
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6630 Tuesday 7/4/2018الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6630 الثالثاء 14 شعبان 1441 هـ 7 من نيسان (أبريل) 2020م

طبعة العراق 

لويس روفائيل ساكو 

 dE(« ‰«Ë“ v²Š ÊuFDK  WO½u½UI « œÒb*« ÊU¹dÝ ·UI¹≈ ∫ ¡UCI «

‰bF « b¹Ëeð vKŽ W uJ(« Y% W¹—uNL'« WÝUz—

WOÐUO½ WK²  ÷«d²Ž≈ jÝË uHF UÐ 5 uLA*« ¡ULÝQÐ
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

 

طـالبت رئـاسة اجلـمهـورية مـجلس
الــــوزراء بـــتـــزويــــد وزارة الـــعـــدل
ـشـمـولـ بـقـرار الـعـفـو بـاسـمـاء ا
اخلــاص. واطـلــعت (الـزمــان) عـلى
وثـيـقـة مـوقـعـة من عـبـد الـله فـلـيح
الزيدي عن رئيس ديوان الرئاسة 
تــضــمــنت دعــوة االمــانــة الــعــامــة
جملــــلس الـــوزراء لــــتـــزويـــد وزارة
ـشـمـولـ بـقـرار الـعــدل بـاسـمـاء ا
الـــعــفـــو اخلــاص. وأعـــلــنت وزارة
الـــعـــدل في وقـت ســـابق عن وضع
آلـيـة عمل لـغرض الـتـهيـئة لـتـنفـيذ
الـــعـــفـــو اخلــاص حـــال وروده من
اجلهات العليا. وذكرت الوزارة في
بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس

انه (بـناءً عـلى توجيـهات ومتـابعة
الـــوزيــــر فـــاروق امـــ الـــشـــواني
عــقــدت دائــرة اإلصالح الــعــراقــيـة
ــديــر الــعــام الــعــمــيــد بــرئــاســـة ا
احلــــقــــوقي عــــلي نــــعـــمــــة جـــواد
اجـتمـاعا موسـعا مع مـدراء قسمي
ـــوقــوفـــ والـــشــؤون الـــنـــزالء وا
الـقـانـونـيـة بـشـأن وضع الـيـة عمل
لــغـرض الـتـهــيـئـة لــتـنـفــيـذ قـانـون
الـعفـو اخلاص لـعام 2020). ونـقل
الــبـــيــان عن جــواد الــقــول (نــظــرا
ر بها البلد بسبب للظروف التي 
انــتــشــار وبــاء فــايــروس كــورونــا
وحـرصـا مـنـا عـلى مـتـابـعـة احوال
الـنزالء في السـجون العـراقية وفق
ـعايـير الـدوليـة اخلاصـة بحـقوق ا
اإلنـــــســــان   وضـع الــــيـه عــــمل

وحــــسب األوامــــر الــــقــــضــــائــــيـــة
الـــصــادرة من قـــضــاة الــتـــحــقــيق
بـإطالق العفو الـعام لسنه 2020).
وفـي شأن متـصل حذر رئيس كـتلة
الـنهج الوطـني عمار طـعمة  من ان
مـــقــتــرح إصــدار عـــفــو خــاص عن
الـسـجـنـاء قـد يـفـتح ثـغـرات امـنـية
خطيرة. وقال طعمة في بيان تلقته
(الــزمــان) امس (نـحــذر من اتــخـاذ
قـرارات غـير مـدروسـة أو متـسـرعة
تــفـــتح ثــغــرات خــطـــيــرة لــلــعــفــو
اخلــــاص عن جـــرائـم ومـــجـــرمـــ
تــسـبـبـوا بــتـهـديــد االمن والـنـظـام
الـعام ونـهب وسرقة أمـوال الشعب
ومــاشـابــهـهـا مـن جـرائم ذات آثـار
عـامـة وواسـعـة) مـضـيـفا انـه (على
اجلــمـيع ان يـتـذكــر حـجم اجلـهـود

والـتضحـيات الكبـيرة التي بـذلتها
خـتلف أصنـافها الـقوات األمنـية 
لـتـقـد اجملـرمـ للـقـضـاء وانـهاء
خــــطـــرهم الــــشـــديـــد). ولــــفت الى
امـكانـية ان (تكـون النـتائج واآلثار
تـرتبة على األمـنية واالجـتماعـية ا
أيـة ثغـرة تتضـمنـها قرارات الـعفو
اخلـاص سـتكـون واسـعة ويـصعب
احـتـواؤها أو تـدارك مضـاعـفاتـها)
مـحذرا من  (يتجاوز تلك الضوابط
واحملـددات الدستـورية والقـانونية
ويــعـــرض امن اجملــتــمع الــعــراقي
لـإلربــاك أو يـــقــدم وســـيــلـــة جنــاة
لفاسد وسارق لألموال العامة فانه
ـــســـاءلــة ســـيـــقع حتت طـــائـــلـــة ا
واحملـاسبـة القانـونيـة والتاريـخية

واجملتمعية) بحسب تعبيره. 

مـن جــــهــــة اخــــرى وجه مــــجــــلس
الــقـضــاء االعــلى بـايــقـاف ســريـان
ـدد القـانونـية اخلاصـة بالـطعون ا
فـي االحـكـام والـقـرارات طـوال مدة
تــعــطــيل الــدوام الــرسـمـي بـســبب
ازمــة كــورونـا. واطــلـعت (الــزمـان)
عــلى اعـمـام يــحـمل تــوقـيع رئـيس
اجملـــلـس فــائـق زيــدان  جـــاء فـــيه
(نـظـرا للـظـرف الذي تـمـر به البالد
بــسـبب انـتـشــار فـايـروس كـورونـا
وتــعـطــيل الـدوام الــرسـمي  تــقـرر
ــدد الــقـانــونــيـة ايــقــاف سـريــان ا
اخلــاصـة بـالــطـعــون في الـقـرارات
واالحـــــكـــــام ابــــتـــــداء من  18اذار
ـاضي على ان يستـانف سريانها ا
فـي يـــوم بــــدء الـــدوام بــــعـــد زوال
احلـظـر) واضـاف ان (مـدة تـعـطيل
الـدوام تـعـد انـقـطـاعـا لـلـمـرافـعـات
لـلدعاوى كافة حل زوال السبب).
واصـدرت مـحكـمة جـنـايات كـركوك
الـتـابعـة لرئـاسة اسـتئـناف كـركوك
االحتـــاديـــة قــرارا بـــاالفــراج عن 6
ادة الرابعة مـتهم وفقا ألحـكام ا
مـن قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13
لــســنه 2005. وذكــر بــيــان تــلـقــته
(الــــزمـــان) امـس أنه (بـــنــــاء عـــلى
تـوجيهات رئيس مـجلس القضاء 
تـشـكـلت مـحـكـمـة جـنـايـات كـركـوك
الـهـيـئـة األولى بـشكـلـهـا الـقـانوني

وأصـدرت حكمها باالفراج عن ستة
ادة الرابعة مـتهم وفقا ألحـكام ا
مـن قـانون مـكـافـحـة اإلرهـاب وذلك
لـعدم كـفايـة األدلة بـحقهم) مـشيرا
ــتـهـمــ الـسـتـة الى ان (قــضـايـا ا
كــانت مــهــيـئــة لــلـحــسم اســتــنـادا
ــادة 182/ج مـن قــانـون الحــكــام ا
أصـــول احملــاكـــمـــات اجلــزائـــيــة).
وأعـــــلــــــنت رئـــــاســــــات مـــــحـــــاكم
االسـتـئـنـاف في كـل من مـحـافـظات
ــثـنى عن صـالح الـدين وديــالى وا
ـوقـوفـ احــصـائـيـاتــهـا بـأعــداد ا
ـشمول ـفرج عنهم وا ـكفل وا ا
بـاالفـراج الـشـرطي من قـبل مـحاكم
اجلـــزاء الـــتــابـــعـــة لـــهــا. واوضح
ـفـرج عـنهم في الـبـيـان ان (أعداد ا
مـحـاكم اجلزاء الـتابـعة السـتئـناف
صـالح الـديـن بـلغ  12مــتــهم افـرج
عن عــشـرة مــنـهـم بـكــفـالــة واثـنـان
بـــاالفــراج الــشــرطي) واضــاف ان
(استئناف ديالى اطلق سراح 463
مـوقوفا بـكفالـة  توقيـفهم بسبب
كـسـر حـظـر الـتـجـوال واالفراج عن
ـن شــــــمــــــلــــــوا بــــــاالفــــــراج  ٢٣
الــــشــــرطي) وتــــابـع ان (مـــحــــاكم
ثنى الـتحقيق التابعـة الستئناف ا
اطـــلـــقت ســراح ســـتـــة مــوقـــوفــ
ــخــالــفـة كــســر حــظـر الــتــجـوال

بكفالة).
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دعا بـطريـرك بابل عـلى الـكلدان
الــكـــارديــنــال لــويـس روفــائــيل
ســاكـــو  اجملـــتــمع الـــدولي الى
ادراك اخلـــــطــــــر احلـــــقــــــيـــــقي
لــفـايــروس كـورونــا قـبل فـواتِ
األوان مــــؤكــــدا احلــــاجــــة الى
الـنقـد الـذاتي والـتغـيـير مـشددا
على  ضـروره ان ال يفـقد الـقادة
الـسـيـاسـيون انـسـانـيـتهم وان
يكون تفـشّي  كورونا واحلروب
والـــصــــراعــــات فــــرصـــة لــــهم
ـــراجــعــة اســتــراتـــيــجــيــاتــهم
الـسيـاسيـة وتصـحيـحهـا .وقال
ســـاكـــو في رســــالـــة وجـــهـــهـــا
ـنــاســبـة عــيــد الـفــصح انه (ال
يـزال هــذا الــوبــاء بــالــرغم من
االجـراءات الـوقـائـيـة في جـميع
انـحاء الـعالم  يـحـصد كـورونا
آالف  االشـــــخـــــاص وال تـــــزال
أعدادُ اإلصـابات تـرتفع بـسرعة
ـا يُهـدد حياة يومـاً بعـد يوم 
الــبــشـر صــحــيــاً واجـتــمــاعــيـاً
واقـتـصـاديـاً. كــمـا يـتـزايـد عـددُ
األشــــخـــاص الـــذيـن يـــفـــقـــدون
وظائـفهم ومَـصدر رزقـهم بشكلٍ
. لذا على اجملتمع الدولي يوميٍّ
بـــــأســــــره ان يُـــــدركَ اخلـــــطـــــر
احلـــقـــيـــقـي لـــعـــدوى فـــيــروس
كـورونـا قـبل فواتِ األوان وأن
يَــــتــــخِــــذ الـــــقــــرارات األنــــسب
لـلــتـصـدي لــلـوبــاء. فـالـبــشـريـة
بـحــاجـة الى يــقـظــةٍ ونـهــضـة)
مــضــيـــفــا انه ( بـــالــرغم من أن
ـــســـيـــحـــيـــ فـي الـــعـــالم ال ا
يُــمـكـنـهم هـذا الـعـام  االحـتـفـال
ــنــاســـبــات الــلــيـــتــورجــيــة بــا
اخملـــتـــلـــفــة بـــســـبب الـــظــروف
احلالية إال أنهم يواظبون على
الــصالة في بــيـــوتــهم ويــبــقى
رجـاؤهم هـو الـعـبـور احلـقـيقي

من الظلمة الى النور).
وشـدد سـاكــو في رسـالـته الـتي
اطــلـعت عـلـيــهـا (الـزمـان) امس
على القـول (على كل شخص أن
يحلل - يـنتقـد سلوكه اخلاص.
فـــأخالقــنـــا تـــراجــعت: فـــســاد
ـــال الـــعــام وطـــمع وســـرقــة ا
وعـنف وتهـديد وقـتل وتـهجـير
وطالق واجــــهــــاض إلـخ. لــــقـــد
ــنــا أو أقـــصــيــنـــا الــله عن عـــا
اسـتخـدمنـاه غـطاءً لـتصـرفاتـنا
السيئة) مشيرا الى ان (الفصح
ودرس كـورونا دعـوة  لالهـتداء

الكـامل إلى الله  والى مـباديء
ـــانـــنـــا والـى الـــروحـــانـــيـــة إ
واألخالق احلميـدة وتهيـئة غدٍ
أفـــضل). واضــــاف ان (الـــقـــادة
الـــســــيـــاســـيــــ أال يـــفـــقـــدوا
انسانـيتهم بل ان يـكون تفشّي
وبــــــاء كــــــورونــــــا  واحلـــــروب
وجـودة في أكثر والصـراعات ا
من بـــــلــــد مـع آالف الــــقـــــتــــلى
واجلـرحى وماليـ الـنـازح

وتدمـير البـنى التـحتيـة فرصة
ـراجـعـة استـراتـيـجـيـاتهم لـهم 
الــســيــاســيــة وتــصــحــيــحــهــا
وتـــقـــد اجـــوبـــة مـــلـــمـــوســـة
الحـتـرام احلـياة بـكل أشـكـالـها:
احـــتـــرام الـــبـــيـــئـــة واحلـــدّ من
ــنـاخي الــتـلــوث والــتـغــيـيــر ا
والـكفِّ عـن تـصــنـيـع األسـلــحـة
ـوت) الــفــتــاكـة الــتـي تـصــنـع ا
مضيفـا( لقد حان الـوقت للقادة
السياسي أن يـحترموا حقوق
االنـسـان ويـتـبــنّـوا سـلـوكـيـات
جــديـــدة  وقــوانــ مـــنــاســبــة
اً خالياً من احلروب تضمن عا
والــــصـــــراعــــات والـــــقـــــتــــلى
واخلوف والـفـقر. لـقد آن األوان
لـكي يـبـحـثـوا عن خـطـة شـامـلة
لــبــنــاء مـــجــتــمع أكــثــر سالمــاً
وازدهــاراً حــيث يــتم تــطــبــيق
العدالة االجتمـاعية وخلق بيئة
نــقــيــة من أجل حــيــاة أفـضل).
وخــــلـص ســــاكــــو الى الــــقــــول
انـه(لـعلّ تــزامنُ عــيـد الــفـصح-
القيامة مع  كارثة كورونا ينير
بـصائـرنا فـنـنهض من كـبوَتـنا
بـــــقـــــوة وإصــــــرار لـــــتـــــحـــــمُّل
مـسـؤولــيـاتــنـا كـامــلـةً حـتى ال
نــتـــراجع أمـــام إنـــســـانــيـــتـــنــا

.( ناً وعا
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احملـافـظات بـلغ 1031 بـضـمـنـها
وفيات  64 وحاالت شـفاء 344).
وعـقــد عالوي اجـتــمـاعــا مع عـدد
ـــــســــــؤولـــــ فـي االحتـــــاد مـن ا
االوربي عـبــر دائـرة تــلـفـزيــونـيـة

ـتـابـعــة إجـراءات ازمـة كـورونـا.
وقال البيان ان (االجتماع تباحث
ـــســــتــــجـــدات اخلــــاصـــة آخــــر ا
بـكــورونـا في الــعـراق ومـنــاقـشـة
جهـود خطط الـوزارة ومواكـبتـها

ـيــة واالسـتــعـانـة لألحــداث الـعــا
ــتــقــدمـة بــاخلــبـرات مـن الـدول ا
ـكـافـحـة هـذا الـوبـاء والـيـة عـمل
الكـــات الــطــبـــيــة والــصـــحــيــة ا
تابعة والبروتوكوالت العالجـية 
مـــــــرضـى الــــــوبـــــــاء فــــــضـال عن
اإلرشـادات التـوعـويـة والـوقـائـية
ــواقـعـهـا الـتي تـبــثـهـا الـوزارة 
ومــؤســسـاتــهــا ووســائل االعالم
ــواطــنـ اخملــتــلــفــة لــتــوعــيــة ا
واشــار لـــلـــوقـــايــة مـن الـــوبــاء) 
عالوي  بـحــسب الــبــيـان الى ان
(الـوزارة اتــخــذت الـهــجــوم عـلى
الــفــايـــروس وهــو  من اولــويــات
سح الـوبائي عمـلهـا عن طـريق ا
ـــرحــلــة احلـــالــيــة الــفـــعــال في ا

والقادمة).
 بدوره  اكـد مـديـر صـحـة بـغداد
الــــكــــرخ جـــاسـب احلـــجــــامي ان
مديـنة احلـرية صـاحبـة اكبـر عدد
صاب بكورونا محذرا من من ا
عــــدم الـــتـــزام اهـــلــــهـــا بـــحـــظـــر
التجوال.واضاف  في بـيان تلقته
(الزمـان) امس إن ( اخلـوف كبـير
عـلى اهـالي مـديـنـة احلـريـة جراء

عــدم الـــتــزامــهم بــالـــتــعــلــيــمــات
الـــــــــصـــــــــحــــــــيـــــــــة وحـــــــــظــــــــر
الـتـجـوال).وأعـلـنت دائـرة صـحـة
مــــحـــافــــظــــة واسط عن انــــطالق
يـداني لـفـحص الـعوائل سـح ا ا
في احملـافـظـة.وذكـرت الدائـرة في
ـقررات بيـان امس انه (اسـتنـاداً 
ــركــزيــة ووزارة خــلــيـــة األزمــة ا
ــــسح الــــصـــــحــــة  انــــطـالق ا
يداني في واسط اليوم بتشكيل ا
162 فـريـقـاً و اخـتـيـار مـنـاطق
وفق معاييـر عوامل اخلطورة في
مــركــز احملــافــظه واقــضــيــتــهــا).
واصـــــدرت خـــــلـــــيــــة االزمـــــة في
مــحــافـظــة الــنــجف ســلــســلـة من
االجـراءات والـقـرارات من بـيـنـهـا
تــأمــ ارزاق يــومـــيــة لــلــعــوائل

الفقيرة. 
وفي كـردســتـان  مـددت حــكـومـة
االقـــلــــيم حـــظـــر الــــتـــجـــوال الى
الساعة الـثانية عـشر ة ليال.وقال
مـــصــــدر في تــــصـــريـح امس إنه
(تـقرر تـمـديـد حـظـر الـتـجوال في
كردسـتان لـغايـة السـاعة 12 ليال

بعد ما كان للسادسة عصرا).
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وصـفت وزارة الـنـفط اسـتـهـداف
ــواقع الـنــفـطـيــة في مـحــافـظـة ا
الــبـصـرة بــالـصـواريخ مــحـاولـة
يــائــســة لــتــعــطــيل الــعــمــلــيـات
الــنــفــطـــيــة الــتي تـــمــثل عــصب
االقــــتـــصــــاد الــــوطــــني.وقــــالت
الوزارة في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس انهـا (تدين وتـستـنكـر هذه
األفـعــال اإلجـرامـيــة الـتي التـرى
فـيــهـا اي مـســوغ خـصـوصـاً في
هـــذا الـــظــرف الـــعــصـــيب الــذي
تـــواجــهـهُ الــبـــشـــريــة جـــمـــعــاء
تـمـثل بتـفـشي وباء فـايروس وا
كــورونـا وآثـارهِ الــوخـيــمـة عـلى
ي ومـنـها تـدني االقـتـصـاد الـعـا
أســعــار الــنــفط ومــا تــمــثــلهُ من
تـــهـــديــد لـالقـــتـــصــاد الـــوطـــني
) مضـيفة انه وحليـاة العـراقي
ان (في الساعة الثالثة والنصف
مـن صـــــبـــــاح امـس ســـــمع دوي
إطالق أربعة صـواريخ كاتـيوشا
ــصــدر عـلى مــحـيط مــجـهــولـة ا
ـــواقع الـــنـــفــطـــيـــة في بــعـض ا

محـافظة الـبصـرة أعقـبها إطالق
صـــاروخٍ خــــامسٍ في الـــســـاعـــة
السابعة صباحاً) وتابع البيات
ان (أحـــدهــا ســـقط بــالـــقــرب من
ركز الصحي في مـدينة الطاقة ا
ـــــواقع اإلداريــــة الــــتي تـــــضم ا
لـلـشـركـات الـوطـنـيـة واالجـنـبـيـة
واألبــــنـــيــــة اخلــــاصــــة بـــســــكن
الــعـــامــلــ في حــ ســقط آخــر
بـالـقـرب من مـحـيط حـقل الـزبـير
الـنـفـطي أمـا الـصواريـخ الثـالثة
ـتـبقـيـة فـقد سـقـطت بـعـيداً في ا
مـنـطـقـةٍ غـيـر مـأهـولـة عـلـمـاً بأن
احلــادث لم يُــسـفِــر عن خــســائـر
مـــاديـــةٍ أو بــشـــريــة) وطـــالــبت
عـنية بـ (حث الوزارة اجلهـات ا
اخلُـــــطى مـن أجل الــــكـــــشف عن
هم إلى الـقضاء). اجلنـاة وتقـد
وذكـرت مصـادر إعالمـية عـراقـية
اإلثــنــ أن قــصـفــا صــاروخــيـا
اسـتـهـدف مـنـشـآت أمـريـكـيـة فى
الـبصـرة. وأكـدت الـتقـاريـر  نقال
صـادر سقوط  5 صواريخ عن ا
عــلى مــنــشــآت تــابــعــة لــشــركــة
أمـريكـية تـعـمل فى مـجال الـنفط

فى  البصرة. وبـحسب   مصادر
نــفـطــيـة وأخـرى بــالـشــرطـة فـإن
(الـصواريخ سـقـطت بـالـقرب من
حي يـقـطــنه الـعـامـلـون األجـانب
بـقـطـاع الـنـفط  وبـعـد أن أُطلـقت
في حــوالـي الــســاعـــة الــثـــالــثــة
صـــبــاحـــا بـــالـــتــوقـــيت احملـــلي
وأصابت مقـرات سكنـية وإدارية

بحي البرجسية ).
ويـضم احلي الـعـامـلـ األجانب
بـقـطـاع الـنـفط ومـكـاتب شـركـات
نـفط عراقـيـة وأجنـبـية لـكـنه كان
خاليا بدرجة كبيرة في األسابيع
األخـــيــــرة بـــعــــد إجالء جــــمـــيع
العاملـ األجانب تقريـبا بسبب
تــفــشي فــايـروس كــورونــا.وقـال
مسؤوالن من شركة نفط البصرة
 إن (الـــهـــجــــوم لم يـــؤثــــر عـــلى
عــمـلـيــات اإلنـتـاج والــتـصـديـر).
بــــيـــــنــــمــــا قــــالـت مــــصــــادر من
الشــــــــرطة إنهـا (وجدت مـنصة
إطـالق صـــــــــــواريـخ وبـــــــــــعـض
ـستـخـدمة في الـصواريخ غـيـر ا
مـــنـــطــقـــة زراعـــيـــة قـــريــبـــة من

احلادث).
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جتاوز العـراق امس حاجز االلف
اصـابــة بـفـايــروس كـورونــا بـعـد
تسـجيل  70 حالـة جـديـدة ضمن
ـوقف الــوبــائي الـذي تــصـدرته ا
مـحـافـظـة اربــيل بـتـشـخـيص 41
حـالـة فيـمـا كـشـفت خـلـيـة االزمة
احلكومية عن توجه لتمديد حظر
التـجـوال الصـحي واعـادة النـظر
ــوظـــفــ . وقــال رئــيس بــدوام ا
اخلــلــيــة وزيــر الــصــحــة جــعــفـر
صـــــــادق عـالوي في تـــــــصـــــــريح
اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
(حظـر الـتجـوال سـيمـدد الى يوم
 19 من الشهـر اجلاري مع إعادة
وظـف في الـقطاع تنظـيم دوام ا
الــعـــام واخلــاص) مــشـــيــرا الى
(تخويـل الوزراء باسـتئـناف عمل
ـئة الن ـوظفـ بـنـسـبة  25 بـا ا
أجهـزة الـدولـة تـوقـفت خالل مدة
احلظر) واستبعد عالوي (وجود
مخاوف على الوضع الصحي في
الـــــــعــــــراق مـع تــــــزايــــــد اعــــــداد

اإلصـــابـــات) وتـــابع ان (هـــنـــاك
ادوية ومستـشفيات مـهيأة فضال
سـتـعدة بـالـكامل) الكـات ا عن ا
ـالي افـضل مـبـيـنــا ان (الـوضع ا
من الـــســـابق و تـــوزيع بـــعض
األمـوال بـ احملـافـظـات. كـمـا ان
الكات الطبية تـعمل على تهيئة ا
ناسبة لـلحجر الصحي اإلماكن ا
من اجل اعادة العراقي العالق

في اخلــارج). وفي الــشــأن ذاته 
شــخـــصت الــوزارة  70 اصــابــة
جـديــدة بـالــفـايـروس.فـي الـعـراق
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (االصـابــات بـكـورونــا تـوزعت
ب حالة واحـدة في بغداد الكرخ
و 3 في كـل من  مــــديـــنــــة الـــطب
والسليمانية و 9 في البصرة و4
في الــــــنــــــجف و 41 في اربــــــيل
وحـالـتــ في كـربالء و 7 في ذي
قار) واضـاف ان (عـدد الـوفـيـات
بـــلـغ ثالث حـــاالت كــــانت بـــواقع
حالـتـ في الـبـصـرة وواحدة في
بــــغـــــداد الــــرصــــافــــة) مــــؤكــــدا
(اكتـساب 65 حالـة الشـفاء الـتام
تــوزعت بــواقع  26 في الــنــجف

و 12 فـي الـــــرصــــــافـــــة و 10في
الــبــصـرة و 3 في واسط  11 في
الـسلـيـمـانيـة وحـالـتـ في اربيل
وواحدة في دهوك) وتابع البيان
ان (مجـموع اإلصـابات في عـموم
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مـكـتب شركـة اخلـطوط اجلـوية في
الــقــاهــرة لـغــرض احلــصــول عـلى
تـذكرة العودة لـبغداد بعـد تسجيل
اكثر من (الف و 500 مواطن لدى
ســـفــارة الـــعـــراق)  مــوضـــحــا ان
(وزارة الـــــنـــــقل خـــــصـــــصت اربع
رحالت جـوية استثنائية من بغداد
لـلـقـاهرة نـقـلت الـفا و 83 مـواطـنا
عـراقيا وكانت اخر رحلة جوية من
ـاضي). الــقـاهــرة يـوم اخلـمــيس ا
وتــابـع ( امــا بــالــنــســبــة لــلــطالب
ـئـات مــنـهم يـرغـبـون الــعـراقـيـ ا
بـالـعـودة للـعـراق لـسـببـ اولـهـما
ـــــدارس تــــــوقف الــــــدراســـــة فـي ا
ــصــريــة ــعـــاهــد والــكــلـــيــات ا وا
والــــســــبب االخــــر هــــو وقـــوعــــهم
ــواقف مــحـرجــة نـتــيـجــة تـوقف
الي لـهم من ذويهم ارسـال الـدعم ا
او دوائـــر عــمــلــهـم نــتــيـــجــة غــلق
مـكاتب الـصيـرفة وحتـويل االموال
في الـعراق) مضـيفا انه ( تـاسيسا
ـــا تــقــدم يـــرجى  االيــعـــاز بــفــتح
دة مـكـاتب الـصـيـرفـة فـي بـغـداد و
مـحـددة  الجل انقـاذ الـعراقـي في
ـواقف مـصـر والـدول االخـرى من ا
احملـرجة الـتي قد يتـعرضون الـيها

في هذه البلدان).

(الـوزارة االن بـصـدد اعـداد رسـالـة
الـى البـنـك الدولـي لـلـحصـول عـلى
مـسـاعـدات مالـيـة اضـافيه لـلـقـطاع
ـقابل اكـد مـسؤوال الـصـحي). في ا
الــبـنك وصـنـدوق الـنــقـد الـدولـيـ
اسـتعدادهـما لالستـجابة الـسريعة
ــســاعـــدة الى حــكــومــة لــتـــقــد ا
الـــعــراق واعـــادة هــيـــكــلـــة بــعض
الــبــرامج اخملـصــصــة في الـقــطـاع
الـصحي لتلبي احتـياجات مكافحة
كـــورونــا .  فـي ســيـــاق آخــر  دعــا
صـحـفي عـراقي مـقـيـم في الـقـاهرة
الـى فــتح مـــكــاتب الـــصــيـــرفــة في
ـــدة مــحـــددة لـــيـــتــســـنى بـــغـــداد 
لــلـعـراقــيـ الـعـالــقـ في اخلـارج
بالـغ التي يحتـاجون اليها تـسلم ا
مـن ذويـــــهم فـي الـــــعـــــراق. وقـــــال
إبـراهـيم مـحـمـد شـريف في رسـالة
الى مــحـافظ بـغـداد  مــحـمـد جـابـر
الــعــطــا انه (نــتــيــجــة مــتــابـعــاتي
ـــيــدانـــيــة الوضـــاع الــعـــراقــيــ ا
الـــراغــبـــ بــالـــعــودة لـــلــوطن من
ـشـمـولـ بـضـوابط الـسـفـر التي ا
عــمـمــتــهـا وزارة الــنـقل الــعـراقــيـة
ونـفـذتـهـا شـركـة اخلـطـوط اجلـوية
الـعراقية كـانت بصراحة غـير الئقة
ـئـات مـنهـم امام مـن خالل جتـمع ا

مـوضـحـا ان ( هـذا االجـتـمـاع عـقـد
عـبر دائرة تلـفزيونية مـغلقة شارك
فـــيــهــا الـــســفــيـــران الــبـــريــطــاني
واالمـريـكي  ووكـيل وزارة الـصـحة
حــازم اجلـمـيـلي  ومــسـؤول الـبـنك
الــدولـي لـشــؤون  الــشــرق األوسط
ـــثل صـــنـــدوق ومـن عـــمـــان 
ــسـؤول عن الــنــقــد الــدولي وا
الـعراق وحـضر االجتـماع عدد
ــالـــيــ في ــســؤولـــ ا مـن ا
ثل ـؤسستـ الدوليـت و ا
ــيــة). والــقى الـــصــحــة الــعـــا
الــوزيــر الـضــوء عـلى جــهـود
ـــالـــيـــة  فـي تـــوفـــيــر وزارة ا
ــــالـــــيــــة ـــــتــــطـــــلــــبـــــات  ا ا
واالحـتياجـات  العاجـلة لدعم
الـقـطـاع الـصـحي في الـعراق
مـنذ بـداية  االزمـة وإتخـاذها
اإلجـــراءات الــضــروريــة  في
ســـبــيل جــمـع االمــوال عــبــر
ـصـارف أو من خالل جـمع ا
الـتـبرعـات سـواء  من بعض
ـــانـــحــــة او عـــبـــر الــــدول ا
ــــصــــارف احلــــكــــومــــيــــة ا
واالهـلـيـة والقـطـاع اخلاص
ايــضـــاً. ونــقل الــبــيــان عن
حــــــــســـــــ قــــــــولـه الى ان

تـنــسـيـقي عـبـر دائــرة تـلـفـزيـونـيـة
ــالي ــنــاقـشــة الــوضع ا مــغــلــقــة 
واالقـتصـادي وسبل االسـتمرار في
دعـم القطاع الصحي وتقد الدعم
كافحة ـطلوب للـقطاع الصـحي   ا
ڤـــــايــــــروس ومـــــرض كـــــورونـــــا)

ـصـرف الــعـراقـي لـلــتـجـارة) مـن ا
ذكورة مشمولة واد ا مـضيفة ان ا
ايـضـا بـقرار (اعـتـمـاد التـسـهيالت
ـــركــزي الـــتي أصـــدرهـــا الـــبـــنك ا
الـعراقي بـشأن تعـزيز االرصدة في
ــــــــــــاضـي ألغــــــــــــراض  29 آذار ا

ـــذكـــورة). ــــواد ا إســــتـــيـــراد ا
وأكـــدت الـــوثـــيـــقـــة ضــرورة أن
ـنـافذ احلـدودية (تـتـولى هيـئة ا
ضـمان وجود اجلهات الفاحصة
ـــنــافـــذ لـــضــمـــان تـــســـهــيل بـــا
ـذكـورة ـواد ا أجــراءات دخـول ا
ـــلـــحـــقـــيــات عـــلى أن تـــتـــولى ا
الـتـجاريـة والـسفـارات الـعرااقـية
فـي اخلــــــــــارج مـــــــــســــــــــاعـــــــــده
ـستوردين). من جـهة اخرى اكد ا
 الـبـنك وصنـدوق النـقـد الدولـيان
اسـتعدادهما لالستجابة السريعة
ــســاعــدة الى الــعــراق لــتـــقــد ا
واعــادة هــيــكــلــة بــعض الــبــرامج
اخملــصـصـة في الـقــطـاع الـصـحي
لـتلبي احتياجات مكافحة كورونا.
ـــكـــتب وقــــال بـــيـــان صـــادر عـن ا
اإلعـالمي لـــنـــائب رئـــيـس الــوزراء
الـية لـلـشؤون االقـتـصاديـة وزيـر ا
فـؤاد حـسـ تـلـقـته (الـزمان) امس
الية (شارك في إجتماع ان  وزير ا
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قــررت الــلـجــنـة الــعــلـيــا لــلـصــحـة
والـــسالمـــة الــوطـــنـــيــة اخلـــاصــة
ـكـافـحـة فيـروس كـورونـا شـمول
واد مـفردات البطاقة الـتموينية وا
اجلـــافــة مـن بــقـــولــيـــات وحـــلــيب
واد الطبية عجنات وا بـأنواعه وا
ـسـتوردة بـقـرار تصـفـير الـرسوم ا
الـكـمركـية وتـخفـيض عمـوالت فتح
ـئـة حتى االعـتـمـاد بنـسـبة  50 بـا
ــقــبل. وجـــاء في وثــيــقــة تـــمــوز ا
حتـمل تـوقـيع االمـ الـعـام جمللس
الـوزراء حميـد نعيم الـغزي تلـقتها
(الــزمـان) أمس أن (الـلــجـنـة قـررت
شــمــول مــواد مــفــردات الــبــطــاقــة
الـتــمـويـنـيـة والـبــقـولـيـات اجلـافـة
بـجمـيع أنواعـها واحلـليب اجملفف
واد عجنات اجلافة وا بـأنواعه وا
الـطـبـية ومـواد الـتـعقـيم واالجـهزة
ـسـتلـزمـات الـطبـيـة والكـمـامات وا
ـكـافـحـة فـيـروس وكل مــايـتـعـلق 
ــسـتــوردة من الــقــطـاع كــورونــا ا
ــقـبل اخلــاص لـغــايـة  31 تــمـوز ا
بـــتــصــفـــيــر الــرمـــوز الــكــمـــركــيــة
وتـخـفـيض عـمـوالت فـتح االعـتـماد
ئة ـذكورة بنـسبة  50 بـا لـلمواد ا
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احمد لن يتوقف عن مـسيرة حلم عمـره واكمال نصف دينه وهو
الزواج من االنسانة التي احبها مهما كانت الظروف صعبة.

ــنـاشـدة مـن قـبل عـضــو فـريق ضــحـكـة وطن الــتـطـوعي وبـعـد ا

الشاب احمد العباسي استجابة قائد عمليات سامراء والشرطة
ديـنة اجملتـمعـية في مـديـنة سـامراء له ونـظمـت بزفـة جوالـة في ا
بـسـبب الـظـروف الـعـصـيـبـة وحـظـر الـتـجـوال. وهـا هـو الـتـعـاون

واطن والقوات االمنية. لحوظ ب ا ا
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من جـــــهـــــته تـــــرأس الــــبـــــابــــا
فــرنــسـيس الــثـاني قــداس أحـد
الـشـعـان فـي كنـيـسـة الـقديس
بـطـرس وألــقى خالله عـظـة اكـد
فــيـهــا  ضـرورة تـقــد اخلـدمـة
لـــآلخــرين قــائال  (أنــظــروا إلى
األبـــطـــال احلــقـــيــقـــيـــ الــذين
يـــظـــهــــرون خالل هـــذه األيـــام:
ليسوا الذين يتمتّعون بالشهرة
ـا الذين ـال والنـجاح وإ أو با
يـبـذلـون ذواتهـم من أجل خـدمة
اآلخـرين)مـضيـفـا(إشـعـروا أنتم
أيـضًـا بـالـدعـوة لـكي تـخـاطـروا
بــحــيـاتــكـم وال تـخــافــوا من أن
تـــبــــذلــــوهـــا فـي ســـبــــيل الــــله
واآلخــريـن وهـذا ســيــكــون ربح
لــــكم ألن احلـــيـــاة هـي عـــطـــيّـــة
نـنالـهـا عنـدمـا نبـذل ذواتـنا في
ســـبـــيـل اآلخـــرين وألن الـــفـــرح
األكـبـر هو أن نـقـول نـعم لـلحب

بدون حسابات).
وبـدأ الـبـابـا احـتـفـاالت أسـبـوع
عيـد الفـصح بقـداس في ظروف
اســتـــثـــنـــائــيـــة حـــيث لم يـــتم
السماح بأي جتمع بسبب وباء
كـورونـا متـرئـسـا البـابـا  قداس
أحـد الــسـعف بـرفـقـة عـدد قـلـيل
من القسـاوسة. كمـا كانت هناك
جــوقــة أيــضًــا بــاإلضــافــة إلى
بــعض الــراهـــبــات وأشــخــاص
عـــاديـــ يــــقـــرأون من الـــكـــتب

قدسة. ا
ـــــاضـي أقـــــيم وفي الـــــعــــــام ا
الــقـــداس في ســاحـــة الــقــديس
بـــطــــرس وبـــحــــسب تــــقـــديـــر
الـفـاتـيــكـان نـفـسـه فـقـد حـضـر
الـقــداس آنـذاك مـا يـتـراوح بـ
اربـــــعــــ الى خـــــمــــســــ ألف

شخــص.
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نفى مـصدر امـني صحـة ما تردد
عن مسـؤولـية ابن مـسـؤول رفيع
في وزارة الـــداخــلــيــة عـن مــقــتل
ثالثه مـواطنـ في بـغـداد. وكان
الـــعــشـــرات من أبـــنــاء عـــشــيــرة
(عــتـاب) قــد جتــمــعـوا اول امس
امـام بــوابـة الـوزارة  لـلــمـطـالـبـة
بـتـدخل الـوزيــر  في مـقـتل ثالثـة
من ابـنـائـهــا  عـلى يـد مـجـمـوعـة
تــابـــعــة البن مــســـؤول رفــيع في

الوزارة.
ـصـدر في تـوضيح تـلـقته وقال ا
(الـــــــزمـــــــان) امـس (لـالمـــــــانـــــــة
واإلنــصـــاف مــا  تـــرويــجه في
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
بخصوص قيام جنل مدير عام -
في الـــــــوزارة- بــــــقـــــــتل ثـالثــــــة
اشخاص ضمن منطقة الفضيلية
عــارٍ عن الــصــحــة) مــوضــحـا ان
(ماحدث هو اثناء عملية التحري
حلــادثــة ســابــقــة وعــنــد وصـول
طـلـوب قـاموا القـوة الى بـيت ا
بـاطالق النـار بـشـكل كـثـيف على
القـوة االمنيـة ما تـسبب بـسقوط
3 اشـخــاص بـ قـتــيل وجـريح)
ـصــدر الى ِ ان (عـشــيـرة ولـفـت ا

ـذكـور قامت بـعـد قتل سـؤول ا ا
ابــنه قــبل اشــهــر بــالــتــوجه الى
ـــشــاكل الـــقـــضــاء بـــعــيـــدا عن ا
العـشائريـة) مضـيفا ان (عـشيرة
عتـاب لديـها مـشاكل مع اكـثر من
5 عــشـــائــر اخــرى من ضــمــنــهــا
عشـيـرة العـكيـل ) على حـد قوله.
ومـضى قـائـال (لـذا نـود ان نـنـوه
الى ان  مــــا  الــــتـــرويـج له في
صـفـحـات الـتـواصل االجـتـمـاعي
عـــارٍ عن الــــصـــحـــة والــــشـــاهـــد
ـة الـسـابـقة الـوحـيد عـلى اجلـر

عاد مع القوة االمنية).
وكـــانـت  (الـــزمــــان) قــــد تـــلــــقت
معـلومـات عـبر رسـالة  تـفيـد بأن
ـة فــظــيـعــة ارتــكـبــهـا ابن (جــر
مـسـؤول في الــوزارة عـنـدمـا قـام
فـــجــر اول امـس مع مـــجــمـــوعــة
ملثمة بـقتل ثالثة من الشبان في
مـنـطـقـة الـفـضـيـلـيـة بـبغـداد  من

عشيرة عتاب) .
ومـا اليه  يـصول مضـيفـة ان ( ا
و يـجــول بـحــمـايـة والــده) وفـقـا
لـلـرسـالـة الـتي اضـافت ان (ذوي
الـــضــحـــايــا جـــاءوا بــجـــثــامــ
اوالدهـم الـى مــــــبــــــنى الــــــوزارة
يـسـتـنـجـدون بـالـوزيـر ألخـذ حق

اوالدهم).

البابا فرنسيس الثاني 
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عـلـمت (الزمـان) ان الـقـوى الشـيـعيـة اتـفقـت على اخـتـيار رئـيس جـهاز
اخملابـرات الوطـني مصـطـفى الكـاظمـي رئيـسا مـكلـفـا للـوزراء بديال عن
عـدنــان الـزرفي الــذي قـوبـل تـرشــحه بـاعــتـراضــات واســعـة من الــكـتل
انـيـة الـرئـيسـة بـاسـتـثنـاء سـائـرون. وسـيتـرتب عـلى هـذا االخـتـيار الـبـر
هلة الـدستوريـة لينتـهي الشهر بحسب مـصادر مطـلعة انتـظار انتهـاء ا
انية ثم سيـصار إلى قيام رئـيس اجلمهوريـة بتكـليف مرشح الكـتلة البـر
االكبـر وهو الكاظـمي وفقا لـلسياقـات الدستوريـة. إال أن مصادر اكدت
ان تعـطل مؤسسات الـدولة بسبب احلـظر الصحي قـد يدفع إلى اقتراح
ـدة الدسـتـوريـة شـهـرا اخـر يتـيح لـلـزرفي اجـراء اتـصـاالت قد تـمـديـد ا
ـان. ونفى الكاظمي امتالكه ـعارض له داخل البر تقـلب الطاولة على ا
واطن أي حسـاب أو صفحة على مواقع التواصل االجتماعي داعيا ا
إلى االبالغ عن أي من هذه الـصـفحـات الوهـميـة خـدمة لـوطنـنا بـحسب

بوست اطلعت عليه ( الزمان).


