
بغداد/ الزوراء:
أح�ى محاف�ظ بغ�داد، محم�د جاب�ر 
العطا، امس الس�بت، املشاريع املنجزة يف 
املحافظ�ة، وفيما أكد أن املحافظة بصدد 
إكم�ال خ�ط الط�وارئ الخ�اص بتغذية 
منطق�ة النه�روان باملي�اه، كش�ف ع�ن 
الب�دء بإضافة تخطي�ط عمراني لبعض 
املناط�ق وجعلها رس�مية.وقال العطا يف 
ترصيح صحفي: إن “مشاريع محافظة 
بغداد كثرية بش�أن توسعة شبكات املياه 
وإضاف�ة مجمعات م�اء وأنابي�ب ناقلة 
يف كل أط�راف بغ�داد”، مبين�اً أن “خطة 
املحافظ�ة لع�ام 2021 أعط�ت أولوي�ة 
لش�بكات املي�اه، ونتوقع يف س�نة 2022 
س�تكون هنالك توس�عة لش�بكات املياه 
وتهوي�ة املحطات”.وأض�اف أن “هنالك 
مش�اريع اس�راتيجية كب�رية كمرشوع 

مياه املحمودية املركزي بس�عة )4000( 
مر مكع�ب، وم�رشوع ناحي�ة الجرس، 
وم�رشوع الطارمي�ة، فضالً ع�ن إكمال 
مرشوع الراش�دية، إضافة إىل املجمعات 
وقض�اء  املعام�ل  منطق�ة  يف  الكب�رية 
الزوراء”.وأش�ار إىل أن “املحافظة بصدد 
إكمال خ�ط الط�وارئ، بعد اس�تحصال 
موافق�ة مجل�س ال�وزراء، ال�ذي يغذي 
منطقة ناحي�ة النهروان بخط ماء يغذي 
الناحي�ة من نهر دجل�ة”، مبيناً أن “لدى 
املحافظة خطة يف كل موس�م شتاء وقبل 
ش�ح موس�م الصيف لتأهي�ل الكثري من 
املجمع�ات، وهي ضم�ن الخطة املركزية 
لتنمية األقاليم أو ضمن الخطة التشغيلية 
من قبل دائرة ماء بغداد، لذلك فإن افتتاح 

عدد من املشاريع يكون سنوياً”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديرية الرشط�ة املجتمعية، أحد 
تش�كيالت وزارة الداخلية، امس السبت، 
تس�جيل 1950 حال�ة ابتزاز خ�الل العام 
املايض .وقال مدير املديرية، العميد غالب 
عطي�ة، يف ترصيح صحف�ي: إن “االبتزاز 
االلكروني بدأ يزداد داخل املجتمع، حيث 
أصب�ح يتع�رض له كب�ار الس�ن وصغار 
الس�ن من قب�ل الرج�ال او النس�اء ومن 
فئ�ة املراهق�ن، وحت�ى أعم�ار صغ�رية 
احيان�ا يتعرض�ون اىل االبت�زاز وأحيان�ا 

ه�م م�ن يقوم�ون باالبتزاز”.وأضاف أن 
“هنالك تحركا عىل املدارس الثانوية حتى 
يت�م تثقيف وتوعي�ة الش�باب والصغار، 
للحيلول�ة دون وقعوه�م يف هذه األخطاء 
ويكون�ون عرض�ة لالبتزاز”.وأض�اف لو 
“كان املبت�ز بعم�ر الح�دث يك�ون م�ن 
اختصاص رشطة االحداث، وهنالك سجن 
لألحداث ومحاكم خاصة لهم وفق قانون 
االح�داث، والتحقي�ق يتم داخ�ل مديرية 

خاصة برشطة االحداث”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة، ام�س الس�بت، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املس�تجد يف العراق، فيما اكدت تس�جيل 
366 اصاب�ة جدي�دة و3 ح�االت وف�اة 
وش�فاء 1123 حالة.وذك�رت الوزارة يف 
بيان تلقته “الزوراء”: ان عدد الفحوصات 
املختربي�ة ليوم ام�س: 10049، ليصبح 
ع�دد الفحوصات الكلي�ة: 18137544. 
مبينة انه تم تسجيل 366 اصابة جديدة 

و3 ح�االت وف�اة وش�فاء 1123 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء الكيل: 
2264808 )%97.9(، بينما عدد حاالت 
االصاب�ات ال�كيل: 2312292، أم�ا عدد 
الح�االت التي تحت الع�الج: 22387، يف 
ح�ن ان عدد الحاالت الراق�دة يف العناية 
املركزة: 96، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
25097. الفت�ة اىل ان عدد امللقحن ليوم 
ام�س: 5229، ليصب�ح ع�دد امللقح�ن 

الكيل: 10105360.

بغداد/ متابعة الزوراء:
مس�ؤولن  ع�ن  “روي�رز”  نقل�ت 
أمنين عراقي�ن ومصدر أمني غربي 
أن الزعي�م الجديد ال�ذي عينه تنظيم 
داع�ش االرهابي هو ش�قيق الزعيم 
األول للتنظي�م أب�و بك�ر البغ�دادي.
وأعلن داعش زعيم�ه الجديد، املدعو 

أب�و الحس�ن الهاش�مي الق�ريش، يف 
رس�الة صوتية مس�جلة ت�م نرشها 
ع�ىل اإلنرن�ت، فيما قال مس�ؤوالن 
أمني�ان عراقي�ان لرويرز إن االس�م 
الحقيق�ي للزعيم الجدي�د هو جمعة 
ع�وض الب�دري م�ن الع�راق، وإن�ه 
الش�قيق األك�رب للبغدادي.ولق�ي كل 

م�ن البغ�دادي والق�ريش مرصعهما 
بتفجري نفس�يهما وأف�راد عائالتهما 
خالل عملي�ات أمريكي�ة خاصة عىل 
س�وريا.وقال  ش�مال  يف  مخابئهم�ا 
مس�ؤوالن أمنيان عراقي�ان ومصدر 
أمني غربي إن الزعيم الجديد لتنظيم 
داعش هو األخ الشقيق لزعيم التنظيم 

األسبق أبو بكر البغدادي.وجاء إعالن 
تعين أبو الحس�ن الهاشمي القريش 
يف رس�الة صوتي�ة مس�جلة نرشه�ا 
التنظيم عىل اإلنرنت بعد أسابيع من 
مقتل أبو إبراهيم القريش، الذي خلف 
البغ�دادي يف 2019، وكان ثاني رجل 
يحمل لق�ب “الخليف�ة” يف التنظيم.

وتشابهت النهايات بالنسبة لكل من 
البغ�دادي والقريش ولق�ي كل منهما 
مرصعه بتفجري نفسه وأفراد عائلته 
خالل غارة أمريكي�ة عىل املكان الذي 
يتحص�ن ب�ه ويختب�ئ في�ه ش�مايل 

سوريا.

الزوراء/ حسن فالح:
ي�رى عدٌد من اعضاء مجل�س النواب أن االنفراج 
السيايس س�ينعكس إيجابا عىل االرساع باختيار 
رئي�س ال�وزراء وتش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة، 
وفيما رجحوا حس�م منصب رئي�س الجمهورية 
خ�الل االس�بوع الح�ايل، أش�اروا اىل ان حظوظ 

مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة 
الجمهوري�ة كبرية جداً.وق�ال النائب عن املكون 
االيزيدي، محم�ا خليل، يف حديث ل�«الزوراء«: ان 
هناك مؤرشات ايجابية النفراج س�يايس ال سيما 
بع�د التقارب االخ�ري ما ب�ن االطار التنس�يقي 
والتيار الصدري. مؤكدا: ان هذا التقارب لن يؤثر 

عىل التحالف الثالث�ي الذي يضم )التيار الصدري 
وتحال�ف  الكردس�تاني  الديمقراط�ي  والح�زب 
يف  الحاص�ل  االنف�راج  ان  اىل:  السيادة(.واش�ار 
العملية السياس�ية بعدما شهدت انسدادا طويال 
س�يرسع من حس�م منصب رئي�س الجمهورية 
الحكوم�ة  لل�وزراء وتش�كيل  رئي�س  واختي�ار 

الجديدة.واض�اف: ان االس�بوع الحايل قد يش�هد 
انعقاد جلس�ة انتخاب رئيس الجمهورية وحسم 
هذا امللف. الفتا اىل: ان مرشح الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ستكون حظوظه عالية يف الحصول 

عىل رئاسة الجمهورية.

موسكو/متابعة الزوراء:
وافق الرئيس ال�رويس، فالديمري بوتن، 
عىل فكرة مس�اعدة آالف املتطوعن من 
ال�رشق األوس�ط يف الذه�اب إىل منطقة 
القت�ال  يف  املش�اركة  بغي�ة  دونب�اس 
الج�اري هناك إىل جانب روس�يا، وفيما 
أك�د زيلينس�كي »مقت�ل 1300 جن�دي 

أوكران�ي من�ذ بداي�ة الح�رب«، ذك�رت 
برلن أن شولتس وماكرون طالبا بوتن 
برضورة وقف النار يف أوكرانيا والجلوس 
عىل طاولة الحوار.وخاطب وزير الدفاع 
الرويس، سريغي ش�ويغو، بوتن، خالل 
اجتم�اع لألعضاء الدائمن ملجلس األمن 
الرويس، بالقول: »نتلقى أعدادا هائلة من 

الطلبات من املتطوعن من دول مختلفة 
جمهوريت�ي  إىل  التوج�ه  يف  يرغب�ون 
دونيتس�ك ولوغانسك الش�عبيتن بغية 
املش�اركة فيما يعتربونه حركة تحرير، 
ومعظمه�م م�ن دول ال�رشق األوس�ط 
حي�ث تجاوز عدد الطلب�ات عتبة ال�16 
ألفا«.وتابع: »يف هذه املس�ألة نعترب من 

الصحيح الرد إيجابا عىل هذه الطلبات، 
خاصة وأنها تأتي ليس العتبارات مالية 
ب�ل بس�بب الرغب�ة الحقيقية م�ن قبل 
هؤالء الن�اس، ونع�رف الكثريين منهم 
وهم س�بق أن س�اعدونا يف الحرب ضد 
»داعش« يف أصعب فرة، خالل السنوات 
العرش املاضية«.بدوره، أشار بوتن، ردا 

عىل هذا الكالم، إىل أن »املمولن الغربين 
للنظام األوكراني ال يخفون عملهم عىل 
جمع مرتزقة م�ن مختلف أرجاء العالم 
ونقله�م إىل أوكراني�ا«، محم�ال إياه�م 
املس�ؤولية ع�ن »التجاهل الت�ام لكافة 

أعراف القانون الدويل«.

نواب لـ          : االنفراج يف األزمة السياسية سيسرع باختيار رئيس الوزراء وتشكيل احلكومة اجلديدة

فرنسا وأملانيا تطالبان بوتني بوقف النار.. وزيلينسكي يعلن مقتل 1300 جندي أوكراني منذ بداية احلرب

ترجيحات حبسم منصب رئيس اجلمهورية خالل األسبوع احلالي

الرئيس الروسي يسمح للمتطوعني من الشرق األوسط بالقتال إىل جانب روسيا 

الزوراء/ مصطفى فليح:
أك�د محلالن سياس�يان ع�دم وجود حل 
لتش�كيل الحكوم�ة غ�ري التوافقي�ة، ويف 
ح�ن ب�ننّ احدهما م�أزق عدم تش�كيل 
الق�وى  ان  اآلخ�ر  اوض�ح  الحكوم�ة، 
بق�اء  خط�ورة  استش�عرت  السياس�ية 
حالة االنس�داد السيايس يف البالد، متوقعا 
غض�ون  يف  الحكوم�ة  تش�كيل  يت�م  ان 
ع�يل  الس�يايس،  املحل�ل  ش�هرين.وقال 
البيدر، يف حديث ل�”الزوراء”: ان “القوى 
السياسية استشعرت خطورة بقاء حالة 
االنس�داد الس�يايس يف الب�الد، وان هناك 
تصعيدا مس�تمرا ورغبات شعبية بإعادة 
االحتجاجات يف ظ�ل وجود ازمات مركبة 

يصعب معالجتها”. واضاف “العالم اليوم 
بات منش�غاًل باألزمة االوكرانية الروسية 
اكثر من اهتمامه بالواقع العراقي، حتى 
عىل املستوى االقليمي فإن هناك اهتماما 
بتل�ك القضي�ة الت�ي ألق�ت بظاللها عىل 
الش�أن العراقي” . ولف�ت اىل ان “اتصال 
الس�يد الصدر بالسيد املالكي بداية لكرس 
الجمود الذي ش�هدته العملية السياسية، 
وهن�اك رغبة لبع�ض االط�راف يف تقديم 
تنازالت تتعلق باس�تحقاقاتها االنتخابية 
للعملي�ة  خدم�ة  برامجه�ا  وتطبي�ق 
السياسية” .مبينا ان “العملية السياسية 

لم تعد تتحمل املزيد من االزمات” .

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت اململكة العربية الس�عودية أنها أعدم�ت يف يوم واحد 81 
ش�خصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبط�ة “باإلرهاب” يف اململكة 
أح�د أكث�ر دول العالم تنفي�ذا لهذه العقوبة، وه�و عدد يتجاوز 
إجم�ايل حاالت اإلعدام يف العام الس�ابق وش�ملت 69 ش�خصا.

وذكرت وكالة األنباء السعودية )واس( نقال عن وزارة الداخلية: 
أن املتهم�ن منتم�ون “لتنظي�م داع�ش والقاع�دة، وتنظيمات 
املتهم�ن  أن  للمملكة”.وأوضح�ت  معادي�ة  أخ�رى  إرهابي�ة 
عمل�وا عىل “اس�تهداف دور العبادة وعدد م�ن املقار الحكومية 
واألماك�ن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البالد والرصد لعدد 
من املس�ؤولن والوافدين واس�تهدافهم والرص�د لرجال األمن 
وقتله�م والتمثي�ل ببعضه�م، وزرع األلغام وارت�كاب عدد من 
جرائم الخطف والتعذيب واالغتصاب والسطو بالسالح والقنابل 
اليدوية، وتهريب األس�لحة والذخائر والقنابل للمملكة”.وقالت 

إنه�م هدفوا إىل “زعزعة األمن، وزرع الفت�ن والقالقل، وإحداث 
الشغب والفوىض”.ووصفت الداخلية السعودية املتهمن بأنهم 
“فئات مجرمة اتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال 
واملناهج واملعتقدات املنحرفة األخرى، وباعت نفس�ها ووطنها 
دت أننّ محكمة االستئناف  خدمة ألجندات األطراف املعادية”.وأكنّ
واملحكم�ة العليا أيدتا أحكام اإلع�دام الصادرة بحقهم، و”صدر 
أم�ر ملكي بإنف�اذ ما تقرر رشًعا”.وأش�ارت إىل “إنفاذ ما تقرر 
رشًعا بحقهم ام�س الس�بت”.وأوضحت أن املتهمن “حوكموا 
يف محاك�م س�عودية يف محاكم�ات أرشف عليه�ا م�ا مجموعه 
13 قاضي�اً عىل 3 مراحل منفصلة من املحاكمة لكل ش�خص”.
وتضمنت قائمة املعدمن 73 سعوديا و7 يمنين وسورًيا واحًدا.

وهو أكرب رقم معروف إلعدامات ُنفذت يف يوم واحد يف السعودية، 
ويتجاوز إجمايل حاالت اإلعدام يف العام الس�ابق التي شملت 69 
شخصا سواء يف جرائم مرتبطة باإلرهاب أو جرائم قتل عادية.

السيد الصدر جيدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية “ال شرقية وال غربية”
عقب لقائه وفدي اإلطار التنسيقي وحتالف السيادة يف احلنانة

بغداد/ الزوراء:
ج�دنّد زعي�م التي�ار الصدري، الس�يد 
مقت�دى الص�در، عقب لقائ�ه رئيس 
العام�ري،  ه�ادي  الفت�ح  تحال�ف 
ورئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح 
الفياض ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس، ورئيس تحالف الس�يادة 
الش�يخ خميس الخنج�ر، يف منطقة 
الحنانة بالنجف، تأكيده عىل تش�كيل 
حكومة أغلبية وطنية “ال رشقية وال 

غربية”.
وقال السيد الصدر يف تغريدة مكتوبة 
بخط يده بالح�رب االحمر نرشها عىل 
حس�ابه بتوي�ر تابعتها “ال�زوراء”: 
“ال رشقي�ة وال غربية حكومة اغلبية 
وطنية”.وتأت�ي ه�ذه التغريدة عقب 

اجتم�اع الس�يد الص�در م�ع وف�دي 
االطار التنس�يقي وتحالف السيادة يف 
الحنان�ة بمحافظة النج�ف االرشف.
ف�إن  مطلع�ة،  مص�ادر  وبحس�ب 
االجتم�اع اف�ى اىل وض�ع الخطوط 
العريضة لتش�كيل الحكوم�ة املقبلة.
واضافت: ان اللجن�ة العليا بن التيار 
الصدري واإلطار التنسيقي ستعقدان 
اجتماعا خالل االيام املقبلة ملناقش�ة 
آلي�ة اختي�ار توافقيا ملنص�ب رئيس 
الحكوم�ة االتحادي�ة املقبل�ة. الفت�ة 
اىل ان الس�يد الص�در أكد عىل رضورة 
تقديم القوى السياسية كل التنازالت 
لتخط�ي األزم�ة السياس�ية الراهنة.
وتابعت: إن لقاء الحنانة أكد تماس�ك 
التحالف الثالثي بن الكتلة الصدرية، 

والح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، 
وتحال�ف الس�يادة.يف غض�ون ذل�ك، 
كشف مصدران سياسيان، يف ترصيح 
صحف�ي اطلعت عليه ال�زوراء، امس 
الس�بت، عن ان اجتماع زعي�م التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر مع وفد 
اإلط�ار التنس�يقي أف�ى إىل االتفاق 
عىل تسمية ريرب أحمد مرشح الحزب 
رئيس�ا  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
لجمهوري�ة العراق إضاف�ة إىل تحديد 
آلي�ة توافقية يتم م�ن خاللها اختيار 
رئي�س جدي�د للحكوم�ة االتحادي�ة 
املقبلة.وق�اال ايض�ا إن�ه ال يوج�د أي 
اتفاق لغاية اآلن عىل مرش�ح رئاس�ة 
مجلس الوزراء، مشريين إىل ان اللجنة 
العلي�ا ب�ن التي�ار الص�دري واإلطار 

التنس�يقي س�تعقدان اجتماعا خالل 
االي�ام املقبل�ة ملناقش�ة آلي�ة اختيار 
الحكوم�ة  رئي�س  ملنص�ب  توافق�ي 
االتحادية املقبلة.وبالنسبة إىل الوضع 
االقتصادي، فإن الس�يد الص�در أبلغ 
وفد اإلطار ب�رضورة إيجاد معالجات 
لالزمة االقتصادية بالتزامن مع إرتفاع 
أس�عار املواد الغذائية والسيطرة عىل 
السوق مع إيجاد دراسة لخفض سعر 
رصف ال�دوالر أمام الدين�ار العراقي، 
وفق�ا للمصدرين.ونقل املصدران عن 
الس�يد الص�در تأكي�ده ع�ىل رضورة 
تقديم القوى السياسية كل التنازالت 
لتخط�ي األزم�ة السياس�ية الراهنة.

وتابع�ا بالقول إن لق�اء الحنانة الذي 
استمر لساعتن من الزمن أكد تماسك 

التحالف الثالثي بن الكتلة الصدرية، 
والح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، 

وتحالف السيادة.
من جهته، قال رئيس تحالف السيادة، 
خمي�س الخنج�ر، يف تغري�دة له عىل 
“ال�زوراء”: “نؤكد  تابعتها  “توي�ر” 
دائم�ا ع�ىل أهمي�ة الح�وار الوطن�ي 
واس�تكمال  العقب�ات  تج�اوز  نح�و 
االس�تحقاقات الدس�تورية، فالعراق 
واالس�تقرار”. التفاه�م  إىل  بحاج�ة 

الس�يد  وأض�اف: “ش�كرا لس�ماحة 
الصدر عىل مبادرت�ه الكريمة، وأملنا 
كب�ري م�ن خ�الل األج�واء اإليجابي�ة 
التي رافقت لقاءنا اليوم )االمس(؛ يف 
الوصول إىل حكومة قوية تعرب بالبالد 

إىل برنّ األمان”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
منع  السبت،  امس  العامة،  املرور  مديرية  قررت 
 5 من  لبغداد  الكبرية  الحمل  مركبات  دخول 
املروري.وذكر  الزخم  لتقليل  عرصاً   5 إىل  صباحاً 
بيان ملديرية املرور تلقته »الزوراء«: انه »بإرشاف 
الربيعي،  طارق  اللواء  العام  املرور  مدير  وتوجيه 
تقرر تنفيذ األمر الديواني املرقم 1٧٨لسنة ٢0٢1 
إىل  الكبرية  الحمل  بمنع دخول مركبات  والخاص 
الخامسة صباحا  الساعة  بغداد من  مدينة  داخل 
لغاية الخامسة عرصا«.واشار البيان اىل ان »ذلك 
الزخم  تقليل  منها  الغاية  تنظيمية  ألمور  جاء 

املروري«.

منع دخول مركبات احلمل إىل بغداد 
بدءا من الـ 5 صباحا ولـ 12 ساعة

حمافظة بغداد حتصي مشاريعها املنجزة 
وتكشف عن خطة للحد من شح املياه

الشرطة اجملتمعية: تسجيل 1950 
حالة ابتزاز خالل العام املاضي

تراجع كبري بإصابات ووفيات كورونا يف العراق 
وعدد امللقحني يتخطى الـ 10 ماليني

بعد تسجيل 366 إصابة و3 وفيات

حملالن سياسيان لـ        : القوى السياسية 
استشعرت خطورة االنسداد السياسي

السعودية تعلن تنفيذ حكم اإلعدام بعشرات املدانني 
يف يوم واحد

وزارة الرتبية تعلن نتائج االمتحانات التمهيدية ملرحليت الثالث املتوسط والسادس اإلعدادي

األخريةيف آخر جلسات إكسبو 2020 ..ماجد املهندس وأصيل هميم حيييان حفال غنائيا يف دبي

ص 4

وزير اخلارجية: بغداد ستستضيف األربعاء املقبل  
اجلولة الرابعة من احلوار بني إيران والسعودية

بغداد/ الزوراء:
أكد وزي�ر الخارجية، فؤاد حس�ن، امس 
الس�بت، أن الحكومة الجديدة ستتش�كل 
خ�الل ف�رة وجي�زة، الفت�ا اىل ان بغ�داد 
ستستضيف االربعاء املقبل الجولة الرابعة 
م�ن الحوار ب�ن إيران والس�عودية. وقال 
حس�ن، يف كلمة له خالل منت�دى أنطاليا 
الدبلومايسنّ تابعتها »الزوراء«: إن »العراق 
كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاماً، 
وبدأنا نعمل ش�يئاً فش�يئاً، وقبل 5 أشهر 
ت�م إج�راء االنتخاب�ات واآلن الحديث مع 
األحزاب السياس�ية مس�تمر«.وأضاف أن 
»العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة 
الت�ي تواجه صعوب�ة بالحكوم�ة، وقلت 
نقتبس النم�وذج البلجيك�ي أو الهولندي 
ألن البلجي�ك حاول�ت تش�كيل الحكومة، 
وبقي�ت ب�دون حكومة ملدة س�نة ونصف 
الحالي�ة  »الحكوم�ة  أن  الس�نة«.وأكد 
تب�ذل قص�ارى جهدها لكي يتم تش�كيل 
الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خالل فرة 
وجيزة«.واش�ار اىل: ان العاصم�ة بغ�داد 
ستس�تضيف يوم االربعاء املقب�ل الجولة 
الرابعة من الحوار بن إيران والسعودية.يف 
غضون ذل�ك، التقى وزير الخارجيَّة، فؤاد 
حس�ن، مس�اعد وزير الخارجيَّة ورئيس 
معهد السياس�ات الدوليَّ�ة يف الُجمهوريَّة 
اإلس�الميَّة اإليرانيَّة، محمد حس�ن شيخ، 

أنطالي�ا  ُمنت�دى  أعم�ال  هام�ش  ع�ىل 
، وتباح�ث الجانبان يف ُمجَمل  الدبلومايسنّ
ة يف املنطقة،  األوضاع األمنينّة، والسياس�ينّ
كم�ا ناقش�ا مس�رية املفاوض�ات ح�ول 
االتف�اق النوويَّ بن إيران والدول الس�ت، 
وانعكاس�اته اإليجابينّة عىل أمن املنطقة، 
د الوزير، بحسب البيان،  واس�تقرارها.وأكنّ
عىل عم�ق العالق�ات الثنائيَّ�ة التي تربط 
اإليرانيَّة،  العراق والُجمهوريَّة اإلس�الميَّة 
واملصال�ح الكث�رية التي تجمع الش�عبن 
الصديق�ن، ُمبيِّن�ًا: الع�راق حري�ص عىل 
إقام�ة أفضل العالق�ات م�ع دول الجوار 
: العالقات  اً أنَّ ما إيران، ع�ادنّ كافة، والس�ينّ
الي�وم ب�ن دول العالم تقوم عىل أس�اس 
وُمواَجه�ة  املُش�َركة،  املصال�ح  تفعي�ل 
الرواب�ط  وتعزي�ز  املُش�َركة،  املخاط�ر 
تط�رق  الُش�ُعوب.كما  ب�ن  االجتماعيَّ�ة 
الجانب�ان إىل تداعي�ات األزم�ة األوكرانيَّة 
، ورضورة  الروس�يَّة عىل االقتصاد العاملينّ
ملُواجه�ة  املُش�َركة  الُجُه�ود  تضاف�ر 
التحديات الحالينّة والعمل من أجل ضمان 
االس�تقرار والتنمية يف البلدي�ن الجارين.

من جانبه، قال مس�اعد وزي�ر الخارجيَّة 
: إنَّ من ثوابت سياستنا الخارجيَّة  اإليرانينّ
إس�ناد العراق والوقوف إىل جانبه ودعمه 
بالعديد من املجاالت، واملس�اهمة يف إعادة 

إعمار املدن العراقيَّة.

داعش يعني شقيق البغدادي املدعو أبو احلسن اهلامشي زعيما جديدا له  
بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي الشهر املاضي

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية بشكل طفيف، امس السبت.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت صباح 
امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢1 من الذهب الخليجي والركي واألوربي 405 آالف 
دينار، وسعر الرشاء 399 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 404 آالف 
دينار للمثقال الواحد.وأشار اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢1 من الذهب العراقي سجل 
ارتفاعا طفيفا أيضاً عند 365 الف دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء 359 ألفا.وفيما يخص 
أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢1 يراوح بن 
الفاً   365 بن  العراقي  الذهب  مثقال  البيع  سعر  تراوح  فيما  ألفاً،  و415  دينار  آالف   405

و3٧5 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

الذهب »األجنيب والعراقي« يرتفع يف 
األسواق احمللية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



ترجيحات حبسم منصب رئيس اجلمهورية خالل األسبوع احلالي

نواب لـ        : االنفراج يف األزمة السياسية سيسرع باختيار رئيس 
الوزراء وتشكيل احلكومة اجلديدة

الشرطة اجملتمعية: تسجيل 1950 حالة ابتزاز خالل العام املاضي

الزوراء/ حسني فالح:
النواب  مجلس  اعضاء  من  عدٌد  يرى 
سينعكس  السيايس  االنفراج  أن 
رئيس  باختيار  االرساع  عىل  إيجابا 
الجديدة،  الحكومة  وتشكيل  الوزراء 
رئيس  منصب  حسم  رجحوا  وفيما 
الحايل،  االسبوع  خالل  الجمهورية 
الحزب  مرشح  حظوظ  ان  اىل  أشاروا 
لرئاسة  الكردستاني  الديمقراطي 

الجمهورية كبرية جداً.
االيزيدي،  املكون  عن  النائب  وقال 
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  خليل،  محما 
النفراج  ايجابية  مؤرشات  هناك  ان 
االخري  التقارب  بعد  سيما  ال  سيايس 
والتيار  التنسيقي  االطار  بني  ما 
لن  التقارب  هذا  ان  مؤكدا:  الصدري. 
الذي يضم  الثالثي  التحالف  يؤثر عىل 

)التيار الصدري والحزب الديمقراطي 
الكردستاني وتحالف السيادة(.

يف  الحاصل  االنفراج  ان  اىل:  واشار 
شهدت  بعدما  السياسية  العملية 
حسم  من  سيرسع  طويال  انسدادا 
واختيار  الجمهورية  رئيس  منصب 
الحكومة  وتشكيل  للوزراء  رئيس 

الجديدة.
قد  الحايل  االسبوع  ان  واضاف: 
رئيس  انتخاب  جلسة  انعقاد  يشهد 
الفتا  امللف.  هذا  وحسم  الجمهورية 
الديمقراطي  الحزب  مرشح  ان  اىل: 
عالية  حظوظه  ستكون  الكردستاني 

يف الحصول عىل رئاسة الجمهورية.
الحزب  عن  النائب  قال  جهته،  من 
مهدي  الكردستاني،  الديمقراطي 
ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الفييل، 

الحزب الديمقراطي قّدم )ريرب احمد( 
الجمهورية،  رئيس  ملنصب  كمرشح 
الذاتية  السري  حسم  سيتم  حيث 
الحايل.  األسبوع  خالل  للمرشحني 
رئيس  منصب  حسم  رضورة  مؤكدا 
جديد  رئيس  لتكليف  الجمهورية 

ملجلس الوزراء لتشكيل الحكومة.
الذي  الجمهورية  رئيس  ان  واضاف: 
الثالثي سيعمل  التحالف  سينبثق من 
هذا  نفس  من  شخصية  تقديم  عىل 
التحالف ملنصب رئيس مجلس الوزراء 

لتكليفه كرئيس للحكومة الجديدة.
اىل ذلك، رجحت النائبة، رسوة محمد، 
خالل  النيابية  اللجان  تشكيل  حسم 

االيام املقبلة.
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  محمد  وقالت 
ان اللجان النيابية سيتم حسمها خالل 

يكون  أن  مستبعدة  الحايل.  االسبوع 
املهنية واالختصاص معيارا يف اختيار 
اعضاء ورؤساء اللجان النيابية، وانما 
االنتخابية  باالستحقاقات  تسمى  ما 

ستكون هي الحاكمة بذلك.
التيار  زعيم  اجرى  سابق،  وقت  ويف   
الصدر،  مقتدى  السيد  الصدري، 
من  عدد  مع  هاتفية  اتصاالت 

الشخصيات السياسية.
النجف  يف  الخاص  ملكتبه  بيان  وقال 
“السيد  ان  “الزوراء”:  تلقته  األرشف 
بكل  هاتفية  اتصاالت  أجرى  الصدر 
مجلس  ورئيس  بارزاني  مسعود  من 
ورئيس  الحلبويس  محمد  النواب 
املالكي  نوري  القانون  دولة  ائتالف 
خميس  السيادة  تحالف  ورئيس 
الخنجر للتباحث حول بعض القضايا 

العراقي  بالوضع  املتعلقة  املهمة 
الراهن”.

 وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
لتجاوز  السياسية  املبادرة  ثمن  قد 

حالة االنسداد والتعطيل الدستوري. 
وقال صالح يف تغريدة له عىل منصة 
“الزوراء”:  ”ُنثمن  تابعتها  “تويرت” 
عالياً املبادرة السياسية لتجاوز حالة 

االنسداد والتعطيل الدستوري”.
الجهود  دعم  “واجبنا  وأضاف: 
االستحقاقات  لتلبية  الوطنية 
الدستورية والرشوع بتشكيل حكومة 
ُمقتدرة حامية لألمن الوطني وخادمة 
للتحديات  تستجيب  للمواطنني، 
االقتصادية واملعيشية، وتحمي سيادة 
املتغريات  ظل  يف  واستقراره  البلد 

الدولية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية الرشطة املجتمعية، أحد تشكيالت 
 1950 تسجيل  السبت،  امس  الداخلية،  وزارة 

حالة ابتزاز خالل العام املايض .
يف  عطية،  غالب  العميد  املديرية،  مدير  وقال 
بدأ  االلكرتوني  “االبتزاز  إن  صحفي:  ترصيح 
له  يتعرض  أصبح  حيث  املجتمع،  داخل  يزداد 
او  الرجال  قبل  من  السن  وصغار  السن  كبار 
النساء ومن فئة املراهقني، وحتى أعمار صغرية 
من  هم  وأحيانا  االبتزاز  اىل  يتعرضون  احيانا 

يقومون باالبتزاز”.
وأضاف أن “هنالك تحركا عىل املدارس الثانوية 
والصغار،  الشباب  وتوعية  تثقيف  يتم  حتى 

للحيلولة دون وقعوهم يف هذه األخطاء ويكونون 
عرضة لالبتزاز”.

يكون من  الحدث  بعمر  املبتز  “كان  لو  وأضاف 
سجن  وهنالك  االحداث،  رشطة  اختصاص 
قانون  وفق  لهم  خاصة  ومحاكم  لألحداث 
خاصة  مديرية  داخل  يتم  والتحقيق  االحداث، 

برشطة االحداث”.
قد  أحيانا  التحقيق  خالل  “من  أنه  إىل  وأشار 
نتيجة  او  مزحة  أو  خطأ  نتيجة  االبتزاز  يكون 
ولكن  املوضوع،  هذا  يف  يراعى  أن  ممكن  جهل، 
القانون ال يحمي املغفلني، حيث ال بد أن تكون 
هناك عقوبة لعمل االبتزاز، خصوصا إذا تسبب 

أذى للمقابل”. 

دعوى  تحرك  فسوف  االبتزاز  ثبت  “إذا  وتابع 
جزائية وقضائية عىل املبتز ويتحاسب الشخص 
راضيني  الطرفان  كان  إذا  ولكن  عليه،  املشتكى 
كانت  إذا  او  العام  الحق  هناك  سيبقى  بالنرش 
الشكوى من الشخص الثالث أو من قبل ويل أمر 
او إذا كانت هنالك اساءة للمجتمع ايضا يكون 

املبتز عرضة للمساءلة واملحاسبة”. 
 وأوضح أنه “خالل عام 2021 بلغ عدد دعاوى 
معالجة  وتمت  ابتزاز،  حالة   1950 االبتزاز 
حالة   70% منها   ،  1300 من  اكثر  يقارب  ما 
كن  منهن  لالبتزاز،  تعرضن  الالتي  النساء  من 
أعمار  ومن  املراهقة  بعمر  أي  السن  صغريات 
18 سنة، وهنالك حاالت أقل  15 إىل  ترتاوح من 

من 15 سنة يتعرضن إىل االبتزاز وبلغن الرشطة 
واخبار  املحاكم  مراجعة  لصعوبة  املجتمعية 

مراكز الرشطة”.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

يـرس قسـم العقـود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلـة من ذات الخربة واالختصاص يف مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمـال مماثلة مع العراق او أي دولة اخرى 
للمشاركة يف مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية )50,000( طن خمسون ألف طن ±5% كحد أدنى من مادة الحنطة الصلبة ومن كافة املناشئ وحسب املواصفات املعتمدة 

لدى الرشكة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشرتي وان يكون الدفع بطريقة )اعتماد مستندي( مع مالحظة ما يأتي:
- عـىل مقدمـي العطـاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفسـار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قسـم العقود العامة عىل 

  high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ( العنوانني التاليني
  خالل فرتة االعالن )  14  /  3 /   2022  لغاية    16/  3  /2022  ( من السـاعة 8:00 صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية السـاعة 2:00 ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .

- سـيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة بتاريخ )  15   / 3   /2022( ) بمكتب الوزير / قسـم العقود العامة  يف مقر الوزارة الكائن يف  
بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب الوزير(

- متطلبات التأهيل املطلوبة:
تقديم تأمينات اولية بموجب خطاب ضمان  او صك مصّدق او سـفتجة )عىل ان يرد الصك او السـفتجة رفقة كتاب رسـمي من الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء 
ويذكـر فيـه ان الصك او السـفتجة هو تأمينات اولية تخـص املناقصة ( لصالح الرشكة العامة لتجـارة الحبوب صادرة من املصارف املعتمدة لـدى البنك املركزي العراقي يف 
بغداد بنسـبة 1% من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسـم ورقم املناقصة يف التأمينات املقدمة عىل ان تكون التأمينات االولية نافذة ملدة )35( يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة نفاذية 

العطاءات.
- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

اوال / بالنسبة للرشكات العراقية: 
-  يقدم العطاء موّقع ومختوم )النسخة االصلية(.
-  ارفاق وصل رشاء املناقصة )النسخة االصلية(.

-  ذكـر العنـوان الكامل للرشكة )رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لسـكن املدير املفوض للرشكة( ألغراض املراسـالت ضمـن املواعيد املّحددة يف رشوط املناقصة 
)الوثيقة القياسـية( عىل إن يتم إشـعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله.

-  البطاقة املوحدة او بطاقة األحوال املدنية.
-   بطاقة سكن  

-    كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصياً ونافذ لغاية نهاية العام الحايل.
-   هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.

-   تقديم واحدة او أكثر من الشـهادات االتية )شـهادة تأسيس الرشكة /عقد التأسـيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة 
التجارة(.

  الحسـابات الختامية )أ- امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسـبني القانونني تعرض الوضع املايل آلخر سـنتني ويجب ان يكون معدالتها رابحة ب- يجوز تقديم الحسابات 
الختامية الرابحة ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014(.

-   األعمال التجارية املماثلة )يقدم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال مماثلة من 1-3 عمل خالل الخمس سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية( .
ثانيا / بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية:

-  يقدم العطاء موّقع ومختوم )النسخة االصلية(.
-  ارفاق وصل رشاء املناقصة )النسخة االصلية(.

-  ذكر العنوان الكامل للرشكة )رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة( ألغراض املراسالت ضمن املواعيد املّحددة يف رشوط املناقصة عىل 
إن يتم إشـعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله.

-  تقديم واحدة او أكثر من الشـهادات االتية )شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأسـيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية 
لشـهادة تأسـيس الرشكات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسـيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا.

    الحسابات الختامية )امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونني تعرض الوضع املايل آلخر سنتني ويجب ان يكون معدالتها رابحة 
-   األعمـال التجاريـة املماثلـة )يقدم مقـدم العطاء أي وثيقة تثبـت قيامه بأعمال مماثلة من 1-3 عمل خالل الخمس سـنوات السـابقة معززة بتأييد مـن جهات التعاقد 

املعنية(.
ثالثا/ الرشوط العامة: 

-  يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رسـمي باملراجعة وفق القانون بالنسـبة للرشكات العراقية، ومصّدق رسـميا من قبل السـفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل 
الرشكات العربية واالجنبية.

-  تقدم الرشكة ما يثبت بأن لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني .
-  تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن.

-  يتوجـب عـىل الرشكات الراغبة برشاء رشوط املناقصة )الوثيقة القياسـية( تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحـدد يف رشوط املناقصة بعد دفع مبلغ )500,000( دينار » 
خمسمائة إلف دينار غري قابلة للرد.

-  يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) استعالمات مكتب الوزير / يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب الوزير( 
يف موعـد اقصـاه )) السـاعة 10:00 صباحـاً بتوقيـت  العراق / بغداد املصادف    17/  3  /2022 وتكون العـــروض نافذة للــــرد لغاية        22 /   3  /2022(( ويف حالة 

تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء. 
-  يقـدم العطـاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسـم ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف اسـتعالمات مكتب الوزير / مقـر الوزارة الكائن يف املنصور / 
قرب بناية معرض بغداد الدويل/ قاطع مبنى مكتب الوزير ( وان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض , وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي )مكتب الوزير / استعالمات مكتب الوزير يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل( املصادف   17 /  3  /2022 

الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بغداد /العراق .
-  عىل مقدم العطاء ميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا« ومختوم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء ويف حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسية 

بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  .
- عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مشـابهاً للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف القسـم السـادس من الوثيقة القياسـية إليضاح كيفية تطابقها مع املواصفات املطلوبة 

باإلضافة إىل ملئ الحقل )د( يف جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله.
-عىل مقدم العطاء ان يقوم بدفع أجور تصديق العقد وحسب الوثيقة القياسية الواردة بالفقرة )16-1( من الرشوط العامة للعقد وكاالتي:

 يتم اسـتحصال مبلغ )10000( عرشة االف دينار عن الصـــــــــــــفحة األوىل يف الــــــــــــــعقد، يتم اسـتحصال مبلغ )1000( عن باقــــــــــــي أوراق 
العقد، وكذلك يتم استحصال مبلغ )1000( ألف دينار عن انشاء مدارس ورياض األطفال 

مالحظات
- ان الوزارة  غري ملزمة بأوطأ العطاءات.

- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق، فيعترب اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة.
  www.mot.gov.iq  و   www.iitp.mot.gov.iq :بإمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرتونية للوزارة -

WWW.dgmarket.com:  Dg Market واملوقع االلكرتوني ملعلومات املناقصات واملشرتيات الدولية
                                                                 مدير قسم العقود العامة
                                                                      يف وزارة التجارة

Ministry of Trade                                                
General Contracts Department                                           

Advertisement  
Tender No: MOT/WHEAT  1/2022
Classification No: 33 CURRENT BUDGET 
Date: 13  /  3 /2022
Iraqi Ministry of Trade (MOT), General Contracts Department, is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in 
supplying wheat and have similar trading deals with Iraq or other countries to participate in a tender for purchasing the quantity of (50,000) mt ±5% in 
minimum of hard wheat from all origins   s according to the specifications adopted by Grain Board of Iraq, and the final quantity will be specified by the 
buyer. Payment will be affected by L/C.
The following should be noted:
- The qualified companies who want to obtain additional information should contact                     ( General Contracts Department ) through its official 
e-mails ( high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq) during the  official working days of tender period from                (14 /3 /2022- 16/ 3/2022) 
between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq /BLT ).
- A conference will be held on   15/ 3  /2022 in (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister’s Office section in Almansour City – 
nearby Baghdad International Fair) to answer the inquiries of the participants in the tender.
- The requisite qualification requirements:  
Offers must be accompanied by initial bid bon (LG, certified check, or bill of exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted 
attached to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange 
is a bond related to the said tender) issued from banks are adopted by the central bank of Iraq inside Baghdad) that mention the name & number of 
the above tender at rate of 1% of the bid’s value issued by the bidder in favor of Grain Board of Iraq. initial Bid bond must be valid for (35 days) starting 
from offers validity’s expiry date.
Document required from Iraqi companies:
- Offer should be signed & stamped (original copy) 
- Purchase bill of tender (original copy) 
- Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address – indicative points of the home address for the company’s CEO) for the 
purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions (The Standard Bids) provided that the company should notify 
the contracting party of any change in it’s address within 7 days of the date of change 
- ID.
-  Habitation card.
-  A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry of Trade exclusively and should be valid until the end of the year.
-  Valid trade chamber ID.
-   Submitting one or more of the following documents: Incorporation certificate/ foundation contract / the company’s internal system certified   recently 
by Companies Recorder Directorate in Ministry of Trade.
- Final financial Statement (a-a general budget audited by chartered accountants showing financial position for the last tow years and whose rates are 
profitable /b- final accounts may be submitted for the last tow years preceding the financial crisis of 2014 
-  Submitting (1-3) executed contracts during the last (5) years as a similar trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting par-
ties.
Documents required from Arabic & Foreign companies:
- Offer should be signed & stamped (original copy) 
- Purchase bill of tender (original copy)
- Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address – indicative points of the home address for the company’s CEO) for the 
purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions   provided that the company should notify the contracting party 
of any change in it’s address within 7 days of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of 
incorporation in addition to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the 
company’s internal system, legally certified.
-  submitting Final financial Statement (a- general budget audited by chartered accountants showing financial position for the last two years and their 
rates should be profitable
-   Submitting (1-3) executed contracts during the last (5) years as a similar trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting par-
ties.
General conditions:
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization   for their representation according to law, and regarding Repre-
sentative OF Arabic & Foreign Companies, they have to present legalized authorization by Iraqi embassy in the country of the company  
- The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two 
years.
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
- Companies who are willing in purchasing tender’s conditions (The Standard Bids), they have to visit the General Contracts Department in the head 
quarter of MOT   located in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender’s condi-
tions against nonrefundable amount of 500,000 IQD Iraqi Dinars.
-  The bids to be delivered to the following address: (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister’s Office section in Almansour City – 
nearby Baghdad International Fair) at the specified date (10:00 am Iraq/ BLT on   17  /  3  /2022) and offers are valid to reply up to    22 / 3  /2022. Any 
bid with shorter validity shall be disregarded  
-  Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company’s name and marked with the tender’s no. &name. These of-
fers must be put in the tender’s box in the Ministers office reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair). 
-  Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their representatives who are willing to attend this process at the 
following address Ministers office reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair).  at the specified date 
10:00 am BLT /Iraq on   17 /3 /2022
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids, it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding com-
pany. In case the bidder un fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above, he will be disregarded. 
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required 
specifications in addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
Contract ratification Fees according to standard document as  para (16-1) general conditions of the  contract as follows : the seller should pay 10.000 
IQD (ten thousand dinar)for the first page of the contract-  the seller should pay  1000 IQD (one thousand dinar)for the rest of contract papers  - the 
seller should pay 1000 IQD ( one thousand)for  establishing Schools and Kindergarten
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower prices.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be on the next day
- advertisement can be founded in MOT»S Websites:
-websites: www.iitp.mot.gov.iq &   www.mot.gov.iq
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide:www.dq markt.com
Acting for Manager of General Contracts Department
 Ministry of Trade

No: 7678   Sun   13     Mar    2022العدد:   7678    األحـد   13    آذار     2022

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

 MOT/WHEAT/1 /2022 :رقم املناقصة
رقم التبويب: 33 املوازنة اجلارية 

تاريخ اإلعالن: 13 /  3 / 2022
إعالن

حمافظة بغداد حتصي مشاريعها املنجزة 
وتكشف عن خطة للحد من شح املياه

بغداد/ الزوراء:
جابر  محمد  بغداد،  محافظ  أحىص 
العطا، امس السبت، املشاريع املنجزة 
يف املحافظة، وفيما أكد أن املحافظة 
الخاص  الطوارئ  خط  إكمال  بصدد 
باملياه،  النهروان  منطقة  بتغذية 
تخطيط  بإضافة  البدء  عن  كشف 
وجعلها  املناطق  لبعض  عمراني 

رسمية.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  العطا  وقال 
كثرية  بغداد  محافظة  “مشاريع 
بشأن توسعة شبكات املياه وإضافة 
كل  يف  ناقلة  وأنابيب  ماء  مجمعات 
“خطة  أن  مبيناً  بغداد”،  أطراف 
أولوية  أعطت   2021 لعام  املحافظة 
لشبكات املياه، ونتوقع يف سنة 2022 
ستكون هنالك توسعة لشبكات املياه 

وتهوية املحطات”.
مشاريع  “هنالك  أن  وأضاف 
مياه  كمرشوع  كبرية  اسرتاتيجية 
 )4000( بسعة  املركزي  املحمودية 
مرت مكعب، ومرشوع ناحية الجرس، 
عن  فضالً  الطارمية  ومرشوع 
إىل  إضافة  الراشدية،  مرشوع  إكمال 
املعامل  يف منطقة  الكبرية  املجمعات 

وقضاء الزوراء”.
بصدد  “املحافظة  أن  إىل  وأشار 
إكمال خط الطوارئ، بعد استحصال 
يغذي  الذي  الوزراء،  مجلس  موافقة 
ماء  بخط  النهروان  ناحية  منطقة 
يغذي الناحية من نهر دجلة”، مبيناً 
أن “لدى املحافظة خطة يف كل موسم 
الصيف  موسم  شح  وقبل  شتاء 
وهي  املجمعات،  من  الكثري  لتأهيل 
ضمن الخطة املركزية لتنمية األقاليم 
قبل  من  التشغيلية  الخطة  ضمن  أو 
افتتاح  فإن  لذلك  بغداد،  ماء  دائرة 

عدد من املشاريع يكون سنوياً”.
“التخصيصات  أن  إىل  العطا  ولفت 
وليست  محددة  تكون  دائماً  املالية 
مفتوحة %100”، مؤكداً أن “جميع 

فيها  توجد  ال  املستمرة  املشاريع 
“كان  أنه  موضحاً  مالية”،  مشكلة 
يجب يف خطة العام 2021 تخصيص 
أموال إضافية أخرى لفتح مجمعات 
تصفية  ومحطات  شبكات  وإلنشاء 
شأنها  من  التي  ناقلة،  وخطوط 
الصالحة  املياه  شح  عىل  تقيض  أن 
أقضية  كل  يف  البرشي  لالستعمال 

ونواحي محافظة بغداد”. 
اآلن  بدأ  مناطق  “هنالك  أن  وذكر 
عمراني  تخطيط  لها  يضاف 
املناطق  ضمن  لتصبح  ومرشوعات، 
ضمن  وإضافتها  املعدة  الرسمية 
اىل أن “قضاء  البلدية”، مشرياً  دوائر 
الزوراء يعاني من مشكلة إيصال املاء 
والحميدية  )الدسيم  منطقة  وكذلك 
غريب  أبو  منطقة  أما  والنهروان(، 
واللطيفية  واليوسفية  واملحمودية 
شح  املناطق  هذه  بعض  يف  فيوجد 
للمياه وعدم وصول املاء إليها بدرجة 
كافية، لكن قسماً منها يعود إىل قلة 
ماء  من  يؤخذ  الذي  الرئيس  املصدر 
نهري دجلة والفرات، ألنهما محددان 
ضمن ضوابط وزارة املوارد املائية”. 

بغداد  “محافظة  إن  بالقول  واختتم 
مستعدة للقيام بالكثري من املشاريع، 
ولديها عدد من املشاريع التي ستنجز 
أخرى خالل  افتتاح مشاريع  وسيتم 

العام الجاري”.
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بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي الشهر املاضي

موسكو/متابعة الزوراء:
وافق الرئيس ال�رويس، فالديمري بوتني، عىل 
فكرة مس�اعدة آالف املتطوع�ني من الرشق 
األوس�ط يف الذهاب إىل منطقة دونباس بغية 
املش�اركة يف القتال الجاري هن�اك إىل جانب 
روس�يا، وفيما أكد زيلينسكي “مقتل 1300 
جن�دي أوكراني من�ذ بداية الح�رب”، ذكرت 
برل�ني أن ش�ولتس وماك�رون طالب�ا بوتني 
ب�رورة وقف الن�ار يف أوكراني�ا والجلوس 

عىل طاولة الحوار.
وخاط�ب وزي�ر الدف�اع ال�رويس، س�ريغي 
ش�ويغو، بوت�ني، خ�الل اجتم�اع لألعض�اء 
الدائم�ني ملجل�س األم�ن ال�رويس، بالق�ول: 
“نتلق�ى أع�دادا هائل�ة م�ن الطلب�ات م�ن 
املتطوع�ني م�ن دول مختلف�ة يرغب�ون يف 
التوجه إىل جمهوريتي دونيتس�ك ولوغانسك 
الش�عبيتني بغية املش�اركة فيم�ا يعتربونه 
حرك�ة تحري�ر، ومعظمهم م�ن دول الرشق 
األوس�ط حي�ث تجاوز ع�دد الطلب�ات عتبة 

ال�16 ألفا”.
وتاب�ع: “يف هذه املس�ألة نعترب من الصحيح 
الرد إيجابا عىل ه�ذه الطلبات، خاصة وأنها 
تأتي ليس العتبارات مالية بل بس�بب الرغبة 
الحقيقي�ة م�ن قبل ه�ؤالء الن�اس، ونعرف 
الكثريي�ن منهم وهم س�بق أن س�اعدونا يف 
الح�رب ضد “داع�ش” يف أصعب فرتة، خالل 

السنوات العرش املاضية”.
بدوره، أش�ار بوتني، ردا عىل ه�ذا الكالم، إىل 
أن “املمول�ني الغربي�ني للنظ�ام األوكران�ي 
ال يخف�ون عمله�م ع�ىل جم�ع مرتزقة من 
مختل�ف أرجاء العالم ونقله�م إىل أوكرانيا”، 
محمال إياهم املس�ؤولية عن “التجاهل التام 

لكافة أعراف القانون الدويل”.
وأضاف بوتني: “لذل�ك عندما ترون أن هناك 
أش�خاصا يرغب�ون يف التوج�ه إىل دونب�اس 
ملساعدة س�كانها، وذلك ليس من أجل املال، 
فيجب الرد إيجابا ومساعدتهم يف الذهاب إىل 

منطقة القتال”.
ويف الس�ياق ذاته، اق�رتح الرئيس األوكراني، 
فولوديمري زيلينس�كي، امس السبت، إجراء 
جولة مفاوضات مع روسيا يف القدس، وذلك 
بع�د جولتني س�ابقتني عقدتا يف بيالروس�يا 
وتركي�ا، معترباً أن “إرسائي�ل يمكنها إعطاء 

ضمانات أمنية ألوكرانيا”.
كما أكد زيلينس�كي، خ�الل مؤتمر صحفي 

يف كييف، حاج�ة أوكراني�ا ملنظومة مضادة 
للصواري�خ، مؤك�داً اس�تعداد ب�الده “لدفع 

ثمنها”.
وق�ال زيلينس�كي إن لدي�ه “م�ؤرشات بأن 
الجيش الرويس لديه مشاكل يف صفوفه”. يف 
املقابل أكد زيلينس�كي “مقتل 1300 جندي 

أوكراني منذ بداية الحرب”.
وشدد الرئيس األوكراني عىل استمرار جيشه 
بالقت�ال، قائ�اًل: “لن نستس�لم وس�نواصل 
القت�ال ضد القوات الروس�ية... حرية بالدنا 

اليوم هي حرية الغرب يف الغد”.
وعاد وكرر طلبه ل�”كل الرشكاء” ب�”إغالق 
األج�واء” يف أوكراني�ا، معت�رباً أن “جزءا من 
مسؤولية الكارثة اإلنسانية سيتحمله الغرب 

بعدم إغالق األجواء” فوق أوكرانيا.
وأض�اف زيلينس�كي أن فريق�ي التف�اوض 
مناقش�ة  يف  رشع�ا  وال�رويس  األوكران�ي 
موضوع�ات محددة بدالً م�ن تبادل املطالب. 
واعت�رب أن ع�ىل الغ�رب االنخ�راط أكث�ر يف 

املفاوضات إلنهاء الحرب.
ويف وقت س�ابق من اليوم، كان زيلينس�كي 
قد ق�ال يف فيديو: إن “روس�يا ترس�ل املزيد 
من الق�وات إىل أوكراني�ا” للقت�ال، مضيفاً: 
“س�نفعل كل م�ا بوس�عنا لط�رد الق�وات 

الروسية من أراضينا”.
وأك�د زيلينس�كي أن “آالف الجن�ود الروس 
قتل�وا خالل ه�ذا ال�راع، يف أكرب خس�ائر 
لروس�يا من�ذ عق�ود”، مضيفاً: “س�نواصل 

الصمود ملواجهة القوات الروسية”.
وق�ال إن الجي�ش األوكران�ي “يضمن تأمني 
املم�رات اإلنس�انية لخ�روج املدني�ني” م�ن 
امل�دن املح�ارصة، إال أن “الق�وات الروس�ية 
تحاول عرقلة املمرات اإلنس�انية”، بحس�ب 
زيلينسكي. وحث موسكو عىل االلتزام بوقف 
إط�الق الن�ار املتفق عليه للس�ماح بعمليات 

اإلجالء من مدينة ماريوبول املحارصة.
يف غض�ون ذل�ك، أعلن ق�ر اإلليزيه، امس 
إيمانوي�ل  الفرن�ي  الرئي�س  أن  الس�بت، 
ماكرون واملستش�ار األملاني أوالف ش�ولتس 
تحدثا هاتفياً مع الرئي�س الرويس فالديمري 
بوتني بش�أن الح�رب يف أوكراني�ا، غداة قمة 

فرساي.
وذكرت برلني أن ش�ولتس وماك�رون طالبا 
أوكراني�ا  يف  الن�ار  وق�ف  ب�رورة  بوت�ني 

والجلوس عىل طاولة الحوار .

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد محلالن سياس�يان عدم وجود حل 
لتش�كيل الحكومة غري التوافقية، ويف 
حني ب�نينّ احدهما مأزق عدم تش�كيل 
الحكوم�ة، اوض�ح اآلخ�ر ان الق�وى 
السياس�ية استش�عرت خط�ورة بقاء 
الب�الد،  يف  الس�يايس  االنس�داد  حال�ة 
متوقع�ا ان يت�م تش�كيل الحكوم�ة يف 

غضون شهرين. 
وق�ال املحل�ل الس�يايس، ع�ي البيدر، 
“الق�وى  ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف 
السياس�ية استش�عرت خط�ورة بقاء 
حالة االنس�داد الس�يايس يف البالد، وان 
هناك تصعيدا مستمرا ورغبات شعبية 
بإع�ادة االحتجاج�ات يف ظ�ل وج�ود 

ازمات مركبة يصعب معالجتها”.
 واض�اف “العال�م اليوم بات منش�غاًل 
باألزم�ة االوكرانية الروس�ية اكثر من 
اهتمام�ه بالواقع العراق�ي، حتى عىل 
املس�توى االقليمي فإن هناك اهتماما 

بتل�ك القضية التي ألق�ت بظاللها عىل 
الشأن العراقي” .

 ولف�ت اىل ان “اتص�ال الس�يد الص�در 
بالس�يد املالك�ي بداية لك�ر الجمود 
السياس�ية،  العملي�ة  ش�هدته  ال�ذي 
يف  االط�راف  لبع�ض  رغب�ة  وهن�اك 
تقديم تن�ازالت تتعلق باس�تحقاقاتها 
االنتخابي�ة وتطبي�ق برامجه�ا خدمة 
للعملية السياسية” .مبينا ان “العملية 
السياس�ية ل�م تع�د تتحم�ل املزيد من 

االزمات” .
 واوض�ح انه “يمك�ن للتحالف الثالثي 
إجب�ار الحكوم�ة املقبل�ة ع�ىل تنفي�ذ 
برنامجها االصالحي من خالل الضغط 
الربملان�ي ال�ذي يمتلك اغلبي�ة مطلقة 

فيه” .
االط�راف  “بع�ض  ان  اىل  واش�ار 
السياسية ترى اجبارها عىل التواجد يف 
خانة املعارضة يمثل اقصاًء لها، وبذلك 
س�تكون محرجة امام جمهورها الذي 

ينتظر تنفيذ وعوده�ا االنتخابية، وإذا 
ما واجهت الحكوم�ة املقبلة معارضة 
قوي�ة ق�د ي�ؤدي ذل�ك اىل انهياره�ا يف 
غضون اش�هر، وهذا م�ا يجرب الجميع 

للجوء اىل خيار التوافق “.
وتوقع ان يتم تشكيل الحكومة املقبلة 
يف ض�وء املعطي�ات الحالي�ة بغض�ون 
ش�هرين، معرب�ا ع�ن امل�ه ان يكون 

عنوانها اإلصالح.
م�ن جانبه، قال املحلل الس�يايس، اثري 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  ال�رشع، 
“هن�اك ح�راكا قوي�ا للم ش�مل الكتل 
لتش�كيل  ح�ل  يوج�د  وال  الش�يعية 
الحكوم�ة غري التوافقي�ة”، مضيفا ان 
“ال�كل ايقن ان تق�ارب وجهات النظر 
ه�ذه  لخ�روج  املس�تمر  التواص�ل  او 
املباحثات بوجهة نظر واحدة لربما هو 
الح�ل الوحيد للخروج م�ن مأزق عدم 

تشكيل الحكومة”.
 ولف�ت اىل ان “لدين�ا مش�كلة اخ�رى 

هي ع�دم التوافق الكردي-الكردي عىل 
ترش�يح رئي�س الجمهورية ك�ون ان 
اس�تحقاق رئيس الجمهورية حس�ب 
العرف السيايس السائد منذ كل الدورات 
هو من استحقاق االتحاد الوطني لكن 
من رش�ح ومن هو متمسك بالرتشيح 

هم الديمقراطي الكردستاني “.
 واشار اىل ان “االمر املهم هذا االسبوع 
اعتق�د االجتماع املرتقب ب�ني وفد من 
الس�يد الص�در او الصدر بنفس�ه بعد 
االتص�ال الهاتف�ي ب�كل ق�ادة الكت�ل 
السياس�ية وس�وف يجتمع�ون، وهذا 
االجتماع س�يخرج بنتائج ربما تفيض 
اىل عق�د جلس�ة هي س�تكون جلس�ة 
الجمهوري�ة  رئي�س  ع�ىل  التصوي�ت 
الذي س�يكلف رئيس مجل�س الوزراء، 
والجلس�ة س�تكون يف س�لة واح�دة، 
وهناك حراك ومساٍع حقيقية للخروج 

من هذا املأزق”.
 وم�ى بالقول “ال نن�ى ان القاعدة 

الصدري�ة عريض�ة ج�دا، لديه�ا قبول 
ح�زب  قاع�دة  كذل�ك  فيت�و،  ولديه�ا 
الدع�وة إذا ما ارص الس�يد املالكي عىل 
القبول بالس�يد جعفر الص�در، وهناك 
اعرتاض�ات م�ن قبل البع�ض يف حزب 
الدع�وة عىل ش�خصية الص�در وكذلك 

الكاظمي”. 
وتوق�ع ال�رشع قائ�ال: “اعتق�د أنه يف 
منتص�ف هذا الش�هر س�وف تزول كل 
الغيوم ع�ن االحداث السياس�ية، فإما 
يت�م االتفاق ع�ىل تش�كيل حكومة او 
نذه�ب اىل رصاع محت�دم س�وف ل�ن 
ينتهي إال بتحديد زمن جديد النتخابات 

مبكرة جديدة”.
 مضيفا “وفق الظروف الحالية ال يمكن 
االلتزام بالتوقيتات الدس�تورية، والكل 
يعمل بمنأى عن الدس�تور وتوقيتاته، 
واتوقع أنه إذا تجاوزنا السقف الزمني 
15 اذار الحايل فإنه ليس من الس�هولة 

بعدها االتفاق عىل تشكيل حكومة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
نقل�ت “رويرتز” عن مس�ؤولني أمنيني عراقيني 
ومصدر أمني غربي أن الزعيم الجديد الذي عينه 
تنظيم داعش االرهابي هو ش�قيق الزعيم األول 

للتنظي�م أب�و بك�ر البغ�دادي.
وأعلن داعش زعيمه الجديد، املدعو أبو الحس�ن 
الهاش�مي القريش، يف رسالة صوتية مسجلة تم 
نرشها عىل اإلنرتنت، فيما قال مسؤوالن أمنيان 
عراقي�ان لروي�رتز إن االس�م الحقيق�ي للزعيم 
الجديد ه�و جمعة ع�وض البدري م�ن العراق، 

وإنه الش�قيق األكرب للبغدادي.
ولق�ي كل م�ن البغ�دادي والق�ريش مرعهما 
بتفج�ري نفس�يهما وأف�راد عائالتهم�ا خ�الل 
عمليات أمريكية خاصة عىل مخابئهما يف شمال 

سوريا.
وقال مس�ؤوالن أمنيان عراقي�ان ومصدر أمني 
غرب�ي إن الزعي�م الجدي�د لتنظي�م داع�ش هو 
األخ الش�قيق لزعي�م التنظي�م األس�بق أبو بكر 

البغدادي.
وجاء إعالن تعيني أبو الحسن الهاشمي القريش 
يف رس�الة صوتية مس�جلة نرشها التنظيم عىل 
اإلنرتن�ت بع�د أس�ابيع من مقت�ل أب�و إبراهيم 
الق�ريش، الذي خل�ف البغ�دادي يف 2019، وكان 

ثاني رجل يحمل لقب “الخليفة” يف التنظيم.
وتش�ابهت النهايات بالنس�بة لكل من البغدادي 

والق�ريش ولق�ي كل منهم�ا مرع�ه بتفجري 
نفس�ه وأف�راد عائلته خالل غ�ارة أمريكية عىل 
امل�كان ال�ذي يتحصن ب�ه ويختبئ فيه ش�مايل 

سوريا.
وتع�ود جذور تنظي�م داعش، وه�و وريث فرع 
تنظي�م القاعدة يف الع�راق، إىل تم�رد ضد الغزو 

األمريكي الذي أطاح بصدام حس�ني يف 2003.
م�ن حطام الح�رب األهلي�ة ورح�م الفوىض يف 
ل تنظيم داعش يف صورته  س�وريا املجاورة تشكنّ
الحالي�ة عىل م�دى العقد املايض، وس�يطر عىل 
مساحات شاسعة من العراق وسوريا يف 2014.

وأعل�ن البغ�دادي الخالفة من مس�جد يف مدينة 
املوصل بشمال العراق يف ذلك العام، وأعلن نفسه 

خليفة لكل املسلمني.
وانته�ى الحكم الوح�ي لتنظيم داع�ش، الذي 
قت�ل وأع�دم آالف األش�خاص بناًء عىل تفس�ري 
ضيق متشدد لإلس�الم، يف املوصل عندما تعرض 
للهزيم�ة ع�ىل أي�دي ق�وات عراقي�ة ودولية يف 

.2017
واختبأ آالف من مقاتليه املس�لحني يف الس�نوات 
األخ�رية معظمهم يف مناطق نائي�ة، لكن ما زال 
بإمكانهم تنفيذ هجمات كبرية عىل غرار حروب 

العصابات.
وق�ال مس�ؤوالن أمني�ان عراقي�ان لرويرتز إن 
االس�م الحقيق�ي للزعي�م الجدي�د ه�و جمع�ة 

ع�وض البدري من العراق، وإنه الش�قيق األكرب 
للبغدادي، وأكد مس�ؤول أمني غربي أن الرجلني 

شقيقان لكنه لم يحدد أيهما األكرب سنا.
وهذه هي املرة األوىل التي يتم فيها الكش�ف عن 
هذه املعلومة من�ذ إعالن داعش عن تعيني زعيم 

جديد.
وال ُيع�رف الكث�ري عن البدري، لكن�ه ينحدر من 
دوائ�ر قريبة م�ن املتش�ددين العراقي�ني الذين 
يلفه�م الغم�وض والذي�ن ازدادوا صالب�ة بفعل 
املع�ارك وب�رزوا يف أعقاب الغ�زو األمريكي عام 

.2003
وق�ال واحد من املس�ؤولني األمنيني العراقيني: 
“البدري متط�رف انضم للجماعات املتش�ددة 
مراف�ق  أن�ه  عن�ه  معروف�ا  وكان   ،2003 يف 
ش�خيص دائم للبغدادي ومستش�اره للمسائل 

الرشعية”.
وأض�اف املس�ؤول أن البدري ظل لف�رتة طويلة 
رئيس�ا ملجلس ش�ورى داع�ش، وه�ي جماعة 
قيادية تتوىل مسائل التوجيه االسرتاتيجي وتقرر 

من يتوىل الخالفة عند مقتل الخليفة أو أرسه.
وق�ال بح�ث أج�راه الخب�ري العراق�ي الراحل يف 
ش�ؤون تنظيم داعش، هش�ام الهاشمي، والذي 
ُن�رش ع�ىل اإلنرتن�ت يف 2020، إن الب�دري كان 

رئيس�ا ملجلس الش�ورى املكون من 5 أعضاء.
وذكر التس�جيل الصوتي أن مبايعة أبو الحس�ن 

الق�ريش ج�اءت “عم�ال بوصي�ة الش�يخ أب�ي 
إبراهي�م، ولق�د قب�ل البيع�ة”، يف إش�ارة إىل أن 

أبوبكر القريش عينه خلفا له قبل وفاته.
ويقول مسؤولون أمنيون ومحللون عراقيون إن 
الزعيم الجديد سيسري عىل نفس الدرب ويحاول 
ش�ن هجمات بجميع أنحاء العراق وسوريا وقد 
تك�ون لديه رؤيته الخاص�ة لطريقة تنفيذ هذه 

الهجمات.
وقال أحد املس�ؤولني األمنني العراقي�ني، اللذين 
تحدث�ا لروي�رتز، إن البدري انتق�ل مؤخرا وعرب 
الح�دود من س�وريا الت�ي كان يتحص�ن بها إىل 

العراق.
وس�ريث الب�دري الس�يطرة ع�ىل م�وارد مالية 
مهم�ة، وذل�ك بحس�ب تقرير كتبه يف ديس�مرب 

فريق مراقبة العقوبات التابع لألمم املتحدة.
وتضم�ن التقري�ر أن “التقييم�ات األخرية تقدر 
احتياطيات الجماعة بني 25 و50 مليون دوالر”، 
لكن�ه أضاف أن داعش ينف�ق أكثر مما تتحصل 
عليه باالعتماد عىل “االبتزاز واالنتهازية والنهب 

والخط�ف لطل�ب الف�دى”.
للب�دري  إن  العراق�ي  األمن�ي  املس�ؤول  وق�ال 
ش�قيقني آخرين أحدهما تحتجزه أجهزة األمن 
العراقي�ة منذ س�نوات، مضيف�ا أن مكان وجود 
األخ الثان�ي غري مع�روف، لكن أغل�ب الظن أنه 

متطرف أيضا.

الرئيس الروسي يسمح للمتطوعني من الشرق األوسط بالقتال إىل جانب روسيا 

فرنسا وأملانيا تطالبان بوتني بوقف النار.. وزيلينسكي 
يعلن مقتل 1300 جندي أوكراني منذ بداية احلرب

حملالن سياس��يان ل�          : القوى السياس��ية استش��عرت خطورة 
االنسداد السياسي وال حل لتشكيل احلكومة غري التوافقية 

داعش يعني شقيق البغدادي املدعو أبو احلسن اهلامشي زعيما جديدا له  

1 . ير ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع )بناء اجنحة صفوف )6 صف( طابقني عدد/6 م.معاذ بن جبل + سعد بن معاذ + املعراج + الفراهيدي + االماني + قر الحمراء /تربية الكرخ الثانية( أدناه ضمن مشاريع  
املوازنة االستثمارية لسنة 2021 من تخصيصات خط الفقر فعىل كافة  مقدمي العطاءات من الرشكات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع وحسب الوثائق القياسية .

2 . عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملرشوع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة8  صباحا ولغاية الساعة 
2 ظهرا  .

3. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من دائرة مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة, عقد تأس�يس , محر اجتماع , إجازة ممارس�ة مهنة, هوية تصنيف مقاولني 
لألعمال االنش�ائية بدرجة )ثامنة(نافذة صادرة من وزارة التخطيط , تقديم أعمال مماثلة مصدقة من الجهة املس�تفيدة, تقديم مستمس�كات املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر 
من الهيئة العامة للرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إىل محافظة بغداد نس�خة اصلية, وصل الرشاء النس�خة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة , تقديم 
ج�دول تق�دم عم�ل , تكون م�دة نفاذية العطاء 120 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يج�ب أن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , )عىل الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التأسيس( , تلتزم الرشكة 

بتقديم األسعار النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد (
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او وكيله إىل العنوان التايل (محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره )300,000( 

)ثالثمائة إلف دينار عراقي (  غري قابله للرد 0
5 . يتم تس�ليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االس�تعالمات االلكرتونية /الطابق األول  وآخر موعد لتس�ليم العطاءات الس�اعة 12 ظهرا من التوقيت املحي ملدينة بغداد يوم االحد  3 /2022/4 س�وف ترفض 

العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االحد 3 / 4 /2022 او اليوم الذي يليه
6. يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر   من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي عىل ان يكون الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم 

يكون خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من الرشكاء .
7 . يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرائب املشار إليها يف القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية.

 8.   إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل.
  9.  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري املستجيبة ملعايري الوثائق القياسية ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة( .

)admin@baghdad.gov.iq( 10 . للمعلومات تتم املراسلة عرب الربيد االلكرتوني  
11. يف حال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر إىل الرشيك اآلخر.

12 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.
13.يف حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

14.التتم مطالبة املحافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الريبة واجازة االسترياد ويتحمل املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة )إذا تضمن العمل تجهيز مواد(.
15.االعمال املماثلة  تكون لنفس جنس العطاء.

16.يت�م اعتم�اد وثيقة االش�غال الصغرية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كاف�ة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط 
املناقصة .

17.للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
                                                                                              محافظة بغداد/قسم العقود

إعالن
م/ مناقصة رقم )18( لسنة 2022  
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
عق�د مدير ع�ام الرقاب�ة التجاري�ة واملالية يف 
وزارة التج�ارة، املكلف ب�إدارة الرشكة العامة 
لتج�ارة الحبوب، محمد حنون، أمس الس�بت، 
اجتماع�اً م�ع رئي�س الجمعي�ات الفالحية يف 
محافظة املثنى وعدد م�ن الفالحني واملزارعني 
ومعاون محافظ املثنى لتدارس إنجاح املوس�م 
التس�ويقي ملحصول الحنط�ة وتذليل العقبات 
التي تواجه الفالحني يف تس�ليم كامل الكميات 
املزروعة إىل املراكز التس�ويقية التابعة للرشكة 

يف بغداد واملحافظات.
وذك�رت وزارة التجارة يف بي�ان ورد »الزوراء«: 
ان »مدير عام الرقابة التجارية واملالية، محمد 
حن�ون، تفق�د يف الس�اعات األوىل م�ن صب�اح 
امس السبت خزين الحبوب يف محافظة املثنى، 
واطلع عىل استعدادات املحافظة إلنجاح املوسم 
التس�ويقي ملحص�ول الحنطة ال�ذي ينطلق يف 
األول نيس�ان املقب�ل وس�ط توقع�ات بارتفاع 
أس�عار الحبوب لجمي�ع امل�واد الغذائية ومنها 

الحنطة«.
وأش�ار حنون، خ�الل لقائ�ه رئي�س وأعضاء 
الجمعي�ات الفالحية بحض�ور معاون محافظ 
املثن�ى، إىل أن »املرحل�ة املقبل�ة تتطل�ب أقىص 
درجات الدعم للقطاع الزراعي وتذليل املعوقات 
التي تواج�ه الفالحني واملزارع�ني، كذلك اتخاذ 

جمل�ة م�ن الق�رارات الت�ي تعيد ثق�ة الفالح 
باإلج�راءات الت�ي تتخذها الجه�ات الحكومية 
لدع�م القط�اع الزراعي لخلق م�ررات واقعية 
يف س�بيل مس�اهمته الفاعلة يف تجاوز األزمات 

التي تتعلق باألمن الغذائي.
»ه�ذا  أن  البي�ان:  بحس�ب  حن�ون،  وأض�اف 
املوس�م س�يكون للتح�دي ومواجه�ة مخاطر 
التداعيات التي أوجدتها ظروف الرصاع الرويس 
األوكران�ي، خاص�ة أن مجل�س ال�وزراء ق�رر 
مجموعة من القرارات التي تس�هم يف الحد من 

ارتفاع األسعار ودعم الفالح العراقي من خالل 
زي�ادة أس�عار م�ادة الحنطة للموس�م الجديد 
ودف�ع كامل مس�تحقاتهم املالي�ة لغاية 1/6، 
وه�ي مؤرشات إيجابية لدع�م وإنجاح القطاع 
الزراعي«، مناش�داً فالحي املحافظة »لإلسهام 
بشكل فاعل يف توفري الخزين االسرتاتيجي ملادة 

الحنطة«.
وتابع أن »املوس�م التس�ويقي املقبل سيش�هد 
دعماً كام�اًل من ال�وزارة، وأن هناك جملة من 
اإلجراءات اإلدارية والفنية لدعم الفالحني سواء 

من خالل الشفافية بآليات التجهيز أو ما يتعلق 
بإجراءات الفحص املخت�ري وطريقة التعامل 

مع النماذج للكميات املسوقة من املزارعني«.
ويف الس�ياق نفس�ه، أش�ار حن�ون إىل »توجيه 
وزير التجارة ع�الء الجبوري بتجهيز رز العنر 
العراق�ي يف مناط�ق املحافظ�ة بعد اس�تكمال 
الفحوصات من خالل اللجان الفنية املشكلة يف 
الرشكة واستكمال تجهيز املواطنني حصصهم 
من مف�ردات الس�لة الغذائية لخل�ق حالة من 
االس�تقرار واالطمئنان واملساهمة يف انخفاض 
أس�عار امل�واد الغذائي�ة الت�ي ش�هدت ارتفاعاً 
ملحوظ�اً بس�بب تداعي�ات أزم�ة ال�رصاع يف 

أوروبا«.
وب�نّي أنه »ثّمن الجهود التي تبذل من الحكومة 
لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة  وم�الكات  املحلي�ة 
الحب�وب يف إنجاح املوس�م التس�ويقي، ووّجه 
امل�الكات الفني�ة واإلداري�ة يف الرشك�ة بالعمل 
خارج س�اعات الدوام الرس�مي لغ�رض إنجاز 
املهام املوكلة لهم وتذليل العقبات التي تعرتض 

تقديم كل الدعم ألبناء محافظة املثنى«.
وزار مدير عام الرقابة التجارية واملالية، املكلف 
ب�إدارة الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب، خالل 
جولت�ه يف املحافظة، خزي�ن الحنطة ومخازن 
تجهي�ز م�ادة ال�رز، كذل�ك التق�ى العاملني يف 

مخازن الرشكة، وفق ما جاء يف البيان.

دياىل/الزوراء:
يف  حكوم�ي  مس�ؤول  كش�ف 
محافظ�ة دي�اىل، ام�س الس�بت، 
عن قرار عاجل بتوس�يع االحزمة 
االمني�ة يف الوادي االخرض ش�مال 

رشق بعقوبة.
وق�ال مدي�ر ناحية العب�ارة )19كم 

ش�اكر  بعقوب�ة(  رشق  ش�مال 
التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي: ان” 
عملية بساتني العبارة االمنية انتهت 
بع�د مرور 3 اي�ام ع�ىل انطالقها يف 
تعق�ب خالي�ا داعش م�ن 3 محاور 

رئيسية”.
واض�اف التميم�ي ان�ه” القي�ادات 

االمني�ة قررت ش�مول 300 دونم يف 
االمنية  العبارة باألحزم�ة  بس�اتني 
الثابت�ة واملتحرك�ة مع فت�ح نقاط 
مرابط�ة متقدمة وتعزيزها يف اطار 
مس�اٍع إلنهاء أي محاوالت تس�لل، 
وإنهاء أي محاوالت تسلل الستهداف 
العنارص االمنية واملدنيني خاصة يف 

عمق البساتني”.
االمني�ة  االحزم�ة  ان”  اىل  واش�ار 
الجديدة س�تحقق 4 اهداف هي درء 
مخاطر االرهاب عن النقاط والقرى 
القريب�ة وش�ل حركة خالي�ا داعش 
االجرامية، باإلضافة اىل مرونة عالية 
الحرك�ة ومن�ع نص�ب وتفج�ري  يف 

العبوات الناسفة، باإلضافة اىل دورها 
يف حماية طريق الوقف الزراعي املمتد 

بني العبارة وابي صيدا”.
وتشكل بساتني العبارة اشبه بالوادي 
االخ�رض املمت�د ألكث�ر م�ن 20ك�م 
عىل ضف�اف نهر دياىل والتي تش�هد 
خروقات متكررة يف االشهر األخرية. 

بغداد/الزوراء:
أوج�زت مديرية امل�رور العامة، أمس الس�بت، 
أبرز أسباب حوادث السري، وفيما حددت الجهة 
املسؤولة عن تأثيث الطرق الخارجية، أوضحت 
آلية التعامل مع س�ائقي املركبات املخالفني من 

األطفال.
وقال مدير العالقات واإلعالم يف املديرية، العقيد 
ي�اس خض�ري، يف ترصي�ح صحف�ي: إن »أغلب 
الح�وادث الت�ي تحص�ل ه�ي بس�بب الرسع�ة 
الشديدة وعدم االنتباه واستعمال الهاتف النقال 
وعدم االلتزام برشوط األمان«، الفتاً إىل أن »أكثر 
م�ن 90% من الحوادث س�ببها املواطن نفس�ه 

بسبب تجاهل القوانني واألنظمة والتعليمات«.
وأضاف خضري أن »املديرية اتخذت كل اإلجراءات 
الالزمة عىل الطرق الرسيعة الدولية«، مشرياً إىل 
أن »مقايي�س الرسعة يف الط�رق الخارجية هي 

100 كم يف الساعة وهي الرسعة الدولية«.
ولف�ت إىل أن »الكامريات مهم�ة، ومن املفرتض 
أن تتواج�د يف الط�رق والجس�ور لك�ن هن�اك 
مش�كلة الروتني الس�تحصال املوافقات وتزويد 
الطرق بالكام�ريات، وبالتايل فإن مديرية املرور 
العامة تعمل يدوياً لتنظيم حركة سري املركبات 

ومتابعتها«. 
وأك�د »أهمي�ة تجهي�ز الط�رق الدولي�ة وحتى 
والكام�ريات  بال�رادارات  الداخلي�ة  الش�وارع 
الحراري�ة لرص�د املخالفات عن بع�د«، الفتاً إىل 
»رضورة تحدي�د الرسع�ات واتخ�اذ إج�راءات 
رادع�ة ج�داً، ال س�يما أن هن�اك البع�ض م�ن 

املواطنني يتجاهلون القوانني والتعليمات«.
وب�نّي أن »محافظة واس�ط، عىل س�بيل املثال، 

فيه�ا كام�ريات تعم�ل ع�ىل الط�رق الخارجية 
وترص�د املخالفات، لكن ه�ذا ال يكفي أن تكون 
ع�ىل م�دى 1-2 كم بل من ال�رضوري أن تكون 
عىل مدى مئات الكيلومرتات، فضالً عن الحاجة 
إىل مركبات حديثة تقوم بقياس رسعة املركبات 
ورصد املخالفات وتسجيلها إلكرتونياً »، مشرياً 
إىل »حاجة املديرية إىل كامريات متنقلة ومركبات 
حديث�ة وتأثيث الط�رق وتجهيزه�ا بالعالمات 

املرورية والشاخصات األرضية«.
وأوض�ح أن »تأثيث الطرق ليس من مس�ؤولية 
مديري�ة املرور وإنما بمس�ؤولية دائ�رة الطرق 
والجس�ور وبلديات أمانة بغ�داد يف العاصمة«، 
مؤكداً أن�ه »تم عقد لقاء خ�الل الفرتة املاضية 
م�ع محاف�ظ البرصة به�ذا الش�أن، وب�دوره 
أوعز إىل تخصيص نس�بة لتحقي�ق هذا األمر يف 

املحافظ�ة، وهو ما نعول عليه يف قانون املوازنة 
املالية العامة«. 

وح�ول س�ائقي املركب�ات غ�ري الحائزي�ن عىل 
إجازات الس�وق، قال خض�ري إن »مفارز املرور 
تعم�ل لي�اًل ونه�اراً من أج�ل رص�د املخالفات 
وحجز املركبات املخالفة التي ال يحمل أصحابها 
إجازات س�وق«، مش�دداً عىل أن�ه »ال توجد أي 
تس�هيالت به�ذا الش�أن واإلجراءات مس�تمرة 

ملحاسبة مخالفي القانون«. 
ولف�ت إىل أن »بع�ض املركب�ات يت�م تغريمه�ا 
بش�كل فوري والبعض منها تبقى محجوزة إذا 
كان س�ائقها عمره ال يسمح له بقيادة املركبة 
)طفل( لحني إقام�ة دعوى عىل صاحب املركبة 
وتغريم�ه وإي�داع الطف�ل ال�ذي كان يقوده�ا 

التوقيف«.

بغداد/الزوراء:
كش�فت مديرية الدفاع املدني، أمس الس�بت، 
مالبس�ات الحري�ق ال�ذي تعرض ل�ه منزل يف 

العاصمة بغداد ادى اىل وفاة ام واطفالها.
تلقت�ه  املديري�ة  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وذك�ر   
»الزوراء«: ان »مديري�ة الدفاع املدني تلقت يف 
تم�ام الس�اعة )9٫48( دقيقة مس�اًء اتصاال 
عىل هاتف سيطرة الدفاع املدني )115( يشري 
بوجود ح�ادث حريق اندلع داخل منزل مقفل 
يف منطقة الحرية دور نواب الضباط الحوانيت 
تجاوز، وعىل الفور هرعت عجالت االطفاء اىل 
موقع الحادث لتصل يف تمام الس�اعة )9٫53( 
دقيق�ة مس�اء أي بوق�ت مس�تغرق للوصول 
)5( دقائ�ق والذي يعتر ضم�ن الوقت العاملي 

لوصول فرق الدفاع املدني .
 واض�اف »عن�د وص�ول ف�رق الدف�اع املدني 
كانت ألس�نة النريان منت�رشة يف ارجاء البيت 
وتش�اهد م�ن الخارج علم�ا ان واجه�ة الدار 
ضيقة جداً بواقع )3( امتار فقط وعمق )20( 
مرتا ويحتوي عىل ث�الث غرف متداخلة مبنية 
من الس�ندويج بنل رسيع االشتعال ومخالف 
لتعليمات السالمة الصادرة من مديرية الدفاع 
املدني ومقفل بأبواب الدار الخارجية بسلسلة 
حديدية، وعند االستفس�ار حصلت الفرق عىل 

معلومات من اهايل املنطقة تش�ري اىل ان الدار 
خاٍل من س�اكنيه مم�ا اضطره�ا اىل اقتحام 
املنازل والنزول من الس�قف لتج�د جثة امرأة 
حامل وخمس�ة اطفال صغ�ارا فارقوا الحياة 
اختناق�ا وه�م نيام لم تمس�هم النار بس�بب 
استنش�اق اح�رتاق أل�واح الس�ندويج بنل يف 
احدى الغرف الداخلي�ة التي تخلوا من النوافذ 
ومفرغ�ات التهوي�ة، خصوص�ا ان ليلة أمس 
قد ش�هدت بغداد عاصفة ترابية اضطر أغلب 

العوائل اىل غلق منافذ التهوية .
وب�نّي »ع�ىل الف�ور، وبأمر م�ن الس�يد مدير 
ع�ام الدف�اع املدني، تم تش�كيل لجن�ة وفتح 
تحقيق يف مركز الرشطة املس�ؤول عن الرقعة 
الجغرافي�ة باالعتماد عىل تقري�ر خبري االدلة 
الجنائية لتحديد اس�باب ان�دالع الحريق بادئ 
األمر وتش�ري التقارير االولية إىل حدوث تماس 
كهربائ�ي بس�بب التس�ليك الكهربائ�ي ع�ر 

السقف والتداخل مع الواح السندويج«.

لتدارس إجناح املوسم التسويقي حملصول احلنطة وتذليل العقبات

الرقابة التجارية تتفقد خزين حبوب املثنى وتوجه دعوة ختص القطاع الزراعي

قرار عاجل بتوسيع األحزمة األمنية يف” الوادي األخضر” بدياىل

املرور توجز أسباب حوادث السري واجلهة املسؤولة عن تأهيل الطرق اخلارجية

الكشف عن مالبسات حريق منزل يف بغداد ووفاة أم وأطفاهلا

بغداد/الزوراء:
 ألقت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية، أمس السبت، القبض 
عىل إرهابيني اثنني عمال ضمن صفوف داعش يف بغداد.وذكر بيان لوكالة االس�تخبارات 
تلقت�ه »الزوراء«: أنه »من خالل املتابعة املس�تمرة لقواطع املس�ؤولية، تمكنت مفارز 
وكالة االستخبارات وبعملتني منفصلتني من إلقاء القبض عىل ارهابيني اثنني مطلوبني 
وف�ق احكام امل�ادة 4 ارهاب النتمائهما لعصابات داع�ش االرهابي«.واضاف البيان انه 
»ومن خالل التحقيقات االولية معهما اعرتف االرهابي االول، واملكنى ابو عبيدة، بعمله 
بما يس�مى فرقة نهاوند الداعش�ية، فيما اعرتف االرهابي الثاني بعمله كس�ائق عجلة 
حفريات اوكار داعش«، مش�ريا اىل »عملية إلقاء القب�ض عليهما تمت ضمن محافظة 

بغداد، وم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما االجراءات القانونية«. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، نتائج 
االمتح�ان الخارج�ي »ال�دور التمهيدي« 
والس�ادس  املتوس�ط  الثال�ث  ملرحل�ة 
االع�دادي )بكافة فروع�ه( للعام الدرايس 

.2022 –2021
وذك�رت ال�وزارة يف بيان ورد »ال�زوراء«: 
أن »اللجن�ة الدائمة لالمتحان�ات العامة، 
أك�دت إل�زام الطلب�ة املؤهل�ني بمراجعة 

مدارس�هم لغرض اكمال الوثائق املطلوبة 
بم�دة اقصاها اس�بوع من تأري�خ اعالن 

النتائج«.
غ�ري  نتيج�ة  إلغ�اء  »س�يتم  وأضاف�ت 
املس�توفني لل�رشوط او الذي�ن لم ترس�ل 
وثائقه�م ملراك�ز الفحص، ع�ىل أن يقوم 
مدي�ر املدرس�ة املعني�ة بتس�ليم الوثائق 
املطلوب�ة إىل قس�م االمتحانات وال تس�لم 

بيد الطالب املؤهل«.

البرصة/الزوراء:
افاد مصدر أمني بمحافظة البرصة، أمس 
الس�بت، بمقت�ل ش�اب رمي�ا بالرصاص 
وس�ط املحافظة.وأبلغ املصدر ان »ش�ابا 
عمره دون العرشين س�نة قتل برصاص 
مس�لحني وس�ط مدين�ة الب�رصة مركز 

املحافظ�ة«، الفت�ا إىل أن »املجن�ي علي�ه 
قتل بس�بب خالفات عشائرية سابقة بني 

عشريته وإحدى العشائر األخرى«.
وأش�ار إىل ان »الفاعلني كانوا يس�تقلون 
عجلة حينما قتلوا الشاب، ثم الذوا بالفرار 

إىل جهة مجهولة«.

كربالء/الزوراء:
وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس السبت، إىل محافظة كربالء.

وعق�د الغانمي فور وصول�ه إىل محافظة كربالء اجتماعا مع القي�ادات االمنية يف مقر 
قيادة عمليات املحافظة، وبحث مع القيادات األمنية خطة زيارة النصف من شعبان.

كما وصل نائب قائد العمليات املش�رتكة، الفريق اول ركن عبد االمري الش�مري، ورئيس 
أركان الجيش الفريق أول ركن عبد االمري يارالله، وقائد القوات الرية ايل قيادة عمليات 

كربالء، أيضاً إىل كربالء، من أجل عرض خطة زيارة النصف من شعبان«.

القبض على إرهابيني اثنني عمال ضمن 
صفوف داعش يف بغداد

الرتبية تعلن نتائج االمتحانات التمهيدية 
جلميع املراحل 

خالفات عشائرية ختتطف حياة شاب رميا 
بالرصاص يف البصرة

الغامني يصل كربالء ويعقد اجتماعا 
أمنيا مع قيادة العمليات 

بغداد/الزوراء:
أعلنت مؤسس�ة الشهداء، أمس السبت، تشكيل 
لجان لتس�لم طلبات املتقدمني عىل الحج للعام 
الحايل للفئات املش�مولة بقانونها وفق ضوابط 

جديدة.
وقاَل مدير إعالم املؤسسة، مالك الرساج، يف بيان 
اطلع�ت عليه »الزوراء«: إن “املؤسس�ة تعد أول 
دائرة حكومية تبارش تس�لم طلب�ات املتقدمني 
للح�ج للفئ�ات املش�مولة، وه�ي ذوو ش�هداء 
ضحاي�ا جرائم حزب البعث والحش�د الش�عبي 
وش�هداء وجرحى العمليات اإلرهابية واألخطاء 

العسكرية واألجهزة األمنية”.
وأضاف ال�رساج أن “القانون خصص 10 باملئة 
لش�هداء النظ�ام البائ�د و10 باملئ�ة لضحاي�ا 
العس�كرية  واألخط�اء  اإلرهابي�ة  العملي�ات 
وجرح�ى الق�وات األمني�ة و10 باملئة لش�هداء 
الحش�د الش�عبي، ويت�م الش�مول وف�ق آليات 

وضوابط أعدت الختيار الحجاج”.

االنبار/الزوراء:
كش�ف امر الفوج الس�ادس يف قيادة رشطة 
محافظ�ة االنبار، العقيد ع�ادل التبان، امس 
الس�بت، مصري التج�ار الذين تم�ت احالتهم 
اىل القض�اء يف مدينة الفلوجة، مس�تغربا من 
االج�راءات القانونية املتخذة بحقهم من قبل 

القضاء.
وق�ال التبان يف ترصيح صحف�ي: ان “جميع 
تج�ار املواد الغذائي�ة البالغ عدده�م 7 تجار 
والذي�ن تمت احالتهم اىل القض�اء تم االفراج 

عنه�م من قب�ل القض�اة يف مدين�ة الفلوجة 
بحجة عدم وجود مادة قانونية تجيز سجنهم 
ع�ىل الرغم م�ن وجود امل�ادة 240 التي تنص 

عىل سجن املخالفني للقانون”.
واض�اف ان” العالق�ات الش�خصية ووج�ود 
التج�ار  عليه�ا  يرتك�ز  متنف�ذة  جه�ات 
جعلته�م طلق�ني رغم قي�ام الق�وات االمنية 
باعتقاله�م بعملي�ة مراقب�ة اس�واق مدينة 
الفلوجة للس�يطرة عىل االس�عار ومحاس�بة 

املتضاربني”.

وأوض�ح التبان أنه “عىل م�ا يبدوا ان القضاة 
يمتلكون رواتب عالية وال يش�عرون بالفقري 
الذي يتألم من ارتفاع اسعار املواد الغذائية”، 
مؤكدا ان “القوات االمنية مستمرة يف مراقبة 
االسواق املحلية إال انها اوقفت عملية اعتقال 

تجار املواد الغذائية لهذا السبب”.
يش�ار اىل ان ق�وة امني�ة يف مدين�ة الفلوجة 
اعتقل�ت 7 م�ن تج�ار امل�واد الغذائي�ة اثناء 
عملية مراقبة االسواق املحلية واحالتهم عىل 

القضاء. 

دياىل/الزوراء:
اص�درت دائرة البيئ�ة يف محافظة دياىل، أمس الس�بت، تقريرا مقلقا 

للغاية عن نهر دياىل، فيما افصحت عن نسب التلوث.
وق�ال مدي�ر بيئة دي�اىل، عبدالله الش�مري، يف ترصي�ح صحفي: ان” 
معدالت التلوث يف مياه نهر دياىل يف تصاعد مس�تمر ألن نس�ب تدفق 
املياه من بحرية حمرين محدودة للغاية”، مبينا ان “نصف مياه النهر 

اآلن هي عبارة عن ايرادات من املبازل الزراعية القريبة منه”.
واضاف الشمري ان “انحسار ايرادات املياه من بحرية حمرين صوب 
نه�ر دياىل جاءت بس�بب تقلص خزي�ن البحرية بمع�دالت عالية جدا 
بس�بب ازمة الجفاف”، مؤك�دا ان “النهر رشيان حي�اة ألكثر حوض 
زراعي يف وس�ط الع�راق ويضم م�ن 40-50 الف دونم من البس�اتني 
وخاص�ة الحمضيات، وترضر مياهه س�تؤدي اىل عواقب وخيمة جدا 

عىل ثروة زراعية كبرية”.
واشار اىل ان “وضع املياه يف دياىل مقلق جدا ودائرته أطلقت تحذيرات 
مبكرة من قساوة فصل الصيف القادم إذا لم تنهمر امطار خالل فصل 
الربيع تغذي بحريات س�دود دياىل وخاصة حمرين باعتبارها الخزين 

االسرتاتيجي ألكثر من 60% من مناطق املحافظة”.
ويع�د نه�ر دياىل بمثاب�ة رشيان الحي�اة ملحافظة زراعي�ة تعاني من 

جفاف قاس منذ أشهر عدة مع تقلص خزين بحرية حمرين. 

بغداد/ الزوراء:
 أفاد مصدر أمني، أمس السبت، بأن طفلة توفيت »نتيجة تدافع ولعب 
عنيف مع صديقاتها«، شمايل رشق بعقوبة، فيما حاول شاب االنتحار 

حرقاً، جنوبي بغداد.
وق�ال املصدر إن »طفلة تبلغ من العمر )9( س�نوات توفيت جراء لعب 
وتداف�ع م�ع زميلتها يف املدرس�ة يف منطق�ة )حي الجن�ود( يف أطراف 
قض�اء الخال�ص، 15 كم ش�مايل رشق بعقوبة، مرك�ز محافظة دياىل، 
بع�د س�قوطها ع�ىل أرض كونكريتية م�ا اودى بحياتها بع�د وصولها 

املستشفى«.
وأضاف املصدر ان »قوة امنية فتح�ت تحقيقا ملعرفة تفاصيل الحادث 

وكشف مالبساته«.
من جهة أخرى، افاد مصدر أمنى بأن »ش�اباً يبلغ من العمر 18 عاماً، 
أقدم عىل س�كب مادة النفط عىل جس�ده وأرضم النار يف نفس�ه داخل 

شقته الواقعة يف منطقة البياع، جنوبي بغداد محاوالً االنتحار«.
وأبلغ املصدر ان »الش�اب اصيب بحروق متفاوتة يف أنحاء مختلفة من 

جسده«.
وأض�اف املصدر أن »أس�باب محاولة االنتحار ما زال�ت مجهولة، فيما 
فتحت قوة امنية تحقيقاً يف الحادث ملعرفة األسباب التي دفعت الشاب 

اىل هذه الحالة«.

مؤسسة الشهداء: تشكيل 
جلان لتسلم طلبات 
املتقدمني على احلج

قائد أمين يف األنبار يكشف عن مصري جتار الغذائية احملالني للقضاء

البيئة تصدر تقريرا مقلقا عن 
»نهر دياىل«

شاب حياول االنتحار »حرقاً« ووفاة طفلة 
بسبب »لعب عنيف« يف دياىل وبغداد
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تنويه
ُن�رش إع�الن محكم�ة ب�داءة النج�ف يف جري�دة 
الزوراء بالعدد 7677 يف 2022/3/10 جاء فيه إىل 
الشخص الثالث )س�عد عبد الهادي أحمد( خطأ، 
والصحيح هو )س�عاد عب�د الهادي أحم�د(.. لذا 

اقتىض التنويه.



بغداد/ متابعة الزوراء:
 Rystad Energy رشك�ة  أعلن�ت 
النرويجية أن أربع دول، بينها العراق، 
تمتل�ك 4 مالي�ن ب/ي م�ن الطاق�ة 
االحتياطي�ة. من جان�ب متصل، أغلق 
س�عر خام البرصة الثقيل، أمس، عىل 
انخف�اض إال ان�ه م�ا زال ف�وق 100 

دوالر.
 Rystad Energy رشك�ة  وقال�ت 
النرويجية يف تقرير لها: إن “السعودية 
والع�راق واإلم�ارات والكوي�ت تمتلك 
مجتمع�ة ح�وايل 4 مالي�ن برمي�ل يف 
الي�وم م�ن الطاق�ة االحتياطي�ة التي 
يمك�ن طرحه�ا يف الس�وق يف غضون 

فرتة ترتاوح من 3 إىل 6 أشهر”.
وقال�ت لويز ديكس�ون من ريس�تاد: 
“تتمت�ع معظم ه�ذه ال�دول بقدرات 
تخزين برية هائلة يمكن اس�تغاللها، 

مم�ا يعني أن�ه يمكن ترش�يح بضعة 
مالين برميل للتصدير يف أس�ابيع، إن 

لم يكن أيام”.

وادى القلق بشأن تعطل اإلمدادات بعد 
أعقاب الغزو الرويس ألوكرانيا الذي بدأ 
يف 24 فرباير/ شباط، مما دفع أسعار 

النف�ط العاملي�ة إىل أع�ىل مس�توياتها 
من�ذ ع�ام 2008 عن�د أكثر م�ن 139 
دوالًرا للربميل األس�بوع املايض، إال أن 
األسعار تراجعت منذ ذلك الحن وسط 
توقعات السوق بأن بعض املنتجن قد 

يضخون املزيد.
وأبرمت أوب�ك + ، الت�ي تضم منظمة 
)أوب�ك(  للب�رتول  املص�درة  البل�دان 
وروس�يا وحلفائه�ا، اتفاًق�ا لزي�ادة 
اإلنت�اج تدريجي�اً كل ش�هر بمق�دار 
400 أل�ف برمي�ل يومًي�ا. وقد رفضت 
املجموع�ة التحرك برسع�ة أكرب حتى 

مع ارتفاع األسعار.
م�ن جان�ب متص�ل، أغلق س�عر خام 
الب�رصة الثقي�ل، ام�س الس�بت، عىل 
انخف�اض إال ان�ه م�ا زال ف�وق 100 

دوالر.
وانخفض خ�ام البرصة الثقيل املصدر 

آلس�يا 1.53 دوالر وبنس�بة تغيري بلغ 
 101.37 اىل  ليص�ل   1.49% نس�بته 

دوالر للربميل الواحد.
منظم�ة  خام�ات  أيض�ا  وانخفض�ت 
العرب�ي  خ�ام  س�جل  حي�ث  أوب�ك، 
الس�عودي 108.51 دوالرات للربمي�ل، 
وس�جل مزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي اىل 
112.27 دوالرا للربمي�ل، وبلغ ومزيج 
دوالرا،   116.17 الجزائ�ري  س�هران 
االنغ�ويل 114.47 دوالرا،  وجرياس�ول 
 4418 الخفي�ف  النيج�ريي  وبون�ي 
دوالرا”.وشهدت أس�عار النفط، خالل 
األس�بوع امل�ايض، تذبذب�ا نتيجة قيام 
أمريكا بحظر صادرات النفط الرويس، 
وترصيحات اماراتية بإمكانية تعويض 
جزء من الطلب العاملي عىل النفط، قبل 
أن تنفيه�ا الحق�ا لتعل�ن التزامها بما 

تقرره منظمة أوبك.

بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزي�ر الصناع�ة، منه�ل عزيز 
الخباز، خالل زيارت�ه إىل لبنان تفعيل 
مذك�رة التفاه�م املوقعة ب�ن البلدين 
الصناعّي�ة  املج�االت  يف  للتع�اون 
الخربات  والغذائي�ة والدوائي�ة ونق�ل 

وتطوير املدن الصناعية.
وقال مدير هيئة املدن الصناعية يف وزارة 
الصناعة، حامد عواد محمد العيساوي، 
يف بي�ان اطلعت علي�ه “ال�زوراء”: إن 
“وفداً يرأسه وزير الصناعة، ضم عدداً 
من امل�دراء العامن، زار مؤخ�راً لبنان 
بتوجي�ه من رئي�س الوزراء ملناقش�ة 
تفعي�ل مذك�رة التفاه�م املوقع�ة بن 
الجانبن للتعاون والرشاكة يف املجاالت 
الصناعي�ة والغذائية والدوائية، وكذلك 
نقل الخربات واالس�تفادة من الفرص 

االستثمارية”.
وأش�ار العيس�اوي إىل “الت�داول م�ع 

الجان�ب اللبناني يف موض�وع إمكانية 
تطوي�ر امل�دن الصناعي�ة يف مختل�ف 
املحافظات، واالس�تفادة من امتيازات 
ب�ن  املش�رتكة  االقتصادي�ة  املدين�ة 
الع�راق واألردن ودخ�ول الصناعي�ن 

واملستثمرين اللبنانين يف املدينة«.
وأضاف أنَّ “الوفد التقى خالل الزيارة 
مع رئيس الجمهورية اللبنانية العم�اد 
ميش�ال ع�ون وعددا من املسؤولن يف 
الحكومة اللبنانية وس�فريي البلدي�ن 
وأعض�اء غ�رف التج�ارة والصناع�ة 
والزراعة، وتم االطالع عىل إمكاني�ات 
لصناع��ة  )فارمالي��ن(  مصن��ع 
األدوي��ة وإمكانية نق�ل التكنولوجيا 
الدوائي�ة إىل الع�راق، وتوري�د األدوية 
ب�ن البلدي�ن، واالطالع ع�ىل إمكانية 
اإلنتاجي�ة والبحوث، وأنواع  الخطوط 
إىل  تصديره�ا  س�يتم  الت�ي  النم�اذج 
العراق، فضالً ع�ن الرشاكة الصناعية 

الخاصة باملختربات والفحوصات”.
وتابع أنَّ “مذكرة التفاهم بن البلدين 
تتضمن إنشاء قاعدة مدربن يف العراق 
يحتاجه�ا  الت�ي  التخصص�ات  وف�ق 
لغ�رض نقل الخ�ربات من خالل وضع 

أس�س يف مجاالت التصميم والتسويق 
الحدي�ث والتعبئ�ة والتغليف والربامج 
الحديثة يف جوانب الهندسة والطباعة 

والعالمات التجارية«.
وذكر العيس�اوي أنَّ “الزيارة ش�هدت 

أيض�اً زي�ارة مبن�ى معه�د البح�وث 
الصناعية يف مجمع الجامعة اللبنانية 
العلمي�ة  األنش�طة  ع�ىل  لالط�الع 
والبحثي�ة، لعم�ل توأمة م�ع الجانب 
الق�درات  م�ن  لالس�تفادة  اللبنان�ي 
والخ�ربات املتاح�ة لديه�م يف مجاالت 
متع�ددة خاص�ة م�ا يتعل�ق بإع�داد 
البحوث وتقديم االستش�ارات العلمية 
ومختل�ف الخدم�ات األخ�رى”.ون�وه 
أن  اىل  الصناع�ة  وزارة  يف  املس�ؤول 
“مش�اريع املدن الصناعي�ة يف العراق 
كونه�ا تع�د مدن�اً متكامل�ة جاه�زة 
لالس�تثمار وإمكانية دخول املطورين 
والصناعي�ن اللبناني�ن وفق القوانن 
النافذة، إىل جانب الفرص االستثمارية 
رشكات  ل�دى  املطروح�ة  الكب�رية 
الوزارة بمختلف الصناعات، خصوصاً 
الصناعات الزراعية التي ترتبط باألمن 

الغذائي”. 

شركة نروجيية: 4 دول بينها العراق متتلك 4 ماليني برميل يوميا من الطاقة االحتياطية

العراق ولبنان يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم يف الصناعة والغذاء والدواء

www.alzawraapaper.com5 أسواق

ما زال فوق الـ 100 دوالر.. خام البصرة الثقيل يغلق منخفضا

تناقشا يف نقل اخلربات وتطوير املدن الصناعية
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف املستشار املايل لرئاسة الوزراء، مظهر محمد صالح، عن معوقات تأسيس 
الصندوق السيادي يف العراق.وقال صالح يف ترصيح صحفي: ان »تأسيس الصندوق 
السيادي يعتمد عىل تحديد س�عر النفط ضمن قانون املوازنة االتحادية، وترشيع 
قانون املوازنة للعام 2022 يتوقف عىل تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة«.وبن أن 
»الس�لطات العراقية تؤيد إنشاء الصندوق السيادي بعد الزيادة يف اإليرادات الكلية 
الناتج�ة عن بيع النفط«.وأوض�ح صالح أن »أحكام املادة 19 م�ن قانون اإلدارة 
املالية النافذ يف العراق رقم 6 لسنة 2019 نصت عىل تغطية العجز وتوفري الفائض 
الس�تخدامه يف موازنات الس�نوات التالية، ومنها الصندوق الس�يادي، وفق إدارة 
واس�تثمار االحتياطيات الرس�مية«. ووصل س�عر برميل النفط إىل 110 دوالرات، 
الجمعة، بعدما س�جل أكثر من 130 دوالراً األس�بوع املايض، ووسط توقعات بأن 

يصل سعر الربميل إىل ما بن 185 و200 دوالر يف نهاية 2022.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مرصف الرافدين عن خطته االئتمانية لهذا العام لدعم االقتصاد 

الوطني وتحريك النش�اطات االقتصادية ملختلف القطاعات.
وأوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
ان�ه »انطالق�ا من سياس�ة امل�رصف يف الح�رص عىل تقدي�م الخدمات 
للمواطن�ن والتوجه لدعم القطاع الخاص والنهوض باالقتصاد الوطني 
ع�رب بوابات التنمية املس�تدامة االقتصادية يف البالد، فقد وضع املرصف 
يف خطته لهذا العام اطالق النش�اط االئتماني من }تس�هيالت مرصفية 
للقطاع الخاص -قروض املش�اريع الصغرية - املش�اريع ذات النش�اط 
الصناع�ي -املش�اريع ذات النش�اط التجاري -املش�اريع ذات النش�اط 
االجتماعي -املش�اريع ذات النش�اط الصحي -املش�اريع ذات النش�اط 
التشغييل - املشاريع ذات االنشطة املتعلقة بالبحوث العلمية -القروض 
ذات النشاط التجاري - القروض ذات النشاط الزراعي والثروة الحيوانية 
واملكننة الزراعية -قروض املجمعات السكنية والعقارية -القروض ذات 
النش�اط الس�ياحي والرتفيهي -ق�روض االنش�طة الصناعية -قروض 

املشاريع االستثمارية{«.
وأش�ار اىل ان »الهدف من اطالق تلك االنش�طة توفري البيئة املساهمة يف 
التنوع االقتصادي لدعم القطاعات التي تعد املحرك االس�اس يف معالجة 
مش�كلة البطالة وخلق فرص عمل داخل السوق ورفع مستوى الطاقة 

االنتاجية للمواطن يف دوران عجلة االقتصاد«.

مظهر حممد يوضح معوقات 
تأسيس الصندوق السيادي

الرافدين يطلق حزمة من القروض 
لدعم قطاعات خمتلفة

إعالن
م/ مناقصة رقم )17( لسنة 2022  

بناء اجنحة صفوف )6 صف( طابقني عدد/6 مدرسة اهلادي + ثانوية التفوق + مدرسة سبع البور + اجلواهري + االرشاد + ث.الثائر /تربية الكرخ الثالثة
1 . يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع )بناء اجنحة صفوف )6 صف( طابقن عدد/6 مدرسة الهادي + ثانوية التفوق + مدرسة سبع البور + الجواهري + االرشاد + ث.الثائر /تربية الكرخ الثالثة( أدناه ضمن مشاريع  املوازنة 

االستثمارية لسنة 2021 من تخصيصات خط الفقر فعىل كافة  مقدمي العطاءات من الرشكات واملقاولن املصنفن املؤهلن وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع وحسب الوثائق القياسية .
2. عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملرشوع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا.

3. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات يف وزارة التجارة, عقد تأسيس , محرض اجتماع , إجازة ممارسة مهنة, هوية تصنيف مقاولن لألعمال االنشائية 
بدرجة )ثامنة(نافذة صادرة من وزارة التخطيط , تقديم أعمال مماثله مصدقة من الجهة املس�تفيدة, تقديم مستمس�كات املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ 
الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إىل محافظة بغداد نسخة اصلية, وصل الرشاء النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء 120 
يوم�ا , تق�وم الرشك�ة بتثبيت عنوان متكام�ل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب أن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , )عىل 
الرشكات األجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصة تقديم ش�هادة تأس�يس وكافة مستمس�كاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التأس�يس( , تلتزم الرشكة بتقديم األسعار النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري 

ملحافظة بغداد (
4 . بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او وكيله إىل العنوان التايل (محافظة بغداد/ قس�م العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره )300,000( )ثالثمائة 

إلف دينار عراقي (  غري قابله للرد .
5 . يتم تسليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول  وآخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا  من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم االحد  3 /4 / 2022 سوف ترفض العطاءات املتأخرة 

عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االحد 3 / 4 /2022 او اليوم الذي يليه
 6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر   من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي عىل ان يكون الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم يكون خطاب 

الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من الرشكاء .
7 . يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرضائب املشار إليها يف القوانن واألنظمة والتعليمات العراقية.

 8   . إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل.
  9.  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري املستجيبة ملعايري الوثائق القياسية ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة( 

)admin@baghdad.gov.iq( 10 . للمعلومات تتم املراس�لة عرب الربيد االلكرتوني  
11. يف حال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر إىل الرشيك اآلخر .

12 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.
13.يف حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

14.التتم مطالبة املحافظة بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد ويتحمل املش�رتك يف املناقصة مس�ؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة )إذا تضمن العمل تجهيز مواد(.
15.االعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.

16.يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغرية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصن مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة .
17.للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

حمافظة بغداد/قسم العقود



بغداد/ محمد عماد  

ب�ارَش املُنتخ�ب الوطن�ي أوىل وحدات�ه 

التدريبّية الفعلّية، عرص امس الس�بت، 

اس�تعداداً  ال�دويل  الش�عِب  ملع�ِب  يف 

ملواجهِة زامبيا ودي�ًا وتحضرياً ملباراتي 

اإلم�ارات وس�وريا ضم�ن التصفي�اِت 

املُؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢. 

الت�ي  التدريبّي�ة،  الوح�دِة  يف  وش�ارَك 

حرضها وزيُر الشباب والرياضة، رئيس 

االتح�اد العراق�ي لك�رِة الق�دم، عدنان 

درجال، )٢٧( العب�ًا هم كٌل من دلوفان 

مه�دي، محمد صال�ح، محم�د حميد، 

أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مناف يونس، 

أمري صب�اح، رس�ان حن�ون، رضغام 

إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد 

جرب، محمد ع�ي عبود، محمد قاس�م، 

يوس�ف ف�وزي، حس�ن داخ�ل، محمد 

مزه�ر، ش�ريكو كري�م، حس�ن جبار، 

حس�ن عبد الكري�م، م�راد محمد، عي 

حصني، أحمد فرح�ان، إبراهيم بايش، 

ع�اء عباس، وكاع رمض�ان، مهند عبد 

الرحيم، حسن عمار. 

واش�تملت تدريب�اُت املُنتخ�ب الوطني 

ع�ى الجانِب البدني، إضاف�ة إىل األموِر 

الفنّي�ة الت�ي أوكل�ت من قب�ل الجهاِز 

الفني والتي طبقه�ا الاعبون بحرٍص 

وتفاٍن عالين.

وأوض�َح ُم�درب املُنتخ�ب الوطني، عبد 

الغني ش�هد، يف الوح�دِة التدريبية األوىل 

إن الجمي�ع عازمون عى تحقيِق نتيجٍة 

إيجابيٍة يف املواجهتن املُرتقبتن ضد كٍل 

م�ن اإلمارات وس�وريا، واالس�تعداداُت 

س�تكون مكثفًة م�ن أج�ل الوصول إىل 

الجاهزّية التامة.
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احلارس فهد طالب يغيب عن مباراتي 
اإلمارات وسوريا

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن االتح�اد العراقي لكرة الق�دم غياب حارس املنتخ�ب الوطني، فهد طالب، عن املعس�كر 

التدريبي بداعي اإلصابة.
 وق�ال االتحاد يف بي�ان« تعذَر التحاق حارس املرم�ى، فهد طالب، مع وف�د املُنتخب الوطني يف 
املعسكر التدريبي الذي انطلق يوم امس السبت، وذلك بعد تأكد إصابته يف الركبة، حيث أوضحت 

الفحوصاُت التي أجراها الاعب يف بريوت إىل حاجته إلجراء عمليٍة جراحيٍة يوم غد االثنن«.
وأضاف، أن »طالب، تعرَض اىل اإلصابة أثناء مباراة فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان ضمن 

منافسات الدوري املمتاز«.

أصفر وأمحر

املنتخب الوطين يباشر تدريباته حبضور 27 العباً استعدادا لزامبيا

اجلزائر والعراق يتصدران منافسات بطولة العرب بالشطرنج يف بغداد

بغداد /متابعة الزوراء

العراق�ي  االتح�اد  أعل�ن   

للماكم�ة فوز رئي�س اتحاد 

اللعب�ة، ع�ي تكليف ش�هيد، 

التنفي�ذي  بعضوي�ة املكت�ب 

لل�دورة  اآلس�يوي  لاتح�اد 

االنتخابية 2022 - 2026.

وب�ارك ع�ي تكلي�ف للع�راق 

ه�ذا اإلنجاز ال�ذي يضاف إىل 

“قائم�ة انج�ازات الرياض�ة 

العراقية”، بحسب قوله.

وأضاف أن “االنتخابات جرت 

ع�ى هام�ش بطول�ة آس�يا 

املقامة يف األردن، الذي يشارك 

فيه املنتخب الوطني للناشئن 

والشباب، وبواقع 18 ماكما 

العراقي�ة  املاكم�ة  يمثل�ون 

والش�باب  الناش�ئن  لفئ�ات 

والنساء.

ف�راس  “اختي�ار  إىل  وأش�ار 

موىس عم�ران، نائ�ب رئيس 

للماكمة،  العراق�ي  االتح�اد 

املركزي�ة  اللجن�ة  يف  عض�وا 

النتخاب�ات الهيئ�ة التنفيذية 

والت�ي  اآلس�يوي،  لاتح�اد 

العاصم�ة  يف  حالي�اً  تج�ري 

األردنية عمان”.

يذكر أن الوفد العراقي برئاسة 

رعد خربيط، يضم 26 شخصاً 

ما بن عض�و مرافق والعب، 

ال�دويل  البط�ل  إىل  إضاف�ة 

الكبري إسماعيل خليل إدارياً، 

والطاق�م اإلعام�ي برئاس�ة 

اإلعام�ي طي�ف الفرطويس، 

يف  االتح�اد  بس�م  الناط�ق 

بالعاصمة األردنية.

علي تكليف يفوز بعضوية 
االحتاد اآلسيوي للمالكمة

بغداد/اللجنة االعامية للبطولة
الثاني�ة م�ن  الجول�ة  باختت�ام 
بالش�طرنج  الع�رب  بطول�ة 
واملقام�ة منافس�اتها يف فن�دق 
املنصور ميليا، والتي منافس�ات 
رشس�ة بن الاعبن املشاركن، 
وصدارة جزائرية للش�باب دون 
 18 دون  وعراقي�ة  عام�اً،   20
عاما، وس�يطر العبو لبنان عى 
 16 دون  لفئت�ي  االوىل  املراك�ز 
ودون 14 عاما، وتصدر الاعبات 
العراقيات الرتتي�ب للفئات دون 
وص�دارة  عام�ا،  و16  و18   20

تونسية لفئة دون 14 عاما.
وكان�ت البطول�ة الت�ي انطلقت 
الخمي�س  ي�وم  منافس�اتها 
بحضور وزير الشباب والرياضة 
عدن�ان درج�ال ورئي�س اللجنة 

العراقي�ة  الوطني�ة  االوملبي�ة 
رع�د حم�ودي وضيفته�ا قاعة 
قرطب�ة يف فندق املنص�ور ميليا 
وبمش�اركة اكث�ر م�ن 95 العبا 
والعب�ة يمثل�ون 13 دولة وهي 
م�رص والجزائر وتون�س وليبيا 
وموريتانيا والصومال وس�وريا 
ولبنان وفلسطن واليمن وعمان 
والبحري�ن والع�راق البلد املنظم 

لها.
الثاني�ة من  الجول�ة  وباختت�ام 
البطولة تصدر الاعب الجزائري 
فئ�ة  ترتي�ب  ابراهيم�ي  الم�ن 
الش�باب دون 20 عام�اً برصيد 
نقطت�ن م�ن فوزي�ن متتالن، 
وجاء الاع�ب اللبناني جيورجيا 
كاملوس�ت ثانياً بنف�س الرصيد 
نق�اط  بف�ارق  تخل�ف  ولكن�ه 

الاع�ب  وحص�ل  الط�اوالت، 
املرصي هاني كم�ال عى )1.5( 
نقطة احتل فيها الرتتيب الثالث، 
ويف فئ�ة دون 18 عام�ا تص�در 
الاعب العراقي احمد جزا جمال 
الرتتي�ب برصي�د نقطت�ن م�ن 
فوزين، يليه الاعب اللبناني اكرم 
خرض برصيد )1.5( نقطة، ومن 
ثم الاعب املرصي جورج سمري 
برصي�د )1.5( نقط�ة ايضاً. أما 
يف فئ�ة دون 16 عام�ا فإن العب 
منتخب لبنان يوس�ف الحساوي 
احتل الص�دارة برصيد نقطتن، 
وج�اء الع�ب املنتخب الس�وري 
ريان دي�ب بنفس الرصيد ولكنه 
تخل�ف بف�ارق نق�اط الطاولة، 
عب�د  العمان�ي  الاع�ب  وح�ل 
الرحم�ن الزج�ايل ثالث�اً برصيد 

دون  فئ�ة  ويف  نقط�ة،   )1.5(
14 عاما التي ش�هدت منافس�ة 
رشس�ة بن الاعبن املشاركن، 
حي�ث حص�ل اصح�اب املراك�ز 
الثاث�ة االوىل نف�س الرصيد من 
النق�اط  ولكن نق�اط الطاوالت 
هي من ح�ددت الرتتي�ب، وكما 
ي�ي، إذ ج�اء الاع�ب اللبنان�ي 
محمود بادي�ه باملركز االول يليه 
الع�ب منتخب م�رص حامد وفا 
وم�ن ث�م الاع�ب الفلس�طيني 

محمد سدر باملركز الثالث.
فق�د  ح�واء  منافس�ات  ويف 
املنتخ�ب  العب�ات  اكتس�حت 
العراقي الرتتي�ب وبدون منازع، 
يمام�ة  الاعب�ة  تص�درت  إذ 
عاصف عبد الله ترتيب فئة دون 
20 عام�ا برصي�د نقطت�ن من 

فوزي�ن متتال�ن، وحل�ت العبة 
منتخبنا الوطني س�ارة مسعود 
املرك�ز الثان�ي بنف�س الرصيد، 
وجاءت الاعب�ة العراقية وبطلة 
العرب س�ايل عب�اس عبد الزهرة 
ثالث�اً برصي�د )1.5( نقطة، ويف 
فئ�ة دون 18 عاما فقد تصدرت 
الرتتيب العب�ة منتخبنا الوطني 
برصي�د  ن�وري  صب�اح  وداد 
نقطت�ن م�ن فوزي�ن، وجاءت 
الجزائ�ر نرسين  العبة منتخ�ب 
بونبدر ثانياً بنفس الرصيد، ومن 
ثم العبة تونس رنيم اياد باملركز 
الثال�ث برصيد )1.5( نقطة، ويف 
فئ�ة دون 16 عاما فقد تصدرت 
الرتتيب العب�ة منتخبنا العراقي 
برصي�د  عطي�ة  مه�دي  طيب�ة 
نقطت�ن م�ن فوزي�ن متتالين، 

وحلت العبة منتخب سوريا نايا 
بوف�رود ثاني�اً برصي�د نقطتن 
ايض�اً وبفارق نق�اط الطاوالت، 
وحصلت العب�ة منتخب الجزائر 
شهرزاد جريود عى )1.5( نقطة 

حلت بها باملركز الثالث.
عام�ا   14 دون  فئ�ة  وش�هدت 
منافس�ة قوية جداً بن الاعبات 
الرتتيب باملراكز  اللواتي تصدرن 
نف�س  وجمع�ن  االوىل  الثاث�ة 
الرصي�د من النق�اط )نقطتن( 
ولك�ن نقاط الطاوالت حس�مت 
املوقف، حيث تصدرت التونسية 
ميس�م مفت�ن الرتتي�ب وجاءت 
العب�ة منتخب فلس�طن ايمان 
سوان ثانياً وحلت العبة منتخبنا 
الوطني ملك مهدي عطية باملركز 

الثالث.

التاريخ يروي مكنونات الزوراء القارّية واملهمة املقبلة ال ختلو من الصعوبة   
النوارس يف ضيافة الشارقة الثالثاء

بغداد / صاح عبد املهدي
تس�ارعت عق�ارب الزم�ن واقرتب 
املوع�د املنتظر فبات ال�زوراء  عى 
اب�واب الدخول يف ال�دور التمهيدي 
اس�يا   ابط�ال  دوري  لبطول�ة 
بنس�ختها الجديدة، حيث سيلتقي 
يوم الثاثاء املقبل مضيفه الشارقة 
االماراتي يف مباراة اقصائية التخلو 
م�ن الصعوبة يلتح�ق  الفائز فيها  
بف�رق املجموع�ة االوىل  التي تضم 
الهال السعودي  والريان القطري 
واالس�تقال الطاجيك�ي..  وبهذه 
املناسبة تس�لط )الزوراء( االضواء 
ه�ذه  يف  الن�وارس  حض�ور  ع�ى 

البطولة حرصا  بالرقم والكلمة :

املشاركة األوىل
تع�ود مش�اركة ال�زوراء يف بطولة 
دوري ابط�ال اس�يا اىل  النس�خة 
رق�م 15 التي  ج�رت وقائعها عام 
1995، حيث اجت�از يف الدور االول 
عقبة فريق الوح�دات االردني بعد 
فوزه علي�ه  ذهابا  يف بغداد  بثاثة 
اهداف مقابل هدف واحد س�جلها  
صاحب عباس ويارس عبد اللطيف  
ومحم�ود مجي�د، واياب�ا يف عّمان  
بهدفن مقابل هدف واحد سجلهما 
صاحب عباس وس�ام هاشم. أما 
يف الدور الثاني فتوجب عى الزوراء  
مواجهة منافس�ه العربي القطري 
حيث انته�ت مباراة الذه�اب التي  
ضيفته�ا بغ�داد زورائي�ة بهدفن 
س�جلهما  واح�د  ه�دف  مقاب�ل 
حم�د  وعص�ام  عب�اس  صاح�ب 
بينما  فاز العربي يف الدوحة بثاثة 
اه�داف مقابل  ه�دف واحد  حمل 
امضاء عصام حم�د وهي النتيجة 
التي اخرج�ت  الزوراء من البطولة 
عند هذا الح�د، وقاد الزوراء يف تلك 
املهم�ة املدرب عدن�ان حمد  ومثله 
الاعب�ون : جليل زيدان وعامر عبد 
الوهاب  واحمد عي حسن  وخالد 

محمد صبار وموف�ق عبد الوهاب  
قاس�م   وعام�ر  محم�ود  وحي�در 
وس�ام هاش�م وج�وان جوزي�ف  
وعبد ال�رزاق ابو الهي�ل ونزار عي  
ويارس عبد اللطي�ف وعصام حمد 
وعب�اس رحي�م  وعدن�ان محم�د  
وحس�ام ف�وزي وصاح�ب عباس  
وعادل عكلة  وحيدر جبار وعباس 
عليوي ومحمود مجي�د وعي  عبد 
الحسن ومازن عبد الستار  ومفيد 

عاصم .

املركز الرابع 
لل�زوراء  الثاني�ة  املش�اركة  أم�ا 

فكان�ت  اس�يا  ابط�ال  دوري  يف 
يف النس�خة رق�م 16 الت�ي ج�رت 
وقائعه�ا ع�ام 1996، حيث حصل 
الفري�ق عى انتظ�ار يف الدور االول  
ليواج�ه يف ال�دور الثاني منافس�ه 
نيفتيش االوزبكي ففاز عليه ذهابا 
يف طش�قند بهدف�ن مقاب�ل هدف 
واحد س�جلهما يارس عبد اللطيف 
وصاح�ب عباس، كما ج�دد الفوز 
اياب�ا يف بغ�داد ولك�ن به�دف دون 
مقابل حمل امضاء حس�ام فوزي  
ليتأه�ل الفري�ق  اىل ال�دور الثالث 
الذي اقيمت منافس�اته  يف الدوحة  

بطريقة التجمع، حيث خرس امام 
ب�ريوزي  االيران�ي بهدف�ن مقابل 
هدف واحد  لصاحب عباس  قبل ان 
يفوز عى الري�ان القطري بهدفن 
محم�د  س�جلهما   مقاب�ل  دون 
جاس�م ومؤيد جودي  ث�م يتعادل 
مع النرص السعودي  بدون اهداف  
ويح�ل ثانيا خل�ف الفريق االيراني 
ويف  الذهب�ي،  املرب�ع  اىل  متاه�ا 
ال�دور نصف النهائي خرس الزوراء 
مبارات�ه امام فريق ايلهوا ش�ونما 
الياباني   بهدف دون مقابل خاض 
بعدها مباراة الرتضية امام بريوزي   

وخرج خارسا بأربعة اهداف مقابل 
هدف واحد لحسام فوزي  مكتفيا 
باملركز الرابع وق�اد الفريق وقتها 
املدرب عدنان حمد ومثله الاعبون 
: ابراهي�م س�الم  وعم�اد هاش�م 
واحمد عي  وحيدر محمود وحيدر 
جبار وحس�ن عباس  وخالد صبار 
وموفق عبد الوهاب  وليث حس�ن 
وحبي�ب جعف�ر  ومحم�د جاس�م 
وعدن�ان محم�د  وعص�ام حم�د 
وحسام فوزي ونزار عي وصاحب 
عب�اس ونعيم ص�دام وعادل عكلة  

ومحمود مجيد.

عقدة بريوزي
املش�اركة الزورائي�ة الثالثة  كانت 
يف النس�خة رق�م 17  الت�ي ج�رت 
وقائعها  ع�ام 1997 ، حيث واجه 
منافس�ه  االول  ال�دور  يف  الفري�ق 
ص�ور العماني  ففاز علي�ه ذهابا 
يف مس�قط بخمس�ة اه�داف دون 
 3( عب�اس  صاح�ب  س�جلها  رد 
اه�داف( ومحم�د جاس�م مه�دي  
وحس�ام ف�وزي ثم ج�دد النوارس 
الف�وز  ايابا يف بغداد ولكن برباعية  
دون رد هذه املرة س�جلها حس�ام 

فوزي وعدنان محمد ونعيم صدام 
وصاحب عباس ليتأهل ممثل الكرة 
العراقي�ة اىل ال�دور الثان�ي، حيث 
وضعته القرع�ة بمواجهة بريوزي 
االيراني بالتخص�ص ففاز الفريق 
االيران�ي ذهابا يف طه�ران بهدفن 
دون مقاب�ل بينما تعادل الفريقان 
وه�ي  اه�داف  ب�دون  بغ�داد  يف 
النتيجة التي كان�ت كافية لخروج 
ال�زوراء م�ن ال�رصاع التناف�ي، 
وقاد الفريق وقته�ا املدرب الراحل  
عموباب�ا  ومثله الاعب�ون : عماد 
هاشم وسعد نارص  وحبيب كاظم  
واحمد كاظم وخال�د محمد صبار  
وحيدر جبار وعامر قاسم  وحسن 
عباس وموفق عبد الوهاب وحيدر 
محم�ود وغيث عبد الغن�ي واحمد 
عبد الجبار وعدنان محمد  ومحمد 
جاسم ونعيم صدام وحسام فوزي  
وصاح�ب  اللطي�ف  عب�د  وي�ارس 
عب�اس  واحم�د حس�ن وعص�ام 
حمد واحم�د رايض  وحبيب جعفر  

وهشام محمد.

خروج مبكر
وتجدد  الحضور الزورائي يف دوري 
ابطال اس�يا ابان النسخة رقم 20 
التي ج�رت وقائعها  ع�ام 2000، 
حيث واجه يف الدور االول منافس�ه 
العن االماراتي  ففاز الزوراء ذهابا 
يف عّم�ان )ارض الفريق املفرتضة( 
بهدفن مقابل هدف واحد سجلهما 
عماد محمد، بي�د ان الفريق خرس 
ايابا يف ملعب ن�ادي العن برباعية  
دون مقابل وودع الرصاع التنافي 
مبكرا، وقاد الفري�ق يومها املدرب 
ومثل�ه  مرين�ج  باي�ا  الكروات�ي 
وبش�ار  ن�ارص  س�عد  الاعب�ون: 
عب�د الجليل وماه�ر عكلة وصاح 
الدين سيامند وموفق عبد الوهاب 
وباسم عباس وماهر حبيب واحمد 
عبد الجب�ار  ومهند نارص ورياض 

مزهر  ورايض شنيشل ووليد احمد 
وليث حس�ن  وحيدر حميد ومنعم 
واحم�د  صال�ح  وهم�ام  يوس�ف 

خضري  وعماد محمد.

خروج حزين
شهد عام 2001 مش�اركة الزوراء 
  21 رق�م  النس�خة  منافس�ات  يف 
لبطول�ة دوري ابطال اس�يا، حيث 
اجتاز ال�دور االول يف اعقاب تغلبه 
عى ن�ادي الوكرة القط�ري ذهابا 
يف بغ�داد بثاثة اهداف دون مقابل  
تناوب عى تس�جيلها مهدي كريم 
وتيسري عبد الحسن  وعماد محمد  
واياب�ا يف  الدوح�ة بأربع�ة  اهداف 
مقابل هدف واحد  سجلها  املرحوم 
عباس رحيم وعم�اد محمد وخالد 
محم�د صبار  وحس�ان تركي، ويف 
الدور الثاني  واجه الزوراء منافسه 
الوح�دة االماراتي يف مباراتن جرتا 
ع�ى ارض محاي�دة فف�از الزوراء 
ذهاب�ا يف الدوح�ة بهدف�ن مقابل 
هدف واحد  سجلهما  حسان تركي 
وحيدر محم�ود لكنه خرس ايابا يف 
عّم�ان  بالنتيجة ذاتها  وس�جل له 
حس�ان تركي  وعند حسم النتيجة 
ع�ن طري�ق ركات الرتجي�ح م�ن 
عامة الج�زاء فاز  الوح�دة 4 – 3  
حي�ث  نج�ح يف التس�جيل للزوراء  
ليث حس�ن وعم�ار احم�د  وزياد 
طارق وفشل حسان تركي وعباس 
رحي�م، وقاد الفري�ق وقتها املدرب 
ثائر جسام  ومثله الاعبون: احمد 
ع�ي ومحم�د عبد الزه�رة  وحيدر 
وباس�م  عبي�د   وحي�در  محم�ود 
عب�اس وزياد طارق  وصاح الدين 
س�يامند ونش�ات اك�رم وعب�اس 
رحيم وحس�ان تركي  وتيسري عبد 
الحسن وليث حسن  ومهدي كريم 
وعم�اد محمد  وبهاء كاظم وعمار 
احمد  وعمار عبد الحس�ن وقيس 

عيىس  واحمد عبد الجبار .

إعالمنا الرياضي
الزميل الصحفي مصطفى العبطان قرر 

خ�وض تجرب�ة جديدة بع�د انضمامه 

رس�ميا اىل فريق عمل برنامج )الحكم 

الرابع( الذي يقدمه الزميل عمر رياض 

من عى شاش�ة قناة )العهد( الفضائية، 

كل االمنيات لزميلنا العبطان بتحقيق النجاح 

وترك بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.

 *******************

عض�و الهيئ�ة العامة لاتح�اد العراقي 

للصحافة الرياضية، الزميل عي سلمان 

غ�ايل، احتف�ل بعي�د مي�اده قب�ل ايام 

قليل�ة، خالص االمني�ات لزميلنا بالعمر 

املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومش�واره 

املهني.



ب�ول،  دي  رودريج�و  أش�اد 
أتلتيك�و مدري�د،  الع�ب وس�ط 
الت�ي  الفري�ق  ب�”ش�خصية” 
ع�ى  “الحف�اظ”  يف  س�اهمت 
يف  ق�ادش،  ع�ى   )2-1( الف�وز 
الليج�ا، معرتفا يف الوقت نفس�ه 
بأن األتلتي بحاجة “للتحس�ن”، 
وكان بوس�عه تقديم ش�وط أول 

“أفضل”.
أن  “نع�رف  ب�ول:  دي  وق�ال 
يف  س�تكون  املتبقي�ة  املباري�ات 
غاي�ة الصعوب�ة.. ل�دى الفري�ق 

الكثري من الدوافع”.
وتاب�ع: “لكنن�ا نواص�ل امل�ي 
قدم�ا.. أظهرن�ا ش�خصيتنا كي 
نحق�ق ذلك، بعد ش�وط أول كان 
هن�اك مس�توى أفضل م�ن ذلك 
س�عداء  لكنن�ا  في�ه..  لنقدم�ه 
ولدينا الرغب�ة يف التطور”، وذلك 
خالل ترصيحات أوردتها ش�بكة 

)موفيستار(.
وأض�اف: “ال أعل�م م�ا إذا كن�ا 
تراخين�ا.. اتخ�ذت األمور منحى 
مختلف�ا بعد الهدف األول، هاجم 

قادش مرمانا برضاوة”.
وواص�ل: “كن�ا مس�تعدين لذلك 
جيدا، لكننا أخفقن�ا يف تمريرة.. 
ه�ذا هو الفوز الرابع عى التوايل، 
م�ا يمنحن�ا الكث�ري م�ن الثقة.. 
يجب أن نرك�ز عى ذلك”، متابعا 
“لحس�ن الحظ ج�اء الهدف.. لم 
أس�جل منذ وق�ت طوي�ل، ومن 

الرائع مساعدة الفريق”.

عى صعيد متصل، قال س�تيفان 
سافيتش، مدافع أتلتيكو مدريد، 
عق�ب تحقي�ق فريق�ه انتصارا 
صعب�ا ع�ى ق�ادش )1-2(، إنه 

يفضل الفوز مهما كان األداء.
ورصح س�افيتش عقب املباراة: 
“إذا كن�ا س�نلعب دائم�ا هك�ذا 
ونف�وز، فأنا أفض�ل اللعب بهذه 

الطريقة والفوز”.

وأردف: “عندم�ا ال تف�وز، يدور 
دائم�ا حديث عن أن الفريق ليس 
عى ما يرام، وأن املدرب يجب أن 
يغادر، وأن بعض الالعبني عليهم 

الرحيل”.
واستكمل: “ما يجري تذكره هو 
أفض�ل  والنتائ�ج..  االنتص�ارات 
اللعب بش�كل جيد ج�دا والفوز، 
لك�ن ه�ذا يتوق�ف يف الكثري من 
األحيان ع�ى عوامل أخرى.. أهم 
يشء ه�و النق�اط الث�الث، هذه 
املب�اراة كان�ت للف�وز بالنق�اط 

الثالث.. وهذا كل يشء”.
وأك�د الع�ب الجب�ل األس�ود أنه 
كان يتوقع “مب�اراة قوية” أمام 
ق�ادش، ال�ذي “يقاتل م�ن أجل 
البق�اء” يف دوري الدرج�ة األوىل، 
وأتلتيكو الساعي “لضمان املركز 
س�افيتش:  وأض�اف  الراب�ع”. 
“ليس من الس�هل الحصول عى 
ه�ذا االنتظ�ام، الذي ل�م نحققه 
هذا املوس�م، ونحن س�عداء ألنه 
قب�ل  املعنوي�ة  ال�روح  يمنحن�ا 
أم�ام  األبط�ال”   دوري  مب�اراة 

مانشسرت يونايتد.

          

ضيف�ه  عقب�ة  مدري�د  أتلتيك�و  تخّط�ى 
ق�ادش بصعوب�ة )1-2( يف املرحلة الثامنة 
والعرشين من منافس�ات الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
وس�ّجل للروخيبالنكوس كل م�ن الربتغايل 
جواو فيليك�س )3( واألرجنتيني رودريغو 

دي بول )68(.
يف املقاب�ل وّق�ع املهاجم املخ�رضم ألفارو 

نيغريدو هدف الضيوف الوحيد )45(.
وبذلك رف�ع أتلتيكو رصيده إىل 51 نقطة يف 
املرك�ز الثال�ث عى جدول ترتي�ب “ال ليغا” 
بينما تجّمد رصي�د قادش عند 24 نقطة يف 

املرتبة الثامنة عرشة.
يذكر أّن العب أتلتيكو مدريد خافيري سريانو 

أقيص من امليدان يف الدقيقة 88.
التعادل يحسم مباراة ليل وسانت إتيان

انته�ت مب�اراة لي�ل وضيفه س�انت إتيان 
بالتعادل السلبي يف الجولة 28 من منافسات 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ويحت�ل لي�ل املرك�ز الس�ادس برصي�د 43 
نقط�ة فيما يأت�ي س�انت إتي�ان يف املركز 

ال�16 برصيد 26 نقطة.
وحق�ق لي�ل ه�ذا املوس�م 11 ف�وزاً و10 
تعادالت و7 هزائم فيما انترص سانت إتيان 
6 م�رات وتعادل يف 8 مواجه�ات وانهزم يف 

14 مباراة.
أياكس يهزم كامبور ويعزز صدارته

عزَّز أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة 
القدم بفوزه عى مضيفه كامبور )2-3(، يف 

الجولة السادسة والعرشين من املسابقة.
س�جل أه�داف أياك�س، دوش�ان تاديتش، 
وسباس�تيان هيلري، وريان جرافينبريش يف 

الدقائق )3، 40، 90+2(.

بينما س�جل ه�ديف كامبور عي�ى كالون، 
وباتريك يوستن يف الدقيقتني )48، 79(.

ورف�ع أياك�س، رصي�ده إىل 63 نقط�ة يف 
صدارة الرتتيب، وتوقف رصيد كامبور عند 

33 نقطة يف املركز الثامن.

بنفيكا يتعثر أمام فيزيال
سقط بنفيكا يف فخ التعادل اإليجابي بهدف 
ملثله أمام ضيفه فيزيال عى ملعبه النور، يف 
افتت�اح الجولة ال�26 م�ن الدوري الربتغايل 

املمتاز.
ورفع بنفيكا رصي�ده إىل 58 نقطة، ليبتعد 
ب�3 نق�اط مؤقتا عن س�بورتنج لش�بونة 
الوصي�ف، بينم�ا ينف�رد بورت�و بالصدارة 

ب�67 نقطة حتى اآلن.
اس�تهل بنفيكا اللقاء بشكل سيئ واضطر 
لخ�وض املب�اراة بأكمله�ا تقريب�ا ب��10 
العب�ني، بع�د ط�رد الالع�ب املغرب�ي عادل 

تاعرابت )7(.
واضطر “النس�ور” لتغيري خطتهم لينتهي 
الشوط األول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويف الشوط الثاني، نجح الضيوف يف التقدم 
بهدف أول يف الش�وط الثاني، سجله الالعب 

كاسيانو دياز )65(.
لك�ن بنفي�كا نج�ح يف إدراك التع�ادل عرب 
هنريك�ي أراوخ�و )75(، ليفش�ل بالتايل يف 

تحقيق ثالث انتصاراته عى التوايل.
بينما رفع فيزيال رصيده إىل 25 نقطة ليظل 

يف املركز ال�14 مؤقتا.

7الرياضي
الدوريات األوروبية لكرة القدم

دي بول: شخصيتنا منحتنا الفوز على قادش

إعالم إلكرتوني

أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة قادش والتعادل حيسم مباراة ليل وسانت إتيان

اق�رتب الفرن�يس كيلي�ان مبابي، نج�م باريس س�ان جريمان، من 
التوقيع م�ع ريال مدريد خالل األيام القليل�ة املقبلة.. وينتهي عقد 
مباب�ي مع س�ان جريم�ان يف الصي�ف املقب�ل، ولم يواف�ق الالعب 
الفرن�يس حتى اآلن عى ع�روض التجديد.ووفًقا لصحيفة “ماركا” 
اإلس�بانية، ف�إن مبابي س�يوقع عقده مع ري�ال مدريد يف منتصف 
األس�بوع الجاري.وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن�ه تم تكثيف 
املفاوضات ب�ني الطرفني يف األيام األخرية، وس�ينتهي األمر بتوقيع 
مبابي قبل ي�وم الجمعة املقبل.وأوضحت “م�اركا” أن الصفقة لن 
تعلن بش�كل رس�مي قبل نهاي�ة املوس�م، احرتاًما لس�ان جريمان 
ال�ذي ال يزال يناف�س عى لقب ال�دوري الفرنيس.وذكرت الصحيفة 
أن مبابي س�يحصل عى مكاف�أة توقيع ترتاوح بني 60 و80 مليون 
يورو، وس�يبلغ راتبه السنوي 25 مليون يورو.من جهة أخرى، وعد 
مهاجم باريس سان جريمان، كيليان مبابي، أن يبقى العبو فريقه 
“متضامن�ني ومصممني حتى آخر مباراة يف املوس�م” غداة الخروج  
“الصع�ب” من ال�دور ثمن النهائي لدوري أبط�ال أوروبا أمام ريال 
مدريد اإلس�باني.وقال مبابي بطل العالم عى انس�تاغرام: “لحظة 
صعبة. كانت مس�ابقة دوري األبطال هدفا كبريا بالنس�بة لنا وقد 
فشلنا”.وأضاف املهاجم الفرنيس: “املوسم لم ينته بعد ومهما حصل 
س�نبقى متضامنني ومصممني حتى آخر مباراة من املوسم. شكرا 

ألنصار النادي الذين ساندونا وتواجدوا يف مدريد. هنا باريس”.

كشف تقرير صحفي إسباني عن حقيقة اتفاق النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مع مانشسرت سيتي.

وزعم�ت صحيف�ة “دييل ميل” الربيطانية، أن مانشس�رت س�يتي 
حسم صفقة هاالند مقابل 100 مليون إسرتليني.

ووفًق�ا لصحيفة “س�بورت” اإلس�بانية، ف�إن أح�د املقربني من 
عائل�ة هاالند أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي بني النجم النرويجي 
س�يبقي  النرويج�ي  املهاج�م  أن  إىل  سيتي.وأش�ار  ومانشس�رت 
الصحافة الرياضية وعالم كرة القدم يف حالة تش�ويق حتى إعالن 
الق�رار النهائ�ي بش�كل رس�مي.ويتنافس عمالق�ة أوروب�ا مثل 
برش�لونة وريال مدريد ومانشسرت س�يتي عى التعاقد مع هاالند، 
خالل الصيف املقبل.يذكر أن آلف إنج، والد هاالند، أمىض 3 سنوات 

بقميص مانشسرت سيتي قبل اعتزاله كرة القدم.

بوبوفيتش املدرب األكثر حتقيقاً لالنتصارات يف التاريختوخيل بني 3 مرشحني لتدريب مانشسرت يونايتد

نويندورف رئيساً جديداً لالحتاد 
األملاني لكرة القدم

انُتخب الس�يايس السابق بريند نويندورف رئيس�ًا جديداً لالتحاد األملاني 
لك�رة القدم، الجمعة، خلف�اً لفريتس كيلر الذي أجرب عى االس�تقالة يف 
أيار/مايو 2021 عقب مقارنة نائبه بقاض س�يئ الس�معة من الحقبة 
النازية.ويقع عى عاتق نويندورف )60 عاماً(، املتحدث الس�ابق باس�م 
الح�زب الديمقراط�ي االجتماع�ي األملاني والذي ش�غل من�ذ عام 2012 
وملدة خمس�ة أعوام منصب وزير الدولة يف والية شمال الراين وستفاليا، 
تلميع صورة أكرب منظمة رياضية يف أملانيا والّتي تضم أكثر من 7 ماليني 
مرّخص لهم بممارسة كرة القدم.قال السيايس السابق: “علينا الحفاظ 
ع�ى االتحاد معاً”، مضيفاً: “أي ش�خص ال يتماىش م�ع التغيري الثقايف 
س�وف يجعلني خصماً قوياً”.ودعا نويندورف الذي بدأ مس�ريته املهنية 
صحافياً قبل انتقاله إىل السياس�ة يف ع�ام 2003 إىل الوحدة داخل اتحاد 

الكرة األملاني الغارق يف سلسلة من الفضائح يف السنوات األخرية.

مفكرة الزوراء

حتديد موعد توقيع مبابي 
لريال مدريد

حقيقة اتفاق هاالند مع 
مانشسرت سييت
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زادت التكهنات حول مس�تقبل األملاني 
توماس توخيل، املدير الفني لتشيليس، 
يف املوس�م املقبل، عق�ب تجميد أصول 
مالك الن�ادي اللندني، ال�رويس رومان 
أبراموفيت�ش، يف بريطانيا، عى خلفية 
عالقته الوطيدة برئيس بالده، فالديمري 

بوتني.
مي�ل”  “دي�يل  لصحيف�ة  ووفًق�ا 

الربيطانية، فإن توخيل انضم إىل قائمة 
املرش�حني لقيادة مانشس�رت يونايتد، 
الذي يعاني حالي�ا عى صعيد النتائج، 

الصيف القادم.
ويقود رالف رانجنيك الشياطني الحمر، 
حت�ى نهاي�ة املوس�م الح�ايل، بش�كل 
مؤقت، قبل أن يساهم مع إدارة النادي 

يف اختيار مدير فني جديد.

قائم�ة  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
املرش�حني تض�م أيًض�ا كاًل م�ن: 
ماوريسيو بوكيتينو )باريس سان 

جريم�ان(، وإريك تني هاج )أياكس 
أمسرتدام(.

يذك�ر أن توخي�ل س�بق أن عم�ل م�ع 
رانجنيك، يف أولم وشتوتجارت، 

قبل 25 عاًما.

أصبح مدرب س�ان أنتونيو س�بريز غري�غ بوبوفيتش 
أكث�ر مدرب يحقق االنتصارات ضمن الدور املنتظم يف 
تاريخ دوري كرة الس�لة األمريكي للمحرتفني، بعدما 
رف�ع رصي�ده إىل 1336 فوزاً اثر فوز س�بريز عى يوتا 

جاز متخطياً األسطوري دون نلسون.
وبف�وز فريقه عى ضيفه جاز رابع املنطقة الغربية -104

102، تفّوق بوبوفيتش الذي يرشف عى سبريز منذ 1996 
وق�اده إىل خمس�ة ألقاب يف الدوري، عى نلس�ون الذي 

أرشف عى بوبوفيتش بالذات قبل ثالثة عقود.
وكالع�ادة، نس�ب بوبوفيتش ه�ذا االنجاز 
والجماه�ري  الفري�ق  أف�راد  لكام�ل 
الداعم�ة له عى مدى أكث�ر من ربع 
ق�رن، إذ حقق 1336 فوزاً يف 2030 
مباراة بنسبة %65,8، فيما حقق 
 2398 يف  ف�وزاً   1335 نلس�ون 

مباراة )55,6%(.
عام�اً   73 البال�غ  امل�درب  ق�ال 
واملت�وج بلقب ال�دوري كمدرب 
و2005  و2003   1999 أع�وام 
و2007 و2014 وخاض األدوار 
االقصائي�ة “ب�الي أوف” يف 22 
موس�ماً متتالياً: “كلنا نتشارك 
الرق�م. لي�س يل وح�دي.  ه�ذا 
ه�و لن�ا جميعن�ا.. بع�د كل يشء 

سيحطمه أحدهم”.
وإىل قيادة س�بريز خمس مرات 
نح�و لق�ب دوري “أن بي ايه”، 
أرشف بوبوفيت�ش عى املنتخب 
األمريك�ي األوملب�ي ال�ذي ن�ال 
امليدالية الذهبية العام املايض يف 

طوكيو.
أضاف بوبوفيتش، أفضل مدرب يف 
الدوري ثالث مرات: “هذه ش�هادة 
ملجموعة كبرية من األش�خاص. أمر 

كهذا ال يخّص فرداً واحداً”.
تابع: “كرة السلة لعبة جماعية. تعظ 
العبي�ك باللع�ب الجماع�ي، وهذا ما 
فعلت�ه طوال حياتي م�ع كل الالعبني 
واملدربني الرائعني، الجهاز الفني، وكنت 
محظوظ�اً لنيل دعم ه�ذه املدينة الرائعة. 

الجماهري تدعمنا مهما حصل”.
م�ن تي�م دانك�ن وديفيد روبنس�ون وص�والً إىل 
الفرنيس توني باركر واألرجنتيني مانو جينوبييل، 

حّول بوبوفيتش مجموعة زمالء موهوبني إىل أبطال.
ق�ال مف�ّوض رابطة ال�دوري آدم س�يلفر: “نج�اح غريغ 
بوبوفيت�ش م�ع س�بريز غ�ري مس�بوق يف بطولتن�ا، ل�ذا 
م�ن املناس�ب أن يحم�ل الرق�م القي�ايس ألك�رب ع�دد من 

االنتصارات”.
تاب�ع: “قيادت�ه والتزامه الذي ال يتزع�زع للعبة هما محّل 
تقدير من قبل أجيال من الالعبني واملدربني. تهانينا للمدرب 

بوب عى هذا االنجاز األخري يف مس�ريته األس�طورية”.
وغّرد النجم األرجنتيني جينوبييل: “تهانينا إىل الَفريد!” مع 
صورة لبوبوفيتش ورمز تعبريي ألفضل مدرب يف التاريخ.

ويف مقطع فيديو نرشه موقع نادي غولدن ستايت ووريرز، 
هنأ نلسون )81 عاماً( بوبوفيتش عى تحطيم رقمه: “أريد 
أن أخربك كما أنا فخور بكل انجازاتك واألشياء الرائعة التي 

قمت بها لكرة السلة العاملية”.
أض�اف: “أنا فخور للغاية بما أنت عى وش�ك انجازه، وهو 
وضعي يف املركز الثاني عى مستوى االنتصارات. أنا فخور 
ج�داً بك للقيام بذلك... وأري�دك أن تعرف كواحد من أفضل 
أصدقائ�ي يف الحياة، أتمنى لك األفضل يف س�نواتك املتبقية 

 ”NBA يف
وأش�اد به أيضاً مدرب ووريرز ستيف كري الذي أحرز لقب 
ال�دوري كالع�ب ثالث م�رات مع ش�يكاغو بول�ز ومرتني 
تح�ت ارشاف بوبوفيتش يف س�بريز: “أش�كرك عى كل ما 
فعلت�ه ألجيل يف حياتي ولكل الالعبني الذين دّربتهم عى مّر 
الس�نني. أعرف انه بمقدوري التح�دث نيابة عنهم، عندما 

أقول كم كنت تعني لنا”.
تاب�ع ك�ري: “برصف النظ�ر عن ع�دد االنتص�ارات، الرقم 
القي�ايس.. ما يهمني وكل الالعبني الس�ابقني هو ما كنت 
تمثله لنا عى الصعيد الش�خيص، كم س�اعدتنا عى النمو 
كأش�خاص وكل التج�ارب الت�ي منحتن�ا يف الف�رتة الت�ي 

أمضيناها يف سبريز”.
ختم: “أنت مدرب رائع وانسان رائع”.

ويحارب سبريز راهناً للحصول عى موقع مؤهل إىل األدوار 
االقصائية، مع 26 فوزاً و41 خسارة.



باريس /متابعة الزوراء:
نعي�ش الي�وم وس�ط منظوم�ة صحفي�ة ُتق�دَّر فيها 
الش�خصية أكث�ر م�ن أي وق�ت م�ى. كم�ا أصب�ح 
ُيتوقع مّنا كإعالمي�ني محرتفني أن نقدم ردود األفعال 

والتعليقات فور نرش الخرب.
ويف مق�ال ن�رشه مخترب نيمان ح�ول التنب�ؤات لعام 
٢٠٢٢، قال�ت جولي�ا مانس�لو، الصحفية ل�دى »وول 
س�رتيت جورنال«: إّن املستهلكني من جيل »زد« )جيل 
ما بعد األلفية( يقّدرون املصداقية، إذ ُتعد من األسباب 
وراء ثق�ة هؤالء الش�باب باملؤثري�ن االجتماعيني أكثر 
من ثقته�م بالصحفيني التقليديني. وبالنس�بة للعديد 
من الن�اس، تعني املصداقية أّن وجه�ات النظر املبنية 
ع�ىل اآلراء تأتي بدالاً من التغطية الصحفية املبنية عىل 

الحقائق.
وق�د اس�تغل اليمينيون تزاي�د الرتكيز عىل ش�خصية 
الصحف�ي بش�كل أفض�ل م�ن غريه�م. كم�ا تمكنت 
األصوات البارزة من بناء قاعدة متابعني هائلة، مقارنةاً 
بأغل�ب الصحفي�ني العاديني، ع�ىل الرغم م�ن تالعب 
بعضه�ا بالحقائق. ويف الوقت نفس�ه، انتقد الكثريون 
ُك�ربى املؤسس�ات اإلعالمي�ة لتبنيه�ا نه�ج »صحافة 
الجانبني« وفش�لها يف مواجهة املعلومات املضللة التي 

ينرشها اليمينيون.
ولك�ن ال يعني ذل�ك بالرضورة أّن ع�ىل صحفيي اليوم 
التخ�ي ع�ن املوضوعي�ة. ب�ل يعن�ي أّن عليه�م إعادة 
التفك�ري يف معناه�ا، وربما زيادة الرتكي�ز عىل الصدق 

بدالاً من تعريفه الغامض.
ويف ه�ذا اإلطار، تحدثت إىل ثالث�ة صحفيني عن آرائهم 
ح�ول املوضوعي�ة وكيفي�ة تعامله�م مع هذا املش�هد 

اليوم.
تقدير الحقائق

يج�ب توف�ري املنابر واملنص�ات لعرض وجه�ات النظر 
املبني�ة عىل الحقائق، ويمكننا النظر إىل تغري املناخ عىل 
س�بيل املث�ال. فاألغلبي�ة العظمى )٩٩%( م�ن العلماء 
والخرباء يتفقون عىل أّن التغري املناخي يحدث بالفعل، 
وبمس�اهمة البرش، وأّنه يشكل تهديداًا وجودياًا لكوكب 
األرض. أّما النس�بة املتبقية )١%( ممن يعارضون ذلك، 
فحجتهم غري مبنية عىل أي حقائق. ومع ذلك، غالباًا ما 
ُيمنح هؤالء مس�احة متساوية لعرض ادعاءاتهم التي 

ال أساس لها. لذا فال توجد فائدة لتسهيل املناقشات، إذ 
يؤدي ذلك إىل تطبيع املعلومات املضللة.

 MSNBC من جانبه، قال عي ِفليش، املذيع لدى ش�بكة
ا: »إننا يف وضع يس�مح  حالياًا وCNN والجزيرة س�ابقاً
لنا بأاّل ننظر إىل الجانبني، فال يوجد جانبان فيما يتعلق 

بتغري املناخ أو الديمقراطية أو العنرصية«.
واتف�ق مع ِفليش بيرت س�ترين، مدير تحري�ر نيويورك 
فوَك�س ومؤس�س موق�ع تتب�ع حري�ة الصحاف�ة يف 
الوالي�ات املتح�دة، قائ�الاً إّن »مهم�ة الصحف�ي ه�ي 
. وإذا قال أحد  تقدي�م الحقائق، وليس أن يكون مقبوالاً

الجانب�ني ’ال تعجبنا هذه الحقائق ولن نصدقها‘، فقد 
يق�ول الجانب اآلخر ’ال تعجبني ه�ذه الحقائق، ولكّن 

هذا هو األمر الواقع‘».
وقد أجم�ع الصحفيون الذين تحدثت إليهم عىل أهمية 
تقديم الحقائق وإضافة األصوات النادرة بدالاً من هؤالء 
الذين ينرشون االدعاءات الكاذبة التي ليس لها أساس 
يف الواق�ع. ويف ه�ذا الصدد، أضاف س�ترين: »أعتقد أن 
مهمة الصحفي هي دعم املنكوبني، بما يف ذلك الرتكيز 
عىل أصوات املس�تضعفني يف املجتم�ع والفئات التي ال 

يتم احرتام مخاوفها أو االستماع إليها«.
التعاطف وتوفري املنابر

يس�هل منع الحوار وس�ط االس�تقطاب الذي نشهده 
اليوم، لذا فالتح�دي الذي يواجه الصحفيني هو كيفية 
الرتكي�ز ع�ىل األنظم�ة الت�ي تدع�م التط�رف وتخدع 
الناس بنظريات املؤام�رة العبثية وتنرش أيديولوجيات 
الكراهي�ة بينه�م. وتأتي هذه اإلش�كاليات من نقطة 
ضع�ف حقيقي�ة، وال يمك�ن إنص�اف أح�د م�ن دون 

معالجة أسبابها الجذرية.
ولكن هناك فرقا بني االستماع إىل الناس الذين يدعمون 
األيديولوجيات واألفعال الض�ارة، وبني توفري املنصات 

التي تتيح لهم نرش هذه األفكار.
من جانبه، تس�اءل ِفليش عن »الفرق بني االستماع إىل 
الن�اس بغرض التعاط�ف أو حتى االع�رتاف بهم وبني 
توف�ري املناب�ر له�م«. وقال إّن�ه يعتق�د أّن »هناك عدة 
ف�روق، فهناك م�ن يجب أن تح�ذر من منحه�م املنرب 
ا إىل أش�خاص مثل  ألّنهم يحرتف�ون التضليل«، مش�رياً
بيرت نافارو، العضو الس�ابق بإدارة ترامب، والذي نرش 
معلوم�ات مضلل�ة عرب ُكربى الش�بكات واملنش�ورات 

اإلخبارية.
اللغة املبارشة

�ا  يمك�ن للصحاف�ة املبنية عىل الحقائق أن تتعلم درساً
م�ن كتابة الرأي، وهو اس�تخدام لغ�ة واضحة ال لبس 
فيها. فإذا كانت هناك سياسة عنرصية، عليك وصفها 
بأّنه�ا عنرصي�ة. وإذا كان هناك ترصي�ح غري صادق، 
علي�ك وصفه بأنه كاذب. وذل�ك ألّن اللغة غري املبارشة 

تقلل من الخطورة املحتملة للمشكلة املطروحة.
�ا إىل الحقائق. فإذا  كم�ا يجب أن تنحاز الصحافة دائماً
اخت�ار أحد أط�راف املحادثة أاّل يتبنى ه�ذا النهج، عىل 
الصحفيني أاّل يمنحوا هذه األصوات منرباًا متساوياًا مع 

الطرف اآلخر.
ويف هذا اإلط�ار، تحدثت إىل مويل يونج-فاس�ت، كاتبة 
ال�رأي لدى صحيفة »ذا أتالنتك«، وهي معروفة بآرائها 
الرصيحة والليربالي�ة. وعىل الرغم من انحيازها لحزب 
معني، إال أّن أس�لوبها الحاد يمكن أن يتعلم منه جميع 

الصحفيني.
وقال�ت الكاتبة إّنه »ال يمكنك التخي عن االنحياز فيما 
يتعلق بالديمقراطية، فهذا ما يوقع الكثري من الناس يف 
املشاكل«، وتساءلت: »كيف تبدو الصحافة الحرة تحت 

الحكم االستبدادي؟ ال أحد يعلم ذلك«.
كما أقرّت بوجود خط رفيع بني املبارشة وبني االستعالء 
واالنحي�از، مضيف�ة أّن األمر »يجعل الن�اس يعتقدون 
أّنه�م منحازون، وأعتق�د أّن هذا صحي�ح أحياناًا وغري 

صحيح يف أغلب األوقات«.
الصحف�ي يف محاس�بة  تكم�ن مهم�ة  النهاي�ة،  ويف 
األشخاص واملؤسسات من خالل الحقائق والرصاحة. 

)عن/شبكة الصحفيني الدوليني(
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لتغيير صفة العضوية لخمس محافظات  مبشاركة مدربي نقابة الصحفيني العراقيني

»بيانات الندم« تتلى على مسامع اجلميع

يف أساسيات الصحافة

تونس/نينا:
 اختت�م مدربو نقاب�ة الصحفيني 
العراقيني ورش�ة عمل إنعاش�ية 
لشبكة مدربات ومدربي السالمة 
املهنية يف العال�م العربي والرشق 

االوسط .
وتضمنت الورش�ة، الت�ي اقيمت 
ضم�ن برنام�ج تعزيز الس�المة 
والصحفيني  للصحفي�ات  املهنية 
وقطاع االع�الم يف العال�م العربي 
والرشق األوس�ط، عرض مخاطر 
يف  الصحف�ي  العم�ل  وتحدي�ات 
االساس�ية  والتوصيات  املنطق�ة 
التي ينبغي اخذه�ا بعني االعتبار 

يف امليدان واثناء نقل األخبار.
كما قدم كل مدرب ومدربة تقريرا 
ح�ول أكثر املناط�ق واملدن خطرا 
عىل الصحفي�ني يف بلدانهم خالل 
ع�ام ٢٠٢١، وطبيعة هذا الخطر، 
وم�ا التوصي�ات األساس�ية التي 

ينبغي أخذها بعني االعتبار .
وتضمنت الورش�ة أيضا، تحديث 
الخاص�ة  التدريبي�ة  النم�اذج 

بسالمة الصحفيات، والصحفيني 
االستقصائيني، والتوعية بالصحة 
النفسية للصحفيات والصحفيني، 

وتغطي�ة  الرقمي�ة،  والس�المة 
التظاهرات وأعمال الشغب، فضال 

عن التخطيط وتقييم املخاطر.

كما تضمنت تقديم مرشوع »أمان 
36٠« الخاص بسالمة الصحفيني 
م�ع  بالتع�اون  االس�تقصائيني 

منظمة اليونسكو.
صحفي�ات  الورش�ة  يف  وش�ارك 
دول   /١٠/ م�ن  وصحفي�ون 
عربي�ة )العراق واألردن وس�وريا 
وفلسطني ومرص واليمن وتونس 
والجزائر والسودان، وموريتانيا).
وش�ارك مدربو نقابة الصحفيني 
العراقي�ني يف الس�المة االعالمي�ة 
املهني�ة الزم�الء )هب�ة حس�ني، 
وسمري الس�عد، ومنترص مهدي( 
بالدورة التنشيطية لشبكة مدربي 
الس�المة املهني�ة للصحفي�ني يف 

الوطن العربي والرشق األوسط.
يشار إىل ان الدورة التنشيطية قد 
نظمه�ا اتحاد الصحفي�ني الدويل 
بالتع�اون مع نقاب�ة الصحفيني 

التونسية.

أوديسا/متابعة الزوراء:
 حرب املعلومات بني روس�يا وأوكرانيا 
اّتخذت منحى آخ�ر بعد ظهور الجنود 
الروس األرسى لدى الجيش األوكراني 
يف مؤتم�رات صحفية ل�إدالء ببيانات 
الن�دم، ما أث�ار الج�دل ح�ول خرقها 
التفاقي�ة جنيف الثالث�ة حول معاملة 

أرسى الحرب.
وأدخل حارس مسلح ثالثة أرسى حرب 
روس إىل غرفة يف املقر الرئييس لوحدة 
املخابرات األوكرانية يف أوديسا.. ارتدى 
األول س�رتة رمادي�ة وبنطلون جينز.. 
م�ى وي�داه خل�ف ظهره يح�دق يف 
األرض. .جلس ع�ىل الطاولة الطويلة، 
بدا وكأن�ه مراه�ق خائف.همس أحد 
الصحفي�ني “ي�ا إله�ي، ال يمك�ن أن 
يكون س�نه أكرب م�ن ١8 عاما، أليس 

كذلك؟”.
جلس رفاق�ه إىل جانبه. ذكر كل منهم 
اسمه وتاريخ ميالده ومكانه ووحدته 
العس�كرية الروس�ية. ثم م�ا لبثوا أن 
أدل�وا ب�”بيانات الندم”. ق�ال أحدهم 
إنه “يشعر بالخجل من النظر يف عيون 
األوكراني�ني”. ث�م فتح بعده�ا املجال 

ألسئلة الصحفيني.
لق�د أصبح�ت املؤتم�رات الصحفي�ة 
ألرسى الح�رب األوكرانية عنرصا غري 
تقلي�دي -وربم�ا غ�ري أخالق�ي وغري 
قانوني- وهو ما يمثل معركة البلدين 
عىل املعلومات. وبينما تحظر موسكو 
حت�ى اس�تخدام كلم�ات “ح�رب” أو 
“غ�زو” يف وس�ائل اإلع�الم الحكومية 
الروس�ية، التي تسّمي الحرب “عملية 
خاص�ة” وال تقر بأن جيش�ها قصف 
مناط�ق مدني�ة، تس�تعرض أوكرانيا 
ملواجه�ة  األرسى  ال�روس  الجن�ود 

الكرملني كدعاية خاصة بها.
ويف املؤتمر الصحف�ي األربعاء املايض، 
ُقدِّم�وا  الذي�ن  الثالث�ة  الرج�ال  روى 
عىل أنه�م جن�ود روس أرسى قصصا 
متماثل�ة. ول�م يتض�ح م�ا إذا كان�ت 
تعليقاته�م قرسي�ة. نظ�ر أحدهم إىل 
الطاولة وهو يتكلم، بينما بدا اآلخران 
مرتاح�ني أكثر. لم تظه�ر عىل أي من 
الرج�ال كدم�ات واضح�ة أو عالمات 

ت�دل عىل تعرضه�م للتعذيب أو س�وء 
املعاملة.

وتطاب�ق جوهر ما قال�وه مع ما قيل 
يف املؤتم�رات الصحفي�ة املماثلة التي 
ُعق�دت اآلن يف جمي�ع أنح�اء البالد يف 
األس�بوعني اللذي�ن انقضي�ا من�ذ بدء 
الغ�زو ال�رويس. قال�وا جميع�ا إنه�م 
الروس�ية،  الح�رب  م�ع  يتفق�ون  ال 
وأعربوا عن أس�فهم لدورهم فيها ولم 
يعرفوا أنهم س�يتقدمون عىل األرايض 
األوكرانية حتى تلقوا األوامر يف الثالث 
والعرشين من فرباير، قبل ساعات من 

الرضبات الصاروخية األوىل.
حدد الس�ؤال األول منح�ى املؤتمر، إذ 
سأل مراس�ل قناة تلفزيونية أوكرانية 
“لي�س فق�ط أوكراني�ا ولك�ن العالم 
كل�ه ي�رى أن جيش�كم يقت�ل املدنيني 
بوض�وح، وهذا ما أكده رفاقكم الذين 
استسلموا عىل دفعات لجيشنا… ماذا 

كانت أوامركم بشأن قتل املدنيني؟”.
أداة  الصحفي�ة  املؤتم�رات  أصبح�ت 
فعالة لج�ذب االهتمام الدويل: س�جل 
مقطع فيديو واحد انترش عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي أكثر م�ن ١٠٠ 
ألف إع�ادة تغري�د و٢٠٠ ألف إعجاب 
ع�ىل توي�رت. لك�ّن املنظم�ات الدولية 
واملراقب�ني قال�وا إن ه�ذه املؤتم�رات 
تنته�ك اتفاقي�ات جنيف، الت�ي لديها 
قواع�د واس�عة ح�ول معامل�ة أرسى 

الحرب.
وتن�ص امل�ادة ١3 م�ن اتفاقية جنيف 

الثالث�ة عىل أنه “يج�ب معاملة أرسى 
الح�رب معامل�ة إنس�انية يف جمي�ع 
األوق�ات”. وتحظ�ر امل�ادة ع�ىل وجه 
التحدي�د األفع�ال التي تس�بب الوفاة 
أو “تعري�ض صح�ة الس�جني لخطر 
جس�يم”. وتقول إنه ال ينبغي إخضاع 
أي أس�ري حرب للتش�ويه الجسدي أو 
للتجارب الطبي�ة أو العلمية، مضيفة 
أن�ه “يج�ب حماي�ة أرسى الح�رب يف 
جمي�ع األوقات، الس�يما ض�د أعمال 
العن�ف أو التخوي�ف وض�د اإلهان�ات 

وفضول الجمهور”.
و“الحمل�ة الدامية” عىل اإلنرتنت التي 
تقودها أوكراني�ا وتأمل من خاللها يف 
ن�رش معارضة مناهض�ة لبوتني ربما 
تكون انته�اكا التفاقيات جنيف. وهو 
موضوع تناوله املسؤولون األوكرانيون 
يف بداي�ة املؤتم�ر الصحف�ي األربعاء. 
وق�ال ي�وري دوبروف، رئيس القس�م 
القانون�ي ب�وزارة الدف�اع يف منطق�ة 
أوديس�ا، وهو يقرأ بيان�ا، إن أوكرانيا 
“تلتزم بش�دة بقواعد وأنظمة اتفاقية 
جني�ف”. وأضاف دوبروف إن أوكرانيا 
لديه�ا اآلن “عدد كبري من األش�خاص 
املحتجزين”، لذا فهي تنش�ئ معسكرا 
ألرسى الح�رب. ول�م يق�دم املزيد من 
التفاصيل حول حجم أو موقع املخيم.

وتتب�ع املؤتم�رات الصحفي�ة املنظمة 
اتجاها بدأ بجهود مدنية ش�عبية. بعد 
ب�دء الغ�زو، تم�ت مش�اركة مقاطع 
فيديو لم يتم التحقق منها لجنود روس 

أرسى أثناء اس�تجوابهم عىل وس�ائل 
التواصل االجتماعي من قبل املواطنني 
العاديني، الذين كانوا يف بعض األحيان 
الذي�ن يطرح�ون  نف�س األش�خاص 
األس�ئلة. دفع ذلك املستش�ار الرئايس 
األوكران�ي أوليكيس أريس�توفيتش إىل 
الدعوة إىل “معاملة إنسانية للسجناء” 
يف مقط�ع فيديو عىل اإلنرتن�ت. وذّكر 
أوكراني�ا  رشكاء  ب�أن  املش�اهدين 
الغربي�ني يراقبون عن كثب.ولكن عىل 
تليغرام وتويرت ويوتيوب، نرشت وزارة 
الش�ؤون الداخلي�ة األوكراني�ة أيض�ا 
مقاط�ع فيدي�و وصورا دموي�ة تزعم 
أنه�ا تظهر جث�ث جن�ود روس، وهو 
انتهاك محتمل آخر التفاقيات جنيف.

وق�ال بع�ض املراقبني ح�ول مقاطع 
الفيديو واإليجازات اإلعالمية إن أرسى 
الح�رب يب�دون صادق�ني أو أن مث�ل 
هذه األدلة رضوري�ة الخرتاق الرقابة 

الروس�ية عىل وس�ائل اإلعالم.
وقالت روس�يا، يف بيان نادر عن أرقام 
القتىل العسكريني، يف الثاني من مارس 
الح�ايل إن 4٩8 م�ن جنوده�ا قتل�وا. 
لك�ن الجنرال س�كوت دي بريير مدير 
وكال�ة اس�تخبارات الدف�اع األمريكية 
قال الثالث�اء ،  ألعضاء مجلس النواب 
إن أفض�ل تقدير ه�و أن ما بني ٢٠٠٠ 
و4٠٠٠ جندي رويس قد قتلوا. ويزعم 
املس�ؤولون األوكرانيون أن الرقم أعىل 

من ذلك بكثري.
وق�ال كونس�تانتني باتوزك�ي، املحلل 
الس�يايس األوكران�ي: “تحدث أش�ياء 
مروعة ومثرية لالشمئزاز يف أي حرب.. 
علين�ا معالج�ة األكاذي�ب الروس�ية. 
يج�ب ع�ىل العال�م أن يجع�ل روس�يا 
تعرتف بأنها تكبدت خسائر عسكرية 

ضخمة”.
وج�ادل تش�ارلز دن�الب، وه�و ل�واء 
واملدي�ر  الجوي�ة  بالق�وات  متقاع�د 
القان�ون واألخ�الق  التنفي�ذي ملرك�ز 
القان�ون  كلي�ة  يف  القوم�ي  واألم�ن 
بجامع�ة دي�وك، يف مش�اركة مدون�ة 
بتاريخ الس�ابع والعرشين من فرباير 
بأن “املادة 3” م�ن اتفاقية جنيف “ال 
تحظ�ر، يف ح�ّد ذاتها، ن�رش الصور أو 

مقاطع فيديو ألرسى الحرب”. وتابع 
“يف بع�ض األحيان الص�ور أو مقاطع 
الفيدي�و تش�كل إهان�ات أو فض�وال 
عام�ا، لكن ليس دائما. ب�دال من ذلك، 
يجب تقيي�م النية وراء إص�دار فيديو 
أو صورة معين�ة”. وأضاف “مع ذلك، 
ف�إن املحصلة النهائية ه�ي أن أرسى 
أدوات  يكون�وا  أن  ينبغ�ي  ال  الح�رب 
دعاية”.وكتب أندرو سرتوهلني، مدير 
اإلع�الم األوروب�ي يف هيوم�ن رايت�س 
ووت�ش، عىل تويرت أنه “عىل الرغم من 
أنه قد يبدو يف بع�ض مقاطع الفيديو 
أن أرسى الحرب أحرار يف التحدث كما 
يحلو لهم، إال أنهم محتجزون من قبل 
قوة عسكرية أخرى، ويكاد يكون من 
املس�تحيل الحك�م عىل الظ�روف التي 

يواجهونها”.
ج�وردون،  إس  جريج�وري  وق�ال 
الباح�ث يف القان�ون الجنائ�ي الدويل: 
إن “حماي�ة أرسى الح�رب قد تغريت 
م�ع تغري طبيع�ة الح�روب”. وأضاف 
أن الفرتة التي أعقب�ت الحرب العاملية 
الثاني�ة، عندم�ا ت�م تعدي�ل اتفاقي�ة 
جني�ف الثالث�ة، يف وق�ت كان “يمكن 
في�ه إخ�راج أرسى الح�رب إىل العل�ن 
واإلس�اءة  والس�خرية  واالس�تعراض 
واملضايقة”. وأضاف “كانت الفكرة أن 
القوة املحتجزة يمكن أن تفعل ذلك من 
أجل قيمة دعائية أو كوسيلة للسماح 
للجمه�ور بالتنفي�س ع�ن إحباطهم 
ض�د الع�دو. كان الهدف م�ن اتفاقية 
الحماية الدولي�ة ألرسى الحرب وضع 

حّد لهذا النوع من االنتهاكات”.
وأش�ار ج�وردون “حت�ى الظه�ور يف 
املؤتم�ر الصحف�ي ألرسى الح�رب قد 
يعرضهم للخطر. إذا انتقد أسري حرب 
حكومت�ه، حتى ل�و باإلجب�ار ال يزال 
بإم�كان النظام يف الوط�ن أن ينظر إىل 

ذلك عىل أنه يساعد العدو”.
كان�وا  إذا  عم�ا  س�ؤال  ع�ىل  وردا 
يعرفون ما س�يحدث لهم بعد املؤتمر 
الصحف�ي، قال الجنود ال�روس إنهم 
يفرتض�ون أنهم س�يعادون يف نهاية 
املط�اف إىل بالدهم كجزء من اتفاقية 

لتبادل األرسى.

اختتام ورشة عمل إنعاشية لشبكة مدربات ومدربي السالمة املهنية بالعامل العربي والشرق األوسط

املؤمترات الصحفية ألسرى احلرب الروس تثري جدال قانونيا وأخالقيا

كربالء/نينا:
 ضيف فرع نقابة الصحفّيني العراقّيني يف كربالء املقّدسة اختبار الكفاءة املهنية لتغيري 
صفة العضوية الذي أجرته لجنة االختبار يف نقابة الصحفّيني العراقّيني املقر العام يوم 
الخميس عىل قاعة الس�نهوري يف كلية القانون بجامعة كربالء، بمشاركة العرشات من 
الصحفّيني واإلعالميني العاملني يف خمس محافظات )املثنى والديوانية والنجف األرشف 

وبابل(، إضافةاً اىل كربالء املقّدسة املحافظة املضّيفة.

 البرصة / الزوراء:
 اختتمت يف محافظة البرصة دورة اساسيات العمل الصحفي نظمها فرع نقابة الصحفيني 
يف البرصة واس�تمرت خمس�ة ايام.وتضمنت الدورة إلقاء محارضات عن اساس�يات العمل 

الصحفي وكتابة الخرب التلفزيوني ومهارات اجراء املقابالت وقيم العمل الصحفي .
كم�ا تضمنت الدورة تدريبا عمليا ش�ارك فيه املتدربون إليص�ال مفاهيم الدورة للوصول اىل 

اقىص درجات التواصل بني املتدربني ومحارضي الدورة .
ومنح املشاركون يف ختام الدورة شهادات صحفية الجتيازهم الدورة بنجاح .

واع�رب املتدربون عن ش�كرهم وتقديرهم لفرع النقابة عىل تنظيم الدورة لتأس�يس قاعدة 
صحفية وإعالمية مهنية واكتش�اف الطاقات الشبابية يف املدينة. كما طالبوا بتنظيم دورات 

أكثر تخصصا لإفادة من خربات الصحفيني الرواد يف املدينة.

 
موسكو/متابعة الزوراء:

أعلن�ت الش�بكتان األملانيت�ان »إي�ه آر دي« ARD و«زد دي إف« ZDF، اس�تئناف بثهما من 
روسيا، التي انسحبا منها األسبوع املايض بعد توقيع الرئيس الرويس فالديمري بوتني قانونااً 

يعاقب بالسجن مدة تصل إىل ١5 عامااً من ُيتهمون بنرش أخبار »كاذبة« عن غزو أوكرانيا.
وأفادت القناتان التلفزيونيتان األملانيتان بأنهما ستستأنفان البث من مكاتبهما يف العاصمة 
الروس�ية موسكو، بعد تش�اورهما مع الرشكاء يف شبكة البث األوروبية. لكنهما ستغطيان 
الوضع العس�كري يف أوكرانيا »م�ن مواقع أخرى«.وجاء يف البيان أّن »مراس�ي )إيه آر دي( 
و)زد دي إف( يف موسكو سيقدمون تقارير عن قرارات القيادة الروسية، كما عن ردود فعل 
املجتم�ع املدني، مثل االحتجاجات املناهضة للحرب، وعن ردود فعل النخبة الروس�ية، وعن 
التأثري امللموس للعقوبات عىل الحياة اليومية للمواطنني الروس«.وكانت مؤسسات إعالمية 
غربية عدة انس�حبت من روس�يا بعد إقرار القانون املثري للجدل، بينه�ا صحيفة »نيويورك 
تايمز« وش�بكة »يس بي يس« الكندية ووكالة »بلومبريغ نيوز« وش�بكتا »يس أن أن« و«يس 
بي إس«.أما »هيئة اإلذاعة الربيطانية« )بي بي يس(، التي كانت قد علقت عملها يف روس�يا، 
فأعلنت الثالثاء املايض عن اس�تئنافها البث باللغ�ة اإلنكليزية من البالد لتغطية »هذا الجزء 

املهم من القصة باستقاللية وحيادية«.

نقابة الصحفيني العراقيني جتري اختبار 
الكفاءة املهنية يف كربالء

أساسيات العمل الصحفي يف فرع 
نقابة الصحفيني بالبصرة

شبكتا ARD وZDF األملانيتان 
تستأنفان عملهما من روسيا

إعادة التفكري مبعنى املوضوعية يف القرن احلادي والعشرين
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ثقافية

 وعىل مدى األيام كانت حالتي
تجرتُّ آهاِت الزماِن و تذرُف..

دمعي عىل سفح الهموم بحرقٍة
فيفض يف قلبي األوار و يدنُف
إذ ذاك ال الطبُّ اللبيب يزورني
برءاً و ال يوماً يعود و يسعُف

حتى إذا انطفأ انطفأت بداخيل
جذواً فينثار الرماد و يعسُف

ليحيَل نسمات الفضاء مغابراً
تخفي عىل األفق الشموس و تكسُف

و غداة يأتيني الهدوء بساحٍل
يمتدُّ شوقي يف املتاه فأغرُف

حتى إذا أرسى الفؤاد بحالتي
يف املستحيل عىل الخيال سأرشُف.. 

للـ ال أراه عىل العناء بوجهتي
ألقى بمرساه الثقيل فأوقُف
ألعبَّ من ماِء األجاج مرارتي

بكؤوس صرٍب .. ما جزعُت سأرشُف
فيمرُّ غيُم التائهني بوحشتي

و يزخُّ أمطاَر القتام و يعصُف
اُع و أنتهي ينَشقُّ إْذ ذاَك الشرِّ

للـ ال أراه مع الغروب فأأسُف!!
وألوُم قلبي .. ما وثقُت بوعيِه

يكبو .. كذا يلقى الفؤاُد املُرَهُف!
ُمْذ ذاك أّني ماأزاُل بلوعتي

أغيل و يف جرحي أسيل و أنزُف
ُمْذ ذاَك أسياُف العداة تجّمعْت

حويل .. بها تجري الدرِّماء و ترعُف
نيا الكثري و مثلهْم مثيل عىل الدُّ

فوا !؟  كثٌر .. فمن مثل الذين تكفَّ
نيا الكثري و مثلهْم مثيل عىل الدُّ

كثٌر .. فمن مثل الذين تعّففوا !؟
حيُث الذرِّيَن أنا رأيُت بعاملي
ِمْن كلرِّ أرذاِل العوالِم أرشُف

و لذا أنا َمْن قد وصفُت مفارقاً
عن وصلهم أنأى .. أنا أستنكُف

الً لكنَّما غريي يروغ توسُّ
مستجدياً مبغى الذرِّين تزلّفوا

فأضاَع فردوس الِجنان بلحظٍة
ُف!!! )إبليُس( فيها .. لن ُيعيَد تأسُّ

و غداَة أْن راَن الخنوُع بقلِبهْم
يرنون يف ُذلرِّ الخنوع .. تكّيفوا

و لذا تراني يف الحياة بلوعتي
ُف مري تأفُّ أحيا ؛ و لكْن يف الضَّ
و لذا سأختاُر الَعراَء بوحدتي

ُف و سأكتفي يف ِخرْقٍة أتلحَّ
اِب مع الذرِّين تباعدوا تحَت الرتُّ
عّنا جميعاً يف القبور و أسلفوا
فمتى يجيء املنصفون لعاملي

كي يحكموا دنيا األنام و ينصفوا !؟ 

لوعة اإلنسان !
رعد الدخيلي

رياض العلي
يمثـل االسـتهالل الرسدي عتبـة مهمة 
وبوابة لدخول القارئ اىل العالم الرسدي 
ومن الغريـب ان بعض الكّتـاب ال يعري 
اي اهتمـام لهذه العتبة ويبـدأ رسديته 
بمقدمـة اما شـعرية مملـة او بكلمات 
غري مفهومة وقليل منهم من يجعل هذه 

العتبة جزء مهم من العمل الرسدي.
واحـد اهم الذين اشـتغلوا عـىل مفهوم 
االسـتهالل الرسدي هو الدكتور ياسني 
النصـري حيث يقول يف مقـال له بمجلة 
االقـالم )ويمتلـك االسـتهالل الروائـي 
توازنـا داخليـا إن فقـده الروائـي أو لم 
يحسـن بناءه تخلخل العمـل. وله قدرة 
عىل الرتكيز واإليحاء والتأويل. ال يضعك 
االسـتهالل دفعة واحدة يف صلب العمل 
وال يحوم كذلك حول العمل؛ وإنما يمهد 
لك الطريق إىل أرسار العمل الداخلية. إنه 
أشـبه بمفتاح باب البيـت الكبري. إال أن 
االستهالل الروائي يمتلك خصوصية. إنه 
يوجد يف كل بناء فني كبري، فهو موجود 
يف املرسحيـة ويف القصائد الدرامية. ذلك 
ألن الصفـة الروائية له، تعنـي تعددا يف 

أصواته وتشعبا يف عنارصه وبناءاته(.
ويقـول الدكتور النصـري يف كتابه املهم 
) االستهالل( ان االسـتهالل هو السدى 
البنائـي والتاريخـي املتولـد مـن العمل 
العمـل  ملنطـق  الخاضـع  كلـه  الفنـي 
الـكيل ويف الوقت نفسـه هـو عنرص له 
خصوصيتـه التعبرييـة باعتبـاره بـدء 
الكالم والبداية هي املحرك الفاعل االول 

لعجلة النص كله.
واالسـتهالل الذي سأتطرق اليه هو تلك 
الجمـل التي تبـدأ بها الروايـة بحيث ال 
تتعدى سـطور قليلة وهو اول ما يقرأه 
القـارئ حينما يتصفح روايـة ما ليس 
لديـه اي تصـور عنهـا او عـن كاتبهـا 
وبعدهـا يقرر اما رشاءها او اعادتها اىل 

حيث تنتمي، اىل الرف.
وأنـا كقارئ بسـيط اعاني من مسـألة 
دخويل اىل العالم الرسدي للرواية بسـبب 
أهميـة  الكتـاب  مـن  العديـد  تجاهـل 
االسـتهالل يف جـذب انتبـاه القـارئ اىل 
اعمالهـم، والنمـاذج التـي سـأختارها 
هي نماذج عشـوائية اخرتتها من مئات 
الروايات املوجودة يف مكتبتي املتواضعة 
بـدون اي تخطيـط يف أن أختـار اعمال 

بذاتها، وهي بالتايل اختيارات تعتمد عىل 
ذائقتي كقارئ.

اذن كيف تعامل الروائيني العراقيني مع 
االستهالل يف نصوصهم الرسدية؟

االغلـب االعـم منهـم لـم يهتـم بهـذا 
االستهالل بل ان هذا االستهالل كان عبأ 

كبري عىل النص ولم يضف يشء اليه.
وكمثال عىل االسـتهالل غري املوفق نجد 
ما كتبه سليم جواد يف روايته ) االشباح 
والوهـق( فهـو يسـتهل روايتـه بثالث 
عتبات يمكن بسـهولة االسـتغناء عنها 
بـدون ان يخل بالـرسد وهـذه العتبات 
تثقل كاهـل القارئ وتشـعره بالضجر 

وامللل.
ومن االسـتهالالت املدهشـة مـا ورد يف 
روايـة عبد الخالـق الركابـي ) ليل عيل 
بابـا الحزين( حيث يقـول : )يوم عدت 
بأرستـي اىل بغداد ...فوجئـت بالجريان 
يرددون كالما غريبا غري قابل للتصديق 
مفـاده ان كهرمانـة يف نصبها القائم يف 
منطقـة الكـرادة توقفـت يوم التاسـع 
من نيسان عن سـكب الزيت يف جرارها 
حيث شـوهد اربعون لصـاً يثبون تباعا 
مغادريـن تلـك الجـرار ليتوزعـوا تحت 

جنح الظالم يف شتى انحاء العاصمة(.
فالكاتب هنا يخترص بسطور قليلة ليل 
بغداد الحزين مع اللصوص الذين ظهروا 
بعد االحتالل وليس اللصوص هنا فقط 
لصـوص املال بل ايضـاً اللصوص الذين 
رسقـوا كل يشء جميـل يف بغـداد كأن 
الكاتـب يعيـد مقولة الرئيـس الفرنيس 
شـرياك حينما قال ال تخرجوا املارد من 

القمقم .

أما محمد السـباهي يف روايته ) شـارع 
بشار( فهو قدم للقارئ اغرب استهالل 
العتبـة  ان يقـرأه فـإذا عربنـا  يمكـن 
الفيثاغورسية فإن القارئ سيكون امام 
استهالل يمتد من صفحة 18 اىل صفحة 
53 ويقسـمه اىل اقسـام عديدة ويمكن 
للقارئ ان يتجاوز هذه الصفحات كلها 
بـدون ان يفوتـه يشء ومـع ذلـك فإنه 
يجـد صعوبة بالغة يف الدخـول اىل عالم 
سباهي الرسدي، فهل يل ان اقول ان هذا 
االسـتهالل مبالغ به وانه ال يعجب اكثر 

القراء .
اما وحيد غانم يف روايته الرائعة ) الحلو 
الهارب اىل مصريه ( فهو يبدأها مبارشة 
بـدون أي عنـاء : ) كان مهنا يرس بزور 
گـوالت الشـيخ عمـر مـن حـني آلخـر 
منتشـياً بعرس اسـتحمامه، لم ينقطع 
عن الحمام العتيق عىل مر السنني مولياً 
جسـمه عناية محب خالل شبابه وبعد 
ان تداعـى وهجـره عشـاقه( فهـو من 
البدايـة يخربنـا عن حقيقـة مهنا يرس 
وعن موضوع الرواية املثري وال ينىس ان 

يضمن االستهالل كل شئ .
أما محسن الرميل يف روايته ) ذئبة الحب 
والكتب( االكثر من رائعة فهو يستهلها 
بأن يقحم نفسـه كمحسـن يف الرواية : 
) انا محسـن مطلـك الرمـيل مؤلف كل 
الكتب التي تحمل اسـمي باستثناء هذا 
ولو لم اكن شقيقاً لحسن مطلك لكتبت 
ضعـف ما نشته حتـى اآلن او ملا كتبت 
أيـا منها أصـاًل وال حتـى اهتممت بهذا 
الكتاب الـذي وجدته صدفـة حني كنت 
يف االردن فغـري حياتـي كلهـا وجئت اىل 

اسبانيا بحثاً عن املرأة التي كتبته( حتى 
يخيل للقارئ ان محسـن سيكتب جزءا 
من سريته او سرية حسن مطلك يف هذه 
الروايـة وهذا االسـتهالل املغايـر يدفع 
القارئ دفعاً اىل االسـتمرار واملتابعة ألن 
الكاتب ال يرتك القارئ ليأخذ اسـرتاحة 
كأنـه هنـا يعيـد اسـتهالل كالفينو يف 
روايته املدهشـة ) لو أن مسافراً يف ليلة 

شتاء( مع الفارق طبعاً. 
وإذا كنـا مع محسـن الرمـيل فال ننىس 
اسـتهالله املفجـع يف روايتـه الكبرية ) 
حدائـق الرئيس ( الذي اعـده من اقوى 
االسـتهالالت الرسديـة يف تاريخ الرواية 
العراقية : ) يف بلد ال موز فيه، استيقظت 
القرية عىل تسـعة صناديق موز، يف كل 
واحد منهـا رأس مقطوع ألحد أبنائها ، 
ومـع كل رأس بطاقته الشـخصية التي 
تـدل عليـه ألن بعض الوجوه تشـوهت 
تماماً بفعـل تعذيب سـابق لقطعها او 
بسـبب تمثيل بهـا بعد الذبـح. فلم تعد 
مالمحهـا التـي ُعرفـت بها، عـىل مدى 
أعـوام حياتهـا املنتهية، كافيـة للداللة 
عليها( فأي مشهد مرعب رسمه الرميل 
وأكاد اعـرتف بأنـي اعـدت قـراءة هذا 
االستهالل عدة مرات بدون ان يخالطني 

أي ملل او فتور يف الدهشة.
وكنموذج لالسـتهالل املرعـب واملخيف 
مـا ورد يف رواية  ) عني الـدود( لنصيف 
فلك : ) قبل صيحـة الله واكرب وتدحرج 
الـرأس االول عـىل االرض نشـف دمـي 
وتبخـر حيـث لم تبـق يل قطـرة واحدة 
اتباهى بها امام نفيس بأني لسـت ميتاً 
مـن الخـوف وال انخـرط لبـايس تحت 

قدمي مـع معدتي ومصاريني وعمودي 
الفقري...(، وهذا االستهالل اليمكن ان 
يكتبه اىل عراقي شـاهد كل تلك االهوال 
واملصائب، حينما ليس أمام االنسان إال 
انتظـار املوت يف اللحظـة القادمة، ترى 

كيف يكون شعوره؟
أمـا يف رواية ) سـقوط رسداب ( لنوزت 
شـمدين، فالكاتب ايضاً يقدم استهالل 
الروعـة فهـو يبـدأ بواقعيـة  يف غايـة 
وسالسـة كأنه ليس لديـه وقت يضيعه 
باملقدمات اململـة : ) لم يكن اختبائي يف 
الرسداب صدفـة حياتية طارئة او نزوة 
شـاب  قرر فجأة العيـش يف قلب الظالم 
بل كانت خطة طوارئ محكمة وضعتها 
امي ارملة الشهيد الخائفة عىل وحيدها 
بـني خمس بنـات( فهنا يكـون القارئ 
امام حالة غريبة جداً ال تشبه شخصية 
املحامـي يف قصـة الرهـان لتشـيخوف 
فاألخري يلعب لعبة برهـان مادي بينما 
ثائر يختبئ يف الرسداب خوفاً عىل حياته 
وهي الحياة التي كانت بيد سلطة قمعية 
ال تبـايل بهـا بحيـث تمنحها وتسـلبها 

كلعبة رهان الروليت الرويس.
أما اجمل اسـتهالل وصفي فهو ما ورد 
يف السـطور العـشة االوىل مـن روايـة 
) الشـاهدة والزنجـي ( ملهـدي عيـىس 
الصقر : ) ....كان النهر ينبسـط امامه 
طويالً عريضاً ممتلئاً صفحته الصقيلة 
تـشق تحـت اشـعة شـمس الصباح ، 
والنـوارس البيضـاء تخفـق بأجنحتها 
وتطلـق صيحـات حادة قصـرية ، وهي 
تحوم عـىل مقربة من الشـاطئ تبحث 
عن االسـماك الصغرية يف املياه الضحلة، 
بهديـر  تختلـط  الصاخبـة  صيحاتهـا 
 ، الشـارع  املـارة يف  السـيارات ولغـط 
وبضجيـج اصحاب الـزوارق عند نقطة 
العبور وهم يتشاجرون فيما بينهم من 
اجل الحصول عىل الركاب .....(، ويمكن 
للقارئ ان يرسـم يف مخيلته هذا املشهد 
الرسدي كما وصفه الصقر بكل اريحية 

وجمال.
ومـن املالحـظ ان بعـض االسـتهالالت 
تصلـح ان تكـون نصاً قصصيـاً قصرياً 
جداً كما يف استهالل رواية ) ليل عيل بابا 
الحزين( او ) حدائق الرئيس( واعتقد ان 
عبد الخالق الركابي ومحسـن الرميل قد 
كتبا االستهالل بعد اكمال كتابة الرواية 

وربما اكون مخطئاً يف هذا.

د. علي زين العابدين احلسيين 
يف الحيـاة الريفيـة سـهولة ال 
تكـون يف غريهـا، فهـي حياٌة 
تتسـم  صغـرية  مجتمعيـٌة 
بالهـدوء والطمأنينة، فيصحو 
الشـخص وينام قريـر النفس 
بمنظر الحقـول، ونقاء الجو، 
وانـشاح  الطبيعـة،  وجمـال 
النفـس، وأهمهـا اإلعانة عىل 
الخري، واالستعانة باآلخرين يف 
املدلهمـات، ووجود َمن يعينك، 
ويأخـذ بيـدك يف جـّل أمـورك، 
وهـذه الحياة حقاً ُتنسـيك ما 
يعرتيـك مـن همـوم، وحينما 
تـرتك هـذه الحياة، ويسـوقك 

القدر إىل حياٍة جديدة يف املدينة 
تعـرف قيمة ما مـى لَك من 
أيام، حيث تتبـدل هذه الصور 
األصيلة، وتظهر صور التنافس 
بالدنيا، فكّل  التام  واالنشـغال 
مـع  تتقوقـع  مدنيـة  أرسة 
نفسـها مما يـؤدي إىل هجران 
والتـي  االجتماعيـة،  الحيـاة 
يمكن أن تموت، وأحسنها عند 
بعض املحافظني عىل عاداتهم 
أن تتالىش أو تقّل، وهذا بخالف 
الحيـاة يف الريـف فـإن أهلهـا 
يف  االنخـراط  مجبولـون عـىل 
العمـل االجتماعـي، وكان من 
وصيـة بعضهـم، وقـد عـاش 

دهراً يف املدينـة، إذ هو مات أن 
ُيدفن يف قريته ومحل نشـأته؛ 
إيمانـاً منه أّن أهـل الريف هم 
حتمـاً  ألنهـم  الواجـب؛  أهـل 
سـيقومون بمـا يجـب عليهم 
مـن حقـوٍق تجاهـه، إذ عادة 
ودأب أهلهـا حضـور الجميـع 
يف املـرسات واألحـزان، ويـكاد 
ال يتخلـف عن ذلـك إال َمن أراد 
يف  منبـوذاً  يكـون  أن  لنفسـه 
املجتمع الريفي، فتحية إجالل 
وإعظـام ألولئـك الُنخـب التي 
ال تـزال محافظة عـىل حياتها 
وجمالهـا  برونقهـا  الريفيـة 

وأصالتها.

   عباس طمبل عبد اهلل امللك
املنهـج  الجاهـيل، وتوظيـف  الشـعر  عـن شـٍك يف 

)الديكارتي( العقالني الرامي إلثبات حقائق األشياء 

برؤيـة العني، هاجم الالهـوت املحافظ ديكارت ذاته 

ألنه املحاول إثبات مادية األشياء برؤية األعني دونما 

النظـر للتجـيل اإللهـي، وباالسـتناد لهـذه النظرية 

حـاول “دكتـور طـه حسـني” عميـد األدب العربي 

التشـكيك يف نتاج شـعراء العرص الجاهـيل األدبي ـ 

ليس جلهم إنما بعضهم ـ بدراسـة منهجية تحليلية 

كانـت صادمة للعقل القـارئ يف ذاك الوقت، فاملنهج 

التشـكيكي املسـتخدم فيـه تفانـني متجـددة عىل 

العقل املرتجم يف ذاك الوقت تسـبب يف مشكالت جمة 

لعميد األدب العربـي، حينما قام بإصدار منجزة “يف 

الشـعر الجاهيل” يف عام 1926، يف طبعة لدار الكتب 

املرصيـة، نظرًا ملا وجده القـارئ من صدمة تحليلية 

منهجيـة متجددة لم تكن معتـادة عليه، فما قاله يف 

هذا الصدد:” نعم، يجب حني نستقبل البحث يف األدب 

العربي أن ننىس عواطفنا القومية وكل مشخصاتها، 

وأن ننىس عواصفنا الدينيـة وكل ما يتصل بها، وأن 

ننـىس ما يضـاد هذه العواصـف القوميـة والدينية. 

يجـب أال نتقيـد بـيء، وال نذعن لـيء إال ملناهج 

البحث العلمي الصحيح...” ..

ومما ال شك فيه أنَّ التشكيك لم يكن يف جل ما أنجزه 

شـعراء العرص الجاهـيل ـ حتى أن وجد من شـكك 

يف جـل منجزهم ـ يرجع أو يعـود إىل ضعف املراجع 

والتوثيقـات، وصحـة املصـادر التـي نعـود إليها ـ 

حينما نود التوثيقـات ألي حراًكا أدبًيا يخص الكثري 

مـن العصور األدبية بالتايل الرهـق والعنت ـ  فـ)يلَّ( 

منجـزة نقدية معنونة بـ”عن نهى الشـعر”! عبارة 

عـن رؤية نقدية ُمدعمة ببعِض التجريب الشـعري، 

وبالتأكيـد قد )عانيُت كثريًا(! كمـا يعاني غريي من 

شح املراجع والتوثيقات، كي أتمكن من إنجاِز فصل 

معنون بـ”عن نشأة وتاريخ الشعر الجاهيل”! نهايك 

عن )خِط(! منجـزة أدبية متكاملة تحوى يف طياتها 

معظم ما وجد من أرٍث تثقيفي..

وبالعـودة لـذات اإلطـار واملنهج الـذي وظفه عميد 

األدب العربـي يف جزئيـة التشـكيك يف نتـاج ما كتبه 

شعراء العرص الجاهيل ـ ليس جله إنما بعضه ـ فلم 

يألف الناس ما دبجه يراعه بإفهاٍم، ومداٍد متجدٍد يف 

ذاك الزمان عىل الرغم من ذلك فقد دافع عنه الكثري، 

كما لم يلق هذا األفهام املتجدد )ترحاًبا(! من الكثري 

ممـا أدى إىل فصلـه مـن الجامعة )وفًقـا(! للتوثيق 

املـدون يف كلمة نارش املنجزة “حسـن أحمد جغام”، 

ومعظـم ردود األفعال تلك كانت عبارة عن رصاعات 

سياسـية حزبية بني عميد األدب العربي، وخصومه 

من ساسـة ذاك الزمان! إىل أنَّ تم إنصافه عن طريق 

املحاكم املختصة باألمـر، وعودة عميد األدب العربي 

ملزاولة نشاطه املهني..

لكننـي أظن أنَّ الحكايات املصدرة لنا املدونة يف كتب 

الـرتاث التثقيفـي معظمها لم تكـن تحمل توثيقات 

مصحـة، بالتايل حكايات العشـق والهـوى، والهيام 

وأبطالهـا كــ:” قيس وليـىل”، و”عنـرت وعبلة”، و 

“جميـل وبثينة”، وغريهـم، وغريها، هـي حكايات 

مملـؤة بنزق الهائمـني، ولعن ندمـاء الخمر، ودمع 

سـهاد الليايل املقمرة قد تكون من نسج األخيلة، فال 

يشـرتط أن تكون جلها مصحـة يف توثيقاتها، فمن 

َرأَى ليـس كمن قرأ، أوسـمع! فما ِقيـل لنا يمكن أنَّ 

يكـون من نسـِج أخيلٍة واسـعة مشعـة إىل ناحية 

متسعة خصبة.

االستهالل يف الرواية العراقية

حيـــــــاة الريـــــــف

مذكرات مواطن عربيعـــــن شـــــــــك
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د. حممد ضباشه
 أحلم، والحلم كان مشوعا يف زمن عز عليه 
تحقيقـه، أن أجـد أرضـا ال ترويهـا الدماء 
والتناحر والفرقة والعناء، ومنابر ال تصدر 
لنـا كل ألوان الدهاء ما فيها من السـماحة 
مـا يـشح القلـب وال يعلوهـا إال من فهم 
القضاء، ال تزينها مسـبحة وال رداء، تقول 
قـول الحـق ويكـون منبعها الصفـاء، وال 
أبات يف العراء تشكو دمعاتي حزن السنني، 
تتوسم عيناي فجرا ال يزرع مر األنني، كنت 
أتمنى سالما ال كالما يرفرف أمنا واستقرارا 

عىل العاملني.
 أنـا العربـي أكتب حروفا لعلهـا تجد يوما من 
ينظمها كالم ال يشـبه املـايض وال الحارض وال 
يكـون قهـرا لألنام  ، يغري األحـداث وال يقطع 
بجهلـه صلـة األرحـام  ، وال بإرهابه يسـفك 
الدمـاء بل يراعـي تعاليم السـماء، يمد مائدة 

الحـب ال تحدها حـدود وال يرهقهـا تخطيط 
اللئـام،  يعانق النيل الفرات  جبل األرز فتشق 
الشـمس يف ليبيـا ويـؤذن عـرص الحريـة يف 
فلسطني وتقيم الصالة يف سوريا وندعو الله يف 
اليمن والعراق والجزائـر وباقى الدول العربية 

أن يجعل لنا من أمرنا رشدا.
 أحلـم أن أجـد السـودان سـلة غـذاء العرب، 
ومـرص درع وسـيف وإثيوبيـا ودول حـوض 
النيـل رشيان حياة ودول الخليج عونا وسـندا 
ال رعاة لـكل ليل أعمى ال يريد لنا البقاء، أحلم 
يف علم عربـي واحد، وفكر عربي واحد وصوت 
عربي واحد يقف يف وجه الطغاة يحرر األقىص 
والجوالن، ويطوى صفحة األحزان، يتخىل عن 
األنـا وأضـواء الكـرايس وال يهـدم البنيان من 
أجل أطماع ال تحدها شـطآن فهل أجد لحلمي 
املـشوع مـكان؟ وأين ومتـى أبدأ أم سـأظل 

جاهل العنوان.



اللقاءات األوىل بني أي شخص وآخرين 
تحكمه�ا الكثري من األم�ور، إذ يحاول 
الطرف�ان الظهور بأجمل صورة، ولكن 
بعض األشخاص ال يستطيعون إخفاء 
بعض الس�لوكيات الخاصة بهم، والتي 
ق�د يك�ون لها تأث�ري كبري ع�ى حياتك 
املس�تقبلية، فعندم�ا تذه�ب لخطب�ة 
فتاة، قد تجد بع�ض الصفات لدى أهل 
خطيبت�ك، والتي تؤثر بش�كل أو بآخر 
عى عالقتك بها مس�تقبالً، فهي تعيش 
معه�م، وبالتأكيد أنه�ا انتحلت معظم 
صفاته�م، فاح�رس إذا وج�دت خالل 
زياراتك املتعددة ألهل خطيبتك الصفات 

التالية لديهم:
1. كث�رة الصي�اح والتح�دث بص�وت 
مرتف�ع: بع�ض العائالت يعل�و صوت 
أفراده�ا كثرياً عند طل�ب أمر ما أو عند 
ح�دوث خ�الف، وهو ما ق�د تجده عند 
أه�ل خطيبت�ك ويؤثر عليك مس�تقبالً، 
فعند نشوب خالف بينك وبينها بالتأكيد 
ستتعامل باألس�لوب الذي تربت عليه، 
فق�د يعل�و صوته�ا، وإذا وج�دت هذه 
الصفة علي�ك، بإخبارها بأنك ال تفضل 

هذا األسلوب، وأوضح لها الطريقة التي 
تفضلها لحل أي خالف ينشأ بينكما.

2. ع�دم مراع�اة الحدود: ق�د تجد أن 
عائلته�ا ال تراع�ي أي ح�دود، وأف�راد 
عائلتها يقتحمون حياتها باس�تمرار، 
وإذا كانت هذه الصف�ة موجودة حقاً 
وتأث�رت خطيبت�ك بها، اعل�م أن أمور 
حياتكم�ا الزوجي�ة س�تكون بني يدي 
عائلتها، لذا ضع ح�دوداً واضحة لهذا 
األم�ر م�ن البداي�ة، وب�نينِّ له�ا أن ما 

يخصكما يجب أن يبقى بينكما.
3. توجي�ه اإلهان�ة عى س�بيل املزاح: 
إذا كان أف�راد عائلتها م�ن النوع الذي 
يقوم بتوجي�ه اإلهانات لخطيبتك عى 
س�بيل املزاح، تحدث معها حول األمر، 
خصوصاً إذا س�بب له�ا بعض الحزن، 

وشجعها عى التصدي لألمر.
4. جعل�ك دائ�م القلق واالنزع�اج: إذا 
شعرت بالقلق وعدم االرتياح من ردود 
فعل أه�ل خطيبتك، فأن�ت هنا تدخل 
يف ح�دود العالق�ة املقلق�ة، وعليك أن 
تتحدث عن األشياء التي تجعلك تشعر 

بعدم االرتياح.

وتن�اول  البيئ�ي  التل�وث  يع�د 
األطعم�ة غري الصحية واس�تخدام 
مس�تحرضات تحت�وي ع�ى مواد 
لحال�ة  الكب�د  يع�رض  كيميائي�ة 
س�يئة، وال تمكنه من أداء وظيفته 
بكف�اءة، وم�ن املع�روف أن الكبد 
ه�و املس�ئول عن تنظيف الجس�م 
من الس�موم عندم�ا يكون يف حالة 

صحية جيدة.
ل�ذا تبح�ث كل ام�رأة ع�ن أفض�ل 
جماله�ا  ع�ى  للحف�اظ  الط�رق 
ورش�اقة جس�مها، والتخلص من 
الس�موم وطردها خارج الجس�م، 
ويعد مركب الجلوتاثيون هو أقوى 
مركب يقوم بتنقية الجس�م، ولكن 
عند التدخ�ني أو تعرض�ك للضغط 
النف�ي أو العصبي أو تناول أكالت 
غري صحية يتم تعطيل الجسم عن 

إنتاج هذا املركب.
وهنا نق�دم مجموعة من النصائح 
املهمة من الرضوري اتباعها لتنقية 
الجسم وطرد السموم املراكمة فيه 
ورفع نسبة الجلوتاثيون وتزيد من 
كفاءة الكبد ملقاومة هذه السموم.

تناول امللفوف
يس�اعد عى تنش�يط اإلنزيمات يف 
الكبد وىف طرد السموم من الجسم.

تن�اول األطعمة الت�ي تحتوي عى 
الكربيت

يحتوي الثوم والبصل عى الكربيت، 
م�ع مراعاة تناولها حبات من دون 
طهيه�ا، حي�ث إن الطه�ي يتل�ف 

مركب الجلوتاثيون.

تن�اول األطعمة الت�ي تحتوي عى 
C فيتامني

األق�راص  أو  األطعم�ة  تن�اول  إن 
التي تحتوي ع�ى فيتامني C تعمل 
عى ارتفاع مس�توى الجلوتاثيون؛ 
الحتوائه�ا عى مضادات األكس�دة 
التي تلعب دوراً هاماً يف تطهري الكبد 

والتخلص من سموم الجسم.
ممارسة الرياضة

ممارس�ة الرياض�ة بش�كل يومي 
حتى وإن كان لوق�ت ال يتعدى 15 
دقيق�ة مفيد جداً للصح�ة العامة، 
كم�ا أنه�ا تع�زز م�ن إنت�اج مادة 

الجلوتاثيون.
النوم لوقت كاف

ينظم الجسم أثناء النوم مستويات 
الجلوتاثي�ون؛ ل�ذا يتوج�ب علي�ك 

عزيزتي املرأة النوم لوقت كاف.
تناول مرشوب الشاي األخرض

يساعد يف تحلل السموم يف الكبد.
الكركم

حي�ث إنه يحم�ي الكبد م�ن التلف 
ويحف�ز خالي�ا الكبد ع�ى التجدد، 
كم�ا أنه يزي�د من إنت�اج الصفراء 
التي تحافظ عى الجسم خالًيا من 

السموم.
تناول األفوكادو

يساعد الجسم يف إنتاج الجلوتاثيون 
الذي يعمل عى تنشيط الكبد

تناول الشمندر
يحت�وي الش�مندر ع�ى كاروت�ني 
للتخل�ص م�ن  والفالفونيوئي�دات 

السموم يف الجسم.
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كل  تضع�ني  ق�د  زفاف�ك،  ي�وم  يف 
الخارج�ي،  بش�كلِك  اهتمام�ِك 
وتحملني األزهار وتهتمني بترسيحة 
ش�عرِك أكثر من أّي وقت مىض. كما 
تتجنب�ني األخط�اء يف مكياج�ك كي 
تب�دو اطاللت�ِك متكاملة، إلي�ِك أهّم 

األخطاء املتداولة بني العرائس:
1 - تعديل أحمر الشفاه

تق�ي الع�روس وقًت�ا طوي�اًل بني 
التصوير واس�تقبال الن�اس وتقديم 
التهان�ي لها. لكنه�ا باملقابل، تنىس 
تعدي�ل أحمر ش�فافها، وه�ذا األمر 
ُيضعف الل�وك فتبدو ش�احبة. لذلك 
ننصحِك برشاء مثّبت ألحمر الشفاه 
قب�ل أي�ام من الزف�اف، لك�ي يبقى 

مكياجِك عى حاله.
2 - كونسيلر مناسب

يختل�ف مكي�اج العروس كث�رًيا عن 
مكي�اج األي�ام العادي�ة. لذل�ك فإّن 
تغيري الكونس�يلر رضوري قبل فرة 
م�ن زفافك، ألّن برشتِك تكون متعبة 
من جرّاء الس�هر والتحضريات. ذلك 
الكونس�يلر يج�ب أن يغّط�ي كامل 
العني وبش�كل طبيعي، ومن األفضل 

أن يكون عى شكل كريم.
الخاص�ة  االس�فنجة  اختي�ار   -  3

ببرشتك
لكل ب�رشة نوع معنّي من االس�فنج 
خاص بها، فهي أداة ُتعنى بمكياجِك 
بشكل دقيق، وتمتّص املستحرضات. 

تأك�دي أّن خبري التجميل يس�تخدم 
االس�فنجة املناس�بة لبرشتِك سواء 

كانت دهنية أو ناشفة.
4 - اإلكثار من الكونتورينغ

تتأثر بعض الفتي�ات بمكياج نجمة 
املجتمع كيم كرديش�يان، التي تركز 
عى الكونتورينغ، لكّن هذا الس�تايل 
ال يتالءم مع الع�روس إطالًقا، حتى 
ل�و أنه منت�رش بكثرة ب�ني الفتيات. 
يمكن تحدي�د الوجه بطريقة ناعمة 
بعيًدا ع�ن املبالغة، وإبراز تقاس�يم 
الوجه بش�كل خفيف. ينصح خرباء 
التجميل بالركيز عى عظمة الخدود 

ملزيد من اللوك العميق.
5 - رموش مبالغ فيها

ُينص�ح للع�روس أاّل تط�ّل برموش 
اصطناعي�ة مبال�غ فيه�ا. ب�ل م�ن 
الرم�وش  ع�ى  االعتم�اد  األفض�ل 
الطبيعي�ة يف ح�ال كانت جي�دة. أما 

إذا كان�ت الرم�وش تعاني مش�كلة 
ع�دم كثافته�ا، عندها يج�ب وضع 
الرموش املتوس�طة الطول والركيز 

عى املاسكرا. 

يعترب تس�اقط الش�عر أمرا طبيعيا تماما، حيث يفقد معظمنا 
م�ا ب�ني 50 و 100 ش�عرة يوميا، وهو ما يح�دث غالبا دون أن 

نالحظ ذلك.
ولكن، عندما يتجاوز تس�اقط الش�عر 100 ش�عرة يوميا، فإن 
هذا قد يصبح مقلقا، ويصبح هذا ملحوظا بشكل متزايد عندما 

يتباطأ نمو الشعر.
ولحس�ن الحظ، هناك عدد من العالجات الطبيعية التي أظهرت 
نتائ�ج واع�دة يف تحفيز نمو الش�عر، وفيتام�ني  E )ه�(، عى 
س�بيل املث�ال، يس�اعد يف الحفاظ ع�ى صحة الجل�د والعينني، 
ويق�وي الدفاع الطبيعي للجس�م ضد األم�راض والعدوى، وقد 

ثبت أنه يحسن تساقط الشعر.
ووجدت إحدى الدراس�ات أنه يمكن املساعدة يف نمو الشعر عن 
طريق تناول مكمل فيتامني  E، و تش�ري الدراس�ة إىل أن املرىض 
الذين يعانون من الثعلبة يظهرون بش�كل عام مس�تويات أقل 
م�ن مض�ادات األكس�دة يف منطقة ف�روة ال�رأس باإلضافة إىل 
ارتفاع م�ؤرش بريوكس�يد الدهون.وتنتمي مجموع�ة مرّكبات 
التوكوترينول )Tocotrienols( إىل عائلة فيتامني E ومن املعروف 
أنها مضادات األكس�دة القوية ولذلك، أجريت دراس�ة للتحقيق 
يف تأث�ري مكمالت التوكوترينول عى نمو الش�عر لدى املتطوعني 
الذين يعانون من تس�اقط الشعر املسمى الثعلبة.ووقع اختيار 
21 متطوعا بش�كل عشوائي لتلقي 100 ملغ من التوكوترينول 
املختلط عن طريق الفم يوميا، بينما أخذ 17 متطوعا كبسوالت 
دواء وهم�ي عن طريق الفم، و وقعت مراقبة املتطوعني ملعرفة 

عدد الشعريات يف منطقة محددة مسبقا من فروة الرأس.
ووجدت الدراس�ة أن عدد ش�عر املتطوعني يف مجموعة مكمالت 
التوكوترينول “زاد بش�كل ملحوظ” مقارن�ة بمجموعة الدواء 
الوهم�ي، حيث س�جلت املجموعة األوىل زيادة بنس�بة 34.5% 
م�ع تن�اول املكمالت لثمانية أش�هر مقارن�ة بانخفاض 0.1% 

للمجموعة األخرية.
وأضافت الدراس�ة” أظهرت هذه التجربة أن مكمالت كبسوالت 
توكوترينول تزيد من عدد الش�عر لدى املتطوعني الذين يعانون 

من تس�اقط الشعر مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي وكان هذا 
التأثري امللحوظ عى األرجح ناتجا عن النش�اط املضاد لألكسدة 
للتوكوترينول الذي س�اعد يف تقليل بريوكسيد الدهون واإلجهاد 

التأكسدي يف فروة الرأس، والتي ورد أنها مرتبطة بالثعلبة”.
وهناك بعض العالجات التي قد تس�اعد يف عالج تساقط الشعر 
وصحته، مثل “فيناس�رايد” و”مينوكسيديل”، وهما العالجان 
الرئيسيان للصلع النمطي عند الذكور )الثعلبة ذكورية الشكل(.
ويمكن أيضا اس�تخدام “املينوكس�يديل” لعالج الصلع األنثوي 
النمطي )الثعلبة أنثوية الش�كل( أيضا ويجب عى النس�اء عدم 
اس�تخدام بع�ض العالج�ات دون استش�ارة الطبي�ب وذلك ألن 
العدي�د منها، بما يف ذل�ك “املينوكس�يديل” و”الفيناس�رايد”، 

ليست آمنة للحوامل أو النساء اللواتي يرغبن يف الحمل.
و وفق�ا لهيئ�ة الخدم�ات الصحي�ة الوطنية فإن بع�ض أنواع 
تساقط الش�عر دائمة، مثل الصلع النمطي الذكوري أو األنثوي 
)الثعلب�ة ذكوري�ة أو أنثوية الش�كل(، وتش�ري التقديرات، عى 
سبيل املثال، إىل أن نحو %40 من النساء الالئي يبلغن من العمر 

70 عاما أو أكثر يعانني من الثعلبة األنثوية.
وباإلضافة إىل الكحول، يمكن أن يكون س�بب تس�اقط الش�عر 
امل�رض والتوت�ر وفق�دان ال�وزن وبع�ض عالج�ات الرسطان 
ونقص الحديد، و بالنس�بة للنساء األكرب سنا، تساهم التغريات 

الهرمونية املرتبطة بانقطاع الطمث أيضا يف تساقط الشعر.
وم�ع التقدم يف العم�ر، هناك ميل ألن تصبح ألياف الش�عر أرق 

وأقرص ما يعرضنا لتساقط الشعر أو الشيب.

ع�ى الرغ�م م�ن التأث�ريات الس�لبية للغبار 
عى صحة اإلنس�ان أو الحي�وان أو النبات أو 
املمتل�كات، إال أن ل�ه أيًض�ا فوائ�د وتأثريات 
إيجابية تبدأ من قوله تعاىل: “وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماًء فأسقيناكموه 

وما أنتم له بخازنني”.
فالغبار يعمل عى قتل الفريوسات والحرشات 

الض�ارة ونق�ل اللق�اح إىل النبات�ات وإزال�ة 
العوادم والغازات من املدن، يضاف إىل ذلك أّن 
الغبار املنتقل إىل أس�طح البحار واملحيطات 
يعترب مصدر اإلمداد األسايس للعنارص املهمة 
يف املحيطات كالحديد والفسفور والسيلكون 

واملنغنيز والنحاس والزنكل
وتل�ك العن�ارص تلع�ب دوًرا مهم�اً يف تغذية 

وتكاث�ر الكائنات الدقيق�ة النباتية البحرية، 
وزي�ادة ونمو هذه الكائن�ات يؤدي إىل تقليل 
مس�توى الركيز الج�وي لغاز ثاني أكس�يد 
الكرب�ون وه�و أحد أه�م غ�ازات االحتباس 

الحراري
كم�ا أّن الزي�ادة يف نش�اط الغب�ار تتس�بب 
يف هط�ول األمط�ار ما يس�اعد ع�ى تجميع 

حبيبات األتربة الطينية الدقيقة من املناطق 
املناط�ق  يف  وترس�يبها  نس�بًيا،  املرتفع�ة 
املنخفض�ة كقيع�ان تجم�ع مي�اه األمطار 
وأودية جريانها، وهذه املسطحات املائية ما 
تلبث أن تتبخر وتجف مخلفة وراءها طبقة 
س�طحية غنية بحبيبات طينية دقيقة تزيد 

من خصوبة الربة.

5 أخطاء جتنبيها يف مكياج زفافك 

مكمل يثبت فعاليته يف تعزيز منو الشعر

ما فوائـد الغـبـار؟

املطبخ ...

سر األعشاب ...

كفتة الدجاج املقلية

تعرف على أكثر التوابل اليت حتمي جسمك من الطفيليات

 املقادير
1/4 لر حليب

2 عدد بيض
2 ملعقة كبرية دقيق

1/4 كوب جبنة موتزاريال
1/2 كوب دقيق

3 قطع جبنة نستو
1/2 كيلو صدور دجاج

1/2 كوب بقسماط
1 ملعقة صغرية ملح

1/4 كوب زيت
2 ملعقة كبرية سمن

1 ملعقة صغرية فلفل أسود
1 ملعقة   صغرية كمون

1 ك�وب بقس�ماط للتغطية 
والقيل

للتغطي�ة  دقي�ق  ك�وب   1
والقيل

بيض للتغطية والقيل
طريقة التحضري

نسلق صدور الدجاج وتقطع 
رشائح.

يف إناء عى النار نضع السمن 
ث�م نضي�ف الدقي�ق ونقلب 
الحلي�ب  ث�م  ي�ذوب  حت�ى 
واملل�ح  النس�تو  والجبن�ة 
ونقل�ب  األس�ود  والفلف�ل 

جميع املكونات.

نض�ع البش�اميل م�ع الدجاج 
ويت�م التقلي�ب جي�دا ويوضع 
الخلي�ط يف الفري�زر ملدة نصف 
س�اعة ثم نخرجه ونصبعه ثم 
نصع أصاب�ع الكفتة يف الدقيق 
ثم يف البيض ثم يف البقس�ماط 
وتق�ى يف الزيت حتى تكتس�ب 

اللون الذهبي

كشفت الطبيبة، يوليا شاروفا، 
خب�رية التغذية الروس�ية،عن 
أن مضغ القرنفل املجفف عى 
الري�ق، يس�اعد الجس�م عى 
الكيسية  الطفيليات  مكافحة 
الحموض�ة  م�ن  ويخف�ض 

وينعش التنفس.
الخب�رية يف حدي�ث  وتنص�ح 
لوكال�ة نوفوس�تي الروس�ية 
لألنباء، ب�رضورة مضغ 3-4 
قط�ع م�ن القرنف�ل املجفف 
جيدا عى الري�ق، حيث قالت: 
بم�ا أن الطفيلي�ات موجودة 
لذل�ك  إنس�ان،  كل  جس�م  يف 
يجب من�ع تكاثرها والقرنفل 
املجفف يس�اعد جي�دا يف هذه 

الحالة ويزيل أكياسها”.
ووفقا لها، إن خليط القرنفل 
املجف�ف ومنتج�ات الحلي�ب 
يحم�ي األطف�ال م�ن تراك�م 
املخ�اط يف جس�مهم ويفضل 
القرنف�ل املجفف ومن  طحن 
األلبان  ثم خلط�ه بمنتج�ات 

ومن ثم تناولها.
و قال�ت: “تس�بب منتج�ات 
األلبان تراكم املخاط واملخاط 

لتكاث�ر  خصب�ة  أرضي�ة 
والطفيلي�ات  الفريوس�ات 
الصيف  والبكتريي�ا فمث�ال يف 
عادة يتن�اول الصغار والكبار 
اآلي�س كري�م ) البوظ�ة( م�ا 
يف  املخ�اط  تراك�م  إىل  ي�ؤدي 
الصيف،  الجس�م خالل فصل 
ويف الخريف تنش�أ بيئة جيدة 
إلف�راز املخ�اط املراك�م، م�ا 
الس�عال  ظه�ور  إىل  ي�ؤدي 
وال�زكام وم�ا إىل ذل�ك وهن�ا 
من امله�م أن نعلم أن ملنتجات 
والقرنف�ل  ترياق�ا  األلب�ان 

املجفف هو ه�ذا الرياق لذلك 
أنصح بطحنه وإضافته لهذه 
املنتج�ات ليب�دأ الرياق عمله 

داخل الجسم”.
أمريكي�ني،  أن علم�اء  يذك�ر 
املجف�ف  للقرنف�ل  أن  أثبت�وا 
خصائص مطهرة وأن الزيوت 
الطي�ارة املوج�ودة في�ه تؤثر 
إيجابي�ا يف الجه�از الهضمي 
وتمن�ع انتش�ار الفريوس�ات 
والبكترييا املس�ببة لالتهابات 
الحلق واللث�ة والفم وأمراض 

أخرى. 

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

٤ أضرار لوضع ساق على األخرى عند اجللوس
 ه�ل تعتادين الجلوس بوضع س�اق عى األخرى س�واء يف العمل أو 
باملنزل أثناء تناول الطعام ومش�اهدة التليفزيون؟ إذا كانت اإلجابة 
نع�م، فيج�ب أن تعلمي أن صحتك يف خطر! فقد أش�ارت العديد من 
الدراس�ات العلمية إىل أن االعتياد عى الجلوس بهذه الطريقة بشكل 
يوم�ي ولف�رات طويل�ة ربما يش�كل خط�ورة عى صحة الجس�م 
والقدم�ني. إليك فيما ييل بع�ض املخاطر التي قد يس�ببها الجلوس 

بوضع ساق فوق أخرى عى صحتك.
١- إجه�اد القل�ب وارتفاع ضغ�ط الدم: قد يح�دث ارتفاع مؤقت يف 
ضغط الدم عند وضع ساق فوق أخرى لفرة طويلة، ويقول تفسري 
ذل�ك أن هذه الوضعي�ة تعرقل حركة الدورة الدموي�ة باتجاه القلب 
مما يتسبب ذلك يف ارتفاع ضغط الدم، األمر الذي قد يؤدي إىل حدوث 

أزمات قلبية.
٢- دوايل الس�اقني: تقاطع الس�اقني عند الركبة يعد واحدا من أهم 
األس�باب املؤدي�ة إىل انتفاخ األوردة الدموية يف الس�اقني وظهور ما 

يعرف بالدوايل التى تعاني منها أغلب السيدات.
٣- آالم يف فقرات الرقب�ة والظهر: أثبتت العديد من األبحات العلمية 

أن الجل�وس بوضع س�اق ف�وق أخرى لف�رة طويلة ق�د يؤثر عى 
س�المة منطقة الحوض، كما أن هذه الوضعية تش�كل ضغطا عى 
فق�رات العمود الفقري مما قد يؤدي إىل حدوث مش�كالت يف الظهر 

والرقبة.
٤- تنمي�ل األطراف: كما أرشنا مس�بقا فإن وضع س�اق فوق أخرى 
تؤدي إىل خفض الدورة الدموية يف الساق وهو ما قد يزيد من مشكالت 
معينة مثل الش�عور الزائد بربودة األطراف، حدوث تشنجات وآالم يف 

الساقني، تنميل األطراف وفقدان اإلحساس بها لفرات مؤقتة.
ملنع حدوث املش�كالت الس�ابقة، فإن هناك مجموع�ة من الخطوات 
التى تساعدك عى حماية الجسم؛ منها ممارسة التمارين الرياضية 
بش�كل مس�تمر وتناول الطع�ام الصحي ال�ذي يحافظ عى نس�بة 
الكوليس�رول يف الدم.. وللتخفيف من األعراض اللحظية التى تحدث 
نتيجة ضم الس�اقني، ينصح بمد الس�اق وتثبيتها يف مستوى مرتفع 

عن الرأس والقلب ملدة ١٠ دقائق عى األقل بشكل يومي.
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يرضب للش�خص ال�ذي يرتك مايف 
ي�ده طمعا يف الحص�ول عىل ماهو 
أفضل منه ، فال يحصل عىل ماكان 
يطمع فيه ، واليحافظ عىل ما كان 
يف يده ، فيخرس هذا وذاك ، ويذوق 
وب�ال أمره وعاقبة طمعه . أصله : 
أن إمرأة مليحة حسناء ، ذات طهر 
وعف�اف ، كانت قد ُزّوجت إىل رجل 
فقري ، قليل الرزق ، ضيق ذات اليد 
. وكان ودودا لزوجت�ه ، حريص�ا 
ع�ىل هنائها وس�عادتها ما وس�ع 
جهده ، وماتسمح به حالته . وبعد 
مرور بضع س�نوات عىل زواجهما 
ضاق�ت املرأة ذرع�ا بفقر زوجها ، 
وضيق عيشها معه ، فملّت عرشته 
، ونفرت من العيش معه . فذهبت 
تفّت�ش عن فتاح فال يكش�ف لها 
طالعها ، وطالع زوجها ، ويكشف 
لها – إعتقادا منها – عن مستقبل 
حياتها معه . فدلّتها بعض النسوة 

عىل مال إس�مه الس�يد ع�ي ، كان 
مشهورا بقراءة الفأْل . فرأى سيد 
عي حسن املرأة وجمالها ، فزاغت 
عين�ه .. فقرر أن يس�تحوذ عليها 
لنفس�ه ، وأن يوقعه�ا بني براثنه . 
فحِس�ب لها النجم وسأل لها ملك 
الجن ، ثم أخربها أن نجمها ونجم 
زوجها ال يت�ال ئمان .. وأن الطالق 

من زوجه�ا هو خري ماتس�تطيع 
أن تفعل�ه ، وإن كان الط�الق ه�و 
أبغض الحالل عند الله . ثم ملّح لها 
يف حديثه أنه مس�تعّد للزواج منها 
وإس�عادها ، إذا م�ا افرتق�ت ع�ن 
زوجها وأكمل�ت عّدتها . فصّدقت 
املرأة كالمه ، ووثقت من وعده لها 
. فذهبت إىل زوجها فطلبت الطالق 

منه ، فطلّقها مرغما أِسفا . ثم أن 
املرأة عادت إىل س�يد عي ، وطلبت 
منه أن يرّب له�ا بوعده فيتزوجها. 
ف�راح يماطلها ويدافعه�ا ، حتى 
وعلم�ت  بمك�ره  امل�رأة  أحّس�ت 
بخداعه ، ووثق�ت من عزوفه عن 
الزواج منه�ا ، فرجعت إىل زوجها 
آِسفة ، نادمة ، باكية ، وطلبت منه 
أن يعيدها إىل عصمته مرّة أخرى . 
وكان الرج�ل – من ش�دة فقره – 
عفيفا ، ذا إباٍء وشمٍم ، فأبى ذلك . 
فعادت املرأة إىل أمها حزينة باكية 
، لتعيش معها ، ولتقاسمها قسوة 
الفق�ر ، وأه�وال الفاق�ة . وعل�م 
الناس بذلك األم�ر ، فقالوا يف املرأة 
)) ال حظ�ت برجيله�ا .. وال خذت 
سيد عي (( ، والموا املرأة عىل سوء 
ترصفها ، وعدم قناعتها بما قسم 
الله تعاىل لها من رزق . وذهب ذلك 

القول مثال .

يخط�ط الجمي�ع ملرشوع مقب�ل أو خطوة مهم�ة آتي�ة. إال أّن تنفيذ 
املخط�ط ب�نج�اح يحت�اج ع�ادة إىل معرف�ة نق�اط القوة م�ن أجل 
االس�تفادة منها. لكن هذا االختبار يكش�ف نقاط الضعف التي تمنع 

َمن يخوضه من تحقيق النجاح يف املستقبل القريب.
1. وجه الرجل

إذا كان وجه الرجل هو أول ما رأه عند نظرك إىل هذا الرسم، فهذا يدل 
ع�ىل أّنك تخطط للقيام بالكثري من املش�اريع يف الوقت نفس�ه.  وهو 
ما يجعلك تش�عر بالضغ�ط النفيس يف معظم األحي�ان. كما أن تنفيذ 
ع�دد من الخطوات يف الوقت نفس�ه يمنعك م�ن الرتكيز عىل كل منها 
عىل حدة وبالتايل القيام بها بالطريقة الصحيحة وعىل أكمل وجه. إذاً 
من األفضل أن تضع برنامجاً تقوم عىل أساس�ه بكل خطواتك بشكل 
تدريجي وم�ن دون أن تتداخل إحداها مع األخرى. فهذا يجعلك تفكر 
بوضوح يف كل أمر ويس�اعدك عىل تحقيق النجاح. أما النصيحة األهم 
فه�ي التالية: أثن�اء قيامك بأي خط�وة، ال تفكر بالخط�وة التالية يف 
الوقت نفس�ه كي ال تش�عر بالتوتر. بل نف�ذ كالً منها وكأنها مهمتك 

األوىل واألخرية.  
2. الشخصان مع املشهد الطبيعي

إذا رأي�ت عن�د نظرك إىل هذا الرس�م الش�خص الذي يتنق�ل عىل متن 
حصان واآلخر الراكع مع الغيوم والصخرة والس�حلية... فهذا يكشف 

أّن�ك تأخذ قراراتك م�ن دون تفكري. فأنت مترسع ج�داً وتعيش حالة 
دائمة من الس�باق مع الوقت. ولهذا ال تفكر بخطواتك جيداً وال تمنح 
نفسك الوقت للتخطيط. بل إّنك تستعجل الحصول عىل النتائج أيضاً. 
وه�ذا م�ا علي�ك أن تتخىل عنه عن�د تنفي�ذ مرشوعك املقب�ل أيا تكن 
طبيعته. فأن يس�تغرق التخطيط ل�ه وقتاً إضافياً أفضل من اإلخفاق 
وم�ن تكرار العمل عىل املرشوع نفس�ه مرات ع�دة. ففي هذا إضاعة 

للوقت والجهد.. ال تنىس هذا أبداً. 

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
احللللللللللللام  اشللوف  وكمللت  ليلللي  منللت 
وكلللل حلللم يخلللص كبللللللللللللل ال يبللدي
الفلللللللللراك  بيللوم  واصعللب حلللم شللفته 
بجبللللللللللدي يطعللن  وضللل  كلبللي  كسللر 

حيللللل  والزمتلله  كاسللك  اليتبللدى  خفللت 
متبلللدي وعمللري  بايللدي  الللكاس  لكيللت 

بعيلللللللللد  عنللي  رحللت  مللن  اكلللك  شللرد 
ابكللدي صللرخ  مللا  انصلللب  مللن  املسلليح 

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

تبدو اليوم عاطفيا جدا وربما تقع يف الحب من أول 
نظ�رة. يف املس�اء ربما تجد فارس األح�الم الذي كنت 
دوم�ا تبحث عن�ه يف كل مكان. إذا كن�ت مرتبطا بالفعل 
بش�خص ما،ربم�ا تح�اول تجدي�د عالقتكم�ا وتصحيح 
مس�ارها. تريد أن تنىس مش�اكلك مع الرشيك وتبدأ حياة 

جديدة.

تب�دو اليوم عىل ما يرام، تتميز بنش�اط وحيوية 
عىل مدار اليوم، وتهتم بالتغيري وبالتجديد سواء يف 
حياتك املهنية أو الشخصية. يدعوك البعض لزيارتهم 
أو للخروج معهم ملكان م�ا، ال تضع هذه الفرصة، فربما 

تلتقي بشخص ما يأرس قلبك وعقلك.

ربما ال تس�ري األمور كما تم التخطيط لها اليوم. 
تجن�ب قول م�ا ال تعني�ه أثناء الخالف�ات حتى ال 
تتفاق�م ه�ذه الخالف�ات، وإنما ترصف به�دوء وبعد 
تفك�ري. عندما تزداد األمور تعقي�دا، يجب أن تفهم أنك ال 
تستطيع السيطرة عىل أعصابك، ولذلك عليك أن تهدأ حتى 

تجد حال ولو مؤقتا لها.

حكمك عىل اآلخري�ن مبني عىل آراء عامة وليس 
عىل أس�اس ق�وي. بمجرد أن تلتقي بأي ش�خص 
الي�وم تقبل وجهة نظ�ره دون محاول�ة التحقق مما 
يقول�ه أو حتى التفكري فيه. إهمالك املس�تمر س�يجعلك 

عرضة للمشاكل واألزمات يف الفرتة املقبلة.

لم تتبق س�وى خطوات بسيطة جدا للوصول إىل 
أهدافك التي كنت تحلم بها لفرتة طويلة. يترصف 
من حولك من األهل واألصدقاء بطريقة غريبة لدرجة 
أنك ستش�عر أنهم ليس�وا س�عداء بما حققت�ه. ال تصدر 
أحكام�ا قبل أن تتأكد م�ن كل يشء، فربما يعاني أحدهم 

من مشكلة ما.

قد تقابلك يف حياتك الخاصة اليوم بعض املواقف 
الحرجة والتي ليس�ت بالرضورة صعبة الحل كما 
قد تبدو يف أول األمر. ال تبحث عن العيوب يف رشيكك أو 
يف أصدقائك، ولكن أعد تقييم وجهة نظرك يف نفس�ك أوال. 

كن متفائال وستتغري األمور إىل األفضل.

س�تعرب الي�وم ع�ن مش�اعرك بص�ورة واضحة 
وصادق�ة ج�دا. كل أش�كال التواص�ل م�ع األه�ل 
واألصدقاء متاحة اليوم، ولذلك ال تضع هذه الفرصة. 
ربما تكون أش�كال التواصل املتاحة أمام�ك اليوم هي ما 
كن�ت تحتاجه خالل الفرتة املاضي�ة لتقوية عالقاتك بمن 

حولك.

ربما تع�رض عىل الحبيب اليوم قضاء الوقت معا 
أو برفقة األصدقاء. 

إذا لم تس�تغل وقتك جيدا اليوم وتفعل شيئا جديدا، قد 
تصاب باالكتئاب والتوتر يف املس�اء. ح�اول أن تتوصل إىل 
حل يريض جميع األطراف اليوم، ولكن اهتم برأي الحبيب 

أوال.

تبح�ث اليوم عن وس�ائل مختلف�ة لتطوير ذاتك 
ومس�توياتك يف العم�ل. وتبحث عن قي�م جديدة يف 
حياتك الشخصية. ال تود اليوم أن تتفاعل مع اآلخرين 
وال ترغب يف إقامة أي عالقات س�حطية أو تافهة. تحتاج 
إىل اختيار أصدقاء يس�تحقون االهتمام والحب وااللتقاء 

بنوعية مختلفة من األشخاص.

قد يكون هذا هو التوقيت املناسب لتكوين عالقة 
صداق�ة جدي�دة، أو لتقوية عالقاتك م�ع اآلخرين 
بش�كل عام. إذا كنت أعزب، فهناك العديد من الفرص 
التي تس�مح لك بلقاء فارس أحالمك. أما إذا كنت مرتبطا 
عاطفي�ا، فربم�ا تتطور عالقت�ك بالحبيب وتأخذ ش�كال 

جديدا.

أن�ت اليوم أقل عدوانية عن األيام املاضية. الفرتة 
املاضية تعترب أصعب ف�رتة قضيتها يف حياتك فقد 
واجه�ت خالله�ا العديد م�ن التحدي�ات والصعوبات 
بش�كل متوال. تريد أن تعيش اليوم يف سالم وهدوء! وقت 
الراحة والهدوء محدود اليوم، ألنك عن قريب ستس�تأنف 

العمل من جديد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا انفعل�ت الي�وم فمن الصع�ب التعامل مع أي 
يشء أو أي مش�كلة. خصص وقتا للراحة وإلعادة 
ش�حن طاقتك م�ن جدي�د. يف لحظة ما الي�وم، تقرر 
تغيري بع�ض األفكار والقرارات دون س�بب. ترصف بتأن 
وال تكن مترسعا. ما زالت أمامك الفرصة والوقت للتفكري 

يف بعض األمور قبل اتخاذ القرار النهائي.

شخصيات من التاريخ...

قصة وعربة...

صابرة العزي

ذكاء الطفل

624 - وق�وع غ�زوة ب�در الكربى 
يف  معرك�ة  أول  تعت�رب  والت�ي 

اإلسالم.
1462 - طباعة اإلنجيل ألول مرة.

1781 - ويليام هريش�ل يكتش�ف 
كوك�ب أورانوس ليك�ون الكوكب 

السابع يف النظام الشميس.
للوالي�ات  يرم�ز  أصب�ح   -  1852

املتحدة بالعم سام.
الربيطاني�ة  كولومبي�ا   -  1885
تتبن�ى قانون يمن�ع الصينيني من 

االستقرار بها.
1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.

1938 - أملانيا النازية تضم النمسا 
إىل أراضيه�ا وذل�ك بع�د ي�وم من 

احتاللها.
1948 - سويتشريو هوندا يؤسس 

رشكة هوندا موتورز.
1986 - املحط�ة الفضائي�ة م�ري 
تس�تقبل أول زائريه�ا، وهما رائدا 

فضاء سوفياتيني.
2001 - محكم�ة كويتية تخفض 
حك�م اإلع�دام الص�ادر بحق عالء 
حس�ني املته�م برئاس�ة م�ا عرف 
باسم حكومة الكويت املؤقتة التي 
ش�كلتها حكوم�ة صدام حس�ني 
أثناء فرتة الغ�زو العراقي للكويت 
إىل الحب�س املؤب�د وذلك ألس�باب 

إنسانية.
- مس�ؤولون إرسائيلي�ون   2006
يفتتح�ون غرف�ة جدي�دة للصالة 
اليهودية يف ساحة املبكى بحضور 
رئي�س الدول�ة موش�يه كتس�اف 
ورئي�س بلدية الق�دس اإلرسائيي 

أوري لوفوليانس�كي والحاخامني 
الرئيسني يف إرسائيل.

ب�ن  قاب�وس  الس�لطان   -  2011
سعيد س�لطان ُعمان يصدر قراًرا 
يقيض بمن�ح صالحيات ترشيعية 
ورقابية ملجلس ُعم�ان املؤلف من 
مجلس الشورى املنتخب ومجلس 
الدولة املعني، ويأمر بتشكيل لجنة 
فنية من املختصني لوضع مرشوع 
تعديل للنظام األسايس للدولة بما 

يحقق منح الصالحيات للربملان.
2013 - اختي�ار فرنس�يس األول 
بابا جدي�د للفاتيكان خلف�ا للبابا 

املستقيل بندكت السادس عرش
2015 - إدانة رئيس ُجزر املالديڤ 
د نشيد بُتهٍم إرهابيَّة  السابق ُمحمَّ
ُمتعددة والُحكم عليه بالسجن 13 

سنة.
34 ش�خًصا ع�ىل  2016 -مقت�ل 
األقل وجرح 125 آخرين يف تفجري 
س�يارة مفخخ�ة وس�ط العاصة 

الرتكية أنقرة.
-  هج�وم مس�لح ع�ىل ش�اطئ 
منتجع غراند بسام يف ساحل العاج 

يسفر عن مقتل 16 شخصاً.
2018 - الرئي�س األمريكي دونالد 
الخارجي�ة  وزي�ر  يقي�ل  ترام�ب 
ريك�س تيلرس�ون ويع�ني ماي�ك 

بومبيو خلًفا له.
2020 - منظم�ة الصح�ة العاملية 
ُتعلن رفع تصنيف انتشار فريوس 
إىل  تف�ي  م�ن   2019 كورون�ا 
جائح�ة، وع�دد م�ن ال�دول تعلن 

الحجر الشامل.

ال حظت برجيلها .. وال خذت سيد علي 

ما تراه أوال في هذا الرسم يحدد سبب فشل مشروعك المقبل.. فانتبه

قصة مثل... 

اختبارات شخصية...

خديجة بنت محمود بن عي العزي 
الس�امرائي، ولدت يف بغداد، وفيها 

توفيت.
أرسة  يف  الرصاف�ة  بح�ّي  ول�دت 
محافظة، فتعلم�ت مبادئ القراءة 
والكتاب�ة عىل يد والدها، ثم عكفت 
ع�ىل تثقي�ف نفس�ها ذاتًي�ا حتى 

استجابت ملكتها.
بدأت بنظم الشعر الشعبي، نرشت 
بعضه يف مجلة »املتفرج«، ثم كتبت 
أول قصي�دة له�ا بالفصح�ى عام 

1971 وهي يف الحادية والخمس�ني، 
بدأت بالقصائد الدينية،

ونرشتها يف مجلة »الرتبية اإلس�المية«، ثم نظمت الش�عر الوطني 
الذي نرشته يف جريدة »العدل« النجفية، وغريها.

وقع�ت قصائدها باس�م صاب�رة الع�زّي، وقد واك�ب انتقالها عن 
العامي�ة إىل الفصح�ى، واخرتاعه�ا لالس�م الرمزي ش�وق جارف 
إىل زي�ارة الدي�ار املقدس�ة، فكان�ت أول قصيدة: »م�ن وحي حب 

الرسول«!!.
اإلنتاج الشعري:

- له�ا أربع�ة دواوي�ن منش�ورة هي:»نفح�ات اإليم�ان« )ط 1(، 
وزارة األوق�اف - بغ�داد )كت�ب املقدمة وليد األعظم�ي العبيدي(. 
الطبع�ة الثاني�ة: دار الش�ؤون الثقافي�ة - وزارة الثقافة واإلعالم 
- بغ�داد1980. )تصدرت�ه مقدمتان: مقدمة األعظمي الس�ابقة، 
ومقدم�ة خالد الع�زّي(، و»أري�ج الروضة« - بغ�داد 1982 )كتب 
املقدم�ة نعم�ان ماه�ر(، و»ضياغ�م وصق�ور« - بغ�داد 1984، 
و»نس�ائم الس�حر« 1985، ولها مخطوطة ش�عرية بعنوان: »ألق 

الصباح«، ال يعرف مصريها.
ش�عرها يؤطره ش�عور أخالقي وتوق ديني وتطلع إلهي وحماسة 
قومية وطنية، يلتزم باملوزون املقفى، وتربق خالله عالئم الثقافة 
الرتاثي�ة ومف�ردات الش�عر القدي�م وص�وره، يف عبارته�ا وضوح 

ونمطية تقارب التقرير والخطابية.

ىف ي�وم من األيام دخل طف�ل صغري إىل محل حالقة وبمجرد دخوله 
ق�ام الحالق باإلقرتاب من الزبون وهمس يف أذنه وأش�ار إىل الطفل 
قائ�ال : ” ه�ذا أغب�ي طف�ل يف العالم وس�وف أثبت ل�ك اآلن صحة 
كالم�ي”، وق�ف الحالق أمام الطف�ل وقام بوض�ع درهما يف إحدى 
يدية بينما وضع يف اليد األخرى 25 فلساً، وطلب من الولد أن يختار 

مبلغاً منهما فقام الطفل بأخذ ال�25 فلساً ومىض يف طريقة .
نظ�ر الح�الق إىل الزبون ويف عينيه نظر اإلنتص�ار قائال : ” أرأيتك ؟ 
قلت ل�ك أنه أغبى طفل ىف العالم فأنا أع�رض عليه كل يوم الدرهم 
وهو يختار ال�25 فلس�اً بدالً منه ، خ�رج الزبون من محل الحالقة 
ودفع�ة فضول�ه أن يوق�ف الطفل ويس�أل ع�ن س�بب فعلته هذه 
فإبتس�م الطف�ل مجيب�اً : ” ألن اليوم الذي آخذ فيه الدرهم س�وف 

تنتهي اللعبة ” .
العربة من القصة : ال تس�تهني أبداً بذكاء أي ش�خص، فال يستهني 

بذكاء اآلخرين سوى األحمق .

كلمات متقاطعة

خواطر...
-يوجد قانون يف الدنيا يس�مى قان�ون الدوران فتأكد 

تماماً أن ما تفعله اليوم سوف يأتي إليك يوماً ما.
-ال تح�زن يف يوم�ًا ع�ىل افتقادك ل�يء جميل، ففي 

بعض األحيان ال بد أن يرحل الجميل ليأتي األجمل.
-اجع�ل خطواتك مثل الذي يمي ع�ىل الرمال، ال أحد 

يسمع صوت خطواته ولكن أثر خطواته واضح.
-يف بع�ض األحيان يك�ون البد من أن تخ�رس املعركة 

حتى تتعلم أن تربح الحرب.
-ال تحاول أن تعامل كل الناس بنفس األس�لوب، فإذا 
عالج الطبيب كل املرىض بدواء واحد لتوىف معظمهم.
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بأجواء من الفرح .. هيفاء وهيب 
حتتفل بعيد ميالدها الـ50 

املهرجان الدولي حلقوق اإلنسان 
يف تونس يكرم درة  

“قصة  الجديدة  أغنيته  كليب  فيديو  نبيل،  سيف  الفنان،  أطلق 
حبنا” عىل قناته الخاصة عىل موقع يوتيوب.

يؤدي  وهو  التسجيل  استوديو  من  الكليب  يف  سيف  أطل  وقد 
األغنية بإحساس عاٍل، حيث اختلفت هذه األغنية نوعاً ما عن 

كل ما قدمه سيف لناحية األلحان والكلمات.
االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  إعجاب  وأثارت “قصة حبنا” 
وخاصة متابعي سيف ومحبيه الذين أشادوا بالعمل ككل ونرشوا 
مقاطع من األغنية عىل صفحاتهم الخاصة عىل مواقع التواصل 

االجتماعي، وخاصة موقعي تيكتوك وانستغرام.
وتوزيع  نبيل،  سيف  ألحان  الفارس،  سيف  كلمات  من  األغنية 

عمر صباغ.
وكان سيف نبيل ظهر قبل اطالق االغنية بمقطع فيديو قصري 
نبيل  أمري  أعماله  ومدير  شقيقه  برفقة  االستديو  داخل  من 
مشوقاً متابعيه لألغنية، ومؤكداً انه انتهى من تسجيلها ويضع 

اللمسات األخرية عليها.
يذكر أن سيف قد حقق نجاحات كبرية يف اآلونة االخرية وتحديداً 
يف برنامج عراق أيدول، حيث أثبت جدارته كمدرب وحكم يف لجنة 
عىل  وتشجيعهم  للمواهب  الكبري  دعمه  اىل  باإلضافة  التحكيم، 

تقديم األفضل.
أما فيما يخص نشاطاته الفنية، فيستعد سيف إلطالق مجموعة 
اىل  باإلضافة  قريباً،  النور  تبرص  أن  املتوقع  من  جديدة  أغنيات 

استعداده لجولة حفالت ضخمة سيحدد مواعيدها الحقاً.
وتمنى املتابعون أن تعرب األغنية عن حالته الشخصية، خاصة أنه 
اعرتف مؤخراً يف إحدى حلقات “عراق أيدول” أن كتابته لألغاني 

العاطفية والرومانسية وتلحينه لها لم يأِت من فراغ.

الفنانة  طرحت 
عايدة  املغربية، 

أغنية  خالد، 
تحمل  جديدة 
اسم »هنا ليل« 
كلماتها  كتب 
ولحنها الشاعر 

كريم  العراقي 
ووّزع  العراقي، 

ميثم  موسيقاها 
يف  تسجيلها  وتم  الدين،  حد عالء  ا

االستوديوهات الغنائية يف دبي، كما تم تصويرها 
خالل التسجيل تحت ادارة املخرج زاكي، وتقول :

هنا ليل و هنا عتابة هنا جو يشفي الكآبة 
هنا ناس حبهم ذبحنا باشات و احنا غالبة 

هنا ضاع و هنا لقيته*هنا وين بعيوني بيته
جنِّيت ملا هويته محبوب حتى بعذابه 

وتعترب أغنية » هنا ليل« الذي صاغ كلماتها الشاعر 
من  ليسافر  الشعبية  األغنيات  من  العراقي  كريم 
الحنني  بروح  املفعمة  وإيقاعاتها  كلماتها  خالل 
خالد،  عايدة  املغربية  الفنانة  بصوت  الليايل  لتلك 
لتلك  شاعرنا  روح  اىل  الذكريات  تسلسلت  بعدما 

تحمل  التي  الليايل 
اللحظات  براءة 
وانسها  وشجونها 
الرباط  وجمال 
لتبقى  اإلنساني، 
مالزمه  صورها 
يف  ومتشابكة 
والوجدان  العقول 
خلجات  يف  وتثري 
لتلك  الحنني  النفس 

الليايل .
املغرب،  يف  املميزة  األصوات  من  خالد  عايدة  والفنانة 
الفنية  الساحة  عىل  وجودها  تفرض  ان  واستطاعت 
األعمال  ثاني  العمل  ليكون هذا  بصوتها وحضورها، 
فيما  الفني،  برصيدها  والخامسة  العراقية  باللهجة 
سيكون صيف العام 2022 حافال باإلصدارات الغنائية 
ومتنوعا من حيث اللهجات التي سيتم الكشف عنها 

بعد شهر رمضان املبارك .
عايدة  املغربية  للفنانة  ليل«  »هنا  أغنية  طرح  وتم 
كل  وعىل  »اليوتيوب«  يف  الرسمية  قناتها  عىل  خالد 
الخليجية  اإلذاعات  وكل  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

والعراقية واملغربية والعربية.

»ماجد  العراقيني  الفنانني  من  كل  يستعد 
حفل  إلحياء  هميم«  »أصيل  و  املهندس« 
 15 يوم  »اليوبيل«  مرسح  عىل  ضخم 
من  األخرية  الجلسة  ضمن  آذار،  مارس/ 
سلسلة أمسيات جلسات إكسبو 2020 دبي.

»ستوري«  خاصية  عرب  »هميم«  ونرشت 
»إنستغرام«  عىل  الرسمي  حسابها  يف 
»الربنس  وعلقت:  للحفل  الرسمي  البوسرت 
معاً  هميم  أصيل  والنجمة  املهندس  ماجد 
ليلة  إلينا يف  انضموا  يف إكسبو دبي 2020، 
استثنائية ال تنىس لالستمتاع باألداء املميز 
يوم  اليوبيل  منصة  عىل  أغانيهما  ألجمل 

الثالثاء 15 مارس«.
مؤخراً  طرح  املهندس«  »ماجد  أن  يذكر 
ميني ألبوم بعنوان »أعطيني وقتاً«، بتوقيع 
املوسيقار طالل، وتضمن األلبوم 4 أغنيات، 

جميعها من ألحان املوسيقار طالل.
أما »أصيل هميم« فقد طرحت مؤخراً أغنية 
العبودي«،  »رامي  كلمات  من  أنت«،  »أي 

ألحان »عيل صابر«، توزيع »محب الراوي«، 
وإخراج »عمر جواد«.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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»ماجد املهندس« و »أصيل هميم« حيييان 
حفال غنائيا يف دبي

يف اجللسة األخرية من جلسات إكسبو 2020 

عـين على العالم

سيف نبيل يطلق أغنيته “قصة حبنا” بلون جديد

)إنستغرام( تكشف عن عالمات 
جديدة لمساعدة المبدعين

واتسآب تجعل محادثات الويب أكثر 
 Code Verifyأمانًا عبر

تويتر يبدأ طرح شارات النص 
البديل لتسهيل الوصول للصور

كش�فت منصة تطبيق تبادل الصور )إنس�تغرام( عن عالمات محّسنة 
لتس�هيل حص�ول املبدعني عىل ترويج لعملهم، حي�ث تقول الرشكة إن 
العالمات املحّس�نة تس�مح للمستخدمني بمش�اركة وعرض مساهمة 

صانع محتوى محدد يف صورة أو فيديو.
ويت�م عرض فئة الحس�اب املعين�ة ذاتًيا لصان�ع املحت�وى التي تحدد 
دوره داخل العالمة وباس�تخدام هذه العالمات الجديدة، يتمكن صانعو 
املحتوى من تمييز تصميمات أخرى داخل منشوراتهم كوسيلة ملنحهم 

مزيًدا من الظهور لعملهم.
والس�تخدام العالم�ات املحّس�نة الجديدة، تحت�اج إىل النقر عىل “وضع 
عالم�ة عىل األش�خاص” عند إنش�اء منش�ور، ومن هن�اك، تحتاج إىل 
النق�ر فوق “إضاف�ة عالم�ة” والبحث وتحدي�د املس�اهمني وبعد ذلك 
يمكن�ك تحديد “إظهار فئة الحس�اب” لعرض فئة صانع املحتوى، مثل 

“املصمم” أو “املصور”.
وقالت )إنس�تغرام(: “يعترب التقدير والرتويج اإلبداعي املناس�ب نقطة 
انط�الق لالكتش�اف والفرص الجدي�دة والتمكني االقتصادي بالنس�بة 
للعديد م�ن املبدعني من ذوي البرشة الس�مراء واملمثلني تمثيال ناقًصا، 
يع�د الرتوي�ج مدخالً لبناء حياة مهنية مس�تدامة كمبدع إذا كنت فنان 
مكياج أو كاتب أغاٍن أو متعاونا مهما آخر يف منشور، تكون مساهماتك 

أكثر وضوًحا يف املنشور”.

كشفت رشكة ميتا عن  Code Verify، وهي إضافة متصفح جديدة مفتوحة 
املصدر ملنصة واتسآب تهدف إىل تحسني أمان إصدار الويب الخاص باملنصة.
وتعم�ل اإلضافة من خالل التحقق من عدم العبث بمحتويات إصدار الويب 
لتطبيق واتسآب وتهدف إىل جعل األمر أكثر صعوبة عىل أي مهاجم محتمل 
يف اخرتاق البيانات أو خصوصية الرس�ائل املش�فرة من طرف إىل طرف عند 
استخدام إصدار الخدمة املستند إىل املتصفح.وتأتي هذه اإلضافة بعد إطالق 
نس�خة واتس�آب التجريبية املتع�ددة األجهزة يف العام امل�ايض ويهدف هذا 
إىل جعل اس�تخدام خدمة املراس�لة من أجهزة أخرى غري هاتفك األس�ايس 
أس�هل وأكثر سالس�ة.ومنذ إطالق امليزة، تقول الرشكة إنها ش�هدت زيادة 
يف عدد األش�خاص الذين يصلون إىل خدمتها م�ن خالل متصفحات الويب، 
 Code Verify مم�ا يمثل تحديات أمني�ة جديدة مقارنة بالتطبيق.وتق�ارن
تجزئة التعليمات الربمجية التي يتم تشغيلها يف متصفحك مع التجزئة التي 
تحتف�ظ بها Cloudflare ولك�ن قيمتها تكمن يف أتمتة ه�ذه العملية، مما 
يسهل عىل أي شخص الفهم واالستخدام بغض النظر عن معرفته التقنية.
وبمج�رد االنته�اء من الفحص، تس�تخدم اإلضاف�ة نظام إش�ارات املرور 
لتوضح لك ما إذا كانت هناك أية مشكالت.ويعني اللون األخرض عدم وجود 
مش�كلة ولكن اللون الربتقايل يش�ري إىل أنك قد تحت�اج إىل تحديث صفحتك 
أو أن لديك إضافة متصفح منفصلة تتداخل مع Code Verify.بينما يش�ري 
الل�ون األحمر إىل وجود مش�كلة وتوضح صفحة املس�اعدة أن اإلضافة قد 

تكون قادرة عىل مساعدة املستخدمني يف حلها.

قام�ت رشك�ة يف روس�يا بتنظيم 
مس�ابقة جم�ال للجن�ود اإلناث، 
حملت اس�م “جمال وراء التمويه 
الحرب�ي”، بع�د إط�الق العمليات 

العسكرية يف أوكرانيا.
م�ن  األوىل  املرحل�ة  يف  وش�ارك 
40 متباري�ة، بعضهن  املس�ابقة 
من قوات الصواريخ االسرتاتيجية 
الروس�ية، وكان�ت املرحل�ة األوىل 
م�ن املس�ابقة خاص�ة بالظهور 
ب�”املكياج القتايل”، والذي تميزت 
في�ه املجن�دات يف قس�م الح�رب 
باألقنعة  بظهورهن  الكيميائي�ة، 
الواقي�ة م�ن الغ�از، وإىل جان�ب 
الجمالي�ة  بالناحي�ة  االهتم�ام 

هن�اك  كان�ت  فق�د  للمجن�دات، 
فقرات تضمنت أس�ئلة اختبارات 
عامة، وأخرى عس�كرية وعملية 
مثل الرماية، وش�هدت املس�ابقة 
أيضا تكريم مقاتلة روسية أنقذت 
جنديا من حريق يف أوكرانيا بعدما 
استخدمت جسدها يف صد النريان 

عن الجريح.
وكذلك كرمت مس�عفة عسكرية 
روس  جن�ود  ج�روح  عالج�ت 
تعرض�وا إلط�الق ن�ار م�ن قب�ل 
الق�وات األوكراني�ة، بعدما قامت 
بس�حبهم م�ن نقط�ة االش�تباك 
الت�ي كانت تش�هد إطالق�ا كثيفا 

للنريان.

Twitter يف اختب�ار ميزت�ني  ب�دأ 
جديدت�ني تع�د الرشكة بتحس�ني 
تجرب�ة النص البديل عىل منصته، 
وقال�ت الرشك�ة إنه�ا س�تميض 
حوايل شهر يف تجربة امليزات التي 
تضي�ف أوصاًفا يس�هل الوصول 
إليها للصور، قب�ل طرحها عاملًيا 
ne  يف بداية أبري�ل، وفقا لتقرير

.gadged
كم�ا يالح�ظ Twitter  أن إضافة 
وصف أو “نص بدي�ل” إىل صورة 
يسمح لألش�خاص الذين يعانون 
أو اإلعاق�ة  الب�رص  م�ن ضع�ف 
الكاملة”  اإلدراكية ب� “املساهمة 
إنه�ا  كم�ا  األس�ايس  النظ�ام  يف 
مفي�دة أيًض�ا إذا ل�م يك�ن لديك 

أرسع اتصال باإلنرتنت.
وإذا كان لدي�ك ح�ق الوص�ول إىل 
االختب�ار، فيمكن�ك إضاف�ة نص 
بدي�ل إىل ص�ورة بالضغ�ط فوق 

الزر “إضاف�ة وصف” الذي يظهر 
بع�د تحمي�ل الص�ورة، وكقاعدة 
عامة يجب أن تكون موجزًا ولكن 
وصفًيا عند كتابة عالمات بديلة. 

 ”alt“ وس�تظهر بع�د ذلك ش�ارة
يف الزاوي�ة اليرسى الس�فلية من 
الصورة، ويمكن�ك الضغط عليها 
 Twitter لقراءة الوصف، والحظت
أنها تعمل أيًضا عىل ميزة ستذكر 
أوص�اف  بإضاف�ة  األش�خاص 
س�يكون  إن�ه  وقال�ت  للص�ور، 
لديها املزيد ملش�اركتها حول هذه 

الوظيفة “قريًبا.
وُيظه�ر الدعم الش�امل لعالمات 
alt فقط م�دى ظهور Twitter يف 
واجه�ة إمكانية الوص�ول يف عام 
2020، واشتهرت الرشكة بإدخال 
ميزة املالحظ�ات الصوتية التي ال 
تأتى م�ع أدوات إمكانية الوصول 

مثل الرتجمة والرشح.

روسيا تطلق مسابقة ألجمل مقاتلة 
في الجيش

تغريدات  

خالد العبيدي

نوفل ابو رغيف

تيار احلكمة الوطين يرحب باخلطوات املسؤولة 
ــد اللحمة  ــي وتعي ــب اجلليد السياس ــي تذي ال

وتعزز احللول الواقعية..
ــهد حيتمل  ــزداد تعقيداً ومل يعد املش فاألمور ت

مزيداً من التعطيل والتأجيل واالنسداد.

ــدان  ــيا وأوكرانيا بدآ حيش ــا النزاع يف روس  طرف
ــا  ــاركة يف عملياتهم ــب للمش ــن األجان املتطوع

العسكرية.
ــؤولية وطنية واخالقية ملنع أن    وعلى الدولة مس
تكون أرواح العراقين وقودا هلذه احلرب أو أية 

حرب أخرى.

شاركت مرييام يف صفحتها الرسمية 
بموقع للتواصل االجتماعي مقطعاً 
من استعراضها عىل مرسح إكسبو 
2020 ، معلنة طرحها الكليب من 
حفلتها التي أحيتها هناك،  وعلقت 
الجوبية  الحلو  :«أغنية هذا  عليها 
بامتياز،  مرسح  أغنية  العراقية 
للمرسح  خليها  حابة  وكنت 
الجمهور  من  وإلحاح  بطلب  بس 
جميع  وكل  يوتيوب  عىل  أصدرتها 

مواقع االستماع«.
وعىل إيقاع الطبل الذي عزفت عليه 
اللبنانية  الفنانة  تألقت  بنفسها، 
العراقية  باللهجة  أغنيتها  بتقديمها 
مكان  لها  كان  التي  الحلو«،  »هذا 
وحضور ضمن مجموعتها املختارة، 
برتديد  الحضور  معها  وتفاعل 

إيقاعها  عىل  والرقص  كلماتها، 
الحمايس.

األغنية  أطلقت  مرييام  وكانت 
شهر  من   13 يف  بالصوت 

وهي  الفائت،  شباط 
وألحان  كلمات  من 

العماني،  يوسف 
ميكس  توزيع 
ينغ  سرت ما و

حسام الدين.

كريم العراقي وعايدة خالد جيمعهما ليل العراق

مرت علينا قبل أيام احتفاالت املرأة العراقية بعيدها الذي احتفلنا به من 
الذي  الجميل  املخلوق  ذلك  املرأة  فإن  الحسابات  كل  ويف  ضجيج..  دون 
جميع  يحبه  مخلوقا  وجعلها  نبيلة  بصفات  وجل-  -عز  الباري  حباه 
من  أغىل  يشء  فال  وأمه،  واخته  ابنته  يحب  ال  منا  فمن  العائلة،  يف  من 
األم، فكل خطوة يف حياتي سببها أمي، فمن اجل أمي احرتمت كل نساء 
العالم، ولو طلبوا مني تاج امرأة ألعطيتهم حذاء أمي، فهي ينبوع من 
أن  املاضية،  العقود  مدى  وعىل  العراقية،  املرأة  استطاعت  فقد  الحنان، 
املجد  التقدم، فخاضت اشواطا مختلفة نحو ذرى  ترتقي بواقعها نحو 
الحضارات  يف  واثرت  الحياة،  مجاالت  مختلف  يف  مركزيا  دورا  ولعبت 
القادرة  واالم  اطفالها  عىل  الحنون  االم  فهي  االزمان،  مر  عىل  املختلفة 
عىل تمشية امور املنزل وفق معايري متقدمة من االقتصاد أساسه التقتري 
والتدبري، ومن منا ينىس دورها خالل فرتة الحصار حيث تمكنت، وبما 
احتياجات  تمشية  يف  تسهم  ان  االقتصاد،  مجال  يف  امكانية  من  تملكه 
املنزل بدراية وعناية فائقة، فبعد ان وقع الفأس بالرأس واخذت العائلة 
العراقية تعاني من ضيق الحال املادي بسبب الحصار تمكنت هذه املرأة 
من  امكن  ما  لتوفري  امكانياتها  كل  لتسخري  بصمت  تعمل  أن  الفاضلة 
مواد غذائية من خالل تطويع املستلزمات السلعية الرخيصة الثمن لسد 
من  املجاهدة  هذه  تمكنت  كيف  يتذكر  ال  منا  فمن  العائلة،  احتياجات 
تطويع مادة الباذنجان الرخيص الثمن وتسخريه ليكون من مستلزمات 
املائدة العراقية، ال بل بات هذا النوع من الغذاء الذي يطلق عليه »وحش 
الطاوة« من االغذية املفضلة يف املائدة العراقية بعد اضافة املطيبات له، 
فبات هذا الوحش الرخيص الثمن يتسيد املائدة صباحا ومساًء، فال يوجد 
العراق مختلف  الباذنجان  تاريخ دخول  ان  املطبخ، ورغم  له يف  منافس 
بحسب الروايات إال ان البعض من الروايات تقول إنه دخل العراق قادما 
من مناطق رشق قارة اسيا، وجاء مع الغزاة املغول والتتار، ويعزو الرواة 
أسباب هذه التكهنات لوجود قرن يتوسط راسه اشبه بقرون املقاتلني 
الغزاة املغول، ويعزو البعض االخر دخوله العراق قادما من افريقيا اثناء 
حكم الدولة االموية والعباسية، وجاء للعراق بصحبة العبيد القادمني من 
افريقيا واعتمد  الرواة يف رواياتهم عىل لونه االسود القرمزي، ورغم هذا 
اللون لكن بقي الباذنجان سيد املائدة العراقية خالل فرتة الحصار بفضل 
قدرة املرأة العراقية عىل التفاعل مع حالة الحصار وبات الباذنجان سيد 
املرأة  واثبتت  الطعام،  مكونات  اىل  التوابل  اضافة  بعد  خاصة  املائدة، 
العراقية انها تمتلك القدرة عىل التفاعل مع الحالة وتمكنت من افشال 
الحصار.. ووسط الظروف التي نعيشها حاليا بسبب ارتفاع اسعار املواد 
املرأة  عىل  نتمنى  العالم  يف  الجارية  الحرجة  التطورات  بسبب  الغذائية 
اىل  الحالة، وان ترتقي  ان تشمر عن ساعدها وان تتفاعل مع  العراقية 
العائلة  التخفيف عن كاهل  مستوى املسؤولية بإيجاد بدائل قادرة عىل 
رائدة يف  تمتلك تجارب  انها  الغذائية، السيما  املواد  اسعار  ارتفاع  وسط 
هذا املجال دون نساء العالم.. فتباً للحصار وتباً الرتفاع االسعار ونحن 
املواطن  ويمتلك  االبتكار  عىل  القدرة  تمتلك  العراقية  املرأة  دامت  ما  لها 
فرتة  حتماً  هي  التي  الحياة  مشاق  وتحمل  الصرب  عىل  القدرة  العراقي 

حرجة وتميض، وإن غداً لناظره قريب.

سعد حمسن خليل 

من أجل أمي احرتمت 
نساء العامل

وسط أجواء من الفرح، قطعت 
الحلوى  قالب  وهبي  هيفاء 
منزلها  يف  املناسبة  لهذه 
بالورود  تزّين  الذي  ببريوت 
أجواء  ضمن  والفراشات 

حضور  يف  بامتياز  ربيعّية 
تها  لد ا و

وشقيقتيها 
األصدقاء  وبعض  وعليا  هناء 

املقرّبني.
النجمة  وشاركت 
متابعيها  االستعراضية 
التواصل  مواقع  عىل 
صور  االجتماعي 
أظهرت  التي  االحتفال 
وصغر  وحيوّيتها  جمالها 
سّنها رغم أنها بلغت ال�50 

عاًما.
خاصية  عرب  ونرشت 
عىل  حسابها  عىل  الستوري 
التي  للهدايا  صوًرا  انستغرام 
املناسبة،  هذه  يف  تلّقتها 
فيديو  مقاطع  إىل  باإلضافة 

تعكس أجواء االحتفال.
نفسه،  االحتفاالت  سياق  ويف 
األنظار  هيفا  والدة  خطفت 
يف  ابنتها  جانب  إىل  بظهورها 
لالحتفال  العامة  األماكن  أحد 
مواقع  رّواد  وأثنى  باملناسبة، 
مشريين  جمالها  عىل  التواصل 

إىل وجود شبه بينهما.
ويف الفرتة السابقة كانت املمثلة 
بتصوير  منشغلة  املوهوبة 
»رمسيس  الجديد  فيلمها 
الفرنسية،  العاصمة  يف  باريس« 
الذي يشاركها يف بطولته الفنانني 
ثروت،  محمد  خاطر،  مصطفى 
املريغني  حمدي  أوس،  أوس 
ومحمود حافظ، العمل يأني من 

إخراج أحمد خالد موىس.

نرشت املمثلة التونسية، درة زروق، صورة لها عىل وسائل 
الدويل  املهرجان  يف  تكريمها  اثناء  االجتماعي  التواصل 
لسينما حقوق االنسان يف تونس.وتألقت درة بجاكيت 
املاتادور  مالبس  من  مستوحى  االحمر  اللون  من 
بكريستال  مزين  الجاكيت  الثريان(..  )مصارع 
ذات  بالحرير  مبطن  وهو  والرتتر  شواروفسكي 
صناعة يدوية وسعره ال يقل عن 3 آالف دوالر.لّبقت 
له بنطلون باللون االسود ورسحت شعرها بترسيحة 
ذيل الحصان ووضعت اقراطاً لتزيني اطاللتها.وآخر 
اعمال املمثلة درة هو فيلم »الكاهن« الذي شاركت 

ببطولته اىل جانب حسني فهمي، محمود حميدة 
جمال سليمان وغريهم من املمثلني.

مرييام فارس تطرح 
أغنيتها العراقية 
»هذا احللو«على 

يوتيوب


