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املعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1485                     1490 
اليورو                             1845                      1855 
اجلنيه االسترليني          2680                      2690 
الدينار االردني                2065                     2075 
الدرهم االماراتي              425                        435 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

*د. ابوخولة 

غــالبـا مــا تعـتمــد االقتـصـاديـات
النــاميـة علــى املصـارف كـمصـدر
أسـاسـي لتمـويل املـؤسسـات، لكن
هــذا املصــدر غيـر كــاف ويحتـوي
علـى مخاطـر كبيـرة أهمهـا زيادة
ثقل الـــديـن عـنـــد ارتفـــاع أسعـــار
الفــــائـــــدة. علــــى هــــذا األســــاس،
اضــطـــرت الــــدول العـــربـيـــة إلـــى
إنـشــاء بــورصــات كــأســواق لــرأس
املــــــال تــــــوفــــــر بـــــــديال إلقــــــراض
املــــصــــــــارف. ويـــتـــم هــــــــذا ســــــــواء
بـإصـدار املــؤسسـات األسهـم التي
جتعل مـن صــاحـبهــا شـــريكــا يف
رأس مـــــال و/أو إصـــــدار ســنـــــدات
يحــصل مــشـتــــريهــــا علــــى سعـــر

فائدة محدد مسبقا.
بقيت البوصات العربية يف حالة
ركــــود كـبـيــــر حـتــــى سـنــــة 2003،
حـيـث بقـيـت القـيـمــة الــســوقـيــة
للـشــركــات املــدرجــة اقـل من %50
كــنـــــســبـــــــة مــن الــنـــــــاجت احملـلــي
اإلجمـالـي ألهم الــدول العــربيـة
غـيــر الـنفـطـيــة )مـصـــر، املغــرب،
تـــــونـــس، لــبــنـــــان، اجلـــــزائـــــر...(.
ومثلت األردن االستثناء الوحيد
بــنــــســبــــــة تفــــــوق %100 )%111.2
حتـــــــديـــــــدا(، مـع دول نـفــــطـــيـــــــة
صغــيـــــرة مـــثل قـــطـــــر، الـكـــــويــت

والبحرين.
يعـزى فـشل الـدول العـربيـة غيـر
الـنفــطيــة، بـــاستـثنــاء األردن، يف
تطوير البـورصة إلى عدة عوامل
هـيـكلـيــــة، أهــمهــــا: )أ( هـيـمـنــــة
املــصــــارف علــــى هــــذه املــــؤســـســــة
حـــيـــث أن مـعــــظـــم الـــــشـــــــركـــــــات
املـدرجة تنتمي إلـى هذا القطاع،

الــرقــابــة. هــذا الـضعف أدى إلــى
تـضـارب يف املـصـالـح حيـث يكـون
عـــضـــــــو مـجلــــــس إدارة الهــيــئـــــــة
الــرقــابيــة مــستـثمــرا أو مـســؤوال
عـن شـــركـــة مـــدرجـــة يف الــســـوق،
وهي وضـعيـــة غيــر مــسمــوح بهــا
ــــــــــــدول إطـالقــــــــــــا يف أســــــــــــواق ال
املتـقدمة. وأدى هذا الضعف إلى
رفض "املـستـثمـرين املـؤسـسـيني"
العــــاملـيـني دخــــول الـــســــوق مبــــا
يجلـبـه ذلك مـن فــوائــد نـتـيجــة
األمـــــــــــوال الــــــضـخــــمـــــــــــة الــــتــــي
يـديــرونهـا، والـطــريقـة املـدروسـة
الـتي يــستـثمــرون علـى أســاسهـا،
ولـفـــتــــــــرات طــــــــويـلــــــــة، حـــيـــث ال
تـــتجــــــاوز مــــشــــــاركــــــة رأس املــــــال
املؤسـساتي العـاملي حدود 10% يف
األســـواق اخللـيجـيـــة املفـتــوحــة،
مقابل 80% يف األسواق الدولية.
علـــــى هـــــذا األســـــاس، ســتـــبقـــــى
األســواق العــربيــة إمــا مـفتــوحــة
يـتالعـب بهــا كـبــار املـضــاربـني يف
الـســوق وتـنهــار بـصفــة دوريــة يف
عملـيات تـصحيحـية، وإمـا راكدة
ال تلـعب الــدور الــذي مبقــدورهــا
أن تلعـبه بـتــوفـيــر متـــويل سلـيـم

لالقتصاد.

)*( بــاحـث أكــادميـي تــونــسـي يف
اقـتـصـــاديـــات الـتـنـمـيـــة، وخـبـيـــر
ســابق بـصـنــدوق الـنقــد الــدولـي

بواشنطن 
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املـــاضي لـم تُحــدث أزمـــة شبـيهــة
مبا حـصل عام 1929، وبـدليل أن
االرتفـاع األخيـر يف سعـر الـنفط
لــم يــــــؤد إلــــــى حــــــالــــــة الــــــركــــــود
والتـضخم الـتي عــرفنـاهــا عقب

عام .1973
مع هــذا كــان الــرد علــى االنـهيــار
اآلخـر غير مـناسب، حـيث جاءت
القــرارات الــرسـمـيــة األخـيــرة يف
شكل الـسمـاح للـمقيـمني بـشـراء
األسـهـــم يف الــــــسـعــــــــوديــــــــة ورفـع
سـقف االقـتــــراض مـن الـبـنــــوك
بهــــــدف شـــــــراء أسهـــم يف بعـــض
الدول األخرى. كمـا حاول بعض
أهـل اخلــــيـــــــــــر الــــتـــــــــــدخـل لـعـل
أشهرهم األمير الوليد بن طالل
الــذي وعــد بـــاستـثمـــار أكثـــر من
ــــــــــــاري دوالر يف الـــــــــســــــــــــوق مـلـــــي
الــــسعــــوديــــة. لـكـن هــــذه قـيـمــــة
صـغـــيـــــــرة يف ســـــــوق خـلـــيـجـــيـــــــة
أصـبحـت منــدمجــة، حيـث ُتقّــدر
ـــــــــــــــدار اآلن األمـــــــــــــــوال الــــــتــــــي ت
بـالبـورصـات اخللـيجيـة بحـوالي
ألفـي مليــار دوالر يسـتثمـرهـا مـا
يـــزيـــد عـن خـمــســــة ماليـني مـن
األفـراد. كمـا قـررت عـديـد الـدول
إرجـــاء اإلصـــدارات األولـيـــة. ومت
إعفــاء مــديــر عــام ســوق الكــويت
لألوراق املــاليــة من مـنصـبه بعـد
اتـهـــــــــامـه بـغـــــض الـــنـــــظـــــــــر عـــن
صـفـقـــــــــات وهـــمـــيـــــــــة أدت إلـــــــــى

االنهيار...
لكــن احلقــيقـــة هـي أن األســـواق
العـربيـة تـشكـو ضعفــا كبيـرا من
عدم تطبيق شروط االستقاللية
والـــشفـــافـيـــة وعـــدم مـصـــداقـيـــة
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ـ ـ انهيار اقـتصادي كبيـر. ويف نظام
سعـــــر الــصـــــرف الــثـــــابــت، خالل
العقود اخلمسة املاضية، حاولت
العــديــد مـن املـصــارف املــركــزيــة
الـتـــــدخل بـبـيـع مخـــــزونهــــا مـن
الـعمـالت األجنـبيــة للــدفـــاع عن
العــملـــــة الـــــوطـنـيـــــة، فخـــســـــرت

مخزونها دون أن تنقذ العملة.
احلقـيقــة أن علـم االقتـصــاد قــد
حـقـق تـقــــــــدمــــــــا مــــــــذهـال خـالل
العقــود اخلـمــســة املــاضـيــة ممــا
سـاعـد علـى سـيطـرة أفـضل علـى
الوضع بـدليل أن صدمـة النفط
يف بدايـة السـبعينيـات من القرن

املؤشـرات آنفة الذكر ضـربة قوية
لـصغـار املــستـثمـريـن البـسـطـاء.
ونـتج عن هـذا ضـغط كـبيـر علـى
ُُصـنّـــــاع القـــــرار للــتحــــرك. لـكـن
هكـذا تــدخل قـد يـسـيء للــوضع
أكـثــــر ممـــــا يفـيــــد، ألن الـتـــــاريخ
يؤكد أن تدخل الهياكل الرسمية
بهدف السيطرة على األسواق ال
يجـــدي نفعــا، وغـــالبــا مــا يــؤدي
ـــــــــــــة ـــــــــــــى كـــــــــــــوارث. يف نـهـــــــــــــاي إل
العـشـريـنيــات من القـرن املــاضي
تـــــــــدخـل املـــــصـــــــــرف املـــــــــركـــــــــزي
األمــــريكــي بهـــدف الــتعـــامـل مع
البطـالة فحول حالـة الركود إلى
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بحـيث يـصـبح انفجــار الفقــاعــة
يف املستقبل مسألة وقت ال غير.
ــــــــــــــــدأت بــعـــــــــض اإلجــــــــــــــــراءات ب
الــتـــصحــيحــيـــــة مــنـــــذ الــصــيف
املاضي، لكن انفجـار الُفقّاعة لم
يـحــــصـل إال يـــــــوم الـــثـالثـــــــاء 14
مـــارس املـــاضـي، حـيـث تـــراجعـت
األســـواق اخللـيجـيـــة واملـصـــريـــة
بــــصفــــــة حــــــادة، وخــــســــــر ســــــوق
األسهـم الـــسعـــوديــــة 260 ملـيـــار
دوالر وفقــدت األسهـم القـطــريــة

20% من قيمتها...
ّوجه هــذا الـتـصحـيح الـضــروري
واملعـروف مسبقا للـذين يتابعون
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طبيعية.
مـن أمـثلــــة ذلك الـــدراســـة الـتـي
أصدرتها "شعاع كابيتول" )موقع
www.shaacapital.co
 (mبـــتـــــــاريـخ 28 ايـلـــــــول 2005،
والـتـي ُتـبـيّـن أن الـــسعــــر العـــادل
لـــسهـم شـــركـــة اعـمـــار لـلعقـــارات
بـــــــدبــي ال يــتـجـــــــاوز 20 درهــمـــــــا
مقــابل سعــر 26 درهمـا لـلتـداول
يف الـبــــورصــــة آنــــذاك. وقــــد أدى
نـشـر الـدراسـة إلــى هبـوط فـعلي
يف سـعر سهم شركـة اعمار ولعدة

أيام.
أمـــا مــضـــاعـف سعـــر الـــسهـم )أو
نسبة (P/E، فيتم احتسابه من
خالل قـسمـة سعـر اإلغالق علـى
ربحـيـــة الــسهـم، أي املــبلغ الـــذي
سيــدفعه املـستـثمــر يف البـورصـة
لـلحــصــــول علـــى وحــــدة نقـــديـــة
واحـــــــــدة مـــن األربـــــــــاح )ديـــنـــــــــار
واحــــــــــد...(. ال يـــتـجــــــــــاوز هــــــــــذا
الــضعف 15 مـــرة يف الـبـــورصـــات
املتطـورة و 20 مـرة يف البـورصـات
الــصـــاعـــدة لـــدول جـنـــوب شـــرق
آسيـــا، بيـنمــا وصل يف شهــر آيــار
2005 إلـــى 34.4 يف الـــسعـــوديـــة،
39.2 يف اإلمــــــــــــــــارات، و 36.3 يف

قطر.
مـن الواضح إذن حـصول ُفقّـاعة،
أي أن الـــزيــــادة يف األسعـــار غـيـــر
مــبــــــررة، و أن املــــســتــثــمــــــريــن يف
البـورصة يقـبلون بـالشـراء فقط
النـهـــم يـعـــتـقــــــــدون أن األسـعــــــــار
سترتفع أكثـر يف املستقبل. وهذا
األمــــر غـيــــر قــــابـل للــــدميــــومــــة،

ـ

والـتـي تــرى يف أســواق رأس املــال
منـافـســا لنـشـاطهــا، )ب( هيـمنـة
ثقـــافـــة الــشـــركـــات العـــائلـيـــة يف
اجملـتـمع الـتـي ال تقـبل بــشــروط
اإلفصـاح "   "Disclosureو
ــــــــــــــــــــــــشــــفـــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
""Transparencyاملعـمـــول
بهــــا يف الـبــــورصــــات،  و)ج( عــــدم
تـــوفـــر إطـــار قـــانـــونـي وشفـــافـيـــة

جتلب ثقة املستثمرين. 
لـكن وبـالـرغـم من هــذه العــوائق
الهـيكليـة، حصلـت زيادة خـيالـية
ألسعـــــار األسهـم يف الـبــــورصــــات
اخلـلـــيـجـــيــــــــــة وبـعـــــض الــــــــــدول
األخرى مثل األردن ومصر، وهي
زيـادة ال متـت بصلـة لنـسب زيـادة
أربــــاح الـــشــــركــــات املــــدرجــــة. زاد
مـؤشـر سعــر األسهم خالل 2003
بــنـــــســبـــــــة 101.7% يف بـــــــورصـــــــة
الكــويـت، بـ 61.7% يف عـمــان، و بـ
54.8% بــــــــــالــــــــــدوحــــــــــة وبـ %53.9
بــبـــــــورصـــــــة الـــــــدار الــبــيــــضـــــــاء.
وتــواصـلت الــزيـــادة املبــالغ فـيهــا
خالل 2004 وحتـى صيف .2005
كــيـف نعـــــرف أن زيــــــادة األسعـــــار
مبـالغ فيـها ؟ مبـتابـعة مـؤشري:
)1( السعـر العادل لألسهم و )2(

مضاعف سعر السهم.
يـتـم احـتــســـاب "الـــسعـــر العـــادل
للـسـهم" بــالــرجــوع للـمعلــومــات
املـتـــوفـــرة عـن نــشـــاط الــشـــركـــة
املـدرجـة وأربـاحهـا، ومـن ثم فهـو
يـعـــــطـــي الـــــــسـعـــــــــر الـــــــــذي مـــن
املـفتــرض أن يـتم بـه التــداول يف
البـورصـة لـو كـانـت تعمل بـصفـة

ـ ـ ـ

ُفقاعــــــــة البورصات العربيــــة

من بـني املعايـير املعـتمدة عـاملياً يف
حتــديـــد الفقــر ثـمـــة معـيــار يـضع
االشخـــــاص الـــــذيــن دخـلهــم دوالر
واحد يف الـيوم الواحـد ضمن خط
الـفقــــر.. علـــى اعـتـبـــار ان الـــدوالر
الـواحد ال يحقق احلـد االدنى من
مـــسـتــــوى املعـيـــشــــة ويف العـــراق ال
تـوجـد معلـومـات كـافيـة عن الفقـر
بحــــســب مـــــا مـعلــن مـــن اجلهـــــات
الــــــرســمــيــــــة، وذلــك لعــــــدم وجــــــود
بـيــانــات شـــاملـــة ميكـن ان تعـتـمــد
بشكل علمي لتحـديد خط الفقر،
بـيــــد ان املـــشــــاهــــدات واملــــؤشــــرات
الـــواقعـيـــة تــشـيـــر الـــى حـــالـــة مـن
الفقــر الــواسـع االنتـشــار يف عمــوم
محـــــافـــظــــــات العــــــراق.. وبحــــســب
املعلـومـات املـعلنــة عن وزارة الـعمل
والــشـــؤون االجـتـمـــاعـيـــة، فـــان ربع
السـكان تقـريبـاً يعتـمدون الـى حد
كـبـيــــر علـــى احلــصــص الغـــذائـيـــة
الــشهــريــة او مـــا يعــرف بــاحلـصــة
الــتــمــــــويــنــيــــــة، اال ان مـعلــــــومــــــات
بـرنـامج الغـذاء العــاملي تـشيـر الـى
54% من العــوائل العــراقيــة تعيـش
حتت مـستـوى خـط الفقـر بـوجـود
الـبطـاقــة التمــوينيـة، اذا عـلمنـا ان
االنـســان البــالغ يـحتــاج الــى غــرام
واحـد من البـروتني لكل كيلـو غرام
من وزن اجلـسم ويحتـاج الى 2800
3200 – سعـــرة حـــراريـــة يـــومـيـــاً،
وهـــــذه املــــســتـــــويـــــات ال تـــــوفـــــرهـــــا
البطاقة التـموينية لهذا العوائل..
اذ انهــــا تــــوفــــر 81% مـن الـــسعــــرات

وراتـبــي اآلن )100( الف ديـنــــار، وال
اعلـم عن هـذا الــذي تتـكلمــون عنه
ومـن هم الـذيـن ميكـن ان مينحـونـا
االعـــانـــة.. بـيـنـمـــا قـــالـت احلـــاجـــة
)منـسيـة ايلـوي( 75 عامـاً: جميعـنا
فقـــراء ونــســتحق املــســـاعـــدة، فـــأنـــا
اعيــش مع ولــدي املعــاق يف احلــرب
العــراقيـة االيــرانيـة وهــو غيـر قـادر
علــــــى العــمـل، واحفـــــادي يــبــيعـــــون
)قــنـــــانــي الغـــــاز( يف الــــشـــــوارع ولــم
اســمع عــن هـــــذا الـــــذي تــتــكلــمـــــون
عنه.. امـا املـواطـن )محمـد جـابـر(
تـــولــــد 1963 ويحـمـل بكـــالـــوريـــوس
تــــربـيــــة ريــــاضـيـــــة فقــــد عـبــــر عـن
اسـتغـــرابه جــراء مــا يـتقــاضــاه مـن
راتـب بعـــد ان حــصل علـــى وظـيفـــة
مــــدرس قــبل اكـثــــر مـن عــــام حـيـث
يـــتقـــــاضــــــى )157( الف ديــنــــــار وله
خمـس بنـات حيث يقـول: ليـس من
املعقــول ان اعــرض نفــسي خملــاطــر
الــطـــــريق يف هــــذا الـــــوضع االمـنـي
املتـدهـور الصل الـى مـدرستـي التي
تقع يف منطقـة غير آمنة واستهلك
نـــصف مــــــا اتقـــــاضــــــاه علـــــى اجـــــور
املــواصـالت بيـنمــا ميـكن ان احـصل
علــى )120( الف دينـار وانـا جـالـس
يف مـــنـــــــــزلـــي.. ان هـــنـــــــــالــك خـلـالً
واضحــاً يف تقـييـم رواتب املــوظـفني
واذا لـم يـتـم تـــصلــيح هــــذا اخلـلل،
فـان الكـثيـريـن سيفـضلـون بـرنـامج
شبكـة الرعايـة االجتماعيـة.. بينما
يـرى املـواطن بــاسم جمـيل يف مبلغ
الـ )120( الف دينـار لعـائلــة مكـونـة
من ستـة افـراد او اكثـر، رقمـاً رمـزيـاً
امـــام االرتفـــاع املـتــــواصل يف اسعـــار
الــسلع واخلــدمــات، وهــذا الـــرقم ال
يغني وال يـسمن مـن جوع علـى حد

قوله..

االجـتـمـــاعـيـــة ضـمـن مـــوازنـــة عـــام
2006 ملسـاعدة الـعوائـل االشد فـقراً
علــــــى جتــــــاوز اآلثــــــار اجلــــــانــبــيــــــة
للـــتحــــــوالت االقــتـــصــــــاديــــــة الــتــي

تشهدها البالد.
يشيـر البحـث الذي قـدمته السـيدة
لـيلـــى كـــاظـم )مـــديـــر عـــام يف وزارة
العـمل والـشــؤون االجـتمـــاعيــة( يف
نـــــــدوة اصـالح اسـعـــــــار املـــــشــتـقـــــــات
الــنفــطــيـــــة الــتــي اقـــــامهـــــا املـــــركـــــز
العـــراقــي لالصالح االقـتـصـــادي يف
كانـون الثـاني/2005 الـى ان هنـالك
فـئـــــات معــــرضــــة لــصــــورة خــــاصــــة
خملـــــــــــاطـــــــــــر الـفـقـــــــــــر والـعـــــــــــزلـــــــــــة
االجتمـاعيـة، مثل الـنسـاء املعيالت
ألســرهـن واملـسـنـني العــاجــزيـن عـن
مغــــادرة مـنــــاطق سـكــنهـم ولــــديهـم
دخل ثــابت ال يجــاري وتيـرة ارتفـاع
االسعـــار، والـــرجـــال العـــاطلـني عـن
العــمـل والعــــــاجــــــزيــن عــن اعــــــالــــــة
عـائالتهم وافـراد اجليـش والشـرطة
الــــســــــابقـــــة واالفـــــراد املــتـــضـــــرريــن
)املعـوقني واالرامل وااليـتام( الـذين
يــبـلـغ دخـلـهــم الـــــشـهـــــــري اقـل مــن
مـــسـتــــوى اجلــــداول الـتـي اقـــــرتهــــا
شبكـة احلمـايـة االجـتمـاعيـة، وهي
)50( الـف دينــار لـشخـص يف حــالــة
انعــــدام الــــدخل وتــصل الــــى )120(
الف دينـار لعـائلـة مكـونـة مـن ستـة

افراد فاكثر..
الـغــــــــــــريـــــب يف االمــــــــــــر ان بـعـــــــض
املـواطنـني ممن التـقينـاهم لـم يكن
لديهم ادنى فكرة عن هذا البرنامج
فــــاملــــواطـن )جـبــــار عــطـيــــة( يعــمل
حــــارســــاً لــيلـيــــاً يف احــــدى مــــدارس
مـنــطقــــة العـبـيـــدي قـــال: عــــائلـتـي
مكــونـــة من تــسعــة افــراد نـعيـش يف
املدرسـة منـذ اكثـر من عـشر سـنوات

ـ ـ

أمــــا اجملــــال الـتــــربـــــوي فهــــو لـيـــس
افضل حـاالً من اجملـال الـصحي، اذ
تشـير املعلومـات الى تدهـور كبير يف
هـذا اجملال منذ مطلع التسعينيات
من القـرن املــاضي، وتـسعـى الـدولـة
جـاهــدة لتحـسني الــوضع التـربـوي
اذ رصـدت له تـريليـوني دينـار خالل

موازنة العام املاضي.
وال تقـتـصــر مــؤشـــرات الفقـــر علــى
تـــــــردي املـــــســتـــــــويـــــــات الـغـــــــذائــيـــــــة
والـصحيـة والتـربـويـة وحـسب، امنـا
متـتـــد لـتــشـمل الـــوضـع االسكـــانـي
ايضـاً فـكمـا هــو معلـوم فـان العـراق
بحـاجـة الـى اكثـر مـن مليـون وحـدة
سـكــنــيــــــة ملعـــــاجلـــــة ازمـــــة الــــسـكــن،
نـاهـيك عـن رداءة مقـومـات الـسـكن
لـلكـثـيـــر مـن الـــوحـــدات الـــسكـنـيـــة
املـسـتغلـة حــاليـاً، مع عـدم امكــانيـة
امــتالك الـــسـلع املـنـــزلـيــــة وفقـــدان
الـــضــمــــــانــــــات ملــــــواجهــــــة احلــــــاالت
االجـتـمــــاعـيــــة الــصعـبــــة كــــاملــــرض
والـبطـالـة واالزمــات.. ومن هنـا فـان
معيـاراً حقيقيـاً عن مـستـوى الفـقر
يف العــــراق لـم يـتــــوفــــر بعــــد جــــراء
حـالـة عـدم االستقــرار التي تـعصف
بـــالـبـالد خالل الــسـنـــوات االخـيـــرة

املاضية..
فهـنــــالك ارقـــام ملــسـتـــويـــات الـفقـــر
تشير الى 60% من اجملتمع العراقي
كـمــــا اقــــرت بــــذلـك اسـتــــراتــيجـيــــة
الـتـنـمـيـــة الـــوطـنـيـــة بـيـنـمـــا تــشـيـــر
تقـديرات وزارة الـتخطيـط الى %21
مـن العـــوائل العــراقـيــة الـتـي يكــون
دخـل الـفـــــــرد فــيـهـــــــا اقـل مــن دوالر
واحد يـومياً.. وقد رصدت احلكومة
العــراقيـة مـبلغـاً قــدره )500( مليـار
ديـنــــار عــــراقــي )340 ملـيــــون دوالر(
لـتـنفـيــذ بــرنـــامج شـبكــة احلـمــايــة

ـــــــــــــة فــقــــــــط و50% مـــــن احلـــــــــــــراري
الفـيتــامـينـــات و29% من احلــديــد،
وهـــــــذه االرقـــــــام تـعـكـــــس اســـبـــــــاب
الــتـــــدهــــــور يف معـــــدالت الـــصحـــــة
العــامــة، اذ تــشيــر املعلــومــات الـتي
افــــرزتهــــا املــــرحلــــة املــــاضـيــــة الــــى
النتائج يف امليدان الصحي هي من
اســـوأ نتــائـج املنـطقـــة واقل بكـثيــر
مـن مـــسـتــــويـــــات بلـــــدان ذات دخل
مـشــابه.. فـســوء تغــذيــة االطفــال
علــى مـن مثـيالته يف الـبلــدان ذات
الــدخـل املتــوسـط، ومعـــدل وفيــات
الـرضع سجـل ارتفاعـاً كبـيراً خالل
فتــرة احلـصـــار االقتـصــادي ويـبلغ
حـــاليــاً )102( وفــاة لـكل الف والدة
صحــيحــــة ويقـــال ان هــــذا املعـــدل
مشابه ملا تظهره بلدان افريقية يف

جنوب الصحراء الكبرى..
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من الفقراء يف العراق..؟

بيانات حتديد الفقر يف العراق غري متطابقة
طرابلس/ ا ف ب 

وافقــت احلـكـــــومــــــة اللــيــبــيــــــة علـــــى
اســتحـــــداث ســــــوق لألوراق املـــــالــيـــــة
خلـدمة أهداف التـنمية االقتـصادية

واالجتماعية يف البالد.
وحــددت احلكــومــة يف قــرارهــا الــذي
اتخـــذته الـنـظــام األســاسـي للــســوق
والــــذي يـنـــص علـــــى تهـيـئــــة مـنــــاخ
استـثمــاري لألوراق املـــاليــة ويــشجع
اللــيــبــيــني علـــــى االدخـــــار وتـــــوجــيه
اســتــثــمــــــاراتهــم إلــــــى القـــطــــــاعــــــات
االقتصادية ذات العائد األكبر للفرد

واجملتمع.
يــــشـــــار إلـــــى أن لــيــبــيـــــا كـــــانــت قـــــد
اسـتحـــدثـت ســـوقـــا صغـيـــرا لألوراق
املالـية مـنذ سـنتني تقـريبـا أوكل إلى

املصرف املركزي إدارته ثم أصبح تابعا لوزارة االقتصاد.
ومتكن السوق من طرح وتداول أسهم عدد محدود من الشركات واملؤسسات احلكومية.

وتتزامـن هذه اإلجراءات مع طرح أكثـر من 375 شركة مملوكـة للدولة للخصخـصة لتمليكها
عن طـريـق املشـاركـة اجلمـاعيـة أو بــاملشـاركـة مـع مسـتثمـر أجنـبي علـى امتـداد خطـة طـويلـة

األمد حتى عام.

احلكومة الليبية تستحدث سوقا لألوراق املالية

كراكاس/ رويترز
قال وزير الطاقة الفنزويلي
رافـائـيل راميـريــز: إنه ليـس
لدى منظمة الدول املصدرة
للنفـط "أوبك" ما تفعله يف
الــــوقـت احلــــالـي لــتهــــدئــــة
أسعــار الـنفـط العـــامليــة ألن
الـــســــوق تـتــــأثـــــر مبخــــاوف
تـتعـلق بــطـــاقـــات الــتكـــريـــر
والعوامـل السيـاسيـة.وتوقع
رامـيـــريـــز أن يـــواصـل سعـــر
الــــنـفـــــط ارتـفــــــــــاعـه. لــكــــن
ـــــــــــــوقـعـــــــــــــوا يف مـحـلـلـــــني ت
استطالع لرويترز انخفاض
مــتـــــوســــط أسعـــــار الـــنفـــط
العــام املـقبـل ليـصـبح أعلــى
ـــــــــــــيـــــال مـــــــــــــن 58 دوالرا قـــــل
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أمـــا بـــالـنــسـبـــة لهـــذا العـــام
فـتـــوقـع محـللــــون أن يكـــون
مـتــــوســـط سعــــر الـبــــرمــيل
64.04 دوالرا ارتفـــــاعـــــا مــن
60.77 دوالرا يف اســـتــــطـالع
آخـر أجــرته رويتـرز يف أوائل
الـشهـر املــاضي.ومنـذ بـدايـة
العـام اجلــاري بلغ متــوسط
سـعـــــــر اخلـــــــام األمـــيـــــــركـــي
65.51 دوالرا. وسجل اخلام
األميــركي أعلـى مـستـويـاته
عنـد 75.35 دوالرا للبـرميل
يف 21 نيـســـان بيـنمـــا سجل
مـــــــزيـج بـــــــرنـــت مــــــســـتـــــــواه
الـقيــاسي يف 2 أيـار اجلـاري

عند 74.97 دوالرا.

لـلبــرمـيل بـــانخفـــاض أكثــر
مــــــــــن 10.50 دوالرات عــــــــــن

مستواه يف األسواق.
ووصل سعـر بـرمـيل النـفط
األمــــيـــــــــــركــــي اخلـفــــيـف يف
نــــيــــــــــويــــــــــورك 68.52 دوالرا
بـــانخفــاض 1.54 دوالر عـن
إغالق يوم اجلمعة املاضي.

توقعات بانخفاض أسعار النفط العام املقبل

الكويت/ الوكاالت
وقعت شــركتـان كــويتـيتــان عقــدا مع وزارة
الــنقل املـصـــريـــة لـتـمـــويل إقـــامـــة رصـيف
بحـــري ضخـم يف مـيـنــاء دمـيــاط شـمــالـي
مصر عـلى البحر املتوسط.وتـتولى شركتا
رابطة الكويت واخلليج للنقل، ومجموعة
عــارف لـالستـثمــارات الـتمــويل واإلشــراف
علـى إقامـة الرصـيف الذي سـيكون األكـبر

املـشروعات يف مجـال املوانئ البحـرية على
مــــــســـتـــــــــوى الـعـــــــــالـــم مـــن  حـــيـــث حـجـــم
االستـثمـار فـيه، مــشيـرا إلـى أن الـرصـيف
سيـسـتقـبل نحــو أربعــة مـاليني حــاويــة يف
غــضـــون خـمــس سـنـــوات.وذكـــر أن تـنفـيـــذ
املــرحلــة األولــى من املـشــروع سـيتـم خالل
عــــــامــني ونـــصـف علــــــى أن يــتــم تـــــشغــيـله
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مــن نــــــوعه يف الــــشــــــرق األوســــط. وأوضح
رئيـس مجلـس إدارة مجمـوعـة عـارف علي
فهـد الــزميـع، أن عمـليـة إنـشـاء الـرصـيف
ستـتم علـى أحـدث مـستـوى بــالتعـاون مع
اخلـبــرة األجـنـبـيــة وبــشـكل مـتقـــدم يف كل
اجملــاالت.من نـاحـيته قــال رئيـس مجلـس
إدارة شـــــركـــــة رابـــطـــــة الـكـــــويـــت واخللـــيج
لـلـــنـقـل، إن املـــــــشـــــــــروع يـعـــــــــد مـــن أكـــبـــــــــر

رشكات كويتية متول مرشوع رصيف بحري بمرص
برلني/ رويترز

حــــذر مــــديــــر الــتجـــــارة العــــاملـيــــة
بــــاسـكــــال المـي مـن أن املـنــظـمــــة
مهـددة بفتـرة جمـود إذا فـشلت يف
التــوصل التفـاق جتـارة حـرة هـذا
الـــــــــــصـــــــيــف.وقـــــــــــــــــــال  المـــــــي يف
تـصــريحــات لـصحـيفــة زودويتـشه
تـســـايتــونغ األملـــانيــة، إنه ال يــزال
علــى ثقته بـإمكـانيـة إنهـاء جـولـة

ـ

اخملـتلفــة، وحث االحتــاد األوروبي
والواليات املتحدة والدول النامية
علــى الـتحـــرك بجــديــة لـتحقـيق
انفـراجة.يُـذكر أنه رغـم مرور أكـثر
من مـهلة لم يتم التوصل التفاق،
ورمبــا تـنهــار جــولــة الــدوحــة مـن
احملادثات التجـارية العاملية ما لم
يـتسن للمنـظمة حتقيق انـفراجة

قبل نهاية متوز.

مفـاوضـات الـدوحــة بنجـاح. لـكنه
حـــذر مـن مخـــاطـــر الفـــشل علـــى

املنظمة املهددة باجلمود.
وأشــار إلــى أنـه ينـبغـي إيجــاد حل
للـــــرســـــوم اجلــمـــــركــيـــــة لــتجـــــارة
املنـتجــات الـــزراعيــة والــصنـــاعيــة

بحلول منتصف حزيران املقبل.
وأوضح مـديــر املنـظمــة أن مفتـاح
التـوصل التفـاق بـأيـدي األطـراف

المي حيذر من مجود منظمة التجارة العاملية


