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االتفاق مقابل إيـقاع الطالق فاخللع
هو تراض يفهم منه االتفاق).

WOŽdý WGO

وتضيف عدنان إنه (يتم هذا الطالق
بـتـرديـد الـصـيـغـة الـشـرعـيـة من قـبل
الـــزوج والــزوجـــة والــتـي تــتـــضــمن
مــقـدار مــا تـبــذله الـزوجــة ويـعــتـبـر
اخلـلع طالقـا بـائـنا بـيـنـونـة صـغرى
أي ال يــجــوز لــلــزوج فــيه أن يــراجع

زوجـتـه أثـنـاء فــتـرة الـعــدة اال بـعـقـد
ومـهــر جـديـدين عــلى عـكس الـطالق
االعتـيـادي وهو طالق رجـعي يـجوز
فـيـه لـلـزوج أن يــراجع زوجـتـه أثـنـاء
فــــتـــرة الــــعـــدة ســـواء وافــــقت أو لم
تـــــوافق). وتــــوضـح أن (ال ســــلــــطــــة
لـلـمـحــكـمـة إلتـمـام اخلـلع اال بـوجـود
تداعي وموافقتهم على اتفاق ب ا
ـادية أي احلـقوق البـذل بـاحلقـوق ا
الـتي تـتنـازل عـنـهـا الزوجـة لـزوجـها
مـقـابل إيـقـاع الـطالق واذا لم يـتـوفـر
ـتداعـيـ فأن احملـكـمة االتـفاق بـ ا
ســوف تــرد الـــدعــوى وفي حــالــة لم
تــوافـق الــزوجــة عــلـى الــبــذل ال يــتم
اخلـــــلـع ومن حـق الـــــزوج أن يـــــوقع
الطـالق وفي هذا احلـال يـكـون طالقا
رجـعــيـا). وتـابـعـت انه (من الـشـروط
الواجب تـوفرهـا إلقامـة دعوى اخللع
أن تــكـون لــلـزوجـة أهــلـيــة قـانــونـيـة
لــتــتـمــكن من الــبــذل وبــنص قـرارات
محـكمـة التمـييـز االحتاديـة ففي حال
كانت الزوجة قاصرا وعمرها أقل من
خمسة عشر عامـاً ال يجوز لها البذل
فـتـنـصب احملـكـمـة ولـيـهـا أو والـدهـا
وتـــرى رأيه بـــالــبـــذل لــيـــتم اخلــلع).
ولفتت إلى انه (عـدم إمكانـية الزوجة
ان تـــتــنـــازل عن حق احلـــضــانــة الن
احلضانة لـيست من حق األم فقط بل
هي مـن حق األم والــــــطـــــفـل مـــــعـــــاً
وضوع احلضانة فاحملكمة ال تلتفت 
حـتى وأن ثـبت في عـريـضـة الـدعـوى
حـيث تنـظـر اليـه كدعـوى مـستـقـلة ال

عالقة لها بالطالق اخللعي).

فـتــلـجـأ الــزوجـة إلـيه كــورقـة أخـيـرة
لــلـخالص. وتــقـول قــاضـيــة األحـوال
الـشـخـصــيـة نـور عـدنـان إن (الـطالق
اخلــلـعـي هـو أن تــلـجــأ الــزوجـة الى
االتـفـاق مع زوجـهـا فـتـبذل نـصف او
كل حـقـوقـهــا الـشـرعـيـة من الـنـفـقـات
ـستمرة ومن استـحقاقها اضية وا ا
قدم الصداق ومـؤخره في حالة عدم
قبضه ومـا فرض لـها القـانون حسب
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من جانـبه قال القـاضي سعـد عيدان
إن (قـــانـــون األحــوال الـــشـــخــصـــيــة
واضـيع التي تعنى العراقي أهـتم با
بـــاألســــرة مــــثل مــــوضـــوع الــــطالق
اخلـلــعي كـأحــد أنـواع الــطالق الـذي
ــتـداعـيـ يـقـع بـ أحـد الــطـرفـ ا

مشيـرا إلى إمكـانية أن يـتم أمام أحد
رجال الـدين من اخلـبراء الـقـضائـي
بعد ترديد الصيغـة الشرعية وتثبيت
كل طــــرف مــــا عـــلــــيـه من احلــــقـــوق
وااللتزامات). واضاف أن (اخللع هو
إزالة قـيـد النـكـاح بإيـقـاع الطالق من
الزوج أو الـزوجة عن طريـق القاضي
اخملـتص فــقـد أتـفق عـلــمـاء وفـقـهـاء
سلم أن اخللع يقصد به التفريق ا
الـقــضـائي أو إزالـة قــيـد الـزواج بـ
تداعـي فاخلـلع وصيغة الطرفـ ا
ــكن الــتالعب الــطالق إذا وقــعت ال 
بــــهـــا ســــواء كـــانـت خـــارج ام داخل
احملــكــمــة فــإذا وقع خــارج احملــكــمـة
يــفـــتـــرض أن تـــكـــون هـــنـــاك دعــوى
قضائـية لـتصديق الـواقعة واحملـكمة
تتـعامل مـعـها بـشكل واقـعي). وتابع
أن (شـــروط اخلـــلع يـــجب أن تـــكــون
مـتـوفرة فـالـعـقـد سـواء حـاصل أمام
احملـكمـة أو خـارجهـا هـو واقع تـأخذ
به احملـكمـة مع األخـذ بنـظـر االعتـبار
ـــذهب ــــذاهب فــــا االخــــتالف بــــ ا
اجلعـفـري يشـترط الـشـهادة فـالطالق
ـــذهب ال يـــتم اال بـــشـــاهـــدين أمـــا ا
ـمكن بـاتـفـاق الـطـرف احلـنـفي من ا
وبـجـرد بـلوغـهـمـا سن الـرشـد يـؤخذ
فـردة ولـيس هـنـاك حـاجة بـاإلقـرار 

…“d  ÊU ſ ≠ œ«bGÐ

تـعـد دعـاوى الـطالق اخلـلـعي األكـثـر
انــتــشـــارا بــ أنــواع الــطالقــات في
محـاكم األحـوال الشـخـصيـة ويرجع
متخـصصون وخـبراء إلى أن أسبابه
غالبا ما تكـون مادية فالزوج يرفض
طالق زوجـــته خــوفــاً مـن أن تــتــرتب
علـيه تبـعات مـادية ونـفقـات مخـتلـفة
أو تــعــويــضـات عـن طالق تــعـســفي
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إلى الــبـيـنــة الـشــخـصــيـة وكـذلك أن
تــكـون الــزوجــة في حــالـة طــهـر وإذا
كـــانت في حــالـــة الــدورة الــشـــهــريــة
سألة خالف ب عندها يحـصل في ا
الــفـقــهـاء فــيــمـا وقع هــذا الـطالق او
عـدمه وكـذلك يــجب ان يـكـون مـقـدار
الـبــذل واضـحــا وان تـكــون الـزوجـة
غير مثـقلة بحـمل وعلى هذا األساس
يـتم احــتـسـاب احلـقــوق مـا لـهـا ومـا

عليها واحتساب عدتها).
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كن ان ولفت عدنـان الى أن (اخللع 
يـــحـــصل قـــبل الـــدخــول فـــالـــزوجــة
احياناً قبل الدخول ال يتوفر لها جزء
الئمة إلتمام قومات الشرعـية ا من ا
العالقة الزوجيـة وفق ما متفق عليه
فــالــشــرع في ذلك فــرض لــهــا نــصف
ـؤخـر يجـمـع ويقـسم ـقـدم وا ـهـر ا ا
على اثن باإلضـافة الى حقوقها من
الــنـفــقـات). وعن اآلثــار الـنــاجتـة عن
اخللع ذكر أن لها (تأثـيرا سلبيا على
األســرة والــطــفل فــاحملــكــمــة دائــمـاً
تــســعى الـى الـبــنــاء واحلــفــاظ عــلى
تماسك األسـرة للوصـول الى مجتمع
مثالي يشـترك به األب واألم بالـتربية
والتـنشئـة فاخلـلع ينـتج عنه ابـتعاد
األطفـال عن الرعـاية االبـوية مـا يؤثر
سـلـبـاً علـى تربـيـتـهم وتـنـشـئتـهم في
مـــرحــلــة الــطــفـــولــة وهــنــاك بــعض
االعــتـبـارات الــنـفـســيـة الــنـاجتـة عن
اخلـــلع فـــمـــثـالً نـــظـــرة الـــنـــاس الى
طلـقة قبل الدخول وال تزال الزوجة ا

باكرا). جانب من رواق محكمة أحوال مدنية

ستشفى مصاب يقتاد الى ا

بغداد
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وراء كل باب قصص تتوارى اليدركها من يراهـا من بعيد ابواب عتيقة

او حديثة فأنه في داخلها قصص تختلف ب بيت وبيت مجاور له..
ـوصـودة وحـياة تـنـتـهي خـلف اخرى هـنـاك حيـاة تـبـدأ خلـف االبواب ا
طـمـوح يـضـيئ فـي وقت مـتـأخـر من سـاعـات الـلـيل ودمـوع تـنـهـمـر في
ـطــر الـتي تـقـذف عـلى الـزجـاج الـنـوافـذ وفـتـاة لم تـنم نـافـدة اخـرى كـا
تترقب امرا يـحدد مصيـرها وابواب خلـفها ام تنـتظر عودة ابـنائها ولم

تستطع النوم حتى تطمئن عليهم بعد عودتهم ..
وابــواب لــطــالب حــالم عــاشق مــشــتـاق حلــضن احـالمه .هــنـاك خــلف

اجلدران البيت ام تفترش سجادتها لتبتهل بدعاء الى الله
واب يـفـكـر بغـد وبـعـد غـد ..تـلك االبواب شـاهـدة عـلى حـال اهـلـها وكم

احالم حتققت واخرى اصبحت سراب..
وشاب يعد جنوم الفرج مغتربا يحلم يعود الى الوطن

وثائـر يتـطلع لـفتح باب احلـرية ..ماليـ االبواب من حـولنـا نعـبرها كل
يـوم حتــمل في داخـلـهــا احالمـاً وكل ذلك خـلـف االبـواب اليـراهـا احـد

ولكل شخص ..
حكاية امنية صغيرة او حلم كبير تأملها وابتسم ألنها تعني حياة

وخـلف بــاب بـيـتي وعـلى مـشـارف نـافــذة ومع فـنـجـان الـقـهـوة وصـوت
طـر تشـاكس ذاكرتي مـطر اذار الـغزير الئكي تـقف قطـرات ا فيـروز ا
وما ان حان حتى يأخذني الى 30 شتاء الى اخللف هناك في منطقتنا
ـة نرقص ونـضـحك حـ تـبـتل ثـيابـنـا تـدغـدغ اجسـادنـا ونـنـشر الـقـد

طر شعرنا حتت ا
ـرض فـكـنـا نـعـرف ان هـنـاك حـضـنـاً دافـئـاً يـنـتـضر لم نـفـكـر سـوف 

رض .. ليدفئنا ح 
طر تندمج وصـوت ضحكاتنا مع بـرائتنا مع الفوضه التي مع زخات ا
بللة والياسم بكل مكان كنا نكتسب مناعاتنا كان واالشجار ا تعم ا

من اال مباالت باجلو..
اذار كان يـبعث االطـمئنـينه بـكل مكـان نبـحث عنه بـساعات الـفجـر بعد
ـراوغ كنا في كل ـعتـمة اذار ا اللـيل الطـويل من ايام الـشتاء الـباردة ا

بداية يوم لم يكون يخدعنا
ـتـقـلب كـانت قـلـوبـنا كـبـيـرة تـتـسع فـصول اكـثـر مـرونه لـتـقبـل مزاجه ا
االربعـة بـكل رحابه صـدر بـذات الثـياب لم نـكن نـتمـكن من تـغيـرها في
كل مـوسم وكـنا نـكـتفي بـإرتـداء قـطعـة اضـافيـة لم يـكن يـهم اي موسم
فـاكـهة سـوف تـغزو االسـواق كـنـا نعـشق كل مـا يـتوفـر وشـهـيتـنـا على

االكل مفتوحة مع قناعتنا في احلياة
كـانت الشـكوى مـن امهـاتنـا التـعني لـنـا شيـئاً كـان مـجرد ثـرثرت كالم

حتى تأتي ساعات الليل ..
تاحة طـول ايام السنة كان االمان وجلوس في الطرقات احد حـقوقنا ا

يحيط بنا وكانت الطيب تغزوا حياتنا
ـزاجها ويبـدأ ساعـات اللـيل تقـل لصالـح النـهار والـسمـاء تتـغزل بـنا 
ر من فصول السنة ونحن نتأمل نحقق احالمنا? تقلب فكم سوف  ا

وكل اذكريات تقف وراء النافدتي في شهر اذار .

ـارسـة الـريــاضـة حق لـكـل فـرد وعـلى الــدولـة تـشــجـيع أنـشــطـتـهـا )
ورعايتها و توفير مستلزماتها)

ادة الـدسـتـورية ال أدري أين هي وزاره الـشـباب والـريـاضـة من هـذه ا
سؤولة بصورة مباشرة والتي حتتم عليها باعتبارها اجلهة القطاعية ا
عن شـريـحـة الـشـباب والـريـاضـيـ حـيث تـقع عـلى عـاتقـهـا مـسـؤولـية
ترجـمة النص الـدستـوري على ارض الواقع واالهـتمـام والرعايـة الكبر

شريحة في اجملتمع العراقي .
وكـدنا نـستـبـشر خـيـرا كلـما نـسـمع خطـابات الـوزارة بـان اخليـر قادم
كمـا يعبـر البعـض إال إننا سـمعنـا جعجـعة ولم نـر ا لطحـ و صدعوا

. رؤوسنا بصوت االستكانات ولم نشرب شاياً
ؤسسات فألى متى يبقـى الواقع يشهد قـلة االهتمام من احلـكومات وا
بأعظم ثروة عندها وهي الـشباب? فمع عدم االهتمـام بالشباب وتركهم
يــعــيــشــون فـي حــالــة الــفــراغ الــذي هــو سـم احلــيــاة وقــاتل لالبــداع

والطموح.
 سـيــبــقى وضع شــبــابــنـا عــلى هــذه احلــال في ظل خــطــوات الـوزارة
االسـتثـماريـة الـتي أحالت مـنـتديـات الشـبـاب الى مشـاريع ذات مردود
مادي بـعيد كل الـبعـد عن الغـرض اخملصص والتي انـشئت من اجـلها
ـراد من ورائها ـنتديـات منذ سـن طوال وحتـويلـها الى اماكن ا تلك ا
جـمع األمــوال الـطـائــلـة لــصـالح كــروش لم تـمــتـلئ بــعـد عــلى حـسـاب
ـارسـة هـواياته مـتـطـلـبـات الـشبـاب الـذي يـحـلم بـغـد أفـضل يـتـيح له 
ونشـاطاته عـلى أمل ان تـقوم الـوزارة بإنـشاء مـستـلزمـات واحتـياجات
ـؤسسـات كي يـلـجأ إلـيـها مـن تعـطش لـلمـمـارسـة تلك الـهـوايات تـلك ا

ن تنادي) . (لكن ال حياة 
ـواهب ـنـي الـنــفس بــأن تـخــطـو الــوزارة بــاجتـاه اســتــثـمــار ا وكـنــا 
واالبداع والطـموح لدى هذه الـشريحة افـضل بكثـير من خطواتـها غير
اجملدية نفـعا في جمع االموال من مـشاريع استثـماريه ال تناغم الواقع
الشـبابي وال تـؤثر فيه او يـتأثـر بهـا بل على عكـس ذلك فأنه يؤدي الى
ارسات غير نـافعه وغير مجـدية نتيجة عدم ترك الشباب للـولوج في 

االهتمام والتفكير اجليد بهذه الشريحة ومتطلباتها واحتياجاتها .
فما يجري في مـنتدى شباب ورياضـة مدينة احلريـة خير دليل على ما
قلناه وهناك منتديات أخرى مشابـهة حلالة منتدى شباب احلرية فعلى
نـتدى مـن حالة الرغم من وعـود الوزيـر للـوفود الـتي التـقت به إلنـقاذ ا

ا كان . االستثمار إال إن الوضع لم يتغير بل أصبح أسوأ 
ــنــتـــدى وحتــويل اجلــنــاح االداري فــبــعــد ان  تـــهــد كل مــبـــاني ا
ستشفى ستشفى اهلي تـكثر فيه صاالت الوالدة واخلـدج  واجملاور 

نطقة  حكومي سعه 400 سرير وبدون موافقة اجلهـات احمللية في ا
ـغـلـقـة التي ـال الـعام من خـالل هدم الـقـاعـة الـريـاضيـة ا كـذلك هـدر ا
صرف عليها مالي الدنانير لترمـيمها في السنوات السابقة  فأنه يتم
ـعايـير قـاييس وا العـمل االن عـلى انشـاء ملـعب النـادي لكن بـخالف ا
ـتفق ـدرجات ا تـبعـة في وزاره الـشبـاب مع تقـليص مـساحـة وعدد ا ا
عـلــيـهـا والـبــالغ عـددهـا  2000 مـدرج الى نـصف هـذا

العدد او اقل .
بـــعــد كـل هــذا هل اقـــدمت الــوزارة عـــلى تـــوفــيــر
ارسه الـريـاضة الـتي هي حق لكل مسـتـلزمـات 
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ـــواطـن من خالل األئـــمـــة بـــتـــوعـــيـــة ا
واخلــــطــــبــــاء بــــالـــــتــــعــــاون مع اعالم
احملـافظة). وأشار البيان إلى (التوجيه
ـــقـــاهي بـــإغـالق قـــاعـــات األعـــراس وا

وصاالت الكوفي شوب).
ـشـكـلـة بـالرقم وجتـتـمع خـلـيـة األزمة ا
ـواجهة فيروس كورونا الديواني  55 
ـستـجد مع وزارتي الـتربيـة والتـعليم ا
الـعالي من أجل مـناقشـة تمـديد العـطلة
الــربـيــعـيــة بـعــد تـســجـيل الــعـراق 30
إصـــابـــة بــفـــيـــروس كــورونـــا وحـــجــر
الـعشرات في عدد مـن احملافظات. وذكر
ـكتب االعالمي ان (خـليـة االزمة تـعقد ا
اجـتــمـاعـا مع وزارتي الـتـعـلـيم الـعـالي
ـنــاقــشـة تــمـديــد الــعـطــلـة والــتـربــيــة 
الـربـيعـيـة للـمـدارس واجلامـعات). و
اصـدار قـرار مـساء الـيـوم امس تـضمن
تـمديد العطلة الربيعية إلى إشعار آخر
حلـ السيطـرة على إنتشـار الفايروس
او اســتــئــنــاف الــدوام حــسب مــا تـراه

اخللية خالل اجتماعها اجلاري).

قبل).  20 نـيسان ولـغاية  3 حـزيران ا
وفي مـحافظـة صالح الدين قـررت خلية
األزمــــة تــــعـــطــــيل دوام اجلــــامــــعـــات
ـــدارس أســـبــوعـــا جــديـــدا بـــســبب وا
فـياروس كورونا مشيرة الى ان الدوام
في دوائـر الدولة باحملافظة سيكون 50
ـئـة وقـالت احملـافـظـة في بـيان امس بـا
إن (الـنـائب الفـني حملـافظ صالح الدين
عـمار البـلداوي ترأس الـيوم اجتـماعا
خلـلـية األزمـة حـول إجراءات احملـافـظة
للوقاية من فايروس كورونا) مبينة أن
(عـدة مقـررات صدر عن االجتـماع مـنها
دارس واجلامعات تـعطيل الدوام فـي ا
أسـبوعا آخـر فضال عن تعـطيل الدوام
لـعـدد من الـدوائـر وتـقـلـيص الـدوام في
ــئـة كــمــا (قـررت بــعــضــهـا إلى   50بــا
هرجانات اخلـلية ايقـاف التجمعـات وا
ــؤتــمــرات في الــوقت احلــاضــر مع وا
ـتـخـذة تـشـديـد اإلجـراءات اإلرشـاديـة ا
في الـسيـطرات بـالنـسبـة للـوافدين إلى
احملــافـــظــة وتــوجــيه الـــوقف الــســني

لــدراســة الــدبــلـوم الــعــالي من شــرطي
ـديـرية انه ـعـدل). وأضافت ا الـعـمر وا
ـتـقـدم لـدراسـة الـدبـلـوم (يـشــتـرط في ا
ـوظـف أن ـاجـسـتـيـر مـن ا الـعـالي وا
تـكون لديه خدمة وظيفيـة فعلية سنت
مـن تـأريخ حـصـوله عــلى آخـر شـهـادة
تقدم لـدراسة الدكتوراه فـيما يشـترط ا
دة سـنت أن تـكون لـديه خدمة فـعلـية 
بــعـــد حــصــوله عــلـى اخــر شــهــادة من
احــتـسـاب هـذه اخلــدمـة). وتـابـعت أنه
(يـحق للمتقدمـ لدراسة الدكتوراه من
ـشـمـولـ بـقـانون ـوظـفـ من غـيـر ا ا
ن منحوا شهادة اخلـدمة اجلامعية و
ــدة احملـددة دون ــاجــسـتــيـر ضــمن ا ا
تـمديـد وحصـلوا عـلى تقـدير ال يقل عن
جـيــد جـداً الـتـقـد لـلــدراسـات الـعـلـيـا
بــاعــتـــمــاد تــاريخ انــتــهــاء الــدراســة).
وأشــارت إلى أن (الــتــقـد لــلــدراسـات
الـعليا للجـامعات كافة يكـون الكترونياً
ـوقع االلـكتـروني  online ومـن خالل ا
adm.rdd.edu.iq   وذلـك اعــتـبــارا من

نـصف الـستـة اسـبوعـاً بـسبـب إنتـشار
فـــايـــروس كــورونـــا. كـــمــا دعـــا نــواب
الـــوزارة إلى تــمـــديــد الـــعــطــلـــة حــتى

رض. قبل لتفادي انتشار ا نيسان ا
‰u³  jÐ«u{

وأعـلنت مديرية اإلجازات الدراسية في
وزارة الـــتـــربـــيـــة ضـــوابط الـــتـــقــد
لـلـدراسات الـعـليـا داخل الـعراق لـلـعام
قبل. وقـالت في بيان امس الـدراسي ا
إن (الـشـروط العـامـة للـتـقد والـقـبول
ــتــقـدم لــدراسـة هـي أن ال يـقل مــعـدل ا
ــاجــســتــيــر أو مــا يــعــادلـهــا عن 65 ا
ــئـة ويـسـتـثـنى من ذلك الـربع األول بـا
بــالــنــسـبــة لالخــتــصــاصـات الــطــبــيـة
والــهـنـدسـيـة واال يــزيـد عـمـره عن 45
ـوالـيــــــد 20/4/1975 سـنـة ويـسمح 
تـقدم لدراسة فـما فوق بـالتقـد أما ا
الـدكتوراه فيـجب اال يقل معدله عن 70
ـئــة واال يـزيــد عـمـره عن  50 ســنـة بــا
واليد  20/4/1970 فـما فوق ويـسمح 
ـتـقـدم بــالـتـقــد عـلى أن يـســتـثـنـى ا

—«–¬ ∏ w  w½U¦ « qBH « ¡bÐ ∫WOÐd² «

WKDF « b¹bLð WA UM* rOKF² « d¹“Ë l  W “_« WOK) Δ—UÞ ŸUL²ł≈

مون جاي ان

”Ëd¹UH « V³ Ð UO dðË dB Ë  «—U û  W uł wGK¹ WOÐuM'« U¹—u  fOz—

ÎU² R  5−Ý n √  μ¥ Õ«dÝ oKDð Ê«dNÞ

U½Ë—u  wAHð lM*
ÊU e « ≠ Ê«dNÞ

ــكـافـحـة انـتـشـار أفـرجت إيـران مـؤقــتـاً عن أكـثـر من  54 ألف ســجـ في مـحـاولـة 
ــتـحـدث بــاسم الـســلـطـة ـزدحـمــة. وقـال ا فـيــروس كـورونــا اجلـديـد فـي الـسـجــون ا
الـقضـائـيـة غالم حـسـ إسـمـاعـيـلي في مـؤتـمـر صـحـفي إن الـسـجـنـاء مُـنـحـوا إذناً
Covid- رض ـسـبب  باخلـروج بعـد أن أظـهرت الـفـحوصـات خـلوهم مـن الفـيروس ا
" احملكوم غادرة السجون.ولن يتم اإلفراج عن "السجناء األمني  "19وأودعوا كـفالة 

عليهم بأكثر من خمس سنوات.
وقــالت الــنـائـبــة في مــجـلس الــعـمـوم
الــبــريـطــاني تــولــيب صـديـق إنه قـد
ــواطــنـة يــجــري اإلفــراج قــريـبــاً عن ا
الـــبــريــطــانــيــة ـ اإليــرانــيــة نــازانــ
زاغاري التي كانت تعمل في مؤسسة
تــومــسـون رويــتـرز اخلــيــريـة.ونــقـلت
صــــديق عن الــــســـفـــيــــر اإليـــراني في
ـتــحــدة قــوله إن زاغـاري ـ ــمــلــكــة ا ا
راتـــكــلــيف "قــد يــتم إطالق ســراحــهــا
". وقـال زوج الــيـوم (الــثالثــاء) أو غـداً
ـــاضي إنه نـــازانـــ يــوم الـــســبت ا
يـعـتـقـد بإصـابـتـها بـ  Covid-19 في
سـؤول سـجن إيـف بـطهـران وإن ا
هـــنـــاك رفـــضـــوا إجـــراء فـــحـــوصــات
لـهـا.لـكـن إسـمـاعيـلـي أكـد يـوم االثـن
أنــهـا كـانت عـلى اتــصـال مع أسـرتـهـا

وأخبرتهم بأن صحتها جيدة. 
rN²  W½«œ≈

وحـــــكم عــــلـى زغــــاراي ـ راتــــكــــلــــيف
ـدة خـمس سـنـوات في عام بـالـسـجن 
 2016 بـعـد إدانتـها بـتـهم التـجسس
تـحدة مـلكـة ا الـتي تـنفـيهـا. وأكـدت ا
أن مــواطـنـتـهـا بـريـئـة. وقـال مـتـحـدث
بــاسم وزارة اخلـارجـيــة الـبـريــطـانـيـة
"نـطـالب احلكـومة اإليـرانـية بـالسـماح
فــوراً خلـبـراء الــصـحـة بــالـدخـول إلى
ـواطـنـة ســجن إيـفـ لـتـقــيـيم وضع ا
الـبـريـطـانيـة اإليـرانـية ذات اجلـنـسـية
ـزدوجـة هـنـاك. و اإلبالغ عـن أكـثر ا
Covid- من  90 ألـف حـالـة إصـابة بـ

 2336حـالـة بيـنـما يُـعـتقـد بـأن الرقم
احلـقـيقي أعـلى من ذلك بـكثـير.كـما 
اإلبـالغ عن حاالت مـرتبـطة بـإيران في
أفـغانـستـان وكنـدا ولبـنان وبـاكسـتان
والـكـويت والـبـحرين والـعـراق وعـمان
وقــــــطــــــر واإلمــــــارات الــــــعــــــربــــــيـــــة
ـسـؤول ـتـحـدة.وأصـيب عـدد مـن ا ا
اإليــرانـيــ الـكـبــار بـالــفـيـروس. ومن
بـــيـــنـــهم رئـــيس خـــدمـــات الـــطــوار
الـطبية بيرحسـ كوليفاند. وأظهرت
الـفحوصـات إصابة  23 نـائباً من ب
إجــمـالي عـدد نـواب مـجـلس الـشـورى
ـــــــان اإليـــــــراني) اإلسـالمـي (الـــــــبــــــر
بـالـفـيـروس. وتـوفي يـوم اإلثـنـ أحد
أعــضـاء مـجـلس تـشــخـيص مـصـلـحـة
ـشـورة لـلـمـرشد الـنـظـام الـذي يـقدم ا
األعـلى آيـة الله عـلي خامـنئي نـتيـجة
إصـابته بالفـيروس في طهران. وقالت

وسـائل إعالم حكومية إن عالقة وثيقة
تــربط الــعــضــو الـراحـل مـحــمــد مــيـر
مـحـمـدي الـبـالغ  71 عـامـاً بـآيـة الـله
خــــامـــنـــئي.وفي خـالل حـــفل لـــغـــرس
ي األشــجـار لـالحـتــفـال بـالــيـوم الــعـا
لــلــحـيــاة الـبــريـة يــوم الــثالثـاء حث
ـرشـد األعلى اجلـمهـور على االلـتزام ا
بإرشادات النظافة الصادرة عن وزارة
الـــصـــحـــة وأمــر جـــمـــيع الــهـــيـــئــات
احلـــكــومـــيــة بـــتــقـــد أي مــســـاعــدة
ضــروريــة لـلــوزارة.كــمـا أكــد آيــة الـله
خــامـنــئي أن الـسـلــطـات اإليــرانـيـة لم
ــشـكـلـة تــخفِ مـعـلــومـات عن حـجم ا
قــائالً "لـقــد أطـلع مــسـؤولـونــا الـنـاس
عـلى ما يجري بإخالص وشفافية منذ
الـــيــوم األول. ومع ذلك فـــقــد حــاولت
رض بـعض الـدول الـتي كـان تـفـشي ا
فـــــيــــهــــا أكـــــثــــر خــــطـــــورة إخــــفــــاء

األمـر".وأضاف أن تفـشي الفيروس في
إيران "لن يدوم طويالً وسينتهي. ومن
نـاحية أخرى قال وزير الـصحة سعيد
ـكي إن حـملـة الـكشف عن اإلصـابات
عـــلى مــســتــوى الـــبالد ســتــبــدأ يــوم

األربعاء.
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ـــرضى وســـتـــقـــوم الـــفـــرق بـــزيـــارة ا
Covid-19 ــشـتـبه فـي إصـابـتـهم بـ ا
ـــكــــنـــهـم الـــوصــــول إلى والــــذيـن ال 
اخلــدمــات الــطــبــيــة.ويـقــوم فــريق من
ـية الذين خـبراء مـنظمـة الصحـة العا
وصــــلــــوا إلـى إيــــران يــــوم االثــــنـــ

ـــســـاعــدة الـــســـلــطـــات الـــصــحـــيــة
ية احملـلية.وقالت منظمـة الصحة العا
إنـــهــا "ســتــراجـع جــهــود االســتــعــداد
نشآت الصحية ـواجهة وستزور ا وا
ـعـنيـة واخملـتبـرات ونـقاط الـدخول ا

 19 فـي جميـع أنحاء الـعالم و 3110
ــرض في حـــالــة وفـــاة مــنـــذ ظــهـــور ا
ـــاضي الـــغـــالـــبـــيــة أواخـــر الـــعـــام ا
.وأدى تفشي الـعظمى مـنها في الـص
77 ــــــــرض فـي إيــــــــران إلـى وفـــــــاة  ا
شــــــخـــــصـــــاً عــــــلى األقـل في أقـل من
.وقـــالـت وزارة الـــصـــحـــة أســــبـــوعـــ
اإليــــرانـــيـــة يـــوم الــــثالثـــاء إن عـــدد
ـؤكـدة ارتـفع بـأكـثـر من 50 احلــاالت ا
لـليوم الثاني عـلى التوالي ويبلغ اآلن

وسـتـوفر الـتوجـيه الـفني".كـما حـملت
الـطائرة التي أقلت اخلبراء شحنة من
اإلمـدادات الـطـبـية ومـعـدات احلـمـاية
لــدعم أكـثـر من  15 ألـف من الـعـامـل
فـي مجال الرعـاية الصـحية في إيران
فــضـالً عن مــعــدات مــخــبــريــة كــافــيـة
الخــتـبــار وتـشــخـيص مــا يـقـرب 100
ألـف شــــخـص. وقــــال الــــبــــيت األزرق
الـــرئــاسي في كـــوريــا اجلــنــوبــيــة إن
رئـيس البالد مون جيه-إن ألغى أمس
األربـعاء جولـة تشمـل اإلمارات ومصر
وتــركــيـا كــانت مـزمــعــة في مـنــتـصف
مــارس آذار بـســبب فـيــروس كـورونـا.
وقـال مـتـحدث بـاسم الـبيت األزرق في
بــيــان (اســتــجــابــة لــتــفــشي فــيـروس
كــــوفــــيــــد- 19فـي الــــبالد فـي اآلونـــة
ـضي قـدمـا في األخــيـرة قـررنـا عـدم ا

الزيارات).
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ـدارس دعـت وزارة الـتــربــيـة تالمــيــذ ا
اإلبــتـدائـيــة والـثــانـويـة إلى اإللــتـحـاق
ــقـاعــد الـدراســة بـدءاً مـن يـوم األحـد
ـقـبل. وقالت في بـيـان تلـقته (الـزمان) ا
أمـس ان (الـوزارة حــددت يـوم األحـد 8

آذار اجلـــاري مـــوعــداً لـــبـــدء الـــنــصف
الــثـــاني من الــعــام الــدراسي اجلــاري)
وأضــــاف انـــهــــا (دعت الــــطـــلــــبـــة إلى
ـقـاعـد الـدراسـيـة وتـمـنت اإللـتــحـاق بـا
الــتـربـيـة لـلــتالمـيـذ الـنــجـاح والـتـفـوق
الـدائم). وكانت الوزارة قـد مددت عطلة


