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دعــا خـبــيــر نــفـطـي الـســعــوديـة
وروسيـا الى حـوار عاجل لـتدارك
الـكـارثـة الـكــبـرى الـتي قـد تـطـيح
ــنــظــمـــة اوبك حــال اســتــمــرار
اخلالفات بشأن تخفيض االنتاج
مــؤكــدا ان دول حـــوض اخلــلــيج
والــــعـــالم مــــهـــددون بـــأنــــهـــيـــار
اقـــتـــصــــادي حـــال تـــفـــاقم ازمـــة

كــــورونـــا. وقــــال بـــيــــوار خـــنس
لـ(الــــــزمـــــــان) امس ان (تـــــــراجع
اسـعـار الـنـفـط جـاء نـتـيـجـة عـزل
الـدول بـعـضـها عـن االخـر بسـبب
تـــفـــاقم ازمـــة كـــورونـــا الـــتي اذا
اســـتـــمـــرت دون ايـــجـــاد حـــلــول
عاجلة لالحاطـة باالصابات ومنع
تـفــشي الــفـايــروس ســيـؤدي ذلك
الى كارثة كبرى وانـهيار اقتصاد
دول حــوض اخلـــلــيج والـــعــالم)

مشـيرا الى ان (اسـتمرار اخلالف
بـ الــسـعـوديــة وروسـيــا بـشـأن
تـــخـــفـــيـض االنـــتـــاج ســـيـــطـــيح
ـصـدرة لـلـنـفط ـنـظـمـة الــدول ا
اوبك  والسـيــمــا ان الـســعــوديـة
بـدأت بــتـصــديـر اخلــام بـأســعـار
ــعـاقــبـة مــتـهــاودة في مــحـاولــة 
روسـيـا نـتـيـجـة اعـتـراضهـا عـلى
ـضـي بـاالتــفـاق وبــالــتـالي ادى ا
الى هــبــوط حــاد في االســعــار لم

يـحـدث مـنـذ عـقـود) ودعا خـنس
(اجلـــانــــبـــان  الى حــــوار عـــاجل
لـتدارك الـكـارثـة قـبل وقـوعـها الن
استـمرارها الـسلـبي سيـؤثر على
اجلـمـيع وسـيــوقف ايـضـا انـتـاج
الــنــفط الـــصــخــري الــذي يــكــلف
مبالغ طائـلة الستخراجه) مؤكدا
ان (هذه االزمـة تسـببت بـخسـائر
فـادحـة لـدول حــوض اخلـلـيج من
بيـنـهـا العـراق الـذي يصـدر نـحو

ثالثـة مالي و 800 الف بــرمـيل
يوميا). بدوره  اكد وزير الـطاقة
الـــروسي ألــكـــســـنــدر نـــوفــاك إن
روســـيـــا ال تـــســـتـــبـــعـــد اتـــخـــاذ
إجــراءات مـشــتــركـة مـع مـنــظــمـة
صدرة للبترول لتحقيق البلدان ا
االستـقرار في سـوق النـفط. وقال
نـــــوفــــاك فـي تــــصـــــريح امس (ال
نستبعد اتـخاذ إجراءات مشتركة
مع اوبك لـتـحـقـيق االسـتقـرار في
ــيــة) وأضـاف أن الــســوق الــعــا
(تعـاف أسعـار النـفط سيـستـغرق
شهورا عقب نزولها ألقل مستوى
في أربعة أعوام إثر انهيار اتفاق
ـاضي). وحذرت أوبك األسبـوع ا
جــولـدمــان ســاكس من االنــهــيـار
الـــقـــريب الســـعـــار الــنـــفط الـــتي
تــــوقــــعـــتــــهــــا ان تــــصل الى 20
دوالرا. وشــهــدت أســواق الــنــفط
تــراجـعًــا في الــطـلـب وتـوقــعـات
قــاتــمــة مــنــذ انــتــشــار فــايــروس
كورونا ومخاوف انهيار اإلمداد
بـــحـــيث خـــفـــضـت الـــســـعـــوديــة
األسـعار الـرسـمـيـة بـأعـنف درجة
في  20 عـام خالل عــطـلـة نــهـايـة
األسـبـوع كـمــا أعـربت عن نـوايـا
غـــمــــر الـــســـوق  في حــ قـالت
روسـيا إنـهـا سـتـضخ الـنفـط بكل
مــا تــســتــطــيع من قــوة. وانــهــار
ائـتالف أوبك بــعـد رفـض روسـيـا
تعميق تخفيضات اإلنتاج وفشل
األطـراف في االتـفـاق عـلى تـمـديد
التـخفـيض الـقائم بـالـفعل بـقيـمة
 2.1مـليـون بـرمـيل يـومـيًـا. وكان
هـــذا االئــــتالف هـــو مــــا يـــحـــمي
أســعـــار الــنــفط مـن االنــهــيــارات
الــعــنــيـفــة الــتي اخــتــبــرتـهــا في
السـابق. وصرحت شـركة أرامـكو
الـسـعـوديـة أنـهـا (تـخطـط لـزيادة
اإلنـتـاج اكـثـر  10مـلـيـون بـرمـيل
ــقــبل). يــومـــيًــا خالل الـــشــهـــر ا
ـا وبــحــسب مــراقــبــون فـأنـه (ر
تصل السعودية لـرقمها القياسي
ـسـجل عـند  12 مـلـيون بـرمـيل ا

يوميًا). 
تداولون من فكرة حرب ويرعب ا
سعـرية جـديدة تـذكرهم بـانهـيار
 2014 عـنــدمـا ازدهـرت صــنـاعـة
النـفط الـصخـريـة واجتهت أوبك
ـرة سيكون حملاربتها لكن هذه ا
األمـــر أعـــنـف مع زيـــادة تـــطـــور

تـكـنـولـوجـيـات اسـتـخراج الـنـفط
الــــصـــخــــري ووصـــول اإلنــــتـــاج
األمـــــريــــكـي من الـــــنــــفـط اخلــــام
ــســـتــويــات قــيـــاســيــة جــديــدة.
وسـجـلت أسـعــار الـنـفط ارتـفـاعـا
ـئـة  في وقت يـتـطـلع قدره  8بـا
ـسـتــثـمـرون إلى حتـفـيـزات فـيه ا
اقــتــصـاديــة بــعــد الــتـنــاقص في
. إصــابـات (كــورونــا) في الــصـ
وبـحــسب تـقــاريـر صــحـفــيـة فـأن
(حـرب أســعـار تـدور بــ روسـيـا
والـســعـوديـة فـي وقت الـذي اكـد
فــيه الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد
تـــرامب إنه ســـيــتـــخــذ خـــطــوات
كـبيـرة لـدعم االقـتـصـاد األمـريكي
فـي مـــواجـــهـــة تـــأثــــيـــر تـــفـــشي
فـــايـــروس كـــورونـــا وســيـــبـــحث
تـــخــفــيـــضــات لـــلــضـــرائب عــلى
الرواتب مع النـواب اجلمـهوري
في الكونغرس). وتـتعافى أسعار
النـفط من أكبـر خسـارة تسـجلـها
في يوم واحد في نحو  30 عاما
حــيث ارتــفــعت الــعــقــود اآلجــلــة
خلـــام بـــرنت  2.85 دوالر أو مــا
ــئــة إلى 37.21 يــعــادل  8.3 بــا
دوالر لــلــبــرمــيل بــيــنــمـا ربــحت
الــــعــــقـــود اآلجــــلــــة خلــــام غـــرب
تكساس الـوسيط األمريكي 2.46
ــئـة إلى 33.59 دوالر أو  7.9 بـا
دوالر لــلــبــرمــيل.ونــزل اخلــامــان
ـئة اول أمس القـياسـيان  25 با
االثــــنـــ لــــيـــنــــخـــفــــضـــا ألدنى
مـسـتــويـاتـهـا مــنـذ شـبـاط 2016
ويسـجالن أكـبر تـراجع بـالنـسـبة
ــئـويــة في يــوم واحــد مــنـذ 17 ا
كــــــانــــــون الــــــثــــــاني  1991ح
تراجعت أسعار النفط عند اندالع
حــرب اخلــلــيـج.وبــلــغت أحــجــام
التداول فـي عقد أقـرب استـحقاق
لكال اخلـام مـستـويات قـياسـية
مرتفعة في اجلـلسة السـابقة بعد
انـــهـــيــار اتـــفـــاق اســـتــمـــر ثالث
سنـوات بـ الـسعـوديـة وروسـيا
ومــنـتــجـ كــبــار آخـرين لــلــنـفط
لــــلــــحـــد مـن اإلمــــدادات.وأجـــرت
صدرة لـلبترول منظـمة البلـدان ا
(أوبك) مــحـادثــات مع حــلــفـائــهـا
بـعـد أن أبـلغـت روسـيا واآلخـرين
أنـهــا حتـبــذ خـفض اإلنــتـاج 1.5
مـلــيـون بــرمـيـل يـومــيـا إضــافـيـة

حتى نهاية 2020 .
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اقـر مجـلس الوزراء الـستـراتيـجية
الـوطــنـيـة لـلـحـفـاظ  عـلى الـصـحـة
نع حدوث ا  الـعامة للعـراقي 
انــــتـــــشــــار االوبــــئــــة واالمــــراض
االنـتـقـالـيـة. فـيـمـا اوصت حـكـومـة
اقــلـيم كـردســتـان بـتــنـفـيــذ قـانـون
اإلصالح وتــطــبـيـق الـتــعــلـيــمـات
تـعلـقة الـصـحيـة واالستـعـدادات ا
بـالوضع االقتصـادي في كردستان
ـواطـنـ ــا ال يـلـحق الـضــرر بـا
ومــصـاحلـهم. وقـال بـيـان امس ان
(اجملــلس عــقــد جــلـســته بــرئــاسـة
نــــائب رئــــيس الــــوزراء لــــشـــؤون
الــطــاقــة ثــامـر الــغــضــبــان نـاقش
ـشكّـلة خاللـهـا عمل خـليـة األزمة ا
ـوجب األمر الـديواني 55 لـسـنة
2020 واجـــــــراءات مــــــواجــــــهــــــة
فــايـروس كـورونـا) ودعــا مـجـلس
ـــواطــنـــ الى (جتـــنب الــســـفــر ا
خــــارج الـــعــــراق والـــتــــنــــقل بـــ
احملــافــظــات في الــوقـت احلــاضـر
وكـذلك مـنع التـجمـعـات باشـكالـها
كـافـة).وأضـاف أن (ابـرز الـقـرارات
الــتي اتـخـاذهـا اجملـلس هـو إقـرار
توصية اجمللس الوزاري للخدمات
االجـتمـاعيـة وإقرار الـستـراتيـجية
ـــتـــكـــامـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة لإلدارة ا
لــلـسـيـطــرة عـلـى نـواقل االمـراض
للمدة 2020 ـ  2024 للحفاظ على
ـا الــصـحـة الــعـامـة لــلـعـراقــيـ 
ـــنع حـــدوث انـــتـــشـــار األوبـــئــة
بـاألمراض االنـتقـالية) وأشار إلى
أن (اجملــلس أقـرّ تـوصـيـة اجملـلس
الـوزاري للطاقة بشأن اعفاء شركة

ابـن مـاجــد الـعــامــة من الـغــرامـات
الــتــأخـيــريـة  تــصــمـيـم وجتـهــيـز
ونـــصب خــزانــات نـــفط ســعــة 58
الف مـتر مكعب في مـستودع الفاو
دة الـنـفطي وتـمديـد تنـفـيذ الـعقـد 
 201 يـوم  بدون غرامات تـأخيرية
ــســتــحــقــات  تــبـــدأ بــعــد اطالق ا
ــالـيــة). وفي كــردسـتـان  أشــرف ا
رئـيس احلكومة مـسرور البارزاني
عــــلى اجــــتــــمـــاع خــــاص لـــبــــحث
تـداعـيـات تـفـشي كـورونـا والوضع
االقـــتــصــادي في إالقـــلــيم. واشــاد
الــبــارزاني خالل االجــتــمــاع الـذي
حـضره نائب رئـيس الوزراء قوباد
الـطالـباني (بجـهود الـلجنـة العـليا
ــواجـــهــة الـــفــايــروس ـــشــكـــلــة  ا
ـؤسـسـات اخملـتـصـة على األداء وا
ـــهـــنـي في اتـــخـــاذ ــــتـــفـــانـي وا ا
كـمـا اإلجــراءات الـوقـائـيــة الالزمـة
ـواطـنـ االلـتـزام بـهذه طـلب مـن ا
اإلجــــــراءات ألنـــــــهــــــا تــــــصـب في
ـصلـحة الـعامة) واكـد البارزاني ا
ان (تـفـشي كـورونـا ال يـعـد مـشـكـلة
صــحـيــة فـحــسب بل له تــداعـيـات
اقـتصـادية تـشمل الـعراق والسـيما
مـع الـــتـــراجع احلــــاد في أســـعـــار
ية) مبينا الـنفط في األسواق العا
ان (أحــد أهم مـهــمـات الـتــشـكــيـلـة
الـوزاريـة الـتـاسـعـة في إالقـلـيم هو
االســتــمـرار في تــنــويع االقـتــصـاد
ومـصادر دخله بالشكل الذي ال يتم

فــيـه االعــتــمــاد عــلى مــصــدر دخل
واحــد) وأردف قــائال ان (تــطــبـيق
هــذه االجــنــدة يــعــتــمــد بــالــدرجـة
األســاس عــلى اســتـقــرار األوضـاع
الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة واألمنـية
ـنـطـقـة االمـر الـذي فـي الـعـراق وا
سـيـنـعـكس بـصـورة مـبـاشـرة عـلى
الــــــــوضـع في االقــــــــلــــــــيم) وحـث
شتركة البارزاني جميع األطراف ا
في احلـكومـة واجلهات الـسيـاسية
ــواطـنـ عــلى أن يـكــونـوا قـدر وا
ـسـؤولـيـة وأن يـتـفـهـمـوا الوضع ا
احلـسـاس واألزمـة الـتـي تـواجـهـنا
فـي ســــــبــــــيل جتــــــاوزهــــــا بــــــأقل
اخلــســائـر) وشــدد عــلى (ضـرورة
االســـتـــمــرار في تـــنـــفــيـــذ قـــانــون
اإلصالح وتــطــبــيق الــتـعــلــيــمـات
ـتعـلـقة الـصـحيـة واالسـتعـدادات ا
بـالوضع االقـتصادي في كـردستان
ــواطـنـ ــا ال يـلـحق الــضـرر بـا
ومـــصــاحلــهم) وتـــابع انه (تــقــرر
خـالل االجـتـمـاع اتـخـاذ اإلجراءات
الالزمــة لــتــقــلــيـل الــنــفــقــات غــيـر
الــــــــضــــــــروريـــــــــة في الــــــــوزارات
ـؤسـسـات والـدوائـر احلـكـومـية وا
كـافة بحسب التعلـيمات  كما تقرر
ــبــاحـــثــات مع ايـــضــاً تـــكــثــيـف ا
احلـــكـــومــة االحتـــاديـــة لــتـــعـــزيــز
الـــتــنـــســيق مـــعــاً بـــهــدف جتــاوز
ـــــالي الـــــوضع االقـــــتـــــصــــادي وا

الصعب الذي يواجه البالد).
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صدقت محـكمـة حتقيق الـرصافة
اخملتصة بقضايا النزاهة وغسل
ـة االقتـصـادية  األموال واجلـر
اقوال ثالثـة متـهمـ حازوا على
قـطـع أثـريـة ثــمـيـنــة. وقـال بـيـان
تلقته (الزمان) امس ان (احملكمة
صـــدقت اقـــول ثالثـــة مـــتــهـــمــ
حـازوا عـلى قــطع اثـاريـة ثـمـيـنـة
ـادة  /44 الـشق وفـقــاً ألحـكــام ا
االول من قـانــون اآلثـار والــتـراث
واضـاف رقم  55 لــســنـة 2002 
ـتــهــمـ تــولـد 1958 ان (أحــد ا
ــشــتل في من ســكــنــة مــنــطــقـة ا
بغداد القي الـقبض عليه من قبل
القـوات االمنيـة بالـقرب من محل
سـكـنـاه بـعـد اشـراف مـبـاشـر من
مـشـيرا قـبل الـقـاضي اخملـتص) 
ـتـهم اكـد انه قـبل أكـثر الى ان (ا
من عام على احلـادثة فاحته أحد
اصــدقــائه بـوجــود لــوحـة فــنــيـة
ي بيـكـاسو بـحوزة للـرسـام العـا
أحد معارفه ويروم بيعها وح
تـوجـهه الـيـهـا لم يـحـصل اتـفـاق
عــلـى شــرائــهـــا مــنه) وتــابع ان
(قـبل شــهـر اتـصـل بي الـشـخص
نفـسه مـخبـراً إيـاي بوجـود قطع
اثرية في محـافظة واسط بحوزة
احـــد االشــــخـــاص حـــيث يـــروم

بـيـعـها وطـلب ايـجـاد مـشـتـرٍ لـها
وبــعـد االطـالع عـلـى الـتــفــاصـيل
اخلاصـة بالقـطع االثريـة اتصلت
ـتـهم ل . س واخبـرته بـوجود با
قـطع اثـريــة مع حتـديـد سـعـر كل
قـطــعـة الــتي وصل الى  40 الف
تهم  ل . س دوالر ) مبيـنا أن (ا
بدوره اتـفق عـلى بـيع تـلك االثار
الـى شـــخـــصــ مـن مـــحـــافـــظــة
الـسـلـيـمـانـيـة في حـال وصـولـهـا
الـى بـــــــغـــــــداد) ولـــــــفـت الى ان
(االتــفـاق يــقـضي بــجـلب الــقـطع
االثـــريـــة الى مـــنـــطـــقـــة بـــغـــداد
اجلديـدة من مـحـافـظة واسط كي
ـتهم ل . ـعـيـة ا يـقـوم بـبيـعـهـا 
تفق ـكان ا س وعند الـلقاء في ا
عليه لتسلم حـصتي من العملية
القيّ القـبض علي كمـا  اعتقال
ــتـهــمــ االخـرين وبــحــوزتـهم ا
ـــضــبـــوطــة). الـــقـــطع األثــريـــة ا
حكمة واصدرت الهيئـة االولى 
جـنـايات كـربالء حـكـمـا بـاحلبس
دان ـدة ثالث سـنـوات  الـشـديـد 
قـــام بـــتــعـــذيب ابـــنه الــبـــالغ من
وت. العمر خمسة اعوام  حتى ا
ــــدان قـــام واكــــد الـــبــــيـــان ان (ا
باالعـتداء علـى ابنه اجملنـى عليه
بالضرب والـكي بالنار في اجزاء
ـا تـســبب بـوفـاته من جـســمه  
شدة االصابات واحلروق) مبينا
ان (احملكـمـة وجدت االدلـة كافـية

ـــدان واحلــكم عـــلــيه لـــتــجــر ا
ــدة  ثالث بـــاحلـــبس الـــشـــديـــد 
ادة 410  سنوات وفقـا الحكام ا

من قانون العقوبات). 
كــشــفت هــيــئـة في غــضــون ذلك 
الـنـزاهة الـعـامـة عن تـمـكـنـها من
إعادة ملـكيـة ثالثة عقـارات تعود
لـــلــدولــة في مــحـــافــظــة كــربالء.
وأشـــارت دائــرة الـــتــحـــقــيـــقــات
بـالــهـيــئـة في بــيـان امس إلى أن
(الفريق تمكن بـعد إجراء البحث

ــعــلــومــات والـــتــحــري وجــمـع ا
واالنتـقال إلى مـديريـة التـسجيل
الـــــعـــــقــــاري األولـى في كـــــربالء
ومــديــريـــة الــبــلـــديــة فـــيــهــا من
الـتـوصل إلى عــائـديـة الـعـقـارات
الــتي كــانت بــحــيــازة أشــخـاص
مـــقــربــ من مــديـــر الــبــلــديــة )
مؤكدا ان (الـفريق وبعـد الرجوع
إلى قـيــود اإلفـراز وتـتــبع جـمـيع
ــديــريــة الـــســجالت اخلــاصـــة 
التـسجـيل العـقاري األولى لـغاية

عام  1964 توصل إلى أن ملـكية
الــعـــقـــارات تـــعـــود إلى بـــلـــديــة
كــربالء)  واضـــاف الـــبـــيــان ان
(العـقارات الـثالثة تـقع في موقع
ة ـدينـة القـد متـميـز في مـركز ا
وتبـلغ قيـمتـها الـتقـديريـة ملـياراً
و 810 مالي دينار) وتابع انه
( تنظيم محضر ضبطٍ أصولي
ـوجب بـالــعـمـلــيـة الـتي نُــفـذَت 
مـذكَـرة ضـبط قـضـائـية وعـرضه
ــتــهــمــ عـلـى الـقــاضي رفــقــة ا

ُـــخـــتص الـــذي قــــرر تـــســـلـــيم ا
الـــعــــقـــارات إلى الــــبـــلــــديـــة في

احملافظة). 
وكـشــفت مـكـافـحــة إجـرام بـغـداد
ـة قتل بشـعة وغـامضة. عن جر
وقال بيان لوزارة الداخلية امس
ان (فريق عمل مختص من مكتب
ــنـصـور فـي مـديـريــة مـكــافـحـة ا
اجـرام بـغـداد الـتـابعـة كـشف عن
ــة قـتـل غـامــضــة لــشـخص جــر
حيث  القاء الـقبض على ثالثة
متـهمـ من بيـنهم مـتهـمة وبـعد
اجراء الـتحـقـيق االصولي مـعهم
ومــواجــهــتــهم بــاالدلــة اعـتــرفت
تـهمة الـرئيسـة بحـادث القتل) ا
تهمة اعترفت بسكب مبينا ان (ا
مـادة الـبـنــزين في غـرفـة زوجـهـا
اثناء نومه واضرام النيران فيها
ــا ادى الى مـــقــتــله في احلــال
وحتــويــله الـى جــثــة مــتــفــحــمـة
لــلــتــمــويه بــانه حــادث انــتــحـار
ــسـاعــدة ابـنــهـا الــذي اعـتـرف
ـال بــقـيــامه بــســرقـة مــبــلغ من ا
قدره 140 مليون ديـنار من غرفة
والـــده وبـــاالتــفـــاق مـــعـــهــا ومع
شـخص تـربــطه عالقـة مع زوجـة
اجملنى عليه) واشار الى (عرض
اوراقــهم الـــتـــحــقـــــيــقـــيـــة عــلى
الــــــقــــــاضي اخملــــــتـص فــــــقـــــرر
ـادة تــوقــــــيــفــهم وفـق احــكــام ا

406 من قانون العقوبات).
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كـشف وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة عن
ـيـة تــقـد مـنـظــمـة الـصـحــة الـعـا
تــقـريـرهـا بـشـان اجـراءات الـعـراق
لـــلــوقـــايــة مـن فــايـــروس كــورونــا
ـقبل.وقـالت الوزارة في األسـبوع ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـــوزيــــر جـــعـــفـــر صـــادق عالوي

ـكتب ديـر اإلقلـيمي  الـتقى نـائب ا
ــنــظــمـة ــتــوسط  شــرق الــبــحــر ا
ـــيــة رنـــا حـــجي الـــصـــحـــة الـــعـــا
نظـمة في العراق ـثل ا بـحضور 
رئــيس الـبــعـثـة ادهم اســمـاعـيل  
جـرى خالل اللقـاء مناقـشة عدد من
احملــــاور اخلــــاصـــة بــــاإلجـــراءات
الــصـحــيــة الـوقــائـيــة والـعالجــيـة
واخلــاصـة بــفـايــروس كـورونـا في
الـعراق) واضـاف ان (الـلقـاء بحث

نافذ احلدودية والبرية اجـراءات ا
ــســـتــشــفــيـــات والــيــة احلــجــر وا
شتبه الـصحي فيـها للـمصابـ وا
بـــإصــابـــتــهـم بــالـــفــايــروس ودور
ـعــلــومـات بــدقـة االعـالم في نـقـل ا
وتـكـثـيف اجلهـود الـصـحيـة لـنـشر
الـتـوعـيـة كـمـا  الـتـطـرق لـتـقـلـيل
الــتــجـمــعــات الــبـشــريــة وضـرورة
ـــقــــررات وبـــحـــسب االلــــتـــزام بـــا
ية واالطالع اللوائح الصحية العا
عـلى عمل الـفرق الوبـائية) واشار
الــبــيـان الـى أنه (ســيـتم مــراجــعـة
األمـــور وتـــقــد تـــقـــريــر مـن قــبل
ــنـــظــمــة لــوزيـــر الــصــحــة خالل ا
ـقــبل). وبــالــشـأن ذاته األســبــوع ا
ـتــحــدث بــأسم نــقل الــبــيــان عـن ا
الــــوزارة ســــيف الــــبــــدر قــــوله ان
(مـخـتـبـرات دائـرة الصـحـة الـعـامة
ـصــابـ اكــدت شــفــاء  15 حــالــة 
بـالـفايـروس توزعـوا ب 11 حـالة
في م بغداد 7 حاالت في الكرخ و4

حـاالت في الرصافة و 4 حاالت في
كـركوك). وكـانت الـوزارة قد شددت
عــلى مـنع الـتــجـمـعـات بــأشـكـالـهـا

ـواطـنـ بـتـجـنب كـافـة وتـوجـيه ا
ــدن والـعــتــبــات الـديــنــيـة زيــارة ا
بـــالــوقت احلــاضــر حـــفــاظــا عــلى

ـواطـنـ من االصـابـة مع سـالمة ا
ايـقاف جميع الـفعاليـات الرياضية
ـناسـبـات وغيـرها واالحـتـفاالت وا

مـن االمـور الـتي يــكـون فــيـهـا زخم
بـاحلركـة. وعلن مديـر صحـة بغداد
الـكرخ جاسب لطيف احلجامي عن
شـــــفـــــاء ست حـــــاالت مـــــصـــــابــــة
بــالــفـايــروس.وقــال احلـجــامي في
بـيـان اطـلـعت (الـزمـان) علـيه امس
إن (الـــوزارة اعــلــنـت في بــيـــانــهــا
األخـير عن شـفاء ثالث من احلاالت
ـــصــابــة وهـــذا غــيـــر دقــيق فــإن ا
ـــغــادرين من دائــرتـــنــا هم ســتــة ا
ـرجع الـديني اشـخـاص). وأجاب ا
األعــلـى عــلي الــســيــســتــاني عــلى
اسـتـفـتـاء بـشـأن حـكم إقـامة صالة
اجلـمـاعـة في ظل انـتـشـار كـورونا.
وبــــــحــــــسب مــــــكــــــتــــــبـه فـــــأن رد
الـسـيـسـتـاني كـان (حـيـثـمـا مُـنـعت
مـثل هـذه الـتـجمـعـات بـهـدف احلد
مـن انـتــشــار الــفــايــروس  فـيــجب
ـنع وأخذه). بدوره االلـتزام بـهذا ا
ـــــرجع الـــــديــــنـي مــــحـــــمــــد  رد ا
الـيـعـقوبـي على سـؤال بـشـأن حكم

ـيت بـكـورونـا  بـالـقـول تــغـسـيل ا
رض ال انـه (مجرد اإلصـابة بـهذا ا
تــوجب ســقـوط األحــكـام الــواجـبـة
ـــيت وبــنـــاءً عـــلــيـه يــجب جتـــاه ا
الـقـيام بـاحلد األدنى من الـتكـاليف
الـواجـبـة جلهـة تـغـسـيله وتـكـفـينه
والـصالة عـلـيه  مع مـراعـاة جـميع
اإلجــراءات الـصـحــيـة واسـتــعـمـال
الـوسائل الوقائية حتى لو اقتضى
ذلـك صــــرف نــــفــــقــــات مــــالــــيــــة).
واســتــثـنـى مـحــافظ الــنــجف لـؤي
الــــيـــاســـري الــــبـــضـــائـع وابـــنـــاء
احملــافـظــة من قــرار مـنع الــدخـول.
وقــال الــيــاسـري فـي بـيــان تــلــقـته
ــنــافــذ (الـــزمــان) امس ان (غــلـق ا
احلـدوديـة حملـافـظـة الـنـجف الـيوم
ــــدة ســــبــــعــــة ايـــام األربــــعــــاء و 
بـأسـتثـناء دخـول البـضائع وابـناء

احملافظة). 
وفي كربالء شـدد مدير عـام صحة
ــوسـوي احملــافــظــة صـبــاح نــور ا

عــلـى اهــمــيــة مــواصــلــة اجلــهــود
واالجـــــراءات الــــوقــــائــــيـــــة الــــتي
اتــخـذتـهــا الـدائــرة ومـؤسـســاتـهـا
الــــصـــحــــيــــة ومـــنــــهــــا احلـــمالت
التوعوية لزيادة الوعي اجملتمعي.
ودعـت دائرة صحة محـافظة اربيل
ـدينـة الى الـتزام مـنـازلهم اهـالي ا
ـواجـهة الـفـايروس  مـشـددة على
عـــدم الــــتـــجـــوال في االمـــاكن ذات
الـكـثـافـة الـسـكـانـيـة خالل الـعـطـلـة

منوحة لهم.  ا
 كـما طـالبت دائـرة صحـة محـافظة
الزمــة الــســـلــيــمــانــيـــة االهــالي 
ــنــازل بــعــد تــســجــيل االصــابـة ا
احلــاديـة عـشـر في احملـافـظـة الـتي
شــهـدت اول حـالــة وفـاة ايـضـا في
كــردســتـان جــراء كـورونــا. واكـدت
الــدائــرة في وقت ســابق تــســجـيل
اصــابـة جـديـدة لــفـتـاة شــابـة بـعـد
انـتقال الفايـروس اليها من والدها

صاب بكورونا.  ا
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رجـح مـتــنــبىء جــوي تــأثــر طـقس
الــعـراق بـحـالــة ربـيـعــيـة مـتــقـلـبـة
مـصـحـوبة بـريـاح شـديدة الـسـرعة
بـدءأ من غـد اخلـميس  مـحذرا من
امــطـار غــزيـرة وسـيــول في بـعض
ـقبل. وكتب ـدن بدايـة االسبوع ا ا
صــادق عــطـيــة في صــفــحـتـه عـلى
فـيسبـوك امس ان (االجواء صافيه
و دافـيـة نـهـارا تـمـيل الـى الـبرودة
الــنــســبــيه لــيال حــتى صــبــاح غـد
اخلــمـــيس الــذي ســيــشــهــد حــالــة
جـوية ربيعيـة متوقع ان توثر على
ا ليوم االحد مـدن البالد وتمتـد ر
ـقبل) واضـاف ان (تاثـير احلـالة ا
يـــبــدأ اخلـــمــيـس بــريـــاح شــديــدة
الــسـرعـة واجـواء غـائـمـة في غـرب
الــبـالد  وحتـديــدا االنــبــار بــحــيث
ـتـد نـشـاط الـريـاح خالل سـاعات
ـدن  كـافة نـهـار اجلـمـعـة لـيـشـمل ا
عــدا الــشـمــالــيـة  اذ تــبــلغ ســرعـة
الـريـاح مـابـ  90-80 كــيـلـومـتـرا
في الـساعة مـسببه مـوجات غبار)
واردف ان (زخــــــات من االمـــــطـــــار
الـرعديـة متفـاوتة الشـدة متوقع ان
ــــدن خالل مــــدة تــــشــــمـل اغــــلب ا
الـتـاثيـر من يومي اجلـمعـة واالحد
ـدد مخـتلـفة تـكون فـيها ـقبـل  ا

بـعض الـغـزارة والبـرق والـرعد في
مـنـاطق مـتفـرقـة يـصعب حتـديـدها
حـالـيـا) واكـد عـطـيـة ان (الـسـيـول
واردة فـي وديــان شـــمــال الـــعــراق
احــيـــانــا بــســبب الــغــزارة وشــرق
مــديـــنــة واسط وكــذلك قــد تــشــهــد
بـعض الـشـوارع طفـحأ) مـبـيـنا ان
(درجــــات احلـــرارة تــــتـــجـــاوز 30
مـئـوية خالل الـنهـار في مدن وسط
وجــنــوب الــبالد والــفـرات االوسط
واقـل من ذلك بـــقـــلـــيل فـي شـــمــال
وغــرب الـبالد) واشــار عـطــيـة الى
نخفض وقوته ستكون ان (تـاثير ا
عـــلى شــمــال مـــصــر وبالد الــشــام
واالردن لــذلك وجـود حتـذيـرات من
غــزارة االمـــطــار والــفــيــضــانــات).
وتــوقـعت الـهـيـئــة الـعـامـة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
ـنـاطق كـافـة غـائـمـا االربـعــاء في ا
جـــــزئــــيـــــا وارتـــــفــــاع بـــــدرجــــات

احلــــرارة. 
وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان امس ان
ـناطق (طـقس الـيـوم االربعـاء في ا
كـافة غائم جزئـي وارتفاع بدرجات
احلـرارة حيث ستكون العظمى في
بــغـداد  30درجــة مـئـويــة).وتـتـأثـر
األردن اخلـمـيس بعـاصفـة غبـارية
في مـقـدمـة مـنـخـفض جـوي عـمـيق

يـتمركز فوق مصر. وبحسب تقرير
دائـــــرة األرصــــاد اجلــــويـــــة فــــأنه
(تـكـون األجـواء لـيال باردة نـسـبـيا
ـــنــاطق ولـــطــيـــفــة في فـي أغــلب ا
ــيت ويـســتـمـر األغــوار والـبــحـر ا
ظـهور الغيوم على ارتفاعات عالية
امـــا  الــريـــاح خــفــيـــفــة الـــســرعــة
ومـتغـيرة االجتاه) واشـار التـقرير
الـى ان (األردن تــتــأثـــر اخلــمــيس
بـــعــاصـــفــة غـــبــاريـــة في مــقـــدمــة
مـنخفض جوي عمـيق يتمركز فوق
مـــصــر وتـــســود أجـــواء مــغـــبــرة
ودافـــئـــة مع ظـــهـــور غـــيـــوم عـــلى
ارتــفـاعــات مـتـوســطـة وعــالـيـة مع
فـرصة أثنـاء النهار لـتساقط زخات
طر في أنحاء مختلفة متفرقة من ا
مـن األردن والـــريــــاح جـــنــــوبـــيـــة
شـرقـيـة نـشـطـة الـسـرعـة مع هـبات

 .( قوية أحياناً
وفـي الــقــاهــرة  أعـــلــنت الــهــيــئــة
ــصـريـة لألرصـاد أن هـنـاك حـالـة ا
مـن عـــــدم اســــتـــــقـــــرار الـــــطـــــقس
سـتــشـهـدهـا الـبالد غـداً اخلـمـيس.
واسـتــبـعـد مـديـر مـركـز الـتـنـبـؤات
بـالهيئة محمود شاه أن (تشهد
مـصر تشكل أعاصير) موضحًا أن
ــرجح حـدوثه هــو شـبه إعـصـار (ا
ـــــنـــــخـــــفض أو مـــــا يـــــعـــــرف بــــا

ــــــداري). ا
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الدولي عـلي صباح اختلفت عليهـا اآلراء بعد إعاقة العاجي ديدا سجل
مـنـهـا نــفس الالعب هـدف الـفـوز لـنــفط الـوسط بـالـدقـيـقـة  40 وحتـولت
األفـضــلـيـة ألربـيل في الــشـوط الـثـاني إال أن العــبـيه عـجـزوا عن إدراك
التـعادل وبهـذه النـتيجـة ارتفع رصـيد نـفط الوسط الى الـنقطـة التـاسعة
ركز ركـز الثالث فيـما بقى رصيـد اربيل عند الـنقطة الـسادسة وا في ا
ـدة أسبوعـ على أن تعـود منافـساتها الثـامن. وسيتـوقف دوري الكرة 
في الثـالث والعـشرين من الشـهر اجلـاري وذلك في ضوء توصـية وزير
الشـباب والرياضة الدكتور احمد رياض بناء على توجيهات خلية األزمة
تابعة إجراءات الوقاية من فايروس كورونا برئاسة احلكومية اخلاصة 
رئـيس جلنة األمر الديواني رقم 55 لـسنة 2020 وزيـر الصحة والبيئة

جعفر صادق عالوي.
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ـمتاز بـكرة القـدم رغم تعادله أمس اعتـلى فريق النـفط صدارة الدوري ا
الثالثـاء مع فـريق نفط اجلـنوب بـدون أهداف في الـلقـاء الذي جـرى على
مـلـعب الفـيحـاء في مـدينـة البـصـرة الريـاضيـة ورفع الـنفط رصـيده بـعد
الـدور اخلامس إلى  11 نقـطة مـن خمس مـباريـات متـقدمـا على اجلـوية
بـنـقـطـة غـير إن األخـيـر لـديه مـبـاراة اقل فـيـمـا أصـبح رصـيـد أصـحاب
ـبـاراة الــتي سـبـقت لــقـاء نـفط ـركـز  12. وفي ا الـدار أربع نــقـاط في ا
اجلنـوب والنفط تمـكن نفط الوسط من الفـوز على اربيل بهدف دون رد
في اللـقاء الذي جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات اجلولة
ـواجـهة في ـمتـاز. وتـمـكن الـفائـز من حـسم ا اخلـامـسـة بدوري الـكـرة ا
ـبــاراة األول بـعـد حــصـوله عـلى ركــلـة جـزاء احــتـسـبــهـا احلـكم شـوط ا
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≈ŸUL²ł∫ مسرور الباوزاني يترأس اجتماعا بشأن تداعيات تفشي كورونا

نظمة الصحة ببغداد امس توسط  كتب شرق البحر ا دير اإلقليمي  UI¡∫ وزير الصحة والبيئة يلتقي نائب ا

UC¡∫ مبنى قصر القضاء في جانب الرصافة ببغداد
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بينـما اجلريدة مـاثلة للـطبع اتصل سكـنة منطـقتي االعظمـية والوزيرية
شاتل مناشدين الـوزير جعفر صادق عالوي وامينة احملاذيـة لشارع ا
بــغــداد ذكــرى عــلـوش انــقــاذهم مـن ظـاهــرة حــرق مــخــلــفـات الــكالب
شاتل. فقد اصيب العديد من واحليـوانات االليفة التي تعرضها هذه ا
شاتل على العـوائل باالختناق واالمراض اجلـلدية نتيجـة اقدام عمال ا

ساء دون االنتباه الى االثار الصحية والبيئية الكارثية. حرقها في ا


