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طبعة العراق 
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حــــذر مـــراقـــبــــون من ان مـــأزقـــا
خـــطــــيـــرا يــــواجه الــــعـــمــــلـــيـــة
السياسـية احلالية بـرمتها  مالم
يـتم االتـفـاق عـلى مـرشح مـقـبول
تظاهـرين اضافة الى الكتل من ا
شـهد السـياسـية فـيمـا  يعـيش ا
الــسـيــاسي حتـركــ مـتــضـادين
االول رافـض لــتـــكـــلـــيف عـــدنــان
الـــزرفـي تـــشــــكــــيل احلــــكــــومـــة
االنـتـقـالـيــة والـثـاني يـسـعى الى

تثبيت هذا التكليف ودعمه.
وكــــشف مــــصــــدر ســـيــــاسي عن
اجــتـــمــاع جــديــد عــقــدته الــكــتل
الــســيــاســيــة الـشــيــعــيــة مــسـاء
اجلــمــعــة في مــنــزل زعــيـم تــيـار
ـعـارض عـمـار احلـكيم احلـكـمة ا
تـســلـمت خالله رســالـة من زعـيم
التيار الصدري مقتدى الصدر

دعـا فـيـهـا إلى (عـدم احلـديث عن
رشح السابق لرئاسة احلكومة ا
نــعــيم الــســهــيل والــتــحـذيــر من

اســـــتـــــبـــــدال الـــــزرفي ألن وضع
العراق ال يحتمل)   

 وحـضـر االجـتـمـاع  الذي نـاقش
ؤقتة كل ملف تشكيل احلكومة ا
من حتالـف الفـتح وائـتالف دولة
الـــقــانــون وكــتـــلــة عــطــا وحــزب
الفضيلة بينما غاب عنه ائتالف

النصر بزعامة حيدر العبادي 
وفي وقت ســـابق كــشـف مــصــدر
سياسي عن اجتماع عقدته ثالث
في الـيـوم ـانــيـة كــبـيــرة كــتل بـر
نــفــسه أســـفــر عن مــنح الــزرفي
الـــضـــوء األخـــضـــر لــــتـــشـــكـــيل
احلـــكــــومــــة وتــــردد ان الــــكــــتل
عارضة لترشيح الزرفي وتضم ا
سـلحـة وقوى جمـيع الفـصـائل ا
الـــــفــــتـح مع دولـــــة الـــــقـــــانــــون
والـفضـيـلة بـاإلضـافـة الى حزب
ؤتـمـر الوطـني  ورئـيس هيـئة ا
احلشـد الـشعـبي فـالح الفـياض
اجــتــمــعـت بــاحلــكــيم اخلــمــيس
القــنــاعه بــســحب دعــمه لــلـزرفي
وتكليف نعيم السهيل بدال عنه

وبـحـسب مـصـدر  فـأن اجـتـمـاعا
ثـانـيـا  عـقـد في وقت مـتـأخـر من
لـيـلـة اجلـمـعـة في مـنـزل احلـكـيم
ــثل الـــصــدر الــوزيــر حـــضــره 
األسـبـق نـصـار الــربـيــعي جـرى
خالله االتـفاق عـلى مـبـاد عـامة
حــول إعــطــاء الــضــوء األخــضــر
للزرفي للبدء بتشكيل ححكومته
وقــال مـــراقــبــون لـ (الــزمــان) ان
(تـــوالـي اجـــتــــمـــاعــــات الــــكـــتل
الشيعية  التي توصلت الى قرار
بــــــــرفـض تــــــــرشــــــــيـح رئــــــــيس
اجلمهوريـة برهم صالح  للزرفي
لـكـون هـذا الـتـكـلـيف خـارج اطار
الكـتلة االكـبر بـاالضافـة الى انها
تـتـهم الـزرفي بـالـتـقـرب المـريـكا
وان السفارة االمريكية في بغداد
هي مـن دفــعت بـــذلك الــتـــرشــيح
يضع العملية السياسية احلالية
برمـتهـا في مأزق وخـطر كـبيرين
مــالـم يــتم االتــفـــاق عــلى مــرشح
ـتـظــاهـرين اضـافـة مـقــبـول من ا

الى الكتل السياسية).

في غـضـون ذلك اكـد مـسؤول في
السفارة االمريكية  أن ( السفارة
حتــتـــرم ســيــادة الــعــراق وإرادة
الـعــراقـيـ ولم تـتــدخل في آلـيـة
تـكــلـيف الـزرفـي). بـدورهـا اكـدت
الـسفـارة االيـرانـيـة في بـغداد ان
طـــهـــران ال تـــتــدخـل بـــعـــمـــلـــيــة
االخــتـيــار. وقـال نـائـب الـســفـيـر
االيـراني مـوسى طـبـاطـبـائي  ان
(قرار اجلمهـورية االسالمية عدم
الــتــدخل في الــشــأن الــســيــاسي
الــداخـلي الــعـراقـي ونـحــتـرم كل
اخليارات التي تنتج عن العملية
ــبـدأ الــســيـاســيــة في الـعــراق 
االجـــمــــاع الـــتـــفــــاهم الــــوطـــني
وباألطر القانونية والدستورية).
ــقـابـل كـشف مــراقــبـون عن في ا
واقف حراك سـيـاسي لـتوحـيـد ا
واقناع اجلبهة الـرافضة لتكليف
الــزرفي . وقـالــوا لـ (الــزمـان) ان
(حـراكـا سـيـاسـيـا يـجـريه بـعض
النـواب الـداعمـ لـلزرفي القـناع
الـكـتل الـرافـضـة لـتـوليـه منـصب

ــقــبــلــة في رئــاســـة احلــكــومــة ا
مــحــاولـــة النــهــاء االزمــات الــتي
تــشــهــدهـا الــبالد فـي مـا يــخص
فــايـروس كــورونــا والـتــداعــيـات
الـنـاجـمـة عن انـخـفـاض الـنـفط 
ــضي بــتــشــكــيل والســيــمــا ان ا
احلـكـومـة اصـبح امـرا ال بـد مـنه
ـوازنـة وبـشــكل عـاجل لــتـقــد ا
ـان بعـد مـعاجلـة بعض الى البـر
الـفـقرات غـيـر الـضـروريـة بـهدف
تـقلـيل الـعـجـز احلالي) مؤكـدين
ان (اســـتـــمــــرار اخلالفـــات عـــلى
ـــنــاصب وبـــقــاء احملـــاصــصــة ا
سـتـدفع الـبالد الى نـفق مـجـهول
وتداعيات كـارثية تكـون عواقبها
واقـترح وخـيـمـة عـلى اجلـمـيع) 
راقـبون عـلى الكـتل السـياسـية ا
(تـــكــثـــيف احلــوارات لـــلــخــروج
بـــرؤيــة مـــوحــدة تـــســاعـــد عــلى
جتـــاوز اخلالفــات الــســـيــاســيــة
والـنـظـر لــلـمـصـلـحـة الـعـامـة من
اجـل انـــــقــــاذ الـــــوضـع واجــــراء
مــعــاجلـــات حــقــيــقــيــة من خالل
.( ـطالب احملتج تلبيـة سريعة 
واجــرى  الــزرفي مــبــاحـثــات مع
ــالـيـة فــؤاد حـسـ الـذي وزيـر ا
وعــد بــنــقل رؤيــته الـى االحـزاب
الــكـــرديــة لـــلــمـــضي بـــتــشـــكــيل
احلــكــومــة. وقــال بـيــان امس ان
(اجلـــانــبــ نــاقــشـــا الــبــرنــامج
احلـــكــــومـي الــــقــــادم والــــرؤيـــة
الـسيـاسـيـة واالقـتصـاديـة لـلبالد
ـسائل العـالقة وكيفـية مـعاجلة ا
وطــــرح بــــ بــــغـــداد واربــــيل) 
الزرفي بحسب البيان (رؤيته في
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامل مع اقـــلـــيم
كردسـتان والسـبل الكـفيـلة بحل
ـســائل الـعــالـقـة). مـن جـانـبه  ا
ـالــيــة (بــنــقل رؤيـة وعــد وزيــر ا
الـزرفي الى الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة
ثـلي األحزاب في االقلـيم والى 
الكـردستـانية). فـي غضون ذلك 
دعـا  تـيار االصـالح الوطـني الى
تـــبـــنـي حــراك جـــادّ يُـــعِـــيـــد إلى
الــعــراقـيّــ ثــقـتــهم بــالــتـجــربـة
السياسـية. وقال التـيار في بيان
اطــلـعت (الــزمــان) عـلــيه انه (في
ــــرحــــلــــة احلـــرجــــة الــــتي ظلّ ا
يـــعــيـــشــهـــا الــعـــراق واخملــاطــر
السياسية واالقتصادية واألمنية
والـصحـيـة الكـبـيـرة والتـحـديات

ـا الـتي تُــواجه أبـنـاء شــعـبـنـا 
يـسـتـدعي تــبـنّي حـراك سـيـاسيّ
جادّ يُـعِـيد إلى الـعراقـيّـ ثقـتهم
بـالــتـجـربـة الـســيـاسـيّـة ويـسـرع
بتشكـيل احلكومـة التي تقع على
سـؤولـيات عـاتقـهـا العـديـد من ا
واألولويات ومـنهـا أخذ التـدابير
ـواجَــهــة فــايـروس الــضــروريــة 
ـسـتجـد وحـفظ سـيادة كـورونا ا
البلـد ووحدة وإجراء انـتخابات
نـيـابـيّـة مـبـكّـرة وتـلـبـيـة مطـالب
مـشددا ـشـروعة)  ُـتـظـاهِـرين ا ا
على (أهمّية التوافق واالنسجام
والــقــبــول بــأي مــرشح لــرئــاسـة
الـــــــوزراء ونـــــــرفـض مـــــــنــــــــهج
واقع الـوزارية ُحـاصصـة في ا ا
فالـعراق والقـيـاديّـة احلكـومـية  
وطـنـنـا جـميـعـاً وصـيـغـة الـتـفرّد
بالـقرار أمـر مرفـوض في احلراك
ـقــراطي). فـيـمـا الـســيـاسيّ الـد
اتهم عضو مجلس النواب قصي
الــشـبــكي  رئــيس اجلـمــهــوريـة
بــتـحــدي الـدســتـور وخــلق أزمـة
إضافية بتكليفه الزرفي.وقال في
تـصـريح امس  ( األجـدر بـرئيس
اجلـمــهـوريــة أن يـكـون حــريـصـاً
على عـدم خـلق أزمة إضـافـية في
حتـدٍ واضح لـلــدسـتـور من خالل
تكلـيف مرشحا جـدليا) مـبيناً أن
(هـــذا الــتــكــلــيـف يــتــعــارض مع
ــرجـــعـــيــة والـــشــارع مـــطـــالب ا
رة األولى العراقي وهي ليست ا
الــــــتي يــــــقــــــوم بـــــهــــــا رئــــــيس
بـحسب قـوله مبـينا اجلمـهورية)
ان (األمـــر اآلخــر الــذي جـــعــلــنــا
نـضع عالمـات اســتـفـهـام كـثـيـرة
هــو مــوقف احملـكــمــة االحتــاديـة
الـــتي أجـــابت خـالل يـــوم واحــد
فـــقـط عــلـى اســـتـــفــســـار رئـــيس
اجلمهورية ومـنحت له شرعية ال
نــعـــلم وفق أي مـــبــدأ دســتــوري
حـــــــصل هــــــــذا األمـــــــر وهل أن
احملـكــمـة ال تـعـلم أنــنـا في نـظـام
مؤكدا ـاني ولـيس رئاسـياً?)  بر
ان (فـرض األمــر الـواقع هــو أمـر
ـفـروض أن غـيــر مـقـبــول وكـان ا
يكـون رئـيس اجلهـوريـة حريـصاً
عـلى حـمـايـة الـدسـتـور من خالل
تـكــلـيف مـرشح غــيـر جـدلي وفق
اآللــيــات الـدســتــوريــة وبــحـسب

رغبة اجلماهير).
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دعا خبير نفطي منظمة البلدان
ــــصــــدرة لــــلــــنــــفـط اوبك الى ا
تـوحــيــد الـرؤى واالبــتــعـاد عن
ــعــاجلــة تــداعــيــات اخلالفــات 
ـا انــخـفــاض اســعــار الــنــفط 
ـــومــة االســـتــمــرار يــضـــمن د
وتـفـادي الـتـداعـيـات اجلـسـيـمة
الـتي تـهـدد الـدول الـتي تـعـتـمد
موازنـاتها عـلى ايرادات اخلام.
وقـــال اخلــبـــيــر بـــيـــوار خــنس
لـ(الـــزمـــان) امس انه (الخـــيـــار
امام اوبك سوى تقو الفائض
ية من وجود في السوق العا ا
اجل اتــخـاذ قــرار يـتــنـاسب مع
الــعــرض والــطــلب ويــؤدي الى
ايقاف تـراجع اسعار اخلام الى
حـد مـعـ ومـقـبول) مـبـيـنـا ان
(تـعــمــيـق اخلالف بــ روســيـا
والـسـعـوديـة سـيـضـر بـاجلمـيع
ويـسـبب خـسائـر فـادحـة لـلدول
ـصـدرة لـلـنـفط اضـافـة الى ان ا
زيــــــادة االنــــــتــــــاج ســــــواء في
الـسـعـوديـة او الـعـراق سـتؤدي
الى ارهـاق احلـقـول الـنـفـطـيـة)
ـــســـؤولـــ في وزارة داعـــيـــا ا
الـــنـــفط الى (اســـتـــثـــمـــار هــذه
الـفرصـة واعادة تـقـو القـطاع
ــوجـودة ـعــاجلــة الـنــواقص ا
ــا والــعــمل عــلى تــطــويــرهــا 
ــومـة يــتـالءم مع احلــداثــة ود
االنتـاج). من جهـة اخرى أجلت
شــركـــة بــتــرونــاس الــنــفــطــيــة
ـالــيـزيــة مـوظـفــيـهــا من حـقل ا
الــغـراف الـنـفـطـي في مـحـافـظـة
ذي قـار كــإجـراء احـتـرازي ضـد

وباء كورونا.
وقالت الشركة في بيان إنه (في
ضــوء وبــاء كــورونــا وكــإجـراء
وقـائي لـضـمـان صـحـة وسالمة
موظفينـا قامت الشركة بإجالء
ـوظـفـ الـبالـغ عددهم جـمـيع ا
 80مـوظفًـا مـاليـزيًـا في مـنطـقة
حـقل الــغـراف في مـحـافـظـة ذي
وأضـــافت أنه (هــذا حــدث قــار)
مــــؤسف وغـــــيــــر مـــــتــــوقع وال
يخضـع لسيـطرة الشـركة وبناءً
عـــلى ذلك أصـــدرنـــا اإلشـــعـــار
الالزم وفقًا ألحكـام عقد اخلدمة
لـلـتـطـويـر واإلنتـاج بـالـتـنـسيق
ـعـنـيـة مـع اجلـهـات الـعـراقـيـة ا
قـبل تـعـلـيق الـعـمـلـيـات وإجالء

مــوظـــفــيــنــا) مــؤكــدة (تــعــلــيق
الــعــمــلــيــات في مــنــطــقــة عــقـد
الــغـراف مـؤقـتًــا وحـتى إشـعـار
آخــر). وبــالــعـــودة الى اســعــار
النفط أعـلنت الرئاسـة الروسية
أن مـــوســـكـــو تـــراقب عن كـــثب
األوضـــاع فـي أســـواق الــــنـــفط
وتــقــوم بــتــحـلــيــلــهــا وحتــديـد
ـقتـرح العراقي موقـفهـا بشأن ا
لــعــقــد اجــتــمـاع لــدول حتــالف
ــــتـــــحــــدث بـــــاسم أوبـك .ورد ا
الرئاسة دميتري بيسكوف على
ســؤال بـشـان مــا إذا كـان سـعـر
 27دوالرا لــلـبــرمــيل مــنــاســبـا
لـروســيـا قـائال ( بـالـطـبع هـذا
سـعر مـنـخـفض جدا وكـنـا نود
لو كان السعر أعلى) واستمرت
أسعار النفط بالـتدهور لتسجل
أدنى مــــســـتـــوى لــــهـــا خالل 4
ســـنــوات مـع تــأثـــيــر انـــتــشــار
فــايـروس كــورونـا عـلـى الـطـلب
وحـــــــــرب األســـــــــعـــــــــار بـــــــــ

. نتجـــــــــ ا
وهبط سعر العقود األجلة خلام
بـرنت الــقـيـاسي تــسـلــيم شـهـر
ئـة ليسجل ايار بنحو  1.22با
 28.38دوالراً لـــلــــبـــرمــــيل في
حـــ ســجـل اخلـــام األمــريـــكي
 26.76دوالراً بــانــخــفــاض بـلغ

ئة. 2.01با
 وقــــال مـــــحــــلـــــلــــون فـي بــــنك
جــولــدمــان ســاكس ان (تــراجع
الـــطـــلب عـــلى الـــنـــفط بـــســـبب
انتـشار فـيروس كـورونا أصبح
أكـــثــــر وضــــوحـــا) وتــــنــــبـــأوا
(بانـخفاض سـعر برنت إلى 20
دوالرا هــذا الـــربع). وانــخــفض
خـــــــام بـــــــرنت إلـى أقـل من 27

ـــرة دوالرًا لــــلـــبــــرمـــيـل وهي ا
األولى مـــنـــذ تـــشـــرين الـــثـــاني
 2003لـــتــعـــمــيـق الــتـــوقــعــات
ـي عـلى بـتــراجع الــطــلب الــعـا
ـواد اخلـام بـسـبب اإلجراءات ا
الـتي اتـخذتـهـا السـلـطات فـيـما
يتـعلق بفـايروس كورونـا وفقًا
لـــبــيـــانــات الـــتــداول. انـــهــارت
أسـعـار الــعـقــود اآلجـلـة لــشـهـر
آيـار خلــام بـرنت بـحـر الـشـمـال
ـئة لـتصل إلى بنـسـبة 6.51با
 26.88دوالرًا للـبـرميل وعـقود
أيار اآلجلـة خلام غرب تـكساس
ـئة  الوسـيط بـنسـبة 10.72با
إلى  24.4دوالرًا لــــلــــبــــرمــــيل.
ويبدو أن كابـوس أسعار النفط
والــصـنـاعـات الـنـفـطـيـة ال يـزال
مـــســتــمــرا ويـــســوء مــدفــوعــا
بعمليات بيع هائلة وطلب قليل
مـستـمر بـالـتراجع يـضاف إلى
ذلك مـــخــاوف مـن حــالـــة ركــود
نــتـيـجـة تــفـشي كـورونـا . واكـد
ـكلف الـية الـسـعودي ا وزيـر ا
محمد اجلدعان إتخاذ إجراءات
جـديدة لـلـحـد من أثر انـخـفاض
أســـــعـــــار. وقـــــال أنه (نـــــظـــــرا
ـية للـظروف االقـتصـادية والـعا
الــنـــاجتــة عن تــبـــعــات تــفــشي
ي  واالنــخـفـاض الــوبـاء الــعـا
ـــــو احلـــــاد فـي تـــــوقـــــعـــــات 
االقتصاد وما تبعه من انعكاس
ســـلـــبي عـــلى أســـواق الــنـــفط
ـالـيـة ـبـاشــر عـلى ا وتـأثـيـره ا
الـعامـة في الـسـعوديـة اتـخذت
احلكومة إجراءات للحد من أثر
انـخفـاض أسعـار البـترول كـما
سيـتم اتـخاذ إجـراءات إضافـية
لـلتـعامل مـع انخـفاض األسـعار

توقع). ا
وأوضح انه (في ضـوء الـتـطور
ـــالــــيـــة ــــلــــحـــوظ فـي إدارة ا ا
ـناسبة رونة ا العامة وتـوفر ا
التخاذ التدابير واإلجراءات في
مـواجــهـة الــصـدمــات الـطــارئـة
ـستـوى عال من الـكـفاءة فـقد
أقـرت احلـكـومـة خفـضـا جـزئـيا
في بـــعض الـــبـــنـــود ذات األثــر
األقل اجتماعيا واقتصاديا وقد
بـلغ حـجم اخلـفض اجلـزئي في
تلك الـبنود مـا يقارب  50مليار
ـئـة ـثل أقل من  5بـا ريـال مـا 
ـعـتـمدة من إجـمـالي الـنـفقـات ا

في ميزانية العام 2020).
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الفايـروس وما سيسـببه من فتك
بـالـشـعـب ألن مـا يـحـدث من عـدم
تطبيق حلظر التجوال في بغداد
خـــاصــة لـم يــحـــدث في اي بـــلــد
آخر) ونـاشـد الــبـيـان (االجـهـزة
القضائية محاسبة اجلهات التي
تنتهك احلـظر وتؤدي الى تفشي
الــوبـاء وتــهـديــد االمن الــصـحي
لـلـبـلد). وأعـلـنت قـيـادة عـمـلـيات
عن حجز عـشرات الـعجالت التي
لم يـلتـزم اصـحابـهـا بقـرار حـظر
التجوال.وقالت في بـيان (تنفيذًا
الجـــراءات حـــظـــر الـــتــجـــول في
بـغــداد حـجـزت قــواتـنـا االمــنـيـة
عشـرات العـجالت الـتي لم يلـتزم
اصحابها باحلظر فيما حاسبت
اكــثــر من  4071ســائـق مــركــبــة
ــرور) بــالــتـــنــســيق مع رجــال ا
وأكـــد أن (الـــقـــوات االمـــنــيـــة لن
تــتــهــاون في اتــخــاذ االجــراءات
). ووزع القانونية بحق اخملالف
ـــيـــة نـــاشـــطـــون ونـــخب اكـــاد
مــلـصـقــات ورسـائل الــكـتــرونـيـة
ـواطـنـ عـلى الـبـقـاء في حتث ا
منازلهم وجتنب االختالط بهدف
مــنـع تــفــشي كــورونــا. وحــمــلت

الرسـائل (عبارات تـوعويـة تدعو
ــواطـنــ الى االلــتــزام بـحــظـر ا
ــنــازل الــتــجــوال والــبــقــاء في ا
ضـمــانـا لـسالمـة اجلــمـيع ومـنع
انتشار العدوى بشكل واسع ب
). وحــذر فــريق طــبي ــواطــنــ ا
عـراقي   خالل جــوله له في احـد

شـــوارع بــغــداد الــعـــراقــيــ من
ـنــازل  مـنـاشـدين اخلـروج من ا
ايـاهم االلتـزام بـتـوصـيات وزارة
الصحـة .وقال احد افـراد الفريق
الـذي صـور مقـطـعـا ألجـولـة عـبر
هـاتــفه احملـمـول إن (الــكـثـيـر من
الـشـبـاب اليـأبـهـون بـكـبـار الـسن

واحبائهم من خالل تـصرفاتهم)
مــــشــــيـــــرا الى (خــــروجـــــهم في
ســـاعـــات مـــتـــقـــدمـــة من الـــلـــيل
وتــنــاولـهـم االركـيــلــة رغم حــظـر
التجوال). وفي ذي قار  اصدرت
ــواجــهــة تـفــشي خــلــيــة االزمــة 
كـــورونــا في احملـــافــظــة جـــمــلــة

قـرارات ضـمن اجـراءات  بـيـنـها
اغالق جميع منافذ احملافظة الى
اشعـار اخـر. وقال احملـافظ اباذر
عمـر الـعمـر في بـيـان ان (اخللـية
اتخذت جملة من القرارات بينها
اغالق جــمـيع مــداخل احملـافــظـة
وحـتى اشـعـار اخـر واالسـتـمـرار
بــتـــعــطــيل الـــدوام الــرســمي في
ــؤســـســات جـــمــيـع الــدوائـــر وا
احلكومية وحظر التجوال بشكل
ـــطـــاعم تـــام  و اغـالق جـــمـــيع ا
ـــقــــاهي واالمــــاكن الـــعــــامـــة وا
ومــحـطــات الـوقــود اغالقـا تــامـا
نـاسبـات العـامة والغـاء جمـيع ا
واخلـاصة بـدون اسـتـثـنـاء ومنع
اي جتــمـع خــاص بــهــذا الــشــان
ومــحــاســبــة من يــعــمــد الى رفع
ـواد الغذائـية والتالعب اسعار ا
بــاألســـعــار بـــأشــد الـــعــقـــوبــات
الـقــانـونـيـة). وكــشـف مـديـر عـام
الــشــركــة الــعــامــة لــلــصــنــاعـات
الـبــتـروكـيـمـيـاويــة في مـحـافـظـة
البـصرة عقـيـل عبــد الزهـرة  عن
إنـتــاج مـادة الــهـايـبـــو بـرغم من
ظروف حظر التجوال .وأكـد عبد
الزهرة في بيـان اطلعت (الزمان)

عــلـيه الــيـوم ان (الــشـركــة قـامت
وبــجــهـــود أســتـــثــنــائـــيــة ورغم
ظــروف فـــرض حــظــر الــتــجــوال
الكات للمناوب فقط وتقليص ا
ـــئـــة بــإنـــتـــاج مــادة الى  50بـــا
الهايـبو  القـاصر وبتـركيز من 5
ـئة ألستـخدامـها الغراض 6 - با
مـبــديـاً الــتــعـقــيم والــتـعــفــيـر)  
(أســتــعــداد الــشــركــة لــتــجــهــيـز
ستشفـيات ودوائر ومؤسسات ا
الـــدولــــة في الــــبـــصــــرة وبـــاقي
ـادة لـلـوقـاية احملـافـظات بـهـذه ا
من فـايــروس كـورونـا واحلـد من

أنتشاره). 
اتـخـذت وفي اقـلــيم كــردسـتـان  
الـــســـلــطـــات إجــراءات صـــارمــة
واجهة كورونـا بعد فرض حظر
لـــــلــــــتـــــجــــــوال من خـالل إغالق
احلدود ووقف لـلرحالت اجلـوية
وفــحص لـــلـــوافـــدين وتــهـــيـــئــة
واطن ستشفيات إلسـتقبال ا ا

الـــذين يــشـــتــبـه في إصــابـــتــهم.
واكـــدت مـــحــافـــظـــة اربـــيل عــدم
تـســجـيل حـاالت اصــابـة جـديـدة
ــــؤكـــدة بــــعـــد الــــتـــزام ســـوى ا
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بـحث رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صـالـح مع الـعــاهل االردني عــبـد
الـله الـثـانـي الـعالقـات الـثـنـائـيـة
بــ الـبـلــدين وجـهــود مـكــافـحـة
فــايــروس كــورونــا . وقــال بــيـان
امس ان (اجلانبـ بحـثا هاتـفيا
ــرتـبـطـة بـفـايـروس الـتـطـورات ا
ـسـتـجـد وسـبل تـعـزيز كـورونـا ا
ــواجـهـته اإلجـراءات الــوقـائــيـة 
ــا يـــضــمن ومـــنع انــتـــشــاره و
صـحـة وسالمــة ابـنـاء الـشـعـبـ
الـــــعــــراقي واألردنـي وشــــعــــوب
ــنــطــقــة عــمــومـاً) واضـاف ان ا
(االتــصــال تــطــرق الى االوضــاع
وشدد نـطـقة )  الـتي تشـهـدهـا ا
صــــالح عـــلـى (عـــمق الــــعالقـــات
األخــويــة الــتـي جتــمع الــبــلــدين
مـتـمـنـياً  ( والـشعـبـ الـشقـيـق
(لـألشـــقـــاء في االردن الـــصـــحـــة
والـــــسالمــــة). مـن جــــانــــبه أكــــد
عـــبـــدالـــله الـــثـــاني  (دعم األردن
الـــكــــامـل الســـتــــقــــرار الــــعـــراق
وازدهـاره).وقرر الـعـاهل األردني
في وقت ســابق تــطــبــيق قــانـون

ـكن الــدفـاع في أضــيق نــطــاق 
واجهة انتشـار الفايروس. فيما
ـــكـــلف بــــحث رئـــيس الــــوزراء ا
عدنـان الزرفي مع سـفيـر الكويت
لـدى بـغـداد ســالم الـزمـانـان دعم
استـقرار الـعـراق. ونقل بـيان عن
الـــزرفي تـــأكـــيــده خـالل الــلـــقــاء
(أهـــمــيـــة أن يــضـــطــلـع الــعــراق
ــكــانــته في مــحــيــطه الــعــربي
واإلقلـيمي) مبـيـنا أن (اسـتـقرار
الـعـراق يـصـب في صـالح جـمـيع
الـدول اجملاورة والـصـديـقة) من
جهته نقل الزمانان (مباركة أمير
ـنـاسبـة تـكلـيفه الكـويت لـلزرفي 
بــتــشــكـيل احلــكــومــة الـعــراقــيـة
اجلديدة) معـربا عن (دعم بالده
جلهـود استـقرار الـعراق وتـقدمه
مـــؤكـــدا (اســـتـــعــداد وازدهـــاره)
الـكويت لـلـمزيـد من الـتـعاون في
ـشـتـركــة بـ الـبـلـدين ـلــفـات ا ا
). كما ناقش الزرفي مع الشقيق
 ســفـيــر مـصــر لـدى بــغـداد عالء
مـوسى الــعالقـات الـثــنـائـيـة بـ
البلدين. وقـال البيان ان (الزرفي
شــدد خالل الــلـقــاء عـلـى اهـمــيـة
الــعالقـات الــعـراقــيــة مع احملـيط

الــعــربـي واألقــلــيــمي والــدولي)
مـبـيـنـا أن (احلـكـومة تـضع مـلف
الــعـالقــات اخلــارجــيـــة في ســلم
أولــويـــاتــهــا). من جـــهــته أعــرب
مـوسى عـن (دعم بالده لـلــجـهـود
ـبذولـة لـتـحقـيق االسـتـقرار في ا
الــعـراق) مــتــمــنــيـا لــلــحــكــومـة
اجلــديــدة (الــنــجــاح في تــلــبــيــة
متـطلبـات الشـعب العـراقي). كما
ــكـلف  الــتـقى رئــيس الــوزراء ا
ــمـثــلـة اخلـاصــة لألمــ الـعـام ا
تحدة في العراق جين لأل ا
هـــيــنــيـس بالســخــارت وبـــحــثــا
ــــواجــــهـــة ــــتــــاحـــة  الـــســــبل ا
الــتـــحــديـــات الـــتي يـــواجــهـــهــا
الــــعــــراق. واكـــد الــــزرفي(عــــزمه
تـــشـــكـــيـل حـــكـــومـــة تــــمـــثل كل
الــعــراقــيــ قــادرة عــلى تــلــبــيـة
ـتظاهرين وقادرة على تطلعات ا
مـــواجـــهــــة الـــتـــحــــديـــات الـــتي
تــــواجـــــهــــهـــــا الــــبـالد وإجــــراء
انتخابـات نزيهـة عادلة في أقرب
كن) من جهتها  جددت موعد 
ية بالسخـارت (دعم البـعثـة األ
جلهـود تألـيف الوزارة اجلـديدة
ساعدة في تذليل العقبات). وا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
ارتــــفــــاعــــا بــــعــــدد االصــــابـــات
حـيث بـلـغت بـفـايـروس كـورونـا 
االحـصـائـيــة لـلـمـحـافـظـات كـافـة
فيما تـوعد مجلس اصابة  208
القضاء االعلى بـعقوبات صارمة
بــحـق مــخــالــفي قــرارات خــلــيــة
يون االزمة في وقت اطلق اكاد
ونـــاشـــطــون حـــمالت تـــوعـــويــة
لاللـتـزام بوصـايـا الـوزارة لـلـحد
من تـــفــشي الــفـــايــروس. وقــالت
الـوزارة فـي بـيـان اطــلـعت عــلـيه
(الــزمــان)  الــيـوم انـه ( اجـراء
فـــحـــصـــا فـي مـــخـــتـــبــرات 350
الصـحة العـامة في الـعراق حيث
ـوجبـة اجلـديدة كـانت النـتـائج ا
حالتـان في بغداد الـرصافة  15
و 4في الــكــرخ وحــالـتــان في كل
ــثـنى و 4حـاالت من الــنــجف وا
في الــبــصـرة وحــالــة واحـدة في
الـــســـلـــيــمـــانـــيــة) واضــافت ان
(الـــوفـــيــات كـــانت ثـالثــا بـــواقع
واحدة في كل من الـكـرخ ومديـنة

الطب والـبصرة) مشيرة الى ان
(مــجـمــوع االصـابــات الــكـلي في
احملـافــظـات كـافــة بـلغ حـتى االن
حــــالـــة اصـــابــــة مـــؤكـــدة). 208
واعـلـنت دائـرة صـحـة الكـرخ عن
شــــفــــاء خـــــمــــســــة مــــصــــابــــ
بالـفايروس . وقـال مديـر الدائرة
جاسب احلجامي في بـيان تلقته
(الـزمـان) الـيـوم (غـادرنـا خـمـسة
مــصــابـــ بــالـــفــايـــروس  بــعــد
اكتـسابـهم الشـفاء الـتام وحسب
الــــفــــحــــوصــــات الــــســــريــــريــــة
واخملتـبـرية) وتابع ان (ب تلك
احلـــاالت امــــرأة حـــامل وأخـــرى
مسنة بعمر ٧٠ سنة ورجل مسن
كــذلك) مــشـــيــرا الى انـه (بــهــذا
يـــبــقى في صــحـــة الــكــرخ ســتــة
مـــصــــابــــ فــــقط يــــرقــــدون في
مستـشفى الفـرات العام). وكانت
خلـية األزمـة احلكـوميـة اخلاصة
ــكــافـحــة كــورونـا قــد نــاشـدت
ـــيـــة و مــراجع الـــنــخـب االكــاد
الدين والوجهاء لـلتدخل العاجل
ــواطــنــ ألي وإيــقــاف حــركــة ا
ظــرف كــان. واكــدت اخلــلــيــة في
مؤتـمـر مـشتـرك عـقدته في وزارة

الـصحـة بـحضـور قـائـد عمـلـيات
ـواطن بغـداد (ضرورة الـتزام ا
باحلظر الصحي وايقاف احلركة
الي سـبب كـان)  ولـفـتت الى ان
(الــوزارة مــازالت تــبــذل جــهـوداً
حــثـيــثـة في عــمـلــيـات الــتـعــقـيم
والـتطـهـير ونـقـدر جـهود اإلعالم
.( ــواطـنـ الــوطـني لــتـوعــيـته ا
وكـانت الوزارة قـد كـررت نـداءها
ـشـتـركـة الى قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
لـتـحمـل مسـؤولـيـاتـهـا في فرض
حظر التجـوال بشكل كامل ومنع
التـجمـعـات وحركـة االفراد داخل
ـــدن او بــــ احملـــافـــظـــات ألي ا
ثـله من خـطورة ـا  غرض كـان 
كبيرة في انتشار الوباء . وقالت
الوزارة في بيان سابق ان (جلنة
األمــر الــديــواني رقم  55لــســنـة
تؤكد وبـكل وضوح أذا لم 2020
ـواطنـ من يـتم ايـقـاف حـركـة ا
قبـل األجهـزة األمـنـية وكل من له
امكـانيـة التـأثيـر في هذا األجراء
فأننا نحمل اجلـهات التي تلكأت
في تـــنـــفــيـــذ قـــرارات الـــلـــجـــنــة
وســــمـــــحت بــــزيـــــادة احلــــركــــة
والتجـمعات  مسؤولـية انـتشار
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الـــصـــحـــة الــــعـــامـــة عـــلى رأس
أولويـاتهم والـبقـاء في منـازلهم
بــــــدالً من الــــــتــــــجــــــمـع في أداء
الزيارات حتى تنتهي اجلائحة )
مــضـــيـــفـــا  (وعـــلــيـه فــإن األ
تحدة في العراق تدعو الشعب ا
الــعــراقي إلى االلــتــزام بــتـجــنّب
الــتــجــمـعــات الــكـبــيــرة - سـواء
كــانت ريـــاضـــيــةً أو ديـــنـــيــةً أو
غيـرها. ومع صـعوبةً ذلـك بشكلٍ
خـاصٍّ فـي فـتـراتٍ جــرت الـعـادة
فــيــهــا عـلـى إحــيــاء مــنــاســبـاتٍ
خاصة إال أن عـلينـا التفـكير في
اآلخرين في هذا الـوقت والتأكد
مـن أنــنــا نُــســـاعــد في احلــد من
خطـر انتقـال العـدوى) من جهته

دعا 
زعــيم الـتــيـار الــصـدري مــقـتـدى
الـــصــــدر زوار اإلمــــام الــــكــــاظم
. لـإلســـراع في إتـــمـــام الـــزيـــارة
وقــال في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر
(آمل مـن اجلـــمـــيـع االســـراع في
إتــمـام الـزيــارة والـتـزام الــنـظـام
والـــتـــزام الـــقـــواعـــد الـــطـــبـــيـــة
والـصـحيـة لـكي ال يـكـون مـصدر
عدوى وأذى للغيـر وهو ال يخلو

من إشكال ).

الوبـاء بأقل اخلـسائـر).  بدورها
ــتــحـدة في حــذرت بـعــثه اال ا
الـعـراق (يــونـامي) من اقـامـة اي
جتـمعـات ديـنـية او ريـاضـية في
الـعـراق خـشـيـة تـفـشي فـايروس

كورونا.
 وقالت في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امـس  انه ( حــــــتى اآلن كــــــانت
اإلجراءات الـتي اتخـذها الـعراق
واسـعـةَ الـنـطـاق وتـهـدف بـشـكلٍ
مــبــاشــرٍ إلى احلــدّ مـن انــتــشـار
اجلـائـحـة. ولم يـكن األمـرُ سهالً
ـتحـدة في العراق بيد أن األ ا
تودُّ اإلشارةَ إلى أنه بفضلِ هذه
اجلهود تمـكّن العراق حتى اآلن
من احتـواء انـتشـار الفـايروس.)
مـــســـتـــدركـــة انه ( مع ذلـك فــإن
جناح جهـود االحتواء حتى اآلن
ال يــــنـــــبــــغـي أن يــــقـــــودَنــــا إلى

التراخي.
ـعـركــة لم تـنـته بـعـد. ويـجب  فـا
تقـيـيد الـتجـمعـات الكـبيـرة التي
من شــأنـــهــا نـــشــر الـــفــايــروس
بـسـرعـة). واشـار الـبـيـان الى ان
الـــبــعــثــة الــدولـــيــة (تُالحظ  مع
التـقـدير أن اجلـهات الـدينـية في
ـؤمن على جعل العراق حثّت ا

صالح   الـعراقـي بـذكرى وفاة
االمـــام الــكـــاظم . واكـــد في نص
تـعـزيـته الـتي تـلـقـتـهـا (الـزمان )
امس ضرورة االلتزام بتـعليمات
اجلـــهــات اخملـــتــصـــة.وقــال  انه
(في هــــذا الــــعـــام يــــســــتـــعــــيـــد
العراقـيون الـذكرى وسط ظروف
بـــالـــغـــة الـــتـــعـــقـــيـــد وشـــديـــدة
التـحديـات ولعل األخـطر بـينـها
هـو مواجـهـة وباء كـورونـا الذي
بـــات يــشـــكّل حتـــديـــاً خـــطـــيــراً
لـإلنـســانـيــة جـمــعــاء ويـتــطـلب
تـضـافـر جـهود اجلـمـيع من دول
ومــؤســســات دولــيــة وســلــطـات
وشــعـــوب) مــضــيــفــا. (إنه حتــد
يـفـرض عـلـينـا جـمـيـعـاً الـتـعامل
ـا ــســؤولــيـة كــبــيــرة و مــعه 
ـــكـن أن يــحـــفـظ حـــيــاة اآلالف
اليـــ من مــــخـــتـــلف بـــقـــاع وا
الــعـالم من آفــة هـذه اجلــائـحـة).
وتابع إن (شـعبـنا الـعراقي الذي
وحِـــلـم وصــبـــر قـــادر أيـــضــاً أن
يـــشــــارك اجملـــتــــمع اإلنــــســـاني
مـسـؤوليـة احلـفـاظ عـلى احلـياة
ــا وذلـك بــااللــتــزام والـــتــقــيّــد 
ا تفرضه السلطـات الصحية و
يــؤمّن لـبـلــدنـا وشـعــبـنـا جتـاوز

ــديــنــة اجلــمــعــة بــعــد ظــهــور ا
حــالــتــ يــشــتــبه اصــابــتــهــمــا
بـــفـــايــــروس  كـــورونـــا .  وقـــال
مــــصــــدر  امــــني إن ( الــــقــــوات
االمنية اغلقت في سـاعة متقدمة
من ليلة اجلمعة مداخل ومخارج
الكاظمية ومنـعت التجول فيها 
بــعــد ظــهــور حــالـــتــ يــشــتــبه
اصابـتـهمـا بفـيروس كـورونا ) .
من جــــهـــتـــهـــا  دعـت الـــعـــتـــبـــة
الكـاظـميـة عبـر مكـبرات الـصوت
ـواطـنـ الى عـدم اخلـروج من ا
ـنــازل حـفـاظـا عــلى سالمـتـهم ا
من فايـروس كورونـا.   كمـا نفت
الـعـتـبـة الـكـاظـمـيـة مـا تـردد في
وســــــــائـل االعالم حــــــــول اغالق
ابــوابــهــهـا.وذكــرت الــعــتــبـة في
ــنـشــور عـلى بــيـان ان (اخلــبـر ا
الــقـنــوات والــوكـاالت االعالمــيـة
بـــشـــان فـــتح ابـــواب الـــعـــتـــبـــة
الـكـاظمـيـة بـعد انـتـهـاء التـعـفـير
والــتــعـقــيم غـيــر صــحـيح لــعـدة
اسـبـاب) مــوضـحـة مـوضـحـة ان
(الــــســــبب االول هــــو ان ابـــواب
ـقدسـة كانت العـتبـة الكـاظمـية ا
والزالت مفتوحة ولم ولن تغلق)
وعزّى رئـيس اجلمـهوريـة  برهم

الى مدينة الكاظمية. وتمر اليوم
ذكـرى اسـتــشـهـاد االمـام الـكـاظم
(عـــلـــيـه الـــسالم) الــــتي اعـــتـــاد
العراقيون على احيائها في مثل
هــذه االيــام مـن كل عــام. وكــانت
الــقــوات االمــنــيــة مــقــد اغــلــقت
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اقـــدمـت جـــمــوع حـــاشـــدة عـــلى
اقــتــحــام الــســيــطــرات االمــنــيـة
رابـطـة على جـسـر االئمـة التي ا
كانت حتاول مـنعهـا من الدخول
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دني تخمد حريقا اندلع امس في عدد من احملالت التجارية في سوق التجار بالديوانية بسبب تماس كهربائي  o¹dŠ∫  فرق الدفاع ا
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