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الـــقت مــديـــريــة االســـتــخـــبــارات
العسـكرية الـقبض عـلى اثن من
ا يسمى ديوان اجلند العامل 
ـــحـــافـــظـــة االنـــبـــار في داعـش 
ديرية في بيان امس إن .وقالت ا
(مــفــارز شــعــبــة االســتــخــبــارات
الـعـسـكـريـة في الـفـرقـة الـعـاشـرة
وبالتعاون مع استخبارات الفوج
ـــــشـــــاة 39 الـــــقت األول لـــــواء ا
القـبض عـلى أثـنـ من الدواعش
في مـنـطــقـة الـبـو ذيــاب بـجـزيـرة
ـا الـرمــادي وهم من الــعـامــلـ 
يسمى ديوان اجلند التابع لوالية
تهم من االنبار) واضاف ان (ا
وجب مذكرة طلوب للقضاء  ا
ـــــادة 4 قــــــبض وفـق أحـــــكــــــام ا
إرهاب). وأعلـنت وزارة الداخـلية
الـقـبض عـلى داعـشي في مـنـطـقة
حي سـومـر بـاجلـانب االيـسـر من
ــوصل .وقــالت الـوزارة مــديـنــة ا
في بــيــان امس إن (فــوج طـوار

الـشــرطـة الـثــالث الـتـابع لــقـيـادة
شـــرطــــة نـــيـــنـــوى وبــــنـــاءً عـــلى
معلومات استخبارية دقيقة وبعد
ستمرة تـمكن من القاء تابعـة ا ا
القبض على الداعشي  خ .م . ص
طـلوب كان . خ ) الفتـا الى ان (ا
يعـمل مقـاتال في ما يـعرف بـفرقة
نـــهــاونــد الـــقــتـــالــيـــة خالل مــدة
ســـيــــطـــرة داعش عـــلـى مـــديـــنـــة
وصل) وتابع البيان ان (عملية ا
ــتــهم  كــانت في الــقــبض عــلـى ا
مـنــطـقــة حي سـومــر في اجلـانب
دينة). وافادت خلية االيسر من ا
اإلعالم االمـــني بـــإصـــابـــة ثـالثــة
مدني بـإنفجار عـبوة ناسفة في
نيـنـوى.وقالت اخلـلـية في بـيان 
إن (ثالثــــة مـــدنـــيــــ أصـــيـــبـــوا
بانفـجار عبـوة ناسـفة في منـطقة
جنــــــــمـــــــة عــــــــ اجلـــــــحـش في
احملافظة). وفي بغداد  القت قوة
امنية القبض على عصابة متهمة
بـعــمـلــيـات ســطـو مـســلح.  وقـال
بــيــان ان (مــفـــارز مــكــتب بــغــداد
اجلــديـدة الــتــابـعــة الى مــديــريـة

مكافـحة اجـرام بغداد وبـعد جمع
عـلومـات والتحـري تمـكنت من ا
القاء الـقبض على عـصابة مـؤلفة
من خــمــســة مــتـهــمــ اعــتــرفـوا
الـقــيـام بـعــمـلـيــات الـقـتل الــعـمـد
ــســلح عـلـى عـدد من والــسـطــو ا
الـدور السـكـنـيـة لغـرض الـسـرقة

حــــــــــيـث  عـــــــــرض اوراقــــــــــهم
الـــتـــحـــقــيـــقـــيـــة عــلـى الــقـــاضي
اخملـتص فــقــرر تــوقــيــفــهم وفق
ــــادة 406 ق.ع). وفي احــــكــــام ا
الـنـجف  فـكـكت خـلــيـة الـصـقـور
االستـخبـارية عـصابـة سرقت 15
ســيـــارة حــكــومـــيــة مــبـــيــنــة ان

الـــــعــــصــــابــــة مـــــكــــونــــة من 12
مـتـهــمـا.وقـالت اخلـلــيـة في بـيـان
امس انه ( الـقـاء الــقـبض عـلى
 12مــتــهــمــا ســرقـوا  15ســيـارة
حكـومـية) واضاف ان (الـعـمـلـية
جـــاءت بـــالــتـــنـــســـيق مع خـاليــا
ــثـنى الـصــقـور في مــحـافــظـات ا
ـسـاعدة والـديوانـيـة واالنـبـار و
محـكمـة اسـتئـناف الـنجف).  الى
ذلك   كـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة عن
صدور قرار حكم غـيابي بالسجن
ـــصــرف بـــحق مــديـــرة ســابـــقــة 
حكـومي - فرع الـرمـادي لقـيامـها
باخـتالس مـبـالغ مالـيـة. واشارت
دائـرة الـتـحـقـيـقـات بـالـهيـئـة  في
بــيـــان ســابق الى (قـــيــام مــديــرة
ُـــــتــــهــــمــــة ــــصــــارف ا احـــــدى ا
باخـتالس مبـالغ مـاليـة عن طريق
تـــقـــد صـك مـــزور إضـــافـــة إلى
ابــتـيــاعــهـا ثالثــة صــكـوك بــفـرع
ــــصـــرف فـي أبي غــــريب ألحـــد ا
ـفـرقـة ـصــرف وا ـوظـفــ في ا ا
قـضـيـته الـذي قـام بسـحـب مبـالغ
الــصـــكــوك) الفــتـــا الى ان (تـــلك

الــصــكـوك مــزورة ولـم تُـحــرَّرْ من
قبل أصـحاب احلـسابـات كما أن
َّـا إشـعــارات الـتــسـديــد مُـزوّرة 
ــصـرف أدى إلى إحلـاق ضــرر بـا
بـلغ اكثر من  600 مليون دينار)
مــؤكـــدا ان (مــحـــكــمــة جـــنــايــات
الــرصــافــة اخملــتــصــة بــقــضــايــا
الــنـــزاهــة وصــلت إلى الـــقــنــاعــة
ـتـهـمـة بـعد ـقـصـريــة ا الـتـامـة 
ُتحصَّلة في اطالعها على األدلة ا
ـمثل تـمـثـلة بـأقـوال ا الـقضـيـة ا
الـقــانـوني لـلــمـصــرف احلـكـومي
ـتهمة الذي طلب الشـكوى بحق ا
والتحقـيق اإلداري وتقريـر شعبة
الـتــدقـيق اخلــارجي الـذي أوصى
ـقـصـريـتـهـا فـضالً عن اعـتـراف
تـهـمة في أدوار الـتـحقـيق كـافة ا
فرقة تهم ا وأقوال الشهود وا
قـــضــايـــاهم). من جـــهـــة اخــرى 
ـنـافـذ احلـدودية ضـبطـت هيـئـة ا
حاوييـ بداخلـها عجالت عدد 7
ـوديل في مــنـفـذ مــيـنـاء أم دون ا
قــصـــر الــشــمــالي فـي مــحــافــظــة

البصرة. 
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اقتـرح خبـير اقـتصـادي على
احلـــكــومـــة االســتـــدانــة من
ـوجـود لدى ـالي ا اخلـزين ا
ـركــزي الـعـراقي من الـبــنك ا
ــتـــطــلــبــات اجل تــغـــطــيــة ا
الضـروريـة للـبالد ومواجـهة
خـطــر االنـهـيــار االقـتـصـادي
الــنــاجم عن تــهــاوي اســعـار
ــــيــــا بـــســــبب الــــنــــفط عــــا
اخملـــــــاوف مـن فـــــــايـــــــروس
كـــورونــا. وقـــال مالذ االمــ
لـ(الـزمــان) امس ان (الـعـراق
مقبـل على ازمة مـالية كـبيرة
بــســـبب اعــتـــمــاد مـــوازنــته
السنـوية على عـائدات النفط
وهذا اخللل مستـمر منذ عام
 2005 نــــتــــيــــجــــة جتــــاهل
تـعاقـبة دعوات احلكـومات ا
ــــــراقــــــيــــــ واخلــــــبــــــراء ا
االقصـادي بـضرورة تـنويع
مــصــادر االيـرادات الــتي من
شــأنــهـا ان تــســاعــد في رفـد

وزانـة بـأموال اضـافـية تـسهم ا
ــــواجـــهــــة اي ازمــــة طــــارئـــة
تـتـسـبب بـتـهـاوي اسـعـار اخلام
ـيا) واضـاف ان (انـخـفاض عـا
اســعـــار الــنـــفط جـــاء نــتـــيــجــة
ـــيــــة من تـــفـــشي مـــخـــاوف عـــا
كـــورونــا  االمـــر الــذي ادى الى
ضعف الـنمـو وعدم االقـبال على
شـراء الـنـفط وبـالـتـالي بـدأ اثار
ذلك واضــحـــا عـــلى انــخـــفــاض
االسعار) واكد االمـ ان (هناك
ــكن الــلـجـوء تــدابـيــر عـاجــلـة 
الـــيــــهــــا لـــتــــفــــادي االنـــهــــيـــار
االقتـصادي مـنهـا االستـدانة من
ركـزي لتـغطـية الـنفـقات البـنك ا
وازنة  الضـرورية وسـد عجـز ا
ـكـن اسـتـرجــاعـهــا بـعـد حــيث 
تـــــعـــــافـي اســـــعـــــار اخلـــــام مع
الـتـشديـد عـلى عـدم الـلـجوء الى
االقتراض اخلـارجي الذي يرتب
عــلى الــعــراق فـــوائــد تــزيــد من
ــكن تـسـديـدهـا في اعـبـائه وال 
الــوقت الــراهن) واشــار الى ان
ــواطن ال يــتــحــمل االن (وضع ا

فـــرض او زيــــادة بــــالـــضــــرائب
وبـالـتالـي على احلـكـومـة ايـجاد
ـعــاجلـة االزمـة ســبل حـقــيـقــيـة 
ــوظــفــ بـــعــيــدا عــلى رواتب ا
ــتـــقــاعــدين). بــدوره  طــالب وا
اخلــــبـــيــــر الــــنــــفــــطـي حــــمـــزة
اجلـواهـري مـجـلس الـنواب الى
اصـدار قــرار بـإيـقــاف صالحـيـة
ــالــيــة فــؤاد حــســ من وزيــر ا
اســتالم أمــوال عــائــدات الــنــفط
الـتي خـولـه بـهـا رئـيس الـوزراء
ـهـدي  ــسـتــقـيل عــادل عـبــد ا ا
مـــؤكــــدا بــــان أي أمـــوال تــــاتي
لــعــائـدات الــنــفط يــقـوم حــسـ
بـتـحـويـلـهـا لإلقـلـيم عـلـى الـفور
دون إدخـــالــــهـــا في اخلــــزيـــنـــة
عـلـى حـد قــوله. وحـذر الــعـامــة 
ائـتـالف الـنـصـر مـن عـجـز مـالي
يـشّل التـزامـات الدولـة ويـعرض
الـبالد النـهـيـار امـني مـجـتـمـعي
بسبب سـياسة مـالية اقـتصادية
ـالي بــائـســة ادت الى الــعـجــز ا
واالقتـصـادي.وقـال االئتالف في
بيـان امس إن (فشل الـسيـاسات

ـالـية واالقـتـصـاديـة للـحـكـومة ا
احلـــالــيـــة وســـيــاســـة االنـــفــاق
الــتــبـــذيــري الــفـــاســد ســاعــدت
بـدخـولـنـا مـنطـقـة اخلـطـر مـالـيا
ـوازنة واقـتـصاديـا فـالـعجـز بـا
يـفوق 50 تـرلـيـون ديـنـار وهـو
ــالي بـــازديــاد رغم الــرصـــيــد ا
الـضــخم الـذي ورثـتـه احلـكـومـة
احلـــالــيــة واضــاعــته كــمــا وان
ـتوقع السعار التدني احلالي وا
الــنـفـط سـيــضع الـدولــة بـخــانـة
الــعـجـز لـتــسـديـد اسـتــحـقـاقـات
ـوازنـة الـتـشـغـيـلـية الـرواتب وا
بـنــهــايــة هــذا الــعــام) عـلـى حـد
تـعــبـيـره  مـبــيـنــا ان (الـتـراجع
ي ـال الــعـا الــكـبــيـر بــاسـواق ا
ستـمر السعـار النفط والتدنـي ا
وتاثير االوبئة وبؤر التوتر ادّت
الـى تــــراجع خــــطــــر بــــحــــركــــة
االقــــتــــصـــــاد الــــدولـي ومالمح
الـركود االقـتـصـادي اليـوم تـبدو
اقـــــــــــرب مـن اي وقـت مــــــــــضـى
والعـراق مـعرّض اكـثر من غـيره
لــــتـــــلـــــقي هـــــذه الـــــصـــــدمــــات

االقــتـصـاديـة بـســبب الـسـيـاسـة
غيـر الرشيـدة للحـكومة احلـالية
الـتي تصل الى مـسـتوى خـيـانة
امــانــة احلــكم) عــلى حــد قـوله 
ورأى الـبـيـان ان (غـيـاب الـرؤيـة
ـاليـة واالقـتصـاديـة واستـمرار ا
الــفــســاد احملــاصــصي وضــعف
ســيــطـرة ســلـطــات الـدولــة عـلى
مـؤسـسـاتـهـا وفـشـلـهـا بـاالدارة
الــفــاعـلــة لــلـحــكم ونــهب مـوارد
الــدولــة مـن قـبـل مــراكــز الــقـوى
كـلّـها عـوامل سـتـقـود البالد الى
كــارثـــة اقــتـــصــاديــة نـــحــذر من
الـوقـوع بــهـا ونـحـمّل احلـكـومـة
والـــقـــوى الــــســـيـــاســـيـــة الـــتي
انتجتها التي تعوق االن تكليف
حـكومـة مـسـتقـلـة وفاعـلـة كامل
سؤولـية الوطنـية والتـاريخية ا
ــا ســيـؤول الــيه حــال الــدولـة
الــعــراقـــيــة). ونـــزل خــام بــرنت
مسـجال أكبر خـسارة يـومية في
أكـــثـــر من  11 عــــامـــا بـــعـــد أن
رفـــضت روســـيـــا اقـــتــراح أوبك
بتنفيذ تخفـيضات كبيرة إلنتاج

الـنــفط لــتــحـقــيق اســتــقـرار في
ــــتـــضــــررة بــــفـــعل األســــعـــار ا
الـتبـعات االقـتـصاديـة لفـايروس
كـــورونـــا.وقـــال وزيـــر الـــطـــاقــة
الـروسـي ألـكـسـنــدر نـوفـاك بـعـد
مـحـادثات مـطـولـة في مـقر أوبك
بـفـيـيـنـا انه (ابـتـداءً من نـيـسـان
ـقبل لـيـست هـناك قـيـود سواء ا
ــــنــــتـــجــــ من عــــلى أوبك أو ا
خــارجـهـا). وقــد يـكـون النــهـيـار
احملـادثات تـبـعـات أكبـر تـأثـيرا
إذ كــانـت الــســعــوديــة وروســيـا
تــسـتــخـدمـان مــحـادثــات الـنـفط
لــبـنــاء شـراكــة سـيـاســيـة أوسع
نــطـاقـا بــكـثـيـر خـالل الـسـنـوات
ــاضـيـة بــعـد دعم كل الــقـلــيـلـة ا
منهـما بشكل فـعال طرفـا مناوئا
لــلـذي يــدعـمه اآلخــر في احلـرب
الــســوريـة. وقــال بـوب مــكــنـالي
مـؤسس رابـيـدان إنـرجي كـروب
(رفض روسـيـا دعم تـخـفـيـضات
اإلمـداد الـطارئـة سـيـقـوض على
نــحــو فـعــال وخــطــر قـدرة أوبك
ـــنــــتج الـــذي عـــلـى لـــعـب دور ا

يضـبط استقـرار أسعـار النفط)
واضــاف ان (ذلك سـيــمــزق عـلى
نــحــو خــطـر الــتــقــارب الـروسي
ــالي والــسـيــاسي الــســعــودي ا
الناشئ وستكون الـنتيجة زيادة
فـي تـــــقــــلـب أســـــعــــار الـــــنـــــفط
والـتـقــلـبــات اجلـيــوسـيــاسـيـة).
وبخـالف العالقـات بـ موسـكو
والــريــاض فـإن تــراجع أســعـار
الـنـفط سـيـفـرض ضـغـوطـا عـلى
شـركات إنـتـاج الـنفط الـصـخري
األمريكي الـتي ترتفع الـتكاليف
لديها مقارنة مع تكاليف اإلنتاج
الروسي والسعودي على الرغم
من أن الكـثير من مـنتـجي النفط
الصـخري مـتحـوطون عـلى نحو
جيد من انخفاض األسعار.وقال
رئـــيس أبــحــاث الــنــفط والــغــاز
ألوروبـــــــا والــــــــشـــــــرق األوسط
وإفريـقـيا لـدى جيه بي مـورجان
كريستـيان مالك ان ( هذه األزمة
تكـشف عن أن السـعوديـة ليست
راغــبــة في دعم مــنـتــجي الــنـفط
الصخـري وغيره و هم يـعجلون

الـتـباطـؤ في الـنـفط الـصـخري).
ـنــظـمـة اخلــمـيس وقــال وزراء ا
ـــــاضـي إنـــــهم (يـــــســـــانـــــدون ا
ـقدار 1.5 تـخفـيـضات نـفـطيـة 
مـلـيــون بـرمـيل يـومـيـا إضـافـيـة
حـتى نــهـايـة  2020 بـاإلضــافـة
إلى مـد أجل تـخـفـيـضـات قـائـمة
تبلغ  2.1 مليون برميل يوميا).

فيما اكد وزير النفط اإليراني
بــــيــــجـن زنــــغــــنـه إن بــــعض
أعــضـــاء مــنـــظــمــة الـــبــلــدان
صدرة للـبترول أوبك كانوا ا
يــــصــــرون عــــلى أن يــــنــــضم
نـظـمة ـنتـجـون من خـارج ا ا
إلى تــخـفـيـضــات اإلنـتـاج في
اجــتــمــاع فــيـيــنــا لــكــنــهم لم

يقبلوا بذلك .
 وقــــال زنــــغــــنـه  ان (بــــعض
أعـضـاء أوبك كـانـوا يـصرون
ـنتـج علـى أنه يجب عـلى ا
ــســتـقــلــ بـالــقــطع خـفض ا
اإلنتاج بكمية محددة وهم لم
يـقـبـلوا تـلك الـكـمـيـة مـا جعل
الـــــعــــمـل يــــصـل إلى طـــــريق
مـــســدود)  وتـــابع ان (عـــقــد
اجتـماع آخـر قريـبا ب أوبك
ستقـل سيكون نتجـ ا وا
أمـرا صـعـبـا بـسبـب اخملاوف
الـصـحـيـة لـفـايـروس كـورونـا
ـمكن الـتوصل إلى لكـنه من ا
اتـــفــاقـــات عـــبــر مـــؤتـــمــرات

بالفيديو). 
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تـظاهرين الى يتوافـد االالف من ا
ســاحــات االحـــتــجــاج فـي بــغــداد
واحملـافــظـات اجلــنـوبــيـة إلحــيـاء
ـي لـــلـــمـــرأة الـــذي الـــيـــوم الـــعـــا
يــصــادف الـــيــوم االحــد في وقت
طـالـبـة بحـكـومة جدد نـاشـطـون ا
غـيـر جـدلــيـة بـعــيـدا عن الـوالءات
احلـزبـيـة النــقـاذ الـبالد واخـراجه
من عنق الزجـاجة. وقال نـاشطون
لـ (الـــــــــــــزمـــــــــــــان) ان (االالف مـن
تـظـاهـرين وصـلـوا الى سـاحات ا
الــتـــظــاهـــر في بـــغـــداد وعــدد من
احملافـظـات مـنـذ لـيل امس الحـياء
ي لـلـمـرأة  تـثـمــيـنـا الـيـوم الـعــا
ـرأة العـراقية للـدور الذي قدمـته ا
تـظاهـرين واسعاف في مسانـدة ا
اجلــــرحـى مــــنـــــهم  حــــيـث كــــان
بــعـــضـــهن في مـــقــدمـــة صـــفــوف
احملـتـجــ لـلــمـطـالــبـة بــاحلـقـوق
شـروعة الى جـانب تقـد الدعم ا
ــواد الــلــوجــســتـي كــالــطــعــام وا
االغـاثــيـة االخـرى) واضـافـوا انه
ـرأة للـمـتظـاهرين (لوال مـسانـدة ا
اعطى لالحـتجـاجات قـوة لبـقائـها
واســتـــمـــرارهــا بـــرغم مـــحــاوالت
بـــعض اجلـــهـــات حلـــرف مـــســـار
ـطــالـبــة بـأخــتـيـار الـتــظـاهــرات ا
حـكـومـة غـيـر جـدلـيـة تـكـون قادرة
عـــــلى اخـــــراج الـــــبـالد من عـــــنق
الـزجــاجـة نــتـيــجـة االزمــات الـتي
ـتـعـاقـبـة) خـلـفـتـهـا احلـكـومـات ا
مؤكدين (االستمرار باالحتجاجات
ـطالب احلـقة التي حتى حتـقيق ا
دعا اليـها الـوطنـيون واخملـلصون
من ابــــنـــــاء الــــبــــلــــد الـى جــــانب
رجعيـة النقاذ العراق توجيهـات ا
من احملــــاصـــصــــة الــــتي نــــهـــبت
االمــــوال وتــــســـــبــــبت بـــــتــــراجع
اخلــــــدمــــــات وفــــــرص الـــــــعــــــمل
.( لــلـــخـــرجـــيـــجــ والـــعـــاطـــلــ
واستقبل رئيس محكمة استئناف
بـــابل االحتـــاديــــة حـــيـــدر جـــابـــر
ـــتــــظـــاهــــرين مـــجــــمــــوعـــة مـن ا
وأصحـاب الـتـنسـيـقـيـات في بابل
الــــذين اعــــربــــوا عـن تــــأيــــيــــدهم
لقـرارات الـقـضـاء الـصـادرة بـشأن
قـــــــضــــــــايــــــــا الـــــــنــــــــزاهــــــــة في
احملـــافــــظــــة.واســـتــــجــــاب وزيـــر
االتـصاالت نـعـيم ثـجـيـل الربـيـعي
ووعد ـعـتـصـم   الى منـاشـدة ا
بـالـنـظـر في مـطـالـبـهم وشـمـولـهم
بـالـتـعــيـيـنـات بــعـد اقـرار مـوازنـة
2020 واالســـتـــفـــادة من درجـــات

احلذف واالستحداث. وقال شهود
عيان ان (مـتطـوع من احملـتج
والــقـــوات االمــنـــيــة قـــامــوا امس
بـحــمـلــة كـبـرى لــتـنــظـيـف سـاحـة
ناطق الـقريبـة منها) التحريـر وا
فـيــمــا تــولى مــتـطــوعــون اخـرون

ـنصـوبة عمـليـات تـعقـيم لـلخـيم ا
في عــدد من ســاحــات االحــتــجـاج
بــاحملــافــظــات. في غــضــون ذلك 
دعت النائـبة عـاليـة نصيف وزارة
اخلــارجــيـــة إلى مــخـــاطــبــة األ
تحدة الستبدال مبعوثتها جن ا

بالسخارت الـتي تتعـمد التـضليل
وتـغـيـيب احلـقــائق في تـقـاريـرهـا
الذي يـفـتـقـر لـلـمـصـداقـيـة. وقالت
نــــــصـــــــيف فـي بــــــيـــــــان امس إن
(بالسخارت في احاطـتها االخيرة
جمللـس األمن تـعـمدت جتـاهل دور

القـوى الـسـياسـيـة الوطـنـيـة التي
دانت الــعـنـف بـكـل أشـكــاله بــحق
ـتــظــاهــرين الــسـلــمــيــ وبـحق ا
الـقــوات األمــنـيــة بــاإلضــافـة إلى
ــــطـــالـــبــــة بـــإجـــراء دورهـــا في ا

انتخابات مبكرة).
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كـشفت وزارة الـصحـة والبـيئة عن
ــصــابــ بــفــايــروس حــصــيــلــة ا
كــورونـــا وقــالت انــهــا بــلــغت 46
حـــالـــة  وسـط اجـــراءات مـــشــددة
اتـخـذتـها خـلـيـة االزمة امس االول
لـلـسـيـطـرة عـلى خـطـر الـفـايروس
فــيــمــا وصـل فــريق طــبي صــيــني
مـــتــــخـــصص عـــلـى مـــ طـــائـــرة
اخلـطوط اجلـوية العـراقية لـتقد
ـعـاجلـة حاالت ـسـاعـدة  الـدعـم وا
ـتـحدث االصـابـة بكـورونـا. وقال ا
باسم الوزارة سيف البدر في بيان
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (حـصيـلة
ــصـابـ بــفـايــروس كـورونـا في ا
الـعـراق بـلغت  46 حـالـة اصـابة 
اربـعــة مـنـهم تـوفـوا في مـا تـمـاثل
اثـنان لـلشـفاء). وكـانت الوزارة قد
اعــــلـــنت اجلــــمـــعـــة عـن تـــأكـــيـــد
تــشــخــيص ثــمــان حــاالت جــديـدة
مـصابة بكورونا مـبينة ان خمسة
مــــــنــــــهم فـي بـــــغــــــداد واثــــــنـــــان
رأة بـالسليمانية واحلالة الثامنة 
تـوفيت فـي كربالء . بدوره  كشف
مــديــر عــام صــحــة بــغــداد الــكـرخ
جـاسب لطـيف احلجـامي تفـاصيل
مـراحـل شفـاء أول مـريـض مـصاب
بــالـفـايـروس. وقــال احلـجـامي في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(شـخصا يبلغ من العمر  42 عاما
زار مــسـتــشـفى الــكـرخ الـعــام قـبل
عـشرة أيام كـان يعاني من أعراض
الـتهابـات اجلهاز الـتنفـسي بعدما
مــجــيـئـه من إيـران) ولــفت الى ان
(األطـــبــاء اشـــتــبــهـــوا بــإصـــابــته
كـورونـا حـيث  إرسـال الـشخص
ـشكـوك في حالـته إلى مسـتشفى ا
الــفــرات الـعــام بــعـد االنــتــهـاء من
إجــراء الـفــحـوصــات الـســريـريـة)
مـؤكدا (إرسـال عيـنات من دمه إلى
ــركــزي الـتي مــخــتــبــر الـصــحــة ا
ستجد) اثبتت اصابته بكورونا ا
ـريض خضع واردف بـالـقول ان (ا
لـــتــدابـــيـــر احلــجـــر الــصـــحي في
ـسـتشـفى كـما  حـجـر عائـلته) ا
ـعــافى هـو وتــابع ان (الـشــخص ا
أول مــريض مــصـاب بــالـفــايـروس
يــكــتــسب الــشــفــاء الــتــام مـن بـ
سـبـعة أشـخاص مـا زالوا يـرقدون
ـســتــشـفى) مــشــيـرا الى ان فـي ا
(أربـعة أشخاص آخرين يـتماثلون
لــلـشـفـاء وتـهـيـئــتـهم لـلـخـروج من
احلــجـر الـصــحي بـعـد الــتـأكـد من
الــــفــــحــــوصــــات اخملــــتــــبــــريــــة).
وأوضـــحت دائـــرة صــحـــة بــغــداد

الــرصـافــة تـفـاصــيل األربع حـاالت
ـصابـة بكـورونا. وقالت اجلـديدة ا
الــدائـرة في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (حـــالـــتـــ لـــذكـــور االول
بـعمر  65 سـنة والثـاني بعمر 55
ســنــة عــادا مــؤخـرا مـن ايـران و
تـشخيص حـاالتهما  في مـستشفى
الــشـيخ زايـد) مــبـيـنــا ان (احلـالـة
الــثــالـثــة ألمــرأة بـعــمـر  28 ســنـة

واخــــرى بــــعــــمــــر  55 ســــنــــة 
تــشـخـيـصـهـمـا فـي مـسـتـشـفى ابن
اخلـــطـــيب) مـــؤكـــدا ان (احلـــاالت
األربع تسكن في اماكن مختلفة من
الـــرقــعـــة اجلــغـــرافــيـــة الــتـــابــعــة
للدائرة). وقررت خلية االزمة خالل
اجــتــمــاعــهــا امس االول بــرئــاسـة
وزيـر الصحة جـعفر صادق عالوي
ايـقـاف التـبادل الـتجـاري مع ايران
ـنع تـفـشي الـفـايروس  والـكـويت 
ـقيـم في فـيـما دعت الـعـراقيـ ا
ايـــران الى الـــعــودة لـــلــبـالد حــتى
مـنـتـصف الـشـهـر اجلـاري . وقـالت
اخلـلية في بيـان لها (ننـفي تعطيل
ـــؤســـســـات احلـــكـــومـــيــة  دوام ا
ـــدارس والــــتــــعــــطــــيل يــــشــــمـل ا
واجلــامـعـات فـقط لـغـايـة  21 اذار
ـــنــــافـــذ اجلـــاري) واضــــاف ان (ا
احلـــدوديــة كــافـــة ســتــغـــلق حــتى
مـنـتصف الـشـهر اجلـاري لـلسـماح
لــلـعــراقـيــ بـالــعـودة بــاسـتــثـنـاء
مـطارات بـغداد والبـصرة واربيل)
واشــار الـبـيـان الى (إيـقـاف حـركـة
الـتبـادل التـجاري الـيوم األحد مع
اسـتمـرار عمـليـة التـبادل الـتجاري
ـــنــافــذ الــبـــحــريــة واجلــويــة في ا
بشرط تقد شهادات صحية تؤكد

صـــحــة الـــبــضـــائع من كـــورونــا)
مـشددا على (استمرار غلق االماكن
ـــوالت الــــعــــامــــة كــــالــــنــــوادي وا
ـقـاهي ـطــاعم وا والــسـيـنــمـات وا
وحتــديـد فــتــحـهــا بـثالث ســاعـات
يـومياً من التاسعـة صباحا ولغاية
 12 ظـهراً) ووجـه البـيان (الـفرق
عنية في الصحة ومديرية الدفاع ا
ـدني لـتعـفيـر اخمليـمات اخلـاصة ا
بـالنـازح مع مـنع التـجمـعات في
االمـــاكـن الـــعـــامـــة وعــــلى قـــيـــادة
العمليات اتخاذ االجراءات الالزمة
لـتنـفيذ ذلك). ودعت وزارة الـهجرة
الية إلى توفير ـهجرين وزارة ا وا
تـــخــصـــيــصـــات مــالـــيــة لـــتــأمــ
مــســتــلـزمــات الــبــيــئـة الــصــحــيـة
الــسـلــيـمــة لــلـعــوائل الـنــازحـة في
مــخــيــمــات الــنــزوح لــلــوقــايــة من
كــورونــا. وفـي كــردســتـان  قــررت
الـسـلـطـات في اربـيل اغـالق مـراكز
الـــتـــجـــمـــيل واحلـــدائـق الـــعـــامــة
ـوالت بعد تسجـيل حالة اصابة وا

بالفايروس . 
ووصـل فــــــريـق طــــــبي صـــــــيــــــني
مــــتـــخـــصـص عـــلى مــــ طـــائـــرة
اخلــطــوط اجلــويـة الــعــراقــيـة الى
ـساعدة في بـغداد لتـقد الدعم وا
مـا يـخص فـايـروس كـورونـا. وكان
في اسـتـقـبـال الفـريق الـطـبي الذي
وصـل في التاسعة والنصف مساء
امـس وزير الـنـقـل ومسـؤولـ في
وزارة الـــصــحــة والـــهالل االحــمــر
الــعـراقي وعــدد من الــصـحــفـيـ

ــســاعــدات الــطــبــيـة وتــضــمــنت ا
(اجـهـزة اسكـنـر للـمـطارات وطـبـية
لـلـمسـتشـفيـات والف جهـاز فحص

احلـرارة اضـافـة الى نصف مـلـيون
كـــمـــامــة).  واعـــلن رئـــيس الـــهالل
ـعـموري األحـمـر العـراقي يـاس ا
فـي وقت سابق عـزم الصـ إرسال
واجـهة مـسـاعدات طـبيـة خاصـة 
ـسـاعدات الـفـايـروس  مـبيـنـا أن ا
تــتـضــمن أجـهــزة تـنـفـس صـنـاعي
ومـــســـتـــلـــزمـــات لـــلـــفـــحـــوصـــات
اخملــتـبـريــة.ونـشـر نـاشــطـون عـلى
مـواقع التواصل االجتماعي صورا
ساعدات طـبية صينية قـالوا انها 
وهـي في طــــريـق شــــحــــنــــهــــا الى

العراق.
واعـــلن مـــحـــافظ كـــربالء نـــصــيف
الكــــات اخلــــطـــــابي عن حـــــجــــر ا
ـرأة الــطـبــيـة الــتي تــعـامــلت مع ا
ـتوفية باحملافـظة بسبب كورونا. ا
وقـال اخلـطـابي في بـيـان امس انه
الكـات الــطــبـيــة الـتي ( حــجــر ا
تـوفـية بـسبب ـرأة ا تـعـاملت مع ا
عدم وعي عائلتها وإخفاء تفاصيل
انـها كـانت قادمـة من ايران والذي
ســــــبب االذى لـــــهــــــا مـــــا ادى الى
الكات وفاتها) مضيفا ان (حجر ا
ـصـابة جـاء لـكـونهـا تـعامـلت مع ا
كـــمـــرض عــادي) مـــبــيـــنــا ان (اي
ــصــابــة مــواطـن جــاء من الــدول ا
ـــعــلـــومــات بـــكـــورونــا واخـــفى ا
ســـيــــســـبب االذى لــــلـــمـــواطـــنـــ
وســيـحـال الى الـقــضـاء). واغـلـقت
الـعتبات الدينية في كربالء مرقدي
اإلمــام احلــســ واخــيه الــعــبـاس
وكـذلك مرقد االمام علي في النجف
ــرجع الـديــني عـلي بــتـوجــيه من ا
الــسـيــسـتـاني  اســتـجـابــة لـطـلب

خلية االزمة.
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أكـــدت وزارة الـــزراعـــة تـــزويــد
األســواق بـاحملـاصــيل احملـلـيـة
كــافـــة وتــأمـــ مــســـتــلـــزمــات
ــــواطن بــــعــــدغــــلق احلــــدود ا
بسبب تفـشي فايروس كورونا.
ــتـحــدث بــاسم الـوزارة وقــال ا
حــمــيــد الــنــايف إنه  (الــوزارة
وفرت  25 مادة زراعـية منـتجة

مـحـلــيـاً وال تـوجـد مــشـكـلـة في
غــلق احلــدود بـســبب اخملـاوف
من فـايروس كـورونا) وأضاف
أن (الوزارة لـديهـا اكتـفاء ذاتي
ـواطن بــأنـهـا تـام و تــطـمـئـن ا
ســـتــــزود األســــواق احملـــلــــيـــة
باحملـاصيل الـزراعيـة وستؤمن
جــمـيع مـســتـلـزمـاته) وأوضح
الــنـايف أن (جــمـيع احملــاصـيل
ـوجودة ـستـوردة ا الـزراعيـة ا

اآلن في األسـواق دخـلت بـطرق
غـير قـانـونـية) مشـدداً على أن
(الـــوزارة تـــعــمـل مع اجلـــهــات
اخملــتـــصــة عـــلى مـــنــعـــهــا مع
ـنع ارتـفـاع مــتـابـعـة األســواق 

األسعار).
وتـــــــــــابـع ان (الــــــــــوزارة دعـت
الفالحـ إلى إنتـاج احملاصيل
احملــــــلــــــيـــــة ورفــــــد األســـــواق

نتجات الزراعية).  با

 ŸUHð—ù« œËUFð …—«d(«Ë »cÐc²  fIÞ ∫ ¡«u½_«
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتــابــعــة لــوزارة الـنــقل ان يــكــون طــقس الــيــوم االحـد
صــحـوا مع ارتــفـاع درجــات احلـرارة قــلـيال عـن الـيـوم
السـابق . وقالت الـهيئـة في بيان امس ان (طـقس اليوم
ـنـطـقـة الـوسـطى صـحـو ودرجـات احلـرارة االحـد في ا
تـرتـفع قلـيال عن الـيـوم الـسابق) ,واضـاف ان (الـطقس
نـطقي الـشمالـية واجلنوبـية غائم جـزئي وال تغير في ا
في درحـات احلرارة). واجتـاحت عاصـفة تـرابيـة قادمة
من احلـدود العراقية األردنية قضاء الرطبة امس االول.

وكان رئـيس مـنبـئ جـويـ أقدم مـحـمود عـبـد اللـطيف
ـنطـقة الغـربية توقع تـأثر البالد بـكتـلة غبـارية بدءاً من ا
وصـوال الى مناطق الوسط واجلنوب.وخلفت العواصف
واألعاصـير التي ضربت مدينة تيـنيسى األمريكية أثارا
كـارثـيـة ضـخـمـة. وقـال مـسـؤولـون إن (  22 شـخـصًـا
عـلى األقل لـقـوا مـصـرعـهم وأصـيب آخـرون وانـقـطـعت
الــكــهــربــاء عن   50 ألف مــنــزل وشــركــة فــضال عن
تـــدمـــيـــر مــا ال يـــقل عن  45 مـــبـــنى جــراء إعـــصــار
التـورنيدو الذى ضـرب أجزاء من مدينـة ناشفيل ووسط

تينيسى).

طالبة باحلقوق d¼UEð» ∫ نساء من محافظات االحتجاجات يثب دورهن في ا

WÐUBŽ∫ قوات االمن حتيط بعصابة متهمة بسرقة عجالت حكومية


