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دعـا نـاشـطـون احلـكـومـة إلبالغ
ـــولـــدات بــــإعـــفـــاء أصـــحــــاب ا
واطـن من دفع إشـتراك شـهر ا
نــيــســان مع اســـتــقــرار الــتــيــار
الـكـهـربــائي بـشـكل شـبه تـام في

عموم البالد.
 واشار الـناشـطون إلى انه (في
ظـل االوضــاع الـــصـــعـــبــة الـــتي
يـعــيــشــهــا الــبــلـد الــتي أحلــقت
ضـرراً كـبــيـراً بـأصـحـاب الـقـوت
اليـومي والـدخل احملدود ونـظراً
إلستقرار الطاقة الكهربائية فأنه

بــــــــات من الــــــــضــــــــروري إبالغ
ـــولـــدات بــــإعـــفـــاء أصـــحــــاب ا
واطـن من دفع اشـتراك شـهر ا
نيـسـان) مضـيـف ان ( اصـحاب
ـولـدات لـن يـسـتـهـلـمـوا شـيـئـا ا
تقريبـا من الوقود الذي يـتلقونه
من احلكومة بسعر مدعوم ألنهم
لـن يــشــغـــلــوا مــولـــداتــهم خالل
ــقـــبل) وتــابــعــوا ان( الـــشــهــر ا
االهــالي دفــعــوا اجـورا مــجــزيـة
ـولدات عن شهر آذار ألصحاب ا
اجلاري في ظل الـظروف نـفسـها
ـولدات وبـهـذا يـكـون اصـحـاب ا
قـد حـقـقـوا ربـحـا جـيـدا فـيمـا لم

يـحــصل االهـالي عـلـى خـدمـة مـا
لقـاء مـا دفعـوه من مـبالغ هم في
حاجـة ماسة الـيهـا). وفي الشأن
ــتــحــدث الـرســمي نــفــسه قــال ا
بــاسم وزارة الـكــهـربــاء احـــمـــد
الـــــعــــــبـــــادي في تـــصـــريح إن
(كــمـــيــة الـــتــجــهـــيــز بــالـــطــاقــة
الـــــكــــهــــربـــــائــــيــــة فـي بــــغــــداد
واحملــافــظــات بـلــغت  24ســاعـة
باستثـناء صالح الدين وكركوك

تزودان بأقل نسبياً).
واضــــــاف أن (دوائــــــر الــــــوزارة
تعمل على مدار  24ساعة الدامة
ـــــراكـــــز الـــــصـــــحـــــيــــة عـــــمـل ا

ـسـتشـفـيـات وال يـوجـد نقص وا
في الطاقة الكـهربائية) واوضح
أن (مالكـــات الـــوزارة فـي حـــالــة
ـعـاجلة أي خـلل اسـتـنـفـار دائم 
حاصل بسبب األحوال اجلوية).
ــرجع الــديـني  واطــلق مــكــتب ا
علي السـيسـتاني توصـيات عدة
ـــتــــضـــررة بــــشـــأن الــــعـــوائـل ا
وخــاصــة الـفــقـيــرة مــنـهــا جـراء
ـنع ـفــروض  حــظـر الــتـجــوال ا
انتشـار فيروس كـورونا .واجاب
مكـتب  الـسيـسـتاني عـلى سؤال
بــشــأن الـيــة مــسـاعــدة الــعـوائل
ـتضـررة  بـالـقول ان الـفقـيـرة وا

(تــوفــيــر احلــاجــات االســاســيــة
تـضـررة من االوضاع للـعـوائل ا
الـراهــنـة هـو بــالـدرجـة االسـاس
من مسؤولية اجلهات احلكومية
ولـــكن فـي ظل عــــدم االهـــتــــمـــام
الكـافي مـنـها بـذلك ال مـناص من
الـــتــوجـــيه الى ســـائــر االطــراف
ـسـاهـمة فـي هذا الـقـادرة عـلى ا
ــهم الـذي هــو من افـضل االمـر ا

اخليرات والقربان). 
ـــا يــفي واضـــاف ان  (الــعـــمل 
ـقصـود يتطـلب تعـاونا وثـيقا با
من  اطراف عـدة ). وحدد الـبيان
هــــــــؤالء بــ(أهـل اخلــــــــيـــــــــر من
ـتمـكـن مـالـياً بـان يـساهـموا ا
ــا تـيــسـر لــهم في هــذا اجملـال
ـكنـهم احـتسـاب ما يـدفـعونه و
من احلـقوق الـشـرعيـة مع رعـاية
ــقــررة في كــيــفــيــة الـــضــوابط ا
ن صرفهـا وتوزيعهـا والتجار 
ـواد الــغـذائــيـة تــتـوفــر لـديــهم ا
ونحـوهـا بان يـعرضـوهـا للـبيع
وال يـــدفـــعــوا من اســـعـــارهــا بل
يـــنـــبـــغي ان تـــكـــون مـــدعـــومـــة
ومـجامـيع من الـشـباب الـغـيارى
يتطوعـون للتعـرف على العوائل
ـــواد ــــتـــعــــفـــفــــة وايـــصــــال ا ا
اخملـصـصـة لـهـا بـعـد الـتـنسـيق
في حـــــركـــــتـــــهـم مع اجلـــــهـــــات
الـرســمـيـة في ظل مــنع الـتـجـول
ـــنــاطق الـــســـاري في مـــعـــظم ا
والبـــد مـن ان يـــتــــخـــذوا كــــافـــة
االجـــراءات االحــــتــــرازيـــة لــــئال
تــنــتـــقل الــعــدوى لــهم ال ســامح

الله). 
ولــفت الــبـيــان الى انه (يــنــبـغي
ـواكب احلــســيـنــيـة الصــحــاب ا
الكـرام-الـذين كان لـهم شرف في
ــقـــاتـــلـــ االبـــطــال بـــكل رفـــد ا
مايحتاجونه في ايام احلرب مع
داعش-ان يـسـتـعـيـدوا نـشاطـهم
بــاجتــاه دعم واســنــاد الــعــوائل
ـتـضررة في الـوقت الـراهن مع ا
رعـــايــة مـــا تــقــدم انـــفــاً  ). وفي
الـشــأن نـفـسه دعـا عــضـو جلـنـة
الـــتـــخــــطـــيط االســـتــــراتـــيـــجي
ومــتـابــعـة الـبــرنـامج احلــكـومي
الـــنــــيـــابـــيـــة مــــحـــمـــد شـــيـــاع
الــــســـودانـي مـــجــــلس الـــوزراء
التـخاذ جـمـلـة اجـراءات حتد من
أضــرار فـايــروس كـورونــا  عـلى

ــتـوســطـة الــفــئـات الــفــقـيــرة وا
ــقـتـرحـات الـدخل.  وتــضـمـنت ا
(ايـــــقــــاف تــــســـــديــــد الـــــســــلف
والقروض احلـكوميـة وايجارات
احملـال واالبنـيـة التـابـعة لـدوائر
ـوظـف االوقـاف لـلـمـواطـنـ وا
كــــافـــة حلــــ انــــتـــهــــاء االزمـــة
الصحيـة أسوة بالدول األخرى .
ومــنح دفــعـة إضــافــيـة من راتب
االعــانـــة االجــتـــمــاعـــيــة يـــكــون
اطـالقـــهــا شـــهـــريـــا بـــدال من كل
شــهــريـن وكــذا احلــال  مع راتب

تفرغ. ع ا ا
ـــولـــدات و تـــخـــفـــيـض اجـــور ا
األهـــلـــيـــة  وعـــلى احلـــكـــومـــات
احمللـية الـنهـوض بواجـبها حلل
شكلة عبر حتديد تسعيرة هذه ا
مـوحـدة لـلمـولـدات األهـلـيـة على
ان يـحــال اخملـالف الـى اجلـهـات
قـترحات اخملتـصة) وتـضمـنت ا
ايــضـا (حث مـنــظـمــات اجملـتـمع
ـدني والـفـعـالـيـات اجملـتـمـعـيـة ا
عـلى الــقــيـام بــحــمـلــة لـلــتــكـافل
االجـتـمـاعـي لـلـتـخـفـيف من آثـار
االزمــــة فـي االســــر الــــفــــقــــيــــرة
تعـففـة .وتعزيـز جهود وزارة وا
ـا يسـهم  في تـأم الـتجـارة و
مــفـردات الــبـطــاقـة الــتـمــويـنــيـة
حتــديــدا لــلــطـــبــقــات الــفــقــيــرة
ــــتــــوســــطــــة الــــدخل .و دعم وا
زارع والفالح وتشجيعهم ا
عــــــلـى الــــــتــــــوسـع  في زراعــــــة
مــحــاصـــيل  اخلــضــر. لـــتــأمــ
حــاجــة الــسـوق احملــلــيـة مــنــهـا
والـــتي تــــمـــثل قــــوت الـــفـــقـــراء

اليومي) .
 ودعــا رئــيس مــجــلـس االعــمـال
الـــــعــــــراقـي في األردن مــــــاجـــــد
ستثمرين العراقي الساعدي  ا
ــال فـي األردن الى الـــتـــبـــرع بـــا
لــتــوفــيــر مـــعــدات الــوقــايــة من
كــورونــا .واعــلن الــســاعــدي عن
ــــبــــلغ 50 الف دوالر تــــبـــــرعه 
لالردن لــشـــراء اجـــهــزة طـــبـــيــة
ــصــابـ تــســتــخــدم في عـالج ا
بالـفايـروس.وابدى نـاشطون في
مـواقع الـتـواصل حتـفـظـهم عـلى
الـتبـرع مـشـيـرين الى انـهم ليس
لـديــهم اعـتـراض عــلى مـسـاعـدة
االردن ولــــكن الـــعــــراق اولى في

رحلة. مثل هذه ا
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ـرجع الدينـي االعلى علي افتى ا
السيستاني بعدم جواز مالمسة
االصــحـاء لـلــمـصـاب بــفـايـروس
كـورونــا دون اخـذ االحـتــيـاطـات
الالزمــة وعــدم جــواز مــخــالــطــة
ــصـــاب لالصــحــاء وانه مــلــزم ا
شريعـا بدفع الديـة اذا ما تسبب
وت اآلخرين. وجاء في رض  ا
الفتوى التي تلقتها (الزمان) ردا
على سؤال  بشأن جواز مالمسة
رض ن يحـتـمل اصابـتهم بـا  
او مــخـالــطـتــهم من دون اتــخـاذ
اإلجراءات االحتـياطـية الوقـائية
 ان (من يـخــشى أن تـنـتقـل إليه
الــعـدوى نـتـيــجـة لـلــمالمـسـة أو
االخـــتالط فــيـــتــضـــرر به ضــرراً
ــوت يــلــزمه بــلــيــغــاً ولــو دون ا
الـتــجـنب عن ذلـك اال مع اتـخـاذ
اإلجــراءات االحــتــرازيـة الـالزمـة
كـالـتـعـقـيم واسـتـخـدام الـكـمـامـة
ناسبة والكفوف الطبية بحيث ا
يــطــمــئن مــعـهــا بــعــدم إصــابـته
ـرض وإذا لم يتـقـيـد بـرعـاية بـا
مـا ذكــر وأصـابه مـا كــان يـخـاف
منه  فلن يـكون مـعذوراً في ذلك
شــرعـاً).وردا عــلى ســؤال آخـر ا
صاب كد انه (ال يجوز اختالط ا
باآلخـرين بـحيث يـحتـمل انتـقال
الــــعـــــدوى الــــيــــهـم ولــــو فــــعل
ن وتـسـبب فـي إصـابـة غـيـره 
ـا ال يـعـــلم بـحـاله كــان ضـامـنـاً 
يـلـحق به من الـضــرر ولـو مات
جـــراء اإلصـــابـــة لــزمـــته ديـــته)
وجـاء في الـفـاوى ايـضـا ان (من
يـــقــدم إلى الـــبالد من بـــلــد آخــر
انتـشر فيه الـفايـروس أو اختلط
ـصابـ يجب عـليه أن ببـعض ا
ـنزلي أو عرض يلـتزم باحلـجر ا
نفسه للـفحص الطبي لـلتأكد من
ـرض مـراعـيـاً سالمـته من هـذا ا

الـــــتــــعـــــلــــيـــــمــــات
الــــــــــصــــــــــادرة من
اجلـــــــــهـــــــــات ذات
الـــــعالقـــــة بــــهــــذا
الــشــأن) مــشــيــرا
الى انـه (ال مـــــانع
مــن صــــــــــــــــــــــرف
احلقوق الشرعية
مـن الـــــــــــزكــــــــــاة
واخلــــــــــمـس فـي
تــوفــيــر األدوات
الــــــضــــــروريــــــة
لـــلــحـــمـــايــة من
انتـقـال الـعدوى
ـــصـــابـــ من ا
كــــالـــــكـــــفــــوف
والــــكـــمـــامـــات
واد الطبية وا
ـــــنــــــظـــــفـــــة ا
ـــــعــــقــــمــــة وا
وكــــــــــــــــــــذلــك
األدويـــــــــــــــــــة
سـتلـزمات وا

ا تـمس األخـرى 
احلـاجـة إلـيهـا في مـكـافـحـة هذا
الـــوبــاء مع مـــراعــاة الـــضــوابط
الـشرعـيـة).  ووجه الـسيـسـتاني
جــــــمـــــلـــــة من الـــــتـــــوصـــــيـــــات
ــواطــنـ في بــالــقـول(نــوصي ا
هـــذا الـــظــرف الـــعــصـــيب الــذي
يواجهون فيه هذا الوباء اخلطر
بـأمـور عــدة مـنـهـا االلـتـجـاء إلى
الـــله عــزّ وجـل والــتــضـــرع إلــيه
لـــدفع هـــذا الـــبالء واالكـــثــار من
االعمال الصاحلة كالتصدق على
الفقـراء وإعانة الضـعفاء وقراءة
ـأثورة القـرآن اجملـيد وا?دعيـة ا
عن النبي صـلى الله عـليه وسلم
وأهل بـــيـــته االطـــهـــار عـــلـــيـــهم
الــسالم) وتـــابع (يـــجـب احلــذر
بـحجـم هذا الـوبـاء من غـيـر هلع
ّ أسـباب واضـطراب واألخـذ بـأ

الــوقــايــة والــعالج مــنه وفـق مـا
يـقـرره أهل االخـتـصـاص بـعـيـداً
عن األســالــيـب غــيــر الــعـــلــمــيــة
وكـــذلـك الــــعـــمـل عـــلـى تـــوعــــيه
ــخــاطــر االســتــهــانـة اآلخــرين 
بــهــذا الـفــايــروس وحــثّـهـم عـلى
االلـتزام بـالـتـوجيـهـات الـصادرة
ــــعـــنـــيّـــة وعـــدم من اجلـــهـــات ا

التخلّف عنها).
داعــيــا الى (مــســاعــدة الـعــوائل
ــتـــضــررة من الـــوضع الــراهن ا
بـسـبب تــعـطّل األعـمـال وتـقـيـيـد
ـصـاب حـركـة النـاس ورعـايـة ا
بــغض الــنــظــر عن انــتــمـاءاتــهم
ـذهـبيـة والـسعي في الـدينـية وا
التـخفـيف عـنهم وإعـانتـهم فيـما

يحتاجون إليه).
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اعــلن ائــتـالف الــنــصــر رفــضه
الختـيار بديل لـلمـكلف بتـشكيل
لـبــحـكـومـة االنــتـقـالــيـة عـدنـان
الــزرفي. وقـال فـي بـيـان تــلـقـته
(الــــــــزمــــــــان) انّ (احلــــــــوارات
اجلـارية لـتسـميـة مرشّح جـديد
لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة
دستورية واضحة) واشار  الى
( صــدور الـتــكـلـيـف عن رئـاسـة
اجلمهوريـة االمر الذي ال يحق
مـعه ابـطـال التـكـلـيف والـذهاب
دة كـلّف جديـد قبـل انقـضاء ا
الدستـورية). واوضح االئتالف
فـي بـــــيـــــانه ان (مـــــشـــــاركـــــته
بـاحلـوارات تاتي لـلـتاكـيـد على
ـــســارات الـــصـــحــيـــحــة حلل ا
االزمـــة) وخـــلص الـــبــيـــان الى
الـقول ان ( الـنـصر يـريـضرورة
ـــــكـــــلّف فـــــرصـــــته اعـــــطـــــاء ا
الدستورية التـزاما بالسياقات
القانونيـة والتضامن الوطني).
وفي الشـأن نفـسه اتهم الـنائب

عن حتالف الـفتـح كر عـليوي
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
ـنصـب رئيس بـتـقـد  مـرشح 
الـــــــوزراء  تــــــــابـع  القـــــــلــــــــيم
كــردســـتــان.وقــال عـــلــيــوي في
تـــصـــريح إن (مـــواقف رئـــيس
اجلـمـهـورية الـسـلـبيـة واضـحة
جتاه العراق والـشعب العراقي
ـكـون الــشـيـعي من وخــاصـة ا

خـالل تـــرشـــيـح شـــخـــصـــيـــات
جدلـية في استـحقـاق دستوري
ــكــون) مـضــيــفـا ان وقــانـوني 
(هــنـــاك الــكـــثــيـــر من اعـــضــاء
مجلس الـنواب اصبـحت لديهم
رغـبـة وقـنـاعــة كـامـلـة بـاهـمـيـة
اقالة رئيس اجلمهورية النه ال
ثل الـدستـور العـراقي وليس
حـافـظا له بل عـلى الـعـكس كان
تـجاوزين عـليه) على من اول ا
حـــد قــوله.واضـــاف ان (رئــيس
اجلمهوريـة يريد اجملئ برئيس
وزراء تــابع القــلـيـم كـردســتـان
ـنهـجية مـكونـاتية وهو يـعلم 
ضـيـقـة في االنـحـيـاز لـلـقـومـيـة
الكـردية) الفتـا الى ان (منصب
رئــيس الـوزراء مـن اسـتــحـقـاق
ـــكــــون الـــشـــيــــعي والـــقـــوى ا
ـعنـية بـاختـيار الـشيـعيـة هي ا
اسم مـرشح لــلـمــنـصـب امـا مـا
ذهـب الـيه رئــيس اجلـمــهـوريـة
فـــهـــو غـــيــــر صـــحـــيح وغـــيـــر
دستوري وغير مهني) على حد

قوله.
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بـسـبب فـرض حظـر الـتـجوال)
واضاف ( التنسيق مع خلية
األزمـــة وقـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيــات
الكــــات الـــوزارة لـــلــــســـمــــاح 
اجلوالة والشركـات التابعة لها
من الوصـول إلى أمـاكن عمـلهم
لـتـحقـيق انـسـيابـيـة في عمـلـها
وعـدم قــطع خــدمــة اإلنــتـرنت).
وطــالب مـجــلس الـنـواب وزارة
الــصـــحــة والـــبــيـــئــة بـــتــوزيع
عـونات الصحية ساعدات وا ا
بـــ احملـــافـــظـــات . واطـــلـــعت
(الــزمــان) عــلى وثــيــقــة حتــمل
تــــوقــــيع امـــــ عــــام اجملــــلس
سـيـروان عــبـدالـله اســمـاعـيل 
جـاء فــيـهـا (نـسب نـائب رئـيس
ـــــان بـــــشـــــيـــــر حـــــداد الـــــبـــــر
بـتـخصـيص حـصة احملـافـظات
واقـلـيم كـردسـتـان من مـعـونات
ومـســاعـدات مـنــظـمـة الــصـحـة
ـــالي ــــيـــة مـن الـــدعـم ا الـــعــــا
واالدويـة والتـجهـيزات الـطبـية
ويـجب االخــذ بـنــظـر االعــتـبـار

النسب السكانية).

مع اجلهـات الصـحيـة واالمنـية
لــتــنــفــيــذ الــقــانــون وتــكــثــيف
حـــمالت االرشـــاد والـــتـــوعـــيــة
الــصـــحـــيــة حـــمـــايــةً لـألنــفس
والـــصـــالح الـــعـــام). وفي وقت
سابق دعت وزارة الصحة إلى
االلـتزام بـالتـوصـيات الـصادرة
ـنع الـتـجـمّـع والـتـجـمـهر ألي
ــنـاسـبـات سـبب كـان ومــنـهـا ا
الــــديــــنـــيــــة والــــتــــجــــمــــعـــات
والــتـــظـــاهـــرات ومــنـــاســـبــات
األفـــراح واألحـــزان وغـــيـــرهـــا
مـــشـــددة عـــلى ان الـــفـــايــروس
سـيــفـتك بـالـشـعب الـعـراقي في
حـال عـدم االلــتـزام. فـيــمـا نـفت
وزارة االتـصـاالت وجـود تـوجه
لــــقـــطع خـــدمــــة االنـــتـــرنت في
الــعـــراق. وقــال الــوزيـــر نــعــيم
الــربــيــعي انه (النــيــة لــلــوزارة
لــــقـــطع خـــدمــــة اإلنـــتـــرنت في
الــــعــــراق وان مـــا حــــدث خالل
ــاضــيــ هــو عـدم الــيــومــ ا
اســتــطـــاعــة  فــرق الــوزارة من
الــوصــول إلى مــنــاطق الــعــمل

حتـديــات وأزمـات ومـنـهـا أزمـة
الـفيـضانـات التي تـعرضت لـها
الـعــديــد من احملــافـظــات وكـان
الـتـصـدي والـتـعاون فـي افضل
حـــاالتـه  وجنــحـــنـــا مـــعـــا في
حتـويـل األزمـة الى نـعـمـة بـدرء
خـطـر الـفـيـضـانـات واسـتـثـمار
ــائـيــة لــلـزراعــة الـتي ـوارد ا ا
انـتـعـشـت بـشكـل غـيـر مـسـبوق
ووفرت منـتجات محـلية ظهرت
نتائجها جلية خالل هذه االيام
وحــــقـــقت وفــــرة واســـتـــقـــرارا
لـــــلـــــســـــوق فـي ايـــــام حـــــظــــر
الــتــجــوال) واضــاف (انــنــا اذ
نـــعـــبّـــر عن اعـــتـــزازنـــا بـــهــذه
ــواقف نــؤكــد مــرة اخــرى ان ا
الطاقات والكفاءات التي يتمتع
بـــهـــا شـــعـــبـــنـــا لــقـــادرة عـــلى
مــــواجــــهــــة اخــــطــــر األزمــــات
والــتــغــلـب عــلــيــهــا فــقــد هـزم
العراقيون االرهاب وسيهزمون
هـذا الــوبـاء بــالـشــجـاعــة الـتي
شـهـد لــهم بـهـا الــعـالم اجـمع)
ـهدي الى (التعاون ودعا عبد ا

االرهاب بشـجاعتـهم. وقال عبد
ـــهــــدي في الــــرســـالــــة الـــتي ا
اطلعت عـليهـا(الزمان) مـخاطبا
اعــــضــــاء خـاليــــا االزمــــات في
احملافـظات (سـبق وان واجهـنا
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كـورونـا نـافـيـا اإلشـاعـات بـشأن
إخـفـاء مـصــر األرقـام احلـقـيـقـيـة
لإلصــابـات لـديــهـا. وتــوفّي لـواء
صري  إثر إصابته في اجليش ا
بكـورونا .وسـجّل عدد اإلصـابات
بفيـروس كورونا  ارتـفاعاً كـبيراً
في أوروبــــــا خـــــصـــــوصــــــاً في
إيـــطـــالـــيـــا حـــيث بـــات الـــوضع
مـأسـويّـاً بـيـنـمـا يـبـدو أنّ مـوجـة
ثانية من اإلصابات جتتاح آسيا
تـزامنـاً مع تـوجّه األنـظـار صوب
الـقـارة اإلفريـقـيّـة. وإمـر الـرئيس
األميركي دونـالد ترامب  بـإنشاء
مسـتـشفـيات مـيـدانيّـة على نـحو
عاجل تتّسع ألربـعة آالف سرير
في الــواليـات األمــريـكــيّـة األكــثـر

تضرّراً من جرّاء كورونا فيما 
ـــوقـــراطــــيّـــون  في عــــرقل الــــد
مجـلس الـشيـوخ األمـيركي خـطّة
قـدّمـها اجلـمـهـوريّـون تـهدف إلى
احلــدّ من الــتــأثـيــر االقــتــصـادي
لــفـيــروس كــورونـا إذ اعــتــبـروا
ـساعـدة مالي أنّهـا غيـر كافـية 

. األمريكي
ـــان الـــفـــرنـــسي وتـــبـــنّى الـــبــــر
مشـروع قانون يـتيح فـرض حالة

طوار صحـية لـشهرين من أجل
مكـافـحة تـفـشي كـورونا. ومـساء
ـصـاب األحـد بـلـغت حـصـيـلـة ا
بـــالــــفــــيـــروس الــــذين أدخــــلـــوا
ــســتـــشــفى في فــرنــســا 7240 ا
شـخـصـا بـينـمـا بـلـغت حـصـيـلة
الـوفـيـات  674حـالـة مـنـهـا 112

وفاة سجّلـت في الساعات األربع
اضية. والعشرين ا

ـــانــيّــة ــســـتــشــارة األ وقـــرّرت ا
أنــغــيال مــيــركـل عــزل نــفــســهـا 
بعدما التقت طبـيباً تبيَّنت الحقاً
إصـابــته بـفــيـروس كــورونـا في
ــانــيـــا الــقــوانــ وقت شـــدّدت أ

بشأن الـتجمّعـات العامـة وتعتزم
طــــرح حـــزمـــة إجــــراءات دعـــمـــاً

لالقتصاد.
وحذر رئيس الـوزراء البـريطاني
بــــــوريس جـــــونــــــســـــون  من ان
انـــتــــشــــار كـــورونــــا في الــــبالد
يـتـسـارع فـيـمـا طـلـبت احلـكـومـة

الــبــريــطــانــيّــة  من 1 5مــلــيـون
شـــخص يـــعـــيـــشـــون في الـــبالد
ويُـعـتـبرون األكـثـر ضـعـفـاً حـيال
الـفـيـروس أن يُـالزمـوا مـنـازلـهم

دّة  12اسبوعاً.
ـــرشــد األعـــلى اإليـــراني وقـــال ا
علي خامـنئي إن طهـران لن تقبل
أبــدا مــســاعــدة من االمــريــكــيـ
) لـلـتـصـدي لـفـيروس (اخملـادعـ
كورونـا فـيمـا أعـلنت بالده 129

حالة وفاة جديدة بالفيروس.
كـــــمـــــا أعـــــلـن رئـــــيس الـــــوزراء
الـــــيــــــونـــــاني كــــــيـــــريـــــاكـــــوس
ميتـسوتـاكيس  فرض قـيود على
احلـركـة في أرجـاء الـبالد ابـتداء
من االثــنــ لــلــحــد مـن انــتــشـار
الـــفـــيـــروس بـــحـــيـث ال يـــخــرج
الــــســـكـــان من مـــنــــازلـــهم إال في

حاالت الضرورة.
و تــتـــزايــد إجـــراءات الــعــزل في
أمريكا الالتيـنية حيث أغلقت كل
احلـدود الـبـريــة تـقـريـبـا وعـلـقت
استحـقاقات انـتخابـية على أمل

احتواء انتشار الفيروس.
وبـعــد أكـثـر من شــهـر من ظـهـور
أول إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا

بـإفريـقـيا وبـالـتـحديـد في مـصر
بـلغ الـعــدد اإلجـمـالي لإلصـابـات
الف ومـئــة  إصـابـة فـيــمـا يـقـدر
عدد الـوفـيات بـ  26وفاة تـتوزع
على  40بـلـدا حـسب احلـصـيـلة
ــركــز اإلفــريــقي الــتي نــشــرهــا ا

كافحة األمراض. للوقاية و
ـغـرب الـكـبـير مع وتـعـتبـر دول ا
مــصـــر من ضــمـن الــدول األكــثــر
إصـابة بـفـيـروس كورونـا (مـصر

 285إصابة اجلزائر 90
ــــــــــــغــــــــــــرب  (77حــــــــــــسـب وا
ـتـوفرة. اإلحـصائـيـات األخـيرة ا
فـيـمــا تـأتي جـنـوب إفــريـقـيـا في
طلـيـعة الـدول الـتي سجـلت أكـبر
عـدد من اإلصـابـات ( 200حـالـة)
عــلى مــســتـوى مــنــطـقــة جــنـوب
الصـحـراء الكـبـرى. و تسـجيل
وفاة شخص في بوركينا فاسو
وإصابـة أربعـة وزراء بالـفيروس
في نفس البـلد الـذي وصل العدد
اإلجمالي لـلمصـاب فيه إلى 64
حالـة. كما يـعد أيـضا البـلد الذي
ـصــابي ســجل أول حــالــة وفــاة 
فـــيــروس كـــورونــا فـي مــنـــطــقــة

الساحل. 
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افـادت آخـر االحـصـائـيـات بـوفاة
اكثر من  14الفا و 750شخا في
الـعالـم جراء االصـابـة بـفـايروس
ستجد  منذ ظهوره في كورونا ا

اضي . كانون االول ا
وارتـفع عـدد حـاالت الـوفيـات في
عـمـوم الـعــراق نـتـيـجـة اإلصـابـة
بفيروس كورونا إلى  23 حالة
فــيــمـا بــلغ عــدد اإلصــابـات 266
إصـــابـــة والـــشـــفــاء 62 حـــالــة
بـحــسب بـيـان لــوزارة الـصـحـة 
األحـــد فــــيــــمــــا أعــــلــــنت وزارة
الـــصــحــة في اقــلـــيم كــردســتــان
صبـاح  االثنـ عن تسـجيل 12
اصابة جـديدة في اربيل لـترتفع
اعـداد االصـابـات في االقـلـيم الى
 76حالة.كما اعلنت دائرة صحة
الـسلـيـمـانـية االثـنـ عن شـفاء

تسع إصابات.
ـــســـتـــجـــدات وتـــشـــيـــر  أبـــرز ا
ـــرتـــبـــطـــة بــــالـــفـــايـــروس الى ا
تـشـخـيص أكـثـر من  324الـفا و
 300اصابة بالفيروس في  171
بــلـدا ومــنـطــقـة مــنـذ أول ظــهـور

للوباء فيما تعافى نحو مئة الف
ــــرض. وال تـــــعــــكـس هــــذه مـن ا
احلاالت التي  تـشخيـصها  إال
جــــــزءا من الــــــرقـم الــــــفــــــعــــــلي
لـإلصــــابــــات إذ ان دوال عــــدة ال
جتـري فحص اإلصـابـة بـكـورونا
إال لـلحـاالت الـتي تـتـطـلّب دخول
ـــســـتـــشـــفـى. وتـــمـــثـــلت آخـــر ا

ا يأتي : تطورات الفايروس 
ـلك واصـدر الـعـاهل الـسـعودي ا
ســلــمــان بن عــبــد الــعــزيــز أمــرا
بــحــظــر الــتــجــوال من الــســاعــة
الـســابـعــة مـسـاء إلى الــسـادسـة
صبـاحا ابتـداء من مسـاء االثن

انتشاركورونا.
وأعـلــنت دولــة اإلمـارات اإلثــنـ
أنّـــهــــا ســــتــــعــــلّق كلّ الــــرحالت
اجلوّيـة للركـاب والتـرانزيت مدّة
أسـبــوعـ عـلى خــلـفـيّــة تـفـشي
فـــيـــروس كـــورونــا. كـــمـــا قــررت
إغالق مراكز الـتسوق وإجراءات
جـديـدة و أعـلن مـجـلس األوقـاف
قـدّسات اإلسالمـيّة والشـؤون وا
فـي الــقـــدس  تـــعـــلـــيق حـــضــور
ـصــلّـ لـلـمــسـجـد األقـصى في ا
ـدة الــقـدس الــشـرقــيّـة احملــتـلّــة 

مـــؤقّـــتـــة تـــبــدأ مـن صالة فـــجــر
اإلثــنــ في خــطــوة تـهــدف إلى
احلــــــــــــدّ مـن انــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــار
الـــفـــيـــروس.وأمـــرت الـــســـلـــطــة
ـواطـن بـالـتزام الـفلـسـطيـنـية ا
مـنــازلـهم اعــتـبــارا من األحـد في
إطـار حــجـر إلــزامي يــأتي ضـمن
ســلـســلـة جــديــدة من اإلجـراءات

كافحة انتشار الفيروس.
وســـــجّـــــلت دمـــــشـق األحــــد أوّل
ـسـتـجدّ وفق إصـابة بـكـورونا ا
مــــا أعــــلـــــنت وزارة الـــــصــــحّــــة
الـــســوريّــة تـــزامــنـــاً مع اتّــخــاذ
الـســلـطـات في األســبـوع األخـيـر
إجـراءات وقائـيّـة مـشـدّدة لتالفي
ـغرب  وحدات انتـشاره. ونـشر ا
مــــــدرّعـــــة مـن اجلـــــيش مـن أجل
فــرض احــتــرام حــالــة الــطـوار
الـــصـــحــــيـــة الـــتي اتّــــخـــذتـــهـــا
الــســلـــطــات بــعـــدمــا تَــحـــدّتــهــا
ـواطـن الـذين مـجـمـوعـات من ا
خرجـوا إلى الـشارع لـيل الـسبت
واألحـد لـلـدعـاء والـتـضـرع. وأكد
ــصــري عـبــد الـفــتـاح الــرئـيس ا
الـسـيـسي  أن حـكـومـته تـعامـلت
قبلبـــشــفــافـــيــة مــنـــذ بــدايــة ازمــة" مخطط يوضح اهمية السيطرة على فايروس كورونا خالل االسبوع ا
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نـطقة قـبل في ا وأضـاف ان (الطـقس يوم األربعـاء ا
الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم ودرجات احلرارة
ــنـطــقـة تـرتــفع قـلــيال فـيــمــا سـيــكـون الــطـقس في ا
الـشمـالـية غـائمـا جـزئيـا الى غائـم مع تسـاقط زخات
مـطــر خالل الـلـيـل في أمـاكن مـتــعـددة تـكــون رعـديـة
أحـيانا) واردف الـبيـان بالـقول ان (الـطقس سـيكون
ـنــطـقـة اجلــنـوبـيــة غـائـمــا جـزئـيــا الى غـائم مع في ا
ارتــفــاع لــدرجــات احلـرارة) وتــابع ان (اجــواء يــوم
ـنــاطق كـافـة ـقـبـل سـتـكــون غـائـمــة في ا اخلـمــيس ا
مـصــحـوبـة بــأمـطــار رعـديـة  وال تــغـيــيـر في درجـات

احلرارة).
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تـوقــعـت الـهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلزالي الـتـابعـة لوزارة الـنقـل ان يكـون طقس الـيوم
االثـن مـتـذبذبـا واحلـرارة تعـاود االرتفـاع تـدريجـيا.
وقـالت الـهـيـئــة في بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان)   ان
نـاطق كافـة صحـو معـتدل (طـقس اليـوم االثنـ في ا
ودرجـات احلــرارة تـعــاود االرتـفـاع بــدءا من الـيـوم)
مـشـيـرة الى ان (طـقس يـوم غـد الـثالثـاء سـيكـون في
ناطق الوسطى واجلنوبية والشمالية صحوا يتحول ا
تـدريـجـيا الـى غائم جـزئي واحـيـانـا غـائم مع تـساقط

امطار خفيفة في أماكن متفرقة).
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ضـاعفـة العمل وجه خاللهـا 
واالجـراءات الوقـائيـة لـتجـنيب
الـــعـــراق خـــطـــر تـــفــشـي وبــاء
كـورونـا مـؤكــدا ان الـعـراقـيـ
سـيـهـزمـون الـوبـاء كـمـا هـزموا
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ـسـتـقيل بـعث رئـيس الـوزراء ا
ــهـدي رســالـة الى عـادل عــبـد ا
خاليــا األزمــة فـي احملــافــظــات

عدنان الزرفي
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ـلقب بـزيكو ـبرا ا وجه أسطـورة الكـرة البـرازيليـة ارثور انـطونـيس كو
نـازل بـسبب الـيـوم االثنـ رسـالة إلى الـعـراقيـ يـطالـبـهم البـقـاء في ا
ـدرب الـبـرازيلـي الشـهـيـر جورفـان فـيـيرا فـايـروس كورونـا فـيـمـا دعا ا

كوث في منازلهم مع عوائلهم. الشعب العراقي ا
ونشـر زيكو مـقطع مصـور وجهه إلى اجلمـاهير الـعراقيـة مطالـبا إياهم
ـنـازل حل االنـتـهـاء من ازمة كـورونـا قـائال (مرحـبـا لكل بـالـبـقاء في ا
نتخب عراقي وأصـدقائي إنا زيكـو انا عشت معكم عـندما كنت مـدربا 
ـشكـلـة في هـذا الـعالم جـديـة هـنا فـي البـرازيل نـفس احلـالة الـعـراق ا
فـايـروس كـورونـا رجـاءً اجلـس في البـيت ألنـه مهم جـدا وحـظـا سـعـيدا

واعتـنوا بأنـفسـكم أراكم قريبـا). وسبق لـزيكو وان اشـرف على تدريب
نتخب الوطني بكرة القدم في  2011 ا

ـنـتخب الـعـراقي للـفـوز ببـطـولة ـدرب فـييـرا الـذي قاد ا إلى ذلـك طالب ا
ـنزل مع كـأس آسـيا  2007 في مـقطع مـصور الـعراقـيـ البـقاء في ا
ـهم جـدا ان نحـافظ على عوائـلهـم في هذه الـظروف الـصـعبـة التي من ا
ـشكـلـة لـلذين تـركـيـزنا ونـصـلي لـله إلعـطاء احلل في اقـرب وقت لـهـذه ا

يعانون من هذا الفايروس.
ــنــزل ابــقي مع وأضــاف إذا كـنـت حتب الــعــراق يـرجـى الــبـقــاء في ا
هم جـدا لنـا جمـيعـا إن نكـون معـا مرة عائـلتك وانـأ متـأكد من انه مـن ا

كننا إيجاد حل لكل شيء. أخرى ألننا معا 


