يف  للم�صاركة  العاملية  ال�صركات  لببدى 
اإىل  الدخول  اجل  من  املذكور  املعر�ص 
من  مامل�صناه  وهببو  العراقية  ال�صوق 
املعار�ص  من  عببدد  يف  تواجدنا  خببالل 
ملا  مببوؤخببرا، وذلببك  املقامة يف اخلبببارج 
متثله ال�صوق العراقية من �صوق ن�صطة 
للن�صاطات  وا�صعة  اآفاقًا  متتلك  جتاريا 
التي  الوا�صعة  واالقت�صادية  التجارية 
مل يتم ا�صتثمارها بال�صكل االمثل حتى 
االن، حيث تعد ال�صوق العراقية مكانا 
ال�صيما  ال�صركات  لتلك  بالن�صبة  خ�صبا 
ان امل�صتهلك العراقي ميتلك حاليا قوة 
�صرائية كبرة هي االف�صل بني نظرائه 
مببن �صراء  املببجبباورة متكنه  البببدول  يف 
اآن  يف  واملقتنيات  املنتجات  مببن  عببدد 
واحد، ا�صافة اىل ميله للتجدد والرغبة 
العاملية  اال�بببصبببواق  مببع  الببتببوا�ببصببل  يف 
مبببن مببنببتببجببات و�ببصببنبباعببات خمببتببلببفببة، 
منها  عببدة  عوامل  فيها  ا�صهمت  والتي 
�صرائح  زيببادة مدخوالت عدد كبر من 
املجتمع العراقي ب�صكل عام و�صريحتي 
املوظفني واملتقاعدين ب�صكل خا�ص بعد 
الزيادات االخرة يف رواتبهم موؤخرا.

الحكومية  للمصارف  واسعة  مشاركة 
والخاصة 

االدارة  يف  املوظف  �صامل  �صرمد  وقببال 
الببعببامببة ملبب�ببصببرف اخلببلببيببج الببتببجبباري: 
يف  االوىل  هببي  امل�صرف  م�صاركة  ان 
املعر�ص بعد توجيه دعوة له للم�صاركة 
والبببببرتويبببببج خلبببدمببباتبببه والببتببعببريببف 
التي  الببعببراقببي  لببلببمببواطببن  بن�صاطاته 
يقدمها لزبائنه ب�صكل عام من ت�صهيالت 
وقرو�ص  �صخ�صية  وقرو�ص  م�صرفية 
وغببرهببا،  البب�ببصببيببارات  و�ببصببراء  للبناء 
كبر  عببدد  قيام  للم�صاركة  حفزنا  ومببا 
مببن املبب�ببصببارف احلببكببومببيببة واخلببا�ببصببة 
امللتقى  هبببذا  يف  املبب�ببصبباركببة  الببعببراقببيببة 
واحلدث التجاري واالقت�صادي االكر 
من  كبر  عدد  ولقاء  العراق  عموم  يف 
ال�صركات اال�صتثمارية االجنبية ودول 

العامل املختلفة.
وا�صاف: ما نطمح اليه يف هذا املعر�ص 
الدعائي  اجلببانببب  حتقيق  جببانببب  اىل 
مل�صرفنا والتعريف بخدماته، اىل جانب 
امل�صاركة يف الدورات املقبلة للمعر�ص، 
واالطالع امل�صتمر للمواطنني على اخر 
التي  اجلببديببدة  واخلببدمببات  التطورات 
يقدمها للزبائن مثل قرب افتتاح خدمة 
 VISA CARD االآيل  البب�ببصببراف 
املقبل  الببعببام  حببلببول  مببع  م�صرفنا  يف 
ومتطورة  حديثة  جتربة  وهي   2011
العامل  دول  جميع  يف  حاليا  ت�صتخدم 
املتطورة �صبقنا فيه عدد من امل�صارف 
العراقية ناأمل من خالله تقدمي االف�صل 

من اخلدمات للمواطن العراقي. 

الدورة السابعة والثالثون لمعرض بغداد الدولي

مشاركة دولية واسعة .. وتطلع إلى نتائج مثمرة

شهدت الدورة السابعة والثالثون 
لمعرض بغداد الدولي مشاركة 

عربية وعالمية الفتة للنظر، ما جعل 
المراقبين يتطلعون الى تنشيط 

حقيقي وفاعل لحركة التبادل التجاري 
واالقتصادي 

)المدى االقتصادي( تجولت في اجنحة 
معرض بغداد الدولي في دورته 

الحالية والتقت عددًا من مسؤولي 
االجنحة والمشاركين الذين ابدوا 

انطباعات متباينة تارة ومختلفة تارة 
اخرى عن مشاركتهم في المعرض 

وانطباعاتهم عنه بشكل عام.

بغداد/ علي الكاتب

بغداد/ السومرية نيوز

اأعلنت �صركة نفطية �صعودية موؤخرًا عن تقدميها 
االأنبببببوب  تاأهيل  الإعبببادة  النفط  لبببوزارة  عر�صا 
النفط العراقي- ال�صعودي املتوقف منذ نحو20 
مع  تعاون  باأي  النفط  وزارة  رحبت  فيما  عاما، 
الت�صدير  منافذ  فتح  الإعببادة  يهدف  دول اجلوار 

النفطية العراقية.
وقال ممثل �صركة البذور املا�صية ال�صعودية علي 
قدمت  اإن"�صركته  نيوز":  لب"ال�صومرية  ماهر 
االأنبوب  لتاأهيل  عر�صا  العراقية  النفط  لوزارة 
العراقي- ال�صعودي املتوقف منذ نحو 20 عاما، 
ب�صكل كامل"، مبينا اأن"�صركة ميت�صوبي�صي هي 
اإحدى ال�صركات العاملية املر�صحة للتعاون معنا 
يابانية  �صركات  بني  من  التاأهيل،  عملية  لتنفيذ 

وبلغارية واأمريكية عدة".
كلفة  �صتح�صل على  اأن"ال�صركة  ماهر:  واأ�صاف 
التاأهيل �صهريا من واردات النفط العراقية التي 
الك�صف  راف�صا  ذاته"،  االأنبببببوب  عر  �صت�صدر 
ون�صب  للتاأهيل  �صتخ�ص�ص  التي  املبالغ  عببن 
املبالغ  اأن"هذه  اإىل  اأ�ببصببار  اأنببه  اإال  اال�صتقطاع 
�صتحدد الحقا بعد موافقة وزارة النفط على فتح 

االأنبوب".
فورا  العمل  �صتبا�صر  اإن"ال�صركة  بقوله  وتابع 

بعد موافقة وزارة النفط العراقية على العر�ص 
م�صرا  املا�صي"،  االأ�صبوع  ال�صركة  قدمته  الذي 
اإىل اأن"تاأهيل االأنبوب �صيكون مل�صافة اأكرث من 

600 كيلومرت".
باأي تعاون مع  النفط  من جهتها، رحبت وزارة 
الت�صدير  منافذ  فتح  اإعببادة  ب�صاأن  اجلببوار  دول 

النفطية العراقية. 
عا�صم  البببوزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وقببال 

جهاد لب"ال�صومرية نيوز": اإن"العراق يرحب باأي 
تعاون مع دول اجلوار ب�صاأن ال�صناعة النفطية 
اأو ت�صدير النفط العراقي خارج البالد"، م�صرا 
االتفاقيات  اإبببرام  على  حري�ص  اأن"العراق  اإىل 
دول  مع  الثنائية  العالقات  تعزز  التي  النفطية، 
ا�صتقرار  اإيجابا على  اجلوار، والتي �صتنعك�ص 

املنطقة".
واأ�صاف جهاد: اأن"الوزارة تدر�ص حاليا العر�ص 

املقدم من �صركة البذور املا�صية من كل جوانبه، 
واأنها �صرتد عليه خالل االأيام القليلة املقبلة".

اإىل  الببببوزارة  با�صم  الر�صمي  املببتببحببدث  ولببفببت 
اإىل  املقبلة  ال�صنوات  خالل  ي�صعى  اأن"العراق 
مليون   11 من  اأكببرث  اإىل  النفطي  اإنتاجه  زيببادة 
النفطية  حقوله  عر�ص  اأن  بعد  يوميا،  برميل 
�صمن  عاملية  نفطية  �صركات  قبل  من  للتطوير 
مبينا  والثانية"،  االأوىل  الرتاخي�ص  جولتي 
فتح  يتطلب  النفطي  العراق  اإنتاج  اأن"ارتفاع 
منافذ عدة للت�صدير، حيث اإن منافذه احلالية ال 
تكفي لت�صدير الكميات املنتجة من النفط اخلام 

م�صتقبال".
ويببعببد االأنبببببببوب الببنببفببط الببعببراقببي البب�ببصببعببودي، 
�صركتي  قبل  من   1986 عببام  اإنبب�ببصبباوؤه  مت  الببذي 
الهنغارية،  اأف  اليابانية، واأو تي  ميت�صوبي�صي 
النفط  لت�صدير  ال�صرتاتيجية  اخلببطببوط  اأحببد 
املطل  ينبع  ميناء  ال�صعودية، عر  العراقي عر 
الت�صميمية  طاقته  وتبلغ  االأحببمببر،  البحر  على 
وقد  يوميا،  برميل  األف  و500  مليون  من  اأكرث 

توقف العمل به بعد عام 1991.
وكانت وزارة النفط قد اأبرمت يف ت�صرين االأول 
من العام احلايل اتفاقية �صرتاتيجية مع �صوريا، 
االأرا�صي  عر  جديدة  نفطية  اأنابيب  �صبكة  ملد 

ال�صورية بدال من االأنابيب القدمية.

شركة سعودية تقدم عرضًا لتطوير أنبوب النفط العراقي- السعودي
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بكين/ وكاالت

ارتفعت مبيعات ال�صركة يف ال�صني وهوجن كوجن وتايوان بن�صبة 
91 يف املئة، وذكرت م�صادر �صحفية ان اأرباح �صيارات بي اإم دبليو 
ارتفعت 11 مرة ب�صبب ا�صتمرار االإقبال الكبر على هذا النوع من 

ال�صيارات يف ال�صني.
 874 بقيمة  اأرببباح  �صايف  االأملانية  دبليو  اإم  بي  �صيارات  وحققت 
متوز  من  املمتدة  الفرتة  خالل  دوالر  مليار   1.2 اأي  يورو  مليون 
واآب واأيلول علما باأن ال�صركة كانت حققت خالل الفرتة ذاتها من 

ال�صنة املا�صية 78 مليون دوالر فقط.
وارتفعت مداخيل ال�صركة بن�صبة 36 يف املئة اإذ و�صلت اإىل 15.9 
مليار دوالر يف ظل ارتفاع مبيعات �صيارات بي اإم دبليو وروي�ص 
اجلارية  ال�صنة  من  الثالث  الربع  خالل  امليني  و�صيارات  روي�ص 
بن�صبة 13 يف املئة لي�صل عدد ال�صيارات التي بيعت اإىل 366190 

�صيارة.
وقالت �صركة بي اإم دبليو اإن مبيعاتها يف ال�صني ت�صاعفت مرتني 
يف  ال�صركة  مبيعات  وارتفعت  املا�صية،  ال�صنة  مع  مقارنة  تقريبا 
يف   91 بن�صبة  وتايوان  كوجن  وهوجن  ال�صني  يف  الرئي�صي  الر 

املئة.
وكذلك، ارتفعت مبيعات ال�صركة يف اأوروبا الغربية بن�صبة 1.8 يف 

املئة يف حني ارتفعت املبيعات يف بريطانيا بن�صبة 13 يف املئة.
ويف الواليات املتحدة، ارتفعت مبيعات ال�صركة خالل الربع الثالث 

من ال�صنة اجلارية بن�صبة 9 يف املئة.
ومل تقدم ال�صركة اأرقاما حمددة ب�صاأن مبيعاتها يف الهند لكنها قالت 
اإن �صوق ال�صيارات عموما �صهد ارتفاعا بن�صبة 30 يف املئة خالل 

ال�صنة اجلارية.
واأ�صافت ال�صركة اأن مبيعاتها على ال�صعيد العاملي ارتفعت بف�صل 

ارتفاع اأ�صعار التجزئة.

نيودلهي/ وكاالت

اجلولة  على  االقت�صادي  اجلببانببب  يهيمن 
االآ�ببصببيببويببة الببتببي �ببصببيببقببوم بببهببا الببرئببيبب�ببص 
االأمريكي، باراك اأوباما، وي�صتهلها بالهند، 
ثببالببث اأكبببر اقببتبب�ببصبباد ببباآ�ببصببيببا، بببعببد ال�صني 
والبببيببباببببان، واأ�بببصبببرع االأ�بببصبببواق منببببوًا يف 

العامل.
م�صتهل  يف  اأوبببامببا،  م�صاركة  املببقببرر  ومببن 

التجارية  العا�صمة  مومباي،  اإىل  زيارته 
للهند، يف قمة اقت�صادية تركز على العالقات 

االقت�صادية بني البلدين.
مزدهرة  �صوقًا  باعتبارها  الهند  برزت  وقد 
تنامت  التي  املتحدة،  الواليات  ل�صادرات 
اأربعة اأ�صعاف اإىل نحو 17 مليار دوالر على 
مدى ال�صنوات ال�صبع املا�صية، كما ارتفعت 
اأ�صعاف  ثالثة  بواقع  اخلببدمببات  �ببصببادرات 
وفق  �صنويًا،  دوالر  مليارات   10 نحو  اإىل 

م�صوؤولني اأمريكيني.
وحدد تقرير )�صركاء يف الرخاء( ال�صادر عن 
جمل�ص االأعمال الهندية بالواليات املتحدة، 
وراعي القمة االقت�صادية التي �صيح�صرها 
تعاون  جماالت  خم�صة  االأمريكي،  الرئي�ص 
اأمريكا  مع  وثيقة  واقت�صادية  ا�صرتاتيجية 
والتعليم،  والزراعة،  الدفاع،  مبيعات  هي: 
خطوات  وتبنى  التحتية،  البنى  وتطوير 

نحو اتفاقية جتارة حرة بني البلدين.
و�ببصبباهببم البب�ببصببخببط البب�ببصببعبببببي مبببن الببو�ببصببع 
يف  البطالة،  معدالت  وتببزايببد  االقت�صادي 
الهيمنة  الدميقراطي  اأوبببامببا  حببزب  فقدان 
عببلببى جمببلبب�ببص الببببنببببواب يف االنببتببخببابببات 

الن�صفية، التي جرت الثالثاء املا�صي.
االأمن  م�صت�صار  نائب  فورمان،  مايك  وقال 
يف  الدولية  االقت�صادية  لل�صوؤون  القومي 
مهم  حمتمل  ك�صوق  الهند  وا�صنطن:"نرى 
للغاية لل�صادرات االأمريكية، مع 1.2 مليار 
ن�صمة، واقت�صاد ناٍم، يتوقع اأن يبلغ معدل 
منوه 8 يف املئة �صنويًا على مدى ال�صنوات 

العديدة املقبلة."
الهند  االآ�ببصببيببويببة  اأوبببامببا  جببولببة  وت�صمل   
واليابان،  اجلنوبية  وكوريا  واإندوني�صيا 
ودبلوما�صية  جتبباريببة  ق�صايا  و�صتناق�ص 
واقت�صادية االأخرى، وتاأكيدات للحلفاء يف 

املنطقة اإزاء القلق من تنامي قوة ال�صني.
املوؤ�ص�صة  مببديببر  بببهببا�ببصببكببار،  اأودي  وقبببال 
البحرية القومية، يف نيودلهي: اإن الزيارة 
الواليات  بني  وثابت  اأو�صع  بتعاون  تب�صر 

املتحدة والهند.
تببوازن  خلق  يف  �صت�صاعد  اإنببهببا  م�صيفا: 
اإليه  ينظر  ما  مواجهة  يف  �صيا�صي  جيو- 

االآن باعتباره تو�صع قوة ال�صني.
قد  وال�صيني،  الببهببنببدي  اجلببانبببببان،  وكبببان 
االأول  تبب�ببصببريببن  يف  فببيببتببنببام،  يف  اجببتببمببعببا 
التوتر  حدة  لتخفيف  حماولة  يف  املا�صي، 
ببببني اجلببانبببببني ببببرغبببم ازدهببببببار الببتببعبباون 

التجاري بينهما.
والهند  باك�صتان،  اجلبببارة  تدعم  فال�صني 
المببا،  البببببداالي  الببتبببببت،  زعببيببم  ت�صت�صيف 
منذ  قائم  قدمي  حببدودي  نببزاع  اإىل  واإ�صافة 
عببقببود بببني اجلببانبببببني، تعد مببن اأببببرز نقاط 
اخلالف بني القوتني املوؤثرتني يف املنطقة.

أبوظبي/ وكاالت

عن  �صركة"ات�صاالت"االإماراتية  اأعببلببنببت 
من  ح�صة  ل�صراء  امل�صروط  عر�صها  تعديل 
الكويتية"زين"،  االت�صاالت  �صركة  اأ�صهم 
بحيث ي�صبح ملزمًا وفقًا لعدد من ال�صروط، 
يتم  مل  اإذا  الغيًا  العر�ص  اعتبار  �صيتم  واإال 
الببتببو�ببصببل اإىل اتببفبباق بببني الببطببرفببني خببالل 

ال�صهور القليلة املقبلة.
تلقته  بيان  يف  االإماراتية،  ال�صركة  وذكببرت 
ياأتي  املعدل  عر�صها  اأن  بالعربية،   CNN
اأعلنت  الببذي  ال�صابق،  العر�ص  مع  متم�صيًا 
ح�صة  ل�صراء  املا�صي،  اأيببلببول  اأواخبببر  عنه 
 1.7 بقيمة  الكويتية  ال�صركة  اأ�ببصببهببم  مببن 
اأن  البيان  لل�صهم.واأو�صح  كويتي  ديببنببار 
هببذا الببعببر�ببص يرتبط بببعببدد مببن البب�ببصببروط، 
يف  ح�صتها  كامل  بيع  جناح"زين"يف  منها 
العربية  باململكة  �صركة"زين"لالت�صاالت 
زمببنببي منا�صب،  البب�ببصببعببوديببة، وفبببق جبببدول 
والتفاو�ص ب�صاأن الوثائق النهائية لل�صفقة، 
ب�صورة  والتدقيق  الفح�ص  عملية  واإنببهبباء 
مببر�ببصببيببة، وكبببذلبببك احلبب�ببصببول عببلببى جميع 

املوافقات التنظيمية الالزمة.
التي ك�صفت  ال�صروط اجلديدة  كما تت�صمن 
تغيرات  اأيببة  وجببود  عنها"ات�صاالت"عدم 

على  زيببن  �صركة  عمليات  يف  �صلبية  مادية 
اإ�ببصببافببة  الببتببنببظببيببمببي،  اأو  املببببايل  البب�ببصببعببيببد 
املعتادة"،  االأخببببرى  البب�ببصببروط  اإىل"بع�ص 

وفق ما جاء يف البيان.
التي  االأ�صهم  عدد  اأن  اإىل  البيان  اأ�صار  كذلك 
من  املببائببة  يف   51 متببثببل  �ببصببراوؤهببا  �صيتم 
باالإ�صافة  اأ�صهم"زين"املتداولة،  اإجببمببايل 

الببتبب�ببصببويببت  مبببن حبببقبببوق  املبببئبببة  لبببب 51 يف 
اخلزينة  يف  املببودعببة  االأ�ببصببهببم  )با�صتثناء 
على اأن ي�صمل جميع االأ�صهم التي قد تطرح 
ال�صركة  وبح�صب  البب�ببصببراء(.  عملية  عقب 
مل  اإن  الغيًا  العر�ص  ُيعد  ف�صوف  االإماراتية 
الوثائق  اإعببداد  مرحلة  اإىل  الطرفان  ي�صل 
الثاين  كانون   15 بحلول  لل�صفقة  النهائية 
عملية  ت�صتغرق  اأن  املتوقع  ومببن   ،2011
من  عببدد  اإىل  اإ�ببصببافببة  والببتببدقببيببق،  الفح�ص 
االإجراءات الالزمة االأخرى ب�صعة اأ�صابيع، 
نهاية  قبل  ال�صفقة  تغلق  اأن  امل�صتبعد  ومن 
رئي�ص  واأفاد  العام 2011.  االأول من  الربع 
عمران،  حممد  اإدارة"ات�صاالت"،  جمل�ص 
قيمة  زين"ت�صكل  �صفقة"ات�صاالت-  ببباأن 
اإىل  ا�صتنادًا  وذلببك  لبب"ات�صاالت"،  م�صافة 
الدرا�صات االأولية، حيث متثل هذه ال�صفقة 
تببكببامبباًل لببعببمببلببيببات اتببب�بببصببباالت، كبببون رقببعببة 
لالأ�صواق  بعيد  حد  اإىل  انت�صار"زين"مكملة 
اأ�صواق  وهي  املوؤ�ص�صة،  فيها  تنت�صر  التي 
واالأردن،  والكويت،  والببعببراق،  ال�صودان، 
والبببببببحبببريبببن، ولبببببببنبببان، واملببببغببببرب.وقببببال 
البيان:"تقوم  نقلها  ت�صريحات  يف  عمران 
متينة  اأ�ص�ص  على  اتبب�ببصبباالت  �صرتاتيجية 
ومدرو�صة، من اأهمها التو�صع يف االأ�صواق 
االإقليمية والدولية النا�صئة التي توفر فر�ص 

وزيببادة  تنويع  يف  وت�صاعدنا  ممتازة  منو 
اخليار  وهذا  للم�صاهمني،  عائداتنا  م�صادر 

ال�صرتاتيجي اأقره جمل�ص اإدارتها."
وبخ�صو�ص �صر اإجراءات ال�صفقة، قال:"ما 
زالبببت االأمببببور يف بببدايبباتببهببا، واملببعببلببومببات 
جببزئببيببة، وعند  االآن  حببتببى  لببديببنببا  املببتببوفببرة 
�صتكون  والتدقيق  الفح�ص  عمليات  اكتمال 
البب�ببصببورة وا�ببصببحببة و�ببصببنببكببون عببلببى درايبببة 
عر�ص  �صيتم  وعليه  الببالزمببة،  بالتفا�صيل 
الأخذ  ات�صاالت  اإدارة  جمل�ص  على  النتائج 

القرار.
ولفت اإىل اأن العر�ص املقدم ال يزال م�صروطًا 
اإىل حني اكتمال مرحلة الفح�ص والتدقيق، 
االأ�صابيع  خالل  يتم  اأن  يف  اأمله  عن  معربًا 
والتدقيق  الفح�ص  عمليات  اإجببراء  القادمة 
التابعة،  يف"زين"و�صركاتها  ال�صرورية 
وعند االنتهاء من هذه املرحلة �صيتم عر�ص 
النتيجة على جمل�ص اإدارة"ات�صاالت"التخاذ 
اأن توقيت  اإىل  الببالزمببة. واأ�ببصببار  الببقببرارات 
ال�صفقة"منا�صب جدًا"، خا�صة يف ما يتعلق 
والت�صغيلية،"كون  التمويلية  بالناحية 
منطقة اخلليج العربي متتلك اقت�صادًا قويًا 
بال�صراكة  ويتميز  متينة،  اأ�ص�ص  على  مبنيًا 
ما  واخلببا�ببص،  العام  القطاعني  بني  الفاعلة 

يقلل من التحديات اال�صتثمارية.".

تقرير التنمية الدولي: 
دول فقيرة تتقدم 

بوتيرة أسرع من الغنية
نيويورك/ وكاالت

اإن عددا من  املتحدة  ال�صادر عن االمم  التنمية  برنامج  قال 
يف  االأ�صرع  هو  تقدما  حترز  العامل  يف  فقرا  االأ�صد  البلدان 

جمال حت�صني نوعية احلياة ملواطنيها.
وا�صاف: اأن مقيا�ص االأمم املتحدة ال�صنوي للتنمية الب�صرية 
جماالت  يف  والتقدم  االغاثة  عمليات  اأن  اإىل  اأي�صا  ي�صر 
اأكببر  على  ح�صلت  التي  املببجبباالت  هببي  والتعليم،  ال�صحة 

اهتمام من جانب هذه البلدان.
وكانت االأمم املتحدة قد بداأت العمل بهذا املقيا�ص قبل خم�صة 
وع�صرين عاما لقيا�ص موؤ�صرات التقدم يف م�صتوى احلياة 
العامة  فيها جماالت اخلدمات  املختلفة، مبا  العامل  يف دول 
ال�صيا�صية وامل�صاواة  االت�صاالت واحلريات  مثل  واحلقوق 

بني اجلن�صني والتعليم وما يح�صل عليه االأفراد من دخول.
وطبقا لهذا املقيا�ص وجد اأن �صكان بلد فقر مثل بنغالدي�ص 
الهند،  اأغنى ن�صبيا مثل  اأ�صبحوا اكرث تقدما من �صكان بلد 
املتقدمة  الببعببامل  دول  بببني  وا�ببصببعببة  التبببزال  الببفببجببوة  اأن  اإال 

واملتخلفة.
عمر  متو�صط  يبلغ  حيث  القمة،  على  الرنويج  تربعت  فقد 
دوالر  األببف   58 الفرد  دخل  متو�صط  ويبلغ  عاما،   81 الفرد 

�صنويا.
وجاء ترتيب زميبابوي يف ذيل القائمة حيث يبلغ متو�صط 

عمر الفرد 47 عاما، ومتو�صط الدخل 176 دوالرًا �صنويا.

القاهرة/ وكاالت

قبببببال املببببلببببيببببارديببببر املببب�بببصبببري جنببيببب 
�ببصبباويببر�ببص: ان فببر�ببص امتبببام انببدمبباج 
�صركته  بببني  دوالر  مليار   6.6 بقيمة 
الهاتف  وم�صغل  تليكوم  اورا�ببصببكببوم 
املحمول الرو�صي فيمبلكوم هي 50 يف 

املئة يف اف�صل االحوال.
تببلببيببنببور  ان  �بببصببباويبببر�بببص  واأ�بببببصببببباف 
الرنويجية، التي متلك نحو 40 يف املئة 
متحم�صة"للم�صي  فيمبلكوم،"غر  من 
عقبات  يواجه  الذي  االندماج  يف  قدما 
يف اجلزائر وم�صاكل تنظيمية يف دول 

اخرى.
واأو�ببببببببببصببببببببببح �بببببببصببببببباويبببببببر�بببببببص: يف 
�صحيفة"داغنز  مببببببع  مببببقببببابببببلببببة 
ا�صك  نايرين�صليف"الرنويجية:"االن 
�صيء،  اي  عببن  االنببدمبباج  ي�صفر  ان  يف 
ارى،  ح�صبما  متحم�صة  غببر  تلينور 
اف�صل  يف  املببئببة  يف   50 فر�صة  تببوجببد 

االحوال".
ا�بببصبببوال يف  يبببذكبببر ان الورا�ببببصببببكببببوم 
بببنببغببالد�ببص وببباكبب�ببصببتببان، حببيببث تببديببر 
تببلببيببنببور انبب�ببصببطببة لببلببهبباتببف املببحببمببول، 
مبببا يببثببر خمبببباوف مبببن ان �ببصببفببقببة مع 
فيمبلكوم قد تواجه عقبات تنظيمية يف 

هذين البلدين.
جيزي الجزائرية

العمالقة  ال�صفقة  مبب�ببصببكببالت  وكببانببت 
فيمبلكوم  بببني  االتبب�ببصبباالت  قببطبباع  يف 
اململوكة  و”ويذر"االإيطالية،  الرو�صية 

بببداأت  اورا�ببصببكببوم،  ومتلك  ل�صاوير�ص 
التايل  الببيببوم  منذ  تببببباًعببا  الببظببهببور  يف 

الإعالنها.
االعببالم  يف  �ببصببورت  ال�صفقة  ان  ومببع 
�صديدة،  بايجابية  العربي  االقت�صادي 
اال�صواق  يف  معروفة  م�صاكلها  ان  اال 
من قبل، خا�صة ما يتعلق بديون ويذر 
واأورا�بببصبببكبببوم وتبببراجبببع ا�ببصببتببثببمببارات 

�صاوير�ص يف االت�صاالت عامة.
ذراع  هببببي  اال�بببصبببا�بببصبببيبببة  واملببب�بببصبببكبببلبببة 
جيزي  �صركة  اجلزائر،  يف  اورا�صكوم 

للهاتف املحمول.
الرو�صي  الرئي�ص  و�صاطة  تفلح  مل  اذ 
خالل  ال�صخ�صية  ميدفيديف  دمييرتي 
لقائه مع نظره اجلزائري عبد العزيز 
ال�صهر  مطلع  اجلببزائببر  يف  بوتفليقة 

املا�صي يف حل امل�صكلة.
اورا�صكوم  بني  م�صتعر  خالف  وهناك 
واحلببكببومببة اجلببزائببريببة منذ اكببرث من 
عامني، واعربت اورا�صكوم مطلع العام 
ام  وابببدت  جيزي،  بيع  يف  رغبتها  عن 
يف  رغبتها  اإفببريببقببيببة  اجلببنببوب  ان  تببي 
ال�صراء، لكن احلكومة اجلزائرية جلات 
اىل حق ال�صفعة واو�صحت انها لن تقر 
اتفقت  لو  اإن  بيع جيزي الم تي  �صفقة 

معها اورا�صكوم.
وكببانببت فببيببمبببببلببكببوم، الببتببي متببلببك ثلث 
ال�صركة اجلديدة الناجمة عن االندماج، 
خا�صة  جيزي،  من  مكا�صب  اإىل  تتطلع 
ان �ببصببركببة ويبببذر يف ايببطببالببيببا )ويببنببد( 

تعاين من م�صاكل جمة.

وتبببعبببد جبببيبببزي افبب�ببصببل ا�ببصببتببثببمببارات 
اورا�بببصبببكبببوم عببلببى االطبببببالق واكببرثهببا 
ربحية، وتعني خ�صارتها حرمان �صفقة 
االندماج الكرى من ميزة ا�صا�صية، اذ 
جيزي  عببائببدات  ت�صكل  ان  يتوقع  كببان 

ارباح  توزيعات  من  املئة  يف   10 نحو 
فيمبلكوم اذا مت االندماج.

ديون
ويف حال امتام ال�صفقة كانت �صتوؤدي 
تببكببويببن عببمببالق جببديببد يف جمببال  اىل 

االت�صاالت العاملي.
فبب�ببصببتببمببلببك البب�ببصببركببة اجلبببديبببدة قبباعببدة 
موزعني  مليون،   174 بنحو  م�صرتكني 
يف 20 بلدا يف اوروبا وا�صيا وافريقيا 
اجمايل  و�صي�صل  ال�صمالية،  وامريكا 

العائدات اىل 5.21 مليار دوالر.
تراجع،  بال�صفقة  االويل  التفاوؤل  لكن 
مل�صكالت  وامنببا  نف�صية،  ال�صباب  لي�ص 
اذ ان  عملية تتعلق بالديون والن�صاط، 
املجموعة اجلديدة كانت �صتجد نف�صها 

امام حزمة من الديون الكبرة.
وتخوف  قلق  حمل  كانت  ويذر  ف�صركة 
اال�ببصببهببر  يف  االتببب�بببصببباالت  �بببصبببوق  يف 
العالية لديونها  الن�صبة  املا�صية ب�صبب 
وتاأكل  رامببال  ا�صتهالك  معدل  بني  من 

االأ�صول.
تليكوم  اورا�صكوم  دين  �صايف  ويبلغ 
2.4 مليار دوالر، بينما يبلغ دين ويند 

االيطالية 2.11 مليار دوالر.
فيمبلكوم  ديبببون  تببزيببد  ال  املببقببابببل  يف 
االنببدمبباج  ومببع  دوالر،  مليارات   4 عببن 
وحتمل املجموعة اجلديدة كامل ديون 
ال�صركات املندجمة ي�صبح امايل الدين 

4.19 مليار.
ب�صرعة  منت  التي  اورا�صكوم،  ان  كما 
من  متباين  عببن جتببمببع  عبببببارة  فببائببقببة، 
قوي  موقع  دون  مببن  �صبكات  م�صغلي 
لها، وتراجع ن�صاطها يف  يف اي �صوق 
ال�صرق االو�صط وافريقيا امام مناف�صة 
قوية من �صركات ات�صاالت تدعمها دول 

من منطقة اخلليج.

تشاؤم بشأن اتمام صفقة بيع اوراسكوم بسبب مشاكلها

صندوق النقد الدولي 
يقر االصالح المقترح من 

مجموعة العشرين
سيئول/ وكاالت

اعلن املدير العام ل�صندوق النقد الدويل دومينيك �صرتو�ص-
املقرتح  اال�ببصببالح  اقببر  البب�ببصببنببدوق  ادارة  جمل�ص  ان  كببان 
للموؤ�ص�صة من جانب جمموعة الع�صرين والقا�صي مب�صاعفة 

راأ�ص مال ال�صندوق وتعديل توزيع حقوق الت�صويت.
وا�صار �صرتو�ص-كان خالل موؤمتر �صحايف اىل ان جمل�ص 
االدارة الذي ي�صم 24 بلدا او جمموعة بلدان �صوت مل�صلحة 

اال�صالح.
يف  اجلببنببوبببيببة  كببوريببا  يف  جيونغجو  يف  اجببتببمبباع  وبببعببد 
وحببكببام  املببببال  وزراء  اعببلببن  املببا�ببصببي  االول  تبب�ببصببريببن   23
اتفاقهم  الع�صرين  جمموعة  دول  يف  املببركببزيببة  املبب�ببصببارف 
راأ�صمال  زيادة  �صاأنه  من  احل�ص�ص"ما  مبداأ"م�صاعفة  على 

�صندوق النقد الدويل.
ان  اىل  هببذه  وال�صاعدة  الغنية  الببدول  جمموعة  ا�صارت  و 
البلدان االوروبية وافقت على التخلي عن مقعدين من ا�صل 

املقاعد التي ت�صغلها يف جمل�ص ادارة ال�صندوق.
الت�صويت  �صلطة  ال�صندوق  ادارة  جمل�ص  عببزز  ذلببك،  اىل 
ثالث �صوت  ال�صني  الكبرة، وجعل  النا�صئة  لالقت�صاديات 

قيادي يف ال�صندوق يف قرار تاريخي.
وقال �صرتاو�ص- كان ان"هذه املوافقة التاريخية هي اكر 
ال�صندوق  تاريخ  يف  االدارة  ا�صلوب  يف  جوهري  ا�صالح 
الذي بداأ قبل 65 عاما واكر حتول للنفوذ ل�صالح االقت�صاد 
يف  املت�صاعد  بدورها  لالعرتاف  النامية  والببدول  النا�صئ 

االقت�صاد العاملي."

اتصاالت تعدل عرضها لشراء حصة في زين

االقتصاد يهيمن على جولة الرئيس األمريكي بآسيا

ارتفاع مبيعات بي إم دبليو بسبب زيادة الطلب الصيني



العدد )1959(ال�شنة الثامنة -الثالثاء )9( 6
ت�شرين الثاين 2010

العدد )1959(ال�شنة الثامنة -الثالثاء )9( 
7ت�شرين الثاين 2010 حواراتحوارات

حوار/ ليث محمد رضا
المالية  المالية من المؤسسات االقتصادية الحكومية المشرفة على عمل سوق العراق لألوراق  تعد هيئة االوراق 

وفقًا لواجباتها في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.
)المدى االقتصادي( حاورت رئيس هيئة االوراق المالية عبد الرزاق السعدي بشأن ظروف العمل في سوق العراق 

لالوراق المالية المرتبط بالهيئة.

ضعف  وراء  تقف  التي  األســبــاب  *مــا 
ــراق لـــألوراق  ــع ــوق ال ــداول فــي س ــت ال

المالية؟
ببل ان اطببلببق عببلببيببه تببذبببذبببًا  -انببببا افبب�ببصّ
يف  �صعفًا  ولي�ص  البب�ببصببوق  حببركببة  يف 
تاأ�صي�صه  منذ  �صنويًا  ال�صوق  التداول، 
هو   2009 نببهببايببة  ولببغببايببة   1992 يف 
يف �صعف تداول وال�صبب ان ال�صورة 
باال�صافة  ال�صركات  عن  وا�صحة  غر 
اىل ما يح�صل يف كل بلدان العامل من 
ركود تداويل يف نهاية ال�صنة املالية اذ 
مع  ال�صوق  يف  تببداول  �صعف  يح�صل 
روؤو�ببص  �صرتفع  البنوك  ببباأن  ال�صعور 
املح�صورة  املالية  الكتلة  وان  اموالها 
وال�صركات  املالية  االوراق  قطاع  يف 
املببب�بببصببباهبببمبببة هببببي حمبببببببدودة بببنبب�ببصبببببة 
الببزيببادة واالنببخببفببا�ببص يف  مببن  معينة 
وطردها  ا�صتقطابها  بح�صب  االربببباح 
للم�صتثمرين واالن يف الوقت احلا�صر 
والفنادق،  امل�صارف  لدى  حركة  توجد 
بع�ص  وتوجد  النقل  �صركات  وبع�ص 
ومتكنت  �صارت  ال�صناعية  ال�صركات 
من خلق حركة جيدة جدًا ونحن نطمح 
يف  الفعلية  بقيمته  ال�صهم  يكون  الن 
بع�ص ال�صركات ان مل نقل يف جميعها، 
الننا االن اذا ما رجعنا للتقييم احلقيقي 
وفق ال�صعر الذي هو عليه يف التداول 

يف �صوق االوراق املالية.

*هل أثرت األحداث األمنية في األسبوع 
على  أو  ــســوق،  ال عمل  على  الــمــاضــي 

مستويات التداول؟
وثيقة  اأيببة  تتعر�ص  مل  احلقيقة  -يف 
لالوراق  العراق  �صوق  داخل  جهاز  او 
اال�صهم  تببداول  مت  وقببد  لل�صرر  املالية 
بزيادة  التايل  اليوم  يف  ال�صوق  داخل 
اي�صًا  الببثببالببث  الببيببوم  ويف  وا�ببصببحببة، 
يتمكن  ومل  التداول،  يف  زيببادة  حدثت 
االرهابيون من النيل من ال�صوق برغم 
كونه هدفًا لهم بجهود القوات االمنية، 
الببذي �صهده �صوق  وقببد كببان االرتببفبباع 
العراق لالوراق املالية بعد �صل�صلة من 
لت�صجيع  اجريناها  التي  االتبب�ببصبباالت 
التاأثر  وعدم  التداول  على  امل�صتثمرين 
مبببا حبببدث، وبببتببقببديببري هبببذا نبببوع من 
مكافحة االرهاب اعالميًا واالن ال�صوق 
ما زال يف ارتفاع وحتى فيما لو ح�صل 
انخفا�ص لدينا فاملهم لدينا وجود �صوق 
وتداول، عملنا هو دعم القطاع اخلا�ص 
�صكل  باأي  امل�صتثمرين  حقوق  و�صمان 

من اال�صكال.

*إلى ماذا تعزون تقدم القطاع المصرفي 
في تداوالت البورصة؟

من  اكببرث  ربحية  حتقق  االن  -البنوك 
مثاًل  والزراعية  ال�صناعية  ال�صركات 
الفنادق  وكذلك  ارببباحببًا  حتقق  ال  التي 

زيادة  ب�صبب  ربحية  حتقق  االن  التي 
من  اوطبباأ  هي  االن  حتى  ولكن  قيمتها 
بيعت  لببو  فيما  لل�صهم  الفعلية  الكلفة 

االر�ص وهذا ما ال نتمناه.

غير  األسعار  كون  عن  أكثر  *لنتحدث 
حقيقية؟

حقيقية  غببر  اال�ببصببعببار  ان  قببلببت  -انبببا 
مقرونة  واال�ببصببعببار  االن  الببكببلببفببة  الن 
فنحتاج  البب�ببصببركببات  هبببذه  مبببيببزانببيببات 
ومن خالل درا�صة الإعادة النظر باأقيام 
مقّيمة  هببي  االن  فبباالرا�ببصببي  اال�ببصببعببار، 
ونحتاج  قيمتها  مببن  اقبببل  هببو  ب�صعر 
ال�صلبي  اجلانب  فيه  مبا  تقييم  الإعببادة 
مببن املببو�ببصببوع لببكببي تببكببون املببيببزانببيببة 
احلقيقية الفعلية لل�صركة وهذا نطالب 

به يف الوقت احلا�صر.

األسهم،  أســعــار  تحديد  عــن  *مـــاذا 
وهل يتم وفق اعتبارات السوق أم أنكم 
عمل  لدعم  السبيل  وكيف  تدخلون 

السوق؟ 
وفببق  فببقببط  يببحببدد  ال�صهم  �صعر  -االن 
اعتبارات ال�صوق ومل ن�صمح لقرار هيئة 
اأو الأي احد بالتدخل يف ال�صعر �صوى 
ال�صوق  ندعم  العر�ص والطلب، ونحن 
مببن خبببالل رفبببده ببباملببعببلببومببات ونببدعببم 
ال�صوق من خالل مراقبتنا لعمله ا�صافة 
بروتكول  ولدينا  التدريبية  للدورات 
متدربًا   60 بببحببدود  وبعثنا  م�صر  مببع 
موزعني بني ال�صوق واحتاد الو�صطاء، 
باالفكار  برفده  ال�صوق  ندعم  اننا  كما 
ندعم  ان  مبب�ببصبباألببة  لببكببن  واملبب�ببصببتببلببزمببات 
ال�صوق من خالل ال�صعر فال نتحكم، بل 
املتحكم،  هو  والطلب  العر�ص  قانون 
ونحن ال نتدخل ب�صعر ال�صهم خوفًا منا 
غ�ص  الي  ومنعًا  ال�صهم  م�صداقية  على 
وال�صفافية  لالف�صاح  ومراعاة  وخداع 
امام  امل�صتثمر  بجعل  ملتزمون  ونحن 
)اثنان  ال�صهم،  ل�صعر  حقيقية  �صورة 
تببرلببيببون وتبب�ببصببع مببئببة و�ببصببتببون مليار 
هي  ديببنببار(  مليون  وخم�صون  وارببببع 
�صوق  يف  املببدرجببة  امل�صاهمني  حقوق 
الببعببراق لبببالوراق املالية واملببدرجببة يف 
على  حم�صوبة  املالية  االوراق  �صوق 
�صعر ال�صوق واملتداول منها هو يوميًا 

بحدود %10.

*هل أن البنية القانونية الموجودة حاليًا 
مناسبة ومثلى ألداء السوق؟

معد  قانون  وفببق  يعمل  االن  -ال�صوق 
يف 2004 وهو قانون موؤقت لالوراق 
قانونًا  �صي�صهد  االن  والببعببراق  املالية 
الهيئة  من  مببالك  بوا�صطة  اأعببد  جديدًا 
لكثر  �صيتيح  �صنة  عند  القانون  وهذا 
مببن مببفببا�ببصببل الببعببمببل يف هبببذا الببقببطبباع 
االوراق  قطاع  وهو  والواعد  الوا�صع 
مبا  امل�صتثمرين  مببن  فالكثر  املببالببيببة، 
فببيببهببم االجبببانبببب تببوقببعبباتببهببم لببلبب�ببصببوق 
ال�صركات  مببن  الكثر  لببذلببك  ايجابية، 
ح�صتها  زيبببادة  على  تعمل  امل�صرفية 
العربية  امل�صرفية  ال�صركات  كبباأحببدى 
امل�صارف  باأحدى  ح�صتها  زادت  التي 
امل�صاألة  وهذه  كبرة،  بن�صبة  العراقية 
فناأمل  الببتببداول،  كببثببرًا يف  مببوجببودة 
ت�صريع  بعد  القانونية  البيئة  تكامل 

القانون اجلديد وانا �صخ�صيًا حتدثت 
املالية  االوراق  هيئة  م�صت�صار  مببع 
كتب  وان  لببه  �صبق  البببذي  االمببريببكببيببة 
ن�صو�ص 22 قانونًا دوليًا ولديه خرة 
40 �صنة يف ادارة الدائرة القانونية يف 
قال:  االمريكية،  املالية  االوراق  هيئة 
�صيكون  ت�صريعه  بعد  القانون  هذا  ان 
الأي  يحتج  ومل  املنطقة  يف  االحببببدث 
يف  قانون  اآخببر  �صنة،   15 قبل  تعديل 
ت�صريعه  مت  املببالببيببة  لببببالوراق  املنطقة 
التي  الكويت  يف  كببان  به  العمل  وبببداأ 
كانت تعمل وفق �صياق �صوق حكومي 
االحتبباد  يف  االدارة  ملجل�ص  دور  مببع 

العربي لهيئة االوراق املالية.

العالقة  طبيعة  الــى  تنظرون  *كيف 
بين هيئة األوراق المالية وسوق العراق 

لألوراق المالية؟
-الببهببيببئببة تبب�ببصببرف عببلببى �ببصببوق الببعببراق 
هو  اآخبببر  �ببصببوق  واي  املالية  لبببالوراق 
ا�صهم  جلميع  العراقي  االيبببداع  مركز 
�صوق  وو�صطاء  وتبادلها  امل�صاهمني 
املال الذي ي�صرف على ال�صركات كافة، 
ال�صركات  جميع  على  ن�صرف  ونببحببن 
من  املالية  االوراق  �صوق  يف  املدرجة 
ومببراقبببببة  واالفبب�ببصبباح  االدراج  حببيببث 
بال�صوق،  تتعلق  التي  كافة  املفا�صل 
العامة  الهيئة  اجتماعات  يف  ون�صارك 
جلببمببيببع البب�ببصببركببات املبببدرجبببة ببباأثببنببني 
مببن املببوظببفببني الببلببذيببن يببقببومببان برفع 
بالعمل  تقوم  جانب  من  فالهيئة  تقرير 
اآخر  جانب  ومببن  والرقابي  اال�ببصببرايف 
ت�صجيعهم  يف  املبب�ببصبباركببة  عببلببى  تعمل 
والببتببوا�ببصببل مببعببهببم، و�ببصببوق الببعببراق 
من  تبببدار  كموؤ�ص�صة  املببالببيببة  لببببالوراق 
عليه،  ن�صرف  نحن  ادارة  جمل�ص  قبل 
املالية  االوراق  قطاع  كببل  نعد  ونحن 
ا�صبه بعائلة قد نتخا�صم لكننا نتكاتف 
هي  بال�صوق  الهيئة  فعالقة  ونتعاون 
الن�صيحة  اإبببداء  مع  ورقابية  ا�صرافية 
واملببب�بببصبببورة ونبببحبببن نببنبب�ببصببح ونببطببور 
جمعيًا  العمل  يكون  بحيث  ونتباحث 
اجل  من  بيد  يببدًا  ومتوا�صاًل  ومببتبباأزرًا 

التطور.

*هل أن فاعلية االستثمار المتوقعة في 
العراق لها انعكاسات ايجابية على أداء 

السوق، وبماذا تكمن هذه االيجابيات؟
اجلببهببة  هبببي  املببالببيببة  االوراق  -هببيببئببة 
الدولة  متثل  التي  الوحيدة  القطاعية 
ببباال�ببصببتببثببمببار غببر املبببببا�ببصببر الببببذي هو 
تلك  متتلك  �صركات  تاأ�صي�ص  عن  عبارة 
البب�ببصببورة الببتببي تببوؤهببلببهببا لببببالدراج يف 
هيئة  وتببقببوم  املببالببيببة،  االوراق  �ببصببوق 
ال�صركات  بت�صجيع  املببالببيببة  االوراق 
عببلببى اال�ببصببتببثببمببار، االن يف  املبببدرجبببة 
م�صافة  قيمة  توجد  ال  احلا�صر  الوقت 
اىل ال�صركات الأ�صباب عدة منها �صعف 
اال�صتثمارية  البيئة  و�صعف  القوانني 
من  الأكبببرث  ن�صجع  ان  نببحبباول  ونببحببن 
القطاعات  هببذه  يف  ندخل  لكي  جمببال 
من  ال�صركات  بع�ص  لتحويل  ون�صعى 
�صخ�صية وعائلية اىل �صركات م�صاهمة 
البلد  يف  اال�صتثمارية  الببظببروف  لكن 
كتوفر الطاقة الذي من �صاأنه ان ي�صجع 
والربحية  االنتاج  على  ال�صركات  هذه 
ال�صركات ال تتطلع  ا�صافة اىل ان هذه 
اىل الببعببمببل لببعببدم و�ببصببوح البب�ببصببورة، 
يف  ا�صرتاكنا  خالل  من  نحاول  ونحن 
جلنة  توجد  واالن  اللجان  من  الكثر 
اخلا�ص  القطاع  وتطوير  للخ�صخ�صة 
لرئا�صة  التابع  امل�صت�صارين  مكتب  يف 
جلان  بخم�ص  ن�صارك  ونحن  البببوزراء 
ادراج بع�ص  فرعية نحاول من خاللها 
العام  القطاع  �صركات  �صيما  ال�صركات 
االوراق  �صوق  يف  احلكومي  والقطاع 
عملية اخل�صخ�صة  لكي حت�صل  املالية 
بببالببتببدريببج ونبب�ببصببعببى لببتببحببويببل هببذه 
مبب�ببصبباهببمببة  �بببصبببركبببات  اىل  الببب�بببصبببركبببات 
املالية  االوراق  �ببصببوق  يف  وادراجببهببا 
ولي�ص  ربحية  كموؤ�ص�صة  تاأهيلها  بعد 
يهتم  احبببد  ال  ربببحببيببة  غببر  كموؤ�ص�صة 
من  متفائلون  ونحن  ا�صهمها،  ب�صراء 

هذه العملية.

لربط  مواتية  الحالية  الظروف  أن  *هل 
باألسواق  المالية  لألوراق  العراق  سوق 
الجوار  دول  في  الموجودة  المماثلة 

االقليمي؟
عراقية  غببر  �صركات  ادخبببال  -م�صاألة 
م�صموح  غببر  العراقية  اال�ببصببواق  يف 
الوقت احلا�صر، واملنطقة ككل  بها يف 
كل  واإال  العاملي  دبببي  �صوق  با�صتثناء 
توجد  وال  حملية  االخبببرى  اال�ببصببواق 

�ببصببركببة غببر وطببنببيببة داخببلببة يف �صوق 
االردن  يف  ال  املالية  لبببالوراق  الببعببراق 
تببركببيببا  يف  وال  البب�ببصببعببوديببة  يف  وال 
الببذي  الببعبباملببي  دببببي  �ببصببوق  باأ�صتثناء 
امتلك ح�صة يف �صركة امريكية ودخل 
�صوق  يف  دخلت  �صركات  وادخببل  معها 
لرقابة  اخل�صوع  دون  من  العاملي  دبي 
وهي  االماراتية  املالية  االوراق  هيئة 
حالة خا�صة، مما كان �صببًا يف االزمة 
املالية التي مرت على دبي، ونحن لدينا 
بهذا اخل�صو�ص ومعظم  حيطة وحذر 
هي  العامل  يف  املالية  االوراق  ا�صواق 
ارادت  ما  واذا  لدولتها  حملية  ا�صواق 
�صركة ان تدرج فثمة ا�صواق عاملية لها 
يف  ونحن  روادهببا  ولها  خ�صو�صيتها 
الوقت احلا�صر ال نريدها ا�صافة لعدم 
واقت�صادية،  الفنية  االمببكببانببات  توفر 
وهي ال تخدم البلد فاأنت تبيع وت�صرتي 
ار�صك  على  موجودة  غر  �صركات  يف 
هي عملية ال تخدم اقت�صادك وال تخدم 
امامنا  االول  والهدف  ال�صوق،  ربحية 
لل�صوق  ربحية  قبباعببدة  بببنبباء  هببو  االن 
الببعببراقببيببة الببتببي تببباأتبببي لببتببوؤ�ببصبب�ببص يف 
العراق، العراق واالردن اكرث اال�صواق 
املالية انفتاحًا، اذ اننا ال ن�صع �صروطًا 
�صوى  االجنبي  امل�صتثمر  على  �صعبة 
التي  اجببراءات معاملة غ�صيل االمببوال 
املركزي  البنك  قبل  من  م�صروطة  هي 
البنك  مببع  تببتببعبباون  والهيئة  الببعببراقببي 
من�صي  واالن  البب�ببصببدد  بببهببذا  املببركببزي 
ببباجببراءات غ�صيل االمبببوال وعببدا هذا 
نحن ال نطلب من امل�صتثمر بهدف جذبه 

وبالفعل جاء الكثرون لهذا ال�صبب.

*كيف هو انعكاس قرار البنك المركزي 
على  الــمــصــارف  ـــوال  أم رؤوس  بــرفــع 

البورصة؟
عببدم  مببن  االن  امل�صتثمرين  -تببخببوف 
وجود الكتلة النقدية للم�صاركة يت�صبب 
مببع زيببادة  الببرتاجببع، ونحن  مببن  بنوع 
ورفببببع روؤو�بببببص امببببوال البببببنببوك ويف 
منح  ت�صجيع  مببع  نببحببن  ذاتبببه  الببوقببت 
ال�صغرة  البنوك  لدمج  عالية  حوافز 
مع بع�صها اكرث من عملية رفع روؤو�ص 
بع�ص  تخفق  ان  نتوقع  التي  االمببوال 

البنوك يف رفع روؤو�ص اموالها.

شركات  إدراج  عملية  ستنظم  *كيف 
الهاتف النقال في البورصة؟

-نبببحبببن بببببدورنببببا قببمببنببا بببتببهببيببئببة كببل 
الدراج  واالداريبببة  الفنية  امل�صتلزمات 
نبلغ  مل  االن  ولغاية  ال�صركات،  هببذه 
ببباملببو�ببصببوع ببب�ببصببكببل ر�ببصببمببي واخببذنببا 
على  فالو�صيط  الببالزمببة،  االحتياطات 
يف  فورملة(  )كببات  لديه  املببثببال  �صبيل 
مبوجبه  االلكرتوين  التداول  برنامج 
وخببطبباب  راأ�ببصببمببالببه  جتببباوز  ميكنه  ال 
 %70 بببب  البنك  يف  وودائببعببه  ال�صمان 
لذلك  امل�صتثمرين،  امببوال  على  حفاظًا 
رفعنا روؤو�ص اموال �صركات الو�صاطة 
خطوطًا  وو�صعنا  امل�صتلزمات  ورفعنا 
عري�صة الدراج هذه ال�صركات لكن لغاية 
الببذي  االدراج،  منا  يطلب  مل  اللحظة 
ودرا�صة  االف�صاح  حينه  يف  �صيتطلب 
االخببرى  وامل�صتلزمات  ال�صهم  ل�صعر 
منتلك  النببنببا  �ببصببركببات  هببكببذا  الدراج 
ال�صركات  نقبل كل  االدراج وال  قوانني 
�صعر  على  للحفاظ  االدراج  تريد  التي 
ال�صهم وامللكية مدى م�صداقية ال�صركة 
يف دخول �صوق االوراق املالية ونظام 
�صركات  تكون  ان  اتوقع  وانببا  االدراج 
ممكن  التي  ال�صركات  من  االت�صاالت 
اأن ت�صهم يف ذلك، ونحن نتوقع تغرًا 
جوهريًا ممكنًا حتى يتغلب على قطاع 
باأنتظار  االن  ونحن  بكثر  امل�صارف 
ال�صركات  هبببذه  مببن  الببر�ببصببمببي  الببطببلببب 
واعتقد ان هذا االمر �صينع�ص االقت�صاد 

العراقي.

التي  ال�صركات  مببع  تتعاملون  *كيف 
تخالف القانون داخل البور�صة اأو اأنها 

ت�صتغل بع�ص امل�صاحات القانونية؟
-الهيئة لديها درا�صة لل�صركات وب�صكل 
يومي واي خر يتم ن�صره، فقبل يومني 
على �صبيل املثال كان خر يف ال�صحافة 
حكم  قببرار  �صدر  اذ  امل�صارف  احد  عن 
�صمان  خطاب  ت�صديد  ب�صرورة  بحقه 
�صبق ان اأعطي، وبناء على هذا اخلر 
قمنا مبخاطبة املحكمة ر�صميًا باال�صافة 
اىل خماطبتنا للبنوك النه من الناحية 
القانونية على امل�صرف ان يف�صح: دون 
ان ن�صاأله فاأجاب احد امل�صارف باأنه هو 
اكدت  اي�صًا  واملحكمة  املعني  امل�صرف 
وطلبنا  اليوم  ذات  يف  تداوله  فاأوقفنا 
يف�صح  ومل  ال�صبب  عن  االف�صاح  منه 
و�صنقوم  متوقف  وتداوله  االن  لغاية 
للقانون،  خمالفته  على  بناًء  بتغرميه 
وقد قمنا اوقفنا تداولها ال�صباب تتعلق 
امل�صارف  واأحد  وال�صفافية،  باالف�صاح 
قببمببنببا بببرتقببني قببيببده مببن البب�ببصببوق بعد 
اخببفبباقببه وديببونببه النببنببا ال نببريببد �صركة 
لديها  الهيئة  البب�ببصببوق،  �صمعة  تببلببوث 
م�صتلزمات اف�صاح وم�صتلزمات ادراج 
اىل  للعودة  اإىل  تعليمات  اىل  ا�صافة 

لتداول بعد اجتماع الهيئة العامة.
من  الكثر  �صيحل  اجلببديببد  والببقببانببون 
اال�صكاالت، اذ �صتكون ال�صركات �صواء 
كانت مدرجة يف ال�صوق ام غر مدرجة 
ويف  الهيئة  لرقابة  تابعة  ال�صوق  يف 
ذلك احلني �صيكون من �صالح ال�صركات 
انها تندرج يف ال�صوق واالن ال�صركات 
الهيئة،  لرقابة  تابعة  املدرجة غر  غر 
لذلك يتجنبون االدراج ب�صبب الرقابة.

)المدى االقتصادي(: رئيس هيئة االوراق المالية لـ

 نتطلع إلى إدراج شركات الهاتف النقال في البورصة
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ماذا قال المراقبون؟
البياتي  �صتار  د.  االقت�صادي  اخلبر 
ان  اعتقد  تنظيمية  الناحية  مببن  قببال: 
املعر�ص  تنظيم  عملية  على  القائمني 
وكان  املجال  هذا  يف  اخلببرة  تنق�صهم 
يجب ان يطلعوا على املعار�ص العاملية 
وجتببببارب الببببدول االخببببرى ومببعببار�ببص 

مناظرة يف هذا املجال.
ت�صتطع  مل  لال�صف  البياتي:  وا�ببصبباف 
بال�صكل  املكان  تهيئ  ان  املعر�ص  ادارة 
املطلوب برغم م�صاركة عدد من ال�صركات 
اجليدة ولكن باملقابل هناك ن�صبة كبرة 

من ال�صركات التي مل ت�صارك.
التنظيم  �ببصببوء  ان  البببببيبباتببي  واأو�بببصبببح 
الفر�ص  على  �صلبًا  يوؤثر  ان  �صاأنه  من 
العراقي،  االقت�صاد  وعلى  اال�صتثمارية 
تغلبت  الببتببي  والبببببدول  البب�ببصببركببات  الن 
على احلواجز التي متنعها من املجيء 
ظروف  تاأمني  اىل  حتتاج  العراق  اإىل 
�صيما  لها  جببذب  عببامببل  تببكببون  منا�صبة 
وانببهببا �ببصبباركببت �ببصببابببقببًا وتببعببرف مببدى 
اهمية هذا املعر�ص وال�صكل الذي يقام 
م�صجع  غر  عامل  التنظيم  ف�صوء  بببه، 
ناحية  ومن  م�صتقباًل،  ال�صركات  لقدوم 
يف  نكن  مل  اننا  على  دليل  هببذا  اخببرى 
جناح  دليل  ولي�ص  املطلوب  امل�صتوى 
لدينا  لي�ص  بببباأن  �ببصببورة  يعطي  وهببو 
لالإ�صتثمار  منا�صب  مناخ  خللق  القدرة 

االجنبي.
والببدول  ال�صركات  ان  البياتي:  واكببد 
�ببصببيء بنظر احلبب�ببصبببببان مبا  تبباأخببذ كببل 
فيه وعببي املببواطببنببني الببذيببن يبببزورون 
اي  لالجنبي،  تقبلهم  ومببدى  املعر�ص 
لذلك  االجتماعية  بالبيئة  يعتنون  انهم 
وادارة  التجارة  وزارة  على  ان  نببرى 
وتعتره  بها  النظر  تعيد  ان  املعار�ص 

من امل�صّلمات لنجاح املعر�ص.
�صغلت  الببتببي  االجببنببحببة  وبببخبب�ببصببو�ببص 
حكومية  و�صركات  موؤ�ص�صات  قبل  من 
املعر�ص  ادارة  ان  رمبببا  البياتي:  قببال 
حقيقية  غر  �صورة  تعطي  ان  ارادت 
للم�صاركني باأن املعر�ص ي�صهد م�صاركة 
ايبب�ببصببًا لكوننا  يببرجببع  وا�ببصببعببة، وهبببذا 
املوجود  وللتنافر  اقت�صاديًا  متخبطني 
ببببني مببوؤ�ببصبب�ببصببات البببدولبببة عببببالوة على 

تداخل ال�صالحيات بني املوؤ�ص�صات.
غببازي  االقببتبب�ببصببادي  املببحببلببل  قبببال  فيما 
الببكببنبباين: ان هببذا املببعببر�ببص املببهببم جببدًا 
تكن  مل  ال�صعبة  البببظبببروف  كببل  بببرغببم 
الق�صايا التنظيمية واالدارية فيه الئقة 
والزائرين  امل�صاركني  معاناة  وكببانببت 
تتذمر  والنا�ص  املعر�ص  اإىل  للو�صول 
النقل، وميكن  الطرق وعرقلة  من قطع 
ان ينتقل املعر�ص اىل مكان اآخر ارحب 
مببن دون االتببهببامببات وتببوجببد ارا�بببصٍ 
الئقة  تكون  اأن  ممكن  ووا�صعة  كبرة 
فمنذ  دائميًا  معر�صًا  يكون  ان  وميكن 

1957 وحتى االن فرتة طويلة.
حممد  مظهر  د.  االقببتبب�ببصببادي  اخلبببببر 
االجنبية  البب�ببصببركببات  ان  قبببال:  �ببصببالببح 
�صتعيد  �صيئ  تنظيم  هكذا  تببرى  عندما 
النظر يف جممل عملية اال�صتثمار، لذلك 

يفرت�ص  البلد  اقت�صاد  على  وحر�صًا 
�صيما  معار�ص  بهكذا  اهتمام  يكون  ان 
معر�ص بغداد الدويل الذي يحمل ا�صم 

بغداد.
عببلببى وزارة  كببببان  �ببصببالببح:  وا�بببصببباف 
التجارة ان تبداأ اال�صتعداد قبل انطالق 
�صهرين،  ولي�ص  طويلة  بفرتة  املعر�ص 

الن هذه الفرتة غر كافية لال�صتعداد.

أجنحة حكومية 
احل�صور الالفت للنظر لوزارت الدولة 
اعتبارات اجلدوى  الذي بدا بعيدًا عن 
االقت�صادية اذ �صهدت اجنحة املوؤ�ص�صات 
تلك  الجنبببازات  ا�صتعرا�صًا  احلكومية 
بببوزارة  اخلا�ص  كاجلناح  املوؤ�ص�صات 
ال�صباب والريا�صة التي عر�صت مناذج 
قال  فبباخببرة  ريا�صية  ملن�صاأة  م�صغرة 
القائمون على اجلناح انه قيد االجناز!

ومن اجلدير بالذكر ان بع�ص املعار�ص 
احلكومية كانت متميزة كجناح وزارة 
ت�صمن  الببببذي  الببتببكببنببولببوجببيببا  الببعببلببوم 
تقول  حيث  متقدمة،  اكت�صافات  عر�ص 
حاليًا  مزهر:  اكتفاء  اجلناح  م�صوؤولة 
نببعببر�ببص يف هببببذا اجلبببنببباح اكببتبب�ببصببافببًا 
الذهب  متطورًا جدًا يف حتديث دقائق 
�صرطان  ملعاجلة  وتطبيقها  النانوية 

للك�صف  تطبيقها  والثدي واي�صًا  اجللد 
عببن املببعببادن يف الببرتبببة واملببيبباه ولها 
ا�صتخدامات  منها  كثرة  ا�صتخدامات 
لببتببطببويببر اال�بببصبببرطبببة بببدقببائببق الببذهببب 
متقدمة  نتائج  اىل  وتو�صلنا  النانوية 
وهذا هو االول يف العراق بعلم النانو 

تكنلوجي.
بببراءة  على  ح�صلنا  مببزهببر:  وت�صيف 
عامليًا  املعتمدة  االيببزة  بتقانة  اخببرتاع 
وتقانة املخترات ونحن قمنا بتح�صر 
البببعبببدة الببطبببببيببة لببلببكبب�ببصببف املبببببكببر عن 
الروماتزم وهذه النتائج االن بتقييماتها 
قبل  من  تقييم  كتب  ثالثة  على  ح�صلت 

وزارة ال�صحة ومت تطبيقها.

معاناة 
التنظيم  يف  ح�صلت  كببثببرة  اأخبببطببباء 
التي  واالإداريببببة  املببروريببة  كالزحامات 

نتمنى ان يتم جتاوزها يف امل�صتقبل.
مببب�بببصبببوؤول جبببنببباح جمببمببوعببة �ببصببركببات 
عانينا  لقد  قببال:  البنية  جا�صم  حممود 
وا�صطررنا  املعر�ص  اإىل  الببدخببول  يف 
ان  اإىل  باالإ�صافة  طوال  م�صافات  مل�صي 

املعر�ص غر مّرد كما ينبغي.
املببهببنببد�ببص ايبببببي مببديببر �ببصببركببة اأربببيببل 
�صركتنا  قال:  وال�صلب  احلديد  ا�صتيل 

اكر �صركة ل�صناعة احلديد يف ال�صرق 
وطنية  ك�صناعة  وم�صاركتنا  االو�صط 
الدويل،  بغداد  معر�ص  يف  االوىل  هي 
�صخمًا  املعر�ص  كون  من  الرغم  وعلى 
اإال انه كان يحتاج اإىل مزيد من اجلهد 
البب�ببصببركببات  كبببريبببات  الن  والببتببنببظببيببم 
هو  وهببذا  موجودة  االن  هي  االجنبية 
طموحنا ونحن نتمنى ان يكون احلال 

اف�صل.
كثر  يف  �صاركنا  نحن  ايبي:  وا�صاف 
مببن املببعببار�ببص يف الببببب�ببصببرة وكببربببالء 
واربيل وال�صليمانية لكن معر�ص بغداد 
املتوا�صعة  االإمكانات  لكن  نكهة  هو ذو 
ال تتنا�صب مع �صخامة املعر�ص وحجم 
بحاجة  واملعر�ص  امل�صاركة  ال�صركات 

اإىل مزيد من اجلهد.

حديث مدير المعرض
العامة  ال�صركة  مديرعام  اىل  توجهنا 
لببلببمببعببار�ببص واخلببببدمببببات الببتببجبباريببة 
من  عببددًا  عليه  وطرحنا  ح�صني  �صادق 
ببباجلببوانببب  تتعلق  الببتببي  الببتبب�ببصبباوؤالت 
التنظيمية واالدراية حيث حتدث قائاًل: 
نف�صها،  �صاأحتدث معكم ب�صراحتكم  انا 
 2010/5/5 يوم  املعر�ص  ت�صلمت  فقد 
ومل يكن يف حينها اي ا�صتعداد للدورة 

وقمت بعد ت�صنمي للمن�صب باإخراج ما 
يقارب 300 )لوري( �صاحنة كبرة من 
االنقا�ص التي متثل االنقا�ص املرتاكمة 
منذ بدء تاأ�صي�ص املعر�ص باال�صافة اىل 
لالحداث  نتيجة  كانت  التي  االنقا�ص 
التي تعر�ص لها املعر�ص �صاأنه يف ذلك 
�صاأن باقي املوؤ�ص�صات اىل ال�صرقة وعبث 
العابثني، اذ تعر�صت بع�ص من�صاآته اإىل 
دمار و�صل يف البع�ص منها اىل %100، 
لذلك فاأن الهّم الكبر يل كان منذ بداية 
النها  االنقا�ص  هببذه  ازالببة  هو  جميئي 
اقامة  املمكن  من  يكن  ومل  معيقة  كانت 

الدورة مع تلك الظروف.
م�صوؤولة  بغداد  اأمانة  وقد حّمل ح�صني 
امانة  قائاًل:  اال�صتعدادات  يف  الق�صور 
املا�صية  البببببدورة  مببنببذ  تببعببهببدت  بببغببداد 
ب�صكل  املببعببر�ببص  تبباأهببيببل  تعيد  ان   36
اأمام  املو�صوع  بهذا  تعهدوا  وقد  كامل 
رئي�ص الوزراء، وعندما راجعنا االمانة 
يبحثون  فهم  ان طريقهم طويل  وجدنا 
عن تخ�صي�صات ومل حت�صل املخاطبات 
امانة  على  االعببتببمبباد  ان  وجبببدت  لببذلببك 
بغداد غر جمٍد فاعتمدت على اإمكاناتنا 
الببذاتببيببة وهببي اربببعببة مببلببيببارات دينار 
مبا�صرة  لببذلببك  باملجدية  تكن  مل  وهببي 
ما  لببتبباأهببيببل  مناق�صتني  بببباأعبببالن  قمنا 
وكنا  التنظيف  مبافيه  تاأهيله  ميكن 
ن�صابق الببزمببن مببن اجببل االجنببباز ويف 
املناق�صة  وقعنا  ال�صابع  ال�صهر  نهاية 
االوىل وبعدها وقعنا املناق�صة الثانية 
قمنا  فما  ثببالببثببة،  مبناق�صة  احلقناها 
هو  اال�صتعداد  �صهري  خببالل  ببباإجنببازه 
االتربة  اخرجنا  الننا  معجزة  مبثابة 
ونحن مل نعتمد على عمل املقاول فقط 
اأرجاأنا  متلكئًا  املقاول  وجببدت  فعندما 
الببدورة لكي  اإىل ما بعد  بع�ص االأعمال 

ي�صتكملها املقاولون.
وا�بببصببباف حبب�ببصببني: قببمببت بببا�ببصببتببخببدام 
لببوزارة  العائدة  ال�صركات  بع�ص  جهد 
الببتببجببارة كببالبب�ببصببركببة الببعببامببة لببتببجببارة 
احلبوب وال�صركة العامة لتجارة املواد 
واآليات  �صيارات  فاأ�صتخدمنا  الغذائية 
تببلببك البب�ببصببركببات ملببحبباولببة افببببراغ ار�ببص 
اننا  اىل  ا�صافة  االنقا�ص  من  املعر�ص 
لتنفيذ  املببقبباول  على  �صغطًا  مار�صنا 
م�صوؤولياته وفعاًل اأجنز قاعتني هما 12 

املتميزة وقاعة 21.

إمكاناتنا محدودة 
وذكبببببر حبب�ببصببني يف حببديببثببه لبببب)املبببدى 
االقببتبب�ببصببادي(: انبببا قببلببت لببالمببني الببعببام 
ملببجببلبب�ببص البببببببوزراء عببلببي البببعبببالق بببباأن 
املعار�ص لي�صت م�صوؤولية �صركة قطاع 
عام فح�صب، بل هي معلم يخ�ص الدولة 
لذلك فيجب ان تت�صافر جميع موؤ�ص�صات 

الدولة لتقدمي ما هو �صروري.
نعتمد  لن  امل�صتقبل  يف  ح�صني:  وقببال 
قمنا  واالن  البببدولبببة  مببوؤ�ببصبب�ببصببات  عببلببى 
ال�صتكمال  ا�صتثمارية  فر�ص  بعر�ص 
جديدة  بحلة  يظهر  لكي  املعر�ص  بناء 

تليق ب�صمعة بغداد.

استنزاف الجهود
عن  االقت�صادي(  )املدى  �صوؤال  وب�صاأن 
مدى تاأثر ا�صتنزاف اجلهود مبحاولة 
الببتببنببظببيببف يف ظبببل البب�ببصببغببط الببزمببنببي 

قال  للمعر�ص  التنظيمية  العملية  على 
ح�صني: 

مب�صتوى  يكن  مل  احلبببايل  الو�صع  ان 
الببطببمببوح لببذلببك �ببصببنببقببوم ببباال�ببصببتببعببداد 
الببدورة  هببذه  نهاية  من  املقبلة  لببلببدورة 
�صنبداأ   2010/11/11 يبببوم  مببن  اي 
باال�صتعداد للدورة اإميانا منا ب�صرورة 
اال�صتعداد املبكر، وبالفعل ان ان�صغالنا 
التنظيمية  االمببور  على  اثر  بالتنظيف 
وكان يفرت�ص ان يكون املعر�ص ب�صكل 
اف�صل، حتى من حيث حجم املمار�صات 
لل�صغط  كبرًا  دورًا  مار�صت  انني  اذ 
التي  ككوريا  ال�صركات  من  الكثر  على 
يف  وقمت  امل�صاركة  يف  مببرتددة  كانت 
وامل�صت�صار  امللحق  مببع  معمقة  م�صاٍع 
امل�صاركة  بببظببرورة  اقناعهم  اجببل  مببن 
واليابان  فرن�صا  مع  احلال  كان  وكذلك 
االخرة،  اللحظات  يف  ان�صحبت  التي 
ان  اعتقد  وانببا  جببدًا  كبرًا  كان  فاجلهد 
اجلهد  هببذا  من  الأكببرث  يحتاج  املعر�ص 

جلعله يليق ب�صمعة العراق وبغداد.
اأمببببببببا ببببخببب�بببصبببو�بببص حبببجبببم البببفبببر�بببص 
باأمكاننا  لي�ص  والتجارية  اال�صتثمارية 
تقديرها باأعتبار ان مهمتنا هي التقريب 
بني اجلهات احلكومية التي لديها فر�ص 
وم�صاريع معينة وبني ال�صركات الوافدة 
هي  ومهمتنا  فر�ص  على  تبحث  التي 
جماالت  يف  ر�صينة  �صركات  ا�صتقدام 
ال�صنة  عن  تختلف  ال�صنة  فهذه  خمتلفة 
املا�صية باأن حجم امل�صاركة وا�صع، كما 
ان النوعية تختلف عن االعوام ال�صابقة 

بالرمزية  ا�صبه  امل�صاركة  كانت  عندما 
االن  بينما  وااللب�صة  االغذية  ك�صركات 
)اي  الب  ك�صركات  كبرة  �صركات  توجد 
تي( و�صركات املعدات الثقيلة و�صركات 
البببببنبباء البب�ببصببخببمببة و�ببصببركببات الببطبباقببة 
اجلن�صية  م�صتوى  وعببلببى  والببنببفببط.. 
امل�صاركة  ال�صركات  تببوزعببت  اذ  كببذلببك 
نببعببتببقببد ان  لبببذلبببك  ببببحبببدود 40 دولبببببة، 
احل�صول  يف  االمل  يحدوها  ال�صركات 
الفر�صة  مبب�ببصبباألببة  الن  تببفبباهببمببات  عببلببى 
اال�صتثمارية حتتاج اإىل مقدمات كبرة 
وعملنا يعد احد تلك املقدمات، فبالن�صبة 
نببحببن نوفر  لببلببمببوؤ�ببصبب�ببصببات احلببكببومببيببة 
وعناء  وتكاليف  واجلببهببد  الببوقببت  لهم 
جلبناهم  اإذ  امل�صتثمرين،  عببن  البحث 
لذلك فال�صركات �صتتطلع ب�صكل ميداين 
ثمة  كانت  لببو  فيما  الببواقببع  ار�ببص  على 
تتمكن  لكي  متاحة  ا�صتثمارية  فر�ص 
من عقد تفاهمات اولية كي توا�صل يف 
تف�صي  حتى  اجلببدي  احلببوار  امل�صتقبل 

اىل عقود.

أيام وطنية 
فيما  االقت�صادي(  )املببدى  �ببصببوؤال  ويف 
االيببام  خببالل  املعر�ص  �صهد  قد  كببان  لو 
تو�صف  ان  ممكن  اتفاقيات  املا�صية 
بببالببكببرى او املببتببو�ببصببطببة وعبببن ببباقببي 

الن�صاطات اجاب ح�صني: 
ونحن  لدينا  تظهر  مل  امل�صاألة  هببذه  ان 
حدثت  التي  االن�صطة  جمع  ب�صدد  االن 
امل�صاركة  الدول  �صفراء  بع�ص  وحديث 

البببببلببدان  لبع�ص  اأيببببام وطببنببيببة  وكببانببت 
الوطني  الببيببوم  لدينا  فببكببان  امل�صاركة 
الببببكببببوري والببببيببببوم الببببكببببرواتببببي ومت 
وجببود  �صهدنا  وقببد  ال�صفر  بح�صور 
جلبها  مت  كببرواتببيببة  �ببصببركببة   40 زهببباء 
وايبب�ببصببًا كببان الببيببوم الببوطببنببي االأملببباين 
حببيببث ان االملببببان ابببببدوا ا�ببصببتببعببدادهببم 
وا�صع  ب�صكل  العراقية  ال�صوق  لدخول 
الرتكي  الوطني  اليوم  اىل  باال�صافة 
واليوم  االندنو�صي  الوطني  والببيببوم 

الوطني ال�صريالنكي.
ويف ما يخ�ص ال�صبب يف عدم التن�صيق 
اخلارطة  لعر�ص  اال�صتثمار  هيئة  مع 
اال�ببصببتببثببمبباريببة كببامببلببة داخببببل املببعببر�ببص 
نببحببن جببهببة و�صيطة وقبببد دعببونببا  قبببال: 
وهم  املحافظات  يف  اال�صتثمار  هيئات 
الببرتويببج  بغية  املببعببر�ببص  �ببصبباركببوا يف 

اال�صتثماري.
ب�صاأن  االقت�صادي(  )املدى  �صوؤال  وعن 
قال  القطاعية  اجلببهببات  مببع  التن�صيق 
هببي مقدمة  الببببدورة  هبببذه  ان  حبب�ببصببني: 
فاأن  وبالتايل  االقت�صاد  عجلة  لتحريك 
مو�صوع اال�صتثمار نحن نوؤيده ون�صعى 
لتوفر بيئة ا�صتثمارية برغم اننا نعلم 
ونعتقد  باملتكاملة  لي�صت  بيئتنا  ان 
تدخل  �صيجعلها  ال�صركات  وجببود  ان 
اجلببهببات  مببع  م�صتفي�صة  نببقببا�ببصببات  يف 
العقبات  مببن  الكثر  لتذليل  القطاعية 
فالكثر  الفاعل  ح�صورها  ت�صمن  التي 
من ال�صركات لديها رغبة حقيقية واالن 
والفرن�صية  االأملانية  ال�صركات  ح�صرت 

العراق  لديها رغبة لال�صتثمار يف  التي 
برغم الظروف.

)املدى االقت�صادي( خالل تواجدها يف 
لدوائر  الفتًا  ح�صورًا  الحظت  املعر�ص 
م�صاحات  احتلت  حكومية  و�ببصببركببات 
مهمة من املعر�ص، بعيدًا عن اعتبارات 
ان  بل  والببربببح،  االقت�صادية  اجلببدوى 
ا�صتعرا�صية  الهبببداف  كببانببت  املبب�ببصبباألببة 
تلك  يف  والببعببامببلببني  املببراقبببببني  بح�صب 
املوؤ�ص�صات اي�صًا فاأجاب ح�صني عن هذا 

االمر: 
راغبة  �صركات  مننع  ان  باإمكاننا  لي�ص 
نكتفي  ال  نببحببن  كببمببا  املبب�ببصبباهببمببة  يف 
اال�صا�صي  بدورنا  نعتقد  لكن  بالرتويج 
يف اال�ببصببتببثببمببار مببع املببوؤ�ببصبب�ببصببات ذات 
الببعببالقببة ولببذلببك نببحببن نببقببيببم مببعببار�ببص 
بهذه  نكتفي  وال  ومتخ�ص�صة  نوعية 
هببذه  ت�صتغل  ان  يببجببب  لببذلببك  البببببدورة 
وهو  منها  املببرجببو  للهدف  الببتببظبباهببرة 
واالتبب�ببصببال  مهمة  عببرو�ببص  ا�ببصببتببدراج 
ب�صركات مهمة ور�صينة حتقق مبتغاهم 
نقع  ال  لكي  امل�صاريع  بع�ص  تنفيذ  يف 
الر�صينة  غببر  البب�ببصببركببات  حمبببذور  يف 
غر  ب�صكل  تببنببدرج  الببتببي  واملبب�ببصبباريببع 
مبب�ببصببوؤول، ولببهببذا فبباالمببر مبببرتوك لهذه 
البب�ببصببركببات واملببوؤ�ببصبب�ببصببات فببيببجببب اأال 
عن  تبحث  وان  اال�صتعرا�ص  اإىل  تلجاأ 
اال�صتفادة احلقيقية للفر�صة التي تتاح 
احل�صا�صية  يف  غاية  ظببروف  يف  االن 
وغاية يف االهمية، مبا فيها عدم وجود 
املعر�ص  يف  امل�صاركني  الإيبببواء  فنادق 
يف  رغبتهم  على  يببدل  ما  جبباوؤوا  لكنهم 
فر�ص ا�صتثمارية ورغبتهم يف الدخول 
وعلى  العراقية  ال�صوق  يف  جاد  ب�صكل 
هذا  مع  تتعامل  ان  القطاعية  اجلهات 
املعر�ص  االهتمام، وهذا  االمر مبنتهى 
اي�صًا فر�صة للقطاع اخلا�ص ان يتواجد 
القطاع  ب�صكل حقيقي ويت�صل بنظره 
الكبرة  وال�صركات  االجنبي  اخلا�ص 
والعمالقة فلماذا ال ي�صتغل وجود هذه 

ال�صركات بهذا الثقل وبهذا التنوع؟

أمانة بغداد 
التلكوؤ الذي  اأمانة بغداد عن  بعد اتهام 
اإىل  توجهنا  اال�ببصببتببعببدادات  يف  حببدث 
عبد  حكيم  بغداد  اأمانة  با�صم  املتحدث 
الزهرة فقال: ان النظافة داخل معر�ص 
بغداد الدويل لي�صت من م�صوؤولية امانة 
بغداد واالمانة يف ال�صنة املا�صية طلبت 

التبكر بتاأهيل املعر�ص ب�صكل دائم.
املببعببر�ببص مت  بببدايببة  وقبببببل �صهرين مببن 
ال�صوارع  باأك�صاء  بغداد  امانة  تكليف 
املببواقببع واالمبباكببن وبعد ذلك  وتبباأهببيببل 
ما  اىل  العمل  ارجبباء  االمببانببة  من  طلب 
تاأجيل  مت  وهكذا  املعر�ص  انتهاء  بعد 

عملية اك�صاء ال�صوارع الداخلية.
مل  خ�ص�ص  الببذي  املبلغ  ان  اإىل  اإ�صافة 
تكليفه  مت  املعار�ص  ومدير  كافيًا،  يكن 
يف ال�صهر اخلام�ص ومل يتم تخ�صي�ص 
االموال له اإال يف ال�صهر الثامن وهكذا 
مل يكن املبلغ يكفي للتعاقد وامل�صوحات 

واملناق�صات.
الوقت  �صيق  برغم  بببغببداد  امببانببة  وان 
قببامببت ببباأكبب�ببصبباء بببعبب�ببص املببنبباطببق، كما 
اال�صجار  مببن  عبببددًا  قببدمببت  االمببانببة  ان 
النفايات  حاويات  عن  ف�صاًل  والزهور 

هل أن معرض بغداد الدولي جعجعة إعالمية 
أم تظاهرة اقتصادية؟

بغداد  لمعرض  الـ37  الــدورة  شهدت 
الدولي حاالت من التلكؤ في االستعدادات 
رأي  بحسب  التنظيم  سوء  مع  تزامنت 
معرض  ان  مع  المراقبين  من  الكثير 
اقتصادية  الدولي يعد تظاهرة  بغداد 
كبيرة السيما وان العراق أحوج ما يكون 
االن الستقطاب االستثمارات التي تعد 

ركيزة مهمة في عملية التنمية. 
اسباب  في  بحثت  االقتصادي(  )المدى 
الخبراء  آراء  واستقصت  التنظيم  سوء 

بهذا االتجاه عبر التحقيق التالي:

تحقيق/ المدى االقتصادي
تصوير: حازم خالد
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بغداد/ متابعة المدى االقتصادي

وّقع رئي�ص الهيئة الوطنية لال�صتثمار 
يف  االعببرجببي  روؤوف  �صامي  الدكتور 
الكورية  تبببراك  موؤ�ص�صة  مببع  �صيئول 
للتنمية  عبباملببيببا  املببعببروفببة  اجلببنببوبببيببة 
واال�صتثمار مذكرة تفاهم لبناء )500( 
الف وحدة �صكنية يف عموم حمافظات 

العراق.
وفدا  تراأ�ص  الذي  الهيئة  رئي�ص  ودعا 
وعددًا  لال�صتثمار  الوطنية  الهيئة  من 
االخببتبب�ببصببا�ببص  ذوي  املبب�ببصببوؤولببني  مببن 
اجلببنببوبببيببة  كبببوريبببا  جببمببهببوريببة  اىل 
الدخول  اىل  كافة  الكورية  ال�صركات 
االأ�صتثمار  خالل  من  العراقية  لل�صوق 
ال�صراكات اال�صتثمارية مع  اأو  املبا�صر 
للم�صاركة  واخلببا�ببص  العام  القطاعني 
يف العملية اال�صتثمارية القائمة حاليا 

يف العراق.
العراقي  الوفد  ان  للهيئة  بيان  وذكببر 
كبار  مببن  عبببددًا  الببزيببارة  خببالل  التقى 
املبب�ببصببوؤولببني يف احلببكببومببة الببكببوريببة 
ومببنببهببم )رئببيبب�ببص البببببببوزراء ورئببيبب�ببص 
رئي�ص اجلمهورية  الرملان وم�صت�صار 

لببلبب�ببصببوؤون االقببتبب�ببصبباديببة(، وعببببددًا من 
البببوزارات وروؤ�صاء  البببوزراء ووكببالء 
املببوؤ�ببصبب�ببصببات احلببكببومببيببة وروؤ�بببصببباء 
�ببصببركببات البببببنبباء واالإعبببمبببار املببعببروفببة 
عامليًا، حيث عّر رئي�ص الوفد الدكتور 
اللقاءات  تلك  خببالل  االعببرجببي  �صامي 
ملواقف  العراقية  احلكومة  تقدير  عن 
جببمببهببوريببة كببوريببا اجلببنببوبببيببة اجتبباه 
االجتماعات  ان  اىل  م�صرا  الببعببراق، 
التي عقدها الوفد العراقي مع اجلانب 
مناق�صة  كانت مثمرة و�صملت  الكوري 
الببفببر�ببص اال�ببصببتببثببمبباريببة املببتبباحببة يف 
)الببكببهببرببباء،  منها  الببقببطبباعببات  خمتلف 
ال�صناعة، اال�صكان، النقل، االت�صاالت 

وم�صاريع البنى التحتية(.
البيان:  بح�صب  الهيئة  رئي�ص  وقببال 
ان من االجنببازات املهمة التي حتققت 
خببالل هببذه الببزيببارة هببي اجبببراء لقاء 
واخلا�ص  العام  القطاعني  مع  مبا�صر 
البببزيبببارات  الببكببوريببني ببباال�ببصببافببة اىل 
لالطالع  الوفد  بها  قام  التي  امليدانية 
العقارية وعلى  امل�صاريع  على عدد من 
لها  تو�صلت  الببتببي  اال�ببصببالببيببب  احبببدث 
التكنولوجيا يف البناء واالعمار والتي 

الكورية  ال�صركات  كريات  بها  تقوم 
اجلنوبية ومنها �صركة هنداي و�صركة 
اىل  باالأ�صافة  بو�صكو،  و�صركة   SK
موؤ�ص�صة  به  تقوم  الببذي  الكبر  اجلهد 
لكل  الببالئببق  البب�ببصببكببن  لببتبباأمببني   )LH(
ان هذه  الكوريني، مو�صحا  املواطنني 
من  ل�صل�صلة  مكملة  تبباأتببي  الببلببقبباءات 
كوريا  من  وفببود  عقدتها  االجتماعات 
مع  مببوؤخببرا  الببعببراق  زارت  اجلنوبية 

القطاعني العام واخلا�ص.
بان  امببلببه  عببن  الهيئة  رئي�ص  واعبببرب 
بني  الثنائية  الببلببقبباءات  هببذه  ت�صتثمر 
ا�صتثمارية  �صراكات  لتاأ�صي�ص  البلدين 
القطاعات  خمتلف  يف  واقببتبب�ببصبباديببة 
وان ي�صتفيد رجال االعمال العراقيون 
العمل، الن  الببكببوريببة يف  اخلبببرة  مببن 
حتتاج  الببعببراق  يف  الكبرة  امل�صاريع 
وتنظيمية  تكنولوجية  قببببدرات  اىل 
لدى  متوفران  االمبببران  وهببذان  عالية 

اجلانب الكوري. 
يف  امل�صوؤولني  كبار  عر  جانبهم  من 
احلببكببومببة البببكبببوريبببة اجلببنببوبببيببة عن 
�صعادتهم بلقاء الوفد العراقي، مبينني 
ان البلدين ال�صديقني يتمتعان بعالقات 

ال�صيا�صي  البب�ببصببعببيببديببن  عببلببى  طببيبببببة 
الكورية  احلكومة  وان  واالقت�صادي 
تقف اىل جانب العراق حكومة و�صعبا، 
كما اكدوا رغبة ال�صركات الكورية يف 
الدخول اىل ال�صوق العراقية الواعدة 
وخلق �صراكات ا�صتثمارية حقيقية مع 

القطاعني العام واخلا�ص. 
الوطنية  الهيئة  رئي�ص  اكببد  ذلببك  اىل 
روؤوف  �ببصببامببي  الببدكببتببور  لال�صتثمار 
االعرجي رغبة الهيئة يف خلق �صراكات 
واملانيا  العراق  بني  كبرة  اقت�صادية 
يف خمتلف القطاعات وفق �صرتاتيجية 
ا�صتثمارية تهدف اىل تعزيز العالقات 

االقت�صادية بني البلدين ال�صديقني. 
جبببباء ذلببببك خببببالل تبببراأ�بببصبببه اجببتببمبباعببا 
االقت�صاد  وزارتببببي  عببن  ممثلني  �ببصببم 
رجال  من  وعببددًا  االملانية  واخلارجية 
االعمال العراقيني واالملان يف العا�صمة 
يف  االأملبببباين  ال�صفر  بح�صور  بببغببداد 
كري�صتيان(،  جبببورج  )كبببارل  الببعببراق 
املبا�صرة بني رجال  اللقاءات  ان  مبينا 
االعبببمبببال االملبببببان والببقببطبباعببني الببعببام 
لتحقيق  و�صيلة  خببر  هببي  واخلببا�ببص 
بالنفع  �صتعود  التي  ال�صراكات  تلك 

الهيئة  رئي�ص  وقال  البلدين.  كال  على 
املكتب  عببن  البب�ببصببادر  البببببيببان  بح�صب 
ملنح  م�صتعدة  الهيئة  ان  االعببالمببي: 
التي  واالمتيازات  الت�صهيالت  جميع 
 )13( رقببم  اال�صتثمار  قببانببون  يكفلها 
للم�صتثمرين  وتعديالته   2006 ل�صنة 
م�صرا  الببعببراق،  يف  بالعمل  الراغبني 
واعدة  �صوقا  العراقية  ال�صوق  ان  اىل 
لال�صتثمار  خبب�ببصبببببة  بببيببئببة  والبببعبببراق 
العراقي هو بحاجة  والقطاع اخلا�ص 
اىل خرات ال�صركات االملانية الكبرة 
املختلفة  االقت�صادية  القطاعات  يف 
والنقل(،  واال�صكان  )الكهرباء،  ومنها 
تتمتع  االملانية  ال�صناعة  ان  عن  ف�صال 

ب�صمعة طيبة لدى ال�صعب العراقي.
جل�صات  عقد  االجتماع  �صهد  وا�صاف: 
ثنائية بني ال�صركات العراقية ونظرتها 
االملانية كل يف اخت�صا�صه نوق�ص فيها 
عدد من االأفكار املهمة اليجاد �صراكات 
تببدار�ببص  كما  اجلببانبببببني،  بببني  حقيقية 
احلا�صرون �صبل تذليل املعوقات التي 
ف�صال  ال�صراكات،  تلك  م�صرة  تعرقل 
اال�صتثمارية  الببفببر�ببص  ا�صتغالل  عببن 

املتاحة يف عموم العراق.

تقاريرتقارير

ترجمة: فريد سلمان الحبوب
كتابة: أرك ورنر

لم يستطع الرئيس اوباما أن يحقق 
انخفاضًا في مستوى البطالة داخل 

الواليات المتحدة ما دفعه إلى زيارة 
الهند بحثًا عن وظائف لألمريكيين، 
ويأتي موعد الزيارة بعد أربعة أيام 
من تكبد حزبه هزيمة ثقيلة بسبب 

التردي االقتصادي الذي كان له التأثير 
األكبر على االنتخابات األخيرة، وسيصل 

الرئيس إلى مدينة مومباي المركز 
المالي المزدهر لدولة الهند، حيث 

سيلتقي كبار رجال األعمال المحليين 
والتنفيذيين األمريكان الذين سافروا 
إلى الهند بحثًا عن مليارات الدوالرات 

من خالل عقد صفقات تجارية، كما 
يأمل البيت األبيض عقد اتفاقات بشأن 

صادرات الطائرات وغيرها، وأعلن بشكل 
عام أن أمريكا منفتحة للعمل مع دولة 

الهند المزدهرة التي يبلغ عدد سكانها 
1.2مليار مواطن. 

اأن  االأمبببريبببكبببيبببة  وتببببقببببول احلبببكبببومبببة 
املتحدة  الببواليببات  واقت�صاد  الوظائف 
التي  اآ�صيا  اإىل  اأوباما  هي حمور زيارة 
تهدف  ر�صالة  اأيببام، يف  �صت�صتمر ع�صرة 
االنببتببقببادات  �ببصببد  نف�صه  حتبب�ببصببني  اإىل 
�صيا�صته  يف  بببالببرتكببيببز  تببتببهببمببه  الببتببي 
اأن  البب�ببصببوؤون اخلببارجببيببة يف حببني  على 
ت�صل  بطالة  مببن  يببعببانببون  االأمببريببكببيببني 
غببادر  وقببد  املببئببة،  يف   6  ،9 اإىل  ن�صبتها 
الببرئببيبب�ببص وا�ببصببنببطببن بببعببد وقبببت ق�صر 
الذي  التح�صن  عن  احلكومة  ك�صف  من 
وتوفر  االقت�صادي  الو�صع  على  طببراأ 
يف  وظيفة  األببف  وخم�صني  وواحببد  مئة 
ت�صرين االأول عر تقرير اعدته، ولكن ال 

يزال غر كاٍف خلف�ص معدل البطالة.
التقرير  على  االأمريكي  الرئي�ص  وعلق 
وا�بببصبببفبببًا ايبببباه ببباملبب�ببصببجببع ولببكببن لي�ص 
باجليد مبا فيه الكفاية، ويف بادرة نحو 
اجلمهوريني الذين �صيطروا على جمل�ص 
البببنبببواب وحببقببقببوا مببكببا�ببصببب قببويببة يف 
الثالثاء  انتخابات  يف  ال�صيوخ  جمل�ص 
املا�صي، قال اوباما: انه منفتح على"اأية 
فكرة واأي اقرتاح"من اأجل التو�صل اإىل 
اأالأمريكي  االقت�صاد  لنمو  تف�صي  حلول 

بوترة �صريعة.
من  هببذه  اخلببارجببيببة  جولته  و�صتكون 
رئا�صته  فبببرتة  خبببالل  اجلببببوالت  اأطببببول 
اأيبببام  حببتببى االن، حببيببث ميبب�ببصببي ثببالثببة 
كاملة، وهذه هي اأطول فرتة من الوقت 
ثم  ومن  واحد  بلد  يف  الرئي�ص  يق�صيها 
عا�ص  حيث  اإندوني�صيا،  اإىل  �صيتجه 
�صبابه،  �ببصببنببوات يف  اأربببببع  مبببدة  هببنبباك 
حل�صور  اجلنوبية  كوريا  اإىل  وبعدها 
والبببدول  الع�صرين  ملجموعة  اجببتببمبباع 

اليابان  اإىل  ثم  ومن  والنامية  املتقدمة 
قببا�ببصببدًا مببنببتببدى الببتببعبباون االقببتبب�ببصببادي 

ال�صلمي االأمريكي.
ويف افتتاحية ن�صرت ال�صبت املا�صي يف 
اأوباما  �صعى  تاميز،  نيويورك  �صحيفة 
اخلارجية  التجارة  اأهمية  على  للتاأكيد 
لتحقيق االزدهار يف الواليات املتحدة، 
يف  مغرية،  تكون  اأن  قال:"ممكن  حيث 
اأوقات ال�صعوبات االقت�صادية، لتتحول 
اإىل الداخل، بعيدًا عن التجارة والتبادل 
الببدول االأخببرى، ولكن يف  التجاري مع 
عاملنا املرتابط فهذه لي�صت طريقًا للنمو 
اإىل توفر فر�ص عمل".  ولي�صت طريقًا 
اأي�صًا:"ال  افتتاحيته  يف  الرئي�ص  وكتب 
هذه  خببارج  منعزلني  نكون  اأن  ميكننا 
االأ�صواق"، م�صرًا اإىل انه �صيعمل اأثناء 
تواجده يف كوريا اجلنوبية ال�صتكمال 
منذ  تعرثت  التي  احلرة  التجارة  اتفاق 
فبببرتة طببويببلببة ببب�ببصبببببب خمبببباوف معظم 
الكونغر�ص،  يف  الدميقراطيني  النواب 
ببب�ببصبباأن �بببصبببروط ا�ببصببتببراد البب�ببصببيببارات 
االأمريكية اإىل كوريا اجلنوبية، من بني 

اأمور اأخرى.
و�صيتحدث اوباما اإىل ح�صد من الروؤ�صاء 
الهند والواليات املتحدة  التنفيذيني من 
يف مومباي، واملتوقع اأن يعلن االنتهاء 
وكانت  املهمة.  التجارية  ال�صفقات  من 
الهند  مببع  بحثت  قببد  املتحدة  الببواليببات 
و�صع اللم�صات االأخرة ل�صراء طائرات 
بوينغ واملحركات البحرية التي تنتجها 

�صركة كاتر بيلر، و�صادرات اأخرى. 
اأوباما  اأن زيارة  وقال م�صوؤولون هنود 
تعمل على تثبيت العالقات الوثيقة التي 
تطورت بني البلدين على مدى ال�صنوات 

العالقات  من  عقود  بعد  املا�صية  الع�صر 
مينون،  �صيف�صانكار  وقبببال  احلببببذرة. 
م�صت�صار االأمن القومي يف الهند:"اليوم 
امل�صاركة  نطاق  ات�صاع  اإىل  نظرمت  اإذا 
لها  ي�صبق  مل  اأنببهببا  اعتقد  بلدينا،  بببني 
يف  مببعببًا  نعمل  واأكمل:"نحن  مثيل"، 
االبتكارات، وكذلك نعمل معًا يف  جمال 
جمال التكنولوجيا، ونخلق فر�ص عمل 
كبرة يف اقت�صادينا، وعندما تنظر اإىل 
الع�صكري  وكببذلببك  ال�صيا�صي  اجلببانببب 
فنحن نعمل معًا على حفظ االأمن القومي 

لبلدينا من خالل مكافحة االإرهاب".
القومي  االأمبببن  م�صت�صار  قببال  حببني  يف 
االأمببريببكببي تببوم دونببلببن وهببو على منت 
رحلته  يف  يعتزم  اأوبببامببا  اأن  الطائرة: 
اىل"احت�صان كامل لل�صعود االقت�صادي 
�صي�صعى  االأبي�ص  البيت  وان  للهند."، 
القيم  اإىل  االنببتببببباه  للفت  كبر  ب�صكل 
املحتملة  االقببتبب�ببصبباديببة  الببدميببقببراطببيببة 
وامل�صرتكة التي حتدد عالقتها مع الهند. 
اأكرث  و�صيلة  توجد  دونلن:"ال  واأ�صاف 
الرئي�ص  رحببلببة  مببن  ذلبببك  لتحقيق  قبببوة 
ال  جدية  خالفات  ذلك،  ومع  الهند".  اإىل 
البلدين، وعلى ما يبدو  تزال قائمة بني 
اأن حتببل خببالل زيببارة  مببن غببر املحتمل 

اأوباما.
املليارات  ب�صاأن  خماوفها  الهند  واأثارت 
مبببن الببببببببدوالرات البببتبببي تبببقبببدم مبببن قبل 
م�صاعدات  �صكل  على  املتحدة  الواليات 
ع�صكرية لباك�صتان، وهو اخل�صم اللدود 
عن�صرًا  تعتره  وا�صنطن  ولكن  الهند 
يف  وحللفائها  لببهببا  بالن�صبة  اأ�ببصببا�ببصببيببًا 
اأفغان�صتان،  يف  االرهببباب  �صد  احلببرب 
كببذلببك عببر قببببادة هببنببود عببن الببقببلببق من 

املتحدة  الببواليببات  يف  ال�صا�صة  خطاب 
للعمل  اال�صتعانة مب�صادر خارجية  �صد 

يف اخلارج، مبا يف ذلك الهند.
وطبببالبببب �ببصببيببا�ببصببيببون مببعببار�ببصببون من 
الواليات املتحدة النظر اإىل الهند ك�صريك 
على قدم امل�صاواة كباقي الدول االأخرى، 
وقال وزير اخلارجية ال�صابق يا�صوانت 
الوقت  النعناع:"يف  �صينها يف �صحيفة 
القوى  من  واحببدة  هي  الهند  احلا�صر، 
العامل،  يف  منببوًا  االأ�ببصببرع  االقت�صادية 
يدعوها  �صبب  من  هناك  لي�ص  وبالتايل 
يف  االخببببتببببالالت  تبب�ببصببحببيببح  عببببدم  اإىل 
نفوذنا  ا�صتخدام  علينا  ويجب  عالقتها، 
الببعببامل  اأنبببحببباء  جميع  يف  االقببتبب�ببصببادي 

الإ�صالح عالقتنا مع الواليات املتحدة".
اأكببرث من خم�ص  اأوبببامببا قد ق�صى  وكببان 
التي  طببائببرتببه،  مببنت  على  �صاعة  ع�صرة 
من  اأملانيا،  يف  بالوقود  للتزود  توقفت 
املقرر  ومببن  الهند،  اإىل  الو�صول  اجببل 
اليوم  ون�صف  واحببدًا  يومًا  مي�صي  اأن 
نيودلهي،  اىل  التوجه  قبل  مومباي  يف 
الببعببا�ببصببمببة لببعببقببد اجببتببمبباعببات مببع قببادة 
البببوزراء  رئي�ص  ذلببك  يف  مبببا  احلكومة 

الهندي مامنوهان �صينغ.
اأوباما �صيقوم اأي�صًا بزيارة اإىل املواقع 
مبا  الهند،  يف  تببواجببده  اأثببنبباء  الثقافية 
يف ذلبببك املببتببحببف واملببنببزل البببذي عا�ص 
التعازي  و�صيقدم  غاندي،  املهامتا  فيه 
ل�صحايا الهجمات االإرهابية عام 2008 
والبالغ عددهم 166 قتياًل يف مومباي، 
املببرافببق  والببوفببد  اأوبببامببا  �صيقيم  كببذلببك 
االأهببداف  يف فندق تاج حمل واحببد من 

الرئي�صة لتلك الهجمات.
االسوشييتد بريس

اوباما يتوجه إلى الهند لبحث تحفيز االقتصاد األمريكي خالل زيارة الى كوريا الجنوبية 

رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار يوقع مذكرة تفاهم لبناء 
500 الف وحدة سكنية
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ميعاد الطائي

يمكننا تعريف البطالة حسب 
مفهومها االقتصادي بأنها عدم 

توفر فرص عمل لألشخاص 
الذين يعدون قادرين على العمل 

وهم بحاجة له إلعانة أنفسهم 
وعائالتهم، ما يتسبب في أضرار 

كثيرة تصيب الفرد واألسرة 
والمجتمع.

وهناك أشكال متعددة للبطالة 
فمنها حقيقية وأخرى مقّنعة 

وأيضا هناك البطالة الموسمية 
أو الجزئية ويتباين تأثير البطالة 

حسب نوعها وفترة استمرارها 
ومالزمتها للمجتمعات.

اخلمي�ص  يببوم  املتحدة  االأمم  اأ�ببصببدرت 
ب�صاأن  ال�صنوي  تقريرها   2010/11/4
وحمل   2010 لببعببام  الب�صرية  التنمية 
احلقيقية  )البببببرثوة  عبببنبببوان  الببتببقببريببر 
لالأمم.. م�صارات اإىل التنمية( ونالحظ 
يف هذا التقرير اأن الدول العربية متكنت 
من اإحراز ن�صف املراكز الع�صرة االأوىل 
يف �صرعة معدالت التنمية الب�صرية على 
االأربببعببة  العقود  خببالل  الببعببامل  م�صتوى 
تاأثرات  جتاهل  ميكن  ال  لكن  املا�صية 
عملية  عببلببى  والببب�بببصبببراعبببات  احلبببببروب 

التنمية يف املنطقة العربية.
اأن  التقرير جند  لهذا  اأولية  قراءة  ومن 
االأول  املببركببز  يف  جبباءت  ُعببمببان  �صلطنة 
على م�صتوى العامل بني 135 دولة بحث 
التقرير يف معدل التح�صن الذي حققته 
 ،1970 عام  عليه  كانت  ما  مع  باملقارنة 
وجاءت ال�صعودية يف املرتبة اخلام�صة 
التا�صعة  واجلببزائببر  ال�صابعة  وتون�ص 

واملغرب العا�صرة. 
حتظى  البببدول  هببذه  اأن  يجد  واملببتببابببع 
دور  لكل  جدا  كبر  �صيا�صي  با�صتقرار 
مهم يف دفع عجلة التنمية للتقدم ب�صرعة 
كبرة وهذا ما جتلى يف تعليل التقرير 
اإىل  اأ�صار  حيث  التقدم  هذا  اأ�صباب  عن 

اإيبببرادات  لي�ص  التقدم  هببذا  اإن"م�صدر 
النفط والغاز كما قد يفرت�ص"واإمنا هو 
نتيجة"لالجنازات الكبرة التي حققتها 
هذه البلدان يف ال�صحة والتعليم اإي يف 
البعدين غر املرتبطني بالدخل من دليل 
التنمية  اأن  الب�صرية." لذا جند  التنمية 
الب�صرية وفق منظوراتها العاملية ترتكز 
باالأ�صا�ص على عاملني مهمني هما ال�صحة 
والتعليم على اعتبار اإن هذين املجالني 
من  التقدم  يف  الببدول  عمل  �صميم  هما 
حيث االهتمام باالإن�صان كرثوة من قبل 
للجميع  الناجحة  التعليم  فر�ص  توفر 
واأيبب�ببصببا البب�ببصببحببة وحمببباولبببة الببرتابببط 
متعلم  جمتمع  وجود  يوؤمن  مبا  بينهما 

ومعافى.
اأ�صار  كما  العربية  الدول  فاأن  قلنا  وكما 
التقرير حققت قفزات كبرة حيث احتلت 
املركز  املتحدة  العربية  االإمببارات  دولببة 
املرتبة  ويف  العربية  الببدول  بني  االأول 
يجعلها  ممببا  العاملي  ال�صعيد  على   32
الب�صرية  التنمية  ذات  البلدان  فئة  يف 
املرتفعة جدا، وحلت قطر والبحرين يف 
التنمية  فئة  و39،و�صمت   38 املركزين 
املركز  يف  الكويت  املرتفعة  الب�صرية 
 )55( وال�صعودية   )53( وليبيا   )47(
وتون�ص )81( واالأردن )82( واجلزائر 
الببببب�ببصببريببة  الببتببنببمببيببة  فببئببة  )84(.ويف 

املتو�صطة جاءت م�صر يف املركز )101( 
 ،)114( واملببغببرب   )111( �ببصببوريببا  ثببم 
و�صمت فئة التنمية الب�صرية املنخف�صة 
 )136( ومببوريببتببانببيببا   )133( الببيببمببن 

وال�صودان )154(.
اأ�صباب  عن  يت�صاءل  اأن  للمتابع  وميكن 
حيث  العربية  الدول  بع�ص  وجود  عدم 
 2010 لعام  الب�صرية  التنمية  دليل  اإن 
وال�صومال  ولبنان  الببعببراق  ي�صمل  مل 
للنق�ص  نظرا  الفل�صطينية  واالأرا�ببصببي 
الببدلببيببل  هببببذا  اإن  حببيببث  البببببيببانببات  يف 
اال�ببصببتببطببالعببات  مببراكببز  عببلببى  يعتمد  ال 
بقدر  الع�صوائية  واالأرقام  والتخمينات 
بيانات ر�صينة من  قاعدة  اعتماده على 
�صاأنها اأن ت�صتقرئ الواقع ب�صكل وا�صح 
الع�صوائية  االأرقببببام  عببن  بعيدا  وجببلببي 
واملبهمة وهذا ما اأكدنا عليه يف اأكرث من 
التعداد  اجنبباز  �صرورة  ب�صاأن  منا�صبة 
قاعدة  تهيئة  اجببل  مببن  لل�صكان  الببعببام 
بيانات باإمكاننا اال�صتفادة من خمرجتها 
وجدت  اإينما  اخللل  اأ�صباب  ومعاجلة 
وال�صحة  التعليم  جمبببايل  يف  خببا�ببصببة 

اللذين نعاين منهما كثرا.
ومبببن االإ�ببببصببببارات املببهببمببة الببتببي ذكببرهببا 
عندها  نتوقف  اأن  يجب  والتي  الدليل 
الوالدة  عند  املتوقع  العمر  متو�صط  ان 
�صنة  ارتفع من 51  العربية  البلدان  يف 

يف عام 1970 اإىل 70 �صنة حاليا وهو 
مناطق  �صهدته  حت�صن  اأف�صل  ميثل  ما 
العامل. ومن جانب اآخر اأ�صار اإىل زيادة 
البلدان  يف  باملدار�ص  امللتحقني  ن�صبة 
 %64 اإىل   1970 عام   %34 من  العربية 
هذا  يف  كبرة  قفزة  وهببي   2010 عببام 

امليدان احليوي واملهم.
دليل  اأو  التقرير  اأن  جند  هببذا  كل  ومببع 
التنمية الب�صرية مل يغفل االآثار ال�صلبية 
املرتتبة على الكثر من البلدان التي اكد 
�صنوات  من  العربية  املنطقة  ح�صة  باأن 
ثالثة  املتو�صط  يف  جتبباوزت  ال�صراع 
العامل  مناطق  باقي  �صهدته  ما  اأ�صعاف 
خالل العقدين املا�صيني من عام 1990-

2010
املعاير  عببن  البع�ص  يت�صاءل  ورمببببا   
قيا�ص  يف  التقرير  عليها  ي�صتند  التي 
مدى التقدم يف ميدان التنمية الب�صرية 
اأدلببة  ثالثة  على  يعتمد  باأنه  جند  حيث 
الب�صرية  التنمية  يف  الببتببقببدم  لببر�ببصببد 
حني  يف  امل�صاواة  عببدم  االأول  ويقي�ص 
اجلن�صني  بببني  الببفببوارق  الببثبباين  يقي�ص 
واأما الدليل الثالث فيقي�ص الفقر متعدد 
اأ�صار  التقرير  فبباأن  لهذا  ووفقا  االبعاد. 
تعاين  زالت  ال  العربية  املنطقة  اأن  اإىل 
بلغ  حيث  اجلن�صني  بببني  الببفببوارق  مببن 
يتعدى  ال  عاملي  متو�صط  مقابل   %70

56%، حيث اأ�صار التقرير اإىل اإن اليمن 
خ�صرت 85% من نقاطها ب�صبب الفوارق 

بني اجلن�صني. 
وبرغم تقدم البلدان العربية يف التنمية 
 40 مببن  اأكبببرث  الزال  اأنبببه  اإال  الب�صرية 
مليون �صخ�ص يعي�صون حتت خط الفقر 
العربية  البببدول  بببني  متفاوتة  وبن�صب 
 %7 وتون�ص  االأمبببارات  يف  جنده  حيث 

فيما يرتفع يف ال�صومال اإىل %81.
وعرج التقرير عن دور املراأة يف العمل 
من  ارتفاع  ن�صبة  اإىل  واأ�صار  ال�صيا�صي 
18% عامل 1980 اإىل 27% عام 2008 مع 
تاأكيده على اإن عمل املراأة يف الرملانات 
من  كثرة  قيودًا  ي�صهد  زال  ال  العربية 
�صاأنها اأن جتعل البلدان العربية يف هذا 
امليدان تخ�صر مزيدا من نقاط التقدم يف 

االأدلة والتقارير القادمة.
اأن  ال�صروري  من  جند  االختتام  ويف   
باملراكز  حلت  الببتببي  البببدول  اإىل  ن�صر 
االأوىل حيث حلت الرنويج يف امل�صتوى 
تليها  الب�صرية  التنمية  دليل  يف  االأول 
ا�ببصببرتالببيببا ثببم نببيببوزيببلببنببدا والبببواليبببات 
يف  حلت  التي  البلدان  وهببذه  املتحدة، 
يف  التح�صن  حيث  مببن  االأوىل  املرتبة 
بلدانا  ت�صمل  الب�صرية  التنمية  دلببيببل 
مثل  الدخل  منو  يف  )معجزات(  حققت 
اندوني�صيا وكوريا اجلنوبية وال�صني. 
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حسين علي الحمداني

ووا�صعة  كثرة  بحرية  منافذ  العراق  ميتلك  ال 
با�صتثناء اجلنوب حيث ي�صكل �صط العرب قناة 
عبورنا اإىل البحار واملحيطات، وهذا املمر املائي 
عانى االإهمال منذ �صنوات عدة الأنه باالأ�صل كان 
اأو  ب�صكل  اأثبببرت  االأمبببد  طويلة  حلبببروب  �صاحة 
التجاري  ون�صاطه  االقت�صادي  بعده  على  باآخر 
خا�صة يف العقدين االأخرين من القرن املا�صي 
حيث درج النظام ال�صابق على �صيا�صة االعتماد 
العربي،  واخلليج  كببباالأردن  عربية  موانئ  على 
وبالتايل يحتاج جلملة من العمليات بغية تفعيل 
انفتاح  بعد  خا�صة  القادمة  ال�صنوات  يف  دوره 
التي  العاملية  التجارة  على  اقت�صاديا  الببعببراق 
عر  الب�صائع  بنقل  يتعلق  ما  خا�صة  مهمة  تعد 
ذلك  واأهمية  العراقية  للموانئ  و�صوال  البحار 
وان�صيابية  وتعامالتها  التجارية  احلركة  على 
ف�صاًل  هذا  العراقية،  لالأ�صواق  الب�صائع  و�صول 
خالل  العراق  يف  املتوقعة  اال�صتثمار  عملية  عن 

الفرتة القليلة القادمة.
مياهنا  منها  تعاين  التي  امل�صاكل  من  وواحببدة 
الغوارق  م�صكلة  هي  املائية  وممراتنا  االإقليمية 
وهذه  والداخلية،  االإقليمية  املياه  يف  البحرية 
الغوارق هي عبارة عن �صفن �صغرة ومتو�صطة 
حركة  على  جدا  كبر  ب�صكل  توؤثر  لكنها  احلجم 
للعراق  واحلببيببوي  املائي  املمر  هببذا  يف  املالحة 
بالقيا�ص  حمببدودة  املائية  ممراتنا  واأن  خا�صة 

للدول االأخرى.
ُبذلت  الببتببي  الكبرة  مببن اجلببهببود  الببرغببم  وعببلببى 
اىل  حتتاج  املهمة  هذه  اإن  اإال  انت�صالها  لغر�ص 

اأدركنا  ما  اإذا  خا�صة  كبرة  مالية  تخ�صي�صات 
غببوارق كبرة يف خور عبد  اأربعة  انت�صال  ببباأن 
ما  اأي  الياباين،  القر�ص  ح�صاب  على  كانت  الله 
يتم  مل  اأو  كافية  غر  املادية  اإمكاناتنا  اإن  معناه 
ملعاجلة  الببدولببة  مببوازنببة  يف  مبالغ  تخ�صي�ص 
ذلك  اإىل  ي�صاف  املائية  املمرات  تنظيف  م�صكلة 
بهذا  متخ�ص�صة  عببراقببيببة  �ببصببركببات  وجبببود  عببدم 
العاملية  بال�صركات  اال�صتعانة  يتطلب  ما  املجال 
خا�صة وانه ال تزال هنالك 36 قطعة بحرية يف 
النت�صالها  بحاجة  والداخلية  االإقليمية  مياهنا 
ال�صيما وان اغلبها موجودة يف قناة �صط العرب 
ما  ع�صكرية  طبيعة  ذات  القطع  هببذه  وبع�ص 
وانت�صالها  ملعاجلتها  ا�صتثنائية  جهودًا  تتطلب 
هذه  فبباأن  اأ�صرنا  وكما  االأخبببرى،  اآثببارهببا  خ�صية 

املببنببطببقببة كببانببت مبب�ببصببرحببا حلببببروب طببببوال وهببي 
االأنببواع  �صتى  من  االألغام  بحقول  تعج  بالتاأكيد 
والببقببطببع الببعبب�ببصببكببريببة الببتببي دمببببرت يف احلببرب 

االأخرة وبقيت م�صتقرة يف القاع.
لبببذا فبببباأن املببالحببة البببببحببريببة مببن واإىل املببوانببئ 
بغية حتقيق  للدعم  كبرة جدا  بحاجة  العراقية 
املوارد االقت�صادية املطلوبة وتفعليها لكي تكون 
ما  التجارية  احلركة  تن�صيط  يف  م�صاعدا  عامال 
العراق  وان  خا�صة  الببعببامل،  ودول  الببعببراق  بني 
البحرية  التجارية  معامالته  يف  كثرا  يعتمد 
العربي  اخلليج  يف  �ببصببواء  اأخبببرى  مببوانببئ  على 
من  وهبببذا  والببعببقبببببة،  املتو�صط  البحر  على  اأو 
املالية مبا  املوارد  الكثر من  ي�صتنزف  اأن  �صاأنه 
املوانئ  هببذه  مببن  الببري  ال�صحن  عمليات  فيها 

لالأرا�صي العراقية وهي مبالغ ت�صكل رقما كبرا 
جدا ي�صاف اإىل ذلك عمليات التفريغ والتحميل 
وحببجببز اأر�ببصببفببة وغببرهببا مببن املببعببامببالت التي 
تتطلب اإنفاق مزيد من االأموال ت�صاف اإىل �صعر 

الب�صاعة احلقيقي.
الببغببوارق  ببباأن رفببع  اجلببانببب االآخبببر املهم يتمثل 
على  امل�صتثمرين  ت�صجيع  �صاأنه  مببن  البحرية 
العراق  يف  كبرة  ا�صتثمارات  مناف�صة  دخببول 
م�صروع  ومنها  بببالببذات  الب�صرة  حمافظة  ويف 
اأ�صا�صه  الكبر الذي مت و�صع حجر  الفاو  ميناء 
جنوب  اأق�صى  مثلث  يف  ويقع  العام  هذا  مطلع 
الفاو �صمال اخلليج العربي والذي يبلغ �صاحله 
ميثل  ذاتببه  بحد  امل�صروع  وهببذا  بحريًا  مياًل   70
ومن  العراقية  البحرية  املالحة  يف  كبرة  قفزة 
جميع  يف  جبببدا  كبببببر  ب�صكل  ي�صهم  اأن  �ببصبباأنببه 
وتعامالت  والتجارية  االقت�صادية  الن�صاطات 
العراق �صواء احلكومية منها اأو القطاع اخلا�ص 
جهة  من  امل�صتوردة  الب�صائع  تكلفة  من  ويقلل 
لعدد  حقيقية  عمل  فر�ص  يوفر  ثانية  جهة  ومن 
كبر جدا من اأبناء حمافظة الب�صرة وغرها من 

مدن العراق.
من هنا جند اأن تت�صمن موازنة عام 2011 مبالغ 
العراق  يف  املائية  املببمببرات  لتنظيف  تخ�ص�ص 
وتهيئتها الأداء دورها بالتن�صيق ما بني احلكومة 
و�صركة  الب�صرة  حمافظة  وجمل�ص  املببركببزيببة 
املوانئ والببوزارات االأخرى التي �صت�صتفيد من 
ذلك ويف مقدمتها وزارتا التجارة والنفط، خا�صة 
واأن �صركة املوانئ تتجه لطرح مناق�صات جديدة 
لرفع الغوارق املتبقية يف مياهنا االإقليمية وهذا 

بالتاأكيد يحتاج اإىل مبالغ ونفقات.

ـــئ ـــوان ـــم مـــعـــوقـــات حــــركــــة الـــمـــالحـــة فــــي ال
إيمان محسن جاسم

اخطر  مببن  تعد  البطالة  ظبباهببرة  وان 
الببببظببببواهببببر البب�ببصببلبببببيببة البببتبببي تببهببدد 
املجتمعات يف ا�صتقرارها االجتماعي 
اذا  خا�صة  واالقت�صادي،  وال�صيا�صي 
ما عرفنا ان م�صكالتها تزداد تعقيدًا يف 
العديد من الدول وخا�صة العربية مع 
وحملة  ال�صباب،  بطالة  ظاهرة  تفاقم 
الفئات  وهبببي  التعليمية  البب�ببصببهببادات 

االأكرث حاجة اإىل العمل.
وح�صب اإح�صائيات جاءت يف درا�صة 
للدكتور اإبراهيم قويدر ب�صاأن البطالة 
يف الدول العربية والتي اأقرها موؤمتر 
الثالثني  دورتببببه  يف  الببعببربببي  الببعببمببل 
ما  جاء  بالقاهرة  موؤخرًا  عقدت  التي 
ياأتي: )ُيقدر حجم ال�صكان يف البلدان 
 289 يقارب  مبا  2000م  عام  العربية 
العاملة  القوى  وحجم  ن�صمة،  مليون 
مبا يقارب 104 ماليني عامل، ومبعدل 
م�صاهمة يف الن�صاط االقت�صادي يقارب 
36 يف املئة، وترجع هذه الظاهرة اإىل 
الدميوغرافية  العوامل  من  جمموعة 
واالجببتببمبباعببيببة، ومببن اأهببمببهببا:ارتببفبباع 
معدالت االإجناب والنمو الدميوغرايف 
يف البلدان العربية، اإ�صافة اإىل تدين 
يف  العربية  املببراأة  م�صاهمة  م�صتوى 

الن�صاط االقت�صادي(.
العام  البطالة  معدل  الدرا�صة  وقببدرت 
يف الدول العربية بنحو 15.7%، اأي: 
عاطل  مليون   16.4 نحو  يبببوازي  مببا 
معظمهم  اأن  اإىل  اإ�ببصببافببة  العمل  عببن 
الدرا�صة  اقرتحت  لذلك  ال�صباب،  من 
بني  خببا�ببصببة  البببببطببالببة  مببن  للتخفيف 
ال�صغرة  ال�صناعات  ت�صجيع  ال�صباب 

ملحاربة  اأ�صا�صية  كو�صيلة  واملتو�صطة 
هذه الظاهرة.

ويف وقببفببة اأمببببام هبببذه االأرقبببببام جند 
اأنف�صنا اأمام م�صكلة كبرة تتفاقم لي�ص 
على م�صتوى البلدان العربية فح�صب، 
واإمنا على م�صتوى العامل حيث بلغت 
املتحدة  الببواليببات  يف  البطالة  ن�صبة 
االأمريكية يف عام 2003 معدل %5.9، 
دول  يف  البطالة  مببعببدل  �صجل  بينما 
االحتبباد االأوروبببي خالل 2004 نحو 
العاملية  البطالة  معدل  وا�صتقر   %9.8
يف 2005 عند 6.3%، حيث بلغت نحو 
قدرها  بزيادة  عاطل،  مليون   191.8
 ،2004 عام  عن  �صخ�ص  مليون   2  ،2
ن�صبة  اأكر  الالتينية  اأمريكا  و�صجلت 
الدول  ويف   ،%7.7 نحو  لتبلغ  زيببادة 
عام  يف   %7.1 من  تراجعت  املتقدمة 

2004 اإىل 6.7% يف عام 2005.
ويبببرى رجبببال االقببتبب�ببصبباد ان اأ�ببصببببباب 
له  العربي  العامل  يف  البطالة  تف�صي 
احلكومات  ف�صل  منها  كثرة  اأ�صباب 
تهتم  ناجحة  تنموية  برامج  تنفيذ  يف 
باجلانب االجتماعي مبا يكفي للق�صاء 
اإ�صافة اإىل تراجع االأداء  على البطالة 
االقببتبب�ببصببادي، وعبببدم قبببدرة الببقببوانببني 
اإيجاد  يف  اال�صتثمار  على  امل�صجعة 

فر�ص عمل للعاطلني.
الببببدول يف  اآخبببر ف�صلت  ومبببن جببانببب 
حكومية،  كوظائف  عمل  فر�ص  اإيجاد 
البع�ص  خدمات  عن  واال�صتغناء  بل 
وخببا�ببصببة يف ظبببل ببببرامبببج االإ�بببصبببالح 
االقبببتببب�بببصبببادي اجلبببببديبببببدة وببببرامبببج 

اخل�صخ�صة.

تت�صبب  الببتببي  املهمة  االأ�ببصببببباب  ومببن 
تببوقببف عجلة  البببعبببراق  بببالبببببطببالببة يف 
االإنتاج وال�صناعات املحلية )الوطنية( 
وال�صرر الكبر الذي تعر�ص له القطاع 
اخلا�ص عر ال�صنوات االأخرة لت�صهد 
2003 توقف معظم امل�صانع واملعامل 
لل�صلب والنهب، وحتى  التي تعر�صت 
اأعيد ت�صغيلها مل تتمكن  الذي  البع�ص 
الذي  امل�صتورد  املنتوج  مناف�صة  من 
م�صتهلكني  ويجعلنا  االأ�بببصبببواق  غببزا 
ودول  اجلبببببوار  دول  مبببن  نبب�ببصببتببورد 
�ببصببرق اآ�ببصببيببا ببباأ�ببصببعببار ارخبب�ببص بكثر 
اأدى اإىل توقف  من املنتوج املحلي ما 

االإنتاج لي�صهم يف زيادة البطالة.
وما ح�صل مع املنتوج ال�صناعي حدث 
م�صكلة  لتتفاقم  اأيبب�ببصببا  الببزراعببي  مببع 
البببببطببالببة الببتببي حبباولببت احلببكببومببة اأن 
الوظائف  تببوفببر  خببالل  مببن  تعاجلها 
االجتماعية  احلماية  و�صبكة  االأمنية 
ومن خالل العقود املوؤقتة ولكنه مل يكن 
احلل املثايل والكايف ملعاجلة البطالة 
ملعاجلات  بببحبباجببة  واإنبببنبببا  البببببلببد،  يف 
اأخرى تتمثل بتوفر الفر�ص من خالل 
اأف�صل  اإنتاجية  قطاعات  اإىل  التوجه 
اعتبار  على  اال�صتثمار  م�صاريع  اأو 
االأعباء  كاهل  من  تخف�ص  االأخرة  اإن 
املرتتبة من دفع مرتبات الأعداد كبرة 
جببدا مببن الببدولببة االأمبببر البببذي ي�صاعد 
خزينة الدولة على �صرف االأموال يف 

اأمور اأخرى ويف جماالت خمتلفة.
العراق  يف  اال�صتثمار  مو�صوع  اأمببا 
فببانببه يبببواجبببه مببعببوقببات وعببقبببببات ال 
تعلقها  بقدر  االأمني  باجلانب  تتعلق 

بالبروقراطية وتعدد املنافذ والف�صاد 
االإداري واملايل وملكية االرا�صي.

اال�صتثمار  قانون  وبالرغم من �صدور 
ا�صتجابة كبرة  يعد  الذي  العراق  يف 
على  يحتوي  انه  اإال  البلد  الحتياجات 
�صدور  اإىل  حتببتبباج  الببثببغببرات  بع�ص 
قانون او تعديل الأنها جتعل الكثر من 
للتطبيق،وبعبارة  امل�صاريع غر قابلة 
من  لال�صتثمار  م�صجعة  غببر  اأخبببرى 
ال�صركات امل�صتثمرة بالرغم من الربح 
العايل املتوقع من هذه امل�صاريع، وذلك 
الن اجلهة امل�صوؤولة عن هذه امل�صاريع 

متعددة وال تقت�صر على جهة واحدة.
بهيئة  مرتبطة  الكهرباء  م�صاريع  مثال 
ووزارة  الكهرباء  ووزارة  اال�صتثمار 
وكل  املالية  وزارة  عببن  ف�صال  النفط 
اجلهة  نف�صها  تعد  اجلببهببات  هببذه  مببن 

امل�صوؤولة مبا�صرة عن امل�صروع.
ولقد اأدى ذلك اإىل عزوف ال�صركات عن 
التجهيز  بببدور  واالكتفاء  اال�صتثمار 
تكون  اأخببرى  عقود  وتنفيذ  والن�صب 
على  او  احلكومة  على  التكاليف  فيها 
تتحمل  بينما  التجهيز  طالبة  اجلهة 
اال�صتثمار  مبب�ببصبباريببع  يف  البب�ببصببركببات 
او  منها  جبببزءا  او  الببتببكببالببيببف  جميع 

منا�صفة تبعًا لنوعية اال�صتثمار.
اأن واحبببببدة مبببن احلببلببول  لببهببذا جنبببد 
على  للق�صاء  احلكومة  اأمبببام  املتاحة 
القوانني يف  اإقببرار  البطالة يتمثل يف 
اجلانب اال�صتثماري وتوفر االأر�صية 
من  التي  اال�صتثمارات  لهذه  اخل�صبة 
�صاأنها امت�صا�ص اأعداد كبرة جدا من 

العاطلني عن العمل.
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يف  لكننا  اأبببطببااًل،  يدعوننا  النا�ص  "اإن 
وقد  �صحايا،  فنحن  كذلك،  ل�صنا  احلقيقة 
كافحنا من اأجل احلفاظ على اأرواحنا الأن 
املنجم  مالكي  �صحايا  اإننا  عببوائببل،  لدينا 
بطريقة  باال�صتثمار  يببقببومببون  ال  الببذيببن 
اآمنة"، كما قال فرانكلني لوبو�ص يف مقابلة 
 El Mercurio �صحيفة  معه  اأجرتها 

اليومية ال�صادرة يف العا�صمة �صانتياغو.
الببب 53 من عمره  لوبو�ص، وهببو يف  وقببال 
غالبية  اإن  �ببصببابببق:  حمبببرتف  قبببدم  والعبببب 
�صان  �صركة  ببباأن  يعتقدون   33 الببب  العمال 

خببوزيببه،  �ببصببان  منجم  �صاحبة  اأ�صتيبان، 
قاع  يف  هببنبباك  مل�صرهم  �صترتكهم  كببانببت 
احلفرة العميقة بعد انهيار يوم 5 اآب."اإن 
كانت  ال�صركة  باأن  يعتقدون  العمال  غالبية 
�صترتكنا هناك، اأن منوت اأرخ�ص بالن�صبة 
املنّقب،  قال  كما  باإنقاذنا"،  القيام  من  لها 
الذي كان العامل الب 27 الذي مت اإنقاذه يف 
اإن �صجيج احلفر يف  وقببال:  العملية.  تلك 
ال�صخر يف عملية العثور علينا قد اأعاد لنا 
�صيئًا من االأمل، ولو اأنه اأقّر باأنه كان هناك 
بكاء حينما اّت�صعت فتحة الثقب االأول فوق 

املكان الذي كانوا فيه."ولقد بكينا... الأننا 
تفلت  هناك  من  اخلببروج  فر�صًة  اأن  راأيببنببا 

منا"كما قال لوبو�ص.
اأما بالن�صبة للم�صتقبل، فاإنه يبدو م�صتعدًا 
الببذي  العمل  وهببو  التعدين،  اإىل  للعودة 
اإعالة  اأجببل  من  �صنوات  اأربببع  فيه  له  �صار 
عائلته."فاملنجم مل يكن يريد اأن ياأخذنا، اإنه 
ال�صّيئني،  الفتيان  ل�صنا  الأننا  اأحياًء  يريدنا 
لقد كنا �صحايا املالكني الذين ي�صعون يف 
اهتمام  اأي  يعرون  وال  املاليني  جيوبهم 

اأبدًا ملعاناة الفقراء"، كما قال لوبو�ص.

بب"املورتر  واملعروف  لوبو�ص،  ت�صّلم  وقد 
ال�صحري"يف الثمانينيات ملهارته امل�صهودة 
يف ال�صربات احلرة يف كرة القدم، عر�صًا 
 FIFA( مببن احتببباد كبببرة الببقببدم الببعبباملببي
ا�صتنادًا  حتمي�صية  اأحاديث  لتقدمي  فيفا( 
جعل  حيث  املنجم،  قبباع  يف  جتربته  اإىل 
بتمارين  يببقببومببون  املح�صورين  زمبببالءه 
الطبيعي.  و�ببصببعببهببم  يف  لببيببظببّلببوا  بببدنببيببة 
قببرار  اأي  بببعببُد  اأنبببه مل يتخذ  مببن  وبببالببرغببم 
ب�صاأن هذا العر�ص، فاإنه اأعرب عن االأ�صف 
تعر�صه  اأعقاب  يف  العر�ص  هذا  ياأتي  الأن 
للدفن يف املنجم، وقال: اإن مالحقة و�صائل 
لن  هبببوؤالء  املنجم  لعمال  احلالية  االإعبببالم 
يف  ذلبببك  كببل  و�صينتهي  طبببويببباًل،  ت�صتمر 

غ�صون اأ�صبوعني!
�صائعاٍت  اأن  اأخبببرى  تقارير  يف  جبباء  وقببد 
ترددت عن وجود عرق من االر�ص يحتوى 
عببلببى مبببعبببادن الببنببحببا�ببص والبببذهبببب اأثببنبباء 
املنجم  عببمببال  مببكببان  لتحديد  احلببفببر  ج�ص 
الجو�ص،  جو�صتافو  وُيببعببد  املحا�صرين. 
ت�صيلي  بجامعة  التعدين  �صوؤون  يف  خبر 
املعتقدين  بببني  مببن  الدينية،  الكاثوليكية 
عمال  نببفببى  وقبببد  الببتببقبباريببر.  هبببذه  ب�صحة 
االإنقاذ واحلكومة الت�صيلية على حد �صواء 
اأن  اإىل  م�صرين  املعادن  هببذه  مثل  وجببود 
حمققة  احتياطيات  على  ينطوي  املنجم 
عببام ومل  ملببدة 100  والنحا�ص  الببذهببب  مببن 
اأخرى. وقد �صّرح  العثور على معادن  يتم 
اأندري �صوغاريت، م�صوؤول تنفيذي ب�صركة 
كوديلكو العمالقة للنحا�ص اململوكة للدولة 
وكبر مهند�صي عملية االإنقاذ:"اإننا مل نعرث 
عملية  خببالل  الذهب  من  واحببد  غببرام  على 

اجل�ص التي امتدت مل�صافة 9500 مرت«. 
الفر�صيات بوجود ذهب،  ويف حال �صحة 
املنجم  فتح  الإعبببادة  الوحيد  الطريق  فبباإن 
ثمانية ماليني دوالر  يتمثل يف �صخ زهاء 
يكون  ورمببببا  البب�ببصببالمببة،  مبعاير  لببلببوفبباء 
هذا النوع من التعهد املايل كبرا بالن�صبة 
للمنجم  املالكة  ا�صتيبان(  )�ببصببان  ل�صركة 
ا�صتيبان(  )�ببصببان  �صركة  وجتببري  املنهار. 
اإمكانية  ب�صاأن  قانونية  اجبببراءات  حاليا 
بيع اأ�صولها اأو تاأجرها اأو اعالن اإفال�صها 
لالإفراج  التفاو�ص  ال،بخالف  اأم  ب�صهولة 
�صركة  تببقببوم  اأن  ويحتمل  موظفيها،  عببن 
�صركة  اأ�ببصببول  بتاأجر  ثبببراًء  اأكببرث  اأخبببرى 
�صان  منجم  ذلببك  يف  مبا  ا�صتيبان(  )�صان 
اإىل  اإ�صافة  اأخببرى  مناجم  وثالثة  جوزيه 

م�صنعني للنحا�ص. 
�صان  منجم  جلعل  املحاوالت  اأخفقت  واإذا 
فرمبا  ماليا،  للحياة  وقابال  اآمنا  جوزيه 
العاملي  االهتمام  عليه  القائمون  ي�صتغل 
تذكاريًا  ن�صبًا  لي�صبح  عماله  اإنقاذ  ب�صاأن 

حلدٍث تاريخي اأثار انتباه العامل. 
�صيبا�صتيان  الت�صيلي  الببرئببيبب�ببص  وكببببان 
قد  نف�صه  اأفببالببو�ببص  فلورين�صو  لببب  بينرا 
عمال  حمنة  بن�صيان  ال�صماح  بعدم  وعببد 
اأمببل  يعك�ص  املع�صكر  قائاًل:"اإن  املنجم، 
بناء  ونببعببتببزم  امل�صتقبل،  يف  الت�صيليني 
الذي  العمل احلقيقي  ليظل  ن�صب تذكاري 
اأجنزه عمال املنجم واأقاربهم حيا ير�صدنا 

يف امل�صتقبل".

استغالل الشركات وراء مآسي عمال المناجم تسارع معدل نمو الصناعات الصينية
يذهب مئات العمال سنويًا ضحايا لسوء 

األوضاع العملية والرقابية في المناجم على 
امتداد العالم، نتيجًة الستغالل الشركات 

وحرصها على األرباح أكثر من حرصها على 
حياة عمالها، وتخلف أساليب التنقيب 
ووسائله، وإهمال الحكومات إلجراءات 

السالمة والصيانة المنتظمة في هذه المواقع 
الخطرة، وكان آخر األمثلة الدراماتيكية 

على هذه األوضاع المأساوية ما حدث لعمال 
منجم للنحاس في تشيلي مؤخرًا.  وقد تم 

إنقاذ هؤالء العمال، وعددهم 33، بعد 77 
يومًا من حصارهم داخل منجم في شمال 

تشيلي في عملية اّتسمت باإلثارة اإلعالمية 
والعاطفية، كم جاء في صحيفة هيرالد 

تربيون. وصّرح أحدهم قائاًل: إنه ورفاقه 
ضحايا انعدام الشعور بالمسؤولية لدى 

أصحاب منجم سان خوزيه. 

ترجمة وإعداد/ عادل العامل

اأظبببببهبببببرت ا�بببصبببتبببطبببالعبببات اأجبببريبببت 
منو  معدل  ت�صارع  املا�صي  اال�صبوع 
ت�صرين  يف  ال�صينية  البب�ببصببنبباعببات 
م�صاريع  عببلببى  االإنبببفببباق  مببع  االأول 
كبرة  قفزة  حمققًة  التحتية  البنية 
بالرغم  اجلديدة  املعدات  طلبات  يف 
مببن بببقبباء الببطببلببب عببلببى البب�ببصببادرات 
هادئًا. واأكدت ال�صني الدولة التابعة 
الحتاد االإمداد وامل�صرتيات اأن موؤ�صر 
 54.7 اإىل  ارتفع  امل�صرتيات  مديري 
 53.8 كان  بعدما  االأول  ت�صرين  يف 
يف اأيلول و51.7 يف اآب. وبالن�صبة 
 ،50 فببوق  ظلت  ال�صهرية  لببلببقببراءات 
وعببلببى مببببدى عبب�ببصببريببن �ببصببهببرًا على 
التوايل، كما تباطاأ النمو االقت�صادي 
باملئة  ن�صبته 9.6  ما  اإىل  ال�صني  يف 
اأكرث  مدى  على  اأيلول  اإىل  متوز  من 
اإىل 10.3 باملئة يف  من �صنة، نزواًل 

الربع ال�صابق.
وقببببببال االحتببببببباد البب�ببصببيببنببي ملبب�ببصببح 
موقعه  عر  وامل�صرتيات  االإمبببدادات 
ان  االنرتنيت  �صبكة  على  الر�صمي 
اال�ببصببتببطببالع يببعببد مبببوؤ�بببصبببرًا لببقببراءة 
اأن  واأو�صح  امل�صتقبلية،  االجتاهات 
ال�صحيح  الببطببريببق  عببلببى  االقببتبب�ببصبباد 
اإىل  مبب�ببصببرًا  م�صتقر،  منببو  لتحقيق 
ب�صكل  متح�صنة  الت�صنيع  اأرقببام  ان 
يقوم  ان  االحتببباد  وتببوقببع  ملحوظ، 

البنك املركزي االأمركي ب�صخ املزيد 
من االأموال الأكر اقت�صاد يف العامل 
البطيء  االنتعا�ص  جتديد  اجببل  من 
اأ�صواق  الذي دفع بدورة اإىل ارتفاع 
اأولية  قراءة  وان  االآ�صيوية،  االأ�صهم 
يف ت�صرين االأول اأظهرت منوًا كبرًاً 
يف الببطببلبببببات اجلبببديبببدة لببلببمببعببدات، 
وذلك  العامة  واملعدات  النقل  �صاملة 
حببافببزًا  �صكل  البببذي  االإنببفبباق  بف�صل 
كبببببببرًا. وكببببان اإنبببفببباق البب�ببصببني على 
اإىل 24.5  ارتفع  م�صاريع جديدة قد 
االأ�صهر  يف   13.9 كان  ان  بعد  باملئة 
الت�صعة االأوىل من العام اأي ما يقدر 
بببب1300 مليار يببوان، وهو اأكببرث من 
اال�صتثمارات  اإجببمببايل  مبلغ  �صعف 
يف املبب�ببصبباريببع اجلببديببدة يف الببفببرتة 
عام  وحببتببى   2007 عببام  مببن  نف�صها 
2008. ودفع هذا االإنفاق لبناء املزيد 
من وحدات"االإ�صكان املي�صر"متا�صيًا 
مبببع �ببصببيببا�ببصببة احلبببكبببومبببة، وغببرهببا 
اكتناز  على  للق�صاء  التحركات  من 
االأرا�بببصبببي الببتببي دفببعببت الببعببديببد من 
املببطببوريببن لبببببدء البببببنبباء يف الببربببع 
القفزة  هذه  دفعت  وبالتايل  الثالث، 
املا�صي  االأ�ببصبببببوع  املببركببزي  البببببنببك 
الرئي�صة  الببفببائببدة  اأ�ببصببعببار  رفببع  اإىل 
الت�صخم،  مكافحة  يف  للم�صاعدة 
و�ببببصببببدرت اأوامببببببببر جببببديببببدة حتبببدد 
تو�صع  اإىل  يبب�ببصببر  ممببا  الببتبب�ببصببديببر، 

ملحوظ يف ال�صوق املحلية.

الن�صاط  اإن  االحتبببباد  تببقببريببر  وذكبببر 
االأول  ت�صرين  يف  تزايد  ال�صناعي 
�بببصبببامببباًل املببببعببببادن غبببر احلبببديبببديبببة، 
الطباعة، املنتجات املعدنية و�صناعة 
امل�صح  قيا�صات  ظلت  فيما  البببورق، 
ثابتة،  اجلديدة  الت�صدير  لطلبيات 
يف  االقت�صاديات  �صعف  يعك�ص  مما 
اخلببببارج، مببتببوقببعببًا الببتببقببريببر حببدوث 
خمبباطببر زيببببادة �ببصببيببولببة عببلببى املببدى 
مرتبطة  مببالببيببة  الببطببويببل، وخمبباطببر 
بقرو�ص �صخمة م�صتحقة للبنوك يف 

الواليات املتحدة.
كببمببا اأ�بببصبببارت ا�ببصببتببطببالعببات الببببراأي 
ارتبببفببباع  خمببباطبببر  مبببن  احلبببببذر  اإىل 
مثل  االأ�صا�صية،  اخلام  املواد  اأ�صعار 
واحلبوب  وال�صلب  والفحم  القطن 
ال�صعب  بنك  اعببلببن  حيث  واملببطبباط، 
االإقرا�ص  حجم  �صرفع  انه  ال�صيني 
باملئة،   5.56 اإىل  باملئة   5.31 مببن 
وتببعببكبب�ببص هبببذه اخلبببطبببوة االهببتببمببام 
امللكية  �صوق  فقاعة  ب�صاأن  الر�صمي 
داخل  امل�صتمر  والت�صخم  العقارية 
ال�صني، مع موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلكني 
باملئة   3.6 بن�صبة  يرتفع  اأن  املتوقع 
ومع  �صنوي،  اأ�صا�ص  على  العام  هذا 
املفاجئ  الفائدة  �صعر  رفببع  فبباإن  ذلببك 
يف االأ�صواق االأوروبية كان قد قل�ص 
مت�صببًا  �ببصببابببق  وقبببت  يف  املببكببا�ببصببب 
بببانببخببفببا�ببص اأ�بببصبببعبببار الببنببفببط، ويف 
مقابل  البببدوالر  ارتفع  نف�صه  الوقت 

وبببدوره  الرئي�صة.  العمالت  جميع 
يف  االقت�صاديني  كبر  يانفن،  ت�صو 
ببكني  املالية  لببالوراق  �صيتيك  �صوق 
الفائدة  �صعر  ارتفاع  معلقًا:"اإن  قال 
خارج متامًا عن توقعات ال�صوق كما 
اأن ت�صرف البنك املركزي على عجل 
الت�صخم  االأخر يف  ب�صبب االرتفاع 
يف  احلقيقي  الببفببائببدة  �صعر  و�ببصببع 

املنطقة ال�صلبية". 
الببرقببم  تعلن  ان  املببقببرر  مببن  البب�ببصببني 
وبيانات  املحلي  للناجت  االإجببمببايل 
اأخببببرى، وتببكببهببن بع�ص  اقببتبب�ببصبباديببة 
املحللني اأن االأرقام �صتاأتي اأقوى من 
املتوقع، كما اجمع املحللون على اأن 
االقت�صاد قبل ارتفاع �صعر الفائدة قد 
مبعدل  اأي  تقريبًا  الربع  بن�صبة  منا 
9.5 باملئة العام املا�صي، وبانخفا�ص 

10.3 باملئة يف الربع الثاين.
االأ�ببصبببببوع  نهاية  مهم  اجببتببمبباع  ويف 
اخلم�ص  ال�صنوات  ملناق�صة  املا�صي 
كبار  تعهد  البب�ببصببني،  لتنمية  املقبلة 
القادة على الرتكيز ب�صكل كبر على 
الذي  االقت�صادي،  النمو  )�صمولية( 
باعتباره  وا�ببصببع  نببطبباق  عببلببى  ف�صر 
)بببطببيء(، ولببكببن على نببطبباق اأو�ببصببع 
ال�صمولية من  بانه )م�صرتك(، وهذه 
�صاأنها اأن ت�صاعد على اإعادة التوازن 
وتببعببزيببز  البب�ببصببيببنببي  االقببتبب�ببصبباد  اإىل 
اال�ببصببتببهببالك املببحببلببي، لبببذا فبببان نيك 
ال�صينيني  االقت�صاديني  اأحد  �صامي 

نهاية  قبل  الفائدة  �صعر  رفببع  توقع 
نقطة  خم�صني  �صتزداد  وانها  العام 
اأ�صعار  اأ�صا�صية )0.5باملئة( من رفع 

الفائدة يف عام 2011.
ومبببن املبببعبببروف ان البب�ببصببني تببواجببه 
لكبح  ال�صيا�صية  بال�صغوط  زيبببادة 
جببمبباح ا�ببصببتببثببمبباراتببهببا االقببتبب�ببصبباديببة 
وتببعببزيببز الببطببلببب املببحببلببي مبببن اأجبببل 
العاملي  االقت�صاد  اإىل  التوازن  اإعادة 
الهائل  التجاري  الفائ�ص  من  واحلد 
لبببلبببببببالد، فببقببد اأكبببببد �بببصبببور�بببص مببديببر 
ميكن  ال�صني  ان  التحوط  �صندوق 
العمالت  قيمة  على  اأي�صًا  توؤثر  اأن 
لديها"الفائ�ص  الأن  االأخببرى  العاملية 
اأن  يعني  ما  املزمن"، وهو  التجاري 
االأجنبية،  العمالت  من  الكثر  لديها 
فقط  يتحكمون  ال  واأ�صاف:"اإنهم 
بعملتهم نف�صها، بل يف الواقع الكامل 

لنظام العملة العاملي". 
تدرك  كانت  �صور�ص:"�صواء  وتابع 
ب�صكل  بببببرزت  البب�ببصببني  ال،  اأم  ذلببببك 
وا�ببصببح ببباعببتبببببارهببا زعببيببمببة الببعببامل، 
اإىل  االرتببببقبببباء  فبب�ببصببلببت يف  ولببكببنببهببا 
حيث  القيادة،  م�صوؤوليات  م�صتوى 
للك�صر  عر�صة  العاملي  العملة  نظام 
وتاأثر االقت�صاد العاملي معها". وكان 
)حرب  من  ال�صني  حببّذر  قد  �صور�ص 
انهيار  اإىل  تببقببود  قببد  عبباملببيببة  عببمببلببة( 

االقت�صاد العاملي.
عن/ الديلي تلغراف اللندنية

ترجمة: سيف فاضل

قالت الوكالة الدولية للطاقة اأن خطط العراق 
الإنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 
2017 �صيكون هدفا من ال�صعب اأن يتحقق 
اإذ تتوقع"الوكالة الدولية"اأن ي�صتغرق هذا 
الهدف  ن�صف  اإىل  للو�صول  عاما   20 االأمببر 

االإجمايل.
اأن الوكالة توقعت يف م�صودة لتقريرها  اإال 
العاملية  الطاقة  توقعات  عن  وذلك  ال�صنوي 
اإنتاجه  رفببع  يف  ينجح  �صوف  الببعببراق  ببباأن 
لببيببجببتبباز البببببدول االإقببلببيببمببيببة  اإىل مبببا يببكببفببي 
عام  من  وجيزة  فرتة  بعد  كاإيران  املجاورة 
بي  الواردة من"ويو  للتقارير  2015، وفقا 

اأي"�صحيفة فاينان�صال تاميز.
اإن البلدان الوحيدة التي متكنت للعمل على 
العراق  الذي ي�صعى  النوع من االجناز  هذا 
ال�صوفييتي  االحتبباد  دولببة  هي  حتقيقه  اإىل 
عام  يف  وذلببك  ال�صعودية  العربية  واململكة 
ماليني   10 اإىل  االإنتاج  و�صل  حيث   1960
برميل يوميا والفرق اأن تلك الدول"االحتاد 
ال�صوفييتي وال�صعودية"كانت لديهما قدرات 
يف البنية التحتية اأما العراق فانه يفتقر اإىل 

هذا ال�صيء االأ�صا�صي.
اإىل ذلك فقد �صكك حمللون يف ال�صناعة ب�صاأن 

خطط بغداد الطويلة والطموحة حيث قالوا: 
على الرغم من اأن العراق يود احل�صول على 
هذه الرتقية ب�صرعة وتو�صيع بنيته التحتية 
النفطية املهملة منذ فرتة طويلة اإال اأنها تعد 
يف  غربي:  دبلوما�صي  وقال  �صخمة.  مهمة 
الببذي  الوحيد  ال�صيء  فبباأن  احلببباالت  بع�ص 
هو  ببع�صها  متما�صكة  االأنابيب  من  جعل 
تقرير  واأن  فيها  املببرت�ببصببب  الببطببني  لببوجببود 
الوكالة الدولية تزيد من تلك املخاوف حيث 
اال�صتثمار  اأهبببداف  ا�صتيفاء  مت  اإذا  قببالببت: 
حد  اإىل  دوالر  مليار   150 نحو  والبالغة 
فينبغي  االأجنبية  ال�صركات  قبل  من  كبر 
على العراق اأن ي�صل اإنتاجه النفطي اإىل 12 
اإال  املحدد،  الوقت  يف  يوميا  برميل  مليون 
اإذا مت حت�صني  انه  اإىل  التقديرات ت�صر  اأن 
البنية التحتية يف العراق فاأن من املتوقع اأن 
اإىل 6،5 مليون برميل يوميا  االإنتاج  ي�صل 
 2،4 مع  باملقارنة   2030 عام  بحلول  وذلببك 

مليون برميل يوميا يف الوقت الراهن.
تنتظرنا  الببتببي  املهمة  اأن  الببوكببالببة  واأكببببدت 
اإىل"البنية  باالإ�صارة  وذلك  ما  نوعا  �صخمة 
الببطببرق  ذلبببك  يف  مبببا  االأ�ببصببا�ببصببيببة  التحتية 
واجل�صور ف�صال عن املطارات فكلها بحاجة 
اإىل اإعادة تاأهيل وتو�صيع اإ�صافة اإىل احلاجة 
اإىل تو�صيع موانئ ال�صحن ب�صكل كبر، اإىل 

ذلك فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من اأن 
احلجم الهائل لبناء البنية التحتية املطلوبة 
اىل جانب عدم ا�صتقرار االأو�صاع ال�صيا�صية 

�صيبطاأ من التقدم يف اجناز تلك البنية.
اإذا جنح العراقيون يف الو�صول اإىل هدفهم 
بذلك  فانه  يوميا  برميل  مليون   12 باإنتاج 
�صيكون متحديا للمملكة العربية ال�صعودية 
والتي هي اكر منتج للنفط عامليا يف الوقت 

احلايل وتاأتي اإيران ثانيا.
اأن  اإىل  �صابقا  االإ�صارة  فقد مت  بالذكر  جدير 
 115 من  النفطي  احتياطه  رفببع  قد  العراق 
برميل..  مليار   143.1 اإىل  برميل  مليار 
والتي   %  24 بن�صبة  الببزيببادة  تلك  وكببانببت 
الرتتيب  يف  اإيببببران  على  الببعببراق  بها  قفز 
العربية  اململكة  خلف  وو�صعها  االحتياطي 
مببن حببيببث احتياط  البب�ببصببعببوديببة وفببنببزويببال 
اإيران  اأ�صبوع زادت  التقليدية، وبعد  النفط 
مليار   138 من  وذلك  النفطي  احتياطها  من 
اأنها  اأي  برميل  مليار   150،3 اإىل  برميل 

حققت زيادة بن�صبة 9 %.
مليون  الوقت احلايل 3.7  اإيببران يف  تنتج 
مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات 
املتحدة  الواليات  قبل  من  عليها  املفرو�صة 
واالأمم املتحدة واالحتاد االأوروبي يف حني 
يقف االإنتاج العراقي عند 2.4 مليون برميل 

يوميا. 
لديها  العراقية  النفط  اأن وزارة  اإىل  وي�صار 
لتحديث  وذلك  دوالر  مليار   50 بقيمة  خطة 
وذلببك  لببلببطبباقببة  التحتية  البببببنببيببة  وتببو�ببصببيببع 
 4500 طوله  اأنابيب  خببط  �صبكة  بتو�صيع 
ميل وبناء اأكرث من اأربعة م�صايف ف�صال عن 
دعم مرافق الت�صدير عر تركيا يف ال�صمال 
وجتري  العربي،  اخلليج  وعر  واجلنوب 
مناق�صات مع �صركات اأجنبية يف املناق�صات 
اإىل  تهدف  بببدورهببا  والببتببي  امل�صاريع  لهذه 
زيادة طاقة التكرير بنحو750،000 برميل 

يوميا. 
تبلغ  م�صايف  ثماين  لديه  العراق  ان  يذكر 
يوميا  برميل   659،000 االإجمالية  طاقاتها 
اإال اأن ذلك اثبت باأنه غر كاٍف على االإطالق 

لتلبية االحتياجات املحلية منذ عام 2003.
اجلديدة  امل�صايف  اأن  النفط  وزارة  وقالت 
�صتكون يف مدينة النا�صرية جنوب العراق 
وكركوك  يوميا  برميل   300،000 ب�صعة 
يوميا  برميل   150،000 ب�صعة  ال�صمال  يف 
ومي�صان يف اجلنوب وب�صعة 150،000ويف 
برميل   140،000 ب�صعة  كببربببالء  مببديببنببة 

يوميا.

عن: صحيفة فاينانشال تايمز

الوكالة الدولية للطاقة تشكك في خطط العراق إلنتاج النفط

ترجمة/ فريد سلمان الحبوب
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اقتصاديات

االخيرة

تدعونا احلاجة اىل ا�صالح النظام ال�صريبي �صعيًا لفتح نوافذ اخرى لالقت�صاد 
الوطني تكون مبثابة م�صادر متويل للموازنة العامة للدولة، وهذا ما يجعل 

النظام ال�صريبي غاية يف االهمية من حيث التحديث والتفعيل.
والبد من اال�صارة اىل ان االقت�صاد العراقي يتجه لالندماج مع االقت�صاديات 
العاملية، ومن موؤ�صرات هذا االجتاه تعزيز االنفتاح على اال�صتثمار االجنبي، 
حيث اأن وجود قانون اال�صتثمار رقم 13 لعام 2006 وقانون اال�صتثمار يف 
قبيل  من  اخرى  خطوات  اىل  باال�صافة   ،2006 ل�صنة   4 رقم  كرد�صتان  اقليم 
القطاع  من�صاآت  هيكلة  واإعببادة  العاملية  التجارة  منظمة  اىل  لالن�صام  ال�صعي 
مع  لالندماج  ال�صاعي  التوجه  لهذا  حقيقية  موؤ�صرات  تعد  كلها  احلكومي، 
قافلة االقت�صاد العاملي املعتمد على اآليات اقت�صاد ال�صوق، غر انه يرى كثر 
مببن اخلببببراء االقببتبب�ببصبباديببني ان هببذا 
االنببفببتبباح تببقببف يف وجببهببه حتببديببات 
يقت�صي عدم اال�صتهانة بها، وتتطلب 
و�صع جمموعة وا�صعة من ال�صيا�صات 
االقت�صادية الكلية، ياأتي يف مقدمتها 
تتنا�صب  �ببصببريبببببيببة  �ببصببيببا�ببصببة  ر�ببصببم 
الببتببوجببهببات اجلبببديبببدة، بحيث ال  مببع 
نتائجها  او  م�صامينها  تببتببعببار�ببص 
االقت�صادية  ال�صيا�صة  اهببببداف  مببع 

واالجتماعية الكلية يف البلد.
ويف ظل ذلك فان الدعوة اىل ا�صالح 
النظام ال�صريبي بال�صكل الذي يكون 
املببوارد  لتاأمني  كقناة  فقط  لي�ص  فيه 
خالل  من  اي�صًا  وامنا  للدولة،  املالية 
التنمية  عببمببلببيببة  يف  دوره  تببفببعببيببل 
لالقت�صاد  التناف�صية  القدرة  وتعزيز 
العراقي يف ظل االختالالت الهيكيلية 
اأمببر  هببو  يواجهها،  التي  والبنيوية 
�صعف  ان  حيث  ال�صرورة،  يف  غاية 
الببقببطبباع االنببتبباجببي يببجببعببل االجتببباه 
�بببصبببروريبببًا لبببدخبببول اال�ببصببتببثببمببارات 
تررها  كذلك  الببعببراق،  يف  االجنبية 
احلاجة اىل املعرفه الفنية والتكنولوجية املعززة بالتقانة احلديثة التى عادة 
ما ترافق اال�صتثمارات االجنبية ب�صكل خا�ص حيث انه من اخلطاأ االإعتقاد باأن 

عائدات النفط يف العراق كافية لتمويل التنمية.
والبد من اال�صارة اإىل ان الرتويج للفعل اال�صتثماري يتطلب جهدًا ت�صويقيًا 
واإعالنيًا خا�صًا ومرّكزًا حيث ان املناف�صة �صديدة من اغلب دول اجلوار التي 
اعتمدت �صيا�صات ت�صويقية متقدمة جللب روؤو�ص االموال العاملية لال�صتقرار 
وغر  للطموح  ملبية  غر  العراق  يف  اال�صتثمارات  ان  وحيث  بلدانهم،  يف 
م�صجعة يف اح�صن االحوال برغم الت�صريعات املختلفة التى �صّرعت بعد عام 
جعل  االول  احلا�صم  العامل  هو  االمني  الو�صع  ا�صتقرار  عدم  ان  اذ   ،2003
عن  ف�صاًل  اال�صتثمار،  يف  واالجنبي  الوطني  املال  راأ�ص  امام  توج�صًا  هنالك 
هيمنة ن�صاط القطاع العام وموؤ�ص�صاته على احلياة االقت�صادية العامة االمر 
الذي ي�صعف املناخ اال�صتثماري التناف�صي، الن حجم القطاع العام وامكاناته 
النمو  على  وقدرته  اخلا�ص  القطاع  تناف�صية  ت�صعف  عوامل  كلها  و�صيطرته 
الطبيعي، ي�صاف اىل ذلك �صبابية الو�صع االقت�صادي ب�صكل عام والفو�صى 
الت�صريعية، وهنا ترز احلاجة الإ�صالحات موؤ�ص�صاتية تتناول ر�صم �صيا�صة 
التي  املرحلة  يلبي متطلبات  قيادي متخ�ص�ص  بتفكر  اقت�صادية واجتماعية 
مير بها العراق.وال بد من و�صع ت�صورات جديدة للنظام ال�صريبي يف اطار 
االقت�صادية  لل�صيا�صة  ا�صا�صيا  ال�صريبة دورا  تلعب  امل�صتقبل بحيث  تطلعات 
ا�صافة اىل وظيفتها املالية، مع االخذ بنظر احل�صبان ت�صميم النظام ال�صريبي 
وتكييفه بطريقة وا�صحة و�صفافة كذلك االخذ باالعتبار ان االقت�صاد العراقي 
ال�صركات املتعددة اجلن�صيات وبالتايل  ا�صتثمارات  �صيكون مقبال على تدفق 
دفع  عليها  يتوجب  التي  لل�صركات  بالن�صبة  فّعالة  تكون  ال  قد  احلوافز  فان 

�صرائب مماثلة فى البلد االأم عند حتويل االأرباح.

البد من االشارة إلى ان الترويج 
للفعل االستثماري يتطلب جهدًا 
تسويقيًا وإعالنيًا خاصًا ومرّكزًا 
حيث ان المنافسة شديدة من اغلب 
دول الجوار التي اعتمدت سياسات 
تسويقية متقدمة لجلب رؤوس 
االموال العالمية لالستقرار في 
بلدانهم، وحيث ان االستثمارات في 
العراق غير ملبية للطموح وغير 
مشجعة في احسن االحوال برغم 
التشريعات المختلفة التى شّرعت 
بعد عام 2003، 

إصالح النظام الضريبي
 عبا�س الغالبي

الـمـــرصــد االقتصـادي

التحرير: 
عباس الغالبي

التنضيد االلكتروني : 
حيدر رعد

التغطيات والمتابعات:
 ليث محمد رضا - احمد عبد ربه

االخراج الفني : 
مصطفى جعفر

التصحيح اللغوي: 
محمد حنون

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب 

املببقبباهببي  حمبببال  االيببببام  هبببذه  يف  تنت�صر 
للنظر  الفببت  ب�صكل  بببغببداد  يف  ال�صعبية 
ابوابها  تفتح  االخببرة، وهي  االآونببة  يف 
تختلف  الذين  لزبائنها  وم�صاًء  �صباحا 
اعمارهم وم�صتوياتهم الفكرية والثقافية، 
املقاهي  فمن  خمتلفة،  انببواع  على  وهببي 
الطلق  الببهببواء  من  تتخذ  التي  التقليدية 
مكانًا لها اال ان العامل امل�صرتك هي جميء 
الزبائن لها لق�صاء الوقت وجتاذب اطراف 
ا�صبحت  انها  اإال  اال�صدقاء،  مع  احلديث 
يف االآونة االخرة ت�صتقطب العالطني عن 
جزءا  ي�صكلون  الذين  مفلت  ب�صكل  العمل 
تعتمد  فهي  هنا  ومببن  روادهبببا  مببن  كبرا 
كثرا  ي�صرون  ال  ا�صحابها  ولعل  عليهم 

يف حال ح�صول هوؤالء على العمل.
وقال حممد ابراهيم من رواد هذه املقاهي 
عمرية  فئة  على  تقت�صر  ال  انها  ال�صعبية 
العاطلني  من  هم  الغالبية  ان  اإال  حمببددة 
عن العمل واملتقاعدين وغرهم، وان تلك 
لق�صاء  لهوؤالء  جتمع  اماكن  هي  املقاهي 
الببوقببت والببتببخببلبب�ببص مببن اوقببببات الببفببراغ 
من  كثر  يف  بال�صجر  لهم  تت�صبب  التي 
يعني  وهببذا  دون عمل  من  فهم  االحببيببان، 
بقاءهم ل�صاعات طوال حبي�صي املنازل او 

اللجوء اىل تلك املقاهي.
عند  قببوم  )م�صائب  مقولة  ان  وا�ببصبباف: 
قوم فوائد( تنطبق هنا فمعي�صة ا�صحاب 
املقاهي تعتمد على من الميتلك عمال! وهذا 
عماًل  الميببلببك  مببن  الن  بعينه  العجب  هببو 
مينح العمل لغره، وهي قاعدة اقت�صادية 
مل ن�صمع بها وال ينظر لها يف اجلامعات، 
بل تاأتي هكذا جمردة مع تداخالت احلياة 
االمر  يف  والغريب  وت�صعباتها،  اليومية 
لي�صوا  الببعببمببل  عببن  الببعبباطببلببني  هببببوؤالء  ان 
ممن تنتفع منهم املقهى كثرا، اذ يجل�ص 
�صوى  واليطلب  ل�صاعات  منهم  الببواحببد 
وقيمته  البب�ببصبباي  )ا�ببصببتببكببان(مببن  فببنببجببان 
اركيلة  يطلب  او  فببقببط  ديبببنبببارًا   )250(
بببب)1000( دينار كحد اعلى، فيما يجل�ص 
احلديث  اطببراف  يتجاذب  وهببو  ل�صاعات 
م�صاهدة  او  العمل  فببر�ببص  عببن  والبحث 
التفاز املوجود يف املقهى لرنامج يف�صله 

او مبارة لكرة القدم يحبها.
منطقة  يف  مقهى  �ببصبباحببب  ر�ببصببيببد  كببامببل 
املقاهي  ان  قببال:  الكرخ  )احلببداحببدة( يف 
والر�صافة  الببكببرخ  جانبي  يف  املنت�صرة 
العاطلني  على  زبائنها  يقت�صر  ال  ببغداد 
بل  واملت�صكعني،  واملتقاعدين  العمل  عن 

جتل�ص  اخببرى  اجتماعية  �صرائح  هناك 
وال�صحفيني  والطلبة  املحامني  مببن  فيه 
واحلام�ص  ال�صاي  فيها  ويقدم  وغرهم، 
التي اعتادت على تقدميه املقاهي القدمية 
امل�صروبات  من  انببواع  تقدمي  اىل  ا�صافة 
ومعظم  واالركببيببلببة،  وال�صاخنة  الببببباردة 
هبببذه املببقبباهببي يف حببلببة جبببديبببدة وطبببراز 
عبب�ببصببري حببديببث يبب�ببصببمببل بببعبب�ببص االثببباث 
ت�صر  التي  االخرى  واملقتنيات  اجلديدة 
االيام  هذه  ال�صباب  امزجة  اىل  بو�صوح 
احلاليني  الفنانني  �صور  تعليق  حيث  من 
القائد  الببعببرب واالجبببانبببب و�ببصببورة  مببن 
بني  عجيب  تالحق  يف  جيفارا  ال�صيوعي 
املببا�ببصببي واحلببا�ببصببر، وهببم يببجببدون فيها 
العامة  وال�صاحات  املتنزهات  عن  بديال 
التي يتعر�ص من يذهب اليها اىل خماطر 
يلجاأون  هنا  ومببن  وغببرهببا،  التفجرات 
اىل مقاهي املنطقة القريبة كمالذ اآمن لهم، 
م�صكالت  من  متنف�ص  مبثابة  اي�صا  وهي 

احلياة اليومية.
علم  ا�ببصببتبباذ  اخلببفبباجببي  �صمر  قبببال  فيما 
االدارة يف جامعة بغداد: ان جلوء الكثر 
العمل اىل املقاهي رمبا  العاطلني عن  من 
تكون م�صبباته ومرراته متعددة لالحباط 
عببدم  ب�صبب  منهم  البع�ص  يببطببال  البببذي 
احل�صول على عمل او هربا من امل�صكالت 
اال�صرية واالجتماعية وال�صيا�صية الراهنة 
وخما�صها  احلببكببومببة  ت�صكيل  وتببباأخبببر 
الببعبب�ببصببر، وهببنببا الببلببجببوء اىل املببقبباهببي 
ال�صعبية كنوع من الهروب من هذا الواقع 
املرير وعدم القدرة على مواجهة هذا الكم 
من امل�صكالت التي تطال حياتهم اليومية 
وق�صاء  واملتعة  الت�صلية  من  اجببواء  اىل 

اوقات الفراغ يف هذه املقاهي.

وا�بببصببباف: ان هببنبباك منببطببا جبببديبببدا من 
الوقت  يف  يظهر  ببببداأ  احلببديببثببة  املببقبباهببي 
البببراهبببن وهبببي مببقبباهببي االنبببرتنبببت الببتببي 
التي  التقليدية  املقاهي  تناف�ص  ا�صبحت 
م�صتقطبة  الببوا�ببصببع  ب�صكلها  انببتبب�ببصببرت 
االيام  هذه  كبر  ب�صكل  ال�صباب  �صريحة 
ال�صرائح االجتماعية االخرى  ا�صافة اىل 
املدن  اآفاق  �صيئا ف�صيئا، ولتمتد كذلك يف 
ال�صغرة قبل الكبرة، ومقاهي االنرتنت 
مبببردودات  ذات  احلا�صر  الببوقببت  يف  تعد 
اقت�صادية، فاىل جانب امت�صا�ص كم هائل 
من العاطلني عن العمل الذين يعملون يف 
الذين  الفنيني  من  وغرهم  املقاهي  هذه 
اىل  االنببرتنببت  تو�صيل  بتقدمي  يقومون 
املنازل والتي غالبا ماترتبط بهم ا�صهمت 
يف زيادة الطلب على االجهزة الكهربائية 
مبختلف  واحلببا�ببصبببببات  والبببراجمبببيبببات 
اىل  ال�صخ�صي  احلببا�ببصببوب  مببن  ا�صكالها 

التقليدي وغرها.
تفردت  االنببرتنببت  مقاهي  ان  اىل  وا�ببصببار 
كونها  ال�صعبي  املقهى  عن  مغايرة  بحالة 
تبب�ببصببتببقببطببب زببببائبببن مبببن انببببببواع خببا�ببص 
هبببم �ببصببامببتببون وبببعببيببدون عبببن الببرثثببرة 
املقاهي  املعتاد يف  و�صجيجها وال�صخب 
جببالبب�ببصببون  روادهببببببا  ان  اذ  الببتببقببلببيببديببة، 
ومنعزلون داخل مكعبات �صغرة اليزيد 
مربع  مرت  من  باكرث  منها  الواحدة  حجم 
احلا�صوب  �صا�صة  مع  يتعاملون  واحببد، 
وفبببق مببزاجببيببة خببا�ببصببة او وفبببق تببامببالت 
تظهره  فيما  بالتحديق  يق�صونها  طببوال 
قلنا  ان  نبالغ  ال  ال�صا�صات، وهنا  تلك  لهم 
التقليدية  للمقاهي  مناف�صا  ا�صبحت  انها 
الببتببي كبببان لببهببا دور كبببببر يف منببو وعببي 

ال�صعوب خالل الفرتات املا�صية.

المقاهي الشعبية.. مهن تعتمد على بقاء 
العاطلين عن العمل من دون مهنة!


