
ــا الـكــثــيـرون ســيـســألــون عن الـعـالقـة بــ اجلـدوى ـا الــعــنـوان مــثــيـر ور ر
االقتصـادية والتظاهرات احلالية الن الواقع العلمي والنظريات االقتصادية تؤكد
ـدة ساعة فأنـها ستؤثر عـلى االنتاج واالنتـاجية وتؤثر ان اية تـظاهرة ولو كانت 
ـوارد الـقـوميـة لـلـبـلد نـعم وهـذا هـو الصـحـيح ولـكن في بـلـد مثل بـالـتالي عـلى ا
بالدنا ومنذ عام االحتالل المعامل وال مصانع وال عمال وال وظائف وال تعيينات
واخلـريـجـون في عـطلـة وفـراغ دائم وطـاقـاتـهم االنـتـاجيـة مـعـطـلـة وان خـروجهم
تردي اصال بل اننا للـتظاهرة اليؤثر قيد شعرة على تردي الواقع االقتصادي ا
نرى ان هـذه التـظاهـرات بجـانبـاه العـمـلي ستـسهم في اعـادة الصـورة احلسـنة
ـتظـاهرين وشـعاراتـهم منـاداة الى حتس للـحيـاة االقتصـادية الن في مـطالب ا
االقتـصاد وذلك عـبر الـضـرب بيـد من حديـد علـى الفـاسدين والـسارقـ الموال
ـؤسـسات ـصـانع وا ـعامـل وا الـدولـة اضـافـة الى مـطـالـبـتـهم بـاعـادة تـشـغيـل ا
ـعـطـلـة الى جـانب اعـادة االمـوال االنـتـاجـيـة من اجل تـشـغـيل االيـدي الـعـامـلـة ا
سـروقة من قبل بـعض االحزاب والقـيادات احلـزبية والـسياسـية واعادة الـنظر ا
ـان اخلـاص في هـيـكــلـة الـدولـة ورواتب الـدرجــات اخلـاصـة وابـطـال قــرار الـبـر
ـانـيـ الذين انـهـكـوا خزيـنـة الـدولة بـاخملـصصـات والـسـفرات الى بـتقـاعـد الـبر
خـارج الـعـراق ومــا  صـرفه لـهـم من مـبـالغ لــهم ولـعـوائــلـهم الجـراء عــمـلـيـات
التـجميل في الدول االوروبـية وابنـاء الشهداء من اطـفال اجليش واحلشـد يئنون

من اجلوع وال من معيل لهم .
ان لـلـتـظـاهـرات جـدوى اقـتـصـاديـة مــهـمـة ومن ذلك اعـادة الـنـظـر في الـدسـتـور
والــقـوانـ الـتـي صـدرت جملـمـوعـات ومــنـهـا اعـادة الــنـظـر في قـوائـم الـسـجـنـاء
الـسـياسـيـ الن عـددهم اكـثر من عـدد الـعـراقيـ واغـلـبهم كـانـوا احـرارا ولكن
ـشمـول بـالتـزكـيات احلـزبـية اصـبـحوا سـجـناء سـيـاسيـ اضافـة الى قـوائم ا
بقـانون الرفحـاء واالمتيازات الـتي يحصلـون عليهـا بدون وجه حق وكذلك اعادة
النـظر في الـوزارات وتـعيـ االكفـاء من حـملـة الشـهادات وامـا الـسفـارات التي
كن ـسؤول الـذين الى اليـوم لم يقدمـوا ما  تكـتظ بابنـاء وبنـات وازواج بنات ا
ذكـره ويـعـيـشـون بـرغـد مـثل الـسالطـ وبـطـون مـنـتـفـخـة عـلى حـسـاب الـشـعب
الـعــراقي الـذي الكــهـربــاء وال مـاء في بــلـده بـل انـهــاره جـفت وارضه اصــبـحت
صبـخة ماحلـة واين سفـاراتنـا في اخلارج لـكي يعـقدوا عالقـات متـينـة ويجـعلوا
الـدول لـتـقـدم مـشـاريع بـنـاء في بـالدنـا الـسـبب النـهم غـيـر مـؤهـلـ واليـجـيـدون
الدبلـوماسية النهم قوائم ترشيـحية محاصصاتيـة وعلى اسس عائلية وانتماءات

حزبية .
تـظاهرين وان التالحـقهم بـالعصي ان احلكـومة علـيهـا ان تستـمع الى مطـالب ا
ا خـروجهم هو تظـاهرين ا والهـراوات والغازات والـرصاص احلي الن هـؤالء ا
ـالحـقــة الـفــاسـدين فــعـلى الــدولـة ان تــقف الى جــانـبــهم وان التـســمع اكـاذيب
تـظاهـرين باخليـانة الن اخلـائن من سرق امـوال الناس البـعض الذين يـتهمـون ا
وان كانت الـدولة التعـرف اسماء الـسراق والفـاسدين فعـليهـا ان تسأل اي طفل
ـلـيـارات الـتي هدرت من ـسروقـة وا ـبـالغ ا في الـروضـة لـيـقدم لـهم االسـمـاء وا

خالل العقود الوهمية .
ان احـتـجـاجـات ابـنـاء الـعــراق ضـد الـفـسـاد ومالحـقـة الــفـاسـدين مـهـمـا كـانت
ا هـو جزء كـبير مـن متـطلـبات اعادة اوضاعـهم احلزبـية ووظـائفـهم الرسـميـة ا
نتهـك وهذه هي اخلطوة االولى نحو اصالح احليـاة الطبيعيـة وتسييد الـقانون ا
النـظام االقتصادي من اجل زيادة االنتاج واالنتـاجية وذخيرة جلدوى اقتصادية
ـوارده بعـيدا عن ايـدي الفـاسدين الـذين نخروا كبـيرة لـينعم الـشعب الـعراقي 
خزيـنة الدولـة اما ابـناؤهم فيـعـــــيـشون في الدول االوروبـية وهم غـير مشـمول
ـقــــدس خــــــوفـا عـلــــــيـهم بـالـقـتــال ضـد داعش او االنـتـمـاء الـى احلـشــــــد ا
وحفـاظا على سالمتهم اما ابن البلد علـــــــيه ان يتحمل ويتجرع سموم سرقات
ابــائـهم وان يــعـلق شـهــادته اجلــــــامــعـيـة فـي الـبـيت ويــفـتح له (بــسـطــيـة) عـلى
الرصـيف  هـذه هي عـدالة االحـزاب الـفاسـدة فـالى الـتظـاهـرات من اجل جدوى
اقـتـصــاديـة لـلـبـلـد . فـقط لــلـتـذكـيـر الن الـقـصـة مــعـروفـة ان الـذي اقـام لـلـصـ
اقتـصاده في عهد تولي (ديـنج هسياو ينج) عام 1978 والـذي يُعد االب الروحي
لـلنـهـضـة احلديـثـة في الصـ هـو اعتـمـادهم على الـبـروفيـسـور العـراقي الـياس
ولود في بغداد من اب تاجر في منـطقة السنك والذي ذهب للدراسة كوركـيس ا
في بــريـطــانـيـا عــلى نـفـقــة والـده هـذا اخلــبـيـر الــعـراقي الــذي وضع نـقـاط اربع

قدمة منها : للنهضة االقتصادية الصينية ولعل في ا
الـعـمل من اجل حـكـومة نـظـيـفة وامـيـنـة ونـزيهـة وتـضـييق
الفـجوة بـ مناطـق الص والـعمل عـلى تقـليل الـتضخم

بالعملة وتدريبه الوزراء .
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s∫ محتجون في باريس يرفعون الفتات تدعو الى التضامن مع احملتج اإليراني    UCð

وشعارات أخرى.
ولكن يتـعذر التـحقق من صحة أو
مــصــدر هــذه الــتــســجــيالت الــتي
تـنــشـرهـا جــمـاعـات مــعـارضـة في
ـنـفى تـتـهـمـهـا الـسـلـطـات بـانـها ا
تحدة تتلـقى الدعم من الواليـات ا
وإسـرائـيل والـسـعـوديـة في حـ
يُـــــحــــظـــــر عـــــلـى وســـــائل اإلعالم
األجنبـية تغـطية الـتظاهـرات "غير

رخصة". ا
وخالل احتـجاجـات سابـقة ركزت
وســـائـل اإلعالم احملـــافـــظـــة عـــلى
مـــهــاجــمـــة رمــوز حــســـاســة مــثل
ــبـانـي الـديــنـيــة بــهـدف تــشـويه ا

. صورة احملتج
ــتــداولـة وتــوحي الــتــسـجــيالت ا

عـلى مواقع الـتـواصل االجـتـماعي
ــاضـيـة بــأن احـتــجـاجــات األيـام ا
أصـغـر بـكـثـيـر وأضـيق نـطـاقـاً من
تـــــلـك الــــــتي جــــــرت في كــــــانـــــون
األول/ديــــــســـــــمــــــبــــــر وكــــــانــــــون
الــثــاني/يـنــايــر وشـمــلت عــشـرات
ـدن والـبـلــدات وقـتل خاللـهـا 25 ا

شخصا.
ولكن اإليرانـي يتـرقبون بـقلق ما
ســــتــــكـــون عــــلــــيه الــــتــــداعــــيـــات
االقـــــتـــــصــــــاديـــــة إلعـــــادة فـــــرض
الـعــقـوبـات األمــيـركـيــة ابـتـداء من
الـثالثـاء بــعـد انـسـحـاب الـواليـات
برم تحـدة من االتفاق الـنووي ا ا
في  2015مـع الـــقــــوى الــــكــــبـــرى
وتـوعـدهـا بـفـرض عـقـوبـات يـكـون
لـهــا "أبـعـد االثـر" عــلى إيـران عـلى
مـرحـلتـ في  7آب/أغـسـطس و5

تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلـنت شركـة اخلطـوط اإليرانـية
"إيران إيـر" السـبت أنـها سـتتـسلم
خمس طائرات جديدة من شركة "آ
تي إر" الفرنـسيـة اإليطالـية األحد

قبل إعادة فرض العقوبات.
ورغم أن الشـركات األصـغر أعـلنت
أنـهـا سـتـعـمل عـلى االلـتـفاف عـلى
الــعــقـوبــات غــيـر أن اجملــمــوعـات
ـــــتـــــعــــددة اجلـــــنـــــســـــيــــة مـــــثل ا
الــفـــرنــســيـــتــ تـــوتــال وبـــيــجــو
ـــانـــيـــة ســــيـــمـــنــــز قـــالت أنه واأل
ســيـتــعـ عــلـيـهــا االنـســحـاب من

السوق اإليرانية.
وأدى تنـامي الـعداء األمـيركي إلى
إضعاف الـريال اإليراني الـذي فقد
قــرابــة ثـــلــثي قــيــمــته خالل ســتــة

أشهر.
ولم يـتـضح بــعـد كـيف سـيـنـعـكس
كـل هــذا عـــلى احلـــيــاة الـــيــومـــيــة
لإليراني لكن دبلـوماسية غربية

في طـــهـــران تـــتــــابع الـــتـــطـــورات
واد االقتـصـاديـة قال إن أسـعـار ا
الغـذائيـة األساسيـة تشـهد بـالفعل

ارتفاعاً.
jHM «  UFO³

وقـــالت "نالحـظ بــالـــفـــعل ارتـــفــاع
أسـعـار السـيـارات بـصـورة كـبـيرة
بــــــســــــبـب اخلــــــوف مـن (نــــــقص)
واد اخلـام. في تـشرين استـيـراد ا
الــثــاني/نـوفــمـبــر عــنـدمــا تـتــأثـر
مــبـيــعـات الــنـفط ســتـكــون لـديــنـا
صورة واضحة عن تأثير ذلك على

احلياة اليومية".
وأضـافت أن انـهـيـار الـعـمـلة لـيس
نـــاجـــمــاً عن عـــوامل اقـــتــصـــاديــة
ـا ألن الناس تبحث عن بحتة وإ
ـدخـراتـهم مـكـان آمن لالحــتـفـاظ 
ألنــهم ال يـثــقـون بــقـدرة احلــكـومـة

على حتس االوضاع.
وقالت لـوكالـة فرانس بـرس "هناك
تــراجع كــبــيـر لــلــثـقــة في الــنــظـام
ــــالي وقــــدرة احلــــكــــومــــة عــــلى ا
الـسـيـطـرة عـلى األمـور والـتـصدي

للعقوبات".
وفـتـحت مـحـكمـة انـكـلـيـزيـة الـباب
للنظـر في إمكانيـة السماح ألقارب
بــــعـض الـــقــــتــــلى فـي أحـــداث 11
ـتحدة أيلول  2001في الواليات ا
ــطــالــبــة بــأصــول إيــرانـيــة في بــا

بريطانيا.
ويـــريــــد أقــــارب الــــضــــحـــايــــا من
احملـكمـة االنـكلـيـزية الـعـليـا تـنفـيذ
قــرار أصـدرتـه مـحــكـمــة أمــريـكــيـة
تـوصـلت إلـى وجـود أدلـة تـبـ أن
إيـران قـدمت (دعـمـا مـاديـا وموارد
لـتــنـظـيم الـقــاعـدة لـتـنــفـيـذ أعـمـال

إرهابية). 
وتــنـظــيم الــقـاعــدة هــو الـذي نــفـذ

هجمات  11ايلول.
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البحرية اإلسرائيلـية سفينة ناشط
تـرفع العـلم الـسـويـدي كانت مـتـجـهة
ـفروض مـنذ 2006 لكـسر احلـصار ا
عـلى قطـاع غـزة هي الـثـانـية في أقل
من أســــبــــوع كــــمــــا أعــــلن اجلــــيش

سحبها إلى ميناأشدود اإلسرائيلي.
وأضــاف أن الـــســفـــيــنـــة "انــتـــهــكت
احلــصــار الـبــحــري الـقــانــوني عـلى
قـطـاع غـزة" مـوضـحـا أنه  اقـتـياد
ركّابها السـتجوابهم.وكـانت البحرية
اإلسـرائـيلـيـة أعـلـنت أنـهـا اعـترضت
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وكـــانت احملــكــمــة األمـــريــكــيــة في
نـيــويـورك قـد أمــرت بـتـعــويـضـات
ألصحـاب دعوى قـضـائيـة تتـجاوز

قيمتها سبعة مليارات دوالر.
وإذا وافـقت احملـكــمـة االجنـلـيـزيـة
عـلى تـنـفــيـذ احلـكم األمـريـكي فـقـد
يــفـتح ذلـك الـســبـيل أمــام جتـمــيـد
أصول إيـرانية في اجنـلتـرا وويلز

أو مصادرتها.
ومن األصـــــــول اإليــــــرانــــــيـــــــة في
اجنـــلــتــرا مـــبــنى فـي وسط لــنــدن
وأرصــدة مـــالــيــة مــحــفــوظــة لــدى
ـلـوكة وحـدتـ تابـعـتـ لـبنـوك 
لـلدولـة. وقـد يـزيـد ذلك من مـشاكل
طـــــهـــــران فـي وقت حتــــــاول فـــــيه
حتـاشي الـســقـوط في بـراثن أزمـة

مالية.
وأزاح الـقــرار الـذي أصــدره قـاض
بــاحملـكـمــة الـعــلـيـا في الــثـامن من
اضي عقبة كانت يونيو حزيران ا

حتول دون تنفيذ ذلك.
ويشـــــترط الـقانـون أن تــــــــتولى
وزارة اخلـــارجــيــة الـــبــريــطـــانــيــة
رســــــمــــــيــــــا تــــــــــــــقـــــد األوراق
الــقـانــونـيــة لـوزارة الــشـــــــــــؤون
اخلــارجــيـة في إيــران قــبل إمــكـان

السير في إجراءات التنفيذ.
ونـسبت مـراسالت رسـمـيـة لوزارة
اخلـارجيـة اطـلـعت عـليـهـا رويـترز
إلى مسـؤول بريطـاني قوله إن من
الــــــــــصــعب في الـــعــادة تـــســلــيم
وثائـق للـوزارة اإليـرانيـة. وامـتنع
مــــســـــؤول بـــــوزارة اخلــــارجـــــيــــة

البريطانية عن التعقيب.
ـــــمــــكن وقــــرر الــــقـــــاضي أن من ا
حـاولـة إخطـار اجلانب االكتـفـاء 
اإليــــرانـي بـــوســــائـل أخـــرى مــــثل
الـــبــريــد اإللـــكــتــرونـي أو الــبــريــد

العادي.

{ طـــــــهـــــــران (أ ف ب) - هـــــــاجم
متـظاهرون إيـرانيـون ليل اجلـمعة
الـسـبت حـوزة عـلـمـيـة في مـنـطـقـة
كـرج القـريـبة من طـهـران حسـبـما
ذكرت وكالة أنباء فارس احملافظة
في حــ يــشــهــد الــبــلــد حتــركـات
احــتــجـاجــيـة مــتــفـرقــة قــبل عـودة

العقوبات األميركية.
وقال حجة اإلسالم هـندياني مدير
حوزة مدينة اجتهاد إن "نحو500
درسـة حوالى متـظاهـر هـاجمـوا ا
السـاعة الـتاسـعة مـساء (اجلـمعة)
مـحـاولـ كــسـر أبـوابـهـا وإحـراق

أشياء فيها".
وأضــــاف أن احملـــتـــجــــ "كـــانـــوا
يـــحــمــلـــون حــجـــارة وكــســروا كل

نـوافـذ قـاعـة الـصالة وهم يـرددون
شعارات ضد النـظام" موضحا أن
الشرطـة قامت بتـفريقـهم واعتقلت

عدداً منهم.
اماً وتطـرقت السلـطات اإليـرانيـة 
إلى االحـتـجـاجـات الـتي شـهـدتـهـا
أصفهان وشيـراز ومشهد وطهران
احتجاجاً على الوضع االقتصادي
بــــاإلضـــافـــة إلى حــــالـــة أوسع من

الغضب إزاء النظام السياسي.
WE¼UM   «—UFý

وأظهرت تسجيالت فيديو وضعت
على شبـكات التـواصل االجتماعي
ــاضــيــة أشــخــاصــاً خالل األيــام ا
يـــســـيــرون في شـــوارع مـــدن عــدة
ـــوت لــلــدكـــتــاتــور" ويــهــتـــفــون "ا

اإلســــرائـــيـــلـي امس الـــســــبت.وقـــال
اجلـيش في بـيـان إن الـسـفـيـنـة الـتي
حتــــمـل اسم "فـــــريــــدوم فـــــور غــــزة"
(احلـريــة لـغــزة) وتـقل  12شـخــصـا
راقـبـة و اعتـراضـها "كانـت حتت ا
وجب القانون الدولي" قبل أن يتم
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مــــقــــدم الـــبــــرامج دون لــــيــــمـــون
وجيمس.

وغرد الرئيس قائال "تمت محاورة
لوبـرون جيمس من قـبل الشخص
األكـثـر غـبـاء في عـالم الـتـلـفـزيـون
(مقـدم البـرامج في شبـكة "سي ان
ان" الـتــلـفــزيـونــيـة احملــلـيـة) دون

ليمون. 
وقــــد جنح (االخــــيـــر في اظــــهـــار
جيمس كـشخص ذكي وهذا االمر
لـيس سـهال".وكـان جـيـمس الـنجم
اجلــــــديـــــد في صــــــفـــــوف لـــــوس
اجنـلـيـس لـيكـرز اتـهـم في مـقـابـلة
مع الشبكـة التلفزيونـية االميركية
ســـجــلـت الــثالثـــاء وبــثـت مــســاء
اجلـــــمـــــعـــــة الـــــرئـــــيس تـــــرامب
باسـتخـدام الريـاضة لـلتـفريق ب
االمـيركـي عـلى خـلفـية عـنصـرية
تــتـــعــلق بـــلــون بـــشــرتــهـم بــعــد
الــســجــال الــذي أثــاره احــتــجــاج
العـبـ سـود في دوري كـرة الـقـدم
األميركية على سياساته من خالل
الــركـوع أثــنـاء الــنـشــيـد الــوطـني

باريات. قبيل ا

وقـــال جــيـــمس ابن ال  33عـــامــا
ـولود في أكـرون بـوالية اوهـايو ا
فـي شــمـــال الــبـالد في مــقـــابـــلــته
الـتلـفـزيـونـيـة "اعتـقـد أن رئـيـسـنا
يحـاول التـفريق في مـا بيـننا (...)
هو اسـتـخـدم الـريـاضة لـتـفـريـقـنا
ـكـنني فـهـمه ألنني وهـذا أمر ال 
ــرة أعــرف ان الـــريــاضــة كـــانت ا
األولى الــتي تــواجــدت فــيــهــا مع

البيض".
wMÞË bOA½

بـدوره لم يـتـوان الـرئـيس دونـالد
ترامب عن انتقاد العبي كرة القدم
االميـركية وغالـبيتـهم من السود
لـركـوعـهم اثـنـاء الـنـشـيـد الـوطني
الوطني االمـيركي احتـجاجا على
الــعــنـف الــذي يــلــجــأ إلــيه رجــال
لياردير االميركي الشرطة. وكان ا
(الـــــرئـــــيس تـــــرامب) أعـــــرب في
ـــاضي عن رغـــبــته ايـــار/مــايـــو ا
"بـــعـــدم وجــوب أن يـــكـــون هــؤالء
الـالعــبـــ فـي الــبـالد".ويــعـــتـــبــر
جــيـــمـس أحـــد أكــثـــر الـالعـــبــ
شـــعــبــيـــة في دوري كــرة الـــســلــة
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(أ ف ب) - طـلب الرئيس { انقرة
التـركي رجب طـيب اردوغان امس
السبت جتميد أصول وموجودات
وزيـــــري الــــعــــدل والـــــداخــــلــــيــــة
األمــيـركــيــ في تــركــيــا ردا عـلى
الـعـقوبـات األميـركـية عـلى خـلفـية

توقيف قس أميركي.
وقال اردوغان في خطاب ألقاه في
أنـقـرة ونـقـله الـتـلفـزيـون "صـبـرنا
حتى مساء أمس. واليوم أصدرت
توجيهات: سـنجمد أصول وزيري
الـعـدل والـداخـليـة األمـيـركـي في

تركيا إذا وُجدت".
W¹dBMŽ WOHKš

الى ذلك سـخـر الـرئـيس االمـيـركي
دونـالــد تــرامب في تـغــريــدة عـلى
حـسابه في تـويـتر مـن االتهـامات
التي ساقـها ضده جنم كـرة السلة
األمـــيـــركـــيـــة لـــيـــبــرون جـــيـــمس
ــحــاولـــة تــفـــريق األمــيـــركــيــ

السيما على خلفية عنصرية.
ومن دون الــتــطــرق إلى الــنــقــاش
الـذي طـرحـه جـيـمس شن تـرامب
هــجــومــا شــخــصــيــا عــلى كل من

جيمس "لن أجلس مطلقا معه".
ــقـابـل "سـأجــلس أمـام وقــال في ا
بــاراك" فـي اشــارة الـى الــرئـــيس
االمـــيـــركـي الـــســـابق عن احلـــزب

ـقــراطي بـاراك أوبــامـا الـذي الــد
دعم جــيــمس حـمــلــتـيـه لـواليــتـ

رئــاســيــتــ فــاز بـهــمــا في 2008
و.2012

األمــيـركي لــلـمــحــتـرفــ اخلـصم
الشرس للـرئيس ترامب.وردا على
سـؤال عــمـا قــد يـقــول له في حـال
جـــلــوسـه وجــهـــا لــوجـه مــعه رد

∫…«—U³

لليبرون جيمس
في مباراة كل
النجوم في
قاعة ستايبلز
سنتر في لوس
اجنليس بوالية
كاليفورنيا

األحد سفينة "العودة" التي ترفع علم
النروج وتقل  22شخصا.
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شـــنت إســـرائــيـل ثالث حـــروب عــلى
قطـاع غزة الـذي تـسيـطر عـليه حـركة
حـــــمــــاس مــــنــــذ 2007 وتــــقــــول إن

وطــالـبــوا في بـيــان "بـعــودة الـقـارب
وطـــاقـــمه وحـــمـــولــــته إلى مـــيـــنـــاء
االنطالق والـسمـاح باإلبـحار سـلمـيا
ـيـاه الـدولـيـة والـفـلـسـطـيـنـيـة عـبـر ا
وفـقا لـلـقـانون الـدولي".واعـتـبروا ان
التدبير الضروري الوحيد هو "انهاء
دمر" (...) احلصار غـير القـانوني وا
ــفـروض عــلى غـزة مــنـذ قــرابـة 12 ا
عـامـاً. ويـخـضع قـطـاع غـزة حلـصـار
إسرائيـلي محـكم ويعـاني سكانه من
انـقــطـاع الـتـيــار الـكـهـربــائي بـسـبب

تعليق تسليم الوقود.
تـحدة لالجـئ وتؤكـد وكالـة األ ا

الفلسطيـني (األونروا) إن نحو 80
ـئــة من زهـاء مـلــيـوني شـخص في ا
فـي هــذا الــقـــطــاع يــعــتـــمــدون عــلى
ــســاعــدات.ومــنـذ  30آذار/مـارس ا
يتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة
نطـقة احلدودية بـ قطاع غزة في ا

وإسرائيل.
ـتــحـدة إسـرائـيل إلى وتـدعـو األ ا
ـــــفــــروضـــــة عــــلى رفع الـــــقــــيــــود ا
ـياه ـسـتـشـفـيـات وشـبـكـة تـوزيع ا ا

والصرف الصحي.
لـــكن اســـرائـــيل مــــنـــعت اخلـــمـــيس
إمـدادات الـوقـود الى قـطـاع غـزة ردا
على الطائرات الورقية احلارقة التي

تنطلق من األراضي الفلسطينية.
في عـــام  2010 حتـــولت مـــحـــاولـــة
سابـقة لـفك احلـصار إلى كـارثة. فـقد
قتلت قوة إسرائيلية تسعة أتراك في
هـجـوم عـلى أسـطـول من الـنـاشـطـ

. ناصرين للفلسطيني ا
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بــعـــد هــذا احلــادث قــطــعت تــركــيــا
العالقـات الدبـلومـاسية مـع إسرائيل
حـتى عـام .2016يـذكـر ان مـحـاوالت
أخرى جـرت لفك احلـصار خـصوصا
عام  2016عندمـا اعترضت الـبحرية
االســرائــيــلــيـة  13امــرأة ضــمـنــهن
مايرد مـاغواير من ايرلـندا الشـمالية
احلـائـزة عـلى جـائـزة نـوبل لـلـسالم
عـنـدمـا كن عـلى مـ قـارب يـبـعد 30

كلم عن ساحل غزة.

ــنع الــنــاشــطـ احلــصــار ضـروري 
الفلسـطينيـ من التزود بالسالح أو
ـكن استـخـدامهـا ألغراض عـدات 
نـظـمون عـسكـريـة.من جهـتـهم قـال ا
أن السفينة كانت حتمل معدات طبية
ـيــاه الـدولــيـة و اعــتـراضــهـا فـي ا

„u d  w  dš¬ Î«bL²F  W bš e d  `²²Hð ‚«dF « s¹“

UNO d²A* »d √ ÊuJ²

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعــــلـــنت زيـن الـــعـــراق إحـــدى
شـركـات مجـمـوعـة زين الـرائدة
فـي خـــــــدمـــــــات االتـــــــصـــــــاالت

مــــحـــافـــظـــة كـــركـــوك  –شــارع
الـــثــــورة - بــــنـــايــــة رول مـــول
ـعـتـمد بـالـتـعاون مع وكـيـلـها ا
شــركـة األقـالـيـم . لـتـكـون اقـرب

ـتنـقّلـة في منـطقة والـبيـانات ا
الــــــشــــــرق األوسـط وشــــــمــــــال
إفــريـــقــيــا عن افــتــتــاح مــركــز
خـدمـة مـعـتــمـد اخـر جـديـد في

بالتواصل مع مشتـركينا أينما
كــانــوا انــطالقــاً من حــرصــنـا
الـدائم عــلى تــوفــيـر اخلــدمـات
ــقــدمــة من قــبل زين الــعــراق ا
لـــلـــمــشـــتـــركـــ من بـــطـــاقــات
الـشـحـن واخلـطـوط لـيـتـمـكـنوا
من الـــبـــقــاء عـــلى تـــواصل مع
الــعـالم كـمـا وقـد سـبق لـنـا ان
قمنا بـافتــــــــتاح مركـز معتمد
اخـر في احلــويـجــة و افـتــتـاح
ـــركــز ـــقـــــــــــر اجلــــــــــديـــد  ا
اخلــــــدمــــــة الـــــــرئــــــيــــــسـي في

احملافظة."
يذكر أن شركة زين العراق هي
إحدى أكثر الشركات تقدماً من
الــنــاحـيــة الـتــكــنـولــوجــيـة في
العراق. وهي تبحث باستمرار
عـن كــيــفــيـــة اســتــقــدام أحــدث
احلـــلــــول الـــتــــكـــنــــولـــوجــــيـــة
ــشـتــركـيــهـا. كــمـا ــهـا  وتــقـد
تــسـعى الـشـركـة لـلـوصـول إلى
كافـة شرائح اجملـتمـع وتغـطية
كــامل احملـافـظــات في الـعـراق
من خـالل مــخــتـــلف مـــراكــزهــا
ونــقــاط الــبــيـع الــتــابــعــة لــهــا
لتضمن تـأم اخلدمة األفضل

واألسرع 
انتهى

ــــشـــتــــركــــيـــهــــا  ولـــتــــلـــبــــيـــة
ــا تـــمـــثــله احـــتــيـــاجـــاتــهـم و
مــحــافــظـة كــركــوك من أهــمــيـة

كبيرة للشركة.
 وذكــر الـســيـد لــيث الــعـبــيـدي
ـبــيــعـات في زين مـديــر قــسم ا
الـــــــعــــــراق "تــــــمــــــاشـــــــيــــــا مع
اسـتراتـيجـيـة شركـتنـا الهـادفة
الى تـــــوســــيـــــــــــع الــــرقـــــعــــة
ـراكــز خــدمـتــهـا اجلــغـرافــيــة 
بــادرنــا إلى افــتــتــاح مــراكــزنـا
ـعـتـمـدة انـطالقـاً من حـرصـنا ا
عـــلـى تـــســــهـــيل حــــصـــــــــــول
مشتركينا على بطاقات الشحن
واخلطـوط ليتمـكنوا مـن البقاء
عــــــلى تــــــواصل مـع الـــــعــــــالم"
مـــضــــيـــفـــاً ان "هـــذا من ضـــمن
ســــــــعـــــــيــــــــنـــــــا الــــــــدؤوب إلى
الــتــــــــــواصل مع مـشــتـركـيـنـا
مـن خالل شــــــــــــبــكــة واســعـة
مـن مــــــــــــراكـــــز اخلــــــــــــدمــــة
ونـــقـــاط الـــبـــيع في مـــخـــتـــلف
مــحــافـــظــات الــعـــراق لــتــقــد
أفــــضل اخلــــدمـــات وتــــلـــبــــيـــة

" ." شترك احتياجات ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ـركـز الـذي نـفـتـتـحه ان " هــذا ا
اليـوم يؤكد عـلى مدى التـزامنا
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أي تـوصـيف اوتقـيـيم للـزيـارة الـسريـعـة للـسـيد نـيـجرفـان بـارزاني رئيس وزراء
ـرافق له الى بـغـداد يـوم االثـنـ  30 تـمـوز 2018 اقـلـيـم كـوردسـتـان والـوفـد ا
كن ان ولـقـائه مع الـسـيـد حيـدر الـعـبـادي رئيس مـجـلس الـوزراء الـعـراقي ال 
ـتـسـارعة يـكـون دقـيـقـاً اال اذا اخذنـا بـنـظـر االعـتـبـارات الـتـطـورات واالحـداث ا
والـسـاخنـة الـتي اعـقـبت يوم  25ايـلـول (2017 يـوم االسـتفـتـاء الـكـوردسـتاني)
والذي كـان نقـطة حتـول في مـواقف اغلب او أكـثـراالطراف الـعراقـيـة واالقلـيمـية
والـدولـيـة التي بـدت وكـأنهـم جمـيـعا قـد انـتـظمـوا في صف واحـد ومـوقف واحد
طالبة باحلـقوق االنسانية قراطيـة وا مـارسة الد ضد اقلـيم كوردستان وضد ا
والدستـورية لشعب االقليم. االيام العصيبة التي اعقبت االستفتاء جعلتنا نعرف
ا من هم اصدقـائنا ومـن هم حلفـائنـا احلقيـقيـون فالصـديق وقت الضـيق وقد
عنـدما سُئل أبـوحيـان التوحـيدي عن أطول الـناس سـفراً قال: (هـو الباحث عن
صديق) وهـكذا كان نيجرفان بارزاني اكثر القـادة الكورد سفراً بعد االستفتاء
يـة) باحثاً عن الدعم الى(فرنـسا تركيا هـولندا ايران والـعديد من العـواصم العا
والتـأييد والصديق احلقيقي للكورد. لـقاء بارزاني وعبادي االخير  فيه تسليط
لـفات الضـوء على األوضـاع السـياسـية والـعامـة في العـراق وتداول عـدد من ا
شـتركة حيث أكد اجلـانبان على استـمرار العالقات واحلوار وعـلى التنسيق ا
بـ قـوات الـبـيـشمـركـة واجلـيش الـعـراقي في مـواجـهـة اإلرهـاب وشـهـد الـلـقاء
رحـلـة القـادمة تـقـارباً في وجـهات نـظـر اجلانـبـ حول مـواجـهة الـتحـديـات وا
ـضي نـحو تـشكـيل احلـكومـة العـراقـية اجلـديدة بـالـصورة الـتي تـلبي مـطالب وا
الشـعب العـراقي في حتسـ األوضاع االقـتصـادية واإلعـمار وتـقد اخلـدمات
هم ايـضاً ان نـشيـر الى ان هذا الـلقـاء يجب وخلق فـرص العـمل. غيـر انه من ا
ـباشـر في الـظروف في ان ال يـأخـذ حجـمـاً أكبـر من حـجمه احلـقـيقي وتـأثـيره ا
االقلـيم والعـراق فالـعبـادي يواجه ازمـات ومشـكالت كبـيرة من جـراء سيـاساته
التي تـعتمد على الوعود والتسويـف وتأجيل حل االزمات حيث اصبح يتنقل ب
مـدن الـعـراق حـامـال وعـوده وجلـانه وحـلـوله الـتي يــطـرحـهـا من غـيـر ان يـثق او
يصـدق بها أحد لـذلك يجب ان ال يكـون اقليم كوردسـتان الساحـة التي يعرض
فيـها جنـاحاته وانـتصـاراته فقـد صرح الـعبـادي بعـد لقـائه بارزاني "ان الـعالقة
مع إقـلـيم كـوردستـان عالقـة اساسـيـة وجوهـريـة فنـحن نـريـد ان نعـيش في بـلد
واحد ونريـد تمت هذه العالقة" و"كانت هناك مطـالب سابقة ولكنها انتهت أما
ـواطن يـحـس بـأن هـذا الـبـلـد له االن ولـكي نـتـحــرك الى اإلمـام عـلـيـنــا جنـعل ا
ـواطن عربي او كوردي او تركـماني ونحن نريد فالـعراق للجـميع سواء كان ا
تعميق هذا الشعور وفي النهاية تواجهنا نفس التحديات مع إقليم كوردستان".
العـبادي تـولى رئاسة الـوزراء اربع سنـوات ولم يطـبق شيـئأ من بـرنامج تـشكيل
احلـكـومــة وكـانت تـصـرفـاته وقـراراته ضــد ارادة شـعب االقـلـيم ومـارس كل مـا
يسـتطيع فعـله من اجل كسر ارادة شـعبنا لـكن الله واحلق وشعبـنا واالصدقاء
احلـقـيقـيـون الصـادقـون معـنـا حيث افـشـلنـا مـا بعـد احداث  16اكـتـوبر 2017 
وظل اقـلـيم كوردسـتان كـيـانا دسـتوريـا آمـنا مـستـقرا فـي العـراق الفـاشل الذي
ـظــاهـرات الـتـي تـنـادي (بــره بـره) لـلــعـبــادي وغـيـره من يـنــخـر فــيه الـفــسـاد وا
.  عـلى الكـورد ان يتوحـدوا في وفـودهم ومبـاحثاتـهم والـتركيـز على السـياسـي
ـنـاصب فـقــد اثـبـتت االيـام الـسـابـقـة ان ـكـاسب وا ـطـالَب و لــيس ا احلـقـوق وا
اخلـطـر والــهـجـوم يــهـدد ويــشـمل اجلـمــيع وكـمــا قـال رئـيـس وزراء االقـلـيم ان
شاكل الـعالقة بـ كوردستان مشاركـتنا في االنـتخابات االخـيرة هو بنـية حل ا
والـعـراق  وذهــابـنـا الى بـغـداد مـرة اخـرى كـان بـأمل حتـقـيق

هذا الهدف..
فـهل ينجح البارزاني في اصالح ما افسده العبادي? أم
ان احلـال في العراق وصل الى مرحلـة ال يُصلح العطار

ما أفسده الدهر!.


