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الــتــشــغــيــلــيــة فــقط لــســنــة 2019.
وحـددت الدراسة النفقات الـتشغيلية
ـتـحقـقـة في عام 2019 وااليـرادات ا
ـقبلة وهي كـنفقـات عامة للـسنوات ا
حـالة تفترض  بـأن ال يتعدى االنفاق
ــــســــتـــوى (88 احلــــكــــومي هــــذا ا
تـرلـيـونـا) وااليـرادات الـنـفـطـية (93
تـرلـيـونـا) وااليـرادات غيـر الـنـفـطـية
(6. 6 تـرليونات). وفي سياق متصل
تـوقع اخلبير االقتصادي مالذ االم
ان يـدعم العـراق توجـه منظـمة أوبك
خلـفض االنتاج النفطي من اجل دعم
ســعـــر اخلــام ومــواجــهــة حتــديــات
ــيـة خــصــوصـا بــعـد الــســوق الـعــا
خـفض الطلب عـلى اخلام من الص
جـراء فـايروس كـورونا. وقـال االم
لـ(الـزمان) امس معلقـا على  اجتماع
االوبـك في فـيــيـنـا امـس ان (الـعـراق
اعــلن في أكــثــر من مـنــاســبـة دعــمـة
لـــقــرارات مــنــظـــمــة أوبك مع الــدول
الــنـفــطـيــة خـارجــهـا بـشــأن خـفض
االنـتـاج لـلحـفـاظ علـى سعـر مـناسب
ـية ـواجـهة حتـديـات السـوق الـعا و
ي ـــو اقــتـــصــادي عــا ولـــضــمــان 
طــبــيــعي) مــشــيــرا الى ان (تــفــشي
فــايــروس كــورونــا في الــصـ  أدى
إلى تـقليص احتـياجات بكـ للطاقة
بــســبب تــوقف قـطــاعــات إنـتــاجــيـة
كــــبــــيـــرة فـي الـــبـالد وانـــخــــفـــاض
اســـــتــــــخـــــدام الـــــوقـــــود اخلـــــاص
ـركـبـات والـقـاطـرات بـالــسـيـارات وا
ــعــروض من ونــتـج عن ذلك زيــادة ا
اخلــام في الـســوق مـا انـعــكس عـلى
األسـعار الـتي انخـفضـت بنـسبة 20
ــتــوقع ان ــئــة). وتــابع ان (من ا بــا
تــزداد نـسـبـة االنـخـفـاض مع تـوسع
انـتشار الفايروس في دول اخرى في
جنوب شرق آسيا والهند وأستراليا
لـذا كان من الضروري ان تتخذ أوبك
قـــرارا خلــفض االنــتــاج مــرة أخــرى

لـلحفاظ على اسعار اخلام) موضحا
ان (الـعـراق بوصـفه عـضوا في أوبك
سـيـدعم هـذا الـتـوجه خـصـوصا وان
إقـتصاده الوطني يعتمد في التمويل
عـلى عـائدات اخلـام بنـسـبة تـزيد عن
ــئــة). واشـار االمــ الى انه  93 بــا
(فـي حال رفضـت روسيا قـرار خفض
االنــتـاج فــسـتــتـبــنى دول اوبك قـرار
ــدة ثالثـة أشـهـر اخلــفض لـوحـدهـا 
بــعــدهــا يــتم تــقــو حــالــة الــسـوق
التـخـاذ قرار جـديد امـا بالـعودة الى
سـقف االنتـاج السـابق او االسـتمرار
بـاجــراءات اخلـفض ريـثـمـا تـتـحـسن
االوضــاع االقــتــصــاديــة فـي الــصـ
والـدول االخرى لتعود الى نشاطاتها
االنـتـاجـية الـطـبـيعـيـة والتـي تعـتـمد
عــلى اخلــام). وتــســعى الــســعــوديـة
وأعـضـاء آخـرون في أوبك إلى إقـناع
روســـيــــا بـــاالنـــضـــمـــام إلــــيـــهم في
تـخفيـضات كبـيرة إضافـية في إنتاج
الـنـفط لـدعم األسـعـار الـتي تـراجـعت

بـسبب تـفشي كورونـا.وأوصت جلنة
ــثـلـي عـدد  من فــنــيــة مـكــونــة من 
الـــدول األعــضــاء في أوبك وروســيــا
ومـنـتـج آخـرين اول امس الـثالثاء
بخفض اإلنتاج بكمية إضافية قدرها
مــلــيـون بــرمـيـل يـومــيــا خالل الـربع
الـثـاني مـن الـعـام اجلاري فـقـط. كـما
أوصت بــتـمـديـد أجل الــتـخـفـيـضـات
احلـالية للمجموعة التي تُعرف باسم
أوبـك+ والتي تبلغ 2. 1مـليون برميل
يـومـيـا حـتـى نـهـاية 2020.  وأحملت
روسـيـا حتى اآلن إلى أنـهـا قد تـكون
مــســتـعــدة لـلــمــوافـقــة عـلـى تـمــديـد
الـتخـفيضـات احلالـية والتي تـنتهي
فـي آذار اجلـاري  ولــكـنــهـا قــد جتـد
وافقة عـلى تخفيضات صـعوبة في ا
أكبر.وكان مصدر في أوبك قد اوضح
ـنظمـة تأمل في فـي وقت سابق ان (ا
خـفـض أكـبـر من مـلـيـون بـرمـيل لـكن
الـتحـدي ال يزال هـو روسيـا) مضـيفا
أن (الـكثير يتوقف على اجتماع وزير

الـطــاقـة الـسـعـودي عـبـد الـعـزيـز بن
سـلـمـان ونـظيـره الـروسي ألـكـسـندر
ـــــقـــــرر امس األربـــــعــــاء نـــــوفــــاك ا
راقـبة الـوزارية ).واجـتمـعت جلنـة ا
ـشـتركـة الـتي تضم عـددا قـليال من ا
ــنـتــجـة وزراء أوبـك ووزراء الـدول ا
ــنــظــمــة امس األربــعـاء مـن خـارج ا
ـــنــاقـــشــة االمـــر. ووزيــرا الـــطــاقــة
الــســعــودي والــروسي عــضــوان في

اللجنة. 
ولم تـكن التخفـيضات احلالـية كافية
ــواجــهــة تــأثــيــر الــفــايـروس عــلى
الـص أكبر بـلد مستـورد للنفط في
ي إذ الـعــالم وعـلى االقـتـصـاد الـعـا
ــصـانع وتـقــلـصت حـركـة تــعـطـلت ا

الــسـفـر الـدولـيـة وتــبـاطـأت أنـشـطـة
أخــرى األمـر الــذي يــحـد من الــطـلب
عــلى الــنـفط.وبــلغ ســعـر خــام بـرنت
الـقـيـاسي نـحو  52 دوالرا لـلـبـرميل
امـس األربـــعــــاء وهــــو مــــســــتـــوى
سـتواجه عـنده الـكثـير من دول أوبك
صــــعـــوبـــة لــــتـــحـــقــــيق تـــوازن في
مـــيـــزانــيـــاتـــهــا عـــلى الـــرغم من أن
ـيــر بـوتـ الــرئـيس الــروسي فالد
قـال إن الـسعـر احلالي مـقـبول.ويُـعد
ــراقـبــة الــوزاريـة اجــتــمـاع جلــنــة ا
ــشـتــركــة امس األربـعــاء جـزءا من ا
عــمـلـيـة وضع تـوصــيـات لالجـتـمـاع
األوسـع لوزراء أوبك اليـوم اخلميس

واجتماع وزراء أوبك غداً اجلمعة.
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اســتــقــبل األمــ الــعــام لــلــحــزب
االسالمي العراقي رشيد العزاوي
رئيس الدائرة السياسية في بعثة
ـتـحـدة في الـعـراق مـانـوج األ ا
ماثيو وبـحث معه آخـر التطورات
السياسية على الـساحة العراقية
وســبل جتــاوز األزمــة الــراهــنــة .
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دعـا عضـو مجلس الـنواب عن حتالف
ـــكــلف الـــفــتح حـــســ الـــيــســاري ا
الــسـابق بـتـشــكـيل احلـكــومـة مـحـمـد
تـــــوفــــيـق عالوي الـى الــــكـــــشف عن
اجلـهـات التي مـارست ضـغوطـا عـليه
مـــا دفـــعه الـى االعـــتــذار عـن اكـــمــال
ــهـمـة. وقـال الـيــسـاري في تـصـريح ا
امـس االربعاء  إن (رئيس اجلـمهورية
تـبـنـية لـتـقد والـقـوى الـسيـاسـيـة ا
رشح لرئاسة الوزراء مطالبون اسم ا
ضي بـالـوضـوح في كل خـطـوة يـتم ا
فـيها بـعمليـة الترشيح والـتكليف الي
مــرشح وصــوال الى الـتــصــويت عـلى
مـنح الـثـقة له وحلـكـومـته) مبـيـنا ان
(عـالوي كـــــان االجـــــدر به ايـــــضـــــاح
اجلـهـات الـتي مـارسـت ضغـوط عـلـيه
وطــالــبت بــاحملــاصــصـة كـي تـتــضح
الـــصــــورة لـــلـــرأي الـــعـــام والـــقـــوى
الــسـيـاسـيـة). واضـاف الـيـسـاري ان
ـرحـلـة وحـجم الـتـحـديـات (حـراجــة ا
الـتي تـعـيـشـهـا الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
بـحاجـة الى الصراحـة والشـجاعة في
ـــكــــلف ايــــضــــاح االمـــور مـن قـــبـل ا
اجلــديــد). وفي ســيــاق مــتــصل عــقـد
مـجلس األمن الوطني جلسته الدورية
بـرئاسة رئـيس مجلس الـوزراء القائد
ـســلـحـة عــادل عـبـد الــعـام لـلــقـوات ا

ـكــتب عـبـد ــهـدي. وبــحـسب بـيــان  ا
ـهـدي فـقـد ترأس االخـيـر جـانـبا من ا
اجلـلسة واكد خاللهـا ان (صفة القائد
الـعام لـصـيقـة بصـفته رئـيسـا جمللس
ادة 78 مـن الدستور الـوزراء حسب ا
وهي مـسـؤولـيـة حـصريـة غـيـر قـابـلة
ـهـدي شـرحـا لـلـتـخـويل) وقـدم عـبـد ا
األوضـاع في البالد ومضام رسالته
الـى رئــاســة اجلــمــهــوريــة ومــجــلس
الـنواب وبعـدها غادر اجللـسة بعد ان
طـلب من نائـب رئيس مـجلس الوزراء
ـــالـــيـــة فـــؤاد حـــســـ إدارة وزيـــر ا
اجلــلــســة نـيــابــة عــنه حــسب جـدول
ـقـتـرح.من جـهـة اخـرى قال االعـمـال ا
مـقـرر مجـلس النـواب هـوشيـار قرداغ
ـان لم حتدد موعد بدء ان رئـاسة البر
ــقـبل.وقـال في الــفـصل الـتــشـريـعي ا
تــصــريح امـس ان (نـالـك الــعـديــد من
االمـــور الـــتي حتـــتــاج الى اهـــتـــمــام
ومـنـاقـشـة ومن بـيـنهـا قـضـيـة تـفشي
فـايروس كـورونا حـيث ان االجراءات
الـوقائـية منه امـر ضروري وهو شيء
 اعـــتــمــاده في الـــعــديــد من دوائــر
الــدولـة وفـي الـعــديـد من دول الــعـالم
كـــــاجــــراء احـــــتــــرازي).واضــــاف ان
(اجلـمـيع يـعـلم ان الـقـوان تـاتي من
احلـــكــومــة ويــتـم تــشــريـــعــهــا داخل
مـجلس الـنواب ونـحن حتـى اللـحظة
لـم نـصل الـى حـسم قــضــيـة تــشــكـيل

الــكــابــيــنــة الــوزاريــة) الفـتــا الى ان
“جـــمــيـع تــلك االمـــور جــعـــلت اعالن
ـقبل مـوعـد بـدء الـفصـل التـشـريـعي ا
امـرا لم يـحـسم بـشـكل رسـمي).وتـابع
(لم يـتم ايـضا تـبلـيـغنـا بشـكل رسمي
عن تــمـديـد الــعـطـلــة الـتـشــريـعـيـة او
قـرر ان تنـتهي انـهائـها).  وكـان من ا
الـعطلة التشـريعية جمللس النواب في

الثالث من آذار اجلاري . 
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ـــالـي كـــمـــال ـــســـتــــشـــار ا  رسـم  ا
كن ان ـا  الـبـصـري صـورة قـاتـمـة 
يـكون عـليه االقـتصـاد العراقي خالل
اضـية متوقـعا استمرار الـسنوات ا
ـوازنـة الـعـامـة الـعـجـز الـكـبـيـر في ا
حـــتى فـي حــال ثـــبـــات الـــكـــمـــيــات
ـصدرة من النـفط وزيادة االيرادات ا
غـير النفـطية. وافتـرض البصري في
ـــتـــوقع ان ايـــجـــاز حملـــاضـــرة من ا
ـقــبل تـلـقت يــقـدمـهــا يـوم الـســبت ا
(الـزمان) مـخطـطات ايـضاحـية امس
سـيـناريـوهات لاليـرادات  والـنفـقات
والـعجـز  قسـمهـا الى ثالث مجـاميع
.اجملـموعـة االولى الـسيـناريو االول
تــضـمــنت  انـخــفـاض كــمـيـة الــنـفط
ئـة وتوقع ان ـصدر  بـنسـبة  5 بـا ا
يــبـلغ فـيــهـا الـعـجـز  662 .4 مــلـيـار
ديـنـار في سـنة والـسـيـناريـو الـثاني
تــضـمــنت  انـخــفـاض كــمـيـة الــنـفط
ـئة  ويـبلغ ـصدر  بـنسـبة  3. 5 بـا ا
الــعـجـز 274. 5 مــلـيـار ديــنـار سـنـة
  2023 وهــــو اســــوأ ســـيــــنــــاريـــو
مـحتـمل. وفي السـينـاريو الـثالث مع
ــصــدر انــخــفـــاض كــمــيــة الــنــفط ا
ـئـة يـكــون الـعـجـز بــنـسـبـة 2. 5 بــا
452. 4 مــلــيـار ديــنـار ســنـة 2024.
عـلـمـا ان الـسيـنـاريـو االول يـتـضمن
ــصــدر انــخــفـــاض كــمــيــة الــنــفط ا
ـئـة او ـئـة او 3. 5 بـا بـنـسـبـة  5 بـا
ــئــة مع انــخـفــاض اســعـار 2. 5 بــا
الـــنــفط  بـــنــفـس الــنــسـب وارتــفــاع
االيــرادات غـيـر الــنـفــطـيـة بــالـنـسب
نــفـسـهـا وتـثــبـيت الـنـفـقــات بـقـيـمـة
الــنـفـقــات الـتـشــغـيـلــيـة فـقط لــسـنـة
2019. والـسيناريو الـثاني  يتضمن
صدر  مع خفض ثـبات كمية النفط ا
ـئـة او اســعـار الـنـفط بـنـسـبـة  5 بـا
ــئـــة عــلى ــئــة او 2. 5 بـــا 3. 5 بـــا
الـــتـــوالي  وزيـــادة االيـــرادات غـــيــر
الـنـفـطـية بـالـنـسب نـفسـهـا وتـثـبيت
مـقدار النـفقات بـنفس قيـمة النـفقات
التشغيلية لسنة  2019 والسيناريو
الـثـالث يتـضـمن خفض كـمـية الـنفط
ـصـدر واسـعـار النـفط بـنـسـبة 5.2 ا
ـئـة لـلـمـدة من  2021 الى 2026 بــا
وزيــادة االيــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة
بـالـنـسب نـفـسـهـا  او خـفـض كـمـية
صدر  واسعار النفط بنسبة الـنفط ا
ئة للمدة من  2027 الى 2033  5بـا
وزيــادة االيــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة
بـالـنـسب نـفـسهـا   أو خـفض كـمـية
صدر  واسعار النفط بنسبة الـنفط ا
ــئــة لــلـمــدة من  2034 الى 3. 5 بــا
 2040 وزيـــــادة االيـــــرادات غـــــيـــــر
الـنفـطية بـالنـسب نفسـها مع تـثبيت
مـقدار النـفقات بـنفس قيـمة النـفقات
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ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
عن الـــعــزاوي تـــأكــيـــده (ضــرورة
ــتـظــاهـرين ــطـالب ا االسـتــمـاع 
واهمـيـة حتـقيق الـرضـا الـتام عن
احلــكـــومــة اجلـــديــدة وااللـــتــزام
بتـحديـد مـوعد ثـابت لالنـتخـابات
القـادمـة) . من جـهة اخـرى يـشـهد
ـــتـــنــبـي صــبـــاح الـــيــوم شــارع ا
اخلـــمـــيس جتـــمـــعـــا الســـتـــذكــار

التـفـجـيـر االجـرامي الـذي تـعرض
الــيه . وبــحــسب رســالــة نــصــيــة
تـــلـــقـــتـــهــــا (الـــزمـــان) امس فـــان
(الـتـجـمع سـيـنـتـظم عـنـد الـسـاعة
الـعـاشـرة والـنـصف صـبـاحـا  في
ـتـنبي - مـقـهى الشـابـندر شارع ا
الستذكار التفجير االجرامي الذي
ــثـــقــفــ ــارة وا قــتل عـــددا من ا

ودمر الشارع بشكل كبير). 
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وقـــالت في احـــاطــتـــهــا الـــتي تـــلــقت
(الــزمــان) نــصــهـا امـس انه (بــحـسب
الـقـانـون لـدى رئيس اجلـمـهـورية اآلن
 15 يـوما لترشـيح رئيس وزراء جديد
وسـتكـون حكـومته وبرنـامجه بـحاجة
ـان. وفي حـ تـتواصل إلـى دعم البـر
ـشـاورات السـياسـية يـبقى الـسؤال ا
ـــطـــروح هـل ســـتـــتـــمـــكن األحـــزاب ا
الــسـيـاسـيـة من إيــجـاد مـرشح مـتـفق
ــــدة احملــــدودة?) عـــــلــــيـه في هـــــذه ا
وأضــافت أن (كل ذلك يــطـيـل أمـد عـدم
الـيقـ ويشـكل حتديـات كبـيرة وبذلك
تـتراجع ثقـة اجلمهور في الـدولة أكثر
فــأكـثــر). وشــددت عـلى (احلــاجـة إلى
إجــراء انـــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة)
مـشيـرة إلى أن (مفـوضيـة االنتـخابات
ـباد اجلـديـدة سـتحـتـاج ألن تـمتـثل 
الـشـفـافـيـة واحملـاسـبـة واالسـتـقاللـية
ـهـنـيـة) .وعـرضت بالسـخـارت آخر وا
ـتـعـلــقـة بـالـتـظـاهـرات ـســتـجـدات ا ا
ـــطــالـــبــة ـــنــاهـــضــة لـــلــفـــســاد وا ا
بــاإلصالحــات مع دخــولــهــا شــهــرهـا
الــــــســــــادس. وقــــــالـت (أود أن أبـــــدأ
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حــذرت مــبــعـوثــة األمــ الــعـام لأل
ـتـحـدة في الـعـراق جـيـنـ هـيـنـيس ا
بـالسـخـارت من أن اخلالفــات وغـيـاب
الــقــرار الــســيــاسي ال يــبــعــثـان عــلى
الـــتـــفــــاؤل ويـــواصالن دفع الـــعـــراق
وشــــعــــبـه نــــحــــو اجملــــهــــول. ودعت
ـيــة في إحــاطــة أمـام ــســؤولــة األ ا
مـجـلس األمن في نيـويورك مـساء اول
امـس األطـراف الـعـراقـيــة إلى تـغـلـيب
صالح الفردية ـصلحة العامـة على ا ا
من أجـل الــنــهـــوض بــالــبـــلــد وقــيــام
احلـكـومة بـوظـائفـهـا كدولـة طـبيـعـية.
ويـأتي انـعقـاد اجلـلسـة بـشأن الـعراق
كلف تـزامنـا مع فشل رئيس الـوزراء ا
مــحــمــد تــوفـــيق عالوي في تــشــكــيل
حـكـومـة بـعـد ان تـقـدم رئـيس الـوزراء
ـهـدي باسـتـقـالـته لـتـقود عـادل عـبـد ا
الــعـــراق حــكــومــة تــصـــريف التــمــلك
صـالحيات كاملة.وأرجعت بالسخارت
 فـــشل رئـــيـس الــوزراء فـي تـــشــكـــيل
احلـكـومة إلى انـعـدام الثـقـة والتـفكك.

بـإشارات تبعث على األمل فهناك أمل
شـعب بـقي مـتـحـدا من أجل مـسـتـقبل
أكــثــر عــدالــة وازدهــارا) مــعـربــة عن
أمــلـــهــا في (بــنــاء دولــة ذات ســيــادة
تـــــرفض أن تــــكـــــون ســــاحــــة حــــرب
لــصـراعـات ال تـخـصّــهـا وفي أن يـجـد
الـعـراق نـفـسه بـشـكل جـيـد في أنـسب
الــلــحـظــات من أجل إصالح ســيـاسي
حـقـيقي ودائم مـنتـظر مـنذ عـقود ومن
أجـل أن تـتـحــقق هــذه اآلمـال يـنــبـغي
عـلى القـادة السيـاسي والـتيارات أن
يــضــعــوا مــصـلــحــة الــدولــة فـوق كل
اعــتــبــار). وتــطـرقـت بالســخـارت إلى
(الـقتل واالختطاف والعنف والترهيب
والــتـــهــديــدات) واكــدت أنــهــا (تُــعــد
انـتـهاكـات حلـقوق اإلنـسـان) وشددت
عــلى (مــســؤولـيــة الــدولـة عـن سالمـة
وأمن مواطنيها). وأشادت بـ (مشاركة
ـرأة الــعـرقـيـة في احلـراك الـشـعـبي ا
وهـو أمـر غيـر مسـبـوق ويفـتح فصال
ـــرأة جــــديــــدا في تــــاريـخ نــــضــــال ا
الــعـراقـيـة). ورأت إن (تـلــبـيـة مـطـالب
الــشـعـب تـتــطـلب جــهـودا جــمـاعــيـة)

وتـابـعت (أشدد مـرة أخـرى على أنه ال
ــــكن ألي رئـــيـس وزراء أن يـــســـيـــر
ــفـرده كـل طـرف وقــيـادي ســيـاسي
مــسـؤول بـالــكـامل عن اسـتــعـادة ثـقـة

الشعب في احلكومة ومؤسساتها). 
ــيــة عـلى ـســؤولــة األ كــمــا ركــزت ا
(أهـمية مثول مرتكبي االنتهاكات أمام
الـعـدالة) مـشـددة على أن (اإلفالت من
الـــعـــقـــاب يـــنـــتـــهي عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ
ساءلة).واضافت (دعوني أشدد على ا
ـكان ـساءلـة مـهمّـتان  أن الـعـدالة وا
خـــاصّــة لــلــعـــراقــيــ الـــذين فــقــدوا
أحباءهم بسبب تعبيرهم عن سخطهم
عــلـى الــوضع االقــتــصــادي الــصــعب
ومـــطـــالــبـــتـــهم بـــتـــحــســـ احلـــيّــز
االجـتمـاعي والسيـاسي) الفتة الى إن
(أوقــات األزمــات تـشــكل فـرصــا وأنـا
فــــعـال آمل في أن يــــغــــتــــنـم الــــقـــادة
الــعــراقــيــون هــذه الــفــرصـة فـي هـذه
الـلـحظـة التـي نقف فـيهـا عـلى مفـترق
طــــرق.  ويـــجـب أن أقـــول إن نــــافـــذة
الــفـرصــة احلـرجـة تــضـيق بــسـرعـة).
ـشـهـد األمـني مـعـقد وأوضـحت أن (ا

ومــليء بــالـتــحـديــات وثـمّــة كـيــانـات
مـسلحـة ذات انتماءات غـير واضحة).
وقـــالت (نـــرى مـــجــمـــوعـــات وأفــرادا
يــسـتــغـلــون الـتــظـاهــرات الـســلـمــيـة
ـا والــقـوات األمــنـيــة كـغــطـاء لــهم 
ـشـكالت وتـضـلـيل يـســهم في تـفـاقم ا
ـــصــــالح الــــشــــعب وإحلــــاق األذى 
ـشهـد) داعـية إلى الـدولـة فـيلـتـبس ا
(تــفـــكــيك أو إدمــاج هـــذه الــكــيــانــات
ـســلـحـة حتت سـيـطـرة الـدولـة دون ا
تــأخــيـر). كــمــا تـطــرقت الى الــفــسـاد
ــا يـكـون أكـبـر وقــالت إن (الـفـسـاد ر
مـصدر لـلخـلل في العـراق إضافة إلى
احملـسوبـية الـتي تخـدم السـاسة أكـثر
ـصــالح مـن الـشــعـب). وتـابــعـت ان (ا
اخلــاصـة واحلـزبـيـة تـتــآمـر لـتـحـويل
هم ) ـوارد بـعـيـدا عن االسـتـثـمـار ا ا
وأشـارت إلى وجـود (عـوامل خـارجـية
تـلقي بـظاللهـا الثقـيلـة على االقـتصاد
الــوطـني إال أن ثــمّـة عـوامل داخــلـيـة
باإلمكان السيطرة عليها كالتقليل من
الـبيـروقراطيـة وتعـزيز احلكم الـرشيد
ـسـؤولة ومـحـاربـة الـفسـاد). وأكـدت ا

ـية أمام مـجلس األمن أهـمية عدم األ
جتـــاهل تـــهــديـــد االرهـــاب وقــالت ان
(داعـش واصـل خالل الـــــــشــــــهـــــــرين
ـاضـيـ مـحـاوالته لـزيـادة عـمـلـياته ا
الـعـسكـريـة) مشـددة عـلى انه (ال يجب
الــسـمـاح لــداعش بـالـبــروز من جـديـد
وإعـادة التـجنيـد).وخلـصت الى القول
أن (إطـــــــــفـــــــــاء احلـــــــــرائـق لـــــــــيس
اسـتراتيجيـة إذ يجب على العراق أن
يـنـتـقل مـن إدارة األزمات إلـى انـتـهاج
سـيـاسات أكـثـر استـقـرارا واستـدامة
ــرونـــة عــبـــر إصالح واسع وبـــنـــاء ا
وعــمــيق لــلــنــظــام). من جــهــتـه  أكـد
مـــنـــدوب الـــعـــراق الـــدائـم لــدى األ
ـتحدة مـحمد حـس بحـر العلوم أن ا
ـتظاهرين جنحوا بإيصال أصواتهم ا
إلى احلــكـومـة واألوسـاط الـسـيـاسـيـة
والــديــنـــيــة واجملــتــمــعــيــة عــلى حــدّ
سـواء.وقـال في إحـاطـته أمـام مـجـلس
شـاورات السـيـاسيـة التي األمـن إن (ا
ــاضـيـة جــرت في األشـهــر الـقـلــيـلـة ا
ــتــظــاهـرين ــطـالب ا جــاءت تــلـبــيــة 
ــــشـــروعـــة فـي إجنـــاز اإلصالحـــات ا

ـــنـــشــودة). واشـــار الى إلـى تــطـــلع ا
الـــعــراق إلى (دور مـــهم لـــلــمــجـــتــمع
الـدولي في مساعدة العراق على إتمام
ـقـبـلـة من خالل تـقـد االنـتــخـابـات ا
ــسـاعــدة الـتــقـنــيـة الالزمــة).  ودعـا ا
ـــتـــحـــدة إلى (تـــوفـــيـــر كـــافــة األ ا
اإلمـكـانـات الفـنـيـة الضـروريـة إلجناح
ــقــبــلــة وفق الــواليــة االنــتــخــابــات ا
ـساعدة تـحدة  ـناطـة ببـعثـة األ ا ا
الـعـراق).وأكد أن (وجـود بقـايا داعش
ال يــزال يـشــكل شـاغال وتــهـديـدا ألمن
الـعـراق). وتـقـدم بـالـشـكـر إلى (تـركـيا
وروســيـا وطـاجــكـسـتــان وأذربـيـجـان
ـانيـا وفرنـسا والسـويد وجـورجيا وأ
وبـالروســيــا وأوكـــرانــيـــا واجلــزائــر
وأوزبـكستـان على استجـابتهـا للطلب
ــقــدم لـتــسـلـم رعـايــاهـا مـن تـنــظـيم ا
داعـش ومـا مــجــمـوعه  828 مــرحال).
وشـــدد بـــحـــر الـــعــلـــوم عـــلى أن دعم
اجملـتـمع الـدولي مـهم وقـال في خـتام
كــلـمــته إن (األمن الــدولي يـنــطـلق من
إرسـاء قواعد األمن الـداخلي لكل دولة

في هذا العالم).
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سـجلت وزارة الصحة امس ثالث حاالت
جـديدة بفايروس كورونا. واوضحت في
بـيان تلقته (الزمـان) ان (اصابي وقعتا
في مـحافظة ديالى والثالثة في النجف)
المس ـصابـ وا ولـفتت الى (حـجر ا
) وكـانت الـوزارة قـد كـشـفت عـن ارتـفاع
عــدد االصـابـات بــكـورونـا الى 35. وفي
الـسليمانية اعـلنت مديرية الصحة امس
وفـاة أول مـصاب سـبـعيـني بـالفـايروس
فـي العراق فـيمـا نقـلت وسائل اعالم عن

ــشـــدد).وأضــاف أنـه (أمــراض الـــقــلب ا
أضــعـفت من قــدرته عـلى حتــمل أعـراض
رضه األول).وتابع كـورونا وفقد حياته 
أن (إلمــام كــان قــد اســتــقــبل في مــنــزله
ضــيــوفـــاً قــدمــوا من إيـــران واصــابــته
الـعــدوى). وفي وقت الحق نـقـلت وسـائل
اعالم عن ويـسي قـوله ان (عائـلة وأقـرباء
ـتــوفي كـان كــبــر ــتـوفى أكــدوا له ان ا ا
الـسن ويـعـاني من امـراض مـزمـنـة مـنـها
القلب وضغط الدم وغيرهما)  مضيفا ان
ـتــوفي  نــفـوا ان يــكــون سـبب (أقــارب ا
الــوفــاة هــوفــايــروس كــورونــا). وكــانت
الـسـلـيـمـانــيـة قـد أعـلـنت في وقت سـابق
تـسجـيل خـمس إصابـات بـالفـايروس من
عــائــلـــة واحــدة ة قــبل ان تـــضــيف لــهم
ــصــاب الــســـادس الــذي تــوفي الحــقــا ا
ـصاب في العـراق عموما لـيصبح عدد ا
 32شـخــصـا. وأوضــحت صـحــة اإلقـلـيم
عـدد اخلـاضـعـ لـلـحـجـر الـصـحي يـبـلغ
حـالياً  الف و654 مـواطناً مـوزع على
أربـيل 1174 والـسـليـمانـية 535 ودهـوك
449 وحــــلــــبــــجـــة 82  وگــــرمــــان 208
ورابـــرين 104 وكـــويـــســـنـــجق 12.وفي
تـحدث بـاسم وزارة الصـحة بـغداد قـال ا
سـيف الـبـدر في بـيـان انه ( تـشـخـيص
خـمس حاالت في الـسلـيمانـية واالشـتباه
بـحالة سادسة لرجل مسنّ يعاني من عدة
أمــراض مـزمــنــة وكـان وضــعه الــصـحي
ـطــلـوبـة حـرجــا وبـعــد اخـذ الـعــيـنــات ا
إلجــراء الــفــحــوصــات تـدهــورت حــالــته

الـصحية وتوفي ولم يتم التأكد حتى اآلن
من كــونه مـــصــابــا بــالــفــايــروس أم ال).
وتـرأس رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مــســـرور الـــبـــارزاني امس اجـــتـــمـــاعــا
ـنـاقشـة مـكافـحـة كـورونا في مـخـصصـا 
اإلقــلــيم انـــتــهى بــاتـــخــاذ قــرارات عــدة
راسم والشـعائر تـضمنت إيـقاف جمـيع ا
ــســاجــد والــفــعــالــيــات الــديــنــيــة في ا
ـا في ذلك خـطب ـعـابــد  والـكــنـائس وا
اجلــمــعــة في اجلــوامع بــجــمــيع أرجــاء
اإلقـلـيم حتـى إشعـار آخـر والتـأكـيـد على
سـتلـزمات االسـتمـرار في تـأم جـميـع ا
لـلـمسـتـشـفيـات ومـراكز احلـجـر الـصحي
نافـذ احلدودية وديد اإلجراءات ومـراكز ا
ــنـافـذ لـتــحـجــيم الـتــنـقالت في جــمـيع ا
ـعابر احلـدودية بـالشكل الـذي ال يؤثر وا
عـلى احلـركة الـتـجاريـة  ومن أجل تـقـليل
اخلـسـائـر الـتي تكـبـدهـا أصـحـاب احملال
الـتـجـاريـة نـتـيـجـة اإلجـراءات الـوقـائـية
راجعـة الضرائب أوعـز مجلس الـوزراء 
واألجـور لـهذه األمـاكن لـتـقلـيل اخلـسـائر
.وفي الــنــجف اوصـت خـلــيــة األزمــة في
احملـافظـة بتمـديد تـاجيل الـدوام الرسمي
الكـات التـربوية دارس وا لـلجـامعـات وا
حـتى اشـعـار اخـر والـتـوصـيـة الى دائرة
ــزارات الـــشـــيــعـــيـــة بـــضــرورة اغالق ا
اء وافقة على طلب دائرتي ا زارات  وا ا
وظـف بنـسبة والـزراعة تخـفيض دوام ا
ــركـــز الــصــحي ــئـــة  وحتــويل ا 50 بــا
لـطريق ياحـس الى مستـشفى مخصص

ــصــابــ بــالــفــايـروس حلــجــر وعالج ا
ــشـتــبه بـهـم وتـقــلـيص دخــول اعـداد وا
ـشـيعـ الى احملـافظـة في مـراسيم دفن ا
ـوتى الـقـادمـ من احملـافـظـات واغالق ا
ـسابح. كما ـقاهي وصاالت األعراس وا ا
ـاثلة اتـخذت محـافظـة كربالء اجراءات 
ـوظف الـعـائد من تـضـمـنت ايضـا مـنح ا
ـدة  14 يــومـا . ايــران اجـازة اجــبـاريــة 
وقـررت عـدد من احملـافـظـات امس تـمـديد
الـعـطلـة االربـيعـيـة  فيـمـا اصدرت وزارة
الـتربية قرار بـاستئناف دوام الـطلبة يوم
ــقـــبل (تــفــاصــيل ص2).وكــانت االحــد ا
وزارة الـصحة  قد أعلنت مساء اول امس
عن تــســجــيـل خــمس اصــابــات جــديــدة
بالفايروس  واحدة في بغداد واثنتان في
واسط ورابـــعـــة فـي الـــنـــجف واحلـــالـــة
اخلـامسة في كربالء وجمـيعهم عراقيون
عــادوا من إيـــران. واعــلن مـــديــر صــحــة
بـغداد الكرخ جاسب لطيف امس األربعاء
جتـاوز خــمــسـة مــصـابــ بــالـفــايـروس
مـرحـلة اخلـطـر. وقـال لطـيف في بـيان إن
ـصـابـ اخلـمـسـة يـتـمـتـعـون بـصـحة (ا
جــيـدة وهم يــرقــدون في ردهـات خــاصـة
بـاحلجـر الصـحي. وترأس مـحافظ بـغداد
مـحـمـد جـابـر الـعـطـا اجـتـمـاعـاً مـوسـعـاً
ـنـاقـشة االسـتـعـدادات الالزمـة لـلـحد من
انــتـشــار كــورونــا . ونــقل بــيــان تــلـقــته
(الـزمان) عن الـعـطا تـأكيـده خالل مؤتـمر
واطـن الكرام صـحفي (ضرورة الـتزام ا
بـالتعلـيمات والتـوجيهات الـوقائية خالل

الـزيـارة الرجـبـية الـتي اقـترب مـوعـدها)
مــشـــددا عـــلـى (ضــرورة الـــتـــقـــلـــيل من
الــتــجــمــعــات واالزدحــامــات الــبــشــريـة
ـعــقـمـات). من جــانـبه اكـد واسـتــخـدام ا
مـديـر عـام دائـرة صـحـة بـغـداد الـرصـافة
عــبـد الــغـنـي الـســاعــدي ان (الـوضع في
الـعاصمة مسيطر عليه اذ  اكتشاف 32
حـالـة في الـعـراق مـنـهـا  15 فـي بـغداد 
اربع مـنــهـا في الـرصـافـة)  الفـتـا الى ان
ـــرضــــيــــة لــــلـــمــــصــــابـــ (احلــــالــــة ا
مـستقرة).وحـدد خبراء بالـبيئة ان اوسخ
واقــذر  13مــكـانــا في الـعــالم في ســيـاق
ـسابح حـياتـنـا االجتـمـاعيـة تـتمـثل في ا
وخــاصــة مـســابح االطــفــال والــدراسـات
ـسـابح ـئـة من هــذه ا اثــبـتت ان  70 بــا
حتــتــوي عـــلى جـــرثــومـــة الــعـــصــيــات
ـطاعم الـكـولونـية  ,وقـائـمة الـطعـام في ا
وتـرانـشــات الـلـيـمــون الـتي تـوضع عـلى
ــقـــدمــة في حــافـــة كــاس الــســـفن اب وا
دارس التي ـاء في ا ـطاعم وحـنفـيات ا ا
ثــبت انــهــا اوسخ من الــتــوالــيــتــات ألن
األخــيـــرة قـــد تـــنــظـف كل يـــوم بــعـــكس
احلـنـفـيـات وبـاب اخلـروج من الـتـوالـيت
والـدراسات أثبتت ان ثـلث الرجال وثلثي
الـنـسـاء ال يـغسـلـون ايـديـهم بـشـكل جـيد
قـبل اخلـروج من الـتـوالـيت وعـربـة حمل
والت ولـذلك ينـبغي عدم ـشتـريات في ا ا
وضع االطــفــال بــهــذه الــعــربـات وازرار
ــصـــاعـــد الــتـي ثــبـت انــهـــا اوسخ من ا
الـتـواليـتات وغـرف الـفنـادق وقـد ثبت ان
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صري على تحدث العـسكري ا أعـلن ا
صـفحته الرسمية على  فيسبوك امس
األربـعاء إعدام ضابط اجليش السابق
هــشـام عــشــمـاوي بــعـد إدانــته بــتـهم
ـــتــحــدث تـــتــعــلق بـــاإلرهــاب.وقــال ا
الـعسكـري انه ( صباح الـيوم تنـفيذ
حـــكم اإلعــدام عــلـى اإلرهــابي هــشــام

عشماوي). 
وكـانـت مـحـكـمـة مـصـريـة قـد أصـدرت
حـكم نهائي بتـأييد حكمي محكمة
اجلـنايات بإعدام عشماوي إلدانته في
قــضـيــتي (الــفـرافــرة) و(أنـصــار بـيت
ــقـدس الـثـالـثــة). وأعـيـد عـشـمـاوي ا
وهـــو ضــابط ســابق فـــصــله اجلــيش
لــتـشــدده الـديــني إلى مــصـر بــعـدمـا
اعـتقلته قوات اجلـيش الوطني الليبي
ـــــاضي فـي درنــــة شـــــرقي الـــــعــــام ا
لـــيــبـــيــا.وكـــان عـــشــمـــاوي أحــد أهم
ـطلوب في قضايا تتعلق باإلرهاب. ا
وتـشـمل هـذه الـقـضـايـا الـهـجـوم عـلى
كــمــ لــلــشــرطـة واجلــيش فـي واحـة
الــفـرافـرة بـصــحـراء مـصـر الــغـربـيـة
ومــقــتـل نــحـو  22جــنــديــا فـي شــهـر
رمــــضـــان عـــام 2014. ومـن اجلـــرائم
األخرى التي أدين عشماوي بارتكابها
اسـتهـداف مقـر مديـرية أمن الـدقهـلية

ـنــيـا الـتي راح وحــافالت لألقـبــاط بـا
ضـحيتها  29 شـخصا ومهاجمة مقر
جـهـاز األمن الـوطـني بـالـواحـات التي
راح ضــحــيـتــهـا  16 شــخـصــا.وعـمل
عـشمـاوي ضابـطا في قـوات الصـاعقة
ه حملاكـمة عسكرية ـصرية و تقد ا
ـتــطـرفـة في  2007 بــسـبـب أفـكــاره ا
وحتــــريض ضــــبـــاط وجــــنــــود عـــلى
الــعــصــيـان. و فــصــله نــهــائــيـا من
اجلـيش عام 2011.وفـر عشـماوي إلى
لـيبيا وتمركز في مـدينة درنة وتمكنت
قـوات شــرق لـيـبـيـا الـتي تـطـلق عـلى
نـفـسهـا اسم اجلـيش الـوطني الـلـيبي
ويـقـودهـا اجلـنـرال خـلـيـفـة حـفتـر من
الــقـبض عـلــيه في تـشـرين أول 2018
ــاضي. وتــســلــمــته مــصــر في آيــار ا
وقالت تقارير إنه قبض على عشماوي
بــرفـقـة زوجـة وأبـنــاء قـيـادي آخـر في
الـتنظيم يدعى مـحمد رفاعي سرور و
الـذي قُتل من قـبل قوات حفـتر في عام
ــــصـــري 2017. وأشــــاد الــــرئــــيس ا
عـبدالـفتـاح السـيسي وقـتهـا بالـقبض
عـلى عـشـمـاوي وتـسـلـيـمه إلى مـصر.
واقع وقـال في تدويـنة عـلى حسـابه 
الـتـواصل االجتـماعي ان (احلـرب ضد
اإلرهــاب لم تـنـته ولن تــنـتـهي قـبل أن
نــســتـرجع حق كـل شـهــيـد مــات فـداءً

ألجل الوطن).

اوسخ شيء فــيــهــا هــوجــهــاز الــتــحــكم
ــكــيف وبــرك الــرمل بــالــتــلــفــزيـــون اوا
اخلـاصـة بـلـعب االطـفـال الـتي ثـبت انـهـا
اوسخ من الــــتـــوالــــيـــتـــات بـ  36 مـــرة
ـــســــتـــخــــدمه في الــــنـــوادي واالدوات ا
ــوبــايالت اذ ان اصــغــر الــريــاضــيـــة وا
فــايــروســا مــوبــايـل يــحــتــوي عــلى 40 
ومـحطات تعبـئة الوقود  اما اوسخ شيء
عـلى االطالق فـهي الـعـملـة الـورقـيه ويتم
تـداولهابكل جـراثيمهـا. وفي الشأن نفسه
نـقل منشور على مـواقع التواصل بيانات
وتى جلـامعة هـامبـورغ تظهـر ان اعداد ا
جـراء فــايـروس كـورونـا خـالل الـشـهـرين
ـوتى نـتـيـجة ـاضـيـ اقل بـكـثـيـر من ا ا
نشور فإن عدد عـوامل اخرى . وبحسب ا
الـوفـيــات في الـعـالم في أول شـهـرين من
ســـنـــة  2020 بــلغ الــفــ و 360 جـــراء
كــورونــا و 69 الــفــا و 602 جــراء نــزلــة
الـبـرد الـعـادية و 584 ألف و  140 جـراء
ــــــاالريـــــا و 153 الـف و  696 جــــــراء ا
االنـتـحـار واودت حـوادث الـطـرق بـحـياة
 193 الـفا و 479 فـيمـا توفي   240 الـفا
ـكـتـسـبة ـنـاعـة ا و 950بـسـبب  فـقـدان ا
و 358 الـفا و 471 بـالكـحول و 716 الـفا
و 498 بــســبب الــتـدخــ فــيــمــا  صـرع
الـسـرطـان مـلـيـونـا و 177 الـفـا و1,177
شـخصـا. في غضـون ذلك رجحت مـنظـمة
ــيـة ان يــتـوقـف مـفــعـول الـصــحــة الـعــا
فــايـــروس كــورونــا مع ارتـــفــاع درحــات

احلرارة.

احلـكم احـمد كـاظم الـتي جرت امس
االربـــعـــاء عــلـى مــلـــعب فـــرانـــســوا
حـريري حلسـاب اجلولة الـرابعة من
ــمـتــاز بــكـرة مــنــافـســات الــدوري ا
الــــقــــدم وشـــهــــد الــــلـــقــــاء دخـــول
ـسـتـطـيل االخـضر اجلـمـاهـيـر الى ا

بــعـد اطالق صـافـرة الـنــهـايـة بـفـوز
الــصــنـاعــات الــكـهــربــائـيــة بــثالثـة
اهــداف مـقـابل هـدفــ فـيـمـا تـدخل
اجلــــهــــاز االداري والعــــبــــو اربــــيل
ومـنعوا تدهور االمور رغم ان هناك
قــرارا من خـلــيـة االزمــة احلـكــومـيـة

ــنع حـضــور اجلـمــاهـيــر عـلى
ـنع انـتشـار فـايروس ـدرجـات  ا
كــورونـا. واحـتـسب احلـكم ثالث
ضــربــات جـزاء اثــنــتــان الربـيل
وضـــعــهـــا في الـــشــبـــاك حــيــدر
قـارمان فـي الدقـيقة  19 وحس

عــبـد الـواحـد في الـدقـيـقـة  58 
فـيـمـا تـقـدم الـضـيـوف بـواسـطـة
ايـاد خلف في الدقيقة الثالثة من
ركــلــة جـزاء واضــاف انس مـالك
فـي الــدقـــيـــقــة 63 والـــبـــديل ذو
الــفــقــار عــايــد في الــدقــيــقـة 72
الـهـدف الـثاني والـثالث وبـهذا
الــــفــــوز ارتـــقـى الـــصــــنــــاعـــات
ـركـز الـثـامن الــكـهـربـائـيــة الى ا
بـرصـيـد  6 نـقـاط بـيـنـمـا جتـمد
رصـــيــد أربـــيل عـــنــد الـــنــقـــطــة
ـركــز الــسـادس الــســادسـة فـي ا
باراة الثانـية حقق فريق .وفـي ا
ـرة الــنـفط فـوزه الـثـالث وهـذه ا
على حساب فريق احلدود بهدف
بـاراة الـتي أقـيمت دون رد فـي ا
عـلى مـلـعب النـفط واحـرز هدف
الـــفــوز مــحـــمــد داود لــيـــنــفــرد
ـمـتاز بـرصـيد بـصـدارة هدافي ا
 5 اهـــداف. ويـــعـــتـــلي الـــنـــفط
صــدارة الــتــرتــيـب بــرصــيـد 10
نـــقــاط بــيـــنــمــا تـــوقف رصــيــد

احلدود عند النقطة 6.

يا  UI¡∫ ام عام احلزب االسالمي خالل لقائه مسؤوال ا

محمد توفيق عالوي

ـتوفي ان  قـولهم ان الـوفاة كانت ذوي ا
جـراء امراض اخرى يعانيها كما شككت
وزارة الـصـحة االحتـاديـة بروايـة صـحة
الـسـليـمانـية . وأكـد رئـيس احتاد عـلـماء
 مال عــبــد الــله ســعــيـد ويــسي اإلسالم
لـــشــبـــكـــة رووداواإلعالمـــيـــة أن األمــام
ـتوفى هومال رشيـد أورحمان وكان قد ا
. وقال اضية إماماً أقـام الصالة اجلمعة ا
الـناطق الرسمي لـصحة الـسليمـانية اياد
الــنـــقــشـــبــنـــدي أن (الــوضع الـــصــحي
لـلـمـتـوفي الـذي كـان وإمام جـامع لـم يكن
مــسـتــقـراً وكــان يـعــاني من أمـراض في
الـــقــلب وخـــضع لــلـــعــنـــايــة الــطـــبــيــة


