
نائ��ل  الأردن،  جت��ارة  غرف��ة  رئي���س  وق��ال 
الكباريتي، يف بيان له، الثنني، اإن "التو�صيات 
�ص��ددت عل��ى ���رورة حتوي��ل التحدي��ات التي 
يواجهه��ا القط��اع اخلا���س اىل حواف��ز وفر�س 
لتعزيز م�ص��رة التكامل القت�صادي اخلليجي – 
الأردين، التي عرب عنها املتحدثون وامل�صاركون 

خالل جل�صات املنتدى".
اأك��دوا  "امل�ص��اركني  اأن  الكباريت��ي،  واأو�ص��ح 
وامل��وارد  املمي��زات  م��ن  ال�ص��تفادة  ���رورة 
اإنتاجي��ة  م�ص��اريع  يف  لال�ص��تثمار  املتاح��ة 
العرب��ي  اخللي��ج  ودول  الأردن  ب��ني  تكاملي��ة 
وخا�صة يف القطاعات احليوية، واإعداد درا�صات 
م�ص��ركة بني احتاد غ��رف دول جمل�س التعاون 
ونظم��ت  الأردن".  جت��ارة  وغرف��ة  اخلليج��ي 
املنت��دى غرفة جت��ارة الأردن، الحد )1 ت�رين 
الأول 2017(، بالتع��اون م��ع احتاد غرف دول 
جمل���س التع��اون اخلليج��ي حتت �ص��عار "تعزيز 
اآف��اق التعاون اخلليج��ي الأردين لنم��و وتكامل 
اأف�صل". و�صعى املنتدى الذي يقام للمرة الثانية 
يف عم��ان، اإىل دفع عجلة التنمية القت�ص��ادية 
الأردني��ة اخلليجي��ة ع��رب فتح ���راكات جديدة 
بني اأ�ص��حاب الأعمال تنعك�س على اقت�صاديات 
اجلانبني وتن�صيط حركة التبادل التجاري. يذكر 
اأن حج��م املبادلت التجارية ب��ني دول جمل�س 
التعاون اخلليج��ي والأردن بلغ نحو 4.6 مليار 
دولر خ��الل العام املا�ص��ي، منه��ا 3.3 مليار 
دولر �ص��ادرات خليجية من جان��ب اخر، بداأت 
اإىل  الت�ص��دير الأردني��ة بالتوج��ه  اأوىل قواف��ل 
ال�ص��وق العراقية عرب مع��رب طريبيل، ي��وم اأم�س 
الإثن��ني، حممل��ة باملنتج��ات ال�ص��ناعية، وفق 
ما ك�ص��فته جلن��ة متابعة ق�ص��ايا الت�ص��دير اإىل 
العراق. وذكر رئي�س اللجنة، ع�صو الهيئة العامة 
يف غرفة �ص��ناعة عمان، ح�ص��ن ال�ص��مادي، يف 
ت�ريح نقلته و�ص��ائل اإع��الم اأردنية، الأحد ، اإن 
اأول �ص��احنة حمملة بالب�صائع الأردنية غادرت 
اإىل الع��راق خ��الل الأ�ص��ابيع املا�ص��ية كان��ت 
حمملة باخل�صار والفواكهة ومنتجات �صناعية 

اأخرى.

واو�صح ال�ص��مادي، اأن العمل جار على حت�صر 
قافل��ة جديدة ت�ص��م 20 �ص��احنة، حي��ث يتوقع 
اأن تغ��ادر اإىل احل��دود العراقية اخلمي�س املقبل، 
اأهمه��ا  خمتلف��ة  �ص��ناعية  منتج��ات  وت�ص��م 
املنظفات ومواد التجميل، م�ص��را اإىل اأن عملية 
ت�ص��دير املنتجات الوطنية اإىل ال�ص��وق العراقية 
تت��م م��ن خالل و�ص��ول ال�ص��احنات اإىل �ص��احة 
التبادل الواقعة عل��ى احلدود بني البلدين، ومن 
ثم يتم نقل الب�صائع اإىل �صاحنات عراقية. ي�صار 
اإىل اأن جلنة متابعة ق�صايا الت�صدير اإىل العراق 
مت تاأ�صي�ص��ها يف الع��ام 2015 من قب��ل الهئية 
العام��ة يف غرف��ة �ص��ناعة عّم��ان. ويع��د معرب 
طريبي��ل املنفذ الوحيد ال��ذي يربط حركة تدفق 
الب�ص��ائع التجارية بني الأردن والعراق، واأغلق 
يف الع��ام 2015 نظ��را لالأو�ص��اع الأمني��ة يف 
تل��ك الآون��ة، ومتت اإعادة فت��ح املعرب من جديد 

اأم��ام حركة الب�ص��ائع وامل�ص��افرين قبل نهاية 
اآب املا�ص��ي. م��ن جانب اخ��ر، اأك��دت احلكومة 
العراقي��ة اأن تركي��ا تدعم جميع الق��رارات التي 
اتخذه��ا الع��راق، رداً عل��ى ا�ص��تفتاء ا�ص��تقالل 
اإقلي��م كورد�ص��تان، ومنها ح�ر ت�ص��دير النفط 
بال�ص��لطات الحتادي��ة. واأو�ص��ح مكت��ب رئي�س 
الوزراء العراقي حيدر العبادي اأنه تلقى ات�صاًل 
هاتفي��ًا م��ن رئي���س ال��وزراء الرك��ي ب��ن علي 
يل��درمي، اأكد فيه يلدرمي املوق��ف الركي الداعم 
ل��كل الق��رارات الت��ي اتخذه��ا جمل�ص��ا ال��وزراء 
والن��واب يف الع��راق حلف��ظ وحدة البلد، م�ص��دداً 
عل��ى التزام ب��الده بالتعاون والتن�ص��يق الكامل 
مع احلكوم��ة العراقي��ة لتنفيذ جمي��ع اخلطوات 
ال�رورية لب�صط ال�صلطات الحتادية يف املنافذ 
الربية واجلوية وتوفر الو�ص��ائل املطلوبة لذلك. 
كم��ا اأكد يل��درمي دع��م ب��الده جلميع الق��رارات 

الأخ��رى، ومنها املتعلقة بح�ر ت�ص��دير النفط 
بال�ص��لطات الحتادية. من جانب��ه، اأكد العبادي 
"�روري��ة  اتخاذه��ا  مت  الت��ي  اخلط��وات  اأن 
ملن��ع خطر التق�ص��يم والت�ص��ظي ولتعزي��ز وحدة 
العراق و�صالمة اأبنائه وا�ص��تقراره".وكان اإقليم 
كورد�ص��تان اأ���ر عل��ى اإج��راء ال�ص��تفتاء على 
الرغ��م م��ن املعار�ص��ة احلكومي��ة والإقليمي��ة 
والدولية له.  وتكد�ص��ت 150 �صاحنة لنقل النفط 
وم�ص��تقاته على احلدود اليراني��ة � العراقية من 
جهة اإقليم كرد�صتان ب�صبب القرار اليراين بوقف 
نقل النف��ط اإىل القليم. وذكر م�ص��در يف اأربيل، 
اإن "نح��و 150 ناقل��ة حتم��ل النفط وم�ص��تقاته 
متوقف��ة يف معرب ب�ص��ماخ احلدودي ب��ني ايران 
واإقليم كرد�ص��تان"، م�ص��يفا اأن "طهران حظرت 
حتى اإ�صعار اآخر حركة �صحن املنتجات النفطية 

من اإقليم كرد�صتان واإليه ". 

    
قالت درا�صة دولية اأ�صدرها منتدى "فكرة"، التابع ملعهد 
وا�ص��نطن لدرا�صة �صيا�ص��ات ال�رق الأدنى، اإنه منذ اإعالن 
قرار اإجراء ا�ص��تفتاء عام لتحديد م�صتقبل اإقليم كرد�صتان 
الع��راق، كان هن��اك �ص��جاًل �ص��اخنًا ب��ني املعار�ص��ني 
واملوؤيدين للقرار من جميع اخللفيات والطوائف، مو�صحة 
اأن ال�ص��جالت اجلاري��ة ل تخل��و م��ن التهدي��د والتخويف 
ال�صيا�ص��ي �ص��د كل من يقف موقفًا معار�ص��ًا لال�صتفتاء. 
واأ�ص��افت الدرا�ص��ة، والت��ي اأعده��ا اأربعة باحث��ني اأكراد، 
ه��م، اآرا�س فتاح، ومريوان قانع، واآ�ص��و�س هردي، وخالد 
�ص��ليمان، اإن �صعارات الأحزاب القومية مل تعد قادرة على 
تخدير تلك الأ�ص��ئلة بخطاباتها الرومان�صية، ول ي�صتطيع 
تعبر "املوت من اأجل ال�ص��تقالل"، حتريك وح�صد النا�س 

كلما اقت�صت "املظلومية ال�صيا�صية".
العربي��ة  باللغت��ني  املن�ص��ورة  الدرا�ص��ة  واأو�ص��حت 
والإجنليزي��ة، اإن لغ��ة ال�صيا�ص��ة ال�ص��عبوية الت��ى تتحدث 
ع��ن ا�ص��تحالة العي���س امل�ص��رك ف��ى الع��راق، تاأت��ي فى 
الوق��ت ال��ذى يب��دو فيه العي�س امل�ص��رك، حتى ف��ى اأدنى 
م�ص��توياته ال�صيا�ص��ية، غ��ر موجود فى اإقليم كرد�ص��تان، 
وذلك ب�صبب ال�صتفراد و�ص��وء ال�صتخدام املخيف لل�صلطة 
وال��روة. واأ�ص��ارت الدرا�ص��ة، اإىل اأن هناك اأ�ص��بابا كثرة 
تدفع اإىل التوقف بعناية اأمام دعوة م�ص��عود بارزانى اىل 
ال�ص��تفتاء، منوه��ة باأن بارزاين نف�ص��ه هو ال�ص��بب الأول، 
ذل��ك اأنه عل��ى الرغم من انتهاء وليته الرئا�ص��ية ر�ص��ميًا 

من��ذ 30 يونيو 2015 مل يرك من�ص��به، هذا، وقد 
�صكل جتديد ولية اأخرى له عام 2013 

بن��اًء على اتف��اق بني حزبه 
الوطني  والحتاد 

الكرد�ص��تاين، العقبة الأوىل اأمام التح��ول الدميقراطي فى 
الإقلي��م، كما اأنه اتخذ قرار اإغالق اأبواب الربملان وتعطيل 
اأعمال��ه بتاريخ �ص��هر اأكتوب��ر 2015. وراأت الدرا�ص��ة، اإن 
اإج��راء ال�ص��تفتاء فى موعده املق��رر وتاأجيل النتخابات 
الت�ريعية والرئا�صية املزمع اإجراوؤها بداية �صهر نوفمرب، 
هو لعبة اأخرى لإطالة وتكري�س �صلطة بارزانى ال�صخ�صية 
والعائلي��ة. ولفت��ت الدرا�ص��ة يف ه��ذا ال�ص��دد النتباه اإىل 
املوق��ف الذى اأعلنت��ه بعثة الحتاد الأوروب��ي فى العراق 
بتاري��خ 24 يولي��و املا�ص��ي، حي��ث دع��ت اإىل "التفعي��ل 
الكام��ل للموؤ�ص�ص��ات املنتخب��ة ف��ى اإقلي��م كرد�ص��تان، ل 
�ص��يما اإعادة تفعيل الربملان واإج��راء النتخابات، ك�رط 
اأ�صا�صى م�صبق لال�صتقرار والتنمية ال�صيا�صية والجتماعية 
والقت�ص��ادية، وذل��ك وفق��ًا لروؤية برنامج الإ�ص��الح فى 
العراق". وقالت الدرا�ص��ة، اإن الأزمة القت�ص��ادية اخلانقة 
الت��ى تواج��ه الإقلي��م حي��ث ت�ص��ل الدي��ون املرتبة على 
حكومت��ه املحلي��ة اإىل 30 ملي��ار دولر ب�ص��بب �صيا�ص��ة 
احلكوم��ة النفطية اخلاطئة وغر ال�ص��فافة، هي عامل اآخر 
من عوامل عدم الثقة بجدوى ال�ص��تفتاء والوعود القومية 

اله�ص��ة". ووفقا للدرا�ص��ة فاإنه ميكن القول اإن الطريق 
الذى يقود بارزانى اإقليم كرد�ص��تان نحوه 

والأزم��ات  بالدي��ون  واملفع��م 
ية  د قت�ص��ا ل ا

امل�ص��تفحلة وال�راعات ال�صيا�ص��ية الداخلي��ة، لن يختلف 
عن م�ص��ر دولة جنوب �ص��ودان اإذ تع�ص��ف بها املجاعة 
واحلرب الأهلية. وت�ص��اءلت الدرا�ص��ة: هل ميكن لإقليم قد 
ترهل اقت�ص��اديًا مبكراً، املقاومة اأمام تهديدات اأ�ص��دقاء 
مفر�ص��ني اأو "جران اأ�رار" يتحكم��ون ببنيته التحية؟، 
اإن��ه �ص��وؤال جتيب عن��ه عقالني��ة اقت�ص��ادية وبراجماتية 
�صيا�ص��ية ولي�صت حما�ص��ات بهلوانية ورومان�صية وطنية، 
م��ن �ص��اأنها ت��رك كل م��ا بن��ي منذ ع��ام 1٩٩1 عر�ص��ة 
لالأخط��ار. واأج��رى اإقليم كرد�ص��تان الع��راق اقراعا على 
النف�ص��ال ع��ن الدولي��ة العراقية ي��وم الثنني املا�ص��ي 
كانت نتائجه فى �ص��الح النف�ص��ال عن بغداد، وبلغ عدد 
امل�صوتني ب�"نعم" بح�صب القائمني على ال�صتفتاء ٩2%، 
ونح��و 7% �ص��وتوا ب���"ل"، بن�ص��بة م�ص��اركة 72%، وبلغ 

عدد الناخبني امل�ص��اركني فى ال�صتفتاء 4.5 
مليون ناخب من الإقليم وخارجه. 
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قالت وزارة النفط، اإن �ص��ادرات البالد 
ل�ص��هر اأيلول املا�ص��ي بلغ��ت 3.240 
ارتفاع��ا م��ن  ملي��ون برمي��ل يومي��ا 
اآب.  3.216 ملي��ون برميل يوميا يف 
وقال املتحدث با�ص��م الوزارة عا�ص��م 
جهاد يف بيان اإن "الح�صائية الولية 
ال�ص��ادرة ع��ن �رك��ة ت�ص��ويق النف��ط 
العراقية "�ص��ومو"، ت�ص��ر اىل اأن كمية 
ال�ص��ادرات من النفط اخلام بلغت اكر 
من )97( مليون و)204( الف و)267 
( برمي��ل، بايرادات بلغت اكر من )4( 

مليارات و)882 ( مليون دولر".

الأ����ص���واق  يف  امل�����ص��ت��ث��م��رون  ي�صتهل 
العاملية الربع الأخر من العام اجلاري، 
�صيا�صية  ت��ط��ورات  ترقب  مع  الث��ن��ني، 
العامل. حول  بقاع  عدة  يف  واقت�صادية 
تقريرها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وتعلن 
اأداء  توقعات  مع  بالوظائف  اخلا�س 
بعد  �صبتمرب  �صهر  يف  امل�صتوى  دون 
الوظائف  م�صتوى  على  الأعا�صر  تاأثر 
الأمركية.كما ي�صارك م�صوؤولو ال�صيا�صة 
املتحدة  والوليات  اأوروب��ا  يف  النقدية 
خطابات  مع  الأ�صواق  على  التاأثر  يف 
وم��اري��و  ي��ل��ني،  ج��ان��ي��ت  م��ن  مرتقبة 
تقرير  املتحدة  الوليات  دراجي.تعلن 
�صهر  ع��ن  البطالة  وم��ع��دل  ال��وظ��ائ��ف 
التوقعات  وتاأتي  اجلمعة،  يوم  �صبتمرب 
عن هذا ال�صهر �صلبية متاأثرة بالأعا�صر 
املتحدة  ال��ولي��ات  لها  تعر�صت  التي 

والتي �صكلت �صغطًا على �صوق العمل.

قال وزير ال�صناعة والتجارة الأردين، 
اأن  اإىل  ت�صر  العاملية  التقديرات  اإن 
العراق  يف  الإعمار  م�روعات  حجم 
تريليوين  نحو  اىل  �صي�صل  و�صوريا 
ويف  �صنوات.   10 م��دى  على  دولر 
ال�صبت،  الأردن��ي��ة،  للتجارة  بيان 
هذه  اأن  اإىل  الق�صاة،  يعرب  اأ���ص��ار 
تكامل  حتقيق  تتطلب  امل�روعات 
بالن�صيب  فيها  للم�صاركة  عربي 
بالعراق  ت��ب��داأ  خ��ط��وة  يف  الأك����رب، 

و�صوريا، وم�صتقبال اليمن وليبيا.

تقارير دولية: استحالة انفصال كردستان.. اإلقليم ترهل اقتصاديًا مبكرًا

توصية بضم العراق إلى غرف مجلس التعاون الخليجي والمنتجات الصناعية الوطنية إلى األردن

 اأو�شى امل�شاركون 
مبنتدى التوا�شل 

االقت�شادي اخلليجي 
االأحد،  – االأردين، 

ب�شم العراق واالأردن 
اىل احتاد غرف دول 

جمل�س التعاون 
اخلليجي، باالإ�شافة 

اىل ربط ال�شكك 
احلديدية بني اخلليج 

واالأردن والعراق 
واليمن.

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
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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


