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بـاشر الـقضـاء التـحقيـق في التهم
ـوجهة الى هـيئة الـتقاعـد العامة ا
بـــشـــأن ابــرام عـــقــد حتـــوم حــوله
الـشبهات مع جهة لبـنانية للتأم
الـصـحي لـلمـتـقـاعدين كـمـا فـتحت
هــيــئـة الــنــزاهـة الــعــامـة بــدورهـا
ــلـف نــفـــسه. وقــال حتـــقــيـــقــا بـــا
ــتـحــدث بـاسم مــجـلس الــقـضـاء ا
االعـلى عـبد الـستـار الـبيـرقدار في
بـيـان تـلـقـته (الزمـان) ان (مـحـكـمة
حتـقيق الكرخ اخملتصة في قضايا
الـــــنـــــزاهــــة  شـــــرعت بــــاتـــــخــــاذ
االجـراءات الـقانـونيه فـيمـا يتـعلق
ـتـداول عـبـر مـواقع بــالـتـسـجـيل ا
الـتـواصـل االجتـمـاعـي علـى لـسان
الـشـيـخ صـبـاح الـكنـانـي) مـضـيـفا
ـمـثل انــهـا (قـررت تـدويـن اقـوال ا

الـقـانـوني لـدائرة الـتـقـاعد الـعـامة
وكــذلـك تـكــلــيف الــشــاهــد صــبـاح
الــكـنـاني بـاحلـضــور الى مـحـكـمـة
حتـقيق الكرخ اخملتصة في قضايا
النزاهة وتقد مالديه من ادلة).  
واتــــهم  الــــكـــنـــانـي الـــذي يـــرأس
مــــؤســــســــة حتـــمـل اسم شــــبـــاب
االصـالح والـتــغـيـيــر في تـســجـيل
مـتلفـز  التقاعـد العامة بـابرام عقد
لـلتأم الصحي مع شركة لبنانية
خـارج الضـوابط وجتاهـلهـا شركة
الـتأم الوطنية العراقية  واجبار
ـتـقـاعـدين عـلـيـالـتـأمـ الـصحي ا
واســـــتـــــقـــــطـــــاع رواتــــبـــــهم دون
مـوافـقتـهم  مـطالـبا بـالـتحـقيق مع
هــيـئـة الـتـقـاعــد ورئـيـسـهـا بـشـكل
خـــاص. وتـــظـــهــر الـــتـــســـجــيالت
ــســربــة اتـصــاال من الــصــوتــيــة ا
شـخص لبنـاني يدعو الـكناني الى

ـوضـوع فـيـما ـلـمة ا الـتـفـاوض و
يـرد عـلـيه الـكـناني بـتـسـجـيل آخر
بـأنه ال يـريد التـفاوض وال يـخشى
احـــــــدا وانه ســـــــيــــــقــــــدم االدلــــــة
واالثـبـاتات لـلـقضـاء الـعراقي. الى
ذلـك اعــــلن  مــــصــــدر في هــــيــــئـــة
ـوضوع الـنـزاهـة فـتح  حتـقـيق بـا
ـصـدر في تـصـريح نــفـسه. وقـال ا
إن (دائــرة الـتـحـقـيــقـات في هـيـئـة
الـنـزاهة بـاشرت بـالـتحـقيق بـشأن
شــكــاوى وردت بــخــصــوص عــقــد
الــــتــــأمـــ الــــصـــحي اإلجــــبـــاري
ــبــرم مع شــركــة لـــلــمــتــقــاعــدين ا
لـبـنانـيـة اضافـة الى الـتسـجيالت
ـستثمر لبناني سربة  الـصوتية ا
قـــدم الـــعـــديـــد من الـــتـــســـهـــيالت
) مـضيفا أن لـلمضي بـعقد الـتام
(دائـرة الـتـحـقـيـقـات بـدأت بـالـفعل
ـتورط فـي التـحقيـق وستـحيل ا

ـصـدر الى الـى الـقـضاء). واشـار ا
ان (الــتــأمـ الــصــحي في جــمـيع
ـؤسسات الـرسمية هـو اختياري ا

وليس إجبارياً) 
مـن جـهـتــهـا نـفت هــيـئـة الــتـقـاعـد
صــحــة االتــهـامــات . وقــال رئـيس
الـهـيـئـة احـمد الـسـاعـدي في بـيان
ان (مــواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي
تـــــداولت تـــــســــجـــــيال فـــــديــــويــــا
ومــجــمـوعــة تـســجــيالت صـوتــيـة
الحـــــد االشــــخــــاص حتـــــدث فــــيه
ـعلـومات مـفبـركة ومـزورة بشأن
مـــــبـــــادرة الــــتـــــامــــ الـــــصــــحي
لـلمـتقـاعدين) ,واضـاف ان (الهـيئة
لـم تقم بتوقيـع اي عقد خدمات مع
الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة غــلــوب مـد
نــــهــــائــــيـــا) ,وتــــابـع ان (جـــمــــيع
مـخـاطـبـات الـهـيـئـة هي مـع شـركة
الـــتــأمــ الــوطــنــيــة وهي شــركــة

لوكة عـريقة في مـجال التامـ و
لــلــدولـة ) ,الفــتــا الى ان (الــهـيــئـة
تــــعــــمل عــــلى اســــتـــدراج افــــضل
ـتـقـاعـدين وان الـعـروض خلـدمـة ا
موضوع بوليصة التأم الصحي
جــمـاعي ام فـردي  لـم يـحـسم حلـد
االن وان بــطـاقـة اخلـصم الـصـحي
وضوع يـتم شراؤهـا اختـياريـا وا
الزال قــيــد الــنــقــاشــات مع شــركـة
الـتـأمـ الـوطـنـيـة). من جـانـبه رد
الـكـنـاني بـأن بيـان هـيـئة الـتـقـاعد
ضـعيف ويتضمن اعترافا واضحا
بــــوجــــود تــــعـــامـل مع الــــشــــركـــة
الـــلــبـــنــانـــيــة .وقــال فـي بــيــان ان
الـسـاعـدي (قـدم شـرحـاً عـبـر بـيـان
ـلفات ضـعيف يـرفض كل األدلة وا
الــتي قـدمــنـاهـا أمــام الـرأي الـعـام
وإبـتدأ بيـانه بالنـفي التام لـتوقيع
الـهيئـة عقداً مـع الشركـة اللبـنانية
ونـحن لـدينـا وثائق ومـلفـات تؤكد
ذلـك وسنـقدمـهـا لإلعالم ولـلقـضاء
ولــلـرأي الـعـام). وابـدى بـاحث في
ـالـي وخـبيـر فـي الـتـأم الـشـأن ا

حتــفـظه عــلى رد هـيــئـة الـتــقـاعـد.
وقـال عـقيل جـبـر علي  فـي تعـقيب
تـلـقـته (الـزمان) الـثالثـاء ان (بـيان
رئــيس هــيــئــة الــتـقــاعــد يــعّـد ردا
مــنــاســبــا من الـهــيــئــة  مـتــمــثــلـة
بـرئيـسها في وقـته وبشكل واضح
ـؤسسـاتـية  ولـكن من الـنـاحيـة  ا
يــتــطــلب تــوجــيه هــذا الــبــيـان او
اخلـطـاب  جلهـة علـيا او الى جـهة
ـــثـــال ال مــــحـــددة عـــلى ســــبـــيل ا
احلـصـر ,جـهـة اعالمـيـة او غـيـرها
ـــوضــوع الــنــواحي الســـتــيــفــاء ا
ـؤسسـاتيـة) . وتابع االجـرائـية وا
عـــــلـي احلــــاصـل عـــــلى شـــــهــــادة
ــاجـسـتــيـر في الـتـأمــ وحـالـيـاً ا
طــالب دكــتـوراه مــالــيـة ان (هــنـاك
مـالحظة اخرى  اذ يتـطلب إيضاح
عـالقـة وارتـبــاط شـركـة غــلـوب مـد
الـلبنانية  بشركـة التأم الوطنية
ــفـــاوضــات والــكــتب وطـــبــيــعــة ا
ـتـبـادلة واخملـاطـبـات اجلـاريـة  وا
بـشـأن مـوضـوع الـتـأمـ الـصـحي
ـاذج من هـذه اخملاطـبات وابـراز 
بـ هيئة التقاعـد الوطنية وشركة
الـتأمـ الوطنـية إلجالء الشـبهات
واعـتماد الـشفافـية والوضوح  في
كـــشف احلــقــائـق ) مــضــيــفــا ان (
ـــــوضـــــوع يـــــتـــــطــــلـب ايـــــضــــا ا

االســتـيــضـاح من شــركـة الــتـأمـ
الـوطـنيـة  بـشأن هل تـوجـد ضمن
كـــتـــبــهـــا اسم شــركـــة غــلـــوب مــد
اللبنانية  وما طبيعة العالقة وهل
يـوجد عـرض خدمـة  او  عقـد عمل
 وهـل هـنـاك مـفـاوضـات حـقـيـقـية
جـارية ب هـيئة التـقاعد الـوطنية
وشـركة الـتأم الـوطنـية وطبـيعة
عــمـل وارتـبــاط شــركــة غــلــوب مـد
الــلــبـنــانـيــة?) وتـســاءل عـلي ( من
ـهـنـيـة مـا هي اخملـاطر الـنـاحـيـة ا
الـتـأمـيـنـيـة الـتي تـغـطـيـهـا وثـيـقة
الـتأمـ الصحي ومـا هي االخطار

ستثناة واإلضافية?.  ا
ؤسسات وهـل توجد بنية حتـتية 
صـحيـة وطبـية حديـثة ومـتطـلبات
مـتطورة لتـقد الرعايـة واحلماية
الـصـحـيـة والـطـبيـة بـشـكل مـتـقدم
ـعـايـير دولـيـة تـصلح ومـتـمـيز   
لــــتـــقـــد اخلـــدمــــات والـــرعـــايـــة
الــصـحـيـة لـلـمـشـمـولـ بـالـتـأمـ
الـصحي?)  مجـيبا بالـقول (اعتقد
مـــتــواضــعـــاً ان شــركــة الـــتــأمــ
الـوطـنـيـة حتـتـاج الى الـتـعـاقد مع
مـستشـفيات خاصـة متطـورة طبياً
وتـكنـولوجيـاً ومخـتبريـاً وعالجياً
وبــاالمــكـان الــتـنــسـيـق مع نـقــابـة
ـــراكــز األطـــبـــاء والــصـــيـــادلــة وا
ـؤسـسـات الصـحـيـة الوطـنـية  وا
وباالمكان إقامة وبناء مستشفيات
ـعايـير دولـية  بـطريـقة مـتـطورة 

التعاقد او باالستثمار) .
  ووصـف نــاشـــطــون االتـــهــامــات
بــأنـهــا (اكـبـر مــلـفـات الــفـسـاد في
الــــدولــــة الــــعــــراقــــيــــة وبــــاالدلـــة
واالثـــبــاتـــات وانــهــا كـــورونــا في
وجـــهـــهـــا اآلخـــر تـــنـــهب حـــقــوق
ــتـقــاعـد الـعــراقي) واضـافـوا في ا
تـعليقات تلقتها (الزمان) ان (هيئة
الــتـقــاعـد الــعـامــة تـوقع عــقـدا مع
شـركـات وهمـية يـتـرأسهـا شخص
لـديه سوابق في عملـيات االحتيال
وغــسـيل األمــوال) وتـســاءلـوا (مـا
حـقيقة اللبناني الذي يدعي تمثيل
عـائـلـة عالوي ووصـفـهم بـشـركائه
فـي صــفــقــة الــتـــأمــ الــصــحي )
وبـحـسب الـتـعـلـيـقـات فـإن (مـقـربا
دعو مـن محمد عالوي يـؤكد بأن ا
جـوزيف شـبـاط نصـابـها ومـحـتال
وحـــاول ان يــأخـــذ عــقـــد األلــيــاف

الضوئية في وزارة االتصاالت).
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نــفـت وزارة الــتـــربـــيـــة االنـــبــاء
ـتواتـرة الـتي تـنـاقلـتـهـا بعض ا
ـواقع االلـكـتـرونـيـة عن اصـدار ا
هيـئـة الراي في الـوزارة عدد من
ـــتــعـــلــقـــة بــالـــعــام الــقـــرارات ا

الدراسي اجلاري
وذكـرت الــوزارة في بـيــان تـلـقت
(الـزمـان) نـسـخـة مـنه (ان هـيـئـة
الـراي في وزارة الـتـربـيـة عـقـدت
اجتمـاعا برئـاسة وزيرة الـتربية
الـدكـتورة سـهـا خـلـيل الـعلي بك
بـهـدف بـحث ومـنـاقـشـة احلـلـول
ناسبة التي من شانها احلفاظ ا
عـلى مسـتـقـبل ابنـائـنا الـتالمـيذ
والطلبة في ظل ما تعيشه البالد
من ظـروف اسـتـثـنـائـيـة كـان لـها
االثر الـكـبيـر عـلى االستـمرار في

درسي). دوامهم ا

وأكـدت وزارة التـربـيـة ان (ما 
تـســريـبه عـلى انــهـا قـرارات هي
مجـرد مقـترحـات  تداولـها في
اجتمـاع هيئـة الراي ولم حتصل

ــــــــوافــــــــقـــــــة الـى االن عــــــــلـى ا
العـــتـــمــادهـــا واذ تـــنــفي وزارة
الـتـربيـة هـذه الـتـسريـبـات تـؤكد
بـانهـا غـيـر مسـؤولـة عـما يـنـشر

خارج موقعها الرسمي)
وكـانت اخـبــار تـداولـتـهـا بـعض
ــواقع االلــكــتــرونــيــة اكــدت ان ا
هيئة الرأي في وزارة التربية قد
أصــــدرت قــــرارات عــــدة تــــخص
الــــــــــعـــــــــام الــــــــــدراسـي فـي ظل
مــــــــــــواجـــهـــة أزمـــة فـــيـــروس
كورونا في البالد وتضمنت هذه
الــقــرارات الــدخـول الــشــامل في
االمــتـحـانــات الـنـهــائـيـة وحـذف
بـــعض الـــفـــصـــول األخــيـــرة من
ــــــــواد ــــــــا كـل ا بــــــــعـض او ر
واعــتــمــاد درجـة نــصف الــســنـة
لــلـصــفــوف االبــتــدائــيــة لــغــايـة
الـــصف اخلـــامس وحـــذف مــادة

نتهية. كاملة للصفوف ا
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اجلـــــمــــيـع إلى (دعـم مــــبــــادرات
الـتـكـافل االجـتـمـاعي الـتي تـعـزز
مـن وحـــــدة الــــصـف الــــعـــــراقي
وتـقـوي مـنـاعـة اجملـتـمع الـواحد
من كل اخملــاطــر واألوبــئــة الــتي
حتـيط بــالـعـراق) مـشــيـرا الى (
مـــبـــاشــرة نـــوابه وســـيــاســـيــيه
ومالكـــاته بــدعم مـــبــادرة أخــرى
إلنشـاء مستـشفيـ كرفـاني في
النـجف ونـينـوى إسـناداً جلـهود
.( ـدينت الكات الصـحية في ا ا
وفي الـشــأن نـفـسـه اطـلق األمـ
العـام حلركة عـصائب اهل احلق
ـواجهة قيس اخلـزعلي  مـبادرة 
فيروس كورونا داعيـا تنظيمات
احلـركة لـدعـمـهـا مطـالـبـا ونواب
الـــفـــتح وكــتـــلـــة (الــصـــادقــون )

للتبرع بجزء من رواتبهم ِ
وكـتـب اخلـزعــلي في تـغــريـدة له
عبر منـصة "تويتر " تـلقت نصها
ــا يـعــانـيه (الــزمـان) انه (نــظـرا 
شـعـبـنـا الـكـر من وضع خـاص
نــتــيــجــة تــهــديــد انــتــشــار وبـاء
كــورونــا ومــا فــرضه من ظــروف
مـعيـشـيـة صعـبـة شـمـلت شرائح
كـبـيـرة من مـجتـمـعـنـا اعـتـقد ان

الـــواجـب عـــلــيـــنـــا ان نـــبـــذل كل
جـــهــدنـــا لـــتـــحـــقــيـق الـــتــكـــافل
االجـتـمـاعي فـيـمـا بـيـنـنـا ويـعـ
بعـضـنـا االخر حلـ جتـاوز هذه

مكنة). االزمة باقل اخلسائر ا
وأضـــاف ان دعـــوتـه هـــذه تـــأتي
(انـــــطالقـــــا مـن قـــــوله تـــــعـــــالى
وتــعــاونـوا عــلى الــبـر والــتــقـوـ)

مــشــيــرا الى ان الــدعــوة تــشــمل
(كــــافـــة كــــوادر وتــــنـــظــــيــــمـــات
وجماهيـر احلركة بل كل احملب
وابتـداءً من شخص األمـ العام

وكل حـسب قـدرته وامـكـانـيـاته )
موضحـا ان (اجلهد الـطوعي هو
تـيـقن الذي يـستـطيع أي القـدر ا
شـــخص الــقـــيــام به وهـــو لــيس
بشيء قلـيل ضمن االفكـار اآلتية:
الـتــعـاون مع مــؤسـســات الـدولـة
ومن ضــمـنـهــا احلـشـد الــشـعـبي
ــؤســسـات وكــذلك الــشـركــات وا
اخلـاصـة لـتـجهـيـز مـسـتـشـفـيات
ــصــابــ او مــيـــدانــيــة لــعالج ا
ــــــشــــــتــــــبه امــــــاكـن حلـــــجــــــر ا
بـــاصـــابــتـــهم).ودعـــا اخلـــزعــلي
(اعـضــاء حتـالف الــفـتح عــمـومـا
وكــتــلــة الــصــادقــون خــصــوصـا
لــلـــتـــبـــرع بـــجــزء مـن رواتــبـــهم
للعوائل التي لـيس لها معيل او
انـهـا تعـتـمـد في مـعيـشـتـهـا على
األجـور الـيــومـيـة واالن تـضـررت
بـسبـب اجراءات حـظـر الـتـجوال
واالسبـاب االخـرى) مطـالـبا (كل
تنـظيـمات احلـركة الـقيـام بحـملة
تـطـوعــيـة بـالـتــنـسـيق مع دوائـر
الــــصــــحـــة واجلــــهــــات األخـــرى
ــعــنــيــة في تــقــد اجلــهــد في ا
ـشــاركـة في حــمالت الـتـطــهـيـر ا
والـتـعـقــيم ومـا شـابه من جـهـود

بـشــريـة تـوجــد حـاجـة الــيـهـا او
ـتـصـدين لـهـا).وختم نـقص في ا
بـالـقـول (في اخلـزعـلي تـغــريـدته
اخلـــــــتــــــام اوجـه كـالمي الـى كل
عروف بجوده بل ابناء شعبـنا ا
هـو اكرم شـعـوب الـعالم بـالـقـيام
ا يستطيعون القيام به جميعا 
من معـونة ألقـاربـهم واصدقـائهم
وجيرانهم وكل حسب استطاعته
ــــصـــارف وقــــدرته).وواصــــلـت ا
الـعــراقـيـة تـبـرعــهـا لـدعم جـهـود
ــنع وزارة الـــصـــحــة الـــرامـــيـــة 
انـــتــــشـــار الــــفـــايــــروس.وأعـــلن
مصـرف العـالم اإلسالمي  تـبرعه
ـبـلغ مــئـة مـلـيـون ديـنـار . كـمـا
ـبـلغ تـبــرع مـصــرف االحتـاد  بــا
نفسه. يـأتي هذا  بعـد ان تبرعت
مــصـــارف حــكــومــيــة مــنــتــصف
الـشـهـر اجلــاري لـلـوزارة عـنـدمـا
ــالـــيــة حـــســبــا فـــتــحـت وزارة ا
ـركزي للـتبـرع وضع فيه الـبنك ا
مـبـلغ  30مـلـيــار ديـنـار و كل من
مــــصـــرف الـــرافــــدين ومـــصـــرف
الــــرشـــيـــد ثـالثـــة ماليـــ  دوالر
ــصـرف الــعـراقي فــيـمــا تـبـرع  ا

للتجارة بخمسة مالي دوالر .
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ــؤسـسـات الــصـحـيـة سـجـلت ا
ــــاضــــيـــة خالل الــــســــاعــــات ا
اصـــابـــات جـــديــدة فـي بـــغــداد

واحملــافــظــات. واعــلن مــحــافظ
الـــبــصـــرة اســعـــد الــعـــيــداني
تسجيل  11اصابة بـالفايروس
في احملافظة. كمـا اعلنت صحة
كـــربــــاء وفـــاة احـــدى احلـــاالت

وتــــــســـــــجــــــيـل اصــــــابــــــتــــــ
.واعــلــنت مــحــافــظـة جــديــدتـ
الـــنــجف تــســجــيل  13اصــابـة

. جدبدة وشفاء حالت
واعـلـنت دائـرة صحـة الـرصـافة
شــفـــاء حـــالـــتــ مـــصـــابـــتــ
بـــفـــايـــروس كـــورونـــا احلـــالـــة
األولى المرأة بعمر  50سنة من
اهالي مـنطـقة الشـعب والثـانية
المرأة بعمر  39سنة من منطقة

الزعفرانية
بـدورهــا أعـلـنت وزارة الـصـحـة
في إقــلــيم كــردســتــان  إصــابــة
سـتة أشـخـاص بالـفـايروس في
اربـيل بـيـنهم طـفالن بـعـمـر عام
واحـــد وآخـــر  تــــسع ســـنـــوات
وثالث نـسـاء ورجل واصـابـة 8
في الــســلــيــمــانــيــة وواحــد في
دهـــوك بــذلـك ارتــفع مـــجـــمــوع
االصـابـات في عـمـوم كـردسـتان
الى 91 حــــالـــة . وكـــانت وزاره
الــصــحــة قــد اعـــلــنت امس عن
تسـجيل  33اصابـة جـديده في

عموم العراق.
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اشـــــادت اوســـــاط شــــــعـــــبـــــيـــــة
ـبـادرة الــوطـنـيـة وسـيــاسـيـة بــا
ـان الــتي اطــلــقــهــا رئــيس الــبــر
مـــحــمـــد احلــلـــبــوسي  بــبـــنــاء
مـسـتـشـفى لـلـحـجـر الـصـحي في
بــغــداد من اجل مــســانــدة وزارة
الـصــحـة والـبـيـئــة في الـتـصـدي
لوبـاء كـورونا .  وقـال مواطـنون
لـ(الــــزمـــان) الــــثالثــــاء ان (هـــذه
ـــبـــادرة تــــعـــبـــر عـن الـــوحـــدة ا
سـؤولـيـة الوطـنـية والـشعـور بـا
جتــاه الــبالد في مــواجــهــة عـدو
غيـر مرئي اصـبح يفـتك بشـعوب
ــنـطـقـة نـتـيـجـة تـزايـد الـعـالم وا
عدد االصابات  وهي تعمل على
حتفـيـز االخرين لـتـبني مـبادرات
انسانية جتسـد العطاء والتكافل
فـي اجملـــــتــــــمع) مـــــؤكــــــدين ان
(اخلــطــوة ســتــســهم بــتــخــفــيف
ؤسـسات الـصحـية االعبـاء عن ا
وتعـزز من جـهودهـا في مـكافـحة
مــطــالــبـ فـــايــروس كـــورونــا) 
ــعـنــيـة بـ (بــخـطـوات اجلــهـات ا
عـــاجـــلـــة داعـــمـــة لــذوي الـــدخل

احملـــدود من خـالل تــقـــد مـــنح
مالـية تمـكنـهم من تغطـية نـفقات
اسرهم بعد انقـطاعهم عن العمل
بـسـبب حـظـر الـتـجـوال). واشـاد
مـحــافظ الـنـجف لــؤي الـيـاسـري
ــبـادرة الـتي اطـلــقـهـا حتـالف بـا
الـــقــوى لــبـــنــاء مــســتـــشــفى في
الـــنــجـف.  وقــدم الـــيـــاســري في
تــصــريح مــتـلــفــز شــكــره (بـاسم
أبنـاء الـنجف الى رئـيس مـجلس
النـواب العـراقي وحتالف الـقوى
ـبادرة الـطيـبة) الوطـنيـة لـهذه ا
مؤكداً إن (أبنـاء الشعب العراقي
مــتــحـابــون في مــابـيــنــهم وهـذه
ـبـادرات تـنـم عن عـمق الـعالقـة ا
األخوية ب كافـة أطياف الشعب
الـــواحــد). واســـتـــجــاب شـــيــوخ
عشـائر االنـبار ومـختـلف شرائح
ـبـادرة رئيس اجملتـمع االنـباري 
ـان  مــؤكـدين الــتــبـرع في الـبــر
بـنـاء مــسـتـشـفى عــاجل لـلـحـجـر
الــصــحي في بــغــداد وجلــمــيــيع
العراقي واعلن رؤساء وحدات
اداريــة وقـادة امــنــيـون وشــيـوخ
ووجــهــاء عــشــائــر وعــلـمــاء دين
ـــــيــــون ومـــــثـــــقــــفـــــون وأكـــــاد

اســـتــعــدادهـم لــلــمــســـاهــمــة في
الـتبـرعه في انـشاء مـسـتشـفـيات
لــلــحــاالت الــطــارئــة والــعــاجــلـة
ـاناً مـنـهم بـاهـميـتـهـا في هذا ا
ــر به الــوقت الــعــصــيب الــذي 
ابـنـاء الـعــراق. كـمـا دعـا مـجـلس
شيـوخ االنـبار و مـؤتـمر صـحوة
العـراق ونـقابـة صـحفـيي االنـبار
ـــــــبــــــادرة الى اجنـــــــاح هـــــــذه ا
اجملـتـمعـيـة الـتي اطـلـقـهـا رئيس
مجلس الـنواب من اجل مـساندة
الــــعــــراقــــيــــ في مــــحــــنــــتــــهم
والــــتـــخــــفـــيف عـن كـــاهل وزارة
الصحة في التـصدي لهذا الوباء
اخلــطـر. وأطــلق حتــالف الــقـوى
الــــعـــراقــــيــــة مــــبـــادرة لــــبــــنـــاء
مــســـتــشـــفــيـــ كـــرفــانـــيــ في
محافظتي الـنجف والنجف دعماً
جلهـود احـتـواء فيـروس كـورونا
ومنع انـتـشاره في الـبالد.وأشاد
الـــتـــحـــالف فـي بـــيـــان اطـــلـــعت
(الــزمـــان) عــلــيـه امس بـ (تــبــرع
أهالي األنـبـار لبـناء مـستـشفـي
لــلــحـجــر الــصـحي احــدهــمـا في
االنـبـار واآلخـر في بـغداد  لـدعم
جهود مكافحة الفايروس) داعياً
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تتطلبُ تضامناً اجتماعياً واسعَ
الــنـطــاقِ لــتـخــفـيف األعــبـاءِ عن
ـؤجّرين ذوي الدخْلِ احملـدودِ وا
وعـمـالِ األجــرِ الـيـومي مـقـدّرين
ة التي بـادرات الكـر باعـتزازٍ ا
ـرجــعــيـات الــديـنــيـة قـدمــتْـهــا ا
ومنظمات اإلغاثـة والشخصيات
االجتماعيـة والناشطون في هذا
اجملــــال). وتــــطــــرق صــــالح الى
االزمة السباسيـة التي يواجهها
العـراق بالقـول ان (بلـدنا يواجِهُ
ي وهو حتدي هـذا الوبـاءِ العـا
يشـهدُ ايضـاً جتاذبـاتٍ سيـاسيّةً
خــطـيـرةً في ظـل غـيـابِ حــكـومـةٍ
بــصالحــيــاتٍ كــامــلـة ونــحنُ إذْ
نــــدعـــو أبــــنــــاءَ شـــعــــبِــــنـــا الى
الـــتــضـــامُنِ فـــمن بــابٍ أوْلى أن
نــــدعـــو أوالً الـــقـــوى واألحـــزابَ
الـسـيـاسيـةَ الى الـتـضـامنِ فـيـما
بــيــنَــهــا ومع مــحــنــةِ شــعــبِــنــا
لـــلـــخــروجِ بـــالـــبـــلـــدِ من حـــالــةِ
االضــطـــرابِ الـــســـيـــاسي الـــتي
تـــــضــــــاعـــــفـتْ مع االسـف خاللَ
الــشــهـــورِ األخــيـــرة) مــؤكــدا إن
(هــذهِ حلــظــة خــطــيــرة و جـادة
وعــــــــلـى اجلــــــــمــــــــيـعِ حتـــــــــملُ
مــســـؤولـــيـــتِــهِـم لالرتـــقــاءِ الى
ـــســـؤولـــيـــةِ الـــتي مـــســـتـــوى ا
أظهرَها شـعبُنـا في التعاطي مع

األزمات).

وحـريّــتِـهم في الـتــنـقلِ والـعـملِ
لكنـها إجراءات ضروريـة ومُلِحَّة
ـــرحــــلـــةُ ومن تــــتـــطــــلـــبُـــهــــا ا
الضـروري االستـعدادُ لـها أيـضاً
مـن قِــبَـلِ مــؤســـســاتِ الـــدولــة و
ــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة كـمـا ا

اإلحــســـاسِ بــاألعــراضِ اجلــادةِ
لـوباء كـورونـا) ومـضى قائال ان
ــعـــلـــومِ إنَّ هــذا االلـــتــزامَ (مـن ا
ليسَ باألمرِ الهَيّنِ ويترتبُ عليهِ
آثــار اقـتــصـاديــة واجـتــمـاعــيـة
وضــغـــوط عــلى حـــيــاةِ الـــنــاسِ

االحـتـيـاجـاتِ الـضـروريةِ لـألسرِ
تعـففةِ ولـذوي الدخْلِ احملدود. ا
وأنْ ال ننسى أهلَنـا في مخيماتِ
الــــنــــزوحِ ومــــا يُــــعـــــانــــونَه من
مـصــاعبَ وأن يـتمَّ الــسـعيُ الى
إنــهــاءِ مــأســاتِــهم وحــمــايــتِــهم
وتوفـيـرِ احتـياجـاتِـهم وتسـهيلِ
عـودتِــهم الى مـنـاطــقِـهم ان شـاء
الله) مضيفا انه (يجبُ أن يكونَ
ـســتـوى حــذرُنــا وإجـراءاتُــنــا 
: من خـطــورة هـذا الـوبــاء ولـكنْ
دون هــــلعٍ واضـــطــــرابٍ آخـــذينَ
ّ أسـبــابِ الـوقـايـةِ والـعالجِ بـأ
ـرجعـيـةُ الرشـيدةُ كمـا أوصتْ ا
وكــمـا دعتِ اجلــهـاتُ الــصـحــيـةُ
اخملــتـصــةُ ولـنــتـذكــرِ األغـلــبـيـةَ
َ حـ ُــصــابــ الــســاحــقــةَ من ا
تـمــاثــلــوا لــلـشــفــاء بــعــونِ الـله
وبـجـهـودِ الـكـادر الـصـحي الـذي
ــواجـهـةِ اآلن يــتـقـدمُ صــفـوفَ ا
كما أنَّ هناك جهـوداً حثيثةً على
صعـيدِ الـعالمِ لتـوفيـرِ اللـقاحاتِ
والــــــــــــعـالجــــــــــــاتِ لــــــــــــهـــــــــــذا
الـوبــاء)مـسـتــدركـا (ومعَ كل ذلك
أؤكدُ لكم مجدداً ضرورةِ االلتزامِ
بـالتـعـلـيمـاتِ الـصحـيـةِ ومالزمةِ
ـنـازلِ واالمـتـنـاعِ عن االخـتالطِ ا
بـاالخـرين ووضعِ مـسـافـةٍ التقلُّ
عن مترين مع اآلخرين ومراجعةِ
سـؤولةِ عند اجلهاتِ الصـحيةِ ا

وعلينا اإلقـرارُ أيضاً بأن ظروفَ
البِنى التحتيـةِ لنظامِنا الصحي
لــيــسـتْ بــأفــضلِ حــال وأن ذلك
سـؤوليةِ علينا يُلقي مزيداً من ا
ويدعـونا الـى مزيـدٍ من التـكاتفِ

معاً لتجاوزِ هذه األزمة).
وابــدى صــالح تــقــديــره الـعــالي
بادرات الشخصيات السياسية
و االجتماعية للمساعدة في هذا
اجملال وأكـد (الـدعوة الى جـميع
َالـقـوى االجـتـمـاعـيـةِ ومـيـسوري
احلال وأصحابَ رؤوسِ األموالِ
ــعـنـيــةَ الى إبـداءِ ــنـظــمـاتِ ا وا
اقــــــصى درجــــــاتِ الـــــتــــــعـــــاونِ
ـــؤســـســـاتِ والـــتـــنـــســـيقِ مع ا
ــعـــنـــيــةِ وإطالقِ الــرســـمـــيـــةِ ا
ـبـادراتِ االجــتـمـاعـيـةِ الـبـنّـاءةِ ا
الـى جــانبِ مــؤســـســاتِ الــدولــةِ
ــــواجــــهــــةِ االزمــــةِ احلــــالــــيــــةِ
واخلـروجِ مـنـهـا بـأقل اخلـسـائـرِ
بــــإذنِ الــــله). وتــــابع (يــــجبُ أن
وادِّ نـتـكـاتفَ جـمـيـعـاً لـتـوفـيـرِ ا
ن الــــغـــذائــــيــــةِ والـــصــــحــــيـــة 
يحتـاجُها من أبـناءِ شعـبنا وأن
يــــكـــــونَ لـــــوســـــائلِ اإلعالمِ دور
ـبـادراتِ ريـادي في احلث عـلى ا
اإلنــســـانــيـــة مـــثلَ الـــدعــوةِ الى
نازل مؤقتاً تخفيضِ إيجـاراتِ ا
و تـأجـيل اسـتـحـصـال الـقروض
ــــصـــارف وتــــوفـــيـــرِ من قــــبل ا
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حــذر رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صـــــالح مـن تــــفـــــاقم اخملـــــاطــــر
وتــفـشي وبــاء كـورونــا في حـال
عـــدم االلــتــزام بــضــوابط حــظــر
التـجوال والتـعليـمات الصـحية.
وقــال صـالح فـي كـلــمـة وجــهـهـا
مساء  االثـن الى ابنـاء الشعب
الــعــراقي بــشــأن خـطــر كــورونـا
تـلـقــتـهـا (الـزمـان) امس(شَـهِـدْنـا
ـــاضـــيـــةِ لـألسفِ خاللَ األيــــامِ ا
ارتــفـــاعــاً مــلـــحــوظـــاً في أرقــامِ
ــــصــــابـــــ جــــرّاء االخــــتالطِ ا
والــتــجــمعِ فـي األمـاكـنِ الــعــامـةِ
وعدمِ إدراكِ خـطـورةِ هذا الـوباءِ
وتداعياتِه رغمَ اتخاذِ السلطاتِ
في احلكومةِ االحتـاديةِ وحكومةِ
إقـــلــيـمِ كـــردســتـــان وســـلـــطــاتِ
احملافظـاتِ إجراءاتٍ اسـتثنـائيةً
حلـصـرِ اإلصـابـات) مـضـيـفـا ان
(مـن واجـــــبِـــــنـــــا الــــــوطـــــني ِأنْ
ــــا يـــــرتــــقي الى نــــتــــصــــارحَ 
مــسـتــوى هــذهِ األزمـة وأن نــقـرَّ
ــوقِفِ وأنَّ هــنــاكَ بـــصــعــوبــةِ ا
مــخــاطــرَ قـد تــتــفـاقـمُ - ال سـمحَ
الـله- في بالدِنـا في حـالِ لم يـتمَّ
االلـــتــزامُ بـــتـــعــلـــيـــمــاتِ حـــظــرِ
الـــــتـــــجــــوال وعـــــدمِ االخـــــتالطِ
وإجــراءاتِ الــوقـايــةِ الــصـحــيـة
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ـان األسـبق الـشـيخ وثـاب شـاكـر الدلـيـمي عـن تبـرعه أعـلن عـضـو الـبـر
بـأرض مسـاحتهـا نحو 21  الـفا و650 مـترا مربـعا النـشاء مسـتشفى
أو مـحـجـر صـحي. وتـقع األرض الـتـي سـبق أن شـيـد عـلـيـهـا الـدلـيـمي
مـخيما لـلنازح بـعد موجة الـنزوح التي اجتـاحت مدن االنبار وصالح
الــدين ونــيــنــوى عـام 2014 في مــدخل الــطـريـق الـســريع في نــاحــيـة
الـرشيد بـبغداد. وأقـيمت علـيها مـدرسة ابتـدائية ما زالـت قائمـة لسكان
ـشـهـور  هـذه ـنـطـقـة. وكـان الـدلـيـمي قـد أطـلق في حـيـنـهـا شـعـاره ا ا
ارضي وانـتم عرضي. ودعا الدليمي وزارة الصحة أو أية جهة حكومية
أو دولـيـة إلى اســتـثـمـار األرض لــهـذا الـعـمـل االنـسـاني نـظــرا لـلـظـرف
الـصعب الذي تمر به الـبالد بسبب فايروس كـورونا. وكانت جهات عدة
قـد اعـلـنت الـعـزم عـلى تـشـيـيـد مـسـتـشـفـيـات أو مـراكـز إيـواء تـصـطدم

باجراءات ملكية األرض أو تعذر احلصول عليها.
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باشر مـصرفـا الرافدين والـرشيد
تــوزيع رواتـب مــوظــفي عــدد من
وزارات ومــــؤســــســــات الــــدولـــة
صرف . وطنة رواتبهم لدى ا ا
ــصـرف ــكــتب اإلعالمـي  وقــال ا
الـرافـدين في بـيـان اطـلعـت علـيه
(الـــزمــــان) الـــثالثـــاء إنه (وفـــقًـــا
لـتـوجيـهـات خـلـيـة األزمـة ووزير
ــصـرف , ــالــيــة ومــديــر عــام ا ا
ــصــرف بـتــوزيع رواتب بــاشـر ا
مــــــــــوظــــــــــفـي بــــــــــعض وزارات

ومـؤسـسـات الدولـة من الـذين 

ــصــرف تــوطـــ رواتــبــهـم في ا
ومـن حــــــامــــــلـي الــــــبــــــطــــــاقــــــة
االلـــكـــتـــرونـــيـــة) ,الفـــتـــا الى ان
ـصــرف مـسـتــمـر بـدفع رواتب (ا
ــــوظــــفـــــ ووفق ســـــيــــاقــــات ا
ومــواعـيــد مــحـددة). كــمــا  اعـلن
مـصـرف الـرشـيـد عن رفع رواتب
مــوظــفي  42دائــرة من الــدوائــر
ـصـرف ـوطـنـة رواتــبـهم لـدى ا ا

لشهر اذار اجلاري .
صـرف ان (عمـليات رفع   واكد ا
الرواتب اجنزت  جلـميع الدوائر
الــــتـي ارســــلت صــــكــــوك رواتب
ــصــرف عــبــر مــوظـــفــيــهــا الى ا

ــقـاصــة االلـكــتـرونــيـة بــرنـامج ا
ــركـزي   ACHالــتــابع لـلــبــنك ا
الــعــراقي) . واضــاف ان (جـمــيع
الـــرواتـب مـــؤمـــنـــة  وبـــإمـــكــان
ـــوظــفــ تـــســلم رواتـــبــهم من ا
نتشرة في جميع شبكة فروعنا ا
احملـافــظـات  او من احـد مــنـافـذ
ـعـتـمـدة) .واشار شـركة سـويج ا
صرف الى ( إمكانـية استخدام ا
بطـاقة نخـيل ماسـتر كـارد إلتمام
عمليات الشراء من جميع اجهزة
الــدفع االلــكـتــروني   POSالـتي
حتمل عالمة ماستر كارد الدولية

 داخل وخارج العراق).
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ـصـارع عدنـان الـقـيـسي وجنـما وجـه كل من الـبطل الـعـراقي الـسـابق ا
نـتخب العـراقي السـابقـ حس سـعيد وعـدنان درجـال  رسالة الى ا
العـراقي بشـأن حظر التـجوال وتفشي فـايروس كورونا. وقـال القيسي
اهـلي واحـبائي مـن الشـعب الـعراقي حتيـة وحب من ابن الـعـراق البـار 
ـر بـهـا معـظم الـدول اتـمنى لـلـجـميع الـصـحة في هـذه الـضـروف التي 
والسالمـة واتمنى من الله تعالى ان يبعـد عنكم الفايروس . فيما أوضح
 درجال  نـعلم مـقدار شجـاعتـكم وروح التـحدي التي جـبلـتم علـيها ومن

واقع هــذا الـتــحـدي ادعـوكـم لالنـتــصـار عــلى الـذات الــتي جتـلب األذى
دة محـدودة سيكون لها عهود البقـاء في منازلكم  وتتحـملوا بصبـركم ا
بـالغ االثـر في جتـنــيب الـبالد  خـطـر تـفـشي الـوبـاء السـمح الـله". وعـبـر
سعـيد عن تأيـيده اللـتزام اجلمـاهيـر في بيوتـهم عبـر ماجاءت  ان  خـلية
نازل مؤقتا االزمة في الـعراق عبر تطبيق قرار حظر التجوال ومالزمة ا
حفـاظا عـلى سالمة ابـناء شعـبنـا وعراقـنا الـغالي الـذي نهتـف له ونحبه
ونفـديه ونريد جتنـيبه خطر تـفشي كورونا فـما يحصل في جـميع بلدان
الــعـــالم هـــو نــتـــاج مــخـــاوف حــقـــيـــقــيـــة ولــيس نـــســـجــا من اخلـــيــال.
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