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اســــتـــمــــرار احلــــراك بــــ الــــقـــوى
الـــــســــــيــــــاســـــيــــــة من أجـل اجمليء
بــشـخـصــيـة مـســتـقـلــة غـيـر جــدلـيـة
لتـولي منـصب رئيس الـوزراء. وقال
الــــبــــلـــداوي فـي تـــصــــريح امس إن
قـبلـة سيكـون لها أدوار (احلكـومة ا
ومهام محددة أبرزها اإلعداد إلجراء
ـــبـــكـــرة في مــدة ال االنـــتـــخـــابــات ا
تتـجاوز عـاما واحـدا أو أكثر أو أقل

دة معينة).
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قـبلة سـتتبنى مبيـناً أن (احلكـومة ا
ثالثــة مـــفــاصل رئــيــســة خالل هــذه
ــفـصل الــسـيـاسي ــرحـلـة أولــهـا ا ا
والــــــذي من خـالله إدارة الــــــبــــــلــــــد
ســيــاســيــاً بــشــكل يــجــمـع الــفــرقـاء
الــســيــاســيــ حتت خــيــمــة واحـدة
ويـراعي الـعالقـات اخلارجـيـة لـلـبـلد
صـالح بـشـكل مـتـوازن مـبنـي علـى ا
ــفـصل ـشــتــركـة) ,مــوضـحــا أن (ا ا
الثاني يـرتبط باجلـانب األمني الذي
ـكن من خالله إعـادة هـيـبـة الـدولة
واالسـتـقـرار واألمن لــلـبـلـد وتـثـبـيت

ركائزه).
ــفــصل واســـتــطــرد بــالــقـــول (أمــا ا
الـثــالث وهــو االقـتــصـادي من خالل
تشريع موازنة تقلل من حجم العجز
وطرح مـشاريع استـثمـارية وخـدمية

تطور القطاعات اخملتلفة). 

مـؤكـدا ان (احلـراك مـسـتـمـر وبشـكل
مكثف بـ القوى الـسياسـية  حيث
يــحــرص اجلـمــيع عــلى عــدم تــكـرار
الكبـوات السـابقة والـسعي لـلمجيء
بـــحــكــومــة حتــصـل عــلى مــســتــوى

توافق مقبول من األغلبية). 
من جـانبه  ,اكـد الـنـائب عن حتـالف
الــنـصــر فـيــصل الــعـيــسـاوي ان اي

رئــــــــــــــــيـس وزراء
مـكـلف عـلـيه ادارة
االمـــور بــطـــريــقــة
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــل
ـــــســــؤولــــيــــات ا
مــــشـــــيــــرا الى ان
اعــتــمــاد اســلــوب
الـــشــراكـــة بــاحلل
ــسـؤولــيــة بـ وا
احلـــــــــكــــــــــومـــــــــة
والـــــــســـــــلـــــــطــــــة
الــتـشــريــعـيــة هـو
الـــســـبـــيل االمـــثل

لتجاوز االزمة. 
وقـال الـعــيـسـاوي
في تــصـريح امس
(رئــــيـس الــــوزراء
ـــكـــلف يـــنــبـــغي ا
عـليـه ادارة االمور
خالل مــــرحــــلــــة
احلــــــــــــــــــــوارات

الصـحـية والـهنـدسـية واالقـتصـادية
والعلمية والثقـافية والقانونية وفي
ـيـادين كـافة) ,مـبـيـنـا ان (تـنـسـيق ا
رئــيـس الــوزراء الــذي ســيـــكــلف مع
ـــهــنـــيــة الــنـــقـــابــات واالحتـــادات ا
ســيـســهل عـلــيه الـطــريق لالخــتـيـار
ــــمــــارســــة االفــــضل واألكــــفــــأ في ا
والتـطـبيق  تـبعـا لـلقـدرات العـلمـية
والـعـملـيـة الـتي يتـمـتـعون بـهـا عـند

قبل). تشكيل مجلس الوزراء ا
 ولـــفـت الى ان ( يــــكـــون اخــــتــــيـــار
الـوزراء ضـمن مـعــايـيـر مـهـنـيـة لـكل
قــــــطــــــاع ذات الــــــعـالقــــــة في األداء
احلكـومي وبالـتـرشيح مع الـنقـابات
ــهــنــيــة لــتــكــون هـذه واالحتــادات ا
الـتـشـكــيـلـة الـوزاريـة مـهـنـيـة صـرفه
قـادرة عـلى مـعـاجلة الـوضع الـراهن
وقــيــادة احلــكــومــة بــاجتــاه خــدمــة
الـــشـــعب واالســـتـــجـــابـــة حلـــقـــوقه

ومتطلباته).
واتــفق اجملــتــمـعــون عــلى (تــشــكـيل
جلــنــة مــهــمــتــهــا إجــراء الــلــقــاءات
الــتــشـاوريــة والــتــبـاحـث مع الــكـتل
ـانــيـة ورئــاسـة الــســيـاســيـة والــبــر
ـا يــؤمن حتـقــيق مـا اجلــمـهـوريــة 
تــوجه به االجـتــمـاع بــ الـنــقـابـات

هنية).  واالحتادات ا
وكـشـف الـنـائب عـن كـتـلــة صـادقـون
ــانــيــة مــحــمــد الــبـلــداوي عن الــبــر
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ـهدي بـالـية ـستـقـيل عـادل عبـدا ا
تـســعــيــرة الــنــفط الــعـراقـي الـتي
تــــــنـــــفــــــذهـــــا الـــــوزارة مـن خالل
اعــتـمـادهـا عــلى الـتـحــلـيل الـفـني

والعلمي والواقعي .
وقـالت الـوزارة في بيـان امس انه
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اجرى العراق مباحـثات مكثفة مع
دول االعـضاء في مـنـظـمة الـبـلدان
ــصــدرة لـلــنــفط اوبك الـعــربــيــة ا
ـنـاقـشـة تداعـيـات تـهـاوي اسـعار
اخلام  فـيمـا اشاد رئـيس الوزراء

اربيل
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ـسـؤولـيات) ,الفـتا بـطـريقـة حتـمل ا
الـى ان (مـــجـئ شـــخـص واجلـــمــــيع
ينظر الى بـرنامجه عـلى انه مجهول
وغير واضح ويريد منهم ان يتبعوه

كن). غير 
واضـــاف أن (اي مـــكــلـف عــلـــيه اوال
حتـديد مـشـاكل كل مـكـون او مـناطق
ـعـاجلـات لكل عـلى حدة وان يـضع ا
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ـعـروف د. فـائق شـاكـر وهـو طـبـيب عـيـون  قـد تـقـلـد عدة ـنـكت ا كـان ا
لكي  قد مناصب حكـومية بـعيدة كل البـعد عن اختصـاصه في العهـد ا
كتب مـرة يـقـول " كنـت في زيارة عـمل الى احـدى الـدول األوربيـة عـنـدما
أرسلت لـي وزارة الصـحـة بـرقيـة تـطـلب فيـهـا مـني حـضور مـؤتـمـر طبي
ـؤتمـر على ثـالً عنـها اذ لـيس من الـسهل أرسـال طـبيب آخـر وا هنـاك 
ؤتمـر لكنـني فوجئت ان وشك األنعقـاد وفي اليوم احملـدد حضـرت الى ا
ــؤتـــمـــر عــبـــارة عن ورشـــة عــمـل حــول االمـــراض الــعـــقـــلــيـــة ومــرض ا
كان اخملصص الشيزوفرينيا بالذات  لم يكن امامي اال ان اجلس في ا
مثل العراق وبعد قليل جاءت طبـيبة وجلست الى جانبي وبعد التعارف
سألتني عن بحوثي في مجال االمـراض العقلية فاجبـتها في احلقيقة أنا
طبيب عيون وقد كلفت باحلـضور بشكل مفاجئ وال عالقة لي باالمراض
العـقلـية والـشيـزوفـرينـيا  فـنظـرت الي الطـبـيبـة نظـرة استـغراب وتـعجب
وغيـرت من لـهـجـتهـا مـتـسـائلـة وفي ايـة مـؤسـسة صـحـيـة تـعمل اآلن في
العـراق ? فـأجـبتـهـا  أنا ال اعـمل في أيـة مـؤسسـة صـحـية أنـا اآلن مـدير
عام دائـرة الـسـكك احلديـد في الـعـراق ..! فعـادت وسـألـتني وقـبـلـها اين
كـنت تـعـمل? فـأجـبت كـنت امـينـا لـلـعـاصـمـة بـغـداد اي مـا يـشـبه الـعـمدة

عندكم..!
شرف ابتسمت الطـبيبة ونـهضت من مكانـها بهدوء وذهـبت الى بعض ا
ـثل عــلى الـورشــة فــجــاءني احــدهم مــتـســائالً عــذراً هل انـت د.فـائـق 
العراق ? فأجبت نـعم  هل هناك مشـكلة?  كال ولكن يـبدو ان هناك سوء
فـسـألـته حــول مـاذ ? فـأجـاب ان الـطـبـيـبــة الـتي كـانت جـالـسـة الى فـهم 
صاب بـالشيزوفـرينيا الـذين أتينا بهم ـرضى ا جوارك تصورتك احد ا

قعد اخملصص للعراق ..!!! الى هنا للدراسة وقد احتل ا
اكتب هذه السطور وانـا ارى " هوسة " التكنـوقراط هذه االيام   واشهد
ـدع في كل مـكان  فـي الفـيسـبـوك وفي اجلامـعات امامي افـواج من ا
ـعــاهــد والــفن واالدب والـشــعــر والــصـحــافــة والـقــانــون والـســيــاسـة وا
اذا ال نعترف ان ليس الساسة واالقتصاد والدين واجملال االجتماعي  
ــا ثـقـافـة االدعـاء ـدعــ والـفـارغـ  وا في الـعـراق اجلـديــد هم فـقط ا
" وعوام الفارغ هي تيار كبير يشمل الكثيـر من القطاعات لدينا  "مثقف

 انها شيزوفرينيا العراق احلالي بأمتياز .
لنكن شجعان ونعترف .

{ عن مجموعة واتساب

{ بـــيــروت- واشـــنــطن -(أ ف ب) -
سجّل لبـنان امس الـثالثاء وفاة أول
مـواطـن مـصـاب بــفـايــروس كـورونـا
ـستـجـد وفق مـا أفـاد مـسؤول في ا
وزارة الــصــحــة الــلــبـنــانــيــة وكــالـة
ـــــســــؤول فــــرانس بـــــرس. وقــــال ا
صاب متـحفظـاً عن ذكر اسـمه إن "ا
تــوفي الـيــوم وهــو مـواطن لــبــنـاني
يبلغ 56 عامـاً وكان قـد وصل قادماً
من مصر" الفتاً إلى أن حالته "كانت
حـرجـة مـنـذ وصـوله الى مـسـتـشـفى
رفيق احلريري اجلامعي" في بيروت
ـــصـــابــ الـــذين حـــيث يـــتم عـــزل ا

. جتاوز عددهم األربع
من جـــهــــة اخـــرى يـــقــــتـــرب خـــطـــر
ستـجد من البيت فايروس كورونـا ا
األبـــيـض ومن الـــرئـــيس األمـــيـــركي
دونـــــالـــــد تـــــرامـب الـــــذي تـــــواصل
شخصـيا مع أعـضاء في الكـونغرس
يخضعون اآلن للحجر الصحي ولو
أنه لـم يــــخـــــضع هـــــو نــــفـــــسه ألي
ــتــحـــدثــة بــاسم فـــحص.وأعــلــنـت ا
الـبـيت األبـيـض سـتـيـفـاني غـريـشـام
اإلثـــنـــ "لم يـــخــضـع الــرئـــيس ألي
فـحـص لـكـشـف (إصـابــة بـ) كـورونـا
ولم يــكن عــلى تــواصل مــطــول وعن
قـــرب مع مـــريض تــأكـــدت إصـــابــته

بكوفيد- 19وال يُظهر أي أعراض".
ويـــخــــضع خــــمــــســــة أعـــضــــاء في
الـكونـغـرس بيـنـهم جـمهـوريـان على
األقل تـواصـلــوا عن كـثب مع تـرامب
في األيــام األخـــيــرة حلــجــر صــحي
طــوعـي اإلثــنــ بــعــدمــا تــعــرضــوا
لـلــفـايـروس بـدون أن تـظــهـر عـلـيـهم

أعراض.
وواحد من هذين اجلمـهوري سافر
اإلثـنـ في الــطـائـرة الـرئـاسـيـة في
حــــ أن الــــثـــانـي رافق تــــرامب في
زيـارة رسـميـة اجلـمـعـة.وأعـلن نائب

ـالـيــة الـكـبـرى في الــعـالم اإلثـنـ ا
قـبل أن تـعود الـبـورصـات اآلسـيـوية
واألوروبـــيـــة وبـــورصـــات اخلـــلـــيج

وتسجل انتعاشا الثالثاء.
وعــــــمـــــــد تــــــرامـب حــــــتـى اآلن إلى
التـخفـيف من خطـورة الوبـاء ونفى
الــبـــيت األبــيض اإلثـــنــ أن يــكــون

يعتزم احلد من برنامجه الرسمي.
لكن األزمـة الـتي تـأتي في وسط عام
انـتخـابي قـد تـثيـر بـلـبلـة كـبرى في
جـدول أعــمـال الـرئـيـس اجلـمـهـوري
الـذي يـعـقـد الـكـثـيـر من الـتـجـمـعـات
االنـتــخـابـيـة الــكـبـرى في وقت بـات
الــوبــاء يــهــدد الــنــمــو االقــتــصــادي
األمــيـركي الــذي جـعـل مـنه الــرئـيس
إحـدى احلــجج الـكــبـرى في حــمـلـته

االنتخابية.
وأعـــلن الــنـــائب اجلــمـــهــوري مــارك
ميدوز الذي اخـتاره ترامب قبل أيام
ليـكون كبـير مـوظفي الـبيت األبيض
اجلــــديـــد أنـه فـــرض عــــلى نــــفـــسه
احلـجـر الـصـحي الـطـوعي الحـتـمال
دخـــــولـه في اتـــــصـــــال مع شـــــخص
تـبـيـنت إصــابـته بـفـايـروس كـورونـا
ـتحـدث بـاسمه ـستـجـد وأوضح ا ا
أنه ال يعاني من أي أعراض وخضع
"من باب احليطة" الختبار أظهر عدم
إصــابـته.وكــان الـنــائب مـات غــيـتـز
أحـد كبـار حـلـفـاء الـرئيـس أعلن في
وقت ســـابق أنـه كــان عـــلى تـــواصل
"قـبل 11 يــومــا" مع شــخص يــحـمل
الـــفـــايـــروس في تـــصـــريح أدلى به
بعيـد خروجه من الطـائرة الرئـاسية
الــــتي كــــانـت تــــعــــيــــد تـــــرامب إلى

. واشنطن اإلثن
ز أن وأوردت صحيـفة نيـويورك تا
غـــيــتــز عـــلم بــاألمــر خـالل الــرحــلــة
وحـــاول "وضع نـــفـــسه فـي احلـــجــر
الصحـي بجلـوسه" وحيـدا.كذلك كان

النائب اجلـمهوري داغ كولـينز الذي
وضـع نــفـــسـه اإلثـــنــ فـي احلـــجــر
الــصــحي خـلـف الـرئــيس مــبــاشـرة
خالل زيـــارة رســمــيــة اجلــمــعــة إلى
أتالنــتـا بــواليـة جــورجـيــا وصـافح
بـعض األشـخـاص بـحـسب عـدد من
وســـائل اإلعالم. وتـــعــرض الـــنــواب
الثالثة للفايروس خالل مؤتمر كبير
لـلـمـحـافـظـ "سـيـبـاك" نـظم بـ 26
و29 شـبـاط/فـبـرايـر قـرب واشنـطن
وشـارك فــيه تـرامب وبــنس.وصـافح
جـمـهـوريــان آخـران في الـكـونـغـرس

هـمـا الـســنـاتـور تـيـد كـروز والـنـائب
ـــلـــتـــقى بـــول غـــوســـار خالل هـــذا ا
السـنوي للـمحـافظ شـخصـا يحمل

الفايروس.
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وذكـرت عـدة وسـائـل إعالم أمـيـركـيـة
أن تيد كروز الـتقى ترامب اخلميس

أي بعد تعرضه للفايروس.
والـعــضـو اخلـامس في الــكـونـغـرس
الذي وضع نفـسه اإلثنـ في احلجر
ـقـراطـيـة الـصـحي هـو الـنـائـبـة الـد

جوليا براونلي.

حــتى اشـعــار آخــر ومــوعـد غــيــر مــعـروف يــســتــمـر الــعــالم بــاجــرائـاته
االحترازيـة من اجل منع انـتشار فـيروس كـورونا والذي بـدأ أول ما بدأ
في الص ثـم انتقل الـى اكثرمن  100دولة تـفاوتت فـيهـا طرق احلـماية
ـدارس وتعـطـيل الدوام في الـدوائر واالستـعداد من اغالق اجلـامـعات وا
ــهـرجـانـات ـؤتـمـرات وا ـؤسـســات الـرسـمـيــة وتـعـلـيق الــفـعـالـيــات وا وا
باريات ومنع السفر والطائرات حتى وصل االمر الى عزل مدن كاملة وا
الي الـناس خـوفا من الـقادم اجملـهول بـسبب االنـتشار وحجر صـحي 
السريع لـلفايـروس الذي قد يـصل الى درجة الوبـاء حسب تقـاريرمنـظمة

ية. الصحة العا
وقـد قامـت حكـومـة اقـلـيم كـوردسـتـان بـالـعـديـد من االجـراءات واصدرت
ـسـتـويات وهي القـرارات الـواجـبـة التـطـبـيق عـلى اجلـميع وعـلى أعـلى ا
ا يؤكد على ان حـكومة االقليم تضاهي الكثير موضع احترام وتقدير و

من الدول في احلرص على الصحة العامة.
لـكن يـوجـد مـوضـوع مـهم نـتــمـنى ان يـحـظى بـاالهـتـمـام والـدراسـة وهـو
ـوقــوفـ واحملــكـومـ الــذين  ايـقـاف ــكـتـظــة بـا ـواقف ا الـسـجــون وا
ــواجــهــات لــهم حلــمــايــتــهم وعــوائــلــهم وهــو اجــراء مــهم الــزيــارات وا
وضـروري في هـذه الـظـروف رغم انه يـشـكل عـقـوبـة عـلى الـسـجنـاء في
الظـروف الـعاديـة ومسـاسـاً بحـقوقـهم االنـسانـيـة حيث تـعـاني السـجون
واماكن التوقيف من مشكالت كثيرة وهي ليست بسبب احلكومة احلالية
ا من اهـمـال السـنـوات السـابـقة فـازدحـام السـجـون وعدم كـفـايتـها وا
ـوجـودة اآلن وظـروف السـجـنـاء النـفـسـية والـصـحيـة هي بـيـئة لالعداد ا
مناسـبة لـكل االمراض في الـظروف االعـتياديـة فكـيف يكـون احلال هذه
االيام ومع سرعة انتشار كورونا وظـهور اصابات في اقليم والعراق الى
جانب اننا جيران ايران والتي هي اكبر بؤرة ومكان النتشار هذا الوباء
ـوضـوع  ودراسـة وهـو مـا يــتـطـلب وعـلـى وجه الـسـرعــة مـعـاجلـة هــذا ا
اصــــدار عـــفــــو عــــام او خـــاص او اي اجــــراء او افــــراج مـــشــــروط عن

وقوف وفق الضوابط التالية: احملكوم وا
ــــدعــــ بـــاحلق ــــشـــتــــكي او ا 1- اذا حـــصـل صـــلـح او تـــنــــازل من ا

الشخصي.
2- في حالة عـدم وجود صـلح او تنـازل فيـتم االفراج عن احملـكوم الذي
ــدة احملـكـوم بـهــا الن الـقـانـون قــد سـمح في الـظـروف امـضى نـصف ا
االعــتــيـاديــة بــاطـالق سـراح احملــكــوم عن طــريـق االفـراج الــشــرطي اذا
امضى ثالثة ارباع مدة عـقوبته اذا كان بالـغاً واحلدث اذا امضى ثلثي

العقوبة.
3- اطالق سـراح الـذين ال يــنـطـبق عـلــيـهم الـشـرطـ الــسـابـقـ اذا مـا
قدموا كـفــــــــــــالة نـقدية تــــــــعادل مبـلغاً مـاليا لـكل يوم للـفترة الـباقية
من مــحـكــومـيــــــــــاتــهم ويـتـم اطالق سـراحــهم بــعـد ضــمــان الـكــفـاالت

القانونية.
4- دعاوى احلق العام يقدم شرط تعهـد احملكوم باعادة االموال العائدة
للدولة خالل ثالث سنوات من تاريـخ اطالق سراحه وبعكسه يتم اعادته
الى السـجن لـتـمـضيـة مـا تـبقـى من مدة مـحـكـوميـاته ومن دون االخالل

بحقوق الغير والتعويض والعقوبات االنضباطية واالدارية .
ـوقوفـ بجـرائم اجلـنح واخملالـفات 5- اطالق سراح كل احملـكومـ وا

نزلية للجميع. وتطبيق االفراج الشرطي واالجازة ا
ـتـعـلــقـة بـامن اجملـتـمع ـوقـوفـ بــاجلـرائم ا 6- اسـتـثـنـاء احملــكـومـ وا
قـترنة بظروف الـتشديد وجرائم االغـتصاب وزنا احملارم وجرائم القتل ا
ـقـتـرن بـالـقـتل والـتـفـجـيـر واالعـتـداء اجلـنـسي عـلى االطـفـال واالرهـاب ا

واالجتارباخملدرات من العفو.
ثل ان االفراج عن السـجنـاء خطوة مـهمـة في محاربـة كورونـا مادام ال 
خطرا على امن وسالمة اجملتمع بل العكس فان وجود السجناء باعداد
ـوظفـ والـعامـلـ والشـرطـة الذين مكـتـظة يـشـكل خطـرا عـليـهم وعـلى ا
يــشــرفـــون عــلــيـــهم وهي خـــطــوة انــســـانــيــة ودعــوة
ـكن ان يتم للـمصاحلـة اجملتـمعـية والـسالم والتي 
تـعـمـيـمـهـا والـطلـب من احلـكـومـة الـعـراقـيـة لـغرض

تطبيقها على كافة ارجاء العراق.

والوزارة على اعتماد اليات دقيقة
ا في تـسعـيرة الـنـفط العـراقي و
يــضــمن حتــقــيق اعــلى االيـرادات

الية). ا
واســـتــطــرد بــالــقــول ان (الــوزارة
تــتــعــامل بــواقــعــيــة وحـكــمــة مع
ـتــغـيـرات وجتــري اتـصـاالت مع ا
الــــــــــدول االعـــــــــضــــــــــاء فـي اوبك
وخــارجــهـا بــهـدف بــحث االلــيـات
ـكن اعـتـمـادهـا لـوضع حد الـتي 
لتـدهـور أسعـار الـنفط في الـسوق
ية ووضع معـاجلات مناسبة العا

لذلك).
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من جــهـته قــال مـديـر عــام سـومـو
عالء الـيـاسـري ان (سـومـو تـتـابع
باهتمـام تطورات السوق الـنفطية
وانهـا جتـري اتصـاالت مـكثـفة مع
احملــافـــظــ في مـــنــظـــمــة الــدول

صدرة للنفط اوبك). ا
واضـاف ان (الـشـركـة تـعـتـمـد أدق
عـايير الـتي تتـناسب مع نـوعية ا
وكثافة النـفوط العراقية) ,ومضى
الى الــقـــول ان (الـــعــراق يـــحــظى
ــكـــانــة مـــتــمــيـــزة في االســواق
الـنـفـطيـة ويـعـمل عـلى تـعـزيز ذلك

وااليفاء بالتـزامته جتاه الشركات
ـــتــعـــاقـــدة مـــعــهـــا في الـــســوق ا

ية).  النفطية العا
ـتــحـدث الـرسـمي بدروه  ,اشـار ا
باسم الوزارة عاصم جهاد الى ان
ـيـة بـالـنـفط (اغـراق الـســوق الـعـا
نتجة هو ليس في صالح الـدول ا
ويضر بـاقتصاديـاتها ويؤدي الى
عــدم االسـتـقــرار ويـنـعـكـس سـلـبـا
على االقـتصـاد العـراقي باالضـافة

انه يقوض فرص التنمية).
مبيـنا ان (الـعراق يعـمل على لعب
دور في تقريب وجهـات النظر ب
ـنــتـجـة من اجل الـتـوصل الـدول ا
الى اتـفـاق يعـيـد الـتوازن لـلـسوق

النفطية واستقرارها).
وتــــابـع ان (اي حــــرب ســــعــــريــــة
لالسـتـحـواذ عـلى اكـبـر حـصـة في
الــســوق ال تـخــدم مــصــالح الـدول

نتجة). ا
ـئة وارتـفـعت أسـعـار الـنـفط 8 بـا
لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها
في يـوم واحـد في نـحو 30 عـاما
في الــــوقت الــــذي يــــتـــطــــلع فــــيه
ستثمرون إلى حتـفيز اقتصادي ا
مـحـتـمل في ظل حـرب أسـعـار ب

هـدي اشـاد خالل اجـتـماع (عـبـد ا
الــتــسـعــيــرة فـي شـركــة تــســويق
الـــنـــفط بـــحــضـــور نـــائب رئـــيس
الــوزراء لــشـــؤون الــطــاقـــة ثــامــر
عـبـاس الـغضـبـان بـالـية تـسـعـيرة
الــنــفـط الــعــراقي الــتـي تــنــفــذهــا
الـــــــــــــــــــــوزارة
واعـــتـــمـــادهــا
عـلى الـتـحـليل
الـــــــــــــفــــــــــــنـي
والـــــعــــــلــــــمي
والـواقــعي من
تـابـعة خالل ا
الـــــدقــــــيـــــقـــــة
لـــــتـــــطـــــورات
وتــــقـــــلـــــبــــات
الـــــــــــســـــــــــوق
الــــنــــفــــطــــيـــة
ـــــيـــــة الـــــعــــــا
ـــتــغـــيــرات وا
الـــــتي تــــطــــرأ

عليها). 
من جـانـبه اكد
الــــغــــضــــبـــان
(حـــــــــــــــــــــرص
احلــــــــكــــــــومــــــــة
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شدد رؤوسـاء الـنقـابـات واالحتادات
ــهــنــيـة فـي الـعــراق عــلى اعــتــمـاد ا
قبلة على كلف برئاسة احلكـومة ا ا
اخــتــيــار الــشــخـــصــيــات الــكــفــوءة
ـهــنـيـة الــتي تـسـهم فـي مـعـاجلـة وا

ر بها العراق.  األزمات التي 
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
  ضـيـاء نـقـيب احملــامـ الـعـراقـيـ
السعدي خالل اجتماع ضم عددا من
الـــنــقـــابـــات واالحتــادات الـــقــول ان
(الـتـحـديات الـتي يـواجـهـهـا الـعراق
تــتــطـلب شــحــذ الـهــمم في اخــتــيـار
شــخــصـيــات مـهــنـيــة مــقـتــدرة عـلى

مواجهة األزمات وبناء العراق).
 واضـاف ان (الـنـقـابـات واالحتادات
تــدعــو الــرئــاســات الخــتــيـار رئــيس
علـنة من قبل وزراء طبقـا للشـروط ا
ســـاحــات الــتــظـــاهــر واالعــتــصــام 
واهــمــيــة االســتــجــابــة لــهــا كــشـرط
اسـاسي لـضـمـان مـطـالـبـهم من اجل
وضع الــــــعــــــراق عــــــلى الــــــطــــــريق

الصحيح).
وأوضح الـــســعـــدي ان (الــنـــقــابــات
ـهـنــيـة بـتــشـكــيالتـهـا واالحتــادات ا
الـنــوعـيـة واالخـتـصـاصــيـة وثـقـلـهـا
اجلـمـاهـيــري وتـأثـيـرهـا عـلى الـرأي
الـــعـــام هي األقـــدر عـــنــد اعـــتـــمــاد 
خياراتـها على النـهوض بالـقطاعات
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روســيــا والـــســعــوديـــة وتــبــاطــؤ
إصـابـة حــاالت جـديـدة بـفـايـروس

  . كورونا في الص
وبـلــغت أحـجـام الــتـداول في عـقـد
أقــرب اســتــحــقــاق لــكال اخلــامـ
مـســتـويـات قـيـاسـيـة مـرتـفـعـة في
اجلـلــسـة الــسـابــقـة بــعـد انــهـيـار
اتـفـاق اســتـمـر ثالث سـنـوات بـ
السعودية وروسيا ومنتج كبار
آخرين لـلـنفط لـلحـد من اإلمدادات

اضية. يوم اجلمعة ا
وارتــــفـــعـت األســـهـم اآلســـيــــويـــة
وصــعــدت عـائــدات الــســنـدات من
مـسـتـويـات تـاريـخـيـة مـتـدنيـة في
الــوقت الــذي أدت فــيـه تــكــهــنــات
بـتـحـفـيـز مـنـسق من جـانب بـنـوك
مــركــزيــة وحــكـــومــات في أنــحــاء
الـعالم إلى تـهـدئـة حالـة الـبيع من

ذعورين.  ستثمرين ا جانب ا
عـنويات دفـعة بعد أن كما تـلقت ا
زار الــرئــيس الــصــيـنـي شي جـ
بـــــيــــنـغ ووهــــان بــــؤرة تـــــفــــشي
الـفـايروس كـورونـا لـلـمرة األولى
منـذ بدء الـوباء وفي الـوقت الذي
تبـاطأ فـيه انتـشاره في بـر الص

الرئيس بقوة.  هدي خالل حضورة اجتماع في شركة تسويق النفط ستقبل عادل عبد ا uCŠ—∫ رئيس الوزراء ا

الـرئــيس مـايـك بـنس أنه لم يــخـضع
هـــو أيـــضـــا ألي فـــحــوصـــات خالل
مؤتـمر صـحافي عـقده فـريق تنـسيق
كافحة الوباء في اجلهود األميركية 

البيت األبيض.
ؤتمر الصحافي وقال ترامب خالل ا
ـستـجد نفـسه إن فـايروس كـورونا ا
"بـاغت" الـعـالم مـطـالـبـا الـكـونـغرس
بــاتــخــاذ تـدابــيــر قـريــبــا لـتــخــفـيف

الضغط عن االقتصاد األميركي.
وحتـدث بـصـورة خاصـة عن "خـفض
مـحـتـمـل لـلـمـسـاهـمـات االجـتـمـاعـيـة
ــقـتــطـعــة من الــرواتب" في إجـراء ا
ســـيــتم بـــحــثـه الــثالثـــاء بــ أفــراد

إدارته ومسؤول في الكونغرس.
وأكــد تــرامب أنه ســيــعــقــد الـثـالثـاء
مــؤتـــمــرا صــحـــافــيـــا يــعـــرض فــيه
بـالـتـفـصيل هـذه الـتـدابـيـر "الـكـبرى"
و"الـــواســـعــة الـــنـــطــاق".وأوضح أن
ا كذلك وظف إ طلوب مساعدة ا ا
الـشـركـات حـتى "ال تـتـكـبـد كـلـفـة أمر
لــيـست مــسـؤولــة عـنه" مــؤكـدا "هـذا
لــــيس ذنـب بـــلــــدنـــا".وســــعى وزيـــر
اخلزانـة ستـيـفن منـوتشـ للـطمـأنة
ـتــحـدة تـمـلك مـؤكــدا أن "الـواليـات ا

أقوى اقتصاد في العالم".
Wz—UÞ WDš

وأقــر الــكـــونــغــرس األمــيــركي في 5
آذار/مارس خـطـة طارئـة بـقيـمة 8,3
ملـيـار دوالر لتـمـويل جهـود مـكافـحة

ستجد. فايروس كورونا ا
وأقـــرت رئـــيـــســة مـــجـــلس الـــنــواب
قـراطية نـانسي بيـلوسي مساء الد
اإلثنـ بـأنه "سيـتـحتم اتـخـاذ تابـير

انية جديدة". بر
وكـان ألزمة تـفـشي فـايـروس كـورونا
ستجد تبعات كبرى على االقتصاد ا
ي كمـا أنهـا كانت من الـعوامل العـا
الـتي أثـارت انـخـفـاضـا في األسـواق

وارتـــفـــعت حـــصـــيـــلـــة الـــوبـــاء في
ـتحـدة إلى أكـثر من 600 الواليـات ا
إصـــابـــة ومـــا ال يـــقل عن 26 وفــاة.
ـدارس كـمـا ألـغيت وأغـلقت بـعض ا
فـــعـــالــــيـــات كـــبـــرى لــــكن حـــمـــلـــة
االنتخابـات الرئاسيـة لم تتأثر حتى
اآلن.وكــــــان تـــــــرامب (73 عــــــامــــــا)
ــعــروف من قــبـل انــتــشــار الــوبـاء ا
بــهـوسه بــاجلـراثــيم ذكـر األســبـوع
ــاضي تـدابــيـر الـوقــايـة الــشـديـدة ا
س ازحا "لم أ التي يتخذها فقال 

وجهي منذ أسابيع".
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ثلي منهـا على جانب ويـذهب الى 
نـاطق ويـتـحاور مـعـهم بـشان تـلك ا

شاكل). رؤيتهم للمعاجلات لتلك ا
وتابع ان (اعـتـماد هـذا االسـلوب من
اي مـــكـــلـف وخـــلق شـــراكـــة بـــاحلل
سـؤولية بـ احلكـومة والسـلطة وا
الــتــشــريــعــيــة هــو الـســبــيل االمــثل

لتجاوز االزمة). 


