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مع تــنـامـي تـفــشي وبــاء كــورونـا
ت ـصـاب به وا وتزايـد وعـداد ا
فــ جــراءه في اكــثــر  175دولــة
حــول الــعـــالم تــتـــزايــد االبــحــاث
الـرامـيـة اليـجـاد لـقـاح او عالج له
توالية بأن بالرغم من االعالنات ا
الـعالج الـوحـيـد لـهـذا الـوبـاء هـو
الوقاية منه بشـتى الطرق وتعزيز
ناعـة .الطريـف في هذه القـضية ا
ـة ان هـذا االمـر لم يـتـصـد له ـؤ ا
الـعــلــمــاء واخلـبــراء اخملــتــصـون
ـــــا حـــــتـى رجــــال فـــــحـــــسب وا
الـسـيـاسـة فـأدخــلـوا انـفـسـهم في
متاهات وكذلك انـبرى عاملون في
الطب الـبـديل ليـعـلنـوا اكـتشـافهم
عالجـــــــا لـه ومع تـــــــنـــــــوع هــــــذه
العالجـات اثـيـر جـدل كبـيـر بـشأن
ـــــرامي من وراء صــــحــــتـــــهــــا وا
االعالن عـنـهـا. وفـي الـبـصـرة قـال
عشـاب انه جنح فـي التـوصل الى
خــلــطــة عــمــادهــا مــادة الــعــكــبــر

ستخلصة من العسل تؤدي الى ا
صاب بـكورونا. ودعا هذا شفاء ا
الــعـــشــاب في تـــســجــيـل مــصــور
محـافظ البـصرة  اسـعد العـيداني
الى الــتـــرخــيص له بـــاســتــخــدام
عاجلة العالج مؤكدا انه مسـتعد 
مريض من اهالي البصرة 100
بشـكل تام مـجانا وبـعد ذلك يـعمم
اخلـلـطـة في انــحـاء الـعـراق. وفي
الــشـــأن نـــفـــسه حـــذر صــيـــدالني
وعمـيـد كـلـيـة  من اسـتـخدام دواء
الريـا الــذي قـيـل عـنه انه فــعـال ا
في عالج كـورونــا. وكــتب  عـمــيـد
كلية الصـيدليه في جامـعة الكفيل
الـصـيدالنـي مـحمـد الـركـابي عـلى
صـــفـــحـــته فـي مـــوقع الـــتـــواصل
االجـتـمــاعي فـيـســبـوك قـائال  ان(
هناك لـغطـا كبـيرا بـشأن اكـتشاف
عالجـات لـكـورونـا  وأود أن   هذا
العالج هـو قـد جدا  اكـتـشافه
اضي في األربعـيـنات من الـقـرن ا
وله استخدامات طـبية أخرى مثل
الريا وايـضا يـوجد دواء عالج ا

اخـــــر مــــــشـــــتـق مـــــنـه يـــــســــــمى
هــــايـــــدروكـــــسي كـــــلــــوروكـــــوين
مـســتــخـدم مــنــذ مـدة طــويــلـة في

ـــزمـــنـــة  وقــد  االلـــتـــهـــابـــات ا
جتــريب هـــذين  الــعالجـــ  عــلى
كـــثـــيـــر من مــــرضى كـــورونـــا في
بــعـض الـــدول وتــبـــ ان لـــهـــمــا
تأثـيرا ال بـأس به في عالج بعض
احلـاالت و حتـديـد مـيـكـانـيـكـيـة
عـمـلـهـمـا بتـثـبـيـط وتقـلـيـل دخول
الــفـــايــروس لـــلــخاليـــا الــرئـــويــة
لالنـسـان) ومـضـى الـركـابي قـائال
(وألن الـفـايـروس وانــتـشـاره اخـذ
بعدا سيـاسيا واقتـصاديا وليس
صحـيا فحـسب فـقد غرد الـرئيس
األمريكي تـرامب  بأمر تـخصصي
وبشـر االمريـكيـ بقـرب اكتـشاف
ـــنــتــظــر وكـــان يــقــصــد الــعالج ا
ـذكـورين أعاله) الفـتـا الـعالجـ ا
الى ان( ردود فعل غـاضبـة اعقبت
تغريدة ترامب  من قبل اخملتص
 واألطـبـاء االمـريـكـيـ اذ رد عـلى
تــــغـــريــــدتـه اكــــثـــر مـن ١٣ الــــفـــا

مـــعـــظـــمـــهم يـــلـــومه عـــلى اإلدالء
بــــتـــــصــــريح فـي شيء لـــــيس من
اخـتــصـاصـه وال يـعــرف تـبــعـاته
واحتـمـال استـخـدام عامـة الـناس
لــهــذين الـــعالجــ دون الــرجــوع
ــا يــولـد حـتـى الى اخملــتـصــ 
آثارا سـلـبيـة خطـيـرة) . وتابع ان
( هذه الـتـغـريـدة  لم تـتـرك  اثـرها
عــلـى االمــريـــكـــيـــ فــحـــسب بل
وصــلت آثــارهــا الـى الــعــراقــيــ
حـيث هـرع الــكـثـيـر مــنـهم لـشـراء
هـذين الـعالجـ من الـصـيـدلـيـات
دون استشـارة طبـية حتسـبا لـنفا
دهما). وشدد  الركابي على القول
ان ( الثابت لديـنا منذ مـدة طويلة
ان هـنــاك تــداخال دوائــيــا كــبــيـرا
ريض اذا ـعنى ان ا بينـهما اي 
ــا يـؤدي ذلك اخـذهــمـا ســويـة ر
إلى اضـطـراب كـبـير  فـي ضـربات
القـلب وعـدم السـيـطرة عـلى عـمله
ا يؤدي إلى الوفاة في كثير من
األحيـان) داعيـا اجلمـيع الى (عدم
استخدام اي عـالج دون استشارة

طبـية وعـدم التـأثر بـاالخبـار التي
تنشـر هنـا وهناك الغـراض عديدة
مــنـهــا ســيــاســيــة او اعالمــيـة او
غيرها ويجب أن تطلب استشارة
اخملتصـ بهـذا اجملال الن الدواء
سم نـــافع فـــهـــو سـم خـــطـــيــر اذا
اسـتـخـدم بال مـعــرفـة. كـمـا اهـيب
بـالــزمالء الــصـيــادلـة عــدم صـرف
العالج اال بـوصـفة طـبـية حـديـثة)
. وختم الـركـابي منـشـوره بالـقول
(لــنـــســـتـــثــمـــر ايـــام الـــبالء هــذه
بــــالــــرجـــــوع إلى الــــلـه تــــعــــالى
ومراجـعة عالقـتنـا معه والـتضرع
له بأن يحـميـنا واحـبابـنا وبالدنا
وســـــــائـــــــر الـــــــبـــــــلـــــــدان مـن كل
مكروه).وكـان محافظ الـسليـمانية
هفال ابوبـكر  قد اعـلن   في بيان
ان (رئــيس مــجـــلس إدارة شــركــة
بـايـونــيـر لــلـصـنــاعـات الــدوائـيـة
ابلغه بأن ( الشركة سخرت جميع
طاقاتـها بشـكل دائم بهـدف ايجاد
الــدواء الـــذي  اقـــراره مـــؤخــراً
ـيـة والـذي حـسب الـبـحـوث الـعـا
ــعــاجلــة مــرض فــيـروس يــقـوم 
ـسـتـجد (والـذي يـتـكون كورونـا ا
Hydroxychloroquine مــن (
Sulphate 200 mg tablet)?
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــال عــــن دواء
ـــــــصـــــــنع ( (Azithromycinا
ـنــتـوج دخل في مـشـيــرا الى ان ا
صنـة في الـشركة قائـمة االدويـة ا
Zitroneer 500 mg)) بـــــــاسم
ـؤمل الـبـدء بانـتـاجه خالل ومن ا
ـقـبـلـة ).و اكد أن االيـام القـلـيـلـة ا
(بـامـكــان الـشـركــة أن تـوصل هـذا
نـتـوج لـلـمـرضى مجـانـاً الـشـهر ا
قـبل كـجـزء من إخالص الـشـركة ا
والـتـزامـهـا بـتـقـد أيـة مـسـاعـدة
سؤولية الوطنيةِ تستدعيها ا

وفي اجلـــــزائــــر  يــــواصـل مــــنــــذ
ـاضي اخملتص منـتـصف شبـاط ا
في عــــلم الــــفـــلك والــــزالزل لـــوط
بـونـاطـيــرو الـزعم واثـارة اجلـدل
بـقولـه ن فريـقـا عـلـمـيـا جـزائـريا-
عراقيا توصل إلى عقار يشفي من
عروف لدى كورونا. وبوناطيرو ا

اجلزائري بكونه خبيرا فلكيا 
يظـهـر لدى تـضـيـيفه في الـقـنوات
احمللية حامال بيده عينة صغيرة
من أنـبـوب طـبي يـزعم أنه الـدواء
ـــعــــالـج لـــلــــفــــيـــروس.ويــــقـــول ا

بوناطيرو إن الفريق العلمي الذي
ــــشـــكل مـن (عـــلـــمـــاء يـــرأسه وا
عـــراقــيـــ وجـــزائـــريـــ أجــروا
جتارب أولـية لـلدواء عـلى مرضى
عراقي أصـيبوا بـكورونا وكانت
نــاجــحـــة). من جــهــتـــهــا حتــركت
وزارة الـصــحـة اجلــزائـريــة نـحـو
بـونـاطـيــرو وطـلـبت مــنه الـتـوجه
إلى معهد بـاستور بـوصفه اجلهة
تـخصـصة في الطـبيـة الوحـيدة ا
ـاضي عـلـم األوبـئــة. واألربــعــاء ا
أعـلن بــونــاطـيــرو عــبـر صــفــحـته
ـوقـع فـيــســبـوك أن الـرســمــيــة 
(نـتـائـج حتـالـيل مــعـهـد بــاسـتـور
سـتـظـهـر قـريبـا) وقـال فـي فـيـديو
بث مبـاشر  ( طـمأنـني مسـؤولون
كــبــار في وزارة الــصــحــة بــأنــهم
وافقـوا عـلى مشـروع الـدواء الذي
اكتشفناه وينتظرون نتائج معهد
بــاســـتــور ووعـــدوني بــإعـــطــائي
الــنـــتــيـــجـــة خالل أيــام قـــلــيـــلــة)
ويتـحـدث بـونـاطـيـرو عن الدواء ا
بـــثـــقـــة عــالـــيـــة ويـــزعم إن (روال
أجــنـبــيــة طــلــبت احلــصـول عــلى
االكـتـشـاف لـكـنــني فـضـلت الـعـزة
وإنـــتــــاجه في بــــلـــدي) بــــحـــسب
تعبيره. لـكن مدير معـهد باستور
عـهد ليس فوزي درار  اكد  إن (ا
مـن صالحــــــــيــــــــاتـه إبــــــــداء رأيه
بــخـــصــوص جنـــاعــة أي دواء أو

لقاح مهما كانت طبيعته) . 
بــــدوره قـــــال  وزيـــــر الــــصـــــحــــة
اجلزائري عبد الـرحمن بن بوزيد
 أن( الـتـوصل إلنـتـاج دواء مـع

يـــتـــطــــلب ســـنـــوات مـن الـــبـــحث
وافقة والتجارب والـتدقيق قـبل ا
الـنــهــائـيــة) غـيــر أن بــونـاطــيـرو
ــــســـــار اإلجــــرائي يــــؤكـــــد أن (ا
ــرحــلــة لــتــجــهــيــز الــدواء دخل ا
الثـانـيـة وقد حـصـلنـا عـلى نـتائج
حتاليل الدواء من معهد باستور
واآلن ســيـــعــرض عـــلى اخلـــبــراء
اخملتـص لتـصنـيفه والـبت فيه )
وأضـــاف أن اكـــتـــشـــاف الـــفـــريق
العـملي اجلـزائـري-العـراقي الذي
ـكــمل يـرأسـه لــيس (بــدواء وال 
ـا مـســتـحـضـر طـبي غـذائي وإ
ــــعـــــنى أنـه مــــكـــــون من مــــواد
طـبـيـعـيـة ومـواد أخـرى لـيس لـهـا
مــضــرة عــلى جــسم اإلنــســان وال

آثار جانبية).
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تـوقع عـضــو خـلـيـة األزمـة وكـيل
وزارة الـصـحة جـاسم الـفالحي 
تــمــديــد حـــظــر الــتـــجــوال بــعــد
يداني سح ا استعراض نتائج ا
لالصــابـات بــفــايـروس كــورونـا
فـــيـــمـــا اشـــرت وزارة الـــصـــحـــة
والبيـئة ارتفـاعا بعـدد االصابات
ـقـررات نــتـيــجـة عــدم االلـتــزام 
اضية . دة ا خلية االزمة خالل ا
وقـال الــفالحي لـ (الــزمـان) امس
ان (اخلـلــيـة ســتـبــحث مـوضـوع
تـمـديـد احلــظـر بـعـد اسـتـعـراض
ــــــيـــــــداني ــــــسـح ا نـــــــتــــــائـج ا
لالصـــابـــات وذلـك في اجـــتـــمــاع
ــقـبل) اخلــلــيــة يـوم اجلــمــعــة ا
وكانت اخللـية قد فـرضت احلظر
مــنـــذ الــثالثــاء 17 اذار اجلـاري
ــــقـــبل. ومــــددته إلـى الـــســــبت ا
وأضاف الـفالحي انه (يـتوقع ان
تكـون مدة الـتمـديد إلى االول من
ــقــبل نــتــيــجــة خــرق نـــيــســان ا
احلـظر الـذي شـهـدته مـناطق من

بغداد).
 واعلـنت الـوزارة في وقت سابق
عن وجود  333فـريق اسـتـجـابة
ـشـتـبه عـاجـلـة لــفـحص حـاالت ا
اصـابـتهم بـكـورونـا . وقـال بـيان
انه (في حال اشتبـاهك باالصابة
وظــــــهـــــور اعـــــراض ضـــــيـق في
الـتــنــفس و سـعــال وحـمى  ابق
ــــــنــــــزل وال تــــــتــــــوجه الي في ا
مـــســـتــشـــفى او مـــركـــز طــبي او
عـــيـــادة الن خــروجـك ســيـــنـــشــر
ـا اتـصل الـفـايــروس اكـثـر  وا
عـلى الـرقم  195سـيـصـلك فـريق
االســتـــجــابــة ويــقــوم بــفــحــصك
وتــقــد الـرعــايــة الـكــامــلـة لك).
وتوقـعت الوزارة في بـيان سابق
ارتفـاع حـاالت االصابـة بكـورونا
بــعــد تـســجــيل خـروقــات حلــظـر
الــتــجــوال . واكــدت مــخــتــبــرات
الــوزارة تــشــخــيص 50 اصــابـة

جـديـدة  . واشــار الـبـيـان الى ان
(حـالـتي اصـابـة جـديـدة سـجـلـتا
فـي صــحـــة الــرصـــافــة بـــبــغــداد
وواحــدة في مــديــنـة الــطب و11
حالـة في البـصرة و 4في نيـنوى
و 3فـي كــــــــربالء  وواحــــــــدة في
ديــالى و 13في الـــنــجف و 6في
اربيل و 8في السلـيمانـية وحالة
واحـدة فـي دهـوك) واضـاف انه
(تسـجيل 4 وفيـات جـديدة 2 في
كــــربـالء وواحــــدة في نــــيــــنـــوى
والرابعة في السليمانية) مؤكدا
ان (احلاالت التي تماثلت للشفاء
بلـغت  13حـالة  سجل  9مـنـها
في السليمانية وحالة واحدة في
صـحــة بـغــداد الـكـرخ والــبـصـرة
وحـالــتـ في الــنـجف) واوضح
البيان ان (الوزارة جتدد دعوتها
الى االلـتـزام بـاوامـر جلـنـة االمـر
الـديــواني رقم 55 لـســنـة 2020
وتــطــبــيق تــوجـيــهــات الــوقــايـة
الشخصية واجملتمعية كما تؤكد
على مـحاسـبة اخملـالفـ من قبل

عنية).  اجلهات ا
 واعـلـنت دائـرة صـحـة مـحـافـظة
الـنجـف عن شفـاء امـرأة مـصـابة
بالوباء  االربعاء. وكانت النجف
قــد اعــلـنـت امس تــشـخــيص 13

اصــــــــــــــابــــــــــــــة جــــــــــــــديــــــــــــــدة
بالفايروس.وسجلت خلية االزمة
ـثــنى اصـابــتـ في مــحـافــظــة ا
جديـدتـ  وسالمة  17مـشـتـبـها
بـــاصــابـــته بـــالــفـــايــروس.وقــال
ـتحـدث الـرسمـي باسم اخلـلـية ا
مــحــمــد حــاجم االبــراهــيــمي في
بـــيــان اطــلـــعت عــلـــيه (الــزمــان)
االربعاء ان (نتائج العينات التي
ارســـلت الى مــخــتـــبــر الــصــحــة
الـعامـة في بـغـداد اثـبـتت سالمة
17 حالة مـشتبه بـها حيث كانت
النـتيـجة سـالبـة أي غيـر مصـابة
بـــفــايـــروس كــورونــا وحـــالــتــ
صاب ايجابيت  لـيكون عدد ا
الكلي 7 حاالت) وافاد مصدر في
بابل بـوفاة مصـاب بالـفايروس .
ـــصـــدر في تـــصـــريح ان وقـــال ا
(شخصا من مدينة احللة مصاب
بـفايـروس كـورونـا تـوفي صـباح
االربـــعــاء). وفــرضت مـــحــافــظــة
واسط اجراءات صـارمـة تـزامنت
مـع حـــمالت تـــعـــفـــيـــر وجـــوالت
تــفـتــيــشـيــة مـيــدانـيــة لـلــحـد من
انــتـــشــار الــوبـــاء  والــبــحث عن
حــاالت مــصــابــة. ومــنــذ وصـول
فايـروس كورونـا إلى احملافـظة 
دخلت مسـتشـفيات احملـافظة في
حـــالــة إنـــذار قـــصــوى رغم قـــلــة
ـتـوفـرة اإلمـكـانـيـات الـعالجـيـة ا
بــــاإلضــــافــــة إلى نــــقص بــــعض
األدويـة وسط مــطـالــبـات لـوزارة
الـــصــحــة بـــايــصـــال الــعالجــات
لـــلـــمــــحـــافـــظـــة إســــوة بـــبـــاقي
حذرت احملـافظـات .وفي اربـيل  
الـــســلـــطـــات من خــطـــورة خــرق
الـتعـلـيمـات اخلـاصة بـالـسيـطرة
على  كورونا  متوعدة اخملالف
بعقـوبات رادعة . واعـلنت صحة
كـردســتـان عن تـسـجــيل حـالـتـ
جــديــدة بــالــفـايــروس في اربــيل
لـرجـلــ يـبـلـغـان من 35 عـامـا 
وبــذلك ارتـــفع اجملــمــوع الى 99

حالة في االقليم .
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ـــســـؤولـــة االزمـــة واجلـــهــــات ا
لــلـمــسـاعــدة في الــتـنــسـيق  في
شـأن جتــهـيـز  اجـهــزة الـتـنـفس
ــنــاشئ الــصــنــاعـي ومن ارقى ا
ــواصـفــات عـالــيـة ـيــة و الـعــا
اجلـودةوبـكمـيـات وافـيـة) .ودعا
األمـــ الـــعـــام حلـــزب الـــدعــوة
ـالـكي ابـنـاء اإلسالمـيــة نـوري ا
الـــشـــعب الـــعـــراقي إلى تـــوخي
احلــذر واتـــبــاع الـــتــعـــلــيـــمــات
الــصـحــيـة الــرسـمــيـة وااللــتـزام
الكـامل بحـظر الـتجوال من أجل
جتنيب اجلـميع خطـورة انتشار
ــرض الــفــتــاك. كــمــا دعـا هــذا ا
ــــــالــــــكي بــــــحــــــسـب بــــــيـــــان ا
تـلـقــته(الـزمـان)  الـعـراقـيـ إلى
(الــتــعــاون والــتالحم وتــهــيــئــة
سـالل الــــــغـــــــذاء والـــــــدواء إلى
ـــتـــعــفـــفــة) داعـــيــاً الـــعــوائل ا
ـؤسـســات اخلـيـريـة ومـكـاتب (ا
حزب الدعوة اإلسالمية ومكاتب
دولة الـقـانون إلى تـشكـيل جلان
ــعــوزة وإغــاثــة رعــايــة األســر ا

ــنـــاطق الــفـــقــيــرة فـي جــمــيع ا
احملــــافـــــظـــــات واســــتـــــقـــــبــــال
ــــســــاعـــــدات والــــتـــــبــــرعــــات ا
وتـوزيـعـهـا عـلى مـسـتـحـقـيـهـا)
مــضـــيـــفــا ان (هـــذه أيــام الـــبــر
والـــــتــــراحم وأيـــــام الــــتــــفــــقــــد
والــرعـايــة وعـلى رجــال الـعـراق
ـيـسـورين واحملـسـنـ بـذل مـا ا
في أيــــديــــهم مـن الـــعــــطــــاء في
سـاعات الـعـسرة هـذه). واعـلنت
كـــتـــلـــة صـــادقـــون الـــنـــيـــابـــيــة
استـجابـتها لـدعوة األمـ العام
حلركة عـصائب أهل احلق قيس
وجه لـلشـعب  بشأن اخلزعـلي ا
تـاحة تـسخـير كل اإلمـكـانيـات ا
وتــعــبـئــة كل الـطــاقـات اخلــيـرة
واجهة وبـاء كورونا واحلد من
انتشاره وتخفيف تداعياته على
الـشــرائح الـفـقــيـرة مـنه. واكـدت
الـكــتـلـة في بـيـان دعـمـهـا حـمـلـة
(ألجـلكـم) التي اطـلـقـتهـا مـكاتب
تنظـيمـات حركة الـعصائب   في
ساهمة في توفير احملافظات وا

سـلة غـذائـيـة للـعـوائل العـراقـية
ـتـعفـفـة الـتي تـضررت نـتـيـجة ا
االحـــــــــتــــــــرازات واإلجــــــــراءات
الوقائيـة وباألخص إجراء حظر
الــتــجــوال الــذي أثــر عـلـى قـوت
ـــهن الـــفــــقـــراء من أصــــحـــاب ا
الــيـومــيـة. واضــاف الـبــيـان ان(
أعضاء الكتلة يعلنون االستنفار
الــكـامل لــلــوقـوف مع مــسـؤولي
ـنـتـشـرة وكـوادر خاليـا األزمـة ا
ـســاهـمـة في في احملــافـظـات وا
تــــوفــــيــــر مـــــواد الــــتــــعــــفــــيــــر
ومـسـتـلـزمات الـوقـايـة وجتـهـيز
أمــــــاكـن احلــــــجـــــر الــــــصــــــحي
بــاالحـتـيــاجـات الـضــروريـة قـدر

اإلمكان). وتابع 
إن (كـتـلـة صادقـون الـنـيـابـية لن
تــدخـــر جــهـــداً أبــداً في مـــد يــد
ـساعدة ألبـناء شعـبها العون وا
الــكـر عــلى قـدر اســتـطـاعــتـهـا
وطـاقـتـهـا) .  كـمـا اأعـلـنت إدارة
مـجـمع مسـجـد األبـرار الثـقـافـية
في اجلــــادريــــة اســــتــــعــــدادهـــا

الــوضع مـبــنى مـجــمـعــهـا حتت
تــصــرف وزارة الـصــحــة.وقـالت
في بــيـان   أنــهــا (تـضع مــجـمع
مـســجـد األبـرار الـثــقـافـيـة حتت
تـصــرف وزارة الـصـحــة لـيـكـون
مــوقــعـاً لــلــحــجــر الــصــحي في
شـكوكة صـاب أو ا استقـبال ا
إصـابـتهم بـفـيـروس كـورونا أو
أي نـــوع من االســـتـــفـــادة وذلك
ـصلحة الـعراق وشعبه). خدمة 
وبــادر  مـيــسـورون وجــمـعــيـات
انـسانـيـة الى مـساعـدة الـعوائل
ــتـعـفــفـة واالسـر الــتي تـكـسب ا
قــوتـهـا  مـن الـعـمـل الـيـومي وال
ـنــاطق الــشــعـبــيـة سـيــمــا في ا
والــفـــقـــيـــرة . وتــداولـت مــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي رســائل
ـــتـــلـــقــ الـى (ارســال تـــدعــو ا

اسماء وارقام هواتف
وعنـاوين من يعـرف من العوائل
ـتـعـففـة واحملـتـاجـة من سـكـنة ا
مــديـنــة الـصــدر لـوجــود جـهـات

ساعدة). خير تريد ا
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ارتــفــعت أســـهم ثالثــة أســمــاء
لـلـمــنـافـسـة بـقــوة عـلى رئـاسـة
ؤقتة لالحتاد العراقي الهيئة ا
ركزي لـكرة القـدم إذ أنحصر ا
ســبـــاق الــتــنــافـس بــ شــامل
كـامـل الـشـخــصـيــة الـريــاضـيـة
واخلــبـيـر الــسـابق في االحتـاد
اآلسيـوي للعـبة واحمـد عباس
ـكــلف بـقــيـادة شــؤون احتـاد ا
الـكــرة وأمـ سـر احتـاد الـكـرة
ستشار السابق وإياد بنـيان ا
الرياضي لـرئيس الوزراء ومن
ــفــتـــرض ان يــصــدر االحتــاد ا

الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا
لإلعالن الــرســمي عن الــهــيــئـة
ــؤقــتــة الــتي الــتــطــبــيـعــيــة ا
ـدة سـتــقـود الــكـرة الــعـراقــيـة 

ستة أشهر.
ـكـلفـة من قبل وكـانت اللـجـنة ا
االحتـادين الــدولي واآلسـيـوي
أجـرت مـقـابالت لـ  13مـتـقـدمـا
ـؤقتة لالحتاد للعـمل بالهـيئة ا
العراقي في العاصـمة القطرية
الـدوحـة حيث  الـتـعـرف على
السـير الـذاتيـة وطرح األسـئلة
الـتي تـخـص الـكـرة الــعـراقـيـة
وعمل االحتاد السابق وأسئلة
أخـرى بـشـأن اإلعالم الـريـاضي

الـعـراقي ومـدى تـأثـيراتـه على
ـسـتـقـيل فـيـمـا عــمل االحتـاد ا
رفض احلضور العضو رقم 14
رئيس نـادي الكـرخ شرار حـيد
قابالت العتراضه على إجراء ا

في الدوحة وليس بالعراق.
ووافق االحتـاد الـدولي في 29
مـن كـــــانـــــون الــــــثـــــانـي عـــــلى
االسـتـقــالـة اجلـمـاعــيـة جملـلس
إدارة االحتـــــــاد الـــــــعــــــــــراقي
بــخـطـاب وصل من الــفـيـفـا إلى
مــقــر احتــاد الــكــرة ولن يــحق
ألعـضـاء احتـاد الـكـرة ورئـيـسه
وأمـ الـسر الـعـمل بصـفـاتهم

الوظيفية.
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ركزي عن جمع ٤٤ اعلن البنك ا
مــــلـــيــــار ديـــنــــار عـــراقـي لـــدعم
االســتــعــدادات الــوقــائــيــة ضــد
فايـروس كورونـا وشراء اجـهزة
تـنـفس اصـطـنـاعي. وقـال الـبنك
في بـيان  انه (في إطـار اجلـهود
الـرامـيـة إلى درء اخلـطـر الـداهم
الذي يُمكن أن يـتسبب به تفشي
فــايــروس كــورونــا عــلـى صــحـة
ــواطـــنــ الــكــرام وألجل دعم ا
ة الــتي االســتــعــدادات الــوقــائــيـَّ
تقـوم بهـا وزارة الصـحَّة وخـليَّة

األزمة
ركزي العراقي عن يُعلن البـنك ا
جـمع ما قـيـمته ٤٤ مـلـيار ديـنار
عــراقي لـغــايـة يـوم الــثالثـاء ٢٤
آذار  (2020مــــــــوضــــــــحـــــــا ان
(االمــوال ســـتـــوظف بـــالـــدرجــة
األسـاس ألغــراض سـد الــنـقص
بـأجــهـزة الـتـنــفس الـصـنـاعي -
اإلنـــعـــاش الـــتــــنـــفـــسي- وهـــو

الــنــقص الــذي يُـــســبّب ارتــفــاع
نـسب الوفـيـات وكـذلك ألغراض
إجــراءات الــوقـايــة من انــتــشـار
الوباء).وتابع الـبيان ان ( البنك
 ومـــجــلس ادارته يــنــتــهــز هــذه
الـفرصـة لـتـقد الـشـكـر اجلزيل
ـصــرفي الـعـراقي إلى اجلــهـاز ا
وجـــمـــيع اجلـــهـــات الـــتي لـــبَّت
الـــنـــداء وســـاهـــمت بـــالـــتـــبــرع
للصندوق الذي دعت اليه وزارة
ــالــيــة ). وارفق الــبـ قــائــمـة ا
ـصــارف احلـكــومـيـة بــاسـمــاء ا
واالهـــلـــيـــة والــــشـــركـــات الـــتي
تـبــرعت.واثـار الـبــيـان ارتـيـاحـا
انــعـكس عــلى ردود االفــعـال في
مـــواقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
ـالي عـقـيل عـلي وقـال اخلـبـيـر ا
في منـشور تـلقت نـصه (الزمان)
ــركــزي مــهم ان (بــيــان الــبــنك ا
ــــســـارات جـــداً  ويَــــصْـب في  ا
واخلطوات الصحيحة وجاء في
ــــنـــــاسب لـــــرفع الـــــتـــــوقــــيـت ا
عنـويات ودعم جهـود اجلهات ا

الـصـحــيـة واألمـنـيـة واخلـدمـات
تطوع ولتقد ساندين وا وا
دفــــعـــات مـــعـــنــــويـــة وحـــوافـــز
لـلــمـتــطـوعــ والـعــامـلــ عـلى
الــتـــصـــدي لــتـــفــشي فـــايــروس
كــورونـــا واالثــار والـــتــوقـــعــات
توقعـة مستقـبالً )موضحا انه ا
( يــتــطـلب الــتــنـســيق مع وزارة
الصـحـة ونقـابـة األطبـاء ورجال
ــوردين واجملــهـزين االعــمــال وا
الــذين لــديـهم خــبــرة عـالــيـة في
اجــهـــزة الــتـــنــفـس الــصـــنــاعي
ـــواصــفـــات عـــالـــيـــة اجلــودة
ـدة انــتـاج حـديـثــة وكـمـيـات و
ـيـة ـنـاشئ الـعـا وافـيـة   ومن ا
وكـذلك تــوفـيـر اجـهـزة ومـعـدات
الوقـاية  الالزمة لـتفـشي وتطور
ـــتـــقـــدمـــة لـــتـــفـــشي ـــراحـل ا ا
فـــايـــروس كـــورونـــا ). واضــاف
عــلي (اقــدم خـدمــاتي مــتـطــوعـاً
وبـــــحـــــرص وطـــــني عـــــال  الى
ــركـزي االدارة الــعـامــة لـلــبـنك ا
ـســؤولـة في خــلـيـة واجلــهـات ا
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الــــصــــحــــة االحـــتــــرازيــــة فـــور
عودعودته. من جـهة اخرى نفى
مــجــلس الــنــواب  مــا تـردد عن
صــرف مـنــحـة طــوار ألعـضـاء

ان. البر
وقـــالت الـــدائــرة اإلعالمـــيــة في
بيـان  إن (بـعض وسائل اإلعالم
ومــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي
نشرت خبراً مـفاده صرف منحة
طوار العـضاء مـجلس الـنواب
نـــنــــفي هــــذا اخلــــبـــر جــــمــــلـــة
َوتــفــصــيال ونــؤكـد انـه عـار عن
الــصــحـة تــمــامـا) واضــافت أنه
(في صالح من نشر هـكذا أخبار
وفي هــكـذا تــوقــيت بــيــنــمـا كل
الـشـعب الـعـراقي يـعـيش حـظرا
لـلـتـجـوال وال يـوجـد هـناك دوام
ــــوجب تـــوجـــيـــهـــات رســـمي 
رسمية من السلطات العليا. هل
هــــذا هـــو اإلخـالص لــــلـــشــــعب
الـعــراقي وهل بــهــذه الـطــريــقـة
ـــاء يــــتـــصـــيــــد الـــبـــعـض في ا
العكر?!) وأهاب البيات بوسائل
اإلعـالم (تـــــــــــوخـي الـــــــــــدقــــــــــة
ـوضـوعـيـة في نـشـر األخـبار وا
والـــــتـــــأكـــــد مـن مـــــصـــــادرهـــــا

الرسمية).

واســتــشـعــار خــطـر الــوبـاء إلى
إعالن "احلــــجــــر الــــصــــحي في

نازل". ا
 .5الــــــتــــــاكــــــيــــــد عــــــلى وزارة
اخلـــــارجـــــيـــــة والـــــبـــــعـــــثـــــات
الـدبـلـومـاسـيـة  تــسـهـيل مـهـمـة
عــودة الــعــراقـــيــ في اخلــارج
وتــــــطــــــبـــــيـق إجـــــراءات وزارة

احملـــافــظـــات لـــتــشـــديــد حـــظــر
التجوال في كل محافظة.

 .3إشــراك قـــيــادة الــعـــمــلــيــات
ـــشــتـــركـــة في خـــلــيـــة األزمــة ا

الوزارية.
 .4دعـوة خـلـيـة األزمـة الـوزارية
فـــــيـــــمـــــا لـــــو ازدادت احلــــاالت
ـشــخــصـة بــفــيـروس كــورونـا ا

مــجـــلس الـــوزراء لــلـــتـــصــويت
بإستـثناء خـلية األزمـة الوزارية
ووزارة الــصـحـة مـن تـعـلــيـمـات
تـــنــفــيــذ الـــعــقــود احلـــكــومــيــة
اخلـاصـة بأزمـة كـورونـا حـصرا
لـتـمــكـيـنــهـا من شــراء األجـهـزة

ستلزمات والعدّد الطبية.  وا
 .2دعم الــــقـــوات األمـــنــــيـــة في

االجتـماعي. وبـحسب اجلـبوري
فإن(  االستقطاعات من الرواتب
ـدة شــهـرين فــقط) .وكـان وزيـر
االعمار واالسكان بنك ريكاني
قــد دعـا الـثـالثـاء الى تــخـفـيض
ــــــســـــؤولـــــ رواتب كــــــبـــــار ا
ــدراء والـــدرجـــات اخلــاصـــة وا
وظف حتى الدرجة العام وا
الـــرابـــعـــة بـــنـــسـب مـــتـــفـــاوتــة
ــواجــهـــة االزمــة احلـــالــيــة في
تمـثلة بإنـتشار فيروس البالد ا
ـــــالـــــيــــة كـــــورونـــــا واالزمـــــة ا

بإنخفاض اسعار النفط.
وأوصت الـلـجـنـةبـإشـراك قـيادة
ـشـتـركـة في خـلـيـة الـعـمـلـيـات ا
ــكـتب األزمــة الــوزاريـة. وقــال ا
اإلعالمي لـلــنـائب األول لـرئـيس
مــجـلس الـنـواب ورئــيس خـلـيـة
األزمـة الـنـيـابـيـة حـسن الـكعـبي
في بــيــان أن الـــلــجــنــة  عــقــدت
اجــتــمــاعــهــا الــثــاني بــرئــاســة
الـكــعــبـي وحــضــور  اجلــبـوري
ورئـــيس جلـــنــة األمن والـــدفــاع
مــحـمــد رضــا ال حـيــدر وكـامل
أعــضـاء الــلـجــنـة واتـفــقت عـلى

التوصيات والقرارات اآلتية:
 .1تـــوجـــيه كــــتـــاب عـــاجل إلى
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ــالــيــة اعــلن رئــيس الــلــجــنــة ا
الــنـيـابـيـة  هــيـثم اجلـبـوري عن
تـراجع خـلـيـة االزمة تـوصـيـتـها
. ـوظــفـ بــاســتـقــطــاع رواتب ا
وقـــال اجلـــبــوري في بـــيــان ان
(خـلـيـة األزمـة الـنـيـابـيـة  قررت
ألـغـاء تــوصـيـتــهـا بـاســتـقـطـاع
). الى وظف نسبـة من رواتب ا
ذلـك اكــــد اجلـــبــــوري ان رواتب
ـدة سـنة ولن ـوظـفـ مؤمـنـة  ا
سـاس بـهـا. وكانت خـلـية يـتم ا
األزمـــة الـــنـــيـــابـــيـــة قـــد قـــدمت
تـــــوصــــــيـــــة إلى احلــــــكـــــومـــــة
ئة من رواتب باستقطاع  ٢٥ با
ــا فــيــهم الـدرجــات اخلــاصــة 
ـــــدراء الـــــنـــــواب والـــــوزراء وا
ــئــة من رواتب الـعــامـ و 5بــا
ــوظـفــ من الــدرجـة الــرابـعـة ا
صــعـــودا  ويــســـتــثـــنى من ذلك
مــــنـــتــــســـبـــو وزارة الــــصـــحـــة
واألجـهــزه االمـنـيـة و حتـويـلـهـا
الـى حــــســــاب خــــلــــيــــة األزمــــة
احلــكــومـــيــة وبــســـبب الــوضع
ـالي واالنــخـفـاض الـكـبـيـر في ا
أسعـار الـنفط ومن بـاب التـكافل
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ـنع تـفـشـي جـائـحـة فـيـروس كـورونـا إقـلـيم كــردسـتـان 
تحـدة لالقليم  في سـتجد وسـبل مسـاعدة الواليـات ا ا

هذا اجلانب). 
ـــة الــهـــاتــفــيـــة بــحث ــكــا واضـــاف انه (جــرى خـالل ا
اإلصالحات الـتي تواصل حكومة اإلقلـيم  تنفيذها على
أرض الواقع كـما تمت مناقـشة سبل تعزيـز االستثمار

األمريكي والتجارة في  كردستان).
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بحث رئـيس حكومة إقليم كـردستان مسرور البارزاني
 الثـالثاء  مع مـسـاعد وزيـر اخلـزانـة االمريـكي لـشؤون
مـكـافـحة تـمـويل اإلرهـاب مارشـال بـيـليـنـغسـلي تـعـزيز
ــتــحـدة الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ اإلقــلــيم  الــواليــات ا
األمــريــكـــيــة. وبــحـــسب بــيـــان تــلــقـــته (الــزمـــان) فــقــد
(استـعرض اجلانـبان اإلجـراءات التي اتخـذتها حـكومة
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