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قـررت هـيـئـة الـتقـاعـد الـوطـنـية امس
ــتــقـاعــدين تــأمــيــنـا صــحــيـا مــنح ا
وخـصـومـات مـالـيـة لـعـوائـلـهم تـصل
ـئـة بـالـتـعـاون مع شـركـة الى  40 بـا
الـتأمـ الوطنـية فيـما أعلـنت رابطة
ـــصــارف اخلــاصــة الـــعــراقــيــة عن ا
ـبـلغ ال اطـالق قـروض لـلـمـواطــنـ 
دة تسديد يتجاوز  75مليون دينار 
ال تـتجـاوز عشـرة أعوام لـشراء وحدة
سـكــنـيـة جـاهـزة. وقـال بـيـان لـشـركـة
ــصــرفـــيــة انه مـــزايــا لــلـــخــدمـــات ا
(إســتـنــاداً إلى قـرار مــجـلس الـوزراء
رقم 239 لــــســــنــــة 2015 الــــفــــقــــرة
الـسـادسـة منه الـتي ألـزمت الوزارات
والـهـيئـات والـدوائر احلـكـوميـة كـافة
بــتــوفــيـر الــتــأمــ الـصــحي لــكــافـة
مـنتسـبيها ومن اجل تـقد اخلدمات
الـطـبـية لـلـمـتقـاعـدين هـذه الشـريـحة
ـهمة في اجملتمع الـتي افنت عمرها ا
في خــدمـة الــعـراق والــعـراقــيـ فـإن
هــيــئـة الــتـقــاعــد الـوطــنــيـة بــاشـرت
بـالتعـاون مع شركة الـتأم الـوطنية
ـتقـاعـدين تأمـيـناً صـحـيا من ـنح ا
خالل اسـتـخـدام الهـويـة الـتقـاعـدية)
مـوضحـا ان التأمـ الصـحي (يشمل
الــعــمـلــيـات اجلــراحــيـة والــعالجـات
ــســتـشــفـيــات األهــلـيــة الـتي داخل ا
تـقاعد لغايـة مليوني دينار يـجريها ا
لـلـمـتقـاعـد الواحـد سـنـوياً بـاالضـافة
ـالـيـة الـتي تـصل الـى اخلـصـومـات ا
ـئـة  له والفـراد عـائـلـته - الى  40 بـا
الـزوج والـزوجـة واالوالد جـمـيـعاً عن
طــــريق بــــطـــاقــــة مـــزايــــا ومن خالل
اســتــخـدام الــهــويــة الـتــقــاعــديـة في
راكز الـطبية ـستشـفيات االهلـية وا ا
ـسـتـشـفــيـات احلـكـومـيـة األهـلــيـة وا
اجلــنـاح اخلــاص مـقــابل مـبــلغ قـدره
 1500 ديـنار فـقط شهـرياً لـلمـتقـاعد
وأفــراد عــائــلــتـه- الـزوج  –الــزوجــة
واالوالد- مــهــمـا بــلغ عــدد الــزوجـات

واألوالد)
. ودعـا الـبـيـان الـراغـبـ بـاحلـصـول
عــلى مــعــلــومــات اكــثـر  الـى (دخـول
mazaya- ــــــوقع اإللــــــكـــــتــــــروني ا
 card.orgلـإلطالع عـــــلى وثـــــيــــقــــة
ــســتـشــفــيـات الــتــأمـ والخــتــيـار ا
تـقاعد ـراكز الـطبـية التي يـرغب ا وا
ـراجـعتـها). من جـهـة اخرى أعـلنت
ـصـارف اخلـاصـة الـعـراقـيـة رابـطـة ا
عـن تـــخـــصـــيـص جـــزء من مـــبـــادرة
(الـــواحــد تـــريــلــيـــون ديــنـــار) لــدعم
ـواطـنـ في شـراء وحـدات سـكـنـية ا
ــبــلغ ال يــتــجـاوز  75 مــلــيــــــــــون

دينار.
ـدير الـتنـفيـذي للـرابطـة علي  وقـال ا

طــارق في بــيــان امس إنه (دعــمـاً من
ـصـارف ــركـزي الـعــراقي وا الــبـنك ا
اخلـــاصـــة حلل أزمـــة الــســـكن الـــتي
تعيشها البالد منذ زمن قررنا إطالق
قـرض الـ 75 مــلــيـون ديــنـار جلــمـيع
الـعـراقـيـ الـراغـبـ بـشـراء وحـدات
ـدة تــسـديـد 10 ســكـنــيـة جـاهــزة و
ركزي أعـوام) مشيرا الى أن (البنك ا
ـــصـــارف الــــعـــراقي وجـه جـــمـــيـع ا
ـشاركة في مـبادرة الواحد تـريليون ا
ديــنـار لـتـخــصـيص جـزء من األمـوال
لـــدعم قــطـــاع اإلســكــان). وأوضح أن
ــئـة (فــائــدة الـقــرض سـتــكـون  4 بــا
ـركـزي حث سـنــويـاً كـمـا أن الـبـنك ا
ــصـــارف اخلــاصــة بــوضع فــوائــد ا
تـفضيلـية وزيادة مسـتوى التنـافسية
مـن خالل جـــعل الــــفـــائـــدة أقل من 4
ـئـة كمـحـاولـة للـتـخـفيف عن عبء بـا
ـــوظــفــ الـــدين من جـــهــة وجــذب ا
احلــــكــــومـــيــــ إلى الــــتـــوطــــ في
ــالي ـــصــارف وزيــادة الــشـــمــول ا ا

والتقليل من االكتناز).
صارف  وأشـار البيـان إلى أن (دعم ا
اخلـاصـة لـقـطـاع اإلسـكـان وتـخـفـيف
أزمـة الـسـكن سـيـسـهـمـان في حتـريك
االقــتــصــاد الــعــراقي وزيــادة فـرص
الـعمل كون قطاع اإلسكان يساهم في
حتـــريك الــقـــطــاعـــات األخــرى). وفي
ــســتـشــار في ــالي حــذر  ا الــشــأن ا
ـصـارف اخلـاصـة الـعـراقـيـة رابـطـة ا
سـمـيـر الـنصـيـري من أن تـأخـر إقرار
وازنة العـامة  للعام اجلاري قـانون ا
سـيكون له تأثيرات اقتـصادية سلبية
كـبـيـرة سـتـؤدي الى ركـود اقـتـصادي
واطن ويؤثر بحركة السوق. يـضر با
وقــال في تــصــريح امس أن (الــنـخب
االقـتصـادية كـانت تأمل من احلـكومة
ــســتـقــيــلـة ان تــســاهم في تــنـفــيـذ ا
ـــشــاريـع االســتـــثــمـــاريــة وحتـــفــز ا
ــســـتــثــمــرين وتــشــجـــيــعــهم عــلى ا
دن احملررة ولكن االستثمار واعمار ا
مـع األسف لـم يـــــتم ارســـــال بـــــنــــود
ــوازنــة الى مـجــلس الــنـواب وفــقـا ا
ـعـمـول بهـا في لـلـسـقـوف الـزمـنـيـة ا
أغلب دول العالم ولكن ظروف العراق
ستقرة سياسيا وامنيا وبـيئته غير ا
واقــتـصـاديـا وتـرافق ذلك مع احلـراك
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قـررت أمــانــة بــغــداد غـلـق مـنــتــزه الــزوراء ابــتـداءً من
ـواطـنـ صـبـاح الــيـوم االثـنـ حـفـاظــا عـلى سالمـة ا
ــوافق 7 آذار اجلــاري وتــمــنت وحــتى يــوم الــســبت ا
االمانـة في بـيـان تـلـقته (الـزمـان) امس (دوام الـصـحة

والسالمة لعراقنا احلبيب).
واستـنفذت االمانة  جمـيع اإلجراءات اخلاصة باكساء
ـنشأة سعد ضمن حي سـماة شعبياً  احمللة  346 ا

البسات في بغداد. 
شـاريع احـدى مالكـات االمـانة في واوضـحت دائـرة ا
بيـان تلقته (الزمـان) امس ان (األسبوع اجلاري ستتم
ــذكــورة حــيث ــبــاشـــرة بــأعــمــال تـــطــويــر احملــلـــة ا ا
سيـتضمن الـتطويـر فتح بوكس تـرابي مع فرش وحدل
طبـقت من احلصى باإلضافـة الى إنشاء قالب جانبي
نـهـوالت اجملاري ومن ثم ومشـبـكات االمـطـار وتـعلـيـة 
دة عمل حددت االكساء بثالث طبقات من االسفلت و

بـ  100 يوم).
كـمــا اعـلــنت االمـانــة عن مــبـاشــرة اجلـهــد الـهــنـدسي
ـتـابـعة واآللـي اخلاص بـهـا وقـيـادة عـمـليـات بـغـداد و
مكـتب ام بـغداد بـرفع الكتل الـكونـكريـتيـة من محيط
ـسـتـنـصريـة ضـمن مـنـطـقة كـلـيـة الصـيـدلـة اجلـامـعة ا
الكـات اخلدمـيـة بحـمـلة الـقـادسيـة . لـتـباشـر بـعدهـا ا

وقع. لتنظيف وتأهيل ا

ـطـالب باإلصالح الـشـعبي الـسـلمي ا
واحلـقـوق االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـية
ويــضـاف إلـى ذلك تـنــصل احلـكــومـة
ـستقيلة من حتمـل مسؤولية العجز ا
ــوازنــة واخملــطط 48 الــكـــبــيــر في ا
تـريـلـيـون دينـار واالسـتـنـاد إلى أنـها
ـكـنـهـا حـكـومـة تـصـريف أعـمـال وال
إحــــالـــتـــهــــا إلى مـــجــــلس الـــنـــواب
دسـتوريـا) مشيـرا الى أن (عدم إقرار
ــوازنــة  يـعــني عــدهـا مــوازنـة دفع ا
رواتب فـقط وسـيـتم الـصرف بـنـسـبة
ـصروفات الفعلية للسنة 1/ 12 من ا
ـالية السـابقة لكل شـهر وهذا يعني ا
إعـطاء مؤشـرات سلبيـة للمسـتثمرين
فـي الـــقــــطــــاع اخلـــاص لــــلــــشـــروع
بـاستـثماراتـهم). وحذر النـصيري من
ان (ذلـك سـيــؤثــر حـتــمــا عــلى زيـادة
نـسـبة الـبطـالـة ونسـبة الـفـقر بـسبب
ـشـاريع االسـتــثـمـاريـة الـتي تــوقف ا
ـا سـيـعم كــان مـخـطـطـا تــنـفـيـذهــا 
الـــركــود االقــتــصـــادي واذا اســتــمــر
الـركود إلى مدة سـتة أشهـر فسيؤدي
إلى الـكساد) مـضيفـا ان (تأخر اقرار
ــوازنــة ســيــؤدي إلى عــدم تــنــفــيـذ ا
الـقرارات اإلصالحية الـتي وعدت بها
ـتـظـاهـرين والـتي بـلـغت احلـكــومـة ا
تـخـصـيـصـاتـهـا عـشـرة  تـريـلـيـونـات
ديــنـار كــمـا ان االتـفــاقـيــة الـعــراقـيـة
وازنة الـصيـنيـة اخملصص لـها فـي ا
  3 تـريـلـيـونـات دينـار سـوف يـتـأخر
تــنــفــيــذهــا أيـضــا). وبــشــأن تــأثــيـر
فــايـروس كـورونـا قـال ان الـفـايـروس
ســيـؤدي الـى زيـادة الــعـجــز اخملـطط
بـســبب (انـخـفـاض الـطـلب الـصـيـني
ـقدار  3 مـالي بـرميل نـفط يومـيا
ي أيــضـا وانــخــفــاض الـطــلب الــعــا
بــسـبب انـحـسـار الــنـشـاط الـتـجـاري
والـسياحي والـنقل بـ الدول اضافة
الى تــوقــعـات هــبـوط أســعـار الــنـفط
خـالل الـربــعـ الــثــاني والــثـالث من
العام اجلاري واحتماالت صدور قرار
مـن اوبك بـتـخـفـيض اإلنـتـاج بـحدود
 500 ألـف بــرمــيل يـــومــيــا) داعــيــا
ؤقتة ومجلس النواب إلى احلكومة ا
(االسـراع في إجـراء الـتـعـديالت عـلى
ـــــــوازنــــــة وإعــــــطـــــــاء دور واضح ا
واسـاسي لـلقـطاع اخلـاص في تـنفـيذ
مـشــاريع االعـمـار واالسـتـثـمـار وعـدم
إهـمـال دوره كمـا في مـوازنتي 2018
و  2019 وان يـتـجـاوزوا التـجـاذبات
الـسياسية اثـنا مناقشـتها في مجلس
الـنواب ألنها موازنة الشعب الصابر)
عــلى حـد تــعـبــيـره. ومن جــانب آخـر
ــالـيـة اعــلن سـوق الــعـراق لألوراق ا
ــتــداولــة عـن ارتــفــاع عــدد االســهم ا
ـاضي. وقــيــمــتـهــا خالل االســبــوع ا
وقـال بيـان للسـوق إن (عدد الـشركات
ــتــداول اســهــمــهــا خالل االســبـوع ا
ـاضي بلغ  49 شـركة من اصل 103 ا
شـركات مدرجة في السوق) موضحا
ــتـــداولــة بـــلــغت ان (عـــدد االســهـم ا
6.092 مــلـيـارات ســهم بـارتــفـاع بـلغ
اضي ئـة قياسـا باألسـبوع ا  2.3 بـا
بـقـيمـة مالـية بـلغت  5.771 مـلـيارات
ئة قياسا ديـنار بارتفاع بلغ 32.1 بـا
ـاضي حتـقـقت من خالل بـاألسـبـوع ا

 2389 صفقة). 
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اجـــتــــمع رئـــيس حــــكـــومـــة إقـــلـــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني مع
لك عبد الله الثاني العاهل األردني ا
وبــحـث مــعه جــمــلــة من الــقــضــايــا
ـــشــتــركــة. ووصـل الــبــارزاني الى ا
عـمّان في وقت سابق من امس األحد
عـــلى رأس وفــد رفــيع وذلك في أول
ـــمــــلـــكـــة األردنـــيـــة زيـــارة لـه الى ا
الــهـاشـمــيـة مــنـذ تـســنـمه مــنـصـبه.
وجـــرى خالل الـــلـــقـــاء بـــحث ســـبل
تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون الــــتــــجـــاري
واالســتــثــمــاري بــ األردن وإقــلــيم
كـــــردســــتــــان فـي ظل اإلمـــــكــــانــــات
ــشــتــركــة في شــتى االقــتــصــاديــة ا
الـقطـاعات. كـما ناقـش البارزاني مع
الـعـاهل األردني الـتـنسـيق احلـيوي
ــشـتــرك بــ اجلـانــبـ في مــجـال ا
األمـن اإلقـلـيــمي ومـكـافــحـة اإلرهـاب
وخــصــوصــاً في الــعــراق وســوريـا.
وقـال عـبد الـله (أرحب بـأخي العـزيز
مـــســرور حــيـث نــاقــشـــنــا تـــعــزيــز
الـــعالقــات الـــثــنـــائــيـــة والــتـــعــاون
والـتـنـسـيق اخلـاص بـ اجلـانـبـ

ـسـاعـدة ونـعــمل كل مـا في وسـعـنـا 
اشــــقـــائــــنـــا فـي الـــعــــراق وإقــــلـــيم
كـردستان). وابدى عبد الله استعداد
ا بالده لـتـعـزيـز الـتـبـادل الـتـجـاري 
قابل . وفي ا فـيه مصلـحة اجلانـب
وجّـه الــبـــارزانـي شـــكــره لـــلـــعـــاهل
ـلك األردنـي وقـال (نــشــكــر جاللــة ا
عـلى استقباله الودي ونشكر االردن

لك عـبـد الـله ورئـيس حـكـومة اقـلـيم كـردسـتـان في حديث دار Y¹bŠ∫ ا

بينهما في عمان

سمير النصيري
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تتقدم (الـزمان) بالتـهاني القلـبية واالعتـراف بالعرفـان اجلميل لألسرة الـتربوية والـتعليـمية في ارجاء
سـتقـبل وتـدعو (الـزمان)  العـراق تقـديـراً لعـطائـهـا اخمللص وفـضـلهـا اجللـيل في تـنشـئة اجـيـال ا
ـعـلمـ من اجل وطـنهم عـلم الـذي صادف امس  الى الـوقـوف اكبـارا لـتضـحـيات ا نـاسـبة عـيـد ا
راحل . التحية واحلب الى من وصفهم الـشاعر بالرسل. (تفاصيل وابنائهم من التالميذ في جمـيع ا
ـعلم يـدرس تالميـذه في مدرسـة غمـرتها مـياه االمـطار واالوحـال في احدى نواحي ص2) . الصورة 

محافظة واسط .      

ورئــيس الـوزراء عـمـر الـرزاز وكـبـار
ـسؤولـ األردني وبـعد ذلك اقام ا
ـلك عبد الله مأدبة غداء على شرف ا
رئـيس حكـومة االقـليم. وتـألف الوفد
الــذي تــرأسه الــبـارزانـي من وزيـري
الـداخلـية ريبـر احمد خـالد وشؤون
ؤنفل عبد الله محمود الـشهداء وا
مـــحــمــد ورئـــيس دائــرة الـــعالقــات

اخلارجية سف دزيي.
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ركزية في قـضت احملكمة اجلنـائية ا
رئــاسـة مــحـكـمــة اسـتــئـنــاف بـغـداد
ـدة الــرصـافـة االحتــاديـة بـالــسـجن 
خــمس عــشــرة ســنــة بــحق ارهــابي
يـنـتـمي لـعصـابـات داعش االرهـابـية
اقـدم على حجز ومـصادرة منازل في
حافـظة كركوك. وقال قـاطع داقوق 
ـــركـــز االعالمي بـــيـــان صـــادر عـن ا
جملـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى تـــلـــقـــته
ــــدان اعـــــلن (الـــــزمــــان) امـس إن (ا
الـبـيـعة لـعـصـابات داعش االرهـابـية
و تــنـسـيــبه لـلــعـمل ضــمن مـفـرزة
اداريــة تـــابــعــة لــديـــوان مــايــســمى
عــقـــارات الــدولــة االسالمــيــة ضــمن
واليــــة كــــركــــوك  –قــــاطـع داقـــوق).
ــدان كـان واجــبه هـو وأضــاف أن (ا
حـــجــز ومــصـــادرة الــدور الـــعــائــدة
ـنتـسبي االجـهزة االمـنيـة فضال عن
ــواطــنــ الــذين يــتــركـون مــنــازل ا
دورهـم) الفــــتــــا إلـى أنه (مع افــــراد
مـفرزته كانوا يـقومون بكـتابة عبارة
- عـقارات تابـعة للـدولة اإلسالمية -
ـنـازل ومن ثم تـسـلـيـمـها عـلى تـلك ا
الـى عــــــوائـل عــــــصــــــابــــــات داعش
االرهـابية).وتابع أن (احملكمة وجدت

ـتـحــصـلــة كـافـيــة ومـقــنـعـة االدلــة ا
ادة الرابعة  / الدانـته وفقا الحكام ا
ـادة الـثـانـيـة /  1/ 3 /  1وبـداللـة ا
5/ 7 مـن قـانــون مـكــافـحــة االرهـاب
رقم  13لـــســـنـــة 2005). مـن جـــهـــة
اخــرى بــحث مـســاعــد األمـ الــعـام
ـــســؤول عـن مــنع ــتـــحــدة ا لـأل ا
جـرائم اإلبادة اجلماعـية أداما ديانغ
في بـغداد سـبل التـعاون بـ العراق
ـنـظمـة الـدوليـة في مـجال تـوثيق وا
اجلـرائم الـتي تـرتكـبـها الـتـنظـيـمات

اإلرهابية .
 وقـال بـيـان رئـاسي تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صــالح اســتــقــبل فـي قـصــر الــسالم
رافق بـبغـداد امس  ديانغ والـوفد ا
لـه وجرى خالل اللقـاء بحث اجلهود
ـيــة الـرامـيـة لـلـحـد من اجلـرائم األ
واالنـــتـــهـــاكـــات الـــتي تـــرتـــكـــبـــهــا
واطن التنظيمات اإلرهابية بحق ا
ـكن وصـفـهـا بـجـرائم اإلبادة الـتي 
اجلـمـاعيـة وتأكـيد أهـمـية مـحاسـبة
ـتـورطـ في تـلك األعـمال الـبـشـعة ا
هم لـلـعدالـة من خالل مـحاكم وتـقـد
دولــيــة لــيــنــالــوا اجلــزاء الــعـادل) 
مــضــيـــفــا ان الــلــقــاء شــهــد ايــضــا
(اســـتــعــراض ســبـل الــتــعــاون بــ

نـظمـة الدولـية في مـجال الـعـراق وا
تــوثــيـق اجلــرائم الــتي ارتــكــبــتــهــا
ـدن عــصـابـات داعش بــحق سـكـان ا
الـــعــراقـــيـــة قــبل حتـــريـــرهــا وحث
ساعدة اجملتمع الدولي على تقد ا
ـتضـررة من تـلك األعـمال لـلـعـوائل ا
ــبـاد وحــقـوق اإلنــسـان ــنـافــيـة  ا

تحدة).  التي أقرتها األ ا
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شـخصت وزارة الصحـة والبيئة ست
حـــاالت جـــديــدة مـــؤكـــد بــفـــايــروس
كورونا اثنتان منها في بغداد واربع
حــاالت في الـسـلـيـمــانـيـة. وقـالت في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس (ان جميع
االشـخـاص كـانوا في ايـران مـؤخراً).
واضــافت ان (الــعـيــنــات اخملـتــبــريـة
ـطـلوبـة الجراء الـفحـوصات كـشفت ا
نـتـيـجـة موجـبـة وهم حـالـيا يـتـلـقون
الــرعــايــة الــصـحــيــة في مــؤســسـات
تابعة وضعهم الصحي).   الوزارة 
ؤسـسات احلكـومية امس واتـخذت ا
عـــددا من االجــراءات لـــدرء مــخــاطــر

كـورونا تمثلت بتقـليل دوام موظفيها
وتــنـفــيـذ حــمالت تـعــقـيم وتــوعـيـة .
وقـالت وزارة الـتربـية  في بـيان امس
إنــهـا (اتـخـذت إجـراءات تـخص دوام
ديـريـات العـامـة في ديوان مـوظـفي ا
ـديـريات الـعـامـة للـتـربـية الـوزارة وا
فـي احملـافــظـات كــافــة) مـوضــحـة أن
ــــدراء الــــعــــامـــ (دوام الــــوكالء وا
ــدراء الـعــامـ ورؤسـاء ومــعـاوني ا
األقـسـام والـشعـب يكـون بـشـكل كامل
ورســمي يــومــيــاً فـيــمــا يــكـون دوام
ـديـريات ـؤسـسات وا ـوظـف في ا ا
ـئة الـعـامـة التـابـعة لـوزارتـنا  50 بـا
الكــات وذلـك بــالـــتــنـــســيق مع مـن ا
ــديـرين الــعـامـ ومــدراء األقـسـام ا

وذلـك ابـــتـــداء من يـــوم  امس األحـــد
وحلـ إصـدار تـعـلـيـمـات جـديـدة من
قـبل خـلـيـة األزمـة). وقـلـصـت الوزارة
ايـضـا الـدوام الـرسـمي فـي مـديـريات
تـربية كركوك ونـينوى وبابل كإجراء
احـــتـــرازي لــلـــوقــايـــة من فـــايــروس
ــــكـــتـب اإلعالمي كــــورونــــا. وقــــال ا
لـــــلـــــوزارة فـي بـــــيـــــان إنه (حـــــسب
تـوجيـهات وزيرة الـتربـية سهـا خليل
الــعــلي بك والــتي أعــطت الــســلــطـة
الــتـقــديـريـة لــلـمــديـرين الــعـامـ في
احملـافـظات وفق مـا جاء بـقـرار خلـية
األزمـة وأعلـنت مديريـات التـربية في
كـركــوك ونـيـنـوى وبـابل عن تـقـلـيص
الــدوام في مـديـريـاتـهـم الـعـامـة).كـمـا

قــررت وزارات اخــرى ان يــكــون دوام
ـئة. ووجه مـوظـفيـهـا بنـسـبة  50 بـا
مـــجـــلس ادارة هـــيـــئـــة رعـــايــة ذوي
االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة  في
وزارة الـعـمل والـشـوؤن االجـتـمـاعـية
بـتأجيل عمل  الـلجان الطبـية التابعة
لـوزارة الـصـحـة في مـقـر الـهـيـئة الى
اسـبوع قابـلة للتـمديد وذلك بسبب
وجـود بـعض احلـاالت اخلـطـرة الـتي
راجـعت اللجـان الطبـية وحفـاظا على
سـالمـة االشــخــاص ذوي االعــاقـة من
الـــتـــزاحم  والـــعـــدوى مـن االمــراض
ووبــاء كــورونــا اخلـطــيــر).  ونــفـذت
دائـرة الفنون في وزارة الثـقافة حملة
تـنظيف وتـعقيم لـلوقايـة من فايروس

كـورونا .ونـفذت مـالكات دائـرة صحة
الـنـجف حـمـلـة في نـاحـيـة الـقـادسـية
لـلوقاية من فايـروس كورونا تضمنت
 تـعـفيـر وتطـهـير كـافة األقـسام داخل
بيدات وتعفير مـبنى الناحية ورش ا
مـباني القـائممـقاميـات والنواحي في
احملـافـظـة. وكانـت وزارة الصـحـة  قد
اكــــــدت تـــــســــــجـــــيل  13 اصــــــابـــــة
بــالــفـايــروس في الــعـراق 12 مــنــهـا
لــعـــراقــيــ وحــالـــة واحــدة لــطــالب
إيـراني  نقله إلـى بالده.ونفى مدير
دائـرة صـحـة بـابل مـحـمـد اجلـعـفـري
امـس حــــدوث أي حــــالـــــة وفــــاة في
احملــافـظــة بـســبب فـيــروس كـورونـا.
وقـال اجلـعفـري في بـيان ان (الـدائرة

ـرض ســجـلت إصـابـة واحـدة بـهـذا ا
الحـد االشخاص وهـو حاليـا يرقد في
ـثـل هـذه ردهــة الــعــزل اخملــصــصــة 
احلـاالت ويـتـلـقى الـرعـايـة الـصـحـيـة
الالزمــة).كـمـا نـفى مــديـر عـام صـحـة
االنـبـار خـضـيـر خـلف شالل تـسـجيل
اي حـالة اصابـة بكورونـا ا في مدينة
الـفلوجـة او اي مدينـة اخرى من مدن
احملـــافـــظـــة. وكـــانـت بـــعض مـــواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي ووسائل اعالم
مـحلية قد اشارت الى تسجيل اصابة
بـالـفـيـروس في الـفـلـوجـة.في غـضون
ذلـك أعلـنـت وزارة الـصـحـة اإليـرانـية
امـس األحـد عن  تــســجـيل  11 وفــاة
و 385 اصـــابــة جــديـــدة بــفــايــروس

كــــورونـــا  مــــا يـــرفـع احلـــصــــيـــلـــة
االجــــمــــالـــيــــة إلى  54 وفــــاة و978
تـحـدث بـاسم الوزارة اصـابـة.وقـال ا
كــيــانــوش جــيـهــانــبــور في مــؤتــمـر
صــحــفي إن (احــدى عــشــر شــخــصـا
تـــــوفـــــوا خالل الـــــســـــاعـــــات االربع
ــاضــيــة) وأضـاف أن والــعــشــريـن ا
(الـفحـوصات الـتي أجريت فـي أنحاء
الــــبالد كــــشــــفت عن  385 اصــــابـــة
جـديــدة).ودعت الـسـلـطـات اإليـرانـيـة
ـــواطـــنــ الى اول امـس الــســـبت ا
بــالــبــقــاء في مــنــازلــهم مـع ارتــفـاع
حـصيـلة ضـحايـا فيـروس كورونا في
ــعــارضـة إن إيــران في وقـت قــالت ا

األرقام احلقيقية أكبر بكثير. 
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تـعـادل ايــجـابـيـا فـريق إيــفـرتـون بـكـرة الــقـدم مع ضـيـفه
ـثله  أمس األحد وذلك  ضمن مانـشستـر يونايتـد بهدف 

اجلولة الثامنة والعشرين من الدوري اإلنكليزي.
وتقـدم إيفـرتـون عبـر دومـينـيك كـالفـرت لـوين في الـدقيـقة
باراة  قبل أن يعادل برونو فرنانديز الثـالثة من انطالقة ا

انشستر يونايتد في الدقيقة 31. الكفة 
وبهـذه النـتـيجـة رفع الشـيـاط احلـمر رصـيدهم إلى 42
ـركــز اخلـامس فــيـمـا ارتــفع رصـيـد نـقــطـة وبـقــوا في ا
ـركز  11 بـفـارق األهداف إيـفـرتون إلى  37  نـقـطة في ا
وراء آرسنـال.واعـتمـد مدرب مـانشـسـتر يـونايـتد أولي
جـونــار سـولـسـكـايـر عـلـى طـريـقـة الـلـعب  3-3-4 فـوقف
السـويـدي فيـكتـور لـينـديـلوف إلى جـانب هـاري ماجـواير
في عمـق الدفاع بإسناد من الظهيرين أرون وان بيساكا
قابلـة جلأ مدرب إيفـرتون كارلو ولوك شـاو.في الناحيـة ا
أنشيلوتي إلى طريقة اللعب  2-4-4 فتكون اخلط اخللفي
من الربـاعي ليتـون باينز ومـايسون هوجلـيت ومايكل ك
ـان.وحلـسـاب ذات اجلـولـة سـجل الـدولي وشـيـمـوس كـو
كـسيكي راؤول خـيمـينيـز مهـاجم  فريق وولـفرهامـبتون ا
ـلعب الـسـبـيـرز ضمن هـدف فـوز فـريـقه علـى توتـنـهـام 

متاز. مباريات اجلولة  28 للدوري اإلنكليزي ا
وحقق وولـفرهامبتـون فوزا مثيرا بـنتيجة  2-3 لـيقفز إلى
ـركز السـادس برصيد  42  نـقطة بـينـما جتمـد رصيد ا

توتنهام عند  40  نقطة وتراجع للمركز السابع.
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أرجـأ مـجلس الـنواب امس مـرة أخرى
ـقـررة عــقـد اجلـلــسـة االسـتــثـنـائــيـة ا
ـكلف لـتـمريـر كابـينـة رئـيس الوزراء ا
مـحـمـد عالوي لـعـدم اكتـمـال الـنـصاب
الـى الــيـــوم االثـــنـــ في وقـت بــدا ان
االمـل اخــــذ يـــــتالشـى من بـــــ يــــدي
عـالوي الذي دخل في مباحثات جديدة
مـع الــكــرد عــصــر امـس في مــحــاولــة
القـناعـهم بالـتصـويت لصـاحله بعد ان
فـقد االمل تقريـبا بتحـالف القوى الذي
ـــرشــحي األخــيــر جـــدد امس دعــوته 
بـاخـتـيـار بـديل له السـيـمـا مـع انـتـهاء
ــهـلــة الـدســتـوريــة له الـيــوم االحـد. ا
ـان تأجيل اجللسة وقـررت رئاسة البر
بـــعـــد ان بـــلـغ  عـــدد احلـــاضـــرين من
ــا فـيـهم الــنـواب داخل الـقـاعـة  108
هـيـئة الـرئـاسة. وأعـلن رئـيس اجمللس
مـحمـد احللبـوسي ارجاء اجلـلسة الى
الـيوم االثنـ دون ان يغفل الـتأكيد ان
الـيـوم هـو (آخر مـهـلة لـرئـيس مـجلس
ـــكـــلـف). وكـــان عالوي قـــد الــــوزراء ا
ـان قـبـيل عـقـد حـضــر إلى مـبـنى الـبـر
اجلـــلــســة االســـتــثـــنــائــيـــة عــلى امل
انـعقادهـا وكان باسـتقبـاله احللبوسي
ونـائــبه األول حـسن الـكـعـبي وعـقـدوا
ـان. وكان الـنائب اجـتمـاعاً داخل الـبر
عن كـتلـة احلكمـة النـيابيـة حسن فدعم
قــد اكــد في وقت ســابق مـن يـوم امس

صـعوبة تمـرير احلكومة . واوضح انه
(لــيـس هــنــاك حــضــور كــردي  وعـدد
الـنـواب السـنـة اليتـجـاوز عشـرة نواب
وحـتى الـنواب الـشيـعـة عددهم  ايـضا
قـليل ألن دولة الـقانون اعـلنت مـقاطعة
كلف اجلـلسة). واضاف ان (الـرئيس ا
طـلب عـقـد اجلـلـسـة يـوم امـس وبـحال
عـدم انـعــقـادهـا فـهـذا مـعـنـاه ضـمـنـيـا
رفـض حـــكـــومــــته وعــــدم مـــنــــحـــهـــا
وهـــذا االمــر يـــجـــعل رئـــيس الـــثـــقـــة
اجلـمـهـوريـة وفـقـا لـلـدسـتـور مـطـالـبـا
بـتكـليف شـخص اخر بـعيـدا عن الكتل
الــســيــاسـيــة).وكــشف عــضــو احلـزب
قراطي الكردستاني عماد باجالن الـد
عـن دخول الكـرد في مفاوضـات جديدة
مـع عالوي داخل قاعـة مـجلس الـنواب
لم تـسفر حتى ساعة اعداد التقرير عن
نـــتــائج. ويـــســعى عـالوي الى اقــنــاع
الــكــرد بـالــتــصــويت عــلى الــكـابــيــنـة
الــوزاريـة مع تـأجـيل الــتـصـويت عـلى
الـوزارات اخملـصـصـة لـهم لـكـن الـكرد
يــريــدون ضــمـانــات حــقــيـقــيــة. واكـد
بـاجالن ان الكرد لن يـصوتوا للـكابينة
بـالـقـول أنه (مع تـعـنت عـالوي بـالرأي
فــنـــحن لن نــصــوت عــلـى الــكــابــيــنــة
الـوزارية إال اذا تسلمـنا ضمانات منه
ومن الـكـتل السـياسـية بـشأن مـشاورة
األحـزاب الـرئيـسة في إقـلـيم كردسـتان
بـشأن حصتهم من الـكابينة الوزارية).
بـدورهـا اكـدت عـضـو مـجـلس الـنـواب

ـقـراطي الـكـردسـتـاني مـيـادة عن الــد
الــنـجــار أن األحـزاب الــكـرديـة اتــفـقت
ان شـاركة في جـلسـة البـر عـلى عـدم ا
وعـدم الـتصـويت عـلى حكـومة عالوي.
مـن جـهـته دعــا عـضـو حتــالف الـقـوى
مــحـمـد الـكـربـولي  داعـمي عالوي الى
تــرشـيح بــديل له النـهــاء االزمـة. وقـال
في تـغريدة على تـويتر (نتقـدم بشكرنا
الـعـمـيق جلـمـيع النـواب الـذين غـلّـبوا
صلحة احلزبية مـصلحة الوطن على ا

والـشخصية ولم يصوتوا على حكومة
ثير للجدل) . واجتمع رؤساء ـكلف ا ا
ـان الــكــتل الـشــيــعـيــة امس في الــبــر
بـاسـتثـناء دولـة القـانـون واتفـقت على
ان دخـول اجلـلسـة االسـتثـنـائيـة لـلبـر
والـتـصـويت عـلى الـكـابـيـنـة الـوزارية.
وضـم  االجتـمـاع الـنـائب حـسن شـاكر
الــكـعـبي عن بـدر ونــبـيل الـطـرفي عن
ســائــرون واحـمــد االسـدي عن ســنـد
وحــيـدر الـفــوادي عن عـطــاء وعـدنـان
فـيـحـان عن صـادقـون. وافـادت وثـيـقـة
مــســربـة امس بــتــقـد عالوي الئــحـة
مــجـددة بـكـابـيـنـته تـضم  16مـرشـحـاً
تــضــمــنت اجــراء بــعض الــتــعــديالت
شـملت تـغييـرات طفيـفة مثل اسـتبدال
ـهــجـرين ــرشح لــوزارة الـهــجــرة وا ا
رشح بـرغـد يـوسف كـبرو ورفـع اسم ا
لـوزارة الـثـقافـة واثق الـهـاشمي اال ان
مـقـربا لـلـهـاشمي  ابـلغ (الـزمان) امس
ــرشـح لـوزارة انـه (ال صــحـة حلــذف ا
الـثـقـافـة اطالقا بـل هنـاك حـوار بـشأن
اسـماء الوزراء الستبدال بعضهم). في
غــضــون ذلـك اوضح الــنــائب مــحــمــد
شـيـاع السـوداني أن جـزءاً من مـشكـلة
الـــقــوى الــســيــاســـيــة مع عالوي هــو
(الــــــتـــــــواصل مـــــــعه ومـع فــــــريـــــــقه
الـتفاوضي)  مشيرا  الى (عقد لقاءات
ـاضية  اشـترك فـيها مـكثـفة اجلمـعة ا
هـادي الـعامـري وعـمار احلـكـيم وفالح
الـفـيـاض واحللـبـوسي وعالوي وفؤاد

حـس وكـان يعول عـلى هذه الـلقاءات
ـالحـظـات واحلـصـول مــعـاجلـة هـذه ا
عـلى مزيد من التوافق للمضي في عقد
اجلـلـسـة والتـصـويت على احلـكـومة).
وفـي الـــشـــأن نـــفـــسه اكـــد اخلـــبـــيـــر
الــقــانــوني طــارق حــرب انه (اليــوجـد
خــلـو أو فـراغ اذا تــرك رئـيس الـوزراء
ـهــدي عــمـله ــســتـقــيل عــادل عـبــد ا ا
لـوجود نواب لـرئيس الوزراء فيـستمر
عــمل حـكـومـة تـصـريف االمـور وحلـ
مـنح الـثقـة لـلحـكومـة اجلـديدة ويـبقى
حـق عالوي في حــكـــومــته حـــتى ولــو
تـأجل الـتـصـويت علـيه مـواعـيـد عدة).
واضـــــــــاف حــــــــرب فـي ايـــــــــضــــــــاح
تــلـقــته(الـزمـان) امـس ان (مـاصـرح به
ــهـدي من انـه سـيــتــرك  عــمـله عــبــد ا
كـرئـيس وزراء من يوم   3/2ال أثر  وال
ـكن أن يـتـولى أحـد يـتــرتب عـلـيه اذ 
نــواب رئـــيس الــوزراء مــهــمــة رئــيس
الــوزراء وبـالـتـالـي فـأن ذلك لن يـوءثـر
عـلى الـعـمل احلكـومي كـونـها حـكـومة
تـصريف أمور يومـية وتستـمر حكومة
تـصـريف االمور  بـعد عـدم عقـد جلـسة
ـان يوم   3/1وحلـ عـقد جـلسه الـبـر
ـنـح الـثـقه أو ــان والـتــصـويت  لــلـبـر
عــدمه وحلــ مــنح الــثـقــة  حلــكــومـة
جــديــدة  حـيـث  تـنــتــهي مــهـمــة عــبـد
ـهـدي وحـكـومـته ). وتـابع (في حـالة ا
انـيـة وعـدم منح عـقـدت اجلـلسـة الـبـر
الـثقـة تسـتمـر حكـومة تـصريف االمور

بـرئـاسـة احد نـواب رئـيس الوزراء في
ـهـدي تـهـديـده وترك حـالـة نـفـذ عـبـد ا
ـدة واذا صـوت عــمـله ومـهـمـا طـالت ا
ان عـلى عـدم مـنح الثـقـة تسـتـمر الـبـر
حـكومة تصريف االمور ويتولى رئيس
اجلــمــهــوريــة  تــكــلــيف مــرشـح  آخـر
لـتـشكـيل حكـومة جـديـدة طبـقاً لـلفـقرة
ـادة  76مـن الــدســتـور خــامــســاً من ا
والــتي لـم تـشــتــرط تــرشــيح الــكــتــلـة
النيابية االكثر عددا في ح ان الفقرة
االولـى أشــتـــرطت تــرشـــيح الـــكــتـــلــة
الـنيابـية االكثـر عددا وحيث ان الـفقرة
خـامسـاً لم تشـترط ذلك فـأن  التـرشيح
يـكـون لـرئـيس اجلـمـهـوريـة ال يـشاركه
أحــد). واكـد ان(عالوي يـبـقى مـرشـحـاً
مـهـما طـال الـزمن حـتى لو بـلغ أشـهرا
ـان لم يصـوت عـلى عدم ـا ان البـر طـا
مـنحه الثـقة واليوجـد خلو أو فراغ في
ـارس وال  جــمــيع االحــوال ســابــقــاً 
رئــيس اجلـمــهـوريــة صالحـيــة رئـيس
ا ان هـنـالك نوابـا لـرئيس الـوزراء طـا
ادة  81مـن الدستـور التي الـوزراء  فا
مـــنـــحت رئــيـس اجلــمـــهـــوريــة احلق
نصب اشترطت الفراغ بـاجلمع ب ا
واخلـلو وهذا لم يـتحقـق لوجود نواب
رئـيس وزراء حلـكومـة تصـريف االمور
الـتي تستمر حل منح الثقة للحكومة
اجلـديـدة سـواء أكـانت حـكـومة عالوي
ان نـحها الـبر أو أي حـكومـة أخرى 

الثقة).
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لــوقـوفه دائـمـاً مع الــشـعب الـعـراقي
وشــعب كــردســتــان وال نــنـسى دور
األردن فـي مساعدتنا خالل السنوات
الــصـــعــبــة). وأشــار الى ان االقــلــيم
يـرحب بـاالستـثمـارات األردنـية كـما
أثـنى على الدور احملوري لـلملك عبد
ـنـطـقـة. الـلـه في اسـتـتـبـاب األمن بـا
وحـــضـــر االجــتـــمــاع ولـي الــعـــهــد
األردنـي احلــــســــ بن عـــــبــــد الــــله

dONDð∫ فرق حكومية تتولى تطهير مؤسسات في النجف


