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بعـد نقل الـسيـادة إىل العـراقيني
بدأت مرحلـة االنعطاف السياسي
يف حـيــــاة العــــراق اجلــــديــــد
والعـراقـيني الـذيـن آن هلم األوان
كي جيـســدوا االرادة الــوطـنيــة
اخلالصـة بكل اطيـافها واحـزابها
وجتمعاتهـا الوطنيـة والسيـاسية
والدينيـة لتحقيق مبـدأ التعاون
لبنـاء الوطن وفق مفهـوم احلرية
والـدميقـراطيـة والـوقـوف صفـًا
واحــدًا لــرصـــد ففلــول الـشــر
املنـدحــرين الــذين يـرتبصـون
لوحـدة العراق بكل ابنـائه الذين
ذاقـوا علـى مـدى ثالثـة عقـود
مـــرارة الــظلــم والقهـــر جـــراء
اســالـيـب الـنـظــام املـبــاد.. وان
اشـراقــة اول حكـومـة وطـنيـة
عـراقيـة تنـبثق لـتمـسك بقـوة
احلق والقـانون والسيـادة، سياسة
العراق الـداخلية واخلـارجية من
اجل بنـاء عـراق جـديـد معـافـى
وستكـون االشهــر املقبلـة حتـى
االنـتخابات الـوطنية يف االول من
شهـر كـانــون الثــاني عـام 2005
مــرحلــة اخـتبــاريــة صـعبــة
للحكومة اجلديدة من اجل تأكيد
دورهـا للـوقـوف بصالبـة بـوجه
االرهابيني الـذين يراهنـون على
فشل هذه التجربـة الدميقراطية
وعـرقلـة تطـوراتهـا املسـتقبلـية
واثــارهـــا وانعكــاســاتهــا علــى
املستويني الـعربي والدولي، وهذا
الـتفـــاؤل ال يـتـحقق إال بـــارادة
عـراقية هـدفها االول هـو تثبيت
دعــائـم االسـتقــرار وحمــاربــة
االرهــــاب وعــملـيـــــات القــتل
واجلـرميــة والنهـوض بـالعـراق
سياسـيًا واجتـماعيـًا واقتصـاديًا

الباحث االقتصادي يف مركز دراسات اخلليج العربي بجامعة البصرة / عبد اجلبار احللفي لـ )املدى(:

الفدرالية العراقية هي االسلوب االفضل للتنمية
االقتـصـادي يف مـركـز دراسـات
اخللـيج العربـي جبامعـة البـصرة
عـبــد اجلـبـــار احللفـي: انه مـن
الــضـــروري االعـتـمــــاد علـــى
املختـصني يف شـؤون االقـتصـاد.
بـداًل من االعتـماد عـلى اشـخاص
غري مؤهلـني للشؤون االقتصادية
ويـنبغـي االبتعـاد مـستقـباًل عن
اسلـــوب احملـــاصــصـــة يف إدارة

الدولة..
وردًا علـى سـؤال لـ )املـدى( حـول
خيــار بقــاء القــوات املـتعــددة
اجلـنـسـيــات بــداًل مـن القــوات
االمـريكـية بعـد انتقـال السـيادة

للعراق، اوضح احللفي:
-اعـتقـــد إن القـــوات املـتعـــددة
اجلنـسيـات، رغم حتفـظنـا علـى
وجـودها يف العـراق، إال أنها افضل
من نــاحيـة الـسيــادة من قـوات
االحـتالل ألنهــا ستكـون عـاملـة
حتت رايــة االمم املـتحــدة، ومع
ذلك هناك نفـور من وجود قوات
اجـنـبـيـــة مـن قــبل اجملـتــمع
العـراقي، وامتنـى يف كل االحـوال
أن تغـادر بلدنـا وترتكه بـايديـنا
الننــا االقــدر علـــــــى معــرفــة
مـشـــــــكالته والـبـــــحـث عــــن
حلــــول مـنــــاسـبــــة تـتـــسـم
بــالــشــــمـــوليــة وحتــــــــقـيق
العـــدالـــة لـكل افـــراد اجملـتـمع
العـراقـي ويف ختـام حــــــديـثه
ناشـــــد الباحــــث عبــــــد اجلبار
احللفي احلـــــــكومـة العـــراقـية
علــى عـــدم تغــــيـيـب اجملـتـمع
اجلــامعـي عن املـســـــــــاهمـة يف
إدارة الـــدولـــة وبـنـــاء العـــراق

اجلديد...
البصرة / عبد احلسني الغراوي

يـسـتغلهـا االرهــابيــون لتـنفيـذ
عـمليــاتهم االجــراميــة بهـدف
تعـطيـل وشل احليــاة يف العـراق
يـضـــاف إىل ذلك يـنـبغـي علــى
احلكــومــة أن تعـطـي اولــويــة
مـرجحـة لقـضيـة الـبطـالـة بني
الـشبـاب واالسـراع حبلهـا بطـرق
تعـرفهـا وزارة التـخطيـط، حيث
هنـاك معاجلـات سريعـة وأخرى
على املديني املـنظور والبعيد كما
انـي اعتقـد أن الفـدراليـة ضـمن
الـدولـة العــراقيــة هي االسلـوب
االفـضل للتـنميـة املـستـدامـة يف
العـــراق، ويـــؤكـــد الـبـــاحـث

من اخلـربة والنـزاهـة مـن امثـال
وزير النفط، واملالية والتخطيط،
دون أن يعـين ذلك االنتقـاص من
خـربة ونزاهـة الوزراء االخـرين،
إال أن الـشـارع العــراقي ال يعـرف
عـنهـم الكـثـري.. أمــا مــا خيـص
إمكـانية احلكـومة احلالـية. -على
أداء مهامها، فيـنبغي أن تعطى هلا
الفـرصة ألن تعمل حبـرية كـاملة
دون تدخل من سلطة االحتالل.

ولـكــن مــن االفــضـل أن تعــمل
احلكـومة أواًل على استتباب االمن
ألن العمل مـن اجل البناء ال ميكن
أن يتم يف اوضـاع أمنيـة مفككـة

اجلبار احللفي:
-إن الـتشكـيلة احلـاليـة للحكـومة
العراقية، هي انعكاس للتفاعالت
السياسية على الـساحة الوطنية.
فمن املـؤكد يف ظل غـياب قـانون
خاص باالنتخابات يتم اللجوء إىل
قــواعــد بــديلــة لـلتــوافـق بني
التيـارات الـسيـاسيـة والــدينيـة

الفاعلة واملعروفة يف اجملتمع.
-كنـت امتنـى أن تـتم تـشكـيلـة
احلكـومـة اعتمـادًا علـى اخلربات
الفـنيـة يف الـوزارات االســاسيـة
وحـسـبمــا اعـتقــد إنهــا ضـمت
بالفعل وزراء علـى مستـوى جيد

مـن اجل تفـعيل الـدور الــوطين
وبناء الـدولة العـراقية املعـاصرة
املنـطلقـة إىل مـسـتقـبل زاهـر -
ولغرض الـتعرف علـى آراء بعض
الباحثني االكادمييني من جامعة
الـبـصــرة اسـتــطلعـت )املــدى(
وجهـات نـظــرهم بــاحلكـومـة
اجلـديدة وتـوقعاتـهم املستقـبلية
بشـأن اليـة عملهـا بعـد أن انتهي
االحتـالل والحت يف االفق تباشري
احلريـة والسيادة، وما هي برأيهم
اخليـارات املرجحـة النضـاج هذه
التجربـة الوطنيـة.. حيث اكد لـ
)املـدى( الباحث االقتـصادي عبد

فـيينـا- وكـالـة )آكـي( اإليطـاليـة
لالنباء

أوضح مـصدر مـسؤول يف األمـانة
العـامـة ملنـظمـة الـدول املصـدرة
للـبــرتول )أوبك( بـــان مـــا يهـم
املـنـظـمـــة بـــالـــدرجـــة األوىل،
وخصـوصـًا يف مـرحلـة مـا بعـد
تسلم احلكومـة العراقية اجلديدة
ملهـام إدارة شــؤون البالد وكـافـة
مـؤسـسـات الـدولــة العــراقيـة،
وممارسـة سلطـاتهـا الرمسـية يف
إطار السيادة الوطنية الكاملة على
العــراقيــة اابتــداًء من أول متـوز
املقبل، هو إعادة اندماج العراق يف
نـظــام احلـصـص اإلنـتــاجـيــة
لـلمنظمـة. ولكن املصـدر املسؤول
نفـى علمه باملـوعد احملـدد لعودة
العراق إىل هذا النظام، وشّدد على
القـــول أنه مـن الــســـابق ألوانه
إطالق األحكـام والـتكـهنـات، وال
سيمـا إذا أخذنا يف احلـسبان مجلة
أمــور من بـينهــا أسئلــة صعبـة
تتعلق باملستقبل السياسي للعراق
ومـــا سيــواجهـه من حتــديــات،
وإعــادة بنـاء وتـأهـيل منـشـآته
النفـطيـة. وجـاء ذلك يف حـديث
خــاص أدىل به الـــدكتـــور عبــد
الـــرمحـن اخلـــرجيـي الـنـــاطق
الصـحايف باسم مـنظمة األوبك إىل
مـراسل وكـالــة )آكي( اإليطـاليـة
لالنـباء وأعـرب فيه عن اعـتقاده
بـــأن عـــودة العـــراق إىل نـظـــام
احلـصص االنتـاجيـة هو ملـصلحة
الـــدول املــصـــدرة واملـنــتجـــة
واملستهلكة للنفط على حد سواء.
وبعدما أكد بان اهلاجس األمين يف
العــراق إذا اسـتـمــر علــى شـكل
العـمليـات اإلرهــابيـة وختــريب
املـنشـآت النـفطيـة وأنابـيب نقل
النفط يف املرحلة املقبلة، سيشكل
مصــدر قلق للجـميع، أشـار إىل أن
األمـانـة العـامـة لألوبـك مل تتلق
بعد أي اقرتاح رمسي من احلكومة
اللبـنانيـة لتضـييف مقر األمـانة

الناطق الصحايف باسم منظمة األوبك يف حديث مع وكالة )آكي( اإليطالية د. اخلريجي: 

)األوبك تتطلع لعودة اندماج العراق يف نظام احلصص االنتاجية(
تـتعــامل مع قـطـاع الـصنـاعـة
الـنفـطيــة. كل مــا أستـطـيع أن
أؤكـده هو أن منظمـة األوبك، كما
كـانت يف الـســابق، وحتـى يف ظل
ظـروف إقليمـية ودولـية صعـبة،
ستظل ملتزمة مبعاجلة أي نقص
يف اإلمــدادات الـنفــطيــة للــدول
املــسـتهـلكــــة، وذلك مـن خالل
املواءمة بني العرض والطلب. وإذا
حــصـل أي نقــص يف اإلمـــدادات
النفـطية فـإن األوبك لن ترتدد يف
تلبيـة احتياجات السوق النفطية
العاملـية، وذلك حبـدود إمكانـاتها
وطاقاتها اإلنتاجية املتاحة. ومن
هـذا املنطلق، فقـد تبنت مـنظمة
األوبـك دعــــوة ممــثلـي الــــدول
املـنتجــة من خـارجهــا حلضـور
اجتمـاعات الـعديـد من اجملـالس
الـوزارية الـعاديـة وغري العـادية،
وذلـك يف مــبـــــادرة تهـــــدف إىل
املـسـاهمـة يف تهـدئـة األوضـاع يف
السوق، ألن املنظـمة تؤمن حباجة
السـوق إىل تعاون جـاد وفاعل من
قـبل مجيع الدول املنـتجة للنفط
مـن داخل األوبك وخـارجهــا من
جهة، وكـافة الدول املـستهلكة من

جهة أخرى.
ويف هذا السيـاق، ال بّد من التأكيد
أن مـنظمة األوبك ال تعمل مبعزل
عن العامل اخلـارجي، بل هي جزء
ال يتجـزأ من املنـظومـة العاملـية،
وهـي تعمل انطالقـًا من تكـريس
املـصــاحل املــشرتكـــة بني الــدول
األعـضاء والـدول املنتـجة لـلنفط
والدول املستهلكة يف نفس الوقت.
وهلـذا السبب، فهي دائمـًا حريصة
علـى محـايـة املصـاحل املـشرتكـة،
وتسعى بشكل دائم من أجل إجياد
قـاعـدة أســاسيــة لتحـقيق هـذا
اهلــدف من خالل تعـزيـز روابط
التعـاون والـتنـسـيق بني الـدول
املنـتجة والـدول املصـدرة والدول

املستهلكة للنفط على حد سواء.

نــظم إداريــة حمفــّزة لــضمــان
وتـشجيـع االستثمـارات من خالل

زيادة طاقته اإلنتاجية.
يف حـال اسـتمـرار دوامـة الـعنف
وأعمال الـتخريـب اليت تسـتهدف
منشآت قـطاع الصناعـة النفطية
وأنـابـيب نقل الـنفط اخلـام، هل
تعـتقد بان العـراق سيظل يواجه
مـشكلـة خطـرة جتعله غـري قادر
على تلبية احلصة االنتاجية اليت
قــد ختـصــص له يف املــسـتقـبل

املنظور؟
-يف ا لـواقع، اهلـاجـس األمنـى ومـا
يرافقه اآلن من عمليات ختريبية
تـسـتهــدف األبــريــاء واملــرافق
النفـطيـة وأنـابـيب نقل الـنفط
اخلـام إىل مرافئ الـتصديـر، ًيعترب
هـاجـسـًا أمـنيــًا مقلقــًا جلمـيع
األوســاط. ويف حــال اسـتـمــراره
سيـشكل بـالطـبع عنصـرًا مقلـقًا
للغاية للحكومة العراقية اجلديد،
وكـذلك جلـميع الــدول املصـدرة
واملـنــتجــــة للـبـرتول والــــدول
املــسـتهـلكـــة للـنفـط والــســوق
الـنفطية العـاملية علـى حّد سواء.
ألن ذلك سـيــؤثـــر سلـبـــًا علــى
إمكانيـة الدول املنتجـة واملصدرة
للنفـط يف تلبية احتياجات الدول
املـسـتهلكـة، وخـصـوصـًا الـدول
الصـناعـية الكـربى. وهلذا اعـتقد
بـان احلـديـث عن وقــوع أعمـال
إرهـابيـة يف العـراق أو يف أي دولـة
من الـدول املنتـجة أو املـصدرة أو
املستهلكة لـلنفط سيشكل مصدرًا
لـلقـلق واإلربـــــاك يف األســـــواق
وتـذبذبًا هائاًل يف األسعار. وما أود
أن أشري إليه يف هـذا السياق، هو أن
مـنـظـمـــة األوبك ال تـسـتـطـيع
السيـطرة على األعمـال اإلرهابية
أو اهلجمـات اليت تستهدف ختريب
املنـشآت النفـطية يف العـراق، كما
أنهــا ال تــسـتـطـيع يف مـثل تـلك
احلــــاالت أن تقـّلل مـن خمـــاوف
الشـركات واملؤسسـات العاملية اليت

الـتنميـة من خالل ضمـان تدفق
اإلمــدادات الـنفـطيــة إىل الــدول
املستهلكة. كذلك ال بّد من التأكيد
أن بقـاء العـراق داخل األوبك هـو
يف الواقع ملصلحة العراق، وضمانة
لـلمصاحل املـشرتكة للـدول املنتجة
لـلـــنـفــــط مـــن داخـل األوبــك
وخـارجهـا، وملـصلحــة استقـرار
السوق العـاملية للنفط، ال سيما إذا
أخذنـا يف االعتبار أن العراق ميلك
ثــــانـي أكـرب خمــــزون نفــطـي
اسرتاتيجي يف الشرق األوسط بعد
اململـكة العـربيـة السعـودية. كـما
أنه ليـس من مـصلحــة استقـرار
النفـط العاملـية خـروج العراق أو
أي دولـة من الـدول األعضـاء. ويف
احلقيقـة، ال بد مـن اإلشارة إىل أن
العـراق حبـاجــة إىل فرتة زمـنيـة
ليــست قـصـرية كي يــستـعيــد
عـافـيته وإعــادة بنـاء وتــأهيل
مـرافقه ومنشـآته النفطـية اليت
تضـررت خالل فرتة احلـرب. ويف
اعتقادي أن ذلك حيتـاج إىل املزيد
من الــوقت واجلهــد واستـقطـاب
االستثمارات. وبالتالي فإن العراق
يبدو اآلن بـأمس احلاجة إىل تبين

ومعـرفـة هل سـُيمـكن مـراعـاة
الظـروف االستثنـائيـة يف العراق
مـن خالل االتفــاق علــى نـظــام
جديـد لزيادة احلصص االنتاجية
خالل فرتة الـسنــوات املقبلـة. يف
اعتقـادي، أن هنـاك أيضـًا اسئلـة
صعبـة أخــرى تتـعلق مبعـرفـة
املسـتقبل الـسيـاسي للعـراق ومـا

يواجهه من حتديات.
- كـيف ميكـن لألمــانــة العــامــة
ملنـظمة األوبك مساعدة العراق يف
اسـتعــادة عـضــويـته يف نـظــام
احلصـص اإلنتـاجيــة ال سيمـا يف
مرحلة ما بعد إعادة انتشار قوات
التحــالف؟ وهل تـريــده عضـوًا
فاعاًل ومـؤسسًا مسـاهمًا بدوره يف
تعـزيـز استقـرار السـوق وتـوازن

األسعار؟
-بالـطبع، وما يهم األوبك هو بقاء
العـراق كدولة من الـدول املؤسسة
للـمنظمـة. وبطبيعـة احلال، يهم
منظـمة الـدول املصـدرة للبرتول
)أوبك( بقاء مجيع الدول األعضاء
داخل املنـظمـة من أجـل حتقيق
األهداف واملبـادئ اليت أنشئت من
أجلهــا، ويف طلـيعـتهــا تعــزيــز

العــامــة للـمنــظمـــة يف بريوت.
واعرتف الـدكتـور اخلـرجيي بـأن
رئيس احلـكومـة اللبنـانيـة قدم
عرضًا إىل األوبك لتضييف األمانة
العـامـة للـمنـظمـة يف العـاصمـة
اللبنـانيـة، ولكـنه أكد ان األمـانة
العامـة مل تتلق بـعد طلبـًا رمسيًا
من احلكـومـة اللـبنــانيــة وهنـا

احلديث:
- كيف تـرون واقع ومستقبل دور
العـــراق يف مـنـظـمـــة االوبك يف
مـرحلة مـا بعد تـسلم احلكـومة
العــراقيــة اجلــديــدة الـسلـطــة
الــرمسيـة، واسـتعـادة الــسيـادة

الوطنية؟
-مــــا يهـم مـنــظـمــــة )األوبك(
بالـدرجة األوىل يف هـذه املرحـلة
بـالذات، أي مرحلة ما بعد استالم
احلكـومة العراقيـة اجلديدة إدارة
كافـة الشؤون ذات الصلـة املباشرة
مبمـارسـة الــسيـادة والـسلـطـة
الــوطنيـة رمسيـًا يف العـراق، هـو
إعادة إدمـاج العـراق ضمن نـظام
احلصص اإلنتاجية، وخصوصًا أن
العـراق ال يزال خارج هـذا النظام
منـذ اندالع حـرب اخلليج األوىل.
ويف اعـتقــادي أن الــســـؤال املهـم
اآلخـر الـذي يـتبـادر إىل األذهـان
اآلن هو: متى سـيعود العراق مرة
ثـــانيــة إىل العـمل وفـق النـظــام
اإلنتـاجي املعتـمد يف املنـظمة؟ يف
الـواقع، مـن السـابق ألوانه اطالق
األحكـــام املــسـبقـــة، أو إرســـال
التكهنات من هنا وهناك، ألنه من
الـصعب علـى أي خبري أو حملل أو
مـسؤول عن الـشؤون النفـطية أن
يدلي حبكم حاسم يف هذه املسألة.
ومـــا يهـم مـنـظـمــــة األوبك يف
املرحلة الـراهنة هو مـعرفة فرتة
زمنيـة حمـددة لعـودة العـراق إىل
ممـارســة عضـويـته الكـاملـة يف
املنـظمـة، وخصـوصـًا عـودته إىل
نظام احلصص اإلنتاجية ومعرفة
حجـم احلصة الـيت ستخصص له؛

واشنــطن، الــواليــات املـتحــدة
) :(CNNقــدر مكـتب املـوازنـة
بالـكونغـرس األمريـكي أن تبلغ
نفقات احلـرب اليت تشـنها إدارة
الرئيس األمريكي، جورج بوش،
يف العـراق وأفغانسـتان إىل ما بني
55 و 60 مـليــار دوالر، خالل العـام
املقـبل، إذا ما قررت احلفاظ على
معـدالت اجلنـود احلالـية، وكـما

هي دون تغيري.
وتـأتـي التقـديـرات اجلـديـدة
مضـاعفـة لـلمخـصصــات اليت
طلبها الرئيس األمريكي يف وقت
سـابق، والبـالغة 25 مـليار دوالر،

وفق وكالة األسوشيتد برس.
وكـان الكـونغرس األمـريكـي قد
أجـاز بـشـقيه يف تـشــرين األول
العـام املاضي امليزانـية املخصصة
للعـراق وأفغانـستان والبـالغة 87
مليـار دوالر، سـتخصـص أغلبهـا
لتـغطيـة التكـاليف العـسكـريـة
وإعـادة إعمـار الـبنيـة الـتحتيـة

املنهارة يف العراق.
وإىل ذلك أقــر جملـس الــشيـوخ
األمــريكــي، ذو الغـــــالــبــيـــــة
اجلمهـوريـة، بـاإلمجـاع مـؤخـرًا
ميزانيـة الدفاع لعام 2005 واليت
تـبلغ 447 مـليــار دوالر وتـشـمل

الـكونغرس يـقدر خمصصـات حربي
العراق وافغانـستان بـ 60 مليار دوالر

معظـم املطالب اليت تـقدمت بها
إدارة الرئيـس بوش والبـالغة 25
مليــار دوالر لتغـطيــة نفقـات

احلرب يف العراق وأفغانستان.
واملـبلغ املعتمـد مليـزانيـة السـنة
املـاليـة اجلـديـدة الـيت ستبـدأ يف
األول من تـشــرين األول، يفـوق
امليـزانيـة العسـكريـة لعام 2004
بنسبة 5.7%، تضاف إليها األموال
املخـصـصـــة لـكل مـن العـــراق

وأفغانستان. 
واضطـر البيـت األبيض إىل طلب
أموال جديدة قبل ستة أشهر من
املــوعــد احملــدد لــذلك بـسـبب

تصاعد اهلجمات يف العراق.
وإىل ذلك قــالت وكـالــة دوليـة
للتــدقيق والـرقـابــة االسبـوع
املـاضي إن اإلدارة املـدنيـة، اليت
تشـرف عليها الواليات املتحدة يف
العـراق، مل حتسن إدارة مـليارات
الــدوالرات مـن أمــوال الـنفـط
العــراقي وأنهــا تتحـرك بـبطء
شديـد للتصدي للفـساد، وفق ما

نقلت وكالة رويرتز.
وقـال اجمللس الدولـي لالستشارة
واملــراقبـة إن سـلطــة التحـالف
املؤقـتة تـركت البـاب مفتـوحا
أمـام التهـريب عن طـريق عـدم
مـنح عقـــود لتــوريــد أجهــزة
حلـســاب وقيــاس إنتــاج النـفط
العراقي رغم اإلعالن إنها منحت

بالفعل عقودا هلذا الغرض.
وقـال اجمللس إن سلطـة التحالف
املؤقتة أيضًا أرجأت لثالثة اشهر
طلـبا مبراجعة مشروعات مولت
بأمـوال النفط العـراقي ومنحت
عقـودهـا لشـركـة هـالـيبريتـون
العــــام املــــاضـي دون طــــرح

العطاءات بشكل تنافسي.

تـواجه صفقـة انـدمـاج شـركيت
لـوكهيد مـارتن وتيتـان عمالقي
صنـاعــة االسلحـة واخلـدمـات
العـسكـريـة يف الـواليـات املتحـدة
تعثـرا مع استمـرار الـتحقيقـات
اجلاريـة بشأن قيام شـركة تيتان

بدفع رشاوى. 
وكانت لوكهـيد مارتن قد منحت
تيتـان مهلـة حتـى 25 حـزيـران
اجلـاري للـرد علـى حمققي وزارة
العدل االمـريكيـة وتوفري قـيمة
صفقـة االنـدمــاج اليت تـبلغ 1.6

مليار دوالر. 
وقالـت تيتـان انهـا لن تـستـطيع

حتقيق ذلك قبل انتهاء املهلة. 
وقــال مـتحــدث بــاسم شــركــة
لــوكهيـد مــارتن انهــا ال تعتـزم

متديد املهلة. 
ومن اشهـر مـنتجـات لــوكهيـد
مــارتـن طــائـــرات سالح اجلــو
االمـريكي املقـاتلـة اف 16 بـينمـا
تتخصص شركة تيتان يف تقديم
اجهـزة االتصـاالت وتكنـولوجـيا
املعلـومـات العـسكـريـة وافـراد
االمن. كمـا تـوفــر تيتـان ايضـا
مـرتمجني للجـيش االمـريكي يف

العراق. 
وحتقق وزارة العـدل االمـريكيـة
يف صفقـات لتيتـان يف السعـودية
وبـنني مبقتـضى قـانون الفـساد
االجـنيب الــذي جيــرم تقـــديم
الشـركات االمـريكيـة يف اخلارج

لرشاوى. 
وتعتـزم جلنة االعتمـادات املالية

مبجلس الشيوخ اجراء حتقيق. 
وكـانت املــرة االوىل اليت تعـرض
فيهـا لوكهيـد مارتن شـراء تيتان
يف ايلـول 2003 مقــابل 1.8 مليـار
دوالر لكـنهــا قلـلت املـبلغ اىل 1.6
ملـيار دوالر بعد بداية التحقيق.

وقــالت تـيتــان يف بيـان انهــا لن
تستطيع تربئة نفسها قبل انتهاء
املهلة احملددة المتام االندماج وان

تعثر صفقة اندماج 
شركيت لوكهيد مارتن وتيتان

االمريكيتني
لـوكهيد مـارتن ابلغتها بـانها غري
مـستعـدة لتمـديد املهلـة بعد 25

حزيران. 
واضــافـت انهـــا )ال تعـتقــد ان
)الـطلـب النهـائـي لالتفــاق( مع
احملـققـني )ميـكـن صـيــــاغــته
والـتـــوقـيـع علــيه قــبل هـــذا
املــوعــد( ممــا يعـطـي كاًل مـن
الطــرفني احلق يف الغـاء صفقـة

االندماج. 
وقالت تيتان انها مل تتلق اي شيء
مـن لوكهـيد مـارتن بشـأن ما اذا
كــانت سـتنـسـحب مـن صفقــة

االندماج. 
لكن متحدثا باسم لوكهيد مارتن
اكد رفض الشركة لتمديد املهلة. 
وقال املتحـدث توم جـوركوسكي
)لقد قمنـا بتمديد املهلـة لتيتان
مــرتـني مـن قـبل حـتـــى تفـي
بـالـشــروط. طلبـت منـا تـيتـان
تعـــديل االتفــاق مــرة اخــرى
لـتمـديــد املهلـة جمــددا لكـننـا

رفضنا ذلك.(
وذكــرت صحـيفــة وول سـرتيت
جـــورنـــال انه رغــم ان املهلـــة
سـتنـتهـي اليــوم اجلـمعــة اال ان
جـوركوسكي رفض الـتعليق على
ما اذا كانت لوكهيد مارتن ستلغى

اتفاق االندماج. 

أمحد روابة - اجلزائر
أكـد املديـر العـام لشـركة سـتات
أويل النـروجيية يف اجلزائر تاجي
ماتـن هامل أن مـشروع اسـتخراج
الغاز يف والية عني صـاحل جنوبي
الـبالد سيـشــرع يف اإلنتـاج أوائل
متــــوز القـــادم، حـيـث سـيـتـم
استخراج مـا يعادل أربعة ماليني
مـرت مكـعب مـن الغــاز اجلــاف يف
املـرحلـة األوىل، علـى أن يــرتفع
اإلنـتـــاج إىل تــسعـــة ماليـني يف

املرحلة الثانية.
وقال هامل يف تـصرحيات للجزيرة
نت علـى هامـش ملتقـى الطـاقة

بدء انتاج مشروع غاز كبري باجلزائر الشهر املقبل
األوىل قبل الشروع يف إنـتاج الغاز،
إىل جــانب املـشــاريع األخــرى يف
الـيـمـن بــالــشــراكـــة مع إيـين
اإليطالية، ومشاريع قيد الدراسة

يف األردن وسوريا واألرجنتني. 
وتـدخل هـذه املـشـاريع يف إطـار
اإلســرتاجتــيـــــة اجلـــــديـــــدة
لسـونـاطـراك، بهـدف وضعهـا يف
مهمتهـا األساسية الـيت هي شركة
برتوليـة مكلفـة بـاالسـتثمـار يف
قطـاع احملروقات والطاقة إمجاال،
بـعيــدا عن األدوار األخــرى اليت
كانـت تقوم بهـا واليت ليـست من

وظيفتها

عن اتصـاالت جتريها سـوناطراك
مع ليبـيا لبحث فرص الشراكة يف
جمــال الـطــاقــة واالستـثمــار يف
احلقـــول اللـيـبـيــة، إىل جــانـب
مـبــاحـثــات تـتـم مع اجلــانـب

املصري يف نفس اجملال. 
وأكد أن سـوناطـراك مقبلـة على
حتديـات شركـة النفط الـدولية،
وأنه يـتعـني علـيهــا الـبحـث عن
فـــرص االسـتـثـمـــار يف اخلـــارج
كغريهـا من اجملموعـات البرتولية
الدوليـة.وأشار املـسؤول الـنفطي
إىل مـشـروع كــاميـزيـا يف الـبريو
الـذي جيـري حتـصـيل إيــراداته

مـزيان أن 1250 خـبريا ومتعـامال
من كل قـارات العـامل شـاركـوا يف
الدورة الثانيـة من أسبوع الطاقة
يف اجلــــزائــــر، اسـتــمعــــوا إىل
املــداخالت العلـميــة والتقـنيـة

املقررة. 
وقـال يف اختتام امللـتقى إن أسبوع
الطـاقـة يعــد منــاسبــة مهمـة
للـمتعــاملني واملــستـثمــرين يف
احملروقـات والطاقـة عمومـا، كما
كـانت للمتعامـلني فرص االتصال
فيمــا بينـهم وتبـادل املعلـومـات

بشأن االستثمار والبحث.
وكـشف مـزيـان من جهـة أخـرى

حجم االستثمار فيه تسعة ماليني
دوالر.

وبــــذلك تـتــــوزع األسهـم بـني
الـشركاء يف املشـروع كالتالي: %32
لــسـتـــات أويل، و33% لـربيـتــش
بـرتوليـوم، و35% لـسـونـاطـراك

اجلزائرية. 
وكشف املدير العام لستات أويل يف
اجلـزائـر أن اسـتثمـار شـركته يف
مـشـروعـي عني صــاحل وعني أم
الناس يصل إمجاال ملياري دوالر.

أسبوع طاقة باجلزائر
من ناحيـة أخرى أكد املدير العام
جملمـوعـة سـونـاطــراك حممـد

باجلـزائر إن مـشروعـا مماثال يف
واليـــة عـني أم الـنـــاس والـــذي
تسـتثمــر فيه ستـات أويل أيضـا
بـالشـراكة مع بـريتش بـرتوليوم
وسوناطراك اجلـزائرية، سيشرع
يف اإلنتــاج نهــايــة العــام 2005.
وينتج املشروع كميات مماثلة من
الغاز املسـال والكوندونسيت وغاز

البرتول.
وأوضح أن ستـات أويل قد أبرمت
اتفاقا مع بريتش برتوليوم تأخذ
الـشـركــة النــروجييـة مبــوجبه
نصف حصـة الشركة الـربيطانية
يف مشروع عني صـاحل الذي يصل


