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ــيـز بــ غـني وفــقـيــر أو وزيـر وغــفـيــر وقـد أصـاب لـنــعـتــرف ان وبـاء كــورونـا ال 
الفـيروس مـسؤولـ سيـاسيـ وعسـكريـ بارزين عـبر الـعالم كـان يُعـتقـد أنهم في

منأى عنه.
ومع انـنا ال نـريد ان يكـون حكـامنـا ضحيـة هذا الـوباء لـكن من الغـريب انهم من ب
سؤولـ في العالم لم يقـترب منهم الـكورونا مع ان البـعض منهم كان في دول كل ا
موبوءة مـثل ايران بل ان احدهم جـاء من مدينـة قم التي شهـدت حاالت مرتـفقعة من

االصابة بهذا الوباء. هل يخشى هؤالء ان يسمع الناس باصابتهم و يخشون?
رء اال ان يقول لله حكمته لك ا ال 

ولنستعرض ما حدث لعدد من الشخصيات في العالم
في بريـطـانيـا : أعـلن اليـوم األربـعاء في لـنـدن عن إصابـة األمـير تـشـارلز ولي عـهد
بـريطانـيا أميـر ويلز بـفيروس (كـورونا) وقال مـكتب األميـر إنه خضع لالخـتبار وقد

جاءت النتيجة إيجابية لكن زوجته كاميال لم تثبت أنها إيجابية.
في فرنـسا أعلن عن إصابة وزير الثـقافة فرانك ريستر ( 46عـاما) بفيروس كورونا
وقالت دوائـر رئـيس الوزراء لـوكالـة الصـحافـة الفـرنـسيـة إن "القـواعد الـساريـة على
" أيضا أصيب خمسة نواب الوزراء هي نفـسها التي تسري على جميع الفـرنسي
ـان) بكورونـا بيـنهم نائـبتان شـاركتا في واثـنان من موظـفي اجلمعـية الـوطنيـة (البر

اجتماعات جلنة الشؤون الثقافية.
في مــونـاكـو أعـلن اخلـمـيس أن األمـيــر ألـبـيـر الـثـاني أمـيـر مــونـاكـو ثـبـتت إصـابـته

ستجد. بفيروس كورونا ا
ـتحدة قـال اجليش األميـركي أمس إن اللفـتنانت جـنرال كريـستوفر وفي الواليات ا
ــا تـعـرضـوا - ر ــوظـفـ كـافــولي قـائـد اجلــيش في أوروبـا -إلى جــانب عـدد من ا

لفيروس كورونا خالل مؤتمر عقد في اآلونة األخيرة.
ع حـديثا مارك ميداوز أنه وضع نفسه رهن وأعلن رئيس مـوظفي البيت األبيض ا
احلــجـر الــصـحي بــسـبب اشــتـبــاه في إصــابـته بــفـيــروس كـورونــا. وكُـشف عن أن
صـاب بـكورونـا خالل أحد الـتجـمعات ـسؤول األمـيركي يـحتمل أنـه التقى أحـد ا ا
السياسـية مؤخرا. وسبق لـعضو مجلس الشـيوخ األميركي السيـناتور تيد كروز أن
أعـلـن األحـد عـزل نـفـسه بــعـد أن الـتـقى شـخــصـا ثـبـتت إصـابــته بـفـيـروس كـورونـا

ستجد. ا
في إيـران أعـلـنت الـسـلـطـات بـدايـة الـشـهـر اجلـاري وفـاة عـضـو مـجـلس تـشـخـيص
مصـلحة الـنظام مـحمـد مير مـحمدي ( 71عامـا) الذي فـارق احليـاة في مسـتشفى
بـطهران إثـر إصابته بـفيروس كـورونا اجلديد. كـما أعلـنت إصابة مـعصومـة ابتكار

رأة بالفيروس ووضعت رهن احلجر الصحي. نائبة الرئيس اإليراني لشؤون ا
ـكـافـحة ونـشـر إيرج حـريـرجي نـائب وزيـر الصـحـة اإليـراني أم الـلـجـنة الـوطـنـية 
كـورونـا مـقـطـعـا مـصـورا أكـد خالله إصـابـته بـالـفـيـروس. ونـشر رئـيـس جلنـة األمن
ـان اإليرانـي مجـتـبى ذو النـور مـقطع فـيـديو الـقـومي والـسيـاسـة اخلارجـيـة في البـر

أعلن إصابته بالفيروس وأنه يخضع للحجر الصحي.
وفي كـنــدا أفـاد بـيـان صـادر عن مــكـتب رئـيس الـوزراء الــكـنـدي جـاسـ تـرودو أن

زوجته صوفي غريغوار مصابة بفيروس كورونا
في ايطالـيا اصيب عدد من الشـخصيات البـارزة بالفيروس من بـينهم زعيم احلزب
قـراطي نيكوال زينجارتي ورئيس األركان سالفاتوري فارينا. وأعلن نائب وزير الد
سـتجـد وذلك بعد الصـحة اإليـطالي بـييربـاولو سـيلـيري إصابـته بفـيروس كـورونا ا

اتصاله مع شخص مشتبه بإصابته بالفيروس
ـانيـة أجنيال مـيركل ـستـشارة األ انـيـا نقال عن وكـالة األنـباء الـفرنـسيـة إن ا في ا
وضعت في احلجـر الصحي بعد مـقابلتـها لطبـيب مصاب بفـيروس (كورونا). وقال
ـانــيـة: "مــيـركل مــصـابــة بـكــورونـا ودخـلـت الـعـزل ــسـتــشـارة األ مــتـحــدث بـاسم ا
الــصــحي". في الــبــرازيل قــال بـيــان مــكــتب رئــيس الــبــرازيل أن وزيــر االتــصـاالت

البرازيلي الذي اجتمع الى الرئيس االمريكي ترامب مصاب بفيروس كورونا
سؤل فـقد أعلنت الوزيرة وحدها لبـنان من ب الدول العـربية تعلن اصابـالت ب ا
الـلبنـانية الـسابقـة فيولـيت خير الـله زوجة السـياسي الطـرابلسي
مـحـمـد الـصـفـدي الـذي كـان مـرشـحـا لـتـولـي رئـاسـة الوزراء

مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا.
وأعلنت الـوزيرة اللبنانـية السابقة مي شـدياق عن إصابتها
اضي ـستـجد بـعد عـودتهـا األسبـوع ا بـفيـروس كورونـا ا

من فرنسا.
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اقـتـرح عـمــيـد كـلـيـة الـطب - جـامـعـة
كربالء رياض الزبـيدي خارطة طريق
لــلـــحــد من انـــتــشـــار وبــاء كـــورونــا
متضمنة   12مقترحا على مستويات
مــخـــتــلـــفــة. وخـــاطب الــزبـــيــدي   -
اخـــتــــصـــاصـي الـــطـب الـــبــــاطـــني-
سـؤولـ في رسالـة مـوجهـة الـيهم ا
تـلــقـتـهــا (الـزمــان) امس قـائال (بـارك
الـــله ســبــحــانه وتـــعــالى بــاجلــهــود
الكـبيـرة الـتي تبـذلونـها وجـعلـها في
ميـزان اعمـالكم يـوم ال ينـفع مال و ال
بــنـون  مــواطــنـــو بالدنــا يــنــظــرون
بــاكــبــار واحــتــرام جلــهــودكم وانــتم
تــقـــودون اجلــهــد الـــوطــني في هــذه
االزمة اخلطيـرة )مضيفـا ( مقترحات
قـــد تـــنـــفـع  في احلـــد مـن انـــتـــشـــار

االصابة بفايروس كورونا).  
…—U²  oÞUM

وجاءت مقترحات الزبيدي كا اآلتي:
- تـوزيع االســتـشـاريـة الــرئـيـسـة في
سـتشفى الـى استشـاريات مـصغرة ا
دن الـكبيرة في مناطق مـختارة من ا
ستشفيات بواقع التي تخدمها تلك ا
 4 – 3عـيـادات اسـتــشـاريـة مـصـغـرة
(طب اطفال  باطنية  مفاصل  انف
واذن وحــنــجــرة  جــلـــديــة) ويــكــون
ـوجـودة ـسـتـوصـفـات ا مـقـرهـا في ا
ـكن في االمـاكن اخملـتــارة وعـنـدهـا 
ـوجــود في االســتــفــادة من الــكــادر ا
ـــســـتـــوصف وكـــذلك من اخملـــتـــبــر ا
والـــســونـــار و االحــصــاء وغـــيــرهــا.
ــرجـوة من ذلك تــخـفـيف والـفــائـدة ا
ـــســتـــشــفى الـــزخم احلــاصـل عــلى ا
الـرئــيس بـعــد غـلق الـعــيـادات ومـنع
ــســتـــشــفى الــرئــيس من ان حتــول ا
ــرض بــســبب تــكــون بــؤرة لــنــشــر ا
االزدحـام فــيـهـا بـعـد غــلق الـعـيـادات
ـــواطـــنـــ ثـــقــة اخلـــاصـــة ومـــنـح ا
وتـطمـيـنات من ان اخلـدمـة الصـحـية
قريبـة منهم بعـد حظر الـتجول وعدم
ن يـفكـر بعـدم االلتزام اعطـاء فرصة 

بحظر التجوال.
- اســـتــــخـــدام مـــدارس مـــحـــددة في
احملـافـظـة كــمـسـتـشـفـيـات بـديـلـة عن
ستشـفى الرئيس (للـحاالت الباردة ا

والـتي تـتـطـلب دخـوال  او لـلمـرضى
مـا بــعـد الـعــمـلـيـات) وســتـكـون هـذه
ــدارس مــراكـز بــديــلــة لــكل طـاريء ا

تقرره خلية االزمة.
- فتح مستـشفيـات ميدان (خيم 180
ــديـنـة او باون و  400بـاون خـارج ا
ـهـنـدسـون اسـرع ايـة بـدائل يــراهـا ا
في االجنــاز وارخـص في الــتــكــلــفــة)
عـــنــــد الــــضــــرورة في حــــال ازديـــاد
رض ال سـمح الله احلاالت وتـفشي ا
ـصـابون بـفـايروس  لـيرسل الـيـها ا
كــورونـــا حـــصـــرا ســـيـــمـــا احلــاالت
ــسـتــقــرة والـتي ال حتــتــاج عـنــايـة ا

مركزة..
- االســـتــفــادة من خــريـــجي كــلــيــات
الـطب  طب االســنـان  الــصــيــدلـة 
والعـلوم الطـبية الـتطـبيقـية الذين لم
يـعـيـنـوا حلد االن  واعـتـبـار عـملـهم
جــــزءا من تـــدرجـــهـم الـــطـــبي حلـــ
صــدور امــر تـــعــيــيـــنــهم و اعـــتــبــار
دة مـدخرة لهم حل رواتبهم لـهذه ا

وازنة. اقرار ا
دارس تقـدم في ا - قيام الـطلبـة ا
الـــديــــنــــيــــة فـي كل الــــبالد بــــواجب
التوعـية من خالل اسـتخدام مـكبرات
ــســاجــد  ـــوجــودة في ا الــصــوت ا
ويــســتــحــسن ان يــرافــقه في واجــبه
موظف صحي و منتسب من االجهزة
االمـنـيـة ليـشـتـرك اجلـمـيع في تـبـيان

واطن فعله. طلوب من ا ا
W “« WOKš

- تــشـجـيـع الـفـعــالـيــات الـسـيــاسـيـة
والــنــقـابــات اخملـتــلــفـة بــتــوجـيه من
يـؤيــدونـهم بـااللـتـزام بــالـتـوجـيـهـات
التي تصدرهـا خاليا االزمة الـرئيسة
ـــوجـــودة في احملـــافـــظــات  وتـــلك ا
وتـرسيـخ حقـيـقـة كون االلـتـزام بـهذه
الـتــوجـيـهـات هـو مـقــيـاس الـوطـنـيـة

واداء الواجب الشرعي.
- فتح الـتطوع امـام طلـبة الكـليات و
من يـرغب بـالعـمل عـلى تـهـيـئة سالل
غــذائـيــة يـومــيـة سـيــمـا فـي االحـيـاء
فـحـظـر الـشــعـبـيــة والـعـشــوائـيـات  
الـــتـــجـــوال يـــعـــني انـــعـــدام الـــدخل
ــعـــيـــشي لـــشــريـــحـــة واســـعــة من ا
واطن  ومن ال يجـد قوتـا لعـياله ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6623 االثن 6 شعبان 1441 هـ 30 من آذار (مارس) 2020م

رجعية وأزمة كورونا  ≥ ا

ـرضى ـرجـعـيـة بـأن (عالج ا في مـبـادرة جـديـدة  وفــتـوى تـاريـخـيـة  أعـلـنـت ا
ـهـام من األطـباء ـؤهـلـ ألداء هذه ا والـقـيـام بشـؤونـهم واجب كـفـائي على كل ا
ـكانـة العـظيـمة الـتي يحظى والكـادر التـمريضي وغـيرهم) . وهي بـذلك توضح ا
سـتشـفيـات واالسعـافات بـها األطـبـاء والكـادر التـمريـضي وبقـية الـعـاملـ في ا

فارز الطبية والتوعية الصحية.  وا
إن إعطاء صفة (الواجب الكفائي) يعني عدة أمور منها:

ادي  بل يتوسع إلى 1- أن عملهم ال ينحصر باجلانب الوظيفي أو األجر ا
ـعنـويـة في اجملـتـمع. وأن هؤالء ـعـنى الـشرعـي والثـواب اآلخـروي  والـقيـمـة ا ا
ؤكد أن . ومن ا سؤول واطن وا يجب أن يحظوا باالحترام والتقدير من كل ا
الله تـبارك وتعالى يـقدّر لهم جهـودهم في الدنيا  ويـثيبهم علـيها في اآلخرة بل
ن ضـحّى بحياته منهم في هذا السبيل أن يثبت له أجر الشهيد ومكانته يرجى 
في يـوم احلـساب. ( يـقول الـسـيد الـسيـسـتاني بـهذا الـصـدد (إننـا إذ نقـدّم لهم
جزيل الشكر وبالغ التقدير على عملهم االنساني اجلليل ندعو الله العلي القدير

أن يحميهم ويحفظهم ويبعّد عنهم كل سوء إنه سميع مجيب). 
صاب ورعايتهم طوال 2- إن عملهم في مواجهة وباء كورونا ومعاجلة ا

الوقت  والبحث عن دواء مناسب أو لقاح أو غيره  ال يختلف عن دور وموضع
رابط في احلدود  فكالهما يدافع عن هذا قاتل الذين واجهوا داعش أو ا ا
البـلد وشعبه . وهذا يتضح بـقول السيد السـيستاني (والشك في أن ما يقوم به
هؤالء األعزة  –بالـرغم من كل التحديات- عمل عظيم وجهد ال يقدّر بثمن ولعله
قاتل األبطال في الثغور دفاعاً عن البلد وأهله).  يقارب في األهمية مرابطة ا
رجـعيـة بجـواز صرف احلـقوق الشـرعيـة في تـوفير وفي التـفاتـة رائعـة أعلـنت ا
ــصـابــ كـالــقـفـازات األدوات الــضـروريـة لــلـحــمـايــة من انـتــقـال الــعـدوى من ا
ا هو ستلزمات األخرى  عقمة واألدوية وا نظفة وا واد ا والكمـامات الطبية وا
ـكافحـة هذا الوبـاء. إذ أفتت بالـقول (ال مانع من أن يـصرف من سهم ضروري 
ســبــيل الــله من الــزكــاة ومن ســهم االمــام (ع) من اخلــمس في ذلـك مع رعــايـة

الضوابط الشرعية.  
رجـعـية اجلـهات احلـكومـية ذات الـعالقـة بتـوفيـر كل ما من جانب آخـر تطـالب ا
حتـتــاجه الـكـوادر الــطـبـيــة والـصـحــيـة من مــسـتـلــزمـات ضـروريــة كـالـكــمـامـات
ـعـقـمـات وغـيـرهـا بـحـيث حتـمـيـهم من البس الـواقـيـة واألدويـة وا والـقـفـازات وا
رضي ونقلـهم ومعاجلتهم صابـ وا العـدوى واالصابة من خالل تعـاملهم مع ا
وإجراء الـفحوصات والـتحلـيالت واستخـدام األجهزة الطـبية الـضرورية لهم. إذ
ــعـنــيـة أن تـوفــر لـهم كل يـقــول الـسـيــد الـســيـسـتــاني (يـجب عــلى الـســلـطـات ا
رض وال عذر لها في سـتلزمات الضـرورية حلمايتهـم من مخاطر االصابـة با ا

التخلف عن ذلك). 
فـاصل الهامة في رجـعية تدرك أن الـكوادر الطـبية والـصحيـة هي إحدى ا إن ا
ي اخلطيـر . وأن توفيـر األجواء السـليـمة لعـملهـا كفيل مواجهـة هذا الوبـاء العـا
بنجـاح اجلهود احلكومـية والشعبيـة في التعامل مع هذا الـتهديد الكـبير للشعب

العراقي  وبالتالي بقاءه واستمراره ليتعافى ويكون قابالً للعيش مستقبالً. 
وتـبـقى الكـوادر الطـبـية والـصحـية تـمـثل خط الصـد مع جـبهـة كورونـا . وإذا ما
انـهـار هـذا اخلط ال سـمح الـله  –فـمـعـنـاه انـهـيـار الـنـظام
الصـحي في الـعـراق  وهي كـارثة كـبـيـرة يجب تـفـاديـها
بكـل األحوال والظـروف. بوركت تـلك النـفوس الـتي تقدم
أرواحها وجتازف بها من أجل مواجهة هذا الفايروس.
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قد يخرج شاهرا سيفه كما يقول ابو
ــصــدر ذر الـــغــفـــاري.  وان يــكـــون ا
ــالي لــهــذه الــسـالل الــغــذائــيــة مـا ا
تــخــصــصه احلــكــومـة (وهــو واجب
ـا سـتـخـسـره لـو عـلـيـهـا وهـو اقل 
ا و ـرض)    فـقـد االمن و تـفـشى ا
ــواد يـــتـــبـــرع به الـــنـــاس . وهـــذه ا
ــنـتج تــشــتــرى من الــفالحــ ومن ا
الوطني لتشجيع الـعامل فيها على
ادامـة احلـياة  فـمـا نـتـوقـعه كـسـادا
ـواد ـيـا يــجـعل احلـصـول عـلى ا عـا

الغذائية من اخلارج امرا صعبا.
v{d*« W'UF

ـتابـعة الـدقيـقـة لكـيفـيـة التـعامل - ا
ـسـتــشـفـيــات سـيـمـا مع مــخـلـفــات ا
ـــعـــاجلـــة الـــردهـــات الـــتـي تـــقـــدم ا
والــفـــحص ـــصــابــ   لــلـــمــرضى ا
الــــدوري لــــعــــمــــال الــــنــــظــــافــــة في

ـطـاعم بـعد ـستـشـفـيات  وعـمـال ا ا
استمرار خدمة التوصيل.

ـياه - الـتاكـد من نـسب الـكـلـور في ا
في مـحـطـة الــتـصـفـيـة والـضخ و في
ـكن ان ابـعـد نـقـطـة  وبـخالف ذلك 
اء وسـطا نـاقال او غيـر نافع يكـون ا
في الغسل الذي نحث الناس عليه. 
ــصــابـ - اجــراء بـحـث وحتـر عن ا
ن استخدمـوا لقاح ضد االنـفلونزا
الحظـة كم من في اخلـريف الـسابـق 
ـصـابـ بـكـورونـا قـد اخـذ لـقـاحا  ا
فان لم يوجـد احد فهـذا يعني ان هذا

اللقاح ينفع في الوقاية .
- تــوجـيـه اجـهــزة االعالم بــنـشــر مـا
ـعـنـويـات ــعـنـويـات  ورفع ا يـرفع ا
واالشادة هـو عـامل معـزز لـلـمـنـاعة  
ـــــؤســــســــات بــــدور االبــــطـــــال في ا
الــصـــحـــيــة واالمـــنـــيــة واخلـــدمـــيــة

ــواطــنــ الـذيـن يـقــدمــون خــدمـة وا
للناس في هذا الظرف العصيب.
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ثل او مـخاتير من كل حي - ضم 
باتصال تـقرره خاليا االزمة لـيكونوا
نواة خلاليـا ازمة في االحـياء تـتولى
االدارة الـــذاتـــيــة والـــســـيـــطــرة وفق
واطن توجيه خاليا االزمة  ليحس ا
فـعال انه انه راع وانه جـزء من رعـية
ؤسـسات  وليـقـلل من اجلهـد عـلى ا
االمــنـيــة الـتـي لـهــا واجـبــات اخـرى.
ي حـــســـام االســـدي واشـــاد االكـــاد
قترحات الزبيدي وقال لـ( الزمان )
قترحات الكثير امس (اجد في هذه ا
ـكن تـطبـيـقه واالستـفـادة منه الذي 
في هــذه االزمــة) فـي رســالــة نــصــيـة
تـــلـــقـــتـــهـــا ( الــــزمـــان )من الـــكـــاتب
ـقـيم في نـيـوريـوك مـليح الـصـحفي ا

صـالـح شـكــر وصف األوضـاع هــنـاك
بالقول ( فـعال انها توصيـة صحيحة
 اثبتت فعاليتها في مدينة نيويورك
حــيـث الـــتـــزم الـــنــاس بـــيـــوتـــهم اال
للـضرورة وتشـير اجلـهات الصـحية
الــــرســـمــــيــــة الى جنــــاح احلــــمــــلـــة
ـسـتـشفى وانـخـفاض مـعـدل دخـول ا
لـــعالج كــورونـــا ولــو كــان طـــفــيــفــاً)
مــوضــحــا انـه (في الــبــدايــة كــان كل
ــســتــشــفـى مــصـاب يــومــ يــدخل ا
واحـد  الـيـوم اصـبح كل أربـعـة ايّـام
ونـصـف الـيـوم يــدخل مــصـاب واحـد
ـــســـتـــشـــفـى ). وتـــابع شـــكـــر ان ( ا
ـتـبضـع ومن األسواق خـالـية من ا
األغـذيــة!  يـدخــلـون الـســوبـر مـاركت
فرادى  ح يخرج مـتبضع يدخلون
شخـصـا اخـر حتى ال يـحـصل تزاحم

داخل السوق).
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يــشــغل مــوضــوع تــســلــيم رواتب
ـوظــفـ الـذين مـئــات اآلالف من ا
يـعـتـمـدون كـلـيـا عـلـيـهـا في تـأم
احتـياجـاتهم اهتـماما خـاصا لدى
حـيث ــؤســســات احلــكــومــيـة -  ا
اعلنت وزارة ومؤسـسات حكومية
رفع رواتب موظفيهـا لتسلمها من
ـصـارف في حـ مـا زال يـنـتـظر ا
االخـــرين اجنـــاز دوائـــرهم قـــوائم
ستحـقات بغية اطالقـها قريباً - ا
ـــــــبـــــــادرات وفي ظـل تـــــــواصـل ا
االنــسـانــيــة واالغـاثــيــة في الـبالد
بـــعــد تـــفــشي فـــايــروس كـــورونــا
وفــرض حــظـر جتــوال صــحي في
ـدن - تــكــفل مــديــر عـام جــمــيـع ا
دائـرة الــفـنـون الــعـامـة  في وزارة
الـثـقـافــة والـسـيـاحـة واالثـار عـلي
عــويـد الــعـبــادي بـايــصـال رواتب
مـــوظــــفـــيـه الى مــــنـــازلــــهم خالل
االســــبــــوع اجلــــاري فـي خــــطـــوة

. وقال العبادي سؤول احرجت ا
في بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس
(نـدعو مـوظـفي الدائـرة الى تـسلم
اسـتـر من رواتـبـهم عـبـر بـطـاقـة ا
مـنـافذ الـصـرف بـدءا من االحد 29
آذار - امــا بـالـنـســبـة لـلـمــنـسـبـ
فـسيكـون تسلـيمهم عـبر معـتمدين
سـيـتم اخـتـيـارهم اليـصـال رواتب
مـشـيرا ـنـاطق سـكـنـاهم)-  هـؤالء 
ـــــــــــــــوظـف الـى ان (ســالمــــــــــــــة ا
ومـــســــؤولـــيـــة تـــامـــ راتـــبه من
ـا يتالءم مع اولـويات اهـتمامـنا 
الــسـالمـة الــصــحــيــة وعــدم خـرق

احلظر الصحي ).
 وقـرر مـصـرف الـنهـرين اإلسالمي
احلـــكــــومـي  تــــأجـــيـل األقــــســـاط
ـوظــفـيه وزبـائـنه لــشـهـر نـيـسـان
ــائــة ــقــبل - مــؤكـــدا تــبــرعه   ا
مــلــيـــون ديــنــار لــوزارة الــصــحــة
ـصـرف في بـيـان والـبـيـئــة.وقـال ا
اطــلـعت عــلــيه (الــزمـان) امس إنه

(تـقـرر تـأجيل اسـتـقطـاع األقـساط
ـوظـفـيه و زبائـنه كـافة الشـهـرية 
ــقــبـل تــقــديـراً لــشــهــر نــيــســان ا

ر على للظرف االستـثنائي الذي 
بــلــدنــا ومن أجل الـــتــخــفــيف عن
ــســتـفــيــدين مـن خــدمـات كــاهل ا

ــصـرف ــصـرف)- مــبـيــنــا ان (ا ا
بـلغ مئة مـليـون دينار إلى تبـرع 
الــــصـــحــــة عن طـــريـق احلـــســـاب
ـــركــزي ــفـــتـــوح لـــدى الـــبـــنك ا ا
الــعـراقي- كــمـسـاهــمـة في تـلــبـيـة
احـتـيــاجـاتـهـا لــلـحـد مـن انـتـشـار

فايروس كورونا). 
ونفــذت الـشـركة الـعـامـة للـسـمنت
الــعــراقــيــة إحــدى شــركــات وزارة
ـعادن حمـلة تطـوعية الصـناعة وا
لــتــوزيع  450ســلــة غــذائــيــة بـ
نـطقة سـعيدة تـعففـة  الـعوائل ا
في الــزعــفــرانــيــة  بــحـسـب بــيـان
لــلـشــركـة اطــلـعت عــلـيـه (الـزمـان)
امس .مـن جـهــتـه  اكــد مــديــر عـام
الــشـــركــة الــعـــامــة لــلـــصــنــاعــات
الـكهـربائـية وااللـكتـرونيـة /إحدى
شــركـات الــوزارة ســفـيـــان فــوزي
اجلـــبــــوري مـــواصـــلـــة مـــســـاعي
الـشركـة  لرفع الـطاقـات اإلنتـاجية

عمل غاز االوكسج .

وقــال اجلــبــوري في بـيــان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (الشركة سخرت
امكـانـياتـهـا واستـنـفرت جـهـودها
واصلة العمل واإلنتاج في معمل
االوكسج في الـتاجي طوال مدة
حظر التـجوال من أجل توفير غاز
وسائل االوكـسج وتـأم حاجة
ـستـشفـيات احلـكومـية واالهـلية ا
في جـــانـــبي الـــكــرخ والـــرصـــافــة
والسـيـما خـالل الـظـروف الـراهـنة
الـتي تـمر بـهـا البالد جـراء تـفشي

فايروس كورونا)
 الفتـا الى ان (هناك مـساع حثـيثة
لرفع الطـاقة اإلنتـاجية إلى أقصى
حــد بــهــدف تـــوفــيــر غــاز وســائل
ـطـلـوبة االوكـسـجـ بـالـكـمـيـات ا
لسـد احلاجـة بالـكامل)- مشـيداً بـ
(اجلـهـود الـكبـيـرة واالسـتـثـنـائـية
الكـات الـعامـلة في الـتي تـبذلـها ا
ـومـة الـعمـل واإلنـتاج ـعـمل لـد ا

رغم التحديات الراهنة)-
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غادرت تريزيه صليوا جرجيس (أم
سـرتـيب) الـعـراق مـع عائـلـتـهـا الى
الـســويـد سـنه  1996لـتــتـوفى قـبل
ايام عن   78عـاما بـعـد ان صرعـها
فايروس كـورونا في الغـربة وكانت
وصيتها ألبنائها ان ينشروا احلب
والسالم. غادرت ام سرتيب احلياة
تـاركــة الـلــوعــة واحلـزن في قــلـوب
زوجــــهـــا وأبـــنــــائـــهـــا اخلــــمـــســـة

واحفادها العشرة .
ـركـز الـصحي  واتـهـمت  الـعـائلـة ا
الـذي راجعـته بـعدم تـقـد الرعـاية
الالزمـة لـلـراحـلــة وعـدم تـشـخـيص
حـــالــــتـــهـــا بــــشـــكل صــــحـــيح. عن
مالبـسـات وفـاتـهــا يـتـحـدث ولـدهـا
ســرتــيب عــيــسى عــودا( 56ســنــة)
قـائال ( شــكت والــدتي قــبل عــشـرة
ايـــام من آالم حــــادة في بـــطــــنـــهـــا

فنـقلـناها الى مـستـشفى سانـتيورا
ولم يـفـعلـوا شـيـئا إذ لم يـتـصوروا
انـها قـد تكـون مـصابـة بكـورونا ثم

ركز ذهبت  في اليوم الـثاني الى ا
الــصـحـي ألنـهــا بــقـيت تــشــكـو من
اوجــاع الـــبــطن ولـــكن دون فــائــدة
وفي الـيـوم الـثـالث سـاءت حـالـتـها
السيما انها كانت تعاني ايضا من
مـرض الـقـلب والـسـكـري فـاتـصـلـنا
بــطــوار مــســتـشــفى ســانــتــيـورا

فادخلوها في حجر صحي)
مــوضــحـا ان( احــد االطــبــاء الحظ
مـشـكالت في رئـتـيهـا فـطـلب اجراء
فـحص كـورونـا وفي الـيـوم الـتـالي
تــأكـــدت أصــابـــتــهـــا بــالـــفــيــروس
فــنــقـــلــنــاهـــا الى مــســـتــــــــــشــفى
هــودنـــغــيه وفـي الــثـــالــثـــة فــجــرا
تـدهـورت حـالتـهـا وقـال األطـباء أن
وفاتـها حتـمية وطـلبوا مـنا القدوم

لوداعها).
عن حلظات الوداع يـقول سرتيب (
عنـدما رأيت امي قـلت لهـا أتريدين

ان تقولي لنا شـيئا فقالت أوصيكم
باحملـبة والـسالم).  واشار سـرتيب
ستشفى يـعاني نقصا في الى ان ا
ــعــدات الــطــبــيــة وقـد االجــهــزة وا
الحـظـنا ان الـكـوادر الـطبـيـة تفـتـقر
الى االغــطــيــة الــزجــاجــيــة لـلــوجه
لكنهم زودونـا بالكفـوف والكمامات
والـنــظـارات لــنـتــمـكن مـن الـدخـول

اليها. 
وأبـدى سـرتيـب استـغـرابه لـصدور
ركز الصحي في شهادة طبية عن ا
ــديــنـة تــفــيـد بــأن صــحــة والـدته ا
سـلـيـمة وان الـتـحالـيل جـيـدة وكان
ذلـك بـــتـــاريخ  20آذار  اي قـــبل أن
تـتـوفـى بـثالثـة أيــام لـكن الــطـبـيب
صالح فـــــــاروق اخملــــــتـص بــــــطب
األسـرة في مركـز هـوسبي الـصحي
أوضح في تـــعــقــيب أن (الــوثــيــقــة
الــتـي حتــدث عــنــهــا أبن الــراحــلــة

ــــركــــز الـــصــــحي الـــصــــادرة عن ا
وتضـهر أن  حالـتها سـليمة تـتعلق
بـفـحـوصـات دورية  عـاديـة سـنـوية
كـانت جتــرى لـهـا بـشـكل دوري ولم
تـــكن بـــشـــأن مـــرضـــهـــا اجلـــديـــد)
واضـــاف أنــهــا (أجــريت في  5آذار
أي قــبـل أن تــشــعــر الــراحــلــة بــأي
أعــراض لـلــمــرض وال عالقــة لــهـذا
الـفــحص أطالقــا بــاألعــراض الـتي
عـانتـها الحـقـا وأضطـرتهـا للـذهاب
ـــركــز لـــلــطـــوار والـــعـــودة إلـى ا

الصحي).
ـــــركــــز  وأشـــــار فـــــاروق إلى أن (ا
الــصـحي في هــوسـبي حــصل عـلى
لـقب أفـضل مركـز في مـنـطقـة يـارفا

اضي). في شهر شباط ا
 وقد أجـلت العائـلة مراسـيم العزاء
بـسبب تـفشـي الفـايروس بـالسـويد
وأكتـفت بتـلقي العـزاء عبـر الهاتف
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ومـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي.
رأة العـراقية - فرع ونعت رابطـة ا
ستوكهـولم الراحلة واصـفة وفاتها

بـ (اخلسارة ).
 وقـالت الـرابـطـة في رسـالـة تـعـزية
لـــزوج الــــفـــقـــيـــدة عــــيـــسى عـــوده
وعـائــلــتــهــا ( تــقــيــنــا بـألـم وحـزن
عمـيق نـبأ رحيل الـزميلـة العزيزة
تـــريــزيــة صـــلــيـــوا جــرجــيس - ام
سـرتـيب -  في احدى مـسـتشـفـيات
ستوكهـولم بعد تعرضـها لفايروس
ـنـاسـبـة االلـيـمـة كـورونـا. وبـهـذه ا
ــوسـاة نــتـقــدم بـاحــر الـتــعـازي وا
ـة مـتمـنـ للـجـميع للـعـائلـة الـكر
الـصــبـر والــسـلــوان لـهـذا الــرحـيل
ــفــجع ولـلــفــقـيــدة الـذكــر الــطـيب ا
دوما) مـضيـفة ان (رحيـلهـا خسارة
لـلـرابطـة وستـبـقى ذكراهـا مـضيـئة

في قلوبنا).
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