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ـتهمـة امريكـيا وغربـيا  من إنهـا التراعي حقـوق االنسان هـذه هي الص ا
قراطية  بادرت وعلى الفـور إرسال بعثاتها الطـبية وجتاربها الدوائية والـد
الـنـاجـعـة الى ايـطـالـيـا وفـرنــسـا وايـران والـعـراق  حتت مـسـعى الـتـضـامن
ـي  ويشـكل هـذا الـنهج من االنـسـاني الدولي فـي مواجـهـة هذا الـوبـاء الـعا
أولى ضـرورات القيم    والتعاون بـ الشعوب  وهذا مـافعلته الص  في
تـحدة االمريـكية احلـصار االقتصـادي والدوائي ضد حـ تشدد الـواليات ا

ي .   ايران وفنزويال مستغلة أزمة الوباء العا
في كل االديـان واالخالق البشرية  عنـدما تصاب الشعـوب أو البلدان بوباء
ـسـاعدة والـعـون لـتلك مـرضي  أو كوارث طـبـيـعيـة  تـتـقدم الـدول بـتـقد ا
يـز الـفرق بـ النـظـام الرأسـمـالي االمبـريالي  الـشعـوب والـدول  لكن مـا
ـتطلـعة لـلحريـة واالستـقاللية  هـو هذا الـذي يحدث وبـ الشعـوب والدول ا
ــقــراطــيـات فـي الــقـرن  (21 ) حــيث الــدول الــتي تــدعي دفــاعــهــا عن الــد
ومـسـاعـدة الشـعـوب  تـمـارس اقـسى الـسـلوكـيـات عـبـر فـرض احلـصارات
ومثل هذا الـوضع قد عانى االقـتصاديـة والدوائيـة والتـجويع ضد الـشعـوب 
ـاضي وراح ضـحـيـته مـنه الـشـعب الـعــراقي في الـتـسـعـيـنـيــات من الـقـرن ا

واطن . االالف من االطفال وا
تضررة والـدول الفارضة لهذه احلصارات  تدرك جيداً بأن اجلهة االولى ا
واطنـون  فالبد من مراجـعة مـثل هذه السـياسات بـغية خـلق حالة مـنه هم ا
ــعـمـورة  والنــعـتـقــد بـأن الـدول الـتي من الـتـعــاون والـتـفـاعـل بـ شـعـوب ا
كنها أن تتراجع عن اسـتقاللياتها أو ترضخ تـتعرض لقساوة احلصـارات 
واقف يـتمثل لـسيـاسات فـرض االرادات  وان احلل االمثل لـلخالفـات في ا
ؤيـدة من الشـعب واجليش وكل في احلـوارات  وفنـزويال الدولـة الالتيـنيـة ا
كنـها قط أن تخضع لـرأس  تركيبه في ـية احملبة لـلسالم  ال الـقوى العا
الـدوائر اخلارجـية بغـية االجهـاز على الـثورة البـوفارية وإرادة الـشعب الذي

اختاررئيسه مادورو.
يـة  بأنه الـعالم االن بـعد وبـاء كورونـا  الـذي وصفـته منـظمـة الـصحـة العـا
اخـطـر فـايـروس وبـائي قـاتل ضـرب الـبـشـريـة في الـوقت الـراهن  نـقـول إن
ية البـد من أن يـتسع سـيمـا وأن هناك االنـقسـام ب مـنظـوما ت الـدول العـا
مـؤشرات التهامات بأن هذا الوباء هو نتيجـة الختبارات بيولوجية عسكرية 
وأن لم تـثـبت مـثل هـذه االتـهــامـات واقـعـيـاً  إال إنـهـا تـعـطي مـؤشـرات عـلى
االحـتـقـان احلـاصل بـ الـدول خـاصـة بـ الـصـ وواشـنـطن  عـلى غـرار
الـتنافس االقـتصـادي احلاد  الذي اكـدت فية الـتحـليالت االقتـصادية واراء
اخلـبـراء اخملـتـصـ بـأن الـسـنوات ال ( (5الـقـادمـة سـتـكـون الـصـ الـدولة
ـتـحدة ال (  (2فـيـمـا حتتل االقـتـصـادية األولـى في العـالم  وأن الـواليـات ا
ـوازين االقتـصـادية ـرتـبة ال ( (3وهـذا الـتطـور الـهائل في انـقالب ا الـهـند ا
يـحتم أن يخلق مايقابله من تطور هـائل في القدرات العسكرية  خاصة وأن

للص حتالف استراتيجي موثوق ومت مع روسيا االحتادية .
ولـعل مايـهم شـعـبنـا الـعـراقي  وهو يـعـيش في ازمـات متـداخـلـة اقتـصـادية
ومـالية وسـياسيـة سببـتها تـركيبـة النظـام اخلطأ الـذي بني على احملـاصصة
ـذهـبيـة والـعـرقـيـة   مـهـاجمـته بـالـوبـاء الـقـاتل كـورونـا  وكـان البد من وا
ـتـحـدة االمـريـكــيـة أن تـبـادر بـارسـال االدويـة واالطـبـاء عـلى وفق الـواليـات ا
وفعة ب الـبلدين لكن هذا لم يـحصل أو على اقل تقدير اتـفاقية الشراكـة ا
لم تـتنـاوله وسائل االعالم ولم تـتحـدث به وزارة الصـحة  ولـكن مـاجرى هو
ستـلزمـات الطبـية التي قـدمتـها الصـ حتت شعار ( الـشحنـات الدوائيـة وا

الصديق وقت الضيق ) .
تهمة بالـشمولية  هي الدولة االنسانية وهـكذا كانت الدولة ا
ساعدات للـشعوب احملتاجة  وهي االولى الـتي قدمت ا
االولى الـتـي مـدت يـد الــعـون لـلــدول االوروبـيـة  وهـذا
ــمــيت فــضح زيف مــايـؤكــد بــأن فــايــروس كــورونـا ا
ـا ايـضـاً لـدعـاة ـفـاهـيم لـيس لــدعـاتـهـا فـحـسب وإ ا

العدالة .

تـطـور الفـكـر اإلداري بـتـقنـيـات مـتـجـددة تتالئـم  مع مسـتـجـدات الـرغـبة في
تحدة مـشروع التنمية الـوصول إلى افضل نتاج معرفي أطـلقت عليه اال ا

ستدامة  للقرن احلادي والعشرين  ا
فـيما اتـخذت كـبريات الـشركـات الدولـية منـهجـا مبتـكرا في تـعظـيم مواردها
من خالل تـطـويـر أدلـة عـمل اجـرائـيـة  مـتـجـددة حتـفـز الـرغـبـة علـى االنـتاج
االقـتـصـادي بـوسـائـل مـتـعـددة لـعل ابـرزهـا تــخـصـيص جـزءا من اربـاحـهـا

شاريع  البحث والتطوير. 
مـا نريد طـرحه في هـذه االسطر الـقلـيلـة يتـمحـور في حاجـة الدولـة العـراقية
بـعد مواجـهة حتـديات األسـوأ في فايـروس كورونا وانـخفـاض أسعـار النفط
ـا جعل اغـلب مفـاصل الدولـة اإلدارية أمـام حتديـات واستـحقـاقات كـبرى
ـثقـف ـي وا ـنتـقد عن طـريق األكاد عـتاد عـليه  وا لـردم فجـوة التـطبـيق ا
لحة الستثمار قنعة مقابل احلاجة ا بكـونه مجرد استمرار لنموذج البطالة ا
جمـيع الطـاقات الـوظيفـية في الـبحث عن حـلول مـنهجـية عـلمـية  للـتغـيير من
وذج  دولة االنتاج االقتصادي متعدد األطراف  طراز الدولة الريعية  إلى 
وذلك عن طـريق اعادة التصمـيم الكلي للـعمليات االداريـة لتحقـيق حتسينات

جذرية وليست هامشية تسهم في زيادة وحتس الكفاءة التنظيمية .
ومع كـثـرة الـوعـود الـتي طـرحت في اسـتـراتـيـجـيـات وطـنـيـة مـخـتـلـفـة ألغـلب
قـطاعات االنتاج االقـتصادي لكن تلـكم الوعود لم تظـهر نتائجـها بسبب عدم
ـعـرفـة  وليس وذج مـتـجـدد إلدارة ا إعـادة هـنـدسة إدارة الـدولـة بـاعـتـمـاد 
الـبيروقراطـية التـقليـدية .. وهذا يـحتاج الى تـطبيـقات عالـية اجلودة ما زالت
ضـمن أطـروحـات الـدراسـات الـعـلـيـا ..ويــتـطـلب أن تـنـتـقل من تـلك الـرفـوف
كـاتب احلكـوميـة عن طريق ـكتـبات اجلـامعـات والكـليـات االهـليـة وا الـعالـية 
ـا يــطــرح من قــبل الــنـخب تــشــكـيـل جـهــد وطــني عــراقي مــشـتــرك يــهـتـم 
ـصفـوفـة احللـول األفـضل للـحـكم الرشـيـد واجلودة يـة   والـكفـاءات األكـاد

واجهة  ازمات متجددة في عراق اليوم والغد. الشاملة 
وال نـعتقد أن هذه اخلبرات وان واجهت في بـعض األحيان قرارات متسرعة
ـبكـر ..اال أن عقد اجـتمـاعات متـواصلـة من خالل اجلمـعيات مـثل التقـاعد ا
ـثل حلـقـة الـوصول لـكـثيـر من احلـلـول التي الـعلـمـيـة  ذات االختـصـاص ..
ـكن أن تـظــهـر نـتـائـجــهـا الـسـريــعـة في زيـادة  مــوارد الـدولـة وهي تـواجه

حتديات األسوأ في ازمات اقتصادية ومالية  متوالية . 
وجـغـرافـيــة مـثل هـذه الــهـنـدسـة اإلداريــة بـاتت حـاجــة مـلـحــة ولـيس مـجـرد
ـيـة يـتـرك لصـانع الـقـرار الـسـيـاسي االخذ بـه من عدمه .. اقـتـراحات اكـاد
نـحتاج الى تـكوين تطـبيقـات عاليـة اجلودة تسـتجيب كل حـسب ظرف األزمة
النـتاج احلـلول وعـدم انتـظار الـقـادم من اخلارج لـعل وعسى جنـد عنـده تلك
مـثلة  في مـنظومـة االقتراض احلـلول األفضل  وبال شك  أن أغـلب الدول ا
الـية بال سـاعدات والـقـروض ا الـدوليـة تعـمل لـصالح تـلك الـدول وال تقـدم ا

وازنة العامة سنويا  فوائد تثقل كاهل ا
قترحة تـفتح ابواب ما زالت مغلقة أمام القطاع مـثل هذه الهندسة اإلدارية ا
شترك حلـقول اقتصادية  متـعددة .. تضيف للموازنة اخلـاص واالستثمار ا

العامة موارد مالية  مباشرة من غير ريع النفط. 
رســالـــة أتــمـــنى أن تــصـل الى من يـــبــحث عـن طــريق

احللول األفضل... لعل وعسى!!  

{ استشاري في التنظيم االداري والتنمية البشرية 
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شهدت السـاعات الثـماني واألربعون
ـــاضــــيـــة »طــــفـــرة «بــــشـــريــــة في ا
الـشــوارع. خـرج الـنــاس مـرة واحـدة
ـنــاطق كـأن من احلــجـر في بــعض ا
ــسـتـشــفـيـات شــيـئـاً ال يــحـدث في ا
وكــأن عــدّاد »كــورونــا «لم يـــســجّل
ــكن  . أمـس وفــيــتـــ إضــافــيـــتــ
احلديـث عن سبـبـ أساسـيـ لذلك
أولـهـمــا إمـا أن الـنـاس »فـهـمت «من
فـرض حـظر الـتـجـوال بـعد الـسـابـعة
مساءً أن الـتجوال مـباح قبل ذلك أو
أنهم »فـهـمـوا «من أعـداد االصـابـات
أن األمـور إلى »حتـسّن .«وفي كـلــتـا
نـازلة .«وهي احلالت »قد نـخسـر ا
كن اخلروج بها من اخلالصة التي 
ـؤتمـر الـصـحافي الـذي عـقـده وزير ا
الصحة حـمد حسن أمس. وهو كان
حـــاســـمـــاً في الـــدعـــوة مـــجـــدداً إلى
االلـتـزام بـالتـعـلـيـمـات واحـتـرام حال
التـعبـئة العـامة الـتي أعلـنهـا مجلس
الوزراء فـ»سـلوك «كـورونـا ال يزال
حـتى هذه الـلـحـظات مـرتـبطـاً دائـماً
وأبداً »بسـلوك اجملـتمع وانـضباطه
وهـمـا مـتالزمـان ال يـفـتـرقـان .«لذلك
شدّد حمـد أكثر من مـرّة على ضرورة
الـتزام »احلـيـطـة واحلذر .«وبسـبب
نـاطق حـال االسـتـرخاء فـي بعـض ا
طلب وزيـر الصـحة »بشكـلٍ شخصي
من وزارتي الــــدفــــاع والــــداخــــلــــيـــة
والــبـــلــديــات الــتــشــدّد في مــوضــوع
إجـراءات احلـجــر وحـظـر الـتـجـوال«

صادر. على ما تشير ا
لى الـيـوم ال يــزال مـوضـوع االلـتـزام
»? ـنزلي »حتدّيـاً أساسـياً باحلـجر ا
فـإمـا أن يــنـجح اجملـتــمع في تـخـطي

»الــقــطـوع «أو يــفـشـل. عـلـى أن هـذا
لــيس الــتـحــدي الــوحـيــد. إذ يــتـهــيـأ
لـبـنـان لتـحـدٍّ آخـر حُـدّد مـوعـده نـهار
قبل وهـو موعد انطالق أول األحد ا
. وهـــنــا طــائـــرة إلعـــادة مــغـــتـــربــ
سـؤوليـة مضـاعفـة وتفرض »على ا
الكل االلـتـزام باخلـطة الـوطـنيـة التي
وضعها مجلس الوزراء .«و»في حال
ــعـركــة فـإن لم نــعــرف كـيـف نـديــر ا
االنــتــشـــار ســيـــكــون خــطـــيــراً جــداً

وسريعاً جداً.«
بــعـيــداً عن هــذه الـتــحـديــات الـتي ال
يزال لبنان بسببها في دائرة اخلطر

إال أن احلظ »ليس عاثراً «أقله حتى
اآلن. إذ إنه منـذ إعالن حـال التـعبـئة
الحة اجلوية العامة وإيقاف حركة ا
والــبــحــريــة يــســجّل عــداد كــورونـا
تـراجــعـاً في عـدد اإلصــابـات. وهـنـا
يـــــشـــــيــــــر حـــــسن إلـى أنه فـي وقت
تُـدوبل «فــيه أعــداد اإلصــابــات كل «
ثالثة أيام في بعض الـدول استطاع
لبنان أن يحرز تقدماً في هذا اجملال
مقـتربـاً من الهـدف الذي وصـلت إليه
دول مــثل الــصــ وســنــغــافــورة مع
بـلـوغ عدد اإلصـابـات الـضـعـف (من
 237 إلى  479خـالل عـــــشـــــرة أيــــام
»وهـذا جــيـد «واألمل أن تــتــضـاعف
هذه األعـداد كل  20يومـاً كي يـصبح
»اإلجنـاز رائــعـاً .«وكــمـا هـي احلـال
صـابـ كذلك بالـنـسبـة إلى أعـداد ا
بــالـنــسـبـة إلـى الـوفــيـات إذ ال يـزال
الرقم كـمـا النـسـبة »مقـبوالً «حيث
بــلغ  14وفـــاة خالل شـــهـــرٍ ونـــصف
شـهــر. وإذ لـفت حـمــد إلى أن نـسـبـة
ــصـدر ال تـزال اإلصـابــات احملـلــيـة ا

ضـعــيــفـة إال أن ذلك »ال يـتــيح ألحـد
اذا? ما لم يقله استغالل هذا األمر .«
حمد تكفل بقوله رئيس قسم العناية
الــفـــائـــقــة في مـــســـتــشـــفى بـــيــروت
احلـكـومي مـحـمـود حـسون بـ»أنـنا
لــســـنــا بـــألف خــيـــر ونــتـــخــوف من
الـوصـول إلى الـذروة كـمـا حـصل في

إيطاليا.«
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عـــــلى صـــــعـــــيــــد آخـــــر وفـي إطــــار
فترضة قبلة ا التحضير للمواجهة ا
مع الـــفــيــروس في حــال االنــتــشــار
ستـشفيات العمل في يكمل عدد من ا
جتــهـيــز أقـســامٍ خـاصــة السـتــيـعـاب
. وفي هذا اإلطار صاب احملتمل ا
تباشر اجلامعـة األميركية في بيروت
بنـاء مـستـشفى مـيـداني اليـوم على
بنى واقف اخلـاصة بـا أرض أحد ا
وجتهيزه بـغرفٍ للعـزل والعالج. كما
بدأت األعـمال أمـس أمام مـستـشفى
بـيروت احلـكـومي لـتجـهـيـزه بأمـكـنة

إضافية للعزل والعالج.

 16إصــابـــة جــديــدة ســجّــلــهــا عــدّاد
»كـــورونـــا ?«أمـس لـــيــــرتـــفـع عـــدد
اإلصــابــات إلى  ?479تــبـــلغ نـــســبــة
ئة ? احلاالت احلرجة بينها 7,53 با
ئة  حاالت متوسطة مقابل 73,25 با
وخفيـفة فيـما سجّل »عدّاد الـشفاء«
 43حــالـة شـفــيت تـمــامـاً كــمـا جـرى
إخراج حالتـ مصابـت إلى احلجر
ـــنـــزلي عــلـى مــا جـــاء في تــقـــريــر ا
مستشفى بيروت احلكومي. من جهة
أخرى سجّل الـتقريـر األخير وفـيت

جديدت ليرتفع العدد إلى  14وفية.
وبحسب جـردة للوزيـر حمد الـنسبة
ـــرحــلــة األعــلى لـــلــوفـــيــات ضـــمن ا
ئة تليها العمرية  70وما فوق 13 با
الفـئـة العـمـرية  50 إلى  59عاماً 4,3
ـئة و 60 إلى 69عـاماً بـنـسـبة 2,1 با
ئة و 40 إلى  49 عاماً بـنسبة 1,5 با
ـئـة  .عـلـى أن الـنـســبـة الــعـامـة ال بـا
تـزال »مــقــبــولــة «إلى اآلن إذ تــبــلغ
ـــئــة  .كــمـــا أن وضع بـــحــدود 3 بـــا
ـتــوفـ كــان دقـيــقـاً وهم »إمـا من ا
مـتـوسـطي الـعـمـر الـذين يـعانـون من
أمـــراض مـــزمــنـــة أو مــتـــقـــدمــ في
الـسن «مــا يـعــني ضــرورة الــتـأكــيـد

»على حماية كبارنا ومرضانا.«
مـن جـــــهـــــة أخـــــرى أصــــدرت وزارة
الصحة الـعامة أمس قراراً بـاعتماد
 11مخـتبـراً جامـعيـاً إلجراء فـحوص
الـ»كـــــــورونـــــــا ?«كــــــــانت جلـــــــنـــــــة
االختـصـاصيـ اخملـبريـ قـد رفعت
تقريراً بها إلى الـوزارة. أما بالنسبة
إلى اخملــــتــــبــــرات اخلــــاصــــة الــــتي
يفـترض أن تنـضم إلى الالئـحة فمن
قرر أن يرفع »تقرير بـها قريباً إلى ا
وزيــر الــصــحــة ?«بــحــسـب نــقــيــبــة
أصـحاب اخملـتـبـرات اخلاصـة مـيـرنا
جــرمــانــوس الفـتــة الى أن عــدداً من
اخملتبرات استوفى الشروط وال تزال
مخـتـبرات أخـرى تـتقـدم بـاستـمارات

الستيفاء الشروط.
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اتـخـذت جلـنة الـرعـايـة الـصـحـية في
الــســجــون ســلــســلـــة من الــتــدابــيــر

واإلجــــراءات في إطـــــار مــــواجـــــهــــة
الفيروس وهي تتمحور حول:

- جتــهــيــز مــســتـشــفــيــات لــلــحـاالت
رضية احملتملة. ا

- توفير أماكن للعزل وتدريب الطاقم
عالج. ا

- انـتــداب أطـبـاء اخـتــصـاصـيـ من
وزارة الــــصـــــحـــــة لإلشـــــراف عـــــلى

التدابير الوقائية في السجون.
- ضـــرورة تــخــفـــيف االكــتـــظــاظ في
الـــســجـــون من طـــريق إصــدار عـــفــو
خاص عـن محـكـومي اجلـنح الذين ال

تتجاوز عقوبتهم السنة.
ـــســـاجـــ الـــذين ال - الـــعـــفـــو عن ا
يـزالـون مـوقــوفـ بـسـبب الـغـرامـات
ـــــــــلـــــــــفــــــــات واإلســـــــــراع فـي بـتّ ا

والتحقيقات قدر اإلمكان.
ــــســــاجـــ - مـــنـع الـــزيــــارات عن ا
واالسـتــعــاضــة عــنــهــا بــاســتــعــمـال

الكاميرات والتواصل عبر الفيديو.
- إطالة فـترة التبـديل للعـناصر التي

تختلط مع السجناء.
الـــتــشــدد فـي اإلجــراءات الــوقـــائــيــة
ـســتـدام عــلى الـطــريـقـة والــتـدريب ا
األمــثل السـتــعـمــال مـواد الــتـنــظـيف

والتعقيم.
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سـاعدات للـعائالت األكثر على خط ا
ــــيـــاومـــ الــــذين فـــقـــدوا فـــقـــراً وا
أعــمــالــهم رست »الــتــســويـة «عـلى
مـــقـــاطـــعــة »داتــا «وزارة الـــشــؤون
االجــتـمــاعـيــة وتـلـك الـتي أرســلـتــهـا
الـبـلـديـات لـلـخـروج بالئـحـة واحدة.
ـتـوافـر ـبـلغ ا وبحـسب »حـسـبة «ا
وهـو  75 مــلــيــار لــيــرة فــإن من قــد
ساعدات هم »حوالى 200 تشملهم ا
ألف عائـلة «بحـسب مـا أوضح وزير
الـداخـلـيـة والـبـلـديـات مـحـمـد فـهـمي
لـ»األخـبـار .«ولـيس مــحـسـومـاً الى
ــســـاعــدة (400 اآلن مـــا إذا كــانـت ا
ألف ليرة لـلعائـلة) ستـدفع شهرياً أو
ـرة واحـدة. ولـفت فـهـمي إلى أن من
ـسـاعدات جـديدة مـكن أن يـبحث  ا

في حال صرف اعتمادات جديدة.

واكـــــدت الــــوزارة فـي وقت ســـــابق 
اخـتـتـام رحالتـهـا االسـتـثـنـائـيـة بـعد
وصــول الـرحــلـة االولـى الـقــادمـة من
مــنــسك لــتــكــون بــواقع ثالث رحالت
جـــويـــة مـــبـــاشــرة خـــاصـــة بـــأعــادة
العراقي الى ارض الوطن خالل 24

اضية. ساعة ا
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وقال الوزير عبد الله لعيبي في بيان
اول امس ان (اجلهود متواصلة لنقل
الـــعــــالـــقــــ في الـــدول الــــعـــربــــيـــة
واألجــنــبــيــة بــســبب إيــقــاف اجملــال
اجلوي برحالت استثنـائية بناءً على
مـــوافــقــة مـــجــلس الــوزراء وخـــلــيــة

األزمـــة) الفــــتـــــا الى ان (اخلــــطــــوط
اجلـوية الـعـراقـية اخـتـتـمت رحالتـها
بوصول  115مواطـنًـا ضمن الـرحـلة

االستثنائية األولى) واضاف انه (
اعــــادة  603مـــــواطن عـــــراقـي خالل
ـاضـية  شـمـلت الـرحـلة الـسـاعـات ا
الــرابــعــة مــصــر والــرحــلــة الــثــانــيـة
ـوافـقات اإلمـارات بـعد أسـتـحـصـال ا
األصــــولـــيــــة من مـــجــــلس والـــوزراء
وخلـيـة األزمـة وبالـتـنـسيق مع وزاره
اخلــــارجـــيـــة ومــــديـــريـــة اجلـــوازات
الكــات الـطــبـيـة فـي مـطــار بـغـداد وا
الدولي) مؤكـدا ان (جـمـيع الـوافدين
الى مــطـار بــغـداد خـضــعـوا لــفـحص

الكــات مــخــتــبــري مـــشــدد من قــبل ا
ـعتـمدة ـوجـودة هنـاك وا الصـحـية ا
من قــبل وزارة الــصــحــة لــلــتـأكــد من
سالمـتهم وعـدم اصـابـتهم بـفـايروس
ـــطــار). كـــورونـــا قــبـل مــغـــادرتـــهم ا
وتــــواصل مالكــــات قـــسـم الـــوكـــاالت
الـبـحـريـة في الـشـركـة الـعـامـة لـلـنـقل
الـبـحري أسـتـقـبـال البـواخـر الـقـادمة
للـعراق بـشـكل يومي لـضمـان وصول
ـواطـنـ خالل الـسـلع وسـد حـاجـة ا
ايام احلظـر . وقال مـدير عام الـشركة
مـحي الــدين اآلمـارة في بـيــان تـلـقـته
ـواد الـتي تـصل (الـزمـان) امس أن (ا
الــــبالد عـن طـــريـق الـــبــــحــــر حـــسب

تــصـنــيف أوامــر تــسـلــيم احلــاويـات
أغـلبـهـا مواد غـذائـية بـأنـواعهـا كـافة
تشـمل اللـحوم والـفواكه والـبقـوليات
والــرز واحلـــنــطــة وحــلـــيب األطــفــال
ــســتــلـزمــات الــطــبــيـة أضــافــة إلى ا
ــعـقـمــات وسـلع أخـرى) واألدويـة وا
الفـتـا الى ان (مالكـات قـسم الـوكـاالت
يـقـوم بــواجـبـاته عـلـى مـدار الـسـاعـة
مـتــخـذاً جـمــيع االجـراءات الـوقــائـيـة
بالتعاون مع اللجان الطبية اخملتصة
لـفـحص الـطــواقم األجـنـبـيـة الـقـادمـة
ـواد واحلــمـوالت عـلى وكـذلك جــرد ا
نحـها مـوافقة م الـبواخر احملـملـة 

أوامر التسليم).
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مستشفى رفيق احلريري في بيروت

ـديـر الـتـنـفـيـذي وبـحـسب إيـرل ويـلـكـنـســون الـرئـيس وا
لالحتـاد الـدولي لــوسـائل اإلعالم أنه (بــرغم أن بـيـانـات
ـيــة ومـراكـز مـكــافـحـة األمـراض مـنـظــمـة الـصـحــة الـعـا
والـوقــايـة مــنـهـا مــجـهــولـة بــشـأن إمــكـانـيــة نـقل الــكـتب
ـطــبـوعــات لـلــفـايــروس إال أنه مع ذلك لم تــسـجل أي وا

حاالت انتقال للفايروس عن طريق مواد مطبوعة).
وقال ويلـكنـسون أن (الـفايـروس يفقـد طاقـته الكـليـة بعد
ـــقــوى فــضالً عن خــاصــيــة  24 ســاعــة عــلى الــورق ا
ـا هـو عـليه ضعف طـاقـته نـتيـجـة تـعرضه لـلـهـواء خالفاً 
ـقـاوم لـلـصدأ) احلال فـي أسطـح البـالستـيك والـفـوالذ ا
ــرونـة ورق الـصــحف مـقــارنـة مع مـوضــحـا أنه (نــظـراً 
ـقوى فـإن قدرات الـفـايروس عـلى االنتـقال تـكون الورق ا

أضعف وعمره أقصر).
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كـشــفت مـؤســســات صـحــيـة عن عــدم امـكــانـيــة انـتــقـال
فايـروس كـورونا عـبـر الـصحف الـورقـيـة.وقالت مـؤسـسة
ـانـيـة أن (إمـكـانـية نـقل هـارتـفورد لـلـرعـايـة الـصـحـيـة اال
فايروس كورونـا على أى سلعـة جتارية ومن بيـنها الكتب
ـراسالت ضـعـيـفـة). و فـسـرت ـطـبـوعـات الـورقـيــة وا وا
ـؤســســة االمــر بـإن ( احــتــمــالـيــة نــقل الــفــايـروس من ا
شخص مـصـاب إلى أية سـلـعة جتـاريـة وخطـر اإلصـابة
بالـفـايروس الـذي يـسـبب هذا الـفـايـروس البد الـنـظر إلى
الظـروف اخملـتـلـفـة الـتى تتـعـرض لـهـا ودرجـات احلرارة
اخملـتـلـفـة) مـضـيـفـة (ال تـقـلـقـوا بـشـأن الـتـوصـيالت إلى
ـكث طويالً على منازلكـم فــــــــإن الفايـروس التاجي ال 

أسطح األشياء)
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ــدني اصـــدرت ســلــطـــة الــطــيـــران ا
اخلـمـيس تـوضــيـحـا بـشـأن الـتـريث

. بقدوم رحالت الوافدين العراقي
وقالـت في بيـان تـلـقت (الـزمان) امس
نــســخــة مـــنه انــهــا (تــود أن تــوضح
لـلرأي الـعـام ولـلعـراقـيـ في اخلارج
ــا يــتــعــلــيق بــأن قــرارهـــا األخــيــر 
بـالــتـريث في قــدوم رحالت الـوافـدين
الــعـراقــيـ ابــتــداءاً من الـســاعـة 12
ـــا لـــيالً مـن اول امس اخلـــمـــيس إ
جــاء تـنـفــيـذًا لــتـوجــيه رئـيـس جلـنـة
األمر الديواني  55لسنة  2020 وزير
الصـحة جـعـفر صـادق عالوي بكـتاب
ـبـلغ إلـيـنـا بـالـرقم (م و ف ) وزارته ا
ـتضمـن التريث  464في  2 نيـسان ا
في نقل الوافدين حل تهيئة األماكن
ـدة 14 اخلـاصــة بـاحلــجـر الـصــحي 

يوما).
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تواصلة داولـة ا واضافت انه (بعد ا
مع مــســـتــشــاريــة رئــيس الــوزراء 
التوصل إلى أن قرار تـعليق الرحالت
دة 48 للـوافـدين العـراقيـ سـيكـون 
سـاعـة فـقط وذلك لـتـهـيـئـة اإلجـراءات
تـطلبـات اخلاصـة بشـروط احلجر وا
الصـحي لـلوافـدين من خـارج البالد)
ـوقف يـعـاد مـشـيـرة الى ان (تـقـيـيم ا
حـــسب قــرارت الــلـــجــنــة الـــصــحــيــة
اخملـتـصــة ووزارة الـصـحـة لــلـحـفـاظ
على سالمـة مواطـنيـنا األعـزاء والتي
تقضي بإتخاذ كافة التدابير الوقائية

واالجراءات االحترازية). 
وتـابـعت انـهـا (مــلـتـزمـة بـشـكل كـامل
بـتـنـفـيـذ قـرارات اجلـهـات الـعـلـيـا في
ــجــلس الــوزراء ـــتــمــثــلــة  الــبالد ا
وخـــلـــيـــة األزمـــة حلـــ حـــصــول أي
الحـة مـسـتـجـد بـشـأن عـودة حـركـة ا

اجلوية في البالد إلى طبيعتها).
وكــانت وزارة اخلــارجــيــة قــد افــادت
بـتـسـيـير رحـلـتـ لـلـخـطـوط اجلـوية

العـراقيـة إلعادة  400 عراقي عـالق
ـــتـــحـــدث بـــاسم فـي الـــهـــنــد.وقـــال ا
الــوزارة أحــمـد الــصــحــاف في بــيـان
اطــــلـــعـت عـــلــــيه (الــــزمـــان) امس إن
(الـوزارة بالـتـنـسيق مع خـلـيـة األزمة
ووزارة الــنــقـل وســفــارة الــعــراق في
نيـودلهي  سيـرت رحـلتـ لـلخـطوط
ـواطـنـ اجلـويـة الـعــراقـيـة إلعـادة ا
الـعراقـيـ العـالـقـ في الهـنـد وعلى

متنها نحو  400مواطن). 
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واعـلن الـسـفــيـر الـعـراقي لـدى عـمـان
حـــيــدر الــعـــذاري عن تــأجـــيل رحــلــة
اخلــطــوط اجلـــويــة الى عــمــان.وقــال
الــعـــذاري في بــيــان امـس انه (تــقــرر
تـــأجـــيل رحـــلـــة اخلـــطـــوط اجلـــويــة
الــعـراقــيــة الى االردن امس األربــعـاء
الـى الـــيــــوم اخلـــمــــيس الـــثــــاني من
نـــيــســان اخملـــصــصــة لــلـــعــراقــيــ

الــــراغـــبـــ بـــالـــعــــودة الى الـــبالد)
واضــــاف ان (ذلـك جــــاء بــــطـــــلب من
اخلـــارجــيـــة االردنـــيــة ومـــركــز إدارة
األزمات واحـتـراما مـنا لـقـانون حـظر
الـــتـــجـــوال وحـــفـــاظـــا عـــلى سـالمــة
سـافـرين ولـعدم امـكـانيـة احلـصول ا
ـوافـقات األصـوليـة لـغايـة هذه على ا
اللحظة). واجلت وزارة النقل رحلت
استثنائـيت الى االردن ودبي.وقالت
الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس
إنه ( تــأجـيـل رحـلــتي دبي واألردن
الجالء العـراقـي الـعالـقـ فيـها إلى
إشــعــارا اخــر بــســبب عــدم اكــتــمــال
اإلجراءات من اجلانب اآلخر) مشيرا
الى (استئناف الرحالت حل اكتمال
ــوافــقـات الــرســمـيــة من جــهــتـهم) ا
مـؤكــدا (اسـتــمـرار الـرحـالت اجلـويـة
األربـعـة لـيـوم امس اخلـاصـة بـتـركـيا
ـطـار دلـهي والـهـنــد بـواقع رحـلـتــ 
ـطــار إسـطـنـبــول بـاإلضـافـة وأخـرى 
إلى رحـلـة مـطــار انـقـرة ضـمن جـدول
رحالت اخلـطوط اجلـويـة الـعـراقـية).
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