
وكان ع��دد من جتار و�صاغ��ة الذهب نظموا 
ي��وم االحد املا�صي جتمع��ا كبريا يف ال�صوق 
الكب��ري مطالب��ن احلكوم��ة املركزي��ة بح��ل 
م�صكلته��م، بع��د اأن منوا بخ�صائ��ر كبرية من 
ج��راء توق��ف ا�صت��رياد الذه��ب ع��ر مطاري 
احلكوم��ة  ان  يذك��ر  وال�صليماني��ة.  اربي��ل 
االحتادي��ة يف بغداد كان��ت فر�صت عقوبات 
عل��ى اإقلي��م كورد�صتان اث��ر اج��راء ا�صتفتاء 
االنف�ص��ال يوم 25 من �صه��ر اأيلول املا�صي 
منه��ا وق��ف الرح��ات الدولي��ة اإىل مطاري 
فر���ض  اإىل  اإ�صاف��ة  وال�صليماني��ة،  اأربي��ل 
عقوب��ات على امل�ص��ارف الكوردي��ة ووقف 
حتوي��ات العم��ات االأجنبي��ة اىل االقلي��م. 
وق��ال اح��د جت��ار الذه��ب ع��اء النج��م، اإن 
"النج��ف ت���ررت كثريا بعد غل��ق مطاري 
اربيل وال�صليمانية اإثر ايقاف الرحات وهذا 
التوقف اأدى اإىل خ�صارة املحافظة باكرث من 

خم�صة ماين دوالر". 
وا�ص��اف اأن "جتار النج��ف يطالبون رئي�ض 
ال��وزراء بالتدخ��ل حل��ل م�صكل��ة جميع جتار 
الذه��ب يف الع��راق وفت��ح مط��ارات بغ��داد 
والنج��ف والب���رة اأم��ام حرك��ة اال�صترياد 
والت�صدي��ر بع��د اأن كان الذه��ب يدخ��ل عر 
مط��ار اأربي��ل". واأ�ص��ار اإىل اأن "جتار النجف 
والت�صدي��ر  لا�صت��رياد  موافق��ات  لديه��م 
ومكاتب يف ا�صطنبول ودبي ويطالبون بحل 
م�صكلته��م النه��م يتعر�ص��ون االن للخ�ص��ارة 
ويف ح��ال ا�صتم��ر الو�ص��ع احل��ايل من دون 
و�صع قوانن حلل م�صكلتهم فاإنهم �صيلجاأون 
اىل اإع��ان االإ���راب الع��ام ويغلقون جميع 
حماله��م". وختم قوله "اإننا ناأمل اأن ت�صتفيد 
احلكوم��ة م��ن االأم��وال الت��ي تدره��ا جباية 
ادخ��ال الذهب اىل الع��راق واال�صتفادة منها 
يف دعم حمافظة النجف او البلد". من جانب 
اخر اأم��ر وزير النفط جبار اللعيبي ، ماكات 

وزارت��ه بو�ص��ع خط��ة عاجل��ة ال�صاح خط 
االنابيب اململوك لبغ��داد لت�صدير اخلام من 
حق��ول كرك��وك اإىل مين��اء جيه��ان الرتكي. 
وق��ال اللعيبي يف بيان ، انه اأوعز اىل �ركة 
نف��ط ال�صم��ال و�رك��ة امل�صاري��ع النفطي��ة 
خط��ة  بو�ص��ع  االنابي��ب  خط��وط  و�رك��ة 
عاجل��ة للمبا���رة بتنفي��ذ م���روع عملي��ة 
اإ�ص��اح وتاأهي��ل �صامل��ة وعاجل��ة ل�صبك��ة 
االنابي��ب الناقل��ة للنف��ط اخل��ام م��ن حقول 
كرك��وك اىل مين��اء جيهان الرتك��ي باجلهد 
الوطن��ي.  واأ�ص��اف البي��ان، ان ال�صعوب��ات 
�ص��وف  واالقت�صادي��ة  املالي��ة  والتحدي��ات 
ل��ن حت��ول دون قي��ام وزارة النف��ط باإعادة 
تاأهي��ل �صبك��ة خط��وط انابي��ب ال�ص��ادرات 

النفطي��ة وباالإمكاني��ات املتاح��ة وباجله��د 
واخل��رة الوطنية وبدع��م ومتابع��ة وا�صناد 
م��ن قبل رئي���ض جمل�ض ال��وزراء. م��ن جهته 
اأك��د املتحدث با�ص��م الوزارة عا�ص��م جهاد، 
ان 'وزير النف��ط اأوعز اىل ال�ركات املذكورة 
باالإ���راع بتنفي��ذ م���روع اع��ادة تاأهي��ل 
للنف��ط  الناقل��ة  النفطي��ة  االنابي��ب  �صبك��ة 
اخلام بعد االنت�ص��ارات التي حققتها قواتنا 
االأمنية وحترير املدن يف حمافظات كركوك 
و�صاح الدين ونين��وى والتي تعر�صت فيها 
هذه االنابيب خال م��دة �صيطرة الع�صابات 
�صم��ال  امل��دن يف  بع���ض  عل��ى  االإرهابي��ة 
الب��اد اىل عملي��ات تخريبي��ة منظمة كانت 
الوطن��ي  االقت�ص��اد  ا�صتن��زاف  اىل  ته��دف 

عر �رق��ة النفط اخل��ام من قب��ل ع�صابات 
داع�ض االإرهابية واإحلاق االأ�رار باملن�صاآت 
النفطي��ة واحلق��ول النفطي��ة'. واأ�صاف جهاد 
ان 'الع��راق ياأمل ا�صتعادة طاقته الت�صديرية 
ال�صابق��ة -املتوقف��ة حالي��ا- والت��ي كانت 
ت��رتاوح ما ب��ن 250 اىل 400 ال��ف برميل 
يف اليوم، مع اإمكانية اأ�صافة طاقات جديدة 
تع��زز م��ن �صادرات��ه ع��ر املنف��ذ ال�صمايل'.  
وياأتي هذا القرار بع��د لقاء جمع وزير النفط 
جب��ار عل��ي اللعيب��ي االثن��ن املا�ص��ي مع 
ال�صف��ري الرتكي يف بغداد وج��رى بحث �صبل 
تعزي��ز العاق��ات الثنائي��ة يف جم��ال النفط 
والطاق��ة ومو�صوع ال�ص��ادرات النفطية عر 

ميناء جيهان الرتكي.

    
 

 "الزب��ون على حق دائما" من ا�صهرالعبارات العاملية رواجًا 
يف ع��امل الت�ص��وق ، والت��ي جتع��ل م��ن الزبون قيم��ة مالية ال 
يج��ب التفري��ط بها حتى ول��و على ح�صاب اخل�ص��ارة بب�صاعة 
م��ا، م��ن اأجل ك�ص��ب ود هذا الزب��ون وجعله دائ��م الرتدد على 
املح��ل ب��داًل عن انقطاعه عن��ه وا�صتبداله مبح��ل اخر ومن ثم 

�صياع الفر�صة على البائع.
واك��رث ما ت�صتعمل ه��ذه العبارة " للرتوي��ج للمحال التجارية 
واملطاع��م" ال�صيما تلك الكبرية منه��ا، والتي يعمل فيها عدد 
كب��ري من العمال، فيك��ون تنفيذ طلبات الزبائ��ن من اولويات 
املحل او املطعم، وتو�صية العاملن بااللتزام بهذا ال�صيء ولو 

على ح�صاب راحتهم ووقتهم.
وتع��د عبارة"الزب��ون دائًما على ح��ق" �صعاراً وطني��ًا لبع�ض 
الدول ال�صناعية واملتطورة، اأو عبارة تهيب بفريق اخلدمة اأن 
يعط��وا اأولوية كب��رية لر�صاء العميل. ولقد انت���ر هذا ال�صعار 
على نطاق وا�ص��ع بوا�صطة بائعي جتزئة م�صهورين وناجحن 
مثل هاري ج��وردون �صيلفريدج، وج��ون واناميكر ومار�صال 
فيل��د. حيث دعوا اإىل التعامل مع �صكاوى العماء بجدية حتى 
ال ي�صع��روا باأنهم خدع��وا اأو مت الن�صب عليه��م. ولقد كان هذا 
االجت��اه جدي��ًدا وموؤثًرا عندم��ا كان التحري��ف منت�ًرا وكان 
التحذير )اجع��ل امل�صرتي على وعي( مبداأً قانونًيا عاًما. ومن 
 le client n'a jamais التنويع��ات املختلف��ة له��ا �صع��ار
tort )الزبون ال يخطئ اأبًدا( والذي كان �صعار م�صوؤول الفندق 
�صيزار قال، "اإذا ا�صتكى الزبون من طبق اأو من النبيذ، فارفعه 

يف احلال وا�صتبدله، وال ت�صاأل اأي اأ�صئلة.
  قول��ة ظاملة للموظ��ف وت�صنيفه كمخطئ دائما فيه اجحاف 
كبري جلمي��ع املوظفن، ال يعني ذلك اأن املوظف ال يخطئ بل 

على العك�ض اخلطاأ وارد من كا الطرفن ..
 ويوؤك��د بع���ض "اخل��راء االقت�صادي��ون" اأن م��ن يجلب 

االأرب��اح واخلدم��ة واأي�صًا ال�صمع��ة الطيبة 
بالطب��ع  ه��و  للمن�ص��اأة 

ظ��ف  ملو ا

فلذل��ك يج��ب عل��ى االإداري امل�ص��وؤول اأن يراع��ي احتياج��ات 
املوظ��ف ويحف��زه وي�صجع��ه وعلي��ه اأن يزي��د م��ن قدراته يف 
تنظي��م الدورات التدريبة له مبعنى اأن ي�صتثمر يف اليد العاملة 
اأوال فه��ي م��ن �صتجلب له العم��اء تاليا، وال يجع��ل كل �صيء 
حت��ت �صعار"الزب��زن عل��ى ح��ق دائم��ا" عل��ى ح�ص��اب كرامة 
املوظ��ف او تلف ال�صلع والب�صائع ، او الت�صبب بخ�صائر مادية، 
بينم��ا هناك اأك��رث من �صبب يجعل ه��ذه املقولة خاطئة، حن 
ي�صتغل بع�ض الزبائن املوقف النتهاز فر�صة ارجاع الب�صاعة 

مع تلفها او ك�رها.
بينم��ا يف العراق، فان تطبيق ه��ذا املبداأ )ان الزبون على حق 
دائم��ًا( ال ميكن العمل به يف ظل الفو�صى والتاعب باال�صعار 
وتزوي��ر العام��ات التجاري��ة وتقلي��د ال�صناع��ات الوطني��ة 
باأخ��رى جتارية م��ن انواع رديئ��ة، اما بالن�صب��ة للخ�روات 
والفواك��ه ف��ان الباع��ة دائم��ا ما يخلط��ون الب�صاع��ة اجليدة 

بالرديئة ويبيعونها باأ�صعار اجليدة.
 ويق��ول اأح��د املواطنن، بح�ص��ب اعتقادي ف��ان العميل دائما 
على حق الأنه يريد احل�صول على منتج او خدمه حتقق ا�صباعه 
ولدي��ه املق��دره على دف��ع الثمن ومن هنا ال ب��د ان تكون احد 
اه��م ر�صائل ال�رك��ة و�صيا�صاته��ا العامة تعتمد عل��ى اعتبار 
الزبون )�ريكًا( ولي�ض فقط �صخ�صًا يدفع ثمن مقابل �صلعة او 
خدم��ة مع االخذ بعن االعتبار عدم ا�ص��اءة العميل للموظفن 

ولل�ركة ككل.
ويقول املواطن "ابو �صارة" اإنني كنت اعمل لدى احد ا�صحاب 
حم��ال العطارية وكان دائما م��ا يحرجني اأمام زبائنه ب�صبب 
تطبيق��ه للقاع��دة االقت�صادية "الزبون على ح��ق دائما" وانه 

كان يراع��ي الزبائن كثرياً لذل��ك كنت اقع غالبًا 
يف امل�ص��اكل م��ع بع���ض الزبائن. 

كما كن��ت كثرياً ما 
ق��ع  ا

مب�صاكل مع بع���ض الباعة ال�صيما اخل�روات والفواكه الذين 
يقوم��ون بغ�ض النا�ض م��ن خال ربط االكيا���ض التي يعبئون 

بها ب�صاعتهم وال ينتبه لها الزبون اال يف البيت.
وُيع��د �صع��ار "الزب��ون دائًما على ح��ق" مبثابة �صع��ار خلدمة 
ا، فه��و من جهة  العم��اء، لكّن��ه قد ُي�صّب��ب لهم امل�ص��اكل اأي�صً
ُي�صج��ع ممثلي اخلدمة على تقدمي ما يف��وق توقعات زبائنهم، 
ومن اجله��ة االأخرى، حتديًدا حن ال يكون الزبون حمًقا، يظل 
ممثلو اخلدمة م�صطرين اإىل تقدمي اأف�صل خدمة ممكنة، وُي�صلب 
منه��م ح��قُّ الرف���ض. فمثا  ميثل تعط��ل الهات��ف اأزمة كبرية 
بالن�صب��ة يل ول��ك، لكن البع���ض �صيعدونه كارث��ة و�صي�صبون 
غ�صبه��م عل��ى موظف��ي خدم��ة العم��اء بال���راخ وال�صباب 
وطل��ب التعوي�ص��ات )الأن الزبون دائًما على ح��ق(. ففي اأغلب 
االأحي��ان �صيح�صلون على م��ا يريدون. نع��م، �صيدو�صون على 
ممثل��ي خدم��ة العماء غري اآبِه��ن بهم، وعل��ى الرغم من ذلك 

�صُيعاملون معاملة الزبائن املهذبن نف�صها.
يذكر اأن بع�ض املحال التجارية واملوالت واي�صا ال�صيدليات 
كان��ت  مهم��ا  املباع��ة  الب�صائ��ع  ارج��اع  ترف���ض  الكب��رية 
اال�صب��اب، وت�صع الفتات توؤكد وت�ص��دد على الزبائن االختيار 
الدقيق للب�صاعة والتاأكد منها داخل املحل، وغالبا ما حتدث 
امل�ص��اكل يف حمال بيع الهواتف النقالة حيث ان �صعر اجلهاز 

ينخف���ض �صعره يف حالة مت فتحه بع��د ال�راء ال�صيما 
االجهزة التي ي�صل �صعرها اىل اكرث من 

مليون دينار .
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 توق��ع حملل��ون ان تق��ل حالة احلذر 
يف  امل�صتثمري��ن  ل��دى  والرتق��ب 
ا�ص��واق اخللي��ج خال بقي��ة جل�صات 
االأ�صبوع اجلاري و�ص��ط عودة ا�صعار 
مو�ص��م  وب��دء  االرتف��اع  اىل  النف��ط 
نتائ��ج ال���ركات. وتوق��ع ابراهي��م 
الفليكاوي امل�صت�صار االقت�صادي ان 
متيل موؤ�رات معظ��م ا�صواق اخلليج 
اىل االداء االفق��ي املائ��ل لل�صع��ود 
خ��ال اال�صب��وع اجل��اري ب�صب��ب ما 
ت�صه��ده ا�صع��ار النف��ط م��ن �صع��ود 
فوق م�صتويات تع��ّد حا�صمة لتحديد 
اجتاهها املقب��ل. واأو�صح الفيلكاوي 
ان االأنظار تتج��ه حاليا اىل م�صتوى 
الدعم املهم ال��ذي تخطاه نفط برنت 

وهو 55 دوالراً للرميل. 

االأمريكية  االأ�صهم  موؤ�رات  ارتفعت 
اأم�����ض  اأول  ت��ع��ام��ات  خ��ت��ام  يف 
جونز"  "داو  لي�صجل  ال��ث��اث��اء، 
م�صتوى قيا�صيًا، بدعم اأ�صهم �ركات 
التجزئة. وزاد موؤ�ر  قطاع مبيعات 
عند   0.3% بن�صبة  جونز"  "داو 
االإغاق  م�صجًا  نقطة،   22830.7
ع��ام  47 خ���ال  رق���م  ال��ق��ي��ا���ص��ي 
"�صتاندرد  موؤ�ر  و�صعد   .2017
اإىل   0.2% م��ن  ب��اأك��رث  بورز"  اأن��د 
موؤ�ر  ارتفع  كما  نقطة،   2550.6
حمققًا   0.1% مبقدار  "نا�صداك" 

6587.2 نقطة.

يف  فائدة  �صعر  اأقل  �صوي�را  حددت 
الوطني  البنك  ق��رر  حيث  ال��ع��امل، 
املا�صي  �صبتمر  يف  ال�صوي�ري 
على  ال��ف��ائ��دة  �صعر  ع��ل��ى  االإب���ق���اء 
وهذا   ،)0.75%  -( عند  ال��ودائ��ع 
 ،2015 يناير  منذ  يتغري  مل  املعدل 
اإىل  ال��ب��ن��ك  �صيا�صة  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
اإ�صعاف العملة. وتعد اأ�صعار الفائدة 
البنوك  تتبعها  �صيا�صة  ال�صالبة 
امل�صارف  تقوم  حيث  امل��رك��زي��ة، 
ب��دف��ع ر���ص��وم ع��ل��ى االأم�����وال ل��دى 
املركزي، وهي خطوة تلجاأ اإليها من 
داخل  االقت�صادي  النمو  حتفيز  اأجل 

الباد والتحكم بن�صبة الت�صخم، 

في التعامالت التجارية.. الزبون على حق لكن ليس في العراق

تحويل استيراد الذهب وتصدير النفط من حقول كركوك بمعزل عن اإلقليم!!
بغداد تواصل التصعيد على كردستان: 

 اأعلنت جلنة ال�ش�ؤون 
االقت�شادية ال�زارية 

م�افقتها على اآلية جديدة 
ال�شترياد الذهب واملعادن 

النفي�شة عرب مطاري بغداد 
والنجف الدوليني.

وقال املتحدث با�شم وزارة 
التخطيط عبد الزهرة 
الهنداوي يف بيان ان 

اآلية  على  وافقت  "اللجنة 
جديدة ال�شترياد الذهب 

واملعادن الثمينة االأخرى مبا 
يحقق امل�شلحة العامة للبلد 

وحتريك عجلة االقت�شاد 
ال�طني وذلك عرب منفذي 

مطاري بغداد والنجف 
الدوليني".

  بغداد- خاص  

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


