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عــــزا خــــبـــــراء في الــــشــــأنــــ
الــقـانـوني والـســيـاسي خـطـوة
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
بتكلـيف عدنان الزرفـي لتشكيل
ـقــبـلــة الى غـيـاب احلـكــومـة اا
الــــتــــوافق وفــــشل الــــلــــجــــنـــة
ـشــكــلـة مـن قـبل الــســبـاعــيــة ا
االحزاب بـحسم مرشح لـرئاسة
الوزراء  فـيـمـا تـواصل اجلـدل
بـشـأن دسـتـوريـة االجـراء الـذي
اتــــخـــذه صــــالح والــــذي واجه
ردود فـعل غـاضـبـة وصـلت الى

درجة التهديد. 
 واثـار تفـسيـر مجـلس القـضاء
االعـــلـى لـــلــــمـــادة ٧٦ /اوالً من
الــدسـتــور ســجــاال كـبــيــرا بـ
اخملـــتــصــ ومــدى قـــانــونــيــة
خـــطــوة رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة
ـرشح . وكـان رئيس بـتـكلـيف ا
مجـلس القـضاء فـائق زيدان قد
قـال في تـفــسـيـر اطـلــعت عـلـيه
ـادة (الــزمــان) امس ان (هــذه ا
تــضع نــصــا حـاكــمــا بــعــنـوان

مـرشح الـكـتلـة الـنـيابـيـة األكـثر
عــدداً الـتي نــرى انـهــا الــكـتــلـة
الـفائـزة في االنـتخـابـات وليس
الـتي تـتـشـكل فيـمـا بـعـد حسب
رأي احملكـمة االحتـادية الذي ال
نتفق معه بـشأن تفسـير مفهوم
الـكـتـلـة الــنـيـابـيـة األكـثـر عـدداً
وكلمة مرشح تـعني ان جهة ما
رشــحـتـه والـفــقـرة اوالً  حـددت
اجلــهـة اخملــتـصــة بــالـتــرشـيح
وهي الـكـتــلـة الـنـيــابـيـة األكـثـر
عدداً  امـا ما ورد في الـفـقرات
ثـالــثـاً وخــامـسـاً فــانـهــا تـعـني
مـرسـشـحـا  جـديـدا  من الـكـتـلة
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقـرة ا
اوالً اي الـكتـلة الـنـيابـية األكـثر
عــدداً بـدلـيل تـكـرار ذكـره كـلـمـة
مرشح في الـفقرتـ السابـقت
ــكـــلف من رئــيس ــعــنى ان ا
اجلـمهـوريـة يـجب ان يرشح له
وإال هل يـعـقل ان يـكـلف رئـيس
اجلمهورية مرشحا من قبله ?)
. وكــــــتب اخلــــــبـــــيــــــر جـــــاسم
ـــوســـوي حتــــلـــيال اطــــلـــعت ا
(الــزمـان) عـلــيه الـيـوم ان (هـذا

الـسـجـال بـشـأن تـكـلـيف رئـيس
اجلــمــهــوريــة لــلـزرفـي يــحـاول
الـــبــعض ان يـــضــعه بـــالــبــعــد
القانوني والسيما ان صالح قد
اتـبع الــسـيــاق الـدســتـوري في
ـنـصب تـكـلــيف الـزرفي لـهــذا ا
ـــادة ٧٦ اوآل وبــــالــــتـــالـي ان ا
تــــــــــنـص عــــــــــلـى ان رئــــــــــيس
اجلمـهورية يكـلف وكلمـة يكلف
طلوب تعني هـو وسيط لنـقل ا
ــــادة ٧٦ مــــنـه) واضــــاف ان (ا
/خـامـسًـا تـقـول: يـتولـى رئيس
اجلمهورية تكليف مرشح اخر.
وهنا كلمة يتولى اي له الوالية
ولــيس الــتــكــلــيف كــمــا جـاءت
ـادة أولًا والوالية بنص نفس ا
  اي انه صــــاحـب الــــشـــأن أو
مـايـعـرف عرفـا ولـيـا عـلى األمر
ــعـــني اي مــســـوول عــنه وله ا
حـق الــــتــــصــــرف بــــذلك). وفي
الشأن نـفسه اشار خـبير رفض
الــــــكــــــشـف عن اســــــمـه الى ان
(رئـيس اجلـمـهـوريـة تـعـمد الى
ادة عـندما عطل الذهاب لـتلك ا
تـفـعـيل مـرشح الـكـتـلـة الـكـبرى

وقتـهـا فيـما ادعى  الـبعض أنه
شـخصـية جدلـية وتـهدد الـسلم
اجملــتــمــعـي ثم بــالــتــعــاون مع
بــعض الــفــرقــاء اجــهـزوا عــلى
تـرشــيح مـحـمـد تـوفـيق عالوي
وبـــعـــد فـــشـــله   ذهب رئـــيس
اجلمـهـورية الى تـكلـيف مرشح
اخـــر)  الفــــتـــا الى ان (رئـــيس
اجلــمـهـوريـة اقـدم عـلى خـطـوة
الـتــكـلــيف بــعـد فــشل االحـزاب
وجلنتـهم السباعـية في اختيار
مرشح لرئاسة احلكومة). واكد
اخلـــبــيـــر امـــيـــر الـــكــنـــاني ان
(تفـسير رئـيس مجلس الـقضاء
االعــلـى فــائـق زيــدان هـــو فــهم
دقــيق وعـمــيق لــلــبــنـد اوال من
ــادة ٧٦ الــتي جــاء فــيــهـا ان ا
ـاني يـحـتـاج الى الــنـظـام الـبـر
كتلة كبيرة تكون معنية بتقد
ـــرشح لــتــشــكـــيل احلــكــومــة ا
ومــعـرفـة حـجـوم الـكـتل  يـكـون
بـعد اعالن  نـتـائج االنـتخـابات
والتـصديق عـليـها) مـشيرا الى
ان (االئـــتالفـــات الـــتي تـــشـــكل
داخـل مـــجــــلس الــــنــــواب بـــ

الـقوى الـنيـابـية عـادة ما تـكون
هشة وضعيفة وتنتهي بانتهاء
الغـرض الـذي شكـلت من اجله)
وتابع ان (هـذا التفـسيـر يجعل
تـناثرة من القـوى السـياسيـة ا
ـبـعـثـرة ان تتـحـد وتـتـشابك وا
قـــبـل دخـــولــــهـــا الــــعــــمـــلــــيـــة
االنـتخـابيـة بقـائمـة واحدة لـها
شـــخــصـــيـــة مـــعـــنــويـــة واسم
وشـعار وقـيـادة  وهذا يـسـاعد
فـي الــوصـــول الى الــثـــنــائـــيــة
احلزبية التي هي عامل مساعد
فـي االسـتــقـرار الــســيـاسي ألي
بــلـد)  واسـتــطــرد بــالــقـول ان
(الذهاب لذلك خالف هذا الرأي
ـستمر في يؤدي الى التـغيير ا
من هي الكتلـة الكبرى في حالة
اسـتـقــالـة احلـكــومـة واحلـاجـة
الـى تــــكـــلــــيف جــــديــــد في ظل
مــتــغـيــرات االحــزاب وانــتــقـال
أعـضـائـهـا من كـتـلـة الـى اخرى
وفض الــــشــــراكــــات بـــيــــنــــهـــا
وبــالــتــالي اذا اعــتــمــدنــا عــلى
الـــكـــتـــلـــة الـــتـي تـــشـــكـــلت في
اجلـــلـــســـة االولى ســـنـــجـــدهــا
مـخـتـلـفـة  عـمـا كـانت عـلـيه من
ؤتلفة حيث احلجوم والقـوى ا
وهـذا مـا حـصل بـعـد فـرط عـقـد
التـحـالـفـات الـسـابـقـة حلـكـومة
ـهـدي)  ــسـتـقـيل عـادل عـبـدا ا
داعـــيــا الى (ضـــرورة دعم هــذا
الرأي القانوني السليم من قبل
الـــــــقــــــــضــــــــاء األعــــــــلى  وان
االسـتـمـرار عـلـى تبـنـي تـفـسـير
احملـــكــمــة االحتــاديـــة الــعــلــيــا
لــلـمــادة ٧٦ الــذي صــدر  ســنـة
٢٠١٠ يـؤدي الى مـزيـد من عدم
االسـتـقرار الـسـيـاسي وتـشظي
الـقـوى الــسـيـاسـيــة وصـعـوبـة
تشكيل اَي حكومة قادمة). وعد
اخلـــبــــيـــر الــــقـــانـــونـي حـــسن
الــــــيــــــاســــــري مــــــنـح رئــــــيس
اجلـمهـورية صالحـية الـتكـليف
الــثـاني بــانه يـحــتـاج الى نص
دســتـوري. وقــال الـيــاسـري في
بــيـان اطــلــعت (الــزمــان) عــلـيه
الـيوم إنه (ال يـخـلو من وجـاهة
الـــقــول إنَّ الــتـــكــلــيـفَ الــثــاني
يـنـتـقـلُ من الـكـتـلـةِ األكـثـر عدداً
إلى ما سواهـا مِمّنْ يتـلوها في
العددِ عـند إخفاقِ مُـرشَّحها في
دةِ تأليفِ الوزارة في غضونِ ا
ـــضــــروبـــة  الــــدســـتــــوريــــةِ ا
تأسيساً على سكوت النصِ من
جــهــةٍ   وعـــلى أنَّ اإلخــفــاقَ ال
رشح لوحدهِ بل يشملُ يشملُ ا
كـتـلـته أيـضـاً مـن جـهـةٍ أخرى 
وكأنَّ اإلخفاقَ في نيلِ الثقة هو
ـــان ـــثــــابـــة رفضٍ من الـــبـــر
لـلكـتلـةِ ومـرشَّحـها)  مبـيـنا ان

(هـــــنــــاك بـــــعض الـــــتــــجــــارب
ــانــيــة لــبــعـض الــبــلـدانِ الــبــر
الـقـريـبـة جـغـرافـيـاً الـتي أخذت
بــــهــــذا الـــرأي  ولــــقــــد نــــحتِ
احملــكـمــةُ االحتــاديــة من حــيث
نحى  وأخذتْ بهذا آل هذا ا ا
الـرأي   بــيـدَ أنــهـا لم تــتـطـرق
الـى أيِّ تـــســــبــــيب دســــتـــوريٍ
لـــرأيـــهـــا أو تـــأســـيس فـــقـــهيٍ
ــرادَ هــو حلـــكــمـــهــا   وكـــأنّ ا
مــجــرَّدُ تــرجـــيحٍ لــرأيٍ من بــ
)  مــؤكـدا ان (هــذا الـرأيَ رأي
الـــــــذاهبَ إلـى مـــــــنـحِ رئـــــــيسِ
اجلـمهـورية صالحـيةَ الـتكـليفِ
كلَّف األولِ الثاني بعد إخفاقِ ا
لَـيسـقطُ   ووجاهـته لَـتنـتفي  
ولـن يــــــــكـــــــــونَ له مـــــــــورد في
الــدســتـــور الــعــراقي   ذلك أنَّ
الـــرأي هــذا يـــســـتـــلـــزم نـــصــاً
واضحاً وصريـحاً في الدستور
  لـكــونه يُـنــظِّم أمـراً فـي غـايـة
اخلـــــطـــــورة مـن الـــــنـــــاحـــــيــــةِ
الـدســتـوريـة يـتــمـثَّل بــاخـتـيـارِ
أرفعِ شخصية في الدولة ومِثلُ
هــذا ال يُـــتـــرك لــلـــتـــفــســـيــراتِ
والـــــتـــــأويـالت اخملـــــتــــــلـــــفـــــة

تعددة). وا
وفي تـطـور الفت اعـلـنت   قـوى
ــشـــهــد رفــضــهــا مـــؤثــرة في ا
تكـليف الـزرفي. وعقب اجـتماع
فـي مـــنـــزل رئـــيس احلـــكـــومـــة
ـــالـــكي  أكــد األســبـق نــوري ا
حتــالـف الـفــتـح وائـتـالف دولـة
القـانون وكـتلـتا الـعقـد الوطني
والـــنـــهج الـــوطـــني مـــوقـــفـــهم

الرافض لهذه اخلطوة.
وفي بـيان أصـدرته هذه الـقوى
حــذرت مـن (جتـــاوز )الــرئـــيس
لــــلـــســـيــــاقـــات الـــدســــتـــوريـــة
واألعــــراف بـــرفـــضه تــــكـــلـــيف
مـرشح الـكـتـلـة األكـبـر بـطـريـقة

(غير مبررة)
وأكـــدت أنــهـــا  (ســتــســـتــخــدم
جـــمـــيع الـــطــرق إليـــقـــاف هــذا
الــتـــداعي الــذي يــهـــدد الــســلم
األهلي ويفكك الـنسيج الوطني
)  ودعت (الــشــركـاء فـي الـوطن
إلى الـــوقــوف مــوقــفــاً وطــنــيــاً
ــنع هـذه واضــحـاً وصــريــحــاً 
الــتـــجــاوزات  وإعـــادة األمــور
إلـى نــصـــابـــهــا الـــدســـتــوري 
حـفاظـاً على الـشـراكة الـوطنـية

واألمن واالستقرار ). كما    
 وجه زعيم حركـة عصائب أهل
احلق قــيس اخلــزعــلي رســالــة
الى رئيس  اجلمهورية  رافضاً
فيـها تكلـيف الزرفي . قـال فيها
بـأنه   بـهـذه اخلطـوة سـيـضيع
مزيداً من الوقت وان (دون هذا

التكليف خرط القتاد.).
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زفت محافظة اربيل مركز اقليم
كـــردســـتـــان الـــبـــشـــرى بـــعــدم
تـسـجـيل اية اصـابـة بـفـايروس
كــــورونــــا خـالل الــــيــــومــــيــــ
ـاضـيـ وعـزت ذلك لـتـشـديد ا
ــرض اجــراءات الــوقــايــة من ا
وتواصل فـدض حظـر التـجوال
وسـط انــضـبــاط عــال اتــسم به
مواطن مـدن االقليـم فيمـا تقرر
شـمـول دهـوك بحـظـر الـتـجوال
الــكـــامل في اقــلـــيم كــردســتــان
الـــعــــراق من مـــنــــتـــصـف لـــيل
االربعاء   فيما أعلنت محافظة
اربــــيل االربـــعــــاء عن الـــغـــاء
اسـتـثنـاءات الـتـجار في الـنـهار
طـيلـة خمـسة أيـام مشـيرة الى
ان التنـقل سيكـون من منتصف
الـــلــيل وحــتى الـــفــجــر. فــيــمــا
وصــلت عـدد االصــابـات ٣٩ في
كــردســتــان الــعــراق مع شــفــاء
تــسـع حــاالت  ووفـــاة حــالــة  .
فـيمـا اعلـنت وزارة الصـحة في
حكومة اقليم كوردستان مساء
االربعـاء عن تشـخيص اصـابة
طـفل في مـحافـظة الـسـليـمانـية
بـفــيـروس كــورونـا.وذكــر بـيـان
صاب يبلغ للوزارة ان الطفل ا
من العمر خمسة اعوام ويسكن
فـي نــــــاحــــــيــــــة تــــــكــــــيــــــة في
الـسـلـيـمــانـيـة.وبـهـذه االصـابـة
تـــرتــــفع حــــصـــيــــلـــة احلـــاالت

ــشــخــصــة حلــامـلـي فــيـروس ا
ـسـتـجد- 19في اقـليم كـورونا ا
كـوردسـتـان الى  39اصـابـة مع
وفــــــاة شـــــخـص وشــــــفـــــاء .9
واعـلـنت كـربالء عن اصـابـت .
وال يــــزال مـــنـع الـــتــــجـــوال في
فعول وله اهمية بغداد ساري ا
كــبـيــرة .وفي مــؤتـمــر صــحـفي
عـقده هـيـمن قادر نـائب مـحافظ
اربــيل اوضح انه تــقــرر الــغــاء
ـراكـز االسـتـثـنـاءات لــلـتـجـار 
ـــــدن وخـــــارجـــــهـــــا في نـــــقل ا
بــضـــاعــتــهم ولـــكن ابــتــداء من

الـيوم اخلـميس ولـغايـة يوم 23
اذار اجلـاري تـلـغى جـمـيع هـذه
االسـتـثـنـاءات وبامـكـان الـتـجار
نــقل مـا يـحـتــاجـونه في الـوقت
نـتصف الـليل اخملصص لـهم 
من الــــســــاعـــة  12ولــــغــــايـــة 5
فــجــرا.واعـلــنت شــرطــة قــضـاء
الـــهــــنـــديـــة ( طـــوريج )   25كم
شــــرقي مــــحــــافـــظــــة كــــربالء 
ـفارز الـطبـية في االربـعاء إن ا
الـــــقـــــضــــاء قـــــامـت بــــفـــــحص
ـوقـوفــ في مـراكـز الــشـرطـة ا
نع انتشار فايروس كورونا .
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طــالـب وزيــر الــصــحــة جــعــفــر
صادق عـالوي اجلهـات االمنـية
بـتـشـديد اجـراءات فـرض حـظر
الــتـجـوال والـتــعـامل بـحـزم مع
من يـــحــاول كـــســـره وقــال في
تـــصـــديح الـــيـــوم ان (رصـــدنــا
خـروقـات كبـيـرة في قـرار حـظر
الــــتــــجــــوال من خالل حــــركــــة
ســـيـــارات االجـــرة وعــدم غـــلق
بــــعض احملـــال  الـــتـــجـــاريـــة)
واضــاف ان (هـــذه اخلـــروقــات
ــواطــنـ تــؤثــر عـلـى صـحــة ا

وانتقال الفيروس). 
فــيـمــا رصــد الــفــريق االعالمي
لــلـــجــنــة االمـــر الــديــواني 55
ــيــدانــيــة ومن خالل جــوالتـه ا
يــشـخص خــطـورة عــدم الـتـزام
ـواطـنــ بـاحلـظـر في بــعض ا

بغداد واحملافظات.

ـــواطـــنـــ االلـــتــزام ونـــاشـــد ا
بحـظر الـتجـوال لتـجنب حدوث
عــدوى بـالــفـيــروس وثـمن دور
ـــؤســـســـات االعالمـــيــة الـــتي ا
تــضـاعف الــبــرامج الــتـوعــويـة
ـــواطــنــ الـــوقــائـــيــة وحتث ا

االلــتـزام بــاحلـظــر واضـاف ان
(هــنــاك عــقــوبــات جـزائــيــة في
احملــاكم الـعـراقــيـة الي مـخـالف
لــتـعــلـيــمــات حـظــر الـتــجـوال)
ــــــواطــــــنـــــ واثــــــنى عــــــلـى ا
ــتــعــاونــ مع مـالكـات وزارة ا
ــسـتـنــفـرة بــالـكـامل الـصــحـة ا
لـتـجـاوز ازمة فـيـروس كـورونا
وشــخص خــطــورة عـدم الــتـزام
ـواطــنـ بــاحلـظـر في بــعض ا
بــغــداد واحملــافــظــات. ونــاشــد
ــواطـــنـــ االلـــتــزام بـــحـــظــر ا
الـتجـوال لتـجنب حـدوث عدوى
بــــــالــــــفــــــيـــــروس وثــــــمن دور
ـــؤســـســـات االعالمـــيــة الـــتي ا
تــضـاعف الــبــرامج الــتـوعــويـة
ـــواطــنــ الـــوقــائـــيــة وحتث ا
االلــتــزام بــاحلــظــر. وثــمن دور
احملــافــظــ الــذين يــضــبــطـون
تعليـمات حظر التـجوال لتأم

سالمة مواطنيهم
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جعفر صادق عالوي 

الكات الـتعـليـميـة والتـدريسـية وقـواتنا الـى ا
األمنية والناشط ووسائل اإلعالم.

العراق بحاجة ماسة الى  غيرة عراقية (فزعة)
ــشــرفـة ... فــزعــة تـوعــيـة ـواقف ا ومـثـل كل ا
صــحـيــة وحـظــر جتـوال وتـكــاتف بـكـل مـعـنى
قدار الشعراية حلب الكلمة الص متوصل 
الــعــراقــيــ لــوطــنـهـم صح الــصــ قـدراتــهم
اديـة وتطورهم الـتكـنلـوجي أكبر الصـحيـة وا
من قدرات الـعراق لكن بغيرتنا بـعزمنا بوعينا
بثقافتنا نكدر نقضي على هذا الوباء فايروس

كورونا ونذهل العالم بإذن الله تعالى.
ــرة نــحــتــاج نــشــر الــثــقــافــة.. عــدونــا هــذه ا
مـيـنـشـاف مـنـتـشـر بـكـل مـكـان نـحـتـاج الـتزام
فـعـلي في بـيــوتـكم الـشـبـاب يـدخـنـون نـراكـيل
ــواطــنـ يــفــتـرون بــســفـرات ـهــتــمـ وا و
ترفـيهـية وزيـارات أقارب خـطأ وعـيونـكم خطأ
الـطفل ضـايج من البـيت يلعب طـوبة بـالشارع
يـضـربـهـا بالـكـاع يـنـتـقل الـفـيروس عـن طريق
ايديه خلي ابنكم بالبيت وحافظو عالكل

بواكـير األبواب ومـسانـد السـيارات ومـفرغات
اء في احلمامات كلها خطرة ا
حتزموا حزام تعبان ألحبابه 

وت كلـها أسبـوع إذا عقمـنا وإلتـزمنا راح 
الفايروس بإذن الله.

عـتـمد عـلى الـعمل كـل يوم بـيومه راح جـارك ا
جتـوع عـياله أنـتـبه عـلى جارك قـاسـمه رغيف

اخلبز واألصيل ميتوصى بس يتذكر .
أصـحاب اإليـجـارات حـاولوا تـتـفـهـمون وضع
الـعامل وخفـفوا إيجار هـالشهـر الفقيـر محتار
بـرزقه والـضـغوط مـتـنـعـد خـفـفـوا عن الـناس

حتى الله يرحمنا برحمته الواسعة
واطن . نشور حركوا كل ا وانشروا هذا ا
وشاركوا انسخوا ساعدوا العراق يتعافى من

أخطر مرض مر بتاريخه.

ـواد الغذائية وباشرت بإرسال ا
وااللــبـســة واالفـرشــة واالغـطــيـة
ــتــضــررة في العــانــة الــعــوائل ا
نـينـوى واقـضيـتـهـا ونواحـيـها 
وسيتم االستمرار بتوزيعها  ب
الـعـوائل الـتي يـصـيـبـهـا الـضـرر
ياه في بسبب ارتفاع مـناسيب ا
ـنـاطق بـحـسب تـعـلـيـمـات هـذه ا
وضوابط الوزارة)  واكد موسى
(ارســـال كــــمـــيــــات كـــبــــيـــرة من
ـسـاعـدات اإلغـاثـيـة والـغـذائـية ا
لـلـمـحـافـظـة حتـسـبـا حلـدوث اي
). كـمـا اوعـز ديوان الـوقف طـار
الــســني بــفــتح جــمـيـع اجلـوامع
ـساجـد في نـيـنوى السـتـقـبال وا
االســر الــتي تــعـرضت مــنــازلــهـا
لــلـــغــرق فــيــمــا تــنــاقــلت مــواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي صــورا
تــــظــــهـــر حــــجم االضــــرار الـــتي
خلفتهـا الصخور في سدة دهوك
نـازل القـريبة على الـسيـارات وا

منها .

عــلـى تــرك مــنــازلــهــا في قــضــاء
تلـعفر) وأضـاف  البـيان ان (فرق
الــهالل االحــمــر الـعــراقي أخــلت
ـتـضـررة الى غـالـبـيــة الـعـوائل ا
أمـاكن آمـنــة ونـتـوقع زيـادة عـدد
ـــتــضـــررة نـــتــيـــجــة الــعـــوائل ا
اســــتــــمــــرار هــــطــــول األمــــطـــار
وغــزارتــهــا في عــدد من مــنــاطق
محافظة نينوى). في غضون ذلك
ـهـجـرين  وجه وزيـر الـهـجـرة وا
نــــوفل بــــهـــاء مـــوسـى بـــإرســـال
تضررة في ساعدات للعوائل ا ا
نــيـــنـــوى اثـــر مـــوجـــة االمـــطــار
االخـيـرة. وقــال مـوسى في بـيـان
ان (ابواب الوزارة مـفتـوحة امام
اي مـــحــــافــــظـــة تــــضــــررت اثـــر
الـفيـضـانات والـسـيـول النـاجـمة
عن موجـة االمطـار االخيـرة التي
ضـــــــربت الـــــــبالد  وذلـك لــــــدرء
خطرها وتسهيل كافة اإلجراءات
إلغـــاثــة الـــعـــوائـل) مـــبـــيـــنــا ان
(الــوزارة اســتــنــفــرت مالكــاتــهـا

في مــــــنـــــاطـق مـــــتـــــفــــــرقـــــة من
ـدني في ـوصل.وقـال الــدفـاع ا ا
بيان انه (وردت اخبار تشير الى
غرق عدد من االحياء في اجلانب
ـن وااليــــــــــــــســــــــــــــر واحلـي اال
الــعــســكــري قــامت بــعــدهــا فـرق
االنــــقـــاذ بــــاخالء  106عـــائالت
و18مريضا من مستشفى نينوى
االهـــــلي الى مـــــنـــــاطـق امـــــنــــة)
وأضاف انه ( سـحب كـمـية من
ــيـــاه تــقــدر بـ   105آالف لــتــر ا
بــواســطـة مــضــخــات). واعــلـنت
جـمـعيـة الـهالل االحـمـر الـعراقي
عن اجـبــار االمـطـار  150عـائــلـة
عــلى تــرك مــنــازلــهــا في مــديــنـة
تلعفـر. واكدت اجلمعـية في بيان
ان (األمــطـــار الــغـــزيــرة أدت الى
اغـــراق عـــدد كـــبـــيـــر من مـــنــازل
واطنـ في مناطق مـتفرقة من ا
تـلعـفـر ونـاحـية ربـيـعـة وعدد من
نـاطق األخـرى) مـشـيرة الى ان ا
(أكـثــر من  150عــائــلــة أجــبـرت
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اعـلــنت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل عن حـالـة
ـقـبـلـة في الـطـقس خالل األيــام ا
الـبالد.وذكـر بيـان لـلـهيـئـة الـيوم
ان (طـقس يـوم غــد اجلـمـعـة  في
ـنطـقـت الـوسـطى واجلنـوبـية ا
صحـو الى غائم جـزئيـاً واحيـاناً
غائم مع تساقط زخات مطر وفي
ـــنــطــقــة الــشــمـــالــيــة غــائم مع ا
تـســاقط زخـات مــطـر)  واضـاف
ان (درجــات احلـــرارة في بــغــداد
عدل  21مئوية)  الفتا ستكون 
ــقـــبل الى ان (طـــقـس الــســـبـت ا
نـاطق كـافـة غائـما سيـكـون في ا
جـــزئـــيــا الـى غــائـم مع تـــســاقط
امــطــار خــفــيــفــة). وأكـدت وزارة
ــوصل ــائــيــة أن سـد ا ــوارد ا ا
ســلــيم ويــعــمل بــشــكل طــبـيــعي
والصحـة لعـدم كفـاءته.وقالت في
بــيـان إن (بــعض وســائل االعالم
تـنـاولت أنـبـاء بـشـأن عـدم كـفاءة
ــوصل نـــتــيــجـــة تــســاقط ســـد ا
كــمـــيــات كــبــيــرة من االمــطــار) 
مؤكـدة (سالمـة السـد وانه يـعمل
بـــــــــــشـــــــــــكـل طـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــعـي
وانـــســيـــابي).وتــابـــعت الــوزارة
ـياه (وتـمـكنـا من خـزن كـمـيـات ا
الــتي هــطــلت نــتــيـجــة لــســقـوط
ـاضي االمطـار خالل اليـوم ا
ـوصل التي تـعد االكـثر في سد ا
غــزارة مـنــذ عـقــود) من جــانـبه 
أوعز الـوزير بـ(اسـتنـفار مالكات
ومعـدات الوزارة لـغـرض تسـليك
مــوجــات الــســيـول الــتي حــدثت
نـتــيـجه لالمــطـار الـغــزيـرة الـتي
ـــوصل هـــطـــلت داخل مـــديـــنــة ا
باجتاه نهـر دجلة لغـرض خزنها
في بـــحــيـــرة الــثــرثـــار). واخــلى
ــدني في نـيــنـوى 106 الـدفــاع ا
عـائـالت  وسـحب مــيـاه االمــطـار

االتفاق مع شركة احلاويات في
ا يخص تعديل رسوم العقبة 
فــتــرة الـــســمــاح من  7الى 14

يوم ورسوم التبريد.
ثــالــثـاً : وزارة االدارة احملــلــيـة

وامانة عمان الكبرى 
ــهن في - تـمــديــد تــراخـيص ا
البـلديـات وامانة عـمان الـكبرى

لغاية تاريخ 2020/6/1.
رابـــــــــعــــــــاً : دائـــــــــرة االراضي

ساحة  وا
تـأجـيل رسـوم عـوائـد الـتـنـظيم
ـفروضـة عـلى قـطاع االراضي ا
حلــ بــيع او اقــامــة مــشــاريع
بـــــدون فـــــوائـــــد والـــــســـــمــــاح
ــعـامالت االفـراز بــ الـورثـة
والشـركاء في نـفس القـطاع مع
تأجيل دفع العوائد حل نقلها

. الك الى ا
خامساً : قطاع اخلدمات 

امــكـــانــيـــة تــقـــســيط فـــواتــيــر
الكهرباء للقطاعات االقتصادية
تضررة بناء على طلب منها. ا

ركزي  سادساً : البنك ا
اجـراءات توفـير الـسيـولة وبث
رســائـل تــطــمــيــنـــيه عن تــوفــر
الـسيـولة خـصوصـا للـقطـاعات
االســاســـيــة ومـــنـــهــا االغـــذيــة

والتجارة والطاقة.
سابعاً : الضمان االجتماعي: 
عـــدم تـــركـــيب فـــوائـــد تــأجـــيل
دة  3اشهر اقساط منشآت 

وايـقــاف اجـراءات الــتـحــصـيل
(الشيكات)

و ايـــــقـــــاف االجـــــراءات عـــــلى
الشيكات الراجـعة والكمبياالت

الغير محصلة.
و صـرف بـدل الـتـعـطل لـلـمؤمن
عــلـيــهم واجملــازين بـدون راتب
في قطـاعات مـحددة (الـسيـاحة

والتجارة والنقل).
و نــظــام مــســاعــدات لالمــومــة

ساعدات العينية. وا

ـساعدة القطاع اخلاص عليها 
عـلى مـجـابـهــة االزمـة الـنـاجتـة
ستجد). عن فايروس كورونا ا
واعـــلن الـــعــســـعس الـــقــرارات

والتوصيات التالية..
ــــا يـــخص الــــضـــريـــبـــة اوالً 
بـيـعات وتـأجيل الـعامـة عـلى ا
ـبـيـعـات اسـتـحــقـاق ضـريـبــة ا
بالغ وليس عند حل القبض ا
عــمــلــيــة الــبــيع (مـع امــكــانــيـة
تأجيل الدفع ايضا بدون فوائد
كــخــطـــوة تــدريــجـــيــة الحــقــة)
يـنـطــبق عـلى كـافــة الـقـطـاعـات
الداخلية وفقط على القطاعات
اخلـارجــيـة الـتــالـيـة: الــتـمـوين

والصحية واألدوية.
ثانياً : الكمارك العامة

 السماح للشركات على القوائم
الـذهــبـيـة والــفـضــيـة بـدفع 30
ـــــئــــة فــــقـط من الـــــرســــوم بــــا
ـئـة الـكــمـركـيـة وتـأجـيل 70 بـا
الحقاً بشرط تعهد غير بنكي.
و تسهيل اجراءات الرقابية في
ادخـــال الـــبــضـــائع: يـــتـــضــمن
اجراءات اجلهات الـرقابية مثل

واصفات. الغذاء والدواء وا
ا يتعلق بحاويات الشحن : و
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دعـــــا مــــواطـــــنــــون وخـــــبــــراء
عــراقـــيــون في االقـــتــصــاد إلى
االقتداء  باحلكومة االردنية في
ـــــالـــــيــــة مــــعـــــاجلـــــة اآلثــــار ا
واالقتصادية الجراءات مكافحة
فـايـروس كـورونـا بـهـدف عـبور
ـــــكـن من األزمـــــة بـــــاقـل مـــــا 
اخلــســائــر واالثـار الــســلــبــيـة.
ـــالــــيـــة االردني وكــــان وزيـــر ا
مــحــمــد الــعــســعس ان صــحــة
ـــواطـن األردني هي وسـالمـــة ا
أولى األولـويـات  وال مـسـاومة
حتـت اي ظـــرف عــــلـى صــــحـــة
وسالمة اهلنـا األردني  واكد
عــــــلى ان الــــــرهــــــان فـي هـــــذه
الـظــروف االسـتـثــنـائـيــة الـثـقـة
بــحــكـمــة الـقــيــادة الـهــاشـمــيـة

ووعي الشعب االردني.
وشــدد (عــلى اهــمــيــة احلــفـاظ
عــلـى مــنــعــة وقــوة االقــتــصــاد
االردنـي  حــــــــــيـث اعــــــــــلـن ان
احلــكـومـة قـررت مــحـمـوعـة من
الـــــقـــــرارات والــــتـــــوصـــــيــــات
االقتـصاديـة والتي سـوف تقوم
الية بالعمل احلكومة ووزارة ا
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ؤقتة nOKJð∫ رئيس اجلمهورية خالل تكليفه عدنان الزرفي لتشكيل الكابينة الوزارية ا

الية االردني في مؤتمر صحفي بعمان دني تخلي عوائل موصلية من السيولdLðR∫ وزير ا ≈öš¡∫ اجهزة الدفاع ا

rOIFð∫ عناصر الصحة في دهوك تقوم بعملية تعقيم الشوارع


