
w  WO³Þ WM'

s  qHÞ ÃöF  n−M « 

s¹b « Õö

طبعة العراق 

  W²ÐUŁ …—«d(«Ë oÞUM*« lOLł w  u×  fIÞ ∫¡«u½_«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6226 - 6227 Saturday - Sunday 22 -23/12/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6226 -6227   السبت - االحد 15 من ربيع الثاني 1440 هـ 22 -23  من كانون االول  (ديسمبر) 2018م

كـاسـيـوبـيـا وفـقـا لـعـلـمـاء الـفـلك عـلى
عــكس األرض فــإنه عـلـى األرجح لـيس
لــــديه نـــواة ضــــخـــمــــة ولـــكـــنـه غـــني
ا يـشير إلى ـنيـوم  بـالكـالسـيوم واأل
أن هـــذا الــكــوكـب مــغــطى بـــاحلــجــارة
ـة الفـيزيـاء الفـلكـية ـة.وقـالت عا الـكر
ـعـهد الـعلـوم احلاسـوبيـة في جامـعة
زيـوريخ كـارولـ دورن  الـتي تـرأست
الــدراسـة ان (الـكـوكب قــد يـكـون أحـمـر
وأزرق  مـــثـل الـــيـــاقـــوت والـــيـــاقـــوت
ـة هي األزرق ألن هـذه األحـجـار الـكـر
ـنــيـوم شـائــعـة عــلى كـوكب أكــاسـيــد أ
خــارج اجملـمــوعـة الـشــمـســيـة).وكــتـلـة
ا يقرب الـكوكب أكبر من كتلة األرض 
خـــمــســة أضـــعــاف ويــســـمى (ســوبــر
أرض). وفـي الـسـيـاق نـفـسه اليـزال من
غـيـر الواضح مـا حـدث على وجه الـدقة
قــبل  252 مــلـيــون عــام عـنــدمـا شــهـد
كــــوكب األرض ارتــــفـــاعــــا في درجـــات
ـؤكد أن نـتائجه احلـرارة إال أن األمر ا
كـانت كارثـية إذ جنم عـنه انقراض 90
ـــئـــة من الـــكـــائـــنـــات.وعـــلى مـــر فـي ا
اضية فضل العلماء حصر الـسنوات ا
الـتهديد الـوجودي لكوك االرض بـتأثير
الــكـويـكــبـات الــتي تـقـتــرب مـنـا إال أن
الـصخـور الفـضائيـة أعادت تـموضـعها
ـوجــود في الــغالف بــفــعل الــكــربــون ا
اجلـوي.واعتقـد العلمـاء في تسعـينيات
ـاضي أن اصـطــدام كـويـكـبـات الــقـرن ا
بــاألرض تـســبب بـخـمــسـة انــقـراضـات
ا فـيهـا الديـناصـورات قبل جـمـاعيـة 
 65 مليون سنة.واليوم أدرك العلماء
أن الــكــوارث األربع األخــرى قـد نــشـأت
بـفـعل قـذف كمـيـات هـائلـة من الـكـربون
فـي الـغالف اجلـوي واحملــيـطـات. ومن
بـ أسـوأ تـلك األحـداث مـا أطـلق عـليه
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رجـحت هـيئـة االنواء اجلـوية ان يـكون
نـاطـقة كـافة الـطـقس اليـوم االحـد في ا
صــحــوًا مـع قــطع من الــغــيــوم فــيــمــا
حتــــــــافـظ درجـــــــات احلــــــــرارة عــــــــلى
مـسـتويـاتـها. وقـالت الـهيـئـة في تقـرير
اطــلـعـت عـلــيه(الـزمــان) امس ان طـقس
ــنــطـــقــتــ الــوســطى  واجلــنــوبــيــة ا
سـيــكـون (صـحـواً مع قـطع من الـغـيـوم
كــمـا يـتـشــكل الـضـبـاب صــبـاحـا يـزول
تــدريـجــيــا  ودرجـات احلــرارة مـقــاربـة
لــلـيــوم الــسـابق) مــضــيـفــة ان (طـقس
ـنـطقـة اجلنـوبـية سـيـكون صـحواً مع ا
قـــطع مـن الــغـــيـــوم ودرجـــات احلــرارة
مـقـاربة لـلـيوم الـسـابق ايضًـا). وبـلغت
درجــة احلـرارة الـدنـيـا في بـغـداد امس
سـبع درجات مـئويـة فيـما كـانت العـليا
 17درجـــة مــــئـــويـــة.من جـــهـــة اخـــرى
اجـتاحت ميـاه البحـر العديـد من أحياء
الـعـاصـمـة الـكـوبـيـة هـافـانـا بـعـد ريـاح
عـــاتــيــة قـــادمــة من جــنـــوب الــواليــات
ـتـحدة بـدون سقـوط ضحـايا.واغـلقت ا
ـمـتـدة عـلى جـادة مـالـيـكـون الـكـبـيـرة ا
طـول الـشـاطىء أمـام حـركـة الـسـيـر مع
ارتــفـاع مــسـتــوى مـيــاه الـبــحـر فــجـأة
وانـــدفــاعــهــا إلى الـــعــديــد من شــوارع
هـافـانا.وهـذه الظـاهرة تـعد غـير عـادية
فـي كـانـون األول ألن مـوسـم األعـاصـيـر
يــقع بـ تـمــوز وتـشـرين الــثـاني.وقـال
دانـيـال بـيـريـز أحـد سـكـان حي فـيـدادو
بـالـقرب من وسط هـافـانا ان (هـذا ليس
أمــرا عــاديــا في كــانـون األول لــكن في
ـا هــذا احلي نـحن دائــمـا مــسـتــعـدون 
ـكن أن يـفـاجـئنـا به الـبـحـر) . وأكدت
مـاغدالينـا بولغار التي تـقيم في هافانا

(نـحن مـعتـادون على ذلك لـكـننـا قلـقون
ــيـاه أيــضــا ألنه في كل مــرة جتــتــاح ا
ـديـنة نـضطـر لبـذل جهـود شاقـة فهي ا
تـــدخل الــبــيــوت مـن قــنــوات الــصــرف
الـــــصـــــحي) وأضـــــافت أن (الـــــتـــــيــــار
الـكهربائي مقطوع واألطعمة تفسد).من
جـــهــته افــاد رئـــيس مــجـــلس الــدفــاع
الــبـلـدي خـايـر مـورالـيس  بـ(إجالء 22
مـن سـكــان حي ســاحـة الــثــورة وقـطع
ـيــاه في بـعض الــتـيـار الــكـهــربـائي وا
األمــاكن). بــدورهـا قــالت مــديـرة مــركـز
الـتـوقـعـات في مـعـهـد األرصـاد اجلـوية
مـيـريـام يـانيس أن (انـخـفـاض الـضغط
ـتـحدة الـذي شـهـده جـنـوب الـواليـات ا
اضي وصل إلى كـوبا فـجر اخلـمـيس ا
اجلـمـعـة مسـبـبـا رياحـا تـبلـغ سرعـتـها
ب  75 و 111 كـــــيــــــلـــــو مـــــتـــــرا في
الـسـاعة). وكـانت اجلـزيرة الـواقـعة في
الـبـحـر الـكـاريـبي قـد شـهدت في 2017
اإلعـصار إيـرما الذي سـبب لها خـسائر
فــادحـة بــلــغت قـيــمـتــهـا  13,2 مــلــيـار
سح دوالر.فـي غضون ذلك قالت هيئة ا
اجلـيولـوجي األمريـكيـة  امس إن زلزاال
بــقـوة  6.2 درجــة وقع عــلى بــعـد 148
كــيـلـومــتـرا جـنـوبـي جـزيـرة رابـول في
شـمال شـرق بابـوا غيـنيـا اجلديدة اول
امـس اجلـمــعــة.ولم يـصــدر حتــذيـر من
أمواج مد (تسونامي) أو أي تقارير عن
ــــــسح أضــــــرار.وعــــــدلت هــــــيــــــئــــــة ا
اجلـــيـــولــوجـي قــوة الـــزلـــزال في وقت
الحـق إلى  5.9 درجـــة. وفي الـــســـيــاق
نـفــسه اكـتـشف بـاحـثـون كـوكـبـا المـعـا
فـريـدا من نـوعه.ووفقـا لـصـحيـفـة ديلي
مــيل فـإن هـذا الــكـوكب يـعــرف رسـمـيـا
بـاسم  HD219134 b ويـقع عـلى بـعد
 21 سنة ضوئية عن األرض في كوكبة
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يـعقد مجلس النـواب اليوم االحد جلسة
قرر ان يصوّت خاللها على جديدة من ا
اســتـكـمـال كـابــيـنـة حـكــومـة عـادل عـبـد
ان ـهدي عبر ترك اخليار العضاء البر ا
فـي اخــــتــــيــــار االنــــسـب من دون رفض
طروحة  فيما رهن نائب عقد االسماء ا
اجلـلسة بحـسم النواب الكـرد خياراتهم
بشأن مرشح لوزارة العدل. وقال النائب
ـوسـوي في تـصريح عن الـبـنـاء حـامد ا
ان الـتي سـتـعـقد امس ان (جـلـسـة الـبـر
الـيـوم االحـد مـتـوقـفـة عـلى حـسم الـكرد
خـيـاراتـهم بـشـأن مـرشـح وزارة الـعدل)
مــضـيــفًـا (انــنـا ال نــريـد تــمـريــر مـرشح
ـرشـح ـقـاطـعة اي طـرف). وبـشأن ا
لــوزارتي الـدفــاع والـداخـلــيـة قــال (لـقـد
وجودة حـسمنا امرنا بعرض االسماء ا
ـان الختـيار وتـرك اخلـيار العـضـاء البـر
االنـسب). ولم تـنـجح القـوى الـسيـاسـية
عــلى مــدى اســابــيع عــديــدة  في انــهـاء
ــرشــحــ لـوزارتي خالفــاتــهــا بــشـأن ا

الـداخلية والدفاع والسيما في ما يتعلق
بـتـرشيح حتـالف البـنـاء لفـالح الفـياض
حلـقيبـة الداخلـية الذي يـواجه معارضة
شـــديــدة من قـــوى اخــرى وخـــصــوصًــا
حتـالف سـائـرون. وأكـدت حـركـة تـغـيـير
ـهــدي. وقـال الــكـرديــة دعــمـهــا لـعــبــد ا
ـتـحـدث الـرسـمي الـقــيـادي بـاحلـركـة وا
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اسـم (نــهـــايــة الـــبــرمـي) وهــو عـــصــر
جـــيـــولـــوجي بـــدأ مـع ثـــوران بـــراكــ
أشـــعــلت رواسـب غــنــيـــة بــالـــكــربــون
وأغـــرقت الــغالف اجلـــوي بــغــاز ثــاني
أكسيد الكربون في غضون بضعة آالف
مـن الـــســنـــ وجنـم عن ذلك هالك 90
ــئـة من الـكـائـنـات احلـيـة. وهـكـذا في ا
ــبــدأ الـــقــائل بـــأن زيــادة ثــاني ثـــبت ا
أوكـسيـد الكـربون ال يـجعل الـكون أكـثر
ـا يــحـدث تــغـيــيـرات حــرارة فـقـط وإ
بـشكل مـتسـارع في احمليطـات وكيـمياء
اجلـــو مــا يــنـــجم عــنه إعـــادة تــرتــيب
الـعـالم احلي.وباحملـصـلة يـتـسبب ذلك
أيـضـا فـي تـغـيـيـرات كـيـمـيـائـيـة تـطـال
احملــيط احلـيــوي إذ حـدث انــهـيـار في
كـمــيـات األسـمـاك والـعـوالق مع نـهـايـة
الــعـصـر الــبـرمي كــمـا سـاهم انــفـجـار
الـبكتيـريا في انبعـاث مركبات كـبريتية
ــيـثـان بـحـسب مــوقع (بـلـومـبـيـرغ) وا
الــذي نـقل عـن اجلـيـولــوجي في هــيـئـة
ــســاحـة اجلــيــولـوجــيــة األمـيــركــيـة ا
ـتـخصص في دراسـة نـهايـة العـصر وا
الـبرمي سيث بيـرجيس قوله إن (هناك
لـغـزا محـيـرا فبـالرغم مـن االتفـاق على
أن الــنـشـاط الـبــركـاني هـو مـا أدى إلى
تــكــون كــتـل يــطــلق عــلــيــهــا الــفــخــاخ
الـسيبـيرية إال ان هـذه الثورات لم تكن
قــادرة عـلى إطالق مـا يـكـفي من غـازات
دفـــيـــئـــة إلحـــداث ارتـــفــاع فـي درجــات
احلـــرارة تـــراوح بــ 10-  15 درجــــة
مــئــويـة). وتــقـدر الــهــيـئــة احلــكـومــيـة
ـناخ الـتابـعة ـعنـيـة بتـغيـر ا الـدولـية ا
ــتـحـدة بـأن الـنــشـاط الـبـشـري لأل ا
ســيــضـيف  300 و 500 غــيــغـاطن من
ثـاني أوكـسـيد الـكـربون إلى احملـيـطات
بحلول نهاية القرن احلادي والعشرين.
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دعـــا خــبــيــر اقـــتــصــادي اجلــهــات
ـــســـؤولــة الـى انـــشــاء مـــحـــطــات ا
كامن الغازية تـوليدية عمالقة قرب ا
فـي بــغـــداد وعــدد مـن احملــافـــظــات
ليكون بوسع تلك احملطات استخدام
الــغـاز الـقـريب مــنـهـا من دون اجـور
نـقل او تـكـالـيـف مد انـابـيـب لـلـغاز 
ــشــروع كــان مــؤكـــدًا ان مــثل هــذا ا
يـنبغي تنـفيذه قبل عـشر سنوات في
اقـل تـــــقــــديـــــر. وقـــــال مـالذ االمــــ
لـ(الـزمـان) امس مـعـلـقًـا عـلـى الـقرار
االمـريـكي بـتمـديـد اعفـاء الـعراق من
ـفروضـة على الـشمـول بالـعقـوبات ا
ايـران ان (تـكـلـفـة االقـتـصـاد الـريعي
وعــدم تـنـمــيـة وتـطــويـر الـقــطـاعـات
االنـتـاجـيـة يـجعالن بـنـيـة االقـتـصاد
هـشة مـعرضـة للسـقوط عـند اي هزة
ـؤســسـات الـتي تــصـيب الــبالد او ا
يـعـتـمـد عـلـيـهـا. ومن هـنـا جـاء مـنح
تـحدة االمـريكـية الـعراق الـواليـات ا
إعــفـاء الـ  90 يــومـا لــتـمـكــيـنه من
مـــــواصــــلـــــة دفـع ثــــمـن وارداته من
الــكــهـــربــاء والــغــاز الــطــبــيــعي من
إيـران) مـشـيـراً الى ان (هـذا االعـفاء
يـتـمـاشى مع عـدم تـمـكن الـعـراق من
االعـــتـــمـــاد عـــلى نـــفـــسه وتـــواضع
امـكانياته لتوليد الـطاقة الكهربائية
عـــلى امل ان يـــحــقق الـــعــراق خالل
ـهـلـة اجلـديدة تـقـدمـا في االعـتـماد ا
توفر لديه وكذلك تاهيل عـلى الغاز ا
مــحـطـات الـتـولــيـد الـكـهــربـائـيـة في
واسـط وديـــــالـى وذي قـــــار لــــــرفـــــد
ـنظومة الـوطنية بـالطاقة الالزمة). ا
واضـاف ان (واقع الطاقة الكهربائية
فـي الـعـراق مــؤلم لـوجـود تــلـكـؤ في

ــــشـــاريع مـع ســـوء في تــــنـــفــــيـــذ ا
وكان ينـبغي للـعراق قبل الـتخطـيط 
عـقد من الزمن ان يـتبنى تنـفيذ فكرة
تـأسـيس مـحـطـات تـولـيـديـة عـمـالقة
ــكـامن الــغــازيـة   فــيــنـشىء قــرب ا
مـــحـــطــات فـي االنـــبــار والـــبـــصــرة
ومــيـسـان وذي قــار وواسط وبـغـداد
وديــــالـى وكــــركــــوك وصالح الــــدين
ونــيـنـوى)  مــوضـحًــا ان (مـثل هـذه
كن ان تستخدم احملـطات العمالقة 
الــغـاز الـقـريب مــنـهـا من دون اجـور
نــقل او تـكــالـيف مـد انــابـيب لــلـغـاز
ومن ثـم يتم نقل الـطاقة الـكهربـائية
عـبر شبكات الـنقل الفائق لتوزع الى
تبـقيـة وحسب الكـثافة احملـافظـات ا

السكانية واحلاجات الفعلية). 
وتــابـع االمــ ان (عــلى الــعــراق في
الـوقت الـراهن وبـعـد االنتـصـار على
عـصابـات داعش االرهابيـة  ان يبدأ
بــاالعـتـمــاد اجلـدي عـلى امــكـانـيـاته
ــوقــعــيــة وثــرواتـه الــطــبــيــعــيــة وا
والــبــشــريـة فـي تـرصــ اقــتــصـاده
وعـدم االعـتـماد عـلى الـنـفط كـاساس
لـلموازنة واستيراد باقي احتياجاته
مـن اخلـارج) مـشــددًا عـلى ( وجـوب
أن تـبدأ احلـكومة بـتنمـية القـطاعات
االنـتـاجـيـة مثـل الزراعـة والـصـنـاعة
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أخـتـار مــجـلس مـحـافـظـة بـغـداد فالح
اجلــزائــري مــحـافــظــا لــبــغـداد وعــلي
هـيجل نائبا فنيا . وبحسب مصدر في
اجملــلس فـقــد صـوّت اعــضـاء اجملـلس
خالل جـلـسة عـقـدوها امس اجلـزائري
مـحـافـظـاً لـبـغـداد كـمـا جـرى انـتـخـاب
هـيجل نـائبـاً فنـياً حملـافظ بغـداد.وقدم
احملــافظ الـسـابـق عـطـوان الــعـطـواني
اسـتـقـالته من مـنـصـبه في وقت سابق
بعد فوزه بعضوية مجلس النواب. من
جــهـة اخـرى  دعـا اجملــلس الـسـيـاسي
لـلـعـمل الـعـراقي الى جتـاوز اخلالفات
الـسيـاسية والـنظر بـجديـة الى مطالب
مــتـظـاهــري الـبــصـرة. وقــال في بـيـان
تـلقته (الزمان) امس ان اجمللس (ينظر
بـعـ القـلق والـتـرقب الى التـظـاهرات
تجددة في مدينة البصرة ومحاصرة ا
مـجلس احملافظـة ألكثر من مرة وقد آن
األوان ألن تــفـكــر الـقــوى الـســيـاســيـة
بـإيجاد لغة للحوار في ما بينها بعيدا
عن اخلـالف والصـراع). وأشـار البـيان
الى ان (تــفـجـر أزمــة اخـتـيــار مـحـافظ

جــديـد لــلــبــصـرة لــيــست هي الــسـبب
بالتظاهرات االخيرة بل جتاهل مطالب
ـتــظـاهــرين اخلـدمـيــة الـسـابــقـة هـو ا
الــــســـبب الــــرئـــيـس وراء ذلك). ودعـــا
الـبـيان الـقـوى الـسيـاسـية الى (الـنـظر
بــجـديـة الى مــطـالب اهل الــبـصـرة في
اخـتيار احملافظ اجلـديد او االبقاء على
الـسـابق) مـطـالـباً احلـكـومـة االحتـادية
بـ(الـنهـوض في واجبهـا اخلدمي جتاه
ـنـكـوبـة) داعـيـاً الـقوات ـديـنـة ا هـذه ا
األمـنـيـة الى (ضـبط الـنـفس والـتـعـامل
تظاهرين واحليلولة دون ـرونة مع ا
ـنـدســ بـيــنـهم). بـدوره رأى دخــول ا
ـرجع الديني مـحمد مـهدي اخلالصي ا
ان األزمـة في الـعـراق هي ازمـة الـنـظام
الـسيـاسي برمته الـذي فرضه االحتالل
لـتحقـيق اهدافه (الشريـرة). ونقل بيان
ـكـتب اخلالـصي تـلقـته (الـزمان) امس
عــنه قــوله خالل خــطــبــة اجلــمـعــة في
مـدينـة الكـاظميـة ان ( االزمة احلـقيـقية
في الـساحـة السيـاسيـة في العراق هي
لـيـست مـجـرد ازمـة تـشـكـيل احلـكـومـة
الـــتي تـــعــذرت حـــتى اآلن وتـــعـــثــرت
ـــطـــامع واالغـــراض بـــعـــقـــبــــات من ا

ـريـضـة بل األزمـة في حقـيـقـتـها هي ا
ازمة النظام السياسي برمته تلك التي
بــســبب الــعــمـلــيــة الــســيــاسـيــة ومن
مـسـتـلـزمـاتـهـا; ألنـهـا وجدت وقـوضت
عـلى هذه الصورة أصالً لتوصل البالد
ـــلل إلى هــــذه احلــــال من الــــشـــلـل وا
واليأس من أي اصالح) على حد قوله.

هدي عادل عبد ا

والـنقل والسـياحة وتـشجيـع القطاع
اخلـاص لتـرص االقـتصـاد الوطني
واالبــــتــــعــــاد عن االعــــتــــمـــاد عــــلى
االســـتــيــراد واســـتــنــزاف الـــعــمــلــة
الـوطـنـيـة ومـا يـرافق ذلك مـن ازمات

اقتصادية واجتماعية). 
واعـلن مـصـدر حـكـومي  عن حـصول
الــــعــــراق عــــلـى اعــــفــــاء امــــريــــكي
لالسـتـمـرار بـشـراء الـغـاز الـطـبـيـعي
ـصـدر والــكـهـربـاء مـن ايـران.وقـال ا
فـي تــصــريـح إن (الــعـــراق طــلب من
ــــتـــحـــدة االمـــريـــكـــيـــة الـــواليـــات ا
فروض على االسـتثناء من احلظر  ا
والـسـمـاح لـبغـداد بـاسـتـيراد ايـران 
وقـد الــكـهــربــاء والـغــاز الـطــبـيــعي 
وافـقت واشنـطن على الطـلب مؤخرا
) مــضــيــفــا ان (االعــفــاء االمــريــكي
لـلـعـراق حـددته واشـنـطـن بــتـسـع
يـومـا). ويـسـتـورد العـراق الـكـهـرباء
والــغــاز الـطــبــيــعي الـذي يــدخل في

توليد الطاقة الكهربائية . 
ـتحـدثـة باسم وفـي واشنـطن قـالت ا
وزارة اخلــارجـيــة االمـريــكـيــة هـيـذر
نــويـرت أن بـالدهـا (مــنـحت الــعـراق
ـدة تـسـعـ يــومـا لـيـتـمـكن إعــفـاء 
الـبلد  من مـواصلة دفع ثمن وارداته
من الـكهرباء والـغاز الطبـيعي القادم
مـن إيــران) مـــؤكــدة  أن (الـــواليــات
ــتـحـدة تـعـمل مـع الـعـراق بـالـوقت ا
الــراهن عــلى إنــهــاء اعــتــمـاده عــلى
الــغــاز الــطــبــيـعـي اإليـرانـي وزيـادة
اسـتقالله في مجـال الطاقة).  وكانت
ـتـحـدة قـد مـنـحت بـعض الـواليـات ا
الــدول إعـفـاء مـؤقـتًــا من الـعـقـوبـات
الــتي اعـادت فـرضـهـا عـلى صـادرات
إيــران من الـطـاقـة والـتي دخـلت في
حــيـز الــتـنــفـيــذ في تــشـرين الــثـاني
ـاضي بعد قرار سابق من الرئيس ا
األمـريكي دونالـد ترامب بـاالنسحاب
مـن االتـفـاق الـنــووي اإليـراني.وذكـر
تــقـريـر في هـذا الـصـدد أن الـواليـات
ـتـحـدة مـنـحـت  الـعراق  45 يـومـاً ا
لـوقف وارداتـه من الـغـاز والـكـهـرباء

من  إيران. 

W¹b½√ ‰U¹b½u* lÐ«d « VIK UÐ Ãu²¹ wJK*«

 «—U ù« w  r UF « 

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

حقق فـريق ريـال مـدريد االسـبـاني بكـرة الـقدم
امس السبت اللقب الـرابع بعد فوزه على فريق
الـعـ االمـاراتـي بـأربـعـة اهــداف مـقـابل هـدف
ـباراة النـهائـية لـبطـولة كـأس العالم واحد في ا
لالنــديـة الــتي جــرت عــلى مــلـعـب مـديــنــة زايـد
الـريــاضــيـة فـي الـعــاصــمـة أبــو ظــبي. وسـجل

أهداف الـلـقـاء من فـريق ريال مـدريـد الالعـبون
لـوكــا مــدريـتـش في الـدقــيــقـة (14) ومــاركـوس
يورينتي في الدقيقة (60) وسرجيو راموس في
الدقـيـقة (78) وسجل من فـريق اخلـصم يـحيى
نـادر هـدف عكـسـي في الـدقـيـقة (90+1) فـيـما
سجل الهدف الوحيد من فريق الع االماراتي
احملترف تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة (86).

مالذ االم
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 أكـــد وزيـــر الــــنـــفط ثـــامـــر عـــبـــاس
الـغضـبان حـرص العـراق على تـعزيز
وتـطوير الـعالقات ب الدول الـعربية
ـــا يــحــقق االهــداف الــشـــقــيــقــة و
ـشـتـركـة وخـصـوصاً في ـصـالح ا وا
مــجـال الـنــفط والـطـاقــة.رونـقل بـيـان
لـلــوزارة عن الـغـضـبـان الـقـول أثـنـاء
تـرؤسه للـوفد الـوزاري للـمشـاركة في
ـائـة جمللس االجـتـمـاع الواحـد بـعد ا
صدرة وزراء مـنظمة الدول الـعربية ا
لـلنفط أوابك الذي يعـقد في العاصمة
الـكـويـتـية الـيـوم االحـد أن (الـعالقات
بــ الــعـراق واالشــقـاء االعــضـاء في
ـواً ـنـظـمـة ومن خـارجـهـا تـشـهـد  ا
وتـطوراً مضطـرداً في جميع اجملاالت
االقـتصـادية والسـياسيـة وأن العراق
يـلـعب دوراً بنـاءً في حتقـيق التـعاون
والـتــبـادل والـتـكـامل االقـتـصـادي من
جـــمــيع االشـــقــاء من خالل تـــعــزيــز
ـشتـركـة وتـنمـيـتـها  وأن ـشـاريع ا ا
ســيـاسـة االنــفـتـاح الـتـي يـنـتــهـجـهـا
الـعراق سـوف تعجل في حتـقيق هذه

االهداف).
 وأضــاف الــغـضــبــان أن (االجـتــمـاع
نـظمة أوابك يـعقد في وقت الـوزاري 
تـواجه فيه الـسوق الـنفـطيـة حتديات
نتج كـبيرة ما يـتطلب من جمـيع ا

مــزيـداً من الــتـعـاون واجلــهـد لـوضع
ناسبة  والتعامل الواقعي احلـلول ا
واحلـــكـــيـم مع جـــمـــيع الـــتـــطـــورات
ـتـغـيـرات التي تـشـهـدهـا االسواق وا
ـا يـؤدي الى اسـتـقـرار ـيـة  و الـعـا
وتـــوازن االســواق الـــنــفــطـــيــة ودعم
أسـعــار الـنـفط الى مـعـدالت مـنـصـفـة
ستهلك على ومـقبولة للمنتـج وا
حــــد ســـواء). وتـــابـع ان (اجـــتـــمـــاع
ـــنـــظـــمـــة الــدول اجملـــلس الـــوزاري 
ــصــدرة لـلــنــفط (أوابك) الــعــربــيــة ا
ــدرجــة عــلى ــواضــيع ا ســيــبــحث ا

جـــدول االجــتــمــاع واهـــمــهــا وقــائع
وتــوصـيـات مــؤتـمــرالـطـاقــة الـعـربي
احلـــادي عــــشـــر وأوضـــاع الـــســـوق
يـة ومـتـابـعـة الـبـيـئة الـنـفـطـيـة الـعـا
ــنــاخ والــدراسـات الــتي وتــغــيــيــر ا
ـنــظـمـة  ومـعــهـد الـنـفط أجنــزتـهـا ا
ــصــادقــة عـلى فــضالً عن ا الــعــربي 
ائة جمللس وزراء مـحضر االجتماع ا
ــنـــظــمــة  وتــوزيع اجلــوائــز عــلى ا
الــبــحــوث الـفــائــزة). من جــهــته قـال
ـتـحدث بـاسم الـوزارة عاصم جـهاد ا
أن (نـــائـب رئــيـس الـــوزراء لـــشــؤون
الــطـاقـة وزيـر الــنـفط سـيـلــتـقي عـلى
ــؤتــمــر بــعــدد من هــامش انــعــقــاد ا
الـوزراء االشـقـاء لبـحث سـبل تـطـوير
الـعالقـات الثـنـائيـة وتعـزيـز التـعاون
ــشـتــرك في قــطــاع الــنـفط الــعــربي ا
والـطاقـة . وأضاف جهـاد ان (منـظمة
ـصدرة لـلنفط أوابك الـدول العـربية ا
تــــاســـست عـــام  1968 فـي بـــيـــروت
ومــــقـــرهـــا الـــكــــويت وأن احـــد أهم
االهــداف الـرئـيــسـيـة لــلـمـنــظـمـة هـو
تعاون الدول األعضاء فيما بينهم في
مـختلف أوجه النشاط االقتصادي في
مــجــال اســتــخــراج الــنـفـط وتـوثــيق
الـعالقات فيـما بيـنهم في هذا اجملال
وتــوحــيـد جــهــود األعــضـاء لــتــأمـ
وصــول الـنـفط إلى األسـواق بـشـروط

عادلة ومعقولة).

فالح اجلزائري

بــاســمــهـا شــورش حــاجي لـ (الــزمـان)
بـطبعتها الدولية إن (احلركة  تدعم عبد
ــهـدي وتــرى فـيه شــخـصــيـة وطــنـيـة ا
جــيــدة وتـســانــده لـتــنــفــيـذ بــرنــامـجه
احلـكـومة بـرغم عـدم تخـصيـصه حـقيـبة
وزاريـة لـلـحـركـة) داعـيـاً ايـاه ألن يـكون
ــواطن الـعــراقي بـدون (هــمه األسـاس ا
إمـالءات أو ضـغــوط أو تــدخل خـارجي
وأن يـــحــرص عــلـى حتــقــيق الـــشــراكــة
احلـقيـقية بـ مكـونات الشـعب العراقي
وفـقـاً للـدستـور).من جـهة اخـرى رفضت
الكتل الكردستانية امس التصويت على
 مــرشــحي قــضــاة مــحــكـمــة الــتــمــيــيـز
االحتــاديــة وقــاطــعت اجلــلــسـة قــبل ان

تعود اليها في ما بعد . 
ــقـاطــعــة بـســبب عــدم وجـود وجــاءت ا
ـحكـمة الـتمـييـز  قبل ان تـمثـيل كردي 
ــان مـــحــمــد جتـــتــمع  بـــرئــيـس الــبـــر
احلــلــبــوسي لـتــســتــأنف االشــتـراك في
اجللسة بعد أن  ابدى احللبوسي تفهمًا

للرفض الكردي. 
وصــوت اجملـلس فـي جـلـســة امس عـلى
ـرشــحـ حملـكــمـة الـتــمـيـيـز الــقـضـاة ا

االحتـــاديــة .وهم كل مـن نــعــمــان كــر
احــمـد وكــاظم عــبـاس حــبــيب ومـحــمـد
قـاسم مـحمـد ومـحمـد عـبد عـلي شـدهان
وحــــسـن فــــؤاد مــــنــــعم. لــــكـن الــــكــــتل
الـكـردسـتانـيـة عـزت معـارضـتـها الى ان
رشح للمحكمة قد جتاوزا اثـن من ا

السن القانوني. 
وقـال النـائب بهار مـحمود خالل مـؤتمر
صـحفي مـشترك عـقده مع اعضـاء الكتل
ــان ان (اثــنــ ــبــنى الــبــر الــكــرديـــة 
ـــرشــــحـــ الـــذين  مـن الـــقـــضـــاة ا
الـــتــــصـــويت عـــلـــيــــهم جتـــاوزا الـــسن
الـقـانوني احـدهـما تـولد  1952واالخـر
رشح تولد 1951)  مـشيرا الى ان (ا
الــكــرد تـتــوفــر فــيـهم جــمــيع الــشـروط
واعـمــارهم ضـمن الـسن الـقـانـونـيـة ولم
يـتـجـاوزوا سن التـقـاعد). بـدورهـا قالت
ـقراطي فـيان رئـيس كـتلـة احلزب الـد
صـبـري ان (الـكـتل الـكـردسـتـانـيـة قدمت
مــرشـــحــيــهــا من قـــضــاة االســتــئــنــاف
ـــكـــون فـي نـــيـــنــــوى وكـــركـــوك عـن ا
الــكـردي لــكن تـلـك الـتــرشـيــحـات جـرى

تهميشها).

…dO³   U¹b% tł«uð WODHM « ‚u « ∫ÊU³CG «

ثامر عباس الغضبان


