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سعـد معـن في بيـان امس  أن (فرق
ـــدني وبـــإشــراف مـــديــر الـــدفــاع ا
ـدني الــعـام الــلـواء كـاظم الـدفــاع ا
سـلـمـان بـوهـان تـمكـنـت من إخـماد
حـــادث حـــريـق في بـــنـــايـــة مـــركـــز
الـبـحـوث الـنـفـسـيـة بـاجلـامـعـة في
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عن إخـماد أعـلـنت وزارة الـداخـلـيـة
جمع حريق داخل جـامعـة بغـداد 
ـجـمع بـاالت في اجلـادريـة وآخـر 

منطقة بغداد اجلديدة.
وقال الناطق باسم الداخلية اللواء

بيروت
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) من الـدســتـور عـلى (يـكـلّـف رئـيس اجلـمـهـوريــة مـرشح الـكـتـلـة ـادة (76/أوالً نـصّت ا
الـنـيـابـيـة األكــثـر عـدداً بـتـشـكـيل مـجـلس الــوزراء خالل خـمـسـة عـشـرَ يـومـاً من تـاريخ
ادة الـدسـتـورية حـسـمت مـوضوع انـتـخـاب رئيس اجلـمـهـورية) ويـظـهـر جلـيـاً أن هـذه ا

تشكيل احلكومة ومن يكلف بتشكيلها وذلك من خالل التالي:-
" وجـدته احملكمة االحتـادية العلـيا واضحاً :- أن مـفهوم "الكـتلة النـيابية االكـثر عدداً أوالً

ادة (76) من الدستور. وصريحاً في ا
ادة (76) من الـدستور أشـار إلى (الكتـلة النـيابيـة) وهي الكتـلة التي تـتكون من ونص ا
ـراحل نـواب في جتـمع مـعـ يـعـلـن عـنه في مـجـلس الـنـواب والـنـائب هـو من يـتـخـطى ا

التالية:-
1- الفوز في انتخابات عضوية مجلس النواب.

صادقة من احملكمة االحتادية العليا على توفر الشروط فيه. 2- ا
ادة (50) من الدستور. نصوص عليه في ا 3- ترديده القسم ا

نصوص انيـة ا وعندهـا يتصف بـالصفة الـنيابـية وينـال احلصانة وبـقية االمـتيازات البـر
ادة (63) من الـدسـتـور فقـبل إكـمـال هذه الـشـروط ال يـسـتطـيع الـفـائز في عـليـهـا في ا
ـنصـوص عليه في الـدستور ذلك أن ارس دوره التـشريـعي والرقابي ا االنـتخابـات أن 

مجرد الفوز وحده ال يكفي لكي يأخذ الفائز صفة (النائب).
) تنطبق على الكـتلة النيابـية التي  تتفوق ثـانياً:- أن تسميـة الكتلة النـيابية بـ(األكثر عـدداً

على بقية الكتل من حيث عدد النواب التي تضمها.
شـرع الـدسـتـوري لم تـكن مـتـجـهة إلـى منـح القـائـمـة االنـتـخـابـية حق :- أن إرادة ا ثـالـثـاً
جـرد فوزها عدديـاً في االنتخـابات ولو أراد ذلك لنص عـليه صراحة تـشكيل احلـكومة 

كأن يأتي النص على النحو اآلتي:
 (يكـلف رئيس اجلمـهورية مـرشح القـائمة الـفائزة او الـكيـان االنتخـابي الفائـز عددياً في
االنتـخابـات بتـشكيل مـجلس الـوزراء..." كمـا هو مـوجود في دسـاتيـر بعض الدول وان
مـنح حق تـرشيح من يـشـكل الـوزارة إلى مـرشح الكـتـلـة النـيـابيـة األكـثـر عددا وضع عن
قصد قد يتعـلق بالظروف احمليطة بكـتابة الدستور وخلق نوع مـن التوازنات والتفاهمات

ب كتل مجلس النواب.
نع دسـتوريـاً أن تشـكل القـائمة الـفائـزة باالنـتخـابات الوزارة إذا :- ال يوجد مـا  رابعـاً
بقت هي الـكتلـة األكبـر ودخلت مجـلس النـواب وأصبح الفـائزون فيـها نـواباً وبعـدد يفوق
عـلى نواب بـقية الـكتل وحـينـها سـيتحـول وصفـها الـقانوني مـن قائمـة فائـزة إلى (الكـتلة

) وتُكلّف بتشكيل الوزارة على أساس عدد نوابها. النيابية األكثر عدداً
خامـساً:- ان احملـكمـة االحتاديـة العـليـا عنـدما أصدرت حـكمـها بـالرقم ( /25احتـادية/
) فـأنهـا اسـتنـدت إلى صـراحة ـتـضمن تـفـسيـر (الـكتـلـة النـيـابيـة األكـثر عـدداً 2010) ا
ادة (76) من الـدستـور والى مفـهوم الـنائب وشـروط صيـرورته (نائـباً) وال وداللـة نص ا
ـشرع الـدستوري يـحق لهـا أن تسـتبدل نـصهـا أو مفـهومهـا وال تسـتطـيع تخطـي قصد ا
ـنصـوص عليه في الذي توضح عـنه; ألنهـا ملـزمة بتـفسـيره استـناداً إلى اخـتصـاصها ا
ادة (93/ثانياً) من الـدستور وعلى هذا االساس  تـكليف د.حيدر العـبادي بتشكيل ا
احلـكومة عام 2014 بعدما جـرى ترشحيه من التحـالف الوطني الذي كان يـشكل الكتلة

. النيابية األكثر عدداً
سادساً:- أن احملكمة االحتـادية العليا وضعت ضابطاً بخـصوص (الكتلة النيابية االكثر
) بـأنـها الـتي تـتشـكل في اجلـلسـة االولى جملـلس النـواب الـتي تنـعـقد بـرئـاسة اكـبر عدداً
االعضـاء سناً وتـسجل هذه الـكتلـة رسميـاً بأنهـا االكثر عـدداً وهذا يعـالج موضوع في
كن لـكتـلة ما االدعـاء بأنـها حتمل هـذه الصـفة جملرد االعالن غايـة االهمـية فــــــــــــال 
ــا تــوثـــيق ذلك رســمــيــاً في مــجــلس في وســاــــــــــــــئل االعالم ا

النواب.
ـكلف بتشكيل الوزارة من نع أن يكون ا سابعـاً:- ال يوجد ما 
(القـائـمـة الفـائـزة في االنـتـخابـات) إذا مـا اريـد ذلك اذا عدلت
ــطــلــوب وفـق االلــيـات ــادة (76) الــدســتــور عــلى الــنــحــو ا ا

ادة (142) منه. نصوص عليها في ا ا

    —uÝ∫ يخت نسيم البصرة يرسو في احد موانئ البصرة

{ الـــبــصــرة  - اولـف لــيــســـيــنج -
يــرســـو في مــيــنــاء الــبــصــرة يــخت
صــدام حـســ الــفـخـم بـســريـره ذي
ــلـكـي والـســتــائـر احلــريـر احلــجم ا
احملــــيـــطــــة به وكـــذلـك احلـــمّـــام ذي
احلـواف الــذهـبــيـة ومـقــعـد احلالقـة

اخلاص فيه.
ولـم يــبـــحـــر صـــدام أبـــدا في يـــخت
(نــسـيم الــبــصـرة) 82 مـتــرا الـذي
بُني عام 1981 وسيستمتع بوسائل
ــــرشـــدون الـــرفــــاهــــيــــة فــــيه اآلن ا
الـبــحـريـون الـذين يــرشـدون الـسـفن
بــشــأن الـدخــول واخلــروج إلى ومن

ميناء البصرة.
وكافـحت احلكـومات الـعراقـية التي
تـعـاقـبت بـعـد صـدام إليـجـاد سـبـيل
الســتــغالل هــذا الــيـخـت وغـيــره من
الـكـنـوز األخـرى الـتي تـركـهـا الـرجل
الذي أُطـيح به في الغـزو الذي قادته
تـحـدة للـعراق في 2003 الواليـات ا
ثم أُعدم شنقـا بعدهـا بثالث سنوات
بــــتــــهــــمــــة ارتــــكــــاب جــــرائم ضــــد

اإلنسانية.
WOzUC  W dF

ومــــــا زال الـــــيـــــخت الـــــذي ظـل في
اخلــارج لــثـالثــة عــقــود راســيــا في
مــيــنــاء الــبــصــرة مــنــذ أن اســتــرده
العـراق بعد مـعركة قـضائـية في عام

.2010
واجلناح الرئاسي في الـيخت مجهز
بــأجــنــحــة صــدام حــســ اخلــاصـة
وغرف طعام وغرف نوم إضافة إلى
 17غــــرفـــة ضـــيـــوف أصـــغـــر و 18
مــقـصــورة لـلــطــاقم وعـيــادة وطُـرح
الــيــخت لــلــبـيـع مـقــابل  30مــلــيـون

دوالر.
وأخفـقت احلكـومـة في إيجـاد مشـتر

وبـيــنــمـا جنــا يـخت
(نسـيم الـبـصرة) من
مــــأســــاة اإلطــــاحــــة
بـصـدام وزواله فـإن
ـــنـــصــور) يـــخت (ا
الذي لم يركبه صدام
أيـــضـــا أبــداً عـــانى
مــصــيــرا مـخــتــلــفـا
ـــر شط غـــرقـــا في 
ــائي الـذي الـعــرب ا
ــر عــبــر الــبــصــرة
بـعـد قــصـفه من قـبل
طائرات أمـريكية ثم
نُهبت مـحتوياته في
الـفـوضـى الـتي تـلت

اإلطاحة بصدام.
وأمـــــر صـــــدام بـــــأن
ـــنــصــور) يـــغــادر (ا
مينـاء أم قصـر أكبر
مــيــنـاء عــراقي عــلى
مشارف البصرة في
 2003حــــــيـث كـــــان
يـرسـو ويـتـوجه إلى
مـيــنـاء الــبـصـرة في
مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة
لـيـتـفـادى الـضـربـات

اجلوية.
ومــيـنــاء أم الــقــصـر
هــــــو ثـــــاني أكـــــبـــــر
ـــوانئ الـــعــراقـــيــة ا

خارج البصرة.
وقــــال الـــــقــــبـــــطــــان

ـتقـاعـد علي حـسـ الذي الـبحـري ا
أرشــد الــيــخت آنــذاك إلـى الــبــصـرة
”قــمـنـا بــعـمــلـيـة إرشــاد الـسـفــيـنـة
الـيـخت في ذلك الـوقت وأوعـزت إلى
ربـان الـيـخـت كـان بـرتـبـة لـواء إلى

إنـزال بـعض اخملــلـفـات الـلي تـابـعـة
إلى مـــنـــتـــســـبي الـــيـــخت كـــالـــرتب
البـس الـعــســكــريـة الــعــســكـريــة وا
وحــتى الـسـالح والـعــتـاد ويــعـتــبـر
اليخت مدني في حالة يعني نقع في

قبضة السفن احلربية األمريكية.“
وفي غــضــون ذلك لم يــتــخل مــتـحف
يناء البصرة عن األمل في أن يقنع ا
بـــأن يــســـمح بــرســـو يــخت (نـــســيم
الــبـصــرة) أمـام قــاعـات مــعـرضه في

نـافسة " السيـاسية" أحياناً ولود في اجلزائر إن ا يدرك الروائي الفرنـسي ألبير كامـو ا
كر والعنف والـتضحية باإلنسـان" وقد ال تنطبق هذه "الوسائل" تضطّر صاحـبها إلى "ا
مع الغايات التي تـدعو لها بل  تتعاكس مـعها أحياناً إذْ أن اللـجوء إلى العنف ال يفسد
حو أثـرها  حتى وإن كـان نبيالً وكم من غـاية نبيـلة التـبست عند الـغايات فحـسب بل 

أول اختبار باستخدامها وسائل بالضد منها.
ـوت" حتى عنـدما يُراد منه هكـذا يصيـر العنف " آلـة عميـاء للدمـار والهدم واالكـتساح وا
تبرير هدف نـبيل أو غاية شريفة. ولعلّ ذلك ما دفع أديباً مـرهفاً ومتمرّداً مثل البير كامو
إلى الـقول بـ "عـدم جـواز تـبـرير اسـتـخـدام كل شيء في سـبـيل حتـقيق سـعـادة الـبـشر":
ة واإلنـسـان هو فتـلك الـسـعادة  تـقـتضي دائـمـاً: خدمـة اإلنـسان وكـرامـته بوسـائل كـر
الذي يختار الوسائل ويقرّر تطبيقها ولهذا فعليه ألّا يدع الوسيلة تفلت منه وتنفصل عن

الغاية ألن أي افتراق بينهما سوف ال يكون لصالح الغايات النبيلة.
وإذا كـان نيـكولـو ميـكـافيـلي في كتـابه " األميـر" الـذي احتـفلت إيـطالـيا في الـعام 2013
ـرور 500 عـام عـلى صـدوره  قد افـتـرض مـا يعـتـمـده احلكـام بـشـكل خاص من أن "
الغـاية تبـرّر الوسيـلة" فمن يـا تُرى يبـرّر الغايـة? أليست الـوسيلة ? وإذا كـان ثمة شك في

 ? ذلك فمن سيكون غيرها إذاً
ال يكفي القـول: أن تكون الغاية عادلة لكي تكون الوسيلة عادلة هي األخرى بل ال بدّ من
. وإذا مـا كانت الوسائل غـير عادلة  فذلك تـدقيق ذلك وإلّا ستـفسد الوسـيلة والغـاية معاً
يجـعل حـتى الغـايـة غيـر عادلـة وتـلك معـادلـة طرديـة وهكـذا يـنبـغي أن تـتوافق الـوسائل

وتنسجم مع الغايات .
وإذا كانت قـيمـاً معـينـة حتكم أي عـمل فالـقيـمة احلـقيـقيـة " للـقيـمة" تكـمن في اسـتخدام
الوسـيـلة الـسـليـمـة خصـوصـاً ح تـتوخّـى الوصـول إلى احلـقيـقة ألن الـدفـاع عن هذه
احلقـيقة  ال يـتم بالـعنف واإلرهـاب والقتل فـمثل هـذه الوسائـل التي تقـوم على الـتعصّب
قاومة هـاتما غاندي قـد دعا إلى ا والـتطرّف والغلـو ستنفي الـغاية العادلـة ذاتها. وكان ا
دنية لنـيل استقالل الهند في إطار فلسفته الـلّاعنفية مستفيداً من مراسالته مع األديب ا
ـقاومـة الـسلـميـة والكـفاح الروسي الـشهـيـر  تولـستـوي  واضع اللـبـنات األولى لـنظـرية ا
اللّاعنفي من خـالل بورته ألساليب جديدة في مناهضة الـقوان غير العادلة مؤكداً على
ـنوط به ما ـعوّل عـليه ألنه هو ا الضـمير قـبل القانـون باعـتباره قـوة ضبط داخلـية وهو ا

يفعله اإلنسان.
ـقدورها حتقيق النـصر حسب فيلسوف ة  اللّاعنف هو وسيـلة نضالية وهـو وسيلة كر
ـعاصر جـان ماري مـولر. وأسـتحضـر هنـا ما قـاله في محـاضرة له في إربيل اللّـاعنف ا
ضمن وفد من جامعـة اللّاعنف لتدريب كوادر حـقوقية ح أعاد تأكـيد دعوة ألبير كامو
للتمرّد ضد العنف: أن أتمرّد فأنا موجود ألن التمرّد يتغلّب على كل ضغينة وحقد كما
أنه ال يريد وال يتمـنّى أن يشقى أي إنسان من الشرّ الذي يتـكبّده. والتمرّد برفضه للشرّ

 ال يستهدف جلبه لغيره.
لقـد ابتـلى القـرن العـشرون بـاآليديـولوجـيات الـتـوليـتاريـة مثـلمـا ابتـلى القـرن الذي سـبقه
ـتوحشة تلك التي ة واقتـصادياتها ا بـالصراعات القـومية واليوم فـإن العالم مُبتلى بـالعو
تبرّر مثلـما في السابق أيضاً محق اإلنسان بأشكال مختلفة من العنف التي حتاول أن
تـبر نـفسـهـا  من آثامه بـإضفـاء الـشرعـية عـلى استـخـدامه ولذلك فـإن الدعـوة لرفض
ـنـهج أسـاساً وضـد مـبـرّراته ألنه عنف العـنف والـتمـرّد عـلـيه تعـني أنـهـا موجـهـة ضد ا

يستهدف امتهان كرامة اإلنسان بغضّ النظر عن مبرراته ومزاعمه.
وحتى ولو كان استـخدام العنف في حلظة مـا ضرورياً مثلما هـو للدفاع عن النفس ضد
محـتل أو غاز أو معـتدٍ فـالضـرورة ال تسـاوي الشـرعية دائـماً. الـضرورة فـعل يسـتخدم
بـشـكل مـؤقـت ولـيس فـعل دائم وهي حلـظـة مـفـصـلـيـة تـمـثّل االسـتـثـنـاء والـعـبـرة دائـمـاً
ـستـمرة بالـقـاعدة ولـذلك فإن ضـرورة اسـتخـدام العـنف ال تـعطـيه الـشرعـية الـدائـمة وا

مثلما ال تلغي فريضة اللّاعنف التي يفترض أن تكون القاعدة.
ولـكن ماذا لـو لم نـستـطع أن نحـقّق األهداف الـنبـيلـة بوسـائل اللّـاعنف فـماذا نـفعل? هل
نـضحّي بوسيـلة اللّـاعنف? هناك من يـريد الوصـول إلى نتائج سريـعة واختـصار الطريق
والـوقت لـكن ذلك قد يـؤدي إلى التـضحـية بـاحلقـيـقة ذاتـها  ولـذلك يذهب دعـاة اللّـاعنف
ـوضوعـية ـقاومـة السـلمـيـة حتى تـنضج الـظروف الـذاتـية وا إلى الـدعوة في اسـتمـرار ا
ألن اختيار الوسـيلة هو جزء من الـغاية وحسب غانـدي هما مثل عالقة الـشجرة بالبذرة
ـسـتوى اإلنـساني كـنـهمـا أن ينـفـصال وسيـكون ثـمن اخـتيـار العـنف بـاهظـاً على ا ال 

ناهيك عن أن العنف سيولّد العنف.
إذاً ال ينـبغي  للـجزع أو قلّـة الصـبر بسـبب عدم استـكمـال ظروف التـغييـر فذلك أشرف
ألف مـرّة من الـعـنف والـقـتل الـذي سـتـتـزعـزع به احلـقـيـقـة. وإذا كـنّا
قـدور اإلنـسـان فإن نـسـتطـيع الـسـيـطرة عـلى الـوسـيـلة وهـي 
قـدورنا الـتحـكّم فـيهـا خصـوصاً نـال ولـيس  الـغـاية بـعيـدة ا

إذا ما اندلع العنف واكتسح اجلميع.

{ باحث ومفكر عربي

األمن االقـــتـــصــادي وآخـــر يـــشــغل
منصب مسؤول مفارز والية نينوى

في داعش اإلرهابي.
ــتــحــدث الــرســمي جملــلس وقــال ا
القضاء األعلى عبد الستار بيرقدار
في بيـان امس  إن (جهـود قضـائية
استثـنائـية لقـضاة مـحكمـة حتقيق
نيـنوى اخملـتصـة بقـضايـا اإلرهاب
بـــالــتــعـــاون مع خـــلــيــة الـــصــقــور
االسـتخـبـارايـة تمـكـنت من الـقبض
عـلى اإلرهـابي أبـو الـبـراء مـسؤول
األمن االقتـصادي في واليـة نيـنوى
مـع أربـــعــــة إرهـــابــــيــــ آخـــرين),
واضــــاف  أن (احملـــكــــمــــة صـــدقت
ـتــهــمـ اآلخــرين وهم كل أقــوال ا
من مــسـؤول مــفـارز واليــة نـيــنـوى
ومـسـؤول مـفــرزة الـسـاحل األيـسـر
ومــسـؤول نــقل وتــوزيع الــعــبـوات
إضـــافــة إلى اخملـــتص بـــصــنـــاعــة
أجــهـزة الــتـفــجـيــر وتــوزيـعــهـا مع

زوجته).
وأشـــــار إلى أن (اإلرهـــــابـــــيــــ 
تـصــديق اعـتــرافـاتـهـم وفق أحـكـام
ــــادة الــــرابــــعـــة / 1من قــــانـــون ا
مــكــافــحـة اإلرهــاب رقم  13لــســنـة
 2005بـغــيـة إحـالـتــهم لـلـمــحـكـمـة

اخملتصة).
 و دمـرت الـقــوات االمـنـيــة أنـفـاقـا
لــعــصــابــات داعش االرهــابــيــة في
عملية تفتـيش جبال مكحول شمال

محافظة صالح الدين.
وقـال الــنـاطـق بـاسم مــركـز اإلعالم
األمـني الــعـمــيـد يـحــيى رسـول في
بــيــان امس  ان (الــقــوات األمــنــيــة
ضــمن قـيــادة عــمـلــيــات احملـافــظـة
شرعت بعملية تفتيش من محورين
االول جـبـال مــكـحـول مـن الـقـصـور
الرئاسـية بأجتـاه الفتـحة والثاني
محاذاة نهر دجلـة بأجتاه الفتحة),
وأضـاف ان (الـعـمــلـيـة أسـفـرت عن
تـدمـيـر مـضـافـت و6 انـفاق كـانت
تـــســتـــخــدمــهـــا عــصـــابــات داعش
االرهـــــابــــيــــة). وعـــــثــــرت مــــفــــارز
االسـتــخـبــارات الـعــسـكـريــة  عـلى
كـدس كبـيـر لـلـعبـوات الـنـاسـفة في

محافظة االنبار.
وقــال رســول ان ( مــفــارز مــديــريــة
االستـخبارات الـعسـكريـة في قيادة
ـعلـومات عمـليـات شرق االنـبار و
استخبارية دقيقة عثرت على كدس
لـلــعـبـوات الــنـاســفـة من مـخــلـفـات
داعش االرهـابي في قـضـاء الـكـرمة

مـــجـــمع اجلـــادريــة دون خـــســـائــر
بـشــريـة حــيث أسـفــر عن خــسـائـر
مادية في الطابـق الثاني والثالث

للبناية).
 وأضاف ان ( فـرق اإلطـفاء تـمـكنت
ايــضــا من الـســيــطــرة عــلى حـادث
حـريق في مــجـمع الــرحـمـة
واد الـكهربـائية للبـاالت وا
ستهلكة في منطقة بغداد ا

اجلديدة).
wÐU¼—«  U «d²Ž«

فــيــمـــا اغــتــال مــســلــحــون
مجهـولون ثالثـة أشخاص
بهجـوم مسلح وسط مـدينة
البصرة.وقال بيان امس ان
(مـــســـلــحـــ مـــجــهـــولــ

أطـلـقـوا الـنـار عـلى سـيـارة
مدنـيـة تقل ثالثـة أشـخاص
رجـلـ مـسنـ وشـاب في
سـلحون منطـقة حي والذ ا
بــــــالــــــفـــــــرار الـى جــــــهــــــة
مجهولة).وصادقت  محكمة
حتـقــيق مـحــافـظـة نــيـنـوى
اخملتـصة بـقـضايـا اإلرهاب
اعترافـات خمسـة إرهابي
احــدهـم يــشــغل مـــنــصب مــســؤول
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lO∫ جانب من حفل  توقيع عقد ب وزارة النفط وشركة جنهوا الصينية uð

ــحـافــظـة مــنـطــقـة الــصــبـيــحـات 
األنــــبـــار) ,واضــــاف ان (الــــكـــدس
يحتوي على 40 عبوة نـاسفة على
شـكل صـفـيـحة و13 عـبـوة نـاسـفة
على شكل جـلكـان سعة 20 لترا و9
عـبوات نـاسـفة مـعـبـأة بقـنـاني غاز
الــتــبــريــد و 7عــبــوات مــعــبــأة في
مــــطـــافـئ احلـــريق),مــــشـــيــــرا الى
ـفرزة (تفـجيـرها مـوقـعيـا من قبل ا

الهندسية اخملتصة). 
Êe  W dÝ

وأفــاد مـصــدر أمــني في مــحـافــظـة
كـركـوك أن (الـقـوات األمـنـيـة ألـقت
الــقــبض عــلى مــتــورطــ بــســرقـة
مخزن لألجهزة الـكهربائية في حي

رحيماوة شمال احملافظة).
فيـمـا اعلـنت قـيـادة عمـلـيات بـغداد
عن الــــــقـــــبـض عـــــلـى خـــــاطــــــفـــــة
اطفـالوحتـرير طـفل يبـلغ من العـمر
عــشـر ســنـوات فـي مـديــنـة الــصـدر
.فيـما افـادت الـشرطـة اصابـة ثالثة
اشـخاص بـتـفجـيـر في مـنطـقـة ابو
غـــــريب .ومن جـــــانب اخـــــر ســــلب
مـسـلــحـون مـبـلغ 40 الف دوالر من
مـكــتب صـيـرفــة في مـنـطــقـة جـسـر

ديالى والهرب الة جهة مجهولة   »}d»—∫ جانب من االضرار التي تسبب بها حريق في

له وخدم الـيخـت على مـدى العـام
ــاضــيــ جــامـعــة الــبــصــرة حـيث ا
استـغل في استـضافـة باحـث خالل

رحالتهم لدراسة احلياة البحرية.
هدي صالح وقال عبد الزهـرة عبد ا
قبطان اليخت ”احلالة الفنية لليخت
الـرئاسي نـسـيم الـبصـرة جـيـدة جدا
من ناحيـة احملركات محـركات اثن
شغـاالت ومـولداته شـغـالة فـقط هو

بحاجة إلى الصيانة الدورية.
tO dð o d

ومن هـنا قـررت الـسـلطـات أن يـرسو
اليخت بشكل دائم ويسـتخدم كفندق
ومـرفق ترفـيه لـلـمـرشدين الـبـحـري
فـي مــيــنـــاء الــبــصـــرة الســيــمــا وأن
كــثــيــرين مــنـهم يــعــيــشــون في مـدن

بعيدة نسبيا.
ـــتـــحـــدث ـــار الـــصـــافي ا وقــــال أ
ــوانئ الـعــراقـيـة الــرسـمي لــهـيــئـة ا
وانئ ألن يـكون محطة ”اآلن حاجة ا
الســــتــــراحــــة األدالء الــــبــــحــــريـــ

ـرشـدين الـبـحـريـ يـعـني بـايـلوت ا
سـتـيــشن يـكـون في مـنــطـقـة الـبـحـر

“. كفندق للمرشدين البحري
وقال مـسـؤولـون إنه بُـني في حوض
ــرك أثــنــاء حـرب بــنــاء ســفن بــالــد
الــــــعـــــراق مـع إيــــــران ثم نُــــــقـل إلى
الــسـعــوديــة حـلــيــفـة صــدام آنـذاك
حلمـايـته من الضـربـات اجلويـة على

البصرة.
وسلمت السعودية التي اختلفت مع
صدام بـعد غـزوه الكـويت عام 1990
الــيـــخت لألردن. ولم تـــكن حتــركــاته
الالحقة واضحة حـتى تعقبه العراق
في مــنـتــجع نـيس الــفـرنــسي حـيث
اسـتولـت علـيه مـحـكـمـة وأعادته إلى

العراق.

أحــد قـصــور صـدام الــســابـقــة الـتي
تشرف عـلى شط العـرب. وقال جواد
ـتـحف إن عـبـد الـكـر نـائب مـديـر ا
ـعـرفة ـسـتـقـبل سـتـحـتـاج  أجـيـال ا

كيف كان يعيش الدكتاتور.
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والبـحـريـة ان (خطط الـوزارة تـهدف
الى تــعـزيــز الـتــعـاون مع الــشـركـات
ـــيـــة مـن خالل أَبْـــرَام عـــقـــود الـــعـــا
ـشـاريع الـشـراكـة  بـهـدف تـنـفـيـذ   ا
الــفــنــيــة والــهـنــدســيــة في الــقــطـاع
الـــنــــفـــطي عـــلى أسس رصـــيـــنـــة )
مـوضـحــا ان ( هـذه الـشـراكـة سـوف
حتقق اهـدافـنا في أكـتـساب اخلـبرة
ـتـقدمـة في تـصـنيع والـتكـنـلـوجيـا ا
ـــعـــدات الــهـــنــدســـيــة  فـــضال عن ا
حتويل شركـات التـمويل الذاتي الى
شـركـات رابـحـة ونـأمل حتـقـيق هـذه
االهـــداف  فـي غـــضـــون الـــســـنــوات

قبلة ). القليلة ا
WFÝ«Ë  «—b

واضاف البيان ان ( مـدير عام شركة
ار علي عدات الهندسية الثقيلة ا ا
حــســ ثـمـن جـهــود الــلــعـيــبي  في
الــــتـــوصل الـى أتـــفـــاقــــات مع هـــذه
الشـركات الـدولية الـرصيـنة  مـعبرا
عن امــله في حتـقــيق االهــداف الـتي
تسعى لـها  الشركـة من خالل توقيع
عقد مشاركـة مع تلك الشركات  التي
تمتلك الـقدرة واالمكانـية في صناعة
ـلحقات ـعدات الدوارة وا وصيانة ا
ستخدمة في صناعة النفط والغاز ا
والبـتروكـيميـاويات.  وعـقد مـشاركة
مع شــركــة  جـيــكــيـة  الــتي  تــمــتـلك
قدرات واسـعة في مجـال الصـناعات

النفطية والبتروكيماوية ).
ووتابع البيان ان ( العقد الثالث هو
ـشــروعـات الــبــتـرولــيـة مع شــركــة ا

واالســتـشــارات الـفــنــيـة (بــتـروجت)
احــدى شــركــات وزارة الــبـتــرول في
جمهورية مصر الـعربية التي تمتلك
الكات  البشرية القدرة التنفيذية وا
ــعــدات والـتــجــهـيــزات واخلــبـرة وا
ـتمـيـزة في مـجـال تنـفـيذ الـطويـلـة ا
ــــــشــــــروعـــــــات الــــــنــــــفـــــــطــــــيــــــة ا
والــبــتــروكـيــمــيـاويــة والــصـنــاعــيـة
والـبحـريـة ذات االحـجـام والطـبـيـعة
نـطقـة الشرق تـنوعـة  اخملتـلفـة وا
االوسط واخلــلـيـج الـعــربي وشــمـال
افـريـقيـا  وقـدرات واسـعـة في مـجال
عـدات الـنفـطـية). واعـلنت صنـاعـة ا
الـــوزارة  عن مـــجــمـــوع الـــكــمـــيــات
ــصـدرة لــلـنــفط اخلــام وااليـرادات ا
ـاضي ــتـحــقـقـة لــشـهــر نـيــسـان ا ا
مشيـرة الى انه  حتمـيلـها من قبل
ية.وقال جهاد في بيان  35شركة عا
امـس انه (بـــحــــسب االحـــصــــائـــيـــة
النهائية الصادرة عن شركة تسويق
النفط العراقية (سومو) حيث بلغت
كـمـيـة الـصـادرات  100مـلـيـون 197
الف و 197برميال بـايرادات بلغت 6
مـلــيـارات و 501مـلــيـون و 695الف
دوالر) ,واضـــاف  ان (مــعـــدل ســـعــر
الـــبــــرمــــيـل الـــواحــــد بــــلغ 64,889
دوالرأ). مــشــيــرا الى (ان الــكــمــيـات
ــصـدرة  حتــمـيــلـهــا من قـبل 35 ا
ـية من مختـلف اجلنسيات شركة عا
من مـوانــئـا لـبـصـرة وخــور الـعـمـيـة
والـــــعــــــوامـــــات االحــــــاديـــــة عــــــلى
اخلــلـيج).فــيـمــا قـفــزت أسـعــار خـام

ــذكـور  لــتـوفــيـر اخلــام من احلـقل ا
ــصـــاحب الـــنـــفط اخلـــام والـــغـــاز ا
حملــطـــات الـــطـــاقــة الـــكـــهــربـــائـــيــة
ـشـاريـع الـصـنـاعـيـة ولـلــمـنـشـآت وا
وغيـرها)  ,وتابع الـبيـان ان (الوزير
بحث مع جبار علي حسـ اللعيبي 
 نــائب الـرئـيـس الـتـنــفـيـذي لــشـركـة
شـــلــمــبــرجــر ســعــد الــضــامن افــاق
ـشـتـرك لـتـنـفـيـذ تـوسـيع الــتـعـاون ا
ــشــاريع الــنــفــطــيــة في الــعـراق ), ا
ونـقل البـيـان عن الـلعـيـبي الـقول ان
(الوزارة حتـرص  عـلى بنـاء عالقات
ية تعاون رصيـنة مع الشركـات العا
ـنــاسـبـة لـتـنـفـيـذ وتـهــيـئـة الـبـيـئـة ا
ـــا يــــحـــقق االهـــداف ــــشـــاريع و ا
شتركة). واضاف البيان صالح ا وا
ان (الـــضـــامن اكــد رغـــبـــة الــشـــركــة
ـشـتـرك مع بـتـوسـيع  افـاق الـعـمل ا
الوزارة وشركاتها الوطـنية للتعاون
ـــشـــاريع في االمـــثـل في تـــنـــفـــيـــذ ا

احلقول النفطية ).
ومن جانب اخر اكد اللعيبي  حرص
الوزارة على االرتقاء باداء الشركات
ـا يسهم الوطـنية وتـطويرادائـها و
ــــشـــاريع الــــفـــنـــيـــة في تــــنـــفـــيـــذ ا
واصـفات والهـنـدسيـة وفق أحـدث ا
ـعـتـمدة .  واضـاف خالل ـيـة ا الـعـا
عدات الهندسية حفل توقيع شركة ا
لــثالثـة عــقـود مــنـفـردة مـع  شـركـات
ـيــة مــتـخــصـصــة بـالــصـنــاعـات عــا
ـشــروعـات الــنــفـطــيـة الــنــفـطــيــة وا
والــبــتــروكـيــمــيـاويــة والــصـنــاعــيـة
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ـئــة أثـنـاء بـرنت أكــثـر من  1.5في ا
الـتـعـامالت لــتـتـخـطى مـسـتـوى 80
دوالرا لــلـبــرمــيل مـدعــومــة بـتــزايـد
القـلق بـشأن اإلمـدادات وسط هـبوط
في إنــــتـــاج الــــنــــفط فـي فـــنــــزويال
وتراجع محتمل في صادرات إيران.
وقــال بــيــان امس ان ( عــقـود بــرنت
صــــــعـــــدت  1.27 دوالرا إلى 80.49
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أعــلـــنت شـــركــة الـــنــفـط الــروســـيــة
(روســلــفت )عن انــهــا فــتــحت حــقال

نفطيا جديدا في العراق . 
وقــالت الـــشــركــة في بــيــان امس ان
ــســـمى ســلــمــان (احلـــقل اجلــديــد ا
خطوة مهـمة صوب توسعـة عمليات

الشركة خارج روسيا ).
فيـمـا  وقـعت وزارة النـفط مع شـركة
جنـهوا الصـينـية الـنفطـية عـلى عقد
اخلــدمــة والــتــطــويـر  حلــقل شــرقي
بــــغـــداد - اجلـــزء اجلــــنـــوبي.وقـــال
تحـدث بإسم الوزارة عـاصم جهاد ا
في بـيـان تــلـقـته ( الـزمـان ) أمس ان
(الـوزارة وقــعت بـشـكل نــهـائي عـلى
عـقــد اخلـدمـة لــتـطـويــر حـقل شـرقي
بــغـداد-اجلــزء اجلـنــوبي مع شــركـة

جنهوا الصينية النفطية ). 
qIŠ d¹uDð

واضاف ان (الوزارة تهدف من خالل
هذا العقـد الذي صادق عـليه مجلس
الــــــوزراء الـى تــــــطــــــويــــــر احلــــــقل
والـــوصـــول بـــاالنــتـــاج الى  40الف
بــــــرمــــــيـل خالل  5ســــــنــــــوات  وان
الشركة الصينية ستقوم ايضا ببناء
مديـنـة سكـنيـة نـفطـية تـضم وحدات
سـكنـيـة ومرافق خـدمـية مـتـكامـلة ),
وأشــار الى جــهـاد ان (الــعــقـد يــلـزم
ــقـاولــة بــاالعـتــمــاد عـلى الــشــركـة ا
االيــدي الـعـامــلـة الـوطــنـيـة بــنـسـبـة
كبيرة) مؤكدا ( اهمية انتاج  النفط
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دوالرا لـــلــــبــــرمـــيـل وفي األســــبـــوع
ي اضي اختـرق خام القـياس العا ا
مـسـتوى 80 دوالرا لـلـبـرمـيل لـلـمرة
األولـى مــــنـــــذ عــــام 2014). وتــــابع
الـــبــيـــان ان (عــقـــود خــام الـــقــيــاس
األمــيـركـي غـرب تــكـســاس الــوسـيط
ارتــفــعت 59 ســنـــتــا بــواقع 0.8 4

ئة إلى 72.83 دوالرا للبرميل). با
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