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قرر أن توازن في سوق النفط. ومن ا
ـصـدرة لـلـنفط تعـقـد مـنـظـمة الـدول ا
(أوبك) والدول الشريـكة لها اجـتماعًا
بــتــاريخ  12أيــلــول/ســـبــتـــمــبــر في
ـراجـعــة اسـتـراتــيـجـيــتـهـا أبـوظـبـي 
بـشأن وضـع سـقف لإلنـتـاج لـلـتعـامل
ــيــة في اإلمــدادات مع الــوفــرة الــعـــا

ورفع األسعار.
WÝUOÝ dOOGð

ولم يتـضح بـعـد إن كـان تـولي األمـير
عبـد الـعزيـز حـقيـبـة الطـاقـة سيـحدث
تغييراً في سياسة السعودية في هذا
الـــصــدد. ويـــذكـــر أن وزيـــر الـــطـــاقــة
اجلـديــد انــضم إلى وزارة الــنــفط في
اضي وتـولى عدة ثمـانيـنات الـقـرن ا

مناصب رفيعة فيها.
وقال مؤسس "مركز اجلزيرة العربية"
لألبـحــاث في واشــنـطن والــذي أغـلق
حالـيًـا علي الـشـهـابي إن "األميـر عـبد
الــعـزيــز عــمل فـي وزارة الـنــفط عــلى
مـــدى عــــقــــود (...) انــــضم إلى وزارة

الـنــفط في أواخــر ثـمــانـيــنـات الــقـرن
ـــــاضي وعـــــمـل عن قـــــرب مـع ثالث ا
". وأضـاف "حـضر وزراء نفط سـابـق
تـقريـبًـا جـمـيع اجـتـمـاعـات أوبك مـنذ
ذلك احل ولـذا فـإنه يـحمل بـجـعـبته

ؤسساتية." ثراء اخلبرة ا
ويركّز تعيينه الـسلطة بشكل أكبر في
ــلك ســـلــمـــان الــذي أيــدي عـــائــلـــة ا
يسيطر جنله األميـر محمد بن سلمان
على جميع مقاليد السلطة الرئيسية.
ويـــشــغـل جنل الـــعـــاهل الـــســـعــودي
األصــغــر األمـــيــر خــالــد بـن ســلــمــان

منصب نائب وزير الدفاع.
وتعزز أرامكـو جهودها لـطرح خمسة
ـئـة من أسـهـمـهـا لالكـتـتـاب الـعـام بـا
االولي في مـا يـتـوقـع أن تـكـون أكـبـر

عملية طرح لألسهم في العالم.
والـهـدف هــو جـمع مـئــة مـلـيـار دوالر
استنـاداً إلى قيـمة الشـركة الـتي تقدر
بـ 2تــرلـيــون دوالر وهــو رقم يــشــكك
ــسـتـثــمـرون في ظل انــخـفـاض فـيه ا

ومنذ تعيينه وزيراً للنفط في ?2016
كان الفالح في واجهة سـياسة الطاقة
الــســعــوديــة. لــكن  تــقــلــيص دوره

خالل األسابيع األخيرة.
ويـأتي إعـفـاؤه من مـنـصـبه بـعـد أيّام
عـلى تــعــيـ شــركـة أرامــكــو عـمالق
َ العام جمللس النفط السعـودي األم
إدارة صـنـدوق االسـتـثـمـارات الـعـامة
احلـكـومي يـاسـر بن عـثـمـان الـرمـيَّان

رئيساً جمللس إدارتها خلفاً للفالح.
وتـقـلّصـت صالحـيـات الـفـالح الـشـهر
ـمـلـكـة أكـبر ـاضي عنـدمـا أعـلـنت ا ا
مصدّر لـلنـفط في العـالم فصل وزارة
الـــطـــاقـــة عن الـــصـــنـــاعـــة والـــثــروة

عدنية. ا
وسرت تكهنات تـشير إلى عدم الرضا
في أعلى مستـويات احلكومة عن دور
الفـالح على خـلفـية انـخفـاض أسعار
الـنــفط قــبــيل طــرح أســهم في شــركـة
أرامكو لالكتـتاب العـام رغم مواصلة
ـمــلـكــة خـفض إنــتـاجــهـا لــتـحــقـيق ا
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وقـالت زواتي في تــصـريح امس ان
(عمان سـتتفـاوض مع بغداد  قـريباً
لزيادة كمـيات النـفط اخلام العراقي
ورّد إلى األردن والبـالغة  10آالف ا

.( برميل يومياً
الفتـة الى ان (شـحـنات الـنـفط بدأت
بـالــتـدفق من الــعـراق من اخلــمـيس
ـــاضي عـــبـــر صـــهـــاريج حتط في ا
مــصــفــاة الــبـــتــرول األردنــيــة وذلك
ــــــوقّع بـــــ ـــــوجـب االتـــــفـــــاق ا
اجلانـب في شـهر شـباط من الـعام
ــاضي) ,مــؤكـــدة ان (الـــكـــمـــيــات ا
ـئـة فـقط ـسـتــوردة تـشـكل  7في ا ا
من استهالك األردن من النفط اخلام
على أن يتم الحـقاً الـتفـاوض لزيادة

الكمية).
واشارت زواتي ان (عدد الـصهاريج
التي تنقل النفط العراقي يبلغ 200
صهـريج من أصل 500  الـتـعـاقد
علـيهـا من خالل شـركـة برج احلـياة
للنـقل األردنية وشـركائهـا  والسيما
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أسـعـار الـنــفط. ويـعـتــبـر كـثـيـرون أن
الـفــشل في الــوصـول إلى 2 تـرلــيـون
دوالر في تـقــديـر قـيــمـة أرامــكـو كـان
السـبب الرئـيسي وراء تـأجيل عـملـية
طـرح األســهم الــتي كــانت مــقـررة في

.2018
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ـحـافـظة اكـمـلت الـدوائر اخلـدمـيـة 
كربالء اسـتـعدادتـها لـزيـارة العـاشر

من محرم تصادف الثالثاء.
 وقال مدير عام صحة كربالء صباح
وسوي لـ (الـزمان) امس انه (تمت ا
ــراكــز ــســتــشـــفــيــات وا تــهــيــئـــة ا
ـفـارز الـطـبـيـة وسـتـتم الـصـحـيـة وا
ادارتها بالتنسيق مع وزارة الصحة
واحلــكــومــة احملــلــيــة والــعــتــبــتــ
احلـســيـنـيــة والـعـبـاســيـة والـدوائـر
الــصــحــيـة فـي احملـافــظــات وقــيـادة
عـمـلـيــات الـفـرات االوسط (الـطـبـابـة
العسـكرية) ومديـرية الشـرطة وغرفة
عـــمـــلـــيــــات احملـــافـــظـــة والـــدوائـــر

اخلدمية). 
موضحـا ان (اخلطة تـضمنت توزيع
86 سيارة اسعاف و22 مفرزة طبية
و6 مستـشفيـات حكومـية الى جانب
راقبـة مياه تهيئة 32 فرقة صـحيـة 
ــقــدمــة لــلـزوار الــشــرب واالغــذيــة ا
ــراكـــز الــصــحــيــة بـــاالضــافــة الى ا
وتزويدها باالدوية واالجهزة الطبية

ومستلزماتها). 
ـوسوي ان (قسم الـصيـدلية وتابع ا
وبــالــتـنــســيق مع الــشــركـة الــعــامـة
لالدويــة ســيــقــوم بــتــوفــيــر االدويـة
ـنــقــذة لــلــحــيــاة وتــوزيــعــهــا بـ ا
ــفــارز الــطــبــيــة ــســتــشــفــيــات وا ا

راكز الصحية).  وا
مــشــيــرا الى ان (مــصــرف الــدم وفـر
جـمـيع االصـنـاف وخـاصـة الـسـالـبـة
مــنــهــا كــمــا ســتــتم زيــادة الــغــطــاء
ـسـتـشـفـيات مع الـسـريري جلـمـيع ا
ئة ستشفيات بنسبة  50با اخالء ا
بـــدءا من يـــوم الـــســـابع مـن مـــحــرم

ولغاية انتهاء الزيارة). 
الى ذلك قـــــال مــــديــــر مـــــاء كــــربالء
ــهــنــدس حــيــدر عــبــد الــعــبــاس لـ ا
ـديـريـة قـسـمت (الـزمـان) امس ان (ا
احملـافـظـة الى سـتـة قواطـع وشكـلت
غـرفـة عـمـلـيات لـالشراف عـلى ادارة

ديرية).  اعمال ا
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موضحا انه (تـمت تهيئة 70 سيارة
واكب حوضية لتغطـية احتياجات ا
يـاه الـصاحلـة للـشرب). مـبيـنا من ا
انه (جــرى الـتــنـســيق مع الــوحـدات
االداريـــة لــتــغــذيـــة مــحــاور الــطــرق
يـاه طيـلة مـدة الزيارة اخلارجـية بـا
كـــمـــا  اســـتـــنـــفـــار اجلـــهـــد االلي
والـبشـري لـغـرض تـشغـيل وصـيـانة
ــيـاه ــائـيــة لــتـوفــيـر ا اجملــمــعـات ا
الصـاحلة للـشرب للـزائرين). مـشيرا

من زيت الـغـاز كمـا  الـتـنـسيق مع
شـركــة تـعـبـئـة الــغـاز لـزيـادة الـوارد
الــيـومـي وبـواقع  4االف طن طــيــلـة
مدة الزيـارة). مشيـرا الى انه (سيتم
ــواكب بــالــنــفط االبــيض جتــهــيــز ا
وزيت الـغـاز لـلـمولـدات الـكـهـربـائـية
واالفـران وتــخــصـيص  10سـيـارات
نـاقــلــة لــلــغــاز الــســائل طــيــلــة مـدة

الزيارة).
من جهة اخرى نفذت القوات االمنية
عملـيات اسـتباقـية في جرف الـنصر
بحـثا عن خـاليا داعش كـما ونـشرت
قـــطــعـــات اخـــرى لـــتـــأمـــ مـــداخل
ومخـارج محـافظـة كربالء اسـتعدادا

لزيارة العاشر من محرم . 
ووصل وزير الدفـاع  جناح الـشمري
إلى قـيـادة عـمـلـيـات الفـرات االوسط
لـــبــحث اخلــطــة االمـــنــيــة اخلــاصــة
بعـاشـوراء. وقالت الـوزارة في بـيان
امس أن (الـشـمـري وصل إلى قـيـادة
الــعـمـلـيــات وعـقـد اجــتـمـاعــا امـنـيـا
موسعا مع قطـعات اجليش واحلشد
الــشــعــبي لــبــحـث اخلــطــة األمــنــيـة
اخلاصة بزيارة العاشر من محرم). 
ونــشـرت عــمــلـيــات الــفـرات األوسط
للحشد قطعاتها في مداخل ومخارج

واكب والزائرين. كربالء لتأم ا
وقال مـعـاون قائـد الـعمـلـيات سـجاد
شاركة االسدي في بيان امس انه (
األلـــويــة 11 و6 و15 و7 وكـــتــيـــبــة
ـــدفــعـــيــة بـــاإلضــافــة إلـى اجلــهــد ا
االســتـخـبــاري لـلـحــشـد والـتــنـسـيق

ــشـــتــرك مع األجــهــزة األمــنــيــة  ا
االنـــتـــشــار عـــلى مـــداخل ومـــخــارج
ــرتـقــبـة), كــربالء لـتــأمـ الــزيـارة ا
وأضـــاف أن (احلـــشـــد ااعـــد خـــطـــة
أمــنـيـة وخــدمـيـة مــتـكـامــلـة من اجل
سالمة زائـري مديـنة كربالء) ,وتابع
االســدي ان (قـــيــادة احلــشــد نــفــذت
ايــضــا عـمــلـيــة أمـنــيــة مـوســعـة في
مـــنــطــقـــة جــرف الــنـــصــر وعــدد من
ناطق احمليطة بها بحثاً عن خاليا ا
نــائـــمـــة قـــد تـــشن هـــجـــمـــات خالل
الزيارة) ,مبـيـنا ان (هـذه الـعمـلـيات
ـناطق التي شملـت مسح وتفـتيش ا
تـفـصل شــمـال بـابل وحـزام بـغـداد).
الى ذلك اعـلـنت وزارة الـداخـلـية عن
جـدولـة السـتالم الـشـرطـة االحتـاديـة
لف االمني الربع محافـظات الشهر ا
ــقــبل.وقــال بــيــان امس ان (هــنـاك ا
ـلف االمني جدولـة لعـملـية استالم ا
لــــقـــــوات االحتــــاديــــة دســـــتــــوريــــا

وقانونيا).
واشار الى ان (هذه القوات ستتسلم
ــقــبـل مــهــام اربع بـــدايــة الــشـــهــر ا

محافظات).
وبشأن خـطة محرم  ,اكد الـبيان  ان
(هـنــاك اسـتـعـدادات كــامـلـة لـلـوزارة
بــشــأن الـــزيــارة  من خالل انــتــشــار
لــوجـــســـتي وجـــهـــد اســـتـــخـــبــاري
بــالــتــنــســـيق مع بــاقـي الــقــطــعــات
الــــعـــســــكـــريـــة) ,وتـــابـع انه (تـــمت
باشرة بـخطة محـرم و التنسيق ا
ـــــواكـب والـــــدوائــــر مع هـــــيـــــئـــــة ا

اخلدمية).
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ـواطـن بـ (االبالغ وطالب الـبـيان ا
عن اي حـــالــة مـــشـــبـــوهـــة كـــمــا 
ـنـتـسـبـ الـتــوجـيه بـعـدم تـواجــد ا
داخل مـواكب الـعزاء كـمـا وان هـناك
ــديـريـة مــكـافـحـة مــسـحـا مـيــدانـيـا 
ـتــفـجـرات لـلــطـرق الـتي يــسـلـكـهـا ا
الزائرين). بدوره  ,اكد قائد الشرطة
اللـواء جعـفـر صدام أنه (في الـقريب
الــعـــاجل ســـيـــكـــون تـــواجـــد قــوات
االحتـــاديــة في جــمــيـع مــحــافــظــات
ـــلف االمـــني الـــعـــراق وســـيـــكــون ا
ــنــبــر خــاص بـــهــا). وكــان رئــيس ا
الــــعـــراقي ايـــاد عـالوي قـــد اقـــتـــرح
ـسلحة تشكيـل قيادة عامـة للقوات ا
ـــثــلـــ عن الـــبــيـــشــمـــركــة تــضم 
واحلــــشــــد لــــتالفـي مــــا وصــــفــــهـــا
بــالــتـداعــيــات الـســلـبــيــة اخلـطــيـرة

الناجتة عن تعدد القوى العسكرية. 
وقـال عالوي في تـغـريـدة عـلى مـوقع
ـا أكدت ضـرورة احلـفاظ تويـتـر(لطـا
عــلى هــيــبـة وســمــعــة الـوطـن ومـنع
ـا لذلك من تـعدد الـقـوى الـعسـكـريـة 
تداعـيات سـلـبيـة خطـيرة) ,الفتا الى
ان (احلل الـوحـيد لـتالفـي ذلك يـكمن
فـي تــشــكـيـل قــيــادة عــامــة لــلــقـوات
ثل عن البيشمركة سلحة تضم  ا
واحلشـد بقيـادة القائـد العـام ونائبه
وزيـر الــدفـاع) ,وتـابع انه (ال ســبـيل
الســتــقـرارنــا ســوى بــعــراق وجـيش

وقرار وقيادة واحدة). 
الـى ذلك اعـــــــتــــــقــــــلـت مــــــديــــــريــــــة
االستخـبارات الـعسكـرية داعشي في
ديرية في بيان انه وصل. وقالت ا ا
(وبـعـملـيـة اسـتبـاقـيـة تمـكـنت مـفارز
شعـبـة االستـخـبارات الـعـسكـرية في
الــفـــرقــة 15 وبـــالــتـــعـــاون مع فــوج
مغاوير الفرقـة من القاء القبض على
ـوصل), داعـشي في نـاحـيـة زمـار بـا
ـطلـوب تـهم من ا مشـيـرا الى ان (ا
وجـب مذكـرة قـبض وفق لـلـقـضـاء 
ـادة ٤ إرهاب). وفي بغداد , أحكام ا
الـقت قـيـادة العـمـلـيـات الـقبـض على
ــــواد اخملــــدرة في مــــتــــاجــــريـن بــــا

الرصافة .
وقـالت الـقيـادة في بـيـان إن (الـقوات

كل شي في احلياة يـعود الى الوراء  وتـسود الفـوضى وتختـفي سلطة
النـظام والـقانـون  وتمـتـد للـمجـتمع وتـنشـأ اجيـال بعـيدة عن الـضوابط
والثقـافة  لـتوجه البالد جـيل نبقى نـردد دوما اين الـنهايـة من اخلطر 
ولن يـوقف زحـف الـتـراجع اال قـضـاء قــوي وخـطـة مـجـتـمــعـيـة قـانـونـيـة
رصــيـنــة يـتــزعـمــهـا رئــيس الــقـضــاة بـالــتـعــاون والـتــكـاتف مع االعالم
ـستـمر لـرئيس مـجلس الـقضـاء االعلى دني . رغم اجلـهد ا واجملتـمع ا
ورئيس محكـمة التمـييز االحتاديـة القاضي فائق زيـدان  الذي سيكتب
ويـنـقش الـتـاريـخ مـا اتـخـذه بـثالث سـنـوات  لـلـتـصـدي والـوقـوف امـام
الــتــراجع  بــاالجـتــمــاعــات والـلــقــاءات واصـدار تــعــلــيـمــات الــقـرارات
والتوجـيهات  شكل جلـان قانونـية لتطـوير التشـريعات كـافة لتتالئم مع
ـادة والــفـقـرة ــسـتــمـرة عــلى احلـكم بــا حــداثـة الــزمن  والـتــأكـيـدات ا
ـواجـعة ظـواهـر سـلـبيـة مـؤسـفـة وردع مرتـكـبـيـها  الـقـانونـيـة االشـد  
ــشـددة   ويـتـواصل مع وإنـذار لــلـرأي الـعـام خلــطـوتـهـا وعـقــوبـاتـهـا ا
ـسـؤولـية وحتـقـيق الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة لـضـمـان تـكـامل ا
األهداف كـتنـفـيذ الـقرارات الـقضـائيـة واقـرار التـشريـعات  وركـز على
ـعـهـد الـقـضـائي الـعـالي من مـرحـلـة الـتـقـد واداء امـتـحـان الـقـبـول بـا
الكـفاءة واالخـتبـار والقبـول والدراسـة ليـضمن اعـداد نخـبة مـتمـكنة من
رافعات العديد من القضاة . تشهد ساحة القضاء وقاعة احملاكمات وا
اجلـوانب  الـتـي حتـتـاج لـوقـفـة ومـراجـعـة ومــتـابـعـة مـبـاشـر من رئـيس
االستيناف والرئيس االعلى  ومعاجلتهـا بالتوجيه والتوعية والتصويب
 امـا الـرد عـلى تـشـخــيص حـالـة بـالـسـيـر بـطـرق الـطـعن االسـتـئـنـافـيـة
والتميـيزية  هذا بحـد ذاته كارثة جعل الـعديد من القضـاة والقاضيات
ـتـلـكـون احلـريـة بـإصـدارات قـرارات تـرمي واعـضـاء االدعـاء الـعـام  
ختلف درجاتهـا  ونقطة ذات اهمية بنتائجهـا على القرارات التميـزية 
ـؤذية دعـية الـعام بـبعض الـتصـرفات ا ـراة القـاضيـة وا بالـغة تـخص ا
وغير سليـمة  والتجربة الـنسوية بالـقضاء في حداثتهـا وبحاجة إلثبات
الوجود لـكن لدينـا حتفظـات على ضوء األداء والـتقيم كـصحافـة تمتلك
ـعلومات تابـعة الدسـتورية  واحلق في تـرص اجملتـمع . قلة ا سلطـة ا
ـستـمرة والعـديد من الـقضـاة ال يتـابعـون ويتـواصلون ـتابـعة ا ونقص ا
بــاحـدث الـقـرارات والــتـفـســيـرات واالجـتـهــادات من مـحـكــمـة الـتــمـيـيـز
دنـيـة والشـخصـية  بـعض القـضاة ال االحتاديـة بهـيـئاتـها اجلـزائيـة وا
ــسـؤولـيـة ويــحـتـاج لـرفـع الـروح الـوطـنــيـة والـذمـة الــشـرعـيـة يــشـعـر بـا
عاناة واألخالقية القـانونية  واخريـن متعال رافـع الراس ال يبـالون 
تتالية التي تراكـمة ا الناس والفقر والعوز لـشرائح دمارها الضروف ا
راة مرت ببالدنا عـبر سنوات طويـلة مضت  اما جـانب االعتداء على ا
راجـعة شـاملـة وتوجـيه حاد وصـارم بقـرار بات والصـحفـي فـيـحتـاج 
من رئـاسة مـجـلس القـضـاء ورئاسـة محـكـمة الـتـميـيـز االحتاديـة  كوّن
احلــال وصـل الى عــدد من الــقــضــاة ال يــســتــحــقــون مــسك الــدعــاوى
واصدار القـرارات  وسبب من اجتـاه اجملتمع الى عـدم الثـقة بالـقانون
والقضاء  والذهـاب للقبيـلة والعشيرة والـتهديد فكـرة السيطرة لألقوى
بـدل قـوة الـقـانـون . رسـالة الـى رئـيس الـقـضاة مـن صحـفـي تخـصص
بـالشـان الـقـانوني ومـتـابـعة الـتـشـريعـات  ورافق بـنـاء مجـلس الـقـضاء
االعلى قـبل وبـعـد االمر 12 لسـنة 2004  وتشـكـيل مـحـاكم االٍرهاب
ـتخـصصـة  تابع حـاكم االسـتئـناف واسـتحـداث احملاكم ا والتـوسع 
تازين باالداء والشـخصية واتخاذ القضاة سيادة الـرئيس فمعظـمهم 
قرار احلـكم والـتـعامل مع الـنـاس  متـابـعة الـضـعيف األداء ومن يـتـاثر
باالتصال الهاتفي والعالقات على حساب احقاق احلق يؤدي الى رؤية
لـقـرار يـجــرم بـحق اجملـتـمع واحـد الـطــرفـ ويـنـسى اخلـوف وحـسـاب
ــشـورة الــبــاري عــز وجل واالخــرة . ونــحن مــســتـعــدين لــلــتــعــاون وا
ونـسـتـغـرب من عــدم دعـوتـنـا اجلـلـسـات والـلـقـاءات الـتي
جـرت مع مـخـتـصـ ومـتـابـعـ واالسـتـمـاع لـلراي
لضـمـان اعلى درجـات الـرصانـة والـتقـدم لـلقـضاء
في الـعـراق الـذي يـسـجل تـمـيـيـزا بـ قـضاء دول

نطقة وينافس القضاء الدولي. ا

سلعـة أردنيـة من الرسوم الـكمـركية
وبدأ العمل إلقامة منطقة اقتصادية
مشـتركـة علـى احلدود بـ البـلدين
وردة فيما قرر أخيراً إعفاء السلع ا
للعراق من ميناء العقبة من الرسوم

ئة.  بنسبة 75 في ا
ورأى اخلــبــيــر فـي قــطــاع الــطــاقــة
والنـفط عامـر الـشوبـكي إن (وصول
الـنــفط الـعــراقي بـســعـر تــفـضــيـلي
يـــشــــكل خــــطــــوة مـــهــــمــــة في دعم
االقـــــتـــــصـــــاد األردنـي). وتـــــابع ان
(االردن سـجــني من هـذه االتــفـاقــيـة
وفـراً نـفـطـيــاً بـقـيـمـة  58.4مـلـيـون
دوالر مـا يــرفع اإليـرادات ويــخـفض
ـــوازنـــة). واردف ان (هـــذا عـــجـــز ا
الـوفـر يـتـزايـد مع ارتـفـاع الـكـمـيات

ستوردة).  ا
من جهة اخرى أعـلن رئيس بورصة
الـطـاقـة االيـرانيـة عـن تـصـدير 110
آالف طن من الــبــنــزين بــقــيــمــة 72
مـــــلـــــيـــــون دوالر عـــــبـــــر الـــــســــوق

اضي. التصديرية خالل االسبوع ا
واوضح عـلي حـسيـني فـي تصـريح
امس أن (صادرات الـبـنـزين سـجلت
مستـوى قيـاسيـا في خالل االسبوع
ــاضـي حــيـث تــوجـــهت لـــلـــعــراق ا
وتـركــيـا وبـاكــسـتــان وبـقــيـة الـدول

اجملاورة).
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الفــتــا الى ان (الــشـــركــة الــوطــنــيــة
ـــشـــتـــقـــات االيـــرانـــيـــة لـــتــــوزيع ا
ـستـوى التـصديري تستـهدف رفع ا
لـلمـشـتـقـات الـنـفـطـيـة عـبـر بـورصة

الطاقة). 
وفي تطـور الحق افـادت تقـاريـر بأن
ناقـلة الـنـفط اإليرانـية أدريـان داريا
واحد  أفـرغت حـمـولـتـهـا في مـيـناء
سـوري.  ونـشـر مـوقع مـيـدل إيـست
آي الـبــريــطــاي تـقــريــرا يـفــيــد بـأن
(ناقـلة الـنفط اإليـرانيـة أفرغت نـحو
ئة من حمولتها في ميناء  55با

سوري).

ان هذه االتفـاقية تـعيد إحـياء قطاع
النـقل والـشـحن الـبري بـ الـبـلدين
وتــــشـــغــــيـل احملالت الــــتــــجــــاريـــة
واخلـــدمـــات عــــلى طـــول الــــطـــريق

الواصل ب عمان وبغداد).
ــقــبــلــة ــرحـــلــة ا  واوضــحت ان (ا
ســتـشــهــد تــســريــعــاً إلجــراءات مـد
أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى
ميـنـاء الـعقـبـة األردني بـعد مـوافـقة
ـا يـوفر مجـلس الـوزراء الـعـراقي 
احتيـاجات األردن من اخلـام ويؤمّن
مـرفـأ تـصــديـر لـلـنــفط الـعـراقي إلى
بــلــدان أخــرى) ,واضــافت (الـــعــمل
مـتواصـل إلجنـاز الربـط الـكهـربـائي

ب البلدين). 
r¼UHð …d c

ـوجب مـذكـرة الـتـفاهـم يـشـتري و
األردن خـام كـركـوك بـأسـعـار تـعـادل
خام بـرنت تُحـسم مـنهـا كلـفة الـنقل
ــواصـــفــات.وكـــان الــعــراق وفــرق ا
وافق عـــلى إعـــفـــاء أكـــثـــر من 340
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الــريــاض) ,أ ف ب) - عــيّـن الــعـــاهل
السعودي جنله األمير عبد العزيز بن
سلمان وزيراً لـلطاقة بعـد إعفاء خالد
وجب أمر ملكي الفالح من منصبه 
نــقـــلــتـه امس األحــد وكـــالــة األنـــبــاء
الــرســمــيّــة الــســعــوديّــة في تــعــديل
حكـومي يـحـمل أهـمـيـة بـالغـة في ظل

انخفاض أسعار النفط.
ويأتي تعيـ األمير عبـد العزيز األخ
غير الشقيق لولي العهد النافذ األمير
مـحـمـد بن سـلـمـان في وقت تـسـتـعـد
ملكـة لطرح أسهم من شـركة أرامكو ا

لالكتتاب العام.
ـلكـي "يُعـفـى معـالي وجـاء في األمـر ا
هنـدس خالـد بن عبد الـعزيـز الفالح ا
وزيـر الـطـاقــة من مـنـصـبـه" مـضـيـفـاً
ـلـكي األمـير "يُعـيّن صـاحب الـسـمـو ا
عبد العزيز بن سلـمان بن عبد العزيز
آل سـعـود وزيـراً لـلــطـاقـة". و كـذلك
تـعــيـ نـائـب جـديـد لــوزيـر الــطـاقـة

بحسب وكالة األنباء السعودية.

t³BM  s  ` UH « b Uš ¡UHŽ≈

قال خالد الفالح في  الصورة خالل اجتماع في فينا »ŸUL²ł∫ وزير الطاقة السعودي ا

ورفض التقرير الذي أعادت وكالتي
فارس وتـسـنـيم اإليـرانـيـتـ نـشره
ـيـنـاء الـسوري واكـتـفى ذكـر اسم ا

بـــالـــقـــول إن (الـــشـــحـــنـــة الـــتي 
تـفـريـغـهـا تـقـدر بـنـحـو 2.1 مـلـيون
بـــرمـــيل نــــفط خـــام). واحـــتـــجـــزت
سلطـات جبل طـارق البـريطـانية في
وقت سـابق النـاقـلـة اإليـرانـيـة التي
ـاضي تـرفع عــلم بــنـمــا في تـمــوز ا
لالشــتــبــاه في أنـــهــا تــنــقل الــنــفط
اإليـــراني إلى ســـوريـــا مـــتـــجـــاوزةً

عقوبات االحتاد األوروبي .
وكـان عــلـى مـ الــســفــيــنـة  28من
ن فــيـهم مـواطـنـون أفـراد الـطـاقم 
من الهند وبـاكستـان وأوكرانيا  ,إال
أنه في  إطالق سـراح الــسـفــيـنـة
لـكن بــعـد يـومــ أصـدرت مـحــكـمـة
أمريكـية أمـرًا بالـقبض عـلى النـاقلة
صادرة كـل النفط و995 وطالبـت 
ألف دوالر على مـتـنهـا لـكن سلـطات

جبل طارق رفضت الطلب. هالة زواتي

الى (تــــنـــــســــيـب عــــدد مـن مالكــــات
ـديــريـة لـلــتـواجـد في الـتــقـاطـعـات ا
والــــســـــاحــــات من اجـل تــــســـــهــــيل

انسيابية مرور احلوضيات). 
ـار فــيــمـا اوضـح مـديــر الــبـلــديــة ا
صـــالح (ســيــتـم مــشــاركـــة اكــثــر من
 1331 عــامال لـلــعـمـل ضـمن اقــسـام
البـلديـة بـاالضافـة الى مشـاركة 527
ـتنـزهات عامال من قـسم احلدائق وا
لــلـمـشــاركـة في اعـمــال الـتـنــظـيـفـات
خالل الـزيـارة). مـوضـحا انـه (سيـتم
تشـغيل ثالث وجـبات عـمل صبـاحية
ومسـائيـة وليـليـة كمـا سيـتم جتهـيز
ــواكـب بــأكـــيـــاس الـــنـــفــايـــات مع ا
الـتــأكـيـد عــلى ضـرورة الــتـعـاون مع
مالكــات الــبــلــديــة في احلــفـاظ عــلى

النظافة).
nOEMð  öLŠ

فيـما ذكـر مديـر مجـاري كربالء عـبير
ـديرية قـد استعـدت لهذه سليم ان (ا
الــزيـــارة قــبل مــدة  15يــومـــا حــيث
جـرت حـمالت الـتـنـظـيف والـصـيـانـة
ة لـشـبـكـات اجملاري لـلـمـديـنـة الـقـد
بــاالضـــافــة الى صـــيــانـــة شــبـــكــات
االمــطــار والــثـقــيــلـة كــمــا  تــأهـيل
احملـــطــــات لـــزيـــادة تــــصـــاريــــفـــهـــا
ـواكب لتـقد والتـنسـيق مع هيـئة ا
اخلــدمــات فــضال عن الــتــنـســيق مع
الـعــتـبـتـ احلـسـيـنــيـة والـعـبـاسـيـة
ـديــنـة ومــحـاور لــلـعــمل في مــركــز ا

احملافظة الرئيسة).
 مــــؤكـــــدا ســـــحب كـل االلــــيـــــات في
االقضـية والـنواحي لـلعمـل في مركز
دينة وذلك لكون ان الزيارة حتتاج ا
الى جــهــود مــنــفــردة). الفـتــا الى ان
(الوزارة واحملافظة قد دعـمتنا ماديا
ومـعـنــويـا من اجل تـقـلــيل الـعـقـبـات

والجناح الزيارة). 
مـــشــيــرا الـى ان (اخلــطــة تـــتــضــمن
صيانة الشبكات واحملطات واالليات
باالضافة الى تقسـيم قطاع الشبكات
الى تسعـة قواطع وتـشغيل وصـيانة

محطات الضخ). 
في حـــــــ اوضح مــــــديـــــــر تــــــوزيع
ــهــنــدس ـــنــتــجـــات فــرع كــربـالء ا ا
حــســ اخلـــرســان انه ( تــشــكــيل
غـرفـة عـمـليـات بـرئـاسـة مـديـر الـفرع
ـتـابـعة عـمـلـية ومـسؤولـي القـواطع 

توزيع الوقود). 
مبـينـا لـ (الـزمان) انه (تـمت مفـاحتة
الــشــركــة الــعــامــة لــلــوقــود والــغــاز
لتخصيص خزين اضـافي للمحافظة
وبــــواقع  5االف مــــتــــر مــــكــــعب من
الــبـــنــزين و 3000مــتـــر مــكـــعب من
الـنفـط االبيض و 5االف مـتـر مكـعب

األمـنــيـة في الـعــمـلـيـات تــمـكـنت من
القاء الـقبض عـلى ثالثة متـهم في
منطـقة الـشعب وبحـوزتهم كـمية من
ـــــواد اخملــــدرة) ,واكـــــد  ان (قــــوة ا
أخرى تمـكنت من الـقاء الـقبض على
ـشـتل مـتـهــمـ اثـنـ في مـنــطـقـة ا
وبــحـــوزتـــهم كـــمـــيـــة من احلـــبــوب
ـــلــقى اخملـــدرة حـــيث  تــســـلـــيم ا
الــــقــــبض عــــلــــيــــهم الـى اجلــــهـــات

اخملتصة). 
من جــهــة اخـرى  ,أفـاد مــصــدر بـأن
حـريقـاً جـديـداً اندلع داخـل محل في
ـصدر في الـشـورجة بـبـغـداد.وقـال ا
تــصــريـح امس إن (حــريــقــاً جــديــداً
اندلع داخل محـل لبيع الـساعات في
مـنـطـقـة الـشـورجـة وان فـرق الـدفـاع
ـــــكـــــان احلــــادث ـــــدني وصـــــلـت  ا

وتمكنت من اخماد النيران).
ــدني من  وتــمــكــنـت فــرق الــدفــاع ا
ـنـطـقـة  نـفـسـهـا اخـمـاد حـريق في ا
قبل وقوع حريق محل بيع الساعات
. وذكـــر مـــصـــدر ان ( 20 فـــرقـــة من
دني أخـمدت احلـريق الذي الدفـاع ا
انــــدلـع داخل عــــمــــارة جتـــاريــــة في
الشـورجـة دون وقوع أيـة إصـابات).
ـــدني وعــلـــنـت مـــديـــريــة الـــدفـــاع ا
ــاضي عن انـدالع حـريق اخلـمـيس ا

بفندق فندقاً وسط كربالء.   
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ـعــلــوم ان مــفــردة الــتــحــالف الــســيـاسـي تـعــنـي صالبــة وصـدق مـن ا
ـتحـالفـة وتـشكل عالقـة ستـراتـيجـية واضـحة العالقـات بـ األطراف ا
عالم  وغالبا ما تـكون تاريخية من خالل فـهم البعض للبعض اآلخر ا
ـتحـالـف ولـها أسـسـها وبـرامـجهـا وثـقافـتهـا وهـو يعـتـبر عـقداً من ا
جتري عـليه أحـكام الـعقـود واألدلة الـتي يسـتنـد إليـها هي عـموم األدلة
القرآنـية التي تـأمرنا بـالوفاء بـالعقـود مثل: (يا أيـها الذين آمـنوا أوفوا
ائدة: 1ولكن عنـدنا في العراق الـتحالفـات تختـلف تماما عن بالعـقود(ا
ــعــنى تـعــكس عــدم قـوة ومــتــانـة الــعالقــات بـ هــذا الـوصـف وهـذا ا
تحالفة خاصة بوجود هذا الكم الهائل من األحزاب والكتل األطراف ا
السياسية التي كتب لها الفشل الذريع طيلة  16عاما عجافا واتهمت
الي واالدراي وإثارة الـنعرات الطـائفيـة واالثنية والـعرقية  بالفسـاد ا
اذ ان العمـلية الـسياسـية عمـوماً لم تخـرج بعد من شـرنقة األفراد الى
فـضـاءات الـبـرامج والـقـيادات اجلـمـاعـيـة حـيث اغـلب هـذه الـتـحـالـفات
باد والرؤى والتوجهات ولهذا لن يكتب لها النجاح وان تختلف في ا
حتالفت قبل االنتخابات لكن سرعان مـا ينفض عقدها بعد االنتخابات
ومن هــنـا نـقـول فـإنـهـا ـكـاسب الـتـي تـصـبـوا الـيـهـا  ـغـا وا بـسـبـب ا
حتالفـات تكـتيكـية ليـوم االنتخـاب والوصـول الى سدة احلكم وسـتكون
والـسيـاسي واالقتـصادي أثارهـا علـى عدم اسـتقـرار الوضع األمـني 
تـحالفـة اليـوم في حتالفـات آنية نتـيجة ضـعفهـا الن األحزاب والـكتل ا
وليس ستراتيـجية وألنها لم تـتعلم الدروس  والعـبر من سنوات الفشل
ـواطن ـتـضـرر الـوحــيـد هـو ا في مــسـيـرتـهــا وحتـالـفـاتـهــا وبـالـتـالـي ا
ـذهبيـة واالثنـية والعـرقية والوطن ألنـها الزالت متـمسـكة بالـطائفـية وا
واجلـهـويـة  وألنهـا غـيـر مـتـعلـقـة بـالـهـوية الـعـراقـيـة وتـركز بـبـرامـجـها
غـير االنـتـخـابـيـة عـلى الـوعـود الـكـاذبـة والـشـعـارات الـرنـانـة والـطـنـانـة 
الواقعية كما هي وعودها وشعاراتهـا ومواقفها في االنتخابات السابقة

دافع عن أكذوبة وحدة العراق .  مشكلة ا
انـهم ال يـدركـون احلـقـائق بل ال يـريـدون أصال الـتـطرق
لها خلوفهم من انـهيار أوهامهم وحتالـفاتهم الهشة
ــشـبـوهــة والـتي حتــمل الـضــغـيـنــة والـبــغـضـاء وا
واحلـــقـــد والــكـــراهـــيــة. والـــســـؤال هــنـــا: هل هي
حتــالـفــات تـغــيـيــر ام حتـالــفـات تــدويـر?!          

 ‰Ëœ Àö¦  s¹eM³ « d¹bB²Ð ÎUŽUHð—≈ qÒ− ð Ê«d¹≈

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اعــلـــنت وزيـــرة الــطـــاقــة والـــثــروة
ـعــدنـيـة األردنــيـة هــالـة زواتي ان ا
بالدها تـتفـاوض مع الـعراق لـزيادة
ـصـدر الـيـها كمـيـات الـنـفط اخلام ا

لنحو عشرة االف برميل يوميا. 

ويشكل طـرح أسهم الـشركة لالكـتتاب
الـــــعــــام حـــــجـــــر أســـــاس بــــرنـــــامج
اإلصالحــــات الــــذي وضــــعه األمــــيـــر
مـحـمـد بن ســلـمـان لـتــنـويع اقـتـصـاد
مـلـكة والـتخـفـيف من اعـتمـاده على ا

النفط.


