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طبعة العراق 
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نــفى دفــانــة الــعـراق صــحـه مـا
ـتـوف تـردد عن رفـضـهم دفن ا
جـــراء اصـــابــتـــهم بـــفـــايــروس
كـــورونـــا.  وتــســـاءل اخلـــبـــيــر
الــــقــــانــــوني طــــارق حــــرب في
تــعــلــيق بــعث به الى (الــزمـان)
اخلـمـيس (هل صـحـيح مـا قـاله
أحــد اصــحـاب الــعالقه بــالـدفن
يت ـوتى وغـسيـل ا وجتـهـيـز ا
بـعـقــد مـؤتــمـر فــديـوي بـ من
يــــتــــولى الـــــدفن فـي الــــنــــجف
وكـربالء ودفـاني مـقـبـرة الـكـرخ
ومقبـرة الشيخ الصـوفي محمد
الـسـكـران في الـرصـافـة ودفاني
ـــقـــابـــر الـــعـــراقـــيـــة االخـــرى ا
واتـفــاقــهم عــلى اعــتــذارهم عن
قبول اجلنازات ودفنها ألسباب

صحية)  ونقل حرب عن الدفانة
 القـول انه (ال صحـة المتـناعهم
عن الـــقـــيـــام بــواجـــبـــهم جتــاه
ــا هــذه ضــحــايـــا كــورونــا وا
دعـــايــة) واضـــاف حــرب انه (ال
يـجـوز تأخـيـر الـدفن الن الـشرع
ــيت ال ان تــكـون الــزم بــاكـرام ا
نهـايته ان يـبحث اهـله عن حلد
له كــمــا ال اعــتــقــد ان الــنــقــابــة
اخلاصة بالدفانـ ستتخذ هذا
االجــراء غــيـر الــشــرعي). وكـان
رئــــيس خــــلــــيـــة االزمــــة وزيـــر
الـصحـة والـبيـئـة جعـفـر صادق
راجع الـدينية عالوي  قد دعا ا
الى الـتـدخل وتـوجـيه اصـحـاب
الـشـأن بــدفن الــضـحـايــا الـذين
يــتـــوفـــون نــتـــيـــجــة االصـــابــة
بفـايـروس كورونـا وقال عالوي
في بـيان اطـلعت عـليه (الـزمان)

تعـمدة للـتعامل مع ان (االليـة ا
جثامـ الضحـايا مسـتندة الى
تــوجـيــهــات مـنــظــمـة الــصــحـة
ـيــة الـتـي تـضــمن سالمـة الـعــا
دفـنـهــا في اي مـقـبـرة كـانت مع
اخـذ االحتـيـاطـات الصـحـية في
توفي واليوجد اي عملية دفن ا
نطقة ضرر بعد دفنها او على ا
راجع قبرة) داعيا ا احمليطة با
الــديـــنــيـــة الى (الـــتــدخل وحث
ـعـنـيـ لـتـسـهـيل عـمـلـية دفن ا

الضحايا).
  مـن جـهــته طــالب الــنــائب عن
كـتــلــة الـنــهج الــوطـني حــسـ
الـعقـابي  خلـيـة االزمة بـتحـديد
طــريــقـــة الئــقــة لــدفن ضــحــايــا
ــيت كـــورونــا حتـــفظ حـــرمـــة ا
ومشـاعر ذويه وتـراعي األحكام
الـــــــــديــــــــنـــــــــيــــــــة واألعــــــــراف

االجـتـمـاعـيـة.وقـال الـعقـابي في
بــيــان اطــلـعـت عــلـيـه (الــزمـان)
اخلـمــيس (تـلـقـيـنـا خالل األيـام
ـاضـيـة الـعـديـد من الـشـكـاوي ا
تـتـعــلق بـتــأخـيـر دفن جــثـامـ
ضـــحـــايـــا فـــايـــروس كـــورونـــا
ـســتـجــد وعـدم وجــود آلـيـات ا
ـوضـوع واضـحــة حلـسم هـذا ا

احلساس)
  واضـــاف (إنــــنــــا ومن زاويـــة
إنـسانـيـة ودينـيـة تراعي كـرامة
ــيت وحــفظ حــرمــة اإلنــســان ا
ـشـاعـر جـسـده مـيــتـا وتـهــتم 
ذويـه نـــطــــالب خـــلــــيـــة االزمـــة
احلكوميـة ببيان حقـيقة الضرر
احملــتـمـل الـذي يــســبــبه جــسـد
ــيت جــراء إصــابـته اإلنــســان ا
بهذا الفـايروس ومدى خطورته
ـبـاشرة لـعـملـية الكات ا عـلى ا

الدفن) وتابع (اطلـعنا على آراء
جلـهات صـحـية حـكـوميـة تـؤكد
عـدم وجـود خطـر كـبـيـر في هذا
اجلانب وان الفايروس ال ينتقل
ـــــكـن دفن فـي الـــــهـــــواء وأنه 
الــضــحــايــا بــصـورة الئــقــة مع
اتـــــخــــاذ اجــــراءات الـــــسالمــــة
واالحتياط) وتابع انه (شاهدنا
بـعض مــراسـيم دفن الـضـحـايـا
في إيـران وكانت شـبه طـبـيعـية
مع وجـود احـتيـاطـات الـسالمة
فلمـاذا يتم التعـامل مع ضحايا
هـــذا الـــفـــايــروس فـي الـــعــراق
بـطـريـقــة غـيـر إنـســانـيـة وغـيـر
أخالقــيــة تــتــنــافى مع وصــايــا
ديــــنـــــنــــا احلــــنـــــيف وأعــــراف

مجتمعنا العراقي?). 
 كـمــا تـنـاقـلت مـواقع الـتـواصل
االجتـماعي مـقطـع فيـديو لذوي

توف بالفايروس  ناشد احد ا
راجع عنية وا خالله اجلهات ا
الـديــنـيـة  دعـوة وزارة الـصـحـة
لـتـســلـيم مــوتـاهم دون تــأخـيـر
واجــراءات مــعـقــدة . وقـال ذوو
عنية في توفي ان (اجلهات ا ا
الطب العـدلي تمتـنع عن تسليم
ضـحـايـا كـورونـا الـذي مـر على
وفـــاته اكـــثــر من  4ايـــام وهــذا
االمر يـخالف االحـكام الـشرعـية
ـتــوفـ ـس مـشــاعــر ذوي ا و
ـيت سـرعة والسـيمـا ان اكرام ا
ـراجع الديـنية دفنه) مطـالب ا
بـ (الـــــــتـــــــدخـل ودعــــــوة وزارة
الـصحـة لتـسـليم الـضحـايا الى
ذويـهم لـلـمبـاشـرة بـدفـنهم وفق
االليـات الـتي وضعـتهـا الوزارة
لـضمـان عدم انـتقـال الفـايروس

لالخرين).
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استـهدف هـجـوم صاروخي فـجر
ــنـــطــقــة اخلــضــراء اخلـــمــيس ا
وسـط بـــغــــداد واوقع خـــســــائـــر
مـــاديــة .وبــحـــسب  الــســـلــطــات
األمنية  فإن (صاروخي كاتيوشا
اســـتـــهـــدف أحـــدهــــمـــا مـــحـــيط
السـفارة األمريـكيـة واألخر سقط
قــرب بــوابــة مــدخل مــقــر قــيـادة
عــمـلــيـات بــغـداد) واضـافت ان (
الهجوم خلف خسائر مادية فقط
وفـقاً لـلـمـعلـومـات األولـية) فـيـما
انـــطــلـــقت صــافـــرات اإلنــذار من
السـفارة األمـريـكيـة بالـتزامن مع
الــقــصف الــصــاروخي. وعــثــرت
قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد علـى وكر
يـحـتـوي اعــتـدة ومـتـفـجـرات في
إحـدى بسـاتـ قـضاء الـطـارمـية
.وكشفت القيادة في بيان اطلعت
عـــلــيه (الـــزمــان)  اخلـــمــيس عن
(الــــعــــثـــور عــــلى وكــــر في احـــد
بـــســاتــ الــطــارمـــيــة يــحــتــوي
قـنـبـرتـي هـاون وحـشـوتي قـاذفـة
وقــــالـــبــــ من مــــادة تي  ان تي
وكمية من اسالك التـفجير فضال
عن مـــواد غـــذائــيـــة مـــخـــتـــلـــفــة
األنـواع). واعـلـنت قـوات احلـشد
الــشــعـبي عـن تـدمــيــر مـضــافـات
لــداعش تــضم صــهــاريج وقـود .
واكــــــدت في بــــــيـــــان ان (قـــــوات
احلـــشــد عــثــرت بـــالــتــعــاون مع
قـطـعـات اجلــيش عـلى مـضـافـات
لــداعـش تــضم صـــحــاريج وقــود
وطرقـا نـيسـميـة لـلتـنقل بـ ب
مــحـافــظــتي صالح الــدين). وفي
ـرور اربــيل احــبــطـت مــديــريــة ا
الـعامـة عـملـيـة تهـريب أشـخاص
رغم فـرض حـظـر الـتـجـوال.وقـال
ـــرور فــاضل ـــتــحـــدث بـــاسم ا ا
حــاجي في بــيــان اطــلــعت عــلـيه
(الــزمــان)  ان (مــفـارز مــشــتــركـة
ضـــبـــطت عـــلى طـــريق اربـــيل –
كوير عجـلت مليـئة باالشخاص
ــنــاطق احملــيــطـة الــقــاطــنــ بـا
بـكـوير) مـشـيـرا الى ان (سـائـقي
العـجـلتـ كـانا يـعـتزمـان ادخال

اولـئك االشـخـاص الى اربـيل عن
طريق التهريب) موضحا انه (
إجـراء الــتـحـقــيق مع الـســائـقـ
اللذين زعمـا ان االشخاص عمال
في احدى الشـركات ولكن بـعدها

اتـــــــضـح خـالف ذلـك  حـــــــيث 
ارسالهم للفحص الطبي وبعدها
تــــســـــلــــيـــــمـــــهم الى اجلـــــهــــات

اخملتصة).
. وافـادت تــقـاريــر صـحـفــيـة بـأن
القـوات األمـريكـيـة سلـمت قـاعدة
جويـة تتـمركز فـيهـا منـذ سنوات
في  نيـنوى. ونقـلت التـقارير عن
مــصـــادر قــولــهــا ان (الــتــحــالف
الــدولي ضـــد اإلرهــاب ســيــســلم
قاعدة الـقيارة اجلـوية إلى قيادة
عـمـلـيـات نـيـنـوى بـعـد انـسـحاب
الــقــوات االمــريــكــيــة إلى قــاعـدة
أخـــــرى رئـــــيـــــســـــة في األراضي
العـراقية) مؤكدين ان (الـطائرات
األمـــريــكــيــة بـــاشــرت مــنــذ يــوم
واد الـلوجسـتية األربعاء بـنقل ا
لــقــوات الــتــحــالف فـي الــقــاعـدة
حلـــ اكــــتـــمـــال عــــمـــلــــيـــة إلى
االنـــســــحـــاب) واشـــاروا الى ان
ــــدربـــ (مـــوعــــد انـــســــحـــاب ا

األمريكي وقوات بعثة التحالف
الدولي ضد اإلرهاب من القصور
الـرئاسـيـةسـيـكون فـي الرابع من
ـــقــبل) واوضــحت نـــشــيـــســان ا
ـــصــادر ان (قـــيــادة عــمـــلــيــات ا
نــيـــنــوى ســتـــتــســـلم الـــقــصــور
الرئـاسـية مـن القـوات األمـريكـية
ـقبل). بـعـد انسـحـابـها الـشـهـر ا
كـمـا قـررت احلـكـومـة الـفـرنـسـيـة
سحب قواتـها من العـراق بسبب
انتـشـار وبـاء كـورونا. وفي وقت
الحق افادت مـصـادر بـ (مبـاشرة
واشنـطن اخالء جـنـودها جـزئـيا
من قـــاعــدة الــتــاجي والــســفــارة
ـشـتـركـة دون عـلم والـعـمـلــيـات ا

بغداد). 
ـصـادر ان (االخالء واوضـحت  ا
األمـــريـــكـي اجلـــزئي من قـــاعـــدة
الــــتــــاجي والــــســــفــــارة ومــــقــــر
ـشـتـركــة  بـشـكل الـعــمـلـيــات ا
غامـض) مشـيـرة الى ان (الـقوات
األمريـكيـة سـتنـسحب من قـواعد
احلــبــانـيــة وكي وان والــقــصـور
ـوصل) بـحـسب الـرئـاسـيــة في ا
ـصـادر.ولم يـتـسن لـ ( الـزمـان) ا

علومات. التأكد من هذه ا
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لـتـسلـم منـصب رئـاسـة الوزراء
ليقود الـعراق في هذه الظروف

الصعبة.
وقـال شـاكــر في بـيـان تــلـقـته (
الـزمــان) امس انه( ضـمن إطـار
ـنـتدى ـشـتـرك ب ا الـتـعاون ا
الــدولي لـلـتـكــامل اإلقـلـيـمي مع
ـكــتب الــعـراقـي االسـتــشـاري ا
قـدم عبـد اجلـبار عـرضـا شامال
ـقـتـرح لـبـرنـامـجه احلــكـومي ا
هنيـة ومصداقية وقد شعـرت 
كل مـــحـــور فــيـه وإمـــكــانـــيـــته
اجلاده عـلى تنـفيـذه ) موضـحا
ان عــبـــد اجلــبــار ( تـــنــاول في
احملـــــــــــور األول مـــــــــــطــــــــــالـب
ــتــظــاهــرين ورغــبــة الــشـارع ا
الـعـراقي لـتـحـقـيق اإلصـالحات
اجلــذريــة لــلـنــظــام الــســيـاسي
حل حتقيق موعد االنتخابات
بكرة.وذكـر في احملور الثاني ا
سـبـال عـمـلــيـة ومـهــنـيـة قــابـلـة
لــلــتــطــبــيق  لــتــقــلـيـل الــعــجـز
وازنة   2020برغم انخفاض

وارد سعـر النـفط عبـر تفـعيل ا
غــــيـــر الـــنــــفـــطـــيــــة وقـــد ذكـــر
مـقـتـرحـات عــمـلـيـة عـدة إلنـقـاذ
ــوازنـة من عــجــز كـبــيــر جـدا ا

ــــشـــاريع وكـــذلـك مـــعــــاجلـــة ا
ـقـصرين ـتـلكـئـة ومحـاسـبة ا ا
مع االستمرار في تنفيذها فيما
تــنـاول احملـور الــثـالث اجلـانب

االقـــــتـــــصــــادي والـــــصـــــحي).
واوضح ان (عـــــبـــــد اجلـــــبـــــار
عرض لي إيـجازا عن آلـية عمل
فــعــالـة وبــالــتـقــنــيـة احلــديــثـة

لـــتــــفـــعـــيل دور خــــلـــيـــة أزمـــة
عـاجلة كـورونا.ولـديه برنـامج 
البطالـة دون تعيينـات حكومية
ومـعــاجلـة الـســكن الـعــشـوائي
خالل خـمس سـنـوات وبـرنامج
ضـــمــان صــحـي لــلــمـــواطــنــ
وتــطــويــر هــيــئــة االســتــثــمــار
لـيــصـبح الــعـراق مــكب ألمـوال
ية ستثمرين والـشركات العا ا
ــفــتــاح وكــيــفــيــة اســتــخــدام ا
ـلــفـات ــعـاجلــة ا االقـتــصـادي 
الــســيـــاســيــة واألمــنـــيــة عــبــر
ــــلـف الــــشـــؤون الــــتــــعــــامل 
اخلـارجـيـة والسـيـمـا مع الـدول
الــصـــنــاعــيــة الــعــظــمى ضــمن

االتفاقيات الثنائية).
 وأشــــــار إلـى (ضــــــرورة عـــــدم
حـصـرهـا بالـصـ واالسـتـفادة
من الــــــــقــــــــرض االمـــــــريــــــــكي
والــــبـــريــــطــــاني إضــــافــــة الى
الــــقــــرض الـــصــــيـــنـي من أجل
إعــمـار الـعــراق). واشـار شـاكـر
الى ان ( الــبـــرنــامج يـــتــضــمن

ايضـا مقـترحا لـتحـويل احلشد
الـــشـــعــــبي إلى حــــشـــد مـــدني
لــلـمــسـاهــمــة في إعـادة إعــمـار
الــعـراق وحــصــر الــسالح بــيـد

الدولة)
  ووجه شـــاكـــر دعــوة لـــلـــكــتل
ـعـنـيـة بـاخـتـيـار الـسـيـاسـيــة ا
رئــيس مـجــلس الـوزراء الى أن
(تــلــتـفـت إلى إمــكـانــيــات عــبـد
ا يتمتع فيه من  خبرة اجلبار 
كبيرة وإمكانيات عملية إليجاد
ا يتمتع من احللول الناجعة و
صــفـات الــنــزاهــة والـشــجــاعـة
لغرض ترشيـحه لقيادة العراق
ــرحــلــة الــقــادمــة كــونــهـا في ا
مــرحــلــة حــرجــة جــدا وجتــابه
ثـالث أزمــــات خــــطــــيــــرة جـــدا
صـحيـة واقتـصاديـة وسيـاسية
ومن أجـل ايـصــال الــعـراق إلى
بـر األمــان وهـذا اليـتـحـقق دون
دعم جـمـيع الـكــتل الـسـيـاسـيـة
نـاسب للـمهـمات لـهذا الـرجل ا

الصعبة) على حد تعبيره.
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حددت دائـرة التـقاعـد والضـمان
االجــتـمــاعي لــلـعــمـال في وزارة
ة الــعـمل والـشــؤون االجـتـمــاعـيـَّ
ـقـبل مـوعـداً لـصرف األسـبـوع ا
ـــضـــمـــونــ رواتب الـــعـــمــال ا
ــــتــــقــــاعــــدين لــــشــــهـــري آذار ا
ونيسـان.وقال مديـر عام الدائرة
رائــــد جــــبــــار في تــــصــــريح ان
(الـــدائــــرة أكــــمـــلـت اإلجـــراءات
تـعـلقـة بصـرف رواتب العـمال ا
ـستـفيدين ) ,داعياً ا ضمون ا
ــصـارف حـسب الى (مــراجـعـة ا
مـنـاطق سـكـناهم مـسـتـصـحـب
ـسـتـمـسـكـات الـثـبـوتـيَّة مـعـهم ا
والهـويـة التـقاعـديَة) ,وتابع انه
( اعـالم اإلدارة الــــعـــــامــــة في
مــصـرف الــرافـدين بـتــسـلـيــمـهـا
ـتـقــاعـدين عن رواتب الــعـمــال ا
طـريق مـصـارفـهم اعـتـمـاداً عـلى
قوائم الرواتب اخلـاصة بهم من
دون الــــرجــــوع الـى الــــدائــــرة).
بــدوره أعــلن مـصــرف الــرافـدين

اســــتـــمـــراره فـي صـــرف رواتب
ـــنــافــذ ــوظــفـــ وأصــحــاب ا ا
اخلــــــاصـــــــة مـن خالل فـــــــروعه
ــــــنـــــــتــــــشــــــرة فـي  بــــــغــــــداد ا

واحملافظات.
ــصــرف لـديه وقــال بــيـان  ان (ا
ـالية الـكافيـة لتوزيع السـيولة ا
ــوظـفــ ومـسـتــحـقـات رواتب ا
ـنـافـذ وفـئات أصـحـاب مكـاتب ا

أخـرى بدون إنـقـطـاع بـعد ان 
تـخـصـيص مـبـالغ مـالـيـة كـبـيرة

لتغذية فروعه).
 في غضون ذلك قام قسم حقوق
االنـــــســــان الــــتــــابع لــــلــــدائــــرة
الــقـــانــونـــيــة في وزارة الـــعــمل
ـركـز االعالمي بـالـتـنــسـيق مع ا
سة ـتطوعـة ( للوزارة والـفرق ا
واد واطن با امان) بتجهيـز ا
ـــطـــهــرة ـــواد ا الـــغـــذائـــيـــة وا
ــعــقـمــات في جـمــيع مــنـاطق وا

بغداد.
الى ذلك حـددت مـحـافـظـة بـغداد
٥ آالف ديـنـار تسـعـيـرة لالمـبـير
الــواحـد كــحـد اعــلى لـلــمـولـدات

لــلـشــهـر احلــالي مـؤكــدة فـرض
عـــقــــوبــــات قــــانــــونـــيــــة بــــحق

. اخملالف
وبحـسب بيـان العالم احملافـظة
فــان ( هــذا الـــقــرار والـــتــوجــيه
الـــصــــادر من مـــحــــافظ بـــغـــداد
محمد جـابر العطـا يشمل جميع
ـولـدات فـي الـعـاصـمـة بـغـداد ا
ـر به ـراعـاة ظـروف مـا  يـأتي 
الــبـــلــد في مـــواجــهـــة فــيــروس
كــورونـــا) واوضح  الــبــيــان ان
(الــوحـدات االداريــة - الـنــاحـيـة
والقـائمـقامـية- سـتتـولى عمـلية
مـراقـبـة األسـعـار مع رفع قـائـمـة
ـولــدات اخملـالــفـ بــاصـحــاب ا
ـعنـية الى احملافـظة واجلـهات ا
ــنـصـوص لــفـرض الـعــقـوبـات ا
عــلـيــهـا وفـقــا لـلـقــانـون). وثـمن
ـولدات الذين البيـان (اصحاب ا
قرروا عدم اسـتيفـاء مبالغ خالل
الشهـر احلالي او خفـضوا سعر
األمبيـر) مؤكد ا ( تـوجيه كتاب
شكر وتـقدير وتـثم مـبادراتهم

اإلنسانية).
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ــكـلف الـتــقى رئــيس الــوزراء ا
عـــــدنـــــان الـــــزرفي فـي مـــــقــــره
بالعاصمة بغداد سفراء الدول
دائـمــة الـعــضــويـة في مــجـلس
األمـن الـــدولي كل مـن روســـيــا
والـصــ وفــرنـســا والــواليـات
ـــــتــــــحــــــدة األمــــــريــــــكــــــيـــــة ا

وبريـــــطانيا.
ـــكــتب الــزرفي واوضخ بــيــان 
تــلــقــته( الــزمــان ) ان ( الــلــقـاء
تـنــاول سـلــسـلـة االزمــات الـتي
ـنــطـقـة تــواجه الـعــراق ودول ا
والـعـالم عـلى خــلـفـيـة اخملـاطـر
الـصـحــيـة جـراء انــتـشـار وبـاء
كـورونـا واإلقـتـصـاديـة بـسـبب
إنـــهـــيـــار اســـعــــار الـــنـــفط في
ـيــة ومـسـتــقـبل الـســوق الـعــا
الــــعـالقــــات الــــدولــــيــــة جــــراء
الــتـداعــيـات اخلــطــيـرة لــهـذين
.  فـضال عن تـدارس الـتــحـديـ
الـوضع الــسـيـاسي في الـعـراق

ومـــــا آل الـــــيه فـي ظل تـــــأخــــر
تـشـكـيل احلـكـومـة) مـضـيـفا ان
(الزرفي قدّم  لـلسفـراء اخلمسة
رؤيـته حـيــال تـشـكــيل حـكـومـة
وطنية تمثل كافة ألوان الطيف
الــعـــراقي تـــتـــسم بـــالــكـــفــاءة
والـقدرة عـلى مـواجهـة األزمات
الــــداخـــــلــــيـــــة واخلــــارجـــــيــــة
ـــســــؤولـــيـــة مــــشـــددا عـــلى
ــطــالب ضــرورة اإلســتــجــابــة 
ـعـتـصـمـ في ــتـظـاهـرين وا ا
مــدن وسـط وجــنـــوب الــعــراق
وإجـراء إنتـخابـات مـبكـرة حرة
ونــزيــهـــة بــالــتــعــاون مع األ
ـتحـدة تـضمن تـمثـيال نـيابـيا ا
ـكونات عادال وشـفافا جلـميع ا
من دون إقــصــاء أو تـــهــمــيش
سلحة ـظاهر ا والقضاء على ا
ا وحصر السالح بـيد الدولة 
يحـفظ هيـبتهـا ويصـون سيادة
ـناطق العـراق وإعادة إعـمار ا
ـــدمــــرة وعــــودة الـــنــــازحـــ ا
ـهـجــرين الى جـانب سـعـيه وا

لــتـعـزيـز عالقـات الـعـراق بـدول
ــنـــطــقــة والــعــالم). اجلــوار وا
وبــحـــسب الـــبـــيــان فـــقـــد دعــا
الـزرفي خالل الـلـقـاء(حـكـومـات
ـــســـانــدة الـــدول الــصـــديـــقـــة 
ومـؤازرة احلكـومـة القـادمة في
تصديـها لألزمات الـقائمة وحل

لفات العالقة). ا
 من جــانـبــهم اعــرب الــســفـراء
ـــا يــجــري في عن( تـــفــهـــمــهم 
الـسـاحـة الـعـراقـيـة واسـتـعـداد
حــكـومــاتــهم لــدعم الــعـراق في
مـواجــهـة الـتــحـديـات الــراهـنـة
وحتـــقــيق الـــســلم اجملـــتــمــعي
وصــــوال إلجـــراء إنـــتـــخـــابـــات
مــبــكــرة حــرة ونــزيــهــة) وفــقــا
لــلـبـيـان. من جـهـة اخـرى اشـاد
ـنتدى الـدولي للـتكامل رئيس ا
اإلقـــــلـــــيـــــمـي وثـــــاب شـــــاكـــــر
ـقـترح بـالـبـرنـامج احلـكـومـي ا
ـــكـــتـب الـــعـــراقي مـن رئـــيس ا
االستـشاري اخلبـير  عامـر عبد
اجلبار  مشيرا الى انه االنسب
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بـــصــنــوفـــهــا كــافـــة من جــيش
وشـرطة) مـوضـحـا ان (الـقوات
االمـنـيـة تـقـوم بــتـعـفـيـر جـمـيع
مـنــاطق بـغـداد حلــمـايــتـهـا من
تـــــفــــشي الـــــوبــــاء ومـــــا عــــلى
ــــــواطــــــنـــــــ اال االلــــــتــــــزام ا
بـالـتعـلـيمـات والـتوجـيـهات من
الـــقـــوات االمـــنــيـــة واجلـــهــات
اخملــتــصــة االخـرى) وتـابع انه
(فـي حـــــــال عـــــــدم االلـــــــتـــــــزام
بالـتوجيـهات اخلاصـة باحلظر
فـسـتــتـصـرف الـقــوات االمـنـيـة
بـــحـــزم وتـــعــتـــقل اي شـــخص
يخـرق حظـر التـجوال الـصحي
وتـــتــــخــــذ بــــحـــقـه االجـــراءات

القانونية الالزمة).
 وكـانت الـقـيـادة قـد اعـلـنت في
وقت سابق القبض على 1542
مخـالفـاً حلظر الـتجـوال وحجز
557 عــجــلـــة ودراجــة (تــكــتك)
وفـرضت  16840 غــرامـة مــنـذ
الــســـابع عــشـــر من شــهــر اذار
اجلــــــاري ولـــــغـــــايــــــة الـــــرابع

والعشرين من الشهر .

الـعــمـلـيــات الـلـواء الــركن عـبـد
احلــســ الــتــمـيــمـي في بــيـان
اطـلـعت عـليـه (الزمـان) بـجـميع
واطـن (الـتعـاون مع قواتـنا ا
االمـــنـــيـــة وعـــدم خـــرق حـــظــر
التجوال الهـمية االمن الصحي
لـلـمــواطن واجملـتـمـع والسـيـمـا
ــرحـــلــة تــصــاعــد ــر  انـــنــا 
واطـنـ بـهذا اإلصـابـات بـ ا
الــوبــاء) واضــاف ان (الــقــوات
االمــنــيــة تــتــحــمل مــســؤولــيـة
حـــمـــايـــة االهـــالـي وتـــطـــبـــيق
القانون بشكل كامل) ولفت الى
ان (الــقـوات االمــنـيــة مـوجـودة
ـســؤولـيـة في جـمــيع قـواطـع ا
لـتـطبـيق االجـراءات الـقانـونـية
اخلــاصـــة بــحـــظـــر الــتـــجــوال
بــشــكل حــازم وصـارم) مــشـددا
على (عـدم خرق حـظر الـتجوال
اال في احلــاالت الـطـارئـة وعـدم
اخلــــــروج مـن الــــــبــــــيــــــوت اال
لـــشــــخص واحـــد لــــلـــتـــســـوق
وبـالتـعاون مع الـقـوات االمنـية
ــواطـــنــ الـــتي ســـتــقف مـع ا

ارتفاع بعدد االصـابات بالوباء
ــقـررات  جــراء عــدم االلـتــزام 
ــــدة خـــــلـــــيـــــة االزمـــــة خـالل ا
ــــاضـــــيـــــة وكــــســـــر حـــــظــــر ا

التجـــــــوال.
وفي شأن مـتـصل التـقى رئيس
ــكـلف عـدنـان الـزرفي الـوزراء ا
وزيـر الـصـحـة والـبـيـئـة جـعـفر
عـالوي  وبــــحـث مـــــعه (ســـــبل
تـطـويق أزمة فـايـروس كـورونا
تبعـة للحيلولة دون واآلليات ا
إزدياد حاالت االنتشار) بحسب
ـكـتـبه   تـلـقـته (الـزمـان) بـيـان 
اخلـــمـــيس اســـتـــعـــرض خالله
عالوي (خـطط وبـرامج الوزارة
الــرامــيــة لـلــحــد من تــداعــيـات
الــوبـاء اجلــديــد). مــشــيـرا الى
(أهــــمـــيــــة تــــكـــاتـف اجلـــمــــيع
وتـظـــــافـر كل اجلـهـود في هذا

الظرف).
فـيـمـا اصـدرت قــيـادة عـمـلـيـات
بغـداد بيانـا جديدا بـشأن حظر
التجوال فيما توعدت اخملالف
باجراءات قانونـية.واهاب قائد

جــــــاسم الــــــفالحـي قـــــد ابــــــلغ
(الـــــزمـــــان) امس انـه يــــتـــــوقع
تــمــديــد حــظـر الــتــجــوال بــعـد
ـــسح اســـتـــعــــراض نـــتـــائـج ا
ـيـداني لالصـابـات بـفـايروس ا
كـورونـا مــشــيـرا الى تــســجـيل

ـكتب االعالمي كـورونا. وقـال ا
للمجلس في بيان اخلميس إنه
(قــرر تــمــديـد حــظــر الــتــجـوال
لـــغــايـــة تــاريخ 2020/4/11).
وكـــان  عـــضـــو خـــلـــيـــة األزمــة
احلكومية  وكيل وزارة الصحة
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قــرر  مــجــلس الــوزراء تــمــديـد
حـظر الـتجـوال في الـبالد حتى
قبل احلادي عـشر من الـشهـر ا
بــهــدف الــســيــطــرة عــلى وبــاء
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رضى كورونا وهي مجهزة باألوكسج وفالتر تصفية الهواء وذجاً حلجيرة عزل صحي  /Ã–u∫  منتسب في صحة البصرة يعرض 

ونظام تبريد مع شاشة بالزما.

كلف خالل لقائه في بغداد عددا من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي  UI¡∫ رئيس الوزراء ا

dEŠ∫ شوارع بغداد تبدو فارغة بسبب حظر التجوال الصحي

ÊU³Fý ÂU¹√ ‰Ë√ ÂuO « ∫ w½U² O «
ــعـظّم لـعـام 1441 هـو األول من شـهــر شـعـبـان ا
لـلـهـجــرة). وكـان ديـوان الـوقف الــسـني قـد  اعـلن
الثالثـاء  في بـيـان  ان يوم امـس األربعـاء هـو غرة
شهر شعبان لعام  1441هـ.  ( نظراً لثبوت رؤية

الهالل بالوجه الشرعي والفلكي).
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ـرجع الديـني عـلي السـيسـتاني  في أعلن مـكتب ا
الـنـجف األشــرف الـيـوم اخلـمــيس اول ايـام شـهـر
كتب في بيان تلقته( الزمان) امس شعبان. وقال ا
وافق  2020/3/26 ميالدية أن (يوم اخلـمـيس ا
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اعــلــنت وزارة الــنـفـط عن انــتـاج مــادة اجلل الــكــحــولي الغــراض الــتــعـقــيم
والـتـطهـير من وبـاء كورونـا . واشاد الـوزير ثـامر عـباس الـغضـبان في بـيان
اطلـعت عليه (الـزمان) بـ (بجـهود الـعاملـ في شركة مـصافي الوسط وذلك
ـعـقم وبـجـهـود ذاتـيـة وامـكـانـيات لـنـجـاحـهـم بـإنتـاج مـادة اجلـل الـكـحولـي ا
مـحـدودة  الذي يـسـتـخـدم ألغـراض الـتـعقـيم والـسالمـة الـصـحـيـة لـلـمرافق
الـعـامة واخلـاصة  مـساهـمة مـنهم في حـملـة الوقـاية من فـايروس كـورونا).
من جـانبه  ,قال مـدير عـام الشـركة زيـد كاظم ان (الـعامـلسن في مـختـبرات
قـسم الـبيـئـة جنـحوا في انـتـاج كـميـات جـيدة من مـادة اجلل الـكـحولي وهي
ــكـاتب وغــيـر ذلك), ــنـازل وا مــادة فــعـالــة في تـعــقـيم األدوات واألســطح وا
ادة الـفـاعـلـة  الـتي نـعمـل على واضـاف ان (اخلـطـوة تسـهم بـتـوفـيـر هـذه ا
ـيـة). وقـامت زيـادة اإلنــتـاج مـنـهـا  وفق مـواصــفـات مـنـظـمـة الـصــحـة الـعـا
الـوزارة بـتــجـهــيـز مـســتـشــفى الـبـصــرة اجلـمــهـوري بـعــدد من الـكــرفـانـات
ـاسة ضـمن احلـملـة الـوطنـية والـتجـهـيزات األخـرى  وذلك تـلبـيـة حلاجـتهـا ا
لـلــحـد من انـتــشـار كـورونـا. واكــد الـغـضـبــان ان (الـوزارة سـارعت بـتــلـبـيـة
متطـلبات مسـتشفى البـصرة اجلمهوري من كـرفانات وجتهـيزات أخرى بعد
صابـ بفايروس كورونا).  ِ من جهة اخرى رصدت تخـصيصه الستقبال ا
 منظـمة الـعالم االسالمي لـلتـربية والـعلـوم والثـقافة (ايـسيـسكو)  200 الف
ـسـتـجـد  وذلك ـكـتـشف لـقــاح او عالج لـفـايـروس كـورونـا ا دوالر كـجـائـزة 
تـخصص ونهـوضا بدورها ـنظمـة للبحث الـعلمي الـتطبـيقي ا تشجـيعا من ا

في العمل االنساني واالجتماعي .
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rÝ«d∫ اجلانبان العراقي واالمريكي خالل مراسم تسليم قاعدة القيارة


