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عـلى مـدى الــتـاريخ شــهـد الـعـالـم الـكـثــيـر من احلـروب والــتي هي نـزاعـات
مـسلحة ب فريق من دولت او اكثر يسـعى كل منهما للتغلب على الطرف
اليـ من الـقـتـلى واجلـرحى كـانت اآلخـر وتـدمـيـر قـوته وكـيـانـه وسـقـوط ا
اجلـبـهـة فـيهـا واضـحـة طـرف يـصـطف مع طـرف وجـمـاعـة تـنـاصـر جـمـاعة

وتستخدم ما لديها من اسلحة.
ـيـة ـرة جنـد الــعـالم كـله يــصـطف جـبــهـة واحـدة ويـقف فـي حـرب عـا هـذه ا
ــعـسـكــر االشـتـراكي او الــغـربي او هــدف الـتـوسع او جـديـدة لــيس ضـد ا
االنـتصـار اليديـولوجـيـة دينـية او فـكريـة بل هي ضـد فايـروس صغـير يـهدد
ي ية بانه اكبر وباء عا الـبشرية الى احلد الذي وصفته مـنظمة الصحة العـا

وعدو للبشرية.
لوك والرؤساء ورؤساء في هـذه احلرب الكل اكتوى بنارهـا وشرورها من ا
ـسـؤولــ الـكـبــار الـذين قـامــوا بـحـجـر انــفـسـهم والــعـزل بـعـد الـوزارات وا
ـهن ــصـابــ شـمــلت كل ا اشــتـبــاهـهم بــاصـابــتـهـم بـالــفـيــروس وقـائــمـة ا
ناصب والول مرة في التـاريخ توحدت الديانات السماوية والـشخصيات وا
والـقوانـ وتوقـفت الصـلوات في احلـرم الـشريـف والـفاتـيكـان واجلوامع
والـكـنائـس ودور العـبـادة الغـلب االديان الـتي أصـبـحت فـارغـة اال من بعض

عمال النظافة.
هـذه احلرب لـيست موجـهة ضـد العـسكـر بل هي ضد الـبشـرية جـمعاء من
االطـفـال والـنــسـاء وكـبـار الــسن الـذين تــؤثـر عـلـيــهم بـدرجـة اكــبـر وتـهـاجم
ي الذي ـنـاعي وتـفتك بـهم كـمـا انهـا حـرب ضد االقـتـصاد الـعـا جـهازهم ا
اصـابه الـشلل والـتـراجع احلـاد في مـختـلف الـقـطـاعات وتـسـبـبت في هـبوط
اسـعار النفط والـسياحة والـسفر والـصناعة والـكل يبدو عاجـزاً امامها الى
احلـد الذي وصـفهـا رئيس وزراء ايـطالـيا في مـشهـد مأسـاوي(انتهـت حلول
االرض واالمـر مـتـروك لـلـسـمـاء) ودعـا رئــيس وزراء بـريـطـانـيـا ابـنـاء شـعـبه

(استعدوا لفراق احبائكم).
لـقد اظـهـرت هذه احلـرب ان الـعالـم قد اخـطـأ كثـيـرا عنـدمـا اعطى االهـتـمام
ــشـاهـيـر والعــبي كـرة الـقـدم والــفـنـانـ الـذيـن وصـلت تـفـاهـة بـالـنـجـوم وا
ـاس كمـا بيـنت اهمـية احـداهن االعالن انهـا تسـتـخدم كـمامـة مرصـعة بـاال
مرض واالسعافات والشرطة الذين اهملتهم الكثير من الـعلماء واالطباء وا

الدول وكانت رواتبهم واجورهم ال تسد معيشتهم وحاجات عوائلهم.
هـذه احلرب لـيست فـيها طـائرات او صـواريخ او قنـابل او اسلـحة فـتاكة بل
كن لشخص واحد ان المسة و هـو عدو ال يرى بالع اجملردة وينتشر با
ـديـنـة كـامـلـة واخـافت الـدول والـشـعـوب واالفـراد بحـيث ـأساة  يـتـسـبب بـا
الـزمتـهم باحلـجر والـعزل والـسجن فـي بيـوتهم مـختـارين او مرغـم بـسبب
جلوء الكثير من احلكومات الى حظر التجول وقوان الطوار وكل اساليب
وطـرق الضـغط واجلبـر وااللزام في سـبيل حـمايـة االنسـان من االختالط مع

اآلخرين.
ان الـسالح الوحيـد الفعـال الذي اثبت جنـاحه في هذه احلرب هـو البقاء في
الــبــيــوت وعــدم االخـــتالط واتــبــاع كل اســـالــيب الــعــزل
ـنــظـفـات واحلـجــر الـصــحي الى جـانـب اسـتــعـمــال ا
ـعقـمات والـكمـامات والـقفازات الـتي هي االسـلحة وا

الفعالة في حرب كورونا اجلديدة.
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 حـذرت وزارة الــتـجـارة  اخملـالـفـ

ـــواطـــنـــ لـــضــــوابط جتـــهـــيــــز ا
ــفــردات الـبــطــاقــة الــتــمــويــنــيـة
بـاتخـاذ اجراءات قـانـونيـة بحـقهم.
واكدت  فـي بيـان ( اتخـاذ اجراءات
رادعـــة بـــحق جـــمـــيع اخملـــالـــفـــ
لــضـــوابط وتــعـــلــيـــمــات جتـــهــيــز
ــــــــفـــــــردات ــــــــواطــــــــنـــــــ بــــــــا ا
الـــغـــذائــيـــة).واضــافـت انه(ســـيــتم
االعالن عنـهم في هـذا الظـرف الذي
ان (فـرقـنا ـر به بـلـدنـا)  مـضـيـفـة
الـرقـابـيـة اجلـوالــة والـتـنـسـيق مع
واطن اجهزة الداخلـية وتعاون ا
اوقف ارتــفـاع االسـعـار في الـسـوق
احملـلـيـة خالل ايـام حـظـر الـتـجوال
الـصـحي).  وفي الـشـأن نـفـسه نـقل
بـيــان عن تــوجــيه فـروع الــتــمـوين
كــافـــة بــضــرورة ايــصــال مــفــردات
واطن نازل ا البطاقه التمـوينيه 
ـنـاطق الـنـائـيـة والـبـعـيدة عن في ا

دن مراكز ا
ونــقل بـــيــان عن مــديــر عــام دائــرة
ــتــابـــعه بــالــوزارة الــتــخــطـــيط وا
ابـتــهـال هـاشـم صـابط قــولـهـا  انه
(تـنفـيذا لـتـوجيـهات وزيـر التـجارة
محـمد هـاشم العـاني بـاشرت فروع
واد التموين بالتحرك على وكالء ا
الــغـذائــيــة والـطــحــ بـعــد صـدور
التـوجيـهات بـضرورة بـذل اجلهود
ـفردات الغذائيـة للعوائل اليصال ا
الـتي يـتـعـذر عــلـيـهـا الـوصـول الى
الوكيل بسبب حظر التجوال فضال
عن الـتـنـسـيـق مع الـقـوات االمـنـيـة
لـضمـان انسـيابـية حـركة الـعجالت
ـواد الـغـذائـيـة ) مـشرة احملـمـلـة بـا
الى صــــدور  تـــوجـــيه بـ( تـــخـــويل
مـجـموعه من الـوكالء لـوكـيل واحد

لـــغـــرض اجنــاز عـــمـــلـــيـــة الــقـــطع
الشهـري جتنبا الحـداث اي جتمهر
يــخـل بــتــوجــيــهــات خــلــيــة االزمـة
وفــرض حــظـر الــتــجــوال) لــدورهـا
اعـلـنت الــشـركـة الـعـامــة لـتـصـنـيع
احلــبــوب في وزارة الــتــجــارة  عن
جتهيز الوكالء بكمية  75الف و75
ــطـاحـنـهـا كـيس طـحــ مـنـتـجـة 
احلــكــومــيــة مــنـــذ تــطــبــبق حــظــر
التجوال بحسب  مدير عام الشركة
ريـاض فاخـر الـهاشـمي الـذي اشار
ايضا الى   تـرؤسه اجتماعـا لغرفة
عمليات الشركة لبحث ( الية القطع
وانــســـيــابـــيــة تـــوزيع الــطـــحــ 
ـطـبـقة في والـتـدابـير االحـتـرازية ا
مراكـز الـقطع الـتي تشـمل اجراءات
الـوقـايـة والـسالمـة الـعـامـة ومـنـها
عـــدم جتــــمع الـــوكـالء وتـــســــهـــيل
مراجعتهم بـاجناز وتسليم القوائم

بانسيابية ويسر ).
الى عقـدت خلـية األزمـة في الوزارة
اجــتــمـاعــا لــوضع آلــيـات جتــهــيـز
ـفـردات الـغـذائــيـة وتـأمـ خـزين ا
ســـتـــراتـــيـــجي حتـــســـبـــا حلـــاالت
. وقالت الـوزارة في بيان الطـوار
اطـلـعت عـليه (الـزمـان)  إن (الـوزير
تــرأس اجــتـــمــاعــا خلـــلــيــة االزمــة
تابعة الوضع شكلة في الـوزارة  ا
الــغـذائي ووضع الــيــات لـتــجـهــيـز
ـواد الـغــذائـيـة وتـهـيـئـة مـفـردات ا
اخلـزيـن حتـسـبـا حلـاالت الـطـوار
ومــواجـــهـــة تـــداعــيـــات فـــايــروس
كـورونا) ونـقل الـبـيـان عن الـعاني
قـوله ان (االجــتـمــاع  بـحث الــعـمل
خالل ايام احلـظر الـصحـي وكيـفية
ـــواد الــــغــــذائـــيــــة الى ايــــصــــال ا
ــواطـنـ في احملــافـطـات  فـضال ا
عـن مـبـادرات الـتـكــافل االجـتـمـاعي

كورونا .. هـذا الوباء الذي حـير العلـماء واحتار الـعالم بتوصـيفه وباءا بـايلوجيا
ام فعل رباني متعدد االستهدافات حول الكون الى قطعة اثرية صامتة!.. 

هذا الوباء احال الناس الى اجتاهات وصنف الكون الى خرائط!.
ـال الذين الـزاهـدون انـشغـلـوا بـالـدعاء واالسـتـغـفـار  وكتـبـوا وصـايـاهم واهل ا
داهمـهم هذا الـوباء الـعظـيم احتـاروا في كيف يـتعـاطون مع هـذه االزمة الـكونـية
وحـشـة .. في ظل انـعدام االرقـام الـصاعـدة في الـبـورصة وفـي اسعـار الـنفط ا
الـهـابـطـة فـي الـدرك االسـفل من االنـحـطــاط.. وهـذا االخـتـفـاء الــشـامل لـلـجـنس

البشري في الشارع..
ــتـربص عـالم بـال بـشـر وال بــورصـات ووحــده كـورونــا احلـاضـر فـي الـشـارع ا

باالرواح القابض على االنفاس سيد الشارع !.
هذه حلـظة كونية خاطـفة .. حتذف ناجت اقتصـاديات دولية بالـكامل وحتيلها الى
هـبـاء وتـخـطف االرواح من مـسـتـودعـهـا في االجـسـاد الـغـضـة وتـغـادر بـهـا الى

ضاجع بال استئذان . مستقرها في التراب !. وتداهم ا
علـينا اوال  االلـتزام باالوامـر والنـواهي الصادرة عن اخملـتص في الـصحة في
ـيــة وان نــاخـذ كل اجلــوانب الــوقـائــيه والــعالجــيه وتــوجـيــهــات الــصـحــة الــعــا

التحذيرات الصادرة عن اجلهات ذات العالقة على محمل اجلدية الكاملة
 واهم من هـذا كله ان نـحـرص كل احلرص عـلى جـنود اخلط االول وهم الـكادر
ـعنويات قي نـفوسهم بـاحترام تـوصياتـهم واالستجابه الصـحي ونبعث االمل وا
لتعـليمـاتهم وتقـد الدعم لهم بـتجهيـز معدات الـوقايه والسالمه لـهم وما بعدهم
واالسـتـمـاع ــتـلـقـ لـكـل اخملـاطـر بـصـدورهم وفـي كل اجلـوالت  رجـال االمن ا

والتطبيق لكل اوامرهم فيما يتعلق باحلذر واحملافظه على سالمتنا .
فهـذا الفايـروس.. قهر بـعزته االقـوياء وكشـف حجم اخلطـايا التـي يرتكـبها اهل
سـتلطون عـلى رقاب اال والشـعوب  فلعـل كورونا يغـسل خطايا السـياسة وا
النـاس باستهدافه لهـؤالء الذين كانوا يتعـاطون مع االنسان واحالمه في احلرية

والعدالة االجتماعية ارقاما على رقعة شطرجن !.
كورونـا فايروس اليعرف احد مـصدره تماما مثل االرضة الـتي اتت على منسئة

سليمان او االرضة التي اكلت وثيقة قريش!.
وبــاء يـــجب ان يــتــحــول الى درس نــتـــامل فــيه الــتــاثــيــر
ــنـعــكس في الـكــون وفي االنـســان في الـتــكـافل وفي وا

التسامح .. كل االنسان كل حسب دوره ومسؤوليته..
. والله خير حافظا وهو أرحم الراحم
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الــتي تـقــوم بــهـا شــركــات الـوزارة
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة بـــ لـــتـــوزيع ا
ــنــاطق ــتــعــفـــفــة في ا الـــعــوائل ا
الـنــائــيـة والــبـعــيـدة) وأضـاف ان
(الـــوزارة اعـــدت دراســـة شـــامـــلـــة
ســتــرفـــعــهــا الى مــجــلس الــوزراء
لـتوضـيح احلاجـات الضـرورية من
ـواد الغـذائيـة االسـاسيـة لتـهيـئة ا
خــــزين ســـتـــراتـــيـــجـي من مـــادتي
احلــنــطــة والــرز في وقت يــحــتــاج
ـــعــامل الــوطــنــيــة الــتــعــاقــد مع ا

لــتــجـــهــيـــز مــادتي الـــســكــر وزيت
الــــطـــــعــــام الـى الــــيــــات ودعــــوات
لـلمـباشـرة حـسب مذكـرات التـفاهم
وقعة مع الدول الصـديقة لتغطية ا
ـــــــــواد حـــــــــاجـــــــــة الــــــــــبالد مـن ا
االستـراتيـجية) وتابع أن (الوزارة
سـتـباشـر بـعـمـلـيـات جتـهـيـز دفـعة
جديدة للمواد الغذائية بشكل كامل
تـشـمل جـمـيع احملـافـظـات فـي ح
يــتم جتـهــيــز كـمــيــات اخـرى خالل
ــقـــبــلـــة ويــأتي ذلـك لــســد االيـــام ا

احلاجة الفـعلية للـمواطن وتأم
مـواد اضـافـيـة تـسـهم في اسـتـقرار
الــــســــوق احملــــلــــيــــة وعــــدم قـــدرة
ـضــاربــ عــلى رفع االســعـار في ا
اطـار ماتـطرحه الـوزارة من كمـيات
تـغـطي احلـاجة) مـشـيـدا بـ (الدور
الـذي تضـطـلع به الدوائـر الـرقابـية
ـتـابـعـة حـركـة الـسوق في الـوزارة 
الــــتـــجــــاريـــة واحلــــد من ارتــــفـــاع
االسـعـار بـالـتـنـسـيق والـتـعاون مع
ــة االقـتـصــاديـة في اجـهــزة اجلـر

وزارة الــداخـلــيـة) مــشــيـرا الى ان
(خـلـية االزمـة نـاقـشت ايضـا الـيات
انــتــقــال اســطــولــهــا الــنــاقل بــعــد
ــتــابــعـة مع قــيــادات الــعـمــلــيـات ا
والـشرطـة لتـسـهيل مـرور شاحـنات
الوزارة التي بدأت منذ اليوم االول
 لالزمة عمليـات نقل واسعة شملت
مــادتي احلـنــطـة والـرز مـن مـنـاطق
مــخــتــلــفــة فـي الــبالد الى مــنــاطق
اخــرى لــسـد مــتـطــلــبـات الــبـطــاقـة

التموينية).

واطن خالل ازمة كورونا تقدم للوزارة لتسيير أمور ا الك ا »ŸUL²ł∫ وزير التجارة يجتمع مع ا
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أنـا أعلم أنكم نشـأ في وضع صعب وفيه الكـثير من اخملاطـر على حياتكم
وهـنـاك  ضــغط هـائل مـن قـبل وسـائـل الـتـواصل االجــتـمـاعي وهــنـاك ركـود
فـضيع وبيـئة غير سـليمـة وإرهاب وفسـاد لكن دعوني أقـول لكم شيـئاً إننا
شـهدنا مثلكم تـماماً مراحل سيئة ويـعرفها من هو أكبـر منكم سناً كيف أن

العالم تغير منذ أن بدأ اإلرهاب يضرب بقوة في دول عظمى.
ية الثانية. لكن ي لم نشهده منذ احلرب العا ×يأتي وباء كورونا كحدث العا
مـا نتفق علـيه  إنه حدث غير عـادي. وأقترح عليـكم  وللتخـفيف من الضغط
شاركة ما ترونه مناسباً لكم. كنكم التواصل مع األصدقاء عبر الفيديو 
هل تــعــلــمــون ان دراســة أجــريت مــؤخــرا وجــدت ألول  2500أمــريــكي 

ستشفيات تتراوح أعمارهم ب  20و  44سنة.  إدخالهم إلى ا
الـذين ما زالـوا موجـودين في الـتجـمـعات ويـعتـقدون أنـهـا ملء الفـراغ وعلى
أنـهـا مـتــنـفس حـان وقت الــيـقـظـة وإدراك مـخــاطـر كـورونـا الــذي ال يـتـعـلق

بشخص دون آخر بل بتأثيرك على غيرك.
شكلة. × كن جزءاً من احلل وليس جزءاً من ا
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رحبت جلنـة السالم العـربي بدعوة
 ام عـام اجلامعـة العربـية  لوقف
احلـرب في سـوريـا واليـمن ولـيـبـيا
داعية  األمانـة العامة لـلجامعة الى
ان تـضع عـلـى جـدول أعـمـال الـقـمة
الـعـربـية الـقـادمة فـي اجلزائـر بـنداً
إلنهاء هذه احلروب. وقـالت اللجنة
في بــيــان تـــلــقــته (الـــزمــان) انــهــا
اطــلــعـت عــلى بــيــان األمــ الــعــام
أحـــمـــد أبـــو الـــغــــيط في الـــذكـــرى
اسية لتأسيس اجلامعة (وهي إذ ا
ا احـتـواه وخاصـة دعوته تـشيـد 
لـلـوقف الـشـامل لـلـحـروب الـعـربـية
الـثالث في الـيـمن وسـوريـا ولـيـبـيا
الــتي  تـنــعــدم فـيــهـا أي مــصـلــحـة
عــربــيــة قُــطــريـة أو قــومــيــة  كــمـا
يــتــضح من فــجـائع  هــذه احلـروب
الــعـبــثـيـة ومــا أحلـقــته من تــدمـيـر
وجتـويع وتـشـريـد وتـفـكـيك لـلـدولة
وتدمير الوطنـية في الدول الـثالث 
ما أجنز فيهـا على مدى عدة عقود
وشُــرّع ألول مـرة بـأن تــصـبح قـوى
ــصــالح األمــة الــعــربــيـة مــعــاديــة 
ــركـزيـة "فــلـسـطـ " وقـضــيـتـهـا ا
طــرفــاً مــبــاشــراً في هــذه احلــروب
واسـتــحـواذهـا عـلى قـراري احلـرب
والــســلم ) مــضــيـفــة انــهــا ( تــؤيـد

مــطــالــبــة األمــ الــعــام بــإســكــات
ــــدافع الــــتي تــــوجهُ إلـى صـــدور ا
وبيـوت ومزارع ومـصانع ومدارس
ومــســاجـــد  وكــنــائس وجــامــعــات
ولـــــيس نــــحــــو األعــــداء أشــــقــــاء 
ـتـربــصـ بـنـا ) مــشـيـرة الى  إن ا
(الـقـوى اخلـارجـيـة عـنـدمـا تـسـاعد
هـــذا الـــطـــرف الـــعـــربي أو ذاك في
فـهي حــربه ضـد جــاره وشــقــيـقـه  
ـقـام األول تـخـدم مــصـاحلـهــا في ا
وتــــوظـف سالحــــنــــا وعــــقــــولــــنــــا
ومواردنـا خلدمـة أهدافهـا اخلبـيثة
والــشــريــرة). وتــابــعت(لــقــد عــانى
الـيمـنيـون والـسوريـون واللـيبـيون
طـوال سـنوات الـصـراع الـتي يـبدو
أن نهايتها ليست قريبة . وفي هذا
ـــســـمـــوم لن تـــقـــوم لألمن اجلـــو ا
وسـتـزداد جـامـعـة الـعـربي قـائـمــة 
الــدول الــعــربــيــة ضــعــفــا والـعــمل
ـشتـرك تـشـرذما) مـشـيرة الـعـربي ا
الى انه (لــكي يُــفَــعِّـل األمــ الــعـام
مـبـادرته يـحـدو بــالـلـجـنـة األمل أن
ـا يأتي:  أن تضع تقـوم اجلامـعة 
األمـانـة الـعـامـة عـلى جـدول أعـمـال
القـمة العـربيـة القادمـة في اجلزائر
بــنـداً إلنـهــاء هـذه احلـروب وكـذلك
دعـــوة احلـــكــــومه الـــســــوريـــة الى
إشــغـــال مــقـــعــدهـــا في اجلــامـــعــة

الـعـربـيـة وبـكافـة مـؤسـسـاتـها.وأن
يــنـبــثق عن الـقــمه جلـنــة رئـاســيـة
للعمل باالضافـة الى االم العـام  
عـــــلى وقف احلـــــرب في االقــــطــــار
ـتـنـازعه والـزام األطـراف ا الـثالث 
اجلـــلــــوس عـــلـى مـــائــــدة احلـــوار
والـتـوافق) مـشيـيـة الى اهـمـية  أن
(تدعو اجلـامعة وقبل انـعقاد القمه
الـعـربـيـة الـقـادمـة إلى حـوارات في
ــثــلي كل مــقــر اجلــامـــعــة تــضم 
الــدول الــثالث الــرســمــيــ وغــيــر
الـرسـمـيـ وبـحـضـور شـخـصـيات
عـربـيـة فـكريـة وسـيـاسيـة مـتـوازنة
غـيـر مــنـحـازة لـيـنــاقـشـوا بـحـريـة
ـصلـحت وشفـافيـة ومن منـطلق ا
الـوطــنـيـة والـعــربـيـة  مــشـكالتـهم
وخالفاتهم وسبل إيجاد حلولٍ لها
بـعــيـدا عن أي مــؤثـرات خــارجـيـة.
بحيث تكون خالصة تلك احلورات
دلــيـالً يــعــ الــقــمـع عــلى حتــديــد
االجتـــاهـــات الــــتي ســـتــــقـــود الى
ـصـاحلــات الـشـامـلـة في حتـقـيق ا
االقـطـار الـثالثـة .وبــذلك تـسـتـعـيـد
اجلـامـعـة دورهـا وثـقـة اجلـمـاهـيـر
وتـؤسـس الـلــبــنـة الــعــربــيـة بــهــا 
األولى لألمن الـــقـــومي الـــعــربي) .
ووقع البيان كل من اإلمام الصادق
ي ــنـتــدى الــعـا ــهـدي- رئــيس ا ا

لـلـوسـطـيـة رئـيس وزراء الـسودان
الـسـابق- الـسـودان. وعـبـد الـسالم
اجملـالي - رئـيس جـمـعـيـة الـشؤون
الـــــدولـــــيـــــة رئـــــيس وزراء األردن
السابق- األردن.و سميـر حباشنة-
رئـيس اجلـمـعـيـة األردنـيـة لـلـعـلـوم
والـثقـافة وزيـر الداخـليـة األسبق-
األردن/مــنـسق اجملـمــوعـة وعـبـاس
ركزية حلركة زكي- عضو اللجنة ا
فتح  –فلسط وفلح حسن النقيب

 –وزير الداخـلية االسبق  –العراق
ورفـيق عبـد الـسالم بوشالكـة وزير
خـارجــيــة تــونس األسـبـق ورئـيس
الـــدراســـات األســــتـــراتـــيـــجـــيـــة و
الـدبلومـاسيـة  ونبـيل ابن عبـد الله
ـغــرب و عـدنـان / وزيــر سـابـق / ا
- رئــيس اجلـامــعـة الـســيـد حــسـ
الـلـبـنـانيـة سـابـقـاً - وزيـر سابق –
لـبـنـان.و مـروان الـفـاعـوري- األم

ي لـلوسـطية- الـعام للـمنـتدى الـعا

األردن. و أكـــرم عـــبـــد الـــلـــطـــيف -
عضـو اجمللس الـوطني  –فلـسط
وقـصـي الـلـويس  –رئـيـس مـجـلس

القبائل السورية .
و عــبـد احلــســ شـعــبــان - كـاتب

ومفكر  –العراق 
وعاطف مـغاوري / كـاتب ومفـكر –
صـري..مفـكر مـصر ومـحي الديـن ا
وكـــــــــــــاتـب مــــــــــــــنـــــــــــــدوب االردن
ـنـظمه الـدائم/مـسـاعـد مـديـر عـام ا
الـعربـيه للـتربـيه والثـقافه والـعلوم
سابقاً ومحمد عبد السالم العباني
ـؤتـمـر الـوطـني اجلـامع  –رئـيس ا
ـسكـري- مـندوب الـلـيبي و سـيف ا
عُـــــمــــان في مــــجـــــلس الــــتــــعــــاون
- عُمان. اخلليجي بالرياض سابقاً
وصــالح قـوجــيل / عـضــو اجملـلس

الوطني  –اجلزائر 
و مــحـمــد طالبي- كـاتب ومــفـكـر –
ــغـرب. وحــلـمي احلــديـدي رئـيس ا
مـــنــــظــــمـــة تــــضـــامـن الـــشــــعـــوب
األفـروآسـيويـة. و حـسـ فـضلي -
اليمن - سـفير سابق و مـحمد عمر
بــحـاح - الــيــمن -سـفــيــر سـابق و
علي محـسن حميد - الـيمن- سفير
سـابق و مـحـمـد شـفـيق صـرصار -
سـتقلة لالنتخابات رئيس الهيئة ا

سابقا- تونس أحمد أبو الغيط  عبد احلس شعبان 
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وجه وزيـر الـداخـليـة يـاسـ طـاهر
الــيـاسـري بـاجـراء حـمالت واسـعـة
ــواد الــغــذائــيـة ــراقــبــة اســعـار ا
والــقـــبض عـــلى مـــخــالـــفي حـــظــر
الـــتــجــوال مـع تــســهـــيل اجــراءات
احلـــركـــة لـــلـــحـــاالت االنـــســـانـــيـــة
ـسـتثـنـ من قـرار خلـيـة االزمة. وا

وقـال بــيـان لـلــوزارة اطـلـعـت عـلـيه
(الزمـان) ان (اليـاسري ناقش خالل
ــوسع بــحـضــور قـادة االجـتــمـاع ا
وضـباط الـوزارة اجراءات مـكافـحة
فــــايـــروس كـــورونــــا مع اجلـــهـــات
اخملتصة ودور الوزارة في مكافحة
ــعــدة من قــبل الــوبــاء  واخلــطط ا
مختلف الـتشكيالت وبـالتحديد في

جال التعقيم والتعفير ما يتعلق 
والــتــوعــيـة من خــطــر الــفــايـروس
وكــيـــفـــيــة الـــوقـــايـــة مــنه) ووجه
الياسري بـحسب البيـان (القطعات
األمـنية بـالتـقيد الـتام بـتنفـيذ قرار
حـــظــر الــتــجـــوال في احملــافــظــات
بالـتنـسيق مع قـيادة الـعمـليات مع
تـسـهـيل مـرور احلـاالت االنـسـانـيـة

والطارئة فضالً عن السماح بحركة
ــســتـثــنــاة من احلــظـر) الــفــئـات ا
مـشددا عـلى ( عـدم السـمـاح بإقـامة
ـــقــــاهي الـــتــــجــــمــــعـــات وغــــلـق ا
ـركبـات التي ومـحاسـبة أصـحاب ا
تخرق حظر التجوال باإلضافة إلى
ــراقــبــة تــنــفــيــذ حــمالت واســعــة 
ــواد الـغـذائـيــة والـقـبض أسـعـار ا
على اخملالف بالتعاون مع مديرية
ـة االقـتـصـاديـة) داعـيا الى اجلـر
ديرية (توفير االحتياجات الالزمة 
ــدنـي لــتــتـــمــكن من أداء الـــدفــاع ا
واجـبــاتـهـمـا بـأكـمل وجه من خالل
االســتـــمـــرار بــحـــمالت الـــتــعـــقــيم
والـتـعـفـير الـتي بـلـغت أكـثر 4250
ــــنــــشـــورات مــــوقــــعــــا وتــــوزيـع ا
والـبـوسـتـرات للـتـثـقيف والـتـوعـية
مشـيدا من مـخاطـر تـفشي الـوباء) 
بـ (تـــشــــكـــيـالت الـــوزارة كــــافـــة و
اإلجراءات الـتي اتخـذتهـا للـحد من
انــتـــشــار كــورونـــا وبــاالخص دور
قـيـادة الــشـرطـة االحتــاديـة بـإعـادة

تــأهــيل مـــســتــشــفـى وجتــهــيــزهــا
ـــعـــدات احلـــديـــثــة بـــاألجــهـــزة وا
ووضـــعه حتت تـــصــرف الـــصــحــة
السـتــخـدامـهـا لــلـحـجــر الـصـحي).
ووجهـت دوريات جنـدة بغـداد نداء
واطن عبر مكبرات الصوت الى ا
ــســاعــدة او مـواد في حــال طــلب ا
ـرضى مـا عـلـيـهم غـذائـيـة او نـقل ا
ســـوى االتــصــال بــالـــرقم الــنــجــدة
اخملـــصص  .104والـــقـت الـــقــوات
االمـنيـة في عمـليـات بغداد الـقبض
عـلى  8اشــخـاص وصــاحب احـدى
قـاهي وكـذلك حجـز عشـر عجالت ا
في منطقة احلرية خملالفة اجراءات
حـــظـــر الــتـــجـــوال الــوقـــائي داخل
بـغداد. فـيمـا اعلـنت قيـادة عمـليات
بــغـــداد فـي بــيـــان اطـــلــعـت عــلـــيه
(الـزمــان)  ان (الــقـوات االمــنــيـة لم
تــدخــر اي جــهــد لــتــطــبــيق حــظــر
التجـوال الوقائي داخل بـغداد فقد
تــمـكـنت مــنـذ يـوم ١٧ آذار اجلـاري
ولغاية ٢٣ من الشهر ذاته من القاء

الـــقـــبض عــــلى ١٢٠٧ مـــخـــالـــفـــ
إلجــراءات احلــظــر في مــا حــجــزت
٥١٠ عـجـلـة ودراجـة تـكتـك في ح
بلغ عدد الغرامات ١٤٤٨٥) وطالب
واطـن بـ (االلـتزام الـتام الـبيـان ا
بـتـوجيـهـات اجلـهات اخملـتـصة في
تـطـبــيق حـظـر الـتــجـوال الـوقـائي
وعـدم جـعل أنــفـسـهم حتـت طـائـلـة
القانون لكون قواتنا االمنية لديها
االوامـر الـصـارمـة بالـتـعـامل بـحزم

 .( مع اخملالف
كـمـا وجه طيـران اجلـيش الـعراقي
نـــداء الى ابــــنـــاء مـــنــــاطق جـــانب
الـرصـافـة من بـغـداد بـعـدم اخلروج
نـازل. وبحـسب فيـديو تـناقله من ا
نــاشــطــون عــلى مــواقع الــتــواصل
االجـــتــــمـــاعي فــــأن (مـــروحـــيـــات
لــلـــجـــيش الــعـــراقي حـــلـــقت فــوق
مـنـاطق جـانب الـرصـافـة من بـغداد
ـواطنـ بـعـدم اخلروج ونـاشـدت ا
وااللتـزام بـتـعـلـيـمـات خـلـيـة االزمة

نع انتشار وباء كورونا).
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