
 ثالثة ت�سا�ؤالت برزت بحاجة اىل متحي�ص 
اقرار احلكومة  اثر  �حتليل ��قفة تقوميية 

منح املوظفني اجازة  طويلة .
ت�سمل  املفتوحة  االج��ازة  ان  هل  اال�ل،   

جميع موظفي الد�لة؟
اذا كان القرار هكذا د�ن الرجوع اىل معيار 
باالجازة  �سيتمتع  من  ان  اعتقد  الكفاءة 
الطويلة فقط ممن لديه اخلربة �القدرة على 
ايجاد فر�ص عمل �ارجو ان ��سلت الفكرة.
باحل�سابات  اخل�سائر  ان  ذل��ك  �معنى   
جراء  توفريه  تتوقع  مما  اكرث  االقت�سادية 
القرار الن املق�سود ا�ستبعادهم عن العمل 
يفرت�ص املتقاع�سني ا� غري املنتجني �اال 

ما اجلد�ى االقت�سادية.

العامة  امل��وازن��ة  افتقار  الثاين  الت�سا�ؤل 
�سيوقف  الوظيفية..  الدرجات  اىل  اجلديدة 
التو�سع االفقي يف الوظائف العامة لكن يف 

املقابل ما البديل؟
 الت�سا�ؤل الثالث ان حجم البطالة �العطالة 
يواجه  كبري  حتد  فهو  كرب  ا�  �سغر  مهما 
االقت�سادي  �امل��خ��ط��ط  ال��ق��رار  �ساحب 

�كيفية التعاطي مع هذا التحدي؟
العنان  اطالق  �سوى  احلكومة  امام  لي�ص   
للقطاع اخلا�ص خللق الوظائف ال�ستيعاب 
ب�سخ  اجلامعات  ا�ستمرار  مع  العاطلني 

اخلريجني اىل �سوق العمل.
 �على االدارات املعنية بال�ساأن االقت�سادي 
للعب  اخلا�ص  القطاع  امام  املجال  ف�سح 

د�ره املطلوب يف التنمية 
القبول  حقيقة  امام  نحن  هكذا  امل�ستدامة. 

ال�سوق  اقت�ساد  نحو  االنتقال  ب�����ر�ط 
اجل  من  د�لية  دعم  اما  �راءن��ا  مادامت 
لالجابة  �ق��درة  ارادة  من  البد  اال�سالح، 
ب��االح��رى  ا�  امل���الح���ظ���ات  ه����ذه  ع��ل��ى 

التحديات.
عند  كبرية  حتديات  �سيواجه  الربملان  ان   
اطالق  الن  ذلك  القرار  هذا  مثل  مناق�سة 
قد  االحتياطات  اخذ  د�ن  من  االجراء  هذا 
يت�سبب بخلل يف البنية اال�سا�سية للوظائف 

العامة كيف؟
ا�  الطبية  الكفاءات  تقدمت  اذا  ال�سبيل  ما   

العلمية فقط للتمتع باالجازات الطويلة؟
�سليم مدر��ص حلل م�سكلة  ل�سنا �سد قرار   
اهمية ��سع  اىل  نلفت  لكننا  مالية معقدة 
كي  القرار  بهذا  امل�سمولة  للفئات  �سوابط 

اليفرغ البلد  مما تبقى من خربات.
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من يقف وراء تعطيل جهود اإلصالح االقتصادي في العراق؟
ب�سكل  ال�سيا�سية  العملية  م�سرية  ا�ستعر�سنا  لو   
ما  ا�ل  م،   2003 ال�سيا�سي  التغيري  بعد  ع��ام 
عليها  قامت  التي  اخلاطئة  االآلية  مالحظته  �سيتم 
منظومة النظام ال�سيا�سي ��سيوع مبداأ املحا�س�سة 
يف توزيع العمل احلكومي بغ�ص النظر عن نتيجة 
بنى  خمتلف  على  ين�سحب  �االأم��ر  االنتخابات، 
باالإخفاقات  مليئة  �اأنها  كما  ال�سيا�سية  العملية 
لبناء  الهادفة  االرادة  غياب  االمر  ما يف  �اأ�سعب 
القرار �الدخول  د�لة املوؤ�س�سات من لدن �سانعي 
ادخ��ال  �سوى  نفعًا  جت��دي  ال  جانبية  مبهاترات 
البلد مبزيد من الفو�سى، حتى ��سل احلال الأعلى 
على  تق�سي  ان  ك��ادت  �ال��ت��ي  اخل��ط��ورة  م��راح��ل 

م�ستقبل العملية ال�سيا�سية برمتها.
ح�سل  رمب��ا   2014 ع��ام  انتخابات  �بعد  لذلك   

اع��الن  ب�رعة  متثل  �سابقه  ع��ن  يختلف  تغيري 
االكرب  العقبة  �حتى  �النواب  اجلمهورية  رئا�سة 
ال�سبب  يعود  رمبا   � ال��وزراء  رئا�سة  من�سب  �هو 
االك��رب  االخ��ط��ر  �منها  متعددة  خماطر  ل��وج��ود 
العراق  م�ساحة  لثلث  داع�ص  باحتالل  املتعلق 
التوتر  اجواء  �ان  كما  بغداد،  للعا�سمة  �تهديده 
اع��الن  ملوعد  التنازيل  العد  ب��دء  م��ع  ت�ساعدت 
الد�ستوري  الفراغ  حلالة  جتنبًا  احلكومة  الت�سكيلة 
رافق ذلك ا�رار ال�سيد املالكي على تويل الوالية 
اطراف  بع�ص  من  داخلية  معار�سة  ��سط  الثالثة 
�سنية  �اأط���راف  �الكرد�ستاين  الوطني  التحالف 
االط��راف  بع�ص  من  خارجي  ر�سا  �ع��دم  اخ��رى 

االقليمية املوؤثرة يف امل�سهد ال�سيا�سي العراقي.
ال�سيا�سية  االط���راف  بع�ص  ادرك��ت��ه  ال��ذي  االم��ر   
على  االن�سقاق  حل��د�ث  �جتنبًا  لذلك  ال�سيعية، 
على  االختيار  �قع  ال�سيعي  ال�سيا�سي  امل�ستوى 

�سخ�ص ال�سيد العبادي لتويل مهام ت�سكيل احلكومة 
ا�س�ص  �كانت  خارجي  �قبول  داخلي  ترحيب  مع 
االختيار تتعلق بان رئا�سة الوزراء �لدت من رحم 
من  �بالتايل  املالكي  بزعامة  القانون  د�لة  كتلة 
ال�سخ�ص املختار  الوقت  الوطني �بنف�ص  التحالف 
هو احد اهم اركان حزب الدعوة اال�سالمية اإال انه 
عدة  الأ�سباب  االمر  بداية  يف  كبري  بدعم  حظى  قد 
تويل  يف  املالكي  ال�سيد  على  الطريق  قطع  اهمها 
امريكي  بقبول  يتمتع  �ان��ه  كما  الثالثة  الوالية 
ابرز  من  اي�سًا  اي��راين،  اع��رتاف  �الحقًا  �عربي 
لقطع  يهدف  كان  �الذي  ال�سدري  التيار  داعميه 
الطريق امام ��سول ال�سيد املالكي للوالية الثالثة.

اال�سالحات  مل�سرية  املب�سط  اال�ستعرا�ص  ه��ذا   
ي��ه��دف ل��ت��و���س��ي��ح اأب����رز حم��ط��ات امل��ح��ا�الت 
اال�سالحية �كيف مت تبديدها من قبل اأطراف عدة 

اأبرزهم:

عالية  ن�سبة  ي�سكلون  �ه���وؤالء  املف�سد�ن:   1-
معني  م�سار  ت�سحيح  ا�  �سدهم  حترك  اأي  ان  اذ 
�هم  �نفوذهم  م�ساحلهم  على  الق�ساء  معناه 
الد�لة  موؤ�س�سات  مبختلف  تغلغلهم  �امل�سكلة  كرث 
حد�ده  يتعدى  من  ت�رب  موازية  د�ل��ة  كاأنهم 
اال�ستهانة بهم نظراً ملا ميتلكون  �هوؤالء ال ميكن 
اعاقة  من  متكنهم  �اأ�ساليب  �ط��رق  ��سائل  من 
دليل  �اأك��رب  خ�سومهم،  ����رب  اال�سالح  جهود 
ال�سيد  ا�ستعانة  حكوميًا  مواجهتهم  �سعوبة  على 
العبادي بخرباء من االمم املتحدة لك�سف �سبكات 

الف�ساد �متابعة االأموال
خ�سوم  اي  اخل�سوم،  فهم  الثاين  املعرقل  اما   2-
باالإ�سالح  الراغبني  خ�سوم  ا�  العبادي  ال�سيد 
ا� حلفائه �باأي  �هوؤالء ير�ن اي جناح للعبادي 
اأمنى  ا�  ا�سالحي  ا�  �سيا�سي  ك��ان  �سواء  جم��ال 
ح�سابهم  �على  لهم  خ�سارة  معناه  اقت�سادي  ا� 

�ب�سهولة يتمكن املتابع ل�سوؤ�ن العملية ال�سيا�سية 
من معرفتهم.

-3 �املعرقل الثالث هو الكتل ال�سيا�سية املتنفذة 
�التي تخ�سى ان تطال اال�سالحات ممثليها �سواء 
الدرجات  م�ستوى  على  ا�  ال��وزاري  امل�ستوى  على 
ا�  االم���وال  مبتابعة  يتعلق  مبا  �حتى  اخلا�سة 
تديرها  التي  تلك  �سيما  ال  امل�ساريع  على  الرقابة 

بع�سًا من تلك الكتل.
"باخلطوط  يعرف  ما  �هو  الرابع،  املعرقل   4-
املنا�سب  يتولون  �سخو�ص  هناك  اي  احلمر" 
الأربع  احلكومية  املدة  نهاية  حتى  دائمة  ب�سورة 
قبل  من  خارجي  بداعم  يحظون  �ه��وؤالء  �سنوات 
يف  الر�سمي  امل�ستوى  على  ح�سورها  لها  د�ل 
مبن  يطيح  خارجي  بفيتو  يحظون  كاأنهم  العراق 

يقرتب منهم.
-5 املعرقل اخلام�ص، هو اجلانب الق�سائي �الذي 

امللفات  ح�سم  يف  الطموح  م�ستوى  د�ن  ي��زال  ال 
توجيه  ا�  القب�ص  القاء  مذكرات  �تفعيل  العالقة 
اال�سالح  تعطل  كلها  الفا�سدين �هذه  لكبار  التهم 
ال �سيما قرار املحكمة االخري باإعادة نواب رئا�سة 
الناحية  من  رمب��ا  �ه��ذا  ملنا�سبهم  اجلمهورية 
القانونية قرار ال ريب فيه لكن امل�سكلة االكرب هي 
املحكمة  ت�سدر  كامل  عام  بعد  ملاذا  التوقيت  يف 
هكذا قرار ال �سيما بعد مفا��سات اعادة ال�سدريني 
للتحالف الوطني مع معرفة ردة فعل التيار حيال 
عودة نواب رئي�ص اجلمهورية ملنا�سبهم �فعاًل مت 
تعليق التفا��ص مع التحالف الوطني ب�سبب القرار.
 مع ذلك هناك خطوات ا�سالحية لكنها ال تتنا�سب 
االرادة  لغياب  يعود  رمبا  �ه��ذا  امل�سكلة  �حجم 
مع  داع�ص،  تنظيم  مع  �احلرب  املعرقلني  ��جود 
�اقعه  من  تنت�سله  قرارات  ينتظر  ال�سعب  فان  ذلك 

املرير بعيداً عن ال�سجال غري املجدي.

بغداد - علي مراد العبادي

كردستان.. ثروة نفطية.. فقر مدقع وتفاوت طبقي
االأر���ص  على  القرف�ساء  ق�سي  اأحمد  يجل�ص   
�يرفع  اأرب��ي��ل،  خ���ارج  امل��وؤق��ت  م�سكنه  يف 
االأر�سية  على  مرتبة  ف��وق  من  االأ�سغر  ابنه 
العامل  يهز  �جنته،  على  �يقّبله  اخلر�سانية، 
 42 العمر  النفط �البالغ من  ال�سابق يف جمال 
لتهدئة  حما�لة  يف  �ي�ساراً  ميينًا  الطفل  عامًا 
مكانًا  جتد  اأن  ال�سعب  من  املتعبة.  �رخاته 
هادئًا يف خميم ديبكة املكتظ بالنازحني الذي 
االأ�سهر  �الأ�رته طوال  له  م�سكنًا  ق�سي  اتخذه 

الثمانية املا�سية.
 �يف االأفق، تت�ساعد �سحابات الدخان ال�سوداء 
من حقول النفط املجا�رة كتذكرة باحلياة التي 
تطور  مدى  على  �موؤ�ٍر  يعي�سها  ق�سي  كان 
احلرب �سد ما ي�سمى بتنظيم الد�لة االإ�سالمية.

 �يف اأ�اخر �سهر اأغ�سط�ص، قال اجلي�ص العراقي 
راأ�ص  م�سقط  القيارة،  حرر�ا  قد  اأنهم  �حلفا�ؤه 
االإ�سالمية،  الد�لة  تنظيم  قب�سة  من  ق�سي، 
باإ�سعال  التنظيم  يقوم  اأن  قبل  لي�ص  �لكن 
النريان يف اآبار النفط خالل الهجمات امل�سادة 
قد  ق�سي  كان  الذي  املنزل  �تدمري  امل�ستمرة 
�سيده الأ�رته. �اليوم، يتدفق النفط يف ال�سوارع 

االأنابيب  خطوط  على  الهجمات  ج��راء  م��ن 
القريبة.

 �مثل اآالف الرجال يف هذا املخيم، كان ق�سي 
يعمل يف �ركات الطاقة الغربية يف املا�سي، 
حكومة  متتلكها  ث��ر�ة  اأعظم  حرا�سة  �يتوىل 
 - ذاتي  �سبه  بحكم  املتمتعة  كرد�ستان  اإقليم 
االأر���ص.  حتت  املوجودان  �الغاز  النفط  �هي 
�االآن، �لتعط�ص تنظيم الد�لة االإ�سالمية نف�سه 
احلا�ية  تنظيف  اأيامه يف  يق�سي  فاإنه  للنفط، 
له  م���اأ�ى  يتخذها  ال��ت��ي  التجهيز  ال�سابقة 

�امل�سي يف ممرات املخيم.
تنظيم  من  ال�سديد  غ�سبه  من  الرغم  �على   
اإحباطات  ق�سي  لدى  اأن  اإال  االإ�سالمية،  الد�لة 
اأخرى ت�سري اإىل حتديات كبرية تواجه م�ستقبل 
حكومة اإقليم كرد�ستان يف فرتة ما بعد تنظيم 
�سيا�سية  لرغبة ف�سائل  االإ�سالمية نظراً  الد�لة 
لتغيري احل�س�ص  الفر�سة  انتهاز  �ع�سكرية يف 

يف �سناعة النفط.
نكن  مل  ه��ن��اك.  باملعي�سة  �سعداء  نكن  "مل   
نح�سل على اأي فوائد من النفط الذي كنا نتوىل 
�رف�ست  النفط  احلكومة  اأخ��ذت  لقد  حمايته. 
العمل مع ال�سكان املحليني،" كما اأ��سح ق�سي 
م�سقط  يف  اال�ستباكات  م�ساهد  اإىل  ي�سري  �هو 

راأ�سه على �سا�سة تلفزيونه.
ال�سغوط االقت�سادية

النفط  �اأ�سدقا�ؤه يحر�سون حقول   كان ق�سي 
العراق  االإ�سالمية  الد�لة  تنظيم  اجتاح  عندما 
يف مطلع عام 2014. �كان قد مت تدريبهم من 
قبل �ركات النفط االأجنبية التي ��سلت ب�سكل 
عام  ح�سني  �سدام  نظام  �سقوط  بعد  جماعي 

اإمكانات االإقليم. 2003، �اعدة بتطوير 
 ،2014 عام  �يف  جيدة  �سنوات  االإقليم  �سهد   
كردية  اقت�سادية  "معجزة"  عن  احلديث  كان 
ال يزال م�ستمراً مع زيادة ال�سادرات �معدالت 
ال�ستات  من  اأك��راد  �ع��اد  مطرد.  ب�سكل  النمو 
املدعومة  العمرانية  النه�سة  يف  للم�ساركة 

بالنفط.
اأ�سعار  انخفا�ص  فمع  �لت.  االأي��ام  تلك  �لكن   
باقت�ساد  بالغة  اأ�رار  حلقت  العاملية،  النفط 
اإقليم كرد�ستان الذي يعتمد على النفط. ثم، بعد 
الد�لة  تنظيم  ركز  �الفلوجة،  الرمادي  احتالل 
ي�سعى  �بداأ  ال�سمال  باجتاه  جهوده  االإ�سالمية 
�تكريت  كاملو�سل  النفطية  البلدات  الحتالل 
ب�را�ة اأكرب، مما اأدى اإىل مزيد من االنخفا�ص 

يف اإنتاج النفط �اإيراداته.
 �يعني هذا، جنبًا اإىل جنب مع ال�سغط الناجم 

عن ا�ست�سافة 
اأكرث من مليون 
ن����ازح داخ��ل��ي��ًا 
 2 0 0 ، 0 0 0 �
الج��ئ ���س��وري على 
حكومة  اأن  االأق�����ل، 
تواجه  كرد�ستان  اإقليم 
اقت�سادية  �رط��ة  االآن 

خطرية.
�سبكة  م���ع  ح���دي���ث  �يف 
ريرب  قال  االإن�سانية،  االأنباء 
املايل  امل�ست�سار  نائب  �سديق، 
اأن  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف 
بحاجة  كرد�ستان  اإقليم  "حكومة 
�سهريًا  د�الر  مليار  من  اأك��رث  اإىل 
دخلنا  انخف�ص  احتياجاته.  لتلبية 
ما  من  باملائة   40 اإىل  االآن  ال�سهري 
كان لدينا قبل احلرب مع تنظيم الد�لة 
امل��ال  ت��وف��ري  ن�ستطيع  �ال  االإ���س��الم��ي��ة. 
لتغطية نفقات اال�ستثمار الأن اإنتاج ]النفط[ 
م�ساريع  توقفت  كما  نفقاتنا.  من  بكثري  اأقل 

كثرية".
 �مل يكن اال�ستثمار �حده الذي تباطاأ. مل يح�سل 
موظفو اخلدمة املدنية على ر�اتبهم كاملة منذ 
ما يقرب من عام، �يف اأكرب م�ست�سفى عام يف 
العا�سمة اأربيل، يتقا�سى االأطباء 500 د�الر 

2،000 د�الر  اأقل بنحو  اأي  ال�سهر -  فقط يف 
عن ما كانوا يتقا�سون قبل ظهور تنظيم الد�لة 
الكثري�ن منهم يف عيادات  �يعمل  االإ�سالمية. 

خا�سة لياًل.
لهذا  لي�ص  �لذلك  غنية،  لعائلة  اأنتمي  "اإنني   
امل�ست�سفى،  مدير  يقول  علي،" كما  تاأثري  االأمر 
املر�سى  نقاالت  �ي�ساهد  �سيجارة  يدخن  �هو 

متر اأمامه.
 لكنه اأ�سار اإىل اأن ميزانية امل�ست�سفى ال تتجا�ز 
"اإنني  �اأ�ساف قائاًل:  �سهريًا.  13،000 د�الر 
يعملون  الذين  االأ�سخا�ص  حلال  باالأ�سى  اأ�سعر 
�ظائف  اأرب��ع  اأ�  بثالث  ي�ستغلون  اإنهم  ل��دي. 
للعمل  ياأتون  ال  االأحيان،  بع�ص  �يف  اأخ��رى. 
�جوههم.  يف  ال�سياح  اأ�ستطيع  ال  اأنني  �اأ�سعر 

اإنهم بحاجة اإىل ك�سب املال".
 �يف اأماكن اأخرى من العا�سمة، يكتظ االأطفال 
املدر�سة  يف  املوحدة  الدرا�سية  الف�سول  يف 
على  للح�سول  �يتناف�سون  املحلية،  االبتدائية 

مقاعد نظراً النخفا�ص اأعداد املعلمني.
االآيل  ال�رف  ماكينات  من  العديد  تعد  �مل   
لكن  بالنقود.  مليئة  املدينة  اأنحاء  جميع  يف 
بالقرب من املطار الد�يل، ال يزال جتار النفط 
احلكومة  �كذلك موظفو  �املقا�لون،  الد�ليون 
الذين يرتبطون ارتباطًا �ثيقًا ب�سوق النفط يف 
الفاخرة  ال�سكنية  العمارات  االإقليم يقيمون يف 
بالرثيات  �املزينة  طابقًا   50 من  املكونة 

امل�سنوعة من الكري�ستال.
املدينة،  ��سط  يف  املحلية  االأ�سواق  اأحد  �يف   
يفكر الرجال الذين يعملون يف حمالت الذهب 
�قال  متاجرهم.  �اجهات  اإغالق  يف  �الف�سة 
قد  العمل  حجم  اأن  املتاجر  اأ���س��ح��اب  اأح��د 

انخف�ص بنحو 20 باملائة منذ بداية العام.
منذ  النفط  على  حربًا  �اأربيل  بغداد  تخو�ص   
عدة عقود، �تقع يف قلب هذه املعركة حمافظة 
كركوك الغنية باملوارد، �جتدر االإ�سارة اإىل اأن 
االأكراد قد ا�ستغلوا االنهيار �سبه التام للجي�ص 
االإ�سالمية  الد�لة  تنظيم  مواجهة  يف  العراقي 
لل�سيطرة على النفط الذي كان يف ال�سابق حتت 

قب�سة بغداد يف مناطق رئي�سية من كركوك.
 من جانبها، خف�ست بغداد ح�سة االأكراد من 
)مع   2014 يناير  يف  االحت��ادي��ة  امليزانية 
تقدمي كميات غري منتظمة منذ ذلك احلني(، رداً 
على قرار االإقليم بت�سدير النفط ب�سكل م�ستقل. 
�يرتكز نزاعهما حول كركوك �توزيع ح�س�ص 
�سابق  امل�سدر منها، �يف �قت  النفط  عائدات 
من هذا العام، توقفت �سادرات كركوك متامًا. 
اأعلنت بغداد �اأربيل عن التو�سل اإىل اتفاق يف 
�سهر �سبتمرب، مبوافقة �تاأييد الواليات املتحدة، 
�مت مبوجبه ا�ستئناف العمل يف حقول كركوك 

�تق�سيم االإيرادات بني احلكومتني. 
الكردية  ال�����س��ادرات  ال��ن��زاع ح��ول  ي��زال   �ال 
امل�سوؤ�لني  بع�ص  �يعتقد  م�ستمراً،  امل�ستقلة 
اأن احلل هو التق�سيم. �مل يعقد برملان  االأكراد 
عدة  منذ  جل�سات  اأي  نف�سه  كرد�ستان  اإقليم 
االأحزاب  من  اثنني  بني  خالف  �هناك  اأ�سهر، 
ال�سيا�سية الرئي�سية حول كيفية تق�سيم ال�سلطة 
يف الوزارات.  �يف هذا ال�ساأن، قال فوؤاد ح�سني، 
املحلية يف  �الغاز  النفط  �هو ع�سو يف جلنة 
بع�ص  اأج��رب  قد  االقت�ساد  تعرث  اأن  ك��رك��وك، 
خميمات  اإىل  االنتقال  على  املحليني  ال�سكان 
"الطعام  على  احل�سول  ل�سمان  النازحني 

�املياه ب�سكل منتظم" على االأقل.
الرث�ة  �ج��ود  على  عالمة  اأي��ة  هناك  �لي�ست   
األ�سنة  با�ستثناء  النفطية يف �سواحي كركوك، 
اللهب الربتقالية التي ترتفع من امل�سايف على 

الطريق من اأربيل.
 توجد نقطة تفتي�ص �سغرية - كر�سي بال�ستيكي 
�خمر�ط �سغري �رجالن - حتر�ص مدخل بلدة 
الدب�ص حيث املباين متداعية �العديد منها بال 
مطعم  �يوجد  معبدة،  لي�ست  ال�سوارع  �سقوف. 
�احد فقط يقدم ال�سمك الذي يتم �سيده من نهر 

قريب.
اأميال،   �خلف القرية، على بعد حوايل خم�سة 
هائلة  كميات  ت��در  التي  النفط  حقول  توجد 
بع�ص  �يحميها  للحكومة  النقدية  االأموال  من 
االإقليم  يف  �ت�سليحًا  تدريبًا  االأف�سل  اجلنود 

باأ�ره.
اأحد  �هو  كركوكي،  اأم��ل  القائد  اأ��سح  �قد   
الذين  اجلنود  عن  �امل�سوؤ�ل  الب�سمركة  قادة 
�املناطق  الدب�ص  يف  �الغاز  النفط  يحر�سون 
املحيطة بها، اأن �ظيفة املقاتلني هي "�سمان 
على  االإ�سالمية  الد�لة  تنظيم  هجمات  �قف 

هذه االأنابيب".
العامني  يف  دارت  التي  املعارك  اإىل  �اأ�سار   
�رية  ملنازل  �سور  عن  متحدثًا  املا�سيني، 
االإ�سالمية  الد�لة  لتنظيم  تابعة  كانت  �اأنفاق 
حركة  "كل  ال��غ��ارات.  بعد  م�سادرتها  مت��ت 
قمنا بها كانت تهدف اإىل حماية النفط،" كما 
التي  الرئي�سية  املعركة  اإىل  اإ�سارة  يف  اأ�ساف 

ن�سبت يف عام 2015.
اأربيل �سد اأربيل

 �قد ت�سببت اخلالفات حول النفط يف مزيد من 
االنق�سامات بني االأطراف ال�سيا�سية املتناحرة 
بني  �ك��ذل��ك  ك��رد���س��ت��ان،  اإق��ل��ي��م  حكومة  يف 

احلكومة ��سعبها.
 �تفيد التقارير الواردة اأن الف�ساد امل�سوؤ�ل عن 
حجب عائدات النفط عن ال�سعب الكردي منت�ر 
بني  للنقا�ص  مو�سوع  �هو  �ا�سع،  نطاق  على 

ال�سكان املحليني.
 32 العمر  من  البالغ  عا�سي  قا�سم  �يقول   
اأربيل  عامًا �هو مدر�ص من بلدة يف حمافظة 
ب�سبب  لي�ص  عليه  هو  ما  اإىل  ��سعنا  "حتول 
احلرب فقط، بل الأن احلكومة لي�ست لديها خطة 

الدخار املال".
االأح���زاب  تتوقف  مل  "اإذا  ق��ائ��اًل  �اأ���س��اف 
عن  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف  ال�سيا�سية 
القتال �تتخذ قرارات، فكيف من املفرت�ص اأن 
التقديرات  �تتفا�ت  بغداد؟،  مع  تقدمًا  حترز 
عن  �سادراً  تقريراً  �لكن  الف�ساد،  حجم  حول 
خ�سائر  قّدر   2013 عام  يف  بر�كينغز  معهد 
 20 بنحو  االإدارة  ��سوء  الف�ساد  ب�سبب  العراق 
هذا  �لكن  �ح��ده.  العام  ذلك  يف  د�الر  مليار 

ي�سمل كافة اأنحاء العراق.
امل�سوؤ�لني  بع�ص  زعم  نف�سه،  ال�سياق  �يف   
املوارد  �زارة  اأن  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف 
العام  املال  اإدارة  ت�سيء  االإقليم  يف  الطبيعية 
ال��د�الرات  من  املاليني  بع�رات  يقّدر  ال��ذي 
التي جتلبها �سناعة النفط، �مل تخ�سع الوزارة 
ملراجعة ح�سابات م�ستقلة �احدة منذ تاأ�سي�سها 
اأنها  من  الرغم  على  �سنوات،   10 نحو  قبل 
التعاقد مع �ركة حما�سبة  تعكف حاليًا على 

د�لية للقيام بهذه املهمة.

أربيل – خاص

الموظفون ومعيار الكفاءة المهنية
ياسر المتولي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

588.79
6.10
1.05%

1,623,037,141
2,722,936,586

816
34
9
14
11

0.41
405,200,000.00

0.47
306,332,839.00

0.81
230,842,373.00

0.37
136,806,062.00

0.26
101,000,000.00

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BUND( متحد

0.81
185,422,320.00

0.41
166,522,000.00

0.47
139,490,352.00

2.39
96,276,280.00

0.37
51,218,244.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

)IBSD( بيبسي

)BIME( اوسط
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