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طبعة العراق 
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اوصى اخلـبـير االقـتـصـادي عـبد
ـنذري باعـداد  موازنة احلس ا
طوار لالشهر الـقادمة تسـتبعد
كل الـنـفقـات غـيـر الـضـرورية مع
ـــوازنـــة الـــتـــوجه نــــحـــو رفـــد ا
بايرادات جديدة منها بيع بعض
عـقـارات الـدولـة الـتي التـسـتـفـيـد
احلـكـومـة من بـقائـهـا مـسـتـبـعدا
الــلـجـوء لــطـبـع الـعــمـله من اجل
تـــأمـــ الـــرواتب لـــعـــدم تـــوافــر
ــنــاســـبــة مــرجــحــا الـــظــروف  ا
ارتـفــاع اسـعـار الـنــفط في تـمـوز
ـنــذري لـ(الـزمـان) ـقــبل.وقـال ا ا
امـس ان(مـن الـــــــســــــــابـق الوانه
احلــديـث عن الــلــجـــوء إلى طــبع
عـاجلـة العـجز العـمـلة كـوسـيلـة 
توقع في موازنـة العام احلالي ا
رغم انخـفـاض اسعـار الـنفط الى
مادون ٣٠ دوالرا) عـازيا ذلك الى
اســبـــاب  عــدة (اولــهــا ان دائــرة

ـوازنـة لـديـهـا فـائض مـدور من ا
ـــاضـي ٢٠١٩ بـــحـــدود الــــعـــام ا
٣تــــرلــــيـــــونــــات ديــــنــــار بــــدأت
باسـتخدامـه واضافته الـى مبالغ
مـبيـعـات الـنـفط التـي تمت خالل
األشهـر الـثالثـة االولى من الـعام
ـــــبــــالـغ لــــبت احلــــالـي وهــــذه ا
النـفقات األسـاسيـة لهـذه األشهر
بالغ ولدينـا االن مشكـلة توفـير ا
تـبقية الالزمة لالشهـر التسـعة ا
لــهـــذا الــعــام)مــوضــحــا ان (اول
اإليـرادات سـتـكـون هي مـبـيـعـات
الــنــفط مــهــمــا انــخــفض ســعـره
بــاإلضــافــة إلـى مــا يــتــحــقق من
ضرائب ورسوم جمركية ورسوم
تـسـتـوفـيـهـا الـدوائـر احلـكـومـيـة
نـتـيـجـة اخلـدمـات الـتي تـقـدمـهـا
للمواطـن مثل رسوم الـتسجيل
الـــعــــقـــاري ورســــوم تـــســــجـــيل
ــــاء الــــســــيــــارات وفــــواتــــيــــر ا
والــكـهــربــاء والـهــوتف الــنـقــالـة
والكثير غيرها). ورأى انه (يجب

أن يــرافق هــذا اإلنـفــاق تــرشــيـد
صاريف محكم التهاون فيه في ا
غـيـر األسـاسـيـة ويـجب أن تـكون
هـنـاك شـفــافـيـة في اإلنـفـاق وفي
اجلـــبـــايــة لـــنــعـــرف كم حتـــتــاج
وازنـة بالتـحديـد) الفتا الى انه ا
(من الـصـعـوبـة أيـضـا ان يـوافق
ـركزي عـلى طبع  العـملة البنك ا
بــدون غـطــاء اقـتــصـادي مــدعـوم
بـيعـات نـفط واكتـفاء ذاتي في
الــصــنــاعــة والــزراعــة والــطــاقـة
واخلــــدمــــات ) مــــســــتــــركــــا ان(
احلكومة قد تلجأ  الى االقتراض
الـــــداخـــــلـي عن طـــــريـق إصــــدار
سـنـدات دين حـكـومـيـة تـبـاع الى
ــصـــارف احلــكــومــيــة والــبــنك ا
ـــركــزي والـــتــقــاعـــد وشــركــات ا
الــتــأمــ وغــيــرهــا). واســتــذكـر
ـركزي ـنذري كـيف ان (الـبـنك ا ا
رفـض فـي أزمــــــة عـــــــامي  ٢٠١٤
و٢٠١٥ ان يخـفض قـيمـة الـعمـلة
العـراقيـة جتـاه الدوالر األمـريكي

تـاتـية ألجل اسـتخـدام األمـوال ا
من الـــتــخــفــيـض لــســد جــزء من
الـــعـــجـــز الن هــذا الـــتـــخـــفــيض
ــواطـــنــ أصـــحــاب ســـيــضـــر ا
الــــدخل احملـــدود مـن مـــوظـــفـــ
وكــسـبــة ) مـرجــحـا ان (يــحـصل
انــتـعــاش في أســعــار الـنــفط في
شـهـر تـمـوز لـسـبـبـ األول قـرب
دخـول الـعـالم في مـوسم الـشـتاء
ــا يـزيــد الـطــلب عــلى الـطــاقـة
بشكل عـام والنفط بـشكل  خاص
وثـانيـا ان الـعـالم قـد يصل خالل
الــفـصل الــقــادم الكـتــشـاف عالج
الى فــايـروس كــورونــا ويـنــتـهي
الــقــلق الـذي ســبب هــذا الــركـود
ـؤلم فـيـبـدا الـطلب االقـتـصادي ا
بــاالنــتــعــاش من جــديــد يــرافــقه
ارتفـاع جيـد باألسـعار وكـذلك قد
يـــأتي الـــضـــغط الـــذي تــقـــوم به
ـتحـدة األمريكـية على الواليات ا
الــســعــوديـة بــنــتـائـج إيـجــابــيـة
إلعــــادة الــــتــــوازن الى الــــســـوق

الـــنــفــطـــيــة وإنــهـــاء الــنــزاع مع
روســـيـــا الـــذي تـــســـبب اخلالف
بـينـهـما فـي تدهـور األسـعار الى
ما هي عـليه اآلن). وبـشأن رؤيته
ـطـلـوب ـنـذري ان (ا لـلـحل قـال ا
هـــــو اعــــداد  مـــــوازنــــة طــــوار
لالشهر القادمة تستبعد فيها كل
الــنــفــقــات غــيــر الــضــروريــة مع
ـــوازنـــة الـــتـــوجه نــــحـــو رفـــد ا
بــايــرادات جــديــدة ومــنــهــا بــيع
بــــعض عـــقـــارات الــــدولـــة الـــتي
التـسـتـفيـد احلـكـومـة من بـقـائـها
وكـذلـك حتـسـ كــفـاءة اجلــبـايـة
لـلــضـرائب واجلـمــارك والـرسـوم
ــروريـة والــبـلــديـة الــعـقــاريـة وا
ألجل تــقـلـيـل الـعـجــز الى اقل مـا
كن وستـكون النـتائج إيجـابية
ومبشرة بخير ان شاء الله).  من
جـــهــته  اكـــد مــســتـــشــار رئــيس
ـالـيـة مـظـهـر الـوزراء لـلـشـؤون ا
محـمـد صالح امس أن (مـوضوع
طبع العـملة مـجرد رأي شخصي
ومــقــتــرح اليــنــسـجـم مع قــانـون
ــركــزي) مــبــيــنــاً أنه( ال الــبــنك ا
يوجد تـوجه لدى احلكـومة لطبع
الـعـملـة مـحـلـيـاً).وأشار إلى أن (
جـدولـة الـقــروض الـداخـلـيـة امـر
صارف ألنه يتعلق با سهل جداً 
والشركـات احملليـة) منوهاً  الى
أن(الـــديــون اخلــارجــيـــة تــرتــبط
ـــؤســـســـات بــــالـــتـــفـــاوض مع ا
وهو الـدوليـة من أجل تـأجـيلـهـا 
جزء من الدبلـوماسية الـعراقية).
واكــد صــالح  في تــصــريح امس
وظف من أولويات أن (رواتب ا
احلكومـة ولديـها إجراءات مـالية
لن تــؤدي الـى تــعــثــر صــرفــهـا).
ـواجـهة وأضـاف أن (اخلـيـارات 
ــــالي تــــتــــجه صـــوب الــــوضع ا
ضـغط الـنـفـقـات الـعـالـيـة)  الفـتـاً
إلى أن (هــنـاك فــريـقــاً يــعـمل مع
إلعـادة هـيـكـلة اجملـلس الـوزاري 
مــصـــروفـــات الـــدولـــة وتـــقــلـــيل
الـــنــفــقـــات وتــعـــظــيم اإليــرادات
الي). وكان وحتقيق االنضباط ا
ـتابـعـة في مـكتب رئـيس خلـيـة ا
رئـيس الوزراء   مـصـطـفى جـبار
ســنــد احلـــكــومــة قــد حتــدث عن
امكانيـة اللجوء الى طـبع العملة
لتـإم الـرواتب. وقـال يسـند في

تـصــريخ ان احلـكـومه ســتـتـمـكن
مـن تـــــوزيـع رواتب شـــــهـــــر اذار
احلـالي بــيـنـمـا سـتــلـجـأ لـبـعض
احلـلــول لـضــمـان تــوفـيـر رواتب
الــشـــهــر الـــقــادم واشــار الى ان
مـــدخــول الــعــراق الـــشــهــري من
ـلـيار دوالر الـنفط يـقـدر حـاليـا 
فـقط بـعـد هــبـوط سـعـر الـبـرمـيل
الــــــى  18دوالرا واوضــــــح ان
وظفـ تبلغ  3مليارات رواتب ا
ـليـار  دوالر في الشـهر ونصف ا
الواحد وهو مـا قد يدفع  العراق
لــطـبـاعــة الـعـمــلـة كـخــيـار اخـيـر
حيث سـيـتأثـر وضع الدولـة بدءا

من الشهر القادم.
واوضح  ان (سعـر بـرميل الـنفط
الـعـراقي انـخـفض من  58دوالرا
ـاضي الى 18 في شـهـر شـباط ا
 19 -دوالرا في الــشـهــر اجلـاري
ــــوازنــــة وادى ذلـك خلــــســـــارة ا
حوالي  40مـلـيــار دوالر بـعـد ان
قدرت سـابـقا بـ  90ملـيار دوالر)
مـضـيـفـا  ان (وارد الـبالد حـسب
الـســعـر اجلــديـد وهـو  18دوالرا
يـبـلغ ملـيـاري دوالر شـهـريـا فقط
يذهب منـها مليـار دوالر لشركات
ــعـدل 12 جـوالت الــتــراخـيص 
مــلـــيــار خالل الــســنــة فــيــتــبــقى
خلزيـنـة الدولـة مـليـار دوالر فقط
ـوظف فيـما تبـلغ قيـمة رواتب ا

ــلـيـار)  3مـلــيـار دوالر ونــصف ا
مضيفا  ان (لـعراق يستلم اموال
ــبـاع بــعـد  40يـومـا من نـفــطه ا
الــبــيع مــا يـعــني ان رواتـب هـذا
الشهر مـؤمنة من مـبالغ بيع نفط
ـــاضي قـــبل هـــبـــوط الــــشـــهـــر ا
اســـعـــاره في االســـواق بــيـــنـــمــا
ستلجأ الدولـة نحو حلول اخرى
لـتــأمـ رواتب االشـهــر الـقـادمـة
من بــيـنــهـا بــيع الــسـنــدات عـلى
ـــــصـــــارف او االقـــــتـــــراض من ا
البـنوك اخلـارجيـة او الداخـلية).
وتـابع ان( من بـ احلـلـول الـتي
قد تـتجـه نحـوها  احلـكومـة  هو
كن طباعـة العـمله وهذا   غـير 
دون وجــــود غـــطــــاء من الــــذهب
والـعـمـلـة الـصـعبـة ومع ذلـك فإن
هذا اخليار مطروح كخيار اخير
مـكن ان يسـير االمور حيث من ا

لشهر او شهرين).
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اعـــــلــــنـت وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
األمريـكـية امس فـرض عقـوبات
عــــلى احـــزاب وشــــخـــصـــيـــات
عراقـية مـتهـمة اياهـا بالـتعاون
مع ايـران وعـدم تـمـكـ الـعراق
من االســتــغــنــاء عن اســتــيــراد
الـطاقـة من طـهران. وافـاد بـيان
لــلــمــتــحـدثــة الــرســمــيــة بـاسم
اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة مـورجان
أورتــاجـــوس بــإدراج عـــشــرين
شـخـصـيـة وكـيــانـاً (يـنـتـهـكـون
الـسيـادة الـعراقـية ويـسـتغـلون
االقــتـصــاد الــعــراقي لــتــحـويل
األمــــوال إلـى فــــيـــلـق الــــقـــدس
الــــتـــابـع لــــلـــحــــرس الــــثـــوري
اإليــراني) مـــضــيــفــة ان(هــؤالء
األشخاص يساعدون في توفير
ــــــكّن ــــــالي الــــــذي  الــــــدعم ا
احلـــرس الــثـــوري اإليــراني من
ــســاعــدة الـــفــتــاكــة إلى نــقـل ا
ـدعـومة اجلـمـاعات اإلرهـابـية ا
من إيران مثل كـتائب حزب الله
 وعــــــــــــــصـــــــــــــائــب أهـل احلـق
واالنـــــــخــــــراط فـي األعـــــــمــــــال
واألنــشـــطـــة اخلـــبـــيـــثــة الـــتي
تـــقــــوض جـــهــــود احلـــكــــومـــة
العراقية نحـو استقالل الطاقة)
بـحــسب تــعـبــيـر الــبـيــان الـذي
اضـــــــاف  ان (الــــــكــــــيــــــانــــــات
ـدرجـة الـيـوم والــشـخـصـيـات ا
يـــعـــمـــلــــون لـــصـــالح احلـــرس
الــثـوري اإليــرانـي في اعــتــمـاد
الـعـراق عـلى واردات الـكـهـربـاء
ـوجب الـتـنازل عن اإليـرانـية. 
الــــعـــقــــوبــــات الــــتي أصــــدرته
ـــتـــحــدة  يُـــســمح الـــواليــات ا
لـلعـراق بـالدخـول في مـعامالت

مـــالــيـــة تــتـــعـــلق بـــاســتـــيــراد
الـكــهـربـاء من إيـران. والـغـرض
مـن هـذا الــتــنـازل الــذي جتـدده
ـتــحــدة الــيــوم هـو الــواليــات ا
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــطــاقــة
الــفــوريــة لـــلــشــعب الــعــراقي).
وتــابـع الــبــيــان ان (ادراج هـذه
الـشخـصيـات والـكيـانات الـيوم
ـتـحـدة لن يـؤكــد أن الـواليـات ا
تتـسامح مع اسـتغالل األطراف
اإليـرانـية اخلـبـيـثة لـلـمـعامالت
وجبـها الـتنازل عن التي تـتم 
العقوبات  وسنستمر بالتركيز
عـــلـى مـــعــاقـــبـــة أولـــئك الـــذين
يـــســتــغـــلــون هــذه الـــتــنــازالت
لـــــصــــالـح احلـــــرس الـــــثــــوري
اإليــــــرانـي  أو غــــــيـــــــرهــــــا من
ـدرجة) اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة ا
مــشـيــرا الـى ان (الـعــراق غــني
وارد الطبيعية ولديه القدرة با
على تقليل اعتماده على الطاقة
االيـــرانـــيـــة وذلـك من أجل أمن
الـــعـــراق ورفـــاهـــيـــة شـــعـــبه).
وخـــلص الـــبـــيـــان الـى الـــقــول

ــتــحـــدة تــعــمل ان(الــواليـــات ا
بــشــكل مــنــتــظم مـع احلــكــومـة
الـعـراقـيــة في مـا يـتــعـلق بـأمن
الطاقة  ونحن ندعم اإلجراءات
الــتي تـقـلل من اعـتـمـاد الـطـاقـة
العراقـية على إيـران)  الفتا الى
ان واشــنــطن تــتــطــلع إلى (حل
سريع لعـمليـة تشكـيل احلكومة
الـعـراقـيـة والـعــمل مع حـكـومـة
مـلـتــزمـة بــتـحـقــيق األمن الـذي
يـســتـحــقـة الــشـعب الــعـراقي).
واعــــلـــــنت واشـــــنــــطـن فــــرض
عـقـوبـات عـلى احلـرس الـثـوري
هـلة لـلعراق اإليراني وتـمديـد ا
السـتــيـراد الـكــهـربــاء. وابـلـغت
مـــصـــادر (الـــزمـــان) امس بـــأن
ـدة شــهـر الـتــمـديــد االمـريــكي 
ـمنـوح للـعراق من لإلسـتثـناء ا
تعلقة بالتعامل مع العقوبات ا
إيــران الــتـي يــعــتــمــد عــلــيــهـا
الـعــراق في اســتــيـراد الــطــاقـة
جاء مصحـوبا برسالـة امريكية
اشـتــرطت انـهــاء عـمل حــكـومه
ـســتـقـيـلـة ـهـدي ا عـادل عـبــد ا
وبـــعــكــسـه يــتــعـــرض الــعــراق
لــعـقـوبـات امـريـكـيـة واجـراءات
صــــارمـــة تــــتــــمــــثل بـ (تــــوجه
واشـنـطن نـحـو شـمـول الـعـراق
بـالــعـقــوبـات االمــريـكـيــة ونـقل
ـتظاهرين الى ملف قتل وقمع ا
مــحـكــمــة اجلـنــايــات الـدولــيـة.
وادراج مسـؤول عـلى القـائمة
الـسـوداء وفرض عـقـوبـات على
قـادة وفــصـائل مــسـلــحـةووقف
الــدعـم الــعــســكـــري. وجتــمــيــد
االمـوال الـعــراقـيـة في الــبـنـوك
االمريـكـية واسـتصـدار قرار من
مـجـلس االمن الـدولي بـاعـتـبـار

احلكومة مارقة ).
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االقـدم بالـفـايـروس.وذكرت  في
بــيـان اطــلــعت عــلــيه (الــزمـان)
امس ان (الوكيل األقدم للوزارة
ولـــيـــد احلـــلـــو  تـــشــخـــيص
ستجد وهو إصابته بكورونا ا
يـــــــــــرقــــــــــــد اآلن فـي إحـــــــــــدى
مبينا ستشـفيات في بغداد) , ا
ارس عمله ان (احللو لم يـكن 
في الـوزارة قبل وبـعد اإلصـابة
كـونـه في إجـازة رسـمـيـة ألكـثـر
من  15يـــومـــا بـــســـبب وعـــكــة
صــــــحــــــيــــــة وخـالل اإلجـــــازة
شخصت إصابته بكورونا كما
نـؤكـد عــدم لـقـائه بــالـوزيـر ولم
يــــحـــتـك به وال حــــتـى ايــــضـــا
,( ـنـتـسـبـ بـقـيـادة الـوزارة وا
ومــضى الـبـيــان الى الـقـول انه
( اتـخاذ االجـراءات الـوقائـية
واالحــتـــرازيـــة الـــتي تـــتـــعـــلق
كـتب وحجر بتـعفـير وتـعقـيم ا
ـصاب اجلـهات ذات الـعالقـة با
وفق التـعليـمات التي تـصدرها
اجلـــــــهـــــــات الـــــــصـــــــحـــــــيــــــة
اخملــــــولــــــة).واعــــــلــــــنت وزارة

اخلـــارجــيـــة عن تــســـجــيل 11
اصابـة جديـدة بالـفايـروس ب

اجلـاليـة الـعراقـية في بـلـجيـكا.
تحدث بأسم الوزارة واضاف ا

احـــمـــد الـــصـــحـــاف في بـــيــان
اطلـعت عـليه (الـزمان)  الـسبت
ان (الــعـدد الــكــلي لــلـعــراقــيـ
ـصـابـ بـالـعـدوى في الـعالم ا

بـلغ  33حــالــة مـوزعــة بـ 11
في بلـجيـكا و 10في االردن و6
فـي ايــــطــــالــــيـــا و 5في لــــوس
اجنــلس و 5ووفــاة واحــدة في

بــــريــــطــــانــــيـــا  و 3فـي كــــنـــدا
وحالت في لـبنان وواحدة في
ايـــران) ,وتـــابع ان (ســــفـــارات
الــعــراق في تـــلك الــدول تــبــذل
أقــصى اجلـــهــود في مــتــابــعــة
ــصـــابــ وتــهـــيــئــة أحـــوال ا
الـرعـايـة الـطـبـيـة لـهم). وتـوفي
اول طــبـيب من اصــول عـراقـيـة
في بــريــطــانــيــا بــعــد اصـابــته
بالـفايروس في مـدينـة ايسكس
جـــنــوب بـــريـــطــانـــيــا  ,وخــدم
الـــطـــبــيـب الــعـــراقي اكـــثــر من
خــمس واربـــعــ ســنــة هــنــاك
بـرفـقـة زوجـته وابـنـائه األربـعة
أالطـبــاء ايــضــا. وكــانت دائـرة
صــحــة مــحــافــظــة الــنـجـف قـد
شخصت    10إصابـات جديدة
ــصـابـون هم بــالـفــايـروس  وا
ــديــنــة وأطــرافــهــا من مــركــز ا
.وقالت الدائرة في بيان اطلعت
عليه (الزمـان) امس أن (مختبر
الــصـحـة الـعـامـة في احملـافـظـة
قـام بـإجـراء الـفـحـوصـات  على
  74حـالــة يـشـتـبه بـهـا) ,الفـتـا

الى ان (خــمس حـاالت ســجـلت
لــــعـــائــــلـــة واحــــدة من مــــركـــز
احملافظة  كـان والدهم مالمساً
حلالـة مشـخصـة وحالـة واحدة
ـصـاب في مـالمـسـة لـوالــدهـا ا
نــاحـــيــة احلــيــدريــة   وحــالــة
واحــــدة مالمــــســـــة لــــشــــخص
ــشــخـاب مــصــاب من قــضــاء ا
وثالث حـاالت لـعـينـات مـتـفـرقة
يـشتـبه بـها وواحـدة في قـضاء
الــكـــوفــة واثـــنــتـــ في مـــركــز
احملافظة)  ,وفي كركوك  ,قررت
خــلـــيــة االزمــة تـــمــديـــد حــظــر
الــــتـــجـــوال الــــصـــحي الى 11
ـقــبل وحتـويل ثالثـة نــيـسـان ا
إيــرانـــيــ لــلــحــجــر الــصــحي
دخــلـوا الــعـراق في  11شــبـاط
ـــــاضي.  عن طـــــريق مــــطــــار ا
ــهن حــرة. اربــيـل يــعــمــلـــون 

واوضــح بــــــــــــيـــــــــــــان انـه ا(
تــشــخــيـص اصــابــتــهم وهم ال
يـحـمـلـون اي اعـراض لـلـمـرض
وســــيــــتـم اتــــخــــاذ االجـــراءات

الصحية بحقهم)
.

n¹dý bL×  rO¼«dÐ« ≠ …d¼UI «
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

وجه وزير النقل عبد الله لعيبي
اخلــطــوط اجلـــويــة الــعـــراقــيــة
بـتـهـيـئـة أسـطـولـهـا وطـواقـمـهـا
كــافــة إلعـادة الــعـراقــيــ الـذين
غــادروا الـــعــراق خالل االشــهــر
ـــاضــيــة والــراغــبــ الــثالثــة ا
بالعودة إلى ارض الوطن. وقال
لعـيـبي في بيـان تلـقته (الـزمان)
ــــنــــاشــــدات امس انـه (بــــعــــد ا
العديدة التي اطلـقها العراقيون
ــعـنــيـة لـلــحـكــومــة والـوزارت ا
ومـنهـا النـقل لرغـبتـهم بالـعودة
الـى ارض الــوطن وأســتـــجــابــة
حــصــلت ـــنــاشــدات    , لـــتــلك ا
وافـــقــة مـــجـــلس الـــوزراء عـــلى
تــهـيـئـة قـاعـدة بـيـانـات رصـيـنـة
ودقيـقة تـعتـمد من قـبل اجلهات
ـعنـيـة العـادة احلـاالت االخرى ا
كــمــرحــلــة ثــانــيـة) ,واضـاف ان
(الوزارة سـتحدد اسـماء الـدفعة
توفرة االولى وفقآ للمعلومات ا
ضــمن نـظــام الـرحالت األخــيـرة

في اخلــطــوط اجلــويــة ورحالت
الــشـركـات االخــرى بـعـد الــتـأكـد
مـنهـا وتـدقـيقـهـا والتـنـسيق مع
ـوجـودة الـســفـارات الـعـراقـيـة ا
في الـدول التـي ستـنـطلق الـيـها
الـرحالت) ,مــبـيــنــا ان (الـرحــلـة
األولـى ســتــنــطـــلق خالل االيــام
ـــقـــبـــلـــة وســـيــــتم اإلعالن عن ا
واقع مـواعـيد تـسـيـيرهـا عـبـر ا
الـرسـميـة لـلوزارة ومـنـهـا موقع
شـــــركــــة اخلـــــطــــوط اجلـــــويــــة
ومـــكـــاتـــبـــهـــا في بـــاقـي الــدول
بــالــتــنــســـيق مع اجلــهــات ذات
الـــعالقــة) ,الفـــتـــا الى (اشـــعــار
وزارة الـصحـة والبـيـئة بـأوقات
الـرحالت من اجل تـهـيـئـة مـوقع
طار للـفحص اخملـتبـري داخل ا
لـلـتـأكد مـن سالمـة الوافـدين من
ــســتــجــد). فــيــروس كــورونـــا ا
واكـدت الوزارة في وقـت سابق,
مواطنا االنتـهاء من اجالء  871
عـراقــيـا من الـقــاهـرة الى مـطـار
بـــغـــداد الــدولـي  بـــعـــد وصــول
الرحلة االستثنـائية الثالثة على
مــ الــنــاقل الـــوطــني بــحــسب

بــــيـــان لــــلـــوزارة. وخــــصـــصت
اخلطوط اجلوية الـعراقية رحلة
استـثنائـية بعـد حصول مـوافقة
احلكـومـة على اجالء الـعراقـي
الـعــالــقــ في مــطـارات تــركــيـا
. الــبـــالغ عــددهم  150مـــســافــراً
وقـال مديـر عـام سلـطـة الطـيران
ــدني دريـد يــحـيـى جـاسم  في ا
بــيــان اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان)
دني امس ان (سلـطة الطـيران ا
عــــلى تــــواصـل مــــســـتــــمــــر مع
نــظــيـــرتــهــا الــتـــركــيــة من أجل
تسيـير رحلـة جوية خـاصة على
مـ شـركـة فالي بـغـداد لـغـرض
ــســافـرين) ,واشـار الى إجالء ا
ان (رئـــيس الـــوزراء وافق عـــلى
تــســيــيـــر رحــلــة خــاصــة لــنــقل
ـسـافـرين الـعـالـقـ في تـركـيـا ا
واسـتـثـنـاء ذلك من قـرار تـعـليق
الــرحـالت الســبــاب انــســانــيـة).
وانــطـــلــقـت الــرحـــلــة اول امس
اجلمعـة من مطار بـغداد الدولي
الى  مـــــطــــار صـــــبـــــيــــحـــــة في
اســــطـــــنــــبـــــول لــــنـــــقل هــــؤالء

سافرين) . ا
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رجحت وزارة الـصحـة والبـيئة
انحسـار عدوى جائـحة كورونا
صاب خالل ـرضى ا وشفاء ا
مـدة تتـراوح من اسـبـوع الى
ثـالثـة اسـابـيع شــريـطـة الـتـزام
ـــنـــازل واتـــبــاع ـــواطـــنـــ ا ا
تــوصـيـات خـلـيـة االزمـة في مـا
يـخص سالمـة اجلـمـيع  ,فـيـمـا
ارتـــــــفـع عــــــــدد االصــــــــابـــــــات
بــالــفــايـــروس في الــعــراق الى
 506حاالت ووفاة   42مصابا.
وعــلل وزيــر  الــصــحــة جــعــفـر
صـادق عالوي ارتـفاع مـسـتوى
االصـابـات والـوفـيـات بـالـعـراق
الى (عـدم االلتـزام بـالتـعـليـمات
الــتي اقـــرتـــهــا خـــلــيـــة االزمــة
احلكـومية لـلحفـاظ على سالمة
اجلـــــمـــــيـع ومــــنـع انـــــتـــــشــــار
,( ــواطــنــ الــفــايـــروس بــ ا
ـواطن مـؤكــدا  انه (اذا الـتـزم ا
نـزل فـسنـخرج من الـبقـاء في ا

ازمــــة كــــورونـــــا في غــــضــــون
اسـبـوعـ او ثالثـة). وبـحـسب
وضـوعة اخلـطة الـنـموذجـيـة ا
مـن قــبل الـــوزارة وفــريق إدارة
فـأن أزمــة فــايــروس كــورونــا  ,
ـتـوقع أن تــظـهـر آخــر حـالـة (ا
نــاشــئــة من اخلــارج يـوم امس
بـــــــعــــــد أن  اغـالق احلــــــدود
ســابــقـا  ,واخــر حــالــة اصــابـة
مـحـلــيـا في الـرابع مـن نـيـسـان
ــــقـــبـل اذا الــــتـــزم اجلــــمــــيع ا
بـاالنـضـباط لـتـنحـسـر بـعد ذلك
ـصــابـون احلـاالت ويــتــمـاثـل ا
الى الـشفـاء لـتعـود احلـياة الى
طــبــيــعــتــهــا الــســابـقــة في 21
ـقبل) ,وبشـأن ارتفاع نيـسان ا
حـــاالت االصـــابــة  ,عـــزا االمــر
الى( زيادة فـحص الـعيـنات مع
افتـتاح اخملـتبـر الصـيني حيث
كان بالسابق فـحص مائة عينة
يـومـيا  ,امـا في الـوقت احلالي
فـيــتم فـحص الف و 300عـيـنـة
يـومــيـا). وســجـلت مــخـتــبـرات
الــــوزارة ٤٨ اصـــــابه جــــديــــدة

امس   في الــــعـــراق مـــوزعـــة ,
بـــحــسب بـــيــان  لـــلــوزارة بــ
(ثـالث حـــاالت فـي الــــرصــــافـــة
وحـالـتـ في الكـرخ و اربع في
مــديـنـة الــطب وست حـاالت في
الـــبـــصـــرة وعـــشـــر حـــاالت في
الــــــنــــــجف وثـالث في كــــــربالء
وحــالـــتـــ في واسط وخـــمس
حاالت في كل من اربيل ودهوك
   وحــــالــــة واحــــدة فـي كل من
ديـالـى وكـركـوك والـسـلـيـمـانـية
وميسان  ) ,الفتا الى (تـسجيل
حـــالــــتي وفـــاة جـــديـــدتـــ في
بـــغــداد الـــرصــافــة والـــبــصــرة
مــقـابل تـسع حــاالت شـفـاء تـام
جـديدة مـوزعـة ب حـالـت في
الــــــنــــــجـف واربـع حــــــاالت في
السليـمانية وواحدة في كل من
كــربالء وواسط والــديــوانــيـة),
مــضـيـفـا ان (مـجـمـوع احلـاالت
ـشــخـصـة فـي الـعـراق بــلـغت ا
٥٠٦ مــنــهــا  42حــالــة وفــيــات
و 131حـــالــة شـــفـــاء). واكــدت
وزارة الـتـجارة إصـابـة وكيـلـها
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ـــانــعـــة لالجـــهــزة الـــصــحـــيــة و
سـيقـابل بتـدخل االجـهزة االمـنية).
من جهتهِ قال مدير مكتب مفوضية
حـــقــوق اإلنـــســان في  احملـــافــظــة
ــؤســـســات جـــواد الــشـــمـــري ان ا
الـصحيـة لم تأخذ عـينات من افراد
ــذكــوره لــعــدم ظــعــور الــعــائــلــة ا
عـالمات الـعـدوى عـلـيـهم. وقـال في
تـــصــريح أن ( االجـــهــزة االمـــنــيــة
مـازالت تفـرض حجـراً صحـياً على
نــاحـــيــة شــيخ ســعــد) وأوضح أن
(سـبب مجـيئ الـقوات االمنـية  إلى
ـنـطقـة هـو تعـزيـز عمـلـية احلـجر ا
نفذة) . وتابع أن (عائلة الـصحي ا
توفي تضم  30شـخصا يعيشون ا
فـي مـنــزل واحــد وقــد  حــجـرهم
جـمـيعـاً دون أخـذ العـيّـنات مـنهم).
وبـحسب قوله فإن ( الصحة عندما
كن أن سُـئلت عن الـسبب قـالوا ال
نـأخـذ عـينـات لـلفـحص قـبل ظـهور
االعـراض). وبشأن شدة اإلجراءات
ـتخذة أوضح الشـمري أن (مكانة ا
ـــتـــوفـي وكـــونه صـــاحب مـــوكب ا
وعـالقــات واســـعـــة وتــواصـــله مع
الـكثـير من الـناس أدت إلـى تخوف
مـن أن يـــكـــون قــــد نـــقـل الـــعـــدوى

لآلخرين).

ــيـاحي قـد واسـط مـحـمــد جـمـيل ا
ـاضي  عن وصول أعـلن االربـعاء ا
قــوة أمــنــيــة من خــارج احملــافــظـة
لـــلــمـــســـاعــدة في تـــعـــزيــز حـــظــر
الـتـجوال بـاحملافـظـة كمـا وجهَ قبل
نـــحـــو  10أيـــام نـــداء الشـــخـــاص
ــتـوفي ـواطن ا خــالـطــوا عـائـلــة ا
جـــراء كــورونـــا بـــإجــراء حتـــالــيل
عــاجـلـة وقـال في بــيـان أن (نـتـائج
رحوم الـفحص التي أُجريت إلبن ا
مــشــاي زغــيـر أثــبــتت أنهُ مــصـاب
بـالفيروس نتيـجة مالمسته لوالدهِ
قاطع فيديو ووالـدتهِ بعدما ظهر 
أنــتــشـــرت عــلى مــواقع الــتــواصل
اإلجـتــمـاعي مـدعـيـاً أن والـدهُ غـيـر
مــصـــاب وطــعن بــتــحــالــيل دائــرة
الـصـحـة وأرتـكب خـطـأ عـرض فـيه
ـنطـقـة إلى أنتـقال نـفـسه وأهالي ا
ــيـاحـي الـذي الــعــدوى) بــحــسب ا
وجّـه كـذلك نـداءً عــاجالً لـكل الـذين
ـتوفي لـلتـوجه فوراً زاروا عـائـلة ا
لـلـمراكـز الصـحيـة وإجراء حتـاليل
عـاجـلـة لـيتم اتـخـاذ الالزم بـحـقهم
وإال ســتــكـون صــحـتــهم في خــطـر
.وأكـد أنه(ُسـيـتم اتـخـاذ االجراءات
األحــتـــرازيــة والــطــبــيـــة لــعــائــلــة
ـتـوفي) محـذراً من أن (أي تهـديد ا

في واسـط  بانتحار  العائله بشكل
جـمـاعي إذا لم تسـتجب الـسلـطات
لـطـلبهِ بـإنهـاء احلجـر عن عائـلتهِ .
ــــتـــــحـــــدث الــــذي تـــــولى وقـــــال ا
ـسؤوليـة بعد وفـاة ابيه قبل ايام ا
أفــراد االسـرة في شــريط الـفــيـديـو
الــذي ظـهـر فــيه كل افـراد الــعـائـلـة
حــتى االطــفـال أنهُ مـع عـائــلـتهِ في
احلــجــر مـنــذُ الــتـاسع مـن الـشــهـر
اجلـــــاري بــــعـــــد أصــــابـــــة والــــدهُ
بــالــفــيــروس ومن ثم وفــاتـهُ وهـدد
بـاالنـتـحار في الـيـوم الـتالي إذا لم
تـستجب احملافظة  لطلبهِ وقال أنهُ
ـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيــة يُـــحـــمّل ا
واجلــهـــات احلــكــومــيــة ومــحــافظ
سؤولية النهُ والعائلة في واسـط ا
أ صـــحـــة ولـــيس هـــنـــاك مـــبــرر
لـلحـجر  وأبـدى استـغرابهُ من قول
احملــافظ أنـهُ (يُــحـمـل بــيت مــشـاي
ـرض في ــسـؤولــيـة إذا تـفــشى ا ا
نـــاحـــيــــة شـــيخ ســـعـــد).وأكـــد أنهُ
سـيـضطـر لإلنـتحـار اجلـماعي كـما
عـمل بـائع جـوال في قضـاء الـكوت
ثـم نـــادى اكـــثـــر مـن مـــرة بـــأعـــلى
صــــوتـهِ (الــــيــــوم إأنــــذار وبــــاكـــر
إنــتــحـار) ورددت الــعــائـلــة الــقـول
بـشكل جمـاعي بَعدهُ. وكـان محافظ

شــريط الـفــيـديـو الــذي يـكـشفُ عن
مـأسـاه أسرة كـاملـة تتـكون من 22
شــخـصـاً نُـكـبت بـوفـاة رب االسـرة
فـقد قررت سلطـات احملافظة في ما
بـــــــــــعـــــــــــد رفـع احلـــــــــــجــــــــــر عـن
الـعائلـة.وخضعت الـعائله  لـلحجر
الــصـحي مـنـذُ الـتــاسع من الـشـهـر
اجلـــــاري وسط تـــــضــــارب روايــــة
الــعـائــلـة مع تـصــريـحــات مـحـافظ

واسط.
وتـــشـــيـــر (الـــزمـــان ) الـى ان هــذه
الــواقـعــة تـثــيـر اســئـلــة جـوهــريـة
بـشـأن كـيـفـية تـعـاطي احلـكـومـت
اإلحتـــاديــة واحملـــلـــيــة واجلـــهــات
الـــصـــحـــيـــة مع حـــاالت االصـــابــة
بــكــورونــا والســيــمـا مـع الـعــوائل
الـتي يـتوفـى احد افـرادهـا بالـوباء
اذ ان االجـدر  بـاحملـافظ ان يـتدخل
ـشـكـلـة  من بـشــكل  مـبـاشـر حلل ا
نـكوبة برفقة خالل زيـارة العائلة ا
فــريق طـبي لـلـتـحــقق الـنـهـائي من
الــوضع الــصـحي لــلـعــائـلــة وعـدم
الـتسب بـزيادة مـعانة الـعائـله عبر
ــا تــكــون فــرض حـــجــر صــحــيــر
احلـاجـة الـيه قـد انـتـفـت مـنـذ ايام.
ــتــوفي مــشــاي زغــيـر وهــدد ابن ا
ـكصوصي مـن ناحية شـيخ سعد ا

الـتي تـتـخذهـا اجلـهات الـتـنفـيـذية
ؤسسات الصحية أزاء العوائل وا
الــتي يـصـاب أحــد أفـرادهـا بـوبـاء
كـورونا أو يـتوفى من جـرائهِ وبعد
ان ضــــــجت مــــــواقـع الـــــتــــــواصل
االجـــتـــمــاعـي أمس وهي تـــتــداول
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ألـقى شـريط فيـديو لـعـائلـةِِ عراقـية
مـــحــجـــورة في مـــحــافـــظــة واسط
هـددت خاللهُ بـاالنـتـحـار اجلـماعي
بــظـالله عــلى طــبــيــعــة االجــراءات
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كلف عدنان الزرفي خالل لقائه في بغداد سفراء االحتاد االوربي  UI¡∫ رئيس الوزراء ا

دني تقوم بتعقيم محال وشوارع في بغداد rOIFð∫ عناصر الدفاع ا

العائلةِِ احملجورة في محافظة واسط

لألسـد (دعم اإلمـارات لـلـشـعب الـسـوري خـالل هذه
الظروف االستثنائية).

وكـاب بن زايد على  صـفحته في تـويتر (لـقد ناقشت
مع الــرئــيس الــســوري تـداعــيــات انــتــشــار فــيـروس
كورونا وأكدت له دعم اإلمارات ومساعدتها الشعب
ــاضي ســجــلت اول اصــابــة الــســوري). واالثــنــ ا
بــكــورونـــا في ســوريــا ورغـم ان عــدد االصــابــات لم
يـتجاوز اصـابع اليـد الواحدة حـتى اآلن اال ان هناك
تـعـاطـفـا واسـعـا مع الـشـعب الـسـوري خـشـيـة وقوع
كـارثة كبـرى نتيـجة انهـيار النظـام الصحي فـي البلد

. بسبب احلرب ما ينذر بتفاقم معاناة السوري
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اجـرى ولي عــهـد أبـو ظــبي مـحـمــد بن زايـد اتـصـاالً
هـاتفياً بالرئيس السوري بشار األسد هو األول منذ
انـدالع الصراع في سـوريا عام  2011 اكد له خالله
ـــواجــهـــة وبــاء وقــوف دولـه االمــارات مـع ســوريـــا 
كــورونــا. ونــقل عن ولي عــهــد أبــو ظــبي قــوله خالل
ة الهاتفية ان( سـوريا لن تبقى لوحدها في هذا ـكا ا

الظرف االستثنائي).
 وقـالت وكـالـة األنــبـاء الـسـوريـة إن (حـديــثـاً هـاتـفـيـاً
جـرى بـ الرئـيس األسـد وولي عـهـد أبو ظـبي بـحـثا
خالله تداعيات تفشي فيروس كورونا).وأكد بن زايد


