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قــررت خـلــيـة األزمــة احلـكــومـيـة
تـمـديـد حظـر الـتـجـوال وتـعـطيل
الـــدوام حــــتى الـــســـاعـــة  11من
ـــقـــبل. مـــســـاء يــــوم الـــســـبـت ا
وتضمنت الـقرارات االخرى التي
اطلعت عـليهـا(الزمان)  اسـتمرار
تـــعــلــيـق الــرحالت اجلـــويــة الى
قبل واعادة غاية مساء السبت ا
ــوقف تــقـــيــيم الــوضـع حــسب ا
الـوبــائي واالسـتــمـرار بـتــعـطـيل
ــؤســســات الــتــعــلــيــمــيـة دوام ا
والــتــربـويــة الى مــســاء الــسـبت
ـــقــبـل مع اســتـــثــنـــاء الــدوائــر ا
االمــنـيـة والــصـحــيـة واخلــدمـيـة
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــ والـــكــوادر
االعالمـيــة من حـظــر الـتـجـوال و
الـية استـثـناء مـنتـسـبي وزارة ا

ــوازنــة ودائــرتـي احملــاســبــة وا
صـارف احلـكومـية و الـدوائر وا
الــصـحـيــة واألمـنــيـة واخلــدمـيـة
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــ والـــكــوادر
االعالمية في احملطات الفضائية
ن واالذاعيـة العامـلة في الـبلد 
يــحــمــلـــون هــويــات تــعـــريــفــيــة
والـصــيـدلـيــات ومـذاخـر االدويـة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية ومـحالت وا
ــواد الـغـذائــيـة واالفــــران بـيع ا
ومـــحــطــات تـــعــبــئـــة الــوقـــــــود
ــســتــشــفــيـات والــعــامــلــ في ا
الــــعــــائــــدة الـى وزارة الــــزراعـــة
الـيـة دائرتي ومنـتـسـبي وزارة ا
ــوازنــة لـتــســهـيل احملــاســبـة وا
ـصرفـيـة لـلـمـؤسـسات االعـمـال ا
احلــكــومــيــة مع اســتــمـرار عــمل
ـصـارف احلـكــومـيـة ومـجـهـزي ا

خدمات االنترنت  
 وايـقاف اسـتـقـطاعـات الـقروض

عـلـى مـوظـفي الــدولـة واعــادتـهـا
عنـد حتسن الوضـع. والطلب من
ـالـية حتـويل  50مـلـيون وزارة ا
دوالر من تـــخـــصــيـــصــات وزارة
الـصـحـة السـتـخـدامـها فـي شراء
مــســتــلـزمــات الــوقــايــة والـعالج
وتـوجـيه أمـانـة بـغـداد والـدوائـر
الـبـلـديـة في احملـافـظـات بـإيـقاف
اجلبايـات وعد مدة أزمـة كورونا
ـــشــاريع قـــوة قــاهــرة جلـــمــيع ا
والــعـــقــود بــدءاً من  20شــبــاط.
وإيقاف استحصال كافة الرسوم
ـــــشــــــاريع و اإليـــــجـــــارات فـي ا
احلكومية و االستثمارية ابتداءاً
من  20شـــبــــاط و تـــمـــنع كـــافـــة
ـواقف والسجون الزيارات الى ا
وكـذلك زيـادة عـمـلـيـات الـتـعـفـيـر

والتعقيم .
وجــــاءت هـــذه الــــقـــرارات بــــعـــد
اجـتـمـاع طـارىء مـشـتـرك عـقـدته

خـــلـــيــــتـــا االزمـــة احلــــكـــومـــيـــة
ـانـيـة في اثــر  تـشـخـيص والـبــر
اشـكاالت كـبـرى بـقضـيـة احـتواء
فايـروس كـورونا  حذرتـا خالله
من ان الوضع الوبائي في البالد
اصـبـح خـطــرا جـدا .  من جــهـته
قال عضو جلـنة الصحـة والبيئة
ــانــيــة فـــالح الــزيــادي في الـــبــر
تـصـريح اطـلــعت عـلـيه (الـزمـان)
ان (هناك اشكاالت كبيرة بقضية
احتواء كورونـا منهـا عدم التزام
ـواطن وضـبط سـلوكه وتعـاون ا
بــــااللـــتــــزام بــــالـــتــــعــــلـــيــــمـــات
واالرشــادات اضـافــة الى ضــعف
االمكانـيات الصـحية لـدينا وعدم
ــســـتــشـــفــيــات والـــبــنى قـــدرة ا
الـتــحـتــيـة عـلى احــتـواء االعـداد
الــكــبــيــرة من االصــابــات بــحــال
ـــرض الســـمـح الـــله) تــــفـــشـي ا
وتابع ان (الضغط يـسير باجتاه

تــقــلـــيل اعــداد االصــابــات كــون
ـزيد الوضع احلـالي ال يـحتـمل ا
من الـــتــهـــاون حــيـث ان الــتــزام
ـواطن بـالـتعـلـيـمـات واالبـتـعاد ا
عن الــتـجــمــعـات هــو امـر واجب
وضــــروري) مـــــشــــــيـــــرا الى ان
ـرحـلـة خـطرة ال (الـبالد دخـلت 
تتـناسب مع امـكانـاتنـا الصـحية
والســبـيـل امـامــنــا لـلــخالص من
هـــــــذا الــــــوبـــــــاء اال االلـــــــتــــــزام
بــاالجـراءات الــوقـائــيـة حلــمـايـة
ابـناء الـشـعب الـعـراقي وان يعي
واطـن حجم اخلـطـر وان يـكون ا
ـواجـهته). ـسـؤولـية  عـلى قدر ا
وأرسل وزيـر الـصـحـة والـبـيـئة 
رئـيس جلـنـة األمـر الـديـواني ٥٥
لسنة ٢٠٢٠ جعفر صادق عالوي
 رســــالــــة الى زعـــــيم الــــتــــيــــار
الـصــدري مـقــتـدى الـصــدر يـبـ
فــيــهــا اجلــهــود الــكــبــيــرة الــتي
ـواجــهـة تــبـذلــهــا خـلــيه االزمــة 
خـطـر كـورونـا ومـنع تـفـشي هـذا
الوباء في البالد  داعيا  الصدر
الى مــســانــدة اخلـلــيــة من خالل
ــواطـــنـــ عـــلى االلـــتــزام حـث ا
قررات الـلجنـة ونصائح وزارة
ـا له من كـلـمـة وتـأثـيـر الـصـحـة 
ـواطـنـ وتـقـد الـنـصح عـلى ا
لــــلـــزائـــرين الــــذين أدوا مـــراسم
الــزيــارة لإلمــام مــوسى الــكــاظم
(عـــلــيـه الــسالم) ولـم يــلـــتــزمــوا
بــحـظــر الــتــجـوال  لــلــبـقــاء في
ـدة ١٤ مـنـازلـهم كـحـجـر طـوعي 
يـومـا لـلـتـأكـد من سالمـتـهم . من
جـهـته اعـلن الـصـدر في تـغـريـده
على تويتر انه سـيعطي توجرها
الى مـعــاونه اجلـهـادي يــتـوجـيه
ـــسك االرض ســــرايـــا الـــسـالم 
بالتنسيق مع القوات االمنية في
جانب الـرصافة النـها فـيها من ال
يـعي اخلطـر لـتـأم فـرض حـظر
ـنـافذ الـتجـوال. واعـلـنت هـيئـة ا
احلــدوديـــة  عن وصـــول طــائــرة
اخلـــطـــوط اجلــويـــة الـــعــراقـــيــة
الـقـادمة مـن الهـنـد وعـلى مـتـنـها
مـــســـافــرون عـــراقـــيـــون. وقــالت
الــهـيـئــة في بـيــان اطـلـعـت عـلـيه
(الـزمــان)  ان ( مـحـطــة الـطـائـرة
االولـى كــانـت في مـــنــفـــذ مـــطــار
الــبــصــرة الـدولـي و نـزول 43
مـــســافــرـ عــراقــيـــا من الــطــائــرة
وأجــراء الــفــحــوصــات الــطــبــيـة
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اجــرى رئـــيس مــجـــلس الــنــواب
محمد احللبـوسي جولة ميدانية
في بغداد لـالطالع على اجراءات
حظـر التـجوال وتـطبـيق مقررات
خـلـيـة االزمــة. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان)  ان (احلـلـبـوسي تـفـقـد
مــيــدانـيــا عــددا من الـســيــطـرات
ونقاط الـتفـتيش في مـناطق عدة
لـالطالع عـــلـى اجـــراءات حــــظـــر
التـجوال وتطـبيق مـقررات خـلية
اشـاد االزمــة). وبـــالــشــأن ذاته  
بـادرة االنـسانـية احللـبـوسي بـا
ـدرب نـاشة الـعـراق بـكـرة الـقدم
عـماد مـحـمـد الـذي تبـرع بـفـندقه
اخلــاص لــيـــكــون حتت تــصــرف
خليـة االزمة في محـافظة كربالء.
وثــمن احلـــلــبــوسي في اتــصــال
ـــبــادرة هـــاتـــفـي مع مـــحـــمـــد (ا
االنــســانـيــة والــتـبــرع بــالـفــنـدق
وجعله حتت تصرف خلية االزمة
في احملـافــظـة من اجل مــواجـهـة
وبــاء كـــورونــا) واشــار  الى ان
ـــبــــادرات لـــيـــست (مــــثل هـــذه ا
بـــالــغــريـــبــة عـــلى جنم رفع اسم
بالده باحملافل الكروية الدولية).
والــقت قــيــادة عــمــلــيــات بــغـداد
الـــقـــبض عـــلى  306مــخــالــفــ
إلجـراءات احلـظـر فـيـمـا أشـارت
إلى فـــــرض  4132غـــــرامــــــة في
جانـبي الكـرخ والرصـافة.وذكرت
الــــقـــيــــادة فـي بــــيـــان اطــــلــــعت
عــلــيــهث(الــزمــان)  ان (قــواتــنـا

االمــــنــــيــــة تــــواصـل اإلجـــراءات
اخلـاصـة بفـرض حـظـر الـتـجوال
الوقائي داخل بغداد حيث القت
القبض اليوم عـلى ٣٠٦ مخالف
إلجـراءات احلــظـر كــمـا حــجـزت
١٢٧ عـــجــلـــة ودراجـــة في حــ
فـرضت ٤١٣٢ غـرامـة في جـانبي
الكرخ والرصافة) ودعت القيادة
ــواطــنــ إلى (الــتــقــيــد الــتــام ا
بالـقـرارات الصـادرة من اجلـهات
اخملـتـصـة لـلـوقـايـة من فـايـروس
ـــســتــجـــد واحلــد من كـــورونــا ا
انـــتـــشـــاره) مـــؤكـــدة انـــهـــا ( لن
تــتــهـــاون في اتــخــاذ االجــراءات
القانونـية بحق اخملـالف فضالً
ـــــســـــاعــــدة ـــــهـــــا ا عن تـــــقـــــد
ـستثنية لألشخاص والعجالت ا
من حظر التجوال). بدوره  حذر
ـان الــنــائب األول لــرئــيس الــبــر
حــسن الـكــعــبي من تــفـشي غــيـر
مـسبـوق لـوبـاء كـورونا مـطـالـبا
بــــصــــرف الـــنــــفــــقــــات الـالزمـــة
ــعــدات الســـتــيـــراد االجــهـــزة وا
ــــرضى الــــطــــبــــيــــة اخلــــاصــــة 
الفايروس.وقال الـكعبي في بيان
 اطلـعت عـليه (الـزمـان)  (نوصي
الكـــات الــصـــحــيــة بـــحــمـــايــة ا
بــإعـتــبـارهـم حـائط الــصـد االول
ونـطــالب بـتـهــيـئـة امــاكن بـديـلـة
للعـزل الصحي) وأضاف (نحذر
من تــفـشي غـيــر مـسـبــوق لـوبـاء
كورونا قد يـهدد النـظام الصحي
بــأكــمـــله في حــال عــدم االلــتــزام
احلـرفـي بـالـوصــايـا الـوقــائـيـة)

الـية الى ودعا الـكعبي  وزارة ا
(االســـراع بـــصـــرف الــــنـــفـــقـــات
الـالزمـــة الســــتــــيـــراد االجــــهـــزة
ـــعـــدات الـــطــبـــيـــة اخلـــاصــة وا
ـرضى كـورونــا).  ودعـا الـنـائب
صبـاح  العـكيـلي  وزيري الـدفاع
والـداخـلــيـة  الى مـراعـاة ظـروف
ـنـتـســبـ اجملـازين اجلـنــود وا
ـتــغــيــ مــنـهم وعــدم اعــتــبــار ا
.وقــــال الـــعـــكــــيـــلي في هـــاربـــ
تصـريح (اوجه رسـالتي لـوزيري
الدفاع والداخـلية بشـأن صعوبة
او اســـتـــحــالـــة وصـــول وتـــنــقل
نتسب اجملازين قبل اجلنود وا
مــدة مــنع الـتــجــوال من الــعـودة
الى وحداتـهم فـيجـب ان يراعـيا
الـــــظــــروف احلـــــالـــــيـــــة وعــــدم
اعـــتـــبــارهـم هــاربـــ اوتـــاركــ
لـلــخـدمـة) داعـيــا الى (الـتــاكـيـد
ن عـــاد الى والـــفـــحـص جـــيـــدا 
وحـدته بعـد اسـتمـتـاعه بـاجازته
كـونـه قـد يـكــون حـامال لــلـمـرض
وبذلك يـعـرض اجلمـيع لالصـابة
بــالـــوبــاء لــذلك يـــجب ان تــكــون
خـلــيـة االزمـة شــامـلـة لــلـوحـدات
العـسكريـة بفـروعها كـافة). وكان
رئيس أركان اجليش الفريق أول
ـي قــد قــرر ركن عـــثــمـــان الــغــا
الـــعــمـل بــنـــظـــام اإلجــازات وفق
ضــوابط عــدة الفــتــا الى أن ذلك
يــأتي اســتـنــاداً إلى قــرار خـلــيـة
ـــنع انــتـــشــار األزمـــة اخلــاص 
الـفــايـروس وطــرق الـوقــايـة مـنه

وقف. حتسباً لتطور ا
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واتــــســــاب بــــســـبـب الــــظـــروف
احلـالـيـة وعـدم امـكـانـيـة وصول
ـــــــرضـى الى عـــــــيـــــــاداتـــــــهم. ا
وتـضمـنت القـائمـة الـتي تلـقتـها
(الـزمـان) اسمـاء وارقـام وتـنـشر

على موقعها الكتروني.
قابل وجه ناشطون اللوم وفي ا
إلى الـتـجار الـعـراقـيـ الذين لم
ـــاثـــلــة يـــطـــلـــقـــوا مـــبـــادرات 
بادرة للـتعبير عن وطالبوهم بـا

انــســـانـــيــتـــهم بـــدعم الـــعــوائل
تعففة في بغداد واحملافظات.  ا
وتلقت (الزمان) مـطالبة من احد
الناشـط ورد فيـها (رساله الى
جتــــار بـــــغـــــداد.. اين انـــــتم من
مبـادرات االخـرين / بغـداد فيـها
فقـراء ومـتعـففـون ونحن نـطالب
ـنع اجلــمـيع بــالـتــزام بـيـوتــهم 
انتـشار الفـايروس ..الـيوم باتت
الفرصه مـؤاتية امـامكم للـتزكية
واخلـــمـس بـــدل اقــامـــة الـــوالئم
لغير مسـتحقيهـا التي  تذبحون
فـيهـا الـعـجول واالغـنـام ..الـيوم
ـبـادرة الـفـقــيـر يــنـتـظــر مـنــكم ا
لـلــتــعــبــيـر عن انــســانــيــتـكم ...
فـــــرصه تـــــاريـــــخــــيـه امــــامـــــكم
التهـدوروهـا). وناشـد مواطـنون
الــبــنك شــمــول قــروض الــبــنــاء
وشــراء الـــوحــدات الـــســكـــنــيــة
مـنوحـة من مـصرفي الـرافدين ا
ـركزي والـرشـيد.  وقـرر الـبـنك ا
تـــأجـــيل اســـتـــيـــفـــاء االقـــســـاط
ـســتــفـيــدين من ــتــرتــبـة عـن ا ا
مـــــبــــــادراته اخلـــــاصــــــة بـــــدعم

تـوسطة. شاريـع الصغـيرة وا ا
ونـقل بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) عن
ـركـزي الـعراقي مـحافـظ البـنك ا
قـوله انه (في ظل الـظـروف التي
ر بها البلد  ولغرض تخفيف
تـعامل مع ـالية عن ا األعباء ا
ـصـرفي   قــرر الـبـنك اجلـهــاز ا
ـــركـــزي  تـــأجـــيل اســـتـــيـــفــاء ا
ستفيدين ترتبة عن ا االقساط ا
مـن مـــبـــادراته اخلـــاصـــة بـــدعم
ـتوسـطة ـشاريع الـصـغيـرة وا ا
- مــــبـــادرتــــا تــــرلـــيــــون واحـــد
دة وخمسـة ترليونـات دينار -  
ثالثة اشـهر ويـشمل ذلك قروض
ـــصــرف الــعــقــاري وصــنــدوق ا
ــمـــولـــة من الـــبـــنك اإلســـكـــان ا
ـــــركـــــزي وأن ال يـــــتـــــرتـب عن ا
الـتـأجيـل أية زيـادة بـالـفـوائد ))
مـشيـرا الى ان ( الـبـنك  مسـتـمر
صارف شـاوراته مع ادارات ا
اخملــــتــــلــــفـــة لــــغــــرض اتــــخـــاذ
ـنــاسـبـة من قـبـلـهـا اإلجـراءات ا
فيـمـا يخص األنـواع االخرى من

القروض).

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

دعـــا رئــيـس حــكـــومـــة إقـــلــيم
كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني
ـواطنـ جميـعاً الـى االلتزام ا
باإلجـراءات الصحـية الوقـائية
نازل واتباع إرشادات ولزوم ا
اجلــهــات اخملــتــصــة وقـال إن
التهاون في تطبيقها من شأنه
أن يــفـــاقم انـــتـــشــار فـــيــروس
ـا يـؤدي ــسـتـجــد  كـورونـا ا

الى نتائج كارثية. 
وقـال في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
واطن االحد (أهيب بجميع ا
والـسكـان في إقـليـم كردسـتان
االلــتــزام بــتـعــلــيــمـات وزارتي
الصـحة والداخـليـة لوضع حد
التساع تـفشي جائـحة فيروس
ـسـتـجـد)مـشـيرا الى كـورونـا ا
انـه (عـــلـى الـــرغـم من اتــــخـــاذ
ــــؤســــســــات احلــــكــــومــــيــــة ا
اإلجــــــراءات الالزمــــــة كـــــافـــــة
وإخــطــاركم بــهــا غــيــر أن مــا
يــــؤسـف له أن الــــكــــثــــيــــر من

األشـــخــــاص يـــخـــرقــــون تـــلك
الــتــعـلــيــمـات ويــنــتــهـكــونــهـا
بــــاســـتــــمـــرار وإنـــهـم بـــهـــذه
ـمـارسات يـعـرضون حـيـاتهم ا
وحـيـاة اآلخرين وسـكـان إقـليم
كردسـتان عـمومـاً الى اخلطر).
وتــابع ان (مـن احملــزن أن عـدد
ـــصـــابـــ بـــالـــفـــيـــروس في ا
كـــردســـتـــان وخـــصـــوصـــاً في
مـحـافظـة السـليـمـانيـة يتـزايد
والـسـبب يـعـود الى الـتـغاضي
عن اإلجـراءات وعـدم االمـتـثـال
نافذ لتطبيقها وال سيما في ا

احلدودية)
 مــضــيـــفــا (إن احلــفـــاظ عــلى
حـيـاتـكم أهم مـن أي مـصـلـحـة
خــــاصــــة ومن هــــنــــا أرى من
ــؤســســات واجــبي أن أوجه ا
عنية باتخاذ أشد اإلجراءات ا
الـقــانــونــيــة جتــاه اخملــالــفـ
الذين يخاطرون بحياة الناس

هم للعدالة).  وتقد
ـواطــنـ ونـاشــد الـبــارزاني ا
أن( يـــعــوا هـــذه اخملــاطــر وأن

يـأخــذوهـا عــلى مـحــمل اجلـد
خاصـة وأن احلكـومة قـد بذلت
اقصى ما لديها وستستمر في
ذلك بال هوادة) مسـتدركا (مع
هــذا يـتــعـ عــلـيــنـا مــسـاعـدة
بعضـنا بعضـاً فدور احلكومة
ــواطــنــ يــكــمـل أحــدهــمـا وا

اآلخر). 
ومضى قائال  ان (طاقة النظام
الـصـحـي في إقـلـيم كــردسـتـان
مـحدودة وإن من شـأن اتـساع
رقـعـة تـفـشي الـوبـاء أن يـفـاقم
ــشــاكل وحــيــنــذاك ال يــنــفع ا
الــلـوم وال الـنـدم لـذلك فـإن أي
اسـتـخـفـاف أو تـهـاون في هـذا
األمــــر ســـيــــؤدي الـى نـــتــــائج

كارثية).
 مـشـددا عـلى الـقـول انه (ال بـد
من جمـيع اجلهات الـتنازل عن
مــــصـــاحلــــهـــا اخلــــاصـــة وأن
ـواطـنـ تـضــــــع مــصـلـحــة ا
نــصـب أعــيــنـهــا ألن الــنــتــائج
الـسـلبـيـة لـلـوبـاء لن تـسـتـثني
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يـتـسـابق الـعـراقـيون خـالل هذه
االيــام الــعــصــيـبــة  عــلى اطالق
ـبـادرات االنــسـانـيـة لـلـحـد من ا
كن وطـأة حظـر الـتجـوال ومـا 
ان يـــــرافــــــقه مـن صـــــعـــــوبـــــات
اقــتـصـاديـة ال ســيـمـا بـالــنـسـبـة
لـألســــر ذوات الـــــدخل احملــــدود
.وتـــزامــنـت هــذه ـــتــعـــفـــفـــ وا
ــبــادرات مه ارتــفــاع تـدريــجي ا
ملحوظ في االصـابات بفايروس
كـورونـا في الـبالد رافـقه صـدور
تــعــلــيــمـات  ارشــادات بــالــتـزام
ـنـازل واحلــد من الـتـمـاس  مع ا
االخرين ما يعني صعوبة تأم
واد نزلـية ومنـها ا تـطلبـات ا ا
ـبـادرات الـغـذائــيـة.  ومن هـذه ا
قيام صاحب أسواق كشمشة في
مـنطـقه الـكـرادة ببـغـداد بـتوزيع
حــصص غـذائــيـة مــجـانــيـة بـ

. واطـن االهالي وسط اشـادة ا
كـــمـــا أطــلق صـــاحب عـــلــوة في
وصل  مبـادرة بخـفض أسعار ا

الفواكه واخلضراوات للتخفيف
عن كـاهل الـعـوائل الـتي يـعـتـمد
اربــابـــهــا عـــلى األجــر الـــيــومي
والــذين اضــطــروا لـلــمــكـوث في
ـنـازل بـسـبب حـظـر الـتـجـوال. ا
وشـــهــدت بــغــداد واحملــافــظــات
ة مخـتلفة االخرى مبـادرات كر
من بــيـنـهـا قـيـام مــطـعم الـقـصـر
االبـيض في مــحـافـظـة االنـبـار /
الــــرمـــــادي يــــومــــيــــاً بــــتــــوزيع
الـوجــبــات لـلــكــوادر الـصــحــيـة
ـواجـهة واالمـنـية مـجـانـاً دعمـاً 
وبــــاء كــــورونــــا  .كــــمــــا اطــــلق
نـاشطـون عـلى مـواقع الـتواصل
االجتماع هاشتـغات مختلفة من
بـــيــــنـــهــــا #خــــلـــيك_بــــالـــبــــيت
#ظـل_بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـت
#شكرا_للكوادر_الطبية_واالمن
يــــة ومــــنــــهم مـن نــــشــــر صـــور
الكــات الـطـبـيــة وهم يـرفـعـون ا
الفتات تطالب الناس بالبقاء في
الكــــات مــــنــــازلـــــهم من اجـل  ا
الـــــطــــبـــــيــــة الــــتـي بــــقـــــيت في
ـرضى ــسـتــشـفــيـات خلـدمــة ا ا

صـاب بكـورونا. كـما تداول وا
ناشـطون ارقـاما هـاتفـية خـاصة
بــاالطـــبــاء الــراغـــبــ بـــتــقــد
اخلــدمــة واالسـتــشـارة الــطـبــيـة
على موقع ااتـواصل االجتماعي
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ـطـروحة لـلـبـيع ما قـيـمته 10 ا
ــــكن ان مــــلــــيـــارات دوالر  و
تزيد او تنـقص بحسب السوق
ــتـــحــقــقـــة )كــمــا ـــنــفــعـــة ا وا
تـضــمــنت االــبـنــود االخـرى ان
(تـكـون الـكـوبـونـات  من  فـئـات
عدة على عدد البراميل احملددة
في  كل كوبـون وان يتم حتـديد
سقف اقتناء لألفراد والشركات
.وإنشـاء بورصة او بـنك نفطي
مرتبط بشركـة تسويق النفط -
ســــومــــو - لــــهــــذا الــــغـــرض 
والــســمــاح بــعــمــلــيــات الــبــيع
ـتـداولـ داخل والـشــراء بـ ا
ــقــتـرح الـبــورصــة) .  واشـار ا
ــشـروع  الى ان (الــهــدف من ا
هـــو ســد جـــزء مـــهم من عـــجــز
ــــوازنــــة  ودعم اســــتــــقــــرار ا
الديـنار العـراقي  وسحب جزء
مــهـم من االمــوال اخلــامـلــة في
بيوت الناس) داعـيا اخملتص
ـــواطـــنــ الـى ( مــنـــاقـــشــة وا
وضوع واغـنائه باالضافه او ا

احلذف او التعديل) .

ـواطـن مــعـاودة الــبــيع . قــرر ا
وأن يـكـون الــتـداول  بـالــديـنـار
العراقي ولـلعراقـ حصراً وان
ال يـتـعــدى مـجـمل الــكـوبـونـات

بالسـعر احلالي على ان تـتعهد
ــعــاودة شــراء وزارة الــنــفـط 
الكـوبونات بـعد مرور سـنة فما
فوق  وبـسعـر السـلة  مـتى ما

خـالل وزارة الـــــنــــفـط بـــــطــــرح
كـوبونـات حتـميل الـنـفط اخلام
ـــعــنـى ان يــشـــتــري لــلـــبـــيع 
واطنون النفط من احلكومة  ا
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اشاد  خبراء بفـكرة  بيع النفط
اخلام لـلمواطـن بـقسائم ومن
بـلغ اعلى مـؤكدين ثم شرائـه 
انـــهـــا تـــؤدي الى اســـتـــثـــمـــار
ــواطـنــ ألمــوالـهم وتــوفــيـر ا
الــســيـولــة الـنــقــديـة لــلـجــهـات
احلكـوميـة. وطرح اقـتصـاديون
مشروعا على احلكومة يتضمن
 قـــيـــام وزارة الــــنـــفـط بـــطـــرح
قــســائم  يــشــتــري من خـاللــهـا
واطنون النفط من احلكومة  ا
بالسـعر احلالي على ان تـتعهد
ـــعـــاودة شـــرائـــهــا الـــوزارة  
مـنـهم بـعـد مـرور سـنـة او اكـثر
بــالـــســعــر الــســائــد في حــيــنه
ـواطن. وتشـهد بـحسب رغـبة ا
ية انخفاضا اسعار النفط العا
حـادا بلغ ارقـاما قـيـاسيـة جراء
الـــركــــود االقــــتـــصــــادي الـــذي
يـعـانــيه الـعــالم بـســبب تـفـشي
فـايـروس كـورونـا. واسـتـحـسن
خــــبـــراء الــــفــــكـــرة وقــــالـــوا لـ
(الــــزمــــان) ان(هــــذه الــــفــــكـــرة
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فـقـد الـقـطـاع الـنـفـطي واالوسـاط
الــعــلــمــيــة امـس اخلــبــيــر ثــامـر
الـعـكـيـلـي الـذي افـنى حـيـاته في
خـدمـة الـقـطـاع الـنـفـطي . تـخرج
الــــعـــــكــــيــــلي ( (2020-1938في
جــامـــعــة بــيـــرمــنـــغــهـــام -قــسم
تكـنـلوجـيـا النـفط سـنة  1962ثم
ــاجــســتــيــر من اجلــامــعـة نــال ا
ائية وارد ا نفسها في تقـنيات ا
ســنــة  1970وبــعـــد ان عــاد الى
الـوطـن عـمل في شــركـتي الــنـفط
الوطـنـية ونـفط الـبصـرة  قبل ان
يعود لدراسة الـدكتوراه في كلية
ـرمـوقة في ـلـكيـة ا االمـبيـريـال ا
ــكــامن اخـــتــصــاص هـــنــدســـة ا
الــنـفـطــيـة وعــمل مـســتـشـارا في
شــركــة (اي اسي ال) الـنــفــطــيـة.
وبـعد  عـودته الـى الوطـن اصبح
رئــيــســا لــلــقــسم الــهــنــدسي في
شركـة نفط الـبصرة في  1975ثم
مـديـرا حلـقـول كـركـوك في 1987
ثم مـديـرا عــامـا في وزارة الـنـفط
من  1980الى   1986فمسـتشارا
ـشـاريع الــنـفـطـيـة.بـعـد ذلك في ا
عمل رئـيس مـهنـدس في شـركة
الــصـنــاعـات الــبـتــروكـيــمـيــاويـة
الـــتــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــنـــاعــة
ـــعــــادن من  1988الى .1990 وا
وفي  1992انـــتـــقـل لـــلـــعـــمل في

لـيـبـيـا والـيـمن ثم اسـبـانيـا ومن
 2001الى  2003عمل مـستـشارا
مسـتقال فـي استـكشـاف وتطـوير
احلــقـول الــنــفـطــيــة  ومع شـركه
بـيكـر هـيوز االمـريـكـية الـعـمالقة
تـخـصصـة في تـطـوير احلـقول ا
ثم مــديـرا لــتـطــويـر احلــقـول في
شـركـة كويـتـيـة لـلـطـاقة. ووصف
خبراء وفاة العـكيلي بـ(اخلسارة
الــكـبــيــرة لــكـونه واحــدا من اهم
اخلـبـراء الـعـراقـيـ والـعـرب في
مــجـــال هــنــدســة الــنــفط اخلــام)
مــشـيــرين الى ان الــفــقـيــد ( كـان
ـا نفـطيـا متـميـزا خدم الوطن عا

باخالص وتفان).
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تـخـلـصـنـا من االدخـار الـسـالب
وهــو مـبـلغ كـبـيـر جـدا مـوجـود
) مضـيف في بيـوت العـراقيـ
ان ( مــثل هــذه الــفــكــرة اذا مــا
نـــفـــذت بــــنـــجـــاح فـــســـتـــتـــيح
للحكومة احلصول على سيولة
كن ان تـستـثمـرها في نـقديـة 
ســـــد بـــــعـض الـــــثـــــغـــــرات في
االقــــتـــصـــاد) ولـــفـــتـــوا الى ان
ــشـروع يــعـتـمــد عـلى (جنـاح ا
واطن عليه وهو مدى اقبال ا
بدوره متـوقف على حجـم الثقة
واطن بـاجلهات التي يـوليهـا ا
كن ان احلكـومية وبالـنتيـجة 
ــشــروع مــجــســا يــكــون هــذا ا
لــــلــــشـــارع)مــــوضــــحــــ  انه(
ســيـؤمـن اربـاحــا لــلـمــواطــنـ
عـنـدمـا تسـتـعـيد اسـعـار الـنفط
عـافـيـتـهــا االمـر الـذي سـيـهـد
ـواطـن الـقــلق قــلــيال مـن روع ا
ـستقبلي). ادي ا على وضعه ا
ـشـروع وبــالـعــودة الى بـنــود ا
الذي اطـلعت علـيه(الزمـان) فقد
qIŠ∫ عاملون في حقل نفطي في جنوب العراق يواصلون االنتاج برغم كوروناتضمنت (ان تقوم احلكومة من

ثامر العكيلي 
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ــــفـــارز الـالزمـــة لــــهـم من قــــبل ا
وجودة هناك وبأشراف ضباط ا
ـــنـــفـــذ واجلــوازات والـــكـــمــرك ا
ــــــــــدني) مـــــــــوضـــــــــحـــــــــة ان ا
(الفـحـوصات األولـيـة اكدت خـلو
ــــســـــافــــريـن من إصـــــابــــتـــــهم ا
بــــفـــايــــروس كـــورونـــا) واشـــار
البـيـان الى انه (بـعـد ذلك غادرت
الطـائرة مـطار الـبصـرة متـوجهة
إلى مــنـفــذ مـطــار بـغــداد الـدولي
لــتـحط رحــالــهـا ونــزول ركـابــهـا
والـــبــالـغ عــددهم  166مــســـافــرـ
ـــفــارز عـــراقـــيــا) مـــؤكـــدا ان (ا
ـــوجـــودة اتـــخـــذت الـــطـــبـــيـــة ا
اجـراءاتـهـا فـي فـحص الـوافـدين
هنية عـالية وباالجهـزة الطبية

عتمدة).  ا
ـؤمل وصـول رحـلـة أخرى ومن ا
قـادمــة من الـهـنــد غـدا . واعـلـنت
دائــرة صــحـة بــغــداد الــكـرخ عن
اصـابــة احـد ابــنـاء الــرجل الـذي
تــــــــوفـي امـس بــــــــفــــــــايــــــــروس
كـــورونـــا.وقـــال مـــديـــر الـــدائـــرة
جاسب احلجامي في بـيان تلقته
(الـــزمــان)  ان (الــدائـــرة تــأكــدت
الـــيــوم مـن إصــابـــة احــد ابـــنــاء
الــرجل الـــذي تــوفي يــوم امس)
صـاب بعمر ٣٤ سنة مبينا ان (ا
من ســـكــنـــة الـــبـــيــاع الـــرســـالــة

االولـى) واضــــــــــــــــــــاف انــه (
اخــضـــاع بــاقي أفــراد الــعــائــلــة
للـحـجر الـصحي) داعيـا (اقارب
تـوفى وذويه الى اخـذ احليـطة ا
واحلـذر وكـل إجـراءات الــسالمـة
ــــؤســــســــات والـــــتــــواصل مـع ا
الـدائـرة الـصـحـيـة). وافـاد مـديـر
عام صـحـة الرصـافـة عبـد الـغني
ســـعـــدون الـــســاعـــدي بـــأن عــدد
صـابة بالـفايروس في احلاالت ا
جـانب الــرصـافــة بـلغ  51حـالـة.
وقال الـساعـدي في بـيان اطـلعت
علـيه (الـزمان)  ان (عـدد احلاالت
التي أثـبتت التـحالـيل اخملتـبرية
ـرض الـكورونـا هي إصـابـتـهـا 
 51حالة  تمـاثلت مـنهـا للـشفاء
عــــشــــر  حــــاالت وحــــالــــة وفــــاة
ــواطـنــ الى واحــدة) داعــيــا ا
(مراجـعة اقـرب مـؤسسـة صحـية
في حـال ظهـور االعـراض للـتـأكد
من اإلصـابـة أو عـدمـهـا وضـمـان
ـبكر والعالج وعدم التشخيص ا

نقل العدوى لالخرين). 
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