
بغداد/ الزوراء:
عّمم مجلس القضاء األعىل، امس االحد، 
ع�ىل املحاك�م كاف�ة باتخاذ اإلج�راءات 
القانوني�ة بح�ق م�ن يخال�ف توصيات 
لجن�ة خلي�ة األزمة الحكومية املش�كلة 
ملواجهة تفيش ف�روس “كورونا”.وقال 
اع�ام القضاء يف بيان تلق�ت “الزوراء” 
نس�خة منه: إن “مجلس القضاء االعىل 
عّم�م بتاري�خ، امس االح�د، املوافق 8/ 
3 /2020 ، ع�ىل املحاك�م كاف�ة باتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة بحق م�ن يخالف 
)توصيات لجنة خلية األزمة( بخصوص 
االج�راءات املتخ�ذة للح�د م�ن انتش�ار 

فايروس كورونا”.واصدرت خلية االزمة 
الحكومي�ة الخاص�ة بمتابع�ة إجراءات 
الوقاية من فروس كورونا، يوم الجمعة 
امل�ايض، 17 ق�راراً للح�د م�ن انتش�ار 

فروس كورونا املستجد يف الباد. 
وتضمنت القرارات بحسب البيان اآلتي:

-1 حث العراقيني املقيمني يف الجمهورية 
اإلس�امية ايران ع�ىل الع�ودة إىل أرض 
الوط�ن لغاي�ة 15 اذار 2020، وبعد ذلك 
سيتم اغاق املنافذ الحدودية كافة امام 
العراقيني، باس�تثناء مط�ارات )بغداد، 

والبرصة ، والنجف، واربيل(.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية غلق خمسة 
مناف�ذ م�ع اي�ران، فيما اش�ارت اىل انه 
س�يتم منع دخول العراقيني املس�افرين 
الرس�مي  املتح�دث  املنافذ.وق�ال  ع�ر 
للهيئ�ة، ع�اء الدي�ن القي�ي، يف بي�ان  
تلق�ت “الزوراء” نس�خة من�ه: انه “تم 
غلق املنافذ الرية )الش�امجة، الشيب، 
زرباطي�ة، املنذرية، من�ديل( امام حركة 
التبادل التجاري مع ايران”.واضافت ان 

“ه�ذا الغلق ج�اء من بداي�ة امس االحد 
املواف�ق الثامن من آذار ويس�تمر لغاية 
الخامس عرش من الشهر الجاري، تنفيذاً 
ألمر اللجنة املرقمة )64( برئاسة األمني 
الع�ام ملجل�س الوزراء”.وتابع�ت “فيما 
يخص املس�افرين العراقيني فسوف يتم 
من�ع دخولهم ع�ر املنافذ املش�ار اليها 
بعد الخامس عرش من آذار”. مش�رة اىل 
انه “س�يتم دخولهم حرصا عر منفذي 

مطاري بغداد والبرصة حرصا”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
طي�ب  رج�ب  الرتك�ي،  الرئي�س  أعل�ن 
أردوغ�ان، ع�ن مقتل 59 جندي�ا تركيا يف 
مدينة إدلب الس�ورية من�ذ إطاق عملية 
الق�وات  أن  إىل  مش�را  الربي�ع”،  “درع 
عن�رص   3400 بتحيي�د  قام�ت  الرتكي�ة 
من الجي�ش الس�وري.وقال أردوغان، يف 
كلمة له بمناس�بة اليوم العاملي للمرأة يف 
أس�نطبول، إن “توجيه النظام الس�وري 
قواته كافة نحو إدلب يف وقت يخضع ثلث 
أراضيه الحتال تنظيم “ي ب ك” اإلرهابي 
يشر إىل غايات ومآرب أخرى”. مؤكدا أن 
“تركيا ال تن�وي أبدا احتال أو ضم أجزاء 
م�ن األرايض الس�ورية”، وذل�ك حس�ب 

وكالة “األناضول” الرتكية.وأكد أن “غاية 
تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 
مايني س�وري عىل أراضيها و1.5 مليون 
يف إدل�ب عىل حدودها إىل منازلهم بش�كل 
آم�ن”. الفت�ا إىل أنه خال آخر ش�هر قتل 
59 عس�كريا تركيا يف إدلب، وقال: “خال 
آخر شهر استش�هد 59 عسكريا تركيا يف 
إدلب، وردا عىل ذل�ك حيدنا 3400 عنرص 
م�ن عنارص النظ�ام الس�وري”.وقال إن 
“أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن 
ح�دود تركيا يع�د مقبوال بالنس�بة لنا”. 
مؤكدا أن ب�اده تحتفظ بحقها يف تطهر 
محيط منطقة عملية “درع الربيع” حال 

عدم االلتزام بالوعود املقدمة لها.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنت س�لطات واش�نطن تس�جيل أول 
حال�ة إصاب�ة مؤك�دة ب�”كورون�ا” يف 
العاصمة األمريكية، وس�ط قلق متزايد 
من تف�يش الوب�اء يف الوالي�ات املتحدة، 
فيما لفت مس�ؤولون أمريكي�ون إىل أن 
الف�روس القات�ل كان ع�ىل مقربة من 

الرئي�س ترام�ب ونائب�ه، ماي�ك بن�س، 
واش�نطن،  عم�دة  أيام.وأك�دت  قب�ل 
موري�ل باوزر، أثن�اء موجز صحفي: أن 
الفحص الطبي كش�ف ع�ن إصابة رجل 
يف الخمس�ينيات من عم�ره بالفروس. 
مش�رة إىل أن أع�راض اإلصاب�ة ظهرت 
عليه ألول مرة أواخر فراير، وهو لجأ إىل 

املستشفى.ولفتت العمدة إىل: أن املصاب 
لم يغادر الباد يف اآلونة األخرة وليس�ت 
هناك معلومات عن وجود اتصاالت بينه 
وح�االت إصابة مؤكدة أخ�رى. مضيفة 
أن السلطات رشعت يف العمل عىل تحديد 
تح�ركات الرج�ل يف األس�ابيع األخ�رة.

ورفضت الس�لطات الكش�ف عن اس�م 

املصاب، ومكان إقامته يف واشنطن.كما 
أكدت، باوزر، اكتش�اف إصابة رجل آخر 
يف الخمس�ينيات من عمره أيضا يف والية 
ماريلن�د، وه�و يقي�م يف نيجري�ا، وزار 
أف�رادا من عائلت�ه يف واش�نطن مؤخرا.

كم�ا س�جلت، أم�س األول، أول حال�ة 
إصابة مؤكدة بف�روس كورونا يف والية 

فرجيني�ا، واملري�ض عن�رص يف مش�اة 
البحري�ة يؤدي الخدم�ة يف قاعدة فورت 
بلف�ور، وعاد مؤخرا من الخارج، ما يعد 
ثال�ث حالة إصاب�ة يف صف�وف الجيش 
األمريكي، والعسكريان املصابان اآلخران 

موجودان يف كوريا الجنوبية وإيطاليا.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
بع�د ان توص�ل مجلس القض�اء األعىل 
واملحكم�ة االتحادية اىل اتف�اق بإنهاء 
بينهما،  الحاصل�ة  الخ�اف والقطيعة 
اكدت اللجنة القانونية النيابية عزمه�ا 
االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون  ترشي�ع 
الترشيع��ي  الفص�ل  اوىل جلس�ات  يف 
الجديد.واش�ار نائ�ب رئي�س اللجن�ة، 
اىل  ل�”ال�زوراء”:  الغ�زي،  محم�د 
“اللغط بني مجل�س القضاء واملحكمة 
االتحادي�ة حول ع�دم اكتم�ال نصاب 
اعضاء املحكمة االتحادية، ومخاطبات 
املفوضي�ة بأنها ال تس�تطيع املصادقة 
ع�ىل نتائ�ج االنتخاب�ات ما ل�م يرشع 

ان  االتحادية”.واضاف  املحكمة  قانون 
“اللجنة القانوني�ة النيابية عازمة عىل 
ترشي�ع قان�ون املحكم�ة االتحادية يف 
اوىل جلسات الفصل الترشيعي الجديد، 
املصادق�ة  يف  الدس�تورية  ألهميت�ه 
ع�ىل نتائ�ج االنتخابات املبك�رة املزمع 
اقامته�ا نهاي�ة الع�ام الح�ايل”. مبينا 
ان “االتف�اق يق�ي بإرس�ال قان�ون 
لس�نة   30 رق�م  االتحادي�ة  املحكم�ة 
2005 اىل مجل�س الن�واب بأرسع وقت 
ممك�ن إلجراء تعديات ع�ىل املادة )3( 
الخاص�ة بتعي�ني او اس�تبدال أعض�اء 
جدد يف املحكم�ة االتحادية لتجاوز كل 
الخافات”.لكن العضو االخر يف اللجنة 

القانوني�ة الرملانية، حس�ني العقابي، 
رج�ح ع�دم الت�زام الكت�ل السياس�ية 
بإجراء االنتخابات املبكرة، مش�را اىل: 
ان امل�ي به�ذا االجراء يتطل�ب اتفاق 
جميع القوى واألحزاب السياس�ية عىل 
حل مجل�س النواب بعد اكم�ال قانون 
املوازن�ة. االنتخاب�ات واق�رار قان�ون 

وقال العقاب�ي، يف ترصيح صحفي: ان 
“إجراء انتخابات برملانية مبكرة يتوقف 
عىل إكم�ال قانون االنتخاب�ات وتعديل 
وإق�رار  االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون 
قان�ون املوازنة االتحادي�ة”. معترا ان 
“ه�ذه املش�اكل ممك�ن تجاوزه�ا إذا 
إرادة حقيقية”.باملقابل  كان�ت هن�اك 

حذر النائب املس�تقل، باس�م خش�ان، 
م�ن مس�اعي تعطي�ل عم�ل املحكمة 
ترصي�ح  يف  خش�ان،  االتحادية.وق�ال 
ق�رارات مجل�س  “نف�اد  ان  صحف�ي 
القضاء االع�ىل بخصوص تعطيل عمل 
املحكمة االتحادية العليا يعيد العراق إىل 
مرحلة ما قب�ل الصومال، بغض النظر 
ع�ن صح�ة ق�رارات جناحي الس�لطة 
القضائية االتحادية )املحكمة االتحادية 
العلي�ا ومجل�س القضاء االع�ىل(، فإن 
نتائ�ج الخاف قد تؤدي ضي�اع العراق 
وتش�ظيه “.واض�اف ان “انعدام جهة 
املصادقة عىل نتائ�ج االنتخابات والتي 
ه�ي املحكم�ة االتحادية العلي�ا، يعني 

عدم امكاني�ة اجراء انتخاب�ات مبكرة 
قبل أن يتم ترشي�ع قانون للمحكمة”. 
مبين�ا ان “امل�ادة 130 من الدس�تور ال 
تجي�ز ترشيع م�ادة بديلة ع�ن املادة 3 
م�ن القانون الناف�ذ للمحكم�ة امللغاة 
بحك�م قضائي والتي تتح�دث عن آلية 
ترش�يح قضاتها، ألن اج�راء اي تعديل 
عىل قان�ون املحكمة يج�ب أن يخضع 
ألحكام املادة 92 من الدس�تور، ويجب 
أن يت�م التصويت عليه بأغلبية الثلثني، 
أي م�ا ال يقل ع�ن 220 نائب”.واوضح 
ال�ذي يرشع�ه مجل�س  ان “القان�ون 
الن�واب يجب أن يك�ون برمته متوافقاً 

مع املادة 92 من الدستور”.

القانونية النيابية لـ         : نعتزم تشريع قانون احملكمة االحتادية يف أوىل جلسات الفصل اجلديد
إجراء انتخابات مبكرة يتوقف على إكمال قانون االنتخابات وإقرار املوازنة 

الزوراء/ ليث  جواد:
انتق�د تحال�ف س�ائرون أداء خلي�ة األزم�ة 
املتعلق�ة بف�روس “كورون�ا”، داعي�ا وزارة 
الرتبي�ة ألن يكون التعليم خال الفرتة املقبلة 
عر التلف�از وإطاق هاش�تاغ تح�ت عنوان 
“نتح�دى كورون�ا ونتعل�م يف البي�ت”، فيما 
وصف�ت النائب�ة املس�تقلة، ن�ورة البجاري، 
الخلي�ة بأنه�ا “متخبط�ة، ول�م تك�ن ع�ىل 
ق�در املس�ؤولية”.وقالت النائب�ة عن تحالف 
حدي�ث  يف  املكص�ويص،  اين�اس  س�ائرون، 
ل�”ال�زوراء”: إن التوصيات الت�ي تصدر من 
خلي�ة االزم�ة الخاص�ة بفاي�روس كورون�ا 
كان م�ن املف�رتض ان تكون جدي�ة ومهنية 
وعلمي�ة، وال تكتب ع�ىل عجال�ة كما حصل 
يف املؤتمر الخاص باللجنة قبل ايام، الس�يما 

ان الحارضي�ن كانوا قام�ات علمية ومهنية، 
واملفروض ان ال يقعوا يف هذا الخطأ. متسائلة: 
هل يعق�ل انه ال يوجد يف خلي�ة االزمة مقرر 
او س�كرتر يق�وم بكتاب�ة التوصي�ات التي 
حصل�ت يف االجتم�اع قب�ل الخروج لوس�ائل 
اإلعام. وأضافت املكص�ويص: أن التوصيات 
الت�ي خرج�ت كان االجدر بالخلي�ة تجزئتها 
وتوضيحه�ا ألنن�ا نتعامل م�ع فايروس غر 
مرئ�ي، وبالتايل املواطن يحت�اج اىل معلومات 
واضحة وليست مبهمة مع  اعطاء املعالجات 
والتأمني الصح�ي. مبينة: أن هذه االنتقادات 
ليس الهدف منها التس�قيط السيايس، وإنما 
كان�ت هناك س�لبيات ونحن نعي�ش يف حالة 

حرب وبائية.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة الس�عودية، امس االح�د، تعليق 
الدخول والخ�روج من محافظة القطيف مؤقتاً بس�بب 
رص�د إصابات بف�روس كورونا املس�تجد يف املحافظة.

وبحس�ب ما ج�اء يف وكالة األنب�اء الس�عودية “واس”، 
فق�د رصح مصدر مس�ؤول يف وزارة الداخلي�ة أنه وفقاً 
لإلج�راءات الصحي�ة االحرتازي�ة امل�وىص بها م�ن قبل 
الجه�ات الصحية املختص�ة، ونظ�راً ألن جميع الحاالت 
اإليجابية املسجلة ال�11 الحاملة لفروس كورونا الجديد 
covid 19 هي من س�كان محافظ�ة القطيف، وحيث إن 
املمارس�ات املعم�ول به�ا دولياً ملن�ع انتش�ار الفروس 
تتطلب التعامل عىل املس�توى الجغرايف الذي تتواجد فيه 

حاالت اإلصابة، ولرضورة األخذ بكل اإلجراءات الصحية 
الوقائي�ة املوىص بها ملنع انتش�ار الف�روس، بإذن الله، 
فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف 
مؤقت�ا، م�ع تمكني العائدي�ن من س�كان املحافظة من 
الوص�ول إىل منازلهم”.كما تق�رر “وقف العمل يف جميع 
الدوائ�ر الحكومي�ة واملؤسس�ات الخاص�ة، باإلضاف�ة 
إىل زي�ادة اإلج�راءات االحرتازي�ة ملنع احتم�االت انتقال 
العدوى، مع اس�تثناء املرافق األساسية لتقديم الخدمات 
األمنية والتموينية والرضورية، مثل الصيدليات واملحات 
التموينية ومحط�ات الوقود واملراف�ق الصحية والبيئية 
والبلدية واألمنية، مع أخذ االحتياطات الصحية الازمة.

املالية النيابية لـ           : احلكومة املستقيلة مّحلت املوازنة أعباًء مالية تقدر بـ 10 تريليونات دينار
حذرت من زيادة العجز املالي ملستويات كبرية نتيجة هبوط أسعار النفط

الزوراء/ حسني فالح:
الحكوم�ة  املالي�ة  اللجن�ة  حّمل�ت 
املستقيلة مسؤولية عدم اقرار موازنة 
2020، مش�رة اىل انها حملت املوازنة 
اعب�اًء مالي�ة تقدر ب�� 10 تريليونات 
دينار، وفيما ح�ذرت من زيادة العجز 
امل�ايل باملوازن�ة اىل مس�تويات كب�رة 
نتيجة هبوط اس�عار النفط، اوضحت 
ان انخف�اض دوالر واح�د م�ن النفط 
يعن�ي فقدان املوازنة نحو 1.25 مليار 

دوالر سنويا.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائ�ب جمال 
كوج�ر، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان�ه 
ال توج�د ارقام حقيقية ع�ن املوازنة، 
فجمي�ع االرقام التي تعل�ن تخمينية. 
الفت�ا اىل: ان اللجن�ة الفرعي�ة داخ�ل 
اللجن�ة املالي�ة، والتي تس�مى اللجنة 
املوازنة  االس�رتاتيجية إلعادة ترتي�ب 
م�ن بن�ود اىل موازن�ة برام�ج واداء، 
اول مس�ودة مل�رشوع  اطلع�ت ع�ىل 
قان�ون موازن�ة 2020، الت�ي قدم�ت 
من قبل ال�وزارات اىل وزارة التخطيط 
وملديرية املوازنة يف وزارة املالية، حيث 
تم جم�ع ما ت�م طلبه من ال�وزارات، 
فكان العجز يبل�غ 48 تريليون دينار.

واض�اف: ان اللج�ان الرملانية املعنية 
اجتمع�ت مع الجه�ات املعنية كوزارة 
تخفي�ض  وت�م  واملالي�ة،  التخطي�ط 
العج�ز اىل 32 تريلي�ون دين�ار، وكان 
هناك عم�ل جاد لتخفيضه اكثر. الفتا 
اىل: ان ح�زم االصاح�ات التي اطلقها 
رئيس ال�وزراء املس�تقيل كلها اثقلت 
كاه�ل الحكومة بأعب�اء مالية كبرة 
جدا، خاص�ة اعادة املفصولني وتعيني 

اصح�اب العق�ود واالج�ور اليومي�ة، 
واعطاء الصاحي�ة للمحافظات التي 
فيه�ا تظاه�رات بالتعيني.وتاب�ع: ان 
ه�ذه الح�زم االصاحي�ة يخم�ن بأن 
يتجاوز تكاليفها 10 تريليونات دينار 
كرواتب فقط. مؤكدا: ان اعادة هيكلة 
موازنة الدول�ة لعام 2020 مرتبط إما 
باختي�ار رئي�س وزراء جديد او اعادة 
تكلي�ف ع�ادل عبد امله�دي، فا يوجد 
خيار اخر، الن الحكومة ليس�ت لديها 
صاحيات ارس�ال املوازن�ة اىل مجلس 

النواب.ولف�ت اىل: ان هن�اك تقص�را 
م�ن قبل الحكوم�ة املس�تقيلة يف هذا 
املجال م�ا ادى اىل تأخر اقرار املوازنة 
االتحادي�ة، كان املف�روض بالحكومة 
ان ترس�ل املوازن�ة وم�ن ث�م تلجأ اىل 
االستقالة. مبينا: انه حسب معلومات 
ف�إن الحكومة املس�تقيلة صوتت عىل 
املوازنة من حيث املبدأ قبل االس�تقالة 
بخمسة ايام، وال ندري ملاذا لم يرسلها 
عبد املهدي اىل الرملان، وبالتايل سنبقى 
ضمن اطار 1/12 لحني تكليف رئيس 

وزراء جديد.وبش�أن انخفاض اسعار 
النف�ط، ق�ال كوج�ر: ان اي تذبذب يف 
اس�عار النفط يؤثر مبارشة يف املوازنة 
االتحادي�ة النها تعتمد بش�كل ش�به 
كيل عىل النف�ط. مبينا: ان�ه اي دوالر 
ينخف�ض م�ن س�عر النف�ط فالدولة 
س�تفقد نحو مليار وربع املليار دوالر 
تقريب�ا من موازنتها، م�ا يعني ان اي 
انخفاض يؤثر سلبا يف املوازنة.بدوره، 
ق�ال رئي�س اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
النائ�ب هيث�م الجب�وري: إن “زي�ادة 

العج�ز يف املوازنة يمثل مؤرشاً س�لبياً 
كبراً عىل زي�ادة النفقات وإنخفاض 
اإلي�رادات، وه�ذا ال ينعك�س محلي�اً 
فقط، وإنما عاملياً، يف فرص اإلستثمار 
والرشاكة مع الرشكات الدولية، فضاً 
ع�ن التصني�ف اإلئتماني للع�راق من 
قبل البنك الدويل”.وأضاف، يف ترصيح 
صحف�ي: أن “ماح�دث يف 2020 ع�ن 
2019، زي�ادة كبرة ج�داً يف النفقات 
وإنخف�اض كب�ر يف حجم اإلي�رادات 
س�واء النفطي�ة أو غره�ا، واإلنحدار 
يف أس�عار النف�ط هو عام�ل خارجي 
يخض�ع للس�وق العاملي�ة، وال نتحكم 
به، لك�ن اإلنخف�اض يف اإليرادات غر 
النفطي�ة، وه�ي الكم�ارك والرضائب 
والجباي�ة، يرجع حتماً لس�وء اإلدارة 
من قب�ل الحكومة”.وتاب�ع الجبوري 
أن “نس�بة العج�ز قد تص�ل إىل 35% 
م�ن إجم�ايل النفقات، وهذه مش�كلة 
تحتاج إىل معالجة رسيعة، ألنها تعني 
عىل احتم�ال أن تكون قيم�ة الرواتب 
اإلي�رادات  إجم�ايل  أع�ىل م�ن قيم�ة 
العامة، وهكذا سينعكس بالعجز عىل 
الروات�ب، لذل�ك علين�ا اإلرساع بوضع 
معالج�ات رسيعة للنق�ص يف كل من 
اإليراد النفطي واإليراد غر النفطي”.
وأوض�ح أن “إجم�ايل نفق�ات موازنة 
2020 يقدر بنحو 165 تريليون دينار، 
وحجم العجز املايل بحدود 56 تريليون 
دين�ار، وليس�ت لدينا بيان�ات دقيقة 
لقيم�ة الناتج املحيل اإلجم�ايل للدولة 
العراقية، لكن إذا افرتضنا بأنه ضعف 
النفقات العامة، فأيضا نس�بة العجز 

قد تكون %20، وهذه مؤرش خطر”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
وجرح  عراقيا   26 وفاة  الخارجية  وزارة  اعلنت 
العاصمة  اطراف  يف  سر  بحادث  اخرين   15
الوزارة،  باسم  املتحدث  دمشق.وقال  السورية 
احمد الصحاف، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان حادث سر وقع يف اطراف مدينة دمشق 
اخرين.  15 واصابة  عراقيا   26 وفاة  عن  اسفر 
واضاف: ان سفارة جمهورّية العراق لدى سوريا 
تعرّضوا  الذين  العراقّيني  أحوال  كثب  عن  ُتتابع 

لحادث السر.

وفاة 26 عراقيا وجرح 15 
آخرين حبادث سري يف سوريا

القضاء يوجه مبحاسبة من خيالف 
توصيات خلية األزمة بشأن “كورونا”

املنافذ احلدودية تعلن غلق مخسة 
منافذ مع إيران

أردوغان: مقتل 59 جنديا تركيا يف إدلب 
وحتييد 3400 من اجليش السوري

سائرون لـ           : جيب جعل التعليم عرب التلفاز 
حتت عنوان “نتحدى كورونا ونتعلم يف البيت”

بعد رصد إصابات بـ”كورونا” املستجد يف احملافظة

السعودية تعلّق الدخول واخلروج من القطيف 
مؤقتاً وتوقف العمل يف الدوائر 

فريوس كورونا حيصد أرواح حالتني يف ميسان وبابل والرصافة تعلن شفاء أول مصاب

ص 9الفنانة فوزية حسن تروي لـ”الزوراء” يف حوار موسع مسريتها الفنية

ص 3

العراق يدعم احلقوق املائية ملصر يف  
قضية سد النهضة 

بغداد/ الزوراء: 

أعلنت رئاس�ة الجمهورية، امس االحد، 

أن رس�الة الرئيس املرصي، عبد الفتاح 

الس�يي، اىل الرئي�س، بره�م صال�ح، 

تناولت ملف سد النهضة املثر للجدل بني 

م�رص واثيوبيا، مبينة أن صالح أكد عىل 

دعم حقوق مرص يف الحصول عىل املياه.

وقالت الرئاس�ة يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة من�ه: إن رئي�س الجمهوري�ة، 

برهم صالح، اس�تقبل يف قرص الس�ام 

ببغداد، وزي�ر خارجية جمهورية مرص 

العربية، س�امح شكري. مش�رة اىل أن 

شكري نقل لصالح رس�الة من الرئيس 

امل�رصي عب�د الفت�اح الس�يي بش�أن 

الحقوق املائية لجمهورية مرص يف س�د 

النهضة، والتطورات اإلقليمية والدولية، 

وذلك يف إطار التنسيق والتشاور املستمر 

ب�ني البلدي�ن الشقيقني.وأش�ار رئي�س 

الجمهورية، خال اللقاء، اىل أهمية تعزيز 

العاق�ات الثنائية واألوارص األخوية بني 

الع�راق وم�رص، والحرص عىل توس�يع 

آفاق التعاون يف مختلف املجاالت، مؤكداً 

دع�م العراق لجمهورية مرص العربية يف 

س�عيها لحماية حقوقها املائية بش�أن 

قضية س�د النهضة عىل أساس القانون 

الدويل، وبما ال ي�ؤِدي لإلرضار بمصالح 

مرص وأمنها املائي.وش�دد الرئيس عىل 

رضورة التنس�يق املش�رتك ب�ني ال�دول 

الش�قيقة والصديق�ة يف مجال مكافحة 

اإلرهاب وتجفيف منابعه، وبما يس�هم 

يف تعزيز األمن واالس�تقرار والس�ام يف 

املنطقة.

“كورونا” يضرب واشنطن وسط تزايد القلق من تفشيه يف الواليات املتحدة 
الفريوس القاتل يقرتب أمتارا من ترامب ونائبه

بمناسبة اليوم العاملي للمرأة تتقدم ارسة تحرير صحيفة » الزوراء« بأحر 
التهاني واعطر التريكات مقرونة بالود واالحرتام اىل النساء عامة، ونساء 
العراق خاصة، بمناسبة عيد املرأة الذي تحتفل به الكثر من الدول احتفاء 

باملرأة العاملة والكادحة.
وال يسعنا يف هذه املناسبة إال ان نضع وساما فوق صدر كل امرأة مكافحة، 
ونخص املرأة التي نجحت اىل حد ما يف الوصول اىل أهدافها وتقديم رسالتها 
يف املجتمع، رغم كل املعاناة واملآيس والعوز التي مرت بها.. فقد أثبتت املرأة 

حضورها الفعال يف حقول الحياة كافة.
نبارك نشاطها هذا ونبارك عيدها.. وتهنئة من القلب اىل االم واالخت والبنت 

والزوجة والزميلة يف العمل. 

الزوراء تهنئ املرأة بعيدها 

االم العراقية تشارك ابناءها يف ساحة التحرير بعيدها

تفاصيل ص3   تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص4   

وكل عام وأنِت بألف خبري
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الحاقاً بإعالننا املرقم 2157 يف 2019/9/18 ..
تعلصُن محافظصة ذي قار )العقود الحكوميصة( عن مناقصة مرشوع )اكمصال الشوارع املخدومة بخدمات الصرف الصحي يف بني 
عسكصري يف الجبايصش( ضمن خطة تنمية االقاليصم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقصود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 
املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدعوة 

لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الصباح – النهار – الزوراء (.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 
مصن الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبامكصان مقدمي العطصاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعصد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحصدد بالتعليمات ملقدمي 
العطصاء ان اسلصوب الدفع سيتم بموجب وصصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديصوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمصر الخاص باالجابات عىل استفسصارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االثنني  املصادف 2020/3/9 
يف بنايصة مديريصة بلديات ذي قار فعىل الراغبني من الرشكصات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني مصن الدرجة املذكورة ادناه 
عصىل االقل والرشكصات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقصود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة 
مصن الوثائصق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 

االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التاهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

ب - املتطلبات املالية:-
أوالً:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )55,479,000( 

خمسة وخمسون مليون واربعمائة وتسعة وسبعون الف دينارعراقي .
    هص - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكصات اململوكصة للدولة )ان تثبت انها مستقلصة قانونيا وماليا وانها تعمصل وفق القانون التجصاري وان ال تكون وكاالت تابعة 
لصاحصب العمصل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبصل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة 

يف املناقصات(.
ثانيصاً :- عصدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخصة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائصب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار.
ثالثاً :- شهادة تاسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابعصاً: هويصة تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكصون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً:- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- كصل العطصاءات يجب ان تتضمن ضمصان للعطاء )التامينات االوليصة( ملقدمي العطاءات بموجب خطصاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او سفتجة صادرة من مرف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد 
)ديصوان محافظصة ذي قار/ قسم العقصود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسصم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يصوم من تاريخ غلق 
املناقصصة وعىل املناقص الفائز )الرشكصة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد 
تقديصم خطاب ضمان بحسصن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف 

بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتصم اعتمصاد الوثائق القياسية الصصادرة من وزارة التخطيط وتكصون العطاءات املقدمة من املناقصصني مستجيبة عند تلبيتها 

ملعايصري التاهيصل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملاليصة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 

7- يلتزم الطرف الثاني بان  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة 
اعتصذار املركصز عن توفري االعصداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمصي مبارش وخالل مدة )30 يوم( مصن تاريخ استالم املركز 

للطلب.
8- يف حالصة اشصرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيصذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 
ان يقصدم عقصد مشاركة مصادق عليصه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكصة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز 
بتعهصد مصن قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عصىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد 
توقيع العقد خالل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة 

الناكل او املخل وحسب واقع الحال .
9- املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمصل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفنصي املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمصل بعقصد املقاولصة.

11- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة  

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان اخصر يصوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الثالثاء املصصادف 2020/3/17  اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسصم العقصود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصيصة-االدارة املحلية- قرب مرف الرشيد- فصرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئصة االعمصار سابقا( عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتكصون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميصع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما 
يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني, وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار/ مديرية الشؤون االدارية واملالية قرب قيادة رشطة 
ذي قصار. وسوف ترفصض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجصل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم 
العطصاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان 

االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2021-2020(.

تعلُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )انشاء شوارع املخدومة بخدمات الرف الصحي ملياه االمطار 
يف النر( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة 
من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء 

)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )املدى – الزوراء – املرشق (.
وسيتصم العمصل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االليصة املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتصي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافصة مصن الدول املؤهلة االشصرتاك فيها كما هو محدد يف النصرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحصدة )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة(.
 وبامكصان مقدمصي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغصة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنصوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطصاء ان اسلصوب الدفع سيتم بموجب وصصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديصوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمصر الخاص باالجابصات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهصرا من يوم االحد  املصادف 2020/3/8 
يف بنايصة مديريصة بلديات ذي قار فعىل الراغبني من الرشكصات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني مصن الدرجة املذكورة ادناه 
عصىل االقل والرشكصات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقصود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة 
مصن الوثائصق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 

االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التاهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

ب - املتطلبات املالية
اوال:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )37,477,000( 

سبعة وثالثون مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الف دينار عراقي .
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكصات اململوكصة للدولة )ان تثبت انها مستقلصة قانونيا وماليا وانها تعمصل وفق القانون التجصاري وان ال تكون وكاالت تابعة 
لصاحصب العمصل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف 

املناقصات(.
ثانيصاً:- عصدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالثصاً: شهصادة تاسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابعصاً: هويصة تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكصون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً: وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- كصل العطصاءات يجب ان تتضمن ضمصان للعطاء )التامينات االوليصة( ملقدمي العطاءات بموجب خطصاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او سفتجة صادرة من مرف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد 
)ديصوان محافظصة ذي قار/ قسم العقصود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسصم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يصوم من تاريخ غلق 
املناقصصة وعىل املناقص الفائز )الرشكصة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد 
تقديصم خطاب ضمان بحسصن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف 

بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتصم اعتمصاد الوثائق القياسية الصصادرة من وزارة التخطيط وتكصون العطاءات املقدمة من املناقصصني مستجيبة عند تلبيتها 

ملعايصري التاهيصل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملاليصة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7- يلتزم الطرف الثاني بان  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة 
اعتصذار املركصز عن توفري االعصداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمصي مبارش وخالل مدة )30 يوم( مصن تاريخ استالم املركز 

للطلب.
8- يف حالصة اشصرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيصذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 
ان يقصدم عقصد مشاركة مصادق عليصه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكصة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز 
بتعهصد مصن قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عصىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد 
توقيع العقد خالل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة 

الناكل او املخل وحسب واقع الحال .
9- املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمصل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفنصي املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة  

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان اخصر يصوم لتقديم العطاءات نهاية الساعصة )11( ظهرا من يوم االثنني املصصادف 2020/3/16 اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسصم العقصود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصيصة-االدارة املحلية- قرب مرف الرشيد- فصرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئصة االعمصار سابقا( عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتكصون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميصع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما 
يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني, وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمصي العطاءات او ممثليهصم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار/ مديرية الشصؤون االدارية واملالية قرب قيادة رشطة ذي 
قصار. وسصوف ترفض العطاءات املتاخصرة واذا صادف يوم فتصح املناقصة عطلة رسميصة فيؤجل اىل اليوم الذي يليصه عىل ان تقدم 
العطصاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان 

االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2021-2020(.
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العددالكوادر الفنيةت

2مهندس مدني1

1مساح2

العددالكوادر الفنيةت

2مهندس مدني1

1مساح2

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1652,175,000 365
يوم

اكمال الشوارع املخدومة بخدمات 
الرف الصحي يف بني عسكري يف 

الجبايش

بلديات ذي 
قار

1% من قيمة الجبايش
الكشف 

التخميني

انشائية 
العارشة 

 100,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1869,050,000 720
يوم

انشاء شوارع املخدومة بخدمات 
الرف الصحي ملياه االمطار يف 

النر

بلديات ذي 
قار 

1% من قيمة النر
الكشف 

التخميني

انشائية 
التاسعة 

 150,000
الف دينار

اباذر عمر العمر
عص. محافظ ذي قار 

      أبا ذر عمر فليح العمر
عص. محافظ ذي قار 
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الفريوس القاتل يقرتب أمتارا من ترامب ونائبه

“كورونا” يضرب واشنطن وسط تزايد القلق من 
تفشيه يف الواليات املتحدة 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنت س�لطات واش�نطن تس�جيل 
أول حالة إصابة مؤكدة ب�”كورونا” 
يف العاصم�ة األمريكية، وس�ط قلق 
متزاي�د من تفيش الوب�اء يف الواليات 
مس�ؤولون  لف�ت  فيم�ا  املتح�دة، 
أمريكي�ون إىل أن الف�روس القات�ل 
كان عىل مقربة م�ن الرئيس ترامب 

ونائبه، مايك بنس، قبل أيام.
واش�نطن، موري�ل  وأك�دت عم�دة 
ب�اوزر، أثن�اء موج�ز صحف�ي: أن 
الفح�ص الطبي كش�ف ع�ن إصابة 
رج�ل يف الخمس�ينيات م�ن عم�ره 
بالف�روس. مش�رة إىل أن أع�راض 
اإلصابة ظهرت عليه ألول مرة أواخر 

فرباير، وهو لجأ إىل املستشفى.
ولفت�ت العم�دة إىل: أن املص�اب ل�م 
يغادر البالد يف اآلونة األخرة وليست 
هناك معلوم�ات عن وجود اتصاالت 
بين�ه وحاالت إصاب�ة مؤكدة أخرى. 
يف  رشع�ت  الس�لطات  أن  مضيف�ة 
العم�ل عىل تحديد تحركات الرجل يف 

األسابيع األخرة.
ورفضت السلطات الكشف عن اسم 
املصاب، ومكان إقامته يف واشنطن.

كم�ا أكدت، باوزر، اكتش�اف إصابة 
رجل آخر يف الخمس�ينيات من عمره 
أيضا يف والي�ة ماريلند، وهو يقيم يف 
نيجري�ا، وزار أفرادا م�ن عائلته يف 

واشنطن مؤخرا.
كما س�جلت، أم�س األول، أول حالة 
إصابة مؤك�دة بف�روس كورونا يف 
والي�ة فرجيني�ا، واملري�ض عنرص 
يف مش�اة البحرية ي�ؤدي الخدمة يف 
قاع�دة ف�ورت بلفور، وع�اد مؤخرا 
م�ن الخ�ارج، م�ا يع�د ثال�ث حالة 
إصابة يف صفوف الجيش األمريكي، 
اآلخ�ران  املصاب�ان  والعس�كريان 
الجنوبي�ة  كوري�ا  يف  موج�ودان 

وإيطاليا.
وأعلن الرئي�س، دونال�د ترامب، أنه 

“ال يشعر بأي قلق” إزاء خطر تفيش 
فروس كورونا يف واش�نطن، مشددا 
ع�ىل أن إدارت�ه “أدت عم�ال رائع�ا” 

لردع انتشار الوباء.
وعىل الرغم من قول ترامب، يف أواخر 
فرباي�ر، إن خط�ر تف�يش كورونا يف 
ب�الده “منخفض ج�دا”، كان الوباء 
ق�د انت�ر منذ ذل�ك الح�ن يف أكثر 
من نصف الوالي�ات األمريكية ال�50 
، وأص�اب 213 ش�خصا ع�ىل األقل، 
وأودى بأرواح 19 ش�خصا، حس�ب 

وكالة “رويرتز”.
ويبدو أن فروس “كورونا” املستجد 
الرئي�س  م�ن  مقرب�ة  ع�ىل  كان 
األمرك�ي، دونال�د ترام�ب، ونائبه، 
مايك بنس، قبل أيام، حسبما كشف 

مسؤولون أمركيون، السبت.
فق�د تأك�دت إصابة ش�خص حرض 
تجمعا لكربى الشخصيات السياسية 
املحافظ�ة يف الوالي�ات املتحدة، بمن 

فيهم ترامب وبنس، بالفروس.
الس�يايس  العم�ل  “مؤتم�ر  ويع�د 
املحافظ” م�ن بن أك�رب التجمعات 
املحافظ�ن،  للسياس�ين  الس�نوية 
إذ ش�ارك اآلالف إىل جان�ب ترام�ب 
ونائب�ه يف املؤتمر ال�ذي جرى يف 29 
فرباير قرب واشنطن، بينهم عدد من 
أعضاء الحكومة وكبار املسؤولن يف 

البيت األبيض.
وقال اتح�اد املحافظ�ن األمركين 
يف بي�ان: “أج�رى مستش�فى يف نيو 
ج�ريس فحص�ا للش�خص، وأكدت 
األم�راض  ع�ىل  الس�يطرة  مراك�ز 
والوقاي�ة منه�ا أن النتيج�ة جاءت 
إصابت�ه  يعن�ي  مم�ا  إيجابي�ة”، 

بالفروس.
وتم عزل املريض الذي يحظى برعاية 

طبية يف نيو جريس.
وأض�اف البي�ان أن “ه�ذا الح�ارض 
)املصاب( لم يحتك بالرئيس أو نائب 
الرئيس، ولم يحرض أية مناسبات يف 

القاعة الرئيسية”.
املحافظ�ن  اتح�اد  رئي�س  لك�ن 
ق�ال  ش�الب،  م�ات  األمركي�ن، 
لصحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” إنه 
تفاع�ل مع الش�خص املصاب خالل 

املؤتمر.
يذكر أن ش�الب صاف�ح ترامب عىل 
امل�رح يف آخ�ر أي�ام املؤتم�ر، رغم 
أن التسلس�ل الزمن�ي لألح�داث غر 

واضح.
أم�ا ترام�ب، فلدى س�ؤاله عن قلقه 
بش�أن احتمال اقرتاب الفروس من 
البيت األبيض، رد قائال: “لست قلقا 
عىل اإلط�الق”. وأض�اف أن حمالته 
ثاني�ة  بوالي�ة  للف�وز  االنتخابي�ة 
س�تتواصل بغض النظ�ر عن تفيش 

الفروس.
وقال ترامب للصحفين لدى س�ؤاله 
بش�أن إن كانت حمالت�ه االنتخابية 
ستستمر: “سنقيم تجمعات رائعة، 

ونقوم بعمل جيد”.
وأرص الرئي�س، لدى زيارت�ه مراكز 
الس�يطرة ع�ىل األم�راض والوقاية 
منه�ا، الجمعة، ع�ىل أن خطر وجود 

عدد كبر من األشخاص عىل مقربة 
منه ومن بعضهم البعض “ال يقلقني 

إطالقا”.
وح�ذرت مراكز الوقاية، يف صفحتها 
ع�ىل اإلنرتن�ت، الناس م�ن التجمع، 
وحضت املسنن خصوصا عىل التزام 

منازلهم بأكرب قدر ممكن.
وأق�ام ترام�ب تجمع�ات انتخابي�ة 
يشارك فيها عادة الكثر من املسنن 
بمع�دل أكثر من تجمع يف األس�بوع 
مؤخرا، لكن موقعه اإللكرتوني يشر 
حاليا إىل عدم وجود “أية مناس�بات 

مقررة” دون توضيح سبب ذلك.
وتعرض ترام�ب النتقادات ش�ديدة 
لتع�ارض ترصيحاته مع إرش�ادات 

الخرباء يف إدارته بشأن الفروس.
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  وتش�ر 
إىل أن م�رض “كوفي�د 19” الناج�م 
ع�ن الف�روس، ينت�ر م�ن خالل 
قط�رات س�ائلة صغ�رة م�ن أنف 
أو ف�م املصاب، ويعتق�د أن فروس 
“كورونا” املس�تجد قادر عىل البقاء 
عىل األس�طح من عدة ساعات حتى 

عدة أيام.
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نائبة مستقلة: خلية األزمة متخبطة ومل تكن على قدر املسؤولية 

بعد رصد إصابات بـ”كورونا” املستجد يف احملافظة

بغداد/ الزوراء: 
أكد مستشار األمن الوطني، فالح 
الفي�اض، األحد، اهمية التعاون 
بن الع�راق واي�ران يف مواجهة 
خطر مرض كورونا، مش�را إىل 
أن الع�راق ل�ن ينىس املس�اعدة 
اإليراني�ة يف دح�ر داع�ش، فيما 
أوضح امن املجلس االعىل لألمن 
القومي االيران�ي، االدمرال عيل 
شمخاني، أن العراق بإمكانه ان 
يؤدي دورا يف القضايا االقليمية 

والعاملية يف املستقبل القريب.
وق�ال الفياض يف مؤتمر صحايف 
مش�رتك مع امن املجلس االعىل 
لألمن القومي االيراني االدمرال 
عيل ش�مخاني: إن الع�راق يويل 
اهتمام�ا للتعاون م�ع ايران وال 
ينىس مساعداتها يف دحر داعش. 
مؤكدا اهمية التعاون بن العراق 
واي�ران يف مواجهة خطر مرض 
كورون�ا كم�ا تعاونا س�ابقاً يف 

مواجهة داعش اإلرهابي.
م�ن جهت�ه، قال ش�مخاني: إن 
الصهاينة هم ضد امن واستقرار 
املنطق�ة”، معربا ع�ن أمله بأن 
يصل الي�وم الذي ال يك�ون فيه 

اث�ر للصهاينة يف ه�ذه املنطقة 
التي نعيش فيها.

الجمهوري�ة  أن  واض�اف: 
االسالمية االيرانية تتمنى االمن 
واالس�تقرار للعراق عىل الدوام، 
والش�ك ان الع�راق بإمكان�ه ان 
يؤدي دورا يف القضايا االقليمية 

والعاملية يف املستقبل القريب.
وتابع: منذ الع�ام 2003، يتعزز 
واملش�اركة  والتش�اور  التعاون 
والدع�م بن حكومتي وش�عبي 

اي�ران والعراق يوم�ا بعد يوم يف 
مختل�ف املج�االت االقتصادي�ة 
واالجتماعي�ة  والسياس�ية 

والصحية والعالجية.
واوض�ح ش�مخاني: ت�م خالل 
املحادث�ات مع مستش�ار االمن 
الوطني العراق�ي فالح الفياض 
البحث والتش�اور حول مختلف 
واالقليمي�ة  االمني�ة  القضاي�ا 
ودور الع�راق امله�م يف مختل�ف 

األصعدة.

بغداد/ الزوراء: 
بغ�داد/  صح�ة  دائ�رة  اعلن�ت 
اخراج  األح�د،  الرصاف�ة، أمس 
اول مري�ض مص�اب بفايروس 
كورونا املس�تجد  بعد اكتس�ابه 
الشفاء التام، فيما اعلنت وزارة 
الصحة وفاة حالتن ملصابن يف 

ميسان وبابل.
وقالت صحة بغداد يف بيان تلقت 
“الزوراء” نس�خة من�ه: بجهود 
مبذولة من قبل املالكات الطبية 
والصحي�ة والتمريض�ة وتقديم 
افض�ل الخدم�ات الفندقية، تم 
شفاء مريض من مرض فايروس 
كورونا املس�تجد بعد اصابته يف 
ايران والعودة اىل العراق ودخوله 
اىل مستشفى ابن الخطيب حيث 
كانت النتائج موجبة  وبعد اخذ 
عين�ه من املريض وارس�الها اىل 
املخت�رب املركزي وبع�د التواصل 
والخدم�ات املتمي�زة م�ن قب�ل 
م�الكات املستش�فى   لخدم�ة 

املري�ض م�ن الناحي�ة الطبي�ة  
والصحية والتمريضية والفندقية  
تم شفاء املريض وتم التأكد بعد 
ظهور نتائج التحليل من املخترب 
املركزي وكانت النتيجة س�البة   

واملريض االن بصحة جيدة.
إىل ذل�ك، أعلن�ت وزارة الصحة، 
وفاة حالت�ن ملصابن بفروس 
ميس�ان  يف  املس�تجد  كورون�ا 

وبابل.
للوزارة،  الرسمي  املتحدث  وقال 
تلق�ت  بي�ان  يف  الب�در،  س�يف 
“الزوراء” نسخة منه: إن وزارة 
وف�اة  تؤك�د  والبيئ�ة  الصح�ة 
حالتن اخرين ملصابن بفروس 
يف  أحدهم�ا  املس�تجد  كورون�ا 

ميسان والثاني يف بابل.
اتخ�ذت  ال�وزارة  أن  وأض�اف: 
للتعامل مع  املطلوبة  اإلجراءات 
والوفيات،  املش�خصة  الح�االت 
وتؤك�د تطبي�ق مق�ررات لجنة 
األم�ر الديوان�ي رقم ٥٥ لس�نة 

الجه�ات  ومحاس�بة   ٢٠٢٠
املخالف�ة، كم�ا تؤك�د ال�وزارة 
= رضورة الوقاي�ة الش�خصية 
واملجتمعي�ة منع�ا من انتش�ار 

املرض.
إىل ذلك، أفاد مصدر طبي بحجر 3 
حاالت يشتبه اصابتها بفروس 
كورونا يف مدينة الحسن الطبية 

بكربالء.
وق�ال املصدر: إن 3 حاالت اثنن 
منها م�ن منطقة البناء الجاهز 
وواح�دة م�ن منطق�ة قنط�رة 
الس�الم ادخلت رده�ة الحميات 
يف مدين�ة الحس�ن الطبي�ة بعد 
االش�تباه يف اصابته�ا بفروس 

كورونا.
الطبي�ة  الك�وادر  أن  وأض�اف: 
الصحي�ة  االج�راءات  اتخ�ذت 
املتبعة يف عملية الحجر الصحي 
وارس�لت العين�ات اىل مختربات 
الصح�ة العامة يف بغ�داد لتأكد 

االصابة او نفيها.

بغداد/ الزوراء: 

اعلن�ت هيئ�ة االن�واء الجوية، امس االح�د، حالة 

الطقس خالل االسبوع الحايل، فيما اشارت اىل انه 

سيكون صحوت مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة 

منه: ان الطقس اليوم االثنن يف املنطقة الوسطى 

سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة 

ترتف�ع قليال. أم�ا املنطق�ة الش�مالية فالطقس 

صحو م�ع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع 

قلي�ال، بينما املنطقة الجنوبية فس�يكون صحوا، 

ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.

 واضاف�ت: ان الطق�س ليوم غد الثالثاء س�يكون 

يف املنطق�ة الوس�طى صح�وا اىل غائ�م جزئ�ي ، 

ودرجات الح�رارة مقارب�ة لليوم الس�ابق، بينما 

املنطقة الشمالية س�يكون صحوا اىل غائم جزئي 

، ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة لليوم الس�ابق، اما 

املنطقة الجنوبية، فسيكون صحوا اىل غائم جزئي 

، والتغر يف درجات الحرارة.

وتابع�ت: ان االربع�اء املقبل س�يكون الطقس يف 

املنطق�ة الوس�طى صح�وا اىل غائم جزئ�ي ، وال 

تغر يف درجات الحرارة، بينما املنطقة الش�مالية 

س�يكون الطق�س فيها صح�وا اىل غائ�م جزئي ، 

والتغر يف درجات الحرارة، أما باملنطقة الجنوبية، 

فس�يكون صحوا م�ع بع�ض الغي�وم ، ودرجات 

الحرارة مقاربة لليوم السابق.

 ولفت�ت اىل: ان طقس الخميس املقبل س�يكون يف 

املنطقة الوسطى صحوا اىل غائم جزئي ، ودرجات 

الح�رارة مقارب�ة لليوم الس�ابق، بينم�ا املنطقة 

الشمالية سيكون غائما جزئيا، ودرجات الحرارة 

مقارب�ة للي�وم الس�ابق، ام�ا املنطق�ة الجنوبية 

فس�يكون الطق�س فيها صح�وا اىل غائم جزئي ، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

الزوراء/ ليث  جواد:
انتق�د تحال�ف س�ائرون أداء خلي�ة 
األزمة املتعلق�ة بفروس “كورونا”، 
يك�ون  ألن  الرتبي�ة  وزارة  داعي�ا 
التعلي�م خ�الل الف�رتة املقبل�ة عرب 
التلفاز وإطالق هاشتاغ تحت عنوان 
“نتح�دى كورونا ونتعل�م يف البيت”، 
فيما وصفت النائبة املس�تقلة، نورة 
البج�اري، الخلية بأنه�ا “متخبطة، 

ولم تكن عىل قدر املسؤولية”.
وقالت النائبة عن تحالف س�ائرون، 
حدي�ث  يف  املكص�ويص،  اين�اس 
الت�ي  التوصي�ات  إن  ل�”ال�زوراء”: 
تص�در م�ن خلي�ة االزم�ة الخاصة 
بفاي�روس كورونا كان من املفرتض 
ان تك�ون جدي�ة ومهني�ة وعلمي�ة، 

وال تكت�ب عىل عجال�ة كما حصل يف 
املؤتم�ر الخ�اص باللجنة قب�ل ايام، 
الس�يما ان الحارضين كانوا قامات 
ان ال  علمي�ة ومهني�ة، واملف�روض 
يقع�وا يف هذا الخطأ. متس�ائلة: هل 
يعق�ل ان�ه ال يوج�د يف خلي�ة االزمة 
بكتاب�ة  يق�وم  س�كرتر  او  مق�رر 
التوصيات الت�ي حصلت يف االجتماع 

قبل الخروج لوسائل اإلعالم. 
وأضافت املكص�ويص: أن التوصيات 
الت�ي خرج�ت كان االج�در بالخلية 
تجزئته�ا وتوضيحه�ا ألنن�ا نتعامل 
م�ع فاي�روس غ�ر مرئ�ي، وبالتايل 
معلوم�ات  اىل  يحت�اج  املواط�ن 
واضحة وليس�ت مبهمة مع  اعطاء 
املعالج�ات والتأمن الصحي. مبينة: 

أن هذه االنتقادات ليس الهدف منها 
التس�قيط الس�يايس، وإنم�ا كان�ت 
هناك س�لبيات ونحن نعيش يف حالة 

حرب وبائية.
ان  الرتبي�ة  وزارة  ع�ىل  واقرتح�ت 
يك�ون التعلي�م خالل الف�رتة املقبلة 
عرب التلف�از، وليس ع�رب االنرتنيت، 
ويك�ون ذلك من خالل التنس�يق مع 
هيئ�ة االعالم واالتص�االت. داعية إىل 
اطالق هاشتاغ تحت عنوان “نتحدى 
كورون�ا ونتعل�م يف البي�ت” من أجل 

اكمال املسرة العملية .
أما النائبة املس�تقلة، نورة البجاري، 
فقال�ت يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ما 
حص�ل يف مؤتمر الخلي�ة االخر يدل 
عىل مستوى التخبط يف عمل الخلية، 

والذي ل�م يكن عىل قدر املس�ؤولية، 
وإال كيف يقعون يف هذا الخطأ، وهم 
كان�وا يعملون يف مناص�ب حكومية 

منذ عام 2003 ولغاية اآلن.
بع�ض  أن  البج�اري:  وأوضح�ت 
املحافظ�ات ال تمتل�ك اماك�ن لحجر 
املصاب�ن، وهذه مش�كلة، ال س�يما 
املحافظات التي تحررت من سيطرة 
داع�ش، والخلية لم تض�ع لها حلوال 
او معالجات. مبينة: أن غلق الحدود 
ادى اىل ارتفاع اسعار املواد الغذائية، 
وكان االج�در ان تك�ون هناك رقابة 
جمي�ع  وفح�ص  عالي�ة،  صحي�ة 
البضائع املستوردة، وبعد التأكد من 
س�المتها يس�مح لها بالدخول بدال 

من القطع التام .

الرياض/ متابعة الزوراء:

الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 

االح�د،  ام�س  الس�عودية، 

والخ�روج  الدخ�ول  تعلي�ق 

القطي�ف  محافظ�ة  م�ن 

مؤقتاً بس�بب رصد إصابات 

بفروس كورونا املس�تجد يف 

املحافظة.

وبحس�ب م�ا ج�اء يف وكالة 

“واس”،  الس�عودية  األنب�اء 

فق�د رصح مصدر مس�ؤول 

يف وزارة الداخلي�ة أن�ه وفقاً 

لإلجراءات الصحية االحرتازية 

املوىص بها م�ن قبل الجهات 

الصحي�ة املختص�ة، ونظ�راً 

ألن جمي�ع الحاالت اإليجابية 

الحامل�ة  ال��11  املس�جلة 

الجدي�د  كورون�ا  لف�روس 

covid 19 ه�ي م�ن س�كان 

وحيث  القطي�ف،  محافظ�ة 

املعم�ول بها  املمارس�ات  إن 

الفروس  انتش�ار  ملنع  دولياً 

تتطلب التعامل عىل املستوى 

الجغ�رايف ال�ذي تتواج�د فيه 

ح�االت اإلصاب�ة، ولرضورة 

األخذ بكل اإلجراءات الصحية 

الوقائي�ة امل�وىص به�ا ملن�ع 

انتش�ار الفروس، بإذن الله، 

فق�د تق�رر تعلي�ق الدخ�ول 

محافظ�ة  م�ن  والخ�روج 

القطي�ف مؤقت�ا، مع تمكن 

العائدين من سكان املحافظة 

من الوصول إىل منازلهم”.

كم�ا تق�رر “وق�ف العمل يف 

الحكومي�ة  الدوائ�ر  جمي�ع 

الخاص�ة،  واملؤسس�ات 

باإلضافة إىل زيادة اإلجراءات 

احتم�االت  ملن�ع  االحرتازي�ة 

انتقال العدوى، مع اس�تثناء 

لتقدي�م  األساس�ية  املراف�ق 

والتموينية  األمنية  الخدمات 

والرضورية، مثل الصيدليات 

واملحالت التموينية ومحطات 

الصحي�ة  واملراف�ق  الوق�ود 

والبيئي�ة والبلدي�ة واألمنية، 

مع أخذ االحتياطات الصحية 

الالزمة، كذل�ك، تقرر تمكن 

النق�ل التج�اري والتموين�ي 

من التحرك من وإىل محافظة 

القطيف، مع أخذ االحتياطات 

الصحية الالزمة”.

إىل “اس�تمرار  ودعا املص�در 

تع�اون املواطن�ن يف تنفي�ذ 

م�ا  االحرتازي�ة،  اإلج�راءات 

يف  األث�ر  أبل�غ  ل�ه  س�يكون 

إنج�اح اإلج�راءات املتخ�ذة، 

وتمك�ن الجه�ات الصحي�ة 

املختصة م�ن تقديم الرعاية 

الطبية األفضل، ملنع انتش�ار 

الف�روس والقض�اء علي�ه، 

ضمانا لسالمة الجميع”.

الصح�ة  وزارة  وكان�ت 

اكتش�اف  أعلنت  الس�عودية 

جدي�دة  إصاب�ة  ح�االت   4

املس�تجد،  بف�روس كورونا 

مجم�وع  يصب�ح  وبذل�ك 

الحاالت املؤكدة داخل اململكة 

11 حال�ة. وطمأن�ت الوزارة 

الجميع بأن الحاالت معزولة 

حالي�اً، وج�اٍر التعامل معها 

الصحي�ة  الخدم�ة  وتقدي�م 

عىل وفق اإلجراءات الصحية 

جمي�ع  أن  علم�اً  املعتم�دة، 

س�كان  م�ن  ه�م  الح�االت 

محافظة القطيف.

كم�ا ق�ررت وزارة التعليم يف 

الس�عودية تعليق الدراسة يف 

التعليم  مدارس ومؤسس�ات 

الجامعي واملهني يف القطيف 

ملدة أس�بوعن، وذل�ك ابتداًء 

م�ن ام�س األح�د 8 مارس/ 

آذار 2020.

الفياض يؤكد أهمية التعاون مع إيران ملواجهة خطر “كورونا”

أول مصاب يف الرصافة يتماثل للشفاء التام

مشخاني: العراق بإمكانه تأدية دور يف 
القضايا اإلقليمية والعاملية قريبا 

فريوس “كورونا” حيصد أرواح حالتني يف 
ميسان وبابل 

الطقس صحو مع ارتفاع درجات احلرارة 
خالل األسبوع احلالي

سائرون لـ           : جيب جعل التعليم عرب التلفاز حتت عنوان 
“نتحدى كورونا ونتعلم يف البيت”

السعودية تعلـّق الدخول واخلروج من القطيف مؤقتا وتوقف العمل يف الدوائر 
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بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة النقل، امس األح�د، اعادة تشغيَل 

خِط سك�ِك الحدي�د )بيجي – مص�ايف القيارة( 

بع�َد انقطاٍع داَم 16 عام�ا، مْن اجِل ضمان نقل 

املشتق�ات النفطية اىل جمي�ع املحافظات، فيما 

أك�دت تشغي�ل قط�ار )السوبر الرسي�ع( الذي 

يخت�زل الرحل�ة إىل س�ت ساعات من بغ�داد إىل 

الب�رة، وهو ما يح�دث للم�رة االوىل يف تاريخ 

السكك العراقية.

وق�ال مدير الع�ام السكك الحدي�د، طالب جواد 

كاظم الحسين�ي، يف تريح صحفي ، واطلعت 

علي�ه »ال�زوراء« إن “السك�ك وضع�ت خططا 

مستقبلي�ة طموح�ة لتنفيذ مشاري�ع عمالقة 

ته�دف اىل تطوير شبكة خط�وط السكك لتصل 

خدماته�ا إىل جميع امل�دن وبما يؤم�ن إمكانية 

رب�ط الع�راق ب�دول الج�وار لتوسي�ع التب�ادل 

السلع�ي وتشجيع السف�ر والسياحة بني بلدان 

املنطقة«.

وأضاف الحسيني أنه “تمت املبارشة بتأهيل خط 

سكة حديد بيجي إىل مصايف القيارة بعد انقطاع 

دام اكث�ر من 16عاما، وتشغيل خط سكة حديد 

)فلوج�ة – بغداد( لنق�ل املسافرين بعد انقطاع 

دام اعوام�ا ع�دة بسب�ب األعم�ال اإلرهابي�ة”. 

موضحا ان�ه “تم تصليح وتأهي�ل 280 شاحنة 

متخصصة من االحواض النفطية من اجل زجها 

يف الخدم�ة بغية نقل امل�واد واملشتقات النفطية 

من املحافظات إىل موانئ البالد«.

واف�اد انه “ت�م ايضا تفعي�ل السياح�ة الدينية 

والرتاثي�ة ع�ر تسي�ر قط�ارات السك�ك م�ن 

املحافظ�ات إىل العتب�ات املقدس�ة املمت�دة عر 

شبك�ات خط�وط كال م�ن: )كرب�الء – سامراء 

– الكاظمي�ة – اث�ار بابل – منطق�ة االهوار(«. 

منوها »انه تم كذل�ك تأهيل مرشوع الشاحنات 

امل�ردة من ن�وع LAEHS م�ن اجل نق�ل املواد 

الغذائي�ة واملستلزمات الطبية بع�د انقطاع دام 

16عاما”. 

بغداد/ الزوراء:
خاط�ب محافظ بغ�داد، محمد جابر 
العط�ا، ام�س االح�د، وزارة املالي�ة 
للتأكيد ع�ى رصف روات�ب املتعينني 
الج�دد ع�ى مديري�ات تربي�ة بغداد 
الكرخ والرصافة. من جانبها، أبرمت 
االدارة املحلية يف واسط عقوداً وزارية 
مع أكثر من 8 االف محارض مجاني، 
املالك�ات  بتسوي�ة  شموله�م  م�ع 

التعليمية والتدريسية وتوزيعهم بني 
املدارس.

وذك�ر بيان للمكتب االعالمي ملحافظ 
بغ�داد، محم�د جاب�ر العط�ا، تلقت 
»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه، ان »العط�ا 
خاطب وزارة املالية للتأكيد عى رصف 
روات�ب املتعيني الجدد ع�ى مديريات 
تربي�ة بغداد الك�رخ والرصافة، علما 
ان�ه فاتح وزارة املالي�ة سابقا بشأن 

طلب تمويل التعيينات الجدد وحسب 
الكتب املنشورة«.

ان  البي�ان،  بحس�ب  العط�ا،  واك�د 
»املحافظ�ة ال تتحم�ل سب�ب ع�دم 
روات�ب  رصف  تأخ�ر  او  التموي�ل 

التعيينات الجديدة«.
من جانب اخر، أبرمت االدارة املحلية 
يف واس�ط عق�وداً وزاري�ة م�ع أكثر 
م�ن 8 االف مح�ارض مجان�ي، م�ع 

شمولهم بتسوي�ة املالكات التعليمية 
والتدريسية وتوزيعهم بني املدارس.

وق�اَل محافظ واس�ط، محمد جميل 
املياحي، يف تري�ح اوردته صحيفة 
“الصب�اح” ، واطلعت عليه »الزوراء« 
إن “املحافظ�ة استحصلت املوافقات 
الرسمية من وزارة املالية عى تحويل 
اىل عق�ود  8564 مح�ارضا مجاني�ا 
وزارية مع شمولهم بتسوية املالكات 

العام  التعليمي�ة والتدريسية ضم�ن 
الدرايس 2019 – 2020”.

واش�ار املياحي اىل ان “موافقة وزارة 
املالية جاءت عى اثر موافقة مجلس 
ال�وزراء بكتاب الهيئة العليا للتنسيق 
ب�ني املحافظ�ات«. منوه�ا »ان�ه تم 
املحافظ�ة  تربي�ة  مديري�ة  تكلي�ف 
وجمي�ع اقسامه�ا يف االقضية بإبرام 

العقود مع املحارضين املجانيني«.

بغداد/ الزوراء:
عّمم مجلس القضاء األعى، امس االحد، عى كل 
املحاك�م باتخاذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق من 
يخالف توصي�ات لجنة خلية األزم�ة الحكومية 

املشكلة ملواجهة تفيش فروس كورونا.
وق�ال اعالم القض�اء يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نسخ�ة من�ه: إن »مجل�س القض�اء االعى عمم 
بتاري�خ امس االح�د املواف�ق 8/ 3 /2020 عى 
كل املحاكم باتخاذ االجراءات القانونية بحق من 
يخالف )توصيات لجنة خلية األزمة( بخصوص 
االج�راءات املتخ�ذة للح�د من انتش�ار فايروس 

كورونا«.
واص�درت خلي�ة االزم�ة الحكومي�ة الخاص�ة 
بمتابع�ة إجراءات الوقاية م�ن فروس كورونا، 
ي�وم الجمعة املايض، 17 ق�راراً للحد من انتشار 

فروس كورونا املستجد يف البالد. 
وتضمنت القرارات بحسب البيان اآلتي:

الجمهوري�ة  يف  املقيم�ني  العراقي�ني  ح�ث   -1
اإلسالمي�ة اي�ران ع�ى الع�ودة إىل أرض الوطن 
لغاي�ة 15 اذار 2020، وبع�د ذل�ك سيت�م اغالق 
املناف�ذ الحدودية كافة امام العراقيني، باستثناء 

مطارات )بغداد، والبرة ، والنجف، واربيل(.
2 - ايق�اف حرك�ة التب�ادل التج�اري يف املنافذ 
الري�ة مع الجمهوري�ة اإلسالمية اي�ران ودولة 
الكوي�ت ابتداًء من تاريخ 8 اذار 2020 لغاية 15 
اذار 2020، ويراج�ع الق�رار بحسب مستجدات 

اإلصابة ورؤية وزارة الصحة والبيئة وتقيمها.
3 - استم�رار عملية التبادل التج�اري يف املنافذ 
البحري�ة والجوية رشيطة تقديم شهادة صحية 
تؤك�د سالمة الطواقم والبضائ�ع من الفايروس 

من الدول القادمة منها.
4 - استمرار غلق املحال العامة كاملراكز التجارية 
واملطاع�م  واملقاه�ي  السينم�ا  ودور  )امل�والت 
واملنتزه�ات  املناسب�ات  وقاع�ات  واملساب�ح 
والنوادي واملنتديات االجتماعية( إىل اشعار آخر، 
وعى هيئة االستثمار عدم مطالبة املستأجرين يف 
املراك�ز التجارية ببدل ايجار خالل فرتة التوقف، 
واعتب�ار ذلك من الظروف القاهرة، وترى اللجنة 
فتح املراكز التجارية لغ�رض توفر املستلزمات 
املعاشية الرضورية من الساعة العارشة صباحاً 

حتى الواحدة بعد الظهر.
5 - االستم�رار بمنع حرك�ة الوافدين من الدول 

التي تم ذكرها سابقا باستثناء الوفود الرسمية 
والدبلوماسية.

6 - إيقاف دخول الوافدين االجانب القادمني من 
الدول ) فرنسا واسبانيا(.

7- الدع�م والتنسيق م�ع وزارة الصحة يف اقليم 

كردستان يف توفر املتطلبات واملستلزمات املالية 
املطلوبة.

8 - تشكي�ل خلي�ة أزم�ة يف ك�ل وزارة برئاس�ة 
وزيرها املعني، تت�وىل تنفيذ مقررات لجنة األمر 

الديواني )55( لسنة 2020 .

9 - قيام قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات 
األم�ر  لجن�ة  بتنفي�ذ مق�ررات  املحافظ�ات  يف 
الديواني )55( لسنة 2020 ، بما يخص مهامها 

وواجباتها.
10 - االستم�رار بتعطي�ل ال�دوام الرسم�ي يف 
املؤسس�ات الرتبوي�ة كاف�ة، ويشم�ل معاه�د 

التدريس الخصويص ولغاية 21 اذار الجاري.
11- االستم�رار بتعطي�ل ال�دوام الرسم�ي يف 
الجامع�ات واملعاهد العراقي�ة ولغاية 21 اذار 
الج�اري، وايجاد طرق بديل�ة لتعويض فرتات 
االنقط�اع عن ال�دوام، م�ع استم�رار اساتذة 
الط�ب املنسب�ني إىل املستشفي�ات التعليمي�ة 
بال�دوام، وذلك الحاجة املاس�ة لهم أثناء هذه 

الظروف.
12 - يكون الدوام الرسمي يف الوزارات والجهات 
غ�ر املرتبط�ة ب�وزارة واملؤسس�ات الحكومية 
األخ�رى بشك�ل متن�اوب بنسب�ة 50% باستثاء 
االجهزة االمنية والصحية والخدمية ذات العالقة 
ملدة شهر واحد، بدءا من تاريخ اصدار هذا القرار، 
وتخويل رئيس الدائرة او الوحدة صالحية تحديد 
التفاصي�ل الخاص�ة بالدوام، وكم�ا ورد يف قرار 

مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020.
13 - توجي�ه الف�رق املعني�ة يف وزارة الصح�ة 
ومديرية الدف�اع املدني بتعف�ر املخيمات كافة 
الخاص�ة بالنازح�ني يف عم�وم الع�راق، وتوفر 

املتطلبات املادية لذلك.
14 - منع التجمعات يف األماكن العامة والفعايات 
الديني�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة والعشائري�ة 
والرياضي�ة، وع�ى الجه�ات املعني�ة وقي�ادات 

العمليات اتخاذ االجراءات الالزمة بتنفيذ ذلك.
15 - التع�اون والتنسيق ب�ني الجهات كافة من 
اج�ل ن�رش الوعي الصح�ي والوقائي ب�ني أفراد 
املجتمع كافة، وتخصيص مبالغ مالية عى وجه 
الرسع�ة إلدامة حمل�ة التوعي�ة والتثقيف التي 
تق�وم بها اللجنة، وخاصة إعالم وزارتي الصحة 

والداخلية.
16 - التع�اون والتنسي�ق الع�ايل م�ع االجه�زة 
االمني�ة كاف�ة بم�ا يضم�ن الح�د م�ن انتشار 

فايروس كورونا.
17 - اإللتزام من قب�ل املحافظني كافة بقرارات 
لجن�ة األم�ر الديوان�ي رق�م 55 لسن�ة 2020، 

وتوحيد لغة الخطاب. 

أكدت أنه سيختزل الرحلة من بغداد للبصرة إىل ست ساعات

واسط حتول 8 آالف حماضر إىل عقود

النقل تعلن إعادة تشغيل خط سكك بيجي – مصايف القيارة و«السوبر السريع« 

حمافظ بغداد خياطب املالية بشأن صرف رواتب املتعينني اجلدد

القضاء يوجه مبحاسبة من خيالف توصيات خلية األزمة بشأن »كورونا«

بغداد/ الزوراء:
أعلن القيادي يف الحشد العشائري، محمد 
العبي�دي، امس االحد، قص�ف ما اسماها 
جوال�ة تنظي�م “ داع�ش” االجرامي عى 

الحدود بني دياىل وصالح الدين.
وق�ال العبي�دي يف تري�ح صحف�ي ان” 
قوات الفرقة الخامسة قصفت بالهاونات 
خالي�ا داعشي�ة ت�م رصده�ا بالكامرات 
تتنقل بني قرى مهجورة يف محيط مناطق 
السادة والب�و جمعة وامليت�ة عى الحدود 
بني دي�اىل وص�الح الدي�ن، لكنه�ا ضمن 

حدود األخرة«.
وأض�اف العبي�دي ان “تل�ك الخاليا يطلق 
عليها بالجوالة، وهي تمثل فلول التنظيم 

الهارب�ة م�ن محافظ�ات دي�اىل وص�الح 
الدي�ن وكركوك”. مبين�ا أن “القصف هو 
التاسع من نوع�ه للمناطق نفسها خالل 
العام الجاري دون معرفة حجم الخسائر 
داع�ش  صف�وف  يف  واملادي�ة  البرشي�ة 

اإلرهابي«.
وأوض�ح أن “الق�رى املهج�ورة يف صالح 
الدي�ن والقريب�ة م�ن ح�دود دي�اىل تمثل 
اخط�ر بؤرة يف العراق، وهي مصدر تهديد 
لالمن الع�ام كونها مالذا لفل�ول التنظيم 
م�ن 3 محافظ�ات، ومنها تنطل�ق الكثر 
من االعمال اإلرهابية”. داعيا اىل “رضورة 
ش�ن عملية عسكرية واسعة إلنهاء خطر 

التنظيم”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار، وكال�ة، أب�اذر عم�ر العمر، ام�س األح�د، إط�الق االستمارة 
اإللكرتونية الخاصة بالتقديم عى قطع األرايض السكنية ولجميع الرشائح. من جانبه، 
أعل�ن محافُظ نينوى، نجم الجبوري، امس األحد، وضع الحجر األساس لبناء مجمعات 

سكنية يف ناحية ربيعة.
وق�ال محاف�ظ ذي قار، وكالة، أب�اذر عمر العمر، يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة منه، 
إن “إط�الق االستم�ارة اإللكرتونية سيسه�م يف تسهيل إج�راءات التقديم، ويخفف من 

املراجعات يف ظل اإلجراءات االحرتازية ملواجهة فروس كورونا«.
وأضاف العمر أن “عمليات الفرز والتدقيق ستكون بشكل يومي لجميع الطلبات لغرض 

اإلرساع يف عملية توزيع األرايض للمواطنني”. 
من جانبه، أعلن محافُظ نينوى، نجم الجبوري، امس األحد، وضع الحجر األساس لبناء 

مجمعات سكنية يف ناحية ربيعة.
وق�ال الجبوري يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« إن “املالكات الهندسية يف بلديات نينوى، 
وبالتع�اون م�ع نخبة هندسية م�ن رشكة الف�او للمقاوالت واالعم�ار، رشعت بوضع 
الحج�ر االساس لبناء مجمع�ات سكنية واطئ�ة الكلفة لألرس املت�رضرة ابان سيطرة 

عصابات داعش االرهابية يف ناحية ربيعة شمال غرب املوصل«.
واض�اف الجب�وري أن “مبالغ انش�اء هذه املجمع�ات خصصت من مبالغ بن�اء البنية 
التحتي�ة للمناط�ق املحررة، وان م�دة انجاز هذه املجمعات ح�ددت بفرتة تستغرق 15 

شهرا تقريبا منذ بدء العمل بهذه املجمعات وسط الناحية”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت أمانة بغ�داد، امس األح�د، إنجاز 
صيان�ة وتأهي�ل تخسف عم�الق شمايل 

العاصمة.
وقال�ت األمان�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخة من�ه، إن “دائ�رة بلدي�ة الشعلة، 
اح�دى مالك�ات امان�ة بغ�داد، انج�زت 
بالكامل أعمال صيانة التخسف الحاصل 
ضمن ش�ارع املهيمن يف منطقة الحرية، 

وبعمق 7 أمتار تحت األرض وبطول اكثر 
م�ن 80 مرتاً حيث بلغ قط�ر األنبوب 80 

سم«.
التخس�ف  “إنج�از  أن  البي�ان  وأض�اف 
املذكور سيغر واقع التريف يف منطقة 
الحري�ة، وال سيم�ا املحلت�ني السكنيتني 
420 و 422 ، حي�ث سيساه�م يف إنج�از 
تريف مي�اه األمطار واملجاري برسعة 

وكفاءة اكر”. 

ذي قار تطلق االستمارة اإللكرتونية اخلاصة باألراضي 
ونينوى تضع احلجر األساس لبناء جممعات سكنية

أمانة بغداد تنجز صيانة ختسف 
عمالق مشال العاصمة

اجليش يقصف ”جوالة داعش” على 
احلدود بني دياىل وصالح الدين

بغداد/ الزوراء:

اعلن م�رف الرافدين، ام�س األحد، منح 

قروض املشاريع الصغرة للمواطنني لتصل 

اىل 25 مليون دينار .

وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بيان  

تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه “تماشًيا مع 

سياسة املرف الهادف�ة لتنويع الخدمات 

املقدم�ة من قبله، ودعًما لالقتصاد الوطني 

يف تموي�ل املشاريع املختلف�ة والتقليل من 

البطالة وتشغي�ل األيدي العاملة، فقد تقرر 

زيادة مبالغ منح قروض املشاريع الصغرة 

اىل 25 مليون دينار”.

ودعا امل�رف املواطنني اصح�اب املحالت 

وامله�ن االخ�رى ع�ى مختل�ف انواعها اىل 

“االستف�ادة م�ن ه�ذا الق�رض، والتقديم 

علي�ه يف فروع امل�رف املنت�رشة يف بغداد 

تسدي�د  “م�دة  أن  مبين�ا  واملحافظ�ات”. 

القرض 5 سنوات، أي بواقع 60 شهرًا”.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت هيئة النزاهة االتحادي�ة، امس االحد، 
عن تمكنها من ضبط متهمني اثنني؛ لقيامهما 
بالتج�اوز ع�ى عقار تع�ود ملكيت�ه للدولة يف 
كرك�وك، مبين�ة أن قيم�ة العق�ار ُتق�دَُّر ب�� 
)5,000,000,000( ملي�ارات دينار. من جهة 
متصلة، كشف�ت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة، 
امس، عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط حاويات 

معدة للتهريب يف ميناء أم قر الشمايل.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلق�ت »الزوراء« نسخة 
من�ه، إن “الفري�ق تمكن، بعد إج�راء التحرِّي، 
من ضبط املتهم�ني متلبسني بالجرم املشهود؛ 
لتجاوزهما عى العقار العائدة ملكيته إىل وزارة 
املالي�ة”. الفت�ة إىل أن “مساح�ة العقارالواقع 
يف مرك�ز املحافظة تزيد ع�ى )6( دوانم، فيما 
ُتق�دَُّر قيمته ب�� ) 5,000,000,000( مليارات 

دينار«.
وأضاف البيان أن “املتهمني تجاوزا عى العقار 
املخص�ص إلنش�اء م�دارس عر وض�ع أسس 
ودعامات بن�اٍء خالفاً للقان�ون، بالتواطؤ من 

الجهات املعنية املختصة بإزالة التجاوز«.
وأوضح�ت أن�ه “ت�م تنظي�م مح�رض ضب�ٍط 

رة  أص�ويل بالعملية الت�ي نفذت بموج�ب ُمذكَّ
ضب�ط قضائيَّ�ة، وعرضه رفق�ة املتهمني عى 
ة  السيد قايض محكمة تحقيق كركوك املُختصِّ
بقضاي�ا النزاه�ة؛ ال�ذي ق�رَّر توقيفهما وفقا 

ألحكام القرار )154 لسنة 2001(”. 
م�ن جهة متصل�ة، كشفت دائ�رة التحقيقات 
يف هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، ام�س االحد، عن 
قيامه�ا بتنفيذ عملي�ة ضبط حاوي�ات معدة 
للتهري�ب يف ميناء أم قر الشم�ايل، مبينة أن 
العملية أسفرت عن ضبط عضو لجنة الكشف 

يف امليناء.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت »ال�زوراء« نسخة 
من�ه، أن “مالك�ات مديريَّ�ة تحقي�ق البرة، 
�نت  الت�ي انتقل�ت إىل أحد أرصفة املين�اء، تمكَّ
م�ن ضب�ط )40( حاوية – حج�م )40( قدماً، 
إضافة إىل ضبط عضو لجنة الكشف يف امليناء؛ 
لقيام�ه بالكشف ع�ى الحاوي�ات والتريح 
بأنها تحت�وي عى)زيوت مح�رك وماء راديرت 
وهيدرولي�ك ودهن بريك ويس اويل(”، الفتة إىل 
أن�ه، “بعد الكشف، تب�نيَّ أن الحاويات تحتوي 
عى زيوت ُمحرِّك متعدِّدة األنواع واملنشأ، كانت 
مع�دة للتهريب؛ وذلك للتهرُّب من دفع الرسوم 

الگمرگية”.
وأضاف البي�ان ان “مالك�ات املديرية تمكنت، 
بعملي�ة منفصلة، من ضب�ط خمسة متهمني، 
يملك�ون ث�الث محط�ات لغسل السي�ارات يف 
مرك�ز مدينة البرة؛ لقيامه�م بالتجاوز عى 
�ص للدور  أنب�وب نق�ل مي�اه اإلسال�ة املُخصَّ
السكني�ة واستخدام�ه لغسل السي�ارات دون 
الحص�ول عى املوافق�ات األصولية، فضالً عن 
ا أدى إىل إلحاق  التجاوز عى شبكة املجاري؛ ممَّ

الرضر بشبكتي املاء واملجاري«.
وأكدت أن فريق عم�ل مديرية تحقيق البرة 
تمكن يف عمليٍة ثالثٍة من ضبط ثالثة متهمني؛ 
لقيامه�م برمي األنق�اض يف املنطق�ة املقابلة 
لحي بغداد عى طريق املنطقة الصناعية خالفاً 
للقان�ون، إذ إن املنطقة غ�ر مخصصة لرمي 

األنقاض أو الطمر الصحي«.
وبيَّن�ت  الدائرة أنَّه “ت�مَّ تنظيم محارض ضبط 
َذت  أصوليَّة باملضبوطات يف العمليَّ�ات التي ُنفِّ
�رات ضبط قضائيَّ�ة، وعرضها  بن�اًء عى ُمذكَّ
رفق�ة املتهمني ع�ى قايض محكم�ة التحقيق 
�ة بقضايا النزاهة يف البرة؛ الذي قرر  املُختصِّ

توقيفهم عى ذمة التحقيق”. 

بغداد/ الزوراء:
تستعد وزارة الرتبية إلطالق منصة 
لتعويض  االلكرتونية  )نيوتن( 
فاتهم من  والتالمي�ذ عما  الطلب�ة 
الدرايس  املنه�اج  إكمال  الدروس 
-2019 الدرايس  للعام  املق�رر 

.2020
باسم  الرسمي  املتح�دث  وقال 
السعدون،  فاروق  حيدر  الوزارة، 
يف حدي�ث صحف�ي ، واطلعت عليه 
عى  تعمل  »وزارته  ان  »ال�زوراء«: 
والعطل  الطلبة  تعويض  متابعة 
عامهم  رافقت  التي  االجبارية 
اكمال  تأخر  اىل  وادت  الدرايس، 
االول  للفصل�ني  املق�رر  املنه�اج 
اعداد  عى  عملت  كما  والثاني، 
وهي  االلكرتونية،  )نيوتن(  منصة 

التي  االلكرتوني  للتعليم  منصة 
سيتم اطالقها عر فضائية العراق 

الرتبوية بالوزارة«. 
تتضمن  »املنص�ة  ان  واضاف 
بثها  سيتم  والتي  عدة  محارضات 
ولجميع  الرتبوي  التلفزيون  عر 
االبتدائية  الدراسية  املراح�ل 
واملتوسطة واالعدادية، وسيقدمها 
بالتنسيق  بالوزارة  االساتذة  أكفأ 

مع املديرية العامة للمناهج«. 
وتاب�ع ان »املنص�ة ستدعم الطلبة 
دروس  تقديم  خالل  من  ُبعد  عن 
توجيهية للطالب ولعموم املراح�ل 
»امل�رشوع  معت�را  الدراسية«. 
التعليم  الستخدام  حقيقية  خطوة 
واستخدام  الرص�ني،  اإللكرتوني 
ملواجه�ة  الرقمي  االعالم  وسائل 

التي  العقبات  وتذليل  التحديات 
يف  التعليمية  العملية  سر  تؤخر 

البالد«. 
واكد السعدون ان »اطالق املرشوع 
االزمة  ملق�ررات خلية  تنفيذا  يأتي 
املركزي�ة يف الوزارة«. مشرا اىل انه 
النهائية  املراح�ل  من  االنتهاء  »تم 

إلطالق املنصة التعليمية«. 
واوضح انه�ا »اول منصة تعليمية 
اعدت  البالد  يف  حكومية  الكرتونية 
تماشيا مع اوضاع الطلبة وما مروا 
به من ظروف ادت اىل تأخر عامهم 
ارادة  الدرايس لظروف خارجة عن 
الوزارة، والتي يمكن ان تؤثر سلبا 
اىل  الفت�ا  الدرايس«.  مستقبلهم  يف 
ان »وزارة الرتبي�ة عملت عى اعداد 
حزمة من البدائل واملعالج�ات من 

اجل مواجهة اي طارئ بما يضمن 
سالمة التالميذ والطلبة من فروس 
يف  انتشاره  ادى  الذي  )كورونا( 
عموم العالم اىل تأخر التعليم لتاليف 

انتشاره بني اوساطهم«. 
باسم  الرسمي  املتح�دث  واشار 
الرتبية اىل ان وزارته »وجهت جميع 
املالك�ات التعليمية والتدريسية اىل 
عر  الطلبة  مع  التواصل  رضورة 
الوسائل املتاح�ة من خالل مواقع 
ومواقع  االجتماعي  التواصل 
املدارس االلكرتونية من اجل توفر 
عن  فضال  بديلة،  تعليمية  فرص 
قيام التلفزيون الرتبوي بالعمل عى 
مختلف  يف  تعليمية  دروس  تقديم 
امل�واد واىل جميع املراحل التعليمية 

عى مدار الساعة«.

الرافدين يقرر زيادة 
قروض املشاريع الصغرية 

لـ 25 مليون دينار

ضبطت )40( حاوية معدة للتهريب يف ميناء أم قصر

النزاهة تضبط متهمني جتاوزا على عقار خبمسة مليارات دينار يف كركوك

الرتبية تستعد إلطالق منصة نيوتن للتعليم االلكرتوني

جمهورية العراق                                                                         العدد:2019/793
وزارة العدل                                                                           التأريخ: 2019/8/27

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تبي�ُع مديري�ة تنفيذ النارصية السي�ارة املرقمة ) 10464/أ ( ذي قار أج�رة  العائد اىل املدين  
حس�ني كاظ�م محمد حسن لق�اء طلب الدائ�ن عبد الكاظم فرح�ان سدخ�ان البالغ 6600 
دوالر امريك�ي فعى الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 10 أيام  تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانوني�ة 10% من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التحصيل والداللية عى املشرتي.
املواصفات 

 نوع /فوتون حافلة صغرة
اللون/ أبيض

رقم الشايص/ 
الحالة/ وسط وتعمل وتسر 

املنفذ العدل
عيل مراد بطاح الطائي
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الحاقاً بإعالننا املرقم 2230 يف 2019/9/24 ..
تعلُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )انشاء مركز رشطة يف منطقة قوى االمن الداخيل مع انشاء 
قسم رشطة املخدرات واملؤثرات العقلية يف النارصية( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رق�م )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحق�ة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
االتحادي�ة لع�ام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العط�اء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا امل�رشوع سوف تنرش يف الجرائد 

الوطنية )العدالة – املدى – الزوراء (.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كاف�ة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة(. 
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العط�اء ان اسل�وب الدف�ع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قب�ل قسم حسابات املشاريع يف دي�وان املحافظة وسوف يتم 
عق�د املؤتم�ر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عن�د الساعة )12( ظهرا من ي�وم االثنني  املصادف 
2020/3/9 يف بناية )مديرية رشطة ذي قار( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة 
املذك�ورة ادناه عىل االقل والرشكات العربي�ة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي 
ق�ار ل�رشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سع�ر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم 
تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التاهيل املطلوبة:-

أ - الك�وادر الفني�ة

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

1مهندس ميكانيكي3

ب - املتطلبات املالية:-
أوالً:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )58,824,000( 

ثمانية وخمسون مليون وثمانمائة واربعة وعرشون الف دينارعراقي .
ه� - املتطلبات القانونية:

اوال:- االهلي�ة وتشم�ل )جنسية الرشكة مقدم�ة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وض�ع الرشكة املقدمة يف القائمة 
الس�وداء, الرشك�ات اململوك�ة للدولة )ان تثبت انه�ا مستقلة قانونيا ومالي�ا وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون 
وك�االت تابع�ة لصاحب العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العم�ل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً :- عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار.
ثالثاً :- شهادة تاسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعاً : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب 

ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً:- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- ك�ل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مص�دق او سفتج�ة صادرة من مرصف معتم�د يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلف�ة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العق�د تقدي�م خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يت�م اعتم�اد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 

ملعايري التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

6- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها 
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 

7- يلت�زم الط�رف الثاني بان  يشغل ما اليقل ع�ن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف 
حال�ة اعتذار املركز عن توفري االع�داد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم 

املركز للطلب.
8- يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تك�ون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه 
ع�ىل ان يق�دم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة 
مع�زز بتعه�د من قبلهم بعدم التن�ازل او االنسحاب يف رو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقدي�م الرشاكة بينهما مصدق اصوليا 
بعد توقيع العقد خالل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني 

معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال .
9- املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحم�ل الدائ�رة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعت�دال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال 
لرب العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخ�ل العراق للمرشوع مع مراعاة االلت�زام بالضوابط السعر والنوعية 

املجهزة  مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/3/16  اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئ�ة االعمار سابق�ا( عىل ان تكون االسع�ار املقدمة بالدينار العراقي ح�رصا رقما وكتابة وان يوقع ع�ىل جميع مستندات 
العط�اء وتك�ون الكتاب�ة واضحة وخالية من الح�ك والشطب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول م�ع ذكر العنوان 
الكام�ل للرشكة ورق�م الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبلي�غ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاق�ة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدني�ة وبطاقة السكن واليسمح التقديم ع�ن طريق الربيد االلكرتوني, 
وسيت�م فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة 
القديم�ة. وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة واذا ص�ادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان 
تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثب�ت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2021-2020(.
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املناقصة: رقم )102( خطة تنمية االقاليم 2019                                                                                               العقود احلكومية
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إلحاقاً بإعالننا املرقم 2155 يف 2019/9/18 ..
تعل�ُن محافظ�ة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تبليط ط�رق آل حامي وآل حويط وطريق البو حاجي وآل حمام 
وآل عواد وآل عداي الريفية يف قضاء الشطرة( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان 
وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الصباح – النهار – الزوراء 

.)
وسيت�م العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 
م�ن الدول املؤهلة االشرتاك فيه�ا كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتح�دة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمك�ان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي 
العط�اء. ان اسل�وب الدفع سيتم بموج�ب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املشاريع يف دي�وان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتم�ر الخ�اص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظه�را من يوم االحد  املصادف 2020/3/8 يف 
بناية )مديرية طرق وجسور ذي قار( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه 
ع�ىل االق�ل والرشكات العربية واالجنبي�ة من اصحاب االختصاص مراجع�ة قسم العقود الحكومية ملحافظ�ة ذي قار لرشاء نسخة 
م�ن الوثائ�ق الخاصة باملرشوع. علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غ�ري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 

االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

العددالكوادر الفنيةت

2مهندس مدني1

2مساح2

ب - املتطلبات املالية:-
أوالً:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )113,830,000( 

مائة وثالثة عرش مليون وثمانمائة وثالثون الف دينارعراقي .
ه� - املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشك�ات اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مستقل�ة قانونيا وماليا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاح�ب العمل(، غري مستبعدة من قبل صاح�ب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف 

املناقصات(.
ثاني�اً :- ع�دم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العام�ة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالث�اً :- شه�ادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدم�ة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابع�اً : هوي�ة تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املق�اول او الرشكات املقاولة حسب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سفتج�ة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلف�ة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي ق�ار/ قس�م العقود الحكومية( ويذك�ر فيه رقم واسم املناقصة ويك�ون نافذ ملدة 150 يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
وع�ىل املناق�ص الفائز )الرشكة او املق�اول( الذي ترسو علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم 
خط�اب ضم�ان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبل�غ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهي�ل املح�ددة فيها بفروعها كاف�ة والرشوط القانونية والفني�ة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة، ويف ح�ال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6- تتحم�ل م�ن ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 
7- يلت�زم الط�رف الثاني ب�أن يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية ع�ن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة 
اعت�ذار املرك�ز ع�ن توفري االعداد واالختصاص�ات املطلوبة وبكت�اب رسمي مبارش وخالل م�دة )30 يوم( من تاري�خ استالم املركز 

للطلب.
8- يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عق�د مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نم�وذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبله�م بعدم التن�ازل او االنسحاب يف حال رسو املناقص�ة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مص�دق اصوليا بعد توقيع 
العق�د خ�الل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسح�اب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال .
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحم�ل الدائرة املستفيدة مسؤولي�ة الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره، وكذل�ك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلت�زم الرشك�ات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراع�اة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة 

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان آخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثن�ني املصادف 2020/3/16 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
ق�ار- قسم العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصي�ة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- ف�رع ذي قار 535 )مبنى هيئة 
االعم�ار سابقا( عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقما وكتابة، وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون 
الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف 
والربي�د االلكرتون�ي ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكم�ا يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها 
وهوي�ة االح�وال املدنية وبطاقة السك�ن، وال يسمح التقديم عن طري�ق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار/ مديري�ة الشؤون االدارية واملالية قرب قيادة رشطة ذي قار، 
وس�وف ترف�ض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمي�ة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات 

داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2021-2020(.
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6 عبد الغين شهد ينتقد مستوى العبيه
بغداد/ متابعة الزوراء

انتق�د، عبد الغني شهد، مدرب الرشطة، العبي فريقه عقب التعادل أمام امليناء بهدف 
لكل منهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري املمتاز لكرة القدم.

وانتق�د شه�د أداء عدد م�ن الالعبني، مؤك�ًدا: أي الع�ب ال يتفاعل مع املب�اراة سيتم 
استبداله حت�ى ان شارك بدقيقتني فقط. مشريًا إىل: أن األداء هو من يحكم بمشاركة 

الالعبني وليست األسماء.
وأوضح »املحرتفون الذين تم استقطابهم مجرد أسماء، وعطاءهم غري مجٍد ولن يشفع 
له�م بالبقاء مع الفريق، وطالب�ت مدير الفريق بإنهاء التعاقد معهم باستثناء الالعب 
كالديرون«.وأك�د أن »الرشطة بحاج�ة لثورة تصحيح، حتى العب�ي املنتخب الوطني 

البعض منهم مستواهم يف تراجع، وخرسوا مواقعهم بسبب تدني مستواهم«.

أصفر وأمحر

علي عدنان يساهم بالفوز األول لوايتكابس يف الدوري األمريكي

أمانة بغداد يتوج بلقب بطولة أندية العراق للمصارعة احلرة

بغداد/ متابعة الزوراء
اك�د املرشف عىل فريق امليناء الكروي، جهاد الطاهر، ان فريقه قدم 

أداء جيدا وكان عازما عىل خطف الثالث نقاط من عرين الرشطة.
وقال الطاهر “العبونا عملوا عىل االلتزام بتعليمات الجهاز الفني يف 

املواجهة امام فريق الرشطة املتخم بالنجوم”.
وبني ان “املباراة كانت متكافئة، والتعادل منصف بالرغم من رغبتنا 

الكبرية بالفوز”.
وتاب�ع أن “خسارتن�ا مباراة النف�ط أعطتنا دافعا أك�ر عىل تقديم 

األداء القوي لفريقنا الذي قدمه يف املباريات السابقة”.
وختم الطاهر “نعمل عىل تعزي�ز مركزنا بني فرق املقدمة، واملباراة 
املقبل�ة لن تك�ون سهلة أمام الزوراء، لكن فريقن�ا قادر عىل إحراج 

النوارس.

بغداد/ متابعة الزوراء
تلقى نادي الزوراء انباًء سارة قبل مواجهة امليناء يف 
اطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري املمتاز 

لكرة القدم.
وسيواجه النوارس فريق السفانة يف الجولة الخامسة 
من املسابقة يوم الخميس املقبل عىل ملعب الفيحاء 

يف البرصة.
وذك�ر الن�ادي، ع�ر موقع�ه الرسم�ي، ان “الالعب 
احم�د فاض�ل سيعود لتدريب�ات الفري�ق الجماعية 
تحضرياً ملواجهة امليناء ي�وم الخميس القادم ضمن 
الجول�ة الخامس�ة ل�دوري الك�رة بعد ابتع�اده عن 
مبارت�ي الفريق امام الكهرب�اء وأمانة بغداد بسبب 

االصابة”.
ويحت�ل الزوراء املرك�ز الرابع برصي�د 7 نقاط، يليه 

امليناء بالرصيد نفسه يف املركز الخامس.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مداف�ع الصناع�ات الكهربائية، 
أحم�د عي�ى، إن مباراة الي�وم أمام 
الطلب�ة تمث�ل تحدي�ا له�م لتأكي�د 
قدراته�م املمي�زة الت�ي أظهروها يف 

الجولتني األخريتني من الدوري.
والصناع�ات  الطلب�ة  وسيلتق�ي 
اإلثن�ني  الي�وم  مس�اء  الكهربائي�ة 
يف ملع�ب الشع�ب لحس�اب الجول�ة 

الخامسة من الدوري املمتاز.
انتصاري�ن  وق�ال عي�ى “حققن�ا 
متتاليني يف الدوري عىل نفط ميسان 
يف الجول�ة الثالثة وأربي�ل يف الرابعة، 
طموحن�ا تحقيق الف�وز الثالث عىل 

الت�وايل، وفريقنا يمتل�ك القدرة عىل 
ذلك”.

وبني: “الجه�از الفني بقيادة املدرب 
عادل نعمة تمكن من تصحيح مسار 
الفري�ق، حيث أبلغنا بأن الخسارة يف 
أول جولت�ني نتيج�ة لع�دم اكتم�ال 
الجاهزية البدنية، لكن ما أن اسرتجع 
الفري�ق جاهزيته حت�ى كرشنا عن 

أنيابنا وحصدنا 6 نقاط”.
الف�رق  م�ن  “الطلب�ة  وأش�ار: 
الجماهريية الكبرية وهو اآلخر قادم 
من ف�وز ع�ىل نف�ط ميس�ان، وكل 
طرف يع�رف اآلخ�ر جي�دا، وجميع 

األوراق مكشوفة”.

الطاهر: طموح السفانة كان اقتناص 
النقاط الثالث من القيثارة

صربي: اإلعالم الرياضي شريك أساسي يف 
جناح املنتخبات والالعبني

الزوراء يستعيد خدمات العبه 
أمحد فاضل قبل لقاء امليناء أمحد عيسى: مباراة اليوم أمام 

الطلبة حتٍد لالعيب الصناعات

بغداد/ متابعة الزوراء
واصل نجم املنتخب الوطني لكرة القدم ونادي 
فانكوفر وايتكابس الكندي، عيل عدنان، تألقه 
وساهم يف قيادة فريقه للف�وز االول بالدوري 

.MLS االمريكي
ونج�ح فانكوف�ر وايتكاب�س يف تخطي لوس 
انجل�وس كالك�ي بنتيج�ة 0-1، حيث صنع 
عدن�ان ه�دف اللقاء الوحديد ال�ذي وقع عليه 

الالعب توساينت ريكيتس يف الدقيقة 75.
عدنان لع�ب 7+90 دقيقة كاملة، وحصل عىل 
ثاني اعىل تقييم يف املباراة بمعدل 7.9 من 10.

املواجه�ة،  يف  عدن�ان  ارق�ام  ي�يل  وفيم�ا 
التمري�رات  ونسب�ة   5.5% االستح�واذ: 
الناجح�ة:  واملراوغ�ات   78% الناجح�ة: 
 2 الناجح�ة:  الهوائي�ة  وااللتحام�ات   2

وااللتحامات االرضية الناجحة: 2.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد الحارس الدويل السابق وفريق النجف بكرة 
القدم، نور صري، ان اإلعالم الريايض محرتم 
وج�زء مه�م يف نج�اح الالعبني، ول�م اتحدث 
عنه باالس�اءة وانه عمل يف اإلع�الم ومن غري 
املعق�ول ان ي�يء لزمالئ�ي املحرتمني.وبني: 
حاولت أن احف�ظ اخر ما تبقى من الصحفي 
سام�ي عي�ى ال�ذي اس�اء كث�رياَ للمدربني 
والالعب�ني العراقي�ني. مبين�ا: ان ع�يل هادي 
ل�م يقلل من قيم�ة الالعب وامل�درب العراقي، 

وأطل�ق كلمة )تافه( عىل ال�دوري وليس عىل 
األشخاص.واوضح: ان الدوري العراقي اخرج 
عيل عدنان ومهند ع�يل وصفاء هادي وبشار 
رسن لالحرتاف، ومن يقلل من قيمته عليه أن 
يراج�ع حساباته. موضحا: نلع�ب يف ظروف 
صعبة من ناحية املالعب والتخطيط والحروب 
واالزمات االقتصادية واملعنوية املستمرة، ومع 
ذلك يتم التقليل م�ن الالعب املحيل. وتابع: ان 
اإلعالم رسالة، وم�ن يظهر يف الشاشات عليه 

أن يوصل رسالته بكل احرتام.

بغداد / الزوراء
حق�ق فري�ق امانة بغ�داد املرك�ز االول لبطولة اندية 
العراق للمصارعة الحرة فئة )الشباب(، التي اختتمت 
عىل قاعة اتحاد املصارعة، فيما حقق فريق االعظمية 

املركز الثاني وحل الديوان يف املركز الثالث .
وق�ال رئي�س الن�ادي، ف�الح املسع�ودي: ان الف�وز 
بالبطول�ة جاء نتيج�ة للعمل املنظم من قب�ل الهيئة 
اإلدارية لن�ادي أمانة بغداد، الت�ي حرصت عىل تهيئة 

االج�واء املثالي�ة أم�ام الفريق لكتاب�ة اسمه بحروف 
م�ن ذهب يف سج�الت األبط�ال، والظه�ور املرشف يف 

البطولة. 
مش�ريا اىل: أن تل�ك الجهود قابلته�ا رغبة صادقة من 
الجهازين الفني واالداري، فضال عن الالعبني، وحرص 
كبري ع�ىل تقديم افضل املستوي�ات الفنية طيلة فرتة 
النزاالت م�ن أجل تحقيق اللق�ب وتربعهم عىل عرش 

لعبة املصارعة.
وق�دم نائب رئيس الن�ادي، محمد فرح�ان، مباركته 
لفري�ق املصارع�ة بمناسب�ة تحقيق�ه للق�ب، بع�د 
املستوي�ات الكب�رية الت�ي قدمه�ا طوال مش�واره يف 
البطول�ة والت�ي أش�ري له�ا بالبن�ان من قب�ل جميع 
املراقب�ني، ومهدت الطريق أمام�ه للتتويج باللقب، يف 
ظل املنافسة القوية من قب�ل الفرق املشاركة. مثمنا 
دور م�رشف الفريق احمد ع�زت املوسوي، من خالل 

متابعته املستمرة لكل ما يحتاجه الفريق.
الجدير بالذكر ان نادي امانة بغداد لم يشارك يف نزاالت 

املصارعة الرومانية فئة الشباب.

اجلوية يتصدر الدوري رغم تعثره أمام الكهرباء والنجف يتعادل مع أمانة بغداد
جلنة االنضباط حترم مجاهري أربيل

بغداد/ متابعة الزوراء
تصدر فري�ق القوة الجوية جدول ترتيب 
فرق ال�دوري املمتاز رغم تعادله السلبي 
م�ع مضيف�ه الكهرب�اء يف املب�اراة التي 
جرت عىل ملع�ب نادي التاجي الريايض، 
وبه�ذه النتيج�ة اصب�ح رصي�د الق�وة 
الجوية عرش نق�اط يف الصدارة وبفارق 
االه�داف عن الوصيف فري�ق النفط، ويف 
مب�اراة ثاني�ة اقيمت عىل ملع�ب االدارة 
تع�ادل  النج�ف،  محافظ�ة  يف  املحلي�ة 
اصحاب ال�دار مع القادم م�ن العاصمة 
فري�ق امانة بغ�داد بدون اه�داف ايضا، 
وبه�ذه النتيج�ة اصبح رصي�د النجف 8 
نق�اط يف املركز الثالث، فيم�ا رفع فريق 

امانة بغداد رصيده اىل ثالث نقاط.
وع�اد امليناء إىل الب�رصة بنقطة التعادل، 
بعد انتهاء مبارات�ه أمام الرشطة بهدف 
ملثله يف ختام الجولة الرابعة من الدوري.

وزاد امليناء رصي�ده إىل النقطة السابعة، 

فيم�ا رفع الرشط�ة رصي�ده إىل النقطة 
الخامسة.

سجل لفريق امليناء املح�رتف عبد املجيد 
ب�و بكر يف الدقيق�ة 69 ، وعادل للرشطة 

سعد عبد األمري يف الدقيقة 75.
الشوط األول ل�م يكن بمستوى الطموح 
وغابت املحاوالت يف النصف ساعة األوىل، 
لك�ن ع�الء عب�د الزه�رة ك�رس الجمود 

بتسديدة أبعدها حارس امليناء.
وع�اد عبد الزه�رة بمحاولة م�ن رأسية 
م�رت بج�وار القائم، فيما ح�اول امليناء 
عن طريق حمزة عدن�ان لكن كرته التي 
مرره�ا لشيخ فالن�ي م�رت أرسع منه، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثان�ي شهد أفضلي�ة وخطورة 
للرشط�ة، فأض�اع م�روان حس�ني كرة 
خطرة، وعاد ليسدد كرة أبعدها الحارس 

ياسني كريم.
ووس�ط أفضلي�ة الرشطة تمك�ن امليناء 

م�ن استثم�ار ركل�ة ركنية سج�ل منها 
النيجريي عبد املجيد بو بكر.

وتع�ادل الرشط�ة بتسدي�دة هائل�ة من 
خ�ارج منطق�ة الج�زاء عر سع�د عبد 

األمري يف الدقيقة 75.
ح�اول الرشطة مجددا عر عالء مهاوي، 
لك�ن كرت�ه أبعده�ا املداف�ع، وتص�دى 
الحارس ياسني لكرة خطرة ملحمد مزهر 

لتنتهي املباراة بالتعادل. 
ورغ�م التحدي�ات الت�ي رافق�ت الدوري 
املمتاز يف املوسم الح�ايل منذ بدايته، بعد 
إلغ�اء أربع جوالت وتغي�ري آلية املسابقة 
واعتماده�ا م�ن مرحل�ة واح�دة، بدأت 
العقبات يف الظهور مجددا بسبب فريوس 
كورونا الذي انت�رش رسيعا يف الكثري من 

بلدان العالم.
وم�ع ذلك الدوري ما زال قائما والجوالت 
تشهد منافسة بني األندية عىل الصدارة، 
مع وجود الكثري من املالحظات التي توقف 

عندهاي، فقد دفعت الفرق الجماهريية 
رضيب�ة ف�ريوس كورونا بع�د أن أعلنت 
خلي�ة األزمة املنبثقة م�ن مجلس وزراء 
الع�راق من�ع التجمعات تجنب�ا النتشار 
امل�رض لتعلن لجن�ة املسابقات عن منع 

الجماهري من الدخول إىل املالعب.
وبالت�ايل ستدف�ع الف�رق الجماهريية 
املترضري�ن  الف�ريوس، وأول  رضيب�ة 
كان ال�زوراء الذي سقط يف فخ التعادل 
أم�ام أمانة بغداد يف الجولة الرابعة بعد 
أن فق�د دور جماه�ريه املؤث�رة بشكل 

واضح.
ال  الت�ي  املغم�ورة  الف�رق  وستستفي�د 
تمتلك قاع�دة جماهريية م�ن قرار منع 
الجمه�ور، خصوص�ا أن املوس�م الحايل 

يلعب بمرحلة واحدة.
وعّك�ر جمه�ور أربي�ل صف�و املنافسة 
بدخوله مللعب فرانسوا حريري يف مباراته 
الكهربائي�ة، وح�اول  الصناع�ات  ض�د 

االعتداء عىل الطاقم التحكيمي، واعتدى 
بال�رضب عىل مصور القن�اة الناقلة بعد 

توثيقه دخول الجمهور ألرض امللعب.
وم�ن املؤم�ل أن تتخ�ذ لجن�ة االنضباط 
عقوبات ض�د أربيل بسبب عدم انضباط 
جماهريه التي لم تلتزم بقرار منع دخول 

الجماهري.
وشهدت الج�والت األربع املاضية رصاعا 
محموم�ا م�ن قب�ل الالعب�ني ع�ىل لقب 
اله�داف، حيث افتتح العب القوة الجوية 
أيمن حسني املوسم بتسجيله أول هاترك 

يف مرمى الصناعات الكهربائية.
ورغ�م بلوغ رصيد أيمن حسني 4 أهداف 
إال أن مهاج�م النف�ط محم�د داود يقدم 
موسم�ا استثنائيا وتصدر الئحة الرتتيب 

بخمسة أهداف.
ويالح�ق الثنائ�ي مهاجم الق�وة الجوية 
حم�ادي أحمد ومهاج�م الرشطة مروان 
حس�ني والعب النجف ع�يل صالل، ولكل 

منهم ثالثة أهداف.
توزي�ع مباريات الجول�ة الواحدة )سبع 
مباري�ات( عىل م�دى ثالثة أي�ام، وربما 

أكثر، أضعف املسابقة وسحبها للملل.
وطالبت األندية بح�رص اللقاءات يف يوم 
واح�د أو يوم�ني عىل أبعد تقدي�ر، والحد 
من تفاوت ساعات الراحة لبعض الفرق 

عىل حساب األخرى.
واص�درت لجن�ة االنضب�اط يف االتح�اد 
العراق�ي لكرة الق�دم قراراتها بشأن ما 
حص�ل بع�د مب�اراة اربي�ل والصناعات 
الكهربائية، وبعد مناقشة تقرير مرشف 
املب�اراة قررت م�ا ييل: حرم�ان مرشف 
املباراة، صبحي كامل، من االرشاف عىل 
مباري�ات ال�دوري ملوسم كام�ل بسبب 
عدم ترصفه برصام�ة، وسماحه دخول 
الجمه�ور ونق�ل مباري�ات ن�ادي اربيل 
خ�ارج ملعبه، ولثالث�ة ادوار، ومن دون 
جمهور وحرمان جمهور نادي اربيل من 

مرافقة فريقه�م لنهاية املوسم وغرامة 
ن�ادي اربيل مبلغ�ا قدره ع�رشة ماليني 

دينار .
وبخصوص ماح�دث بعد مب�اراة ناديي 
النجف والكهرباء، قررت لجنة االنضباط 
ما ي�يل، معاقب�ة م�رشف املب�اراة، عبد 
الكاظ�م حسن، بالحرم�ان من االرشاف 
ملباراتني بسبب سماحه بدخول الجمهور 
ومعاقبة مرشف فريق الكهرباء، حسني 
زه�راوي، بحرمانه م�ن مرافقة فريقه 

ملباراتني.
وبتوصية من لجنة الحكام املؤقتة، كرّم 
احمد عباس، املكلف بإدارة شؤون اتحاد 
الك�رة، الطاقم التحكيمي ملب�اراة اربيل 
والصناع�ات، املؤل�ف من احم�د كاظم 
وحي�در ف�رج ووس�ام مه�دي ومحمد 
نجاح، بكت�اب شكر، فض�ال عن تكريم 
مايل، إلجادتهم يف ادارة املباراة بمستوى 

تحكيمي ممتاز.
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رف�ض يورجن كلوب مدرب ليفربول الدخول يف مقارنة 
مع أسط�ورة الن�ادي السابق بي�ل شانك�ي بعدما فاز 
2 - 1 ع�ى بورنم�وث، واقرتب خط�وة جديدة من حصد 
لقب ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز لكرة الق�دم ألول مرة يف 
30 عاما. وسج�ل محمد صالح وساديو ماني هديف الفوز 
ليتع�اىف ليفربول من التأخر بهدف سجل�ه كالوم ويلسون 
ويحقق ف�وزه 22 عى أرض�ه عى الت�وايل يف دوري األضواء، 
ويحط�م رق�م فريق امل�درب شانك�ي يف 1972. وقال كلوب 
ال�ذي ق�اد ليفربول إىل حص�د لقب دوري أبط�ال أوروبا 
املوس�م املايض “لن أدخ�ل يف مقارنة أبدا مع هذا 
الرج�ل”. وتابع: “عظيم. كن�ت أعتقد أننا 
حققن�ا الف�وز 23 أو 22. ل�م نفك�ر 
يف الرق�م قب�ل املباراة لك�ن بعدها 
يمك�ن التفك�ر يف األم�ر لبعض 
الدقائ�ق”. وزاد: “ه�ذا لطيف. 
ه�ذا لطي�ف حق�ا. واستثنائي 
ولي�س شيئ�ا عادي�ا”. وبع�د 
ث�الث هزائم يف أرب�ع مباريات 
يف كل املسابقات كان من املهم 
العودة إىل طري�ق االنتصارات 
بالنسب�ة للم�درب كلوب الذي 
استشاط غضب�ا من احتساب 
هدف ويلس�ون بعدما دفع جو 
جومي�ز مدافع ليفرب�ول خالل 
بن�اء هجمة اله�دف األول. وقال 
كل�وب إن طريقة تع�ايف ليفربول 
أظهرت شخصية وعقلية الفريق.

وأضاف املدرب األملاني: “كان يجب 
أن نقاتل بقوة. لسنا عباقرة لكن ال 

يزال بوسعنا القتال حتى نهاية املوسم ثم سنرى ما سنحققه”.
واستع�اد ليفرب�ول فارق 25 نقط�ة يف صدارة ال�دوري وهو ما 
يعن�ي الحاج�ة إىل ثالث�ة انتص�ارات إضافي�ة لضم�ان التتويج 
باللقب. وسينصب تركيز كلوب اآلن عى مواجهة أتلتيكو مدريد 
األربع�اء املقب�ل يف إي�اب دور الستة عرش ل�دوري األبطال حيث 
خ�ر 1 - 0 ذهابا. وقال كل�وب: “نحتاج إىل ثالث�ة انتصارات؟ 
ال ال.. تركيزنا عى مب�اراة أتلتيكو بنسبة 100 %. هذه مواجهة 
صعبة كم�ا نعرف. بكل تأكيد لن يأت�ي املنافس إىل هنا ويحاول 
أن يخ�وض مباراة ودية”. وأضاف: “بل العكس سيحدث. مباراة 
الي�وم ستساعدنا بنسبة 100 %. ربما يع�ود العب أو العبني إىل 
التشكيلة وسنرى ما سيحدث. وبعد ذلك وبتشكيلة جيدة يف أنفيلد 
سنحاول تغير األمور”. وأكد كلوب أن جوردان هندرسون يملك 
فرص�ة كبرة للعب أم�ام أتلتيكو بعدما أصي�ب العب الوسط يف 
عضالت الفخذ الخلفية يف مباراة الذهاب وانخفض أداء ليفربول 
بوض�وح يف غيابه. وقال: “هندرسون كان خ�ارج التشكيلة وال 
أع�رف يف الوق�ت الحايل موقفه لك�ن أعتقد أنه سيت�درب اليوم. 
إذا كان�ت حالته جيدة سأكون مطالب�ا باتخاذ قرار بشأنه. بكل 

تأكيد سيكون من الرائع عودته”.

حق�ق برشلون�ة ف�وزاً ثميناً ع�ى ضيفه 
ري�ال سوسييداد )1 - 0( ضمن منافسات 
املرحل�ة السابع�ة والعرشين م�ن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وق�اد املهاج�م ال�دويل األرجنتين�ي ليونيل 
مي�ي فريق�ه برشلون�ة إىل نف�ض غبار 
خسارة الكالسيكو والص�دارة بفوز بشق 
النف�س عى ضيف�ه ري�ال سوسيي�داد 1 

-صفر عى ملعب كامب نو.
وسجل مي�ي ه�دف املب�اراة الوحيد من 
ركلة جزاء أكدتها تقنية املساعدة بالفيديو 
“VAR” إث�ر ملسة يد ع�ى املدافع الفرني 

روبن لو نورمان يف الدقيقة 81.
وه�و اله�دف التاس�ع ع�رش ملي�ي ه�ذا 
املوس�م فع�زز موقع�ه يف ص�دارة الئح�ة 
الهداف�ني بفارق ستة أهداف أمام مطارده 
املبارش مهاجم ريال مدريد الفرني كريم 

بنزيمة.
وألغت تقنية “يف آيه آر” هدفا لجوردي ألبا 
يف الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع 

بداعي التسلل عى البديل أنسو فاتي.
بع�د  لربشلون�ة  الت�وازن  مي�ي  وأع�اد 
الخسارة أم�ام ريال مدريد صفر- 2 األحد 
املايض، وأع�اده إىل الص�دارة مؤقتا بعدما 
رفع رصيده إىل 58 نقط�ة بفارق نقطتني 
أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا عى ريال 

بيتيس األحد يف ختام املرحلة.
وعان�ى برشلون�ة األمرين لتحقي�ق الفوز 
ول�م يظه�ر بمست�واه املعه�ود خصوصا 

نجومه ميي والفرني أنطوان غريزمان 
والكروات�ي إيف�ان راكيتيت�ش والهولندي 
فرينك�ي دي يون�غ الذين واجه�وا تنظيما 
جيدا ع�ى أرضية امللع�ب لالعبي الضيوف 
الذي�ن كان�وا يف طريقهم إىل انت�زاع نقطة 

مستحقة قبل أن يحصل النادي الكاتالوني 
عى ركلة الجزاء.

وقال جرار بيكيه “كنا نعرف أنها ستكون 
مب�اراة صعبة ألنها جاءت بعد الخسارة يف 
الربنابيو وريال سوسيي�داد يقدم عروضا 

جي�دة يف اآلون�ة األخرة ووص�ل إىل نهائي 
مسابقة الك�أس، نجحنا يف حسم النتيجة 
بتفاصيل صغرة من ركل�ة جزاء وكسبنا 

ثالث نقاط ثمينة يف رصاعنا عى اللقب”.
وكان�ت أول وأخطر فرص�ة للوافد الجديد 

الدنماركي مارتن برايثوايت إثر تلقيه كرة 
من مي�ي، فتوغل داخل املنطقة وسددها 
قوية بي�راه أبعدها الح�ارس أليخاندرو 

ريمرو بقدمه إىل ركنية )10(.
وكاد مي�ي يفعلها بعد لعبة مشرتكة مع 
راكيتيت�ش ال�ذي هيأ له كرة أم�ام املرمى 
لعبه�ا بي�راه لك�ن الح�ارس أبعده�ا يف 
توقي�ت مناسب إىل ركني�ة )29(، ثم سدد 
مي�ي ك�رة زاحفة بي�راه م�ن مسافة 

قريبة مرت بجوار القائم األيمن )39(.
وواصل برشلونة بحثه عن افتتاح التسجيل 
وج�رب ميي حظه بتسدي�دة بيراه من 
خارج املنطقة بجوار القائم األير )54(.

وأنق�ذ ريم�رو مرم�اه من ه�دف محقق 
بإبعاده تسديدة قوية لراكيتيتش من داخل 
املنطقة إىل ركنية )64(، ثم تصدى لرأسية 
جرار بيكيه من مسافة قريبة إثر تمريرة 

عرضية مليي من داخل املنطقة )66(.
التق�دم  يمن�ح  مونري�ال  ناتش�و  وك�اد 
للضيوف بتسدي�دة قوية زاحفة من داخل 
املنطقة ارتطم�ت بقدم بيكيه وتحولت إىل 
ركني�ة )72(، ثم أه�در السويدي ألكسندر 
إسح�اق فرصة ذهبي�ة عندم�ا تلقى كرة 
داخل املنطقة سددها بعيدة عن الخشبات 

الثالث )75(.
وحصل برشلونة عى ركلة جزاء بعد اللجوء 
إىل تقني�ة “VAR” بعدم�ا ملس�ت الكرة يد 
املدافع لو نورمان )76( فانربى لها ميي 

بنجاح عى يسار الحارس ريمرو )81(.

ربم�ا واجه�ا صعوب�ات يف أول مباراتني لهم�ا يف دوري أبط�ال آسيا لعام 
2020، لكن الثنائي اإلماراتيني العني والشارقة يكافح من أجل بلوغ القمة 

محلياً مع وصول الدوري اإلماراتي إىل مراحله النهائية.
بع�د تأجيل مباريات الجولة الثالثة م�ن دور املجموعات يف دوري األبطال، 
حوَّل الفريقان اإلماراتيني انتباههم�ا إىل الجبهة الداخلية، حيث يستعدان 
للمواجه�ة يف قب�ل نهائي ك�أس الرئي�س، بينما يبق�ى الثنائ�ي يف سباق 

املنافسة عى اللقب يف الدوري اإلماراتي للمحرتفني.
تركت خسارت�ان متتاليتان فريق العني يقبع يف أسف�ل املجموعة الرابعة، 
لتتواص�ل نتائجه املخيبة يف دوري أبطال آسيا عقب فشله يف تحقيق الفوز 
يف آخر 10 مباريات. يف حني عاد الشارقة إىل املنافسة القارية بعد غياب دام 
16 عام�اً، وبالكاد كان أفضل حاالً، فقد حص�ل عى نقطة واحدة من أول 

مباراتني ليحتل املركز الثالث يف املجموعة الثالثة.
لكن عى املستوى املحي، األمور مختلفة أكثر. حيث يلتقي الشارقة والعني 
يوم غد الثالثاء، للمنافسة عى حجز مكان يف نهائي كأس الرئيس ملواجهة 
الفائ�ز من مباراة قبل النهائي اآلخر الذي سيجمع بني الظفرة وبني ياس. 
وت�ربز قيم�ة الحص�ول الكأس بحجز مك�ان يف دور املجموع�ات يف دوري 

أبطال آسيا لعام 2021.
يف دوري املحرتف�ني اإلماراتي، ُيعترب شب�اب األهي دبي هو املرشح األقوى 
للف�وز باللقب، حيث يتقدم بفارق ثالث نق�اط عن أقرب مالحقيه يف قمة 
ج�دول الرتتي�ب، بينما خر مب�اراة واحدة فقط من آخ�ر 10 مباريات يف 
ال�دوري فإن الفريق األحم�ر يسر بقوة، ومع ذلك، لدي�ه نفس املنافسني 

العني والشارقة إىل جانب الجزيرة الذي يحتل حالياً املركز الثالث.

وكان الشارقة قد قىض عى الجفاف الذي دام عقدين من الزمن، ونال لقب 
الدوري املحي موسم 2018 - 2019، وأضاف لقب كأس السوبر اإلماراتي 
إىل خزائن�ه يف أيلول/سبتمرب. لكن املدافع عن لقب�ه واجه تحديات كبرة، 

خاص�ة بعد إصاب�ة املوه�وب إيغور كورون�ادو لفرتة طويل�ة. وكان 

املهاج�م الربازيي، الذي انتقل م�ن نادي بالرم�و يف دوري الدرجة الثانية 
اإليطايل، فّعاالً يف مشوار الشارقة للفوز باللقب، لكن غيابه، إىل جانب فشل 
املهاج�م ريكاردو غوميز يف سد الفراغ وتسجيل األهداف، وانتقال ويليتون 
إىل الوص�ل، تسب�ب يف فوز الشارق�ة بثالثة فقط من آخ�ر 10 مباريات يف 
ال�دوري، ولكن مستواه املميز يف بداية الدوري أسعفه ليحتل املركز الثالث، 

وذلك بفارق ثالث نقاط فقط عن العني الوصيف.
إضاف�ة إىل املنافسة املث�رة بني الطرفني هذا املوس�م، حصل الشارقة عى 
خدمات العب الجناح السابق يف العني كايو لوكاس يف كانون الثاني/يناير. 
اله�دف األول للربازي�ي جاء ض�ّد ناديه السابق يف خ�الل التعادل 1-1 عى 

ستاد هزاع بن زايد.
بالنسب�ة للعني، الذي يسعي وراء نيل لقب الدوري الرابع عرش فإنه يواجه 
منافس�ة قوية ه�ذا املوسم. وقد كان املهاجم التوغ�ويل كوجو البا يف حالة 
جي�دة منذ انضمامه من الدوري املغربي يف الصيف املايض، حيث سجل 16 

هدفاً يف 17 مباراة بالدوري.
ت�م صناعة غالبية أهداف البا بواسطة بندر األحبابي. حيث يتمتع الجناح 
ال�دويل اإلمارات�ي بأفضل موسم ل�ه بألوان العني حت�ى اآلن، حيث يتصدر 

قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة يف الدوري برصيد 11 يف 15 مباراة.
يف ح�ني أن تأجي�ل مباريات الجول�ة الثالثة م�ن دور املجموعات يف دوري 
أبط�ال آسيا 2020، وذلك بسب�ب انتشار فايروس كورون�ا، سيتيح للعني 
والشارق�ة فرصة إلعادة تجمي�ع صفوفهما ومحاول�ة تحسني نتائجهما 
ع�ى املستوى القاري، فإن لقائهما مرتني محلياً يف بطولتني سيحدد ما إذا 

كان سيعودان إىل دوري أبطال آسيا املوسم املُقبل.
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توتنهام يواصل التخبط بتعادل مع برينلي

موناكو يواصل التخبط وخيسر أمام نيس

اعالم الكرتوني ميسي ينقذ برشلونة من فخ ريال سوسييداد

العني والشارقة يتطلعان لبلوغ نهائي الكأس احمللية

واص�ل توتنهام نتائج�ه املتواضعة بتعادل بش�ق األنفس أمام 
مضيف�ه برني به�دف لكل منهما، يف املب�اراة التي أقيمت عى 
ملعب ت�رف مور، ضم�ن منافس�ات الجولة 29 م�ن الدوري 
اإلنجلي�زي. تقدم كريس وود لبرني يف الدقيقة 13 وأدرك ديي 
آيل التعادل من ركلة جزاء يف الدقيقة 50. بقى توتنهام يف املركز 
الثام�ن برصيد 41 نقطة، خلفه برني يف املركز العارش برصيد 
39 نقط�ة. وواص�ل توتنه�ام بقي�ادة مورينيو به�ذا التعادل 
ترنح�ه عى مستوى كاف�ة البطوالت، ولكنه أنه�ى به سلسلة 

أربع هزائم متتالية محليا وقاريا.

واصل موناكو نزيف النقاط بخسارته أمام مضيفه نيس 1-2 
يف املرحلة الثامنة والعرشين من الدوري الفرني لكرة القدم.

وك�ان موناكو الب�ادئ بالتسجيل ع�رب ال�دويل التوني األصل 
وس�ام بن يدر يف الدقيقة 32 رافعا رصي�ده إىل 18 هدفا ولحق 
بمهاجم باريس سان جرم�ان كيليان مبابي إىل صدارة الئحة 
الهدافني. وأدرك نيس التعادل بواسطة الدويل الدنماركي كاسرب 
دول�ربغ يف الدقيق�ة 59، قب�ل أن يسجل الالعب نفس�ه القادم 
الصي�ف املايض من أياك�س أمسرتدام الهولن�دي، هدف الفوز 
يف الدقيق�ة الثالثة من الوقت ب�دل الضائع رافعا رصيده إىل 11 

هدفا عى الئحة الهدافني.
وه�ي املباراة الثالثة عى التوايل التي لم يذق فيها موناكو الفوز 
بعد تعادلني متتاليني، فأهدر فرص�ة االنفراد باملركز الخامس 
وتجم�د رصيده عند 40 نقطة وتراج�ع إىل املركز التاسع، فيما 
ارتقى ني�س اىل املركز السادس برصيد 41 نقطة بفارق نقطة 
واحدة أمام ليون ومونبلييه اللذين يحالن ضيفني عى ليل ورين 

أمس األحد يف ختام املرحلة.
وصع�د رين�س اىل املرك�ز الخامس مؤقت�ا بفوزه ع�ى ضيفه 
بريست بهدف وحيد سجله املايل الشاب البالل توريه يف الدقيقة 
37. ورف�ع رين�س رصي�ده إىل 41 نقطة بف�ارق األهداف أمام 
ني�س، فيما تجمد رصيد بريست عند 34 نقطة يف املركز الرابع 
عرش. وعمق ديجون ج�راح تولوز صاحب املركز األخر عندما 
تغلب عليه بهدفني للدوليني املغربيني حمزة منديل )40( ونايف 

أكرد )53( مقابل هدف لكونتان بواغار )41(.

كلوب: أرفض املقارنة بشانكلي ... وأتلتيكو لن خيوض ودية يف انفيلد

دورمتوند املتألق وصيفاً بفارق نقطة

بيكيه: سارابيا اعتذر لنا ونتقبل تصرفه

مفكرة الزوراء

أع�رب جرارد بيكيه مدافع برشلونة، ع�ن سعادته باالنتصار الذي 
حققه فريقه بهدف دون رد، خالل مواجهة ريال سوسييداد، ضمن 

منافسات الجولة ال�27 من الليجا، يف معقله “كامب نو”.
وقال بيكيه، خالل ترصيح�ات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
“كن�ا نعل�م أنه�ا ستكون مب�اراة صعب�ة للغاي�ة، عق�ب خسارة 
الكالسيك�و يف الربنابيو، ألن سوسييداد يقدمون موسما استثنائيا، 

وبلغوا نهائي الكأس”.
وأض�اف: “لقد قدموا كرة قدم جيدة، واهتموا بالتفاصيل الصغرة، 

لكن ملسة يد يف املنطقة، ساعدتنا عى حصد النقاط الثالث”.
وتاب�ع: “كان�ت ركلة ج�زاء صحيحة لنا، ألن الك�رة ملست يد العب 
الخصم، وقب�ل املباراة كنا نتاب�ع مباراة إشبيلي�ة وأتلتيكو وحدث 
نف�س األم�ر”. وأردف: “ري�ال سوسيي�داد قدم�وا مب�اراة جي�دة، 
ويملك�ون العبني أصح�اب جودة عالية للغاي�ة، ويتعاملون بشكل 

جيد م�ع الكرة وتسبب�وا يف الكثر من املشاكل، لك�ن يف النهاية 
سارت األمور بشكل جيد”.

وعن أزم�ة املساعد سارابيا، علق: “حني يك�ون النادي يف وضع 
ضعيف يظهر هذا النوع من االنفعاالت، وقبل أسابيع قليلة قالوا 
إن الالعب�ني ال يقوم�ون بعمل دائرة للحديث قب�ل املباراة بسبب 

تغير املدرب، وهذه مشكلة مشابهة”.
وأردف بيكيه: “األم�ور طبيعية جًدا يف غرفة خلع املالبس، وأرى 

م�ا حدث طبيع�ي، وسارابيا اعت�ذر لن�ا يف الغرفة لكننا 
أخربناه أنه ليس بحاجة إىل ذلك”.

واختت�م: “األم�ر كله متعلق بص�ورة النادي 
فق�ط، ونح�ن كالعب�ني نح�ب أن ن�رى 

حم�اس مقاع�د الب�دالء، والعمل عى 
هذا النحو”.
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ضّيق بوروسيا دورتموند الخناق عى 
باي�رن ميونيخ املتص�در وقلّص معه 
الفارق مؤقتا إىل نقطة، بفوزه الصعب 
عى مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
2 - 1 يف قم�ة املرحلة 25 من الدوري 

األملاني لكرة القدم.
وبفوزه السابع يف آخر ثماني مباريات 
والع�ارش تواليا ض�د مونشنغالدباخ، 
رف�ع دورتموند رصي�ده اىل 51 نقطة 
بفارق نقطة عن بايرن الذي استقبل 
آوغسب�ورغ املتواض�ع أم�س األح�د، 
منتزعا املركز الثاني من اليبزيغ الذي 
اكتف�ى بتع�ادل سلب�ي م�ع مضيفه 
دورتمون�د  واستع�د  فولفسب�ورغ. 
بأفضل طريقة ملب�اراة األربعاء املقبل 
ض�د مضيف�ه باريس س�ان جرمان 
الفرن�ي يف اي�اب ثم�ن نهائي دوري 
ابط�ال اوروبا، بعدم�ا هزمه ذهابا 2 
- 1. وترك املدرب السويري لوسيان 
الش�اب  اإلنكلي�زي  مهاجم�ه  فاف�ر 
جايدون سانشو،  أفضل هداف وممرر 
هذا املوسم لفريقه، عى مقاعد البدالء 
ودف�ع بدال منه بيوليان براندت، وذلك 
يف ظل الغي�اب املستمر للقائد املصاب 
مارك�و رويس. ويف أول مب�اراة يعود 
فيه�ا اىل ملع�ب فريق�ه الساب�ق بعد 
انتقال�ه اىل دورتموند الصيف املايض، 
سجل البلجيكي ثورغان هازار هدفه 
الخامس ه�ذا املوسم مستلما تمريرة 
م�ن النرويجي الش�اب إرلينغ هاالند 

ف�روَّض بذك�اء وس�دد بي�راه كرة 
جميلة يف الزاوية اليرى البعيدة )8(.
وجاء الشوط االول متكافئا باستثناء 
اللمح�ة الجميلة والناجعة من هازار.
وبعد كرة من ركنية لم ينجح احد من 
دفاع دورتمون�د بتشتيتها، وصلت اىل 
قائ�د مونشنغالدب�اخ املرتبص الرس 
شتين�دل تابعها م�ن مساف�ة قريبة 
الح�ارس  وق�ام   .)50( الشب�اك  يف 
السويري يان سوم�ر بصدة عاملية 
ح�رم فيه�ا الظه�ر املغرب�ي أرشف 
حكيم�ي من تسجيل ه�دف استعادة 
التقدم من رأسية داخل املنطقة )64(.
وبعد دخ�ول سانشو، رد حكيمي من 
مرتدة ع�ى الجهة اليمنى سددها بني 
قدمي الحارس مسجال الهدف الثاني 
للفريق االصفر )71(.وأصاب سانشو 

بعدها  عاما(   19(
االيم�ن  القائ�م 
م�ن ك�رة لولبية 
)79(، ث�م أهدر 
مونشنغالدباخ 
فرص�ة خطرة 
أهدره�ا البديل 
ي  ي�ر لسو ا
امبول�و  بري�ل 
القائم  بجان�ب 

)80(.وسنح�ت 
االخطر  الفرص�ة 

آخ�ر  يف  لهاالن�د 
دقائ�ق،  خم�س 

فوق  صاروخية  اهدرها 
املنطق�ة  العارض�ة ع�ى ح�دود 

الصغرى.



 الرباط/متابعة الزوراء:
يف غي�اب كثري من الوج�وه البارزة 
والّثقاف�ة  والسياس�ة  للّصحاف�ة 
أّبن�ت املكتب�ة الوطني�ة للمملك�ة 
املغربية، قيدوم الّصحفيني املغاربة 
ال�ذي عارص  العل�وي،  مصطف�ى 
أحداث�ا مفصلية يف تاري�خ املغرب 
والعالم العربي، والتقى بشخصيات 
ب�ارزة يف التاري�خ املع�ارص املحيّل 
واشته�ر  وال�ّدويل،  واإلقليم�ي 
“الحقيق�ة  األسبوع�ي  بعم�وده 
الضائع�ة” ال�ذي ك�ان يجمع فيه 
بني السياس�ة والتاريخ، وكثريا ما 
حلّل في�ه أحداثا ووقائع من راهن 
املغرب باستحض�ار جذورها، وما 
يماثله�ا م�ن “أّيام زم�ان”، ليرتك 
لدى الق�ارئ إحساسا بأّن التاريخ 

أعاد نفسه كملهاة.
وقال عبد الله البقايل، رئيس النقابة 
الوطني�ة للّصحاف�ة املغربي�ة، إّن 
“مس�ار الفقيد مصطف�ى العلوي 
هو مسار الّصحافة الوطنية بصفة 
دقيق�ة جدا”، وأض�اف يف ترصيح 
لجريدة هسربي�س اإللكرتونية أّن 
الراح�ل قد “ع�اش مس�ارا مهنيا 
بالكتاب�ات  ب�دأه  ج�دا،  متمّي�زا 
الصحفي�ة يف كث�ري م�ن الصح�ف 
العربي�ة، خاص�ة املرصي�ة منها، 
ث�م انتق�ل إىل تأسي�س أّول تجربة 

مغربية للّصحافة املستقلة”.
وذكر البقايل أّن ما مّيز مسار الفقيد 
هو ظاه�رة العصامي�ة التي تمّيز 
به�ا، وزاد: ك�ان يغام�ر يف تجارب 
صحفية كثرية، وكان يتوّفق دائما 
يف كّل التجارب التي خاضها. وكان 
مناض�ال أيضا، صحفي�ا مناضال، 
وخرب السجون العدي�د من املرّات، 
وتع�رّض ملحاكم�ات كث�رية ج�ّدا 
ط�وال مس�اره املهني، وك�ان من 
للنقاب�ة  املؤس�س  األّول  الرعي�ل 

الوطنية للصحافة املغربية.
ويرى نقي�ب الصحفي�ني املغاربة 
أّن ال ب�ّد ملؤّرخ الصحاف�ة املغربية 
واإلع�الم الوطن�ي م�ن التع�رّض 
والتط�ّرق والّنظر إىل حالة وتجربة 
ب�ني  والزم  العل�وي،  مصطف�ى 
الكب�ري  الفقي�د  ع�ن  “الحدي�ث 
مصطفى العلوي وبني الحديث عن 
تاريخ الّصحاف�ة املغربية الحديثة 
ع�ى األقّل؛ ألنه ك�ان فاعال رئيسا 
يف ه�ذا التاريخ، ولذل�ك مّثل فقده 
خسارة كب�رية للمشه�د اإلعالمي 
النقابي�ة  وللتجرب�ة  الوطن�ي 
الوطني�ة، وكن�ا وما ن�زال يف أمّس 
الحاجة ملثل ه�ذه الخمرية املعتََّقة 
املهنّي�ة والنقابي�ة  الّتجرب�ة  م�ن 

الكبرية جدا”.
وق�ال الباحث عبد املجيد فنيش إّن 
يف تأبني مصطف�ى العلوي “وقوفا 
عند لحظة مؤّثرة وفاعلة يف تاريخ 
الفك�ر املغرب�ي من�ذ خمسينيات 

جمي�ع  ع�ى  امل�ايض،  الق�رن 
املستوي�ات واالمت�دادات، بدءا من 
مهنة املصاع�ب واملتاعب التي هي 
يف آخر املطاف املهن�ة التي تجتمع 
فيها ك�ّل املهن، وتلتق�ي فيها كّل 
العل�وم وك�ّل الفن�ون، وه�ذه هي 
الصحاف�ة، خاّص�ة صحافة رجل 
العلوي،  اسمه م�والي مصطف�ى 
وهو امل�ؤّرخ الذي حّق له أن يحمل 

اسم مؤّرخ امللوك الثالثة”.
وق�ال فنيش، م�ن منّص�ة املكتبة 
الوطني�ة، إّن هذا التكريم ب�”طعم 
لقام�ة مغربي�ة وعربية  الوف�اء” 
وبه�اء  ومس�ار  أس�س  صنع�ت 
الصحافة يف هذا البلد، وأسست بكل 
ثبات لرصح الكلمة الحرة النزيهة، 
يف زم�ن كان من الصعب أن ترتقي 

فيها كلمة من هذا النوع.
ويف كلمة أُلِقَي�ت نيابة عن إدريس 
الك�راوي، رئيس مجلس املنافسة، 
تذّك�ر بداي�ة نقاش�ه م�ع الراحل 

يف عه�د حكوم�ة التن�اوب وهم�ا 
منزويان يف بيت الوزير األّول األسبق 
وق�ال  اليوسف�ي.  الرحم�ن  عب�د 
الكراوي إّنه يحّس بحرسة وغبطة 
يف اآلن نفسه وهو يدّون شهادة يف 
حق صحفي وإنسان ورجل إعالم، 
مضيفا أّنه وجد فيه “صديقا وفّيا 
صادقا ومخلصا  له احرتام وتقدير 
أصدقائه ومن الرعيل األول لرجال 

اإلعالم ببالدنا”.
وذكر الكراوي أّن العلوي قد “راكم 
عدة تجارب بأبعاد محلية ووطنية 
ودولي�ة”، وكان “فاع�ال يف امليدان 
ُيرَضب له حساب من طرف كل من 
يوج�د يف قلب األح�داث السياسية 
واالقتصادي�ة”، وواج�ه اإلغراءات 
بصالبة وبتشّبث بصواب مقاربته 
لألحداث والتط�ورات التي تقاربها 
أّن  مضيف�ا  الوطني�ة”،  الساح�ة 
“برحيل�ه يب�دو جلي�ا أنن�ا نعيش 
انقراض جيل من الصحافة الوازنة 

املؤّثرة واملؤّطرة”.
بدوره اّبن الّصحفي رمزي صوفيا 
زميل�ه الصحفي مصطفى العلوي 
بقول إّن هذا الحفل املهيب للّذكرى 
األربعينّية ألستاِذ أساتذة الصحافة 
املغربية، خّص�ص للّذكرى العطرة 
للراحل، وأضاف أّن أجيال املستقبل 
“ال ش�ّك ستق�وم بنف�س ال�يء، 
الكتابة  وسَتستح�رض مس�اره يف 
واألدب الغزير واألفكار الالمحدودة 
يف مختل�ف امليادي�ن”، ث�م أجم�ل 
قائ�ال: “ستظل كتاب�ات ومقاالت 
ومؤلف�ات العلوي من�ارة مرشفة 
لطاّلب العل�م والباحثني يف مختلف 
مج�االت الفك�ر املع�ارص عى حد 
س�واء”. وشهدت القاع�ة الكربى 
باملكتب�ة الوطنية، ع�رض رشيط 
الّصحف�ي  مس�ار  ع�ن  وثائق�ي 
الراحل مصطفى العلوي، ومساره 
اإلعالمي الذي ناه�ز سبعني سنة، 
تضّمن شهادات شخصّيات عرفته 
عن ق�رب، مثل: املحلّ�ل مصطفى 
السحيمي، واملوسيقار عبد الوهاب 
الدكايل. واستقبلت املكتبة، زوارها 
الراح�ل  مس�ار  ح�ول  بمع�رض 
مصطفى العل�وي، ينطلق بصورة 
أهداَهاُه إّياها موّقعَة بنعبد الكريم 
تقديري�ة  وشه�ادات  الخّطاب�ي، 
وجوائ�ز صحفية، ومقتطفات من 
أعماله الّصحفية املنشورة بالعديد 
م�ن الجرائ�د واملج�اّلت بالعربي�ة 
والفرنسية من�ذ خمسينات القرن 
املايض، وكتبه التي أخذ فيها منحا 
قّل سالكوه من الّصحفيني املغاربة 
فنرش املذّك�رات ووّظ�ف الّشهادة 
عى تاريخ البالد، إضافة إىل الرسالة 
امللكية التي تسلّمتها عائلة الفقيد، 
ونّظارته، ومسّجلته، وبضع أوراق 
وقل�ِم، تشهد عى مس�ار مؤّسس 

الّصحافة املستقلّة باملغرب.
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مهمته التوعية بمخاطر فيروس كورونا

واجبات اإلعالم... إزاء تداعيات فريوس »كورونا« عامليًا

إياد أبو شقرا
صحفي لبناني

 بص�دق شديد، أستغ�رب كيف يتصدّى 
بعضن�ا، نح�ن أهل اإلع�الم، للحسم يف 

موضوع خارج نطاق تخّصصنا.
هن�ا ال أقص�د »علم« السياس�ة، حيث 
اختل�ف املتخّصص�ون في�ه ح�ول م�ا 
إذا ك�ان يص�ح اعتب�ار السياس�ة من 
»العل�وم« أم ال... أو »عل�م« االقتص�اد 
ال�ذي، عى الرغم من أرقامه ومعادالته 
الحسابي�ة، ثمة َمن شك�ك ويشكك يف 
دق�ة توقعاته ورص�ده، وانتقد وينتقد 

الشطحات التقديرية يف قراءته.
أنا أقصد الطب والعلوم الصحية.

الطب والعلوم الصحية ما عادا خاضعني 
فق�ط لهيمنة الساس�ة واالقتصاديني، 
الذي�ن توِكل إليهم األح�زاب السياسية 
وكت�ل الضغ�ط واملصالح مه�ام رسم 
ذريع�ة  تح�ت  الصحي�ة،  السياس�ات 

النجاع�ة والفاعلي�ة اإلدارية، بل رصنا 
نح�ن اإلعالمي�ني أيض�ًا ُنفت�ي ونجزم 
ونج�ادل... حتى أولئ�ك الذين هم أكثر 

علماً وخربة مّنا!
مجه�ول  عامل�ي  وب�اء  انتش�ار  إزاء 
التفاصيل، مث�ل »كوفيد 19« )فريوس 
كورون�ا التاج�ي املستج�ّد(، أعتقد أن 
التعام�ل مع�ه يج�ب أن ُي�رتك حرصاً 
ألهل االختصاص. ومن ث�م، بعد توافر 
الحقائق لهؤالء وعربه�م حرصاً، يأتي 
دور اآلخرين يف اتخ�اذ املواقف وإجراء 
واملصلحي�ة  السياسي�ة  الق�راءات 
وترتي�ب األولويات ومعالجة الهواجس 
واملخ�اوف. وهن�ا أزع�م أن الهواجس 
واملخ�اوف ال بد أن تتزايد كلما تراجعت 
الشفافي�ة، وظه�ر مي�ل – ب�ل إرصار 
– عن�د بع�ض الحكومات نح�و التكتم 
والتسرت، كما حدث يف الصني مع بدايات 
ظهور الوباء يف ديسمرب )كانون األول( 

املايض، وكما شهدنا يف إيران الحقاً.
حتى يف الغ�رب »الديمقراطي« ما زالت 
بعض الحكوم�ات تلعب »لعبة الوقت« 
بحجة تف�ادي إحداث هل�ع يف صفوف 
الن�اس. وه�ذا ق�د يك�ون صحيح�اً يف 
معظم الح�االت. ولكن يف حاالت أخرى 
يش�ك قطاع م�ن املراقب�ني يف أن بعض 
السياسية تكرتث  الحكومات والق�وى 
ببع�ض الن�اس ال كل الن�اس. ويذهب 
ه�ؤالء أبع�د، فيّتهم�ون بع�ض غ�الة 
اآليديولوجي�ني – وال سيم�ا يف معسكر 
اليمني الرباغماتيك�ي – بأنهم ال يرون 
ض�رياً يف رحيل فئة »غ�ري منتجة« من 

املواطنني، إما بسبب التقّدم يف السن أو 
العجز أو املرض املزمن، ألنهم يشكلون 

عبئاً اقتصادياً عى الدولة.
ه�ذا املسأل�ة الحّساس�ة ق�د ال تحتاج 
إىل طرحها بص�ورة مبارشة وفجة، بل 
يمكن التطرق إليها مواربًة عى أساس 
»الواقعي�ة«، وذل�ك بالق�ول إن املوارد 
واإلمكان�ات املح�دودة تف�رض اعتماد 
امل�وارد  م�ن  لالستف�ادة  »أولوي�ات« 
املتاح�ة، من عدد املستشفيات ومعازل 

الحج�ر، إىل األجهزة الطبية املتخصصة 
يف خدمات الطوارئ، وانتهاًء بالعالجات 

املرّكزة يف غياب األمصال واللقاحات.
ولكن الحقيقة التي ال بد من مواجهتها، 
أن العالم بأرسه – ربما باستثناء الصني 
– يتوق�ع أن تسوء األم�ور أكثر قبل أن 
َتل�وح يف األفق إمكاني�ات االحتواء، ثم 

االنحسار.
وبعدما قارب ال�100 عدُد الدول املُعلن 
فيها ع�ن إصابات، والم�س - بل ربما 

تجاوز - ع�دد اإلصابات ال��100 ألف، 
يش�ري آخ�ر التقدي�رات إىل أن العال�م 
مه�ّدد بخسائ�ر اقتصادي�ة يف ح�دود 
ثالثة تريليون�ات دوالر. وثمة قطاعات 
أوضاع�اً  تواج�ه  بعينه�ا  اقتصادي�ة 
كارثية قد تصل إىل انهيارات وإفالسات 
بالجمل�ة، منه�ا السياح�ة والنقل، إىل 
جان�ب قطاع�ات تجاري�ة وخدماتية، 
بما فيه�ا قطاعات التعلي�م والرياضة 

والفنون.

الوض�ع يشّك�ل، إذاً، تحّدي�اً عاملي�اً ال 
يج�وز التقليل من خطورت�ه، حتى لو 
أخذن�ا يف االعتب�ار أنه أخ�ذ العالم كله 
عى ح�ني ِغرّة. وال بد م�ن التعامل مع 
هذا التحدّي وف�ق خطة شاملة وجّدية 
تتأهب لألس�وأ، ما دام ال ُيتوقع حدوث 

اخرتاقات عالجية خالل فرتة قريبة.
ول�ن ك�ان كث�ريون سيجادل�ون بأنه 
أسهل ع�ى دول – مثل الصني - تتمتع 
بإمكاني�ات مادي�ة ضخم�ة، ويديرها 
نظام سيايس ذو إمرة هرمية صارمة، 
اتخاذ تداب�ري راديكالية قاسية... بحق 
مواطنيه�ا وزواره�ا، فإنن�ي أعتقد أن 
التقاع�س تحت أي حجة م�ن الحجج 
يهدر عى املواطن�ني وقتاً ثميناً وفرصاً 

قد تكون الفارق بني الحياة واملوت.
ال أفهم مثالً، استمرار الرحالت الجوية 
مع دول َصّنفت نفسها »دوالً موبوءة«، 
عى م�ا يف هذه الصفة م�ن قبح... وال 
أفهم الرتاخي يف ضب�ط الحدود الربّية، 

والتأخر يف تبادل املعلومات.
أيضاً ال أفهم مربّراً لإلبقاء عى املدارس 
مفتوح�ة، أو التأخ�ر ع�ن ت�رك حرّية 
الخي�ار لألهل، يف دول تق�ّر حكوماتها 
بأن مع�دالت اإلصابة فيها حالياً مجرد 

»قمة جبل جليد«.
حتم�اً، التوعي�ة وتوجيه�ات السالمة 
العامة م�ن األمور الرضورية، غري أنها 
يف ظل املجهول الكبري ال تفي بالغرض. 
ومهما ك�ان العبء امل�ادي باهظاً فإن 
التكلف�ة اإلنسانية أبه�ظ وأكثر إيالماً. 
وه�ذا ما يع�ود بن�ا إىل التشديد عى أن 

العال�م بحاج�ة إىل سياس�ات صحي�ة 
يقّررها املتخّصصون.

طبع�اً، ال يجادل إال ساذج ب�أْن ال دور 
للساس�ة وأصح�اب املصال�ح يف رسم 
السياس�ات. وأكيد، الق�رارات النهائية 
ستك�ون لهم، لك�ّن ه�ؤالء بحاجة إىل 
شجاعة فئت�ني تنشط�ان يف إقناعهم، 

وإذا احتاج األمر، فضحهم.
الفئ�ة األوىل ه�م الخ�رباء الصحي�ون 
واألطباء املتخّصصون، وال سيما أولئك 
الدف�اع األول  الذي�ن يقف�ون يف خ�ط 
ض�د الوباء. ولقد خرج م�ن هذه الفئة 
أبط�ال حقيقي�ون احرتم�وا واجبه�م 
الطبي وضمريه�م األخالقي، كالطبيب 
الصين�ي الراحل يل وينليانغ )34 سنة( 
الذي ك�ان أول من حّذر م�ن الفريوس 
بع�د اكتشاف�ه يف مستشف�ى ووه�ان 
املرك�زي، وأُصي�ب به ثم ق�ى منه يف 

أثناء معالجته املصابني.
والفئة الثانية هم اإلعالميون املتسلّحون 
بمعرفة الفئة األوىل. وعرب جهود هؤالء 
اإلعالميني املسؤول�ني وامللتزمني ُيصار 
لي�س إىل تثقيف الرأي الع�ام وإرشاده 
فحسب، ب�ل ُيرصد تعام�ل املسؤولني، 
ح�ال  يف  تقصريه�م  ع�ن  وُيكش�ف 
قرّصوا أو أخط�أوا أو استغلوا أو عبثوا 
بمصائر املواطنني الذين ائتمنوهم عى 

مصائرهم ومصائر أرسهم.
األزمة كب�رية وُمكلف�ة، ويرّج�ح أنها 
وطويل�ة  النط�اق  واسع�ة  ستك�ون 
األم�د نسبياً... وال ح�ق أثمن من الحق 

بالسالمة واألمان.

بغداد/نينا:
 دع�ا املرص�د العراق�ي للحري�ات الصحفية 
، يف نقاب�ة الصحفيني العراقي�ني ، العاملني 
يف وسائ�ل االعالم املختلف�ة اىل توخي الحذر 
اثن�اء التغطيات الصحفي�ة ، تجنبا لالصابة 
بفايروس كورون�ا، واتباع اجراءات السالمة 
حفاظ�ا ع�ى وضعه�م الصح�ي، ودورهم 
يف بني�ة املجتم�ع االساسي�ة، خاص�ة م�ع 

التحذي�رات املتزاي�دة م�ن امكاني�ة انتشار 
الفايروس القاتل يف البالد.

وكانت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني اعلنت 
وق�ف عمله�ا مدة اسب�وع اعتب�ارا من يوم 
ام�س االح�د، نتيج�ة للظ�روف الصحية يف 
فاي�روس  انتش�ار  بسب�ب  عم�وم  الع�راق 
 كورون�ا، وحفاظ�اً عى سالم�ة الصحفيني 

العراقيني وعوائلهم .

 الرباط/متابعة الزوراء:
منذ اإلعالن ع�ن انتشار م�رض “كورونا” 
تزاي�د ع�ى  ب�ه يف  املرتبط�ة  والشائع�ات 
الصعيدي�ن العامل�ي والوطن�ي، إال أن حدة 
الشائع�ات الوطنية تزايدت منذ اإلعالن عن 
أول حال�ة إصاب�ة باململكة؛ وه�و ما دفع 
وزارة الداخلي�ة إىل التفاعل م�ع املوضوع، 

محذرة كل مروجي األكاذيب بالعقاب.
وتع�ددت الشائعات التي هم�ت املوضوع، 
إذ ج�رى قبل أسابيع تداول خرب عن إصابة 
السف�ري املغربي يف الصني بامل�رض قبل أن 
يتم نف�ي الخ�رب، إضافة إىل تروي�ج أخبار 
زائفة بخص�وص إصابات باملغرب يف فاس 
وتطوان ومدن أخرى تم اعتقال أصحابها، 

وصوال إىل فربكة خرب العطلة املدرسية.
ويف ه�ذا اإلطار، يقول يوسف مزوز، متتبع 
للش�أن اإلعالمي: “الحظن�ا انتشار األخبار 
الزائفة ح�ول فريوس “كورونا”، خصوصا 
ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، حيث 
يت�م استغالل وضعيت�ي الرتق�ب والخوف 
لكسب أكرب ع�دد من املتابع�ات والاليكات 
عرب ن�رش أخبار تهويلية عن املرض الجديد 
أو نرش أخبار عن إج�راءات وهمية لبعض 
املؤسس�ات، كم�ا وق�ع م�ع خ�رب إغ�الق 
امل�دارس؛ وه�و م�ا يؤث�ر ع�ى العديدي�ن 

بشك�ل سلبي، خصوص�ا املصابني بمرض 
الوسواس”.

ويؤك�د م�زوز، أن “هناك أيض�ا من يتاجر 
بهذه األخبار عرب ن�رش الشائعات لتحقيق 
أك�رب هامش ربح ع�رب احتك�ار منتوجات 
التطه�ري  كمنتوج�ات  بامل�رض  مرتبط�ة 
والكمامات، خوفا من إعالن الحجر الصحي 

يف منطقة ما”.
وي�رى املتتبع للشأن اإلعالم�ي أن محاربة 
ه�ذا الوب�اء العاملي يجب أن تب�دأ بمحاربة 
نرش األخبار الزائفة التي تؤثر بشكل سلبي 
حت�ى يف األصحاء، بحيث تجعلهم يعيشون 

حالة من الرتقب والذعر.
يذك�ر أن وزارة الداخلي�ة أهاب�ت، األربعاء 
املايض، باملواطن�ات واملواطنني إىل رضورة 
توخ�ي الح�ذر أمام تروي�ج أخب�ار كاذبة 
رسمي�ة  جه�ات  إىل  منسوب�ة  ووهمي�ة 
بواسط�ة تقني�ات التواص�ل الحديثة حول 
ما تصف�ه بإجراءات احرتازي�ة متخذة من 
ط�رف السلطات يف إط�ار محاربة فريوس 

“كورونا” املستجد.
وأف�ادت ال�وزارة، يف بالغ له�ا، بأنه جرى، 
مؤخرا، رصد تنامي إقدام بعض الحسابات 
عى مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات 
الرتاسل الفوري ع�ى الهاتف املحمول عى 

ن�رش أخبار تضليلية وزائف�ة ومنسوبة إىل 
مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات 
احرتازي�ة متخذة م�ن ط�رف السلطات يف 

إطار محاربة فريوس “كورونا” املستجد.
وأضاف البالغ أن وزارة الداخلية “إذ تؤكد أن 
اإلجراءات املتخذة يف هذا اإلطار يتم اإلعالن 
عنه�ا من ط�رف املؤسس�ات املختصة من 
خالل إصدار بالغات عرب القنوات الرسمية 
املخصصة لذل�ك، فإنها تهي�ب باملواطنات 

واملواطن�ني إىل رضورة توخ�ي الحذر أمام 
تروي�ج أخبار كاذبة ووهمي�ة منسوبة إىل 
جه�ات رسمية بواسطة تقني�ات التواصل 

الحديثة”.
كم�ا تؤكد ال�وزارة أنه سيت�م اتخاذ جميع 
التداب�ري القانوني�ة م�ن ط�رف السلطات 
األشخ�اص  هوي�ات  لتحدي�د  املختص�ة، 
االف�رتاءات  له�ذه  الرتوي�ج  يف  املتورط�ني 

واملزاعم.

“شائعات” حتّول “فريوس كورونا” إىل سوق لألخبار الزائفة

تأبني قيدوم الصحفيني املغاربة يستحضر مناقب مصطفى العلوي املرصد العراقي للحريات الصحفية يدعو العاملني يف وسائل 
االعالم اىل توخي احلذر جتنبا لالصابة بفايروس كورونا

اعالميون يف النجف االشرف 
يشكلون فريق عمل تطوعي 

شبكة االعالم تقرر حصر النقل املباشر 
بها ومنصاتها االعالمية فقط
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النجف/نينا:
 بادرت مجموعة من صحفيي محافظة النجف االرشف، اىل تشكيل فريق عمل تطوعي تحت 
مسم�ى )#فريق النجف برس_التطوع�ي(، للقيام بحملة توعية شامل�ة يف أنحاء املحافظة 

منه.للتعري�ف بخطورة فايروس كورون�ا وطرق الوقاية 
ترصيح وق�ال عبدالكري�م الحي�دري ممث�ل املجموع�ة يف 
ىل صحف�ي “ يه�دف التشكي�ل االعالم�ي الصحفي  ا

اللقاء بعدد من رشائح املجتمع النجفي بشكل 
مب�ارش يف االس�واق واالحي�اء واملناطق ذات 
الكثافة السكانية، لرشح اهمية وقاية الناس 

م�ن وباء فاي�روس كورون�ا، ورشح خطورته 
عى أبناء املحافظة وسكانها وزائريها “.

وأض�اف” ان عم�ل الفري�ق سيك�ون ضمن اطر 
عملية وفنية، بالتع�اون مع دائرة صحة النجف 

ومديرية الدفاع املدني والصحة “.

بغداد/ نينا:
 قررْت شبكة االعالم العراقي حرص النقل املبارش بها ومنصاتها االعالمية فقط. ونقلت 
الشبك�ة توضيحا لرئيسها فضل فرج الله ، قال في�ه :” بعد انتهاء عملية التقيص التي 
قمن�ا بها نؤكد عدم مسؤولية شبكة االعالم العراقي عن نرش الفيديو املتداول يف مواقع 
التواص�ل االجتماعي امل�رسب للحظات التي سبق�ت االعالن عن مق�ررات خلية االزمة 

بشأن فريوس كورونا”.
واض�اف :” ان الشبكة تقوم دائما بتوزيع وبث ت�ردد املؤتمرات الصحفية املتعلقة باي 
نشاط وطن�ي او حكومي مجانا لجميع الفضائيات املحلي�ة والعربية حرصاً منها عى 

توفري مساحة كبرية من البث لتلك القنوات وعدم احتكارها لهذه االنشطة”.
واوضح فرج الله انه :” بعد االستغالل غري املهني لهذه الخدمة التي نقدمها فاننا قررنا 
عدم منح الرتددات الخاصة بالبث املبارش اىل الفضائيات االخرى، وسيكون نقل االنشطة 

املبارشة حرصياً بشبكة االعالم العراقي ومؤسساتها ومنصاتها االعالمية.



وي�وم كم�ل عوده�ا وص�ارت ممثلة 
م�ن  الكث�ر  يف  شارك�ت  معروف�ة 
والتلفزيوني�ة  اإلذاعي�ة  املسلس�ات 

ومنها:
جميل بثينا -1972

حكايات جدتي - 1984
الصقر - 1984

دائما نحب - 1985
رحلة مسعود العارتيل - 1995

ذئاب الليل )ج2( - 1996
للفقراء مجانا - 1997

ليل الشتاء - 1998
عالم الست وهيبة - 1998

ايام التحدي - 2000
باشاوات آخر زمن -2004

عائل�ة يف زم�ن العومل�ة )الج�زء 2( - 
2006

جحيم الفردوس - 2007
الباشا - 2008

رسائل من رجل ميت - 2008
هدوء نسبي - 2009

السيدة - 2010
عش املجانني -2010

قيس وليىل -2011
مرافئ الحنني 2011

طريق النعيمة - 2012
البقاء عىل قيد العراق - 2012

سامكو - 2014
حامض حلو - 2019

شلع قلع - 2019
ودار الزمن

خيوط من املايض

كما شاركت يف عدد من االفام ومنها
تحت سماء واحدة 1978

بابل حبيبتي - 1987
بديعة - 1989

الشوارع الخلفية – 1998
-اها باالخت والزميل�ة فوزية حسن 

ضيفة عزيزة عىل الزوراء:
-اها وسها بك اخا وزميا وبالزوراء 
الجري�دة العتيدة الت�ي تتابع املبدعني 

مشكورة .
-لطفا قدمي نفسك لقرائنا الكرام 

-ان�ا فوزي�ة حس�ن ممثل�ة عراقي�ة 
 21 ول�دت  النارصي�ة  رايس  مسق�ط 
يوني�و ع�ام 1957  عمل�ت يف املرسح، 

والسينما، والتلفزيون، واإلذاعة .
بداية مش�واري  الفن�ي يف النشاطات 
اذ  النارصي�ة  املدرسي�ة يف محافظ�ة 
شارك�ت  يف مجم�ل النشاطات الفنية 
هن�اك وق�د شارك�ت ه�ي  صغرة يف 
اوبري�ت م�ع الفن�ان الكب�ر حس�ني 
نعم�ة ث�م انتقل�ت اىل مرحلة م�ا بعد 

املتوسطة.
حدثين�ا عن املسلس�ات التي شاركت 

فيها وما فكرتها ؟
املسلسات عدي�دة ساذكر منها ما تم 
انتاج�ه بع�د 2003 واكثره�ا كانت يف 

الرشقية قد عرضت ومنها: 
وه�و   )2019( حل�و  حام�ض   -1
مسلسل يق�ع يف 45 دقيقة تم عرضه 
تاريخ العرض: 6 مايو 2019 تصنيف 
العم�ل: اما ت�دور األح�داث يف إط�ار 
كوميدي ح�ول عدد م�ن املواقف التي 

تواج�ه اإلنسان بشكل يومي يف حياته 
العادية.

اخراج: أسامة الرشقي 
تأليف: حسني النجار 

طاق�م العم�ل: آالء حس�ني  وإحسان 
دع�دوش  وعيل جابر  وصبا إبراهيم و  

عيل املاك و إياد الطائي.
2- سلس�ل شل�ع قلع وه�و املسلسل 
الثاني، ويعّد املسلسل يف إطار كوميدي 
تدور أحداث املسلسل، تتناول كل حلقة 
مشكل�ة  أو قضية اجتماعي�ة بعينها 
تح�دث يف املجتمع العراق�ي، وتعرض 

طريقة لحلها بطريقة كوميدية.
واملسلسل من اخراج: سامر حكمت 

تأليف: أحم�د ولي�د ماردين�ي وحامد 
املالكي 

طاقم العمل: أياد رايض  و زهر محمد  
رشي�د و سعد خليفة  و شيماء رعد و  

فوزية حسن و نسمة.
3-سامكو مسلسل اخراج : عبر فريد 
, طاق�م العم�ل: عبر فري�د  وحسام 
فري�د  وفوزي�ة حسن  وط�ه علوان و  

خليل إبراهيم و طه املشهداني.  
4- طري�ق نعيمة - 2012 مسلسل تم 
عرضه يف الع�راق طاق�م العمل: عبر 
فريد  و فريال كريم  و فاطمة الربيعي 
و  سع�د محس�ن  و كري�م محسن و  

محسن العزاوي . 
5- قيس وليىل – 2011 مسلسل دراما  
يتن�اول مسلس�ل قيس ولي�ىل قضايا 
اجتماعي�ة بإط�ار هزيل ح�ول العديد 
الفكري�ة واالجتماعي�ة  األلغ�از  م�ن 
املستوحاة من الحياة اليومية باملجتع 
العراقي ويتجىل ذلك عرب ثاث عائات 

تجمع الشخصيات الثمانية الرئيسة 
طاقم العمل: ع�يل جابر  و ميس قمر 

)مي�س كمر(  و رامي�ا نبيل  و جمانة 
ف�ؤاد سالم و فوزي�ة حسن  و جاسم 

رشف.
-ما الطم�وح الفن�ي واالنساني الذي 

تمتاز به فوزية حسن ؟
-ربم�ا ال استطيع ان اعرف لك ما هي 
الصحفية  بالطريق�ة  فوزي�ة حس�ن 
الت�ي تريدها وربما ليس ل�دي القدرة  
الوصفي�ة فارجو ان تدعن�ي اذكر لك 
بعض�ا مما قاله عن�ي احد الصحفيني 

املحاورين وما كتبه عني حيث قال :-
•فوزية حسن، فنانة مبدعة ومتميزة 
املركب�ة  منه�ا  االدوار  جمي�ع  ب�اداء 
والبسيط�ة، ه�ذه الفنان�ة تحم�ل يف 
دواخله�ا رصاع من اج�ل الحياة، هي 
تدع�م االنس�ان يف قضاي�اه الحياتية 
والتي يهدف منه�ا الوصول اىل الهدف 
املنش�ود،  انه�ا تساع�د االنس�ان من 
اج�ل الوص�ول اىل تحقي�ق اهداف�ه يف 
الحياة السعي�دة، ولهذا ه�ي اختارت 
لنفسها نمطا من الحياة الفنية والتي 
م�ن خالها تق�ف اىل جان�ب االنسان 

للنهوض بواقع�ه والوصول اىل اهدافه 
من اجل عي�ش رغيد وحي�اة سعيدة، 
ولهذا فهي تفضل يف اختياراتها الفنية 
لشخصي�ات  االدوار  جمي�ع  تجسي�د 
تص�ارع الحي�اة والوص�ول اىل مرك�ز 
مرم�وق يستطيع االنس�ان من خاله  
ان يحقق اهدافه، وان يساعد االخرين 

من اجل التغير والتطوير.
- اذن نستطي�ع ان نف�رس ه�ذا الرأي 
ال�ذي قاله ه�ذا الصحفي ب�ان فوزية 
حسن انسانة تحم�ل يف ذاتها  جوانب 
عاطفية، وتكن محبة خاصة لانسان، 
وله�ذا هي تحب الحي�اة كونها تسعى 
جاه�دة يف ان تك�ون يف مركز مرموق 
تستطي�ع م�ن خال�ه ان تداف�ع عن 
قضي�ة االنس�ان، ان ك�ان م�ن خال 
اختيارها لادوار الرئيسة، او من خال 
لق�اءات صحفي�ة او تلفازية لتعكس 

واقع االنسان املرير ع�رب املراحل التي 
يعيشه�ا يف بيئ�ة اجتماعية منسحقة 

ثقافية واقتصادية.
- طيب هل تجد فوزية حسن انها فنانة 

تحم�ل يف ذاته�ا هموم ابن�اء شعبها، 
وله�ذا ه�ي تق�ف اىل جان�ب االنسان 
بواقع�ه  النه�وض  ع�ىل  وتساع�ده 
واالقتص�ادي،  والثق�ايف  االجتماع�ي 
والسيما انها عاشت يف بيئة اجتماعية 

محافظة عىل العادات والتقاليد؟
- نعم انا من عائلة محافظة ومسقط 
النارصي�ة، ه�ذه  مدين�ة  رايس ه�و 
املدين�ة الجنوبية التي اشتهرت بميلها 
اىل اللهجة الجنوبية، اللهجة الفاحية، 
ان�ا كفوزية حسن فنان�ة تحرتم فنها 
ومسرته�ا الفني�ة، وله�ذا اشته�رت 
يف تجسي�د معظ�م االدوار القريب�ة اىل 
املتلقي، كون اعمايل  تنبعت من جذور 
ه�ذا الواق�ع اضاف�ة اىل كون�ي فنانة 
اكاديمي�ة تع�رف كي�ف تتعام�ل مع 
جميع االدوار، وهذا التعامل اكتسبني 
من خ�ال تجاربي يف الحي�اة، اضافة 
اىل م�ا احمله من خصوصية ثقافية يف 
املرسح اكتسبتي من خال دراستي يف 

معهد الفنون الجميلة.
اذن حدثين�ا ع�ن مشاركات�ك االولي�ة 

وانت طالبة ؟

- لقد شاركت منذ طفولتي يف النشاط 
امل�دريس اذ كن�ت  اش�ارك يف االناشيد 
الوطنية يف االحتفاالت واملناسبات التي 
م�ن خالها تش�د عواط�ف الطالبات 
والط�اب يف رفعة العل�م، بحيث اشاد 
بي الكثر م�ن املدرس�ني واملدرسات، 
وشجعوني عىل تقديم املزيد من  هذه 
النشاط�ات  الوطني�ة، بحي�ث كان�ت 
عامة من عامات التمهيد للدخول اىل 

معهد الفنون الجميلة مستقبا.
-ن�ود ان نعرف املزيد ع�ن مشاركاتك 

القدية ايام الدراسة قبل املعهد ؟
-شاركت يف طفولتي مع الفنان حسني 
نعم�ه يف اوبري�ت استطعت من خاله 
ان اثبت قدرات�ي الفنية ونالت اعجاب 
الجماهر مم�ا شجعني ه�ذا النجاح 
اىل التوج�ه للمحط�ة الصحيحة وهي 

الدراسة يف معهد الفنون الجميلة. 
-م�ا الذي دفع�ك لدخ�ول املعهد وهل 
جمي�ع  املعه�د  يف  دراست�ك  حقق�ت 

طموحاتك ؟
-هك�ذا اتص�ور، فعندم�ا شع�رت ان 
حلم�ي بدأ يتحق�ق يف بغ�داد، ورصت 
نجمة يشار لها بالبنان، وبعد موافقة 
اه�يل توجهت اىل بغ�داد ودخلت معهد 
الفن�ون الجميل�ة والذي ه�و املحطة 
الثقافي�ة  شخصيت�ي  لبن�اء  االوىل 

والفنية.
-وكيف وجدت املعهد ؟

- لقد تعايشت مع عالم خاص تعرفت 
م�ن خاله ع�ىل شكسب�ر، ومولير، 

وستانسافسك�ي  كوكت�و،  وج�ان 
وبريش�ت – الخ، واكتسب�ت ثقافة يف 
الص�وت وااللق�اء، وتعرفت  تماري�ن 
ع�ىل السال�م يف ت�درج الص�وت، من 
محط�ة  الق�رار وحت�ى وصوله�ا اىل 
الج�واب، اضاف�ة اىل تدريبات�ي ع�ىل 
االلق�اء الصحيح وعىل لف�ظ مخارج 
الح�روف بانواع�ه، وكيفي�ة تصوي�ر 
الصوت تصويرا يحم�ل هوية ومعالم 
الشخصي�ة ان كانت كب�رة السن، او 
شخصي�ة سعيدة، او شخصية كئيبة، 
ك�ل ه�ذا جعلن�ي أتعام�ل باحاسيس 
صادقة لتجسيد الشخصية وبانواعها، 
ان كانت شخصي�ة  مركبة او بسيطة 
لق�د حافظت ع�ىل خصوصية صوتي 
ال�ذي يميل بنغمت�ه اىل العالم الريفي، 
احسست بان يل رغبة يف داخلها تدفعي 
اىل اكتش�اف ه�ذا العال�م الجديد الذي 
اسمه الفن، حيث االحتكاك باساتذتي 
ال�رواد ال�ذي اكسبن�ي ثقاف�ة فني�ة 
اهلتن�ي للصع�ود اىل عال�م النجومية 
السهم يف تقديم م�ا الجميل يف الدراما 

العراقية.
- هل نستطيع القول ان الفنانة فوزية 
حس�ن استطاع�ت ان تبل�غ م�ا فوق 
الطبيعي يف حرفيتها، والسبب يعود اىل 

كيفية انتقاء االدوار املناسبة لها. 
-نع�م السب�ب يع�ود اىل ح�ريص عىل 
تحليل ال�دور والشخصي�ة التي تناط 

بي .
-ه�ل تفتخر فوزي�ة حس�ن انها من 
مدينة سومر املدينة التي انجبت خرة 

املبدعني ؟
-نع�م ان�ا ابن�ة النارصي�ة رغ�م اني 
فارقته�ا من زمن بعيد هذه املحافظة 
الفنان�ني  العدي�د م�ن  انجب�ت  الت�ي 
والشع�راء واالدباء والذي�ن اسهموا يف 
تطوي�ر املس�رة الفني�ة واالدبية، لقد 
عشت م�ع ه�ذه االج�واء، واكتسبت 
دعم�ا معنويا م�ن خ�ال النشاطات 
املدرسية يف محافظة النارصية، والتي 
ادت اىل اختي�ار مش�وار حياتي الفنية 
الكون نجمة من نجوم عالم التلفزيون 

والسينما واملرسح.
-حدثينا عن مرحلة ما بعد الدراسة يف 

معهد الفنون ؟
-بعد تخرجي من معهد الفنون تعينت 

موظفة يف االذاع�ة والتلفزيون، وذلك 
يف ع�ام 1982، اال ان حب�ي وعشق�ي 
يف امل�رسح جعلني ان انق�ل خدماتي 
اىل دائ�رة الفرق�ة القومي�ة للتمثيل، 
حيث عشت عاملا ثانيا بعد عالم معهد 
الفن�ون الجميلة، انه العالم االحرتايف، 
لق�د شاركت من خاله مع املع نجوم 
الدرام�ا العراقي�ة يف الفرقة، وال انس 
اخت�اري م�ن قب�ل املخ�رج املرحوم 
قاس�م محمد يف مرسحي�ة )حكايات 
العط�ش واالرض( الت�ي عرض�ت يف 
القاهرة، هذه املرسحية نالت اعجاب 
الجماه�ر املرصي�ة، حيث عرضت يف 
بغ�داد وتشجي�ع الجماه�ر جعلهم 
يتخطون حدود العراق بعروض هذه 
املرسحي�ة، ولهذا ك�ان اول توجههم 

كمحطة اوىل هي مسارح القاهرة.
-وما االنعك�اس الفني ال�ذي حصلت 

عليه بعد العرض يف القاهرة ؟
-بع�د ع�ودة الفرقة اىل الع�راق توالت 
ع�ىل العديد م�ن الع�روض املرسحية 
واملسلس�ات التلفزيوني�ة، ومن خال 
التع�اون الفني ب�ني الع�راق وسوريا 
واالردن شاركت يف املسلسات البدوية 

وتالقت فيها. 
-وماذا بعد القاهرة ؟

االردن  اىل   2007 ع�ام  يف  -ذهب�ت 
واليونان لتصوي�ر اعمايل مع الفنانني 
السوريني والتي كان اغلبها من اعمال 

عراقية انتاجا واخراجا.
وم�اذا عن جرف املل�ح وكيف شاركت 

به؟
-توال�ت ع�يل الع�روض يف املسلسات 
العراقي�ة، فكان انذاك مسلسل )جرف 
املل�ح ( يوم ك�ان باالس�ود واالبيض، 
وه�ذا املسلس�ل م�ن تالي�ف صب�اح 
املرح�وم  الفن�ان  واخ�راج  عط�وان 
ابراهي�م عب�د الجليل ال�ذي برصاحة 

اعجب يف تمثييل.
-لنعد قليا اىل معه�د الفنون الجميلة 

وكيفية دخولك االذاعة والتلفزيون ؟
-عندم�ا كنت طالب�ة يف معهد الفنون 
الجميلة طلب�وا مني املشاركة يف عمل 
اذاع�ي اسم�ه )جمي�ل بثيت�ة( حيث 
اصطحبون�ي اىل االذاع�ة والتلفزيون 
للمشارك�ة يف هذا العم�ل، فاستطعن 
م�ن تجسي�د شخصية بثين�ة، بعدها 
توالت عليها العروض الفنية، والسيما 
يف الف�رتة التي تل�ت تخرج�ي عندها 
دائ�رة  لتعيين�ي يف  الفك�رة  حصل�ت 
االذاعةوالتفزي�ون وبع�د م�دة كم�ا 
ذك�رت لك نقل�ت خدمات�ي اىل الفرقة 
القومي�ة للتمثي�ل لعشق�ي الكبر اىل 

املرسح .
-وماذا عن العمل يف االذاعة ؟

-شاركت يف العديد من الربامج االذاعة 
تقديم�ا ومنه�ا برنام�ج م�ع الشعر 
الشعبي حيث اسن�د ايل قراءة الشعر 
الشعبي يف الربامج االذاعية مدة عرش 
سن�وات متتالية، م�ع الشاعر ناظم 
السماوي، وحس�ن الخزاعي، وكريم 

رايض العماري.
-بع�د ك�ل ه�ذه الرحل�ة الواسع�ة 
والطويل�ة يف اروق�ة الف�ن والفنانني 
م�اذا ت�ود فوزي�ة حس�ن ان تق�ول 

للفناني الجددخاصة ؟
-ان�ا اؤم�ن أيمان�ا مطلقا ب�ان عىل 
اىل موهبت�ه يج�ب  اضاف�ة  الفن�ان 
بالدراس�ة،  يصقله�ا  ان  علي�ه 
والثقاف�ة املكتسبة، وان يحتك ببقية 
الفنان�ني والذي�ن سبق�وه بالخ�ربة 
والتجرب�ة، وانص�ح بان ع�ىل الفنان 
ان يكون ملتزما باملوعد وبالتعليمات 
تواضع�ه  اىل  اضاف�ة  والتوجيه�ات، 
ال�ذي هو ج�رس التواص�ل بينه وبني 
بقي�ة الفنانني، ليستطي�ع من خال 
ه�ذا التواضع ان يخل�ق عاقة زمالة 
وتعاون فني بين�ه وبني االرسالفنية، 
اضافة اىل هذا فانا أؤمن ايضا بان عىل 
الفنان ان يك�ون صادقا باحاسيسه 
ومشاعره يف الدور ليوصله اىل سالم 

النجومية .
-يف الخت�ام نتقدم اىل الفنانة امللتزمة 
فوزية حسن كل الشكر عىل اجاباتها 
وصربه�ا الطوي�ل ع�ىل ه�ذا الحوار 

الشيق.  
-اسم�ح يل ان اتق�دم ايض�ا بالشكر 
لك�م ولجريدتك�م الغراء الت�ي تتابع 

املبدعني باستمرار .

 

عشقي للمسرح جعلين انقل خدماتي اىل دائرة الفرقة القومية للتمثيل

الفنانة فوزية حسن تروي لـ”         ”  يف حوار موسع مسريتها الفنية
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

بعد خترجي من معهد الفنون تعينت موظفة يف االذاعة والتلفزيون يف عام 1972

اختارني املخرج املرحوم قاسم حممد يف مسرحية )حكايات العطش واالرض(

عرفته�ا زميلة معنا يف اذاعة جمهورية العراق ويف دائرة 
السينما واملرسح ويف الوسط الفني ... فوزية حسن هي 
ابنة اإلذاعة والتلفزيون مثلما هي ابنة السينما واملرسح 
. تنتمي لعائلة فنية مكونة من فنانني عرفوا يف الوسط الفني . 

الفنانة فوزية حسن هي ممثلة عراقية ولدت يف 21 يونيو 1957 

يف النارصية، كانت بداياتها يف النشاط املدريس، ثم انتقلت إىل بغداد 
لتدخ�ل معهد الفن�ون الجميلة وتبدأ مشواره�ا الفني بمسلسل 

جميل بثينا ومرسحية )حكايات العطش واألرض(
ويف 1972 أصبحت موظفة يف دائ�رة اإلذاعة والتلفزيون وقدمت 

برنامج اذاعي للشعر الشعبي العراقي.

حوار  – مجال الشرقي

شاركت يف مسلسل )جرف امللح ( يوم كان باالسود واالبيض

قدمت يف االذاعة برناجما مع الشعر الشعيب عشر سنوات متتالية 

على الفنان ان يكون صادقا باحاسيسه ومشاعره يف الدور ليوصله اىل سالمل النجومية 
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إلحاقاً بإعالننا املرقم 2253 يف 2019/9/25 .
تعل�ُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )انش�اء مدرسة ثانوية )18( صف ومدرسة ابتدائية )12( صف 
وانش�اء قاعة متعددة االغ�راض وانشاء جناح اضايف سعة )3( صف عدد )2( يف البطحاء( ضم�ن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 
واستن�ادا لتعليم�ات تنفي�ذ العقود الحكومية رق�م )2( لسنة 2014 املعدلة الص�ادرة من وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها 
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء – النهار – البينة الجديدة (.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
 وبامك�ان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي 
العط�اء ان اسل�وب الدف�ع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قب�ل قسم حسابات املشاريع يف دي�وان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتم�ر الخ�اص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االحد  املصادف 2020/3/8 يف 
املديري�ة العام�ة لرتبية محافظة ذي قار فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
ادن�اه ع�ىل االقل والرشك�ات العربية واالجنبية من اصحاب االختص�اص مراجعة قسم العقود الحكومي�ة ملحافظة ذي قار لرشاء 
نسخ�ة م�ن الوثائق الخاص�ة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواح�د )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد ع�ىل ان يتم تقديم هوية 
التصني�ف االصلية للرشك�ات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء ع�ىل ان يتضمن العطاء املستمسكات 

التالية:-
1- متطلبات التاهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

ب - املتطلبات املالية:-
أوال:-املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )181,081,000( 

مائة وواحد وثمانون مليون وواحد وثمانون الف دينار عراقي .
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشك�ات اململوك�ة للدولة )ان تثب�ت انها مستقلة قانوني�ا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاح�ب العم�ل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستن�ادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف 

املناقصات(.
ثاني�اً:- عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة ص�ادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالث�اً: شه�ادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدم�ة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابع�اً: هوية تسجيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املق�اول او الرشكات املقاولة حسب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً: وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سفتج�ة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي ق�ار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
وع�ىل املناق�ص الفائز )الرشكة او املق�اول( الذي ترسو عليه املناقصة مب�ارشة بعد اصدار كتاب االحالة قب�ل توقيع العقد تقديم 
خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

3- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهي�ل املحددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانوني�ة والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلت�زم الط�رف الثاني بان  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة 
اعت�ذار املرك�ز ع�ن توفري االعداد واالختصاص�ات املطلوبة وبكتاب رسمي مب�ارش وخالل مدة )30 يوم( من تاري�خ استالم املركز 

للطلب.
8- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم بعدم التن�ازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاك�ة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع 
العق�د خ�الل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال .
9- املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحم�ل الدائ�رة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسع�اره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تك�ون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة  

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الساع�ة )11( ظهرا من يوم الثالثاء املص�ادف 2020/3/17 اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قس�م العق�ود الحكومية يف مقره�ا الكائن يف النارصي�ة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- ف�رع ذي قار 535 )مبنى 
هيئ�ة االعمار سابقا( ع�ىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتاب�ة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتك�ون الكتاب�ة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املق�اول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما 
يؤي�د حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني, وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار/مديرية الشؤون االدارية واملالية قرب رشطة ذي قار. 
وس�وف ترف�ض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطل�ة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات 

داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2021-2020(.

الحاقاً بإعالننا املرقم 2257 يف 2019/9/25 ..
تعل�ُن محافظة ذي ق�ار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )انشاء مدرس�ة ثانوسة )24( صف يف الرفاعي( ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة 
التخطي�ط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء 

)االع�الن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تن�رش يف الجرائ�د الوطني�ة )ال�زوراء – النه�ار – البين�ة الجدي�دة (.
وسيت�م العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتم�دة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كاف�ة م�ن الدول املؤهلة االشرتاك فيها كم�ا هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االم�م املتحدة )الخاصة بتعريف 
ال�دول املؤهل�ة(. وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
بالتعليم�ات ملقدم�ي العطاء. ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقط�ع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان 
املحافظ�ة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات ع�ىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من 
يوم االحد  املصادف 2020/3/8 يف املديرية العامة لرتبية محافظة ذي قار فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني 
املؤهل�ني واملصنف�ني من الدرجة املذكورة ادن�اه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية م�ن اصحاب االختصاص مراجعة 
قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائ�ق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما 
م�ؤرش ازاءه( غ�ري قابلة للرد عىل ان يت�م تقديم هوية التصنيف االصلي�ة للرشكات العراقي�ة واوراق التسجيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

ب - املتطلبات املالية:-
أوالً:- امل�وارد املالي�ة )السيول�ة النقدي�ة( من خالل تقدي�م ما يثبت الق�درة املالية لتنفي�ذ املرشوع ملبلغ اك�رب او يساوي 

)103,953,000( مائة وثالثة مليون وتسعمائة وثالثة وخمسون الف دينارعراقي .
    ه� - املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة 
الس�وداء, الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقل�ة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري، وان ال تكون 
وك�االت تابع�ة لصاح�ب العمل( غري مستبعدة م�ن قبل صاحب العمل او استن�ادا اىل قرار صادر من قب�ل االمم املتحدة / 

مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثاني�اً :- ع�دم ممانع�ة )نسخة اصلية + نسخة مص�ورة( ونافذة صادرة م�ن الهيئة العامة للرضائ�ب ومعنونة اىل ديوان 

محافظة ذي قار.
ثالث�اً :- شه�ادة تأسيس الرشكة م�ع مالحظة يف حال ك�ون الرشكة مقدمة العط�اء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة 

ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابع�اً : هوي�ة تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املق�اول او الرشكات املقاولة 

حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- ك�ل العطاءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنكي او 
ص�ك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل 
جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم 
م�ن تاري�خ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقص�ة مبارشة بعد اصدار كتاب 
االحال�ة قب�ل توقيع العق�د تقديم خطاب ضمان بحسن التنفي�ذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة ع�ىل ان يكون خطاب ضمان 
ص�ادر م�ن احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات 

النهائية.

3- يت�م اعتم�اد الوثائق القياسية الص�ادرة من وزارة التخطيط وتك�ون العطاءات املقدمة م�ن املناقصني مستجيبة عند 
تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال 

عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها 

العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 
7- يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال 
يف حال�ة اعت�ذار املركز عن توفري االع�داد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخ�الل مدة )30 يوم( من تاريخ 

استالم املركز للطلب.
8- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه 
ع�ىل ان يق�دم عقد مشاركة مص�ادق عليه اصوليا م�ع العطاء او نموذج اتف�اق اويل عىل الرشاكة موق�ع من قبل اطراف 
الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما 
مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم 

معاملة املرشكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال .
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال 
لرب العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلت�زم الرشكات واملقاول�ني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص الت�ي تسمح بها التعليمات خالل 

سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تك�ون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية 

املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان اخ�ر ي�وم لتقديم العط�اءات نهاية الساعة )11( ظهرا م�ن يوم الثالثاء املص�ادف 2020/3/17  اىل العنوان التايل 
محافظة ذي قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 
535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع 
مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر 
العن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني، ويلتزم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا 
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن، وال يسمح التقديم عن طريق الربيد 
االلكرتوني, وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار/ 
مديري�ة الش�ؤون االداري�ة واملالية قرب قيادة رشط�ة ذي قار، وسوف ترف�ض العطاءات املتأخ�رة، وإذا صادف يوم فتح 
املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم 

واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2021-2020(.
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العددالكوادر الفنيةت

3مهندس مدني1

2مهندس كهرباء2

3مساح2

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

1مساح3

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

12,353,229,500 400
يوم

انشاء مدرسة ثانوية )18( صف 
ومدرسة ابتدائية )12( صف وانشاء 
قاعة متعددة االغراض وانشاء جناح 

اضايف سعة )3( صف عدد )2( يف 
البطحاء

مديرية 
تربية ذي 

قار 

1% من قيمة البطحاء
الكشف 

التخميني

انشائية 
السادسة 

 250,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

11,519,786,000 450
يوم

انشاء مدرسة ثانوسة )24( صف يف 
الرفاعي

مديرية 
تربية ذي 

قار

1% من قيمة الرفاعي
الكشف 

التخميني

انشائية 
السابعة 

 150,000
الف دينار

      أبا ذر عمر فليح العمر
ع�. محافظ ذي قار 

      أبا ذر عمر فليح العمر
ع�. محافظ ذي قار 
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هناك الكثري من اإلختبارات التي تعتمد عىل 
مبدأ الرم�وز.. والتي كل واحد منها يمكنه 
أن يتوق�ع مستقب�ل الشخ�ص. بطبيع�ة 
الح�ال أول س�ؤال ق�د يخطر ع�ىل بال أي 
كان هو كيف يمكن ذلك؟ االجابة بسيطة، 
الرمز ال�ذي يتم إختياره يكشف الكثري عن 
شخصي�ة الفرد ونم�ط تفك�ريه وأسلوب 
تعاطيه مع االمور الحياتية وبالتايل يمكن 
م�ن خ�ال ه�ذه املعلوم�ات توق�ع مسار 

السنوات القادمة.
لذلك تمعني بالرم�وز واختاري الرمز الذي 
تشعري�ن بانه يشبهك أو ال�ذي يشدك إليه 

ثم إكتشفي ما يحمله لك املستقبل.
الرمز رقم ١

لق�د حان الوق�ت للتوقف ع�ن معاندة كل 
يشء.. حيات�ك عبارة عن معركة دائمة مع 
كل يشء ولقد حان الوقت للسري مع إيقاع 
الحي�اة ع�وض محاول�ة ف�رض إيقاعات 

اخرى.
ما يج�ب فعله خ�ال الف�رة القادمة هو 
التوق�ف عن دفع االم�ور باالتجاهات التي 

تريدينها وتقبل الواقع عىل ما هو عليه.
حالياً ال يمكن الحديث عن أحداث واضحة 
يف املستقب�ل الن الص�ورة ضبابي�ة للغاية 
بسب�ب كل التوتر الحاصل يف حياتك بسبب 
معاندت�ك الدائم�ة لكل ما يضع�ه القدر يف 
طريقك. املستقبل سيكشف نفسه لك حني 
تصلني اىل مرحلة الهدوء. خال هذه الفرة 
تجنب�ي إتخاذ ق�رارات مسرعة وحافظي 
عىل الثبات كي تتمكني من معرفة ما الذي 

يحمله لك املستقبل.
الرمز رقم ٢

الحدود ليست م�ن االمور السيئة حني يتم 
رسمها إنطاقاً من الوعي ومن خال نيات 
موجهة نحو هدف محدد. لقد حان الوقت 
لرسم الح�دود حيث تحتاجني اليها الن كل 
يشء عبارة عن فوىض عارمة حالياً. عندما 
يتم وض�ع هذه الحدود وف�ق أسس متينة 
حينها ستعرفني املجاالت التي يجب منحها 
الركيز كام�ًا وهي الت�ي ستجعل حياتك 
أفض�ل. يف الواق�ع املستقب�ل وم�ا يحمله 

يرتب�ط بقيامك بذلك، فان ك�ان التمني ان 
يحمل ما هو أفض�ل فهو سيكون كذلك يف 
ح�ال تم وضع الحدود بشكل واضح أما إن 
ل�م يتم وضعه�ا فحينها الف�وىض الحالية 

ستفرض نفسها يف املستقبل أيضاً.
خال املراحل املقبل�ة سيكون هناك الكثري 
من املواق�ف التي ستتصاع�د ولكنها هذه 
امل�رة سيكون له�ا الخاتمة خاف�اً للمرات 
السابق�ة الت�ي كان�ت تستنفذ ك�ل الوقت 

والجهد من دون حلول أو نهاية.
املستقب�ل أفض�ل م�ن الوق�ت الراهن الن 
ك�ل الحمول�ة الزائدة الت�ي تنهكني نفسك 
به�ا ستتخلص�ني منه�ا تباعاً واح�دة تلو 

االخرى.
الرمز رقم ٣

أنت تسريين عىل الطريق الصحيح. صحيح 
ان االم�ور ال تبدو لك واضح�ة حالياً ولكن 
الف�رة املقبلة ستؤكد لك بان كل يشء عىل 
خري م�ا يرام. لعلك حالي�اً تملكني عرشات 
االسئل�ة الت�ي تح�ريك والت�ي ال تملك�ني 
اجاب�ات عليه�ا ولكن خال ف�رة قصرية 

ستتمكنني من ذلك.
يمكن�ك اإلطمئن�ان الن الوض�ع الحايل لن 
يستمر عىل ما هو عليه وكل يشء سيكون 

بالفعل افضل.
خال الفرة املقبل�ة ستجدين نفسك امام 
خيارات عديدة ما عليك فعله هو اإلستماع 
لحدس�ك النه رسالة من الك�ون يبلغك من 

خالها بما عليك القيام به.
ال تتجاه�ي حدسك عىل اإلطاق النه خال 
االشهر املقبلة ستجدين نفسك امام بعض 
االمور التي تحتاج اىل الحسم.. وهذه االمور 
ستكون هامة للغاية. القرار يجب أن يوازن 
بني التفك�ري وبني الحدس.. ال تتجاهي اي 

منهما بل إعتمدي عليهما معاً.
الرمز رقم ٤

ح�ان الوقت للتخي عن املايض. انت عالقة 
هناك منذ م�دة طويلة وحان الوقت للسري 
قدماً. ما حصل قد حصل وال مجال لتغيريه 
لذل�ك ح�ان الوق�ت للتفك�ري بم�ا تملكني 

السيطرة عليه، حارضك ومستقبلك.
اي  إدخ�ال  يت�م  ل�م  املستقب�ل ويف ح�ال 
تعدي�ات عىل الحي�اة سيستمر عىل ما هو 
علي�ه حالياً، عيش يف املايض ورفض للسري 
قدم�اً. ولكن يف حال تم ت�رك املايض يرحل 
حينه�ا االمور ستتبدل ومستقبلك سيكون 
كم�ا تريدين بالضبط.. مرشق وسعيد وبل 

أي هموم أو مشاكل منهكة من املايض.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

فتاة تنتصر على كورونا

مهني�اً: تكتشف معلومة مهمة عن أح�د زماء العمل، من املمكن 
استخدامها لإلرضار به بالعديد من الطرق، لكن األفضل أال تفعل 

عاطفي�اً: الخ�وف من املجهول ه�و ما يمنعك من التعم�ق يف العاقات 
التي تخوضها، عليك أن تتخىل عن مخاوفك إذا ما أردت أن تحظى بعاقات 

قوية ودائمة 
صحي�اً: يمكنك أن تحمي نفسك بسهولة من األرضار الصحية إذا ما التزمت 
بقائم�ة صغرية من التعليم�ات، األمر ليس صعًبا عىل اإلط�اق لكنه يحتاج 

منك إىل بعض اإلرصار

مهني�اً: يتح�دث ه�ذا الي�وم عن تغي�ري وسف�ر وتبادل 
ثقافات كما عن موضوعات غريبة تناقشها وعن حركة 

غري اعتيادية 
عاطفي�اً: تعزي�ز العاق�ة مع الرشي�ك رضوري، وه�و يرفع 
منس�وب الثق�ة بينكما ويؤج�ج العواطف كما لو أنكم�ا يف بداية 

عاقتكما 
صحي�اً: مزاجك السّي�ئ سببه اإلرهاق، فح�اول أن تجد فسحة من 

الراحة واالستجمام

مهني�اً: توظف طاقتك يف البدء بالعمل يف مرشوع جديد 
رغبت من�ذ زمن يف الرشوع به، إنه الوق�ت األمثل، اعتِن 

بكل يشء رضوري إلنجاح مرشوعك 
بحقيق�ة  الحبي�ب  بالسع�ادة ملصارحت�ك  عاطفي�اً: تشع�ر 
مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العاقة أجواء الحب الحقيقي 

صحياً: استعن بخربة أحد األصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة 
وطبقها عىل نفسك

مهنياً: يساعد هذا اليوم عىل الخيار األفضل، ويستحسن 
أن تستغل الفرص عىل أكمل وجه بغية التوصل إىل تحقيق 

ما تبتغيه 
عاطفياً: من حق�ك أن تشعر بالقلق من ترّصفات الرشيك، لكن 

مصارحته باألمر هو الحل األنسب والناجح 
صحياً: الوقت الذي تمضيه يف ممارسة الرياضة، يكون مناسباً من 

أجل مستقبل صحي أفضل

مهني�اً: تس�اوم وتنج�ح وتصادف م�ا هو أفض�ل لك، 
وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصاالت غنية جداً 

عاطفياً: ارتباكك يثري قل�ق الرشيك، ويرفع منسوب الشك 
عن�ده يف مختلف األم�ور، حاول أن تخفي ه�ذا االرتباك أمامه 

وكن مرشق الوجه 
صحي�اً: يجب أن تك�ون الرياض�ة أولوية يف حياتك، فه�ي الطريق 

األنسب لصحة أفضل

مهني�اً: يجعل�ك هذا الي�وم تفكر يف م�رشوع سفر رسيع 
ملاحق�ة بع�ض األم�ور الطارئ�ة أو تتخ�ذ ق�رارات ذكية 

وحاسمة 
عاطفياً: ال تتهرّب من الواجبات، تجنب التوّرط يف قضية شائكة، 
فأن�ت يف موقع مناسب، لكن ح�اول مراجعة حسابات�ك وإنهاء ما 

يزعجك 
صحياً: االبتعاد عن املأكوالت الغنية بالدهنيات يبقي صحتك سليمة، إذا 

ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية

مهني�اً: ال تظ�ّن أن الوق�ت الطويل ال�ذي استغرقته يف 
اإلع�داد ملشاريعك يعني أنك حّضت جي�داً، ألن النتائج 

يمكن أن تفاجئك 
عاطفياً: كن أكثر تفهماً لظروف الحبيب وابَق إىل جانبه، فهو 

بأمّس الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته 
صحياً: حاول أن تكون متمالك األعصاب هادئاً ومروياً ومتماسكاً 

لئا تصل إىل األسوأ

مهني�اً: ُكن دقيقاً جّداً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء 
ومن دون تدّخل من قبلك يف بعض الصفقات 

عاطفي�اً: تسري�ح م�ن بع�ض الضغ�وط وتحق�ق ابتداء 
م�ن اليوم حلماً م�ا، يمكن�ك أن تبارش عاقة جدي�دة وتاقي 

التجاوب 
صحي�اً: ممارس�ة الرياضة عىل نح�و منتظم، والخ�روج من دائرة 

العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من املتوقع

مهني�اً: يحم�ل إليك ه�ذا اليوم فرصة ثمين�ة تساعدك 
يف تغي�ري وتحسني واقع�ك املهني إىل األفض�ل، تبدأ بناء 
مستقبل�ك املهني بك�ل ثقة واعتزاز مستفي�دا من تجاربك 

السابقة 
عاطفي�اً: يل�ف حيات�ك العاطفية الضي�اع وعدم الركي�ز، وتعيش 

لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون 
صحي�اً: تدفعك االنفعاالت نحو الهاوي�ة، فتمالك نفسك وال تعرّض 

استقرارك الصحي للخطر، بل اطلب النصيحة

مهني�اً: يثري ه�ذا الي�وم مسألة مالي�ة، علي�ك االبتعاد 
عن الصفق�ات املشبوهة وتجنب الدخ�ول يف مضاربات 

البورصة 
عاطفي�اً: بعض الترصفات الصبيانية ل�ن يكون يف مصلحتك، 

وقد يزعج الرشيك وينفره منك ويقرر ربما التخي عنك نهائياً 
صحي�اً: كث�رة الضغوط سيئة ج�داً، والبحث عن الراح�ة هو الحل 

األنسب لذلك لتفادي املشاكل الصحية

مهني�اً: ال تستعجل الب�وح بكل الحقائ�ق، وقّدم بعض 
التنازالت إذا كانت رضورية لتتخطى أزمة عابرة 

عاطفياً: تميل اىل منح الرشيك املزيد من الثقة، ورّبما تعرف 
له برسٍّ دفني، أو تطلعه عىل ما يدور يف فكرك من هواجس 

صحي�اً: أت�رك مشكاتك املهني�ة يف املكتب، واح�زم حقائب السفر 
وانطلق يف رحلة ترفيهية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اختبارات شخصية

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: تفت�ح أمامك آف�اق كثرية، وتنج�ح محاوالتك 
للقي�ام بمرشوع من نوع جديد يهدف إىل إدخال التغيري 

عىل حياتك العملية واملادية
عاطفياً: يتحقق حلمك بلقائك شخص يحبك كما أنت ويخطط 

معك لبناء بيت يجمعكما يف حياة زوجية سعيدة 
صحي�اً: سارع إىل االستفادة من الطق�س كلما كان مائماً وانطلق 

برحات أسبوعية للرفيه

دائم�اً اسري عىل مبدأ ان الخري قاعدة وال�رش استثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مشكلت�ي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومشكلت�ي أنن�ي يستحيل أن اج�د من والدي كلمة طيب�ة تشجعني او 
تاحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي امامي ، وأبي ال يرى 
من الحي�اة شيئاً سوى فقه امل�رأة ويرى أنها خلق�ت للسجادة واملطبخ 
! لذل�ك اشعر ب�أن جراح الطفولة وع�دم دعم وال�دي يل يشعرني بالشك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتق�د بشك�ل أو باخر تتشارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولك�ن الشط�ارة وبرايي الشخيص ومن تجربة شخصي�ة ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر شخ�يص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
م�ن الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فا تجعي تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعي 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والشكر ع�ىل ما فعاه الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك م�ا املناسب وما هو غ�ري املناسب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخراق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهارات�ك واستغليها يف 

دائم�اً اسري عىل مبدأ ان الخري قاعدة وال�رش استثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مشكلت�ي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومشكلت�ي أنن�ي يستحيل أن اج�د من والدي كلمة طيب�ة تشجعني او 
تاحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي امامي ، وأبي ال يرى 
من الحي�اة شيئاً سوى فقه امل�رأة ويرى أنها خلق�ت للسجادة واملطبخ 
! لذل�ك اشعر ب�أن جراح الطفولة وع�دم دعم وال�دي يل يشعرني بالشك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتق�د بشك�ل أو باخر تتشارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولك�ن الشط�ارة وبرايي الشخيص ومن تجربة شخصي�ة ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر شخ�يص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
م�ن الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فا تجعي تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعي 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والشكر ع�ىل ما فعاه الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك م�ا املناسب وما هو غ�ري املناسب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخراق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهارات�ك واستغليها يف 

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكم�ل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسع�ة الرأسية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
طك صربي وخلص والدمع شح العني

وهم البلكلب ماضن بعد يخفة
من عندك نهوني صحبتي واخوان

كالويل صحبتك بالهوى سعفة
وكالويل اتركة ماية خابط طني
لتضن بمحبتك يركد ويصفة

كدامك بحر مكشوف بس من فوك
لو تنذر عمر ماتكدر اتعرفة

كدامك بحر مكشوف بس من فوك
والجوة البحر ماتكدر اتعرفة

عاندت ومشيت وكلت رحلة شوك
حطيت البلم وامواجك تحرفة

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

الرمز الذي ختتارينه يكشف لك مستقبلك

تعترب األمثال الشعبية نتاج الروافد الثقافية، وهي خري معرب عن الراث 
الشعب�ي ألي مجتمع؛ كما تشكل هذه األمثال وعي املجتمع نحو الحال 

والحرام، واحرام القيم، وتمثل أيضا أهم دالالت الحكمة والخربة.
وتع�ود قصة ه�ذا املثل الشعب�ي إىل ش�اب ورث ثروة طائلة ع�ن والده 
وه�و وريثه الوحيد فلم يحسن هذا الشاب الترصف بهذه الثروة بل أخذ 

يبعثرها ويلعب بها.
وق�د كثر عن�ده أصحاب الرخ�اء، وكث�رت سهراتهم عنده وكث�ر البذخ 
واالرساف والتبذير وهم يأكلون ويضحكون، ويمدحون هذا الشاب حتى 
نف�ذ جميع ما يملك من ثروة والده وأصب�ح ال يملك قوت ليلته، وعندها 
تخلوا عنه، ضاقت عليه االرض فخرج من بلدته باحثا عن عمل يحصل، 

منه عىل لقمة العيش انتهى به املطاف عند صاحب بستان.
وأستاج�ره صاحب البستان لكن�ه الحظ انه لم يسبق له العمل وانه ابن 
ت�رف لكن ظروفه ألزمت�ه بذلك استدع�اه صاحب البست�ان، وقال انت 
ال تع�رف العمل ول�م يسبق لك العم�ل.. ما الذي اجربك ع�ىل ذلك؟ ومن 
أن�ت؟ أخربه الشاب بكام�ل القصة، فذهل صاح�ب البستان ألنه يعرف 
وال�د الشاب وانه صاح�ب ثروة كبرية ال يمكن ان تنفد ولكن هذا الشاب 

انفقها ونفدها بغري ترصف.
فق�ال الرجل له “ال حول وال قوة إال بالل�ه ..ال اريدك أن تعمل وان تهان 
وت�ذل وانت ابن فان، ث�م قام وعقد له الزواج عىل بنت�ه ثم زوجه اياها 
واسكن�ه يف بيت صغ�ري قريبامنه واعطاه جما، وق�ال ياولدي احتطب 
وب�ع وكل من عمل ي�دك وانصحك بأن تمد رجلك عىل ق�د لحافك.. فعا 
اخ�ذ هذا الشاب بنصيحة هذا الرج�ل البار املازم عىل صداقة والده ومد 

رجله عىل قدر لحافه حتى صار هذا مثا تتوارثة األجيال”.

)على قدر حلافك مد رجليك(

كلمات حبق املرأة

قصة مثل 

1974  استسام آخ�ر جندي ياباني يف الفلبني 
كان ضم�ن قوات تقوم بشّن ح�رب عصابات 
بقي�ت يف الب�اد بع�د خ�روج الياب�ان منها يف 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة التي انته�ت قبل 29 

عاماً من ذلك الحادث.
 1979 فرنس�ا تجري تجرب�ة نووية يف جزيرة 

مورورا.
 1983 اغتي�ال السف�ري الرك�ي يف العاصم�ة 
اليوغسافي�ة بلغ�راد ع�ىل ي�د عن�ارص م�ن 

األرمن.
 1983 زعي�م املعارض�ة يف زيمبابوي جوشوا 

نكومو يفّر إىل بوتسوانا.
1989 الوالي�ات املتحدة تجري تجربة نووية يف 

موقع اختبار يف نيفادا.
رسمي�اً  يقب�ل  السوفيات�ي  االتح�اد   1989

بسلطان املحكمة الدولية.
يرف�ض  األمريك�ي  الشي�وخ  مجل�س   1989
ترشيح الرئيس جورج بوش )ولد عام 1924( 

جون تاور ملنصب وزير الدفاع.
1991 م�رصع ست�ني من املواطن�ني السود يف 
مستوطن�ة الكسندرا بجن�وب أفريقيا يف قتال 
بني املؤتمر الوطن�ي ومنظمة إنكاثا، وكاهما 

من ممثي السود.
1994 الجي�ش الجمه�وري األيرلن�دي يش�ن 
هجوماً بقذائف املورتر عىل مطار هيثرو غرب 
العاصمة الربيطانية لندن، وهو الهجوم األول 

من ثاثة بهذه القذائف.
1995 استقالة الرئي�س اليوناني قنسطنطني 
كرامانلي�س )1907 – 1998( ت�وىل الرئاس�ة 

ثاث مرات.
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-املرأة كالزهرة إذا اقتلعت من مكانها تتوقف عن الحياة.
-قلب املرأة لؤلؤة تحتاج إىل صياد ماهر. 

-املرأة قلعة كبرية إذا سقط قلبها سقطت معه. 
-املرأة مثل العشب الناعم ينحني أمام النسيم ولكنه الينكرس للعاصفة. 

-املرأة الفاضلة تلهمك..والذكية تثري اهتمامك والجميلة تجذبك..والرقيقة 
تفوز بك.

-امل�رأه كالوردة.. إن أحبت بصدق َنجدها تكرب وتنمو وينترش عبريها ملن 
حوله�ا.. وإن كرهت تج�د العبري يتحول إىل أشواك ت�ؤذي نفسها قبل أن 

تؤذي من حولها.
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بمقدار 444 مليار دوالر 

طريقة جديدة لقص الشعر في الصين 
خوفاً من »كورونا«

عـين على العالم

الصيني�ون  الحالق�ون  توص�ل 
إىل طريق�ة مبتك�رة لتصفي�ف 
ش�عر عمالئه�م م�ع الحف�اظ 
وس�ط  آمن�ة  مس�افة  ع�ى 
تف�ي ف�روس كورون�ا، وذلك 
باستخدام عيص طويلة تفصل 
بينه�م. وأظهرت لقطات فيديو 
مصففي الش�عر الذين يرتدون 
أقنعة واقية ويقومون بترسيح 
أو قص ش�عر الزبائن عرب ربط 
بالحالق�ة  الخاص�ة  األدوات 
بأطراف العيص التي يبلغ طولها 
أكث�ر من م�ر . وق�ال صاحب 
صال�ون حالقة بوس�ط الصني: 

»األدوات ال تعمل بطريقة جيدة 
مثلم�ا تمس�كها بي�دك، ولكننا 
نفع�ل ذل�ك م�ن أجل س�المتنا 
وس�المة الزبائ�ن«. وكتب عى 
موق�ع »دوي�ني«، ال�ذي يش�به 
تطبي�ق »تي�ك ت�وك« الصيني: 
»رغ�م انته�اء عملي�ة الع�زل، 
فإننا ما زلنا بحاجة إىل الحفاظ 
للبق�اء  املس�افة  بع�ض  ع�ى 
مس�ؤولو  ونص�ح  أم�ان«.  يف 
الصح�ة الصيني�ون مواطنيهم 
تق�ل  ال  بمس�افة  باالحتف�اظ 
عن 1.5 م�ر بعيداً عن بعضهم 

البعض يف األماكن العامة.

تمكنت وكالة ناس�ا األمركية 
م�ن زراع�ة الخ�س بنجاح يف 
الفضاء، وذلك ضمن سلس�لة 
تجارب علمية تجريها الوكالة 
الفض�اء  محط�ة  مت�ن  ع�ى 
الدولي�ة. ويع�ود الخ�س الذي 
زرع�ه رواد الفض�اء لفصيل�ة 
»ريد روم�ني«. وزرع الخس يف 
أحواض مخصص�ة للزراعة يف 
الفضاء، تش�كل معا ما يشبه 
حديقة فضائية يف قلب محطة 
وكش�فت  الدولي�ة.  الفض�اء 
االختب�ارات الت�ي أجريت عى 
الخس الفضائ�ي أنه خال من 

األم�راض، ب�ل ويحم�ل قيمة 
غذائية أكرب من نظره املزروع 
العلم�اء  ع�ى األرض. ووج�د 
الخ�س  أن  النتائ�ج  ضم�ن 
الفضائ�ي أغنى بالبوتاس�يوم 
والفس�فور  والصودي�وم 
ويتح�ى  والزن�ك،  والس�لفور 
بخصائص مضادة للفروسات 
وللرسطان أيضا. وكانت ناسا 
قد نرشت نهاية فرباير املايض 
تغري�دة ع�رب حس�ابها ع�ى 
توير قال�ت فيها إن الخس تم 
حص�اده وسرس�ل إىل األرض 

إلجراء االختبارات عليه.

»كافي�ار«  رشك�ة  كش�فت 
الروس�ية، املتخصص�ة يف توفر 
نسخ فاخرة من الهواتف الذكية، 
عن مجموعة جدي�دة من هاتف 
 20 سامس�ونغ »غاالك�ي إس 
إلرا«، مزين�ة بالذهب. وأطلقت 

»كافي�ار« عى التش�كيلة اس�م 
الث�روة«، وتض�م 5  »مجموع�ة 
خيارات بأس�عار تبدأ من 5660 
ل�40210  دوالر أمركي، وصوال 
دوالرات، وف�ق م�ا ذك�ر موق�ع 
 AIT(��س�كاي ني�وز« وفقاً ل«
باألخب�ار  املتخص�ص   )NEWS
التقني�ة. واس�توحيت املجموعة 
وضم�ت  ال�ورق،  ألع�اب  م�ن 
و«ق�ص  املذه�ب«  »الجوك�ر 
الديناري«  البس�توني« و«ق�ص 
و«ق�ص  الكب�ة«  و«ق�ص 
النس�خة  وتتمي�ز  الس�باتي«. 
بأنها مرصعة بالذهب واألحجار 
الكريم�ة، طبق�ا لإلص�دار الذي 
يختاره املس�تخدم. كذلك أطلقت 
الرشكة الروس�ية خيارات أخرى 
مغط�اة بجل�د الثعب�ان، وخيارا 
مغطى بالتيتانيوم، وآخر مغطى 

بجلد التمساح مع الذهب.

حبسابات االرقام ويف ظل سياسات شعبوية غري مدروسة وهبوط اسعار 
ــادة آثارها كارثية.. فهل  ــى اعتاب ازمة اقتصادية ح النفط حنن عل
ــذه احلقيقة ام أنها  ــلطة ه ــية املتقامسة للس تدرك الطبقة السياس

مشغولة بضمان حصصها يف احلكومة القادمة؟!..

ــجاعتها لكن  ــة يف إبداعها وش ــي #املرأة_العراقي ــم عظيمة ه ك
عظمتها احلقيقية هو صربها وحتملها مامل تتحمله كل نساء الكون 
ــن ضيم وقهر من حروب مدمرة أفقدتها اإلبن والزوج وأب الذي  م
كان حيميها بأبوته وكم قاست من عسر احلال نتيجة حصار أو فاقة 

وفقر لكنها بقت كبرية بعنفوانها.. حتية هلا يف يومها األغر.

شهدت الليلة الحلقة األخرة من املوسم الثالث 
 The Voice الكتشاف املواهب الغنائية لألطفال
Kids ال�ذي ُيبث عرب شاش�ة ال��MBC، نجاح 
محمد إس�الم رمي�ح من فري�ق ناني عجرم 
يف الف�وز بتصويت الجمه�ور، ونيل اللقب بعد 
منافسة استمرت أسابيع. وتنافس عى اللقب 
يف بداية الحلقة 6 متسابقني هم: فريق ناني 
)يوس�ف حس�ن ومحمد إس�الم رمي�ح(، أما 
فريق ع�ايص الحالني فكان )محم�د إبراهيم 
وآمنة(، وع�ن فريق حماقي فكان )ياس�مني 
أسامة ومحمد واكضيض(؛ ليتأهل من بينهم 
3 ، وهم محمد إس�الم رمي�ح ومحمد إبراهيم 
وياس�مني أس�امة، مّث�ل كل منه�م نجماً من 

لجنة التحكيم بالربنامج.
الجدي�ر بالذك�ر أّن ناني عجرم كش�فت عن 
رأيه�ا يف أداء محم�د إس�الم رمي�ح قبل إعالن 

النتيجة قائلة: »بشوف حايل فيه«.
وبع�د الفوز َقّدم محمد األغنية التي فاز بها يف 

مرحلة »الصوت وبس« »ريم عى القاع«.

 
                 

تهنئة من القلب للمرأة 
يف عيدها األغر

املرأة تمثل املدرسة األوىل التي تساهم يف خلق مالمح الشخصية السوية 
عرب كل العصور واالجيال التي تسر عى دروب العلم واملعرفة .

وامل�رأة زهرة الحياة ، وروح الدنيا ، وهي ال�رس الذي يكمن وراءه كل 
رجل عظيم ، وه�ي تمثل األم واالخت والزوجة والحبيبة، وبهذا تكون 
امل�رأة مكّونة للمجتمع الناج�ح فهي املربية لألطف�ال، والقائمة عى 
ش�ؤون البي�ت ، والعاملة يف املصنع والحق�ل واملؤدية دورها يف جميع 

مجاالت الحياة .
واملرأة مصدر الس�عادة وأس�اس القوة ، والينبوع ال�ذي يرفد الجميع 

بالحنان والعاطفة، ويزيح عن القوب غبار التعب والوهن واالحزان.
امل�رأة أم، وقد رشفها الل�ه يف كتبه الكريم )ووصينا االنس�ان بوالدْيه 

حملته أمه وهنا عى وهن وفصاله يف عامنْي(.
وقال الشاعر حافظ ابراهيم :

األم مدرسة إذا اعددتها  ��  أعددت شعبا طيب االعراق 
وقال الشاعر املعري :

العيش ماض فأكرم والديك به �� واألم أوىل بإكرام واحسان
وامل�رأة زوج�ة بها تس�تقيم ش�ؤون االرسة ، تنث�ر الح�ب يف القلوب 
الظامئة ، وتمنح األفئدة بالحنان وتضفي عى الجميع سحرا ورعاية 

وبهجة واطمئنانا .
واملرأة حبيبة تجعل املشاعر تهيم حولها ، وتخلق االحالم الوردية لكي 

تزدهر الحياة بكل ألقها وفتنتها ، وهنا نستذكر ما قاله ابو تمام :
نّقل فؤادك حيث شئت من الهوى  ��  ما الحب اال للحبيب األول 

كم منزل يف األرض يألفه الفتى ��   وحنينه أبدا ألول منزل
وامل�رأة الس�اهرة عى صح�ة اطفاله�ا ، والحامية ملصال�ح زوجها ، 
واالمين�ة ع�ى رعاية العائلة ، ف�أي مخلوق يف الك�ون يقوم بكل هذه 

األعباء أكثر من املرأة ؟
اّن يوم الثامن من آذار هو يوم التكريم لدور املرأة والتعزيز لحقوقها، 
وق�د اعتمد هذا اليوم من قبل االم�م املتحدة منذ عام 1975 وبدأ يأخذ 
ش�هرته كلما ظهر للجميع الدور الريادي الذي تلعبه املرأة عى ش�تى 

املجاالت .
ان يف ه�ذا اليوم فرصة مناس�بة لتقديم التهاني للم�رأة، والكتابة عن 
دوره�ا بعي�دا عن بع�ض اآلراء املتطرف�ة التي تيء اىل س�معة املرأة 
ومحاولة تهميش�ها وإلغاء نشاطاتها يف مس�رة التقدم والبناء التي 

تعيشه البرشية ويف كل أصقاع االرض .
لق�د حاربت امل�رأة كل حاالت الظل�م والتهميش التي لحق�ت بها منذ 
أق�دم العصور ، واس�تطاعت بش�جاعتها أن تصل اىل أع�ى املناصب ، 

، وتثبت للجميع انه�ا القادرة عى وتحص�ل عى أرقى الش�هادات 
الحياة الوقوف جنبا اىل جنب  لبناء  الرجل  مع 

الكريم�ة  ينش�دها الح�رة  الت�ي 
الجميع .

اىل اللقاء...

خضعت اإلعالمية املرصية، ياسمني الخطيب، لعملية 
جراحية بقدمها اليرسى، وقد طمأنت الجمهور عى 
حالتها وش�كرت كل من سأل عنها. وكتبت ياسمني 
ع�ى حس�ابها الخ�اص ع�ى اح�د مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي: »أنا مدينة بالحب ل�كل األصدقاء الذين 
س�ألوا عني أثناء غياب�ي.. الحمد لله أن�ا اآلن بخر. 
أجري�ت من يومني عملية جراحي�ة بقدمي اليرسى، 

أخربوني أنها عملية بسيطة، وقد كانت«.
واضاف�ت: »لك�ن م�ا عانيت�ه م�ن آالم بعد 

إنس�حاب تأث�ر البن�ج، يتضائ�ل أمام�ه 
كل ه�م.. ربما أراد الرحم�ن أن ُيذكرني 

بجميل نعمه، املُتجلّية يف جزع األحبة، 
وشهامة الجدعان من األصدقاء وهم 

كثر«.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

E mail: alzawraanews@yahoo.com
موبايل العالقات واالعالنات:   07812930999

بعد س�اعات م�ن حف�ل خطربتها 
ع�ى االعالم�ي، مع�اذ العمري، 
انترش مقطع فيديو عى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي للفنانة، 
ديانا كرزون، من داخل منزلها 
وه�ي تتح�ر لحف�ل زفافها 

الذي لم تعلن بعد عن موعده.
االردني�ة  الفنان�ة  وظه�رت 
بمالب�س  املقط�ع  يف 
رأسها  وعى  »كاجول« 
البيض�اء  الطرح�ة 
ال�ورود  بنقش�ات 
ومن حوله�ا عائلتها 
واصدقائه�ا يغن�ون 
له�ا أغنية »ط�ي يا 
قمر الليايل«، وراحت 
معه�م  ترق�ص 
لحف�ل  اس�تعدادا 

زفافها .
تفاعل الجمهور بشكل 
كبر م�ع فرحة الفنانة 
حف�ل  واحت�ل  االردني�ة 
خطوبته�ا والطلب�ة اغلب 
ع�ى  الفني�ة  الصفح�ات 
مواقع التواص�ل، ووجه لها 
االالف من متابعيها رس�ائل 
له�ا  متمني�ني  التهنئ�ة، 

السعادة الدائمة.

ديانا كرزون تتحضر لحفل زفافها في المنزل وترقص بالطرحة

تنش�غل، أنغام، بالتحضرات الخاص�ة بألبومها الغنائي الجديد، حيث  
اّتخ�ذت قرارها بش�أن إع�ادة عالقته�ا بأصالة نرصي، بع�د أن أبدت 
األخرة بعض املحاوالت للصلح بينهما. يبدو أن األمر بني أصالة وأنغام 
وص�ل إىل طريق مس�دود؛ فبع�د أن أّكد بعض املقربني م�ن أصالة أنها 
م�ن املمكن أن تعيد النظ�ر يف عالقتها بأنغام ويتدّخل وس�يط للصلح 
بينهم�ا، بات موقف أنغام واضحاً بخص�وص هذا األمر، حيث رفضت 
أي محاول�ة للصل�ح بينهم�ا، مؤكدًة لبع�ض املقرّب�ني أن األمر انتهى 
بالنس�بة إليها بش�أن عالقتها بأصالة ومسألة الصلح أمر غر مقبول 

بالنسبة إليها وكذلك إىل زوجها الذي أخطأت بحقه كثراً.
واألمر مماثل بالنسبة إىل أحالم التي أنهت عالقتها بأصالة تماماً.

أم�ا احم�د إبراهيم الذي كان رافض�اً الحديث عما تع�رض له من قبل 
أصال�ة أثن�اء زواجه بأنغام، فق�د رصح يف الفرة األخ�رة بأنه يعرف 

العديد من األرسار التي ال يمكنه اإلفصاح عنها حتى ال يؤذي أحداً.
يف املقاب�ل، كان�ت أصالة نرصي قد أثارت جدالً واس�عاً يف آخر جلس�ة 
تصويري�ة لها ملصلحة إحدى املجالت العاملية الش�هرة يف عيد ميالدها 
الثالث، حيث انترشت جلسة التصوير عرب وسائل التواصل االجتماعي 
وُوّجه�ت لها بعض االنتق�ادات الختيارها لوك »غريبا« رآه البعض من 

أسوأ إطالالت أصالة عى اإلطالق.
وإىل هن�ا، تواصل أصالة التحض�رات الخاصة بألبومه�ا الجديد الذي 
س�يحمل الطاب�ع الخليجي، ويش�هد عودة تعاونها م�ع رشكة روتانا 
للصوتي�ات واملرئيات بعد غيابها فرة عن التعاون بينهما، عى أن تبدأ 
بتنفيذه خالل الشهر املقبل، حيث عقدت جلسات عمل أخرة مع سالم 

الهن�دي لوضع خط�ة األلبوم املنتظر طرح�ه قبل نهاية 
العام الحايل.

اليوم ال�دويل للمرأة أو اليوم العامل�ي للمرأة، وهو 
احتف�ال عاملي يح�دث يف اليوم الثامن من ش�هر 
م�ارس / آذار م�ن كل عام، انطل�ق يف 8 مارس/
آذار م�ن عام 1909، ليتح�ول إىل االحتفالية األوىل 
تخليدا لالحتجاجات النس�وية يف نيويورك، وعرف 
ب�«الي�وم القوم�ي للم�رأة يف الوالي�ات املتح�دة 
األمركي�ة«. وكتب�ت إليس�ا ع�ى صفحته�ا عى 
أح�د مواقع التواصل اإلجتماع�ي متوجهًة للمرأة 

يف عيده�ا:«كل عي�د وإن�ِت عم 
تصنع�ي التاري�خ بنضال�ك تا 
يض�ل عن�دك الق�وة والقدرة 
عالتغير. كل عيد وتاء التأنيث 
عم تغّر التاريخ وتثبت إنو ما 

يف أي حاج�ز بيمن�ع امل�رأة عن 
يل�ي بده�ا ي�اه. اليوم إللِ�ك وكل 

اإليام الجايي كمان ».

أزي�اء  ع�روض  إدارة  قام�ت 
يف  أورد  فاش�ون  إنرناش�ونال 
نس�ختها الس�ابعة بمن�ح النجم 
 The king of.رمض�ان محم�د 
لع�ام   Arab man>s fashion
ع�روض  ضم�ن  وذل�ك   ،  ٢٠٢٠
األزياء ملجموعة من مرص والدول 
علي�وة،  أحم�د  وأّك�د،  العربي�ة. 
رئي�س رشكة فينج�ر بوينت التي 
عمل�ت عى تنظي�م ع�روض أزياء 
إنرناش�ونال فاش�ون أورد، أّن هذا 
الع�ام ألّول مرّة تّم وض�ع مجموعة 
من الجوائز الجديدة التي يتم منحها 

إىل النجوم، وعى رأسهم النجم محمد 
رمضان ال�ذي كان ل�ه تأثر قوي يف 
املوضة العربية بشكل عام، واملرصية 
بشكل خاص، حيث استخدم أسلوباً 
عرصي�ًا يف أزيائ�ه نال إعج�اب فئة 
الش�باب. ويف صعي�د آخ�ر، يناف�س 

محم�د رمضان يف رمض�ان 2020 
بمسلس�ل »الربنس« مع النجمة 

نور وروجينا وعدد من نجوم 
الفن بمرص، وتدور أحداثه 

يف إط�ار ش�عبي ح�ول 
بع�د  اإلخ�وة  رصاع 

وفاة األب.

ناسا تزرع خساً مضاداً للسرطان في الفضاء

لألثرياء فقط.. »غاالكسي« مرصع 
بالذهب واألحجار الكريمة

أنغام تحسم قرارها تجاه أصالة

نانسي عجرم تحصد اللقب.. والسوري محمد إسالم 
بطل »ذا فويس كيدز«

معلومة طبيةبمقدار 444 مليار دوالر 

ياسمين الخطيب تخضع لعملية جراحية

 The king of إنترناشونال فاشون أورد« تمنح محمد رمضان جائزة«
Arab mans

إليسا تعايد 
المرأة في 

عيدها

مطر ساخن

امحد اجلنديل

صداع حادصداع بسيط

حرارة عالية جداً حرارة عالية قليال

قشعريرة قويةقشعريرة نادرة

آالم جسم حادةآالم جسم خفيفة

*انسداد االنف ورشح
*عطاس مستمر
*سعال مع بلغم
* التهاب الحلق

*ال انسداد او رشح
*عطاس نادر
*سعال جاف

* ال التهاب يف الحلق

كورونااإلنفلونزا العادية


