
التي  الكلمات امل�شرتكة  البطالة من بني اكرث   لعل كلمة 
يتم تداولها يف االقت�شاد وال�شيا�شة واالجتماع على حد 
�شواء، لكنها اي�شا من بني اكرث الكلمات مثارا ل�شوء الفهم 
ي�شتخدمها  ما  عادة  ال�شيا�شي  منهم.  كل  لدى  والتاأويل 
)ل�رشاء(  يروجها  التي  االنتخابية،  )الب�شاعة(  من  كنوع 
الناخبني، فيما يتعامل معها املهتم باالجتماع  ا�شوات 
)ال��ع��دال��ة  ب���  للمناداة  )ج��م��اه��ري��ًا(  معطى  ب�شفتها 
نحن  فينا  امل�شيبة  املجتمع.  طبقات  بني  االجتماعية( 
زواي��ا  من  امل�شطلح  ه��ذا  ن�شتخدم  اذ  )االقت�شاديني(، 
اىل  ترومان  االمركي  الرئي�س  ا�شار  م��رة،  يف  متعددة. 
مع�شلة االقت�شاديني هذه، حني قال: )كل االقت�شاديني 
جهة  ومن  ك��ذا...  جهة  من  يقولون:  لدي  يعملون  الذين 
االقت�شادي  ان  اىل  منه  ا�شارة  يف  وك���ذا...(  كذا  اخ��رى 
وا�شاف  واح��د،  اآن  يف  ونقي�شها  الفكرة  ويعطي  حمر، 
 ONE HAND )اعطوين اقت�شاديا من جهة واحدة  

. )ECONOMIST

الت�شغيل  نوع  على  اجماع  عدم  فهناك  �شليم،  امر  وهذا   
هذا  ي�شتخدم  اذ  بطالتنا،  خلف�س  وذل��ك  ن��ري��ده،  ال��ذي 
قبل  ح�رشتها  ندوة  يف  كثرا.  حمله  غر  يف  امل�شطلح 
يومني، اأ�شارت املحا�رشة اىل ان ال�رشكات النفطية التي 
من  الكثر  توظف  ال  الرتاخي�س  ج��والت  مبوجب  تعمل 

العراقيني فيها، ويبدو انها تتغا�شى عن بداهة ان قطاع 
النفط كثيف راأ�س املال وال ي�شهم اال بن�شب متوا�شعة يف 
التوظف، وان ايرادات النفط هي التي ال بد ان ت�شتثمر يف 
ان كل من ال يعمل يف  اخرون  البطالة. يرى  حل م�شكلة 
اجور  على  يح�شل  كان  وان  العمل،  عن  عاطل  احلكومة 

كل  يوظف  ان  يرى  البع�س  اخلا�س.  القطاع  يف  كبرة 
قيا�شات  عن  النظر  بغ�س  الدولة  يف  مهني  واي  خريج 
االنتاجية والعدالة واحلاجة، واخرون يربرون ان ميار�س 
املوظفون احلكوميون اعماال اخرى اثناء �شاعات الدوام، 
والطامة ان ثمة من يعتقد ان من حقه ان يح�شل على اكرث 
من مرتب يف املوازنة.   )االقت�شادي ببعد واحد( يتطلب 
االقت�شادي  هذا  وعلى  البطالة،  جمال  يف  الروؤى  توحيد 
ان يدرك اننا و�شلنا يف القطاع العام اىل حدود التخمة، 
مثل  وق��رارات  اعرا�شها،  من  يعاين  احلكومة  ج�شد  وان 
للتقاعد،  واالحالة  ح��دود،  يف  وح�رشه  التوظف  ايقاف 
ومنح اجازات طويلة براتب ا�شمي، هي نتاج �شنوات �شابقة 
من �شيا�شات فتح احلبل على الغارب امام التعيينات. هذا 
اخلا�س  القطاع  ان  حلقيقة  ي�شل  ان  عليه  االقت�شادي 
امل�شتدام هو امل�شتوعب االكرب الجيال قادمة من الباحثني 
ببعد  )اقت�شادي  طرفة  تن�شب  اذ  فانه  واخرا،  العمل.  عن 
جهة  "من  البع�س  ين�شبها  ترومان،  الرئي�س  اىل  واح��د( 
اخرى" اىل �رشكة جرنال موتورز حني ا�شدرت اعالنا تقول 

فيه: )�رشكة كربى بحاجة اىل اقت�شادي براأي واحد(.
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االستثمار.. السبب الرئيس للنمو في الدول المتقدمة والنامية
 يف قمة جمموعة الع�رشين يف هانزو، ال�شني، و�شع 
النمو  من  "حلقبة جديدة  العامل خطة طموحة  قادة 
العاملي" ولكنهم تركوا مكونا رئي�شيا وهو: اإ�شالح 
بان  تقول  التقليدية  احلكمة  اإن  اال�شتثمار،  مناخ 
االأ�شواق  املنزلية �شوف تتدفق من خالل  املدخرات 
املالية اإىل ال�رشكات التي تكون االأف�شل فيما يتعلق 
العديد  يف  ولكن  االأم��وال  لتلك  املثمر  باال�شتخدام 
للتمويل  االأ�شهل  الو�شول  فاإن  النامية  ال��دول  من 
املقيدة عرب احلدود  املالية غر  التدفقات  – ب�شبب 
ورفع القيود التنظيمية عن االأ�شواق املالية- مل يوؤد 
الطويلة املدى  التمويل لال�شتثمارات  بعد ملزيد من 

وخا�شة يف جمال الت�شنيع .
من  جمموعة  على  تعتمد  اال�شتثمار  ق���رارات  اإن   
الطارئة  للحاالت  واالحتياطات  املعقدة  العوامل 

واخلا�س  العام  التمويل  من  خليط  وج��ود  اإن  كما 
اجلديدة  امل�شاريع  تنفيذ  اأج��ل  من  حيوي  اأم��ر  هو 
وا�شع  منو  �شهدت  والتي  اآ�شيا  �رشقي  منطقة  ففي 
وتطوير يف ال�شنوات االأخرة، قام �شناع ال�شيا�شات 
لل�رشكات  اأعلى  باأرباح  بال�شماح  فقط  لي�س  هناك 
لال�شتثمارات  موجهة  اأنها  طاملا  عليها  �شجعوا  بل 
االإنفاق  اأخما�س  اأربعة  فاإن  لذلك  وكنتيجة  املثمرة 
من  ياأتي  اآ�شيا  ���رشق  يف  لل�رشكات  اال�شتثماري 
�شاعدت  بينما  ال�رشكات  بها  حتتفظ  التي  االأرب��اح 
على  العام  للقطاع  اململوكة  املالية  املوؤ�ش�شات 

املحافظة على رمت النمو الذي يحركه اال�شتثمار.
هو  واال�شتثمارات  االأرب��اح  بني  التوازن  انعدام  اإن   
ال�شبب الرئي�س للنمو الفاتر اليوم يف الدول املتقدمة 
مع  التعامل  يتم  مل  وم��ا  �شواء  حد  على  والنامية 
اأو�شع تتعلق  اأزمة  اأن تكون  ذلك فاإن النتيجة ميكن 

بال�رشعية حلوكمة ال�رشكات واالإدارة االقت�شادية.

املتقدمة  ال��دول  يف  ال�رشكات  ربحية  زادت  لقد   
"اإعطاء  ب�شكل ثابت وهذا يعود جزئيا ال�شرتاتيجية 
اتخاذ  على  تركز  وال��ت��ي  للم�شاهمني"  االأول��وي��ة 
التكلفة  تخفي�س  واإجراءات  املدى  ق�شرة  القرارات 
ت�شجع  التي  املالية  الهند�شة  من  االأخرى  واالأ�شكال 
اأنه  علما  املوؤ�ش�شاتية  اال�شتثمار  جهات  عليها 
 " التقليدية  اال�شرتاتيجيات  فاإن  خمتلفة  وبدرجات 
االحتفاظ واال�شتثمار" يتم ا�شتبدالها با�شرتاتيجيات 
" التقلي�س والتوزيع " بحيث يتم اإنفاق االأرباح على 
اأرباح االأ�شهم واإعادة �رشاء االأ�شهم وعمليات  زيادة 

الدمج واال�شتحواذ.
العاملية  املالية  التدفقات  فاإن  النامية  الدول  يف   
املتعلقة  ال�شدمات  يف  وا�شح  ب�شكل  �شاهمت  قد 
الغمو�س  حالة  اأ�شعلت  والتي  الكلي  باالقت�شاد 
التخطيطي  االأف���ق  م��ن  قل�شت  التي  االقت�شادي 
بداأنا  وم��وؤخ��را  لل�رشكات  بالن�شبة  لال�شتثمارات 

نرى اأن ال�رشكات يف الدول النامية اأ�شبحت ت�شعى 
ال�رشكات  حوكمة  ا�شرتاتيجيات  نف�س  لتطبيق 
فاإذا نظرنا ملوازنات  الدول املتقدمة  املوجودة يف 
بني  والتنا�شب  الن�شبة  اأن  ل��وج��دن��ا  ال�����رشك��ات 
اال�شتثمار والربح انخف�س من �شنة 1995 اإىل �شنة 
2014 مع وجود هبوط حاد يف الربازيل وماليزيا 

وكوريا اجلنوبية وتركيا.
يف  �شيوعا  اأقل  هي  ال�شخمة  العامة  ال�رشكات  اإن   
معظم االقت�شادات النامية مقارنة بالدول املتقدمة 
ولكن بالن�شبة لتلك ال�رشكات التي تقوم ب�شكل منتظم 
بتوزيع االأرباح يف الدول النامية فاإن هناك زيادة 
الربحية  بقاء  مع  وحتى  للم�شاهمني  الدفعات  يف 
ال�رشكات  تلك  مثل  اإن  كما  تقريبا  امل�شتوى  بنف�س 
بع�س  – ويف  املالية  االأ�شول  بتجميع  اأي�شا  تقوم 
االأحيان ب�شكل اأ�رشع من تراكم دين ال�رشكات- مما 
املربحة  اال�شتثمار  لفر�س  يفتقدون  باأنهم  يوحي 

املحافظ  ا�شتثمار  وخ��ي��ارات  الطويل  امل��دى  على 
املالية يف االأ�شواق املالية التي مت حتريرها.

بني  العالقة  بان  القول  الإوانه  ال�شابق  من  �شيكون   
االأرباح واال�شتثمارات قد انهارت يف الدول النامية 
فاإن  ال�رشكات ب�شكل عام  ولكن بينما زادت ربحية 
)با�شتثناء  مكان  كل  يف  اال�شتثمارية  التوجهات 
ال�شني والهند( تعاين من ال�شعف وحتى قبل االأزمة 

املالية العاملية �شنة 2008.
 يف الوقت نف�شه فاإن زيادة نفوذ وحجم املوؤ�ش�شات 
ا�شتقرار  على  �شلبا  ال��ت��اأث��ر  يف  ت�شتمر  املالية 
�شبيل  فعلى  العامل  م�شتوى  على  الكلي  االقت�شاد 
ال��دول  يف  الكمي  التخفيف  ب��رام��ج  ف��اإن  امل��ث��ال 
وبالتايل  الفائ�شة  ال�شيولة  يف  �شاهمت  املتقدمة 
يف االنفجار الذي ح�شل موؤخرا يف ديون ال�رشكات 
تلك  من  عينة  اأخذنا  اإذا  النا�شئة.  االقت�شادات  يف 
بالدوالر  املقوم  الدين  اأن  لوجدنا  االقت�شادات 

 40% بن�شبة  ارتفع  قد  املالية  غر  للموؤ�ش�شات 
اأن��ه  كما   2014 اإىل   2010 �شنة  م��ن  باملعدل 
خدمة  ن�شب  ارتفعت   2015 اإىل   2007 �شنة  من 
باأزمة  توحي  االأرقام  هذه  اإن   .40% بن�شبة  الدين 
اإىل  باالإ�شافة  ت�شكل.   حالة  يف  منهجية  م�رشفية 
قد  ال��دي��ون  على  القائمة  اال�شتثمارات  ف��اإن  ذل��ك 
تركزت يف القطاعات القائمة على املوارد الطبيعية 
ال  قطاعات  وهي  كبر  ب�شكل  متكررة  تعترب  والتي 
ت�شاهم يف منو �شامل وم�شتدام ويف واقع االأمر فاإن 
هناك �شبعة قطاعات فقط – النفط والغاز والكهرباء 
واالت�شاالت  والعقارات  ال�شناعية  وال�شلع  والبناء 
والتعدين – ت�شكل اأكرث من ثلثي الزيادة االإجمالية 
باإن  يوحي  وه��ذا  واال�شتثمار  الدين  من  كل  يف 
الو�شول ال�شهل لالأموال الرخي�شة ومتويل الدين مل 
العالية والتي  التقنية  ياأتي ل�شالح القطاعات ذات 

تعترب االأف�شل يف امل�شاهمة بنمو االإنتاجية.

نيويورك - خاص

البيئة الخضراء.. أفضل وسيلة لمواجهة التلوث
الناحية  من  كبرة  اأهمية  ذات  الغابات  تعد   
على  املفيد  تاأثرها  يف  تتمثل  والتي  البيئية، 
يجعلها  منطقة  يف  الغابات  فوجود  املناخ، 
رطوبة  واأك��رث  احل��رارة  درجة  يف  اعتداال  اأكرث 
م��ن امل��ن��اط��ق اخل��ال��ي��ة م��ن ال��غ��اب��ات. كذلك 
الوراثية  االأ�شول  معظم  على  الغابات  حتتوي 
للنباتات، وتعترب مركزا هاما للتنوع احليوي 
كذلك  والطيور،  احليوانات  من  لكثر  وموطنا 
من  ك��ب��رة  كميات  امت�شا�س  على  تعمل 
الغازات وامللوثات الهوائية املختلفة وال�شارة 

من اجلو.
وبح�شب  العامل،  يف  الغابات  م�شاحة  تقدر   
والزراعة”  االأغ��ذي��ة  “منظمة  اإح�شائيات 
)FAO( بحوايل 3454 مليون هكتار وت�شغل 
الياب�شة. وتتوزع  %6،26 من م�شاحة  حوايل 
هذه امل�شاحة بني البلدان املتقدمة، التي متتلك 
والبلدان  هكتارا،  مليون   1493 م�شاحته  ما 
مليون   1961 ح��وايل  متتلك  والتي  النامية 
هكتار، وبذلك توجد الن�شبة االأكرث من الغابات 
ال��دول  اأم��ا   ،77،56% النامية  البلدان  يف 
املتقدمة فن�شبتها %23،43 . ولكن ولالأ�شف 

ال�شديد فاإن الغابات يف العامل تتناق�س ب�شكل 
كبر عاما بعد عام فقد اأ�شارت منظمة االغذية 
الغابات  م�شاحة  اأن  اإىل   )FAO( والزراعة 
هكتار  مليون   )  9( مبعدل  تتقل�س  العاملية 
فقدت  لوحدها  الت�شعينات  فرتة  ففي  �شنويًا. 
اأفريقيا حواىل 3،7 مليون هكتار من الغابات.

على  االع��ت��داء  زاد  االخ��رة  االآون���ة  يف  ولكن 
ج��داً  كبر  ب�شكل  الب�رش  قبل  م��ن  ال��غ��اب��ات 
وخا�شة بعد الثورة ال�شناعية وذلك للح�شول 
املختلفة  ال�شناعات  اأجل  من  االأخ�شاب  على 
العمراين  واالمتداد  واالأثاث  االأوراق  ك�شناعة 
توفر  اأجل  من  الغابات  على  املدينة  بطغيان 
م�شاكن للنا�س، باالإ�شافة اإىل االأ�شباب االأخرى 
الغابات  كحرق  الغابات  تدمر  اإىل  اأدت  التي 
بها  يقوم  التي  اخلاطئة  للت�رشفات  نتيجة 
النا�س اأثناء التنزه باالإ�شافة اإىل االأ�شباب غر 
كالتلوث  الغابات  والتي ق�شت على  املبا�رشة 
من  تنتج  التي  املخلفات  ب��ه  ت�شببت  ال��ذي 
اإحراق الوقود االأحفوري والتي ت�شببت بظاهرة 
االحتبا�س احلراري، والتي كانت من نتائجها 
كما  الغابات،  احراق  وزيادة  الت�شحر  ظاهرة 
القرون اليزال  اأقدم  الوقود منذ  اأن اخل�شب هو 
معظم  يف  للتدفئة  رئي�شية  م��ادة  ي�شتعمل 

اأرجاء العامل وميتلك قوة عالية مقارنة بوزنه 
مادة  ويحتوي  والكهرباء  للحرارة  وع��ازال 
اأكرث  النتاج  االأ�شا�شية  املادة  وهي  ال�شليلوز 
بها  يتمتع  فال�شجرة  الكيماوية  املركبات  من 
االن�شان يف حال خ�رشتها وعطائها ويف حال 
و�شفها  التي  ال�شجرة  اإنها  وجفافها  قطفها 
اخلالق �شبحانه وتعاىل بالكلمة الطيبة اأ�شلها 

ثابت وفرعها يف ال�شماء.  
البيئية  النواحي  من  كبر  دور  لل�شجرة  اإن   
اىل  يوؤدي  منطقة  اأي  عددها يف  قلة  اأن  حيث 
املنطقة على  تلك  البيئي يف  التوازن  خلل يف 
الرغم من كل �شجرة افرادية قد ال تعترب مفيدة 
اال�شجار  هذه  جتمع  اأن  اإال  عام  ب�شكل  للبيئة 
ي�شكل مناخا م�شغرا يوؤثر على الو�شط املحيط 
ال�شجرة يف حماية  الذي تلعبه  ايجابا فالدور 

البيئة كبر
خم�س  يواجه  ال�شاأن  بهذا  التطورات  احد  يف 
االندثار  خطر  العامل  يف  النباتية  االجنا�س 
النباتية  للبحوث  غاردنز  كيو  مركز  بح�شب 
"و�شع عامل  ب�شاأن  االأول  لندن يف تقريره  يف 
 391 م��ن  اك��رث  ي��ت��ن��اول  وال���ذي  النباتات" 
الغابات  اأن  من  باحثون  حذر  ف�شيلة.   الف 
الطبيعية  املعامل  بني  من  اجلافة  اال�شتوائية 

للتهديد  املعر�شة 
ع���ل���ى االأر����������س، 
من  ب��ال��رغ��م  لكنها 
ذلك تعاين جتاهال من 
البيئة،  ون�شطاء  العلماء 
ت��واج��ه  ع����ام  ك���ل  ويف 
من  ان��ت��ق��ادات  اإندوني�شيا 
جارتيها �شنغافورة وماليزيا 
وعدم  الدخاين  ال�شباب  ب�شاأن 
متكنها من منع اإ�شعال احلرائق، 
املا�شي  ال��ع��ام  ح��رائ��ق  وك��ان��ت 
فقد  املنطقة  تاريخ  يف  االأ�شواأ  بني 
مبليارات  تقدر  للبيئة  اأ�رشارا  �شببت 
الطران  حركة  على  واأثرت  الدوالرات 
الأ�شابيع  باملدار�س  الدرا�شة  وانتظام 
تنف�شية. اأمرا�س  من  االآالف  عانى  بينما 
وب�شكل  ال�شوء  باإلقاء  نقوم  يلي  وفيما 
مف�شلة عن اأهمية البيئة اخل�رشاء والغابات 

يف املحافظة على �شحة االإن�شان والبيئة.
العامل  ح��ول  النباتات  من   %  20 من  اك��رث 

مهددة باالندثار
يواجه خم�س االجنا�س النباتية يف العامل خطر 
للبحوث  غاردنز  كيو  مركز  بح�شب  االندثار 

ب�شاأن  االأول  تقريره  يف  لندن  يف  النباتية 
اكرث  يتناول  وال��ذي  النباتات"  عامل  "و�شع 
يعد  الذي  التقرير  هذا  ف�شيلة،  الف   391 من 
حت�شني  على  امل�شاعدة  �شاأنها  من  تقييم  اداة 
فهم تطور عامل النباتات واحلفاظ عليه، تظهر 
العامل  النباتية حول  االجنا�س  % من   21 اأن 

مهددة.
النباتية  كيو  حلدائق  العلمية  املديرة  وقالت   
ا�شا�شا  لدينا  "كانت  ويلي�س  كاثي  امللكية 
وال�شالحف  الطيور  ع��امل  و�شع  عن  بيانات 
الكبرة،  اهميته  رغم  على  لكن   )...( البحرية 
بيانات  على  احل�شول  انتظار  يف  نزال  ال  كنا 
بات  االمر  النباتات. هذا  �شاأن و�شع عامل  يف 
قائما"، واأ�شافت "نظرا اىل االهمية اال�شا�شية 
للنباتات على رخاء االن�شان بو�شفها م�شدرا 
من  للمناخ،  �شابطا  وعامال  ووق��ودا  للغذاء 
املهم جدا معرفة ما يح�شل على هذا ال�شعيد".
 ويف غرب العا�شمة الربيطانية، ت�شم حدائق 
"كيو غاردنز" احدى اكرب جمموعات النباتات 
الزراعية  دفيئاتها  داخ��ل  يف  ال��ع��امل  ح��ول 
ذائع  مركزا  متثل  انها  كما  الرائعة.  وحدائقها 
ال�شيت عامليا للبحوث ب�شاأن النباتات وت�شعى 
عامل  "و�شع  عن  اجلديد  موؤ�رشها  جعل  اىل 
يف  يقع  تقرير  ويف  مرجعية،  اداة  النباتات" 
ثمانني �شفحة مرفق مبوقع الكرتوين خا�س، 
الدرا�شات  ع�رشات  وحللوا  الباحثون  جمع 
املنجزة �شابقا لت�شكيل قاعدة بيانات لل�شنوات 
املقبلة، واأو�شح من�شق التقرير �شتيف باخمان 
عمال  "تطلب  اخلال�شات  هذه  اىل  التو�شل  اأن 
هائال مب�شاركة اكرث من ثمانني عاملا. الفكرة 
كانت تكمن يف جمع معارف متفرقة وتكثيفها 
من  عدد"  اكرب  اىل  التوجه  بهدف  وتف�شرها 

اال�شخا�س.
ان  اذ  م�شنيا  عمال  الدرا�شة  اع��داد  وا�شتلزم   
)ذات  الوعائية  النباتات  من  نوع  الف   391
يتم  واملغذيات(  املياه  تنقل  التي  االوع��ي��ة 
يكت�شف  كما  العامل  ح��ول  �شنويا  اح�شاوؤها 
تقريبا  جديدة  نباتية  ف�شيلة  الفي  ح��واىل 
وال�شني،  وا�شرتاليا  ال��ربازي��ل  يف  خ�شو�شا 
ه��ذه  م��ن  امل��ئ��ة  يف  ع�����رشة  ح���واىل  وي�شلح 
النباتات يف اطعام الب�رش او معاجلتهم كما اأن 
17 الفا و810 نباتات لها ا�شتخدامات طبية 
معروفة، وهذا االمر ميثل �شببا ا�شافيا حلماية 
النباتات مهما كلف االمر بح�شب كاثي ويلي�س. 
م�شر  �شاأن  يف  العام  ال��راأي  توعية  اأن  غر 
بع�س النباتات النادرة املهددة قد يبدو معقدا 
اكرث من الرتويج للحفاظ على الفيلة االفريقية 

والنمور البنغالية والغابات اال�شتوائية.
"كيو  ح��دائ��ق  يف  العلمية  امل��دي��رة  وذك���رت   
غاردنز" بوجود "تقرير �شادر �شابقا عن و�شع 
عامل الغابات غر اأن الغابة ال تغطي �شوى جزء 
التهديدات  اأن  النباتي"، كما  العامل  �شغر من 
ب�شكل  م�شدرها  النباتات  عامل  يواجهها  التي 
رئي�شي وفق التقرير من الزراعة ب�شبب االفراط 
يف الق�شاء على امل�شاحات احلرجية )31 %(. 
كما اأن التنمية ال�شكانية واالمرا�س واملبيدات 
احل�رشية واحلرائق متثل عوامل موؤذية اخرى. 

بح�شب فران�س بر�س.
دورا  املناخي  التغير  ي���وؤدي  املقابل  يف   
اقله   ،)%  3،96( ال�شعيد  هذا  على  هام�شيا 
"لكن يجب التنبه اىل ان االمر قد  حتى اليوم. 

ي�شتغرق احيانا ثالثني عاما لكي ينتج اجليل 
املقبل من النباتات زهورا او حبوب اللقاح. لذا 
لن يكون قيا�س االثر احلقيقي للتبدل املناخي 
اال بحلول �شنة 2030" وفق كاثي ويلي�س التي 
دعت اىل "عدم الت�رشع يف اطالق االحكام بل 
�شابقة خل�شت  اىل املراقبة"، وكانت درا�شات 
اىل نتائج متباينة اذ ان بع�شها اعترب ان 10 
املدى  على  باالندثار  مهدد  النباتات  من   %
قراءة  اخرى  درا�شات  قدمت  حني  يف  الطويل 
اكرث ت�شاوؤما عن مواجهة 62 % من االجنا�س 
غاردنز"  "كيو  وق��درت  اخلطر،  هذا  النباتية 
 .% ب�21  املهددة  النباتية  االجنا�س  ن�شبة 
من هنا اهمية ا�شدار تقرير �شنوي �شي�شتخدم 
كاأداة للقيا�س و�شي�شمح مبتابعة تطور الو�شع 
على مر الزمن، وقال �شتيف باخمان "اعتبارا 
من العام املقبل �شنتمكن من اعطاء اجتاهات 
عن  الدرو�س"  من  ق��در  اك��رب  يعطي  ما  وه��ذا 

و�شع النباتات.
مهربو االأخ�شاب واختفاء الغابات

ال�شنغال  يف  البيئة  عن  املدافعني  اأب��رز  قال   
كا�شامان�س  اإقليم  يف  املوجودة  الغابات  اإن 
ال�شنغايل اخل�شيب تواجه خطر االختفاء خالل 
عامني ب�شبب التهريب غر القانوين لالأخ�شاب، 
ال�شنغايل  البيئة  وزي���ر  العلي  ح��ي��در  وق���ال 
يف  يقع  ال��ذي  كا�شامان�س  اإقليم  اإن  ال�شابق 
املتبقية  الغابات  اآخر  ي�شم  ال�شنغال  جنوب 
 74 م�شاحتها  تبلغ  منطقة  وهو  ال�شنغال  يف 
 2018 بحلول  تتقل�س  اأن  وميكن  فدان  األف 
لتلبية  املهربون  فيه  ي�شعي  ال��ذي  الوقت  يف 
الورد  خ�شب  من  امل�شنوع  االأثاث  على  الطلب 

يف ال�شني، بح�شب رويرتز.
يدمر  املقبول  غر  التهريب  "هذا  حيدر  وقال   
غاباتنا وال بد من وقفه"، وطال الت�شحر معظم 
�شمال ال�شنغال املجاور ملنطقة ال�شحراء وهي 
ب�شبب  ج��رداء  االأرا���ش��ي  فيها  ت�شبح  عملية 

اجلفاف والتغرات املناخية.
الغابات  من  االآن  تبقى  ما  اإن  حيدر  وق��ال   
اأن  واأ���ش��اف  ب�رشعة.  يتال�شى  ال�شنغال  يف 
اآالف  ع�رشة  اأو  �شجرة  مليون  قطعوا  املهربني 
نف�شه قال  الوقت  2010، يف  هكتار منذ عام 
خ�شب  من  جامبيا  �شادرات  جممل  اإن  حيدر 
فيما  دوالر  مليون   238.5 بلغ  لل�شني  الورد 
اأعلى  ثاين  وهي  و2015   2010 عامي  بني 
وال  نيجريا،  بعد  اأفريقيا  غرب  يف  �شادرات 
من  هكتار  اآالف  اأربعة  �شوى  جامبيا  متلك 

الغابات.
حريق غابات يجرب 88 األفا على الفرار

اأجرب جميع  اإن حريق غابات  ال�شلطات  قالت   
كندا  غرب  يف  مكماري  ف��ورت  مدينة  �شكان 
وعددهم 88 األفا على مغادرة منازلهم. ودمر 
ال�شكنية  االأحياء  واأحد  مبنى   1600 احلريق 
اأخ��رى واأوق��ف حركة  اأ���رشارا باأحياء  واأحل��ق 
الطران التجاري. وقال القائد داربي األني من 
لل�شحفيني  مكماري  فورت  يف  االإطفاء  اإدارة 
واأحدث  لال�شمئزاز."  ومثر  هائل  حريق  "هذا 
احل��ري��ق اأك���رب ح��رك��ة اإج����الء مل��واط��ن��ني يف 
الوقود  نق�س  واأدى  بكندا،  األربتا  اإقليم  تاريخ 
ال�شكان  تدفق  تعطيل  اإىل  املروري  واالزدحام 
اجلزء  يف  الواقعة  مكماري  فورت  من  هروبا 
قلب  يف  األ��ربت��ا  اإقليم  من  ال�رشقي  ال�شمايل 

منطقة الرمال النفطية يف كندا.

بغداد – مروة االسدي

اقتصادي برأي واحد والبضاعة الرائجة
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

562.92
0.29
0.05%

420,749,186
870,621,368
307
29
6
9
14

0.32
510,993,222.00

0.34
80,101,658.00

0.23
76,000,000.00

0.79
65,500,000.00

0.90
37,075,850.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

)BROI( كريدت

)BSUC( سومر

0.32
159,672,176.00

0.79
52,110,000.00

0.90
33,368,264.00

2.05
27,616,000.00

0.34
27,414,564.00

)BMFI( موصل

)BROI( كريدت

)BSUC( سومر

)SMRI( عقار

)BIME( اوسط
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