
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6163 Monday 8/10/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6163 االثن 29 من محرم  1440 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م

طبعة العراق 

 w{U¹d « ÊU e « …b¹dł ÎU½U−  VKÞ«

عالية نصيف 

 ∫ ©ÊU e «® ‡  ÊËdzUÝË b¹bł s  ◊UAMK  WC¹UI*« o Ë qLF UÐ  UNł rN²¹ —«u(«

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

افــصح الـنـائب عن كـتـلـة سـائـرون
رائــــد فــــهــــمي عن وجــــود رغــــبـــة
مــشــتــركــة بــ الــكــتل الســتــيـزار
ان لـتجب كـفـاءات  من خارج الـبـر
فــشل احلـكـومــة وجتـاوز االخـطـاء
الـسـابـقـة. واكـد فـهـمي لـ (الـزمان)
امـس ان (هــنــاك رغــبــة مــشــتــركـة
وتــوجه عـام الخـتـيـار شـخـصـيـات
ــان تـــكــنـــوقــراط من خــارج الـــبــر
لـــتـــجــنب فـــشل احلـــكــومـــة الــذي
ســـيـــفــشـل مــعه جـــمـــيع االطــراف
شـاركـة كون الـشارع الـسـياسـيـة ا
يـنـتظـر حـكومـة تعـمل عـلى توفـير
( اخلـدمات وفـرص عمل لـلعـاطل
واضــاف ان (مــفـاوضــات اخـتــيـار
شـخصـيات كـفوءة ونـزيهـة لتـسلم
احلــقــائب الــوزاريــة مــســتـمــر مع
االطـراف االخرى ونتـوقع ان تكون
ـقــبــلـة لالكــثــريـة من الــكــابـيــنــة ا
الــتــكــنـوقــراط). من جــانـبـه طـالب
الــنــائب عن الــكـتــلــة ذاتـهــا جـواد
ـوسـوي احلـكومـة الى مـنع سـفر ا
الـــــوزراء ووكالئـــــهم وأصـــــحــــاب
ن لـــديــهم الـــدرجــات اخلـــاصــة 
ـوسـوي في مــلـفـات فـســاد.وقـال ا
بـيان امس ان على (رئيس الوزراء
ــنـتـهــيـة واليـته حـيــدر الـعـبـادي ا
ـكـلف بـتـشكـيل احلـكـومـة عادل وا
ــهــدي إصــدار تــعــلــيــمـات عــبــد ا
نع الوزراء جلـميع منافذ الـسفر 
والــــوكالء وأصـــحــــاب الـــدرجـــات
اخلــاصــة في احلــكــومـة احلــالــيـة
ـن عــلـــيــهم شـــكــاوى ومـــلــفــات
قــضــائــيـة لــدى الــقــضـاء وهــيــئـة
النزاهة غير محسومة لغاية اآلن).
ودعـت جبـهة احلـوار الـوطني الى
هدي الى حرية اختيار مـنح عبد ا
ــســتــقـلــ لــلـوزارات ــهــنــيـ ا ا
االمـــنـــيـــة والـــســـيـــاديــة . وقـــالت
اجلـبهة في بيان امس انه (في ظل
احلـراك الـسـيـاسـي بشـأن تـشـكـيل
احلـــكــومــة عـــادت اجلــهــات الــتي
ــقـــايــضــة تـــتــعـــامل وفق مـــبــدأ ا
لــلـنـشـاط من جـديــد فـيـمـا ظـهـرت
بــقــوة اصــوات وطــنــيــة خــالــصـة
جملــابـهــتـهـا واحلــد من طـمــعـهـا)
وتــابع (امـامــنـا فــرصـة تـأريــخـيـة
لـتـدعـيـم مبـادىء االصـالح وابـعاد
الــــفــــاســــدين عـن ادارة الــــدولـــة)
واضـــاف (نـــرفض الـــضــغـــوطــات
الــــهـــادفـــة الســـتـــحـــواذ االحـــزاب
والـفـصـائل علـى الوزارات االمـنـية
والـسيادية)  داعـيا الى (منح عبد
ـهــنـيـ ــهـدي حــريـة اخــتـيــار ا ا
ـستقل من اصـحاب الكفاءة من ا

اجـل حتـــــقــــــيق االمـن الـــــوطــــــني
ـواطـنـ بـقـواتـهم وتــعـزيـز ثـقـة ا
ــســلــحــة) ودعــا الــبــيــان كــتــلـة ا
االصـالح الى (اجــــتــــمــــاع عــــاجل
ــبــاد ومـســانـدة لــتــدعـيـم هـذه ا
االصـــوات الــوطـــنــيــة اخلـــالــصــة
ـــهــدي وتـــقـــد الــعـــون لـــعــبـــد ا
قومات الجناح مهمة وتـوفير كل ا
اإلصـالح الـــــســــــيـــــاسي واالداري

واالقتصادي). 
بـدوره  اكـد إئـتالف الـنـصـر دعمه
لـــعـــمـــلـــيـــة تـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
ــــقــــبـــلــــة.وذكـــر بــــيـــان امس ان ا
(الــعــبــادي عــقــد لــقــاءا مــشــتــركـا
بــحــضــور عــدد من نــواب حتــالف
الـنـصـر من بـيـنـهم الـقـيـادي خـالد
ـناقشة تشـكيل احلكومة الـعبيدي 
ومــهــامـهــا الـوطــنــيـة خالل األربع
ـقــبـلــة وفي مـقــدمـتــهـا ســنــوات ا
تـــوفــيــر اخلـــدمــات لــلـــمــواطــنــ
والــنـهــوض بـالــواقع االقــتـصـادي
واالسـتثماري لتوفير أكبر عدد من
) مـبيـنا ان فـرص العـمل للعـاطل
(االجـــتـــمــاع تـــطـــرق الى ضــرورة
جتـــــاوز الـــــعـــــديـــــد من أخـــــطــــاء
ـرحـلـة الـسـابـقة وفي وسـلـبـيـات ا
مــــقـــدمـــتـــهـــا إعـــادة اإلنـــســـجـــام
اجملـتـمـعي واإلبتـعـاد عن اخلـطاب
الـــطـــائــفـي والــعـــنـــصــري ورفض
خـطابات الكراهـية التي يحاول أن
يــنــشــرهــا عــدد من الــســيــاســيـ
لـلـحصـول عـلى مكـاسب شـخصـية
عـلى حـسـاب الـشعب) وأشـار الى
ان (اجملـتـمـعـ قـرروا دعم عـمـلـية
ــقــبــلــة بـكل تــشــكــيل احلــكــومـة ا
االمـــكـــانــيـــات والــوقـــوف مــعـــهــا
تـحققة ـكتسـبات ا لـلحفـاظ على ا
ومـحـاربة الـفسـاد وحصـر السالح
بـيـد الدولـة والـنهـوض بـالواقـع
االقــتــصــادي واخلــدمي واحلــفـاظ
عــلى وحــدة الـعـراق واســتـقـاللـيـة

قراره السياسي).
الـى ذلك عد الكـاتب الصحـفي عبد
احلـــلـــيم الـــرهــيـــمي ان الـــتــوافق
هدي الـسياسي على اختيار عبد ا
سيعجل في تشكيل احلكومة.وقال
الـرهـيـمي في تـصـريح ان (تـكـليف
هدي بهذه السرعة يعني ان عـبد ا
هــــنـــاك تـــوافـــقـــاً مــــابـــ الـــكـــتل
الـــســـيــاســـيـــة وســيـــتم تـــشـــكــيل
احلــكــومــة بــسـرعــة كــبــيـرة خالل
ثـالثة أسابيع) الفـتا الى (ضرورة
ـرشــحـون لــلـوزارات ان يــحــظى ا
هدي). فـيما اعلن ـقبولـية عبـد ا
ــــقــــراطي عـــــضــــو احلــــزب الـــــد
الــــكــــردســــتــــاني عــــبــــد احملــــسن
الـسعـدون عن تأيـيد حـزبه ترشيح

اسـماء وفق التكنوقراط السياسي
. ورجـح الــســـعــدون في تـــصــريح
امـس ان (استيزار مـرشح من كتلة
او حـزب سـيـاسي لن يـكون مـلـزماً
بـإرادة كتلته او حزبه الن اختياره
ســـــيـــــكـــــون من رئـــــيـس الــــوزراء
ـكـلف) مــبـيـنـا ان (اخلالف عـلى ا
رئـاسـة اجلـمـهـوريـة لن يـؤثـر على
مـشـاورات تـشـكيل احلـكـومـة لـكنه
ســـــيــــنــــعــــكس عــــلـى الــــعالقــــات
ـقــراطي ــســتــقــبــلــيــة بــ الــد ا
.( واالحتـاد الوطنـي الكردسـتاني
ورأى الــقـيـادي في حتــالف الـفـتح
عـبد احلس الـزيرجاوي انه ليس

ـنــطـقي رفـض مـرشــحـ من مـن ا
الـــتــكــنــوقــراط الــســيــاسي. وقــال
الــزيـرجـاوي فـي تـصـريح امس ان
ـرحـلـة ـهـدي كـلـف بـهـذه ا (عــبـد ا
الــــتي يـــجب ان تـــخـــتــــلف عن كل
ــــراحل الــــســــابـــقــــة وحــــصـــلت ا
انـعـطـافه لـم تعـتـمـد عـلـيه فـقط بل
عـلى تـوافق الـكـتل الـسـيـاسـية في
ـقبـلة) مـرجـحاً تـشـيل احلـكومـة ا
ـهــدي عـلى اخــتـيـار (قــدرة عـبــد ا
الـشخصيات سواء من االحزاب او
مـن خـارجـهـا وسيـكـون لـه احلـرية
فـي اخــتـيــار اي مــرشح او رفــضه
لـيـتـحمـل مسـؤولـيـة هذا االخـتـيار

بـالنجاح او الفشل) . وكشف نائب
عـن حتالف البناء حس اليساري
عـن تـقـد مـقـتـرح إلعـادة تـرشـيح
وزيــري الـداخـلـيـة قـاسم االعـرجي
والــــــدفـــــاع عـــــرفـــــان احلــــــيـــــالي
ــــنـــصـــبـــيـــهـــمـــا في احلـــكـــومـــة

اجلديــدة.
وقــال الـيـسـاري في تـصـريح امس
إن (بــقــاء الــوزراء الــذيـن اثــبــتـوا
ــهـنــيــة بــعــمـلــهم في الــكــفــاءة وا
مــنــاصـبــهم هــو امــر ضـروري فال
نـعـتـقـد ان الـتـغـيـيـر مـعـنـاه ابـعاد
الــكــفــاءات والــشــخــصــيــات الــتي
ـلف اثــبــتت جنــاحـهــا خـاصــة بــا

االمــــني) وأضــــاف (نـــدعـم بـــقـــاء
ـنـصبـيـهـما االعـرجي واحلـيـالي 
ا قدماه من في احلكومة اجلديدة 
جــهــود ومـهــنـيــة وخـبــرة وحتـرك
ونـــشــاط في كـل مــنــاطـق الــعــراق
شــمـالـهـا وجــنـوبـهـا دون تـعب او

تباطؤ ).
 وكـــان زعـــيـم الـــتـــيـــار الـــصــدري
هدي مـقتـدى الصدر قـد دعا عبـد ا
الـى االحــتــفــاظ بـــوزارتي الــدفــاع
والـداخـلـيـة وال يـحـق ألي حزب أو
كــتـلــة تـرشــيح أحــد لـهـا فــجـيش
الـعـراق وشـرطـته وقـواتـه األمـنـية

يجب أن يكون والئهم  للوطن . 
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حـــددت وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والــبـحث الـعــلـمي احلــدود الـدنـيـا
لــلــتــقــد الى الــكــلــيــات االهــلــيـة
ــخـــتــلف الــتـــخــصــصــات الــذي
ســيــبــدأ يــوم غــد األربــعــاء. وقــال
مـصدر في دائرة التـعليم اجلامعي
 امـس ان (الـوزارة حــددت احلـدود
الـدنيا للتقد الى الكليات االهلية
ـخـتلف مـحافـظات الـبالد اذ بلغ
احلـد األدنى لـلـتـقـد عـلـى كـلـيات
اجملـــمـــوعـــة الـــطـــبـــيـــة كـــطب 84
االســـنـــان والـــصـــيـــدلــة  جلـــمـــيع
تـوزعة ب اجلـامعـات والكـليـات ا

مـــخـــتـــلـف مـــحـــافـــظـــات الـــبالد).
وأضـــــاف ان (الـــــوزارة بـــــاشــــرت
ـنـحة اجملـانـية اسـتـقبـال طـلـبات ا
ضـمن مبادرة الـتعلـيم االهلي التي
ــئــة من الــطــاقــة خـــصــصت  5بـــا
االسـتــيـعـابـيـة لـقــبـول الـطـلـبـة في
كـلـيـات اجملـمـوعـة الـطـبـيـة مـجـانـا
ـتفـوق احلـاصلـ على لـلـطلـبة ا
مــعـدل  94 فــمــا فـوق مـن شـرائح
ذوي الــــــشـــــهــــــداء وذوي الـــــدخل
احملــدود وأسـر الـشـهـداء واحلـشـد
الـشـعبي وابـنـاء القـرى واألرياف).
وتـــابع ان (بــاقـي الــتــخـــصــصــات
كـهـنـدسة الـنـفط سـتسـمح لـلـطالب
احلـــاصل عـــلى مـــعــدل  74 كـــحــد
ادنى بـالـتـقـد ومـثـلـهـا لـهـنـدسة
تــــكـــريــــر الـــنــــفط والــــغـــاز و 72
ـــعـــمـــاريـــة و 66 لـــلـــهــــنـــدســـة ا
دنية وقسم التحليالت لـلهندسة ا
ــرضـــيــة ســيــكــون احلــد االدنى ا
لـلتـقد  65 وتـقنـيات الـبصـريات
 65و  63 لــهـنـدسـة احلـاسـوب و
 60 لــلـقـبـول في قــسم الـتـمـريض
وعــلـوم احلــيـاة الــبـايــولـوجي 58
وأوضـح ان (أقـسـام ادارة االعـمـال
ـــصـــرفـــيـــة واالعالم ـــالـــيـــة وا وا
والـلغة الـعربية يـكون القبـول فيها
" ـتـقـدمـ ـفـاضـلـة بـ ا حـسـب ا
مــنــبــهــا الى ان "ضــوابط الــقــبـول
تـــمــثـــلت بــان يـــكــون الـــطــالب من
مـوالـيد  88فـأصـغـر وان يـكون من

خـريـجي االعداديـة لـلعـام الدراسي
 2014/2015 فـمـا فـوق بـالـنـسـبـة
لـلدراسة الصباحية وبغض النظر

سائية). عن العمر للدراسة ا
وتــظـاهـر عـدد مـن طـلـبـة الــكـلـيـات
احلــكـــومــيــة قــرب مـــبــنى رئــاســة
جـامعـة البصـرة للمـطالـبة بتـنظيم
ـرقنة دور ثـالث والسـماح بـعودة ا
قـيودهم الـى مقـاعد الـدراسة وعدم
إلــغـاء نـظــام الـتــحـمـيل والــعـبـور.
وقـــال شــهــود عــيــان إن (عــدداً من
عـاهد احلكـومية طـلبـة الكلـيات وا
تـظاهروا قرب مبنى رئاسة جامعة
الــبــصـرة فـي شـارع الــكــورنـيش)
ـتـظاهـرين طـالـبوا واضـافـوا أن (ا
ــــنح الــــراســــبـــ دوراً ثــــالــــثـــاً
والـسماح للمرقنة قيودهم بالعودة
الـى مـقـاعـد الـدراسـة وعـدم إلـغـاء
نـظـام التـحمـيل والـعبـور للـمراحل

نتهية). غير ا
وطــــــالـب الــــــنــــــائب عـن ائــــــتالف
ســائــرون صـبــاح الــعـكــيــلي وزيـر
الــتــعــلــيم عــبــد الــرزاق الــعــيــسى
بـــالـــغـــاء قـــرار هـــيــئـــة الـــراي في
الـوزارة واعادة نـظام التـحميل في
اجلــامـعـات احلـكـومــيـة واالهـلـيـة
واشـــار الى انه ســـيــتـــحــرك داخل
ـــان جلــمع تـــواقــيـع اللــغــاء الـــبــر
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تـــســـبـــبت الـــدراجـــات الـــنـــاريـــة
ومركبات (التك تك ) بـ 54 إصابة
بـــالـــرأس جــــراء حـــوادث وقـــعت
ـــاضي في خالل شـــهـــر أيــلـــول ا
بـــغـــداد وتــــراوحت بـــ كـــســـور
ونــزف فـي بــالـــدمــاغ واصـــابــات

طفيفة. 
وقـال مــديـر  مــسـتــشـفى جــراحـة
اجلمـلـة الـعصـبـية سـمـير حـمـيد
الدلفي في بـيان امس ان (طوار
ــســتــشــفى تــلــقت  54 إصــابـة ا
بـالـرأس جـراء حـوادث الـدراجات
الــنـــاريــة والـــتك تك خـالل شــهــر
ـــــاضي). واضــــاف أن آيــــلـــــول ا
(بعض االصـابـات أحـيل لـلعـنـاية
ـصـاب ـركـزة بـســبب خـطـورة ا ا
وآخرين للـعملـيات لوجـود كسور
في اجلـــمــــجـــمـــة وآخـــرين نـــزف
بالدماغ فـضال عن بعض احلاالت

ذات اإلصابـات الـطـفـيـفـة التي 
ـصـاب إلى مـعـاجلـتـهــا وإحـالـة ا
مـسـتـشـفى اخـر لـوجـود إصـابات
في باقي أنحاء اجلسم) واوضح

الدلـفي ان (االصابـات التي وردت
لــلــمــســتــشـــفى كــانت بــواقع 44
حالة حـوادث دراجات نارية و10
حاالت جراء حوادث التك تك وان
من  بـ اإلصــابـات  42 إصــابــة
دون سن اخلــامــســة والــعــشــرين
عــــامـــا و 12 إصـــابــــة تــــتـــراوح
أعــــمــــارهم مــــابــــ  26 الى 50
عـــامــــا) مـــشـــيــــرا إلى أن (اغـــلب
احلــاالت تــلــقـت الــعالج عــلى يــد
مالكـات طبـيـة مـتخـصص). فـيـما
دعت الــنــائـــبــة عن ائــتالف دولــة
القانون عالية نصيف  إلى إعادة
الـــنــظـــر بـــقــرار مـــنع اســـتـــيــراد
ســـــيـــــارات (الــــوارد األمـــــريـــــكي
والــــكــــنـــــدي) مــــشــــيــــرةً إلى أن
ـتـضـررين من الـقـرار يـتـهـمـون (ا
جـهــات سـيـاســيـة بـالــتـواطـؤ مع
الشركات االحتكارية فيما اعلنت
ـنافـذ احلدوديـة موقـفها هيـئة  ا
من قـــــرار احلــــكـــــومــــة فـي مــــنع
ـتضررة من إستيـراد السـيارات ا

اخلارج الى العراق.
وقـالت الـنـائـبـة نصـيـف في بـيان
امس  إن (هـنـاك شكـاوى من قـبل

ـتـضررة مـسـتـوردي الـسـيـارات ا
من أميركـا وكنـدا بشـأن قرار منع
اسـتيـرادهـا وحـصـرهـا بـيد ثالث
شركات احـتكـارية أحـدها تـمتلك
وكالـة رسـميـة حصـريـة لسـيارات
هـــونـــداي والـــثــانـــيـــة حتـــتـــكــر
ســــيـــارات جــــيب وكــــرايـــلــــســـر
والثالثة حتتكر سيارات تويوتا)
واضــــافـت أنه (قــــبـل قــــرار مــــنع
اســــتـــــيــــراد هــــذه الـــــســــيــــارات
وحــــصــــرهــــا بـــيــــد الــــشــــركـــات
االحـــــتـــــكــــــاريـــــة الـــــثالث كـــــان
مـسـتـوردوهـا أشـخـاص كـثـيـرون
وشركات متعددة وكانت تدر على
الدولـة ضـرائب ورسـوم جـمـركـية
ـــســـتـــوردون ضـــخـــمـــة وكـــان ا
يشـترونـها مـتضـررة بنـسبة -10
ـــئـــة  ويـــدخـــلـــونـــهـــا إلى 15بـــا
نـاطق الـصـناعـيـة لتـصـليـحـها ا
وعمـليـات الـتصـليـح كانت تـسهم
في تـقـليل حـجم الـبـطـالـة والـفـقر
ـئات اآلالف وتوفـر فـرص الـعـمل 
من الـشبـاب بـ عـامل وسـمـكري
وأشـــــارت وحــــــداد وصــــــبـــــاغ) 
ـتــضـررين من نـصــيف إلى أن (ا

قــرار مــنع االســتـيــراد يــتــهــمـون
جـهــات سـيـاســيـة بـالــتـواطـؤ مع
الـشـركــات االحـتـكــاريـة) مـشـددةً
عــلى (ضــرورة إعــادة الــنـظــر من
قبل السـلطـة التنـفيذيـة واجلهات
ـعــنـيــة بـقــرار مـنع االســتـيـراد ا
وكـــســـر االحـــتـــكـــار الــســـيـــاسي
لــلــمـتــنــفــذين وجــعل االســتــيـراد
متاحا أمام اجلمـيع). فيما أعلنت
ـنــافـذ احلــدوديـة مــوقـفــهـا من ا
قـرار احلـكـومة فـي مـنع إسـتـيراد
ـتضـررة مـن اخلارج الـسـيـارات ا
الى العـراق.وقـال  بـيان امس  ان
(رئـيس الــهـيـئــة  كـاظم الــعـقـابي
نـاقش مع مــجـمـوعـة مـن الـتـجـار
قرار الـلجنـة االقتـصاديـة التـابعة
رقم   435لسنة جمللس الوزراء ا
ـنع اسـتـيـراد  2018 واخلـاص 
ـــتـــضـــررة الــوارد الـــســـيـــارات ا
االمـريـكي).واضــاف ان (الـعـقـابي
أســـتـــمع الى طـــلـــبـــات الـــتـــجــار
والـتـمـاسـهم لـلـتـدخل لـتـعـديل أو
س شـريـحة الغـاء الـقرار كـونه 
ــــــــواطـــــــنـــــــ واســــــــعـــــــة مـن ا
الــتــجــارواحلـــرفــيــ واصــحــاب

الــــــــــــــــــدخـل احملـــــــــــــــــدود وذوي
االحتياجات اخلاصة والذي أثقل
عــــاتـق شــــريــــحـــــة واســــعــــة من
ـــســـتـــثـــمـــرين ـــســـتـــوردين وا ا
ــثــلـون ورؤوس األمـوال الــذين 
العـمود الـفقـري للـقطـاع اخلاص
كــمـــا ألــقى الـــقــرار بــظـالله عــلى
تـقـلـيص فـرص تـشـغـيل الـعـمـالـة
ـهن وهـجرة وتنـشـيط أصـحـاب ا
رؤوس األمــوال خــارج الــعــراق)
وتـــابع الـــبـــيـــان (كـــمـــا تـــضـــمن
التـماس الـتـجار إعـادة النـظر في
احــتــســاب الــقــيــمــة الــكــمــركــيــة
لــلـســيــارات بـاعــتــمـاد الــفــاتـورة
ــصـنــعـة الــرسـمــيـة مـن الـدولــة ا
صدرة) زاضاف ان ( العقابي وا
تـــفــــاعل مـع مـــا عــــرضه وبـــ
ـطـالـبـة اجلـهات ذات اسـتـعـداده 
االخـتـصـاص وضــمن الـسـيـاقـات
ـعمـول بـها) واألطر الـقـانـونيـة ا
ـنـافـذ احلـدوديـة قد مـؤكـداً أن ( ا
ـوضـوع ســابـقـا سـعت في هــذا ا
و تـأجيـل تطـبـيق قـرار الـلـجـنة
االقـتــصـاديــة ألشـهــر عـدة وأنــهـا
ـــــســـــعى مـــــاضـــــيـــــة في هـــــذا ا

االقـتــصـادي واإلنـســاني وعـرض
مـوضــوعـة اســتـيــراد الـســيـارات
ـعـنـية ـتـضـررة عـلى اجلـهـات ا ا
ووفق االختـصاص") مشـيرا الى
نـافـذ  تأخـذ بنـظـر االعتـبار أن (ا
دعم االقـتصـاد الـوطـني والـقـطاع
اخلـــــــاص ويــــــــأتـي ذلك ضــــــــمن
تــوجــهــات الـــدولــة لــدفع عــجــلــة

التنمية وخدمة للصالح العام).
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رجح خــبــيــر اقــتــصــادي ارتــفـاع
اسعار النفط اخلام الى مئة دوالر
لــلــبــرمــيل الــوحــد بــعـد تــطــبــيق
الـعـقـوبـات االمـريكـيـة عـلـى ايران
في الـــرابع من الـــشــهـــر اجلــاري
لكـنه تـوقع انـخفـاض الـسـعر  في
وقت الحق وقـد يــسـتـقــر عـنـد 80
. وقــــــــــــــال مـالذ االمــــــــــــــ دوالراً
لـ(ألــزمــان) امس ان (الــتــوقــعــات
بـإرتــفـاع اســعــار اخلـام الى مــئـة
دوالر نتيـجة العـقوبات االمـريكية
عــلى ايــران تــبــدو مــنــطــقــيــة ألن
السوق النفـطية ستـخسر احلصة
الـتي تـنــتـجـهـا ايــران الـتي تـصل
ـليون برميل الى مليون ونصف ا
يومياً وهو رقم ليس من السهولة
) مـوضـحـاً ان تـعـويــضه سـريـعــاً
(ارتفاع اسعار اخلام سيؤدي الى
ارتـفـاع اسـعار الـبـضـائـع االخرى
عـامل الـتي تنـتـجهـا تـعتـمد ألن ا
بالـدرجة االساس عـلى الطـاقة في

عـمـلــهـا وسـعـر الــطـاقـة ســيـتـأثـر
بإرتـفـاع سـعـر اخلـام وبالـنـتـيـجة
سيؤدي االمر الى كـساد البضائع
إلنخفـاض االقبـال عليـها) مـشيراً
الى ان(منـتـجي البـضـائع االخرى
ســيــبـــحــثــون عـن وســائل اخــرى
خلـفض كـلف االنـتـاج وهـذا االمـر
يستـدعي البـحث عن بدائل لـلنفط
ـــردودات االيـــراني لــــلـــحــــد من ا
الـســلــبــيــة). ولـفـت االمـ الى ان
(مـنـظـمــة أوبك مـنـتــبـهـة الى هـذا
االمـر وهي التـريــد ألسـعـار اخلـام
ان تـرتــفع الى مـئــة دوالر خـشــيـة
اآلثـار السـلـبـيـة ومن بـيـنـهـا قـيام
ـستـهـلكـة للـنـفط بالـبحث الدول ا
عن بـدائل اخـرى لـتـوفـيـر الـطـاقـة
أقل كـلـفـة من الـنــفط مـثل الـطـاقـة
الشمسية وامواج البحار والطاقة
الــنـــوويـــة ) مــضـــيـــفــاً ان( اوبك
التريـد ان تفـقد زبـائنـها ولـهذا قد
ترى ان سـعر  80 دوالراً للبـرميل
الواحـد امـر مـعقـول ويـنـسجم مع
واقع السوق). وخـلص االم الى

الـــتـــســـاؤل (النـــعـــرف عـــلى وجه
الـتــحـديــد كـيف ســيـكــون رد فـعل
اوبك بـــعــــد فـــرض الـــعــــقـــوبـــات
االمريـكـية اجلـديـدة عـلى ايرات ن
ومــا اذا كــانت ســتـــضخ كــمــيــات
كبـيرة مـن اخلام لـتعـويض الـنفط
االيراني). وواصلت أسـعار النفط
ارتفـاعـها في آسـيـا امس الـثالثاء
في أســواق تــخـشـى تــراجـعــا في
العرض مع إعادة فرض العقوبات
األمـيـركـيــة عـلى إيـران بــيـنـمـا ال
ــســتــثــمــرين عن يــتــردد بــعض ا
احلديث عن سـعـر يبـلغ مـئة دوالر
لـــلـــبــرمـــيـل الـــواحــد.وفـي نـــحــو
الساعة 03 20 بتوقيت غرينتش
ارتفع سعـر برميل النـفط اخلفيف
ـــرجــــعي (اليت ســــويت كــــرود) ا
لـلـخام األمـريـكـي تسـلـيم تـشـرين
الــثـــاني  25 ســنـــتـــا إلى 75.55
ـبـادالت االلـكــتـرونـيـة دوالرا في ا
رجع في آسيـا.أما بـرميل بـرنت ا
األوربي تـســلـيم تــشـرين الــثـاني
فــقـد ارتــفـع ثالثــة ســنـتــات وبــلغ

ســـــــعـــــــره  85.01دوالرا.وكـــــــان
النـوعـان قد ارتـفـعا بـنسـبـة تصل
ـئـة اول امس ثالثة بـا الى نـحو  
ــراقـبـ االثـنـ مــا دفع بـعض ا
وبعض األطـراف الفـعلـي إلى أن
يـتـوقـعـوا أن يبـلـغ سـعر الـبـرمـيل
الــواحــد مـــئــة دوالر. وقــال جــون
كيـلداف أحـد مؤسـسي الصـندوق
التقـاعدي األمـريكي في نـيويورك
ـالـية لوكـالـة بـلـومـبرغ لألخـبـار ا
(نحن في سـوق تـمـيل إلى ارتـفاع
كبـير بـسـبب اآلفاق الـضـيقـة جدا
في الــســوق قــبل نــهــايــة الــعـام).
وارتــفع ســـعــر ســـهم مــجـــمــوعــة
درجة في بورصة (بتروتشايـنا) ا
ـئة. با هونغ كـونغ بـنسـبة  اثن 
وقـال كــيم كــوانــغـراي احملــلل في
مـجـمــوعـة (سـمــسـونغ فـيــتـشـرز)
امس إن (الـسـوق راغــبـة جـدا في
احـتــسـاب أثــر تــقـلــبـات الــعـرض
اإليــراني ومـــعــرفــة مـــا إذا كــانت
السـعـودية وروسـيا قـادرتـ على
الـتـعـويض عـن الـنـقص).وفي ظل

ارتـــــفـــــاع األســـــعـــــار إلـى أعـــــلى
مـسـتويـاتـهـا خالل أربـع سـنوات
يـتـجـدد االهـتـمام فـي الـكـونـغرس
ـدة ــقــتــرحــات ظـلـت مــجــمــدة 
ـتـحدة طويـلـة تـسـمح لـلـواليـات ا
قـاضـاة دول أوبك وذلك بـعد أن
عُـدت سـابـقـا ذات فـرصـة ضـئـيـلـة
في أن تــتــحــول إلى قــانــون .ومن

ـقــرر أن تـســتـمع جلــنـة فــرعـيـة ا
ـجـلس الــشـيــوخ األمـريـكي إلى
شــهــادة بــشــأن مــا يُـــطــلق عــلــيه
قانـون مـنع التـكـتالت االحتـكـارية
إلنتـاج وتصـديـر النـفط أو نوبك
والــــذي ســــيــــلــــغي احلــــصــــانــــة
الــســـيـــاديـــة الــتـي حــمـت طــويال
أعـــــضـــــاء أوبك مـن أن تـــــتـــــخــــذ
ـتحـدة إجـراء قضـائـيا الواليـات ا
بــحــقـــهم. ويــســتـــهــدف مــشــروع
الـقـانـون تـغـيـيـر قـانـون مـكـافـحـة
االحـــتـــكــار األمـــريـــكـي لــيـــســـمح
ـقـاضــاة مـنـتــجي أوبك بـتــهـمـة
التـواطؤ وسـيجـعل تـقيـيد إنـتاج
الــــنـــــفط أو الـــــغــــاز أو حتـــــديــــد
أسعارهما مخالـفا للقانون ويزيل
احلصـانة الـسيـاديـة التي تـقضي
احملــاكم األمـــريــكــيـــة بــوجــودهــا
وجب القانون الساري.وعارض
رؤســـاء أمـــريـــكـــيـــون ســـابـــقــون
مشروع قانون نـوبك لكن احتمال
ا يزيد في ضوء انتقاد جناحه ر
الـرئيـس األمـريكـي دونـالد تـرامب

ـصدرة ـنـظـمة الـبـلـدان ا تـكـرر  ا
للـبتـرول وفي الـوقت الذي يـتوقع
فـيه الـبـعض احــتـمـال بـلـوغ خـام
بــــرنت مــــئـــــة دوالر لــــلــــبــــرمــــيل
قريبا.وقـال جو ماكـمونيـجل كبير
مـحــلـلـي سـيــاسـات الــطـاقــة لـدى
(هـيــد غــاي بـوتــومــاك لألبــحـاث)
امس ان (أوبـك مـــــصـــــدر إزعــــاج
بالنسبة له.. اجلميع يعتقدون أنه

قد يدعم نوبك).
 وقـــالـت مـــصــــادر مــــطـــلــــعـــة إن
السـعـودية تـمـارس ضغـوطـا على
ــنع إقـرار احلـكــومــة األمـريــكـيــة 
الـقــانــون.وتــعـارض مــجــمــوعـات
أعــمــال وشــركـات نــفـط الــقــانـون
نظرا الحـتمال قـيام الدول األخرى
باتخـاذ إجراءات مضادة.وتـتحكم
أوبك في إنــتــاج الــدول األعــضــاء
عـبـر وضع مـسـتـهـدفـات لإلنـتـاج.
ئـة بعد وارتفعـت األسعار  82 با
ـنظـمـة بخـفض اإلنـتاج في قرار ا
ـشـرعـون نـهـاية 2016. ويـوجه ا
ـنـظـمـة قـائـل غـضـبـهم صـوب ا

إنـــهـــا تـــلـــحـق الـــضـــرر مـــجـــددا
ـسـتــهـلـكـ وتــمـثل تـدخال في بـا

األسواق احلرة.
وقــال مــاكــمــونـــيــجل إن جــلــســة
االسـتــمـاع الــتي تــعـقــدهـا الــيـوم
ـعنـية األربعـاء الـلجـنة الـفـرعيـة ا
بــســيــاســة مـــكــافــحــة االحــتــكــار
ـــنـــافـــســـة وحـــقــوق وحـــمــايـــة ا
سـتـهـلك قـد تسـلط الـضـوء على ا
موقف السلطة التنفيذية.ومن ب
الـذين ســيــمـثــلـون أمــام الــلـجــنـة
ــدعي الــعـــام لــقــطــاع مــســاعـــد ا
مكـافـحـة االحـتـكـار بـوزارة الـعدل
مـاكن ديـلــرحـيم الـذي كــتب دعـمـا
لــــلــــتـــشــــريـع.ووافــــقت غــــرفــــتـــا
الكونغـرس على نسـخة من قانون
نوبك في  2007 لـكـنه جُـمـد بـعـد
أن قــال الــرئــيـس األســبق جــورج
بـوش إنه سـيـمـارس حق الـنـقض
عـــلى الـــتـــشـــريع. وفـــرص إقـــرار
الـقـانــون هـذا الـعــام مـحـدودة إذ
قرر أن يـعقد مجـلس النواب من ا
دة  16 يوما األمريـكي جـلسـاته 

ـتـبـقـيـة من الـعـام ـدة ا فـقط في ا
ــا يــتــرك الـــقــلــيل من اجلــاري 
الــــوقت ألي أمــــر بــــاســــتــــثــــنــــاء
الــتــشـــريــعــات الــضـــروريــة مــثل

اإلبقاء على تمويل احلكومة.
ــصــادر إن الــســعــوديـة وقــالت ا
أكبر مصدر للنفط في العالم قلقة
من أن نــوبك قــد يـــحــاكي قــانــون
الـــعــــدالـــة بــــحق رعــــاة اإلرهـــاب
(جـاسـتـا) الـذي يـسـمح لـضـحـايـا
هـجـمـات احلادي عـشـر مـن أيـلول
ــقـاضـاة ـتــحـدة  في الـواليــات ا
الـــريـــاض. ويُـــنــظـــر إلـى قـــانــون
جاسـتـا عـلى أنه عـامل رئـيس في
تـردد شــركـة أرامــكـو الــسـعــوديـة
الــتي تــديـــرهــا الــدولــة في إدراج
أسهـمهـا بـاألسواق األمـريكـية في
طرح عـام أولي تـقرر تـأجـيله.ومع
اسـتـثــمـارات لــلـسـعــوديـة بــنـحـو
تـــريــــلـــيـــون دوالر فـي الـــواليـــات
تحدة فإن الرياض لديها الكثير ا
لتـخسـره إذا أصـبح نوبـك قانـونا

ساريا. 

W UAJK  w¾OÐ rO  ‰Ë√ sC²% ÈuMO½
مــعـارض فــنـيــة ضــمت لـوحــات ورسـومــات مــتـنــوعـة جــسـدت ابــداعـات

الكشافة العراقية). 
ـشـاركـة الـتي عززت ـشـاركـون في اخملـيم عن سـعادتـهم بـهـذه ا وعـبـر ا
روح االخـوة والـوحـدة الـوطـنـيـة والـتالحم والـتـكـاتف مـؤكديـن ان اخمليم
يـبـعث رسـالة امـان واطـمـئنـان الى الـشـعب الـعراقي بـعـودة احلـدباء إلى
مـكـانـتــهـا. وفي اخلـتـام  تــوزيع الـدروع والـشــهـادات الـتـقــديـريـة عـلى
سـاهم في اعـادة احلياة واالسـتقرار الى مـخيم احلدباء شـارك وا ا

ميز الكشفي القامة هذا الكرنفال ا
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ـدرسي اخمليم ـديـرية الـعـامة لـلـتربـية الـريـاضيـة والـنشـاط ا أخـتـتمت ا
الوطـني الكـشفي الـبيـئي األول الذي أقـيم على أرض مـخيم احلـدباء في

محافظة نينوى حتت شعار (نزرع شجرة .. نبني وطن). 
وذكر بـيان لوزارة التربية امس أن (اخمليم الكـشفي استمر للفترة من 3
ـشاركة  14 فـريقـا من مديـريات الـتربـية ولـغاية  6من تـشرين األول و
ـهرجـان تـضـمن مـسـيـرات كـشـفـية في بـغـداد واحملـافـظـات) وبـ أن (ا
ومـراسـيم رفع الـعـلم الـعـراقي وقـصائـد تـغـنت بـحب الـوطن اضـافة الى
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الــقـرار. وقــال الـعــكــيـلي في بــيـان
امـس ان (قـــرار هــيـــئـــة الـــراي في
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الــعــلــمي الــصــادر فـي ايـار 2017
ـــوافـــقـــة الـــوزيـــر عـــبـــد الــرزاق
ــتــضن الــغــاء نــظــام الــعــيـــسى ا
الـتحـميل جلمـيع التخـصصات في
اجلـامعات احلكومية واالهلية غير
مـصنف بحق الطلـبة) مشددا على
ضــرورة (تــراجع الــوزارة عـن هـذا

القرار والغائه). 
واضاف ان (نظام التحميل معمول
به بـالـعـراق منـذ سـنوات) مـشـيرا
الـى انه (ال يوجـد مـبـرر لدى وزارة
الــتـعـلــيم الصـدار مـثـل هـكـذا قـرار
والـغـاء نـظـام التـحـمـيل ابـتداء من
الـــــــــــعـــــــــــام الــــــــــدراسـي -2018 
2017وطـالـب الـعـكـيـلي (الـعـيـسى
ــراعــاة ظــروف الــطـالب والــغـاء
الـــقــــرار واعـــادة تـــفـــعــــيل نـــظـــام
الـتحـميل في اجلـامعـات والكـليات
بــدون اسـتــثـنــاء" الفـتـا الـى "انـنـا
ســنــتـــحــرك داخل مــبــنى مــجــلس
الـنـواب جلـمع تـواقـيع مـن اعـضاء
ــاني ــان الصـــدار قـــرار بـــر الـــبـــر
اللـغـاء قـرار وزارة التـعـلـيم واعادة
الـعـمل بنـظـام التـحمـيل ابـتداء من

العام الدراسي اجلديد).
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ـصدرة ـادة) الى ذلك اعـلـنت الـوزارة عن الـكـمـيـات ا ا
ـكـثـفـات لـلـربع الـثـالث من من مـادتـي الـغـاز الـسـائل وا
العـام اجلاري بحسب االحصائـية الصادرة عن شركة
ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم الوزارة غاز الـبـصـرة . وقـال ا
صدرة من عـاصم جهاد في بـيان امس ان (الـكميـات ا

مـادة الغـاز السـائل بلغت 175.073 الف طـن متري 
حتـميـلـها من خالل  47 شـحنـة تـصديـر امـا الكـمـيات
ـكثـفـات فقـد بـلغت 561.461 الف ـصدرة من مـادة ا ا
مــتــر مــكــعب  تــصـديــرهــا من خالل  25 شــحــنـة).
واضاف ان (مجمل الكميات  تصديرها عبر منصات
الـتـحـمـيل الــتـابـعـة لـشـركـة غــاز الـبـصـرة في مـيـنـاء ام

قصر).
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اطـلقت وزارة النـفط البـطاقة الـوقودية رقم  10 لـتجـهيز
النـفط االبيض في بـغداد. وقال مـدير عام شـركة توزيع
نـتجات النـفطية الـتابعة لـلوزارة كاظم مسـير في بيان ا
امس ان الــشـركـة (اطـلــقت الـبـطـاقــة الـوقـوديـة رقم 10
ـنـتوج الـنفط األبـيض في مـحافـظة واطـن  لتـجهـيـز ا
بغـداد) مـبـينـا ان "الـتـجـهيـز سـيـكـون بواقع  100 لـتر
ــنــافــذ لــكـل بــطــاقــة وقــوديــة). واضــاف مــســيــر ان (ا
التـوزيعية باشرت اليوم األحد السابع من تشرين األول
ــواطـنــ وفـقـاً اجلـاري بــتـوزيع مــادة الـنــفط األبـيض ا
لـلبطـاقة الـوقودية رقم 10  واضـاف ان (ذلك جاء نـظراً
واطـن لهذه لقـرب حلول فصل الـشتاء وتزايـد حاجة ا

مالذ االم 
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هـــنــاك مـــزاعم أنه جـــرى حتــذيــره
لـــلـــتـــوقـف عن نـــشـــر انـــتـــقـــاداته
لـسـيـاسـات ولي الـعـهـد عـبـر موقع
الـتواصل االجتماعي تويتر. وقرر
خــاشــقـجـي الـبــالغ من الــعــمـر 59
عـــــامــــا أن يـــــعــــيـش في مـــــنــــفى
ــتـحـدة اخــتـيــاري في الــواليـات ا
ويـكتب مـقاالت لصـحيفـة واشنطن
بــوست وكـتب الـصـحـفي اخملـتص
فـي الــشـــؤون الــعـــربــيـــة بـــاتــريك
كــوبـيـرن مـقـاال جلـريـدة آي تـنـاول
ـمــلـكـة فــيه طـبــيـعــة الـنــظـام فـي ا
الـعــربـيـة الـسـعـوديـة وكـيف أثـرت
فـــيه االخـــبـــار الـــســـلـــبـــيـــة الـــتي
تـــداولـــتــهـــا وســـائل اإلعالم خالل
ـاضي. يــقـول كـوبـيـرن األســبـوع ا
ـاضـية إنـه خالل اخلمـسـ سـنة ا
تـوقع بـعض احملـللـ انهـيـار حكم
آل ســـعــود وأكـــدوا ضــعـف نــظــام
حـكمـهم وهشاشـته لكن كل كالمهم
كــان خـاطــئـا فـالــنـظــام احلـاكم في
ـملـكة كان يـتمـتع بدخل كـبير من ا
عـائـدات بـيع النـفط وهـو مـا ضمن
ـــتــــواصل لـه الـــدعـم االمــــريـــكـي ا

عالوة على سبب آخر. 
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قــال الــرئــيس الــتـركي رجـب طـيب
اوردغـان امس انه يتـابع شخـصيا
مـلف اخـتفـاء الصـحـفي السـعودي
جــمـال خــاشـقــجي في وقت وصل
الـى تــركـــيـــا فـــريق امـن ســـعــودي
لـلـمـشـاركـة مع نـظـرائه االتـراك في
الـتـحقـيق في احلـادث بعـد ان فتح
ـدعي الـعـام الـتـركي حتـقـيـقـا في ا
اخـتفاء خاشقجي داخـل القنصلية
الــسـعـوديـة بـاســطـنـبـول.  وتـركت
صـحـيـفـة واشـنـطن بـوست عـمودا
فــارغــا في نــســخــتــيــهــا الــورقــيـة
واإللــكـتـرونــيـة دعـمـا خلــاشـقـجي
الـذي اعتاد أن يكـتب مقاالت للرأي
في الـصحيفة. واخـتفى خاشقجي
وهــو أحــد مــنــتــقــدي ولي الــعــهـد
السعودي األمير محمد بن سلمان
بـعـد زيارته الـقـنصـليـة الـسعـودية
فـي اســـطــــنـــبــــول يـــوم الــــثالثـــاء
ــاضـي. وتـقــول الــســعــوديــة إنه ا
غـادر مبـنى قنـصليـتهـا لكن تـركيا
تــقـول إنـه قـد يــكـون مــازال هـنـاك.
جمال خاشقجيوقـالت الـصـحـيـفة إنـهـا قـلـقـة على

مـــصــيـــر خـــاشــقـــجي ودعت ولي
الــعـهـد الـسـعــودي إلى (الـتـرحـيب
بـالنـقد الـبناء من جـانب الوطـني
من أمـثـال جـمـال خـاشـقـجـي). كـما
نـــاشـــدت الــصـــحـــيــفـــة في مـــقــال
افـــتــتـــاحي ولي الـــعــهـــد من أجل
(الـقيام بكل ما في وسـعه) للسماح
للصحفي بالعمل. وكان خاشقجي
ــسـؤولـ وهــو مـسـتــشـار سـابق 
ســعـــوديــ كــبــار قــد انــتــقل إلى
اخلـــارج بــعـــد إلـــغــاء عـــمــوده في
صـحيفة احلياة السعودية كما أن

d¼UEð…∫ طلبة البصرة خالل تظاهرة للمطالبة وبدور ثالث


