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األوسط بـاتــريك كـوكـبــيـرن بـعـنـوان
ـــاذا لن تـــوقف اســتـــقــالـــة رئــيس )
الوزراء العـراقي االنتفـاضة الكـبيرة
الـــــتي تـــــلـــــوح فـي األفق)? يـــــقـــــول
كــوكــبــيــرن إن (الــثــوار في الــعــراق
حقـقوا أول جنـاح كبـير لـهم بإجـبار
ــهــدي رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد ا
على االستقـالة من منصـبه بعد يوم
دام قتـل فيه 45 مـواطـنـا علـى أيدي

قوات األمن). 
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ويضـيف أن (هـذا االنتـصار الـرمزي
بــاهظ الـثــمن إذ قـتل عــدد كـبــيـر من
ـهـدي أظـهر ـتـظاهـرين لـكن عـبـد ا ا
أيضـا انعدام كـفاءة في قـيادة البالد
كما أن النخـبة السياسـية يبدو أنها
شـديــدة الـتـمـسك بـالــسـلـطـة لـدرجـة
تــسـمح لــهـا بــالـقــيـام بــاإلصالحـات
اجلـــــذريـــــة الــــتـي يـــــطــــالـب بـــــهــــا

تظاهرون). ا
ويـواصل كـوكـبـيـرن (قـارن حـصـيـلـة
ــرعــبـة خـالل ثـمــانــيـة الــضــحــايـا ا
قـتل مـتظـاهر أسابـيع في الـعـراق 
واحـــــد عن طــــــريق اخلــــــطـــــأ خالل
مــظـاهــرات هـونغ كــونغ الــتي بـدأت
قـــبل  6أشـــهــر وقـــارن أيــضـــا بــ
ـــوســـعــة الــتـــغـــطـــيــة اإلعـالمــيـــة ا
والـــــتـــــعــــاطـف الـــــذي يـــــحـــــظى به

ــــتـــــظــــاهـــــرون في هـــــونغ كـــــونغ ا
سـبـوقة). ـظاهـرات الـعراق غـيـر ا
ــا اعـتــاد الـعــالم عـلى ويــضـيف (ر
أنـباء قـتل الـعـراقيـ بـأعداد كـبـيرة
ســواء كــان ذلك عــلى أيــدي تــنــظــيم
داعش أو صــــدام حـــســــ أو حـــتى
على أيدي الـقوات األمريـكية لذلك لم

يـعـد اإلعالم يــعـتـبـر
مــــا يـــجــــري ضـــمن

نطاق األخبار). 
وقـول (لكـن التـاريخ
تــصـــنــعه الــكــوارث
الـــتـي التـــغـــطـــيـــهــا
تــــــقـــــاريــــــر اإلعالم
فـالـعــنف الـذي يـراه
البـعض مـؤثـرا على
الــعـراقــيــ يــحـظى
بـقــدرة عــلى إحـداث
تـــغـــيـــيـــر كـــامل في
السياسـة في منطقة
الـــــشـــــرق األوسط).
ويـضــيف أن (إيـران
مـــــــنـــــــذ الـــــــثــــــورة
اإلسـالمــــــيــــــة عـــــام
 1979أصـــــــبـــــــحت
إحـــــــدى الــــــــقـــــــوى
نطقة اإلقليمية في ا
وتـــعـــزز عالقـــاتـــهــا

بدأهـا شـباب مـحـرومون سـرعـان ما
انــضــمت إلــيــهم طــوائف أخــرى من
اجملتمع). وينـقل شولوف عن أستاذ
الــعالقــات الـدولــيـة فـي كـلــيـة لــنـدن
لالقتصاد واخملـتص بشؤون العراق
الـبـروفـيــسـيـر تـوبي دودج قـوله إنه
(عندما تأسس الـنظام السياسي في
العراق بعد  2003تضمن في داخله
بذور الفساد والطائفية والقمع لكن
هــذا الـنــظــام بـدأ فـي الـتــهـاوي اآلن
وكــنـتــيــجـة لــذلك تـزايــد الــعـنف في
الـــبالد).  ويـــضـــيف دودج  (األسس
التي أقيم عليها النظام العراقي هي
تقـسيم اجملـتمع عـلى أساس طـائفي
بشكل متواز مع تـوزيع الغنائم على
الــنــخـبــة الــسـيــاســيـة وأصــبح ذلك
علـنـيا بـشكل تـدريـجي وهو مـا نزع
عن الــنــظــام شــرعــيــته فــقـد تــوقف
الــعــراقــيــون عن الــنــظــر إلـى هـؤالء
الـــســاســة عـــلى أنــهم أبـــطــال وبــدأ
يراهم كانتـهازي فكان عـلى النخبة
الـــســــيـــاســــيـــة أن تـــعــــتـــمــــد عـــلى
ظاهرات يليشيات والعنف لقمع ا ا
ـعـاديـة لـهم والـبـقـاء في الـسـلـطـة ا
نحن نـرى أن هـذا األمر وصل ذروته

اليوم)
ونــشــرت اإلنـدبــنــدت أونالين مــقـاال
لــلــكـاتـب اخملـتص بــشــؤون الــشـرق
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ا في ذلك في مخـتـلف الـقـطـاعـات 
قـــطــاعـــات الـــزراعـــة والـــتـــصــنـــيع
والـسـيـاحـة والـتـكـنـولـوجـيـا حـيث
سـيـتم عـرض مـجـموعـة واسـعـة من
الــشـــركـــات واالعــمـــال الـــتــجـــاريــة
اجلـاهــزة لــلـنــمــو واالسـتــثــمـار في

نينوى).
 وقال السفـير االمريـكي في العراق
مـــاثــــيـــو تـــولــــر ان (دعم الــــنـــمـــو
االقتصادي حملافظة نينوى هو جزء
ـتـحـدة مـهم من اهـتـمـام الـواليـات ا
الــقـــوي والــراسخ بـــعــراق مـــزدهــر
تـطـرفة وصامـد بـوجه اجلمـاعـات ا
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اعلـنت احلـكومـة االمريـكـية عن دعم
اقتـصـادي اضافي حملـافـظة نـيـنوى
من خالل منتـدى نيـنوى لالستـثمار
كـانون الـذي سـيُـعـقـد لـلـمـدة  3- 5 

قبل في اربيل.  االول ا
وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
ــنــتــدى ســيــجــمع مــســتــثــمــرين (ا
وشـــركــــات من نــــيــــنـــوى لــــعـــرض
امــكــانـــات االســتــثــمـــار في شــمــال
الــعـــراق الــذي يـــتــمـــتع بــالـــتــراث
التاريخي والتنـوع الثقافي العريق.
ـتـاحة ـنتـدى عـلى الـفرص ا يركـز ا

بغداد

نبض القلم
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ـــنـــطــقـــة خالل األعـــوام األربـــعــ ا
ــاضــيـــة وهــو الــتــحــالف الــذي لم ا
ـــتـــحـــدة وال تـــتـــمــــكن الـــواليــــات ا
ـــمـــلـــكــة الـــعـــربـــيــة إســرائـــيل أو ا
السعودية ضـربه في لبنان أو اليمن
أو سوريا فضال عن العراق). ويقول
(وتكمن أهمية ما يجري في أن نحو
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تـســاءلت في وقت ســابق عن مـرحــلـة مــاقـبـل اإلسـتــقـالــة  وحـالـة
اإلنتظار الـتي يعيشـها الشعب الـعراقي والثوار خـاصة .. انتظار"
طـلب وطـني ـهـدي بـحـكـمـة اسـتـجـابـة  تـنحـي الـسيـد عـادل عـبـد ا
وحـر واستـفهـمت عن طـبيـعة األحـداث أو النـتـائج التي سـتفـرزها
وقف وعما إذا سنقطف اول انتفاضة الشباب مع اصراهم على ا

ثمرة لهذه االنتفاضة وهي وضع اإلستقالة.
مــر أســـبــوع وجـــاءت جــمـــعــة الـــدم.. شــهـــداء فــاضـت بــدمـــائــهم
احملافـظـات الـعـراقـيـة خـاصة مـحـافـظـة الـنـاصريـة كـان نـصـيـبـها
االكبـر.. لـيـلـة سوداء نـحـيب وبـكـاء مـستـشـفـيـات مكـتـظـة بـاجلثث
ــوت واقــسى مــارأيــته عــلى مــواقع حــاالت قــاسـيــة مـن الـقــتل وا
الـتـواصـل االجـتمـاعـي أب يـقـول مـعـلـقا عـلـى صـورة شـاب شـهـيد
مجـهول الـهوية: "هـذا ابني" جـثة شهـيد حـولها شـباب يـرن هاتفه
ـرضــة جتـرد أسـمـاء الـشـهــداء فـتـتـفـاجـأ ـتـصل "امي"  واذا بـا
بإسم اخيـها ب الشـهداء أب مصـدوم يقول للـطبيب" دكتـور بيها

أمل ابني يعيش بعده صغير".
ـواقف ـهـدي يـنـتــظـرهـذه ا وال اعـلم هل كـان الــسـيـد عـادل عـبــد ا
والصور القـاسية ! أن تغـرق البالد بسيـول دماء جديدة أو مآسي

نشودة!!?  جديدة لكي يلقي االستقالة ا
رجـعيـة الصـارم جاء الـنبـأ العاجل فـبعد خـطبـة اجلمـعة ومـوقف ا
ـرجعية هدي قائـال: قدمت استقـالتي تلبـية لنداء ا بإستـقالة عبـد ا

وخطوة للتهدئة.
هل هـذه اخلطـوة لـلتـهـدئة? وبـعد "خـراب مـالطـا"...هي حـقا خـطوة
ولكن دفع ثـمنهـا آالف الشبـاب العـراقي احلر الذين انـتظروا رمي
ـطــلب وطـني وحــر وان تـكـون اإلسـتــقـالـة "من جــيـبك" اســتـجــابـة 

كتابتها "اختيارا وليس فرضا".
اعـتــقــد لـو كــان رئــيس الـوزراء اســتــقـال في وقـت مـاض واخــتـار
مـصـلــحـة الــشـعب لم يــكن الـشــاب امس يـزف إلى قــبـره بـدال من

عرسه ولم تكن األم تنعى ولدها الشهيد : 
وت (أثاري الولـد مامقـسوم واني بكـلبي ربيـته ولو أدري يصـيبه ا

ماربتية).
كـان افـضل الـتـعـلـيـقـات حـول االسـتقـالـة  تـلـك الـتي سـمـعـنـاها 
نتفض في ساحة التحرير .. والتي انطلقت من حناجر الشباب  ا
ــشــهــد ان االســتــقــالــة وحــدهــا ال تــكــفـي  يــجب ان تــغــيب عن ا
الـســيــاسي  جـمــيع الــوجـوه  الــفـاســدة الـتـي أوصـلــتـنــا الى هـذا

تردي . الوضع ا
وهذه الـعـبـارة .. في مـكـانـهـا هي مـرحـلة مـابـعـد اإلسـتـقـالـة إنـها
ـطلب الـشـعبي هـو تـبديل الـنـظام الـبـداية.. و لـسـببـ أولـهمـا أن ا
وقـمع الفـسـاد وقلـعه من جذوره ولـيس اسـتقـالة قـد تـكون تـملـصا
وهــروبـــا أكــثــر مــنـــهــا مــســؤولـــيــة وإرادة عــامــة
وثـانـيـهـمـا أن اإلسـتـقـالـة جـاءت مـتـأخـرة.. ثـمرة
رائعة كـان قطفهـا ليس يسيـرا لكنهـا ثمرة مرة
تـــلــطـــخت بـــالــدم ألن الـــدم وحــده هـــو الـــثــمن

النفيس.
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حذر خـبيـر نفـطي من خطـورة غياب
االســـتــــقــــرار فـي مـــنــــاطـق حـــوض
اخلـلـيـج الـتي تـشـهــد اوضـاعـا غـيـر
ـا يــشـكل ذلك تــهـديـدا ــسـبـوقــة  ا
حقيـقيا بتـراجع عملـيات االنتاج في
احلقـول وخلـل بالـتوازن في الـسوق

ية.  العا
وقـال بـيـوار خنـس لـ (الزمـان) امس
ان (مـنـطقـة حـوض اخلـلـيج الـعربي
ومن بـيـنهـا الـعـراق تشـهـد اوضـاعا
غــيـــر مــســـتـــقــرة بـــســـبب االحــداث
الـراهــنـة واسـتــمـرار االحـتــجـاجـات
دون ايـجـاد حـلـول جـذريـة لـهـا كـون
استمـرار ذلك يهدد بـتراجع عمـليات
االنـتاج وبـالـتـالي ستـرتـفع االسـعار
ــيـا لــكن دون االســتــفـادة مــنــهـا عــا
نــتـيــجـة عــدم الــقـدرة عــلى تـصــديـر

طلوبة). الكميات ا
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مـشـددا عـلـى (ضـرورة احلـفـاظ عـلى
ــؤســـســات الـــنــفـــطــيـــة ومــنع اي ا
مـــحــاولــة اليــقــاف عـــمــلــهــا الن ذلك
سيؤثـر على صـعوبة احلـصول على
ايــرادات مـن عــمــلــيــات بــيع الــنــفط
مبينا واطن) , تـضرر هو ا ويكون ا
ان (االضــطـــرابــات اجلــاريــة حتــدث
ـية وهذا االمر خلال في السـوق العا
يثير قـلقا دوليا والسـيما لدى الدول

ـئـة فــيـمـا انـخـفض يـعـادل 3.98 بـا
اخلــام األمــريــكي 3.69 دوالر أو مـا
ـــئـــة لـــيـــصل إلى يـــعــادل 4.63 بـــا
55.42 دوالراً.وظـلت أســعـار الــنـفط
اضـي متـذبذبة خالل األسبوعـ ا
اال انـهــا لم تـنــخـفض عن 60 دوالراً

ولم ترتفع عن 64 دوالراً.
ـصـدرة واتـفــقت مـنـظــمـة الـبــلـدان ا
لـلـبـتـرول (أوبك) ومـنـتـجـون حـلـفـاء
اضي على بقيادة روسيا في تموز ا
تـمديـد تـخفـيـضـات إنتـاج الـنفط في
مسعى لدعم أسعار اخلام مع تباطؤ
ي وارتـفـاع اإلنـتـاج االقـتـصـاد الـعـا

األمريكي. 

وقــالت إدارة مـعــلـومــات الـطــاقـة إن
(مـخــزونـات اخلـام األمــريـكـيـة زادت
اضي 1.6 ملـيون بـرميل األسـبوع ا
ـستـوى قـياسي مع ارتـفاع اإلنـتـاج 
عــنـد 12.9 مــلــيـون بــرمــيل يــومــيـا

صافي).  وتباطؤ عمليات ا
وكــان مـــحــلـــلـــون قــد تـــوقـــعــوا في
اسـتـطالع تــراجـعـا بـواقع 418 ألف

برميل. 
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ــنـظـمـة أوبك وكـشــفت مـصـادر في ا
ـــرجح أن تــــدعـــو روســـيـــا إنـه من ا
مــنــتــجي الــنـفـط اآلخـريـن لـتــغــيــيـر
طريقـة حساب إنتـاج موسكـو عندما
جتــتـــمع مــعـــظم الـــدول الــرئـــيــســة
نتجة للنفط في فيينا.وتكبح أوبك ا
ومنتجون آخـرون منذ ثالث سنوات
إنتـاج النـفط بهـدف حتقـيق التوازن
فـي الـــســــوق ودعم األســـعــــار لـــكن
روســيـا تــقـيس إنــتـاجــهـا بــطـريــقـة

مختلفة عن اآلخرين.
وبخـالف السـعـودية ومـنـتجي أوبك
ــكــثــفـات اآلخــرين تُــدخل روســيـا ا
وهي نـوع خـفــيف عـالي اجلـودة من
الـنـفـط اخلـام غـالـبـا مــا يُـسـتـخـلص
خالل إنـــــتـــــاج الـــــغـــــاز  فـي أرقــــام

إنتاجها من النفط اخلام. 
ولم يــكن هـذا يــتــسـبب في مــشـكــلـة
ـاضي لكن مع تـدش وسـكو في ا

حـــقــــول غـــاز جـــديــــدة في الــــقـــطب
الـشمـالي وشـرق سـيبـيـريـا وفتـحـها
خط أنـابيب لـنـقل الغـاز إلى الـص

فــإن إنــتــاجــهـا مـن مـكــثــفــات الــغـاز
يــزيــد.ويــعــني هــذا أنــهــا ال تــمـتــثل
ـبرم ب ـوجب االتفاق ا حلصتـها 
ــنـتـجــ اآلخـريـن وهـو مـا أوبك وا
ـصادر. تـرغب في تـفـاديه بـحـسب ا
الى ذلك  ,أكـــد وزيـــر الـــنـــفـط ثـــامــر
الغضبان ان اقليم كردستان سيشرع
بتسـليم شركـة تسويق الـنفط سومو
نـحو 250 الف بـرمـيل يـومـيـا خالل

كم من الـدموع ذُرفت  وكم من الـوجع واآلهـات والـزفرات تـوقدت
في الفؤاد ..

حداد في القلوب ..
كل الكلمات ال تفي وتعبرعما في النفوس من ألم ومرارة  ..

وكل الفـــتــات احلــزن تــبـــلى مع الــريـح والــزمن  وتــســـرق لــونــهــا
الشمس  وتـقلبـات اجلو الطبـيعي والسـياسي  لكن دمك وأسمك
ويـومك بـاق مـا دامت احلـيـاة  النه تـوحد مـع نبـض القـلب .. وهل
نيع لالنسان أن يـحيا بال قـلب  أو لوطن ينهض  ويـعلو حـصنه ا

بال شهيد .. ?..
الشهداء هم قلب الوطن ..

لم تتمالك نفسها  أو تسيطر على وجعها وحزنها وتكتم دمعها ..
ذيعة (تـارا البكري) وأبكت معـها من في قلبه ألم وحسرة  بكت ا
 وهي تقرأ على الهواء من قناة الشرقية نيوز نبأ إعالن عادل عبد

هدي نيته تقد إستقالته ..   ا
لم يـحـصل التـبـاس لـدى من كان يـتـابعـهـا  في حلـظتـهـا عن سبب
البكاء .. بكت حزنـا على الشهداء  وعلـى االمهات الثكالى واالباء
ـفـجـوعــ واالطـفـال الــيـتـامى  فـقــد مـرت في ذاكـرتــهـا في تـلك ا
الـلـحـظـة  صور  حـزيـنـة إخـتـزنـتـهـا ذاكـرتـهـا  .. كم مـن الـشـهداء
واجلــرحى ســـقــطــــوا في ســاحـــات االعــتــصــام عــلـى طــريق تــلك

االهداف ..
بالتأكيد كانت كلفة هذه االسـتقالة باهظة جدا  وكان باإلمكان أن
تــتـحـقق  في وقت مـبــكـر مع أول شـهـيـد  ويــوفـرون بـذلك  لـلـبالد
والعـوائل هـذه الـدمـاء  الـعـزيـزة والـتـضحـيـات الـغـالـيـة واخلـسـائر

الفادحة  ..
ومع  تأخـرها كـثيرا لـكنـها كانت خـطوة أولى عـلى الطـريق  نقلت
ـكــاسب  عــلى حـد تــعــبـيــر احـد احلــراك الـشــعـبـي الى مـرحــلــة ا
احملــلـــلــ  ويـــأخــذ تــــســمـــيــة الـــثـــورة  واكــدت  صـــواب مــوقف
طالب تظاهريـن  وستتبعهـا خطوات أخرى على طـريق حتقيق ا ا

جميعها ..
وليس أمام من يعيهم االمر غير االستجابة الرادة الشعب وحتقيق

ما يطمح ..  
وهو امر ليس بالبعيد وال بالهدف العسيرعلى الشباب..

 وال نقول اال ما يرضي الله ..انا لله وانا اليه راجعون ..
شـهـداءنــا .. حـيـاتــكم  االبـديـة فـي اجلـنـة  وعــنـد رب كـر  هي

بالتأكيد أجمل من حياة  في دنيا  فانية ..
 وما عند لله خير وأبقى ...

}}}}
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بـغـداد أم الـدنـيـا من لم يـرهـا لم يـر الـدنـيـا وال
الناس (االمام الشافعي)

اقدامـها من جـديد بـعد الـدمار الذي
عـــانـت مـــنه نــــيـــنــــوى والـــعـــراق).
واضاف لـوتس (نـعـتقـد انه بـامـكان
ـستـثـمرين االمـريكـي الشـركات وا
ـســاعـدة في لـعب دور حــيـوي فـي ا
حتــقــيق هــذا الــنــمـو وخــلـق فـرص

العمل). 
وســتــمـثـل االعــمــال الـتــجــاريــة في
منـتدى نـينـوى لالسـتثـمار اكـثر من
127 مــــــلــــــيــــــون دوالر من فــــــرص
االســتــثــمــار وســـتــكــون الــفــرصــة
سـتثمرين للقاء رواد سانحة امام ا
االعــمــال الــواعــديـن وجــهــا لــوجه.
ويــضم هــذا احلــدث الــذي تــنــظــمه
الوكـالة االمـريكـية لـلتـنمـية الـدولية
خـــبـــراء ومـــتـــحــــدثـــ في مـــجـــال

االستثمار والتنمية الدولية. 
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ان مـنـتـدى نـيـنـوى لالسـتـثـمـار هـو
ـتـحدة تعـاون فـريـد بـ الـواليـات ا
والــقـــطــاعـــ الــعـــام واخلــاص في
العراق لـدعم اجملتـمعات في نـينوى
من خالل خــلق فــرص لالسـتــثــمـار.
ـؤسـســات الـداعـمــة غـرفـة تـشـمـل ا
الــتــجـــارة االمــريــكــيـــة في الــعــراق
وهـــيـــئـــة االســـتـــثــــمـــار في اقـــلـــيم
كـردسـتـان - الـعـراق ومـنـظـمـة يزدا
(مـنــظـمــة ايـزيــديـة دولــيـة) واحتـاد
الصناعـات العراقي - غرفـة صناعة
نـيـنـوى ومـؤسـسـة تـطـويـر الـسـوق
ـــتــوســـطـــة ورابـــطــة الـــعــراقـــيـــة ا
صارف الـعراقـية اخلـاصة وهـيئة ا
االســتــثـمــار فـي نــيـنــوى ومــجــلس
االعــــمــــال االمـــــريــــكي-الـــــعــــراقي.
ؤسسات االعالمية الداعمة تشمل ا

راديـو الــغــد وايــزيـدي24 وشــبــكـة
االعالم الـــــعــــراقي وكـــــركــــوك نــــاو

وصل. وروداو وسما ا
عـــلى صـــعـــيـــد آخــر  شـــدد رئـــيس
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح ومـحـافظ
نينوى جنم عبـد الله اجلبوري على
اهـمـيــة تـظـافــر اجلـهـود لــلـنـهـوض
ــــدن احملـــررة وتــــلــــبــــيـــة بــــواقع ا

احتياجات ابناء نينوى. 
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وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا األوضـاع األمـنـية
واخلـدمـيــة في احملـافــظـة وضـرورة
تـضـافـر اجلــهـود لـلــنـهـوض بـواقع
اخلـــدمــات فـــيـــهـــا وإعـــادة إعـــمــار
ـتــضـررة من الــعـمــلـيـات ـنــاطق ا ا
اإلرهــابــيـــة والــعــمـل عــلى تـــلــبــيــة
متـطـلـبات أبـنـاء نيـنـوى في احلـياة
ة). كـما نـاقش رئيس مـجلس الكـر
الــقـــضـــاء االعــلـى فــائـق زيــدان مع
اجلبوري ورئـيس جلنة الـنزاهة في
مــجــلس الــنــواب ثـــابت الــعــبــاسي
تــطــبــيق الــقــانــون واحلــفــاظ عــلى
ـتحـقق في نيـنوى. نـجز األمـني ا ا
واشـار بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
الى ان (الـلــقــاء بـحث الــتــعـاون مع
القضاء في احملـافظة لـتثبيت اسس
تــطــبــيق الــقــانــون واحلــفــاظ عــلى
تـحقق بـعد حتـرير نـجز األمـني ا ا
نـيــنــوى من داعش والــقــضــاء عـلى

الفساد االداري). 
ووقع مـحـافظ بـغـداد مـحـمـد الـعـطا
على األوامر الديوانية لتحويل اكثر
من 5 آالف موظـف بأجـر يـومي إلى

موظف عقود. 
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نشرت األوبزرفر البريـطانية  تقريرا
ـراسـلـهــا مـارتن شـولـوف اخملـتص
بــشــؤون الـــشــرق األوسط بــعــنــوان
(الــعـــراق يـــواجه خـــطـــر الـــتــفـــكك
والعـشائر تـقف في وجه ميـليـشيات

إيران".
يقول شولوف إن الـعنف الذي تبناه
األمـن الـــعــــراقي فـي الـــتــــعــــامل مع
زيد من الغضب تظاهرين أشعل ا ا
عـبـر البالد بـ الـنـخـبة الـسـيـاسـية
). ويـضيف تـظـاهرين الـغـاضبـ وا
أنه (مــــنـــذ الــــعـــام  2003اتـــســــمت
احلــكــومـــات الــعــراقـــيــة بــالـــنــزعــة
الــطــائــفــيــة بـــيــنــمــا حــول الــوزراء
مــؤسـســات الـدولــة إلى إقــطـاعــيـات
يـــعــــود والؤهــــا االول جلــــمــــاعـــات
ســيـاسـيــة مـحــددة أكـثــر من الـدولـة

نفسها). 
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ويوضح شولـوف أنه (كنتـيجة لذلك
شــاع الـفــسـاد واحملــسـوبــيـة في كل
مؤسسـات القطـاع العام الـتي نهبت
ثـــــروة الــــبالد من الـــــنــــفط وتــــركت
العـراقي بـعانـون الفقـر وال يجدون
أي فـــرص عــــمل وبــــالــــتـــالـي كـــان
الـتــصـدي لـنـهب الـقــطـاع الـعـام هـو
طلب األول حلـركة االحتـجاج التي ا
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وقال العطا في بيـان تلقته (الزمان)
ـشـمـولـ بـتـلك الـعـقـود امس ان (ا
ـديـريات الـتـي وظفـت األجراء هي ا
ـــاء واجملـــاري الـــيـــومـــيــــ وهي ا
والـبــلـديــات والــشـبــاب والـريــاضـة
ـــرتــبـــطــة وغــيـــرهــا من الـــدوائــر ا
بــاحملـــافـــظــة) ,الفــتـــا الى ان (عــدد
هـؤالء بــلغ 5 آالف و 25 مــوظــفـا),
مـــوضـــحـــا ان (مــوظـــفـي الـــعـــقــود
يتـمـتـعـون بـاغـلب االمـتـيـازات التي
وتــابع الك) , ــتــلـــكــهـــا مــوظف ا
الـعـطـا ان (عــمـلـيـة حتــويـلـهم تـمت
وفقـا لـقـرار مجـلس الـوزراء وسـيتم
ــالــيـة), رفع أســمـائــهم الى وزارة ا
مـــبــــــــيـــنـــا ان (دوائـــر احملـــافـــظــة
اجنزت ايـضا عـملـية تـوط رواتب

هؤالء).
ــثـلي غــرفـة جتـارة واكـد عـدد من 
بغـداد ان االعـمال الـتـخـريبـيـة التي
مـتلكات اخلـاصة في جانب طالت ا
ـئات من الرصـافـة تسـبـبت بحـرق ا
احملال التـجارية واخملـازن وخسائر

ليارات. تقدر با
وخلص االجتماع الذي عقد برئاسة
ثلي الغرفة الى محافظ بغداد مع 
واقف من (تشكـيل خلـية لـتنـسيق ا
أجل حــمــايــة االقـــتــصــاد الــعــراقي
واحلد من حاالت احلرق التي طالت
بــنــايــات في مــنــطــقـتـي الــشــورجـة
وشـارع الــرشــيـد). واعــرب أعــضـاء
احتاد الـغـرفـة عن (تأيـيـدهم الـكامل
ــســتــمــر لــلــتــظــاهــرات ودعــمــهم ا
السـلـميـة ورفـضـهم وجود مـنـدس
يحاولون تشـويه صورة التظاهرات

باني التجارية).  عبر حرق ا WH: ايزيديون مهجرون يحملون الفتات خالل وقفة في اربيل Ë

سـتهـلكـة للـنفط في اوربـا والص ا
واليابان ويحاولون قدر االمكان عدم
اســــتــــمــــرار االحـــــداث قــــبل نــــفــــاد
مــخـزونــهــا الـنــفـطـي او عـنــد تـدخل
الـــعـــوامل الـــطـــبـــيـــعـــيـــة كـــالــزالزل
واالعــاصــيـر ومــوجــات الــبــرد الـتي
ستسـهم بأرتـفاع سعـر برمـيل النفط

الواحد الى مئة دوالر). 
وأغلقت أسعـار النفط عـلى انخفاض
ـئة فـيـما سـيجـتمع أعـضاء بلغ 4 با
مـنـظـمـة أوبك لـتـقـريـر تـمـديـد اتـفاق
خـــفـض اإلنــتـــاج إلـى مـــا بـــعــد آذار
ـــقـــبل.وأغـــلق ســــعـــر بـــرنت عـــلى ا
60.75 مـنـخـفـضاً 2.52 دوالر أو ما

ـقــبل. وقــال الـغــضــبـان في الــعــام ا
ــوازنـة تــصــريح امس ان (قــانــون ا
لــعـام  2019يــلـزم حــكـومــة االقــلـيم
بــشـكل واضـح بـتــسـلــيم نــحـو 250
الف برميل يوميا الى شركة تسويق
الـنفط لـكي تـقـوم ببـيـعـها في مـيـناء
جــيــهـان الــتــركي وتــدخل االيـرادات
النـاجتة عن بـيع الـنفط اخلـام ضمن
ـــوازنـــة االحتـــاديــة) ,واضــاف ان ا
(عــلى االقــلـيـم االلـتــزام بــاالتـفــاقـات
شــأنه شــأن احملــافــظـات الــعــراقــيـة

نتجة للنفط).  ا
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الـتـي تـمــارس الــعـنـف وردع أولـئك
الــذين يــقــوضــون ســيــادة الــعــراق
قـراطـيتـه. ورحبت اجملـمـوعات ود
الـتـي تـمــثل الــشــركــات االمـريــكــيـة

والعراقية بهذا احلدث). 
واضاف ستيف لوتس نائب رئيس
شــؤون الـــشــرق االوسط فـي غــرفــة
الــتــجــارة االمــريـــكــيــة (اؤمن انه ال
توجد قوة لـتضمـيد اجلراح واعادة
الـــتــــأهـــيـل اقـــوى من الــــتـــنــــمـــيـــة
االقــتــصــاديــة ووضع الــشــبــاب من
الـذكـور واالناث فـي الـعـمل وتـمـك
اجملـــتـــمــــعـــات من الــــوقـــوف عـــلى

ثلـثي سكـان العـراق من مكـون واحد
وتمتد احلدود بينه وب إيران على
مـســافــة تـتــخـطى  1100كـيــلـومــتـر
وكان هؤالء يـنظـرون إلى إيران على
أنـهــا حـلــيف ضـروري في مــواجـهـة
تنظيم داعـش لكن قبل شهـرين تغير

كل ذلك).


