
واأ�شارت الوكالة اإىل اأن امللقي والعبادي بحثا 
اأي�ش��ًا خ��ال اللقاء "قوائ��م ال�شلع الت��ي �شيتم 
اإعفاوؤه��ا من الر�شوم اجلمركي��ة التي يفر�شها 
العراق على م�شتورداته بواقع 30% والتي فرغ 
اجلان��ب الأردين من اإعدادها متهيداً ملناق�شتها 
مع اللج��ان الفني��ة العراقي��ة واعتمادها وبدء 
العم��ل بالقرار يف وقت قري��ب". واأعرب رئي�س 
ال��وزراء ونظريه العراقي عن ثقتهما باأن اإعادة 
فت��ح مع��ر طريبي��ل احل��دودي ب��ن البلدي��ن 
�شي�شه��م يف تعزيز التجارة وال�شتثمار وحركة 
الأ�شخا���س بن البلدين. وثّم��ن امللقي اجلهود 
العراقية املبذولة طوال الفرتة املا�شية "لإعادة 
فتح ه��ذا ال�رشيان احليوي الذي �شيعود بالنفع 
والفائ��دة على البلدي��ن وال�شعب��ن ال�شقيقن". 
م��ن جهته، اأك��د العبادي "حر���س العراق على 
مزي��د م��ن النفتاح والتع��اون م��ع الأردن يف 
املج��الت كافة، �شيما ال�شيا�شية والقت�شادية 
والتجاري��ة". وكان الأردن والع��راق ق��د وقعا 
يف التا�ش��ع من ني�شان/اأبري��ل 2013 اتفاقية 
اإط��ار مل��د اأنبوب يبل��غ طول��ه 1700 كلم لنقل 
النف��ط العراقي اخل��ام من الب���رشة اىل مرافئ 
الت�شدير بالعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار 
دولر و�شعة مليون برميل يوميًا. ويفرت�س اأن 
ينق��ل الأنب��وب النفط اخل��ام من حق��ل الرميلة 
العم��اق يف الب���رشة )545 كلم جنوب بغداد( 
اإىل مراف��ئ الت�شدي��ر يف مين��اء العقب��ة )325 
كل��م جنوب عم��ان(. وياأمل الع��راق الذي ميلك 
ثال��ث احتياط��ي نفط��ي يف العامل يق��در بنحو 
143 ملي��ار برميل بعد ال�شعودي��ة واإيران، يف 
اأن ي��وؤدي بناء ه��ذا الأنبوب لزي��ادة �شادراته 

النفطية وتنويع منافذه.
 م��ن جهتها، تاأمل اململك��ة التي ت�شتورد %98 
م��ن حاجاتها م��ن الطاق��ة اأن يوؤم��ن الأنبوب 
احتياجاته��ا من النف��ط اخلام الت��ي تبلغ نحو 
100 األ��ف برميل يوميًا واحل�ش��ول على 100 
ملي��ون قدم مكعب م��ن الغاز الطبيع��ي يوميًا. 
وكان البل��دان اأعلنا يف 30 اآب/اأغ�شط�س اإعادة 

فت��ح معر طريبيل ال��ذي اأغلق عام 2014 بعد 
�شيط��رة تنظي��م داع���س عل��ى مناط��ق �شا�شعة 
يف حمافظ��ة الأنب��ار غ��رب الع��راق، وذلك بعد 
تاأم��ن الطريق ال��دويل بن البلدي��ن. من جهة 
اأخ��رى وقعت �رشكتي اكت�شي الفلبينية و�رشكة 
الب���رشة ما���س عل��ى عق��د  املرحل��ة الثاني��ة 
لتطوي��ر ار�شف��ة مين��اء ام ق���رش يف مدين��ة 
الب���رشة بقيمة 100 مليون دولر. وذكر موقع 
فور تاردرز املتخ�ش�س بالخبار القت�شادية 
يف تقري��ر اأن " العقد يت�شم��ن تطوير ر�شيفن 
جديدي��ن مب�شاح��ة 20 هكت��ار مم��ا يزي��د من 
قدرة الت�شلم ال�شنوي للحاويات من  600000 
حاوي��ة منطي��ة اىل 1.200000 حاوي��ة كم��ا 
�شيوف��ر خ��ط ر�ش��و لل�شف��ن بط��ول 600 مرت" . 
وق��ال الرئي���س التنفي��ذي لل�رشك��ة انري��ك كي 
روزن اإن " ال�شتثمار اجلديد والذي تبلغ قيمته 
100 ملي��ون دولر يجري ب�شكل جيد حيث من 
املق��رر ان تق��وم �رشكة بغ��ت التابع��ة ل�رشكة 
اكت�شي الفلبينية اعم��ال الت�شييد اجلديد فورا". 

م��ن جانبه قال الرئي���س التنفيذي ل�رشكة بغت 
فيليب مار�شام اإن " اأن التطوير اجلديد �شي�شهل 
رغبة اأ�شحاب ال�شفن يف اإدخال �شفن ذات �شعة 
اأكر يف ميناء اأم ق�رش"، م�شيفا " منذ اأن بداأنا 
عملياتن��ا يف امليناء ال�شمايل، اأم ق�رش، �شعينا 
جاهدين ملواكبة املتطلبات اجلديدة لأ�شحاب 
ال�شف��ن وتقدمي اخلدمات القيا�شية الدويل،  وقد 
�ش��كل هذا  تقدما هائ��ا يف هذا ال�شدد" وتابع 
اأن "م�رشوع التو�شع احلايل �شيعمل على توطيد 
وتو�شي��ع هذا العمل اله��ام. وعلى غرار املوانئ 
الأخ��رى يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل، تواج��ه اأم 
ق���رش الآن التح��دي املتمث��ل يف التعام��ل مع 
ال�شف��ن الكبرية احلجم." وا�ش��اف التقرير انه " 
حن يتم تطوي��ر املرا�شي 25 و26 و27 ب�شكل 
كام��ل يف املين��اء ف��ان ذل��ك �شيوف��ر م�شاحة 
طولي��ة قدرها 600 م��رت و 50 هكتارا م�شاحة 
احلاوي��ات  معاجل��ة  اأنظم��ة  و�شتعم��ل  فن��اء 
اجلدي��دة بالقرتان م��ع اأنظمة ت�شغي��ل طرفية 
حديثة وت�شتفي��د من تدريب املوظفن امل�شتمر 

والتح�ش��ن امل�شتمر للنظم".  واردف اأن " العقد 
ميث��ل ثم��رة عاق��ة عم��ل اإيجابي��ة م��ع وزارة 
النق��ل العراقية، ال�رشك��ة العامة ملوانئ العراق 
وحمافظة الب�رشة، ف�شا عن وكالت حكومية 
اأخ��رى. و�شي��وؤدي ه��ذا اجله��د امل�ش��رتك، عن��د 
النته��اء م��ن املرافق اجلدي��دة يف غ�شون 18 
�شهرا، اإىل تقدمي الت�شهيات اجلديدة ال�رشورية 
لدعم الأه��داف القت�شادي��ة الرئي�شية للعراق، 
مب��ا يف ذلك ع��ودة القت�ش��اد غ��ري النفطي ".  
يذك��ر اأن ال�رشك��ة الدولي��ة خلدم��ة احلاوي��ات 
والتي تدعى اخت�شارا با�شم " اكت�شي" تا�ش�شت 
من��ذ ع��ام 1988 ويق��ع مقره��ا الرئي�ش��ي يف 
عا�شم��ة الفلب��ن ماني��ا فيم��ا متت��د اعم��ال 
عل��ى نط��اق وا�ش��ع يف الأعم��ال التجارية يف 
عمليات املواينء والإدارة والتنمية. بال�شافة 
اىل جمموع��ة م��ن املحط��ات وامل�شاريع لدعم 
اقت�شاديات الأ�شواق النا�شئة يف اآ�شيا واملحيط 
اله��ادئ والأمريكتن واأوروبا وال�رشق الأو�شط 

واأفريقيا.

    
  

رغ��م ان حمافظ��ة ده��وك تع��د الوىل يف انتاج العن��ب والطماطة 
واخل��وخ والتفاح عل��ى م�شتوى اقلي��م كرد�شتان والع��راق ال انها 
تع��اين انخفا���س الطلب على ه��ذه املنتجات وال��ذي انعك�س �شلبا 
عل��ى اداء القط��اع الزراع��ي واقت�ش��اد العائل��ة يف تل��ك املناطق، 
وتات��ي �شيطرة« داع�س« الرهاب��ي على مدينة املو�شل يف مقدمة 
ا�شب��اب انخفا���س الطلب عليه��ا. اأكرم �شاركي اخلب��ري يف ت�شويق 
املحا�شي��ل الزراعية قال هنالك انخفا�س كبري يف ا�شعار الفواكه 
وخمتلف املحا�شيل الزراعية الخرى فمثا قبل عامن كان �شعر 
كيلو عنب الربهاري ال�شهري يف دهوك 1500 دينار واليوم �شعره 
ل يزي��د عن 650 دين��اراً، عازيا هذا النخفا�س يف ا�شعار الفواكه 
اىل غل��ق طريق دهوك – املو�شل من��ذ عامن اثر �شيطرة »داع�س« 
الرهاب��ي على املو�شل، حيث قال: »مدينة املو�شل ي�شكنها قرابة 
ال��� 3 ماين �شخ���س، وت�شوق كميات كبرية م��ن هذه املحا�شيل 
اىل مدين��ة املو�شل، مبينا ان ذلك قاد اىل انحدار رخ�س اأ�شعارها 
يف ال�شوق املحلية، ناهيك عن النتاج الجنبي الذي يتم ا�شترياده 
والذي زاد من معاناة فاحي املحافظة«. 120 �شنفًا عبدالرحمن 
�شليم��ان، فاح من قرية باكريا التي تبعد عن مدينة دهوك حوايل 
20 كل��م ميلك مزرعة للعنب، قال : يوج��د يف حمافظة دهوك اكرث 
م��ن 120 �شنفا م��ن العنب وتوج��د يف مزرعت��ي 54 �شنفا منها 

وهي من العناب اجليدة على �شعيد املنطقة وتنتج املحافظة 
الف الطن��ان ولك��ن امل�شكل��ة ه��ي يف ع��دم 

ت�شويق حما�شيلنا اىل خارج 
فظ��ة  ملحا ا

واقليم كورد�شتان ون�شطر يف الكثري من الحيان اىل عمل الزبيب 
من العنب«. وا�شار اي�شا اىل عدم وجود معامل لتعليب الفواكه يف 
ده��وك وطالب حكومة اقليم كرد�شتان بفتح عدد من هذه املعامل 
وخا�شة يف منطقتي برواري بال ومانكي�س. اما  املاحظ الزراعي 
يف اع��ام املديري��ة العام��ة لزراعة دهوك اأمن يا�ش��ن، فقد ا�شار 
اىل ان هن��اك الكث��ري م��ن ال�شن��اف اجلي��دة من العنب ال��ذي  تتم 
زراعت��ه يف حمافظ��ة ده��وك، مث��ل ال��زرك والطائف��ي واحلل��واين 
والك��رك والر�شميو واملرياين، وكلها اأ�شن��اف راقية، كما ان دهوك 
تعد من املناطق امل�شهورة بزراعة العنب على م�شتوى العراق ويتم 
انتاج كميات كبرية من العنب �شنويًا فيها«. لكن يا�شن بن وجود 
م�شكل��ة يف ت�شويق هذه املحا�شيل لأن اأغلبه��ا فائ�شة عن حاجة 
حمافظ��ة دهوك من جهة ال�شتهاك املحلي وتتلف يف ا�شواق بيع 
اجلمل��ة، الأمر الذي يوؤثر على عمل الف��اح ويدفعه اىل التقليل من 

انتاجه �شنويًا..
معام��ل لتعلي��ب ري��ر ديري�شك��ي ف��اح م��ن منطقة ب��رواري بال 
امل�شه��ورة بزراع��ة التف��اح ق��ال ان النت��اج الوفري يتطل��ب ان�شاء 
معام��ل تعلي��ب الفواك��ه يف منطقة برواري ب��ال الغني��ة با�شجار 

التفاح، لفتا اىل ان املنطقة تنتج كميات تزيد عن حاجة 
حمافظة ده��وك حيث ان انتاج املنطقة 

يق��ارب  التف��اح  م��ن 

الربع��ة الف ط��ن �شنوي��ا، ويف الوقت نف�ش��ه ل يت��م ت�شويقه اىل 
خ��ارج املحافظ��ة وه��ذا ي�شب��ب خ�شائ��ر كب��رية للفاح��ن، كم��ا 
ان ا�شتم��رار ا�شت��رياد الفواك��ه الجنبية ل��ه تاأثري �شلب��ي اآخر على 
الفاح��ن. وطال��ب بتوفري خمازن مردة حلف��ظ منتوج العنب من 
التلف، ا�شافة اىل فت��ح معامل انتاج الع�شائر واملربى والتعليب، 
ل���رشف ه��ذا املنتوج، كما ميكن فت��ح منافذ لت�شدي��ر العنب، لأن 
هن��اك نوعيات متمي��زة تتم زراعتها يف املحافظ��ة. املزارع اأكرم 
دو�شك��ي اك��د، ان معظم ق��رى حمافظة دهوك حتت��وي على مزارع 
للفواك��ه ولكنه��ا تواج��ه رك��ودا يف ال�ش��وق املحلي��ة ب�شب��ب عدم 
ت�شويقه��ا خ��ارج املحافظ��ة واقلي��م كرد�شت��ان، كما انه��ا تواجه 
مناف�ش��ة من الفواكه الجنبية وتوقع ان ل يتعدى �شعر الكيلوغرام 
الواح��د من تفاح منطقة ب��رواري بال ال�شهري بطعم��ه ورائحته ال 
250 دين��ارا يف ح��ن يب��اع التفاح الجنبي يف ا�ش��واق دهوك ب 

1500 دين��ار للكيلوغ��رام الواح��د و له��ذا ال�شبب 
ترك الكثري من الفاحن اعمالهم 

الزراعية.
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لفن��دق  املالي��ة  البيان��ات  اأظه��رت 
بابل )HBAY(، امل��درج ببور�شة 
الع��راق، حتول��ه للربحي��ة يف الرب��ع 
الثال��ث من الع��ام اجل��اري، مقارنة 

بالربع الثالث من العام املا�شي.
وبلغت اأرباح الف��رتة نحو 894.63 
األ��ف دولر(،   749( ملي��ون دين��ار 
مقابل خ�شائر قدرها 86.33 مليون 
دين��ار )72.3 األ��ف دولر( يف الربع 
الثال��ث م��ن الع��ام املا�ش��ي، وفق��ًا 

للبيانات املالية.

الأوروبية  الأ�شهم  موؤ�رشات  ارتفعت 
اليورو  تراجع  تعامات  نهاية  عند 
عدم  حالة  و�شط  ال��ت��داولت،  خ��ال 
العجوز.  بالقارة  ال�شيا�شي  اليقن 
مبا   "600 "�شتوك�س  موؤ�رش  وزاد 
 390.7 م�شتوى  عند   0.2% يقرب 
"فوت�شي"  موؤ�رش  ا�شتقر  فيما  نقطة، 
نقطة.   7524.4 م�شجًا  الريطاين 
العمات  اأم����ام  ال���ي���ورو  وت���راج���ع 
مع  ال��ت��ع��ام��ات،  خ��ال  الرئي�شية 
ال�شيا�شية  امل���خ���اوف  ت�����ش��اع��د 
اجلارية مبنطقة اليورو، عقب اإعان 
فوز  و"فين�شيا"  “ميان"  ق���ادة 
على  احل�شول  ي�شعى  الذي  املقرتح 
الإي��رادات  يف  اإ�شافية  �شاحيات 
املركزية  احلكومة  من  وال�رشائب 

يف اإيطاليا.

ال�شرتاتيجن  املحللن  كبري  حذر 
من  �شاك�س"  "جولدمان  بنك  يف 
ال�شناعي  الن�شاط  منو  ت�شارع  اأن 
"قمة  ليبلغ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
يف  تراجع  يتبعه  ما  ع��ادة  النمو" 
الأم��ري��ك��ي��ة. وك���ان معهد  الأ���ش��ه��م 
الإم����دادات الأم��ري��ك��ي اأع��ل��ن اأوائ��ل 
مديري  موؤ�رش  منو  اجل��اري  اأكتوبر 
الوليات  يف  ال�شناعي  امل�شرتيات 
 13 يف  م�شتوى  اأعلى  عند  املتحدة 
عامًا خال �شبتمر املا�شي م�شجًا 

60.8 نقطة.

إنخفاض الطلب على الفواكه والحاجات المنزلية في كردستان  

هذه الية نقل النفط الى األردن وشركة فليبينية تتعاقد مع البصرة!!

بحث رئي�س الوزراء الأردين 
هاين امللقي ونظريه العراقي 

حيدر العبادي يف خطوات 
م�شروع مد اأنبوب للنفط من 
مدينة الب�شرة العراقية اىل 

ميناء العقبة الأردين، ح�شبما 
اأفاد م�شدر ر�شمي اأردين 

الإثنني.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية 

)برتا( اإن امللقي والعبادي 
يف  الأحد  اأم�س  م�شاء  "بحثا 

اخلطوات التي مت اتخاذها 
للبدء بتنفيذ م�شروع مد اأنبوب 

النفط من الب�شرة اإىل العقبة 
والفوائد القت�شادية املتوقعة 

من هذا امل�شروع ال�شرتاتيجي 
للبلدين".

بغداد- متابعة

بغداد- خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


