
اكـثــر مـن ثالثـني عـمــوداً نــشــرنــاهــا يف
اعداد سـابقـة، فضال عن مـواد متفـرقة
مـن ضمنـها مـوضوعـات علـى الصفـحة
االولــــى تــطــــرقـت الــــى مــــا يجــــري مـن
مخـــــالفــــات صــــارخــــة يف ســــوق االوراق
املــاليـة، علـى امـل ان تتجـرأ ادارة الـسـوق وتقـر ـ او
حـتـــى تـتـنــصل ـ مبــســـؤولـيــتهـــا عـمــــا يجـــري مـن

ممارسات مدانة وصلت حد املهازل.
لكـنـنــــا وبعـــد ان حتـــدثـنـــا عـن اخــــر تلـك املهـــازل
حـينمـا قـادت ادارة السـوق تـداوالتهـا البـائسـة الـى
حد انهيار مـريع يف اسعار اسهم الشركات املشاركة
واحـــتـجــــــــاجــــــــات املــــــســــــــاهـــمـــني عـلــــــــى مــــــــا حلـق
بـاستثمـاراتهم وبعمـوم الثروة الـوطنيـة من اضرار
بــالغــة اشــرنــا الــى اضـطــرار ادارة الـســوق اليقــاف
التــداول ليـومـي االثنـني 27 شبــاط واالربعـاء 1 /
آذار بـــســبــب الــتـــــدهـــــور احلـــــاد يف اسعـــــار االسهــم
نـتــيجـــة سـيـــاســـات ادارة الــســـوق غـيـــر املــســـؤولـــة
واملسـتندة الـى تغليب مصـالح جمع من الـوسطاء
املـهيـمنـني علـى قــرار االدارة بفعـل تبـوئـهم مــواقع

القيادة فيها.
كنا على درايـة تامة مبا يجـري يف اجتماعات ادارة
الـســوق حني كــانت تـتحـاشـى الــرد علـى تــاشيـرنـا
حـــاالت اخلـلل حـيـث ســـرعـــان مـــا يــطغـــى صـــوت
احملـــذريـن مـن الـــرد خــشـيــــة انكــشـــاف الفـضـــائح
ووقــــوف االجهــــزة املعـنـيــــة علــــى )املـــسـتــــور( لـكـن
املـضحـك فعال ان تــرد ادارة الـســوق علــى تقــريــرنــا
املنشور يف عدد يـوم االربعاء 1 آذار ، دون ان تتطرق
الـــى احلـــالـــة اخلــطـيـــرة الـتـي يــشـيـــر الـيهـــا وهـــو
االنهـيـــارالـــذي وصل الـــى اكـثـــر مـن نــسـبـــة 95% يف
تــدهــور اسعــار االسـهم لـكنـه يتــوقـف عنــد جـــزئيــة

بــــاهـتـــــة )نحـن وهـم(
ادرى بـحـقــــيـقــــتـهــــــــــــا
لـيخـــاطـبـــونـــا بكـتـــاب
الـسـوق املــرقم 419 يف
3/1/ 2006 الــــذي لـم
يعـتـمـــد يف صـيـــاغــته
علـــى ابــســط قـــواعـــد
الليـاقـة يف اخملـاطبـة،
ويــشـيـــر حتـت عـنـــوان
)تــكـــــــــذيـــب( الـــــــــى ان
اجلـلــــــســــــــة الـــتـــي لـــم
تـعقـــــد يـــــوم االربعـــــاء
كـما اشـار التـقريـر قد
عـقــــــــدت وان ال احــــــــد
من منـدوبي اجلـريدة
كــان مـتــواجـــداً بل مت
نـقـل خـــبـــــــــر ايـقـــــــــاف
اجللـســة عن اشـاعـات
ليــس اال لكـننـــا وبكل
ثـقـــــــــة نـــــــــؤكـــــــــد الدارة
الـــــســـــــوق انــنـــــــا كــنـــــــا
حـــاضـــريــن تفـــاصــيل
الـلـعــبـــــــة حــيــث كـــــــان
الــســـوق مــصــــراً علـــى
ايقـاف اجللـسـة حتـى
الـسـاعـة الـواحــدة من
يـــــــــوم الـــثـالثـــــــــاء 28/
شــبــــــاط لـكــن اغــــــراء

احد الـوسطاء الدارة الـسوق بـانه مهيـأ لصفقـة ما
يعرف بـ )االمر اخلـاص( تتضمن شراء مليار سهم
مـن احـــد املـصـــارف ممـــا يـحقق عـمـــولــــة مجـــزيـــة
للـــســــوق فــضال عـن عـمــــوالت غـيــــر مـنــظــــورة قــــد
تـتـحقق مـن هـنـــا وهـنـــاك حـمل الــســــوق ان يلغـــى
قـراره ويـبلغ الـوسـطـاء يف اخـر حلـظـة بــاستـئنـاف
جلسـة االربعاء الـتي حضـرناهـا ومت تنفيـذ )االمر
اخلـــــاص( بـــشـــــراء مـئـــــة ملـيـــــون سهـم مــن اسهـم

مصرف االقتصاد.
كنا نتلهف ان تتطرق ادارة السوق الى موقفها مما
اشــار اليـه التقـريـر حـول مـسـؤولـيتهــا املبـاشـرة يف
انهيـار الـسـوق، ام ان اعتـراضهـا علـى ذكـر مـوضـوع
جلــســــة االربعــــاء يجـعلهــــا تقــــر بهـــذه املــســـؤولـيـــة
وتعترف بوسائلها اخملالفة البسط قوانني واعراف

تداول اسواق املال يف العالم والعراق معاً؟

العدد)617(

اخلميس)9(

أذار 2006

NO (617)
Thu. (9) 
March
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   148225 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 2625                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

حسام الساموك

اشرنا الى
اضطرار ادارة

السوق اليقاف
التداول ليومي

االثنني 27 شباط
واالربعاء 1 / آذار

بسبب التدهور
احلاد يف اسعار
االسهم نتيجة
سياسات ادارة

السوق غير
املسؤولة

واملستندة الى
تغليب مصالح

جمع من
الوسطاء

املهيمنني على
قرار االدارة بفعل

تبوئهم مواقع
القيادة فيها.

يف الهم االقتصادي

سوق الفواكه واخلضر

 طماطة 
بطاطا

باذجنان
بصل
خس

خيار ماء
قرنابيط

500
500
750
350
500
750
750

 تفاح مستورد )حتمر(
تفاح مستورد )تصفر(

برتقال مستورد
برتقال محلي 

اللنكي

1250
1000
1000
1000
1000

السعراملادةالسعراملادة

واخريًا: سوق االوراق
يرد عىل رأينا اثير احملفوظ

تعتبر احلـرب العراقية ـ االيرانية
يف عـام 1980 تــاريخـاً فـاصـالً بني
واقع بــســاتـني الـنخـيـل ومكــابــس
الـــتـــمـــــــــور ونـــــــــوعـــيـــــــــة الـــتـــمـــــــــور
وانتاجيتهـا. قبل ذلك وما حصل
فيـما بعـد وواقع احلال. لقـد كان
عــــدد مكـــابــس الـتـمـــور اكـثـــر مـن
مــــائــــة مـكـبـــس. وهــــذه املـكــــابـــس
املنـتشـرة اغلبهـا يف مـركـز املـدينـة
وجـنـــــوبهــــا السـيـمــــا قــضــــاء ابـي
اخلـــــــصـــــيـــــب والـعــــــــــشــــــــــــار رغـــــم
مـوسمـيتهـا. فـانهـا ثـابتـة املـواقع
واالبـنيـة. وكـانـت تعـمل مبــوافقـة
واشـراف شـركـة الـتمـور العــراقيـة
التي كانت حتتكـر تصدير التمور
الـــــى اخلـــــارج. وكـــــانــت املـكـــــابــــس
مـــراقـبــــة صحـيــــا. وتقـــوم شـــركـــة
الـتـمـــور بـتـجهـيـــزهـــا بــــالعـبـــوات

ـ

*حويز
امـــا اسعـــارهـــا وطـــريقـــة كـبــسهـــا
فهـــي مقــــــاربـــــــة السعــــــار )متــــــور

البرمي( تقريباً.
62 هـنـــالك انــواع مـن الـتـمــور يف
منـطقة القرنـة انتاجهـا اكثر من

بقية مناطق البصرة وهي :
*ساير
*ديري

*جبجاب )وهـو على شكل خالل
وليس كبس(

*خضراوي
واسعــــــارهـــــــا مقــــــاربــــــة لـالسعــــــار
املذكـورة مع مالحظـة ان االسعار
مـــتغــيـــــرة حــــســب املـــــواســم وهــي

بارتفاع مستمر.
مالحظات:

12 هنالك طرق اخرى للكبس
وهـــو مـــا يــسـتخــــدم يف املكـــابــس
مــــثـل طــــــــــــريـقــــــــــــة الــــتـعــــبــــئــــــــــــة

بالسيليفون .
22 هنـالك كبس باضـافة اللوز
واجلوز وتقـوم به بعض البيـوتات
املـتخـصـصـة بـكبـس الـتمـور مـثل
عــــائلــــة/ الفــــرحــــان يف مـنــطقــــة

احلمزة/ محلة الصكاروة.
32 ال يـــــوجـــــد حـــــالــيـــــا ســـــوى
مكبـسني اثنـني فقط يف الـبصـرة

وهما: 
*مـــكـــــبــــــــــس يف )قـــــــضــــــــــــاء ابـــــي

اخلصيب( قرية يوسيفيان 
*مـــكـــــبــــــــــس يف )قـــــــضــــــــــــاء ابـــــي
اخلصـيب( قريـة مهيجـران/ وهو

الذي ينتج )متور الواحة(.
42 كـــان عـــدد اشجـــار الـنخـيل
قــــبـل 1980 اكــــثــــــــــر مــــن ثـالثــــني
مليون شجـرة نخيل واالن اصبح
عــددهـــا ملـيــونــا ونــصف امللـيــون

شجرة نخيل تقريبا.
52 يـــــتـــــم جــلـــــب متـــــــــــــور مـــــن
احملــــــــــافــــــظــــــــــات مــــثـل احلـلــــــــــة ـ

الناصرية ـ بغداد الى البصرة.
62 ال ميـكــن تقـــــديـــــر كـمـيـــــات
الــتــمـــــور املـــــوجـــــودة يف االســـــواق
وتقديراً فهي قليلة للبيع واغلب
املنتج حاليا لالستهالك احمللي.

ـ

ـ

ـ

هـــــــو 12 الـف ديــنـــــــار )فـل بـــــــدون
تعبئة(. 

طريقة الكبس والتعبئة : 
*كبـس داخل صفـائـح وبطـريقـة
كـبـــس يف نـــــايلـــــون زنـــــة كــيلـــــو او
كـيلــويـن مع اضــافــة الــسمــسم او

احلبة احللوة. 
* كـبـــس داخـل صفــــائح وحـــسـب
الـــرغـبـــة بـــوضع الـنـــايلـــون سعـــر
التـنكــة 7 االف دينـار درجـة اولـى

5 االف دينار درجة ثانية. 
* كـبــس داخل اخلـصـــاف )عـبـــوة
خوص الـنخيل( ويكـون وزنها 35
كـــيلــــــو غــــــرام او 18 كـــيلــــــو غــــــرام
بـحجـمـني والـــسعــــر حـــسـب نــــوع

التمر املذكور.
32 الساير:

*متـور درجـة اولــى سعــر املن هـو
30 الـف دينــار عــراقـي )فل بــدون

تعبئة(.
*متـور درجـة ثـانيـة سعـر املن هـو
18 الـف دينــار عــراقـي )فل بــدون

تعبئة(.
طريقة الكبس والتعبئة:

نفس طريقة الكبس والتعبئة يف
متــور احلالوي وسعـر الـصفـيحـة
12 الف دينـار درجة اولـى وبسـعر

7 االف درجة ثانية.
42البرمي:

*متـور درجـة اولـى سعــر املن )35
الف دينار(.

* متور درجة ثانية سعر املن )25
الف دينار(.

طريقة الكبس والتعبئة:
نفـس طـريقـة احلالوي والـسـايـر
مع مالحظـة ان كميـة هذا الـنوع
مـن الـتـمــــور قلــيلــــة يف الـبــصــــرة
وسعـــر التـنكــة )18 كغـم( 15 الف

دينار.
52هنالك انواع اخرى من التمور
وكـميــاتهــا محــدودة جــدا أي اقل

من االنواع الشائعة وهي:
*اخلضراوي 

*ابو الدهن
*مكتوم 
*شويث

اخلشبية التي تبطن من الداخل
بالـورق املشـمع ويرصف بـداخلها
التمـر بصفـوف طـويلـة منـتظمـة
ويتـم كبــسهــا بــواسـطــة كــابـســات
وكــذلك يتـم التـصفيـة بـصنـاديق
الكـارتون التي تبـطن من الداخل
بــالــورق املــشـمع وتعـبـــأ الكــراتـني
بـعلــب صغـيــــرة مغـلفــــة متــــورهــــا
بــالـسلــوفني الـشفــاف بعــد كبـس
الـتـمــر بـنــزوع الـنــوى ويـتـم قـطع
التمـرة منـزوعـة النـوى الـى قطع
صغيــرة. وتكبـس يف صنــاديق من
اخلشب املبـطنة بالـشمع . واثناء
عـمليــة الثـرم تـرش مبــادة النـشـأ
لغرض تلميع التمرة كي ال يكون
مـلتـصقــا مع بعـضـه. كمـا يـصـدر
الـتمـر ايـضــا مع النــوى بعـد نـزع
قمع التمـر ويوضع يف الـصناديق
اخلشبية كما موضح. فيما يكون
العـمـل يف مكــابـس الـتـمــور عـمالً

موسميا.
بعــــدمــــا تقــــدم نــــدرج ادنــــاه واقع

حال التمور يف البصرة.
انــواع الـتـمــور وطــريقــة الـتعـبـئــة

والسعر:
12 البرحي:

*متــــور درجــــة اولــــى سعــــر )املـن(
=64 كغــم هــــــو 65 الف ديــنــــــار فل

)بدون تعبئة(. 
* متـور درجـة ثــانيـة سعــر )املن (
=64 كغــم هــــــو 55 الف ديــنــــــار فل

)بدون تعبئة(.
* كـبـــس داخل الــصفــــائح بــــدون
نــــايلــــون )بعـــد تـنــظــيف الـتـمـــر(
)سعــر الـصفـيحـــة 15 الف ديـنــار

وزنها 18 كغم(. 
* كبـس بـطــريقــة تعـبئـــة اكيــاس
الـنـــــايلــــون بــــزنــــة كــيلــــوغــــرام او
كـــيلــــــويــن وعــن طـــــــريق )قــــــالــب
خـشب( وحـسب الــرغبـة بـاضـافـة
الـــســمـــســم او احلــبـــــة احللـــــوة او
الهــيل وتــــوضـع داخل الــصفــــائح
)سعر الصفيحة 25 الف دينار(.

22 احلالوي:
*متور درجة اولـى سعر )املن( هو
18 الف دينار )فل بدون تعبئة(.

* متــور درجــة ثــانيــة سعــر )املن(

التـاكــد من خلـوهـا من الـشـوائب
واحلــــشف والــتــمــــــر املغــبـــــر وابـــــو
خـشـيم ويــدخل الـتمــر بعــد ذلك
عملية التبخير داخل املكبس من
اجل قـــتل احلــــشـــــرات الــتــي قـــــد
تـــصــيــب الــتــمــــــر وتــتـلفـه ويعــــــاد
التبخيـر مرة اخـرى عند املـرحلة
االخـيــرة مـن مــراحـل الكـبــس أي
قبل ارسـال الـتمـور املـصنفـة الـى
شــركــة الـتمــور لـلتـصــديــر. حـيث
تقـوم العـامـالت بجمـيع االعمـال
التـي تتـطلب مهـارة خـاصـة وتـتم
عـمليــة اللقـاط وتـصـنيف الـتمـر
الـــــــى درجـــــــات قـــبـل نـــــــزع الـعـــنـق

والنوى.
كمــا ان للـتمــور درجــات الغــراض

التصدير وهي:
12 الـدرجـة املـمتـازة )املـنتقـاة(
حـيـث يـصــدر الــى امـيــركــا وتـبــاع
بـاسعار عالية ومـواصفات متورها
ال تزيـد نسـبة الـرطوبـة فيهـا عن
20% وال تقل طـول متـرة احلالوي
عـن 28 ملم والـسـايـر عـن 35 ملم
وال يـــــــــزيـــــــــد اخلـــــط الـــــطـــــــــولـــي
لـصـنـــدوق اخلــشـب عـن 12 متـــرة
حالوي او 13 لـتمــرة الـســايــر وال
يــزيـــد الكـيلــو غــرام الــواحــد عـن

150 او 155 مترة.
22 الدرجة االولى )التمور ذات
النـوعيـة اجليـدة( يـشتـرط طـول
الـــــتـــــمــــــــــــــرة 33مــلـــــم ويــحــــــــــــــوي
الـكـــيلـــــوغــــــرام علـــــى 165160 – 

مترة فقط.
32 الــدرجــة الـثــانـيــة )الـتـمــور
ذات النــوعيــة املعتـدلـة( يـشتـرط
ان ال يــــزيــــد عــــدد الـتـمــــرات مـن
الكـيلــوغــرام الــواحـــد  عن )165-

170  ( مترة.
42 الـتـمـــور جلـمـيع الـــدرجـــات
اعاله يشـترط ان تكون متجانسة
الشكل واحلجم والـلون وان يكون
صـنف احلالوي خــالـيــا مـن )ابــو
خــشـيـم أي تـيـبــس راس الـتـمـــرة(

السيما الدرجة املمتازة.
كمـا تـسـتعـمل يف املكـابــس اوعيـة
تعـبـئــــة جـيــــدة مــثل الــصـنـــــاديق

ـ ـ
اخلشبية والكـارتونية والصناديق
الــــبـالســــتــــيــكــــيــــــــــة واحلـقـلــــيــــــــــة
االستعمال. والورق املشمع الالزم
لـتعـبـئـــة وكـبــس الـتـمـــور. وكـــانـت
متـور البـصرة كـاحلالوي والسـاير

والزهدي حيث تصدر الى:
12 الـدول الـشــرقيــة: اذ تعـتبـر
الـتمــور مــادة غـــذائيــة واســواقهــا
تــتقــبل الـتـمــــور كـمــــادة غــــذائـيــــة
متــوسـطــة اجلــودة وذات الـتعـبئــة
البــسيـطـة بــاالكيـاس واخلـصـاف

واثمانها ليست غالية.
22 الـــدولــــة الغـــربـيــــة: تعـتـبـــر
التمور فاكهة وغذاء كماليا وتعبأ
متــورهــا بــالـصـنـــاديق اخلــشـبـيــة
والكـارتــونيــة وتغلف بـشـكل جيـد

وهي من النوعية املمتازة.
كانت املكـابس تتـسلم التمـور بعد

وردنــــا مـن ســــوق االوراق
املــاليـة الــرد التــالي وقـد
وضحنـا مــوقفنــا منه يف
عـمـــود الــصفحـــة بــشـكل

مفصل:
الى / جريدة املدى
م/ تكذيب

نــهــــــــــــــــــديــــكـــــــم اطـــــــيـــــــب
حتياتنا..

نشـرت جـريـدتكم الغـراء
بعــــددهــــا املــــرقـم 611 يف

20062/3/1
قيام سوق العراق بالغاء
جلـــــســــــة يـــــــوم االربعــــــاء

السباب امنية. 
نـود نـشــر تكـذيـبنـا لهـذا
اخلـبــــر اذ عقــــد الـــســــوق

ـ

رد من سوق االوراق املالية
جلسته االعـتياديـة ليوم
االربعــــــاء املـــــــوافق 3/1/

2006 مبوعدها احملدد.
ونـــــــــــود اعـالمــكــــم ان أي
مـحـــــــــرر او صـحـفـــي لـــم
يـقــم بـــــــزيـــــــارة الـــــســـــــوق
والتـاكـد مـن االخبــار بل
ال يـزال محررو اجلـريدة
يـعتمـدون علـى مـا يـذكـر
من الـشــائعـــات كمـصــدر
ملعلـومـاتهـم بشـأن اخبـار

السوق.
شاكرين تعاونكم معنا

طه احمد عبد
السالم
املدير التنفيذي 

انتـــاج التمــــــور يف البرصة

تــــوقع خـبـيـــر اقـتــصـــادي ان
يحـصل العـراق علـى فـائض
نقـــدي كـبـيـــر جــــراء ارتفـــاع
اسعـار الـبتــرول خالل العـام

احلالي. 
واكـد الدكتور طـالب محسن
جيــاد املسـتشـار االقـتصـادي
ـــــــــــس الـــــــــــــــوزراء يف يف مــجــل
ـــــــصـــــــــــــريــح لـ)املـــــــــــــدى( ان ت
صـرفيـات العـراق خالل عـام
2005 كـــانـت 24 ملـيـــار دوالر
ـــــــار دوالر ـــــــدخـل 20 مـلـــي وال
والعجز اربعـة مليارات دوالر
فـيمـا سـتبلـغ الصــرفيـات يف
عـــــام 2006 مــبلـغ 24 ملــيـــــار
ــــــوقع 40 ــــــدخل املــت دوالر وال
مـليـــاراً دوالراً  وهنــاك زيــادة
يف الـــدخـل بلغـت 16 ملـيـــاراً
وعليـه يجب ان تقوم الـدولة
بـالـصـرف لـتنـفيـذ مـشــاريع

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

وقـــال لقــد قــدمـنــا خـطـطــا
ودراســـات عـــديــــدة لالرتفـــاع
بــــالــــواقع االقـتــصــــادي الــــى
ـــــــــــوزراء ولـــكــــن ــــــــس ال مـجـل
ــــــؤخــــــذ بـهــــــا اخلــــطــــط ال ي
وتـــهـــــــــمـــل الن مـــعــــــــــــــظـــــــــم
املـــــســــــؤولــني قــــــادة احــــــزاب
وسـيـــاسـيـني لـيــسـت لـــديهـم
ــــــب خــــــبــــــــــــــــــرة يف اجلــــــــــــــــــان
االقـتصــادي واحيـانــاً تتخـذ
قــرارات عـــاطفـيــة او فــرديــة
والـتجـــاوب مع املــسـتجـــدات
ــــــــواقـع الـــتـــي تـــــظـهــــــــر يف ال
املـــتغــيــــــر ولــيـــــس القــــــرارات

الستراتيجية.
ـــــــة او ـــــــرح ايـجـــــــاد آلـــي واقـــت
هـيـكلـيـــــة لـــــوضع اخلــطــط
والبـرامج بعيدة املدى يف كل
وزارة باالضـافة الـى مجلس

الوزراء.

ـ ـ
ـ ـ ـ
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االستهالك فقط.
واوضـح ان الغــــــاء الــــــديــــــون
لــيــــس لـه عالقـــــة بــتحــــســن
صــرف الــديـنـــار وان العــراق
يسـدد حـاليـاً من ديـونه 4-3
ـــــــارات دوالر وان عـــــــودة مـلـــي
سعـر صـرف الـدينـار الـى مـا
كـــان علـيه يف الـثـمــانـيـنـيــات
ــــــاجــــــاً يـجـــب ان يـحـقـق انـــت
عـــــــــــالـــــيـــــــــــاً يف اجلـــــــــــوانـــــب
الـــصــنــــــاعــيــــــة والــــــزراعــيــــــة

واخلدمات.
وشـــدد علـــى ان ضخ كـمـيــات
كـبيــرة من املـال الـى الـسـوق
سيؤدي الى ارتفاع التضخم
واملعـــاجلـــة تكـمـن يف تـــدخل
الـــدولـــة لـتــطـــويـــر االنـتـــاج
الـعــــــام واخلــــــاص حــيــث ان
ــــــــــة االن تـفــكــــــــــر يف ــــــــــدول ال

االستهالك فقط.
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ورواتب العاملني يف الدولة.
وقــال نـتـــوقع مـن احلكــومــة
اجلـــــديـــــدة ان تـــصـــبح مـــثل
ـــــــوخ اخلـلـــيـج الـعـــــــربـــي شـــي
الـــــذيــن يقـــــومـــــون بــصـــــرف
االكراميات وزيادة الرواتب.

واشــــــار الــــــى ان االقــتـــصــــــاد
ليـس مــاالً فقـط وامنـا مـال
ــــــال يـــــســبــب ــــــاج الن امل وانــت
االســتـهـالك فــــــاذا لــم يـكــن
هــنــــــاك انــتــــــاج مــــــا قــيــمــــــة
االقتـصاد. فـالنـاس ستـرتاح
ـــــــرواتـــب ولــكـــن ـــــــادة ال ـــــــزي ل
بـاقـتصـاد ضعـيف. أي يجب
ــــــاك خــــطــــط ان تـكــــــون هـــن
اقتصـادية بعيـدة املدى. واذا
لــم تـكــن لــــــدى احلـكــــــومــــــة
خـطط يف زيـادة االنتـاج فان
االقـتصــاد ال يتحـسن وامنـا
يـــحــــــــــــصـــل حتـــــــــــــــــســــــــن يف

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

 املستشار االقتصادي مبجلس الوزراء د. طالب جياد:

توقعات بحصول فائض نقدي يف العراق
السماوة/ عدنان سمير

غزة/ الوكاالت 
حـذر وزيــر االقتـصـاد الـوطـني
الـفلــســطـيـنـي مـــازن سـنقـــرط
من حـدوث كـارثـة إنـســانيـة يف
قــــطــــــــاع غــــــــزة إذا اســـتـــمــــــــرت
ـــــــــر إســـــــــرائـــيـل يف إغـالق مـعـــب
املنـطار، الـذي يعتبـر الشـريان
الوحيـد إلمداد القطـاع باملواد
األســاسيــة وتصـديـر واسـتيـراد

املنتجات.
وقــال سـنقــرط يف تـصــريحــات
صحـفيــة إنه خـالل اخلمــسني
يـومـا املـاضيـة أغلقـت سلطـات
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الـــسلــطـــة الـــوطـنـيـــة، خـــاصـــة
االتفــاقـيــات الـتـي تهــدف إلــى
ـــــشـعـــب ــــــــاة عـــن ال رفـع املـعــــــــان

الفلسطيني.
وأشــــار إلــــى أن مــــا تــبقــــى مـن
مخـــزون لـــدى املـــؤســســـات ذات
الـطـــابع اإلنــســـانـي واإلغـــاثـي
كـبــرنـــامج الغــذاء العــاملـي بــدأ
ينفـد، مـؤكـدا أن هــذا النـقص
أصــــبــح واضــحـــــــــــــا يف مـــــــــــــواد
أســــاســيــــة كـحلــيـــب األطفــــال
واألدويــــــــــــة وغــــيــــــــــــرهــــــــــــا مــــن

االحتياجات األساسية.
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الـربــاعيـة جـيمــس ولفنـسـون،
والـذي نـص علـى وجـوب عـدم
إغالقه وأن تكــون هنـاك زيـادة
طــرديــة بــالـنـسـبــة للـصــادرات

والواردات.
ــــــــــى أن ســــنـقــــــــــرط شــــــــــدد عـل
إسرائيل ال تلـتزم باالتفاقيات
املوقعـة مع السلطـة الوطـنية،
ـــــات الــتــي خـــــاصـــــة االتفـــــاقــي
تهـــدف إلـــى رفـع املعـــانـــاة عـن

الشعب الفلسطيني
ـــــى أن إســـــرائـــيل ال وشــــــدد عل
تلتزم بـاالتفاقيـات املوقعة مع
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ـــــومـــــا، ـــــر 35 ي االحــتـالل املعــب
مـوضحــا أن ذلك يعـد مـؤشـرا
خــطـيــــرا يــضــــر بــــاالقـتــصــــاد

الوطني خاصة يف غزة.
وأكـــــــــد أن اإلغـالق مـخـــــــــالـف
لالتفاق الذي مت بني السلطة
الوطـنية واجلانب اإلسرائيلي
يـوم 15 تشرين الثاني املاضي،
ــــرة اخلــــارجــيــــة بحـــضــــور وزي
األميـــركيــة كــونـــدوليــزا رايـس
ــــاســــة ــــى للـــسـي واملـمـثـل األعل
اخلــارجيــة األوروبيـة خـافـييـر
ـــــة ـــــا ومـــبعـــــوث الـلجــن ســـــوالن
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احتامالت  كارثة إنسانية يف غزة جراء إغالق معرب املنطار

 عمان/الوكاالت
اعتـصم أكثـر مـن 200 مسـتثمـر أردني أمـام

مــبــنـــــى هــيــئـــــة األوراق
املــــالـيــــة يف العــــاصـمــــة
األردنـــــيــــــــــــــة عـــــمــــــــــــــان
مــــطـــــــالــبــني بـــــــإلـغـــــــاء
الــتــــــداول يف بــــــورصــــــة
عــمــــــان  وذلـك لـــــــوقف
نــزيف اخلـســائــر الــذي
يتعـرضون له منـذ أكثر
ــــــــــــــوعــــــني يف مــــــن أســــــب

البورصة.
ــــــــت آراء ــــــــن ــــــــبــــــــــــــــــــــاي وت
املـستثمريـن بشأن تلك
اخلــســـائـــر الـتـي كـــانـت

ســبــبــــــا يف تـــــــراجع الـــــســــــوق. حــيـــث أرجع
بعـضهم الـسـبب إلـى عـمليـات بـيع نفـذتهـا
صـناديق ومحـافظ كبـرى، فيمـا رأى آخرون
أن سلـسلـة االكـتتـابــات األخيـرة كــانت وراء

سحب مليارات الدوالرات من البورصة.
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وقــال رئيـس هـيئـة األوراق املــاليــة األردنيـة
بـســام الـســـاكت إن مـن يقــوم بــاملـضــاربــة يف
الــــــــســـــــــوق يــــتـحــــمـل
مــــــســــــــؤولـــيــــــــة ذلــك.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن
املــسـتـثـمـــريـن الـــذيـن
خــســـروا يف تعـــامالت
الـســوق حــاليــا كــانــوا
ـــــــــــرابـحــــني يف مــــن ال

السنة املاضية.
ـــــــــة وقـــــــــال إن الـهــــيــــئ
ـــــــــة أوجـــــــــدت الــــبــــيــــئ
املنــاسبــة لـالستـثمــار
ـــــــــــــــــوب مـــــــن ـــــــــطــل وامل
املـتعــامل بــالـســوق أن

يصبح مستثمرا ال مضاربا.
وأشــار إلــى دور اعـتـمــاد مــسـتـثـمــريـن علــى
اإلشـــــاعـــــات يف تـــــراجـع األسهــم وخــــســـــارة
مـستثمريـن يف السوق التي تـضم حاليا 31

ألف مساهم.
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مستثمرون يعتصمون أمام البورصة األردنية
لوقف التداول

موجز دراسة ميدانية


