
الثالثاء،  انطوان،  اكد اخلبري االقت�سادي، با�سم جميل 
اأن فر�ض احل�سار االقت�سادي على اإقليم كرد�ستان من 
املواطنني  على  كبري  ب�سكل  �سيوؤثر  وايران  تركيا  قبل 
اإقليم  ا�ستفتاء  "اأزمة  اإن  انطوان  االقليم.وقال  داخل 
الغذائية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  �ستوؤدي  كرد�ستان 
يف ال�سوق ال�سمالية بعد غلق املنافذ احلدودية من قبل 
بغداد وتهديد تركيا واإيران بذلك اأي�سا ما �سيوؤثر �سلبا 

على املواطن داخل االقليم".
خالل  من  اقت�ساديا  �سيحا�صرَ  "االقليم  اأن  واأ�ساف 
تعمل  التي  اال�ستثمارية  ال�صكات  عمل  اي��ق��اف 
املتنازع  واملناطق  ارا�سيه  يف 
مو�سحا  عليها"، 

تتوقف  قد  االقليم  يف  العاملة  الرتكية  "ال�صكات  اأن 
اقت�ساديًا  انكما�سًا  �ست�سبب  "االزمة  باأن  اأي�سا".ونوه 
بتخزين  يفكر  املواطن  يجعل  ما  واملركز  االقليم  يف 

الكتلة النقدية حت�سبا الأي طارئ قد يحدث".
عقب  تركيا  �ستتخذها  ال��ت��ي  العقوبات  حيث  م��ن 
الرتكي  اجلانب  يتخذ  اأن  املتوقع  فمن  االنف�سال، 
تدريجي،  ب�سكل  وتت�ساعد  ح��ذر  ب�سكل  خ��ط��وات��ه 
و�ستبداأ  بغداد.  اإيران وحكومة  مع  والتعاون  بالتن�سيق 
فر�ض  ثم  ومن  اأربيل  يف  الرتكية  القن�سلية  باإغالق 
لذلك  اأ���س��ار  كما  االإق��ل��ي��م،  على  اقت�سادية  عقوبات 

اأردوغان يف كلمته يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
ومن بني تلك العقوبات، تقييد احلركة يف معرب خابور 
التجاري  املعرب  يعّد  وال���ذي  االإقليم  م��ع  احل���دودي 
الرئي�سي وكذلك تقييد احلركة يف كل من معرب ديريجيك 
واأكادمييون  حمللون  اأ�سار  وقد  واأوزمولو.  وغوليازي 
يف هذا ال�سدد اىل اأن اإغالق احلدود بني 
�سيكون  واالإقليم  تركيا 

مبثابة انهيار القدرة املالية واالقت�سادية لكرد�ستان، 
فاملنتج املحلي ال ي�سد اأكرث من %60 من احتياجات 

كرد�ستان، كما اأن اأي منفذ للت�سدير مل يعد متاًحا.
اإلغاء ت�سهيالت اال�ستثمار التي منحتها  ومن ثم �سيتم 
تركيا لالإقليم وكذلك خطوط االإئتمان، علًما اأن تركيا 
اال�ستثمارات  حجم  حيث  من  االأوىل  املرتبة  يف  تاأتي 
يف  تعمل  تركية  �صكة   200 نحو  فهناك  االإقليم،  يف 
كرد�ستان يف قطاعات النفط والغاز واالإ�سكان والبنى 
واالت�ساالت،  والكهرباء  والنقل  وال�سياحة  التحتية 
االإقليم،  مواطني  م��ن  األ���ف   200 م��ن  اأك���رث  ت�سّغل 
بح�سب  لالإقليم  اقت�سادية  �سدمة  �سي�سكل  وان�سحابها 

ما اأفاد به حمللون.
يف  الرتكية  اال�ستثمارات  حجم  يعد  اخ��ر  جانب  من 
ما  وي���رتاوح  العامل  دول  بني  االأع��ل��ى  هو  كرد�ستان 
املجاالت  خمتلف  ويف  دوالر  مليار   40 اإىل   37 بني 
ف�سال  تقارير،  ذلك  اىل  اأ�سارت  ما  بح�سب  والقطاعات 
بنوك تركية كبرية   4 البنكي، حيث توجد  القطاع  عن 

يف االإقليم وتن�سط اأكرث من غريها.
كما �ستلجاأ اأنقرة اإىل تقييد عبور النفط ال�سادر 
ال��ع��راق  كر�ستان  اإق��ل��ي��م  م��ن 
ميناء  نحو 

جيهان الرتكي وجتميد االتفاقية اخلا�سة باإن�ساء خط 
نقل للغاز املنتج يف االإقليم اإىل والية �صناق الرتكية. 
نفط  برميل  مليون  ربع  نحو  ت�سدير  يتم  اأنه  ذكر  مع 
حلكومة  احلايل  االأ�سا�سي  املقوم  تعّد  التي  تركيا  عرب 
كرد�ستان يف تدبر دفع رواتب موظفي االإقليم واالإنفاق 

على اجلانب االأمني والع�سكري.
مواطن  قبل  من  اال�ستفتاء  يف  �سوت  باأول  االإدالء  مت 
مقيم يف ال�سني"، مو�سًحا اأن ال�سني هي الدولة االأوىل 
التي بداأت فيها عملية الت�سويت على اال�ستفتاء مبوجب 

الفارق الزمني بني دول العامل.
وعلى �سعيد الطريان، قد تلجاأ تركيا اإىل ح�سار جوي 
بالتعاون مع اإيران، واإغالق االأجواء االإيرانية والرتكية 
العلم  مع  كرد�ستان،  اإىل  املتجهة  الطائرات  وجه  يف 
اأ�سا�سي على  اإقليم كرد�ستان تعتمد ب�سكل  اأن مطارات 
كمنفذ  الرتكية  واملطارات  الرتكية  الطريان  �صكات 

على العامل.
اإيذاء  اإىل  �سك  اأدنى  بال  �سيوؤدي  ذكره،  �سبق  ما  جميع 
كبرية  م�ساعب  ويواجه  العراق  كرد�ستان  اقت�ساد 
حيث  م��ن  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  ولكن  اأم���وره،  تدبر  يف 
الرتكية،  االإج��راءات  من  الكرد�ستاين  االقت�ساد  يتاأذى 
ب�سبب  ا؛  اأي�سً باملح�سلة  �ستتاأذى  واقت�سادها  تركيا 
وال��واردات  ال�سادرات  وحجم  اال�ستثمارات  انقطاع 
من  التجاري  والتبادل  واالتفاقيات 

االإقليم واإليه.

خبراء: االقتصــاد الوطني تعرقله اإلجراءات 

وضرورة ملحة لتشريع قوانين جديدة
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اقتصاديات العراق من جراء العقوبات المفروضة عليه 

اقتصاديون: كردستان ستواجه صعوبات تسبب انكماشًا اقتصاديًا
بغداد- خاص

السياحة الدينية رافد مالي جديد 

لخزينة الدولة العراقية

50 مليار دوالر قيمة التجارة 

بين اإلمارات والصين

ضبط عجلة محملة بـ 400 إسطوانة غاز مهربة 
معدة للبيع في السوق السوداء في أطراف الحلة

الرافدين يعتزم اتخاذ إجراءات بحق 
المتلكئين بتسديد أقساط القروض والسلف

مصر تعتزم تجديد عقد شراء النفط 
الخام من العراق 

البرلمان يقرر إعادة الحقول النفطية 
الشمالية إلى إشراف وزارة النفط

 هدد م�صف الرافدين، الثالثاء، باتخاذ اجراءات بحق املتلكئني بت�سديد 
اأق�س��اط القرو���ض وال�سلف.وذك��ر املكتب االعالمي للم���صف يف بيان ، 
اإن "االإدارة العام��ة للم���صف حتث الزبائن املقرت�س��ني وامل�ستلفني من 
ا�سح��اب امل�ساريع ال�سغرية واملقرت�سني ل���صاء ال�سيارات وغريها على 
ت�سديد ما بذمتهم من اق�ساط وذلك ل�سمان ا�ستمرارية تو�سعة الفائدة بني 

اأكرث عدد ممكن من املواطنني، وعدم تعر�سهم اىل التبعات القانونية".
واو�سح املكت��ب، اأن "امل�صف �سي�سطر اىل اتخ��اذ االجراءات القانونية 
بح��ق املتلكئني ع��ن ت�سديد م��ا بذمتهم و�سي�س��ع بالتن�سيق م��ع مديرية 
املرور العامة ا�سارات حجز على املركبات املتخلف ا�سحابها عن ت�سديد 

اق�ساطهم"

اأعل��ن الرئي�ض التنفيذي للهيئة امل�صية العام��ة للبرتول عابد عز الرجال، 
اأن م�ص �ستجدد عقد �صاء النفط اخلام من العراق بالكميات نف�سها.

ونقلت "رويرتز" عن عابد عز يف موؤمتر �سحايف على هام�ض موؤمتر نفطي 
يف القاه��رة اأن "بالده �ستجدد عقد �صاء النفط اخلام من العراق بالكميات 
نف�سه��ا ". وكان��ت م�ص تو�سلت اإىل اتفاق مع الع��راق يف ني�سان املا�سي 
تبي��ع مبوجب��ه بغ��داد 12 ملي��ون برمي��ل من النف��ط اإىل م�ص مل��دة عام، 

وو�سلت اأول �سحنة اإىل م�ص يف ايار املا�سي.

 اف��اد م�سدر نيابي باأن جمل�ض النواب �سوت على تو�سيات اعادة احلقول 
النفطية ال�سمالية اىل ا�صاف و�سيطرة وزارة النفط االحتادية. وذكر امل�سدر 
ان " املجل���ض �سوت اليوم )الثالثاء( على تو�سيات اعادة احلقول النفطية 
ال�سمالي��ة يف كركوك واملناطق املتنازع عليها اىل ا�صاف و�سيطرة وزارة 

النفط االحتادية ومنع �سيطرة اي قوة امنية تابعة لالحزاب يف االقليم".

 اعلن��ت وزارة الداخلي��ة ، الثالثاء، �سبط عجلة حمملة ب� 400 اإ�سطوانة 
غ��از اأُعدت للبيع يف ال�سوق ال�س��وداء يف اطراف مدينة احللة مهربة من 
حمافظة بغداد . وذكر الناطق با�سم الوزارة العميد �سعد معن يف بيان اأن 
" مديرية ا�ستخبارات �صطة الطاقة العاملة �سمن وكالة اال�ستخبارات 
متكن��ت م��ن �سبط عجلة حمملة ب��� 400 اإ�سطوانة غ��از اعدت للبيع يف 
ال�سوق ال�سوداء يف اطراف مدينة احللة مهربة من حمافظة بغداد واألقت 
القب�ض على �سائقها ". وا�ساف ، ان "مديرية ا�ستخبارات �صطة الطاقة 
متكن��ت اي�سا من �سبط عجلة حتم��ل 2000 لرت من امل�ستقات النفطية 
يف حمافظ��ة كرب��الء املقد�س��ة غ��ري جم��ازة وم��ن دون اي موافقات". 
وتاب��ع مع��ن ، ان" العمليت��ني ُنفذت��ا بناًء عل��ى معلوم��ات ا�ستخبارية 

وبا�سناد �صطة النفط حيث القي القب�ض على ال�سائقني.

    
عل��ى تطوي��ر  االأو�س��اط املعني��ة كث��رياً  تع��ّول 
العالقات االقت�سادية واملالية وامل�صفية بني 
الع��راق وال�سعودي��ة النعكا�سه��ا االإيجابي على 
العالق��ات م��ع دول اخلليج العرب��ي عمومًا، كما 
تخ��دم االقت�س��اد العراق��ي وقطاعات��ه النا�سطة 
يف جم��ال اال�ستثم��ار وامل��ال، ف�ساًل ع��ن االأثر 
االإيجاب��ي ال��ذي ميكن اأن حتدثه ه��ذه العالقات 
االأف�س��ل  العراقي��ة نح��و  اأداء امل�س��ارف  عل��ى 
م�ستفيدة م��ن اخلربة التي تتمتع بها املوؤ�س�سات 
املالية وامل�صفي��ة اخلليجية. ويق��ول معنيون 
امل�صفي��ة  للموؤ�س�س��ات  املتعاظ��م  ال��دور  اإن 
العراقي��ة خ��الل املدة احلالية، يتطل��ب االنفتاح 
�س��وب االأ�سق��اء الع��رب وخ�سو�سًا ال��دول التي 

�سه��دت منواً كبرياً يف ن�ساطها امل�صيف وتو�سع 
قاع��دة بنيته��ا التنظيمية على نح��و يتناغم مع 
تط��ور القطاع عاملي��ًا، م�سريي��ن اإىل اأن االأ�سقاء 
يف اململك��ة اأو يف دول اخللي��ج االأخ��رى، اأعربوا 
يف اللق��اءات الت��ي ج��رت معهم ع��ن الرغبة يف 
امل�ساهم��ة يف تفعيل العالق��ات الثنائية بهدف 
تق��دمي اأف�س��ل املنتج��ات امل�صفي��ة، واعتماد 
التقني��ات الت��ي تعتمده��ا امل�س��ارف االإقليمية 
والدولي��ة. واأ�سارت االأو�س��اط امل�صفية، اإىل اأن 
اأي جناح يتحقق يف هذا املجال يخدم الربنامج 
احلكوم��ي ال��ذي يت�سمن اإع��ادة هيكل��ة القطاع 
امل���صيف العراقي الع��ام واخلا�ض الأهميته يف 

تنفيذ برامج التنمية.
متوق��ع  ن�س��اط  ع��ن  حتدث��وا  خ��رباء  وكان 
للقط��اع امل���صيف العراق��ي يف جم��ال تن�سيط 

احلرك��ة االقت�سادي��ة يف البل��د خ��الل املرحل��ة 
املقبل��ة، تفر�س��ه التحديات املتعلق��ة باملعركة 
الت��ي يخو�سه��ا الع��راق حالي��ًا �س��د االإره��اب 
وامل��دن  املناط��ق  بن��اء  اإع��ادة  وم�ستلزم��ات 
املحررة الت��ي حتتاج اإىل اأموال يج��ب تاأمينها. 
يف  العراقي��ة  امل�س��ارف  اأهمي��ة  هن��ا  وت��ربز 
ا�ستثم��ار املحيط االإقليمي لتقدمي الدعم للن�ساط 
االقت�س��ادي يف الع��راق، اإذ اإن هن��اك الكثري من 
الفر���ض اال�ستثماري��ة يف القطاع��ات املختلفة 
�ستك��ون م��ن ن�سي��ب القط��اع اخلا���ض وذراعه 
املالي��ة. ويجد اخلرباء اأن الروؤية يف طريقة دعم 
القط��اع امل�صيف اخلا�ض تتمث��ل يف املبا�صة 
باإ�س��دار الت�صيعات والقوان��ني التي ت�ساهم يف 
اإعط��اء دور ب��ارز للم�سارف يف تنفي��ذ الربامج 
�سم��ري  االقت�س��ادي  اخلب��ري  وق��ال  التنموي��ة. 

الن�س��ريي، اإن "اللق��اءات الت��ي مت��ت يف بغ��داد 
ب��ني االأ�سقاء ال�سعوديني وبني القطاع امل�صيف 
العراق��ي ب�سقي��ه احلكوم��ي واخلا���ض، �ساعدت 
عل��ى ر�س��م خريطة طري��ق لتنمي��ة العالقات يف 
وت�سجي��ع  اخلارجي��ة  امل�صفي��ة  التعام��الت 
ال���صكات اال�ستثماري��ة عل��ى تنفي��ذ م�ساري��ع 
لها يف الع��راق خ�سو�س��ًا اأن االقت�ساد العراقي 
مي��ر مبرحلة انتقالي��ة مهمة تتطل��ب بذل جهود 
ا�ستثنائي��ة الإع��ادة اإعم��ار املناط��ق املح��ررة، 
م��ا يتطلب اإقف��ال مرحل��ة االأزم��ات اىل مرحلة 
اال�ستق��رار االأمن��ي واالقت�س��ادي خ�سو�سًا بعد 
االنفت��اح الدويل واالإقليم��ي واخلليجي والعربي 
الوا�سع على العراق وب��دء بناء عالقات �سيا�سية 
واأمني��ة واقت�سادي��ة جدي��دة والت��ي تنامت يف 

بداية الن�سف الثاين من ال�سنة".
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