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وجـه رئــــــيـس االدعــــــاء الــــــعـــــام
الـقــاضي مـوفق مــحـمـود مــحـمـد
صـــالـح  مـــحـــكــمـــة الـــتـــحـــقـــيق
اخملـتـصــة بـقـضـايــا الـنـزاهـة في
لف االبنية الرصافة بالتـحقيق 
ـتـوقف اجنـازهـا مـنذ ـدرسيـة ا ا
مدة وقـضايـا فسـاد اخرى بـطلب
من وزارة الـــتـــربـــيـــة. واطـــلـــعت
(الـــزمـــان) عـــلى وثـــيـــقــة حتـــمل
تـــوصـــيـف (ســـري ) صـــادرة عن
االدعـاء الـعـام تـتـضـمن تـوجـيـهـا
حملــكــمـــة الــتــحــقــيق اخملــتــصــة
بـقــضـايـا الــنـزاهـة في الــرصـافـة
ــا ورد في كــتــاب بــالــتــحــقــيق 
وزارةالــتـربــيــة / مـكــتب الــوزيـر
اضي بالـعدد 46 في 19شبـاط ا
مع مرافـقـاته. وطـلب الوثـيـقة من
احملكمة (األطالع على ما ورد في

الــــكــــتـــاب واتــــخــــاذ اإلجـــراءات
الــقـانــونـيــة بـصــدد مـا جــاء فـيه
مكنة). واعالم االدعاء بالسرعة ا
وجـاء في كــتـاب وزيـرة الــتـربـيـة
وجه الى رئاسة سها العلي بك ا
االدعـــاء الـــعـــام انه (بـــنـــاءً عـــلى
ــصـلــحــة الـعــامـة مــقـتــضــيـات ا
واشــــارة الـى االمــــر الـــــديــــواني
تـضمن تشـكيل جلـنة حتـقيـقية ا
ــــدارس ــــوضـــــوع ا خـــــاصـــــة 
وقـرارات مـجـلس الـوزراء/ جلـنة
الـشـؤون االقـتـصـاديـة  وضـمـانـا
لـلـحـقـوق الــثـابـتـة لـهـذه الـوزارة
وتمـاشـيا مع اإلجـراءات الـكفـيـلة
ال العام واشارة الى نع هدر ا
ثبت كتاب هيئة النزاهة بالعدد ا
في الــوثــيــقــة الــتي تــثــبت قــيـام
الــوزارة خالل مـــدة وزيــر أســبق
(م. ت) بـــاســتــحـــصــال مـــوافــقــة
األمــانـة الــعـامــة جملــلس الـوزراء

علـى استـثـناء عـدد من الـشـركات
ـتــعـاقـدة مــعـهــا من تـعـلــيـمـات ا
تـــنـــفــيـــذ الـــعــقـــود احلـــكــومـــيــة
مـوضـحـة ـوازنـة االحتـاديـة)  وا
ان هـــذا (االجـــراء جـــاء بــدون أن
يـتم تـنـفــيـذ الـتـزامـات الـشـركـات
الـتــعـاقـديــة او الـقـانـونــيـة بـحق
ـتـلــكـئــ من هـذه ـقــصـريـن وا ا
الـشــركـات) داعـيــة  الى (اتــخـاذ
اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة كـــافــة
وبالتنسـيق مع احملاكم اخملتصة
كــــافــــة - اجلــــنــــايــــات واجلــــنح
والــتـــحــقـــيق والــنـــزاهــة- بــحق
ـشـتــبه بـأسـمـائـهم بــالـتـحـقـيق ا
االداري كال عـلـى حـدة وبــيـان مـا
آلت الـيـه الـدعـاوى بــحـقــهم بـعـد
ثـبوت قـيـام الـوزارة بـصرف  60
ــئــة من قـــيــمــة الـــعــقــود الى بـــا
ـتــلــكــئــة). واشـارت الــشــركــات ا
الــــــعــــــلـي بـك  الى ان (الــــــوزارة

بـــحــــاجـــة مـــاســـة إلى األبـــنـــيـــة
تـعاقد عـلى اجنازها) درسيـة ا ا
مؤكدة ان (اسـتمـرار احلال وعدم
التـنفيـذ قد سـببا اربـاكاً لـلعمـلية
الــــتــــربــــويــــة في ظـل الــــظـــروف
ــر بـهــا الـعـراق الـراهــنـة الــتي 
ـــوازنــة ـــوارد وعـــجــز ا وقـــلــة ا
الـية في الـسـنوات األخـيرة عن ا
تـــغـــطـــيـــة الـــنـــفـــقـــات اجلـــاريــة
واالستثماريـة بشكل يتناسب مع
مـــتـــطـــلـــبـــات ســيـــر الـــعـــمل في
ؤسسات الـتربويـة) منوهة إلى ا
أن (الـشـركــات مـازالت مــسـتـمـرة
بـطـلب مـسـتـحـقـاتـها مـن الوزارة
والضغط على نفـقاتها). من جهة
اخـرى  أعــلــنت وزارة الــتــعـلــيم
الـــــعــــالي والــــبــــحـث الــــعــــلــــمي
ــعــاجلـة اجــراءاتــهـا اخلــاصــة 
مـؤكـدة أوضـاع الــكـورس االول  
االســـتــمــرار بــآلـــيــات الــتـــعــلــيم

اإللـــكــتــروني لـــلــطــلـــبــة. واكــدت
الـــوزارة في تـــعــلـــيــمـــاتـــهــا الى
ــعــاهــد اســتــخـدام الــكــلــيــات وا
(آلـــيــــات تـــطــــبـــيـق الـــتــــعــــلـــيم
ـناسـبـة والفـعـالة  االلكـتـروني ا
ـتــاحـة كــبـديل تــعـلـيــمي حـالي ا
نتيجة الظروف الصحية الطارئة
ومــــنع الــــتــــجــــوال مـع ضـــرورة
تــــوضـــيـح الـــوســــائل والــــطـــرق
تبعة من قبل الكليات والبرامج ا
ـــعــاهـــد واقـــســامـــهــا اللـــقــاء وا
وتـــوزيع احملــاضـــرات الــورقـــيــة
والـــتـــســجـــيـالت الــفـــديـــويــة او
ادة وطرق الصوتـية لـتدريـسي ا
الــتــعــامـل مع الــطــلــبــة).ونــصت
الـتعـلـيـمـات التـي اطلـعت عـلـيـها
(الـزمـان) امس ايـضـا عـلى (قـيام
ــتـابــعـة االقــسـام واجلــامـعــات 
تفـصيـليـة للـتدريـسيـ ومقررات
واد الدراسيـة وطباعتـها ورقيا ا
وفسح اجملـال امام الطـلبـة لطرح
االسـئـلــة واالسـتـفــسـارات فـضال
عـن تـــكـــلــــيـــفـــهم بــــالـــواجـــبـــات
والدروس) مشددة على (ضرورة
تــزويـد الــوزارة بــاالحـصــائــيـات
والبـيـانـات الالزمة ومـدى الـتزام
التـدريسـي واالقـسام والـكلـيات
بـالـتـعـلـيم االلـكـترونـي والـتفـاعل
ــــا يـــــتالءم مع احلــــدود الالزم 
ــــادة ــــعـــــقـــــولــــة اليـــــصـــــال ا ا

التعليمية) 
الفــــتــــة الـى (اهــــمــــيــــة ارشــــفـــة
احملــاضــرات الـــكــتــرونــيــا حــتى
يـتـمـكن الـطـالب من الـرجـوع الى
ـــادة وقـت احلـــاجـــة). وحـــددت ا
التعليـمات موعد امـتحان الفصل
الــدراسي االول في  26نــيـــســان
قـبل  وان تكـون بـداية الـفصل ا
ـقبل الثـاني في الثـاني من ايار ا
ـــدة  13اســـبـــوعــا ويـــســـتـــمـــر 
بــضــمـنــهــا امــتـحــانــات الــفـصل
الــــــــــثــــــــــانـي. واوضــــــــــحـت  ان
(اجلامـعـات التي كـانت مـستـمرة
ـوصـل وتـكــريت بــالـدوام وهـي ا
واالنــــبـــار وكــــركـــوك وســــامـــراء
والـفـلـوجة وتـلـعـفـر واحلـمـدانـية
واجلـامـعـة الـتـقـنـيـة الـشـمـالـيـة 
تـســتـمـر بــالـتـعــلـيم االلــكـتـروني

لـــلـــفـــصل الـــدراسي الـــثـــاني مع
تـأجـيل مـا تــبـقى من امـتـحـانـات
الــــفــــصل الــــدراسي االول عــــنـــد
اسـتــئــنـاف الــدوام ). كـمــا قـررت
الـوزارة جــعل األجـور الــدراسـيـة
لطلبة التـعليم احلكومي اخلاص
ـئة من الصـبـاحي بنـسـبة 75 با
األجـــور احملـــددة. واضـــافت  في
بـيـان لهـا إنـهـا (قـررت تـخـفيض
األجــــور الــــدراســــيـــة لــــطــــلــــبـــة
ـسـائـية بـنـسـبة  25 الـدراسات ا
ئة من األجور احلالية احملددة با
كما قـررت زيادة نـسبة تـخفيض
األجــــور الــــدراســــيـــة لــــطــــلــــبـــة
ئة سائية الى 50 با الدراسات ا
بـالـنـسـبـة لـلـحـاالت اإلنـسـانـيـة).
واقــتــرحت الــنــائـبــة عن حتــالف
ســـائــرون إيـــنـــاس نــاجـي كــاظم
كصوصي على التعليم العالي ا
والبحث العـلمي أحتسـاب السنة
الــدارســة احلـالــيــة عــدم رسـوب.
ـــكــصـــوصي في بـــيــان وقـــالت ا
اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس انه
ـــر به الـــبـــلــد من (بـــســبـب مــا 
ظـروف أدت الى تـأخـر بـدء الـعام
الــــــــدراسي 2020/2019 و مـــــــا
نـــشـــهـــده اآلن من فـــرض حـــظـــر
الــتـجــوال بــسـبب وبــاء كــورونـا
ــا الحــظــنــاه من عـدم ونــتــيـجــة 
اســتــجــابــة الــطــلــبــة لــلــتــعــلــيم
األلكـتروني و عدم فـعالـيته فـأننا
نقترح  الـغاء العـطلة الصـيفية و
جــعل الـدوام لــطــلـبــة الــدراسـات
ـسائـية اخـتياري الصـباحـية و ا
في الــعـطــلــة الـصــيــفـيــة  والـزام
الطـلـبة الـذين يـلتـحـقون بـالدوام
باحلضور) مشددة على (ضرورة
 جـــعـل الــتـــعـــلـــيم األلـــكـــتـــروني
أختـيارياً لـلمـساعـدة في توصيل
ـــواد و عــدم تـــضـــيــيع و فـــهم  ا
الوقت مع  أحـتـساب الـسنـة عدم
ـواد التطبـيقية رسوب وحتديد ا
ـنـتـهـيــة يـطـالب بـهـا لـلـمــراحل ا
الــطـــالب في الــســـنــة الــقــادمــة)
داعــيــة الى (رفع نــســبــة درجـات
األمتحان الـنهائي  اي يكون 60
ـــئــــة و يـــكـــون الــــســـعي 40 بــــا

ئــة). با
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اثارت فـكرة طبع الـعمـلة الـورقية
الـتي طــرحـهــا مـســؤول حـكـومي
جـدال واسـعـا ورفـضـا شـديـدا من
اوســاط اقـتــصـاديــة وســيـاســيـة
وصـفت اخلـطـوة انــهـا تـدمـيـريـة
مـحـذرة مـن قـيـام جـهــات مـعـيـنـة
بــطـــبع كـــمــيــات ال مـــحــدودة من
ـركزي الـعمـلـة فـيـما قـال الـبـنك ا
الـعـراقي أن عمـلـيـة طـبع الـعُـمـلة
اجـراء روتـيــني فـني واكـد ان اي
جـهــة ال تـســتـطــيع سـحب أوراق
ــركـزي مـا لم نـقــديـة من الــبـنك ا
يكن في حساباتها أرصدة تغطي

طلوب سحبه.  بلغ ا ا
ـتـابـعـة في وكـان رئـيس خـلــيـة ا
مكـتب رئـيس الوزراء   مـصـطفى
جبار سند  قد حتدث عن امكانية
اللـجـوء الى طـبع العـمـلة لـتـأم
الــــرواتب. وقــــال ان (احلـــكــــومه
ستـتـمكن من تـوزيع رواتب شـهر
اذار احلالي بينما ستلجأ لبعض
احلـلــول لــضـمــان تـوفــيـر رواتب
الــشــهــر الـقــادم من بــيــنــهــا بـيع
ـــصـــارف او الـــســــنـــدات عـــلـى ا
االقتـراض من الـبـنوك اخلـارجـية
او الداخـلـيـة). وتـابع ان( من ب
احلـلـول الــتي قـد تـتــجه نـحـوهـا
احلــكـومــة  هــو طـبــاعـة الــعــمـله
ـــكن دون وجــود وهــذا   غـــيــر 
غــــطـــاء مـن الـــذهـب والـــعــــمـــلـــة
الـصـعـبــة ). ورفض نـائب رئـيس
ــطـابع الـعــراقـيـة احـمـد رابـطـة ا
مـحمـد نـعـمة فـكـرة طبـع العـمـلة
ــة الـــورقـــيــة وقـــال انـــهــا جـــر
اقــتــصــاديــة تــعــيــد إلى االذهــان
أوضـــــاع الــــبالد زمـن الــــنــــظــــام
الـسـابق.مؤكـدا أن هـذه الـعـمـلـية
ستشجع اخلارجـ على القانون
عـلى طـبع كـمـيـات المـحـدودة من
العـملـة في ظل استـشراء الـفساد
واالنـــفالت األمـــني. واقـــتــرح في
تــــصــــريح لـ(الــــزمــــان)أمس ان (
تـتـخذ احلـكـومـة اجـراءات بـديـلة
لـتــفـادي انــهـيـار الــديـنـار نــتـجـة
الــطــبع واحــتــمــاالت الــتــزويــر.)
وأشار إلى (بـديل يتـمثل بـتوزيع
الـــرواتـب بـــالـــدوالر عـــوضـــا عن
ـزاد الـعـملـة الـذي يـجري بـيعه 
ركزي). الى يوميـا داخل البـنك ا
ذلك رأى عــضـو ائــتالف الــنــصـر
علي الـسنيـد انّ (ما كـشفه رئيس
ــكــتب رئـيس ـتــابــعـة  خــلـيــة ا
ــواجــهــة الــوزراء من خــيــارات 
ــالـــيــة تـــعــد  خـــيــارات االزمـــة ا
ــــالي كــــارثــــيـــــة المن الــــدولــــة ا

واالقتـصادي واجملـتمعـي) داعيا
ان الى ( مـحاسبـة احلكومة البر
احلـالـيـة لـسـيـاسـاتـهـا االنـفـاقـيـة
ـــتــــهـــورة وســـوء اســـتـــخـــدام ا
صالح العامة).. السلطة بادارة ا
واشـار الـسـنـيـد في بـيـان تـلقـته(
الـزمـان) امس انّ (هـذه احلـكـومة
ورثت فـائـضـا نـقـديـا من حـكـومة
الــعــبــادي الــتي خــاضت حــروب
الــــتــــحـــــريــــر والــــوحـــــدة بــــاقل
ـــالــيـــة ومع ذلك ـــيـــزانــيـــات ا ا
اســــتـــطــــاعت وبــــادارة رشـــيـــدة
للثروة من تسليم  14مليار دوالر
هـدي اضافة الى حلكومـة عبـد ا
موازنة 2019 اال انه  اهدارها
وها نحن الـيوم على اعـتاب ازمة
مالية خـانقة بسـبب تردي اسعار
النـفط)على حـد قوله واضاف  انّ
ـتـابـعـة (مـا ذكـره رئـيس خــلـيـة ا
خــطــيــر ويــضع احلــكــومــة امــام
احملاسبة القـانونية والـسياسية
فقوله:  »انّ وضع الدولة سيتاثر
ـا ابـتـداء مـن الـشـهــر الـقـادم - 
- وهـو ما ـوظفـ فيـهـا رواتب ا
قد يـدفع  العـراق لطـباعـة العـملة
كـخـيــار اخـيـر «امـر يـهـدد وضع
الدولـة بـرمته وال يـجب تـغطـيته
ســيـاســيــا ومـصــاحلــيـا مـن قـبل
ــنـتـفـعــة عـلى حـسـاب اجلـهـات ا
ـواطن) واشار الـسنـيد الوطن وا
ــا  الى انّ (ائــتالف الــنــصــر طــا
حذر من سياسات الهدر والفساد
وتناهب الثروة واخرها حتذيره
ـاضي) داعـيـا بتـاريخ  10اذار ا
الى (تـدارك سريع لـالزمة ووضع
حلـول صاحلـة وحـاسمـة لضـمان
ـالي واالقـتـصـادي) امن الـدولـة ا
قـابل قال مـصدر مـخول في في ا
ـركـزي العـراقي في بـيان البـنك ا
تلـقته( الـزمـان) امس معـلقـا على
مــــــا يــــــتــــــداوله الــــــبــــــعـض من

سؤول عن تصريحات لبعض ا
امكانية طبع عُملة عراقية لتالفي
ـشـاكل االقـتـصـاديـة ونحـو ذلك ا
إن (طـــــبـع األوراق الـــــنـــــقـــــديـــــة
الــعــراقــيــة إجـراء روتــيــني فــني
ــــركـــزي وفق ــــارسه الـــبــــنك ا
مـتـطلـبـات الـتـداول الـنـقدي وإن
طــبع األوراق الــنــقــديــة عــمــلــيــة
مــنــفـــصــلــة تــمــامــا عن عــمــلــيــة
اإلصدار النقـدي) مضيفا ان ( اي
جهـة ال تـسـتـطـيع سحب األوراق
ـركـزي ما لم النـقـديـة من البـنك ا
تكن في حساباتها أرصدة تغطي
ـطـلوب سـحـبه. ولذلك ال بـلغ ا ا
يـعــني الـقــول بـطـبع الــديـنـار أي
معنـى سوى تعـزيز خـزائن البنك
ــركــزي وفـــقــا لــســيــاســة إدارة ا
النقد وليس ألي معنى أو غرض
ـــركــزي آخـــر فــقـــانـــون الــبـــنك ا
والـسيـاسـة النـقـديـة ال يسـمـحان
بـإصــدار الـنـقــد لـصــالح حـسـاب
بــدون رصــيــد). واوضح الــبــيـان
ـالــيـة انه(عــنـدمــا تـرغـب وزارة ا
بــتــمــويل اإلنــفــاق عــلى وحــدات
اإلنـــفــاق اخملـــتــلـــفـــة والــرواتب
ـركـزي تـعـزيز تـطـلب من الـبـنك ا
حسـابـهـا لديه بـالـدينـار الـعراقي
مــقـــابل الــســحب مـن حــســابــهــا
بـالـدوالر) الفـتـا الى انه (ال يـودع
ـالــيـة بـالـديـنـار أي في حـسـاب ا
مـــبــلـغ مــالم يـــقـــابــله ســـحب من
حـــســابـــهـــا الـــدوالري). وخــلص
الـــبــيــان الـى الــقـــول ان (قــانــون
ـــركــــزي ال يـــســــمح له الــــبـــنـك ا
بـــإقــراض احلـــكــومـــة ســواء عن
طـريق طـبع الـعـمـلة أو أي طـريق
آخــر مــبــاشـر او غــيــر مــبــاشـر)
مـشــيــرا الى انه (يـحـق له خـصم
حــــواالت اخلــــزيــــنـــة اذا كــــانت
مــــوجــــودة في ســــوق الــــتـــداول
الـثــانـويــة كـونــهـا إحـدى ادوات
السيـاسة النـقدية اذا ارتأى ذلك
بـنـاءً عـلى مـعـطـيـات مـوضـوعـية
دقـيـقــة تـخـدم اهـداف الــسـيـاسـة

النقدية). 
ــركــزي  الى ذلك اصـــدر الــبــنك ا
امس تعـليـمات لـلمـصارف بـشأن
سحب الدوالر النـقدي .وتضمنت
الــــتـــعـــلــــيـــمـــات الـــتـي اطـــلـــعت
عـلـيــهـا(الـزمــان) امس ان (يـكـون
سـحب الـدوالر لـلـزبـون اذا كـانت
ئـة بالدوالر حوالة بـنسبـة ٧٥ با
ـــئــة بـــالـــديـــنــار ويـــتم و 25 بـــا
احـــتـــســــابه عـــلى ســـعـــر 1200
للدوالر الواحد. وان يكون سحب
الـدوالر لـلـزبـون اذا كانـت وديـعة

ئه دوالر دون اي تغيير. مئة با
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لـــلـــبالد وكـــيـــفـــيـــة مـــواجـــهــة
التـى تولدت نتيجة التداعيات 
الـهبـوط الشـديد ألسـعار الـنفط
يـة وتأثـيرها في األسواق الـعا
ـــــــــــالـي عــــــــــــلـى الــــــــــــوضـع ا
واالقتصادي العراقي. وتدارس
اجلانبـان ايضا الـسبل الكـفيلة
ـــــــالـــــــيــــــة بـــــــإدارة االزمـــــــة ا
بنـجاح.وعلى صـعيـد آخر  كان
الــوضع الــصـــحي وتــداعــيــات
تـهـديـد  فـايـروس كـورونـا جـزأً
حــيث من مـــحــاور الـــنـــقــاش  
اتــفق الــطـــرفــان عــلى ضــرورة
الــتــعــامل اجلــدي مع خــطــورة
هـــذا الـــوبـــاء وتــــســـخـــيـــر كل
وناقش ـواجـهته)  االمـكـانـات 
اجلانبان  (العالقات ب بغداد
واربـــيل وكـــيـــفـــيـــة إدارة وحل
( سـائل العـالقـة ب الـطرف ا
و طــرح الــزرفي (رؤيــته بــشـان
ــشـــاكل و كـــيـــفـــيــة حـل تــلـك ا
ــســتــقــبــلــيــة بـ لـلــعـالقـات ا

). في غــضــون ذلك  اجلــانــبــ

وصف الــنــائـب عن كــتــلــة بــدر
الـنــيـابـيــة كـر عـلــيـوي رغـبـة
الـــبـــعـض في تـــمـــريـــر مـــرشح

رئــاسـة الـوزراء بـطـريـقـة (غـيـر
دســتـــوريـــة ) بــأنـه (ضــرب من
اخلـــيـــال) .وقـــال عـــلـــيـــوي في

تــصـريح امـس (نـعي جــيـداً مـا
يقـوم به رئيس اجلـمهـورية من
فــرض مـرشـح جــدلي لــرئــاسـة

مـجــلس الـوزراء وهي مـحـاولـة
جـديـدة لـفرض اإلرادات لـكـنـنا
ســنــكــون ســدا مــنــيــعــا بــوجه
رشح الذي مازال عليه ملفات ا
فـســاد ولم تـغـلق حلـد االن رغم
وصــولـه إلى مــجــلس الــنـواب)

على حد تعبيره.  
واضـاف ان (رغـبـة الـبـعض في
تــمـريـر مــرشح رئـاسـة الـوزراء
بــطــريـقــة غــيــر دسـتــوريــة هـو
ضــرب من اخلـيـال ولـن نـسـمح
به مهمـا كلف االمر) ولفت الى
ان (حـديث الزرفي االخـيـر بأنه
صـــوت عـــلـى احلـــشــــد كـــقـــوة
عــراقـــيــة هــو كالم بـــعــيــد عن
الواقع الذي يتبناه على اعتبار
انه في جـلـسـة الـتـصويـت على
قـــانـــون احلـــشـــد كـــان خـــارج
سـؤولية وطـالب حينـها بحل ا
احلــشـــد) . وتــابع (لن نـــســمح
المــريـكـا وسـفـارتـهـا في بـغـداد
بــان تــمــرر جــنـديــهــا لــرئــاسـة
مـجــلس الـوزراء مـهــمـا كـلــفـنـا

االمــــر الن الــــعــــراق وشـــعــــبه
ودمــــاء الـــشـــهــــداء امـــانـــة في
اعناقـنا ولن نتخـلى عنها ابدا)
عـلى حـد قـوله.وكـان الـزرفي قد
كـــتب عــلى تـــويــتـــر مــغــردا ان
(هيئة احلشد الشعبي مؤسسة
عـــســكــريــة عــراقـــيــة تــأســست
اني ومـطلب شعبي بقانـون بر
حملـــــاربــــة االرهـــــاب وإنـــــقــــاذ
الـعـراق)واضاف( لـقـد ساهـمـنا
في كـتــابـة الــقـانــون وصـوتــنـا
لـــــلــــحـــــشــــد كـــــواجبٍ وطـــــني
ـوازنة الـكافـية وخـصصـنا له ا
ــالــيــة) واكـد ان في الــلــجــنـة ا
(هيئـة احلشد ستبـقى مؤسسة
رصـــيـــنـــة وســـيـــبـــقى والؤهـــا
وتــــضـــحــــيــــاتــــهـــا لــــلــــعـــراق

 .( والعراقي
من جــانـبه  اشــار الـنــائب عن
حتــالف الـفــتح فـالـح اخلـزعـلي
في تــصــريح الى ان الــزرفي لم
يــصــوت عــلى اخــراج الــقــوات

االمريكية من العراق.
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اكـــدت وزارة الــصـــحــة والــبـــيــئــة
انـــــخـــــفــــاض حـــــاالت االصـــــابــــة
ـسـتــجـد في بــفـايــروس كـورونــا ا
الــعــراق بــعـد تــســجـيل  41حــالـة
جـديـدة امس االحد  ’يـقابل تـماثل
اعـداد كـبـيرة لـلـشـفاء .و قـال بـيان
لــلـوزارة تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(مــخــتــبــرات الــوزارة سـجــلت ٤١
اصــابــة جــديــدة بــالــفـايــروس في
الــعـراق حــيث شـخـصت  7حـاالت
جــــديــــده في بـــغــــداد الـــرصــــافـــة
وواحــدة في كل مـن مـديــنــة الـطب
والـــســـلـــيــمـــانـــيــة و 8حـــاالت في
الـبـصـرة و 5فـي النـجف و  11في
كــربالء و 8فـي اربـيل) ,مــؤكــدا ان
(مـؤسسـات الوزارة سـجلت تـماثل
١٢ حــالــة لــلــشـفــاء الــتــام  بـواقع
حــالـة واحـدة في كل من الـرصـافـة
والــــــديـــــوانـــــيـــــة و 7حــــــاالت في
الـــســلـــيــمـــانــيــة و 3فـي دهــوك ),
مـشيرا الى (عدم تـسجيل اي حالة
وفــــيـــات جـــديــــدة وان مـــجـــمـــوع
االصــابـات في جـمــيع احملـافـظـات

بــلغ  547حــالـة اصــابـة يــقـابــلـهـا
حـاالت شفـاء نحو  143ووفاة 42
حــالـة). وفي ديـالـى  أعـلـنت دائـرة
صــحـة احملــافـظــة  تـسـجــيل ثـاني
حـــالـــة وفــاة  لـــرجل مـــسن .وقــال
مــديــر اعـالم صـحــة ديــالـى فـارس
الـعزاوي لـ ( الزمان ) إن  (  رجال
عـمره  65سـنة من اهـالي بعـقوبة
مـصاب بفيروس كورونا توفي في
مــــركــــز احلـــجــــر الـــرئــــيس قـــرب
بعقوبة بعد ايام على نقله اليها )
 الفـتاً الى انها  ( ثاني حالة وفاة
بــسـبـب الـفـيــروس في احملــافـظـة)
.واضـــاف الـــعـــزاوي أن  ( ديــالى
ســجـلت  7حــاالت اصــابـة مــؤكـدة
حتى االن  4مـنها تماثلت للشفاء
ووفـاة حالت فيـما ما زالت حالة
واحـدة في احلجـر الصحي تـتلقى
الـــعالج  ) . بــدوره  ,اكـــد الــوزيــر
جــعــفــر صـادق عـالوي ان الـوضع
ـسجـلة حتـت السـيـطرة واالرقـام ا
ـراقبة قـريبـة من الواقع وتـخضع 
صــارمـة من قـبل مـنـظـمـة الـصـحـة
ـية. واضـاف عالوي في لـقاء الـعـا
مـتلـفز امس ان (اخملصـصات التي
حتـت تـصـرف خـلـيـة االزمـة كـافـية

تــــمــــامــــاً وال نـــحــــتــــاج الى شيء
بــالــوقت احلـالي) ,مــشـيـرا الى ان
(الـعـقـبة الـوحـيـدة التـي تواجـهـنا
ــــتـــعــــفــــفـــة هـي دعم الــــعــــوائل ا
واجلهود اجملتمعية التي تبذل في
هـذا الشـأن كبـيرة جدا) ,وتـابع ان
( الـــعــراق بــامــكـــانه ان يــتــجــاوز
االزمــة خالل مـدة قـد ال تــزيـد عـلى
الـشهر اذا ما شـهد التزامـا شعبياً
تـاما وبخالفه  ,فـان البالد ستكون
مــعــرضـة لالنــهــيـار واعالن حــالـة
طــــوار في حـــال اصــــرار بـــعض
الــشـرائح االجــتـمــاعـيــة عـلى عـدم
االلـتزام بحظر الـتجوال الوقائي),
واكــد عالوي (وجـود نـيـة لـتـمـديـد
حـظر التجوال مـرة اخرى لتطويق
انـتشـار العـدوى الوبـائية) ,مـبيـنا
ان (الــوزارة اعـتـمــدت عـلى اطـبـاء
عـــراقــيــ ســبق ان  تــأهــيــلــهم
لـــلــتــعـــاطي مع وبــاء انـــفــلــوانــزا
اخلـنـازيـر) من جـانـبه  ,رأى مـديـر
صــــحـــة بــــغـــداد الـــكــــرخ جـــاسب
احلـجـامي ان الـدولـة امـام مـعـادلة
صـعـبـة أمـا ان تـسـتـمـر في تـمـديد
احلــظــر وهــذا يـؤدي الى مــجــاعـة
لـــكـــثـــيـــر من الـــنــاس او ان تـــرفع
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ــكــلف كــشف رئــيس الــوزراء ا
عــــدنـــان الــــزرفي عن اولــــيـــات
بــرنـامــجه احلــكــومي فـي حـال
تــمــريــر فــريــقه الــوزاري داخل
مجـلس الـنواب  مؤكـدا الـعمل
عـلى خفض مـسـتوى الـفـقر في
البالد واستعادة السلم األهلي.
وقــال مـكـتـبه فـي بـيـان اطـلـعت
عليه (الزمان) امس ان (الزرفي
بــحث مـع ســفــراء دول اإلحتـاد
ـعـتــمـدين فـي بـغـداد األوربـي ا
مـلـفـات عدة من بـيـنـهـا االزمات
التي يشهدهـا العراق والعالم).
واعرب الزرفي  بحسب البيان
عـن (تـــعــــازيه جلـــمــــيع الـــدول
األوربــيــة الــتي تــفــقــد يــومــيــا
ــئــات من مــواطــنــيــهــا جـراء ا
وتـابع تــفــشـي وبــاء كــورونـا) 
الــــبـــيــــان ان (رئــــيس الـــوزراء
ـكلف اسـتـعرض خـالل اللـقاء ا
حـــجم اخملـــاطـــر الـــتي تـــواجه

نـطـقـة والـعالم الـعـراق ودول ا
في ظـل اخملـاوف الــنـاجــمـة عن
انـتــشـار الــوبــاء ومـاخــلـفه من
تداعيـات شلّت حركـة االقتصاد
ـية) منـوها الى والسـوق الـعا
(اخملـاطـر اجلـديـة الـتي خـلـفـها
ية) تراجع أسـعار الـنفـط العـا
وشدد الزرفي على (ثقة العراق
بــــتــــخـــطـي األزمــــة اجلــــديـــدة
إلمتالكه من الثروات مايعوضه
من خــســـائـــر شــريـــطــة تـــوفــر
اإلدارة احلـكــومــيـة الــكــفـوءة)
مــؤكـدا أن (أولـويــات حـكـومـته
هـي تــلـــبـــيــة مـــطـــالب احلــراك
الــسـلــمي بــإجــراء انـتــخــابـات
مبـكرة حـرة ونزيـهة والـتصدي
ــالي ولإلقـتـصـادي لـالنـهـيـار ا
احملـتـمـل والـعـمل عـلى خـفض
مـــســـتـــوى الـــفـــقـــر في الـــبالد
واستعادة السلم األهلي وبسط
ســلـطـة الـقـانـون).من جـانـبـهم
أعـرب الـسـفراء عن (تـمـنـيـاتهم
لــلــعــراق بــاســتــعــادة عــافـيــته

ــنـشـود وحتـقــيق االسـتــقـرار ا
ـكلف إجناز ولرئـيس الوزراء ا
ــا يـلــبـي تــطــلــعـات مــهــمــتـه 
الـشـعب ويـعزز مـكـانـة الـعراق
ــنـطـقـة والـعـالم). ـعـهـودة بـا ا
كــمــا نــاقش الــزرفي مع  نــائب
ـــالــيــة رئــيـس الــوزراء وزيــر ا
فؤاد حـس للـمرة الـثانيـة منذ
ـهـمـة االوضاع تـكـلـيـفه بـهـذه ا
واالزمــــات الــــتي يــــشــــهــــدهـــا
الــعــراق. و تــطــرق الــزرفي في
حــــــديــــــثـه الى (الــــــلــــــقــــــاءات
واالجــتــمـــاعــات الــتي عــقــدهــا
واالتـصـاالت الـتي أجـراهـا  مع
ثـلي وقادة مـختـلف األحزاب
مـن أجل تـــشـــكــيـل حـــكــومـــته
وشـرح نــتـائـجـهـا) وأشار الى
ــثــلي وســفــراء (لــقــاءاته مع 
الدول الـعاملـة في بغداد) وفي
هـذا اإلطــار  نــاقش اجلــانــبـان
االوضـاع السـيـاسيـة الـداخلـية
واالقلـيمـية والـدوليـة  مع إلقاء
ـــالي الـــضـــوء عـــلى الـــوضع ا
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وأتـــبــــاع الــــطـــرق الــــرســـمــــيـــة
والشـرعيـة في مثل هـذه احلاالت
من تــغــســيل وتــعـقــيم و تــكــفـ
وبـحــضـور ذويــهم لــضـمـان أداء
الـطقـوس الـشرعـيـة بـحسب رأي
رجــال الــدين إحــتــرامــا حلــقــوق
ـــشـــاعــر ذوي ـــيـت ومـــراعـــاة  ا
توف ومـواساة لهم على ان ال ا
تـــتـــعـــارض مع الـــتـــوجـــيـــهـــات
الـصـادرة من اجلـهـات اخملـتـصة
الــصـحــيـة) . ودعــا الـبــيـان ذوي
ــــــتـــــــوفــــــ  الـى (االلــــــتــــــزام ا
ا ـقررة  بالـتعلـيمـات الصحـية ا
لـــلـــمـــوضــوع مـن خــصـــوصـــيــة
وضـرورة مـن اجل احلـفــاظ عـلى
حــيـــاة اآلخــرين ومــنـع انــتــشــار

رض). ا
من جهـة اخرى حيـا زعيم الـتيار
الصدري مـقتدى الـصدر  القوات
األمـــنـــيـــة والـــكـــوادر الـــطـــبـــيــة
رحلة . وكتب لدورهما في هذه ا
الـصـدر في تـغـريـدة عـلى مـنـصة
تـويـتـر  اطـلـعت عـلـيـهـا(الـزمـان)
امـس (حتــــــيـــــــة اكــــــرام واجالل
لــلـقــوات األمـنــيـة  ,حتـيــة اكـرام
واجالل للكوادر الطبية)  ,اضاف
(فـحـيــاكم الـله عــلى جـهـادكم في

خضم هذا البالء والوباء).

ـا وصـلت الـيـة إسـفــهـا الـكـبـيــر 
االوضـاع نـتيـجـة عـدم اسـتـطاعه
اجلهـات الصحـية والـسانـدة لها
ـــتــوفـــ من ابـــنــاء دفن جـــثث ا
مـحـافـظـة بـغـداد حتـديـدا بسـبب
الئم  ــكـان ا عـدم تــخـصــيص ا
ـتـوفــ لـدفن ورفض اهـالـي ا
ـــوتى بـــحـــجــة عـــدم اتـــبــاع ا
الـطـرق الـشـرعـيـة من تـغـسـيل
وتـــكـــفـــ بـــحـــسب الـــعــادات
والــتـــقـــالــيـــد االجـــتــمـــاعـــيــة
ـتـعـارف عـلـيـهـا يـضـاف إلى ا
ذلك مــحــاولــة الــبـعـض مـنــهم
تسـلم اجلثث خـارج الضوابط
ــــقــــررة في الــــبـــروتــــوكـــول ا
الــصـحي الــدولي الــذي اقـرته
ــيــة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
وتــوجــيــهــات وزارة الــصــحـة
العراقية في مثل هذه احلاالت
الـطــارئـة او بـسـبـب الـتـخـوف
ــبــالغ فــيه من ــبـرر وا غــيــر ا

اجلثث). 
وطالب الـبـيان خـليـة االزمة بـ
(الـتـحرك اجلـاد لـلـتـنـسيق مع
احلكـومـات احملـليـة في بـغداد
و باقي احملافظات لتخصيص
بـاشرة طـلوبـة وأ االراضي  ا
بــاتـــمــام مــراســيم الــتــشــيــيع

كورونـا. وقالت  فـي بيـان تلـقته
( الـزمان )امـس (نتـابع بـاهـتـمام
مـا تـقـوم بـه  اجلـهـات الـصـحـيـة
اخملتصة من اجراءات بشأن دفن
ــــوتـى الــــذيـن تــــوفـــــوا جــــراء ا
اصابتهم بوبـاء كورونا) مبدية (

شأن  مـتـصل كـلف رئـيس ديوان
ـوسوي الـوقف الـشـيعـي عالء ا
فرقة االمام علي القتـالية التابعة
للـحـشد الـشعـبي بـتغـسيل ودفن
ــتـوفـ بــكـورونـا في جـثــامـ ا

النجف االشرف.
وطــلب قــائــد الــفــرقــة طــاهـر
اخلــــاقــــاني فـي بـــيــــان  من(
مــجــاهــدي الــفـرقــة  تــهــيــئـة
مـــغـــتـــسل خـــاص ومــصـــلى
تـوف جراء والتكـفل بدفن ا
ـــرض كـــورونـــا االصـــابــــة 

الــــوبــــائـي في مـــــقــــبــــرة 
تخـصيـصهـا من قبل مـحافظ
الــــــنــــــجـف االشــــــرف لــــــؤي
ـثل هـذه احلـاالت الـيـاسـري 

من الوفاة).
الـيانه(  وا شار اخلـاقـاني
الـتـنـسـيق مع عـدد من طـلـبـة
احلوزة الـعـلـميـة لـتولي أداء
صـالة اجلـــــــــنـــــــــازة عــــــــــلى
). في غــضــون ذلك ــتــوفــ ا
ـــفــوضـــيـــة الـــعـــلـــيــا دعت ا
حلقـوق االنسـان الى االلتزام
بــــتــــوجــــيــــهــــات اجلــــهــــات
ـراسم اخملـتــصـة ومــراعـاة ا
الـديــنـيــة واالجـتـمــاعـيـة  في
ـــــــوتى جـــــــراء وبــــــاء دفـن ا
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ــــرجع الــــديـــــني  عــــلي اجـــــاز ا
ـتوفي بـوباء السـيـستـاني دفن ا
كـورونـا بـدون غسـل او تيـمم اذا
مـا مــنـعت الــسـلـطــات اخملـتـصـة
ذلك. وبحسب فتوى للسيستاني
ردا عــــلى اســــئـــلــــة بــــشـــأن دفن
توف جراء اصابتهم بكورونا ا
ـيت  فـإنه اذا لم يـتـيـسـر غـسل ا
فـبـاالمـكـان ان يـتـيمـم  بيـد احلي
ولـو بــلـبس قــفـازات .  وجـاء في
الـفـتـوى  الـتي اطـلـعت  عـلـيـها (
ــانــعـة الــزمــان) امس  انه  (ال 
ـــــيت بـــــكـــــورونــــا في مـن دفن ا
ـقـابـر العـامـة وعـلى الـسـلـطات ا
ــعــنــيــة تــســهـيـل االمـر بــذلك). ا
وشـــدد الــســيـــســتــانـي عــلى انه
ــيت (اليـــجــوز حـــرق جــثــمـــان ا
ــــســـلم وعــــلى ذويه وغــــيـــرهم ا
ــمــانــعــة واإلصــرار عــلى دفــنه ا
وفق الـــشــرع احلـــنــيـف) مــؤكــدا
ـــيت بـــوبــاء (وجـــوب تـــكــفـــ ا
كـورونـا بـاالثـواب الـثالثـة وعـلى
ـعـنيـة تـسـهـيل دفنه الـسلـطـات ا
قـابر الـعامـة). كمـا جاء في في ا
الـفـتـوى تـعـلـيـمـات اخـرى بـشأن
طـــريــقــة الـــدفن وطـــقــوسه. وفي
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رضى كورونا ويسلمون الهدية الى خلية االزمة ¼W¹b∫ نحالو كربالء يتبرعون بكميات من انتاجهم 

الية فؤاد حس كلف عدنان الزرفي يلتقي وزير ا UI¡∫ رئيس الوزراء ا

احلـــظــر .وقـــال في بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امـس (كان هـدفـنـا اعالن
الـكرخ منطقة خالية من الفايروس
بــــــعـــــد اســــــبـــــوع مـن االن لـــــكن
مــاشــاهــدته من حــركــة طـبــيــعــيـة
لـلـمـواطـنـ وخـرق لـلـحـظـر جعل
االمـال تتالشى الن النـاس نسجوا
اكــفـانــهم في الــغـيب واليــشـعـرون
بـــاقـــتـــراب اجــلـــهم) ,مـــبـــيـــنــا ان
ـنـاطـق الـتي تـشـهـد عـدم مـباالة (ا
وخــرق لـلــحـظــر هي ابــو دشـيـر و
الـشعـلة و الـغزاليـة و شارع حـيفا
و الـــــــعـالوي و احلــــــريـــــــة و حي
الــــعـــامـل و الـــبـــيــــاع وان افـــضل
مــــنــــطـــقــــة تــــطـــبـق احلـــظــــر هي
ـــنـــصــور) ,واكـــد احلـــجــامي ان ا
ـزدحـمة بـالـسـكـان مثل ـنـاطق ا (ا
مـــديـــنـــة الــشـــعـــلــة اذا وصـــلـــهــا
الــفـايـروس فـلن يـكـون لـهم عـاصم
ـــــوت اال رحــــــمـــــة الـــــلـه فال مـن ا
مـستـشفـيات سـوف تكفي وال دواء
يــنــفع). وأعــلــنت مــديـريــة صــحـة
صـالح الـــــــدين االحـــــــد خــــــلــــــو
احملـافـظـة من كـورونـا بعـد الـتـأكد
مـن أن مشـتـبهـا بـها  غـيـر مصـابة

بالفيروس


