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عـــلى إيــران الـــتي يــســـتــورد الــعــراق
الـطـاقـة مـنهـا. وخـرجت تـظـاهرات في
كـافـة أنـحـاء الــعـراق وخـصـوصـا في
ـاضي ضـد اجلــنـوب صــيف الـعــام ا
انـعـدام اخلـدمات وانـقـطـاع الكـهـرباء.
وبالتالي فإن الصيف احلالي سيكون
ــثـابــة اسـتــفـتــاء فـعــلي حـول تــقـدم
الــعـــمـل احلــكـــومـي. وبــدا اخلـــطـــيب
مـــتـــفـــائال بـــقـــوله إن (وزارتـه أعــادت
تــأهـيل مـحـطـات كـانت خـارج اخلـدمـة
إضــــافـــة إلـى خـــطـــوط نــــقل ثــــابـــتـــة
دمرة ـناطـق ا ومولـدات مؤقـتة إلى ا
ـــوصل فـي شـــمــال ومن ضـــمـــنـــهـــا ا

العراق. 
قـال وزيــر الــكــهــربـاء في 25 تــشـرين
األول/أكـــتـــوبـــر أي األســـبـــوع الـــذي
اسـتـلمت فـيه مـنصـبي كـنا نـنـتج ب
 9,5و10 جيغاواط من الكهرباء. اآلن

ننتج 15). 
وتـابع أن (مـعـظم مــحـافـظـات الـعـراق
"سـتسـتـلم مـا ال يقل عن 20 سـاعة من
الـكـهـربـاء يـومـيـا. وهذه فـي احلـقـيـقة
مسـتويات إنـتاج وجتهـيز لم تشـهدها

البالد منذ سن طويلة). 
ــتــوسط تــعــمل وزارة ــدى ا وعــلى ا
الـكهـرباء عـلى تطـوير مـشروع الـطاقة
الـشـمـسـيــة وقـدرات اسـتـثـمـار الـغـاز
ــصـاحب إضـافـة إلـى اتـفـاقـيـات في ا

مجال الطاقة مع دول مجاورة. وقد 
توقيع عـقود بقـيمة 700 ملـيون يورو
(785 مليـون دوالر) مع شركة سـيمنز
اضي وسط توقعات انية الشهر ا األ

بغداد (أ ف ب) - حذر وزيـر الكهرباء
لؤي اخلطيب من مغـبة تسييس قطاع
الـــطـــاقــة فـي الـــعـــراق الــذي يـــعـــاني
انـقطـاعا مـزمنـا في الكـهربـاء عادا أن
ذلـك قــد يــنــســحب ســـلــبــا عــلى األمن

االقتصادي للمنطقة والعالم.
وقـال اخلـطـيب في مـقابـلـة مـطـولة مع
وكــالـة فــرانس بـرس في مــقـر الـوزارة
فـي بــغـــداد إن (الــكـــهــربـــاء مــلف أمن
وطـــني) مـــعــتـــبــرا أنه (إذا انـــعــدمت
الـكـهـربـاء سـيـتـأثـر االقـتـصـاد سـلـباً
وبـالـتالي ال يـوجـد اقـتصـاد وال يـوجد

أمن في البالد). 
وأضــاف أن (مــا نـــرجــوه هــو أن يــتم
الــتـعــاطي مع الــعــراق بـصــورة أكــثـر
عمـليـة ومنطـقيـة. في النهـاية أي أزمة
سـيــاســيــة أو أمــنــيــة أو اقــتــصــاديـة
ــنــطــقــة مــثــلــمـا ســتــنــســحب عــلـى ا
تــنــســـحب عــلـى الــعــراق وبـــالــتــالي
ي ســيـكـون مــعـرضـا االقـتــصـاد الــعـا
لــلــتــهــديـد. نــرجــو أن ال يــســيّس هـذا

لف).  ا
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وسـمّي اخلطـيب خبـير الـطاقة الـبالغ
من الـعـمر 51 عـامـا وزيـرا لـلـكـهـرباء
ــاضـي مــفــوضــا في تــشـــرين األول ا
بـتجديـد البـنية الـتحـتية لـلكـهرباء في
ـتـأثـرة ــتـهـالـكــة أصال وا الـعـراق وا

عارك ضد تنظيم داعش.  بفعل ا
لـكنه يـواجه الـيوم حتـدي سـياسـي
: خــطـر جتــدد االحــتـجــاجـات هــائـلــ
الصيـفية وتـصعيد الـضغط األميركي

فترة الصيام في اليوم التالي. 
ـشـروبـات كـمــا أن جتـنب بـعض ا
ــشــروبــات احملــتــويـة عــلى مــثل ا
كــافـــيــ أو كـــمــيـــات كــبـــيــرة من
الـسـكـريـات يـسـاعـد عـلى احلـمـاية

من اجلفاف. 
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واكــدوا ضـرورة عــدم االســتــهــانـة
بـاألطـبـاق الـرمــضـانـيـة الن بـعض
األطباق الـرمضانـية تعـد بشكل ما
من عـوامـل تـدعــيم قــدرة اإلنــسـان
عــلـى مــحــاربـــة آثــار اجلــفــاف إذ
يـعتـبر قـمرالـدين مثال من األطـباق
الــتي تــلــعب دورا في مــنع حـدوث
ـرتــبـطــة بـتـراكم ـعــدة ا مـشــاكل ا
األحــمــاض الــهــضــمــيــة. واخــيــرا
نصح اخلبـراء بعدم االعـتماد على
ــاء فـقط فـبــرغم ان لـلـمـاء له دور ا
أسـاسي فى حـفظ تـوازن الـسوائل
في اجلسم لـكن ال يجب أن نـنسى
دور العصائـر الطبيـعية والفواكه
األخـرى التي حتـتوي عـلى كمـيات
كبـيرة من الـسوائل بـاإلضافة إلى
الـعديـد من الـفيـتـاميـنات واألمالح

وأضــاف (بـصـراحـة ال نــريـد أن نـكـون
كــــــبـش فــــــداء فـي داخل صــــــراعــــــات
ـنـطـقـة سـتـنـسـحب سـلـبـاً عـلى أمن ا

والتالي اقتصاد العالم). 
ــوقـوتــة في وإلى جــانب الــســاعــات ا
الــــشـــــارع الـــــعــــراقـي والــــتـــــوتــــرات
اجلــيــوســيــاسـيــة اعــتــرف اخلــطـيب
بـالـضغط من داخـل احلكـومـة نفـسـها.
وقـال إنه ورث بـيـروقـراطـيـة) وكـثـيراً

ـاثـلــة مع شـركــة جـنـرال بـصــفـقــات 
إلكتريك األميركية. 

ويــسـتــورد الــعــراق مـا يــصل إلى 28
ملـيون مـتر مـكعب من الغـاز الطـبيعي
ــصــانـعـه كـمــا يــشــتـري من طــهــران 
بــشــكـل مــبــاشـر 1300 مــيــغـاواط من

الكهرباء اإليرانية. 
 UÐuIŽ ÷d

وبـــعــــدمـــا أعــــادت واشـــنــــطن فـــرض
ـاضي عــقـوبــات عــلى إيـران الــعــام ا
مـنـحت الـعـراق إعـفـاءات مـؤقـتـة حتى
قبل. لكن اخلطيب لم أواخر حزيران ا
ـلك جـوابـا عن الـسـيـنـاريـو احملـتمل
في حــال عــدم جتــديــد اإلعــفــاء. وقــال
(لـست فـي سـوق الــتـوقــعـات لــكن مـا
يـة هو الـقـليل أرجـوه من الـقوى الـعـا
من الــتـعـقل كي نــعـيش في سالم عـلى

هذا الكوكب). 
وتصـاعد التوتـر مؤخرا بـ واشنطن
وطهران وعـادة ما جتد بغـداد نفسها
في قلب هذا الصراع خصوصا وأنها

حليفة للخصم اللدودين. 
وتـقـول مـصـادر حكـومـيـة إن الـواليات
ـتـحـدة تضـغط عـلى بـغـداد للـشـراكة ا
مع شــركـات أمـيــركـيــة ومن ضـمــنـهـا
جــنــرال إلــكـــتــريك وإكــســـون مــوبــيل
وهـــانـــيـــويل ووقف االعـــتـــمــاد عـــلى

الطاقة اإليرانية. 
وأقر اخلطيب بأن الـسفارات األجنبية
تـضـغط من أجل مـصـاحلـهـا في قـطاع
الـطـاقـة الـعـراقي لـكـنه قـال إن بـغـداد

ستبقى غير سياسية في قراراتها. 

ما طلب منه تقد خدمات أو توظيف
أشخاص. 

ولدى سؤاله عمـا إذا كان وعلى غرار
هدي يضع رئيس الوزراء عادل عبد ا
كـــتــاب اســـتـــقـــالــتـه في جـــيــبـه قــال
اخلطـيب إن (الشخص يـجب أن يكون

جلده قاسيا. 
إما أن أركز عـلى السيـاسي أو أركز

على العمل).

في أمـــاكـن مــعـــتـــدلـــة احلــرارة أو
أمـاكن ظـلـيـلـة كـمـا نـصـحـوا بـعدم
نسيان شرب السوائل بعد اإلفطار
بهدف احلصول على كميات كبيرة
من الـسـوائـل طـوال فـتــرة مـا بـعـد
اإلفـطــار يـســاهم بـشــكل كـبــيـر في
حـمــايـة اجلـسم من اجلـفـاف خالل
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يـتـعرض اجلـسم في وقت الـصـيام
النخفاض شديد في كمية السوائل
الـتـي تـمـثل في الـوضع الـطـبـيـعي
ــئـــة من مــكــونــات نــســبــة 70 بــا
اجلـسم وبــسـبب زيــادة فـقــدانـهـا
ونــقـص نــســبــة دخـــول الــســوائل

ـفـقـود. هـناك لـلـجـسم لـتـعـويض ا
بــعض اإلرشـادات الــوقـائــيـة الـتي
أوردهــا خـبــراء لــلـتــمـتـع بـصــيـام
صحي ونصـحوا بعـدم االستسالم
لـلــشـمس اي  يــجب االبـتــعـاد قـدر
ــبــاشــر اإلمـــكــان عن الــتـــعــرض ا
ـكـوث لــلـشــمس واحلـرص عــلى ا

ـهـمـة في والـعـديـد مـن الـعنـاصـر ا
تـــــوازن ســــوائـل اجلــــسـم. وحــــدد
رتبطة باحثون الطفرات اجلينية ا
بـــردود الـــفـــعل اخملـــتـــلـــفـــة جتــاه
نـشطـة ألول مرة على شـروبات ا ا
اإلطالق. وتكشف دراسة جديدة أن
نبهات خياراتنا ورغبتنا بشرب ا
ال تعـتمـد على حـاسة الـتذوق أبدا
ــنح الـعـلــمـاء فـرصــة جـديـدة مـا 
كافحة الـسمنة واإلدمان. وأوضح
الـبــاحـثــون أن االكـتــشـاف األخــيـر
يفسـر سر قدرة الـبعض على شرب
فنـجان من القـهوة قـبل النوم دون
أن يـؤثــر ذلك عـلى نــومـهم بــعـمق
في ح ال يسـتطيع الـبعض اآلخر

القيام بذلك. 
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وأظهر أول اختبـار واسع للجينوم
رة واحللوة شروبات ا تعلق با ا
أن االخـتـيـارات والـرغـبـات تـعـتـمـد
عـلى تـأثيـرهـا على الـدمـاغ بدال من
بـراعـم الـتـذوق.  وقـامت الـدكـتـورة
مــارلـ كـورنـيــلـيس وزمالؤهـا في
جامـعة نورث وسـترن في شيـكاغو

هلسنكي
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ثـمـة شـخــصـيـات واطـراف وجـمـاعـات  مـهـووسـة الـظن بـان إذا مـانـدلـعت
ـكـنـها أن تـنـهي ايـران  أو تسـقط قـدرتـها احلـرب االمـريـكيـة االيـرانـية  
ــنـطـقـة  وبـذلك يـتـحــول الـصـغـيـر الى كـبـيـر  ـكـانـيـة في ا اجلـغــرافـيـة وا
وتـصبح مـناهج الـتدريس تضع في اولـويات سـطورها  بـأن السـيد ترامب
ـنـطـقة احملب لـلـمـال  هـو الـغـائب احلـاضـر في كل اجملـالس والـدوواين بـا
والـعـالم  ويـبدو هـذا الـتفـكـيـر الصـحي  لم يـقرأ الـتـحـوالت الكـبـرى التي
نطقـة بالذات . فبالـنسبة إليـران التي تمتلك حـدثت في العالم وفي محـيط ا
كان تـد (لثـمانـية االف) عام لـيس من السـهولـة  عـمقـا تاريـخيا وثـقافـيا 
اسـقــاطـهـا بـالـتــهـديـد أو بـاحلـرب فــهي تـمـتـلك مـن الـقـوة واالصـرار عـلى
مـواصلـة احلرب كـما تقـتضـيه مصـلحتـها  ولـها من الـقوى السـاندة تـمتد
من حـدود افغـانستـان حتى حدود روسـيا االحتـادية  ومن اخللـيج العربي
حـتى حدود لـبنـان وسوريـا وفلسـط والـعراق   وهي دولـة قد تـمكنت من
ـطاولة. ثم حدث في العالم كنها ا ا  تـطوير وجتذير قدراتـها العسكريـة 
تـطورات وجودية واقتصادية وعسكـرية تضاهي إن لم تتفوق على الواليات
ــتـحـدة االمـريــكـيـة وحــلـفـاءهــا  فـهـنــاك الـصـ الـتـي تـقـدر الـتــحـلـيالت ا
يا ـرموقة بـان العقـدين القادمـ ستصبـح االولى عا ية ا والـدراسات العـا
من حـيث الـقـدرات االقـتـصـاديـة الفـائـقـة والـتـطـوير الـصـنـاعي الـتـسـلـيحي
ليار وثـلمائة مـليون نسـمة  وهناك واحلـجوم البشـرية الهائـلة التي تفـوق ا
روسـيا االحتـادية التي تـشكل الـقطب الثـاني مقابـل القطب االمـريكي وهذه
الـدولة في تـطور اقـتصـادي وتسـليـحي هائل رغم احلـصارات . وبـالتوازي
ـية مـهمـة مثل حتالف مع ذلـك هناك احالف اقـتصـادية وبـشريـة وامنيـة عا
ـشــتـركـة في ــصـالح ا بــريـكس وشـنــغـاهـاي  وهي بــالـضـرورة امــلـتـهـا ا
ـانيا مـواجهـة التـحديـات االمريـكيـة  ومع كل ذلك فاوروبـا وفي مقـدمتـها ا
لـيست مع االنفالتات الالمنضبـطة  وهي مع احللول لالزمات  فإذا كانت
امـريكا بوش قـد جندت اثنان وثالثـون دولة في مهاجمـة العراق  االن كما
تـذكر الـتقـارير الـغربيـة ذاتهـا بان رحـلة وزيـر اخلارجيـة االمريـكيـة مامـبيو
الوربـا بغية جذبها لصالح التحشدات االمريكية في اخلليج واحتمالية شن
احلــرب ضـد ايــران قـد فـشــلت  فـقــد رفض االوروبـيــون دعـوات مــابـيـو 
واكـدت مسـؤولة الـعالقـات اخلارجـية االوربـية من إن اوربـا ملـتزمـة بتـنفـيذ
االتـفـاق الـنـووي مع ايـران وضـد اي عمـلـيـة تـصـعيـد في مـنـطـقـة اخلـليج .
وبـغض الـنــظـر عن من نـفـذ الـهـجـوم عـلى بـواخـر نـاقالت الـنـفط في مـيـنـاء
الـفـجيـر االماراتي  إذ كـان ذلك يريـد الـدفع باحلـرب ب امـريكـا وايران 
أو من اصـدقاء ايـران كمـا تخـمن بعض الـشخـصيـات واجلهـات االمريـكية
ــقــدمـة بــعض الــشــخـصــيـات ومن مــعــهم في جــوقـة اعـالن احلـرب وفي ا
االمـريـكيـة أو الـكيـان االسـرائـيلي أو بـعض االطـراف في السـاحـة العـربـية
الـتي لم تـقدر وحتـسب الـنتـائج  فأنه في كل احلـاالت الالـرئيس االمـريكي
تـرامب يريـد احلرب وال ايـران تريـد احلرب  ولـعل نفي الـرئيس االمـريكي
االخـبار الـتي تناقـلت بان الرئـيس ترامب وافق عـلى ارسال مائـة وعشرون
ـنطقـة اخللـيج  يؤكد ذلك بـان مايـجري من حشـود االساطيل الف جـندي 
ـيـاه هو ضـغط سـيـاسي اقـرب مـنه من اعالن احلـرب . لـقد احلـربـيـة في ا
كـشقت عـملـية البـواخر في مـينـاء الفـجيرة  ايـا كان الـقائم بـذلك بان ليس
نفذه عملت نطقة  فاجلهات ا هـناك مأمن على الوجود االمريكي في تلك ا
ياه بـدقة متـناهية  دون ان جتـرح احدا أو اسالة بـرميل واحد من النـفط با
ــكـنه ان يــفـعل اكـثــر . نـقـول اخلــلـيـجــيـة  وهـذا مــايـؤكـد بــان عـمل ذلك 
وبـحـرص شـديـد عــلى اهـلـنـا في اخلـلـيج بـان تـهـدئـة الـنـفـوس ومـحـاصـرة
الـضـنـون والـلـجـؤ لـلـحـوار هـو الـسـبـيل االمـثل  فال االمـريـكـان يـخـسرون
مـانخـسره نـحن العـرب  وال االيرانيـون يكـضمـون الغـيظ على مـايحصل 
ـا شعـوب منـطقـة اخللـيج بالتـحديـد ستـكون هي اخلـاسرة مـاال وبشرا وإ
ومـنـشـئـات  فـمن الـضـرورة حـسـابـات االمـور عـلى اسـاس مـاقـبـل عـمـلـية
الـفـجـيـره يـجب أن يـكـون مـابـعـدهـا احلـرص عـلى االمن الـوطـني والـقـومي
ـواقف ـواقـف االمـريـكـيـة قــبل أن تـزيـد ا ــنـطـقـتـنــا . ثم البـد من دراسـة ا
ـتشنجـة والراغبة باحلـرب  حيث اعلن الرئـيس االمريكي االسبوع االئت ا
إنه اليـريد من ايران سوى شـرطا واحدا وهو عدم اللـجوء للنووي  أي انه
اسـقط احد عـشر شرطـا من الشـروط التي اعلـنها مـامبـيو وزير اخلـارجية
ة من ايران كا عـلى ايران وابقى شرط النـووي وحده وطرح هاتفه لتـلقي ا

ـعـاجلـة وبـحث هـذا الـشـرط  . إذا مـامـصـلـحـة الـعـرب
ـصــلـحـة احلــقـيــقـيـة بــالـذهــاب مع االمـريـكــان  إن ا
هــوضـمـان حـقــوق وامن واسـتـقــرار االمن الـوطـني
والـقــومي لـلـدول وعـدم الـتـدخل بـشـؤونـهـا   وهـذا
يــحـله مـنــطق احلـوار عـبــر الـدبـلــومـاسـيــة الـهـادئـة

الهادفة.

بـتـحـديـد احلـمض الـنـووي الـكامل
لنحو 336 ألف مشارك من البنك
احلــيـوي الــبــريــطـانـي في دراسـة
اسـتـقـصــائـيـة طـويـلــة األمـد تـتـابع
صحـة زهـاء نصف مـليـون شخص.
وتبيّن أن (الـرغبة في شـرب القهوة
شـروبـات الكـحولـية واحلـلوة أو ا
ـتـغـيرات اجلـيـنـية ال تـعـتـمد عـلى ا
ـــرتــبــطـــة بــالـــتــذوق بل تـــرتــبط ا
بـــخــصـــائص الـــتــأثــيـــر الــنـــفــسي
ـــواد اجلـــيــــنـــيـــة حــــيث تــــؤثـــر ا
الــكــيـمــيــائــيـة مــثل الــكــافــيـ في
الــقــهــوة عــلى اجلــهــاز الـعــصــبي
ــركــزي مـا يــؤدي إلى تــغـيــيـرات ا
زاجية مؤقتة في اإلدراك واحلـالة ا
والـــــوعـي والـــــســـــلــــــوك). وقـــــالت
سـاعدة في كورنـيلـيس األستـاذة ا
ـؤثرة الـطب الـوقائي (إن الـوراثـة ا
كـونات عـلى اختـيـاراتنـا ترتـبط بـا
ذات الـــتـــأثــــيـــر الـــنـــفــــسي لـــهـــذه
ـشـروبـات. يـرتـاح الـنـاس لـتـأثـيـر ا
الــقـهــوة والــكــحـول عــلى حــالــتـهم
النـفسـية لـذا يقبـلون عـلى تنـاولها

ذاق) واألمر ال يتعلق با

اطباق نباتية على مائدة رمضان

انبوب نفط ضمن مشروع طور التنفيذ
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دعا خبـير اقتصـادي احلكومة الى
أن تـتـوقع اسوأ االحـتـمـاالت جراء
ــنــطـقــة فــتــتــخـذ الــتــوتــرات في ا
االجـــــراءات الـالزمـــــة حلـــــمـــــايــــة
اقتصادها والبحث عن طرق بديلة
آمـنـة لصـادارتهـا الـنفـطـية مـؤكدا
وجــوب االســراع بــاكــمــال انــبـوب
تـصــديـر الـبـصــرة - الـعـقــبـة عـلى
الــبــحــر االحــمــر وتـأمــ عــمــلــيـة
تــــوســــيع انــــبــــوب كــــركــــــــوك –
جيـهان وتفعـيل انبـوب البصرة –

يــنـــبع عـــلى الـــبــحـــر االحـــمــر مع
الــبـحـث في امــكـانــيــة انــشـاء خط
توسط تصـدير جديـد الى البحـر ا

عبر سوريا. 
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وقـال مالذ االمـ لـ (الـزمان) امس
أن (الــــتــــوتــــرات وتــــصــــاعــــدهــــا
والــتـلـويح بـغـلق اخلـلـيج الـعـربي
ا تتخذ امام االمدادات النفطية ر
ـقـبـلـة مـنـحى جـديـا خـالل االيـام ا
ولـــذا فـــإن عـــلى الـــعـــراق والــدول
الـنـفــطـيــة في اخلـلـيـج الـعـربي ان

يــــبـــحـــثـــا عن بــــدائل لـــتـــصـــديـــر
ـية) شـحـنـاتـها الـى الـسـوق الـعـا
مــضــيــفــا (كــمــا هــو مــعــلــوم فـان
ـر عـبـره اكـثـر من مـضـيق هـرمـز 
ثـلث احـتـيـاجـات الـعالـم من الـنفط
االمــر الــذي قــد يــتــســبب بــكــارثـة
اقـتـصـادية كـبـيـرة في حـال اغالقة
ـنـتـجـة فـحسب لـيس عـلى الـدول ا
التي سـتهلـكة  ا عـلى الدول ا وا
صانع ومحطات ستتوقف لديـها ا
التوليد وجميع وسائل النقل التي

شتقات النفطية). تعتمد على ا

ورأى االمـ ان (التـصعـيد االخـير
ـــتـــمـــثل بـــاســـتـــهــداف الـــســـفن ا
ـنـشآت الـتـجـاريـة في الـفجـيـرة وا
ـمــلــكــة الـعــربــيـة الـنــفــطــيـة فـي ا
الـســعـوديـة ومــا سـيــتـبع ذلك  من
احـداث الحــقـة  حتـتم عـلى الـدول
اخلـلـيجـيـة والـعراق خـصـوصا ان
تــتـوقع اسـوأ االحـتـمـاالت وتـتـخـذ
االجـــــراءات الـالزمـــــة حلـــــمـــــايــــة
اقـتــصــادهـا مـن خالل الـبــحث عن
طــرق بــديــلــة آمـــنــة لــصــادراتــهــا
النفطـية) مضيـفا ان (على العراق
ان يسـرع باكمـال انبوب الـتصدير
الــبــصــرة- الــعـقــبــة عــلى الــبــحـر
االحــمــر ويــؤمن عــمــلــيــة تـوســيع
باالضافة انبوب كركوك  –جيهان 
الى تفعيل انبوب البصرة  –ينبع
علـى البـحر االحـمر مع الـبحث في
امـكانـية انشـاء خط تـصديـر جديد

توسط عبر سوريا). الى البحر ا
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ــا ان الـعــراق يــعـتــمـد وتــابع (طـا
ــئــة عــلى بــنــســبــة تــفـوق 95 بــا
تـصديـر النـفط في اعداد مـيزانـيته
الـسـنـويـة   فـيـجب ان يـعمـل على
حـــمــايـــة هـــذه الـــثـــروة وضـــمــان
ــوانيء اآلمــنـة)  وصـولــهــا الى ا
مـشــددا عـلى ان(عـلى وزارة الـنـفط
ان تفكر جديـا بالبحث عن موانيء
ـكن االعتـماد علـيها جديـدة آمنة 
في الـــتـــصــديـــر في حـــال  غــلق
الحـــة). مـــضــــيق هــــرمـــز امــــام ا
ـتـحدة وكـانت اإلمـارات الـعربـيـة ا

قد افتـتحت في صيف 2012 خط
أنابيب لتصدير النفط من الفجيرة
لـتـجنب مـرور الـنـفط اإلماراتي من
مــضــيق هـــرمــز من اجل حتــيــيــد
ـــــضــــيق الــــنـــــفط عـن تــــأثـــــيــــر ا

والتهديدات اإليرانية بإغالقه. 
وقـد بدا اإلمـاراتيـون كـمن يسـتبق
األحداث ويحرر رقبـته من التهديد
ـــــكــــرر عـــــلـى لــــســـــان الـــــقــــادة ا
العسـكري اإليـراني كلـما احتدم
الـتوتـر ب طـهـــــــران وواشـنطن
أو بــــ طــــهـــــران وجــــيـــــرانــــهــــا

 . اإلقليمي
لــــكن الـــتـــوتـــر الـــراهـن عـــلى وقع
تحدة األمـريكية خروج الواليـات ا
من االتـفاق الـنـووي مع إيـران وما
تـبــعه من فــرض عـقـوبــات عـلــيـهـا
يـــكــــاد يـــكــــون األشـــد وكـــان أول
إرهــاصـــاته في صــيف 2018 مع
رفع إيـــران شـــعـــار(إذا لـم يـــصــدّر
نطقة لن يُصدّر). نفطنا فكل نفط ا
وبـدا التـهديـد الـذي صدر عن اكـثر
من مـسـؤول إيـراني بـالـتـوازي مع
تــشـــديــد واشــنـــطن عــقــوبـــاتــهــا
اسـتـعـراضـيـاً وقـد نـاقش الـعـديـد
ـراقـبـ  في أمـريـكـا والـعـالم من ا
العربي حقيقة الرغبة اإليرانية في
فــــعل ذلك.ومــــؤخـــرا ومـع إلـــغـــاء
ـتـحدة لإلعـفـاءات التي الـواليات ا
كـانت أعطـتـها لـثـماني دول لـشراء
الــنـفط اإليـراني في إطــار سـعـيـهـا
لـتـصـفيـر تـصديـر الـنـفط اإليراني
وصل التوتر إلى مرحلة أخرى مع

إعالن واشـــنـــطـن عن نـــشـــر قـــطع
ا ياه اخلليجية  جديدة لها في ا
في ذلك حـامـلـتا طـائـرات وقـاذفات
بي 52 وبـــــطـــــاريــــات صـــــواريخ
بـــاتـــريــــوت جـــديـــدة ثـم تـــبع ذلك
هــجــمــات طــالـت نــاقالت نــفط في
مـيـنـاء الـفجـيـرة اإلمـاراتي فـقالت
ــتـــحــدة عـــلى لـــســان الــواليـــات ا
مـــســـؤول فـي االســـتـــخـــبــارات إن
(إيـران مشـتـبه بهـا) لـكن أمريـكا ال
تملك دليال قاطـعاً بأن طهران تقف

خلف هذا العمل.
وصـبـيـحـة الـثالثـاء أعـلـنت حـركـة
أنصار الله احلـوثية في اليمن عن
اســــــتـــــهــــــداف خــــــزانـــــات نــــــفط
إستـراتـيـجـيـة وحـقـول نـفـطـية في
مدينـة ينبع الـسعودية عـلى البحر
األحمر من خالل طائـرات مسيرة. 
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يـعـانـي الـعـراقـيـون كـثـيـراً من انـقـطـاع الــتـيـار الـكـهـربـائي عـنـهم ... ولـقـد

اضية . عاناة طيلة األعوام ا استمرت هذه ا
لـيارات من الدوالرات بـداعي حتس األداء ولـكنهـا لم تُغيرْ وقـد صُرفت ا

واطن وأتعبتهم كثيراً ...! تعبة التي أرهقت ا كثيراً من احلالة ا
ـوّلـدات) األهـلــيـة وهي في الــغـالب ال تـفي واضــطـروا الى االسـتــعـانـة (بــا
بـتـعهـداتهـا بشـكل دقـيق  مضـافاً الى مـا تـستـوفيه من مـبـالغ تثـقل كاهل

واطن السيما الفقراء منهم . ا
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سـؤولـية في ومـنـذ أنْ توّلى الـدكـتور لـؤي اخلـطيب وزيـر الـكهـربـاء مهـام ا
وزارته  ظـهرت تـباشيـر التـحوّل الى مرحـلة جـديدة قوامـها الـعمل الدائب

واطن من عنق الزجاجة . احلثيث الخراج ا
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ولقد أشرنا في مقال لنا نُشر في جريدة الزمان بتاريخ
واطـن  9 / 5 / 2019 الى أنَّ وزارة الـكـهربـاء حرصت عـلى جتـهيـز ا
بارك بعـشرين ساعـة يوميا وهـذا ما استـحقت به منا في شـهر رمضـان ا

الشكر والتقدير .
لـقد نهانا القرآن الكر  ان نبخس حَقَّ أحدٍ على االطالق اذ قال سبحانه

وتعالى :
" وال تبخسوا الناس أشياءَهُم "

وقـد أخـذنـا على عـاتـقـنا مـهـمـة التـنـبـيه على مـواقع االضـطـراب واخللل –
يادين ال والـتي ال نسـتطيع احـصاءهـا لكثـرتها  –فـي مختـلف احلقـول وا
من بــاب االسـاءة واالنـتـقـاص بـل من بـاب احلث والـتـحــريض عـلى تـقـد

اخلدمة الالزمة للمواطن 
كــمــا أنـنــا نــسـارع مـن جـانـب آخـر الى االشــادة والــثــنـاء عــلى اصــحـاب
واقف النبيلة من العراقي االجنـازات النافعة للمواطن وعلى أصحاب ا

واقف .  تقديراً لهم وتثمينا لتلك ا
ولكي يتضح األمر نقول :

واطن بانَّ العراق سيكون مُصدراً للطاقة ضمن أجلٍ انَّ هـناك مَنْ وَعَدَ ا
ـواطنـون في ذلك الـوعد االّ حـدّده  وانـقضـت األيام وحلّ األجل ولم يـر ا
عسـولة  التي اعتـاد أنْ يطلقـها بعضُ مَنْ نَسي رقـماً جديداً من الـوعود ا
مـا تختـزنه ذاكرة التـاريخ وال يلومَنَّ االّ نـفسه كلّ من حاول الـتذاكي على

الناس ...
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لـقد ابهجني وصول الطاقة الكهربائية عندنا الى 17000 ميكاواط  ولقد
سؤوليـة وزير مخلص كفوء أخـذ على عاتقه مواصلة  ذلك حـ نهض با

اجلهود حتى اشباع احلاجة الفعلية كلها  –بعون الله تعالى - 
نظـومة وصـولهـا الى هذا الرقم ـعلـوم اننـا لم نشهـد منـذ تأسـيس ا ومن ا

اجلديد .
اضي بحدود (3500) مـيكاواط وهي زيادة لـقد كانت الزيادة عـن العام ا

مهمة أمكن معها زيادة ساعات التجهيز.
ـتــمـيـز ونـشـكـر نــبـارك لـلـدكـتـور اخلــطـيب جـهـده ا

العامل معه بكّل جد واخالص .
ودعاؤنا لهم بالتوفيق 

وللوطن احلبيـب باألمن والسالمة واالستقرار .

قابلة مع وكالة فرانس برس WKÐUI∫ وزير الكهرباء لؤي اخلطيب خالل ا

مالذ االم

حلوى مستخلصة من النباتات


