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اطلقت سـيدة مكسيكية مصابة بفايروس كورونا اسمي فايروس وكورونا على ابنيها التوأم . وقررت ناماريا
خـوسـيه ذات الـ  34عـامـا ان تـسـمـي طـفـلـيـهـا الـتـوأم بـاسـمي فـايـروس و كـورونـا لـتـخـلـد ذكـرى اصـابـتـهـا
بالفـايروس.وأكدت تـقارير صـحفيـة مكسـيكيـة أن (الطـفل في حـالة صحـية جيـدة رغم إصابة األم بـفيروس

كـــورونـــا) .وقـــالت األم أنـــهــــا (لم تـــكن قـــد
استـقـرت على اسـميّ طفـليـهـا عنـدما اقـترح
ـســتـشـفى تــسـمـيـة عـلـيــهـا أحـد األطــبـاء بـا
الــطـفــلــ بـ فــيـروس و كــورونــا  فــحــظـيت
الــفـكــرة بــاعـجــابــهـا) مــشــيــرة الى ان(هـذه
الــفــكــرة جــديــدة ومـــواكــبــة لألحــداث).أمــا
زح الـطبيب صاحب الفكرة فأكد أنه كان 
ح اقـتـرح الـفـكـرة لـكن االم فـاجـأته بـأنـها
أخـذت األمـر عـلى مـحـمل اجلـد واسـمـتـهـما

بالفعل فيروس و كورونا .
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يــــواصل الـــعـــراقــــيـــون حـــمالت
الــتــكــافل والـتــضــامن والــتــبـرع
للمؤسسات احلكومية ومساعدة
ـتـعـفـفـة لـلـتـخـيف من الـعـوائل ا
آثار وتـداعيـات انتـشار فـايروس
كـورونـا . وتـبـرع مـواطن لـدائـرة
صــــحـــة كـــربالء امـس بـــاربـــعـــة
اجــهـــزة تــنــفس صـــنــاعي نــوع(
فـنـتــلـيـتـر). وابـلـغ مـصـدر مـطـلع
(الــزمـان) امس ان (كــلــفـة جــهـاز
التنـفس الصـناعي الـواحد التقل
عن  50الـف دوالر ).وطـــــــــــــالـب
مـــطــلــقـــو احلــمـــلــة رواد مــواقع
ــنــشــور ــشــاركــة ا الــتـــواصل 
ولفتوا الى ان( هذا الدعم واجب
وطــني وانـســاني). ودعــا جتـمع
ي الـعراقي فكريـن واالكاد ا
ـــســـتــــقـــلـــ اعــــضـــاءه لـــدعم ا
عوزين. وقـال التجـمع في بيان ا
تلقته(الزمان) امس انه(استجابة

رجـعية للدعـوة  التي اطـلقتـها ا
الدينية العليا للمبادرة والتحرك
الــــســــريع لــــدعـم الـــعــــوائل ذات
الـدخل الــيـومي احملــدود والـذين
تضـرروا بسـبب احلـظر الـوقائي
الــقــائم حــالــيــا يــدعــو الــتـجــمع
جمـيع  االعـضاء لـلـتبـرع والدعم
ـسـاعـدات التي من اجل تـوفيـر ا
سيتولى الـتجمع باسـمكم القيام
بــهـا) مــضـيــفـا ان(عــلى من لـديه
ــســـاعــدات الــرغـــبــة بـــتــقـــد ا
كنه االتصال النقدية والعيـنية 

على الرقم التالي
. 07818068013 

واوضح الـــبــيــان ان ( الـــتــجــمع
سيتولى الوصول لـلمتبرع من
أجل جــمع الــتـبــرعـات ويــتـعــهـد
بــنــفس الــوقت بــايــصــالــهــا الى
مــســـتــحـــقــيـــهـــا مــراعـــ بــذلك

الضوابط الشرعية كافة).
وشـــــهـــــدت مـــــواقـع الـــــتـــــوصل
اجلــتـمــاعي والـتــراسل الــسـريع

ـــاضـــيـــة دعـــوات خـالل االيـــام ا
لالسر احملتـاجة لالتصـال بهدف
ثال تسلـم معونـات.ؤفي سبـيل ا
ال احلــــصـــر كـــتب احــــدهم عـــلى
موقع فيـسبـوك(اي عائلـة حتتاج
الى اغراض رمـضان من ماكل او
مــشــرب الــرجــاء االتــصــال عــلى

االرقام اآلتية :
07825443007
07805545951
07813763351
07811799553
07803290365
07815676224

ـنـشـور  الـقراء الى ودعـا كاتب ا
ـعلـومـة  قـدر االسـتـطـاعة نـشـر ا
واشــــار الى احلـــديـث الـــنـــبـــوي
الـــشــــريف( الـــدال عـــلى اخلـــيـــر
كفاعله ) وتابع (انشرها من أجل
أخـــــــــوتــــــــكـم احملــــــــتــــــــاجــــــــ
)ودعـت غـرفــة جتـارة ــتـعــفــفـ ا
بـغداد الـتـجار الـى االتصـال بـها

في احلــاالت الــطــارئــة او اذا مـا
تعرضـوا لالبتـزاز   في مثل هذه
الـظـروف واكـدت انــهـا تـسـتـقـبل
الشـكـاوى عـلى مدار  24سـاعة..
ولـم يــــقف الــــدعـم عــــنــــد حـــدود
ــــا اتــــخـــذ ــــادي وا اجلــــانب ا
جـانبـا مـعنـويـا. وفي هـذا االطار
اطـــلـق نـــاشـــطـــون عـــلى مـــواقع
الـتــوصل االجـتـمـاعـي حـمـلـة مع
هــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاك
بـــعــنـــوان(#ارجع_مـــنـــتــظـــريك)
صاب بفايروس للتضامن مع ا
كورونا ودشنت احلمـلة هاشتاك
(#كــورونـا_لـيس_وصــمـة_عـار)
بهدف التـقليل من والثـر النفسي
الــســلــبي لــلــفــايــروس. واوضح
مطلـقو احلمـلة بأن (هـذه احلملة
تـــأتـب من مــــنــــطـــلـق انـــســــاني
صاب بفايروس واخالقي لدعم ا
كــــورونــــا وكــــذلك حث االخــــرين
الــــذين لــــديــــهم االعــــراض عـــلى
ستشفى) مضيف الذهاب الى ا

ي ـــــرض وبـــــاء عـــــا ان( هـــــذا ا
ولــيس وصــمــة عــار ) وتــابــعـوا
ـصاب هـو اخي واخوك (للـعلم ا
 جـــاري وجــــارك  واقـــارب وابن
صاب( البلد الـعراق)وخاطـبوا ا
حقك عـلينـا ندعمـم ونحن ننـتظر
عـــــودتك بـــــالــــسـالمــــة الى دارك

واهلك).
 ودعـــا بــــرنــــامج تــــلــــفـــزيــــوني
الـنـاشـطـ في مـجـال الـدعم الى
االتـــصــــال بـه لــــتـــقــــد الــــدعم
االعالمـي لـــــــهم. وقـــــــال فـــــــريق
البرنامج فـي بيان تلـقته(الزمان)
امس ان (اي منـظمـة او فريق او
مـؤسسـة خـيـريـة كان لـهـا نـشاط
مـتـعـلـق بـاالزمـة الـراهـنـة في اي
مـحـافظـة من مـحـافـظـات الـعراق
ويحب ان يشارك في برنامج رقم
ايـجــابي لـلــحـديث عن االنــشـطـة
الي ذكرناهـا يتصل عـلى الهاتف

 ( 07727419506موضحا ان (
ــــشــــاركـــة  تــــكـــون عـن طـــريق ا
ــيــا ــداخــلــة الــهــاتـــفــيــة). عــا ا
أرسلت وزارة الـتربـية الـفرنـسية
إلى االهـالي رسـالـة حتـثـهم عـلى
مـنح ابــنـائـهم الـتـالمـيـذ شـعـورا
بــالـــراحــة واحلب لـــرفع روحــهم
ــعــنــويــة. وخــاطــبت الــرســالـة ا
اهـــالي الـــتالمـــيـــذ بــالـــقـــول(قــد
ــرحـلــة إلى تــمــيــلــون في هــذه ا
إنــــشـــــاء جـــــدول زمـــــني دقـــــيق

ألطفالكم 
حـــيث أن لـــديـــكم آمـــاال كـــبـــيــرة

بساعات من التعلم  
ـــا فـي ذلك األنــــشــــطــــة عــــبـــر
اإلنــتـرنت والــتـجــارب الـعــلـمــيـة
ومـــراجــــعـــات الـــكـــتب  ولـــكن..
أطفالـنا خـائفون كـما نحن اآلن 
وهم لـيـسـوا قـادرين عـلى سـمـاع
كل ما يـدور حـولهم فـحسب  بل
ستمر يشعرون أيـضًا بتوترنـا ا
وخوفنا  وهم لم يختبروا شيئًا
كهذا من قبل)مضيفة انه (بالرغم
من أن فـــكـــرة عـــدم الــذهـــاب إلى
ـدة  4أســابــيع تــبــدو ــدرســة  ا
رائـعــة  إال أنـهم تــخـيـلــوا وقـتًـا
تعـاً مثل العطـلة الصـيفية  ال
الــذي حـصل لــهم في الــواقع من
ــنـزل وعـدم وجـوب الــبـقــاء في ا

رؤيــــة أصـــــدقـــــائــــهـم).وحــــذرت
ـــــشـــــاكل الــــرســـــالـــــة من ان ( ا
السـلوكـية سـتزداد لـدى أطفـالكم
خالل األسابيع الـقلـيلة الـقادمة 
سـواء أكان ذلك خـوفـاً أو غـضـباً
أو احـتـجـاجــاً عـلى عـدم قـدرتـهم
على فعل األشياء بـشكل طبيعي)
ــزيـــد من  وتـــابـــعت (ســـنـــرى ا
نــوبـات الــغـضب والــسـلــوكـيـات
ـقبـلة  عـارضـة في األسابـيع ا ا
وهـذا أمــر طـبــيـعي ومــتـوقع في

هذه الظروف).
ونــــصـــــحت الــــوزارة بـــــأن (مــــا
يــــحــــتــــاجه األطــــفــــال اآلن هــــو
الـشـعـور بــالـراحـة واحلب  فـهم
بــحـاجــة لـلــشـعــور بـأن كل شيء
ســيــكــون عــلى مــا يــرام   وهـذا
كن أن يتـطلب تمـزيق جدولكم
الزمـني وإشعـار أطفالـكم باحلب
أكـثر قـلـيالً ) واسـتطـردت قـائـلة
ـتـعة مـعهم (قومـوا بـنشـاطات 
مثل لعب الورق  الرسم  الغناء
 األشـــغـــال الــيـــدويـــة  الـــطــبخ
واخلـبـز او مــشـاهـدة األفالم. وال
تــقـــلـــقـــوا بـــشـــأن تـــأخـــرهم في
ــدرســـة  كل االطــفـــال في هــذا ا
ـركـب وكل شيء ســيـكــون عـلى ا
مـا يرام). مـضـيفـة (عـندمـا نـعود
ــدرسـة  ســنـقــوم جـمــيـعـاً إلى ا
ـسـار ونـلـتـقي بـهم بـتـصـحـيـح ا
عـلـمون خـبراء أينـمـا كانـوا  فـا
ـــــوضــــــوع!) ومـــــضـت الى فـي ا
ـعــارك مع الــقــول(بــتــعـدوا عـن ا
أطـــفـــالـــكم ألنـــهم ال يـــريــدون أن
درسية  ال يقوموا بـالواجبـات ا
تــصــرخـوا عــلى أطــفـالــكم لــعـدم
إتــــبــــاعــــهم الــــبــــرنــــامـج الـــذي
حددتموه لـهم  ال جتبروهم على
قضـاء ساعـتـ في التـعلم إذا لم

يرغبوا في ذلك).
 وخـــلــصـت الــوزارة الى الـــقــول
ان(الفكرة التي نـريد أن نوصلها
 هـي مـــا يـــلي: فـي الـــنـــهـــايـــة 
الــصــحـة الــنــفـســيـة والــعــقـلــيـة
ألطـــفـــالـــنـــا أكــــثـــر أهـــمـــيـــة من
ـية. ما سـيبقى مهاراتـهم األكاد
في ذاكـــرتـــهم عن هـــذه الــفـــمــدة
ا اإلستثنائية ليس ما درسوه إ
مـــا عــاشـــوه وشــعـــروه في هــذه

التجربة. 
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وجه رئــــيـس حــــكــــومـــــة إقــــلــــيم
كردستان مسرور البارزاني امس
ـسـيـحـي  الثـالثاء تـهـنـئـة إلى ا
في إقـــلـــيم كـــردســـتـــان والـــعـــالم
ــنــاســبـــة حــلــول رأس الــســنــة
الـبـابـلـيـة اآلشـوريـة - الـكـلـدانـيـة
اجلــديــدة وأعــيــاد أكــيــتــو. وقــال
البـارزاني في نص الـتـهنـئـة التي
تلقتها (الزمان) امس (أتقدم بأحر
الــتــهــاني إلى اإلخــوة واألخــوات
الـكـلـدان واآلشـوريـ  والـسـريان
في إقليم كردستان والعالم أجمع
ــنــاســبـــة حــلــول رأس الــســنــة
الـبـابـلـيـة اآلشـورية  –الـكـلـدانـية
واعيـاد اكـيـتـو مـتمـنـيـاً أن يـكون
هــذا الـــعـــام  عــام خـــيـــر ورخــاء
ونتـجـاوز فـيه األوضـاع الـصـعـبة
ـر بــهــا إقـلــيم كــردســتـان الـتـي 
بـســبب تــفـشي جــائــحـة فــيـروس
كورونـا وتداعـيـاته السـلـبيـة على
االقــتــصــاد) مــضـيــفــا انـه (بــهـذه
ــنــاســـبــة أهــيب بـــاجلــمــيع أن ا
يلتـزموا بـاإلجراءات والتـعلـيمات
تخذة لكي يتنسى لنا الصحية ا
وبـــدعم اجلــــمـــيع تــــخـــطي هـــذا
الــوضع الــعـــصــيب). وتــابع ان (
وذجـاً مشرقاً كردستان سـيبقى 
لـلـتـعـايش الـسـلـمي بـ مـخـتـلف
األديان والـقـومـيـات وهـذا مـبعث
)مــنــوهــا الى فــخــر لــنــا جــمـيــعــاً
ان(حكـومـة االقلـيم جتـدد موقـفـها
الـــثــابـت في الـــدفـــاع عن حـــقــوق
ـكــونـات كــافـة وتـرســيخ ثــقـافـة ا
التعايش السلمي في  كردستان).
كمـا هـنأ بـطـريرك طـائـفة الـكـلدان
في الـعــراق والــعـالم الــكـارديــنـال

لـــويس روفـــائـــيل ســـاكـــو ابـــنــاء
كـنـيـسـته بـرأس الـسـنـة الـبـابـلـية
الكـلـدانـية (آكـيـتو)  داعيـا اياهم
الى التـضـامن مع بـقيـة الـطوائف
سيـحيـة لتجـاوز االزمة الـراهنة ا
اثــر تـــفـــشي فـــايــروس كـــورونــا.
واطــلــعت (الــزمــان) عــلى بــرقــيــة
التـهنـئة الـتي خـاطب فيـها سـاكو
ابــنــاء الــطــائــفـة الــكــلــدانــيــة في
ـناسبة بالقول( العراق والعالم 
رأس الـسـنـة الـبـابـلـيـة الـكـلـدانـية
آكيـتو  7320 أتوجّه إلى بـناتـنا
وأبــنــائــنــا الــكـــلــدان في الــعــالم
بـخــالص الـتــهـاني والــتـبــريـكـات
والتمنـيات بالتقـدم واالرتقاء على
الـصـعـيـدين الــشـخـصي والـعـام)
واضـــــاف (لــــنـــــا إرث تـــــاريـــــخي
وحــضــاري وثــقــافـي ومــســيــحي
عريق جدير بأن يدفع الكلدان في
العـالم إلى وحـدة الصف وتـنـظيم
نشاطـاتهم الثـقافيّـة واالجتمـاعية
والـسـيـاسـيّـة تـنـظـيـمًـا مـنـهـجـيـا

خليـر مكـونـهم والنـاس اآلخرين)
ـنـطلق واكد سـاكـو انه (من هـذا ا
والوعي أدعـو إلى التـفـكيـر اجلاد
في خلق مـؤسسـات يـنخـرط فيـها
ذوو الـكـفــاءة واخلـبـرة الــراغـبـ
في الـــعـــمل بـــكل جتـــرد ونـــزاهــة
ـؤسـسـات وإخالص  كـون هـذه ا
هي الـــــتـي ســــتـــــخـــــلـق االحتــــاد
واالنتعاش فإستفيدوا من وجود
ـية النـها الرابـطـة الكـلدانـيـة العـا
ـؤسساتي الـضامن للَم شروع ا ا
شـمــلــكم) الفـتــا الى ان (حــمــايـة
الـــهــويـــة الـــكـــلــدانـــيـــة ال تــعـــني
االنغالق بل تتطلب االنفتاح على
إخــوتـنــا اآلشــوريــ والــســريـان
واآلخـــرين من اجـل والـــتـــضـــامن
ـشاركـة الـفعـالة مـعهم األخوي وا
في ظـل الــــظّـــــروف الــــصـــــعــــبــــة
ر بـهـا الـعالم واحلسـاسـة الـتي 
والعراق بسبب تداعيات فايروس
ـتـعـددة كـورونـا والــضـغـوطــات ا

الّتي نتعرض لها).
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سح الـوبـائي الذاتي الى مـرحلـة ا
الــوبــائي الــفــعــال من خـالل زيـادة
ـــســـحــات والـــفـــحـــوصــات عـــدد ا
اجملـراة في بغداد واحملافظات بعد
الــــتـــوسع في نــــصب االجـــهـــزة و
ـطلوبـة للفـحوصات ـستـلزمات ا ا
الـــذي انــعـــكس عـــلى شـــكل زيــادة
وجبة مـتوقعة في عدد االصابات ا
ــكــتــشـفــة في اغــلب مــحــافــظـات ا
الــعــراق بــنــاء عــلى رؤيــة الـوزارة
الـــتـي طـــورتـــهـــا بـــالـــتـــعـــاون مع
ــؤســـســات الــعــلــمـــيــة احملــلــيــة ا
والـدولية للتـعامل مع مسار الوباء
ـسـتـقـبـلـية). و تـأثـيـراته االنـيـة وا
بـــدورهــا  اعـــلـــنت دائــرة صـــحــة
بـغــداد الـكـرخ تـسـجـيل إصـابـتـ
جـديدت في مـدينة الشـعلة.وقالت
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه
( تـسجيل إصابت جديدت في
مـدينة الشعلة احدهما منها  لرجل
بـعمر ٢٩ سنة واخرى المرأة بعمر

٢٥ سـنة من اقـارب احلالـة التي 
تـسـجـيـلـهـا اول امس). وشـخـصت
صـحـة مـحـافـظـة الـنجف  22حـالـة
جــديــدة بـالــفــايـروس بــعــد إجـراء
الــفـحــوصـات لــنـحـو  103حـاالت

وتــــــوزعـت هــــــذه احلــــــاالت بــــــ
يالد ـشـخـاب والـكوفـة واحـيـاء ا ا
واالنـــتــــصـــار و قـــطــــاع الـــكـــوفـــة
االولـى/اجلــمــهــوريــة والــثــانــيـة/
واحلي الـعـسكـري والـثالـثـة/ كلـية

الــقــانـون).  وفـي كـردســتـان  مــدد
وزيـر داخــلـيـة االقـلـيم ريـبـر أحـمـد
حـــظــر الــتــجــوال فـي اإلقــلــيم إلى
الــعـاشــر من شــهـر نــيـســان .وقـال
أحـمـد في تـصـريح امس إنه (تـقرر

تـمــديـدحـظـر الـتـجـوال في مـنـاطق
االقـــلـــيم إلى الـــعـــاشـــر من شـــهــر
ــيـا تــتــزايـد ــقـبـل). عـا نــيــسـان ا
أعـداد ضـحـايـا الـفـيـروس بـصـورة
مــخـيـفـة  بـبــلـوغ أعـداد اإلصـابـات

556 حــــــــــــــــتـى اآلن  802إآالف و
اصـــابــة حــول الــعــالم ووفــاة 38
الف و ?991شـخصا مـقابل تعافي
  172الف و 319حـالة حتى مساء
ـتحدة الـثالتاأ وال تـزال الواليات ا
فـى صــــدارة أعــــداد اإلصــــابــــات 
مـسـجـلة  164ألـفًا و 610إصـابات
بـالـفيـروس حـتى صبـاح الـثالثاء
فـيمـا وصلت أعداد الـوفيات إلى 3
آالف و 170حـالة وفاة لتقترب من
عـدد الـوفيـات فى الـص الـتى بدأ
ــرض فى  كـانـون فــيـهـا انــتـشـار ا
.وفى أعلى مـعدالتها ـاضي األول ا
الـيـوميـة توفي مـا ال يقل عن 574
ـتحدة حـالة وفـاة في  الـواليات ا
االثـن وهو أكبر عـدد وفيات فيها
وعلى الرغم من رض  مـنذ تفشى ا
ــسـتــمـر إجــراءات اإلغالق الــتـام ا
مـنـذ أسابـيع فى إيـطـاليـا ارتـفعت
أعـداد اإلصابات بـالفيـروس لتصل
إلـى  101ألـف و 739إصــــــــابــــــــة
الـــثـالثــاء أمـــا الـــصـــ ومـع بــدء
إجـــــراءات عــــودة احلــــيـــــاة عــــلى
طــبـيـعـتـهـا بــعـد إعالن الـسـيـطـرة
ــرض لم تــسـجل عــلى انــتــشـار ا
الــثالثـاء سـوى  48حــالـة إصــابـة

جـديـدة جـمـيـعـهـا جـاءت من خارج
الــبالد . وال تـزال  إسـبـانـيـا حتـتل
ـيًـا مـسـجـلـة 94 ـركـز الـثـالث عـا ا
ألفًا و 714حـالة فيما بلغت أعداد
الـوفيات  8آالف و 189حـالة وفاة
وذلـك بـعـد ســاعـات من اإلعالن عن
أول وفــاة مـلـكــيـة  بـالــفـيـروس فى
الــعـالم ألمـيـرة إسـبــانـيـة تـبـلغ من

العمر  86عامًا. 
ــــتــــحــــدث بــــاسم وزارة وأعــــلـن ا
الــــصـــحـــة في إيــــران  الـــثالثـــاء
ارتـفـاع أعـداد اإلصـابة  الى 3111
حـــالــــة جـــديـــدة  لـــيــــصل الـــعـــدد
اإلجــمــالى لــلــحـاالت إلى  44الــفــا
و 606حـــاالت وأضـــاف ان أعــداد
ــقـدار 141 الــوفــيــات  ارتــفــعـت 
حـــالـــة وفـــاة إضـــافـــيـــة. و تـــوفي
الـــرئــــيس األســـبـق جلـــمـــهـــوريـــة
الــكــونــغــو جــاك يــواكــيم يــومــبي
أوبــانـغـو عن عـمـر نـاهـز  81عـامـا
إثـــر إصــابــتـه بــكــورونـــا .ونــقــلت
تـقارير صـحفيـة عن جنل أوبانغو
جـان جـاك يـومـبي أوبـانـغـو قوله
إن (والـدي توفي في فـرنسا بـعدما
تـدهـورت حـالـته الـصـحـيـة بـسـبب

ستجد). إصابته بكورونا ا
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صرف العـراقي للتجارة أعلن ا
عن زيـــادة جــديـــدة لــرأســـمــاله
لــيــكــون ثالثــة مــلــيــارات دوالر
تماشياً مع رؤيته الستراتيجية
قبلة .  وقال للسنوات الثالث ا
صـرف ورئيس مجلس رئيس ا
االدارة فــيـــصل الـــهــيـــمص في
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس إن
ــصـرف الـتي (زيــادة رأسـمـال ا
أعـلـنـا عـنـهـا هـي خـطـوة مـهـمة
الية للمصرف لتقوية القاعدة ا
من شـأنـهـا تـعـزيـز قـدرتـنـا على
تـنـفيـذ خـطـتـنـا الـسـتـراتـيـجـية
لـــلـــســنـــوات الــثـالث الــقـــادمــة
وزيــادة ايــراداتـنــا واربـاحــنـا)
ـــــصـــــرف قــــدم واضـــــاف ان (ا
الـــعـــديــــد من اإلجنـــازات خالل
السنـوات األخيرة ومع ذلك فأن
الـــطـــريق امـــامـــنـــا طـــويل الن
هدفنا االسمى هو حتس حال
اجملتمـع العراقي والـنهوض به
وال شـك ان ذلك هـــــو صــــــمـــــيم
مـسـؤولـيتـنـا االجـتمـاعـيـة التي
نــعـمل من اجــلـهـا). وتــعـد هـذه

ـصـرف الــزيـادة في رأسـمــال ا
االكـبـر في تاريـخه مـنـذ انـشائه
فـي الـــســــنـــة .2003فــــقــــد قـــام
ــصــرف بــزيــادة رأسـمــاله من ا
 2.3مــــــلــــــيــــــار دوالر  إلــــى 3
ملـيـارات دوالر في ضوء نـتائج
اعماله لعام  2019بعد تدقيقها
من قبل شـركة التـدقيق الـدولية
واسـتــنـاداً ارنــست انــد يـونغ  
وافقة رئـيس مجلس الوزراء .
ـواً كبـيراً في ـصرف  وحقق ا
ــــالــــيـــة ايــــراداته لــــلــــســــنـــة ا
ــنــصــرمـة حــيث بــلـغت 708 ا
مليـون دوالر بــزيــادة بــنـسـبـة
ـئـة عن الـســنـة الـسـابـقـة 12بـا
وبـصافي ربـح بلغ  556مـلـيون
ـئة دوالر بـزيادة بـنـسـبة  68با
عن السـنة الـسابـقة  كمـا حقق
نـمــواً إجمـالياً فـي أصـولـه بلغ
 29مــلـيــار دوالر بـزيــادة بـلـغت
ــئـةعن الـسـنـة نـسـبـتـهـا  27بـا

السابقة.
وفي الــــســــيـــاق نــــفـــسه  قـــام
ـئة من صرف بـتحويل  20با ا
ـــا اربــــاحه لــــلــــعـــام  2019و
يــعـادل  111مــلــيـون دوالر إلى
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الكـات الـطـبـيـة في دول تـخـوض ا
الـــعــالم اجــمع ومـن عــلى خــطــوط
الصد حرباً وقائية في سبيل انقاذ
الـــشـــعــوب من جـــائـــحــة كـــورونــا
الــــقــــاتــــلــــة  ولــــكـن بــــالــــرغم من
االجــراءات الــوقــائــيــة ومــواصــلـة
الـــبــحث عن عـــقــار يــكــبـح تــفــشي
الــفـايـروس ويـوقف امـتـداده .. فال
لـــقــاح واق وال دواء راد لـــهــولـــهــا
حــتى االن فــيـــمــا اقــتــرح خــبــراء
ـواجــهـة ســلــسـلــة من االجــراءات 
جـائحة الـوباء بعد اتـساع معدالت
االصـــابـــة في الـــعـــراق. واطــلـــعت
(الـــزمـــان) امس عـــلـى تـــوصـــيــات
وهم مــــجــــمــــوعــــة من اخلــــبــــراء 
االسـاتـذة في اجلـامـعات الـعـراقـية
اخملـتلفة التي جـاء فيها (نرفع الى
ــعــنــيــة مــجــمـوعــة من اجلــهــات ا
ـقـتـرحـات  بـعـد ان الـتـوصـيـات وا
جتــــــــاوزت حــــــــاالت االصــــــــابـــــــة
بــالــفــايــروس  ٤٥٠ حـالــة من اجل
االسـتعـداد للـسيـناريـو االسوأ قبل
فوات االوان  حـيث البد من ايقاف
ـــســتــشــفــيــات الــعـــمل بــانــشــاء ا

اجلــديـدة لـطــول الـوقت اخملـصص
النـشائها وما سيـطالها من الفساد
 وتــخـصـيص تـلك االمـوال لـشـراء
اجــهــزة ومــعــدات طــبــيــة لــوقــايـة
ؤسـسات الصـحية الـعامـل في  ا
مـن الـفـايـروسـات) ودعــا اخلـبـراء
الـى (الـتــنـســيق مع رئـاســة اركـان
ناطق التي انتشر اجليش حلجر ا
بـهـا الوبـاء في بغـداد وقـطعـها عن
االحــــيـــاء االخـــرى وكــــذلك احلـــال
بــالــنـســبـة لــلــمـحــافــظـات وعــدهـا
مناطق عمليات عسكرية) مشددين
عــلـى (وضع الــيــد عــلى الــقــاعــات
ـغــلـقــة الـتــابـعـة الى الــريـاضــيـة ا
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعلمي ووزارة الشـباب والرياضة
ــــركــــزيـــة وبــــنــــايـــات االســــواق ا
ـوجـودة  في بـغـداد واحملـافـظات ا
وبـــنــايــة مــعـــرض بــغــداد الــدولي
وبــعض الــفـنــادق ومـدن الــزائـرين
ــسـتــشــفـيــات االهـلــيـة لــغـرض وا
تـهــيـئـتـهـا كـمـســتـشـفـيـات وامـاكن
) ونــوه اخلـبـراء ـصـابـ حلـجـر ا
الـى (ضـــرورة تــــشـــكـــيـل فـــرق من
ـيـدانـيـ في كل حي ـتـطـوعـ ا ا
مـن احــيـــاء بــغـــداد واحملــافـــظــات

بـــالــتــنـــســيق مع وزارة الـــشــبــاب
والـــريـــاضــة  فـــضال عـن تــهـــيـــئــة
اخلـــزين الـــســـتــراتـــيـــجي حلـــالــة
الــطــوارى و شــراء مــواد غــذائــيــة
ـدة ٦ وطـبــيـة تـسـد حـاجـة الـبالد 
اشــهـر مـقــبـلـة) مــؤكـدين (اهــمـيـة
ـسـلـحـة فـي حـالة وضـع  القـوات ا
االنــذار الـقـصـوى وتـكـلـيف رئـيس
ـسـؤولـيـة تـنـفـيـذ اركـان اجلـيش 
تــعـلــيـمــات خـلــيـة االزمــة بـصـورة
مـبـاشرة وفـورية مع تـشكـيل خلـية
اسـتـشاريـة من اسـاتذة اجلـامـعات
ختلف االختصاصات ـتطوع  ا
لـــتــقـــد االســتــشـــارة لــلـــجــهــات
ـعنية).  ومن جـهتها اكدت وزارة ا
الـصـحـة والـبـيـئـة اسـتـمـرارهـا في
مـكـافـحـة انتـشـار وبـاء كـورونا مع
الـتـواصل والـشـفـافيـة الـكـامـلة مع
الـــرأي الــعـــام في الـــعــراق فـــيــمــا
يــخص مـسـتــجـدات جـهــود خـلـيـة
االزمــــــة و الــــــتــــــقــــــو الــــــدوري
ـتـخذة . وقـال الـوزير لـالجراءات ا
جـــعـــفــر صـــادق عالوي في بـــيــان
اطـلــعت عـلـيه (الـزمـان) امس (لـقـد
اضـية ـدة ا سـعت الـوزارة خالل ا
لـالنــتــقـــال من مـــرحــلــة الـــفــحص
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ـثل اإلسـالمي في الـعـراق والذي 
ثـمرة مباركة من ثمار عطائه وبذله
وتــضــحـيــاته) مــضـيــفــا أنه (كـان
شروع اإلسالمي سـبباً في إحياء ا
ونــــهــــضـــتـه في أصــــعب وأعــــقـــد
الــظــروف الـتي مــر بــهـا الــعـراق).
واشـار الـبـيـان الى ان الـسـامـرائي
(أجـبر على تـرك العراق)  لـتعرضه
وعـــائــلـــته الى مـالحــقـــة الــنـــظــام
الـسـابق  بـسـبـب نشـاطـه الـدعوي.
واشـاد البيـان بدوره خالل وجوده
ـثالً لــلـحـزب في في بــريـطــانـيــا 
ـاضي الــتــســعـيــنــات من الــقــرن ا
ومــســاهــمــته فـي دعم الــعــراقــيـ
.والـسامـرائي الـذي  كان ـغـتربـ ا
استشاريا في الصحة النفسية قاد
أوسـع اجملـــمـــوعـــات في تـــنـــظـــيم
ـسـلـمـ بـالـعـراق الـذي اإلخـوان ا
عــــرف بـ(تــــنـــظــــيم  1987والــــذي
اتـسـعت دائـرتـه في أنـحـاء الـعراق
وقـبض على كـثير من أعـضائه عام
شاركة في تنظيم 1987 بتهمة ا
سـري وحــكـمت مـحـكـمـة (الـثـورة)
عـلى قـسم مـنهم بـاإلعـدام ثم خفف
ـؤبد بـتـدخل احلـكم إلـى الـسجـن ا
قــــيـــادات إسالمـــيــــة في دول مـــثل

تركيا والسودان واألردن.

الـــعــراقي الــداعـــيــة عــبـــد اجملــيــد
الــسـامــرائي الـذي تـوفـي في لـنـدن
ـرض.وقـال امـس بـعـد صـراع مع ا
احلــزب في بــيــان تـلــقــته(الــزمـان)
امـس احلزب ان  السـامرائي وافاه
األجـل احملــتـــوم في  لـــنــدن (بـــعــد
حـيـاة حـافلـة بـالعـطـاء والـعمل من
أجـل قضـية األمـة والوطن) واصـفا
ايــــاه بـــأنـه (أحـــد أركــــان الــــعـــمل

ودرب أنـدية الـسلط ونـادي سحاب
والــــرمــــثـــا األردني  1995ونـــادي
وحـدة صنعـاء اليمني  2002حيث
أحـرز بطولة الدوري اليمني ودرب
فــــــــــريـق االشــــــــــغــــــــــال فـي دوري
ــــؤســــســــات اإلمــــاراتي. وعــــمل ا
مـؤخراً بصفة خبـير ومستشار في

االحتاد العراقي لكرة القدم.
كــــــمــــــا نــــــعى احلــــــزب اإلسـالمي
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تـلـقى الـشـارع الـريـاضي الـعـراقي
صــبــاح الــثالثــاء خــبــراً مــحــزنــاً
بـــوفـــاة الالعب الـــدولي الـــســابق
بــاسـل مـهــدي عـن عــمــر نــاهـز 77
ـدينـة الدورة اثر عـاماً في بـغداد 

نوبة قلبية.
مــهـدي من مـوالـيـد بـغـداد ?1943
كـرس حـيـاته لـلـكرة الـعـراقـيـة مـنذ
عـام  1959إلـى يـومـنـا هـذا حـيث
لـعب لـفـرق الـشـرطـة ونـادي الـقـوة
اجلـــويــة ومـــثل مــنـــتــخـب بــغــداد
ومــنـتـخب الــعـراق إلى عـام 1974
حـــيـث عـــمل بـــعــــدهـــا في مـــجـــال

التدريب الكروي.
وشـارك في افـتـتـاح مـلـعب الـشعب
الـدولي عام  1966ألول مـباراة مع
نــادي بــنـفــيـكــا الــبـرتــغـالي ودرب
ـنتخب الوطني عام  1980وعمل ا
مـساعـدا للمـرحوم عمـو بابا ودرب
الـعـديد من األنـديـة العـراقـية مـنـها
نــادي الــشــرطــة عـام  1982حــيث
أحــرز وقـتـهـا بـطـولـة الـعـراق ألول
مـرة ودرب أنديـة التجـارة واألمانة
وصـالح الــدين والــشـــبــاب ونــادي

سيروان ونادي حيفا وغيرها.
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متطوعون
يخبزون اخلبز
في سيارة ليتم

توزيعه ب
العوائل 

&eON∫ العتبة احلسينية تسهم بتجهيز مستشفى ميداني متكامل يضم  7 صاالت عمليات و100 سرير

ـاضي)  وأشــار إلى أن (هـذه ا
ــبـــهـــرة قــادت إلى الـــنـــتــائـج ا
ـصـرف عـلى الـعـديـد حـصــول ا
مـن اجلــوائــز خالل الــعــام ذاته
من ضـمـنـهـا جائـزة الـتـمـيز من
جي بي مورجان وثالث جوائز
لــلـتـمـيـز ضــمن حـفل جـوائـز ذا
بانكر أووردز الذي أقيم مؤخراً
صرف في لندن) وأضاف ان (ا
يـعـد احملـرك الـرئـيس لـلـتـطـوير
فـي االقــــــتـــــصــــــاد الــــــعــــــراقي
ومـشـاركـاته في مـشـاريع إعـادة
اإلعــمـار بـإجــمـالي قـروض 1.9
ملـيار دوالر مـنحت خالل الـعام
ـــؤســـســات ـــنـــصـــرم لـــدعم ا ا
واألجهزة احلـكوميـة فقد كانت
ـسؤولـية االجـتمـاعيـة والدور ا
الـــوطـــنـي لـــلـــمــــصـــرف جـــزءاً
أساسـياً من خـططه ومن رؤيته
لـالســـــــتــــــدامـــــــة خالل ?2019
وتـــمس مـــشــروعـــاته مـــجــاالت
متعـددة منهـا الصحة والـتعليم
والـزراعـة والـكـهــربـاء والـبـنـيـة
اليــ من الــتـــحــتــيــة حـــيــاة ا
ولـفت  ( ــواطـنــ الـعــراقـيـ ا
إلـى أن (الـقـروض الــشـخــصـيـة

ـصرف زادت في التي مـنحـها ا
عـام  2019لـتــبـلغ  434مـلــيـون
دوالر بإجمالي  290?25قرضاً
ــــو الــــتـي اســـــهــــمـت بــــدفـع 
االقتـصـاد احمللي من خالل دعم
واطنـ العراقـي و تأسيس ا
وتــــطــــويــــر احــــتــــيـــاجــــاتــــهم
الشخـصية في الـبناء واغراض
ــــصــــرف قـــد اخــــرى). وكــــان ا
افـــــتـــــتـح أول فـــــرع لـه خـــــارج
اضي  في العراق خالل العام ا
مـديـنـة الــريـاض بـالــسـعـوديـة
ويـعــتـزم ايــضـاً تـرقــيـة مــكـتـبه
الـتمـثيـلي في االمـارات / سوق
ي لــتـمـكـيـنه من أبــوظـبي الـعـا
الـقــيــام بــاالســتــشـارات وإدارة
ـصرف االسـتـثمـارات. وتـبـرع ا
قبل ايام  بخمسة مالي دوالر
لـــدعم جـــهــود وزارة الـــصـــحــة
والـبـيـئـة في مكـافـحـة كـورونا .
ــــــــصــــــــرف الـى انه واشـــــــار ا
ــصـرف (انــطالقــاً من شــعــور ا
ـسـؤولـيـة اجملـتـمـعـيـة تـقرر بـا
ــبـلغ خـمــسـة ماليـ الـتـبـرع 
دوالر لـــدعـم جـــهــــود وزارة في

عبد اجمليد السامرائيمواجهة كورونا. باسل مهدي 
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اخلزينة العامـة للدولة استناداً
ـوافقـة رئيـس مجـلس الوزراء.
واوضـح مـــكـــتـــبـه االعالمي في
بــــيـــــان ســــابـق ان (إجــــمـــــالي
ـصرف الـقـروض التـي قدمـهـا ا
ــؤســسـات وخـصــصـت لــدعم ا
واألجهزة احلـكوميـة بلغت 1.9
مـــــلـــــيـــــار دوالر خالل الـــــعـــــام

فيصل الهيمص 

لويس روفائيل ساكو 
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