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ـــــعـــــادلــــة اخـــــتــــلـــــطت اوراق ا
الـســيـاســيـة امس بــاعالن الـكـرد
رشح الـقوى والسـنة تـأييـدهمـا 
الشيـعيـة الذي وضعـوه ب يدي
رشحه. رئيس اجلمهورية بديال 
ووصف مـــــراقــــبـــــون لــــلـــــشــــأن
الــســـيــاسي تــوافق الـــكــتل عــلى
تـرشـيح رئـيس جـهـاز اخملـابرات
مــصـــطــفى الــكــاظـــمي بــديال عن
كـلف  عدنـان الزرفي قـبل انهاء ا
حــــراك تـــــشــــكـــــيل احلـــــكــــومــــة
بـ(التـخبط) واشـاروا الى ان هذا
الــتـرشــيح يــهـدف الى ابــعـاد اي
شخـصية ال تـنسـجم مع تطـلعات
ــتــحــاصــصــة. وقــالـوا الــقــوى ا
لـ(الزمان) امس ان (تـوافق الكتل
الــسـيــاســيـة الــتي تــدعي بـانــهـا
االكثر عددا داخل مجلس النواب
 على ترشيح الكاظمي  ما هو اال
تخبط البعاد اي مكلف ال ينسجم
مع تـطــلـعـاتــهم من اجل احلـفـاظ
ـــكـــاسب واالمـــتـــيــازات) عـــلى ا
الفــتــ الـى ان (هــذه الــكــتل هي
نفسها التي سبق لها ان  رفضت
تــرشــيح الـكــاظــمي بــعـد تــصـدر
ـرشحـ للحـكومة اسمه قـائمة ا
االنــتـقـالــيـة قـبل تــكـلـيـف مـحـمـد
تـوفـيق عالوي) مـحـذرين من ان
(اســـتـــمــرار اخلـالفــات ســـيـــجــر
البـالد الى انزالق سـيـاسي خـطر
في ظل االزمــات الـتي يـواجــهـهـا
تمـثلة بأنـخفاض اسـعار النفط ا
وجائـحـة كـورونا) واشاروا الى
ر بظرف استثنائي ان (العراق 
يـــســتــدعـي من جــمـــيع االطــراف
الـلجـوء لـلـحوار اجلـاد والـهادف
اليـــجــاد خــارطـــة طــريق تـــســهل
عملـية تـشكيل احلـكومة) وتوقع

راقبون (مـضي الزرفي بحراك ا
تـشكـيل احلـكـومـة والـذهاب الى
ان لـطرح كابيـنته الوزارية البر
خالل اجلــلــســة االســتــثــنــائــيـة
ـــرتــــقـــبـــة). وفي تـــطـــور الفت ا
رحـبت رئـاســة إقـلـيم كـردسـتـان
بترشيح الكـاظمي لتولي رئاسة
ـقــبـلــة. وقـال رئـس احلــكـومــة ا
االقلــم نيـجـيرفـان الـبارزاني في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
(يواجـه بلـدنـا ظروفـاً وحتـديات
صــعـبــة تــتـطــلب من كل الــقـوى
واألطــراف الــســيــاســيــة جتـاوز
خالفـاتهـا واإلسـراع في اإلتـفاق
عــلى آلـــيـــة تــشـــكــيـل حــكـــومــة
إحتـــــــادـــــــة حـــــــسـب األصــــــول
الدستوريـة وعلى أساس توافق
حـــقـــيـــقي يــــضـــمن إســـتـــقـــرار
احلــكـومــة وتــنـفــيـذ إلــتـزامــاتــا
للوقوف أمام  أخـطار التحديات
ركـبة التي يـواجهها واألزمات ا
الــعــراق) مـــبــيــنـــا إن (رئــاســة
ـانـها بـإسـتـقرار االقـلـم تؤكـد إ
الـــعـــراق الـــســـيـــاسي واألمـــني
والـعـمل الـدؤوب من أجـله وهذا
يـتطـلب تـشـكـيل حكـومـة جـديدة
وبدعم اجلـهات الـوطنـية كـافة)
ــنــطـلق واضــاف انه (من هــذا ا
نـــرحب بـــتـــرشـــيـح الـــكـــاظـــمي
ـــــنـــــصب رئـــــيس الـــــوزراء في
احلـــكـــومـــة اإلحتــادــــة من قـــبل
الــقـــوى الـــســيـــاســـيــة ونـــدعــو
اجلـمـيع الى دعـمه لإلنـتـهاء من
مهـام تكلـيفه وتـشكيل احلـكومة
كن).ِ بدوره أعلن بأسرع وقت 
حتـالف الـقــوى الـعـراقـيـة دعـمه
وتــــأيــــيـــــده لــــتــــوافـق الــــكــــتل
ـعــنـيـة بــتـرشـيح الــسـيـاســيـة ا
رئيس احلكـومة .واكد الـتحالف
في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس

(موقفه الثابت والداعم الستقرار
ـضي نحـو اخليارات العراق وا
الـوطــنـيـة في تـشــكـيل احلـكـومـة
ضــمن الـســيـاقــات الـدســتـوريـة)
مــضـــيــفــا ان حتــالف الــقــوى(إذ
يــجـدد تــمـســكه بـأسس الــوحـدة
الـوطـنـيــة أمـام الـتـحـديـات الـتي
فـإنه تــواجه بــلــدنـا وشــعــبــنـا  
يـؤكــد في الـوقت نـفــسه الـتـزامه
بــوحــدة الــصـف الــســيــاسي من
ــرحــلـة الــصــعــبـة أجل جتــاوز ا
واخملــاطــر اجلــمــة الـتـي يـعــاني
ـســتــويـات مــنــهــا الـبــلــد عـلـى ا
الصـحيـة واألمنـية واالقـتصـادية
الفــــتـــا الى ان والـــســـيــــاســـيـــة)
(التحالف يضع ضمن اهتماماته

ــــرشح لـــرئــــاســـة أن يـــحــــظى ا
احلكومة بـقبولٍ وتـأييدٍ من قوى
ـسـؤولة عن كـون الـسيـاسـية ا ا
الـتـرشـيح وأن يـتـمـتع بـالـقـبول
ــسـتـوى الـوطــني وعـلـيه عـلى ا
يـؤكــد الـتـحــالف دعـمه وتــأيـيـده
لـــتـــوافق الـــكـــتل عـــلى تـــرشــيح
الـــكـــاظــــمي لـــرئــــاســـة الـــوزارة

اجلديدة). 
وكــشــفت كــتــلـة الــفــتح بــزعــامـة
هـــادي الــعـــامــري عن تـــســـلــيم
رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم
كـتـابـا إلى الـرئيـس برهـم صالح
بـــشـــان تــرشـــيح رئـــيس جـــهــاز
اخملابـرات لـرئاسـة الوزراء. وفي
هــذا الــشــأن اســتــعــرض خــبــيـر

الــبت في دســتــوريـة الــتــكــلـيف)
مشيرا الى ان( احملكمة سبق لها
ان أوضـحـت دسـتــوريـة تـكــلـيف
وحـــــتى مـع فــــرض ان الـــــزرفي 
تـوقيع  عـضـو احملـكمـة الـقاضي
الـكـبـيــسي غـيـر قـانـوني فـان في
احملـــكــمــة  ثـــمــانــيـــة قــضــاة مع
عـنى حـتى مع هذا الكـبـيسـي 
الـــفــرض ســيــكـــون قــرارهــا هــو
دســتــوريـة الــتــكـلــيف).ورأى انه
(المــجــال لـــرفض الــزرفي اال عن
اني .وهي طريق التصويت البر
مـخـاطـرة لن تـذهب إلـيـهـا الكـتل
الـــرافــضــة لــلــزرفـي خــشــيــة من
ـفـاجـأة) مـوضـحـا انه( لـو كـان ا
للمعارضة مقاعد أكثرية واغلبية
ا احـتاجوا الى مريـحة للـرفض 

ناورات احلالية . ا
ا تفـشل طريـقة عـرقلة وهكـذا ر
ـانـيـة للـتـصويت عـقد جـلـسـة بر
عـــــلى الـــــزرفـي و كـــــابـــــيـــــنـــــته
ومــنـهــاجه) ومــضى قــائال (وفي
كـل األحــوال ســـيـــتـــبــ اخلـــيط
األبــيض مـن اخلــيط األســود في
ـهـلـة الـدسـتـوريـة آخـر يـوم من ا
)مـضـيفـا انه(مـن هذا الـوقت الى
السابع عشـر  من الشهر اجلاري
ــا امـــامــنـــا احــد عـــشــر يـــوم ر
ســتــكــون مـلــيــئــة بــاألحـداث   و
الصفـقات واالجـتماعـات العلـنية
والـسـريـة الـتي سـتـحـمل رسـائل

يتبادلها أطراف االزمة ). 
وفــي وقــت الحــق مــن يـــــــــــــــــــوم
امستوقع مصدر سياسي صدور
تكليف  رسمي للكاظمي بتشكيل
احلكومـة في اقصى موعـد اليوم
ـــــــصــــــدر اخلــــــمـــــــيـس. وربط ا
توقـعـاته بـحصـول االجـماع بـعد
ان اعـلن حتــالف الـقــوى والـكـرد
ــــرشح  الــــكـــتل تـــأيــــيـــدهــــمـــا 
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 انه "هيرفي فـيرون" رئيس بـلديـة مدينـة " تومبـل "  التـابعة
امقاطعة ميورث وموزيل في شمال شرق فرنسا.

عدد نفوس البلدية اكثر من تسعة مالي نسمة بقليل.
وقـد وجه هــيـرفـي قـبل ايــام رسـالــة مـطــولــة الى حـكــومـته
ـقـطع فـديو عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي ونشـرهـا 

قائال : 
الـيـوم هـو االثـنـ  30مارس/ اذار  2020 ومـنـذ أســابـيع
هاجم فايـروس كورونـا العـالم وفرنسـا. من الواضح أنه في
كل مـكـان األشـخــاص األكـثـر تـعـرضـاً هـم األكـثـر هـشـاشـة
حـسب سـنــهم  وحـالـتــهم الـصـحــيـة  ولـكن أيــضـا بـسـبب
الظروف االجتماعية واالقتصادية األكثر خطورة. تعلمون ان
لـكون حـديقـة ال يتـنفـسون بـعضـا من هواء أولئك الـذين ال 
نقي. أولـئك الـذين ينـام أطفـالـهم مكـدسـ في غرفـة واحدة
أولئك الـذين لم يـكـسبـوا الـكثـيـر بالـفـعل والـذين لن يروا أي
مسـاعـدة قـادمة  أولـئك الـذين هم جـزء  من ب  13مـلـيون
فرنسي لـيس لديهم إنـترنت  وال كمـبيوتـر  وال طابعة  ولم
ـكـنهم طـبـاعـة تصـريح لـلـخروج  يتم إبـالغهم  والـذين ال 
ـكنـهم االتصـال عبـر االنتـرنيت لـلحصـول على والذين ال 
ـدرسـية الطـفالـهم ... هـؤالء والذين اكـثر فـقرا الواجـبات ا

هم  أول من يتم التخلي عنهم.
شعـرت بـالغـضب أمس عـندمـا سـمعت وزيـر الـصحـة  بـعد
خــمــسـة عــشــر يــومــا من احلــجــر الــصــحي  وهــو يـعــطي
تعلـيمـاته على شـاشة التـلفـزيون لـلتشـجيع  " عـلى إحضار
". ولكن ماذا يـعتقد? سـن الوجبات إلى غـرف االشخاص ا

سؤولية? هل  ننتظر اوامره  لكي نتحمل ا
 يجب أن يأتي ويرى ما يجري على األرض!

تـعاقـبة التي فـككت لـفترة  أنا غاضب من هـذه احلكـومات ا
ــسـتـشــفـيــات الـعــامـة  من خـالل الـغـاء الــوظـائف طـويــلـة ا
وانعدام الوسائل الطبية الالزمة وتخلت عن إمكانية وصول
ـسـؤولة عن عـجـز دولة الرعـايـة للـجـميـع . هذه احلـكـومات ا

اليوم.
 أنـا غــاضب من هــذه احلـكــومـة الــتي لم تــتـوقع أي شيء 
والـتي لم تـخـطط ألي شيء  بـالـرغم من انـنـا كـنـا عـلى عـلم
بهذا اخلطر منذ شهـور وأنه كان من الضروري طلب أقنعة

عقمات وأجهزة التنفس.   واقية وكميات كبيرة من ا
انـا غــاضب من فــظــاظـة هــذه احلـكــومــة الـتي فــضــلت عـدم
اخملاطـرة باإلنـفـاق الالزم حلمـاية الـسـكان  غـاضب عنـدما
اليـ من الــهـدايـا إلى األغــنـيـاء عن عـرفت كـيــفـيـة تــقـد ا

طريق وضع "ضريبة ثروة" مصممة خصيصا لهم  ..
 أنـا غـاضب من عـدم مـسـؤولـيـة هـذه احلـكومـة الـتـي أخرت
عمـدا قرار " عـدم الـتجـول"  في مـحاولـة بأي ثـمن لـلسـماح

بتنفيذ االنتخابات البلدية!
 أنـا غــاضب مـن هـذه احلــكــومــة وهـذا الــرئــيس الــذي كـان
تـظـاهرين من ذوي يعـرف كـيف ينـظم الـقمع الـعـنيف ضـد ا
ـرضات وضـد رجال اإلطـفاء ـرض و هن الـصحـية  ا
ـضـربــ  وتـقـوم قــواته بـضــربـهم  وبـالــضـغط عــلـيـهم  ا
سيـل للدمـوع. ويأتي الـيوم لإلشـادة بهم  ورشهم بـالغـاز ا
يشـكـرهم ويـعـدهم بـتعـديالت رواتب بـائـسـة ال تـتـناسب مع
ـوحّـدة  الــتي تـعـطي ـشـرّفــة وا قـيم فــرنـسـا الــشـجـاعــة وا

. الدروس يومياً للحكام الفاشل
 أنا غـاضب بعـد أن ساهـمت هـذه احلكـومة ألشـهر وبـشكل
عـنــيف في انــهـيــار نــظـام احلــمـايــة االجـتــمــاعـيــة والـرواتب
ـناسـبة هـذه األزمة الشـهريـة.  وبعـد هذا يـاتي الـرئيس  و
الـرهـيــبـة لـيــظـهـر عــلى شـاشــات الـتـلــيـفـزيــون ويـدعـو الى

"تاجير" نفس نظام احلماية االجتماعية للفرنسي ...
 أنا غاضب  لعدم كـفاءة الدولة ولـعدة سنوات وانـتهاجها
سيـاسـة مخـالـفة لـقـيم اجلـمهـوريـة  إلى دفع جزء كـبـير من
كبـار الـسن من الـسـكان إلى عـدم امـتالك الـوسـائل الالزمة

للحصول على مكان في دور العجزة. 
سـاعـدة من مـجلس أنا غـاضب ألنـنـا منـذ أسـابـيع ننـتـظـر ا
االقـلـيـم ووكـالـة الــصـحـة اإلقــلـيـمــيـة.  لم يـصــلـنـا شيء  ال
مــســاعــدة  وال دعم مــادي  وال دعـم لــوجــســتي  وال دعم
بشري.  إنهم غائبون عن أراضينا. لذلك عندما أرى قادتهم
في الصحـافة يأتـون إلعطاء الـدروس ويشرحون كـذبا فهم

يقولون ما ال يفعلون ... 
أنـا غـاضب.  النـنـا طـلـبـنـا مـنذ أكـثـر مـن شهـر  مـن وكـالة
الصـحـة االقلـيـميـة عـبر الـهـاتف والـبريـد اإللـكتـروني وبـكتب
ـوظـفـي الـبـلـديـة الـذين يـعـمـلـون لـيال رسـمـيـة أقـنـعـة واقـيـة 
. لم يكلفـوا انفسهم حتى بالرد ـسن ونهارا حلماية هؤالء ا

علينا !!! 
 ما يحفزني هو عندما أرى التدفق الهائل للتضامن من قبل
عدد ال يحصى من اجملـهول   في أحـيائنـا  في شوارعنا
رافق   وظفـ ا  إنها شجـاعة جميع مـقدمي الرعـاية وا
ـبـ  إنه مـوجــة من احلب الـعـفـوي واجلـمـاعي إنه الـكـرم ا
الـذي يـتم الـتــعـبـيـر عـنه مـن خالل هـذا الـتـضـامـن لـيـدفـعـنـا
ن يـخاطرون بـحيـاتهم  وشكـرا ألولئك الذين للقـول: شكرا 
يــعــتـــنــون بــاآلخـــرين حــرصـــا مــنــهم عـــلى حــيـــاة اجلــمــيع

ويصرخون بصوت عال "شكرا لكونك على قيد احلياة"!.
 لــقــد كــتــبـت غــضــبي  ألنــنـي اردت ان أعــرب عن رغــبــتي
اليـ من الــنـاجــ الـفــرنـسـيــ حلـسن بـتــشـجـيـع آالف ا
احلظ على تـقـد شكـوى ضدكم امـام مـحاكـمكم الـلـعيـنة
بـسـبب "الـتـخـلي عن الـسـكـان وخـاصـة األكـثـريـة الـضـعـيـفة

منهم".
{ قمنا بترجمة اجلزء االهم من صرخته.

WO ½d  W¹bKÐ fOz—

t² uJŠ tłuÐ ŒdB¹

bOý— tÞ :ترجمة
بغداد الـشيـعـية. من جـهـته بـدا الزرفي

غــيـر مــكـتــرث بـهــذه الـتــحـركـات
ســواء من خالل تـصــريــحـاته او
لقاءاتـه. وقال في لقـاء متـلفز (لم
اطـــلـع عــلـى تـــفــاصـــيـل احلــراك
ـتـعلق بـإستـبدالي  السـياسي ا
وأنا ماضٍ بـتكـليفيِ الـدستوري.
ـا يـدار حـالـياً ولـستُ مـشغـوالً 
من احــــاديث عن الــــبـــدالء  وكل
تفكيري ينصب حول اتمام مهمة
تـشكـيل احلـكـومة كـمـا ان رئيس
اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم صـــالح  لم
يـطــلبُ مـني االنـســحـاب  ولـديه
الـثــقـة الـتـامـة بـي شـخـصـيـاً في
قيادة البلد ) مضـيفا ( استكملت
تــشــكـيـل الـكــابــيـنــة احلــكـومــيـة
بـــوزراء من خـــارج الــــعـــمـــلـــيـــة
الــســيـاســيــة  وأنــتـظــر حتــديـد
ان)  وأكد موعد عقد جلـسة البر
ان ( الــكــتل الـسُــنــيـة والــكــرديـة
ـان سـتــحـضـر إلـى جـلـســة الـبـر
لـــلــتــصــويت عـــلى احلــكــومــة ).
واستـقبل  الزرفـي امس االربعاء
ـاليـة فـؤاد حسـ وبحث وزير ا
مـــعه (مــــســــتـــجــــدات االوضـــاع
الية السيـاسية واالقـتصاديـة وا
وتـاثـيـرات جـائـحـة كـورونا عـلى
االقــــتــــصــــاد في الــــعـــراق ودول
العـالم ) بـحسـب بيـان اضاف ان
اللـقاء شـهـد ايضـا( االطالع على
ـالي لـلـبـلـد وتـداعـيـات الـوضع ا
انــــخـــــفــــاض اســــعــــار الـــــنــــفط
واالجــراءات الــواجب اتــخــاذهــا
لـتامـ االحـتـياجـات الـضـرورية
ــقــبـــلــة ). كــمــا خـالل الــفــتـــرة ا
اســــــتــــــقــــــبل الــــــزرفـي رؤســـــاء
االحتـــادات والـــنــقـــابـــات وشــدد
خالل اإلحـــتــمــاع عــلى (اهــمــيــة
معاجلة البيروقراطية القاتلة في

دوائر الدولة) ِ.

≈ŸUL²ł∫ حتالف القوى العراقية خالل اجتماعه الذي اعلن فيه دعمه لترشيح مصطفى الكاظمي

سـيـاسي مـخـرجـات الـزرفي بـعـد
الـتـطـورات اخلـيـرة. واوضح في
حتـليل تـلـقـته (الـزمان) امس انه
(امــــا ان يــــعـــــتــــذر الـــــزرفي عن
الــتــكـلــيف وهــذا أمــر غــيـر وارد
حـــالــيــا او ان يــصـــوت مــجــلس
الـنـواب بـعـدم مـنح الـثـقـة  وهو
أمـر وارد لكن احـتـمـاله قـليل او
ال يـــتــعــذر عـــلى الــزرفـي تــقــد
كـابـيــنـة حـتى الــسـابع عـشـر من
شـهر نـيـسـان اجلـاري وهـو أمر
غيـر وار د او ان  يـسـحب رئيس
اجلمهورية مرسوم التكليف وال
تــوجـــد فــقــرة دســتــوريــة تــتــيح
لــرئـيـس اجلـمــهــوريـة ذلك او ان
يُــطــلب مـن احملــكــمــة االحتــاديـة
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بـدور رئـيس فى رعـايـة األشـخاص
ـــا فـي ذلك  وقت فـى كل مــــكـــان 
الـفاشـيات و الـبيئـات الهـشة وتلك
ــزقــهــا الــنــزاع).ويــواصل الــتـي 
(اجلـيش االبيض) في العالم اجمع
نع تفشيها مـعركته ضد اجلائحـة 
والــتـصــدي لـهــا بــشـتى الــوسـائل
تـاحة. وحـيت بعثه األ الـطبـية ا
ـــتـــحـــدة في الـــعـــراق شـــجـــاعــة ا
الكـــات الــطـــبــيــة وتـــضــحـــيــات ا
والـصحيـة في البالد جلهودهم في
تـقلـيل مخـاطر كـورونا. وقالت  في
بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
(ونــحـن نــحــتــفـل بــيــوم الــصــحــة
ـالكــات ي نُـــشـــيـــد بــدور ا الـــعـــا
الــطــبــيــة والــصــحــيــة الــعــراقــيــة
وزمـالئهم في جـمـيع أنحـاء الـعالم
كـونـهم يـشـكـلـون الـعـمـود الـفـقـري
ـية لهذا التفشي) لالسـتجابة العا
مـضيـفة ان  (جائـحة كورونـا تؤكد
الكات مدى أهمية حصول جميع ا
الــطــبـيــة والــصــحـيــة عــلى أحـدث
ــعـارف واإلرشـادات لالسـتـجـابـة ا
ــــثل هـــذه األزمــــات كـــمــــا تـــؤكـــد
ـعـدات احلــمـايـة ـاســة  احلــاجـة ا
الـشـخـصـيـة لـضـمـان قـدرتـهم عـلى

توفير الرعاية ).

الـعــالم حـيث يـتـزامن مع انـتـشـار
ــســتـجــد كــمـا أن وبــاء كــورونـا ا
يـة أعلنت أن مـنظـمة الصـحة الـعا
االحــتـفـال فى هـذا الــيـوم سـيـكـون
بــعــمل مالك الــتــمـريـض.وفي هـذه
األثــنــاء نــشـرت صــفــحــة مـنــظــمـة
ـية بـالـشرق األوسط الـصـحـة العـا
رســائل عـدة هــدفـهـا تــوفـيـر بــيـئـة
عـمل جيدة للـمالكات التـمريضية .
ـنظـمة عـبـر صفـحتـها في وقـالت ا
مـوقع التـواصل االجتـماعي تـويتر
(يـضطـلع مالك التمـريض والقـبالة

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž œ«bGÐ

اشـــاد رئـــيـس جـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة
االرهـاب الـفريق االول الـركن طالب
شـــغــاتي بـــجــهـــود مالكــات وزارة
الــصـحـة والــبـيـئـة وهـم يـتـصـدون
ـــهــام جلـــائـــحـــة كـــورونـــا وأداء ا
اجلـســيـمـة لـتـجـاوز االزمـة . ونـقل
بـيان لـلجـهاز تـلقـته (الزمان) امس
عن شغاتي القول (في يوم الصحة
ي أتــقـــدم بـــإســمـي وبــإسم الـــعـــا
ابـطـال اجلـهـاز بـالـشـكـر والـتـقـدير
الكـــات الـــطــبـــيـــة في وزارة إلـى ا
الـــصــــحـــة واألجـــهــــزة  األمـــنـــيـــة
والــعــسـكــريـة  فــأنــتم خط صــدنـا
األول فـي مــــواجـــــهـــــة جــــائـــــحــــة
كـــورونـــا) واضـــاف ان (ســـواعـــد
اخـوانكم  في الـقوات األمـنيـة تشد
عــلـى ســواعــدكم وحتــيي صــبــركم
وتــــفــــانـــيــــكـم في اداء مــــهـــامــــكم
اجلــسـيـمـة  فــالـعـراق يــقف صـفـا
واحـــدا  لـــنـــتـــخـــطـى هـــذه األزمــة
وبـلـدنا بـأفـضل األحوال).ويـحـتفل
الـعـالم في  يوم   7 نـيـسان من كل
ي ناسبة يـوم الصحة العا عـام 
إال أن االحـتفال هذا العام يأتي فى
أجـواء غـير طـبيـعـية فى كل أنـحاء
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اجلــامـــعــات والــكــلــيــات االهــلــيــة
ومـعهـد العـلمـ للـدراسات الـعلـيا
بـــــصــــرف رواتب تـــــدريــــســـــيــــهم
ومـنـتـسـبـيـهم ووضع جـدول زمني
ـستحقات مـعلوم ومعـلن لتسديد ا
ـــتـــرتـــبــــة بـــذمـــة تـــلك ـــالــــيـــة ا ا
ــــؤســــســــات. واضـــاف ان عــــلى ا
مـؤسـسـات الـتـعـلـيم االهـلي صرف
تأخرة لألشـهر السابقة الـرواتب ا
ومة العملية التعليمية ضـمانا لد
ــالي واالســـتـــقــرار الـــوظـــيــفـي وا
واالجـتـماعي ال سـيمـا في ظل أزمة
كـورونـا. وتـابع ان قـانون الـتـعـليم
االهــلي الـنـافـذ ومن أحـكـام تـخص
االســتـحــداث وغـيــرهـا حتــتم عـلى
ــؤسـســة ان تـكـون ذات اجلــهـات ا
قـــدرة مــالـــيــة لـــســـد مــتـــطــلـــبــات
اجلـامــعـة/ الـكـلـيـة ومـنـهـا تـوفـيـر

رواتب ومستلزمات اخرى.

احملـــاضـــرات الى الــطـــلـــبــة عـــبــر
ــعـتـمـدة ــنـصـات اإللـكــتـرونـيـة ا ا
ومـراكـز احلاسـبـات في اجلامـعات
وغــيــرهــا بـالــشــكل الــذي يــعـوض
ـادة العلمية للطـلبة أثناء العطلة ا
ـعلـنة وعـلى التـدريسـي تـكثيف ا
اجلــهــود لــغــرض احملــافــظـة عــلى
الــتــوقــيــتــات الـزمــنــيــة واعــتــبـار
مــحـاضـرات الــتـعـلـيـم اإللـكـتـروني
مــــلـــزمـــة واســــاســـيـــة فـي الـــوقت
احلـاضر   على صعـيد اخر وجهت
الـــوزارة اجلــامـــعــات والـــكــلـــيــات
االهـلية ومـعهد الـعلمـ للدراسات
الـعـليـا بضـمـان حقـوق تـدريسـيهم
ـباشرة بـصرف ما ومـنتسـبيهم وا
تـــــأخــــر من رواتـــــبــــهم لـألشــــهــــر
الـسابقة. وقال مديـر دائرة التعليم
اجلــامـعي االهـلي الـدكـتـور ايـهـاب
نـاجي الـعـتـابي إن الـوزارة وجهت
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مـــددت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبـحث الـعــلـمي تـعــطـيل الـدوام
الــرســمـي بــحــسب قــرار الــلــجــنــة
الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــسالمــة في
ـــتـــابـــعـــة ـــعـــنـــيـــة  الـــعـــراق وا
الــتــطـورات الــصـحــيــة بـفــايـروس
ـشـكـلـة كـورونــا. وكـانت الـلـجـنـة ا
لــلـنــظـر في مــسـتــجـدات فــايـروس
كـــورونــا فـي الــعـــراق قــد كـــشــفت
ـسـتـلـزمـات واالجـراءات طـبــيـعـة ا
الالزمـة للوقاية مـن االصابة تمديد
ـؤسسـات التـعلـيمـية الـعطـلة في ا
ـعـاهـد واجلــامـعـات والـكـلــيـات وا
كـــافـــة لـــغـــايـــة يــوم  18نـــيـــســـان
اجلــاري. واكـدت الـتــعـلــيم الـعـالي
عــلى جــمــيع اجلــامــعــات االلــتـزام
بــــذلك واالســــتــــمــــرار بــــإيــــصـــال
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تـــوقـع خـــبــــراء ارتــــفـــاع نــــسب
الـعــدوى بـفــايـروس كــورونـا في
ـــقـــبـــلــة الـــعـــراق خـالل االيـــام ا
وصــــــــوال الى ذروة االصـــــــابـــــــة
لــيـــنـــحـــســـر بـــعــد ذلـك  بــشـــكل
مـــــلــــحــــوظ في وقـت ســــجـــــلت
مـخــتـبـرات الــصـحـة الــعـامـة في
الـــعـــراق  80 اصـــابــــة جـــديـــدة
تـــوزعت بــ احملــافـــظــات كــافــة

بضمنها اقليم كردستان 
 وقال بيـان لوزارة الـصحة امس
ــوذجــا انه ( فــحص  2083 
في اخملــتــبـرات اخملــتــصـة كــافـة
اضية ومن خالل الـ  24 ساعة ا
ضـمــنـهـا مــخـتـبــرات كـردسـتـان
وبــذلـك يــكــون اجملــمـــوع الــكــلي
ـفـحـوصـة مـنـذ بـداية لـلـنـماذج ا
ـــــــوذجـــــــا) األزمــــــة  28414 
واضـاف ان (مـخـتـبـرات الـصـحة
ســـجـــلت امس  80 اصـــابـــة في
الــعــراق تـــوزعت بــواقع  12 في
ــديــنــة بــغــداد الــرصــافــة و 3 
الــطب  و 24 بــالـــنــجف وحــالــة
واحـدة فـي كل من الـســلـيـمــانـيـة

وكركوك و 20في  أربيل  و 3 في
كربالء  و 11في ذي قار و 5 في
الـــبـــصـــرة) مـــبــــيـــنـــا ان (عـــدد
الوفيات كان  4حاالت واحدة في
كل من الرصافة والكرخ وحالتان
في الــبــصـرة) واكــد الــبــيـان ان
حالة (حاالت الـشفـاء كانت  79 
بــواقع  19   في الـــرصـــافــة و4
في الكرخ و 10 في مديـنة الطب
و 15 فـي الــــــــــنــــــــــجف و 7 في
الـسلـيـمانـيـة وحالـتـ في اربيل
و 5في دهوك و   8 في كربالء و
 4في كــركــوك و 5 بــالــبــصــرة)
وتابع أن (مجـموع األصابات في
الــعـراق بــلغ  1202 بــضــمــنــهـا
وفيات  69وحاالت شفاء 452 ).
وتــوقع خـبــراء ارتــفـاع الــعـدوى
وتـســجـيـل اصـابــات اعـلى خالل
ـقبـلة . واكـد اخلبراء في االيام ا
تـصـريح اطـلــعت عـلـيه (الـزمـان)
امـس ان (عــــــــدد االصـــــــــابــــــــات
بـكـورونـا قـدر يـرتفـع في الـعراق
والسـيمـا انـنا نـتـجه نـحو الـقـمة
ـعـنى الـصـعـود الـتـدريـجي اي 
لـــلــعـــدوى وبـــعــد ذلك ســـنالحظ
ـا انـحـسـار الــوبـاء بـشـكل اقل 

سـجـلـته اغـلب دول الـعـالم نـظـرا
للـخطـة الوقـائيـة التي وضـعتـها
الــوزارة الحـــاطــة الـــوبــاء ومــنع
تـفـشـيه اكـثـر). وكـشـفت جـمـعـية
الــــهـالل األحـــمــــر الــــعــــراقي عن
وصــول بـعــثـة طــبـيــة ثـانــيـة من
الـصــلـيب األحــمـر الـصــيـني إلى
الـعــراق عـلى مـ طـائــرة تـابـعـة
للقـوة اجلوية الـعراقيـة مع دفعة
مساعدات طـبية.وقالت اجلـمعية
في بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان)
امس إن (بـعثـة ثـانيـة من خـبراء
الصليب األحمر الصيني وصلت
امـس الى الـــــعـــــراق مـع دفـــــعــــة
الكــات ـــســانـــدة ا مـــســاعـــدات 
الـصـحيـة في تـعـزيـزات قـدراتهم
مـشـيرة عـلى مـواجـهـة كـورونا) 
الى ان (الفريق سيلتحق بالبعثة
ــــوجــــودة حـــالــــيــــا في األولـى ا
ـسـاعدات الـعراق) مـبـيـنـة ان (ا
الطـبيـة التي وصلـت الى العراق
تتضمن مـعدات حمايـة شخصية
ؤسسات الصحية للعامل في ا
و بدالت حماية وكمامات وأقنعة
حـمــايـة طـبـيـة فــضـلًـا عن جـهـاز
مفـراس لكـشف حاالت اإلصـابات

الــــرئـــويــــة وادويــــة صـــيــــنــــيـــة
اخرى)فيـما أكد الـسفيـر العراقي
لدى عمان حيـدر العذاري التزام
أبنـاء اجلاليـة العـراقيـة بقرارات
احلـكــومـة األردنـيـة بــشـان حـظـر
الـتجـوال الفـتـاً إلى أن الـسـفارة
تــتــواصل مع الــعــراقــيــ  عــبـر
مواقـع التـواصل االجـتـماعي.في
غـضـون ذلك  أفـاد اعالم شـرطـة
جنـدة بــغـداد بـالــقـبض عـلى 46
شـــخــصــا خــالـــفــوا قــرار حــظــر
الــــتـــجــــول خالل الـ  24ســـاعـــة
ـــاضـــيــة.وقـــال بـــيــان امس إن ا
(دوريـــات شــرطــة جنـــدة بــغــداد
تـــمـــكـــنت من الـــقـــبض عـــلى ٤٦
شخصا خملالـفتهم ضوابط حظر
الـتـجـول) مـشــيـرا الى (تــسـلـيم
اخملــالــفـ إلـى مـراكــز الــشــرطـة
اصـولـيآ) وقـدمت قـيـادة شـرطة
النجف اعتذارها لزائري النصف
من شــعـبــان.وقـالـت الـقــيـادة في
بـيان امس (نـعـتـذر عن استـقـبال
ـناسـبة زيـارة النصف اي زائر 
من شــهــر شــعــبـان وذلـك تالفــيـا
خلـــطــــر اإلصـــابــــة بـــفــــايـــروس
كــورونــا). مـن جــهــتــهــا اطــلــقت
العـتبـة الـعبـاسيـة خدمه الـزياره
عـن بــعــد بــالــتــعــاون مع هــيــئــة
االعالم واالتـــصــاالت لــيـــتــســنى
للراغب اداء الـزيارة من منزلهم
ــيــا عــبــر وســائل االتــصــال. عــا
ـسـجـلة جتـاوز عـدد اإلصـابـات ا
ـسـتـجـد في الـواليات بـكـورونا ا
تحدة  400 ألف حالة  وحتى ا
ــــتــــحـــدة االن فــــأن الــــواليـــات ا
سـجـلت حــسب مـعـطـيـات مـراكـز
ـؤسـسـات مـكـافـحـة األمـراض وا
ـــعـــنـــيــة  402471 الــطـــبـــيـــة ا
إصـابــة مـؤكـدة بــعـدوى كـورونـا
تحدة ستجد. وتعد الواليات ا ا
ـــــيـــــا من حـــــيث أول دولــــة عـــــا
حصيلـة اإلصابات وتتـفوق أكثر
ــؤشـر عـلى من مـرتــ في هـذا ا
الـدولـة الـثـانـيـة في الـقـائـمة أي
إسـبانـيـا الـتي سـجلت 146690
إصـابـة فـيـمـا تـأتي إيـطـاليـا في
ـرتبـة الـثـالثـة بـنـحو 135586 ا

حالة.

طالب شغاتي 
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