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ــسـتـقـبل. واضـاف لـ الـوقت احلـاضـر وا
(الـزمـان) امـس أن (اهم اسـبـاب انــتـشـار
هـذه الـظـاهرة يـرجع الـى طـرق التـدريس
ـتـبعـة في الـنـظـام الـتـربوي الـتقـلـيـديـة ا
والــتـــعــلـــيــمي فـــضال عن الــعـــنف الــذي
يـــواجــــهه الــــطـــفل بــــإنـــواعه كــــافـــة في

دارس). ا
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واوضح ســــهــــر ان (ظـــاهــــرة الـــفــــســـاد
ستـشري في مؤسـسات الدولـة ينعكس ا
عـلى قـطـاع الـتـربــيـة والـتـعـلـيم وارتـفـاع
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ـفــوضـيــة الــعـلــيـا حلــقـوق اكــد عـضــو ا
أن االنـــســـان زيـــدان خـــلف الـــعـــطـــواني
دارس تشكل خطراً ظاهرة التسـرب من ا
جسـيماً عـلى حقـوق الطـفولـة في العراق
ـشروع وقـد تـؤدي الى االسـتـغالل غـيـر ا
لالطفال الذين يـقعون ضـحايا للـمجرم
واجلـــمـــاعــــات االرهـــابـــيـــة .فـــيـــمـــا عـــد
ي في عـلم االجتمـاع بجـامعة ذي االكاد
درسي احداً قار محمـد السهر الـتسرب ا
ـشكالت التي تـواجه اجملتمع في اخطر ا

حـصـة إيـران وفـنـزويال لـكي تـسـتـقـر
األسـعــار عــنــد حـدود  70دوالراً وقـد
أيـد وزيـر الــنـفط الــكـويـتي إمــكـانـيـة
ـستوى). بقاء سـعر اخلام عـند هذا ا
ــنـــذري ضــرورة اســـتــثـــمــار وأكـــد ا
الـزيـادة احلـاصـلـة في اسـعـار اخلـام
بتنـفيـذ مشـاريع مجديـة حترك عـجلة
االقتصـاد العـراقي وحتد من االزمات
االقــتــصــاديــة واالجـــتــمــاعــيــة الــتي
يـتـكـبـدهـا ابــنـاء الـبـلـد وسـد الـعـجـز
ــوازنـــة الــعـــامــة). الـــذي تــعـــانــيـه ا
وأقترب سعر نفط خام برنت األربعاء
من أعلى مـسـتـوى له في نحـو أربـعة
أعـــوام إذ ارتـــفع ســـعـــر خــام بـــرنت
مـزيج الــعـامـلـي في الـعـقــود اآلجـلـة
صـــبــاح امـس عــشـــرة ســـنـــتــات إلى
 81,87 دوالرا للبرميل بعدما وصل
امس الثالثاء إلى أعـلى مستـوى منذ
تــشـــرين الـــثــاني  2014عــنــد 82,55
دوالرا للـبـرمـيل كـما تـراجـعت عـقود
اخلـام األمـريــكي أربـعـة ســنـتـات إلى
 72,24 دوالرا للبرميل.ويتجه خام

بـرنـت صـوب حتــقــيق خــامس زيـادة
فـصـليـة له عـلـى التـوالي وهـي أطول
مدة صعـود منذ  2007  عندما سجل
ارتفاعـا قياسيـا لستـة أرباع متـتالية
ووصل إلى  147,50 دوالرا للـبـرميل.
في غــــضـــون ذلك عـــدّ وزيــــر الـــنـــفط
ــدار زنــقــانـة أن االيــراني بــيــجــان 
الرئـيس األمريـكي دونـالد تـرامب هو
سـؤول الـرئيـس عن ارتفـاع أسـعار ا
النفط رداً عـلى اتهام االخـير منـظمة
ـــــصــــدرة لــــلــــنـــــفط (أوبك) الــــدول ا
بــالــوقــوف وراء ذلـك. وقــال زنــقــانــة
لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون اإليــــراني امس إن
سـؤول الرئيـس عن ارتفـاع أسعار (ا
الـنــفط وبـلــبـلــة الـســوق هـو الــسـيـد
تـرامـب وسـيــاســاته غـيــر الــشـرعــيـة
القـاضـية بـزعـزعـة االستـقـرار).وتابع
مــتــحــدثـا لــدى خــروجه مـن مـجــلس
لـــلـــوزراء أن تـــرامب (يـــريـــد إحــداث
انـخـفـاض هــائل في صـادرات الـنـفط
اإليـرانـي وعـدم ارتــفــاع األســعـار في
كن أن يحصال آن. لكنهمـا أمران ال 
مـعـا).وقـال (إن كـان يــريـد ألّـا تـرتـفع
االسعـار وأن تبـقى السـوق مسـتقرة
برر  في عليه أن يـوقف تدخله غـير ا
الـشرق األوسـط وأن يتـوقف عـن منع
إيران من إنتـاج وتصديـر النفط  وال
كن احلصول على األمرين) وهاجم
تـرامب امس الـثالثـاء أوبك من مـنـبر

زيدان خلف العطواني

مخطط يوضح اسعار النفط

حتت عـمــوده بـعـنـوان (تــوقـيع) كـتـب رئـيس حتـريـر الــطـبـعــة الـدولـيـة
جلريدة الزمان الدكتور  فاحت عبد السالم مقاال  حمل عنوان (نحتاج
وافق 13 مـتطـوعـ ) في نـسخـة  الـزمان الـصـادرة يوم  اخلـمـيس ا
وصل ـا جـاء فيه انه تـطرق  لـواقع مـدينـة ا ـاضي وبعض  ايـلول  ا
ـديـنـة  لم اثـر اتـصـال ورده من احــد وجـهـاء اجملـتــمع  يـخـبـره بــان ا
تدخلهـا صحيفة او مـجلة  منذ ان احـتلها داعش واستـمر احلال بعد

حتريرها  حتى اللحظة ..
والـغـريب ان  وجيـه اجملتـمع  ادلى بـدلـوه في الـوقت الذي تـشـهـد فيه
دينة نشاطات وفعاليات  ثقافية وفنية  ومجتمعية  وتعبر عن واقعها ا
بانها مدينة  عادت لتتنفس بعد ان  شعرت باالختناق طوال السنوات
ـديـنـة  وعادت الـكـلمـة عـبر الـتي كـان فـيهـا الـتنـظـيم مـسيـطـرا  على ا

اشكال مختلفة.
السيـما حـينـما  اعاد نـاشط متـخصص  تـواصل الصـحف البـغدادية
ليعيد ذلك االلق الذي افتقدته صوال سنوات سيطرة التنظيم لينتصر
ـعوقـات مـهنـد داؤد سلـيـمان ويـتـجاوز تـدمـير مـكتـبـته التي عـلى كل ا
وقـعها كتـبة  نطـقة الـدواسة ليـعيد افـتتـاح ا حمـلت اسم الضـحى 
ـنـطقـة اجملـمـوعـة الـثـقـافـية الـبديل فـي  احد اروقـة مـتـنـزه اجلـامـعـة 

دينة .. باجلانب االيسر من ا
مضى على تلك البادرة  بضـعة اشهر كانت كافية للـموصلي جميعا
ـكـتبـة ويـطـلعـوا عـلى  عـناوين من ان يـلـتـفتـوا لـهـذا احلدث ويـزوروا ا
الصحف الـتي لم تقتـصر على مـا ير من العـاصمة بـغداد فحسب بل
الى جنبها  اســــــــتلقت بضع صـــــــــحف موصـــــــلية تتنسم عبير
احلـريــة  وتـكـتـب لـتـواصـل مـا فـاتــهـا من احــداث  جـرت عــلى سـطح

دينة .. ا
ــوصل عـلى عـرض ــثـقـفــون من ابـنـاء ا ـكــتـبـة ذاتـهــا تـبـارى ا وفي ا
ـئات العـناوين التي كـتبـة الصغـيرة   نتـاجاتهـم حتى اثقـلت رفوف ا
صـدرت في بـحر االعـوام االخـيـرة  لتـتـحـدث عمـا جـرى وتـب لـلـعالم

نكبة مدينة وماساة شعب عريق ..
هـذا كـله  من جهـة  امـا مـهرجـانـات القـراءة والـتي تـطرق لـهـا  رئيس
ـتطـوعـ  العـادة االمل في الـقراءة حتـريـر الـزمان الـدولـيـة  وطـالب 
لـدى النـاس  فـان رصيف الـثـقافـة الذي ابـتـدعه ناشـطـون على اطالل
ـيــة الـعـريـقـة في  مـنـطـقــة اجلـامـعـة يـعـيـد االهـمـيـة ـؤسـسـة االكـاد ا
ـدينـة ثقـافيـة باتت تـتنـفس الصـعداء  بـعودة رحيـق الكـلمات والـشأن 
الـيـهــا  وبـاشـر عـدد من االدبــاء يـنـسـجــون عـلى وتـر الــصـفـحـات مـا
اساة  التي شهدوه من سـنوات عجاف  الـقت بهم في اتون احملنـة وا
عاشتها مـدينتهم لتـعيد االرصفة ترتـيب انفسها وتـستنشق الشوارع

قيتة .. عبيراً اخر غير  رائحة البارود ا
وصل  في ان جتد ات حتـمل  معلومـات مغلـوطة عن ا هل تكفي مـكا
ديـنة  اهملت دورها الثقافي الذي لنفسها سبـيال بالتشهير  عن ان ا
ـعلومات كانت علـيه وماذا يتوجب عـلى اعالمي وهم يتـابعون سيل ا
ـديـنـتـهـم وهم يـتـفـرجـون تــمـامـا  كـمـا  حـظي اخلـاطـئـة الـتـي حتـيط 
التنظيم في ايامه االولى من ان  يسـتع بشباب راودهم عن انفسهم
ـنصة ويوثق احتـفاالت مبتورة نطقة ا البل غرر بهم ليـحملوا راياتـه 
ـوصل بـسـيـطـرة الـتـنـظيـم الذي ذاق كـانه يـعـبـر بـهـا عن فـرحـة اهل ا
ـاساة  البل كـانت االيام االولى ـرارة وا ـوصلـيون جـمـيعـهم كاس ا ا
وصلي تنفسوا الصعداء من عناصر كفيلة بان تؤشر  للعالم  بان ا
امنية كانت تـذيقهم الصعـوبات ليستبـدلوها بنظام اخـر  يعاقبهم على
السيكارة والزي وغيرها من االمور الـتي  التعترف باحلرية االنسانية
لدى اجلميع البل تـكفر االخر وتـقيده في مجـال االختالف دون النظر
ـديـنـة الـى مـا قـدمه هـذا االخـر من جـهـود وبـصـمـات احـتـوته اروقـة ا
ومناطقهـا  البل التصقت بعض تلك الـتسميات بتـلك البصمات فكانت
ـوصليـ لبـرج السـاعة اخلاص مـنطقـة السـاعة  تـعبيـرا عن امتـنان ا
بكـنيـسة االبـاء الدومنـيكـان وهديـة زوجة االميـراطور الـفرنـسي لهوالء
وصل وهـم يعـيشون ن قـدموا ارواحـهم فداءا الهـــــــــالي ا االباء  
ستـــــــشري في تلك السنوات من مطلع القرن الثامن رض ا محنة ا

عشر ..
وصل يقـيمون الكـثير من االنشـطة وهنالك مـنتديات ثـقافية متطـوعو ا

بـدات تـتألق في  اسـتـقـطاب اسـمـاء ونـخب موصـلـية
حتــاول ان تــقـول كــلـمــتــهـا  والبــد لالعالم من ان
يـزيــد نـشـاطـاته في سـبــيل اضـاءة تـلك االنـشـطـة
ـوصل حـاضرة ثـقـافـية وابـرازهـا لتـكـون مـدينـة ا

مهمة كما كانت في السابق ..

اخــرى خـطــرة جــدا كــتــعــاطي اخملـدرات
والـــشـــذوذ اجلـــنــــسي او االنـــخـــراط في
وتـابع سـهر انه الـتنـظـيـمـات االرهـابـيـة)
(من هـنــا يـتــبـ الـتــكـلـفــة االجـتـمــاعـيـة
واالقـتـصـاديــة الـعـالـيـة الـتي تــتـحـمـلـهـا
الــدولـــة واجملــتـــمع نــتـــيــجــة الـــتــســرب
ــــــــدرسـي فالبــــــــد مـن وضـع اخلــــــــطط ا
والـبـرامج الـكـفـيـلـة بـاحلـد والـتـقـلـيل من
هذه الظـاهرة اخلطـرة التي تضـيف عبئا
ـشكالت والـظواهر ثقيـالعلى اجملتـمع با

السلبية). 
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فـيــمـا قـال الــعـطـواني فـي بـيـان امس ان
ـدن الـتـي حتـررت من قـبــضـة االرهـاب (ا
ما تزال بحاجة الى جهود استثنائية من
ـنـظـمـات ـؤسـسـات احلـكـومـيـة وا قـبل ا
ــدارس الـــدولـــيـــة واحملـــلـــيـــة إلعـــمـــار ا
ــتـضــررة بــفـعل اإلرهــاب والــعـمــلــيـات ا
ــســتــلــزمـات احلــربــيــة وجتــهــيــزهــا بــا

الكافية).
ـــدارس االبــتــدائــيــة واضــاف ان (عــدد ا
تضررة في محافظة نينوى وحدها بلغ ا
دارس  76 مدرســــــة فيما بلغ عــــــدد ا

ـــزدوج 700  الـــتـي تـــعــــــــانـي الـــدوام ا
مدرسة ابتدائية و 255مدرسة ثانوية).
واوضح العطـواني أن (مخـيمـات النزوح
دارس في العراق مـازالت تعـاني نقص ا
االبـتــدائـيــة األمــر الـذي أدى الى ارتــفـاع
ـدارس في احملافـظة نسب الـتسـرب من ا
ــتــســـربــ في إذ بــلـغ عــدد الــتـالمــيـــذ ا

نسبة خط الفقروالذي يدفع  فئات عديدة
من االسـرالى اجــبـار اطـفـالــهـا عـلى تـرك
بكر اضافة دارس واالنخراط بالعـمل ا ا
نتهية الى نسب الرسوب في الصفـوف ا
نتـهيـة االمر الـذي يدفع الـتالميذ وغيـر ا
ـــدرســة نــتــيـــجــة الــيــاس من الى تــرك ا
مـشــددا عـلـى ان (رداءة ابـنــيـة الـنــجــاح)
ـدارس وقــدمــهـا وعــدم تــوفـر الــشـروط ا
الئــمـة من اضــاءة وتــهـويــة وســاحـات ا
لعب وحدائق ومكتبات االمر الذي يجعل
ـعتـقل الذي يرغب درسة شـبيـهة با من ا
وتـابع ــغـادرته بـاسـرع وقت) الـتـلـمـيـذ 
سـهـر ان (مـن االسـبـاب االخــرى لـظـاهـرة
تسرب الـتالميذ ايـضا االكتـظاظ بالصف
الواحـد اضـافـة الى الـدوام الـثالثي الذي
يجعل عـملـية الـفهم صعـبة) وحـدد سهر
نتـائج ظـاهرة الـتـسرب بـ (ارتـفـاع نسـبة
االمـيـة بـ الـفـئــات الـعـمـريـة الـصـغـيـرة
وانـخـراط االطـفـال في الــعـمل قـبل الـسن
بكر القانـوني مع ارتفاع ظـاهرة العـمل ا
بـ االطـفـال وفـقدان االطـفـال حلـقـهم في
التعـليم فضال عن ارتـفاع نسـبة انحراف
االحداث نتيـجة تعـرضهم حلالـة الضياع
ـدرسة واحلـقد الـذي يتـولد بعـد تركـهم ا
لديه على اجملتمع واحلكومة بعد ان يرى

اقرانه يكملون تعليمهم).
واضاف ان (ظاهرة التسرب تسبب كذلك
ـاهرة بـعد بفـقدان سـوق العـمل لاليدي ا
ارتفاع نسب االمـية وانتـشارالعمـالة غير
ــشـكالت ــاهـرة واحــتــمــال تـعــرضــهم  ا

) واشار محـافظـة نيـنوى  13449تلـميـذاً
الى (وجــود عــقـبــات كــثــيــرة حتـول دون
حصـول األطـفال عـلى حـقـهم في التـعـليم
ستمسكات الثبوتية لهم). ومنها نقص ا
مطـالـبـاً اجلـهات ذات الـعالقـة (بـاالسراع
في ايجاد احللول الـناجعة لـتذليل جميع
العقبات وتطبيق التعليم اإللزامي ابتداء
من الـعـام الـدراسي احلـالي وتـفعـيل دور
ـسـمـوعة حلث رئـيـة وا وسائـل اإلعالم ا
أولــيــاء أمــور األطــفــال بــوجــوب إحلــاق
دارس لتفويت الفرص على ابنائهم في ا
اجلـــمــاعـــات االجــرامـــيـــة من اســـتــغالل
شروعة واخلارجة األطفال بأعمال غـير ا

عن القانون).

االمريكـية اإلضـافية عـلى إيران. وقال
ـنــذري لـ(الـزمـان) امـس ان (ارتـفـاع ا
األسعار مرتبط بالتـوترات السياسية
ــتـحـدة وايـران حـيث بـ الـواليـات ا
فـرضت أمـريـكـا عــقـوبـات اقـتـصـاديـة
قاسـيـة على صـادرات ايران الـنـفطـية
الـــتي أثـــرت بــــشـــكل مـــبـــاشـــر عـــلى
ـيـة إمـدادات أوبك في األسـواق الــعـا
وقـد تـزامـنت الـعـقـوبـات مع عـقـوبات
اثلـة فرضتـها امـريكا عـلى فنزويال
حيث انخفضت صادرات االخيرة الى
أكــثــر من  550 ألف بــرمـــيل يـــومــيــا
لــــيــــضـــــاف هــــذا االنــــخــــفــــاض الى
انخفاض صـــــادرات إيـران البــــالغة
500 الف برمـــــيل يومـــــيا ليــــصبح
مــجــمــوع االنــخــفــاض إلى أكــثــر من
مـلـيـون بـرمـيل يـومـيـا ) مـشـيـراً  الى
ان(هـذا االنـخــفـاض رافـقـه تـوتـر بـ
دول أوبك وحلفائها من جهة وأمريكا
من جـــهـــة أخــــرى عـــلى أثـــر جتـــاهل
االوبك وحـلــفـائــهـا دعــوة تـرامب الى
زيـادة اإلنتـاج لـلـتـأثـيـر عـلى األسـعار
ـنذري باجتـاه انـخـفاضـهـا). ورجح ا
ان(يؤدي ازديـاد التـوتر اذا مـا حصل
قــريــبـا مـع تـفــعــيل حــزمــة عــقــوبـات
إضافـيـة على إيـران الى ارتـفاع سـعر
اخلام  ليصل إلى  90 دوالراً للبرميل
فـي حـــــــالـــــــة تــــــــمـــــــسـك دول االوبك
ـعـروض) وحـلـفــاؤهـا بـعــدم زيـادة ا
دة مـستـدركـاً ان(األمـر قـد اليـسـتـمـر 
طويلة بـعد ان أبدت نيـجيريا وبعض
دول اخلــلـيـج رغـبــتــهــا في تــعـويض
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أكـد خـبـيـر نــفـطي ضـرورة اسـتـثـمـار
الـزيـادة احلـاصـلــة في اسـعـار الـنـفط
عـلى نـحــو امـثل يـضـمـن سـد الـعـجـز
وازنـة العامـة وتطوير الذي تعـانيه ا
القـطـاعات االقـتـصاديـة االخـرى لدعم
القـطاع الـنفـطي  مشـدداً على اهـمية
ان التذهـب العـوائـد الـنـاجتـة عن تلك
الزيادة الى جيـوب الفاسدين بدالً من
ان تـــخـــصـص لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريع
اســتـراتــيــجــيـة فــيــمـا تــوقع خــبــيـر
اقـتـصـادي ارتـفـاع اسـعـار اخلـام الى
 90 دوالرا اذا ما تصاعد التوتر ب

واشنطن وطهران مع امكانية هبوطه
. وقــــال مـــــرة اخــــــرى الى  70 دوالراً
اخلـــبــيـــر الـــنــفـــطي بـــاسم انـــطــوان
لـ(الـزمـان) مـعـلــقـاً عـلى جتـاوز سـعـر
اخلام الـ  82دوالراً لـلـبـرمـيل ان(مـثل
ـكن أن تــسـتــثـمـر في هـذه الــزيـادة 
ـوازنـة الــعـامـة لـلـبـلـد وسـد تـعـزيـز ا
العجز احلـاصل فيها اذا مـا استخدم
عــلى الــنـحــو االمــثل)  مــشــدداً عـلى
(ضــرورة اســتــثــمــار الــعــوائــد الــتي
سـيجـنـيـهـا الـعـراق من زيـادة اسـعار
النـفط في تـطـويـر القـطـاعـات االخرى
والسيـمـا الصـنـاعيـة والزراعـيـة لدعم
الـقـطـاع الـنـفـطـي الـذي يـعـتـمـد عـلـيه
ـقام االول ). االقتـصـاد الـعـراقي في ا
ورأى ان(باالمـكان تـعـزيز الـصنـاعات
ـكن مـا الـعـراقــيـة الى اقـصى مــدى 
يــتـــيح االســتــغـــنــاء عن الـــعــديــد من
الواردات االجنبية التي تتطلب مبالغ

باهظة فضالً عن االيـجابيات االخرى
تـمـثلـة بـتشـغـيل االيدي لهـذا االمـر ا
ـــصــــانع الــــعـــامــــلــــة واالفـــادة مـن ا
ـتـوقـفـة). واعـرب انـطوان ـعامل ا وا
عن خـشـيـته من (ذهـاب تـلك الـعـوائد
الى منافذ الفسـاد فيخرج من الشباك
ما يدخل الى البلد من الباب ) داعياً
الى(اختيار ادارات كفوءة ونزيهة من
ـــــبــــالغ اجـل حــــسن اســـــتــــثــــمــــار ا
سـتحـصلـة من زيادة اسـعار الـنفط ا
ـأمول وحتـقيق الـرفـاه االقـتـصـادي ا
واالســتـــفــادة من خـــيــرات الـــبــلــد )
مــــجــــدداً خــــشــــيــــتـه من ان( يــــذهب
الـفائـض من تـلك األمـوال الى جـيوب
الــــفـــاســــدين واليـــجــــد طـــريــــقه الى
ـقبـلة او في االقل صنـدوق االجيـال ا
اســتــثــمــارهـــا في مــشــاريع مــثــمــرة
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ـكن ان يـؤديه  وبـشـأن الـدور الـذي 
العراق للمحافـظة على ارتفاع اسعار
الـنـفط قـال انـطـوان ان ( الـعـراق هـو
جـزء مـن مـنــظــمـة اوبــكــومن ثم  هـو
يـة تتولى ادارة جزء من منـظومـة عا
دفة السيـاسة النـفطية لـكن االقتصاد
الـعــراقي الـيــوم عـبــارة عن اقــتـصـاد
ــكـنـه ان يـخــــــلق شــيــئـاً تــابع  فال
وحــده ). من جـــهــته تــوقـع اخلــبــيــر
ــنـذري االقـتــصـادي عــبـد احلــسـ ا
ارتـفــاع اسـعــار اخلـام إلى  90دوالراً
لــلـبــرمــيل اذا مــا ازدادت الــتــوتـرات
قـريـبـا مـع تـفـعـيل حـزمــة الـعـقـوبـات

ـتـحـدة مـتـهـمـا ايـاهـا بـإبـقاء األ ا
ـسـتوى مـرتـفع.وقال أسعـار الـنفط 
(نـــحن نـــدافع عن الـــعـــديــد مـن هــذه
الدول مـقـابل ال شيء وهي تـسـتـفـيد
من ذلك لـفرض أسـعـار نفـط مرتـفـعة)
في كالم بدا موجـها إلى دول اخلليج
الــعــربــيــة. ورد الــرئــيس الــفــرنــسي
ـانـويل مـاكـرون علـى تـرامب فـقال إ
لـــصـــحـــفـــيـــ في نـــيـــويـــورك امس
الــثـالثــاء انه(ســـيــكـــون أمــراً جـــيــداً
بالنسبة لسعر النفط ان تتمكن ايران
من بـــيـــعـه. انه امـــر جـــيـــد لـــلـــسالم
ية).وعلق زنقانة وألسعار النفط العا
الـــــذي تــــــعـــــد بالده مـن األعـــــضـــــاء
ـثـير ؤسـسـ ألوبك فـقال ان(من ا ا
لالهتـمـام أن نرى مـاكـرون يشـيـر هو
أيــــضــــا بـــــشــــكل صــــريـح إلى هــــذه
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من جـهة اخـرى قـالت شـركـة تـسويق
الـــــنــــفـط (ســــومـــــو) انــــهـــــا تــــدرس
االسـتـحـواذ عـلى صـهـاريج لـتـخـزين
الــنـــفط فـي آســيـــا وتــرحب بـــإجــراء
مـبـاحـثـات بــشـأن مـزيـد من اتـفـاقـات
تـقاسم األربـاح مع سـعـيـهـا لـتـوسيع

نطقة. نطاق حضورها في ا
وقال مدير قسم تـسويق النفط اخلام
والــغــاز في (ســـومــو) عــلي نــزار في
تــصـريـح صـحــفي امـس ان (الـوزارة
تتطلع إلى االستـحواذ على صهاريج
تـــخـــزين عـــلى مـــرافق في ســـوقـــنــا
الــرئــيــســة وهي آســيــا) مــؤكــدا انه
(ســـيــــتم دراســــة أيـــة اتــــفـــاقـــات أو
ا صـفـقـات أخـرى لـتقـاسـم األربـاح 
يـــخــــدم هـــذه األهـــداف).وأضـــاف أن
(الصفـقات ينـبغي أال تـتسبب في أي
تـــضــــارب مـــصـــالح مـع االتـــفـــاقـــات

الــقــائــمــة).واقــامت ســومــو في وقت
سابق مشروعا مـشتركا مع لـيتاسكو
ذراع الـــتـــجـــارة لـــشــركـــة لـــوك أويل
الــروســـيــة وبـــدأت بــتـــصــديـــر خــام
البـصرة لـلـشـريك الـصـيـني تـشن هوا
أويل الـتـي سـتـقـيم مـشـروعـا مـشـتـركا
مـعهـا قريـبا.وكـشفت سـومو اول امس
صدرة الـثالثاء  عن  ارتفاع الكميات ا
اضي من مـن النـفط اخلام لـشهـر آب ا
احلــقـول الـنــفـطـيــة في وسط وجـنـوب
ــالـيـة الــعـراق واعـلــنت ان الـواردات ا
ــاضــيـة ــدة ا ــتــحــقــقــة مـقــارنــة بــا ا
جتــاوزت الـ  7.7مـــلــيــارات دوالر. الى
ذلك أعـلن  وزيـر النفـط جبـار اللعـيبي
عن أســتــئــنــاف انـتــاج حــقل الــقــيـارة
ـعدل الـنـفطي فـي محـافـظة نـيـنوى 
 30الف برميل باليوم . وقال اللعيبي
فـي بـيـان امس ان (الــوزارة اسـتـأنـفت
االنــتـــاج في حــقل الــقـــيــارة الــنــفــطي
ــحـافـظـة نــيـنـوى بــعـد اجـراء اعـادة
ـــنـــشــآت إعـــمـــار شــامـــلـــة لـــآلبــار وا
ـتضـررة) عـــــــــادا ذلـك ( واألنـابيب ا
اجنازا وطنياً ونصراً على العصابات
اإلرهـابية التي تعمدت تخريب وتدمير
وحـــرق جـــمـــيع اآلبـــار الــنـــفـــطـــيــة ).
وأضـــاف ان (الـــوزارة وضــعت خـــطــة
طــمــوحـاً اليــصـال االنــتــاج من احلـقل
ــذكــور الى  60الـف بــرمـيـل بــالــيـوم ا
نـهـايـة الـعام اجلـاري).ولـفت الـلـعـيبي
ــــنــــتـج من احلــــقل الـى ان (الــــنــــفط ا
ـذكـور  تـصـديـره لـلمـرة االولى في ا
تــــاريــــخه بــــعـــد ان كــــان يـــخــــصص
لـالسـتـهالك الــداخـلي فــقط).مـؤكـدا ان
(ســومـو تـقـوم بـتـســويق وبـيع الـنـفط
الـى خــارج الـــعـــراق وهـــذا مـــايـــعــزز
ـالـية لـلخـزيـنة االحتـادية اإليرادات ا

من العملة الصعبة).

باسم انطوان

Issue 6159 Wednesday 3/10/2018
الزمان - السنة احلادية العشرون العدد 6159 االربعاء 23 من محرم  1440 هـ 3 من تشرين االول (اكتوبر) 2018 م

q u*« sŽ  U uKF

نذري عبد احلس ا

درسة عبر اجلدران d«∫ تالميذ يهربون من ا ð

WOÝœUI « lMB* W¹bŽUI² «  UHO u² « b¹b ð i dð WO U*«

  UMŽËd  d³Ž —UM¹œ ÊuOK  150 ÷d  vKŽ .bI² « ∫w öÝù« s¹dNM «

d¼Uþ q{U  bL×  –  ¡öÐd

—cM  wB  ≠œ«bGÐ

الية تسديد التوقيفات رفـضت وزارة ا
ئة عن موظفي التقاعدية البالغة  15با
مــصـنع الــقـادســيـة الــتـابع الـى شـركـة
الــــصــــنــــاعــــات احلــــربــــيــــة في وزارة
عـادن الى هـيئـة الـتقـاعد الـصـناعـة وا
الـوطـنيـة في بغـداد حتت ذريعـة االزمة
ـالية التي تمر بها الوزارة في الوقت ا
وظف احلـاضر. فيـما الزمت الـهيئـة ا
احملــالــ الى الــتــقــاعــد بــعـدم تــرويج
مـعـامالتـهـم اال اذا سـددوا الـتـوقـيـفات
الـتـقـاعديـة وكـتـابة تـعـهد خـطي يـشـير
الى الـقبول بدفع تلك االستقطاعات من
مـكافـاة نهـاية اخلدمـة لكي يـتم تمـشية
ـــوظـــفـــون في مـــعـــامـالتـــهم). وقـــال ا
احــــاديـث لـ (الــــزمــــان) امس ان (هــــذا
ـوضوع من اخـتصـاص الوزارة التي ا
يـلزمها بالدفع وليس لـلمتقاعد له شأن
بــــهـــذا اجلـــانـب). مـــطــــالـــبـــ (وزارة
الــصـنـاعــة بـضـرورة الـتــدخل الـسـريع
والــــعــــاجـل واســــعــــاف طــــلب هــــؤالء
ـتقاعدين والتدخل لـدى هيئة التقاعد ا
مـن اجل مــــــعــــــاجلــــــة مــــــوضــــــوعــــــة
ـوظف احملـال االســتـقـطـاعـات). وقـال ا
الـى الــتــقــاعــد سـالم حــســ عــبــود لـ
(الـــزمــــان) امس ان (هـــذا االمـــر يـــعـــد
مـــهــــزلـــة وال داعي لــــهـــذا الـــتـــصـــرف
الـكــيـفي). مـبـيـنـا ان (الـهـيـئـة تـريـد ان
تـقاعدين فـي شباك الـصيد من تـرمي ا

اجل دفـع تلك االستقطـاعات من مكافاة
ـبـلغ نــهـايــة اخلـدمـة دفــعـة واحــدة و
يـصل الى  6مـالي دينار). مـشيرا الى
ان (الـهيئة على مـا يبدو قد افلست من
مطالبتها للوزارة واصبحت غير قادرة
عــلـيــهــا ولـهــذا جلـأت الى هــذه الـفــئـة
تقاعدين وارغامها على الضعيفة من ا
دفع تـلـك االسـتـقـطاعـات). فـيـمـا انـحى
مـتـقـاعـد اخـر مـحـمـد نـاصـر (بـالالئـمة
ــوضـوع عــلى هــيـئــة الــتـقــاعــد كـون ا
ــفـروض ان يــرتــبـط بــالــوزارة وكــان ا
يـحسم معـها). وتابع نـاصر قوله (هذه
ـتــقـاعـدين احلــالـة جـعــلت مـعــامالت ا
تــتـأخـر الشــهـر عـدة وذلك لــعـدم رغـبـة
ـتقاعدين في تمشـية معامالتهم لكون ا
مـكـافـاة نهـايـة اخلدمـة سـوف تدفع من
ـاليـة بـاجملان قـبـلنـا نـيابـة عن وزارة ا
الى هــيـئـة الــتـقـاعــد بـدال من ان يـكـون
كـافاة وعلى اقل تقـدير اكثر من مـبلغ ا

 6 مالي دينار لتحس الوضع
ـاذا ــعـيـشي لـعـوائـلــنـا). مـتـسـائال ( ا
اجــري الــتـعــامل مع هــذه الـوجــبـة من
ـــتــقــاعـــدين فــقـط والول مــرة). وقــال ا
فروض نـاصر ان (هيئـة التقاعـد كان ا
بـها ان ال تسـير بهـذا احملور وان تترك
ــــوضــــوع لــــلــــوزارة لـــــكي تــــتــــولى ا
مــــســـؤولــــيـــتـــهــــا في تــــســـديــــد تـــلك
االسـتـقطـاعـات). واضاف نـاصـر (نحن
نـــطـــالـب من خالل جـــريـــدة (الـــزمـــان)
ــوقـرة ان تـؤمن اتــصـاال هـاتــفـيـا مع ا

ـعـرفة اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حـرب 
تقاعد وضوع). في ح اكد ا خـفايا ا
مــنـذر مـجـيــد بـالـقــول (لـقـد مـلــلـنـا من
االنـــتــــظـــار الـــطـــويـل جـــراء تـــأخـــيـــر
ـبـالغ مـعـامـالتـنـا الـتـقـاعـديـة بـسـبب ا
الــتي سـتـأخـذ مــنـا من مـكــافـاة نـهـايـة
ــعــامالت اخلــدمــة واصــبــحت اغــلب ا
ـتـقـاعد ـوظف ا مـتـوقـفـة وعـدم رغبـة ا
في تـمشـية معـاملـته). مستـدركا (ولكن
عــتـبي عـلى وزارة الــصـنـاعـة لــكـونـهـا
ـفروض ـتـفـرج وكـان ا اخـذت مـوقـف ا
ان تـكون لها حتركات جادة ب الهيئة
ـــوضــوع). والـــوزارة من اجل حـــسم ا
ـتقـاعد مـهـدي عبـد الله الى ذلـك جدد ا
(مـــطــالـــبــتـه بــضـــرورة تــدخـل رئــيس
عاجلة هذا ان محمد احللبوسي  الـبر
االشكال وهذا نداء نوجهه له من خالل
صــحـيــفـة (الـزمــان) لـرفع الــغـ الـذي

احلق بنا). 
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فـيـمـا نـفى مـصـرف الـنهـرين االسالمي
ـكـاتـب اخلـارجـية احلـكـومي صـلـتـه با
واالفــراد بـشـأن صـرف قـروض الـسـكن
والـبـالـغـة  150 مــلـيـون ديـنـار  داعـيـا
ــواطـنـ الــراغـبـ بـاحلــصـول عـلى ا
ـصرف. الـقـرض مـراجـعـة احـد فـروع ا
ـصــرف في بــيـان امس (نــنـفي وقــال ا
صـلـتـنا بـأي مـكـاتب خارجـيـة او افراد
لـترويج معامالت منح قرض مبلغ ١٥٠
مـلـيون ديـنار لـشراء الـسكن) مـبيـنا ان

ـــصــرف غـــيــر مـــســؤول عن دفع اي (ا
مــبـلـغ خـارج الــتـعــامل مـعه) واضــاف
(بـامكان الراغب بالتـقد مراجعة أحد
ــصـــرف او االتــصـــال بــارقــام فـــروع ا
ـصـرف). واعـلن الـهـواتف اخلـاصـة بـا
ــــصــــرف في وقـت ســـابـق عن الــــيـــة ا
احلــصـــول عــلى ذلك الــقــرض لــغــرض
الـسـكن وهي ان (يـكـون االمـر بـالـشراء
ـالك الــــدائم وان ال مـــــوظــــفــــاً عـــــلى ا
يـتـجـاوز عـمره  52عـامـا عـلى ان يـكون
احلـد االعلى لشـراء السكن  150مـليون
ديـنار ومدة السداد  15عـاما وبفائدة 4
ـئـة ) وتــابع (يـقـدم االمــر بـالـشـراء بــا
كـــفــيالً واحـــداً او اثــنــ مـن مــوظــفي
ـســتـمــرين بـاخلـدمــة ويـكـون الــدولـة ا
صـافي راتـبـهمـا يـغطي ضـعف الـقسط
الـشهري اذا كان مبـلغ التمويل يقل عن

 75مليون دينار اما اذا كان مبلغ
الــتـمـويل يــزيـد عن ذلك فـيــجب تـقـد
كـفيـلـ يغـطي صافي راتـبهـما الـقسط
الـشـهري لـلـقرض) الفـتـا الى ان (احلد
االدنـى لـراتب الــكـفـيـل يـكـون  600الف
ديـنار وان ال يزيد عمره عن  48عاما )
مـبـيـنـا ان (طـالب الـتـمـويل يـقـوم بدفع
ـئــة كـحـد هــامش جـديــة بـنـحـو  15بــا
ادنـى من مبـلغ الـتـمـويل واذا كـان ثمن
الـعـقار اعـلى من مبـلغ الـتمـويل احملدد
مـن جلان الـكشف بـاالمكـان رفع هامش
( اجلـدية لـتغطـية الـفرق ب الـقيـمت
واضـاف انه (يحق للـجنة الـكشف على

عـروض به الـعقـار حيث سـعـر البـيع ا
( ـنح عــلى اسـاس ذلك الــتـقـو يــتم ا
ــتــنع من ــصــرف  مــشــيــرا الى ان (ا
اجـراء ايـة مـعامـلـة  تـوقيع عـقـد ب
الـبـائع والـزبون لـدى دوائـر التـسـجيل
صرف العقار تـلك ا الـعقاري قبل ان 
ــراد شــراءه كـمــا ال يـجــوز الــتـعــاقـد ا
بــالـبــاطن بـ الــزبـون االمــر بـالــشـراء
ومـالك الـعـقار) مـضـيـفا (اليـجـوز منح
الـــتــمــويل حلــاالت الـــبــيع بــ الــزوج
والـزوجـة لـكن يـجـوز منـحه بـالـضـمان
ـشترك بينـهما بوصفهـا طالباً تمويل ا
ركزي انه واحـد). الى ذلك قـال البنـك ا
سـيـتـسـلم جـمـيـع اإلصـدارات اخلـاصة
نع االجـتـهادات في قـبول أو بـالـدوالر 

رفـض بــــــعض األوراق الــــــنــــــقــــــديــــــة
األجـنبيـة.وقال البـنك في بيان امس إن
(الـــبــــنك ســـيـــقــــوم بـــتـــســـلـم جـــمـــيع
اإلصـــــدارات من األوراق الـــــنـــــقـــــديــــة
ـصــارف كـافـة األجــنـبــيـة الــدوالر من ا
عــلى أن تـكـون الـورقـة الــنـقـديـة جـيـدة
ــعــايــيــر احملــددة وفق الــيـة وحــسب ا
تـــســلم األوراق الـــنــقــديـــة األجــنـــبــيــة
الـــصــادرة من قــبـل الــبــنك) وتــابع ان
(الــــــــهـــــــدف مـن ذلـك هـــــــو ألغـــــــراض
تــنـــــظــيـمــيــة من أجل عـدم حــــــصـول
ـصارف اجـتـهـادات من قـبل بـــــعـض ا
أو مـــكــاتب الــصـــرافــة فــــي قــبــول أو
رفض بـعض األوراق النـقدية األجـنبية

تداولة).  ا

لـلـمرة االولـى  جترأت كـلـية االعـالم في جامـعـة بـغداد لـتـنظـيم مـؤتـمر
ـيزة من دولي بـعـنـوان االخر في الـنـتـاج االتصـالي بـحـضـور نخـبـة 
ـتواضـعة الـبـاحثـ االوربـي والـعرب والـعـراقيـ  وحتـملت الـكـلفـة ا
ي جـهات عـراقية رسـميـة سنـعلن عـنها في ؤتـمر الـوطني الـعا لـهذا ا
ريضة تمـويال مريبا يخضع جلسة االفتـتاح وليس كما تظن الـعقول ا
للـفساد كمـا يحدث في مـهرجانـات  عاليـة الكلـفة فارغـة احملتوى فكل

اناء ينضح ما فيه واحلليم تكفيه االشارة.
ـؤتمـر جتسـدت في بحـوث قـيمـة ستـفـتح حوارا انـسانـيا  مـوضوعـة ا
عـميـقـا لـتـصـويب مـسـارنـا االتـصـالي بـاشـكـاله  كـافـة والـتي تـسبـبت
بالـتطرف وتـسقـيط االخر معـنويا بل بـاغتـياله بالـرصاص احلي وغلق
االبواب والنوافذ ورفض اي حوار وتفاعل مع افكار االخر وكانه عدو
مـبــ عــلى الـرغـم  من روابط كـثــيــرة لـلــتـقــارب لم تــفـعل الن خــطـاب
الكراهيـة واحلقد االسود قد لوث الـعقول ودمر النـفوس واشعل حربا

دامية لها اول وال نعرف لها اخر.
ـؤمـنـ بـاحلـريـة ـثــقـفـ وا ـؤتـمـر يـوجـه دعـوة مـفـتـوحـة لـكل ا هـذا ا
فـتوح والـسلـم االهلي واحلـوار االنـساني لـلـحضـور والـنقـاش احلـر ا
ثـقف للـخروج بـتوصـيات وخطـة عمل يـفعل فـيهـا  اداء اجلامعـات وا
والــصـحــفــيـ  في تــنــقـيــة  االجـواء وتــطــهـيــر الـنــفــوس من امـراض
ستند الى االفتراء والـنظرة الشخصية التعصب واالنغالق واالتهـام ا
ؤتمر الضيـقة والتـكسب من  اسـقاط االخر دون االعـتراف بان هـذا ا
ـثل مــؤسـســة رصـيـنــة ويـلــبي نـداء وطن جــريح مـزقـتـه الـنـفــسـيـات
ــريــضـة وهــذه االبــواق الــنـشــاز تــســتـكــمل ادوار داعش الــفـاســدة ا
زيفـة  التي وجـدت في غياب الـقانون االجرامي بـكلمـاتهـا واتهامـات ا
وضعف السلطـات بيئة للتكـسب واغتيال االخر بالـتحريض والتسقيط
ـعنـوي وهي تـعلـم ان اسقـاط الشـرفـاء هو اسـقـاط لوطن بـكـامله ولم ا

ولن يستطيعوا الن للباطل جولة وللحق جوالت.
 نـعم للـمؤتـمرات اجلـامعـية الـتخـصصـية الـتي يجب ان يـعلـو صوتـها
ـهـرجـانات ـتـاجـرين في ا للـمـجـاهـرة بـاحلقـيـقـة وقـطع الـطريـق على ا
ؤتمرات ولو قـدموا تمويل تلك الـفعاليات الـوهمية للجـامعات القمنا وا
ـؤتمـرات اجلـادة الرصـيـنة ولـيس الـترويج الـشـخصي لـغـسيل االف ا

اموال  السحت احلرام ...
ـثل الـعـراق ولـيس فالنـاً او عالناً ؤتـمـر الـذي  نـامل الـنـجـاح لـهـذا ا
وامـلــنـا بــاالنـصــاف من االقالم الــوطـنــيـة الـشــريـفــة ولـيـس اصـحـاب

االجندات للرد عـلى كل التخرصات وسـجالت الكلية
عرفة حجم التمويل من اجلهات مفتوحة للجميع 
ريض الوطنية وليس اجلهات التي ترعى االخر ا
بــداء الــدونــيـة واحلــقــد االســود ... وال يـصح اال

الصحيح.


