
اليوم  ال��دويل  بغداد  معر�ض  يفتحها  جديدة  �سنوية  بوابة 
مب�ساركة ميكن و�سفها باملقبولة يف ظل الظرف احلايل الذي 

مير به العراق من حالة تق�سف وحرب وحجم نفقات وا�سعة.
ان  علينا  عليه  نح�سد  ال  اقت�ساديا  ظرفا  نعي�ض  ونحن  ولكن 
ن�سع يف ح�ساباتنا ان ال� 400 �رشكة التي جاءت مبا متلك من 
تكنولوجيا وقدرات اقت�سادية من 12 بلدا حتمل نوايا �سادقة 
يحقق  الذي  بال�سكل  معها  التعاون  وميكن  العراق  يف  للعمل 

املنفعة لطريف العملية.
العون  يد  تقدم  كبرية  جهود  اىل  احلاجة  باأم�ض  فالعراق 
للنهو�ض باالقت�ساد وحتقيق التنمية امل�ستدامة وميكن ان نعد 
جديدة  نافذة  لفتح  نواة  الدورة  هذه  يف  املتواجدة  ال�رشكات 

على العامل وت�سخريا للجهد الدويل خلدمة االقت�ساد العراقي.
على  جمتمعني  اخلا�ض  والقطاع  ال���وزارات  دور  ي��رز  هنا 
بالتكنولوجيا  ج��اءت  التي  الذهبية  الفر�ض  ه��ذه  ا�ستثمار 
العراق  اىل  املتطور  ال��دويل  اجلهد  من  مهم  وج��زء  املتطورة 

واأ�سبح متاحا دون عناء فتح اآفاق للتعاون معه.

بغداد  معر�ض  يف  احلا�رشة  ال�رشكات  ان  يقني  على  ونحن 
اأ�س�ض  و���س��ع  على  تعمل  احل���ايل  ال��ظ��رف  ظ��ل  ويف  ال���دويل 
م�ستقبلية للتعاون مع العراق الذي ميلك اكر فر�ض العمل يف 
العامل والتي ميكن و�سفها بالفريدة، حيث احلاجة اىل م�ساريع 

يف جميع اأجزاء العراق.
ا�ستثمارات  اىل  حتتاج  ث��روات  من  العراق  ميلكه  عما  ف�سال   
اىل  حتتاج  بل  املحلي،  اجلهد  عليها  يقوى  ال  وكثرية  كبرية 
يف  املتوا�سلة  االأعمال  الإجناز  العاملية  ال�رشكات  من  الكثري 

العراق.  
فاملعر�ض فر�سة ميكن و�سفها بالذهبية علينا ان ن�ستثمرها 
خلدمة االقت�ساد الوطني فقد وفرت الكثري من اجلهد والنفقات 
العاملية  بال�رشكات  وجاءت  واخلال�ض  العام  القطاعني  على 
اىل بغداد وهنا ميكن ان مند ج�سور التعاون وال�رشاكة خلدمة 

االقت�ساد الوطني. 
بعد  امل�ستقبلية  خططنا  ا�ستعادة  يف  اال�ستفادة  ميكن  كما 
جميع  يف  العامل  �سهدها  التي  التطورات  اآخ��ر  على  الوقوف 
من  وجعلها  امل�ستقبلية  احل�سابات  يف  لو�سعها  القطاعات 

ا�سا�سيات حتقيق التنمية االقت�سادية امل�ستدامة.

Wed. 2 Nov. 2016 issue no 220دراسات2
االربعاء 2 تشرين الثاني 2016 العدد 220

الطاقة البديلة واهميتها للعمالة في العالم
للطاقة،  بديلة  ايجاد م�سادر  نحو  اليوم  العامل  يتجه 
م�سادر تت�سم باأنها ذات طبيعة غري ملوثة )خ�رشاء(، 
كونها  اىل  ا�سافة  تكون متجددة  ان  ذلك  واالأهم من 
عاملي  طلب  هناك  وا�سبح  بل  )نظيفة(،  ملوثة  غري 
تعايل  بعد  خا�سة  الطاقة،  من  النوع  هذا  على  كبري 
التنمية  وحتقيق  خ�رشاء،  ببيئة  املطالبة  ا�سوات 
اخرى  م�سادر  ايجاد  مايتطلب  وه��ذا  امل�ستدامة، 
احلفاظ  اج��ل  من  التقليدية،  امل�سادر  غري  للطاقة 
على ح�سة االجيال الالحقة واحلفاظ على البيئة من 
توقعت  وعليه  وما�سابه،  احلراري  االحتبا�ض  م�ساكل 
انتاج  حمطات  تتكاثر  ان  للطاقة  الدولية  الوكالة 
الطاقة النظيفة، مثل الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح، 
يف العامل بوترية اعلى مما كان متوقعا بحلول العام 
2021، وذلك بف�سل ال�سيا�سات امل�سجعة وانخفا�ض 

تكاليفها، وجاء يف تقرير ن�رشته الوكالة ان حمطات 
من  ا�سافية  غيغاوات   825 �ستنتج  النظيفة  الطاقة 
ي�سكل  ما  اي   ،2021 العام  بحلول  الكهربائي  التيار 
2015، حيث  % مقارنة مع العام   42 زيادة بن�سبة 
كانت التقديرات ال�سابقة ت�سري اىل ان الزيادة �ستكون 
النظيفة  الطاقة  �ستولد م�سادر  وبهذا   ،%  13 بن�سبة 
مقابل  يف  العامل،  يف  الكهرباء  انتاج  من   %  28
قيا�سيا يف  عاما  يعد  الذي   2015 العام  % يف   23

اال�ستثمارات يف هذا املجال.
"تطور  ب�  املتفائلة  التوقعات  هذه  الوكالة  وف�رشت 
ال�سيا�سات وخ�سو�سا يف ثالثة بلدان" هي الواليات 
ق�سم  مدير  او�سح  ما  على  والهند،  وال�سني  املتحدة 
عر  موؤمتر  يف  فرانكل  باولو  فيها  املتجددة  الطاقة 
الهاتف، ويتوقع ان تنخف�ض تكاليف الطاقة ال�سم�سية 
وان  املقبلة،  اخلم�سة  االع���وام  يف   %  25 بن�سبة 
 ،%  15 الرياح  من  الطاقة  انتاج  تكاليف  تنخف�ض 

بانها  التي عادة ما تو�سف  الوكالة  بح�سب توقعات 
الطاقة  على  "االعتماد  ان  اىل  فرانكل  وا�سار  حذرة. 
اذ  الدول"،  ب�سيا�سات  رهنا  و�سيبقي  كان  املتجددة 
ان "عوائق كثرية ما زالت قائمة" مثل �سعوبة ادخال 
الطاقة النظيفة يف ال�سبكات العامة يف كل من ال�سني 
عقبات  اىل  ا�سافة  مثال،  واليابان  افريقيا  وجنوب 
النا�سئة، كما  الدول  التمويل التي تعيق هذا االمر يف 
 200 توقعت الوكالة ان يزداد انتاج الطاقة النظيفة 
وجدت  ما  اذا   2020 العام  بحلول  �سنويا  غيغاوات 

هذه امل�سكالت حلوال.
لكن يف ما عدا انتاج الطاقة الكهربائية، ما زال تطور 
ا�ستخدام الطاقة املتجددة والوقود احليوي يف التدفئة 
"بطيئا جدا"، بح�سب فرانكل، وخ�سو�سا ب�سبب تدين 
ا�سعار النفط، وي�سكل الطلب على الطاقة للح�سول على 
احلرارة، مثل التدفئة والطبخ، ن�سف الطلب االجمايل 
على الطاقة، لكن ح�سة الطاقة املتجددة منها لن تزيد 

عن 10 % يف العام 2021 يف مقابل 9 % حاليا، 
من  الطاقة  توليد  حمطات  ان  اىل  الوكالة  وخل�ست 
ال�سحيح  االجتاه  يف  ت�سري  ال�سم�سية  واال�سعة  الرياح 
حول  باري�ض  اتفاقية  يف  املحدد  الهدف  حتقيق  نحو 
املناخ، والقا�سي بتخفي�ض انبعاثات غاز ثاين اك�سيد 

الكربون.
اال�ستثمارات العاملية والطاقة البديلة

يف  العاملية  اال�ستثمارات  اأن  بحثية  درا�سة  اأظهرت 
منذ  ف�سلي  م�ستوى  اأدنى  اإىل  هبطت  النظيفة  الطاقة 
اأيلول  و�سبتمر  يوليو متوز  الفرتة بني  2013 خالل 
البحرية  الرياح  طاقة  بقطاع  التمويل  �سعف  ب�سبب 
ال�سني  يف  م�رشوعات  متويل  وتباطوؤ  اأوروب���ا  يف 
واليابان، وذكر تقرير لبلومرج نيو اإنرجي فاينان�ض 
املتجددة  الطاقة  يف  اال�ستثمارات  حجم  اإجمايل  اأن 
يف  دوالر  مليار   42.2 بلغ  الذكية  الطاقة  وتقنيات 
الربع  31 باملئة عن  الثالث بانخفا�ض ن�سبته  الربع 

من  الثالث  الربع  مع  مقارنة  باملئة  و43  ال�سابق 
الطاقة  االأ�سول يف م�رشوعات  2015. وهبط متويل 
على  باملئة   49 بواقع  املرافق  نطاق  على  املتجددة 
اأ�سا�ض �سنوي اإىل 28.8 مليار دوالر يف الربع الثالث، 
مع  مقارنة  باملئة   51 ال�سينية  اال�ستثمارات  وهوت 
الربع الثالث من العام املا�سي اإىل 14.4 مليار دوالر 
 56 بن�سبة  اليابانية  اال�ستثمارات  هبطت  حني  يف 
باملئة اإىل 3.5 مليار دوالر. على الرغم من توقع ان 
ت�ستمر م�سادر الطاقة البديلة بالتقدم يف اوروبا يف 
ال�سنوات املقبلة حتى تغطي 70 % من انتاج الطاقة 
الكهربائية يف اوروبا يف العام 2040، لتتفوق بذلك 
تقرير  يف  ج��اء  ما  بح�سب  املتحدة،  ال��والي��ات  على 
ملجموعة من اخلراء، وجاء يف التقرير الذي ا�سدرته 
جمموعة "بلومرغ نيو انرجي فاينن�ض" بعنوان "نيو 
والفحم  الغاز  "ا�سعار  ان   "2016 اوتلوك  انرجي 
�ستبقى متدنية، لكن ذلك لن يحول دون حتول نظام 

املقبلة  العقود  يف  العامل  يف  الكهربائي  التيار  توليد 
والطاقة  الرياح  مثل  املتجددة  الطاقة  م�سادر  اىل 
الطاقة  م�سادر  كانت   2015 العام  ويف  ال�سم�سية". 
الكهربائي  التيار  انتاج  من   %  32 متثل  املتجددة 
ترتفع  ان  يتوقع  املتحدة،  الواليات  ففي  اوروبا،  يف 
يف   %  14 من  املتجددة  الطاقة  م�سادر  م�ساهمة 
رغم   ،2040 ال��ع��ام  يف   %  40 اىل   2015 ال��ع��ام 
ان  يتوقع  ال��ذي  ال�سخري  الغاز  ا�ستخدام  ازده���ار 
ان  اخل���راء  وق��در   .%  31 % اىل   33 م��ن  ي��رتاج��ع 
من  الطاقة  توليد  تقنيات  تكاليف  انخفا�ض  ي�ساهم 
الرياح )بن�سبة 41 % بحلول العام 2040( والطاقة 
زيادة  يف   )2040 العام  بحلول   %  60( ال�سم�سية 
النفط  مكان  وابدالها  امل�سادر  هذه  على  االعتماد 
املتجددة  الطاقة  م�سادر  و�ستكون  والفحم،  والغاز 
العام  بحلول  العامل  دول  الكثري من  ثمنا يف  ارخ�ض 

.2030 2020، ويف كل العامل اعتبارا من العام 

بغداد – خاص

تمكين المرأة اقتصاديا .. أمر ضروري لتحقيق التنمية
من  كبرية  م�ساحة  اليوم  امل��راأة  ق�سايا  حتتل 
ال�سيا�سية  االروق��ة  يف  والنقا�سات  احل���وارات 
حتى  منها،  االقت�سادية  وحتى  واالجتماعية 
�رشوريًا  �رشطًا  املراأة  متكني  م�ساألة  اأ�سبحت 
وقاعدة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  �رشوط  من 
من قواعد احلكم الر�سيد، وبالرغم من امل�ساعي 
احلثيثة لتحقيق ذلك، يبدو اأن ثمة هناك بع�ض 
املتعلقات مل حتل بعد، مثل حتجيم الفجوة يف 
�ساعات  ع��دد  يف  وامل���راأة  الرجل  بني  التمييز 
احل�سول  و�سهولة  والعطل  واالج���ازات  العمل 
االج��ور  يف  ال��ف��وارق  وتقليل  الوظيفة،  على 
مازالت  املتقدمة  ال��دول  يف  فحتى  وغ��ريه��ا، 
الفوارق قائمة وان كانت التقارن مبثيالتها يف 
دول العامل الثالث، حيث ن�رشت درا�سة �سادرة 
التقدم  باأن  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  عن 
اأماكن  يف  اجلن�سني  ب��ني  الفجوة  تقريب  يف 
ملحوظ  با�ستثناء  كبرية  بدرجة  يتباطاأ  العمل 
يف رواندا التي اأ�سبحت يف �سدارة الدول التي 
اأنها  رغم  والن�ساء  الرجال  اأجور  فيها  تت�ساوى 
�سهدت  اأهلية  حرب  اآث��ار  من  تتعافى  ت��زال  ال 
من  يتخذ  ال��ذي  املنتدى  وزاد  اإب��ادة،  عمليات 

للم�ساواة  بالن�سبة  له من تقديراته  جنيف مقرا 
عاما   53 مبقدار  اجلن�سني  بني  االقت�سادية 
املرتبات  يف  مزمنة  اخ��ت��الالت  وج��د  بعدما 
والتمثيل يف اأماكن العمل اأدت اإىل تباطوؤ خطى 
التقدم الذي بلغ ذروة يف عام 2013. ويتوقع 
يف  االقت�سادية  امل�ساواة  حتقق  االآن  املنتدى 

عام 2186 اأي بعد 170 عاما.
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  عن  التقرير  وي�رشح 
الركيزة  يف  امل�ساواة  نحو  التقدم   2016 لعام 
االقت�سادية االأ�سا�سية تباطاأ اإىل حد كبري حتى 
اأي وقت منذ  اأكر من  االآن  اأ�سبحت  الفجوة  اأن 
عام 2008، ووجد معدو التقرير اأن الن�ساء يف 
اأنحاء العامل ح�سلن يف العام املا�سي على ما 
يزيد قليال عن ن�سف االأجور التي ح�سل عليها 
نظراوؤهم الرجال رغم اأنهن يعملن �ساعات اأطول 
ثلثي  تعادل  العمل  �سوق  يف  م�ساركتهن  واأن 
اأكرث و�سوحا  الفروق  الرجال، وكانت  م�ساركة 
يف بع�ض املناطق بل ويف دول مرتفعة الدخل 

يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
ال��ه��ادف  غ��ري  ال�سوي�رشي  املنتدى  واأو���س��ح 
كادت  وال�سحة  التعليم  يف  الفجوات  اأن  للربح 
يف  جدا"  "وا�سعة  تزال  ال  اأنها  اإال  تتال�سى  اأن 
يف  ال�سيا�سي  والتمكني  االقت�سادية  امل�ساركة 

اأقل  ال�سيا�سي للمراأة  اأنحاء العامل، وان التمثيل 
جاء  كما  للرجل،  ال�سيا�سي  التمثيل  ربع  من 
الكرى  املواقع  يف  الن�ساء  عدد  اأن  التقرير  يف 
اأربع دول فقط  ال يزال منخف�سا بقوة وال تزال 
اجلن�سني  من  متماثلة  اأع��داد  لديها  العامل  يف 
العليا  املنا�سب  ويف  الت�رشيعية  املجال�ض  يف 
يتعلم  بلدا   95 اأن  حقيقة  رغم  املدراء  ومواقع 
لديه االآن عدد من الن�ساء ي�ساوي اأو يتجاوز عدد 

الرجال على امل�ستوى اجلامعي.
الدويل  االقت�سادي  للمنتدى  تقرير  خل�ض  وقد 
اأكرث  يوما   39 مبعدل  ي�ستغلن  الن�ساء  اأن  اإىل 
يف  البيانات  وت�سري  ال��ع��ام،  يف  ال��رج��ال  م��ن 
الذي  اجلن�سني،  بني  العاملية  الفجوة  تقرير 
اأعده املنتدى االقت�سادي الدويل، اإىل اأن الن�ساء 
من  اأك��رث  يوميا  دقيقة   50 مبعدل  ي�ستغلن 

الرجال.
مدفوع  غري  العمل  انت�سار  اإن  التقرير  ويذكر 
االأجر يثقل كاهل الن�ساء، ويقدر اأن ج�رش الفجوة 
االقت�سادي  اجلور  والق�ساء على  اجلن�سني  بني 

بني اجلن�سني قد ي�ستغرق 170 عاما.
الفجوة  باأن  الدويل  االقت�سادي  املنتدى  واأفاد 
اأي  من  االآن  اأك��ر  اجلن�سني  بني  االقت�سادية 
التقرير  واأ�ساف   ،2008 عام  منذ  م�سى  وقت 

مليار  ربع  نحو  اأن 
�سوق  دخ��ل��ن  ام����راأة 
ال��ع��م��ال��ة ال����دويل يف 
الع�رش �سنوات املا�سية، 
اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
تزيد  باأجر  الرجال  عمالة 
بنحو  الن�ساء  ع��ن  ن�سبتها 
الن�ساء  اأن  اإال  املئة،  يف   34
الرجال  من  اأطول  وقتا  مي�سني 
االأعمال  مثل  اأجر  بال  اأعمال  يف 
وكبار  االأط��ف��ال  ورعاية  املنزلية 
االعتبار،  يف  ذلك  و�سع  وعند  ال�سن، 
االقت�سادي  املنتدى  حل�سابات  ووفقا 
العمل  يف  مي�سني  الن�ساء  فاإن  ال��دويل، 
عن  ال��ع��ام  يف  اإ���س��ايف  �سهر  م��ن  اأك���رث 

الرجال.
حمللة  وه��ي  رات�سيفا،  فا�سيلينا  وبينت 
�سي  بي  لبي  ال���دويل،  االقت�سادي  للمنتدى 
"احل�سول على عطلة م�سرتكة للعناية باالأطفال 
اأن  لالأ�رش  ي�سمح  الأن��ه  جمديا  اأم��را  يكون  قد 
مع  العملية  حياتها  تنظم  واأن  حياتها،  تخطط 

ويف  امل�سوؤوليات،  تقا�سم  ويي�رش  اأطفال  وجود 
التي  املدة  تعادل  واإ�ستونيا  والرتغال  الهند 
تعملها املراأة اأكرث من الرجل اأكرث من 50 يوما 
اأكرث من  يف العام، ويف بريطانيا تعمل الن�ساء 
تعمل  وال  العام،  يف  يوما   12 بنحو  الرجال 
املراأة نف�ض عدد �ساعات الرجل اإال يف �ست دول، 
و من بني هذه الدول ال تت�ساوى عطلالت رعاية 
الطفل بني اجلن�سني اإال يف الدول اال�سكندنافية.

وترتبط امل�ساركة بني اجلن�سني يف عطلة رعاية 
االأطفال يف كثري من مناطق العامل بامل�ساركة 
االأجر  مدفوعة  العطالت  للمراأة،  االقت�سادية 
االأجر  مدفوعة  العطالت  بكثري  تفوق  لالأمهات 
ب�سورة  املرجح  من  فاإنه  عام  وب�سكل  لالآباء، 
عطلة  تكاليف  احل��ك��وم��ات  تتحمل  اأن  اأك���ر 
ولكن  االآب���اء،  عن  لالأمهات  بالطفل  الرعاية 
هناك حدود لالآثار االإيجابية للعطالت املطولة 
فيها  تفوق  التي  ال��دول  ويف  االأطفال،  لرعاية 
العطالت مدفوعة االأجر لرعاية االأطفال عامني، 
كما هو احلال يف العديد من دول �رشق اأوروبا، 
يف  امل��راأة  ت�سارك  اأن  احتماال  االأق��ل  من  يكون 

القوى العاملة يف املجتمع.
التمييز �سد املراأة

م�رشعات  ب��اأن  العاملية  التقارير  اح��د  يذكر 
اجلن�ض  اأ�سا�ض  على  التمييز  يواجهن  الرملان 
واأن  الذكور  زمالئهن  من  والعنف  والت�سييق 
ت�ستهدفهن  اإلكرتونية  ت�سويه  حمالت  �سهام 
يجريها  درا�سة  اأول  وتاأتي  متزايد،  نحو  على 
االحتاد الرملاين الدويل بعد ف�سائح يف فرن�سا 
ودول اأخرى حيث ا�ستكت امل�رشعات من اإ�ساءة 
التقرير  ال�سلطة، وجاء يف  اأروقة  معاملتهن يف 
�سد  اجلن�ض  اأ�سا�ض  على  والت�سييق  العنف  اأن 
النتائج  وت�سري  ومنت�رش"،  "حقيقي  امل�رشعات 
وتوجد  حدودا  تعرف  ال  الظاهرة  "هذه  اأن  اإىل 
وتوؤثر على عدد  دولة  بدرجات خمتلفة يف كل 
اإىل  النتائج  وا�ستندت  امل�رشعات،  من  كبري 
بيانات من 55 م�رشعة من كل االأعمار انتخنب 

يف 39 دولة بخم�ض مناطق من العامل.
ا�ستطلعت  ن�ساء  خم�ض  بني  من  اأرب��ع  وذك��رت 
لهن  �سبب  عدائي  ل�سلوك  تعر�سن  اإنهن  اآراوؤهن 
44.4 باملئة  اأو خوفا. وقالت نحو  اأذى نف�سيا 
واالغت�ساب  بالقتل  ت��ه��دي��دات  تلقني  اإن��ه��ن 
يف  ع�سويتهن  خ���الل  واخل��ط��ف  وال�������رشب 
الرملان، واأ�ساف التقرير "قالت امل�ساركات اإن 
الت�رشفات �سدرت عن زمالئهن -  معظم هذه 

من اأحزاب معار�سة اأو من اأحزابهن".
 171 وي�سم  جنيف  وم��ق��ره  االحت���اد  واأف���اد 
برملانا وطنيا اإن كون النائبة اأقل من 40 عاما 
اأقلية ميثل  اأو جمموعة  للمعار�سة  انتماءها  اأو 
النواب  االحتاد  دعا  حيث  اأكر"،  خطر  "عوامل 
وو�سع  ال�سلوك  هذا  مثل  نبذ  اإىل  وامل�رشعات 
ومتثل  لل�سكاوى.  واإج���راءات  �سلوك  مدونات 
االإناث 22.8 يف املئة من بني 46 األف م�رشع 
اي�سًا  التقرير  يف  وج��اء  العامل،  م�ستوى  على 
والعنف  العدائي  ال�سلوك  يعانني  امل�رشعات  اأن 
الرملانية  املكاتب  يف  اجلن�ض  اأ�سا�ض  على 
واالجتماعات ال�سيا�سية باالإ�سافة اإىل �ساحات 

جديدة وفرتها و�سائل التوا�سل االجتماعي.
جنوب  اأفريقيا  يف  امل�رشعات  اأن  واأ���س��اف 
االأو���س��ط  وال�����رشق  واأوروب����ا  واآ�سيا  ال�سحراء 

عاريات  الإظهارهن  �سور  تعديل  عن  "حتدثن 
و�سيعة  بتعليقات  م�سحوبة  لهن  �سور  ون�رش 
على  ن�رش  اأو  خليعة  ر�سومات  يف  وت�سويرهن 
باأنهن  يفيد  ما  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
عانني م�ساكل زوجية اأو اأن حياتهن ال�سخ�سية 

فا�سلة".
الفروق يف االأجور بني الرجال والن�ساء

حيث اظهرت درا�سة حديثة اأن الن�ساء من افراد 
للطب  العامة  الكليات  يف  التعليمية  الطواقم 
املعدل  يف  يتقا�سني  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
زمالئهن  م��ع  مقارنة   % ب�8  ادن���ى  روات���ب 
الرجال، وحتى بعد االخذ يف االعتبار للعوامل 
الرواتب،  على  املوؤثرة  باجلن�ض  املت�سلة  غري 
تتقا�سى الن�ساء اللواتي يعملن يف تدري�ض مادة 
�سنويا  دوالر  الف   20 اقل مبعدل  رواتب  الطب 
ال��والي��ات  يف  ال��رج��ال  نظرائهن  م��ع  مقارنة 

املتحدة.
هذه الدرا�سة التي اجراها باحثون يف م�ست�سفى 
وكلية  هو�سبيتل"  ج��رال  "ما�سات�سو�ست�ض 
حتليال  تت�سمن  ه��ارف��رد  جامعة  يف  ال��ط��ب 
يف  التعليمية  الهيئة  افراد  رواتب  عن  لبيانات 
امريكية،  والية   12 يف  للطب  عامة  كلية   24
"جاما  ال��درا���س��ة يف جم��ل��ة  ن��ت��ائ��ج  ون�����رشت 
واأ�سار امل�رشف على  انرتنل ميدي�سني" الطبية، 
الدرا�سة انوبام جينا من كلية الطب يف جامعة 
ان  على  ال�سوء  ت�سلط  نتائجنا  ان  اىل  هارفرد 
مع  حتى  موجودة  تبقى  الرواتب  يف  الفوارق 
على  توؤثر  التي  للعوامل  االعتبار  يف  االأخ��ذ 
االكادميية،  االنتاجية  وتعك�ض  الراتب  م�ستوى 
الرواتب  يف  الفروق  هذه  مالحظة  اأن  واعتر 
الهيئات  موظفي  من  وهم  الطب  ا�ساتذة  بني 
على  تبعات  لها  تكون  قد  ا�سئلة  تطرح  العامة 
تتبع  التي  ال��والي��ات  يف  التنظيمي  امل�ستوى 
لها كليات الطب هذه، واأكرث الفروق تظهر لدى 
اىل  ا�سافة  القلب  وطب  العظام  جراحة  ا�ساتذة 
الطب الن�سائي التوليدي على الرغم من اأن عدد 
من  اكر  االخ��ري  االخت�سا�ض  هذا  يف  الن�ساء 
اجلن�سني  بني  الفروق  ادن��ى  اأم��ا  الرجال،  عدد 
والطب  الطوارئ  طب  ا�ساتذة  لدى  �سجلت  فقد 
املجال  هذا  يف  �سجل  ا�ستثناء  ان  اإال  العائلي. 
ملادة  مدر�سات  يعملن  اللواتي  الن�ساء  ان  اذ 
بقليل من  اعلى  رواتب  يتقا�سني  اال�سعاع  طب 

رواتب الرجال.
الالئي  ال�سيدات  ت��زال  فال  اآخ��ر،  �سعيد  وعلى 
ال��والدة  بعد  جزئي  ب���دوام  العمل  اإىل  يعدن 
يتقا�سني رواتب اأقل من الرجال ل�سنوات عديدة 
الدرا�سات  معهد  اأع��ده  تقرير  بح�سب  ذلك،  بعد 
اأن  اإىل  التقرير  وي�سري  بريطانيا،  يف  املالية 
ات�ساعا  ت�سهد  والن�ساء  ال��رج��ال  بني  الفجوة 
االأطفال،  اإجناب  تلي  التي  ال�سنوات  يف  مطردا 
حيث ي�سيف التقرير اأن ال�سيدات تفوتهن فر�ض 
الرتقيات وميتلكن خرات اأقل من الرجال، وهو 

ما ُيحد من قدرتهن على الك�سب.
حتى  الفجوة  زادت  متتالية،  عاما   12 وخالل 
الرجال  اأجور  معدالت  من  املئة  يف   33 بلغت 
معدي  اأحد  جوي�ض،  روبرت  وا�سار  ال�ساعة،  يف 
التقرير اىل اإن اأجور الن�ساء يف ال�ساعة الواحدة 
يقللن  كن  عندما  فوريا  انخفا�سا  ت�سهد  مل 

�ساعات عملهن.

بغداد – إيهاب علي النواب

معرض بغداد الدولي .. فرصة ذهبية للعراق
بغداد – حسين ثغب

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

617.03
12.53
2.07%

2,593,819,066
4,275,058,325

673
31
21
5
5

0.54
2,629,396,822.00

0.47
360,625,000.00

0.39
220,194,669.00

0.86
211,525,000.00

0.90
193,617,677.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

0.54
1,417,521,920.00

0.86
181,478,496.00

0.90
174,255,904.00

0.47
168,254,496.00

0.39
85,045,920.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط
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