
حتليال  "�أ�شو�شيتدبر�س"  وك��ال��ة  ن�����رت 
�لأو���ش��ط  �ل�����رق  يف  �ملحتملة  ل��الأو���ش��اع 
حدث  م��ا  على  بناء  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  خ��الل 
ع��دد�  �ل��وك��ال��ة  و��شتعر�شت   .2018 يف 
-بح�شب  �لفو�شى  تعمها  �لتي  �لبالد  من 
تعبريها- وما تتجه �إليه يف 2019: �ليمن: 
�أحرزت �حلكومة �ليمنية، بدعم من �لتحالف 
مع  �لتقدم  بع�س  �ل�شعودية،  تقوده  �ل��ذي 
�لأمم  برعاية  �شالم  �تفاق  جتاه  �حلوثيني 
بعد  �لأول  وهو  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  �ملتحدة 
4 �شنو�ت من �لقتال �لذي �أودى بحياة 60 
�إىل  �لبالد  ودف��ع  �لأق��ل  على  �شخ�س  �أل��ف 

حافة �لهاوية و�ملجاعة.
وم���ن �مل��ق��رر �إج�����ر�ء ج��ول��ة ج��دي��دة من 
يوؤدي  �أن  توقع  مع  يناير،  يف  �ملحادثات 
�ل�شغط �لأمريكي على دول �خلليج �إىل مزيد 

من �لتهدئة.
�ل�شعودية: من �ملتوقع �أن ي�شتمر دعم �إد�رة 
تر�مب �لقوي لل�شعودية، وذلك لأن �لتحالف 

مع �لريا�س مبثابة و�شيلة لل�شغط على �إير�ن، 
ومع ذلك، تفتقر و��شنطن �إىل �شيا�شة و��شحة 
جتاه �شوريا. حيث تغريت مو�قف تر�مب حول 
يف  �لأمريكية  �لقو�ت  بقاء  يريد  كان  �إذ�  ما 

�شوريا.
ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  ��شتطاع  ���ش��وري��ا: 
ي�شحق  �أن  و�إي���ر�ن،  رو�شيا  مب�شاعدة  �لأ�شد 
7 �شنو�ت، وعلى  �ملعار�شة �لتي �نطلقت منذ 
�لرغم من عدم �نتهاء �حلرب و�لقتال �لذي ل 
عليه  ي�شيطر  �لذي  �ل�شمال  يف  م�شتمًر�  يز�ل 
لالأ�شد  �لد�خلية  �ل��د�ئ��رة  ف��اإن  �مل��ت��م��ردون، 
�أنهم  يرون  معه  �ملتحالفني  �لأعمال  ورجال 

ي�شنعون ثروة من �إعادة بناء �لبلد �ملحطمة.
�إع��الن  على  �لعام  من  يقرب  ما  مر  �ل��ع��ر�ق: 
�حلكومة �نت�شارها على تنظيم د�ع�س، لكن ل 

بناء  �إعادة  ذلك  يف  مبا  حتديات،  هناك  تز�ل 
�شد  �ل�شغب  �أعمال  و�أظهرت  �ملدمرة.  �ملدن 
�لب�رة  منطقة  يف  �خلدمات  وت��دين  �لف�شاد 
�مللحة  �حل��اج��ة  بالنفط  �لغنية  �جلنوبية 

ملعاجلة �مل�شاكل �لقت�شادية للعر�ق.
ليبيا: و�فقت �حلكومات �ملتناف�شة يف �ل�رق 
و�لغرب على �لجتماع يف موؤمتر وطني �أو�ئل 
عام 2019، لتمهيد �لطريق لإجر�ء �نتخابات 
م�شتوياته  دون  �لنفط  �إنتاج  يز�ل  ول  عامة. 
2011، ول يز�ل �نعد�م �لأمن مينع  قبل عام 

�ل�شتثمار �لأجنبي و�لنمو �لقت�شادي.
�إير�ن: ت�ررت طهر�ن ب�شدة ب�شبب �لعقوبات 
�لأمريكية �لتي مت فر�شها مرة �أخرى، وكانت 
طهر�ن  ت�شهد  مل  لكن  للغاية،  متقلبة  �لعملة 
�لعام.  ب��د�ي��ة  يف  �شوى  عنيفة  �حتجاجات 

وعلى �لرغم من �أن �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة 
�شفقات  �أنهى  �لإي��ر�ين  �لنووي  �لتفاق  من 
�ل��ط��ائ��ر�ت  مل�شنعي  �ل����دولر�ت  مب��ل��ي��ار�ت 
من  للعديد  و��شنطن  �شمحت  و�ل�����ش��ي��ار�ت، 
�لإير�ين  �لنفط  ��شتري�د  يف  بال�شتمر�ر  �لدول 
�نخفا�س  �إىل  ذل��ك  �أدى  �ل��ر�ه��ن.  �لوقت  يف 
�خلليج.  دول  �قت�شاد�ت  وتوتر  �لنفط،  �أ�شعار 
�لعربي  �لرباعي  فر�شها  �لتي  �ملقاطعة  قطر: 
)�ل�شعودية، و�لبحرين، و�لإمار�ت وم�ر(، لن 
تنتهي يف �أي وقت قريب، خا�شة مع �ن�شحاب 
للبرتول  �مل�����ش��درة  �ل���دول  منظمة  م��ن  قطر 

"�أوبك" �لتي ت�شيطر عليها �ل�شعودية.
�أو�شطية �لأكرب من حيث  �لدولة �ل�رق  م�ر: 
ن�شمة  مليون   100 بلغ  بتعد�د  �ل�شكان  عدد 
�لعمل. ولكن تتح�شن  يتاأخر فيها خلق فر�س 

�لت�شخم  �أن  من  �لرغم  على  �مل�شتثمرين،  ثقة 
�لنقد  �شندوق  حددها  �لتي  �لأه��د�ف  جتاوز 

�لدويل.
ب�شبب  �شيا�شًيا  م�شطربة  �أجو�ء  تعي�س  لبنان: 
حزب �هلل وعقود من �شوء �لإد�رة، كما �أن لديها 
من  يزيد  مما  دولر،  مليار   84 بقيمة  ديون 

خماوف �لنهيار �لقت�شادي �لو�شيك.
و��شلت  �لإ���ر�ئ��ي��ل��ي:  �لفل�شطيني  �ل�����ر�ع 
�لغربية،  �ل�شفة  �إ�ر�ئيل بناء م�شتوطنات يف 
�حلدود  على  حا�شدة  م�شري�ت  حما�س  وقادت 
�شنو�ت  ع�ر  منذ  فر�شته  �لذي  �حل�شار  �شد 
هجمات  فل�شطينيون  و�شن  غزة  قطاع  على 
يف  �لع�ر�ت  قتل  ��ر�ئيليني.  �شد  متفرقة 
غالبيتهم  ك��ان��ت  �ل�����ر�ع  ب�شبب   2018

�لعظمى من �لفل�شطينيني.
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بغداد -  الجورنال

بطريركية الكلدان بالعراق والعالم تصدر توضيحا حول تدخل الكنيسة في الترشيح 
العيداني يجدد تمسكه بمنصب المحافظ 

ويتهم عبطان بالسعي إلقالته

الكهرباء: تذبذب التيار والقطوعات ناجمة عن 
سوء االحوال الجوية

توصية نيابية بإقامة تمثال للشاعر عريان 
السيد خلف 

بغد�د -  �جلورنال: جدد حمافظ �لب�رة �أ�شعد �لعيد�ين، �لثالثاء، مت�شكه مبن�شب 
يف  �لقيادي  �تهم  فيما  �لنو�ب،  جمل�س  يف  معقده  عن  بالتخلي  ورغبته  �ملحافظ 
تيار �حلكمة عبد �حل�شني عبطان بال�شعي لإقناع �لقوى �ل�شيا�شية بتغيري �ملحافظ.
وقال �لعيد�ين يف حديث لعدد من �ل�شحفيني �إن "كر�شي �لربملان ل يعنيني بقدر ما 
يهمني �لبقاء لإكمال ما بد�أت به من عمل، ولذلك �شاأبقى كمحافظ للب�رة"، مبينًا 
��شتغرقت  وقد  قريبًا،  تنفذ  �شوف  �ملياه  بتحلية  تتعلق  ��شرت�تيجية  "م�شاريع  �أن 
در��شتها و�لتخطيط لها عدة �أ�شهر من �أجل تنفيذها ب�شكل �شحيح".ولفت �لعيد�ين 
�لربملان،  �ىل  بذهابي  يطالبون  �لب�رة  خارج  من  �ل�شيا�شيني  "بع�س  �أن  �ىل 
�أن من�شب �ملحافظ من ح�شة جهة �شيا�شية معينة، وهذه �جلهة تريد  ويعتربون 
"عبد �حل�شني عبطان حترك على �لقوى �ل�شيا�شية يف  �أن  �إر�دتها"، م�شيفًا  فر�س 

�لب�رة، يف حني �أنه نف�شه مل يوؤدي �ليمني �لد�شتورية كنائب".
يذكر �أن تيار �حلكمة حترك �شيا�شيًا يف �لآونة �لأخرية باجتاه تغيري �لعيد�ين، كما 
�لتوجه،  لهذ�  تاأييدها  �حلكمة  تيار  خارج  من  ب�رية  �شيا�شية  �شخ�شيات  �أبدت 
جل�شة  ف�شل  عن  �لنق�شام  حالة  و�أ�شفرت  �آخرون،  �شيا�شيون  ب�شدة  عار�شه  و�لذي 
��شتثنائية ملجل�س �ملحافظة يوم �جلمعة �ملا�شي كانت مقررة لنتخاب حمافظ 

جديد.

�لكهربائي  �لتيار  ت��ذب��ذب  �لكهرباء  وز�رة  ع��زت  �جل��ورن��ال:    - ب��غ��د�د 
وقال   . �جلوية  �لحو�ل  �شوء  �ىل  �ليام  هذه  عام خالل  ب�شكل  و�لقطوعات 
�لتيار  "تذبذب  �ن  �ملدر�س  م�شعب  �لكهرباء  ل��وز�رة  �لر�شمي  �ملتحدث 
�لكهربائي و�لقطوعات ب�شكل عام خالل هذه �ليام ناجم عن �شوء �لحو�ل 
�جلوية بالرغم من �ن جتهيز �لطاقة من �لوز�رة يعترب جيد� وبلغ / 13 / 

�لفا و / 250 / ميغاو�ط " .
و��شاف �ملدر�س :" حاليا هناك �عمال تاهيل روتينية جترى على وحد�ت 
توليدية ذ�ت طاقة جتهيزية تبلغ / 3 / �لف ميغا و�ط "، م�شري� �ىل :" �ن 
عدد� من �لوحد�ت �لتوليدية قيد �لعمل ، �شتدخل �ىل منظومة �لطاقة �لوطنية 
منها حمطة �لرميلة بطاقة / 1000 / ميغاو�ط و حمطة ب�شماية ذ�ت طاقة 

جتهيزية / 500 / ميغا و�ط ".

�لكعبي،  ح�شن  �لنو�ب  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  و�شف  �جلورنال:    - بغد�د 
فيما  للعر�ق،  �لثالث"  �لنهر  ب�"فقد�ن  خلف  �ل�شيد  عريان  �ل�شاعر  رحيل  �لثالثاء، 
�لكعبي  مكتب  وقال  �لنا�رية.  �أو  بغد�د  �لر�حل يف  لل�شاعر  ن�شب  باإقامة  �أو�شى 
�لنو�ب وبرعاية رئا�شته  �ليوم، يف مبنى جمل�س  �أقيم،  "حفاًل تاأبينيًا  �إن  يف بيان 
على روح �ل�شاعر �لعر�قي عريان �ل�شيد خلف، بح�شور نائب رئي�س جمل�س �لنو�ب 
ب�شري �حلد�د وعدد من �ع�شاء �ملجل�س وجمموعة من �ل�شعر�ء و�لعالميني و�لو�شط 
�لثقايف و�لأدبي".   و�أ�شاف �لبيان، �أن �لكعبي "�أو�شى باإقامة ن�شب تذكاري كبري 
�أو  �لعا�شمة بغد�د  �ن ين�شب يف  �ل�شيد خلف، على  �لعر�ق �ملرحوم عريان  ل�شاعر 
�لنا�رية"، متابعًا �أن �لكعبي "و�شف رحيل �ل�شيد خلف بفقد�ن �لنهر �لثالث للعر�ق 
�لذي �شكل �شدمة كبرية لبناء �ل�شعب و��شتحق حزنهم �لد�ئم باعتباره �شاعر �لثبات 
و�ملوقف و�لرجولة وحب �لوطان ونعي �لأمهات ووجع �لبالد، و�ل�شاعر �لذي لم�س 
كانون   5( �لأربعاء  �أعلنت،  �ل�شحة  وز�رة  �أن  �إىل  ي�شار  �لنا�س".   بوجد�ن  و��شتقر 

�لأول 2018(، وفاة �ل�شاعر عريان �ل�شيد خلف يف مدينة �لطب بالعا�شمة بغد�د.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ولأن �ي��ر�ن من �ل��دول �جل��ارة و�لك��ر �رتباطا 
و�شيا�شية  تاريخية  ع��الق��ات  ع��رب  ب��ال��ع��ر�ق 
و�قت�شادية، فمن �ملتوقع �أن يتاأثر �لعر�ق بهذه 
 ، �لتاأثر  هذ�  �شيكون  مدى  �أي  فاىل  �لعقوبات، 
بتنفيذ  �جلديدة  �لعر�قية  �حلكومة  �شتلتزم  وهل 
بنود �لعقوبات و�ليفاء بالتز�ماتها �لدولية على 
�لرغم من طبيعة عالقة �لعر�ق باير�ن ؟.. �ل�شعب 
�لقت�شادية  �لعقوبات  �لوحيد من  �ملت�رر  هو 
)مهند�س(  �لكرمي  عبد  فوؤ�د  يرى  كما  دولة  لأية 
�لي��ر�ين  �ل�شعب  �شت�ر  �لمريكية  و�لعقوبات 
لكن حكومته لن تتاأثر، فامل�شالح لدى �لدولتني 
م�شرتكة و�تفاقياتهم تنعك�س ومنذ �شنو�ت على 
�ملو�طن �لعر�قي �لذي فقد قدرته على �ل�شناعة 

و�لزر�عة وتطوير �قت�شاده ب�شببهم.
�ن  ف��ريى  م��دين  نا�شط  �ل�شويلي  م�شطفى  �أم��ا 
يكون كبري� يف ظل  لن  بالعقوبات  �لعر�ق  تاثر 
منافذ  و�يجاد  تز�يده  و�حتمال  �لتهريب  وجود 
ولن  �لتهريب  مافيات  �شتنتع�س  �ذ  له  جديدة 
تتمكن �حلكومة �لعر�قية من منعها،  م�شري� �ىل 
�حلكومة  جانب  من  �لعقوبات  بتلك  �للتز�م  �ن 
متتلك  ط��امل��ا  حكمة  �ىل  �شيحتاج  �لعر�قية 
يتحول  وقد  �لعر�ق  يف  م�شلحة  ف�شائل  �ي��ر�ن 
�لمريكي  لل�ر�ع  �شاحة  �ىل  لذلك  تبعا  �لعر�ق 
ولي�س  �أمنيا  �لعر�ق  يتاثر  قد  ..لذ�  �لي��ر�ين   –
�هلل  عبد  �شباح  ي��رى   ، جهته  من  �قت�شاديا. 
��شتثناء  على  �لعر�ق  ح�شول  �ن  �عمال(  )رجل 

يخ�س  ما  يف  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من 
على  �لغذ�ئية  و�مل��و�د  و�لطاقة  �لغاز  ��شتري�د 
يقلل من  لن  �لمريكي  بالدولر  �لدفع  يكون  �ل 
�ملفرو�شة  بالعقوبات  �لعر�قية  �ل�شوق  تاأثر 
�ملوجودة  �لب�شائع  �غلب  �ن  ذلك   ، �ي��ر�ن  على 
�رتفاع  �ىل  �شيوؤدي  وغيابها  �ير�نية  �ل�شوق  يف 
�ل�شيا�شيني  من  كبري�  ج��زء�  �ن  كما   ، �ل�شعار 
من  ولي�س  لي��ر�ن  بالولء  يدينون  �لعر�قيني 
و�لروة  و�ل�شناعة  �لزر�عة  تنمية  م�شلحتهم 
�حليو�نية يف �لبلد ، وقد مت ت�شقيط �لدكتور حيدر 
لاللتز�م  ��شتعد�ده  �بدى  لأنه  �عالميا  �لعبادي 
بتطبيق �لعقوبات وخ�ر �لعديد من �ن�شاره كما 

خ�ر فر�شته للح�شول على ولية جديدة ، و�ذن 
فالرتباط باير�ن �قوى بكثري مما نت�شور ولبد 

�أن نتاأثر بح�شارهم.
�لتجاري  �لتبادل  حجم  بلغ   ،  2017 عام  يف 
دولر  مليار   13 من  �كر  و�ي��ر�ن  �لعر�ق  بني 
من  م�شتورد  �ك��رب  ه��و  �ل��ع��ر�ق  �ن  مايعني   ،
عليه  �ملفرو�شة  �لعقوبات  �شتدفع  فهل   ، �ير�ن 
�حلكومة �لعر�قية �ىل �يجاد بد�ئل عرب �لهتمام 
�ل��دول  على  و�لن��ف��ت��اح  و�ل��زر�ع��ة  بال�شناعة 

�لخرى ؟...
�لعر�ق  �ن  �لق�شاب  �ل�شيا�شي جنم  �ملحلل  يوؤكد 
�لطر�ف  لأن  �لعقوبات  هذه  بتطبيق  يتلزم  لن 

من  بكثري  �ق��وى  �حلكومة  يف  لي��ر�ن  �مل��وؤي��دة 
�ل��ذي  �ل��وق��ت  ، يف  �مل��وؤي��دة لمريكا  �لط���ر�ف 
�ن  �لطعان  هالل  �لقت�شادي  �خلبري  فيه  يرى 
ب�شكل  �لعر�قي  �لقت�شاد  على  �شتوؤثر  �لعقوبات 
بني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ع��اون  حجم  ب�شبب  مبا�ر 
�شوقا  �لعر�ق  ��شبح  فقد  وبالتايل  �جلارتني 
فر�س  حالة  ويف   ، �لير�نية  للب�شاعة  جتارية 
تلك  جميع  ��شعار  �رت��ف��اع  �شيتم  �لعقوبات 
�شلبا  ماينعك�س  �لعر�قية  �ل�شوق  يف  �لب�شائع 
يدفع  �أن  ، وهو مايجب  �لعر�قي  �لقت�شاد  على 
�شمن  بديلة  م�شادر  عن  �لبخحث  �ىل  �لعر�ق 
دول �جلو�ر مثل تركيا و�ل�شعودية لأنها �لقرب 
�لعر�ق وحتظى  وب�شاعتها موجودة يف  للعر�ق 

مبقبولية من �مل�شتهلك �لعر�قي.
عبد  خالد  �لدكتور  �ل�شيا�شية  �لعلوم  ��شتاذ  �أما 
�هلل فريى �ن على �لعر�ق �ن يو�زن يف عالقاته 
بتطبيق  ب��الل��ت��ز�م  مايتعلق  يف  �خل��ارج��ي��ة 
كل  قبل  �لعر�ق  م�شلحة  ي�شع  و�أن  �لعقوبات 
�ىل  �لعر�ق  حتويل  عدم  على  �حلر�س  مع  �شيء 
�شاحة لل�ر�ع بني �أمريكا و�ير�ن ، م�شري� �ىل �ن 
حتقيق �لتو�زن ميكن �ن يتحقق باقتناع �مريكا 
ليحتمل  �لعر�ق  و�ن  �عمار  مرحلة  يف  باننا 
حتميله ��ر�ر� �كرب خا�شة و�ن ��شتثناء �لعر�ق 
قد يكون موؤقتا ورمبا نقع بعدها يف ��شكاليات 
تطبيق  بتنفيذ  نلتزم  مل  �ذ�  �أمريكا  مع  قانونية 
�ل�شاحة  تنق�شم  �ن  �هلل  عبد  ..ويتوقع  �لعقوبات 
فر�س  ب�شبب  فريقني  �ىل  �لعر�قية  �ل�شيا�شية 
ي�شعى  وم��ن  يرف�شها  من  فهنالك  �لعقوبات 

حكمة  �ىل  �لم��ر  يحتاج  وبالتايل  لتطبيقها 
وتفاهم وخربة من �حلكومة �لعر�قية ف�شال عن 
�لقت�شاد  على  لتوؤثر  لكي  للم�شتقبل  �لتخطيط 

�لعر�قي.
من جانبه يرى �لكاتب علي ف�شل �هلل �لزبيدي �ن 
هناك من يريد �قحام �لعر�ق ق�ر� يف مو�شوعة 
�حل�شار �لمريكي على �ير�ن على �لرغم من �ن 
و�شع  �شعوبة  غريهم  قبل  يدركون  �لمريكان 
�لعر�ق و�لتي تاأتي �ل من �جلو�ر �جلغر�يف �لذي 
فاحلدود  �لعقوبات  تطبيق  �ل�شعب  من  يجعل 
�ملنافذ  ع�ر�ت  حتوي  �لبلدين  بني  �مل�شرتكة 
ل�شلطة  لتخ�شع  �أي  �لنظامية  غري  �حل��دودي��ة 
�ل�شيطرة  �ل�شعب  م��ن  ل��ذ�  �لعر�قية  �حلكومة 
م�شتوى  على  خ�شو�شا  �لتجاري  �لتبادل  على 
%80 من جمموع  �لذي ي�شكل  �لقطاع �خلا�س 
�لتي  �لير�نية  �لب�شاعة  رخ�س  ثم   ، �لتبادل 
�لتبادل  �م��ا   ، �لعر�قي  للتاجر  جاذبة  تكون 
و�ير�ن فالهم  �لعر�ق  �لر�شمي بني  �لقت�شادي 
�ذ  �مل�شال  و�ل��غ��از  �لكهرباء  ��شتري�د  هو  فيه 
توفر  لعدم  عنهما  �ل�شتغناء  للعر�ق  لميكن 
..�أما هذه  �لقريب  �لبد�ئل على �لقل على �ملدى 
�لعر�قية  �حلكومة  على  �شي�شعب  �ملع�شالت 
ت�شرتط  �لتي  �لمريكية  �لعقوبات  قر�ر  تطبيق 
نزع ��شلحة �ملجموعات �مل�شلحة يف �لعر�ق وهو 
خرق لل�شيادة �لعر�قية ، و�ذن ناأمل �ن ت�شتفيق 
�ملغالطات  هذه  �أم��ام  �لعر�قية  �لديبلوما�شية 
�لم��ري��ك��ي��ة وت��خ��رج �ل��ع��ر�ق م��ن ه��ذه �لزم��ة 

�مل�شطنعة.
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��شدرت بطريركة �لكلد�ن يف �لعر�ق و�لعامل، �لثنني، 
�ملر�شحني  ��شماء  يف  �لكني�شة  تدخل  حول  تو�شيحا 
بدياًل  لي�شت  �لكني�شة  �ن  �ىل  ��شارت  فيما  للوز�ر�ت، 

للدولة ول مو�زية لها.
وقالت بطريركة �لكلد�ن يف بيان "�شدرت عن بع�س 
�لأ�شخا�س و�جلهات �حلزبية �مل�شيحية تعليقات غري 
يف  �لأدبية  �للياقة  �ىل  وتفتقر  وم�شتفزة،  م�شوؤولة 
�ل�شيا�شي"، مبينة  �ل�شاأن  مو�شوع تدخل �لكني�شة يف 
من  مهم  جزء  وهو  �لعام  بال�شاأن  تهتم  "�لكني�شة  �ن 
ر�شالتها خلري �لنا�س وحفظا حلقوقهم وكر�متهم، كما 
فعل �مل�شيح ويفعل �لبابو�ت". و��شافت �ن "�لكني�شة 

يوحنا  �لبابا  و�شجب  �لفل�شطينيني،  تد�فع عن حقوق 
بول�س �لثاين �حلرب على �لعر�ق وفر�س �حل�شار عليه، 
وقام �لبابا فرن�شي�س بزيارة بورما ود�فع عن م�شلمي 
يف  �لكني�شة  تتدخل  "عندما  �نه  �ىل  م�شرية  هنيغا"، 
�ل�شاأن �لعام، فهذ� من �شلب ر�شالتها، ول تبحث عن 
م�شلحة ذ�تية �بد�، بل كل همها هو �لن�شان، تقدمه 
و�شعادته، ولي�س �ن تعيده �ىل ع�ر �لظالم وحماكم 

�لتفتي�س كما زعم �حد �ملعّلقني".
وتابعت �ن "�لكني�شة لي�شت بدياًل للدولة، ول مو�زية 
لل�ر�كة  وت�شعى  �ملجتمع  من  جزء  هي  و�إمن��ا  لها، 
�لقو�نني  وتطبيق  �لعد�لة  حتقيق  �جل  من  �لفاعلة 
و�حرت�م حقوق كل �إن�شان"، لفتة �ىل �ن "�لبطريركية 
وب�شخ�س رئي�شها �لكردينال لوي�س روفائيل �شاكو مل 

ياأُل جهد� يف �حلديث عن �ل�شوؤون �لعامة �لتي تخ�س 
وكر�مة  �لعر�ق  نه�شة  �جل  من  �أي  و�لنا�س،  �لبلد 
ل  و�إن��ه  و�مل�شاو�ة(،  �لكاملة  )�ملو�طنة  �لعر�قيني 
خطاباته  �ن  حيث  م�شلحة،  ول  من�شب  عن  يبحث 
وما  �لجتاه".   هذ�  يف  ت�شّب  و�خل��ارج  �لد�خل  يف 
�ن  نقول  للوز�رة  ��شخا�س  تر�شيح  عن  حديثا  �ثري 
باإخال�س  �لعر�ق  يخدم  من  يهمها  "�لبطريركية 
ومهنية ونز�هة"، مو�شحة �نها "دعمت تر�شيح �لوزير 
�لدكتورة  ودعمت  �شيوعي  وهو  ججو  فار�س  �ل�شابق 
ومهنّيتها  لنز�هتها  م�شتقلة  �ريانية  وهي  نافع  �آن 
�لكوتا  ن��و�ب  ير�شحهما  مل  و�لث��ن��ان  و�خال�شها، 
�شامل  �أ�شماء  ز�رت  "عندما  �نه  و�ك��دت  �مل�شيحية". 
مع �شقيقها �لنائب ��شو�ن، رحب بها �لبطريرك �شاكو 

ومتنى لها �لتوفيق ومل يقف �شدها، لكن بعده طرح 
ثالثة �أ�شماء لقناعة �لكني�شة باقتد�رها خلدمة �لعر�ق 
�لأ�شماء  �حد  �لوزر�ء  رئي�س  �ختار  و�أخري�، حيث  �أول 
�لنهاية  يف  وه��ي  م�شتقّلة  وه��ي  عمانوئيل  هناء 
بتدّخل  ُزعم  ملا  �شحة  "ل  �نه  �ىل  لفتة  مر�شحته"، 
ل  �لرت�شيح  �ن  حيث  برت�شيحها،  �جلمهورية  رئي�س 
هو  ملن  ي�شوتون  من  هم  �لنو�ب  لأن  �لفوز،  يعني 
تتدخل  ل  "�لكني�شة  �ن  وبينت  و�لأف�شل".  �ل�شلح 
يف �لتجاذبات �ل�شيا�شية و�حلزبية وهي بعيدة عنها، 
ر�أيها فتجيب مب�شوؤولية وحرية"،  ت�شاأل عن  �منا ملا 
ملن  �لق�شائية  �ملالحقة  يف  �حلق  "لها  �ن  مو�شحة 
�لعر�ق  خدمة  يف  عازمة  وهي  �شمعتها،  �ىل  ي�شيء 

و�لعر�قيني مهما كان �لثمن".

بغداد -  الجورنال

تراجع نمو االقتصاد االيراني 

بعد ان دخلت الحزمة الثانية من 

العقوبات االمريكية على ايران 

حيز التنفيذ، وكانت العقوبات 

هي الوسيلة االمريكية للحد من 

انشطة ايران المزعزعة لالمن 

واالستقرار في الشرق االوسط.


