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ـنــاسـبـات الـديـنـيــة فـيـهـا  اضـافـة ا
السـتـخـدام مـسـاحـة اخـرى من فـنـاء
الكنيسة  من اجل اقامة قسم داخلي
للـطلبـة اجلامعـي من ابـناء شعـبنا
بــاالضــافـة لــدار لــلـســاعــور واخـرى

حلارس الكنيسة .
اما مهنـدس مشروع الكنـيسة  بشار
ـشــروع اسـتـقـطب جـمــيل فـقـال ان ا
الـعـشـرات من احلـرفـيـ والـبـنـائـ
ـوصل كداللـة على من ابنـاء مديـنة ا
الـتــعــايش واالخـوة  اضــافـة الى ان

التصمـيم راعى مجمـوعة من االفكار
التي اسـتيحـائها مـن رموز اجنيـلية
ثـال  اقامة حيث مـنها عـلى سبـيل ا
ر به مجرى مائي يحيط بالكنيسة 
الــداخـل الــيــهــا كــداللــة عــلى عــبــور
مرحلـة الشر  كمـا ان مذبح الكـنيسة
سيـكـون على شـكل صـخرة ذات شق
بـشـكل يـحـاكي الـقـيـامـة  كـمـا سيـتم
وضع شــبــكــة في ســقف الـكــنــيــسـة
بـــداللـــة مـــا ذكـــره الـــرب في دعـــوته
للصيادين بالـقاء الــــــشبكة  ودعوة
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ساعد  بغداد-  حن ا
بــهــدوء كــبـيــر يــطـغـى عـلى شــخــصــيـته
ومالمحـه يعـمل بـجهـد وصمـت كبـيرين 
تدرج من مـدير قـسم السجـالت في شركة
ـالـية تـسـويق الـنـفط الى مـدير الـهـيـئـة ا
التـجاريـة شركـة تسـويق النـفط  وعضو
صرف الـعراقي للتجارة  مجلس ادارة ا
وايـضاً عـضـو جلنـة جتـديـد عقـود الـنفط
اخلـام واعــداد جـداول بـالــتـخـصــيـصـات
قـترحـة للـشركـات الراغـبة بـالتـعاقد مع ا
شـركــة تـسـويق الــنـفط مع عــدة مـنـاصب
الى مـدير شـركـة تـسويق الـنـفط سـومو 
يعـمل بنـجاح جلـعل عائـدات النـفط تعود
ـالي بــالـفــائـدة الــكـبــيـرة عــلى اخلــزين ا
الـعـام لـلـدولــة  عالء كـاظم الـيـاسـري في
حــوار عن الــنـفط الــعــراقي والــتـحــديـات

والنهوض .
{ بــالـبــدايـة عـرفــنـا عـن شـركـة تــسـويق

النفط سومو ونبذة تاريخية عنها ?
- كــانت بـدايــة تـسـويـق الـنـفـط الـعـراقي
جتـربة تـسـويق شـحـنة صـغـيـرة من نفط
الـــربع وهـــو مــاكـــان من حـق احلــكـــومــة
اسـتالمه من الـشـركـات االمـتـيـازيـة عـيـنـا
كـــجــزء من حــصــتـــهــا من االنــتــاج  و
الـتعـاقـد على الـشـحنـة بـصفـقـة مقـايـضة
مــقـابـل ادويـة مع شــركــة يـونــانــيـة وذلك
لــعـدم امــكـانـيــة بـيع الــشـحــنـة بـالــسـعـر
ـــعـــلـن وهـــو مـــاكــــان يـــدفع الـــرســـمـي ا
للحكومـة من قبل الشركات االجـنبية عند
قــيـامـهــا بـتــسـويــقه  وهي شـركــة عـامـة
ــولــة ذاتـيــاُ تــعـمل حتـت مـظــلـة وزارة
الـنـفط يـحـكـمـها قـانـون الـشـركـات لـديـها
مــــجــــلس ادارة ذو اســــتــــقـاللــــيــــة وهي
مـسـؤولــة عن اسـتـيـراد وتــصـديـر الـنـفط
اخلام وخطتـــها العـامة تـرسمها الوزارة

.
{ كيف تتم عملية بيع النفط في سومو?
- الــــنــــفـط الــــعــــام يــــبـــــاع وفق خــــطــــة
استراتيـجة وهدف هذه اخلـطة الرئيسي
جـلب اكــبـر ربح لـلـدولــة من الـنـفط حـيث
ـــثل الـــنـــفط اخلـــام اجلـــزء االكــبـــر من
ايرادات الـدولـة ويبـاع عن طـريقـة دراسة
ــسـتــهـدفـة  اي ســوق يـحـقق االسـواق ا
عـــائـــد مــالـي لــلـــدولـــة  ومن ثم حتـــديــد

لنا واذا كانت هناك حالة سلبية تشخص
وتقـوم الن الهدف الـنهـائي لهـذه اجلهات
ـنـفـذ يـتفق مع هـو االصالح وتـتاكـد ان ا
عـيار ونـقارن بـينـهم وهل يوجـد بيـنهم ا

فرق .
{ الوضع السـياسي يتـحكم ببـيع برميل
الــنـفـط هـذا هــو احلـال البــ الــسـيــاسـة

والنفط في سومو .
- الــشــطــر االول من الــســؤال اتـفـق جـدا
مـــــعك بـه رد بـــــتــــاكـــــيـــــد  الن الـــــوضع
ي يؤثـر عـلى بيع بـرميل السـيـاسي العـا
النفط اخلام واذا حـدثت مشكلـة سياسية
ـكن تـتـحول ان تـولـد مـشـكـلة اعـلى من
الـسيـاسـيـة تقـود الى حـرب وعـلى سـبيل
ـثـال مـاحـدث سيـاسـيـاُ بـ الـسـعـودية ا
وايــران واخلــلــيج كــان مــهــدد ف مــجــرد
ــنع نــفل نـاقالت وجــود تـهــديـد لــدولـة 
النـفط هذا يـؤدي الى رفع اسعـار النفط 
والــوضع الــسـيــاسي الــداخــلي اعالمــيـاً
كن يؤثر لكن فنـياً ال الن شركة تسويق

الـنـفط التـخـضع الى
جــــهــــة ســـيــــاســــيـــة
والتـســمح الي جــهـة
سـياسـيـة بـالـتدخل 
الن ارتباطنا مباشرة
بـوزيـر النـفط ونـائب
رئــــــــــيـس الـــــــــوزراء
لــــشــــؤون الــــطــــاقـــة
والــــــســـــيـــــد رئـــــيس
الــــوزراء واقــــولــــهــــا
بصـراحـة النـعمل مع
اي جــهــة ســيــاســيــة
ولـن نــــــــــــــســــــــــــــمـح
بالـسـيـاسة بـالـتدخل

في عملنا .
{ الــــــــــــعـــــــــــقـــــــــــود
ـنـاقـصـات وحـجم وا
الــصــادرات لــلــســنــة

السابقة كيف كان .
- في احلـقــيـقـة نـحن
في الـســنـة الـســابـقـة
كــــانـت الــــصــــادارات
ـتــازة في شـركــتـنـا
حـوالي ثالثــة ماليـ
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ــتــاح لـــلــتــصــديــر الــنــسب من الـــنــفط ا
وبــعـدهــا تـبــدا خــطـة الــوزارة تـتــضـمن
ـتاحة تصديـرها قبل بداية اي الكميات ا
سنـة وهذا ماتـفعـله وزارة النـفط وتنسق
مع الــشــركــات االســتــخـــراجــيــة لــلــنــفط
وشـركــتـنـا بـاعـتـبـارنــا شـركـة تـسـويـقـيـة
تاحـة للتـصدير للنـفط اخلام بالـكميـات ا
بـعـد حتديـد كـمـيـات االسـتـهالك الـداخلي
فــالـبــاقي هـو لــلـتــصـديــر وبـعـد ان نــبـلغ
ـتـاحـة لـلـتـصـديـر  بـعـد ان بـالـكـمــيـات ا
تكـون لديـنا دراسـة مسـتفـيضـة لالسواق
كما شـرحنـا اعاله  وبعدهـا يتم مـفاحتة
ـؤهـلـة التي تـمـتـلك عـقود مع الـشركـات ا
شـركة تـسـويق النـفط سـومو  ومـفـاحتة
شــركـات جــديـدة تــطــمح ان تـكــون زبـون
جديد للشركة وبعدها يتم استالم طلبات
لــشــركـات راغــبــة بـاالصل الــتي تــنــطـبق
عــلــيــهــا مــؤهالتــنــا واهــمــهــا ان تــكــون
مسـتـخدم نـهائي لـلـنفط الـعام وان تـكون

صفى . مالكة 
{ ما هوالقانون الذي تعمل به سومو?
- تعمل وفق قـانون الـشركات الـعامة رقم

22الذي ينظم عمل الشركات العامة .
{ تـعـاملـكم مـع اجلهـات الـرقـابـيـة سواء
ـان اووزارة الــنـفط كـيف اكـانت في الــبـر

تسير ?
- شركتنا تـخضع لهذه اجلهـات الرقابية
ا تـخضعه اي شركـة اخرى تابعة اكثر 
لـــوزارة الــنـــفط بــســـبب ان ســومـــو تــهم
اطرافـاً خارجـية وداخـليـة النهـا مسـؤولة
عن حتــقــيق االيــراد االكــبـر لــلــدولــة هـذا
داخــلــيــاً  وبـــالــتــالي هـــذا يــهم الــدولــة
وخـارجــيـاً الن الــنـفط اخلــام ومـوضـوعه
كان يـدقق من قبل صـندوق الـنقـد الدولي
عنـية باعـتبار ان وكل اجلهات الـدوليـة ا
بــعض هــذه االيــرادات كــانت تــســتــقــطع
لــديـون الـكــويت فـكــانـوا حـريــصـ عـلى
مــعـــرفــة االيــرادات وعــادة يــوجــد مــدقق
دولـي يـرفع تــقــريــره لـلــحــكـومــة وجلــنـة
الي  ونحن في الداخل لدينا اخلبراء ا
ـالـية في الـهيـئـة العـامة ديوان الـرقـابة ا
لـتـدقــيق الـنـفط في ســومـو وايـصـاً قـسم
التـدقيق الـداخـلي ومكـتب مفـتش عام كل
هوالء يعملون حتى تكـون النتيجة نافعة

ــــــــــان  كــمــا هـــنــالك االخـــرين لال
نــحـت لــصــلــيب خــشــبي ســيــقـــــوم

بنحته.
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فـنان مـوصـلي يدعـى احمـد ..انـتهت
شرف على الكنيسة زيارتنا بلقاء ا
 لــــكن لـــلـــمـــفـــارقـــة  اردت ان انـــهي
ا شـاهدته من اثـار  ماثـلة جولـتي 
ل(داعش) بقيت بـ بنـائي الكنـيسة
طـرانـية حـيث كـتب احـد عنـاصر وا

التنظيم (باقية باذن الله) .
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بغداد

تـواصلت عـمـليـات التـنـقل التي تـمـارسهـا الـقوات األمـريـكيـة ب
أحـيـاء مــديـنـة بـغــداد  والـتي بـدأت بــعـد الـزيـارة الــتي قـام بـهـا
الــرئــيس األمــريــكي " دونــالــد تــرامب " إلـى قــاعــدة عــ األسـد
اضي وتـشـير الـتـقاريـر إلى أن هذه بـاالنـبار في كـانـون االول ا
التـحركات التي تـقوم بها الـقوات األمريكـية مصحـوبة بقوات من
اجليش العراقي هدفها التـفتيش واالستطالع للبحث عن قيادات
ـسـلـحـة  تابـعـة لـلـحـشد الـشـعـبي  وتـقوم وُصـفت بـالـقـيادات ا
بطـرح األسـئلـة عـلى السـكـان في بـعض منـاطق بـغداد عن تـأثـير
كن إرشادهم على بعض هذه الفصائل على الناس  وإذا كان 
ـطـلوبـة  ودور وفـاعلـيـة هذه اجملـمـوعات في من هذه الـقـيادات ا
ــنـاطق  حـيث أثــارت هـذه الـتـحــركـات مـخـاوف األوسـاط هـذه ا
القيادية داخل فصائل احلشد  وعدوها استهداف مباشر لهم 
إلى ذلك أعلـنت بـعض قـيادات احلـشـد أنهـا سـتكـون جـاهزة في
حــال  اســتــهــداف أي فــصــيل من فــصــائل احلــشــد من قــبل
الـقـوات األمريـكـيـة والـتي تـسعى لـتـقـويض الـنـفـوذ اإليراني في
الـــبالد  من خـالل أذرعه في الـــداخل  وهم بـــعض الــفـــصــائل
ـسلحـة التي تـعلن والئـها إليران  مـا عده الـبعض من احملـلل ا
سلحة معها .   واجهة ا أســــــــلوب ضغط على إيران دون ا

ـتـحـدة يأتي فـي إطار الـتـضـييق هـذا التـوجه اجلـديـد لـلواليـات ا
عــلى حـركـة ونـفـوذ إيـران فـي الـبالد  والـتي تـتــهـمـهـا واشـنـطن
ا يـنذر بـزيادة حدة بـسيـطرتـها وتـوسيع نـفوذهـا في العـراق  
الـصــراع والـتـراشق اإلعالمي والــسـيـاسي بــ اجلـانـبـ  لـذا
ـتـحدة إلى حتـريك وجودهـا الـعسـكري والـبحث تلـجأ الـواليات ا
عن مـطلوبـ تصـفهم بالـقيادات في احلـشد الـشعبي  ومـحاولة
إعادة تشكيل فصائل الصحوات الـتي شكلتها القوات األمريكية
أبان حكمها على العراق في 2003 وهو األمر الذي يعد جتاوزاً
عـلى قوانـ ودسـتور الـدولـة الـعراقـيـة  كمـا أنه يـعـد استـهـدافا
رجعيـة الدينية العليا  للجيران عبر أراضـيه  وهو ما رفضته ا
هم ورئاسة الـوزراء عبر بيـانات صدرت عن اجلانـب  لذا من ا
ـسـاس بـاحلـشـد جـداً أن يـكـون هـنـاك مـوقـفـاً ســيـاسـيـاً بـعـدم ا
الشـعبي  وما يـثبت إدانـته بارتكـاب جرم أو ذنب يتم الـقصاص
عمول بـها  وال يحق ألي جهة مهما منه عبر القوانـ العراقية ا
كـانـــــت أن تـسـيطـر عـلى امن البالد  خـصـوصاً وأن هـيــــــــئة
احلشد الشـعبي هيئة تـابعة لرئاسـة الوزراء  و تقاد من قــــــبل

سلحة .  القائد العـــــــام للقوات ا
أزق الـتسـارع في وتيـرة التـصريـحات األمـريكـية يـعكس حـجم ا
الـذي تـعانـيه واشـنـطن خـصوصـاً بـعـد انـسحـابـهـا من سـوريا 
والـذي وضع تـرامب حتت الـضـغط واالنـتـقـاد سـواءً من الـداخل
األمريكي أو من احلـلفاء األوربي والـعرب في الشرق األوسط 
ويــأتي هــذا االنـتــقـاد في ظـل زيـارة وزيــر اخلـارجــيـة األمــريـكي
وقف األمريكي في عـاجلة ا بومبـيو للشرق األوسط في مـحاولة 
سوريا  ومحاولـة حفظ ماء الوجه بالـعمل على تأسيس حلف أو
ـنطـقـة عبـر آلـية ناتـو عـربي يُـعد في وارسـو  لـيعـود إلى نـفس ا
ـسـاعــدة احلـلـفـاء جـديـدة ويــكـون فـيـهــا الـعـراق رأس احلــربـة 
لــلـعــمل عـلـى عـزل ومــحـاصــرة إيـران ســيـاســيـاً وأقــتـصــاديـاً 
ومـراهنـاً في نـفس الوقت عـلى جتـويع الشـعب اإليـراني وإركاعه
اضي كمـا حـصل مع الشـعب الـعراقي فـي تسـعيـنـيات الـقـرن ا

أبان حكم النظام الصدامي .
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اسـتــخـدمـنـاهــا في االنـشـاء احلـالي
كــمـــادة عـــازلـــة فـــحـــسب  وتـــعـــمــد
هـنـدس باسـتخـدام حتـديثـات على ا
الـــبــنــاء الـــذي يــجـــري مــثل جــدران
كــونـــكــريـــتــيـــة  عــلـى كل مــســـاحــة
ــرمــر الـــكــنــيــســة  مـع اســتــخــدام ا
والــسـيـرامــيك  في داخل الــكـنــيـسـة
ادة و انشاء الـسقـوف الثانـوية 
( اجلــبــسن بــورك ) كــمــا  اكــسـاء
ــادة احلالن اجلــدران اخلــارجــيــة 
وصـلي  وفعـال فان الـكنـيسـة التي ا
يـجـري انـشائـهـا تـخـتـلف تـمـاما عن
ـزالـة ـة ا تـصــمـيم الـكـنـيـســة الـقـد
خـصـوصـا فـي غـرفـة الـسـنـكـرسـتـيـا
وقـــد بـــاشـــرنـــا بـــالــــعـــمل في هـــذه
الــكـنـيــسـة بـالــتـحـديــد في شـهـر اب
ـاضي  بدعم (اغسـطس) من الـعـام ا
من مــنـظـمــة االخـوة الــفـرنــسـيـة في
الـــعـــراق حـــيث اوكــــلــــــت مـــهـــمـــة
ـــهـــنـــدس عـــراقي يـــدعى االشـــراف 
بـشـار جـمـيل حـنـا  كـمـا يـضم مـوقع
الـكـنـيـسة  دارا لـلـمـطـرانـيـة  يـجاور

الكنيسة.
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ـنـطـقة وكـانت الدار الـسـابـقـة تقع 
ن من حـوش الــبـيـعـة بــاجلـانب اال
ـوصل وقـد تعـرضت للـدمار مديـنة ا
تــمــامــا  وقــد قــامت مــنــظــمـة (عــمل
الــشــرق ) الـفــرنــسـيــة بــدعم انــشـاء
طرانـية  لـكي تستـخدم للـرياضات ا
الـروحيـة واالمـور الـكنـسـيـة االخرى
ـذكورة عـلى قاعة كمـا حتوي الدار ا
واسـعة  تـسع  150شـخـصـا القـامـة
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مـازلـت اشـعـر  بـقـيــمـة ودور وسـائل االعالم في حــركـة الـتـنـويـر
ـنابع احلضـارة والتمدن االجتـماعي وتثـقيف االجيال وهـدايتهم 
فـكر والـباحث الـشجـاع واالعالمي الذكي ويـحدث ذلك بـتوافـر ا

ثقف الواعي لزمانه ومكانه. ا
نـا العـربي ويكـفي ان نشـير  واالمثـلة كـثيـرة في الغـرب وفي عـا
لبـرنـامج واحد فـقط بـاالمـكان الـعـودة اليه عـبـر قنـوات الـتواصل
االجتـماعي لـلتـاكد من مـصداقـية مـا نقـول ونقـصـــــــــد بـرنامج
ــرمـوق عــــــــمـرو من (رحــيق الــكـتب ) الــذي يـقــدمه االعالمي ا
ـفـكر اديب  في حـوارات مـتواصـلـة في الـفـلـسفـة والـتـاريخ مع ا
الالمـع د يــوسـف زيـــدان الــذي يـــضع الـــنـــقـــاط عــلـى احلــروف
عـرفي عن  ما كنـا نعـتقده ويـصحح مـسارات الوعي بـالكـشف ا
بـانه حقائق نـاصعة بـسبب ما حـفظنـاه وتلقـيـــــــنا في مـدارسنا
ـيـول واالجتـاهـات واجلهل ـوضـوعة عـلى اسـاس ا ومـناهـجـهـا ا
وليس عـلى اساس التنـوير ونشر احلـــــــــقائق وتنــــــمـية العقل
ـعـرفي بل لصـنـاعة انـسان ذي بـعد واحـد ال يـشـــــــكل خـطرا ا
على السلـطات ورموزها الفـاسدة وال يقترب مـن اصحاب النفوذ
ـتـسـتـرين بــشـعـارات الـدين وانـتـقـائـيــة الـتـفـــــــسـيـر والـتـاويل ا
ـتـعـاقـبـة لـلـضـيـاع والـضالل ....وقـاد هـذا الـنــهج االجـيــــــــال ا
ونـتج عن ذلك االرهـاب والــتـعـصب والــتـوحش ورفض االخـر بل
اجـتــثـاثه من الـوجــود بـسـبب االخـتـالف في الـراي ووجـــــــهـات

النظر.
ـتـعــة وجـذابـة مـصـدرهــا مـوسـوعـيـة يـقـدم الــبـرنـامج بـطــريـقـة 
ومــوضـوعـيــة زيـدان ومـحــاوره الـذكي االديب وحــسن مـتــابـعـاته
ــا هــو مــطــلــوب ومــثــيـر وقــدرته في حتــريك بــوصــلــة الــنـقــاش 
مـوضـوعـي في الـوقت ذاتـه وبـذلك جنــد انـفــسـنــا امـام صــنـاعـة
اعالمـية فـكـريـة توثـيـقـيـة معـرفـيـة تنـويـريـة بـسيـطـة لـكنـهـا مـؤثرة
وخـطيـرة لعـمقـها وجـرأة العرض بـدون خوف او تـردد وتأتي في
المـح الهـويـة وفـقـدان بـوصـلـة االجتاه زمـان عـحـيب نـفـتقـد فـيه 
ـصـادر الـتـراث والـطـرق الـذكـيـة لـتـفـحـصه وعـدم وجـهل مــطـلق 
عرفة وتلـقيها بطرق تلـقينية تعـزز الغباء وتغتال ـصادر ا معرفة 

الذكاء.
ئـات من القـنوات الفـضائـية واالذاعات تـلك ا كم تـمنـيت ونحن 
تلك برنـامـــــــجا واحدا مثل بـرنامج(من رحـــــــيق الكتب) ان 
نـحــــــفـز فـيه عقـول شـبابـنـا وطلـبـتنـا بل اســـــــاتذة اجلـامـعات
ـعلـم وصـنــــــاع الـقرار في وزارتـــــــي الـتربـية ـدرس وا وا
ــــــــعـرفة ـعـــــنـية بـالـثقـافـة وا والتـعـلـــــــيم الـعـالي واجلهـات ا
العتمـــــــاد برامج نوعـــــية جذابة وليست تقليدية تكرس اجلهل
وتـنفر الـناس من الـدروس وبرامج الثـقافة في الـتلـفزيون ابـحثوا
ـفـكـرين مـايــضــــــــاهي زيـدان لـكـنـهم مـهـمـشـيـ فـعـنـدنـا من ا
التـــــــوجـد لهم ادوار  ومن االعالمـي  ينـبغي ان يكـونوا بوعي
ومــــــسؤولية عــــــــمرو اديب  فـــــــبالدنا بحاجة مـاسة للتنوير

ــحــو اثـار الــتــطـرف  وخلــطـاب عــقـــــــالني 
الـــــداعـــــشي والـــــتـــــطـــــرف الـــــطـــــــــائـــــفي
والـعــــــــرقي ويـعــزز ثـقـــــــــافـة الــتـسـامح
ـشــتــرك ويــعــزز فــلـــــــــــســفـة والــعـيـش ا

واطنة وال يصح اال الصحيح. وثقافة ا
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باحثة اجتماعية في العراق) الذي
قــام بــاعــداده وحتــقـيــقـه الـبــاحث
ـؤرخ عـادل البـلـداوي والـصادر وا
عن شركة األنس للطباعة والنشر 
بجلسة قـدمها االعالمي حسن عبد

بغداد - ياس ياس
ضــمن فــعــالــيــات مــعــرض بــغـداد
ـاضي  الــدولي لـلـكــتـاب  يـوم ا
في اجلناح السعودي توقيع كتاب
(أوراق شـفـيقـة عـلي اخلـطيب اول

احلميـد قائال (سيكـون حديثنا عن
هـكذا نـوع من الـكتـابـة الذي حتـيا
وتـتـفـاعل به شـخـصـيـات مـتـمـيـزة
ومـحــتـرمـة مـثـل احلـاجـة شــفـيـقـة
التي يتجاوز عـمرها االن التسع
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وصل بنى اجلديد لكنيسة البشارة با UAÐ—…∫ جانب من ا

عمـانـوئيل كـلـو  الذي حتـدث قائال :
تـعتـبـر هـذه  الكـنـيـسة  اول كـنـيـسة
يتم انشائها بعد حقبة حترير مدينة
ــوصـل  من بــراثن تـــنــظــيم داعش ا
وقـد دمـرهـا الـتـنـظـيم  بـعـد ان اوكل
قاولـ  من سوريا مهمـة تخـريبهـا 
قـامــوا بـاسـتــثـمـار كل مــوجـوداتـهـا
وابـقــوهـا حلـظــة الـتـحـريــر كـمـجـرد
حيـطـان ماثـلـة  بعـد ان جـرى  اعداد
مــذبــحــهــا في فــتــرة داعش لــتــكـون
مــــيــــدان رمـي لــــعــــنــــاصــــره بــــعــــد
مالحـــــظـــــانـــــنــــا الثـــــار االطـالقــــات
ــــوجـــودة عـــلى اجلــــدار اخلـــلـــفي ا
احملــاذي لـلــمـذبح  وبــعـد الــتـحــريـر
اثرنـا نقل الكـنيـسة الكـرفانـية  التي
اقـــمــنــاهــا خالل فـــتــرة الــنــزوح في
مـــخـــيم عــنـــكــاوا اشـــتي  في بـــلــدة
دينة اربيل باالستفادة من عنكاوا 
 مـــــادة (ســــانـــــدويـج بـــــنل)  الـــــتي

تــدريـجـيــا يـتـعــالى بـنــيـان كـنــيـسـة
دينة البشارة  للسريـان الكاثوليك 
وصل بعد ان مـرت مراحل االعمار ا
راحل متقـدمة  لتنـفض الغبار عن
كــنـيـســة بـطــراز حـديث اليــشـابه مـا
ـة  في كـانت عـلـيـه الـكـنـيـسـة الـقـد
ـوقع ذاته والـتي سـمـيت بـكـنـيـسة ا
ـنـطـقـة سـيـدة الـبـشـارة حـيث تـقع 
احلـي الـــزراعي وهــــو من االحــــيـــاء
الـراقيـة بـاجلـانب االيسـر من مـديـنة
وصل و التي يرقى تاريخ انشائها ا
لـعـام  1971بـعـد ان تــبـرعت بـالـدار
احـدى احملـسـنات لـيـصـار لـتـحـويله
لكنيسة  وتضم ايضا قاعة  وحديقة
بفناء واسع كانت  جتري فيها اغلب
االكاليل اخلاصة بابـرشية  السريان
ـــوصل الـــكـــاثـــولـــيك في مـــديـــنـــة ا
..الـــزمــان ز ارت مـــوقع الـــكــنـــيــســة
شرف عـليها االب والتقت بالـكاهن ا
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وصل  ا

وخــمــسـمــئـة ومــعــدل الـســعــر كـانت 65
حــقـــقــنـــا ايــرادات حــوالي 84 مــلــيــار 
ستوى والسنة احلالية نطمح ان يكون ا
اعـلى رغم وجـود االنــخـفـاض في اسـعـار
النـفط قبل فـترة ووصلت حتت 40 دوالر
ـــنــــتـــجـــة ادى الى  وهــــذا دفع الـــدول ا
اجــتــمــاع حتـت مــظــلــة االوبك عــرض به
دراسة جـقيـقة لـسوق الـنفط وهـذه الدول
صـدر الى ارتـات تـقـلـيل كـمـيـات الـنفـط ا
ـــيــــة وســـبب هـــذا كـــان االســـواق الـــعـــا
العـقوبـات االمريـكيـة على ايـران وبعـدها
وافــقت امـريــكـا لــبض الـدول عــلى شـراء
النفط االيراني وبـالتالي لم ينـقطع النفط
االيـراني عن االسـواق ومــنـتـجـ اخـرين
عـوضـوا هذه الـكـمـيـات واصـبـحت زيادة
ليون ومئت الف برميل و التخفيض 
منها 800 برميل تتـحملها دول االوبك 
و400 تتحمـلها دول خارج مـنظمة اوبك
وهـذا االتـفاق يـفـتـرض تنـفـيـذه ابـتداً من
الشهر االول والسوق بـعد هذا اخلبر بدا

بـاالرتـفـاع لالسـعـار واحلـمـدالـله  الـيوم
ـعـاجلة وضـوع وتـمت ا تـخـطيـنـا هـذا ا
اقـتـصـاديــا ً مع هـذا الـقـرارولـديـنـا قـدرة
تصديرية وكمعـدل سنوي لشباط حوالي

ثالث وستمائة برميل .
{ كلمة اخيرة .

- اود ان اشـــكــــركم عـــلى هـــذه الـــزيـــارة
ونعاهد اجلمـيع بان شركة سـومو للنفط
تــــعـــــمل بــــكـل االجــــرءات االزمـــــة لــــرفع
صادرات وايـرادات النفط ووظـيفـتنا هي
ـسـتــويـات عــالـيـة ان نــصل بـااليــرادات 
الرجـــاعــهــا الى اخلــزيـن الــعــام لــلــدولــة
والبـعض يقـول اين يـذهب ايراد الـنفط 
وبلغتنا العامية يقول البعض ماذا راينا
من اإليــرادات الــنــفــطــيــة  وارد عــلـيــهم
ـا بـالــقـول وظـيـفــتـنـا لـيــست صـرفه وا
ـالـيـة صـرف االمـوال مـســؤولـيـة وزارة ا
نـحن نسـوق الـنـفط ونعـطي االمـوال لـها
وان شــاء الـله نــؤدي الـوظــيــفه عـلى ا

وجه .

االوراق واحــيــائــهــا وفق ضــوابط
ـنهج الـسلـيم  مـوضحـا ومعـرفا ا
بـنـسب وانتـمـاء هـذه البـاحـثة الى
ومواقف والـدها عـائلـة عريـــــــــقـة
عـلي اخلـطـيب من خالل مـشـاركـته
فــــضال عن فـي ثـــورة الــــعـــشــــرين
اســـهـــام اخـــيــهـــا مـــحـــمـــد جــواد
اخلـطـيب فـي خـدمـة بـلـده الـعراق
كـذلك اسهـام اختـهـا الدكـتورة امل
اخلـطـيب في تـأسـيـس كلـيـة الـطب

ستنصرية).  في اجلامعة ا
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ولم يـفـت الـبـاحث ذكـر من أحـتـفظ
ــلــمــة هـذه االوراق واســـــــهـم في 
عـن طــريق الــدكــتـــور احــمــد عــبــد
اجملـــيـــد الــذي فــــتح الـــبـــاب عــلى
مـصـراعـيه من اجل ان تـرى الـنـور
وجهـود الدكتـــــــور فايق مــــــجيد
الـــعــــبـــيــــدي في اجنــــاز هـــــــــــذه
االوراق اخلـــاصــة بـــعــمـــته والــدة

زوجته).
بــعـدهـا حتـدث الــبـلـداوي قـائال(لم
أتـــردد ابـــدا عـــنـــدمــــا طـــلب مـــني
الدكـتور احمـد عبداجملـيد أن اطلع
عـــلـى اوراق احلـــاجــــة شـــفــــيـــقـــة
اخلطيب ودراسـتها تاريـخيا كون
هذه الـعائـلة حـملت الـسالح دفاعا

عاما.
ــنــاصب في وقــد  شــغــلت اعــلى ا
ســـلم الـــدولـــة الـــتي اضـــفـت لــدى
الــبــاحـث عــادل الــبــلــداوي قــبــوال
راســـخــا في مــهـــمــة حتــريــر هــذه

عن الـعـراق وهـنـاك دروس وطـنـيـة
اول درس مـــحــمــد جــواد بـــلــيــغــة
اخلــــــــطـــــــيــــــب كــــــــان من اشـــــــد
ـعـارضـ لـنـوري السـعـيـد وعـند ا
وفــاة والـده كــان الـســعــــــــيـد اول
نـحن بـحـاجـة الى هـكذا ـشـيـعـ ا
دروس مـن خـالل تــــــوثــــــيق هــــــذه

االحداث).
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وتــضـــمت اجلــلـــســة شــــــــهــادات
كـــــــــان اول ومــــــــــداخـالت عــــــــــدة 
ــــــــتحدث فيها الدكتور حس ا
طــــعـــمـــة شـــذر الـــذي قـــال (اوراق
شفيقـة سلطت الضـوء على مرحلة
مـهمـة من تـاريخ الـعراق ونـقل لـنا
اتـمنى ان الـبـلـداوي دروسا مـهـمـة
وهــــــي يـســتـفــاد مـنـهــا االخـرون
تسلط الضوء عـلى امـــــــور كثيرة
مــــــنـهـا قضـيـة الـتـســــــامح الجل

الوطن). 
وشــكـر الــدكــتـور فــايق الــعـبــيـدي
بــأسم عـــائــلــة اخلــطــيب الــبــاحث
الـبــلـداوي عـلى جـهـوده في اجنـاز

الكتاب.
وفـي خــتـــام اجلـــلــســـة  تـــكــر
الـبـلداوي ومـقـدم اجللـسـة من قبل

عائلة اخلطيب.
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