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ملحق "       " 
»سومو« والصادرات
النفطية العراقية

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  الن��واب،  مجل��س  ص��وت 
االربعاء،  على صيغة قراره النهائي 
بخص��وص اقلي��م كردس��تان في 
جلس��ة حضره��ا رئي��س مجلس 
العب��ادي، وتضمن  ال��وزراء حي��در 
الق��رار عدداً م��ن التوصي��ات إلى 
احلكوم��ة منه��ا الس��يطرة على 
املناف��ذ احلدودية واس��تعادة االبار 
الشمالية للنفط السيما التابعة 
لكركوك واملناط��ق املتنازع عليها 
اقليم كردس��تان  رئي��س  وتق��دمي 
مسعود بارزاني إلى محاكمة بعد 
س��عيه لتقس��يم الب��اد بحجة 

االستفتاء.
من جانب��ه، أكد العب��ادي أن ازمة 
كردستان ليس��ت باجلديدة وسبق 
أن ح��ذر منه��ا، فيما اش��ار إلى أن 
اي حوار م��ع االقليم مرفوض وغير 

ممكن من دون الغاء االستفتاء.
وحضر العبادي في جلسة البرملان 
ي��وم ام��س وبصحبت��ه ع��دد من 
ال��وزراء، وق��د مت فيه��ا التصوي��ت 
النهائي��ة للقرار  عل��ى الصيغ��ة 
النياب��ي اخلاص باقليم كردس��تان 
"االس��تفتاء  أن   تضم��ن  حي��ث 
غير دستوري اس��تناداً إلى احكام 
امل��ادة االولى من الدس��تور، وعلى 
القائ��د الع��ام للقوات املس��لحة 

اتخاذ كافة االجراءات الدس��تورية 
للحفاظ على وحدة العراق وحماية 

مواطنيه".
وشدد البيان على "تنفيذ القرارات 
الس��ابقة جملل��س االم��ن الوطني 
االخي��رة الس��يما  ف��ي جلس��ته 
م��ا يتعل��ق باملاحق��ة القضائية 
للمسوؤلني عن االستفتاء ومنهم 
رئي��س االقلي��م مس��عود بارزاني، 
وغل��ق املنافذ احلدودي��ة التي تقع 
خارج سيطرة السلطات االحتادية 

واعتبار بضائعها مهربة".
ودعا إلى "اعادة احلقول الشمالية 
في كركوك إلى سيطرة السلطة 
االحتادية، واتخاذ االجراءات الكفيلة 
لتطبي��ق القرارات الص��ادرة بحق 
اقليم كردس��تان السيما موضوع 
اقالة محاف��ظ كركوك جنم الدين 

كرمي".
وطالب البيان "احلكومة باستدعاء 
ممثليات  باغاق  السفراء الباغهم 
دولهم في اقليم كردستان، ودعوة 
رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معصوم 

ملمارسة مهامه الدستورية".
وأكد البيان "تنفيذ اس��تراتيجية 
املصاحل��ة الوطني��ة، والعمل على 
اعادة النازحني، واستمرار املوظفني 
الك��رد ف��ي وظائفه��م مم��ن ل��م 
يشتركوا في االس��تفتاء واحلفاظ 

على الرواب��ط الوطنية، ورفض اي 
ح��وار مع االقلي��م م��ن دون الغاء 

االستفتاء". 
إل��ى ذلك ق��ال العبادي م��ن داخل 

"احلكوم��ة  إن  الن��واب  مجل��س 
العراقي��ة ح��ذرت م��ن تداعي��ات 
األزمة مع كردس��تان، ولن نسمح 

بالتجاوز على الدستور".

"الغ��اء  ب���  العب��ادي  وطال��ب 
بح��وار حتت  والدخول  االس��تفتاء 
س��قف الدس��تور"، الفت��ا الى أن 
"احلكومة االحتادية لن تتحاور حول 

نتائج االستفتاء مطلقا، واألولوية 
حلفظ امن املواطنني".

تتمة ص3

مجلس النّواب يصّوت على قرار نهائي 
بمحاكمة مسعود بارزاني واستعادة آبار النفط

العبادي: لن نتفاوض مع اإلقليم قبل إلغاء االستفتاء ونتائجه

جانب من جلسة سابقة جمللس النواب

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أكد مس��ؤول تنظيمات االحتاد 
ف��ي  الكردس��تاني  الوطن��ي 
قض��اء زاخو مبحافظ��ة دهوك 
عمر خيلخي، امس األربعاء، أن 
في معبر  التركية  الس��لطات 
ابراهي��م اخللي��ل ب��دأت بختم 
جوازات املواطنني الكرد بكلمة 

"مزورة".
وق��ال خيلخ��ي ف��ي تصري��ح 
صحفي إن "السلطات التركية 
زادت م��ن إجراءاتها األمنية مع 
اقليم  املسافرين من  املواطنني 
كردس��تان الى تركيا عبر معبر 

ابراهي��م اخللي��ل"، مؤك��داً أن 
"الس��لطات عطل�ت مفع�ول 
اجل�����وازات  م���ن  الع�دي���د 
ملواطن�ي اإلقليم بحج�ة أنه�ا 

م�زورة".
وأضاف، ان "العديد من اجلوازات 
وضعت عليها أختام السلطات 
بأنها مزورة أو غير صاحلة، على 
الرغم من وجود تأشيرات دخول 
عليها لع��دة مرات إلى تركيا"، 
مش��يرا الى أن "هذه اإلجراءات 
جاءت بعد إجراء االستفتاء في 

كردستان".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املدني  الطي��ران  أبلغ��ت س��لطة 
الشركات  األربعاء،  العراقية، أمس 
األجنبي��ة بتعلي��ق الرح��ات إل��ى 
إقلي��م كردس��تان ب��دءا م��ن يوم 

اجلمعة املقبل.
وق��ال مص��در مطلع ف��ي تصريح 
الطي��ران  "س��لطة  إن  صحف��ي، 
املدني العراقية أبلغت الش��ركات 
األجنبي��ة بتعليق جمي��ع الرحات 
اجلوي��ة العامة إلى مط��اري أربيل 
والس��ليمانية بدءا من يوم اجلمعة 

املقبل وحتى إشعار آخر".
وكان مجل��س ال��وزراء أمه��ل، في 
األول م��ن أم��س الثاث��اء، إقلي��م 
كردس��تان حتى مساء يوم اجلمعة 

املقبل إلخضاع عمل مطارَي أربيل 
وإش��راف  لرقاب��ة  والس��ليمانية 
الس��لطات االحتادي��ة، وق��رر حظر 
الرح��ات اجلوية الدولي��ة من وإلى 
اإلقليم في ح��ال عدم تنفيذ ذلك، 
فيما وج��ه بغلق املناف��ذ احلدودية 
البرية غي��ر الرس��مية كافة التي 
تس��تخدم للعب��ور بني كردس��تان 

ودول اجلوار.
وعلق وزير النقل في حكومة إقليم 
كردستان مولود مراد، أمس األربعاء، 
العراقي��ة  احلكوم��ة  ق��رار  عل��ى 
القاضي بحظ��ر الرحات، عادا إياه 
"عداء واضحا"، فيما هدد باللجوء 
إلى اجملتمع الدولي والسفارات في 

حال تنفيذ القرار.

لندن - خاص:
اكد النائب البريطاني عن احملافظني 
ناظم زه��اوي )وهو عراقي من اصل 
كردي( انه ملت��زم مبوقف احلكومة 
البريطاني��ة م��ن االس��تفتاء الذي 
جرى ف��ي اقلي��م كردس��تان وانه، 
ش��خصيا، بذل جهودا مع القيادة 
الكردية القناعها بارجاء االستفتاء 
والتفاه��م مع احلكوم��ة العراقية 

حول هذا املوضوع.
مستش��ار  وه��و  زه��اوي،  وكان 

لوزي��ر اخلارجي��ة البريطاني بوريس 
جونسون، يتحدث امس الى برنامج 
"ببي سي وورلد سيرفس"في هيئة 
االذاع��ة البريطاني حول زيارته الى 
اقليم كردس��تان مش��يرا الى انه 
حتدث لس��اعة ونصف مع القيادة 
بوجوب  اقناعه��ا  به��دف  الكردية 
التراج��ع عن اجراء االس��تفتاء في 
هذا الوقت، وق��ال "انا ملتزم ببيان 

وزارة اخلارجية بهذا الصدد".
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"الطيران المدني" تبلغ الشركات 
األجنبية بتعليق الرحالت إلى كردستان

نائب بريطاني من أصل كردي:
أنا ملتزم بموقف لندن من االستفتاء

السلطات التركية تختم
جوازات األكراد في معبر

إبراهيم الخليل بـ"مزورة"

"التربية" تعلن توجه نحو تسعة ماليين
طالب للمدارس بعامهم الدراسي الجديد

مثقفون وإعالميون يرفضون
استفتاء إقليم كردستان 35

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
للمعارض واخلدم��ات التجارية 
االربع��اء، عن  امس  العراقي��ة، 
مش��اركة 16 دول��ة واكثر من 
300 ش��ركة محلي��ة وعربي��ة 
واجنبية ف��ي الدورة 44 ملعرض 
بغ��داد الدولي املق��رر اقامتها 
لغاي��ة   10/21 م��ن  للم��دة 

.2017/10/30
وقال مدير عام الشركة، هاشم 

محم��د ح��امت، في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، 
ان "ماكات ش��ركته باش��رت 
بحملة واسعة ومكثفة الدامة 
ع��دد م��ن القاع��ات واحلدائ��ق 
وبجه��ود  املع��رض  واروق��ة 
وخبرات ذاتية من قبل موظفي 

الشركة".
واض��اف ان "اعم��ال الصيان��ة 
واالدامة التي نفذها منتس��بو 
الشركة، كانت لتأهيل وادامة 

قاع��ات املعرض واالنارة وترميم 
وصيانة املمرات، وأروقة املعرض 
واحلدائق والنافورات، اضافة الى 
توفي��ر البن��ى التحتية من ماء 
وكهرب��اء وفح��ص التبريد في 
القاعات، والتأكد من جاهزيتها 
وبجه��ود وخبرات املهندس��ني 
اخلدمة في  والفني��ني وعم��ال 

املعرض". 
وب��ني ان "املع��رض جاه��ز فنياً 
ضي��وف  الس��تقبال  واداري��اً 

الع��راق، من الدول والش��ركات 
التي استجابت للدعوة، وقررت 
الدولي��ة  بال��دورة  املش��اركة 
ملعرض بغداد الدولي بنسختها 

ال��44".
ويفتتح معرض بغداد ابوابه كل 
عام للشركات والدول املشاركة 
لغ��رض عرض س��لعهم  فيه، 
ومنتجاتهم وتبادل االنش��طة 
التجاري��ة ب��ني الش��ركات، في 

مختلف اجملاالت.

16دولًة ونحو 300 شركة
تشارك بمعرض بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت صحيف��ة "األخب��ار" 
اللبناني��ة، ام��س األربع��اء، عن 
طل��ب عراق��ي من الس��عودية 
بإع��ادة العم��ل باتف��اق تصدير 
النف��ط العراق��ي عب��ر األنبوب 
العراق��ي الس��عودي املش��ترك 
اململك��ة  بأراض��ي  مي��ر  ال��ذي 
به��دف مواجهة انفصال إقليم 

كردستان.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إنه "خرجت بعض التس��ريبات 
عن طلب عراقي من السعوديني 
إلع��ادة العم��ل باتف��اق تصدير 
النف��ط العراق��ي عب��ر األنبوب 
العراق��ي الس��عودي املش��ترك 
ال��ذي مي��ر بأراضي الس��عودية، 
أوقف��ت  ق��د  األخي��رة  وكان��ت 
العم��ل به من ط��رف واحد إبان 
غزو الكويت ع��ام 1990 كإجراء 

عقابي لصدام حسني".
أن  الصحيف��ة،  واوضح��ت 
"األنب��وب ال��ذي ميت��د من حقل 
رمي��ان جن��وب الع��راق يش��ق 

طريقه في الصحراء السعودية 
باجتاه الري��اض ثم ينعطف غرباً 
ليصب ف��ي مصف��اة »املعّجز« 
قرب »ينبع« على س��احل البحر 

األحمر"، مبينة أنه "تبلغ سعة 
النق��ل ف��ي األنب��وب نح��و 1.6 

مليون برميل في اليوم".
تتمة ص3

العراق يطلب من السعودية إعادة
تفعيل األنبوب النفطي المشترك

متابعة

 الى أنظار السيد وزير الداخلية.. مع التحية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا محافظ البنك املركزي علي 
العاق، امس االربعاء، املصارف 
إلى التحقق مبشروعية مصادر 
املقدم��ة  والبيان��ات  االم��وال 
للزبائ��ن املش��مولني بالدخول 
إلى نافذة بيع وش��راء العملة 

األجنبية.
وق��ال العاق ف��ي كتاب وجهه 
إل��ى املصارف اجملازة وش��ركات 
واطلع��ت  املال��ي،  التحوي��ل 

إنه  اجلدي��د"،  "الصباح  علي��ه 
"بناًء عل��ى مقتضيات العمل 
الرقاب��ي اليومي يك��ون جميع 
مصارفك�م  ف��ي  األش��خاص 
ومؤسس��اتك�م مم��ن أوكل��ت 
التنفي��ذ  مس��ؤولية  إليه��م 
جلميع الطلبات اليومية الواردة 
إلى نافذة بيع العملة مسؤولني 
عن صح��ة وس��امة ومصادر 
املش��مولني  الزبائ��ن  أم��وال 
بالدخول إلى نافذة بيع وش��راء 

العمل��ة األجنبية ف��ي يتعلق 
من مشروعية مصادر أموالهم 
وكاف��ة البيان��ات املقدمة من 
قبلهم وطبقا ملا ج��اء بقانون 
مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب".
إل��ى "العمل  ودع��ا املص��ارف 
املرقم��ة  التعليم��ات  مبوج��ب 
22516 لس��نة 2017 والتحقق 
قب��ل  الزبائ��ن  أس��ماء  م��ن 
اش��تراكهم ف��ي ناف��ذة بي��ع 

العملة".
وش��دد محافظ البنك املركزي 
على "ضرورة االحتفاظ بسرية 
املعلوم��ة اخلاص��ة ب��كل زبون 
املتعلق��ة  األولي��ات  وجمي��ع 
باملعامل��ة"، مطالب��ا املصارف 
املال��ي  التموي��ل  وش��ركات 
بقان��ون  االلت��زام  ب�"ض���رورة 
املركزي وقانون املصارف  البنك 
غس��ل  مكافح��ة  وقان��ون 

االموال".

البنك المركزي يدعو إلى التحقيق
بمشروعية أموال زبائن مزاد العملة

االنبوب العراقي لتصدير النفط عبر السعودية

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت مص��ادر امنية ف��ي قيادة 
العملي��ات املش��تركة ، يوم امس 
األربع��اء ، أن املرحل��ة الثاني��ة من 
احلويجة س��تنطلق  حترير مناطق 
 ، املقب��ل  األس��بوع  بداي��ة  م��ع 
مشيرة الى ان" قوات البيشمركة 

ستش��ارك في العملي��ات لكنها 
س��تبقى في مواقعه��ا ملنع هرب 

عناصر داعش اإلرهابية . 
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
العملي��ات املش��تركة في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
إن "املرحل��ة الثاني��ة م��ن حتري��ر 

مناطق احلويج��ة باتت قريبة جدا 
"، مشيرا الى أن" من املقرر ان تبدأ 

العمليات األسبوع املقبل". 
وأضاف املصدر الذي لم يكش��ف 
عن أس��مه أن "قوات البيشمركة 
العمليات  ف��ي ه��ذه  ستش��ارك 
ولكن س��تبقى في مواقعها ملنع 

هرب عناصر داعش إضافة الى انه 
مت االتفاق على دعم بعض القوات 
العراقية والس��ماح لهم بالتقدم 

من محاور البيشمركة . 
م��ن جانبه��ا أك��دت جلن��ة األمن 
والدف��اع النيابية  ، أمس األربعاء ، 
ان املرحلة املقبلة ستمثل اخلاص 

م��ن داعش نهائيا ومس��ح وجوده 
ف��ي العراق، مبينة ان ، موعد حترير 
قضاء احلويجة بالكامل سيتزامن 

مع حترير مناطق غرب االنبار. 
وق��ال عضو اللجنة فالح اخلزعلي 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘  ان 
"الوجه��ة املقبلة للقوات األمنية 

واحلشد الش��عبي هي حترير مركز 
قضاء احلويجة والتي متثل املرحلة 
الرابعة لعملي��ات حترير القضاء"، 
مش��يرا إل��ى ان "العملية املقبلة 
ستتزامن مع انطاق حترير مناطق 

غرب االنبار". 
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استعدادات واسعة النطالق المرحلة الثانية لتحرير مركز الحويجة مطلع األسبوع المقبل

من املتعارف عليه أن مهام وزارة 
الداخلي��ة تتلخ��ص ف��ي توفير 
احلماي��ة املطلوب��ة للمجتم��ع 
واملواطنني واحلف��اظ على األمن 
الع��ام والس��هر عل��ى راحتهم 
وأمنهم وتكفل لهم احلياة احلرة 
الكرمي��ة والطمأنينة واحملافظة 
فض��اً  العام��ة،  اآلداب  عل��ى 
ع��ن حماي��ة األرواح واألع��راض 
وماحق��ة  واحلري��ات  واألم��وال 
اجملرمني والعمل على منع وقوع 
والتجاوزات  واالعتداءات  اجلرائم 

على املواطنني.
وألنن��ا نلمس عن قرب حرصكم 
وتفانيكم عل��ى توفير كل ذلك 
للمواطنني برغم ثقل املسؤولية 
التي  الكبيرة  التحديات  وحجم 
تواج��ه بلدنا، لكنن��ا عرفناكم 
مقاتاً شجاعاً تقف الى جانب 
وزارة  منتس��بي  م��ن  إخوت��ك 
الداخلي��ة الذين يواصلون الليل 
بالنه��ار لتوفير األم��ن ومحاربة 
حتقي��ق  ع��ن  فض��اً  اجلرمي��ة، 
االنتصارات في ساحات الشرف 

والبطول��ة مقدمني التضحيات 
اجلس��ام من أجل حماية الوطن 
العصاب��ات  وط��رد  واملواطن��ني 

اإلرهابية عن مدننا اآلمنة. 
الس��يد الوزير احملت��رم .. نتقدم 
لك��م به��ذه الش��كوى ونح��ن 
عل��ى ثق��ة بأنه��ا س��وف تنال 
اإلجراءات  وتتخذون  اهتمامكم 
ح��االت  الس��تئصال  الازم��ة 
االس��تغال الوظيف��ي واحلاالت 
الش��اذة التي ال تليق بشرطتنا 
العتي��دة،  وبوزارتن��ا  الوطني��ة 
وتتلخص بوجود أحد منتس��بي 
إن��ه  يق��ال  الداخلي��ة  وزارة 
"شرطي" أو منتسب في حماية 
أنه  أي  )فضائي(،  الش��خصيات 
يتقاضى راتباً من دون أن ينتظم 
في دوامه منذ سنوات عدة، وضع 
نفسه رئيس��اً لتحرير صحيفة 
هابطة اتخذت من "البلطجة" 
والتشهير واالعتداء على حريات 
املس��ؤولني  وش��رف  وس��معة 
املواطنني وس��يلة  وغيرهم من 
للحصول  واملس��اومة  لابت��زاز 

عل��ى األم��وال واإلعان��ات م��ن 
ال��وزارات واألش��خاص على حد 
س��واء والنيل من أح��د زمائنا 
ال��ذي ُع��رف مبهنيت��ه ووطنيته 

وتضحياته.
ونتساءل كيف تس��مح الوزارة 
مبمارس��ة  منتس��بيها  ألح��د 
وظيف��ة أخرى ال عاق��ة له بها  
والقيام بابت��زاز وترهيب اآلخرين 
والتشهير الصريح والعلني بهم  
والتعليمات  القوانني  عن  بعيداً 
واملهنية  األخاقي��ة  والضوابط 
والوظيفي��ة وهو ال��ذي ال يجيد 
كتاب��ة جمل��ة مفي��دة واحدة، 
"الفضائية"  وظيفته  مستغاً 
واملس��ؤولني  الوزارات  للنيل من 
أخاق��ي،  وازع  أو  رادع  دون  م��ن 
علم��ا أن ممارس��ته للصحاف��ة 
ه��ي مخالفة صريح��ة لقوانني 
وتعليمات وزارة الداخلية ونقابة 
الصحفيني العراقيني التي يؤخذ 
عليها أنه��ا لم تتخذ االجراءات 
املناس��بة جتاه ه��ذه التجاوزات 
الصريحة..؟ ونتساءل أيضاً.. من 

هي اجلهة التي توفر له احلماية 
ل��ه  وتخص��ص  الش��خصية 
عناصر أمنية حلمايته وتقاسمه 

السحت احلرام..؟
ومن ه��ي اجلهات التي متتنع عن 
تبليغ��ه باحلضور أم��ام احملاكم 
م��ن  العدي��د  برغ��م  اخملتص��ة 
الدعاوى القضائية التي رفعتها 
الوزارات ض��ده..؟ وما هو موقف 

وزارة الداخلية منها..؟
س��يادة  ي��ا  ثق��ة  عل��ى  نح��ن 
الوزي��ر بحرصكم عل��ى حماية 
املواطن��ني وأمنه��م وكرامتهم 
عل��ى  والعم��ل  وس��معتهم.. 
وضع حد لهذه املمارسات التي 
والتس��قيط  بالترهيب  توصف 

واالبتزاز العلني!

مالحظة: حتتف��ظ الصحيفة 
باس��م هذا املنتس��ب واس��م 
نش��أ  ل��م  الت��ي  صحيفت��ه 
التزام��اً  عنهم��ا  اإلفص��اح 
باملعايي��ر املهني��ة الصحفية 

واألخالقية.

هل سيتحول العراق الى مركز تسويق النفط في العالم؟

نشاط تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية
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السليمانية - عباس كاريزي:

في مؤشر جديد على تفاقم االزمة 
وحصول مزيد من التصعيد رفضت 
حكومة اقليم كردستان التجاوب 
مع القرارات التي اصدرتها احلكومة 
االحتادي��ة، الت��ي تقضي بتس��ليم 
واربي��ل  الس��ليمانية  مط��اري 
والنقاط احلدودي��ة في االقليم الى 

احلكومة االحتادية.
ف��ي  واملواص��ات  النق��ل  وزي��ر 
حكوم��ة اقليم كردس��تان مولود 
ب��اوة مراد اعلن ف��ي مؤمتر صحفي 
عق��ده امس االربعاء ف��ي اربيل، ان 
مط��اري اربيل والس��ليمانية ملك 
حلكومة اإلقليم، النهما مستقان 

وسيستمران في عملهما.
وقال باوه مراد في مؤمتر صحفي ان 
جمي��ع الطائرات في العالم تدخل 
االقليم في ظل رقابة من الطيران 
املدني العراقي، وادارة الطيران هي 
من تسمح بدخول جميع الطائرات 

الى االقليم والعراق.
واوضح ب��اوه م��راد ان اي تعليمات 
تص��در من مط��اري الس��ليمانية 
واربي��ل يت��م تنفيذه��ا مثلما يتم 
تنفي��ذ التعليم��ات ف��ي مط��اري 

بغداد والبصرة.
واضاف ان تس��ليم مط��اري اربيل 
والس��ليمانية الى بغداد له عاقة 
بحياة آالف األش��خاص واملنظمات 
الدولية، وله عاقة ايضا باملطارات 
العس��كرية، ومثال ذلك ان طيران 
يس��تخدمها  الدول��ي  التحال��ف 
واصب��ح املط��اران موقعا رئيس��يا 

لها.
واوض��ح وزي��ر النقل بانه��م على 
اس��تعداد للتباحث مع بغداد حول 

أي مسألة تتعلق باملطارات.
بدوره حمل السياس��ي املس��تقل 
العضو السابق في مجلس النواب 
العراق��ي الدكتور محم��ود عثمان 
بغداد واربيل املسؤولية في ما الت 
اليه االوضاع بني حكومتي االقليم 
واالحتادية، منتق��دا في الوقت ذاته 
الق��رارات الت��ي اصدره��ا مؤخ��را 
مجلس النواب بالضد من االقليم، 
الذي وصفه بانه حتول الى مجلس 
حرب، ف��ي ظل التصعي��د اخلطير 
الذي ميارس��ه ضد حكومة وشعب 

كردس��تان عقب اجراء االس��تفتاء 
في 25 من الشهر اجلاري.

واضاف عثمان في حديث للصباح 
اجلدي��د، ان رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي يق��ع حتت تأثي��ر اخلطاب 
السياس��ية  للجه��ات  املتش��نج 
ال��ذي توجه��ه االحزاب  والش��ارع 
السياس��ية، واردف »هناك مؤامرة 
حت��اك ضد العبادي م��ن قبل بعض 
األط��راف العراقي��ة إلفش��ال مدة 
حكم��ه«، مؤك��دا ان ما يق��وم به 
مجلس النواب غير منس��جم مع 
الدستور الذي اليسمح باصدار كل 

هذه القرارات ضد االقليم.
واضاف عثمان ان الكرد ما زالوا حلد 
االن ضم��ن العراق ول��م ينفصلوا 
عنه، لذا على الطرفني اربيل وبغداد 
الب��دء باحل��وار للوص��ول الى صيغ 
معين��ة، للتفاه��م بينهم��ا، متنع 
املزيد من التصعيد، مس��تبعدا ان 
تنفذ دول اجل��وار تهديداتها باغاق 

احلدود، نظرا لوجود مصالح جتارية 
واقتصادية لهم في كردستان.  

عثم��ان ق��ال »ال يوج��د طريق غير 
وان  املش��كات،  ملعاجل��ة  احل��وار 
الس��بب الرئيس ال��ذي ادى بنا الى 
الوص��ول الى ه��ذا الوض��ع، نفاق 
الواليات املتحدة وتعاملها بوجهني 
م��ع اربيل وبغ��داد، النها حتكي مع 
العبادي بنحو بينم��ا تظهر وجها 
اخ��ر للك��رد، وتاب��ع ان اجلغرافي��ة 
كانت دائما عدو لشعب كردستان، 
واردف »اال ان الوض��ع االن يختل��ف 
عن الس��ابق اال انه لن يكون خاليا 

من املشكات«.  
م��ن جهت��ه ق��ال رئي��س حكومة 
اقليم كردس��تان نيجرفان بارزاني، 
ان االقليم لم يجر االس��تفتاء كي 
يت��م اعان احل��رب مع بغ��داد، وامنا 
االستفتاء كان لاظهار الى العالم 
كردس��تان،  ش��عب  ورأي  موق��ف 
مضيفاً » اخلطوة الثانية هي البدء 

بح��وار مع بغ��داد حلس��م امللفات 
العالقة«.

وتابع ف��ي لقاء اجراه م��ع عدد من 
الصحفي��ني االت��راك ف��ي اربي��ل، 
نح��ن لس��نا تهدي��دا بأي ش��كل 
من االش��كال لتركيا او غيرها من 
دول اجلوار، نافياً وج��ود اي تعاون او 
تش��ابه ب��ني االطراف السياس��ية 
في كردستان العراق وحزب العمال 
ان االقلي��م  الكردس��تاني، مبين��اً 
اليؤي��د او يدعم القتال بني العمال 
الكردس��تاني واحلكوم��ة التركية، 
عل��ى  مث��ال  خي��ر  كرك��وك  وان 
التعاي��ش والتأخ��ي ب��ني مكونات 
االقليم، ووج��ه بارزاني نداء جديدا 
الى احلكومة االحتادية للبدء بحوار 

جديد بني اجلانبني.
وقال بارزاني »اذا تس��ألنا ملاذا قمنا 
باجراء االستفتاء اقول الننا نتعامل 
مع ه��ذه العقلي��ة املتعصبة في 
البرملان العراقي التي تعامل بعيدا 

عن اية اخ��وة او مواطنة او تعترف 
باي��ة حق��وق للك��رد في الع��راق، 
وتابع »لقد اجرينا االس��تفتاء الننا 
نخشى من هذه العقلية« ولكننا 
ندعو الى احل��وار والتفاهم، واذا ما 
وجدنا اي تصعيد من قبل احلكومة 
االحتادية في املناطق املتنازع عليها 
عنده��ا لن نقف مكتوف��ي االيدي 

وسيكون لنا موقفا واضحا.
واضاف ان اغاق دول اجلوار للمنافذ 
احلدودي��ة خط��أ وه��و اليصب في 
ش��تى  م��ن  اجلانب��ني  مصلح��ة 
اجلوان��ب، ولم يحدث ش��يء يهدد 
االم��ن القومي التركي يس��ترعي 
اغ��اق احل��دود، وان اللجوء الى هذا 
االجراء س��يخلف مش��كات واثار 
س��لبية على س��كان الطرفني من 

اجلوانب االنسانية والتجارية.
كردس��تان  اقلي��م  رئي��س  وكان 
املنتهي��ة واليت��ه مس��عود بارزاني 
قد وجه في خطاب القاه اول امس 

الثاث��اء ثاث رس��ائل لبغداد ودول 
اجل��وار واجملتمع الدول��ي، داعياً الى 
احلوار مع بغ��داد، كأصدقاء ونكون 
جيران��اً جيدين مبين��اً ان احلوار هو 
الس��بيل الوحي��د للوص��ول ال��ى 

مستقبل افضل لكلينا.
واوضح بارزاني أن االس��تفتاء ليس 
لف��رض االم��ر الواق��ع وال لتحديد 
احل��دود، ب��ل كان من اج��ل ان يعبر 
ش��عب كردس��تان ع��ن رأي��ه في 
مصيره بنحو دميقراطي وس��لمي. 
ملعاجل��ة  للح��وار  دعوت��ه  مك��رراً 
املش��كات القائمة، وق��ال » ادعو 
الس��يد حيدر العبادي وكل القوى 
واالط��راف العراقي��ة الت��ي تؤم��ن 
باحل��وار لعدم إغاق ب��اب احلوار الن 
احلوار فقط هو احلل ، واال فإن فرض 
اي عقوبة على ش��عب كردس��تان 
ل��ن تكون اكب��ر تأثيراً م��ن االنفال 
واالب��ادة  الكيمي��اوي  والقص��ف 

اجلماعية. 

محمود عثمان: الجغرافية كانت دائمًا العدو األول لشعب كردستان
كردستان تستعد أليام عجاف مقبلة طارق حرب 

بعد مضي م��دة ال تزيد على يوم واحد على اس��تفتاء 
اقليم كردس��تان ال��ذي لم تهنئ به اي��ة دولة االقليم 
به��ذا االج��راء تول��ى رئي��س ال��وزراء اع��ان انتفاضة 
دس��تورية ووثب��ة قانونية لم يقدم عليها اي مس��ؤول 
س��ابق في احلكوم��ة االحتادية في بغداد منذ س��قوط 
النظام السابق في 2003/4/9وتوسع االقليم لسلطاته 
واختصاص��ه وصاحياته املق��ررة دس��توريا ال بل جتاوز 
االقليم لقواعد ال ميكن مخالفتها دوليا منها كتمديد 
والية رئيس االقليم  لنفس��ه مل��دة مفتوحة زادت على 
الس��نتني حلد االن وقي��ام االقليم بغل��ق برملان االقليم 
ملدة تصل الى السنتني كأن البرملان دائرة تابعة لرئاسة 

االقليم الذي قرر تسريح اعضاء البرملان الكردستاني.
 لذل��ك تأت��ي ث��ورة رئيس ال��وزراء ومجلس ال��وزراء في 
جلس��ته ي��وم الثاث��اء وانتفاضت��ه القانوني��ة بنحو 
ينطب��ق واملادة )٧٨( من الدس��تور والتي قررت ان رئيس 
مجلس ال��وزراء ه��و املس��ؤول التنفيذي املباش��ر عن 
السياس��ة العام��ة للدولة اي مس��ؤولية العبادي عن 
الدولة باجمعها وليس مجل��س الوزراء فقط فالدولة 
تعن��ي جمي��ع الس��لطات التش��ريعية والتنفيذي��ة 
والقضائية واالقاليم واحملافظات والهيئات املس��تقلة 
وغير املس��تقلة كذلك فان هذه املادة تعد رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة وهذا ما قررته املادة )٨٠( 
م��ن الدس��تور جمللس ال��وزراء عندما ق��ررت الفقرة اوال 
م��ن هذه امل��ادة ان من صاحيات ه��ذا اجمللس تخطيط 
وتنفيذ السياس��ة العامة للدولة لذلك جند ان جميع 
ما قرره مجلس ال��وزراء واعلنه رئيس الوزراء في مؤمترة 
الصحف��ي االس��بوعي ي��وم 2017/9/26هو دس��توري 

وقانوني وشرعي ومشروع.
 ب��دأ ما مت اعان��ه من بطان االس��تفتاء ف��ي االقليم 
وبط��ان االثار املترتبة عليه وعدم مناقش��ة اي ش��يء 
يخص االس��تفتاء او يخص النتائ��ج املترتبة عليه وما 
رافق هذا االس��تفتاء م��ن مخالفات قانوني��ة وجرائم 
خاص��ة بالنس��بة للموظفني املس��اهمني ف��ي اجراء 
االستفتاء طاملا انه با غطاء دستوري وقانوني ولصدور 
قرار بإيقاف االستفتاء من احملكمة االحتادية العليا ومن 
مجلس النواب والقرار الذي مت اتخاذه بشأن وضع املنافذ 
احلدودية في االقليم حتت اشراف احلكومة االحتادية بعد 
ان كان حتت سيطرة االقليم وغلق املنافذ احلدودية غير 
القانونية خطوة تعد تطبيقا للدستور الذي وضع هذه 
املنافذ احلدودية حتت اختصاص احلكومة االحتادية وليس 

اختصاص حكومة االقليم كما هو حاصل حاليا.
 وام��ا مس��ألة تصدي��ر النف��ط فه��و باالضافة الى 
دس��توريته فأنه يقضي على استحواذ قلة من رجال 
احلكم في كردس��تان وعدم دفعها للموازنة االحتادية 
وع��دم صرفها كروات��ب ملوظفي االقلي��م بل تذهب 
جليب آل بارزان احلاكمني وحس��نا فع��ل رئيس الوزراء 
بالنس��بة للمط��ارات املوج��ودة في االقلي��م عندما 
اوج��ب تس��ليمها للحكوم��ة االحتادي��ة وعند عدم 
التسليم خال ٧٢ س��اعة يتم منع الطيران الدولي 
من مط��ارات االقليم واليها وهذه الق��رارات وغيرها 
كثي��ر مما اعلنه رئيس ال��وزراء تأتي في اعقاب مهزلة 
االس��تفتاء ورجوع الى الدستور بحيث يكون ما قرره 
لاقليم هو لاقليم وماهو مقرر للحكومة االحتادية 
فلها وحس��نا فعل في ان الدول��ة تتجنب اصابة اي 
مواطن ك��ردي بأي ضرر خاصة وان تركي��ا وايران  زادا 
من رفضهم لاس��تفتاء على الصعي��د االقتصادي 
والعسكري ولكن في جميع االحوال ان هذه االجراءات 
اع��ادت الثقة للمواطن في حكومته على الرغم من 

الظروف واالحوال احمليطة بالعراق .

العبادي يحقق 
انتفاضة دستورية 

ووثبة قانونية

آن جاكوبس*

كش��ف تقرير نُشر عام 2015 أنه إلى 
جانب ش��بكة واس��عة من النس��اء 
احمللي��ات، س��افرت 550 ام��رأة غربية 
إل��ى س��وريا والع��راق وانضممن إلى 
تنظيم “الدولة اإلسامية” )“داعش”(. 
وكشفت دراسة منفصلة نُشرت عام 
2016 أن النساء شكلن ما متوسطه 
17 ف��ي املائة من 4294 مقاتل أجنبي 
ق��ادم من 11 دول��ة أوروبية، أي حوالي 
ألف امرأة، وال يش��مل ذلك القادمات 
من وسط وجنوب غرب آسيا وأفريقيا 

واخلليج.
قد تبدو هذه النسبة صغيرة نسبًيا، 
ولكنها ليس��ت ضئيلة. ومع انطاق 
برامج مكافحة التطرف، ينبغي إياء 
اهتم��ام خاص للنس��اء الاتي يعبرن 
احلدود ع��ودًة إلى باده��ن. حتتل املرأة 
مواقًعا متنوعة ف��ي تنظيم “الدولة 
اإلس��امية”، كم��ا تتجاوز ف��ي نواٍح 
ع��دة األدوار الهامش��ية التي حددها 
له��ا الدي��ن. ل��ذا فإنه م��ن اخلطورة 
والسذاجة أن يُس��تخف مبشاركتها 
ودوره��ا كعضو نش��ط ف��ي تنظيم 
إرهاب��ي مس��تمر. وف��ي ظ��ل ه��ذه 
اخللفي��ة، ينبغ��ي إلقاء نظ��رة عامة 
على حتول صورة املرأة داخل التنظيم 
خ��ال الس��نوات القليل��ة املاضي��ة 
م��ن ب��روزه اإلعام��ي من أج��ل فهم 
التهدي��دات اخملتلفة التي تش��كلها 

ووضع استراتيجيات مناسبة للرد.
ولقد تطورت طبيعة مش��اركة املرأة 
في عمليات التنظيم جنًبا إلى جنب 
م��ع تطور مس��ار التنظيم نفس��ه. 
ويتواص��ل ه��ذا التطور الي��وم حيث 
يضطر التنظيم إلى إعادة تش��كيل 
نفسه في أعقاب الهزائم اجلغرافية. 
فقب��ل ع��ام 2015، تبن��ى التنظي��م 
موقًفا واضًحا ضد س��فر النساء إلى 
اخلافة الناشئة، معلًا ذلك بأن احلرب 
ال تناسب النس��اء. وآثر بداًل من ذلك 
أن تبقى النساء املتعاطفات معه في 
مجتمعاتهن من أجل جمع التبرعات 
ونشر الدعاية وتربية اجليل القادم من 
املقاتل��ني. وفي ذلك الوقت، اش��تهر 
التنظي��م بارت��كاب جرائ��م العن��ف 

اجلنساني.
وفي الوقت الذي حقق فيه التنظيم 
مكاس��ب إقليمية غير مسبوقة في 
ش��رق سوريا وشمال غرب العراق، بدا 
أنه استوعب أهمية املرأة في احلفاظ 
على دول��ة عامل��ة وتس��هيل إجناب 
مواطنيها. وقد أدى استياء التنظيم 
على مدينة الرقة السورية عام 2013 
بش��كل خاص إلى حتفيز التحول في 
دعايت��ه عب��ر االنترنت، فل��م يقتصر 
جتنيد النس��اء عل��ى األدوار الداعمة 
واألمه��ات  كالزوج��ات  التقليدي��ة 
أدواره��ن  ت��زال  ال  )والت��ي  فحس��ب 
الرئيس��ية(، بل أصبحت هناك أيًضا 
دعوات ليخدم��ن كطبيبات وممرضات 
ومعلم��ات وموظف��ات. وم��ن اجلدير 

بالذكر أن املرأة قد أعطيت في نهاية 
املطاف مسؤولية رصد التزام النساء 
األخري��ات، وهو ما اتضح في إنش��اء 
لواء ش��رطة اخلنس��اء النسائي. هذا 
التكيف مع الظروف املتغيرة انعكس 
الحًق��ا في العدد الس��ابع من مجلة 
“داب��ق” اخلاص��ة بالدعاي��ة للتنظيم 
عبر االنترنت، والتي خصصت قسًما 

جديًدا يخاطب املرأة بشكل مباشر.
وقد ازداد عدد النس��اء الاتي سافرن 

وحده��ن أو بصحب��ة مرافق��ات إلى 
س��وريا لانضمام إلى التنظيم الذي 
كان يحقق مكاس��ب إقليمية مبعدل 
س��ريع في ذلك الوقت. ه��ذا التغيير 
األيديولوج��ي  االرتب��اط  أن  دل عل��ى 
بالتنظي��م أصب��ح حاف��زًا هاًما، ولم 
يع��د األم��ر يقتص��ر على األس��باب 
الشخصية أو العائلية. وعلى الرغم 
م��ن تزوي��ج النس��اء س��ريًعا مبجرد 
وصوله��ن إلى مقر اخلافة، إال أن ذلك 

يعتبر وسيلة االنضمام إلى التنظيم 
وليس الغاية.

وف��ي أغلب األحي��ان، يت��م تضخيم 
بش��كل  اجله��اد”  “ع��روس  مفه��وم 
خاط��ئ ف��ي اإلع��ام الغرب��ي، وهذا 
االعتقاد اخلاطئ خطير لعدة أسباب، 
ولكن خاصة ألنه مهني بطبعه، فهو 
يس��يء الفهم ويفرط في تبس��يط 
اجنذاب النساء إلى التنظيم على أنه 
نابع من االرتباط بشخص أو عاقة ما 

وليس من فكرة أو فرصة. وعاوة على 
ذل��ك، فإن التركيز عل��ى جانب الزواج 
في احلي��اة داخل دول��ة اخلافة يعني 
النظر إل��ى االنضمام إل��ى صفوفها 
من حي��ث الس��بب وراء رغبة الرجال 
في انضمام النس��اء، وليس الس��بب 
وراء اختي��ار النس��اء أنفس��هن. ومن 
أج��ل تطبي��ق اإلج��راءات املناس��بة 
ملكافحة اإلرهاب، ينبغي على اإلعام 
ومس��ؤولي احلكومات ف��ي الغرب أن 
يعترفوا بأن النساء غالًبا ما يشاركن 
بش��كل فعال في عمليات التنظيم، 
وأنهن لس��ن مج��رد فتي��ات ضعفن 

أمام إغراء الرومانسية.
ومع اس��تمرار انهيار اخلاف��ة، وخاصة 
بعد اس��تعادة الس��يطرة على مدينة 
املوصل العراقية مؤخرًا، ينبغي دراسة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  حس��ابات 
اخلاصة بالنس��اء املنتمي��ات للتنظيم 
بش��كل متواصل، باعتبارهن العدسة 
الرئيس��ية التي يُنظر م��ن خالها إلى 
واقع التنظيم الغامض. فعلى س��بيل 
املثال، من املرجح أن حس��ابات شهيرة 
مث��ل “عصف��ور اجلن��ة” أو “أم معاوية”، 
والتي اكتس��بت ش��عبيتها م��ن إبداء 
للنس��اء  النصائ��ح وس��رد احلكاي��ات 
املهتم��ات بالهجرة إلى دول��ة اخلافة، 
س��تغير خطابه��ا م��ن مج��رد س��رد 

احلكايات إلى إعطاء اإلرشادات.
ونظ��رًا لتضاؤل ف��رص الهج��رة، فمن 
احملتم��ل أن ه��ذه احلس��ابات س��تدعم 
بش��دة الهجمات اإلرهابي��ة في بلدان 

متابعيه��ا. فبالفع��ل ُس��جلت حاالت 
مث��ل البريطاني��ة خديج��ة دي��ر التي 
أعلنت ع��ن رغبتها في املش��اركة في 
أعمال القتل، كذبح الصحفي جيمس 
فول��ي، واملدونة الش��هيرة أم ليث التي 
دعت عبر مواقع “تويتر” و”متبلر” و”آسك 
إف إم” الش��باب املس��لمني الذي��ن “ال 
س��احة  إل��ى  الوص��ول  يس��تطيعون 
املعركة” إلى “جلب ساحة املعركة إلى 
أنفسهم”، وتشفني مالك التي وصلت 
إلى حد وصف هجوم سان برنادينو عام 
2015 كأح��د أه��داف تنظي��م “الدولة 

اإلسامية”.
وبعيًدا ع��ن رؤية التنظيم ل��دور املرأة، 
فم��ن امله��م أيًضأ فه��م رؤي��ة هؤالء 
النس��اء ألنفس��هن، مم��ا يع��د ضروريًا 
لتطوير نهج ش��امل ملكافحة التطرف 
العني��ف، وخاصة الهجم��ات الفردية. 
وتشكل النساء جزًءا ال يتجزأ من جهاز 
التنظي��م عل��ى الرغم م��ن تصرفاته 
جتاهه��ن والت��ي تنطوي عل��ى مفارقة 
تاريخية. وهكذا فإنه من الضروري فهم 
س��بب اجنذاب النس��اء إل��ى التنظيم 
بش��كل أفضل، وخاصة أنه من املرجح 
أن تس��تمر االتهام��ات املتبادل��ة التي 
دفعته��ن إلى االنضمام إليه منذ البدء 

بعد عودتهن إلى بادهن.

* آن جاكوبس هي طالبة في جامعة 
كولومبيا للشؤون الدولية والعامة 
م��ع تركيز ف��ي السياس��ة األمنية 

الدولية.

ما هو دور المرأة في تنظيم “داعش؟
تقـرير

الشعب الكردي

إن تسليم مطاري 
أربيل والسليمانية 
الى بغداد له 
عالقة بحياة آالف 
األشخاص والمنظمات 
الدولية، وله عالقة 
أيضا بالمطارات 
العسكرية، ومثال 
ذلك أن طيران التحالف 
الدولي يستخدمها 
وأصبح المطاران 
موقعا رئيسًا لها
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أن  الروس��ية  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت 
مجموع��ة م��ن قاذفات "ت��و95- إم 
التابعة للقوات  إس" اإلستراتيجية 
لروس��يا وجهت  الفضائية  اجلوي��ة 
ضربات إلى أهم مواق��ع ل�"داعش" 
"وجبهة النصرة" في دير الزور وإدلب، 
موضحة أن هذه الغارات نفذت بعد 

عبور األجواء اإليرانية والعراقية. 
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة اللواء 
إيغور كوناشينكوف، "شّنت قاذفات 
إس��تراتيجية حاملة للصواريخ من 
طراز )تو95- إم إس(، ضربات بصواريخ 
مجنح��ة إل��ى مواق��ع لتنظيم��ات 

مصنفة إرهابية دوليا في سوريا".
وأوضح كوناشينكوف، أن "القاذفات 

أقلعت من مطار إينغيلس الروسي 
ونف��ذت حتليقا ف��وق أراضي كل من 
إي��ران والع��راق"، مبين��ا أن "طواقم 
حام��ات الصواريخ اإلس��تراتيجية 
نف��ذت في اجمل��ال اجل��وي الس��وري 
عملي��ات إط��اق للصواريخ اجملنحة 
أه��م  عل��ى  )ه��ا101-(  م��ن ط��راز 
املواق��ع إلرهابي��ي داع��ش والنصرة 
ف��ي محافظت��ي دي��ر ال��زور وإدلب، 
الت��ي مت رصده��ا م��ن قبل وس��ائل 

االستطاع".
املفاجئ��ة  "الضرب��ات  أن  وب��ني، 
أس��فرت ع��ن تدمي��ر مراك��ز قيادة 
للمس��لحني  وجتمعات  لإلرهابي��ني، 
ومواقع لتجمع املعدات العسكرية، 
باإلضافة إلى مستودعات للذخائر"، 

الفت��ا إل��ى أن "معطي��ات وس��ائل 
تدمير  أكدت  املوضوعي  االستطاع 

جميع األهداف". 
وش��ددت وزارة الدفاع الروسية على 
أن "جمي��ع األهداف املدم��رة كانت 
خارج املدن والبلدات السكنية وعلى 
مساحات آمنة من النقاط احملصنة 
للقوات اخلاصة األمريكية وملسلحي 
قوات س��وريا الدميقراطية، الواقعة 

في مناطق سيطرة داعش".
وأوضح��ت وزارة الدفاع على لس��ان 
كوناش��ينكوف أنه��ا "متتن��ع ع��ن 
كش��ف إحداثيات ه��ذه املواقع في 
مصلح��ة ضمان أمن العس��كريني 
التش��كيات  األمريكي��ني ومقاتلي 

الكردية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  الرافدي��ن،  مص��رف  ح��دد 
االربع��اء، م��دة تس��ديد الق��روض 
واالس��اتذة  للطلب��ة  امليس��رة 
والباحثني م��ن الدراس��ات العليا، 
فيما اش��ار الى انه مت وضع شروطا 

ملنح تلك القروض.
وق��ال املكتب االعام��ي للمصرف 
في بيان تلق��ت »الصباح اجلديد«، 
نس��خة من��ه ان »م��دة تس��ديد 
للطلب��ة  امليس��رة  الق��روض 
واألساتذة والباحثني من الدراسات 
العلي��ا والبالغ��ة خمس��ة مايني 

دينار تكون لفترة سنتان«.
واضاف املكت��ب ان »املصرف وضع 
ش��روطا ملنح تل��ك الق��روض من 

اهمها ان تس��دد االقساط شهريا 
م��ع الفائدة املقررة بعد ش��هر من 
تاريخ املن��ح«، الفتا ال��ى انه »يتم 
احتس��اب نس��بة الفائدة س��نويا 
املتناق��ص  القس��ط  بطريق��ة 
الشهري  القس��ط  تس��توفي مع 

وتسدد بأقساط ثابتة«.

واعل��ن مص��رف الرافدي��ن، في 23 
ايلول 2017، عن منح قروض ميسرة 
والباحث��ني  واألس��اتذة  للطلب��ة 
م��ن الدراس��ات العلي��ا، مبينة ان 
ذل��ك يأتي من اج��ل تغطية كلف 
الت��ي تقدمها  العلمية  البح��وث 

تلك الشريحة املهمة في اجملتمع.

موسكو تعلن عبور قاذفات استراتيجية 
ألجواء العراق لقصف »داعش« في سوريا

تحديد مدة تسديد القروض للطلبة 
واألساتذة والباحثين من الدراسات العليا



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االربع��اء أن مدني��ا قت��ل واصيب 
ثالثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة غربي 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة على جانب الطري��ق بالقرب 
من س��وق ش��عبي مبنطقة الصبيحات 
التابع��ة لقضاء ابو غري��ب غربي بغداد 
انفج��رت، صب��اح يوم امس م��ا ادى الى 
مقت��ل مدن��ي واصاب��ة ثالث��ة اخري��ن 
بجروح" ، مضيفا أن "قوة امنية وصلت 
الى م��كان احلادث ونقل��ت املصابني الى 
مستش��فى قري��ب وجثة القتي��ل الى 

دائرة الطب العدلي". 

ديالى – عمليات متشيط 
اكد عضو مجلس محافظة ديالى عبد 
اخلالق مدحت ام��س االربعاء عن تدمير 
ثالثة اوكار لتنظيم "داعش" على احلدود 

بني احملافظة وصالح الدين.
وق��ال مدح��ت إن "مف��ارز م��ن احلش��د 
نف��ذت سلس��لة عمليات  العش��ائري 
متشيط مكثفة ملناطق تقع على احلدود 
الفاصلة ب��ني ديالى وصالح الدين ضمن 
ح��وض ح��اوي العظيم )89كم ش��مال 
بعقوبة( وجنحت من ضب��ط ثالثة اوكار 
لتنظي��م داع��ش اثن��ني منهم��ا قدمية 
وت��دم تدميرها بالكامل دون اي اصابات" 
التمش��يط  "عملي��ات  ان  مضيف��ا   ،
للمناط��ق الفاصل��ة ل��م تتوق��ف منذ 
اربعة ايام متتالية من اجل تأمني مناطق 
جغرافية واسعة متثل حتدي ملناطق وقرى 

محررة عادت اليها احلياة مؤخرا .

كركوك – قذائف هاون 
أفاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس االربعاء ب��ان مقر حرفيي 
تركم��ان اس��تهدف بالقذائ��ف ش��رق 

احملافظة .
وقال املصدر الذي فضل عدم الكش��ف 
ب��ي ج��ي  ار  إن "قذائ��ف  ع��ن اس��مه 
س��قطت قبل قليل على مق��ر حرفيي 
تركمان العراق في منطقة املصلى شرق 
كركوك" ، مضيفا أن "سقوط القذائف 

اسفر عن وقوع اضرار مادية".

بابل – عمليات تفتيش 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة بابل امس االربع��اء ان مفارز 
مديريات وأقسام مديرية الشرطة نفذت 
عملي��ات تفتيش في مناط��ق متفرقة 
من احملافظة، اس��فرت عن القبض على 

20 مطل��وب بتهم جنائي��ة ومخالفات 
قانونية متنوعة وفق مذكرات قبض .

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه انه اس��تنادا الى معلومات 
استخبارية دقيقة ، ومت أحيلوا املتهمني 
الس��تكمال  اخملتص��ة  اجله��ات  ال��ى 

اإلجراءات والتحقيقات القانونية.

صالح الدين – استهداف شرطة
اعلن مص��در امني ف��ي وزارة الداخلية 
العراقي��ة ام��س االربعاء، ع��ن مقتل 4 
انتحاريني حاولوا التعرض ملركز ش��رطة 

جنوبي احملافظة.
وق��ال املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه ان "شرطة صالح 
الدي��ن متكنت من قت��ل أربعة انتحاريني 
حاول��وا التع��رض عل��ى مركز ش��رطة 
ش��رطة  لقس��م  التاب��ع  الفرحاتي��ه 

االس��حاقي في وقت متأخر من ليل اول 
ام��س" ، مضيفا ان "احلادث اس��فر عن 

إصابة منتسبني اثنني بجروح".

االنبار – مواجهات مسلحة
مرك��ز  الرم��ادي  قائممق��ام  كش��ف 
محافظ��ة االنب��ار وكالة مؤي��د فرحان 
ام��س األربعاء، عن إصاب��ة 18 مدنيا في 
حصيلة أولية ملواجه��ات وقعت صباح 
ي��وم امس م��ع ارهابي��ي "داع��ش" في 

القضاء.
وقال فرح��ان إن "18 مدنيا أصيبوا خالل 
املواجه��ات مع داعش بعد تس��لله الى 
مناط��ق الط��اش واجملر جن��وب الرمادي، 
ومنطق��ة ال�7كيل��و غ��رب املدين��ة" ، 
مضيف��ا أن "الق��وات األمني��ة فرض��ت 
حظرا للتجوال الشامل بالرمادي حلماية 
املدني��ني واحلف��اظ عل��ى س��المتهم"، 

مش��يرا ال��ى ان "مرك��ز الرم��ادي حتت 
س��يطرة الق��وات األمني��ة واملواجهات 

خارج املدينة".

كربالء – عمليات استباقية 
اف��اد مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
كرب��الء ام��س االربع��اء بتمك��ن ق��وة 
عسكرية مشتركة من تنفيذ عمليات 
استباقية كبرى خالل اليومني املاضيني، 
اس��فرت ع��ن القبض عل��ى 27  متهما 
عل��ى وفق م��واد قانوني��ة مختلفة في 

عموم مناطق احملافظة.
ولف��ت املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه ان عملية القبض 
متت على وفق مذكرات قضائية واستنادا 
ملعلومات استخباراتية دقيقة،  مؤكدة 
إحال��ة جمي��ع املتهم��ني ال��ى اجلهات 
اخملتص��ة لغ��رض اس��تكمال اإلجراءات 

القانونية بحقهه ,

ميسان – اعتقال مطلوبني 
أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان 
واملنش��آت امس االربعاء عن متكنها من 
إلقاء القبض عدد من املتهمني بقضايا 
جنائي��ة مختلف��ة منها القت��ل العمد 

وحيازة اخملدرات .
وقال مدير الش��رطة العميد نزار موهي 
الس��اعدي ان مفارزن��ا نف��ذت حمل��ة 
تفتيش واسعة على املتهمني واملشتبه 
به��م وأصح��اب الس��وابق اجلنائية في 
مناطق متفرقة باحملافظة تنوعت ما بني 
جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات 
وجرائم أخرى ، فضالً عن ضبط مركبات 
مختلف��ة األنواع ال يحمل مس��تقليها 
متفرق��ة  مناط��ق  ف��ي  ثبوتي��ة  أوراق 

باحملافظة.

انفجار عبوة ناسفة في منطقة الصبيحات غربي بغداد * تدمير 3 أوكار بحوض حاوي العظيم شمالي بعقوبة
"داعش" يستهدف مركزًا للشرطة جنوبي صالح الدين * إصابة 18 مدنيًا بهجوم شّنه إرهابيون جنوبي الرمادي

3 شؤون عراقية

متابعة الصباح الجديد:
أعلن وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
أم��س األربعاء، أن بالده أبلغت عمر ميراني ممثل 
حزب رئيس إقليم كردس��تان مس��عود بارزاني، 

بعدم العودة إلى تركيا.
وقال أوغلو، في مقابلة مع إحدى وسائل اإلعالم 
التركية أّن "سلطات بالده كانت ستطلب من 
املمثل مغادرة األراضي التركية لو كان موجودا 
ف��ي أنق��رة، غي��ر أّن ميراني يتواج��د حاليا في 

أربيل".
إج��راء  عق��ب  بارزان��ي  "موق��ف  أّن  وأض��اف 
االس��تفتاء، ب��ات ضعيفا جتاه حكوم��ة بغداد، 
وكان بإمكان��ه اجللوس إل��ى طاولة املفاوضات 

مع بغداد بقوة، لو ألغى االستفتاء".
وتابع أن "بارزاني هّمه الوحيد هو احملافظة على 
كرس��يه في الرئاس��ة، بعد أن فقد الكثير من 
قوته ف��ي اإلقليم، ألن األحزاب األخرى تعارضه، 
وللحفاظ على كرس��يه، يزّج مبستقبل األكراد 

في خطر".
وبش��أن اخلطوات التي ستقدم عليها حكومة 
ب��الده جتاه اإلقليم، قال إن "أنقرة س��تقّيم كل 
الطلب��ات التي تقدمت به��ا احلكومة املركزية 
العراقي��ة في أعقاب االس��تفتاء، مب��ا في ذلك 

إجراء عملية مشتركة".
وح��ول ما إذا كانت احلكومة التركية س��تغلق 
قنصليتها في أربيل، قال جاويش أوغلو "عندما 
فتحن��ا قنصليتن��ا في أربيل لم نس��تأذن إدارة 
اإلقلي��م، بل طلبنا موافق��ة احلكومة املركزية 
ف��ي بغداد، لذا فإّننا س��نخاطب وزارة اخلارجية 

العراقية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربية، املديري��ة العامة للعالقات 
الثقافي��ة، مديري��ة اإلج��ازات الدراس��ية، امس 
االربع��اء، ضوابط القبول للمعلم��ني واملعلمني 
املهنيني للعام الدراس��ي 2018-2017  للحصول 

على اجازة دراسية لنيل شهادة البكالوريوس.
وقال��ت مدي��ر العالق��ات العام��ة واإلع��الم في 
الوزارة بش��رى حس��ن حم��ودي، في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، ان "وزير التربية 
محم��د إقبال عمر الصيدلي، وافق على ضوابط 
وخطة القب��ول للمعلمني واملعلم��ني املهنيني، 
للحص��ول على إجازة دراس��ية إلكمال ش��هادة 

البكالوريوس".
واضافت ان "الضوابط تنص على أن يكون املتقدم 
للترش��يح حس��ب الرقع��ة اجلغرافي��ة حصراً، 
والدقة في ملئ اس��تمارات الترش��يح وتتحمل 
املديرية العامة للتربي��ة التبعات القانونية، في 
حال إرس��ال معلومات غي��ر صحيحة وخاطئة، 

ويكون الترشيح حسب االختصاص الدقيق".

تركيا تبعد مندوب 
بارزاني من أراضيها

اإلعالن عن ضوابط 
للحصول على إجازة 

دراسية

الملف األمني

مجلس النّواب يصّوت على قرار 
نهائي مبحاكمة مسعود بارزاني 

واستعادة آبار النفط
وأكد أن "موقف العراق اليوم قوي ألننا 
جنحنا بفرض األس��تقرار على األرض"، 
مبينا ان "اخلط��اب العنصري والقومي 
والشوفيني هو جرمية بحق املواطنني".

وأضاف العبادي ان "االنتخابات ستجري 
في موعدها احملدد"، داعي��ا البرملان الى 
"التصوي��ت عل��ى قان��ون االنتخاب��ات 

واجرائها في محافظة كركوك".
ولف��ت إل��ى أن "يوم اجلمعة س��تكون 
اخر موعد لتس��ليم املطارات من قبل 
كردس��تان"، الفت��ا الى ان��ه "في حال 
عدم تسليمها حلكومة بغداد ستغلق 

االجواء".
وذكر العبادي أن "حكم العراق سيفرض 
في  كل مناطق إقليم كردس��تان بقوة 
الدس��تور"، مؤكدا أن "ال قتال بني أبناء 
الوطن الواحد، لكن س��نفرض القانون 

وسترون".
وش��دد عل��ى أن "احلكوم��ة االحتادي��ة 
س��تدافع ع��ن املواط��ن الك��ردي ف��ي 
داخ��ل اإلقلي��م وخارج��ه، كم��ا ندافع 
ع��ن التركماني واملس��يحي والعربي"، 
معتب��را أن "االعتداء على أي فرد كردي 

اعتداء علينا جميعا".
باس��م  املتح��دث  اف��اد  جانب��ه،  م��ن 
احلكومة س��عد احلديثي ف��ي تصريح 

إل��ى "الصب��اح اجلديد"، ب��أن "اجراءات 
مجلس الوزراء هي ليس��ت عقابية بل 
ه��ي تنفيذ للدس��تور والقانون وقررات 

القضاء العراقي".
وأض��اف ان "حظ��ر الطي��ران ملط��اري 
الس��ليمانية واربي��ل ف��ي ح��ال عدم 
تس��ليمهما إلى الس��لطات االحتادية 
اخلارجي��ة  الرح��الت  عل��ى  س��يكون 

حصراً".
وعّد "تل��ك اخلطوات ض��رورة للحفاظ 
على وح��دة الع��راق وس��المة اراضيه 
وجلأت اليه��ا احلكومة تطبيقاً الحكام 

املادة )109( من الدستور العراقي".
وكش��ف احلديث��ي ع��ن "ترتي��ب لدى 
احلكوم��ة العراقية مع ال��دول املعنية 
من أج��ل مواجهة ق��رارات ادارة اقليم 
كردس��تان التي ج��اءت بطريق��ة غير 

دستورية".
وأوضح ان "احلوارات مع حكومة اقليم 
كردستان واملس��ؤولني فيها منقطعة 
منذ ايام قبل االستفتاء، ونحن لن نبدأ 
باي مباحثات اال بعد الغاء االس��تفتاء 

ونتائجه".
وأورد احلديث��ي أن "احلكوم��ة العراقية 
عازمة على فرض سيطرتها على جميع 
املراف��ق في اقليم كردس��تان واملناطق 
املتن��ازع عليه��ا والت��ي تخت��ص به��ا 

السلطات االحتادية طبقاً للدستور".

استعدادات واسعة النطالق املرحلة 
الثانية لتحرير مركز احلويجة مطلع 

األسبوع املقبل
وأضاف ان "القوات األمنية ستحرر مركز 
احلويجة واجلبهة األخرى ستشهد حترير 
مناطق غرب األنبار وصوال الى القائم"، 
موضحا ان "هذه العمليات متثل نهاية 

وجود داعش بنحو كامل في العراق". 
وتاب��ع ان "القوات األمنية تطورت بنحو 
كبير وذلك م��ن خ��الل امكانياتها في 

فتح أكثر من جبهة ومحور". 
من جهتها اعلنت خلية اإلعالم احلربي 
، أمس األربع��اء ، عن مقتل 557 ارهابيا 
وحتري��ر عش��رات املناط��ق والق��رى من 

سيطرة داعش في احلويجة. 
وقالت اخللية في بي��ان تلقت صحيفة 
منه،ان��ه  اجلدي��د‘‘ نس��خة  ‘‘الصب��اح 
"متكنت القوات املش��تركة  في عملية 
حترير احلويجة من إجن��از  املرحلة االولى 
وحتقيق كام��ل أهدافها  وتكبيد العدو 
خس��ائر كبيرة  جدا اذ متكنت  قطعات 
جهاز مكافحة االرهاب من حترير خمس 
قرى  هي )النم��ل ، خلف العلي ، خلف 
حمي��د ، سلس��لة جب��ال اخلانوك��ة ، 
الزوي��ة( والطريق الراب��ط بقرية الزوية 

وطريق جبال مكحول خانوكة". 
واضافت،انه "متكنت  قطعات الشرطة 
االحتادية  واحلش��د الش��عبي من حترير 
)63 قرية( هي ) كهاوة، ش��يراوه ، توجه، 

حمد ستير ، شيخة عثمان ، خربة زرج، 
زرد ، سيس��بانه ، هيج��ل ، وادي البير ، 
كنع��وص العلي��ا ، كنعوص الس��فلى 
، لزاك��ة ، كنيطرة ، هيجل الش��رقية ، 
صالح اليوس��ف ، عويجل الش��مالي ، 
عويجل اجلنوبي ، هيجل الكبرى، طويبه 
، الس��فينه ، عني حياوي ، ت��ل الهوى ، 
االك��رع ، س��ارقة ، صال��ح اليوس��ف ، 
احلرفوشية ، تل الشوك ، تل الفارة ، تل 
الس��عد ، عني احلاوي الشرقية ، سديرة 
العلي��ا ، محمد حم��ود ، حاوي العالي ، 
أم كهوة ، س��ديرة السفلى ، طك طك 
، بارزان ، كي��در ، األغر ، تل النوار ، النوار 
، الس��رودة العكلة ، السروج ، هنيجرة 
، الش��اوي ، ارحمة ، هكته ، شط اجلدر 
، رس��م ش��ط اجلدر ، رسم حويش ،الدر 
، احلس��ج ، الزرارية، امنيطة ، اش��ميط ، 
الش��بك ، ناحية الزاب ، صبيح العليا ، 
صبيح السفلى ، حنكة ، الصباغية(". 
وبينت،انه "كانت خس��ائر العدو خالل 
عملي��ات التحرير كما يل��ي :قتل  557 
ارهابي��ا وتدمي��ر 46 عجل��ة مفخخ��ة 
وتدمي��ر  24 عجل��ة مختلفة ومعاجلة 
381 عب��وة ناس��فة وتدمي��ر 2 معمل 
تفخي��خ ومعاجل��ة 18 من��زال مفخخا 
وتدمي��ر 21 موقع��ا للع��دو وتدمير 10 
اك��داس عت��اد ورشاش��تني مقامت��ني 
للطائ��رات وتدمي��ر 3 انف��اق وتدمير 6  

هاونات وتدمير 10 دراجات". 

ال��ى ذلك كش��ف مصدر ف��ي مجلس 
محافظ��ة كرك��وك ، أم��س األربع��اء ، 
ان العدي��د م��ن عناص��ر تنظيم داعش 
م��ع  أنفس��هم  س��لموا  االرهاب��ي 
البيش��مركة عند  عائالته��م لق��وات 
الس��واتر القريب��ة من قض��اء احلويجة 
الت��ي تخوض الق��وات األمنية عمليات 

حتريرها منذ أيام. 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
اجلديد‘‘  انه "خالل األيام الس��ابقة ومع 
انط��الق عمليات حترير احلويجة س��لم 
العدي��د م��ن عناصر داعش أنفس��هم 
مع عائالتهم لقوات البيش��مركة في 
مناط��ق ديبكه والدب��س ومحاور أخرى 

قريبة من القضاء". 
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح عن 
أس��مه ان "قوات البيشمركة اعتقلت 
العناص��ر مع عائالته��م ونقلتهم الى 

اماكن مجهولة دون معرفتها". 
وأعلن القائد العام للقوات املس��لحة ، 
حيدر العبادي، يوم الثالثاء 2017/9/18 ، 
عن انطالق عمليات حتري��ر غربي االنبار 

من سيطرة تنظيم "داعش" اإلرهابي.

السلطات التركية تختم
جوازات األكراد في معبر
إبراهيم اخلليل بـ"مزورة"

يش��ار إل��ى كردس��تان، وبع��د إج��راء 
اس��تفتاء االنفصال، ب��دأت تعاني من 

إجراءات فرضتها عليه��ا بغداد وتركيا 
وايران، وأغلبه��ا تخص املنافذ احلدودية 
وتصدي��ر النفط وحرك��ة الطيران، إذ مت 
إيق��اف أغلبه��ا ومنعها م��ن التحكم 

وإدارة املنافذ البرية واجلوية.

نائب بريطاني من أصل كردي:
أنا ملتزم مبوقف لندن من االستفتاء

البريطاني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  ان  يذك��ر 
اعلنت عش��ية عملية االس��تفتاء، أن 
اململكة املتحدة ال تدعم هذا االستفتاء، 
وأوضح��ت الوزارة - فى بي��ان بثته على 
صفحته��ا الرس��مية - أن "بريطاني��ا 
ال تدع��م طموح��ات حكوم��ة إقلي��م 
كردس��تان إلج��راء اس��تفتاء "يخاطر 
بزي��ادة عدم االس��تقرار ف��ى املنطقة، 
ف��ى وق��ت ينصب في��ه التركي��ز على 
هزمية تنظي��م داعش" واضاف��ت "اننا 
مع إجراء محادثات جديدة بني حكومة 
إقليم كردس��تان وحكومة العراق حول 
مس��تقبل العالقة بني أربي��ل وبغداد" 
واوض��ح "ينبغى أن تك��ون احملادثات دون 
ش��روط مس��بقة ومحددة زمني��ا، وأن 
تعالج جميع قضايا النزاع بني الطرفني 
وأن يدعمه��ا اجملتم��ع الدول��ي، وتدعو 
بريطاني��ا حكوم��ة إقلي��م كردس��تان 
إلى اغتنام ه��ذه الفرصة والدخول فى 

مفاوضات جدية مع بغداد". 
وف��ي وقت س��ابق، أع��رب وزي��ر الدفاع 

البريطاني، مايكل فالون، عن رغبة بالده 
ب��أن تؤّجل حكوم��ة إقليم كردس��تان 
عملية االستفتاء، كي يتاح اجملال جلولة 

من املفاوضات مع بغداد.
وكان وف��د بريطان��ي يرأس��ه فالون قد 
زار أربي��ل والتقى بارزان��ي. وضم الوفد 
سفير بريطانيا لدى العراق فرانك بيكر 
وعددا من الدبلوماسيني واملستشارين 

العسكريني.

العراق يطلب من السعودية إعادة
تفعيل األنبوب النفطي املشترك

واضافت أن "الع��راق اهمل قبيل الغزو 
األميركي مالحقة الس��عودية قضائياً 
في احملاكم الدولية بس��بب مصادرتها 
لألنب��وب )الذي ميلكه الع��راق( والنفط 
الذي كان فيه، إضافة إلى اس��تعماله 
لنقل غازها من املنطقة الش��رقية إلى 

غرب اململكة".
وبحس��ب الصحيفة فإن العراق "يأمل 
الي��وم أن تواف��ق الري��اض عل��ى إحياء 
االتفاق لزي��ادة طاقة تصدي��ره"، الفتة 
إل��ى أن��ه "ال ميك��ن اس��تبعاد احتمال 
اس��تباق بغداد خطوات انفصال إقليم 
كردس��تان الت��ي من ش��أنها أن تصادر 
قس��ماً كبيراً من إنتاج نفط الش��مال 
)نح��و 700 أل��ف برمي��ل ف��ي الي��وم( 
لتطالب الرياض بإحي��اء العمل باتفاق 

أنبوب )املعّجز(".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة التربية امس االربعاء، 
ع��ن توجه اكثر من 9 ماليني طالب 
وطالبة للمدارس بعامهم الدراسي 
اجلديد، مؤكدة في الوقت نفس��ه 
عن اس��تكمال جميع التجهيزات 

واملستلزمات املطلوبة لذلك.
لوزي��ر  االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
التربية في بيان اطلعت " الصباح 
اجلديد" على نس��خة منه ان "عدد 
الط��الب الذين توجه��وا يوم امس 
اجلدي��د  للع��ام  مدارس��هم  ال��ى 
و185  الف��ا  و749  مالي��ني   9 بل��غ 
طالب��ا"، مبينا "اس��تكمال جميع 
التجهيزات واملستلزمات املطلوبة 

لذلك".
وأض��اف املكتب االعالمي في بيانه 
ان وزي��ر التربية محم��د اقبال وجه 
جميع مفاصل ال��وزارة للعمل من 
اج��ل اجناح العام الدراس��ي اجلديد 
للتمي��ز واالب��داع  وليك��ون عام��اً 
، مش��يرا ال��ى أن "ال��وزارة ب��دأت 
حملتها في وق��ت مبكر من خالل 
جتهي��ز املدارس بالكت��ب املنهجية 
اضاف��ة  والقرطاس��ية،  اجلدي��دة 
الى قيام الوزارة ال��ى تهيئة األثاث 
اإلمكان��ات  وبحس��ب  املدرس��ي 
من أجل اس��تيعاب ع��دد الطلبة 

املتزايد.
وال ش��ك واق��ع التربي��ة والتعليم 
يش��كل ركن��اً أساس��يا ف��ي بناء 
مؤسس��ات الدولة ، ل��ذا أّن الدول 
املتقدمة واملتط��ورة حضارياً تعيُر 
له��ا أهمي��ة كبي��رة وترص��ُد لها 
ميزاني��ة أنفاقية تع��ادل بل تفوق 
أحيان��اً عل��ى مفردات مؤسس��ات 
الدولة ، وتس��اير التط��ور والعوملة 
والتحديث وأستثمار العقول لرفد 
الرؤي��ة املس��تقبلية بدماٍء ش��ابة 
ومس��توعبة  بالتحديث  مفعم��ة 
ومتفهم��ة للجي��ل املتق��دم م��ن 
التكنولوجي��ة  صيح��ات  آخ��ر 
الرقمية لتغيير الواقع األجتماعي 
للوط��ن  والبيئ��ي  واألقتص��ادي 
ه��ذف  مفه��وم  م��ن  أنطالق��ا   ،
أس��تراتيجي " أّن قط��اع التعليم 
يش��كل الرك��ن األساس��ي للبناء 
والتحضرلعالقت��ه  والتق��دم 

الصميمية مبستقبل البلد  " فأذا 
م��ا أنهار هذا القط��اع أنهار الطن 

بأكملِه . 
ومنُذ تأسيس الدولة العراقية عام 
1921 حظ��ي البلد بنظ��ام تربوي 
رصني بالنس��خة البريطانية التي 
تعد من أرقى النظم التي تس��تند 
ألى مؤسس��اٍت تربوية لكٍل تعمل 
بنظام دقيق ومدروس وتستند إلى 
طرفي معادل��ة وطنية ) األس��تاذ 
والطال��ب ( وكانت أغل��ب املدارس 
واجلامع��ات حكومي��ة ون��ادراً  م��ا 
تتواجد مدارس خاّصة ، وسار العراق 
على هذا النم��ط املتقدم واملتطور 
في واق��ع التربية والتعليم وأصبح 
نظ��ام التعلي��م في الع��راق واحٌد 
م��ن أفض��ل النظم ف��ي املنطقة 
وحتققت أجنازات تربوية مثل أرتفاع 
معدالت األلتح��اق األجمالية أكثر 
من 100 %. وانخفاض نسبة األمية 
بني الفئة العمرية 15-45 . وأنعدام 

التس��رب كمقارنة مع دول الشرق 
األوس��ط بعد ان بل��غ األنفاق على 
التعليم 20 % من ميزانية الدولة .

ول��م ت��دم الفرحة حيث س��نوات 
العجاف 1984 – 1989 مع التدهور 
ال��ذي أص��اب التعليم ف��ي العراق 
نتيج��ة السياس��ات اخلاطئ��ة جلر 
القط��اع لغايات سياس��ية  ه��ذا 
بزج اجلمي��ع بحروب عبثي��ة وفترة 
حص��ار دامت 13 عام��ا والذي عزل 
الع��راق أقليمي��اً ودولياً ووضع حتت 
البند السابع الذي يحوي توصيات 
أممي��ة بع��دم التعامل م��ع العراق 
وأنعكست مشكالتها اجلمة على 
واألجتماع��ي  العلم��ي  املس��توى 
عل��ى طرفي املعادلة التربوية لهذا 
القط��اع األس��تاذ والطال��ب كما 

ذكرت سلفاً .
ام��ا التغي��رات الت��ي ط��رأت على 
العملية التربوية ف��ي العراق بعد 
2003 وه��ي الغ��اء الهوي��ة  ع��ام 

روات��ب  ف��ي  والزي��ادة  البعثي��ة 
واملدرسني  واملعلمني  التدريس��يني 
وأس��اتذة اجلامع��ات واألكادميي��ني 
وقلة البناي��ات اخملصصة للمدارس 
والقدمية متهالكة يرثى لها ، حيث 
ظهر ما يقرب من  80 % من نسبة 
املدارس العراقية ) 15 ألف مدرسة( 
حتت��اج ألص��الح ودعم للمنش��آت 
الصحية به��ا وأغلب هذه املدارس 
القليل��ة تعان��ي نقًصأ ف��ي املياه 
النظيف��ة وكذل��ك بالنس��بة الى 
الصرف الصحي فيها علما ان نحو 
ألف مدرسة يتم بناؤها من الطني 
والقش والس��عف واخليام ، اضافة 
الى قلة اخملتبرات العلمية في هذه 
الرش��وة والفس��اد  وتزايد  املدارس 
األداري واملال��ي ف��ي التالع��ب ف��ي 
القرطاس��ية املدرس��ية والعق��ود 
م��ع مقاول��ني وهمي��ني كما حدث 
ف��ي 2008 ف��ي بناء 300 مدرس��ة 
جدرانها وس��قوفها من الصفائح 

احلديدية .
ف��ي  املهن��ي  التعلي��م  ان  كم��ا 
املنظوم��ة التعليمية ف��ي العراق 
" أختيارية " مم��ا يجعل الكثير من 
الطالب العزوف ع��ن التقدمي لهذا 
الف��رع املهم نظراً ل��رداءة النوعية 
املقدم��ة في��ه وعدم  التعليمي��ة 
وج��ود بني��ة صناعي��ة متكامل��ة 
اخلريجني  وجادة بحيث تس��توعب 
، اضافة الى الفصل بني اجلنس��ني 
ومن املرحلة األبتدائية حتى الدرجة 
الس��ابعة طبق في عام 2005 وما 
صاحبها م��ن االضطرابات األمنية 
واألحت��الل الداعش��ي ومت��دده في 
مناطق واس��عة مما أدى إلى التأثير 
املباش��ر عل��ى العملي��ة التربوية 
ومش��كلة النازحني حيث بلغ آخر 
أحصائي��ة له��م 6-2 ملي��ون نازح 
وهذا مما أدى إلى أضطراب العملية 

التربوية .
كما انه من املالحظ الولياء التالميذ 

والطلبة أنتش��ار امل��دارس األهلية 
وبنحو واس��ع وكبير ، صحيح أنها 
موج��ودة ف��ي دول العال��م العربي 
والغربي ولكن ليس��ت بهذ الكم 
امللف��ت للنظ��ر ، وه��ذا يع��ود إلى 
للف��رد  الس��نوي  الدخ��ل  أرتف��اع 
العراقي ، وهي باألس��اس مالذ آمن 
للنجاح املضم��ون ، وبالتأكيد هذا 
األنتشار يعود إلى الهدف الريسي 
الكسب املادي ليس أال ، اضافة الى 
أنتشار ظاهرة التدريس اخلصوصي 
بنحو واس��ع لرمبا يرجع إلى أرتفاع 
مس��توى املعيش��ة ل��دى البعض 
ويكون حتماً صعباً على الطبقات 
املتوس��طة وخاصة ما س��معناه  
أّن س��عر تدري��س امل��ادة الواح��دة 
العلمي��ة عش��رة آالف دوالر أي 13 
مليون دينار  للعام الدراسي ، وهذا 
ما يربك العملي��ة التربوية ويكون 
الطالب أس��ير املالزم بأبتعاده عن 

الكتاب املقرر.

وجه وزير التربية 
جميع مفاصل 
الوزارة للعمل من 
أجل إنجاح العام 
الدراسي الجديد 
وليكون عامًا 
للتميز واإلبداع، 
من خالل تجهيز 
المدارس بالكتب 
المنهجية الجديدة 
والقرطاسية

طلبة املرحلة االبتدائية

بعد استكمال جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة

"التربية" تعلن توّجه نحو تسعة ماليين
طالب للمدارس بعامهم الدراسي الجديد
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كشفت عن تشغيل معملي حمام العليل القديم والجديد 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العامة لالسمنت  الشركة  أعلنت 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  العراقي��ة 
الصناع��ة واملع��ادن انها ش��ارفت 
عل��ى االنته��اء م��ن اعم��ال تأهيل 
الق��دمي  العلي��ل  حم��ام  معمل��ي 
واجلديد وس��يتم املباش��رة باالنتاج 
خالل هذا العام وبطاقة )750( طن 
/ يومي��ا فيما كش��فت عن حتقيق 
معم��ل اس��منت الكوف��ة ارباح��ا 
بقيمة ملي��ار ونصف امللي��ار دينار 

خالل شهر آب املاضي .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
حس��ن محس��ن عبي��د اخلفاجي 
ف��ي تصري��ح صحف��ي بأن��ه وبعد 
حتري��ر محافظ��ة نينوى بس��واعد 
ابط��ال الق��وات االمني��ة بجمي��ع 
صنوفها وبتوجيه ومتابعة من وزير 
الصناعة واملعادن املهندس محمد 
شياع السوداني فقد متت املباشرة 
ومن��ذ مطل��ع ش��هر آب املاض��ي 
بإجراء الزي��ارات ميدانية واللقاءات 
املتكررة مع املسؤولن في معاونية 
االس��منت الش��مالية بعد افتتاح 
مقرها اجلدي��د في اجلانب االيس��ر 
من احملافظة لغ��رض وضع اخلطط 
السليمة لتأهيل معامل االسمنت 
الشمالية واعادة احلياة اليها ضمن 

سقف زمني محدد .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان مجم��ع 
حم��ام العلي��ل كانت ل��ه االولوية 
منطق��ة  ان  ك��ون  التأهي��ل  ف��ي 
حم��ام العلي��ل م��ن اول املناط��ق 
الت��ي مت تأمينه��ا بالكامل وكذلك 
ان معمل��ي حم��ام العلي��ل القدمي 
واجلديد يعم��الن بالطريقة الرطبة 
ومبس��لك تكنولوجي اق��ل تعقيدا 
من الطريق��ة اجلافة ، مفصحا عن 
ان ه��ذا العام سيش��هد تش��غيل 

معمل حمام العليل القدمي ومعمل 
حمام العليل اجلديد بطاقة انتاجية 
ل��كال املعملن تبلغ بح��دود )750( 
طنا / يوميا لرف��د محافظة نينوى 
االس��منت  مبادة  اجملاورة  واحملافظات 

العراقي .
واشار املدير العام الى تفاوت نسب 
التدمي��ر والتخري��ب ف��ي معام��ل 
االس��منت الش��مالية وان معملي 
ب��ادوش اجلديد والتوس��يع من اكثر 
املعامل التي تعرضت الى عمليات 

تخري��ب وح��رق لغ��رف الس��يطرة 
وس��رقة معداتها ، الفتا في الوقت 
نفس��ه الى ان الش��ركة ش��كلت 
ومن��ذ مطل��ع ش��هر آب املاض��ي 
جلان��ا للبحث ع��ن املع��دات واملواد 
املس��روقة بالتع��اون م��ع الق��وات 
االمنية وق��د مت العثور على العديد 
من هذه املواد واملع��دات منها )14( 
الضغ��ط  كيربوك��س ومح��ركات 
العال��ي اضافة الى مع��دات اخرى 
والبل��دوزرات  والعجالت  كااللي��ات 

ومنظوم��ة x-ray لتحليل الغازات 
مع احلاوية اخلاصة بها .

وكشف اخلفاجي عن حتقيق معمل 
اسمنت الكوفة ارباحا بقيمة مليار 
ونصف املليار دينار خالل ش��هر آب 
املاض��ي بعد دف��ع كام��ل الرواتب 
وتأمن مس��تلزمات وكلف االنتاج ، 
مؤكدا على ان حتقي��ق هذه االرباح 
جاء بعد وضع معايير وثوابت للعمل 
وحتديد نقطة التعادل التي يجب ان 
حتققها املعام��ل وتنفيذ االجراءات 

الس��ليمة والصحيح��ة وااللت��زام 
بالتوجيه��ات املبلغ��ة ال��ى جانب 
مواصل��ة اللق��اءات واالجتماع��ات 
والزيارات ، واش��ار املدي��ر العام الى 
ان معام��ل االس��منت احلكومي��ة 
كان لها االثر الكبير والدور الفاعل 
في تلبية احتياجات السوق ومنها 
معم��ل اس��منت بادوش وس��نجار 
وكبيس��ة وغيرها وبكمي��ات انتاج 
االمني��ة  الظ��روف  ان  اال  كبي��رة 
ودخ��ول عصابات داع��ش االرهابية 

ف��ي حزيران من ع��ام 2014 ادى الى 
توقف اغلب هذه املعامل وتدميرها 
االم��ر ال��ذي س��بب انخفاض��ا في 
كمي��ات االس��منت املنتج��ة ف��ي 
واالعتماد  الع��ام  القط��اع  معامل 
على انتاج معامل القطاع اخلاص ، 
معتبرا في الوقت ذاته ان القطاعن 
واخلاص ش��ريكن اساسين  العام 
العراقي��ة  بالصناع��ة  للنه��وض 
عموم��ا وصناعة االس��منت بنحو 

خاص .

»االسمنت العراقية » تعلن عن المباشرة
 باإلنتاج بطاقة 750 طنًا يوميًا  

 كانت لمجمع حمام 
العليل األولوية في 

التأهيل كون أن 
المنطقة تعد من 

أولى المناطق التي 
تم تأمينها بالكامل 
وكذلك أن معملي 

حمام العليل القديم 
والجديد يعمالن 
بالطريقة الرطبة

مخازن السمنت

»اإلعمار« تواصل تنفيذ 
9 مشاريع للجسور في 

المحافظات المحررة

»االتصاالت » تسعى 
إلى إصالح العوارض 
الضوئية في البصرة

توزيع 33 ألف 
قطعة سكنية بين 

المستحقين في ذي قار

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلديات 
واالشغال العامة الدكتورة املهندسة آن نافع 
اوس��ي ، ان الوزارة مستمرة بتنفيذ 9 مشاريع 
للجس��ور في محافظات صالح الدين ونينوى 
وديال��ى واالنبار ، ضم��ن قرض البن��ك الدولي 

الطارئ العادة اعمار املناطق احملررة .
وقالت املهندس��ة اوس��ي انه وضم��ن جهود 
ال��وزارة الع��ادة اعم��ار املناطق احمل��ررة تواصل 
دائرة الطرق واجلس��ور التابعة لل��وزارة العمل 
الع��ادة تأهي��ل واعمار اجلس��ور املتض��ررة في 
احملافظ��ات املذكورة ، مؤكدة اس��تمرار العمل 
بتأهيل جس��ر وادي العوس��ج ف��ي محافظة 
ديال��ى بكلف��ة  ملي��ار و100 ال��ف دين��ار و3 
مش��اريع اخرى مبحافظة االنبار وهي مشروع 
تأهيل جس��ر القاسم بكلفة )800( الف دوالر 
وبنس��بة اجنار %64 ومشروع تأهيل جسر البو 
فراج بكلفة مليونن و278 الف دوالر وبنسبة 
اجنار %32 ومش��روع تأهيل جسر عمر بن عبد 
العزيز بكلفة مليون و279 الف دوالر وبنس��بة 

اجناز 45% ..

البصرة ـ الصباح الجديد:
تعم��ل مديري��ة اتص��االت البص��رة التابع��ة 
للش��ركة العامة لالتصاالت ومن خالل هيئات 
صيان��ة الكابل الضوئي على اص��الح وصيانة 
مسارات الكابل الضوئي واصالح العوارض في 
ش��بكة التراس��ل الضوئي مبحافظة البصرة 
فتمكنت تلك الهيئة من اصالح عارضة قطع 
الكاب��ل الضوئي ضمن مس��ار اندل��س – زبير 
واص��الح عارض��ة اخ��رى ضمن مس��ار اندلس 
– اب��ي اخلصيب وصيانة مس��ار كابل اندلس – 
ش��المجة وكذلك اص��الح عارض��ة اخرى في 

مسار زبير – مطار .
وف��ي س��ياق آخر قامت ش��عبة التراس��ل في 
املديري��ة املذكورة بربط 10 وحدات كيكا اثرنت 
اخلاصة بتمرير سعات التراسل الضوئي لصالح 
ش��ركة رابط االرض كما وتقوم هيئات الكابل 
باصالح وصيانة ش��بكة الهواتف االرضية في 

شتى مناطق محافظة البصرة .

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
واالش��غال العامة الدكتورة املهندسة آن نافع 
اوسي عن توزيع ما يقارب )33( الف قطعة أرض 
س��كنية في محافظ��ة ذي قار خ��الل النصف 

األول من العام احلالي . 
وذك��رت املهندس��ة اوس��ي ان مديري��ة بلديات 
ذي ق��ار التابعة ملديرية البلدي��ات العامة احدى 
تش��كيالت ال��وزارة  وزع��ت )33( ال��ف قطع��ة 
ارض سكنية ش��ملت جميع الشرائح وحسب 
ضوابط ال��وزارة ، مبينًة ان ال��وزارة عازمة على 
شمول جميع الشرائح املستحقة من األراضي 
الس��كنية عل��ى أن تكون األولوية ف��ي التوزيع 
لعائ��الت ش��هداء الق��وات األمني��ة واحلش��د 

الشعبي . 
وبينت املهندس��ة اوس��ي أن جميع املؤسسات 
البلدية في احملافظة ق��د صفرت طلبات متليك 
قط��ع األراضي , مش��يرًة ال��ى ان حصة عائالت 
الش��هداء من األراض��ي بلغ��ت )4200( قطعة 
أرض س��كنية وزع��ت خالل النص��ف األول من 

العام احلالي . 
يذك��ر ان مديرية بلديات ذي قار تواصل جهودها 
ف��ي توفير وإفراز العديد م��ن قطع األراضي في 
جميع أقضية ونواحي احملافظة للمساهمة في 

احلد من أزمة السكن .
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متابعة الصباح الجديد:

ترأس وزير املوارد املائية د.حسن اجلنابي 
الوفد العراقي املش��ارك بأعمال املؤمتر 
الرفيع املس��توى حول تقييم اثر تغيير 
املن��اخ والتكي��ف مع��ه ف��ي املنطقة 
العربي��ة ال��ذي اختتم ف��ي العاصمة 

اللبنانية بيروت .
وعل��ى هام��ش املؤمتر تس��لم الدكتور 
حس��ن اجلنابي من منظمة االس��كوا 
التقرير الش��امل عن تأثيرات التغيرات 
املناخية على املنطقة العربية بالنيابة 

عن اجمللس الوزاري .
والق��ى الوزي��ر كلمة خ��الل املؤمتر اكد 
فيها انه من دواعي الس��رور ان اتسلم 
ه��ذا التقري��ر الش��امل بالنياب��ة ع��ن 
اجمللس ال��وزاري العربي للمياه، وبحكم 
والوظيف��ة،  واالهتم��ام  االختص��اص 
الكتم��ال  مضاعف��ة  س��عادتي  ف��ان 
ه��ذا العم��ل املتخصص ف��ي تأثيرات 
التغي��رات املناخية في منطقتنا، وعده 
اثراء واضحا ملكتبتنا العلمية، ومدخال 
وتطبيقات  لدراس��ات  رصين��ا  علمي��ا 
اضافي��ة، س��واء على صعي��د منطقة 

االس��كوا او الصعد الوطنية، لتدقيق 
والتوصي��ات،  واخملرج��ات  االفتراض��ات 
وطامحا أن جتد نتائج التقرير وتوصياته 
طريقها للتطبيق على األرض، لتسهم 
في مس��اعدة الدول العربية في جهود 
التكيف م��ع أثار التغي��ر املناخي على 

املدى الطويل.
واوضح الوزير في كلمته ان االستغالل 
املطلوب��ة  احليوي��ة  للم��وارد  املف��رط 
لتحقي��ق لتحقي��ق التنمي��ة، واهمال 
احمل��ددات الفيزيائية والبيئي��ة ادت الى 
ب��روز حتدي��ات عاملي��ة ف��ي طبيعته��ا، 
ومحلي��ة واقليمي��ة في انعكاس��اتها 
نظ��رة  اي  وان  واحملسوس��ة،  املباش��رة 
متفحص��ة للواق��ع س��تجد انها متثل 
خلفية االحداث الكبرى التي تشهدها 
مناط��ق العالم اخملتلف��ة وفي املقدمة 
منه��ا احداث منطقتن��ا العربية، اذ ان 
اس��تعصاء حتقيق التنمية املستدامة، 
والفق��ر  والع��وز  التصح��ر  وانتش��ار 
واس��تنزاف املوارد وس��وء توزيع الثروة، 
وعج��ز الترتيب��ات واالطر السياس��ية 
التقليدي��ة، االقليمية منها والوطنية، 
وجتاهل احلاجات احلقيقية واالساس��ية 
للمجتمع��ات العربي��ة، وتوقه��ا نحو 

التح��رر واالنعت��اق ادت ال��ى اضع��اف 
الق��درات عل��ى مواجه��ة التحدي��ات 
املناخ��ي  التح��دي  ومنه��ا  الكب��رى 
الظواه��ر  م��ع  التكي��ف  وصعوب��ات 
املرتبطة به فضال عن محاولة التغلب 
على تلك الصعوبات، دون اغفال حجم 
اخملاوف من فشل اجلهود العاملية بشأن 
اتفاقي��ة األمم املتحدة اإلطارية بش��أن 
تغير املناخ واتفاق باريس، واعاقة العمل 
اليقاف االحترار املناخي عند مستويات 

معقولة في نهاية القرن.
ان منطقتنا ليست معزولة او محصنة 
ع��ن دائ��رة التأثر بهذه التغي��رات بل ان 
املوق��ع يضعنا في مواجه��ة صعوبات 
كبرى في قطاعات املياه وإنتاج الغذاء، 
وه��ي قطاع��ات بطبيعته��ا الهش��ة 
اكث��ر عرضة لتأثي��رات االحترار املناخي 
والظواه��ر املرتبط��ة ب��ه، ان تأثير ذلك 
محس��وس برغ��م عدم وجود دراس��ات 
تفصيلي��ة، قبل اط��الق ه��ذا التقرير، 
عن انعكاس��ات ذلك على املوارد املائية 
ف��ي حي��ث زادت موجات اجلف��اف واحلر، 
وس��تطالت فت��رات انحب��اس األمطار 
وقلة تساقط الثلوج ، مضاف الى ذلك 
م��ا تواجهه بعض ال��دول العربية التي 

تتش��ارك ف��ي مواردها املائي��ة مع دول 
أخ��رى غير عربية، ولم تس��تطع لغاية 
أالن م��ن عق��د تفاهم��ات واتفاقي��ات 
االس��تغالل  لضم��ان  األم��د  طويل��ة 
الع��ادل واملنصف واملعقول لهذه املوارد 
بن الدول املتش��اطئة. ان ه��ذا العمل 
كمبادرة إقليمية لتنفيذ اإلستراتيجية 
العربية لألمن املائي ملعاجلة املتطلبات 
املستقبلية للتنمية املستدامة للمدة 
2010 – 2030، ف��ي إطار عملية تقييم 
األثر، مت إنش��اء نطاق عربي لوضع إطار 
لتطبي��ق النماذج املناخي��ة اإلقليمية، 
حي��ث تس��تند توقع��ات تغيُّ��ر املن��اخ 
رى في املب��ادرة اإلقليمية اياها  الت��ي جتجُ
إل��ى إثنن من أربع مس��ارات س��ميت 
 )RCPs( التمثيلي��ة  التركيز  مس��ارات 
الت��ي وضعتها  وه��ي الس��يناريوهات 
الهيئ��ة احلكومي��ة الدولي��ة املعني��ة 
بتغيُّر املناخ واستخدمتها في تقريرها 
التقييمي اخلامس، وتس��تند التوقعات 
املناخي��ة اإلقليمي��ة ال��واردة في هذه 
الوثيقة إلى مس��ار التركيز التمثيلي، 
املعبر عنه بسيناريو احلاالت املتوسطة 
)4.5RCP( ومس��ار التركي��ز التمثيل��ي 

 .)8.5RCP( للسيناريوهات االسوأ

تقرير

العراق يتسّلم التقرير الشامل عن تأثيرات التغّيرات المناخية على المنطقة العربية 
في ختام أعمال مؤتمر بيروت 

التغيرات املناخية

إعالم صحة الكرخ 
أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن 
اجراء مستش��فى الطف��ل املركزي 
متنوع��ة  جراحي��ة  عملي��ة   )568(
لالطف��ال في ص��االت العمليات من 
خ��الل اإلحصائيات املقدمة من قبل 

ادارة املستشفى خالل  شهر اب .
وق��ال مدي��ر مستش��فى الطف��ل 
املرك��زي الدكت��ور فراس هاش��م ان 
ص��االت العمليات في املستش��فى 
اجرت )568( عملية جراحية متنوعة 
)عملي��ات خاص��ة ، ف��وق الكب��رى , 
كبرى, وسطى , صغرى( ، مضيفا ان 
مستش��فى الطفل جتري العمليات 
اجلراحية لالطفال من عمر يوم واحد 
الى عمر )15( س��نة لكال اجلنس��ن 
من الذكور واالناث واالطفال حديثي 
ال��والدة اضافة الى احل��االت احلرجة 
وم��ن جمي��ع  والنازح��ن  واملرض��ى 

احملافظات وحسب احلالة .
واض��اف مدي��ر املستش��فى ان من 
اه��م ه��ذه العملي��ات )عملية فتق 
احلج��اب احلاج��ز , رف��ع ال��ورم , رفع 
عملي��ات   , وحمي��دة  خبيث��ة  اورام 
جتميل اطفال حديثي الوالدة , تشوه 
اخللقي الوالدي , عملية تبديل املريء 

, عملي��ات تفويه املع��دة ، عمليات 
جتميل االحلي��ل ، عمليات انس��داد 
االمع��اء ، عملي��ات تصني��ع املقعد 
، عملي��ات الناظ��ور والعدي��د م��ن 
العمليات االخرى( اضافة الى احلاالت 

احلرجة .
وبن الدكتور هاش��م بل��غ مجموع 
العمليات الفوق الكبرى )16( عملية 
والعملي��ات الكب��رى )129( عملي��ة 
والعمليات الوسطى بلغ )78( عملية 
جراحي��ة صغ��رى  عملي��ة   )344( و 

وكذلك اج��راء العملي��ات اجلراحية 
اخلاص��ة وحس��ب نوع التش��خيص 
ف��ي رده��ة اجلن��اح اخل��اص التاب��ع 
للمستشفى وتستقبل استشارية 
اجلراحي��ة اكثر م��ن )1638( مراجعا 
مستش��فى  ان  مؤك��دا   ، ش��هريا 
الطف��ل املركزي حتت��ل املرتبة االولى 
ف��ي جراحة االطفال على مس��توى 
باالطف��ال  اخلاص��ة  املستش��فيات 
مل��ا لها م��ن اختصاص��ات وجراحات 
متنوعة مختصة لالطفال حصرا . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة التخطيط واملتابعة في 
وزارة التجارة عن توجيه اس��طولها 
ملناقلة احلنطة االس��تراليه الواردة 

من امليناء الى جميع احملافظات.
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال 
هاش��م صابط بانه مت توجيه قسم 
النق��ل املرك��زي اح��د تش��كيالت 
الدائرة بااليعاز الى اقسام النقل في 
الش��ركات بتوجيه شاحناتهم الى 

ميناء ام قص��ر اجلنوبي ملناقلة مادة 
احلنطة االسترالية املنشأ والبالغه 
اطن��ان  و206  الف��ا   51 حمولته��ا 
والتي س��توزع الى جميع احملافظات 
املعدة  التسويقية  وبحسب اخلطة 
من قبل الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلب��وب بغية خلطها م��ع احلنطة 
احمللي��ة النت��اج الطحن امل��وزع الى 
املواطن��ن ضم��ن مف��ردات احلصة 

التموينية .

م��ن جانب اخ��ر اش��ارت صابط الى 
عقد اجتم��اًع ملدراء اقس��ام النقل 
ال��وزارة  ش��ركات  ف��ي  والورش��ة 
وبحض��ور ممثل عن مكت��ب املفتش 
العام ودائرة الرقابة التجارية واملالية 
مت خالله مناقشة كيفية استغالل 
اسطول نقل الوزارة بالشكل االمثل 
ووضع ضوابط وآليات من شأنها ان 
تضم��ن حتقيق اجل��دوى االقتصادية 

وجتنب الهدر باملال العام .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مدير ع��ام دائ��رة التدريب املهني 
في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
املهندس ص��ادق خزعل ابراهيم مع وفد 
منظم��ة اليونس��كو بحض��ور مديري 
اقسام الدائرة وممثل عن قسم العالقات 
العربي��ة والدولي��ة في الوزارة مس��ودة 
وثيقة مشروع لتحسن جودة مخرجات 

التدريب املهني املوجه للتشغيل. وقال 
املتح��دث باس��م وزارة العم��ل عم��ار 
منعم ان املش��روع يهدف ال��ى االرتقاء 
بنوعي��ة التدري��ب املهني الع��داد قوى 
عامل��ة كفوءة تع��زز مخرجات س��وق 
العم��ل، كون��ه يضمن ثالث��ة مكونات 
وهي )االعتم��اد وضبط اجل��ودة وتدريب 
واالرش��اد  امله��ارات  وتطوي��ر  املدرب��ن 

والتوجيه املهني(. واضاف ان من املؤمل 
متويل املش��روع من قبل منظمة كويكا 
الكورية اجلنوبية على ان تقوم منظمة 
اليونس��كو بتنفي��ذه دعم��ا لعملي��ة 
التدريب املهني وتعزيزا جلودته في العراق 
لغرض خلق االيادي املاهرة والكفوءة في 
الشركات واملصانع مبا يساهم في اعادة 

بناء اقتصاد البلد.

مستشفى الطفل المركزي يجري
 )568( عمليًة جراحيًة لألطفال 

التجارة توّجه أسطولها لمناقلة الحنطة 
األسترالية من أم قصر إلى المحافظات 

العمل واليونسكو تبحثان االرتقاء
 بنوعية التدريب المهني 



5 قضـايـا

            
بغداد ـ زينب الحسني:

أث��ارت عملية االس��تفتاء التي أجريت 
بإقليم كردس��تان آراء متباينة بش��أن 
ما سيؤول اليه الوضع وما ترتب عليه 
م��ن اخلط��وات الالحق��ة الت��ي يرغب 
بتحقيقه��ا مس��عود البارزان��ي م��ن 
اح��الم باالنفص��ال واقتط��اع جزء من 
ارض الوطن وانش��اء دولة داخل الدولة 

العراقية.
 اإلعالمي��ون واملثقف��ون أب��دوا أراءهم 
وقراءتهم له��ذه اخلطوة التي وصفها 
اغلبهم بغي��ر املوفق��ة والهادفة الى 
متزيق وحدة الصف ومتزيق ارض الوطن.

وزارة  باس��م  االعالم��ي  الناط��ق 
التخطي��ط والتع��اون االمنائ��ي عب��د  
الزه��رة الهنداوي  قال:  انه بالرغم من 
الش��بهات الكثيرة التي اثيرت بش��أن 
نتائج االس��تفتاء في اقليم كردستان 
منه��ا ش��بهات التزوير واجب��ار الناس 
عل��ى املش��اركة التي لم ت��زد عن 50 
باملئة ،وبغض النظر عن تداعيات هذه 
اخلطوة غير احملس��وبة النتائج ، ميكننا 
القول ان مس��عود البارزاني ، استطاع 
استغالل بعض املؤش��رات للتأثير في 
ال��رأي الع��ام الكردي م��ن بينها  على 
س��بيل املث��ال ، الع��زف عل��ى قضية 
روات��ب املوظفني املقطوع��ة منذ اكثر 
م��ن س��نتني ، وكذلك تس��ليح قوات 
البيش��مركة  ، فضالً عن العزف على 
الوتر القومي واش��عار املواطنني الكرد 
م��ن كونهم انه��م مس��تهدفون من 
قبل العرب وبالتالي البد من االنفصال 
حلمايتهم من االبادة وكان هذا واضحاً 
ف��ي تصريحاته التي ش��دد فيها على 
عدم خشيته من النتائج مهما كانت 
فهي اه��ون برأيه من البقاء مع الدولة 
العراقي��ة في مصي��ر مجهول مظلم 

.. !!
مس��تدركاً، ان��ه وفي ظ��ل الضجيج 
العال��ي ينبغ��ي االس��تماع إلى صوت 
العق��ل واملنط��ق في معاجل��ة جميع 
املش��كالت، كما ينبغي على املثقفني 
ع��ن  البح��ث  ف��ي  دوره��م  ي��ؤدوا  ان 
حل��ول ومعاجلات للمش��كلة، فنتائج 
االس��تفتاء تش��ير إل��ى وجود نس��بة 
كبي��رة من الش��عب الك��ردي رافضة 
لالنفص��ال وهذه نقط��ة مهمة ميكن 
االف��ادة منها لتجريد دع��اة االنفصال 
من اوراقهم، وباملقاب��ل ايًضا مطلوب 
من احلكوم��ة ان تبادر إلى اتخاذ بعض 
الق��رارات اجلريئ��ة من قبي��ل التعهد 

بتأمني رواتب موظفي االقليم.
وتابع انه امكانية احلل مازالت موجودة 
ش��ريطة االصغ��اء لص��وت العق��ل، 
وبالعق��ل وحده جنرد اصح��اب االحالم 
املريض��ة الرامي��ة ال ضع��اف الع��راق 

وتوهينه.

ولد ميتاً
وبني رئي��س حترير مجلة الس��وق عبد 
احلاف��ظ اجلب��وري  : ان رئي��س االقليم 
املنتهية واليته مس��عود البارزاني جنح 
بتحويل الرف��ض املوجهة ضده بكونه 
دكتاتوراً فاقداً للش��رعية، عّطل برملان 
اإلقليم ومنع رئيسه من تولي مهامه 
كرئيس أعلى س��لطة تش��ريعية في 
اإلقلي��م مدة س��نتني كاملت��ني، ومن 
مستغٍل ملوارد البلد واإلقليم وعوائده 
لتنمي��ة ثروت��ه الش��خصية وحزب��ه 
واملش��اركني معه من أحزاب السلطة 
ف��ي اإلقليم، الى بطل قومي لش��عب 
عرف البارزاني كي��ف يروضه ويجوعه 
كي يطيعه، مضيًفا ان حلم البارزاني 
ب��أن يصبح رئيس��اً لدولة كردس��تان 
الكب��رى املمت��دة م��ن ش��مال اي��ران 
والع��راق وتركي��ا وس��وريا، س��يبطله 
املوقف الرافض لهذه الدول ، فضالً عن 
األحرار من أبناء الشعب الكردي، الذين 
ال تنطلي عليه��م مخططات بارزاني 

املدعوم اسرائلياً.
واشار الى إن، املوقف احلكومي ما يزال 
دون مس��توى الطم��وح، وعليها انقاذ 
الش��عب الك��ردي من براثن س��يطرة 
الالعب��ني مبقدرات��ه ومس��تقبله، من 
خ��الل بس��ط نفوه��ا عل��ى املناط��ق 
اخملتل��ف عليه��ا أوالً، كمرحل��ة أول��ى 
يتبعها مواقف اخرى الستعادة شعبنا 
الكردي حلضن الوطن، من دون حروب أو 
دماء، محذراً من أب��واق الفتنة أو دعاة 
احل��روب، منوها الى ان االس��تفتاء ولد 
ميتاً يوم قّدم رعاته ش��هادات وفاتهم 
سياس��ياً واجتماعي��اً ي��وم أبصم��وا 
على تقس��يم العراق واالرمتاء بأحضان 

الصهيونية.

ماذا بعد االستفتاء
القانوني س��الم مكي اثار عدة اسئلة 
حول االس��تفتاء اذ تس��اءل  ماذا بعد 
االس��تفتاء؟ وم��ا هو واج��ب احلكومة 
االحتادي��ة بعد ان جرى ما جرى؟  وكيف 
ستس��ير العملي��ة السياس��ية بعد 
الشرخ الكبير الذي احدثه االستفتاء؟ 
اسئلة كثيرة، تدور في اذهان العراقيني 
على اخت��الف ثقافاته��م واجتاهاتهم، 
ورمبا ثمة صعوبة بالغة في االجابة عن 
بعض منها، السيما وان الوضع مأزوم 
لدرجة يصعب التكهن فيما سيجري 
الحقا، اضافة الى األحداث املتسارعة، 
والقرارات املهمة التي يصدرها مجلس 
الن��واب، بخص��وص معاجل��ة موضوع 

االستفتاء، ورد الفعل عليه. 
واش��ار ال��ى ان ،ق��رار تخوي��ل رئي��س 
مجل��س ال��وزراء، التخ��اذ م��ا يلزم من 
خطوات، لغ��رض احلف��اظ على وحدة 
البالد، وحماية املواطنني من تهديدات 
االقلي��م،  داخ��ل  األمني��ة  األجه��زة 
اضافة الى مقاطع��ة االقليم، وايقاف 
ص��رف روات��ب املوظفني الذي��ن يثبت 
مبثابة  تعد  باالس��تفتاء،  اش��تراكهم 
حتد كبير يواجه العملية السياس��ية، 
وه��ي قرارات تدخل ف��ي صلب واجبات 
البرمل��ان، ويبق��ى عل��ى رئيس ال��وزراء 
تنفيذه��ا بنحو يثب��ت هيب��ة الدولة 
وقدرته��ا عل��ى فرض س��لطتها على 
كامل اقليم الدول��ة، مضيفا انه  في 
هذه املرحل��ة التي مير به��ا البلد، ثمة 

واجبات كثي��رة تقع على عاتق النخب 
الثقافية والسياسية، بهدف السعي 
لعدم جر البالد ال��ى العنف، ومحاولة 
رأب الص��دع الذي احدثه االس��تفتاء، 
بعيداً عن احلروب والنزاعات املس��لحة 
، وه��و أمر ممك��ن احلدوث برغ��م اصرار 

اجلانب اآلخر على موقفه.

حتديات كبيرة
رئيس قسم االعالم في  جامعة اإلمام 
الص��ادق الدكت��ور عل��ي ي��وده أوضح 
،بأن  نظ��رة ثاقبة ملوضوع االس��تفتاء 
الذي جرى في اقليم كردس��تان في ٢٥ 
أيل��ول يجعل العراق عموم��اً واإلقليم 
خصوص��اً ام��ام حتديات كبيرة س��واء 
في فكرة االس��تقالل كمبدأ وطموح  
تس��عى اليه ادارة اإلقليم او ش��عبها 
او التوقيت الذي جرى فيه االس��تفتاء،  
فمن حيث الفك��رة هي وان كانت حق 
مش��روع وفق��اً ملق��ررات االمم املتحدة 
باخلص��وص بي��د انه��ا ل��م جت��رِ وفقاً 
للقواعد والسلوك التي تشترط وجود 
األهلي��ة الكامل��ة لإلقلي��م في اعالن 
نفسه دولة مس��تقلة وبالرغم من ان 
اإلقليم يتحدث ع��ن ثوابت دميقراطية 
املرك��ز  م��ع  تعزيزه��ا  ال��ى  يس��عى 
للموافق��ة على إقامة دولت��ه بيد انه 
كان اول املتجاوزي��ن على تلك الثوابت 
من قبي��ل ع��دم االحتكام للدس��تور 
العراق��ي او األخذ بوجهة نظر الفرقاء 
السياس��يني الش��ركاء له في الوطن،  
فض��اًل عن ع��دم األخ��ذ مبواق��ف دول 
اجل��وار الت��ي عب��رت بتصريحاتها عن 
سياسيات مستقبلية قد تعود بالوبال 
على شعب كردستان العراق ، مبيًنا ان 
اإلقليم لم يحتكم اال لصوت ذاتي له 
في القضي��ة وجتاهل جمي��ع املواقف 
والدعوات للتريث باملوض��وع ، والواقع 
ان هذا اإلص��رار واالندفاع لن يَْصب في 
صالح القضية الكردي��ة مطلقا ألنه 
ومثلما مش��هود له عل��ى ارض الواقع 
ان ادارة اإلقليم احد جتاوزاتها كان لألمم 
املتح��دة الت��ي اعترضت علن��ا وقالت 
كلمته��ا بعد االعتراف باحلالة اجلديدة 
لإلقليم ألنها منافية لألطر القانونية 
املعتم��دة في ميثاقها ،ال س��يما تلك 
التي تتح��دث عن تش��كيل أقاليم او 

دول على أس��س عرقي��ة او إثنية ، ثم 
ان االستفتاء فيه من الثغرات الشيء 
الكثير ابرزها الغياب التام ألي إشراف 
اممي او دولي او إقليمي او حتى ملنظمات 
اجملتمع املدني املعنية باألمر فأين ميكن 
ان نلح��ظ مش��روعية االس��تفتاء او 

االستقالل املستقبلي.

جتاهل األمم املتحدة
واضاف ان ادارة اإلقلي��م وتعاملها مع 
املوضوع كان موضع استنفار واستفزاز 
للرأي احمللي الكردي الداخلي والعراقي 
عل��ى وجه العموم، فض��ال عن العاملي 
ولوح��ظ ه��ذا الس��تفزاز داخلي��ا في 
اإلقليم كان بتجاهل بعض األصوات من 
قبيل حرك��ة التغيير او احلزب الوطني 
الكردستاني الذين كانت لهم مواقف 
وآراء تتع��ارض في س��ياقها وجذورها 
مع بع��ض تكنيكات القرار ومس��ألة 
اخ��رى تتعل��ق بالداخ��ل الك��ردي لم 
تؤخذ باحلسبان هي ما مصير وموقف 
وأص��وات األك��راد العراقي��ني املقيمني 
في اخلارج وال��ذي يقدر عديدهم بأكثر 
م��ن مليونني مواط��ن؟ وعلى الصعيد 
العراق��ي القراءة واضح��ة في موقف 
رئيس  مجلس الوزراء الذي رفض حتى 
اس��تقبال الوفد الكردي واحلال ينطبق 
على ق��وى التحال��ف الوطن��ي وقوى 
اخرى من حتالف القوى الوطنية، واحد 
اه��م جتاهالت ادارة اإلقلي��م للمواقف 
العراقية هو جتاهلها لصوت املرجعية 
في الوق��ت الذي كان��ت االخيرة مالذا 
دائم��ا لتظلم��ات اإلقلي��م وادارته في 
موضوع الشراكة الوطنية وحقوقهم 
التي دعمتها م��رارا مرجعيات النجف 
عموًما، ولعل االستفزاز األكبر للشعب 
العراقي هو املاكنة االعالمية لإلقليم 
ف��ي تأجي��ج وتعبئة الداخ��ل لضمان 
حتقيق مش��روع االس��تفتاء ومحاولة 
إيهام الرأي الع��ام الدولي بانه مطلب 
ش��عبي عام هو االس��تمرار واملوافقة 
عل��ى اث��ارة مش��اعر الكره م��ن قبيل 
الشعب الكردي بحق الشعب العراقي 
وكان ذل��ك واضح��ا بعدة مناس��بات 
منها حرق العل��م العراقي ورفع اعالم 
الكي��ان الصهيوني واالس��اءة للرموز 
العراقي��ة الدينية متمث��ال باملرجعية 

،فضال عن س��ب وش��تم املؤسس��ات 
االخرى كاجلس��د الش��عبي وقادته او 
املؤسس��ات األمنية وسواه من حاالت 
لم تتخذ ف��ي قبالتها ادارة اإلقليم اي 
إج��راءات رادعة لدرجة انها وصلت الى 
حد االساءة للسياح العراقيني وتدمير 
سياراتهم ومكاتب السياحة العراقية 
وكل ذلك على مرأى ومسمع األجهزة 

األمنية الرسمية لي اإلقليم .
وتابع عن احلالة وتبعاتها اقليميا ودوليا 
فخيب��ات األمل واالس��تنكارات كانت 
التهديد  ولغ��ة  باخلص��وص  واضح��ة 
والوعي��د ايرانيا وتركيا وحتى س��وريا 
كانت وما زالت وستبقى موضع خطر 
وتهديد دائم لإلقليم وسط جتاوز ادارة 
اإلقلي��م لتل��ك املواق��ف فتركيا التي 
لديه��ا اكثر م��ن ٢٠ ملي��ون كردي لن 
تقف مكتوفة االي��دي حلماية وضعها 
ونسيجها االجتماعي ازاء جتربة موازية 
قد تق��وم في تركي��ا وبالتال��ي تبعات 
وضع الشعب الكردي ستكون مرهونة 
باخلط��وة غي��ر املدروس��ة لإلقليم في 
اس��تفتائه واحلال لي��س باقل خطورة 
في ايران التي لها محافظتني تقطنها 
غالبية كردي��ة ، وبالتالي مديات القرار 
باالستفتاء كانت عاطفية اكثر منها 

موضوعية وعقالنية.

عزلة وحصار اقتصادي
واس��تدرك رئيس قسم االعالم ان هذا 
االس��تفتاء يه��دده خط��ر اقتص��ادي 
بعزل��ة جتارية من دول اجلوار مع ضعف 
اقتصادي مس��تمر لس��نوات  ورك��ود 
وغياب للدور الزراعي واملالي والصناعي 
كي��ف ل��ه ان ينعش اقتص��اد اإلقليم 
ال��ذي عجز عن توفي��ر رواتب موظفيه 
لشهور؟ استفتاء يهدده بعدا سياسيا 
رافضا وبش��ده من دول اجلوار واجملتمع 
الدول��ي كيف له ان يؤمن مش��روعية 
لدولة حتى االمم املتحدة اعترضت على 
مبادراتها باالستفتاء ، استفتاء يغازل 
اس��رائيل ويتملقها ف��ي موقف داعم 
كيف له ان يؤسس ملقبولية إسالمية 
لإلقليم املسلم وسط محيط مسلم 
يعادي ويرفض اس��رائيل ، االمم املتحدة 
راعية حق��وق االمم كيف له��ا ان متنح 
اقليم��ا صفة ش��رعية وس��ط جتاهل 

أصواتها بالتري��ث واالحتكام الى لغة 
العق��ل واملنطق، كل ه��ذه االعتبارات 
كان حري��ا بالوقوف عليها كرديا وعدم 
االندفاع الى رغبات شخصية واضحة 
املعال��م والغايات فالس��يد مس��عود 
بارزاني يعرف جلي��ا ان موقفه املندفع 
للمشروع يكمن وراءه واليات متجددة 
لإلقلي��م ال بل وملكي��ة حاكمة اخرى 
لضم��ان دميوم��ة احلكم ف��ي اإلقليم 
،فضالً ع��ن تعزيز مواقع لقيادات اخرى 
بع��د ان باتت م��ن دون مواق��ع قيادية 
كهوش��يار زيب��اري وغيره��م،  بعبارة 
مقتضب��ة االس��تفتاء هو اق��رب آلى 
االنتح��ار من��ه الى الوطني��ة او إقامة 

الدولة القومية.
وعن اخلط��وات الالحقة للحكومة بني 
يوده ، ان بغداد س��تعمل على توظيف 
الرفض العاملي لالستفتاء للتعبير عن 
مواقفه��ا الرافضة ل��ه والتي ممكن ان 
تعزز بحراك سياسي واقتصادي يسهم 
الى حداً كبير في زي��ادة عزلة اإلقليم 
،ال سيما وان االنتخابات العراقية باتت 
هي االخرى قريبة عل��ى األبواب والتيار 
ومنهم  لألكراد ومشروعهم  املناهض 
حزب الدعوة االسالمي بقيادة املالكي 
ترجح التوقعات بفوزه واستحواذه على 
مواق��ع وأصوات كبيرة ،ال س��يما وانه 
مدعوم من مؤسسة احلشد الشعبي 
اجلهة التي تختلف جذريا مع مشروع 
االس��تفتاء ألس��باب عقائدية ترتبط 
بطهران واُخرى سياس��ية ألنها حتمل 
ب��ني طياتها خط��ر تواج��د تنظيمات 
ارهابي��ة ف��ي اإلقلي��م ال��ذي كان وما 
زال م��أوى لزعام��ات وقي��ادات مناوئة 
للعملية السياسية ، ولعل االستباق 
واالصرار الكردي في تنفيذ االس��تفتاء 
ه��و ما ذكرناه أعاله يرتبط حتديدا على 
املس��توى السياس��ي مبا ذكرناه اعاله  
اع��ادة نفوذ املالكي للس��لطة س��واء 

بشخصه او جناحه السياسي. 

رسائل املثقفني
وعن دور املثق��ف العراقي في امكانية 
وضع ح��د للتطرف والتهويل االعالمي 
اوضح رئيس قسم االعالم  ،سواء العام 
من��ه او اخلاص املتمثل مبواقع التواصل 
االجتماعي فاعتقد ان  رسالة املثقف 

العراق��ي الوطنية واألخالقية تقتضي 
من��ه ان يك��ون ف��ي موق��ع ميكنه من 
تقدمي تفسيرات منطقية وموضوعية 
تب��رز مواقع اخلط��ر وكيفية معاجلتها 
م��ن قبل األطراف العراقي��ة التي متثل 
قطبي املوضوع وتق��دمي النصح  الذي 
باإلم��كان يقلل من زخم التوتر القائم 
باعتم��اد وجه��ات النظ��ر التقريبي��ة 
للموضوع ، الس��يما وان اخلاسر األكبر 
في املوضوع هو العراق وش��عبه اذا ما 
اس��تمر ه��ذا التصعيد ال��ذي تغذيه 
اي��ادي إقليمي��ة واُخ��رى دولي��ة بغية 
اإلساءة للعراق وجتربته الدميقراطية . 

التآمر على الوطن
الناش��ط املدني واملثقف شمخي جبر 
قال: اتخذت احلكومة ومجلس النواب 
العديد من االج��راءات جميعها قابلة 
للتنفيذ ومقبولة شريطة ان ال توصل 
االوضاع ال��ى الص��دام، وكذلك علينا 
ان ال نس��مح وباي شكل من االشكال 
للتدخل االقليمي من الدولتني اجلارتني 
تركي��ا وإي��ران، لك��ون مش��كلتنا مع 
مسعود بارزاني لكونه فاسد ودكتاتور 
وخائ��ن للوط��ن فح��ق تقري��ر املصير 
ال��ذي يتحدث عنه ال يعني التآمر على 
الوطن في أحلك الظروف التي مير بها 
وطعن ش��ركاء الوطن ف��ي ظهورهم 
وهم منش��غلون في حرب قاسية ضد 

داعش االرهابي.
 م��ع ه��ذا فنح��ن نق��ف مع ش��عبنا 
في االقلي��م ونعد اي اعت��داء يتعرض 
ل��ه اعتداء عل��ى الع��راق، وعلينا ان ال 
نس��عى نحو القطيع��ة النهائية مع 
اخوتن��ا الكرد، اذ تق��ع على االعالميني 
مس��ؤولية  واملثقف��ني  والصحفي��ني 
التصدي ألي عملية تصعيد، وفي هذا 
الصدد نحتاج تعاون جاد بذات الهدف 
من قبل االخ��وة الكرد من الصحفيني 
والكت��اب واملثقف��ني ومواجه��ة دعاة 

التعصب والعنصرية. 
ام��ا احمللل السياس��ي الدكتور محمد 
فلحي فق��ال، ان الثقاف��ة متثل صوت 
احلكمة والعقل والتس��امح والسالم 
وم��ن ثم ف��إن املثق��ف في ظ��ل واقع 
سياس��ي متأزم هو الدع��وة إلى احلوار 
العنصري��ة  ومناهض��ة  والتفاه��م 
املواطن��ة  قي��م  وتعزي��ز  والطائفي��ة 
واحت��رام الدس��تور والقان��ون وتق��دمي 
النصيحة واملش��ورة إل��ى صانع القرار 

السياسي.

االحتكام للغة العقل
اما الدكت��ور احمد الرديني مدير اعالم 
وزارة الصحة السابق فأوضح بأنه ال بد 
ان يكون حلكماء السياس��ة ان وجودوا 
في البل��د اليوم دور في ح��ل املوضوع 
متعلق��ة  القضي��ة  وان  والس��يما   ،
مبحافظ��ة كرك��وك واملناط��ق األخرى 
التي وضعت البيشمركة عليها يدها  
م��ا بعد احت��الل داعش،  اكث��ر مما هي 
قضية استقالل كردستان وهذا واضح 
في انفصال االقليم واستقالله بشكل 
عملي بعد 2003 ،ونفس��ره بس��كوت 
احلكومة على تشكيل البيشمركة و 
عدم الس��يطرة على احلدود واستقالل 
القض��اء والتعلي��م وجمي��ع مفاصل 
احلي��اة من��ذ اكث��ر م��ن 14 ع��ام بعد 
س��قوط النظام ، الفًت��ا الى ان صمت 
احلكوم��ة منذ ذلك الوق��ت دليل على 
قبولها بالتحضير لهذا االس��تقالل ، 
اما  بالنس��بة لألكراد يع��دون  الوضع 
الذي مير ب��ه البلد فرصة تاريخية لهم 
إلعالن دولته��م ولديهم مقومات هذا 
االس��تقالل ويحتاج��ون دع��م ترك��ي 
فقط إلكمال هذا املش��روع، مما يترتب 
على احلكومة الي��وم اصالح مخلفات 
اخفاقاته��ا عل��ى م��دى 14 عام��ا في 
معاجلة احلالة التي اوصلت البالد اليها 
، والبد االفادة من احملور اخلارجي وخاصة 

تركيا ملنع االستقالل ان ارادت ذلك .

مثقفون وإعالميون يرفضون استفتاء إقليم كردستان
رّجحوا كفة االحتكام إلى لغة العقل والحوار في حل أزمة االنفصال  

بالرغم من الشبهات الكثيرة التي أثيرت بشأن نتائج االستفتاء في إقليم كردستان منها شبهات التزوير وإجبار الناس على 
المشاركة التي لم تزد عن 50 بالمئة، وبغض النظر عن تداعيات هذه الخطوة غير محسوبة النتائج، يمكننا القول إن مسعود 
البارزاني ، استطاع استغالل بعض المؤشرات للتأثير في الرأي العام الكردي من بينها  على سبيل المثال، العزف على قضية 
رواتب الموظفين المقطوعة منذ أكثر من سنتين، وكذلك تسليح قوات البيشمركة  ، فضاًل عن العزف على الوتر القومي 

واشعار المواطنين الكرد من كونهم مستهدفين من قبل العرب وبالتالي البد من االنفصال لحمايتهم من اإلبادة وكان هذا 
واضحًا في تصريحاته التي شدد فيها على عدم خشيته من النتائج مهما كانت فهي أهون برأيه من البقاء مع الدولة العراقية 

في مصير مجهول مظلم

تظاهرات كردية مؤيدة النفصال اإلقليم
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موسكو - رويترز:
قال��ت وكاالت أنباء روس��ية امس األربعاء إن روس��يا 
سترد على الواليات املتحدة في صراع متفاقم بشأن 
اتفاقية تس��مح لكل من البلدي��ن القيام بطلعات 
مراقب��ة جوية عس��كرية ف��وق أراضي البل��د اآلخر. 
واتهم��ت الواليات املتحدة روس��يا بخرق ما يس��مى 
باتفاقية األجواء املفتوحة وقال��ت إنها تعتزم اتخاذ 
تدابير انتقامية ضد موس��كو مما ق��د يؤدي إلى احلد 
من طلعات املراقبة العسكرية اجلوية الروسية فوق 

أراضي الواليات املتحدة. 

موسكو - وكاالت :
قال الناطق الرس��مي باس��م وزارة الدفاع الروسية 
اجلنرال إيغور كوناشينكوف، إن 5 قادة ميدانيني و32 
مقاتال من »جبه��ة النصرة« قتلوا جراء ضربة جوية 

جنوبي مدينة إدلب السورية.
وأض��اف أن الق��وات اجلوي��ة الروس��ية وجهت ضربة 
جوي��ة دقيقة على بن��اء أكدت املعلوم��ات من عدة 
قنوات، اجتماع ق��ادة ميدانيني فيه. ونتيجة الضربة 
مت القض��اء على 5 ق��ادة ميداني��ني باإلضافة الى 32 

مقاتال.
وتابع: »بعد الهجوم الذي ش��نه اإلرهابيون في ال�18 
أيلول اجلاري على الش��رطة العسكرية الروسية في 
ريف حماة، اس��تخدمنا للبحث عن قادة املهاجمني 
نظ��ام اس��تطالع متع��دد املس��تويات،ونتيجة ذلك 
مت الكش��ف عن م��كان وموقع لقاء ق��ادة مجموعة 
»هيئة حترير الش��ام« )جبهة النصرة( جنوبي مدينة 

إدلب«.

موسكو تعلن القضاء 
على 5 قادة ميدانيين 

و32 مقاتال في إدلب

روسيا تسعى للرد على 
أميركا في نزاع بشأن طلعات 

المراقبة العسكرية

متابعة - الصباح الجديد:

التحريض  اج��راءات ض��د  ))اتخ��اذ 
كما تقوم به ليال ونهارا وسننتهى 

بالطبع من التحقيق في احلادث((
قالت الش��رطة الدولية )اإلنتربول( 
عل��ى تويت��ر إن اجلمعي��ة العام��ة 
للمنظم��ة وافق��ت ف��ي تصوي��ت 
ج��رى امس األربعاء ف��ي بكني على 
منح العضوية لدولة فلسطني في 
خطوة عارضتها إسرائيل، في وقت 
دعا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو رئيس الس��لطة الوطنية 
الى  الفلس��طينية محمود عباس 
ادان��ة الهج��وم صباح ام��س االول 
الثالثاء وال��ذي أدى الى مقتل اثنني 
من ح��راس االمن وضابط ش��رطة 

احلدود وليس لتبرير ذلك.
وجاء في التغري��دة »أصبحت دولة 
فلسطني وجزر سولومون من الدول 

األعضاء في اإلنتربول«.
ولم يص��در تعليق فوري ع��ن وزارة 
اخلارجي��ة اإلس��رائيلية التي قالت 
في وقت س��ابق إن جهود إس��رائيل 
إلرجاء التصويت إل��ى العام املقبل 

فشلت.
هذا ودعا رئيس الوزراء االس��رائيلي 
بنيام��ني نتانياهو رئيس الس��لطة 
الوطني��ة الفلس��طينية محم��ود 
عب��اس الى ادان��ة الهج��وم صباح 
ام��س االول الثالثاء وال��ذي أدى الى 
مقتل اثنني من حراس االمن وضابط 

شرطة احلدود وليس لتبرير ذلك. 

وق��ال نتانياه��و ف��ي حديث��ه امام 
االجتماع االس��بوعي جمللس الوزراء 
ان الهج��وم هو نتيجة  »للتحريض 
الس��لطة  جان��ب  م��ن  املنهج��ي 

الفلسطينية والعناصر االخرى«.
وق��ال نتانياه��و ان »ق��وات االم��ن 
ض��د  اج��راءات  اتخ��اذ  س��تواصل 
التحري��ض كما تقوم به ليال ونهارا 
وسننتهى بالطبع من التحقيق في 
احلادث وسوف نناقش معا اخلطوات 

القادمة«. 
وقال نتانياه��و ان منزل »منر جمال« 
البال��غ من العم��ر )37 س��نة( من 
بي��ت س��وريك س��يدمر وان اجليش 
االس��رائيلي ق��ام بإح��كام االغالق 
ح��ول القرية، وباإلضاف��ة إلى ذلك، 
سيتم إلغاء جميع تصاريح العمل 
ألف��راد أس��رة جم��ال. ورد الرئي��س 
ريوف��ني ريفلني عل��ى الهجوم قائال 
ان قل��وب البالد مع اس��ر الضحايا. 
وق��ال ريفل��ني »ان الهج��وم يعرض 
م��رة اخ��رى الواق��ع اليوم��ي الذى 
يتعني على قوات االمن االسرائيلية 
التواج��د عل��ى اخلط��وط االمامية 
واضاف »سنواصل  التعامل معه«. 
مواجهة االرهاب ونضع ايدينا على 

املهاجمني وداعميهم«.
ودان وزي��ر الدفاع افيغ��دور ليبرمان 
الهجوم وتعهد مبط��اردة اجلهاديني 
ومن ارس��لهم لقتل االسرائيليني. 
واك��د ليبرم��ان ان��ه ال يوج��د فرق 
بني االره��اب الفلس��طينى املؤجل 

واالرهاب االسالمي في اوروبا. 
وأض��اف أن��ه قب��ل أن يك��ون هناك 

حتى احلديث ع��ن املفاوضات، يجب 
عل��ى العالم أن يطالب الس��لطة 
ط��رق  بوق��ف  الفلس��طينية 
التحريض.  وقال وزير االستخبارات 
االس��رائيلي كاتس يشغل منصب 
عضو في مجلس الوزراء االمني »ان 
محمود عباس يحرض على اسرائيل 
في االمم املتحدة ويقتل فلسطيني 
احدهم«.  ويصاب  اسرائيليني  ثالثة 
»إن اس��تغالل اإلرهابي��ني لدخ��ول 
العمال الفلسطينيني إلى إسرائيل 
من أج��ل تنفي��ذ هجوم س��يكون 
ل��ه آثار خطي��رة على الق��درة على 

وتخفيف  الفلس��طينيني  توظيف 
ظروف مروره��م، كم��ا أن الهجوم 
هو رس��الة إلى املبع��وث األميركي 
اخل��اص جيس��ون غرينب��الت ، الذي 
ان  االربع��اء:  ام��س  اس��رائيل  زاور 
امن اس��رائيل كان وال ي��زال االعلى 
وهو ف��وق اي اعتبار آخر لتحس��ني 

وتخفيف حياة الفلسطينيني ».
وق��ال وزير االم��ن الداخل��ي جلعاد 
مؤش��رات  اي  توج��د  ال  ان��ه  اردان 
مس��بقة حول دوافع املهاجم. وقال 
انه يحمل مسؤولية الهجوم على 
الفلس��طينية  اكت��اف الس��لطة 

التي تش��جع االرهاب في سياسته 
املتمثلة في تقدمي رواتب لإلرهابيني 

وافراد اسرهم. 
ووصف��ت وزي��رة اخلارجية تس��يبي 
هوتوفيل��ي الهج��وم ب��� »التحية 
باملبعوث  للترحيب  الفلس��طينية 
غرينب��الت«.  جيس��ون  االميرك��ي 
واضافت انه يتعني على االميركيني 
انه��اء  عل��ى  اهتمامه��م  تركي��ز 
الفلس��طينية  االرهابية  »اجله��ود 
القاتل��ة« وان اي مفاوضات معهم 
ال ج��دوى لها طامل��ا انهم يواصلون 

التحريض على االرهاب. 

وقال وزير الزراعة اوري ارييل ان على 
اسرائيل ان تستجيب للهجوم من 
خالل بناء املزيد في يهودا والسامرة، 
واالرتقاء بنهج دبلوماس��ي يشمل 
تش��جيع الفلس��طينيني والع��رب 
االسرائيليني على االنتقال الى دول 

اخرى.
وجاءت اش��د ردود الفعل من حزب 
الليكود من »ناف��ا بوكر« الذى قال 
ان االرهابي منر محمود احمد جمال 
كان »ش��يطان« ويج��ب ان تلق��ى 

بجثته في البحر. 
رئي��س االحت��اد الصهيون��ي  ودع��ا 
افي غاب��اي احلكومة ال��ى »العمل 
بقبض��ة حديدية« ض��د االرهابيني 
الذي��ن يهدف��ون فق��ط ال��ى ايذاء 

اليهود. 
وقال غاب��اي: »إن ه��ار أدار مجتمع 
ميث��ل من��ذ س��نوات تعايش��ا بني 
اليهود والعرب، وهذا الهجوم ضربة 
قاسية للعالقات بني الطائفتني«. 

الس��ابق  ال��وزراء  رئي��س  وق��ال 
ايهود ب��اراك ان احلكوم��ة يجب ان 
تستجيب باعمال بدال من الكلمات 
لوق��ف املزيد م��ن االره��اب. والقي 
»مك يوس��ف جباري��ن« اللوم علي 
اإلس��رائيلية  احلكومة  سياس��ات 

للهجوم. 
وق��ال »ان احلكوم��ة االس��رائيلية 
دائ��رة  ع��ن  مس��ؤولة  املتطرف��ة 
العنف الدموي��ة وتراكم الصراع«. 
واضاف »ال يوجد مثل هذا االحتالل 
املستنير، وليس هناك احتالل بدون 

مقاومة«.

نتنياهو يطالب عباس بإدانة الهجوم على الشرطة اإلسرائيلية

الشرطة الدولية »اإلنتربول« تعلن قبول منح العضوية لدولة فلسطين

اجلمعية العامة لالنتربول متنح العضوية لفلسطني
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إحسان ناجي

في املنطقة األكثر أهمية بالنسبة ألسواق النفط 
العاملية، تش��كلت شركات بائتالفات نوعية جتاوزت 
ح��دود احمللية في مج��ال إنتاج أو تصدير وتس��ويق 
النفط ومنتجاته، ف� »أرامكو« السعودية استحالت 
في العام 2012 ش��ركة عاملية لتس��ويق املنتجات 

املكررة وزيوت األس��اس والبتروكيماوي��ات، تلتها أو 
تزامن مع ذلك حضور »عمان للتجارة الدولية« التي 
بدأت العمل على هيئة مشروع مشترك بني شركة 
النفط العمانية وفيتول املتعددة اجلنسيات )مقرها 
سويس��را)، ولكنه��ا أضحت اآلن مملوك��ة بالكامل 
لشركة النفط العمانية وتشمل أنشطتها تداول 
اخلام العمان��ي ومنتجات النفط والغ��از الطبيعي 
املس��ال. وأس��س منتجون آخرون للنفط ش��ركات 

جتارة لم تزل تهيمن على أركان السوق العاملية.  
على غرار ذلك، تأسس��ت »ليما« من ائتالف شركة 
تس��ويق النف��ط )س��ومو) التابع��ة ل��وزارة النفط 
العراقية وليتاس��كو الروس��ية )وحدة تابعة للوك 
أوي��ل الروس��ية التي تطور حقول نف��ط في جنوب 
العراق، وه��ي واحدة من أكبر ش��ركات التجارة في 
العالم)، لتكّونا ش��ركة جتارة مشتركة مقرها دبي 
لتس��ويق اخلام؛ وتنضما بذلك إل��ى منتجني آخرين 

مبنطقة الشرق األوسط يش��ترون ويبيعون النفط 
لتعزيز مداخيلهم.

املش��روع اجلدي��د، املس��مى )ليما إنرجي)، يش��كل 
فريقاً للعمل في مركز دبي للسلع املتعددة، ُمركزاً 
نش��اطه التداولي عل��ى خامات النف��ط العراقية 
والروسية وغيرها؛ وكان تسلم أول شحنة من اخلام 

العراقي في أيار 2017.
إن تشكيل »سومو« اجلديد هو انفتاح حقيقي على 

أسواق الطاقة والسلع املرتبطة بها، فعندما تخرج 
ش��ركة وطنية من خان��ة احمللية؛ بالرغ��م من أنها 
ضمن تش��كيل »أوبك«، الى السوق وقلبه النابض 
»منطقة اخلليج« فإنها أمام مهمة جديدة: معترك 
»أنواع النفوط« واألس��عار وتضارباتها التي لم تزل 
تتأثر بالتقلبات السياس��ية وغيره��ا البيئية مثالً، 
وبذلك تكون مثل الضارب على أوتار السوق العاملية 

ال السامع لنغمات »أزمة ما«.   

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي متابع��ة أجراها القس��م االقتصادي 
ف��ي »الصباح اجلدي��د« لص��ادرات النفط 
العراقية ووراداتها لثمانية أشهر ابتداًء من 
شهر كانون الثاني من العام احلالي وحتى 
ش��هر آب املاضي، كانت احلصيلة فيها أن 
بلغت صادرات اخلام نحو 785 مليون برميل 
ف��ي حني بلغ��ت الواردات املالي��ة جراء بيع 
النفط في األس��واق العاملية نحو نحو 36 

مليار دوالر. 
فف��ي ش��هر كان��ون الثاني بل��غ مجموع 
الص��ادرات للنف��ط اخل��ام أكثر م��ن 102 
مليون برميل، في ح��ني أن صادرات النفط 
لش��هر ش��باط زادت عن 91 مليون برميل، 
وأن مجموع اإليرادات خالل الش��هرين بلغ 

أكثر من 9 مليارات دوالر.
وقال املتحدث باس��م الوزارة عاصم جهاد، 
إن »مجم��وع الكمي��ات املص��درة لش��هر 
كانون الثاني املاضي بلغ 102 مليون و939 
ألف و163 برميالً، بإي��رادات مالية بلغت 5 

مليار و2 مليون و329 ألف و224 دوالراً«.
وأض��اف جه��اد، أن »املع��دل اليومي بلغ 3 
ملي��ون و320 أل��ف و618 برمي��الً، وبلغت 
الكميات املص��درة من احلق��ول النفطية 
للوس��ط واجلنوب 101 ملي��ون و539 ألف 

و581 برميالً«.

وأوضح، أن »صادرات نفط كركوك للشهر 
املذكور بلغ��ت1 ملي��ون و399 ألف و 582 
برمي��الً«، منوهاً إلى أن »معدل س��عر بيع 

البرميل بلغ 48 دوالراً و595 سنتاً«. 
وبش��أن صادرات وإيرادات شهر شباط، فأن 
»مجموع الكميات املصدرة لشهر شباط 
املاض��ي بل��غ 91ملي��ون و558 أل��ف و868 
برميالً بإيرادات بلغ��ت 4 مليار 514 مليون 
و167 ألف و102 دوالر«، وأن »املعدل اليومي 

بلغ 3 مليون و269 ألف و960 برميالً«.
ولفت املتحدث باس��م وزارة النفط إلى أن 
»الكمي��ات املصدرة م��ن احلقول النفطية 
للوس��ط واجلن��وب بلغت90 ملي��ون و730 
الف و734 برميالً«، مبيناً أن »معدل س��عر 

بيع البرميل بلغ 49 دوالراً و303 سنت«.
أما في ش��هر آذار املاضي، فقد قالت وزارة 
النف��ط ان ص��ادرات النف��ط ارتفعت إلى 

2.980 مليون برميل يوميا.
وذكرت إن »مجم��وع كمية النفط املصدر 
في آذار بل��غ 92.4 ملي��ون برميل، في حني 
بلغ��ت اإلي��رادات املتحقق��ة 4.477 مليار 
دوالر«. وأن » الكمي��ات املص��درة وااليرادات 
املتحققة في آذار املاضي س��جلت ارتفاعا 
ه��و االول خالل االش��هر االولى م��ن العام 
احلالي«. في حني أن »الكميات املصدرة من 
املوان��ئ اجلنوبية في البص��رة بلغت 84.1 

مليون برميل باي��رادات بلغت 4.060 مليار 
دوالر، فيما بلغت صادرات نفط كركوك 8.3  

مليون برميل بإيرادات 417 مليون دوالر«.
أما معدل الصادرات اليومية للنفط اخلام، 
بحس��ب الوزارة، فق��د بل��غ 2.980 مليون 
برميل بينما بلغ معدل سعر البيع 48.452 
دوالر للبرميل الواحد«، وان »الكميات أعاله 
مت حتميلها م��ن قبل الش��ركات النفطية 
العاملية التي حتمل جنسيات مختلفة من 
موانئ البص��رة وخور العمي��ة والعوامات 
االحادية على اخلليج العربي وميناء جيهان 

التركي«.
وف��ي نيس��ان، ف��ان الص��ادرات النفطية 
العراقي��ة بلغ��ت 97 ملي��ون برمي��ل، وان 
معدل التصدير اليومي بلغ 3 مليون و252 

الف برميل.
وأش��ارت االحصاءات االولي��ة الصادرة عن 
ش��ركة تس��ويق النفط »س��ومو« الى ان 
مجم��وع الكميات املص��درة للنفط اخلام 
وااليرادات املتحققة لشهر نيسان املاضي 
بلغ��ت 97 مليونا و574 الف��ا و813 برميالً، 
في ح��ني بلغت مجموع الكميات املصدرة 
من النفط اخلام لش��هر نيس��ان من العام 
املاض��ي من احلق��ول النفطية في وس��ط 
وجن��وب العراق 96 مليون��ا و900 الفا 433 
برمي��ال مت تصديرها م��ن املوان��ئ اجلنوبية 

مجم��وع  وكان  االحادي��ة،  والعوام��ات 
الص��ادرات من نفط كركوك 674 الفا 380 
برميال. اما االيرادات املالية املتأتية من هذه 
الص��ادرات فق��د بلغ��ت 4 ملي��ارات و612 
مليون��ا 815 ال��ف دوالر، فيم��ا بلغ معدل 
س��عر البرميل الواحد بل��غ 47,275 دوالر، 
مبع��دل تصدير يوم��ي بلغ 3 ملي��ون و252 

الف برميال«.
وفي أيار املاضي، قالت وزارة النفط ان معدل 
الص��ادرات واالي��رادات املتحقق��ة ارتفعت 
مقارنة بش��هر نيس��ان املاضي، مش��يرة 
ال��ى ان معدل س��عر البرمي��ل الواحد بلغ 
45,727 دوالر، مبين��ة ان »كمية الصادرات 
م��ن النف��ط اخل��ام لش��هر ايار بحس��ب 
االحصائية النهائية الصادرة عن ش��ركة 
تسويق النفط س��ومو املاضي بلغت 101 
مليون و100 الف برميل، وبايرادات بلغت 4 

مليارات و623 مليون دوالر«.
كم��ا بلغت مجموع الكميات املصدرة من 
النفط اخلام في وسط وجنوب العراق 100 
ملي��ون و400 الف برمي��ل، وبايرادات بلغت 
4 ملي��ارات و591 مليون دوالر، في حني كان 
مجموع الص��ادرات من نفط كركوك 700 
الف برميل، بايرادات بلغت 32 مليون دوالر، 
على أساس معدل س��عر للبرميل الواحد 

بلغ 45,727 دوالر.

اما الكمي��ات املصدرة فقد مت حتميلها من 
قبل 35 شركة عاملية مختلفة اجلنسيات، 
من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات 
االحادية عل��ى اخلليج ومن مين��اء جيهان 

التركي على البحر املتوسط«.
وفي حزيران املاض��ي، قالت وزارة النفط أن 
صادرات الب��الد النفطية س��جلت 3.273 
ملي��ون برميل يومي��ا، ارتفاعا م��ن 3.262 

مليون برميل يوميا في أيار الذي سبقه.
وأكد املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، 
أن اإلحصائية الصادرة عن »س��ومو« تفيد 
بتصدي��ر 98 مليونا و178 أل��ف برميل في 
الش��هر املاض��ي. مضيف��اً أن الص��ادرات 
حقق��ت إي��رادات بأكث��ر م��ن 4.130 مليار 
دوالر، مبعدل سعر بيع للبرميل الواحد يبلغ 

42.067 دوالرا.
وأش��ار جهاد إل��ى أن »مجم��وع الكميات 
املص��درة من احلقول النفطية في وس��ط 
وجنوب العراق بلغت أكثر من 97.5 مليون 
برميل، في حني كان مجموع الصادرات من 

نفط كركوك، 677.413 ألف برميل«.
أما في متوز فان مجموع الكميات املصدرة 
من النفط اخلام م��ن احلقول النفطية في 
وسط وجنوب العراق قد بلغت 100 مليون 
برمي��ل، في ح��ني لم تس��جل االحصائية 
تصدي��ر كميات م��ن النفط اخل��ام حلقول 

كرك��وك عبر منف��ذ جيه��ان التركي. وان 
اي��رادات تصديره��ا له��ذه الكمي��ات من 
النفط بلغت 4 مليارات و400 مليون دوالر، 
في حني بلغ معدل س��عر البرميل الواحد 

44 دوالر«.
ونهاي��ة، في آب املاض��ي، قالت ال��وزارة أن 
الص��ادرات النفطية بلغ��ت أكثر من 99.7 
ملي��ون برميل، مش��يرة إلى أن��ه لم تكن 
هن��اك أي��ة ص��ادرات نفطية م��ن حقول 

كركوك.
وقال عاص��م جهاد، إن »مع��دل الصادرات 
املتحقق��ة م��ن النف��ط اخلام لش��هر آب 
املاض��ي بلغ��ت أكثر م��ن 99 مليونا و700 
ألف و761 برميل«، مش��يرا إلى أن »املعدل 
اليوم��ي للصادرات بل��غ ثالثة ماليني و216 

ألف برميل«.
وأضاف أن »مجموع الكميات املصدرة من 
النفط اخلام لش��هر آب املاضي من احلقول 
النفطية في وس��ط وجنوب العراق بلغت 
أكثر من 99 مليونا و700 ألف و761 برميال، 
فيما لم تس��جل اإلحصائي��ة صادرات من 

حقول كركوك«.
وأش��ار جهاد إلى أن »معدل سعر البرميل 
الواح��د بل��غ 46.223 دوالر وبإيرادات بلغت 
أكث��ر م��ن أربع��ة ملي��ارات و608 مالي��ني 

دوالر«.

»سومو« والصادرات النفطية العراقية

صادرات النفط ووارداته المالية في 8 أشهر
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فاضل علي عثمان البدران*

يع��ود تاريخ تصدي��ر النفط العراقي 
عن طري��ق البحر االبيض املتوس��ط 
إل��ى ع��ام 1934 عندم��ا حملت أول 
ش��حنة من نفط كركوك من ميناء 
آذار   22 ف��ي  الفلس��طينية  حيف��ا 
م��ن خالل انب��وب حيفا، وم��ن ميناء 
طرابل��س اللبناني��ة ف��ي 14 متوز من 
خالل اخلط الس��وري، وإلى عام 1951 
ع��ن طري��ق اخللي��ج العرب��ي لنفط 
البص��رة من ميناء الفاو، ومن ثم من 
امليناء العميق ف��ي خور العمية عام 
1962 ، ومين��اء البصرة النفطي عام 

1975 ، وتولى قسم التسويق
الذي استحدث في الدائرة االقتصادية 
في ش��ركة النفط الوطنية التعاقد 
واعداد وثائ��ق التصدير، في االول من 
حزيران وبعد قرار التأميم استحدثت 
النفط  العام��ة لتس��ويق  املديري��ة 
لتتولى عمليات تسويق النفط اخلام 

واملنتجات النفطية.
وبرغم هذا التاريخ الطويل لعمليات 
تصدي��ر النف��ط اخل��ام العراق��ي اال 
انه لم يت��م اجراء دراس��ات حتليلية 
واقتصادي��ة عميقة ح��ول عمليات 
التس��ويق والتصدي��ر للنف��ط اخلام 
مقارن��ة  النفطي��ة  واملنتج��ات 
بالدراس��ات التي اجري��ت في اجملاالت 
وتطوي��ر  كاالستكش��اف  االخ��رى 
احلقول والصناعة التحويلية وجوالت 
التراخي��ص، ولألس��ف الش��ديد لم 
يجر االهتمام بكمية النفط املصدرة 
شهريا والعوائد وااليرادات املتحققة 
منه��ا، وبالتالي نفتق��ر إلى اخلطط 
طويل��ة االمد والنظرة املس��تقبلية 
الهادف��ة إلى تطوير وس��ائل واليات 
التس��ويق وتن��وع نش��اطاته وايجاد 
أس��واق جدي��دة خاصة وان تس��ويق 
النفط االن يرتبط مباشرة باالسواق 

املالية العاملية.
وينصب االن جل اهتمام السياسات 
العراقية على  للحكوم��ة  املعتمدة 
تأم��ن احلصول عل��ى امل��وارد املالية 
ك��ي تس��تطيع م��ن خالله��ا تلبية 
احتياجات اجملتمع العراقي االنية من 
التعليم والصحة واالكتفاء الغذائي 
ومتطلب��ات  االساس��ية  واخلدم��ات 
االمن والدف��اع وغيرها من املصاريف 
اجلوان��ب  وبع��ض  التش��غيلية 

االقتصادية.
ان احلص��ار االقتص��ادي عل��ى العراق 
وال��ذي دام 13 س��نة كان ل��ه اث��ارا  
سلبية جسيمة على صناعة النفط 
العراقي��ة وبالتال��ي عل��ى تس��ويق 
النفط العراقي الذي خس��ر أسواقه 
االعتيادية التي بناها منذ عام 1972 ، 
حيث ان الدراسات االقتصادية اثبتت 
ان الع��راق قد خس��ر من ج��راء هذا 
احلصار وما تاله من احتالل عام 2003 
م��وارد كبي��رة كان ميكن ف��ي وقتها 
ان تس��هم في بناء اقتصاده وتفادي 
االضرار التي احدثتها احلروب العبثية 

التي خاضها منذ عام 1980.
ان اهمية تس��ويق النف��ط العراقي 
املتصاع��د تنطلق من ضرورات تأمن 
املوارد الالزم��ة للبلد من خالل تأمن 
س��قوف إنتاجية تصاعدية س��نويا 

تتناس��ب م��ع تزايد حج��م الطلب 
على النفط وحتجيم التأثير السلبي 
لتذب��ذب أس��عار النف��ط العاملي��ة 
املتميز  اجلغراف��ي  املوقع  واس��تثمار 
للع��راق ال��ذي ميكنه م��ن تزويد دول 
اس��يا وافريقيا وأوروب��ا باحتياجاتها 
م��ن النفط اخل��ام والغ��از الطبيعي 
واملنتجات النفطي��ة وحتقيق أفضل 
م��ردودات مالية للعراق م��ن تصدير 
املرتك��ز  متث��ل  باعتباره��ا  نفط��ه 
االساسي في تأمن ايرادات امليزانيات 

السنوية.
كم��ا ان كلفة إنتاج النفط اخلام في 
العراق تع��د بأنها معقول��ة مقارنة 
بكل��ف االنتاج ف��ي احلق��ول النائية 
والبحرية واالنتاج غير الطبيعي من 

النفط الصخري وغير ذلك.

مصالح جمعية
ان الع��راق يعتمد كغي��ره من الدول 
املصدرة على تصاعد وتائر النش��اط 
االقتصاد العامل��ي وتصاعد احتياجه 
ملص��ادر الطاق��ة من ال��دول املنتجة 
وان الع��راق في مقدمة ه��ذه الدول 
سواء بحجم احتياطيه الكبير الذي 
ميتلكه من النف��ط والغاز او بحجم 
امكانيات تطوي��ر طاقاته االنتاجية، 
ولهذا تأت��ي اهمية تس��ويق النفط 
العراق��ي وض��رورة متابع��ة وحتديث 
اس��اليب التس��ويق ومتابع��ة جتارة 

النفط املتطورة.
كم��ا تأت��ي اهمي��ة كمي��ة ونوعية 
النفوط املهيأة للتصدير ومواصفاتها 
وط��رق واس��اليب التصدي��ر وتن��وع 
املنافذ على رأس قائمة العوامل التي 
تؤثر على تس��ويق النف��ط العراقي 
آنيا ومس��تقبال حيث من الضروري 
ج��دا االهتم��ام بالبن��ى االرتكازي��ة 
لقط��اع النفط استكش��اف وإنتاج 
ونقل وخزن ومراف��ئ تصدير وضمان 
دميوم��ة عمله��ا وصيانته��ا لضمان 
دميومة معدالت التصدير والتس��ويق 
اضاف��ة إلى اس��اليب تطوير عالقات 
العراق السياس��ية واالقتصادية مع 
الدول املس��تهلكة للنفط مبا يخدم 

مصلحة العراق االقتصادية.
كما ان بناء وتطوير كوادر تس��ويقية 
ملم��ة بتجارة النف��ط العاملية وبناء 
خبرات قانونية ومالية وجتارية وفنية 
وبحرية واعتماد االساليب والتقنيات 
العم��ل  ف��ي  واملتط��ورة  احلديث��ة 
واس��اليب االتصال احلديثة ينبغي ان 

تأخذ مكانتها من االهتمام.
ان االس��اس ف��ي تكوي��ن االي��رادات 
العامة للدولة وميزانيتها الس��نوية 
هو من خالل النهوض بواقع القطاع 
النفط��ي وبن��اه التحتي��ة واالرتقاء 
بأساليب عمله ومعاجلة ما يحد من 
عملية تنمية وتطوي��ر هذا القطاع 
تتعل��ق  تش��ريعية  كان��ت  س��واء 
بض��رورة اق��رار قانون النف��ط والغاز 
وتنظيم توزيع موارد الدولة وهيكلة 
القط��اع وغيرها من القوانن املهمة 
املعطل��ة ام تلك املتعلق��ة باجلوانب 
الفنية التي تتص��ل بتطوير احلقول 
النفطي��ة ورفع الطاق��ات االنتاجية 
بش��كل متوازن مع تطوير الطاقات 
التصديري��ة وبناء خط��وط االنابيب 
ومعاجل��ة املتض��رر منه��ا وتوس��يع 

النفطي��ة وتطوير  وانش��اء اخلزانات 
املوان��يء العراقي��ة وتنوي��ع مناف��ذ 
التصدي��ر االخ��رى وحتقي��ق املرون��ة 
العالي��ة، إلى جان��ب تفعيل مصادر 
والنه��وض بواق��ع  الدخ��ل االخ��رى 
مؤسس��ات القط��اع الع��ام ودع��م 
وتش��جيع القط��اع اخل��اص وتنمية 
دوره س��واء ف��ي القط��اع النفط��ي 
االخ��رى  القطاع��ات  بقي��ة  ف��ي  او 
وتش��جيع االس��تثمار وخلق البيئة 
املناس��بة واالمنة له وحتقيق تنمية 
اقتصادي��ة وزراعي��ة وس��ياحية ومبا 
يس��هم بالنتيجة في حتقيق الهدف 
االس��اس في تنوي��ع مص��ادر االيراد 
للدولة وتخفيف العبء الكبير الذي 
يتحمله القطاع النفطي ويش��كل 
دائم��ا عامال ضاغط��ا عليه حتد من 
قدرته ف��ي تلبية متطلبات النهوض 
به وفي رس��م سياسته املستقبلية 

املستقلة.

جناح.. وكوبونات
منذ تأسيس مديرية تسويق النفط 
)SOMO )ع��ام 1972 ف��إن عملي��ات 
تس��ويق النف��ط العراق��ي اعتب��رت 
عل��ى مر الزم��ان من اجن��ح ما قامت 
ب��ه احلكومة العراقي��ة حيث عملت 
مبهنية ومصداقية ودقة في االلتزام 
املؤسس��ة جهودا  في  والش��فافية 
العمل وقدمت ه��ذه وخدمات ممتازة 
العراقي مب��ردودات  االقتص��اد  لرف��د 
مالي��ة كبي��رة ج��دا، وينبغ��ي اعادة 
النظر في اس��اليب ووسائل عملها 
التقدم  ملواكبة  نش��اطاتها  وتطوير 
الهائ��ل الذي حدث في قطاع النفط 
العامل��ي وارتباط��ه باالس��واق املالية 
وض��رورة متابع��ة ه��ذه التط��ورات 
وتأثيرها على عمليات تسويق النفط 

العراقي.
عملي��ات  وبامتي��از  حقق��ت  لق��د 
تس��ويق النفط العراق��ي جناحا في 
كسر احلصار بعد التأميم عام 1972 
وتس��ويق النفط بالرغ��م من حصار 
الشركات النفطية الكبرى، وتبعها 
بعد ذلك النجاح في تسويق النفط 
بأكمل��ه ع��ام 1979 عندم��ا وص��ل 
االنتاج إلى اعلى مس��توياته وتراكم 
م��ا يزيد عن 40 مليار دوالر في البنك 
املركزي العراق��ي كاحتياطي نقدي، 
كم��ا س��اهم تس��ويق النف��ط بن 
االعوام 1986 – 1990 بتس��ديد ديون 

العراق وتنفيذ مشاريعه.
وف��ي الفترة م��ن ع��ام 1996 وحتى 
عام 2003 اس��تخدم النفط من قبل 
احلكوم��ة كوس��يلة لتكوي��ن لوبي 
حملاولة للحصول على تأييد سياسي 
ضد احلصار واملقاطع��ة االقتصادية 
املفروضة عليه اال ان هذه الوس��يلة 
قد ش��وهت عق��ود النف��ط املوقعة 
ف��ي تل��ك الفت��رة حيث س��ميت ب� 
)الكوبونات) بالرغم من ان ما حصلت 
عليه احلكومة العراقية خارج قرارات 
االمم املتح��دة اجلائ��رة مبال��غ زهيدة 
الت��ي تتجاوز 220 ملي��ون دوالر خالل 
الس��نوات اخلمس، بينم��ا دفع مبلغ 
يزيد على 30 مليون دوالر إلى اللجنة 
التي شكلتها االمم املتحدة وسميت 
بلجنة فولكر بعد عام 2003 لتدقيق 
تل��ك العق����ود ومت مقاض��اة بعض 

املشترين امام احملاكم.
وفي مجال املنتج��ات النفطية كان 
العراق يس��تورد كمي��ات كبيرة من 
منتجات��ه النفطي��ة، بيد ان��ه وبعد 
تدشن مصفى بيجي وتشغيله عام 
1982 بدء العراق بإنتاج كميات كبيرة 
من املنتج��ات النفطي��ة ومتكن من 
تصدير كميات م��ن بعض املنتجات 
النفطي��ة الفائضة عن احلاجة حتى 
دخول الع��راق في ح��رب اخلليج عام 

.1990

تراجع أسعار النفط
لقد مر التس��ويق في فت��رة صعبة 
بعد عام 2003 ولسنوات عديد حيث 
فق��د الكثير من ك��وادره من الرعيل 
االول ب��ن التقاع��د والهجرة وغيرها 
من االس��باب ولم يكن هناك برامج 
لتأهيل جيل جديد ليحل محل اجليل 
القدمي، اال ان حالة الس��وق النفطية 
والنش��اط االقتصادي العاملي ساعد 
شركة التسويق من بيع النفط اخلام 
املهيأ للتصدير واس��تعادة أس��واقه 
القدمية والدخول في أسواق جديدة.

برغم التطور الذي تشهده الصناعة 
النفطية وتصاعد وتائر االنتاج اال ان 
هذا االهتم��ام لم يرافق��ه االهتمام 
الالزم لوضع خطة تسويقية طويلة 
االم��د تنس��جم م��ع اله��دف الذي 
ينشده العراق في تصدير ال� 6 مليون 
برميل يومي��ا وما يتطلب��ه ذلك من 
صيانة وتطوير وبناء خطوط االنابيب 
وطاق��ات اخل��زن ومراف��ق التصدي��ر 
وحتقي��ق املرونة التصديري��ة الالزمة 
عب��ر تع��دد موان��ئ التصدي��ر وفتح 
أس��واق جديدة او الدخول في مجال 
جت��ارة النفط اخل��ام العاملي��ة ووضع 
اخلطط لبناء مصفى كبير للتصدير 
او بناء مصافي مش��تركة في الدول 
املس��تهلكة للنف��ط او الدخول في 
اتفاقيات طويلة االمد مع حكومات 
بعض ال��دول او بناء طاق��ة إنتاجية 
الس��تعمالها في حاالت  احتياطية 
الطوارئ في أس��واق النفط العاملية 
والتوس��ع ف��ي نش��اطات تس��ويق 
النف��ط او معرف��ة االس��واق املالية 
نعتم��د  والزلن��ا  الورق��ي،  والس��وق 
على املؤسس��ات العاملي��ة )كأوبك) 
ومنظم��ة الطاقة الدولي��ة كروافد 
اساسية للمعلومات ومعرفة حالة 
سوق النفط العاملي ومازالت عملية 
بي��ع النفط اخلام عل��ى حالتها منذ 

بداية هذا القرن، يضاف لذلك
ان وضع الع��راق في منظمة االقطار 
املصدرة للنفط بقى هامش��يا منذ 
ع��ام 1990 بالرغم م��ن كونه ميتلك 
خام��س اكبر احتياط��ي عاملي وثاني 

مصدر للنفط في أوبك.
منذ منتصف ع��ام 2014 حن بدأت 
أس��عار النفط في الهبوط الفجائي 
مقارب��ة  متدني��ة  مس��تويات  إل��ى 
الثمانين��ات  ف��ي  النف��ط  بأس��عار 
املاضي  الق��رن  م��ن  والتس��عينيات 
ودخ��ول العراق في ح��رب ضروس مع 
االره��اب وانغماس��ه ف��ي مناكفات 
سياسية وامنية واقتصادية داخلية 
اضفت بظاللها السلبية احلادة على 
القطاع النفطي واصابته بالشللية 
وبالتالي فإن قطاع النفط في العراق 

ظ��ل ومن��ذ ع��ام 1980 وحت��ى االن 
يعان��ي من توالي االزمات عليه وبقي 
يحبو ويسير بوتائر بطيئة للنهوض 
م��ن كبوته، عدا م��ا حتقق في مجال 
تصاعد إنت��اج النفط اخلام في ضوء 

عقود جوالت التراخيص.
لق��د ارتك��ب العراق خطأ جس��يما 
حن وضع س��تراتيجيته االقتصادية 
بعي��دة امل��دى عل��ى اس��اس زي��ادة 
مع��دالت تصدي��ر النفط مبس��ارات 
سريعة وان أس��عار النفط ستكون 
اعل��ى م��ن 100 دوالر للبرمي��ل م��ن 
دون االخ��ذ بنظر االعتبار املس��ارات 
السعرية التاريخية والهزات املتكررة 
في الس��وق النفطي لعدة اس��باب 
وله��ذا دخ��ل العراق من��ذ منتصف 
ع��ام 2014 ف��ي ازم��ة اقتصادية من 
الصعب ايج��اد حلول لها في الوقت 

القريب.

سياسة التسويق املقبلة
ان تتج��ه سياس��ة  املف��روض  م��ن 
م��ع  بالتع��اون  النف��ط  تس��ويق 
إل��ى  االخ��رى  وال��دول  املؤسس��ات 
تنوي��ع االقتصادي��ات النفطية نحو 
التعاون ف��ي مجال تصنيع املنتجات 
النفطية والبتروكيمياوية واخلدمات 
االكث��ر تط��ورا خاص��ة وان الس��وق 
متخلف��ا  يعتب��ر  العراق��ي  املال��ي 
ونس��بة البطالة عالية جدا مقارنة 
م��ع ال��دول االخ��رى وم��ا زال النفط 
ميثل الرك��ن االرتكازي في النش��اط 
االقتصادي العراقي ومتثل ايراداته 90 
%م��ن مصادر احلص��ول على العملة 
االجنبية. ومع االس��ف الشديد فإن 
االقتصاد الريعي للعراق ما زال سائدا 

منذ التسعينيات من القرن املاضي
وحت��ى االن، كم��ا ان س��عر ص��رف 
الدينار العراقي ما زال مرتبطا بصورة 
رئيس��ة بال��دوالر وبالتال��ي مرتبطا 
النفطية  بالعائدات  بصورة مباشرة 
الت��ي يحصل عليها العراق ش��هريا 
وعلى س��عر النفط عامليا. لقد وجد 
اقتصاديا بأن الدول التي تعتمد على 
مصدر واح��د لاليرادات يك��ون منوها 

نوعا ما بطيئا.
ان ايرادات النفط الكبيرة التي حتققت 
للع��راق خالل الس��نوات االخيرة لم 
توظف لبناء اقتصاد متنوع بل هدرت 
كافة امل��وارد بن فس��اد اداري ومالي 
وتخل��ف في بن��اء مش��اريع إنتاجية 
صناعي��ة او زراعية هامش��ية، وبقى 
اساسا على س��عر النفط اخلام وان 
واملناكفات  االمنية  باحلالة  التحجج 
السياس��ية لم تكن س��ببا رئيس��ا 
ف��ي تخلف االقتصاد ف��ي دولة تبلغ 
ميزانيتها التش��غيلية اكثر من 70 
% والتي متثل ميزانيتها الرأس��مالية 
اي مؤش��رات لنمو االقتصاد وتطوير 
التعلي��م والصحة في اجملتمع والذي 
ميك��ن مقارنت��ه التط��ور واالنتعاش 
االقتص��ادي بال��دول الغربية او حتى 
بعض دول اخلليج او حتى دول جنوب 
امريكا، يضاف إلى ذلك هبوط أسعار 
النف��ط بدرجة كبي��رة في منتصف 
عام 2014 حيث بدأ العراق يعاني من 
ازمة مالية حادة وبالرغم من تصاعد 
عمليات إنتاج النفط اخلام وتصديره. 
وم��ن املتوقع عدم عودة االس��عار ملا 

كان��ت عليه قب��ل تلك الفت��رة وفي 
أفض��ل االح��وال رمب��ا س��تكون في 
السنوات القادمة تتراوح بن 60 – 50 

دوالر للبرميل.
وم��ن هنا ينبغي التركيز على الفترة 

املقبلة التي ستتميز مبا يلي:
1 .املنافسة الشديدة التي ستواجه 
ايجاد أس��واق للنفط اخل��ام العراقي 
مع بقية دول أوب��ك الكبرى املصدرة 

للنفط والدول خارج أوبك.
2 .تذبذب أسعار النفط اخلام.

3 .تباط��ؤ النش��اط االقتص��ادي في 
الدول الكبرى املستهلكة للنفط.

4 .الطاق��ة البديلة واملتجددة وإنتاج 
النف��ط والغاز بطرق واس��اليب غير 

اعتيادية.
5 .تق��دم التكنولوجي��ا وانخف��اض 

كلف االستثمار.
وبالتالي فإن على العراق ان يلجأ إلى 
طرق جديدة لتسويق نفطه ودراسة 
واس��تعمال  االس��تثمار  اس��اليب 
األس��واق املالي��ة للمس��اعدة ف��ي 
تنش��يط مج��االت تس��ويق النفط 
العراق��ي وهذا ما س��يتم بحثه في 

هذه الدراسة.
ان أولى اس��س جناح تس��ويق النفط 
اخل��ام والغ��از واملنتج��ات النفطي��ة 
ه��و املرونة وتع��دد مناف��ذ التصدير 
بحيث يكون ل��دى العراق القدرة في 
املناورة والقدرة على التغلب على اية 
صعوبة قد يواجهها وكذلك متابعة 
حرك��ة الس��وق واالس��عار فهن��اك 
نق��اط اختن��اق كثي��رة في تس��ويق 
النف��ط اخل��ام العراقي له��ا تأثيرها 
كاحتم��االت غلق مضي��ق هرمز في 
حالة حدوث ح��رب او حصول حوادث 

طارئه او غيرها.
تصديري��ة  مناف��ذ  وج��ود  ع��دم  ان 
بديله حاليا س��وى م��ن خالل تطوير 
اخل��ط العراق��ي الترك��ي وال��ذي هو 
ايضا اصب��ح يعاني م��ن الكثير من 
املشاكل واخلالفات او من خالل ايجاد 
حل��ول للبنى التحتية أللنابيب وحل 
مش��كلة اخلط العراقي الس��عودي 
قانونيا، ومحاولة ايجاد أسواق طويلة 
االمد في الدول الكبرى املس��تهلكة 
للنف��ط وانه��اء مش��اريع خط��وط 
االنابي��ب الرئيس��ة داخ��ل الع��راق، 
وخ��ط انابي��ب التصدي��ر م��ن خالل 
االردن وبناء مين��اء جديد في العقبة 
واالتفاق عل��ى اس��لوب التعاقد مع 
اململك��ة االردنية حي��ث كان العراق 
يزود االردن بالنفط اخلام 50 % مجانا 
بأس��عار مخفض��ة خالل  والباق��ي 
ف��ي  والتس��عينيات  الثمانيني��ات 
الق��رن املاض��ي وبأس��عار مخفضة 
بالش��احنات بعد ع��ام 2003 وحتى 
توقفه��ا خالل منتصف ع��ام 2014 
بس��بب الظروف االمنية في مس��ار 
الشاحنات احلوضية في غرب العراق، 
كذلك ايج��اد احللول املناس��بة حلل 
االش��كاالت ب��ن احلكوم��ة املركزية 
واالقليم واحملافظ��ات بنظرة متوازنة 
بعيدة عن االفق الطائفي والعنصري 
في مناطق الع��راق اخملتلفة وتأثيرها 

على النشاط النفطي. 

*خبير نفطي عراقي/ موقع شبكة 
االقتصاديني العراقيني

نشاط تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية

أنبوب لتصدير النفط العراقي
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يواجه اقتراح 
العراق بشأن 
تغيير طريقة 
تسعير نفطه 
الخام في 
آسيا معارضة 
من شركات 
التكرير التي 
تخشى تعرضها 
لمزيد من 
المخاطر بسبب 
إطالة الفترة 
بين التسعير 
والتسليم. 
وفاجأت شركة 
تسويق النفط 
)سومو( 
التجار بسعيها 
الستطالع اآلراء 
بشـأن خططها 
لتغيير سعر 
القياس لخام 
البصرة في آسيا 
ليتم تسعيره بناًء 
على بورصة دبي 
للطاقة ابتداًء 
من يناير كانون 
الثاني 2018

إن من المرجح أن 
تستحوذ صناديق 
معاشات 
التقاعد ومديرو 
الصناديق 
وصناديق الثروة 
السيادية على 
نصيب جيد من 
اإلصدار. ويحتاج 
العراق إلى 
تمويل خارجي 
لسد عجز متسع 
في الميزانية 
حيث أدى هبوط 
أسعار النفط منذ 
2014 وتباطؤ 
وتيرة اإلصالحات 
المالية التي 
تحتاجها البالد 
بشدة إلى تضخم 
العجز ليصل إلى 
25 تريليون دينار 
)21.44 مليار 
دوالر( لعام 
2017
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عبد األمير رويح* 

م��ا يزال العراق وفي ظل تقلب أس��عار 
النف��ط في األس��واق العاملي��ة، يعاني 
من تفاقم االزمات واملش��كالت املالية، 
التي اثرت س��لباً على خطط واجراءات 
احلكوم��ة العراقية، التي تواجه الكثير 
م��ن التحدي��ات االمنية والسياس��ية 
واالقتصادية املتزايدة، بس��بب استمرار 
اخلالفات والصراعات السياسية واحلرب 
ض��د تنظم داعش االرهاب��ي، خصوصا 
وانها تعتمد بنحو اساسي على النفط 
الذي يش��كل اكثر من %97 من ايرادات 
املوازن��ة العام��ة، هذه االزم��ات اجبرت 
احلكومة العراقي��ة على اتخاذ اجراءات 
وخط��ط جدي��دة، ف��ي س��بيل تقليل 
العج��ز ف��ي امليزاني��ة العام��ة للدولة 

وااليفاء مبتطلبات االنفاق العام.
وفيما يخص آخر تطورات ملف النفط 
في العراق، قالت وزارة النفط إن العراق 
أعفى ف��الح العامري من منصب املدير 
العام لشركة تسويق النفط )سومو)، 
مبنص��ب  محتفظ��ا  س��يظل  لكن��ه 
محاف��ظ الع��راق لدى منظم��ة أوبك. 
وقال متحدث باس��م الوزارة إن العمري 
س��يبقى أيض��ا مستش��ارا ف��ي وزارة 
النفط بينما س��يصبح عالء الياسري 
مديرا بالوكالة لس��ومو. وقال مسؤول 
كبي��ر ف��ي وزارة النفط إن ق��رار تنحية 
العمري يأتي في إطار خطة على نطاق 
أوسع لتعيني مديرين جدد في مناصب 

رئيسية بالوزارة.
وأصدر وزير النفط جب��ار اللعيبي قرارا 
بتعيني إحسان عبد اجلبار رئيسا جديدا 
لش��ركة نف��ط اجلن��وب الت��ي تديرها 
الدول��ة. وقال املس��ؤول الوزير اللعيبي 
لديه خطة جدي��دة إلدارة وزارة النفط. 
حتتاج اخلطط اجلديدة إلى مديرين جدد 
ودماء جديدة. س��يتخذ اللعيبي مزيدا 
م��ن الق��رارات قريب��ا في إط��ار عملية 

التغيير إلعادة هيكلة الوزارة.
من جانب اخر أكدت س��تاندرد اند بورز 
 B-/B تصنيفه��ا االئتماني للعراق عند
مع نظرة مس��تقبلية مستقرة لكنها 
توقع��ت أن يؤث��ر خفض إنت��اج النفط 
على النمو االقتصادي في 2017. وعزت 
وكالة التصنيفات االئتمانية منح نظرة 
التوقعات  إلى  مس��تقبلية مس��تقرة 
باس��تمرار جه��ود ضب��ط امليزانية في 
الس��نوات القليلة املقبل��ة. وأوضحت 
س��تاندرد اند ب��ورز أن التصنيف يتلقى 
دعما من أن إنتاج النفط العراقي يتركز 
ف��ي مناطق حت��ت الس��يطرة األكيدة 

للحكومة االحتادية.

خام البصرة
ال��ى جانب ذل��ك يواجه اقت��راح العراق 
بخصوص تغيير طريقة تسعير نفطه 
اخلام في آس��يا معارضة من ش��ركات 
التكري��ر التي تخش��ى تعرضه��ا ملزيد 
م��ن اخملاطر بس��بب إطال��ة الفترة بني 
التس��عير والتس��ليم. وفاجأت شركة 
تسويق النفط )سومو) التجار بسعيها 
الس��تطالع اآلراء بخص��وص خططها 
لتغيير س��عر القياس خلام البصرة في 

آس��يا ليتم تس��عيره بناء على بورصة 
دب��ي للطاق��ة ابت��داًء من يناي��ر كانون 
الثان��ي 2018 ب��دال من التس��عير على 
أس��اس تقييمات وكالة س��تاندرد آند 

بورز جلوبال بالتس.
ومن ش��أن ه��ذه اخلط��وة أن تؤثر على 
س��عر نحو مليون��ي برمي��ل يوميا من 
إمدادات النفط اخلام إلى آسيا، السيما 
تلك املتجهة إلى الهند والصني وكوريا 
برنس��ن  أويس��تاين  وق��ال  اجلنوبي��ة. 
س��تروجن  لش��ركة  املنت��دب  العض��و 
بتروليوم في سنغافورة ”التغيير مهم 
وس��يحظى مبراقب��ة عن كث��ب، ليس 
فقط من منتجي الشرق األوسط ولكن 
م��ن جميع املعني��ني باألم��ر“. ومبوجب 
الطريقة اجلديدة، س��يتم تسعير خام 
البصرة باس��تخدام املتوسط الشهري 
ألس��عار العقود اآلجلة للخام العماني 
ف��ي بورصة دبي للطاقة قبل ش��هرين 
م��ن حتميل النف��ط. ويس��عر منتجون 
آخرون بالشرق األوسط مثل السعودية 
والكوي��ت وإي��ران خاماتهم بن��اء على 

شهر التحميل.
ويعن��ي هذا أن اخل��ام العراق��ي حتميل 
أكتوبر تش��رين األول س��يتم تسعيره 
على أس��اس العقود اآلجلة في بورصة 

دبي للطاقة في أغسطس آب. ويعرض 
يت��م  ل��ن  إذ  املش��ترين خملاط��ر،  ذل��ك 
إخطارهم إال بحلول منتصف سبتمبر 
أيلول مبا إذا كان ق��د مت قبول عروضهم 
لشراء الشحنات، مبا يجعل من الصعب 
عليهم التحوط مس��بقا م��ن تغيرات 
األس��عار. وق��ال مش��تر كبي��ر للخام 
ف��ي مصفاة آس��يوية ”لس��نا مؤيدين 
لذلك. عليه��م أن يصلحوا برنامجهم 
)لإلمدادات) أوال قب��ل أن يحاولوا تغيير 
س��عر القياس“. وطلب املش��تري عدم 
ذكر اسمه ألنه غير مخول باحلديث إلى 

وسائل اإلعالم في هذا األمر.
ويقول جتار إن اختالف توقيت التس��عير 
عن املنتجني اآلخرين يجعل من الصعب 
أيض��ا املقارن��ة بني تقييم��ات اخلامات. 
وينت��اب القلق بعض املش��ترين من أن 
نح��و 80 باملئ��ة م��ن اخلام املس��تخدم 
في تس��عير عق��ود عم��ان اآلجلة في 
بورصة دب��ي للطاقة تتجه إلى الصني، 
االقتصادي��ة  العوام��ل  يعك��س  مب��ا 
واألساسية ملشتر آسيوي واحد فقط. 
وق��ال آدي إمس��يروفيتش م��ن مرك��ز 
اقتصاديات الطاقة بجامعة س��ري في 
بريطانيا ”التح��ول إلى عقود عمان في 
بورصة دبي للطاقة طموح جدا. أعتقد 

أنه سيسبب بعض الصعوبات القليلة 
ألنه س��يكون صعبا جدا م��ن الناحية 

الفنية“.
دوافعه��ا  عل��ى  تعل��ق س��ومو  ول��م 
للتغيير. وقد يجلب التحول إلى بورصة 
دب��ي للطاقة أس��عارا أعلى لس��ومو. 
فاملتوس��ط الش��هري ألس��عار عق��ود 
اخلام العمان��ي في بورصة دبي للطاقة 
بلغ مس��تويات تزيد نحو 20 سنتا فوق 
متوس��ط تقييمات خام��ي عمان ودبي 
على منصة بالتس ف��ي الفترة بني آذار 

ومتوز من العام احلالي.
ويؤي��د بع��ض التج��ار ه��ذه اخلط��وة. 
فمعرفة أس��عار اخل��ام العراق��ي قبل 
ش��هرين من التس��ليم تعطي التجار 
الذين يحوزون شحنات من خام البصرة 
دون وجه��ات مح��ددة له��ا مزي��دا من 
الوقت لتحديد الوجهة التي سيبيعون 
لها النفط بناء على فروقات األس��عار 
ف��ي املنطقة. ول��م يتحدد بع��د ما إن 
كانت سومو س��تمضي قدما في هذه 
اخلطوة، إذ من املتوقع أن حتل الش��ركة 
املش��كالت الت��ي تطرق إليه��ا الزبائن، 
وفقا ملا ذكره مصدر مطلع على اخلطة 

العراقية. 
وقد يغير العراق سعر القياس لكن مع 

احلفاظ على فترة التسعير الراهنة في 
الوقت احلالي، مما يعني أن اخلام سيظل 
يسعر بناء على شهر التحميل نفسه. 
وأحجم��ت بالت��س، الت��ي تهيمن على 
التس��عير العاملي للنفط في الس��وق 
احلاض��رة، ع��ن التعقيب عل��ى كيفية 
ردها على االنسحاب احملتمل لثاني أكبر 
منت��ج في منظم��ة البل��دان املصدرة 

للبترول )أوبك).

سوق السندات
م��ن جان��ب آخ��ر ب��دأ العراق تس��ويق 
س��ندات مبليار دوالر ف��ي أول إصدار دين 
دول��ي يبيعه منف��ردا منذ ع��ام 2006 
وذل��ك في محاول��ة لتج��اوز عقود من 
االضطرابات. ويس��عى العراق، في ظل 
نفطية ضخمة،  حيازته الحتياطي��ات 
م��ن وراء إصدار الس��ندات إلى اجتذاب 
مس��تثمري األس��واق الناش��ئة بأرباح 
مغرية وهو ما سيكون ضروريا لتهدئة 
اخملاوف بس��بب س��جل احلروب. وأصدر 
العراق س��ندات مبلي��ار دوالر ف��ي يناير 
كانون الثاني املاض��ي لكن هذا الطرح 
ضمنته احلكوم��ة األميركية بالكامل. 

والعراق مبفرده هذه املرة.
وأظه��رت وثيقة أصدرها أح��د البنوك 

التس��عير  أن  العملي��ة  تدي��ر  الت��ي 
التي  للس��ندات،  املدئي  االسترش��ادي 
يبلغ أجل اس��تحقاقها خمسة أعوام 
ونصف العام، يقع عند أوائل الس��بعة 
باملئة. وهذا املستوى »جذاب« من منظور 
بعض مديري الصناديق حيث يدر عائدا 
جيدا مقارنة مع أس��واق ناش��ئة أخرى 
تعاني من صراع��ات مثل أوكرانيا. ومن 
املتوق��ع أن جتتذب الصفقة طلبا كبيرا 
من املس��تثمرين األميركيني واألوروبيني 
الذين يتطلعون إلى أس��واق ناشئة تدر 
عائدات ال يس��تطيعون احلصول عليها 

في أنحاء أخرى.
وقال مدي��رو صناديق إن م��ن املرجح أن 
تس��تحوذ صناديق معاش��ات التقاعد 
ومدي��رو الصنادي��ق وصنادي��ق الث��روة 
السيادية على نصيب جيد من اإلصدار. 
ويحتاج العراق إلى متويل خارجي لس��د 
عجز متس��ع ف��ي امليزانية حي��ث أدى 
هبوط أسعار النفط منذ 2014 وتباطؤ 
وتيرة اإلصالح��ات املالية التي حتتاجها 
الب��الد بش��دة إل��ى تضخ��م العج��ز 
ليص��ل إل��ى 25 تريليون دين��ار )21.44 
مليار دوالر) لعام 2017 بحس��ب نشرة 
إص��دار الس��ندات. وهناك أيض��ا 23.3 
تريلي��ون دينار من املنتظ��ر جمعها من 
خالل االقتراض احمللي واخلارجي بحسب 
ميزانية العراق التكميلية لعام 2017.

ومن املتوقع أن تسهم البنوك التجارية 
واملقرض��ون  الس��ندات  ومس��تثمرو 
بينه��م مؤسس��ات  الدولي��ون، وم��ن 
مثل صن��دوق النقد والبن��ك الدوليني 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
بنح��و 11.5 تريليون دينار. والدعم الذي 
يحص��ل علي��ه العراق من مؤسس��ات 
متويل مش��روعات التنمي��ة يعد مبنزلة 
ضمان مفت��رض للمس��تثمرين. وعند 
مقارنته ب��دول ذات تصنيف مماثل على 
مستوى األسواق الناشئة مثل أوكرانيا 
وغانا فإن العراق ميلك ميزة غياب بواعث 
القل��ق بخصوص قدرته على الس��داد 
وتوافر تعهدات كبيرة من املانحني فيما 

يتعلق بإعادة البناء. 
ويتس��م الع��راق بانخف��اض مخاط��ر 
اإلئتم��ان ع��ن دول أخ��رى مماثل��ة لكن 
ف��ي  القادم��ة  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
ربي��ع 2018 وم��ا قد يعقبه��ا من عدم 
اس��تقرار سياس��ي تش��كل مخاط��ر 
س��تؤخذ في احلس��بان عند التسعير 
النهائي حس��بما قال مدي��رو صناديق. 
وقد تس��تفيد سندات العراق أيضا من 
سيولة زائدة تأتي من قيام املستثمرين 
املتعطشني للعوائد باخلروج من أصول 
عالي��ة اخملاطر. وقام ممثل��ون عن العراق 
بجول��ة ترويجية اجتمع��وا خاللها مع 
مس��تثمري أدوات الدخ��ل الثاب��ت في 
الواليات املتحدة في وقت سابق وأجروا 
أيض��ا مقاب��الت ف��ي لندن وبوس��طن 
ج��روب  س��يتي  ويتول��ى  ونيوي��ورك. 
ودويتش��ه بنك وجيه.ب��ي مورجان إدارة 
العملية. والعراق حاصل على تصنيف  
B-مع نظرة مس��تقبلية مستقرة من 
وكالتي التصنيف االئتماني س��تاندرد 

آند بورز وفيتش.

* كاتب عراقي/ وكاالت

هل سيتحول العراق الى
مركز تسويق النفط في العالم؟

أكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها االئتماني للعراق
عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكنها توقعت 

أن يؤثر خفض إنتاج النفط على النمو االقتصادي في 2017. 
وعزت وكالة التصنيفات االئتمانية منح نظرة مستقبلية 

مستقرة إلى التوقعات باستمرار جهود ضبط الميزانية في 
السنوات القليلة المقبلة

حقل نفطي جنوبي البالد

منصة عائمة لتصدير النفط في البصرة



الملف 10
)Thu.28 Sep. 2017 issue (3790اخلميس 28 أيلول 2017 العدد

د. فالح جاسم العامري

وفقاً لقانون الش��ركات العامة رقم 22 لعام 
1997 واستناداً الى الصالحيات اخملولة لشركة 
تسويق النفط وفقاً للنظام الداخلي املصادق 
علي��ه من قب��ل الس��يد وزير النف��ط، تهدف 
الش��ركة الى املس��اهمة في دع��م االقتصاد 
الوطني في مجال القطاع النفطي من خالل 
تس��ويق النفط اخلام ومشتقاتة والغاز خارج 
العراق والنفط اخلام داخله مبا يحقق تعظيم 

املوارد االقتصادية للبلد.
اهدافه��ا  لغ��رض حتقي��ق  الش��ركة  تبن��ت 
مجموع��ة م��ن املعايي��ر واالس��س واآللي��ات 

الواضحة والشفافة واملبينة ادناه:
1� معايي��ر تخصي��ص كميات النف��ط اخلام 

املتاحة للتصدير:
 تتلخ��ص املعايي��ر الرئيس��ة للتعاق��د م��ع 
الش��ركات املؤهل��ة بقيام ش��ركة تس��ويق 
النفط بتخصيص الكميات املتاحة للتصدير 
من النفط اخلام العراقي الى الش��ركات وفق 

التصنيفات التالية:
الكب��رى  العاملي��ة  النفطي��ة  الش��ركات   �
واملتوسطة املس��تقلة واحلكومية املتكاملة 
عمودي��ا )متكاملة االنش��طة ف��ي الصناعة 
النفطي��ة م��ن االستكش��اف واالنت��اج الى 
النقل والتوزيع) واملصنفة عاملياً ضمن افضل 
واكبر الش��ركات العاملية العاملة في مجال 
الصناع��ة النفطية ومتتل��ك طاقات تصفية 

ولديها شبكات توزيع في العديد من الدول.
بصناع��ة  اخملتص��ة  التصفي��ة  ش��ركات   �

التصفية وتوزيع املنتجات النفطية.
� الش��ركات الوطنية التي تخوله��ا بلدانها 
للتعاقد لشراء النفط اخلام حلساب املصافي 

الوطنية كما في اليابان والصني.
2� اس��س البت في تخصيص كميات النفط 

اخلام املتاحة للتصدير:
تعتمد شركة تسويق النفط على مجموعة 
من األس��س عند الب��ت بطلب��ات تخصيص 
الكمي��ات التعاقدية على الش��ركات املؤهلة 

وكما يلي:
� تسويق كافة الكميات املتاحة للتصدير من 
النف��وط اخلام العراقية في األس��واق العاملية 
وبالصي��غ الس��عرية العاملي��ة وف��ق اس��س 
تس��ويقية حتق��ق ه��دف تعظيم امل��وارد قدر 

اإلمكان.
� اعط��اء األولوي��ة ف��ي تخصي��ص الكميات 
للش��ركات املالكة لس��عات تصفية كبيرة، 
النه��ا ق��ادرة عل��ى حتم��ل تقلبات األس��عار 
املفاجئة واحملافظة على طلبها للنفوط اخلام 

العراقية في األجل الطويل.
� توس��يع انتش��ار النف��وط العراقي��ة ف��ي 
األسواق العاملية الرئيسة )األمريكية واألوربية 

واآلسيوية).
3� آلية التعاقد واسلوب تنفيذ عقود تصدير 

النفط اخلام:

 تقوم ش��ركة تس��ويق النف��ط بالتعاقد مع 
الش��ركات املؤهل��ة بعقود نصف س��نوية او 

سنوية او اكثر من ذلك وفقا ملا يلي:- 
أ- آلية التعاقد: 

1� ترسل شركة تسويق النفط دعوة مباشرة 
للش��ركات النفطية العاملية املصنفة ضمن  
املعايير الرئيس��ية الوارد ذكرها انفاً للتعاقد 
التي لديه��ا عقود نافذة لتق��دمي إحتياجاتها 
من النفوط اخل��ام العراقية للمرحلة القادمة 

اضافة الى الشركات املؤهلة االخرى.
2� يتم النظر في الطلبات املرسلة )عن طريق 
البريد االلكتروني الرس��مي لهذه الش��ركة) 
من الش��ركات الراغبة في شراء النفط اخلام 
العراقي مباش��رًة وال تتعامل شركة تسويق 
النفط مع الطلبات التي تقدم باليد من خالل 
الوس��طاء أو الوكالء او املنظم��ات الدولية او 
البعث��ات الدبلوماس��ية العاملة ف��ي العراق 
ومن اي��ة جنس��ية كانت ويت��م التخصيص 

للشركات املؤهلة وفقاً للمعايير املعتمدة.

3� تس��تلم هذه الش��ركة وعلى مدار السنة 
عدد من الطلبات )عن طريق البريد االلكتروني) 
م��ن ش��ركات، ووس��طاء، ووكالء، ومنظمات 
دولية تبني فيها رغبتها في شراء النفط اخلام 
العراق��ي، وبضوء املعايير واالس��س املعتمدة 
للتعام��ل يت��م اتخ��اذ اإلج��راءات التالية من 
قبل جلنة فنية مش��كلة مبوجب امر اداري من 

اخملتصني في شركة تسويق النفط :
� دراسة نشاط كل شركة او مؤسسة ومدى 
مطابقت��ه م��ع االس��س واملعايي��ر املعتمدة 
الش��ركات  تل��ك  أهلي��ة  للتعام��ل ملعرف��ة 
للتعاقد على ش��راء النفط اخلام العراقي من 
خالل ع��دد من املواقع االلكترونية الرس��مية 
املعتم��دة واالصدارات الرصين��ة املتخصصة 

في هذا اجملال.
� يتم اس��تبعاد الش��ركات غير املؤهلة ويتم 
ابالغها سبب عدم أهليتها للتعامل مع هذه 
الشركة ويتم تصنيفها في جداول الشركات 
غير املؤهلة، اما الشركات التي تثبت أهليتها 

فيت��م تصنيفه��ا ضمن ج��داول التخصيص 
حتت فقرة الشركات اجلديدة.

� تع��رض ه��ذه اجل��داول عل��ى مجل��س ادارة 
الش��ركة واللجن��ة الوزاري��ة الحق��اً لغ��رض 

االطالع واملصادقة على قرار اللجنة الفنية. 
4� بع��د اس��تحصال مصادق��ة معال��ي وزير 
النف��ط احملترم على التخصيص، يتم إش��عار 
بالكمي��ة  الطلب��ات  صاحب��ة  الش��ركات 
اخملصص��ه لها من النفط اخلام، وبعد موافقة 
تلك الش��ركات على بنود العقد املعتمد من 
قبل ش��ركة تس��ويق النفط يتم اب��رام تلك 

العقود.
ب- أسلوب التنفيذ: 

1� يب��دأ تنفي��ذ العق��د عن��د تبلي��غ هيئ��ة 
ش��حن النفط اخلام والهيئة املالية التجارية 
بتفاصيل العق��د التنفيذية ليتس��نى لهم 
التنفي��ذ واملتابعة التي تبدأ بتقدمي الش��ركة 
املشترية وقبل فترة مناسبة طلباً إلى شركة 
تس��ويق النفط بتحديد تأريخ معني الستالم 

شحنة من النفط اخلام مبوجب العقد.
2� تق��وم ش��ركة التس��ويق بتحدي��د وق��ت 
حتميل الش��حنة، واعالم الش��ركة املشترية 
بذل��ك والتي تق��وم بدوره��ا بترش��يح ناقلة 
لتحمي��ل ه��ذه الش��حنة ف��ي املوع��د احملدد 
عن طريق إش��عار رسمي ترس��له الى شركة 
تس��ويق النفط، ويبقى اخليار لشركة تسويق 
النفط بارس��ال موافقتها على قبول الناقلة 
املرشحة من قبل الشركة املشترية لتحميل 
الش��حنة بض��وء مواصفات الناقل��ة الفنية 

وفقاً ملواصفات ميناء التحميل.
3� تقوم الشركة املش��ترية وقبل فترة التقل 
عن س��بعة  أيام من تأريخ قبول الناقلة بفتح 
اعتماد مس��تندي غير قابل للنقض في بنك 
معترف به م��ن قبل البنك املرك��زي العراقي، 
واليقل مبلغ االعتماد املس��تندي بأي حال من 
االحوال عن املبلغ التقديري الذي يغطي قيمة 
الش��حنة، وتقوم شركة التس��ويق بعد ذلك 
باإليعاز إلى املين��اء النفطي لتحميل الناقلة 

املتف��ق عليها وفق��اً لذلك م��ع التأكيد على 
عدم ج��واز تعديل وجهة الش��حنة بعد فتح 

اإلعتماد املستندي.
4� بع��د إكم��ال حتمي��ل الناقل��ة بالكمي��ة 
املطلوب��ة يص��در املين��اء وثائق اإلبح��ار التي 
 API( تتضم��ن الكمية احململة ودرجة الكثافة
Gravity) وتأري��خ بوليصة الش��حن باإلضافة 
إلى الوجهة النهائية للنفط اخلام ومستندات 

اخرى متعلقة بالشحنة.
5� اعتباراً من تأريخ بوليصة الش��حن املشار 
اليها في أعاله وبعد مضي املدة احملددة عقدياً 
تقوم ش��ركة تسويق النفط باحتساب وابالغ 
الشركة املش��ترية بالسعر النهائي للبرميل 
الواحد من تلك الشحنة لتقوم تلك الشركة 
بتس��ديد قيمة الش��حنة خالل مدة أقصاها 

30 يوماً من تأريخ بوليصة الشحن.
6� أن النفط اخلام العراقي حاله حال النفوط 
األخرى املنتجة واملصدرة ال يباع على أس��اس 
س��عر ثابت او خصم أو عالوة سعرية محددة 
وإمن��ا ضم��ن آلي��ة تس��عير موح��دة جلمي��ع 
املش��ترين ولكل سوق من األس��واق العاملية 
 Official( تعرف عاملياً باسعار البيع الرسمية

 .(Selling Prices
ووفقا ملا ورد اعاله تؤكد شركة تسويق النفط 
على عدم وج��ود تفاوض مع اية جهة س��واء 
كانت ش��ركة او وس��يط او وكي��ل اومنظمة 
دولية او بعثة دبلوماس��ية ومن اية جنس��ية 
كان��ت بخص��وص الكمي��ات اخملصص��ة من 
النفط اخلام او اس��عار البيع الرس��مية، كما 
نؤك��د على عدم وجود ما يس��مى بالعموالت 
او اخلصومات املمنوحة للمش��ترين كون آلية 
التخصيص والتس��عير تت��م باعتماد معايير 
تس��ري على جميع الش��ركات وكما ورد اعاله 
وتت��م من خ��الل جلنة فنية مش��كلة مبوجب 
امر اداري بعضوية اجلهات الرقابية والقانونية 
تكون قراراتها خاضعة للمناقش��ة والتعديل 
من قبل مجلس االدارة الذي بدوره يرفع توصية 
ال��ى اللجن��ة الوزاري��ة برئاس��ة الس��يد وزير 
النف��ط احملترم وعضوية الس��يد وكيل الوزارة 
االقدم والسيد املفتش العام للوزارة والسادة 
املدراء العامون للدوائر املعنية في وزارة النفط 
ومنه��ا )الدائرة االقتصادية ودائرة الدراس��ات 

ودائرة الرقابة الداخلية والدائرة الفنية).
وفي نفس السياق نود التأكيد على ان شركة 
تس��ويق النفط تنأى بنفس��ها ع��ن اي عقود 
وهمية س��واء تل��ك التي تظهر في ش��بكة 
املعلوم��ات الدولية )االنترني��ت) او التي يجري 
تداوله��ا خارج الس��ياقات القانوني��ة الواردة 
اع��اله، ولهذا فانها تأمل م��ن اجلميع التعاون 
الب��الغ اجلهات الرقابية فوراً عند اكتش��اف او 
ظه��ور اي حالة تالعب او تزوير او تداول بعقود 
وهمية بهدف حتديد مصادرها واتخاذ االجراءات 
القانونية بحقها جتسيداً ملصداقية وسمعة 

وزارة النفط وشركة تسويق النفط.

* مدير عام »سومو« السابق

المعايير واألسس واآلليات وأسلوب
تنفيذ العقود والتعاقد لتصدير الخام

أحد آبار النفط في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

"س��ومو"  النف��ط  تس��ويق  ش��ركة 
واح��دة م��ن اه��م ش��ركات القط��اع 
النفطي العراقي وهي اجلهة الرسمية 
القوان��ني  مبوج��ب  اخملول��ة  الوحي��دة 
العراقية الس��ارية بابرام عقود تصدير 
النف��ط اخل��ام وكذل��ك عق��ود تصدير 
النفطية وحسب  املشتقات  واستيراد 
الس��ياقات املعروف��ة عاملي��اً, ومبوجب 
شهادة التأس��يس املرقمة 156 بتاريخ 

.25/06/1998
كانت بداية تس��ويق النف��ط العراقي 
جتربة تسويق شحنة صغيرة من نفط 
الري��ع وهو م��ا كان من ح��ق احلكومة 
اس��تالمه م��ن الش��ركات األمتيازي��ة 
عين��اً كجزء م��ن حصتها م��ن االنتاج 
. ومت التعاق��د على الش��حنة بصفقة 
مقايض��ة في مقابل ادوية مع ش��ركة 
يوناني��ة وذل��ك لع��دم امكاني��ة بي��ع 
الش��حنة بالس��عر الرس��مي املعل��ن 
وه��و م��ا كان يدف��ع للحكوم��ة م��ن 
قبل الش��ركات االجنبية عند قيامها 

بتسويقه.
تولى قسم التس��ويق الذي استحدث 

ف��ي الدائ��رة االقتصادي��ة في ش��ركة 
واص��دار  التعاق��د  الوطني��ة  النف��ط 
الوثائق م��ن ميناء طرابل��س في لبنان 
وكان اله��دف م��ن العملي��ة تدري��ب 
الكوادر العراقية اس��تعداداً لتس��ويق 
نفط االستثمار املباشر في نيسان عام 
1972 من ميناء الفاو الذي اعيد تأهيله 

لذلك.
بعد قرار التأميم في 1 حزيران عام 1972 
اس��تحدثت املديرية العامة لتس��ويق 
النفط لتتولى كل ما يتعلق بتس��ويق 
النفطي��ة  واملنتج��ات  اخل��ام  النف��ط 
القط��اع  وكنتيج��ة الع��ادة هيكل��ة 
النفطي مت ولفترة قصيرة ربط شركة 
ناق��الت النف��ط م��ع تس��ويق النفط 
ولتف��ادي التض��ارب ب��ني الفعاليتني مت 

فصلهما.
كان ارتب��اط املديرية العامة لتس��ويق 
برئاس��ة  اس��تحداثها  عن��د  النف��ط 
الوطني��ة ومجل��س  النف��ط  ش��ركة 
ادارتها ولكن بس��بب طبيع��ة العمل 
التسويقية وضرورة سرعة اتخاذ القرار 
وعلى االخص بعد التأميم مباش��رة مت 
رب��ط املديرية العامة لتس��ويق النفط 
املتابع��ة لش��ؤون  بس��كرتارية جلن��ة 
النف��ط وتنفيذ االتفاقيات وخول املدير 
العام الصالحي��ات  التنفيذية الالزمة 

وبعده��ا اصبح��ت تعرف باملؤسس��ة 
 STATE OIL( العامة لتس��ويق النفط
 MARKETING ORGANIZATION ( "

."SOMO
وبعد الغاء جلنة املتابعة لشؤون النفط 
وتنفي��ذ االتفاقي��ات، اعي��د تش��كيل 
الهيئة املش��رفة على تس��ويق النفط 
لتصبح برئاس��ة وزير النفط وعضوية 
ممثل��ني ع��ن دي��وان رئاس��ة اجلمهورية 
والبن��ك املرك��زي العراق��ي اضافة الى 

املدير التنفيذي للمؤسسة.

وفي عام 1998 تغير اسمها الى شركة 
تسويق النفط )شركة عامة) وسجلت 
وزارة  ف��ي  الش��ركات  ل��دى مس��جل 
التجارة لينصب عملها األساسي على 
تس��ويق النفط اخلام العراقي وتسويق 
املنتوج��ات النفطي��ة الفائض��ة ع��ن 
حاجة االس��تهالك احمللي ، اال ان احلاجة 
احمللية لبعض املنتوجات النفطية التي 
ظهرت بع��د احداث عام 2003 ادت الى 
ان ي��وكل الى ش��ركة تس��ويق النفط 
مه��ام اس��تيراد املنتوج��ات النفطية 

لتصبح مس��ؤولة عن تسويق النفط 
النفطي��ة  املنتوج��ات  وبع��ض  اخل��ام 
واس��تيراد املنتوج��ات الت��ي يحتاجها 

املستهلك العراقي. 
وخ��الل مس��يرتها التي تزي��د على 35 
عاماً استطاعت شركة تسويق النفط 
ان تضع نفسها في مصاف الشركات 
التس��ويقية الكبرى بفضل ما متتلكه 
م��ن كوادر خالق��ة ومتفانية تعمل من 
اجل حتقيق االس��عار االفضل للنفوط 
اخل��ام واملنتج��ات النفطي��ة العراقية 
ف��ي ظ��ل ظ��روف الس��وق النفطية، 
وتاريخي��اً امتلك��ت مرونة تس��ويقية 
بفضلما حتقق من ارتف��اع في كميات 
انت��اج النفط اخل��ام العراق��ي وكذلك 
تع��دد املنافذ التصديري��ة املتمثلة في 
ميناء البصرة النفطي )البكر س��ابقاً) 
وميناء خور العمية اضافة الى االنابيب 
الت��ي توصل النف��وط اخل��ام العراقية 
ال��ى ميناء باني��اس في س��وريا وميناء 
طرابل��س في لبن��ان ومين��اء ينبع في 
السعودية وميناء جيهان في تركيا هذا 
باالضافة الى املرونة التس��ويقية التي 
وفره��ا ما يع��رف باخلط الس��تراتيجي 
ال��ذي اتاح نقل النف��وط اخلام املنتجة 
في اخلقول النفطية اجلنوبية )البصرة 
اخلفي��ف) الى مين��اء جيه��ان التركي 

ونقل النفوط اخلام املنتجة في احلقول 
الش��مالية واهمها نفط خام كركوك 
الى منافذ التصدير اجلنوبية في ميناء 
البص��رة وميناء خ��ور العمي��ة ، اال ان 
الظروف السياس��ية واحلروب املتتالية 
التي تعرض له��ا العراق اعاقت تصدير 
النف��ط اخلام العراقي عب��ر العديد من 
تل��ك املنافذ التصديرية لتقتصر حالياً 
على املنفذ اجلنوب��ي في ميناء البصرة 
النفطي وميناء خ��ور العمية واالنبوب 
الناق��ل لنفط خام كرك��وك الى ميناء 

جيهان التركي.
ينصب عمل ش��ركة تس��ويق النفط 
في تس��ويق النف��وط اخل��ام العراقية 
وهما نفط البصرة اخلفيف ونفط خام 
كركوك عبر منافذ التصدير في ميناء 
البص��رة النفطي ومين��اء خور العمية 

وميناء جيهان التركي.
كم��ا تعم��ل ش��ركة تس��ويق النفط 
على تصدير منتوج زيت الوقود وبعض 
املنتجات اخلاص��ة الفائضة عن حاجة 
االستهالك احمللي وتوفير كل من منتوج 
الكيروسني )النفط االبيض) والكازولني 
والغاز الس��ائل والكازوي��ل )زيت الغاز) 

وفقاً حلاجة السوق احمللية.

* عن موقع "سومو" اإللكتروني

لمحة عن "سومو" *
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  أبرم��ت 
اتفاقية مش��تركة مع البنك الدولي 
لدعم املشاريع الشبابية في املناطق 
احمل��ررة م��ن االره��اب بحض��ور ودعم 

السفير الياباني في العراق.
وق��ال وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
احلسني عبطان خالل توقيع االتفاقية 
م��ع ممثلية البنك الدول��ي في العراق، 
ان دعم املنظمات الدولية للمشاريع 
الشبابية سيكون له االثر الكبير في 
بن��اء جيل ش��بابي قادر عل��ى تطوير 
البلد، مبينا ان وزارة الشباب والرياضة 
املؤسس��ات احلكومية  ثقة  س��تعزز 
عن��د املنظم��ات الدولية ف��ي تنفيذ 
جمي��ع فق��رات االتفاقية املش��تركة 
من خالل منح الش��ريحة الش��بابية 
فرصا للعمل وإعداد مشاريع صغيرة 

تساهم في بناء املناطق احملررة.
واوض��ح ان االتفاقية س��تفتح ابوابا 
قطاع��ي  لدع��م  للع��راق  جدي��دة 
الش��باب والرياض��ة س��واء كان ف��ي 

املناط��ق احملررة او غيره��ا. من جانبها 
بينت ممثلة البن��ك الدولي في العراق 
ي��ارا س��الم االتفاقي��ة ج��اءت وف��ق 
استراتيجية كبيرة خططت لها وزارة 
الش��باب والرياض��ة، مؤك��دة ان هذه 
املبادرة س��تدعم املش��اريع الشبابية 
مع ض��رورة التأكيد على من��ح املراة 
فرص��ة كبي��رة في ه��ذه املش��اريع.. 
وب��دوره اك��د الس��فير اليابان��ي في 

بغ��داد فوميو اي��واي ان املنحة املالية 
املقدم��ة من البنك الدولي س��يكون 
لها اثر كبير في انهاء جزء بسيط من 
معاناة الشباب العراقي، مؤكداً دعم 
احلكوم��ة الياباني��ة للع��راق بجميع 

اجملاالت.
وزارة  من��ح  االتفاقي��ة  وتضمن��ت 
الشباب والرياضة مبلغا ماليا لدعم 
املشاريع الشبابية في املناطق احملررة.
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»السيد« : هدفنا الحفاظ 
على اللقب اآلسيوي

تعادل شباب العراق 
وسوريا وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
د حس��ام الس��يد مدرب القوة اجلوية، أنَّ هدفه، هو  أكَّ
احلف��اظ على لقب كأس االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم، 

بعد التأهل للمباراة النهائية.
��ل القوة اجلوية، حامل اللق��ب، للنهائي بعد فوزه  وتأهَّ
على الوحدة الس��وري )1-0( في إي��اب نصف النهائي، 
مس��تفيًدا من تس��جيل هدف في لقاء الذهاب، الذي 
انتهى بخس��ارته )1-2(. وقال الس��يد ف��ي تصريحات 
م بالش��وط الثاني، أمام الوحدة  صحفي��ة: »الفريق قدَّ
مس��توى مميزًا، واجتهدنا لتحقي��ق الفوز الذي جاء في 
وقت قات��ل بعد مرور 4 دقائق من الوقت بدل الضائع«.. 
وأوضح »لم نكن في مس��توانا بالشوط األول، وهو أمر 
وارد، حي��ث ال زلن��ا في بداية اإلعداد للموس��م اجلديد، 

لكن األهم هو بلوغنا النهائي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تع��ادل املنتخب العراق��ي لكرة القدم للش��باب، أمام 
س��وريا )3-3( أول أمس، على ملع��ب الفيحاء باملدينة 

الرياضية في البصرة.
م أوالً  وش��هدت املباراة، أدًء مفتوًحا من الفريقني، فتقدَّ
منتخب شباب العراق عبر العبه حبيب محمد، وعادل 
محمد احلالق النتيجة لس��وريا، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل اإليجابي.
وأضاف محمد احلالق، الهدف الثاني لس��وريا بالشوط 
الثاني، ثم أضاف أمين عكيل، الهدف الثالث لس��وريا.. 
وأج��رى مدرب منتخب العراق قحطان جثير، مجموعة 
م��ن التغيي��رات أثم��رت عن اله��دف الثان��ي بعرضية 
للمدافع منتظر محمد جب��ر، لتصطدم بقدم املدافع 

السوري.
وأضاف البديل أحمد س��رتيب، ه��دف التعادل ملنتخب 
العراق لتنتهي بالتع��ادل اإليجابي )3-3(.. وتأتي املباراة 
ضمن استعدادات املنتخب العراقي لكأس العالم دون 
17 عاًما، التي س��تقام الشهر املقبل في الهند، حيث 
يلعب املنتخ��ب العراقي في اجملموعة السادس��ة إلى 

جانب منتخبات املكسيك، وإجنلترا، وتشيلي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

العراقي  أك��د م��درب املنتخ��ب 
باسم قاسم، أن الالعبني احملترفني 
سيشاركون في ودية كينيا، التي 

ستقام 5 تشرين أول املقبل.
وق��ال قاس��م، ف��ي تصريح��ات 
الالعب��ني  جمي��ع  إن  صحفي��ة، 
احملترف��ني، الذي��ن مت��ت دعوتهم 
إلى قائمة أسود الرافدين، سوف 
يش��اركون في املباراة التجريبية 
أمام كينيا، والتي تقام في مدينة 

البصرة مبلعب جذع النخلة.
وأوضح قاسم، أن الدعوة وجهت 
أنديتهم،  لالعبني ومتت مفاحت��ة 
م��ن أج��ل االلتح��اق باملنتخ��ب 
الوطن��ي قب��ل 72 س��اعة م��ن 
اللقاء، وحس��ب توجيهات االحتاد 

الدولي.
ونوه أن خوض املباريات التجريبية 
أم��ر مه��م  الفيف��ا،  أي��ام  ف��ي 
للغاي��ة، م��ن أجل احلف��اظ على 
جاهزية املنتخب العراقي، وخلق 
حال��ة كبيرة من االنس��جام بني 
الالعبني.. وأش��ار باس��م قاسم 
إل��ى أن منتخب كينيا يقدم كرة 
أفريقية مميزة، وس��يكون محطة 

قوية ألسود الرافدين.
إلى ذل��ك، يرغم الغم��وض الذي 
أح��اط بقرع��ة بطول��ة خليجي 
23، والتي ج��رت أمس اإلثنني في 
العاصمة القطرية الدوحة، إال أن 
يعتبرها محطة  العراق  منتخب 

مهمة الستعادة األلقاب.
الفن��ي  اجله��از  أراء  اس��تطلع   
للمنتخب العراقي حول القرعة، 
وحظ��وظ أس��ود الرافدي��ن ف��ي 

البطول��ة.. حي��ث أش��ار باس��م 
قاس��م، مدرب املنتخب العراقي، 
إل��ى أن القرع��ة متوازن��ة، رغم 
وع��دم  االس��تثنائية  ظروفه��ا 
حض��ور بع��ض ال��دول ملراس��م 

السحب.
ال��دول  »جمي��ع  قاس��م  وق��ال 
املس��توى  ذات  ف��ي  اخلليجي��ة 

اخلليج،  ف��ي بط��والت  خصوصا 
دائم��ا ما جتد اجلميع ينافس على 

اللقب«.
املنتخ��ب  أن  قاس��م  وأوض��ح 
العراق س��وف يدخ��ل بحثا على 
اللقب اخلليجي، الس��تعادة ثقة 

ومساندة ودعم اجلماهير.
امل��درب املس��اعد رحي��م حميد، 

أش��ار إل��ى أن الضبابي��ة حتي��ط 
مبشهد خليجي 23 متاما، وغياب 
ممثل��ي 3 دول عن القرع��ة، يهدد 
مصير إقامتها على أرض الواقع، 
خاص��ة وأن الكوي��ت تعاني من 

عقوبة اإليقاف.
وأك��د أن منتخب العراق، س��وف 
وعزميت��ه  للبطول��ة،  يس��تعد 

املنافس��ة عل��ى اللق��ب، خاصة 
أن النتائج الت��ي حققها الفريق 
العال��م،  كأس  تصفي��ات  ف��ي 
حتتم عليه مواصلة ارتفاع اخلط 
البيان��ي واملنافس��ة على اللقب 

اخلليجي.
ش��اكر  املس��اعد  امل��درب  ام��ا 
ع��دم  ع��ن  فتح��دث  محم��ود، 

استقرار املشهد العام للبطولة، 
وه��ل س��تقام أم ال، وه��ل يظل 
نظام اجملموعت��ني أم الذهاب إلى 

مجموعة واحدة.
وقال ش��اكر »نظام البطولة لن 
يؤث��ر عل��ى طموح��ات املنتخب 
العراق��ي ف��ي املنافس��ة عل��ى 
اللق��ب، ألننا نرى أن مس��تويات 
اخلليجي��ة جميعها  املنتخب��ات 

متقاربة ومتشابهة«.
وتابع »أعتق��د اجملموعة متوازنة، 
ألن جمي��ع املنتخبات س��تدخل 
من أجل املنافسة على اللقب«.. 
وأش��ار إل��ى أن نه��ج املنتخ��ب 
العراقي، منذ قدوم اجلهاز الفني 
احلال��ي، يس��عى للدف��ع بوجوه 

جديدة.
من جانب اخر، أعرب عدنان حمد، 
املدير الفني الس��ابق للمنتخب 
العراق��ي لكرة الق��دم، عن أمله 
 ،23 اخللي��ج  كأس  إقام��ة  ف��ي 
ف��ي موعده��ا احمل��دد بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
تصريح��ات  ف��ي  حم��د،  وق��ال 
صحفية عقب قرعة كأس اخلليج، 
الت��ي أقيمت، األثن��ني، بالدوحة: 
»املنتخبات اخلليجية مس��تواها 

تطور بصورة واضحة«.
وتاب��ع: »لك��ن في نف��س الوقت، 
أجد أن املنتخب العراقي فرصته 
جي��دة، بالرغ��م من وج��وده في 
مجموعة قوية، مع كل من قطر، 
البلد املنظ��م، والبحرين واليمن، 
وال يوجد منتخب أقل من نظيره 
ف��ي املس��توى«.. وأش��اد عدنان 
بحفل قرعة البطولة اخلليجية، 
مبش��اركة  تق��ام  أن  متمنًي��ا 

املنتخبات الثمانية.

»الوطني« متحفز لخطف لقب خليجي 23

محترفو أسود الرافدين يشاركون في ودية كينيا 5 المقبل
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من مباراة سابقة للمنتخب الوطني

جانب من توقيع االتفاقية

عالء محيسن ينضم 
رسميًا لنفط الوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي نفط الوسط، تعاقده رسميا مع العب فريق 
نفط ميس��ان السابق، عالء محيس��ن لتمثيل الفريق 

بعقد ميتد ملدة موسمني قادمني.
وق��ال نائب رئيس الهيئة اإلداري��ة للنادي، هيثم عباس 
بعيوي، ف��ي تصريحات صحفي��ة، إن اإلدارة جنحت في 
ضم الالعب الش��اب عالء محيسن، ليس��تقر الفريق 
عل��ى قائمته للعام املقبل، مع ترك ف��راغ لالعبني أو 3 
العبني في القائمة لرغبة املدرب في إضافة العبني بعد 
العودة من املعسكر التدريبي الذي يخطط املدرب عادل 

نعمة الستثماره في إعداد الفريق للموسم املقبل.

مفكرة الصباح الجديد

8:00 مساًء

8:05 مساًء

8:00 مساًء
8:05 مساًء

الدوري األوروبي
التسيو ـ وارجم

إيفرتون ـ ليماسول

بطرسبورغ ـ ريال سوسييداد
ميالن ـ رييكا

»الشباب والرياضة« توّقع 
اتفاقية مشتركة مع البنك الدولي

سيف حافظ.. موهبة واعدة بالتايكواندو

»الدراسات« تنظم محاضرة
 للتنشئة االجتماعية لألطفال

بغداد  ـ الصباح الجديد:
ميل��ك املوه��وب، س��يف حاف��ظ، 
مواليد 2005، امكانات فنية جيدة 
ف��ي رياض��ة التايكوان��دو، يلع��ب 
للموهوبني  الوطن��ي  املركز  ضمن 
باشراف املدربني عبد الغفار جباري 

ولطفي خير اهلل.
حاز ف��ي املش��اركة االخيرة ضمن 
بطول��ة الش��هيد فائ��ق اخلزعلي 
الش��بابية،  املدينة  التي ضيفتها 
على املركز األول في وزن 32 كغم، 
وس��بق له التف��وق ف��ي اكثر من 

مهرجان بالفن القتالي.

ويعمل  املنتظمة  تدريباته  يواصل 
عل��ى تطوي��ر قدرات��ه ف��ي املرونة 
وامله��ارة، بدع��م املدرب��ني الذي��ن 
اش��ادوا بكفاءت��ه، حي��ث يحرص 
املوه��وب عل��ى الوص��ول الفضل 
درجة ف��ي الفن القتال��ي وامنيته 
الوطني��ة  للمنتخب��ات  اللع��ب 
والت��درج  العمري��ة  بالفئ��ات 
الصحي��ح، إلى جان��ب طموحاته 
في التفوق الدراس��ي وه��و حاليا 
طالب في الصف األول املتوس��ط، 
يس��عى الى دخول كلي��ة التربية 

البدنية وعلوم الرياضة. املوهوب سيف حافظ

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام��ت دائ��رة الدراس��ات وتطوير 
املالكات والقيادات الش��بابية في 
الثالثاء،  والرياضة،  الش��باب  وزارة 
)اث��ر  عن��وان  حمل��ت  محاض��رة 
احلروب على التنشئة االجتماعية 
لألطف��ال والش��باب( عل��ى قاعة 
دائ��رة العالقات والتع��اون الدولي 
في مق��ر ال��وزارة مبش��اركة عدد 
وهيئ��ة  ال��وزارة  موظف��ي  م��ن 
رعاي��ة الطفولة ف��ي وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية.

واكدت مدير عام دائرة الدراسات د. 
عاصفة موسى ان احملاضرة تبناها 
قس��م املرصد الوطني للش��باب 
الوطني��ة  االس��تراتيجية  وف��ق 
للش��باب والسيما اس��تراتيجية 
حماي��ة الطف��ل واع��دت الدائرة 
مجموعة من البحوث والدراسات 
التي تخت��ص بهذا اجلان��ب, كون 
الع��راق من البل��دان الت��ي عانت 
ج��راء احل��روب ونحتاج ال��ى وقفة 
جادة واهتمام اكب��ر من اخملتصني 
التأثي��رات  لبي��ان  والباحث��ني, 

الس��لبية على الشباب واالطفال 
بصورة خاصة.

وقدم��ت ألعمال ال��دورة املوظفة 
دائ��رة  ف��ي ش��عبة اجل��ودة م��ن 
الدراس��ات نس��رين س��مير التي 
ال��دورة  م��ن  اله��دف  ان  بين��ت 
تس��ليط الضوء على اث��ر احلروب 
املتتالية على العراق وخاصة تأثير 
الفك��ر الداعش��ي االرهابي على 
االطفال  الشبابي وسلوك  الفكر 
في املناطق التي شهدت سيطرة 

عناصر داعش االجرامية.

جدة ـ وكاالت:
وضع الهالل، قدًم��ا في نهائي دوري 
أبطال آس��يا لكرة القدم، بعد فوزه 

العري��ض، مس��اء أول أم��س عل��ى 
بيرس��بوليس اإليراني )4-1( بذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ل العبو الهالل، خالل املباراة،  وس��جَّ
ع��دة أرقام عكس��ت أفضلية فريق 

الهالل، وتوجها برباعية نظيفة.

خربين »يتوهج« في أبطال آسيا



ابتسام يوسف الطاهر

يعتقد البعض إن األمر متعلق مببدأ حق تقرير املصير! اذا كان 
أمر الشعب بيد اغوات ال هّم لها سوى مصاحلها الشخصية 
وملء جيوبها بأموال الشللعب.. فلنقرأ السللام على مصير 

الشعب.. فاالستفتاء بعيد عن صالح الشعب الكردي.
وهل مسللعود وغيره مللن القيللادات الكرديللة يحفلون حقا 

بالقومية الكردية؟ 
التاريخ السياسللي ألكللراد العراق منذ مصطفللى البارزاني، 
يشللير الى ان قياداتهم جعلت من اكللراد العراق ورقة رابحة 
بيللد الاعب..فقد حتالفوا مع شللاه ايران ضد اكراد ايران وضد 
العراق، البلد الذي آواهم حني هربوا من بطش احلكم التركي 
ضد االكراد. واتفاقية صدام مع الشاه في 1975كانت إليقاف 

التعاون بني الشاه واكراد العراق. 
اما تعاون القيادات الكردية مع احلكام االتراك ضد اكراد تركيا 
تشللير له االحداث وتدخل تركيا السللافر. كل ذلك يدل على 

بعدهم عن القومية الكردية وكذبة ادعاءاتهم! 
فلو سلللمنا جدال ان العراقيون وافقوا على االسللتفتاء. فمن 
يضمن لنا عدم تكرار جتربة التسعينيات حني جعل االميركان 
شللمال العراق )Free Zone(. نذكر كيللف احتدم الصراع بني 
االغللوات آل مسللعود وآل طلبانللي! التقيت بعائللات كردية 
هاربللني لتركيا وحكوا لي عن مايفعله كل طرف حني يهجم 
على قرى الطرف االخر من نهب وسلب! من يضمن ان الصراع 
ذاك لللن يعود خاصللة واميركا زودتهم بالسللاح السللتمرار 
الصللراع لتحقيق مشللروعها االول في تقسلليم تلك الدول 
وجعلها ضعيفة متخلفة حتى لو حتالفت مع اسرائيل، كما 

هو حاصل بني القيادات الكردية وحكام اسرائيل!  
يؤكد الكثير من احملللني السياسني ان مسعود ادخل "اإلقليم 
فللي نفق مظلم مللن الصعب اخلللروج منلله، إذ أن بارزاني لم 

يحسب حساباته مع الداخل واخلارج.. ".
فمللع غلق احلدود ومنللع تصدير النفللط سلليتورط بارزاني .. 
ويواجلله ملفللات كبيرة، ورمبللا عقوبات دولية أو دبلوماسللية 

ستتخذ بحقه.
وكانللت أنقرة قللد أعلنت إغاق احلللدود مع كردسللتان ومنع 
تصديللر النفط من اإلقليم عبللر تركيا. وأعلنللت إيران اتخاذ 
إجراءات إلغاق املنافذ مع أربيل، فيما يتوقع مراقبون أن تتخذ 
احلكومللة املركزية في بغللداد خطوات جادة النقاذ الشللعب 

الكردي واحملافظة على وحدة العراق.
الدكتور حسللني عاوي جنم قال لل"موقع احلرة" إن "اإلجراءات 
التللي اتخذتهللا إيللران وتركيا هي إجللراءات طبيعيللة ملؤازرة 
احلكومة العراقيللة، وللحد من االجتاه نحو االنفصال في ظل 

االمتداد الدميوغرافي لألكراد في البلدين".
 فاتركيا وال ايللران يهمهما مصلحة العراق وحكومة بغداد، 
لكن خوفهما من جناح االستفتاء وقيام دولة كردية سيشجع 
اكرادهللم وهم اكثر عللددا، ومضطهدين علللى عكس اكراد 
العراق الذيللن كلما اخذوا حقا من حقوقهم ابتدعوا سللببا 
للتناحر مع حكومة املركز، إلضعللاف الدولة.. فلماذا االصرار 
على االستفتاء االن والبلد لم يتنفس الصعداء بعد تخليص 

املوصل من براثن داعش؟ 
اذن هللي محاولللة إلبتزاز حكومللة العراق. فبللني احلني واحلني 
اآلخر يتوقفون عن دفع رواتب البيشللمركة واملوظفني االكراد 
ويلقللون بالائمة على احلكومللة املركزية! لتأجيج مشللاعر 

احلقد والكره ضد حكومة العراق!
إذن علللى اكراد العراق أن يعوا املطب الللذي حتفره قياداتهم.. 
ويقفون ضد مخططات مسعود غير املسؤولة والتي التخدم 

غير اميركا ومصانع اسلحتها. 
فحكومة بغداد لو وافقت على االنفصال سلليتباكى االكراد 

حني يتعرضون لهجوم تركي أو ايراني! 

االستفتاء.. هل هو في 
صالح الشعب الكردي؟ وجهان لخيبة واحدة

جمال جصاني

ارتفعت وتيرة املناوشات بني بغداد وأربيل على خلفية إصرار 
الرئيس املنتهية واليته إلقليم كردسللتان السيد مسعود 
البرزاني على إجراء االستفتاء الستقال اإلقليم عن الدولة 
االحتاديللة، والللذي أجري فعاً فللي اخلامس والعشللرين من 
شللهر أيلول اجلاري )تأريخ متّرد البرزاني األب على اجلمهورية 
األولى العام 1961(. سلليول من االتهامات التي وصلت حلد 
التخوين تبادلها الطرفان املتناهشللان، وكل منهما يدعي 
الدفاع واإلخللاص لقيم الدميقراطيللة والتعددية واحلداثة 
واحلريللات وما تضمنلله الدسللتور من خلطات تشللريعية 
ترضي ذائقللة اجلميع، مفاهيم أفرغت مللن محتواها، إذ ال 
تنسللجم هذه املنظومة احلضارية والعقائد الشللوفينية 
والطائفية والعشللائرية املعتمدة لديهمللا. ال أحد منهما 
ميتلللك مقداراً كافياً من املسللؤولية والشللجاعة، كي يقر 
مللا أحلقته سياسللاتهما وسلللوكهما من أضللرار مبا كان 
يفتللرض أن يكون مرحلللة للعدالة االنتقاليللة، والتي يتم 
فيها التصللدي للتركة الثقيلة وامللفللات اخلطيرة املوروثة 
عن أبشع جتربة توليتارية عرفها تأريخ املنطقة احلديث. من 
األهمية مبكان اإلشللارة الى أن غالبية هذه القوى والعقائد 
واملصالح املتناهشللة حالياً، تنحدر من السللاالت نفسها 
التي ناصبت العداء للجمهورية األولى ومشروعها الوطني 
واحلضاري )القوميون املتشددون من شتى الرطانات واألزياء، 
والطائفيللون والقبليون وبقية املتجحفلني معهم بعقائد 
التشرذم على أسللاس الهويات القاتلة(. لذلك هم جميعاً 
من دون استثناء شركاء في خيباتنا املزمنة زمن "التغيير" 
وقبللله. وهللم برغللم الصخللب والضجيللج املتصاعد عن 
فزعاتهللم ونزاعاتهم التي ال تكل وال متل، يعتاشللون على 
ترسللانة العصبيات و"الرسللائل اخلالدة" نفسللها، وميكن 
التأكللد من ذلك عبر تصفح شلليئا من تأريللخ حتالفاتهم 
باألمللس واليللوم، والتللي تطيللح بللكل أنللواع املسللاحيق 

والواجهات اجلميلة التي يتخفون خلفها.
مشللكلة العللراق احلديللث والتللي واجهته منللذ اللحظة 
األولى لتأسيسلله العللام 1921 ال تكمن في نللوع اخلارطة 
اجليوسياسللية التللي حللددت للله بعللد زوال االمبراطورية 
العثمانيللة، وال لتركيبته السللكانية متعللددة القوميات 
والثقافللات واألديللان، والتللي لم تشللكل عائقللاً أمام أجنح 
التجارب التي عرفتها سللاالت بني آدم في العصر احلديث، 
بل على العكس من ذلك حتولت الى مصدر لازدهار والثراء 
املادي والقيمي، مشللكلته تكمن في حللل حتديات امتاك 
الدولة احلديثة والهوية الوطنيللة واحلضارية، هذا التحدي 
الللذي ال تطيقه احليتان والكتل املهيمنللة اليوم في بغداد 
وأربيل. من خال االستماع ملا يتطاير من خطابات وادعاءات 
وتبريرات من كا املعسللكرين، ميكن التعرف بسهولة على 
مللدى هشاشللتها ومفارقتهللا للمصداقيللة واملوضوعية 
واملهنية، ومن املؤسللف أن يجد مثل هذا الرذاذ املتطاير من 
األكاذيب واألضاليل وأشللباه احلقائق، معابللرا آمنة للمرور 
الى احلشللود واألتباع وسللط هللذه املناخات املسللعورة من 
التجييللش والتحريض ضد بعضنا البعللض اآلخر. كما أن 
كتل التشللرذم وضيق األفق واللصوصيللة هذه، قد برهنت 
وعلللى مر تأريخنللا احلديث؛ أنهللا ال جتيد صناعللة احلوارات 
املسؤولة والبناءة والتي تؤسس للسام األهلي واالستقرار 
والثقللة باملسللتقبل، وهللي ال تصللغ لغيللر ما يسللتوطن 
جماجمها من هلوسللات اإلقصاء وشيطنة اآلخر اخملتلف، 
وما ينضح عنها من أحقاد وثارات صدئة. واليوم جند أنفسنا 
ندخل برفقتها الى طور جديد من النهش املتبادل وانتهاك 
حقوق وكرامة بعضنا البعض اآلخر، لتسحق كل إمكانية 
أمللام سللكان هذا الوطللن املنكللوب )من شللتى الرطانات 
والهلوسات واألزياء(؛ السللترداد حقوقهم في احلياة اآلمنة 
واملستقرة التي تتيح لهم التعرف على لصوصهم احملليني 
)حرامي البيت( تلك القوارض املعتاشة على مناخات عدم 
االستقرار وفزاعة "العدو اخلارجي" وإطاق القادسيات و...   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنانللة  غيللاب  بعللد 
السورية أصالة عن افتتاح 
مهرجللان اجلونللة، حضرت 
في اليومني الرابع واخلامس 
منه، برفقللة زوجها اخملرج 

طارق العريان.
أصالللة  الفنانللة  وارتللدت 
األحمر،  باللللون  بنطلللون 
زيتللي، ومطّرز  مع قميٍص 
اعتمدت  وألنهللا  باألحمر. 
هللذا اللون فللي مظهرها، 
السللجادة  لللون  وهللو 

التللي تعتمللد فللي هكذا 
تعّرضللت  مناسللبات، 
النتقادات واسعة من قبل 

متابعيها.

ذكرت مصادر صحفية أن 
املمثلللة الهندية جاكلني 
فيرنانديللز تعيللش حاليللا 
قصة حب مع رجل أعمال 
إماراتللي يعيش فللي دبي، 
وقللد ظهللر ذلللك واضحا 
مللن خللال قربهمللا مللن 
بعضهمللا البعض وتعدد 
مؤخرا.  بينهما  اإلتصاالت 
وقللد بدأت تظهللر مامح 
مؤخللرا  العاقللة  هللذه 
التللي  الشللائعات  بعللد 
كانت تتحللدث عن عاقة 

تربللط  كانللت  عاطفيللة 
الهندي  باملمثللل  جاكلني 
الذي  سيدهارث مالهوترا، 
انفصل مؤخرا عن حبيبته 

املمثلة عليا بهات.

أن  مصللادر  كشللفت 
والتلميحللات  التهديللدات 
عن عمليللات أمنية نوعية 
الفلسللطينية  للفصائللل 
ومخابرات اجليللش اللبناني 
فللي مخيللم عللني احللللوة، 
دفعت الفنان املعتزل فضل 
شاكر إلى تغيير مقر إقامته 
في حي التعمير في مخيم 
عني احللوة. وأشارت املصادر 
إلللى أن األخير لللم يتواجد 
فللي مسللكنه منللذ يللوم 
اجلمعللة املاضللي، العتقاده 
أنلله سلليكون كبللش فداء 
إلرضاء الدولة اللبنانية عبر 
والتغاضي  لهللا  تسللليمه 
عللن سللواه مللن املطلوبني 

للقضاء اللبناني.
وقالللت املصللادر إن هنللاك 
تخطيط حصللل قبل فترة 
العتقللال فضل كمللا جرى 
مللع أمير تنظيللم "داعش" 
في اخمليم عماد جمعة، الذي 
سللقط في يد استخبارات 
اللبناني في عملية  اجليش 

امنية نوعية.

أصالة

فضل شاكر

جاكلين فيرنانديز

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد - أحالم يوسف:
حتللاول السللعودية اليللوم تغييللر نهجهللا 
سياسلليا واجتماعيللا فيمللا يخللص املرأة، 
خاصة بعللد التغييللرات التي طللرأت على 
السللاحة السياسللية فللي العالللم، وكان 
أهمهللا زيارة الرئيللس األميركللي املنتخب 
دونالد ترامب، والتي حلقتها االزمة القطرية 
مللع دول اخلليللج، واالتهامللات، واملؤمتللرات، 

واملشاحنات التي أعقبت ذلك.
السللعودية اليللوم حتللاول تلميللع صورتها، 
ليس فيها يخص دعمها لإلرهاب فحسب، 
بللل فيما يخص تعاملها مللع املرأة في كل 
تفاصيللل حياتهللا، فبعللد ان كانللت قيادة 
املللرأة للمركبللة تعد مللن احملرمللات، اليوم 
تعلن السعودية قرارا قد يجد فيه البعض 
مادة للتهكللم، كما عينللت وزارة اخلارجية 
السعودية فاطمة سالم باعشن، متحدثة 
باسللم السفارة السللعودية في واشنطن، 
لتكون أول سيدة سعودية في ذلك املنصب. 
وبالنسللبة للعللارف بحال املللرأة، ووضعها 
اجتماعيا وقانونيا في السعودية، يجد انها 

خطوة كبيرة توحي باألمل بتغيير أكبر. 
وقد غردت إيفانكا ترامب ابنة ومستشللارة 
الرئيللس األميركللي دونالد ترامللب، مرحبة 
بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة 
بقيادة السلليارة في السعودية، وقالت عبر 

حسللابها على تويتر ان هذه اخلطوة املهمة 
هي خطللوة في االجتاه الصحيح". وأضافت 
"اليوم كان تاريخيا للمرأة في السللعودية، 
إذ صللدر قللرار برفع احلظللر عن قيللادة املرأة 

للسيارة".
هللذا املوضللوع لللو اسللقطناه علللى املرأة 
العراقيللة، لوجدنللا ان املللرأة العراقيللة في 
الوقللت الللذي كانت فيلله دول اخلليج تغرق 
في اجلهل والتضييق على املرأة، كانت املرأة 
العراقيللة قيادية، متسللنمة مناصب عليا 
فللي الدولة، لكن اليوم جند ان هناك الكثير 
من املناطق الشللعبية تعيش حالة تخلف، 
وردة مخيفللة، فمقابل االنفتاح الذي كانت 

تعيشلله املللرأة قبل عقود، يحللاول البعض 
مللن العراقيني اليللوم االرمتللاء بحضن دائرة 

االنغاق.
يقول األسللتاذ والباحث هشللام اجلبوري، 
املللرأة العراقيللة كانللت امنوذجللا يحتذى 
به في سللبعينيات القللرن املاضي، حيث 
نالت املللرأة العراقية حريتهللا، وأصبحت 
املرأة املتعلمة هللي الغالبة، وال اعتقد ان 
املرأة السللعودية كانت حتلم مجرد حلم، 
ان تصل الى الدرجللات العليا التي كانت 
تقف عليها املللرأة العراقية بقوة وجدارة 
وثقة، اليوم اجبرت على ان تكون كائن من 
الدرجللة الثانية، وادنى مرتبللة من الرجل 

الللذي يدعي اميانلله بان املللرأة هي نصف 
اجملتمع، والسللبب ان العديد من العائات 
العراقية في الكثير من املناطق الشعبية 
تكللون نسللبة اجلهللل واالميللة فيها  قد 
وصلللت الى درجللات مخيفللة ومحبطة، 
لذلك فاعتقد ان األميللة واالزدواجية هي 
احللدى اهم املشللكات والعقبللات التي 
تواجه املرأة اليوم في حياتها االجتماعية 
والسياسللية، واحمد اهلل ان هناك نساء 
استطعن ان يثبنت وجودهن، فكن اشجع 
من غيرهن، الن املرأة العراقية بكل احلاالت 
والظللروف افضل حاال، واقوى من أي امرأة 
أخللرى في العالللم، وهذا مللا اثبتته على 
مدى قرون، وبللكل الظروف الصعبة التي 

مر بها العراق والقت بظالها عليها.
طرحنا على اجلبوري سللؤاال يتعلق بتلك 
النسوة الشجاعات، اللواتي حتدث عنهن، 
وهل ان للرجل دورا في هذا املوضوع فقال: 
نعم بالتأكيد الرجل سواء شئنا ام ابينا 
بيده مفتاح حرية املرأة، ألنها ال تستطيع 
ان تنتفض ضد عادات وتقاليد اجتماعية 
قللد تتسللبب مبقتل احداهن، مللن دون ان 
يقف الرجل خلفها سواء ابوها، او اخوها، 
او زوجها، وقد يكون السللبب في التغيير 
الذي طرأ على املرأة السللعودية هو تولي  
األمير محمد بن سلللمان مجددا منصب 

ولي العهد.

المرأة السعودية تبدأ رحلة خروجها من القمقم ودائرة االنغالق

املرأة السعودة واملرأة العراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
كشللفت الفنانة سمية اخلشاب، 
فللي  مشللاركتها  حقيقللة  عللن 
الرمضانيللة  الدرامللا  ماراثللون 
املقبلللة، مؤكدة علللى عدم وجود 
النيللة لديها للقيللام بذلك خال 
موسم رمضان 2018، مشيرة إلى 
أنها ليست من أنصار الظهور كل 

عام في الدراما، بل تفضل الغياب، 
وأن يكللون هناك فاصًا ما بني كل 

عمل وعمل آخر.
وأكدت سللمية أنهللا تعمل خال 
املللدة اجلارية على ألبللوم خليجي 
جديد، بدأت فيه منذ مدة، وتوقف 
الفنية  بسللبب بعض االرتباطات 
التللي صاحبتها مؤخللرًا، ومن ثم 

عادت لتسللتكمله لتطرحه قبل 
نهاية العام اجلاري، لتكون خطوة 
جديللدة لهللا بعدما قدمللت آخر 

أغنياتها وهي "يا مسكني".
ونفللت سللمية أن تكللون مهتمة 
بتقللدمي اللون اخلليجي فللي الغناء 
على حساب لهجتها األصلية وهي 
املصريللة، ولكنها تقول إنها تعمل 

مبعاييللر معينة فللي تقدميها 
أعمالها الغنائية والتمثيلية، 
مللن دون أن تضع في اعتبارها 

فكللرة التحيز ألي طللرف على 
حساب الطرف اآلخر، والدليل 
أغنيللة  لطللرح  اسللتعدادها 
منفردة باللهجة املصرية قبل 

طرح األلبوم اخلليجي.

سمية الخشاب تعمل على
 ألبوم خليجي لطرحه قريبًا

بغداد - الصباح الجديد:
والتحضيللرات  االسللتعدادات  بللدأت 
املبكرة، إلقامة مهرجان لقاء األشللقاء 
الرابع عشر للهوايات، واحلرف املتنوعة، 
فللي أوسللع تظاهللرة ثقافيللة، وفنية، 
وزارة  تقيمهللا  وسللياحية،  وتراثيللة، 

الثقافة والسياحة واآلثار . 
وعن هذا املهرجان قال جاسم سدخان 
البيضانللي عضو اللجنللة التحضيرية 
بغللداد  حتتضللن  للمهرجللان:  العليللا 
للمدة مللن 12/20 ولغاية 2017/12/22، 
فعاليات مهرجان لقاء األشللقاء الرابع 
عشللر، ومبشاركة العشللرات من بغداد 
واحملافظللات، إضافللة إلللى املشللاركات 
العربيللة، حيث سلليقام املهرجان على 
قاعللات احملطة العاملية لسللكك حديد 
العللراق، لكونهللا معلمللاً مللن معالم 

بغداد التراثية والسياحية.
وأضاف البيضاني: سللتقام قسللم من 
الفعاليات على قاعات املتحف العراقي، 
واملتحللف البغللدادي، واملركللز الثقافي 

البغدادي، وحدائق القشلللة في شللارع 
املتنبللي، ويتضمللن املهرجان مجموعة 
فقرات منهللا اقامة معللارض متنوعة 
ألعمال فنية، وثقافية، وتراثية كالنقش 
على اخلشب، والسلليراميك، والنحاس، 
والفنون التشكيلية، واإلعمال اليدوية 
النللادرة، واخلللط والزخرفة اإلسللامية، 
وكذلك عرض لبعللض الهوايات، جمع 
والعمللات،  واملسللكوكات،  الطوابللع 
والوثائللق  واملطبوعللات،  والكتللب 
واخملطوطات، وفعاليات رياضية متنوعة 
لهللواة نللادي فرنللاس اجلللوي، ورياضللة 
التجديف، وغيرها من الهوايات واحلرف 

املتنوعة التي يرغب املشارك بها.
وقللال البيضانللي بللان أيللام املهرجللان 
ستتخللها فعاليات للشعر، واخلطابة، 
الريفللي  والغنللاء  العراقللي،  واملقللام 
والبللدوي، وعللروض مسللرحية، وألعاب 
اخلفة السحرية، وسيتم تنظيم زيارات 
إلللى أماكن ترفيهيللة كمتنللزه الزوراء 

واملدرسة املستنصرية.

بابل - الصباح الجديد:
ضيللف البيت الثقافي البابلي في دائرة 
العاقللات الثقافية العامللة، بالتعاون 
مع مركز العامللة احللي التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة، العامة السيد أياد 
الشللريفي للحديث عن )واقعة ألطف 

وأثرها في احلركة اجلهادية(.
وقال الشريفي إن من ثمار احلركة 
اجلهاديللة لإلمام احلسللني )عليه 
السام( هو أن األمة تختار حب آل 
البيت على خيللر الدنيا، وذلك ألن 
اإلمام احلسللني )ع( قال )ما خرجت 
أشللرا وال بطرا وإمنا خرجت لطلب 

اإلصاح في أمة جدي(، أي لم أخرج 
متجبللرا وال طالبا للحكللم والدنيا، 

علللى عكس أعدائلله الذيللن عاثوا في 
األرض فسادا.

وأضللاف الشللريفي أن ثللورة اإلمام 
احلسني )عليه السللام( وجهاده 

واالضطهللاد  الظلللم  ضللد 
الشللعوب  ألهمت  التللي  هي 
الزمان،  مللّر  املظلومللة على 
وصوال إلى يومنا هذا، حيث 
وانتصروا  العراقيللون،  قاتل 
على العصابللات اإلرهابية 
التي أرادت النيل من كرامة 

وشرف الشعب العراقي.

بدء االستعدادات لمهرجان لقاء األشقاء 
الرابع عشر للهوايات والحرف المتنوعة

)واقعة الطف وأثرها في الحركة 
الجهادية( في البيت الثقافي البابلي

بغداد - الصباح الجديد:
أقللام البيللت الثقافللي فللي الصويللرة، 
وبالتعاون مع منتدى شللباب الصويرة، 
املعرض التشللكيلي الشللخصي األول 
للفنانة مرمي البرغوثي، بعنوان )ثلللللوان 
مؤطللرة( ضم ما يقللارب األربعني لوحة 

فنية، حملت مضامني وأفكار متنوعة، 
جسللدت خالها الفنانة البرغوثي حب 
الوطللن، واالنتصللارات التللي حققتهللا 
سللواعد قواتنا األمنية، وأبطال احلشد 
الشعبي على فلول اإلرهاب، إضافة إلى 
عدد مللن اللوحات مثلت شللخصيات، 

ورموز ثقافية، وأكادميية عراقية، وعاملية، 
وشخصيات أخرى، كما تضمن املعرض 
أيضللا لوحة تشللكيلية عبرت عن واقع 

معركة الطف.
وشللهد املعللرض حضللور عللدد غفيللر 
األكادمييللني،  الباحثللني  مللن  ونخبللوي 

وأصحللاب االختصللاص في اجملال 
الفنللي، إضافللة إلللى الشللعراء 
واألدبللاء، وأعضللاء اجمللللس احمللي، 
ورؤساء الدوائر، ومنظمات اجملتمع 
الصويللرة،  قضللاء  فللي  املدنللي 

وآخرين.

افتتاح المعرض التشكيلي الشخصي األول للفنانة مريم البرغوثي
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