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صندوق تنمية العراق )DFI(.. دور مرسوم وآليات تنفيذ ضعيفة 
كلية  تخرج من  للتو  العمر،  من  الثالثني  كان يف   
م�ستحكمة،  نف�سية  لعقد  الأطوار  غريب  كان  الطب، 
القوات  دخلت  اأن  وم��ا  والوطنية،  التدين  يدعي 
باأح�سانها،  لريمتي  اإليها،  هرول  حتى  الأمريكية 
من  وليتحول  الغازية،  للقوات  ذليال  عبداً  لي�سبح 
فكان  ال��دولرات،  ماليني  ميلك  مقاول،  اىل  طبيب 
احد مقاولني �سوء من الذين تقا�سموا اأموال العراق 

مع جنود اأمريكا، حتت عناوين الوهم والكذب.
احلديث عن بع�ض املقاولني العراقيني ذو غ�سة يف 
قلوب النا�ض، فئة من املقاولني قامت ب�رسقة املال 
العراقي، ب�سماعة الإعمار والبناء، هذه الفئة ال�سيئة 
منت بر�سع حليب الغزاة، حيث كان م�رسوع برمير 

هو بيع الأوهام للعراقيني.

اأن�سئ يف   )DFI( العراق  اأن �سندوق تنمية   يذكر 
اأيار من العام 2003، من قبل مدير �سلطة الئتالف 
املوؤقتة ومت العرتاف به، مبوجب قرار جمل�ض الأمن 
�سلطة  حل  وبعد   1483 رقم  املتحد  لالأمم  التابع 
الئتالف يف حزيران من العام 2004، مت تفوي�ض 
لإدارة  العراق  قبل حكومة  الأمريكية من  احلكومة 
اأموال �سندوق تنمية العراق، التي اأتيحت مل�ساريع 
الأمريكية  الدفاع  وزارة  وقامت  الإعمار،  اإع��ادة 
باإدارة اأموال ال�سندوق املذكور نيابة عن احلكومة 
الأمريكية، وقد مت �سحب التفوي�ض اعتباراً من 31 

كانون الأول 2007.
ال��دولرات يف اكرب عملية   ومت نقل مئات ماليني 
لكن  الإعمار،  املعلنة  والغاية  لالأموال،  جوي  نقل 
العراقي،  املال  لتبديد  عملية  اكرب  هو  ح�سل  الذي 
الذي  الأمريكية  املحا�سبة  مكتب  من  وبت�رسيح 

التي  الإعمار،  مل�ساريع  مراجعة  بعد  فيما  اأج��رى 
اأنه  حيث  الأمريكية،  القوات  اإ���رساف  حتت  كانت 
�سحب 21 مليار دولر من ال�سندوق، لكن املفت�ض 
�رسفت  قد  دولر  مليار   8.8 هناك  اأن  اأكد  العام 
كيفية  تبني  وثائق  اأو  �رسف  م�ستندات  دون  من 
كمبالغ  م��وؤ���رسة  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  على  �رسفها، 
 7 ���رسف  مت  اأن��ه  كما  برمير،  زم��ن  يف  م�رسوفة 
اإ�سكالت  مليارات دولر وفقًا لوثائق حتتوي على 
مبالغ  هناك  كما  املطابقات،  بخ�سو�ض  وخروق 
25 مليار دولر كانت قد  اإىل  اأخرى ت�سل قيمتها 
دخلت �سندوق التنمية، و�رسفت يف م�ساريع اأمنية 
قيد  الكلي  املبلغ  وغريها،  ع�سكرية  جتهيزات  من 

التدقيق يبلغ 61 مليار دولر.
اأم��وال  ذهبت  واأي��ن  الأم���وال،  �رسقت  كيف  لكن   

�سندوق العراق، وملاذا �رسقت اأموال العراق؟

* م�ساعفة كلفة الأعمال مئات املرات!
جلنة  طلبت  ق��ال  يل  ق��دمي  �سديق  ق�سة  اأت��ذك��ر   
اأمريكية عام 2006 اإعمار مدر�سة فجل�ض املقاول 
الإعمار  تكلفة  اأن  فح�سب  للمطلوب  درا�سة  وعمل 
وله  دي��ن��ار،  مليون  ع�رس  ثمانية  ه��ي  املطلوبة 
للجانب  فقدمها  ربح،  �سايف  ماليني  خم�سة  فيها 
الأمريكي فقالوا له ما هذه الأرقام الب�سيطة ! وقالوا 
وثمانون  مائة  املبلغ  لي�سبح  �سفر  رقم  اأ�سف  له 
مليون دينار ولهم الن�سف! فوافق وفرح ب�سدة! مع 

انه مال عراقي يهدر وي�رسق بو�سح النهار.
ق�رسية  اأعمال  تنفيذ  على  الأمريكي  اجلانب  عمد   
مثل �سبغ املدار�ض اأو توزيع حقائب اأو بناء �سياج 
اأو اإعمار ر�سيف وهذا يكون مقابل كلفة م�ساعفة 
تقا�سمها  ويتم  الواقعية،  الكلفة  عن  املرات  مئات 
�سلطة  بني  الأم���وال  تبددت  وهكذا  امل��ق��اول،  مع 

غازية ل تهتم باأموال العراق ومقاولني بال �سمري 
ول قيم ول خوف من اهلل.

بالتايل اأ�سبحت لدينا طبقة فاح�سة الرثاء، نتيجة 
الأم��وال  ه��در  يف  الأمريكي  اجلانب  م�ساركتها 
العراقية، واحلقيقة احللم الذي نتمنى حتققه هو اإن 
حتني التفاتة من الق�ساء العراقي ملتابعة اأموالنا 

التي يتنعم بها ال�رساق.
* ا�ستغالل اجلانب الأمريكي ل�سعاليك املجتمع

اللغة  )اأ�ستاذ  نعمة  الأ�ستاذ  حدثني  م��رة  ذات   
يف  ك��ان  فقال:  منطقتهم  ماأ�ساة  عن  العربية( 
ي�سمى  وك��ان  العمل،  عن  عاطل  �ساب  منطقتنا 
الغ�سيل،  �رسقاته ملالب�ض  لكرثة  املالب�ض  بحرامي 
واأ�سبح  الأمريكية،  للقوات  تقرب   2003 وبعد 
يعمل معهم، ياأتي لهم من ال�سوق مبا يرغبون، وبداأ 
مدر�سة!  اإعمار  مثل  للحي،  اإعمار  مقاولت  ياأخذ 

الأيام حتول  �سارع! ومع  تبليط  اأو  متنزه!  بناء  اأو 
اىل غول كبري، فهو اليوم �ساحب �رسكة مقاولت 
راأ�ض مالها باملليارات! جاءت عرب مال يق�سم بني 
اأعمال  عن  الغ�سيل،  وحرامي  الأمريكية  القوات 
عن  الأ���س��ع��اف  مبئات  تكلفتها  تتحول  وهمية 

التكلفة الطبيعية.
لليوم؟  الل�سو�ض  ه���وؤلء  على  ال�سكوت  مل���اذا 
ل  ملاذا  العراقي؟  ال�سعب  باأموال  يتنعمون  وهم 
الغناء  هذا  على  ح�سلوا  اأي��ن  من  م�ساءلتهم  تتم 
الفاح�ض؟ باملقابل اليوم تتواجد طبقة وا�سعة من 
فالفقراء  واحلاجة،  الفقر  خط  حتت  تعي�ض  ال�سعب 
ال��ق��ذرة.  الطبقة  ه��ذه  قبل  م��ن  اأم��وال��ه��م  ���رسق��ت 
وننتظر  مطلبنا  هو  املهني  والتدقيق  املراجعة 
ماله  عن  ال�سعب  ي�سكت  ل  وان  الت�سحيح،  يتم  اأن 

امل�رسوق، فما �ساع حق وراءه مطالب.

بغداد – أسعد عبد الله عبد علي

التنوع البيئي.. بين التمدد العمراني وتوسع األنشطة الصناعية

 اظ��ه��رت درا���س��ة اج��راه��ا م��رك��ز اب��ح��اث 
يف  البيئية  النظمة  ن�سف  ان  متخ�س�ض 
ب�سبب  حرج  و�سع  يف  او  بخطر  كولومبيا 
ما  خ�سو�سا،  ال��زراع��ي��ة  املناطق  تو�سع 
الدرا�سة  يف  وج��اء  احل��ي��وي،  التنوع  يهدد 
التي   "2015 حيوي  "تنوع  بعنوان  وهي 
"ال�سباب الكرب  ان  اجراها معهد هامبولت 
لتقل�ض امل�ساحات هي تو�سع الزراعة و�سوء 
الريفية  املناطق  يف  البيئية  النظمة  حفظ 
واحل�رسية يف البالد"، وا�سارت الدرا�سة اىل 
ب�81 نظاما بيئيا على  ان كولومبيا تتمتع 
هكتار  مليون   75 قدرها  اجمالية  م�ساحة 
اي م�ساحة تركيا. ال ان 18 من بينها تعاين 
اخرى من اخلطر فيما  �سديد و17  من خطر 
15 منها يف و�سع ه�ض و31 يف و�سع مقلق 

قليال. بح�سب فران�ض بر�ض.
ت�سهد  "عندما  الباحثني  تقرير  واو���س��ح   
كبريين،  تدهورا  او  حتول  البيئية  النظمة 
امل�ستفيدة  اجلماعات  عي�ض  ظ��روف  تتاأثر 
لبالد"،  يف  التنمية  اه���داف  وك��ذل��ك  منها 
النظمة  م��ن   34% ان  التقرير  وا���س��اف 

"�سهدت حتولت" ب�سبب  البيئية الكولومبية 
ومنجمية  زراعية  من  الب�رسية  الن�ساطات 
ل�سيما يف منطقة الكاريبي وجبال الندي�ض 
و2014،   1970 ع��ام��ي  وب��ني  )و���س��ط(، 
غطائها  م��ن   37،5% كولومبيا  خ�رست 
ال�سافانا  حقول  م��ن  و24،9%  احل��رج��ي 
رطبة  مناطق  وهي  البارامو  من  و15،9% 
مياه  من   70% توفر  الندي�ض  منطقة  يف 
الطبيعة  غنى  على  الدرا�سة  و�سددت  البالد، 

يف البالد داعية اىل حفظها.
امريكيون  باحثون  متكن  اخ��رى  جهة  من   
من انتاج ا�سغر جمني موجود يف الطبيعة، 
اجلينات  م��ن  ع���دد  ا���س��غ��ر  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
تقدم  يف  احلية،  الج�سام  لعمل  ال�رسورية 
اخللق  ا���رسار  ك�سف  طريق  على  كبري  علمي 
املنتج  املجني  ه��ذا  على  واطلق  واحل��ي��اة، 
يحتوي  وهو   ،"3.0 "�سني  ا�سم  املخترب  يف 
على 473 جينة فقط، علما ان ج�سم الن�سان 

يحتوي على ع�رسين الفا.
 وحقق هذا الجناز فريق من الباحثني حتت 
ت�سل�سل  الرائد يف جمال  ا�رساف كريغ فنرت، 
ايه( والذي  النووي )دي ان  الريبي  احلم�ض 
به جمني  يتحكم  اول من �سمم ج�سما  كان 
ومل   ،2010 العام  يف  وذل��ك  ا�سطناعي، 
يتمكن هوؤلء العلماء بعد من حتديد وظائف 

البالغ  اجل��ي��ن��ات  ا���س��ل  م��ن  جينة   149
ما  على  املجني،  ت�سكل  والتي   473 عددها 
"�ساين�ض"  جملة  يف  ن�رسوه  تقرير  يف  جاء 
ان  اخللية  هذه  انتاج  �ساأن  ومن  المريكية، 
العلماء يف فهم وظيفة كل اجلينات  ي�ساعد 

ال�رسورية للحياة، بح�سب الباحثني.
عقد  �سحايف  موؤمتر  يف  فنرت  كريغ  وق��ال   
عرب الهاتف "اف�سل طريقة لفهم احلياة هي 
نفهم  ل  مثال  كنا  فاإن  ب�سيط،  جمني  انتاج 
نحذف  ان  علينا  بوينغ  طائرة  تعمل  كيف 
ق��ادرة على  ان ت�سبح غري  اىل  اج��زاء  منها 
املبداأ،  هذا  اىل  الباحثون  وا�ستند  الطريان"، 
)ميكوبالزما(  املفطومة  بكترييا  جمني  مع 
ا�سغر جمني بني  انها متلك  عنها  املعروف 
كل اخلاليا احلية القادرة على انتاج ذاتها، 
جمينات  منها،  انطالقا  الباحثون  و�سمم 
لتحديد  م�سعى  يف  جدا  دقيقة  ا�سطناعية 

اجلينات ال�سا�سية وتلك غري ال�سا�سية.
توقف  ا�سم  عليه  يطلقون  العاديون  النا�ض 
اإنه  فيقولون  العلماء  اأما  الطبيعي  الت�سميد 
البيئية  اآثار مدمرة على املنظومة  كانت له 
يف �ستى اأرجاء العامل، ك�سفت درا�سة ن�رست 
نتائجها عن اأن النقرا�ض اأو الرتاجع ال�سديد 
الثدييات الربية والبحرية الكبرية  اأعداد  يف 
جليدي  ع�رس  اآخ��ر  نهاية  من  ب��دءا  احلجم 

حتى  و
ي��وم��ن��ا 
حرم  ه��ذا 
امل��ن��ظ��وم��ة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
م����ن م�����س��در 
للت�سميد  حيوي 
لالر�ض  الطبيعي 
وذل����ك م���ن خ��الل 
روثها وبولها وحتى 
بعد  املتحللة  جيفها 

نفوقها.
هذه  اإن  العلماء  وق��ال   
-ومنها  الكبرية  الثدييات 
املاموث  وحيوان  احليتان 
وح����ي����وان امل���ا����س���ت���ودون 
الك�سالن  وح��ي��وان  املنقر�ض 
ال���ربي ووح��ي��د ال��ق��رن وح��ي��وان 
ف�سال  )ارماديلو(  ال�سخم  املدرع 
ع��ن ال��ط��ي��ور ال��ب��ح��ري��ة والأ���س��م��اك 
دورا  لعبت  ال�سلمون-  مثل  املهاجرة 
رئي�سيا يف احلفاظ على خ�سوبة الرتبة 
على كوكب الأر�ض من خالل ن�رس املواد 
الأنهار  ومنابع  املحيطات  عرب  املغذية 
داوتي  كري�ستوفر  وق��ال  الرتبة،  عمق  ويف 
ا�ستاذ البيئة بجامعة اك�سفورد "يف املا�سي 
التي  احليوانات  من  الوفرية  الأع��داد  كانت 
املغذية  امل��واد  تن�رس  مكان  كل  يف  ترعى 

ب�سورة مت�ساوية ما زاد من خ�سوبة الرتبة 
يف العامل". بح�سب رويرتز.

 ووجدت الدرا�سة ان هذه الثدييات ال�سخمة 
نقلت  طويلة-  م�سافات  �سريها  خالل  -من 
املواد  مثل  املغذية  امل��واد  تدوير  واأع��ادت 
منظومات  اىل  والنيرتوجينية  الفو�سفاتية 
من  ���س��اع��ف  ال����ذي  الأم����ر  ن��ائ��ي��ة  بيئية 
الدرا�سة  وقالت  وانتاجيتها،  خ�سوبتها 
املغذية  امل��واد  ن�رس  على  ال��ق��درة  ه��ذه  اإن 
الرب  يف  العايل  الرتكيز  ذات  م�سادرها  من 
تراجعت  اأخرى  بيئية  والبحر اىل منظومات 

اىل �ستة يف املئة عن امل�ستويات ال�سابقة.
 وق��ال��ت ج��و روم���ان خبرية احل��ف��اظ على 
"كانت  فريمونت  بجامعة  احلية  الكائنات 
قبل  ما  نحو  على  للعمالقة  مرتعا  الأر���ض 
ان ي�ستعمر الن�سان الكوكب"، وقالت رومان 
الكبرية  الثدييات  من  نوعا   150 نحو  اإن 
ويرجع  عام  اآلف  ع�رسة  نحو  منذ  انقر�ض 
عوامل  م��ن  جمموعة  اىل  معظمه  يف  ذل��ك 

ال�سيد وتغري املناخ.
48 نوعا من  اإن��ه م��ن ب��ني   وق��ال داوت���ي 
الع�سب  اآكلة  الربية  احلجم  الكبرية  الثدييات 
-منها  اجلليدي  الع�رس  خالل  عا�ست  التي 
16 نوعا من الفيلة واأقاربها- مل يتبق �سوى 
وحيوان  القرن  وحيد  اأن��واع  من  قليل  عدد 

الك�سالن فيما مل يتبق �سيء يف الأمريكتني.
ان  قبل  انه  اىل  الباحثني  تقديرات  واأ�سارت 
يوؤدي �سيد احليتان على امل�ستوى التجاري 
اىل تراجع اأعدادها عامليا بن�سبة و�سلت اىل 
نقلت  الأخرية  القرون  خالل  املئة  يف   90
نحو  الأخ��رى  البحرية  والثدييات  احليتان 
340 األف طن �سنويا من املواد الفو�سفورية 
حيث  مرت   100 نحو  اىل  ت�سل  اعماق  من 
عن  املئة  يف   23 اىل  ذلك  وتراجع  تتغذى 
البحث  يف  روم��ان  وقالت  ال�سابق،  م�ستواه 
الأكادميية  دورية  يف  نتائجه  ن�رست  الذي 
احليتان  تغو�ض  ما  "غالبا  للعلوم  القومية 
الظهر  حم���دودب  احل��وت  -مثل  ال�سخمة 
اأعماق  اىل  العنرب-  وحوت  الأزرق  واحلوت 
ال�سطح  على  تطفو  ث��م  للتغذية  املحيط 
الكائنات  هذه  كانت  كما  واله�سم.  للتنف�ض 
تتغوط اآنئذ ما يطلق مواد مغذية مهمة مثل 
النيرتوجني والفو�سفور وهي مغذيات ميكن 
ان ت�ساعف من منو الطحالب والالفقاريات 

وحتى الأ�سماك".
اكت�ساف �ستة انواع جديدة من ال�سفادع

من  ان����واع  �ستة  وج���ود  ع��ل��م��اء  اكت�سف   
ال�سفادع مل تكن معروفة من قبل، يف خطوة 
البحث  جمال  يف  اآفاقا  تفتح  ان  �ساأنها  من 
بح�سب  الب�رس،  ت�سيب  التي  الم��را���ض  يف 
م��ا ج��اء يف درا���س��ة علمية ج��دي��دة. وه��ذه 
الكائنات هي "الربمائيات الكرث درا�سة من 
جملة  يف  جاء  ما  على  العامل"،  يف  العلماء 
ال�سفادع  فهذه  المريكية،  وان"  "بلو�ض 
ي�سبه  تطورا  تاريخها  يف  عرفت  الفريقية 
هذه  ت�ستخدم  ما  وغالبا  الن�سان،  تطور 
ذلك  يف  مبا  الطبية،  البحاث  يف  ال�سفادع 
ال�رسطان،  واب��ح��اث ح��ول  وراث��ي��ة  اب��ح��اث 
وتتميز هذه ال�سفادع التي تعي�ض يف مناطق 
وافريقيا  افريقيا  غربي  يف  امل�ستنقعات 
ا�سنان.  ول  لها  ل�سان  ل  بانها  الو�سطى، 

بح�سب فران�ض بر�ض.
 لكن لديها اع�ساء �سوتية تتيح لها اطالق 
ا�سوات وهي حتت املاء، ومل يعرث على هذه 
ال�سفادع بف�سل ابحاث ميدانية، بل بتحليل 
�سفادع موجودة ا�سال يف جمموعات 168 
بحثية  تقنيات  على  "بالعتماد  متحفا 
ت�ستخدم احلم�ض الريبي النووي وت�سجيالت 
ال�سوت وت�سوير الع�ساء الداخلية، وحتليل 
ال�سبغيات وغري ذلك"، بح�سب الدرا�سة، ومن 
�ساأن درا�سة هذه النواع اجلديدة ان ي�ساعد 
العلماء يف التعمق يف فهم الليات الوراثية.

ن�سف املواقع الطبيعية املدرجة على قائمة 
يون�سكو مهددة

العاملي  ال�����س��ن��دوق  ن�����رسه  تقرير  اظ��ه��ر   
للطبيعة ان ن�سف املواقع الطبيعية املدرجة 
ب�سبب  مهددة  العاملي  ال��رتاث  قائمة  على 
مدغ�سقر  غابات  فمن  ال�سناعية،  الن�سطة 
واحلديقة  تنزانيا  يف  الطبيعية  واملحمية 
الوطنية يف موريتانيا، اىل احلاجز املرجاين 
يف  الوطني  املتنزه  اىل  و�سول  بيليز  يف 
خطرا  ال�سناعية  الن�سطة  تطرح  ا�سبانيا، 
املئة  املواقع  ا�سل  من  موقعا   114 على 
قائمة  على  املدرجة  والع�رسين  والثمانية 

منظمة يون�سكو للرتاث العاملي.
قائمة  على  املواقع  هذه  ادراج  ان  ويبدو   
حتظى  انها  بال�رسورة  يعني  ل  يون�سكو 
املن�سور  التقرير  بح�سب  منوذجية،  بحماية 
حماية  خ��الل  من  الب�رس  "حماية  بعنوان 
بني  "من  التقرير  يف  وج���اء  الطبيعة"، 
غالبا  بها  تقوم  التي  ال�����س��ارة  الن�سطة 
نذكر  ان  ميكن  اجلن�سيات،  متعددة  �رسكات 
وا�ستخراجهما،  وال��غ��از  النفط  عن  البحث 
للقوانني،  خمالف  ب�سكل  الغابات  وا�ستغالل 
وان�ساء البنى التحتية الكبرية، والفراط يف 

ال�سيد وا�ستغالل املوارد الطبيعية".
يدعو  وه��و  ق��ارة،  اي  التقرير  ي�ستثني  ول 
للحفاظ  التحرك  اىل  وال�رسكات  احلكومات 
الفريدة للم�ستقبل، وتدرج  على هذه املواقع 
قائمتها  على  املواقع  هذه  يون�سكو  منظمة 
ال�سلطة  متلك  ل  لكنها  اليها،  النتباه  جلذب 

للزام احلكومات على حمايتها.
ان  هو  املنظمة  تفعله  ان  ميكن  ما  واق�سى 
القائمة، ومل يح�سل هذا  املوقع من  ت�سحب 
املها  حممية  مع  واح��دة  م��رة  �سوى  الم��ر 
التنقيب عن  التي ا�سابها  العربي يف عمان 
النفط وال�سيد با�رسار كبرية، ويحذر التقرير 
"القيمة  على  فقط  ياأتي  ل  ال�رسر  ان  من 
بل  فح�سب،  املواقع  لهذه  الفريدة"  العاملية 
القت�سادية  الفوائد  على  اي�سا  ياأتي  انه 
علما  عنها،  الناجمة  والبيئية  والجتماعية 
مليون  ع�رس  لحد  عي�ض  م�سدر  ت�سكل  انها 

�سخ�ض.
119 من هذه  ويعي�ض مليون �سخ�ض داخل 
جوارها  يف  املقيمني  عدد  ويبلغ  املواقع، 
للقلق  املثرية  المثلة  ومن  ماليني،  ع�رسة 
جزيرة  يف  امل��ط��رية  ال�ستوائية  الغابات 
وطنية  حمميات  ثالث  تقع  حيث  �سومطرة، 
لتزويد  املياه  جتمع  كبرية  احوا�سا  ت�سم 
الغابات  هذه  لكن  بها،  ال�سخا�ض  ماليني 
الن�سطة  ب�سبب  مهددة  باتت  واحوا�سها 

ال�سناعية والتنقيب عن النفط والغاز.

بغداد – مروة االسدي
الجزء االخير

مقترحات التخاذ حزمة من اإلجراءات لتنويع االقتصاد العراقي

 ت�س��ارع ال��دول اىل الهتمام بعملي��ات ال�ستثمار 
لغر���ض احل�سول على امتي��ازات ومناخات تخدم 
اقت�ساداته��ا، ومتى ما ا�سبح ال�ستثمار غري قادر 
على جلب تلك المتيازات ا�سبح هدرا، كامل�ساريع 
غ��ري النتاجية واملتوقفة عن العم��ل او امل�ساريع 
العمراني��ة الت��ي بداأت تتعر�ض للتل��ف، المر الذي 
يتطل��ب وقفة، ثم العمل و البدء با�ستثمارات جتلب 
م��وارد للبل��د وبوق��ت معل��وم، ترافق ذل��ك الدعوة 
للعم��ل بجدية ملعاجلة الم��ر يف ظل الحتياجات 

القت�سادية.
 درا�س��ة اقت�سادي��ة مقت�سبة لع�س��و منتدى بغداد 
القت�س��ادي اخلبري عامر اجلواه��ري ا�ساف فيها 
ان��ه ولك��ون ال�ستثمار ج��زءاً مهمًا م��ن القت�ساد 
الوطني فمن ال�رسوري ان يقف يف مقدمة املهام 
للتخل���ض من متوالية الرتاج��ع احلاد والتوقف ثم 

مع��اودة ال�سع��ود بع��د تهيئ��ة املناخ��ات لجناز 
بال��دول  ا�س��وة  م�سرتك��ة  ا�ستثماري��ة   م�ساري��ع 

الخرى.
ال�ستثمارات امل�سرتكة

 وح��ث على �رسورة جل��ب ال�ستثمارات امل�سرتكة 
مع القطاع اخلا�ض، �سواء كانت حملية اأو اأجنبية، 
م��ن خالل ت�سهي��ل واتاح��ة الفر���ض ال�ستثمارية 
بغي��ة حتقي��ق م��وارد ومناف��ع اقت�سادي��ة، لفت��ًا 
اإىل ان ا�سرتاتيجي��ة الطاق��ة، الت��ي اق��رت �سم��ن 
ان�س��اء  واملت�سمن��ة  �سابق��ة  ا�سرتاتيجي��ات 
م���رسوع كب��ري للحدي��د وال�سل��ب وم���رسوع كبري 
لال�سم��دة  كب��ري  وم���رسوع  للبرتوكيمياوي��ات 
الكيمياوي��ة، متوف��رة امل��واد الولية وم��ن انتاج 
حمل��ي م��ن الغ��از والوق��ود، م�سددا عل��ى �رسورة 
العم��ل عل��ى الب��دء يف حتري��ك عجل��ة القت�س��اد 
وحتقي��ق الفادة م��ن عمليات ال�ستثم��ار يف هذا 

امل�سمار.

هيئة ال�ستثمار
 ي�س��ار اىل ان رئي���ض جلن��ة القت�س��اد وال�ستثمار 
الب�رملاني��ة النائ��ب اأحم��د الكن��اين ب��ني يف وق��ت 
�ساب��ق “ان هيئة ا�ستثمار بغ��داد تعاين من م�سكلة 
واجله��ات  واملديري��ات  ال��وزارات  تع��اون  ع��دم 
املالكة لالأرا�سي معها، فاإعداد خريطة ا�ستثمارية 
يتطل��ب موافقة هذه اجلهات عل��ى عر�ض اأرا�سيها 
التع��اون  عل��ى  حثه��ا  يج��ب  وهن��ا  لال�ستثم��ار، 
والتن�سي��ق لتحقيق هذا اله��دف املهم ل �سيما البلد 
يعاين من ظرف اقت�سادي �سعب وبحاجة لت�سخري 
كام��ل الطاق��ات لتعظيم م��وارد الدول��ة والطريقة 
الأف�سل هي با�ستثمار هذه الأرا�سي غري امل�ستغلة 
يف م�ساريع حتقق خدمة للمواطن ويكون اجنازها 

عرب ا�ستقطاب اأموال من اخلارج”.
املوازنة التخطيطية

 وب�س��اأن التحدي��ات الت��ي تواج��ه موازن��ة الع��ام 
2017 وم��ا يكتنفها جراء انخفا�ض ا�سعار النفط 

العاملي��ة خ�سو�س��ا انها تعتم��د بالدرجة ال�سا�ض 
عل��ى �سلع��ة النفط، او�س��ح اجلواه��ري ان املوازنة 
التخطيطي��ة يف العراق جزء من امل�سري امل�ستقبلي 
للبل��د حي��ث ت�س��كل كل موازن��ة حلق��ة مت�سل�سل��ة 
للموازن��ات ال�سابق��ة والالحق��ة، م�س��ريا اىل انه��ا 
م�سكل��ة كربى ان نفك��ر يف كل موازنة كيف نخرج 
م��ن ازم��ة �سنة واحدة فق��ط، مبينا ان ه��ذه احلالة 
تاأت��ي نتيجة لتكري�ض القت�ساد الريعي المر الذي 
يث��ري القلق عل��ى م�ستقبل اجليل احل��ايل والجيال 
املقبل��ة ويول��د اعب��اًء ا�سافي��ة  يتحم��ل نتائجها 
املخططون واملنفذون يف احلكومات املقبلة ابتداًء 

من العام 2017 نتيجة لتتابع الديون.
 اجلواه��ري دع��ا اىل اتخ��اذ حزم��ة �رسيع��ة م��ن 
القت�س��اد وتوف��ري مداخي��ل  لتنوي��ع  الج��راءات 
جديدة ف�سال عن �رسورة البدء بعمليات ال�ستثمار 
جللب اي��راد م�ستقبلي بدل من �رسف الموال التي 

ل تكفي لإنفاقها على تلبية جميع املتطلبات.

بغداد – عامر الجواهري

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

565.14
3.52
0.62%

813,802,196
1,448,191,738

463
25
8
7
10

0.26
788,941,585.00

0.90
163,644,758.00

0.32
155,860,000.00

0.77
88,900,000.00

0.23
59,500,000.00

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

0.26
205,124,816.00

0.90
147,280,288.00

6.05
127,275,272.00

0.77
68,453,000.00

0.32
50,175,512.00

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)AISP( بذور

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط
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