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طبعة العراق 

مالكات وزارة الصحة خالل جولة ميدانية في مدينة الصدر
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ـز قـالت صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
األمـريكـيـة إن الـعـراق يـعاني من
ضــائــقـــة تــثــقل كــاهــله بــســبب
انــهـيــار أسـعــار الــنـفط وتــفـشي
فـيــروس كـورونــا وتـوقـف قـطـاع
األعمـال التـجاريـة ورأت أن هذه
احملــنــة سـتــلــقي بــظاللــهــا عـلى
االســتـقــرار االجـتــمــاعي. وقـالت
ـراسلـتـها الـصحـيـفـة في تقـريـر 
مـن بـــغــــداد أن (الــــعــــراق الـــذي
يعتـمد اقتـصاده على الـنفط بات
ــا فـي حــاجــة مــاســـة لــلــمــال 
اضطر السـلطات الصـحية لطلب
تـبـرعـات حـتى يـتـسـنى لـها كـبح

جماح وباء كورونا).
راسلة في تقريرها من وحذرت ا
أن (الـــعـــراق يـــتــــداعى عـــلى كل
اجلبهات تقريبا فإيرادات النفط

-وهي مـــصــدر الــدخـل الــرئــيس
لـــلــبــلــد- تــراجـــعت مع انــهــيــار
ـيـا كــمـا أدى حـظـر أسـعــاره عـا
التـجول الـذي فـرضته الـسلـطات
على معظـم أجزاء البلـد للحد من
تـــفــشـي الــفـــيــروس إلـى تــوقف
األنــشــطــة الـتــجــاريــة وتــسـريح
الغالبية العـظمى من العمال غير
.وبــاتت احلــكــومـة احلــكــومــيــ
نـفـسـهـا عـاجـزة بـعـد أن أطـاحت
ـنــاهــضــة لــهـا االحــتــجــاجــات ا
هدي برئيس الوزراء عادل عبد ا
ان قبل أشـهـر عدة وأخـفق البـر
في االتـفـاق على خـلَف لـه فضال
عن تـــــصــــاعـــــد الــــتـــــوتــــر بــــ
ـوالــيــة لــطــهـران ــلــيــشــيــات ا ا
ــا يـنـذر والـقــوات األمـريــكـيـة 
بـجـر الـعـراق إلى أتـون أي حرب
قـد تــنـدلع بـ إيــران والـواليـات
ـــــــــتــــــــــحــــــــــدة) بــــــــــحــــــــــسب ا

الصـحـيفـة.وتـنقل الـصـحيـفة عن
ــتـــقــاعـــد ريــاض الــعـــســكـــري ا
الـشـيـحـان ( 56عـامـا) قـوله( قـد
شــــهــــدت احلــــرب الــــعــــراقــــيــــة
اإليـرانيـة وأحـداث مـا بـعـد غزو
الكـويت وغيـرها لـكن هذه أسوأ

أيام نعيشها في العراق).
ومـا يــجـعل الــوضع قـاتــمـا عـلى
هــذا الــنـــحــو أن (األزمــات حــلّت
على البلد بشكل متزامن وقضت
عـلى االقـتـصـاد بـرمـته تـقـريـبـا)
كـمــا يـقـول اخلـبــيـر االقـتـصـادي
ـــــقـــــيـم في بـــــاسـم أنـــــطــــــوان ا
بــغـداد.ويــضـيف أنــطـوان (إنــنـا
نــشــهــد شـلـال تـامــا تــقــريــبـا في
احلـياة االقـتـصـاديـة عالوة على
اسـتـمرار االحـتـجـاجـات كـما أن
الـتـنقل عـبـر احملـافـظـات مـتوقف
حـالـيـا واحلدود مـع دول اجلوار
مـغـلـقــة).وشـهـدت أسـعـار الـنـفط

ـدة األخيرة هبوطـا حادا خالل ا
جراء حـرب األسعـار الدائـرة ب
السعودية وروسيا.ووفقا للمدير
التنـفيذي لـوكالة الـطاقة الـدولية
فاحت بيـرول فإن (تـدني األسعار
وجه لــطــمــة قــويــة القــتــصـادات
ــعــتــمــدة عــلى الــنــفط) الــدول ا
مــشــيـــرا إلى أن( الــعــراق تــلــقى
الضربـة األقوى). من جـانبه قال
ــعــنــيــة عـــضــو خــلــيــة األزمـــة ا
بــــفـــيــــروس كــــورونـــا ســــعــــيـــد
اجلــــــيـــــاشـي إن (احلــــــكــــــومـــــة
خـصــصت صـنــدوقـا لـلــتـبـرعـات
ـــســـاعـــدتـــهـــا فـي جتـــاوز هــذه
احملــنـة وقــد حــصل عــلى وعـود
بحوالي خمس مليون دوالر). 
وترى الـصحـيفـة أن تلك الـوعود

لـن جتـــدي نـــفـــعــــا حـــتى لـــو 
الوفاء بها ولن يكـون لها تأثير
ألن احلــكـومــة الـعـراقــيـة تــعـاني

حـــالــــيــــا عـــجــــزا شــــهـــريــــا في
ــصــروفــات اجلـاريــة يــتــجـاوز ا
ملياري دودوالرمن جهتها اثارت
صـحيـفـة الغـارديـان البـريـطانـية
مــــخــــاوف مـن تــــفشٍ وصـــــفــــته
بـ(اخلـفي) لـفـيـروس كـورونـا في
الــــعـــراق  ولـــبـــنـــان وســـوريـــا 
مشيرة الى (حدوث وفيات داخل
ـــنــــازل فـي الــــعـــراق بــــســــبب ا
الـــفـــيـــروس ودفـــنـــهــا دون عـــلم
السـلطـات).وقالت الـصحـيفة إن
(مـسـؤولي الـصـحـة وغـيـرهم من
ـســؤولـ في لــبـنــان والـعـراق ا
وسوريا يخـشون أن تكون أعداد
ــصــابــ بــالــفــايــروس  اكــبــر ا
بكـثيـر من األرقـام الرسـميـة التي
كشـفت عنـها احلـكومـات الثالث
ويـزعـمون أن جـهـات فـاعـلـة غـير
حكـومـية تـقوم بـعـزل مجـتمـعات
ـرضى في مـناطق بـأكمـلـهـا من ا
خـــــــــارجــــــــة عـن ســــــــيــــــــطــــــــرة
سـؤولون ومن الدولـة).ويقـول ا
ضـمنـهم عـمـال إغاثـة ومـراقـبون
دولــيـون من الــذين حتــدثـوا مع
الــــغـــــارديـــــان خالل األســـــبــــوع
ـــاضي إن (اجـــزاء من لــبـــنــان ا
والـعــراق عـلى وجـه اخلـصـوص
من احملـــتـــمل أن حتـــتـــجــز آالف
) مـشـيـرة الى أن( عدم ـصابـ ا
الــكـــشف عن ذلك يـــشــكل خــطــراً
صـــحــيــاً كـــبــيـــراً خالل األشــهــر
قبـلة).كـما يـزعمون أن الثالثـة ا
ـرضى بـفــيـروس كـورونـا يـتم (ا
إيــــواؤهم ورعـــايــــتـــهم مـن قـــبل
اجلـماعـات الـسـيـاسـية في وسط
وجنـوب الـعراق وجـنـوب لبـنان)
بـحـسب الـصـحـيـفـة الـتي مـضت
الى الـقـول انه (يـعـتـقـد إن هـنـاك
ســيــنــاريــو أســوأ في ســوريـا) 
مشيرة الى (قطع الروابط البرية
واجلـويـة بـ الـدول الـثالث إلى
حـد كـبـيـر  ولـكن هـنـاك مـخاوف
عـمـيـقـة من أن أعـدادًا كـبـيـرة من
حـاملي الـفـيـروسات تـمـكـنوا من
الــعــودة قـــبل إغالق احلــدود في
مــنــتــصف  اذار  كــمــا ان أعـدادا
كبيـرة من العراقيـ واللبـناني
ــا في ذلك الــزوار والــتــجــار  
كــانــوا في مــديــنــة قم مع تــفــاقم
األزمـــــة وعـــــادوا تـــــدريـــــجـــــيــــاً
باحلافالت والطائرات إلى بغداد
وبــيـروت  حــيث يــتم عالج عـدد

ـــــرضـى في قـــــلـــــيـل فـــــقـط من ا
ـــســتــشــفــيـــات الــعــامــة) وفق ا

الـصـحـيــفـة الـتي تـابـعت انه( 
حتـدي الـعـدد الــعـراقي الـرسـمي
عــلى نــطـــاق واسع داخل الــبالد
وت الـناس ـنـطقـة. اذ  وحول ا
ـرض في مـنـازلـهم بـسـبب هـذا ا
في جميع أنحـاء البالد ويدفنون
ـا هـو دون مـعــرفـة الــسـلـطــات 
ســـبب مـــوتـــهـم) عــلـى حـــد قــول
الـتـقـريـر الـذي  شـدد عـلى الـقول
انه (يجب فـهم األرقام  ومـناطق
اإلصـــابــــة وإال ســـيـــتم ضـــيـــاع
بـذولـة لـوقف انـتـشار اجلـهـود ا
الـوبـاء في مـكـان آخـر) .وتوقـفت
الدراسة بشكل عـام في العاصمة
بـغـداد ومـحـافـظـات الـعـراق إثر
تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي وفـرض
حظر شمـال للتجـوال السيما في
بــغـــداد عــلى رأس قــرارات عــدة
للوقاية من تفشي  كورونا. وقرر
مــجــلس الــوزراء  تـمــديــد حــظـر
الــتـــجــول في عــمـــوم الــبالد الى
احلـادي عشـر من نـيـسـان .  كـما
أعــلـنت وزارة الــصــحـة االثــنـ
ارتــــــفـــــــاع حــــــاالت االصــــــابــــــة
بـالــفـايـروس  في عــمـوم الـعـراق
منذ بدء انتشاره  إلى  630حالة
اصـابـة و 46حـالــة وفـاة و105
حالة شفاء. في شأن متصل حذر
الــفــريق االعالمي لــلــجــنــة االمـر
الديواني من ان (اي خـرق حلظر
الـــــتـــــجـــــوال وعـــــدم االلـــــتـــــزام
بـاالرشــادات الـوقـائـيــة سـيـلـحق
عــواقب وخــيــمــة في زيــادة عــدد
االصــــابـــات). وشــــدد في بــــيـــان
الـثالثــاء عـلى اصــحـاب اسـواق
ــــواد الـــــغـــــذائــــيـــــة واالفــــران ا
بضـرورة (االلـتزام الـتام بـشروط
الـتـعفـيـر) واضـاف انه (سـنـنـشر
ـنــاطق الـتي يــومـيــاً االحـيــاء وا
حتــدث بــهـــا اصــابــات من خالل
دوائــــر الــــصـــــحــــة فـي بــــغــــداد

واحملافظات). 
ـــواطــنــ وطـــالــبـت الــلــجـــنــة ا
المـــســ في بـ(الـــتـــحــوط مـن ا
ـــنـــاطق الــــتي حـــدثـت فـــيـــهـــا ا
االصـــابـــات) مــحـــذرة من ان اي
(خـــرق حلــظــر الـــتــجــوال وعــدم
االلــتـزام بــاالرشـادات الــوقـائــيـة
سيلحق عواقب وخيمة من خالل

زيادة عدد االصابات).

U½Ë—u  W “√ ¡UN²½≈ bŽu  Ê«d¹eŠ ∫ W×B «

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

يــشـــرع الــعــراقــيـــون الــيــوم عــنــد
ــمـارسـة الــسـاعـة ثــامـنــة مـسـاء 
الكـات الـطـبـيـة بـجـميع ـسـانـدة ا
مـسـمـيـاتـها والـقـوات االمـنـيـة بكل
اصــنــافـهــا لالعــراب عن االمـتــنـان
ـواقـفـهـا ازاء تـدابـيـر الـوقـايـة من
كــورونــا. وقــال مــنــشــور تــداولــته
مــواقع الــتــواصـل االجـتــمــاعي ان
(وقـفة عـلى اسطح الـبنـايات وامام
ــنـازل والــبـالــكــونـات في ابــواب ا
عـــمـــوم الـــعــراق لـــتـــقـــد حتـــيــة
بـالتـصفـيق والصـافرات والـشموع
واضـــــــاءة الـــــــهــــــواتـف). ووصف
الكات الـطبـية واالمـنية ـنشـور ا ا
بـانـهم (ابـطال الـعـراق وخط دفاعه

االول).
فــيـمــا كـشـف رئـيس خــلـيــة االزمـة
وزيــر الــصــحــة والــبــيــئــة جــعــفـر
صــادق عـالوي  عن خــطــة جــديـدة
ـواجهـة فايـروس كورونـا حتد من
انـتقـال العـدوى لالخرين  مـرجحا
ـقـبل انــتـهـاء االزمـة في حــزيـران ا
شـريـطـة الـتـزام الـعـراقـيـ بـحـظر
الــــتــــجــــوال الــــصــــحي  فـي وقت
شــخــصت الــوزارة حـاالت جــديـدة
بـالفـايروس ليـكون اجملمـوع الكلي
فـي احملـافــظـات كــافـة  715حــالـة.
وقــال عالوي في تــصــريح مــتـلــفـز
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (الوزارة
ـهــاجـمـة فـايـروس وضــعت خـطـة 
كــورونـا تــكــون عـبــر االنـتــقـال من
مــرحـلـة الـفـحـص الـوبـائي الـذاتي
سح اخلـطة الدفـاعية الى مـرحلة ا
الـوبـائي الـفـعال) مـبـيـنا ان (ثالث
مـناطق ببـغداد وهي مديـنة الصدر
و الـزعفرانـية و والكـماليـة ستكون
ــــرحــــلـــــة االولى من اخلــــطــــة بــــا
ـتابـعة مبـاشرة من قـبلي لوقف و
مـد انتشار الفـايروس ومنع انتقال
الــعــدوى لالخـرين) وحــدد عالوي
ـقــبل مــوعـداً النــتــهـاء (حــزيــران ا
االزمــة فـي الـبـالد شــريــطــة الــتـزم
الـــعـــراقــيـــ بـــحـــظــر الـــتـــجــوال
والـتــعـلـيـمـات الـصـادرة من خـلـيـة
االزمــــة) واســــتــــطــــرد بــــالــــقــــول
(خـلية االزمة قررت تـمديد حظر ان
الــــتــــجــــوال في الــــعــــراق الى 19
وعد قابل قـبل وان هذا ا نـيسان ا
للتغيير وحسب الظروف الراهنة)
وتـابع ان (هنـاك دفعـة من االجهزة
الـطـبـيـة سـتـصل الى الـعـراق عـلى
مــ طــائــرة عـســكــريــة قــادمـة من
ا ـستشفـيات كافة  الـص لرفد ا
ـعـاجلـة احلـاالت احلـرجة يـسـهم 
صـابة بـشكل مـبكر). وتـشخـيص ا

وشــخــصت مــخــتــبــرات الــصــحــة
الـعـامـة فـي الـوزارة حـاالت اصـابة
جــــــديــــــدة بـــــلــــــغـت في بــــــغـــــداد
واحملـــافـــظـــات كـــافــة  715حـــالـــة
مـؤكـدة. وقـال بـيان لـلـوزارة تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (مـجمـوع حاالت
االصــابــة بــالــفــايــروس في عــمـوم
احملــافـظــات بـلـغت  715حــالـة 50
مـنـهـا وفـيات و 192حـالـة تـمـاثلت
لـلـشـفـاء) واشـار الـى ان (احلاالت
تــوزعـت بــ بــغـداد 179 اصـــابــة
ووفـــــيــــات 13 وشـــــفــــاء 61 وفي
الـسـليـمانـية  101اصـابة وحـالتي
وفـاة وشفاء  31 امـا في النجف 
صـابة 122 فـكـانت عدد احلـاالت ا
واربـع وفـيـات وشـفاء  31 بـيـنـمـا
ســــجـــلت كـــربالء 55 اصـــابـــة و6
وفـيات  و4 شـفاء  فـيـما شـخصت
اربــيل 63 اصــابــة وعــشــر حــاالت
شـــفــاء) مـــضــيـــفــا ان (الـــبــصــرة
سـجلت ٩٥ اصابة و 9 وفـيات و 7
حـاالت شفاء  امـا كركوك فـسجلت
 12اصــــابـــة  و 6 حــــاالت شـــفـــاء
ووفـاة واحـدة كـمـا شـخـصت بابل
 9اصابات و 5وفـيات وحالة شفاء
واحـــــــدة وفـي واسـط ســـــــجـــــــلت
ـالكــات الـــصــحـــيــة  11اصـــابــة ا
وحـالتي وفـاة وتمـاثل ثالث حاالت
لـلشـفاء) مـبـينـا ان (ديالى سـجلت
 9اصــــابــــات و 4حـــــاالت شــــفــــاء

وحـالـتي وفاة  وفـي الديـوانـية 
تــشــخـيص  7اصــابـات و 4شــفـاء
وحـالة وفاة واحدة  امـا في دهوك
فـــــكـــــان عـــــدد االصـــــابـــــات   12
ومــــيـــســـان ســــجـــلـت ٤اصـــابـــات
وحـــالــتي شـــفــاء ووفـــيــتــان  ولم
تسجل االنبار اي حالة حتى االن)
وتـابع ان (محافظـة ذي قار سجلت

 6اصــابـــات مــقــابل حــالــتي وفــاة
وحـالـتـ تمـاثـلت للـشـفاء امـا في
ـثـنى فـلـقـد سـجـلـت دائـرة صـحة ا
احملـافـظـة  23اصـابـة ووفـاة حـالـة
واحدة وتماثل ثالث حاالت للشفاء
 وفـي نـــيــــنــــوى بــــلغ مــــجــــمـــوع
االصــابـات  5حــاالت مـقــابل شـفـاء
واحــــدة وكــــذلـك شــــفــــاء احلــــالـــة
ـشكـوك اصاباهـا بالـفايروس في ا
صـالح الـدين دون ظـهـور اصـابـات
اخـــرى). وفـي الــنـــجف  ســـجـــلت
دائــرة صــحــة احملــافــظــة  إصــابـة
واحـدة جـديـدة  . في غـضون ذلك 
ـــــتـــــحــــــدث بـــــأسم وزارة افــــــاد ا
اخلـــارجــــيـــة احـــمــــد الـــصـــحـــاف
بـتسـجيل حـالة وفـاة في هـولندا و
 7حـاالت إصابة بفـايروس كورونا
ـسـتجـد ألبـناء اجلـاليـة الـعراقـية ا
فـي اخلـارج . وقــال الـصــحـاف في
بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
ان (احلـاالت اجلـديـدة تـوزعـت ب
حــــالـــتــــ في هــــولــــنـــدا وكــــنـــدا
ـعـتـمـرين في الـسـعـوديـة وحـالة و
واحـدة فـي ايـطـالـيا ) مـشـيـرا الى
ان (عـدد احلـاالت الـكـلي فـي عـموم
الــعــالم بــلغ  63حــالــة مــوزعـة 11
حــالـة في كل من بــلـجـيـكـا واالردن
و10فـي كـنـدا و 7فـي ايـطــالـيـا و5
ــــتــــحــــدة فـي كل مـن الــــواليــــات ا
االمـريــكـيـة وبـريـطـانــيـا والـنـمـسـا
وحـالتـ في لـبنان و 4فـي هولـندا
وحــالـتـ في الــسـعـوديــة  وحـالـة
واحــــدة فـي االمـــارات) وتــــابع ان
(حــاالت الــوفـاة فـي عـمــوم الــعـالم
بـــــلـــــغت   3حــــاالت تـــوزعت بـــ
حالت في بريطانيا وحالة واحدة
في هـولندا مقابل شفاء حالت في

االردن وايران).
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ــرضــة تــقــطع شــيـــرين نــعــيم
يومـياً عشـرات الكـيلـومترات من
مــحل سـكــنــاهـا إلى مــسـتــشـفى
اليرموك عبر دراجة هوائية دون
ان يــثـنـيـهــا حـظـر الــتـجـوال من
قدسة وتقد يد اداء رسالتها ا
الــعــون لــلـمــصــابـ بــفــايـروس
رضى. عن كورونا وغيرهم من ا
ذلـك تــقــول  نــعــيم إنــهــا تــقــطع
يـومـيــاً عـبـر الـدراجـة الـهـوائـيـة
عـشـرات الكـيـلـومـتـرات من محل
سـكــنــاهــا في مــنــطــقــة الـشــعب
بحانب الـرصافة; اقـصى مناطق
شمال بغداد إلى مكان عملها في
مستشفى اليرموك التعليمي في
اجلــانب اجلــنــوبي من مــنــطــقـة
الكرخ بـالعاصـمة.وتضـيف (بعد
فــرض حــظــر الـتــجــوال وتــقـطع
وســـائل الــنــقـل كــان اخلــيــار أن
اســتــقل دراجـتـي الـهــوائــيـة في
ســاعـة مـبــكـرة من فــجـر كل يـوم
ألمـر باألزقـة الـضيـقـة والطـرقات
الــرئــيـــســة فـي جــانــبـي الــكــرخ

والرصـافـة من بغـداد حتى اصل
في الـوقت احملـدد من بـدء عـملي
ـسـتــشـفى وسط تـشـجـيع من بـا
األهـل والـــــزمـالء في الــــــعـــــمل).
وتــؤكـد أنـهــا تـعـرضت لــكـدمـات

وجــــروح في الــــوجه واألطـــراف
بــســبب تـــعــثــرهـــا خالل قــيــادة
ـسـير من الـدراجة أثـنـاء رحـلة ا
الـبــيت لـلـعـمل وبــالـعـكس ولـكن
حب العمل يدفعها لألصرار على
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الى جــانـب ضــبط االنــفــاق عــلى
األســـر الــفــقـــيــرة ضـــمن قــانــون

الرعاية اإلجتماعية).
ــصـادر الى كــذلك اشــارت تــلك ا
(إهتمامه بتحريك الـكتلة النقدية
ـتوقفة حـاليا بسبب تداولة وا ا
ــــواطــــنـــ عـن إيـــداع عــــزوف ا
إمـــوالـــهم في الـــبـــنـــوك بــســـبب
ـــصــارف فــقـــدانـــهم الـــثـــقـــة بـــا
احلكـومـية واألهـلـية. فـضال على
إقرار قـانون جديـد ينـظم ويحرك
صرفي في البالد. عمل القطـاع ا
ـــبـــاشـــرة بـــإعـــداد الـى جـــانب ا
دراسة جـدوى لـنشـاط وإنـتاجـية
كــل وزارة مـــن الـــــــــــــــــــــــــوزارات
احلــكــومــيـة يــرافــقــهـا إعــتــمـاد
ـــشـــاريع وفق احلـــزم في ادارة ا

مبدأ الثواب والعقاب).
ــــصــــادر أيـــضــــا الى ونــــوهت ا
(انــتـــهــاء الــفــريق اإلســتــشــاري
ـكلف من وضع لرئـيس الوزراء ا
مــــواصـــفـــات وشـــروط مـــحـــددة
يـنـبـغي تـوفرهـا في كـل وزير من
ـــرشــــحـــ لـــتــــســـنم الـــوزراء ا
ـرتقـبة حـقائـبهـم في الكـابـينـة ا
من دون االفـــــــصـــــــاح عـن تـــــــلك

واصفات). الشروط وا

الـوزراء مبـاشـرة في إطـار تـوليه
ـلف خـفض مــسـتـوى الـفـقـر في
ــتـــعــفـــفــة الـــبالد ودعم األســـر ا
ومــعـاجلــة الــبـطــالــة في إشـارة
واضــحــة الى تـفــعــيل مــنـظــومـة
العمل بنـظام البطـاقة التمـوينية
وايصالهـا الى احملتاج فـعليا

الــــســــلم األهــــلـي والــــتــــعــــايش
ـشـتـرك).  كـمـا أعرب عـن (نيـته ا
إطـالق حــمـــلـــة وطـــنــيـــة كـــبــرى
لـلـنهـوض بـاخلـدمـات األسـاسـية
ــشـاريع احلــيــويـة في عــمـوم وا
الـــعــراق). مــنــوهــا إلـى (تــلــقــيه
إشـــارات مــشـــجــعــة مـن ســفــراء
الـــدول دائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة في
مجـلس األمن الـدولي ومـجمـوعة
أعـــــــــضـــــــــاء األحتـــــــــاد األوربي
لــلـــمــســاهــمــة فـي دعم وتــمــويل
صـــنـــدوق اإلعــــمـــار لـــتــــوســـيع
ائية واخلدمية).  مشاريعه اإل
الى ذلـك كـشــفـت مــصــار وثــيــقـة
الصـلـة بالـزرفي عن عـزمه إجراء
تـــغــــيـــيـــر نــــوعي بــــنـــمط اإلداء
احلـــكـــومي الـــســائـــد في وزارت

الدولة ومؤسساتها. 
ـصـادر أمـاطت الـلـثـام عن (نـية ا
الـزرفي إيــقـاف الـدعـم احلـكـومي
لـلــوزارات االنـتــاجـيـة وإلــزامـهـا
اء والـكهـرباء واية بدفع أجـور ا
خدمات أخـرى ومعـاملتـها اسوة
ـسـؤولة بـالـشـركـات الـرابـحـة وا
عن تـــأمــ الــدعم الـــلــوجــســتي
ذاتــيـا وإعــتـمـاد نــظـام وجــبـتي
عمل بـدال من وجبـة واحدة لرفع
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ـــكــلف الـــتــقى رئـــيس الــوزراء ا
عــدنـان الــزرفي فـي مـقــر إقــامـته
بــبـــغــداد كل من وزيـــر الــهــجــرة
ــهـجــرين نـوفـل بـهــاء مـوسى وا
ورئـيس صـنـدوق إعـمـار الـعـراق
مــصـطــفى الــهـيــتي  وفي بــدايـة
الــلـقــاء اســتـعــرض مــوسى آخـر
حتـــديـــثــات خـــارطـــة الــتـــواجــد
نـاطـقي للـمهـجـرين والنـازح ا
داخـل الـــــــــعـــــــــراق وخــــــــــارجه
ــــعـــوقـــات الــــتي حتـــول دون وا

عودتهم الى مدنهم وقراهم. 
فيـما قـدم الهـيتي عـرضا مـفصال
خلــطـط وبــرامج الـــصــنــدوق في
ــدمـرة ــدن ا مــلف إعــادة بـنــاء ا
جــــراء إحـــتـالل تـــنـــظــــيم داعش
ــــشـــــاريع اإلرهـــــابـي وحــــجـم ا
ــنــفـــذة في مــحــافــظــات ديــالى ا
واالنبار وصالح الدين ونينوى.
مـن جــــهـــتـه أكــــد الـــزرفـي (عـــزم
رتـقبـة العـمل بحرص حكـومته ا
ومسـؤولـيـة إلغالق ملف مـعـاناة
ـــهــجــرين والــنـــازحــ بــشــكل ا
ــوازاة إعـــادة إعـــمــار نـــهـــائي 
هـدمـة وتـأمـ متـطـلـبات ـدن ا ا
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بـــــعـث رئـــــيـس إقـــــلــــــيم
كــردســتـان نــيــجــيــرفـان
الـبارزاني برسـالة تهـنئة
ــنــاســبــة حــلــول عــيــد
(أكــيـــتــو) رأس الـــســنــة
الـــبــــابـــلـــيــــة اآلشـــوريـــة
اجلـديــدة الــتي صـادفت
امس. وقــال الـــبــارزاني
في تـهنـئته (أتـقدم بـأحر
الــــتـــــهـــــاني إلى كـــــافــــة
األخـــــــــــوات واألخـــــــــــوة
الـــكـــلـــدان اآلشـــوريـــ
والـــســـريـــان في إقـــلـــيم
كــــردســــتــــان والــــعـــراق
والـعالم راجيـاً أن تكون
ناسبة مبعث خير هـذه ا
وســعـــادة وعـــودة لألمل
واألمـان لـلـكـردسـتـانـي
وكل شـعوب الـعالم التي
تـواجه أوضـاعـاً عـصــبة
غـيـر مــرجـوة جـراء وبـاء

كورونا). 
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العمال للعمل لديهم ) .
ـعـانـاة عـبر وعـرض عـقل هـذه ا
الـــدور الـــذي يـــؤديه االعالم في
كشف حقيقة الكيان االسرائيلي

من خالل (قــيــام وسـائل االعالم
بتـغطـية حـاالت عدة من الـعمال
ـــرضـى حـــيـث يـــقــــوم جـــيش ا
االحــتالل بــرمــيـهم عــلى قــارعـة
الــطــريق في مــشـهــد يــحـمل في
طــــيـــاته قــــمــــة الـــعــــنـــصــــريـــة

والالانسانية) .
واعـــــلن عـــــقـل عن ان (وصـــــول
فـايــروس كـورونـا الى االراضي
الــفـلـسـطـيــنـيـة  عـبـر االفـواج
الــســيـاحــيــة الــتي كــانـت تـزور
فــــلــــســــطـــ ومــــدن بــــيت حلم
والـقدس). وقـال ان (مـجمـوعات
من السياح من كوريـا اجلنوبية
واخــرى من الـيـونــان مـصـابـون
بـكـورونـا نقـلـوا الـفـايروس و
تسـجيل  17اصـابة في الـفـندق

الذي يقـيم فيه هـؤالء بعد ان 
حــصـر االمـاكن والــفـنـادق الـتي
ارتــــــادوهـــــا) . واشــــــار الى ان
(الرئـيس الفلـسطيـني ابو مازن

بــادر امــام هـذه احلــالــة بـاعالن
ـــدة شـــهـــر حــــالـــة الـــطــــوار 
وتــشـــكــيل خـــلــيـــة ازمــة وعــزل
مديـنة بـيت حلم ومنع الـتجوال
ــنع الــدخــول واخلـروج فــيــهــا 
منها ووقف الـسياحة وكان ذلك
خطوة استباقـية ناجحة قلصت
الـى حـــد كـــبـــيــــر في انـــتـــشـــار
الفـايروس في فـلسـط  ولذلك
ـــــصـــــابـــــ جنــــــد ان اعـــــداد ا
بالفايروس في فلسط هو اقل
الـدول . فـقــد وصل الـعـدد حـتى
تـــاريخ أمس االول من نـــيــســان
الى  117 اصــابـة وحــالــة وفـاة
واحـدة وتــعـافي  18 نــهـائــيـاً 
جــلّـهـا من خـالــطـوا الـسـائـحـ
وبــــــــــعـض احلــــــــــاالت مـن دول
مـصـابـة بـالـفـايـروس قدمـوا من
اخلــــارج. وتـــقــــوم احلـــكــــومـــة
الفلسطيـنية بوضع الرأي العام
الـفـلـسطـيـني ومـنـظمـة الـصـحة
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الــــفـــــايــــروس كــــونه يــــصــــعب
السيطـرة على كامل احلدود مع
دولة الكيـان االسرائيلي في ظل
موافـقة اسـرائيـليـة على تـهريب

ــيــة بـــتــفــاصــيل الــوضع الــعــا
الــــــصـــــحـي لــــــلـــــمــــــصـــــابـــــ
الـفلـسطـينـيـ واالجانب بـشكل
مـسـتـمـر وشـفـاف  ولـذلك تـقدم
النصائح لـلمجتمع الـفلسطيني
عــبــر وسـائـل االعالم اخملـتــلــفـة
ــدني ومـــنــظـــمـــات اجملـــتــمـع ا
ـتــطــوعـ لــتـطــويــر الـوعي وا
الــوقــائي في الــتــعـامـل مع هـذا
الفايروس . كمـا قامت احلكومة
الــفـلــســطـيــنــيـة بــاالتــصـال مع
بعض الدول الـصديقـة والسيما
الـصـ من اجل مـسـاعـدتـنا في
الــسـيـطــرة عـلى هــذه اجلـائـحـة
عـــبــر تـــأمـــ بـــعض االجـــهــزة
الطبية اخلاصة بفحص كورونا
 بـــاعــداد كـــافــيـــة اضـــافــة الى
مـسـتــلـزمـات الــتـعـقــيم والـعـزل
واحلـــــمــــايــــة) . وتـــــزامن هــــذا
احلــديث مع ذكــرى يــوم االرض
الــــذي يــــحــــتـــــفل بـه الــــشــــعب

الــفـلـسـطـيــني تـشـاركه بـلـدان
عربـيـة عديـدة  وقال الـسفـير
الــفــلــســطــيــني (ان شــعــبــنــا
يــعـيـش في هـذه االيــام ذكـرى
يوم االرض اجمليد وهي اكثر
ــنـاسـبـات الـوطـنـيـة اهـمـيـة ا
النها عـبرت عن وحدة االرض
الـفلـسطـيـنيـة ووحدة الـشعب
بـــ فــلـــســطـــيــنـــيي الــداخل
وفلـسطـينيـي الضفـة الغـربية
والـقـدس وغـزة وفلـسـطـيـنيي
الــــشــــتــــات . وعــــاد مـــا يــــتم
االحــتـفـال في كل مــكـان بـهـذا
الــيـوم لـلـتـأكـيـد عـلى مـعـانـيه
الــوطـنــيـة ومــواجـهــة احملـتل
واستـمرار مـقاومـته والتـأكيد
عـلى حقـوقـهم الـتاريـخـية في
فلسـط . لقد جـاء هذا اليوم
 30آذار والـــعـــالـم يـــقع حتت
وطــأة وبــاء كــورونــا ومــنــهـا

. ( بالتأكيد فلسط
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كـشف الـسـفـيـر الـفـلـسـطـيـني
لـــدى بــغــداد أحــمــد عــقل عن
اتـــصــــاالت بـــ فـــلـــســـطـــ
والـعـراق في مـجـال مـكـافـحـة
فــايـروس كـورونــا . واكـد في
حــــديـث لـ(الـــزمــــان) امس ان
(هـنـاك اتصـاالت بـ قـيادات
الـبـلــدين لـكـنـهـا لم تـرتق الى
مــسـتـوى الــتـنـســيق وتـبـادل
اخلــبـــرات في هــذا اجملــال) .
وأشــــار الى ان (احلــــكــــومـــة
العراقية بكل اجـهزتها عملت
والزالت تعـمل بـجهـود كبـيرة
من اجـل الــــســــيـــطــــرة عــــلى
انــــتـــــشـــــار وبــــاء كـــــورونــــا
وتـداعيـاته )  مـشـيراً الى ان
عــوامل رآهـا قـد تـؤثــر سـلـبـاً
ـكـافـحـة بـيـنـها عـلى جـهـود ا
(الــــعــــادات االجــــتـــمــــاعــــيـــة

والـــعـــشــائـــريـــة الـــتي تـــفــرض
الــتـــجــمع في االفــراح واالتــراح
ـواطـنـ وعــدم الـتـزام بـعـض ا
الــــعـــراقـــيــــ بـــشـــروط فـــرض
الـتـجـوال  بـرغم كل االجـراءات
االمـنــيـة وقـنـاعـة بـعض الـنـاس
انـهم بان ال يـصيـبكم اال ما وا

كتب الله لكم ) .
كــمـــا كــشف عـــقل عن انـــتــشــار
واسع لـــــــلــــــفــــــايـــــــروس داخل
اســــــرائــــــيل . وقــــــال ان (عـــــدد
ـــصـــابـــ بـــكـــورونـــا زاد عن ا
اربـــــعــــة آالف مـــــصــــاب وعــــدد
الــوفـيــات بـلــغت ثـمــاني عـشـرة
حــتى االن). وشــدد عـلى الــقـول
ان (ســــــــلــــــــطــــــــات االحــــــــتالل
االسرائـيلي تـمنع عـمل الطواقم
الطـبية الـفلسطـينيـة في القدس
وعــــــدد كـــــبــــــيـــــر مـن الـــــقـــــرى
الــفـلـسـطـيـنــيـة الـتي تـقع خـلف
جـــدار الـــفـــصل الـــعـــنـــصــري )

واضــــاف عــــقـل ان (اســــرائــــيل
تــســتــمـر بــســيــاســة الـتــمــيــيـز
الـعـنـصري بـ الـسـكـان الـعرب
الـفــلـســطـيــنـيــ من خالل عـدم
تــوفــيــر الـــفــحــوصــات الالزمــة
وكــــذلـك عــــدم تـــوفــــيــــر امــــاكن

للعزل).
وأكــــــــد عــــــــقـل ان (االحـــــــــتالل
بـطـبـيـعـتـه الـعنـصـريـة يـسـتـغل
ـالي الصـعب لـلـشعب الـوضع ا
الفلسطيني وحاجة العمال لسد
احتيـاجاتهم االسـاسية السرهم
فـــــيــــتــــيح لــــهـم الــــعــــمل داخل
االراضـي احملــتــلــة دون تــوفــيـر
ادنـى مـســتـلـزمــات الـوقــايـة من
انـــتــشـــار كــورونـــا  ويــعـــتــبــر
موضـوع العـمال الـفلـسطـينـي
داخل االراضي احملــــتــــلــــة هـــو
الــثـغـرة الـســوداء الـوحـيـدة في
عــــدم ســـــيــــطــــرة الـــــســــلــــطــــة
أحمد عقل الــفــلــســطـيــنــيــة عــلى انــتــشـار

مــــســــتــــوى وكــــفــــاءة االنــــتــــاج
والتـخلص مـن التـرهل الوظـيفي

قنعة). والبطالة ا
ونوهت أيضا (في حال  تمرير
كــابــيــنــته الــوزاريــة الى رغــبــته
بــربط وزارتي الـعــمل والــشـؤون
اإلجـتـمـاعــيـة والـتـجـارة بـرئـيس

ــــــضي فـي ذلك. وِفـي ذي قـــــار ا
وضع احــد مــواطــني احملــافــظـة
ـيسـورين بنـايـة حديـثـة مؤلـفة ا
من ثالثــــة طــــوابـق ومــــجــــهـــزة
بـــاخلـــدمـــات األســـاســـيـــة حتت
تـصـرف دائـرة الـصـحـة في حـال
احتاجت المـاكن حجر إضـافية .
ـــــــــواطن ســــــــعــــــــدون وقــــــــال ا
االبــراهــيــمي  ان (هــذه الــبــادرة
تــأتـي في اطــار الــتــكــاتف الــذي
يــــجـب ان يــــعـم اجملــــتـــــمع) من
جهتهـا قالت دائرة الصـحة انها
(تـسـيـطـر علـى الوضـع الصـحي
في احملافظـة وال تعاني من ازمة
حـــالــــيـــة فـي أمـــاكن احلــــجـــر).
ـــــواطن ـــــبــــــادرة ا واشـــــادت 
وأكدت انـها (تـسهم بـرفع الروح
ـعـنـويـة للـكـوادر الـطـبـيـة التي ا
ـــرض اخلـــطـــيــر تـــواجـه هـــذا ا
ــزيـد)ِ وتــدفــعـهم نــحــو تـقــد ا
والتــــــزال مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
ــواقف االجـــتــمـــاعي تـــزخــر بـــا
ـشـابهـة اذ يـقـدم فاعـلـو اخلـير ا
عـلى نـشـر ارقـام هـواتف لـتـكـون
ــــــعــــــوزين مــــــتــــــاحــــــة امـــــام ا

. تعفف وا
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هجرين ورئيس صندوق كلف يجتمع مع وزير الهجرة وا رئيس الوزراء ا
إعمار العراق مرضة شيرين نعيم ا


