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ـدارس العراقيـة خارج البالد باعـتماد برنامـج التعليم وجهت وزارة الـتربية ادارات ا
عن بعد التعليم االلكتروني لكل مادة من مواد الدراسة االبتدائية والثانوية.

واوضحت الـوزارة في بيان امس ان
(الــــهـــدف مـن هـــذا الــــتـــوجــــيه هـــو
تعـويض الـطلـبـة والتالمـيـذ عن ايام
الــعـطــلـة االضــطـراريــة في بـلــدانـهم
بـســبب انــتـشــار فـايــروس "كـورونـا"
ولغرض ادامة التواصل مع التالميذ
والـطــلـبـة وعــوائـلـهـم لـيـتــسـنى لـهم

متابعة الدروس). 
وفي ظــاهـرة الفــتــة أعــلن في إقــلـيم
كردسـتان الـعراق قـبول  20من أصل
متـنافسـاً من أبنـاء قريـة بالـكيان 21
الصغيـرة التابعـة لقضاء سوران في
محافظـة أربيل في الدراسات الـعليا
12 لــــــدراســــــة الــــــدكــــــتـــــوراه و 8

للماجستير ومن بينهم  8 نساء.
وامــتـازت الــقـريــة عـلـى مـر الــتـاريخ
بذكاء أبـنائـها ما جـعلهـا محل جدل
وإثــارة بــاســتــمــرار وهي تــضم في
الـــــوقت احلـــــالي  100شـــــخص من
ـاجستـير والدكتـوراه بألقاب حملة ا
عـلـمـيـة مـخـتـلـفة إضـافـة إلى 1000
شــــخــــصـــــيــــة أخــــرى مـن حــــمــــلــــة
الـبـكــالـوريـوس والـدبــلـوم. وتـتـكـون
الـقــريـة من  500 عـائــلـة يـبــلغ عـدد
ســـكـــانـــهـــا نـــحـــو  3000 نـــســـمــة
وافــــتــــتــــحت أول مــــدرســـة فــــيــــهـــا
عــــــــــــام  1955 ومن بـ سـكـانـها
ـياً لـهم خـبرة أكـثر من  30 30أكاد

عاما في مجال التربية والتعليم.
إطلعت وزارة التـربية منـصة نيوتن
لــلـتــعــلـيـم االلـكــتــروني أمس األحـد
نصة ستقدم دروساً مشيرةً إلى أن ا
تفاعلية بشكل مجاني جلميع الطلبة
وســــــــوف حتــــــــد مـن الــــــــتــــــــدريس
اخلصـوصي. وقـال مديـر الـتلـفـزيون
الـتــربـوي في وزارة الــتـربـيــة أحـمـد
ــالـكي إن (الـوزارة ســتـطـلق عـادل ا
الــــيــــوم األحــــد مــــنـــــصــــة نــــيــــوتن
االلــكـتــرونــيـة لــتـكــون مــتـاحــة أمـام
الطلـبة والتالمـيذ كافة بـالتزامن مع
ـدارس بــسـبب تـعــطـيل الــدوام في ا

والتـجاريـة لدى روسـيا) مـضيـفا ان
(اللقاء كان مثـمرا ونتمنى ان تتسع
اطر الـتـعاون بـ بـغداد ومـوسـكو).
من جانبه شكـر ماكسيـموف محافظ
ــعــمــقــة بــغـــداد عــلى الــنــقـــاشــات ا
للعالقات العراقية الروسية وحتديدا
ـدن مــؤكـدا تــعـزيــز الـتــعـاون بــ ا
ـثلـو مـحـافـظة (اتـمنى ان يـحـضـر 
عارض الروسية ؤتمرات وا بغداد ا
كما حدث بالنسـبة حملافظات عراقية
ة دن الـقد اخرى حـضرت مـؤتمـر ا
في مــديــنــة ريــزان الــروســيــة الــعـام
ــاضي وان شـــاء الــله ســيــحــضــر ا
ـثـلـو احملـافـظـة اجـتـمـاعـات جلـنـة
الـعـالقـات الـروســيـة الــعـراقــيـة لـكي
نــــنـــاقش تــــطـــويـــر الــــعالقـــات بـــ
ـالـية الـبلـدين). ودعـا الـعطـا وزارة ا
ـتــعـيـنـ اجلـدد الى صـرف رواتب ا
عـلى مـديـريــات تـربـيـة بـغـداد الـكـرخ
والـــرصـــافــــة وقـــال بـــيـــان امس ان
(احملــافـــظــة ســـبق ان فــاحتت وزارة

الية بـشأن طلب تـمويل التعـيينات ا
نشورة).  اجلدد وحسب الكتب ا

واكد (مـجددا ان احملـافظـة ال تتـحمل
سبب عـدم التـمويل او تـاخيـر صرف
رواتب الـتـعـيـيـنـات اجلـديدة ونـامل
من جـمـيع األخـوات واألخـوة تـوخي

الدقة في النشر).
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وأعــلـــنت جــمــعــيـــة الــهالل األحــمــر
الـعــراقـيـة عـن قـيـام  1000مـتـطـوع
ؤسسات يومياً بعمليات تعفير في ا
ختلف احلكومـية وغير احلـكوميـة 
أنــحــاء الـعــراق فــيــمـا أكــدت الــبـدء
. بتـصنيع كـمامـات وتوزيعـها مـجاناً
وقـالت اجلــمـعــيـة في بــيـان امس إن
(أكــثــر من ألـف مــتــطــوع من الــهالل
االحــمــر الــعـراقـي يـقــومــون يــومــيـاً
ؤسـسات احلكـوميـة وغير بتـعفيـر ا
ــواطــنـ في احلــكـومــيــة ومــنـازل ا
مختلف محافـظات العراق باإلضافة
إلى حـمالت الـتـوعـيـة الـتي تـتضـمن

ــنــشــورات). وأشــارت تــوزيع االف ا
إلى أن (مـفـارز إسـعـاف جـوالـة تـقوم
أيضاً بإلـقاء إرشادات وقـائية فضالً
عن قـــيـــام حــمـالت جــوالـــة بـــتــوزيع
الفـــــتــــات تــــوعــــويــــة عـــــلى احملالت
واألسواق العـامة).  وأكدت اجلـمعية
(اســـتــخــدام مـــكــبــرات الـــصــوت في
األمـاكن العـامـة وخـصوصـاً مـكـبرات
الصـوت واإلذاعات اخلـاصـة بسـاحة
التحرير وغـيرها من السـاحات لنشر
التوعية والتعريف بطرق الوقاية من
فــــايـــــروس كــــورونــــا). وأفــــصــــحت
اجلمعية عن (البدء بـتصنيع كمامات
من خـالل افـــتــتـــاح ورشـــة خـــيـــاطــة
خليـاطة الـكـمامـات في كركـوك والتي
بـــــــدأت الـــــــعـــــــمـل من أجـل تـــــــوزيع

.( واطن الكمامات على ا
وضيفت اجملموعة البغدادية للتنمية
ــركـز اجملــتـمــعــيـة احــد تــشـكــيالت ا
العراقي لـلتـنميـة االعالمية فـريقا من
الشـرطة اجملـتـمعـية بـرئاسـة مديـرها

ـسـتـجــد) مـبـيـنـاً أن وبـاء كـورونــا ا
(الوزارة حرصت عـلى تطبـيق منصة
نـيوتن لـتـحـقيق ربـاعـية الـتـعـليم في
الــعـمـلــيـة الــتـربــويـة وهـي أن تـكـون
ـدرســة والـوزارة حــلـقــة وصل بــ ا
والـــطـــالب واســـرته لـــتـــنـــظـــيم وقت
الــــطـــالب وجــــعـــله لـــلــــدراســـة فـــقط
ـدرسة ومتـابـعتـه من قبل الـوزارة وا

والتواصل مع اسرته). 
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ولـفت إلـى أن (الـهــدف األكـبـر واألول
نـصة هــو احلد من الذي سـتحـقـقه ا
التدريـس اخلـصوصي) مـوضحاً أن
ـنــصـة سـتـوفــر دروسـاً تـعـلــيـمـيـة (ا
تـــفــاعــلـــيــة عــبـــر شــبــكـــة االنــتــرنت
وفــضـائــيــة الـعــراق الــتـربــويـة وأن
الدروس هي مجـانية جلـميع الطـلبة
وسـيـتم الـعـمـل مـسـتـقـبال عـلى جـعل
نصـة تطبـيقا مجـانيا يـتاح للـطلبة ا
عبـر الهـواتف احملـمولـة واستـخدامه
من دون احلــاجـــة الى وجــود خــدمــة
االنـــــتــــرنـت). وتــــابـع في تـــــصــــريح
ـنــصـة حتـتـوي أيـضـاً صـحـفي إن (ا
ـراحل عـلى بـنك مـعـلـومـات جلمـيع ا
الـدراسيـة االبـتـدائيـة والـثـانـوية مع
وجود حقل خاص لـطلبـة مراكز حقك
في الــعـلــيم الــتي انـشــأتـهــا الـوزارة
مؤخراً فضالً عــن الطلبـة اخلارجي

هنية وغيرها). والدراسات ا
واستقـبل محـافظ بغـداد محمـد جابر
الــعــطـا ســفــيـر جــمــهـوريــة روســيـا
االحتـــاديــــة في الـــعـــراق مــــاكـــســـيم
مـــاكــســيـــمــوف وقــال بـــيــان تـــلــقــته
(الزمـان) امس انه (جـرى نـقـاش عدد
ـهـمة ابـرزهـا التـعاون من القـضـايا ا
ب ادارتي مدينتي بغداد وموسكو).
العـطا وفي تـصريح عـقب اللـقاء اكد
ـشـترك انه ( بـحث آلـية الـتـعـاون ا
وكــيـفــيــة الـتــعـشــيق بــ الـشــركـات
العراقية والشـركات الروسية وكذلك
االســـتــفـــادة من اخلــبـــرات الــفـــنــيــة

الــعـمــيــد غــالب الـعــطــيــة وعـدداً من
ـديـريـة حـيث عـقـد ضـبـاط ومـراتب ا
اجـــتــمــاعــا لـــبــحث ســبـل الــتــعــاون
نـاسـبـة للـنـهوض وايـجاد االلـيـات ا
بالواقع اجملتمعي.  وقـال بيان تلقته
(الـزمـان) امس انـه ( االتـفـاق عـلى
ؤمل جمـلـة من اخلطـوات الـتي من ا
ـا تـنــفـيــذهـا خالل االيــام الـقــادمـة 
فــيـــهــا الــقــيــام بـــعــدد من احلــمالت
االعالميـة واإلرشاديـة الـتي تتـناسب
ا يـتعلق ر بـها بـلد ال سيـما  ا 
باجلانب الصـحي واالمني كما بحث
االجــتــمـــاع اهــمــيــة ودور الــشــرطــة
اجملـتـمـعـيـة في احلـفـاظ عـلى الـسـلم
االهـــلي ودور مـــنــظـــمـــات اجملـــتــمع
دني في تـعضـيد هـذا الدور كـونها ا
ــؤســـســات شـــريك اســـاسي لــدعـم ا
احلـــكـــومـــيـــة فـــيـــمـــا قـــدم اعـــضـــاء
اجملـــمـــوعـــة الـــبـــغـــداديـــة عـــدداً من
قتـرحات التي القت تـفاعال من قبل ا

مدير الشرطة اجملتمعية).
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األزمــات الــتي مــرّت وتــمُــر عــلى الــعــراق من فــقـدان األمـن واألمـان وضُــعف
اجلـانب البيئي والصحّي وتفشّي األمراض  وحُـكومة ضعيفة  واحلرب على
االرهـاب كل هذا يـعد جـانبـاً من حـياة الـعراق الـيومـية ... ومن اجلـانب اآلخر
ـنادين ...ملـيـشـيات مـسـلـحـة  تنـتـشـر في جمـيع احملـافـظـات تقـتل وتـخـطف ا
قـراطيـة وحريـة الرأي في ايجـاد ونظـام وطني يـحافظ عـلى امن وسيادة بـالد
ا هو عليه العـراق وشعبه واختيار تشكيلة وزارية وطنية مستقلة لتنقذ البلد 
ـزري يُـصَـدّر لـنـا وبـاء يـحـصـد من أبـنـاء ـشـاكل والـوضع ا الـيـوم .كل هـذه ا
ـواطن في ـا وضع ا الـشـعب مـا اليـقـبـله أي عـراقي مـحب لـوطـنه وشـعـبه  
صـحوب بـاخلوف من اجملـهول وضع من عـدم االستـقرار الـنفـسي والتـرقب ا
ا لديه من هموم ـواطن مكتف  رة من وراء احلدود .. فهل ان ا الـقادم هذه ا
ـرض? ومن هـذا البد من ومـشاكل سـيـاسيـة وامنـيـة  حتى يـضـاف لنـا هذا ا
االشارة وبقلق من هذا الوباء الذي فاجأ العالم كله بقدراته وامكانياته التي ال
تضـاهى وال يـستهـان بهـا ..فهـل ان اجلهـات الصـحية والـبيـئيـة واخلدمـية في
عاجلـة هذا الوباء والـتصدي له واحلـد من انتشاره العـراق لديهـا اإلمكانيـات 
كن انـة تـؤدي بـالـبـلد اال ـفـاجـأة التـي ال  بـاقـصى جهـد واقل وقت لـتـدارك ا
االسـوأ? وهل اجلـهـات الـرقـابـيـة الـصـحـيـة واالسـتـيراديـة قـادرة عـلـى مـراقـبة
طـارات .الـسادة ومـتابـعـة كل ما يـدخل لـلعـراق عـبر كل مـنـافذه احلـدوديـة وا
نافذ ... البد لكم اليوم من وقفة شـرفون على الصحة والبيئة واالستـيراد وا ا
تـنـقــذ الـبالد والـعـبـاد وقـفـة تـثــبت لـلـجـمـيع انـكم عــراقـيـون مـحـبـون لـوطـنـكم
وشـعبكم  فالـيوم وقبل غـيره البد من منع هـذا الوباء من الـدخول الى العراق
ـستورد عـليـكم  توفيـر كل االمكـانيات إمـكانـيه لفحص ا والتـفشي بـ ابنائه 
... الـيوم زادت ( هذه الـكورونا ) من تـالحم العراقـي وخوفـهم اصبح واحدا
عـلـى وطـنـهم وابـنـائـهم وصـحـتـهم . فـمـا هـو مـفـقـود من امـكـانـيـات سـيـصـبح
مـوجـوداً بـقدراتـكم وخـوفـكم عـلى الـعـراق واهـله.. ومن اراد ان يـزيد

مأساة العراقي اصبح يسعى لسالمتهم وصحتهم .
األمل في مـستـقـبل مزدهـر في عـراق غني أرضًـا ونفـطا
وكـفـاءات عـلمـيـة ومـقـدرات وقـدرات وطـنـيـة فـاعـلة وفي
جـــمــيـع اجملــاالت ... فـــالـــعــراق لـــكم وســـيـــبــقـى بــكم

وبجهودكم الوطنية لصد كل آفة وفاسق وارهابي.

تـرى هل بالغ الـشاعـر الفـرنسي اراغـون وركب بخـياله مـ الشـطط ح ردد
لوك مستـقبل العالم ) ? هل امتد ببصيرته الى ما رأة ال ا مقـولته الشهيرة (ا
ـسـتـقبل نـظـور مـسـتـمـدا من مـوهـبـته الـفذة الـقـدرة عـلى اسـتـشـراف ا وراء ا

ورؤية الالمرئي?
ـدة خمـس عـاما مـتصـلة  كـيف ال وهو الـقائل"لـو وقف جمـيع رجال االرض 
ـا كان هذا يعـتذرون لـلنـساء عـمّا فـعلـوه بحـقهن عـلى مدى الـتاريـخ البـشري 

كافيا ".
ـرأة من ظلم وتعسف رهف هول مـعاناة ا لـعله استشـعر بإحـساس الشاعـر ا
باديء االنسانية االرضية واسـتغالل قد وحديث يتناقض مع ابسط القيم وا

والسماوية .
ـرأة نـصف اجملتـمع انـهـا اجملتـمع كـله ومـقيـاس تـقدمه مـخطيء من يـظن ان ا
ـعمل وهي ا هي مـعزوفـة احلـيـاة بـكل جتـددهـا وألـقـهـا  وحتـضـره وازدهـاره 
الـثـقــافي الـذي يـخــرّج األجـيـال ورفــيـقـة الــدرب الى جـانب الــرجل في خـدمـة
اجملـتمع وبناء الـوطن فهي شقيـقة الرجال وهي نـبع احلنان التي جـعلت اجلنّة
حتت قدمـيها . بدونـها وبدون مشاركـتها الفـعلية على كـافة الصعـد ال تستقيم
حيـاة وال تتـحقق نـهضـة وال تنـميـة مسـتدامـة فكـيف جملتـمع ان يسـير ونـصفه
عـانـاتهـا والسـعي اليـجاد مشـلـول ?! لذا فـان الـنهـوض بـواقعـهـا واالهتـمـام 
ـشـكالتـهـا عـبر وضع اخلـطط االسـتـراتـيـجـية–طـويـلـة االمد احلـلـول اجلذريـة 

كل هذا يشكل حتوال كبيرا ونوعيا على طريق التقدم . وآليات التنفيذ 
 ولـعل من اهم االسس لـتحـقـيق التـنـمـية الـبـشريـة في اي مـجـتمع هـو ضـمان
ـوارد (االرض الــدخل الـقــروض)والـتـي يـبـدو ـرأة ووصــولـهــا الى ا تـمـكــ ا

بشكل جلي عدم التكافؤ في حصولها عليها مقارنة بالرجل .
ومع ارتـفاع نسـبة الـبطـالة بـشكل غـير مـسبـوق في بلـدنا وتـزايد عدد االرامل
ـنـظـمـة هـيـومن رايـتس ووج عن وااليـتـام الـذي قـدر بـحـسب اخـر احـصـائــيـة 
الـسنوات االربعة عـشرة االخيرة اكثـر من مليوني امرأة تـتراوح اعمارهن ب

عـاما .وأيتـام زاد عددهم عن خمـسة مالي ونـصف . اضافة الى 52 الى  15
ئـة كما اربـعة مالي فـتاة عانـس وجلهن بال مـورد.وقدرت نسـبتهن بــ  70 بـا
ئـة من االرامل لم يـتقـاضـ فعـليـا رواتب اعـانة اجـتـماعـية من جنـد ان 76 بـا
عونة وعـجزها عن سد خانة بسيطة من الـدولة عالوة على ضآلة وهزال هذه ا
احـتياجـاتهن . في الـوقت ذاته تعلن وزارة الـتخـطيط ان نسـبة الـفقر في بـلدنا
ـئـة عام  2018 او حـسبـمـا افاد تـقـرير لـصـندوق الـنـقد الـبـترولي بـلغت 20 بـا
اي ان الـدولي من ان ثمانية مالي عـراقي يعيشون حتت مـستوى خط الفقر 
شخـصا واحدا من بـ كل خمـسة يعانـي فقرا مـدقعا .وبـالتأكـيد فان لـلنساء

احلصة الكبرى في هذه القسمة الضيزى .
 وعـلى الرغم من ان الـدستور الـعراقي يـكفل لـكل عراقي حق الـتملك دون اي
تـمييـز على اساس اجلـنس او غيـره اال ان اعرافا مـخالفـة التزال قائـمة وحتد
من تـمتع النساء بـهذا احلق السيمـا في االراضي الزراعية حـيث يتجاوز عدد
ـا جتــدر االشـارة الـيه ان الـنـســاء الـعــامالت في اجملـال الــزراعي الـثــلث .و
ـلكيـة الى تعامل دول عـربية الـدستور الـعراقي لم يرق في تـعامله مع مـسألة ا
ـغـرب حـيث اقـرت كل مـنـهـمـا مـبـدأ الـلـكـيـة الـتـشـاركـية اخرى مـثـل تـونس وا
لالسـرة اذ يعـتبـر منـزل االسرة مـلكـا مشـتـركا لـلزوجـ . كذلك تـكفل قـوان

ساواة غير انها غير مطبّقة بصورة عادلة . العمل في العراق مبدأ ا
فـيد االشـارة الى ان بـلدنـا بصـدد التـحـول نحـو اقتـصاد الـسوق  ولـعل من ا
وهو مـا يضع النساء امـام بيئة متـغيرة الفرص وفي الـوقت ذاته حتوي الكثير
من الـتحـديـات اذ يـسود مـبـدأ الـتنـافس وتـتـراجع فرص الـعـمل الـتي تـتيـحـها
الدولـة اي القـطاع الـعام الذي كـانت تشـكل فيه الـنساء الـنسـبة األعـلى ناهيك
عن الضـمـانـات الـتي تـوفـرهـا والـتي غـالـبـا مـا يفـتـقـر الـيـهـا الـقـطـاع اخلاص

واخملتلط .
توسـطة الـصناعـية واخلدمـية من ابرز شاريع الـصغيـرة وا  وتعـد االعمـال وا
استـراتـيجـيات تـنـميـة االعمـال والنـهـوض بهـا التي اخـذت تـسود بـشكل الفت
اقـتصـادات الدول الـغربـية فـيمـا حتذو حـذوهـا الدول الـنامـية الـتي وجدت في
هــذا الـتـوجه تـنـاغـمـا مـع مع مـا تـعـانـيه من افــتـقـار لـرؤوس االمـوال الـكـبـيـرة
وعـدم التـكامل اضـافـة الى ارتفـاع معـدالت الـبطـالة وهشـاشـة البـنى الـتحـيتـة

وعدم استقرار سوق العمالة .
توسطة ورعايتـها من قبل الدولة يعدّ شاريع الصغيـرة وا  ان دعم مـثل هذه ا
استـراتيجيـة فعالـة في بناء االقتـصاد احلر ووسيـلة ناعمـة للمسـاواة والعدالة
والنـهـوض بـواقع شـريـحـة كـبـيـرة ومـهمـة وبـخـاصـة اذا مـا  تـوفـيـر الـسلف
شاريع التي تملكها (بدون فـائدة )والتجاوز عن الضمانات العقارية وإحاطة ا
وتديـرها الـنساء داخل او خـارج بيـوتهن برعـاية ومزايـا خاصـة كتوفـير الدعم
ـعيل نـافـذ التـسـويقـيـة لضـمـان تدفق مـوارد طـيبـة لـلمـرأة الـتي اصبـحت ا وا
كمـا ان اعـادة تشـغيل  13328مـعمال ئـة من االسـر العـراقيـة  ألكـثر من 45 بـا
ومـصنـعـا ومـؤسـسـة انـتـاجيـة كل هـذا من شـأنه امـتـصـاص اعـداد هـائـلة من

العاطل عن العمل . 
ـستـقـبل لـلمـراة لـتـر بـأنامـلـهـا احلنـون خـرائـبه وترأب   ان ا
صـــدوعه وتـــلم شـــعـــثه وتـــداوي جــراحه وتـــردم الـــهــوة
ـــصــالح الــســـيــاســيــة الــتــاريـــخــيــة الــتـي اوجــدتــهــا ا
ـعـهـد بـحوث واالقـتـصاديـة وهـو مـا يـلـتقي مـع دراسة 
بـريطـاني تـفيـد بأن الـعـالم سيـصـبح بأيـد أمـينـة اذا ما

آلت اموره الى النساء .
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الــتـوجـيــهـات الـصـحــيـة حلـمــايـتـهم
والــوقـــايــة من اإلصــابــة بــفــايــروس
كــــرونــــا  وذلـك من خالل تــــكــــثــــيف
احلمالت الـصحـيـة والتـثقـيفـية  في
ـة مـجـاور مـرقد ـديـنـة الـقـد مـركـز ا
اإلمـام عــلي (ع) واألحـيـاء الـشــعـبـيـة
احملـــيـــطه.  وذكـــر بـــيـــان لـــلـــمـــركـــز
اإلعالمـي لــدائـــرة الــصـــحــة امس ان
الكـات الـصـحـيـة لـشـعـبـة الـرقـابـة (ا
الـصحـيـة لـقـطاع الـنـجف الـشـمالي 
حملة لتفريغ وغـلق كافة مياه الشرب
ــوزعـــة عــلى الـــســبـــيل والــتـــرامــز ا
الـطــرقـات وفي أبــواب احلـسـيــنـيـات
ـزارات وذلك النها احد ساجد وا وا
الطـرق الرئيـسة النـتقال الـفايروس).
مـــشـــيـــراً الـى (تـــوجـــيـــة الـــدعـــوات
عـدنـية  الـصحـية يـاه ا الستـخـدام ا
عـبـأة واجملـازة صحـيـاً فقط  وذلك ا
جتـنـبـاً لـإلصـابـة بـفـايـروس كـورونـا

ميت). ا

طارات هبوط الطائرات القادمة من ا
ــسـافـرين الـقـادمـ من اإليـرانـيـة  ا
إيــران عــرقـــيــ أو إيــرانــيــ أو من
جنسـيات أخرى  غالـبيتـهم مصاب
ويحملون فيروس كرونا  وإجراءات
طار هي تـقليدية). ركز الصـحي با ا
واوضح ( يجب التشديد بعدم دخول
أي مـــــســــافــــر عــــراقـي او عــــربي أو
نافذ نافـذ اجلوية وا فارسي  عبر ا
احلدودية البـرية والبحريـة). مضيفاً
ـــذكــــوره عـــلى ــــنـــافــــذ ا ان (هـــذه ا
حــكــومــتـنــا غــلـقــهــا بـالــكــامل وعـدم
الـسمـاح لـدخول أي مـسـافر عـبـرها 
ــواد وأيـــضـــاً إيـــقـــاف اســـتـــيـــراد ا
الغـذائيـة وغيـرها من أيـران بالذات 
وخالص الشعب العراقي من التهديد

وت  بهذا الفيروس اخلطير). با
ونـفـذت شعـبـة الـرقابـة الـصـحـية في
قطاع النجف الشمـالي حملة توعوية
ــــواطــــنــــ عــــلـى اعــــتــــمـــاد حلث ا

من خالل عدم غلقهـا مطار النجف ..?
سؤولـ في وزارة النقل نريد احـد ا
أو في خــلـيــة األزمـة بــاحملـافــظـة أن
قدسة يوضح لنـا وألهالي مديـنتنـا ا
طار  سبب اإلصرار على عـدم غلق ا
بــوجه الـرحـالت الـقــادمــة من إيـران
ألنـهـا دولـة حتـمل فـايـروس كـورونا
وثبتت فيها إصابـات ووفيات نتيجة

هذا الوباء). 
u¹bO  lDI

وب (يوم أمس أنـتشـر مقطع فـيديو
حملافظ النجف لؤي الـياسري  يدعو
ـطـار ـركــزيـة الى غــلق ا احلـكــومـة ا
بالوقت احلـاضر  وخصـوصاً بوجة
الــرحالت الــقــادمــة من إيــران  كــون
األصــابــات والــوفــيــات الــتي حــدثت
باحملـافـظة سـبـبهـا دخـول اإليرانـي
ــطـار او عــبـر لــلـنــجف عـبــر مـنــفـذ ا
نـافذ البـرية) أمـا الطـالب اجلامعي ا
مــحـمـد عــلي فـقــد اكـد أن (اســتـمـرار
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تظاهرين انطلقت أعداد غفـيرة من ا
الـنـجفـيـ مـسـاء السـبت مـتـوجـه
إلـى مـــطـــار الـــنـــجف الـــدولي  وفي
ـطار الرئـيسة اعـتصم هؤالء بوابة ا
احملــتــجــ مــطــالـبــ احلــكــومــتـ
ـــركــزيــة واحملــلــيــة بــاتــخــاذ قــرار ا
ـطـار شـجــاع وسـريع بـغــلق مـنــفـذ ا
بـوجـه الـرحالت الــقـادمـة مـن جـمـيع
ـتـظـاهر ـطـارات اإليـرانـيـة. وقـال ا ا
ابا حسـ الكـرعاوي (للـزمان ) التي
ـطار حـضـرت االعـتـصـام في مـوقع ا
ـطار (الـيـوم اعـتصـامـنـا في بـوابـة ا
الــــنـــجف الـــدولـي  جـــاءت بـــســـبب
أستمرار الـرحالت اجلوية ب إيران
والـــعــــراق  وعـــدم إيــــقـــافــــهـــا رغم
مطالبـنا كمتـظاهرين سلـمي وكذلك
مـطالب أهـالي احملـافـظـة). من جـهته
ــواطـن ابــا زين الــعــابــدين (ال بــ ا
نعـرف مـاذا تريـد احلكـومـة بالـضبط

ـساعـدة بـعضـنا ـرة ايـضاً و هذه ا
بــعــضـاً وبــااللــتـزام بــالــتـوجــيــهـات
الــصــحــيــة ســنــتــمــكن مــجــتــمــعــ
مــتـــكــاتـــفــ من الـــتــغـــلب وجتــاوز
االوضــــاع الـــــصــــعـــــبــــة). وخـــــلص
الــبــارزاني الـى الــقــول إن (حــكــومـة
اإلقــلـيم ســتـواصل احتــاذ الـتــدابـيـر
ــكــافــحـة فــيــروس كــورونـا الالزمــة 
وتداعياته على اقتصاد اإلقليم).وفي

الـــســــيــــاق نــــفــــسه أتــــخـــذت وزارة
الـداخـليـة في كـردسـتـان قـرارات عدة
حلــمـايــة األمن الــصــحي في اإلقــلـيم
ومنـها حـظر الـتجـوال داخل مديـنتي
دة  48سـاعة أربـيل والسـلـيـمانـيـة 

فيما اعلنت 
وزارة الصحـة في اإلقليم أن مـجموع
صـاب وصل إلى  28حـالة بـيـنـها ا

حالة وفاة وحالة شفاء.

الــتـجـوال فـي مـدن إقــلـيم كــردسـتـان
وبـــلــداتـه)  مــســتـــدركــا ان (جـــمــيع
اإلجـــراءات الــــتي نــــقــــوم بـــهــــا هي
حلــــمــــايــــة سالمــــتــــكـم وعــــلى وجه
اخلصوص مـنع التنـقل بهدف تـقليل
الــتـواصل إلـى أقـصى حــد ومن أجل
أال يــصـاب اآلخــرون جـراء تــمــاسـهم

 .( صاب با
وشـــدد عــــلى انه (فـي حـــال تـــكـــاتف
ـواطنـون في عـمـوم مـنـاطق اإلقـليم ا
مع احلـكومـة و تـنفـيـذ التـعـليـمات
سـنـتــمـكن من احلـد مـن انـتـشـار هـذا
الـبالء وكــلـمـا سـارعـنــا في مـسـاعـدة
بــعـضـنــا بـعــضـاً كـلــمـا أســرعـنـا في
العودة إلى احلياة الطبيعية). وتابع
إن (هذا الوباء الذي انـتشر في اقليم
كــردسـتــان وأكــثـر من  100دولــة قـد
احلق خــســائـر بــشــريــة وحـتى االن
هـنـاك  28إصــابـة في اإلقــلــيم فـيــمـا
تــوفي شــخص واحــد) ولــفت إلى أن
(مخاطر الفـيروس على أرواح الناس
جدية وكـذلك تداعيـاته على االوضاع
االقــتــصــاديــة جــديــة وصــعــبــة لــكن
نـذكـركم بـأنـنـا تـعـرضـنا فـي السـابق
إلـى مــخــاطـــر أصــعـب وتــمــكـــنــا من
ـثال مـواجهـتـهـا والتـغـلب عـلـيهـا وا
ـواجـهات مع عـلى ذلك هو عـشـرات ا
ظلم الدكتاتورية واإلرهاب ورغم ذلك
انتصـرنا لذلك أنـا على ثقـة بأننا في
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ــواطــنــ ودعت وزارة الــداخــلــيــة ا
الـــعـــائـــدين من إيـــران بــطـــرق غـــيــر
قانونـية الى الـتعريـف بأنفـسهم لدى
الفـرق الصـحيـة وبخالف ذلك سـتتم
إحـــالــــة من يــــتــــكـــتـم عـــلـى ذلك إلى
الـقــضـاء بـتـهـمـة الــتـعـمـد في إفـشـاء
ـرض والـدخـول غـيـر الـشـرعي إلى ا
جانب إخـضاعه لـلحـجر الـصحي مع
نـقل الــعـراقـيـ واألجــانب الـقـادمـ
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ح  رئـيس حكـومـة إقـليم كـردسـتان أ
مــــســـرور الـــبـــارزاني الــــســـبت  الى
امـكـانـيـة فـرض حـظـر  لـلـتـجـوال في
كـافحـة انتشـار فيروس مدن اإلقـليم 
كـورونـا بعـد ان دخل االقـلـيم مـرحـلة
جـديـدة في مـواجـهـته. وقـال مـسـرور
الـبـارزانـي في كـلـمـة تــلـقت (الـزمـان)
نـصـها امس (أود أن انـتـهـز الـفـرصة
ُـتــخـذة ألحتــدث إلـيــكم عن الــطــرق ا
ـواجـهـة فــيـروس كـورونـا وقـبل كل
شيء أشــــكـــــركم عـــــلى الــــتـــــزامــــكم
ـتبـعة في بالـتعـلـيمـات واإلجراءات ا
ـاضــيــة لــلــحــفــاظ عــلى االســابــيـع ا
سالمتـكم) وأضـاف ان (من الواضح
أن اقــلــيم كـــردســتــان شــأنه في ذلك
شــأن بــاقي مــنــاطق الــعــالم يــواجه
هجـمة غـير متـوقعـة تتـمثل بـفيروس
كورونا وقد عـمد اإلقليم قـبل العديد
مـن الــــدول إلى اتـــــخــــاذ االجــــراءات
والـــتـــدابـــيــر االحـــتـــرازيـــة واصــدار
الـتـوجـيـهـات الـصـحـيـة وتـخـصـيص
ميـزانيـة والقـيام بـاخلطـوات الالزمة
لــلـــحــد من انـــتــشـــار الــفـــايــروس ).
وأوضـح انه (بــــعـــــد إجــــراء دراســــة
ــنع الــتــنـقـل بـ لألوضــاع قــمــنــا 
مــحــافــظــات اإلقـلــيم وبــيــنــهــا وبـ
احملـافـظات الـعـراقـيـة االخـرى ونحن
اآلن في مرحـلة جـديدة ويـتعـ حظر
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ــذكــورة إلى كـــردســتــان مـن الــدول ا
ــداخل الحــقــا خالل وصــولــهم إلى ا
احلدودية إذا ما كانوا في إحدى تلك
الــدول قــبل  30يــومــاً من وصــولــهم
ــدة الــتي حـددتــهـا حلــ انـقــضـاء ا
وزارة الصـحـة والدول هي: بـلـجيـكا
هــــنـــغــــاريـــا كــــرواتــــيـــا قــــبـــرص
ـانيا فـرنسا ـارك أستونـيا أ الدا
الـــيــونـــان ألـــبــانـــيـــا لـــيــتـــوانـــيــا
لــوكــســـمــبــورغ مـــالــطــا هـــولــنــدا
التشـيك بولـندا البـرتغال رومـانيا
سـلــوفــاكـيــا ســلـوفــيــنـيــا فــنـلــنـدا
إســـبــانـــيـــا الـــســـويــد الـــبـــوســـنــة
والــهــرسـك بــريــطـــانــيــا إيـــرلــنــدا
اســكـــتـــنـــلــدا الـــنـــرويج صـــربـــيــا
مــونـتـيــنـيـغــرو بـلـغــاريـا الـنــمـسـا
سـويسـرا بـاسـتثـنـاء الـدبلـومـاسـي
والـوفــود الـرسـمـيـة األجــنـبـيـة حـيث
ـــنـــافــذ ســـيــتـم اســتـــقـــبـــالـــهم في ا
احلدودية باحترام وإجراء الفحوص
الالزمة لـهم عـلى أن يحـمـلوا شـهادة
الـسالمـة الـصــحـيـة الـتي تـثـبت عـدم

حملهم للفيروس.
ودعت الــوزارة مــواطــني كــردســتــان
قيمـ في الدول األوربية  الى عدم ا
نـاسـبة عـيد العـودة إلى كـردستـان 
الــنــوروز  نــتـــيــجــة إيــقـــاف جــمــيع
ــــراسم اخلــــاصـــة االحـــتــــفــــاالت وا
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