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من حـسنات فـايروس كـورونا الذي هـز العالـم وأوقفه على أطـراف أصابعه
تـراجع الذي كـثيـرا ما شـكا ـواجهـة حقـيقـة واقعـنـا الصـحي ا انه جـعلـنا 
الـناس مـن سوء خـدمـاته وشحـة عالجـاته  مـا أوقع الـناس فـريـسة الـقـطاع
الـطبي اخلـاص الذي اسـتوحش بـغيـاب رقابـة الدولـة  او السفـر الى خارج
الـعراق مع مـا يـعنـيه ذلك من هـدر لـلعـملـة الـصعـبـة  بالـرغم من ان الـعراق
والى وقت لـيس بالـبـعيـد كان مـقـصدا لـلمـرضى األجـانب وبخـاصة من دول
رحوم زهير ثـال ال احلصر لم تخلو عيـادة الدكتور ا اخلـليج فعلى سبيل ا
ـتـخـصص بـجـراحــة اجلـهـاز الـهـضـمي يـومـا من مـرضى غـيـر الـبـحـراني ا
ئات من الكفاءات عـراقي . ولسوء االدارة وغيـاب األمن وعدم التقدير فـر ا
ـخـتـلف االخـتصـاصـات الى خـارج الـبالد وحـرمـان الـعـراقـيـ من خـبرة
ـعـنـيـ في بالدنـا ــقـايـيس الـبـلـدان اال ان ا أبـنـائـهم ومع ان ذلك كـارثـة 

واجهوها بالالمباالة من دون حساب تداعياتها  .
لـقـد أقـلق خـطـر فـايـروس كـورونـا مـؤسـساتـنـا الـصـحـيـة وهي تـراقب حـجم
ـثلهـا ال سامح الله الـكوارث التي سـببهـا للعـالم والتي يُـحتمل ان نـتعرض 
لـيحثها عـلى مغادرة السلـوك الالمبالي وبذل جهـد استثنائي وبـحرص كبير
واطـن بـدعم من اجلهـات األمنـية الـتي شاركت في فـعالـيات صـحية عـلى ا
لـيست من اختصاصها واتخاذهـا اجراءات اريد لها ان تكون صارمة  اال
واطن فهناك من ان هـذا اجلهد واحلرص قوبل بسلوك متـناقض من ا
الــتـزم بــشــدة بـالــتـعــلـيــمـات الــتي أصــدرتـهــا خاليــا األزمـة في الــعـاصــمـة
واحملـافظات وهم الـكثـرة الذين حتسـسوا اخلطـر ولزمـوا بيوتـهم  وحتوطوا
ـعقمات بحدود امـكانياتهـم وقلة قابلـوها بعدم االكتراث طهرات وا بـشراء ا
كن االسـتهانـة بأعدادهم األمر الـذي من شأنه افشال والالمـباالة لكن ال 

ركزية . خطة البالد لعبور األزمة  بسالم بحسب حتذير خلية األزمة ا
ومع ان الـســوك الالمــبــالي شـكل ظــاهــرة بـارزة فـي الـســلـوك االجــتــمـاعي
الـعراقي  لكـننا قـليال ما أخـضعنـا هذا السـلوك للـدراسة والتـأمل والبحث

ا هو سياسي وثقافي وغيرهما من العوامل . في ارتباطاته 
يـقول علـماء الـنفس (( ان الالمـباالة هي حـالة وجدانـية سـلوكـية ومن أسوأ
مـظاهر هذه احلالة أنـها تبعد الشـخص عن التفكير بـالنتائج واألهداف التي
ـواطـنـ بـاخملـاطـر ـاذا لم يـفـكـر بـعض ا قـد يـحـصـدهـا )) وهـنـا نـتـسـاءل 
ترتـبة على عدم االلتـزام بحظر التـجوال كإجراء احترازي مع ان الـكارثية ا

الية . جميع دول العالم قد اتبعه برغم خسائره ا
: أولهـمـا جاء سـلـوكـهم بدواع انـقسم الـالمبـالـون في مـجتـمـعنـا عـلى نـوعـ
ـعتقداتهم الدينية وحرصهم على أداء ديـنية : وبدورنا نتفهم ارتباط الناس 
طـقوسـها ومراسـيمـها اال ان ذلك في أوقـات األوبئـة واألمراض يـكون أشبه
ـتـد جلـميع بـاالنتـحـار اجلـماعـي وال يقـتـصـر ذلك علـيـهم  بل يُـحـتمل ان 
واجهتها حاليا ـواطن ما يدخل البالد في كارثة قـد تكون غير مستعـدة  ا
ا ان الـدولة مسؤولة عن اجلـميع فصار لزاما كـما هو حال بقيـة البلدان و
عـلى اجلـهــات األمـنــيـة اال تـتــحـرج حــيـال دواعـيــهم من تـطــبـيق اجــراءاتـهـا
بـــصـــرامــة عـــلى الـــزائـــرين وال أظن أحـــدا يـــلـــومــهـم عــلـى ذلك. والـــنــوع
الـثانـــــــــــــي الـذي يـكثـر فيـه الشـباب طـبع الـتنـدر واالسـتخـفـاف سلـوكهم

ازاء ما يجري.
ان الـسلـوك الالمـبـالي يـشكل تـهـديـدا للـبـلـدان ويحـول دون تـقـدمهـا  تـقول
الـدكتورة هبة عـيسوي أستاذ أمراض الـطب النفسي بـجامعة ع شمس ((
أثـبـتت األبـحـاث أن الـعــقـبـة الـتي تـقف أمـام تـقــدم اجملـتـمـعـات لـيس فـقـدان
ـوهبة فـي الشبـاب ولكن الالمـباالة والـسلـبية وهـما الـسبـبان األسـاسيان ا
في تـأخر اجملـتمع فكـثيـر من األشخـاص يعانـون من الالمبـاالة وال يهـتمون
كـثيرا بـحيـاتهم الـعملـية أو وظـائفهم )) والـسؤال كـيف تولـدت الالمباالة في
مـجتمـعنـا ال شك ان التـخلف من بـ أبرز أسبـاب السـلوك الالمـبالي فمن
مـعانيه غياب الوعي وذلك طبيعي عـندما يكون ثلث اجملتمع اميا ( (11مليون
ـتحدة عـراقي ال يجـيدون القـراءة والكـتابـة بحسب مـا أعلـنه تقـرير لال  ا
وال نـعرف على وجه التحديد أُمـيتنا  احلضاريـة ومع التخلف يأتي االحباط
ـستقـبل وسوء الـواقع وعدم القـدرة على تغـييره والـيأس والفـراغ وغموض ا
والــشـعــور بــالالجــدوى وهي ظــواهــر تــســلـلـت الى نــفـوس
ـرء باالنـتماء عاول تـنهش في شـعور ا شـبابـنا وهي كـا
لــوطــنه مــا يــخــفـض روح احلــمــاس وااليــجــابــيــة في
سـلوكهم الـعام واخلاص نأمل أن يـكون جرس انذار

كورونا دافعا للتأمل بهذه الظواهر .  
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رجح خــبــيــر اقــتــصــادي ان تـؤدي
تـحدة الـرامية اجراءات الـواليات ا
الى احلفـاظ على اسعـار النفط الى
حتـسن بـسيط فـي االسعـار  عـازيا
الـــســــبب الى عــــدم تـــوصل الـــدول
ـصـدرة لـلـخـام اوبك + الى اتـفاق ا
خلـــــفـض االمـــــدادات . وقـــــال مالذ
األمـــــــــ لـ (الـــــــــزمـــــــــان) امس ان
(اجــــراءات واشـــنـــطن لـــشـــراء مـــا
مـعدله  500الف بـرمـيل يـومـيـا من
الـسـوق وخصـوصـا من السـعـودية
قــد تــؤدي الـى حتــسن بـــســيط في
اســــعـــار الــــنــــفط الــــتي ســــارعت
بــــالــــتــــدني الـى مـــادون  30دوالرا
لـلبـرمـيل بـسبب عـدم تـوصل الدول
ـصـدرة لـلـخـام اوبك + الى اتـفاق ا
خلــفض االمــدادات لــلــحــفـاظ عــلى
اسـعـار مـنـاســبـة له خـصـوصـا في
الـدول الـتي تـعـتـمـد علـى اخلام في
اقتـصادهـا) موضـحا ان (الـفائض
الـــنـــفـــطي الــــيـــومي  في الـــســـوق
يـة يـزيـد عن مـلـيـوني بـرمـيل الـعـا
بـعــد ان واصــلت الـســعــوديـة ضخ
اخلـام بـاسعـار مـخفـضـة الى اوربا
بـقــصــد ضــرب اخلـام الــروسي في
ـستـهلك). حـرب الرابح فيـهـا غيـر ا
ورأى االم ان (اجراءات واشنطن
لـم تـكن الـغـايـة مـنـها احلـفـاظ عـلى
اســــعـــار الــــســـوق بــــقــــدر مـــا هي

احلصول على الغنائم التي وفرتها
اخلالفـات بـ روسـيا والـسـعـودية
واحلصول على احتـياطي باسعار
مــتـدنــيــة) مـشــيــرا الى ان (سـحب
ـــا مــــقـــداره  500الف واشــــنـــطـن 
برمـيل يوميـا قد يـتوقف مع امتالء
خـزانـاتهـا من اخلـام او يـتوقف مع
اول صـعود السـعار الـنفط لـذا فان
تأثـير هـذه اخلطـوة سيكـون طفـيفا
ووقــتـيـا مع انـتـهـاء ازمـة فـايـروس
كــورونــا الـتـي صـاحــبــتــهــا تـوقف
الـنشـاطـات االقتـصـادية في الـص
وعــــــدد مـن الــــــدول االســــــيــــــويـــــة

واالوربية) . 
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وقــلل اخلـبــيـر الــنـفــطي غـولــدمـان
سـاكس من اهـمـيـة حتـرك الـواليات
لء احـتــيـاطـيــات الـنـفط ـتــحـدة  ا
الــوطـنــيـة ورأى انــهــا قـد ال تــكـون
كــافـيــة لــوقف هـبــوط األســعـار عن
توقعات البنـك لسعر برنت عند 30
دوالرا للـبرمـيل في الربـع الـثاني
والـــــثــــالـث في ظـل حــــجـم فــــائص
ي احلالي.وفي أول اإلمدادات الـعا
حتـــرك من هـــذا الـــقـــبــيـل لــرئـــيس
أمـريـكي مـنـذ مـا بـعـد هـجـمـات 11
أيلول  2001قال الرئـيس األمريكي
دونــــالــــد تـــــرامب إن بالده ســــوف
تـســتـغل انـخــفـاض أسـعــار الـنـفط
وتـــمـأل االحـــتـــيــــاطي الـــبــــتـــرولي
ـنـتـجـ ـسـاعـدة ا االسـتـراتـيـجي 
الـذين تـأثـروا بـانـخـفـاض األسـعـار

للنصف منذ كانون الثاني.
وذكـر الـبـنك في مـذكـرة بـتاريخ 15
آذار أن أعـــلـى مـــعـــدل لــــلـــضخ في
االحتـياطي االسـتراتـيجي بـحوالي
 500ألف بـــرمـــيل يـــومــيـــا أقل من
ي احلالي البالغ ستة الفائض العا
مـاليــ بـــرمـــيل يـــومــيـــا.وأضــاف
ـئة من غـولدمـان أن إضـافة  0.8بـا
ي (ضئيلة جدا طاقة اخملزون العـا
بــــبـــســــاطـــة إذا صـح رأيـــنــــا بـــأن
نتج منخـفضي التكلفة شرعوا ا
في عمـلية صـائبـة الستعـادة حصة

فقودة). السوق ا
وقـال مــســؤول بـوزارة الــطــاقـة إن
لـــــدى االحــــتــــيــــاطـي الــــبــــتــــرولي

فم مفتوح ... فم مغلق 

عـلى غالف مجـلة "إيكـونومـيست" الـبريطـانية حـ اطلعتُ اجلـمعة   20احلالي 
الـشهيرة  اصـبتُ بالدهشة  كونـها حمـلت عنوانا صـادما هو ( الـعالم مغلق )
داللة على خطورة فايروس كورونا  الذي قيد العالم بسلسة من االجراءات غير

سبوقة  في محاولة للحد منه .. ا
ـسـبـوق  ومـعـظم الدول الـعـالم كـله  منـشـغل بـهـذا الـفايـروس  اخلـطـيـر غـير ا
العظـمى  اتخذت خطوات صارمة  تقبلها اجملـتمع عندهم  بأريحية ومسؤولية
واطن وسالمته هي االهم  وعندنا  رغم ان االجراءات الرسمية ال   فصـحة ا
الحظ  ان تـوفـرة  غـير ان ا بـأس بـهـا  وتتـمـاهى مع االمـكانـات الـبـسيـطـة  ا
واطن ال يـأبه خلطـورة هذا الـوبـاء  فالـتجـمعـات الزالت كمـا هي  السيـما في ا
المـسة تـتم بصورة مـباشرة نـاطق الشعـبيـة  وهنا تـكمن اخلـطورة  حيث  ا ا
خالل التـجمـعات  ناسـ ان الطـريقـة األكثـر شيـوعًا النـتقـال الفيـروس تتم من
ـمــازحـات الــتي جتــري في هـذه س االيــادي والـتــصــافح واالحـاديـث وا خالل 
صـاب بفيـروس كورونا ريض ا تكـلم ا التـجمعـات حيث  يتـساقط الرذاذ مـن ا
ـلـسـاء وااليادي   اجلـديـد ويـظل عـالـقـاً في الـهـواء  ثم يـسـقط عـلى االسـطح ا

وح يلمسها الشخص السليم تنتقل له العدوى..
عرضة نـاطق ا س األسـطح خاصة ا نكـرر في هذه العجـالة  ضرورة  جتنب 
والـتـي يـلــمـســهــا الـكــثــيـر مـن األشـخــاص مـثـل: مـقــابض األبــواب  والـتــقــبـيل

واالحاديث التي تتم بعصبية  ويتناثر خاللها الرذاذ  وغيرها...
فـوفـقـاً لـدراسـة أجـراهـا مـعـهـد الـنـظـافـة والـطب الـبـيـئي في مـسـتـشـفـى جـامـعة
انـيا ونشرها موقع " "thehealthsiteأن  فـيروس كورونا جرايـفسفالد في أ
سه  يعـيش على األسـطح الصـلبـة ما بـ أربعـة وخمـسة أيـام على أي سـطح 

دة تصل إلى  9أيام. صاب بالفيروس كما قد يظل معديا  الشخص ا
ـكن أن يـتسـبب في ـية ( (WHOإن الـفـيـروس  وقـالت منـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ـا في ذلك احلمى والـسعـال وضيق أعراض خـفيـفة تـشبه أعـراض األنـفلـونزا 
ي  يــبـدو أن  ? 81من احلــاالت تــعـاني من الـتــنــفس و عـلـى الـصــعـيــد الــعـا
أعراض خفيفة   14لديهم أعراض حادة  وحوالي  ? 5من احلاالت احلرجة.
ـنظمـة إن خطر اإلصـابة بفـيروس كورونـا اجلديد مـرتفع للـغاية في وأوضحت ا
ــصـابـة بــسـرعــة وعـزلـهــا واتـبـاع جـمــيع أنـحــاء الـعــالم لـذا حتـديــد احلـاالت ا
األشخـاص اخملالـط لـهـا أمراً هـاماً لـلمـساعـدة في احلد من
انــتـقـال الـفــيـروس من شـخص آلخــر.. وهـذا يـضع امـام
خــلـيـة االزمــة في بـلـدنــا مـسـؤولـيــة مـجـتــمـعـيــة كـبـيـرة 
فـالـرجـاء االكـثـار من االرشـادات واحلـزم والشـدة حـتى

كننا عبور هذه االزمة  بإذن الرب الرحيم

كالم أبيض
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أعـــلن مـــحـــافظ الـــبـــصـــرة اســـعــد
الـعـيــداني قـيـام قـوة امــنـيـة بـفض
مجلس عزاء امرأة توفيت بكورونا

في احملافظة.
وقـال احملـافظ في تـسـجـيل صـوتي
ــتـــوفــيـــة الــتي إن (ذوي االمـــرأة ا
كــانت مــصـابــة بــفـيــروس كــورونـا
اقـامـوا مـجـلس عـزاء فـي احملـافـظة
دون وعـي خملــــــاطــــــر انــــــتــــــشـــــار

الفيروس مع االسف).
وأضـــاف أن (الــــقـــوات االمــــنـــيـــة
تـوجـهت الى مـجلس الـعـزاء لـفضه
من اجل احلد من انتشار كورونا).
وكـان الـعـيـداني قـد وجه االربـعاء
نـداء ألهـالي احملـافـظـة بـعـد هـروب
مـــصــابــة بـــفــايـــروس كــورونــا من

ستشفيات. إحدى ا
رأة وقال في تسـجيل صوتي إن (ا
وهي من قضاء شط العرب مصابة
بـــفـــايــــروس كـــورونـــا هــــربت من
ـــســتـــشــفى بـــاخلــفـــيــة) داعـــيــا ا
ـواطـنـ ومن يـعـرفـهـا االتـصـال (ا

بــــاجلـــهــــات اخملــــتــــصــــة من أجل
وضعها في احلجـر الصحي وتلقي
الــعالج).  كـمــا الــقت مــديــريـة أمن
ــــثـــنى  الـــقـــبـض عـــلى شـــخص ا
استغل االزمة الـراهنة إلثارة الرأي
الــعــام ونــشــر الــرعب في صــفــوف
ـواطــنـ من خالل بث االشـاعـات ا

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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ـديـريـة في بيـان  إنه (من وقـالت ا
ـواقع ــسـتــمــرة  ــتــابـعــة ا خالل ا
التواصل االجتماعي - الفيس بوك

ومـتـابـعـة مـقـررات خـلـيـة االزمة 
رصد صفحة في الفيس بوك  تعود
لـلمـتهم حـيث قام بـنشـر منـشورات
في الـفــيس بــوك تـقــوم بـتــحـريض
الــرأي الـــعــام واثــارة الـــرعب لــدى
واطـن في وقت حـرج جداً حيث ا
 اصــدار امــر قــبـض بــحــقه وفق

القانون والقاء القبض عليه).
ـــديـــريـــة  من يـــســتـــغل وحـــذرت ا
الــــظــــرف الــــراهـن إلثــــارة الــــرعب
ـــواطــنــ واالربــاك فـي صــفــوف ا

مـبـيـنـة انهـا تـسـتـقـبل الـتـبـلـيـغات
والشكاوى على الرقم اجملاني 131
 .وفـي كـــردســتـــان أعـــلـــنت غـــرفــة
ــواجــهــة الــعــمــلــيــات اخلــاصــة 

االسـتــراتـيـجي طــاقـة لـتــخـزين مـا
يــصل إلى  77مــلــيــون بــرمــيل من
النفط دون ذكـر تفاصـيل عن سرعة
شـراء الــنــفط. ويـضم االحــتــيـاطي
االسـتـراتـيـجي حـالـيا  635مـلـيون
بـــرمــــيل.وتـــابـع الـــبــــنك ان (هـــذه
ـشـتريـات سـتـساعـد في تـعويض ا
الـتـراجع في الـصادرات االمـريـكـية
الذي سـيحـدث مع تصـعيـد أعضاء
نافـسة ب أوبك الكـبار وروسيـا ا
نـقـولة ُخـفـضـة ا إمـدادات اخلـام ا

بحرا).
 وانخفض النفط مع إخفاق خفض
طـــار مـن مـــجـــلس االحـــتـــيـــاطي
ــــــركــــــزي االحتــــــادي (الــــــبــــــنك ا
األمـــريــكـي) ألســعـــار الــفـــائــدة في
ـــيــة ـــال الــعـــا تـــهــدئـــة أســـواق ا

ــصــابـــة بــالـــفــزع من االنـــتــشــار ا
الـسـريع لـفـايـروس كورونـا بـيـنـما
تُــضـاف حــرب األســعـار بــ كــبـار
ـنـتـجـ إلى تـخـمـة مـتنـامـيـة في ا

اإلمدادات.
lł«dð d³ «

وهــبـط خــام بــرنت  2.07دوالر إلى
 31.78دوالر لـــلــبـــرمــيل لـــيــواصل
ـئة سـجله انخـفاضـا بنـسبة  25با
ـاضي في أكــبـر تـراجع األســبـوع ا
أســبــوعي مــنــذ عــام  .2008وفــتح
عـقــد شـهــر أقـرب اســتـحـقــاق عـلى
ارتفاع إذ سجل  35.84دوالرا لكنه
انـخــفض إلى مــسـتــوى مـتــدن بـلغ
 31.63دوالرا.وتــــــــــراجـع اخلـــــــــام
األمــــريــــكي  1.38دوالر إلى 30.35
ا دون دوالرا للبرميل بعد أن هبط 

الــثالثـ دوالرا لــلـبــرمـيل في وقت
سـابق مـن اجلـلـسـة عـلى الـرغم من
لء االحـــتــيــاطي تـــعــهــد تـــرامب 
الـــبـــتــــرولي االســـتـــراتــــيـــجي الى

آخــــره.
ونـشرت صـحيـفة الـديلي تـليـغراف
البريـطانية تـقريرا بعـنوان (الطلب
ي عــلـى الــنــفـط قــد يـــشــهــد الــعـــا
تـــراجــعــا قــيــاســـيــا). جــاء فــيه إن
ــراقــبــ يـتــوقــعـون (احملــلــلـ وا
تـراجـعـا كـبـيــرا عـلى حـجم الـطـلب
ي لــلــنـفط بــســبب اسـتــمـرار الــعـا
تـفـشي وبـاء كورونـا حـول الـعالم).
واضــــــاف أن (حــــــجـم الــــــتــــــراجع
ـا يكـون األكبر ـتوقع ر السـنوي ا
في الـسجالت احلـالـية بـسبب قـيام
الـعــديـد من الــدول بـغـلـق حـدودهـا

وفـرض قـيـود صـارمـة عـلى الـسـفـر
واجهة تفشي كورونا).

ـراقـبـ واشــار الـتـقـريــر إلى أن (ا
يتوقعون أن يصل التراجع إلى 10
ـائــة من حـجم مــبـيـعــات الـنـفط بـا
ـا يعـني تـراجع بـحجم الـيـوميـة 
 10ماليـ بـرمــيل يـومـيــا بـحـلـول
ـــالي الـــربع الـــثــــاني من الــــعـــام ا
ـا يـتــواصل الـتـراجع احلــالي ور
أكـثر من ذلـك) مضـيـفا إن (اخلـبراء
يتـوقعـون أن معـدل تفـشي  كورونا
وآثــــاره عــــلى حــــركـــة الــــطــــيـــران
سـيـدفـعـان إلى تـراجع الـطـلب عـلى
ا ـيا ر النـفط وتراجع أسـعاره عا
ـا كان عـلـيه احلال خالل إلى أقل 
ـالـيـة التي شـهـدهـا الـعالم األزمـة ا

عام 2008).
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فــــيـــــروس كــــورونـــــا الــــتـــــابــــعــــة
لـقائـممـقامـية الـسلـيمـانيـة اعتـقال
شـــــــخص واتـــــــخــــــاذ االجــــــراءات
الـــقــانـــونـــيــة بـــحث آخـــرين بـــعــد

إقامتـهم حفالً غنائـياً راقصاً خارج
مـنازلـهم.وذكـرت القـائمـمـقامـية في
دعي بيان انه (بناءً على قرار من ا
الـــعـــام ســيـــتم اتـــخـــاذ االجــراءات

ـتــجـمــعـ في الــقـانــونـيــة بـحـق ا
مـجمع كـويزة سـتـيت) مشـيرة الى

(اعتقال شخص منهم).
U½Ë—u  dÞU

وأضاف البـيان أن ( القـائممـقامية
تـبــ لــلـرأي الــعــام انه في ســبـيل
حـــفظ صــــحـــة وسالمــــة اجلـــمـــيع
وابــعــاد مــخــاطـر كــورونــا فــانــهـا
مـــجــبـــرة عـــلى اتــخـــاذ االجــراءات
القانونية بحق اي شخص او جهة
تـخــالف الـتـعــلـيـمـات وتــعـمل عـلى

خلق جتمعات او ازدحامات)
ـــواطــنـــ بـ(االلــتــزام وطـــالــبت ا
بــقـرارات مـنع الـتــجـوال في سـبـيل
احلفاظ عـلى سالمتهم والـبقاء في
نزل واتباع االرشادات الصحية . ا
وكــان مــجــمــوعــة من الــشــبــاب قـد
جتـــمـــعـــوا فـي احـــد  اجملـــمـــعـــات
الـسـكـنـيـة وأقامـوا حـفالت غـنـائـية
ــقــاطع فــيــديــو راقــصــة تــقــلــيـــدا 
انتـشرت لـسكـان ايطـاليـا كجزء من
ـعـنـويـة بـسـبـب حـظر رفع الـروح ا

التجوال.
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عالقـــات أمــنـــيــة واقـــتــصـــاديــة مع
ــا يــعـزز ســبل الــتــعـاون الـعــراق 
شتركة للبلدين). صالح ا ويخدم ا

“Ë—uM « bOŽ

 وفي اربــيـل وجه رئـــيس حــكـــومــة
إقـليم كـردسـتـان مسـرور الـبارزاني
نـاسبة عيد النوروز ورأس تهنئة 
الـسـنـة الــكـرديـة اجلـديــدة مـتـعـهـدا
ــــــــــواصـــــــــــلــــــــــة اإلصـالحــــــــــات

االقتصــــادية.
وقــال الــبـارزاني في تــهــنـئــته الـتي
تلقتها (الزمان) امس انه (مع حلول
عـيــد نـوروز ورأس الـسـنـة الـكـرديـة
اجلــديــدة أتـوجـه بــأحــر الـتــهــاني

والـتبـريكـات إلى شـعب كردسـتان و
ال ســيــمــا مــقـــاتــلي الــبـــيــشــمــركــة
الـصـناديـد وأسـر الـشهـداء شـامـخة
الهـامات وآملُ أن يـكون هـذا العام
عــام خـــيــرات وبـــركــات لــلـــجــمــيع)
مضيـفا (كمـا ترون حتل علـينا هذه
ـــنــاســـبــة الـــوطـــنــيـــة في ظــروف ا
عـصــيـبــة في ظل انــتــشـار فــيـروس
ستجد وتداعياته السلبية كورونا ا
عــلى االقـتـصـاد وإذ نــشـكـركم عـلى
الـتـزامــكم بـالـتـعــلـيـمـات الــصـحـيـة
ــتـخـذة فـإنـنـا نـؤكـد واإلجـراءات ا
أيـهـا األحبـة حـرصـنا الـشـديـد على
سالمـتـكم واحلفـاظ عـلى صـحـتكم).

ÊU e «≠ œ«bGÐ

تــلــقـى رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صـالـح الـســبت بــرقـيــة تـهــنــئـة من
ـتـحد األمـريكي الـرئيس الـواليات ا
ــنــاســبــة اعــيــاد دونــالــد تــرامب 
الــنـوروز. وبــحــسـب بـيــان رئــاسي
تـلــقــته (الــزمـان ) امس فــقــد اعـرب
الـرئـيس األمـريـكي في بـرقيـته عن
ــنـاســبــة أعـيــاد نـوروز تـهــانــيه 
متمنـياً للشعب الـعراقي  االستقرار
والـسـالم مـشـيـراً الـى أن( الـبـلـدين
حـقـقا تـقـدماً في مـحـاربة عـصـابات

داعش اإلرهابية).
وأكـد تــرامب (رغـبــة بالده في بـنـاء

وتــابع انه (لــعل أبــرز اإلجـراءات
تـخذة تـقيـيد الـتنـقالت إال إننا ا
عـلـى ثـقة تـامـة بـانـنـا سـنـتـخـطى
شترك كما هذه األزمة بالتعاون ا
جتاوزنا غيرها بـصمودنا ظروفاً
أصعب. ويحدوني األمل بأن هذه
العـقبـات التي تـواجهـنا سـتكون
حافزاً للمراجعة وحلماية أنفسنا
أكـثـر مـسـتـقـبالً وسـتـمـنـحنـا في
اجلانب االقتصادي اإلصرار على
مواصـلة عـملـية اإلصالح اإلداري
ـــالي وهـي إحــدى االولـــويــات وا
الـرئـيـسـيـة لـلـتـشـكـيـلـة الـتـاسـعة

حلكومة إقليم كردستان).

مالذ االم

مسرور البارزاني دونالد ترامب 
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