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وزارة التربـية اطالق مـنصـة (نيوتن)
الكترونية لتعويض الطلبة والتالميذ
ـنهاج عمـا فاتهـم من الدروس كـمال ا
ـــقـــرر لـــلـــعـــام الـــدراسي الـــدراسي ا
ـــــــتــــــحــــــدث 2019-2020. وقــــــال ا
الـرسمـي بـاسم الـوزارة حـيـدر فاروق
الــــســــعــــدون في تـــــصــــريح امس ان
(الوزارة تـعمل عـلى متـابعة تـعويض
الطلـبة والـعطل اجـباريـة التي رافقت
عـــامـــهم الــــدراسي وادت الى تـــاخـــر
ـقـرر لـلـفـصـلـ اول ـنـهـاج ا اكـمـال ا
والثاني كما عملت على اعداد منصة
نيوتن الكترونية وهي منصة للتعليم
الـكـتــروني الـتـي سـيـتم اطــقـهــا عـبـر
فضـائيـة العـراق التـربويـة بالوزارة).
وابلغـت جامعـة ستـانفـورد االمريـكية
بـاشرة بتـوفيـر احلصص طلـبتـها بـا
الــدراســيــة عــبـــر االنــتــرنت . وقــالت
اجلامعـة إنها تـتوقع أن (يسـتمر عدد
ـرض كوفـيد-19 ثـبـتة  اإلصابـات ا

باالرتـفـاع في مـنـطـقـتـنـا وفي أوساط
جامعتنا) مؤكدة ان (مجموعة كبيرة
من النشاطات في اجلامعة التي تضم
16 الف و500 طــــالب ســــتــــلــــغى أو
تعدل). وفي بـيان اخر  ,قالت رئـيسة
اجلامـعة بـيـرسيس دريـل إن (طالـب

مركزة وهناك درجات للتفاعل وحلول
الكـوزات وغيـرهـا ومدة الـكوز تـكون
ـدة معـينـة ولـيست مـحددة مفـتوحـة 
بـوقت قــصـيــر لـكـي تـســمح لـلــطـلــبـة
بــايـــجـــاد وقت كــاف وبـــاالتـــفــاق مع

التدريسي).  
واشـادت تـدريـســيـة بـجـامــعـة بـغـداد
بـجــهـود طــالـبــات دراسـة الــدكـتـوراه
بقسم الـعلوم الـتربويـة والنفـسية في
كلية التربية للبنات لتواصلهن التمام
محـاضـرة الـكـترونـيـة تـفاعـلـيـة جادة
وسـومة نـضريـات الشخـصيـة التي ا
استـغـرقت اكـثر من سـاعـتـ ونصف

الساعة). 
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وكان رئيس جامعـة بابل عادل عباس
ـوسـوي قــد وجه بـاعـتــمـاد وسـائط ا
الـتــعـلــيم االلـكــتـرونـي لـلــتـواصل مع
طـلــبــة اجلـامــعــة بـعــد تــوقف الـدوام
الـرسـمـي بـسـبب كــورونـا. وتـســتـعـد
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النجم ان (طـبيبـا شابا من مـحافظة
كركوك يعمل ضـمن كادرها الصحي
احملــارب لــفـــايــروس كـــورونــا اثــار
اجلــدل بــ االوســاط اجملــتــمــعــيــة
بشجـاعته وتفـانيه بالـعمل وظهوره
في كل االمــكـــان الــتي يــظـــهــر بــهــا

الفايروس اخلطير كورونا).
واضاف الـنجم ان (الـطـبيب الـشاب
يظهـر مقـنعـا بكمـامة بـيضـاء وبدلة
وقائـيـة بـيـضاء ونـظـارات وقـفازات
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ـــقــــنع او اثــــارت صـــورة الــــرجـل ا
اجلـــنـــدي اجملـــهـــول او الـــشـــجـــاع
االبــيض كــمــا يــطــلق عــلــيه اثــارت
ــراقــبــ لــتــطــوارت اجلــدل  بــ ا
قضية فايروس كـورونا في محافظة
كــركـــوك واحلـــرب الـــظــروس الـــتي
تشنها خـلية االزمة باحملـافظة للحد

من انتشاره.
وقـــــال االعـالمـي االذاعي بــــــرهـــــان

الرمادي
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في سـتـانـفـورد عـزال نــفـسـيـهـمـا بـعـد
تعـرضهـما احملـتمل لـفيـروس كورونا
ـســتـجـد) ,الفـتـة الى ان (الــطـالـبـ ا
غــادرا مــســـاكن الــطالب وبـــانــتــظــار
نــتـــيـــجــة الـــفـــحــوصـــات). وأعـــلــنت
جـــامـــعـــتـــان في واشـــنـــطن أنـــهـــمـــا

ستعتمدان الدروس عبر االنترنت .
ُـــلـــتــقى من جـــهــة اخـــرى و ضـــمن ا
األســبـــوعي ألعـــضــاء مـــنــصـــة أُريــد
ـــقــبل في ســتُــعـــقــد يــوم اجلـــمــعــة ا
الـســاعـة 5-7 مـســاء بــتــوقــيت مــكـة
كـرمـة نـدوة علـمـيـة إلكـتـرونـية (عن ا
ــعــد) تــتـــنــاول مــوضــوع  (كــورونــا بُ
ي حلياةِ البشر).  وتغيرُ النمطِ العا
وتــهـــدف الـــنـــدوة الى زيـــادةُ الــوعيِ
الــصــحـي والــنــظـــافــة الــشـــخــصــيــة
والتحـديات االمـنيـة واالقتـصادية في
العـالم نتـيجـة انتـشار الـوباء وتـقد
دراسـاتٍ و بــحــوثٍ تـخــدم الــبـشــريـة
ــواجــهــة وتــقــدم حـــلــوال ونــصــائـح 

 «Ëö  UNK

كـانت عـبارة هـاي كالوات عـبـارة مـعبـرة اسـتـخدمـهـا وزيـر الـتعـلـيم الـعالي
قـصي السهيل في وصف اكثـر من فقرة في البيـان احلكومي حول فيروس
كـورونا. كالم الـسـهيل اتى طـبـعا قـبيـل اعالن وزير الـصحـة جـعفـر صادق
ـوجه لــلـشـعب الـعـراقي الخـبـاره بـجـهـود حـكـومـته في عالوي عن الـبـيـان ا

مـكـافـحــة الـكـورونـا. اســتـمع اجلـمـيع لــكالم الـسـهـيـل في الـفـديـو الـذي 
تـسريبه لتـلك اللحـظات. وقد تضـمن الفديو ايـضا تخـبطا في فقـرات البيان
واقـتراحات متعددة ومتضاربة احيانا جاءت في اللحظة االخيرة بينما وقف
وزيـر الصحـة مسـتمعـا وحائـرا ثم طالبـا من احدهم بـان (يصلـخه باشارة)

عندما تكون كاميرات التلفزيون جاهزة. 
ذلك الـتخبط مـتوقع تمـاما في اطار االجـواء التي يعـيشهـا العراق والـطريقة
نـصـبه بـعد الـتي تـتم بـها االمـور فـيه. فـهذا جـعـفـر عالوي مـثال الذي اتـى 
. على سـنوات مـن احلديث عن الـكـتنـوقراط واهـمـية تـعـي وزراء مـخـتصـ
الـورق هــو تـكــنـوقــراط فـعال فــهـو طــبـيب وتــقـول ســيـرته الــذاتـيــة انه تـولى
مـسؤولـيات عـديدة في مـجال مـهـنته. في الـواقع هو يـتعـامل مع ازمة كـبرى

بهذه الطريقة التي شاهدها اجلميع. 
امـا قصي الـسهيل صـاحب عبـارة الكالوات فقـد كان قـاب قوس او ادنى
ـهـدي. فـقـد حظـي بدعم من ان يـصـبح رئـيـسا لـلـوزراء خـلـفـا لـعادل عـبـد ا
ـتـحـالفـة مع ايـران وقـد كان تـرشـيحـه مشـابـها لـسـيـناريـو تـرشيح الـقوى ا
حـسان ديـاب رئـيس الوزراء الـلـبنـاني الـذي كان ايـضـا وزيرا لـلـتعـلـيم لكن
ر ترشيح الـسهيل بسبب معـارضة زعيم التيار تـرشيح دياب مر بينـما لم 
ـنـاسـبــة فـان الـسـهــيل هـو ايـضـا الـصـدري مـقــتـدى الـصـدر الــقـاطـعـة. بــا
تـكـنـوقـراط فـهـو اســتـاذ جـامـعي لـكـنه تـكــنـوقـراط حـزبي كـمـا هـو الـوصف
ـعروف فـي عالم الـغـرائب والكالوات الـعـراقيـة.  اذ كـان السـهيـل كمـا هو ا
مـعـروف من اتبـاع الـتيـار الـصـدري وقد تـولى مـنصب نـائب رئـيس مـجلس
الـنواب حتت ظـل التـيار. لـكـنه انشق بـعـد ذلك ليـصـبح وزيرا لـلـتعـليم حتت
ـنـشـقـة عن الـصــدر ويـقـال انه كـان قـبل كل ذلك ظل اجلـمـاعــات االخـرى ا
عــضــوا في حــزب الــبــعث. امــا فــيــمــا يــخص عــبــارته عن الــكالوات الــتي
يـتـضـمـنـهـا الـبـيـان احلـكـومي الـعـراقي فـانـا لـست مع الـقـسـوة في الـتـقـاط
عـبارات غيـر محـسوبة لـكن الكالوات فـعال وبغض النـظر عن كالم الـسهيل
ارسها سـائدة في العـراق. انها الـكالوات التي تسـير الكـثير من االمـور و
ـسـؤول وبـضـمـنـهم من هـو اكـبـر من الـسـهيل الـكـثـير مـن السـيـاسـيـ وا
واكـثر تـأثيـرا. لكن الـنظـام السـياسي الـعراقي وكالواته قـد وصل الى ازمة
حـقيقية ادت الى اندالع التظاهرات واستمرارها. في احلقيقة حتى لو جنح
النظام في اخماد التظاهرات  ,وقد جنح حتى االن في احلد منها ,فأن ذلك
ـسـؤولـة عن لن يـكـون كـافـيـا خلالصه.  اعـتـذرت شـبـكـة االعالم الـعـراقي ا
تـوزيع تـرددات الـبث الـتي تسـمح لـلـقـنـوات االخرى بـاالطالع عـلى مـحـتوى
ـؤتـمـرات الـصـحـفـيـة وتـعـهـدت بـأنـهـا سـتحـصـر الـبث ا
ـا يحـصل ذلك ويزيد من سـتقبل. ر عـندها فـقط في ا
ـعلـومة وتـفاصـيلـها الـقيـود على وصـول الـناس الى ا
وظـروفـهـا. لـكن ان اسـتـمـرت الـكالوات فـأن اجلـمـيع

سائرون الى نهاية غير سعيدة. 
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واصل الــعــراق اجــراءاته الــوقــائــيــة
لـلــحــد من تــفـشـي فـايــروس كــورونـا
ــســتـــجــد بــعـــد تــســجـــيل عــدد من ا
االصـابــات في مـحــافـظــات مـخــتـلــفـة
واطـنـ عـراقـيـ عـائديـن من ايران
واجهة ازمة التي استنفرت طاقـاتها 
الــفــايـــروس بــعــد انــتـــشــاره بــشــكل
مفاجىء ال يـقل عن ما سجـلته الص
ا دفع من اصابات ب مـواطنيها  ,
ذلك الى حتـقـيق تـعـاون مـشـتـرك بـ
الدول الـثالث لـتـطـويق زحف كـورونا
تـوقعة  ,فيمـا توعد بأقل اخلـسائـر ا
مـجــلس الــقــضـاء االعــلى بــأجـراءات
قانـونـيـة بـحق من يـخـالف تـوصـيات

خلية االزمة. 
وبــحـث رئــيـس اجلــمـــهـــوريـــة بــرهم
صـالح مع األمـ الـعـام جملـلس األمن
الــقــومي اإليـــراني عــلي شـــمــخــاني,
ــواجـــهــة الــتـــعــاون بـــ الـــبــلـــدين 
كـورونـا.وقــال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس  ان (اجلـانــبـ بـحــثـا مـتــابـعـة
اجلهـود والتـعاون بـ البلـدين لـلحد
من انــتـشــار كــورونــا لـلــحــفــاظ عـلى
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كـمـا نـاقـش مـسـتـشــار االمن الـوطـني
ـشاكل فالـح الفـيـاض مع شـمـخـاني ا
نطقة وسبل حلها وافاق تطوير في ا
ــا الــعالقــات بـــ الــعــراق وايــران 
يـخــدم مـصــالح الـشــعـبــ فـضال عن
الواقع الـسـياسي والـستـراتـيجي في
نطقة وتـأثير انتـشار مرض كورونا ا
ـنـطـقـة والسـيــمـا عـلى مـسـتـوى في ا
. وشـــدد الـــتـــواصل بــــ الـــدولـــتـــ
الـفــيــاض خالل الـلــقــاءعـلـى (اهـمــيـة
شـترك بـ بغـداد وطهران التعـاون ا
في مواجـهة خـطر مـرض كورونـا كما

تعاونا سابقاً في مواجهة داعش). 
ووصل الى بـغداد وفـد طـبـيا صـيـنـيا
بصحـبته اجـهزة ومعـدات طبـية على
م طائرة اخلطوط اجلـوية العراقية

ساعدة الى بغداد في  ,لتقد ا
اجراءاتـهـا الوقـائيـة لـلحـد من تـفشي

كـانت يـشـتـبه بــإصـابـتـهـا بـفـايـروس
ــســتــشــفى  بــعــد كــورونــا غــادرت ا
التأكد من عدم اصابتهم) ,واضاف ان
(ذلك جـــاء بــــحـــسب الــــفـــحـــوصـــات
اخملتبرية التي اجريت لهم). واوصت
نـقـابـة اطــبـاء الـعـراق  ,خـلـيـة االزمـة
بـتــحــديـد امــاكن اســتــقـبــال احلـاالت

شتبه اصابتها بكورونا .  ا
وقــالـت الــنـــقــابـــة في بـــيــان تـــلـــقــته
سؤول في (الزمان) امس (نوصي ا
خلية االزمـة بتحـديد اماكن السـتقبال
شتبه بـاصاباتهم في مـراكز صحية ا

ـــســتـــلــزمــات مــحـــددة مع تــوفـــيــر ا
الــضـــروريــة لالطـــبــاء لـــلــوقـــايــة من
الكـــات عــلى الــفـــايـــروس وتــوزيـع ا
دفعـات وعدم حتـشيـدهم في ان واحد
نع تعرضهم جمـيعا خملاطر العدوى
وكـذلك اتـخـاذ االجــراءات الـقـانـونـيـة
ـمــارسـة ــدعـ ومــنــتـحــلي ا بـحق ا
الــطــبــيــة الـــذين يــروجــون االكــاذيب
اخملـالـفـة الجـراءات الـوقـائـيـة اضـافة
الى زيادة حمالت التعقيم في الدوائر
ـــؤســـســات مـع تـــكـــثــيـف جـــهــود وا
الـتــوعـيــة االعالمـيــة بـالــتـنــسـيق مع

ي ,عـلـيكم اوال ان رأة الـعا ـناسـبة يـوم ا رأة الـعراقـية  وقـبل ان تهـنئـوا ا
آسي الـتي تـعـانـيـهـا نـساء عـراقـيـات كـثـيرات ,فـهنّ تـعـرفـوا حجـم اآلالم وا
حتـمـلن الوزر االكـبـر في كل الـنكـبـات التي اصـابت الـعراق ,وقـد صار من
الـضـروري ان نكـتب في احملـظـور ونتـنـاول ظـاهرة عـامـة تخـص الكـثـير من

بنات اجملتمع العراقي اللواتي تغرّبن في بقاع مختلفة من دول العالم .  
ولـو قُدٍر لكم االطالع على قصص مختلفة لعـراقيات مغتربات تزوجنّ بعيدا
عن حضن الوطن لفكر الف مرة قبل ان تفكرون مجرد التفكير في تزويج
هجر في مجتمعات تختلف تماما بناتكم واخواتكم من رجال يعيشون في ا

عن طبيعة اجملتمع الشرقي.
ومع عـدم وجود احـصـائيـات دقـيقـة في احملاكـم االجنـبيـة تـشيـر الى أعداد
الـعراقـيات الـلواتي يقـفن امامـها في قـضايـا تخص خالفـات زوجية ,اال ان
هـناك مؤشـرات تدل على أن نـصف العراقـيات في اخلارج طـل الطالق او

حصلن عليه فعال ,وهو رقم مخيف فعال!!.
وقـد اخـتـرت من بـ هــذه الـقـضـايـا الـكـثـيـرة و اخلــطـيـرة والـتي اصـابـتـنـا
بـالـصـدمـة والـدهـشة ,قـصـة فـتـاة  بسـيـطـة وخـلـوقـة كـانت جُل احالمـها ان

تتخرج من كلية الطب وتكون عائلة بسيطة.
مضت االيام مسرعة لتجد نفسها مقيمة دورية في مستشفى عام ,لكنها لم
تـكن تعلم ان هنـاك ما سيقـلب حياتهـا رأسا على عقب ,ويـحول حياتها الى

جحيم ال يطاق!!.
وتبدأ احلكاية عندما تقدم خلطبتها رجل ادعى انه طبيب متمكن ماديا كونه
تلك كل تقـدمة و يـعمل في مسـتشفى جـامعي في احدى الدول االجـنبيـة ا

واصفات التي حتلم بها كل فتاة. ا
قـبولة لـلعريس احلاصل عـلى جنسيـة ثانية ـواصفات ا وبـالطبع ومع هذه ا
ستقبل مناسب لها. غير العراقية ,وافقت العائلة على تزويج ابنتهم امال 
وكـباقي الـبنات ,فـجأة وجدت نـفسهـا امام وضع جديد ,فـهي االن مخـطوبة
لـرجل ال تـعـرفه وال تــعـرف طـبـاعه وقـد فـعـلت سـنــوات الـغـربـة فـعـلـتـهـا في
تـصرفـاته وطباعه!! ,ولـكنهـا استبشـرت خيرا وراحت تـعد العـدة للتـحضير

رافقة زوجها الذي اختاره القدر لها. لزفافها ومن ثم السفر 
وعـدها الـرجل بحيـاة وردية هـانئة شـعارهـا احلب واالحترام ,خـاصة وانـها
افـترضت انـه على قـدر عال من الـثـقافـة واالنفـتـاح كونه يـعـيش في مجـتمع

رأة ويقدر حقوقها. يحترم ا
حـزمت حقـائبـها اسـتعـدادا للرحـيل مع زوجـها بعـد ان ودعت زميـالتها في
ـستـشفى وصـديـقاتـها واهـلهـا وتـمنى لـها اجلـميـع حيـاة جديـدة شعـارها ا

احلب واالحترام والسعادة.
وصـلت اخيـرا برفـقة زوجـهـا بعـد سفـر طويل الى بـيتـها اجلـديد ,وانـتـظرت
ـوعـودة ,ولـكـنـهــا فـوجـئت بـواقع مـريـر كـله كـذب ,فـعـرفت ان ايـام الـفـرح ا
زوجـها لـم يكن طـبـيبـا بل قـام بتـزويـر هويـة احـد االطبـاء الـذين يعـمل عـنده
كاتبا!! ,ثم تـتوالى الصدمات حينما ذهلت من تعامله احلاد والغريب معها,
وكـانه شـخص ثـان غـيـر الـذي حـضـر لـلـعـراق لالرتـبـاط بـها ,فـراح يـخـتـلق
ـشـاكل واالزمـات حـتى وصل االمـر الى ضـربـهـا ضـربـا مـبـرحا ,وراحت ا
حتـاول فهم مـا يجري حـولهـا لكن دون جدوى ,وكـاد قلـبها يـتوقف من هول
الـصـدمة ,حـينـمـا عادت الى بـيتـهـا في احد االيـام لتـجـد زوجهـا في حضن
رجل اخر ,لـتكـتشف ان زوجـها الـهمام ,الـذي كان يـهجـرها لـيال طوال ,لم

يكن سوى رجل شاذ!!.
ـعنيـة بعـد ان اعتدى ـا افاقت من هـول الصدمـة اجتهت الى الـسلـطات ا  و
عـليها جسديا ونفسيا لكشفها حقيقته اخملزية ,ولكن صدمتها الثانية كانت
اكـبر حينـما اكتـشفت ان محـاكم الدولة االجـنبية الـتي تعيش فـيها ال تـعتبر

ثلي مذنب ,بل انها تنظم زواجهم وحتميهم!!. ا
أساة الـتي تعانـيها صـاحبة الـقصة ,فـهي ضحت ولـكم ان تتخـيلوا حـجم ا
بـوظـيــفـتـهـا واهــلـهـا وبــلـدهـا وتـأريــخـهـا لــتـحـصل عــلى رجل شـاذ مـريض

نفسيا!!.
عـزيزتي الـعـراقيـة : يكـفي ان تكـوني مـولودة في الـعراق لـتـكون تـلك مقـدمة

!! حلياة صعبة ومصائب أعظم في حياتكِ

بــيـــضـــاء ويــدخل الخـــطـــر االمــاكن
صابة ويتعامل مع اخطر احلاالت ا
بــفــايــروس كــورونـا بــكـل شــجــاعـة
ويـعمـل كـاجلنـدي اجملـهـول في خط
الدفاع االول بتقد الـرعاية الطبية
ـــصـــابــ من االولــيـــة واحـــضــار ا
الـبــيت إلى أمــاكن احلــجـر والــعـزل
وبـالــتـنــســيق مع قـسـم الـعــمـلــيـات

تابعة احلاالت ليال ونهارا).
وب الـنـجم أن (ذلك الـطـبـيب يـقوم
عية زمالئه بتـعقيم وتعفير ايضا 
أمـــاكن احلــــجـــر والـــعــــزل وأمـــاكن
الـتـجـمع الـسـكـاني ومـتـابـعـة غـرفـة
الـعــمـلــيــات الـصــحـة الــعــامه لـيــلًـا
ونــهـارا" والــنــاس تــشــعــر بــاالمـان
بوجوده وهـو ما دعاهم الن يـطلقوا
عـلـيـه عـدة تـســمـيــات مـنــهـا الـرجل
قنع واجلـندي اجملـهول والـشجاع ا
االبـيض وهــو مـا دعــانـا لــلـتــقـصي

عنه).
وأختتم النجم مسـتدركا بالقول (أن
تـقـصــيـنــا اسـفــر عن مـعــرفـته وهـو
الدكـتـور مـنـذر نـعمـان مـديـر شـعـبة
األمــــــراض االنــتــقــالــيــة في دائــرة
صــحــة كــركــوك وانـنــا كــأعـالمــيـ
نـوجـه له حتـيــة االحــتـرام الــكــبـرى
هنيته العالية بآسم كركوك واهلها 
وتـفـانــيه في اداء واجـبه بــشـجـاعـة

وتواضع .
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اعــلــنت جــامــعــات عــراقــيــة اعــتــمـاد
نصة االلـكترونـية من اجل تعويض ا
احلـصص الــدراسـيــة لـلـطــلـبــة نـظـرا
نع للـظـرف الـراهن وتـعـطـيل الـدوام 

تفشي كورونا . 
واكـدت عــمـيــدة كـلــيـة عــلـوم الــطـاقـة
والـبـيـئــة في جـامـعـة الـكــرخ لـلـعـلـوم
امــاني الــتـــمــيــمي في بـــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس (اهمية العمل بالتعليم
االلـكـتـروني لـلـمـرحـلـة الراهـنـة كـونه
كــونــنـا حل بــديل لــلــوضع احلــالي  ,
ـنـاهج اعـتـمـدنـاه سـابـقـا في بـعض ا
الـدراســيـة بـالــكـلــيـة لــضـمــان اكـمـال
مـنــهـاج الــكـورس االول واالســتـعـداد
واد لالمتـحـانات) واضـافت ان (ان ا
الـتي تـقــدم في الـتــعـلـيم االلــكـتـروني
ــنـصـة االلـكــتـرونـيـة سـتـنــشـر عـلى ا
وحتــتـــوي عــلى اســـئــلـــة مــهـــمــة مع
ـادة تـكون اجوبـتـهـا اضافـة الى ان ا
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أماني التميمي

قنع في كركوك. تصوير: بسام جاسم الرجل ا

الفايـروس يعد تـسجيل اصـابات عدة
في محـافـظـات مخـتـلفـة. ونـفى مـكتب
ــسـتـقـيـل عـادل عـبـد رئـيس الـوزراء ا
ــكـتب ـهــدي اجـراءات وقـائــيـة في ا ا
تضمن سفر موظفيه الى خارج البالد

بالتزامن مع انتشار الفايروس. 
واقع وقال في بيان امس إن (بعض ا
االلـــكـــتــرونـــيـــة تـــنـــاولت خـــبـــرا عن
ـتـبـعـة في مـكـتب اجـراءات الـوقـايـة ا
رئــيـس مــجـــلس الـــوزراء  وبـــدورنــا
ننفي نفيـا قاطعا مـاورد من معلومات
ــشــار ــكـــتب ا وان أي من مــوظـــفي ا
الــيــهم لم يـــكــونــوا في اجــازة خــارج

البالد). 
واعـلـنت وزارة الــصـحـة والـبــيـئـة في
وقت سابق عن تأكـيد تشـخيص ثمان
حاالت جديدة بالفايروس  7 ,منها في
بـــغـــداد واخـــرى فـي الـــنـــجف. وقـــال
ـتـحــدث بـأسم الـوزارة ســيف الـبـدر ا
في بيان تلقته (الزمان) انه ( اتخاذ
االجــراءات الـالزمــة مـن قــبـل مالكــات
صابة الوزارة للتعامل مع احلااللت ا
المس لها  ,ونؤكد اهـمية تـنفيذ وا
مقـررات جلـنة االمـر الـديواني رقم 55
ــعــنــيــة عن ومــســؤولــيــة اجلـــهــات ا
محـاسبـة اخملالـف اضـافة الى اتـباع
قواعد احلماية الشخصية واجلتمعية
لـتـأمـ احلـمـايـة لالفـراد واجملـتـمع).
في غضون ذلك  ,عمم مجـلس القضاء
األعــلى عــلى احملـــاكم كــافــة بــاتــخــاذ
اإلجراءات القانونـية بحق من يخالف
وصايـا جلنـة خلـيـة األزمة احلـكومـية

واجهة كورونا.  شكلة  ا
وقـال بيـان لـلـمـجـلس تـلـقـته (الـزمان)
امس إن (اجملــلس عــمم عــلى احملــاكم
كـافـة بــاتـخـاذ االجــراءات الـقـانــونـيـة
بحق مـن يخـالف وصـايـا جلنـة خـلـية
تخذة للحد من األزمة بشان التدابيرا
انـتــشـار فــايــروس كـورونــا). وافـادت
ـغـادرة دائـرة صـحــة بـغــداد الـكــرخ 
ثالث حـاالت مـســتـشـفى الــفـرات بـعـد

التأكد عدم اصابتهم بكورونا.
وقـــالت الـــدائـــرة في بـــيـــان اطـــلـــعت
(الـزمـان) عـلـيه امس ان (ثالث حـاالت

ـــكن إلى ونـــقـــلـــهـــا بـــأســـرع وقـت 
ؤسـسـة الـصحـيـة الـقريـبـة وإعـطاء ا
ريض عـلـومات الـكـاملـة عن حـاله ا ا
وســفــره إلى اي دولــة حـــفــاظــاً عــلى
ـــــشـــــتـــــبـه بـــــهم ـــــرضـى وا أرواح ا

ومالمسيهم وأهالي احملافظة). 
وقررت مـحـافـظـة نـيـنـوى غـلق جـميع
ـوصل مـنــافـذ الــدخـول الى مــديـنــة ا
واجهة الفايروس  داعية مواطنيها
ـوجـودين خـارج احملـافـظـة لـلـعـودة ا
خالل 24 سـاعـة فـيـمـا وجـهت بـغـلق
دة ـناسـبات  ـقاهي وقـاعات ا كافة ا

15 يوما. 
 U UL  l¹“uð

وكانت دائرة صحـة نينـوى قد اعلنت
ــشـتــبه بـإصــابـته عن ان الـشــخص ا
بكـورونا قـرب مبـنى احملافـظة سـليم.
وباشرت مؤسـسة البـارزاني اخليرية
امس االثـن بـأجـراء حـمـلـة تـوعـوية
واســـعــــة بـــشــــأن كـــورونــــا وتـــوزيع
ـنع تـفشي واطـنـ  الكـمـامـات بـ ا
الــفـــايـــروس اخلـــطــر. واطـــلع نـــائب
رئيس حكـومة اقـليم كـردستـان قوباد
ـتـخـذة الـطـالـبـاني عــلى االجـراءات ا

ضد تفشي كورونا في السليمانية .
 وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الــطــالــبــاني اشــرف عــلى اجــتــمــاع
حضره محافظ الـسليمانـية هفال ابو
ـتـخـذة ضد بكـر لـتـقـو االجـراءات ا
تفـشي فايـروس كورونـا في احملافـظة
مع تــأكـيــد االجــراءات الــوقــائــيـة في
نـافذ احلدوديـة حفـاظا عـلى سالمة ا

  .( واطن ا
اكـدت وزارة الـصـحـة تــسـجـيل حـالـة
إصــابـة جــديــدة بــفــايــروس كــورونـا
ـسـجل إلى 62 حـالة لـيـصل الـعـدد ا
مشيرة الى أن ثالث إصابات ترقد في
ــركــزة وإحــداهــا بــحــالـة الــعــنـايــة ا
حرجة. لكن قطر افادت بعدم تسجيل
اي إصـابــة بـكــورونـا داخل اجملــتـمع
القـطري مشـيرة الى أن كـل مؤشرات
ـــرض فـي الـــبـالد ال تـــزال تـــفــــشـي ا
مــنـــخــفــضـــة وال حــاجـــة لــتــعـــطــيل
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وسائل االعالم كافة). وفي ميسان.
كشفت دائرة صحة احملافظة عن وفاة
شـخص من اهـالي احملــافـظـة مـصـاب
بــكــورونـا. وقــالـت الــدائـرة فـي بــيـان
ــــصــــاب قـــــد تــــوفي امس امس إن (ا
االول لـــيالً بـــعــــد ســـاعـــة واحـــدة من
وصوله الى طوار مستشفى الشهيد
الصدر التـعليـمي وكان بحالـة صحية
حرجـة ومتـأخرة جدا) ,واهاب الـبيان
ــسـؤولــيـة ــواطــنـ (الــتــحـلي بــا بـا
الشـرعـية والـقـانـونيـة واألخالقـية من
شتبه بها خالل التبليغ عن احلاالت ا
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عـقـد رئـيس مـجـلس الـقـضاء االعـلى
الــــقـــاضي فــــائق زيـــدان مـع رئـــيس
جهـاز االدعاء الـعـام موفق الـعبـيدي
رئــيس جــهــاز االشــراف الــقــضــائي
جاسم مـحمـد عبـود اجتـماعـا ناقش
االجـــراءات االحــتـــيــاطــيـــة الــواجب
اتــــخـــاذهــــا الحــــتــــواء االصــــابـــات

بفايروس كورونا. 
ركز االعالمي وذكر بيان صادر عن ا
جملـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امس أن (اجملــــتـــمــــعـــ
نــاقـــشــوا االجــراءات االحــتــيــاطــيــة
الواجب اتخاذها الحتواء االصابات
بــــفــــايــــــروس كـــــورونــــا والــــعــــمل
بـتوصـيـات خلـيـة االزمة بـخـصوص

ذلك).
 وأضــاف أن (اجملــتــمـعــ نــاقــشـوا
ظــاهــرة ادعـاء الــبــعض خالل فــتـرة
ــبــاحــثـات الــســيـاســيــة لـتــشــكـيل ا
ــثــلي احلـــكــومــة اجلـــديــدة انــهـم 
ــرجـــــــعــيــة الـــديــنـــيــة أو نـــاقــلي ا
لــوجـــهــات نــظــرهــا وحــيث ان هــذه
االدعـــــاءات غــيـــر صــحـــيــحـــة كــون
ــرجــعــيــة بــخـصــوص ذلك مــوقف ا

واضح من خالل خطبة اجلمعة فقط
 لــــذا  تــــوجــــيـه كــــافــــة احملــــاكم
ومـــكـــاتب االدعـــاء الـــعــام بـــاتـــخــاذ
االجـراءات الــقـانــونـيــة بـحق كل من
ــرجـعـيـة أو ـثل ا يـدعي كــذبـا انه 

حامال رسالة عنها).

وعمـم مجـلس الـقضـاء االعـلى االحد
على احملاكم كافـة باتخاذ االجراءات
الـــقــانـــونــيــة بـــحق كل من يـــخــالف
(تـــوصــيـــات جلــنـــة خــلـــيــة األزمــة)
ـتخذة لـلحد بخصـوص االجراءات ا

من انتشار فايروس كورونا.
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فائق زيدان بإجتماع قضائي

ـسـتـفادة االوبئـة والـعـبـرُ والدروسُ ا
ـعــديـة لـتــجــنب انــتـشــار األمــراض ا
ـاني واألخالقي وتعـزيـز اجلـانب اال

إلدارة األزمة الوبائية.
…Ëb½ —ËU×

وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
مــحـــاور الــنـــدوة تـــتــركـــز عــلى اوال:
الـبـدائـل لـتـواصـل احلـركـة الــعـلــمـيـة
ط الـــعـــمل لـألفــراد والـــعــمـــلـــيـــة و
ـــؤســـســــات وسالمـــة الــــتـــواصل وا
باشر والـدراسة والتعليم اإلنساني ا
عن بــعــد والـتــأثــيــر االقــتـصــادي من
الـسـلـبــيـة الى االيـجـابــيـة والـتـسـوق
والـــشــــراء اإللـــكـــتــــروني والـــتــــنـــقل
ــواصالت وثــانــيـــا: الــتــعــامل مع وا
ـقـاصـد ـعـديـة في ضـوء ا األمـراض ا
ـنـاعـة الـنـفـسـيـة الـشـرعـيـة وثـالـثـا: ا
ورابــعــا الــدراســاتُ االســتــشــرافــيـةُ
وأفالمُ اخلـيـال الـعـلــمي الـتي تـنـبـأت

بوباءٍ مشابهٍ ذات صلة


