الرتبية تعيد العمل بنظام رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
«التسريع» للعام الدراسي احلالي
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت وزارة الرتبية ،اعادة العمل بنظام «الترسيع»
للعام الدرايس الحايل.وقالتِ الوزارة يف بيان :إن
«املديرية العامة للتقويم واالمتحانات وجهت املديريات
العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات كافة بإعادة
العمل بنظام الترسيع للصفوف (الخامس االبتدائي /
الثاني املتوسط  /الخامس االعدادي) وللعام الدرايس
.»2022 – 2021وأوضحت الوزارة ،ان «هذا اإلجراء
يأتي نتيجة لنجاح نظام الترسيع وكذلك للمطالبات
الكثرية من قبل أولياء امور التالميذ والطلبة إلعادة
العمل بهذا النظام ونتيجة للظروف الصحية املستقرة
التي ساهمت يف اكمال املناهج الدراسية».

 12املركزي مينع استعمال البطاقات واحملافظ
االلكرتونية لغرض املضاربة
صفحة

بغداد /الزوراء:
ق ّر َر البنك املركزي العراقي ،امس األربعاء ،منع استعمال البطاقات واملحافظ اإللكرتونية
لغرض املضاربة والتداول بالعمالت الرقمية بجميع أنواعها.وقال املكتب اإلعالمي للبنك
املركزي يف بيان تلقته «الزوراء» :إن «البنك املركزي دعا املصارف واملؤسسات املالية غري
املرصفية املجازة كافة إىل توعية الزبائن وتحذيرهم من مخاطر التداول بالعمالت الرقمية
ّ
واملشفرة واالفرتاضية ،ألجل ضمان التطبيق األمثل إلجراءات العناية الواجبة املشار إليها
يف قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )39لسنة  2015والتعليمات
الصادرة بموجبه».وأشار البنك بحسب البيان إىل أنه «قد ّ
حذر يف  ،11/11/2021من
التعامل بالعمالت الرقمية ،نظرًا إىل املخاطر الكبرية املرتبطة بتلك العمالت وعدم خضوعها
ألية ضوابط أو ترشيعات قانونية أو رقابية أو فنية يف العراق».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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السيد الصدر :ال خري يف حكومة توافقية حماصصاتية

الربملان يفشل للمرة الثالثة يف انتخاب رئيس اجلمهورية واملهلة الدستورية تنتهي يف  6نيسان
بغداد /الزوراء:
َ
فش�ل مجلس النواب ،وللمرة الثالثة يف
انتخاب رئيس الجمهورية لعدم تحقيق
النص�اب القانوني ،وفيما ق�رر رئيس
مجلس النواب العراقي تحويل جلس�ة
الربمل�ان النتخ�اب رئي�س الجمهورية
إىل جلس�ة اعتيادية بعد فش�ل اكتمال
النصاب،اكد زعيم التيار الصدري السيد
مقت�دى الصدر ،انه ال خ�ري يف حكومة
توافقي�ة محاصصاتي�ة ول�ن يخضع
املواطن للتبعية واالحتالل.
وذكرت الدائ�رة اإلعالمي�ة للمجلس يف
بي�ان تلقته “ال�زوراء”َّ :
أن “الحلبويس
افتت�ح أعمال الجلس�ة رق�م  6للدورة
االنتخابي�ة الخامس�ة م�ن الس�نة
الترشيعي�ة األوىل ،الفص�ل الترشيع�ي
األول”.وأض�اف البي�انّ ،
أن “ج�دول
أعمال جلس�ة الي�وم يتضمّن تش�كيل
اللج�ان النيابيّ�ة الدائمة”.وص�وت
مجل�س الن�واب ،خ�الل جلس�ته ي�وم
امس ،ع�ىل تعديل بع�ض الفقرات من
نظامه الداخيل ومه�ام لجانه النيابية.
كم�ا صوت ع�ىل مهام لجن�ة الكهرباء
والطاقة النيابية ،فضال عن مهام لجنة
االقتص�اد والصناعة والتجارة النيابية،
وكذلك مهام لجنة االس�تثمار والتنمية
النيابية.وكذلك صوت املجلس عىل مهام
لجنة التخطيط االسترياتيجي والخدمة
االتحادي�ة النيابي�ة ،وعىل مه�ام لجنة
النقل واالتصاالت النيابية ،ومهام لجنة

الخدم�ات واالعم�ار النيابي�ة ،ومه�ام
لجنة العمل ومؤسسات املجتمع املدني
النيابية.كما صوت املجلس عىل اسماء
اعضاء اللجنة القانونية ،وعىل اس�ماء
اعضاء لجنة العالقات الخارجية.وايضا
ص�وت مجل�س الن�واب ،ع�ىل إضاف�ة
أعض�اء اىل اللجنة املالية.يف غضون ذلك

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الصدر ،انه ال خ�ري يف حكومة توافقية
محاصصاتي�ة ول�ن يخض�ع املواط�ن
للتبعي�ة واالحتالل.وقال الس�يد الصدر
يف تغريدة ل�ه تابعتها “ال�زوراء”“ :لن
أتواف�ق معك�م ،فالتوافق يعن�ي نهاية
البلد”.واضاف“ ،ال للتوافق بكل اشكاله،

فما تس�مونه باالنسداد السيايس أهون
من التوافق معكم وأفضل من اقتس�ام
الكعك�ة معك�م ،ف�ال خ�ري يف حكومة
توافقة محاصصاتية”.واوضح“ ،كيف
س�تتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون
ضد كل املكون�ات وكل ال�رشكاء الذين
تحاولون كسبهم لفسطاطكم”.ووجه

بعد الكشف عن كرة البطولة  ..غدا اجراء قرعة املونديال يف الدوحة

خطابه للش�عب“ ،أيها الشعب العراقي
ل�ن أعيدكم ملأس�اتكم الس�ابقة ،وذلك
وع�د غري مكذوب ،فالوط�ن لن يخضع
للتبعية واإلحتالل والتطبيع واملحاصصة
والش�عب لن يركع له�م إطالقا”.ورفع
مجلس النواب جلس�ته إىل إش�عار آخر
بع�د تصويته عىل مهام عدد من اللجان
النيابي�ة وأس�ماء أعضائها”.فبع�د 6
أشهر من االنتخابات النيابية املبكرة يف
أكتوب�ر  ،2021ال ي�زال العراق من دون
رئيس جدي�د ،وبالتايل م�ن دون رئيس
حكومة جديد يتوىل الس�لطة التنفيذية.
وس�بق أن عق�د الربمل�ان جلس�تني
احداه�ا بع�د انتخ�اب رئي�س واعضاء
مجل�س الن�واب ،واألخرى يوم الس�بت
امل�ايض ويف كليهم�ا فش�ل يف تحقي�ق
النص�اب القانون�ي لعقدهم�ا الثلث�ني
(أكثر من  220نائبا ً من  ،)329بس�بب
احت�دام الخالف ب�ني التحال�ف الثالثي
(الكتلة الصدري�ة ،الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،تحالف السيادة) ،واإلطار
التنس�يقي .وحددت املحكمة االتحادية
الس�ادس م�ن أبري�ل املقب�ل آخ�ر يوم
للمهل�ة الدس�تورية الختي�ار رئي�س
الجمهورية.وع�ىل رئي�س الجمهورية
أن يس�مّي ،خالل  15يوما من انتخابه،
رئيسا للوزراء ،وعادة ما يكون مرشح
التحالف األكرب تحت قبة الربملان .ولدى
تس�ميته ،تكون أمام رئي�س الحكومة
املكلّف مهلة شهر لتأليفها.

اللجنة الدائمة لإلعالم العربي تبدأ اجتماعاتها يف بغداد برئاسة العراق

ص8

متاجر شركة “آبل” توقف إصالح هواتف آيفون اليت مت االبالغ بفقدانها

االخرية

الكاظمي يشيد بتنظيم مهرجان الواسطي
للفن التشكيلي ويوجه برتميم نصب احلرية

بغداد /الزوراء:
أش�ا َد رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،بالتنظيم العايل ملهرجان الواسطي
للف�ن التش�كييل ،فيم�ا وج�ه برتميم نصب
الحرية.وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
تلقته “ال�زوراء” :أن “رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،زار مهرجان الواس�طي
للفن التش�كييل بدورت�ه الرابعة عرشة الذي
تنظم�ه وزارة الثقافة ،واطل�ع عىل األعمال
الفني�ة املش�اركة يف املهرج�ان ،وع�ىل وجه
الخصوص األعمال الفنية للفنانني الش�باب
الت�ي تنوّعت يف فروع الفن التش�كييل ،حيث
أبدى اهتماما ًبها وبأعمال الفنانات العراقيات
املش�اركات يف املهرجان”.واطل�ع الكاظمي،
بحسب البيان ،عىل معروضات املهرجان من
أعم�ال روّاد الخط العربي وفنونه ،فضالً عن
مش�اركات الخطاطني املعارصين والشباب،

وأش�اد بالتنظيم العايل للمهرجان ،ومستوى
األعمال الفنية املش�اركة فيه ،والس�يما أنه
يعد أه�م مهرجان للفن التش�كييل أقيم بعد
عام  ،2003وشهد مشاركة واسعة للفنانني
العراقي�ني من داخل الع�راق وخارجه.وتابع
البي�ان ،ان�ه تجس�يدا ً لرعاي�ة الدول�ة للفن
التش�كييل كم�وروث حض�اري رافدين�ي،
وجّ �ه رئيس مجل�س ال�وزراء برتميم نصب
الحرية للفنان الراحل جواد س�ليم ،وتكليف
الفنان�ني العراقي�ني مم�ن تتلم�ذوا ع�ىل يد
سليم باإلرشاف عىل أعمال الرتميم.واستمع
الكاظمي إىل عرض شامل تضمن إبعاد تأثري
الحرك�ة الفنية التش�كيلية يف العراق ،فضالً
ع�ن أهم العقبات والتحدي�ات التي يواجهها
الفنانون التش�كيليون الساعون إىل استمرار
الحركة الفني�ة العراقية املتمي�زة بأصالتها
وغزارة إنتاجها وروّادها.

النزاهة :استقدام وزير االتصاالت
األسبق إلهداره املال العام

بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت هيئة النزاهة ،صدور امر اس�تقدام
بحق وزير االتصاالت االس�بق الهداره املال
العام.وذكر بيان للنزاهة تلقته “ الزوراء”:
ان “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت
ِّ
بحق وزير االتصاالت األسبق،
استقدام
أمر
ٍ
ً
إضاف�ة إىل املدي�ر الع�ام لدائ�رة العالقات
الخارجيَّة واإلع�الم يف الوزارة ،عىل خلفيَّة
ق�رار تخفي�ض أس�عار الس�عات الدوليَّة
َّ
الخاصة من ( )7000$إىل
الربيَّة للرشكات
( ،”)5000$مُ بيّن�ا َّ
أن “الق�رار صدر دون
االعتماد عىل دراسة الجدوى االقتصاديَّ�ة

هدر باملال العام”.
أو الفنيَّ��ة ،ممَّا أ َّدى إىل ٍ
وأض�افَّ ،
ان “محكم�ة تحقي�ق الك�رخ
الثانية أصدرت أمر االستقدام وفق أحكام
امل�ادة (  )340م�ن قان�ون العقوبات رقم
( 111لس�نة  )1969املُع َّدل”.واوض�ح ان
“املادة ( )340م�ن قانون العقوبات تنص
عىل إيقاع عقوبة الس�جن مُ َّدة ال تزيد عىل
سبع س�نواتٍ أو بالحبس عىل كل موظف
أو مكلف بخدم� ٍة عام ٍة أحدث عمدا ً رضرا ً
بأموال أو مصال�ح الجھة التي يعمل فیھا
أو يتص�ل بھا بحك�م وظیفت�ه أو بأموال
األشخاص املعھود بھا إلیه”.

خبري فلكي :العامل سينقسم خالل
حتري هالل شهر رمضان

بغداد/متابعة الزوراء:
َ
توقع الخبري الفلكي نادر اش�تي أن ينقسم
العالم العربي اإلس�المي إىل قسمني يف بداية
ً
مبين�ا أن التوقعات
ش�هر رمضان املب�ارك،
تش�ري إىل أنهم س�يتحدون يف أول أيام العيد
الفطر.وبحس�ب توقعات اش�تي فإن تركيا
س�تبدأ صيامه�ا ي�وم الس�بت 2/4/2022
وس�تتبعها ع�دد كب�ري من دول غرب آس�يا
ورشق أوروبا.وأوض�ح أن تركي�ا س�تعتمد
الحس�ابات الفلكية بسبب والدة هالل شهر
رمض�ان قب�ل غروب ش�مس ي�وم الجمعة
ً
مي�رشا إىل أن�ه يف ه�ذه الحالة
،1/4/2022
س�تصوم تركي�ا ومن يتبعها م�ن الدول 30
يوما من الشهر الفضيل.أما ووفق اشتي فإن
س�لطنة عمان واململكة املغربية من املتوقع
أن تب�دأ صيامه�ا ي�وم األح�د 3/4/2022

بس�بب اعتمادها عىل الرؤية الرشعية فقط
العني املجردة.وقال“ :م�ن املتوقع أن تتعذر
الرؤي�ة الرشعي�ة بالع�ني املج�ردة ويكون
م�ن املرج�ح أن تص�وم  29يوم من الش�هر
الفضيل”.ولف�ت إىل أن التوقع�ات ب�أن تبدأ
دول املرشق بشكل عام مثل اسرتاليا والصني
وماليزي�ا والهند والباكس�تان صيامها يوم
األحد  3/4/2022بس�بب اس�تحالة الرؤية
الرشعية حتى من خالل التلسكوب.وأضاف
“ال�دول العربي�ة بش�كل عام وعىل رأس�ها
الس�عودية ومرص وس�وريا ولبنان واألردن
وفلس�طني والعراق ودول الخليج والسودان
وليبي�ا وتون�س والجزائ�ر م�ن املتوق�ع أن
تك�ون الرؤي�ة الرشعي�ة صعب�ة حتى من
خالل التلسكوب وبذلك من املتوقع أن تتعذر
الرؤية الرشعية لهالل شهر رمضان”.

زيدان يوجه مبعاجلة العقبات اليت
تعيق سرعة حسم دعاوى الثقافة

بغداد /الزوراء:
وجّ � َه رئي�س مجل�س القضاء األع�ىل فائق
زيدان ،امس األربعاء ،بمعالجة العقبات التي
تعيق رسعة حس�م الدعاوى املقامة من قبل
وزارة الثقافة.وق�ال مجلس القضاء يف بيان
تلقت�ه «الزوراء»ّ :
إن «رئيس مجلس القضاء

األع�ىل فائ�ق زيدان اس�تقبل وزي�ر الثقافة
حسن ناظم ،وبحث معه إشكاليات الدعاوى
املقدمة من قبل الوزارة إىل املحاكم» .وأضاف
البيانّ ،
أن «رئاس�ة القضاء أوعزت بمعالجة
العقبات التي تعيق رسعة حسم تلك الدعاوى
بما يضمن الحفاظ عىل املال العام».

التجارة تعلن توزيع وجبة ثالثة من
السلة الغذائية يف رمضان
بغداد /الزوراء:
ْ
أعلن�ت وزارة التج�ارة ،ام�س األربعاء ،عن
توزيع وجبة ثالثة من السلة الغذائية خالل
ش�هر رمضان.وقال املتحدث باسم الوزارة،
محم�د حنون ،يف بيان تلقت�ه «الزوراء» :إن
«وزارة املالية أطلقت التخصيصات الخاصة
بالسلة الغذائية مع ارتفاع االسعار» ،مبينا
أن «ال�وزارة بصدد توزيع وجب�ة ثالثة من
الس�لة الغذائي�ة خ�الل رمضان».وتابع أن
«ال�وزارة تعاق�دات م�ع القط�اع الخ�اص
والرشك�ة املس�تثمرة للس�لة الغذائي�ة عىل
تجهي�ز وجبة ثالثة خ�الل الثلث االخري من
رمض�ان» ،الفت�ا اىل أن «جمي�ع التعاقدات
تهدف لرشاء كميات كبرية من املواد الغذائية
وايداعه�ا باملخازن من خالل التنس�يق مع
املنش�آت العاملية».وأكد أن «الوزارة طالبت
أن تك�ون الس�لة الغذائية ملدة  12ش�هرا»،
الفت�ا اىل أن «ال�وزارة تنتظ�ر تخصيص�ات

رشاء الحنطة».وبش�أن قان�ون االم�ن
الغذائ�ي ،ذكر حنون أن «مجلس النواب قرأ
القراءة األوىل مل�رشوع قانون االمن الغذائي
ودع�م البطاق�ة التمويني�ة» ،موضح�ا أن
«ارتف�اع األس�عار غري مرتب�ط بالرقابة بل
نتيجة خ�روج اوكرانيا من خط�ة التوزيع
لزي�ت الطعام».وب�ني أن «جمي�ع القوانني
الت�ي صدرت تدعم املنتج الوطني وتس�مح
للقط�اع الخاص باملنافس�ة» ،الفت�ا اىل أن
«القط�اع الخ�اص ال يملك الخ�ربة املحلية
بالتايل يعتمد عىل الصناعات التحويلية التي
تعتمد عىل مواد تستورد من خارج العراق».
وأش�ار حنون إىل «اننا نسعى لالعتماد عىل
القطاع الخاص من خالل املنتج الذي يصنع
داخ�ل العراق مثل زيت عباد الش�مس لكي
ينمي الزراعة الوطنية» ،مؤكدا أن «االعتماد
عىل الصناعات التحويلية غري مجدي كونها
تعتمد عىل الخارج».

اكدت تشكيل جلان خمتصة لتسهيل اجراءات التوزيع

مفوضية االنتخابات تعلن لـ

الزوراء /حسني فالح:
أعلن�تِ املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات،
املب�ارشة بتوزي�ع مكاف�اة موظفي ي�وم االقرتاع
يف س�بع محافظ�ات ،وفيما اكدت تش�كيل لجان
مختص�ة ملتابع�ة وتس�هيل اج�راءات التوزي�ع،
اش�ارت اىل ان مكاتبه�ا ب�دأت توزي�ع البطاقات

املباشرة بصرف مكافأة موظفي االقرتاع يف  7حمافظات

البايومرتية املتبقية غري مستلمة من جميع فئات
الناخبني.وقالت املتحدثة باس�م املفوضية جمانة
الغالي يف حديث ل�»ال�زوراء» :ان املفوضية العليا
لالنتخابات تتابع بشكل مستمر من خالل املكاتب
االنتخابي�ة التابع�ة له�ا عملي�ة توزي�ع مكافاة
موظفي االقرتاع املشاركني يف االنتخابات الربملانية

لع�ام  ،2021مبينة ان عملية التوزيع تتم حاليا يف
مقرات مديريات خزائن الدولة يف املحافظات كافة.
واضافت ،انه تم تش�كيل ش�كلت لج�ان مختصة
به�ذا الش�أن ملتابع�ة وتس�هيل اج�راءات توزيع
املكاف�أة ع�ىل موظفي االق�رتاع وتذلي�ل العقبات
االدارية ضمن الرشوط والتعليمات النافذة ،الفتة

اىل ان املحافظ�ات الت�ي بارشت بعملي�ة التوزيع
وه�ي االن مس�تمرة بعملية التوزي�ع هي صالح
الدين ونينوى وواس�ط واملثن�ى والبرصة والنجف
االرشف وكربالء املقدس�ة وم�ازال العمل جاريا يف
بقية املحافظات.

تفاصيل ص3

بعد انطالق املشاورات اليمنية برعاية جملس التعاون اخلليجي

احلجرف :اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق يف اليمن واحلل السلمي هو السبيل الوحيد لألزمة

الرياض /الزوراء:
انطلقتِ املشاورات اليمنية – اليمنية،
برعاي�ة مجلس التع�اون الخليجي يف
مق�ر األمانة العامة بالرياض ،عىل أن
تستمر حتى السابع من أبريل املقبل،
فيم�ا أعلن املبع�وث الخ�اص لألمني

الع�ام لألم�م املتحدة يف اليم�ن ،هانز
غرندب�رغ ،أن «التعاون مع املنظمات
اإلقليمي�ة سيس�هم يف ح�ل أزم�ة
اليمن».وق�ال األمني الع�ام للمجلس
ناي�ف الحج�رف يف كلمت�ه يف افتتاح
املشاورات ،إن «اتفاق الرياض يشكل

خارط�ة طري�ق يف اليمن واس�تكمال
بنوده مطلب يمني».واعترب أن «الحل
الس�لمي هو الس�بيل الوحي�د لألزمة
يف اليم�ن» ،كم�ا رأى أن «املش�اورات
اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع
لنق�ل البالد م�ن الح�رب إىل الس�لم،

اقتصادي يقرتح ان يكون عنوان القانون “موازنة استثنائية”

جتارة بغداد لـ  :قانون الدعم الطارئ لألمن
الغذائي والتنمية جيد لو مت بالشراكة مع القطاع اخلاص
الزوراء/مصطفى فليح:
ْ
اكدت غرفة تجارة بغداد ان قانون االمن الغذائي
جي�د فيما لو ت�م بالرشاكة مع القط�اع الخاص
وسيسهم يف خلق فرص عمل للعاطلني عن العمل
فيم�ا اق�رتح خب�ري اقتص�ادي ان يك�ون عنوان
القانون (موازنة استثنائية) مع رضورة االشارة
اىل تعطيل�ه عندما يت�م اقرار موازنة ه�ذا العام.
وقال رئيس غرفة تجارة بغداد ،فراس الحمداني،
يف حديث ل�”الزوراء” ان “هذا القانون مرحب به
فيما لوكان للقطاع الخاص دور فيه” ،مشريا اىل
ان “غرفة تجارة بغداد رفعت توصيات ومقرتحات
اىل الحكومة من اجل رسم افضل سياسة لرشاكة

اس�رتاتيجية ما بني القطاع الخ�اص والحكومة
وتفعي�ل مثل هكذا قوانني مهمة” .واضاف “هو
كقانون جيد فيما لوطبق بحذافرية لكن اذا عدنا
اىل س�لة املايض حيث القطاع الخاص ال يس�مع
صوته والتنفيذ من قبل الحكومة ومؤسساتها فال
اتصور انه س�ينجح عىل اعتبار ان البريوقراطية
والروت�ني والتبعية واملحس�وبية املوجودة ضمن
االط�ار الحكومي” .واض�ح ان “القطاع الخاص
الي�وم قط�اع حر واختص�اص س�وق مفتوح و
رج�ل االعمال والتاجر العراق�ي رشيك مهم جدا
وبامكانه انجاح هذه املواضيع”.

تفاصيل ص3

فالحل يمني وبأيدي اليمنيني».وشدد
الحجرف ع�ىل أن «نجاح املش�اورات
اليمني�ة لي�س خي�ارا بل واق�ع يجب
تحقيق�ه» ،مضيفاً« :نأم�ل أن تمثل
املش�اورات فرص�ة لتحقيق الس�الم
يف اليم�ن».ورأى أن «جه�ود املجتمع

الدويل تشكل دعما دوليا إلنهاء الرصاع
يف اليمن» ،كما ثمّن اس�تجابة تحالف
دع�م الرشعي�ة باليمن لدع�وة وقف
إط�الق الن�ار ،مؤكدا ً أنها «مش�كورة
وداعمة».

تفاصيل ص3

السيسي والربهان يتباحثان بشأن تطورات ملف
سد النهضة

القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
أص�درت م�رص والس�ودان بيان�ا مش�رتكا ح�ول
زيارة الفري�ق أول ركن عبد الفت�اح الربهان رئيس
مجلس السيادة االنتقايل السوداني إىل مرص ولقائه
بالرئي�س املرصي عبد الفتاح الس�ييس.وأكد البيان
أن�ه“ :يف إط�ار ما يجم�ع جمهورية م�رص العربية
ً
ً
وحكومة وش�عباً ،من
قيادة
وجمهورية الس�ودان،
رواب�ط أخوي�ة متين�ة وأزلي�ة ،وعالقات راس�خة،
ووحدة املصري املشرتك ،استقبل الرئيس عبد الفتاح
السييس االربعاء يف قرص االتحادية أخاه الفريق أول
رك�ن عبد الفت�اح الربهان ،رئيس مجلس الس�يادة
االنتق�ايل الس�وداني ،فأقيمت مراس�م االس�تقبال
الرس�مي وتم عزف السالمني الوطنيني واستعراض
ح�رس الرشف”.وتاب�ع البي�ان“ :عق�دت جلس�ة

مباحث�ات منفردة أعقبتها جلس�ة موس�عة ضمت
وفدي البلدين ،فساد اللقاء روح املودة واإلخاء الذي
يجس�د عمق العالقات املتمي�زة القائمة بني البلدين
الش�قيقني .وفيما يتعلق بآخر مستجدات األوضاع
اإلقليمي�ة ذات االهتمام املش�رتك ،تباحث الجانبان
بش�أن تطورات ملف س�د النهضة”.وأش�ار البيان
إىل أنه“ :تم التوافق حول اس�تمرار التشاور املكثف
والتنسيق املتبادل يف هذا السياق خالل الفرتة املقبلة،
م�ع التأكي�د ع�ىل األهمية القص�وى لقضي�ة املياه
بالنس�بة للش�عبني املرصي والس�وداني باعتبارها
مسألة أمن قومي ،ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل
إىل اتف�اق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء
وتشغيل السد ،بما يحقق املصالح املشرتكة لجميع
األطراف”.

األمم املتحدة ختتار  3خرباء للتحقيق جبرائم حمتملة بأوكرانيا

بعد انسحاب روسيا اجلزئي ..زيلينسكي :األوكرانيون ليسوا ساذجني
كييف /متابعة الزوراء:
ْ
وصفت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون،
االنس�حاب العس�كري ال�رويس من
مناط�ق ق�رب العاصم�ة األوكرانية
كيي�ف بأن�ه “حيل�ة إلع�ادة تجهيز
القوات الروسية بعد أن منيت بخسائر
فادحة” ،فيم�ا عينت األم�م املتحدة

ام�س األربع�اء لجن�ة مس�تقلة من
ثالثة خرباء يف مجال حقوق اإلنس�ان
للتحقي�ق يف احتمال ارت�كاب جرائم
حرب وانتهاكات أخرى خالل الرصاع
يف أوكرانيا.وبع�د نح�و  5أس�ابيع
ع�ىل العملية العس�كرية الروس�ية،
قالت روس�يا إنها ستقلص العمليات

بالق�رب م�ن مدين�ة كيي�ف ومدينة
تشرينيهيف الش�مالية “لزيادة الثقة
املتبادلة” من أجل محادثات الس�الم.
لك�ن الرئي�س األوكران�ي فولوديمري
زيلينس�كي أوض�ح يف خط�اب ألقاه
خ�الل اللي�ل أن�ه ال يعتد بم�ا تقوله
موسكو ظاهريا.وقال“ :األوكرانيون

ليسوا ساذجني ..لقد تعلم األوكرانيون
بالفع�ل خالل  34يوم�ا من االجتياح
وخالل الس�نوات الثماني املاضية من
الح�رب يف دونب�اس أن اليشء الوحيد
الذي يمكنه�م الوثوق به هو النتيجة
امللموسة”.
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إعالنات
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد296 :
التاريخ 2022/3/29:

مجهورية العراق

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /إعادة إعالن

إلحاقا ً بإعالناتنا املرقمة يف  49يف  2022/3/18و 183يف ...2022/3/10
تعلن مُ حافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تجهيز محطات متنقلة /11/33ك.ف) ضمن خطة تنمية االقاليم
لعام  2021واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة
به�ا وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام . 2021ان وثيقة الدع�وى لتقديم العطاء (االعالن) ع�ن املناقصة العامة لهذا
املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى – املرشق – الزوراء).
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).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر
الخ�اص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة  12ظهرا من يوم االثنني املص�ادف  2022/4/4يف بناية
(الرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب) فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة
ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة
م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابل�ة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف
االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
أ -املتطلب�ات الفني�ة  -:الخ�رة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعد ع�دد ( )1وبمبلغ اليقل ع�ن ( )3,461,000,000ثالثة مليارات
واربعمائة وواحد وستون مليون دينار عراقي وللسنوات ال�( )10السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -الكوادر الفنية
ت الكوادر الفنية
 1مهندس كهرباء
 2مهندس ميكانيك
 3مهندس مدني

العدد
1
1
1

ت -املتطلبات املالية -:
اوال  :االداء امل�ايل الس�ابق ال�ذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي س�بقت االزمة املالية هي
(( ) 2013-2012كشف الحسابات الختامية).
ثانيا ً  -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر او يساوي ()2,884,000,000
ملياران وثمانمائة واربعة وثمانون مليون دينار عراقي .
ثالثاً -:معدل االيراد السنوي ان يكون اكر او يساوي ( )4,038,000,000اربعة مليارات وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي (عىل
ان اليقل عن سنتني وال يزيد عىل عرش سنوات ) خالل السنوات العرش االخرية.
د -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة (ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا ومالي�ا وانها تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة
لصاح�ب العمل) غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل واس�تنادا اىل ق�رار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمش�اركة يف
املناقصات).
ثانيا -:لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء
ق�رار يمن�ع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا ً اىل قرار ص�ادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ( )5س�نوات
السابقة ،جميع املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل بمجموعها  %40صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل
تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا -:عدم ممانعة (نس�خة اصلية  +نس�خة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي
قار.
رابعاً -:ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية.
خامساً -:هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
سادساً -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
-2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
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او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظ�ة ذي ق�ار قس�م العقود الحكومي�ة) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون ناف�ذ ملدة  150يوم من تاري�خ غلق املناقصة
وع�ىل املناق�ص الفائز (الرشك�ة او املقاول) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم
خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة  %5من 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.
-3يتم 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 والفنية واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف ح�ال عدم التزام مقدم
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب.
-4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
-5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
-6تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحم�ل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
-7يلت�زم الط�رف الثاني بأن يش�غل ما اليقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة
اعت�ذار املرك�ز عن توفري االع�داد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل م�دة ( 30يوم) من تاريخ اس�تالم املركز
للطلب.
-8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
-9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
-10تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب
العمل بعقد املقاولة.
-11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
-12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
-13تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
-14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
-15ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف  2022/4/4اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرش�يد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد
االلكرتون�ي ويلتزم املقاول بصحته ويعتر التبليغ من خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الريد االلكرتوني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد – شارع االمام عيل (ع) .وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا
ص�ادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العط�اءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت
عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
-16تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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ت الكوادر الفنية
 1مهندس مدني
 2مهندس كهرباء

ب -املتطلبات املالية -:
اوالً -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر او يساوي ()29,545,000
تسعة وعرشون مليون وخمسمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي.
ج -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العط�اء –ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يت�م ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة
السوداء ،الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت
تابع�ة لصاح�ب العمل) غري مس�تبعدة من قب�ل صاحب العمل واس�تنادا اىل قرار صادر م�ن قبل االم�م املتحدة/مجلس االمن
للمشاركة يف املناقصات).
ثانياً -:عدم ممانعة (نس�خة اصلية  +نس�خة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة
ذي قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا -:ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة
لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعا -:هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب
ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
-2كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعط�اء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموج�ب خطاب ضمان بنكي او صك
مص�دق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1م�ن مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم 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 بحس�ن التنفيذ بقيمة  %5م�ن مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضم�ان صادر من احد املصارف
العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها
ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام
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إلحاقا بإعالننا املرقم  186يف .2022/3/10
تعل�ن مُ حافظ�ة ذي قار(العقود الحكومي�ة) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية إنش�اء مخازن لخزن الش�عري والتمور)
ضم�ن خط�ة تنمي�ة االقاليم لعام  2021واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم  2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من
وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  . 2019ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء
(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى – املرشق – الزوراء)
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كاف�ة من الدول املؤهلة االش�رتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الص�ادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي
العطاء .ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف
يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة  12ظهرا من يوم االثنني املصادف
 2022/4/4يف بناي�ة (مديري�ة الزراع�ة) فعىل الراغب�ني من الرشكات واملقاول�ني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة
املذك�ورة ادناه عىل االق�ل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العق�ود الحكومية ملحافظة
ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان
يت�م تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية-:
-1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
أ -الكوادر الفنية

2

مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6تتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخ�ر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشك�ة التي يحال بعهدتها
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلت�زم الط�رف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف
حال�ة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ اس�تالم
املركز للطلب.
 -8يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل
ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني
معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب
العمل بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة
ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
 -13تك�ون االولوية للم�واد االولية املصنعة واملجه�زة داخل العراق للمرشوع م�ع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية
املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15ان آخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم االحد املص�ادف  2022/4/10اىل العنوان التايل محافظة
ذي قار-قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرش�يد -فرع ذي قار ( 535مبنى
هيئ�ة االعم�ار س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقم�ا وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات
العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل
للرشك�ة ورقم الهاتف والريد االلكرتون�ي ويلتزم املقاول بصحته ويعتر التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم البطاقة
التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الريد االلكرتوني ،وسيتم فتح
العط�اءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد – ش�ارع االمام
عيل (ع) .وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 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.
-16تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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بعد انطالق املشاورات اليمنية برعاية جملس التعاون اخلليجي

اكدت تشكيل جلان خمتصة لتسهيل اجراءات التوزيع

احلجرف :اتفاق الرياض يشكل
خارطة طريق يف اليمن واحلل
السلمي هو السبيل الوحيد لألزمة

املباش��رة بصرف مكافأة
مفوضي��ة االنتخابات تعلن ل�
موظفي االقرتاع يف سبع حمافظات

الرياض /الزوراء:
انطلقتِ املش�اورات اليمني�ة – اليمنية،
برعاي�ة مجل�س التع�اون الخليج�ي يف
مق�ر األمان�ة العامة بالري�اض ،عى أن
تس�تمر حتى الس�ابع من أبريل املقبل،
فيما أعلن املبع�وث الخاص لألمني العام
لألم�م املتحدة يف اليم�ن ،هانز غرندبرغ،
أن “التع�اون م�ع املنظم�ات اإلقليمي�ة
سيسهم يف حل أزمة اليمن”.
وقال األمني العام للمجلس نايف الحجرف
يف كلمته يف افتتاح املشاورات ،إن “اتفاق
الرياض يش�كل خارط�ة طريق يف اليمن
واستكمال بنوده مطلب يمني”.
واعت�ر أن “الحل الس�لمي هو الس�بيل
الوحي�د لألزم�ة يف اليم�ن” ،كم�ا رأى
أن “املش�اورات اليمني�ة تمث�ل منص�ة
لتش�خيص الواق�ع لنق�ل الب�الد م�ن
الحرب إىل الس�لم ،فالح�ل يمني وبأيدي
اليمنيني”.
وش�دد الحج�رف ع�ى أن “نج�اح
املش�اورات اليمنية لي�س خيارا بل واقع
يجب تحقيقه” ،مضيفاً“ :نأمل أن تمثل
املش�اورات فرص�ة لتحقي�ق الس�الم يف
اليمن”.
ورأى أن “جه�ود املجتمع الدويل تش�كل
دعم�ا دوليا إلنه�اء ال�رصاع يف اليمن”،
كما ثمّ ن استجابة تحالف دعم الرعية
باليمن لدعوة وقف إط�الق النار ،مؤكدا ً
أنها “مشكورة وداعمة”.
وم�ن جانب�ه ،أعل�ن املبع�وث الخ�اص
لألمني العام لألمم املتحدة يف اليمن ،هانز
غرندب�رغ ،أن “التع�اون م�ع املنظمات
اإلقليمية سيسهم يف حل أزمة اليمن”.
وق�ال املبع�وث األممي لليم�ن“ :نحتاج
كل دعم ممكن للوصول إىل حل شامل يف
اليمن”.
وأش�ار إىل أن “الري�اض ق�ادت حوارات
يمنية أدت إىل نتائج إيجابية”.
وذك�ر املبع�وث أن “خس�ائر اليمني�ني
ضخمة بسبب الحرب املستمرة” ،مشرا
إىل أن “الش�عب اليمني يريد سالما عادال
ومستمرا”.

وأضاف غرندبرغ“ :اليمنيون أكدوا لألمم
املتحدة رغبتهم يف إنهاء الحرب”.
وإىل ذلك ،أعلن املبع�وث األمركي لليمن
تي�م لندركنغ خالل كلمت�ه أمام املؤتمر،
أن “الوالي�ات املتح�دة تدع�م توص�ل
األطراف اليمنية إىل حل س�لمي شامل”،
مش�يدا بقرار التحال�ف “وقف العمليات
القتالية يف اليمن”.
وأف�اد املبعوث األمركي أن “املش�اورات
اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل األوضاع
أكثر استقرارا”.
وأضاف “نشجع األطراف اليمنية للعمل
مع األمم املتحدة للتوصل إىل حل سلمي”،
مثمن�ا “دعم مجلس التع�اون الخليجي
لليمن”.
وقال املبع�وث األمركي إن زيارته لليمن
كان�ت مؤس�فة بس�بب األوض�اع الت�ي
يعيش�ها الشعب اليمني ،مضيفا“ :نأمل
أن تمثل املشاورات فرصة لتحسني حياة
اليمنيني”.
وتاب�ع“ :ملتزم�ون بتقديم املس�اعدات
للش�عب اليمن�ي والتوصل لحل ش�امل
لل�رصاع ،وس�نواصل تش�جيع املانحني
لدعم الشعب اليمني”.
ويف كلمت�ه ،أعل�ن املبع�وث الس�ويدي
الخ�اص إىل اليم�ن بي�ر س�يمنبي ،أن
“املشاورات الحالية هي األكر من نوعها
منذ بدء األزمة”.
وأوضح أن “املش�اورات يج�ب أن تكون
ش�املة ل�كل الفئات بم�ا فيه�ا املرأة”،
معرب�ا عن أمله يف أن “تمثل املش�اورات
اليمنية فرصة ملناقشة كافة الحلول”.
ويف كلمت�ه بالجلس�ة االفتتاحي�ة ،ق�ال
ممث�ل الجامعة العربية“ :نأمل أن تنبثق
ع�ن املش�اورات اليمني�ة ع�ن خارط�ة
طريق”.
وم�ن املق�رر أن تناق�ش املش�اورات 6
محاور ،من بينها العسكرية والسياسية
واإلنس�انية والتع�ايف االجتماع�ي .كم�ا
ته�دف املش�اورات اليمني�ة  -اليمني�ة
إىل فت�ح مم�رات إنس�انية وتحقي�ق
االستقرار.

الزوراء /حسني فالح:
أعلن�تِ املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،املب�ارشة بتوزي�ع
مكاف�اة موظف�ي ي�وم االقراع يف
س�بع محافظ�ات ،وفيم�ا اك�دت
تش�كيل لج�ان مختص�ة ملتابع�ة
وتس�هيل اج�راءات التوزي�ع،
اشارت اىل ان مكاتبها بدأت توزيع
البطاق�ات البايومري�ة املتبقي�ة
غ�ر مس�تلمة م�ن جمي�ع فئات
الناخبني.
وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضية
جمان�ة الغ�الي يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان املفوضي�ة العليا
لالنتخابات تتابع بش�كل مستمر
م�ن خ�الل املكات�ب االنتخابي�ة
التابعة لها عملي�ة توزيع مكافاة
موظف�ي االق�راع املش�اركني يف
االنتخاب�ات الرملانية لعام ،2021
مبينة ان عملية التوزيع تتم حاليا
يف مقرات مديري�ات خزائن الدولة
يف املحافظات كافة.
واضافت ،انه تم تش�كيل ش�كلت
لجان مختصة بهذا الشأن ملتابعة
وتس�هيل اجراءات توزيع املكافأة
ع�ى موظف�ي االق�راع وتذلي�ل
العقب�ات االداري�ة ضمن الروط
والتعليم�ات الناف�ذة ،الفتة اىل ان
املحافظ�ات التي ب�ارشت بعملية
التوزيع وهي االن مستمرة بعملية

التوزيع هي ص�الح الدين ونينوى
وواس�ط واملثنى والبرصة والنجف
االرشف وكربالء املقدس�ة ومازال
العمل جاريا يف بقية املحافظات.
واش�ارت الغ�الي اىل ان املفوضية
العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات دعت
مواليد العام ( )2004من الناخبني
الج�دد الذي�ن بلغ�وا ( )18عامً �ا
ملراجع�ة أق�رب مرك�ز تس�جيل
لغ�رض تس�جيل بياناتهم النصية
والبايومري�ة ،ضم�ن م�روع
التس�جيل البايومري املس�تمر يف
اس�تقبال الناخبني غر املس�جلني

بايومري�ا ،إضاف�ة إىل الناخب�ني
غر املس�جلني م�ن موالي�د أعوام
( )2003 ,2002 ,2001الذي�ن بلغ
عدده�م ( )1.648.993ناخ ًبا غر
مسجل.
واوضحت ،أن مفوضية االنتخابات
اس�تأنفت عملية توزيع البطاقات
البايومري�ة املتبقية البالغ عددها
( )2.130.000بطاق�ة غ�ر
مستلمة من جميع فئات الناخبني
(العام والخاص) رشيطة س�حب
البطاقة االلكروني�ة القديمة ،إن
وج�دت ،أو تقدي�م وص�ل س�حب

البطاق�ة ،ويف حال فقدان البطاقة
القيام باجراءات التبليغ الرس�مية
الخاصة بفقدان البطاقة.
وتابع�ت :أن�ه بمتابع�ة مب�ارشة
من قبل رئي�س مجلس املفوضني
القايض جلي�ل عدنان خلف لدائرة
األح�زاب والتنظيمات السياس�ية
بغية الوقوف عى مس�توى العمل
فيها وتوفر االحتياج�ات الالزمة
ملتطلب�ات عملها ،تس�تمر الدائرة
بعملية تس�جيل األحزاب واملتابعة
ً
س�ابقا
والتقييم للمس�جلة منها
من خ�الل الزي�ارات امليدانية التي

تقوم بها الدائرة والش�عب التابعة
له�ا يف مكاتب املحافظات كافة إىل
مقرات االحزاب الرئيسة والفرعية
لالطالع عى الواقع الفعيل لها.
وبين�ت أن مدي�ري مكات�ب
املحافظات االنتخابية مس�تمرون
بالج�والت امليداني�ة ملتابعة مراكز
التسجيل للوقوف عى استعداداتها
واحتياجاتها الس�تقبال الناخبني
ً
فض�ال ع�ن التنس�يق األمن�ي مع
الجهات األمنية ذات العالقة لحفظ
أم�ن وس�المة الناخب�ني واملراكز
االنتخابي�ة؛ ج�اء ذل�ك بتوجي�ه
م�ن رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة
الق�ايض عام�ر موىس الحس�يني
لرضورة تسيهل عمليتي التسجيل
والتوزيع.
ولفت�ت اىل ان املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخاب�ات ،نظم�ت
يف الس�ليمانية ،ورش�ة ملراجع�ة
حصيلة عملها بالتنسيق مع فريق
األمم املتحدة للمساعدة االنتخابية
“يونام�ي” ،وناقش�ت الورش�ة،
بحض�ور نائ�ب رئي�س مجل�س
املفوض�ني وأعض�اء املجل�س،
ع�دة موضوع�ات مج�ال اإلع�الم
واإلج�راءات والتدري�ب وس�جل
الناخبني وإدارة البيانات) وغرها
م�ن الجوان�ب الفني�ة واإلداري�ة
والقانونية.

اقتصادي يقرتح ان يكون عنوان القانون “موازنة استثنائية”

جتارة بغداد ل�
الزوراء/مصطفى فليح:
ْ
اك�دت غرف�ة تجارة بغ�داد ان قان�ون االمن
الغذائ�ي جي�د فيم�ا ل�و ت�م بالراك�ة مع
القط�اع الخ�اص وسيس�هم يف خل�ق فرص
عمل للعاطل�ني عن العمل فيم�ا اقرح خبر
اقتص�ادي ان يكون عن�وان القانون (موازنة
اس�تثنائية) مع رضورة االش�ارة اىل تعطيله
عندما يتم اقرار موازنة هذا العام.
وق�ال رئي�س غرف�ة تج�ارة بغ�داد ،ف�راس
الحمدان�ي ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” ان “هذا
القانون مرحب به فيما لوكان للقطاع الخاص
دور فيه” ،مش�را اىل ان “غرفة تجارة بغداد
رفعت توصي�ات ومقرحات اىل الحكومة من
اجل رسم افضل سياسة لراكة اسراتيجية
م�ا بني القط�اع الخاص والحكوم�ة وتفعيل
مثل هكذا قوانني مهمة”.
واض�اف “ه�و كقانون جي�د فيم�ا لوطبق
بحذافرة لكن اذا عدنا اىل س�لة املايض حيث
القطاع الخاص ال يس�مع صوته والتنفيذ من
قب�ل الحكومة ومؤسس�اتها ف�ال اتصور انه
سينجح عى اعتبار ان البروقراطية والروتني
والتبعية واملحس�وبية املوجودة ضمن االطار
الحكومي”.

قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية جيد
لو مت بالشراكة مع القطاع اخلاص
واض�ح ان “القطاع الخ�اص اليوم قطاع حر
واختص�اص س�وق مفتوح و رج�ل االعمال
والتاج�ر العراقي رشيك مهم ج�دا وبامكانه
انجاح هذه املواضيع”.
ولفت اىل ان “القانون سيضيف يشء جديد الن
القيم�ة املضافة يف هذا القان�ون عى املوازنة
العراقي�ة بحدود  13ترليون وربع وهي قيمة
مضاف�ة لالقتصاد الوطني وم�ن املؤكد انها
س�تفتح تعاون�ا حقيقيا وخلق ف�رص عمل
للعاطلني”.
م�ن جانبه قال الخب�ر االقتصادي ،صفوان
قيص ،يف حديث ل�”الزوراء” انه “من الواضح
ان عملي�ة ادراك تغر االس�عار العاملية وعدم
ق�درة الحكوم�ة نتيجة ع�دم وج�ود موازنة
تف�ي بمتطلب�ات رشاء البطاق�ة التمويني�ة
والس�لة الغذائية باالس�عار الس�ابقة نتيجة
تب�دل االس�عار العاملية ي�ؤدي اىل رضورة ان
يك�ون لدينا انفاق اضايف عى مس�توى رشاء
هذه الس�لع وكذلك اطفاء لتكاليف اس�تراد
الطاقة”.
واض�اف ان “عملي�ة صياغ�ة ه�ذا القانون
بحاج�ة اىل زي�ادة مس�توى دق�ة املف�ردات
املس�تعملة م�ن اجل ان ال يس�اء تفس�رها

مثال عى مس�توى الفائض من االيرادات عن
املرصوف�ات يف�رض ان تض�اف له�ا عبارة
الس�لف بمعن�ى (املرصوفات زائدا الس�لف)
عى اعتبار ان املرصوفات محاس�بيا ال تظهر
يف الس�جالت بش�كل مبارش وانما قسم منها
يختفي خلف حس�اب الس�لف ث�م يتحول اىل
مرصوفات”.
واضاف “كذلك االولوي�ات يفرض ان توضع
وال تتحول ه�ذه املبالغ للتوزي�ع عى جميع
املف�ردات وعندم�ا يتم تغطية االم�ن الغذائي
ننتق�ل اىل االم�ن الدوائ�ي ال�ذي ل�م يظه�ر
بالقان�ون املقرح ث�م ننتقل اىل مس�تحقات
الفالحني حسب اولويات االنفاق”.
ولف�ت اىل ان “موض�وع االق�راض الداخ�يل
والخارج�ي اث�ر عليه العديد م�ن املالحظات
بتقدي�ري اذا كان ه�ذا الهدف م�ن االقراض
تمويل االستثمار فالس�ؤال ماهو االستثمار
ال�ذي س�رغب الحكومة يف تمويل�ه بمعنى
ان تدرج املش�اريع االس�تثمارية ونحتاج اىل
ملحق نحدد ما املشاريع االستثمارية املتلكئة
التي ستنفق عليها فعملية وضع قانون بدون
مالحق يؤدي اىل عدم قدرة املرع عى توجيه
القانون باتجاه االنفاق”.

واوض�ح ان”القان�ون بصيغت�ه الحالي�ة
جيد ونح�ن ندعم�ه لكنه بحاج�ة اىل بعض
االجراءات التعديلي�ة زائدا ان عنوان القانون
يف�رض ان يك�ون موازن�ة اس�تثنائية عى
اعتب�ار ان حكومة ترصي�ف االعمال بحاجة
اىل تفوي�ض من الرملان لتمري�ر هذا املقرح
من اج�ل ان يك�ون لدينا انف�اق قانوني مع
رضورة االش�ارة يف نف�س القان�ون بان هذا
القان�ون يعطل عندما يتم اق�رار موازنة هذا
العام”.
واض�اف “التوج�د لدين�ا م�ؤرشات وج�ود
حكوم�ة جدي�دة تس�تطيع تمري�ر املوازن�ة
بف�رة قصرة مما ي�ؤدي اىل صعوبات مالية
قد ال ندركه�ا حاليا” .مش�را اىل ان”املوازنة
القادمة تحتاج اىل اشهر كي تميض مع وجود
هذا االغراب الس�يايس وتمري�ر هذه املوازنة
االس�تثنائية تح�ت ه�ذه العناوي�ن يمكن ان
يس�ر االعمال بطريقة منطقية” ،مش�را اىل
ان “املرع وضع عن�وان التنمية وهذا يعني
عملي�ة االس�تمرار باملش�اريع االس�تثمارية
ومراجعة قانون الرعاية االجتماعية واضافة
تخصيص�ات مالي�ة وهذا س�يخفض نس�بة
الفقر ويخلق فرص عمل”.

األمم املتحدة ختتار  3خرباء للتحقيق جبرائم حمتملة بأوكرانيا

بعد انسحاب روسيا اجلزئي ..زيلينسكي :األوكرانيون ليسوا ساذجني
كييف /متابعة الزوراء:
ْ
وصفت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون،
االنس�حاب العس�كري ال�رويس م�ن
مناط�ق ق�رب العاصم�ة األوكراني�ة
كيي�ف بأن�ه “حيل�ة إلع�ادة تجهيز
الق�وات الروس�ية بع�د أن مني�ت
بخس�ائر فادحة” ،فيم�ا عينت األمم
املتحدة امس األربعاء لجنة مس�تقلة
م�ن ثالث�ة خ�راء يف مج�ال حق�وق
اإلنس�ان للتحقيق يف احتمال ارتكاب
جرائم ح�رب وانتهاكات أخرى خالل
الرصاع يف أوكرانيا.
وبع�د نح�و  5أس�ابيع ع�ى العملية
العسكرية الروسية ،قالت روسيا إنها
ستقلص العمليات بالقرب من مدينة
كييف ومدينة تش�رنيهيف الشمالية
“لزي�ادة الثق�ة املتبادل�ة” م�ن أجل
محادثات السالم.
لك�ن الرئي�س األوكران�ي فولوديمر
زيلينس�كي أوض�ح يف خط�اب ألقاه
خ�الل اللي�ل أن�ه ال يعتد بم�ا تقوله

موسكو ظاهريا.
وقال“ :األوكرانيون ليسوا ساذجني..
لقد تعل�م األوكراني�ون بالفعل خالل

 34يوما من االجتياح وخالل السنوات
الثماني املاضية من الحرب يف دونباس
أن اليشء الوحيد الذي يمكنهم الوثوق

به هو النتيجة امللموسة”.
وقال أوليكيس أريستوفيتش مستشار
الرئاس�ة األوكرانية إن موسكو تنقل

بع�ض الق�وات م�ن ش�مال أوكرانيا
إىل ال�رق ،فتح�اول تطوي�ق الق�وة
األوكرانية الرئيس�ية هن�اك .وأوضح
أن بعض ال�روس س�يظلون بالقرب
م�ن كييف لتقيي�د تح�ركات القوات
األوكرانية.
وقال�ت وزارة الدف�اع األمركي�ة
(البنتاغ�ون) إن روس�يا بدأت يف نقل
أعداد صغ�رة جدا من الق�وات بعيدا
ع�ن مواقعها ح�ول كيي�ف ،واصفة
الخطوة بأنها إع�ادة تمركز أكثر من
كونها انسحابا.
وذك�ر املتحدث باس�م ال�وزارة جون
كربي يف إفادة صحفية“ :يجب علينا
جميع�ا أن نك�ون مس�تعدين ملراقبة
هج�وم كب�ر ع�ى مناط�ق أخرى يف
أوكراني�ا ..ه�ذا ال يعن�ي أن التهدي�د
لكييف قد انتهى”.
وقال�ت وزارة الدف�اع الريطاني�ة إن
موس�كو اضط�رت لس�حب قواته�ا
من محيط كييف إىل روس�يا وروسيا

البيض�اء إلع�ادة اإلم�داد والتنظي�م
بعدأن منيت بخسائر فادحة.
وأضاف�ت أن م�ن املرج�ح أن تعوض
روس�يا قدراتها املحدودة عى املناورة
عى األرض من خالل تكثيف الهجمات
باملدفعية والرضبات الصاروخية.
ويف الس�ياق ذاته عينت األمم املتحدة
لجن�ة مس�تقلة م�ن ثالثة خ�راء يف
مج�ال حق�وق اإلنس�ان للتحقي�ق
يف احتم�ال ارت�كاب جرائ�م ح�رب
وانته�اكات أخ�رى خالل ال�رصاع يف
أوكرانيا.
وي�رأس النرويج�ي إري�ك م�وس
اللجنة املفوض�ة “للتحقيق يف جميع
االنتهاكات املزعومة لحقوق اإلنسان
وانته�اك القان�ون ال�دويل اإلنس�اني
والجرائم ذات الصلة يف س�ياق عدوان
االتحاد الرويس عى أوكرانيا”.
ووافق مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يف الرابع من مارس عى
تش�كيل لجنة تحقيق ملدة ع�ام بناء

ع�ى طلب أوكرانيا وحلفاء من بينهم
االتحاد األوروبي وبريطانيا والواليات
املتحدة.
وت�م تكلي�ف اللجن�ة أيض�ا بتحدي�د
أسماء املسؤولني عن جرائم محتملة،
حتى يتسنى محاسبتهم ،يف املحكمة
طبقا للقرار ،الذي تم تبنيه يف جنيف.
وم�ن ب�ني ال�دول األعض�اء ال��،47
باملجل�س ،صوت�ت روس�يا وإريريا
فقط ضد هذه الخطوة ،بينما امتنعت
 13دولة عن التصويت.
وطبقا للق�رار“ ،أدان املجلس بأش�د
العب�ارات املمكن�ة انته�اكات حقوق
اإلنس�ان والتج�اوزات وانته�اكات
القانون اإلنساني الدويل ،الناجمة عن
عدوان االتحاد الرويس ضد أوكرانيا”.
ودعا املجلس روسيا إىل أن توقف عى
الف�ور جميع أش�كال القت�ال ،بينما
ح�ث حكومة بيالروس�يا ،ع�ى عدم
االس�تمرار يف دعم أفعال روسيا ،بأي
صورة من الصور.
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الغزي يصدر ثالثة توجيهات ختص مشاريع متلكئة
بغداد/الزوراء:
اص�در االمني الع�ام ملجلس الوزراء حميد نعي�م الغزي ،امس
االربعاء ،ثالثة توجيهات تخص مشاريع متلكئة.
وذك�ر بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته «الزوراء» ،ان
«الغزي ،ترأس اجتماع لجنة األمر الديواني ( 6لس�نة )2017
الت�ي ُتعن�ى بالتحري ع�ن العقب�ات التي تح�ول دون إكمال
املش�اريع االس�تثمارية من بعض الجهات الحكومية» ،مبينا
ان «االجتم�اع تم بحضور رئيس الهيئة الوطنية لالس�تثمار،
ووكيل وزارة الصناعة واملعادن ،إضافة إىل ممثلني عن وزارات،
الصناعة واملع�ادن ،والنفط ،واإلعمار واإلس�كان واألش�غال
والبلدي�ات العام�ة ،والكهرب�اء ،وأمان�ة بغ�داد» .واضاف ان
«اللجن�ة ،ناقش�ت مل�ف تخصي�ص قطع�ة األرض الخاصة

ملرشوع الن�اس للبروكيمياويات» .واكد الغزي «رغبة العديد
من ال�رشكات العاملية الرصين�ة لالس�تثمار يف املرشوع ،وأن
اللجنة تدرس العروض املقدمة» ،موجها ً «بالتنس�يق املبارش
بني وزارتي الصناعة واملعادن ،والنفط ،ودائرة عقارات الدولة،
لتخصي�ص القطعة للم�رشوع» .ووجه األم�ني العام ملجلس
الوزراء« ،بتش�كيل فريق من أعضاء اللجنة ،إلجراء الكش�ف
املوقعي عىل مرشوع مجمع الزقورة الس�كني ،والوقوف عىل
نسب اإلنجاز الحقيقية املُنفذة عىل أرض الواقع ،لغرض اتخاذ
اإلجراءات املالئمة بحق الرشك�ة املنفذة» .ووجه الغزي ايضا
«بالوقوف عىل أسباب تلكؤ مرشوع روابي الديوانية السكني،
والتوصية إىل الجهات ذات العالقة ،بإزالة العقبات كافة ،التي
تحول دون إكمال املرشوع».

بغداد/الزوراء:
بدأ العراق بتفعيل الجان�ب الدبلومايس من اجل ضمان حقوقه
املائي�ة م�ع دول الجوار من خ�الل عقد فعالي�ات مؤتمر بغداد
ال�دويل الثان�ي للمياه يف العاصمة بغداد يف الخامس من الش�هر
الجاري ،وبمش�اركة دولية وكذلك من خالل اقامة ورش�ة عمل
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف العراق تحت شعار (ورشة عمل
تعزيز القدرات التفاوضية الدبلوماسية العراقية للمياه العابرة
للحدود) .ويف هذا الصدد قال وزير البيئة وكالة جاس�م الفالحي

خالل الورش�ة  ،إن «ه��ذه الورشة تعد نقلة نوعي�ة مهم�ة يف
م�ل�ف مفاوض�ات املي�اه لل�ع�راق م�ع دول الج�وار وك�ذلك
فه�ما م�ت�ق�دما إلدم��اج أبع�اد ت�أثريات التغريات املناخي�ة
والقط��اع البيئ�ي ض�م�ن م�ض�ام�ني مح���اور التف�اوض
ع�ل�ى م�ل�ف املي�اه الع�ابرة للح�دود» ،الفتا اىل أن «حساسية
قط���اع املياه وأبعاده السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية
والصحية واألمني�ة أيض�ا تح�تم عىل الجمي�ع الركي�ز الكبري
عل�ى مفاوض�ات املي�اه ال�ع�ابرة للح�دود».

وزير البيئة 7 :ماليني عراقي مهددون بعدم
احلصول على املياه يف السنوات املقبلة

وزارة الصناعة واملعادن
شركة دياىل العامة
م /اعالن
مناقصة استريادية
/6م /د ي أ ( 2022/تجهيز عوازل كارتونية وورقية وتيب قطني وأجزاء خشبية ملعامل املحوالت (التوزيع والقدرة) وحسب
املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .
تاريخ الغلق 2022/5/ 2
(معلنة للمرة االوىل)
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�ة لتقديم عطاءاتهم بموجب
الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال (رشكة دياىل العام�ة) وع� ال�يد
االلكروني او موقع االلكروني للرشكة املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل-:
أ -الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( )296918دوالر امريكي (فقط مائتان وس�تة وتس�عون ألفاً وتس�عمائة وثمانية عرش
دوالر ال غريها) واصل  CIPمخازن رشكة دياىل العامة.
ب -مق�دار مبل�غ التأمينات االولية للمناقصة ه�و ( )8908دوالر امريكي (فقط ثمانية االف وتس�عمائة وثمانية دوالرات ال
غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج -ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ( )150000دينار عراقي (فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل
للرد إال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج
بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل ،كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• مالحظ�ة :تعف�ى ال�رشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف العراق من
تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا ً.
• يف ح�ال كان�ت طريقة الدف�ع (نقدا) فيتم الدف�ع (بالدينار العراقي) وبما يعادل قيمة الدوالر حس�ب ن�رشة البنك املركزي
العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة يف وثائق العطاء)
 -3يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد -قرب تقاطع القدس) ،وان اخر
موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف  ، 2022/5/2وان العطاءات املتأخرة سوف
ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العن�وان اآلتي (مقر رشكتنا/
غرفة لجنة فتح العروض) يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  2022/5/3ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون
اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعت� موعد الغلق  ...مع التقدير
املهندس
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام  /وكالة
ورئيس مجلس االدارة
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اكدت سعيها الختاذ اجراءات جديدة لدعم شرحية الفقراء
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املالية النيابية :قانون األمن الغذائي سيوفر  12وجبة غذائية للمواطنني
الفقراء ع� الرعاية االجتماعية ،ونصف
األم�وال لم تصل ملس�تحقيها وأعيدت اىل
الدولة».
واض�اف ،أن «تنفي�ذ مق�رح توزي�ع
العائدات املالية عىل بعض فئات الش�عب
بعيداً ،وانما لح�ني الوصول آللية لتوزيع
ً
الفت�ا اىل َّ
أن «القانون املعروض
األموال»،
عىل ال�ملان (قانون األمن الغذائي) سيوفر
األموال الكافية لتوزي�ع 12وجبة غذائية
بني املواطنني بعدما كانت  10وجبات مع
وجبة اضافية يف شهر رمضان»
واش�ار اىل أن «لجنته تبحث عن وس�ائل
أخ�رى لدع�م رشيح�ة الفق�راء ،وكذلك
القطاع الزراعي من خالل دعم َّ
الفالح»

بغداد/الزوراء:
َّ
أك�دت اللجن�ة املاليَّ�ة النيابيَّ�ة ،ام�س
أن قانون األمن الغذائي س�يوفرِّ
األربعاءَّ ،
 12وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينيَّة
ب�دالً م�ن  10وجب�ات ،فيما أش�ارت إىل
الس�عي التخ�اذ اج�راءات جدي�دة لدعم
رشيحة الفقراء.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب مش�عان
الجبوري ،يف ترصيح صحفي ،إنه «خالل
اس�تضافة وزي�ر املاليَّة يف اللجن�ة املاليَّة
النيابيَّ�ة َع َّ َ
�� الوزير عن رغبت�ه بتوزيع
األم�وال النقدية عىل الفئات املحتاجة من
العراقيني» ،مؤكداً ،أنه «يف السابق أخفق
العمل بتوزي�ع األم�وال املخصصة لدعم

املرور حتدد موعد العمل اجناز مستشفى يف املوصل األول من نوعه يف العراق
باللوحات املوحدة

بغداد/الزوراء:
كش�فت مديرية املرور العام�ة ،امس األربعاء ،ع�ن ُّ
توجهها لفتح
مواقع تس�جيل جديدة ،فيم�ا ح َّددت موعد الب�دء بمرشوع توحيد
اللوحات مع اقليم كردستان.
وق�ال مدير عام املرور اللواء الحقوقي طارق اس�ماعيل يف ترصيح
صحف�يَّ ،
ماض ضمن بنود العقد ،إذ
إن «موضوع تجهيز اللوحات
ٍ
إن الجه�ة الت�ي تتعاقد وفق القانون هو صندوق ش�هداء الرشطة
بإرشاف من قبل وزير الداخلية» ،مبيناً ،أن «القرار األخري  23لسنة
 2021يخص تس�جيل املركبات بدون املوديل وهو بانتظار املوازنة
املقبل�ة واألمر عىل عاتق املالية بينما الطل�ب من قبل املرور العامة
مستمر».
واض�اف ،أن «هن�اك ُّ
توجها ً لفت�ح مواقع جديدة للتس�جيل ،حيث
موقع ملعب الشعب الذي ت َّم إنشاؤه من قبل الوزير إضافة للموقع
ً
الفت�ا اىل َّ
أن «اجتماعا ً ُع ِق َد
األخري الذي ت َّم انش�اؤه يف الرس�تمية»،
مع مدير عام الدائرة القانونية لبحث القرار  68الصادر من مجلس
الوزراء الذي يقيض بتسجيل املركبة بدفع رسوم وفق اإلسطوانات
بحيث يحافظ عىل الوضع يف بغداد واملحافظات».
واوضح ،أن «رس�وما ً إضافية ستكون عىل السيارات ضمن موازنة
 2022لكنها بسيطة ،بسبب الخط اإلنتاجي للوحات ،إضافة إىل 30
ألف دينار رس�وم رمزية ألول مرة بخط انتاجي يف العراق ،من اجل
انهاء موضوع اللوحات الكارتونية وتأخريها».
واش�ار اىل أن «اللوحات املوحدة متعلقة بالعقد ،وقتما ينتهي العقد
يت�م العمل ب�ه» ،موضحاً ،أن�ه «ت َّم االتف�اق إلنش�اء املعمل لطبع
اللوحات يف أملانيا من قبل رشكة رصينة».

نينوى/الزوراء:
انج�زت وزارة االعمار واالس�كان ،
م�رشوع مبنى مستش�فى امراض
الدم (س�عة يف مدينة املوصل ،الفتة
اىل انه ُيع�د االول من نوعه يف البالد،
ع� معالجة أمراض الدم وعمليات
زرع نخاع العظام  ،و املستشفى يف
مراحله�ا النهائي�ة وبانتظار نصب
االجهزة الطبية الس�تقبال وتقديم
خدماته اىل املراجعني.
واوض�ح مدير ع�ام دائ�رة االعمار
الهن�ديس (الجه�ة املرشف�ة ع�ىل

امل�رشوع) د.حس�ن ن�دب ،ان
«املستش�فى يض�م بناي�ة رئيس�ة
ذات س�تة طوابق ،ويحتوي الطابق
االريض منه�ا عىل مدخ�ل وعيادات
استشارية وصيدلية وغرف لالطباء
واملمرض�ني ،أم�ا الطاب�ق االول
فمخصص الدارة املستشفى وقاعات
لالجتماعات وغرفة لالشعة ،وغرف
اخرى للمالكات الطبية والهندسية
والفنية ومخت��ات ومخازن الدم،
اما الطابق�ان الثان�ي والثالث فقد
خصص�ا الم�راض الثالس�يميا و

اللوكيميا.
وتابع ،ان» الطابق الرابع مخصص
لزراعة نخ�اع العظم ،فيما خصص
الطاب�ق الخام�س للدافعات وغرف
املصاعد ،اما البناية الثانوية فتتكون
من الطابق االريض املخصص لكراج
السيارات ،فضالً عن غرف املحوالت
الكهربائية وغرف الغ�ازات الطبية
وبناي�ة االس�تعالمات ،أم�ا الطابق
االول فه�و عبارة ع�ن قاعة كبرية
للمكائ�ن الخاصة بأعم�ال التدفئة
والت�يد».

انطالق تظاهرة خلرجيي الكليات الرتبوية
يف دياىل
دياىل/الزوراء:
تظاهر العرشات من خريجي الكليات الربوية يف دياىل،
امس االربعاء ،وس�ط بعقوبة رافعني الفتات تتضمن 3
مطاليب .وخرج العرشات من خريجي الكليات الربوية
يف تظاهرة س�لمية امام مبنى تربية دياىل ثم توجهوا اىل
مبنى املحافظة وسط بعقوبة رافعني الفتات تتضمن 3

مطاليب رئيسة ابرزها التعيني.
وتطال�ب التظاه�رة برف�ع املطاليب وفق اطار س�لمي
مؤك�دا انه�م يمثلون م�ن  4-3االف خري�ج عاطل عن
العمل يف عموم مناطق دياىل.
وتش�هد دياىل تظاهرات مس�تمرة لرشائح مختلفة من
بينهم الخريجني للمطالبة بالتعيينات.

اإلطاحة بتاجر خمدرات حبوزته  5كغم من الكريستال يف نينوى
نينوى/الزوراء:
أعلن�ت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون
الرشط�ة ،ام�س األربع�اء ،اإلطاح�ة
بتاج�ر مخ�درات بحوزت�ه خمس�ة
كيلوغرام�ات م�ن م�ادة الكريس�تال

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للصلب واحلديد
بصرة – خور الزبري
م /مناقصة حملية رقم /2م /ح د ص ( 2022 /إعادة إعالن للمرة االوىل)
جتهيز كتل حديدية بكمية ( )1000الف طن

تدعو الرشكة العامة للحديد والصلب إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن كافة الرشكات
واملكاتب املتخصصة لإلشراك يف املناقصة أعاله (تجهيز كتل حديدية 150ملم ×  150ملم
بكمية ( )1000الف طن) بموجب املواصفات الفنية والرشوط التي يمكن الحصول عليها
م�ع وثائ�ق املناقصة من مقر الرشك�ة يف البرصة /خور الزبري أو مكت�ب الرشكة يف بغداد
 /مقابل مستش�فى الس�عدون األهيل لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره ( )250,000مائتان
وخمس�ون الف دينار ويكون اخر موعد إلستالم العطاءات يف مقر الرشكة حرصا ً هو يوم
األحد املصادف  2022/4/17لغاية (الساعة  12ظهراً) وتفتح العطاءات بحضور الراغبني
من مقدمي العطاءات الس�اعة (الثامنة والنصف من صب�اح اليوم التايل للغلق) ويف حالة
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل الغلق اىل اليوم الذي يليه.
مع مراعاة ما ييل -:
 -1يرفق بالعطاء ما ييل -:
أ -التأمين�ات األولي�ة بمبلغ ( )11,000,000فقط احد عرش مليون دينار عىل ش�كل صك
مصدق أو خطاب ضمان ألمر الرشكة.
ب -وصل االشراك باملناقصة.
ت -شهادة تأسيس الرشكة او هوية غرفة التجارة(نافذة).
ث -ب�راءة ذم�ة م�ن الهيئة العام�ة للرضائب (نافذة) ألم�ر الرشكة  +الهوي�ة الرضيبية
للمشرك.
ج -االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.
ح -الكفاءة املالية مؤيدة من الجهات ذات العالقة.
خ -الحسابات الختامية آلخر ثالث سنوات.
 -2يكون العطاء نافذ ملدة ال تقل عن ( )3أشهر من تاريخ غلق املناقصة.
 -3تقدم االسعار بالدينار العراقي رقما ً وكتابة.
 -4االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
وباإلمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل موقع الوزارة االلكروني
Tenders-companies@industry.gov.iq
ويكون موعد عقد املؤتمر لإلجابة عىل استفس�ارات املشركني باملناقصة قبل اسبوع من
تاريخ الغلق.
مع التقدير
املدير العام

املخدرة يف محافظة نينوى.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان ورد ل��
«ال�زوراء» ،أن�ه «م�ن خ�الل املتابعة
امليداني�ة املس�تمرة ونص�ب الكمائن،
تم�ت اإلطاح�ة بأحد تج�ار املخدرات

والقبض عليهُ ،
وضبط بحوزته خمسة
كيل�و غرامات ونصف الكيلو من مادة
الكريستال املخدرة».
وأض�اف البي�ان ،أن «كمي�ة املخدرات
كان�ت موضوع�ة داخ�ل إط�ار عجلة

التاج�ر التي كان يس�تقلها» ،مش�ريا ً

إىل «اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقه
وتوقيف�ه وفق امل�ادة  28م�ن قانون
املخ�درات يف الجان�ب االيم�ن ملدين�ة
املوصل».
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إعالنات
مجهورية العراق

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /إعادة إعالن
إلحاقا بإعالناتنا العدد  188يف .2022/3/10
تعلن مُ حافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية ملرشوع انش�اء ش�وارع وش�بكات مجاري مياه
االمط�ار وال�رف الصح�ي (املجموعة (ب) يف الش�طرة) ضمن خطة تنمي�ة االقاليم لعام  2021واس�تنادا لتعليم�ات تنفيذ العقود
الحكومي�ة رقم  2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية
لعام  . 2021ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزمان –
الزوراء – العدالة)
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة  12ظهرا من يوم االثنني املصادف  2022/4/4يف بناية (مديرية مجاري
ذي ق�ار) فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية
واالجنبي�ة م�ن اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة م�ن الوثائق 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-:
-1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
الكوادر الفنية

أ-املتطلبات املالية -:
اوالً -:املوارد املالية (الس�يولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ()94,000,000
اربعة وتسعون مليون دينار عراقي.
ج -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا -:عدم ممانعة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار
وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثاً -:ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظ�ة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية.
رابع�اً -:هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
-2كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولي�ة) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او س�فتجة ص�ادرة من مرف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظ�ة ذي قار قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل
املناق�ص الفائ�ز (الرشكة او املقاول) الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من 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.
-3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة 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.
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد298 :
التاريخ 2022/3/29:

الدكتور
حممد هادي حسني
حمافظ ذي قار

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م/إعادة إعالن

أ-املتطلبات املالية -:
اوالً -:املوارد املالية (الس�يولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ()16,000,000
ستة عرش مليون دينار عراقي .
د -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا -:عدم ممانعة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار
وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا -:ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف ح�ال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية.
رابع�ا -:هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
-2كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولي�ة) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او س�فتجة ص�ادرة من مرف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظ�ة ذي قار قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل
املناق�ص الفائ�ز (الرشكة او املقاول) الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من 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.
-3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة 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.
-4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
-5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

5

-4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
-5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
-6تتحمل 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.
-7يلت�زم الط�رف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن ( )%50م�ن عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
-8يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يق�دم عقد مش�اركة مصادق عليه اصولي�ا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع
العقد خالل مدة ال تجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او
املخل وحسب واقع الحال.
-9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
-10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعقد املقاولة.
-11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
-12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
-13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
-14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
-15ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف  2022/4/10اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرف الرش�يد -ف�رع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل�ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شارع النيل ،وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح
املناقص�ة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
-16تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

مجهورية العراق

إلحاقا بإعالننا  191يف .2022/3/10
تعل�ن مُ حافظة ذي ق�ار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية ملرشوع مجمع ماء الش�امية س�عة  400م/3
ساعة  2عدد  )2ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة الصادرة
م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام  .2019ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء
(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املرشق – املستقبل العراقي  -الزوراء)
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإم�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص
باإلجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة  12ظهرا من يوم االثنني املصادف  2022/4/4يف بناية (مديرية ماء
ذي ق�ار) فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية
واالجنبي�ة م�ن اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع
علما ان س�عر 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-:
-1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
الكوادر الفنية
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد305 :
التاريخ 2022/3/29:

-6تتحمل 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 واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
-7يلت�زم الط�رف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن ( )%50من عمال�ة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
-8يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يق�دم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا م�ع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قب�ل اطراف الرشاكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع
العقد خالل مدة ال تجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد و يف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني معاملة الناكل
او املخل وحسب واقع الحال.
-9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
-10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعقد املقاولة.
-11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
-12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال نواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
-13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
-14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
-15ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف  2022/4/10اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرف الرش�يد -ف�رع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شارع النيل .وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح
املناقص�ة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
-16تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

الدكتور
حممد هادي حسني الغزي
حمافظ ذي قار

الرياضي

أصفر وأمحر
وفاة مدرب القوة اجلوية األسبق
عبد االله حممد

بغداد /متابعة الزوراء
نعى القوة الجوية ،مدربه األس�بق عبد اإلله محمد حس�ن ،الذي تويف فجر امس االربعاء ،عن عمر ناهز
 90عام�ا ،بع�د رصاع مع املرض .ويعد الراح�ل صاحب إنجازات خالدة بعد تتويج�ه مع الصقور بلقب
ال�دوري املحيل  4مرات ،وإرشافه عىل تدريب املنتخب العراقي يف الس�بعينيات .وقال نادي القوة الجوية
يف بي�ان ،نتق�دم بخالص التعازي إىل الوس�ط الريايض وعائلة الفقيد ،مدرب القوة الجوية األس�بق عبد
اإلله محمد حس�ن ،والذي أرشف عىل تدريب العريق يف فرتة السبعينيات من القرن املايض ،وقاد فريقنا
إىل الف�وز بلقب ال�دوري العراقي  4مرات» .وللراحل مس�رة حافلة باإلنجازات م�ع األندية واملنتخبات
العراقية ،ولعب مع املوصل والطران والجيش لفرتات طويلة ،قبل أن يتجه للتدريب.
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استياء كبري من قبل الوسط الرياضي

علي جبار :االحتاد يتحمل اخلروج من التصفيات واالسبوع املقبل سنناقش بقاء شهد من عدمه
بغ�داد /حس�ن عم�ار -ام�ر
الداغستاني
اك�د نائب رئيس االتح�اد العراقي
لك�رة القدم ع�يل جب�ار ان اتحاد
الك�رة يتحمل مس�ؤولية الخروج
من التصفي�ات ونحن من أخطأنا
رغ�م انن�ا ن�رى ان االتح�اد عمل
الذي علي�ه وتبق�ى املباريات فوز
وخسارة.
واض�اف جب�ار نح�ن ماض�ون
بالعمل والتصفيات القارية املؤهلة
ملوندي�ال قطر نهاي�ة العام الحايل
ه�ي خطوة لبدء العم�ل الصحيح
للمنتخ�ب الوطن�ي مش�را اىل ان
اجتماع املكت�ب التنفيذي لالتحاد
األس�بوع املقبل ملناقشة مشاركة
املنتخ�ب يف التصفيات االس�يوية
االخ�رة كم�ا سيحس�م االجتماع
سيحسم قرار بقاء مدرب املنتخب
عبد الغني شهد من عدمه.
ومن جهته اكد عضو اتحاد الكرة
رحي�م لفت�ة لق�د اجتهدن�ا بع�د
تغير امل�درب واصبح هناك تغيرا ً
باملس�توى والنتائ�ج باملبارات�ن
االخرت�ن وحصلنا ع�ىل  4نقاط،
موضح�ا ً إنن�ا كادارة اتح�اد
س�نجتمع وس�يكون ل�كل حادث
حدي�ث يف اتخاذ القرارات بضمنها
اتخاذ قرار بش�أن استمرار املدرب
من عدمه .
رَّ
وعر مختصون بالش�أن الكروي
عن استيائهم بعد الخروج املحبط
من تصفيات مونديال قطر 2022
وضي�اع الفرصة األق�رب لتحقيق
الحل�م ال�ذي ط�ال انتظ�اره نحو
أربعن عاماً.
وصف املدرب الكروي احمد مناجد،
مواجه�ة منتخبن�ا أم�ام س�وريا
بمب�اراة ضياع الف�رص املحققة،
مبين�ا ً ّ
أن” املباراة كان�ت جيدة يف
الش�وط األول وتمّ�ت إضاعة أكثر
ُ
اس�تغلت بش�كل
من فرص�ة ،لو

أفض�ل ،ل�كان الوض�ع مختلف�ا
جداً”.
وأضاف ،أن” الش�وط الثاني شهد
هبوط�ا ً بدني�ا ً م�ن قب�ل العبينا،
وتبديالت الالعب�ن كانت متأخرة
بع�ض اليشء” ،مبيناًّ ،
أن” الفريق
الس�وري ال ُي َع ُّد من الفرق القوية
التي تش�كل خطرا ً ع�ىل منتخبنا،
لكن س�وء التخطي�ط ال يمكن أن
يمنحن�ا أكث�ر من النقاط التس�ع
التي حصلنا عليها “.
وم�ن جانب�ه رَّ
أك�د الالع�ب الدويل
الس�ابق رياض مزهر ،أن تفريط

املنتخب األومليب يستأنف تدريباته
يف منتصف شهر ايار املقبل
بغداد /متابعة الزوراء
قرر الجهاز التدريبي للمنتخب
األوملب�ي ،أن تك�ون املحط�ة
األخ�رة من إع�داده لنهائيات
كأس آس�يا ،يف منتص�ف أي�ار
املقب�ل ،بع�د توق�ف مباريات
الدوري املمتاز.
وع�اد وف�د املنتخ�ب ،ام�س
األربع�اء اىل بغ�داد ،بعد نهاية
مش�اركته يف بطول�ة دب�ي
الدولي�ة للمنتخب�ات تحت 23
عاما ،واحتالله املركز الس�ابع
يف الئح�ة ترتي�ب البطول�ة
الودي�ة ،الت�ي تأت�ي ضم�ن
اس�تعداداته لنهائي�ات كأس
آس�يا يف أوزبكس�تان مطل�ع
حزيران املقبل.
وج�اءت حصيل�ة نتائ�ج
املنتخ�ب االوملبي غر مرضية،
يف ض�وء تذب�ذب املس�توى
الفني ،وسوء التعامل من قبل

املدرب التش�يكي مروس�الف
سوكوب.
وتع�رض س�وكوب النتقادات
الذع�ة م�ن قب�ل األوس�اط
املحلي�ة ،بعد الظهور الس�لبي
يف مباراتي فيتنام والسعودية،
بينما ش�هد اللقاء الثالث أمام
تايالند ،تحسنا نسبيا بعد منح
الفرصة للمحرتف�ن يف أوروبا
باملشاركة الكاملة يف املباراة.
يذك�ر أن املنتخ�ب االوملب�ي
جمع  4نقاط م�ن  3مباريات
يف بطول�ة دبي ،بعد الفوز عىل
تايالن�د  1 - 2والتع�ادل أم�ام
فيتنام سلبيا ،والخسارة أمام
السعودية .1-2
وكان األوملب�ي ق�د افتق�د
الب�رز العبيه يف ه�ذه البطولة
الرتباطهما مع املنتخب األول،
وهم�ا حس�ن عب�د الكري�م
وحسن رائد.

إعالمنا الرياضي
مس�ؤول قس�م املصوري�ن يف القن�اة العراقي�ة
الرياضي�ة الزمي�ل مال�ك صالح ،ثم�ن كل من
حرض مراس�م عزاء والدته او اتصل او ارس�ل
برقي�ات التع�ازي ،ويلتمس الع�ذر لكل من لم
تس�عفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب،
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع
عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
*********************
عض�و الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل جاس�م العزاوي ،اكد اكتسابه
الش�فاء التام من االزم�ة الصحية التي تعرض
لها قب�ل مدة زمنية ليس�ت بالقص�رة نتيجة
تعرضه لحادث س�ر مع افراد عائلته الكريمة ،
خالص االمنيات لزميلنا بالش�فاء التام وان يلبسه
رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

منتخبن�ا الوطن�ي بفرصة التأهل
اىل كأس العال�م إث� َر تعادل�ه أمام
املنتخب السوري سببه التخبطات
وسوء اإلدارة.
وق�ال مزه�ر إن” ضي�اع فرص�ة
التأه�ل اىل موندي�ال قط�ر ه�و
املحصل�ة النهائي�ة للتخبط�ات
اإلدارية وسوء التخطيط باالضافة
اىل التخبط�ات الفني�ة للمدرب�ن
وتجري�ب ع�دد كبر م�ن الالعبن
وال�ذي راح ضحيت�ه الجمه�ور
العراقي”.
واضاف مزهر أن” عىل املسؤولن

عن الكرة العراقي�ة االعرتاف بهذا
الفش�ل الذي بدأ م�ن تغير املدرب
كاتانيتش بغ�ض النظر عن كونه
جي�دا ً أو س�يئ” ،الفت�ا اىل أن “
منتخب العراق حطم رقما ً قياسيا ً
بتسميته أربعة مدربن و 72العبا ً
خالل ع�رش مباري�ات فقط وهي
سابقة لم يش�هدها اي منتخب يف
العالم .
ويق�ول امل�درب املس�اعد لن�ادي
النجف بهاء كاظم“ ،اعتقد س�بب
خروجن�ا ه�و التخب�ط االداري
بالدرجه االوىل والتي شملت تغير

املدربن يف قم�ة التصفيات” ،عادا ً

ذلك “أك�ر خطأ ارتكب�ه االتحاد،
وكذل�ك ع�دم االس�تقرار ع�ىل
التش�كيلة األساس�ية يف املنتخ�ب
وظل�م بعض الالعب�ن مثل محمد
داوود وبس�ام ش�اكر يف ال�دوري
العراق�ي واملغرتب�ن مث�ل زي�دان
وجستن مرام”.
وأض�اف ان “هذه املنافس�ات هي
اسهل فرصة لنا يف تصفيات كاس
العالم  ،وقد فرطنا بها” ،موضحا ً
أن طنس�بة  80باملئ�ة من يتحمل
ذلك هو العمل االداري وعىل الرغم

من كل تلك االخطاء كان بامكاننا
أن نحجز البطاقة الثالثة بسهولة
بي�د أن ع�الج االخط�اء ج�اءت
متاخرة مع كل االسف”.
ولف�ت إىل أن “املباراة االخرة امام
املنتخب الس�وري كانت بمستوى
جي�د ج�دا ً لك�ن الحظ لع�ب دورا ً
اساسيا ً يف ضياع الفرص الحقيقية
لتنتهي املباراة بالتعادل”.
بينم�ا قال املدرب املس�اعد لفريق
الرشط�ة حس�ن عب�د الواحد إن
“خروجن�ا لي�س بس�بب املب�اراة
االخ�رة ب�ل ه�و م�ن مخلف�ات

التخطي�ط امل�ايض غ�ر الجيد ،اذ
ش�هدت تغي�رات ع�دة للمدربن
والالعبن فقد وصلت اعدادهم اىل
ً
العب�ا ،وال اعتق�د ان املنتخ�ب
80
يف هك�ذا منافس�ات مهم�ة حقالً
للتجارب”.
ً
قائ�ال “ ،رافق
وتابع عب�د الواحد
فريقنا خالل التصفيات مش�اكل
عدي�دة منها اللعب خ�ارج ملعبه
ونقل املباراة م�ن ملعبنا بعد قرار
االتح�اد ال�دويل اىل غ�ر ملعب ويف
اوقات حرجة”.
وم�ىض بالق�ول“ ،كل ذل�ك حدث
وانته�ى االم�ر ،إذ إن فرق�ا ً كبرة
خرجت ولن تشارك بكأس العالم،
وهذا حال كرة القدم”.
وش�دد ع�ىل رضورة أن “يب�دأ
القائم�ون ع�ىل قي�ادة ك�رة الدم
بالتخطيط م�ن اآلن لبناء منتخب
ق�ادر ع�ىل منافس�ة اق�وى فرق
العال�م ،فلدين�ا الخام�ات الجيدة
واملواه�ب ،ولدين�ا اس�ماء جي�دة
والعب�ن حالين بأعم�ار صغرة
يمتلك�ون املوهب�ة الجي�دة،
وبامكاننا بناءهم بش�كل صحيح
والتخطيط للم�دى البعيد والتعلم
م�ن اخطاءنا ودراس�تها من اجل
معالجتها”.
ومن جهته قال الصحفي الريايض
حس�ن عيال إن” منتخبنا الوطني
دف�ع يف ه�ذه التصفي�ات َثم َ
َ�ن
األخط�اء الفادح�ة إلدارة الك�رة
العراقي�ة الت�ي عم�دت اىل تغي�ر
مالم�ح املنتخ�ب م�ن الجهازي�ن
الفني واإلداري ،فضالً عن الالعبن
يف وقت حرج “.
وأض�اف عي�ال ،أن” امل�درب
الهولن�دي دي�ك ادف�وكات ل�م
يتأقل�م م�ع الظ�روف املحيط�ة
باملنتخ�ب الوطن�ي والعبي�ه
بالرغ�م من كون�ه مدرب�ا ً قديرا ً
وعاملياً ،لكن ظرف اس�تقدامه يف

وق�ت قصر لم يؤهله اىل النجاح
يف ه�ذه التصفي�ات ،بالنتيج�ة
فإن اإلقصاء من التصفيات ُي َع ُّد
أم�را ً طبيعيّ�ا ً ج�دا ً ومتوقعا ً من
املتابعن واملهتمن بكرة القدم يف
العراق”.
وتابع عي�ال ،أن” الك�رة العراقية
بحاج�ة اىل عالج�ات ناجع�ة
النقاذه�ا م�ن م�ا هي علي�ه اآلن
واالبتعاد عن أسلوب الرتقيع الذي
دأبت عليه األجه�زة اإلدارية طيلة
عقدي�ن م�ن الزمن” ،الفت�ا ً إىل ّ
أن
“الكرة العراقية تحتاج اىل تخطيط
واقع�ي وإجراءات ش�جاعة ترفع
من أسلوب ومهنية العمل اإلداري
لتحقي�ق طموح�ات الجماه�ر
التورَّاقة ملش�اهدة املنتخب الوطني
يف نهائي كأس العالم”.
وعانى منتخب العراق من تغيرات
تدريبي�ة طال�ت الجه�از الفن�ي،
وكذلك غياب االستقرار وقاد أسود
الرافدي�ن 4 ،مدرب�ن خ�الل فرتة
التصفيات التمهيدية والحاس�مة
واس�تمرت لعبة التغير من إقالة
الس�لوفيني كاتانيت�ش م�رورًا
بالهولن�دي أدف�وكات ومعاون�ه
بيرتوفيتش ،ثم إسناد املهمة لعبد
الغني شهد ولم تنجح أسماء بارزة
يف قائم�ة املنتخ�ب العراق�ي م�ن
تحقيق االنتص�ارات يف التصفيات
النهائي�ة واكتف�ى منتخب العراق
بانتص�ار وحي�د يف التصفي�ات
الحاس�مة املؤهل�ة للموندي�ال،
وكان عىل حساب اإلمارات وحقق
منتخب أسود الرافدين 6 ،تعادالت
مقاب�ل  3هزائم وس�جل املنتخب
العراقي 6 ،أه�داف ،مقابل اهتزاز
شباكه  12مرة ويعد هذا اإلخفاق
الثان�ي إلدارة االتح�اد العراق�ي،
تح�ت قي�ادة عدنان درج�ال ،بعد
الخروج املبكر من دور املجموعات
بكأس العرب.

القوة اجلوية والزوراء يتفوقان على البلدي وفتاة بابل بكأس كرة الصاالت
بغداد /الزوراء
تمك�ن فري�ق س�يدات الق�وة الجويّة من
فريق البلدي بنتيجة (10
التغلب عىل نظره
ِ
  )2يف املب�ارا ِة التي أقيمت ،امس األربعاء،ضمن املجموعة االوىل لبطول ِة كأس العراق
لكر ِة الصاالت للسيدات.

فيما احرز فريق سيدات الزوراء اعىل نسبة
فريق فتاة
م�ن االهداف بتفوقه عىل نظره
ِ
بابل بنتيجة ( )0 - 25يف املبارا ِة التي أقيمت
ضمن املجموعة الثانية للبطول ِة عينها التي
تجري يف مدينة الحلة بمحافظة بابل بختام
جولة الجولة الثالثة للمجموعتن.

الدور العاشر من دوري اليد املمتاز
ينطلق غدا

بغداد /حسام عبد الرضا
تس�تانف يوم غد الجمعة بعد غد السبت
مباريات الدور العارش من املرحلة الثانية
للدوري املمتاز.
حيث تس�تضيف قاعة الحكيم يف كربالء
يوم غد الجمعة مبارات�ن ،فتقام املباراة
االوىل يف تمام الساعة الثانية ظهرا وتجمع
املس�يب صاحب الضياف�ة بنقاطه ال� 8
وبلدية البرصة ال�ذي تتوجه انظاره نحو
املركز الخامس بانتظار نتائج الفرق التي
تسبقه بالرتتيب فيملك الفريق  27نقطة
باملركز الس�ابع .ثاني املباريات ستجمع
أبن�اء العمي�د الكربالئ�ي وثان�ي الرتتيب
فريق الجيش الساعة الرابعة عرصا.
كربالء الذي ارتىض ان يقف باملركز الثامن
م�ن الرتتيب بنقاطه ال�  23بينما الجيش

س�يحاول التش�بث بأي نتيج�ة تحققها
باقي الفرق ضد الرشطة.
قمة املباريات تس�تضيفها قاعة املرحوم
ع�يل س�الم الس�اعة الثالثة ع�رصا بن
الحشد الشعبي ثالث الرتتيب يف أول موسم
له بالدوري والذي يطمح للمحافظة عليه
ودياىل الطامح العودة إىل املراكز األوىل بعد
عده مواسم سابقة تقهقر فيها إىل مراكز
ال تليق باسم النادي.
ويلتق�ي عىل قاعة الكوت يوم الس�بت
املقب�ل مب�اراة تجم�ع ب�ن صاحب�ي
املركز الع�ارش والحادي ع�رش الكوت
و الخليج العربي .فوز الكوت س�يكون
معن�وي بالدرج�ة األوىل ال اكث�ر حيث
يمتلك الفريق  3نقاط فقط اما الخليج
ويمتل�ك فرصة ترك الرتتيب األخر من

خ�الل الف�وز باملب�اراة ،فيمتلك نقطة
يتيمة واملباراة س�تقام الساعة الثالثة
عرصا.
رصاح الرتتيب يف الوسط سيكون خالل

مب�اراة فريقي الكوف�ة صاحب املركز
التاس�ع ب�  23نقطة وفري�ق التعاون
سادس الرتتيب ب�  27نقطة.
طم�وح كال الفريق�ن ه�و تحس�ن

مركزه�م بع�د االطمئنان ع�ىل البقاء
ضمن ف�رق ال�دوري املمتاز للموس�م
املقب�ل وس�تقام املب�اراة ع�ىل قاع�ة
الكوفة الساعة الثالثة عرصا .

االختبارات النهائية الختيار مواهب منتخب الناشئني تنطلق اليوم
بغداد /الزوراء
ُ
تنطل�ق ،صب�اح اليوم الخمي�س ،وعىل
ُ
أي�ام ،االختب�ارات النهائيّة
ثالث�ة
مدى
ِ
ٍ
للمواه�ب الت�ي انتقاها الجه�ا ُز الفني
ملنتخ�ب الناش�ئن م�ن خ�الل جولت�ه
ِ
املس�حيّة يف مختلف املحافظ�ات والتي
شهدت اختيا َر ما يقارب  ١00العب.
َ
وقال مدرب مُ نتخب الناش�ئن ،حس�ن
كم�ال إن االختب�ارات النهائيّة تس�تمر

ملعب الش�عب الثاني
أيام يف
ِ
مل�دة ثالثة ٍ
من الس�اع ِة الع�ارشة صباح�ا ً ولغاية
الثاني�ة م�ن بعد الظه�ر لالعبن الذين
َ
وق�ع عليهم االختي�ا ُر أثن�اء جولتنا يف
املحافظات.
َّ
ملنتخب الناشئن
الفني
الجهاز
وبن إن
ِ

للكش�ف
املحافظات
اختت� َم جولت�ه يف
ِ
ِ
عن املواهب وضمه�ا للمنتخب ،فكانت
ُ
محافظ�ة الكوت آخر محطات املس�ح

التي ضمت عددا ً م�ن املحافظات والتي
اختتمت اليوم.
واختت َم مُ درب مُ نتخب الناشئن ،حسن
كمال ،حديثه بالق�ول إن الجهاز الفني
َ
اس�تقطاب
يأم�ل من الجول ِة املس�حية
ُ
نتطلع
أك�ر عدد م�ن املواه�ب ،حي�ث
قادر عىل املنافسة بقو ٍة
فريق
لتش�كيل
ٍ
ٍ
التصفيات اآلسيوية املُقررة يف الكويت
يف
ِ
بشهر ترشين األول من العا ّم الحايل.
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تصفيات كأس العامل ( 2022أمريكا اجلنوبية)

إعالم إلكرتوني

بريو تنتزع بطاقة ملحق املونديال  ...وخروج كولومبيا وتشيلي
خطف�ت ب�ريو املرك�ز الخام�س بج�دول
تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال
قطر  ،2022وال�ذي يؤهل صاحبه لخوض
امللحق العاملي للفيف�ا ،بانتصارها بهدفني
نظيف�ني ع�ىل أرضها أم�ام باراج�واي ،يف
الجولة األخرية.
بينم�ا فش�لت كولومبي�ا وتش�ييل يف حلم
التأه�ل للموندي�ال ،رغ�م ف�وز كولومبيا
خ�ارج أرضها عىل فنزوي�ال بهدف نظيف،
بينما س�قطت تش�ييل ع�ىل ملعبه�ا أمام
أوروجواي بثنائية نظيفة.
واحتلت ب�ريو املركز الخام�س برصيد 24
نقط�ة ،بينم�ا ج�اءت كولومبي�ا خلفه�ا
سادس�ة ب� 23نقطة ،ثم تش�ييل يف املركز
السابع ب� 19نقطة.
س�جل ثنائي�ة ب�ريو كل م�ن جيانل�وكا
البادلوال (ق )5ويوش�يمار يوتون (ق،)42
لتخطف بطاقة التأهل لخوض امللحق أمام
الفائ�ز م�ن مواجه�ة أس�رتاليا واإلمارات
العربية املتحدة ،التي ستحدد ممثل االتحاد
اآلسيوي يف امللحق.
وفازت كولومبيا به�دف نظيف عىل ملعب
فنزوي�ال س�جله خامي�س رودريجي�ز من
ركل�ة ج�زاء (ق ،)45ليذه�ب انتصاره�ا
دون أهمي�ة بعد فش�لها يف خط�ف املركز
الخامس.
بينما س�قطت تش�ييل بثنائية نظيفة عىل
ملعبه�ا أم�ام أوروج�واي الت�ي واصل�ت
نتائجها اإليجابية مؤخرا.
وس�جل ألوروجواي كل من لويس سواريز

(ق )79وفيدريكو فالفريدي (ق.)90
ويعد االنتصار هو الرابع تواليا ألوروجواي
لتحت�ل املرك�ز الثالث يف ج�دول التصفيات
ب�� 28نقطة ،بع�د أرب�ع هزائ�م متتالية،
متفوق�ة ع�ىل اإلك�وادور صاحب�ة املركز
الراب�ع ب�� 26نقط�ة ،لرتافقه�ا وكل م�ن
الربازيل واألرجنتني إىل نهائيات املونديال.

خاميس يتحسر على ضياع حلم
املونديال

أب�دى العب الوس�ط الكولومب�ي خاميس رودريجيز ،الذي س�جل
اله�دف الوحي�د لفريق�ه أمام فنزوي�ال يف ختام تصفي�ات أمريكا
الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر  ،2022أس�فه ألن حلم التأهل لهذه
النسخة من كأس العالم “لم يتحقق”.
وعقب انتهاء اللقاء ،أشار خاميس إىل أن الفريق “يجب أن يتحمل
هذه املسؤولية”.
وبرغ�م فوزها بهدف دون رد عىل فنزويال ،س�تبقى كولومبيا عىل
أب�واب مونديال قطر ،حي�ث تمكنت بريو من الحف�اظ عىل املركز
الخام�س الذي يؤهل صاحبه لخ�وض امللحق العاملي للفيفا ،وذلك
بع�د فوزها بهدف�ني عىل باراج�واي ،يف الوقت الذي س�قطت فيه
تشييل أمام أوروجواي بثنائية نظيفة.
وبذل�ك ،أصبحت بريو تحتل املركز الخامس برصيد  24نقطة أمام
كولومبي�ا التي جاءت يف املركز الس�ادس بنقطة أقل ،يف حني حلت
تش�ييل س�ابعة ب� 19نقطة.وأكد خاميس ،الذي كان يبدو عاجزا
عن الكالم ،أن فريقه قام بعمله ،وأضاف“ :علينا العمل يف السنوات
األربع املقبلة”.وقال العب الوسط“ :أعتقد اآلن أنه ال توجد كلمات،
لق�د قمنا بعملنا الي�وم وعندما لم تعد تعتمد عىل نفس�ك ،يصبح
األمر أكثر تعقيدا”.

إصابة أنشيلوتي بفريوس كورونا
أعل�ن ريال مدريد اإلس�باني إصابة
مدرب�ه اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي
بفريوس كورونا.
وتأت�ي إصاب�ة امل�درب املخ�رضم
( 62عام�اً) قبل مواجه�ات صعبة
ّ
يح�ل ضيفا ً الس�بت
للمريينغ�ي إذ
املقب�ل عىل س�لتا فيغ�و يف الدوري
اإلس�باني قب�ل أن يش� ّد الرح�ال
األربع�اء املقب�ل ملالق�اة تش�يليس
اإلنكليزي يف لندن ضمن ذهاب ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا

وخطف منتخب اإلكوادور تعادال قاتال عىل
أرضه أمام األرجنتني  1-1يف الجولة األخرية
م�ن تصفي�ات أمري�كا الجنوبي�ة املؤهلة
ملونديال قطر  2022عىل ملعب مونومنتال
بانكو بيشينش�ا يف جواياكيل أمام  60ألف
متف�رج ،وذل�ك يف مب�اراة تحصيل حاصل
بعدما ضمن كال املنتخبني التأهل لنهائيات

املونديال.
وأنهى منتخب “األلبيسيليستي” التصفيات
يف املركز الثاني برصي�د  39نقطة وبفارق
س�ت نقاط عن الربازيل صاحبة الصدارة،
والغري�م ال�ذي الي�زال س�يتواجه أمامه يف
مباراة مؤجلة بينهم�ا ،لكنه يحافظ حتى
اآلن عىل س�جله خالي�ا من الهزائ�م ،مثله

وصع�د املنتخ�ب البولن�دي إىل
نهائي�ات كأس العال�م FIFA
قط�ر  ™2022عق�ب ف�وزه عىل
ضيف�ه منتخ�ب الس�ويد بهدفني

نظيف�ني يف ال�دور النهائي من
املسار الثاني ضمن الدور
الحاسم من التصفيات
األوروبية.

باكس يُسقط فيالدلفيا يف معقله
حس�م ميلووك�ي باكس قم�ة املنطق�ة الرقية
بفوزه عىل مضيفه فيالدلفيا س�فنتي س�يكرز
بف�ارق نقطت�ني  118-116يف مب�اراة س�جل
خالله�ا اليوناني ياني�س أنتيتوكونمبو  40نقطة
لحامل اللقب ضمن الدوري األمريكي لكرة الس�لة
للمحرتف�ني ،فيم�ا س�قط ل�وس أنجلي�س ليكرز
مج�ددا ً بخس�ارته أم�ام داالس مافريكس 110-
 128لتتضاءل حظوظ�ه بخوض امللحق املؤهل إىل
األدوار اإلقصائية.وب�دوره ،حس�م أنتيتوكونمب�و
رصاعه الش�خيص مع الكامريوني جويل إمبيد يف
لحظ�ة س�احرة بعدما تمكن من ص�د كرة األخري
قبل ثانيتني من نهاية اللقاء ،كما أضاف إىل نقاطه
 14مرتدة و 6تمريرات حاس�مة ،فيما سجل نجم
سفنتي س�يكرز  29نقطة فضالً عن  14مرتدة
و 7تمريرات حاسمة.وهي الخسارة الثانية تواليا ً
لس�فنتي س�يكرز بعد س�قوطه أمام فينيكس
صنز ،ليرتاجع للمرك�ز الرابع مع  46فوزا ً مقابل
 29خس�ارة خلف بوسطن س�لتيكس (،)47-29
فيما حقق باكس صاحب املركز الثاني فوزه ال� 47
هذا املوس�م مقابل  28هزيمة.يف املنطقة الغربية
ويف داالس ،مُ ن�ي ليكرز بخس�ارته الثالث�ة تواليا ً

إثر س�قوطه أمام مافريكس.وخاض بطل موسم
 2020املب�اراة م�ن دون نجمي�ه لي�ربون جيمس
وأنتون�ي ديفيس لإلصاب�ة ،فلم يتمكن
من مقارعة تفوق الس�لوفيني لوكا
دونتش�يتش الذي حقق “تريبل-
دابل” مع  34نقطة و 12مرتدة
ومثله�ا تمري�رات حاس�مة.
وبه�ذه الخس�ارة ،تراج�ع
ليك�رز للمرك�ز الح�ادي
عر خلف س�ان أنتونيو
س�بريز الع�ارش م�ع
السجل ذاته ( 31فوزا ً
مقابل  44هزيمة)،
لتتض�اءل آمال�ه
يف حج�ز املرك�ز
األخ�ري ال�ذي
يسمح بخوض
امللح�ق املؤهل
األدوار
إىل
اإلقصائية “بالي
أوف”.

تصفيات كأس العامل ( 2022افريقيا)
صعود املغرب وتونس إىل كأس العامل وخروج حزين ملصر واجلزائر
رضب منتخ�ب أس�ود األطل�س
املغرب�ي بق�وة وصع�د إىل إىل
كأس العال�م  FIFAقطر ،2022
عقب فوزه ع�ىل ضيفه منتخب
الكونغ�و الديمقراطي�ة بأربعة
أهداف مقاب�ل هدف يف مواجهة
اإلياب ضمن الدور الحاس�م من
التصفيات اإلفريقية.
وكان�ت مب�اراة الذه�اب انتهت
بالتعادل (.)1-1
ودانت السيطرة واملبادرة تماما ً
للمنتخ�ب املغرب�ي م�ع دقائ�ق
املب�اراة األوىل حي�ث س�جل عز
الدي�ن اوناح�ي ه�دف التق�دم
يف الدقيق�ة  21قب�ل أن يح�رز
طارق تيسودايل الهدف الثاني يف
الدقيقة .45
ويف الدقيق�ة  54ع�اد أوناح�ي
وأحرز ثالث أهداف منتخب أسود

األطل�س ،ويف الدقيق�ة  69جاء
ال�دور ع�ىل أرشف حكيمي نجم
املغ�رب وباريس س�ان جريمان
الفرن�يس ،ليحرز اله�دف الرابع
وس�ط أجواء احتفالية يف مركب
محمد الخامس الذي اس�تضاف
أح�داث املب�اراة.ويف الدقيقة 77
أحرز بني ماالنغ�ا هدف الرف

مثل “السيليساو”.
أم�ا اإلك�وادور فرتاجع�ت للمرك�ز الرابع
برصي�د  26نقطة وبف�ارق نقطتني خلف
أوروجواي ،لكنها ضمن�ت التأهل مبارشة
ملوندي�ال قطر.تق�دم لألرجنت�ني الالع�ب
خوليان ألفاريز ،نجم ريفر بليت ،يف مباراته
األوىل بقميص “التانجو” (ق ،)24لكن إينر
فالنس�يا نج�ح يف إدراك التع�ادل بعد لعبة
مثرية للجدل لجأ فيها الحكم لتقنية الفار،
ليحتس�ب ركل�ة جزاء س�جلها فالنس�يا،
اله�داف التاريخ�ي لإلك�وادور ،يف الدقيقة
(.)90+3وواصلت الربازيل نتائجها املميزة
يف تصفي�ات أمري�كا الجنوبي�ة املؤهل�ة
ملونديال قطر  ،2022بانتصارها الكاس�ح
ع�ىل مضيفته�ا بوليفي�ا يف الب�از برباعية
نظيفة يف الجولة األخرية.
س�جل رباعية منتخب “السيليساو” ،الذي
غ�اب ع�ن صفوفه النج�م نيم�ار ،كل من
لوكاس باكيتا (ق ،)24ريتشاليسون (ق44
وق )90وبرونو جيمارايش (ق.)65
وواصل�ت الربازي�ل الحف�اظ عىل س�جلها
الخايل م�ن الهزائم يف التصفيات بتحقيقها
لالنتص�ار ال�� 14مقاب�ل ثالثة تع�ادالت،
لتعزز م�ن صدارته�ا للج�دول برصيد 45
نقطة وبفارق س�ت نقاط ع�ن األرجنتني،
قبل أن يخوضا سويا مباراتهما املؤجلة.
بينم�ا تجمد رصيد بوليفي�ا عند  15نقطة
يف املرك�ز التاس�ع وقب�ل األخ�ري ،يف آخ�ر
مباراة ملدرب “الخرض” ،الفنزوييل س�يزار
فارياس.

الربتغال تنهي مغامرة مقدونيا الشمالية ..وليفا
بولندا يقصي إبرا السويد
أنه�ت الربتغال مغام�رة مقدونيا
الش�مالية بالفوز عليه�ا بهدفني
دون مقابل يف نهائي املسار الثالث
من امللحق األوروبي لتبلغ نهائيات
كأس العالم  FIFAقطر .™2022
ع�ىل معل�ب “دراغ�او” يف بورتو،
س�جّ ل برون�و فريناندي�ش ه�ديف
املب�اراة يف الدقيقت�ني  32و65
ع�ىل الت�وايل لتتأه�ل الربتغ�ال إىل
النهائيات للمرة الثامنة يف تاريخها
والسادسة توال ًيا.وكانت مقدونيا
الش�مالية فجّ رت مفاجأة مدوية
بإطاحتها إيطاليا يف نصف نهائي
املسار الثالث بالفوز عليها بهدف
يف الوق�ت القات�ل ،يف حني تخطت
الربتغال تركيا بالفوز عليها .3-1

للكونغو الديمفراطية.
وه�ذا ه�و التأه�ل الس�ادس
للمنتخ�ب املغرب�ي إىل نهائي�ات
كأس العال�م وكان�ت أفض�ل
نتائج�ه التأه�ل إىل ثمن النهائي
من مونديال  1986يف املكسيك.
وأحب�ط منتخ�ب الكام�ريون،
مضيف�ه الجزائ�ري ،وتغل�ب

علي�ه بنتيجة  ،2-1ع�ىل ملعب
مصطف�ى تش�اكر يف البليدة ،يف
إياب الدور الفاصل املؤهل لكأس
العالم .2022تق�دم الضيوف يف
الدقيقة  22عن طريق ماكس�يم
تش�وبو موتينج.وانتهى الوقت
األصيل بتق�دم الكامريون بهدف
دون رد ،فلجأ الفريقان إىل الوقت
اإلضايف ،بع�د فوز الجزائر ذها ًبا
بالنتيج�ة نفس�ها.ويف الوق�ت
اإلضايف نج�ح محاربو الصحراء
يف تس�جيل ه�دف التع�ادل يف
الدقيق�ة  118ع�ن طريق أحمد
توبة.واعتقد الجمي�ع أن اللقاء
س�يذهب لركالت الرتجيح ،قبل
أن يس�جل كارل توك�و إيكامبي
ه�دف ف�وز وتأه�ل الكامريون
ل�كأس العال�م يف قطر  ،2022يف
الدقيقة .120+4حس�م منتخب

تأهل�ه
تون�س
ملونديال قطر 2022
بعد التعادل  0-0مع
ضيف�ه مايل ،يف رادس ،يف
إياب الدور النهائي املؤهل
لكأس العالم.
وكان منتخب تونس فاز يف
لقاء الذهاب يف باماكو 1-0
س�جله م�وىس سيس�وكو
بالخط�أ يف مرماه.وس�جل
نس�ور قرط�اج حضوره�م
يف املوندي�ال للمرة السادس�ة
يف تاري�خ الك�رة التونس�ية.
وتأهلت الس�نغال عىل حساب
مر بفارق ركالت الرتجيح
( )1�3بع�د انته�اء الوقتني
األص�يل واالض�ايف بفوز
السنغال بهدف سجله
ديا د .3
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وانتهى الشوط األول بني املنتخبني
بالتع�ادل ب�دون أه�داف ويف
الش�وط الثاني كانت الغلبة تماما ً
ألصح�اب األرض عق�ب تمك�ن
نج�م املنتخ�ب البولن�دي وهدافه
روب�ريت ليفاندوفيس�كي م�ن
إحراز اله�دف األول يف الدقيقة 49
قبل أن يس�جل بيوتر زيلينس�كي
اله�دف الثان�ي يف الدقيق�ة ..72
وهي املشاركة التاسعة للمنتخب
البولن�دي يف النهائي�ات العاملي�ة
علما ً بأن ظهوره األول يف املونديال
كان يف فرنس�ا عام  1938وأفضل
مشاركاته كانت يف بطولتي 1974
و 1982عندما حصل عىل املركز
الثالث.

ألكاراز إىل ربع نهائي بطولة ميامي
وسفيتولينا حتصل على راحة من التنس

تأهل اإلس�باني كارل�وس ألكاراز إىل دور الثماني�ة ببطولة ميامي
للتنس ،بعدما تغلب عىل اليوناني س�تيفانوس تسيتسيباس 5 / 7
و 3 / 6ضمن منافسات الدور الرابع.
وك�رر ألكاراز 18 ،عاما ،تفوقه عىل تسيتس�يباس املصنف الثالث
للبطولة ،حيث كان الالعب اإلسباني قد حقق الفوز أيضا يف املباراة
الت�ي جمعت بينهما يف ال�دور الثالث من بطول�ة أمريكا املفتوحة
(فالش�ينج ميدوز) العام املايض.واحتاج ألكاراز إىل س�اعة واحدة
و 50دقيقة للتغلب عىل تسيتسيباس والتأهل لدور الثمانية.
ورف�ع أل�كاراز ع�دد انتصاراته ه�ذا املوس�م بذل�ك إىل  15مقابل
هزيمت�ني وكان ق�د وص�ل إىل الدور قب�ل النهائي ببطول�ة إنديان
ويل�ز قبل أيام.ويلتقي أل�كاراز يف دور الثماني�ة ،الربي ميومري
كيكمانوفيت�ش ال�ذي تأهل بالفوز ع�ىل ألمريكي تايل�ور فريتز،
بط�ل إندي�ان ويل�ز 6 / 3 ،و 1 / 6و. 4 / 6وق�ال أل�كاراز عقب
مبارات�ه أمام تسيتس�يباس“ :كانت مباراة صعب�ة حقا ،لقد أدى
بشكل مذهل .ويمكنني قول إنني كافحت حتى النقطة األخرية يف
املجموعة األوىل من أجل العودة”.
كذلك تأهل اإليطايل جانيك س�ينر املصنف التاسع للبطولة إىل دور
الثماني�ة بالفوز عىل األس�رتايل ني�ك كريي�وس  )3 / 7( 6 / 7و6
 ، 3 /كم�ا تغلب البولندي هوبرت هركات�ش عىل الجنوب أفريقي
لوي�د هاري�س ج�ورج  6 / 7و. 2 / 6وس�يلتقي س�ينر يف دور
الثمانية ،األرجنتيني فرانسيس�كو س�ريوندولو الذي صعد بالفوز
ع�ىل األمريك�ي فرانس�يس تياف�وي  )7 / 2( 7 / 6و/ 7( 6 / 7
 )3و. 2 / 6وتأه�ل الرويس دانيل ميدفيديف ،إىل ربع نهائي بطول
ميامي لألس�اتذة ذات األلف نقطة ،بفوزه عىل األمريكي جيسون
بروكس�بي.وفاز ميدفيدي�ف باملباراة بواقع  7-5و 6-1يف س�اعة
و 19دقيقة.وسيواجه يف الدور املقبل ،الفائز من مواجهة الجنوب
أفريقي لويد هاريس والبولندي هوبرت هوركاز.
كما تأهل إىل ثمن النهائي ،األملاني ألكس�ندر زفرييف وسينر ،الذي
فاز  )7-3( 7-6و 6-3عىل نيك كرييوس.
سفيتولينا تحصل عىل راحة من التنس
� ق�ررت العبة التن�س األوكرانية إيلينا س�فيتولينا ،الحصول عىل
راح�ة بعي ًدا عن مالعب التنس ،بس�بب معاناته�ا من إجهاد بدني
وذهني.وكشفت سفيتولينا ،أنها تعاني من إصابة يف الظهر أثرت
ع�ىل تحضرياتها للمنافس�ات ،بعد أن خرت املب�اراة األوىل يف كل
من مش�اركتيها املاضيتني.وتأهلت س�فيتولينا ،املتوجة بالبطولة
الختامية ملوس�م  ،2018إىل دور الثماني�ة ببطولة مونتريي ،لكنها
رفضت مواجهة الروس�ية أنس�تازيا بوتابوف�ا ،إال يف حالة اعتبار
األخ�رية رياضية مس�تقلة.وبعدها خ�رت س�فيتولينا مباراتها
األوىل يف كل م�ن بطولتي إنديان ويلز وميامي املفتوحة.وجاء قرار
سفيتولينا بالحصول عىل إجازة لتغيب بذلك عن الفريق األوكراني
يف مواجه�ة نظ�ريه األمريكي ببطولة كأس االتح�اد لفرق التنس.
ولم تتضح الصورة بعد بشأن موعد عودتها قبل انطالق منافسات
فرنسا املفتوحة املقررة يف نهاية مايو/آيار املقبل.
وذكرت س�فيتولينا عرب توي�رت“ :منذ فرتة طويل�ة وأنا أعاني من
مشكلة يف الظهر ،واأللم لم يسمح يل باالستعداد للبطوالت بأفضل
شكل”.

رونالدو يشكر مجاهري بالده

وجه النجم كريس�تيانو رونالدو ،قائد منتخب الربتغال ،الش�كر لجماهري بالده ،بعد التأهل إىل كأس
العال�م يف قط�ر .2022وحقق منتخب الربتغ�ال الفوز عىل مقدونيا الش�مالية ،بهدفني دون
رد ،يف نهائ�ي امللح�ق األوروبي ،عىل ملع�ب دراجاو.وكتب رونالدو ،عرب حس�ابه عىل
“فيس ب�وك” عقب املباراة“ :الهدف تحقق ،نح�ن يف مونديال قطر ،نحن يف مكاننا
الصحيح!”.وأض�اف“ :ش�كرًا لجميع الربتغاليني لدعمهم ال�ذي ال يكل! إىل األمام
برتغال!”.جدير بالذكر ،أن مقدونيا حققت مفاجأة وأقصت منتخب إيطاليا من
الدور نصف النهائي للملحق.

قائد بريو :نستحق التواجد يف املونديال..
ورئيس بريو حيتفي باقرتاب التأهل
قا ل
قا ئ�د
منتخب
بريو لكرة
ا لق�د م ،
ا لح�ا ر س
بيدرو جالييس،
بعد ضم�ان فريقه
للمرك�ز الخام�س
يف تصفي�ات أمري�كا
الجنوبية املؤهلة ملونديال
قط�ر  ،2022وال�ذي
يؤه�ل صاحب�ه لخ�وض
امللح�ق العامل�ي للفيف�ا ،إن
“البالنكريوخ�ا” يس�تحق أن
يكون يف كأس العالم.وعقب فوز
بريو عىل باراج�واي بهدفني دون
رد يف خت�ام التصفيات ،قال حارس
املرمى“ :إنه فري�ق رائع ،ومجموعة
رائع�ة تس�تحق الذه�اب إىل كأس
العالم”.
وأق�ر الالع�ب بأن�ه “متحم�س”
و”فخ�ور بكل الفري�ق” الذي أصبح
اآلن “ع�ىل بع�د خط�وة واح�دة من
العودة إىل املونديال”.
وعن املباراة التي أقيمت يف ليما ،قال:
“الحقيق�ة ه�ي أن الدف�اع ت�رف
بشكل جيد للغاية ،هناك توتر دائما،
لكننا تعاملنا مع األمر بشكل جيد”.
واحتلت بريو املركز الخامس برصيد
 24نقط�ة ،بينما جائ�ت كولومبيا
خلفها سادس�ة ب� 23نقطة ،ثم
تش�ييل يف املرك�ز الس�ابع ب�19
نقطة.س�جل ثنائي�ة ب�ريو كل
م�ن جيانل�وكا البادل�وال (ق)5

ويوشيمار يوتون (ق ،)42لتخطف
بطاق�ة التأه�ل لخ�وض امللحق
أمام الفائز من مواجهة أسرتاليا
واإلم�ارات العربية املتحدة التي
ستحدد ممثل االتحاد اآلسيوي
يف امللحق.
وأكد ريكاردو جاريكا مدرب
منتخب بريو ،امس األربعاء،
أن ال�ر وراء تأه�ل فريقه
إىل ملح�ق موندي�ال قط�ر
 2022كان “االنتفاضة” التي
أظهره�ا الالعبون خالل تصفيات
أمريكا الجنوبية.
وق�ال جاريكا“ :املفت�اح أكثر من أي
يشء آخر كان االس�تفاقة التي قمنا
بها خ�الل التصفيات ،م�ن منتصف
التصفيات تقريبا وحتى نهايتها”.
وأض�اف“ :أعتقد أننا لم نبدأ بش�كل
جيد لك�ن االنتفاضة الت�ي قمنا بها
كان�ت مهمة للغاية ،وه�ذا ما منحنا
فرصة بل�وغ امللحق لخ�وض مباراة
فاصلة”.ل�ذا ،هنأ امل�درب العبيه ألن
م�ا أنجزوه “يصعب ج�دا تحقيقه”،
خاصة “مع األخ�ذ يف االعتبار مجمل
التصفي�ات” ،وذل�ك خ�الل مؤتم�ر
صحفي عقب املباراة التي فازت فيها
بريو  2-0عىل باراجواي.
وعن منافس�ه يف امللحق ،أكد جاريكا
أن�ه ينتظ�ر معرف�ة الفري�ق ال�ذي
س�يواجه املنتخ�ب الب�ريويف (ب�ني
اإلمارات وأسرتاليا) ،رغم تأكيده بأنه
س�يكون “قويا”.وأوض�ح“ :بالطبع
س�يملك نف�س هدفن�ا بالتأه�ل
للموندي�ال ،م�ا يعن�ي أنك س�تلتقي
فريق�ا قويا لتخوض مب�اراة صعبة،

ألننا أيضا لدينا نفس الهدف”.
واحتف�ى الرئي�س الب�ريويف بي�درو
كاس�تيو ،بانتص�ار منتخ�ب ب�الده
ع�ىل باراج�واي بثنائي�ة نظيف�ة ،يف
الجولة األخرية م�ن تصفيات أمريكا
الجنوبي�ة املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر
 ،2022واحتفاظها باملركز الخامس،
لتخوض امللحق العاملي وتتشبث بأمل
خوض املونديال.
واحتل�ت بريو املركز الخامس برصيد
 24نقط�ة ،بينم�ا ج�اءت كولومبيا
خلفه�ا سادس�ة ب�� 23نقط�ة ،ثم
تش�ييل يف املركز السابع ب� 19نقطة.
س�جل ثنائية بريو كل م�ن جيانلوكا
البادل�وال (ق )5ويوش�يمار يوت�ون
(ق ،)42لتخط�ف بطاق�ة التأه�ل
لخ�وض امللح�ق أم�ام الفائ�ز م�ن
مواجهة أس�رتاليا واإلمارات العربية
املتحدة التي س�تحدد ممث�ل االتحاد
اآلس�يوي يف امللحق.ون�ر الرئي�س
البريويف عرب توي�رت...“ :هذه النتيجة
املس�تحقة تعلمن�ا أن�ه باملثاب�رة
واالنضباط والتفاني ،يمكننا تحقيق
األحالم ،فزنا يا بريو”.
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افتتاح سوق خريي مبناسبة يوم اليتيم العاملي يف حدائق نقابة الصحفيني العراقيني
بغداد/نينا:
نظم قس�م تمكني املرأة يف وزارة
الدف�اع ،بالتع�اون م�ع نقاب�ة
الصحفي�ني العراقي�ني ،س�وقا
خريي�ا ضم اعم�اال فنية ويدوية
متنوع�ة ع�ىل حدائ�ق نقاب�ة
الصحفيني  ،بمناسبة يوم اليتيم
العامل�ي املواف�ق االول من ش�هر
نيسان.
وقالت ب�ان فائق ش�هاب ،مدير
ع�ام األف�راد يف كلم�ة القته�ا
بالنيابية عن وزير الدفاع جمعة
عن�اد »:نجتم�ع الي�وم يف نقابة
الصحفي�ني العراقي�ني الفتت�اح
الب�ازار الذي يقمه قس�م تمكني
امل�رأة يف وزارة الدف�اع ،وال�ذي
سيخصص ريعه لالطفال االيتام
وأطفال الش�هداء االبرار ،اكراما
وتقدي�را ل�كل االطف�ال الذي�ن
فق�دوا أحد ابائه�م ،خاصة وأننا

عىل أبواب االحتف�ال بيوم اليتيم
العامل�ي الذي س�يصادف يف األول
من نيسان».
وع�دت ه�ذه املناس�بة م�ن

املناسبات املهمة يف العالم ،والتي
يت�م تخصيصه�ا للق�اء االيت�ام
وتقدي�م الرعاية له�م واالحتفال
معهم.

اضافت  »:انطالقا من املسؤولية
املشرتكة البد لنا جميعا ان نتكاتف
لالهتمام بهؤالء االطفال من أجل
توف�ري بيئ�ة آمنة وصحي�ة لهم

ليعيش�وا حياة كريمة كأقرانهم
ليكونوا بناة املستقبل».
وأكدت رئيس�ة قسم تمكني املرأة
يف وزارة الدف�اع ،أري�ج س�مري
محم�د ،رضورة تس�ليط الضوء
واملبارشة بخطوات جادة للس�ري
به�ؤالء االطف�ال م�ن الفق�ر إىل
مس�تقبل زاهر يضمن لهم حياة
كريمة».
من جانبها ،طالبت عضو مجلس
نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني
س�ناء النقاش بترشي�ع القوانني
الخاص�ة باالرام�ل واملطلق�ات
واالطفال ،كونه�م ضحية العنف
واألرهاب ،وأكثر الفئات املترضرة
من الحروب ،مش�رية إىل ان نقابة
الصحفي�ني ت�ويل اهتمام�ا بالغا
بش�هداء الصحاف�ة العراقي�ة
م�ن خ�الل تخصي�ص الروات�ب
التقاعدية وقطع اراض سكنية.

اللجنة الدائمة لإلعالم العربي تبدأ اجتماعاتها يف بغداد برئاسة نبيل جاسم
بغداد /الزوراء:
عق�دت اللجن�ة الدائم�ة لإلع�الم
العربي ،اجتماعاتها يف بغداد امس
األربعاء برئاسة نبيل جاسم.
وذك�رت وكال�ة االنباء الرس�مية،
ان «اللجنة الدائمة لإلعالم العربي
عق�دت (االم�س) اجتماع�ات يف
بغ�داد برئاس�ة رئيس�ها الدكتور
نبيل جاس�م واألمني العام املساعد
لجامعة الدول العربية».
وأض�اف ان «ه�ذه االجتماع�ات
تأتي ضمن ال�دورة االعتيادية 96
للجنة».
وتس�تضيف بغداد يوم�ي االربعاء
والخمي اجتماعات الدورة العادية
 96للجن�ة الدائم�ة لإلعالم العربي

وال�دورة العادي�ة  14للمكت�ب
التنفي�ذي ملجل�س وزراء اإلع�الم
الع�رب برعاي�ة رئي�س ال�وزراء

مصطفى الكاظمي.
ويشارك يف هذه االجتماعات التي
ستنعقد برئاسة جمهورية العراق

ال�دول األعض�اء يف ه�ذه اللجن�ة
واملنظم�ات واالتحادات املمارس�ة
ملهام اعالمية ،تحت مظلة جامعة
الدول العربية ،ووفد األمانة الفنية
ملجلس وزراء اإلعالم العرب برئاسة
السفري ،أحمد رشيد خطابي األمني
العام املساعد ،رئيس قطاع اإلعالم
واالتصال.
ويتضم�ن ج�دول أعم�ال اللجن�ة
الدائم�ة لإلع�الم العرب�ي واملكتب
التنفي�ذي جمل�ة من البن�ود منها
ع�ىل الخص�وص متابع�ة تنفي�ذ
االس�رتاتيجية اإلعالمي�ة العربي�ة
ويف صلبها الدعم املتواصل لوسائل
اإلعالم وش�بكات االتصال العربية
للقضي�ة الفلس�طينية والق�دس

املحتل�ة واملحافظ�ة ع�ىل طابعها
العرب�ي وموروثه�ا الروح�ي
والحضاري األصيل.
كما ستتدارس اللجنة الدائمة مسار
خط�ة التح�رك اإلعالم�ي العربي
بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات
واملكاتب واملراكز التابعة للجامعة
العربية ومجالس السفراء العرب،
والخريط�ة اإلعالمي�ة العربي�ة
للتنمي�ة املس�تدامة  ،2030فضالً
عن البند الخ�اص بتحديث الخطة
التنفيذي�ة املتعلق�ة ب�دور اإلعالم
العرب�ي يف إش�اعة قيم التس�امح
والعيش املش�رتك ونبذ السلوكيات
املتطرف�ة والتص�دي اإلعالم�ي
والفكري لإلرهاب بكل أشكاله.
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حمافظ كركوك يشيد بدور الصحفيني واإلعالميني
يف تعزيز التعايش وترسيخ األمن

كركوك/نينا:
اك�د محاف�ظ كرك�وك راكان الجبوري ،ان ادارة كركوك تدعم وتس�اند جه�ود العاملني يف نقابة
الصحفي�ني العراقيني ووس�ائل االعالم وتامني افضل االجواء االيجابي�ة لعملهم امليداني واليومي
بما يعزز رس�الة كركوك الوطنية وهي تتسابق نحو تحقيق التقدم واالزدهار واالنسجام وخدمة
املواطنني .
وقال خالل لقاء بمكتبه الرس�مي يف ديوان املحافظة ،جمعا من الصحفيني واالعالميني العاملني
يف محافظ�ة كركوك  »:اننا نفتخر باجواء الحرية واالمان والس�الم الذي تش�هده كركوك حينما
يمارس الصحفيون واالعالميون عملهم باجواء ايجابية وتمارس جميع الفعاليات انشطتها التي
تعكس الوان واصالة مكونات كركوك وثقافاتها ،ونعمل مع وسائل االعالم لرتسيخ االمن وتعزيز
التعايش ودعم جهود االعمار «.
وع�ر عن ش�كره واعت�زازه باالعالم ونقاب�ة الصحفيني العراقي�ني لدورها ومكانته�ا الوطنية
املس�اندة لجهود االعمار وترس�يخ التعايش والحفاظ عىل املكاس�ب ودعم واسناد قواتنا االمنية
البطلة يف مهامها املرشفة .

انقطاع خدمة اإلنرتنت يف أوكرانيا
إثر هجوم إلكرتوني

انطالق خدمة «سي أن أن »+املدفوعة للبث اإلخباري عرب اإلنرتنت
بغداد /متابعة الزوراء:
أطلق�ت محط�ة «يس أن أن» ،خدمته�ا لب�ث
املحتوى اإلخب�اري عر اإلنرتن�ت «يس أن أن»+
بمزي�ج ب�ني وج�وه مألوف�ة مث�ل أندرس�ون
كوب�ر وكريس واالس ومسلس�الت من إنتاجها
وع�روض جديدة مثل إنرتفيو كلوب الذي يطرح
فيه املشاهدون أسئلتهم عىل خراء.
تس�عى املحطة الرائدة يف بث األخبار لالستفادة
م�ن زي�ادة ش�عبية ب�ث مقاط�ع الفيديو عر
اإلنرتن�ت وكذل�ك نم�و االش�رتاكات الرقمي�ة
يف خدم�ات مؤسس�ات إخباري�ة ك�رى ،فبع�د
اس�تحواذها ع�ىل ذي أثليتيك ،أعلن�ت صحيفة
«نيويورك تايمز» يف فراير /شباط أنها تجاوزت
املائة مليون مشرتك ،أغلبهم من املشرتكني عر

اإلنرتنت فقط.
وظه�رت خدمة االش�رتاكات يف الواليات املتحدة
ألول م�رة عىل تلفزيون «أمازون فاير» وهواتف
«آب�ل» الذكية وتل�ك التي تعمل بنظ�ام أندرويد
مقاب�ل  ٥.99دوالرات ش�هرياً .ويحص�ل أولئك
الذي�ن يش�رتكون يف أول أربع�ة أس�ابيع ع�ىل
تخفي�ض دائ�م يبل�غ  %٥0حت�ى يتوقف�وا عن
االشرتاك.
ول�ن تعيد «يس أن أن »+ب�ث نرشاتها اإلخبارية
ع�ىل اإلنرتن�ت ،وإنم�ا س�تعرض مزيج�ا ً م�ن
الرام�ج املبارشة والتفاعلي�ة وتلك التي يطلبها
املشاهدون مع الرتكيز عىل املحتوى األصيل.
كم�ا س�تعرض «يس أن أن »+مسلس�الت مث�ل
«عائلة مردوخ :إمراطورية التأثري».

كييف/رويرتز:
قال مس�ؤولون يف الحكومة األوكرانية وممثلون عن رشكة االتصاالت األوكرانية اململوكة للدولة
(أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا يف خدمة اإلنرتنت ،بعد أن تعرضت لهجوم إلكرتوني «قوي».
وه�ذه أحدث واقع�ة ضمن هجمات وعمليات تس�لل إلكرتون�ي تعرضت لها ش�بكة اإلنرتنت يف
أوكرانيا ،منذ بدء الغزو الرويس يف أواخر فراير/شباط.
وق�ال يوري ش�يخول ،رئيس هيئة االتص�االت الخاصة وحماية املعلومات « ش�ن العدو هجوما
إلكرتوني�ا قويا ع�ىل البنية التحتية التقني�ة ألوكرتيليكوم ...تم صد الهج�وم ،ولدى الرشكة اآلن
القدرة عىل البدء يف إعادة خدماتها للمشرتكني».
وقال ميخائيل شورانوف ،املتحدث باسم الرشكة «تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيا».
وكتب�ت (نتبلوكس) ،التي تتب�ع تعطل خدمة اإلنرتنت ،عىل تويرت ،تق�ول إنها رصدت «انهيارا يف
االتصال» مع «عطل واسع النطاق عىل مستوى البالد».
ويف  24فراير/شباط املايض ،أطلقت روسيا عملية عسكرية يف أوكرانيا ،تبعتها ردود فعل دولية
غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية «مشددة» عىل موسكو.

للصحفيني ..هذه أبرز املبادئ القانونية خالل إعداد تقارير تعاونية
باريس/متابعة الزوراء:
الصحف�ي بإتم�ام
ال يكتم�ل عم�ل
ّ
التغطي�ة الخرية فقط؛ فثمة عنارص
أساسية ومكملة يف عملية التغطية أو
إنجاز التقارير ،منها إملام الصحفيني
بأس�س السالمة الش�خصية واعتماد
أساليب الحماية الشخصية قبل ،أثناء
وبعد إتمامهم واجباتهم.
ويف ه�ذا املضم�ار ،أش�ارت منظم�ة
«مراس�لون بال حدود» إىل وجود 4٨٨
عامالً يف حقل اإلعالم مسجونا ً يف بلدان
مختلفة ح�ول العالم .وهذا الرقم هو
األعىل منذ ب�دء إعداد هذه التقارير يف
العام  .199٥وبنا ًء عىل ما تق ّدم ،ترز
أهميّة الحماي�ة القانونية للصحفيني
لحماية أنفسهم وأعمالهم من الثغرات
القانونية التي قد تستغلها األنظمة أو
الجهات املترضرة من فضح الحقائق
لالنقضاض عىل الحقيقة وعليهم.
وتعني الحماية القانونية قبل ّ
كل يشء
معرفة الصحف�ي بالقواعد القانونية
وقوان�ني الن�رش يف دولت�ه لتجنب أي
خطأ قانوني من شأنه أن يودي به إىل
السجن أو دفع الغرامات.
وينبغ�ي ع�ىل الصحفي�ني القي�ام
بمجموع�ة م�ن الخط�وات لتأم�ني
الحماية القانونية ،وهي:
 حماي�ة أمن املعلومات واملصادر :يفعالم الصحاف�ة فإن املعلومة الواحدة
قد ت�ودي إىل خ�راب كب�ري ،خصوصا ً
ّ
وموثقة ،يف خدمة
إذا كانت صحيح�ة
الحقيق�ة .وقد يتع�رّض الصحفيون
للضغ�ط م�ن أج�ل الكش�ف ع�ن
مصادرهم ،إال أنه من املهم واألسايس
حماي�ة ه�ذه املص�ادر وكاش�في
املعلومات .وهذا دليل لحماية املصادر
واملعلوم�اتّ ،
يمك�ن الصحفي�ني من
اتخ�اذ خطوات عملي�ة يف هذا اإلطار،
ومن النصائح التي يق ّدمها الدليل:
 يجب أن تكونوا صادقني يف مس�ألةحماي�ة املص�ادر ،وإذا وعدتم املصدر
بالحفاظ عىل رسيت�ه ونكثتم بالوعد
ألي س�بب كان ،فإن هذا قد يعرّضكم

إىل املس�اءلة القانوني�ة .يج�ب ع�ىل
الصحفيني تقدير املوقف جيدا ً بالنظر
إىل حساس�ية املعلوم�ات أحيان�ا ً وإىل
إمكانية تعرّض املصدر ألي أذى.
 يف حال حصولكم عىل معلومات منمص�در رسي ،يجب عليك�م الحفاظ
ع�ىل رسي�ة املعلومات واملص�در .وقد
يب�دو مغريا ً التح� ّدث م�ع الزمالء أو
األق�ارب ع�ن األم�ر ،إال أن ه�ذا األمر
يرتب تبعات كثرية قد تؤدي إىل ترسيب
املعلومات.
ّ
تجنب التشهري :يجب عىل الصحفي
أن يتوخى الدقة يف نرش املعلومات أي أال
يحرّف محتوى التسجيالت واملقابالت
وأال يجت�زئ منها بش�كل تصبح ذات
دالالت غ�ري تل�ك املقص�ودة يف املقام
األول .وإذا كانت املعلومات عبارة عن
ّ
مس�جلة ،ينبغي
مقابالت مصورة أو
الصحفي الحص�ول عىل موافقة
عىل
ّ
األشخاص الرصيحة الستخدام املادة.
وهن�ا بعض املعلوم�ات اإلضافية عن
ً
إضافة إىل
تسجيل املكاملات الصوتية،
مجموعة نصائح مفيدة:
 تحقق�وا م�ن قوانني بلدكم بش�أنتس�جيل املكامل�ات الصوتي�ة ك�ي ال
تقعوا يف مشاكل قانونية.
 أعلموا الطرف الثاني أنكم تقومونّ
املفضل الحصول عىل
بالتسجيل ،ومن
ّ
مس�جل
املوافق�ة الخطية ،أو اعرتاف
بالس�ماح لكم باستخدام التسجيل يف
الصحفي.
عملكم
ّ
 إذا كان االتصال مع أكثر من طرف،ينبغي إعالم جميع األطراف بالتسجيل
وأال نحكم مسبقا ً أن إبالغ طرف واحد
يعفينا من املسؤولية.
 التميي�ز بني ال�رأي واملعلوم�ة :إذاالصحف�ي ي�ديل برأي�ه ،فعليه أن
كان
ّ
يش�ري إىل ذل�ك رصاح�ة ،وال يجب أن
يوح�ي بعكس ذل�ك .ويج�ب االنتباه
هنا إىل ّ
أن كلمة الصحفي ومصداقيته
تصبحان يف بعض األحيان أداة لتوجيه
ال�رأي العام وبالتايل يحب أن ُيحس�ن
استخدام هذه األداة.

 االحتف�اظ باملعلوم�ات األساس�يةالتي تش�كل عصب املادة التي ُنرشت،
إذ أنه يف الحاالت الحساس�ة قد يكون
الرج�وع إىل هذه امل�واد الخام عنرصا ً
أساسيا ً يف حماية الصحفي وعمله.
 تحدي�د مصادر التهديد :ينبغي عىلالصحفي أن يعرف م�ن أين يمكن أن
يأت�ي التهدي�د وذلك بدراس�ة ملفاته
جيدا ً والعمل عىل خطة تقييم املخاطر.
ينبغي إع�داد الئحة بالخط�وات التي
يجب القيام بها يف حال وجود التهديد
مثل إبالغ السلطات املحلية ،أو األجهزة
األمنية املتخصصة يف هذا النوع.
 القي�ام بخط�وات الحماي�ة ع�ىلالخ�ط أو األم�ن الس�يراني :تتن�وّع
الجرائ�م الس�يرانية وت�رتاوح م�ا
ب�ني التجس�س االلكرتون�ي عر زرع
برامج تجس�س عىل الهواتف النقالة
أو الحواس�يب الش�خصية ،وصوالً إىل
املضايق�ات والهجم�ات املنهجية عىل
قنوات التواصل االجتماعي والتشهري
بالصحفي ومحاوالت تلطيخ ُ
السمعة
وغريه�ا .وملواجه�ة هذا كل�ه تنصح
ش�بكة الصحفي�ني الدولي�ني بالقيام
بالتايل:
*حماي�ة املعلوم�ات الش�خصية من

كلمات املرور واسم املستخدم بعناية.
*ع�دم اس�تخدام نفس كلم�ة املرور
ألكثر من منصة أو حساب.
*اس�تخدام قن�وات تواصل مش�فرة
كتيليجرام وسيجنال.
*ع�دم الضغ�ط ع�ىل أي رابط ُيش�ك
ً
مرس�ال من جهة
بأمره ،حتى لو كان
معروف�ة .يمك�ن االتص�ال بالجهات
املس�ؤولة ع�ن املنش�ور للتأك�د م�ن
صحته.
*تعطيل خاصي�ة التعرف عىل الوجه
أو البصم�ة كي ال تس�تخدم أي جهة
ه�ذا األمر للولوج إىل حس�اباتك رغما ً
عن إرادتك.
*تحديث كلمات املرور بشكل دوري.
*ع�دم اس�تخدام ش�بكات واي فاي
عمومية
*تس�جيل الخ�روج من املواق�ع التي
تزوره�ا ومحو تاري�خ الولوج ومحو
ذاكرة الكاش.
*اس�تخدام ش�بكات افرتاضية VPN
ّ
للتصفح عىل اإلنرتنت لعدم ترك األثر،

كم�ا يمك�ن اس�تخدام متصفح ويب
آمن مثل تور .TOR
*ض�ع جهاز إن�ذار عند نرش اس�مك
أو أس�ماء أقربائ�ك عىل الش�بكة عر

خاصية .Google Alert
*احم نفس�ك ع�ىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي مس�تخدما ً ه�ذه
اإلرشادات.
يف بعض الحاالت يتعرّض الصحفيون
لالعتق�ال باالس�تناد إىل خلفي�ات
متعددة ،ومن أبرز األس�باب أو ُ
التهم
التي توجّ ه للصحفيني:
القدح والذم والتحقري.عدم توخي الحقيقة.إثارة الحساسيات الطائفية وتعكريالسلم األهيل.
النيل من هيبة الدولة أو الشخصياتاالعتبارية أو املناصب الرئاسية.
وغريها من التهم التي تهدف إىل تعطيل
عم�ل الصحفيني أو ترهيبهم .ويمكن
أن يؤدي االعتقال التعسفي عىل أسس
كاذب�ة أو باطلة إىل إدانة جنائية .عىل
العم�وم ،يج�ب عىل الصحف�ي اإلملام
بقوانني الن�رش واملطبوعات يف الدولة
التي يعمل بها ،وننصح أيضا ً بالقيام
ببع�ض التدريب�ات م�ع الجمعي�ات
القانونية أو املحامني املتخصصني.
وتق ّدم لجنة حماي�ة الصحفيني دليالً
مفص ً
ّ
�ال للمس�اعدة عىل مس�تويات
عدة .كما تق ّدم مؤسس�ة «أو أس يس

أيه» دليالً كامالً لس�المة الصحفيني،
وكذلك نرش املرصد املرصي للصحافة
واإلع�الم ورقة قانونية ع�ن الحماية
القانوني�ة للصحفي�ني العامل�ني يف
مناطق النزاع ،مما تشمله الورقة:
التميي�ز ب�ني أن�واع الصحفي�ني أوالً،
املس�تقلني أو املُلحق�ني بالوح�دات
العس�كرية م�ن املدني�ني ،وه�م
مش�مولون بالحماية القانونية رشط
أال يقوموا بأي عمل من شأنه اإلخالل
بهويته�م املدني�ة كحم�ل الس�الح أو
القتال.
الصحفي�ون العس�كريون الذي�ن هم
ع�ادة ج�زء م�ن الق�وات املس�لّحة،
مشمولون بالحماية.
وتطورت املفاهيم بالنسبة للمراسلني
والصحفي�ني الحربي�ني يف معاه�دة
جنيف ،وتضمنت اآلتي:
الحماي�ة املمنوح�ة للصحفي�ني هي
حصان�ة م�ن األعم�ال العس�كرية
باعتباره�م مدنيني ،واملدنيني ليس�وا
ً
أهدافا عس�كرية ،وهو ما نصت عليه
املادة  79من الروتوكول اإلضايف األول،
حي�ث يتمتع الصحف�ي بالحماية من
األعمال العسكرية ،وكذلك حمايته إذا
وقع يف األرس أو تم توقيفه.
يجب عىل األط�راف املتحاربة بذل كل
ما يف وسعها لحماية الصحفيني ،وذلك
من خالل القيام باآلتي:
من�ح الصحفي�ني الق�در املعقول من
الحماي�ة ض�د األخطار الت�ي ينطوي
عليها النزاع.
تنبيه الصحفيني باالبتعاد عن مناطق
الخطر.
وبإم�كان الصحفي�ني العامل�ني يف
األردن التواص�ل مع جمعي�ة «ميالد»
للحصول عىل الحماية القانونية وحق
الدفاع يف حال االعتقال أو عند الوقوع
يف أي مشكلة قانونية.
ومن أجل تقليل الخط�ر أيضاًُ ،ينصح
بمراجع�ة ه�ذا الدليل الش�امل تحت
عن�وان  .SEEMOوننص�ح أيض�ا ً
باالط�الع عىل دلي�ل الصحفي لقانون

حقوق النرش ووسائل اإلعالم.
ّ
لتجنب الضياع
التخطيط
عىل الصحفيني البح�ث جيدا ً والتم ّعن
يف قوان�ني ال�دول التي يعمل�ون فيها
ع�ن أي ثغرات قانونية يمكن لألجهزة
الصحفي.
أن تس�تغلها لعرقلة العمل
ّ
ويعني ذلك دراس�ة ما هي االتهامات
الصحفي
املحتملة ،أين يمكن أن ُيساق
ّ
يف ح�ال االعتق�ال .كما ننص�ح يف هذا
اإلطار بالع�ودة إىل ملفات الصحفيني
املعتقلني س�ابقا ً وإذا أمك�ن التح ّدث
معهم عن تجاربهم وكيف تم التعامل
ّ
لتجن�ب األخط�اء الت�ي وقعوا
معه�م
فيها.
ماذا تفعل يف حال االعتقال؟
تنص�ح الش�بكة الدولي�ة للصحاف�ة
االس�تقصائية ببع�ض الخطوات التي
يج�ب القي�ام به�ا يف ح�ال التع�رّض
لالعتقال:
 يف الحاالت العادية يجب عىل رجلالرشطة أن يخ�رك أنك رهن االعتقال
واطالع�ك ع�ىل الس�بب .يج�ب عليك
االنتباه إىل مكان وتاريخ االعتقال.
ّ
تجن�ب تصوي�ر االعتق�ال إذ ّأن ذلك
يمكن أن ُيغيظ األمنيني أو أن يؤدي إىل
إتالف معدات التصوير أو مصادرتها.
توثي�ق أي اعت�داء جس�دي ممك�نأن يحص�ل خصوص�ا ً يف ح�ال زي�ارة
مستشفى أو تلقي أي عالج.
ويمكن اإلس�تعانة بهذا الدليل لتقييم
املخاط�ر عن�د القيام ب�أي مهمة ،مع
اإلش�ارة إىل أن ّ
كل حال�ة ه�ي خاصة
ويجب ع�ىل كل فريق صحف�ي إجراء
التعديالت املناسبة إذا لزم األمر.
يبق�ى أن نش�ري إىل أنه رغ�م املخاطر
املُحدقة بالصحافة الحرة بشكل عامّ،
ال يج�ب أال يخاف الصحفيون من أداء
واجبه�م يف خدم�ة املصلح�ة العام�ة
ون�رصة الحقيقة ،ولكن عليهم توخي
الحيط�ة والحذر وع�دم التهاون يف أي
إجراء من ش�أنه حمايته�م وعوائلهم
من أي خطر محتمل.
عن شبكة الصحفيني الدوليني
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أصحاب الرواية الواحدة...

روائيون قدموا رواية واحدة فنالوا الشهرة الواسعة والنجاح الكبري
الزوراء  /خاص /د .عبد اهلل احلموي:
قد يعتق�د البعض واهما ان الش�هرة ال
تتحقق اال بكثرة املطبوعات التي يقدمها
الروائ�ي اىل املتلق�ني  ،وان عدد الروايات
هي مقياس درجة النجاح  ،هذا االعتقاد
الخاطئ ال�ذي دفع ببع�ض الكتاب من
تقدي�م روايات كثرية ال يتوفر فيها الحد
االدنى من مقومات النجاح .
اننا اليوم ومع التوسع الحاصل يف مجال
الن�رش واالهتمام بكتاب�ة الرواية نتيجة
احتاللها موقع الصدارة نحتاج اىل رواية
تتوفر فيها خصائ�ص الرواية الناجحة
والق�ادرة اىل الدخ�ول اىل راس الق�ارئ
بسالس�ة وخف�ة ودون عن�اء وليس اىل
الكثرة يف ع�دد الروايات الت�ي ترقد عى
رفوف املكتبات التي يعلوها الغبار .
لقد حفل تاريخ الرواية بأسماء ملبدعني
كبار وهم كتبوا رواية واحدة وانس�حبوا
من ميادين الكتابة  ،هذه الرواية الواحدة
التي نالت الش�هرة الواسعة واستحقت
الجوائز الكبرية وتسارعت دور النرش اىل
طباعتها عدة مرات  ،بينما نجد روائيني
كتب�وا عرشات الرواي�ات دون ان يلتفت
احد اىل اقالمهم  ،فطواهم النس�يان ولم
يعد يتذكرهم أحد .
سوف نس�تعرض للقارئ الكريم بعض
الروائي�ني من اصحاب الرواي�ة الواحدة
الذي�ن كتب�وا بص�دق ورحل�وا دون ان
يفكروا بيشء آخر
مارجريت ميتشل «ذهب مع الريح»
فكتب�ت رائعتها “ذهب م�ع الريح” رسًّا
يف تح ٍّد لزميل لها سخر منها ولم يصدق
أنها قادرة عى كتابة رواية ،حتى إنها لم
تكن تنوي النرش وهي التي الزمت البيت
 6س�نوات من أجل الكتابة لتنتج واح ًدا
من الكتب األكثر مبي ًعا يف كل العصور.
ف�ازت مارجري�ت بجائزة بوليت�زر عام
 1957وتحولت روايتها لعمل س�ينمائي
يحم�ل نفس االس�م ،أصبح م�ن أفضل
األفالم التي عرضت يف دور السينما .
كتب�ت ميتش�ل ع�ن الح�رب األهلي�ة
األمريكية بلغة إنس�انية جعلت روايتها
األكثر قر ًبا لقلوب القراء .تحكي الرواية
عن أرسة س�كارليت أوهارا فتاة أرهقت
الحرب أباه�ا ومغرمة بآش�ييل ويلكس
أحد ورثة اإلقطاعي�ني ،والذي ال يبادلها
الح�ب ،لتت�زوج من تش�ارلز وه�و أحد
أقربائ�ه وال�ذي يلقى حتف�ه يف الحرب.
تترف ه�ي بما ال يالئ�م كونها أرملة،
فتزوجت عش�يق أختها الثري وتس�ببت
يف موت�ه .وبعد عودة ويلكس من الحرب
أبقته ع�ى مقربة منها يعمل يف ورش�ة

بقره�ا وي�زداد تعلقها ب�ه ،وتتزوج
للمرة الثالثة يف محاولة لتحسني صورتها
االجتماعي�ة وتنجب فت�اة جميلة كانت
س�ببا يف ضياعه�ا حت�ى النهاي�ة ،حني
اعرتف له�ا ويلكس أنه م�ا أحبها يومً ا،
لتع�ود ملزرع�ة والدها تبدأ س�ع ًيا جدي ًدا
الستعادة زوجها األخري وحبه لها.
إمييل برونتي «مرتفعات وذرنج»
لم تجمع إمييل ما كتبته من ش�عر خالل
حياته�ا حت�ى عندم�ا ن�رشت روايته�ا
الوحي�دة “مرتفع�ات وذرن�ج” وقعتها
باس�م مس�تعار ه�و “إيلي�س بي�ل”؛
لصعوب�ة قبول ام�رأة تكت�ب يف العر
الفيكتوري واعتبار األدب من اختصاص
الرجل فقط.
لسوء حالتها الصحية والظروف املناخية
ّ
بالس�ل يف الثالثني
الش�اقة توفيت إمييل
من عمرها ،وبعدها نرشت أختها روايتها
“مرتفع�ات وذرنج” باس�مها الحقيقي

( حالة )
رياض ناصر نوري

تلوحيات هائمة
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للمرة األوىل عام  ،1850ربما كانت إمييل
لتكت�ب رواية أخ�رى لكن أمك�ن لألدب
االكتفاء برواية واحدة أمسكت هي فيها
بالخي�وط األوىل للمتاهات املتش�ابكة يف
النفس البرشية ،ونجحت يف الكشف عن
األعم�اق الغامضة لالوع�ي وهي تكتب
ع�ن مدينة مازالت تحم�ل ذكرياتها من
أيام طفولتها.
تحكي إمييل بروايتها عن هيثكليف؛ ولد
لقيط غجري يجده إيرنشو الكبري ويعتره
هدية الله له لينش�أ وس�ط أوالده ،لكنه
يقابل من هنديل الظلم واإلهانة ويطرده
بعد وفاة والده ويسكنه مع الخدم ،لتبدأ
عالقة حب قوية بني هيثكليف وكاثرين
إحدى بنات إيرنش�و ،وهي العالقة التي
أتت عليهما بعدما عرفت األرسة لتطرده
وتحبسها وتزوجها من إدجار.
يعود هيثكليف بعد ثالث س�نوات وتعود
كاثرين لعهد حبها وتقع يف حبه إيزابيال
أخت إدجار هي األخرى ،ليش�تعل البيت
بأطراف�ه ويه�رب هيثكلي�ف وإيزابي�ال
الت�ي أذلها واس�تخدمها للق�اء كاثرين
خفية ،ليغمر الحب آخر لقاء بينهما قبل
وف�اة كاثرين وهي تض�ع ابنتها ،ويملك
هيثكليف املرتفعات وبصحبته ابن هنديل
ليعامل�ه كخادم ،ويس�عى لتدمري حياة
األحفاد العاشقني ألبناء عمومتهم حتى
برجل
ال ينازعه أحد يف امللك ،لينتهي أمره ِ
مبت�ورة يف حادث صي�د ،يعامله األحفاد
كامليت ويتقارب مع ابن هنديل.
سيلفيا بالث «الناقوس الزجاجي»
عاش�ت س�يلفيا س�نوات صعب�ة بع�د
زواجها من الشاعر اإلنجليزي تيد هوز،
فتس�بب يف إصابتها باالكتئاب املس�تمر
ومح�اوالت انتحارها الفاش�لة بس�بب

خياناته املتكررة ،كتبت س�يلفيا الشعر
فكان ديوانه�ا “آرائيل” من أهم األعمال
الش�عرية يف القرن العرشي�ن ،والذي تم
نرشه بعد وفاتها بعامني ،ولم تنرش سوى
روايته�ا الوحيدة “الناق�وس الزجاجي”
عام  1962تحت اسم مستعار وتضمنت
حياة شبه موازية لحياتها.
انتح�رت س�يلفيا يف  11فراي�ر 1963
بع�د نرش روايتها بش�هر واحد يف مطبخ
منزله�ا ،بعدما حرشت رأس�ها يف الفرن
ومات�ت مختنق�ة بغ�از أول أكس�يد
الكرب�ون ،ووضع�ت س�يلفيا مناش�ف
مبلل�ة تحت األب�واب الخش�بية حتى ال
يترسب الغاز إىل غرف أطفالها.
ف�ازت رواي�ة “الناق�وس الزجاج�ي”
بجائزة بوليت�زر  1982وهي تحكي عن
آيس�رت جرينوود ،فت�اة أمريكية تتحدث
بصورتني :صورة مبارشة عند حواراتها
م�ع اآلخري�ن ،فتب�دو طموح�ة للغاية
وتأمل أن تحقق لنفسها مرك ًزا يف الوسط
األدبي واألكاديم�ي .الصورة الثانية غري
املب�ارشة وينقله�ا الراوي وه�ي صورة
قلقة وكئيبة ،بشجرة كبرية.
بوريس باسرتناك «دكتور زيفاجو»
كم�ا هو مع�روف فإن باس�رتناك واحد
من أعظم شعراء القرن العرشين ،ولكن
يف ف�ن الرواي�ة كت�ب ملحمت�ه “دكتور
زيفاجو” فقط .ه�ي الرواية التي كتبها
باس�رتناك وأخرجه�ا ديفي�د ل�ني فيلمًا
بنفس االس�م ،وحصد بها خمس جوائز
أوسكار.
تحكي الرواية ع�ن الطبيب الواقع بحب
امرأتني خ�الل عق�ود الث�ورات والقمع
الش�يوعي ,فه�ي الرواي�ة الت�ي تحدت
الش�يوعية يف عق�ر داره�ا ،وانتق�دت

البالش�فة ،ليمنعها االتحاد السوفيتي يف
 ،1958ع�ى عكس املخابرات الريطانية
الت�ي س�اعدت يف نرشه�ا لتس�تخدمها
كس�الح دعائي قوي ،كما اس�تخدمتها
إيطالي�ا ووكال�ة املخاب�رات املركزي�ة
األمريكي�ة لتق�وم بنرشه�ا يف موس�كو
وال�دول التابع�ة لالتح�اد الس�وفيتي,
لتتصدر الرواية قائمة أكثر الكتب مبي ًعا
مل�دة س�تة أش�هر يف صحيف�ة نيويورك
تايمز.
ت�م تهريب مخطوط الرواية من روس�يا
وبدأت ش�هرتها م�ن الخ�ارج حتى فاز
عنها باسرتناك بجائزة نوبل عام ،1958
فرفض�ت روس�يا أن يتس�لمها وأجرته
ع�ى رف�ض الجائ�زة مقاب�ل املنفى أو
الس�جن ،وم�ن بعدها عاش باس�رتناك
مع�زوال وتويف بعد عامني برسطان الرئة
ولم يكن رشع يف أي رواية أخرى.
آنا سويل «الجمال األسود»
ل�م تعتزم س�ويل أن تك�ون روائية يومً ا
م�ا ،فكتب�ت روايتها “الجمال األس�ود”
حني أتمت  51عامً ا بدافع الحاجة لعمل
يشجع عى عالج الخيول ،استمرت سويل
يف الكتابة  6س�نوات وف�ور نرش عملها
كان أكثر الكتب مبي ًعا لفرتة طويلة .بعد
نجاحه�ا رصحت س�ويل بأنها لم تكتب
لتتمتع بالنجاح ولم يكن لديها مزيد من
الوقت ،حيث توفي�ت بالتهاب الكبد بعد
خمسة أشهر من نرش كتابها.
ه�ذه نم�اذج اخرتناه�ا للدالل�ة عى ان
االب�داع ال يتحق�ق بكمي�ة الرواي�ات
املطروح�ة وانم�ا بالنوع الذي يس�تويف
رشوط نجاح�ه  ،فالكاتب�ة اإلنجليزي�ة
كاثل�ني م�اري لينديس ،كتب�ت تحت 11
اس�مًا مس�تعارًا ،أف�اد كت�اب غيني�س
لألرق�ام القياس�ية أن لين�ديس لديها ما
مجموعه  904كتا ًبا.
واملؤل�ف البولن�دي جوزي�ف إجن�ايس
كراسزيوسكي ،نرش هذا املؤلف واملؤرخ
والن�ارش  600كتابا يف حياته ،منها 200
رواي�ة و  150قصة قص�رية ومراجعاتٍ
ً
إنتاجا يف
فني�ة ،مما جعله الكاتب األكثر
تاريخ األدب البولندي.
* الكات�ب األمريك�ي ال�رويس إس�حاق
أس�يموف ،منذ أول قصة قصرية له عام
 1938حت�ى وفات�ه ع�ام  ،1992ن�رش
أسيموف ما يقرب من  500كتاب.
و الكات�ب البلجيكي جورج س�يمينون،
يمتل�ك ما يقرب م�ن  500رواية وكتاب
باسمه.
وغريهم من الروائي�ني الذين لم يحققوا
النجاح الذي وصله املبدعون .

بني النقد
الصحفي والنقد
األكادميي

مجال نوري

إذا كان اله�دف م�ن النق�د الصحف�ي هو عرض
االنطباع الشخيص باختزال شديد ،فأنه يعد دليال
وموجه�ا نحو تل�ك النصوص التي تصدر س�واء
أكان�ت رواي�ة او مجموعة ش�عرية أو قصصية،
يضاف اىل ذل�ك ،االخبار عن الن�ص والتعريف به
وتقييمه من وجهة نظر الكاتب الذي يحاول قدر
االم�كان إلفات النظر اىل االصدارات الجديدة التي
تستحق وقفة وقراءة واضاءة تساهم يف تحريض
القارئ عل متابعة هذا الكتاب اوذاك ،وقد يسهب
الكات�ب يف رسد اح�داث الرواي�ة ان كان يع�رض
لرواية ما وقد يشري اىل مواطن الضعف والقوة او
يتناول يف االقل بعجالة جانبا من الجوانب الفنية
التي تتعلق بعنارص الرسد كالحدث والشخصيات
والزمان وامل�كان واللغة الرسدية .كل هذا يكرس
لتس�ليط الضوء او االش�ارة اىل ه�ذا االصدار من
حي�ث اهميته االبداعية أو من حي�ث ابتعاده عن
مقوم�ات االب�داع الحقيق�ي .اما بالنس�بة للنقد
االكاديمي فهو يخضع لرامة منهجية يقتيض
أن يوض�ح الناق�د فيه�ا مفاهيمه الت�ي ينطلق
منه�ا ومنهجه الذي يس�ري عليه وقد ال يعني هذا
الق�ارئ العادي ب�ل يتوجه اىل ق�ارئ مختص او
مهتم بالقراءة العلمي�ة االكاديمية التي تتعرض
بالتفصي�ل للن�ص ال�ذي تتعامل مع�ه بالتحليل
والقراءة املتفحصة متوس�لة بآليات املنهج الذي
يقرتح موجهات محددة يبني من خاللها اشتغال
النص ومعطياته الجمالية وقد يتوقف عند جانب
اوعن�د معالجة ظاهرة فنية تتمظهر وتتفاعل يف
بني�ة النص وتركيبت�ه واذا كان النقد االكاديمي
معني�ا بالتقان�ات وجماليات التش�كيل الرسدي
فأن مهمة النقد الصحفي هو اإلش�ارة والتوجيه
واإلضاءة .

الشاعرة فوزية شاهين  :رحلة مع الحرف المضيء والعطاء المتميز

حوار /أشرف قاسم:
* الشاعرة فوزية شاهني رحلة ممتدة
م�ع القصي�دة العربي�ة  ،كي�ف كانت
بداية تلك الرحلة ؟ وما أهم مالمح تلك
البدايات التي مازالت عالقة بذاكرتك ؟
� الحمد لله ع�ى فضله ونعمه ّ
عيل ..
فقد كانت بداية رحلت�ي مع القصيدة
العربي�ة من�ذ الصغ�ر وأن�ا يف املرحلة
اإلعدادية حيث
ُ
كتب�ت الش�عر دون أن أدري أنه ش�عر
ُ
كن�ت أكتب ما يج�ول بخاطري وكلما
تأث�رت بموق�ف ك�ر أو صغ�ر ال أجد
س�وى القلم وبعض وريقات كي أعر
عن هذا املوقف بطريقة موفقة إىل حد
ما مقارنة بالسن
وم�ن أهم املالمح الت�ي ال ُتنىس وأنا يف
ُ
كنت أقوم بتأليف
هذي السن الصغرية
بعض األبيات الش�عرية يف موضوعات
التعب�ري مم�ا جع�ل معل�م اللغ�ة
العربية يق�ول يل ( من الذي يكتب لكِ
ُ
قلت له أنا .
موضوع�ات التعب�ري ؟؟ )
فلم يصدق إال بعد أن أعطاني موضوعا
ألكتبه أثن�اء الحصة وعندم�ا انتهيت
م�ن الكتاب�ة قرأ املوضوع ث�م نظر يل
وق�ال ( أتوقع لك مس�تقبال عظيما يف
ُ
فس�عدت ج�دا بهذا
الكتاب�ة األدبية )
ال�رأي  .تطورت املوهبة لدي يف املرحلة
الثانوية ث�م الجامعة بعده�ا توقفت
عن الكتابة لس�نوات عدي�دة لظروف
ال�زواج وتربي�ة األوالد ولك�ن يبدو أن
الش�عر لم يرتكني ف�كان يزورني من
وق�ت آلخر ع�ى فرتات متباع�دة كلما
ُ
عدت ل�ه بكامل
خل�وت بنف�ي إىل أن
ُ
وقل�ت يف نف�ي إن املوهب�ة
ح�وايس
وحدها لن تكفي فالبد من دراسة علم
العروض ليستقيم عود قلمي يف الشعر
 ...ولذا كان ديواني األول ( وتنفس�ت
شهر زاد )
*يف الوق�ت ال�ذي يتم في�ه التكريسبش�كل واضح لقصيدة النث�ر مازالت
فوزي�ة ش�اهني ابن�ة وفي�ة للقصيدة
العمودي�ة  ،هل هو موقف من قصيدة
النث�ر ؟ أم أنك تتواءم�ني مع القصيدة
البيتية بشكل أفضل ؟

� لي�س يل موق�ف عدائي م�ن الكتابة
النثرية أبدا  ..فالش�عر والنثر هما فنا
الق�ول منذ الع�ر الجاهيل وإىل اليوم
لطامل�ا يحم�الن فك�را واعي�ا وهدف�ا
س�اميا يف إط�ار املحافظة ع�ى اللغة
العربية  ..ولكن هناك من يعبث باللغة
العربية الفصحى من خالل ما يس�مى
ب ( قصيدة النث�ر ) برتاكيب غامضة
و ألفاظ غريبة واس�تخدام رموز ليس
لها وجود إال يف خيال الكاتب  ..وهناك
م�ن يدركون ماهي�ة الكتاب�ة النثرية
بعلمهم وثقافتهم ولذا يكون إنتاجهم
األدبي راقيا هادفا جميال
كان�ت أول كتابات�ي نثري�ة مرصع�ة
ببعض األبي�ات الش�عرية البيتية  .ثم
ُ
كتبت كثريا من ش�عر العامية ولم أجد
نفي إال يف القصيدة البيتية
ُ
أتقن�ت دراس�ة عل�م
خاص�ة بعدم�ا
موس�يقى الش�عر ( العروض )
فأن�ا بالفع�ل أت�واءم م�ع القصي�دة
الخليلية بشكل أفضل
وكي�ف تري�ن مس�تقبل القصي�دة
العمودية وقصيدة التفعيلة يف ظل تلك
الفوىض ؟
أس�تحرض قول�ه تع�اىل ( وأم�ا الزب�د
فيذه�ب جف�اء وأم�ا ما ينف�ع الناس
فيمكث يف األرض ) صدق الله العظيم
نع�م هن�اك ف�وىض ولك�ن س�تبقى

القصيدة الخليلي�ة البيتية و التفعيلة
رغ�م تل�ك الف�وىض أو بتعب�ري أدق
س�تبقى رغ�م ( تلك الحرب الرشس�ة
عى اللغة العربية )
فقد خلد التاريخ األدبي القصائد البيتية
ع�ر عص�ور مختلف�ة ول�م يطم�س
هويته�ا برش ألنه�ا ُكتبت باللغ�ة التي
حفظها الله يف كتاب�ه الكريم حيث قال
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
) ص�دق الله العظيم  ..وكل ما دون ذلك
إىل زوال .
 ثالث مجموعات ش�عرية صدرت لكحت�ى اآلن  ،وهن�اك مجموع�ة رابع�ة
تح�ت الطبع  ،ما س�بب قلة إصداراتك
ع�ى الرغ�م م�ن تجربت�ك اإلبداعي�ة

الطويلة ؟
أوال  ..ل�م احتف�ظ بكتاباتي الس�ابقة
فقد ضاعت يف خضم انش�غايل برتبية
وتعليم األوالد
ُ
كتبت مئ�ات القصائد العامية
ثاني�ا ..
وهي موجودة معي لآلن ولكن لم أفكر
يف طباعة دواوين بالعامية
ثالثا  . .يف كل مجموعة ش�عرية صدرت
ُ
فكرت يف
يل عدد كبري م�ن القصائد وإذا
لقس ُ
عدد اإلصدارات َّ
مت كل مجموعة إىل
مجموعتني ولصارت الثالث مجموعات
ست مجموعات شعرية
رابع�ا  ..قد يكون التفك�ري يف الكيف أثر
كثريا عى الكم
* اإلس�كندرية محطة مهمة يف تجربتك

الش�عرية  ،كيف كان تأثريها عى نصك
الشعري ؟ وكيف رسمتها حروفك ؟
� اإلسكندرية بما فيها من جمال أثر عى
تجربتي الش�عرية فقد ال تخلو قصيدة
م�ن ذك�ر البحر والش�ط واملرىس وقد
ٌ
وقبس
رس�متها حرويف أمرية األحالم ..
م�ن أنثى و يف قصائ�د عديدة قلت فيها
( أناجيها وقلبي هائ�م فيها  ..تحريني
وتسبيني مراسيها  ...فإن غابت تأجج
ُ
طعم�ت
داخ�يل ظمئ�ي  ..وإن ج�اءت
الشهد من فيها )
* الش�اعرة فوزية شاهني عضو فاعل
يف الحرك�ة الثقافي�ة باإلس�كندرية ،
ما أه�م مالحظات�ك عى املن�اخ الثقايف
السكندري؟
الحرك�ة الثقافي�ة اإلس�كندرية تم�ر
بوعك�ة صحي�ة واملن�اخ غ�ري مالئ�م
لظه�ور املبدعني الحقيقي�ني ولكن من
اإليجابي�ات الت�ي رأيته�ا مؤخ�را هي
بروتوك�ول التعاون ب�ني وزارة الثقافة
ووزارة الرتبية والتعليم حيث رش�حت
الهيئة العامة لقصور الثقافة أس�ماء
شعراء إسكندريني لطلبة املدارس
* يش�كو الش�عراء غالبا من غياب دور
النقد عن كتاباتهم  ،فهل استطاع النقد
ان يوجه ويقيم تجربتك الشعرية بشكل
جيد ؟ وم�ا أهم األقالم التي تناولت تلك
التجربة ؟
� اس�تطاع النق�د أن يوج�ه تجربت�ي
الش�عرية بش�كل جي�د إىل ح�د ما ومن
أبرز من تناولوا أعم�ايل بالنقد الدكتور
حس�ام عقل  .الدكتور مخت�ار عطية .
الدكتور محمود حس�ن .أس�تاذ عاطف
الحناوي ..
*مصطل�ح “ الكتاب�ة النس�وية “مصطل�ح مائع يف ظ�ل تداخل األجناس
األدبي�ة  ،ما رأيك به�ذا املصطلح ؟ وهل
هناك بالفعل ما يسمى األدب النسوي؟
� الكتاب�ة ه�ي الكتاب�ة س�واء كان
الكاتب رجال أو أنثى فالحياة يعيش�ها
االثن�ان ب�كل ما فيه�ا من حل�و ومر
واللغة ليست مقصورة عى جنس دون
آخر وبحور الشعر يف متناول الجميع ،
ولكن م�ا يميز هذا عن ذاك هو ثقافة
كل منهما.
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إعالنات
مجهورية العراق

 /E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )109خطة تنمية األقاليم 2019
على حساب ناكل
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية

م /إعادة إعالن
إلحاقا بإعالننا العدد  2229يف  2019/9/24و  70يف  2022/1/31و 184يف .2022/3/10
ُ
تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (إنش�اء مجمع ماء س�عة  400م/3س�ا مع مد ش�بكات يف س�وق
الش�يوخ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدلة الصادرة
م�ن وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام  .2019إن وثيقة الدعوة لتقديم العطاء
(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (العدالة – البينة الجديدة – الزوراء).
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء.
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص
باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم االثنني املصادف  2022/4/4يف بناية (مديرية ماء
ذي ق�ار) فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية
واالجنبي�ة من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة م�ن الوثائق 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-:
-1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
أ-الكوادر الفنية

أ-املتطلبات املالية:
اوال -:املوارد املالية (الس�يولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ()69,560,000
تسعة وستون مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي.
د -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتش�مل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة (ان تثبت انها مس�تقلة قانوني�ا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التج�اري وان ال تك�ون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمش�اركة يف
املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية.
رابع�اً :هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً :وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
-2كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعط�اء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل
املناق�ص الفائ�ز (الرشك�ة او املقاول) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من 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.
-3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة 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.
-4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد300 :
التاريخ2022/3/29 :

الدكتور
حممد هادي حسني
حمافظ ذي قار

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /إعادة إعالن

:أ-املتطلبات املالية -:
اوالً -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ( )202,000,000مائتان
واثنان مليون دينار عراقي.
ج -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء ،الرشكات
اململوك�ة للدول�ة (ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري
مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا -:لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� ( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار
يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا ً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ( )5س�نوات الس�ابقة جميع
املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها  %40صايف مس�تحقات مقدم العطاء وس�يتم التعامل معها كمش�اكل تم حلها ضد مقدم
العطاء.
ثالثاً -:عدم ممانعة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار وهوية
التحاسب الرضيبية للرشكة.
رابعاً -:ش�هادة تأس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية.
خامساً -:هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب
يف الجدول ادناه.
سادساً -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
-2كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء (التأمينات االولية) ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنك�ي او صك مصدق او
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة
ذي ق�ار قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وعىل املناقص الفائز
(الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة
 %5م�ن مبل�غ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظ�ات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء
فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
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-6تتحمل 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.
-7يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن ( )%50من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
-8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يق�دم عقد مش�اركة مص�ادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن 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 ال تتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل
وحسب واقع الحال.
-9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.
-10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعقد املقاولة.
-11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
-12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
-13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
-14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
-15ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف  2022/4/10اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرش�يد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاق�ة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة –ش�ارع النيل ،وس�وف ترفض العط�اءات املتأخرة ،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.
-16تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

مجهورية العراق

إلحاقا بإعالننا املرقم  197يف .2022/3/10
تعل�ن مُ حافظ�ة ذي قار (العق�ود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تش�ييد وتحس�ني وتطوير ش�بكات كهرباء ألحي�اء مختلفة يف مدينة
النارصية) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من وزارة
التخطي�ط والضواب�ط امللحق�ة بها وتعليمات تنفيذ املوازن�ة العامة االتحادية لع�ام  .2021ان وثيقة الدعوى لتقدي�م العطاء (االعالن) عن
املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء – الزمان – العدالة)
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).
وبإم�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد بالتعليم�ات ملقدمي العطاء
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص
باالجاب�ات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة  12ظهرا من ي�وم االثنني املصادف  2022/4/4يف بناي�ة (الرشكة العامة
لتوزيع كهرباء الجنوب) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات
العربي�ة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع
علم�ا ان س�عر العط�اء الواحد (وكما م�ؤرش ازاءه) غري قابلة للرد ع�ىل ان يتم تقديم هوي�ة التصنيف االصلية لل�رشكات العراقية واوراق
التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
-1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
أ-املتطلبات الفنية  :الخربة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1وبمبلغ ال يقل ( )899,000,000ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون
دينار عراقي وللسنوات ال�( )10السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.
الكوادر الفنية

No: 7690 Thu 31 Mar 2022

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد297 :
التاريخ 2022/3/29:

-3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانوني�ة والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء ملا تتطلبه
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
-4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
-5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
-6تتحم�ل م�ن ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالع�الن وآلخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يح�ال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
-7يلت�زم الطرف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل ع�ن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
-8يف 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.
-9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
-10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد
املقاولة.
-11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
-12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ
فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
-13تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجه�زة داخل العراق للمرشوع مع مراع�اة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
-14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
-15ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف  2022/4/10اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قس�م
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرش�يد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار س�ابقا) عىل
ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول
بصحت�ه ويعت�رب التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وم�ا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن
واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان
محافظة ذي قار املبنى الجديد يف ش�ارع االمام عيل (ع) .وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية
فيؤج�ل اىل الي�وم الذي يليه عىل ان تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء
وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
-16تسدد مبالغ املرشوع املذكور من التخصيصات املتوفرة.

الدكتور
حممد هادي حسني الغزي
حمافظ ذي قار

مرفأ

العدد 7690 :الخميس  31آذار 2022

أبـــــــراج

No: 7690 Thu 31 Mar 2022

www.alzawraapaper.com
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غزل عراقي

الحمل

من��ك م��ا خ��ذت عك��س املش��ه وي��اك
خ��ذت م��ن روح��ي راحت��ه وانطيت��ك
جن��ت مل��ن حت��س جتوين��ي ترت��اح
وان��ه املس��تعرة ن��اري وماجويت��ك
وجن��ت يومي��ه تعش��ك واح��د اثن��ن
وعل��ى احلبون��ي كله��م فضليت������ك
م��ا ن��ادم هجرت��ك ج��ان مف�������روض
كب��ل كلش��ي اخلل��ص تخل��ص قضيت��ك

شخصيتك مليئة بالعيوب ولكن تريد أن تخفي هذه
العي�وب عن من حول�ك .الهروب من ال�يء ال يعني
حله .فكر يف كل رد فعل قمت به اليوم ،وستكتش�ف أنك
قمت بأخطاء عديدة دون أن تش�عر .تخلص من همومك
ومشاكلك ،وحاول أن تسرخي يف املساء.

الثور
ق�د يمر اليوم الحبيب ببعض املش�اكل واألزمات
فال تتساءل كثرا عنها ولكن بدال من ذلك حاول أن
تخفف عنه بقدر املس�تطاع .ربما تتعرض لالنتقادات
من بع�ض األصدقاء اليوم فكن صبورا .يالحظ من حولك
مجهودك ويقدرونه ولكن قد يلجأ البعض إىل عدم االعراف
بمجهود اآلخرين.

الجوزاء
ه�ل فك�رت م�ن قب�ل يف تربي�ة حي�وان أليف يف
منزل�ك؟ حت�ى إن لم تفك�ر يف املوض�وع من قبل،
ف�إن تربيتك لكلب صغر أو لقطة صغرة قد تغر من
حيات�ك تماما ألنك تعيش بمفردك .ال تهتم بأراء اآلخرين.
صحتك ستتحسن وكذلك مزاجك وحالتك النفسية.

السرطان
خيال�ك واس�ع وهذا أمر مع�روف ،ولكن�ك اليوم
س�تكون واقعيا ج�دا .ربما تطرح أفكارا ملش�اريع
جدي�دة .ربما يطل�ب منك أح�د الزمالء مش�اركتك أو
مس�اعدتك .تأكد أنك س�جلت كل أفكارك حتى تس�تطيع
الرج�وع إليها م�رة أخرى .لن تس�طيع االنته�اء من كل
واجباتك اليوم.

األسد
تنتظر منذ فرة طويلة مكاملة من الريك أو من
الحبي�ب ولكنها لم تأت حتى اآلن .ربما تيء فهم
هذا املوقف ،ولذلك ستتغر مشاعرك تجاهه .إذا كنت
تخطط أن تلتقي بش�خص ما هذه الليلة ،تأكد من املكان
والعنوان والوقت .سجل هذه التفاصيل عى هاتفك.

العذراء
قلق�ك ع�ى وضعك امل�ايل ه�ذا الوقت س�يجعلك
منفع�ال لوق�ت طويل .م�ن األفض�ل أن تركز عى
القضايا املهمة وأن تحل املش�اكل ب�دال من أن تضيع
وقتك يف الغضب واالنفع�ال .إذا قررت الركيز بالفعل عى
األمور املهمة ،س�تجد أنك تنجز العدي�د من املهام يف وقت
غر متوقع.

الميزان
هل ستقرر اليوم اس�تثمار أموالك يف مشاريع
كربى؟ هل هذا هو س�بب قلقك وتوترك ؟ حاول
أن تس�رخي وته�دئ أعصابك ،فحال�ة التأس التي
تعيش�ها اليوم مؤقتة ولن تستمر لوقت طويل .ستحق
أرباحا جيدة من هذا املروع ،فال تيأس.

العقرب
ربما يرد لك أح�د أصدقائك أو زمالئك يف العمل
مبلغا م�ن املال اقرض�ه منك منذ فرة .تش�عر
بالذن�ب عندم�ا تفكر يف إنف�اق هذا املبل�غ يف يشء
تافه وغر مفيد .لكي ال تشعر بالذنب ،ادخر جزءا منه
فربما تحتاجه يف األيام املقبلة.

القوس
التأخ�ر يف إنج�از مهمة أو م�روع مهم قد
ي�ركك متوترا ومنفعال ومحبطا ومش�تتا ،حتى
إذا قمت بعملك عى أكمل وجه وأنجزت هذا املروع
أو ه�ذه املهم�ة .مش�كلتك الي�وم هي عدم س�يطرتك
عى الوض�ع .ليس أمامك أي حل س�وى االنتظار حتى
تتحسن األمور.

الجدي
عندما تنهض من فراش�ك اليوم ،ستش�عر أنك
مكتئب بدون س�بب .من الصعب ج�دا اتخاذ أي
قرار اليوم .الشخص الوحيد الذي يمكن أن يساعدك
ه�ذه الف�رة هو الري�ك أو أح�د أصدقائ�ك املقربني.
ستتحسن األمور يف نهاية اليوم.

الدلو
من الرضوري الي�وم أن تخطط لرحلة قصرة
م�ع األصدق�اء .عى الرغ�م من أن ه�ذه الرحلة
س�تبعدك عن الحبيب بعض الوقت ،ولكن قد يكون
ذلك لصالحكما .أخرب الحبيب من خالل مكاملة تليفونية
أنك تتطلع لرؤيته .ستس�تمتع بكل لحظة تقضيها مع
األصدقاء!

الحوت
تنتظر اليوم مكاملة من ش�خص ما ولكن عى
األرج�ح لن تصل�ك هذه املكاملة لس�بب غامض.
قد تش�عر اليوم أنك وحي�د وتفكر يف مغادرة املنزل.
يف ف�رة الظهرة ،م�ارس بع�ض التماري�ن الرياضية
وتخلص من أفكارك السلبية.

من الفيسبوك
“ تبادل األطباق يف شهر رمضان”

acebook

حدث يف مثل هذا اليوم
 � 1146برن�ار دي كلرف�و يلق�ي خطبت�ه
ً
محرضا
الش�هرة يف أح�د حق�ول فيزي�الي
عى القيام بالحملة الصليبي�ة الثانية ،وذلك
بحضورلويسالس�ابعملكفرنس�ا.
 - 1492ملكة إس�بانيا إيزابي�ال األوىل تصدر
مرس�وم الحمراء ،الذي نص ع�ى أن يتحول
جميع رعاياها املس�لمني واليهود � وعددهم
ً 150
ألف�ا � إىل املس�يحية أو أن يرحل�وا عن
إسبانيا نهائ ًيا.
 - 1866البحري�ة امللكية اإلس�بانية تقصف
“ميناء فالباريسو” يف تشييل.
 - 1889االفتتاح الرس�مي لربج ايفل.
 - 1909بدء بناء سفينة تايتنك الشهرة.
 - 1917الواليات املتحدة األمريكية تستحوذ
عى جزر الهند الغربي�ة الدنماركية بعد دفع
مبل�غ  25ملي�ون دوالر إىل الدنم�ارك وتعي�د
تسميتها إىل جزر العذراء األمريكية.
 - 1921تشكيل سالح الجو امللكي األسرايل.

 - 1931زلزال مدمر ي�رضب مدينة ماناغوا
عاصمة نيكاراغ�وا أدى إىل تدمرها ومرصع
 3000شخص.
 - 1934تأسيس الحزب الشيوعي العراقي.
 - 1947إع�دام مؤس�س جمهوري�ة مهاباد
قايض محمد.
 - 1979انس�حاب آخر جن�دي بريطاني من
جزيرة مالطة ،وإعالن استقالل الجزيرة.
 - 1991الجورجي�ون يصوت�ون لصال�ح
إنفصال جورجيا عن اإلتحاد السوفييتي.
 - 1994مجل�ة نيت�ر تن�ر ص�ور ألول
جمجم�ة كامل�ة ألوس�رالوبيثيكوس
أفارينيسيس.
 - 2004مس�توطنون إرسائيليون يستولون
عى عمارتني يف حي سلوان املحاذي للمسجد
األق�ى لتش�ديد الحص�ار وتهوي�د محيط
املسجد.
- 2009ب�دأ انس�حاب الق�وات الربيطاني�ة

رس�م ًيا م�ن الع�راق بعد س�ت س�نوات من
تواجدها يف جنوب العراق.
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة برئاس�ة بنيام�ني
نتنياهو تحوز عى ثقة الكنيس�ت.
- 2014وف�اة م�ا ال يقل عن  70ش�خصا يف
تفي وباء إيبوال يف غرب أفريقيا.
رئيس ال�وزراء الفرني جان م�ارك أيرولت
يس�تقيل م�ن منصبه بع�د الراج�ع الكبر
للح�زب االش�راكي الحاك�م يف االنتخاب�ات
البلدي�ة أم�ام األح�زاب اليميني�ة وأبرزه�ا
االتحاد من أجل حركة شعبية ،وتعيني وزير
الداخلية مانوال فالس رئيسا للوزراء.
 - 2019انعق�اد القم�ة العربي�ة الثالث�ني يف
تونس العاصمة.
 - 2020رسق�ة لوح�ة حديقة القس�يس يف
نيوني�ني ،للرس�ام العاملي فان ج�وخ يف يوم
ميالده ،من متحف س�ينجر الري�ن يف مدينة
الرين يف شمايل هولندا.

اختبارات شخصية...

مشاكل وحلول...

تدخل أهله الدائم يدفعني
لطلب الطالق  ..ما الحل؟

حدد ما تراه أوال في الرسم لنكشف لك مخاوفك
يش�عر كل منا بالخوف من أمر
ما .إال أن هذا الخوف قد يتحول
إىل قل�ق دائ�م .وله�ذا األفض�ل
التخل�ص من�ه .أم�ا الخط�وة
األوىل الت�ي يمك�ن القي�ام به�ا
فهي معرفة س�بب هذا الخوف.
ويمك�ن خ�وض ه�ذا االختبار
أن يس�اعد ع�ى ذل�ك .وله�ذا
يجب تحديد الش�كل ال�ذي تتم
مالحظته أوالً يف هذه الص�ورة.
. 1التفاحة
إذا لفت�ت التفاحة نظ�رك أكثر
من أي يشء آخر يف هذا الرس�م،
فهذا يدل عى أنك تخافني دائما ً
من أال يبادل�ك اآلخرون عطاءك
ومشاعرك .فأنت تحسبني لهذا
ألف حساب وتسعني إىل مراعاة
محيط�ك ق�در اإلم�كان .وه�و
ما يش�عرك بالتع�ب .إذا ً حاوىل
ً
قلي�ال وتأك�دي
أن تس�رخي
أن إرض�اء اآلخري�ن لي�س أمرا ً
ممكن�ا ً أو رضوريا ً دائماً .إفعيل
الصواب وال تكرثي.
. 2الصبي
إذا الحظت وجود الصبي أكثر من
غ�ره ،فهذا يش�ر إىل ّ
أنك بريئة
وصادقة .إال أن س�بب شعورك
الدائم بالقلق ه�و ابتعاد بعض

األق�ارب عن�ك من دون س�بب
واض�ح .فه�م ال يأت�ون لزيارة
منزلك وال يس�ألون عن أحوالك
إال ن�ادراً .وعندم�ا تلتقينهم ال
يرحب�ون ب�ك بطريق�ة الئق�ة.
ورغ�م ه�ذا ح�اويل أن تخففي
من قلق�ك .فإذا ل�م ترتكبي أي
خطأ تجاههم حاويل أن تشعري
باالس�رخاء وأن تن�ي أمرهم
ّ
ش�ك يف أنهم
لبع�ض الوقت وال
سيدركون خطأهم.
 .3املهرجان
يف حال الحظت وجود املهرجني

أوالً فه�ذا يش�ر إىل ّ
أن تقل�ب
مزاجك بش�كل مفاج�ئ هو ما
يش�عرك بالقل�ق .فمش�اعرك
تنتق�ل م�ن اله�دوء إىل الغضب
وم�ن الف�رح إىل الح�زن وم�ن
املحبة إىل النفور بشكل مفاجئ
وم�ن دون مقدم�ات .وأن�ت
تخش�ني أن يؤثر هذا س�لبا ً عى
عالقت�ك باألش�خاص املحيطني
ب�ك .إذا ً كل م�ا علي�ك فعله هو
الس�عي إىل التحك�م بانفعاالتك
وردود أفعال�ك .وله�ذا فك�ري
جي�دا ً قب�ل أن تقومي بأي عمل

أو أن تقويل أي كلمة.
 . 4العنكبوت
إذا لف�ت العنكب�وت انتباه�ك
فهذا يش�ر إىل أنك تمرين حاليا ً
بمرحل�ة صعب�ة يف حيات�ك.
فعليك االختيار ب�ني أمرين عى
الدرج�ة نفس�ها م�ن األهمي�ة
بالنس�بة إليك .ولهذا تش�عرين
بالقلق وبالخوف من املستقبل.
ولتتخص�يل م�ن هذا الش�عور
املزع�ج من األفض�ل أن تقومي
بقي�اس إيجابي�ات وس�لبيات
التخيل ع�ن كل م�ن الخيارين.
فه�ذا سيس�اعدك ع�ى تحديد
موقفك وسيش�عرك باالرتياح.
 .5الجمجمة
إذا رأي�ت الجمجم�ة الخفية يف
ه�ذا الرس�م فأن�ت تفكرين يف
أحي�ان كث�رة بخط�ر محتمل
قد يصيب�ك أو يلحق بأحد أفراد
عائلتك .ولهذا تعانني بني الحني
واآلخ�ر م�ن ح�االت تتخط�ى
القل�ق وتص�ل إىل الهل�ع .إذا ً
ح�اويل أن تعي�ي الحياة بأكرب
قدر من التفاؤل .وقدمي الدعم
والتشجيع لنفسك وتدربي عى
توقع ح�دوث األم�ور اإليجابية
قبل السلبية.

قصة وعربة...

عباراتنا تصنع إنجازاتنا

ذه�ب مدير لإلنش�اءات اىل موق�ع البناء
وش�اهد ثالث�ة عم�ال يك�رسون حجارة
صلب�ة فس�أل األول :م�اذا تفع�ل فقال:
أك�رس الحج�ارة كما طلب رئي�ي  ...ثم
س�أل الثاني نفس الس�ؤال فق�ال :أقص

الحجارة بأش�كال جميلة ومتناس�قة ...
ثم سأل الثالث فقال :أال ترى بنفسك ،أنا
أبني ناطحة س�حاب ...فرغ�م أن الثالثة
كان�وا يؤدون العم�ل نفس�ه إال أن األول
رأى نفس�ه عام�ال ،والثاني رأى نفس�ه

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رة  ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة .

فنانا ،والثالث رأى نفسه صاحب طموح
وريادة ..
ومغ�زى القص�ة أن عباراتن�ا تصن�ع
إنجازاتن�ا ،ونظرتن�ا ألنفس�نا تح�دد
طريقنا.

املشكلة :أفكر بالطالق؛ ألن كلمة أهله «الزم تمي»!!
أن�ا س�يدة متزوجة من�ذ  8س�نوات ،وأثمر زواجي طفل�ني :ولدا ً
وبنت�اً ،لك�ن املش�كلة تكمن يف أن زوج�ي لم يعد كس�ابق عهده
بالح�ب ،وإنما صعب النق�اش معه ،وكلمة أهل�ه «الزم تمي».
واألصعب أن لدى طفيل س�مات توحد ،ويحتاج ألبيه ،ويتعلق به،
عيل ،وال يكرث .أفكر دوما ً
لكن زوجي يرمي بمسؤولية األطفال َّ
ً
بالطالق؛ حت�ى أتخلص منه ،ومن أهله ،وأحيان�ا أخرى أفكر أن
أطفايل بحاجة ،له ويحبون أن يبقى أبوهم معهم ،بالرغم من أنه
يكذب عيل ،وال يصدقني الكالم.
الحلول والنصائح:
 .1وأنت ترمني باملشكلة كلها عى زوجك وأهله؟؟!
 .2برصاحة هذا ما ملس�ته؛ ألنني لم أجد إشارة واحدة تفرس ملاذا
تغر زوجك ،ولم يعد كسابق عهده بالحب؟
 .3ه�ل فكرت أنت باألس�باب؟ أال يكون من األس�باب ضيقه من
الش�كوى بأنه يسمع كلمة أهله؟ ومن ناحية أخرى ملاذا وضعت
نفس�ك يف مواجهة ،وكأن العالقة بين�ه وبني أهله يجب أن تكون
ضدك بالرضورة؟
 .4الزوجة العاقلة تستطيع أن تكسب حب أهل زوجها ،أو تكسب
احرامه�م إذا كانت العالقة معهم متعبة بمعنى أن هناك اختالفا ً
يف العقلي�ة بينك وبينهم .فاالحرام يش�به الح�ب ،ويفتح مجاالً
للمختلفني للتعايش .أما الش�جار والشكوى والعراك فهي أدوات
ال تؤدي إال إىل فشل الجميع.
 .5أم�ا فيم�ا يتعل�ق بطفلك؛ فثق�ي أن الله وه�ب األمهات قدرة
ع�ى الصرب والتحمل أكث�ر بكثر من اآلباء ،فاجع�يل عالقة ابنك
بأبيه عالق�ة حنان وضحك ولع�ب ،وقومي باملس�ؤوليات بصرب
وش�جاعة مما يجعله يخجل ،ويبادر إىل مساعدتك من دون طلب
منك .فكري أنك إذا زرعت محبة وتفهما وحكمة فستجنني حياة
س�عيدة مريح�ة فيما إذا زرعت ش�كوى وتأفف�ا ً واعراضاً؛ فلن
تجني إال مشاعر محبطة تؤدي بك إىل التفكر بالطالق.

كلمات متقاطعة

رأيس
.1ملكي  -ممثل مرصي يقوم غالبا بدور األب الحنون.
.2الصفا (معكوسة)  -بناء أو مكان واجبة حرمته.
.3جبل ياباني  -حجر ابيض صلب ناعم امللمس.
.4أشهر أديب انجليزي عى مستوى العالم.
.5دراسات وتمحيص  -ما يبلغه االنسان من عمره.
.6توضأ دون ماء  -مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.
.7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
.8قدمت الثمني فداء لك  -حاجز مائي.
.9م�ا تعط�اه الع�روس ي�وم زفافه�ا  -دق وق�رع  -بيت
العصفور.
.10الش�كل الخارج�ي  -بطل اس�طوري اس�باني انتجت
قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.
أفقي
.1أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال يف الغرب.
.2يتكلم  -انهض.
.3روائي مرصي راحل حائز جائزة نوبل.
.4الشاعر كاتب قصيدة “أخي جاوز الظاملون املدى”.
.5نص�ف دادا  -نص�ف ش�ومر  -تفي�د تفس�ر املعن�ى
واالسرسال.
.6قىض وقتا  -غطى وحجب.
.7يسهر عى الحماية من الخطر أو الرسقة  -أديب وروائي
انجليزي كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.
.8وقت مغيب الشمس  -نصف خروب.
.9بحر  -سهولة  -تكلفة.
10أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
“آبل” توقف إصالح هواتف آيفون
المبلغ بفقدانها

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان
شاركتِ الفنانة املرصية مي عز الدين
جمهورها صورة لبوسرت مسلسلها
الرمضاني  ،2022عرب حسابها الخاص
عىل تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)
«جزيرة غمام».
و ظهرت مي بالصورة وهي حزينة حيث
علقت عىل الصورة قائلة« :نفس نظرة
البؤس دي كانت عىل وجهي إمبارح ملا
عرفت إن رمضان فاضل عليه إسبوع
وإننا هنكون بنصور حتى يف رمضان
طيب رمضان كريم عليكم مق ّدما ً أشوفكم
يف «جزيرة غمام».
كما شاركت جمهورها الفنانة املرصية
البوسرت الدعائي للمسلسل وعليه صورتها
فقط وهي ترتدي الزي الخاص بالنساء
الغجريات ،وكتبت معلّقة« :مسلسل
«جزيرة غمام» ...رمضان .»2022
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مطر ساخن

مدحت صاحل يغين ترت مسلسل محادة هالل يف ُمسلسل «املداح
 أسطورة الوادي» يف رمضان«راجعني يا هوى»

ذك� َر موق�ع (ذا ف�ريج) التقني،
أن متاج�ر رشك�ة آب�ل ، Apple
ومقدم�ي الخدم�ة املعتمدي�ن،
س�تتوقف ع�ن إص�الح أجه�زة
آيف�ون  iPhoneالت�ي ت�م اإلبالغ
عن فقدها.
ووفق�ا للموق�ع التقن�ي ف�إن
القرار جاء ً
وفقا ملذكرة داخلية يف
الرشكة ،وتطلب آبل اآلن من فنيي
اإلصالح حرمان املستخدمني من
اإلصالح إذا تم إخطارهم بفقدان
الهات�ف يف  MobileGeniusأو
أنظم�ة  GSXالت�ي يس�تخدمها

القائم�ون عىل اإلص�الح لخدمة
العمالء.
س�جل الجه�از  GSMAه�و
قاعدة بيانات لألرقام التسلسلية
للجهاز مع معلومات حول حالة
كل جه�از ،ع�ىل س�بيل املث�ال،
إذا أبل�غ ش�خص ما ع�ن رسقة
هاتفه إىل جه�ات إنفاذ القانون،
فيجوز للس�لطات وض�ع عالمة
عىل الجهاز من خالل  ،GSMAما
يمكن أن يساعد مقدمي اإلصالح
يف تحدي�د الجهاز عىل أنه مفقود
إذا وصل إىل متجرهم.

“فيسبوك ماسنجر” يكشف عن
مميزات جديدة تسمى “االختصارات”
َ
كش�ف تطبيق املراس�الت الشهري فيسبوك ماس�نجر Facebook
 Messengerعن مجموعة جديدة من امليزات تسمى االختصارات،
باستخدام األوامر املوجودة يف خدمة املراسلة.
ووفق�ا للمنص�ة يمكن ملس�تخدمي الهوات�ف الذكي�ة التي تعمل
بنظام�ي أندرويد وآي أو إس  iOSو  Androidاآلن إصدار أوامر يف
نافذة الدردشة ألداء مهام مختلفة ،كما يمكن ً
أيضا إرسال صور
 GIFورموز  ASCIIعىل فيسبوك ماسنجر.
ومن ضمن املميزات يمكن للمس�تخدمني اآلن كتابة “@ الجميع”
إلرسال إشعار إىل جميع املستخدمني يف الدردشة ،يمكن استخدام
األم�ر لجذب انتباه أعضاء املجموعة إىل رس�الة تطرح س�ؤاالً ،أو
كتذكري لرسالة قديمة.
ويمكن للمستخدمني ً
أيضا استخدام االختصارات عىل ماسنجر
إلرس�ال رس�ائل إىل مس�تخدم أو مجموع�ة دون إخطاره�م،
باس�تخدام األم�ر  ..silent /ول�ن تق�وم الرس�ائل املرس�لة
باستخدام هذا األمر بإخطار املستخدم بالرسالة ،األمر الذي قد
يكون مفي ًدا عند مراس�لة األصدقاء يف مناط�ق زمنية مختلفة
دون إزعاجهم.

جوجل تنقذ متصفح  Chromeمن
ثغرة برمجية خطيرة
ْ
أعلن�ت جوجل ع�ن نيتها إطالق
تحديث�ات برمجي�ة ملتصف�ح
 Chromeهدفه�ا حماي�ة
املس�تخدمني من ثغ�رة برمجية
يمك�ن أن تؤث�ر يف خصوصي�ة
بياناتهم.
وتبع�ا للمعلوم�ات املتوف�رة
ف�إن التصحيح�ات التي أطلقت
للمتصف�ح هدفه�ا حماي�ة
املس�تخدمني م�ن ثغ�رة تنتمي
إىل م�ا يدع�ى بثغ�رات ي�وم
الصف�ر ويمك�ن أن يس�تغلها
قراصنة اإلنرتنت لش�ن هجمات
إلكرتونية”.
وأش�ارت بعض مواقع اإلنرتنت
إىل أن الثغرة املذكورة التي تحمل
()CVE-2022-1096
رم�ز
تؤث�ر ع�ىل آلية عم�ل برمجيات
 ،JavaScripويمكن اس�تغاللها

ملعرفة حركة بيانات مستخدمي
اإلنرتن�ت أو تثبي�ت برمجي�ات
خبيثة يف أجهزتهم لرسقة بيانات
متصفح  Chromeلديهم”.
وم�ن جهته�ا أك�دت جوج�ل
وج�ود ه�ذه الثغ�رة لكنه�ا لم
تنرش بيان�ات مفصل�ة حولها،
وأش�ارت إىل أن مس�تخدمي
 Chromeس�يتلقون تحديث�ا
جدي�دا للتطبي�ق لحمايتهم من
تأثرياته�ا وتج�در اإلش�ارة إىل
أن نس�خة ()99.0.4844.84
الجدي�دة م�ن  Chromeمتاحة
اآلن لألجه�زة العامل�ة بانظمة
 Windowsو  macOSو،Linux
ويمكن أن تظهر للمس�تخدمني
بش�كل تلقائ�ي يف أجهزته�م أو
يمكن تحميلها يف الحواسب عرب
قوائم اإلعدادات.

تيك توك يختبر ميزة “سجل
المشاهدة”
َيب�دو أن “تيك توك” يخترب ميزة س�جل املش�اهدة الجدي�دة ،ما يمنح
طريق�ة مب�ارشة لتصف�ح قائمة تش�غيل مقاط�ع الفيدي�و التي تم
مش�اهدتها ع�ىل التطبي�ق ،حي�ث أع�اد مستش�ار وس�ائل التواصل
االجتماعي مات نافارا ،نرش النتائج التي توصل إليها مس�تخدم تويرت
 ، Hammod Ohالذي كث ً
ريا ما يكش�ف عن ميزات قادمة عىل منصات
اجتماعي�ة مختلف�ة .كذلك خيار “س�جل املش�اهدة” س�يظهر تحت
عنوان “املحتوى والنشاط” يف إعداداتك.
ال ي�زال هن�اك الكثري م�ن التفاصيل حول الش�كل الذي س�تبدو عليه
صفحة “س�جل املش�اهدة” أو كيف س�تجمع مقاط�ع الفيديو التي
ً
سابقا.
شاهدتها
أدى ع�دم وجود زر س�جل املش�اهدة بمعظمنا إىل البح�ث عن حلول
بديلة  -وعىل الرغم من وجود بعض الحلول ،إال أنها ليس�ت قريبة من
مجرد النقر عىل زر س�جل املشاهدة .تتضمن إحدى العمليات تصفية
نتائ�ج البحث حس�ب مقاطع الفيدي�و التي ش�اهدتها ،بينما تتطلب
عملي�ة أخرى تنزي�ل جميع بيانات  TikTokالخاص�ة بك فقط للعثور
ع�ىل مقطع فيديو واح�د .إذا أتت  TikTokبهذه امليزة  ،فيجب أن توفر
لنا جمي ًعا الكثري من الوقت.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

َ
قال املخرج محمد سالمة إن
النجم مدحت صالح سيقدم
أغنية ترت مسلسل «راجعني
يا هوى» بطولة النجم خالد
النبوى ،املقرر عرضه يف
املوسم الرمضاني ،والذي
يكتب له السيناريو والحوار
محمد سليمان عبد املالك،
ووأوضح سالمة أن األغنية
جاهزة ووضعت عىل الحلقات
األوىل التي تم االنتهاء منها
بالكامل .
مسلسل «راجعني يا هوى»
بطولة خالد النبوي ،نور ،هنا

شيحة ،أنوشكا ،وفاء عامر،
أحمد بدير ،إسالم إبراهيم،
طارق عبد العزيز ،سلمى أبو
ضيف ،مصطفى درويش،
اسالم جمال ،رشيف حافظ،
اية سماحة ،سلوى محمد
عىل ،تميم عبده ،عمرو
مهدى ،نور النبوى ،جال
هشام ،وقصة الكاتب الراحل
أسامة أنورعكاشة ،ومعالجة
وسيناريو وحوار محمد
سليمان عبد املالك ،وإخراج
محمد سالمة وإنتاج رشكة
أروما للمنتج تامر مرتىض.

تارا عماد مبظهر جديد
وشخصية جريئة يف
«سوتس» بالعربي

ُ
يعيش حمادة هالل يف رحلة
بحث عن األرسار الخفية
واأللغاز يف الدراما االجتماعية
«املداح -أسطورة الوادي» ،من
تأليف أمني جمال ،وليد أبو
املجد ورشيف يرسي ،وإخراج
أحمد سمري فرج ،والذي
ُيعرض عىل «شاهد  »VIPيف
رمضان.
ينطلق «صابر» الذي سخر
حياته لعالج الناس بالقرآن
والسنة النبوية والسيمّا مع
من يعانون من املس الشيطاني
أو تعرضوا ألمور
لسحر
ا
و غري ها ،
وينطلق
ً
بحثا
عن

ظهرتِ املمثلة املرصية الشابة تارا عماد
بشكل جديد يف اإلعالن الرتويجي
ملسلسل «سوتس» بالعربي
الذي تشارك يف بطولته
مع نخبة من النجوم من
بينهم آرس ياسني وصبا
مبارك وأحمد داوود .وهو
من تأليف محمد حفظي
وإخراج مريم أحمدي
وإنتاج طارق الجنايني.
ومن املنتظر عرضه يف
رمضان  ،2022هو النسخة
املرصية ملسلسل الدراما
القانونية األمريكي الذي
يحمل نفس االسم ،والذي
حقق نجاحا ً كبريا ً عىل
مدار تسعة مواسم (2011
–  .)2019وتدور أحداثه يف
عالم املحاماة والقضايا.
تجسد تارا شخصية ليىل املوظفة
بواحد من أكرب مكاتب املحاماة
يف مرص والتي تمتلك معرفة كبرية
بالقانون وخربة طويلة بخبايا القضايا
ومكتب املحاماة رغم أنها لم تعمل
محامية من قبل .تقرر ليىل مساعدة
آدم (يقوم بدوره أحمد داود) املحامي
الجديد تحت التمرين ،ومن ناحيته
يحاول آدم التقرب منها ويبدو
من اإلعالن الرتويجي أن الشخصيتني
ستجمعهما قصة حب قوية.
ظهرت تارا بمظهر مختلف وأكثر جرأة عن
الشكل الذي اعتادت الظهور به يف أعمال سابقة،
وهو ما يتناسب مع شخصية ليىل الجرئية واملغامرة
والتي تعمل يف مكان تسود فيه العالقات التنافسية
والرصاعات بني مجموعة من أمهر املحامني.
وشاركت املمثلة الشابة مؤخرا ً يف بطولة مسلسل تحقيق،
أحدث أعمال منصة  WATCHITمع مجموعة من النجوم
الشباب .كما تشارك يف فيلم الجواهرجي من بطولة النجم الكبري
محمد هنيدي والنجمة منى زكي ،وفيلم امللحد من بطولة أحمد
حاتم والنجوم الكبار محمود حميدة وحسني فهمي وشريين
رضا.

تغريدات

البابا فرنسيس

حفيظ دراجي

ميكن للمســنّني أن يعلِّموا الشــباب كيف يثقون
باهلل ،وكيف يكونون رمحاء ،وأن يصلوا حبرارة،
ليس يف أوقات السلم وحسب ،وإمنا وبشكل خاص
يف األوقات الصعبة.
على املكتب الفدرالي أن يرحل كله بعد إقصاء اجلزائر
من التأهــل إىل مونديال قطر  ،،،أما من تســببوا يف
تهديــم الكرة وحماربــة النجاح لســنوات فعليهم أن
يصمتوا وخيتفوا عن املشــهد كلية.أمتنى باملقابل أن
يستمر مجال بلماضي مع اخلضر ألنه سيتدارك الكثري
من األمور ويعود املنتخب أقوى مما كان..

الحقيقة فيما يقرأ ويسمع،
ويقصد بالدا ً ووديان ليتعرف
بنفسه عىل حقيقة ما يسمع،
وتأخذه األحداث من مدينة إىل
أخرى وتحمل له األقدار الكثري
من املُفاجآت.
يجمع مُ سلسل «املداح-
أسطورة الوادي» إىل جانب
حمادة هالل ،كل من هبة
مجدي ،أحمد بدير ،خالد
رسحان ،أحمد عبد العزيز،
كمال أبورية ،دنيا عبد العزيز،
حنان سليمان وآخرين..
ّ
يستهل حمادة هالل حديثه
باإلشارة إىل أن النجاح الكبري
الذي حققه مُ سلسل «املداح»
كان دافعا ً أمام ُ
صناع العمل
للبدء يف تحضري الجزء الثاني،
الذي نأمل أن يكون أكثر
نجاحاً .ويقول إن الجزء
الجديد يستكمل قصة «صابر»
بعد أن يتخلص من كل كتب
السحر آمالً يف إكتشاف
الحقيقة ،لكنه يتعرض للكثري
من األحداث واملُفاجآت،
ويضطر خالل األحداث للسفر
إىل الوادي يف مرىس علم يف
محاولة منه للوصول إىل ما يتم
تدبريه له يف الخفاء .ويؤكد أن
طبيعة قصة املُسلسل شائكة
جدا ً وتقرتب من مناطق غري
تقليدية وغري مسبوقة ،وهو
ما تطلب من كل فريق العمل
أن يتعامل بحذر ودقة مع
كل كلمة وكل مشهد وهو
ما سيلمسه املُشاهد يف
التفاصيل املُختلفة خالل
األحداث.

على هامش تصريح
سيادة املسؤول
أمحد اجلنديل
قبل أن يعالج االنسداد التي تعاني منه العملية السياسية ،وقبل ان تلوح
يف األفق بارقة أمل يف تجاوز األزمات التي تحارص حياة الفقراء ،خرج
علينا مسؤول يف بلد يضج بأسماء املسؤولني الكبار ،حتى اختلطت
أسماؤهم ولم نعد نميز بني االسماء والعناوين ،خرج علينا وهو يزف لنا
برشى النرص ووالدة عرص الرخاء واالمن واالستقرار ،واكتشاف الدواء
القاتل لكل جراثيم الفساد واملحاصصة والتهميش واالقصاء والتخوين،
وجلوس العراق عىل عرش السيادة والريادة والقيادة كبلد منحه الله كل
الخريات.
رصح املسؤول بعد أن وضع العربة قبل الحصان ،ومن باب خري الكالم
ما قل ودل ،أخربنا بأن والدة حكومة التكنوقراط هي القادرة عىل دفع
املسرية اىل األمام ،وهي التي ستقود الشعب نحو مرافئ التقدم.
بعد ترصيح جناب املسؤول يخرج السؤال مغسوال بالخيبة :هل ان
حكومة التكنوقراط قادرة عىل معالجة االزمات ودفع البلد اىل تحقيق
الحياة الحرة الكريمة؟ وهل العراق بحاجة اىل وزير متخصص فاسد أم
اىل وزير رشيف غيور عىل تربة وطنه وحريص عىل ثروات شعبه؟
الترصيح الذي ادىل به جناب املسؤول ال يختلف عن صياد يبحث عن
الحيتان يف الصحارى ،والبحث عن غراب ابيض يف مكامن البوم ،فالعراق
اليوم بأمس الحاجة اىل إيا ٍد نظيفة ،وعقول نظيفة ،وإرادة وطنية نظيفة
وليس اىل سارق وفاسد وخائن يحمل شهادة عليا.
نقول لسيادة املسؤول إذا كان مؤمنا فيما يقول :ماذا عمل اصحاب
االختصاص طيلة السنوات العجاف التي مرت علينا؟ الذين نهبوا
ثروات الوطن واهانوا شعبه وساهموا يف تمزيق نسيجه االجتماعي
واستباحوا كرامته؟ ألم يكن هناك علماء صدعوا رؤوسنا بمنجزاتهم
العلمية ،وعندما تسلموا املناصب الرفيعة دفنوا رؤوسنا يف الرتاب نتيجة
خزي افعالهم وقبح اعمالهم؟ ونتساءل برباءة أطفال العراق :ماذا
تفيد الشهادة التي تباع يف اسواق الخردة وسيادة املسؤول يعرف اكثر
من غريه من فقراء العراق سلسلة الفضائح املدوية التي تتعلق بمنح
الشهادات املزورة واسماء الجامعات التي كانت تبيع الشهادات وبأسعار
اقل من سعر التكتك.
سبب املعاناة حرضة املسؤول يكمن يف املنهج الذي رسم بحرب فاسد،
وعىل ورق فاسد ،وجاء بأشخاص فاسدين ،وفجيعة العراق سببها
الدستور امللغم بكل عوامل الخراب والدمار ،وكارثة العراق تختبئ وراء
ظاهرة تغليب املصالح الشخصية عىل املصلحة العليا للوطن والشعب
ووفق قانون متخلف ونظام قائم عىل هذا لك وهذا يل.
اتركوا حكومة التكنوقراط وابحثوا عن السبب الحقيقي الذي اوصلنا اىل
ما نحن عليه ،عندها ستدركون ان كل الحكومات باطلة ألنها لم تخرج
من حاضنة االخالق والصدق والوفاء والتضحية ومتخصصة يف حب
العراق ومنتمية لشعب العراق.
إىل اللقاء...

هبة عبد الغين ضيفة شرف يف مسلسل
«سوتس بالعربي»

تظه َر الفنانة هبة عبدالغني كضيفة
رشف ضمن أحداث مسلسل
«سوتس بالعربي» املقرر
طرحه خالل موسم
رمضان املقبل ،ومن
الفنانة
بطولة
آرس ياسني وريم
مصطفى وآخرون.
مؤخرا
وكشف
الرسمي
اإلعالن
سوتس
ملسلسل
بالعربي عن شخصية
املحامي آدم منصور ،والتي
يقدمها الفنان أحمد داود،
لنكتشف جوانب عديدة للشخصية
ّ
خفة الظل،
من بينها الثقة بالنفس،
واإلرصار عىل املواجهة وحل القضايا.
واستعرض اإلعالن الكثري من التفاصيل
حول شخصية آدم منصور من بينها
دراسته للحقوق يف جامعة القاهرة قبل
فصله ،ومعرفته الكبرية بالقانون ،وعمله

ً
حال ًيا كمحامي تحت التمرين
وأيضا
احتمالية وقوعه يف قصة حب،
ً
وأيضا ستواجه الشخصية
الكثري من الصعوبات ،والتي
ستوقعه يف العديد من
األزمات قد تصل للرضب.
ويقوم أحمد داود وآرس
ياسني يف إطار أحداث
املسلسل بشخصيتي آدم
منصور وزين ثابت ،وهما
مايك روس وهاريف سبيكرت يف
النسخة األجنبية من املسلسل،
والذي يتعرفا عىل بعضهما يف
وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل

القضايا.
ويشارك داود وآرس بطولة املسلسل النجوم صبا
مبارك ،ريم مصطفى ،محمد شاهني وتارا عماد،
املسلسل من تأليف محمد حفظي ويارس عبد املجيد،
وإخراج عصام عبد الحميد ،وتحظى النسخة األمريكية
من املسلسل بشعبية كبرية يف الوطن العربي ،حيث
حصد املسلسل تقييم  8.4عىل موقع .IMDb

ويل مسيث يعتذر لكريس روك بعد صفعه أثناء حفل
توزيع جوائز األوسكار

اعتذ َر املمثل ويل سميث للفنان
الكوميدي كريس روك بعد أن صفعه
يف حفل توزيع جوائز األوسكار،
قائالً إن سلوكه كان «غري مقبول وال
يغتفر».
وقال سميث يف بيان «أود أن أعتذر
لك علنا يا كريس» ،مضيفا «لقد
تجاوزت الحد وكنت مخطئا».
يأتي ذلك بعد أن أدانت أكاديمية فنون
وعلوم الصور املتحركة  -املانحة
لجوائز األوسكار -سميث بشأن
الحادث وأعلنت عن مراجعة رسمية.
وقام سميث بصفع روك عىل املرسح
بعد أن ألقى الفنان الكوميدي دعابة
بشأن زوجة املمثل جادا بينكيت
سميث.

وكان موضوع دعابة روك أن بينكيت
سميث حليقة الرأس ،وهو أمر ناتج
عن داء الثعلبة (تساقط الشعر).
وبعد دقائق ،حصل سميث عىل أول
جائزة أوسكار يف مسريته ،وذلك عن
تجسيده شخصية والد أسطورتي
التنس فينوس وسريينا ويليامز يف
فيلم «امللك ريتشارد».
وقال سميث يف بيان بموقع انستغرام
إن« :العنف بجميع أشكاله سام
ومدمر».
«كان سلوكي يف حفل توزيع جوائز
األوسكار الليلة املاضية غري مقبول
وال مربر له .النكات يف حقي جزء من
املهنة ،لكن املزاح حول حالة جادا
الطبية كان أكثر من أن أتحمله ،وكان

رد فعيل انفعاليا».
واعتذر سميث مبارشة إىل روك،
قائالً «لقد تجاوزت الحد» .كما
اعتذر ألكاديمية فنون وعلوم الصور
املتحركة ولعائلة ويليامز.
وكتب سميث« :أنا نادم بشدة ألن
سلوكي شاب ما كان رحلة رائعة لنا
جميعا».
وقبل اعتذار سميث ،قالت األكاديمية
يف بيان إنها «تدين ترصفات» املمثل.
وقالت األكاديمية« :بدأنا رسميا
مراجعة رسمية حول الحادث
وسنبحث املزيد من اإلجراءات
والعواقب وفقا للوائحنا الداخلية
وقانون
السلوك
ومعايري
كاليفورنيا».

