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كلف مع رفض رئيس الوزراء ا
عـــدنـــان الـــزرفي الـــتـــراجع عن
الــتـكــلـيـف واعالنه الـعــزم عـلى
الـطلب من مـجـلس الـنواب عـقد
جلسة للتصـويت على تشكيلته
احلـكـوميـة اخـذ حتـالف الـفتح
يصعّد من لهجته مهددا بكشف
ــــســــتـــور ومــــســـاءلـه رئـــيس ا
اجلـــمــــهــــوريـــة بــــرهم صــــالح
لترشيـحه الزرفي. وكتب رئيس
كـتـلــة الـفـتح الــنـيـابـيــة مـحـمـد
الـغـبان سـلـسـلة تـغـريـدات على
تـويـتـر رصـدتـهـا(الـزمـان) امس
مـحـاوال إثـنـاء الـزرفي فـقـال في
آخـر تـغـريـده له (كـمـا أكـدنا في
تـغـريـدتــنـا الـسـابــقـة ان لم يـلغ
رئــيـس اجلــمــهـــوريــة مــرســوم
تــكـــلــيف الــزرفـي فــســنــضــطــر

لــكـشف وعــرض الـوثــائق الـتي
تـبـ الــتالعب وااللـتـفـاف عـلى
بــطـالن امــر الـــتــكــلـــيف).وكــان
الغبان يشيـر الى تغريدة كتبها
قـبل ســاعـات جـاء فــيـهــا( بـنـاء
عـلى قــرار الـهــيـئــة الـعــامـة في
مـحكـمـة التـمـييـز االحتـادية في
2020/3/17 واســــــــتـــــــنـــــــادا إلى
الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة ان مـابـني
عــلى بــاطـل فــهــو بــاطل نــدعــو
رئــــيس اجلــــمـــهـــوريـه إللـــغـــاء
ــرســوم اجلـمــهــوري اخلـاص ا
بــــتـــكــــلـــيـف  الـــزرفي  وإن أي
مــحــاولــة لاللــتــفـاف عــلـى هـذا
واال سـنـضـطـر الــقـرار لن تـمــر ِ
ـسـتـور).وكـان الـغـبان لـكـشف ا
ــــاضي قــــد هـــــدد االســــبــــوع ا
ـــســـاءلـــة صـــالح بـــقـــوله في
تــغــريــدة(رئــيس اجلــمــهــوريــة
ـسـاءلـة سـيـكـون حتت طـائـلـة ا

ـانــيـة خالل الـقــانـونــيـة والــبـر
ـقبل وسيـنتج عنها اليوم ا
بـــطـالن مـــرســـوم الـــتـــكـــلـــيف)
مـــضــيـــفـــا ان (رئـــيس الــوزراء
كـلف الذي ارتـضى لنـفسه أن ا
يشترك في جتـاوز حق األغلبية
لن لن يـــرى كــرسي الـــرئـــاســة 
ــر)بــحـسب قــوله. ولم يــكـتف
الــفـــتح بـــتــغـــريـــدات الــغـــبــان
وتــصــريــحـــات اعــضــائه الــتي
ـا اخــذت طـابـعـا هـجـومـيـا وا
تقدم   بطلب الى رئيس مجلس
ـــــســـــاءلــــة رئـــــيس الـــــنــــواب 
اجلمهورية اسـتناداً إلى احكام
ادة (  61 سـادسـاً- أ). وأرفق ا
التحالف بطلبه تواقيع عدد من
ــؤيــدين لــلــطــلب مع الــنــواب ا
طالبة الى الوثيقة الـتي عزت ا
خــــرق رئـــيـس اجلــــمــــهــــوريـــة
لـلـدسـتـور لعـدم تـكـلـيـفه مرشح

الــكـتــلــة الـنــيــابـيــة االكــبـر. في
ــقـابـل قــبل الــزرفي الــتــحـدي ا
فـــــاعــــلـن انه لـن يــــتـــــراجع عن
الـتـكلـيف الـدسـتـوري وقال  في
تــصـريح مـتـلــفـز امس (أرسـلت
نـهاج احلكومي جمللس اليوم ا
النـواب بانـتظـار حتديـد جلـسة
التصويت عليه وأعددت كابينة
وزاريـــة كــــامــــلـــة مــــؤلــــفـــة من
مــــوظـــفــــ اكــــفــــاء وســــأرسل
الــسـيــرة الــذاتــيــة لـهـم قـبل 48
ساعـة من عقد اجلـلسـة بحسب
الـدسـتــور والـكــتل الـسـيــاسـيـة
وعــــدتــــني بـــدعـم احلـــكــــومـــة)
ـنـهـاج احلـكومي مـضـيـفا ان (ا
مــخــتــصـــر ويــركــز عــلى ثالثــة
محـاور اولها االقـتصـاد وسيتم
عــــزل جـــمـــيـع الـــوزارات غـــيـــر
نتجـة وحتديد تمـويلها اذ أن ا
االقتـصـاد هو احملـرك األساسي

لـــلــحــكـــومــة الــقـــادمــة وكل من
يـرغب بـاالسـتـثـمـار سـيـكـون له
األولوية بالتعامل) موضحا أن
ـــلف (مــــلف الــــتـــظـــاهــــرات وا
الــصــحي هـمــا من اهم مــحـاور
قبل).وتابع نهاج احلكومي ا ا
(لـن اســـــمح بـــــأي صـــــراعـــــات
خـارجــيـة عـلى أرضـنـا كـمـا  ان
ـنع الـعـراق من ان هـنـالك من 
يـطور رادارته لـلـطيـران اجلوي
ـاليــ و يـــحـــرمه من اربـــاح 
الـدوالرات يومـيـاً). وخلص الى
القول ان حكومته ستركز ايضا
عــلى اجــراء انـــتــخــابــات حــرة
نزيـهة خالل مـدة اقصـاها سـنة
واحــدة والـــتــعــجــيـل بــتــقــد
مــــــوازنـــــــة الــــــعــــــام اجلــــــاري
القـــرارهـــا). وكــــان الـــزرفي قـــد
كتب على  صفحته في فيسبوك
مـساء اجلـمـعة (كـلـفت بتـشـكيل
احلــــــكــــــومــــــة دســــــتــــــوريــــــا
ومــشــاوراتي مــســتــمــرة حلــ
إكــمـــال الـــكــابـــيـــنــة الـــوزاريــة
ـــان) وعـــرضــــهــــا عـــلـى الـــبــــر
واضــــاف (يـــــوم غــــد ســـــأقــــدم
الــبــرنـامج احلــكـومـي مع طـلب
رســـــمي إلى رئـــــيس مـــــجــــلس
النواب لعقد جلسة نيل الثقة).
ومضـى قائال (سـنشـكل حكـومة
وطـنـيـة تسـتـمـد شـرعـيـتـهـا من
ـان الـعراقي بـعـد التـشاور الـبر
ـا يـلبي مع الـكـتل الـنـيابـيـة و
مـــطــــالـب الــــشـــارع الــــعــــراقي
وسـتعـمل حكـومـتي على اربـعة
مـحـاور مهـمـة; اوالً الـعـمل على
ــالـيـة إيـجـاد احلــلـول لـألزمـة ا
وثــانــيــا فــرض هــيــبــة الــدولــة
وسـيادة الـقانـون وثـالثـا اجراء
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة
ورابعا توازن العالقات الدولية

لعراق قوي ووسطي).
وتـابع (لن اعـتذر عن اسـتـكـمال
ــتــمــثــلــة بــتــشـكــيل مـهــمــتي ا
احلـكـومـة مـطـلـقـا ولن اتـراجع
عن دســتــوريـــة الــتــكــلــيف ولن
اخـذل من سـانـدني ووقف مـعي
مـن الـــــقــــوى اجملـــــتـــــمــــعـــــيــــة
والــســيـاســيــة) مــســتــدركـا ان

ان (اخليـار يبـقى ألعضـاء البـر
والـكـتـل الـسـيــاسـيـة الــوطـنـيـة
ــنــحـي الــثــقــة مــعــززة بــدعم
الــــشـــــارع والــــتـــــوافق مع راي
ــرجــعــيــة الــرشــيــدة من أجل ا
تـنــفـيــذ الـبــرنـامج احلــكـومي).
والالفت ان  الزرفي اجرى عددا
مـن الـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات مع وزراء
اضية ومسؤول خالل االيام ا
ـلــفـات نـاقـش خاللـهــا مــعـهـم ا
الــــتي تـــعــــنى بـــهــــا وزاراتـــهم
ومــؤسـســاتــهم وكـانت لــقـاءاته
عـلى مـخـتـلف األصـعـدة ومـنـها
الــعـــســـكـــريــة واالقـــتـــصـــاديــة
واالجتماعـية. وفي شأن متصل
اشـتـرط رئـيس مـجـلس الـنـواب
تـقـد تـواقيع  90 نـائـبـا لـعـقـد
جــلــسـة اســتـثــنــائـيــة لــتـمــريـر

حكومة الزرفي. 
 من جــهــة اخـرى بــحث الـزرفي
ـتـحدة مع رئـيـسة بـعـثة اال ا
في الـعـراق جـيـنـ بالسـخارت
(مــــــســـــــتــــــجــــــدات االوضــــــاع
الــــســـــيـــــاســــيـــــة واالمــــنـــــيــــة
واالقتـصاديـة في العـراق وعمل
ـتـحـدة وخـطـطـها بـعـثـة اال ا
ستقبلية ودعمها لالنتخابات ا
ـبكـرة ومـسـاعدتـهـا في اجراء ا
انـتــخــابـات نــزيــهـة  حتــديـد
سـنــة الجـرائــهـا فـي الـبــرنـامج
ه احلـــكــــومي الـــذي  تــــقـــد
جملـلس الــنـواب) بـحـسب بـيـان
تـلقـته (الزمـان) نـقل عن الزرفي
قـــــــولـه خالل اســـــــتــــــقــــــبـــــــاله
ـر لــبالســخــارت ان (الــعــراق 
بــتـحـديـات كـبـيـرة وق وضـعـنـا
اخلطط الالزمـة لتـجاوز الـعديد
من هـذه الـتـحـديـات التـي كانت
من اوليات منـهاجنا  بـضمنها
ـــبــــاشــــرة بــــالــــتــــحــــضــــيـــر ا
ـرتـقـبـة فـور نيل لإلنـتـخـابـات ا
مشددا ـان)  حكـومتي ثـقة الـبر
عـلـى (اهـمـيـة مـسـاعـدة الـبـعـثة
ــــيــــة واجملــــتــــمع الــــدولي اال

قبلة) . دة ا للعراق خالل ا
واكــد مـــكــتـب احلــلـــبــوسي في
ـــنـــهــاج وقت الحـق تــســـلـــمه ا

احلكومي للزرفي.
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تــوعــدت ثــمــانــيــة فــصــائل من
احلـشــد الــشـعــبي  بــالــرد عـلى
وجود في القـوات االمريـكيـة  ا
الـعـراق  واصـفـة ايـاهـا بـقـوات
احتالل  لرفض االنصياع لقرار
ـان واحلــكـومـة الـشـعـب والـبــر
بـاخلروج من الـعـراق. واطـلعت
(الـــزمــان) عـــلى بـــيــان وقـــعــته
فـــصـــائـل عـــصـــائـب اهل احلق
وكتائب سيد الـشهداء وحركات
االوفياء وجـند االمام والـنجباء
وكــتــائب االمــام عــلي وســرايــا
عـاشــوراء واخلـرسـاني تـضـمن
ثالث رسائل خاطبت في االولى
 القوات االمريكية  بالقول (بعد
رفضكم االنصياع لقرار الشعب
ـــان واحلــكـــومــة وعــدم والـــبــر
ســـحب قـــواتــكم واالســـتـــمــرار
بـاالعــتــداء عـلى ســيــادة الـبالد
وارواح ابــــــنــــــائه  فــــــانــــــنــــــا
سـنتـصدى لـوجـودكم كمـحتـل
وستكون ارض العراق وسمائه
جــحـيــمـا عــلـيـكم) مـضــيـفـة ان
قاومة لم تكن (استهداف قادة ا
اال مــحـــاولــة لــلــتــغــطــيــة عــلى
ـتـكم وانـكم اضـعف من ان هـز
تــدخـــلــوا احلـــرب مع فـــصــائل
يــعــرف قـادتــكم مــقــدار قــوتــهـا
وكـــشـــفــــتم ذلـك بـــتـــهــــديـــدكم
بـتـصـعـيـد الـعـدوان في الـعـراق
الــذي يــعــاني شــعــبه من وبــاء
كـورونا وانـكم ال تـهـتمـون لـهذا
الـشـعب بـخالف مـا تدعـونه في
االعـالم). وتــــابـع الــــبـــــيــــان ان
ـــبــدئي (مـــوقـــفــنـــا الــثـــابت وا
رافض لتمرير مرشح االمريكان
عــدنــان الـزرفي ونــحــذر رئـيس
اجلمـهوريـة بان تـرشيـحه لهذه
الــــشــــخــــصـــــيــــة خــــالف ارادة
ـــتـــظـــاهـــريـن وتـــوجـــيـــهـــات ا
ـرجعـيـة كونـه مرشـحـا جدلـيا ا
متهما بالفـساد) على حد تعبير
الـــبـــيـــان الـــذي دعـــا (اعـــضـــاء
ـان الـداعـمـ لـلـزرفي الى الـبـر
تــقـد االعــتـذار والــتـراجع عن
اخلطأ كمـا على االخرين افشال
ـــؤامــرة الـــتي ســـتــرهن هــذه ا
مـسـتـقـبل الـعـراق وثـرواته بـيد
الـرئيس االمـريـكي تـرامب الذي
يــســعى الى سـرقــة الــنـفط وكل
خــــيـــــرات الــــبـالد). وفي شــــأن

متصل سلمت القوات االمريكية
مـواقـعـهـا في قـاعـدة احلـبـانـيـة
اجلـويـة الى الـقـوات الـعـراقـية.
وقــــالت مـــصــــادر رســـمـــيـــة ان
ـواقع جـرت (عـمـلــيـة تــسـلـيـم ا
بــــحـــــضــــور مـــــســـــؤولــــ من
اجلانـب الـعراقي واالمـريكي)
واضــافـت ان (ذلك جــاء بــهــدف
تـقلـيل اعـداد الوجـود االمـريكي
نتشرة في القواعد العسكرية ا

في مناطق البالد).
 فـــــيـــــمـــــا  اوضــــحـت قـــــيــــادة
شـتـركة حـقـيقـة ما الـعـملـيـات ا
جـاء في مـقـطع فـيـديـو يـتـحدث
عن إنزال قرب احلدود العراقية
الـــســعـــوديــة بـــانه (شـــائــعــات
وقــــصـص ال أســــاس لــــهــــا من

الصحة.
وقالت الـقيـادة في بيـان اطلعت
علـيه (الزمـان) امس (تظـهر ب
احل واآلخر تقـارير أو مقاطع
فـيديـو حتمل مـواضيع مـفبـركة
وغـريبـة بـنفس الـوقت وآخـرها
الفيديو الـذي يتحدث عن إنزال
قـــــرب احلـــــدود الـــــعـــــراقـــــيـــــة
السعوديـة ومعلومـات مسربة)
الفــتــا الى ان (مــا جــاء في هـذا
الـفــيـديــو عـبــارة عن شـائــعـات
وقــــصـص ال أســــاس لــــهــــا من
الصحة وأن تسـريب معلومات
من مكـتب نائب قـائد الـعمـليات
شتركة أمر غير صحيح ويعد ا
نـــــوعــــاً مـن الـــــهـــــراء الــــذي ال
يــسـتــحق الــرد عـلــيه حـيث أن
جـميع األخـبـار التي يـسـتوجب

اإلعالن عــــنـــهــــا تـــتـم من خالل
خــلـــيــة اإلعـالم األمــني بـــشــكل
مــبــاشــر) وأضــاف الــبــيــان أن
ـشــتــركـة (قــيـادة الــعــمـلــيــات ا
سـتـتـخـذ اإلجـراءات الـقـانـونـية
ــتــحـــدث وتــهــيب بــحق هـــذا ا
بــوســائل اإلعالم تــوخي الــدقـة
في نــــقل أي خـــبــــر أمـــني وأن
ــصـادر الــرسـمــيـة يـؤخــذ من ا
نـفت اخملــولـة بــذلك). الى ذلك  
ـنـافـذ احلـدوديـة دخول هـيـئـة ا
زوار ايـرانيـ الى الـعراق عـبر
مـــنـــفـــذ زربـــاطـــيـــة احلـــدودي.
وذكـــــــرت في بـــــــيــــــان امس ان
(مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي
الفيسبوك تداولت مقطع فيديو
يـــرافـــقـه تـــعـــلـــيق من شـــخص
غــيـرمـعـلــوم اجلـهـة يـوضح من
خالله أن مــــنــــفــــذ زربــــاطــــيــــة
ومــــهــــران احلـــدوديــــ قــــامـــا
بـــأدخـــال زوار ايــــرانـــيـــ إلى
داخـل الـــــعــــراق) مـــــؤكـــــدا انه
(الصــــحــــة لــــذلك وان مــــنــــفــــذ
ـــنــافـــذ االخــرى زربـــاطــيـــة و ا
مـغلـقة مـنذ الـوهلـة األولى أمام
ــســافــريـن والــتــبــادل حــركـــة ا
الــتــجـاري مـع اجلـارتــ إيـران
والـكـويت تـنـفــيـذا لـتـوجـيـهـات
خـــلـــيـــة االزمـــة  55والـــقـــرارات
الـــصـــادرة من جلـــنـــة األمـــانـــة
الـــعـــامــــة جملـــلس الـــوزراء  64
والتي نفـذت مقرراتهـا بصرامة
ومـهــنــيـة حــفـاظــاً عــلى سالمـة
أبـــنـــاء شــــعـــبـــنـــا مـن تـــفـــشي

وانتشار فايروس كورونا).
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شــخــصت مــخـتــبــرات الـصــحـة
الــــعـــامــــة في وزارة الــــصــــحـــة
والبيئة  58 حالة اصابة جديدة
بوبـاء كورونـا في العراق امس.
وقـالـت الـوزارة في بـيــان تـلـقـته
(الــزمــان) امـس ان (مــخــتــبـرات
الــوزارة شـــخــصت 58 اصــابــة
جديدة مؤكدة  3 حاالت ببغداد
الكرخ و 9 في البصرة و 34 في
الـــــــــنـــــــــجف و 4 حــــــــــاالت في
الــســلـــيــمـــانــيــة و 6 في اربــيل
وواحـــــــــدة فـي كـل مـن ديـــــــــالى
ــثـنى) واضــاف ان (حــالـتي وا
وفاة سجـلتا في كل من الـبصرة
قابل تماثل 33 وبغداد الكرخ با
حــالــة لــلــشــفـاء كــانت بــواقع 4
حـاالت في الـنـجف وحـالـت في
مديـنـة الطب  و 12 في البـصرة
و 6 فـي كل من دهـــــوك واربــــيل
وحــــالــــة واحــــدة في نــــيــــنـــوى
وحالت في واسط) واشار الى
ان (مجـموع اإلصـابات بلغ 878
بــواقع وفــيـات 56 وشــفـاء 259

حـالـة). واعـلـنت وزارة الـتـجـارة
عن اكتسـاب وكيلهـا االقدم وليد
صـاب بكـورونا الـشفاء احللـو ا
التام بحسب بيان للوزارة تلقته
(الــــزمـــــان) امس اكـــــد  خــــروج
ـســتــشـفـى. ونـفى احلــلــو  من ا
مـحـافظ الـنـجف لـؤي الـيـاسـري
إصــــابــــتـه بــــكــــورونــــا . وقــــال
ـكـتبه اليـاسري  بحـسب بـيان 
االعالمي تــلـقــته (الــزمـان) امس
ان(مـــانــشــر  بــأصــابــة احملــافظ
بــهــذا الـــوبــاء  كـــان عــاريــاً عن
الصـحة) واضاف انه(بـعـد أخذ
الــــعــــيـــنــــة وإجــــراء الـــفــــحص
اخملــتــبــري والـطــبي له مـن قـبل
الكــات الـطـبـيــة اخملـتـصـة في ا
دائرة صحة احملـافظة اتضح أن
النتيـجة كانت سالـبة). وسجلت
وزارة الصحـة في حكومـة إقليم
كـردسـتـان 10 إصـابــات جـديـدة
اضـية.وقالت خالل  24 ساعـة ا
الـوزارة فـي بـيـان اطـلــعت عـلـيه
(الــــزمـــان) امس إن (االجـــراءات
مــسـتــمـرة ضــد الـفــايـروس  في
االقلـيم في هـذا االطار  فقـد بلغ

عـدد االشخـاص الـذين خـضـعوا
لـلـحـجر  6172 شـخـصا في 31
مـكـانـا مخـتـلـفـا بـقي مـنهم االن
في احلجـر فقط  1588 شخـصا
منهم  678 في اربيل و 172 في
الـســلـيـمــانـيـة و 639 في دهـوك

اضـية علـيـهم خالل السـاعـات ا
الى  56 شخصا) وتابع انه (

إجراء  528 فـحـصـا مـنـهـا 342
في اربيل و 122 في السليمانية
و 70في دهـــوك) الفـــتـــا الى ان
(الـــنـــتـــائج االجـــمـــالــيـــة كـــانت
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قـررت وزارة الــنــفط  تـخــصـيص
ملـيار دينـار دعمـاً مالـياً حملـافظة
بغـداد تعزيـزاً حلمـلة الـوقاية من
ــتــحــدث وبــاء كــورونــا  .وقــال ا
بـإسم الـوزارة عــاصم جـهـاد  في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس أن
(نـــائب رئــيـس الــوزراء لـــشــؤون
الــــطــــاقـــة وزيــــر الـــنــــفط ثــــامـــر
الــغـضــبــان أوعـز الى الــشــركـات
النـفطـية بـتخـصيص مـبلغ مـليار
ديــنــار الى مـحــافــظــة بــغـداد في
أطـار دعم الــوزارة لـلـمــحـافـظـات
للوقاية من أنتشار وباء فايروس
ـستـجـد). وأشار جـهاد كورونـا ا
الى أن (مبـالغ الدعم للـمحـافظات
ولـلـجـهـات الــصـحـيـة تـهـدف الى
ــســتــلــزمــات الــطــبــيـة تــوفــيــر ا
العاجلـة للمـستشفـيات واحملاجر
الصـحيـة  تـعزيـزاً جلهـودها في
ـــواطــنــ ومـــعــاجلــة حـــمــايــة ا
). الـى ذلك أعــــلــــنت ــــصــــابــــ ا
الــــــوزارة عن قـــــــيــــــام الــــــفــــــرق
ــتــخـصــصــة في شــركــة تـوزيع ا

نتجـات النفـطية بعـملية تـعفير ا
وتـعــقـيم لألحــيـاء الــسـكــنـيـة في
مـديــنـتـي الـصـدر  والــشـعــلـة في
بـــغــداد بـــحــسب بـــيــلـن نــقل عن
معاون مدير عـام الشركة قوله إن
احلملـة التي تـنطلق الـيوم االحد
في مديـنـة الصـدر تـستـغـرق عدة
ايـام) موضـحـا ان (حـمـلة تـعـفـير
وتعـقيم أخـرى تـنطـلق في مديـنة
الشـعلـة  بـعد االنـتهـاء من مديـنة

الــصــدر). مـن جــهــة اخــرى جــدد
العـراق دعوته الى اإلسـراع لعـقد
ـصـدرة اجـتــمـاع عــاجل لـلــدول ا
لـــلـــنــــفط اوبك ولــــلـــمـــنــــتـــجـــ

ـتـحالـفـ مـعـهـا من خـارجـها  ا
وتـأيـيـده جلــمـيع الـدعـوات الـتي
تـــــأتي فـي هــــذا اإلطـــــار . وقــــال
جهاد  في يان ان الغضبان (وجه
نظمة الدول رسالة لالم العـام 
ــصـــدرة لــلـــنــفط اوبك مـــحــمــد ا
بــاركــيــنــدو  اكــد فــيــهــا  تــأيــيــد
الــعــراق لــعــقــد اجــتــمــاع عــاجل
ــصـدرة لـلــنـفط ـنــظـمــة الـدول ا
اوبـك +  لــــتــــدارس تـــــداعــــيــــات
الـــســـوق الــنـــفـــطــيـــة  واتـــخــاذ
اإلجـــراءات الـــســـريـــعـــة من اجل
اعادة االستقـرار للسوق الـنفطية
وإعـــادة الـــتــوازن بـــ الـــعــرض
والطـلب).  وفي هـذا الـشأن رجح
خـبـيــر اقـتـصـادي أســعـار الـنـفط
عافـيـتهـا ولـكن االمر يـحـتاج الى
وقـــت. وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فـــي رأي
تلقته(الزمان) ان  اَي (هبوط حاد
اثل باألسعار قد يقابله صعود 
ايضـا باالسـعـار  وهذا مـاحصل
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لكـسـر حـظـر الـتـجـوال الـذي اتبع
اضية والذي كان له خالل االيام ا
ـصابة الفـضل بتـقلـيص االعداد ا

لالن) .
مــشـــيـــرا الى ان (تـــلك الـــدعــوات
استـغـلت حـاجـة الـكسـبـة لـقـوتهم
اليـومي فـبدأت بـتنـفـيذ االجـندات
ا قـد يـعـرض الـبالد ـشـبـوهـة  ا
ي خملاطر تـفشي هـذا الوبـاء العا
اخلطـير) داعـيـا القـيـادات االمنـية
لـ( حتـمل مـسـؤولــيـتـهـا جتـاه من
واطـنـ بـعدم يعـمل عـلى ايـذاء ا
تـطبـيـقـهم لـلـقـانـون والـتـحـذيرات
الصـحيـة وان يـتعـامـلو بـحزم مع
خارقي الـقانـون ايا كـان وجودهم
كما ندعو احلكومة مـتمثلة بخلية
االزمـة ووزارتي الـتـجارة والـعـمل
والشـؤون االجـتـماعـيـة الى اعـانة
احملــتــاجــ كــمــنــحــات طــواريء
وسالت غـــذائـــيـــة لـــســـد رمـــقـــهم
بصـورة عاجـلة). واتـهم ناشـطون
في مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
مــطـــلــقـي دعــوات كـــســر احلـــظــر
بتنفيـذ اجندة امريـكية تهدف الى
نــشــر وبــاء كـــورونــا في الــعــراق
بـحــجـة ان احلــظــر ادى الى قـطع
ارزاق الـــكــــســــبـــة والــــعـــامــــلـــ
اليـومـيـ .ووصـفوا من يـطـلـقون
هــذه الــدعــوات بــأنــهم يــكــرهــون

.( بلدهمِ

الـنـجف األشــرف من جـهــات غـيـر
مــســؤولـة وغــيــر مــكــتــرثــة لــهـذا
الـــوضع) مــــضـــيـــفــــ (من هـــذا
ـنطـلق نـدعـو أبـنـاء مـحـافـظـتـنا ا
الكرام في النـجف األشرف وسائر
احملـافـظـات العـزيـزة إلـى االلـتزام
بـــحــظـــر الـــتـــجـــوال واإلجــراءات
الصحيـة اإلحترازيـة وذلك حفاظاً
عـلى الـصـحـة والـسالمـة وحـمـاية
ـــنـــاعــة لــلـــمـــواطــنـــ من ذوي ا
الضعـيفة وكـبار السن. كـما نحذر
من أي كـــســـرٍ حلــظـــر الـــتـــجــوال
واإلختالط والتجمـعات البشرية 
ألن ذلك سيـسبب إرتـفاعـاً في عدد
اإلصابـات وفقـدان السـيطـرة على
الوضع الصحي وإنتشار الوباء)
ودعا البيان احلكومت االحتاديّة
واحملـلــيـة الى ( الــتـدخل الــفـوريّ
ـطـلـوب لـلـعـوائل وتـقـد الـدعم ا
ــتــضــررة من حــظــر الــتــجــوال ا
وتوفـير مـا يـلزم من مـواد غذائـية

ومساعدات عينيّة).
بدوره حـذر عضو مـجلـس النواب
عن كـتـلـة احلـكـمـة الـنـيـابـيـة عـلي
احلـــــمـــــيــــــداوي من أشـــــخـــــاص
يسـتـغـلـون حاجـة الـكـسبـة لـكـسر
حـظـر الـتـجـوال وتـعـريض الـبالد
للمخاطر .وقـال  في بيان  (تنبري
ابواق مأجورة ال تريد اخلير لهذا
الـبـلـد بــالـصـدح بـدعــوات غـريـبـة

في العراق ال سيمـا في محافظات
اجلنـوب والـفـرات االوسط. وحذر
بيـان مـوقع من مـعـتـصـمي سـاحة
التـحريـر تلـقته (الـزمان) من كـسر
احلـظـر. واكـد الـبـيـان (نـحن ثـوار
تشـرين ال نـزال ملـتـزم بـاحلـجر
الصحي) رافضا (اقتحام ساحات
االعـــتـــصـــام وقـــتل اجلـــيـــاع) في
ــــواجــــهــــات الــــتي اشــــارة الى ا
شــهــدتــهــا اول امس الــنــاصــريــة
وادت الى اسـتــشـهــاد وإصـابـة 7
مــتــظــاهــرين واصـــابه نــقــيب في
اجلــيش واســـتــشــهــاد مـــنــتــسب
عنـدما جتـول نحو  100 متـظاهر
دينة بدراجات نارية في شوارع ا
وطــلـــبـــوا من دوريـــات الـــنـــجــدة
ــغـلــقـة والـشــرطــة فـتـح الـطــرق ا
جــراء حــظـــر الــتــجـــوال وقــامــوا
بحـرق اإلطارات وقـطع الـطرق في
تـقــاطع الـبــهـو وشــارع الـتــربـيـة
ـــواجـــهـــات مع األمـــر الــذي أدى 
قوات األمن ووقـوع ضـحـايـا. كـما
حذر منتفضو النجف األشرف من
كــســر احلــظـر. وقــالــوا فـي بــيـان
تلـقـته (الـزمـان) امس انه (في ظل
الــوضع الــصـــحي احلــرج وشــبه
ـــرّ به بــلـــدنــا ــتـــدهــور الـــذي  ا
الـعـزيــز  تـظـهـر بــعض الـدعـوات
لـكـسـرِ حـظـر الـتـجـوال في بـغـداد
وباقي احملافظات ومنـها محافظة

حـظـر الــتـجـوال بــذريـعـة انه ادى
الى قـطع رزق الــكـسـبــة تـقـابــلـهـا
دعــوات حتــذر من ذلك وتــتــحــدث
عن مـؤامـرة خـارجــيـة تـدفع بـهـذا
االجتاه بهدف تفشي وباء كورونا
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دعت هـــيـــئـــة صـــنـــدوق تـــقـــاعـــد
ـسـتحـق الصـحـفيـ االعـضاء ا
الى حتــديــد امــاكن ســكــنــاهم من
اجل توزيع مستحقاتهم الشهرية
فيـمـا حدد مـصـرف الرافـدين الـية
لـلـمـوظـف تـسـمـح لـهم بـالـتـقد
على القروض والـسلف الكـترونيا
. وطالب رئيس الـهيئـة علي عويد
الـعـبـادي فـي بـيـان اطـلــعت عـلـيه

(الــزمـــان) امس األعـــضـــاء كـــافــة
بـ(حتديـد مناطـق سكنـاهم وأرقام
هـواتـفـهم لـغـرض صـرف وتـوزيع
رواتـبـهم الـشـهـريـة عـبـر مـخـول
لـــهـــذا الـــغـــرض) مـــشـــددا عـــلى
(مـصـرف الــرافـدين بــاإلسـراع في
إالجـابـة لـغــرض حتـويل الـرواتب
الى الصرف اإللكتروني ومن اجل
تــــخـــــفــــيـف الــــعـــــبــــأ عـن كــــاهل
ـتـقـاعـدين). واعـلن الـصـحـفـيـ ا
مصـرف الرافـدين اكمـال اجراءات

صرف رواتب اغلب موظفي دوائر
ومـؤســســات الــدولـة لــشــهـر آذار
تـزامـنـا مع فـرض حـظـر الـتـجوال
ــكـتب ـطــبق في الــبالد .وقــال ا ا
اإلعالمي لـــلـــمـــصـــرف فـي بـــيــان
اطـلــعت عـلــيه (الــزمـان) امس انه
ــالــيـة ـســتــحــقـات ا ( تـوزيـع ا
ألغـــلب مـــوظــــفي دوائـــر الـــدولـــة
وطـنـة رواتبـهم عـلى مصـرفـنا وا
عـن طـــــــــــــــريـق أدوات الـــــــــــــــدفـع

اإللكتروني).

و 48 في حــــــلـــــبـــــجـــــة و 9 في
كرمـيان و 34 في رابرين و 8في
كـويـسـنـجق) مـبـيـنـا أن (4584
خـرجـوا من احلـجـر وعادوا الى
أســـــرهـم فــــيـــــمـــــا وصـل عــــدد
االشـــخـــاص الـــذيـن  احلـــجــر

تـســجـيل إصـابـة  10 أشـخـاص
جـــدد بــكـــورونــا  6 مــنـــهــا في
اربـيل بـيـنـهم  4 نـسـاء وطـفالن
أحـدهمـا رضـيع عـمره  3 أشـهر
والـــثــــانـي عــــمـــره  13 عــــامـــاً
ـالمــــســـ وجــــمــــيــــعــــهم من ا
الشـخـاص مـصـاب فـي مجـلس
مـؤكـدا عـزاء في حـي كـاريـزان) 
(تـــســــجـــيـل حـــالــــة واحـــدة في
صاب السليمانية وهو مالمس 
ســـابق فـــضال عن تـــســـجـــيل 3
حاالت اصابة جديدة في حلبجة
لــرجـلــ وطــفل وهم مالمــسـون
). وافـــاد ــــصـــابــــ ســـابــــقـــ
تحـدث بأسم وزارة اخلـارجية ا
احــمـــد الــصــحـــاف بــتـــســجــيل
اصـــابــات جــديــدة   بــفــايــروس
كورونـا بـ اجلالـيات الـعراقـية
37 في اخلـــــارج تـــــوزعـت بــــ 
إصـابــة في الـنـرويج و   35 في
لــوس أجنـلس و  22 حــالـة  في
الـسـويد وحـالـتـ في كـندا و 4
حــاالت وفـاة مـنــهـا حــالـتـان في
انيا السويد وحالة في كل من أ

و بريطانيا .

ا في أسعـار الـنـفط مؤخـرا  لـر
اخلالف السعـودي الروسي حول
حـــصص الــــتـــخـــفـــيض ادى الى
انــهــيــار االســعــار  وكــان خالف
بينهما على حصص اإلنتاج  كما
ان جـائــحـة كـورونــا هي االخـرى
القت بـظاللهـا على أسـعار الـنفط
ومــا تـبـع ذلك من كــســاد وقـتي)
ــتـ مــشــيــرا الى انه (اثــر مــكــا
للرئيس االمـريكي  دونالد ترامب
ــيـر مع الــرئــيس الــروسي فـالد
بـوتــ وولي الــعـهــد الـســعـودي
مـحــمـد بـن سـلــمـان جــرى اتـفـاق
نـظمة أوبك + على عقـد احتـماع 
نـتجة للـنفط خارج أوبك الدول ا
وخـاصة روسـيـا إلعـادة الـتوازن
في أسعار النـفط وإثر هذا اخلبر
ارتـفـعت أسـعـار الـنفـط فجـأة في
ـــــيـــــة الى 30 األســـــواق الـــــعـــــا
ـئـة).وتابع ان( هـنـاك توقـعات با
بـتخـفـيض الـتـصـديـر  الى حدود
 10مالي بـرمـيل يومـيـا   برغم
ان كـمـية الـتـخـفـيض هـذه كـبـيرة
جـداً  اال انه ســيـوزع عــلى كـافـة
نتج داخل أوبك وخارجها). ا ثامر الغضبان 
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البـيان عن الطالباني إشادته بـ(دور محافـظة السليمانية
واطـن وتطبـيق خطط وتعـليمـات احلكومة) في حمـاية ا
مضـيفـا انه طـلب من احملافظ(ااالسـتـمرار في الـتنـسيق
ــكــافـحــة تــفـشي ـعــنــيـة في احملــافــظـة  بــ األطــراف ا

الفيروس). 
وفي جانب آخـر من االجتماع قيم الـطالباني عاليا دور
مديـرية الـصحة في الـسلـيمانـية وقـوات اآلسايش وقوى

األمن الداخلي.

ÊU e «≠ WO½ULOK «
بحث نـائب رئـيس مجـلس وزراء اقـليم كـردسـتان قـوباد
ـسـتـجدات ـسـؤول فـي السـلـيـمـانـيـة ا الـطـالـبـاني مع ا
واخلطط الـوقائية ومكافحـة تفشي فيروس كورونا. وقال
بيـان حلكـومة االقلـيم تلـقته (ازمـان) امس ان الطـالباني
زار الـسـلــيـمـانـيــة واجـتـمع مـع احملـافظ هـفــال أبـو بـكـر
ــسـتـجــدات واخلـطط لـلــتـبــاحث في (آخـر اخلــطـوات وا
كافـحة تفشي فيروس كورونا). ونقل تعلقة  الوقـائية ا
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ؤقـتـة لالحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم اعـمـالـها اول بـاشـرت اللـجـنـة ا
أمس اجلمـعة بعـد اعالن االحتاد الدولي لـكرة القـدم أسماء الـلجنة

في رسالة بعثها الى بغداد.
ؤقـتة من إياد بـنيـان رئيسًـا والدكتـور شامل كامل وتتـألف الهيـئة ا
نائـبًا له بجانب األعـضاء أحمد عـلي وأسعد الزم ورافد عـبد األمير

على أن يقدم استقالته من رئاسة االحتاد الفرعي في بابل.
ؤقـتة مـهـام عمـلهـا في إدارة عـمل احتاد الـكرة وسـتـتولى الـلجـنـة ا
ــسـابــقـة الـدوري ـمــكـنـة  والــتـواصل مع األنــديـة إليــجـاد احلـلــول ا

احمللي.
ـكلف بـإدارة شؤون احتـاد الكـرة العـراقي أحمـد عبـاس قد وكان ا
ؤقتة لالحتاد يأتي بسبب أكد أنَّ سـبب تأخير اإلعالن عن الهيئـة ا

تفشي. تداعيات فيروس كورونا ا
كلفة ؤقتة التقوا بـاللجنة ا رشحون للعمل بالهـيئة ا وقال عبـاس: "ا
من االحتـادين الـدولي واآلسـيـوي فـي الـدوحـة في وقت سـابق لـكن

التأخير في اإلعالن تعود أسبابه لالحتاد الدولي".
ـطـبق بـأغـلب بـلـدان الـعالـم; بـسبـب فـيروس وبـ "حـظـر الـتـجـوال ا
كورونـا تسبب في تـعطيل العـمل حتى باالحتـادين الدولي والقاري

ؤقتة". وبالتالي تأخر اإلعالن عن الهيئة ا
يُـذكـر أن االحتـاد الـعـراقي السـابق قـدم اسـتـقـالـة جـمـاعـيـة بـسبب
ـقــدمـة بــحـقه من قــبل الـنــجم الـدولـي الـسـابـق عـدنـان الــشـكــاوى ا

إياد بنيان درجال.
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