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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
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سوق الفواكه واخلضر

 طماطة 
بطاطا

باذجنان
بصل

خيار ماء
بامية

فاصوليا خضراء

500
600
600
500
750

2500
1000

 تفاح مستورد )أحمر(
تفاح مستورد )أصفر(

برتقال مستورد
مشمش 

تفاح محلي
بطيخ

رقي

1750
1500
1250
1500

750
600
350

السعراملادةالسعراملادة

كـمـــا ان اولـــى مـتــطلـبـــات الـتـنـمـيـــة
وجــــود قــطـــــاع اهلـي )خــــاص( قــــادر
وكفوء وصاحب مبادرات وديناميكية
تعـمل علــى اسـس جتــاريـــة متـطــورة
تعكس بكفـاءة طلبات السوق يف ظل
مـنــــافـــســــة شـــــريفــــة ويـكــــون وجــــود
احلكومة عـامال للتطويـر والتحفيز
ومــــؤمـنــــا بـــــدور القــطـــــاع االهلـي يف
استـدامة التنمـية ومستعـداً لتقدمي
جـمــيع اخلــــدمــــات املـــســــاعــــدة علــــى
التطـوير يف االجتـاهات الـتي تضمن

العدالة يف توزيع الثروات.
ولـعل الـــتجـــــــارب الفـعلــيــــــة عــن دور
القطـاع االهلي اخلـاص يف التـنميـة
االقتـصـاديــة هي افـضـل او اكثــر من
الــــتـحـلــــيـالت الــــنـــــظــــــــــريــــــــــة واالراء
االقـتـصــاديـــة العــامــة الـتـي تـتـنــاول
بـالـبحث فــاعليــة آليــة نظـام الـسـوق
ودور املـنــــافـــســـــة يف تعـبـئــــة وتـــــوزيع
املـوارد االقـتصـاديـة مقـابل ضـرورات
القطـاع العـام من خالل الـتخطـيط
املـركزي والتـدخل الواسع للـدولة يف
الـشـــؤون االقتـصــاديــة للـبالد، وهــذا
الـفهم لنتـائج التجـارب االقتصـادية
مـنـــذ مــطلع الـثـمـــانـيـنـيـــات ولغـــايـــة
الـــوقـت احلـــاضـــر رمبـــا هـــو الــــدافع
االســــــــاس حلـــث الــــــــدول عـلــــــــى حـل
مــشـكالتهـــا االقـتـصـــاديـــة مـن خالل

اقـتصـاديـة حـرة منـذ عقـود عـاش يف
ظلهــا قـطـــاعهـــا االهلـي وتــرعــرع يف
الـــريـــادة الـتـي ميـثـلهـــا ولـعل افــضل
مــثـل علـــــى ذلـك هــي املقـــــارنـــــة بــني
االقـــتــــصــــــــاد االردنـــي واالقـــتــــصــــــــاد

العراقي.
وهـــــــــذه االشــكـــــــــالـــيـــــــــة يف اجلـــــــــذور
التــاريخيـة للـقطــاع االهلي البـد ان
تـؤخـذ بـنظـر االعتبـار عنـد الـدراسـة
والـتحلـيل يف مـثل تلـك التــوجهــات،
ولقد اوضحت بعض جتارب البلدان
الـعــــــــــربـــيــــــــــة الـــتـــي اجتـهـــت نـحــــــــــو
ـــــــــــــــة يف االصــالحـــــــــــــــات الــهــــــيــــكــلــــــي
اقتصادياتهـا، ان اطالق العنان لدور
القـطـــاع االهلـي يف اقــامــة املــشـــاريع
وادارتـهــــــــــــا ال يــــــضــــمــــن يف جــــمــــيـع
احلــــــــاالت الــكـفــــــــاءة االنـــتــــــــاجـــيــــــــة
واالداريــــــة كــمــــــا حــــصل يف جتــــــربــــــة
العـــراق والـــســـودان حـيـث الـتـنـمـيـــة
االقـتــصــــاديــــة املــتعـثــــرة، يف املقــــابل
يالحــظ ان دوال عـــربـيـــة اخـــرى هـي
اصال ســـــــائـــــــرة يف مــنـهج اقــتـــصـــــــاد
الـســوق تكـون اصالحـاتهــا الهيـكليـة
يف مجـــاالت االقـتـصـــاد الـكلـي اكـثـــر
سالســــة وسهـــولـــة يف الـــوصـــول الـــى
نتــائج مـــرضيــة مـثل االردن وتــونـس

واملغرب ودول اخلليج العربي.
وبـهذا الصـدد فانه يـوصي مجمـوعة
ــــــــــــــى ان ال تـــكــــــتــفــــــي ــــــــــــــدول االول ال
بــــــــاجــــــــراءات الـــتـــمـلـــيــك مـــن خـالل
اخلــصخـصــة، وامنــا ال بــد ان ميـتــد
دورهـــــــا ملـــــــواكــبـــــــة ســيـــــــر املـــــشــــــــاريع
اخملـصـصــة وتقــوميهـــا املتـــواصل مع
االسـتمـرار يف تــوفيــر املنــاخ املنــاسب
لعملها بـشفافية عـالية، وهنـا يظهر
دور الدولة يف اميانها بـالتنمية على

اسس اقتصاد السوق من عدمه.
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الـقطــاع االهلي فـان اسعـار الفـائـدة
احلـــــــرة مـــثـال لـــم تـــــــؤد الـــــــى زيـــــــادة
املـدخــرات )االستـثمـارات( الـوطـنيـة
الالزمـة حلدوث دفعـة قويـة للتنـمية
االقـتـصــاديـــة. وهكــذا فــان الــوقــوف
علـى حـقيقـة االمــور يف العـديــد من
الـــدول الـنـــامـيـــة وبــضـمــنهــــا بعــض
الدول العـربيـة ليـس باالمـر السهل،
لكـنه ميـكن لـلبــاحث يف هــذا الـشــأن
ان يــسـتـنـتج مـن ان نــشـــاط القـطــاع
االهلـي وفاعليـة السـوق ليسـا مجرد
تأمني امللكـية اخلاصة الصـول ثابتة
مـن املـنــشـــآت واالبـنـيــــة االرتكـــازيـــة،
واملكـائن واملعـدات وغيرهـا. فاملـشروع
االهـلي نـشـــاط انتــاجـي واقتـصــادي
يــــتـحــــــــــرك يف وســـــط اجــــتــــمــــــــــاعــــي
وسـيـــاسـي تـنــظـمه اطـــر مـــؤســسـيـــة
قـــانـــونـيـــة واداريـــة تـــؤمـن حـــريـته يف
االسـتـثـمـــار واالنـتـــاج ويف اسـتخـــدام
عنـاصــر االنتـاج ومــستلـزمــاته، فهـو
ميــتلـك رؤيــــة واهــــدافـــــا واضحــــة ال
تـشـويـه فيـهمــا، ولكـنه قــد يفـشل ان
ولــد يف اجـــواء حتكـمهــا مـنـــذ عقــود
هـيمنـة متـواصلـة ملــؤسسـات القطـاع
العام وسلسلـة ال تنتهي من مفاصل
التـخطـيط املـركـزي، لـذلك يـالحظ
تـاريـخيـا ان هــذا النـوع مـن القـطـاع
االهلـي يخـتلـف عن دول فـيهــا نــظم

تــــــوفــيــــــر الـــظــــــروف االقــتـــصــــــاديــــــة
واملؤسـسيـة لتـطويـر اقتـصاد الـسوق
واملنـافسة لكي يـلعب القطاع االهلي
دور الــــــــريــــــــادة يف تـعـجـــيـل الـــنـــمــــــــو

والتطور.
وتــشـيـــر الـتجــــارب الفـعلـيـــة الـــى ان
مجـرد الـدعـوة الـى تـنشـيط اقـتصـاد
الــســـوق غـيـــر كـــافـيـــة بـــدون تـــوفـيـــر
الـــظـــــروف االقــتـــصـــــاديــــــة وتهــيــئـــــة
الـظــروف الــسيــاسيــة واالجـتمــاعيــة
واملـــؤســسـيـــة والقـــانـــونـيـــة واالداريـــة
املتــرابطــة لكي ميـكن حتقـيق نتـائج
ايجـابيـة علـى املـستـوى االقـتصـادي،
فــبعــض الــتجــــارب تـــشـيــــر الـــــى انه
بــــالــــرغـم مـن رعــــايــــة بعــض الــــدول
للقـطــاع االهلـي، اال انه لم يـؤد دورا
مهـمـــا يف خـلق وتـــوســيع الــطـــاقـــات
االنــتــــــاجــيــــــة الـــضــــــروريــــــة لــبــنــــــاء
االقتـصــاد الــوطـني. ويف دول اخــرى
لــم يكــن القــطــــاع االهلـي يـــرغـب يف
تــأسيـس قـواعــد صنــاعيــة او زراعيـة
نــشيـطــة لـتعــزيــز مكــانــة الـصــادرات
بــسـبـب مـيـله للـنــشــاط االقـتـصــادي
الـــسـهل حـتــــى يف ظل وجــــود املــــوارد
املاليـة وصعف االجراءات احلكـومية
وقـيـــودهـــا.ويف ظـــروف اخـــرى لـــدول
اخــــــرى يفــتـــــرض وجـــــود مــنـــــاخـــــات
مالئمــة القتـصـاد الـســوق ومبـادرات

دور للقطاع األهيل يف مسرية التنمية االقتصادية

متابعة /املدى
انـخفضـت االسهم، وجـوم وتبـرم،
ارتـفعــت االسهــم، بـــصــيـــص امل
ونـــزوع الـــى حـث االرقـــام املـثـبـتـــة
علــــى اللـــوحـــة ان تــصعـــد اكـثـــر،

واكثر.
هــذا مـــا يجــري يف ســوق االوراق
املـاليـة العـراقيـة بعـد ان اجهـزت
انهـيــــارات االسهــم علـــى تـــسعـني
الــى ثمــانيـة وتـسـعني بــاملئــة من
رأسمـال غـالـبيـة الـستـثمــرين ان

لم يكن جلهم.
يقـــــول املــــســتــمــثـــــر )أبـــــو نـــــوار(
الغـريـب ان بعض القـائمني علـى
الــســــوق يحـــاولـــون تـبـــريـــر تـلك
اخلسـائر الكبيـرة التي تكبـدناها
ــــــــــدمــــــــــا بـقـلــــب احلـقــــــــــائـق عــــن
يفـتــــرضــــون انـنــــا بــــدأنــــا مـع كل
سـهم بـشـــرائه بقـيمـته االسـميــة
االولـــــى وهــي ديــنـــــار واحـــــد، ثــم
ارتـفع الى خمـسة دنـانير فعـشرة
ثـم خـمــسـني لـيـتـــدهـــور الـــسعـــر
ضـمن مــا عــرف بلـعبــة تـصحـيح
هـيـكلـــة االسعـــار وبـــالـتـــالـي فـــان
املــســاهـم يف رأي القــائـمـني علــى
الـسوق لـم يخسـر وهذا يـجعلني
افترض ان شـركات التـأمني مثال
واسـتنــادا الــى هــذه القــاعــدة اذا
مــــا غــــرقـت صـفقــــة جتــــاريــــة يف

ـ ـ ـ

واملعنيني بحـركة السـوق وآلياته،
فحني يرتفع سهم مـا مئة فلس،
بل خــمـــــســـني فلـــــســـــــا يف بعـــض
االحـيــــان حتـــشــــد ادارة الـــســــوق
جــهــــــــــــــودهــــــــــــــا العــالن ميــأل كــل
الـقنــوات بـــأن هنــاك ارتفــاعــا يف
اسـعــــــــــــار االسـهـــــم، لـــكـــــن االدارة
والــوسـطـــاء وكل القـــائمـني علــى
السـوق لم يتـرددوا يف تغطيـة ما
اصــاب ايــا مـن االسهـم املتــداولــة
والـبالغـة نسـبة االنـخفاض فـيها
من ثـمانـني الى ثـمانـية وتـسعني
ــــــــة ال ميــكـــن ان يـعــــــــوض يف املـــئ
)عــشـــر معــشـــارهـــا( الن االلـيـــات
الـتي اعـتمــدت يف فتــرة االنـهيــار
الــســــريعـــة لـالسعــــار ال ميكـن ان
تكــون مـنــسجـمــة مع مـتـطلـبــات
مــواجهــة االزمــات كمــا حـصل يف
اســــــواق الـــبلــــــدان اجملــــــاورة واول
تـلك االلـيــات كـمــا يــؤكــد جـمـيع
املستثمرين الغاء نسب التذبذب
يف االسعـــار وســطـــوة الـــوســطـــاء
علـى تـداوالت السـوق وتـوظيفهـا
ملـصلـحتـهم ســرا وعـالنيــة، بل ان
مـثل هـــذه االتهـــامـــات جنـــد لهـــا
صـــــدى ممـــــاثـال يف داخل هــيــئـــــة
االوراق املــــــــالـــيــــــــة وهـــي اجلـهــــــــة
الـرقـابيـة الـرسـميـة علـى الـسـوق

وآلياته اخملتلفة.
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يـــضـعهـــــا املــــشـــــرع )بـــــرميـــــر( اال
ملــــصـلـحــتـهــم وتـــــسـهــيـل تـــــــرويـج

سياساتهم.
وحــني نـعـــــــود لـلـعــبـــــــة االرتـفـــــــاع
واالنـخـفــــــــاض يف اسـعــــــــار هــــــــذا
الــــــسـهـــم او ذاك ســــــــرعــــــــان مــــــــا
تــطـــــالعــنـــــا حقــيقـــــة يــنــبغــي ان
نضعهـا امام انظـار كل املتداولني

قــــــائالً: وملـــــاذا ال حتــــســب اربـــــاح
الـــوسـطـــاء الـتـي حـــولـت قــسـمـــا
مــنهـم الـــــى ملـيــــارديـــــرات بفـعل
املمارسات املدانة وسطوتهم على
تــــداوالت الـــســــوق واقـتــطـــــاعهـم
نسبـا خيـاليـة ال تقرهـا كل نسب
االســــــواق املــمــــــاثلــــــة فــــضال عــن
الــضـــــوابــط وااللــيـــــات الــتــي لــم

البحـر او تعـرضت حلـادث حـريق
مـن حـقهـــا ان تـــرفــض تعـــويــض
صـاحـبهـا بــذريعــة انه يف صفقـة
ســــــــابـقــــــــة حـقـق ربـحــــــــا وفـــيــــــــرا
وبـالتـالي فـانه ال ميـكن ان يكـون

خاسرا.
وحني نـنتقل الـى املـستـثمـر ايـاد
سلـمان يواجهـنا بضحكـة طويلة

يف سـوق األوراق املاليـة وسطاء يعملون بقانون بريمر

اية سياسة اقتصادية متوازنة للتنمية ال بد من ان تتضمن معايير للتوازن بني
اهداف العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية، وحيث يكون لكل من الدولة

والسوق ادوار مهمة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية املرغوبة، والسوق
هنا ميثله النشاط االهلي من اصحاب رؤوس االموال بهدف حتقيق البيئة املناسبة

لالستثمار يف مختلف فروع ونشاط االقتصاد الوطني ودور الدولة هنا ال يتعدى
املسائل التنظيمية والرقابية غير املباشرة.

بيروت/اف ب
شــكـلـــت وزارة الـــــطـــــــــاقـــــــــة
اللـبنـــانيـــة جلنـــة ملتــابعــة
توزيع املـشتقـات النفطـية
يف الـــســــوق احمللــي يف ظل
الــظــــروف االسـتـثـنــــائـيــــة
الــراهـنــة.وحــددت الــوزارة
أرقـامـا هــاتفيــة للـطـوارئ
لـلمراكـز الطبيـة واألفران
ومحــطـــات احملـــروقـــات يف
حـال عـدم تـوفـر املـشتقـات
الـــنـفـــــطـــيــــــــــة املـــتـعـلـقــــــــــة
بــاحـتـيــاجــاتهـم الـيــومـيــة

امللحة. 
وطـــــالــب وزيـــــر الـــطـــــاقـــــة

نيويورك /الوكاالت 
قال رئيس البـنك الدولي بول وولفويتز اليوم
إن البـنك الدولي وتشاد تـوصال التفاق نهائي
بــشـــأن إدارة إيـــرادات الـبالد مـن الـنفـط الـتـي
تزيـد بدرجـة كبيـرة من إنفـاق احلكـومة عـلى
مشـروعـات تفيـد الفقـراء. وأضـاف وولفـويتـز
أثنـاء جـولــة يقــوم بهـا يف أفـريـقيــا أنه مـازال
هنـاك الكـثيـر مـن العمل الـذي يتعـني القيـام
به، لـكنه اعتبـر ما حـدث خطـوة كبيـرة لألمام
ألن ارتفــــاع أسعــــار الــنفــط أفــــاد بـــشـكل عــــام

ميــزانيـة تـشــاد. وأوضح أنه مبـوجـب االتفـاق
وافقـت تــشـــاد  علـــى إنفـــاق 70% مـن عـــائـــدات
نفط ميـزانية عـام 2007 على الفقـراء. وأنهى
هذا االتفاق خالفا بني اجلانبني بشأن كيفية
استخـدام عائـدات النفط يف تـشاد.وكـان وزير
النفط التـشادي محمـد ناصـر حسن قـد قال
يف وقت ســابق من هـذا الـشهــر إن إنتـاج بالده
مـن الـنفـط سـيـصل الـــى 200 ألف بــرمـيل يف
اليـوم بنهـايـة العـام احلـالي بـزيـادة قـدرهـا 30

ألف برميل عن العام .2005 

تشاد والبنك الدوىل يتفقان
بشأن إيرادات النفط

انقرة /اف ب
افــتــتح يف تـــــركــيـــــا مـــــؤخـــــرا
املـاضي  خط أنـابيب )بـاكو-
تــبلـيـــسـي- جــيهــــان( الــــذي
سـيـنقـل نفــط بحـــر قـــزويـن
مـن أذربـيجـــان عـبـــر مـيـنـــاء
جيهـان التـركي إلـى األسواق

العاملية يف الغرب.
وبلغـت تكلفـة املـشـروع أربعـة
ملــيــــــــارات دوالر. ويحـــظـــــــى
بـدعم الواليـات املتحدة ألنه
سيـسهم يف تقـليل اعتمـادها
علـــى الـنفــط املــسـتـــورد مـن

الشرق األوسط. 
ويعـتـبـــر اخلـط أحـــد أطـــول
خطـوط األنـابـيب يف العـالم
إذ يــبـلغ 1774 كـــيلــــــومــتــــــرا.
ويتيح اخلط نقل 50 مليون

مــيـخـــــــائــيـل سـكـــــــاشـفــيـلــي
إضـــافـــة إلـــى رئـيــس الـــوزراء
التـركـي رجب طـيب أردوغـان
آخـر قطعـة من أنبـوب رمزي
يشير إلى إجناز بناء اخلط.

طـن من الـنفـط سنـويـا دون
املرور بروسيا وإيران.

وقــد وضع الــرؤســاء التــركي
أحمد جنـدت سيزار واآلذري
إلهــــــام علــيــيف واجلـــــورجــي

افتتاح خط باكو-جيهان لنقل نفط قزوين إىل الغرب

ــــــــادئ األمــــــــر ــــــــدور ب وكــــــــانـــت مـــي
مــشـــروعـــا مــشـتـــركـــا بـني شـــركـــاء
مـــــــصــــــــــــريـــــني وإســــــــــــرائـــــيـلـــــيـــــني،
وانـسحـبت إسـرائـيل من املـشـروع

يف حزيران .2001
ومتـلك الهـيئــة املـصــريــة العــامــة
للـبـتـــرول حــصـــة قـــدرهـــا 40% يف
حـني ميلك فـرعـاهــا الهنــدسيـان
ــــــــــروجــــيــــت وإنــــبــــي 10% لــكـل بــــت
مـنهمـا. وقـال مـســؤول يف ميـدور
إن وزارة الـبـتــرول الـتـي تــسـيـطــر
حــــــالــيـــــــا علـــــــى كل مـــن الهــيــئــــــة
الـعــــــــامــــــــة لـلـــبـــتــــــــرول ومـــيــــــــدور
ســـتـحـــتـفــــظ بـحــــــــوالـــي 20% مـــن

املصفاة. 
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اإلسكندرية شمالي البالد.
وأشــار مــســؤول بــالــوزارة إلــى أن
اخلــــطـــــــة األصـلــيـــــــة كـــــــانــت بــيـع
حـــــــــوالــــي 20% مــــن خـالل ســـــــــوق
األسهـم ثـم 51% إلــــى مـــسـتـثـمــــر

رئيس.
وأضــاف أن الــوزارة قــد تـطــرح يف
وقـت الحق أسهمـا يف إصـدار عـام
أولــي عــنـــــــدمـــــــا تــنــتـعـــــش ســـــــوق

األسهم.
ويقـــــدم بــنـكـــــا "مــيـــــريل لــيــنــــش"
و"مورغان ستانلي" املشورة بشأن
بيع ميدور وهي واحدة من كبرى
املـــصـــــايف الــنفـــطــيـــــة يف الــــشـــــرق

األوسط.
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القاهرة /اف ب
تـــــراجعـت مــصــــر عـن طــــرح عــــام
أولـي لألسـهم خلـصخـصــة شــركــة
الشـرق األوسط لـتكريـر البـترول
)ميــدور( بسـبب االنخفـاضـات يف
أسـعــــــــار األسـهـــم بــــــــالـــبــــــــورصــــــــة
املـــصـــــريــــــة يف األشهـــــر الـقلـــيلـــــة

املاضية.
وقال مسؤولون بوزارة االستثمار
املـصــريــة اخلـميــس إن احلكــومــة
ستبحث اآلن عـن مستثمر رئيس
لـشــراء حـصــة تـبلغ حــوالي 30 %
يف املــصفـــاة الـتـي تــبلغ طـــاقـتهـــا
بـــــــرمــيـل اإلنــتـــــــاجــيـــــــة 100 ألـف 
يوميـا وتقع على مـشارف مـدينة

مرص ترتاجع عن طرح أسهم )ميدور( بسبب تراجع البورصة
أصـــدرت تـطـمـيـنـــات بـــأن
مـخـــــــــــزون املــــــــشــــتـقـــــــــــات
الــنفــطـيـــة يـكفـي الــبالد
ملــدة شهــر تقــريبــا. وأكــد
احملــلــل االقـــــتــــــــصـــــــــــــادي
املـــتـخــــصــــص يف شــــــــؤون
النفـط وليـد خـدوري أن
الــــوضـع علــــى مـــسـتــــوى
إمـدادات الطاقـة ال يزال
اعتيـاديا، ولم يـصل بعد
إلـــى حـــد األزمـــة. يــشـــار
إلــــى أن لـبـنـــــان يعـتـمــــد
ــــــــــــــــراد ــــــــــــــــى االســــــتــــــي عــل
للحـصــول علــى حــاجـته

من املشتقات النفطية

ـ

ـ ـ
تــوزعهــا علــى املــواطـنني.
وكــانت وزارة الـطــاقــة قــد

اخملــــاوف حتــــديـــــد بعــض
احملـطـــات للكـميــات الـتي

محمـد فـنيـش املـواطـنني
بـعـــــــــدم اإلقـــبـــــــــال عـلـــــــــى
تـخــــــــــزيــــن احملــــــــــروقــــــــــات
والـتـــسـبـب مبـــــا وصـفهـــــا

بأزمة ال داعي لها.
جـــــــــــاء ذلــك يف الـــــــــــوقــــت
ـــــــــــــــدافــع فــــــيــه ـــــــــــــــذي ت ال
اللبـنانـيون إلـى محـطات
ــــــــــــــزود ــــــــــــــوقــــــــــــــود لــلــــــت ال
بـــــــــــاحملـــــــــــروقـــــــــــات وســــــط
مخـــــاوف مــن إمـكـــــانــيـــــة
إطــــــالــــــة أمــــــد احلـــصــــــار
اإلســـــــرائــيـلــي املـفـــــــروض
علـــــى لـبـنـــــان بـــــرا وجـــــوا
وبـحـــــــــــرا.كــــمـــــــــــا زاد مــــن

ـ ـ

ـ ـ ـ

تشكيل جلنة طوارئ لبنانية ملتابعة توزيع املحروقات

ـورشــة صنــاعيــة للقـطــاع اخلــاص يف منـطقــة )الــشيـخ عمــر( يف بغــداد ـ ـ

ـمـحــــطـــــــــة لــــضـخ الـــنـفــــط مـــن االرشـــيـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــيـــــــروت وهــي تـــــــواجـه الـعـــــــدوان االســـــــرائــيـلــي ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـجــلــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــوق االوراق املــــــــــــــــــــــــالــــــــيــــــــــــــــــــــــة يف بــغــــــــــــــــــــــــداد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ارتفاع وانخفاض االسهم بقياسات الفتة لالنتباه


