
االحتياطيات  ح��ول  راودن���ا  طاملا  ال��ذي  ال�سوؤال  لعل   
منه  جزء  يف  يدور  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  االجنبية، 
الت�سغيل  ب�سيا�سات  االحتياطيات  ه��ذه  عالقة  ح��ول 
حول  اغلبها  متحور  والتي  احلكومات،  لها  جل��اأت  التي 
العام،  القطاع  يف  املنتج  غري  التوظيف  ت�سجيع  امناط 
واملتقاعدين  واملتعاقدين  املوظفني  اعداد  بزيادة  �سواء 
وحوافزهم   مرتباتهم  بزيادة  ام  والع�سكريني  املدنيني 
وتخ�سي�ساتهم. بب�ساطة، هل هناك عالقة بني �سيا�سات 

التوظيف احلكومي وا�ستنزاف االحتياطيات االجنبية؟ 
 االجابة املبدئية عن ذلك هي بااليجاب، اذ ان جزءا من 
االحتياطيات االجنبية التي جرى �سخها يف ال�سوق على 
�سكل عر�ض نقدي دوالري من قبل البنك املركزي، والتي 
ا�ستلمت احلكومة مقابلها دنانري عراقية، لتمويل نفقاتها، 
الت�سغيل  امن��اط  لت�سجيع  منها  مهم  ج��زء  ا�ستخدام  مت 

احلكومي.
 ومبعنى اخر جرى تكري�ض هذه االحتياطيات يف جانب 

مثلت  والتي  البطالة،  م�ستويات  تخفي�ض  اجل  من  منه 
م�سكلة اقت�سادية واجتماعية.

�سكل  على  �سخت  التي  االجنبية  االحتياطيات  هذه  ان   
يف  االكرب  ال��دور  لها  كان  العراقية،  ال�سوق  يف  دوالرات 
اخلارجية،  ام  الداخلية  �سواء  التجارة  حركة  حتريك 
متثل  التي  ال�سلع  ان��واع  مبختلف  ال�سوق  تغذية  ثم  ومن 
مبجموعها جل العر�ض االجمايل ال�سلعي واخلدمي، والذي 
كان ميت�ض مبا يقابله قوة عمل يف القطاع اخلا�ض الذي 
قطاعات  ب�سمنها  واخلدمات  ال�سلع  هذه  عمل يف جتارة 

م�ساندة اخرى كالنقل واملوا�سالت.
 الت�سابه بني الت�سغيلني )احلكومي واخلا�ض( املدفوعني 
اىل  نقلنا  ي�ستطيعا  مل  انهما  االحتياطيات  با�ستنزاف 
الناجت  زيادة  يف  وم�ساهمات  حقيقية  اقت�سادية  تنمية 
الت�سغيلني  ه��ذي��ن  ب��ني  وال��ف��رق  الرئي�سة،  بقطاعاته 
االكرث  كان  احلكومي  القطاع  ان  واخلا�ض(  )احلكومي، 
مزاحمة  مقابل  انتاجية،  ال  واالكرث  وا�سرتخاء،  تكا�سال 
وجتارية  خدمية  مبجاالت  ان�سغل  الذي  اخلا�ض  للقطاع 

طفيلية.
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السيادة االقتصادية الوطنية ومفهوم األمن الغذائي 

 على وفق املتغريات االقت�سادية التي ي�سهدها 
عاملنا، ما عادت م�سدات حدود الدولة القومية 
كما هي من قبل، عائقا اأمام التدفقات ال�سلعية 
وحركة االأيدي العاملة وانتقال راأ�ض املال، اذ 
ال�رشكات  تقودها  التي  العوملة  موؤ�س�سات  ان 
التي حتكم العامل ا�ستطاعت اأن تغري من مفاهيم 
ادارة الدولة القومية وجتعل من احلكومات التي 
انزلقت بتعامالتها مع هذه املوؤ�س�سات، حم�ض 
وامل�ساعدات  الديون  من  املزيد  حتتاج  جهات 
وت�سلم اأوراق اعتمادها بو�سفها كيانات تابعة 
ملا تريده هذه ال�رشكات يف االأمم املتحدة ويف 
الدول  هذه  وتظل  واالقليمية  الدولية  املحافل 
ل�رشكات  التواجد  من  للمزيد  اأ�سرية  التابعة 

العوملة يف بلدانها بدعوى اال�ستثمار والتنمية 
املال  راأ���ض  ل�سالح  معدالتها  تت�ساعد  التي 
االأجنبي وتوابعه املحلية على ح�ساب الطبقات 
الفقرية التي ال جتني من ارتفاع معدالت النمو 
�سميث  اآدم  اأن�سار  بف�سل  الفقر،  من  مزيدا  اال 
ال�سلعية  التدفقات  لتحرير  يدعون  الذين  اجلدد 
�سعار  حتت  العاملة  االأي��دي  وحركة  واملالية 

دعه يعمل الدعه مير.
اأ�سكال  من  �سكل  اأول  الديون  ت�سكل  ومثلما   
�سلب  بهدف  ال��دول  لهذ  االقت�سادي  االحتواء 
اراداتها، يكون تعويق مفهوم االأمن الغذائي هو 

ال�سكل االآخر لدميومة التبعية . 
الن�سبي  الغذائي  االأمن  يكون  االطار  هذا   ويف 
النامية  ال��دول  اأغلب  يف  حتقيقه  ميكن  ال��ذي 
بعيد املنال حتى تكر�ض حالة التبعية املطلقة 
وال�سندوق  بالبنك  ممثال  العوملة،  لثالوث 

الدوليني ومنظمة التجارة العاملية ولل�رشكات 
التي تقف وراءه .

و�سع  اأن  منذ  بالدنا  يف  له  اأ�س�ض  االأمر  وهذا 
م�ست�سارو احلاكم املدين برمير - ويف مقدمتهم 
ل�رشكة  ال�سابق  امل��دي��ر  اآرم�ستونز  دان��ي��ي��ل 
عامليا-  البذور  �سوق  حتتكر  التي  مون�سانتو 
االخ��رتاع،  »ب���راءات  ب�ساأن    81 رق��م  قانون 
املف�سح  غري  املعلومات  ال�سناعي،  الت�سميم 
النباتية«  واالأ�سناف  املتكاملة  والدوائر  عنها 
والذي مل يعدل واأ�سبحت له قوة ملزمة اذ مينع 
اأ�سناف  من  املخزنة  البذور  ا�ستخدام  اإع��ادة 
عرف  بلد  يف  ال��ق��ان��ون  اليها  اأ���س��ري  ج��دي��دة 
خمزوناتهم  وحفظ  ا�ستخدام  فيه  املزارعون 
اآالف  خم�سة  نحو  منذ  التقليدية  البذور  من 
�سنة، اال ان ايجاد �سوق بذور يف العراق تت�سف 
معدلة  ب��ذورا  بو�سفها  االنتاجية  بغزارتها 

�سيدفع  االأجنبية  ال�رشكات  بها  تتحكم  جينيا 
هوؤالء املزارعني ل�رشائها ومن ثم تكرار ال�رشاء 
�سنويا حتى اندثار البذور التقليدية التي عرفها 

املزارع العراقي .
التي  البذور  فان  هذا  برمير  قانون  وبح�سب   
مبتكرة  مبوا�سفات  تتمتع  اأن  يجب  يجيزها 
 UPOV معايري  مع  تتوافق  وان  ومتميزة 
حلماية  ال��دويل  االحت��اد  ت�سمية  خمت�رش  وهو 

االأ�سناف اجلديدة من النبات، 
ما يجعل البذور املحمية يف هذا القانون ح�رشا 
يف  احل�رشي  احلق  مينحها  اذ  ال�رشكات،  على 
وا�سترياد  وت�سدير  وبيع  واإنتاج  واإعادة  اإنتاج 

وتخزين االأ�سناف املحمية. 
احلقل  منتجات  اإىل  احل��ق��وق  ه���ذه  ومت��ت��د   
واأجزائها  النباتات  كل  يعني  ما  املح�سودة، 
هذه  ا�ستخدام  من  عليها  احل�سول  ميكن  التي 

اال�سناف املحمية يف هذا القانون. 
�سمان  بدعوى  هذا  قانونه  برمير  ا�سدر  لقد   
ال��ع��راق  يف  ج��ي��دة  نوعية  ذات  ب���ذور  ت��وري��د 
التجارة  منظمة  اىل  العراق  ان�سمام  وت�سهيل 
تقف  الذي  القانون  م�سمون  ان  بيد  العاملية، 
البذور  التي تتحكم يف جتارة  ال�رشكات  وراءه 
�رشكة  مقدمتها  ويف  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
مون�سانتو، هو ت�سهيل اخرتاق ال�سوق الزراعية 
لل�سيطرة على  ال�رشكات  العراقية من قبل هذه 
اأمنه  وارتهان  البلد  لهذا  الزراعي  امل�ستقبل 
يعزز  وما  العوملة،  �رشكات  ل�سالح  الغذائي 
قبل  من  املناف�سة  على  الق�ساء  �رشط  هو  ذلك 
ما  القانون،  األزمها  التي  املحليني  املزارعني 
يف  جينيا  املعدلة  النباتات  ت�سويق  ي�رشعن 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  واملرفو�سة  العراق 
الدورة  يف  ا�سرتجاعها  ممكنا  يكون  لن  والتي 

من  البيئة  تنظيف  اأو  االيكولوجية  الزراعية 
التلوث اجليني الذي ت�سببه ، عالوة على انها ال 
تقلل من ا�ستخدام املبيدات احل�رشية كما تدعي 

هذه ال�رشكات ب�سهادة الكثري من الباحثني.
 وهنا البد من التو�سيح ان هذا القانون الذي 
حتكمها  التي  ال��دول  ل�سل�سلة  العراق  اأ�ساف 
وحماية  للبذور  االخ���رتاع  ب���راءات  ق��وان��ني 
اجلن�سية  املتعددة  ال�رشكات  احتكار  حقوق 
على ح�ساب املزارعني املحليني، والعراق فاقد 
االأمم  ق��رارات  وفق  االحتالل  وحتت  لل�سيادة 
وجمل�ض  احلالية  احلكومة  مينح  ما  املتحدة، 
القانون وما ترتب عليه  الغاء هذا  النواب حق 
حكومية  جهات  مع  واتفاقات  التزامات  من 
الغذائي يف  االأمن  اأو �رشكات حماية مل�ستقبل 
ب�سبب  لل�رشعية  فاقدا  قانونا  بو�سفه  البالد، 

عدم اقراره من ممثلي ال�سعب.

بغداد - محمد شريف أبو ميسم 

بيئة المدن.. أيها األكثر تلوثا وأيها األكثر نظافة؟
 من منا ال يرغب العي�ض يف بيئة مثالية خالية 
لكن  مرفهة؟  وحياة  رائع  وطق�ض  التلوث  من 
اأ�سبحت  بعدما  يختلف،  نعي�سه  الذي  الواقع 
بعد  يومًا  تلوثًا  اأكرث  بها  نعي�ض  التي  البيئة 
املعي�سة  و�سائل  تطور  من  الرغم  وعلى  يوم، 
مثل مرافق احلياة، ولكن هذا ال ي�سمن حياة 
املياه  تلوث  االأبحاث  الأخ��ر  ووفقًا  �سحية، 
اأكرب  والهواء ي�سبب الكثري من االأمرا�ض ومن 
ال�سناعي  التطور  الوفاة عامليًا، فبعد  عوامل 
والتكنولوجي يف كافة نواحي احلياة، وزيادة 
و�سائل النقل احلديثة، وعدد امل�سانع واأجهزة 
احل�رشية  امل��ب��ي��دات  وا���س��ت��خ��دام  التكييف، 
والزراعية ب�سكل ع�سوائي، زادت ن�سبة التلوث 

البيئي ب�سكل اأ�سبح يهدد �سحة االإن�سان.
 مما اأدى النت�سار االأمرا�ض اخلطرية القاتلة، 
اأعداد  واب��ادة  املياه  تلوث  على  ذلك  اأثر  كما 
كبرية من االأ�سماك واالأحياء البحرية، ناهيك 
هنا  من  ال�سلبية،  واآث���اره  الهواء  تلوث  عن 
البيئة، وال�سعي  الدعوات للحفاظ على  جاءت 

للعي�ض يف مدن نظيفة خالية من التلوث.
تعتمد  التي  اخل�����رشاء،  امل��دن  فكرة  ومنها   
العديد  يف  املتجددة،  الطاقة  على  بالكامل 
اف�سل  وكاأنها  تبدو  لكنها  العامل،  انحاء  من 
انواع اال�ستثمار العقاري يف ال�سنوات املقبلة 
باقتناع  عليها  يقبل  الذي  اجلديد  اجليل  الن 
يريد ان ي�ساهم بجدية يف تقلي�ض ما ي�سمى 
مدن  اي�سا  وه��ي  الكربونية«.  ب�»الب�سمة 
مما  الطاقة  م��وارد  من  الكثري  اىل  حتتاج  ال 

االندثار  وعدم  اال�ستمرارية  فر�سة  مينحها 
يف  انتع�ست  ال��ت��ي  ال�سناعية  امل���دن  مثل 
املا�سي ثم انقر�ست بعد نهاية ع�رش البخار.
حت�سني  اىل  عديدة  عاملية  مدن  ت�سعى  لذا   
بدائل  عن  بالبحث  عليها  واحلفاظ  بيئتها 
متحركة  ومياه  خ�رشاء  و�ساحات  طبيعية 
املدن،  يف  البيئي  التلوث  اآثار  من  للتخل�ض 
ال�سحية  الطبيعة  اأح�����س��ان  اىل  وال��ع��ودة 

وال�سلمية.
اإن  ال�ساأن  الكثري من اخلرباء يف هذا  اإذ يرى   
من  تزيد  الطبيعة  البيئية  على  التجاوزات 
ي�سكل  اإذ  ال�سحية،  وامل�ساكل  التلوث  خطورة 
التلوث البيئي يف املدن اأول واأقوى �سبب يف 
واالمرا�ض،  االوبئة  باأخطر  االإن�سان  اإ�سابة 
التخطيط  ب�رشورة  اخلرباء  هوؤالء  ين�سح  لذا 

احل���������������رشي 
واإدارة  ال�سليم 
امل�ستدام  ال��ن��م��و 
ل��ل��م��دن م���ن اأج���ل 
الكوارث  تفاقم  ردع 
وال��ت��ل��وث  الطبيعية 
ال��ب��ي��ئ��ي وامل��خ��اط��ر 
تهدد  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ي��ة 

كوكب االر�ض و�سكانه.
االآخر  ال�سعيد  على  ولكن   
الت��زال  وم���دن  دول  ت��وج��د 
وتعمل  البيئة  على  حتافظ 
اىل  التلوث  ن�سبة  تقليل  على 
العا�سمة  مثل  ميكن،  ما  اأق��ل 
حازت  التي  باري�ض  الفرن�سية 
على لقب اأف�سل مدينة يف مكافحة 
التغري املناخي لعام 2016، خالل 
ال�سندوق  ينظمها  التي  امل�سابقة 
وج��اءت  �سنويا.  للطبيعة  العاملي 
راأ���ض  على  االأول  املركز  يف  باري�ض 
قائمة �سمت 18 دولة بف�سل �سيا�ساتها 
"االبتكارية والت�ساركية"، وفيما يلي ابرز 
واف�سلها  التلوث  من  تعاين  التي  امل��دن 

حماية للبيئة.
طهران

 يتطلب االمر �ساعة احيانا الجتياز كيلومرت 
يف  خانقة  ال�سري  فزحمة  طهران،  يف  واح��د 
العا�سمة االيرانية، وي�ساهم فيها ب�سكل كبري 
تتناف�ض  التي  االجرة  ل�سيارات  الهائل  العدد 
من  فاأكرث  الزبائن،  عن  بحثا  �سوارعها  يف 

78 الف �سيارة اجرة تعمل ر�سميا يف املدينة، 
يف  العاملة  تلك  من  م��رات  بخم�ض  اك��رث  اي 

نيويورك، بح�سب االرقام احلكومية.
 واىل هذا العدد الكبري ت�ساف 35 الف �سيارة 
عن  ف�سال  خا�سة،  خا�سة  ل�رشكات  تابعة 
ي�ستخدمها  التي  اخلا�سة  ال�سيارات  االف 
قانوين،  ب�سكل غري  اجرة  ك�سيارات  ا�سحابها 
مل  االج��رة  �سيارات  يف  االكتظاظ  ه��ذا  وك��ل 
ت�سبه  حملية  تطبيقات  ان��ط��الق  دون  يحل 
�سكان  يتكبد  ال  ولذا،  "�سناب"،  منها  "اوبر" 
تنقلهم،  �سيارة  على  للعثور  عناء  اأي  طهران 
على  فقط  ث���وان  بع�ض  ال��وق��وف  يكفي  اذ 
الر�سيف حتى يت�سابق اليهم ال�سائقون الذين 
يخو�سون مناف�سة حممومة يومية يف �سوارع 
العا�سمة، وهذا االقبال الكبري على العمل يف 
�سيارات االجرة مرده ا�سا�سا اىل ن�سبة البطالة 
املرتفعة يف او�ساط اليد العاملة الن�سطة، وال 
يتوانى عن االنطالق يف هذه املهنة جمازون 
قوتهم،  لك�سب  �سابقون  وجت��ار  جامعيون 
العمر  من  البالغ  فريدفار  من�سور  غرار  على 
واالب  ه��ذا  اال���رشة  رب  وك��ان  عاما،  �ستني 
يعمل  كان  حني  رغيدة  بحياة  ينعم  لولدين 
بلده،  وبيعها يف  االجنبية  ال�سلع  ا�سترياد  يف 
رغم ان ن�ساطه التجاري ادخله ال�سجن ا�سهرا 
عدة بعيد انت�سار الثورة اال�سالمية يف العام 

.1979
ان  اظن  وكنت  جيدة،  اموري  "كانت  ويقول   
الوقت  ادركت مع  لكنني  م�ستقبلي ملك يدي، 
اين كنت على خطاأ"، ادار الزمان ظهره لفريد 
�سحنة  اجلمارك  �سبطت  فقد  الت�سعينات،  يف 
اىل  ذلك  وادى  دوالر،  الف  خم�سني  بقيمة  له 
اخرى حني تبني  م�سكلة  ثم وقع يف  افال�سه. 
ان االرز الذي باعه لوزارة الثقافة كان �سيء 

النوعية، وكاد يدخل ال�سجن مرة اخرى.
 ازاء كل هذه االحداث، قرر فريد االقالع عن 
اليومية  التجارة، واالنطالق يف رحلة البحث 
"قبل  ويقول  طهران،  �سوارع  يف  الركاب  عن 
وب��داأت  ال�سيارة  هذه  ا�سرتيت  �سنوات،  ارب��ع 
االف  مثل  ذل��ك  يف  مثله  �سائقا"،  العمل 
اال�سخا�ض يف العا�سمة االيرانية البالغ عدد 
حتت  ترزح  والتي  ن�سمة  مليون   14 �سكانها 
معدل تلوث مرتفع، يك�سب فريد يوميا حواىل 
23 دوالرا، يذهب ن�سفها مل�ساريف ال�سيارة 
والوقود، لي�سبح م�ستوى معي�سته ادنى بكثري 

مما كان عليه يف االيام اخلوايل.
باري�ض

اأف�سل مدينة يف مكافحة   نالت باري�ض لقب 
ختام  يف   ،2016 للعام  املناخي  التغري 
العاملي  ال�سندوق  �سنة  كل  ينظمها  م�سابقة 
وكايب   2015 �سنة  �سيول  وبعد  للطبيعة، 
باتت  �سابقة،  �سنوات  يف  وفانكوفر  ت��اون 
جمال  "منوذجا" يف  تعد  الفرن�سية  العا�سمة 
وقدرتها  الطموحة  روؤيتها  "بف�سل  البيئة 
املدين  واملجتمع  ال�رشكات  دفع  على  االأكيدة 
ما  على  حذوها"،  حتذو  اأن  اإىل  اأخرى  ومدن 

جاء يف بيان ال�سندوق العاملي للطبيعة.
نهاية  ا�ست�سافت يف  التي  باري�ض  واعتمدت   
االأمم  موؤمتر   2015 االأول/دي�سمرب  كانون 
منذ  مناخية"  "خطة  امل��ن��اخ��ي،  امل��ت��ح��دة 
انبعاثات  تخفي�ض  ب��ه��دف   2007 ال��ع��ام 
 75 بن�سبة  الدفيئة  ملفعول  امل�سببة  الغازات 

مب�ستويات  مقارنة  وذلك   ،2050 % بحلول 
العام 2004، ولقد اأن�ساأت اأي�سا وكالة تعنى 
يف   2011 العام  منذ  ت�ساهم  املناخ  ب�سوؤون 
اإ�رشاك �سكان املدينة يف املبادرات املناخية، 
الب�سائع  ت�سليم  مركبات  البلدية  وت��دع��م 
احليوي  الغاز  اإنتاج  ومراكز  للبيئة  املراعية 
ال�سندوق  وذكر  وقود.  اإىل  النفايات  لتحويل 
منذ  �سجال  اأقامت  باري�ض  اأن  اأي�سا  العاملي 
اإذا  ما  مبعرفة  لل�سكان  ي�سمح   2013 العام 
منا�سبة  و�سعية  يف  منازلهم  �سقوف  كانت 
باري�ض من  اختريت  وقد  �سم�سي،  لوح  لو�سع 
من  النهائية  املرحلة  بلغت  مدينة   18 بني 
اإيرث  "ت�سالنج  هذه امل�سابقة املعروفة با�سم 
اآورد". وقد نال ملفها "اإعجاب جلنة التحكيم 
والت�ساركية"،  االبتكارية  �سيا�ستها  بف�سل 
للفرع  العام  املدير  كانفان  با�سكال  بح�سب 
الفرن�سي من ال�سندوق العاملي للطبيعة الذي 
باملكانة  "اعرتاف  هو  اللقب  ه��ذا  ب��اأن  اأق��ر 
�سمن  )ب��اري�����ض(  اكت�سبتها  التي  اجل��دي��دة 

جمموعة املدن الرائدة يف جمال البيئة".
مدن اإيرانية وهندية

بها  الهند  اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت   
اأربع من ع�رش مدن تعاين اأ�سواأ معدالت تلوث 
يف العامل، لكن بينما يقر خرباء املنظمة باأن 
اأي�سا  هناك  �سخما"  "حتديا  تواجه  الهند 
ال�سوء  دول كثرية تعاين معدالت تلوث بالغة 
لدرجة ي�سعب معها تطبيق نظام مراقبة وال 

ميكن اإدراجها يف الت�سنيف.
زابل  مدينة  يف  تلوث  معدل  اأ���س��واأ  و�سجل   
على  ترابية  عوا�سف  تعاين  التي  االإيرانية 
مدينتا  جاءت  بينما  ال�سيف  يف  �سهور  مدى 
جواليور واهلل اأباد بالهند يف املركزين الثاين 
بال�سعودية  واجلبيل  الريا�ض  تلتهما  والثاين 
باتنا  هما  اأخ��ري��ان  هنديتان  مدينتان  ثم 

ورايبور.
 وحلت العا�سمة الهندية نيودلهي يف املركز 
التي  امل�سحية  ال��درا���س��ة  يف  ع�رش  احل���ادي 
 2.5 من  االأقل  العالقة  ال��ذرات  كثافة  تقي�ض 
مكعب  م��رت  ك��ل  يف  امل��وج��ودة  ميكروجرام 
العالقة  ال��ذرات  ت�سبب  اأن  وميكن  الهواء،  من 
واأمرا�ض  واجللطات  الرئة  الهواء �رشطان  يف 
الأعرا�ض  توؤدي  كما  البعيد  املدى  القلب على 
الوفاة  ت�سبب  التي  القلبية  االأزم���ات  مثل 
العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقول  اأكرب.  ب�رشعة 
مبكرة  وفاة  حالة  ماليني  �سبعة  من  اأكرث  اإن 
حتدث �سنويا نتيجة تلوث الهواء وبينها ثالثة 
ماليني حالة نتيجة نوعية الهواء يف االأماكن 

املفتوحة.
يف  ال��ع��امل  يف  االأ���س��واأ  نيودلهي  و�سنفت   
احلني  ذل��ك  منذ  املدينة  وحت��اول   .2014
ا�ستخدام  بتقييد  اجلو  يف  لل�سموم  الت�سدي 
لفرتات  ال��ط��ري��ق  على  اخل��ا���س��ة  ال�����س��ي��ارات 
دائ��رة  مديرة  ن��ريا  ماريا  واأ���س��ادت  ق�سرية، 
ال�سحة  منظمة  يف  والبيئة  العامة  ال�سحة 
عامة  خطة  لو�سع  الهند  بحكومة  العاملية 
للتعامل مع امل�سكلة يف حني مل ت�ستطع دول 
االأرجح بع�ض  "على  اأخرى عمل ذلك، وقالت 
يف  تدرج  مل  العامل  يف  تلوثا  املدن  اأكرث  من 
اأنها  لدرجة  �سيء  فيها  الو�سع  الأن  قائمتنا 
الهواء  حتى تفتقر لنظام جيد ملراقبة نوعية 

لذا فمن غري املن�سف املقارنة اأو التقييم".

بغداد - مروة االسدي 

االحتياطيات المالية وسياسات التشغيل
بغداد - ميثم لعيبي

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

604.17
3.00
0.50%

1,919,006,791
3,140,069,626

779
33
17
7
9

0.55
1,561,611,914.00

0.45
817,040,000.00

0.59
126,000,000.00

0.41
125,239,669.00

0.83
119,903,129.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

0.55
821,868,672.00

0.45
362,297,600.00

14.75
108,167,512.00

0.83
98,911,600.00

1.01
97,145,328.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)HPAL( النور

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي
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