
العراقي  الكردي  الغذائية  املواد  تاجر  بارزان  نوري  كان 
بداأت  عندما  الن�شاط  قلة  ب�شبب  خمزنه  اإغللاق  يف  يفكر 
معقلهم  "داع�ش" من  تنظيم  مقاتلي  لدحر  ع�شكرية  حملة 

يف املو�شل فهداأت خماوفه.
منذ  املو�شل  اأجزاًء من  العراقية  القوات  ا�شتعادة  مع  لكن 
اأكتوبر ت�رسين الأول �رسعان ما حترك التجار يف البلدات 
الكردية لإمداد املتاجر التي بداأت تفتح اأبوابها من جديد 

يف املناطق التي خرج منها مقاتلو "داع�ش".
يقول بارزان وهو جال�ش يف خمزنه مبدينة كلك التي تقع 
باملئة   50 قفزت  املبيعات  اإن  مبا�رسة  املو�شل  �رسقي 
ا�شتعدادا  ب�شائع  التجار  ي�شرتي  حيث  العملية  بدء  منذ 

ل�شتئناف الن�شاط يف املو�شل.
وال�شابون  الطهي  وزيللت  الأرز  بللارزان  ب�شائع  وت�شمل 
عليها  ي�شتد  �شلع  وهي  الللذرة(  )رقائق  فليك�ش  والكورن 
الطلب يف مناطق املو�شل التي بداأت احلياة تدب فيها من 
جديد بعد عامني ون�شف العام من وقوعها يف اأيدي تنظيم 

"داع�ش".
اأفكر  "كنت  يدير املخزن مع ولديه  الذي  بارزان  وي�شيف 
اأكرث  الآن  ولكني  الن�شاط  تدهور  مع  املحل  اإغللاق  يف 
تفاوؤل. مل نعد اإىل ما كنا عليه من قبل لكن الأمل يحدونا."

والتطورات الأخرية مبعث ارتياح. فالبطالة كانت اآخذة يف 
الرتفاع يف اإقليم كرد�شتان العراق �شبه امل�شتقل يف �شمال 
النفط وتوقف  اأ�شعار  تهاوي  العراق على مدى عامني مع 
حكومة  بداأت  اأن  بعد  كرد�شتان  متويل  عن  بغداد  حكومة 

الإقليم يف مد خط اأنابيب لنقل النفط اخلام اإىل تركيا.
واملتاجر  املهجورة  البناء  مواقع  م�شهد  واأ�شبح 

با  يجل�شون  الذين  والتجار  املغلقة 
من  مكاتبهم  يف  عللمللل 

املللل�لللشلللاهلللد 

املعتادة يف كلك وبقية كرد�شتان وعا�شمة الإقليم اإربيل.
الإمدادات  على  حت�شل  عربية  مدينة  وهي  املو�شل  كانت 
الب�شائع  يجلبون  الذين  �شوريا  يف  التجار  من  اأ�شا�شا 

الرتكية والإيرانية وال�شورية. 
دَعَم امل�شلحون هذا الطريق من خال ربط املو�شل بالرقة 
يف �شوريا يف حني قطعوا معظم الطرق املمتدة اإىل املناطق 

الكردية والأرا�شي التي ت�شيطر عليها احلكومة.
وقال فرحان معجل مالك اأحد متاجر البقالة التي عاودت 
القوات  اخرتقت  منذ  ال�رسقية  ال�شواحي  يف  اأبوابها  فتح 
العراقية دفاعات تنظيم داع�ش ، "ب�شاعتي الآن تاأتي من 

كلك."
بهم  اأو�شى  واإمنللا  التجار  اأعللرف  اأكن  "مل  قائا  واأ�شاف 
اأ�شدقاء اأكراد. قبل ذلك كان كل ما اأبيعه ياأتي من �شوريا."
يحكي معجل اأن الأكراد يعر�شون اأ�شعارا جيدة وي�شمحون 
دينارا   250 مقابل  الغازية  امل�رسوبات  علبة  ببيع  له 
عراقيا )0.22 دولر( اأي ن�شف �شعرها البالغ 500 دينار 

يف ظل �شيطرة "داع�ش" عندما كانت الإمدادات حمدودة.
لكن الأ�شعار ارتفعت يف الأيام الأخرية مع فرار املدنيني 
ب�شبب  وذللللك  الللعللراقللي  اجلي�ش  ا�شتعادها  مناطق  مللن 
من  اإنها  يقال  التي  ال�شاروخية  والهجمات  التفجريات 

تنفيذ مقاتلي "داع�ش".
لقي القت�شاد الكردي دفعة اأي�شا من تدفق ع�رسات الآلف 

من اجلنود ورجال ال�رسطة الذين ي�شاركون يف حملة 
يقدمون  الذين  الإغاثة  وعمال  املو�شل 

األللف   80 لنحو  الللعللون  يللد 
من  فروا  مدين 

القتال الدائر.
يقول موؤيد ماماند وهو تاجر كردي اآخر يف كات "العمل 

بداأ ينتع�ش مع جميء التجار ل�رساء ب�شائع للمو�شل."
ومثل بارزان يبيع ماماند اأ�شا�شا ال�شلع الغذائية امل�شتوردة 
اأ�شغر.  بكميات  ولكن  اإيران  من  ال�شلع  وبع�ش  تركيا  من 

وتقت�رس املنتجات املحلية على اجلنب واحلليب.
ومدن  كللات  من  ال�شاحنات  ع�رسات  تتدفق  �شباح  كل 
اإىل اخلبز  املاء  الإمللدادات من  ب�شتى  اأخرى حمملة  كردية 
والأرز وال�شابون اإىل مع�شكرين ياأويان اأكرث من 40 األف 

نازح اأو اإىل قواعد اجلي�ش العراقي.
اجتياز  بعد  بالب�شائع  اآخرون متاجر املو�شل  وميد جتار 
ببع�ش  اأو  اجلنود  باإقناع  اإما  الع�شكرية  التفتي�ش  نقاط 

الر�شى.
يقول اأحمد حممد وهو م�شوؤول يف خبات املا�شقة ملدينة 

كلك "القت�شاد تدهور ب�شدة ولكنه الآن مزدهر جدا."
ومن بني قوة قوامها 100 األف جندي اأر�شلها اجلي�ش اإىل 

ال�شمال يتدفق اجلنود على �شوق خبات الرائج.
يتفقد  بغداد وقف  يقول حممود حكيم وهو جندي من 

ل�رساء  هنا  ناأتي  "كلنا  �شتوية  معاطف 
بكثري  اأبرد  اجلو هنا  ماب�ش. 

من بغداد."
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ارتفعللت اأ�شعللار النفللط يللوم اجلمعة 
للربميللل  دولرا   51 فللوق  لت�شتقللر 
مللع اجتللاه خللام القيا�للش العاملللي 
مزيللج برنللت لتحقيللق اأكللرب ارتفاع 
اأ�شبوعي منذ 2009 عقب قرار اأوبك 
خف�للش اإنتاج اخلللام للحد من تخمة 

املعرو�ش العاملي.
وبعللد اإعان التفللاق يللوم الأربعاء 
�شرتكللز ال�شللوق علللى تنفيللذ وتاأثري 
اأول اتفللاق لأوبللك منللذ 2008 على 
خف�ش الإنتاج والللذي �شت�شارك فيه 
رو�شيللا ورمبا منتجللون اآخرون غري 
اأ�شعار  اأع�شاء باملنظمللة. وتعر�شت 
النفط ل�شغللوط بفعل بيانللات تظهر 
اأن اإنتللاج النفللط يف رو�شيللا ارتفللع 
يف نوفمللرب ت�رسين الثللاين اإىل اأعلى 
م�شتللوى للله بعللد احلقبللة ال�شوفيتية 
واأنبللاء عللن اأن مو�شكللو �شت�شتخللدم 
امل�شتللوى القيا�شللي لإنتللاج اخلللام 
الذي بلغته ال�شهللر املا�شي كاأ�شا�ش 

خلف�ش اإنتاجها.

قالللت �رسكة بيكللر هيللوز للخدمات 
عللدد  اإن  اجلمعللة  اليللوم  النفطيللة 
حفارات النفط يف الوليات املتحدة 
ارتفللع يف الأ�شبوع املنتهي موا�شلة 
�شعودها لل�شهر ال�شابع على التوايل.
تقريللر  يف  هيللوز  بيكللر  واأ�شافللت 
من�شور علللى موقعهللا الإلكرتوين اإن 
عدد حفارات النفط العاملة قد ارتفع 

بواقع 3 حفارات اإىل 477 حفارا.

اأعلنللت وزارة الداخليللة ال�شبت القاء 
القب�للش علللى ع�شابللة متخ�ش�شللة 
لهللا يف  والرتويللج  العملللة  بتزويللر 
العا�شمللة بغداد. وذكللر بيان �شادر 
عن الوزارة، انه “بعد ورود معلومات 
اجلرميللة  مكافحللة  مديريللة  اىل 
املنظمة املقللر العام مللن م�شادرنا 
بوجللود ع�شابة تقللوم برتويج وبيع 
العلمة املزيفة مت ت�شكيل فريق عمل، 
وبعللد ا�شتح�شال موافقة القا�شي مت 
ن�شللب كمللني حمكللم والقب�للش على 

الع�شابة املذكورة”.

تجار كردستان يتأهبون لالستحواذ على تجارة الموصل من أيدي السوريين

األردن يؤكد دعمه لتطوير الطاقة الكهربائية

7 مليارات دوالر مكاسب العراق سنويا من جراء تخفيض إنتاجه النفطي
داخل  تخفي�ش  اأكللرب  ال�شعودية  وحتملت 
اإنتاجها  تقلي�ش  على  وافقت  اإذ  "اأوبك"، 
العراق  ثم  يومًيا،  برميل  األف   486 مبقدار 
ودولللة  يومًيا،  برميل  اآلف   210 مبقدار 
الإمارات 139 األف برميل يوميا، والكويت 
جانب  اإىل  يللومللًيللا،  بللرملليللل  األلللف   131

تخفي�شات حمدودة من اأع�شاء اآخرين.
عند  بالإنتاج  لإيلللران  املنظمة  و�شمحت 
�شقف 3.8 مليون برميل يومًيا تقريًبا، وهو 
ما يعنى اأن باإمكان طهران زيادة اإنتاجها 
معدل  فللوق  يومًيا  برميل  األللف  مئة  نحو 
مليون   3.7 نحو  البالغ  املا�شي،  اأكتوبر 

برميل يومًيا.
واأعلللفلللت اأوبلللللك للليللبلليللا ونلليللجللرييللا من 
اإندوني�شيا  طلبت  حني  فى  التخفي�شات، 
تعليق ع�شويتها فى املنظمة حتى تتجنب 

التخفي�ش.
على �شعيد اخر اأبدت وزارة الطاقة والرثوة 
املعدنية الأردنية، دعمها حلملة "�شم�شك يا 
ال�شم�ش  �شوء  ا�شتثمار  اىل  الرامية  عراق" 

يف بناء حمطات كهربائية يف العراق.
بيان  يف  العراقية  الكهرباء  وزارة  وقالت 
والللرثوة  الطاقة  لللوزارة  العام  "الأمني  اإن 
املللعللدنلليللة الردنللليلللة املللهللنللد�للشللة املللاين 
وزارة  لعمل  وزارتللهللا  دعللم  اأكللدت  الللعللزام 
تنفيذ  يف  واإ�شنادها  العراقية،  الكهرباء 
ت�شيري  يف  وامللل�للشللاعللدة  ا�شرتاتيجياتها 
الللوزارة وخا�شة يف جمال  م�شاريع  عجلة 

الطاقات املتجددة )الكهرو�شوئية(".
لقاء  خال  جاء  "ذلك  اأن  البيان  واأ�شاف 
والت�شال  الإعلللام  مكتب  مبدير  الللعللزام 
وزارة  با�شم  الر�شمي  واملتحدث  احلكومي 
�رسي  م�شعب  الدكتور  العراقية  الكهرباء 
املدر�ش، يف مقر وزارة الطاقة الردنية يف 
عا�شمة اململكة الردنية الها�شمية عمان"، 
ا�شتعر�ش  "املدر�ش  اأن  اىل  النظر  لفتا 

الكهرباء  منظومة  واقلللع  اللللللقللاء  خلللال 
عملها  وا�شرتاتيجيات  العراقية  الوطنية 
وخططها احلالية وامل�شتقبلية لتطوير هذه 
)النللتللاج،  الثاثة  بقطاعاتها  املنظومة 
توجهاتها  جانب  اىل  الللتللوزيللع(،  النقل، 
النتاج  قطاعي  يف  بال�شتثمار  اخلا�شة 
عن  ف�شا  الكهربائية،  الطاقة  وتللوزيللع 
خال  مللن  املللتللجللددة،  الطاقات  م�شاريع 
ال�شم�ش  الكهربائية من �شوء  الطاقة  توليد 

وزارة  عر�شت  والللتللي  )الكهرو�شوئية(، 
هذا  يف  لا�شتثمار  موقعا   12 الكهرباء 

اجلانب".
تنفيذ  باركت  "العزام  اأن  البيان  وتابع 
التي وافقت وزارة  حملة )�شم�شك يا عراق( 
فيها،  ال�للشللرتاك  على  العراقية  الكهرباء 
جميع  لتقدمي  وزارتللهللا  ا�شتعداد  مبدية 
من  �شيتم  التي  احلملة  لتنفيذ  اخللللربات 
بناء  يف  ال�شم�ش  �شوء  ا�شتثمار  خالها 

حمطات توليدية )كهرو�شوئية(، بال�شافة 
تر�شيد  يف  ت�شهم  بللدائللل  ا�للشللتللحللداث  اىل 

ا�شتهاك الطاقة الكهربائية يف العراق".
 19( يف  حللددت،  الكهرباء  وزارة  وكانت 
ت�رسين الأول 2016(، 12 موقعا ا�شتثماريا 
الطاقة  لإنتاج  �شم�شية  منظومات  لبناء 
الكهربائية، م�شرية اإىل اأن هذه املنظومات 
الكهربائية  الطاقة  منظومة  اإىل  �شت�شيف 

نحو 1500 ميغاواط حتى عام 2020.

اأعلنت املنظمة امل�صدرة 
للنفط "اأوبك"، اأن العراق 

�صيخف�ض من اإنتاجه 
يومًيا  برميل  اآالف   210

ملدة �صتة اأ�صهر، بينما 
اأكد خبري اقت�صادي اأن 
العراق �صيك�صب ربحا 

مقداره 7.1 مليار دوالر 
فى ال�صنة، اإذا مل تنخف�ض 

االأ�صعار اىل اأقل من 50 
دوالرا.

بغداد – خاص

بغداد - خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300
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