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بغداد

نبض القلم

الدهشـة تعلو مـحياه  واالعجـاب يتملكه   وهـو يتابع ذلك الشـاب العشريني  -
كــمـا يــبــدو من مالمــحه  –ويــنــصت الى حــديــثه بــاهــتــمـام  شــديــد  وكــأنه في
محـاضرة خـاصة عـلى الهـواء  يلـقيـهـا متـخصص   أو مـوسوعي عن الـسيـاسة
ـواطـنة وجتـارب االنـسانـيـة  وكل ما له والـقـانون واحلـقـوق والوطـن والوطـنـية وا

صلة بهموم وطنه وتطلعات شعبه  وهو في تلك  السن اليافعة ..
ال تـعجب من ذلك الـشاب  بل من تـلك الثـورة  الرقـمية  –الـعلـمية  –الـتكـنلـوجية
سافات ب االعمار  والثقافات فقد غيرت احلياة  وموازين التقو  وقلصت ا

 وجعلت اخلبرة والتميز للعلم  والكفاءة  وليس العمر  ..
جعـله ذلك الشـاب العـشريـني  في وضع عـليه أن يـغيـر قنـاعته في مـقولـة عاشت
مـعه طـويال  (أكبـر مـنك بيـوم أعـلم منك بـسـنة)  ويـزداد يـقيـنا بـاخـرى (أنه خلق

لزمان غير زماننا) .
ذلك الـشـاب من جـيـل شـهـد والدة مـنـصـات الـتـواصل االجـتـمـاعي واالنـتـرنـيت 
ـعرفـية  ويـحـمل الهـاتف الـذكي النـقـال .. جيل ال يـعـرف احلدود  اجلـغـرافيـة وا
فقـد أصبح  العـالم في قبضة يـده   يعرف عـنه كل شيء  .. يدخل  الى ما شاء
ا في ذلك خـاصـة بالـرؤسـاء  بدون قـيـد او شروط..ال يـحـتاج الى واقـع   من ا
اوتس) وسيط  وال يـقبل الوصـاية ما دام كل شيء متـاح أمامه (بضـغة) على (ا
ليـعرف كـل ما يـريد ..  يـسـتمع  لـغـيره   ويـسـمعه األخـر  ويـدخل في حوارات
ن يدخلون ويتبادل مع غيره االراء  بحرية دون رقيب  ويصل رأيه الى االالف 
على صفحته اخلاصة  من جنسيات العالم  اخملتلفة  ويوصل اليهم ما يريد ..
ـا في ذلك االطفـال  يقـتحـمون هذا هـو االنتـرنيت  .. جـعل الشـبـاب والصـغار 

عالم الكبار بوقت مبكر جدا ..
جيل ...يـعـرف كل شيء عن العـالم  وما يـحـصل فيه من تـطور وأحـداث  .. جيل
ـعلومـة أوال بأول  فـمن باب أولى  أن يـعرف ما طبـيعتـه احلركة والـتنـقل  ترده ا
ليارات الـتي ضاعت في الفساد  وال يدور في بالده .. يـقرأ ويسمع  مـثال عن ا
يجـد أمامه من يحاسب على ضياعها ..?..  يـرى حركة العالم في تطور متسارع
  فيـما تـعود بـالده الى الوراء .. اسـئلـة كـثيـرة ترددت مـنذ سـنـوات طويـلة  ولم
ـعنـي  جـعلـته يصـاب باالحـباط واليـأس من أن جتد يسـمع إجابـات عنـها من ا

تقدمة .. بالده فرصتها ب البلدان ا
سـتقـلة .. يـتفـاعل مع االحداث .. جيل ... له مـعتـقداته اخلـاصة  وشـخـصيـته ا

يؤثر ويتأثر بها  فمن باب أولى يكون له تأثيره في بالده ..
جـيل  .. يـرى  أنه حان الـوقت لـيأخـذ  فـرصته في تـقـدم االمة لـيـكون لـهـا موقـعا

مناسبا حتت الشمس  وهو أهل لها  .. 
جيل متـحرر من العقد النفسـية  له ثقة عالية بقـدراته .. وله القدرة  على التغيير
 ال يـخـاف او يـتـهـيب من أي شـخص  وال يـتحـرج من طـرح مـا لـديه من اسـئـلة

علومة واحلقيقة . على من يكن أمامه  مهما كان منصبه  النه يبحث عن ا
ــنـاصب  وال يـأخــذهم الـطـمع ــصـالح  ولن تــغـريـهم ا شـبـاب  ..  لم تــلـوثـهم ا
واالسـتــئـثـار واالنـانــيـة  لـيــطـالـبـوا بــراتب مـقـابل (عــمـلـهم في الــسـيـاسـة) .. الن
السـياسة عمل تطـوعي  وليس منة  أو بـتكليف غـير الدافع الوطـني ورغبة ذاتية
ـا في الــتـمــيـز في الــعـطــاء الـذي  يــصل الى حـد الــتـضــحـيــة بـالـروح  ولــيس 

يتقاضى من مكاسب وماديات ال يحصل عليها غيره ..
لـشـيـوخ الـسـيـاسـة مـا لـهم وعـلـيـهـم مـا عـلـيـهم   وحـان الـوقت  ان يـدركـوا تـلك
احلقـيقيـة عن هذا اجلـيل  فقد  مـكن  االنتـرنيت  الـشباب  لـيس فقط من مـعرفة
مـا يــريـدون   ويـتـعـلـمــون ذاتـيـا  بل أن يـعـلــمـوا االجـيـال الـتي ســبـقـتـهم فـنـون

التقنيات والتكنلوجيا التي كانوا يفتقرون اليها ..
ستـويات واالجيال .. وجـعل العالم ليس االنتـرنيت اصبح مدرسـة مفتوحـة لكل ا
كن له أن ـاوتس)  قريـة صغـيـرة بل غرفـة من بـيت .. (بضـغطـة واحـدة) على (ا
يخـترق احلدود  واقوى الدفاعـات ليصل الى الهدف  ويـحصل على ما يريد من
تابعة علم ومعلومات قد تكون استغرقت عند االجيال السابقة عقودا من اجلد وا

والقراءة والبحث واالستقصاء والسفر ..
كل سـؤال يـخـطـر في الـبـال يـجد جـوابه في احملـرك غـوغـول .. ويـشـاهـد فـيه  ما
شاء له الـوقت من افالم ومسلـسالت وتقاريـر خالف حال االجـيال السابـقة التي
لم يـكن امامـها غـير شـاشة الـتلـفزيـونات االرضـية والـوسائل الـتقـنيـة البـسيـطة 
ويقـرا ما اسـتطـاع واسعـفه وقته  من كـتب ودراسات وبـحوث وحتـميـلها دون ان
تكـلفه شيـئا والدخـول الى مواقع اجلـامعات والـكليـات ومراكز الـبحوث واجملالت

والصحف ..
لذلك ...

واطن والوطن ال تسـتغرب عندما يتحدث شاب بعمر غض عن الدستور وحقوق ا
وجتـارب دول الـعـالم في الـنـزاهـة والـفـسـاد والـتـقـدم والـعـلم والـتـعـلـيم والـصـحـة
والـتـكنـلـوجـيا  ويـتـطـلع لتـكـون بالده في خـانة أحـسـنـها  ويـفـرض من الـشروط
نـطق والـقـانـون  .. فاالنـتـرنـيت  ووسائل عـلى احلـكـومة مـا يـراهـا متـوافـقـة مع ا
ا ـسافـات اجلـغـرافـيـة وا فـتـوح  لم تـخـتـصـر ا الـتـواصل اخملتـلـفـة والـفـضـاء ا
ـسـافات الـزمـنـيـة وردم هـوة الـتـبـاين بـ الكـبـار والـصـغـار في الـعـلم والـثـقـافة ا

عارف اخملتلفة واالستفادة منها .. والنضوج والتنوع في ا
جيل ..  نـشأ على الـتكـنلـوجيـا التي ال تؤمـن بااليقـاع البـطيء والرتـابة والـتخلف
ـا يتصور أسالفه .. جيل سافـة باقصر  والتـسويف  وتساعده  فـي أن يقطع ا
ــتـخـصـصـون (اجلــيل الـتـكـنــلـوجي الـرقـمـي) .. جـيل (انـغـمس في أطـلق عـلـيه ا
اسـتـخـدام الـتكـنـلـوجـيـا الـرقـمـيـة في مـخـتـلف شـؤون حـيـاته) .. جـيل ال يـحـسب

بسنوات العمر  بل تدخل التكنلوجيا في حسابه وتوصيفه وفي هواياته  . 
هؤالء هم اجلـيل العـراقي  اجلديد  .. جـيل ساحـات التحـرير واحلـبوبي والتـربية
وام البـروم  وكل ساحـات االعتـصام الـثائـرة ..  جيل أدخل االمل ورسم الـفرحة
عـلى وجـوه العـراقـيـ في انـتـفـاضتـه البـاسـلـة  بـدون أيـدلـوجيـات او تـنـظـيـمات
خارجـية تفسد عـليه جتانسه  وتنـوعه  واللقاء على هـدفه  (اريد وطنا)   .. جيل
يـطـالب بــحق الـوطن في الـتــقـدم والـنـهــوض والـعـيش بـكــرامـة   ولـديه االصـرار
ـطاولة والـتحـدي للوصـول الى ذلك الهـدف ..  جيل هـو  االقدر على ة وا والعـز
عاصرة  والتواصل مع العـالم بكل قاراته ..جيل ال تعجب من علمه فهم احلـياة ا

وثقافته وثورته .
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ة يدور احلـديث االن حول تـعديل قـانون التـقاعـد وإنصـاف هذه الـشريـحة الـكر
ضـمن مـطـلب جمـاهـيري وطـني عـام يـتردد صـداه لـيس في وسط هـذا الشـريـحة
ووسـائل االعالم فـقط  بـل في  احلـراك الشـعـبي وسـاحـات االعـتـصـام يـتـلخص
ة لـلعراقيـ ومستـوى معيـشة الئق يناسـب ما تزخر به بالدهم بتوفـير حيـاة كر
كن أن تـعـرف كم هي كبـيـرة من نسـبـة رواتب وامتـيازات من ثروات  وخـيـرات 
ا فيهم الـنواب  وكم كانت تشكل نـسبتها من الرئـاسات والدرجات اخلاصـة  
اضـية   ويُعد  قرار خفض رواتب الرئاسات وازنـة العامة على مدى االعوام ا ا
ـسـتـوى االنفـاق غـير ـائـة إعـترافـا صـريـحا  والـدرجات اخلـاصـة بنـسـبة  50با
ـبرر عـلى هـذه الطـبـقة  والـهدر االقـتـصادي  وحـالة الـتـفاوت بـينـهـا وب عـموم ا

تقاعدين .. وظف وا الشعب  وخاصة شريحة ا
ـتـقـاعـد (600 الف ديـنـار) ال إن مـا يـطـرح االن عن مـقـدار احلـد االدنى لـراتب ا
عـيشـة الباهـظة  وال يـلبي يتنـاسب  مع مـستـوى التـضخم واالسـعار وتـكالـيف ا
تقـاعد خاصـة من هو بـعمر مـتقدم   أو يـعاني من مـرض  حيث تذهب حاجـة ا
ا نسـبة  كـبيـرة من راتبه الى االنـفاق عـلى صحـته وتوفـير االدويـة والعالجـات 

يؤثر على أبواب أخرى مهمة في ميزانية االسرة ..
ـتــقـاعـد الــعـراقي وزيــادة راتـبه قــارنت وسـائل فـي دعـواتـهــا  لـتــحـســ وضع ا
ـتـقـاعـد في بلـدان اخـرى مـنـهـا بلـيـجـكـا مثال الـتـواصل االجـتمـاعي وضـعه مع ا
لتعـرف كم هو الفرق كبير بـينهما .. فعـندما يصبح عمر االنـسان في بلجيكا 65
سـنة تـرسل له دائـرة الـتـقاعـد رسـالـة تخـبـره فـيهـا بـانه أصـبح مـتقـاعـدا  وعـليه
ـكنه ارسـال رقم حـسـابه البـنـكي لـتحـويل راتـبه وفي حـالة وجـود مـشـكلـة لـديه 
االتـصـال  بالـرقم (كـذا) لـتـحديـد مـوعـد مـقابـلـة بـشـأنهـا .. نـاهـيك عن إمـتـيازات
كثـيرة  اخرى مـنها تـخصيص دعم شـهري اليـجار السـكن   وبإمكـانه أن يطلب
تخـصيص سـكن له من الـضمـان االجتـماعي بـسـعر رمـزي اضافـة الى تخـفيض
ـواصالت وضـمـان صـحي  شـبه مـجـاني ومـتـابـعـة مـسـتـمرة اجـور الـكـهـربـاء وا
لــوضـعـه الـصــحي حـيث  تــصـله  كـل شـهــر رسـالــة تـتــضـمن دعــوته الى إجـراء
الـفحص الـدوري ومـظـروف فيه مـسـتلـزمـات فـحوص مـعـينـة يـعـيدهـا عـبر الـبـريد
مجانـا  ويتسـلم اجلواب ايضـا  وبامكـانه مراجعـة طبيب االسـنان بتـكاليف شبه
راجعة طـبيب االسنان وفي حالة عدم مـراجعته  خالل سنة تأتيه مجـانية ويلزم 

غرامة مالية ..
ـتـقـاعد الـعـراقي يـسـأل أين هو من هـذا الـوفـاء والـنعـيم واالهـتـمـام القرانه في  ا
دول الـعـالم  ?.. ان  مـتـطـلبـات  احلـيـاة لـلـمـتـقـاعـد واسـرته  وخـاصـة الـصـحـية
ـوحد  الى  600 جتعل مـقـترح زيـادة  احلـد االدنى في تـعـديل قانـون الـتـقاعـد ا
همة الف دينار  قـليلة وال تـفي بغرض حتـس مستـوى معيشـة هذه الشريـحة  ا

وال بـد من إنـصــافـهـا كـأن يــكـون احلـد االدنى  900 الف
ة  وسعـيدة  وتشعر دينـار مثال   لكي تعيش حـياة كر

بالوفاء والعرفان بدورها ..
 } } } }                      
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اعــلــنت كــتــلـة ســائــرون الــنــيــابـيــة امس
الــثالثـاء رفــضــهــا ألي تـدخـل أجـنــبي في
ـــتــحــدث بــاسم الــشــأن الـــعــراقي.وقــال ا
سـائـرون حـمـد الـله الـركـابي في بـيـان إنه
ـر بـهـا (في ظل الـظـروف الـراهــنـة الـتي 
ــدن الـعــراقـيـة من الـعــراق ومـا تـشــهـده ا
تـظـاهـرات ســلـمـيـة لـلـمــطـالـبـة بـاحلـقـوق
ــــشــــروعـــة ومــــا رافــــقــــهـــا مـن إحـــداث ا
ومتـغـيرات حتـاول راعـية الـشـر واإلرهاب
أمـيركـا اسـتـغالل هـذه الـظـروف والـتدخل
في الشأن الداخـلي العراقي).وأضاف (في
الـــوقـت الـــذي نـــرفض بــــشـــدة أي تـــدخل
أجـنـبـي في شـؤونـنــا الـداخـلــيـة نـؤكـد أن
ســـيــــادة الـــعـــراق واســـتـــقـاللـــيـــة قـــراره
الـسـيـاسي من الـثـوابت الـوطـنـيـة الـتي ال
تنازل عنها وال مساومة عليها مهما كانت
الـظـروف وسـنـبــقى مـدافـعـ عن سـيـادة
العراق واستقالله ومـصالح شعبه). وكان
زعـيم الـتيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر قد
دعــا أمــريــكــا إلى الــكف عن الــتــدخل في
الشأن العراقي وهدد بتـظاهرات مليونية
وعدم السـكوت في حـال كانت االنتـخابات
بـكـرة بإشـراف أميـركـا.  من جهـة اخرى ا
اعلن الـصـحفي األقـدم في الـعراق وعـضو
الهيـئة التأسـيسيـة لنقـابة الصـحفي في
الـعــراق الــكـاتب والــسـيــاسي مــعـاذ عــبـد
الـــرحـــيم  عن انـــضـــمـــام الــصـــحـــفـــيــ
واالعـالمــــ الى انــــتــــفـــــاضــــة تــــشــــرين
ومــسـانــدتــهم لــلــشـبــاب احملــتــجــ عـلى
(الـوضع في الــدولـة والـســلـطـة الـقــمـعـيـة
اسـك بـالـسلـطة الى الفـاسدة)  داعـيـا ا
(تــركــهـا لــوقف نــزف الــدمــاء  واخــتــيـار
حــكـومــة انــتـقــالــيـة تــمــضي بـالــبالد الى
مـرحـلـة قـادمـة يـحـدد الـشـعب الـرؤيـة لـها
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ومالمحـهـا) .وقال عـبـد الرحـيم وهـو اقدم
صـحــفـيي الــعـراق (الــبـالغ من الــعـمـر 89
عـاما و73 سـنة من الـعـمل الـصـحـفي مـنذ
1947) في تــــصــــريح ان (مــــوقف نــــقـــيب
الصحـفيـ ومجلس الـنقـابة غيـر موجود
ومــــؤسف والــــنــــقــــابــــة بــــاتت ال تــــمــــثل
) مضـيفا (سنمضي الصحفي الـعراقي
في اخــتــيــار مــجــلس جــديــد خالل االيــام
قـبلـة  وقـد جمـعنـا تـأييـد ما يـقارب من ا
ـشـاورات الـتي أربـعـة االف صـحــفي في ا
ـاضيـ ). واوضح تـمت خالل الـيـومـ ا

انه(وفقا للـقانون فإن الـصحفي األقدم هو
هـنية  ـسؤولـية الصـحفـية ا من يتولى ا
التي تلـزم بإسنـاد حق الشعب ومـساندته
واالمـــانــة بـــنـــقل االحـــداث). ولـــفت عـــبــد
الـرحـيم الـى ان(اخالق الـصـحــافـة تـوجب
تظاهرين السلم ومقاطعة الوقوف مع ا
السـلـطة الـتي تقـتل وتـقمع وتـعـتقل بـقوة

السالح ) 
 وشـدد عـلى ان ( تـاريخ الـعـراق مـنذ 100
عـــــام شـــــهـــــد انـــــتـــــفـــــاضـــــات وثـــــورات
واحـتجـاجـات وتـظـاهرات مـخـتـلـفـة  لكن

انــتــفــاضـة تــشــرين 2019 تــعــد االقـوى 
وسـتــغـيــر تـاريخ الــبالد نـحــو دولـة حـرة
وشـبـاب شـجـاع مثـقـف  يعـمـل علـى بـناء
دولـــة تـــكــون اســـاس الـــقـــرار اإلقـــلــيـــمي

الدولي) .
واكــد رئــيـس اجلــمــهــوريـــة بــرهم صــالح
ورئـــيس ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون نــوري
ـــالــكي اهـــمـــيــة تـــعــزيـــز الــعـالقــات مع ا
انيا لدى استقبالهما سفيري بريطانيا وا
الـبـلـدين اجلـديــدين لـدى بـغـداد.وبـحـسب
بــيـان رئــاسي تــلــقـته(الــزمــان) امس فــقـد

bIð.∫ سفير بزيطانيا اجلديد يقدم اوراق اعتماده الى رئيس اجلمهورية

ـثال فهي النـفط مؤخـرا على سـبيل ا
ســتــتــيـح الــفــرصــة امــام الــكــفــاءات
الــشــابــة خــصــوصــا خلــدمــة الــبــلــد

والكشف عن طاقاتهم). 
ــنـذري ان( يـســعى الـعـراق وتـمـنى ا
الى زيادة احتياطيه الـنفطي  السيما
انه يتمتع باحتياطي جيد من الغاز)
مـشـيــرا الى ان(رفع االحـتــيـاطي امـر
مــهم إذ ان الــعـــراق يــعــتــمــد بــشــكل
اسـاس عــلى الــنـفط كــمـصــدر رئـيس

للدخل). 
وأعــــلن الــــرئــــيـس اإليــــراني حــــسن
روحـــانـي امس ان بالده اكــــتــــشـــفت
حقال نفـطيا عـمالقا تـقدر احتـياطاته
ـكــتــشف تــبـلغ بـ 53مــلـيــار(احلــقل ا
مــســاحــته 2400 كــيــلـــومــتــر مــربع

وعمقه 80 متراً فقط). 
يا رتـبة االولى عـا وحتتل فنـزويال ا
في االحـتـيــاطي  الـنـفــطي بـأكـثـر من
303 ملـيار بـرميل من الـنفط وهـو ما
ـــئـــة من حـــجم ـــثل نـــحـــو 18 بـــا

ي.  االحتياطي العا
ورغم امـــتالكـــهـــا هــذا االحـــتـــيــاطي
الــــهــــائـل تــــعــــيـش فــــنــــزويال أزمــــة
اقـتـصـاديـة خـانـقـة.  امـا الـسـعـوديـة
ـثـبت فـيـقـدر احـتـيـاطـيـهـا الـنـفـطي ا
ثل 15.7 بنحو 266 مليار برميل و

ي وهي ئة من االحـتيـاطي العا في ا
ـيا رتـبـة الثـانيـة عا بذلك تـأتي في ا
من حيث االحتـياطي.وهي ثـاني أكبر

منتج للنفط في العالم .
وتبلغ احـتياطـات كندا الـنفطـية نحو
169 مـلـيـار بـرمـيل أي مـا يـعادل 10
ي. ــئـــة من االحــتــيـــاطي الــعــا في ا
وحتل إيران رابعـة باحـتيـاطي مثبت
قدره 157 مليـار برميل أي مـا يعادل
ي. ئة من االحـتيـاطي العا 9.3 في ا
لــــــــكـن إذا مــــــــا اضـــــــــيف  احلـــــــــقل
اجلديـدفتـصل احـتيـاطاتـها إلى أكـثر
رتبة من 50 مليار برميل وسـتحتل ا
ـــيـــا بـــعـــد فـــنـــزويال الـــثـــالــــثـــة عـــا

والسعودية. 
ويــأتي الــعـراق خــامــســا ثم روســيـا
بـاحـتـيـاطـات  تـصل إلى 106 مـلـيار
ـئـة من ـثل 6.3 في ا بـرمــيل وهــو 
ـي والـــكــــويت االحــــتــــيـــاطـي الـــعــــا
بـاجــمـالـي احـتــيـاطي 101.5 مـلــيـار
ــــــــئــــــــة من بــــــــرمــــــــيل  أي 6 فـي ا
ـي  ثم اإلمــارات االحـــتــيـــاطي الـــعــا
ــــتـــحـــدة الـــتـي تـــبـــلغ الـــعــــربـــيـــة ا
احـتـيــاطـاتـهـا 98 مـلـيــار بـرمـيل من
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عزا اخلبيـر االقتصادي عـبد احلس
ـــنــذري تـــلـــكــؤ الـــعـــراق في زيــادة ا
احتياطيه النفـطي الى الكلف العالية
الـتي تـتـطـلبـهـا عـمـلـيـة االسـتـكـشاف
والتنـقيب فضال عن االحـداث االمنية
ـتالحقـة الـتي عـاشـهـا الـعـراق على ا
مـــدى ســنـــوات مـــتــوقـــعـــا ان تــؤدي
الــتــظـــاهــرات الى تــفـــجــيــر طــاقــات

العراقي .
وتـبلغ احـتـيـاطـات الـعـراق من الـنفط
148.8 مليار برميل أي نحو 8.8 في
ي وهو في ئـة من االحتيـاطي العـا ا
ـيــا فـيـمـا كـان ـرتـبـة اخلــامـسـة عـا ا
مــتـوسـط انـتــاج الــعــراق عـام 2017
أربعـة مالي ونـصف ملـيون بـرميل.
والـعـراق هــو الـبـلـد األكــثـر اعـتـمـادا
عـلى تـصـديـر الـنـفط كـمـصدر لـلـدخل
من بــ جــمــيع الــدول األعــضــاء في

صدرة للنفط.  منظمة أوبك للدول ا
ـــنـــذري لـ(الـــزمـــان) امس ان وقـــال ا
(الـعـراق دأب عــلى مـواصـلـة عــمـلـيـة
اســتـكــشــاف احلـقــول اجلــديــدة لـكن
الــعــمــلــيــة مــتـوقــفــة الى حــد مــا في
الـسـنــوات االخـيـرة بــسـبب االحـداث
االمنـية الـتي شهـدتها الـبالد ودخول
تـنـظـيم داعش مـسـاحـات واسـعـة من

االراضي العراقية).
 مـوضــحـا ان(هــنـاك حــقـوال نــفـطــيـة
مغـلقـة ألن كلـفة انـتاجـها عالـية وهي
حــــقـــول غــــيـــر مـــحــــســـوبــــة ضـــمن
االحتـياطي الـنـفطي ). وتـابع (اذا ما
دققنا في خزيننا النفطي فسنرى انه
ـعـلن لـكن في واقع احلـال اكـبــر من ا
لو احـيلت هـذه احلقول الـى  شركات
اجـنـبــيـة فـإن االمـر ســيـكـون ذا كـلف
عالية قد اليـتحملـها العراق في ظرفه
الـراهـن) مـضــيــفـا ان (لــدى الــعـراق
امـكـانـيـات قــويـة في مـجـاالت احلـفـر
والــتـنــقــيب واالســتــكـشــاف ولــديــنـا
ـكـنـهم ان يـفـيـدوا الـبـلد في خـبراء 

هذا االجتاه). 
كن ان حتدثه نذري ب ما  وربط ا
التـظاهـرات من آثـار اقتـصاديـة وب
الــــــــــواقـع الـــــــــنــــــــــفــــــــــطـي واوضح
ان(الـــتـــظـــاهــرات هـي الـــيــوم اشـــبه
بالـعالج بـالـصـدمة  ألنـهـا بـالنـتـيـجة
ســــتــــؤدي الى حتــــريك االقــــتــــصـــاد
الـعــراقي ألنــهـا ســتــؤدي الى ادخـال
اخلـــبــراء الـــعـــراقـــيــ والـــكـــفــاءات
ـتـظـاهـرون ــيـدان فـا الـوطـنـيـة الى ا
يــطــالـبــون بــذلك واحلــكــومــة تــبـدي
طـالب والـدليل ـثل هـذه ا استـجـابة 
قوائم التعيينـات التي اعلنتها وزارة

ـــــــئـــــــة من الـــــــنــــــــفط أي 5.8 فـي ا
ي  فـالـواليـات االحـتـيـاطي الــــــــــعـا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة الـتي ال يـتـجـاوز ا
احـتــيــاطـيــهــا من الــنـفط 50 مـلــيـار
ــــئـــة من بـــرمـــيـل أي اقل من 3 في ا
ي لكنـها تأتي االحتيـاطي الـــــــــــعـا
ــيـا مـن حـيث ــرتـبــة األولى عــا في ا
االنـتـاج اذ وصل انـتـاجـهـا إلى أكـثـر
من 13 مـلـيـون يـومـيـا عام 2017 أي
ـئـة من مـا يـعــادل أكـثـر من 14 في ا

ي. االنتاج العا
ورغم إنتاجها الضخم فإنها تستورد
النفط من اخلارج إذ ال يلـبي انتاجها

حاجاتها النفطية. 
ــئــة من ــثل الــنــفط تــســعــة في ا و
اجـــمــــالي وارداتــــهـــا الـــتـي وصـــلت
قيـمـتـها الى 2.2 تريـلـيـون دوالر عام

.2017
ثم ليبيا التي تـصل احتياطاتها  إلى
ـئـة  48مـلـيـار بـرمـيل  أي 2.9 في ا
ي وليـبـيا تـملك من االحتـيـاطي العـا

أكبر احتياطي في القارة االفريقية.
الى ذلـك أعــــلـــنـت وزارة الــــنــــفط عن
تشغيل 1850 شخصاً وحتويل 577

أجـيـراً يـومـيــاً إلى عـقـود مـبـيـنـة أن
(هـذه اخلــطــوة تـأتـي أنـســجــامـاً مع
قرارات مجلس الوزراء بتوفير فرص

عمل). 
وقال مـدير عـام شركـة االستـكشـافات
النفطية نشوان محمد نوري في بيان
امس إنـه ( تـــــشــــــغـــــيل  1850من
الـعـامــلـ في قــطـاع االسـتــكـشـافـات
الـنـفــطـيـة وحتــديـداً ضـمن عــمـلـيـات
ــسـح الــزلـــزالــيــة فـي مــحـــافــظــات ا

العراق). 
وأضـاف نـوري أن (الـشـركـة اتـخـذت
قــــراراً أيــــضــــاً بـــتــــحــــويل 577 من
الـعامـلـ عـلى بـنـد األجـراء الـيـوم
إلى عـقــود) مــؤكـداً (حــرص الـوزارة
والشـركـة عـلى تـوفيـر وإيـجـاد فرص
إضـافـيـة وفق الـتـعـلـيـمـات الـنـافـذة).
وأشـار نــوري إلى أن (هــذه اخلــطـوة
تـأتي أنـســجـامـاً مع قــرارات مـجـلس
الـوزراء بــتـوفــيـر فــرص عـمل ألبــنـاء

العراق). 
وكـانت وزارة الــنـفـط قـد أعــلـنت عن
تــشـــغـــيل أكـــثــر من 800 خــريج من

اختصاصات مختلفة.

عودة: عوائل انبارية تعود الى ديارها في ناحية البغدادي
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تسلم رئـيس اجلمـهورية في قـصر السالم
بــبــغـــداد امس أوراق اعــتــمـــاد الــســفــيــر
الـبـريــطـاني اجلـديــد لـدى بـغــداد سـتـيـفن
هـيــكي وأكـد له(أهــمـيـة تــعـزيــز الـعالقـات
الــثــنــائــيــة بــ الــبــلــدين) مــشــدداً عــلى
(ضـــرورة تــمـــتـــ أواصــر الـــتـــعــاون في
شتركة صالح ا ا يخدم ا اجملاالت كافة 
). وتــمـنـى صـالح لــلـشــعــبـ الــصــديـقــ
للـسـفـير الـنـجاح في مـهـام عـمله. الى ذلك
ـكــتـبه امس الـســفـيـر ـالــكي  اسـتــقـبل ا
اني اجلـديد لـدى بغـداد اوله ديل وأكد األ
له ان (الـعـراق تــربـطه عالقــات وثـيـقـة مع
ــانــيــا في مــخــتــلف اجملــاالت ) مــجــددا ا
ـشـروعة الـتي (مـوقـفه الـداعم لـلـمـطـالب ا
ــتــظــاهــرون في ســاحــات يــطــالب بـــهــا ا
التظـاهر) مشـددا على أهمـية ان (تواصل
السـلطـات التـنفـيـذية والـتشـريعـية الـعمل
من اجل حتـقــيق االصالح الــشـامل بــغـيـة
ـة البــنـاء الــشـعب تـوفــيــر احلـيــاة الـكــر
الـــعــــراقي).واشــــار الى (ضــــرورة اجـــراء
اإلصـالحــــات بـــــعـــــيــــدا عـن الــــتـــــدخالت
اخلـارجـيـة) مـضـيـفـا(انـنـا نـريـد أصـدقـاء
يــســانـدون وال نــريــد أعــداء يــتــدخــلـون).
ــالــكي تـرحــيـبـه بـالــسـفــيـر ديل وأبـدى ا
مـتـمنـيـا له (الـنـجـاح في مـهـمـته اجلـديدة
سفـيـرا لـبالده في بغـداد).من جـهـته أبدى
ديل سـعــادته بــتـمــثـيل بالده فـي الـعـراق
مــؤكــدا (حــرص بالده عــلى دعم الــعــراق
ـا وتـعـزيـز أفـاق الـتــعـاون بـ الـبـلـدين 
).وجرى يخدم مصلحة الشعب الصديق
خالل الـلـقــاء بـحث مـســتـجـدات اإلوضـاع
نـطقة السيـاسية واألمـنية في الـعراق وا
كـمـا  مـنـاقـشـة مـجـريـات االحـداث الـتي
رافــقت حـــركــة االحــتــجــاج الـــشــعــبي في

البالد.
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وأعلـنت مـحكـمة حتـقـيق النـزاهة في
صالح الــــدين عن إصــــدارهـــا أوامـــر
اســــتــــقــــدام بــــحق وزيــــر الــــعــــلـــوم
والـتــكـنــولـوجــيـا الــسـابق ومــحـافظ
صالح الـدين األســبق لـلــتـحــقـيق في

شبهات فساد.
ركز اإلعالمي جملـلس القضاء وذكر ا
األعلى في بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
أن (مــحــكــمــة حتـــقــيق صالح الــدين
تخصصة بقـضايا النزاهة أصدرت ا
أمــر اســتــقــدام بــحق وزيــر الــعــلــوم
والتـكنـولوجـيا السـابق استـنادا إلى
ـــــادة  331من قــــــانـــــون أحــــــكــــــام ا
الــعـــقــوبــات الـــعــراقي). وأضــاف أن
(احملكـمـة أصـدرت أمر اسـتـقـدام آخر
حملـــافظ صـالح الـــدين األســــبق وفق
ـادة نـفــسـهـا) الفـتـا إلى أن أحـكـام ا
(أوامر أخرى طالت قائممقام سامراء

.( وستة موظف
واعـــلن مـــديـــر نـــاحـــيـــة الـــبـــغــدادي
حـافظـة االنبـار شرحـبيل الـعبـيدي
عن عــودة كـافــة االسـر الــنــازحـة الى
مناطـق سكنـاها احملـررة في النـاحية

بعد استقـرار االوضاع االمنية . وقال
الــــعــــبــــيــــدي في تــــصــــريح امس ان
(مناطق ناحية البغدادي بقضاء هيت
غـربي مديـنـة الـرمـادي شـهـدت عودة
كــافــة االســرة الــنــازحــة الى مــنــاطق
سـكــنـاهــا احملـررة ويـأتـي عـودة هـذه
العوائل على خلفية عودة احلياة الى
ـــنـــاطق بـــالــتـــزامن مـع عــودة تـــلك ا
اخلدمات واسـتقرار االوضـاع االمنية
بـــشــكـل تــام). واضـــاف ان (نـــاحـــيــة
الـبـغـدادي انـهت ولـلـمـرة االولى مـنـذ
اكثـر من ثالثـة اعـوام مـلف الـنـازح
بــعـــد ان بــذلـت احلــكـــومــة احملـــلــيــة
ـنظـمـات االنـسـانـية جـهـود كـبـيرة وا
تكـللت بـالنجـاح) مبـينـا ان (النـاحية
تـشـهــد حـمـلـة اعــمـار غـيـر مــسـبـوقـة
بالـتزامـن مع تخـصيص مـبـالغ مالـية
من قـــبل حــكـــومــة االنـــبــار احملـــلــيــة
ـنظـمـات االنـسـانـيـة إلعـادة اعـمار وا
ــتــضـررة ــشــاريع ا وتــأهــيل كــافــة ا

جراء العمليات االرهابية).
وكشفت هـيئة الـنزاهة عن إجـراءاتها
ُـخــصـصـة ــبـالغ ا بـشـأن اســتـغالل ا
إلعــادة اســتـقــرار وإعــمــار األقــضــيـة

ـناطق احملـررة من اإلرهاب دن وا وا
خالفــاً لــلــتــعــلــيــمــات في مــحــافــظـة
كركـوك. وقالت دائـرة التـحقيـقات في
الهيـئة ان (استـغالل مبالغ طـائلة من
ُــخـــصَّــصــة لـإلعــمــار ــبــالـغ ا تــلـك ا
وإعــــادة االســـتــــقـــرار لــــصـــرفــــيَّـــات
الــضـــيــافــة" مـــبــيــنـــة أن "ذلك شــكل
ـوازنة مـخـالـفـة لـتـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ ا
الــعـــامــة االحتـــاديــة لـــســنــة .)2018
وأكــدت أن (الـــتــحـــقــيـــقــات األولـــيــة
واالســـتـــمــــاع إلى أقـــوال الـــشـــهـــود
ــبــالغ جـاء تـوصــلت إلى أن صــرف ا
خالفاً للتعـليمات الصادرة عن وزارة
تـهم الرئيس اليـة) موضـحة أن (ا ا
في الـقـضـيـة مـحافـظ كـركوك احلـالي
مُــكــفَّل مــالـيــاً وأن قــاضي مــحــكــمـة
حتقيق كركوك أصـدر أمر قبضٍ وفقاً
ـــــادة  340من قــــــانـــــون ألحـــــكــــــام ا
العـقوبـات بحق سـتة مـتهـم هم كلٌّ
من سـكرتـيـر احملـافظ ومـديـر مـكـتبه
إضـافـة إلى مـديــري أقـسـام الـتـدقـيق
واحلـسـابـات والـعـقود فـي احملـافـظة
ـشـتـريـات األولى ورئـيـسي جلـنـتي ا

والثانية).

نذري عبد احلس ا

حقل: مهندسون يعملون في حقل نفطي في البصرة

حسن روحاني


