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ومـــديــنــة الــصـــدر بــاإلضــافــة الى
مـديرية زراعة بغداد ومديرية العمل
والـشؤون االجتماعـية). ودعا العطا
ـواطـن إلى ( الـبقـاء في منـازلهم ا
وعـــدم اخلـــروج أو الـــتــنـــقل اال في
الـــضــــرورة الـــقـــصـــوى). وبـــشـــأن
الــزيـارات الـديـنــيـة في شـهـر رجب
ـقـدسة سـتـتـخذ قـال أن (الـعـتبـات ا
قــرارات بــهـذا الــشـأن). وأعــلن فـرع
نــقـابــة الــصـحــفـيــ في مــحـافــظـة
كــربالء تــوفـيـق احلـبــالي في بــيـان
اســتـثــنـاء صـحــفـيي احملــافـظـة من
حـظـر التـجوال الـذي اعلـنه احملافظ
نـــصـــيـف اخلـــطـــابي. ويـــأتي هـــذا
االســــتـــثــــنــــاء لــــطـــبــــيــــعـــة عــــمل
.وأعلن اخلـطـابي فرض الـصـحفـيـ
ـدة ثالثـة أيام حـظـر على الـتـجوال 
ابتداءً من السابعة من صباح اليوم
. واعـلـنت مـحـافـظـة ذي قـار االثـنــ
فــرض حـظـر لـلــتـجـوال بــاحملـافـظـة
يـبـدأ من يـوم امـس ويـستـمـر ثـالثة
ايــام. كـمـمـا اعـلـنـت مـحـافـظـة بـابل
فــرض حــظـر لــلــتـجــوال في قــضـاء
ــســيـب فــقط من يــوم امس االحــد ا
ويـستمر حتى اشـعار اخر. وطالبت
مـفوضـية حـقوق االنـسان احلـكومة
دة  14يوما وإلزام بـتعطيل الدوام 
ـواطنـ بالبـقاء في دورهم.وشدد ا
فوضية فاضل الغراوي في عـضو ا
بـيـان عـلى (ضـرورة الـبـدء بـحمالت
تـعـقيم مـيدانـية لـلـحفـاظ على حـياة
ـواطـن ).وطـالبت جلـنـة الصـحة ا
والــبـيــئــة الـنــيـابــيــة بـاعالن حــالـة
ــدة مـحــدودة كـمـا دعت الــطـوار 
ـؤسـسات احلـكـومـية الى تـعـطـيل ا
واالهـــــلــــيــــة. واتـــــخــــذت مـــــعــــظم
احملـافظـات اول امس اجـراءات غير
ـواجهة الفـايروس تمثلت مـسبوقة 
داخـل واعالن حظـر جتوال بـغـلق ا
وتــعـطـيل الـدوام الــرسـمي.واغـلـقت
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة امس عـــددا من

الـــســيــطـــرات في بــغـــداد في اطــار
تـــنـــفــيـــذ قـــرار مــنـع الــتـــنـــقل بــ
احملــافــظـات  الــذي اتــخـذته خــلــيـة
االزمـة في وقت سـابق من يوم امس
ـنع انـتشـار فايـروس كورونـا على
ان يــبـدأ الـعـمـل به ابـتـداء من امس
االحــد. وبـحـسب مـصـدر امـني فـقـد
( غـلـق سيـطـرة دخـول ابـو غـريب
الــتـبـادل بـاجتـاه بــغـداد وسـيـطـرة
عــرب جــبـور والــبــو عـيــثه بــاجتـاه
ســـــريع الـــــدورة وســـــمح مـن هــــذه
الــســيــطــرة اخلــروج فـقـط لالطــبـاء
ـوظـفي الدولـة واحلـاالت الطـارئة و
بـاالضـافـة الى غـلـق سـيـطـرة بـغداد
من الــرسـتـمـيـة وغـلق دخـول جـسـر
ديـالى اجلـديد بـاجتـاه بغـداد وغلق
ســيـطــرة الـتــاجي) مــرجـحــا (غـلق
).كما سـيطرة الصـقور اليوم االثـن
قــررت وزارة الـــداخــلــيــة في إقــلــيم
كــردسـتـان امس األحـد تـمـديـد قـرار
حـظــر الـتـجـوال في مـديـنـتي أربـيل
والـسـليـمانـيـة لثالثـة أيـام إضافـية
فـيما حددت اليوم االثـن آخر مهلة
امـام االهالي للعودة لالقليم او غلق
ـنافذ احلـدودية.وقالت الوزارة في ا
بـيان ان احلظـر شمل ايضـا (إيقاف
الـتنقل بـ األقضية في احملـافظت
ـدة  72 سـاعـة ابـتـداءً مـن الـسـاعة
 12مـن لـيـلة 16 - 17 آذار). وتـأتي
هـــذه االجـــراءات بـــعـــد ان اعـــلـــنت
وزارة الـــصـــحــة أول أمس ارتـــفــاع
حـاالت الـوفاة بـفـيروس كـورونا في
البالد إلى  10 حاالت وإصابة 110
آخـــريـن. في ســـيـــاق مـــتـــصل قـــدم
حتــالف الــقـوى اربــعــة مـقــتــرحـات
لـتقليل ضرر وباء كورونا. وبحسب
ـقــتــرحـات بــيــان لـلــتــحــالف فــإن ا
تـمـثلت بـتـخصـيص احلـكومـة مـبلغ
طـوار يُـسـتـقطع مـن تخـصـيـصات
الــــطــــوار أو مـن مــــوازنـــة 2020
واطنـ ضمن البطاقة لـتوزع ب ا
كن استقطاعها من الـتموينية أو 
مــوازنـة وزارة الـتـجــارة كـبـديل عن
الـبطـاقة الـتمويـنيـة ودعوة الـقضاء
ـن جتيز وقـوف  إلطـالق سراح ا
قضاياهم التكييف القانوني للكفالة
ــــالــــيـــة وتــــأمـــ أو الــــغــــرامـــة ا
االحــتـيـاجـات والـظــروف الـصـحـيـة
والــوقــائــيـة فـي الـســجــون ودعـوة
وزارة الـــنــفط لـــزيــادة حـــصــة زيت
الــكـاز اخلـاصــة بـتـشـغــيل مـولـدات
الـكهربـاء األهليـة وإلزام أصحـابها
ا يـتماشى بـتقـليل سـعر االمـبيـر 
مع قــرارات خـلـيـة األزمـة الـصـحـيـة
بـإعالن حظر الـتجوال الـعام ودعوة
ـهـجـرين وخـلـيـة وزارة الـهــجـرة وا
األزمـة الصـحية لـتكـثيف جهـودهما
فـي ضــمــان تـــأمــ االحــتـــيــاجــات
الــصـحــيـة والــعالجـيــة والـوقــائـيـة
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اعـلنت مؤسـسات صحـية امس إرتفاع
ـصـابـ بفـايـروس كـورونا الى عـدد ا
144بــيــنــهـا  10 وفــيـات و 26 حــالـة
شـــفـــاء. واعــلـــنت مـــحـــافـــظــة واسط
تـسجيل حالـت مصابتـ بالفايروس
بـعد اجراء فحوصـات لثالثة اشخاص
فـي مسـتـشفـى الكـرامـة. وافادت وزارة
الــصـحــة في اقـلــيم كـردســتـان بــأنـهـا
ســجـلت اصــابـة جـديــدة بـالــفـايـروس
لــرجل يـبــلغ من الــعـمـر  46 عــامـاً من
اهـالي السـليـمانيـة. وبذلك يـرتفع عدد
ــصـابــ في االقــلـيم الى  29 حــالــة ا
بـينـها حـالة وفـاة واحدة وحـالة شـفاء
اخــرى. وفي الـشـأن نـفــسه  أكـد مـديـر
صـحة الكرخ جـاسب لطيف احلجامي
ـقـبـلـة سـتـكون امس األحـد أن األيـام ا
حــاسـمـة في الــسـيـطـرة عــلى انـتـشـار
الـفايـروس من عدمـها. وقـال احلجامي
في مــؤتـمـر صــحـفي أعـقب اجــتـمـاعـاً
خلـلية األزمة في بغـداد إن (التفاؤل ما
زال قـائـمـاً بـكـبح انـتـشـار الـفـايـروس
ـقـبـلـة سـتـجـعل من الـواضح واأليـام ا
السيطرة على انتشاره أو خروج األمر
من ايـديـنـا).وأضـاف (لديـنـا في الـكرخ
 10حـاالت مشـخصـة منهم  7 تـماثلوا
لـلـشـفـاء ومن تـبـقـوا حـالـتـهـم جـيدة)
ولـفت الى ان (اخلـبـر السـار هو أن كل
احلـــاالت من الــوافــدين ولـم يــنــتــشــر
.( ــرض حـتى اآلن بـالـعـدوى داخـلـيـاً ا
من جـهتـه اعلن مـدير صـحة الـرصافة
عـبــد الـغـني الـسـاعـدي إن (هـنـاك 16
إصـابـة في جانـب الرصـافة   8 مـنـها
رض ما تـماثلت لـلشفاء) مـؤكدا ان (ا
زال غـير متوطن). واوضـح أن (العطلة

محمد احللبوسي
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اســتـــبــعــد خــبــيـــر أمــني مــغــادرة
الــقـوات االمـريــكـيـة الــعـراق  عـلى
نـظور  عازيا ذلك دى ا األقـل في ا
ـــتــــحـــدة الـى رغـــبــــة الـــواليــــات ا
االمــريــكـيــة في إفــشــال اي حتـالف
مـحتمل ب اي قـوى عربية وايران
يـعمل على مواجـهة اسرائيل. وقال
صـــفــاء االعـــسم لـ (الـــزمــان) امس
ـــتـــحـــدة تـــدرك أن ان(الـــواليــــات ا
قـواتها غير مرغوب بها في العراق
بـــعــد أن صـــوّت مـــجــلس الـــنــواب
الــــعـــراقي عــــلى إخــــراج الـــقـــوات
ان االجـنـبـيـة من الـبـلـد إذ ان الـبـر
ـثل الـشـعب اال ان واشـنـطن هــو 
التـريد تنفيذ هذه الرغبة) موضحا
ـعـطيـات على االرض جتـعلـنا ان (ا
نـــــواصـل الـــــشك حـــــتـى اآلن بــــأن
ــتـــحــدة هي من زرعت الـــواليــات ا
نـطقـة لتـحقيق تـنظـيم داعش في ا
اهـدافـهـا فهي تـعـلم ان العـراق بـلد
ــتـلك رابع احــتـيـاطي غــني وهـو 
نــفــطي في الــعــالم وســوريــا تـأتي
رتبة الثـالثة ب البـلدان الغنية بـا
بـالـفـوسفـات في الـعـالم االمـر الذي
نطـقة مستـهدفة بشكل جـعل هذه ا
خــاص مــنـذ  50 ســنــة). وبــحـسب
تحدة التي االعـسم فإن (الواليات ا
اســست  14 قــاعــدة عــســكـريــة في
كن ان تـخـرج من البـلد الـعـراق ال
ـــدى ســـريـــعـــا او عــــلى االقل في ا

ـــــنــــظـــــور وإن كــــان هـــــنــــاك من ا
يــخــالــفـني الــرأي لــكــنـني ارى ان
واشـنـطن تـرى ضـرورة قـصوى في
بــقــائــهــا بـالــعــراق) مــوضــحـا ان
ـتحـدة تـعـد حتركـاتـها (الـواليـات ا
ـنطـقـة عمـومـا تأتي في الـعـراق وا
فـي إطــار حـــمـــايــة األمـن الــقـــومي
األمـريكي والسـيما ان هـناك عالقة
طـيـبة بـ فصـائل مسـلحـة عراقـية
وايـران الـتي حتتـفظ ايـضا بـعالقة
طـيـبة مع الـعراق عـمومـا ما يـشكل
تـهديدا للمـصالح االمريكية). ورأى
االعـــسم ان (واشـــنـــطن ال تـــســـمح
بـايـجاد جـبهـة مـعارضـة لربـيـبتـها
اسـرائيل قد تتكون من ايران وهذه
الـفصـائل او اي قـوى عربـية اخرى
وتـــعـــمـــد الى خـــنـق اي حتـــركــات
تـصب في هذا االجتاه) مـضيفا ان
(هـذا الـهدف وغـيره عـوامل رئيـسة
في رغـبـة واشـنـطن بـإبقـاء قـواتـها
ــكــنــة). فـي الــعــراق اطــول مـــدة 
وتـــعـــلـــيـــقــا عـــلـى حتــرك قـــوة من
(الـنـسور الـزاعقـة) االمـريكـية نـحو
الـعـراق لـلـحـلـول مـحل قـوة اخرى
قـال االعـسم ان (هـذا التـحـرك ليس
ــا يـحــدث عــلى االرض لـه عالقــة 
مـن تـبــادل لــلــقــصـف بــ الــقـوات
االمــريــكــيــة في الــعــراق وفـصــائل
مــســلــحـة غــيــر مــحـددة الــهــويـة).
ــذكـورة واوضـح ان ( نـقل الــقـوة ا
هــو عــمــلـيــة اســتــبــدال طـبــيــعــيـة
للقوات العسكرية تأتي في اطار ما

يــقـرره الـقــادة الـعــسـكـريــون بـهـذا
ا الـشـأن السبـاب ليس لـهـا صلـة 
ــيــدان) مــضــيــفـا ان يــحــدث في ا
(لــــيس هـــنــــاك حـــالــــة حـــرب بـــ
الـطـرفـ لتـقـوم الـقوات االمـريـكـية
بــتـحـريك قـوة من طـراز خـاص الى
الــعـراق).ونــقـلـت وسـائل اعالم عن
مـــصـــدر أمـــنـي امـــريـــكي قـــوله إن
(قـــوات الــفــرقــة  101 األمـــريــكــيــة
الــهـجـومـيـة اجلــويـة الـوحـيـدة في
الــعـالم فـي طـريــقـهـا إلـى الـعـراق
ـــقــار ـــواقع في أحـــد ا لـــتـــبـــادل ا
الـعـسكـرية الـعراقـيـة بالـتزامن مع
الـتـصـعـيـد بـالـصـواريخ).وبـحـسب

صدر الذي طلب عدم الكشف عن ا
اســمه فـإن (عـنــاصـر الـفـرقـة 101
األمـريـكـيـة احملـمـولـة جـوا سـتصل
إلـى الـقـاعـدة في تــبـادل أمـاكن مع
شــركـة أمــنـيــة).وأضـاف أن (قـوات
ـــشــاة الــبـــحــريــة األمـــريــكــيــة – ا
ــاريــنـز   مــوجـودة فـي الـقــاعـدة ا
اجلــويـة لـتـنـضم لــهـا الـفـرقـة 101
الــقـادمــة حــتـمــا من إحـدى قــواعـد
تحدة األمريكية في دول الواليات ا
ــصـدرعــلى عـدم اخلــلـيـج).وشـدد ا
ذكــر اسـم الــقــاعــدة اجلــويــة الــتي
سـتـسـتـقـر فـيهـا الـفـرقـة االمـريـكـية
حتــســبـا ألي قــصف صــاروخي قـد
يــســتـهــدفـهــا.  وفي وقت الحق من
ـــتــحــدث يـــوم امس األحــد نـــفى ا
بــاسم الــتــحـالـف الـدولـي الـعــقــيـد
مــايــلـــز كــاجــيــنــز إرســال الــفــرقــة
األمــريـكـيــة اجملـوقـلــة إلى الـعـراق.
وكــتب كــاجـيــنـز في تــغـريــدة عـلى
تـــويــتــر (ال صـــحــة خلـــبــر إرســال
امـــريــكـــا قــوات الـــفــرقــة 101 الى
الــعــراق).في ســيــاق مــتـصـل قـالت
ــشـتـركـة امس قــيـادة الـعـمــلـيـات ا
األحـد انهـا تمـتلك مـعلـومات كـاملة
عن اســتـهـداف مـعــسـكـر الـتـاجي 
مـشيرة الى أن العمليات العسكرية
األمـــريـــكــيـــة األحـــاديـــة تــؤثـــر في
الـسـيـادة. وقـالت الـقـيـادة في بـيان
(لـــديـــنــا مـــعـــلــومـــات كـــامـــلــة عن
اسـتـهداف مـعسـكر الـتاجي ويـبقى
ـعـلـومـات) لــنـا فـقط تـأكـيــد هـذه ا

وأضـــافـت أن "حتـــقـــيـــقــــاتـــنـــا في
الــهـجــوم عـلى الــقـاعــدة مـســتـمـرة
سـؤول لـلـعدالـة) الفـتة وسـنـقـدم ا
الى أن (الـــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة
األمــريــكــيــة األحــاديــة تــؤثــر عــلى
ســيـادة الــدولـة الــعـراقــيـة).  وكـان
مــعـســكـر الــتـاجي قــد تـعـرض اول
امـس الى هـجـوم جـديد بـصـواريخ
الـكاتيوشا اوقع عددا من الضحايا
فـي تـطــور الفت يــنــذر بــتــداعــيـات
خـطيـرة جراء تـبادل الـهجـمات ب
الــــقـــوات االمــــريـــكــــيـــة وجــــهـــات
تــسـتــهــدف قـواعــدهـا في الــعـراق.
وتـميز الهجوم االخيـر بكثافته بعد
ـواقع سـقـوط  33 صـاروخـا عـلى ا
ـسـتـهـدفـة مـا ادى الى وقـوع عدد ا
مـن الــــضــــحــــايـــــا بــــ الــــقــــوات
الـعـسـكـريـة الـعراقـيـة و االجـنـبـية.
والــهـجـوم هـو الـثــالث والـعـشـرون
ـاضي مــنـذ اواخــر تـشــرين األول ا
ضـدّ مـصـالح أمـريكـيـة في الـعراق
ويـــأتي بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد ســـتــة
عـراقي بينهم خمسة من الشرطة
 فـي غارات أمـريـكيـة لـيل اخلـميس
رداً عـلى هجوم بالكـاتيوشا كان قد
تـعـرض له مـعـسـكـر الـتـاجي مـساء
اضي.ولم تـعلن أي جهة األربـعاء ا
مــــســـؤولــــيــــتـــهــــا عن الــــهــــجـــوم
الــصـاروخي  لـكـن واشـنـطن عـادة
ـوالـيـة إليران مـا تـتّـهم الـفـصـائل ا
بـشنّ مـثل هـذه الـهـجـمـات.وأعـلنت
قـيادة العـمليات الـسبت سقوط 33

صـــاروخـــاً عـــلـى وحـــدات الـــدفــاع
اجلـوي قرب بعثـة التحالف الدولي
داخـل معسـكر الـتاجي ما ادى إلى
إصــابـة عـدد من مــنـتـســبي الـدفـاع
اجلــوي وهم بــحــالـة حــرجــة جـداً
وأكــــدت بــــأنــــهــــا ســــتــــتــــخــــذ كل
اإلجـــراءات إللـــقـــاء الــقـــبض عـــلى
.وكــانت  وزارة الــدفــاع الــفـــاعــلــ
األمــريـــكــيــة قــد كــشـــفت عن قــيــام
الـقوات الـعراقيـة اول امس السبت
ـشـتبه بـهم في بـاعـتـقـال عـدد من ا
الـهجوم عـلى قاعدة الـتاجي . وقال
ـتحدث باسم البنتاغون جوناثان ا
هــوفـمـان في بـيـان أن (قـوات األمن
الـعراقـية قامت بـاعتـقاالت مبـدئية)
ــتــحـدة مــضــيــفــا  إن (الــواليــات ا
تـســاعـد في الـتـحـقـيق الـذي مـازال

متواصال بالهجوم الصاروخي)
. وتــوعــد  هــوفــمــان بـ(مــحــاســبـة
ـتورط في الهـجوم) لكنه احجم ا
عـن الـتــكــهن بــشـأن الــرد احملــتـمل
مـكـتـفـيـا بـالـقـول انه (اسـتـنادا إلى
حتــذيــر وزيـر الــدفــاع مـارك إســبـر
ـــــكن أن ـــــاضي: ال  األســـــبــــوع ا
تــهــاجــمـوا وتــصــيــبــوا أفـرادا من
اجلـــيـش األمـــريـــكـي وتـــفـــلـــتـــون
سـنـحاسـبهم). وافـاد بأن اثـن من
اجلـنـود األمـريـكـيـ الـثالثـة الذين
أصــيــبــوا في الــهــجـوم صــاروخي
األخــــيـــر حـــالــــتـــهــــمـــا خــــطـــيـــرة
ويـخـضـعـان للـعالج في مـسـتـشفى

عسكري ببغداد.
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صفاء االعسم

مـنحت لغرض البقاء في البيت وأدعو
ـــــواطــــنــــ إلـى عــــدم اخلــــروج اال ا

للضرورة القصوى). 
من جـهتها أفادت دائـرة صحة ميسان
ــصــابـة ــرأة ا امـس االحـد بــشــفــاء ا
ـكتب االعالمي بـالـفايـروس بحـسب ا
ــصـابـة لــلـدائــرة الـذي اكـد مــغـادرة ا
لـلــحـجـر الـصـحي. كـمـا اعـلـنت دائـرة
صــحــة نــيــنــوى شــفــاء حــالــتــ من

تـعـلن جـمــعـيـة الـهالل االحـمــر الـعـراقي بـالـنـيــابـة عن الـصـلـيب
االحــمـر الـنــرويـجي عن اجــراء مـنــاقـصـة لــشـراء (اعــادة تـأهـيل
وحـدات مـعاجلـة مـيـاه الصـرف الـصـحي للـمـسـتشـفـيـات) حسب
ــكن احلـصــول عـلــيـهــا من مــقـر عـام اجلــدول والـشــروط الـتي 
ـنـصـور وان اخر جـمعـيـة الـهالل االحـمـر الـعـراقي في بـغـداد ا
مـوعـد لـقـبـول الـعـطـاءات الـسـاعـة الـثـانـيـة بـعـد الـظـهـر من يـوم
ـؤهـل اخلـميس 2/ نـيـسان/ 2020.  عـلى مـقدمي الـعـطاءات ا
طلوبة واد ا ـكاتب اخملتصة بـتجارة وجتهيـز ا من الشركات وا
تـقد عطـائهم داخل ظـرف مخـتوم يودع في صـندوق الـعطاءات
نصور ويهمل اي عطاء غير مستوفي في مقر عام اجلمعية في ا

الشروط.
لالستفسار الرجاء االتصال على الرقم  (009647823445467)
وال تـتـحمل اجلـمعـية اي مـسؤولـية قـانونـية او مـاليـة عن اجراء
الـتـعـاقـدات ويـكـون اخـتـيـار الـشركـات والـدفع مـن قبـل الـصلـيب
االحمر النرويجي. الرجاء تقد افضل عرض مالي وتقني لديكم

الن العروض تعتبر نهائية وغير قابلة للتفاوض.
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الية امس تأم رواتب أكـدت وزارة ا
تقـاعدين في ح طالبت ـوظف وا ا
ـصارف بـدعم وزارة الصـحة وخـلية ا
األزمـــة بـــاألمــوال كـــاشـــفــة عـن فــتح
حــســـاب خــاص الســتــقــبــال وإيــداع
ــصـارف والـشـركـات الــتـبـرعـات من ا
والــهــيــئــات احلــكــومــيــة واخلــاصــة
.وقـــالت الـــوزارة فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس إن وزيرها فؤاد حس
(تـرأس اجـتـمـاعـا ضم مـحـافظ الـبـنك
ـــركـــزي الـــعــراقـي ووكــيـل الــوزارة ا
وكـالة ورئيس الـهيئـة العامـة للتـقاعد
ومــــديـــر عـــام دائــــرة الـــديـن الـــعـــام

ـصارف الـرافدين ـديـرين العـام  وا
والـرشـيد والـعراقي لـلتـجارة لـدراسة
ـالي الـعـام وكيـفـية وتـقـيـيم الوضع ا
ادارة االزمـــــة احلــــالــــيـــــة من نــــواح
مـختـلفـة) مشيـرة الى أن (اجملتـمع
وظف اكدوا استمرار تأم رواتب ا
ــتــقــاعــدين).وأضــافت الــبــيـان أن وا
(اجملـــتــمــعـــ نــاقــشـــوا أيــضــاً دعم
فـعاليـات خلية األزمـة ووزارة الصحة
ـواجـهـة خـطـر انـتـشار ومـديـريـاتـهـا 
فــــايـــروس كـــورونــــا ولـــكـي تـــأخـــذ
ـركـزي دورهـا في ـصـارف والـبـنك ا ا
ـواجـهـة األزمات ـالي  تـقـد الـدعم ا
الــتي يـواجـهـهـا بـلــدنـا) مـضـيـفـا أن
(اجملـتـمـع تـوصـلوا إلى الـعـديد من

الـقـرارات أهـمـهـا فـتح حـسـاب خاص
الســتـــقــبــال وإيــداع الـــتــبــرعــات من
ـــصــارف والــشــركـــات والــهــيــئــات ا
احلـكـومـيـة واخلـاصـة عـلى ان يـكـون
الـــصـــرف بـــإشــراف جلـــنـــة عـــلـــيــا
بـاإلضـافـة إلى الـتـمـويل الـشـهـري من
قــــبـل دائــــرة احملــــاســــبــــة في وزارة
ــالـيـة). من جـهــة اخـرى اطـلع وزيـر ا
الـصـحة والـبـيئـة ورئـيس جلنـة األمر
الــديـواني  55 جــعـفـر صـادق عالوي
ــرجـع الــديــني حـــســ اســمــاعــيل ا
الــصــدر خـالل زيــارته له في مــكــتــبه
ـديـنـة الـكـاظـمـيـة عـلى الـصـعـوبات
ــالـيــة الـتي تــواجه جــهـود الـوزارة ا
كافحة فايروس كورورنا . وبحسب

الـضـرورية لـلـنازحـ ومـخيـمـاتهم
وتــشــكـــيل فــرق مــيــدانــيــة جــوالــة
. من جــهـته دعـا لــفـحص الــنـازحـ
ـــرجع الــديــنـي جــواد اخلــالــصي ا
االهـالي الى  االلتـزام بكل الـنصائح
الـطـبـيـة الـتي يـقـدمـهـا اخملـتـصون.
وقـال في بيـان تلـقته (الـزمان) امس

(مــا خــلق الــله داء إالّ وقــد خــلق له
دواء مــعـ له لــلـشــفـاء مــنه وهـذا
امــتـحــان من رب الـكــون لـلــبـشــريـة
الـتي هي اليوم امام مـنزلق خطير).
ـؤمن ان يــكـون واضــاف ان (عــلى ا
عـاقالً رشيـداً واعيـاً ال يخاف وال
ــوت ألن يـــهــتــز وال يــخـــشى من ا

ـوت أمر محتم قـادم ولكن ال يُلقي ا
ـوت بل بــنـفـسه فـي الـتـهـلــكـة او ا
يـجب ان يكون االنـسان ملـتزماً بكل
الــنـصــائح الــطـبــيـة الــتي يــقـولــهـا
اخملـتــصـون فـتـوجـيـهـات أصـحـاب
اخلـبرة في مجاالتهم ملزمة لسالمة

اجلميع).
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وجّـه رئـيـسـا اجلـمـهـوريـة والوزراء
امـس االحــــد رســــالــــة الى رئــــيس
مـجـلس الـنـواب محـمـد احلـلـبوسي
العـالن حالة الطـواريء ثالث يوماً
بــهـدف مـواجـهـة فـايـروس كـورونـا.
وقال مكتب رئيس اجلمهورية برهم
صــــــالح فـي بـــــيـــــان ان رئــــــيـــــسي
اجلـمهوريـة والوزراء (وجهـا رسالة
لـرئيس مجلس الـنواب لطلب اعالن
حــالـة الـطـوار الـصــحـيـة لـثالثـ
يـومـاً قـابـلـة لـلـتـمـديـد). واضاف ان
(ذلـك جـاء اسـتــنـاداً لــلـمـادة 61 من
الــدســتــور). من جــهــته قــال مـكــتب
احلــــــلــــــبــــــوسـي في وقـت الحق أن
األخـير لم يرده اي طلب بهذا الشأن
. واوضـح اخلـبيـر الـقـانـونـي طارق
حــرب ان (ال صالحـيـة بــهـذا الـشـأن
لـرئــيس مـجـلس الـنـواب أو نـائـبـيه
سـواء أكانوا مجتمع ام منفردين
الن الــــدســــتـــــور أوجب تــــصــــويت
أعـضـاء مـجـلس الـنـواب بـاالغـلـبـية
عــــلى اعالن اي حـــالــــة طـــارئـــة في
الـــبـالد) مـــســـتـــدركـــا ان (الـــطـــلب
الــرئــاسي بـإعـالن الـطــوار إجـراء
قـــانــوني صــحـــيح لــكـن الــدســتــور
ـسـؤولـة عن أوضـح وحـدد اجلهـة ا
ذلـك وهـــو مــــجـــلس الــــنـــواب). من
جـهتها قررت خـلية األزمة في بغداد
امـس االحد رفع مـقـتـرح الى رئـاسة
الــوزراء لـــشــمــول جــمــيع الــدوائــر
ـقررة من يوم غد الثالثاء بـالعطلة ا
الى اخلـميس فيـما يتـوقع ان تعلن
اجلـهـات الـرسمـيـة حـظرا لـلـتـجوال
خـالل هـذا االسـبـوع.واعـلن مـحـافظ
بـغـداد مـحمـد جـابرالـعـطا امس عن
تعطيل دوائر احملافظة بدءا من يوم
غـد الـثالثـاء حـتى اخلـمـيس مـا عدا
دوائــر الـصـحــة واألجـهـزة األمــنـيـة
واخلـدميـة للقـيام بـحملـة تعـفير في
احملـافـظـة مـقـتـرحـاً عـلى احلـكـومة
اسـتخـدام حبر االنـتخـابات لتـأشير
ـطارات. الـقـادمـ من اخلـارج فـي ا
ـــشـــمـــولــة واوضـح ان (الــدوائـــر ا
بـــالــعــطـــلــة هي ديــوان احملـــافــظــة
ووحـــداتـــهـــا االداريــة ومـــديـــريــات
الــــتـــربـــيــــة الـــست الــــكـــرخ االولى
والثانية والثالثة والرصافة االولى
والــثــانــيــة والـثــالــثــة  ومــديــريـات
الـشباب والرياضة الكرخ والرصافة
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تـــوقـــعت هـــيـــئــة األنـــواء اجلـــويــة
والـرصــد الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة
الـنقل ارتـفاع درجات احلـرارة قليال
ـنطـقتـ الوسـطى واجلنـوبية في ا
. وبــحــسب  تــقــريـر الــيــوم االثــنـ
اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس فـإن
ـنطـقة تـوقع اليـوم في ا (الـطـقس ا
الـوسطى غائم جزئـي واحيانا غائم
 درجـــات احلــرارة تــرتــفـع قــلــيال 
والــريـاح مـتـغـيــرة االجتـاه خـفـيـفـة
ــتـوقع الــســرعــة فـيــمــا الــطــقس ا
نـطقة الـشمـاليـة غائم جزئي الى بـا
غــائـم مع تــســاقط زخــات مــطــر في
امـاكن مـتـعـددة مـنـهـا تـكـون رعـديـة
احـــيــــانـــا وال تـــغـــيـــر في درجـــات
احلـرارة  والريـاح جنـوبيـة شرقـية
خـفيفة الى معتـدلة السرعة  وطقس

ــنـطــقـة اجلـنــوبـيـة غــائم جـزئي  ا
درجـــات احلـــرارة تـــرتـــفع قـــلـــيال 
والــريـاح مـتـغـيــرة االجتـاه خـفـيـفـة
الــسـرعــة). وأضـاف ان (طــقس يـوم
ـنــطـقـة غــد الـثالثــاء سـيــكـون فـي ا
الـوسـطى صـحـوا الـى غائـم جـزئـياً
وغـائم مع تـساقط زخـات مطر وفي
ـنطقـة الشمالـية غائـماً مع تساقط ا
أمـــطـــار مــتـــوســـطـــة الــشـــدة وفي
ـنطـقة اجلنـوبية صـحوا الى غائم ا
جــزئـيـاً مع تـسـاقط أمــطـار خـفـيـفـة
ودرجـــــــــات احلــــــــرارة تــــــــرتـــــــــفع
توقع  ليوم ).وبشأن الطقس ا قـليالً
ــنــطــقــة االربــعــاء فـــســيــكــون في ا
الــوســطى (غـائــمــاً مع زخـات مــطـر
ــنــطــقـة مــتــوســطــة الــشــدة وفي ا
الـشـمالـيـة غائـماً مـع تسـاقط زخات
مـطر  وفي اجلنـوبية غـائماً جـزئيا
الـى غـائم مع زخـات مــطـر خـفــيـفـة

ودرجــــــات احلـــــرارة تـــــنــــــخـــــفض
قـــلـــيالً).وبــحـــسب الـــتـــقــريـــر فــان
ـتوقع لـيوم اخلـميس في (الـطقس ا
ـنطـقة الـوسطى غـائم جزئي وفي ا
ـنـطقـة الشـمـاليـة غـائم جزئـياً الى ا
غـائم مع تساقط زخات مطر خفيفة
وفـي اجلـنــوبــيــة صــحــو الى غــائم
جـزئـيـاً). وفي سـيـاق مـتـصـل اظـهر
تــقـريـر لــهـيـئـة االنــواء اجلـويـة عن
كــمــيــة االمــطــار الـتـي سـقــطت اول
امـس بــأن مـــديـــنـــة تــكـــريت كـــانت
األعــلى. وبـحـسب جـدول نـشـر عـلى
ــوقع االلــكــتــروني لــلـهــيــئــة فــقـد ا
تـسـاقطت امـطـار بكـمـية  18.8 مـلم
في تـكريت ثم جمجمال بكمية 17.5
مـلم فعـقرة بكـمية  16.2 مـلم  فيما
جـاءت تـلـعـفـر األدنى بـكـمـية  0.3 
فــيـمـا بـلـغت كــمـيـات االمـطـار الـتي

تساقطت في بغداد  1.2 ملم.
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هـبـطت طائـرة تابـعـة للـخطـوط اجلـوية الـعـراقيـة وسط حالـة الـطوار في مـطار
ـدني بـغـداد الـدولي امس بـعـد عـودتــهـا من طـهـران. وقـالت سـلـطـة الـطـيـران ا
العـراقي في بيان تـلقته (الـزمان) امس انه (بغـية إيضـاح احلقائق لـلرأي العام
دني وتوخيـا للمصداقية التي اعتدنا اعتمـادها في عملنا تود سلطة الطيران ا
YI- العراقي التأكيد انها تلقت بالغا من طاقم الطائرة العراقية ذات التسجيل
رقمة  IAW112  والقادمة من طهران يفيد بأن هناك جسما  ASI برحلتها ا
غريـبا داخـلهـا قبـيل هـبوطـها). واضـاف البـيـان ان (إدارة مطـار بغـداد الدولي
ـباشرة بخطـة الطؤارى في مثل هكذا سرعـان ما اتخذت اإلجراءات الالزمة وا
ـا هبـطت لـلكـشف عن كـنه هذا اجلـسم الـغريب حاالت وحـاصرت الـطـائرة حـا

الـذي يتم التعرف عليه
مـن قـــــبـل اجلــــــهـــــات
اخملــتــصــة). وشــددت
عـلى الـقـول (نـأمل من
اجلـــمــــيع الـــتـــأني في
الـنشر وعدم استغالل
فـــــضــــاء الـــــتـــــواصل
االجـــتـــمــاعي لـــنـــشــر
اخـبار غير دقيـقة تثير

مخاوف الناس).

الــفـــايــروس ومــغــادرتــهــمــا احلــجــر
الــــصـــحي. فـي غـــضـــون ذلـك تـــبـــرع
ـصـرف الـعـراقي لـلـتـجـارة بـخـمـسة ا
مـاليــــ دوالر لـــــدعم جـــــهــــود وزارة
صـرف في بيان تـلقته الـصحـة.وقال ا
(الـــــزمــــان) امـس انه (انـــــطالقـــــاً من
ـسـؤولـية اجملـتـمعـيـة قرر شـعـوره با
بـلغ خمـسة مالي ـصرف الـتبـرع  ا

دوالر).

تغريدة مقتدى الصدر

دني تعقم مناطق في بغداد واحملافظات rOIFð∫ اليات الدفاع ا
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بــيــان لـلــوزارة فــقـد  خالل الــلــقـاء
ــرجع الــصــدر الــتــأكـــيــد عــلى دعم ا
لـ(مـقررات خـلية االزمـة وعلى ضرورة
ـركـزية الـتـقـيـد التـام بـالـتـوجيـهـات ا
الـــصــادرة عـن اجلــهـــات الــصـــحــيــة
اخملـتـصـة ومـنع االخـتـالط واالبـتـعاد
عن مــسـبـبـات الـفــايـروس مع أهـمـيـة
إشــاعــة أجــواء الــثــقــافــة الــوقــائــيـة
والــصـحــيــة واالبـتــعـاد عن الــعـادات
ـغـلــوطـة الـتي ال تـؤدي والــتـقـالـيــد ا
سـوى الى مزيـد من اإلصـابات). وقدم
الــوزيـر مـن جـهــته (إيـجــازا عن عـمل
جلــنـة األمــر الـديـواني 55 واجلــهـود
الـكبيرة التي تبذلها في إطار التعاون
لـتــطـويق الـفـايـروس ومـنع انـتـشـاره

بــالــتـعــاون مع اعــضــاء خـلــيــة االزمـة
واجلـهات اخملتصـة). وتداول ناشطون
شــريـطـا يـظــهـر تـذمـر الــوزيـر من قـلـة
الــدعـم احلــكــومي وانه طــلب مــبــلغ 5
مـالي دوالر لـسـد نـقص في مـحـافـظة
كـركـوك يعـوق مواجـهـة الفـايروس ولم
ــذكـور حـتى ــبـلغ ا تــؤمن احلـكــومـة ا
االن. ويأتي اللقاء فيما تسعى اجلهات
احلـكـومـيـة الى مـنع الـتـجـمـعـات التي
ـنـاسـبـات ومـنـهـا الـديـنـيـة اذ تـرافـق ا
حتل بعد ايام ذكرى وفاة االمام الكاظم
عـليه الـسالم التي يـحيـيهـا العـراقيون
مـن بــغــداد واحملــافــظـــات في مــديــنــة
الـكـاظـمـيـة. وكان زعـيم الـتـيـار الـصدر
مــقـتــدى الـصــدر قـد ابــدى اسـتــغـرابه

ـنع زيارة لـسـعي اجلهـات احلكـومـية 
االمـام الـكـاظم لـدواع صـحـيـة . وقارن
الــصـدر في تـغـريـدة عــلى تـويـتـر بـ
طـلب الرئـيس االمريكي دونـالد ترامب
مـن مواطنـيه الدعـاء من اجل مـواجهة
الـفايروس فيما يعمل العراقيون على
الــغـاء زيـارة االمـام الـكـاظم وهـو بـاب
احلــــوائج. وازداد تـــدفق زوار االمـــام
الــــكــــاظـم امس مـن مــــداخل بــــغــــداد
الـشـرقـيـة واجلـنـوبـيـة بـرغم مـحـاولـة
الـقوات االمنية غلق مـدخل الزعفرانية
والــكــوت. وشــاهــدت (الــزمــان) مـرور
عـشـرات اجملـمـوعـات الـصـغـيـرة وهي
تــعــبــر الــتــقــاطــعــات مــرورا بــشـارع
الـسعـدون متـجهة الى الـكاظـمية. من

جـهتـها كشـفت صحـة بغداد الـرصافة
عن تـنفـيذ وحـدات تعـزيز الـصحة في
ــدائن ــراكــز الــصــحــيــة بــقــطــاع ا ا
حــمالت تــوعــيـة صــحــيـة احــتــرازيـة
جملـابـهـة فـايروس كـورونـا في الـطرق
الـتي يسـلكـها الـزائرون. مع اسـتمرار
تـوافـد جـموع الـزائـرين صوب مـديـنة
الــكـاظـمــيـة واقــتـراب مـوعــد الـزيـارة
الـرجبيـة نظمت الفـرق الطبـية لقاءات
ــــواكب اخلــــدمــــيـــة مـع اصـــحــــاب ا
ـنـتشـرة عـلى طوال طـريق لـلـتأكـيد ا
ــقــدمـة عــلى االهــتــمـام بــاألطــعــمـة ا
لـــلــزائــرين الـــوافــدين من الـــنــاحــيــة
الـصـحـية وتـوعـيـتهم حـول فـايروس
كـورونـا من نـاحـيـة اخـرى فـضال عن

ـتضـمنـة لرسائل تـوزيع الفـولدرات ا
صـحية تـثقيـفية التي تـهتم بالـنظافة
الـــشــخــصــيـــة والــطــرق الـــصــحــيــة
الصحيحة بالنسبة للمواكب اخلدمية
والـوافدين عـلى حد سواء. وقـال بيان
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امـس انه (خالل
احلـــمـــلـــة  الـــتـــعـــريـف بـــأعــراض
الـفــايـروس وطـرق انـتـقـاله وكـيـفـيه
الـوقـايـة مـنه والـتأكـيـد عـلى االلـتزام
بــالــنــصـائـح واإلرشـادات الــصــحــيـة
ـا يتـعلق بـأدب السـعال خـصـوصاً 
وغــسل الــيـدين وارتــداء الــكـمــامـات
لــلـوافـدين بـطــريـقـة سـلــسـة مـقـرونـة
بــتـعــامل اخالقي جـمــيل لـكــسب ثـقـة

الزائرين).      


