
احلا�س��مة  النقط��ة  ان  اىل  الوكال��ة  وا�س��ارت   
النهاء االقليم اقت�س��اديا، ه��ي ايقاف مبيعات 
النف��ط، يف ظ��ل اعتم��اده ب�س��كل  ا�سا�س��ي على 
ارب��اح مبيع��ات النف��ط العراق��ي، م�س��ّدراً نحو 
600.000 برمي��ل نف��ط يومي��ا، ع��ر االنابيب 
الرتكي��ة نح��و م�س��فى جيه��ان. اأي عن��د اغالق 
تركي��ا لالنب��وب، �س��يختنق االقت�س��اد الكردي.  
االقلي��م عل��ى  اعتم��اد  باال�س��افة اىل م�س��كلة 
ت�سديرات منتجات ال�س��ناعة املحلية الكردية، 
م��ن   %90-80 يومي��ا  ي�س��در  االقلي��م  كان 
�س��ناعته املحلي��ة. كم��ا يعتم��د عل��ى ا�س��ترياد 
كاإ�س��ترياد  ال�رضوري��ة،  املنتج��ات  خمتل��ف 
الطع��ام م��ن تركيا، وم���رض، وايران، وا�س��ترياد 
امل�س��تلزمات املنزلية من ال�سني، وال�سجائر من 
كوريا اجلنوبية. وباإغ��الق بغداد مطاري اربيل 
وال�س��ليمانية، ما هي اال عدة اي��ام حتى تنقطع 
ه��ذه املنتجات، موؤدي��ة بذلك اىل ازم��ة ارتفاع 
اال�س��عار. كم��ا ان ه��ذه التغ��ريات ال ت�س��ب يف 
م�سالح ال�سعب الكردي، يف حني انقطاع رواتب 
املوظفني منذ عدة ا�س��هر. يبدو ان بارزاين راهن 
على مدى �س��مود االقليم قبل افال�س��ه، بخو�سه 
مقامرة ا�ستفتاء االنف�سال رغما عن التحذيرات 
ال�س��اأن  خ��راء  ون��وه  والدولي��ة.   االقليمي��ة 
االقت�س��ادي بان��ه "م��ن غ��ري املحتم��ل حاجة 
تركي��ا لت�س��ديرات نف��ط اقلي��م كرد�س��تان عر 
ارا�سيها، يف حني متركزها جغرافيا بني ثماين 
دول، وان ق��رار قطعها ت�س��ديرات نف��ط االقليم 
ل��ن يت��م الرتاج��ع عن��ه".  م�س��يفني "ا�س��تعداد 
تركيا للت�س��حية ببع�ض م�ساحلها االقت�سادية 
م��ن اجل تنفي��ذ ال�س��غط ال�سيا�س��ي عل��ى اقليم 
ال�س��عب  "م��ن  الوكال��ة  واك��دت  كرد�س��تان".  
عل��ى اقلي��م كرد�س��تان التفك��ري بجدي��ة ودهاء 
يف الوق��ت احل��ايل، فاإن�س��غال املواطن��ني بدعم 
االح��زاب ال�سيا�س��ية مينعه��م م��ن الرتكيز على 
ا�س��تغالل اخلريات الزراعية لالقليم، ولن يحقق 
االقليم اال�س��تقالل، ان مل يع��اين االفال�ض اليوم، 
ف�س��يعانيه يف الغ��د". وانهت وكال��ة "اتالنتك" 
تقريره��ا بالت�س��اوؤل "م��ازال الع��راق يتخط��ى 

م�س��كلة ليخو���ض اخرى، من م�س��اكل �سيا�س��ية 
اىل اجتماعية وبالعك�ض، متى �س��تنتهي مرحلة 
حماول��ة بقائ��ه على قي��د احلياة، لتب��داأ مرحلة 
تط��وره وازدهاره؟ ه��ل توجد عوام��ل خارجية 
دولية، ت�س��عى ملنع و�سوله اىل اال�ستقرار".  ردا 
على اإجراء ا�س��تفتاء ب�ساأن االنف�سال عن بغداد، 
ق��د تتعر�ض قيادة كرد�س��تان الع��راق لي�ض اىل 
�س��غوط ع�س��كرية فقط، بل واقت�س��ادية اأي�س��ا. 
ونظ��را لتجاه��ل اأربي��ل تهدي��دات واحتجاجات 
اأنقرة وطهران، فقد يتم اإلغاء ال�سفقات الثنائية 
يف جم��ال الطاقة. كما اأن النقل �س��يكون اإحدى 
اأدوات ال�س��غط على الكرد. يقول يف هذا ال�سدد، 
كبري الباحثني العلميني يف مركز درا�س��ة بلدان 
ال�رضقني االأو�سط واالأدنى يف معهد اال�ست�رضاق، 
كريي��ل فريتياي��ف: "اإذا حتدثن��ا ع��ن تهدي��دات 
تركي��ا، ف��اإن لديها م�س��الح اقت�س��ادية كبرية 
يف كرد�س��تان الع��راق. وتركيا ه��ي اأكر �رضيك 
جت��اري لالإقليم حاليا. ولك��ن حتى لو اأن تركيا 
فر�ست عقوبات اقت�س��ادية على االإقليم، فاإنها 
�س��تكون ا�ستعرا�س��ية، الأن��ه لي�ض من م�س��لحة 
القط��اع اخلا���ض الرتك��ي فق��دان ه��ذه ال�س��وق 

الكبرية لت�رضيف املنتجات والب�سائع الرتكية. 
وتعمل يف كرد�س��تان معظم ال���رضكات الرتكية 
امل�س��هورة". واأعرب اخلبري عن اعتقاده "باأن ال 
م�س��لحة لقطاع ال�س��ناعات الرتكية يف فقدان 

هذه ال�سوق".
من جانبه، دعا رئي���ض احلكومة العراقية حيدر 
العب��ادي رئي���ض االإقلي��م م�س��عود ب��ارزاين اإىل 
اإلغاء نتائج اال�س��تفتاء؛ م�س��ريا اإىل اأن العالقات 
ب��ني املرك��ز واالإقليم ينظمه��ا الد�س��تور. وقال: 
"م��رة اأخ��رى اأك��رر: نح��ن ل��ن نناق���ض نتائج 
اال�س��تفتاء، وتبقى االأولوية يف العراق ل�س��مان 
اأم��ن مواطني��ه. ونح��ن ن�س��من اأم��ن الرتكمان 
وامل�س��يحيني وكذلك اأمن الك��رد. واإن اأي هجوم 
عل��ى اأي مواط��ن عراقي كردي، �س��نعدُّه هجوما 
عل��ى الع��راق". كم��ا طلب الع��راق م��ن �رضكات 
الط��ريان االأجنبية وق��ف رحالته��ا اإىل مطاري 

اأربيل وال�سليمانية يف كرد�ستان العراق.
اإىل ذل��ك، طلبت بغداد من اأربيل و�س��ع مطاري 
االإقلي��م الدوليني حت��ت �س��يطرتها الكاملة. وقد 
رد وزي��ر النق��ل يف االإقلي��م مول��ود م��راد عل��ى 
مطالب بغ��داد بالقول اإن اأربيل ترف�ض �س��يطرة 

بغ��داد عل��ى املطاري��ن، الأن هذا يوؤثر �س��لبا يف 
مواطن��ي االإقلي��م. وقد فو�ض الرمل��ان العراقي 
احلكومة العمل على ا�س��تعادة حق��ول النفط يف 
كركوك واملناط��ق املتاخمة لالإقلي��م املتنازع 
عليها وو�س��عها حتت �سيطرتها. كما فو�سها ب� 
"غل��ق املعابر احلدودية، التي ال ت�س��يطر عليها 
احلكوم��ة االحتادي��ة"؛ م�س��ريا اإىل اأن بغ��داد لن 

تتخلى عن اإمكان ا�ستخدام القوة.
اأم��ا اإي��ران، فاإنها اكتفت بو�س��ع بع���ض القيود 
ملراقب��ة املعاب��ر احلدودي��ة. االأم��ر، ال��ذي علق 
علي��ه فريتياي��ف بالقول اإن "العدي��د من القوى 
ال�سيا�س��ية يف كرد�س��تان الع��راق تعتم��د عل��ى 
اإي��ران، الت��ي لديها عالق��ات جيدة مع م�س��عود 
ب��ارزاين، ومع ذلك، فقد عار�س��ت طهران اإجراء 
اال�س��تفتاء. وه��ذا لي���ض فقط ب�س��بب ع��دد الكرد 
الكب��ري املقيمني يف اإيران، بل الأنها تخ�س��ى اأن 
ي�سبح االإقليم مركز جذب، كما ح�سل يف الدعم 
ال��ذي قدمه كرد اإيران لال�س��تفتاء. كما اأن اإيران 
تخ�سى من اأنه يف حال ا�ستقالل كرد�ستان، فاإن 
الع��راق �س��ينهار كدول��ة الأن التحالف ال�س��ني–

ال�سيعي غري قابل للبقاء".

    

  اكت�س��ت ا�س��واق العراق وخا�سة املناطق القريبة من املراقد 
لك��رة  اال�س��ود  بالل��ون  اجلنوبي��ة  واملحافظ��ات  املقد�س��ة 
املالب���ض ال�س��وداء الت��ي اخ��ذت مت��الأ املح��ال التجارية مع 
اقرتاب �س��هر حمرم احلرام وبدء ال�سعائر احل�سينية حزنا على 

ا�ست�سهاد االإمام احل�سني عليه ال�سالم يف كربالء."
احم��د املو�س��وي تاجر مالب���ض اجلملة يف �س��ارع النهر، قال 
خ��الل هذه املدة من كل عام ت�س��هد املالب�ض ال�س��وداء اقباال 
م��ن قبل حم��ال البيع املفرد لكونها ت�س��هد طلب��ا متزايدا من 
املواطن��ني." جعف��ر الربيع��ي �س��احب حم��ل لبي��ع املالب�ض 
يف احد اال�س��واق ال�س��عبية قال:" ان املواطن��ني ما ان تنتهي 
ايام عيد اال�س��حى املب��ارك وعيد الغدير حت��ى يهرعون اىل 
�رضاء املالب�ض ال�س��وداء ا�ستعدادا ال�ستقبال ال�سعائر احل�سينية 
واإع��داد املواكب ورفع الرايات ال�س��وداء التي تعر عن احلزن 
والفاجع��ة االليم��ة". حمم��د ابراهي��م تاجر اقم�س��ة والب�س��ة، 
او�س��ح اأن املدة املنح�رضة خالل هذه اال�س��هر الثالثة ابتداًء 
من االول من �س��هر ذي احلجة وحتى نهاية �سفر تلقى قبوال 
كبريا من قبل املواطنني وخا�س��ة الن�س��اء واالطفال، مبينا " 
ان الن�س��اء يبداأن ب���رضاء مالب�ض العيد لالطف��ال وكل العائلة 
وما ان يتنهي العيد حتى تبداأ موجة جديدة من ارتفاع ن�سبة 
ال�رضاء على املالب�ض ال�س��وداء التي ت�س��تمر حتى نهاية �س��هر 
�س��فر ". وقال فوؤاد احلكيم احد ا�س��حاب حمال بيع املالب�ض 
"انه مع قرب �سهر حمرم بيعت يف حمافظة كربالء ما بني 
الثياب ال�ستوية ال�س��وداء للن�ساء والرجال وال�سباب واالطفال 
بن�سبة 60 باملائة وهذا ما يعد واردا جديدا ال�سحاب املحال  
". وا�س��اف "ان هن��اك اقباال كبريا عل��ى املالب�ض الرجالية 
ال�س��وداء م��ن قبل ا�س��حاب املواك��ب احل�س��ينية واجلمعيات 
اخلريي��ة الديني��ة وغ��ري الديني��ة  لتوزيعه��ا عل��ى العوائ��ل 

املتعفف��ة والفق��رية وااليتام ا�س��تحبابا منهم لفعل 
اخلري وت�س��جيعا لتل��ك العوائل التي ال 

ت�ستطع ان ت�سرتي هذه 
ب�ض  ملال ا

الرتفاع ا�س��عارها ". وا�سار اىل اأن :" قطاع املالب�ض اجلاهزة 
ال�س��وداء الت��ي حتم��ل عالمات عاملي��ة معروفة حق��ق زيادة 
وا�سحة يف ح�ستها يف ال�سوق الكربالئي على مدى ال�سنوات 
املا�س��ية بعد �س��قوط النظام ب�س��بب تغري اأذواق امل�ستهلكني 
وزي��ادة الوع��ي واالإطالع على اأحدث االأزي��اء العاملية، حيث 
اأ�س��بح امل�س��تهلك الكربالئ��ي اأك��ر وعي��ا واإدراكا للماركات 
املختلف��ة. ويع��رف �س��كان الع��راق باالغلبية ال�س��يعية التي 
تقد�ض ال�س��عائر احل�سينية وتوليها االهتمام الكبري الذي يليق 
بهذا امل�س��اب االليم، فيعمل املواطنون خالل هذه املدة على 
اقتناء املالب�ض ال�سوداء وخا�سة للن�ساء واالطفال." املواطنة 
ام حممد، قالت:" لدينا تقليد كل عام بلب�ض ال�س��واد منذ اليوم 
االول م��ن �س��هر حمرم احل��رام ومن ال�رضوري ���رضاء مالب�ض 
جدي��دة الن القدمي��ة ا�س��تهلكت مع اللب�ض امل�س��تمر ل�س��هرين 
متتابع��ني." ال�س��يح ح�س��ن ، طال��ب يف احل��وزة العلمي��ة يف 
احدى املناطق ال�س��عبية، لفت االنتب��اه اىل ان:" هذه التقاليد 
لي�س��ت واجبة وامنا من امل�س��تحب العمل بها تقديرا ل�س��هادة 
احل�س��ني واآل بيته واتباعه يف �س��بيل انقاذ االمة اال�س��المية، 
ولي�ض واجب لب�ض ال�س��واد وامنا هو رغبة من املوايل للتعبري 
ع��ن حزنه عل��ى اآل البيت عليهم ال�س��الم ". وتنوعت املالب�ض 
ال�س��وداء لت�س��مل حتى االطف��ال، فبع�ض االهل ين��ذرون بان 
ُيلب�س��وا اطفالهم املالب�ض ال�س��وداء كل عا�س��ور عند ح�س��ول 
امل��راد ويعمل��ون عل��ى ذلك حت��ى يتطب��ع الطفل عل��ى االمر 
وي�س��بح امراً معتاداً عليه عند الكر". وال�س��فة ال�سوداء التي 
غلبت على ا�سواق املالب�ض او املناطق ال�سعبية او ذات الطابع 

الديني لي�س��ت فقط املالب�ض ال�س��وداء وامن��ا رفع الرايات 
وتغليف املحال واالبنية باالقم�سة ال�سوداء 

لال�س��تدالل على حزن البالد 
ل  �س��تقبا ال

امل�س��اب." ي�س��ار اىل ان ال�س��عائر احل�س��ينية يف الع��راق تعد 
اكر جتم��ع ب�رضي يف العامل حيث تتوافد جموع مليونية من 
املوؤمن��ني اىل كربالء لتعزية االمام احل�س��ني واخيه العبا�ض 
عليهم ال�سالم وم�ساركتهم امل�ساب االليم خا�سة يوم العا�رض 
م��ن حمرم وهو ذكرى واقعة الطف، ويوم االربعني". وت�س��هد 
اي��ام عا�س��وراء ن�س��ب املواكب يف ال�س��وارع واع��داد الطعام 
لتوزيع��ه عل��ى الفق��راء حي��ث يع��ّد بع���ض املتعفف��ني هذين 
ال�سهرين رحمة لهم لكونهم يتخل�سون من عبء املعي�سة ولو 
ملدة ق�س��رية." ومن االكالت امل�سهورة هي ال�)متن والقيمة( 
الت��ي تع��د موروثًا �س��عبيًا تداولت��ه االجيال تق��وم باإعدادها 
اغل��ب املواك��ب احل�س��ينية يف جمي��ع املناط��ق ذات االغلبية 
ال�س��يعية، وتع��د اىل جان��ب ارت��داء اال�س��ود ون�س��ب املواكب 
احل�سينية احدى التقاليد القدمية التي من امل�ستحيل ان تندثر 
مهما مر عليها الزمن". ويبقى اال�سود هو �سيد االلوان والذي 
يع��ر ع��ن احلزن عند امل�س��لمني الذي يك�س��و �س��وارع وبيوت 
املناطق ال�س��يعية ا�سافة اىل انت�س��ار ال�سواد يف امللب�ض على 
نطاق وا�سع وملحوظ". وباال�سافة اىل احلزن على اهل البيت 
عليهم ال�سال،م فانه ال يكاد يخلو زقاق او �سارع يف العا�سمة 
بغداد اال وفقد احدا من اعزائه ب�س��بب االو�س��اع االمنية التي 
تع�س��ف بارواح االبرياء، ف��رتى االرامل وااليتام مو�ّس��حني 

بال�سواد الأ�سهر متتالية".
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�رضك��ة   524 م��ن  اك��ر  ي�س��ارك   
 16 بينه��ا  بل��دا   23 م��ن  اجنبي��ة 
اوروبي��ا يف معر���ض طه��ران  بل��دا 
الدويل احلادي ع�رض ل�س��ناعة النفط 
والبرتوكيمياويات )ايران بال�س��ت(. 
يف  امل�س��اركة  ال��دول  ب��ني  وم��ن 
املعر�ض املذكور بلجيكا، الدمنارك، 
اليون��ان،  فرن�س��ا،  فنلن��دا،  املاني��ا، 
كوري��ا  ايطالي��ا،  �رضبي��ا،  الهن��د، 
لوك�س��مبورغ،  النم�س��ا،  اجلنوبي��ة، 
�سوي�رضا، ا�سبانيا، بريطانيا، تايلندا، 
الت�س��يك، قر���ض، تركي��ا، تاي��وان، 

ال�سني، اليابان واالمارات. 

النقد  ���س��ن��دوق  م��دي��رة  اقتب�ست 
الجارد" عبارة  "كريت�سني  الدويل 
يف  "كيندي"  االأم��ريك��ي  الرئي�ض 
بعد عام على   1962 خطاب عام 
اقت�سادي.  خروج بالده من ركود 
عن  حديثها  معر�ض  يف  وذل���ك 
داعية  العاملي،  لالقت�ساد  روؤيتها 
اىل ا�ستغالل فر�سة انتعا�ض النمو، 
اقت�ساد  وخلق  التعايف  لتاأمني 
اح��ت��وائ��ي��ة. وذك���رت مديرة  اأك���ر 
اأن  الغارد"  "كري�ستني  ال�سندوق 
االإجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل 
من  يقرب  ما  يف  انتعا�سًا  ي�سهد 

%75 من بلدان العامل، 

لالأ�سهم  ط��ه��ران  ب��ور���س��ة  اأن��ه��ت 
ال�سبت  تعامالت  املالية،  واالأوراق 
 111 ال��ع��ام  امل��وؤ���رض  ارت��ف��اع  على 
و628  األ��ف��ا   85 اىل  لي�سل  نقطة 
نقطة. وتداولت ال�سوق اأكر من 896 
بقيمة  مالية،  وورق��ة  �سهم  مليون 
�سمن  تومان  مليار   195 من  اأكر 
بني  ومن  �سفقة.  و501  األفا   53
االأكر تاأثريا على رفع املوؤ�رض العام 
�رضكة  اأ�سهم  حلت  البور�سة،  يف 
االوىل  باملرتبة  طهران"  "م�سفى 
"اآ�سان  �رضكة  تلتها  نقطة،  ب�38 
برداخت بر�سني" ب�30 نقطة و�رضكة 
الت�ساالت  ايران"  �سيار  "ارتباطات 

اجلوال ب�25 نقطة.

األسواق تتحرك.. الحزن والسواد ينعشان الحركة التجارية في العراق

تداعيات الشأن االقتصادي في كردستان.. اختناق في األسواق وتراجع مخيف في اإليرادات

ن�شرت وكالة "اتالنتك" 
االمريكية، تقريرا حول 
تطورات اقت�شاد اقليم 

كرد�شتان بعد اإجرائه ا�شتفتاء 
انف�شاله يف ال�شهر املا�شي.

وافادت الوكالة يف تقريرها 
الذي ترجمته »اجلورنال 

نيوز«، باأنه على الرغم من 
اعتقاد بارزاين انه الوقت 
املنا�شب لالنف�شال، اال ان 

اقت�شاد االقليم يبني عك�س 
ذلك. ومع التداعيات الكبرية 

ب�شبب اال�شتفتاء، تبدو 
ن�شبة �شموده اقت�شاديا 
�شعيفة للغاية، حتى مع 

احتمالية قبول حكومة بغداد 
باملفاو�شات.

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


