
تشريد 14 مليون عربي.
2017 ــ مـن عـــــــــام 2011 حــــــــــتى 
خـــســـائــر بـــشـــريــة تـــصل إلى 1.4

مليون قتيل و جريح عربي.
ــ مـن عــــــام 2011 حـــــــتى 2017 

تـدمــيـر بـنـيــة حتـتـيـة بــقـيـمـة 460
مليار دوالر.

ــ من عام 2011 حتى الـعام احلالي
خـسـائر فـي النـاجت احملـلي الـعربي

بقيمة 300 مليار دوالر.
×××××      

ـذهلـة جتعل االنـسان هـذه االرقام ا
الــعــربي يــشــكك فــيــهــا لــو لم تــكن
حـقـيـقة واقـعـة من بـاحثـ وعـلـماء

لهم مكانتهم.

www.azzaman.com
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باختصـار شديد انهم في االمارات
يـــعــمـــلــون عـــلى حتـــويل دبي إلى
ــيـــا وامل ان ـــديـــنـــة األذكى عـــا ا

يحققوا ذلك
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كـــمــا هي االخـــبــار الــســـارة الــتي
ــيــة في دبي رافــقـت الــقــمــة الــعـــا
أظـهـرت الــقـمـة امـورا مــحـزنـة في

العالم العربي
جلسات القمة خالل  3 أيام ضمت
150 مـــتــحـــدثــاً في 114 جـــلــســة
حــــضـــــرتــــهــــا أكـــــثــــر من 4,000
ية من 138 شخصية إقلـيمية وعا
ــتـحــدثـ دولـة  لــكن احملــزن ان ا
ذكــروا احلـــقـــائق الـــتــالـــيـــة عــلى

ستوى العربي: ا
 ــ 57 مــلــيــون عــربي ال يــعــرفــون

القراءة والكتابة.
ــ 13.5 مــــلــــيـــون طــــفل عــــربي لم

درسة هذا العام. يلتحقوا با
ــ 30مـلـيون عـربي يـعـيـشون حتت

خط الفقر.
ـئة زيـادة في معـدالت الفـقر ــ 8 با

. آخر عام
ــ تـريـليـون دوالر كـلـفة الـفـساد في

نطقة العربية. ا
ــ 5 دول عـربـيـة في قـائـمـة الـعـشـر

دول األكثر فساداً في العالم.
ــثل 5 ــ رغـم أن الــعـالـم الـعــربي 
ــئــة  من ســكــان الــعــالم إال أنه بــا

ــئـة من الــهـجــمـات يــعـاني 45 بـا
ياً. اإلرهابية عا

ئة من الالجئ في العالم ــ 75 با
عرب!

ــئـة مـن وفــيــات احلـروب ــ 68 بــا
ياً عرب! عا

ــ 20 ألـف كــتــاب فــقط يـــنــتــجــهــا
الـعالم الـعربـي سنـوياً أي أقل من

دولة مثل رومانيا.
ــ 410 ملـيون عـربي لديهم 2,900
بــراءة اخــتــراع فــقط بــيــنــمــا 50
مليون كوري لديهم 20,201 براءة

اختراع.
ــ مـن عــــام 2011 حـــــتى 2017 
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ـاضي اعــلن رسـمــيـا مـا االثـنــ ا
كـان مـفـاجـأة ان االمـارات سـتـطلق
اول رائـــد فــضـــاء امــاراتي في 25

قبل. سبمبتمر/ ايلول ا
اذكـر ان حـاكم دبي الـشـيـخ مـحـمد
بـن راشـــد وهــــو رئـــيس مــــجـــلس
الـــوزراء في دولــة االمــارات اطــلق
اواخر عام 2017 برنامجا طموحا
" الخـتـيــار أربـعـة رواد إمــاراتـيـ
وإعــدادهم وتــدريـبــهـم وإرسـالــهم
إلى مـحـطة الـفـضاء الـدولـية خالل
ــقــبـلــة. لـكن الــسـنــوات اخلـمس ا
ـدة قلـصت لتـكون الـذي حدث ان ا

. اقل من سنت
 وتــــــأمـل اإلمــــــارات صــــــاحــــــبـــــة

قــبل ان اعـود الى مـقــر سـكـني في
لــبــنــان بــعــد ان حــضــرت بــدعـوة
ــة من حــكــومـــة دبي الــقــمــة كـــر
ــيــة لـلــحـكــومــات هـمس في الــعـا
اذني صــديق من االمـارت :انــتـظـر

مفاجاة سنطلق رائد فضاء.
لم اصــدق ذلك رغم اني اعــرف من
خالل القمـة ان االمارات تنشط في
كـل مــــجــــال لــــتـــــكــــون رائــــدة في
االبتكارات والعلوم وكل ما يتعلق

ستقبل البشرية.
هذا البـلد الصغـير مساحـة القليل
ـسـتقـبل له سـكـانـا يـعـمل ويـهيء 
ولـلــبـشــريـة يـتــحـقق فــيه اخلـيـال
الـــعــــلـــمـي في ابــــتـــكــــارت في كل

مجاالت احلياة.
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افـــتـــتـــحت زيـن الـــعـــراق إحــدى
شركات مجـموعة زين الرائدة في
خـدمــات االتــصـاالت والــبـيــانـات
ــتــنـــقّــلــة في مــنـــطــقــة الــشــرق ا
األوسط وشـمـال إفــريـقـيــا مـركـز
خــدمـــة مــعـــتــمـــد في مــحـــافــظــة
االنــبــار- لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات

مشتركيها.  
ـبــيـعـات لـيث وقـال مـديــر قـسم ا
العـبيدي في بـيان تلقـته (الزمان)
امـس ان (االنــــــــــبـــــــــار حتــــــــــظى
بـاهـتمـامـنا اخلـاص بـعدهـا أكـبر
مـحـافـظات الـعـراق وكـون قـضاء
الــرطـــبــة يـــحــتـــوي عــلى مـــنــفــذ
حــدودي مــهم بــادرنــا إلى إعــادة
عتـمدة انطالقاً افتتـاح مراكزنـا ا
من حرصنـا على تسـهيل حصول
أهـــلــهــا عــلى بـــطــاقــات الــشــحن

واخلـطـوط لـيـتـمـكـنـوا من الـبـقاء
عـلى تواصل مع الـعـالم) واضاف
ان (هذا من ضمن سعينا الدؤوب
إلى الـتـواصل مع مـشـتـركـيـنا من
خـــــــــالل شـــبــــكــــة واســـعــــة من
مــراكـز اخلـدمـة ونـقـاط الـبـيع في
مـخــتـلـــــــف مـحــافـظــات الـعـراق
لـتـقـد أفـضل اخلـدمـات وتـلـبـية

 .( شترك احتــــــــياجات ا
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وتـــــعــــد زيـن الــــعـــــراق هي أولى
الـشـركـات الـتي بـادرت إلى إعادة
إعـمـار محـافـظـة األنـبار من خالل
تأهيل البنى الـتحتية لالتصاالت
في احملافظـة. كما واجـهت جميع
الـتـحـديات األمـنـيـة والصـعـوبات
إلعـادة تـأهـيل الشـبـكـات والبـنـية
الــــتــــحــــتـــــيــــة لالتـــــصــــاالت في
احملافـظة حيث اسـتنفـرت جميع
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الــطــمــوحــات الـكــبــيــرة في مــجـال
الـــفــــضـــاء أن تــــصـــبـح من الـــدول
ـيــا واألولى عـربـيـا في الــرائـدة عـا
حتـقيق بـرنامـج الستـكشـاف كوكب

ريخ. ا
وحــسب مــا شــهـــدته  وعــرفــته في
ـيـة لـلـحـكـومـات هـنـاك الـقـمـة الـعـا
امــور كـثــيــرة تـدعــو لـلــســرور لـكن

هناك امور محزنة حقا.
…—UÝ —U³š«

من بـــــ مــــا يـــــســـــر االهــــتـــــمــــام
باالبتكـارات ليس في االمارات فقط
ولكنهم جـعلوا ايام القـمة لتشجيع
ـشـاركـة وعــددهـا اكـثـر من الــدول ا
130 دولـة تـسـهم في كل مـا يـحـقق
للـبشـرية مـستقـبال تعم فـيه الراحة

واالمان. 
شـاريع الـطـموح في وكـمـثل علـى ا
االمارات انهم بعد مبادرة التاكسي

اجلوي ذاتي
الـقـيادة قـبل عـامـ دشنت الـشـهر
ـــنــصـــرم االخـــتـــبـــارات األولـــيــة ا
لــوحــدات الــتــنـقل ذاتــيــة الــقــيـادة
االولى من نــوعــهــا عــلى مــســتـوى

العالم 
وقـد جـرى تـصمـيم وحـدات الـتـنقل
ذاتــيــة الــقــيــادة لــقــطع مــســافـات
قـصــيـرة ومـتــوسـطــة في مـسـارات
مــعــيــنـة ومــحــددة وذلك بــاقــتـران
الــوحـدات مع بـعـضــهـا خالل فـتـرة
تـــتــراوح من 15 إلى  2ً0 ثـــانـــيــة

فـرقـهـا الهـنـدسـية وبـالـتـعاون مع
شـركائـهـا الـتـقـنـيـ لـبـنـاء أبراج
االتــــصـــاالت اجلــــديــــدة ومـــواقع
وشــبــكــات الـهــاتـف احملـمــول في
جـمــيع أنـحـاء احملــافـظــة حـرصـاً
منها على عـودة خدمة االتصاالت
كـنة لـلمـحـافظـة وبأعـلى جـودة 
وبـفتـرات قيـاسيـة وبتـكلـفة مـالية
تخطّت ماليـ الدوالرات وتندرج
هــذه اخلــطـــوة في ســيــاق خــطــة
هــادفـــة لــتــوســيع مــراكــز خــدمــة
ـشـتـركـ وتــلـبـيـة مـتـطـلـبـاتـهم ا
ــكـنـة بـأفــضل وأسـرع طـريــقـة 
ـركــز امـتـداداً لـســلـسـلـة ـثل ا و
مـراكــز تـطــلـقــهـا زين الــعـراق في
مــخـــتــلف أنــحــاء الــبالد لــتــكــون
قـريـبة من مـشـتركـيـها حـيث يـقدّم
ـركــز بـاقـة خــدمـات تـشــمل بـيع ا
واسـتــبـدال اخلــطـوط وبــطـاقـات
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بغداد

نبض القلم

ــهـرجـان االسـبــوعي االجـتـمـاعي - ــتـنـبي الــكـثـيـر  ذلك ا كـتب عن شـارع ا
الثـقافي العام  الـذي يعقد بـانتظـام  كل يوم جمعـة في كل الظروف واالحوال
ا فـيهـا اجلويـة  إال إن حفـيدي (احـمد) أثـار عنـدي رغبـة في الكـتابـة عنه  

ا يناسب عمره.. مرة أخرى من زاوية إهتمامه  
ـتـنبـي بصـحـبـتي  وهي االولى له .. احـمـد ذو الـسـنـوات الـست زار شـارع ا
زيارة لم يـكن يفـكربهـا  إذ صادف أنه كان مـع أمه وإخوته في زيارة لـنا يوم
اجلمـعة  .. وعندمـا رأني أهم باخلروج صـباحا طلب أن يـصاحبني  دون أن
يـعـرف وجـهـة سيـري وغـرضي  ظـانـا أنه سـيـحظى بـصـيـد ثـمـ من (الـلعب
ـتعة  كـما إعتاد ذلك في كل مـرة يخرج معي  أو مع وااللعـاب) والتجوال وا

جدته وإخوته عندما يكونون في زيارتنا .
تنبي  رغم انه ال يزال يتعثر في بعض لم يجـد احمد صعوبة في نطق إسم ا
تداوله في الكـلمات الـثقيـلة  وهو بـهذه السن  ولم يـكن أيضا من الـكلمـات ا

قاموسه اليومي ..
ويبـدو أن هذا (العالم الـغريب) على طفل بـهذا العمـر شده واجنذب اليه وطبع
في ذاكــرته مــنــذ أول وهــلـة  دون أن يــعــرف مــســبــقــا طــبــيــعـتـه ونــشـاطــاته
ـبـاني فـيه  وأهـميـتـهـا واهـتـمـامـات رواده وهل سـيـكون له ومـعـروضـاته  وا
نـصـيب بـيـنـهم .. ولـذلـك طـلب في مـسـاء الـيـوم نـفـسه  وفي الـيـوم الـتـالي أن
نعاود الـزيارة للـمتنبـي بتصور أن الـشارع يكـون بهذا الزخم الـشعبي الـكبير
مـن كل االعمـار عـلى مـدار االيـام والـسـاعـات .. وعـلـمت أنه بـعـد عودتـهم الى
بـيـتـهم كـررالـطـلبـات عـلى والـده  وال أعـرف هل إسـتـجـاب لـرغـبتـه  أم  تركه

للصدفة أيضا  أو بانتظار زيارة أخرى مع جده ..
فمـا الذي يدفـع طفال بعـمر احمـد الى هذا االحلـاح والرغبـة في زيارة  شارع

اذا ظلت صورة الشارع  وما فيه مطبوعة في ذهنه ..?   تنبي ..? و ا
بالتـاكيد  إن اهتـمامات احمد مـختلفة تـماما عن إهتمـامات رواده من الكبار 
ورغــبــتــهم فـي االطالع  ومــعــرفــة مــا هــو جــديـد مـن االصــدارات والــنـدوات
عارض والصور  واللقاء ات الدورية مع االصدقاء واالستـضافات الثقافية وا
..وجد مـتعة عالية  تناسب عمره  وتنسحب على أقرانه أيضا  وفرحة كبيرة
في مـشـاركـته  تـلك االعـداد الـغـفـيـرة  في (تـفـسـحـهـا)  والـتـجوال فـي أروقة
عـروضـات  التي وجـد من بيـنـها ضـالته الشـارع  وحالـة االزدحـام  وتنـوع ا
في الـطـعـام والــشـراب  وكـراسـات الـرسـم واوراق الـتـجـلـيــد  والـقـرطـاسـيـة
تـنوعة  التي تـناسب عمره  وكـان فرحا وكأنه فـي حديقة الزوراء واالقالم ا
مثال  أو مـول  أو أي مكـان أخر يـجد فـيه ما يـهوى ويـحب  ولكن بـلون أخر
ا فـيه من معـروضات مـختلـفة ورواد وفـسحة وصـور تسـتهويه يأخـذ إسمه 

وعالم جديد عليه   ..
تنبي  وله حصة فيه  لكي تكبر جميل أن يجد الطفل ما يناسبه في شارع ا
ه مـرسـومة في مـعه هـذه الـرغبـة في ولـوج هـذا الـعالم  اجلـمـيل  وتـبقـى معـا

ستقبل .. تميز فيه في ا ا يكون له مكانه ا ذهنه  ور
وجمـيل  أيضـا أن تـرى الشـباب في أعـداد تـكبـر باسـتمـرار  ويـعتـادون على
(طـقس) إسـبوعي يـنـتظـرون مـيـعاده بـلـهفـة  ..  فـهو يـخـلق حالـة من االرتـباط
عرفي  واالجـتماعي  وإن كان حتـواه الثقـافي وا ا  كان فـقط  وإ ليس بـا
ـتـعـة والـتـفـسح فـقط  ودون أي اهـتـمـام بـالـنـشـاطات الـكـثـير مـنـهم لـغـرض ا
ضيئة  الثقـافية او شراء الكـتب  كما يتيح لهم فـرصة للتعرف عـلى رموزه ا
ــثــقــفـ ــفــكــريـن وا ـه الــتي يــتــألق بــهــا عــبــر تــاريــخه  ورواده من ا ومــعــا
واالعالمـيـ والفـنـانـي وشـخـصيـات عـامـة   ويكـون مـعهـم وجهـا لـلوجه في
ه التي كـانت مكـانا للـقاء الـشعراء الشارع  واسـماء مـكتبـاته ومقـاهيه الـقد
واالدباء الـكبار  كما يحصنهم  من االنحراف أو االنصراف الى إمور ضارة

جتمعهم ... بهم و
ـتـنـبي مـن دائـرته الـضـيـقـة احملـدودة  في جـمـعـة بـعـد أخــرى يـخـرج شـارع ا
ـا يـجـعـلك تـشق ـكـان والـرواد  ولم يـعـد يـتـسع لـهـذه االعـداد الـكـثـيـرة   ا
طريـقك وسط هذا الزحام الشديد بـصعوبة بالغة  و يـضطرك الى اتباع نظام

الصفوف واالرتال  في السير فيه وببطء شديد .. 
ـتـعـة  ويحـــــــقق  الـتواصـــل واالنـفـتاح عـالم جـميـل يجـمع بـ الثـقــــافة وا

على األخر ..
عالم يجذب اجلميع من مختلف االعمار والشرائح ومن اجلنس .. 

عـالم خـاص يـقدم صـورة رائـعـة عن العـراقـيـ عامـة  والـبـغداديـ خـاصة 
ختلف الون الطيف االجتماعي اجلميل ...

لـوحـة جمـيـلـة يـرسمـهـا شـعب عريق كـل اسبـوع  و مـهـرجان شـعـبي  عـفوي
ـاديـة كـبــيـر تـعــجـز عن إقــامـته أي مــؤســـســة مـهـمــا عـظــمت امــــكـانــاتـهــا ا

والتنظيمية  ..
عـانيهـا الطبـيعيـة  بعيـدا عن اآلعيب  السـياسة مهرجـان تظهـر فيه الـوحدة 
والسـياسـي و( الـتنـظيـر ) الغـريب عن طبـيعـة هذا الـشعب الـعريق  ..  يـهزأ
ـنحـرفـة والـضـالـة  ويـرفض االفكـار الـدخـيـلـة  ويـخلق بـاالفـكار الـضـيـقـة وا
فـرصـة نـادرة مـن تـفـاعل االجـيـال  وتالقح االفـكـار  ويـفـتح نـافـذة من األمل

ستقبل . على ا
 } } } }
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هؤالء البنات هن القسم الثالث من جميل ما قرأت في جمال اللغة العربية ..
بنات الفكر : الرأي
بنات الليل : االحالم

بنات النفس : الوسواس
صائب بنات الدهر : ا
بنات البطون : االمعاء
بنات اخلدور :العذارى

بنات التنانير : ارغفة اخلبز
بنات الصدور : الهموم

بنات الفال : االبل

مـنـذ مـجيء تـرامب لـلـرئـاسـة واالغـلب تـوقع تـغـيـيـر الـسـيـاسـة االمـريـكـيـة في
ـنـطقـة وحترر العـراق وانحـراف بـوصلـة احلرب جتـاه ايـران واخراجـها من ا
يل الى احلـلول غيـر التقـليديـة ويعمل مع العـرب من سطوتـها "لكـون ترامب 
من يـدفع اكــثـر والن الـسـعـوديــة تـريـد اخـراج ايـران مـن اخلـدمـة بـاي شـكل"
واجهـة بشكـل مباشر وان واالغلب تـوقع ان االدارة االمريكـية ستـذهب الى ا

نطقة العربية ستعيش في ربيع واجلو بديع.  ا
وســاعـد عــلى هــذا الــتـصــور بــعض االجــراءات والــتـصــريــحــات االمـريــكــيـة
واالسرائيـلية واخللـيجية ومن معـهم من مطبلـ ومهلل بـان نهاية ايران ومن
مـعـهـا قـد حـانت وجـولـة افـراد من اجلـيش االمـريـكي مع نـائب الـقـائـد الـعام
للـقوات االمريكـية في اشهـر شوارع بغداد ومـقاهيهـا وعلى مقـربة من مقرات
بـعض الـفـصائـل التـابـعـة لـلـحـشـد واالحـزاب عشـيـة االحـتـفـال بـعـيـد اجليش
نتمية العراقي بـرفقة عدد من الضباط العـراقي ومهاجمة بعض الـفصائل ا
تابع بأن للـحشد في بغداد وعلى احلدود مـاهي اال مؤشرات توحي وتوهم ا

الوقت قد ازف وماهي االعشية او ضحاها. 
لـكن مـا اراه ان االمـريــكـان اليـريـدون زوال هـذة الـطـبـقـة وال تـغـيـر احلـال وال
حتى خـروج ايران من العراق فاالدارة االمريكية تريد ان يجري تغيير محدد
ومـحـدود وتتـمنى ان يـكون الـتغـيـير من داخل تـلك الطـبـقة "كـأعتـزال بعـضهم
واعـتـكـافه واخـراج االحزاب وابـعـاد بـعـضـهم االخـر" حتى التـضـطـر لـلـتدخل
شرطها ولن تـزيل القشور فقط. ايران لم ولن بـاشر النها ستدخل لـلعمق  ا
ظـلة االمـريكـية لـكن الـتغـييـر وارد فلم يـكن هنـاك اطوع من تخـرج من حتت ا
الشـاه المريكـا ومع هذا غيرته الن لـكل شخصـاً دور ولكل مرحـلة زي وتوجة
. قد تـكون اكتفت من نظام الولي لكنها لن تغيره ولن حتارب ايران وستكتفي
ارد هـو العدو اخلارجي للخليج وللعراق بحـصار جزئي لها فهذا البعبع وا
واجملامـيع االرهابية والقاعدة ومشـتقاتها هم العدو الـداخلي ومارغبة امريكا
اال حتـجــيم ايــران واحلــد من نــفــوذهـا ولــيس انــهــاء ذلك الــوجــود. ألن عـدم
ـنـطـقـة وابـقـاء الـقـواعد ـطـلق لـكل دول ا االسـتـقـرار يـضـمن المـريـكـا الـوالء ا
والوجـود العـسكـري وهروب االسـتثـمار االجـنبي ورؤوس االمـوال من العراق
ـال اخلـلـيجي "فـقط االسـتـثـمـار االمـريكـي وشركـائـهم بـاقٍ ويـتـمـدد" وتـدفق ا
وهيـمنته على كل اخللـيج وافشال عمل مـيناء غوادر االستـراتيجي او الدخول
كشـريك فيه. "ال استبعد بل اتوقــــــع حصول عمل ارهابي كبير داخل بغداد

او قريـباً منـها حـتى يحرج بـعض النـواب وتسقط حـجتهم
ــطـــالــبــة بــأســـتــصــدار قــرار يـــلــزم االمــريــكــان في ا
بـاخلــــــروج ويـكــون بـقــاؤهم مــطـلــبــاً شـعـــــبـيــاً" قـد
تتـــــهرأ العباءة لكنها تبقى فوق رأس الــــكل وكلما
عتـقت اخليزرانة كـانــــت ضربتهـا اكثر ايالماً واشد

اثرا.
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عـزا خـبــيـر نـفـطي تــذبـذب اسـعـار
الـــنـــفط الـى تــأثـــرهـــا بـــاالوضــاع
الـسـيـاسـيـة التـي تـعـيشـهـا بـعض
مـشــيـرا الى ان ــنـتــجـة الـبــلـدان ا
الــــتـــــزام دول االعـــــضــــاء بـــــأوبك

بتخفيض االنتاج سيسهم بأرتفاع
اسعار الـنفط. وقال بـيوار خنس لـ
(الــزمــان) امـس ان (الــتــزام الــدول
ــــنــــتــــجــــة لــــلـــنــــفـط داخل اوبك ا
وبـالتـنسـيق مع روسـيا بـتخـفيض
االنـتاج مـلـيـونا و 200الف بـرميل

فـنزويال ونـيجـيـريا ولـيبـيا اضـافة
الى عدم فـسح اجملال امـام تصـدير
النفط االيـراني وبالتـالي يؤثر ذلك
مــشــيـرا الى ـعــروض) عـلى شـح ا
(شـركـات الــنـفط الــتي تـعــمل عـلى
اســـتــخــراج الـــنــفط الـــصــخــري ال
تـستـطـيع ان تـقاوم اكـثـر من ثالثة
اشــــــهــــــر حــــــيث حتــــــاول الـــــدول
ـسـتـهـلـكــة الـضـغط عـلى امـريـكـا ا
لــلـــطــلب من اوبـك بــعــدم االلــتــزام
بـقـرار الـتـخـفـيض اليـجـاد الـتوازن

ي).  في السوق العا
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وارتــفع خــام بــرنت إلى 65 دوالرا
لـــلـــبـــرمــيـل امس وسط تـــوقـــعــات
بـتـمسك الـسـعوديـة وبـقيـة أعـضاء
أوبك بـتـخـفـيض االنـتـاج بـرغم من
جتــدد ضـغــوط الـرئـيـس األمـريـكي
دونــــــــــــالــــــــــــد تـــــــــــرامــب عـــــــــــلـى
ـنــظـمـة.وأعــلـنت أوبـك ان (سـعـر ا
سـلة خـامـاتهـا ارتفع سـتـة سنـتات
لـيصل إلى 66.56 دوالرا لـلـبـرميل
مـــقـــابل 66.50 دوالرا لـــلــبـــرمـــيل
واضـــافت ان ـــاضي) اخلـــمـــيس ا
ي عـلى نفط (اجـمـالي الطـلب الـعـا
نظمة في 2018 بلغ  31.6مليون ا
بـرمـيل يــومـيـا أي اقـل بـنـحـو 1.3
مـلـيـون بـرميـل يومـيـا من مـسـتوى
متوقعـة ان (يتراجع الطلب خالل (

العـام اجلاري بنحـو مليـون برميل
يـومـيـا من مـسـتـوى 2018 لـيصل
الى 30.6 مــلـيـون بـرمـيل يـومـيـا).
وتـــضم ســـلـــة (اوبـك) الــتـي تـــعــد
مــرجــعـــا في مــســـتــوى ســـيــاســة
االنـــــتـــــاج 14 نـــــوعــــــا هي خـــــام
(صــحــارى) اجلــزائــري وااليــراني
الـثقـيل و(البـصـرة) العـراقي وخام
الـتصـدير الـكويـتي وخام (الـسدر)
الـلـيـبـي وخـام (بونـي) الـنـيـجـيري
واخلام العربي اخلفيف السعودي
وخـام (مريـات) واخلام الـفنـزويلي
و(جيراسول) االنغولي و(اورينت)
االكـــوادوري وزافـــيـــرو (غـــيـــنـــيــا
االســــتـــوائـــيـــة) ورابـي اخلـــفـــيف
(الغابـون) و خام جينـو (الكونغو)
وخــام مــربــان اإلمــاراتي. وربــطت
ــا (اوبك) الــتـــحــسن بــاألســعــار 
وصـــفـــته اســــاســـيـــات قـــويـــة في
الـســوق من الــعــرض والـطــلب مع
وجـــود عالمــــات عـــلـى تـــقــــلـــيص
الـفــائض من اخلـام بـاإلضـافـة الى
الـطــلب الـقــوي عـلى الــنـفط اخلـام
وخاصـة من اسيا ومـنطـقة احمليط

الهادي. 
وانــخـفــضت أســعــار الـنــفط امس
االول بــــعـــد أن اســـتــــأنف تـــرامب
هــجـــمـــاته عــلـى مــنـــظــمـــة الــدول
مـنـتـقـدًا األسـعار ـصـدرة لـلـنـفط  ا

التي ترتفع كثيرًا.وكتب ترامب في
تـغـريـدة ان (أسـعــار الـنـفط تـرتـفع
كثيراً وأتمنى على أوبك أن حتافظ
كن للعالم حتمل على الهدوء وال 

زيادة في األسعار). 
وتـــراجـع اخلـــام األمـــريـــكي غـــرب
تـكـسـاس الـوسيـط سـبـعـة سـنـتات

إلى 55.41 دوالرا للبرميل. 
ـــا يـــكـــبح مـــوجـــة الـــصـــعـــود و
تـوقعـات بارتفـاع مخـزونات الـنفط
اخلام األمريكية لألسبوع السادس
ــــرجح أن عــــلـى الـــتــــوالـي. ومن ا
تـرتفع مـخـزونات اخلـام األمـريكـية
3.6 ماليــ بــرمــيل في الــتــقــاريـر
ا يـؤكد األسـبوعـيـة للـمخـزونـات
كفـاية اإلمـدادات في أكبـر مسـتهلك

للنفط في العالم. 
ــقـرر صـدور أول تــقـريـر عن ومن ا
اخملــــزون من مــــعـــهــــد الـــبــــتـــرول
األمــريـكي. وقــال أولــيـفــر جــاكـوب
محلل النفط لدى بتروماتريكس إن
ـرجح أن تــلـتـزم الــسـعـوديـة (من ا
وبـقـيـة أعـضـاء أوبك احلـذر بـشـأن
تخفـيف خطتـهم خلفض اإلمدادات
بـعــد ارتـفـاع اإلنــتـاج في الــنـصف
ـــاضي قـــبل الـــثـــانـي من الـــعـــام ا
الـعـقــوبـات األمـريـكــيـة عـلى إيـران
وهو ما أدى إلى انخفاض شديــــد

في األسعار).

الشـحن وتسديـد الفواتـير إضافة
للخدمات االستشـارية للمشترك
ضــمن إطــار مــتــكــامل وبــأســعـار
تنافسية وبـسهولة تامة. يذكر أن
زيـن الــــعــــراق هي إحــــدى أكــــثـــر
الــشــركــات تــقــدمــاً من الــنــاحــيـة

التكنولوجية في العراق. 
وهي تبـحث باسـتمـرار عن كيـفية
اســـــتـــــخـــــدام أحـــــدث احلـــــلــــول
ـــهــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وتـــقـــد
ــشــتـركــيـهــا وأبــرزهـا الــتــوثـيق

االلكتروني للبيانات. 
كمـا تسـعى الشـركة لـلوصول إلى
كـافــة شـرائح اجملــتـمـع وتـغــطـيـة
كـامل احملـــــــــافـظـات في الـعـراق
من خالل مــــــــخـــتــلف مــراكــزهــا
ونــقــاط الــبــيـع الــتــــــــابــعــة لــهـا
لـتـضــمن تـأمـ اخلــدمـة األفـضل

واألسرع.

من اوبك و 800الف بـــــرمـــــيل من
الــــدول غـــيــــر االعـــضــــاء يــــســـهم
بـــأخــتـالل الــتـــوازن عــلى الـــطــلب
وســـــــيـــــــؤدي الـى رفـع اســـــــعــــــار
واضــاف ان (هـنــاك قــلــقـا الــنــفط)
دوليا من االوضاع التي حتدث في


