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وتصـرفات هـذه اجملمـوعة وقـيامـها
ـمـتـلـكــات واسـتـثـمـارات في بـبـيـع ا

بغداد واحملافظات).
مــضــيـفًــا انه (رغم عــدم مــشـروعــيـة
وقــانـونــيـة الــبـيع فــأن امـوالــهـا لم
صالح تودع أصوليـاً ولم تستـخدم 
ــــنــــافـــعــــهم الــــعـــمــــال بل ذهــــبت 
وتـصـرفـاتـهم الـشـخـصـيـة) بـحـسب
البـيان الـذي خلص الى الـقول (أنـنا
في مــؤتــمــر االحتـادات والــنــقــابـات
نــؤكـد أنه في الــعـمـالــيـة الـعــراقـيـة 
الوقت الذي نحتفظ بحقنا القانوني
كـإحتـادات ونـقــابـات في الـدفـاع عن
حـركـتـنـا الـنـقـابـيـة وعـمـال الـعراق .
فأننـا نطالب وزارة الـعمل والشؤون
االجتمـاعية وجلـنة العـمل والشؤون
االجتمـاعيـة في مجـلس النواب وكل
اجلهـات ذات العالقة بـبيـان موقـفها
ــــواقف من هــــذه الـــتــــصــــرفـــات وا
واالســــاءات ولـــــوضع حـــــد لـــــهــــذه
قـدرات عمال اجملمـوعة من العـبث 
الـــعــراق).  وحــمـل الــبــيـــان تــوقــيع

ثــمــانـي جــهــات هي االحتــاد الــعــام
GFITU لــنــقــابــات عــمــال الــعــراق
واحتاد اجملالس والنقابات العمالية
فـي الـــــعـــــراق FWCUI واالحتـــــاد
العـام لـنقـابـات العـامـل في الـعراق
GFWUI وإحتاد نقـابات النفط في
الــعـراق  IFOUوإحتــاد الـنــقــابـات
ـسـتــقـلـة في ـهــنـيــة ا الــعـمـالــيـة وا
هن العراق FITPUI ونقـابة ذوي ا
الهـندسـية الـفنـية  UPEUواالحتاد
الـــعــام لــنــقــابـــات عــمــال ومــوظــفي
العراق  GFTUEواالحتاد العراقي

.FTUI لنقابات العمال
عـــلي صــــعـــيــــد اخـــر  بــــحث وزيـــر
الــتــخــطــيط ســلــمــان اجلـمــيــلي مع
السـفيـر الـلبـناني لـدى العـراق علي
ــلــفـات ديب احلــبــحــاب عــددا من ا
ـشـتركـة تـتـعـلق بتـعـزيـز الـعالقات ا
الـــثــنــائــيــة وزيــادة حــجم الــتــبــادل
الــتــجــاري والــتــحـــضــيــر النــعــقــاد
اجــتــمـاعــات الـلــجــنـة االقــتـصــاديـة

شتركة.  العراقية  –اللبنانية ا

(االنـــتــــمــــاء إلى االحتــــاد الـــعــــربي
لــلــنـقــابــات نـعــتــز به وهــو مـفــخـرة
للحـركة النـقابيـة العراقـية والعـربية

ستقلة). قراطية ا احلقيقية الد
ŸËdA  oŠ

وشـدد الـبـيـان الـذي تـلـقـته (الـزمان)
امس عـلى ان لـلـعـامـلـ في الـقـطاع
ــشـروع تـاريـخـيـاً الـعـام (كل احلق ا
في بالدنا بالتنظيم النقابي وحريته
 اسـتـنـاداً لـتاريخ الـطـبـقـة الـعـامـلة
وحـركـتـهـا الـنـقـابـيـة فـيـمـا اجلـهـلـة
ـي الـتـاريـخ الـنـقــابي وحـدهم وعـد
مـن يـــرفض إقـــامـــة حق الـــتـــنــظـــيم
الـــنــقـــابي في الـــقــطــاع الـــعــام وفق
ـصلـحـة الوطـنـية ومـعـاييـر الـعمل ا
العربية والدوليـة) على حد تعبيره .
ـتلك من ومضى الـبيـان قائالً(أنـنا 
األدلة والـوثائق الـعديـدة التي تـؤكد
تلكات التصرف السيىء بـأموال و
عــمـــال الــعـــراق طــيـــلــة الـــســنــوات
الـــســابــقــة من أرصـــدة في الــبــنــوك
ذهــبت هــبــاءً مــنــثــورا عــلـى نـزوات
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ـوصل وهي  احلـدبـاء والـزهـور ا
والــتــحــريـــر ونــركــال والــسالم و
ـــــوصل اجلـــــديــــدة و الـــــربــــيع ا
ـة), ـديــنــة الـقــد والــغــزالني و ا
مشـيـرا الى انه ( رفع ما يـقارب
طن من الـنـفـايـات وكـنس 34111
الـشوارع ,فـضال عن فـتح عدد من

الطرق).
ÃUOÝ rO dð

واضـــاف  ان (الـــعــمـل يـــتــضـــمن
ايـــضـــاً تـــرمــيـم ســيـــاج مـــتـــنــزه
الـكـفـاءات وأنـشـاء نـقـطـة تـفتـيش
مـــوصل بـــغـــداد وإعـــادة تــأهـــيل
ســــــــوق اخلـــــــضـــــــروات فـي حي
ن الـــيــــرمـــوك فـي الـــســــاحل األ
وإعـــادة تـــأهـــيل قـــسـم احلـــدبــاء
الـــــبــــــلــــــدي وأنـــــشــــــاء غــــــرفـــــة
قر لألستعالمـات والواردات في ا
ـوصل وتـأهـيل الــثـاني لـبـلـديــة ا
بناية قسم الثقافة البلدي وتنظيم
وتـــطـــويـــر مـــقــــتـــربـــات تـــقـــاطع
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تــنــفــذ وزارة االعــمــار واالســكــان
والــبــلــديــات واالشــغــال الــعــامــة
اعــمــالــهــا اخلــدمــيــة في مــديــنــة
ـوصل مـركـز مـحـافـظـة نـيـنـوى, ا
العـــادة احلــــيـــاة الـــطــــبـــيــــعـــيـــة

واالستقرار اليها. 
ركـز االعالمي للوزارة في وقال  ا
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) أمس أن
ـديـريـة ـوصل الـتـابـعـة  (بـلـديـة ا
البلـديات العـامة احدى تـشكيالت
الـوزارة تــواصل تـنـفـيـذ اعـمـالـهـا
اخلـــدمــيـــة في اكــســاء 250.000
تضررة متر مربع من  الـشوارع ا
ن واأليـــســـر بـــالـــســـاحـــلـــ األ
إضــــافــــة إلـى أســــتــــمـــــرار فــــتح
الـشــوارع و رفع األنـقــاض بـواقع

(19557 مترا مكعبا).
الكـــات الـــفـــنـــيـــة واضـــاف ان (ا
واخلــدمــيــة مــســتــمــرة بــتــنــفــيـذ
أعمالها في جمـيع قطاعات مدينة

دهوك
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ونـــــقل بــــــيـــــان امس عـن الـــــوزيـــــر
اجلـمـيـلي قــوله ان اجلـانـبـ بـحـثـا
خالل الــــــلـــــقـــــاء (جـــــدول اعـــــمـــــال
اجــتــمـاعــات الـلــجــنـة االقــتـصــاديـة
ــشـتــركــة والـتــأكــيـد عــلى ضـرورة ا
انعقـادها في غضون الـفترة الـقريبة
ـقبـلة فـضال عن مـنـاقشـة امـكانـية ا
اعـادة تفـعـيل اخلط الـبـري الـتنف –
الوليد  –طريبيل الرابط ب البلدين
ـا لهذا ار عـبر االراضي السـورية  ا
الـطريق من اهـمـيـة كبـيـرة في زيادة
حجم الـتبـادل الـتجـاري السيـما في
مـــجــال نــقـل احملــاصــيل الـــزراعــيــة
والفـواكه ودعم السـياحـة فضال عن
تـــعــــزيـــز الــــتـــعــــاون في الــــقـــطـــاع

صرفي).  ا
W d²A   UHK

وأكـــد اجلــــمــــيــــلي ان (الــــعـالقـــات
الـثـنائـيـة بـ البـلـدين تـعد مـتـمـيزة
وهــــنــــاك الــــكــــثــــيــــر من اجلــــوانب
ــكن من خاللــهـا االيــجـابــيـة الــتي 
دعم وتــعــزيــز هــذه الــعالقــة مــنــهـا

UOð«Ëd  W Oz—
رئـيسـة كـرواتـيـا كـولـيـنـدا غـرابـار كيـتـاروفـيـتش قـضت طـفـولـتـهـا بـالـواليات
تـحدة األمـريكـية الـتحقـت بكلـية الـعلـوم اإلنسانـية واالجـتمـاعيـة وتخرجت ا
عـام  1992ونـالت شـهـادة الـبـكـالـوريــوس في اآلداب بـالـلـغـتـ اإلنـكـلـيـزيـة

واإلسبانية .
رئـيسـة كـرواتـيـا .تـتـحـدث كيـتـاروفـيـتش الـكـرواتـيـة اإلجنلـيـزيـة اإلسـبـانـية
انـيـة الفـرنـسيـة وحتى والـبرتـغالـيـة بطالقـة ولـديهـا فـهم أساسي بـالـلغـة األ

اإليطالية. 
تــزوجت رئــيـســة كـرواتــيـا  غــرابـار كــيــــتــاروفـيــتـشــمن يـعــقـوب (جــاكـوب)
كــيـتـاروفــيـتش عـام 1996 ولـهــا مـنه طـفالن كــاتـاريـنــا الـتي ولـدت في 23
نـيسـان/أبريل 2001 وتـهتم  بريـاضــــــة الـتزلج الفـني على اجلـليد وإبـنها

لوكا الذي ولد عام 2003.
ساعد لشؤون الـدبلوماسية   رئـيسه كرواتيا  شغـلت منصب األم العـام ا
الـعـامـة في حــلف شـمـال األطـلـسي مـنـذ عـام 2011 كـانت وزيـرة خـارجـيـة

كرواتيا من 2005 إلى 2008.
وشــغــلت مــنــصب ســفــيــر بالدهــا إلى واشــنــطن مـن عـام 2008 إلـى عـام
ـساعد في .2011 وهى  أول امـرأة يتم تـعيـينهـا في منـصب األم الـعام ا

قراطي   منظمة حلف شمال األطلسي.  ..و عضوة باالحتاد الد
ـفـاوضـات بـشأن وأصـبـحت وزيـرة للـتـكـامل األوروبي والـذي اسـتـلزم بـدء ا

انضمام كرواتيا إلى االحتاد األوروبي.
بــعـد أن أدت  كــولــيـنــدا غــرابـار  الــيــمـ في 17 فــبــرايـر  2005 كــوزيـر
لـلخارجـية  قررت قـيادة كرواتـيا لالنضـمام لالحتاد األوروبي وحـلف شمال

عاهدة أوتوا.  األطلسي. وهى أول امرأة تُعيّن رئيسة 
 و في 4 يــونــيــو 2011 أصـبــحت مــســاعــدة األمــ الـعــام حلــلف الــنــاتـو

للدبلوماسية العامة.  
أصـبحت عضوًا رسميا في أبريل 2013 فى الـلجنة الثالثية  في 11 يناير
 فــازت رئـيــسه كــرواتـيــا كـولــيـنــدا غـرابــار في انـتــخـابــات الـرئــاسـة2015

بحصولها على نسبة 50.7 من األصوات
ناخ على نـاخ والبيئه و تقـليل مخاطر تـغير ا جال ا ورئـيسه كرواتيا تـهتم 
ـي رئيـسـة كـرواتـيـا كـولـيـنـدا غـرابار وافـقت عـلى  زواج الـبـيـئة واألمـن العـا
)غــيـر مــسـمـوح به في كــرواتـيـا ـثــلـيـ ـثـلــيـ من نـفـس اجلـنس وزواج (ا ا

ثلي وقامت بدعم قضايا ا
ووافـقت على االجهاض ودعت بـضروره نشر االصالح
الــذى يــفــيــد الــنــاس فـى كــافه اجملــاالت. وبــذلك فــان
سـيـرتـهــا مـلـهـمــة وحتـتـاج الى حث الـســيـاسـيـ في

بالدنا على استلهام العبر والدروس منها.

دومــاً وغــالـبــاً مــا يـجــلب الــدمــار. بـذلك تــخــبـرنــا أحــداث الـتــاريخ الــقـد
ـطالبـون بالتـغيير واحلـديث. وروح فهّم حجي أحـمد آغا! وخـاصةً إذا كان ا

ليس لديهم ما يخسرونه. 
رجل الـدولـة مـنـذ األزل يَضـعُ نُصبَ عـيـنـيه وهـو يـؤسس دولـته أو يـديـرها
أنَّـهـا بـاقـيـة مـا بـقيَ ابن آدم عــلى األرض ولـكن الـدول تـتـفـكك نـتـيـجـة غـزو
خـارجي أو اضطـرابـات داخلـيـة أو خطـأ تأسـيـسي يولـدُ األخـطاء واألخـطار
كـحالـة إجنـاب طارئـة وسيـئـة. بعـدمـا عاينَ هـوبـز االضطـرابات الـتي سـبقت
احلـرب األهلية في إجنلترا ( 1642-1649 ) والـفوضى التي نتجت عنها
شـبَّهَ انـهيـار الـدولـة بـانـهيـار سـلـطـة األب مـصـدر عدم االنـضـبـاط والـتـفكك
األسـري واألخالقـي ولـهــذا فـإنَّ إرادة الــشـعب مــصـدر الــفـوضى ولــيـست
ما مـصـدر القـوانـ قوة الـدولـة والنـظـام الذي تـرتـكز مـصدراً لـلـقوانـ وإنـَّ

عليه. 
وقـرأ هـوبـز جـان بودان (1529-1596 ) وكـان مـسـتـشـاراً لـهـنري الـرابع
لـويس الثـالث عشـر وكـان مؤمـناً بـأنَّ احلـكمـة السـياسـيـة تكـمنُ في دراسة

التاريخ. 
وأنَّ احلـكومة االستبدادية هي احلَصانة الوحيدة ضد تكرار (مجزرة سانت
بـارثولـوميو/ 1572) بـدأت في باريس ثم انـتشرت في عـموم فـرنسا وذبحَ
الـكـاثـولـيك أكـثـر من سـتـ ألف بـروتـسـتـانـتي مع عـائالتـهـم وأنَّ احلـكـومة
االسـتـبداديـة هي اخملـرج الـوحـيد من احلـروب الـديـنـية الـتي مـزَّقت فـرنـسا.

راس كتبَ مسرحيته األولى (طيبة/ 1664) أخرجها موليير. أ
وقـفها بعـد أربعة عروض. سبـع شخصيات: أيـتيوكل وبولـينيس ابني أدويب
مـلك طـيـبــة الـتـوأم يـقـتل أحــدهـمـا اآلخـر. جـوكــاست أمـهـمـا ووالـدة أوديب
وزوجتـه خالهما كريـون ينتحر بعـد انتحار ابنه مـينيسيا ومـقتل ابنه هميون.

األخت انتيغونا تنتحر. 
ـوت رغم أنـفهِ ال أحـد! بولـيـنيس لـيس ثَـمَّة غـيـر القـتل واالنـتـحار ال أحـدَ 
يـعتمد فكرة احلق اإللهي. أيتيوكل يعـتمد على الشعب. يقول بولينيس (وهل

للشعب أنْ يختارَ مليكه? 
وحـ يـبـغض الـشـعب مـلـكـاً فــهل عـلـيه أنْ يـتـنـازلَ عن الـعـرش? هل بـغض
لـوك إلى العرش أو تعزلهم الـشعب أو حبه هما احلـقوق األولى التي ترفع ا
عـنه?) جـان راسـ مـأسـاة طــيـبـة أو الـشـقـيـقــان وفـيـدر تـرجـمـة أدونـيس
ي وزارة اإلعالم الــكـويت تـسـلـسل 118 مـايـو ـسـرح الـعـا سـلـسـة مـن ا
. شـرعية أنظـمة احلكم بحـثها فالسـفة السيـاسة والدولة في58 ص1979

باريس ولندن. ت
ومـاس هوبـز جلأ إلى فـرنسا  1640خـوفاً عـلى نفسهِ بـسبب االضـطرابات
الـســيـاســيـة الــتي سـبــقَت انــقالب أولـيــفـر كــرومـويل 1653 وبــسـبب والئه
واطن/ 1942) وكـتبَ (اللـفيـاثان) الذي ة. في باريس نـشرَ كـتابه (ا لـلمـلكيـَّ

ظهرَ في لندن 1651. 
ـنـفيّ في باريس. عـملَ هوبـز مـدرساً خـصـوصـياً ألمـيـر وِلز شـارل الـثاني ا
لـكيـة اإلنـكلـيـزية في بـاريس امـتعـضت من (الـلفـياثـان) بـاعتـبارهِ األوسـاط ا

سيطرة فيها.  يقول بشرعية أية حكومة قائمة تكون فكرة الدولة هي ا
لـكن هوبز نـالَ رضا شارل الـثاني وتلـقى معاشـاً منه بعـد استعادة سـلطته
ـلكية  .1660تـوماس هوبـز اللفـياثان تـرجمة ديـانا حبيـب حرب وبشرى ا

صعب دار الكلمة هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 2011 ص10.
آسي قـد وقـعت بسـبب انهـيـار النـظام والـدولة وأنَّهُ يـعتـقد هـوبـز أنَّ أكبـر ا
(عـندما تسـتعاد السـلطة بعـد تركها من أجل األمن الـعام يؤدي بعـدد كبير

من الناس إلى العصيان... 
دول خـارجية تسـعى جاهدة إلضـعاف حالـة جيرانـها في سبـيل مصلـحتها
َّ دعم توماس بيكيت (1118-1170 ) رئيس أساقفة كانتربري من البابا
االكـسندر الـثالث ضـد هنري الـثاني... وقـد ساندَ الـفرنـسيون تـمردهم ضد

لك جان...  ا
ــة في اضـطـراب مــسـتـمــر بـسـبب لـقـد كــانت أصـغـر مُــدن الـيـونــان الـقـد
ــقـــراطــيــة جـــزء يــودُّ تــقـــلــيــد حتــركـــات األحــزاب االرســتـــقــراطــيـــة والــد
ـونيّـ وجـزء يريـد تقـليـد األثـينـي كـما قـد ال يُـستـغرب أنْ يـكون الالسـيد
شـاهـدة االضطـرابـات األخيـرة في إنـكلـتـرا متـخذين الـكثـيـرون قد سـرُّوا 
هـولندا مثاالً على ذلك. فالتحول إلى الثراء يحتاج بنظرهم إلى
تـغــيـيـر نــظـام احلــكم/ الـلـفــيـاثـان- ص323-319 ).
كـذلك في الـعرق: جـزء يسـيـرُ في ركبِ طهـران وآخر
ألنـقرة وثالث عيناه مـعلقتان بواشـنطن ونرفعُ أيدينا
إلى الـســمـاء: رُحـمـاك ربي خــلـصـنـا مـن هـذا الـغـبـاء

قتـرض). واضاف  انه (في حالالعنيف! ا
ظــهــور اي اخــتالف بــ الــكـشف
والــــوصـــوالت يــــجب مـــراجــــعـــة

طابقة ). الصندوق وا
مـشـيـرا الى انه( بـاالمـكـان سـحب
عـلومـات التي تـظهر لـلمـقترض ا
عــلى ورق). واعــلـنـت الـوزارة عن
حصـول شركـة اشور الـعامـة على
شــهــادة رئــيـس مــدقــقــيــ دولي

معتمدة لنظام ادارة اجلودة . 
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واوضح الـــبـــيـــان ان  (الـــشـــركــة
حـصـلت عـلى شـهـادة اجلـودة في
جـميع مـجـاالت اعمـالـها الـعـلمـية
والـبـحثـيـة والـعمـلـيـة بعـد جـهود
مــتـواصــلـة من قــبل شــعـبـة ادارة
اجلودة في الـشركة وذلك من اجل
االرتــقــاء بــعــمـل الــشــركــة ضــمن
مــواصــفــات نــظــام ادارة اجلــودة
(االيــزو) شــهــادة رئـيس مــدقــقـ
دولي مـعـتـمـدة من امريـكـا لـنـظام

اجلـودة في مــقـر االحتـاد الـعـربي
ــنــازعـات لــلـتــحــكـيم وتــســويـة ا
االقــــتـــصـــاديـــة واالســـتـــثـــمـــار),
واضــاف  ان (هــذا الــتـكــر يــعـد
حـافــزا قــويـا مـن اجل مـضــاعــفـة

ــــــا اجلــــــهــــــود و
ينسـجم في حتقيق
ـــــــــواصــــــــفــــــــات ا
الـــصـــحـــيـــحـــة في
الــعــمل وفـق نــظـام
االيـــــــــزو وبـــــــــدعم
مـــســتـــمــر مـن قــبل
الـــــــــــــــــوزارة وذلـك
لـتـوفـير كـل وسائل
الـنــجـاح . يـذكـر ان
شــــركــــة اشـــور من
اول الــــــشــــــركــــــات
الــتــابــعــة لــلــوزارة
الـتي حــصـلت عـلى
شـــــهــــــادة نـــــظـــــام
اجلـودة وطـبـقـته في

ـصـارف وتـطـويـر دورة سـيـدتي ا
اجلـميـلة مع أجنـاز تـأهيل تـقاطع
ـالـية وصـبغ الـقـوالب اجلانـبـية ا
لألرصــــفــــة). واطــــلـــقـت الـــوزارة
تــطـبـيـق صـنـدوق االســكـان  عـلى
الـهواتف احملـمـولة بـهـدف تمـك
ــواطـن من مــتـــابــعــة ومـــعــرفــة ا
ـــــتــــخــــذه مـن قــــبل االجــــراءات ا
ـــعــــامالت صــــنــــدوق االســـكــــان 
ـــقــــدمــــة . وقـــال ان الــــقــــروض ا
(الـــتــطــبــيـق الــعــائـــد لــصــنــدوق
االسـكـان احــد تـشـكـيالت الـوزارة
يـتم الـعـمل به عن طـريق حتـمـيله
من  الــســوق  بــلي  في الــهـواتف
احملمولة وكتـابة رقم القرض  فيه
والـذي يــتـكـون من 4 الى 6 ارقام
ومـن ثم الــضــغط عـــلى الــبــحث ,
حيث سيتم عرض تـفاصيل كاملة
قترض جموع االقساط واسم ا
ومــبـلـغ الـقــرض وعـدد الــسـنـوات
والــقــسط الـــشــهــري ومــحــافــظــة
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بيوار خنس
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مـخـتـلف مـفـاصل اعـمـال الـشـركـة
ومشاريـعها واقسـامها ومـستمرة
ـــا يــــحـــقق فـي هـــذا الــــطـــريـق 
ـــــنــــشــــودة فـي عــــمل االهــــداف ا

الشركة وفروعها).
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توقع اخلـبيـر النـفطي بـيوار خنس
اسـتـمرار ارتـفـاع اسـعـار الـنفط في
ظل الـتـوتـرات واالضـطـرابـات التي
تــشـهـدهــا مـنـطــقـة الـشـرق االوسط
والــضـغـوط االمـريـكــيـة عـلى ايـران
ومــحـاولـة اقـنــاع الـسـوق االوربـيـة
بــعــدم الــشــراء مــنــهـا  ,مــؤكـدا اذا
طبـقت ايران تهـديداتهـا بالسـيطرة
عـلى مــضـيق هـرمـز يـؤدي ذلك الى
ــيـة لــلــمـحــروق وارتــفـاع ازمـة عــا
االسـعار لـنـحو مـئـة دوالر للـبـرميل

الواحد. 
وقـــال خـــنس لـ (الـــزمـــان) امس ان
صـادر الطـاقة في (االزمة احلـاليـة 
العالم مرتبط مع الصراع االمريكي
لف النووي وكذلك االوربي بشأن ا
خـالفـات امـريــكـا مع الــصـ فــيـمـا
يــخص الـصــنـاعـة فــضال عن تـوتـر
االوضــــاع في مــــنـــطــــقـــة الــــشـــرق

االوسط).
واضــــاف ان (اعالن امـــــريــــكــــا عن
تـشديـد الضـغـوط االقتـصاديـة على
طــهـران لــدرجــة تــصل الـى ايــقـاف
تــصـديــر الـنـفـط االيـراني من خالل
فـرض شروط مـشـددة عـلى شـركات
الــنــفط الــعـــامــلــةهــنــاك عن طــريق
ايــقـاف عـمـلـهــا او سـحـبـهـا وكـذلك
مـحــاولــة اقـنــاع الــسـوق االوربــيـة
نـعها بعـدم شراء الـنفط من ايـران 

احلصول على العملة الصعبة).
مـشـيـرا الى ان (ايـران هددت خالل 
ـاضـيـة بـالـلـجوء الـى اجراء ـدة ا ا
عـســكـري لــغـلـق مـضــيق هـرمــز مـا
يــؤدي ذلك عـــدم عــبــور اي بـــرمــيل
لـلــنــفط ويــتــضــرر من ذلـك االجـراء
دول حـوض اخلــلـيج مـنـهـا الـعـراق
واالمـــارات وقــــطـــر والـــســـعـــوديـــة
والــكـويت والــبـحــرين وغـيــرهـا من

الدول).
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مبينا ان (االضـطرابات التي حتدث
حـالــيــا في بــحـر الــشــمــال وتـوقف
تصديـر النفط في فنـزويال والسيما
نـتجـة للـنفط ان اي تعـديل للـدول ا
خـاصة فـي منـظـمـة اوبك يؤدي الى
اخـــــتالل الـــــتـــــوازن في الـــــعــــرض

والطلب).
واوضـح خـــــــنـس ان (الـــــــواليـــــــات
تـحدة االمـريكـة اتخـذت جمـلة من ا
االجراءات فـيمـا يخص الـنفط مـنها
حث الدول االوربـية عـلى عدم شراء
النـفط االيـراني واقنـاع حلـيفـها في
الـــشــرق االوسط وهي الــســعــوديــة
رفع سـقـف االنـتـاج الى 12 مـلـيـون
بــرمـيل الـهـدف من ذلـك سـد الـعـجـز
اذا مــا انـــخــفض تـــصــديـــر الــنــفط
االيـــراني امـــا اخلـــيـــار االخـــر هـــو
الـلـجـوء الى اسـتـخـدام االحـتـياطي

في حالة االزمات).
ستهلكة ية ا وتابع ان (الدول العا
تلكون احتياطيا كبيرا من للنفط 
الـنـفط اذا حـدثت ازمـة اليـكـفي ذلك
ـدة  عشـــــــــــــــــرة ايام مـا يـسبب
ـــــنــــــشـــــأت ــــــعـــــامـل وا تــــــوقف ا

الصناعية).
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واكد خـنس ان (السـوق متجه الى 
عــدم االســتـــقــرار في الـــوقت الــذي
ــنـــتـــجـــة الى تـــطـــالب بـه الـــدول ا
اســـتـــقـــرار الـــســـوق). داعـــيـــا الى
(احلـــوار اجلــدي بـــ دول حــوض
اخلــــلـــيج البــــعـــاد شـــعــــوبـــهم عن
ـا قد االزمـات والصـراعات الـتي ر
حتدث النـه اليوجـد خـاسر او رابح

في االزمـــــات).  واعــــلن الـــــرئــــيس
دونالد تـرامب عن دراسة اسـتخدام
االحـــتـــيـــاطي االمـــريـــكي فـي حــال
حـدوث ازمة نـفـطيـة بـعد اضـطراب
الــــعــــمـل في الــــنــــرويـج وتــــدهـــور
االوضـــاع فـي  الـــعـــراق نـــتـــيـــجـــة
االحتجـاجات . في غـضون ذلك قال
وزيـر الــطــاقــة الـروسـي ألـكــســنـدر
نـــوفـــاك إن بالده ومـــنـــتـــجي نـــفط
ــزيــد من آخــرين قــد يــضــخــون بـا
اخلـــام إذا واجـــهت ســـوق الـــنـــفط

عروض.  ية نقصا في ا العا
واكــد نـوفـاك (إذا نـحــتـاج أكـثـر من
مليـون برميل يـوميا   ,فال أستبعد
أن نـنــاقش األمـر بــسـرعــة ونـتــخـذ

قــرارا سـريــعـا) ,واضـاف ان (كــبـار
ــكـنـهم عـقـد لـقـاء مـنـتـجي الـنـفط 
ومـنـاقـشـة الـوضع في الـسـوق عـبر

دائرة  مغلقة).
الفــتـا الـى ان (روسـيــا قـد تــتـجـاوز
مــسـتــوى الـزيـادة الــبـالغ  200ألف
برميل يـوميا إذا كانت هـناك حاجة

لذلك). 
وارتـفــعت أسـعـار الــنـفط إلى أعـلى
مـــســـتـــوى مـــنـــذ عــام  2014خالل
ـاضية جـراء االنخفاض األسابيع ا
ـــــتـــــوقع فـي صـــــادرات الـــــنـــــفط ا
اإليـرانــيـة هـذا الـعـام بـسـبب جتـدد
الــعــقــوبــات األمـريــكــيــة فــضال عن
تــقـــلص إنــتـــاج فــنــزويـال وتــعــطل

طلة على اخلليج العربي نشآت النفطية االيرانية ا PAM ∫  إحدى ا     
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اجلــوانب الـســيـاحـيــة واالسـتــثـمـار
ــشـــاركــة في وتـــبــادل اخلـــبــرات وا
عـارض التـجاريـة التي تـعد نـوافذ ا
ـسـتثـمرين مهـمـة لرجـال االعـمال وا
لالطالع عـلى الـفـرص االسـتـثـمـاريـة
ـتــاحـة في الـبـلــدين).  كـمـا أكـد ان ا
ـثـل فـرصـة اســتـثــمـاريـة (الــعـراق 
كـبيـرة لـلـشركـات الـرصـينـة الـراغـبة
في االســتـثــمــار وان احلـكــومـة ومن
خالل القوان والـتشريعـات النافذة
تدعم االستثمار بوصفه ركيزة مهمة
من ركــائــز اعـادة االعــمــار وحتــقـيق
التـنـميـة في البـالد  من جانـبه اشار
السـفيـر اللـبنـاني إلى قوة الـعالقات
بـ الــبـلــدين في مـخــتـلف اجملـاالت
وفي مقدمـتها السـياسية والـتجارية
واالقتصادية والـسياحية والـعلمية)
مــــشــــيـــرا الى ان (هــــذه الــــعالقـــات
زيـد من التطور عندما ستشهد من ا
يـــتم اعـــادة افـــتـــتـــاح اخلط الـــبــري
الـرابط بـ الـبــلـدين الـذي سـيـخـلق

مصالح كبيرة مشتركة).

إمـدادات في لــيــبـيــا وكــنـدا وبــحـر
الـشــمــال. وردت مـنــظــمـة الــبــلـدان
ـصدرة لـلـبتـرول أوبك ومـنتـجون ا
رئـيـسـيـون من بـيـنـهم روسـيـا عـلى
عروض من خالل هذا النقص في ا
تــخــفــيف قـــيــود عــلى اإلنــتــاج في

اضي. حزيران ا
 ويزيد االتفاق بشكل فعال إجمالي
قدار ملـيون برميل يوميا اإلنتاج 
شـامال حـصـة لـروسـيـا في الـزيـادة
ــقـدار 200 ألف بــرمــيل يــومــيـا.
وقـالت وكــالـة الــطـاقــة الـدولــيـة إن
(هــنــاك مـؤشــرات مــبـشــرة عـلى أن
نتج يـزيد وقد يبلغ إنتاج كبـار ا

مستوى قياسيا). 
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وجّه مــؤتـمـر أطــلق عـلى نــفـسه اسم
االحتـــادات والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة
العـراقيـة اتهـامات الى االحتـاد العام
لـنـقـابــات الـعـمـال في الـعـراق بـسـوء
االدارة وخــروقـــات مــالــيــة مــطــالــبــا
وزارة الـعـمل والشـؤون االجـتـمـاعـية
وجلنـة العـمل والشـؤون االجتـماعـية
في مـجـلس الـنـواب بـ(بـيـان مـوقـفـها

من هذه التصرفات). 
ؤتمر في بيان ان مذكرته إلى وقال ا
مــنـظــمـة الــعـمـل الـدولــيـة في آب من
اضي (حق طـبيـعي حلركـتنا العـام ا
الــنـقـابـيــة في تـعـامــلـهـا مع مــنـظـمـة
دولـيـة الـعـراق عـضـواً فـيـهـا وتمـثل
أطراف اإلنتـاج الثالثة)  مـشيراَ الى
أن (طــبــيــعـة احلــركــة الــتـضــامــنــيـة
للطبقة العاملة وحركتها النقابية في
الــدفـاع عـن حـقــوق ومـصــالح عــمـال
الــعـــالم كــونـــهم أصـــحــاب قـــضــايــا
مشتركة هي سمة أساسية في مجمل
تــأريـخــهـا الــنــضـالي).  مــضـيــفًـا أن


