
�ساعات  بعد  حادة  خ�سائر  القطري  االقت�ساد  تكبد 
قليلة من اإعالن 7 دول عربية بينها م�رص وال�سعودية 
اتهام  خلفية  على  ال��دوح��ة،  مقاطعة  واالإم����ارات، 
وا�سح  تاأثري  اأول  ويف  "االإرهاب".    بدعم  الدوحة 
بداية تعامالت  القطرية مع  البور�سة  ومبا�رص هوت 
اليوم االإثنني، وحتى االآن 7.6%، وكان بع�ض االأ�سهم 
القيادية يف ال�سوق هو االأكرث ت�رصرا حيث هوى �سهم 
االأق�سي امل�سموح  االأكرث تداوال باحلد  فودافون قطر 
به يوميا والبالغ 10%، وهبط �سهم بنك قطر الوطني، 
وكالة  وبح�سب   .%5.7 ال��ب��الد،  يف  م�رصف  اأك��ر 
رويرتز، انخف�ست ال�سندات الدوالرية ال�سيادية لقطر 
لبيانات  وفقا  �سنت،   1.8 بواقع   2026 ا�ستحقاق 
كما  م��ار���ض.  منذ  م�ستوى  الأق��ل  لت�سل  تريدويب، 
 2019 ا�ستحقاق  اأجال  االأق�رص  ال�سندات  انخف�ست 
و�سجلت اأقل م�ستوى لها منذ اأواخر 2013 على االأقل، 
الديون  على  التاأمني  تكلفة  وارتفعت  للوكالة.  وفقا 
�سهرين  يف  م�ستوياتها  اأعلى  اإىل  القطرية  ال�سيادية 
خماطر  مبادلة  عقود  ارتفعت  حيث  االثنني،  اليوم 
عن  اأ�سا�ض  نقطتي  �سنوات  خلم�ض  القطرية  االئتمان 

اإغالق يوم اجلمعة لت�سل اإىل 61 نقطة اأ�سا�ض م�سجلة 
اأعلى م�ستوى لها منذ اأوائل اأبريل. ونقلت رويرتز عن 
حملل بوكالة موديز للت�سنيفات االئتمانية قوله، اإن 
االأزمة قد توؤثر على الت�سنيف االئتماين لقطر اإذا اأدت 
االأموال.  روؤو�ض  وتدفقات  التجارة  حركة  تعطل  اإىل 
واليمن  والبحرين  واالإم���ارات  ال�سعودية  واأعلنت 
مع  والري  والبحري  اجلوي  االنتقال  حركة  تعليق 
اأ�سبوعني  القطريني  الزائرين واملقيمني  قطر واأمهلوا 
الطريان  �رصكات  من  عدد  وعلق  بالدهم.  ملغادرة 
ومنها  القطرية،  العا�سمة  مع  رحالتها  اخلليجية 
بني  الرحالت  تعليق  اأعلنت  التي  العربية  ال�رصكة 
اأعلنت  كما  غٍد،  من  اعتبارا  والدوحة  ال�سارقة  اإمارة 
الدوحة  واإىل  من  رحالتها  تعليق  االإم��ارات  طريان 
اجلوية  اخلطوط  اأعلنت  كما  غد،  من  اعتبارا  اأي�سا 
جميع  اإيقاف  تويرت  على  ح�سابها  على  ال�سعودية 
اجلوية  اخل��ط��وط  اأعلنت  كما  قطر.  اإىل  ال��رح��الت 
اليوم  الر�سمي  االإل��ك��رتوين  موقعها  على  القطرية 
ال�سعودية.  اإىل  الرحالت  جميع  علقت  اأنها  االثنني، 
االأرج��ح  على  "تبدو  قطر  اإن  روي��رتز  وكالة  وقالت 
قادرة على جتنب اأزمة اقت�سادية خانفة، م�سرية اإىل 
ال�سيادي بقطر  الرثوة  االأ�سول يف �سندوق  اأن حجم 

يقدر بنحو 335 مليار دوالر ولديها فائ�ض جتاري 
بلغ 2.7 مليار دوالر يف اأبريل وحده باالإ�سافة اإىل 
من�ساآت موانئ وا�سعة ميكنها اأن ت�ستخدمها بدال من 
م�سرية  اأغلقت،  والتي  ال�سعودية  مع  الرية  حدودها 
جمل�ض  دول  بني  الب�سائع  جتارة  حجم  �سعف  اإىل 
اإىل  اأ�سارت  الوكالة  ولكن  ال�ست.  اخلليجي  التعاون 
التجارة  �سفقات  بع�ض  على  لالأزمة  اخلطري  االأث��ر 
اجلوية  اخلطوط  وبخا�سة  املنطقة  يف  وال�رصكات 
اإىل  رح��الت  ت�سيري  باإمكانها  بعد  مل  التي  القطرية 
ودعت  االأو�سط.    ال�رصق  يف  الكرى  االأ�سواق  بع�ض 
ال�سعودية ال�رصكات العاملية اإىل جتنب قطر مما يثري 
تكهنات باأنها قد حتاول اأن تخري ال�رصكات االأجنبية 
اإمكانية  على  واحل�سول  قطر  يف  اأن�سطة  تنفيذ  بني 
الدخول اإىل االقت�ساد ال�سعودي االأكر، وفقا للوكالة. 
وقال طالل طوقان، رئي�ض بحوث االأ�سهم لدى الرمز 
لالأوراق املالية، لوكالة رويرتز، اإن من غري الوا�سح 
اإىل اأي مدى �سي�ستمر اخلالف واإن االأ�سواق قد تتعافى 
داملي،  كونال  وق��ال  التوترات.  ه��داأت  اإذا  ب�رصعة 
اإن  البحرين،  �سيكو  بنك  لدى  موؤ�س�سات  و�سيط  وهو 
ال�سناديق احلكومية القطرية قد تتدخل لدعم �سوقها 

يف وقت الحق من اليوم.  

هبوط  ب�سبب  املالية  االأزم��ة  تاأثري  تزامن 
ا�سعار النفط، مع �سل�سلة من التفجريات التي 
التزامن  وه��ذا  عديدة،  اوربية  مدن  طالت 
ال�سياحي  القطاع  على  وا�سح  ب�سكل  اأث��ر 
الفرن�سية  العا�سمة  باري�ض  اأم��ا  العاملي، 
تعد  فلم  ال�سياح،  الآالف  وجهة  متثل  التي 
االعمال  �سل�سلة  �رصبتها  اأن  منذ  كذلك 
لهبوط  ك��ان  فيما  املتتابعة،  االرهابية 
على  جيدا  انعكا�سا  اال�سرتليني  اجلنيه 

ال�سياحة.
تولوز  من  قدمت  فرن�سية  طالبة  قالت  فقد 
لق�ساء عطلة نهاية اال�سبوع مع �سديقاتها 
يف لندن ان "انخفا�ض �سعر العملة امر جيد 

جدا لل�سياح الن لندن مدينة معروفة بغالء 
اأخ��رى  �سائحة  �رصحت  فيما  اال�سعار". 
مفاجاأة  "�سكل  العملة  �سعر  انخفا�ض  باأن 

�سارة".
اجلنيه  ق��ي��م��ة  ان��خ��ف��ا���ض  ان��ع��ك�����ض  وق���د 
ا�سحاب  على  ايجابية  ب�سورة  اال�سرتليني 
فقد  لندن،  يف  ال�سغرية  واملطاعم  املحال 
نظرا  با�ستمرار  جيدا  ماريوال  عمل  ك��ان 
الحظت  ان��ه��ا  اإال  امل��م��ي��ز،  حملها  مل��وق��ع 
حت�سنا طفيفا يف اال�سابيع االخرية. وقالت 
ت�سري  االمور  ان  اقول  ان  "ا�ستطيع  ماريوال 
ب�سكل اف�سل والنا�ض باتوا ينفقون االموال 

ب�سهولة اكر من العادة".
ب�سورة  ال�سياحة  و�سع  يختلف  فرن�سا  يف 
طالت  التي  التفجريات  اأدت  حيث  تامة، 

احلرية،  مبدينة  ت�سمى  التي  املدينة  هذه 
اأدت اىل تغيري وجهة ال�سياح نحو بو�سالت 
وزير  اأن  ال�سيما  اآمنة،  وبلدان  ملدن  اخرى 
مارك  جان  الفرن�سي  وال�سياحة  اخلارجية 
يف  االجانب  ال�سياح  عدد  ان  اأعلن  ايرولت 
منذ  املئة  يف  �سبعة  بن�سبة  تراجع  فرن�سا 
بداية العام، متاأثرا ب�سل�سلة االعتداءات التي 
الطق�ض  باحوال  واي�سا  البالد  لها  تعر�ست 

واال�رصابات.
�سهر  ون�سف  �سهر  يف  فرن�سا  تعر�ست  وقد 
تنظيم  تبناها  جهادية  اع��ت��داءات  لثالثة 
الدولة اال�سالمية بينها اعتداء ني�ض يف 14 
متوز/يوليو )86 قتيال( الذي وقع بعد اكرث 
و�سان  باري�ض  هجمات  من  ا�سهر  �ستة  من 
الفائت  الثاين/نوفمر  ت�رصين  يف  دوين 

قتيال(.   130(
ب��اري�����ض،  ويف 
ت�����راج�����ع ع����دد 
االجانب  ال�سياح 
بن�سبة 17 يف املئة 
حتى  عام  مدى  على 

15 اب/اغ�سط�ض.
ت��راج��ع  ي��ق��ت�����رص  ومل 
ال�����س��ي��اح��ة ع��ل��ى ع��دد 
ملدينة  القا�سدين  ال�سياح 
ال�سياح  حتى  بل  باري�ض، 
املدينة  ه��ذه  و�سلوا  الذين 
ال�سباق  من  ح��ذرا  اكرث  باتوا 
اوق��ات��ه��م،  مت�سية  كيفية  يف 
ي��ت��وخ��ون احل����ذر ليال  وك��ي��ف 
ال  وب��ات��وا  ا�ستهدافهم  من  خوفا 
ال�سياحية  الليايل  ق�ساء  يف�سلون 
ك��م��ا يف ال�����س��اب��ق، ف��ق��د ق���ال وزي��ر 
له  ت�رصيحات  يف  الفرن�سي  ال�سياحة 
ال�سياح  ق�ساها  التي  الليايل  عدد  اإن 
تراجع  الفرن�سية  الفنادق  يف  االأجانب 
مع  مقارنة  متوز  يوليو  يف  باملئة  ع�رصة 
�سنها  التي  الهجمات  ب�سبب  املا�سي  العام 

اإ�سالميون يف الفرتة االأخرية.
ب�سياحة  التفاوؤل  �سمة  اأن  ذل��ك  يعني  ال 

جيدة غابت متاما، فهناك بع�ض امل�سوؤولني 
ينظرون  ي��زال��ون  ال  ال�سياحة  قطاع  ع��ن 
احليوي  القطاع  لهذا  التفاوؤل  من  بنوع 
مهما  م�سدرا  ال��دول  من  لكثري  ميثل  ال��ذي 
يف  املايل  اخلزينة  اي��رادات  على  للح�سول 
يو  "تي  جمموعة  مدير  اأكد  قد  ال�سياق  هذا 
اأن  ال�سياحة  جمال  يف  عامليا  االأوىل  اآي" 
بالرغم  ال�سفر"  يريدون  يزالون  "ال  النا�ض 
واال�سطرابات  االإرهابية  التهديدات  من 
املقا�سد  بع�ض  على  بظاللها  تلقي  التي 
يتوقع  اأنه  اإىل  م�سريا  الرئي�سية،  ال�سياحية 

مو�سما �سياحيا مزدهرا هذا العام.
لل�سياح،  اق��ب��اال  ايطاليا  ت�سهد  ح��ني  يف 
يختلف  ج��ي��دا  �سياحيا  مو�سما  وتعي�ض 
وعا�سمتها  فرن�سا  يف  يحدث  عما  متاما 
ال�سيف  هذا  ايطاليا  �سهدت  فقد  باري�ض، 
مو�سما �سياحيا حافال مع اكتظاظ ال�رصيط 
البندقية اىل �سقلية وارتفاع  ال�ساحلي من 
ا�سعار الغرف يف الفنادق املمتلئة بالنزالء، 
�سيا�سي  خلريف  ي�ستعد  البلد  هذا  ان  غري 

واقت�سادي �سعب.
�سعر اجلنيه ينخف�ض ويعزز قطاع ال�سياحة

االحتاد  من  اخل��روج  قرار  تاأثري  اأن  ويبدو 
زال  الريطاين ما  االقت�ساد  االوروبي على 
ال�سياحة  يف  العاملني  لكن  وا���س��ح،  غري 
باأن  متفائلني  يبدون  املتحدة  اململكة  يف 
اال�سرتليني  اجلنيه  �سعر  انخفا�ض  يجذب 
الطالبة  �سارلوت  وقالت  االجانب.  ال�سياح 
لق�ساء  تولوز  من  قدمت  التي  الفرن�سية 
يف  �سديقاتها  مع  اال�سبوع  نهاية  عطلة 
جيد  امر  العملة  �سعر  "انخفا�ض  ان  لندن 
جدا لل�سياح الن لندن مدينة معروفة بغالء 

اال�سعار".
ال�سف  يف  تقف  ك��ان��ت  بينما  وا���س��اف��ت 
احدى  تو�سو"  "مدام  ال�سمع  متحف  لدخول 
العا�سمة  يف  ال�سياحية  الوجهات  ا�سهر 
لرحلتنا  احل��ج��وزات  "اجرينا  الريطانية 
اململكة  اال�ستفتاء" على خروج  نتائج  قبل 
اىل  م�سرية  االوروبي،  االحتاد  من  املتحدة 
مفاجاأة  "�سكل  العملة  �سعر  انخفا�ض  ان 

�سارة".
اكرث  اال�سرتاليني  اجلنيه  �سعر  وت��راج��ع 
ومقابل  ال��دوالر  مقابل  باملئة  ع�رصة  من 
 23 يف  اجري  الذي  اال�ستفتاء  منذ  اليورو 
الريطانيون  فيه  و�سوت  حزيران/يونيو 
تطبيق  ويحتاج  االحت��اد.  من  اخلروج  على 
هذه اخلطوة اىل بع�ض الوقت ويتطلب اجراء 
مفاو�سات طويلة مع املفو�سية االوروبية. 
لكن ا�سواق املال بداأت ترد على هذا القرار 
ارتياح  املفاجئ مبعاقبة اجلنيه، مما يثري 
اململكة  يف  ال�سياحة  قطاع  يف  العاملني 

املتحدة.
ك�سكا  اع��وام  ثمانية  منذ  م��اري��وال  وتدير 
لبيع املاأكوالت اخلفيفة وامل�رصوبات امام 
جيدا  عملها  كان  وقد  تو�سو.  مدام  متحف 
اال  املميز،  حملها  ملوقع  نظرا  با�ستمرار 

اال�سابيع  يف  طفيفا  حت�سنا  الحظت  انها 
فران�ض  لوكالة  ماريوال  وقالت  االخ��رية. 
ت�سري  االم��ور  ان  اق��ول  ان  "ا�ستطيع  بر�ض 
ب�سكل اف�سل والنا�ض باتوا ينفقون االموال 

ب�سهولة اكر من العادة".
يبدو  ال�سغري،  امل��ح��ل  ه��ذا  ع��ن  ومب��ع��زل 
موؤ�س�سة  ذكرت  فقد  مزدهرا.  برمته  القطاع 
ال�سفر  بقطاع  املتخ�س�سة  االح�����س��اءات 
املتحدة  اململكة  ان  "فوروورد-كي�ض" 
على  باملئة   4،3 ن�سبتها  زي���ادة  �سجلت 
االجانب يف  امل�سافرين  عدد  مدى عام يف 
اما  اال�ستفتاء.  تلت  التي  االربعة  اال�سابيع 
الهيئة املكلفة الرتويج لل�سياحة يف اململكة 
املتحدة "فيزيت-برينت" فت�سري من جهتها 
اىل انه على الرغم من الت�سويت مع اخلروج 
من االحتاد االوروبي، ي�سعر 65 باملئة من 
الذين  الفنادق واالفراد  العاملني يف قطاع 
الن�ساط  يف  كبرية"  "بثقة  غرفا  يوؤجرون 
ع��دد  وي��ع��ت��رون  ال�����س��ي��ف،  ف�سل  خ���الل 

احلجوزات املقبلة "جيدا جدا".
يف  اال�سرتاتيجية  االدارة  مديرة  وقالت 
"اعتقد  ييت�ض  باتري�سيا  "فيزيت-برينت" 
ال�سياحة هي احد القطاعات التي ميكن  ان 
من  بريطانيا  خروج  من  فعليا  ت�ستفيد  ان 
هذه  انتهاز  "يجب  ان��ه  موؤكدة  االحتاد"، 
هيئة  مدير  ابراهيم  اويف  وقال  الفر�سة". 
التي  ا�سو�سيي�سن"  او�سبيتاليتي  "بريت�ض 
ال�سياحية  لل�رصكات  الرتويج  على  تعمل 
اماكن  عن  البحث  "عمليات  ان  البالد  يف 
بلغت ذروتها  املتحدة  اململكة  لالقامة يف 
بعد اال�ستفتاء، واحد اال�سباب هو انخفا�ض 

�سعر العملة".
االجانب كانوا  ال�سياح  "معظم  ان  وا�ساف 
قد حجزوا لعطلهم )قبل اال�ستفتاء( وتراجع 
العملة �سيعود بالفائدة عليهم، وكذلك االمر 
بالن�سبة لل�سياح الذين مي�سون عطلة حاليا 
وال��راأي  االرجح".  على  املزيد  و�سينفقون 
بي"  ان  "اير-بي  من�سة  عنه  عرت  نف�سه 
االلكرتونية للحجوزات لالفراد، م�سرية اىل 
تلقى  مدن  ثالث  احدى  تعد  التي  لندن  ان 
اكر عدد من احلجوزات من قبل ال�سياح، مل 

تفقد من جاذبيتها لالجانب.
م�سافرين  ان  اذ  العك�ض  ه��و  ح��دث  وم��ا 
زيارة  اختاروا  جن�سية   164 من  اكرث  من 
على  اال�ستفتاء،  بعد  الريطانية  العا�سمة 
حد قول جيم�ض ماكلور املدير العام "الير-
بي ان بي" الذي ي�سري اىل الطابع "ال�سعبي 
يف  العاملون  وياأمل  للمدينة.  واملختلط" 
هذه  ت�ستمر  ان  االآن  ال�سياحي  القطاع 
اىل  ال�سيف  ف�سل  من  املنا�سبة،  االج��واء 

تراجع �سعر اجلنيه، يف اال�سهر املقبلة.
ان��د  "لندن  االت�����س��ال  جم��م��وع��ة  وق��ال��ت 
قدموا  الذين  االمريكيني  ثلثي  بارترنز" ان 
قالوا  املتحدة  اململكة  يف  عطلة  ليم�سوا 
ل�سعر  نظرا  اليها  للعودة  م�ستعدون  انهم 

اجلنيه اال�سرتاليني الذي ينا�سبهم.

الظواهر  اأ���س��وء  م��ن  وامل���ايل،  االداري  الف�ساد  يعد 
االقت�سادية واالجتماعية، التي من املمكن ان ت�سيب 
البلد، اذ ان الف�ساد يدمر كل جهود التخطيط والتنمية 
والكفاءات  اخل��رات  اأ�سحاب  ويزيح  االقت�ساد،  يف 
القرار  اأ�سحاب  هم  الفا�سدين  من  جمموعة  ويجعل 
وبالتايل �سيحدث الهدر يف املال العام وتتبدد موارد 
البلد، واالخطر االكر الذي ميكن ان ميثله الف�ساد هو 
وهو  اجلميع،  عند  وثقافة  ظاهرة  اىل  يتحول  عندما 
للغاية،  �سعبًا  ومعاجلته  اإ�سالحه  اأم��ر  يجعل  مما 
اأنواعه  بكافة  الف�ساد  حماربة  اىل  ال��دول  وت�سعى 
واأ�سكاله وعر طرق عديدة وخمتلفة، من اأجل احليلولة 
اأعلن  ال�سياق  هذا  ويف  واإنت�ساره،  الف�ساد  تف�سي  ملنع 

اجلهاز الق�سائي يف االحتاد االأوروبي )يورو جا�ست( 
اأن ال�رصطة يف اأرجاء اأوروبا والواليات املتحدة األقت 
القب�ض على 178 �سخ�سا يف اإطار حملة على عمليات 
لغ�سل االأموال يف االأ�سبوع املا�سي م�سريا اإىل الك�سف 
يورو  مليون   23 حوايل  قيمتها  م�رصوقة  اأم��وال  عن 

)24.46 مليون دوالر(.
وك�سفت ال�رصطة عن حوايل 580 عملية لغ�سل االموال 
التي  احلملة  اثناء  بهم  م�ستبها   380 وا�ستجوبت 
على  االحتيال  عمليات  تنامي  مكافحة  ا�ستهدفت 
االنرتنت  عر  والدفع  االئتمانية  البطاقات  اأ�سحاب 
يف اأرجاء القارة، وت�سلط ال�سوء على احلجم املتنامي 
عندما  االئتمانية  البطاقات  على  االحتيال  لعمليات 
ا�ستخدموا  جمرمني  اإن  االلكرتوين  االأمن  حمللو  بني 
االآيل  ال�����رصف  ماكينات  خل��داع  خبيثة  برجميات 

منها،  اأموال  و�سحب  اأوروبية  دول  ع�رص  من  اأكرث  يف 
وكرواتيا  وبلغاريا  بريطانيا  يف  ال�سلطات  و�ساركت 
والتفيا  واإيطاليا  واملجر  واليونان  واأملانيا  وفرن�سا 
وا�سبانيا  ورومانيا  والرتغال  وهولندا  ومولدوفا 

واأوكرانيا والواليات املتحدة.
ويف اأفريقيا، �رصح وزير االإعالم والثقافة النيجريي 
من  دوالر  مليار   9.1 ا�سرتدت  نيجرييا  حكومة  اإن 
حملتها  ا�ستمرار  مع  املنهوبة  واالأ���س��ول  االأم���وال 
اأ�سوء  من  معاناتها  خلفية  على  الف�ساد  على  للق�ساء 
حممد  الرئي�ض  وعد  اذ  اأع��وام،  منذ  اقت�سادية  اأزم��ة 
بخاري الذي انتخب العام املا�سي لتعهداته مبحاربة 
متت  امل��ال  من  "كبرية"  مبالغ  با�ستعادة  الف�ساد 
العامة  اخلزانة  اإن  واف��اد  النفط  قطاع  من  �رصقتها 

كانت "فارغة عمليا".

ومنذ ذلك احلني ونيجرييا تعاين من اأزمة اقت�سادية 
ت�سبب فيها االنخفا�ض احلاد يف اأ�سعار النفط العاملية 
امل�رصوقة.  االأم���وال  ا�ستعادة  ���رصورة  من  زاد  مما 
من  باملئة   70 نحو  اخل��ام  النفط  مبيعات  وت�سكل 
يف  حممد  الي  االإع��الم  وزي��ر  وذك��ر  القومي.  الدخل 
بيان اإن االأموال النقدية واالأ�سول التي مت ا�سرتجاعها 
عند  املا�سي  العام  من  اأيار  مايو   29 من  الفرتة  يف 
العام  اأيار من  مايو  ال�سلطة وحتى 25  بخاري  تويل 
على  يت�سح  ومل  دوالر،  مليار   9.1 بلغت  اجل��اري 
احلكومة  ت�سعى  ال��ذي  االإجمايل  املبلغ  حجم  الفور 
جمموعه  ما  اأن  اأي�سا  ال��وزارة  واأ�سافت  ال�سرتداده، 
يف  نيجرييني  من  بعد  ت�سرتد  مل  دوالر  مليون   321
اأو  واالإمارات  املتحدة  والواليات  وبريطانيا  �سوي�رصا 
من اأ�سولهم التي ميلكونها يف تلك البلدان. ويف ذات 

اعتذاره  ما�سوزوي  يويت�سي  طوكيو  حاكم  ال�سياق، 
�سيا�سية  اأر���س��دة  ا�ستخدم  اأن��ه  تقرير  اأظهر  اأن  بعد 
اأعمال فنية لكنه  لدفع تكلفة عطالت الأ�رصته ول�رصاء 
األقت بظالل اأخرى على  رف�ض اال�ستقالة يف ف�سيحة 
اال�ستعدادات لالألعاب االأوملبية التي تقام عام 2020.
واأجر �سلف ما�سوزوي على اال�ستقالة ب�سبب ف�سيحة 
مالية بعد اأ�سهر قليلة من فوز طوكيو بحق ا�ست�سافة 
الراأي  اأو�ساط  الغ�سب يف  االأوملبية وت�ساعد  االألعاب 
العام ب�سبب عدم �رصح ما�سوزوي الأ�سباب ا�ستخدامه 

اأر�سدة �سيا�سية الأغرا�ض �سخ�سية.
كما زاد تعيني احلاكم الثنني من املحامني للتحقيق 
املحاميان  وخل�ض  العام،  الغ�سب  من  اأفعاله  يف 
الأي  خرقه  عدم  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  االثنني  يوم 
قوانني فقد كانت هناك عدة منا�سبات ا�ستخدم فيها 

ب�سكل  �سيا�سية  الأغرا�ض  خم�س�سة  اأمواال  ما�سوزوي 
الرحالت  من  العديد  تكلفة  دفع  �سمل  مبا  مالئم  غري 

العائلية و�رصاء االأعمال الفنية.
واأ�ساف اأنه "ي�سعر بحرج ال حدود له" واأنه فكر مليا 
اخلا�سة  نقوده  من  االأم��وال  تلك  �سريد  اأنه  واأ�ساف 
و�سيترع باالأعمال الفنية التي ا�سرتاها بتلك االأر�سدة 

الأماكن عامة مثل امل�ست�سفيات.
اما يف بوركينا فا�سو فقد تو�سل حتقيق برملاين اإىل 
ب�سبب  دوالر  مليار  حوايل  خ�رصت  فا�سو  بوركينا  اأن 
مدى  على  التعدين  قطاع  يف  االدارة  و�سوء  الف�ساد 
كومباوري،  بليز  حكم  يف  االخ��رية  الع�رص  ال�سنوات 
واأعلنت اللجنة نتائجها بعد حتقيق ا�ستمر ثالثة اأ�سهر 
�سابقني  وزراء  ثالثة  اإىل  اإتهامات  بتوجيه  وطالبت 

واإىل فران�سوا كومباوري �سقيق الرئي�ض ال�سابق.
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الفساد اإلداري والمالي في العالم وسبل القضاء عليه
إيهاب علي النواب 

اإلرهاب واألزمة المالية يصيبان السياحة بالشلل
ندى علي 

متابعة

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

600.39
 0.91

 0.15%
428,517,945
442,749,122

446
41
12
12
17

2.51
 62,161,000.00

6.60
 60,291,216.00

5.40
 60,047,184.00

0.77
 49,930,000.00

0.38
 35,416,756.00

 )IBSD( بيبسي

 )AISP( بذور

 )TASC( اسيا

 )BBOB( بغداد

 )BGUC( خليج

0.38
 93,201,985.00

0.77
 65,000,000.00

0.42
 35,854,893.00

0.28
 32,380,000.00

0.83
 30,779,000.00

 )BGUC( خليج

 )BBOB( بغداد

 )BIME( اوسط

 )BUND( متحد

 )BMNS( أمباي
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