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طبعة العراق 
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تـوقع خــبــيـر اقــتــصـادي دولي
نشـوب حرب كونـية ثـالثة  في
حـالة اسـتمـرار تداعـيات كـارثة
هــبــوط اســعــار الــنــفط . وقــال
طـالل ابـو غـزالــة في بـرنــامـجه
(الــعــالم الى اين?) الــذي تــبــثه
قنـاة روسيـا اليوم  ان (العالم
يــبــدو فـي حــالــة انــفالت غــيــر
مـسبـوقة نـتيـجة سـيادة مـنطق
اني اوالً او بـلـدي اوالً وشـيوع
ظـــاهــــرة عـــدم الــــتــــوافق بـــ
الـعـمـالقـة الـدوليـ عـلى قـيادة

ا الـعـالم وتـطـبـيـق الـقـوانـ 
ـتـبـعة في في ذلك الـسـيـاقـات ا
ـنــظـمــات الـدولــيـة) واكـد ان ا
(جـمــيع بـلــدان الـعــالم غـنــيـهـا
وفقـيرهـا خاسـرة اليـوم نتـيجة
هذا االنـهيـار في االسعـار الذي
ضــرب ســوق الـنــفط وانــعـكس
عــــــــلـى جــــــــمــــــــيع اجملــــــــاالت
والـــقــطــاعــات) واشــار الى ان
(مــــجــــمــــوع خــــســــارة الــــدول
ـــصــــدرة لـــلــــنـــفـط بـــلغ 500 ا
وشـدد مـلــيــون دوالر يــومــيـاً) 
عـلى ان (الـعـالم ال يـبـدو مـقـبال
ا على حل سريع لهذه االزمة 

يـدفعـها الى االتـسـاع وبالـتالي
حــدوث احـتــكــاكــات عـســكــريـة
تـؤدي الى حرب كـونيـة ثالـثة)
وحث ابــو غــزالـــة في احلــلــقــة
الــــتي بــــثـت من الــــعــــاصــــمـــة
االردنـــــيـــــة عــــمـــــان امس دول
الـعـالم ومـنـظـمـاته الى االتـفاق
عـلى تــشـكــيل مـجــلس حــكـمـاء
يـتــولى تــقـد مــقـتــرحـات الى
الــقــادة الــســيــاســيــ الــكــبـار
لـتــفـادي االنـزالق الى مـزيـد من
الــــتــــداعــــيــــات والــــوقــــوع في
احملــظـور  فــضال عن جتــنــيب
االنـــســـانـــيـــة كـــوارث دمـــويـــة

جـديــدة). وكــان ابـو غــزالــة قـد
حــــــذر في الــــــعـــــام  2017 من
حـدوث كـوارث في عام  2020
كـــمــا قــال (انه اليــرى في االفق
اي بوادر لتجـنب هذه الكوارث
الـــتـي ســـتـــدفع الى اســـتـــعـــال
الـعـالم). وكـان خبـيـر نـفـطي قد
دعـا الــســعـوديــة وروســيـا الى
حــوار عـاجـل لـتــدارك الــكــارثـة
نظمة الكبـرى التي قد تطـيح 
ـصـدرة لـلـنـفط (اوبك). الـدول ا
وقـال بــيـوار خـنس لـ (الـزمـان)
اول امس ان (استمرار اخلالف
بـ الـسعـوديـة وروسيـا بـشأن

تـــخــفــيـض االنــتــاج ســـيــطــيح
صـدرة للـنفط ـنظـمة الـدول ا
اوبك  الن الـــســعـــوديـــة بــدأت
بـتـصديـر اخلـام بأسـعـار قلـيـلة
ــعــاقـبــة روســيـا في مــحــاولـة 
ضي نـتيـجة اعـتراضـها عـلى ا
باالتفاق وبالتالي ادى ذلك الى
هـــبـــوط حــــاد في االســـعـــار لم
يـشـهـده الـعــالم مـنـذ سـنـوات)
داعيـا الطـرفان الى (حـوار جاد
وعــاجل لــتــدارك الــكــارثـة قــبل
وقـــوعـــهـــا الن اســـتـــمـــرار ذلك
سيؤثـر على اجلمـيع وسيوقف
انـتـاج الــنـفط الـصــخـري الـذي
يــــــكــــــلف مــــــبـــــالـغ طـــــائــــــلـــــة
الســتــخــراجه) وكــشف خــنس
عن ان (هـــذه االزمــة تـــســـبــبت
بــخـسـائـر فـادحـة لـدول حـوض
اخلليج من بـينهـا العراق الذي
يــصــدر نــحـو  3 مالي و800
الف بـرمـيل يومـيـا). وتـراجعت
أســعـار الــنـفط  مــتــخـلــيـة عن
ـبكرة بـعد أن قالت مكـاسبها ا
أرامـكـو الـسـعـوديـة إنـهـا تـلقت
تـــوجــيـــهـــا من وزارة الــطـــاقــة
بزيادة قدرتها اإلنتاجية مليون
. وقـال الــرئـيس بـرمــيل يـومــيـاً
التنفيـذي ألرامكو أم الناصر
إن (عـمـالق الـنـفط الـذي تـديـره
الــدولـــة تـــلــقـى تــوجـــيـــهــا من
الوزارة بزيادة قدرته اإلنتاجية
إلى  13 ملـيون بـرميل يـوميا).
ودعـت االمــــارات الـى ضــــرورة
ابـرام اتـفـاق جـديـد داخل اوبك
ـواجــهـة تـداعــيـات انــخـفـاض
االســعـار. وقــال وزيــر الــطــاقـة
ـزروعي إنه اإلمـاراتي سـهـيل ا
(يأسف النهـيار اتفاق أوبك مع
ــنـظــمـة دول االعـضــاء خـارج ا
بشان خفض إنتاج النفط الذي
وأكـــد يــــحل أجــــله قــــريــــبــــا) 
(ضــرورة إبــرام اتـــفــاق جــديــد
لـدعم سوق نـفط مـتـوازنة وأقل
شغل تقلبا) وتابع ان (لدى ا

في اإلمــارات طــاقــة إنــتــاجــيــة
وفيـرة ستـدخل اخلدمـة سريـعا
فـي ضـوء األوضــاع احلــالــيـة).
في تـطــور الحق اعـلن الـرئـيس
ــيــر بــوتـ عن الــروسي فالد
اجـتـيـاز بالده تـقـلـبـات الـسوق
الــراهـنـة بـهـدوء . وقـال بـوتـ
خـالل لـــقــــائه عـــددا مـن كـــبـــار
ــســتـثــمــرين الـروس امس ان ا
(مــوســكـو ســتــجـتــاز تــقـلــبـات
النها الـسوق الـراهـنة بـهدوء  
وارد الـكافـية لـلحـفاظ تـمتـلك ا
عـــلى مــصــاحلـــهــا واســتــقــرار
االقـتـصـاد). واكد وزيـر الـطـاقة
الـروسـي الـســكــنـدر نــوفـاك ان
فاوضات مع اوبك مـستمرة  ا
وانــنـا ســنــشـارك في اجــتــمـاع
اخلبراء الـذي سيعـقد االسبوع
ـقـبل.  وتـأتي هـذه اخلـطـوات ا
بعدما فشلت الرياض وموسكو
ـاضـيـة في الـتوصل اجلـمـعـة ا
إلى اتـفـاق بـشـأن تــخـفـيـضـات
اإلنـــتــــاج إلى مـــا بـــعـــد 2020
حــيث رفـضت روسـيـا مـقـتـرحـا
بـــزيــادة إضـــافـــيــة فـي خــفض
اإلنــــتـــاج بـــواقع  1.5م لـــيـــون
بـــرمــيل يــومــيـــا حــتى نــهــايــة
 2020 من جــــهـــتـــهـــا رفـــضت
الرياض تـمديد االتـفاق احلالي

بالشروط الراهنة
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نـعى مـحــامـو الـعــراق زمـيـلـهم
احلـقـوقي الــذي اغـتـيـل بـرفـقـة
نــاشط مــدني في الــتــظــاهـرات
الـــــتي تـــــشـــــهــــدهـــــا بـــــغــــداد
واحملـــافـــظـــات لـــلـــمـــطـــالـــبـــة
ـشـروعـة واخـتـيـار بـاحلـقـوق ا
رئــــــيـس وزراء بــــــعــــــيــــــدا عن
احملاصصـة التي تسـببت بهدر
االمـــوال وضــــيـــاع احلـــقـــوق 
وهدد نقيب احملام العراقي
ضـــيــاء الـــســعـــدي بــخـــطــوات
تـصـعـيديـة لـتدويـل قضـيـة قتل
الـشــعب بــدم بــارد عــلى ايـادي
خـارجة عن الـقانـون. واسـتنـكر
الـــســـعــدي فـي بـــيـــان تــلـــقـــته
(الـــزمــان) امـس (احلــادث اآلثم
الـذي تطـاولت فـيه أيادي الـشر
و اإلجرام على اغـتيال احملامي
كـــــــرار عـــــــادل الــــــنـــــــاشـط في
تـظاهـرات مـيسـان وإن الـنقـابة
إذ تـنـعاه شـهـيداً سـعـيداً فـخراً
لـــنـــقــابـــته و زمـالئه  تـــطــالب
رئـاسـتي اجلـمهـوريـة ومـجلس
الــنــواب الـــعــراقي و األجــهــزة
األمــنــيــة  بــالــتــدخل الــعــاجل
حلـفظ دمــاء الـشــعب و الـقــيـام
بــــــواجــــــبــــــهم فـي مالحــــــقــــــة
اخلارجـ عن القـانون) داعـيا
الى (الكشف الـعاجل و السريع
عن اجلـنـاة الـذين جتـرأوا على
أن تمتد أياديهم اخلبيثة للنيل
من أحـــد رجــال الــعـــدالــة عــلى
خـــلـــفـــيـــة نـــشـــاطه الـــســـلـــمي
ومطالبته باحلقوق الدستورية

شروعة). ا
مشددا  على أن (النقابة ستقدم
عـلى خــطــوات تـصــعـيــديـة في
تـــدويل قـــضــيـــة قــتل الـــشــعب
وســتــطــالـب احملــاكم الــدولــيــة
بـــالـــتــــدخل حملـــاكـــمـــة قـــتـــلـــة
ــــتـــظـــاهــــرين الـــســــلـــمـــيـــ ا
ـقــصـرين في مــسـؤولــيـتـهم وا
ـواطـن جتـاه حـمـايـة أرواح ا

مــا لـم يــتـم اتــخـــاذ اإلجــراءات
اجلـديـة بـأسرع وقت فـي كشف
) واكــــد الـــقــــتــــلـــة اجملــــرمـــ
الـسـعـدي ان (الـنـقـابـة سـتـكون
الحق األول الـقـتـلة ولـن تقف ا
مـــكــتــوفــة األيـــدي حــتى يــنــال
اجملــرمــون جـــزائــهم الــعــادل).
واغـتـال مـسـلـحـون مـجـهـولـون
امس االول نـاشـطـ اثـنـ في

ميسان.
 وأفـاد شـهـود عـيـان (بـتـعـرض
الــنـاشط عــبــد الــقــدوس قـاسم
واحملـــــــامي كـــــــرار عــــــادل إلى
االغــتـيـال بـرصـاص مـجـهـولـ
وسط مـديــنـة الــعـمــارة). وكـان
رئـيس ائــتالف الـوطــنـيــة ايـاد
عالوي  قــــد دعـــا الــــســــفــــيـــر
الـبريـطـاني لدى بـغـداد ستـيفن
تظاهرين هيكي للتواصل مع ا
في ساحـات االحتجـاج بالبالد
ـــعـــتــدين ودعم مـــلف إحـــالــة ا
عـليـهم الى احملـكمـة اجلـنائـية.
وقــــال مـــكــــتــــبه فـي بــــيـــان إن
(اجلــانـــبــ نــاقــشــا تــطــورات
االوضــاع مـحــلــيـاً واقــلــيـمــيـاً
والسبل الـكفيلـة بالوصول الى
حـلـول تـسـهم في الـوصول الى
االستقـرار والتنـمية) وبحسب
الـــبــــيـــان فــــقــــد طـــرح عالوي
ــــعــــاجلــــة االوضـــاع (رؤيــــتـه 
احلالـية وخـارطة الـطريق التي
اقــتــرحــهــا الصالح الــعــمــلــيــة
الـــســـيـــاســـيـــة) ودعـــا عالوي
الـسفـير الـبـريطـاني (للـتواصل
ــتـــظــاهــرين واالســتــمــاع مع ا
لـــوجـــهـــة نـــظــرهـم كـــمـــا أكــد
ضــــرورة مـــســـانــــدة اجلـــهـــود
ـتورط الرامـية إلحالـة ملف ا
تـظـاهرين الى احملـكـمة بـقتـل ا

اجلـنـائيـة الـدولـيـة). وبرغم من
اسـتـمـرار تـصــفـيـة الـنـاشـطـ
ـــتــــظــــاهـــرين  تــــســـتــــمـــر وا
ـطـالبـة باحلـقوق الـتظـاهرات ا
فـي بـــــغـــــداد واحملــــــافـــــظـــــات
اجلـنـوبــيـة  حـيث اكــد شـهـود
عيـان (حدوث اشـتبـاكات ضمن
مـقــتـربـات سـاحـة اخلالني بـ

مـتـظـاهرين والـقـوات األمـنـية 
اســـفـــرت عن إصـــابــة ســـبـــعــة
ــتـــظــاهــرين). أشــخـــاص من ا
وكــانت عـــمـــلــيـــات بــغـــداد قــد
اتــهـــمت مــجــمــوعــة اســمــتــهم
(مـثـيــري الـشـغب) بــاسـتـخـدام
االطــفــال واالحـداث لـالحـتــكـاك
مع قــوات حـفظ الـقـانـون اثـنـاء
حــــمــــلـــــة تــــنــــظــــيـف اخلالني
والـشــوارع احملـيـطـة بـهـا. وفي
واسط جتــمع الــعــشــرات أمـام
مبنى شرطة احملـافظة مطالب
بـاإلفـراج عن متـظـاهـرين. وقال
شـهـود عـيـان إن (الـعـشرات من
تظاهرين جتمعوا أمام مبنى ا
قيادة شرطة احملافظة للمطالبة

باالفراج عن متظاهرين). 
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا

ساحة رقمة (٧/١١ مقـاطعة ١٨ عامرية -  محافظـة بغداد) و تعـلن الهيئة الوطـنية لالستثـمار عن توفر الفرصـة االستثمارية انـشاء مجمع سكنـي افقي على جزء من القطـعة ا
سـاحة (٢٠٠) م٢ للـوحدة الـسكنـية الـواحدة اضافـة الى منـطقة شـروع من (٢٢٠) وحدة سـكنيـة و اً والـعائدة مـلكـيتهـا الى الهـيئة الـوطنـية لالسـتثمـار حيث يـتألف ا ٣٠ دو

جتارية ومنطقة ترفيهية.
ستثمرين الراغب باالسـتثمار في هذه الفرصة تقد طلباتهـم لالستثمار من خالل ملء استمارة طلب اجازة االستثمار  فعـلى كافة الشركات االستثمارية احمللية واالجـنبية وا
ـذكورة في االستـمارة وخالل مـدة اقصاهـا (٣٠) يوما من ـوقع االلكتـروني للهـيئـة الوطنـية لالستـثمار   www.investpromo.gov.iq وتقـد كافة الـوثائق ا وجـودة على ا ا
ستثمر اجور نشر تاريخ نشر هذا االعالن واذا صادف اخر يـوم الستالم العطاءات عطلة رسمـية يكون موعد الغلق نـهاية الدوام الرسمي لليوم الـذي يليه. مع العلم سيتحـمل ا

االعالن في الصحف احمللية الرسمية.
ـنطقة الدولية  –قرب مستـشفى ابن سينا) او عبـر البريد االلكتروني عـلومات يرجى مراجعـة مقر الهيئـة الوطنية لالستـثمار/ دائرة النافـذة الواحدة الواقعة في (ا زيد من ا و

 oss@investpromo.gov.iq او االتصال بالرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩ .
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الية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة. - استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية وا
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
ربع الواحد شامل البنى التحتية. - السعر التخميني للمتر ا

كرار عادل 
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كـشـفت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
عن احــصــائـــيــة جــديــدة لــعــدد
صـاب بـفايـروس كورونا في ا
الـعراق  في وقت عـدت منـظـمة
ــيـة الــفــايـروس الـصــحــة الـعــا
وباءً واشارت الوزارة الى انها
تــبــحث عن مــضـاد لــلـفــايـروس
راجع الديـنية وحتديد مـوقف ا
ـرتـقـبـة من الـزيـارة الـرجـبـيـة ا
وعــلـق ديـــوان الــوقـف الــســـني
والـــعـــتـــبـــة احلـــســيـــنـــة صالة
اجلـمــاعـة غـدا اجلـمـعـة حـفـاظـا
واطن من تفشي على سالمة ا
كــــــورونـــــا فـي وقـت اعـــــلــــــنت
مـــحـــافـــظــــة ديـــالى عن شـــفـــاء
حـالتـ مصـابـت بـالفـايروس.
وقالت الـوزارة في بيـان اطلعت
(الــــزمــــان) عــــلــــيه امس ان (ان
مــخـتــبــرات الــوزارة شــخــصت
حـالـتـ جديـدتـ احـداهـما في
كربالء واالخرى في النجف وان
ـصـابـ بـالـفـايـروس في عـدد ا
محافـظات الـعراق بلغ  68حالة
سـجـلة بـلغت 8 وان الـوفيـات ا
وحـــاالت الــشـــفـــاء الـــتــام 15).

بدوره اكـد الوزيـر جعـفر صادق
عـالوي بــــحــــسب الــــبــــيــــان ان
ـتـخـذة ضد (اجـراءات الـعراق ا
كـــورونـــا تــعـــد اجنـــازا بـــاهــرا
مـقــارنـة بـدول مـتـقـدمـة سـجـلت
اصـابــات كـبـيـرة) الفـتـا الى ان
(الــوزارة تــنـــسق مع الـــصــحــة
ــــيــــة اليــــجــــاد مــــضـــاد الــــعــــا
رجعية للفايروس) مبينا ان (ا
الـــديــنـــيــة اســـتــجـــابت لـــطــلب
الـوزارة بتـعـليق صالة اجلـمـعة
ــرجع حــسـ وســنــنـاقش مع ا
وقف الـنـهائي الـصدر حتـديـد ا
رتـقـبة) من الـزيـارة الرجـبـيـة ا
داعـيـا وسـائل االعالم الى (عـدم
ــرض بــعــد تــهــويل مـــخــاطــر ا
جنـاحـنـا بـالتـصـدي لـلـفـايروس
خالل مدة قـصيـرة مقـارنة بدول
بـريـطـانـيـا وايطـالـيـا وفـرنـسا).
وفي ديـــــالى  اعـــــلـن احملـــــافظ
مـــثـــنى الـــتـــمـــيــمـي عن شـــفــاء
صـابـتـ بـكـورونا. احلـالـتـ ا
وقـال التـمـيمي في بـيـان (تلـقته
(الـــزمـــان) امس ان (احلــالـــتــ
شخصـة في احملافظة تـماثلتا ا
لــلـشـفـاء وســتـغـادران احلـجـر)
مــبـــيــنـــا ان (خــلــيـــة االزمــة في
احملـافـظة مـسـتـنفـرة بـشـكل تام

ــواجـهـة خـطــر الـوبـاء).  واكـد
وزيــــر الـــــصــــحـــــة في اقـــــلــــيم
كــردسـتــان ســامــان الــبــرزجني
تسجيل حالـتي اصابة بكورونا
ــــســـتـــجـــد خـالل الـــســـاعـــات ا
اضية مؤكدا انه ال يزال نحو ا
الف مــشـــتــبه بـــإصــابـــتــهم في
احلـــــــجــــــــر الـــــــصــــــــحـي. وفي
السـليمـانية  دعا االدعـاء العام
ــواطـــنــ الى في احملــافـــظــة ا
االلـتـزام بالـتـعلـيـمـات الرسـمـية
الصـادرة عن اجلهـات اخملتـصة
ـواجهـة كورونـا مـؤكدا اتـخاذ
اإلجــراءات الـقــانــونـيــة الالزمـة
. واعلنت مديرية بحق اخملالف
الوقف السني في نينوى تعليق
صـالة اجلــمــعـة فـي احملــافــظـة
كــإجـراء احـتـرازي لــلـوقـايـة من
ــديـــريــة في كــورونــا. وقـــالت ا
بـيان مـقـتضب إنه (تـقـررتعـليق
صالة اجلـــمــعـــة في نــيـــنــوى).
وقررت ادارة الصحن احلسيني
ايــقــاف اقــامـة صالة اجلــمــاعـة
وتعليقها الى اشعار آخر نظراً
لـلـتعـلـيمـات الـوقـائيـة الـصادرة
من دائـرة صـحـة كـربالء بـسـبب
الــظـرف الــصـحي الــراهن الـذي
ـــر بـه الــعـــراق. وقـــالت إدارة

الــصــحـن في بــيـــان انه (نــظــراً
لـلـتعـلـيمـات الـوقـائيـة الـصادرة
من دائرة صـحة كربالء من اجل
احلــفـاظ عــلى سالمـة الــزائـرين
الـكرام  نـعلن عـن ايقـاف اقـامة
صالة اجلــمـاعـة وحــتى اشـعـار
آخـــــر). وافــــاد مـــــصــــدر طـــــبي
بـــتــســـجل حــالـــة وفــاة ثـــانــيــة
ــــــــصـــــــاب بـــــــكـــــــورونــــــــا في
صدر في تصريح كربالء.وقال ا
امس انـه ( تــسـجــيـل تـســجل
ـــصـــاب حــــالـــة وفـــاة ثـــانـــيـــة 
بــــــالــــــفــــــايـــــــروس في احــــــدى
ــســـتـــشــفـــيـــات احلــكـــومـــيــة ا
بـكربالء). وكـشـفت دائرة صـحة
مــيــســـان عن نــتــائـج الــفــحص
المـــــســــ لــــلـــــمــــتـــــوفي في ا
احملــافــظــة. وقــالت الــدائــرة في
المس بيان امس ان (نـتائج ا
ــرض لـــلـــمـــتـــوفى الـــوحـــيـــد 
كــورونــا فـي مــيــســـان ظــهــرت
سـلـيـمـة ولم يكـتـسـبـوا الـعدوى
مــــنه). وأكــــدت دائــــرة صــــحــــة
مــحـــافــظــة ذي قـــار سالمــة 24
المس لـلمصاب شخصـاً من ا
بــالــفـايــروس. وافــادت مـديــريـة
ــرور الـعـامـة بـتــعـلـيق الـدوام ا
ـوسسـاتـهـا كاجـراء احـترازي

وتالفيا النتـقال عدوى كورونا .
واشـرف وزير الـداخـليـة يـاس
طــاهــر الــيــاســري عـلـى حــمــلـة
توعويـة نظمتـها مديـرية الدفاع
ــــدنـي لــــتــــعــــفـــــيــــر عــــدد من ا
ــؤســسـات احلــكـومــيـة. ورأى ا

عضـو مفوضـية حقـوق االنسان
علي البياتي ان نـسبة الوفيات
في الـعـراق بـسـبب كـورونـا هي

يا. االعلى عا
 وقال البياتي في بيان امس ان
(نــســبــة الــوفــيــات في الــعــراق

بـــســــبب كــــورونـــا هـي االعـــلى
ــيـا) واضــاف ان (الـنــسـبـة عـا
ـئـة من اإلصـابات). تـبلغ 10 بـا
في غــضــون ذلك  نــفـت هــيــئــة
ـــــنــــافــــذ احلـــــدوديــــة دخــــول ا
عــراقــيـ مــصــابـ ب كــورونـا

عبـر منفـذ الشالمـجة احلدودي.
فــيـمــا سـجــلت ايـران  63 وفـاة
إضافـيـة بالـفايـروس  في أعلى
حــصــيــلـــة يــومــيــة مــنــذ إعالن
الــــســـلــــطـــات عن أول وفــــيـــات
بــــــكــــــورونــــــا فـي الـــــبـالد.وفي
الــــــــريـــــــاض  اشــــــــارت وزارة
الصحة السعودية أن نحو الفي
و  500 شـــــخص خـــــضـــــعــــوا
ـنزلي حتسبا إلجراءات العزل ا
الحــتـمــال إصـابــتـهم بــكـورونـا
فـــــيــــمـــــا اشــــارت الـى أن ثــــلث
ـــســجـــلــة لـإلصــابــة احلــاالت ا
بـــــالــــفـــــايـــــروس  رصـــــدهــــا
اســتـبـاقـيـا. كــمـا سـجـلت وزارة
إصابة الصـحة البـحريـنية  77 
جـديـدة بـكـورونـا بـ مـواطـن
 إجالؤهم من إيـران عـلى م
ـا بلغ العـدد اإلجمالي طائرة 
لإلصــابـات فـي الـبالد إلى 189
حـــالـــة. وفي لــبـــنــان  ســـجــلت
الــسـلــطــات حــالـة وفــاة ثــانــيـة

بسبب كورونا. 
ودعـا رئـيس احلـكـومـة الـسـابق
سعد احلرير الى اغالق األبواب
بــــوجه كـــــورونــــا من أي دولــــة
شـقـيــقـة أو صــديـقـة بــعـيـدة أو
قـريـبة لـتـكن سالمـة الـلبـنـانـي

تــتــقــدم عــلى أي اعــتــبــار وقـال
احلريـري في تـغريـدة ان (لبـنان
فـي دائــرة اخلـــطــر شـــأنه شــأن
كــثـيـر من الـبــلـدان الـتي بـادرت
لــقــرارات شــجــاعــة ومــســؤولـة
أقــــــفــــــلـت األجــــــواء واحلـــــدود
ووضعت مـناطق بـكامـلها حتت
احلـجـر الــصـحي واخلـطـر بـات
ـيادين يـتـطلب اسـتـنفـارا بـكل ا
ـنـظـمات الـرسـمـيـة واألهلـيـة وا
ـراكز الـطـبـية). ـتـخصـصـة وا ا
وقــــررت جـــــامــــعـــــة هــــارفــــارد
األمــريـكـيـة الـشــهـيـرة أبـوابـهـا
وحتويل طالبـها لنـظام التـعليم
االفتراضي بعـد تفشي فايروس
ـسـتـجـد.وقـال رئـيس كـورونــا ا
اجلـامــعــة الري بــاكــو (ســنــبـدأ
بــــالــــتــــحــــول إلى الــــتــــعــــلــــيم
االفـتــراضي وهـدفـنـا هـو إتـمـام
هـذه الــعـمـلـيـة مع بـدء الـدروس
األولى بعد عطـلة الربيع). وكان
الرئـيس دونالـد ترامب قـد اعلن
عن تسجيل  600 اصابة ووفاة
تـحدة  26 شخص بـالواليـات ا
االمــريـــكـــيـــة. وقــال تـــرامب في
تصريح امس (نـقوم بعـمل جيد
ضـد كـورونـا والـوضع سـيـكـون

اسوأ لوال تدخلنا الفعال). 

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

ـســتـقـيل وجّه رئــيس الـوزراء ا
ـهدي بتنفـيذ سلسلة عادل عبدا
من اإلجــراءات بـهــدف تـخــفـيف
ـوازنـة ومـعـاجلة االعـبـاء على ا
اثار وتداعيات انخفاض أسعار
كتبه يا  . وقال بيان  النفط عا
االعالمي اطلـعت (الـزمان) عـليه
ـــهـــدي تـــرأس امس ان (عـــبـــدا
ـوازنة اجتـمـاعاً خـاصاً بـشأن ا
الـعــامــة وتـداعــيــات انـخــفـاض
يـة ومواجهة اسعار النـفط العا
فــــايـــــروس كــــورونـــــا بــــهــــدف
تـشـخـيص احلـالـة االقـتـصـاديـة
الراهنة وكـيفية تـخفيف األعباء
ــوازنـة وتـنــشـيـط حـركـة عــلى ا
ـهـدي االقـتـصـاد) ووجه عـبـد ا
بـحـسب الـبـيـان بـ (سـلـسـلـة من
االجـــراءات لـــتــــخـــفـــيف اآلثـــار
الـــســلـــبـــيـــة عـــلـى االقـــتـــصــاد
ـواطن) مــشــيــرا الى (ثــقـته وا
بـــقـــدرة الــــعـــراق عـــلى جتـــاوز
الـــتــــحـــديـــات والــــبـــنــــاء عـــلى
الـــنــــجــــاحـــات االقــــتـــصــــاديـــة
واضاف ـتحـقـقة)  والـصحـيـة ا
الــبـيــان  أن (االجــتــمــاع نــاقش
ـالـيـة والـنـفط بـحـضـور وزراء ا

والــتــخــطــيـط ومــحــافظ الــبــنك
ـــــركـــــزي وعـــــدد من الـــــوكالء ا
ـــــســــتــــشـــــارين واخلــــبــــراء وا
االقتـصادي  قضـايـا اساسـية
مــنـــهــا صالحـــيــات احلـــكــومــة
ـوازنـة احلـالـيـة بـشـأن قـانـون ا
كـونــهـا حـكـومـة تـصـريف أمـور
ـالـية يـومـية). واكـدت الـلـجنـة ا
ـوظــفـ الــنــيـابــيــة ان رواتب ا
ــتــقــاعــدين حق مــكــتــسب ال وا
ــســاس بــهــمــا . وقـالت ــكن ا
الــلـجــنــة في بـيــان امس ان (مـا
تــــداولـــــته مــــواقـع الــــتــــواصل

االجــتــمــاعي بــشــأن تــخــفــيض
ــتـقــاعـدين ـوظــفـ وا رواتـب ا
الصحـة لها) مؤكـدا انه (ال نية
ـان او احلـكـومـة اخلـوض لـلـبـر
ـــوضــــوع كـــونه حق في هـــذا ا
مـكـتسب) واضـاف ان (الـلـجـنة
تــــعــــمل حــــالــــيـــــا مع جــــمــــيع
ــــؤســـــســــات احلـــــكــــومـــــيــــة ا
ــيـة والـقـطـاع اخلـاص واألكـاد
ــــنـــاســــبـــة لــــوضع احلــــلـــول ا
والــبـعــيــدة عـن مـســألــة رواتب
ــوظــفـــ من أجل الـــنــهــوض ا
بواقع األقتصاد العراقي) ودعا
الــــبــــيــــان الى (تــــوخي الــــدقـــة
ـــعـــلــومـــة من واحلـــذر واخــذ ا
مـــــصـــــدرهـــــا األســـــاسـي قـــــبل

نشرها).
 بدوره  اقـتـرح عـضـو الـلـجـنـة
مـحـمــد الـدراجي اعـداد مـوازنـة
تتـالئم مع الظـرف احلـالي الذي
يـشهـده الـعـراق. وقـال الدراجي
في تـــصــريح امس ان (الــعــراق
يـحــتــاج الى مـوازنــة مــنـاســبـة
لـلــظـرف االقـتـصـادي والـصـحي
ـر به حـالـيا) مـؤكدا ان الـذي 
(موازنة الطوار مقتصرة على
ـــــوظــــــفـــــ وهي دفع رواتـب ا

االهم).
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محمد الدراجي 
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