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اقـــتــرح خــبــراء اقـــتــصــاديــون
جملة من االفكار والرؤى بهدف
اسـتــعـادة االقــتـصـاد الــعـراقي
عـــافـــيـــتـه في ظل الـــتـــطـــورات
ــيــة الــتي ادت الـى ركـود الــعـا
االقتصاد وانهيار اسعار النفط
ــصــدر الـــرئــيس الـــذي يــعـــد ا
لــلــدخل الــوطــني مــؤكــدين في
احـــاديـث لـ(الـــزمـــان) ضـــرورة
خـفـض الـنــفــقـات في مــخــتـلف
ــــا يــــنــــســــجم مع اجملــــاالت 
الــوضع اجلـديــد الـذي تــعـيـشه
الــــبـالد جــــراء تــــفـــــشي وبــــاء

كورونا.
وقــــالت  احلــــبـــيــــرة فـــاخــــتـــة
الـــشــــيـــخــــلي انه (فـي مـــحـــال
تـخـفـيض الـنــفـقـات يـنـبـغي ان
نــعــمــد إلـــيــضــغط وتـــقــلــيص
ـــالـــيــة  عـــلى الـــصـالحــيـــات ا
مــــســـتــــوى وزيــــر فـــمــــا فـــوق

واالبـــتــعـــاد عن الـــصالحـــيــات
الــفــرديـــة واألجــر الــصالحــيــة
اجلـمـاعـية حـتى تـدرس أهـمـية
النـفقـة وأثرها قـبل البت فـيها)
مـشيـرهـة الى ( امكـانـيهـخفض
الـنــفـقــات الـدبـلــومـاسـيــة غـيـر
ــبـررة وتـقـلـيص الـتـشـكـيالت ا
الـــدبــلـــومـــاســـيــة وحـــصـــرهــا
ـستـوى الـسفـارات) .وشددت
الـشمـري على (ضـرورة جتمـيد
تـنـفــيـذ الـقـوانــ ذات اجلـنـبـة
ـفـرطة والـتـعـويـضات ـالـيـة ا ا
وماشابهـها دون أن حتقق أثرا
سلـبيا اجـتماعـيا أو اقتـصاديا
وتــخـفــيض رواتب رفــحـاء وان
ن هم داخل الــبــلــد) تــصــرف  
داعية الى (الغاء جـميع العقود
ـتــقـاعــدين وكــذلك حـاالت مـع ا
التمديد مـهما كان االختصاص
ـــطــلــوبـــة واتــاحه واخلـــبــرة ا
ــمــارســة الـــتــســهــيالت لـــهم 
خــبــراتــهم في مــجــال أنــشــطـة

الــقـطــاع اخلـاص). واقــتـرحت(
ســحب الـسـيــارات من مـوظـفي
الدولة واإلبقـاء على عدد محدد
لـــكل دائــرة حـــسب حــاجـــتــهــا
الــــفــــعـــلــــيـــة مـن الـــســــيـــارات
اإلنتاجية  وبيع هذه السيارات
( في مـــزاد بــحـــسب الـــقــوانــ
مــشــبــرة الى( ضــرورة ايــقــاف
صـــرف أو تــــأجـــيـل صـــرف كل
ماهـو التـزام اومسـاهمـة دولية
خـارجـيـة ومـنـهـا تـسـديـدات ما
يــســلـم من تــعــويــضــات حــرب
الــكــويـت وغــيــرهــا وتــقــلــيص
حــصــة اقـــلــيم كــردســتــان وان
تــكــون وفق انــفــاقــهم الــفـعــلي
ــصـادق عـلــيه من قـبل ديـوان ا
الــرقـــابــة االحتــاديـــة) ونــوهت
الـشـمـري الى(امـكـانـيـة تـفـعـيل
إدارات صــنــاديق الــزكــاة الـتي
ــا يــضـمن تــديـرهــا األوقــاف 
ـتصـدق زكّـ وا إعـادة ثقـة ا
صداقيـة اجنازاتها من خالل

مشـاركتهم في تـنفيـذ أنشطـتها
وبـرامـجـهـا  وان تـعـمـد الـدولـة
ـثـال الى تـكـلـيف عـلـى سـبـيل ا
صندوق الزكـاة بإجناز مدارس
أو تـــســــديـــد اســـتــــحـــقـــاقـــات
تـقـاعـديـة أو رعـايـة اجـتـمـاعـية
وكــفـــالــة يــتــيـم ومــا إلى ذلك).
بــدوره اقــتــرح اخلــبــيــر زهــيـر
ـــوازنـــة احلـــســـنـي (انـــاطــــة ا
الـعـامـة الـى جلـنـة مـتـخـصـصة
واســـتـــشـــارات دولـــيـــة إلعــداد
مـوازنـة بـرامج بـدال من الـبـنود
عـاجلة تـضخم التـخصـيصات
وإعــداد احلـسـابـات اخلـتـامـيـة
ـعـرفـة اإلنـفاق الـفـعـلي والـغاء
فجـوة الفـرق بيـنهـما الـتي تعد
كن هـدرًا للـمـال العـام وبـذلك 
احلــــد من الـــعـــجـــز واإلنـــفـــاق
الـعــام) مــشــيــرا الى ان (إعـداد
ـــوازنـــة يـــنـــبـــغي ان يـــكـــون ا
بــقــانــون يــعــالج الــصــعــوبـات
ـتـعلـقة الـتشـريـعيـة واإلدارية ا

بـاإلنـفـاق ). واضاف (لـقـد قـلـنا
مـرارا ان احلــكـومـة غـيـر قـادرة
ــنــافـذ عــلى الــســيـطــرة عــلى ا
شـكلة احلدوديـة واحلل لهـذه ا
يـكــمن في اسـتــقـطــاع الـرسـوم
الـــكـــمـــركـــيـــة والـــضـــرائب من
ــــســــتـــنــــديـــة االعــــتــــمـــادات ا
ـصـرفـيـة مـسـبـقًـا واحلــواالت ا
وإيــداعـهــا بــوصــفـهــا أمــانـات
لـلـتــحـاسب الحـقًــا  مـعـوضـبط
ـــــنـــــهـــــاج االســـــتـــــيـــــرادات 
اسـتيـرادي صـارم)  كمـا اقـترح
(تخفيض رواتب وتخصيصات
الـرئـاسـات الـثالث وحـمـايـاتهم
وعـــجالتـــهم وتـــخـــصــيـــصــات
الــضـيــافـة والــســفـر وحتــسـ
عـيشة وغـيرها والـغاء قانون ا
رفــحـا والــسـجــنــاء والـشــهـداء
وتـــخـــفـــيض ســـعـــر الـــفـــائــدة
لـتـشـجـيع االسـتثـمـار وتـوحـيد
سـعـر الــصـرف اللـغــاء الـسـوق
الـــســوداء و ألـــغـــاء احلــواالت
صرفـية وحصـر االستيرادات ا
ــسـتــنـديــة عـبـر لالعــتـمـادات ا
مــــصـــارف رصـــيـــنـــة). واشـــار
الـى(حتــــسـن مالمـح االنـــــتــــاج
الــوطــني مــا يـقــتــضي تــوفــيـر
احلـــمــايـــة والـــدعم احلـــكــومي
وتــنـــفــيــذ الـــقــوانـــ األربــعــة
وإنــــشــــاء مــــجــــلس حــــمــــايـــة
ـنـافـسة ـسـتـهـلـك و مجـلـس ا ا
لــتـنــفـيـذ تــلك الــقـوانــ بـدقـة)
مـــــؤكـــــدا (ضـــــرورة احلـــــد من
ســــيـــــطــــرة الـــــكــــومـــــبــــرادور
والــطـفــيـلــيـ عــلى االقـتــصـاد
الــوطــني وتــنــفــيــذ ســيــاســات
اقــــتــــصــــاديـــــة تــــنــــمــــويــــة ال
اســــتـــهالكـــيـــة العـــادة الـــدورة
االقـتـصـادية وحتـقـيق الـتنـمـية
ــسـتـدامـة) الفــتـا الى (تـعـديل ا
ـادة ١٢٦ ــوجب ا الــدســتــور 
ادة ١٤٢ مـنتهيـة الصالحية با
بـــاالســتـــفـــتــاء عـــلى الـــنـــظــام
الــرئــاسي بــعــد فــشـل الــنــظـام
اني في حتـقيق االستقرار البر
الــســـيـــاسـي والــقـــضـــاء عـــلى
احملـــاصــصـــة والـــفـــســاد). من
جــهـته اكـد اخلـبـيـر عـقـيل عـلي
(امـكـانيـة اعـادة النـظـر بتـقـييم

ايــــجـــارات عــــقــــارات الــــدولـــة
ومــقـتــرح تــشــكـيـل فـريـق عـمل
مـــــــالـي وفـــــــنـي وقـــــــانــــــــوني
مـتـخــصص تـتـكــفل به االمـانـة
العـامة جملـلس الوزراء وديوان
ـــالــــيـــة لـــضـــمـــان الــــرقـــابـــة ا
استقـالليته وحـياديته ولـتقليل
ــتـــوقــعــة مــظـــاهــر الــفـــســاد ا
الغراض اعـادة تقيـيم ايجارات
عـقارات الـدولة كـافة وان تـكون
بــــدايــــة  ٢٠٢٠ ســــنــــة اســـاس
العادة التـقييم الغـراض تعظيم
االيرادات وتقـليل هدر االموال)
مـقـتـرحـا ايـضـا( تـشـكـيل جلـنة
مـن النـخـبـة مـتـخصـصـة مـالـياً
وقانونيا الغراض جرد وحصر
االيــرادات الـربــحــيــة واقــتـراح
تخـصيص وحتـويل  نسـبة 50
ــــئــــة  مـن هــــذه االيـــرادات بــــا
تحققة وحتـويلها الى خزينة ا
الدولة ايـرادات نهائية لـتعظيم
االيــرادات) مـضــيــفــا ان(عــنـاك
مـقـتــرحـات بـامـكـانــيـة اعـتـمـاد
ـوازنة الـصفـريـة النسـجامـها ا
رحـلة الـراهنة مع مـتطـلبـات ا
ومــغـادرة مـوازنـة الـبـنـود غـيـر
ـعــبـرة اقـتــصـاديـاً وتــنـمـويـاً ا
فــــضال عن تــــخـــفــــيض رواتب
ومخصصـات الرئاسات الثالث
ــئه  لــتــقــلــيل بــنــســبــة  20بــا
وضغط النفقـات ومقترح اعادة
هـــيــكـــلـــة الـــقــروض احملـــلـــيــة
وامـكانـية إصـدار قرار حـكومي
بـــإلــغــائــهــا الغــراض تــرشــيــد
وازنـة العـامة ومـقتـرح اعادة ا
هــيــكــلـة الــقــروض اخلــارجــيـة
وامكانية اسـتثمار قرارات دول
مـــجــمـــوعــة الـ  20والـــصـــحــة
ـؤسـسـات الـدولـية ـيـة وا الـعـا
واحلصـول على تأجـيل السداد
ـدة سـنـة مـالـيـة قـادمـة) داعـيـا
ـقـتـرحـات الـى (الـتـعـاطي مـع ا
االخــرى  الـتي تـقــدم تـبـاعـاً مع
امـكـانـيـة ان تـخــضع لـلـتـعـديل
واالضــافــة واحلـذف مـن جـانب
اخلـــــــبــــــراء واخملـــــــتـــــــصــــــ
يـ بهـدف تـوحيـدها واالكـاد
لـيفـيد مـنهـا اصحـاب القرار او

يسترشدوا بها).
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وجهت وزارة الصحة في إقليم
كــردســتـان امـس االثــنــ نـداء
ـــنــازل الى االهـــالـي اللـــتـــزام ا
بــــســــبب تــــزايــــد اإلصــــابــــات
ُسجلة بفيروس كورونا جراء ا
اخملـــالــطـــة. وقــالت  فـي بــيــان
واطن  إن (اغلب موجه إلى ا
ـــدن ـــوجـــبــــة في ا احلــــاالت ا
واألقـضــيـة والـنـواحي والـقـرى
بــإقـــلــيم كــردســـتــان ســبـــبــهــا
الــــتالمس مـع اآلخـــريـن وعـــدم
ـنازل) االلـتزام بـالـبقـاء داخل ا
ن لم يصابوا مضيفة (نرجو 
بــــالــــفــــيــــروس حــــتى اآلن أن
يتجنـبوا االختالط مع اآلخرين
والـتـقــيـد الـتـام بــالـبـقـاء داخل
ـــنـــازل الحـــتـــمـــال أن يـــكــون ا
ـــقـــابل مـــصـــابـــاً بـــفـــيــروس ا
كــــورونـــا دون ان يـــظــــهـــر ذلك
عــلـيه).وارتــفع عــدد اإلصـابـات
بـكـورونـا في اإلقـلـيم  إلى 150
إصـابة بـيـنـها  57حالـة شـفاء
وحـــالـــتــا وفـــاة.  الى ذلـك أكــد
قائـممقـام قضاء سـوران التابع
حملافـظة أربيل سـوران كرماجن
خـــضــر اإلثـــنـــ فــرض حـــظــر
عـلى اآلالف من الـسـكان صـحي
في  بلـدة خلـيفـان. وقال خـضر
أن (هـــذا االجــــراء جـــاء  بـــعـــد
الـتـأكـد من إصـابة  6أشـخاص
مـن الـــبـــلــــدة بـــكـــورونـــا). و
تـــــــســـــــجـــــــيـل أول إصـــــــابــــــة
بـالـفـايـروس في  خـلـيـفان  اول
أمس األحد لقادمٍ من بريطانيا
منذ  19يومـاً  كما  تـسجيل
 5حـــاالت أخــــرى في الـــبـــلـــدة
نـــفـــســــهـــا االثـــنــــ وهم رجل
وإمرأة وثالثـة أطفـال كلهم من
ـصـاب المــسـ من أقــربـاء ا ا
ــصـاب قــد أقـام األول. وكــان ا
في مـــنـــزل عـــائــــلـــته والـــتـــقى

بــــوالــــدته وأخــــوته حــــيث 
احلــجــر عــلى  29شــخــصــاًمن
ـالمـســ له. وشــهــدت أربـيل ا
تـــســـجــيل  3إصـــابـــات اخــرى
ليصل العدد الى  8مع تسجيل
حالة شـفاء واحدة . واوضحت
وزاره صــحـة االقـلــيم في بـيـان
ـصـابـ الـثالثـة اآلخـرين أن (ا

هم رجـــال من ســكـــنــة مـــديــنــة
دهوك ارسـلوا للـحجـر الصحي
في أربـــيـل بـــعـــد عـــودتـــهم من
فرنسا). من جـهة اخرى أشرف
رئـيس حكـومة إقـلـيم كردسـتان
مــــســـــرور الــــبـــــارزاني عـــــلى
اجتـماع خـاص لتـقو الوضع
االقتصادي ومتابعة اإلجراءات
ـكـافـحة وبـاء كـورونا ـتـخذة  ا
سـتجـد. وبحسب بـيان تـلقته ا
(الزمان) امس فـقد (جرى خالل
االجتـمـاع الذي عُـقد اول أمس
عبر نـظام مؤتمـرات الفيديو  -
فـيـديـو كـونــفـرانس- بـحـضـور
نـــائب رئـــيس الـــوزراء قـــوبــاد
الـطــالــبــاني وعــدد من الـوزراء
اخملــــــتــــــصــــــ بـــــحـث آخـــــر
ـــســتــجـــدات في مــا يـــتــعــلق ا
بــالـــوضع الـــصــحـي واخلــطط
ـكــافـحـة ـتـخــذة  احلـكــومـيــة ا
فــيــروس كــورونــا وتـأثــيــراته
عـلى اقـتـصـاد إقـلـيـم كـردسـتان
وسط تـــراجـع أســعـــار الـــنـــفط
ـيـاً) مـضـيـفـا ان( االجـتـمـاع عـا
نـاقش كذلك طـبـيعـة عمل جلـنة
الغذاء والدواء والـتشديد على
ضـرورة إعـادة تنـظـيم النـفـقات
ـــالـــيــة مع ـــواجـــهــة األزمـــة ا
اإلشــارة الى أهـمــيـة اســتـمـرار
الـــتــــواصل والــــتــــنـــســــيق مع
احلـــكــومـــة االحتـــاديـــة).ونــقل
البـيان عن رئـيس وزراء االقليم
ــؤســسـات اشـادتـه بـ(جـهــود ا

احلكومية اخملـتصة التي بذلت
أقـصى مـا لـديـها لـلـحـفـاظ على
واطـنـ وحمـايـتهم) سالمـة ا
مـــــؤكــــدا (أهـــــمـــــيـــــة تـــــأمــــ
االحــــتــــيــــاجــــات الــــيــــومــــيـــة
لـلمـواطـن والسـيـما األغـذية).
وفي شــــأن مــــتــــصـل اعــــلــــنت
حـكـومـة اإلقـليـم  تـمـديـد عـطـلة
ـؤسسـات احلكـومة الـدوائر وا
في اإلقـلـيم إلى الـ 16من شـهـر
ـتحدث قـبل . وقال  ا نيـسان ا
بـاسم حـكـومـة اإلقـلـيم جـوتـيار
عــــــادل فـي بــــــيــــــان امـس إنه(
اســـــتـــــمــــــراراً في اإلجـــــراءات
االحــتـرازيــة لــلـحــد من تــفـشي
فـيروس كـورونـا في كردسـتان
قـررت حــكـومـة اإلقــلـيم تــمـديـد
تــعــطــيل الــدوام فـي  الـوزارات
والــــــهــــــيــــــئــــــات والــــــدوائــــــر
ــؤســســات احلــكــومــيــة في وا
اإلقليم كـافة وجمـيع اجلامعات
ــراكـز ــدارس وا ــعــاهــد وا وا
التـعلـيميـة احلكـومية واألهـلية
إلى يـوم اخلـميس  16نـيـسان
 (2020مــبــيــنــاً أن ( الــقــرار ال
يــشـمل قــوات اآلسـايش واألمن
ؤسسات الداخلي واألجهزة وا
الـصـحـيـة) ِوأضـاف  أن (وزارة
الـصـحـة والـوزارات الـتي تـقدم
اخلــدمــات الــعــامــة ســتــواصل
تــــقــــد اخلـــدمــــات الــــعــــامـــة
وخـدمات الـطوار لـلـمواطـن

بحسب نظام اخلفارات).
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( نتسب حتى بقيادة الوزارة وا
وتـــابع الـــبــــيـــان انه ( اتـــخـــاذ
االجراءات الـوقـائـية واالحـتـرازية
الـتي تــتــعـلق بــتــعـفــيــر وتـعــقـيم
ـــكــــتب وحـــجــــر اجلـــهـــات ذات ا
صاب وفق الـتعلـيمات العالقة بـا
التي تـصـدرها اجلـهـات الصـحـية
اخملولـة). وفي شـأن مـتـصل بحث
رئـيس اجلـمــهـوريــة بـرهم صـالح
مع ولي عـهـد أبـوظـبي مـحـمـد بن
زايــــــد آل نـــــهــــــيــــــان اخملــــــاطـــــر
سؤوليات الـتي تواجه شعوب وا
ـنـطـقـة في مـواجـهـة وبـاء ودول ا
كــــــورونـــــا وضــــــرورة الــــــتـــــآزر
ـواجهـة هذه اجلـائحة والتـكاتف 
واحلــد من انــتــشــارهـا.وبــحــسب
بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس فــقـد
(أعــرب رئــيـس اجلــمــهـــوريــة عن
ـشاعـر األخوّة والـتـضامن شكـره 
مع الــــعـــراق الــــتي أبــــداهـــا وليّ
العـهـد واألمل بـان تـتـخـطى دولة
اإلمارات هذا الوبـاء بأسرع وقت
وأن يحـفظ الـله األشـقاء فـيـها من
كل مـكـروه). كـمـا ابـدى  االمـتـنـان
(الــذي اعـرب بـدوره عن إلبن زايـد

دعم بالده لــلــشـــعب الــعــراقي في
مواجـهة مـخاطـر الفـايروس الذي
يــهـــدد شــعـــوب الــعـــالم). واشــار
الـــــبـــــيـــــان الى انـه(جـــــرى خالل
ـة بحث الـعالقـات الـثنـائـية كـا ا
وســـبل تـــطــويـــر الـــتـــعـــاون بــ
ــا يـرسخ الـبــلــدين الـشــقــيـقــ 

نـطـقة). االستـقـرار والسـالم في ا
وفي شأن متصل بحث  صالح مع
واجهة وباء فريق الدعم الوطني 
كــــورونـــــا ســــبـل جتــــاوز االزمــــة
الصـحيـة الـراهنـةبـحضـور رئيس
خلية االزمة وزير الصحة والبيئة
جـــعـــفـــر صـــادق عالوي ورئـــيس

ـسـتــشـارين في الـرئـاسـة هـيـئـة ا
علي الـشكـري .ونـقل بيـان رئاسي
عن صــالـح الــقــول ان (الـــرئــاســة
ســـــتــــــقـــــدم الــــــدعم واإلســــــنـــــاد
اللـوجسـتي لفـريق الدعم الـوطني
من خالل احتضان ورعاية أعماله
لـتـجـاوز األزمـة وتــقـلـيل األضـرار
واخلسائر الـتي يسببـها فايروس
واطن كافة من كورونا) داعياً ا
(رجــــال األعـــمــــال ومــــؤســــســـات
ـــــدنـي واالحتــــادات اجملـــــتـــــمع ا
والـنــقــابــات والــعــشـائــر الى دعم
أعــمــال الــفــريق إلجنــاح مــهــمــته
الـــوطــــنــــيـــة) مـــشــــددا عــــلى أن
(الـــتـــحــــدي يـــســـتــــوجب حـــشـــد
اإلمـكـانـات الـشـعــبـيـة والـرسـمـيـة
واجـهة هذه اجلـائحـة التي كافـة 
تـــهــــدد حـــيــــاة كل مــــواطن).  في
غــضــون ذلك  عــفـــرت جــمـــعــيــة
الهالل األحـمـر الـعراقـيـة أكـثر من
 10االف مـــوقـع ضـــمـن إجـــراءات
الـوقــايــة من كــورونــا مــؤكـدة أن
جـــمـــيع مـــكـــاتـــبـــهـــا في بـــغـــداد
واحملــــــــافـــــــظــــــــات بـــــــحــــــــالـــــــة
استنفار.وقالت اجلـمعية في بيان

تـلـقــته (الـزمـان) امـس إن (فـرقـهـا
ومكـاتبـهـا في بغـداد واحملافـظات
ـاضـيـة من تـمـكـنت خالل األيــام ا
تعـفيـر وتطهـير اكـثر من  10االف
موقع ضـمن إجـراءات الوقـاية من
كـورونا) مـوضـحـة أن (عــمـلـيـات
التعفير شملت االسواق واحملالت
ـستشـفيات ناطق الـسكنـية وا وا
ـؤسـسـات صـحـيـة والـسـجـون وا
راقد) وتابع البيان واجلوامع وا
ــراقــد الـــتي  تــعـــفــيــرهــا ان (ا
شملت مـحيط الـعتبـة العـلوية في
الـــنـــجف ومـــحـــيط الـــعـــتـــبـــتـــ
احلــســـيــنـــيـــة والــعـــبــاســـيــة في
مـحـافـظـة كربـالء ومـرقـد اإلمـام
الكاظـم عـليـهمـا السالم واإلمام
أبـو حـنـيـفـة الـنـعـمـان واحلـضـرة
القادريـة في بغـداد فضال عن عدد
ــــيـــا ــــزارات االخـــرى). عــــا من ا
اكــدت الـســلــطــات  الــســعــوديـة 
تـسـجـيل  154إصـابـة و 49حـالـة
ـــصـــابــ شـــفــاء جـــديـــدة بـــ ا
بـــكـــورونــــا في خالل  24ســـاعـــة
ــتــحــدث بــاسم ــاضــيــة.وقــال ا ا
وزارة الــصــحــة  مـــحــمــد الــعــبــد

الــــعــــالـي في تــــصـــــريح امس إن
عـنيـة سـجلت (اجلهـات الـطبـيـة ا
إصـابة ـاضي  154 خالل الـيـوم ا
مـشـيرا جـديـدة بـعـدوى كـورونا) 
إلى أن (احلــصـــيــلــة اإلجـــمــالــيــة
ــرض في الــبالد لــلــمــصــابــ بــا
وصــلت إلى نـــقــطــة  1453حــالــة
حتى اآلن) وشدد على (عدم رصد
أي وفــيـات جــديــدة بــالــفــايـروس
ـاضـيــة) الفـتـا خالل الـسـاعــات ا
إلى (تــســـجــيل  49حــالـــة شــفــاء
جــــديـــدة) وأضــــاف أن (الــــعـــدد
اإلجمـالي للـمتـعـاف بـلغ بالـتالي
مــســتـوى  115حــالـة) وتـابع ان
صاب بـالفايروس يـتلقون (كل ا
الـــرعـــايـــة الــصـــحـــيـــة الـالزمــة)
واإلعالن عن حاالت الشـفاء ال يتم
إال بـــــعــــد إجـــــراء الـــــعــــديـــــد من
الـفـحـوص اخملــبـريـة الــتي تـثـبت
صاب بـشكل تام). وأعلن تعافي ا
مــــســـــؤول إيــــطـــــالي وفــــاة 458
وتـسـجـيل  1154 إصـابـة جـديـدة
بـكـورونـا في مـنــطـقـة لـومـبـارديـا
التي تـعـد األكـثـر تضـررا بـالـوباء

اضية.  خالل الساعات ا
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حــــذر مـــركــــز االعالم الــــرقـــمي
مسـتخـدمي تطبـيقـات التراسل
الـــفـــوري  مـن  الـــروابط غـــيـــر
ــصــدر الـتـي تـدعي مــعـروفــة ا
تـقـد مـعـلـومـات عن فـايـروس
ــسـتــجـد مــؤكـدا ان كـورونــا ا
مجموعة من الهاكرز  عمدا الى
اســـتـــغالل انـــشـــغـــال الـــعـــالم
بـــجــــائـــحـــة كـــورونـــا لـــنـــشـــر
بــرمــجـيــات خــبــيـثــة الخــتـراق
الـــهـــواتف عـــبــر تـــطـــبـــيـــقــات
الـــــتـــــواصل مـــــثـل واتـــــســــاب
وفـيــسـبـوك مــاسـنـجــر وفـايـبـر
ـركز  في وتـيـلـغـرام. واوضح ا
بيان تلقته (الزمان)  ان (جهات
امــــنــــيـــة فـي الـــهــــنــــد وجـــدت
برمـجيـات خبـيثة تـقوم بـسرقة
ــــــعــــــلـــــومــــــات من هــــــواتف ا
االشــخــاص عــنــدمــا يــقــومــون
بـالــضـغط عــلى روابط تـتــعـلق
بـفــايــروس كــورونـا تــصل الى
ــــــســـــتــــــخـــــدمـــــ مـن خالل ا

تـطبـيقـات الـتراسل الـفوري إذ
تـقـوم الـبـرمـجـيـة حـال الـضغط
عـلـيـهـا بـتـحـمـيل بـرنـامج عـلى
الـهـاتف تــسـهل عـمــلـيـة سـرقـة
الـبـيـانات الـشـخـصيـة وكـلـمات
الـسر) مـوضـحا ان (الـبـرمجـية
تدعى خريـطة كورونـا فايروس
 coronavirus map قـــــــــــــــام
بــصــنــاعــتـهــا احــد احملــتــالـ
وتــنــتــشـر بــشــكل كــبــيــر ويـتم
تنـاقلـها في تـطبـيقـات التراسل

وتزعم انـها تـتضـمن معـلومات
عن كيـفيـة الوقـاية مـن  كورونا
بحسب اوريسا بوست).وتوقع
ركز ان (تتكرر هذه احملاوالت ا
سـتقـبل من بعض الـهكرز في ا
من خالل استغالل اسم كورونا
واهـــتــمـــام الــنـــاس بــاالخـــبــار
ـتـعـلـقـة به النـشـاء بـرمـجـيات ا
ــعــلــومــات خــبــيــثــة تـــســرق ا
ـــواطــــنـــ عـــلى وبـــيــــانـــات ا
واتساب وغيره من التطبيقات)
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 اعــــلـــنـت وزارة الــــصـــحــــة امس
ــــــوقف الــــــوبــــــائي الــــــيــــــومي ا
لالصـــابـــات بــفـــيـــروس كـــورونــا
ـسـتـجـد فـي الـعـراق لـيـوم امس ا
اإلثـنــ كـاشـفــة عن تـســجـيل 83
اصـابـة جـديـدة. وبحـسـب الـبـيان
الـذي تـلقـتـه(الـزمان) فـقـد تـوزعت
االصـــابـــات كــــمـــا يـــأتـي بـــغـــداد
الــرصـــافــة: 2 و بــغـــداد مـــديـــنــة
الــــطب:1 وبــــغـــــداد الــــكــــرخ: 11
والـــبــــصـــرة: 10  والـــنـــجف: 18
والـســلــيـمــانــيـة: 14  وكـربالء: 3
ثنى: 12 واربيل: 10  ودهوك: وا
2 وتسجيل 4 حاالت وفاة جديدة
حالـتان في الـنجف وحـالة واحدة
فـــــــــــــي كــــــــــــل مـــــــــــــن واســــــــــــط
وديالى.وتـسـجيل 9 حاالت شـفاء
تـام 6 في الـنـجف و 3 حـاالت في
أربـيل. وبــلغ مـجــمـوع االصــابـات
في عمـوم الـعراق  630 ومجـموع
الـوفــيـات:  46 ومـجــمــوع حـاالت

الشفاء: 152 حالة. 
واشـارت مـصـادر في الـنـجف الى

اجـرا مـراسم دفن الئـقـة لـضـحـايا
كــــورونــــا في احملــــافــــظــــة بــــعـــد
تغسلـيهم واقامة الـصالة عليهم .
ـــــصــــادر لـ( الـــــزمــــان) واكــــدت ا
ان(الـــدفـن يـــتـم ضـــمـن اجـــراءات
صـحــيــة مـشــددة).  واكـدت وزارة
اخلـارجــيـة شـفــاء الـعــراقي الـذي
أصـيب بــكـورونـا فـي ايـران.وقـال
ــتــحـــدث بــاسم الـــوزارة أحــمــد ا
الصـحـاف في بـيـان اطـلـعت عـليه
ـــــــواطن (الـــــــزمـــــــان) امـس إن (ا
العـراقي الذي أُصـيب بالـفايروس
في ايـران تـمـاثل لـلـشـفـاء وخـرج

ـسـتـشـفى) واضاف انه ( من ا
تـــســـجـــيل ثالث حـــاالت إصـــابـــة
ـستـجد ألبـناء اجلـالية بكـورونا ا
الـعـراقـيـة اثـنـتـان مـنـهـا في كـنـدا
وواحـدة في االمــارات الــعـربــيـة)
مبينـا ان (العدد الـكلي للـمصاب

العراقي في عموم العالم بلغ 58
ـــركــزي حـــالــة). ونـــفـى الـــبــنـك ا
الـــعـــراقي مــــا تـــردد عن اصـــابـــة
مـحـافـظه عـلـي الـعالق بـفـايـروس
كــورونـا . وقــال الــبــنك فـي بــيـان
امس (نـنـفي مـا اشيـع عن اصـابة

العالق بـفايـروس كورونـا ونؤكد
سالمــتـه الــشــخـــصــيَّـــة وحــرصه
والتزامه بجميع اجراءات الوقاية
ـعــنــيـة) وتـعــلــيــمـات اجلــهــات ا
واضـاف ان (الـبـنـك يـحث وسـائل
اإلعالم عــلى تـوخـي الـدقــة أثــنـاء
تـــداول االنـــبـــاء وتــلـــقـــيـــهـــا من
صداقية مصادرها حرصـاً على ا
أمـــام الــــرأي الــــعـــام). وتــــداولت
مواقع التواصل االجـتماعي خبرا
مـفــاده اصــابــة الــعالق وعــائــلـته
بكورونا.  وأعلـنت وزارة التجارة
اول امس إصــابــة الــوكـيـل األقـدم
لـــــــلـــــــوزارة ولــــــــيـــــــد احلـــــــلـــــــو
بكـورونا.واكـدت الوزارة في بـيان
ان (احلــلــو يـــرقــد اآلن في إحــدى
ستـشفيـات في بغداد) وأضاف ا
ارس أن (وكيـل الوزارة لـم يكـن 
عـــمــــله في الــــوزارة قـــبـل وبـــعـــد
اإلصـــابـــة كـــونـه كـــان في إجـــازة
رسمـية ألكـثر من  15يوما بـسبب
وعــكـــة صــحــيـــة وخالل اإلجــازة
شـخص بــإصــابـته بــالـفــايـروس)
وأكــد الــبــيــان عــدم لــقــاء احلــلــو
بــالــوزيـــر وانه (لم يـــحــتك به وال
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بــعض مــديــريــات الــتـربــيــة في
بغداد وعدد من احملافظات.وقال
ـكــتب اإلعالمي لـلــمـصـرف في ا
بــيــان اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان)
ـــصـــرف قــــام بـــدفع امـس إن (ا
رواتب مـوظفي بـعض مـديـريات
الـتـربـيـة بـعـد وصـول الـصـكـوك
اخلـــــاصــــة بــــهم) ,واضـــاف ان
(عــمــلــيـات الــصــرف تــكــون عن
طـريق أدوات الـدفع االلـكـتروني
ـاسـتــر كـارد وبـإمـكـان بــطـاقـة ا
ــوظـفــ اسـتالم رواتــبـهم من ا
أي مــكـان قــريـبـ مــنه). بـدوره
اعـلن  مـصـرف الـرشـيـد عن دفع
ـتـقـاعـدين الـعـسـكـري رواتب ا
ـدنــيـ مـن حـمــلــة بـطــاقـات وا
الدفع االلكتروني (نـخيل ماستر
كــــارد) و( كي كــــارد ) لــــشــــهــــر
نــــيــــســــان عـــبــــر ادوات الــــدفع

االلكتروني .
ـــصـــرف في بـــيـــان  انه واكــد ا
ــــتـــقـــاعـــدين تـــســـلم (امـــكـــان ا
رواتــبــهـم من شــبــكـــة فــروعــنــا
نتـشرة في بغـداد واحملافظات ا
او من احـد مكـاتب شـركة بـوابة

عتمدة ). العراق ا

اســتـــخــدامـــهــا وتــرك مـــســافــة
مــنـــاســبـــة بــ شـــخص وأخــر
وعـــدم الـــتــجـــمع عـــلى مـــنـــافــذ
الــصــرف). كـمــا بــاشـر مــصـرف
الرافدين بصرف رواتب موظفي

ـصارف الـورقيـة الـيـدوي  إلى ا
بــــــعــــــد يــــــوم غـــــد  ,راج من
ــتـقــاعـدين االلــتـزام بــضـوابط ا
الـسالمـة الـصـحـيـة والـتاكـد من
تعقـيم األجهزة اإللـكترونـية قبل

جلــــهــــة مـــا فـي الـــدولــــة غــــيـــر
اســتــقــطــاعــات نــفــقــة الــزوجــة
واالوالد الــــتي تـــذهـب لـــصـــالح
دائـرة الـتنـفـيـذ في وزارة الـعدل
ـــــــــصـــــــــارف فـــــــــضـال عن ان ا
استقطعت مستـحقاتها مباشرة
من الراتب ) مضيـفا ( اما بشأن
الــقـروض االخــرى كــالـســيـارات
ـنـزلـيـة والــكـهـربـائـيـة ــواد ا وا
وغـيـرهـا  ,فـلـم تـسـتــقـطع حـتى
االن وهي الــقـروض االكــثـر بـ
ـتـقـاعـدين). وتـرددت شـائـعات ا
بـشـأن عـزم اجلـهـات احلـكـومـية
. واطن استقطاع ديونها من ا
وباشـرت التـقاعـد صرف رواتب
دني والعسكري تقاعدين ا ا
لشـهر نيـسان.وقـالت الهـيئة في
بيـان امس إنهـا (باشـرت صرف
ــدنـــيــ ـــتــقـــاعــديـن ا رواتب ا
والـعــســكـريــ لـشــهــر نـيــسـان
 ,(2020مشيرة الى أنه (بإمكان
نـافذ الدفع تـقاعـدين التـوجه  ا
االلــكـتــرونـي لـتــســلم رواتــبــهم
وجب بـطاقـات الدفع وطـنـة  ا
اإللـــــكــــتــــروني) ,وأضــــافت انه
(ســيــتم إرســال قــوائم الــصـرف

بسبب احلظر الصحي وبالتالي
ـتـقاعـدون يضع ان مـا يشـهده ا
اجلــــهــــات احلــــكـــومــــيــــة امـــام
مـسؤولـيـة كـبيـرة لـتقـد مـزيدا
مـن الـــــــــدعم) ,مــــــــؤكـــــــــدين ان
(الـرواتب بـعـد استـقـطـاع مـبالغ
الـــقـــروض ال تــغـــطـي احلـــاجــة
الــفـعــلــيـة لــلــمــتـقــاعــد واسـرته
والسيـما ان اكـثرهم كـان يعـتمد
عــــلى مـــصـــدر اخـــر لـــتـــلـــبـــيـــة
ـعــيـشــة واالدويـة مـتــطـلــبــات ا
وغيرها من احلاجـات اليومية),
ـان بـ (الــتـدخل مــطـالــبـ الــبـر
ودعم الشريحة عـبر منح عاجلة
ن يتقاضـون  منهم رواتب تقل
عن  500الف ديـــنـــار شـــهـــريـــا
ــــــصـــــارف الـى وقف ودعـــــوة ا
االســتـــقـــطــاعـــات الى مــا بـــعــد
ـصارف انـتهـاء االزمـة اسوة بـا
االخـــرى الـــتي بـــادرت  الى ذلك
اكد دعـمــا لـلــمـواطن).  بـدوره  ,
رئيس هـيئة الـتقـاعد احمـد عبد
اجلـلـيـل الـسـاعـدي في تـصـريح
اطلـعت عـليه (الـزمان) امس انه
(ال صـحــة حلـجب رواتب بـعض
ـتـقـاعـدين او اسـتـقـطـاع ديون ا
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طـــالب مـــتـــقـــاعـــدون مـــصـــرفي
الــرافــديـن والــرشــيـــد بــايــقــاف
استقطاعات القروض في الوقت
الراهن  ,نظرا للظروف الصعبة
الـتي يــعـيــشـونــهـا جــراء حـظـر
التجـوال الصحي بـسبب تفشي
فــايــروس كــورونـا ,فــيــمـا نــفت
ا هيئة التـقاعد الوطنـية صحة 
اشــــيع فـي مــــواقـع الــــتــــواصل
االجـــتــمــاعي عـن حــجب رواتب
ـتـقـاعـدين او اسـتـقـطـاع ديون ا
ـصـارف من جــهـة اخـرى غــيـر ا
ودوائر الـتنـفيـذ التـابعـة لوزارة
الــعـدل. ونـاشـد مــواطـنـون عـبـر
ـصـارف احلــكـومـيـة (الــزمـان) ا
واالهـــلــيــة بــأن(تــبــادر الى دعم
تقاعدين عبر اعفائهم شريحة ا
من تـسـديـد الـقروض فـي الوقت
الـــراهـن حـــتـى انـــتــــهـــاء ازمـــة
كـورونـا الـتي يـشـهـدهـا الـعـراق
والعالم) ,الفتـ الى ان (الكـثير
مـن الـــــدول بـــــادرت بـــــاعـــــفــــاء
مواطـنيهـا من جمـيع ما بذمـتها
نــظـرا لـتــوقف الـعــمل واحلـركـة
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