
الرز  �صفقة  عن  االي��ام  ه��ذه  احلديث  ي��دور   
ا�صتباق  عدم  من  البد  ومبو�صوعية  الهندي، 
قبل  م��ن  جلنة  ت�صكيل  مت  حيث  االح����داث، 
جمل�س النواب ذهبت اإىل الب�رصة للتحري عن 
مالب�صات  عن  الك�صف  حني  واىل  املو�صوع 
نوجه  ان  ن�صتطيع  لن  بها   والبت  الق�صية 
احد  ان  حيث  التجارة،  وزارة  اإىل  ك��الم  اي 
الرز  �صور  اإن  يقول:  ال��وزارة  يف  امل�صوؤولني 
التي ظهرت يف و�صائل االعالم ت�صكل  الفا�صد 
الطبيعية،  الن�صب  و�صمن  جدا  ب�صيطة  ن�صبة 
وباي حال من املفيد االإ�صارة اإىل مالحظتني 
التحليل  زاوي���ة  م��ن  امل��و���ص��وع  ح��ول  فقط 

االقت�صادي.
حيث  باملناف�صة  تتعلق  االوىل  املالحظة   
الطن  �صعر  ان  عن  املتوفرة  املعلومات  ت�صري 
ل�صفقة الرز الهندي االخرية مقارب  اىل �صعر 

جدا  كبري  الفارق  ان  علما  العراقي  العنرب  رز 
من  هذا  العنرب،  ورز  الهندي  الرز  نوعية  بني 
جهة ومن جهة اخرى فان قيمة ال�صفقة �صلم 

منها بحدود )90 باملئة( اإىل اجلهة امل�صدرة 
مبا�رصة، وال�صوؤال هنا ملاذا يف املقابل يتاأخر 
والكرث  العراقيني  الفالحني  م�صتحقات  ت�صلم 

االنتاج  ت�صجيع  يتم  ال  ومل��اذا  مو�صم؟  من 
املحلي ما دامت اال�صعار تناف�صية ومتقاربة؟.
ملف  ادراة  باأهمية  تتعلق  الثانية  املالحظة   
يف  مفرداتها  ان  حيث  التموينية  البطاقة 
تناق�س ونوعية املفردات يف تراجع ومواعيد 
وال�صوؤال  زمن،  منذ  انتظامها  فقدت  ت�صلمها 
البطاقة  مبو�صوع  النظر  اع���ادة  تتم  متى 
املو�صوع  معاجلة  ميكن  وه��ل  التموينية؟ 
�صبيل  على  ال��ن��ق��دي  ك��ال��ب��دل  اخ���رى  ب��ط��رق 

املثال؟. 
امل�صوؤول  ان  امل��و���ص��وع  ه��ذا  يف  الطريف   
املذكور ويف معر�س اجابته عن ا�صتف�صار احد 
الرز  �صفقة  عن  التلفزيونية  الربامج  مقدمي 
الهندي، التي نعتها املقدم بالفا�صدة، رد عليه 
بالقول: "اإن الرز تالف ولي�س فا�صدا"، واأكد ان 
"الرز ال يف�صد ولكن يتلف"، وبدوري اقول له 
وال  قل  بربنامج  ذكرتني  جيدة  معلومة  هذه 

تقل للدكتور م�صطفى جواد رحمه اهلل.
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رأس المال البشري ذو أهمية ال تقل عن نمو اإلنتاجية
االأف�صل  التعليم  توفري  اأن  على  اجلميع  يتفق   
واملهارات املح�صنة الأكرب عدد ممكن من النا�س اأمر 
بالغ االأهمية لزيادة االإنتاجية وحت�صني م�صتويات 
املعي�صة ومعاجلة فجوة التفاوت املتزايدة االت�صاع. 

ولكن ماذا لو كان اجلميع على خطاأ؟
املال  راأ���س  ب��اأن  االقت�صاد  خ��رباء  اأغلب  يجزم   
اأهمية عن منو االإنتاجية باعتباره  الب�رصي ال يقل 
بو�صوح.  ما  حد  اإىل  �صحيح  وهذا  ماديا.  راأ�صمال 
حكم  يف  لت�صبح  احلديثة  االقت�صادات  كانت  فما 
والكتابة  القراءة  معرفة  انت�صار  دون  من  االإمكان 
من  العديد  وتعجز  وا���ص��ع:  نطاق  على  واحل�صاب 
التقدم  النا�صئة عن حتقيق املزيد من  االقت�صادات 

ب�صبب نق�س املهارات.
االقت�صاد  يف  للنظر  الالفتة  ال�صمات  اإحدى  ولكن   

الن�صاط  من  حيوية  جماالت  دفع  اأن  هي  احلديث 
االقت�صادي يتطلب عددا قليال من ذوي املهارات. 
تبلغ قيمة في�صبوك ال�صوقية، على �صبيل املثال، نحو 
 14500 يديرها  اأمريكي ولكن  374 مليار دوالر 
موظف فقط. و�رصكة ميكرو�صوفت التي تبلغ قيمتها 
ال�صوقية 400 مليار دوالر، توظف نحو 114000 
التي  كالين،  �صميث  جالك�صو  و�رصكة  فقط.  موظف 
تقدر قيمتها مبا يتجاوز 100 مليار دوالر، ال يزيد 

عدد العاملني فيها عن 96 األف موظف.
الثالث  ال�رصكات  هذه  يف  العمل  قوة  اأن  الواقع   
العاملية.  العمل  لي�صت �صوى قطرة يف حميط �صوق 
يتمتع  ا�صتهالكية  خدمات  ذلك  رغم  تقدم  ولكنها 
برجميات  وتخلق  الب�رص،  من  املاليني  اآالف  بها 
االقت�صاد  م�صتوى  على  االإن��ت��اج  حت�صني  تدعم 
بالكامل، اأو ُتنِتج عقاقري قادرة على حتقيق فوائد 

�صحية هائلة ملئات املاليني من الب�رص.

والقيمة  العمالة  ب��ني  االنف�صال  ه��ذا  ويعك�س 
املعلومات  تكنولوجيا  تلعبه  الذي  الدور  امل�صافة 
واالت�صاالت، والتي تتميز يف ناحيتني حا�صمتني. 
وترية  كانت  م��وور،  قانون  مع  يتفق  ومبا  ف��اأوال، 
اأ�رصع كثريا مما كانت عليه  االأجهزة  اإنتاج  حت�صن 
وثانيا،  التكنولوجي.  التغري  �صابقة من  يف مراحل 
مبجرد اإن�صاء الربجميات، ي�صبح من املمكن ن�صخها 
تكون  تكاد  هام�صية  بتكلفة  لها  ح�رص  ال  م��رات 
فرا. وتعمل كل هذه العوامل جمتمعة على متكني  �صِ
االأن�صطة  من  للمزيد  التكلفة  املنخف�صة  االأمتتة 
بها  يتمتع  عالية  مبهارات  املدفوعة  االقت�صادية، 

اأفراد اأقلية �صئيلة من قوة العمل.
 على الرغم من هذه الظاهرة، ي�صعى عدد من النا�س 
م�صتويات  على  للح�صول  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرب 
اأعلى من التعليم، وحتفزهم بو�صوح حقيقة مفادها 
اأعلى. ولكن العديد  اأن املهارات االأعلى جتلب اأجرا 

من الوظائف ذات االأجور االأعلى قد ال تلعب اأي دور 
اأ�صبح عدد  فاإذا  االإنتاجية.  يف دفع عجلة حت�صني 
اأكرب من النا�س حمامني مهرة، فرمبا ُتدار الق�صايا 
القانونية ب�صكل اأكرث فعالية وتكلفة على اجلانبني، 
الرفاهة  يف  �صافية  زي��ادة  اأي  غياب  يف  ولكن 

الب�رصية.
القدر  هذا  على  املرتتبة  االقت�صادية  والعواقب   
هي  فر  �صِ حم�صلتها  امل��ايل  ال��ت��داول  من  الكبري 
العديد  حال  اأي�صا  تكون  قد  هذه  ولكن  االأخ��رى. 
اأو عالمات  االأن�صطة املكر�صة لتطوير مو�صات  من 
العالية  امل��ه��ارات  تكري�س  م��ع  ج��دي��دة،  جت��اري��ة 
باهتمام  الفوز  على  للتناف�س  العظيمة  والطاقات 
امل�صتهلكني وح�صة يف ال�صوق، ولكن ال �صيء من هذا 
ُيف�صي بال�رصورة اإىل زيادة يف الرفاهة الب�رصية.  
وبالتايل فاإن زيادة اأعداد االأ�صخا�س الذين يتلقون 
تدفع  االأعلى  مهاراتهم  اأن  تعني  ال  عاليا  تعليما 

يف كل االأحوال منو االإنتاجية.  والواقع اأن ارتفاع 
الواليات  يف  تنمو  التي   �� اجلامعي  التعليم  ر�صوم 
بالقيمة   6% نحو  يبلغ  �صنوي  مبعدل  املتحدة 
املتزايدة  املهارات  اأن  اإىل  ي�صري  ال  قد   �� احلقيقية 
من  فبدال  حمددة.  وظائف  الأداء  مطلوبة  االرتفاع 
امل�صتقبل  يف  الوظائف  طالبو  ي�صبح  رمبا  ذل��ك، 
املال  من  كبري  ق��در  اإن��ف��اق  يف  بب�صاطة  راغبني 
يتمتعون مبهارات  اأنهم  العمل  اأرباب  اإىل  لالإ�صارة 
اأن  املمكن  بدورها من  القيمة.  واجلامعات  عالية 
فر على االإنفاق  م مناف�صة حم�صلتها �صِ تقع يف ِخ�صَ
الدفع.  على  القادرين  الطالب  الجتذاب  املتزايد 
ورمبا تعمل ديون الطالب ال�رصيعة االرتفاع �� من 
400 مليار دوالر اإىل 1.3 تريليون دوالر اأمريكي 
 ��  2005 عام  منذ  وحدها  املتحدة  الواليات  يف 
على متويل املزيد من املناف�صة ال�صديدة جزئيا على 
الوظائف االأعلى اأجرا، ولي�س اال�صتثمارات املطلوبة 

اجتماعيا يف راأ�س املال الب�رصي.  على نحو مماثل، 
من  لي�س  ال��دخ��ل،  �صلم  م��ن  االأدن���ى  ال��ط��رف  عند 
الوا�صح اأن املهارات االأف�صل من املمكن اأن تعو�س 
االت�صاع.  املتزايدة  التفاوت  فجوة  عن  كبري  ب�صكل 
مع  دائما  اجل��دي��دة  الوظائف  خلق  املمكن  فمن 
اأمتتة العديد من الوظائف القائمة، ولكن الوظائف 
اجلديدة تكون اأجورها اأقل غالبا. وتو�صح توقعات 
يت�صل  ما  يف  العمل  الإح�صاءات  االأمريكي  املكتب 
بخلق فر�س العمل على مدار ال�صنوات الع�رص املقبلة 
هذا النمط. فبني الفئات املهنية الع�رص االأوائل التي 
العمل،  فر�س  خلق  توقعات  كل  من   29% متثل 
امل�صجالت  املمر�صات   �� فقط  فئتني  اأن  �صنجد 
اأجورا  املتو�صط  يف  تدفع   �� التنفيذيني  واملديرين 
اأكرب من الدخل املتو�صط يف الواليات املتحدة، يف 
من  اأقل  االأخ��رى  الثماين  الفئات  اأغلب  تدفع  حني 

ذلك كثريا.

نيويورك – بروجيكت سنديكيت

البيئة الخضراء.. أفضل وسيلة لمواجهة التلوث

على  ال�صيطرة  من  االإطفاء  رجال  يتمكن  ومل   
تزيد  اأن  املنتظر  وم��ن  ان��دالع��ه،  منذ  احلريق 
الرياح احلارة اجلافة املتوقعة يف وقت الحق 
رئي�س  وقال  االأم��ور،  تعقيد  من  االأربعاء  يوم 
اجلي�س  اإن  ت��رودو  جا�صتني  الكندي  ال���وزراء 
املنكوبة  املدينة  لت�صاعد  ط��ائ��رات  �صري�صل 
معاجلة  من�صاآت  تقع  ال  وبينما  االأمر،  لزم  اإذا 
فقد  احلريق  م�صار  الكربى يف  النفطية  الرمال 
�رصكة  وقالت  العمليات،  بع�س  احلريق  عطل 
اأغلق  مناجمها  اأح��د  اإن  �صل  دات�����س  روي���ال 
�رصكة  وقالت  ثان.  منجم  اإغالق  يجري  بينما 
معاجلة  بعمليات  تقوم  التي  اإنريجي  �صانكور 
اإنها  املدينة  من  مقربة  على  النفطية  الرمال 
قللت اإنتاج النفط اخلام، وارتفعت اأ�صعار النفط 
تراجع  ب�صاأن  خم��اوف  ب�صبب  وجيزة  لفرتة 
االإنتاج من الرمال النفطية الكندية ثم ما لبثت 

اأن ا�صتقرت االأ�صعار.
وقال م�صوؤولون اإن حرائق الغابات تغطي يوم 
االأربعاء نحو 18500 فدان. ومل ت�صجل حاالت 

اإ�صابات اأو وفيات، وقال األني "بالتاأكيد توجد 
هذا  ولكن  حت��رتق.  مل  املدينة  داخ��ل  مناطق 
احلريق �صيتحرك باجتاهها و�صي�صل اإليها وقد 
منع  هو  اليوم  اأمامنا  والتحدي  عليها.  ياأتي 
يف  الغابات  مدير  �صميت  بريين  وق��ال  ذلك"، 
القوية  الرياح  اإن  املجاورة  بافالو  وود  بلدية 
وارتفاع درجات احلرارة وتدين ن�صبة الرطوبة 
�صت�صكل مرة اأخرى "ظروفا متفجرة"، واأ�صاف 
اأنه يجري ح�صد مزيد من املوارد يف اأنحاء كندا 
ملواجهة احلريق، وتابع قوله اإن "احلريق قاوم 
اأحياء  واأظهرت �صور من  اإخماده"،  كل جهود 
�صفوفا  املدينة  �رصق  جنوب  يف  هيل  بيكون 
اأدوارها  اأ�صا�صات املنازل املتفحمة بينما  من 
وعليها  االأر�س  على  وحمرتقة  منهارة  العليا 
طبقات من الرماد االأبي�س. وقال م�صوؤولون اإن 
80 يف املئة من املنازل يف احلي قد دمرت. 

ويعادل ذلك نحو 600 منزل يف املجمل.
 احل�رصات واحلطابون خطر مزدوج يتهدد غابة 

بولندية
يخرق هدير من�صار كهربائي و�صوت �رصبات 
بيايوفييجا  لغابة  الطبيعي  ال��ه��دوء  ف��اأ���س 
احلطاب  يقطع  ثوان،  ب�صع  فخالل  ال�صا�صعة... 
�صجرة تنوب ت�صعينية بعدما فتكت فيها ح�رصة 

املنطقة  ه��ذه  يف  منت�رصة  للخ�صب  ن��اخ��رة 
البولندية.

املحافظة  اجلديدة  احلكومة  من  فبموؤازرة   
ب"عمليات  الغابات  حرا�س  يقوم  وار�صو،  يف 
الكبرية  االنتقادات  رغم  على  الزمة"  حماية 
من  كبري  وعدد  البيئيني  اخلرباء  من  املوجهة 
الوا�صعة  بهذه احلمالت  ينددون  الذين  العلماء 
النطاق يف هذه الغابة الواقعة يف �صمال �رصق 
البي�صون  حيوانات  مملكة  تعترب  والتي  بولندا 

يف اوروبا.
الغابة على قائمة  الق�صم االكرب من  وقد ادرج 
اأنها  كما  يون�صكو  ملنظمة  الب�رصي  ال��رتاث 
ت�صم متنزها وطنيا عند كل جهة من احلدود 
الغابة  جممل  ويغطي  البيالرو�صية.  البولندية 
كيلومرت   1500 من  يقرب  ما  املجموع  يف 
مربع بينها 625 كيلومرتا يف بولندا. ويف هذا 
كيلومرتات   105 م�صاحة  ثمة  االخ��ري،  اجلزء 

مربعة تابعة للمتنزه الوطني.
ال�صكوليتينيات  ح�رصات  غزو  انكار  ميكن  ال   
لال�صجار. فتحت ق�رصة �صجرة التنوب املقطوعة 
من  املثقوبة  الفتحات  من  الفتة  �صبكة  ثمة 
اختارت  التي  الفتاكة  احل�رصة  ه��ذه  جانب 
املفت�س  وي��و���ص��ح  ل��ه��ا،  ه��دف��ا  بيايوفييجا 

للغابات  املحلي 
ان������دري ان��ت�����ص��اك 
بر�س  فران�س  لوكالة 
احل�������رصات  ه�����ذه  ان 
هائلة  ب��اأع��داد  تنت�رص 
تكتفي  ت��ع��د  مل  "وهي 
ب��ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ا���ص��ج��ار 
تهاجم  بل  ال�صعيفة  التنوب 
ال�صليمة"،  اال���ص��ج��ار  اي�����ص��ا 
يقرب  ما  التنوب  ا�صجار  ومتثل 
اال�صجار  اجمايل  من   %  30 من 
بيايوفييجا،  غابة  يف  امل��وج��ودة 
ويتعر�س ع�رصون يف املئة منها اىل 
ال�صكوليتينيات  ح�رصات  من  هجمات 
ما ميثل يف املجموع مليون مرت مكعب 
م�صابة  تنوب  �صجرة  وكل  االخ�صاب.  من 
بفعل هذه احل�رصات متثل خطرا على ثالثني 
�صجرة اخرى حميطة بها خ�صو�صا يف فرتات 
االحرتار حيث ميكن احل�رصة انتاج ما ي�صل اىل 

خم�صة اجيال يف غ�صون �صنة واحدة.
رئي�س  وه��و  بيليجكي  غريغور  ي�صري  كذلك   
"مع  ان��ه  اىل  الغابات  ملراقبة  حملية  وح��دة 
واإخراجها  �صجرة مري�صة واحدة  الق�صاء على 

اىل  ي�صل  ما  انقاذ  االمكان  يف  الغابة،  من 
البيئة  وزي��ر  وك��ان  �صنويا"،  اثنني  او  هكتار 
2012 موافقته على قطع  ال�صابق اعطى �صنة 
ما يقرب من 60 الف مرت مكعب من احلطب يف 
بزيادة  اأن خلفه وجه  �صنوات غري  خالل ع�رص 
عن  متحدثا  ا�صعاف  ثالثة  بواقع  العدد  هذا 
الغابات  حماية  ترتديه  الذي  الطارئ  الطابع 
وحياة ال�صكان و�صحتهم ب�صبب التهديد الناجم 
عن تهاوي اال�صجار امليتة ا�صافة اىل املواقع 
التي متثل جزءا  البالغة  الرتاثية  االهمية  ذات 

من �صبكة "ناتورا 2000" االوروبية.
مرجعية"  "مناطق  ان  اىل  بيليجكي  ويلفت   
معنية  غري  الغابة  م�صاحة  ثلث  على  ممتدة 
بالعمليات كما احلال بالن�صبة للمتنزه الوطني. 
ذلك  �صتلي  جديدة  بديلة  م��زروع��ات  اأن  كما 
الطبيعة  ت�صكيل  "يعيد  ب�صكل  موؤلفة  و�صتكون 

ويتفادى الفو�صى" يف الغابة.
التدبري  بهذا  ينددون  البيئيني  اخلرباء  اأن  غري 
معتربين اأنه مدفوع بال�صعي اىل حتقيق ارباح 
بف�صل بيع االخ�صاب. وهم ياأخذون على حرا�س 
الغابات تغيريهم الطابع الفريد للغابة الكبرية 
التي ت�صفها منظمة يون�صكو بانها "ال بديل لها 

يف احلفاظ على التنوع احليوي".
وخالل تاريخها املمتد على ع�رصة االف �صنة، 
مئات  وج��ه  يف  بيايوفييجا  غابة  �صمدت 
دون  من  ال�صكوليتينيات  حل�رصات  ال��غ��زوات 
م�صاعدة احد، ما ا�صفر عنه احيانا تدهور �صحة 

اال�صجار وتغطيتها بالطحالب والفطريات.
مدير  كوفال�صيك  راف���ال  اال���ص��ت��اذ  وي��ق��ول   
يف  للعلوم  البولندية  االكادميية  ف��روع  اح��د 
حويل  من  اال�صجار  الظاهر،  "يف  بيايوفييجا 
ميتة لكن يف الواقع هي تعي�س اكرث من الفرتة 
التي كانت فيها حية الأنها باتت ت�صم حواىل 
ال�صجرة امليتة ثروة  مئة �صنف من احل�رصات. 
حيوية كبرية"، ويلفت اىل ان "قطع ا�صجار يف 
هذه الغابة امر م�صابه مبا تفعله حركة طالبان 

عندما تدمر اعماال فنية".
نداء اىل اليون�صكو من اجل حماية اكرب غابة 

منغروف يف العامل
تطلب  اليون�صكو  منظمة  اىل  عري�صة  قدمت 
العامل يف  ادراج اكرب غابة منغروف يف  منها 
باخلطر  املهددة  املواقع  قائمة  يف  بنغالد�س 
ب�صبب م�رصوع اقامة حمطة توليد طاقة تعمل 
احلكومية  غري  املنظمة  قالت  ما  على  بالفحم 

"350.اورغ".
التابعة  ال��ع��امل��ي  ال����رتاث  جل��ن��ة  وجت��ت��م��ع   
لليون�صكو يف ا�صطنبول، واعربت العري�صة عن 
�صنداربان�س  غابة  و�صع  على  موقعيها  قلق 
قائمة  يف   1967 العام  منذ  امل��درج  املوقع 
الهند  تنوي  ال��ذي  للب�رصية  العاملي  ال��رتاث 
طاقة  حمطة  ح��دوده  عند  اقامة  وبنغالد�س 
ميغاواط   1320 بقوة  بالفحم  تعمل  �صخمة 
)واربعة  الغابة  من  كيلومرتا   14 بعد  على 
وقع  وقد  العازلة(،  املنطقة  من  كيلومرتات 
العامل  �صخ�س يف  الف  نحو خم�صني  العري�صة 
احلكومية  غري  املنظمة  ه��ذه  ذك��رت  ما  على 
"ا�صدقاء  منظمة  مع  اطلقتها  التي  االمريكية 
و"رينفرو�صت  جا�صت�س"  "اإيرث  و  االر�س" 
"ووتركيرب  و  كلوب"  و�صيريا  نتوورك"  اك�صن 

االين�س".
رامبال  "حمطة  ان  اىل  العري�صة  وا���ص��ارت   

ماليني  م��رور  اىل  �صتوؤدي  بالفحم  العاملة 
ال�صيقة  املياه  اقنية  عرب  الفحم  من  االطنان 
احلواجز  اح��د  ت��اآك��ل  ت�صارع  اىل  ي���وؤدي  مم��ا 
التهديد  عن  ف�صال  االعا�صري  امام  الرئي�صية 
ال��ذي  االنواع"  ك��ل  م��ن  التلوث  ع��ن  الناجم 
عددهم  البالغ  املنطقة  �صكان  له  �صيتعر�س 

اربعة ماليني ن�صمة.
التوجه  �صلطة  لها  "اليون�صكو  ان  وا�صافت   
لتقول  والبنغالد�صية  الهندية  احلكومتني  اىل 
الفحم  بتغليب  اال�صتمرار  ميكنهما  ال  انه  لهما 
املحليني"،  ال�صكان  م�صلحة  على  واالرب���اح 
ويبدو ان املحطة �صتلقي يوميا اكرث من 120 
الف مرت مكعب من املياه بعد تربيد املولدات 
التي  املياه  ت��وازن  يف  تعديل  اىل  ي��وؤدي  مما 
�صتتطلب  انها  كما  املنغروف.  عليها  تعتمد 
الفحم  من  طن  ماليني  خم�صة  قرابة  ا�صترياد 

�صنويا. بح�صب فران�س بر�س.
الطاقة  م�����ص��ادر  اك��رث  م��ن  الفحم  ويعترب   
وتقع  باملناخ،  و����رصرا  تلويثا  االح��ف��وري��ة 
الغاجن   نهري  م�صب  عند  �صنداربان�س  غابة 
وبراهمابوترا ومتتد على ع�رصة االف كيلومرت 
مربع على الياب�صة واملياه، وتوفر هذه املنطقة 
من  للبالد  حماية  اك��رب  اله�س  ال��ت��وازن  ذات 
انواعا  وت�صم  واالعا�صري  الت�صونامي  موجات 
خرباء  ويفيد  بنغال،  من��ور  �صيما  وال  مهددة 
حمليون ان هذه الغابة تقل�صت بالن�صف خالل 

العقود اخلم�صة االخرية.
�صاحل العاج تطرد االآالف من مزارعي الكاكاو 

الإنقاذ غابات
ع�رصات  العاج  �صاحل  يف  ال�صلطات  ط��ردت   
ال�رصعيني  غري  الكاكاو  مزارعي  من  االآالف 
وقال  الوطني  بيكو  مونت  متنزه  من  واأ�رصهم 
اإن مئات االآالف  م�صوؤولون يف قطاع الغابات 
يف  االإجراء  ياأتي  اأي�صا،  يطردون  قد  املتبقني 
املزارعني  على  �صارمة  حكومية  حملة  اإطار 
اأخ��رية  وحماولة  وامل�رصدين  ال�رصعيني  غري 
وترية  باأ�رصع  تتقل�س  التي  الغابات  الإنقاذ 
�صمبانزي  قرود  بداخلها  ويعي�س  اأفريقيا  يف 
وفر�س  باالنقرا�س  املهددة  الغابات  وفيلة 

النهر الق�صري.
ومنذ اال�صتقالل يف عام 1960 اأقامت �صاحل 
العاج اقت�صادها وهو االأكرب يف غرب اأفريقيا 
املئة  40 يف  نحو  وتزرع حاليا  الزراعة  على 
من الكاكاو يف العامل والذي ميثل نحو 15 يف 

املئة من الناجت االإجمايل املحلي للدولة.
الرئي�صي  املكون  وه��و  املح�صول  اأن  ورغ��م   
لل�صوكوالتة �صاعد البالد لتكون مزدهرة ن�صبيا 
يف منطقة تعاين من فقر �صديد اإال اأنه و�صعها 
على �صفا كارثة بيئية، وتقول بيانات االحتاد 
االأوروبي اإن �صاحل العاج خ�رصت 80 يف املئة 
من غاباتها البكر خالل الفرتة منذ اال�صتقالل 
عن فرن�صا عام 1960 وحتى 2010، وخالل 
وحتى   2002 م��ن  ا�صتمرت  ال��ت��ي  االأزم����ة 
اأهليتني هجر احلرا�س  2011 و�صهدت حربني 

وامل�صوؤولون الغابات التي كانوا يحمونها.
املحلية  باللغة  ويعني  بيكو-  مونت  واأ�صبح 
األف   34 م�صاحته  تبلغ  الذي  ال�صباع-  جبل 
هكتار رمزا النعدام القانون الذي انت�رص خالل 
تلك الفرتة مع �صيطرة اأمراء احلرب على اأرا�س 
مهاجرون  اأغلبهم  ملزارعني  للبيع  وجتزئتها 

من بلدان جماورة. بح�صب رويرتز.

بغداد – مروة االسدي
الجزء الثاني واالخير

 تالف وليس فاسدًا!!
بغداد - باسم عبد الهادي

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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