
بلوغه  اجلميع  يرغب  �ساميا  هدفا  التنمية  متثل   
متطلبات  اغلب  توفري  عرب  املجمع  اىل  الرفاه  لتحقيق 
عند  الوقوف  اىل  يقودنا  التنمية  عن  واحلديث  احلياة. 
ال  مقوماتها  توفر  وب��دون  حتقيقها  متطلبات  اأه��م 
اأول مراحلها بل يعد ذلك  ميكن ال�رشوع وااليذان ببدء 

م�ستحيال. 
امل�ستدامة تكمن يف  التنمية  اهم متطلبات حتقيق  ان   
االفادة من املوارد الب�رشية التي يتم اعدادها بال�سكل 
ترافق  التي  النهو�ض  مراحل  وجميع  ليتالءم  املثايل  

تنمية جميع القطاعات االقت�سادية. 
على  تركز  تنموية  ا�سرتاتيجية  بلورة  من  البد  وهنا 
واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب  تكامل 
النهائية  الغايات  حيث  من  التنموي  بالتوجه  وتلتزم 
لهذه  اال�سا�سي  ال��رك��ن  وي��ك��ون  الو�سيطة  وااله���داف 
املتخ�س�سة،  الب�رشية  ال��ك��ف��اءات  اع���داد  اجل��وان��ب 
حتقق  وقطاعية  �ساملة  اقت�سادية  �سيا�سات  واعتماد 

الئقة  عمل  فر�ض  توفري  وتوؤمن  االقت�سادية  التنمية 
وجمزية والبد ان يكون اعتماد هذه ال�سيا�سات من اهم 

التوجهات امل�ستقبلية لعملية التنمية.
القطاعات  يف  العاملة  الب�رشية  الكفاءت  تطوير  ميثل   
تدريبية  دورات  يف  ا�رشاكهم  خالل  من  االقت�سادية، 
با�رشاف خرباء دوليني، اهم االجراءات لتحقيق النجاح 
يف جتاوز مرحلة تهيئة املوارد الب�رشية التي تتطلبها 

العملية التنموية.
القطاعات  جميع  من  الب�رشية  املوارد  متكني  ان  كما   
االنتاجية واخلدمية يعد اهم منعطفات تطوير االقت�ساد 
الوطني، كما البد من اأن تت�سف املوارد الب�رشية املعدة 
املتطورة  التكنولوجيا  من  للتمكن  العالية  باملهنية 

التي تعتمد يف اأف�سل الكتل االقت�سادية الدولية.
اكرب  ج��ذب  على  م�سجعة  بيئة  خلق  يتطلب  ال��واق��ع   
امليول  بح�سب  واأع��داده��ا  العاملة  االي���دي  م��ن  ع��دد 
ان�سجاما  اأكرث  ليكون  ال�ساب  ميتلكها  التي  واملهارة 
الذي ي�سغله خالل املرحلة  مع اخت�سا�سه امل�ستقبلي، 
العراق  العمل يف  ان حجم  ال�سيما  املن�سودة،  التنموية 

متوفر  ما  تفوق  قد  كبرية  خربات  ويتطلب  كبري 
يف البلد.

 وهنا البد من ان يكون القطاع اخلا�ض على 
اع���داد قدر كبري من امل�سوؤولية ويعمل على 

تنه�ض  التي  واملراكز  الربامج 
جميع  يف  الب�رشية  ب��امل��وارد 

منطلقني  ال���ع���راق،  م��ن��اط��ق 
الد�ستورية  امل�سوؤولية  م��ن 
اخلا�ض  القطاع  على  امللقاة 

االقت�سادي،  امللف  ادارة  يف 
ملجمل  امل��ح��رك  �سيكون  حيث 

يف  تعتمد  التي  التنفيذية  العمليات 
مفا�سلها على مدى اخلربات الب�رشية 

ال��ه��دف  لتحقيق  امل��ت��وف��رة 
ين�سده  ال��ذي  التنموي 

مثل  غ��ن��ي  ب��ل��د 
العراق.
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الطاقة العالمية بين التحول الكبير والسيناريوهات المحتملة
ب�ساأن  تقرير  يف  العاملي،  الطاقة  جمل�ض  توقع   
ال�سيناريوهات املتوقعة ال�ستهالك الطاقة العاملي، 
�سيبلغ  الذي  الواحد  للفرد  الطاقة  على  الطلب  تزايد 
اىل  ال�سبب  عازيا   ،2030 ع��ام  له  م�ستوى  اعلى 
التكنولوجيا احلديثة واتباع �سيا�سات حكومية اكرث 
وموؤ�س�سات  الطاقة  �رشكات  ان  اىل  م�سريا  �رشامة، 
الطاقة  العام �ست�سكل عاملا جديدا ل�سناعة  القطاع 

اطلق عليه التحول الكبري.
الطاقة  موؤمتر  قبيل  اطلق  ال��ذي  التقرير،  وتوقع   
من  للفرتة  تركيا  ا�سطنبول،  يف  عقد  الذي  العاملي 
13 من ت�رشين االول احلايل، باأن معدل طلب   - 9
والتدفئة  النقل  وقود  فيها  الواحد مبا  للفرد  الطاقة 

والكهرباء �سيبداأ بالرتاجع بعد العام 2030. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض   ، ديفيز"  ج��ي��د   " ي��ق��ول   

لل�سيناريوهات املتوقعة يف جمل�ض الطاقة العاملي 
النفط  الطلب على  ، تاريخيا كان احلديث عن ذروة 
خرباء  اخذ  الهدامة  االجتاهات  ظل  ويفيِ  اليوم  لكن 
تزايد  على  املرتتبة  االآث��ار  االعتبار  بنظر  الطاقة 

الطلب.
الطلب على  انخفا�ض معدل  يبداأ  لكن حني   وتابع  
الطلب  �سيت�ساعف  ب�سكل عام،  الواحد  للفرد  الطاقة 
الذي  االم��ر   ،2060 العام  بحلول  الكهرباء  على 
يتطلب ا�ستثمارات اكرب يف البنى التحتية يف النظم 
كفاءة  تعزيز  يف  ت�سهم  ان  �ساأنها  من  التي  الذكية 
ا�ستخدام الطاقة، اذ يتوقع ا�ستمرار النمو الهائل يف 
ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية والرياح وتراجع يف معدل 

الطلب على الفحم والنفط يف مزيج الطاقة.
الطاقة  على  باالعتماد  الطاقة  انتاج  معدل  بلغ   
ال�سم�سية والرياح ما ن�سبته ٤ باملئة  فقط يف العام 
2014 ويتوقع ان تزداد هذه الن�سبة لت�سل اىل 39 

2060 يرافقه منو يف الطلب على  العام  باملئة  يف 
الوقود  يبقى  لكن  والنووية.  الكهرومائية  الطاقة 
م�سجال  للطاقة  واح��د  رقم  امل�سدر  هو  االحفوري 
انخفا�سا بلغت ن�سبته باملئة فقط منذ العام 1970 
حني كانت ن�سبة انتاج الطاقة منه ت�سكل 86 باملئة 

  ثم و�سلت اىل 81 باملئة عام 2014.
لتقييم خمتلف  �سيناريوهات  ثالثة  املجل�ض   و�سع 
ا�ستخدامات الطاقة وقد اأظهرت النتائج باأن الوقود 
االحفوري ميكن ان يزود ما ن�سبته 50 - 70 باملئة 
ال�سيناريو  ام��ا   .2060 العام  بحلول  الطاقة   من 
الثاين  يرى ان انتاج النفط �سيبلغ ذروته يف العام 
103 ماليني   - 94 2030 مبعدل يرتاوح ما بني 
برميل لليوم الواحد، فيما ذهب ال�سيناريو الثالث اىل 
مليون   104 اىل  لي�سل  النفط  انتاج  معدل  ارتفاع 
ولع�رش   2040 العام  من  بدءاً  الواحد  لليوم  برميل 

�سنوات تالية.

ا�ستخدام  من  التحول  ان  اىل  الطاقة  جمل�ض  ي�سري   
الرخي�سة  التكنولوجيا  اىل  ال��وق��ود  ���س��ي��ارات 
واحدة  على  التغلب  �سيثبت  الكهربائية  كال�سيارات 
ازالة  اىل  الرامية  امام اجلهود  العقبات   ا�سعب  من 
�سكل  اذ   ، عامليا  امل�ستخدمة  الطاقة  من  الكاربون 
النفط ما ن�سبته ٩٢ باملئة من وقود املركبات عام 
اىل  لت�سل  الن�سبة  هذه  انخفا�ض  ويتوقع   2014
ال�سيارات  ا�ستخدام  انت�سار  مع  باملئة     60  -  78

الكهربائية. 
معدالت  على  املحافظة  ان  م��ن  املجل�ض  ح���ّذر   
جهودا  يتطلب  درجة(   2( دون  احلراري  االحتبا�ض 
ا�ستثنائية ودائمة اكرث بكثري من االلتزامات املتعهد 

بها فعال ويفيِ ظل اأ�سعار كاربون مرتفعة جدا.  
وتوقع املجل�ض اختالف كميات انبعاثات غاز ثاين 
اأوك�سيد الكاربون ب�سكل كبري تبعا للجهود املبذولة 
للت�سدي لها من خالل تقلي�سها اىل ن�سبة ت�سل اىل 

61 باملئة يف العام 2060 بزيادة طفيفة ت�سل اىل 
5 باملئة  . 

التحول  ب�ساأن  التقرير  مو�سوعة  فان  عام  وب�سكل   
الكبري �سورت انخفا�ض النمو ال�سكاين والتكنولوجيا 
احلديثة اجلذرية على انها من اكرب التحديات البيئية 

وحتول يف القوة االقت�سادية واجليو�سيا�سية.
الطاقة  م�سادر  اأه���م  م��ن  العربية  ال���دول  تعترب 
االحفورية يف العامل، فهي متلك اأكرث من %55 من 
 27% من  واأكرث  النفط،  من  املوؤكدة  االحتياطيات 
من االحتياطيات املوؤكدة للغاز الطبيعي ويف نف�ض 
الوقت تنتج حوايل %30 من االإنتاج العاملي للنفط، 
واأكرث من %16 من االإنتاج العاملي للغاز الطبيعي 

، بح�سب تقرير بريت�ض برتوليوم االإح�سائي . 
املا�سي  العام  خالل  العربية  ال��دول  اأنتجت  ولقد   
مكافئ  نفط  برميل  مليون   38 م��ن  اأك��رث  ح��وايل 
برميل  مليون   13.7 ح��وايل  وا�ستهلكت  باليوم، 

نفط مكافئ باليوم، بح�سب تقرير اوابك االإح�سائي 
االأخري وبذلك يكون للدول العربية فائ�ض كبري من 

الطاقة.
على  ع��ام  وب�سكل  العربية  ال���دول  معظم  تعتمد   
والغاز  النفط  وهما   ، للطاقة  مهمني  م�سدرين 
مب�رش  اإال  مهمة  اأخرى  م�سادر  توجد  وال  الطبيعي 
ويف  العايل،  ال�سد  من  الكهرومائية  الطاقة  حيث 

املغرب، حيث االعتماد الكبري على الفحم احلجري. 
ال��دول  مقدمة  يف  عقود  ومنذ  ال�سعودية  وت��اأت��ي   
العربية يف اإنتاج الطاقة، اإذ اأنتجت ما معدله 12.7 
قطر  وت��اأت��ى  باليوم،  مكافئ  نفط  برميل  مليون 
برميل  مليون   5.4 حوايل  باإنتاج  الثانية  باملرتبة 
الطبيعي.  الغاز  من  معظمها  باليوم،  مكافئ  نفط 
وبذلك تبدو مكانة ال�سعودية وا�سحة باإنتاج الطاقة 
م�ستوى  على  بل  فح�سب  العربية  ال��دول  بني  لي�ض 

العامل. 

فيينا - متابعة

الكسارة االقتصادية وجوزة البالذر
ت�سدرته  مهم  اقت�سادي  بحث  ا�ستوقفني   
الوطني  املكتب  جملة  اع���داد  م��ن  واح���دة 
املتحدة  الواليات  يف  االقت�سادية  للبحوث 
االمريكية يف العام 2002 والذي جاء حتت 
االقت�سادي  اال�سالح  يتخذ  عندما  عنوان: 
داين  يومها  ت�سدى  حني  خاطئة،  م�سارات 
يف  احلكومية  ال�سيا�سات  ا�ستاذ  رودرك 
انتاج  ق�سية  اىل  وزميليه  هارفرد  جامعة 
جمهورية  يف  )الكازو(  البالذر  جوزة  ثمار 
ال��روؤي��ة  وف��ق  على  وت�سنيعها  موزمبيق 
املنهجية للمدر�سة النيوكال�سيكية يف حترير 
نقي�ستها  تاأتي  والتي  اخلام  املواد  جتارة 
للقيمة  امُلعظمة  ال�سناعية  احلماية  مدر�سة 

قبل  الزراعي  املنتج  ت�سنيع  يف  امل�سافة 
ال�رشوع بت�سديره.

اال ان خمزونات ذاكرتي �سجلت زوايا حادة 
موزمبيق  جلمهورية  زي��ارت��ي  اح��داث  من 
والتي   1975 ال��ع��ام  يف  ا�ستقاللها  بعد 
التحرير  جبهة  انت�سار  من  ذكريات  حفرت 
بقايا  على  فروليمو(  )جبهة  املوزمبيقية 
اال�ستعمار الربتغايل الذي دام اربعة قرون. 
مار�سيل  ال�سيد  م�سيفي  ا�ستقبلني  فعندما 
من وزارة املالية املوزمبيقية يف العا�سمة 
موبوتو يف يوم ربيعي، امطرت فيه ال�سماء 
الفندق  مدخل  عند  اال�سفلت  ليلمع  بغزارة 
وكيف  االق���دام  وق��ع  تتابع  احت�س�ض  وان��ا 
حيث  الغروب  وقت  يف  ال�سماء  وجه  انقلب 
باملتاعب  ينذر  بداأ  الليل  ان  ُم�سيفي  علَّق 

كميات  ال��ب��الذر  �سجرة  �ست�ستقبل  ولكن 
املياه املت�ساقطة بارتياح وهو �سيء ُيفرح 
اأردف  ثم  وم�سيفي  انا  فتب�سمنا  مزارعينا. 
)املنا�سل  فروليمو  جبهة  زعيم  ان  قائاًل: 
�سومورو  اجلمهورية  رئي�ض  ال��ي�����س��اري( 
مي�سيل قد اأهدى اع�ساء الوفد الفني العراقي 
الزائر عّينة من انتاج موزمبيق الوطني من 
اعداد منتجاتها  التي مت  ال�سجرة  ثمار هذه 
ينوه  وه��و  الت�سدير  الأغ��را���ض  وتعبئتها 
ت�سنيع  �سيا�سة  تبني  على  ب��الده  بعزم 
البالذر  �سجرة  ثمار  من  الوطني  املنتج 
لكونها واحدة من اهم املحا�سيل الزراعية 
االفريقي.  اجلنوب  تقبع يف  التي  البالد  يف 
التفت م�سيفي نحو النافذة الزجاجية وهو 
العا�سفة املطرية  ينظر اىل اخلارج متابعًا 

تتالطم  وه��ي 
الليل  ق��ل��ب  يف 
وت�������زداد ع��ن��ف��ًا 
حديثه  ل��ي��وا���س��ل 
ا����س���رتد  ان  ب���ع���د 
الذهن  و�سفاء  الثقة 
البالد  ب���داأت  م��ردف��ا: 
ت���واج���ه ح��رك��ة مت��رد 
النظام  ميينية م�سدرها 
يف  االب��ي�����ض  العن�رشي 
ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا )ح��ي��ث 
ح��رب��ًا  ذاك  وق���ت  اُ���س��ع��ل��ت 
اهليًة بداأت منذ العام 1975 
 1992 العام  يف  اال  تنته  ومل 
ان��ه��ك��ت اق��ت�����س��اد ت��ل��ك ال��ب��الد 
مب�سكالت  ت��ت��خ��ب��ط  وت��رك��ت��ه��ا 
مار�سيل:  �ساألت  والبطالة.  الفقر 
املتمردين  مقاتلة  لكم  ميكن  كيف 
قواعدهم  من  املنطلقني  اليمينيني 
�سالح  من  وه��ل  افريقيا  جنوب  يف 
ك���اٍف ل��دي��ك��م؟ ف��اأج��اب��ن��ي وع��الم��ات 
احلزن اخذت تزدحم على اخاديد جبينه 
البحري  ال�سيد  رهنا  لقد  قائاًل:  اال�سمر 
بال�رشطانات  الغني  موزمبيق  خليج  يف 
�سيد  �رشكة  اىل  الثمن  الغالية  البحرية 
االحت��اد  بلدان  �رشكات  من  لواحدة  تعود 
ذلك  مقاي�سة  لقاء  )ال�سابق(  ال�سوفياتي 
نقاتل  لكي  الكال�سنكوف  ببنادق  الرهن 

اعداء الثورة املوزمبيقية.
موبوتو  ع��ن  واقفلتها  ذاك��رت��ي  غ���ادرت 

القرن  �سبعينيات  يف  موزمبيق  عا�سمة 
داين  اال���س��ت��اذ  بحث  اىل  الأع���ود  املا�سي 
رودرك من جامعة هارفرد اآنفًا والذي اثار 
يف جوهر بحثه ق�سية رخ�ض ثمن حم�سول 
موزمبيق  خ��ارج  امل�سدر  اخل��ام  ال��ب��الذر 
مبينًا  عليه(  ال�سنع  عمليات  اج��راء  )قبل 
من  للنهب  عر�سة  يكون  ان  ميكن  كيف 
ُيعد  اإذ  االجنبية.  االحتكارية  ال�رشكات  قبل 
انتاج حم�سول �سجرة البالذر )الكازو( اأحد 
اهم م�سادر الدخل يف البالد ذلك منذ عهود 
 ،1975 العام  ففي  الربتغايل.  اال�ستعمار 
اال�سرتاتيجيات  م��ن  العديد  غ���رار  وع��ل��ى 
حظرت  فقد  النامية،  البلدان  تتبعها  التي 
احلكومة املوزمبيقية ت�سدير جوزة البالذر 
معاجلة  عملية  لتحفيز  ك��اإج��راء  اخل���ام 
ت�سديره  م��ن  ب���داًل  املنتج  ذل��ك  وتعليب 
كمادة خام )منخف�سة الثمن(. فاإزاء موقف 
لبديهيات  املعار�ض  املوزمبيقية  احلكومة 
االقت�ساد  يف  النيوكال�سيكية  امل��در���س��ة 
يف  وتوجهاتها  وا���رشاره��ا  وتطبيقاتها 
اخلام  امل��واد  من  ال�سادرات  جتارة  حترير 
منطلقني  القيود  من  خالية  مطلقة  ب�سورة 
فر�ض  حتى  او  التجارة  على  احلظر  ان  من 
ال�رشائب عليها يوؤدي، على حد قولهم، اىل 
م�ستويات  من  ويعظم  املنتج  ا�سعار  تدهور 
الدعم احلكومي وعلى نحو موؤثر يف عمليات 
وهكذا  للمنتج.  املحلي  واالع��داد  الت�سنيع 
دافعت النظرية النيوكال�سيكية يف االقت�ساد 
امل��واد  يف  وال�سيما  التجارة  حرية  على 
اخلام من دون قيود، مو�سحًة وفق روؤيتها 
املت�سائمة بان منتجي جوزة البالذر خالف 
تن�سحب  وق��د  لالإحباط  �سيتعر�سون  ذل��ك 
اىل  امل��ال(  وراأ���ض  )العمل  االإن��ت��اج  عوامل 
للتمتع  امل��دن  �سوب  ال�سناعية  املجاالت 
�سينق�سم  عندها  وال��الك��ف��اءة،  باحلماية 
�سي�سهد  اذ  واملدينة.  الريف  بني  االقت�ساد 
العمل والدخل يف املدن �سعوداً ون�ساطًا يف 
حني يتعر�ض دخل املزارعني اىل مزيد من 
التدهور واالنكما�ض. هنا َتدخل البنك الدويل 
النيوكال�سيكية  للمدر�سة  املوؤيدة  روؤيته  يف 
اخلام.  املح�سول  بتحرير جتارة  والقا�سية 
عن  والتخلي  خ��ام  كمنتج  بت�سديره  اي 
الت�سنيعية  ال�سل�سلة  �سمن  حمليا  اع��داده 
يف  احلكومية  ال�سيا�سة  اعتمدتها  ال��ت��ي 

موزمبيق.
ال��دويل  البنك  ر�سم   1991 ال��ع��ام  ومنذ   
مزقتها  التي  البالد  تلك  اقت�ساد  م�سارات 
احل����رب االه��ل��ي��ة وه����و ي��ح��م��ل ال���روؤي���ة 
االقت�سادية للمدر�سة النيوكال�سيكية، موؤكداً 
ان  املوزمبيقية  احلكومة  ارادت  ما  اإذا  انه 
البنك  وم�ساعدة  التعاون  يف  مهنية  تكون 
حترير  عليها  فاإن  الدوليني  النقد  و�سندوق 
اخلام  البالذر  جوزة  من  ال�سادرات  جتارة 
املحلية.  وال�سناعة  احلكومة  لرغبة  خالفًا 
على  احلظر  ُرفع  فقد  تقدم،  ما  على  وبناًء 
�سادرات البالذر يف العام 1992 وُخف�ست 
اخلام  ال��ب��الذر  على  املفرو�سة  ال�رشيبة 
بنحو  لت�سبح   60% من  تدريجيًا  امل�سدر 
لهذا  ونتيجة   .1999 ال��ع��ام  يف   14%
منتوج  من  املتاح  العر�ض  اأ�سبح  االج��راء 
�سحيحًا  املحلية  ال�سناعة  الأغرا�ض  البالذر 

ومرتفع الثمن ما ادى اىل ان�سحاب املوارد 
ملعاجلة  املخ�س�سة  واال�ستثمارات  املحلية 
وت�سنيع ذلك املنتج. كما انخف�ست ا�ستفادة 
التي  العالية  الكلفة  ب�سبب  امل��زارع��ني 
)اي  البالذر  جوزة  ت�سنيع  عملية  تتحملها 
اظهرت  فقد  وتغليف(.  وتعبئة  معاجلة  من 
ح�سل  الذي  اال�سايف  الدخل  ان  التقديرات 
���س��ادرات  حترير  ج��راء  امل��زارع��ون  عليه 
ون�سف  خم�سة  يتجاوز  مل  اخل��ام  البالذر 
�سنويًا،  ال��واح��دة  للعائلة  امريكي  دوالر 
يف  وامل�ساربني  الو�سطاء  ابتلع  حني  يف 
لوحدهم.  الت�سدير  عوائد  من   60% املدن 
�سيئا  بات  للمزارعني  ال�سئيل  العائد  وان 
فر�سة  فقدوا  الذين  بالعاملني  يقارن  ال 
والذين  البالذر  منتوج  ت�سنيع  يف  عملهم 
عاطل.  عامل  األ��ف   11 على  ع��دده��م  زاد 
النيوكال�سيكية  النظرية  ا���رشت  ذلك  ومع 
الن�سبية  واملزايا  التجارة  ان حترير  بالقول 
تلك  قيمة  تفوق  البالد  عليها  حت�سل  التي 
نحٍو  على  تخ�سي�سها  جرى  التي  امل��وارد 
ان  اال  املنتج.  ذل��ك  اإع���داد  يف  ك��فء  غ��ري 
اية  تدعمه  مل  اعاله  النيوكال�سيكي  االدعاء 
نتائج من الواقعية االقت�سادية. فموزمبيق 
�سوى  متتلك  ال  الفقرية  البلدان  من  وغريها 
وتعاين  ومقيدة  كفوءة  غري  ناق�سة  ا�سواق 
النقل  قطاع  يف  عجز  من  نف�سه  الوقت  يف 
عن  ف�ساًل  واملعلوماتية،  واالت�����س��االت 
امل�رشيف  االئ��ت��م��ان  اىل  احل��اج��ة  تعاظم 
النواق�ض  تلك  اإذا ما جتاوزت  حتى ميكنها 
انتقال  يف  العالية  املرونة  لها  تتوافر  ان 
حت�سيدهما  ث��م  وم��ن  امل��ال  ورا����ض  العمل 
ما  هذا  احلرة.  للتجارة  كا�ستجابة  مبا�رشة 
بني  البطالة  معدالت  تزايد  ظاهرة  ا�رشته 
نف�سها.  موزمبيق  يف  املدن  عمال  �سفوف 
اخلام  �سادرات  جتارة  اأن  ذلك  من  واال�سواأ 
تناف�سيًة  اقل  ام�ست  قد  البالذر  ج��وزة  من 
منتج  مبعالج  مقارنة  ومنفعًة  عائداً  واقل 
فمثلما  واخرياً،  م�سنعًا.  وت�سديره  البالذر 
ال�سوفياتي  البحري  ال�سيد  ا�سطول  احتكر 
فر�ض ال�سيد يف خليج موزمبيق لقاء بنادق 
االهلية  احل��رب  ان��دالع  بعد  الكال�سنكوف 
املدر�سة  ن�سائح  ف��اإن   ،1975 العام  منُذ 
امل��واد  جت��ارة  حترير  يف  النيوكال�سيكية 
اخلام ولدت حُمتكرين ُجدد ملح�سول البالذر 
اخلام امل�سدر واحل�سول على فر�ض �رشائه 
االثمان  باأبخ�ض  الوطنيني  املزارعني  من 
)ال�سيما بعد ان تخلت احلكومة املوزمبيقية 
عن ا�سرتاتيجيتها يف دعم ال�سناعة النا�سئة 
اأكرب  عوائد  حتقيق  ت�ستهدف  كانت  والتي 
القيمة امل�سافة ملنتج البالذر  جراء تعظيم 
خ��ام.  كمنتج  ت�سديره  م��ن  ب��داًل  امل�سنع 
الفعلية  االقت�ساد  عوامل  ان  يالحظ  ختامًا، 
النظرية. وان  تعقيداً مما تفرت�سه  اأكرث  هي 
البنك  �سوقها  التي  االقت�سادية  النظرية 
قد  ذاك  املوزمبيقي وقت  لالقت�ساد  الدويل 
وا�سنطن  باإجماع  ي�سمى  مبا  مقيدة  جاءت 
)او املنهج التعليمي لل�سيا�سات القائمة على 
ما ي�سمى باقت�ساديات العر�ض( وهي روؤية 
غائمة اخفت الكثري من التدابري واالجراءات 
اقت�سادية  م�سكلة  او  ق�سية  لكل  املفرت�سة 

بعينها.

بغداد - مظهر محمد صالح

الهدف التنموي.. يحقق الرفاهية للمجتمع
بغداد - احمد الصميدعي

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

601.17
7.59
1.28%

2,464,739,657
3,817,553,587

687
40
24
5
11

0.54
2,396,403,741.00

0.43
624,000,000.00

0.29
155,566,792.00

0.59
107,000,000.00

0.82
101,065,464.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

0.54
1,293,033,088.00

9.05
306,402,176.00

0.43
268,320,000.00

0.82
82,848,680.00
14.59

73,142,392.00

)BMFI( موصل

)HBAG( بغتيل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)HPAL( النور
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