
والح��ظ اال�ش��تاذ روب��رت �ش��يلر ان ثم��ة اخط��اء 
عل��ى  تق��وم  الت��ي  االقت�ش��اد  م��واد  تدري���س  يف 
النظري��ة  ت��رى  كم��ا  التناف�شي��ة  اال�ش��واق  مب��داأ 
النيوكال�شيكي��ة، اذ ان هن��اك معتق��د ب��ان الباعة 
وامل�شرتي��ن لديه��م معلوم��ات كافية ع��ن خماطر 
اإرتفاع ا�شعار املوجودات خارج حدود ا�شتقرارها 
الطوي��ل االج��ل وكاأمن��ا امل�شتثمري��ن يحملون يف 
عقوله��م اجه��زة حمو�شب��ة عمالق��ة تعينه��م على 
معرفة حتركات ال�شوق وهو امر مناف للواقع حقًا.
معه��د  يف  ال�شلوك��ي  االقت�ش��اد  ا�شت��اذ  يق��ول 
ما�شات�شو�شت���س للتكنولوجي��ا )اندرو ل��و( بكتابه 
امل��ايل  التط��ور  املتكيف��ة:  )اال�ش��واق  املو�ش��وم: 
ب�رسع��ة االف��كار( ال�ش��ادر يف الع��ام 2017 م��ن 
جامعة برن�شتون يف الواليات املتحدة االمريكية، 
موؤك��داً ب��ان التط��ور ال ميتلك نهاي��ة للعبة يف اي 
مذه��ب اقت�ش��ادي.  كم��ا ين���رسف ان��درو ل��و يف 
كتابه اآنفًا قائاًل بانه بذل ق�شارى جهده من اجل 
تغيري عل��م االقت�شاد وابعاده ع��ن التفكري ال�شيق 

متهم��ًا يف الوقت نف�ش��ه املدر�ش��ة النيوكال�شيكية 
كق��وة ارثدوك�شي��ة متزمتة مقلدة لعل��م )الفيزياء( 
مم��ا �شاعدها االأخ��ري يف بناء النم��اذج الريا�شية 
الدقيق��ة بداًل م��ن درا�شة العامل احلقيق��ي باأ�شكاله 
كاف��ة.  ويق��رتح اندرو ل��و بان��ه اآن االأوان للرتكيز 
عل��ى العل��وم )البايولوجي��ة(.  حيث ينطل��ق اندرو 
ل��و م��ن مالحظ��ة ا�شا�شي��ة مفاده��ا ب��ان اجلن�س 
الب�رسي هو لي�س بتلك الق��وة التي متتلك حوا�شيب 
اخلي��ار  نظري��ة  تدع��ي  )كم��ا  العقالني��ة  فائق��ة 
العق��الين النيوكال�شيكي��ة( لكي تره��ن نف�شها اىل 
بع�س النماذج الريا�شي��ة واعتمادها يف التحليل 
االقت�شادي لبل��وغ التوازن املن�ش��ود بني العر�س 
والطل��ب.  ونتيج��ة لذلك ف��ان اال�شواق ه��ي لي�شت 
كف��وءة حت��ى النهاية يف حتدي��د اال�شع��ار بالدقة 
وعل��ى وفق املعلوم��ات املتاحة كاف��ة كما يقال.  
فلذل��ك فاإن نظرية اال�ش��واق املتكيفة هي م�شتمدة 
م��ن التجرب��ة الت��ي تظه��ر كي��ف ي�شن��ع اجلن���س 
الب���رسي قرارات��ه وعل��ى ا�شا���س ال�شل��وك النف�شي 
وه��و م��ا ُيع��ر عن��ه بعل��م االقت�ش��اد ال�شلوك��ي 
ال��ذي هو مزي��ج بني عل��م النف�س وعل��م االقت�شاد 
وميث��ل ال�شورة املرئية للتعددي��ة الفكرية يف علم 

االقت�ش��اد املعا���رس.  فتحقي��ق الربح عل��ى �شبيل 
املث��ال يف مدر�شة االقت�ش��اد ال�شلوك��ي هو اأقرب 
م��ن رج��ل ق��د ج��رى معاجلته م��ن االدم��ان على 
املخ��درات.  اما اخل�ش��ارة فهي اأق��رب يف تاأثريها 
ال�شلوك��ي عل��ى اجلن���س الب���رسي وت�رسفاته كمن 

ي�شري بني مواد ع�شوية متف�شخة عفنه.
املدر�ش��ة  كان��ت   1984 الع��ام  يف  ختام��ًا، 
النيوكال�شيكي��ة يف اوج عظمتها ابان والدة ع�رس 
العوملة والليرالية اجلديدة.  فبعد ان ام�شينا اأكرث 
م��ن �شاع��ة ون�شف مع ا�شت��اذ االقت�ش��اد اجلزئي 
ال�شيد روب وه��و يجري حلواًل ريا�شية �شاقة على 
لوحة الكتابة )يف قاعة املحا�رسات يف واحدة من 
اجلامعات الكندية( لبلوغ ال�شعر التوازين ل�شلعة ما 
وق��د انتهى الدر���س وبلغنا ال�شعر الت��وازين لل�شلعة 
املذكورة ولكن النتيجة ان ال�شعر التوازين املذكور 
كان يحم��ل ا�شارة �شالبة.  هن��ا توقف زميلي كيم 
طالب الدرا�شات العلي��ا من كوريا اجلنوبية و�شاأل 
اال�شتاذ روب قائاًل له: كيف يتحقق ال�شعر التوازين 
لل�شلعة وان اال�ش��ارة �شالبة؟  اجابه اال�شتاذ روب: 
م��ا علي��ك اال ان تقبل احلقيق��ة النيوكال�شيكية يف 

توازن ال�شعر.. واخر�س!

ح��ول  تتمح��ور  اقت�شادي��ة  روؤي��ة  هن��اك 
ال�شياح��ة يف الع��راق، توؤك��د اأن ه��ذا البل��د 
باإمكانه اأن يعي�س برتف عال من ال�شياحة 
فق��ط، فهناك تراث ان�شاين ح�شاري يف كل 
بقعة من بقاع هذا البلد يف جنوبه وو�شطه 
و�شمال��ه، يف م��دن الب���رسة، والنا�رسي��ة 
وباب��ل وبغداد و�شام��راء ونينوى، هذا على 
�شعي��د ال��رتاث، واذا حتدثنا ع��ن ال�شياحة 
الدينية وك��رثة املراق��د املقد�شة يف معظم 

مدن الع��راق، فاإن هذا الن��وع من ال�شياحة 
ميكن اأن ي�شكل رافدا اقت�شاديا ال ين�شب.

وم��ن امله��م اأن نذك��ر يف البداي��ة اأننا ازاء 
خطورت��ه  م��ع  لكنن��ا  خط��ري،  مو�ش��وع 
وتف��رده، ندير ل��ه ظهورن��ا، وال نعطيه اأية 
اأهمي��ة تذك��ر، اإال م��ا يع��ادل ذر الرماد يف 
العي��ون، اإن ال��رتاث ال�شعب��ي ث��روة كب��رية 
والتقالي��د  والع��ادات  والقي��م  االآداب  م��ن 
املادي��ة  والثقاف��ة  ال�شعبي��ة  واملع��ارف 
وه��و   ، واملو�شيقي��ة  الت�شكيلي��ة  والفن��ون 
علم يدر���س االآن يف الكثري م��ن اجلامعات 

ف��اإن  ل��ذا  والعربي��ة  االأجنبي��ة  واملعاه��د 
االهتمام به م��ن االأولوي��ات امللحة، وهذا 
تعري��ف اآخ��ر ح��ول ال��رتاث هو م��ا ينتقل 
م��ن ع��ادات وتقاليد وعل��وم واآداب وفنون 
ونحوه��ا من جي��ل اإىل جيل، ميث��ل الرتاث 
االإن�شاين وال��رتاث االأدبي والرتاث ال�شعبي، 
وهو ي�شمل كل الفنون واملاأثورات ال�شعبية 
م��ن �شع��ر وغن��اء ومو�شيق��ى ومعتق��دات 
�ّشعبية وق�ش�س وحكاي��ات واأمثال جتري 
عل��ى األ�شن��ة العامة م��ن النا���س، وعادات 
الزواج واملنا�شبات املختلفة وما تت�شمنه 

من ط��رق موروثة 
يف االأداء واالأ�شكال 
وم��ن األ��وان الرق�س 

واالألعاب واملهارات.
وطاملا اأننا يف م�شمار 
ال��رتاث واجوائ��ه، اأق�س 
عليك��م وار�ش��م لك��م هنا 
باأمانة بع���س م�شاهداتي 
دول��ة  يف  مدين��ة  ل��رتاث 
جماورة لن��ا، الفارق الوحيد 
بيننا اأنه��م يحرتمون تراثهم، 
اأما نحن ف��ال نحرتم تراثنا وال 
نعب��اأ به، وال يهمنا م��ن بعيد او 
قري��ب، وه��ذا اأم��ر عجي��ب، قد ال 
يحدث يف اك��رث دول العامل تاأخرا، 
يف ال�شي��ف املا�ش��ي كن��ت اجتول 
يف مدينة ا�شطنب��ول، اأنا و�شديق يل 
يح��ب االآث��ار، دخلنا يف متح��ف )اآية 
�شوفيا(، فكانت رائح��ة التاريخ حتيط 
بنا م��ن كل جان��ب، اأعادتن��ا قرونا اىل 
ال��وراء، وع�شنا ذل��ك الغمو���س ال�شعوري 
الغريب الذي يجت��اح االن�شان وهو يتجول 
م�شدوه��ا يف متاه��ات التاري��خ ورم��وزه، 
خرجن��ا من متح��ف اآي��ة �شوفي��ا ودخلنا 
)الق���رس الكب��ري(، فح���رس تاري��خ ال�شلطة 

العثماني��ة ب��كل ثقل��ه وح�ش��وره واأ�شاطري 
ال�شلطة واأعاجيبها، كانت قاعات العائالت 
احلاكم��ة و�شور ال�شالط��ني وابنائهم تلمع 
وكاأنه��ا م�شنوع��ة االآن، وكان��ت غرفه��م 
وجمال�شه��م وعرو�شهم و�شيوفهم ودروعهم 
وطرابي�شه��م حا�رسة جت�ش��د ال�شلطة بقوة، 
واخ��ريا رائحة التاريخ التي تبثها القاعات 
والغرف واالبواب والنواف��ذ امل�شنوعة من 

اأخ�شاب )تاريخية( ال يدنو منها الِقَدم.
كانت جوق��ات ال�شياح وخا�ش��ة من اوربا 
تتقاط��ر كال�شيل على االماك��ن االأثرية يف 
ا�شطنب��ول، يف احد ال�شوارع العامة الحظت 
اأنا�ش��ًا يتجمهرون وي�شتدي��رون حول �شاق 
�شج��رة ب�شم��ك 70 �ش��م وارتف��اع مرتي��ن 
وحماطة بحواجز من املعدن امل�شبك وتبدو 
عليها القدا�شة، وعجبت من حالنا نحن يف 
الع��راق، منتل��ك تراث الك��ون وال نعب��اأ به، 
فكن��ا بني مرفق تراثي واآخ��ر، وبني خطوة 
واأخرى، نالحظ اهتمام��ا حكوميا و�شعبيا 
كب��ريا بال��رتاث يف ه��ذه املدين��ة، علما اأن 
العامل حدد يوم��ا خا�شا للرتاث تعبريا عن 

مكانته الكبرية يف تاريخ الب�رسية.
)باالإجنليزي��ة:  العامل��ي  ال��رتاث  ي��وم 
 )WORLD HERITAGE DAY
هو يوم حتتفل به العديد من دول العامل يف 
يوم من اأيام اأبريل/ ني�شان وهو يوم حدده 
املجل�س الدويل للمباين واملواقع االأثرية ال� 
)ICOMOS( لالحتفاء به كل عام ويتم 
برعاي��ة منظمة اليون�شك��و ومنظمة الرتاث 
العامل��ي م��ن اأجل الي��وم العامل��ي حلماية 
ال��رتاث االإن�ش��اين، ح�ش��ب االتفاقي��ة الت��ي 
اأقره��ا املوؤمتر العام ملنظمة االأمم املتحدة 
للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة يف باري���س يف 
ع��ام 1972. يف الي��وم العامل��ي لل��رتاث، 
يحتف��ي العامل بالرتاث الثقايف الذي ي�شمل 
االآث��ار واالأعم��ال املعماري��ة واملجمع��ات 
العمراني��ة واملواقع احل�رسي��ة ذات القيمة 
اال�شتثنائية، وتراث طبيعي لي�شمل املواقع 

الطبيعية ذات القيمة العاملية.
يف الع��راق يوجد ت��راث اأهم احل�شارات يف 
التاري��خ، واأوله��ا يف احل�ش��ور التاريخ��ي 
ويف التاأث��ري، وتنت���رس يف عم��وم م�شاح��ة 
الع��راق ومدنه نزوال من ال�شمال من نينوى 
م��رورا ب�شام��راء، واملدائ��ن، ورم��وز بغداد 
الرتاثية لندخل يف بابل واآثارها التاريخية 
الهائل��ة، ا�شد بابل وم�شلة حمورابي وقالع 
البابليني و�شاحات ال�شباقات واملبارزات، 
ثم النا�رسية واور والزقورة واأهوار العراق 
الهائل��ة، وقب��ل ذلك تل��ك االماك��ن االأثرية 
الت��ي حتفل به��ا مدينة كرب��الء، ف�شال عن 
املراق��د املقد�ش��ة لالأئمة االطه��ار )ع(، كل 
ه��ذه املع��امل الرتاثي��ة الكب��رية مل جتد ما 
ت�شتحقه من اهتمام مدين او حكومي، وهذا 
االهم��ال يعود علين��ا بخ�شائ��ر كبرية جدا 
عل��ى امل�شت��وى امل��ادي واملعن��وي اي�شا، 
لكوننا ال نعرف قيمة هذه اجلواهر الرتاثية 
ومل نعطه��ا ج��زءاً ب�شيطًا مم��ا ت�شتحقه من 

االهتمام.
كذل��ك نحن نف��رط مب�شدر اقت�ش��ادي مهم 
ج��دا، ميك��ن اأن يتح��ول اىل م��ورد مايل ال 
يق��ل اأهمية عم��ا يحققه النفط لن��ا، ونعني 
ب��ه ال�شياحة الديني��ة، ولكن يحت��اج االمر 
اىل ا�شتثم��ار وتنّب��ه وتخطي��ط، ان الع��راق 
يغ���س باملراق��د الدينية، وين��در ان تذهب 
اىل مدين��ة عراقية اإال وجتد فيه��ا مرقدا او 
اأك��رث، وه��ذا يعن��ي ا�شتقطاب اأع��داد كبرية 
م��ن ال�شائحني والزوار، بقليل من االهتمام 
والتخطيط ميكن اأن ت�شبح ال�شياحة الدينية 
مورادا مهم��ا وجديدا للعراق، ولكن يحتاج 
االم��ر اىل درا�شات وتخطيط خلراء يف هذا 

املجال مع دقة وحر�س يف التنفيذ.
ان االحتفال باليوم العاملي للرتاث يدعونا 
واملثقف��ني  اوال،  امل�شوؤول��ني  كعراقي��ني، 
بال��رتاث، وعم��وم املواطن��ني  واملعني��ني 
اأن نب��ذل م��ا يكف��ي م��ن االهتم��ام به��ذه 
االأماك��ن، فهي ف�شال عن امكانية ان ت�شكل 
لنا م�ش��درا ماليا اقت�شادي��ا هائال، فاإنها 
ت�شهم ب�شورة فعالة يف ت�رسيع بناء الدولة 
واركانه��ا وت�شاع��ف من ق��وة موؤ�ش�شاتها 
وتزي��د من وحدة وحلم��ة �شعبها ومكوناته 
كاف��ة، كم��ا اأن احرتامن��ا لرتاثن��ا يزيد من 
احرتام االأمم وال�شعوب والدول االأخرى لنا، 
وه��ذا ي�شتدع��ي اهتماما �شعبي��ا مبا منتلك 
من رم��وز دينية وايقونات تراثية، واأ�شكال 
الأنن��ا  والعم��ارة،  الت�شمي��م  يف  متنوع��ة 
ب�رسيح العبارة بلد يغ�س برائحة التاريخ، 
ولكنن��ا ال نعباأ بهذا اجلان��ب، مع اأنه ميكن 
اأن يدّر علينا ما يعادل االأموال التي يدرها 

النفط، او الزراعة عندما كانت مزدهرة.
وثمة بع�س اخلط��وات التي ميكن اأن جتعل 
م��ن ال�شياح��ة الديني��ة م��وردا اقت�شادي��ا 
ا�شافي��ا للع��راق، باال�شاف��ة اىل املواق��ع 
االأثري��ة التي تنت���رس يف مناطق كثرية من 
البل��د، من ه��ذه اخلط��وات، اأن نب��داأ ونعني 
اجلهات املخت�شة بدرا�شة اخلطوات العملية 
لت�شجي��ع ال�شياحة الدينية واالآثارية اي�شا، 
اأهمي��ة اال�شتثم��ار يف ه��ذه املناط��ق عر 
االتف��اق م��ع ���رسكات ذات خ��رة يف ه��ذا 
املجال، وال���رسوع بان�شاء مرافق ومن�شاآت 
يف  يتلخ���س  وه��ذا  ال�شي��وف  ال�شتقب��ال 
بن��اء فن��ادق فخم��ة و�شاح��ات و�ش��وارع 
وطرق منتظمة وا�ش��واق ومطاعم ومناطق 
موا�ش��الت  �شبك��ة  ع��ن  ف�ش��ال  ترفيهي��ة 
حديثة، م��ع احلر�س عل��ى التنظيم وتوفري 
كل م��ا يحتاج��ه ال�شائ��ح، بالنتيجة �شوف 
تك��ون هناك ايرادات كبرية ت�شاعف اموال 
وزي��ارة  الديني��ة  ال�شياح��ة  م��ن  اخلزين��ة 
املواقع الرثية، لذا ندعو احلكومة واجلهات 
املعني��ة اىل ت�شكيل جلنة او جمموعة جلان 
خمت�ش��ة لدرا�ش��ة ه��ذا املو�ش��وع ب�شورة 
ج��ادة من الناحي��ة االقت�شادي��ة اوال وهو 
االرادة  تواف��رت  اذا  بال�شع��ب  لي���س  اأم��ر 

والتخطيط واخلرة

يف 3 حزي��ران/ 2017 ك�شف املتح��دث الر�شمي با�شم 
عمالق النفط الرو�شي "رو�س نفط" عن حزمة اتفاقيات 
مهمة يف جمال النفط وقعت مع اإقليم كرد�شتان العراق، 
ال��دويل، يف  خ��الل منت��دى بطر�شب��ورغ االقت�ش��ادي 
جماالت التنقيب واخلدم��ات اللوج�شتية وتطوير البنية 

التحتية وجتارة موارد الطاقة. 
ومبوج��ب العق��ود، الت��ي متتد مل��دة 20 عام��ا، ت�شارك 
“رو�س نفط”، التي تعد كرى �رسكات النفط الرو�شية، 
يف اإدارة وتطوي��ر خ��ط اأنب��وب ت�شدير النف��ط الرئي�شي، 

الذي ميتد من كرد�شتان اإىل تركيا.
ويف وقت �شابق وقعت حكومة اقليم كورد�شتان يف 21 
�شباط، 2017، اتفاقية مع �رسكة ]رو�س نفط[ الرو�شية 

تق�ش��ي ب���رساء ال�رسكة الرو�شية النف��ط اخلام ملعاجلته 
يف م�شانعها لتكرير النفط ملدة 3 اأعوام.

- والت�ش��اوؤل ال��ذي يثار هو مدى م�رسوعي��ة اإبرام مثل 
ه��ذه االتفاقي��ات م��ن قب��ل حكوم��ة اإقلي��م كرد�شت��ان 
الع��راق؟ اإن القاع��دة املقررة يف القان��ون الدويل العام 
فيما يتعلق بتنظيم املعاهدات ال حتدد اجلهة املخت�شة 
باإب��رام املعاه��دة يف ال��دول واإمن��ا ترتك ذل��ك للقواعد 
الد�شتوري��ة الداخلي��ة يف كل دول��ة �ش��واء اأكان��ت دولة 
ب�شيط��ة اأم احتادي��ة، ولذلك ف��اإن الد�شاتري ت��وؤدي دوراً 
حيويًا يف بيان طبيعة االخت�شا�شات الدولية واجلهات 
املخت�ش��ة مبمار�شتها متاأثرة يف ذل��ك بعوامل داخلية 

وخارجية.
ووفق قواعد القانون الد�شتوري فاإن الد�شتور االحتادي 
ه��و ال��ذي ينظ��م توزي��ع االخت�شا�شات ب��ني احلكومة 

اإن ذل��ك المين��ع  اإال  الفيدرالي��ة وحكوم��ات االقالي��م، 
م��ن قيام عملي��ة تن�شي��ق وت�ش��اور تقوم به��ا احلكومة 
الفيدرالي��ة مع احلكومات االقليمية وان كانت احلكومة 
االحتادي��ة متتل��ك �شلط��ات مطلق��ة لعق��د املعاه��دات 
الدولية مادام تنفيذ هذه املعاهدات غالبا ما يتم داخل 
ح��دود هذه الوح��دات، التي ميك��ن لها رف���س تنفيذها 
طاملا يدخل نطاق تنفيذها باخت�شا�شاتها احل�رسية.

وميك��ن التمييز ب��ني املعاه��دات اال�شرتاتيجية املهمة 
واملعاه��دات غ��ري املهم��ة وذات االثر املح��دود بنطاق 
اخت�شا���س االقالي��م اذ ميك��ن جع��ل ه��ذه االخرية من 
اخت�شا���س حكوم��ات االقالي��م يف حني ت��رتك االوىل 

للحكومة الفيدرالية.
وتع��د احلوافز االقت�شادي��ة العامل االق��وى الذي يدفع 
الوح��دات املكون��ة للدول��ة الفيدرالي��ة يف الدخ��ول اىل 

معرتك العالق��ات اخلارجية يف اب��رام معاهدات تعزيز 
�شادرته��ا او ا�شتثماراته��ا او �شياحته��ا ومن اجل رفع 

امل�شتوى املعا�شي ملواطنيها.
ا�شتن��ادا اإىل د�شتور العراق النافذ لعام 2005 فقد حدد 
ثالثة انواع م��ن االخت�شا�شات: اخت�شا�شات ح�رسية 
لل�شلط��ة االحتادية، واخت�شا�شات م�شرتكة بني ال�شلطة 
االحتادي��ة وال�شلط��ات املحلي��ة وحم��ددة عل��ى �شبي��ل 

احل�رس، وبقية ال�شالحيات متنح لل�شلطات املحلية.
وفيم��ا يتعل��ق باإب��رام االتفاقي��ات الدولي��ة فاإنه��ا من 
�شم��ن االخت�شا�ش��ات احل�رسي��ة لل�شلط��ة االحتادي��ة 

وبال�شكل االتي:
1. املفاو�ش��ات: ا�شتن��ادا اإىل امل��ادة )110( تخت���س 

ال�شلطات االحتادية باالخت�شا�شات احل�رسية االتية:
اأواًل. ر�ش��م ال�شيا�ش��ة اخلارجي��ة والتمثي��ل الدبلوما�شي 

والتفاو���س ب�ش��اأن املعاه��دات واالتفاقي��ات الدولي��ة 
و�شيا�ش��ات االقرتا�س والتوقيع عليه��ا وابرامها ور�شم 

ال�شيا�شة االقت�شادية والتجارية اخلارجية ال�شيادية.
وح��ددت امل��ادة )80( م��ن الد�شتور ال�شلط��ة االحتادية 
املخت�ش��ة بالتفاو�س وهو جمل�س الوزراء حيث اأ�شارت 

اىل: ميار�س جمل�س الوزراء ال�شالحيات االتية:........
واالتفاقي��ات  املعاه��دات  ب�ش��اأن  التفاو���س  �شاد�ش��ًا. 

الدولية والتوقيع عليها اأو من يخوله.
2- امل�شادق��ة عل��ى املعاهدات واالتفاقي��ات الدولية: 
اإ�شتن��ادا اإىل امل��ادة 61 يخت���س جمل���س الن��واب مب��ا 

ياأتي:......
املعاه��دات  عل��ى  امل�شادق��ة  عملي��ة  تنظ��م  رابع��ًا. 
واالتفاقيات الدولية بقانون ي�شن باأغلبية ثلثي اع�شاء 

جمل�س النواب.

اإ�شاف��ة اإىل م�شادق��ة رئي���س اجلمهوري��ة اإ�شتن��ادا اإىل 
املادة 73: يتوىل رئي�س اجلمهورية ال�شالحيات االتية:
ثاني��ًا. امل�شادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية، 
بع��د موافق��ة جمل�س الن��واب وتعد م�شادق��ا عليها بعد 

م�شي خم�شة ع�رس يومًا من تاريخ ت�شلمها.
وق��د مت تنظي��م ابرام املعاه��دات واالتفاقي��ات الدولية 
ب�ش��كل تف�شيلي وفق قانون عق��د املعاهدات رقم )35( 
ل�شن��ة 2015 واأ�ش��ار ه��ذا القانون يف امل��ادة ال�شاد�شة 
من��ه اإىل اإن اأي عم��ل يتعل��ق بعق��د معاه��دة يق��وم ب��ه 
�شخ���س غري م��اأذون بتمثي��ل جمهورية الع��راق ولكنه 
يحم��ل �شفة ر�شمية ومار�س العم��ل بحكم وظيفته فاإن 
عمل��ه هذا ال يك��ون له اأثر قان��وين اإذا مت��ت اإجازته يف 
وق��ت الحق طبق��ا لالإج��راءات القانونية املق��ررة وعن 

طريق وزارة اخلارجية.
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مشروعية االتفاق النفطي بين روسيا وإقليم كردستان العراق
د. روافد الطيار 

السياحة الدينية رافد مالي جديد لخزينة الدولة العراقية
متابعة

د. مظهر محمد صالح 
الجزء الثاني واالخير

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

592.19
 7.95

 1.32%
570,803,892
740,675,672

521
45
3

31
11

2.48
 89,045,768.00

0.74
 54,296,604.00

0.54
 48,357,868.00

0.38
 40,358,000.00

0.43
 39,059,400.00

 )IBSD( بيبسي

 )BBOB( بغداد

 )BIBI( اثمار

 )BGUC( خليج

 )BCOI( أهلي

0.38
 106,200,000.00

0.33
 105,261,540.00

0.43
 90,068,374.00

0.54
 89,551,604.00

0.74
 73,256,221.00

 )BGUC( خليج

 )BBAY( بلبنك

 )BCOI( أهلي

 )BIBI( اثمار

 )BBOB( بغداد
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