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والـفـنـزويـلـية. والـسـبب في ذلـك هو
ـــــو اإلنــــتــــاج ضــــعـف الــــطـــــلب و

الصخري األمريكي.
ـتــحـدة أكـبـر مـسـتـهـلك والـواليـات ا
للـنـفط في العـالم لـيست عـضوا في
أوبك وال تــشــارك في اتــفــاق خـفض
ـــا تــؤدي قـــفــزة في اإلمــدادات. ور
أســعــار الــنـفـط إلى ارتــفـاع تــكــلــفـة
البـنزين وهي مسـألة مـهمـة لترامب
الـذي يـسـعى إلعـادة انـتـخـابه الـعام

قبل. ا
وارتــــفـع خــــام بــــرنت دوالرين يــــوم
ـــاضي صـــوب 67 دوالرا االثـــنـــ ا
ـتـعـامـلون لـلـبـرمـيل وهـو مـا عـزاه ا
إلــى قــــــــــــرار أوبــك بــــــــــــخـــــــــــــفـض
اإلنـــتـــاج.ســيـــعــقـب اجــتـــمــاع أوبك
مـــحـــادثـــات مع روســـيـــا وحـــلـــفـــاء
آخــــريـن.وقــــال الــــرئــــيس الــــروسي
ــــيــــر بــــوتــــ إنـه (اتــــفق مع فـالد
الـسـعوديـة عـلى تـمـديد تـخـفـيـضات
اإلنتاج احلاليـة البالغة  1.2 مليون
ـئة ا يـعادل 1.2 با برمـيل يـوميـا 
ي حتى كانون األول من الطلب العـا

 2019أو آذار 2020).
وبــحـث رئــيس الـــوزراء عــادل عــبــد
هدي مع العاهل الـسعودي سلمان ا
بن عـبـدالـعـزيـز امس االول الـتـعاون
بـ الـبـلـديـن والـتـنـسـيق إلسـتـقـرار
اسعار النفط ,جاء ذلك خالل اتصال
هـاتـفي بـ اجلـانـبـ  الـذي تـطـرق
الى تعـاون البـلدين في مـؤتمر اوبك

لــوزراء الـنــفط والــطـاقــة في فــيـيــنـا
لـتــنـظـيم اوضــاع الـسـوق الـنــفـطـيـة
ــا يــحــقق اســتــقـرار والــتــنــســيق 

قبلة).  دة ا أسعار النفط خالل ا
واعـلن وزيـر الـنــفط االيـراني بـيـجن
زنغـنة االبـقـاء على اسـتثـناء طـهران
من اتفاق خفض اإلنتـاج ب منظمة
صـدرة لـلـنـفط اوبك والدول الـدول ا
ــنــظــمــة.واوضح ــصــدرة خــارج ا ا
زنغـنة في تـصريح امس ان (مـطالب
ــنـظــمـة قـد ايـران فـي اعـمـال دورة ا
حتـقـقت بـحـيث  اعـفـاء ايـران من
اتــفـــاق خــفض االنــتـــاج عــلى غــرار

االجتماع السابق.
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وأظــــــــــــــهـــــــــــــر
اســــــــــتــــــــــطالع
حملـــــلـــــلـــــ في
شأن الـطـاقة أن
(أسـعــار الــنـفط
ا تـتـعـثر إذ ر
يـضـغط تـبـاطـؤ
االقـــــــتـــــــصــــــاد
ـي عـــلى الــــعـــا
الـطلـب في ح
يـــغـــرق الـــنـــفط
األمــــــــــريــــــــــكـي
الــــــســـــــوق. في
غـــضــــون ذلك ,
اعــــلـــــنت وزارة
الـــنــــفط عن عن

الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد تــرامب
الـــذي طــلب مـن الــســعـــوديــة زيــادة
ـــســـاهـــمـــة في إمـــدادات الـــنـــفط وا
خــفـض أســعـــار الــوقــود إذا أرادت
الرياض احلصول على دعم عسكري
أمريكي في أزمتـها مع إيران.وارتفع
ـا يزيد ي برنت  خام القـياس الـعا
ــئـة مـنــذ بـدايــة الـعـام عن 25 في ا
بــــعــــدمـــــا شــــدد الــــبــــيـت األبــــيض
الـــعــقــوبــات عــلـى فــنــزويال وإيــران
الــعــضـــوين في أوبك وهــو مــا أدى
إلى انـــــخـــــفــــاض صـــــادراتــــهـــــمــــا
الـنفـطـية.وتـخـفض أوبك وحلـفـاؤها
بــقـيــادة روسـيــا إنـتـاج الــنـفـط مـنـذ
2017 للحيلولة دون هبوط األسعار
وسط ارتــفـاع اإلنــتـاج من الــواليـات
ـتـحــدة الـتي تـفــوقت عـلى روسـيـا ا
والسـعـودية لـتصـبح أكـبر مـنتج في

العالم.
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وزادت اخملاوف بشأن تراجع الطلب
ي نتيجة اخلالف التجاري ب العا
ـــتـــحـــدة والـــصـــ من الــــواليـــات ا
الــتــحــديــات الــتي تــواجــهــهــا أوبك
ــؤلـــفــة من  14دولــة.وقـــال جــاري ا
روس من بالك جـولـد انـفـسـتـورز ان
(الـسـعـوديـة تـبـذل قـصـارى جـهـدهـا
لــلــوصــول بــأســعـار الــنــفط إلى 70
دوالرا للـبرمـيل). لـكنـهم لم يتـمكـنوا
مـن حتــــــــقــــــــيـق ذلـك رغم تـــــــــراجع
الــــصــــادرات الـــــنــــفـط اإليــــرانــــيــــة
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حتـــقـــيـق اكـــثـــر من  6مـــلـــيـــار دوال
اضي.وقال ايرادات لشهر حزيران ا
تحـدث باسم الوزارة عـاصم جهاد ا
في بـيان امـس ان (كمـيـة الـصادرات
ــنـصـرم من الــنـفط اخلــام لـلـشــهـر ا
بلـغت 105 مـلـيون 603 الف و107
برمـيال وبـايرادات اكـثر من 6 ملـيار
دوالر) ,مبـيـنا ان (مـجمـوع الـكمـيات
ــــصـــدرة من الـــنــــفط اخلـــام خالل ا
اضي مـن احلقول الـنفـطية الشـهر ا
في وسـط وجــنـــوب الــعــراق بـــلــغت
 101ملـيون و 705 الف برمـيل اما
من حقول كـركوك عبـر مينـاء جيهان
بلـغت الكـميات  3مليون و162 الف
و559 بـــــرمـــــيال  فـي مـــــا بـــــلـــــغت
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ارسـلت لي احداهن  عبر تطبيق واتـساب في كروب اعالمي  رسالة قصيرة
كـانت عـبـارة عن خـبـر من ســطـرين فـقط  وهـو مـنـشـور في اكـثـر من مـوقع
الـكتروني  وبنفس التوقيت  وبطريـقة   (الكوبي بيست)  فتحت الرسالة او
الـرابط فأذا هو اتهـام بالسرقـة يدين احدى الـنائبات حـامال صورتها وحتت
كـلمة فضـيحة ..بـدون اي وثيقـة او مستنـد او شاهد او  اي تـفاصيل لـلخبر
ـواقع االلـكـتـرونـيـة .. وقـبـلـهـا تـلـقـيـت مـقـال كـتـبه احـدهم ونـشــره في ذات ا
ـشبوهـة يحمـل اتهامـات مجـانية لـشخصـية اعالمـية معـروفة . واعـتمد في ا
مـقاله عـلى اسلـوب رخيص اليـقل رخـصا عن اي كـلمـات نابـية قـد نسـمعـها

في الشارع!. 
تـلك االخبـار  تلـخص بشـكل مخـتصـر وواضح مايـحصل  الـيوم  من حراك
ـسيـسة   وقـد  صارت نـشط وفعـال للـجيـوش االلكـترونـية ذات االجـندات ا
تـتناسل بشـكل عجيب وتـستهـدف الطبقـات البسـطية من اجملـتمع التي عادة

ماتتفاعل  عاطفيا مع تلك االخبار وتتناقلها وتصدقها  ..  
اول مـافعلته مع مـرسلة الرسـالة هو شـكرها النهـا جمعت لي عدد غـير قليل
ــواقع االخـبــاريـة الــصـفـراء وانــا ابـحث عــنـهـا الجـل اجنـاز بـحث من تـلك ا
ـواقع واوقات ـو وتواجـد وانـتـشـار تـلك ا ي مـتـخـصص عن امـاكن  اكـاد
ضـجيـجهـا كـذلك مصـادر امـوالهـا. طـبعـا تـلك الصـديـقة االفـتـراضيـة قامت
بـحذفي من الـكروب بـعد ان وجهـتهـا بعـدم نشـر االخبـار الكاذبـة على االقل

كونها تدعي انها اعالمية .
 تـذكرت مـاحـصل  معي من حـمـلة مـضادة وقت االفـراج عـني  واالتهـامات
ـعدة سلفـا واشاعة ان احلادث مسـرحية  الجل تشويه اجملـانية والقصص ا
دني واحلزب الشيوعي بأعتبارهما احلقائق  وخلط االوراق وضرب التيار ا
نـاصرين وايـضا اكتـسبت تـلك احلمالت اقـسى كلمـات التـسقيط من اكـثر ا

والسباب اجملاني. 
ان الـعـراقي السـيدة هـيـفاء االمـ  طـالتـها حـصـة من تلك الـنائب في الـبـر
احلـــمالت عــلى نـــحــو شــرس ومــهــ  واخـــر تــلك احلــمـالت مــاحــصل مع
ـبادرات اجملـتمـعيـة واالنسـانيـة هناء ـميـزة صاحـبة ا الشـخصـية الـنسـوية ا
ادور عـلى نحو ينذر بأن هيمنة تلك اجليوش  ومقدار تمويلها يتصاعد والبد
من  مـواقف للـصد  بـحزم الجل ايقـافه عنـد حده وفـضحه وكـشف القـائم
ـتـابعـ ورواد مواقع الـتواصل عـليه.. وهي مـهـمة الـوسط الصـحفي اوال وا
االجـتماعي واكاد اجـزم ان وعي الناس صـار اكبر بنـوايا تلك االخـبار بعد
ان تــدربـوا عـلى االســالـيب الــهـمـجــيـة والـتــسـقـيــطـيـة الــواضـحـة لــلـجـيـوش
ـواقع الـصفـراء.. وهم قـادرين عـلى تـشـخصـيـهـا واالسـهام االلـكـترونـيـة  وا

بأهمالها وعدم الترويج لها .  
ــواقع دور هـــيــئــة االعالم واالتـــصــاالت مــازال غــائـــبــا عن مـــتــابــعــة تـــلك ا
االلـكترونية والقنوات الفـضائية التي تتشارك مـعها الجل التشويه وال اظنها
ـواقع التكـترث مـولة وا هـمة الـصعـبـة اذ ان العـشرات من الـصفـحـات  ا بـا
بـأخفاء انـتمائـتها واجلهـات الداعمـة لها في حـ دورها واضحـا في تأجيج
تـأجيج العـنف وتوجيه الـراي العام نـحو مسـارات سلبيـة مستـغل في ذلك
فـبركـة على مواقع غـياب منـظومـة قانونـية تـكافح محـتوى الـعنف واالخـبار ا
ـا يـذهب بـأن هـناك ـتـابع جـيـدا ر الـتـواصل االجـتـمـاعي. وا
واقع او تـوجه حكومي ورسمي  الجل االبقاء على تلك ا
غض الـطرف عـنـها  كـونهـا اداة لتـصـفيـة اخلصـومات
ـتاجرة بهـا قائمة الـسياسيـة والشخصـية ايضا .. وا

وكلمن على كد نفوذه وفلوسه والله اعلم .

نشآت النفطية في البصرة لتصدير اخلام ½jH∫  احدى ا

{ بغـداد (أ ف ب) - يسـعى العراق
إلى إنــشــاء "مــنــفــذ" مــالي يــتــيح له
مــواصــلـة شــراء الــكــهـربــاء والــغـاز
احليـوي مـن إيران وااللـتفـاف على
الــعـقـوبــات األمـيـركــيـة كـمــا عـلـمت
وكالة فرانس بـرس من مصادر عدة
انعـكـاسا آللـية أوروبـيـة دخلت حـيز

التنفيذ اجلمعة.
و"آلـــيـــة األغـــراض اخلـــاصــة" تـــلك
سـتـسـمح لــلـعـراق دفع ثـمن الـطـاقـة
ــســـتــوردة بــالـــديــنــار اإليــرانــيـــة ا
كن أن تستـخدمها العراقي والتـي 
إيـران لــشـراء الـبــضـائع اإلنــسـانـيـة
حــــصـــــرا وفق مـــــا يــــقـــــول ثالثــــة

مسؤول عراقي لفرانس برس.
وسـيـتـيح هـذا احلل الـبـديل لـبـغـداد
االستمرار بعملية االستيراد وجتنب
االحــتـجـاجــات الـشـعــبـيـة الــنـاجـمـة
خـصـوصـا عن الـنـقص في الـتـغـذيـة
الــكــهــربـائــيــة من دون أن تــتــعـرض
للعـقوبات إذا أنـها تسيـر على حبل
رفيع محفوف باخملاطر ب حليفيها

الرئيسي طهران وواشنطن.
ويـــوضح مـــســؤول حـــكــومـي رفــيع
لـفــرانس بـرس أن تــلك اآللـيــة كـانت
نـــتـــاج أشـــهـــر مـن احملـــادثـــات بــ
ـسـؤولـ الــعـراقـيـ واإليـرانـيـ ا

. واألميركي

لكن أحـدهمـا يـقول "كـيف للـعراق أن
يــدفع مـا عــلـيه إليــران? لـيس لــديـنـا

خيار آخر".
ــزمن في لــلـــتــغــلب عــلى الـــنــقص ا
مـوارد الـطـاقـة يـسـتـورد الـعـراق ما
يصل إلى 28 ملـيون مـتر مـكعب من
صانعه الغاز الطـبيعي من طهـران 
كــمـا يــشـتـري بــشـكل مــبـاشــر نـحـو
1400 مـــيـــغــــاواط من الـــكــــهـــربـــاء

اإليرانية.
وهـذا االعتـمـاد غيـر مـريح بـالنـسـبة
ـــتـــحـــدة الـــتي ســـعت لــلـــواليـــات ا
لتقـليص نـفوذ طهـران وإعادة فرض
ـالـيـة ـؤسـسـات ا الـعـقـوبـات عـلى ا
اإليـرانـيـة وخــطـوط الـشـحن وقـطـاع

نتجات النفطية. الطاقة وا
وأعــادت واشــنـطن فــرض عــقــوبـات
عـــلى قـــطــاع الـــطـــاقــة اإليـــراني في
تـشـرين الـثاني بـعـد انـسـحـابـها من
ــوقع بــ الـدول االتــفـاق الــنـووي ا
الـعـظمـى وطهـران في 2018 لـكـنـها
منـحت الـعـراق إعفـاءات مـؤقتـة عدة
واصلة شراء الطاقة اإليرانية حتى

قبل. شهر تشرين األول ا
تـحدة عـلى وجوب تصـر الواليـات ا
أن يـــوقف الـــعـــراق اعــتـــمـــاده عــلى
الطاقة اإليرانية لكن بغداد تقول إن
ذلك قـد يسـتـغـرق ما يـصل إلى أربع
سنوات ستحـتاج خاللها إلى شراء

الغاز اإليراني على األقل.
ــصـــرفــان ولـــلـــقــيـــام بــذلـك وافق ا
ــركـــزيــان الــعـــراقي واإليــراني في ا
ـاضي عـلى إنــشـاء طـريـقـة شـبــاط ا
دفع تـتـفـادى الـعـقـوبـات األمـيـركـيـة
بـــحــسـب مــا ذكـــرت وكــالـــة "إيــرنــا"

الرسمية اإليرانية.
ويـعــني ذلك عـدم الـتــعـامل بـالـدوالر
األمــــــيـــــــركي وشـــــــراء "الــــــلــــــوازم
اإلنــسـانـيــة" فـقط الــتي تـســمح بـهـا

تحدة كالغذاء والدواء. الواليات ا
وبــالــتــالي يــصف مــسـؤول عــراقي
آخــر األمــر لــفــرانس بــرس بــالــقـول
"سنصبح جهاز صراف آلي إليران".
ــســؤولـــ الــعــراقــيــ وبـــحــسب ا
ـرجح أن يتم سـتوى من ا رفيـعي ا

صرف ذكـور في ا إنشاء احلـساب ا
التجاري الـعراقي "تي بي آي" الذي
ــعــامالت الــدولــيـة ــعــظم ا يــقــوم 
للحكـومة العـراقية منـذ تأسيسه في
أعــقـاب الــغــزو األمـيــركي في الــعـام
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صـرف لـفرانس ويؤكـد مـصـدر من ا
ـــــــصـــــــرف شـــــــارك في بــــــرس أن ا
ـــفـــاوضـــات لـــكن لـم يــتـم إنـــشــاء ا
احلـســاب بــعـد. ويــضـيف أن "وزارة
اخلـزانــة األمـيـركــيـة لـديـهــا ثـقـة في
صـرف التجـاري العراقي. عملـيات ا
نحن جنـري مـناقـشـات للـتوصل إلى
اتـــفــاق ســـيــكــون بـــالــكـــامل ضــمن

اإلعفاءات األميركية".
ويقول أحمد الطبقشلي الباحث في
معهـد الدراسـات اإلقليـمية والـدولية
في الـسلـيمـانـية بـشـمال الـعراق إن

األمـر ســيـكـون الـتــفـافـا فـعــلـيـا عـلى
الـعـقـوبـات. ويـضـيف لـفرانـس برس
"إنـه كــدفـــتــر احلـــســـابــات تـــســجل
ـــدفــــوعـــة وإليــــران هـــذا األمــــوال ا

الرصيد الكبير في العراق".
وبـالـتـالي فإن هـذا الـنـظـام سـيـكون

مـشـابهـا آللـيـة "إنـسـتـيكـس" التي 
تـفـعيـلـهـا مـؤخرا مـن قبل بـريـطـانـيا
ــانـيــا وفـرنــسـا لـلــتـداول بــشـكل وأ
شــــــــــرعـي مـع إيــــــــــران دون اإلخالل

بالعقوبات األميركية.
ورغم ذلـك الـــــنـــــظـــــام مـــــحـــــفــــوف
ــالـيـة بــالـتـعــقـيــدات الـسـيــاسـيـة وا

والعمالنية.
يعتـمد االقـتصاد الـعراقي بـشكل تام
دفوعة تقريـبا على عـائدات النـفط ا
بـالدوالر األمـيـركي مـا يجـعل بـغداد
عــرضــة بـشــكل كــبــيــر ألي إجـراءات
ـكن أن تـتـخـذهـا الـواليات عـقـابـية 

أقـسمَ اللـه باخلـيل الشـتـهارهـا عـنـد العـرب بـوفـائهـا تـطـيع فارسـهـا وتـعدو
بـسرعـة تَـضْـبَحُ بصـوتِ أنـفـاسهـا وتـؤذي حـوافرهـا تـرمي بـنفـسـها وسطَ
الـعـدو ال تــبـالي بـاخلــطـر لـتـردَّ جــمـيل صـنـعِ فـارسـهـا مـن طـعـام وشـرابٍ
وعـناية. وقالوا في أمثالهم (أطوع من فرس) و(اخليل جتري على مساويها)

مُصابة وتتألم وتركض لوفائها. 
يُـقرر تـعـالى صفـة اإلنـسان (إِنَّ اإلِنْـسَـانَ لِرَبهِ لَـكَـنُود) يـعرف أنَّ الـله خـلقه
وصـوره ورزقه وأطـعــمه وعـافــاه لـكـنه جــحـود يــنـكـر اجلــمـيل كـنــود: يـعـدُّ
ـنع رِفْدَه ويأكلُ وَحْـدَهُ ويؤذي أهله ـصائب وينـسى النـعَم قليل الـوفاء.  ا

ومرؤوسيه وخدمه ومجتمعه. و(ال يَشْكُرُ اللهَ مَنْ ال يَشْكُرُ النَّاسَ). 
شـوال السنـة العاشرة بـعد نزول الـوحي خرج النـبي صلى الله عـليه وسلم
مـعه زيد بن حارثة إلى الطائف لعله يجد نصرة لله ورسوله والطائف تبعد
عن مـكةَ أكثـر من مئة كم فـتطاولـوا عليه وطـردوه وعزمت قريش عـلى منعه
صـلى الـله عـليـه وسلم مـن دخول مـكـة فـأرسَل إلى مُـطْعَـم بن عَدِيّ: أدخل
في جـوارك? قـال: نـعم فـدعـا بنـيه وقـومه وقـال: الـبـسـوا الـسالح وكـونوا
طعم بن عدي مات كافرا لكن عـند أركان البيت فإني قد أجرتُ محمداً. وا
ـسلـمون رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ظل حـافظًـاً جلمـيلهِ فـلمـا أسَرَ ا
ـشـركـ قـال صـلى الــله عـلـيه وسـلم (لـو كـان في غـزوة بـدر سـبـعــ من ا

طعم بن عدي حيا ثم كلمني- طلب الشفاعة- في هؤالء لتركتهم له). ا
ـالكـة بالـباشا نـوري السـعيـد الذي كان تـموز 1958 غـدرَ قاسم بـالعائـلة ا
يـنـاديه كـرومي! ويـرسـله إلى لـنـدن لـلـعالج ويـكَـذب الـبـاشـا الـتـقـاريـر الـتي
تـصـله لثـقـته بـأنَّ اإلنـسان ال يـخـون وليَّ نـعـمته! يـسـأل جـاسـوسه: كرومي
تـصلـني عنـك أخبـار مو زيـنـة! باشـا والله الـعـظيم كـلهـا إشـاعات حـاسدين!
بـأربع ســنـوات طــبعَ ماليـ الــصـور ومــئـات الــتـمــاثـيل لــلـزعــيم ولـيس في
الـصحف في عهده غير افتتاح منـصات صوره وتماثيله! وغضب على جواد
سـليم إذ لم يُجسـد الزعيم على نُـصًبِ احلرية وانتـظرَ طويالً من اجلواهري

دحه بقصيدةٍ تؤلهه! أنْ 
بـخمس سـنة قمعـاً ازدادَ احلرص على اجلاه والـسلطة والـدرجة احلزبية
ة والـنـفـوس الـزكـيَّة كُـبِـتت احلـريَّات وهـاجـرت الـكـفـاءات والـضـمـائر احلـيـَّ
وانـقـمعَ الــوفـاء داخل الـعــراق انـكـمشَ الـصــدق وَعَال الـنِـفــاق والـتـحـذلق
ارتـفـعت هــامـات الـكــذابـ واخــتـفت الـشــجـعـان وســادَ اجلـبـان الــرعـديـد
ونَـشَطَت اخلـيانـات وانـتشـرت األبن يكـتبُ عـلى أبيه تـقـريراً والـزوجة تـتهم

عاداة احلزب والثورة!! الزوج 
ـال وامـتأل الـعراق بـطـوفـان القيء بـعد 2003 ازداد الْـحِـرْص على جـمع ا
ـناصب بـحـفـنةٍ من الـدوالرات بـعد وفـضائـح وقبـائح تـزكمُ األنـوف. بيـعت ا
ـنـاصب لـوزراء ومـدراء مـاريـونـيت- دمى مـتـحـركـة- بـشرط 2018 بـيـعت ا

عدم التدخل في العقود!
أوفـد علي بـاشا والي مصـر وفداً إلى احلـجاز لـشراء خيـولٍ عربـية واحدة
بـيعت وصـاحـبهـا في احلج عـاد فـأخبـروه أنـها بـيـعت لبـاشـا مصـر. سـافر
ودخل عـلى البـاشـا يطـلب فرسه بـعـد ثمـانيـة شهـور. نـحن ال نعـرف فرسك
فـقـد اشتـريـنـا خـيوالً كـثـيـرة. هي تـعرفـني. وقف صـاحب الـفـرس عـلى ربوة
ونـادى فرسه باسمها فـرفعت الفرس رأسهـا وحركت أذنيها لـتميز الصوت
انيا فـلما عرفت صوته انطلقت إليه. في الدورة النـهائية لقفز احلواجز في أ
الــغـربـيـة 1983 سـقـط الـفـارس أرنـسـت بـومـان وارتـطم
رأسه بـخـشبـة احلـاجـز فـلقي مـصـرعه. ــوقف اجلوادُ
ــشــرفـون حــزيـنــاً بــجــوار جــثـــمــان فــارسهِ وصل ا
واإلســعـاف زمجـر اجلـواد فـي هيـجان اعـتـرضهم

فاضطروا إلى وضع اجلثمان على ظهره لتهدئته.
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ـهنـدس فالح اعـلن مـحـافظ بـغـداد ا
اجلزائـري اكـتمـال الـقوائم اخلـاصة
ـتـقـدمـ عـلى تـعـيـيـنـات بـأسـمــاء ا
التربية مشـيرا الى انتظار قرار من
مجلس الوزراء للمـباشرة باعالنها
عــازيــا تــأخــيــر اإلعالن الـى اصـدار
ـتقـدم إضـافة تعـلـيمـات تنـصف ا
ـالـيــة والـيـة الى الــتـخــصـيـصــات ا

توفيرها. 
وقـــال اجلــــزائـــري في تـــصـــريح ان
(مـحـافـظــة بـغـداد هي جـزء من هـذه
لف الـتعيـينات نـظومة ومـعنيـة  ا
اخلـاصـة بـالتـربـيـات وان احملـافـظة
ومــديـريــات الــتــربــيــة عــكــفت عــلى
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انــخــفــضت أســعــار الــنــفط بــســبب
اخملـــاوف من  تـــبـــاطـــؤ االقـــتـــصــاد
ي عـلى أثر اتفـاق توصلت إليه العا
أوبـك امس لــتــمــديـــد تــخــفــيــضــات
اإلنتاج حتى آذار عام 2020  حيث
انـــخــفــضت الــعـــقــود اآلجــلــة خلــام
ا ي برنت  18سنـتا  القـياس العـا
ئة إلى 64.88 دوالر يعادل 0.28 با
للبرميل  ,كما وتراجعت عقود اخلام
األمــريـــكي  20ســـنــتـــا  إلى 58.89
دوالر للـبرمـيل بـعد أن المـست أعلى
مــسـتــويـاتـهــا في أكــثـر من خــمـسـة

أسابيع.
ـصـدرة واتـفــقت مـنـظــمـة الـبــلـدان ا
للبـترول عـلى تمديـد تخفـيض إنتاج
الــنـفـط حـتى آذار 2020 لــيــتــجـاوز
نظمة خالفاتهم في مسعى أعضاء ا

لدعم أسعار اخلام.
واجـــــتــــــمـــــعـت أوبك مـع روســـــيـــــا
ومـنــتـجـ آخــرين في حتـالف أوبك
امس لـبـحث تـخـفـيـضـات اإلمـدادات

في ظل ارتفاع اإلنتاج األمريكي.
وكشـفت ثالثـة مصـادر بأوبك عن إن
ـنظـمـة اتـفقـت على تـمـديـد خفض (ا
قبل مع إمدادات الـنفط حتـى آذار  ا
جتــاوز األعــضـاء خالفــاتــهم بــهـدف
دعـم ســـــعـــــر اخلـــــام وسـط ضـــــعف
ي وارتـفـاع اإلنـتـاج االقـتـصـاد الـعـا

األمريكي). 
رجح أن تُغضب تلك اخلطوة ومن ا

 w{U*« Ê«d¹eŠ  «œ«d¹≈ —ôËœ —UOK  ∂ s  d¦ √ oI×¹ jHM «

ويــضــيف أن "احلــكــومــة الــعــراقــيـة
ستواصل السداد إليران مقابل الغاز
عن طــريق إيــداع أمــوال في حــسـاب
مــــصـــــرفي خـــــاص داخل الـــــعــــراق

بالدينار العراقي".
لـكنه يـشـيـر في الـوقت نـفسه إلى أن
"إيــران لن تـكــون قــادرة عـلـى سـحب
األمـــوال لـــكـــنـــهـــا ســــتـــتـــمـــكن من
اسـتـخـدامـهـا لـشـراء سـلع من خـارج

العراق".
وعـلى الـعـراق سـداد فـاتـورة مـعـلـقـة
بـنـحـو مـلـيـاري دوالر ثـمـنـا لـعـمـلـيـة
شــراء غـاز وكــهـربــاء سـابــقـة وفــقًـا
دار لـوزير الـنـفط اإليـراني بيـجـان 

زنقنة.
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ويــقــول مــســؤول أمــيـركـي لـفــرانس
بـرس إن واشنـطن عـلى عـلم بـإنـشاء
هـذه اآلليـة لـكن الـسـفارة األمـيـركـية
فـي بــغــداد رفــضت الــتـــعــلــيق عــلى
ـوضـوع ولم تـتـمكـن فرانـس برس ا
أيـضا من احلـصـول عـلى تـعـليق من

السفارة اإليرانية في بغداد.
وإذ يـــؤكــد مـــســؤوالن عـــراقــيــان أن
اثلة بعلم بغداد تقوم بإنشـاء آلية 
ـتـحـدة لم يـحـددا مـا إذا الـواليـات ا
كانت عـمليـة اإليداع في احلـساب قد

بدأت.
ــتــحــدة رداً عــلى أي انــتــهــاك. وال ا
ـكن أن يـزال غـيــر واضح مـا الـذي 
تشـتريه إيـران بالـضبط من الـعراق
ـــيل في ألن الــــتـــبـــادل الـــتـــجـــارة 

االجتاه اآلخر.
يــوضح الــطــبــقــشــلي أن "االئــتــمـان
سـيـتـطـور لــصـالح إيـران لـكن كـيف
ستـصرفه?" مشـيرا إلى أن اسـتيراد
الـبضـائع من خـارج الـعـراق يـتـطلب
وجــود طــرف ثــالث عــلـى اســتــعـداد
الـية لتـحمل اخملـاطر الـسيـاسيـة وا

اثلة. لصفقة 
ــطـــاف فــإن مـــعــظم وفـي نــهـــايــة ا
مــــعـــامـالت الـــعـــراق مـع إيـــران هي
مـشتـريـات نـقديـة لـلـسلـع التـجـارية
وهــو أمــر ال تــســتـطــيع الــســلــطـات
األمــيــركـيــة الـتي تــنــفـذ الــعـقــوبـات
ــكن تــعــقب الــنــقـد" فــرضه إذ "ال 

بحسب الطبقشلي.
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وقــــعت فـي شـــارع كــــرادة خـــارج
مــقــابل فــنــدق قــصــر احلــيــاة في
وضح الــنـهــار امس فـيــمـا شــهـد
ـاثلة شارع شـركة ايـرثنك حـالة 

ظهر اوس امس.
ـطـلـوب تـشـديـد الـرقـابـة يـومـيـا ا
ــشـــتــبـه بــهم ورصـــد حتــركـــات ا
تــمــهـيــدا اللـقــاء الــقـبض عــلــيـهم

وانقاذ النساء من التهديد.

يشكـو سكنـة محلة 905 زقاق 25
ومـا يـحـيط به اسـتـشـراء ظـاهرة
قـــيـــام بـــعض ســـواق الـــدراجــات
النارية ضعاف النفوس من القيام
بـــعــمــلــيــات اســتــهــداف حــقــائب
النـساء وسـرقـتهـا بعـد اسقـاطهن
واحلـــاق اضـــرار جـــســـديــة بـــهن

وسط الشارع. 
وكــانت حــالـة مـن هـذا الــنــوع قـد
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تقـدم وتنظـيمها استالم طلـبات ا
ــســتــمــرة فـــضال عن اخملــاطــبــات ا
ـركزيـة من اجل اإلسراع للـحكـومة ا
بـاطالق تـلك الـتـعـيـيـنـات) مـرجـحـا
(اعالن الــتـــعــيـــيــنــات خـالل تــمــوز
اجلاري بعـد اصدار قـرار من رئاسة

الوزراء بذلك).
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واضـــاف ان (احملــــافـــظــــة لـــديــــهـــا
تـخـصــيـصـات مـالـيـة النـشـاء قـرابـة
200 مـــدرســة أدرجـت ضــمن خـــطــة
ــبـاشــرة بــهـا هــذا الــعــام وسـيــتم ا
قــريـبــاً لألسـهــام بـحـلــحـلــة مـشـاكل
الـدوامــات الــثــنــائــيــة والــثالثــيـة)
مــشــددا عـلى ان (احملــافــظـة عــازمـة

على احداث تغيير بالواقع التربوي
في الــعــاصــمــة). واعــلن اجلــزائـري
تـجاوزين على تفـعيل قانـونا ضـد ا
امالك الــدولــة. وذكــر بــيــان جملــلس
احملافـظة امس ان (اجلـزائري خالل
اجـتمـاع عـقده مع رؤسـاء الـوحدات
اإلداريــة واألقـضــيــة والـنــواحي في
مـبــنى مـحـافــظـة بـغـداد ,شـدد عـلى
ضــــرورة بـــذل اجلــــهــــود لـــتــــقـــد
ـواطــنـ وتــفــعـيل اخلــدمـات الـى ا
تجاوزين احملاسبة القانونية ضد ا
على امالك الـدولة دون اي اسـتثـناء

وبعيدا عن اي انتماء). 
واضـــاف ان (اهــمـــيــة الــعـــمل عــلى
تـــفــعــيل اجلــانب الــبــلــدي وجتــاوز

ــعـــوقــات الــتي تــواجه الــوحــدات ا
االداريـــة ,بـــغــــيــــة تــــقـــد افــــضل
اخلدمات للـمواطن البغدادي ,ضمن

حملة خدمة بغداد شرف لنا). 
ــعــوقــات واشــار اجلـــزائــري الى (ا
الــــتي تـــــواجه عــــمـل الــــدوائــــر في
االقـــضـــيـــة والــــنـــواحي واهـــمـــهـــا
التجـاوزات احلاصـلة على االراضي
ـولـدات والـتخـصـيـصات ومـشاكل ا
ـوظـفــ واالنـقـطـاع ــالـيـة وقـلــة ا ا
ــسـتــمــر في الــتــيــار الــكــهـربــائي ا
وحمالت الـتنـظيف) ,مؤكـدا (الـتزام
ــعـاجلــة هـذه احلــكــومـة احملــلـيــة 
عوقات عبر التنسيق مع احلكومة ا

عنية). االحتادية والوزارات ا »ŸUL²ł∫ محافظ بغداد فالح اجلزائري خالل اجتماعه مع رؤساء الوحدات

ـصـدرة من حـقل الـقـيارة الـكـميـات ا
735 الف و  548برمـيال) ,الفتـا الى
عدل الـيومي الكـلي للصادرات ان (ا
بـــلغ  3مالي و520 الف بـــرمـــيل 
ـعـدل اليـومي لـلتـصـدير حـيث كان ا
من مـوانئ الـبـصـرة 3 مالي و390
الف بــرمـيل ومـن جـيــهـان  105الف
ـعدل اليومي من برميل  فيـما كان ا
حقل القيارة 25 الف برميل) ,وتابع
ان (معدل سـعر الـبرميل الـواحد بلغ

60,578 دوالرا).
وكـشف مسـؤوالن بـقـطـاع الـنفط عن
انخـفاض صـادرات العـراق النـفطـية
من موانئ اجلنوب الى 3.39 مليون
برميل بسبب سوء االحوال اجلوية.


