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الفكر املركنتيلي او الفكر
التجاري

دعــا التجـاريـون الـدولـة الــى التـدخل
الشامل يف احلياة االقتـصادية بقصد
حتـقيق ميـزان جتـاري فـائض وهـو مـا
يتوافق مـع مصالح الطبقـة التجارية
الصـاعـدة ،فـدعـم التجــاريني للـدولـة
ومخططـاتها الـتوسعيـة االستعمـارية
لم يـكن بـدافع مـن التعـصب القــومي
والــشعــور الــوطـنـي فحـسـب بل لعـبـت
فيـه املصلحـة الطـبقيـة دوراً محـوريـاً.
كان تـدخل الدولـة جزءاً جـوهريـاً من
امل ـ ــذهــب ال ــتج ـ ــاري ف ــتق ــبل احلـك ـ ــام
االفكــار التجـاريــة ورسمــوا سيـاسـتهم
تبعـاً لهــا اذ رأوا فيهــا وسيلــة لتقـويـة
ال ــدول الق ــائـم ــة عل ــى اس ــاس احلكـم
املـطلـق ازاء املنـافـسـني لهـا يف اخلـارج
وبقايا النزعة االقليمية املتخلفة عن
العـصــور الــوسـطــى يف ال ــداخل .لقــد
ط ــالب الـتجــاريــون بــدولــة مـن القــوة
بحـيـث حتـمـي امل ـص ـ ــالح الــتجـ ــاريـ ــة
وحتـطـم الكـثـي ــر مـن احل ــواج ــز الـتـي
اقــامـته ــا العـصــور الــوسـط ــى يف وجه
الـت ــوسع الـتج ــاري إال انهـم ق ــال ــوا إن
نفس مبدأ فرض التنظيمات والقيود
كـان اسـاسـاً جـوهـريـا تقـوم علـيه تلك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،الن رأس امل ـ ـ ــال ال ـتـج ـ ـ ــاري
يـتـطلـب اســواقـ ـاً اوسع ،ومــوحــدة ،لـم
ت ـكـ ــن ح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى ذلــك احلـ ــني مـ ـ ـ ـ ــوضـع
احلـمـ ــايـ ــة الـكـ ــافـي ـ ــة بحـيـث تـ ـســمح
ب ـ ــاالس ـتـغالل اآلم ــن .لق ـ ــد تـ ـ ــدخلــت
الـ ـ ــدولـ ـ ــة يف االق ـتـ ـص ـ ـ ــاد يف العـ ـصـ ـ ــر
التجاري من خالل اآلتي:
 -1ف ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرائ ــب وال ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــوم
اجلم ــركيــة علــى الــسلع املــستــوردة او
م ــنع اس ـت ـيـ ـ ــرادهـ ـ ــا م ــن جهـ ـ ــة وم ــنح
اعانات التصدير من جهة اخرى.
 -2حـ ـصـ ـ ــر جتـ ـ ــارة ال ـنـقل ال ــبحـ ـ ــري
بالشركات الوطنية.
 -3احتكار التجارة اخلارجية.
 -4استغالل املـسـتعمــرات وحصـر حق
التعامل معها بالدول املستعمرة.

الفكر الطبيعي:

رفـض الـطـبيـعيــون تــدخل الــدولــة يف
احلياة االقـتصاديـة ،ودعوا الـى قصره
يف ح ــدود ضـيق ــة يف ضـم ــان احل ــري ــة
الفـردية يف التملك والعـمل والتقاعد

فـاحلكومـة ال يتعني عليهـا ان حتصل
عل ــى ربح واملـب ــالغ الـتـي ت ـسـتـثـمــرهــا
تـولد دخال يعـادل مايـريده االسـتثمار
احلكـومي .وهـو مـا يـؤدي الـى تــوسيع
نـطــاق االســواق وبــالـتــالـي يــزيــد مـن
تفـاؤل رجــال االعمـال وبـصفـة عـامـة
يقـوم املذهب الـكنزي ال علـى التدخل
احلكومي املباشر الذي يعطي مفعول
املـ ـش ـ ــروع ـ ــات اخل ـ ــاص ـ ــة وامن ـ ــا عل ـ ــى
السياسة املـالية املتبعة للتخفيف من
حــدة الـنقـص يف الـنـظ ــام القــائـم مع
تركه حراً بصفة جوهرية.

الدولة يف ظل العوملة:

دون املـ ـسـ ــاس بحـ ــريـ ــة اآلخـ ــريـن ،ويف
العـمـل علـ ــى حفــظ األمـن والـن ـظـ ــام
والعـدل والـدفـاع اخلـارجـي ،كمـا دعـوا
الـ ـ ــى حـ ـ ــريـ ـ ــة ال ــتجـ ـ ــارة ال ـ ـ ــداخل ـيـ ـ ــة
واخلـارجيـة .وبهـذا يكـون الـطبـيعيـون
أول من عـارض الـسيـاســات التجـاريـة
التــدخـليــة بــشكل شــامل وتــام ودعــوا
الى اتباع سياسة االقتصاد احلر.

الفكر الكالسيكي:

اك ـ ـ ـ ــد رواد الـف ـك ـ ـ ـ ــر ال ـكـالسـ ـي ـك ــي ويف
مقــدمـتهـم (آدم سمـث) ،ان احلكــومــة
بـ ـص ـ ــورة ع ـ ــام ـ ــة ت ـت ـ ـســم ب ـ ــاالس ـ ــراف
والـتـبــذيــر وعــدم الـكفــاءة والـنــزاهــة،
ولــذلك فــالتــدخل احلكــومي الــواسع
يف احليـاة االقـتصـاديـة البــد ان يعـود
بــالـضــرر الفــادح عل ــى اجملتـمع .ورفع
سـمـث لــواء احلــريــة االقـتـصــاديــة يف
ال ـ ــداخل واخل ـ ــارج علـ ــى حـ ــد سـ ــواء.
واوضـح مـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة الـ ـتـجـ ـ ـ ــارة

وانسجامه مع القـانون الطبيعي .اكد
سمث ضـرورة تـوفيـر احلـريـة الكـاملـة
لالفـ ــراد يف سعــيهـم وراء م ـصـ ــاحلهـم
ضـمـن حــدود الـنـظ ــام والقــان ــون ،فال
مبــرر لتــدخل الـدولـة لـزيــادة االنتـاج
احملـلـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث ان كـل ف ـ ـ ـ ـ ــرد يـع ـ ـمـل
بــالـضــرورة علــى زيــادة انتــاج اجملتـمع
ال ـ ــى اق ـص ـ ــى ح ـ ــد ممـكـن م ـ ــدف ـ ــوع ـ ــا
مبصلحته الذاتية.
والف ـ ـ ــرد وان ك ـ ـ ــان ي ـت ـ ـ ــوخ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــربح
الـ ـ ـ ـ ـشـخـ ـ ـ ـصـ ــي مـ ــن وراء نـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاطـه
االقتـصــادي وليـس املـصلحــة العـامـة
ف ــأنه يعـمـل تلقــائـي ـاً ودون وعـي علــى
حتق ــيق مـ ـصـلحـ ـ ــة اجمل ـت ــمع ب ـ ـشــكل
افــضل واكـث ــر كف ــاءة مم ــا ل ــو خـطـط
خلـدمـتهــا منــذ البـدايـة .امـا الـدولـة
فق ــد ق ـص ــر سـمـث دورهـ ــا عل ــى ام ــور
ثالث ــة :ال ــدف ــاع اخل ــارجـي ،الع ــدال ــة،
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاريـع الـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة ،اذن الـف ـك ـ ـ ـ ــر

الكالسيـكي ليـس فكـراً تـدخليـا وامنـا
هـ ــو فك ــر ح ــر ،آمـن مبـفه ــوم ال ــدول ــة
احلارسة ودافع عنه.

الفكر املاركسي:

ي ــرجع مــاركــس القـيـمــة الــى عـنـصــر
العـمل وح ــده رغم املـشــارك ــة الفعـليــة
لعنـاصـر االنتـاج االخـرى يف العـمليـة
االنتاجية .هذا املنظور املاركسي يقوم
علـى عـدم مشـروعيـة امللكيـة اخلـاصـة
لوسائل االنتاج.
واسـتنـد مـاركـس يف رفـضه ملـشــروعيـة
امللـك ـي ـ ــة اخل ـ ــاص ـ ــة ال ـ ــى م ـ ــا أس ـم ـ ــاه
بــالتـراكـم البــدائي والـذي اعـتقــد انه
اسـ ــاس قـيـ ــام الـن ـظـ ــام الـ ــرأسـمـ ــالـي.
فـالــرأسمــاليـة نـشـأت حــسب مـاركـس
ليـس عن طـريق الـتضحيـة واالمتـناع
عـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـهــالك اآلنـ ـ ــي مـ ـ ــن ق ـ ـ ـبــل
ال ــرأسمــالـيني بـل عن طــريق جتــريــد
العـمــال مـن وس ــائل االنـتــاج ب ــالعـنف

والـقوة ومـن ثم احتـكار هـذه الوسـائل
مــن ق ــبل ال ـ ـ ــرأس ـم ـ ـ ــال ـيــني .وب ـ ـ ــذلـك
تخـتلف املـاركــسيـة اخـتالفـا كـليــا عن
الــرأسـمــالـيـني فهـي تقــوم علــى مـبــدأ
رفض امللكية اخلاصة لوسائل االنتاج
وان متـتلك الدولة وسائل االنتاج مما
يـتـيـح لهـ ــا امك ــانـي ــة الــنه ــوض ب ــدور
واسع يف االقـت ـصـ ــاد مــن خالل قـيـ ــام
الدولة بدور انتاجي مباشر فضال عن
دوره ــا الـتـن ـظـيـمـي ب ــالـت ــالـي ت ـصـبح
الـدولــة هي اخملـطـط واملــستـثمـر ورب
العمل.

الفكر الكينزي:

نتـيجة لالزمـات االقتصـادية العـديدة
التـي واجهت النـظام الـرأسمـالي ومن
اعـنفهــا ازم ــة الك ـس ــاد الكـبـيــر -1929
 1933ومـ ـ ـ ـ ــا افـ ـ ـ ـ ــرزتـه م ــن مـ ـ ـ ـش ـكـالت
اقـتصـاديـة تـأتي يف مقـدمتهـا مـشكلـة
الـبـط ــال ــة .وق ــد تـص ــدى كـيـن ــز له ــذه

مزاد بيع ورشاء العمالت االجنبية

مركز ابحاث النخيل بجامعة البصرة

خطوات لتكثري النخيل ومعوقات مائية وبرشية

يبرز دور مركز ابحاث النخيل يف جامعة
البصرة كمركز علمي وبحثي متخصص
تعبيرا عن احلاجة املاسة الهمية ادخال االساليب
العلمية احلديثة لزراعة انسجة النخيل واكثارهما
كعامل تعويضي ملا اصاب النخيل من كوارث
بسبب احلروب وتعرضها لالصابات املرضية لتعذر
وجود املكافحة الالزمة خاصة حشرتي الدوباس
واحلميرة.

البصرة /عبد احلسني الغراوي
الدكتور صـبيح داود العطبي -مدير
مـ ــرك ـ ــز ابحـ ــاث الــنخـيـل بج ـ ــامعـ ــة
البصـرة -قال :ان محـافظة الـبصرة
اشتهـرت بزراعة وانتـاج نخيل التمر
وك ــانت متــورهــا تــشكل جــزءاً مـهمــا
من صادرات العـراق كتمور احلالوي
وال ــزه ــدي وال ـس ــاي ــر وهـي اصـن ــاف
جتـاريــة ذائعـة الـصـيت اضـافـة الـى
االصـنـ ــاف املـ ــرغـ ــوبـ ــة مـحلـيـ ــا مــثل
اخل ـ ـض ـ ـ ــراوي وال ـبـح ـ ـ ــري وه ـن ـ ـ ــاك
اصـناف نـادرة مثل البـرمي واالشقر.
واضـاف كـانـت البـصـرة غـابـة نـخيل
خـالل الـ ـن ـ ـصـف االول م ــن الـقـ ـ ـ ــرن
املـاضي وخـصوصـاً القـسم اجلنـوبي
مــن ال ـبـ ـصـ ـ ــرة علـ ـ ــى ضف ـ ــاف ش ــط
الع ـ ــرب ،ح ـيــث ت ـت ـ ــواف ـ ــر الـ ـظ ـ ــروف
املنــاخيــة من درجـة حـرارة ورطـوبـة
ون ـظ ــام ري مــتكـ ــامل م ـصـمـم عل ــى
تفـ ــرعـ ــات ش ــط العـ ــرب الـ ــرئـيـ ـسـ ــة
والثانـوية –مـشيرا إلـى ان روح هذا
النـظــام تـتحــرك بقــوة املــد واجلــزر،
ك ـمـ ـ ــا ان الـ ــصفـ ـ ــات الـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــريـ ـ ــة
والتـشـريـحيــة للـنخلــة تنـسجـم مع
هــذه العــوامـل فيـســاع ــد ذلك علــى
ثـبات هذه الـشجرة املعطـاء املقدسة

كمـا يـسـاعـد علـى منـوهـا وتفـرعهـا.
وافاد مدير مـركز ابحاث النخيل يف
جامـعة البـصرة –اشتـهرت البـصرة
بكثـرة نخيلـها وكـان فيهـا ما يـقارب
( )30ملـيـ ــون نـخلـ ــة بـ ـسـبـب تـ ــوفـ ــر
اخلـدمة الـزراعيـة مثـل كري االنـهار
ووفـرة املــاء العـذب وحـراثـة االرض
وت ـسـمـيــده ــا وتكــريـبه ــا وتلقـيحهــا
ومكـافحـة امـراضهـا  ..واكـد ان هـذه
العــوامل تـســاعــد كـثيــراً علــى اكثــار
الـنخيل وزيـادة انتـاجـيتهـا وان عـدم
العنـايـة بـالنخـيل واهمـالهـا نـتيجـة
احلروب التي ادت الـى قطع رؤوسها
كمــا حــدث لـنخـيل الفــاو والـسـيبــة
وابي اخلـصيب وشـط العرب جـعلها
ت ـت ـن ـ ــاق ــص ال ـ ــى بـ ــضعـ ـ ــة ماليــني..
واوضـح ال ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــور ص ـ ـب ـ ـيـح داود
العطبي:
ان زراعــة نخـيل الـتم ــور يف البـصــرة
تع ـت ـمـ ـ ــد عل ـ ــى االك ـث ـ ــار ب ـ ــواسـ ـط ـ ــة
الفـســائـل وهي ب ــراعم تـنمــو بجــوار
امهـاتهـا وكـانـت الطـريقـة الــوحيـدة
املفـضلــة لتكــون مطـابقـة المهـاتهـا
علـى الـرغـم من محـدوديـة اعـدادهـا
وحــاجـتهــا الــى الــرعــايــة اخلــاصــة،
وقد جرت محاوالت يف البصرة منذ

الثمانينيـات وحتى االن الستخدام
طريقـة جديدة وهي طريقة االكثار
بـواسطـة زراعــة االنسجـة النبـاتيـة.
ولـكــن ع ـ ــدم اس ــتق ـ ــرار ال ـب ـ ــاح ـثــني
وتوفيـر مختـبرات كفـوءة باالضـافة
الـى تــوفيـر كــادر علمـي متخـصـص
ادى الــى عــدم الــوصــول ال ــى انتــاج
حقـيقـي به ــذه ال ـطـ ــريق ــة فـبقـيـت

حـتـ ــى االن علـ ــى مـ ـسـتـ ــوى الــبحـث
الـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــري ،وعـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــرغ ــم م ــن
الــصعـ ــوبـ ــات فقـ ــد متـكـنـ ــا مـن نـقل
شـتالت الـنخـيل املـنتـخبـة وزراعـتهـا
ضـمن املـسـاحـات احملـميـة يف مـركـز
ابح ــاث الــنخــيل واك ــد قـ ــائال :انـن ــا
نـح ـ ـ ـ ــاول حتـقـ ـيـق انـ ـت ـ ـ ـ ــاج شـ ـتـالت
مـ ـس ـ ــاهـم ـ ــة ل ـ ــزي ـ ــادة اع ـ ــداد نخــيل

املـ ـشـكلـ ــة مــن خالل دعـ ــوتـه للـتـنـ ــازل
نـه ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ـاً ع ــن سـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة احل ـ ـ ــري ـ ـ ــة
االقتـصــاديــة وضــرورة تــدخل الــدولــة
لتـحقيق هذا الغـرض .تعد الـدولة يف
التحلـيل الكنـزي عـامال اقـتصـاديـاً ذا
اهـميــة كـبيــرة ،حيـث ان احلكــومــة .او
ال ـ ــدول ـ ــة حتـ ـصـل عل ـ ــى دخـل وتق ـ ــوم
بـ ـ ــاالنف ـ ــاق ك ـم ـ ــا مت ـ ــارس االدخ ـ ــار او
االس ـت ـث ـم ـ ــار .ان ك ـي ـن ـ ــز وات ـبـ ـ ــاعه لــم
يهملـوا امرهـا والنتـائج التي تـوصلوا
اليهــا بشـأن سيـاسـة احلكـومـة املـاليـة
هي الثمـرة العملية لتحلـيلهم .ينظر
كينـز الـى احلكـومـة علـى انهـا العـامل
الكبير الذي يعـوض مظاهر الفوضى
الـتي ال ميكـن السـيطـرة عليهــا والتي
متيـز الـرأسمـاليـة اخلـاصـة .ويف وسع
احلـك ـ ــوم ـ ــة ان ت ـ ـس ـت ـث ـم ـ ــر حــني يـقل
الـتف ــاؤل بـني رج ــال االعـم ــال بحـيـث
يضعف االستثمار يف االعمال.

تـأثـر دور الـدولــة املبـاشــر (االنتــاجي)
كـثيـراً بـالعـوملـة ،حـيث تــواجه البلـدان
الـناميـة ضغط العـوملة بـاعطاء املـزيد
من اآلولويـة لدور الدولـة غير املـباشر
(ال ـت ـن ـ ـظ ـي ـمــي) فـفــي ظـل الـع ـ ـ ــومل ـ ـ ــة
وتـأثيـراتهـا تعيـد الـدولـة االن تعـريف
دورها مع نقل التركـيز الى السياسات
بــدال من املـوارد والـى االدارة بــدال من
التـملك ،وهـو مــا سيـؤدي الـى فقـدان
ال ــدول ــة ج ــزءاً مهـمـ ـاً مـن سلـط ــاته ــا
وبالـتالـي تصبح اقـل قدرة علـى اجناز
وظ ـ ــائـفه ـ ــا الـتـقلـي ـ ــدي ـ ــة ويف احـ ـسـن
االحـوال ستصبح الـدولة فاعـال عاديا
مـن بـني فـ ــاعلـني آخ ــريـن يف الـن ـظ ــام
ال ـ ـ ــدولــي ،ح ـيــث لــم تـع ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
الــوطـنيــة الفــاعل او احملــدد الــرئيـس
لـلنـش ــاط االقتـصــادي علــى املــستــوى
العاملـي ،وامنا اصبـح للفاعـلني اجلدد
دور مـحـ ـ ـ ــوري يف مـجـ ـ ـ ــاالت االنـ ـتـ ـ ـ ــاج
والتـسـويـق واملنـافـسـة .هـذا االنـتقـال
للـثـقل االقـت ـصـ ــادي مــن احمللـي الـ ــى
الع ــاملـي يف ــرض عل ــى ال ــدول ــة اع ــادة
صـياغة سيادتها وسلـطاتها ووظائفها
الس ـي ـم ـ ـ ــا يف مجـ ـ ــال رســم وتـ ـ ــوج ــيه
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــات االق ـت ـص ـ ــادي ـ ــة .فـعل ـ ــى
املـ ـسـت ـ ــوى الع ـ ــاملــي تف ـ ــرض الع ـ ــومل ـ ــة
حتـ ــويـل كل شـيء الـ ــى سـلعـ ــة قـ ــابلـ ــة
لالجت ــار دولـيـ ـاً .فـكل شـيء مع ــروض
لل ـب ــيع يف زم ــن العـ ـ ــوملـ ـ ــة ام ـ ـ ــا علـ ـ ــى
مستوى الدولة فان امللطلوب ان تكون
الـدولــة متقـلصـة يف حـدودهـا الــدنيـا
لكـي تـتحــول الــى مــؤس ـس ــة مهـمـتهــا
تــسهـيل وتـسـيي ــر عمـليــات العــوملــة يف
مجاالت االنتاج واالستثمار وحتركات
رؤوس االموال.

مت افتتـاح املزاد اليـومي العشـرين بعد الـسبعمائـة لبيع وشراء العـملة االجنبـية يف البنك
املركزي العراقي ليوم االحد املوافق  2006/7/9وكانت النتائح كاآلتي:
البصرة.
واشار الـدكتـور العـطبي ان املعـوقات
الـتي تــواجـه اكثــار الـنخـيل وزراعـته
تتلخص يف عدم توفير املاء املناسب
كـمــا ونــوع ــا بحـيـث بــاتـت احلــاجــة
مـلح ـ ــة ال ـ ــى تـفع ــيل نـ ـظ ـ ــام ال ـ ــري
ال ـس ــابق لـتــوفـيــر املــاء وان ال ــزحف
ال ــسك ــانـي عل ــى مـنـ ــاطق مهـم ــة يف
زراعـة النخـيل احلق خسـائر فـادحة
بالبـساتني وهذا يتـطلب منع البناء
يف بـساتـني النخيـل وكذلك تـشجيع
الفالحـني علــى اخلــدمــة ال ــزراعيــة
مـن خالل االرشاد الـزراعي واعتـماد
حــراثــة االرض مـيك ــانيـكيــا ويــدويــا
وانـشـاء مـراكـز لـلتـســويق ومكـابـس
لتـصنـيع الـتمــور وتـشجـيعهـم علــى
عـدم جني الثمـار يف مرحلـة الرطب
وتـوفر مـا يحتـاجه الفالح مـن وقود
واالت زراعيـة بـاالضـافـة الـى الـدعم
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادي لـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـشـجـ ـ ـيـع الـفـالح ـ ــني
ومسـاعدتهـم على مـكافحـة امراض
النخيـل احلشرية والفطـرية اضافة
ال ـ ـ ــى ق ـي ـ ـ ــام ع ـمـل مـ ـ ـش ـت ـ ـ ــرك بــني
اجل ــامع ــة مـتـمـثل ــة مب ــرك ــز ابح ــاث
الـنخـيل وكلـيــة الــزراعــة ومــديــريــة
زراع ـ ــة ال ـب ـص ـ ــرة ب ـ ــاالش ـ ــراف عل ـ ــى
احملك ــافحــة ،واقـتــراح مــديــر مــركــز
ابحــاث النخـيل بجـامعـة الـبصـرة -
انـشــاء حقــول زراع ــة وانتــاج امهــات
ال ــنخ ــيل ب ـ ــال ــتع ـ ــاون مـع اصح ـ ــاب
البسـاتني من خالل العقـود وتنفـيذ
ح ــمالت ت ـ ــوع ـي ـ ــة واق ـ ــام ـ ــة ن ـ ــدوات
م ـشـت ــرك ــة للـنخــيل عل ــى م ـسـت ــوى
العـ ــراق او احملـ ــاف ـظـ ــة بـني ممــثلـي
الفالحـني والبــاحثـني واالداريني يف
اجلـامعـة ومـديـريـة الـزراعـة وكـذلك
تـن ـظـيـم امل ــؤمت ــرات الـعلـمـيـ ــة عل ــى
مـستـوى اجلـامعــة من اجـل تطـويـر
زراعــة الـنخـيل -ودعــا الــى تــشجـيع
االستـثمــارات االهـلي ــة او االجنـبيــة
يف ق ـطـ ــاع الــنخــيل ممـ ــا يـ ــسهــم يف
تطوير زراعة النخيل.

 -1الـكـمـيـ ــة املـبـ ــاع ـ ــة نقـ ــد ًا الـ ــى امل ـصـ ــارف وزبـ ــائــنهـ ــا ( )34.970.000دوالر وبـ ــسعـ ــر
( )1484=6+1+1477دينار /دوالر
 -2الكـمـيــة املـبــاعــة إلجــراء حــواالت الــى خ ــارج العــراق ( )12.320.000دوالر وبــسعــر
( +)1477دينار واحد عمولة البنك واعفاء املبالغ احملولة من عمولة التحويل

أسعار النفط تسجل مستوى قياسياً جديد ًا فوق  75دوالر ًا
بلغ سعـر الـنفط مـستـوى
قـيــاسـيــا م ــرتفعــا جــديــدا
فـ ـ ــوق  75دوالرا لل ـب ـ ــرمــيل
امـس بعـدمـا أظهـر تقـريـر
للحكـومة األمـيركـية طلـبا
قـ ـ ــوي ـ ـ ــا علـ ـ ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــود يف
الواليـات املتحـدة أكبـر بلد
م ـ ـ ـ ـس ـ ـتـهـلــك لـل ـ ـنـف ـ ــط يف
العالم.
وارتفع اخلـام األميـركي يف
عقود آب املقبل إلى 75.78
دوالرا مــتجـ ــاوزا املـ ـسـتـ ــوى
القـي ــاسـي الـ ـسـ ــابق ال ــذي

سجـله امـ ــس االول .كــمـ ـ ــا
ارتـفع سعــر خــام بــرنـت يف
لــن ـ ـ ــدن إل ـ ـ ــى  75.09دوالرا
للبرميل.
جـ ــاء ذلـك بع ـ ــد أن أظهـ ــر
تق ــريـ ــر حك ــومـي أمـي ــركـي
اخلـميـس أن الـطلـب علــى
ال ـبــن ـ ـ ــزيــن يف ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
امل ـ ـ ـ ـتــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة زاد  %1.4يف
األسـابـيع األربعـة املــاضيـة
عنه قبل عام.
ويــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـح ـلــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ومــستـثمــرون إنه يف ضــوء

اسـ ـت ــم ـ ـ ــرار من ـ ـ ــو ال ـ ـطـل ــب
فــإنـهم يــستـبعــدون انـتهــاء
مـ ـ ــوج ـ ـ ــة صعـ ـ ــود ال ــنف ــط
املـستمـرة منـذ أربعـة أعـوام
ونصف العام.
وتـ ـسـتـمـ ــد أسعـ ــار الــنفــط
ال ـ ــدعـم أي ـض ـ ــا مــن القـلق
إزاء اإلمـ ــدادات مـن إيـ ــران
وهــي رابـع أكــب ـ ـ ــر مـ ــص ـ ـ ــدر
للخــام يف العــالـم ،إضــافــة
إل ــى الـت ــوت ــر الـن ــاجـم عـن
جتـربة الـصواريخ يف كـوريا
الشمالية.

