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دبـــــلـــــومــــاسـي وفـــــني وبـــــحث
اجلـانــبـان الــعالقــات الـثــنـائــيّـة
وسُـبُل االرتــقـاء بــآفـاق الــتـعـاون
) مـضـيـفـا أنه بـ بـغـداد وبـكـ
ـا وصــلت إلـيه آفـاق (انـعـكــاسـاً 
التـعـاون ب الـبـلـدين من مراحل
مُتـقدّمـة غيـر مسـبوقـة فقـد قدّمت
احلـكـومـة الـصـيـنيّـة إلـى الـعراق
مـسـتـلـزمـات الـفـحص اخملـتـبـريّ
لـفـايـروس كـورونـا وذلك بـتـوفـير
ألف شريط لـلفـحص الـطبّي لـهذا
الـفـايـروس كـمـا خـصّـصت 500

ألف كمامة).
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 أعـــلـن رئـــيـس الـــهالل األحــــمـــر
ـعمـوري امس الـعـراقي يـاسـ ا
عن عــــزم الـــصـــ عــــلى تـــزويـــد
سـاعدات طـبيـة خاصة العـراق 
عموري واجهة كورونـا.وقال ا
في بـــيــان إن (رئـــيس الــصـــلــيب
ة األحمر الصيني أبـلغنا في مكا
هاتفـية بـعزم الصـ على إرسال
مـسـاعــدات طـبـيــة لـتـعــزيـز قـدرة
ــســتــشـفــيــات الــعــراقــيـة عــلى ا
مواجـهـة الفـايـروس).وأضاف أن
ــســاعـــدات تــتــضـــمن أجــهــزة (ا
تــنــفس صــنــاعي ومــســتــلــزمـات
لـلفـحـوصـات اخملـتبـريـة لـلـكشف
ــرض وجتــهــيــزات خــاصـة عن ا
الكــات الـصـحــيـة والـطــبـيـة) بـا
مـشــيـرا الـى انـهــا (سـتــسـلم إلى

وزارة الصحة). 
واعـــلــنـت وزارة اخلـــارجــيـــة عن
اتفاقهـا على استـقدام فريق طبي
من الــــصــــ لـــلــــمــــســـاعــــدة في
ـتـحدث مـواجـهـة كـورونـا.وقـال ا
باسم الوزارة احمد الصحاف في
بــيـــان ان (وكــيـل الــوزارة األقــدم
لـلـشُـؤُون الـسـيـاسيّـة والـعـالقات
ـــة عــبــد الــكــر هــاشم الــثــنــائــيّ
مصـطـفى اسـتقـبل سـفيـر الـص
لـــــدى  بـــــغــــــداد يـــــرافـــــقه وفـــــد

مارسات الـدينية تضـر بالبشر كـانت ا
فـيجب إيـقافهـا لذا يجب تـعليق احلج
ألن احلــيـاة الـبـشـريـة أهم من أي شيء
آخـر) بـحـسب مـا نـقل عـنه. وفي سـياق
مـتـصل سـجـلـت مـحـافـظـة مـيـسان أول
إصـابـة بـكـورونا . وقـالت دائـرة صـحة
احملــافـظـة في بــيـان امس ان (اإلصـابـة
األولـى في احملـــافـــظـــة تـــعـــود المـــرأة
ستينية من سكنة مركز العمارة  قدمت
اضي) من إيران منتصف شهر شباط ا
 مـوضـحـة انه (عـنـدمـا ظـهـرت أعـراض
ـرض عــلى هـذه الـسـيـدة  حـجـرهـا ا
صـحياً  وأكدت الـفحوصات اخملـتبرية

إصـابتها بـالفايروس).واضافت انه (
إخـطـار أهـلـهـا ومالمـسـيـهـا وحـجـرهم
مـنـزلـياً). وأعـلـنت دائرة صـحـة ذي قار
امـس الــثالثـــاء عن تـــســجـــيل خــمس
حـاالت مـشـتـبه بـاصـابتـهـا بـالـفـيروس
بـحسب بيـان نقل عن مديـر عام الدائرة
عـبـد احلسـ اجلابـري قوله ان (الـفرق
ـشتـبه بهم الـصـحيـة أخذ عـينـات من ا
و ارسالها الى مختبر الصحة العامة
في بـغداد صباح امس وبانـتظار نتائج
الــــفـــحـص) مـــوضــــحـــا ان (احلـــاالت
اخلــمس تـوزعت بـ اربــعـة أشـخـاص
مـن اهـالي احملــافـظــة كـانــوا في ايـران
وشـــخص من اهــالي الـــنــجف كــان في
زيــارة لـذي قـار).واعـلــنت دائـرة صـحـة
الـــكـــرخ امس الــثـالثــاء عـن احــتـــجــاز
إيـرانـيـ اثنـ قـادمـ من الهـنـد عـبر
مـطار بغـداد.وقالت الدائـرة في بيان ان
(كــوادرنـا الــصـحــيـة في مــطـار بــغـداد
الـدولي رصدت مواطن ايراني اثن
قـادمـ من الـهـنـد ولديـهـمـا ارتـفاع في
درجــات احلـرارة و احـتـجـازهـمـا من

الـقانون). وخلص الـبيان الى القول أن
(اجلـــهـــاز حـــرص طـــوال الـــســـنــوات
ــاضـيــة عـلى أداء واجــبـاته بــصـمت ا
والــــــــتــــــــزام ورفـض االجنــــــــرار إلى
ثل للدولة ـماحكات السياسية ألنه  ا
ــصـالـح الـشــعب ال جلــمــاعــات وراعٍ 
ــــــصـــــــالـح أطــــــراف الــــــعـــــــراقـي ال 
مــتــوتـرة).وتــداولت مــواقع الــتـواصل
االجــتـمــاعي عــقب انــســحـاب مــحــمـد
تـوفـيق عالوي اسم الـكـاظـمي لـيـخـلفه
في مـهـمة تـشـكيل احلـكـومة بـاالضـافة
الى اســمـاء اســعـد الــعـيــداني وقـصي
الـسهيل ونعـيم السهيل ومـحمد شياع
ـسـؤول الـسـوداني. وجـاءت تـغـريـدة ا
األمـني في كــتـائب حـزب الـله تـعـلـيـقـا
عـلى انسحاب محمد توفيق عالوي من
مـهـمــة تـشـكـيل احلـكــومـة وتـضـمـنت
االشــــادة بــــانـــــســــحــــابـه ألن (حــــجم
ـسؤولية وتوقيتها يستوجبان جهداً ا
ـا بُــذل ومن األفـضل لــلـعـراق أكــبـر 
ـهدي وشـعـبه التـمـسك بـالسـيـد عبـد ا
وإعـادته إلى مـكـانه الطـبـيعي لـتـجاوز
مـا لـم يـتم جتـاوزه) عـلى حــد تـعـبـيـر
الــعــســكــري الــذي أضــاف (ولــعل أهم
الــعـــقــبــات الــتـي حتــول دون رجــوعه
ـرجعـية لـكامل مـسـؤوليـاته هو رأي ا
الــذي أدى إلى اسـتـقـالــته فـإذا مـا رفع
ـانع فـســيـسـتـمـر بـأداء تـكـلـيـفه هـذا ا
ـهـدي قد وإتـمـام مـهـامه). وكان عـبـد ا
أعـــلـن مـــســـاء اول أمـس االثـــنـــ في
رسـالة مـوجهـة الى رئيس اجلـمهـورية
ـان مـحـمـد بـرهم صــالح ورئـيس الـبـر
احلـــلـــبــوسـي واعــضـــاء اجملـــلس عن
الـلـجوء الى (الـغيـاب الـطوعي) داعـياً
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ــســاجالت الــدائــرة بــشــأن اتــخــذت ا
تـشكيل احلكومة االنـتقالية واخلالفات
بــ الـقــوى الــسـيــاســيـة والــتــيـارات
اخملــتـلــفـة مــنـحـى آخـر أمس بــتـوسع
دائـرة التجـاذبات التي جتـسد الصراع
ــنـــاصب واحلـــقــائب احلـــزبي عــلـى ا
الــوزاريـــة  لــتـــمــتـــد الى الـــتــســـقــيط
الـشخصي واالتـهام بالـتآمر والـتواطؤ
مع قــوى خـارجـيـة . ورد رئـيس جـهـاز
اخملـابـرات الوطـني الـعراقي مـصـطفى
الــــكـــــاظـــــمي امـس الــــثـالثــــاء عـــــلى
تـصريحات تمسه ووصفها بأنها تمثل
(تـهديداً صـريحاً للـسلم األهلي) وهدد
الحقـة القـانونـية ـمارسـة حـقه في ا
ن اســـــمــــاهم بـ (اخلـــــارجــــ عــــلى
ــسـؤول األمــني في الــقــانـون).وكــان ا
كـتـائب حـزب الله في الـعـراق أبـو علي
الـعــسـكـري قــد كـتب في تـغــريـدة عـلى
تـــويــتـــر اول امس (تـــداول بــعـــضــهم
ـنـصب تـرشــيح مـصـطــفى الـكـاظــمي 
ــتـهــمـ رئــيس الــوزراء وهـو أحــد ا
ـســاعـدة الــعـدو األمــريـكي لــتـنــفـيـذ
ـة اغـتــيـال قـادة الـنـصـر الـقـائـد جـر
ـهندس وال سـليـماني ورفيـقه احلاج ا
نــرى تــرشــيـــحه إال إعالن حــرب عــلى
الـشــعب الـعـراقي والــذي سـيـحـرق مـا
تــبــقى من أمن الــعــراق). وقــال جــهـاز
اخملــابــرات فـي بــيــان إنه اطــلع (عــلى
بـعض التـصريـحاتِ الـتي يتمّ تـداولها
عـبر وسـائل اإلعالم ووسائل الـتواصل
االجتماعي وهي تمثل تهديداً صريحاً
لــلـــســلم األهــلي وتـــسيء إلى رئــيس
َهمـات الوطنية اجلـهاز) واضاف أنّ (ا
الـتي يقوم بـها خلدمـة الوطن والشعب
لـيست خـاضعـة للـمزاجـات السـياسـية
وال تـتـأثـر بـاتـهامـات بـاطـلـة يـسـوّقـها
بـعض من تسول له نفسه إيذاء العراق
وسـمـعـة أجـهـزته األمـنـيـة بل تـسـتـند
إلى مصالح شعب العراق األبيّ وحجم
ـنـطـقـة وقـيـمـة الـدولــة الـعـراقـيـة في ا
والـعـالم).واكـد جـهـاز اخملـابـرات (حقه
الحـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــكل من في ا
يـستخدم حرية الـرأي لترويج اتهامات
بـاطلة تـضر بـالعراق وبـسمعـة اجلهاز
قـدسة بـحفظ أمن الـعراق وواجـباتـه ا
وسالمـة شـعبه).وجـدد اجلهـاز (العـهد
لـشـعب الـعـراق بـأن يـكـون مـدافـعاً عن
الـدولة ورموزها وسـياقاتهـا األصولية
لقاة في نـطاق الواجبات الدسـتورية ا
عـــلى عــــاتـــقه) مــــوضـــحـــا أن (هـــذه
الـواجبـات حتددهـا مصـالح العراق ال
انـفــعـاالت واتـهـامــات اخلـارجـ عـلى

ــطــار). وكــانت وزارة قــبـل سـلــطــات ا
الـصـحة قـد اعلـنت مـساء اول امس عن
تـسـجـيل خمس حـاالت جـديدة مـصـابة
بــالــفــايـروس ثـالثـة مــنــهــا في بــغـداد
وواحدة في النجف واخرى في ميسان.
ونــفت الـوزارة امس الــثالثـاء وفـاة اي
تحدث باسم مـصاب بالفايروس.وقال ا
الـــوزارة ســـيـف الـــبـــدر في بـــيـــان  ان
(االنــبـاء الــتي  تــداولـهــا حـول وفـاة
صابـ بفايروس كـورونا عارية احـد ا
ـؤسـسـات عـن الـصـحـة).واضــاف ان (ا
صاب الـتابعـة للوزارة تـتابع جمـيع ا
فـي بــغـــداد وبـــاقـي احملــافـــظـــات وهم
ــراكــز اخملــصــصــة مــحـــجــورون في ا
واغـلبهم حالتـهم جيدة) مشيرا الى ان
ـصاب من كبار السن الذين يعانون (ا
من مــشــاكل صــحــيـة نــتــابع حــالــتـهم
اكـثر).وأعـلنت خـليـة أزمة وبـاء كورونا
فـي النجـف ان (حالـة االصابـة اجلديدة
بـالـفـايـروس في احملافـظـة تـعـود لرجل
ســتــيــني دخل الـى الــعـراق قــادمــاً من
ـاضي بـرًا عـنـد إيــران يـوم اخلـمـيس ا
طـريق منفذ مهران . وقالت خلية األزمة
بـالـنـجف فـي بـيان (اكـتـشـفـنـا ان رجالً
ـهدي بـعـمر  65 سـنـة يسـكن في حي ا
مـركـز مـدينـة الـنجف مـع عائـلـته حيث
ظــــهــــرت عــــلــــيه عـالمــــات اإلصــــابـــة
بـالفـايروس و نـقله عن طـريق سيارة
اسـعـاف خاصـة وفريـق متـخصص الى
مـسـتشـفى احلـكيم  واخـذت مـنه عيـنة
يــــوم اول امـس من قــــبـل كــــادر طــــبي
مـتـخـصص و إرسـالهـا الى اخملـتـبر
اضي ـركزي في بغداد وفي اإلثن ا ا
ظـهرت الـنتـيجة مـوجبـة اي انه مصاب
ـصاب بـهـذا الـفايـروس) مـؤكدة (نـقل ا

ـشـتـبه بـهم الى قـسم الـعزل مـن قسم ا
الـــتـــابع الى دائـــرة صـــحـــة الــنـــجف
وبــعــدهــا قـامـت فـرق الــصــحــة بــنـقل
المس له الى قـسم احلجر عـائلـته وا
وعــددهم  11 شــخــصــا  واجــرت لـهم
الـفـحـوصات الـطـبيـة وفق الـتـعلـيـمات
ية). الـصادرة من منـظمة الـصحة الـعا
وسـجـلت احملافـظة اإلصـابة األولى في
ــصـاب طـالب الــعـراق عـمــومـا وكـان ا

عــلــوم ديــنــيـة إيــراني اجلــنــســيـة 
تــســفــيــرة الى بـالده بـعــد يــومــ من
رقــوده في مـسـتــشـفى احلـكــيم الـعـام.
واعــلن وزيـر الــنـقل عـبــد الـله لــعـيـبي
امس عـن اســتــمـــرار تــنــفـــيــذ اعــمــال
الـتـعـقـيم والتـعـفـيـير لـطـائـرات الـناقل
الـوطـني لـلحـد من انـتـشار الـفـايروس.
واكـد لـعـيـبي في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس (تـنـفـيذ اجـراءات وقـائيـة مـشددة
عـلى طـائـرات الـنـاقل الـوطـنـي حـفـاظا
عـــلـى سالمـــة وارواح مـــســـافـــريـــنـــا)
مــوضــحـا ان (هــذه االجــراءات تــشـمل
تـعــقـيم اجـسـام الـطـائـرات من الـداخل
ــا في ذلك قــمــرة الــقــيـادة واخلــارج 
ومــقـاعــد الـركـاب واجلــيـوب وأنــظـمـة
الـترفـيه بـالطـائرة ومـنظـومة الـتكـييف
).الى ذلك وجّه والـتهوية تـعفيراً عـميقاً
مـــجــلـس الــقـــضــاء االعـــلى رئـــاســات
االســتـئـنـاف االحتــاديـة كـافــة بـاتـخـاذ
ناسب الذي يكفل تقليل زخم االجـراء ا
ـــراجــعــ وحــسـب ظــروف عــمل كل ا
فــيــمـا نــفــذت خـلــيــة االزمـة مــحــكـمــة
اخلــاصـة بـالـفــايـروس حـمـلــة تـعـفـيـر
ـبــنى اجملـلس وفــقـا لــبـيـان وتــعـقــيم 
ــــركــــز االعالمي جملــــلس صــــادر عن ا
الـقـضـاء تـلـقـته (الـزمـان) امس.وافادت

وصـايـا جـديدة تـلـقـتهـا (الـزمان) امس
بـــأن (الــوســـائط الــنـــاقــلـــة لالمــراض
الـوبائية هي جهاز البصمة االلكتروني
وقـــلم الــتـــوقــيع في ســـجل احلــضــور
ــصــاعــد وقــبــضــات االبــواب وازرار ا
واحلــمــامــات الـغــربــيــة واحلـنــفــيـات
ـقاعـد في صـاالت االنتـظار وقـبـضات ا
وسـياج الساللم عنـد الصعود والنزول
وقـــبــضـــات ابـــواب ســيـــارات االجــرة
ـواصالت العموميـة. والبريد الوارد وا
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة وبـاألخص فـي ا
الــطـرد الـبـريــدي الـوارد من دول تـأكـد
انـتـشـار مـرض وبـائي فـيـهـا)  مـؤكـدة
حـتـمـيـة (تـعـقـيم كل هـذه االشـيـاء قـبل
اسـتــخـدامـهـا).وتـظـاهـر الـعـشـرات من
اهالي احد االحياء في محافظة ميسان
امـس احــتـــجــاجـــا عــلـى تــخـــصــيص
مــسـتـشـفى يـقع وسط حــيـهم لـلـحـجـر
الـصحي للـمصابـ بفايـروس كورونا.
وجتــــمـع اهــــالي حـي الــــقــــاهــــرة في
احملـافظة في الـطرق الرئيـسة وخرجوا
في تـظاهـرة احتـجاجـا على تـخصيص
مـستشفى احلميات الواقع وسط احلي
كـحجـر صحي لـلمـصابـ بالـفايروس.
وفـي بــغـــداد اعـــرب اهــالـي مــنـــطـــقــة
الــعـطــيـفـيــة عن اسـتــيـائــهم لـتــكـلـيف
مـسـتـشـفى الـكـرخ بـاسـتـقـبـال احلاالت
ـشـتبه بـإصـابتـهـا بكـورونا ورأوا ان ا
هـــذا االمــر يــعـــني ان مــكـــان احلــجــر
الـصحي يقع امـام منازلـهم بسبب قرب
ــسـتــشــفى من مـنــازلــهم . وطـالــبـوا ا
وزارة الـصحـة بنـقل احلجـر الى خارج
مــنـطــقـتــهم. وفي الـشــأن نـفــسه اعـلن
اسـتــاذ في جـامـعـة تـكـريت عن تـوصل
ـــرض كـــورونــا . احـــد زمالئـه لــعالج 

وقــال اســمــاعـــيل خــلــيل في مــنــشــور
اطـلعت عليه (الـزمان) امس  ان (زميلي
وصــديـقـي في جـامــعـة تــكــريت-كـلــيـة
الــتـربـيــة لـلــبـنـات وهــبي عـبــد الـقـادر
سـلـمـان اخـتـصـاص فـسـلـجـة احلـيوان
والـغدد الصم توصل من تـطبيق عملي
رض مـختبري الى وجود عالج عشبي 
فـايـروس كورونـا) مـوضحـا ان العالج
يـــتــكــون من (قــشـــرة رمــان مع قــشــرة
بـرتـقـال مـغـلي ويـشـرب عـلى الـريق مع
حــبـة مـشـمش) مـؤكـدا انه (عالج قـاتل
لـفايـروس كورونـا في يومـ ) بحسب
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ـان إلى عـقـد جلـسـة اسـتـثـنـائـية الـبـر
حلــسم قـانـون االنــتـخـابــات والـدوائـر
االنـتـخـابــيـة ومـفـوضـيـة االنـتـخـابـات
بـشكل نـهائي وتـكلـيف أحد نـائبيه أو
الــوزراء مـــســؤولــيـــة إدارة جــلــســات
مـجلس الـوزراء. وفي الشأن نـفسه أكد
اخلـبـيــر في الـشـأن الـدسـتـوري حـسن
الـياسري شرعية بـقاء حكومة تصريف
األعـمال.وقـال في بيـان إنه (على الرغم
من حتــقق اخلـرق الـدسـتـوري احلـالي
بـيد أن ذلك ال يقدح في شرعـية حكومة
نع من تـصريف األعمال احلالية وال 
اسـتمرارهـا في تسيـير األمور الـيومية
اجلــاريــة).وشـــدد عــلى انه (ال يــســوغ
لــرئــيس حــكــومــة تــصــريف األعــمــال
الـتـنـصل عن مـسـؤوليـاته الـدسـتـورية
وإلـقـائـها عـلى الـغـيـر حتت أي عـنوان
كــان; فال غــيـاب وال فــراغ  وال ريب في
أن الــتـنــصل  بـأيــة ذريـعــة سـيــكـون
ضـربــاً من ضـروب احلـنث في الـيـمـ
الــدسـتـوريــة) عـلـى حـد قـولـه. ووفـقـا
ادة 76 مـن الدسـتور لـلـياسـري فـإن (ا
مــا زالت هي الــواجـبــة الـتــطــبـيق في
اثـلة وليس غـيرها مـا يعني احلـالة ا
ــتـعــ في الــتـكــلـيف اجلــديـد أن أن ا
يــكـون خـالل خـمــســة عـشــر يــومـاً من
تـأريـخ انـتـهـاء مــهـلـة الــتـكـلـيف األول
ــنـقــضـيــة). من جــهـته اكــد اخلـبــيـر ا
الــقـــانــونـي طــارق حــرب عـــدم حتــقق
الـشروط الدستورية التي تخول رئيس
ارسة صالحـيات رئيس اجلـمهوريـة 
ـــهــدي عن الــوزراء  لـــتــراجـع عــبــد ا
رســالـته الــســابـقــة ولــوجـود نــائــبـ

ـارسـان صالحـيته . لـرئـيس الـوزراء 
واوضح حـرب في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انه (ال مــجـال دســتـوريـا لــلـعـمل
اده  81لـعـدم حتـقق الـشـرط الوارد بـا
فـيها  وهو خلو منصب رئيس مجلس
الــوزراء ألن رئـــيس مــجــلس الــوزراء
عـدل عن اسـتـقـالـته بـرسـالـتـه يوم اول
).واضــاف انه (حــتى في امس االثــنــ
حـالـة اسـتـقـالـته فـأن هـنـاك نـائـبـ له
هـما ثامر الـغضبان وزيـر النفط وفؤاد
الية  فـهما نائبا رئيس حـس وزير ا
ـهـمـة رئـيس الـوزراء وزراء يـقـومـان 
ـا فـيـها في حـالـة غـيـابه ألي سـبب  
اسـتقـالـة رئيس الـوزراء كمـا هو مـقرر
عـقالً ومـقـرر قانـونـيـاً ). واوضح حرب
ان (نـظام مـجلس الوزراء رقم  2 لـسنة
 2019 اوجب عــــلـى نــــائــــبي رئــــيس
الـوزراء القـيام بـواجـباته وتـخويـلهـما
الـصـالحـيـات  وفي جـمـيع االحـوال ال
ـاده  81من مــجـال لـتــطـبـيق احــكـام ا
الـدستور وال يجوز لـرئيس اجلمهورية
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وافـق مـجــلس الــوزراء عــلى اطالق
ـوظــفــ وعالواتـهم  تــرفــيـعــات ا
واصـــفــــا اجـــراء بـــعض الـــوزارات
ئة من راتب تضمن حجز  50  با ا
احملـال عـلى التـقاعـد بأنه مـخالف
لـــلــقـــانــون. واعـــلن عـــضــو جلـــنــة
الـتـخـطـيط السـتـراتـيـجي النـيـابـية
مــحـمـد شـيـاع الـسـوداني امس عن
مـوافقـة مجـلس الوزراء على اطالق
ـوظــفــ وعالواتـهم  تــرفــيـعــات ا
ومــســتــحــقــات أصــحــاب الــعــقــود
واالجـور اليـوميـة فضال عـلى عقود
الــتـجـهـيــز والـشـراء والـتــعـيـيـنـات
ونــقـل اخلــدمــات واحــتــســاب مــدة
الــــفـــصـل الـــســــيـــاسي واخلــــدمـــة
الـصـحفـيـة وخدمـة احملـاماة بـشرط
االلـــتــزام بــنــســـبــة الــصــرف 1/12
ـــالي . ووجــــود الـــتــــخــــصـــيـص ا
واكــدت وثـــيــقــة  لالمــانــة الــعــامــة
جمللس الوزراء حملت توقيع االم
الـعـام  حـميـد نـعـيم الغـزي مـوافـقة
ـا جــاء فـي الــوثــيــقـة اجملــلـس. و
ــالــيــة الــتي ــوجــهــة الى وزارة ا ا
اطــلـعت عـلـيــهـا (الـزمـان) امس  ان
(رئـيس الوزراء وجّه بقيام وزارتكم
بـــاطالق الــعالوات والـــتــرفــيــعــات
والـتعـاقد بصـفة عقـد او اجر يومي
وعـقود التـجهيـز والشراء والـتعاقد
شـرط االلـتـزام بـنســـــــــبـة الـصرف
1/12 ).  ولـــفت الـــوثــيـــقــة الى  ان
ــوازنـة غــالــبــا مـا (اقــرار قــانــون ا
عـادلة حـسابـية بـسيـطة يـتأخـر و
ـدة الـزمـنـيـة الـتي تـعـد فـيـها فـإن ا
ـوازنة  التتجاوز ستة  اشهر وان ا
هــذا مـن شـأنـه ان يــفــســر نــكـوص
ـا وتــراجع  في جـمــيع االصـعـدة 
يـستـلزم  وجـود خطط ستـراتيـجية
ــــواجـــهــــة حــــاالت تـــأخــــر اقـــرار
ــوازنـة  ولـيس اصــدار اعـمـامـات ا
مـخــالـفـة لـلـقـانـون). في اشـارة الى
كـــتــاب مــوجه من وزارة الـــتــعــلــيم
الــعـالـي الى اجلـامــعـات واجلــهـات
ــرتـبـطــة بـالـوزارة يــؤكـد ضـرورة ا
ادة  30 اوال مـن قلنون االلـتزام  با
ـوازنة  لـسنة   2019 الـتي نصت ا
ـئــة من الـراتب عــلى حـجـز  50 بــا
الـتقـاعدي لـلمـوظفـ احملالـ على
الـتقـاعد. وخـصص مجـلس الوزراء
س الـثالثـاء جـلــسـته االعـتـيـاديـة ا
الـتي عـقـدهـا بـرئـاسـة نـائب رئـيس

الـوزراء وزير النـفط ثامر الـغضبان
لــبـحـث جـهــود مـواجــهـة فــايـروس
كـــورونــا .وضـــيف اجملــلـس جلــنــة
األمــر الــديـواني 55 لــســنـة 2020
ونــاقـش سـبـل مــواجــهــة فــايـروس
ـستـجد في عـموم الـعراق كـورونا ا
واتـــخـــاذ الـــقـــرارات االحـــتـــرازيـــة
الـالزمـــة لــــلــــحــــد من خــــطــــورته 
بــحــضــور عــدد من احملــافـظــ في
ـــثل احملــــافـــظــــات احلـــدوديــــة و
ـية في العراق مـنظمـة الصحـة العا
.وأكـد اجمللس دعمه لوزارة الصحة
والـبــيـئـة وأثـنى عـلى جـهـود جلـنـة
األمــــر الـــديــــواني .وعــــرض وزيـــر
الــصــحـة والــبــيـئــة جــعـفــر صـادق
عـالوي آخــر الـــتــطـــورات وجــهــود
الــسـيـطــرة الـصـحــيـة والـتــوعـويـة
ـقتـرحات الالزمـة لزيـادة فعـالية وا
عـمل اللجنة والتعاون مع الوزارات
ـؤسـسات لـتنـفـيذ مـقررات جلـنة وا
االمــر الـــديــواني. من جــهــة اخــرى
اصــدر مـكـتـب رئـيس الـوزراء امس
امـرا ديـوانـيـا باحـالـة رئـيس هـيـئة
احلج والـعـمـرة خـالـد الـعـطـيــة الى
التقاعد بدءا من تأريخ بلوغه السن

القانوني.

ـارسة مهام رئيس الـوزراء)  مضيفا
ان  حتى انه (لـيس له لوحده حل البر
لـو اجتـمعت سلـطتـا رئيس الوزراء مع
ســلـطــات رئــيس اجلـمــهــوريـة  لــعـدم
اجـتـمـاع هذه الـصالحـيـات في شخص
رئيس اجلمهورية لوحده  مع مالحظة
ان رئــــيس الــــوزراء لـــيـس له تــــقـــد
اقــتــراح الى رئــيس اجلــمــهــوريه حلل
ــان ألنه رئـيس حـكـومـة تـصـريف الـبـر
ــان امــور يـــومــيــة  وطــلـب حل الــبــر
مـوضوع عـظيم فـليس لـرئيس الوزراء
احلالي طلب ذلك من رئيس اجلمهورية
ـان رئيس وزراء مـالم يـقـتـرح حل الـبـر
جـديـد يـتولى احلـكم بـعـد حكـومـة عـبد
ــسـتــقـيــلـة) . وتــابع انه (في ــهـدي ا ا
جــمــيـع االحــوال ال مــجــال دســتــوريــا
اده  81 من الـدستور لوجود لـتطبيق ا
رئـــيس الـــوزراء  وفي حـــالـــة غــيـــابه

يتولى النائب مهام رئيس الوزراء وفي
حـالة غياب االثن  فأن النائب الثاني
ـارس صالحيـات رئيس فـؤاد حـس 
الـوزراء كـامـلـة غـيـر مـنـقـوصـة) . وقال
الـكاتب واحمللل الـسياسي سـمير عـبيد
في تـغريدة على (تويتر) تلقت (الزمان)
مــضــمـــونــهــا امس (إن مــضت االمــور
ـهــدي  فال يــجـوز ان ــقـتــرح عــبــد ا
ـكـانه ألنـه جتاوز يـجـلس الـغـضـبـان 
الـسن القـانونـية ومـدد له مرات وهـناك
مـلفات فساد مع احتـرامنا للرجل  وهو
) عـلى حـد قوله مـقـرب من االمـريـكـيـ
واضــاف (كـذلك اليــجـوز جــلـوس فـؤاد
حــــســــ كــــونه من مــــكــــون آخــــر مع
ـهـمـة لـوزيـر االحـتـرام له ولـلـمـكـون فـا
الـداخـلــيـة كـعـرف دولي مـتـبع). بـدوره
دعـا الـنـاشط الـسـيـاسي جـواد الـعـطار
الى تـشكـيل حكـومة مصـغرة انـتقـالية.

وقــال في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
(غـريـب امـر الـسـاســة فال وافـقـوا عـلى
دة انـتـقالـية هـدي  بـقاء الـسـيد عـبـد ا
كـلف عالوي حلكومة وال وافـقوا على ا
جـديــدة وال نـبـذوا اخلالفــات واتـفـقـوا
عـلى مخـرج مقبـول وسريع من االزمة)
داعــيــا الى (اخــتــيـار رئــيس وزراء من
ـعـروفـة بـالـنـزاهـة ومـنـحه الـكـفـاءات ا
الـثقة لتشكيل حكومـة مصغرة انتقالية
قــادرة عـــلى تــهــيـــئــة االجــواء إلجــراء
انـتـخـابــات ضـمن مـدة زمـنـيـة مـحـددة
طروحة سياسيا ومواجهة التحديات ا
وامـنيـا واقتصـاديا وصحـيا بـعيدا عن
احملــاصــصـة والــتــوجــهـات احلــزبــيـة
رجـعية طـالب ا والـفئـوية واسـتجابـة 
ـتـظـاهر). الـديـنـية وجـمـهـور الـشارع ا
وبـدأ رئـيس اجلمـهـورية مـشاوراته مع
عـدد من قادة الكـتل السيـاسية الخـتيار

رئــيس وزراء جــديــد. وبــحــسـب بــيـان
رئـــاسي تـــلــقـــته (الـــزمـــان) امس فــإن
الــدفــعــة االولى من الــلــقــاءات شـمــلت
رئــيس تـيــار احلـكــمـة عــمـار احلــكـيم
ورئــيس إئـتالف دولــة الـقــانـون نـوري
ـالـكـي ورئـيس حتـالف الـفـتح هـادي ا
الـعامـري ورئيس إئتالف الـنصـر حيدر
الــعـــبــادي  كالً عـــلى حــدة. وبـــحــسب
الــبــيــان فـــقــد (جــرى خالل الــلــقــاءات
االتــــفــــاق عـــلـى مــــواصــــلــــة احلـــوار
ــشـاورات بــ الـقــوى الـســيـاســيـة وا
الخـتـيـار وتـرشـيح شـخـصـيـة مـقـبـولـة
تــــتـــــصـــــدى لـألوضـــــاع الـــــراهـــــنــــة
ـقـبلـة واجناز ـرحـلة ا واسـتـحقـاقات ا
مــتــطـلــبــات اإلصالح في الــبالد). وفي
وقـت الحق امـس اســـــتـــــقــــــبل كـال من
سـكــرتـيـر احلــزب الـشـيــوعي الـعـراقي

وام حزب الفضيلة .
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تـــولت امــانــة بـــغــداد امس تـــنــظــيف
وغــسل جـسـر الــسـنك في بــغـداد بـعـد
اعـــادة فــــتـــحه. وقـــالـت في بـــيـــان ان
(مالكـات امـانـة بـغـداد بـاشـرت اعـمـال
تـنظيف وغسل جسر السنك).واضافت
ان (ذلـك جاء بـعد اعـادة فتـحه من قبل
الـقوات االمنـية). وبقي اجلـسر مغـلقا
ـركــبـات اسـابــيع عـدة بــوجه حـركــة ا
جـراء حـصـول مواجـهـات شبه يـومـية
بـ قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين
يـرومـون عبـور اجلسـر والـتوجه نـحو
ـنـطقـة اخلـضراء . وفي شـأن مـتصل ا
تظاهر امس اصحاب الشهادات العليا
امـام مبـنى مجـلس الوزراء فـي منـطقة
الـعالوي بـبغـداد للـمطـالـبة بـتعـييـنهم
عـلى مالك وزارة الـدفـاع. وقـال احدهم
انـه تخـرج منـذ خـمس سنـوات ومازال
بــدون تـعــيــ  فـيــمـا قــال آخـرون ان
(هناك  200 ألف درجة وظيفية ناجمة
الك  دون تعيينهم . ويبلغ عن حـركة ا
ـطـالـبـ بـالـتـعـيـ نـحو 420  عـدد ا

شـخـصا مـا زال مكـتب وزير الـدفاع لم
يــسـتـكـمـل اجـراءات تـعـيــيـنـهم). وفي
شـأن مـتـصل أكـد نـائب رئـيس مـجلس
الــــنـــــواب حــــسن الــــكــــعـــــبي أن حق
احلـــصــول عــلى فــرصـــة عــمل مــتــاح
جلـميع العراقيـ دون استثناء وليس
حـــكـــراً عــلـى من يـــتــمـــتع بـ(عـالقــات
نـــافــذة) مـــتــهــمـــاً بــعض مـــســؤولي
الـــــــوزارات بـ (اســــــتـــــــغالل ضـــــــغط
الـتــظـاهـرات لـلـحـصـول عـلى مـكـاسب
إضافية). وقال الكعبي خالل استقباله
ـعــتـصــمـ أمـام وزارة ــثـلــ عن ا
الــنـفط من حــمـلـة الــشـهـادات الــعـلـيـا
بـاالختـصـاصات الـهنـدسيـة في مكـتبه
امـس إن (اجلــمــيع يــفــتــخــر بــوجــود
شـــبــاب يــحــمـــلــون شــهـــادات عــلــيــا
بـإختصاصات هندسـية وعلمية نادرة
ومن حــقـهـم ان يـجــنـوا ثـمــار تـعــبـهم
ضنية لسنوات طويلة من وجهودهم ا
الـــدراســـة وطــلب الـــعـــلم ومن واجب
ثـلة بـاحلـكومـة تأمـ فرص الـدولـة 
عـــمل لــهم تــتـــنــاسب وتــخـــصــصــهم
الـعلمي) مـضيفـا (يؤسفـنا ان البعض

مـن مسـؤولي الـوزارات اسـتـغل ضغط
تـظاهـرين ومطـالبـتهم الـتظـاهـرات وا
بــالـتـعــيـ لـلــحـصـول عــلى مـكـاسب
اضــافــيــة وســرقــوا جــهــود واصـوات
شــبـــاب قــضــوا أيــامــاً طــويــلــة أمــام
الـوزارات وفي الشوارع مطـالب بحق
الـتعـي وهذا ال نـقبل به وسـنحاسب
كـل من اســتــغل هــذا األمــر) عــلى حــد
تـعبـيره.وشـدد على أن (حـق احلصول
عـــلـى فـــرصـــة عـــمل مـــتـــاح جلـــمـــيع

الـعـراقيـ دون اسـتثـنـاء وليس حـكراً
عـلى من يتـمتع بـعالقات نافـذة هنا او
هـنـاك) متـعهـدا بـ(العـمل على إيـصال
صـــوتــهم الى اجلـــهــة ذات الــعالقــة).
ودعـــا الــكـــعــبـي كــافـــة الــوزارات الى
(االلـتـزام بتـنفـيذ قـرار مجـلس الوزراء
رقم  373 لـــســـنـــة  2019 الــــقـــاضي
بـتعي حملة الشهادات العليا بحسب
تـــخــصــصــاتـــهم ســواء في الــوزارات

التخصصية أم بقية الوزارات).
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أصــدرت مــحــكـمــة جــنــايــات بـابل
حــكــمــا غــيــابــيــا بــالــســجن ســبع
ســــنـــــوات بــــحق مــــحــــافـظ بــــابل

السابق.
ــــركـــــز اإلعالمـي جملــــلس وذكـــــر ا
الــقــضـاء االعــلى في بــيـان تــلــقـته
(الــزمـان) امس ان (الـهـيـئـة األولى
في مــحـكـمـة جـنـايـات بـابل نـظـرت
ــتـهم كـرار قــضـيـة مــحـافظ بـابل ا
الـعبـادي واصدرت حكـما بـالسجن
سـبع سـنوات بـحقـه اثر اسـتعـمال
مــحــرر رسـمي مــزور). وأضـاف أن
ادة (احلكم يأتي استنادا الحكام ا
298 مـن قـانـون الـعـقـوبـات) الفـتـا
إلـى أن (احلـــــكـم غـــــيــــــابي قــــــابل

لالعتراض والتمييز). 
وأصـدرت محـكمـة جنـايات الـنجف
االحتـاديـة أحـكامـا مـخـتلـفـة  بحق
تـاجرة ـة ا مـدانـ اثنـ عن جر
ـواد اخملـدرة في قـضـاء الـكـوفة بـا
.وقــال مــجـلس الــقــضـاء في بــيـان

ـدان تــلــقــته (الــزمــان) امـس إن (ا
ـؤبـد بعـدما األول أديـن بالـسجن ا
ضـبـطت بـحوزته  38 كـيـلـو غـراما
مـن مــادة االمــفـــيــتـــامــ اخملــدرة
إضـــافــة إلى  226 قـــرصــا طـــبــيــا
حتــتـوي عــلى مــادة االمـفــيـتــامـ
ــــــدان اخملــــــدرة). وأضــــــاف ان (ا
ـــدة 8 الـــثــــاني أدين بــــالـــســـجن 
سـنــوات بـعـدمـا ضـبـطت بـحـوزته
ـــــثــــيل  190 غـــــرامــــا مـن مــــادة ا
امــفــيــتــامــ اخملــدرة). وتــمـكــنت
مـــفـــارز شــعـــبـــة االســتـــخـــبــارات
الــعـسـكـريــة في الـفـرقـة الــسـابـعـة
وبـالتعـاون مع استخـبارات الفوج
ــشـاة 29 ومــكـتب الــثــالث  لـواء ا
الـتحقيق القضائي حملكمة حتقيق
هـيت من اخـتـراق عـصـابـة تـتـاجر
بـاحلـبـوب اخملدرة وتـلـقي الـقبض
عــــلـى جــــمـــيـع افــــرادهــــا في حي
ــحـافـظـة الــعـمـال بـقــضـاء هـيت 
االنـبـار وضـبـطت بحـوزتـهم كـمـية
مـن احلبوب اخملـدرة . كمـا تمـكنت
شـرطة ذي قار من حتريـر مختطف

واعــادته الى ذويه بـعـد مـحـاصـرة
اجلـناة. وقال اعـالم شرطة ذي قار
فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(بــعـد  ورود مـعـلـومـات عن وجـود
حــالـة خـطف ألحــد األشـخـاص من
سـكـنة مـحافـظة الـبصـرة ولتـقاطع
ـعلومة األمـنية بادر قـائد شرطة ا
ـنـشـات بـتـشـكيـل فريق ذي قـار وا
عـمـل من الـضـبـاط االخـتـصاص و
لـتـوجـيه بـتـكـثـيف الـدوريـات عـلى
الــــطـــريق الــــســـريع الــــرابط بـــ
مـــحــافـــظــتـي ذي قــار والـــبــصــرة
وتـشــديـد الـتـفـتـيش بـالـسـيـطـرات
ــفــارز االمــنــيــة) مــوضــحــا ان وا
(هـذه اجلـهـود أثـمـرت عـن الـعـثور
عـلى اخملـطوف مـحـمد جـاسم عـبد
احلـسـ اجلـورانـي مـوالـيد 2006
مـرمـيـا في الـصـحـراء بـعـد تـوثيق
يــــديـه وقـــدمــــيـه وتـــركـه من قــــبل
خــاطـفــيه بــعـد تــضــيـيق اخلــنـاق
عـلـيـهم من خـالل االنـتشـار االمـني
نطقة التي عثر عليه الـواسع في ا

فيها ).
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عـلقت الـلجـنة الـعليـا للـفتـوى في اقليم
كــــردســــتــــان امـس الــــثالثــــاء  صالة
اجلـمعة في االماكن التي شخصت فيها
اصـابـات بـفـايـروس كـورونـا. وبـحسب
بـيان فقد (عـقدت اللجنـة امس اجتماعا
خـاصاً لبحث خطوات لـلحد من انتشار
فـايـروس كورونـا في مـدن االقلـيم بـعد
تـــــشــــخــــيـص خــــمس اصـــــابــــات في
الــســلــيــمــانــيــة) مـضــيــفــا انه (عــقب
االجـتـماع اعـلنت الـلـجنـة تعـليق صالة
اجلــمــعـة في االمــاكن الــتي يـتـم فـيــهـا
رصــد الـفـايـروس مع االسـتـمـرار بـأداء
الـــــــــصـالة فـي بـــــــــاقـي مـــــــــنــــــــــاطق
كـردستـان).وأضاف البـيان ان  (اللـجنة
اكـدت ضـرورة الـتـزام مـواطـني االقـلـيم
بــتــعـلــيــمـات حــكــومــة االقـلــيم بــشـأن
الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة لـدرء خـطـر تـفـشي
كــورونـا) مــشـددة  (عــلى حـظــر اقـامـة
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة مـجـالس الـعـزاء وا
واالجــتـمـاعــيـة). من جـهــته قـرر احتـاد
ـسـلـمـ في كـردسـتـان اطالق عـلـمـاء ا
صـفة (الشهيـد) على اي شخص يتوفى
جـــراء كــورونـــا. وافــاد بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمان) بأن االحتـاد (أفتى  باسـتمرار
اقـــامــة الـــصالة اجلـــمــاعـــيـــة وخــطب
ناطق الـتي ينتشر اجلـمعة باستـثناء ا
فـيـها الـوباء بـشـكل خطـيـر). كمـا قررت
الــسـلــطـات فـي االقـلــيم ايـقــاف تـرويج
ـــــروريــــــة في اربــــــيل ــــــعـــــامـالت ا ا
والــسـلــيـمـانــيـة لــغـايـة 14مـن الـشـهـر
اجلـاري بهـدف منع انتـشار الـفايروس.
من جــهــتــهـا قــررت بــطـريــركــيــة بـابل

لــلـكـلـدان الــكـاثـولـيك فـي بـغـداد إلـغـاء
حـــفالت الــزفــاف ومـــراسم الــعــزاء في
دن الـعراق كـإجراء جـميع كـنائـسهـا 
احــتـرازي لــلـحــد من إنـتــشـار كــورونـا
بـسهولة ب األفراد كما أوصن بتوقف
الـقداسات يـوم األحد وكافة الـنشاطات
إلى إشـعـار آخر. واشـارت البـطـريركـية
فـي بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
إلـى  تــعـــطــيـل احلــكـــومـــة الــدوام في
ـــدارس واجلــــامـــعـــات والـــغـــائـــهـــا ا
الـتجمعـات العامة. واوضحت الـكنيسة
بــأنـهــا (تـسـمـح بـاسـتــمـرار اإلحــتـفـال
بـالقداس اليـومي ألن األشخاص الذين
يــحـضـرونـه قـلـيــلـون ومن األفـضل أن
نـاولة في يـكـون جلـوسهم مـتـباعـدًا وا
الــــيـــد وعــــدم تـــبـــادل الــــسالم).ودعت
ـؤمــنــ إلى (الـصالة في الــكـنــيـســة ا
بـيـوتـهم من أجل أن يـعـبـر هـذا الـوباء
ـنــشـورة وتـالوة صالة الـوقــايـة مــنه ا
عـلى مـوقع الـبـطـريـركـية وكـذلك صالة
دن الـسهرانـة) مطالبـة أساقفـتها في ا
األخـرى (القيام بنفس اإلجراء إذا حدث
هـنـاك إصـابـات بهـذا الـفـايروس). وفي
الشأن نفسه رأى عضو احلوزة الدينية
فـي قم واألســتـاذ فـي جـامــعــة مــفــيـد
مـحـمد تـقي فاضل مـيـبدي في  مـقابـلة
تعـلقة بـتأثير صـحفيـة أن (االدعاءات ا
الـطب اإلسالمي عـلى فـايـروس كـورونا
غـير معتبرة وال معنى لها) مضيفًا أنه
(مع الــتــقــدم فـي الــعــلــوم والــتــجـارب
اإلنـسـانـيـة لم يـعـد للـطب اإلسالمي أي
مـــعــنى وال يــوجـــد في األســاس شيء
يـسـمى الـطب اإلسالمي). واكـد مـيـبدي
إن (إنــقـاذ األرواح الـبـشـريـة أفـضل من
أي فــريـضــة ديـنــيـة) مــضـيــفـا انه (إذا

عبد الله لعيبي
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خــطف فـريـق أمـانــة بـغــداد بــكـرة الــقـدم امس
الـثالثــاء نـقـطـة ثـمـيـنـة مـن تـعـادله الـسـلـبي مع
ــبــاراة الـــتي جــرت  فـي مــلــعب الــزوراء فـي ا
بـغداد وذلك ضمن اجلولة الرابعة من الدوري
بـاراة محـاوالت جادة  حيث ـمتاز.وشـهدت ا ا
ـكنة لفريق أمانة أضاع سـتار ياس فرصة 
بـغـداد بـيـنـمـا رد حـسـ عـلي بـتـسـديـدة قـويـة
عـلت العارضـة ورد حارس مـرمى االمانة عالء
كـاطـع تـســديـدة حملــمــود خـلــيل بــيــنـمــا مـرت
محـاول احملترف جـيسي بجـوار القائم لـينتهي

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وأهـدر مصطفى كـر فرصة ألمـانة بغداد في
الدقـيـقة األخـيـرة حيث مـرت تـسديـدته بـجوار

باراة بالتعادل السلبي. القائم لتنتهي ا
ورفع الزوراء رصـيـده للـنـقطـة الـسابـعـة بيـنـما

رفع االمانة رصيده للنقطة الثانية.
وحلــســاب ذات اجلــولـة حــصــد الـنــجف ثالث
نقـاط ثـمـينـة بـفـوزه عـلى الـكهـربـاء بـهدف دون
رد.حقق الـنجف بداية طيبة وتمكن من تسجيل
هدف فـي الدقـيقـة اخلـامسـة عـشر  عـبـر العبه
عـلي صالل الذي وضع فـريق الكـهربـاء بحرج
كبير.ورفع النجف رصيده إلى سبع نقاط فيما

جتمد رصيد الكهرباء عند نقطة واحدة.

عموري ياس ا
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اعـــلـــنت وزارة الــنـــفط عـن مــجـــمــوع
ـتحققـة لشهر الـصادرات وااليرادات ا
ـاضي  بـحـسب االحـصـائـية شـبـاط ا
االولــيـة الـصـادرة عن شــركـة تـسـويق
الــنـفط (ســومـو)  وقـال بــيـان تــلـقـته
(الـزمان) امس ان كمـية الصادرات من
الــنـفط اخلـام بـلـغت  98مــلـيـون 347
الف و 884 بــرمــيال بـايــرادات بــلـغت
اكـــثــر من خـــمس مــلــيـــارات واثــنــان
وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانية
وعــشــرون الف  دوالر عـلــمــا انه يـتم
الـية احـتـساب الـكمـيات وااليـرادات ا
لــشـهــر شـبــاط عـلى اسـاس 29 يــومـا
تحدث خالفا لالشهر االخرى.  وقال ا
بــاسم وزارة الــنــفط عــاصم جــهـاد ان
صـدرة من النفط (مـجمـوع الكـميـات ا
ـــاضي من اخلـــام لـــشـــهـــر شـــبـــاط ا
احلـقــول الـنـفـطـيـة في وسط وجـنـوب
الــعــراق  بــلـغت  95 مــلــيــونـا و805
الف و 196بـــرمـــيال امـــا من حـــقــول
كــركـوك عــبــر مـيــنـاء جــيــهـان بــلـغت
ــصـدرة  1مــلـيـون و765 الــكـمــيـات ا
الف و 32 برميال فيما بلغت الكميات
ـصـدرة  من حقـل القـيارة  488 الـفاً ا
صدرة و 825 بـرميالً أمـا الكـميـات ا

الـى االردن فــبــلــغت  288 الف و831
ــــعــــدل بــــرمــــيـال). واشــــار الى ان (ا
الــيــومـي الــكــلي لــلــصــادرات بــلغ  3
مالي و  391 الـف برميـل حيث كان
ـعـدل الـيـومي لـلـتـصـديـر من مـوانئ ا
الــبـصـرة  ثالثـة ماليـ و    304الف
ــعــدل بـــرمــيل  ومن جــيـــهــان كــان ا
الـيـومي  61 الـف بـرمـيل  فـيـمـا كـان
ـعــدل الـيـومي من حـقل الـقـيـارة 17 ا
ـصـدر ـعـدل الـيـومي ا الـف بـرمـيل وا
الـى االردن بـلغ عــشـرة االف  بــرمـيل .
واضـاف جهاد ان معدل سـعر البرميل
الـواحـد بـلغ    51.374 دوالرا). يـذكـر
انـها باطالع ان الـوزارة ومن خالل ا
الــشــعب عــلـى عــمــلــيــات الــتــصــديـر
تـحقـقة مـنه اتخـذت هذا وااليـرادات ا
االجـــراء الــشــهــري .ويــقـــيم مــجــلس
االعـمال الوطني العراقي بالتعاون مع
ـعـهد الـعراقـي لالصالح االقتـصادي ا
نـدوة بعـنوان (مـستقـبل اسعـار النفط
الـــعــراقـي). وقــالت دعـــوة تــلـــقــتـــهــا
(الـزمان) امس ان الـندوة الـتي سـتقام
في الــسـاعــة الـرابــعـة من مــسـاء يـوم
ــقـبل يــشـارك فـيــهـا كال من الــسـبت ا
فـالح الــعـــامــري واحـــســان الـــعــطــار
وحــمـزة اجلــواهـري وذلك عــلى قـاعـة
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