
املتوقع  اال�ستثمارات  ح�سة  ن�سبة  ان  ذلك  من  واالأ�سواأ 
خطة  ا�سارت  اذ  تراجع  يف  اخلا�ص  القطاع  ينفقها  ان 
التنمية الوطنية 2010-2014 اىل ان ن�سبة اال�ستثمارات 
لكنها   %46 ت�سكل  اخلا�ص  القطاع  بها  �سي�سهم  التي 
يدلل  ما  وه��ذا   .2017-2013 خطة  يف   %21 تراجعت 
اإدارة االقت�ساد  على اال�ستمرار من قبل القطاع العام يف 

العراقي.
احللول املمكنة

منهج  تبنيه  من  الرغم  وعلى  العراق  ان  تقدم  يت�سح مما 
القطاع اخلا�ص بعد عام 2003 يف د�ستوره وحتديدا يف 
القطاع  لقيادة  خا�سعًا  يزال  ال  انه  اإال  اواًل،   112 املادة 
العام، واالف�سل ومتا�سيًا مع الد�ستور ان يكون هناك دور 
فعال للقطاع اخلا�ص مع عدم اغفال دور الدولة بل ينبغي 

او قيام  االقت�ساد  بينهما الإدارة  امل�ساركة ما  ان حت�سل 
اخلا�ص  القطاع  الالزمة النطالق  الظروف  بتهيئة  الدولة 
اال�ستقرار  بعد  الظروف  تلك  اهم  ومن  االقت�ساد،  الإدارة 
التحتية من ماء وكهرباء  البنى  االمني وال�سيا�سي توفري 
اىل  �سيوؤدي  التحتية  البنى  توافر  ان  اذ  وغريها  ونقل 
اخلا�ص  القطاع  ي�سجع  ما  وهذا  االنتاج  قيمة  تخفي�ص 

على اال�ستثمار واالنتاج .
كذلك ف�سح املجال امام القطاع اخلا�ص االجنبي وتوفري 
ح�ساب  على  لي�ص  لكن  حقوقه  ت�سمن  التي  الت�رشيعات 
امل�سلحة الوطنية، واالهتمام بتب�سيط االجراءات اذ ال يزال 
العراق يحتل مراتب متاأخرة من موؤ�رش بيئة اداء االعمال 
عام 2015و2016  املرتبة 160 و161 يف  يحتل  حيث 
ي�سملها  التي  العامل  دول  من   188 بني  من  التوايل  على 

املوؤ�رش. 
بيع املن�ساآت العامة اىل القطاع اخلا�ص باعتماد اال�سعار 
العادلة من دون اال�رشار برثوة ال�سعب، اذ انها يف الوقت 
رواتب  تعطي  الدولة  ان  اذ  للخ�سارة  تتعر�ص  احلا�رش 

ت�سغيلية من دون وجود انتاج ُيذكر!!!! 
النظام امل�رشيف  اداء  بالقطاع املايل وحت�سني  االهتمام 
القرو�ص  منح  طريق  عن  االق��را���ص  جم��االت  وتو�سيع 
ال�سغرية واملتو�سطة ب�رشوط تف�سيلية ومتويل امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة، كذلك فتح حا�سنات االعمال لتقدمي 
اال�ست�سارات وتزويدهم باملعلومات ودرا�سات اجلدوى عن 

امل�ساريع التي يروم القطاع اخلا�ص القيام بها.
كما ال ميكن التغا�سي عن االهتمام براأ�ص املال الب�رشي 
بد  ال  اي  اخلا�ص،  القطاع  لقيام  ا�سا�سية  ركيزة  ميثل  اذ 
املال  راأ�ص  من  اخلا�ص  القطاع  بتجهيز  الدولة  قيام  من 
التعليم  يف  اال�ستثمار  زي��ادة  خ��الل  من  وذل��ك  الب�رشي 

وال�سحة خللق هذا النوع من راأ�ص املال.
التن�سيق  نوع من  االج��راءات ميكن خلق  ومن خالل هذه 
او خا�ص( ما  واملواءمة وتو�سيح معامل كل قطاع )عام 
وال  لالآخر  مكماًل  منهما  كل  ي�سبح  وبالتايل  عمله،  هو 
ميكن ا�ستبعاد اأحدهما على ح�ساب االآخر، وي�سبح االثنان 

معًا كفيلني بتقدم االقت�ساد.

مبا اأنني مل ي�سبق يل قط اأن تناولُت الغداء مع 
�سخ�ص حائز على جائزة نوبل، اأتيُت يف وقت 
مبكر واأعددُت نف�سي يف موقف لل�سيارات خارج 
"مي�سرتال"، مطعم برن�ستون االأنيق الذي ميزج 
الطهاة فيه اخل�سار والفواكه املحلية واالإلهام 
العاملي ب�سورة مرحة وي�سفون اأنف�سهم باأنهم 

"نا�سطون يف جمال الغذاء".
لتناول  ديتون  الأجنو�ص  املف�سل  املكان  اإنه   
الطعام يف املدينة. لكن االأمور تبداأ يف ال�رشيان 
ب�رشعة ب�سكل منحرف عندما اأجد نف�سي واقفا 
بطاقة  ال�ستخراج  حماولة  يف  بارد  مطر  حتت 
وقوف  ع��داد  فتحة  من  بي  اخلا�سة  االئتمان 
ال�سيارات الذي ال يرف�ص االعرتاف بها وح�سب، 
اأ�سبُت  م�سادرتها.  يريد  كان  اأنه  يبدو  ولكن 
نف�سي  وج��دُت  كذلك  متزايد،  نحو  على  بالبلل 

عالقا يف ماأزق لوج�ستي. املوعد يقرتب. 
هل اأجعل هذا ال�سخ�ص احلائز على جائزة نوبل 
ينتظر اأم اأخاطر باال�سطرار اإىل �رشح ال�سبب يف 
ح�سويل على خمالفة وقوف ال�سيارة يف مكان 
ا�ستخرجُت  اأخ��ريا  التحرير؟  رئي�ص  اإىل  خطاأ 
البطاقة وقررُت التعر�ص خلطر الغرامة. �سيفهم 

مديري ذلك. اأما �سيفي فرمبا ال.
داخ��ل  اإىل  فيه  و�سلُت  ال��ذي  ال��وق��ت  بحلول 

وديتون،  دقائق  ب�سع  متاأخرا  كنُت  املطعم، 
احلائز على جائزة نوبل يف االقت�ساد يف عام 
2015، واملدافع املتفائل عن العوملة، جال�ص 
منذ مدة على طاولة �سغرية على اجلانب االآخر 
ديتون  اعتذاري.  واأق��دم  اأ�سافحه  الغرفة.  من 
كان  اأنه  ي�ساعد  ما  ماأزقي.  لطيف معي حيال 
الذي يوزع  املركزي  اأنه جاء من اجلهاز  يبدو 
من�سب  يحملون  الذين  على  واملالب�ص  االأدوار 
االأ�ستاذ الفخري: �سرتة التويد املطلوبة وبلوزة 
املرتب  غري  االأبي�ص  ال�سعر  �سلكية؛  ونظارات 
مبا يكفي الإعطائه لفتة ت�سري اإىل اأنه ع�سو يف 
اإحدى اجلامعات الراقية امل�سهورة يف الواليات 
زرقاء  عنق  ربطة  اأي�سا  يرتدي  كان  املتحدة. 
اأحد  اإىل  تعود  كانت  زاهية،  حمراء  جنوم  مع 
معلميه: الراحل ريت�سارد �ستون، الزميل احلائز 
للح�سابات  الروحي  واالأب  نوبل  جائزة  على 

الوطنية الربيطانية.
على  الهواء  ومتجدد  م�رشق  مكان  مي�سرتال 
الرغم من املطر يف اخلارج، ومليء باملو�سيقى، 
ال�سكاكني واالألواح.  واالبتهاج، وقعقعة �سوت 
كبريين  رجلني  بو�سفنا   – جتربنا  ال�سو�ساء 
الطاولة  على  نتكئ  اأن   – قليال  منكم�سني 
ي�سعني  ال  بع�سا.  بع�سنا  ل�سماع  ال�سغرية 
 ،2016 ع��ام  بلغة  اأي�����س��ا،  اأن��ن��ا  يف  التفكري 
يحت�سيان  احل�رشية"،  "النخب  من  �سخ�سان 
نبيذ العنب االأ�سود من اأوريجون، ويتاأمالن يف 

املوت واالأمل ودونالد ترمب.

املد ال�شعبوي
هنا،  اأنني  يف  االأ�سباب  اأحد  املنتخب  الرئي�ص 
قلبت  التي  ال�سنة  ختام  يف  احل��ال.  بطبيعة 
من  ديتون  عقب،  على  راأ�سا  الغربية  ال�سيا�سة 
ال�سعبوية.  الزالزل  �رشح  على  النا�ص  اأقدر  بني 
نوبل، ن�رش  اأ�سابيع فقط من فوزه بجائزة  بعد 
اأ�ستاذة  اآن كاي�ص، وهي مثله  ديتون وزوجته، 
اجتاه  عن  ك�سف  بحثا  برن�ستون،  يف  اقت�ساد 
يبعث على القلق يف املجتمع االأمريكي: الزيادة 
يف حاالت االنتحار وغريها من "موت الياأ�ص" 
املرحلة  يف  در�سوا  الذين  البي�ص  الرجال  بني 
ينذر  م�ستوى  اإىل  و�سلت  قد  كانت  الثانوية 
باخلطر باأن البي�ص يف منت�سف العمر اأ�سبحوا 
منذ  اأمريكا  يف  الوحيدة  ال�سكانية  املجموعة 
اأفرادها.  الوفيات بني  اأعداد  ترتفع  التي  عقود 
 1999 عامي  بني  ح�ساباتهما،  اإىل  ا�ستنادا 
وفاة  حالة  األ��ف   490 اإىل  ي�سل  ما  و2013 

حدثت نتيجة لهذا التحول.
تظاهرة �شد العوملة 

يف مدينة �شياتل الأمريكية.
ا�سُتخِدمت الدرا�سة التي اأجراها كاي�ص/ديتون 
يف  وجاذبيته  ترمب  �سعود  على  �سببيا  دليال 
قلب  يف  ال�ساخطني  البي�ص  الناخبني  اأع��ني 
بديتون  اأوباما  الرئي�ص  رحب  عندما  اأمريكا. 
يف   2015 عام  باجلائزة  الفائزين  وزمالئه 
الذي  االجتماع  معظم  ق�سى  االأبي�ص،  البيت 
اخلبريين  ا�ستجواب  يف  دقيقة   45 ا�ستمر 

يني  د قت�سا ال ا
ح����ول ال��ن��ت��ائ��ج 
ال����ت����ي ت���و����س���ال 
ديتون:  يروي  اإليها. 
بنف�سه  ال��ب��اب  "فتح 
اأود  وقلت:  و�سافحني 
زوجتي.  على  اأَع��رِّف��ك  اأن 
كاي�ص  "الربوفي�سورة  وقال 
اأن��ا  ت��ع��ري��ف.  اإىل  حت��ت��اج  ال 
كادت  بعملها".  كبري  معجب 
الأننا  وابتهاجا  خجال  تذوب  اأن 
البي�ص  الدرا�سة حول موت  ن�رشنا 
قبل اأ�سبوع من اللقاء تقريبا. وقال: 
اأنه  وعلمُت  الدرا�سة".  عن  "�سنتحدث 

قراأها كاملة حتى مع احلوا�سي!".
واأول  االأمريكية  بالكفاءة  مليئة  النادلة 
يقدم  مقطع  �سلمون  ب�رشعة،  ي�سل  طعامنا 
التي  البطاطا  ورق��ائ��ق  ال�سمر  خملل  م��ع 
ووبو�سفه  له.  مف�سال  طبقا  ديتون  ر�سحها 
ال�سيف  ف�سول  مي�سي  متعط�سًا،  �سمك  �سياد 
والية  يف  املرقط  ال�سلمون  �سمك  مطاردة  يف 

رحلة  "بعد  الح��ق:  وقت  يف  يل  قال  مونتانا. 
لدي  تكون  اأو  ما،  ل�سيء  احلل  �ساأعرف  �سيد 

اأفكار جيدة مل اأكن متمكنا منها من قبل".
لقاء اأوباما

نعود اإىل اأوباما. يقول ديتون: "اإن الرجل لديه 
رئي�سا  يكن  الراقية. رمبا مل  ال�سفات  كثري من 
فعاال للغاية. لكن اأغلب ظني اأن هذا خارج عن 

املو�سوع االآن".
يف  الرئا�سية  االنتخابات  نتائج  اأعقاب  يف 
ال�ساخر  التعليق  هذا  )نوفمرب(،  الثاين  ت�رشين 
له داللته. ديتون واحد من بني الذين يرون اأن 
انتخاب ترمب - والت�سويت مبغادرة بريطانيا 
املتحدة  اململكة  هزت  التي  االأوروب��ي  االحتاد 
نتيجة  جاء  اإمن��ا   – العام  من  �سابق  وقت  يف 

لغطر�سة النخب ال�سيا�سية.
ب��ي��ل وه��ي��الري  وه���و الذع يف احل��دي��ث ع��ن 
اخل�سو�ص،  وج��ه  على  وه��ي��الري  كلينتون، 
يقول عند نقطة  الرتباطهما مبوؤ�س�سة متفككة. 
معينة، حتى وهو يعرتف باأنه �سّوت لها على 
لالنتخابات  العظيمة  الفوائد  "اإحدى  م�س�ص: 
للتظاهر  اأكن م�سطرا  مل  اأنني  بالن�سبة يل هي 

باأنني اأحبها".
اأنه  يعد  ما  مع  هو  اأ�سابه  اإحباط  اأكرب  اأن  اإال 
لكثري  والتكنوقراطية  املنف�سلة  اخللفيات 
الوقت  يف  الو�سطية  ال�سيا�سة  يف  النا�ص  من 
الزعماء  اأوائ���ل  يف  تفكر  كنت  "اإذا  احل��ا���رش. 
كانوا  املتحدة،  اململكة  يف  العمال  حزب  من 
يرددون االأنا�سيد والرتانيم على من�سة القطار 
"هوؤالء  اأثناء انطالقهم اإىل العمل". وكانوا من 
النا�ص"، كما يقول. "اإذا كنت تعتقد اأن �سخ�سا 
هائل  اإعجاب  لدي  الذي  براون،  جوردون  مثل 
به، واأوباما – واأف�سل �سيء يف �سنتي هذه كان 
لقائي مع اأوباما – اأنه مل يعد واحدا من هوؤالء 
تقدمية  نظر  وجهات  لديه  مثقف  اإنه  النا�ص. 
وي�سنع ال�سيا�سة بطريقة يعدها جيدة بالن�سبة 

الأولئك النا�ص".
وجهة نظر ديتون م�ستقة من خلفيته اخلا�سة. 
ولد يف اإدنربه يف عام 1945، وهو حفيد اأحد 
عمال مناجم الفحم يف يورك�سري، وابن مهند�ص 
�سبيل احل�سول على  اقتادته معاركه يف  مدين 
روتني  اإىل  ال�ساب  اأجن��و���ص  دف��ع  اإىل  التعليم 
اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  اأدى  ���س��ارم  درا���س��ي 
فيت�ص،  ملدر�سة  درا�سية  منحة  على  ح�سوله 
يف  اإيتون  تعادل  التي  اال�سكتلندية  املدر�سة 

اإجنلرتا، ثم اإىل كامربيدج.
يقول يل ديتون: "كنت اأعّد نف�سي دائما - ولي�ص 
تلك  اإىل  ينتمي  ال  �سخ�سا   - ب�سعادة  دائما 
�سعوري  هذا  كان  "بالتاأكيد  وي�سيف:  الفئة". 
هم  اال�سكتلنديني  اأن  الح��ظ  لكن  فيت�ص.  يف 
دائما غرباء يف اإجنلرتا. اإنهم دائما ما يعملون 
على حتجيمك بطريقة اأو باأخرى، ثم هناك هذا 

الت�سل�سل الهرمي الطبقي اجلامد جدا".
اأنني  اأعتقد  "تعاطف �سحيح  اأن هذا  وهو يرى 
ترمب".  يدعمون  الذين  النا�ص  جتاه  به  اأ�سعر 
يف  اأي�سا  مونتانا  والي��ة  يف  ال�سيد  اأ�سهم 
الذين هم فقراء  بالنا�ص  "تلتقي  لالأمور.  فهمه 
 )...( القيم  من  خمتلفة  جمموعة  ولديهم  جدا 
من  هم  �سحية.  م�ساكل  يعانون  ال�سيد  اأدل��ة 
يذهبوا  اأن  ويرف�سون  الع�سكريني  املتقاعدين 
لتلقي  الع�سكريني  املتقاعدين  )م�ست�سفى  اإىل 

الرعاية املجانية( الأنهم يرون اأنها �سدقة".
�سعوره  يف  مفارقة  ه��ن��اك  اأن  يعي  دي��ت��ون 
من  اأي��ام  ب�سعة  بعد  النخبة.  من  ب��االغ��رتاب 
امللكة  قبل  من  "�سري"  لقب  �سُيمنح  اجتماعنا 
وال�سوؤون  االقت�ساد  اأب��ح��اث  يف  "خلدماته 
الدولية"، متوجا �سنة الفتة للنظر. اأثناء تناول 
قبعة  تنتقي  نيويورك  يف  كاي�ص  كانت  الغداء، 

الرتدائها يف ق�رش باكنغهام.
يقول: "دائما ما تقا�سمت فكرة كوين م�ستبعدا. 
رمبا يجب اأن اأتوقف عن ال�سعور بذلك. اأعتقد اأن 
هناك هذا االإح�سا�ص بعدم االعرتاف بي، االأمر 
الذي يعد يف حالتي �سخيفا وهو بالتاأكيد لي�ص 

�سحيحا".
اإح�سا�سه  فقط  �سّخم  بريطانيا"  "خروج  لكن 
بريطانيا  م��غ��ادرة  �سد  فهو  ب��االن��ف�����س��ال. 
يف  ا�سكتلندا  ا�ستقالل  و�سد  االأوروب��ي  االحتاد 
لكن عام 2016 جعله، مثل كثري من  اآن معا. 
ا�ستقالل  فكرة  يف  النظر  يعيد  اال�سكتلنديني، 
لها  ي�سكِّ التي  املع�سلة  اأن  "اأعتقد  ا�سكتلندا. 
خروج بريطانيا بالن�سبة ال�سكتلندا ال تطاق اإىل 
اإذا كان على ا�سكتلندا تنظيف جميع  حد كبري. 
هناك  االأوروب��ي��ني  املواطنني  من  جامعاتها 

اأ�سياء رهيبة حقا �ستحدث".
طلب الفلفل املحم�ص وكعكة البيتزا بالربوكلي 
والزبيب  الفيتا  وج��ن  واجل��وز  ال�سنوبر  مع 
طبق  تناولت  فوقها.  املقلي  والبي�ص  املخلل 
البنجر  مع  يقدَّم  الذي  بالكرميا  البوراتا  جن 
ي�ساأل  ذل��ك.  نخب  �رشبنا  والبندق.  والكمرثى 
التي  الطريقة  من  م�رشور  اأن��ت  "هل  ديتون: 
راأ�سي  هززت  الطبق؟".  مكونات  بها  عت  ُو�سِ
هو�ص  لديه  ك��ان  اإذا  اأن��ه  معرتفا  بحما�ص، 

بالبيانات فاإن لدي هو�سا بجن البوراتا.
العوملة والإدمان

تقاعد ديتون من من�سبه يف جامعة برن�ستون 
زوجته،  مع  م�ستمر  لكنه  الربيع،  ف�سل  يف 
كاي�ص، يف البحث يف البيانات. منذ االنتخابات 
ت�سبث اآخرون بالعالقة بني االأماكن التي فيها 
واالأ���س��وات  عالية  البي�ص  وف��ي��ات  م��ع��دالت 
االرتباط  اإن  يقول  ديتون  لكن  ترمب.  ل�سالح 
االأمل  م��ع��ان��اة  ع��ن  يبلغون  للذين  بالن�سبة 
اجل�سدي اأكرب حتى من ذلك. وهو يعد اأن تف�سي 
وباء االأمل وما يرتبط بذلك من طوفان ا�ستخدام 
االأفيونية يف املجتمعات على مدى  امل�سكنات 
ارتفاع  يف  احلقيقي  ال�سبب  هو  املا�سي  العقد 
يف  البي�ص  االأمريكيني  بني  الوفيات  معدل 
الهجرة  اأو  العوملة  من  اأك��رث  العمر،  منت�سف 

االقت�سادية.
جمع  قد  ك��ان  جالوب  موؤ�س�سة  م�ساعدة  مع 
يبلغون عن  الذين  االأ�سخا�ص  بيانات عن عدد 
 24 ال�  ال�ساعات  خالل  البدين  ب��االأمل  ال�سعور 
املا�سية، ويقول اإن االأرقام مذهلة يف الواليات 
املتحدة. ما ي�سبب هذا الوباء - و�سلته ب�سعود 
ترمب - ال يزال غري وا�سح، كما يقول. اإنه يبدو 
اأكرث ا�ستعدادا الإلقاء اللوم على �رشكات االأدوية 
امل�سكنات  و���س��ف  يف  الإف��راط��ه��م  واالأط��ب��اء 
االأفيونية. وهو يجادل باأن الزيادة يف معدالت 
املخدرات  من  زائدة  جرعات  )تعاطي  االإدمان 
ت�سببت يف الوفيات يف الواليات املتحدة العام 
املا�سي اأكرث من حوادث ال�سيارات( اأثبتت اأنها 

مميتة اأكرث بكثري من العوملة.

التخاذ  االأملان  امل�رّشعني  من  دعوات  بروك�سل  تواجه 
اإيطاليا مل�رشف  اإنقاذ  االإ�رشاف على  موقف حازم يف 
مونتي دي بات�سي دي �سيينا، و�سط خماوف يف برلني 
من اأن العملية تنطوي على خطر تقوي�ص قواعد االحتاد 
االإنقاذ  عمليات  ع�رش  اإنهاء  اإىل  تهدف  التي  االأوروبي 

التي تتم باأموال دافعي ال�رشائب.
احلكومة االإيطالية اأكدت اأنها �ست�سخ اأمواال يف مونتي 
يف  كثب  عن  اخلطوة  ه��ذه  مراقبة  وتتم  بات�سي.  دي 
اأملانيا التي اأكدت اأن عملية االإنقاذ ال ينبغي اأن ُت�سكل 
�سابقة مُيكن ا�ستغاللها من ِقبل م�سارف اأخرى لتجّنب 
االأوروب���ي.  االحت��اد  لتنظيمات  الكاملة  القوة  تطبيق 
االإيطايل  امل�رشف  دعم  اأن  من  اأملان  م�رشعون  وحذر 

باالأموال العامة يتعار�ص مع �سيا�سة االحتاد االأوروبي.
كا�سرتين �سنايدر، ع�سو احلزب الدميقراطي اال�سرتاكي 
"من  ق��ال:  االأمل���اين،  الربملان  يف  املالية  اللجنة  يف 
االآن  ُم�سطرا  ال�رشائب  داف��ع  يكون  اأن  املقبول  غري 

الإنقاذهم"، ُم�سيفا اأن امل�رشف "رمبا يجب اإغالقه".
وقالت روما اإنها �ست�سعى لتنفيذ "اإعادة ر�سملة وقائية" 
اإىل فر�ص  توؤدي  اأن  �ساأنها  للم�رشف، وهي خطوة من 
خ�سائر على امل�ساهمني يف امل�رشف وحاملي ال�سندات 
االأوىل  الدرجة  من  الدائنني  تتجنب  لكنها  الثانويني، 
القواعد  يتجّنب  النهج  هذا  ال�سداد(.  اأولوية  لهم  )الذين 
يف  املالية  االأزم��ة  بعد  ما  مرحلة  يف  �رشامة  االأك��رث 
يف   8 �سطب  يتم  اأن  تتطلب  التي  االأوروب���ي،  االحت��اد 
املائة من التزامات امل�سارف املتعرثة - مبا يف ذلك 
الدائنون من الدرجة االأوىل اإن لزم االأمر - قبل اأن يكون 

باالإمكان تدخل دافع ال�رشائب. 
ي�ستويف  بات�سي  دي  مونتي  اأن  على  روم��ا  وت�����رّش 

بالتاأكيد ال�رشوط الإعادة الر�سملة الوقائية التي حددها 
االإنقاذ  عملية  اأن  �سيما  وال  االأوروب��ي،  االحتاد  قانون 
عنه  ك�سف  الذي  املال  راأ�ص  نق�ص  معاجلة  اإىل  تهدف 

اختبار اإجهاد خالل العام احلايل.
املفو�سية  من  موافقة  اإىل  االإيطالية  اخلطط  وحتتاج 
ال  ما  ت�ستغرق  اأن  املتوقع  من  عملية  وهي  االأوروبية، 
البنك  يحتاج  اأي�سا  اأ�سهر.  ثالثة  اإىل  �سهرين  عن  يقل 
امل�رشف على م�رشف مونتي دي  االأوروب��ي،  املركزي 
من  امل�رشف  الحتياجات  تقييمه  اإعطاء  اإىل  بات�سي، 

راأ�ص املال.
مع  االآن  "�سيعملون  امل�سوؤولني  اإن  املفو�سية  وقالت 
ال�سلطات االإيطالية وال�سلطات الرقابية امل�سوؤولة لتاأكيد 
ما اإذا كانت ال�رشوط م�ستوفاة" للعمل باإعادة الر�سملة 
دون  من  اإنقاذ  عملية  اإج��راء  احتمال  واأث��ار  الوقائية. 
تطبيق كامل لقواعد االحتاد االأوروبي اخلا�سة بخ�سائر 
برلني.  يف  االرتياح  عدم  من  حالة  ال�سندات  حاملي 

االحتاد  ائتالف  مُيثل  الذي  امُل�رّشع  مي�سيلباخ،  هانز 
امل�سيحي  االجتماعي  امل�سيحي/االحتاد  الدميقراطي 
اللجنة  يف  مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة  اإليه  تنتمي  الذي 
االحتاد  قواعد  اإن  قال  االأمل��اين،  الربملان  يف  املالية 
دي  مونتي  حالة  يف  عليها  التحايل  "يتم  االأوروب���ي 
بات�سي". واأ�ساف: "هذه م�ساعدة دولة غري قانونية من 
للم�رشف".  املال  راأ�ص  توفر  التي  االإيطالية،  احلكومة 
وب�سكل عام، برلني حتّث بروك�سل على اأن تكون دقيقة 
يف التاأكد من اأن مونتي دي بات�سي ي�ستويف فعال جميع 
مُيكن  �سابقة  اأية  اإر�ساء  جتّنب  يت�سنى  حتى  ال�رشوط، 
هذا  ا�ستغالل  امل�سارف  على  جدا  ال�سهل  من  جتعل  اأن 

اخليار يف امل�ستقبل.
عام  اإىل  تعود  االأوروب���ي  لالحتاد  ت�رشيعات  وت�سع 
2014 عددا من املعايري التي ال بد من الوفاء بها حتى 
تكون اإعادة الر�سملة الوقائية ممكنة، بينها اأن امل�ساعدة 
يجب اأن تكون موؤقتة واأن اأال ُت�ستخدم لتعوي�ص اخل�سائر 

عن  اإيطاليون  م�سوؤولون  واأعرب  املتوقعة.  اأو  االأخرية 
ثقتهم باأن عملية اإنقاذ م�رشفهم �سرتقى اإىل متطلبات 

كل من املفو�سية والبنك املركزي االأوروبي. 
وقال اأحد كبار امل�سوؤولني االإيطاليني: "نحن نعتقد اأننا 
هناك  امل�سرتكة".  القواعد  جميع  حترتم  خطة  اأعددنا 
جمال واحد �سيعمل االحتاد االأوروبي على تدقيقه عن 
الدائنني".  "االإنقاذ على ح�ساب  قواعد  كثب هو تطبيق 
حاملي  قيمة  تخفيف  �سيتم  االإيطالية،  للخطة  وفقا 
و�سيتم  متاما.  حمقها  يتم  لن  لكن  كبري  ب�سكل  االأ�سهم 
حتويل حيازات حاملي ال�سندات الثانوية من املوؤ�س�سات 
ال�سندات الثانوية  اأ�سهم، مثلما �سيحدث مع حاملي  اإىل 
األف  االأف��راد - نحو 40  امل�ستثمرون  لكْن  االأف��راد.  من 
حامل لنوع واحد من ال�سندات التي ت�ستبه ال�سلطات اأن 
ب�سندات  �سيتم تعوي�سهم  �سابته عمليات غ�ص -  بيعها 
من الدرجة االأوىل مت اإ�سدارها حديثا مبا ُيعادل قيمة 
بها، وهو ما  التي يحتفظون  الثانوية اخلطرة  ال�سندات 

اإيطاليون  م�سوؤولون  وقال  تام.   تعوي�ص  مبثابة  يعد 
ِقبل  من  عليه"  املوافقة  لتتم  "م�سمم  املخطط  هذا  اإن 
�سلطات االحتاد االأوروبي، التي ظلوا ُيجرون حمادثات 
معها منذ اأ�سهر. وكانت اأملانيا حت�ص االحتاد االأوروبي 
ت�رشيعات  عن  الدفاع  يف  �سارما  ليكون  با�ستمرار 
�سيا�سية  ل�سفقة  الزاوية  حجر  ُتعد  التي   ،2014 عام 
الإ�سالح  اليورو  منطقة  حكومات  اإليها  لت  تو�سّ كبرية 
م�رشوع  – وهو  عليها  اجلماعي  واالإ���رشاف  م�سارفها 

معروف با�سم االحتاد امل�رشيف.
قانون  يرى  االأملاين،  املالية  وزير  �سويبله،  فولفجاجن 
وحل  اإنعا�ص  "توجيه  با�سم  امل��ع��روف   ،2014 ع��ام 
من  مزيد  �سخ  يف  رئي�سية  خطوة  اأن��ه  امل�سارف"، 
دافعي  دعم  واإزال��ة  امل�رشيف  القطاع  يف  امل�سوؤولية 
االلتزام  "يجب  مي�سيلباخ:  وق��ال  ال�سمني.  ال�رشائب 
ب��ق��ان��ون االحت���اد امل�����رشيف، وم��ن غ��ري امل��ق��ب��ول اأن 

االآخرين ميتثلون للقانون لكن لي�ص اإيطاليا".
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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

649.48
0.09
0.01%

1,172,078,467
1,475,326,777

600
40
9
15
16

0.60
371,165,596.00

0.91
259,369,613.00

0.56
165,847,000.00

0.43
111,530,000.00

0.33
100,000,000.00

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

0.91
233,553,872.00

0.60
219,754,480.00

6.14
146,989,168.00

0.56
92,979,528.00

0.75
63,883,420.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)AISP( بذور

)BMFI( موصل

)BROI( كريدت
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