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وبـشـأن الضـغوطـات االقتـصادي من
قـــبل امـــريــكـــا عـــلى ايــران  اوضح
خــنـس ان (الــســيــاســة االمــريــكــيــة
واضـحة جتـاه ايران من خالل زيادة
الـضغط على الـشركات الـعاملـة فيها
ــداخل والــدول الـتي ومــراقــبــة كل ا
تـتـعامل مـعـها بـشـراء النـفط والـغاز
الــطـبــيـعـي والسـيــمـا ان بــوادر تـلك
احلـرب بــدأت تـظـهـر مالمـحـهـا عـلى
طهران  اذ قـامت بتخفـيض النفقات
الـعسكريـة وغيرها لـسد الفراغ الذي
قـــد يــنــجـم عن خــطـــوات واشــنــطن
ـقـبـلة) وتـابع (لـقـد نـاشـدنـا مرارا ا
ـتمـثلة وتـكرارا احلـكومـة العراقـية ا
بـــوزارة الــنـــفط بـــزيــادة االهـــتــمــام
ــوضـــوع الــغــاز الــطــبــيــعي كــون
الــعــراق مــا زال يـشــتــري الــغـاز من
جــارته ايـران فـي وقت يـقــوم بـحـرق
مالي الدوالرات لعدم االستفادة من
ـــصــــاحـب لـــعــــمــــلــــيـــات الــــغــــاز ا
االســتـخـراج) مــشـيـرا الى انه (كـان
فـترض عـلى دولـة مثل الـعراق مـن ا

الــتي بـدات انـتـاج الــنـفــط مــــــــــنـذ
عــام  1934بــاالســتــفــادة مـن الــغـاز
ومــنع هـدر الــطـاقـة دون االســتـفـادة
مــنـهـا فـي عـمـلــيـات تــولـيـد الــطـاقـة
وغـــيـــرهــا) مـــؤكـــدا ان (واشـــنــطن
امــهـلت الـعـراق مـدة  90 يـومـا اخـر
لالسـتـفادة من الـغاز االيـراني لتـولد
الــطـاقــة وبــعـدهــا يـكــون الــعـمل مع
الـشــركـات االجـنـبـيـة لالسـتـفـادة من
الـغـاز واالتـفـاق االخـيـر بـ الـعـراق
ـشـتـركـة والــكـويت الدارة احلـقــول ا
هـي مـــبـــادرة اخــــرى الـــتي حتـــاول
الـــــوزارة االســــتــــفــــادة مـن الــــغــــاز
ـصاحب من اجل استخدامه لتلبية ا
االحـتـيـاجـات وخـصـوصـا في مـجال
تـولـيـد الـطاقـة). وتـوقـفت الـبـورصة
يـة عن الـتداول مـع عطـلة رأس الـعـا
ـيالديـة وختـمت عام 2018 الـسـنة ا
ي عـلى خسائر. وقد توقف خام العا
بـرنت عن التداول في الـبورصة على
ارتـفاع لـيصل  54.16 دوالراً  فـيـما
ارتــفع اخلـام األمـريــكي عـنـد 45.84
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تـوقـع رئـيس مـنـبـئـ أقـدم في هـيـئـة
االنــواء اجلــويــة والــرصــد الــزلــزالي
الـتــابـعـة لـوزارة الـنـقل مـحـمـود عـبـد
الــلـطـيف اجـتـيـاح الــسـيـول مـديـنـتي
الـــكـــوت والــعـــمـــارة يــوم اجلـــمـــعــة
ـقبل.وقـال عبد الـلطـيف في تصريح ا
ـتـوقع هــطـول أمـطـار امـس إنه (من ا
غــزيــرة غــرب إيــران غــدا اخلـمــيس)
وأضــــاف أن (ذلك ســــوف يـــتــــســـبب
بــاجـتــيـاح ســيـول من إيــران بـاجتـاه
الـكوت والعـمارة وبدرة). فيـما اعلنت
الــهــيـئــة عن حــالـة الــطــقس في مـدن

الــرؤيـة  2-6كــلـيــومـتـرا) مــبـيــنـا ان
(احلــــالـــة اجلــــويـــة لــــيــــوم غـــدا في
ـنطقتـ الوسطى واجلنـوبية يكون ا
غــائـمــا جـزئـيــا مـصــحـوب بــتـسـاقط
زخــات مــطــر تــكـون رعــديــة احــيــانـا
لـيــتـحـول تـدريـجـيــا بـعـد الـظـهـر الى
صـحو و درجات احلرارة تـرتفع قليال
عن الـيـوم الـسـابق امـا حـركـة الـرياح
في االقـسـام الـغـربـيـة تـكـون شـمـالـية
غـربـيـة خـفـيـفة الى مـعـتـدلـة الـسـرعة
وفي االقـسام الشرقية جنوبية شرقية
خـفـيفـة الى مـعتـدلـة السـرعـة تتـحول
تـدريـجيـا الى شمـالـية غـربيـة خـفيـفة
الى مـعتدلة السـرعة ومدى الرؤيـــــــة
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دوالراً  اال انـه تـبـقى أســعـار الـنـفط
قـــد اخــتــتــمت في عــام  2018 عــلى
خــســائـــر حــيث تــراجــعت الــعــقــود
اآلجـلـة خلام غـرب تكـساس الـوسيط
ــاضي بـنـحـو 25 األمــريـكي الـعـام ا
ـئة بـينـمـا انخـفض بـرنت بأكـــثر بـا
ئة.وتأتي هذه اخلسائر من  19.5بـا
تنامية بشأن تخمة بـفعل اخملاوف ا
ـــــعـــــروض مـن اخلـــــام وإشــــارات ا
مـتـبـايـنـة تـتعـلق بـتـجـدد الـعـقـوبات
األمـريـكيـة على طـهران. عـلى صعـيد
اخـر قالت الـكويت امـس إنها تـتوقع
فـتح مزيد من الـسفارات الـعربية في
الــعــاصــمـة الــســوريـة دمــشق خالل
ـــقــبــلــة مــضــيــفــة أن هــذه األيــام ا
اخلــطـوة حتــتـاج إلى ضــوء أخـضـر
من جامعة الدول العربية التي علقت

عضوية سوريا قبل سبع سنوات.
وتــسـعى دول عــربـيــة مـنـهــا بـعض
الــدول الـتي كـانت في وقت مـا تـدعم
ـعــارضـة الـسـوريـة إلى الـتـصـالح ا
مـع الـرئــيس الـســوري بـشــار األسـد
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اعـلـنت وزارة الصـحـة عن وفـاة طفـلة
وتــسـجــيل عــدد من االصـابــات جـراء
اسـتخـدام االلعـاب الناريـة بأحـتفاالت
يالديـة. وقالت في بيان رأس الـسنة ا
امـس ان (الــطـــفـــلـــة هــاجـــر عـــبــاس
ـصابـة توفـيت في مسـتشـفى مـدينة ا
االمـامـ الـكاظـمـ إلصـابتـهـا بـطلق
نـاري في الرأس  وان عـدد االصابات
فـي عــمـــوم احملـــافـــظـــات بــلـــغت 56
اصـابـة نتـيـجة االلـعـاب النـاريـة التي
تـــســـبـــبت بـــحـــروق فـي االجـــســام)
مــشــــــــيــرا الى ( 46 حــالــة مـن هـذه
االصـابات حدثت بجانب الرصافة في
بـغداد وكانت  6 مـنهـا بفـعل اطالقات
نـاريـة). وسـجـلت دائرة صـحـة بـغداد
الـــرصــافـــة عــددا مـن احلــاالت جــراء
ـفرقعات اسـتخدام األلعـاب النارية وا
الـــتي جـــرت امس االول.وقــال مـــديــر
اعـالم الدائـرة قـاسـم عبـد الـهـادي في
بـيان تلقـته (الزمان) امس إن (الدائرة
ســــجــــلت عــــددا مـن احلــــاالت جـــراء
ـفرقعات اسـتخدام األلعـاب النارية وا
خـالل احـتــفــاالت رأس الـســنــة حـيث
اسـتـقـبل مـسـتـشـفى الـشـيـخ زايد 20
حـالـة ومـسـتـشـفى الـكـنـدي 13 مـنـهـا
ثـالث إصـــابـــات بــــاطالق نـــاري امـــا
مــســتـشــفى الـشــهــيـد الــصـدر  فــقـد
اســتــقــبل  11 إصــابــة) وأضــاف أن
(احلــــــاالت االخــــــرى تــــــوزعـت بـــــ
مـسـتشـفى الـزعفـرانيـة الـذي استـقبل
تـسع إصابات ومـستشـفى اإلمام علي
عــشــر  إصــابـــات وابن الــهــيــثم ست
اصـابات ومـستـشفى ضـاري الفـياض
خــــمس إصــــابــــات ومــــركـــز صــــحي

الـنهروان اخلافر ثالث إصابات فقط).
الى ذلـك اعتقلت قـيادة عملـيات بغداد
مـتـهـم بـاخلـطف والسـرقـة وترويج
اخملـــــــــــدرات فــي مـــــــــــنـــــــــــاطـق مـن
الــعـاصــمـة.وقــالت في بــيـان امس إن
(الـقوات األمنيـة في العملـيات تمكنت
من اعتقال متهمة باخلطف في منطقة
حي الـصفا وكذلك الـقبض على أربعة
مـتهم بـترويج اخملدرات في مناطق
ـلـحـانيـة ضـمن مـنطـقـة حي الـعامل ا
واحلـي الـعـســكـري والـشــهـداء ضـمن

قـاطع ابـي غريب) واشـار الى انه (
اعـتقال ايضا ثمانية متهم بالسرقة
فـي مـديــنــة الــصــدر والـتــأمــيم وحي
الـتراث والسـيدية والـنصر والسالم)
وتابع البيان ان (القوات االمنية القت
الـقبض على متهم بـالتهديد واالبتزاز
في مـنـطـقـة احلـريـة و آخـر بـالـنـصب
واالحـتـيـال في مـنـطـقـة بـوب الـشـام).
وكــان قـاضي الـتـحـقــيق في احملـكـمـة
ـــركــــزيـــة قـــد كـــشف عـن تـــصـــديق ا
اعـتـرافات مـتهم ضـبطت بـحوزته 37
قـطـعـة أثـرية تـعـود لـلعـصـر الـبـابلي.
وقـال مجلس الـقضاء األعـلى في بيان
إن (قـــاضـي حتـــقـــيق في مـــحـــكـــمـــة
ركـزية دون اعتـراف تاجر الـتحـقيق ا
مـخـدرات عثـر في هـاتفه اجلـوال على
صـــور لـــقــطـع أثـــريــة وبـــعـــد إجــراء
الــتـحــقــيق مـعه اعــتــرف بـان الــقـطع
مـعروضـة للبـيع وال تعود له) مـشيرا
ــتـــهم الــذي الـى انه ( اســتـــدراج ا
يـحـوز الـقطع األثـريـة وهي عـبارة عن
تـمـاثـيل وأخـتام أسـطـوانـية مـتـنـوعة
تــعـود لــلـعــصـر الـبــابـلي) وتــابع ان
ــتـهم (احملــكـمــة صـدقـت اعـتــرافـات ا
وإحـالـته إلى اجلهـات اخملتـصة). الى

ذلك تــمـكـنت مــديـريـة االســتـخـبـارات
الــعـســكـريــة من الـقــبض عـلى مــتـهم
بــاالنـتــمــاء لـداعش بــقـضــاء الـكــرمـة
الـتابع حملافظة األنبار. وقالت مديرية
االســـتــخــبــارات فـي بــيــان امـــس إن
(الــفــرقــة  14 الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة
بـالــتـعـاون مع الـفـوج الـثـاني تـمـكـنـا
علومات استخباراتية من القاء وفـقا 
ـنتم الـقبض على احـد االرهابي ا
ـــتــهم قــام لــداعش) الفـــتــا الى ان (ا
وطن بـعملـيات اختـطاف وتعـذيب ا
قـبل عمليـات التحرير) مـشيرا الى ان
ــتـهم الى ــديـريــة قـامت بــارسـال ا (ا
ـعـنــيـة التـخـاذ االجـراءات اجلــهـات ا
الـقانـونيـة بحقـة). وفي سيـاق متصل
اكــد مــركــز اإلعالم األمــني فـي قــيـادة
ـشــتـركــة الـعــراقـيـة أن الــعـمــلـيــات ا
مـقـاتالت إف 16 قـصـفت مـنزال تـابـعا
لـــداعش في مــنـــطــقـــة ســوســة داخل
األراضـي السـوريـة.وأوضح بـيـان أنه
(بــتـوجـيه من الــقـائـد الـعــام لـلـقـوات
هـدي وبإشراف ـسلـحة عـادل عبـد ا ا
ـشتـركة وتـخـطيط قـيـادة العـمـليـات ا
ووفـق مــــعــــلــــومــــات من مــــديــــريــــة
اسـتخـبارات ومكـافحة اإلرهـاب نفذت
خــلــيــة الــصــقــور االســتــخــبــاراتــيـة
وطــائــرات اف  16 ضــربــة مــوجــعــة
ومــؤثــرة فـي مــنــطــقــة ســوسه داخل
األراضـي الــــســــوريــــة) واضــــاف ان
(الـهدف الـذي دُمِر بالـكامل كـان عبارة
عن مـنزل مـكون من طـابقـ يسـتخدم
وكـرا لإلرهـابيـ ولعـقد االجـتمـاعات
فـيه وجـاءت هـذه الـضـربـة خالل عـقد
اجــتـمـاع ضم  30 قــيـاديـا مــهـمـا من
ـتـحـدث بأسم داعـش). بدوره كـشف ا
ـشـتـركـة الـعـمـيـد يحـيى الـعـمـلـيـات ا

رسـول عن مستقبل الـقوات االمريكية
ـنـسـحـبـة من شـرق سـوريـا بـاجتاه ا
الــعــراق . وقــال رســول في تــصــريح
امـس ان (إنـــســــحـــاب الــــقـــطــــعـــات
األمــريـكــيـة من ســوريـا سـيــكـون الى
أربـيل وليس الراضي تابعة للحكومة
ـا بـعـد ذلك تـعـود الى االحتـاديـة ور
ـتــحـدة او الى وجـهــتـهـا الــواليـات ا
ـقـبلـة احملددة لـها) مـؤكـدا ان (هذه ا
الـقـوات لن تـتـجـاوز عـلى صـالحـيات
احلكومة وهو مجرد مرور وانسحاب
بــاجتــاه أربـيـل ولـيس اســتــقـرار في
الـعراق) مـؤكـدا (عـدم حاجـة الـعراق

لـــهـــذه الـــقــوات) واوضـح رســول ان
ــنـســحــبـة لن (الــقــوات االمـريــكـيــة ا
تـستقـر في قاعدة عـ األسد وان عدد
ــتــواجــدين كـافٍ وال ــســتــشـارين ا ا
نــحـتــاج الى زيـادتــهم). فـيــمـا تــسـلم
الـعميـد الركن حيدر الـعبيـدي مهماته
كـقائـد للعـملـيات اخلاصـة الثـانية في
جـهاز مـكافـحة االرهـاب .وذكر مـصدر
فـي تصريـح امس ان (العـبيدي تـسلم
مــهـامه كــقـائـد لــلـعــمـلـيــات اخلـاصـة
الــثــانـيــة في اجلــهـاز و مــسـؤوال عن
مـلف كركوك االمـني خلفـا للواء الركن

معن السعدي). 
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طبعة العراق 

ـقـبـلـة . وقـالت الــعـراق خالل االيـام ا
الـــهــيـــئــة في بـــيــان امـس ان (حــالــة
ــنــطــقــتــ الــوســطى الــطــقـس في ا
واجلــنــوبــيــة ســيــكــون غــائم جــزئي
ودرجـات احلـرارة تـنخـفض قـليال عن
الـيـوم الـسـابق وحـركـة الـريـاح تـكون
جـنـوبيـة شـرقيـة خـفيـفـة الى معـتـدلة
السرعة تتراوح ب 11- 31 كيلومتر
بـالـسـاعـة ومـدى الـرؤيــــــة من 31-2
ـنـطـقة كـلـيـومـترا) مـشـيـرا الى ان (ا
الـشمالية سـتشهد ايضا طـقسا غائما
ودرجـــات احلــرارة مــقـــاربــة لـــلــيــوم
الــسـابق امـا حــركـة الـريــاح سـتـكـون
خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة الـسـرعـة ومـدى
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اســـتـــبـــعــــد خـــبـــيــــر في الـــشـــأن
الـــســـيـــاسي حـــدوث حـــرب بـــ
اسرائـيل وايران بـرغم التـصعـيد
نطقة ب اجلانب الذي تشهده ا
بــعـــد االنــســـحــاب االمـــريــكي من
االراضي الـسـوريــة . وقـال رئـيس
اجملـمــوعـة الــعـراقــيـة لــلـدراسـات
السـتـراتـيـجـيـة واثق الـهـاشمي لـ
(الـــزمــان) امـس ان (االنـــســـحــاب
االمـــــريــــــكي مـن ســـــوريــــــا وضع
اسرائيل امام حتد كبير ومواجهة
حلــــزب الــــله وبــــعض اجلــــهــــات
االخـرى الـتـابـعـة اليـران والسـيـما
انها قـامت بتـنفيـذ ضربـات جوية
بـعـد ذلك االنـســحـاب بـهـدف جس
ـوجودة نـبض االطـراف االخـرى ا
فــعـــلــيـــا بــســـوريــا) واضــاف ان
(اسرائيل هي اخلاسر الوحيد من
هـذا االنــسـحــاب وحتــاول حـالــيـا
ـــوقف وجـــر ايـــران تـــصـــعـــيــــد ا
للمـواجهـة ولكن وفق اسـباب عدة
ـــرحــلــة احلــرب بــ اليــصل ذلك 
الـطــرفــ المــتالك طــهـران عــمــقـا
ستـراتـيـجـيا ومـنـظـومـة صواريخ
تـســتــطـيع مـن خاللـهــا الــرد عـلى
اسرائـيل الـتي ال تـمـتـلك االرضـية
ـنــاسـبــة لــلـدفــاع عن نــفـســهـا) ا
واوضح الـهـاشـمي ان (مـا يـحـدث
هـو تـهـديــد واسـتـعـراض قـوة الن
ـنـطـقـة وجـود قـوى الـتـوازن في ا
وهـمـا روسـيـا وامـريـكـا نـسـتـبـعد
حدوث هذه احلرب) متوقعاً (شن
بعض الـضـربـات اجلـويـة ولكن ال
باشر ب رحلة االشتباك ا تصل 
).  وكــــــان رئــــــيس اجلــــــانــــــبــــــ
اخملابـرات احلـربـيـة اإلسـرائـيـلـية
ـان قــد راى ان إيـران تـامــيـر هــا
تزايد كن أن تستخدم نفوذها ا
في الـعـراق لـتـحـويـله إلى مـنـصـة
انــــطالق لــــشن هــــجــــمــــات عــــلى
ــــان في إســــرائــــيـل. وقــــال هـــــا
تـــصـــريح امس ان ( اإليـــرانـــيـــ
ــكن أن يــروا الــعــراق كــمــسـرح
ا فعلوه في اثل  مالئم للتمركز 
سوريـا وأن يـستـخـدمـوه كمـنـصة
ــكن أن يــهـدد حلـشــد عــســكــري 
أيـضـا إسـرائـيل) وتوقـع (حدوث

تـغـيــيـر مـهم خالل الــعـام اجلـاري
بـسـوريـا) الفـتـا الى ان (الـوجـود
إليــران مع عــودة االســـتــقــرار إلى
سوريا حتت مـظلة روسيـة نراقبه
عن كـــــــثب) وتـــــــابع ان (إيـــــــران
ســتــســعى بــقــوة لــلــحــفــاظ عــلى
االتـفـاق لـكـنـهــا سـتـفـعل كل شيء
لــتـــجــد وســائـل لــلـــتــحـــايل عــلى
الـعــقـوبــات األمـريــكـيــة). وتـنــظـر
إسرائـيل إلى تـزايـد نـفـوذ طـهران
ـنـطــقـة بـأنـه يـشـكل تــهـديـدا في ا
متـنـاميـا لهـا حـيث نـفذت عـشرات
الضربات اجلوية في سوريا التي
تــمــزقـــهــا احلـــرب األهــلـــيــة ضــد
تـمـركـزات عــسـكـريـة مـشــتـبه بـهـا
وشــــحــــنــــات سالح من الــــقــــوات
اإليرانية التي تدعم دمشق  ويعد
الــعــراق الــذي لــيس له حــدود مع
ثـل تهـديدا لـها إسرائـيل اال انه 
كـــمــــا حـــدث فـي حـــرب اخلــــلـــيج
الثانية عام 1991 . واكدت بعض
صادر أن (إيران نـقلت صواريخ ا
ــدى إلى بــالــيــسـتــيــة قــصــيــرة ا
حلـفـائهـا في الـعراق). لـكن بـغداد
نـــفـت ذلك حــــيث ردت اســــرائــــيل
ـكن أن تــهـاجم مـثل هـذه بـأنـهـا 
واقع في العراق وهو ما سيمثل ا
بـشـكل فـعـال تـوســيـعـا حلـمـلـتـهـا
الــتي تـــتــركــز اآلن عـــلى ســوريــا.
وتـراقب إسـرائـيل أيـضـا الـسـلوك
اإليـــرانـي مـــنــــذ إعـالن الـــرئــــيس
االمريكـي دونالـد ترامب انـسحاب
ـوقع بالده من االتـفـاق الــنـووي ا

2015 مـع إيـــــــــران فـي عـــــــــــــــام 
وإعـادة فـرض الـعــقـوبـات عــلـيـهـا
ويـــفــرض االتـــفـــاق قـــيـــودا عـــلى
شروعات النووية اإليرانية التي ا
ـكـن أن تـســتــخــدم في صــنــاعـة
القـنابل عـلى الرغم من نـفي إيران
أي مـخـطــطـات لــفـعل ذلـك.ويـقـول
ترامب تدعمه في ذلك إسرائيل إن

القيود التي يفـرضها االتفاق غير
كافية. وفي سياق متصل احتجت
إسرائـيل لـدى األردن بـعد الـتـقاط
صور لـلـمـتـحدثـة بـاسم احلـكـومة
جمـانـة غـنـيمـات وهي تـطـأ الـعلم
اإلسـرائــيــلي أثــنــاء اجــتـمــاع مع
الـنــقـابــات الــعـمــالـيــة في عــمـان.
وأصـــــدرت وزارة اخلــــــارجــــــيـــــة
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كـشف خـبيـر نفـطي عن طلب مـنظـمة
اوبـك من الــبـــلــدان االعـــضــاء عـــقــد
اجــتـــمــاع طــار في الــكــويت خالل
ــقــبــلـــة لــبــحـث تــداعــيــات االيـــام ا
انــخــفـاض اســعــار الـنــفط والــسـبل
ـوضـوع في ظل ــعـاجلــة ا ــتـاحـة  ا
ــيـــة من اســـتــمــرار اخملـــاوف الــعـــا
الـــصـــراع عــلـى مــنـــابع الـــنـــفط في
حـوض اخلليج والتـهديدات التي قد
يـتــعـرض لـهـا مـضـيق هـرمـز . وقـال
اخلــبــيــر بــيــوار خــنس لـ (الــزمـان)
تبعة امس ان (الـسياسة االمريكية ا
ـاضـيـ في زيادة خـالل الشـهـرين ا
الـضغط عـلى االت احلـفر السـتخراج
الـنـفط الصـخري ورفع طـاقة االنـتاج
لــنــحـو  11 مــلــيـون بــرمـيـل يـومــيـا
تـزامن مع رفع الـسـعـودية النـتـاجـها
عروض وكـذلك دور روسيـا بزيـادة ا
ــيـــة مــا ادى الى فـي الــســوق الـــعــا
تــراجع اسـعــار الـنـفط من  70 دوالر

الى  50 دوالرا لــلــبـرمــيل الــواحـد)
واضـاف ان (الـشـركـات االمـريـكـية ال
تـسـتطـيع االستـمرار بـزيادة االنـتاج
ــدة طــويــلــة الن كــلــفـة وادامــة ذلك 
اسـتخراج البرميل الواحد من النفط
الـصخـري يصل الى  65 دوالرا واذا
انـــخـــفـــضت االســـعـــار الى دون 45
دوالر يــــؤدي ذلك الى خــــســـارتــــهـــا
وارهـــاقـــهــــا خالل فـــصل الـــشـــتـــاء
الـقارص) الفـتا الى ان (الـتزام اوبك
بـقرار تخفيض االنتـاج بنحو مليون
و  200 الف بـرميا يومـيا منها 800
ـنـظـمـة و 400 مـن الـدول غـيـر مـن ا
االعـضاء  سينعكس ذلك ايجابا على
رفـع االسعار بـشكل سـريع فضال عن
ضــرورة الــتــزام الــدول الــتي رفــعت
انــتـاجـهـا بـهـذا الــقـرار سـيـخـدم كال
الــطـرفــ حـيث ســتـســتـفــيـد الـدول
ــنــتـجــة لــوصــول سـعــر الــبــرمـيل ا
ـــــــكن الـــــــواحــــــد الى  65دوالرا و
تــعــويض خــســارة الــشــركـات الــتي
تـســتـخـرج الـنـفط الـصـخـري) واكـد

خــنس ان (تـنـفـيـذ ذلك يــعـتـمـد عـلى
ـصـدرة للـنـفط ولـو اعـلـنوا الـدولـة ا
بــخـــفض ســقف االنـــتــاج ســتــرتــفع
االســعـار بــشـكل مــلـحـوظ وبــحـسب
ــنـظــمـة ــوجـودة ان ا ــعـلــومـات ا ا
طــلـبت اجـتـمــاع  طـار في الـكـويت
لـدارسـة اسـبـاب انـخـفـاض االسـعـار
وسـبل مواجهة تداعيات ذلك) مبينا
ان ( حـرب اسعار النفط تلوح باالفق
بـعد رفع زيادة انتاج الغاز الطبيعي
والــذي كـــان له االثــر الــكــبــيــر عــلى
تـراجع اسعار النفط  اذ ارتفع سعر
كعب للغاز من دوالرين الى 4 ـتر ا ا
دوالرات ونـظـرا لغـيـاب التـوافق ب
ـكـعـب لـلـغاز سـعـر الـبـرمـيل ومـتـر ا
ي على دفـع نحـو زيادة الـطـلب العـا
الـغـاز كونـهم يعـتقـدون بأن الـصراع
ــقــبل عــلـى الـنــفـط اخلـام ي ا الــعــا
والســــيــــمــــا فـي حــــوض اخلــــلــــيج
واحــتـمـالــيـة تـهــديـد مـضــيق هـرمـز
ســـيــؤدي الى تـــأخــر شــحـن الــنــفط
ــيــة). وعـــبــوره الى االســواق الـــعــا
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كاسب احلاسمة التي حققتها بـعد ا
قـــــواته فـي احلــــرب. ويـــــهــــدف ذلك
الـسـعي إلى تـعـزيز نـفـوذ تـلك الدول
في سـوريا على حساب دولتي تركيا
. وأعـادت وإيــران غــيـر الــعــربـيــتــ
اإلمــارات فـتح ســفـارتـهــا في دمـشق
يــوم اخلــمــيس وأعــلــنت الــبــحــرين
اجلـمعـة (استمـرار العـمل في سفارة
ــلـكـة الـبــحـرين لـدى اجلــمـهـوريـة
الـعربية الـسورية الشـقيقة عـلما بأن
سـفارة اجلمهورية الـعربية السورية
لـكة الـبحـرين تقـوم بعـملـها) لـدى 
بــحـــسب بــيــان لــوزارة اخلــارجــيــة
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة.وقـــال نـــائب وزيـــر
اخلـارجيـة الكويـتي خالـد اجلار الله
إن الــكـويـت ال تـزال مــلـتــزمـة بــقـرار
اجلـامعة العـربية وإنها سـتعيد فتح
سـفـارتـهـا في دمـشق عـنـدمـا تـسـمح
اجلـامعة بذلك.وقال (الـكويت ملتزمة
بــقــرار اجلـامــعـة الــعــربـيــة في هـذا
الــشـأن وســفـارتــهـا لن تــعـود لــفـتح
أبـــوابــهـــا إال بــقـــرار من اجلـــامــعــة

الـــعـــربـــيــــة بـــعـــودة الـــعالقـــات مع
ســـوريــــا).وذكـــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء
الكويتية أن اجلار الله (توقع حدوث
انـفـراجـات في الـعالقـات اخلـلـيـجـية
والـعـربـية مع اجلـمـهـورية الـسـورية
ا فـيها قبـلة  خالل األيـام القـليلـة ا

إعادة فتح السفارات في دمشق).
ـقـرر عقـد اجتـمـاع للـمنـدوب ومن ا
الــدائـمــ بــاجلـامــعـة الــعـربــيـة في
الـــقــاهــرة في الـــســادس من كــانــون
ــقـبل.وكـانـت دول اخلـلـيج الــثـاني ا
ـتــحــالـفــة مع الــواليـات الــعــربـيــة ا
ـــتـــحـــدة هي الـــداعـــمـــة بـــصــورة ا
ـسـلـحـة في رئـيــسـيـة لـلـمـعــارضـة ا
ســـوريـــا عـــبــر تـــوفـــيـــر األمــوال أو
األســلـحـة أو كــلـيـهــمـا. وكـان اجلـزء
األكـبر من ذلك النشاط ضمن برنامج
ــسـلــحـة نـســقـته ـعــارضـة ا لــدعم ا
واشــنـطن.وعــلى خالف مــا قـامت به
الــدول اجملـاورة لـهـا أبــقت الـكـويت
سـفارة سوريا في العاصمة مفتوحة
ـعـارضـة رغم أن ورفــضت تـسـلـيح ا

مـــانـــحـــ من جـــهـــات خـــاصـــة في
الـكويت أرسـلوا أمواال إلى جـماعات

سلحة في سوريا. عارضة ا ا

يـكـــــــون من 2- 31 كـيلـومترا) الفـتا
نـطقة الشـمالية الى ان (الـطقس في ا
يـكـون غـائـمـا مع تـسـاقط زخـات مـطر
تــكـون رعـديـة احــيـانـا كـمــا تـتـسـاقط
ـرتــفـعــات اجلــبـلــيـة الــثـلــوج فــوق ا
يـتحول تدريـجيا ابتـداءا من اقسامها
الـغربية الى صحو و درجات احلرارة
مــقـاربـة لـلـيـوم الــسـابق امـا  الـريـاح
مــتـغــيــرة االجتـاه خــفـيــفــة الـســرعـة
تـــتـــــــــراوح من 5- 31 كـــيـــلــومـــتــر
بــالــسـاعــة و مــدى الــرؤيـة من 2 - 6
كـيلـومتـرات). الى ذلك أعلـنت الشـبكة
الـقــومـيـة لـلـزالزل في مـصـرعن وقـوع
زلـزال بقوة أربع درجات قرب القاهرة
ـــاضي لـم يــســـفـــر عن أي االثـــنـــ ا

خسائر. 
وقــال أحـمــد عـلي بـدوي رئــيس قـسم
الـزالزل بالشـبكة ان (مـحطات الـشبكة
سـجلت هزة أرضـية متوسـطة بقوة 4
درجـات عـلى مقـيـاس ريخـتر) واشـار
الـى ان (مـركــز الــزلــزال كـــــــــان عـلى
بــعــد  11 كــيــلــومــتــرا شــمـال غــربي
مـنطـقة القـطامـية بالـقاهرة) واضاف
ان (الـهـزة شـعـر بـهـا سـكـان الـقـاهـرة
واجليزة وبعض محافظات الدلتا ولم
تـسـجل الـشـبـكـة أي تـوابع لـهـا حـتى
اآلن). يـذكر ان أغـلب الهـزات األرضية
الـتي تـعـرضت لـهـا مصـر ضـعـيـفة أو
مـتوسطة القوة لكـنها تعرضت لزلزال
مـــدمـــر قــوته  5.8 درجـــة عــام 1992

راح ضحـــــيته نحو  500 شخص.

اإلسرائيليـة بيانا بـتدنيس العلم.
ــتـحـدث وأكـد مـاجــد الـقــطـارنـة ا
بـاسم وزارة اخلــارجـيــة األردنـيـة
في بــــيــــان امس أن (الــــســــفــــارة
اإلســرائـيــلــيــة فـي عـمــان طــلــبت
إيـضــاحــات بــشـأن الــواقــعـة وأن
إسرائيل استدعت القائم باألعمال
األردني فـي تل أبــــــيـب لــــــبــــــحث

ــــســــألــــة) وأضـــاف أن (األردن ا
يـــحـــتــــرم مـــعـــاهــــدة الـــسالم مع
إســرائــيل وأن غــنـــيــمــات دخــلت
مبـنى خـاصا مـن مدخـله الـرئيس
حلــضــور اجـــتــمـــاع رســمي). من
ـثـلون لـلـنـقـابات إن جانـبه قـال 
(رسم الــعـلـم عـلـى األرض  قـبل
ـارة عــدة سـنــوات حــتـى يــطــأه ا

bŽUI  lÒÝu¹ rOKF² «

 wGK¹Ë UOKF «  UÝ«—b « 

 Vð«d « ·UI¹≈ WÐuIŽ
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وافـــقـت وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـبـحث العـلمي عـلى تـوسيع خـطة
الـقبـول للدراسـات العـليا بـواقع مقد
واحــد لــقـنــاة الــقــبـول الــعــام واخـر
لـلـنفـقـة اخلـاصة.  وقـال بـيان تـلـقته
(الــزمــان) امس ان (وزيــر الــتــعــلــيم
الـــعــالي والــبـــحث الــعــلـــمي قــصي
الــسـهــيل وافق عـلى تــوسـعــة خـطـة
الـقـبـول لـلـدراســـــات العـلــيـا لـلـعـام
اجلــاري بـواقع مــقـعــد واحـد لــقـنـاة
الــقـبـول الـعـام ومـقــعـد واحـد لـقـنـاة
الـنـفـقـة اخلـاصة لـكل الـتـخـصـصات
والـشـهـادات). وقال مـديـر عـام دائرة
الـبحث والـتطويـر غسـان حميـد عبد
اجملـيـد امس إن (السـهـيل وافق على
تــوسـعــة خـطــة الـقــبـول لــلـدراسـات
الـعـلـيـا لـلـعـام اجلـاري بـواقع مـقـعد
واحـد لقناة القبول العام واخر لقناة
الـنـفـقـة اخلـاصة لـكل الـتـخـصـصات
والـشــهـادات عـلى ان يـتـم تـأجـيـلـهم
ـقبل) مـشـيرا الى لـلـعـام الـدراسي ا
ان (الـــســـهــيـل وجه بـــزيــادة ســـقف
اإلشـراف الى سبـعة طالب وتـشديده
ـــشـــتـــرك مـــا بــ عـــلى االشـــراف ا
اجلــامـــعــات والــبــاحــثــ من وزارة
الـــعـــلـــوم والــتـــكـــنـــولـــوجــيـــا وفق

التعليمات). 
كـما قـررت الوزارة إلـغاء الـتعـليـمات
تـعـلـقة بـعـقوبـة ايـقاف والـقـرارات ا
الـراتب. ووفقـاً لوثـيقـة حتمل تـوقيع

مـــديـــر عــام الـــدائـــرة الـــقــانـــونـــيــة
واالداريـــة وكــالـــة ضــمـــيــر حـــســ
ـعموري فـانه (بناء على تـوجيهات ا
الـسـهـيل الحـظـت الـوزارة بـأن هـناك
بــــــعـض حــــــاالت الــــــتــــــعــــــامـل مع
ـوظـفـ بـطـريـقة ال الـتـدريـسـيـ وا
تــــنـــســــجم مـع احـــكــــام الـــقــــانـــون
والـتعليـمات النافـذة وال تتناسب مع
الــدور والــوظـيــفــة الــتـربــويــة الـتي
يــقـومـون بـهـا فــضال عن مـايـنـطـوي
ـعـنـوية كـانـتـهـم ا عـلـيه مـن اغـفـال 
الــكـبـيـرة) مــشـيـرة الى ان (الـوزارة
ــــــمـــــارســـــات ســــــجـــــلت بــــــعض ا
والـتـعـلـيمـات اإلداريـة الـتي نـنـطوي
عـــــلـى تـــــعـــــسف فـي اســـــتـــــخــــدام
نتسب الصالحيات من خالل نقل ا
داخـل او خارج اجلامعة الى عمل او
وظــائف ال تــتــنــاسب مـع خـبــراتــهم
واحلـاجة الى تـخصصـاتهم متـرافقا
ذلـك مع إيـقـاف رواتــبـهم او بـدونه)
مـــؤكــدة ان (الــوزارة تــرى ال يــوجــد
وظف مسوغ قانوني بايقاف راتب ا
ـا او الــتـدريـسي بـوصــفه عـقـوبـة 
يــلــزم مــعه الــغـاء جــمــيع الــقـرارات
الــصــادرة مـن اإلدارات الــقــضــائــيـة
بــــإيـــقـــاف رواتـب ومـــخــــصـــصـــات
وظف وعدم اللجوء الـتدريسي وا
الـى مـثل هــذه الــقــرارات مـســتــقـبالً
وتـعاد جميع رواتبهم ومـستحقاتهم
ـدة الـسـابــقـة لـهم وعـدم ادراج عـن ا
فـقـرات تـتـعـلق بـالـنـقل فـي مـحـاضر

اللجان التحقيقية). 
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ويـســيـرون عـلــيه في عالمــة عـلى
عــدم االحــتــرام). ورغـم مــعــاهــدة
ــبـرمــة مـع إسـرائـــــــيل الـسـالم ا
عـــــــــام  1994 ووجــــــــــود روابط
جتاريـة وأمـنـية  فإن الـكـثـير من
األردنـيــ يــشـعــرون بــاالسـتــيـاء
مــــنـــــهــــا ويـــــؤيــــدون الـــــكــــفــــاح

الفلسطيني ضدها. 

ان تامير ها
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{ الـدوحة- ا ف ب..  فـرضت قطـر الـتي تسـتضـيف كأس الـعالم لـكرة الـقدم
ئة على الـكحول ابتداء من األول من عام  2022 زيادة ضريـبية بنسـبة مئة بـا

كانون الثاني اجلاري  بحسب ما أكد مسؤول حكومي.
وتـأتي الـزيـادة بـعـد أسـابـيع من إعالن الـدولـة اخللـيـجـيـة في مـوازنـتـهـا فرض

نتجات الضارة بالصحة" ابتداء من العام اجلاري. ضريبة "على ا
وجاء اإلعالن عن الزيـادة عبر شركة قطـر للتوزيع اجلهة الـوحيدة اخملوّلة بيع
الكـحول في اإلمـارة. ونشـرت الشـركة قـائمة جـديدة من  30 صـفحـة تتـضمّن
ـشروبات الكحـولية مشيـرة إلى زيادة ضريبيـة بنسبة أسعار اجلعـة والنبيذ وا
ـشـروبـات ـئـة.و تـداول الـقـائــمـة الـتي تـضــمّـنت مـضـاعـفــة أسـعـار ا مـئـة بــا

الكحولية على شبكات التواصل االجتماعي.
وأكد مسؤول قطري لوكالة فرانس برس صحة القائمة.

ثـال أصـبح سـعـر صـنـدوق جـعـة "هـايـنكن" ( 24 وحـدة) 384 وعـلى سـبـيل ا
رياال ( 105 دوالرات  92 يورو).
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