
بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية، امس االثنني، 
بقاء  الرومانية  الحكوم�ة  موافق�ة 
العراقيني املغادرين من أوكرانيا عىل 

أراضيها 90 يوماً.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، احمد 
الصح�اف، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“الس�فري الروماني لدى العراق رادو 

أوكتافي�ان دوبري، أك�د أنَّ حكومة 
ب�اده مس�تعدة ملس�اعدة الجالي�ة 
كل  وإب�داء  أوكراني�ا  يف  العراقّي�ة 

التسهيات املمكنة”.
واضاف�ت ان “روماني�ا وافقت عىل 
بقاء العراقيني املغادرين من أوكرانيا 
90 يوم�اً، لحني تس�وية أوضاعهم 

وضمان عودتهم إىل العراق”.

بغداد/ الزوراء:

أكد محافظ بغداد، محم�د جابر العطا، 
امس االثنني، أن ارتفاع األس�عار تسبب 
يف  مستش�فيات   4 تجهي�ز  بعرقل�ة 
العاصمة بغداد، فيما أش�ار إىل استئناف 
العمل باملش�اريع املتلكئة.وق�ال العطا، 
 4 “هن�اك  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
مستش�فيات يف بغ�داد تعرقل�ت عملية 

تجهيزه�ا نتيجة ارتفاع االس�عار، اذ إن 
عقد تجهيز املستشفى يكون ضمن سنة 
التسليم، وهذه تعد مشكلة اضافية حيث 
إن جهاز رنني س�عره يف الس�ابق مليون 
دوالر أصبح اآلن مليونني. مش�ريا اىل أن 
“وزارت�ي الصح�ة والتخطي�ط تبحثان 
فرق س�عر رصف الدوالر من اجل اكمال 

تجهيز هذه املستشفيات االربعة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة، امس 
االثنني، حالة الطقس يف الباد لألسبوع 
الح�ايل، فيم�ا توقع�ت انخفاض�اً يف 
درجات الحرارة خال اليومني املقبلني.
وذك�ر بيان للهيئة، تلقت�ه “الزوراء”: 
الثاث�اء  الي�وم  الب�اد  “طق�س  أن 
س�يكون صح�واً م�ع بع�ض الغيوم 
يف املنطقة الوس�طى، بينما س�يكون 
طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً 
م�ع تس�اقط زخ�ات مط�ر خفيف�ة 
خاصة يف االقس�ام الرشقية منها بعد 
الظهر وفرصة لتس�اقط الثلوج فوق 
االقس�ام الجبلي�ة، ، يف حني س�يكون 
الطقس صح�واً يف املنطقة الجنوبية، 
الح�رارة فس�تنخفض  أم�ا درج�ات 
قلياً بعم�وم الباد”.وأض�اف البيان، 
أن “طق�س يوم غد األربعاء س�يكون 
يف  ومغ�ر  جزئ�ي  غائ�م  اىل  صح�واً 
املنطق�ة الوس�طى، بينم�ا س�يكون 
غائم�اً  الش�مالية  املنطق�ة  طق�س 
جزئي�اً واحيان�اً غائم�اً مع تس�اقط 
الرشقي�ة  االقس�ام  يف  زخ�ات مط�ر 
منه�ا وفرص�ة لتس�اقط الثلوج فوق 
االقس�ام الجبلية، وس�يكون الطقس 

صح�واً مع قطع من الغيوم ومغرا يف 
املنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة 
فس�تنخفض عدة درجات يف االقسام 
الوس�طى والجنوبية، وتنخفض قلياً 
يف القس�م الش�مايل م�ن الباد”.وبني 
أن “طق�س ي�وم الخمي�س س�يكون 
صحواً مع بع�ض الغيوم يف املنطقتني 
الوس�طى والجنوبية، بينما س�يكون 
طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً 
اىل غائ�م م�ع فرصة لتس�اقط زخات 
مطر يف االقس�ام الش�مالية منها بعد 
الظهر، أما درجات الحرارة فسرتتفع 
قلياً يف املنطقة الوس�طى، وس�تكون 
مقارب�ة للي�وم الس�ابق يف املنطقتني 
الشمالية والجنوبية من الباد”.ولفت 
اىل أن “طق�س الب�اد لي�وم الجمع�ة 
املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
وارتفاع بدرجات الحرارة يف املنطقتني 
الوس�طى والجنوبية، بينما س�يكون 
طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً 
اىل غائ�م م�ع تس�اقط زخ�ات مطر 
خال النهار يف أماكن متفرقة وفرصة 
لتساقط الثلوج فوق االقسام الجبلية 
منها، ودرجات الح�رارة ترتفع بضع 

درجات”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار النفط الخ�ام، ب�6 
دوالرات، وس�ط اس�تمرار املحادث�ات 
يف  للح�رب  ح�د  وض�ع  إىل  الس�اعية 
أوكرانيا، وبينم�ا يرتقب االقتصاديون 
اس�تعداد األسواق لرفع س�عر الفائدة 
األمريكية.وهبط س�عر الرميل الواحد 
م�ن النف�ط الخ�ام، امس االثن�ني، إىل 

وكال�ة  بحس�ب  دوالرات،   103.33
االنخف�اض  ه�ذا  “رويرتز”.ويأت�ي 
بعدم�ا ارتفع�ت عقود كا م�ن “خام 
تكس�اس  غ�رب  و”خ�ام  برن�ت” 
الوس�يط األمريكي” بش�كل الفت منذ 
بدء العمليات العس�كرية الروس�ية يف 
أوكراني�ا، يف فراي�ر امل�ايض، وبلغ�ت 
.2008 من�ذ  األع�ىل  ه�و  مس�توى 

وم�ن املق�رر أن يتح�دث املفاوض�ون 
األوكراني�ون والروس م�رة أخرى،عر 
رابط فيديو بعد أن أش�ار الجانبان إىل 
إحراز تقدم.وقال�ت تينا تينج، املحللة 
لدى يس.إم.يس ماركتس “ربما تستمر 
أس�عار النفط يف الرتاجع هذا األسبوع 
لتأث�ري  املس�تثمرين  اس�تيعاب  م�ع 
العقوبات عىل روسيا، إىل جانب إظهار 

الطرفني إشارات عىل التفاوض لوقف 
إط�اق النار”.وأضاف�ت تين�ج “م�ع 
استعداد األس�واق إلمدادات أقل بكثري 
يف الف�رتة بني فراي�ر وأوائ�ل مارس، 
تح�ول الرتكي�ز إىل السياس�ة النقدية 
يف اجتم�اع لجن�ة الس�وق املفتوح�ة 
التابعة للمجلس االحتياطي االتحادي 
)البن�ك املركزي األمريك�ي( املقرر هذا 

األس�بوع، وه�و ما ق�د يزيد م�ن قوة 
الدوالر ويضغط عىل أس�عار الس�لع”.

وتجتم�ع اللجنة االتحادي�ة يومي 15 
و16 م�ارس آذار لتقرير م�ا إذا كانت 
سرتفع أسعار الفائدة.ومن املتوقع أن 
يب�دأ املركزي األمريكي يف رفع أس�عار 
الفائ�دة هذا األس�بوع، مما س�يضع 

ضغطا هبوطيا عىل أسعار النفط.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أك�دت وزارة الرتبي�ة ان إنش�اء 20 ال�ف مدرس�ة 
س�يحل مشكلة الدوام املزدوج او الثاثي يف العراق، 
ويف حني كشفت عن خطة وحاجة اىل دعم حكومي 
م�ايل كبري للعملية الرتبوية، دعت لاتجاه اىل نظام 
املدارس املركزية اسوة بأوروبا وامريكا.وقال مدير 

ع�ام تربية الكرخ الثانية، قي�س الكابي، يف حديث 
ل�«ال�زوراء«: ان« وزارة الرتبية تطمح اىل ان يكون 
الدوام احاديا كما هو موجود يف الدولة االخرى لكن 
واق�ع الحال وم�ا ورثناه من الحكومات الس�ابقة 
وضعنا امام هذا الواقع، فمدارسنا مزدوجة وبعض 
االحيان الدوام ثاثي عندما تكون املدرس�ة يف طور 

الرتميم او االزالة ».   واضاف »اآلن بدأ مرشوع بناء 
االلف مدرس�ة م�ع الجانب الصين�ي تعقبها ثاثة 
االف مدرس�ة وص�وال اىل 10 االف مدرس�ة، وه�ذا 
س�يحل هذه االزمة ونتخلص من املدارس الثاثية 
واملزدوجة«، مس�تدركا »ولكن املوضوع يحتاج اىل 
اهتمام خاص من الحكومة املقبلة وموازنة خاصة 

ل�وزارة الرتبي�ة ال تقل م�ن 15 % م�ن موازنة البلد 
للعملي�ة الرتبوية الن عدم ح�ل هذا املوضوع يعني 
بقاءنا امام وجود 60 اىل 70 طالبا يف الصف الواحد 
وث�اث مدارس يف بناية واحدة وال�دوام بدال من ان 

يكون ست ساعات سيكون ثاث ساعات«.

موسكو/ كييف/ الزوراء:
بينم�ا تتجه أنظ�ار العالم بأرسه هذه 
األيام إىل املفاوضات املكوكية بني الروس 
واألوكران عىل وقع العملية العس�كرية 
الروس�ية التي دخل�ت يومها التاس�ع 
عرش، أعلن رئيس الوف�د املفاوض عن 
األوكران�ي  الرئي�س  كيي�ف ومس�اعد 

ميخايلو بودولياك، تأجيل الجلسة حتى 
اليوم الثاثاء. وأطل الرئيس األوكراني، 
فولدومري زيلينس�كي، بمقطع مصور 
جدي�د من قلب كيي�ف ليؤكد أن الحرب 
مس�تمرة، معتراً أنها معركة وجودية 
لب�اده، إال أنه أش�ار يف الوقت عينه إىل 
أن كييف تنتظ�ر نتائج املفاوضات بني 

الوفدي�ن ال�رويس واألوكراني.وق�ال يف 
الفيدي�و الذي بث ع�ىل مواقع التواصل 
الخاص�ة بالرئاس�ة األوكراني�ة ام�س 
االثن�ني:« حربنا مع روس�يا وجودية«.
كما ش�دد عىل حاجة الباد إىل األسلحة 
ملواصل�ة القت�ال، حاثا ال�دول الغربية 
عىل إرس�ال املزيد، وداعيا املتطوعني إىل 

املش�اركة يف القتال ض�د الروس.كذلك، 
ك�رر مطالب�ة االتح�اد األوروبي بضم 
ب�اده. إىل ذل�ك، تط�رق إىل التط�ورات 
امليدانية، وس�ري املعارك، متهما الجيش 
الرويس بمواصل�ة القصف الصاروخي 

عىل كييف.

الرتبية لـ         : حنتاج إىل 20 ألف مدرسة خالل مخس سنوات حلل مشكلة الدوام املزدوج أو الثالثي

زيلينسكي: حربنا مع روسيا وجودية ومستمرة وأطالب بضم أوكرانيا إىل االحتاد األوروبي 

دعت لالجتاه إىل نظام املدارس املركزية أسوة بأوروبا وأمريكا

كييف تعلن تأجيل املفاوضات .. وموسكو تقصف مصنع »الطائرة العمالقة«

أثينا/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء اليونان�ي، كريياكوس 
ميتس�وتاكيس، ثب�وت إصابت�ه بكوفيد19- 
وخضوعه لعزل ذات�ي يف منزله، بعد يوم من 
زيارت�ه اس�طنبول، ولقائه الرئي�س الرتكي 
كريياك�وس  أردوغان.وق�ال  طي�ب  رج�ب 
ميتس�وتاكيس، مرتدي�ا كمام�ة يف مقط�ع 
مص�ور ن�رش ع�ىل “إنس�تغرام”: إن نتيجة 
فحصه اليومي لكورون�ا جاءت إيجابية يوم 
االثن�ني، وبالت�ايل س�يعمل م�ن املنزل.وعقد 
رئيس ال�وزراء محادثات األح�د مع الرئيس 

الرتكي رجب طيب أردوغ�ان، والتقى رئيس 
األس�اقفة برثلماوس األول الذي يعد الزعيم 
الروحي للمس�يحيني األرثوذك�س يف العالم.
وكان�ت العاق�ات ق�د تأزم�ت ب�ني تركي�ا 
واليونان بس�بب سلس�لة من القضايا منها 
حقوق استكش�اف والتنقيب ع�ن الطاقة يف 
البحر املتوس�ط، والت�ي أدت ملواجهة بحرية 
يف منتص�ف 2020.وناق�ش االثنان العاقات 
العملي�ة  ع�ن  فض�ا  والدولي�ة،  الثنائي�ة 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا، وفقا ملا قالته 

إدارة االعام يف الرئاسة الرتكية.

بريوت/ الزوراء:
أعل�ن رئي�س الحكوم�ة اللبناني�ة، نجي�ب ميقات�ي، 
انسحابه من الرتش�ح لانتخابات النيابية، وذلك قبل 
ي�وم من إغ�اق باب الرتش�ح لانتخاب�ات املزمعة يف 
ال��15 من مايو املقبل.وأعلن ميقات�ي قراره يف بيان، 
قائا: “تش�كل االنتخابات النيابية محطة أساسية يف 
مس�ار العمل الرملاني الذي يتميز ب�ه لبنان. ويف هذه 
املرحلة الدقيقة التي يعيش�ها وطنن�ا، تنظر الغالبية 
الس�احقة من اللبناني�ني اىل هذا االس�تحقاق، بكونه 
مع�را رضوري�ا لنق�ل لبن�ان م�ن مرحل�ة اىل أخرى 
وتجديد الحياة السياس�ية ع�ىل نحو متقدم.. من هذا 
املنطلق، واحرتاما لرأي رشيحة واس�عة من اللبنانيني 
تطالب بالتغيري، والتزاما بأحكام الدستور والقوانني، 
وتجاوب�ا مع رغب�ة أصدقاء لبنان وأش�قائه، تعهدت 
حكومتن�ا بإجراء اإلنتخاب�ات يف موعدها يف الخامس 

عرش من أي�ار املقبل وإتمامها بُكل نزاهة وش�فافية 
وتوفري الُسبل كافة لنجاحها”.وأضاف: “قبل ساعات 
م�ن موعد إقف�ال باب الرتش�ح فإنني أج�دد دعوتي 
لجمي�ع الراغب�ني بخوض هذا االس�تحقاق إىل التقّدم 
برتش�يحاتهم”. داعي�ا اللبناني�ني إىل “اإلقب�ال ع�ىل 
االقرتاع، ألن التغيري الحقيقي املنشود يبدأ يف صناديق 
االقرتاع، وليس فق�ط يف التعبري عن الرأي عر األعام 
ومواق�ع التواص�ل االجتماعي ويف الساحات”.وش�دد 
ع�ىل أن “كل ورقة إنتخابية توضع يف الصندوق قادرة 
عىل إحداث التغيري املنش�ود”، وتوج�ه إىل أهايل مدينة 
طرابل�س )الدائ�رة االنتخابي�ة الت�ي يرتش�ح عنها(، 
قائ�ا: “م�ا يجمعنا ه�ي العائل�ة واألخ�وة الصادقة 
والقواس�م املش�رتكة وتاريخ من القيم واملبادئ، وما 
يربطنا مش�وار عم�ر ومحبة وتضامن وأخوّة س�بق 

العمل السيايس”.

الكاظمي يؤكد من أربيل ضرورة احرتام سيادة العراق ويوجه بتشكيل جلنة أمنية عن تداعيات القصف 
مسرور بارزاني: لسنا طرفاً يف أي صراع دولي       مسجدي: مل نستهدف السيادة العراقية وإمنا قاعدة للموساد

بغداد/ الزوراء:
أك�د رئيس مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
اربي�ل،  اىل  زيارت�ه  خ�ال  الكاظم�ي، 
رضورة اح�رتام س�يادة الع�راق، وفيما 
لتقدي�م  أمني�ة  وج�ه بتش�كيل لجن�ة 
تقري�ر ع�ن تداعي�ات القص�ف، اش�ار 
رئيس حكومة اقليم كردستان، مرسور 
بارزاني، اىل اننا لس�نا طرفا يف أي رصاع 
دويل، يف حني شدد السفري االيراني، ايرج 
مس�جدي، ع�ىل ان ب�اده لم تس�تهدف 
الس�يادة العراقية وانما قاعدة تجسس 

تابعة للموساد االرسائييل. 
وذك�ر املكتب االعامي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس 
الوزراء القائ�د العام للقوات املس�لحة، 
مصطف�ى الكاظم�ي، أجرى زي�ارة إىل 
كردس�تان  إقلي�م  يف  أربي�ل  محافظ�ة 
يرافقه وزيرا الدف�اع والداخلية، والتقى 
عددا من املس�ؤولني يف إقليم كردس�تان 
العراق، وتفّقد املوقع الذي طاله االعتداء 
الصاروخي.واضاف: ان الكاظمي التقى 
كاً م�ن رئي�س الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني مس�عود بارزاني، ورئيس 
إقلي�م كردس�تان نيجريف�ان بارزان�ي، 
ورئيس وزراء إقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي، وج�رى خ�ال اللق�اء بح�ث 
مجمل األوضاع يف البل�د، وأهم تداعيات 
القص�ف الصاروخ�ي ال�ذي اس�تهدف 
أربيل.وأضاف: انه تم التأكيد عىل رفض 
االعت�داء الذي تس�ّبب برتوي�ع املدنيني، 
واألع�راف  القوان�ني  ح�دود  متخطي�اً 
الدولي�ة، والتوجي�ه بتش�كيل لجنة من 
مستش�ارية األم�ن القوم�ي وع�دد من 

القي�ادات األمني�ة، لتقدي�م تقري�ر عن 
الحقائ�ق  وجم�ع  القص�ف  تداعي�ات 
واألدلة. الفتا اىل ان الكاظمي تفّقد املوقع 
الذي تعرض لاعتداء الصاروخي والتقى 
األهايل الذين يؤول لهم املوقع، واس�تمع 
ل�رشح مفصل قدم�وه عن امل�كان وما 
يحتوي�ه وعائديته.وتاب�ع: إننا نؤكد أن 
بغداد حارضة هنا يف أربيل، كما أن أربيل 
حارضة يف بغ�داد. وأك�د رئيس مجلس 
الوزراء، بحس�ب البيان، رضورة احرتام 

سيادة العراق من مختلف الجهات، وأنه 
قد تم إباغ هذا األمر رسمياً عر الطرق 
اعتم�اد  رضورة  مبين�ا  الدبلوماس�ية. 
األدلة، وأاّل يكتفي بالشكوك، وأن يكون 
هن�اك تع�اون أمن�ي بني مختل�ف دول 
املنطق�ة؛ ملواجهة التحديات املش�رتكة.

ودع�ا الق�وى السياس�ية العراقي�ة إىل 
توحي�د الكلمة إزاء س�يادة العراق، وأن 
يك�ون ما حصل حافزاً لحّل اإلش�كاالت 
وتوحي�د الص�ف أم�ام التحدي�ات التي 

تواج�ه البلد. اىل ذلك، ذكر بيان لرئاس�ة 
حكوم�ة االقلي�م ان م�رسور بارزان�ي 
قدم ش�كره لرئيس ال�وزراء عىل زيارته 
له�ذا املوق�ع. مبيناً يف الوقت نفس�ه أن 
الزيارة إش�ارة مهمة للغاية عىل سيادة 
الباد بصورة عامة والتأكيد عىل أن أمن 
إقليم كردس�تان جزء من أمن الحكومة 
رئي�س  أن  البي�ان  العراقية.وأض�اف 
الحكوم�ة ثّم�ن زي�ارة رئيس ال�وزراء 
االتح�ادي، وق�ال إنها مهم�ة لكي يرى 

بنفس�ه ب�أن املوقع املس�تهدف لم يكن 
س�وى مكانا مدني�ا ملواطن م�ن أربيل. 
معرباً عن أسفه لتحوله إىل هدف للرصاع 
ال�دويل، والذي ليس إقليم كردس�تان وال 
العراق جزءاً منه أو طرفاً فيه.وبحس�ب 
البيان؛ أكد رئي�س الحكومة أن حكومة 
إقليم كردس�تان دعت إىل تش�كيل لجنة 
دولي�ة لك�ي تتفقد ه�ذا املوق�ع بهدف 
واإليران�ي  العراق�ي  الش�عبني  إط�اع 
والعالم بأرسه بالحقيقة، مجدداً التأكيد 
بأن ه�ذا املوقع لي�س موقعاً عس�كرياً 
تس�تخدمه دولة أخرى كما ُيزعم. نافياً 
بذل�ك جمي�ع االتهام�ات الت�ي تتحدث 
عك�س ذلك.يف غضون ذلك، أكد الس�فري 
مس�جدي،  اي�رج  بغ�داد،  يف  االيران�ي 
نف�ذه  ال�ذي  الصاروخ�ي  الهج�وم  إن 
الحرس الثوري عىل اربيل لم يس�تهدف 
اس�تهدف  وانم�ا  العراقي�ة  الس�يادة 
“قاع�دة التجس�س التابع�ة للموس�اد 
“.وقال مس�جدي خال كلمته يف مؤتمر 
“الكرامة اإلنسانية يف الخطاب الحسيني 
ال�ذي انعق�د ام�س االثن�ني بمحافظة 
كرب�اء: أن “االمريكيني أسس�وا قاعدة 
للصهاين�ة يف اقلي�م كردس�تان العراق، 
ليتخ�ذوا منه مقرا لتنفي�ذ عمليات ضد 
ام�ن الجمهورية االس�امية االيرانية”.

واوض�ح أن “ه�ذا االجراء لم يس�تهدف 
الس�يادة العراقية كما لم يش�كل اساءة 
اىل الحكومة والش�عب يف هذا البلد؛ نحن 
نطل�ب منكم يف ب�ادئ االم�ر ان تضعوا 
ح�ّدا لتحركات )االرسائيلي�ني( الرشيرة 
يف املنطق�ة والح�ؤول دون تك�رار هكذا 

ممارسات”.

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:
امللكية  الدستورية  الحركة  ورئيس  مؤسس  تويف 
االثنني،  امس  الحسني،  بن  عيل  الرشيف  العراق  يف 
 66 ناهز  عمر  عن  عمان  األردنية  العاصمة  يف 
بغداد عام  الحسني يف  بن  الرشيف عيل  عاما.. ولد 
وبريطانيا  لبنان  بني  املنفى  يف  ونشأ  1956م، 
الرشيف  وحصل  بديعة،  األمرية  أبناء  أصغر  وهو 
الثانوية من  الدراسة  عيل بن الحسني عىل شهادة 
مدرسة برمانا الثانوية يف لبنان وحصل عىل درجة 
نوتنغهام،  جامعة  من  االقتصاد  يف  البكالوريوس 
وشهادة املاجستري يف االقتصاد من جامعة إسكس 

يف اململكة املتحدة.

وفاة الشريف علي بن احلسني 
عن عمر ناهز 66 عاما

رومانيا تسمح للعراقيني املغادرين من 
أوكرانيا البقاء على أراضيها 90 يوما

حمافظ بغداد: ارتفاع األسعار تسبب 
بعرقلة جتهيز 4 مستشفيات يف العاصمة

األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة 
خالل اليومني املقبلني

بعد يوم من لقائه أردوغان

رئيس الوزراء اليوناني يعلن إصابته 
بكورونا

لبنان.. ميقاتي يعلن انسحابه من الرتشح 
لالنتخابات النيابية

اليوم .. الزوراء يواجه الشارقة اإلماراتي ضمن امللحق اآلسيوي املؤهل لدوري اجملموعات

االخريةضمن الدراما العراقية مسلسل “بنات صاحل” .. رحلة لرجل يبحث عن ماضيه على “ MBC العراق” 

ص 6

احملكمة االحتادية ترجئ دعوى رفع  
سعر الدوالر إىل الرابع من نيسان

الغامني يوجه بافتتاح الدورة 69 
لكلية الشرطة

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت املحكمة االتحادي�ة العليا  تأجيل 
دع�وى رف�ع س�عر رصف الدوالر.وق�ال 
مصدر ان »املحكمة االتحادية العليا قررت  
امس االثن�ني تأجيل دع�وى 32 اتحادية  
والخاص�ة برفع س�عر رصف ال�دوالر اىل 
الرابع من نيسان املقبل«.وكانت املحكمة 
االتحادي�ة قررت اس�تدعاء كل من وزير 
املالي�ة ومحافظ البنك املرك�زي، للمثول 
أمامه بجلس�ة خاصة بشأن سعر رصف 
الدوالر أمام الدينار العراقي، واالس�تعانة 
بالخراء االقتصاديني، باسم جميل وعبد 
الرحم�ن نجم.يذك�ر أن البن�ك املرك�زي 

األول  كان�ون   19( يف  اعل�ن،  العراق�ي 
2020(، رسمياً تعديل سعر رصف العملة 
األجنبي�ة )الدوالر األمريكي( لتكون 145 
أل�ف دين�ار مقاب�ل كل 100 دوالر، وفقاً 
للموازن�ة العامة للدولة للعام 2021 التي 
اقرها مجل�س النواب.ونتيجة لذلك، كما 
يرى مختصون، ارتفاع التضخم السنوي 
يف الع�راق بش�كل كب�ري، لتش�هد جميع 
أس�عار املواد والسلع يف السوق العراقية، 
ارتفاع�اً كب�رياً، ما أث�ار موجة اس�تياء 
ش�ديدة ب�ني األوس�اط الش�عبية، فضاً 
عن اعرتاض�ات بعض املهتمني بالش�أن 

االقتصادي.

بغداد/ الزوراء:
وجه وزي�ر الداخلي�ة، عثم�ان الغانمي، 
امس االثنني، بافتت�اح الدورة 69 يف كلية 
الرشط�ة، الفت�ا اىل ان رشوط وضواب�ط 
التقديم س�يتم التنوي�ه عنها الحقا.وقال 
الغانم�ي، يف بي�ان تلقت�ه »ال�زوراء«: إن 
»وزارة الداخلي�ة تفتخ�ر ألنه�ا مصن�ع 
لألبط�ال يف كلي�ة الرشطة«.وأضاف »من 
أج�ل تعزي�ز ق�درات املؤسس�ة األمني�ة، 
وجهنا بافتت�اح ال�دورة 69 وفق رشوط 

وضوابط س�يتم التنويه عنه�ا الحقاً من 
خال موقع مديرية إدارة التطوع«.

أسعار النفط تهبط بشكل ملحوظ وسط حمادثات بني روسيا وأوكرانيا

بغداد/ الزوراء:
لجميع  الدولية  التلقيح  بطاقة  بإبراز  االكتفاء  االثنني،  امس  املدني،  الطريان  سلطة  أعلنت 
املسافرين الوافدين واملغادرين وعدم املطالبة بنتيجة الفحص PCR.وقالت السلطة يف بيان تلقته 
»الزوراء«: إنه »استناداً إىل مقررات اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية، يتم االكتفاء بإبراز 
شهادة التلقيح الدولية  )COVID-19(، للوافدين إىل العراق أو املغادرين منه، سواء من املواطنني 
العراقيني أو األجانب والذين تكون أعمارهم  12 سنة فما فوق ُتبنينِّ تلقيهم جرعة واحدة من 
 )PCR(  أو جرعتني لبقّية األنواع، وعدم املطالبة بنتيجة فحص ،)لقاح )جونسون آند جونسون
عند مغادرة العراق أو الدخول إليه«.واضافت أن »ذلك يبدأ من األول من نيسان 2022«، مشرية 
اىل انه »يستثنى من ذلك من لديه حاالت خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية الصادرة 
من اللجان  املختصة والزامه بجلب فحص PCR سالب أجري خال 72 ساعة قبل موعد الرحلة 

.»19 – COVID�يثبت عدم اصابته ب

 PCR الطريان املدني: إلغاء املطالبة بفحص الـ
واالكتفاء ببطاقة التلقيح الدولية

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية
 م/ إعادة إعالن

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعالن

مجهورية العراق

مجهورية العراق

إلحاقاً بإعالننا العدد 49 يف 2021/1/18...
تعل�ن ُمحافظ�ة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تجهيز محطات متنقلة 11/33/ك.ف( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 
2021 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات 
تنفي�ذ املوازن�ة العامة االتحادية لعام 2021 ان وثيقة الدع�وى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف 

الجرائ�د الوطني�ة )ال�زوراء – العدال�ة  – البين�ة الجدي�دة(
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد بالتعليم�ات ملقدمي العطاء 
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس املصادف 2022/3/17 يف بناية )الرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء الجنوب( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربي�ة واالجنبي�ة من اصح�اب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر 
العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمس�كات التالية:-
1- متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة:-

أ - املتطلب�ات الفني�ة :- الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعد عدد )1( وبمبلغ اليقل عن )3,461,000,000( ثالثة مليارات واربعمائة 
وواحد وستون مليون دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب -  الكوادر الفنية 

أ- املتطلبات املالية :-
اوالً:-  امل�وارد املالية )الس�يولة النقدية( من خ�الل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )2,884,000,000( 

ملياران وثمانمائة واربعة وثمانون مليون دينار عراقي .
ثانيا:- معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب او يساوي )4,038,000,000( اربعة مليارات وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي عىل ان اليقل 

عن سنتني وال يزيد عىل عرش سنوات ( خالل السنوات العرش االخرية.
ب- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشك�ة مقدمة العطاء –اليوجد تض�ارب باملصالح, لم يت�م  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء, 
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة )5( س�نوات السابقة جميع 
املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء وس�يتم التعامل معها كمش�اكل تم حلها ضد مقدم 

العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

خامساً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب 
يف الجدول ادناه.

سادس�اً:- وصل رشاء املناقصة ) نس�خة اصلية +نس�خة مصورة(.
2- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمين�ات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضم�ان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجه صادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة 
ذي قار قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
)الرشك�ة او املق�اول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كت�اب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ 

بقيم�ة 5% م�ن مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر م�ن احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 
انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

3- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

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

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالع�الن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة الت�ي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بأن  يش�غل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم املركز للطلب.
8- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء. 
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة  ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تك�ون االولوي�ة للمواد االولي�ة املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة  مدى 

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

15- ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2022/3/24 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
م�ن الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املق�اول بصحت�ه ويعترب التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاق�ة التموينية وما يؤيد حجبها وهوي�ة االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد – ش�ارع االمام عيل )ع(. وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع  املذكور من التخصيصات املتوفرة.

تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية ملرشوع انش�اء ش�وارع رئيسية ورابطة يف احياء 
مدينة النارصية( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2021 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة الصادرة 
م�ن وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 ان وثيق�ة الدعوى لتقديم العطاء 

)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان – الزوراء – العراق االخبارية(
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/3/13 يف بناية )بلديات ذي 
ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاول�ني العراقيني املؤهلني واملصنفني م�ن الدرجة املذكورة ادناه عىل االق�ل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء 
الواح�د )وكما م�ؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

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

أ -  الكوادر الفنية 

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )265,000,000( 

مائتان وخمسة وستون مليون دينار عراقي .
د- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة )5( سنوات السابقة 
جميع املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وس�يتم التعامل معها كمشاكل تم حلها 

ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

ونسخة من الهوية الرضيبية للرشكة.
رابعاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
خامس�اً:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

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

2-كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولي�ة( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجه ص�ادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبل�غ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي قار قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 

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

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

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

7-يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يش�غل ما اليقل عن )50%( من عمال�ة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل ع�ىل الرشاكة  موقع من قبل  اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم  بعدم التنازل  او االنس�حاب يف حال رس�و املناقص�ة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تجاوز )14يوما( من تاريخ توقيع العقد و يف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او 

املخل و حسب واقع الحال.
9-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

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

11-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال نواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من 

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

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

15-ان آخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من ي�وم الخميس املصادف 2022/3/17 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار –ش�ارع االمام عيل )ع(. وس�وف ترفض العط�اءات املتاخرة واذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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نفت نيتها إيقاف رواتب املتقاعدين ملن مل حيولوا بطاقاتهم إىل “املاسرت كارد”

دعت لالجتاه إىل نظام املدارس املركزية أسوة بأوروبا وأمريكا

كييف تعلن تأجيل املفاوضات .. وموسكو تقصف مصنع “الطائرة العمالقة” طالب بتوفري املأوى والسكن جلميع عوائل الشهداء

الزوراء/ حسني فالح:
أعلن�ت هيئ�ة التقاعد العام�ة املبارشة 
البيانات الخاصة باملش�مولني  بتهيئ�ة 
بمنح�ة ال� 100 الف دين�ار التي اقرها 
مجلس ال�وزراء كمنحة غالء معيش�ة، 
وفيم�ا رجح�ت ق�رب اطالقه�ا، نف�ت 
روات�ب  بإيق�اف  توجي�ه  اصداره�ا 
املتقاعدي�ن ملن ل�م يحول�وا بطاقاتهم 
التقاعدية من ال�”كي كارد” اىل “ماسرت 

كارد”.
خم�اس  الس�تار  عب�د  حس�ام  وق�ال 
الس�عدي، وكي�ل رئيس هيئ�ة التقاعد 
ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  الوطني�ة، 
إن�ه اس�تنادا اىل ق�رار مجلس ال�وزراء 
املوقر املتضمن تقدي�م منحة حكومية 
مقداره�ا ١٠٠ مائ�ة ال�ف دين�ار مرة 
واحدة باس�م )منحة غالء معيش�ة( اىل 
مجموعة من الفئ�ات بضمنها رشيحة 
التقاع�د  هيئ�ة  ب�ارشت  املتقاعدي�ن، 
الوطنية تهيئة البيانات الخاصة بالفئة 
املشمولة بالقرار انفا واحتساب املبالغ 

الواجب تمويلها من وزارة املالية /دائرة 
املحاس�بة. واض�اف: انه س�يتم رصف 

املنحة خالل االيام القادمة .
وبش�أن االنب�اء التي تتح�دث حول نية 
هيئ�ة التقاع�د الوطنية ايق�اف رواتب 
املتقاعدين الذين ل�م يحولوا بطاقاتهم 
الذكية اىل املاسرت كارد، اوضح السعدي: 
ان هيئ�ة التقاعد الوطني�ة تتوىل واجب 
منح الحق�وق التقاعدية اىل املتقاعدين 

كاف�ة من خالل رصف الرواتب ش�هريا 
ع�ن طري�ق تحوي�ل كل مس�تحقاتهم 
املالية عن طريق حس�اباتهم املفتوحة 
ل�دى املصارف التي ت�م توطني رواتبهم 
فيها بغ�ض النظر عن نوع او تاريخ او 
صن�ف البطاقة الذكي�ة ووفق الرشوط 

القانونية.
واضاف: انه لم يصدر عن هيئة التقاعد 
الوطني�ة اي توجيه بخص�وص ايقاف 

الرات�ب التقاعدي او تغيري او اس�تبدال 
البطاق�ات الذكي�ة. مؤك�دا: ان الهيئ�ة 
مس�تمرة برفع روات�ب كل املتقاعدين 
اىل حس�اباتهم م�ادام املتقاعد عىل قيد 

الحياة ومستوفيا للرشوط القانونية .
ويف وقت س�ابق اصدر مجل�س الوزراء 
حزم�ة م�ن الق�رارات ملعالج�ة ارتفاع 
اس�عار امل�واد الغذائية والس�يطرة عىل 
الس�وق املحلي�ة والت�ي من ش�أنها أن 
الفئ�ات الهش�ة يف املجتم�ع يف  تدع�م 
األس�عار  ارتف�اع  تداعي�ات  مواجه�ة 
العاملي�ة وتأثرياته�ا يف الس�وق املحلية، 

حيث أصدر القرارات اآلتية:
أوالً/ منح�ة حكومي�ة بقيمة 100 ألف 
دينار مل�رة واح�دة باس�م )منحة غالء 

معيشة( تقدم إىل الفئات التالية:
- املتقاعدون )ممن يتقاضون راتباً أقل 

من مليون دينار شهرياً(.
- املوظفون )مم�ن يتقاضون راتباً أقل 

من خمسمائة ألف دينار شهرياً(.
- الرعاية االجتماعية.

- معدومو الدخل.
وكان املتحدث باس�م مجل�س الوزراء، 
حسن ناظم، قد أوضح آليَّة رصف منحة 

ال�100 ألف دينار للفئات املشمولة.
وق�ال ناظ�م يف ترصي�ح صحف�ي: إنَّ 
“رصف منح�ة ال�100 أل�ف دينار التي 
أقرَّه�ا مجلس ال�وزراء أم�س، ترصف 
إما ع�ر املص�ارف أو ببطاق�ة ال�)كي 
كارد( كحال الرواتب الش�هرية”، مبيناً 
أنَّ “أس�ماء الفئات املشمولة كالرعاية 
جميعه�ا  واملوظف�ني  واملتقاعدي�ن 

موجودة لدينا”.
وأضاف أنَّ “هذه املنحة تش�مل الفئات 
األرب�ع )املتقاعدي�ن مم�ن يتقاض�ون 
راتب�اً أقل من مليون دينار ش�هرياً(، و 
)املوظف�ني مم�ن يتقاضون راتب�اً أقل 
من 500 ألف دينار ش�هرياً(، اضافة اىل 
الرعاية االجتماعية ومعدومي الدخل”، 
موضحاً أنَّ “اآلليَّة واضحة ألن أس�ماء 
جميع هذه الفئات مسجلة لدى الدوائر 

املعنيَّة”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أك�دت وزارة الرتبية ان إنش�اء 20 الف مدرس�ة 
س�يحل مش�كلة ال�دوام امل�زدوج او الثالث�ي يف 
الع�راق، ويف حني كش�فت عن خط�ة وحاجة اىل 
دع�م حكومي مايل كبري للعملي�ة الرتبوية، دعت 
لالتجاه اىل نظام املدارس املركزية اس�وة بأوروبا 

وامريكا.
وق�ال مدي�ر ع�ام تربية الك�رخ الثاني�ة، قيس 
وزارة  ان”  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  الكالب�ي، 
الرتبي�ة تطم�ح اىل ان يكون ال�دوام احاديا كما 
ه�و موج�ود يف الدولة االخرى لك�ن واقع الحال 
وما ورثناه من الحكومات السابقة وضعنا امام 
هذا الواقع، فمدارس�نا مزدوجة وبعض االحيان 
ال�دوام ثالث�ي عندم�ا تك�ون املدرس�ة يف طور 

الرتميم او االزالة “.  
 واض�اف “اآلن بدأ م�رشوع بناء االلف مدرس�ة 

م�ع الجانب الصيني تعقبها ثالثة االف مدرس�ة 
وص�وال اىل 10 االف مدرس�ة، وهذا س�يحل هذه 
االزمة ونتخلص من املدارس الثالثية واملزدوجة”، 
مس�تدركا “ولك�ن املوض�وع يحت�اج اىل اهتمام 
خاص م�ن الحكوم�ة املقبل�ة وموازن�ة خاصة 
لوزارة الرتبي�ة ال تقل من 15 % من موازنة البلد 
للعملية الرتبوية الن عدم حل هذا املوضوع يعني 
بقاءن�ا ام�ام وج�ود 60 اىل 70 طالب�ا يف الصف 
الواح�د وث�الث م�دارس يف بناية واح�دة والدوام 
ب�دال من ان يكون س�ت س�اعات س�يكون ثالث 

ساعات”.
وكش�ف عن ان “وزارة الرتبية لديها خطة لكنها 
تحت�اج اىل دعم حكومي فه�ي تحتاج اىل تضمني 
تخصيصات اضافية لبناء م�دارس اخرى ضمن 
موازن�ة هذا العام، واي قطعة ارض تابعة لوزارة 
الرتبية او مديرياتها يجب ان تبنى الن كل مديرية 

تحتاج من 400 اىل 500 مدرسة ويف عموم العراق 
نحتاج اىل 20 الف مدرس�ة وكل مدرسة تكلفتها 
ال تق�ل ع�ن املليار ونص�ف اىل ملياري�ن دينار”، 
مضيفا ان “الحكومة بدأت بمرشوع مع الجانب 
الصيني لبناء املدارس، وإذا اس�تمر االمر فخالل 
خمس س�نوات ستنتهي مش�كلة مزمنة اسمها 

مشكلة االبنية املدرسية”. 
 واوض�ح ان “االرايض املوجودة ال تكفي ونحتاج 
اىل التفك�ري خارج الصن�دوق بطريق�ة مختلفة 
وهو االتج�اه اىل نظام امل�دارس املركزية مثل ما 
موج�ود يف فرنس�ا وبريطاني�ا وامري�كا، فهناك 
املدرس�ة الواح�دة يوجد فيه�ا 5 االف طالب عىل 
رقعة جغرافية واحدة، يف حني عندنا يف املس�احة 
الواح�دة يحدث هدر للموارد ف��6 اىل 7 االف مرت 
تبن�ي عليه�ا مدرس�ة ل��600 طالب وه�ذا غري 

صحيح”.

وعن امل�دارس االهلية، قال الكالب�ي ان “املدارس 
االهلية تسهم بالعملية الرتبوية وانترشت بشكل 
كبري لكن هذه املدارس احيانا ال تكون باملس�توى 
الذي نطمح له وقد تك�ون عبارة عن بيت مؤجر 

يتم تحويله اىل مدرسة”.
واض�اف ان “الرتبي�ة وضع�ت رشوط�ا ومعايري 
دقيقة مش�ددة ونطمح اىل معايري اكثر ش�دة يف 
موضوع املدارس االهلية، وهذا ما تقوم بدراسته 
وزارة الرتبية، أي الذهاب اىل املدارس االستثمارية 
بمعنى انه يف السابق كان يسمح ملؤسسني ثالثة 
او اربعة بإيجار بيت وتحويله اىل مدرس�ة أهلية، 
أم�ا اآلن نح�اول ان نقرتح ع�ىل وزارة الرتبية ان 
يتحول االمر اىل اس�تثمار ومستثمر يأخذ قطعة 
االرض م�ن الدول�ة او يق�وم برشائه�ا وينش�ئ 
مدرس�ة مثل املدارس الحكومية تس�ع ألكثر من 

1500 طالب”.

بغداد/ الزوراء: 
الن�واب  مجل�س  رئي�س  نائ�ب  وج�ه 
ش�اخوان عبد الل�ه، مؤسس�ات الدولة 
بمتابعة ملف الكرد الفيليني، وفيما اكد 
رضورة اس�رتجاع حقوقهم املس�لوبة، 
طال�ب بتوف�ري املأوى والس�كن لجميع 

عوائل الشهداء.
وذكر مكتب نائب رئيس الرملان يف بيان 
تلقته “الزوراء”: ان نائب رئيس مجلس 
النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، 
استقبل يف مكتبه الرسمي ببغداد رئيس 

مؤسسة الشهداء يف الحكومة اإلتحادية 
عب�د اإلل�ه النائ�ي ووف�داً من ال�كادر 
املتقدم للمؤسس�ة وبحض�ور عدد من 
الشخصيات ممثي عن الكورد الفيليني، 
وج�رى خ�الل اللق�اء بحث ومناقش�ة 
أوضاع الكورد الفيليني يف بغداد والوسط 
والجنوب الذين قدم�وا تضحيات كبرية 

وشهداء يف سبيل الحرية.
واض�اف: ان نائب رئي�س الرملان وجه 
مؤسس�ات الدولة بمتابع�ة ملف الكرد 
الفيلي�ني، ألنهم رشيح�ة ترضرت كثرياً 

وتعرضوا إىل اضطهاد والتهجري القرسي 
ومصادرة ممتلكاتهم وزج ش�بابهم يف 

غياهب السجون.
ب�رضورة  الش�هداء  مؤسس�ة  ودع�ا   
إنصاف عوائل وذوي الش�هداء الفيليني 
واس�رتجاع حقوقهم املسلوبة واإلرساع 
املادي�ة  حقوقه�م  تثبي�ت  بإج�راءات 
أس�وة بباقي عوائ�ل الش�هداء، مطالباً 
امل�أوى  بتوف�ري  اإلتحادي�ة  الحكوم�ة 
والس�كن لجميع عوائل شهداء العراق، 
وتهيأة االحتياجات الرضورية وتحسني 

ظروفه�م املعيش�ية وتقدي�م الخدمات 
والرعاية كاملة لهم.

ومن جانب آخر إس�تقبل نائب الرئيس 
يف مكتب�ه مدي�ر ع�ام األح�وال املدني�ة 
والج�وازات واإلقام�ة يف وزارة الداخلية 
للحكومة اإلتحادية اللواء رياض جندي 
الكعب�ي والوف�د املراف�ق ل�ه، وخ�الل 
الحدي�ث أش�ار إىل رضورة ب�ذل املزي�د 
من املس�اعي والجهود ملساعدة الكورد 
الفيليني وتحوي�ل ملفاتهم وأضابريهم 
يف األحوال املدني�ة من غرفة األجانب إىل 
الشعبة الوطنية ألنهم عراقيون أصالء، 
الت�ي  واملعوق�ات  املش�اكل  ومعالج�ة 
تتعل�ق بحصوله�م عىل الرق�م الوطني 
وإصدار البطاقة الوطنية لهم مثل باقي 

املواطنني.
وشدد عىل أن مجلس النواب حريص عىل 
دعم ومس�اعدة كل الرشائ�ح املترضرة 
يف زم�ن النظ�ام البائ�د وني�ل حقوقهم 
والقوان�ني  بالترشيع�ات  املرشوع�ة 

النافذة. 
وم�ن جانبه�م أب�دى رئيس مؤسس�ة 
الش�هداء ومدي�ر ع�ام األح�وال املدنية 
التع�اون  يف  أس�تعدادهم  والج�وازات 
وحل امللفات والقضاي�ا املتعلقة بالكرد 
الفيلي�ني لرف�ع الحي�ف والتخفيف من 
معاناتهم، وأكدا عىل أن توجيهات نائب 
رئيس املجلس فيما يخص ملف الفيليني 

سيكون يف محل اإلهتمام واملتابعة.

بريوت/ متابعة الزوراء:
ناش�د رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمري جعجع، 
الس�عودية ودول الخليج كافة أن تع�ود إىل لبنان، ألن 
“الش�عب اللبناني بأمس الحاجة ملساعداتهم الجتياز 

هذه املرحلة العصيبة”.
ويف ترصيح له، رأى جعجع أن “الوضع يف لبنان معقد 
للغاي�ة أصال وج�اءت أزم�ة أوكرانيا األخ�رية لتزيده 
تعقي�دا وصعوبة لجهة زي�ادة األس�عار يف الكثري من 
امل�واد اإلس�تهالكية ويف طليعته�ا املحروق�ات والخبز 
وم�واد معيش�ية أساس�ية أخ�رى، والكل يع�رف أنه 
وبالرغ�م من املحادثات الت�ي تجرى يف الوقت الحارض 
مع صن�دوق النقد الدويل، ف�إن ال نتائج ترجى إال بعد 

انتخابات 15 أيار”.

واعتر أن “هناك ح�ال واحدا وحيدا وهذا ما كان ينقذ 
لبن�ان تاريخي�ا يف كل أزم�ة يم�ر بها وهو مس�اعدة 
األش�قاء الخليجي�ني وع�ىل رأس�هم اململك�ة العربية 
الس�عودية”، مناش�دا، القيادة الس�عودية والقيادات 
الخليجي�ة كافة “أن تعود إىل لبنان، ألن لبنان الش�عب 
مرتوك فعليا يف الوقت الحارض، وألن الش�عب اللبناني 
بأم�س الحاج�ة ملس�اعداتهم املعهودة الجتي�از هذه 

املرحلة العصيبة”.
وأضاف: “أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية 
كاف�ة أن تعي�د النظر بموقفها من لبن�ان ليس قناعة 
بالسلطة الحالية طبعا، ولكن إيمانا بالشعب اللبناني، 
وباس�تثناء ذل�ك ال أرى أي بارقة أمل قب�ل االنتخابات 

النيابية”.

موسكو/ كييف/ الزوراء:
بينم�ا تتجه أنظ�ار العالم ب�أرسه هذه 
األيام إىل املفاوضات املكوكية بني الروس 
واألوكران عىل وقع العملية العس�كرية 
الروس�ية الت�ي دخل�ت يومها التاس�ع 
ع�رش، أعلن رئيس الوف�د املفاوض عن 
األوكران�ي  الرئي�س  ومس�اعد  كيي�ف 
ميخايلو بودولياك، تأجيل الجلسة حتى 

اليوم الثالثاء
وأط�ل الرئي�س األوكران�ي، فولدوم�ري 
زيلينس�كي بمقط�ع مص�ور جديد من 
قل�ب كييف ليؤكد أن الحرب مس�تمرة، 

معتراً أنها معركة وجودية لبالده.
إال أنه أش�ار يف الوقت عينه إىل أن كييف 
تنتظ�ر نتائج املفاوضات ب�ني الوفدين 

الرويس واألوكراني.
وق�ال يف الفيدي�و الذي بث ع�ىل مواقع 
التواصل الخاصة بالرئاس�ة األوكرانية  
روس�يا  م�ع  حربن�ا  االثن�ني:”  ام�س 

وجودية”.
كما ش�دد عىل حاجة البالد إىل األسلحة 
ملواصل�ة القت�ال، حاث�ا ال�دول الغربية 
عىل إرس�ال املزيد، وداعيا املتطوعني إىل 

املشاركة يف القتال ضد الروس.
كذل�ك، ك�رر مطالبة االتح�اد األوروبي 

بضم بالده.
إىل ذل�ك، تطرق إىل التط�ورات امليدانية، 
وس�ري املعارك، متهم�ا الجيش الرويس 
الصاروخ�ي ع�ىل  القص�ف  بمواصل�ة 

كييف.
وأكد أن موس�كو “ تواصل تدمري البنى 
التحتي�ة وه�دم امل�دن األوكرانية، وفق 
قول�ه، مش�ددا يف الوق�ت عين�ه عىل أن 
األوكرانيني س�يعيدون بناء كل ش�ارع 

ومدينة.
يف غض�ون ذل�ك  أعل�ن رئي�س الوف�د 
املفاوض ع�ن كييف ومس�اعد الرئيس 
األوكران�ي ميخايل�و بودولي�اك، تأجيل 

الجلسة حتى اليوم الثالثاء.
وانطلق�ت امس االثن�ني الجولة الرابعة 

من املحادثات بني الجانبني.
وأضاف يف تغريدات عر تويرت، أن مهلة 
فنية أعطيت للوفود حتى اليوم  الثالثاء 
م�ن أج�ل إج�راء مزي�د م�ن املباحثات 

الفردية.
كما ش�دد عىل أن موقف بالده لم يتغري، 
موضحا أن املفاوضني سيناقشون وقف 
إطالق النار الش�امل، وانسحاب القوات 
الروسية، فضال عن الضمانات األمنية.

م�ن جه�ة أخ�رى أعل�ن الكرمل�ني أن 

الجي�ش ال�رويس ق�د يش�ن هجم�ات 
للس�يطرة عىل امل�دن األوكرانية الكرى 
يف وقت يتق�ّدم باّتجاه ع�دد من املراكز 

الحرضية الرئيسية.
وأفاد الناطق باس�م الكرملني، دميرتي 
بيسكوف، بأن الرئيس الرويس فالديمري 
“بوت�ني أعط�ى أوامر لالمتن�اع عن أي 
هجوم مبارش عىل املدن الكرى نظرا إىل 

أن الخسائر املدنية ستكون كبرية”.
ال  الدف�اع  “وزارة  أن  أض�اف  لكن�ه 
تس�تبعد احتم�ال وض�ع م�دن كرى، 
خاضعة لحصار تام تقريبا حاليا، تحت 

سيطرتها الكاملة”.
وذكر بيس�كوف بأن�ه قد يتم اس�تثناء 
املناط�ق “املس�تخدمة لعمليات اإلجالء 

اإلنسانية”.
املتح�دة  الوالي�ات  أن “ق�ادة  وأض�اف 
واالتح�اد األوروبي يدفعون الروس عىل 
ما يب�دو باّتجاه مهاجمة مدن أوكرانية 
كرى لتحميل بلدنا مس�ؤولية س�قوط 

قتىل مدنيني، عىل حد تعبريه.
ونفى أن تكون روس�يا طلبت مساعدة 
عس�كرية م�ن الص�ني، مش�ريا إىل أن 
روسيا “قادرة بإمكانياتها الخاصة عىل 

مواصلة العملية”.

التقاعد ل�           : املباش��رة بتهيئة البيانات اخلاصة باملش��مولني 
مبنحة ال� 100 ألف دينار وسيتم إطالقها قريبا

الرتبية ل�        : حنتاج إىل 20 ألف مدرسة خالل مخس سنوات حلل مشكلة الدوام املزدوج أو الثالثي

نائب رئيس الربملان يوجه مبتابعة ملف الكرد الفيليني ويؤكد 
ضرورة اسرتجاع حقوقهم املسلوبة

جعجع يناشد السعودية ودول اخلليج بالعودة إىل لبنان!

زيلينسكي: حربنا مع روسيا وجودية ومستمرة 
وأطالب بضم أوكرانيا إىل االحتاد األوروبي 

                 

ما تداعيات العمليات العسكرية 
الروسية يف أوكرانيا على العراق؟

أمساء حيدر
لت حدث�اً مفصلياً  ال ش�ك ان العملي�ة العس�كرية الروس�يَّة يف أوكرانيا ش�كَّ
�ف عنده العالم أجمع، وس�يطر عىل كل التحليالت والقراءات السياس�ية  توقَّ
والعس�كرية، وب�ات هناك جدل كبري يف أروقة النقاش�ات ح�ول الزمن اآلتي: 
أي وضع س�يكون عليه العالم بعد هذه العملية؟.. هذا يف العموم، ويف االبعاد 
الواسعة. أما يف التفاصيل ومن باب املنظور العراقي فثمة الكثري من املتغريات 
الت�ي يمكن وضعها يف إطار التأثريات التي س�ترتكها هذه االزمة عىل الداخل 

العراقي. 
املالح�ظ أنَّ العراق يكتف�ي اليوم بمراقبة األزمة األوكرانية - الروس�ية بحذر 
ش�ديد، وإن كان عىل مس�توى الجماه�ري قد أعرب الش�عب العراقي وجهات 
النظر حيال هذه االزمة التي تدخل مش�اعر الجماهري وتوجهاتهم السياسية 

والعقائدية قبل أي قراءة اخرى.
وعند الدخول يف تفاصيل تداعيات االزمة اقتصاديا نرى أن العني اتجهت صوب 
النف�ط والدول املنتجة واملصدرة له، وال ش�ك ان العال�م اليوم يعيش تداعيات 
ارتفاع س�عر النفط العاملي الذي وصل اىل اعىل مستوى له منذ أكثر من سبعة 

اعوام. 
وبحس�ب م�ؤرشات الواق�ع االقتصادي، ف�إن ارت�دادات العملية العس�كرية 
الروس�ية قد وصل�ت اىل العراق، الذي يبلغ حجم التب�ادالت بينه وبني اوكرانيا 
حوايل ملي�ار دوالر امريكي س�نويا، وتتن�وع االعمال التجارية لتش�مل املواد 
الغذائية املختلفة وقطع غيار الس�يارات ومساحيق التنظيف والفحم وبعض 
امل�واد الكيميائية. وق�د صنف العراق يف الس�ابق من بني أكثر ال�دول الذي له 
تعامالت تجارية مع اوكرانيا والتي توقفت اليوم بس�بب العمليات العسكرية 
الروس�ية، وبالتايل س�يلجأ التجار العراقيون اىل تغيري مصادرهم، وقد ترتفع 
اسعار هذه السلع يف السوق املحلية وربما تفقد من السوق إذا لم يجد التجار 

مكاناً آخر السترياد البضائع منه. 
يف املقلب االخر، يبدو ان امريكا س�تغرق يف االزمة االوكرانية – الروس�ية التي 
يعتره�ا البعض حربا باردة حقيقية بني الجبهتني الروس�ية واالمريكية عىل 
االرايض االوكراني�ة، االمر الذي يحتم عىل امريكا التعامل مع الجبهات االخرى 
به�دوء ألنه ال يمكنه أن تفتح باب النريان عليها من عدة جبهات، لذلك يعتقد 
أن تخ�ف الضغوطات االمريكية ع�ىل القرار العراقي النش�غالها بحدث عاملي 
يجعل النظام االحادي االمريكي يف خطر ويؤسس عىل االقل ملرحلة انتقالية من 

نظام عاملي جديد ال تكون امريكا فيه هي السلطة الواحدة والدولة املارقة. 
اقتصاديا، مصائب قوم عند قوم فوائد، فارتفاع س�عر برميل النفط الجنوني 
والذي يش�كل ضغوطات اقتصادية كبرية عىل كل دول العالم ستس�تفيد منه 
الدول املنتجة واملصدرة لهذه املادة الحيوية، وبذلك ال ش�ك ان العراق س�ينال 
عوائ�د مالية أكر نتيجة هذا االرتفاع، ومع ان البع�ض يعتر ان هذا االرتفاع 
ه�و ارتفاع مؤقت مرتبط باألزمة إال ان واقع الحال س�يؤكد ان خزينة الدولة 
م�ن النفط قد ارتفعت اىل ح�د كبري يمكن من خالله تعويض الخس�ائر التي 
تحصل يف القطاعات االخرى رشيطة االس�تفادة م�ن هذه املداخيل االضافية 

ورصفها يف مكانها املناسب. 
االكي�د الي�وم انن�ا كعراقي�ني ننتظر االي�ام املقبل�ة لتوضيح ما ق�د يحصل، 
خصوصا ان االمر ال يمكن حس�بانه بهذه الطريقة السطحية إذا ما احتسبنا 
ان هناك رشكات نفطية روس�ية موجودة يف العراق قد تنس�حب خارج البالد 
نتيج�ة الضغوطات الدولية والعقوبات عىل روس�يا، والذي ال يمكن التنبؤ به 

منذ اآلن. 
إن االيام املقبلة رهينة بتغريات كبرية عامليا، وهذه التغريات سترتك تداعياتها 
عىل العالم اجمع، وبطبيعة الحال العراق سيتأثر بشكل كبري يف الرصاع القائم 
عامليا، وهو مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مىض ان يدرس مصالحه الداخلية 

واملستقبلية بما يحفظ أمنه السيايس واالقتصادي. 
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امن ومجتمع

أشارت إىل 7 أضرار جراء التغريات املناخية

بغداد/الزوراء:
حددت وزارة البيئة، امس االثنني، س�ببني يقفان وراء 
فقدان الع�راق انواعاً من الحيوانات والنباتات النادرة، 
فيما اشارت اىل ان هناك 7 أرضار بيئية جراء التغريات 

املناخية.
وقال وزير البيئة جاس�م الفالحي يف ترصيح صحفي: 
إن »هن�اك اتفاقي�ة دولي�ة وضع�ت بش�أن االن�واع 
الحيواني�ة املعرضة بخط�ر االنق�راض او التي تواجه 
تهديدات االنق�راض والعراق انضم له�ا وهي اتفاقية 
س�ايكس«، مبينا »انني رئيس الس�لطة االدارية لهذه 

االتفاقية يف العراق«. 
واض�اف أن »هذه االتفاقية تتضم�ن آلية التعاون مع 
االنواع النادرة واملعرضة لالنقراض والتي يمنع االتجار 
الدويل يف االن�واع النادرة واليات مراقبتها«، مش�ريا اىل 
»انن�ا قطعنا ش�وطا كبريا يف اقرار ه�ذه املفاهيم بما 
يتعلق بالتح�دي الجدي الذي واجه�ه التنوع االحيائي 

بشأن شح املياه«.
وتاب�ع ان »العراق واح�د من اهم البل�دان يف محطات 
هج�رة الطيور املهاجرة بمناطق اع�ايل الجبال اضافة 
اىل مناط�ق االهوار التي تعد واح�دة من اهم املحطات 
املهمة يف خط سري هذه الطيور«، موضحا ان »تراجع 
االمدادات املائي�ة وتصاعد معدالت الجفاف واحدة من 

امله�ددات بفق�دان الكثري م�ن امل�وارد الطبيعية لهذة 
االنواع الحيوانية والنباتية«.

وب�ني الفالح�ي ان »موض�وع املنش�ورات واللوح�ات 
التعريفي�ة فهناك دائرة عامة معنية بالتوعية واالعالم 
البيئ�ي يف دائرة التوعي�ة واالعالم البيئ�ي تعمل يف كل 

القطاعات لزيادة مستوى اهمية البيئة«.
وذكر الفالحي ان »موضوع التغريات املناخية والزيادة 
املطردة يف درجات الحرارة انعكس�ت سلباً عىل تراجع 
كبري يف ايراداتنا املائية، وعدم وجود أمن مائي، ما ادى 
إىل زي�ادة تده�ور األرايض وارتف�اع مع�دالت التصحر 
وتقلص الرقعة الزراعية، اضاف�ة اىل ازدياد العواصف 
الكب�رية  بتأثرياته�ا  الغباري�ة  والعواص�ف  الرملي�ة 
والخط�رية عىل حياة وصحة الن�اس و إرتفاع معدالت 
األمراض التنفسية كالربو والحساسية والضغط الكبري 
عىل غ�رف الطوارئ وعىل املستش�فيات باالس�تنزاف 

الكبري من املوارد لتغطية التحديات الصحية«.
وتابع ان »ذلك يؤثر عىل حركة املالحة الربية والبحرية 
والجوية وتصدير النفط وآثارها االقتصادية وتأثرياتها 
االجتماعي�ة«، موضح�ا ان »واحدا من أهم الوس�ائل 
املهمة ملكافحة التصحر هو إنشاء األحزمة الخرضاء، 
وال�ذي يتطل�ب تعاون كبري ب�ني وزارة البيئة التي تعد 
وزارة رقابي�ة وكذل�ك وزارة الزراع�ة ووزارة امل�وارد 

املائية بوصفهما جهات تنفيذية«.
واع�رب الفالح�ي ع�ن اس�فه ل�«ع�دم اتخ�اذ وزارة 
الزراع�ة اإلج�راءات الالزمة ملواجه�ة ظاهرة التصحر 
وانع�دام الغطاء النباتي«، موضحا ان »إجراءات وزارة 
الزراع�ة ما زالت ق�ارصة وحتى ه�ذه اللحظة تتعكز 

عىل موضوع عدم وجود التخصيصات املالية ».
وذكر ان »وزارة الزراعة بما تمتلكه من امكانية كبرية، 
لديها دائرة عامة متخصصة بمكافحة التصحر ويجب 
تفعي�ل عملها والرتكيز عىل إي�الء هذا املوضوع أهمية 
كب�رية«، مبدي�ا »اس�تعداد وزارة البيئة لدع�م جهود 
وزارة الزراعة ورضورة توفري التمويل الدويل ملش�اريع 

تقدم من قبل الزراعة وتصادق عليها وزارة البيئة«.
وب�ني ان »وزارة البيئة قامت بالتع�اون مع املنظمات 
الدولية والدول األخرى بإنش�اء احزمة خرضاء«، الفتا 
اىل ان »عم�ل االحزمة الخ�رضاء يتوقف عىل موضوع 
اس�تدامتها وكيف ان تديم بقاءها باإلضافة إىل حسن 
اختيار األشجار التي تتحمل الظروف املناخية الصعبة 

واحتياجاتها للمياه«.
واكد ان »لجنة عليا شكلت بأمر رئيس مجلس الوزراء 
حالي�اً ملوض�وع التصحر ولزيادة معدالت التش�جري«، 
الفتا اىل ان »ه�ذه اللجنة بارشت بأعمالها وتم توزيع 

املسؤوليات«.

البرصة/الزوراء:
حذرت مديرية ماء محافظة البرصة، 
امس االثن�ني، من ان نس�بة امللوحة 
يف ش�ط الع�رب أصبح�ت اع�ىل م�ن 

املسموح به لالستهالك البرشي.
وقال مسؤول شعبة التنفيذ يف مديرية 
ماء البرصة نزار نارص لعيبي يف بيان 
اطلع�ت عليه »ال�زوراء« إن “نس�ب 
امللوحة بمياه شط العرب عند مدينة 
الب�رصة، تصل خالل فص�ل الصيف، 
ب�ني 5,2 أل�ف إىل خمس�ة آالف جزء 

م�ن امللي�ون، وهي أعىل من النس�بة 
املس�موح به�ا لالس�تهالك الب�رشي 
املحددة ب� 1000 باملليون فقط، وفق 

املواصفات العراقية”.
وعد لعيبي مياه شط العرب “املصدر 
الرئي�س لتغذي�ة محط�ات التصفية 
الت�ي تض�خ ألحي�اء مرك�ز البرصة 
وجنوبه�ا”، كاش�فا ع�ن “إدخ��ال 
م�رشوع محطة تحلي�ة املحيلة التي 
العك�ي  )التناض�ح  بنظ�ام  تعم�ل 
باألغش�ية ش�به النف�اذة( أواخ���ر 

الع�ام امل�ايض بطاق�ة 70 أل�ف مرت 
مكعب يومي، أسهم بتجهيز مناطق 
عدة يف قض�اء أبي الخصي�ب باملياه 

العذبة”.
وبشأن مرشوع معالجة مياه البحر 
الذي أحيل أواخر العام املايض بعهدة 
إئت�الف رشكات عاملية، أوضح لعيبي 
أنه “سيش�يد بقضاء أم قرص بطاقة 
مليون مرت مكعب من املياه املعالجة 
للرشب ما سيوفر املياه للمناطق التي 

تعاني من املياه امللوثة باألمالح”.

بغداد/الزوراء:
اعلنت هيئة الجمارك، امس االثنني، 
ع�ن ضبط 17 ش�احنة تحمل مواد 
مختلفة مخالفة لتعليمات وضوابط 
االسترياد النافذة، مبينة أن االرسالية 

كانت قادمة من محافظة أربيل.
وذكر بي�ان للهيئة، تلقته »الزوراء« 
إن »عملي�ة الضب�ط نفذت بارشاف 
الزبي�دي،  ش�اكر  الهيئ�ة  رئي�س 
ووفقا للتحريات يف سيطرة الشعب 
ش�مال العاصم�ة بغ�داد«  مبيناً أن 
»االرس�الية املضبوطة كانت قادمة 

من محافظة اربيل«. 
وق�ال املدي�ر العام ش�اكر الزبيدي، 
بحس�ب البي�ان: ان�ه »ت�م اص�دار 

دور  وتفعي�ل  لدع�م  تعليم�ات 
التحري�ات بالهيئ�ة تنفي�ذا لق�رار 
مجل�س الوزراء االخ�ري«، مؤكدا ان 
»دور التحري�ر والتحقي�ق يف امل�ادة 
وإج�راءات  بأح�كام  الجمركي�ة 
خاص�ة، إذ تعترب مرحل�ة مهمة  يف 

مسار ضبط الجريمة الجمركية«.
املالي�ة  وزي�ر  »دع�م  أن  وأض�اف 
ع�ي ع�الوي للجم�ارك يتضح من 
خالل توس�يع صالحي�ات الجمارك 
بمعاين�ة  املكلف�ني  واألش�خاص 
الجمركي�ة م�ع منحه�م  الجرائ�م 
س�لطات فعالة بغ�رض الحد منها 
والتص�دي لها، زيادة عىل اإلجراءات 
املعمول بها سابقا بموجب القواعد 

العام�ة تضمنها ، مم�ا يضفي عىل 
إجراءات املعاينة يف املادة الجمركية 
القان�ون  ب�ني  الصالحي�ة   مي�زة 
الجزائ�ي  والقان�ون  الجمرك�ي 

اإلجرائي العام«.
وأشار إىل أن »محاوالت ادخال مواد 
مخالفة للقانون والتعليمات النافذة 
غري ان�ه يصنف بعملي�ات التهريب 
والته�رب الجمركي،  كذلك انه عمل 
مخال�ف لألمن الوطني واالقتصادي 
وس�بب رئي�س يف تف�ي االمراض 
واالعمال غ�ري املرشوعة«، مش�دداً 
أن »الهيئ�ة ماضية باتخاذ اجراءات 
صارم�ة ملكافحة كل انواع الجريمة 

الجمركية«.
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

م/ اعالن
اىل/ املدع�ى علي�ه )ع�ي طالب نوري( الس�اكن قضاء س�وق الش�يوخ 

االسماعيلية االوىل سابقاً / مجهول محل االقامة حالياً.
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )محمود كاظم حس�ني( امام 
ه�ذه املحكمة بالعدد 321/ب/2022 والذي يطلب فيه بإلزامك بتأديتك 
مبلغ ق�دره )ملي�ون وثمانمائة وخمس�ون الف دينار( ع�ن قيمة دين 
ق�رض بال فائدة ولكونك غري متواج�د يف املنطقة ومجهول محل االقامة 
حسب إشعار مختار منطقة االسماعيلية االوىل يف 2022/2/22 وحسب 
كت�اب مركز رشطة االس�ماعيلية بالع�دد 1181 يف 2022/2/23 وعليه  
ق�ررت املحكم�ة تبليغك عن طري�ق النرش بصحيفت�ني محليتني بموعد 
املرافعة املصادف يوم 2022/3/28 الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حال 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فإن املرافعة سوف تجري 

بحقك غيابياً استناداً ألحكام املادة 1/56 من قانون املرافعات املدنية.
القايض
فهد حسن عبد الله

فقدان

الس�فر  ج�واز  من�ي  فق�د 

بإس�م   BR0920840  املرق�م 

)حسني صدام( 

  HOSSIAN SADDAM

والصادر من جمهورية بنغالدش 

يج�ده  م�ن  فع�ىل  الش�عبية، 

تسليمه اىل إدارة الجريدة.

No: 7680   Tue   15     Mar    2022العدد:   7680    الثالثاء   15   آذار     2022

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعالن

مجهورية العراق

تعل�ن ُمحافظ�ة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية انش�اء مخازن لخزن الش�عري والتمور( ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط 
والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 .ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة 

العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )املدى – املرشق  – الزوراء(
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم الخميس املصادف 2022/3/17 يف بناية )مديرية 
الزراعة( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء 
الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

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

أ - الك�وادر الفني�ة 

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )29,545,000(

تسعة وعرشون مليون وخمسمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي.
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابع�ا:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني ص�ادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

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

2-كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجه ص�ادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مب�ارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحس�ابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

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

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلت�زم الط�رف الثان�ي بأن  يش�غل ما اليقل ع�ن )30%( من عمالة موظفي�ه العمالة الوطني�ة عن طريق مراكز التش�غيل اال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم املركز 

للطلب.
8- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة  موقع من قبل  اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
من قبلهم  بعدم التنازل  او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تجاوز )14يوما( من تاريخ توقيع العقد و يف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني معاملة الناكل 

او املخل و حسب واقع الحال.
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة  ايام 

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

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

15- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قس�م العق�ود الحكومية يف مقره�ا الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتاب�ة واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املق�اول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم 
الهات�ف والربيد االلكرتوني ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد – شارع االمام عي )ع(. وسوف ترفض العطاءات 
املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- ع�ىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف دي�وان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار 

بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل بدون املطالبة بأي تعويضات.
17- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

العدد: 186
التاريخ :2022/3/10

الدكتور 
حممد هادي حسني
حمافظ ذي قار 

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/امييل قسم العقود احلكومية
املناقصة رقم )4( لسنة 2022 خطة تنمية االقاليم 2021              

البيئة حتدد سببني يقفان وراء فقدان العراق أنواعاً من احليوانات 
والنباتات النادرة

البصرة تدق ناقوس اخلطر: ملوحة شط العرب أعلى 
من املسموح به

الكمارك تضبط 17 شاحنة حتمل مواد خمالفة 
لالسترياد قادمة من أربيل
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعالن

مجهورية العراق

مجهورية العراق

تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية ملرشوع انش�اء ش�وارع وشبكات مجاري مياه االمطار 
والرصف الصحي )املجموعة )ب( يف الشطرة( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2021 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 
2014 املعدل�ة الصادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 . إن وثيقة الدعوى 

لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان – الزوراء  – العدالة(
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 

املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان 
اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/16 يف بناية )مديرية مجاري ذي قار( فعىل 
الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب 
االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( 
غ�ر قابل�ة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل لل�رشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان 

يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

 ج- الكوادر الفنية 

د-املتطلبات املالية :-
ثانيا:-  املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )94,000,000( اربعة 

وتسعون مليون دينار عراقي.
ه�- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, الرشكات 
اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب العمل( غر 

مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- لم تظهر عقود غر منفذة خالل ال� )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء، ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة )5( س�نوات السابقة، جميع 
املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء وس�يتم التعامل معها كمش�اكل تم حلها ضد مقدم 

العطاء.
ثالثاً:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار وهوية 

التحاسب الرضيبي.
رابعاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامساً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب 

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

2-كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء )التامينات االولية( ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنك�ي او صك مصدق او 
سفتجه صادر من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي 
قار قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة 
او املق�اول( ال�ذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كت�اب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة %5 
م�ن مبل�غ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر م�ن احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة 

الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاير التاهيل 
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفني�ة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غر مستجيب.

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

6-تتحم�ل م�ن ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالع�الن وآلخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يح�ال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7-يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يش�غل ما اليقل عن )30%( من عمال�ة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفر االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 
مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

9-املحافظة غر مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
10-تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 

املقاولة.
11-املحافظة غر ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.

12-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من تاريخ 
فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.

13-تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع م�ع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة  مدى 
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14-ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15-ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل 
ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول 
بصحت�ه ويعت�رب التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤي�د حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان 
محافظة ذي قاريف ش�ارع االمام عيل )ع(. وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم 
الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكرتوني.
16-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية ملرشوع انش�اء مجمع ماء س�عة 50 م3/س�اعة 
مع ش�بكات م�اء يف قرى ناحية االصالح( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم 2 
لس�نة 2014 املعدل�ة الصادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام 2021 ان 
وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء – املرشق  – البينة 

الجديدة(
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظه�را من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/16 يف بناية )بلديات 
ذي ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء 
الواح�د )وكما م�ؤرش ازاءه( غر قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

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

أ:- الكوادر الفنية 

ب-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )16,000,000(

ستة عرش مليون دينار عراقي.
د- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غر مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف ح�ال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابع�ا:- هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

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

2-كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولي�ة( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجه ص�ادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبل�غ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي قار قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاير 
التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

5-ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

7-يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يش�غل ما اليقل عن )50%( من عمال�ة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفر االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل ع�ىل الرشاكة  موقع من قبل  اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم  بعدم التنازل  او االنس�حاب يف حال رس�و املناقص�ة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تجاوز )14يوما( من تاريخ توقيع العقد و يف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او 

املخل وحسب واقع الحال.
9-املحافظة غر مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

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

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

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

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

15-ان آخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شارع النيل. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح 
املناقص�ة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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أنور جسام: الكرة العراقية تسري حنو 
االنهيار واحللول ترقيعية

بغداد/ متابعة الزوراء
 حذر عضو لجنة الخرباء يف اتحاد الكرة، انور جسام،  من أن الكرة العراقية تسري نحو »االنهيار«، فيما 
وص�ف الحلول الت�ي تجري ملعالجة إخفاقات املنتخب العراقي بأنه�ا »ترقيعية«.واضاف ان »الحلول 
الت�ي توضع للمنتخب العراقي ترقيعية، الس�يما بعد ان تس�لم االتحاد الحايل تركة ثقيلة وترس�بات 
ليست بالسهلة«. مبينا انه »كان من املفرتض ان يكون البناء والتخطيط ملثل هكذا مهمة منذ سنوات 
س�ابقة للوص�ول اىل الهدف الذي نعم�ل من اجله انما اليوم ن�رى كل الحلول ال تنفع«.واش�ار اىل ان 
»الك�رة العراقية انهارت منذ وقت طويل، فبعد ان كنا متس�يدين عىل منتخب�ات املنطقة نراها اليوم 

نهضت وتطورت بينما بقت كرتنا تراوح وترتاجع مقابل تقدم منتخبات العرب والخليج واسيا«.

أصفر وأمحر

رئيس احتاد الكرة حيضر تدريبات املنتخب الوطين قبل ودية زامبيا

اإلثارة تتواصل بني املنتخبات املشاركة يف بطولة العرب بالشطرنج 

بغداد /حسني الشمري
تفقد، ظهر امس، االمني العام للجنة 
الباراملبي�ة وكال�ة، الدكت�ور احم�د 
العاني، تدريبات منتخبنا الش�بابي 
بالك�رة الطائرة وذل�ك للوقوف عىل 
مراحل اعداد الفريق لالستحقاقات 
الخارجية بحض�ور رئيس واعضاء 

اتحاد الكرة الطائرة الباراملبية .
الغ�رض  ان  الع�ام:  االم�ني  وق�ال 
لتدريب�ات  الزي�ارة  م�ن  الرئي�ي 
منتخبن�ا الش�بابي لتذلي�ل بع�ض 
الفري�ق  الت�ي تواج�ه  الصعوب�ات 
يف ظ�ل االزم�ة املالي�ة الت�ي تعاني 
منه�ا لجنتنا فض�ال ع�ىل متابعتنا 
ورؤيتنا الخاص�ة للوحدة التدريبية 
ونس�عى جاهدي�ن اىل ح�ل كل تلك 
املعوق�ات يف اقرب وق�ت ممكن بعد 
طرح  تل�ك الصعوب�ات يف االجتماع 
املقب�ل للمكت�ب التنفي�ذي من اجل 

ان يكون منتخبنا يف تمام الجاهزية 
للمشاركة الخارجية. وانهى العاني 
غاي�ة  يف  نح�ن  بالق�ول:  حديث�ه 
السعادة  والرسور عندما نكون بني 
ابنائن�ا الالعبني ومالكه�م التدريبي 
للمس�اهمة يف  تذليل كل الصعوبات 

التي تواجههم .
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الكرة 
الطائ�رة الباراملب�ي احم�د حس�ن: 
حقيق�ة نح�ن س�عداء ج�دا به�ذه 
الزيارة من قبل االم�ني العام للجنة 
الباراملبي�ة وكال�ة الدكت�ور احم�د 
العاني والتي تؤكد العالقة الحميمية 
بني املس�ؤول والالعب للوقوف عىل 
مراح�ل االع�داد وم�ن ث�م رفع كل 
املعوق�ات والصعوب�ات التي تواجه 
تدريباته�م اس�تعدادا لالس�تحقاق 
الخارج�ي ال�ذي ينتظره�م خ�الل 

العام الحايل .

أمني الباراملبية العام يتفقد الوحدات 
التدريبية ملنتخب الشباب بالكرة الطائرة

بغداد/ محمد عماد
ُجرعات�ه  الوطن�ي  املُنتخ�ب  كّث��َف 
التدريبّي�ة، عرص ام�س االثنني، يف ملعِب 
الش�عب الدويل اس�تعداداً ملواجهِة زامبيا 
الودّي�ة يف الثامن عرش من الش�هر الحايل 
تحضرياً ملباراتي اإلمارات وسوريا ضمن 

التصفياِت املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢.
وحرَض تدريبات وزيُر الشباب والرياضة، 
رئي�س اتح�اد الك�رة، عدن�ان درج�ال، 
والنائ�ب الثان�ي ُم�رشف املنتخب يونس 
محمود، إضافة اىل عضوي االتحاد رحيم 
لفت�ه وخلف ج�الل، وش�ارَك فيها )28( 
العب�ًا هم كٌل م�ن محمد حمي�د، محمد 
صال�ح، دلوفان مه�دي، محمد ش�اكر، 
أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مناف يونس، 
أم�ري صب�اح، رس�الن حن�ون، رضغام 
إسماعيل، حس�ن رائد، مصطفى محمد 
ج�رب، محمد عيل عب�ود، محمد قاس�م، 
يوسف فوزي، حسن داخل، محمد مزهر، 
ش�ريكو كريم، حس�ني جبار، حسن عبد 
الكريم، مراد محم�د، عيل حصني، أحمد 
فرح�ان، إبراهيم باي�ش، وكاع رمضان، 
مهند عب�د الرحيم، حس�ني عمار، وعالء 
عب�اس، واألخريي�ن تدربا بش�كٍل منفرٍد 
بعد أن اش�تكوا آالم�اً يف العضلة الضامِة 
بالنسبة لألول، والعضلة الرباعية للثاني 
حس�ب ما أكده طبي�ُب املنتخب الوطني، 
عب�د الكريم الصفار، وقد يخضُع كالهما 

للفحِص بأشعة السونار اليوم الثالثاء.
بتماري�ن  التدريبي�ة  الوح�دُة  وابت�دأت 
التس�خني والتمطيِة باألرشطة املطاطية 
ب�إرشاِف م�درب اللياق�ة البدنية، رسدار 
محم�د، تلته�ا محط�اُت تدري�ب بدني�ة 
م�ن أج�ل رف�ِع املُع�دل اللياق�ي لالعبني 
ثم تماري�ن مركب�ة تخللتها أم�وٌر فنية 
ب�إرشاف امل�درب، عبد الغني ش�هد، كما 
اس�تخدمت األهداف املتحركة يف الحصِة 
التدريبي�ة مع اللع�ب مجموعتني بنصِف 
ملع�ٍب مع تطبي�ق الواجب�ات التكتيكّية 
املناط�ة من قبل الجه�از الفني ثم اللعب 
)تقس�يمة( ع�ىل ط�وِل امللع�ب تخللتها 
صفارُة شهد يف التوقف والتصحيح أثناء 
اللعِب بمعية مساعديه حيدر نجم ورزاق 

فرحان وأحمد جاسم.
وأش�اد مرشُف املنتخ�ب الوطني، يونس 
محمود، بروحيِة وهمة الالعبني وتصاعد 
وترية تدريباتهم يف اليوم الثالث )خامس 
حص�ة تدريبية( م�ن معس�كر املنتخِب 
الوطني املقام يف ب�غ����داد وحماس�هم 
التدريبي�ة  الوح�دة  ُمف�ردات  تأدي�ِة  يف 
س�تكون  زامبي�ا  مب�اراة  إن  موضح�اً 
بروف�ًة تحضريي�ًة مهمًة قب�ل الوصول 
اىل الجاهزي�ِة يف مب�اراة االم�ارات والتي 
ينتظرنا فيها حدٌث مهٌم أال وهو موضوع 
رف�ع الحظ�ر، وعلينا أن نتع�اوَن جميعاً 
من أجل نجاح العراق يف اس�تضافِة هذه 

املب�اراة، ناهيك عن أهمي�ِة نقاط املباراة 
التي ستدخلنا بروٍح معنويٍة عاليٍة ملباراة 

سوريا. 
وأش�ار املدير اإلداري، غي�ث مهنا، إىل إن 

كت�ب مخاطبة األندية اللتح�اِق الالعبني 
املحرتفني ق�د أبرقت من تأري�خ الحادي 
عرش م�ن آذار، وس�يلتحُق منذ الخامس 
عرش من الش�هر الحايل تباع�ًا الالعبون 

املحرتف�ون لغاية الثان�ي والعرشين من 
الش�هر نفس�ه، وحينها س�يكون العدُد 
اإلجمايل للقائمِة النهائية )28( العباً قبل 

الدخول ملواجهِة اإلمارات وسوريا.

الصحاف�ة  اتح�اد  بغداد/بعث�ة 
الرياضية

تتواص�ل االثارة والندي�ة يف بطولة 
للناش�ئني  بالش�طرنج  الع�رب 
والشباب يف العاصمة بغداد يف قاعة 
قرطب�ة بفندق املنص�ور ميليا، مع 
قرب ختام البطولة والتي سيس�دل 
الس�تار عليه�ا بعد غ�د الخميس، 
املش�اركة  املنتخب�ات  وتتوي�ج 
بأوس�مة التف�وق، يف البطولة التي 
نالت اشادة واستحسان املنتخبات 
وتنظيمه�ا  ألهميته�ا  العربي�ة 

املميز، وكذلك حفاوة االس�تقبال يف 
العاصمة بغداد. 

وش�هدت نتائج الجولة الخامس�ة 
للبطولة للشباب دون 20 عاما عن 
تساوي ثالثة العبني بنفس الرصيد 
م�ن النق�اط بتحقيق أرب�ع نقاط، 
ولك�ن التف�وق بنق�اط الط�اوالت 
حسم الرتتيب لصالح العب منتخبنا 
الوطن�ي ربيع صب�اح نوري، وجاء 
بالوصافة الس�وري كري�م هندي، 
والجزائ�ري المني ابراهيم�ي ثالثاً. 
وتمكن العب منتخبنا الوطني أحمد 

جزا م�ن صدارة الجولة الخامس�ة 
تحت 18 عام�ا، برصيد 4،5 نقاط، 
وجاء املوريتاني طالب محمد ثانيا 
برصي�د4 نقاط، وح�ل الليبي أكرم 
خرض ثالثاً برصيد 4 نقاط. وحقق 
الليب�ي يوس�ف الحس�اوي صدارة 
الجول�ة تح�ت 16 عام�ا برصيد 4 
نق�اط، وجاء عبد الرحي�م الزاجيل 
من عمان ثاني�اً بنفس الرصيد من 
النقاط، فيم�ا احتل املرصي محمد 
ع�يل الدي�ن املرك�ز الثال�ث ايض�اً 
برصي�د 4 نقاط، ولكن فارق نقاط 

الط�اوالت حس�م ج�دول الرتتي�ب 
بينهما.  وتصدر الفلسطيني محمد 
س�در الجول�ة الخامس�ة تحت 14 
عام�ا برصي�د 4،5 نق�اط، وج�اء 
امل�رصي وفا حامد ثاني�ًا برصيد 4 
نق�اط، بينما احتل الع�ب منتخبنا 
الوطن�ي أم�ني محمد عي�دان ثالثاً 

برصيد 4 نقاط. 
وتمكن�ت العب�ة منتخبن�ا الوطني 
يمامة عاص�ف عبدالله من صدارة 
الجولة الرابعة لفئة تحت 20 عاما 
برصي�د 3 نقاط، وج�اءت زميلتها 

سارة مسعود عبدالله ثانياً برصيد 
فاطم�ة  والس�ورية  نقط�ة،   2،5
الزه�راء أحمد م�راد ثالث�اً برصيد 
1،5 نقطة. وحققت العب منتخبنا 
صب�اح  وداد  للش�طرنج  الوطن�ي 
ن�وري ص�دارة الجول�ة الخامس�ة 
لفئة تح�ت 18 عاما برصيد )3.5( 
نقطة، وجاءت زميلتها نبأ س�امي 
نق�اط،   3 برصي�د  ثاني�اً  عب�اس 
والتونسية نرسين بونيداير برصيد 

نقطتني. 
وحس�مت العبة منتخبن�ا الوطني 

طيبة مهدي عطية ص�دارة ترتيب 
الجول�ة الخامس�ة لفئ�ة تحت 16 
عاما برصي�د )4.5( نقطة، وحلت 
الس�ورية ع�ال ب�الل ثاني�اً برصيد 
)3.5( نقطة، والجزائرية ش�هرزاد 
نق�اط.   3 برصي�د  ثالث�ا  ج�ريود 
وهيمنت الفلسطينية أيمان سوان 
عىل صدارة الجولة الخامس�ة لفئة 
تح�ت 14 عام�ا برصي�د 5 نقاط، 
وحل�ت الجزائري�ة منال بو س�هال 
ثاني�اً برصيد 3 نقاط، والتونس�ية 
ميسم مفتن ثالثاً برصيد نقطتني.

أيوب أوديشو: سنلعب بروحية الزوراء رغم معاناتنا الكبرية من اإلجهاد واإلصابات 
النوارس يف مواجهة إقصائية أمام الشارقة اليوم

بغداد/ صالح عبد املهدي
الشارقة/ متابعة الزوراء

أكد م�درب فريق ال�زوراء بك�رة القدم، 
اي�وب اوديش�و، ان الفري�ق عان�ى من 
بع�ض الصعوبات خالل الف�رتة املاضية 
يف الدوري العراقي يف الفرتة األخرية وهو 
م�ا أدى إىل ضغ�وط كبرية ع�ىل الالعبني 
والجه�از الفن�ي، وخاص�ة م�ن جانب 
الجماه�ري واإلع�الم وه�و ما تس�بب يف 
تراجع النتائج وأتمنى أن نس�تعيد الثقة 

يف مواجهة الشارقة.
واضاف: ننتظر أن يقدم الالعبون مباراة 
جي�دة وتنته�ي بالش�كل الصحيح الذي 
يرضين�ا والتأه�ل ل�دوري املجموع�ات، 
صف�وف  يف  العب�اً   21 حالي�ا  ولدين�ا 
الفري�ق وق�د عانين�ا من خ�الل خوض 
مب�اراة واح�دة يف اربع�ة اي�ام وعانين�ا 
من اإلصاب�ات واإلجه�اد، والفريق لديه 
أداء جيد ومعنوي�ة عالية وكانت نواجه 
مشكلة يف اللمس�ة األخرية والزوراء من 
الف�رق الكب�رية واملطالبة دائم�ا بالفوز 
بالدوري أو الكأس أو الس�وبر ولكن كل 

مباراة لها ظروفها.
وتابع: ان الفري�ق يمتلك عددا كبريا من 
الالعبني الخربة والش�باب الذين يمثلون 
مس�تقبل الن�ادي يف املس�تقبل، وبالتايل 
اتمنى أن نلعب بمستوى وروحية الزوراء 
وال�ذي يمتلك أكرب قاع�دة جماهريية يف 

العراق.
وخت�م حديث�ه بالق�ول: أع�رف فري�ق 
الش�ارقة جيداً وس�بق أن لعب�ت أمامه 
مباراتني عندم�ا كان عبدالعزيز العنربي 
مدرب�ا للفريق واآلن لديهم كوزمني وهو 
م�ن أش�هر املدرب�ني يف املنطق�ة، ولدينا 
معلوم�ات كثرية ع�ن الفري�ق ونريد أن 

يكون األداء واملسؤولية داخل امللعب.
وس�يكون الزوراء يف الس�اعة الس�ابعة 
والرب�ع من مس�اء اليوم ع�ىل موعد مع 
املواجهة املهم�ة  والصعبة التي  تجمعه 
م�ع مضيفه الش�ارقة االمارات�ي والتي 
تج�ري  لحس�اب ال�دور التمهي�دي من 
بطول�ة دوري ابط�ال اس�يا بنس�ختها 
الجديدة ، وتكمن صعوبة املباراة للزوراء  
يف كونها  تجري خ�ارج الديار، كما انها 
تج�ري بنظ�ام خ�روج املغل�وب، حيث 
يتأهل الفائز فيها اىل مرحلة املجموعات 

بينم�ا يعود الخ�ارس خائب�ا اىل معقله، 
ورغم التس�ليم بأن مهمة الزوراء اليوم  
ل�ن تك�ون س�هلة إال ان التف�اؤل يع�م 
البي�ت الكروي االبيض  بعبور الش�ارقة 
ومواصلة املش�وار يف االستحقاق القاري 

الجديد  .

جوانب اجيابية
يدخ�ل ال�زوراء مب�اراة الي�وم بتوليفة 
كامل�ة  لم يغ�ب عنه�ا إال الثنائي نجم 
شوان وزياد احمد بسبب االصابة  حيث 
يراهن الفريق عىل قدرات مدربه املجتهد  
ايوب اوديش�و  وكفاءة العبيه الس�يما 
الدولي�ني واملحرتفني يف تج�اوز مضيفه 
وااللتحاق بفرق املجموعة االوىل للبطولة 
الت�ي تض�م اىل جانبه الهالل الس�عودي 
والري�ان القطري واس�تقالل دوش�نبه 
الطاجيك�ي، ومن�ذ وصول�ه اىل ام�ارة 
الش�ارقة كّثف الفري�ق تدريبات�ه التي 
تضمنت الرتكيز عىل الجوانب التكتيكية 

واملهارية والبدنية، ومن االمور االيجابية 
التي تصب يف مصلحة الفريق  نشري هنا 
اىل ع�ودة العبي�ه املصاب�ني اىل الوحدات 
التدريبي�ة الجماعية ليكون�وا جاهزين 
لخوض املب�اراة ونعن�ي  الثالثي مهدي 
كامل والحسن حويبيب  واحمد رستيب 
بجانب رفع العقوبة عن الجناح  املهاري 

مازن فياض.
امكان�ات  ع�ىل  الفري�ق  يعتم�د  كم�ا 
محرتفي�ه   ويف مقدمته�م الجزائري�ان 
بولت�واك   واس�امة  الطوي�ل   له�واري 
واللبناني  محمد قدوح  والسوري زاهر 
ميدان�ي واملوريتاني الحس�ن حويبيب، 
فضال عن ع�ودة الحارس ال�دويل جالل 
حسن اىل مستواه بعد فرتة غياب بسبب 
االصابة وتألق صانع االلعاب س�عد عبد 
املرتاكمةومجهودات�ه  بخربت�ه  االم�ري 
الالفت�ة الت�ي اعادته لصف�وف املنتخب 

الوطني.

امتيازات الضيافة
من جانبه، يس�عى الش�ارقة الس�تثمار 
مرحل�ة  بل�وغ  يف  الضياف�ة  امتي�ازات 
املجموع�ات وتأكي�د حض�وره املنتظ�م 
يف  البطولة بعد املش�اركة يف النس�ختني 
الس�ابقتني تواليا ، وق�د تأهل الفريق اىل 
منافس�ات النس�خة الحالية بعد ان حل 
رابعا يف ال�دوري االماراتي ابان املوس�م 
امل�ايض، ويراهن الرشقاوي�ة  عىل خربة 
امل�درب الرومان�ي اوالري�و كوزم�ني يف 
التعامل مع منافس�يه يف ض�وء معرفته 
الكامل�ة بف�رق املنطق�ة  والت�ي جاءت 
نتاج عمله مدربا لفرق الهالل السعودي 
والس�د القط�ري والعني وش�باب االهيل  
املنتخ�ب  تدريب�ه  بجان�ب  االماراتي�ني 

السعودي يف فرتة من الفرتات.
ع�ىل  كيل  بش�كل  الش�ارقة  ويعتم�د 
مجموعة املحرتفني يف الفريق ومعظمهم 
من الربازي�ل ويف مقدمتهم الهداف كايو 

برين�ارد   مواطني�ه  ومع�ه  فريناندي�ز 
نينيس�يوس ول�وان ماتينيز   وماركوس 
وغوس�تافو الكي�س بجان�ب االوزبك�ي 
اوتابي�ل ش�وكوروف  والكونغ�ويل ب�ني 

ماالنغو  والغيني عثمان كامارا . 

الرابع والثالث 
يخوض الزوراء مواجهة الش�ارقة وهو 
يف املرك�ز الرابع عال الئح�ة فرق الدوري 
املمتاز بانته�اء الجولة رق�م 25 بعد ان 
ف�از الفري�ق يف 12 مباراة وتع�ادل يف 9 
وخ�رس 4 مباري�ات وس�جل العبوه 29 
هدف�ا  بينم�ا دخل�ت مرماه�م 16 كرة  
جامع�ا 45 نقط�ة واب�رز ماعان�ى منه 
الفري�ق  هو الش�ح الهجومي الالفت، إذ 
لم يسجل أي هدف طوال املباريات االربع 
االخرية يف سابقة لم تحدث من قبل لكنه 
يمتلك باملقابل واحدا من اقوى الخطوط 

الدفاعية بني فرق الدوري.
أما الش�ارقة فيأتي اآلن يف املركز الثالث 

عىل الئحة فرق الدوري االماراتي بعد ان 
لع�ب 19 مباراة ف�از يف 11 منها وتعادل 
يف 3 مباري�ات وخ�رس 5 وس�جل العبوه 
27 هدف�ا مقابل 21 ك�رة دخلت مرماه 

جامعا 36 نقطة .

التاريخ يتحدث 
س�بق للزوراء ان نقش اس�مه يف بطولة 
دوري ابط�ال اس�يا ع�رش م�رات ع�ىل 
امت�داد اكثر من ربع قرن وهذه هي املرة 

الحادية  عرشة.
ونق�رأ يف س�جالت الفريق انه ش�ارك يف 
نس�خ البطول�ة لالع�وام 1996 و1997  
و2005   و2001   و2000  و1998  
و2021  و2020  و2019   و2007  
وافض�ل ماحقق�ه الفري�ق ه�و املرك�ز 
الرابع يف نسخة عام 1997  عندما خرس  
مب�اراة تحديد املركزي�ن  الثالث والرابع 
الت�ي ج�رت يف كواالملبور امام منافس�ه 
برس�بوليس االيراني )بريوزي س�ابقا( 

بأربع�ة اهداف مقابل  ه�دف واحد. أما 
الشارقة فقد شارك يف البطولة ست مرات 
وهذه هي السابعة وافضل ماحققه هو 
الوصول اىل الدور ربع النهائي يف نس�خة 
عام 2004 قبل ان يخرج امام منافس�ه 
س�يونغنام اف يس  الك�وري الجنوب�ي 

ذهابا 0-6 وايابا 5-2.

الشارقة والفرق العراقية
س�بق للش�ارقة ان واج�ه ثالث�ة ف�رق 
عراقي�ة من قب�ل فخرس امام الش�باب 
العراق�ي بهدفني دون مقاب�ل يف بطولة 
دوري ابط�ال العرب عام 1988 كما فاز 
ع�ىل الرشطة يف نس�خة ع�ام 2004 من 
بطولة دوري ابطال اس�يا ذهابا بهدفني 
دون رد واياب�ا بثالث�ة اه�داف مقاب�ل 
هدفني، وكرر الحال يف  النس�خة املاضية 
للبطول�ة  عندما تغلب عىل القوة الجوية  
ذهاب�ا به�دف دون مقاب�ل وايابا بثالثة  

اهداف مقابل هدفني.

إعالمنا الرياضي
احتفت نقاب�ة الصحفيني فرع نين�وى بالزميل 
الصحفي واالعالمي طالل عبدالهادي العامري 
وذل�ك مل�رور أكثر من 35 س�نة ع�ىل عمله يف 
ب�ني  الجالل�ة وتفرعاته�ا  ميادي�ن صاحب�ة 
)املقروء واملرئي واملس�موع( يف أمسية شهدتها 
قاع�ة اتح�اد األدب�اء يف املحافظة بحض�ور نخب 

صحفية وثقافية ورياضية.
وقّدم الزميل طالل العامري خالل االمس�ية نبذة عن أهم املحطات التي 
توقف فيها او تنّقل منها، حيث كشف عن انه بدأ يف ميادين األدب وكتابة 
القصة القصرية والرواية رغم ش�غفه بالرياضة التي كان يمارس عديد 
فعالياتها كهاٍو وكان ينرش يف الصحف البغدادية إضافة لجريدة الحدباء 
املوصلية وبعدها التحق  بجريدة البعث الريايض  كما عّرج عىل تواجده 
ككاتب مساهم يف جريدة الريايض ثم العمل مع صحف ومجالت عديدة 
وكذلك عمله االعالمي وكيف ان�ه صنع اكثر من )16( برنامجاً رياضياً 
كان يقدمه�ا من قناتي العراقية نينوى والرياضي�ة العراقية التي كان 
من بني مؤسس�يها مع اجادته التعليق عىل معظم الفعاليات الرياضية 
كون�ه )معلّ�ق( معتمد من ش�بكة اإلع�الم العراقي، خال�ص االمنيات 
بالتوفي�ق والنجاح لزميلن�ا العامري يف محطات�ه الصحفية واالعالمية 

املقبلة.



س�جل املخ�رم كيف�ن دوران�ت 53 نقطة 
ليقود بروكلني نت�س لفوز مثري -110
107 ع�ى جاره وضيفه نيويورك 
ك�رة  دوري  ضم�ن  نيك�س 
الس�لة األمريكي للمحرتفني، 
أم�ام أعني زميل�ه كايري 
إرفينغ ال�ذي جلس بني 

الجماهري.
وبس�بب الربوتوكالت 
مدين�ة  يف  املعتم�دة 
حي�ث  نيوي�ورك 
ض�د  اللق�اح 
ف�ريوس كورون�ا 
لخوض  إجباري 
املباري�ات، فإن 
غ�ري  إرفين�غ 
ليس  امللق�ح 
للعب  مؤهال 
يف  أكان 
“ماديسون 
ير  س�كو
أو  غ�اردن” 
ي�ز  كال ر با “
 ” س�نرت
ص  لخ�ا ا

بفريقه نتس.
م�ع  ولك�ن 
القي�ود  تخفي�ف 
غ�ري  تج�اه 
امللقح�ني يف األماكن 
ُس�مح  العام�ة، 
مع  بالتواجد  إلرفين�غ 

الجماهري، م�ا أغضب ليربون جيمس نج�م لوس أنجليس 
ليك�رز الذي طال�ب بتحري�ر إرفينغ والس�ماح له بخوض 

املباريات البيتية.
ومع غياب إرفينغ الذي اكتفى هذا املوسم بخوض املباريات 
خ�ارج الدي�ار، يف ظ�ل انتظار الواف�د الجديد االس�رتايل بن 
س�يمونز لخ�وض مبارات�ه األوىل، كانت املهم�ة عى عاتق 
دورانت الذي كان عى قدر الحمل مع 53 نقطة، 6 متابعات 

و9 تمريرات حاسمة.
س�جل ثالثية قب�ل 53.3 ثانية م�ن النهاية ليمن�ح التقدم 

103-106 لفريقه.
وه�ذه املرة الثانية هذا املوس�م التي يص�ل فيها دورانت اىل 
عتبة ال�50 نقطة أقله، والثامنة يف مسريته. ويعترب إرفينغ 
ولي�ربون الالعَبني الوحيدين اآلخري�ن اللذين وصال اىل هذه 

العتبة يف مباراتني عى االقل هذا املوسم.
وهن�اك آمال بإمكانية عودة إرفينغ للمنافس�ة يف نيويورك 
مع حل�ول موع�د االدوار االقصائي�ة يف 16 نيس�ان/أبريل 

املقبل مع تخفيف القيود.
ويحتل نتس املركز الثام�ن يف املنطقة الرشقية، فيما يحتل 

نيكس املركز الثاني عرش.

زفريي�ف،  ألكس�ندر  األملان�ي  ودّع 
املصن�ف ثالث�اً عاملي�اً، يف مبارات�ه 
األوىل يف دورة إنديان ويلز األمريكية 
الدولية، إحدى دورات األلف نقطة 
للماس�رتز يف ك�رة امل�رب، م�ن 
الدور الثاني بخس�ارته األحد أمام 
األمريك�ي توم�ي ب�ول )39( 2-6 

و4-6 و6-7 )2-7(.
وتأتي هذه الخسارة بعد أسبوعني 
م�ن إقصائ�ه م�ن دورة أكابولكو 
املكس�يكية يف الف�ردي بعدما عمد 
إىل رضب ك�ريس الحك�م بمربه 
مرات عدة خالل مباراة يف الزوجي، 
ليعاقب بثمانية أسابيع ايقاف عن 
جميع املسابقات مع وقف التنفيذ، 
اضافة إىل غرام�ة مالية بقيمة 40 

ألف دوالر يف قرار أويل.
مس�تواه  تراج�ع  ورغ�م 

املب�اراة  م خ�الل  م�ا أ
منافسه 

األمريك�ي، إالّ أّن زفريي�ف حاف�ظ 
عى رباطة جأشه ولم يبد غاضباً.

أرس�ل األملان�ي يف املجموعة الثالثة 
ليتق�ّدم 2-5، غ�ري أن ب�ول والذي 
س�بق له أن فاز علي�ه يف املواجهة 
األوىل بينهما، كرس إرساله مبارشة 
بع�د إرس�ال فاش�ل لزفرييف، 
قب�ل أن يتمك�ن م�ن إجب�اره 
ع�ى خوض الش�وط الفاصل، 
الذي  العدائي  اسلوبه  مستعيداً 

تميز به يف املجموعة األوىل.
ورضب بول موعداً يف الدور التايل 
مع األس�رتايل أليكس دي مينور 
)29( الفائز ع�ى مواطنه جون 

ميلمان 6-7 )4-7( و6-3.
الرويس  وبخ�الف زفرييف، حق�ق 
املصنف س�ابعاً  أن�دري روبلي�ف، 
يف ال�دورة، انتصاره الع�ارش توالياً 
بفوزه السهل عى األملاني دومينيك 

كوبفر 5-7 و6-4. 
تخلف روبلي�ف 4-2 قبل أن يكرس 
إرسال منافسه املصنف 51 عاملياً، 

ليحسم املجموعة األوىل لصالحه.
وش�هدت املجموع�ة الثاني�ة ندية 
بني الالعبني، فبعدما كرس روبليف 
3-4، رد  ليتق�دم  ارس�ال كوبف�ر 
االخري رسيعاً بكرس ارسال الرويس 
لتتعادل الكفة 4-4، ليكرر روبليف 

االم�ر ذات�ه ويتق�دم 4-5 وينج�و 
الحقاً من ثالث نقاط لكرس ارساله 

ليفوز باملجموعة وثم املباراة.
ويواج�ه روبلي�ف املنت�ي بفوزه 
بلقب�ي دورتي مرس�يليا ودبي هذا 
الع�ام يف ال�دوري الت�ايل األمريكي 
ع�ى  الفائ�ز  تياف�و  فرانس�يس 
مواطن�ه براندون ناكاش�يما 6-4 

و6-4.
برييتين�ي  ماتي�و  اإليط�ايل  وف�از 
الس�ادس ع�ى الدنمارك�ي هولغر 
روني املتأهل م�ن التصفيات 6-3 
و6-4 و4-6، يف حني خرس الكندي 
فيليكس أوجيه-ألياس�يم التاس�ع 
أم�ام الهولن�دي بوتي�ك ف�ان دي 
و7-6   )4-7(  6-7 زانتس�خولب 

)4-7( و6-3.
وانته�ت مغام�رة الربيطاني أندي 
م�وراي الذي حقق ف�وزه ال� 700 
يف مسريته يف الدور االول بخسارته 
الكس�ندر  الكازاخس�تاني  أم�ام 
بوبليك )31( بنتيجة 6-7 )9-11( 

و3-6.
وف�از بوبلي�ك املتوج بلق�ب دورة 
ش�باط/ يف  الفرنس�ية  مونبليي�ه 
فرباي�ر امل�ايض للم�رة االوىل ع�ى 
املت�ّوج بثالث�ة ألق�اب يف بط�والت 
الغراند سالم خالل ثالث مواجهات 

بينهما.

ضيف�ه  أم�ام  برش�لونة  اس�تعرض 
أوساسونا واكتس�حه برباعية نظيفة 
م�ن  والعرشي�ن  الثامن�ة  الجول�ة  يف 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
تن�اوب عى تس�جيل األه�داف كل من 
ف�ريان توري�س يف الدقيقت�ني 14 من 
ركل�ة ج�زاء، و21، وبي�ار- إيمريي�ك 

أوبميانغ )27( وريكي بويغ .)75( 
ورفع برش�لونة رصي�ده إىل 51 نقطة 
واس�تعاد املرك�ز الثال�ث م�ن أتلتيكو 
مدري�د ال�ذي بات يتخلف عن�ه بفارق 
األهداف املس�جلة يف حني تجّمد رصيد 
أوساس�ونا عن�د 35 نقط�ة يف املرك�ز 

الحادي عرش.
وبهذا الفوز واصل برش�لونة سلس�لة 

آخ�ر  يف  ال�دوري  يف  القوي�ة  عروض�ه 
اس�تعداد مح�ي ل�ه قب�ل الكالس�يكو 
املرتق�ب األس�بوع املقب�ل ض�د الغريم 
املتص�در ري�ال مدري�د ال�ذي ق�دم ل�ه 
وصيف�ه إش�بيلية خدمة بع�د اكتفائه 
بالتع�ادل م�ع مضيفه رايك�و فايكانو 

.1-1
وكانت ه�ذه املباراة األخرية لربش�لونة 
قب�ل املواجه�ة املصريية الت�ي تنتظره 

يف تركي�ا يف إي�اب ال�دور ثم�ن النهائي 
م�ن ال�دوري االوروب�ي “يوروب�ا ليغ” 
الخميس املقبل بعد أن اكتفى بالتعادل 

السلبي عى أرضه الخميس املايض.
أرسنال يواصل نتائجه الرائعة

� واصل أرسنال نتائجه الرائعة محقًقا 
انتص�اره الخام�س توالًي�ا، وجاء عى 
حساب ليرس سيتي بهدفني نظيفني يف 
الجولة 29 من الدوري اإلنكليزي املمتاز 

لكرة القدم.
واس�تعاد املدفعجية املركز الرابع الذي 
خطفه مانشس�رت يونايتد بفوزه املثري 
بهاتري�ك  توتنه�ام  2-3 ع�ى ضيف�ه 
للربتغايل كريس�يتيانو رونال�دو، فرفع 
رصي�ده اىل 51 نقط�ة متقدًم�ا بنقطة 
واح�دة ع�ن منافس�ه، إال أن ألرس�نال 
ث�الث مباري�ات مؤجلة ض�د ليفربول، 
تش�يليس وتوتنه�ام وم�ن املتوق�ع أن 

يخوض معرك�ة ضارية عى آخر مقعد 
مؤهل ملسابقة دوري األبطال التي يأمل 
يف الع�ودة إليها للمرة األوىل منذ موس�م 

.2016-2017
ول�م يتأخ�ر أصح�اب األرض يف افتتاح 
التسجيل يف مباراة مثرية، برأسية بارتي 
عن�د القائم القري�ب إثر ركني�ة نفذها 

الربازيي غابريال مارتينيي .)11( 
وأتيحت فرصة ذهبية للثعالب من أجل 
معادلة االرقام برأسية هاريف بارنز لوال 
التصدي الرائع للحارس آرون رامسدايل 
الذي يقدم مستويات مبهرة هذا املوسم 
وسط دهش�ة املدرب األيرلندي الشمايل 

براندن رودجرز .)36( 
ويف الش�وط الثان�ي، كان دور الحارس 
للتأل�ق  الدنمارك�ي كاس�رب ش�مايكل 
عندم�ا أبع�د ك�رة قوي�ة من يس�ارية 

لبوكايو ساكا .)51( 
وج�اء الهدف الثاني بع�د لعبة جنونية 
أوال  تص�دى  عندم�ا  املنطق�ة،  داخ�ل 
ش�مايكل لتس�ديدة قوية من بن وايت 
من مس�افة قريبة أمام املرمى، تهيأت 
أمام بارتي تابعها رأسية، إال أن املدافع 
لوك توماس أبعدها قبل أن تتجاوز خط 

املرمى .)55( 
وبع�د أن اس�تمر اللع�ب لبضع ث�واٍن، 
توق�ف مج�دًدا بس�بب تحق�ق حك�م 
الفيديو املساعد من ملسة يد عى الرتكي 
تش�االر س�ويوندجو لرأس�ية الغان�ي، 
ليثب�ت الحك�م الق�رار وينف�ذ الركل�ة 
الكازي�ت رائعة يف أع�ى الزاوية اليمنى 

 )59(.
وبع�د فوزي�ن يف آخر مرحلتني، س�قط 

ليس�رت مجدًدا ليتجم�د رصيده عند 33 
نقطة يف املركز الثاني عرش.

سانشيز ينقذ إنرت يف الثواني األخرية
� خط�ف إنرت مي�الن تع�ادال قاتال من 
أمام مضيفه تورينو، بهدف لكل فريق، 
يف املب�اراة الت�ي جمعتهما ع�ى ملعب 
أوملبيكو دي تورينو، ضمن منافس�ات 

الجولة 29 من الدوري اإليطايل.
سجل جليس�ون بريمر مدافع تورينو، 

هدف فريقه يف الدقيقة 12، فيما عادل 
النتيج�ة لإلن�رت  أليكس�يس سانش�يز 

بالدقيقة 90+3.
بهذا التع�ادل، رفع إن�رت رصيده إىل 59 
نقط�ة ويرتاجع للمرك�ز الثالث بفارق 
4 نق�اط عن املتص�در مي�الن، ونقطة 
عن الوصيف ناب�ويل، فيما رفع تورينو 
رصي�ده إىل 35 نقط�ة باملرك�ز الحادي 

عرش.
فوز كبري لنادي اليبتسيش

� حقق اليبتس�يش ف�وزا كبريا يف ختام 
الجولة السادسة والعرشين من الدوري 
األملان�ي عى حس�اب مضيف�ه غرويرت 

فيورت بستة أهداف مقابل هدف.
سجل للخارس جامي لويلينغ يف الدقيقة 
4، بينم�ا س�جل للفائز، أندريه س�يلفا 
وإيمي�ل فورس�بريغ و كون�راد اليم�ر 
وبينجامني هينريش ومحمد سيماكان 
وكريس�توفر نكونك�و يف الدقائ�ق )17 
و32 و34 و45 و58 و69( عى الرتتيب.
بهذه النتيجة، تقدم اليبتس�يش للمركز 
الراب�ع برصيد 44 نقطة، وبقي غرويرت 
 14 في�ورت يف املرك�ز األخ�ري برصي�د 

نقطة. 

7الرياضي
الدوريات األوروبية لكرة القدم

زفرييف يوّدع إنديان ويلز من الدور الثاني

برشلونة يستعيد املركز الثالث وأرسنال يواصل نتائجه الرائعة

جريزمان: سنتأهل من أولد ترافورد

توخيل: مقابلة ليل.. سأقود سيارة تتسع لـ7 
مقاعد ما مل تتوفر طائرة أو حافلة

كش�ف األملان�ي توماس توخيل، املدير الفني لتش�يليس، عن س�فر 
البل�وز إىل فرنس�ا ملالق�اة لي�ل، يف إياب ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا، يف ظل األزمة التي يمر بها النادي بعد التحفظ عليه من قبل 
الس�لطات الربيطانية. وأعلنت رابطة ال�دوري اإلنجليزي املمتاز يف 
وقٍت س�ابق، منع الرويس رومان أبراموفيتش، مالك تش�يليس، من 
إدارة الفري�ق، عى خلفية قرار الحكوم�ة الربيطانية تجميد أصول 
النادي.وق�ال توخي�ل يف ترصيح�ات عقب مواجهة نيوكاس�ل: “ال 
يوجد شك يف أنني سأبقى حتى نهاية املوسم، علينا فقط أن ننتظر 
يوًم�ا بع�د ي�وم، ألن كل يشء يمك�ن أن يتغري”.وأض�اف: “النادي 
مع�روض للبيع، ونأمل أن تتم الصفقة، نح�ن نعيش اليوم بيومه، 
وه�ي طريقة جيدة لتعيش حياتك”.وتاب�ع: “الرتكيز حالًيا ينصب 
عّي أنا والالعبني، لكن تشيليس هو أكثر بكثري من مجرد فريق أول، 
إن�ه ناٍد ضخم بتقالي�د عريقة ويوجد املئات م�ن املوظفني، وليس 
فقط الالعبني”.وعن كيفية سفر الفريق إىل فرنسا ملالقاة ليل، قال: 
“معلومات�ي األخرية هي أن لدينا طائرة ويمكنن�ا الذهاب والعودة 
بها”.وأكم�ل: “إذا ل�م نذهب بالطائرة س�نذهب بالقط�ار، ولو لم 
نذهب بالقطار س�نلجأ إىل حافلة، وما دون ذلك، سوف أقود سيارة 

تتسع لسبعة مقاعد”.

مفكرة الزوراء

          

إعالم إلكرتوني

يس�تعد باريس سان جريمان التخاذ قرارات ثورية، بعد توديع 
دوري أبط�ال أوروبا من ثمن النهائي عى يد ريال مدريد، وفقا 
لتقرير صحفي.فقد ذكرت صحيفة “س�بورت” الكتالونية، أن 
اإلدارة القطري�ة لباريس قررت إنهاء امل�رشوع، الذي خططت 
له منذ س�نوات، بعدما دفعت أم�وااًل طائلة، ولم تحقق النتائج 
املرجوة.وأكدت الصحيفة غضب اإلدارة بشدة من األداء، بعدما 
خابت آمالها يف س�يطرة الفريق عى كل البطوالت املمكنة، هذا 
املوسم، بفضل األسماء املوجودة فيه.وتخطط اإلدارة لإلطاحة 
بن�ارص الخليف�ي، رئيس الن�ادي، وليوناردو، املدي�ر الريايض، 
باإلضافة إىل املدرب األرجنتيني، ماوريس�يو بوكتينيو، بحسب 
الصحيفة الكتالونية.وأش�ارت “سبورت” إىل أن هناك إجماعا، 
عى فشل الخليفي يف التعامل مع الكثري من امللفات، كما أخفق 
ليون�اردو يف إقناع مبابي بتجديد عقده.باإلضافة إىل ذلك، يوجد 
اتجاه لعرض الربازيي نيمار دا س�يلفا للبيع، يف ظل املستويات 

املرتدية التي يقدمها مؤخرا مع الفريق.

ال يزال األرجنتيني دييجو س�يميوني، املدير الفني ألتلتيكو 
مدريد، ينتظر تحديد موقف العبيه املصابني خوسيه ماريو 
خيمينيز وماريو هرموس�و، لتحديد ما إذا كانا س�يلحقان 
بمواجهة مانشسرت يونايتد اإلنجليزي اليوم الثالثاء يف إياب 

ثمن نهائي دوري األبطال.
ويعاني خيمينيز من إصاب�ة يف العضلة النعلية، ولم يتدرب 
اليوم مع الفريق أما ماريو هرموسو ففي املنعطف األخرية 

من تعافيه من إصابة يف العضلة الضامة.
وشارك هرموسو يف جانب من مران الفريق الجماعي اليوم.
ولم يش�ارك أنخيل كوريا يف املران بالكامل كإجراء احرتازي 
بس�بب الكدمة القوية التي تعرض لها يف قدمه منذ أسبوع 
أم�ام ري�ال بيتيس، لكنه بص�ورة كبرية س�يدخل يف قائمة 

الفريق ملواجهة مان يونايتد.
بالنسبة إىل بقية املصابني فليس لديهم أي فرصة يف املشاركة 
يف املب�اراة وهم دانييل واس وماتيوس كونيا وتوماس ليمار 

وشيمي فريساليكو وجوفري كوندوبيا.

اخت�ار االتحاد األوروب�ي لكرة الق�دم )يويفا( الحكم 
السلوفيني سالفكو فينتشيتش إلدارة مباراة مانشسرت 
يونايت�د أمام أتلتيكو مدريد، املقرر إقامتها اليوم الثالثاء 
ع�ى ملعب أول�د ترافورد يف إياب ثم�ن نهائي دوري أبطال 
أوروبا.كما وق�ع اختيار )اليويفا( عى اإلس�باني كارلوس 
ديل س�ريو لتويل التحكيم يف مباراة أياكس أمام بنفيكا، عى 
ملع�ب يوه�ان كرويف أرين�ا، اليوم الثالث�اء املقبل أيضا يف 

إياب دور ال�16 بالتشامبيونزليج.

اجتاه لإلطاحة باخلليفي 
وليوناردو من سان جريمان

سيميوني ينتظر حسم موقف ثنائي 
أتلتيكو من مواجهة يونايتد

أك�د الفرنيس أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدري�د، أن فريقه واثق من فرصه يف 
التأه�ل لرب�ع نهائي دوري األبطال، قبل مواجهة مانشس�رت يونايتد، يف إياب ثمن 

النهائي عى ملعب أولد ترافورد.
وقال جريزم�ان، يف ترصيحات نرشها موقع الن�ادي: “إنها مباراة يحب 

املرء أن يلعبها. أعرف أن جمهورا كثريا س�يأتي. إنها مباراة مهمة جدا 
بالنسبة إلينا. ال خيار سوى الفوز من أجل العبور وأتمنى أن نحظى 

بليلة كبرية”.
وأض�اف: “إنه ملع�ب جميل وليايل دوري األبط�ال لها خصوصيتها. 
علين�ا اآلن أن نجعله�ا جميل�ة والتأهل من هن�اك. فريقنا قادر عى 
هذا”.وزاد: “س�تكون مباراة معقدة. علين�ا أن نصارع يف كل لحظة 
وكل دقيقة، وأعتقد أننا قادرون عى هذا، ومستعدون لهذه الليلة”.

وكان�ت مب�اراة الذهاب ق�د انتهت بالتع�ادل بهدف ملثل�ه عى ملعب 
واندا مرتوبوليتانو.وبخصوص وضعه الش�خيص، علق: “بدأت أعود. 
م�ن املهم أن أميض بالتدريج. أهم يشء بالنس�بة إيلّ هو أنه لم تحدث 
انتكاسة”.وكان الالعب قد لعب الجمعة أساسيا أمام قادش يف الليجا 

ألول مرة بعد 15 مباراة تبدلت فيها أحواله بني إصابة وانتكاسة.

ق�رر نادي هرتا برلني األملاني االس�تعانة بفيليكس ماغاث 
لإلرشاف عليه حتى نهاية املوس�م، وذل�ك خلفاً للمدرب 

الرتكي تايفون كوركوت ال�ذي أقيل من منصبه بعد 
الخسارة أمام بوروسيا مونشنغالدباخ.

ويع�ود ماغاث )68 عام�اً( إىل التدري�ب يف أملانيا 
ألول م�رة من�ذ موس�م 2012-2011 حني أرشف 
عى فولفسبورغ يف تجربة ثانية بعد تلك التي قاده 

فيه�ا إىل لقب الدوري عام 2009.ونق�ل موقع النادي 
ي�ة عن املدرب قول�ه: “لقد أجريت محادثات واضحة ورصيحة  للغا

مع )املدي�ر اإلداري( فريدي 
بوبيتش. نح�ن جميعاً عى 
الري�ايض  دراي�ة بالوض�ع 
الحايل”.وأضاف: “أنا سعيد 
يف  برل�ني  هرت�ا  ملس�اعدة 
تحقي�ق هدف�ه بالبق�اء يف 
ال�دوري. امله�م اآلن هو أن 
الجميع يركز بشكل كامل 
الثمان�ي  املباري�ات  ع�ى 

املتبقية”.
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هرتا برلني يلجأ خلربات 
ماغاث بعد إقالة كوركوت

دورانت يسجل 53 نقطة ويقود نتس لفوز مثري على نيكس

صفارة سلوفينية ملوقعة مانشسرت 
يونايتد وأتلتيكو مدريد



تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )اكمال اعمال مجمع ماء الش�امية س�عة 400 م3/ س�اعة عدد 2( 
ضم�ن خط�ة تنمية االقالي�م لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدل�ة الصادرة من وزارة 
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2021 .ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن 

املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )املرشق – املستقبل العراقي - الزوراء(
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظه�را من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/16 يف بناية )بلديات 
ذي ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء 
الواح�د )وكما م�ؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

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

 أ- الكوادر الفنية 

ب-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )16,000,000( 

ستة عرش مليون دينار عراقي .
د- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف ح�ال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابع�ا:- هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

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

2-كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولي�ة( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجه ص�ادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبل�غ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي قار قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

5-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

7-يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يش�غل ما اليقل عن )50%( من عمال�ة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل ع�ىل الرشاكة  موقع من قبل  اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم  بعدم التنازل  او االنس�حاب يف حال رس�و املناقص�ة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تجاوز )14يوما( من تاريخ توقيع العقد و يف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او 

املخل و حسب واقع الحال.
9-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

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

11-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال نواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من 

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

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

15-ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شارع النيل. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح 
املناقص�ة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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مجهورية العراق

مجهورية العراق

تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )االعمال االضافية إلنشاء طرق ريفية مبلطة مع جرسين كونكريتيني عىل 
نهر البرصة يف قضاء الشطرة( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2013 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة 
الص�ادرة من وزارة التخطيط والضواب�ط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء 

)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان – الزوراء  – النهار(
وس�يتم العمل عن�د فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتي�ح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان 
اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظه�را من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/16 يف بناية )الرشك�ة العامة لتوزيع 
كهرباء الجنوب( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد 
)وكم�ا م�ؤرش ازاءه( غري قابلة لل�رد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند 

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

 أ:- الكوادر الفنية 

ب- املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )69,000,000(تس�عة 

وستون مليون دينار عراقي.
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, الرشكات 
اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب العمل( غري 

مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة )5( س�نوات السابقة، جميع 
املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء وس�يتم التعامل معها كمش�اكل تم حلها ضد مقدم 

العطاء.
ثالثاً:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار وهوية 

التحاسب الرضيبي.
رابعاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامساً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب 

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

2-كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء )التأمينات االولية( ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنك�ي او صك مصدق او 
سفتجه صادر من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي 
قار قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة 
او املق�اول( ال�ذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كت�اب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة %5 
م�ن مبل�غ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر م�ن احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة 

الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 

املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفني�ة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء ملا تتطلبه 
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

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

6-تتحم�ل م�ن ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالع�الن وآلخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يح�ال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7-يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يش�غل ما اليقل عن )50%( من عمال�ة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 
مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

9-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
10-تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 

املقاولة.
11-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.

12-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من تاريخ 
فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.

13-تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع م�ع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة  مدى 
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14-ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل 
ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول 
بصحت�ه ويعت�رب التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤي�د حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان 
محافظة ذي قار الجديد يف شارع االمام عيل )ع(. وسوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل 
اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيعه ورقم 

الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار يف تنفيذ بدون 

مطالبة بأي تمويل لحني انجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

العدد: 194
التاريخ :2022/3/10

حمافظة ذي قار
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التاريخ :2022/3/10
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الزوراء اجرت الح�وار التايل مع الفنان جمعه 
العربي.

*مرحبا بك اخ جمع�ه وانت ضيفنا اليوم ويف 
رحاب الزوراء .

-مرحبا بكم وبالزوراء العزيزة. 
انا الفن�ان جمعة العربي، اس�مي جمعه عبد 
ع�ي عاتي.. حيات�ي االجتماعي�ة انا منفصل 
وليس ل�دي اوالد وبالنس�بة لتس�مية العربي 
فهي االس�م الفن�ي يل ويف مج�ال االعالم لدي 
موقع اس�مه س�فارة ح�رة وانا فن�ان اكتب 
وألح�ن واغني، أما ما يتعلق بس�كني فرتة يف 
اربيل فقد كان قرسيا بس�بب مشكلة حصلت 
يل م�ع اح�د االش�خاص وق�د أقم�ت يف اربيل 
اعم�اال غنائي�ة يف مطاعم ومنتدي�ات لغرض 
املعيش�ة وانا ال اس�تطيع ان اقي�م نفيس بني 
الفنان�ني والناس هي التي تقي�م عمي ولكن 
لدي ش�هادات بمس�توى ما قدمت�ه من خالل 
االس�تاذ فاروق ه�الل والش�اعر العربي عبد 
العزي�ز جويده وغريهم، وقد حاولت ان اطور 

يف االغنية العراقية قدر املستطاع .
*حدثنا عن اخر ما لديك من مشاريع فنية ؟

-ل�دي عم�ل م�ع قن�اة الرشقية س�يظهر يف 
ش�هر رمضان ومجموعة اش�عار مع الشاعر 
اس�عد الغريري ومجموعة اغاٍن مع مطربات 
عراقي�ات وهن�اك برنام�ج اص�وات ش�ابة 2 
س�أعّده واقدمه يف العراقية ول�دي مجموعة 
م�ن االغاني الحديثة م�ع مطربني عرب ولدي 
اغنية من كلمات الش�اعر العربي املرصي عبد 
العزيز جويده س�تغنى امام الرئيس املرصي 
يف احتفالية وس�يغنيها مجموعة من املطربني 
الكبار ولدي مرسحية مع الفنان عزيز خيون 
ول�دي اعمال اخ�رى كثرية وانا اس�عى إلنتاج 

مجموعة اغاٍن جديدة .
*حدثنا عن نشأتك وميولك االوىل ؟

-يف كل مرحل�ة من مراح�ل العمر يوجد يشء 
يبق�ى يف الذاكرة، أن�ا من مدين�ة الثورة هذه 
املدينة البسيطة الكادحة يف نهاية السبعينات 
كنا يف تلك املدينة التي امتازت بش�بابها الذين 
كان منه�م من يلع�ب كرة الق�دم ومنهم من 
يع�زف العود واخر يكتب ش�عر .. االغلبية من 
الش�باب املوهوب�ني و ه�ذه املدين�ة خرج�ت 

الكثري و الدليل هذه املدينة خرجت اجياال من 
فنانني والعبني ومدربني ك�رة القدم وامليزة يف 
هذه املدينة ان كان�ت توجد حفالت غنائية يف 
الش�وارع وكان يحرضه�ا فنان�ون كبار مثل 
)عب�ادي . عم�اري( و )س�لمان منك�وب( و 
)عالء فاضل( و )كاظم ش�نينه( و ) حس�ني 
نعمه( و )قحطان العط�ار( وبالتأكيد الفنان 
) س�عدون جاب�ر( وكان يوج�د ملع�ب ك�رة 
قدم للفرق الش�عبية التي كانت تنافس ايضا 

املنتخ�ب الوطن�ي ويف كل مباراة يف اس�رتاحة 
بني الش�وطني كنت اذهب لهم واقول لهم هل 
اغن�ي لك�م؟ فكنت اقل�د اصوات واق�ول لهم 
اقلد لكم ياس خ�رض كيف يغني؟ واغني لهم 
بطريق�ة ي�اس خ�رض و عند فوزه�م احتفل 
معه�م ونغن�ي غن�اء عربي�ا وباالضاف�ة اىل 
ذلك عندم�ا كانوا يقيمون حفل�ة كنت اذهب 
اىل اس�رتاحتهم واق�ول له�م اري�د ان اغن�ي 
فيقدموني اىل الجمهور وكان ابن عمي عازف 
عود مع فالح حس�ن وهذه املجموعة ويقول 
يل ان اذهب ألغني اغنية واحدة او اغنيتني ويف 
ذات مرة حارس االمن طردني النه كان يعتقد 
أني طفل ولي�س مطربا والفرق�ة يقولون له 
ه�ذا هو املطرب واملوقف ه�ذا اىل يومنا هذا يف 

ذاكرتي .
*وكيف طورت نفسك فنيا ؟

-يف البداي�ة كنت امس�ك املاي�ك للمطربني ويف 
يوم فك�رت بأن اتعلم عزف الع�ود لكي اثقف 
نف�يس موس�يقيا ودخل�ت دورة لتعلم االالت 
املوسيقية وبدأت اوال بالكيتار و بالكمان لكن 
قالوا يل لك�ي تغني يجب ان تتعلم عزف العود 
وكن�ت اعم�ل يف النه�ار ورغم ه�ذه الظروف 
كن�ت اتعل�م املوس�يقى وكاظم ش�نينه كان 
يعم�ل يف منطقت�ي عندما يران�ي احمل العود 
يأخد العود ويعزف بطريقة رائعة وانظر له و 

انظ�ر اىل نفيس و اقول متى اصبح عازف عود 
رائعا كذلك وكان يقول يل تعلم بالسمع وليس 
بالنوت�ات وكان عندم�ا يغن�ي امام�ي صوته 
جمي�ل وعذب وكان يق�ول يل من من املطربني 
تس�مع اق�ول له اس�مع ودي�ع الص�ايف وعبد 
الحليم حافظ و غريه�م من املطربني وتفاجأ 
وقال يل بهذا العمر وتسمع وديع الصايف يجب 
ان تغن�ي ريفي قلت له انا اح�ب الريفي لكن 
ه�ذا اللون الريف�ي الجميع يغني�ه لكن اللون 
الثان�ي ال ارى الكث�ري يغنيه كل ال�ذي ارى ان 
هناك مطرب�ا ال اراه يغني ملحمد عبد الوهاب 
او ام كلثوم مثال اصحاب االغاني الجميلة ارى 
فيه�ا فنا قويا فقال يل انت لك مس�تقبل قوي 

ما دمت تفكر يف هذا االتجاه .
*وماذا بعد ؟

-تحولت انا من ماس�ك للماي�ك فكونت فرقة 

موس�يقية بس�يطة وصغ�رية متكون�ة م�ن 
ثالثة ش�باب احده�م يعزف ايقاع�ا وانا عىل 
الع�ود وكانت حفالتنا بس�يطة ج�دا و عندما 
يغيب مطرب ما اذه�ب ألغني وبنفس الوقت 
اعزف للمطرب االس�ايس وكان املطرب الكبري 
)فالح حس�ن( يش�جعني دائم�ا ويقول يل ال 
تخاف استمر، كنت استخدم العود لكي يخدم 

صوتي.
*وكيف اشتهرت كمطرب متمكن ؟

-بدأت اغني يف حفالت خاصة واشتهر صوتي 
ورصت شيئا فشيئا مشهورا يف املنطقة وبدأت 

اغني بطلب من بعض الناس اكثرها مجانا .
*هل تتذكر اول االغاني التي غنيتها ؟

-اول اغنيت�ني يل م�ن كلمات�ي وألحاني االوىل 
اس�مها حبيب�ي كم�ره والثانية يل اس�مها ) 
ي�ا ن�ورة ( هات�ني االغنيتني عملت يل اس�م يف 

املدينة.
*يب�دو انك عش�قت اس�لوب الهي�وى كغناء 

ملاذ؟
- كان ه�ذا االيق�اع ) الهي�وى( غ�ري موج�ود  
وكان�ت اغاني الري�ف هي الس�ائدة اكثر  لهذا 
كان لك طعم جديد والقت استحسان املستمعني 
وق�د جاءت االغنيتان اللتان غنيتهما مقبولتني 
وكان الن�اس يف الحفالت يرقص�ون عليها ويف 
نف�س الوقت تطرب عليه�ا والدليل انها جذبت 

الفنان الكبري قحطان العطار وغنى يا نورة .
*ه�ل تقص�د ان الفن�ان قحط�ان العطار قد 

اعجب بها ؟
-اغنية يا نورة من كلمات عبد الكريم خلف و 
الحاني لكن قحطان العطار اضاف لالغنية عدة 
كلم�ات وطورها اكثر و اخ�ذ الكوبليه ألغنية 
حبيب�ي كمره ومزج بني االثنني حبيبي كمره 

بالكوبلي�ه ويا نورة بالدخول، وباملناس�بة ان 
اول تس�جيل لهذه االغنية كان موجود الفنان 
صباح الخياط وكان عندما يكون تسجيل عند 
حس�ني البرصي كلنا نذهب لحس�ني البرصي 

فال توجد انانية وخوف بيننا.
*هل كان لتك الفرتة دور يف انتشارك ؟

- نعم انا اعتربه�ا  نقلة يف حياتي نقلتني من 
مطرب شعبي اىل مطرب قصيد، كان يل صديق 
يف البلديات خاله هو الفنان حس�ني الس�عدي 
ق�ال يل ملاذا ال تذهب معي لخايل لكي يس�معك 
ويستكش�ف موهبت�ك قل�ت ل�ه هي�ا فذهبنا 
اىل بيت حس�ني الس�عدي فقدمني له وقال له 
جمع�ه مغني وعن�ده اغاٍن جميل�ة وصاحب  
ص�وت جمي�ل يس�تحق ان تدخل�ه لالذاع�ة 
والتلفزيون وكان الدخول لالذاعة والتلفزيون 
صعبا ج�دا  فغنيت له فق�ال يل هذه الحانك؟ 

قلت له نعم. قال انت عازف عود جميل وملحن 
جميل ق�ال راح اخدمك خدم�ة العمر قلت له 
كيف قال يل يوجد برنامج اسمه اصوات شابة 
يعّده ويقدمه استاذ فاروق هالل قلت له نعم 
انا احب صوت فاروق هالل جدا، قال يل اذهب 
له وقل له يسلم عليك حسني السعدي فذهبت 
للفرقة باالعظمية، قال يل تفضل غني، قلت له 
ممكن عود، قال يل تعزف العود، قلت نعم قال 
ممتاز وأعطاني عودا، قلت له انا حافظ اغنيه 
ل�ك ) تعاليي( وعندي الحان يل، قال س�معني 
الحانك فغنيت له يا نورة، قال جميل جدا، قال 
ايضا غني يل تعاليي غنيت له، فانبهر اس�تاذ 
ف�اروق وقال انت تغن�ي بلونك الخاص وليس 
تقليدا يل تغنيها بروحك انا اغنيها بغري  ش�كل 
ه�ذه هي بصمة املطرب، قال ألنيس ان يقول 
للفرق�ة ان يأتوا، ق�ال غني امامه�م يا نورة، 
وق�ال هذا الش�اب الذي ال اعرف�ه وال يعرفني 
لو تطور اكاديميا س�وف يصبح مطربا كبريا 
اس�معوا االحس�اس الذي يغني به ه�ذا الذي 
اقول لكم عليه االغنية ليس�ت انش�ودة غنيها 
بإحساس�ك العايل اعط�ي يل ق�وة عالية جدا،  
قال يل يا جمعه هذا رقم تلفوني اليوم يف البيت 
عازم فنانني كبار يجب ان تأتي لتغني امامهم 
وقال يل س�وف افعل لك ش�يئا قويا جدا يوجد 
برنامج اس�مه اس�توديو 87 عىل وجه الوطن 
العرب�ي م�ن هن�ا ب�دأت مرحلتي مع اس�تاذ 

فاروق .
*بعد ان نضج صوت�ك وتركزت اغانيك رصت 

تلحن لبعض املطربني هل تتذكر اسماءهم ؟
-كث�ريون لحن�ت له�م ونجحت معه�م منهم 
الفن�ان حس�ن بريس�م والفن�ان وحي�د عي 

والكثري م�ن املطربني الش�باب لك�ن نجاحي 
االك�رب كان م�ع  الفنان�ة طيبة الذكر س�يناء 
ه�ذا الصوت الجنوبي الجمي�ل بالصدفة كنت 
اص�ور برنامج كان اس�مه 59 دقيقة وكنا يف 
ميلي�ا املنصور لنصور االغنية وش�اهدت بنتا 
جالسة ايضا كانت تريد تصور اغنية لها انا ال 
اعرفها وال هي تعرفني وكانت اغنيتي اسمها 
وداع�ا يا هوى كلمات فالح حس�ون الدراجي 
عندم�ا اكمل�ت م�ن التصوي�ر ات�ت يل وقالت 
هذه الحان من ؟ قل�ت لها الحاني، قالت انت 
ملح�ن قلت لها نعم، قالت انا اس�مي س�يناء 
من العماره اعمل كاس�يتات، فإذا عندك لحن 
جمي�ل ممك�ن تس�معني؟ قلت له�ا انت اين 
س�اكنة؟ قال�ت يل بفن�دق باملنص�ور قلت انا 
ايضا باملنصور، التقينا وس�معتها لحن اغنية 
) ظلمت�وه بالوص�ف ملن وصفت�وه(  كلمات 
الش�اعر حمزه الحلفي عنده�ا احبت االغنية 
جدا وقالت يل غدا يوجد تس�جيل يف اس�توديو 
حكم�ت تع�ال اىل هن�اك لكي نس�جل االغنية 
فذهبنا وسجلنا االغنية واكتمل االلبوم وكانوا 
يقومون بتس�ويقه للس�عوديو ونزل البوسرت 

ظلمتوه بالوصف ملن وصفتوه .
*كيف تقّيم ألحانك؟

الحان�ي  ان  يل  تؤك�د  -ل�دي تج�ارب كث�رية 
قريب�ة ج�دا للصوت النس�ائي ول�دي تجارب 
م�ع االصوات النس�ائية لهذا فأن�ا ادخل فيها 
العاطف�ة العالي�ة والكلم�ات الت�ي اختاره�ا 
كثريا ما تجذب الصوت النس�ائي وما زال لدي 
مرشوع كب�ري ج�دا س�أنفذه يف القاهرة مع 
الش�اعر الكبري س�عد الغريري للنس�اء فقط 
وهي ع�رش قصائد مغناة بأص�وات مطربات 
عربيات وهو من املغرب ومرص وتونس واغلب 

الوطن العربي .
*هل تعترب نفس�ك قد قدمت دعم�ا ملطربات 

عربيات ؟
-نع�م فكلما اش�ارك م�ع مطربة اح�اول ان 
اش�اركها بجوارح االغنية واغن�ي معها لكي 
اعطيه�ا القوة، اما س�يناء فق�د غنيت معها 
اغني�ة رياضية ع�ن املنتخ�ب العراقي وقد تم 

تصوير االغنية وعىل اليوتيوب موجودة.
*هل ش�عرت مرة بخيبة امل نتيجة ألغنية او 

تعاون فني مثال ؟
-ان�ا دائم�ا اح�اول ان اراج�ع نفيس ه�ل انا 
صح  هل انا بحاج�ة لتطوير معني، الحقيقة 
هذا الش�ك كان يراوني دائما، ولهذا فأنا دائما 

اس�عى لتصحيح مس�ريتي لكن مشاركتي يف 
مهرج�ان االغنية العربي�ة بتونس وكنت امثل 
العراق بتكليف من االذاع�ة والتلفزيون وكان 
مع�ي مطرب ش�اب م�ن اختي�اري فاخرتت 
عدن�ان بريس�م ومعن�ا ملحنون م�ن الوطن 
العرب�ي وكانت اغنيتنا اس�مها ) ان�ا احتج ( 
كلمات ع�ي املطريي والحان�ي وتوزيع احمد 
عب�د الجب�ار، وباملصادف�ة وخ�الل الربوفات 
كانت عن�دي حرك�ة جديدة وكان املايس�رتو 
غري مس�توعب لها يف البداية، فاعرتض عليها 
ولكن عندما اديتها بالعود امامه اعجبته كثريا 
.. تل�ك اللحظة كانت بالنس�بة يل بمثابة دفع 
خلصني م�ن حالة االحباط التي كنت اش�عر 
بها احيانا وفعال قدمن�ا االغنية مع مداخلتي 
الجديدة فكانت رائعة امام الجمهور فحصدنا 

افضل اغنية لحنا وكالما واداء .
*يب�دو ان الفن�ان قحطان العط�ار له عالقة 

بأسلوبك كيف تفرس هذا ؟
-قحط�ان العطار مطرب ترك بصمة مهمة يف 
تاريخ االغني�ة العراقية ويل معه صلة حميمة 
فحاولت ان اعمل ش�يئا له ول�م تتم املصادفة 

ولهذا غنيت له باسمه وبأجوائه . 
*طي�ب يا جمع�ه س�معنا ان ل�ك تعاونا مع 
الش�اعر العربي عبد العزي�ز جويدة وقد كتب 

عنك، حدثنا عن هذا املحور لطفا ؟
-تحية م�ن القلب له�ذا امل�ارد الجديد جمعة 
العرب�ي س�لطانا جدي�دا ع�ىل قلوب عش�اق 
القصي�دة العربي�ة ومريديه�ا م�ن املحيط إىل 
الخليج، وفقه الله وسدد خطاه ونحن ننتظر 
من�ه املزي�د واملزيد، نريد زمان�ا آخر للقصيدة 
العربي�ة تصدح به�ا أصوات عبقري�ة وألحان 
تطاول السماء ألنه الوطن العربي يا سادة، لم 
ولن ينضب معينه، وكلما رفعت حجرا يف بالدنا 
العربية س�تجد تحته عبقرية مدفونة، س�الم 
الله عليك يا عزيز قومك يا جمعة العربي، من 
أي صوب جئتن�ا والحمد لله عىل وصولك، لقد 
إنتظرناك طويال وكنت أنت عوض الله لنا عىل 

طول اإلنتظار .
ه�ل  الثقاف�ة  عاصم�ة  بغ�داد  *مهرج�ان 

أنصفك؟
-قدمت فيه موش�حا وهذا الن�وع من اصعب 
ان�واع الغن�اء العربي يحتاج اىل خ�ربة ودراية 
يف مجال املوس�يقى املوش�ح حاول الكثري من 
املطرب�ني غناءه لكن فش�لوا بعدها اتصل بي 
االس�تاذ حسن الش�كرجي وس�جلت املوشح 
حس�ن  االس�تاذ  وكان  ادائ�ه  يف  وتوفق�ت 
الش�كرجي فرحا جدا، واش�اد بشدة واعجاب 

بأدائي وبمجرد املشاركة فأنا سعيد .
*حدثنا عن تجربتك يف برنامج ذا فويس؟

– انا تربيت عىل مبادئ االس�تاذ فاروق هالل، 
حي�ث كان يدعم املواهب بق�وة وانا اآلن اقوم 
ب�دوره واكثر قليال، حبي للعراق وفنه دفعني 
ان ارش�ح ش�بابا له�ذا الربنام�ج ايمانا مني 
بوجود طاقات شابة وانا اآلن ادعم كل الشباب 
املش�اركني من خالل كتابة املواالت والتمارين 

عىل االغاني.
*لو لم تكن فناناً فماذا ستكون؟

-فنان.
*ملن تقرأ حاليا من الكّتاب؟

-كلما يقع بيدي وقد قرأت اىل وليم شكسبري، 
وعي الوردي .

*م�اذا تعن�ي ل�ك امل�رأة؟ وكي�ف تتعامل مع 
املعجبات؟

- املرأة كل يشء يف الحياة، فأنا احب كل نساء 
العالم حتى نساء جنوب افريقيا والعالم كله.

*ش�كرا لالخ والصديق الفن�ان جمعه العربي 
متمنني لك تحقيق مشاريعك .

- شكرا لكم ألف مرة .
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لدّي عمل مع قناة الشرقية سيظهر يف شهر رمضان وجمموعة أشعار مع الشاعر أسعد الغريري

الفنان مجعة العربي لـ”الزوراء” : درست الغناء واملقام العراقي يف معاهد ومراكز موسيقية عدة

حوار – مجال الشرقي 

فزت يف مهرجان تونس لألغنية العربية وأنا أول مطرب غنى اهليوى
أعترب نفسي خريج مدرسة فاروق هالل وأسعى إىل تنفيذ أكرب مشروع غناني عربي

 أوىل أغنياتي )يانوَره( و)حبييب كمرة( وحلنت ملطربني منهم سيناء ووحيد علي
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مطربي  احد  هو  العربي  جمعة  املطرب 
االذاعة والتلفزيون، بدأ حياته الفنية قبل 
نهاية السبعينيات يف مدينة الثورة )مدينة الصدر(، 
واشتهر بأغاٍن عدة مثل إغنية )يانورَّه(، وأغنية 
)حبيبي كمرة( من ألحانه، بعد أن سجلها الفنان 

الكبري قحطان العطار بصوته.
ومراكز  معاهد  يف  العراقي  واملقام  الغناء  درس 
أثروا  كبار  ملحنني  عىل  وتعرف  عدة  موسيقية 
تجربته الفنية، منهم امللحن فاروق هالل، وامللحن 
كاظم فندي، وجعفر الخفاف، وطالب القره غويل، 

أغنياته،  العراقيني نصوص  الشعراء  كبار  وكتب 
فاروق  الفنان  مدرسة  خريج  نفسه  يعترب  لكنه 
هالل الذي قدمه من خالل برنامجه الذائع الصيت 
باالنتشار  بعدها  العربي  ليبدأ  شابة(  )أصوات 
املهمة  األعمال  من  عددا  وليقدم  وعربيا،  محليا 
معظمها من كلماته وألحانه، ومن أعماله )ردي( 
عبد  الرزاق  عبد  للشاعر  و)النخلة(  و)بغداد( 
الواحد، و)ادخلوا مرص( ومجموعة قصائد مهداة 

الجمهور  استحسان  نالت  عربية  لعواصم 
العراقي والعربي...
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعادة إعالن

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعالن

مجهورية العراق

مجهورية العراق

إلحاقا بإعالناتنا العدد 2229 يف 2019/9/24 و 70 يف 2022/1/31.
تعلُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )إنش�اء مجمع ماء س�عة 400 م3/س�ا مع مد ش�بكات يف س�وق 
الش�يوخ( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة 
م�ن وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019. إن وثيقة الدعوة لتقديم العطاء 

)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )العدالة – البينة الجديدة – الزوراء(.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/16 يف بناية )بلديات 
ذي ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبي�ة من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع 
علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

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

أ-الكوادر الفنية

ب-املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )69,560,000( 

تسعة وستون مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي.
د-  املتطلبات القانونية:-

أوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانوني�ا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التج�اري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل(، غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمش�اركة يف 

املناقصات(.
ثانياً: عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثاً: شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابع�اً: هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

خامساً: وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

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

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما اليقل عن )50%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8-يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عقد مش�اركة مص�ادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد 
خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل 

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

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

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

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

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

14-ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائ�ن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتاب�ة واضح�ة وخالي�ة من الحك والش�طب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول م�ع ذكر العنوان الكام�ل للرشكة ورقم 
الهات�ف والربي�د االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل  بناية محافظة ذي قار القديمة –ش�ارع النيل، وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها 

رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تش�ييد وتحس�ني وتطوير ش�بكات كهرباء الحياء مختلفة يف مركز 
مدين�ة النارصي�ة( ضمن خطة تنمي�ة االقاليم لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة 
الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام 2021 ان وثيقة الدعوى لتقديم 

العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء – الزمان  – العدالة(
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/16 يف بناية )الرشكة 
العام�ة لتوزي�ع كهرباء الجنوب( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل 
االق�ل وال�رشكات العربية واالجنبي�ة من اصحاب االختص�اص مراجعة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة م�ن الوثائق الخاصة 
بامل�رشوع علم�ا ان س�عر العطاء الواح�د )وكما مؤرش ازاءه( غ�ري قابلة للرد عىل ان يت�م تقديم هوية التصني�ف االصلية للرشكات 

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

أ-املتطلبات الفنية : الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل )899,000,000( ثمانمائة وتسعة وتسعون 
مليون دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب- الكوادر الفنية 

ت-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )202,000,000(

مائتان واثنان مليون دينار عراقي.
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة )5( سنوات السابقة 
جميع املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وس�يتم التعامل معها كمشاكل تم حلها 

ضد مقدم العطاء.
ثالثاً:- عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

وهوية التحاسب الرضيبية للرشكة.
رابعاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
خامس�اً:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما 

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

2-كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمين�ات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجه ص�ادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبل�غ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 

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

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

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

7-يلتزم الطرف الثاني بأن  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

9-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.
10-تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 

بعقد املقاولة.
11-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.

12-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من 
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.

13-تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل الع�راق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة  
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

14-ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 
15-ان آخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/23 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائ�ن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتاب�ة واضح�ة وخالي�ة من الحك والش�طب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول م�ع ذكر العنوان الكام�ل للرشكة ورقم 
الهات�ف والربي�د االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن واليسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد يف شارع االمام عيل )ع(. وسوف ترفض العطاءات 
املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16-تسدد مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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ه�ل أنت فت�اة كتوم�ة تحرتم 
وتص�ون  األخري�ن  مش�اعر 
أرسارهم الشخصية؟ إن بعض 
الفتيات عاقالت يفكرن بالكالم 
الذي يخرج م�ن أفواههن قبل 
أن يقلن�ه، وم�ن ثم يكتس�بن 

احرتام الناس وثقتهم.
لكن هن�اك أخري�ات أفواههن 
تش�به “الصنب�ور” املفتوح ال 
يحافظ�ن عىل رس أبداً، وهؤالء 
ال يث�ق فيه�ن أح�د.. فمن أي 
الفريق�ن أنت؟ .. أق�رأي هذا 

األختبار:
1. يت�م بناء العالق�ة الزوجية 

الناجحة عىل:
A- ع�دم اخف�اء أي أم�ر عن 

الطرف اآلخر.
بع�ض  ع�ىل  املحافظ�ة   -B

الرسية.
إال  يشء  كل  مش�اركة   -C

ذكريات املايض.
D- أن يقول كل طرف ما يريد 

حسب شخصيته.
2. يصفونك عادة بأنك:
A- تحبن الكالم كثرياً.

B- كتومة.
C- اجتماعية.
D- مترسعة.

3. هل توافقن أن من الصعب 
عىل املرأة أن تحفظ رساً؟

A- نعم.
عن�ري  ه�ذا  تعتربي�ن   -B

وخطأ.

C- يعتمد عىل نوع الرس.
D- الرس هو عبء عىل الرجال 

والنساء.
4. عندم�ا تخرج�ن م�ن أحد 

األفالم يف السينما:
A- تبدئن بالتعليق عىل الفيلم 

رسيعا.
B- تحتاج�ن اىل بعض الوقت 

للتعبري.
C- تس�تمعن اىل أراء اآلخرين 

قبل اإلبداء برأيك.
D- ال تبدين رأيك.

5. كم ت�دوم مكاملتك الهاتفية 
مع أحد أقربائك؟

A- ساعة.
B- أقل من 5 دقائق.

C- أقل من 15 دقيقة.
D- قصرية بقدر املستطاع.

صديقت�ك  ب�أن  تش�عرين   .6

حزينة ولكنها تؤكد أنها متعبة 
فقط:

A- تتصل�ن بصديق مش�رتك 
ملحاولة معرفة املوضوع.

دون  بجانبه�ا  تبق�ن   -B
املحاولة للتكلم يف املوضوع.

م�ن  العدي�د  تس�ألينها   -C
األسئلة ملعرفة املوضوع.

D- تطلبن منها أن تسرتخي.
رحل�ة  يف  جارت�ك  ذهب�ت   .7
مفت�اح  بإعطائ�ك  وقام�ت 
من�زلها لتقومي بري األزهار:

الخزان�ة  بفت�ح  تقوم�ن   -A
أيضا.

B- تقومن بري األزهار فقط.
C- تأخذين وقتك يف التجول يف 

من�زلها.
D- تلق�ن نظ�رة رسيعة عىل 

الغرف يف املن�زل.

8. الربام�ج التلفزيوني�ة التي 
يق�دم فيها الناس ش�هاداتهم 

وخرباتهم:
A- تهتمن ملشاهدتها.

B- تشعرك بامللل.
C- تستمعن لبداية القصة.

D- تشعرين باإلن�زعاج.
النتيجة:

 :”A“ ان كانت أغل�ب اجاباتك
يصعب علي�ِك التكت�م عىل أّي 
العدي�د م�ن  أم�ر، وترتكب�ن 
األرسار  وكش�ف  الهف�وات 
بهدف ج�ذب االنتب�اه أو لعب 

دور معن.
اجابات�ك  أغل�ب  كان�ت  ان   -
“B”: ال�رس بالنس�بة ل�ِك هو 
اح�رتام وع�د وثق�ة ومس�ألة 
ن�زاهة، وعندما يقوم شخص 
بإختيارك ليبوح برسه لك، فلن 

تخونن هذه الثقة ابداً.
اجابات�ك  أغل�ب  كان�ت  ان   -
“C”: ال�رس بالنس�بة ل�ك هو 
ثقة متبادلة، ولكن ان ش�عرِت 
يق�وم  ق�د  بال�رس  الب�وح  أن 
املعن�ي  الش�خص  بمس�اعدة 
أو املوقف ال�ذي يمر به، فأنت 
تختارين البوح بهذا الرس بنية 

املساعدة.
 :”D“ ان كانت أغلب اجاباتك -
أن�ِت تحتفظ�ن بال�رس ولكن 
تفقدين السيطرة عىل ذاكرتك، 
وال تتذكري�ن ما عليِك بوحه أو 

كتمانه.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

*كتاب غنيس لألرقام القياس�ية يحمل الرقم القيايس للكتاب 
األكثر تعرضاً للرسقة.

*طول الرشاين واألوردة يف اإلنسان يبلغ 100000 كلم. 
*أول قنبلة للحلفاء ع�ىل برلن يف الحرب العاملية الثانية قتلت 

فيالً فقط. 
*هل تعلم أن الحرب العاملية الثانية كانت أكثر الحروب تدمرياً 

عىل مدار التاريخ.
 *ه�ل تعل�م أن أول قنبلة ذري�ة يف الحرب العاملي�ة الثانية تمَّ 
إنش�اؤها بواس�طة أمريكا، ولقد تم إس�قاط ه�ذه القنبلة يف 

مدينة هريوشيما يف اليابان.
*ه�ل تعلم أن رُسع�ة ُنمو األطف�ال يف فصل الربي�ع أكرب من 

غريها يف الفصول األخرى.

هـــــل تعلـــم ؟

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
ب�ص�ي��اح م�اي�ح�چ���ي  ال���ورق  دور  خ���ذت 
جت�ب��ره عل���ی احلج���ي م���ن تبوس��ه االق��ام
چ�ن�ت�ل��ك وج���ه زف�ه ي�س���ول�ف وي�������اك
ي�وج���ه ال�ف�ات�ح�ه ال�م�ا ض�م���ك ال�ث����ام
ل�ي�ش ت�ع�وف�ن���ي م�و چ�ن���ت ح�ام�ي����ك
اجلل��د صاح��ب ف�ض�ل م���ن ض��م االع�ظ�ام
ج�رح���ك ل�ي�ل واح�د م���ا ي�ك�ف�ي�����������ه
اري���دن ل�ي���ل ك���ون ل�ش���دت�ي اح��������زام
وم�����و ك����ل ال�ش���ج�ر م�ب�ي���وع لل�ن����ار
ي�ن���ام ال�م�ف���روض  ح�چ���ه  ك�ل�م���ن  وال 
الس��هم م��ا ح�ب��ه چي م���ن ظه��ره مدف�وع
ح�چ���ي ال�ق���وس ي�دف�ع ظ�ه�ر االس���ه�ام

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

حان الوقت اآلن لتتوق�ف عن الترف بالطريقة 
التي يحبها اآلخرون. عرب نفس�ك وعن أفكار فقط 
ودع�ك من اآلخري�ن. اجعل من حول�ك يتعرفون عليك 
وعىل حقيقة مشاعرك دون أن تتأثر بأي شخص آخر. 

ستفاجأ بردة فعل الرشيك هذه الليلة.

إذا احتج�ت إىل بع�ض املعلومات الي�وم، عليك 
التواص�ل مع بع�ض الزمالء ملعرفته�ا أو البحث 
عىل اإلنرتنت أو يف مكتبة الجامعة. اإلفراط يف تناول 
الطعام الدسم أو املرشوبات قد يؤدي إىل حدوث مشاكل 

صحية فكن حذرا!

تحاول أن تدخ�ل املزيد من الخط�ط والتعديالت يف 
مج�ال العمل. تحاول أن تريض الحبيب بكافة الطرق 
والوس�ائل ولكنه ال يس�تجيب. إذا ش�عرت أن مس�توى 
العمل يرتاجع، عليك أن تعرف السبب وتحل املشكلة. االبتعاد 
عن بعض األش�خاص اليوم فكرة رائع�ة كي تفكر بهدوء يف 

املرحلة املقبلة من حياتك.

س�يعجب اآلخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب 
أن تعم�ل ع�ىل ال يظه�ر ه�ذا كغ�رور أو تكرب.

يمكنك قض�اء بعض الوقت مع األصدقاء أو العائلة 
أو رشيك الحياة ملمارس�ة بعض األنش�طة االجتماعية 
الهادئ�ة واملليئة باملحادث�ات املمتعة، والقيام بأش�ياء 

محفزة للذهن.

حاول أن تقس�م مبلغ امل�ال الذي تحصل عليه 
اليوم إىل دفعات حتى ال تنفقه يف آن واحد. حاول 
أن تس�تثمر جزءا منه يف م�رشوع طويل األجل، أما 
الجزء اآلخر فيمكنك أن تترف فيه كما تشاء! تحاول 
أن تس�عد نفسك وتسعد من حولك ولكن ربما تتعارض 

رغباتك مع رغبات اآلخرين.

ولذل�ك  قوي�ة،  إرادة  ولدي�ك  ش�جاعا  تب�دو 
ستس�طيع االنتهاء من أكثر م�ن مهمة يف وقت 
مناس�ب. هناك بعض األعمال واملش�اريع التي كان 
يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك ستثبت 

اليوم أنك تستطيع عمل املستحيل.

قد يرتك أحد الزمالء العمل اليوم ولكن ال داع للقلق 
فاألمر س�يكون لصالح�ك. تقبل املوق�ف وحاول أن 
تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون س�عيدا بما يحدث. 
يف القريب العاجل، يجب أن تستمع أكثر إلحساسك الداخيل، 
ألن�ه يف ذلك الوقت ل�ن تهتم كثريا بمثل هذه املش�كالت. قد 

تكتشف جانبا جديدا يف شخصيتك فيما يخص الحب.

ق�د تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله 
يتعرف عىل ش�خص ما من املحتمل أن يس�اعده. 
كن ذكيا ومبدعا يف كل يشء. ربما تجد حلوال ملشاكلك. 
حاول أن تقوم بيشء يس�عدك، خطط مثال مع األصدقاء 

لتنظيم حفلة قريبا لقضاء بعض الوقت معا.

ستصبح اليوم أقرب للحبيب وعالقتك به ستكون 
أق�وى مما كانت عليه الف�رتة املاضية. من املتوقع 
أن تش�عر بتوتر يف بعض األمور ولكن بشكل عام تبدو 
إيجابيا وتتعامل مع من حولك بحرص ش�ديد. قد تعرض 
ع�ىل رشي�ك يف العمل الب�دء يف املرشوع ال�ذي خططت له 

خالل الشهر املايض.

خصص بعض الوقت اليوم للراحة سواء بدنيا 
أو ذهنيا واسرتخ يف املنزل يف مكان هادئ. اجلس 
يف امل�كان املفضل لديك واق�رأ كتابا ما، وتناول كوبا 
من الش�اي أو أي مرشوب دافئ. تأم�ل يف الطبيعة من 

حولك.

ربما تكون قلقا اليوم بسبب بدء مشاريع عمل 
جديدة تش�ارك فيها ألول مرة. يجب أن تتعلم أن 
الصرب هو الوس�يلة الوحي�دة املتاح�ة أمامك اآلن، 
فعليك أن تص�رب وتنتظر حتى تظه�ر النتائج. البعض 
يغار منك بس�بب تفوقك وتميزك يف العمل. كن مستعدا 

للمواجهة الليلة!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تفكر يف أي يشء هذا املساء خاصة قبل الخلود 
إىل النوم. قد يش�جعك أحد أف�راد األرسة اليوم عىل 
تجدي�د املنزل أو حتى عىل االنتقال إىل منزل آخر. هذه 
التغيريات اإليجابية ستغري حياتك تماما. قد تقيض معظم 
الوقت يف املس�اء م�ع الحبيب. توقع العدي�د من املفاجآت 

واألخبار السارة يف الفرتة املقبلة!

مشاكل وحلول...

زوجي له عالقات على مواقع 
التواصل االجتماعي

632 - النب�ي محم�د ) صىل الل�ه عليه 
وس�لم( يخ�رج م�ن مكة متجه�ا نحو 
املدين�ة املنورة بعدما أتم مناس�ك الحج 

فيما عرف باسم حجة الوداع.
1498 - املستكشف الربتغايل فاسكو دا 
غام�ا يصل إىل مدغش�قر ضمن حملته 

للوصول إىل الهند بحرا.
1907 - الحكومة الفنلندية تمنح املرأة 
حق التصويت يف االنتخابات لتصبح أول 

دولة يف أوروبا تعطي املرأة هذا الحق.
1917 - إحدى قطعات الجيش العثماني 
تص�ل إىل خانقن منس�حبة م�ن بغداد 
بعد دخ�ول الق�وات الربيطاني�ة إليها، 
حيث أخفق خليل باش�ا يف إعداد خنادق 
تمتد م�ن الكوت إىل بغ�داد ليحتمي بها 

جيشه.
- 1922إع�الن اس�تقالل مر بموجب 
تري�ح 28 فرباي�ر الص�ادر من طرف 

بريطانيا.
- ف�ؤاد األول ب�ن الخدي�وي إس�ماعيل 

يعلن تغيري نظام الحكم من س�لطنة إىل 
مملكة ويغري لقبه من السلطان فؤاد إىل 

امللك فؤاد األول.
برئاس�ة  اإليراني�ة  الحكوم�ة   -  1951
الدكت�ور محم�د مص�دق تق�رر تأميم 
صناع�ة النف�ط والتي كان�ت خاضعة 

لسيطرة الرشكات األمريكية.
1968 - جمهوري�ة اليمن الديمقراطية 
الشعبية تش�هد تمرد س�يايس بعد أقل 

من عام عىل استقاللها.
2009 - افتت�اح الس�فارة اللبناني�ة يف 
العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك 
سفارة لبنانية يف سوريا للمرة األوىل منذ 

استقالل البلدين.
 2011 - إندالع االحتجاجات يف س�وريا 

ضد الرئيس بشار األسد.
- مل�ك مملكة البحري�ن حمد بن عيىس 
يعلن حال�ة الطوارئ ملدة ثالثة ش�هور 
ويكل�ف قائد ق�وة الدف�اع باتخ�اذ كل 
التداب�ري الالزم�ة لحماية س�المة البالد 

واملواطن�ن، وذل�ك بعد يوم م�ن دخول 
قوات درع الجزيرة للبحرين

املناهض�ة  االحتجاج�ات  إن�دالع  إث�ر 
للحكومة.

2016 - أن�درو وايلز يف�وز بجائزة أبيل 
إلثباته ملربهنة فريما األخرية.

2017 -مل�ك املغ�رب محم�د الس�ادس 
يعفي عب�د اإلله ابن كريان من رئاس�ة 
الحكومة بعد فشله يف تشكيلها خالل5 

أشهر من تاريخ االنتخابات.
 2019 - إعصار إي�داي يرضب الجانب 
الرشقي من أفريقيا الجنوبية ويتس�بب 
ِبري�اٍح وفيضان�اٍت هائل�ة يف ٍُكل م�ن 
موزمبي�ق وزيمبابوي وماالوي وجنوب 
أفريقيا ومدغش�قر، و ُي�ؤدي إىل مقتل 

205 أشخاص عىل األقل.
األمريك�ي  الش�يوخ  مجل�س   -  2021
يصادق ع�ىل تعين ديب هاالن�د وزيرة 
للداخلية، لتصبح أول وزيرة من س�كان 

أمريكا األصلين.

هل تحافظون على أسرار اآلخرين؟
اختبارات شخصية...

 ان�ا فتاة تزوجت قبل 7 س�نوات من ش�اب مغرتب ع�ن الوطن، وكان 
عم�ري 20 س�نة، وكنت طالب�ة جامعي�ة... فرفضت الس�فر معه يف 
غربته بس�بب دراس�تي.. كان يأتي إجازة ش�هراً أو شهرين يف السنة، 
حس�ب ظروف عمله. أنجبت طفلن، وكانت حياتي سعيدة ومكتملة. 
وأنهيت دراس�تي ورتبت أموري للسفر معه، وفعالً سافرت. ويا ليتني 

لم أسافر!!
اكتش�فت أن له عالق�ات ببنات علی املواقع االجتماعية... لم أس�تطع 
تحدي�د نوع العالقات، ولكني بدأت أش�ك فيه بش�كل جنوني، وأفتش 
وأقلّ�ب يف أغراضه. تغريت كل ترفاتي. ال أس�تطيع كت�م ما يفَّ.. وال 

أقدر علی البوح... ماذا أفعل؟!
النصائح والحلول:

-  اوالاجعيل كل الحكاية نكتة، أو مجموعة نكات تتسلن بها.
- أقول لك هذا؛ ألنك لن تستطيعي أن تكتشفي كل األرسار مهما فعلت، 
بل عىل العكس؛ ستجدين نفسك يف دوامة من الشكوك تكرب وتتسع كل 
يوم وتحّول حياتك جحيماً، وهذا ما أنت ذاهبة إليه لألس�ف؛ من خالل 

ترفاتك التي وصفتها أنت نفسك بالجنونية!
-  والجن�ون ال يحم�ي العالقة الزوجي�ة، بل ينهكها ويفش�لها، وأنت 
قطع�ت مرحلة ال بأس بها من حيات�ك الزوجية، وأصبح لديك طفالن، 
فاس�تغيل هذه الث�روة؛ لتصحح�ي بع�ض الترفات الخاطئ�ة التي 

يرتكبها زوجك، ولكن كيف؟
- بدالً من إرصارك عىل تفتيش هاتفه والكمبيوتر واملواقع التي يذهب 
إليها، حاويل إشغاله بحياتكم العائلية، ليس بالواجبات، فمعظم األزواج 
يهرب�ون أو يتهرب�ون من الواجبات البيتية، أو يقوم�ون بها بانزعاج، 
والزوجة الذكية تعرف كيف تقسم تلك املهام بينها وبن زوجها، بحيث 

يشعر برجولته وقوته وحاجتها إليه، فيلبي الواجب وكأنه بطل!
- اجع�يل من زوج�ك بطالً يف حياتك بدالً من أن تجعلي�ه عدواً أو طفالً 
مدلالً. هذا يعني أن تش�غليه بك أنت أيضاً. تقولن إنك أنهيت دراستك، 
فاش�غيل نفس�ك بعمل أو دراس�ة أخ�رى، واهتم�ي بهواي�ات جديدة 
وأرشكي�ه فيه�ا، أو اجعليه يغ�ار من س�عادتك ومرح�ك وفرحك مع 

طفليك، فيسعى إىل أن ينضم إليكم!
- تأكدي أن اس�تمالة الزوج بأس�لوب الود واللطف واالس�تقاللية عنه 
حين�اً، ولعبة »الزعل« منه أحياناً، هي وصفة ذكية تقرّب بن القلوب، 

بدالً من أن تتحول الزوجة إىل مفتش مباحث أو محقق أو جاسوس!
- براحة أنت ال تملكن إال الشكوك، ولن أقول لك تجاهليها، بل أقول: 
ال تكربيه�ا وواجهيه�ا؛ بحضورك املش�ع بالفرح والجم�ال واألناقة، 
وتأك�دي أن اهتمامك بنفس�ك وطفليك بهذا األس�لوب سيس�عدك أنت 
بالدرجة األوىل، وستصيب زوجك بالعدوى. فزوجك منرف إىل املواقع 
االجتماعي�ة، ولي�س إىل الواق�ع، وه�ذا يعني أن�ه منج�ذب إىل الخيال 
واألح�الم، فلم�اذا ال تجعيل حياته اليومية معك مث�ل الخيال واألحالم؛ 
بأفكار حلوة ومرحة، من مش�اريع خروج، أو هواية، أو ألعاب طريفة 
أو أكالت؟! وانضم�ي إىل بع�ض املواقع لقضاء وقت مش�رتك معها، أو 
تبادل أفكار ومعلومات. هذا كله ملك يديك، فال تضيعي وقتك وأعصابك 

يف األوهام والشكوك والنكد!
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رأيس
 - حق�ه  ي�ؤده  1.ل�م 
واألكرب  الرئييس  الجانب 

يف األشياء.
2.يف ورق اللعب - رئيس 

نكاراغوا )معكوسة(.
3.م�ن الطي�ور املائية - 

شخص واحد - أحرض.
العطري�ة  4.امل�ادة 
أنواع  م�ن  املس�تخرجة 
ش�فاء  في�ه   - الح�وت 

للناس.
5.أعط�ى ي�ده وفرده�ا 
 - - واحد )باالنجليزية( 

شاي )باالنجليزية(.
6.درج�ة ح�رارة الج�و 
مرتفعة - استدرك وأعاد 

النظر - متشابهان.
7.للسؤال - األزهار ذات 

الرائحة.
8.خ�وف وقلق ش�ديد - 

منري )مبعثرة(.
9.ذه�ب ولم يع�د - مع 
)باالنجليزي�ة  الس�المة 

معكوسة(.
10.دول�ة عربي�ة فيه�ا 
أكثر من 40 مليون نخلة 

)يف موسوعة غينيس(.

أفقي
1.باب يف التلفزيون.

 - للم�اء  2.وع�اء 
مردود مايل.

3.قري�ب م�ن جهة 
األب - نشفى.

ذات  4.عش�بة 
بنفس�جية  أزه�ار 
طيب�ة الرائحة ولها 
استخدامات عالجية 

- للتعريف.
5.من أوقات الصالة 
مدين�ة  أق�دم   -
س�كنها اإلنسان )يف 

فلسطن(.
6.أخ�ف الغ�ازات يف 

الطبيعة.
أكرب  عين�ه  7.ط�ري 

حجما من دماغه.
للعل�م  8.ملج�أ 
ناع�م   - واملعرف�ة 

امللمس.
رويس  9.قص�ي 
الح�رب  مؤل�ف 
 - والس�الم 

متشابهان.
10.امرباطور فرنيس 

- حسم األمر.



دنيا مسري غامن حتلم مبدينة 
تستضيف فيها أطفال العامل

فريال يوسف تشارك يف مسلسل 
»دامًيا عامر«

يبدو أن عدداً من املغنيات يف لبنان سيتجهن لإلنتاج الخاص 
أو العمل بنحو متقطع مع رشكات إنتاج من دون االلتزام 
إليسا  النجمة  به  قامت  ما  وهذا  عمل،  عقود  أو  بتواقيع 
عندما أعلنت عام 2019 أن ألبومها »صاحبة رأي« سيكون 
األخري مع رشكة روتانا، وكانت قد أصدرته عام 2020 لتبدأ 
اإلعداد لرحلة اإلنتاج الخاص، وأصبح من املعروف أن ألبوم 

إليسا سيبرص النور يف تموز/يوليو املقبل 2022 .
أما الفنانة نوال الزغبي فاتجهت للتعاون مع  رشكة »اليف 
استديوز« السعودية، بعدما انتهى تعاقدها مع روتانا، ولم 
ُيجدد العقد ألسباب ترى فيها نوال أنها مغيبة عن الحفالت 
أن  وتؤكد  ذلك،  روتانا  تنفي  فيما  الرشكة،  تنظمها  التي 
تعاونها مع الفنانني والجهات املنظمة يف الحفالت ما هو إال 
مجرد عالقة عمل لتأمني بعض الفنانني املتسبني لها وبناًء 

عىل طلب الرشكة املنظمة.
الخروج  كرم  نجوى  اللبنانية  األغنية  شمس  قررت  وأخرياً 
من دائرة روتانا والعمل عىل إنتاج أغانيها بنفسها يف إطار 
خطة جديدة وضعتها مع فريق عمل، ويبدو أنها ستصدر يف 
فصيل الربيع والصيف من إنتاج نجوى كرم نفسها، وتأمل 
الحرصية  عن  بعيداً  املواقع  عىل  األغاني  هذه  تكون  أن 

روتانا  تسمح  ال  التي  اإللكرتونية  املنصات  عىل  خصوصاً 
املنصات  وبعض  روتانا  صفحات  خالل  من  إالاّ  بنرشها 

الرشيكة معها.

 تناقل رواد مواقع التواصل اإلجتماعي 
أنباء تفيد بزواج الفنانة املرصية أنغام 
بالفنان حسني فهمي، ما أدى لتصدر 
الخرب عددا من صفحات مواقع  هذا 
األيام  خالل  االجتماعي  التواصل 

القليلة املاضية.
تكريم  مع  بالتزامن  ذلك  وجاء 
بمهرجان  فهمي  حسني  الفنان 
األقرص للسينما اإلفريقية، يف دورته 
التي  الدورة  وهي  عرشة،  الحادية 
اصطحاب  عىل  فيها  األخري  حرص 
ملشاركته  ُمحرم  نادية  زوجته 

فرحته بهذا التكريم.
يف  أنغام  الفنانة  وجود  وجاء 
الكويت إلحياء حفل غنائي هناك، 

لذكرى  الكويت  فرباير  فعاليات  ضمن 
املوالت  أحد  داخل  أقيم  الذي  االستقالل 
ملقابلتها  فرصة  لتكون  هناك؛  التجارية 
بعدد من الصحفيني، الذين سألوها عن 
ردة فعلها إزاء الشائعة التي القت تداواًل 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  واسًعا 
وتألقت  »ضحكت«.  إجابتها:  فكانت 
شاركها  الذي  الغنائي،  حفلها  يف  أنغام 
إذ  شعيل،  نبيل  الكويتي  املطرب  فيه 
أهدتها  وطنية  بأغنية  حفلها  استهلت 
أبرز  من  عدًدا  قدمت  ثم  الكويت،  لدولة 
جًدا،  خاصة  »حالة  ومنها  أغنياتها، 
أكتبلك  وصالك،  سيدي  الكترية،  أساميك 
تعهد« وغريها من األغنيات التي تفاعل 

معها الجمهور الكويتي عىل نحو كبري.

نرشت الفنانة املرصية، ياسمني 
فيديو  مقطع  العزيز،  عبد 

الخاص  حسابها  عرب 
تبادل  تطبيق  عىل 
)انستغرام(،  الصور 
من  الكثري  أثار  ما 

الجدل بني متابعيها.
الفيديو  مقطع  يف  وظهر 

»الحمد  قال:  حيث  شاب، 
يف  ملرحلة  وصلت  أنا  لله 
أوصل  نفيس  كان  حياتي 
املرحلة  زمان،  من  لها 

دي اسمها مرحلة الجبلة ودي 
من أهم مميزاتها انه مهما 
حصل يف حياتك عادي مش 
مش  مهم..  مش  فارقة.. 

الزم.. مش هتفرق«.
عىل  ياسمني  وعلقت 
يف  »انا  قائلة:  الفيديو 
الجبلة عادشييي مش  مرحلة 

مهم مش فارقة«.
حسمت  قد  كانت  املرصية  الفنانة  أن  إىل  يشار 
الجدل حول إجرائها عملية تجميل، بعد أن نرشت 

فيديو ظهرت فيه بمالمح مختلفة.

رجل يخرج من السجن ليبحث عن ماضيه 
قرار  اتخذت  التي  طليقته  عن  الهارب، 
بأن  بناته  وإيهام  آخر،  برجل  االرتباط 
والدهن تويف، يف الدراما االجتماعية العراقية 
املؤثرة »بنات صالح«، من كتابة ندى عماد 
ُيعرض  والذي  النحاس،  إياد  وإخراج  خليل 
عىل »MBC العراق«، وقبلها بيوم واحد عىل 

 .»VIP شاهد«
يروي املسلسل قصة صالح وهو أب ألربع 
بنات، يعمل طاهياً يف أحد املطاعم، أما األم 
بارتكاب  األب  يتهم  وعندما  منزل.  فربة 
جريمة، ُيحكم عليه بالسجن املؤبد، وتطلب 
زوجته االنفصال عنه، لتتزوج من آخر من 
اللواتي  البنات  معه  لرتبي  الثرية،  الطبقة 
والدهن  هو  األم  زوج  أن  معتقدين  يكربن 
من  األب  يخرج  سنوات  وبعد  الحقيقي.. 
زوجته  عن  البحث  رحلة  ويبدأ  السجن، 
زهور  هاشم،  محمد  العمل  يضم  وبناته. 
عالء، براء الزبيدي، رشوق الحسن، الطفلة 
جمانة  نجم،  أثري  صباح،  جمان  رحمة، 
مينا  جمال،  ساندي  البياتي،  أحمد  كاظم، 
نور الدين، حيدر عبد ثامر، بيداء املعتصم، 

ستار خضري وآخرين. 
التعاون  هو  هذا  أن  هاشم:  محمد  يوضح 
الثالث له مع »MBC العراق«، بعد مسلسيل 
عن  معرباً  و«طيبة«،  »العرضحالجي« 
يف  وباالحرتاف  التجارب  »بهذه  سعادته 

التعامل مع هذه الشاشة«.
 ويشري إىل أن »طبيعة العمل هنا تراجيدية، 
معترباً  واأللم«،  املشاعر  من  الكثري  فيها 

التي  الشخصيات  وأهم  أصعب  من  »أنها 
عمرية  مرحلة  إىل  تنقلني  وهي  أقدمها، 
شخصيات  تشبه  وشخصيته  جديدة، 
الكثري من األباء حول العالم، فهو أب مثايل 
طيلة  ومشاكل  بأزمات  يمراّ  وعصامي، 
أن  الحلقات، ولديه محبة وتسامح نحتاج 
إىل  بالشكر  ويتوجه  كمشاهدين«.  نراها 

الفريق الفني بأكمله واإلنتاج.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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مسلسل “بنات صاحل”.. رحلة لرجل يبحث عن ماضيه 
على “MBC العراق” يف شهر رمضان

يف الدراما االجتماعية العراقية املؤثرة

عـين على العالم

جنوى كرم خارج روتانا

)تويتر( تقدم خدمة جديدة لمستخدميها

تيك توك قد تعقد صفقة مع أوراكل 
لتخزين البيانات

ميزة واتسآب الجديدة للبحث عن الرسائل 

كش�فت منصة )توي�رت( ع�ن إطالقها تحديث�اً جدي�داً لطريقة عرض 
التغريدات يف الصفحة الرئيس�ية، فبعد أن كان عىل املس�تخدم االختيار 
ب�ني أحدث التغري�دات، أو الرتتيب الخوارزمي، أصب�ح التحديث الجديد 
يتي�ح الطريقتني يف شاش�ة واحدة.وتق�دم الرشكة للمس�تخدمني من 
خالل هذا التحديث خيارين للخالصة، األول هو “Home – أو الرئيسية” 
وال�ذي يعتم�د عىل خوارزميات الرشك�ة يف تحديد أب�رز التغريدات التي 
ُتعرض للمس�تخدم، والخي�ار الثاني ه�و “Latest – أو األحدث”، الذي 
يعتم�د عىل الجدول الزمن�ي للتغريدات دون أي اس�تعانة لخوارزميات 
الرشكة.كم�ا أعلن�ت الرشكة أن املس�تخدمني يس�تطيعون النقر فوق 
أيقون�ة “Sparkle” يف أع�ىل يم�ني الشاش�ة لالختيار ب�ني الخالصات 
املختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم.و يأتي التحديث الجديد يف توقيت 
تزايدت فيه الضغوط القانونية، بشأن اعتماد الرشكات بشكل كبري عىل 
الخوارزميات لفهم تفضيالت املس�تخدمني، وترتيب املنشورات أمامهم 
بحس�ب تحلي�ل البيانات.وباإلضاف�ة إىل دع�م اختيار املس�تخدم، فإن 
الخالص�ة ”Latest“ ه�ي أداة يلجأ إليها املس�تخدمون يف حالة األخبار 
العاجل�ة، عندما تك�ون املعلومات الفورية أكث�ر أهمية من االقرتاحات 
الخوارزمي�ة للمحتوى األفض�ل الذي فاته.وأوضح�ت الرشكة أن امليزة 
الجدي�دة متاح�ة فقط لنظ�ام تش�غيل “iOS”، عىل أن يت�م طرحها يف 

األسابيع القادمة ألنظمة تشغيل أندرويد ونسخة الويب أيضا.

س�يتمكن املس�تخدمني اآلن م�ن البحث يف الرس�ائل عىل واتس�آب من 
صفحة معلومات االتصال الخاصة باملس�تخدمني اآلخرين، حيث يمكن 
أن يك�ون هذا مفيًدا ألولئك الذين يس�تخدمون التطبيق بش�كل متكرر 
للدردش�ة، وس�تعمل الواجهة الجديدة عىل تس�هيل البحث عن رس�ائل 

معينة من دردشة فردية بدالً من التمرير بال نهاية.
ويعمل واتس�آب عىل تقديم واجهة مستخدم مجددة لصفحة معلومات 
االتصال الخاصة به، وقام تطبيق املراسلة الفورية يف وقت سابق برتقية 
 ،iOS 2.21.170.12 لنظام التشغيل beta معلومات أعماله عىل واتسآب
ومع ذلك، يبدو اآلن أن التطبيق يخطط لتوس�يع التحديث إىل حس�ابات 

واتس آب القياسية.
وس�تكون الواجهة الجديدة مشابهة للواجهة التي تم نرشها يف صفحة 
Business Info، وتش�تمل الواجه�ة الجدي�دة عىل أيقونة رس�الة بحث 

. WABetaInfo وفًقا للصورة التي تمت مشاركتها بواسطة
وبينم�ا تعرض صفح�ة معلوم�ات العمل أيًض�ا تحديث�ات الحالة من 
الحس�ابات، ال يتوفر نفس اليشء لحس�ابات واتس�آب القياس�ية، مع 
مالحظ�ة أن املي�زة الت�ي هي قي�د التطوي�ر حالًيا س�يتم طرحها عىل 

مراحل.

Foxconn املوردة  أعلن�ت رشك�ة 
Apple اإلغ�الق املؤق�ت  لرشك�ة 
الثنني من مواقع التصنيع الخاصة 
بها يف Shenzhen الصني ، رًدا عىل 
 COVID-19 �إغالق آخر مرتبط ب
تم فرضه عىل سكان املدينة أمس 
األح�د 13 م�ارس، وفق�ا لتقرير 

.digitaltrend
ووفًق�ا لتقري�ر بلوم�ربج، تغلق 
يف  موقع�ني  فوكس�كون  رشك�ة 
العاصمة الجنوبية، أحدهما يقوم 
الخاص برشكة   iPhone بتصنيع 
Apple يف محاول�ة لتقليل التأثري، 
وقالت رشكة التصني�ع العمالقة 
إنه�ا س�تحول اإلنت�اج إىل مواقع 

أخرى خارج شنتشن.
 Nikkei Asia ووفقا ملنافذ األخبار
، ف�إن Shenzhen ه�ي ثاني أكرب 
مركز تصنيع لرشكة Foxconn يف 
 Zhengzhou الصني،  وتقع مدينة
ع�ىل بع�د 840 مي�اًل إىل الش�مال 
من موقع إنتاج iPhone الرئييس 

للرشكة.
الوق�ت  وتأت�ي ه�ذه األخب�ار يف 
 Apple الذي تس�تعد فيه رشك�ة
-i  لبدء ش�حن هاتفه�ا الجديد
hone SE )2022( ، والذي كشف 
عنه عم�الق التكنولوجيا يف حدث 

خاص األسبوع املايض.

املس�بقة  الطلب�ات  فت�ح  وم�ع 
بالفعل، يتم إخبار املشرتين حالًيا 
أن الهاتف الجديد متاح لالس�تالم 
من املتجر يوم الجمعة 18 مارس 
، وم�ع ظهور تواريخ الش�حن يف 
الوالي�ات املتحدة حالًي�ا يف أواخر 
م�ارس يبقى أن نرى م�ا إذا كان 
إغ�الق مصنع Foxconn يؤثر عىل 
 iPhone أوق�ات الش�حن لجه�از
SE الجدي�د، أو يف الواق�ع أي من 

أجهزته املحمولة املتاحة.
ومن الس�ابق ألوان�ه أيًضا تحديد 
-She يف اإلغ�الق  كان  إذا   م�ا 
zhen س�يؤثر عىل مواعيد تسليم 
منتجات Apple الجديدة األخرى، 
 Mac بم�ا يف ذلك س�طح مكت�ب
Studio ال�ذي تم الكش�ف عنه يف 
 iPhone SE نف�س الوق�ت مث�ل
أيًض�ا  الصع�ب  وم�ن   ،))2022
قي�اس م�دى تأث�ري اإلغ�الق عىل 
العاملي�ة  التكنولوجي�ا  رشكات 

األخرى ىف هذه املرحلة املبكرة.
Shenzhen الذى  ويفرض إغ�الق 
اس�تمر مل�دة أس�بوع ع�ىل إغالق 
جميع الرشكات غري األساس�ية، 
ويأتي رًدا ع�ىل االرتفاع األخري ىف 
ح�االت COVID-19 ىف أح�د أكثر 
التكنولوج�ي  التصني�ع  مراك�ز 

ازدحاًما يف العالم.

تقرتب رشكة تيك توك من التوصل 
أوراكل  رشك�ة  م�ع  اتف�اق  إىل 
لتخزي�ن معلومات مس�تخدميها 
يف الواليات املتحدة دون أن تتمكن 
الرشك�ة األم الصينية بايت دانس 
م�ن الوص�ول إليه�ا، وذل�ك عىل 
أمل معالجة املخ�اوف التنظيمية 
األمريكية بش�أن سالمة البيانات 
القص�ري  الفيدي�و  تطبي�ق  ع�رب 
الش�هري، وفق�ا لتقري�ر البواب�ة 

العربية لألخبار التقنية.
ويأت�ي االتفاق بعد ع�ام ونصف 
الع�ام م�ن إص�دار لجن�ة األم�ن 
القوم�ي األمريكي�ة أم�رًا لرشكة 
باي�ت دان�س بس�حب تي�ك توك 
بس�بب مخاوف من إمكانية نقل 

بيان�ات املس�تخدم األمريكي�ة إىل 
الحكوم�ة الش�يوعية يف الص�ني. 
ول�م يت�م تنفيذ هذا األم�ر بعد أن 
خلف ج�و باي�دن دونال�د ترامب 
كرئيس للوالي�ات املتحدة يف العام 
امل�اىض، ولك�ن اس�تمرت اللجنة 
املعروفة باس�م لجنة االس�تثمار 
األجنب�ي يف الوالي�ات املتح�دة، يف 
إثارة مخاوف بشأن أمن البيانات 
يف تي�ك توك التي تأمل بايت دانس 

اآلن معالجتها.
وليس م�ن الواضح م�ا إذا كانت 
لجنة االستثمار األجنبي يف الواليات 
املتحدة ق�د تج�د أن الرشاكة مع 
أوراكل ق�د تحل مش�كالت األمن 

القومي التي حددتها.

 Shenzhen في iPhone مصنع
بالصين يتعرض إلغالق جديد 

تغريدات  

قاسم األعرجي

علي نوري

ــهد تواجداً عربياً كبرياً خالل االيام  بغداد ستش
ــوات لنجوم الكرة العربية  املقبلة بتوجيه الدع
ــا  ــاراة منتخبن ــور مب ــرب حلض ــن الع واإلعالمي

الوطين مع شقيقه اإلماراتي.
ــيكون هو األكرب رياضياً يف العراق   هذا التجمع س
منذ سنوات والذي يأتي لنقل رسائل مهمة للعامل 

أمجع بعدم استمرار احلظر عن مالعبنا.

نبارك لألخوة الصابئة املندائين يف العراق والعامل، 
ــا«، متمنن  ــة »الربوناي ــم بعيد اخلليق احتفاالته
ــرات، داعن اهلل  ــعبنا دوام األفراح واملس ــم ولش هل
ــعبنا، بتنوعه اجلميل  ــت قدرته بأن ميّن على ش جّل
ومكوناته األصيلة، باملزيد من األمن واالستقرار يف 

بالد الرافدين، مهد احلضارات والتنوع والتآخي.

خطفت الفنانة اللبنانية، بونيتا سعادة، األضواء 
البلد« من  خالل حلولها ضيفة برنامج »حديث 
ال�. أبو حمزة عىل شاشة  تقديم اإلعالمية منى 

Mtv. وتحدثت سعادة عن بعض جوانب مهنتها 
إذ  التقليد،  يف  حرفتها  إبراز  جانب  إىل  كممثلة، 

شخصيات  فيها  دت  جساّ باهرة  عروضاً  قداّمت 
شهرية عىل غرار منى واصف وفاتن حمامة ولطيفة 

وحليمة بولند وإليسا وجويل مردينيان.
يف  التونسية  لطيفة  الفنانة  بتقليد  سعادة  وبدأت 

اللبناني ميشال قزي  معرض ردها عىل اإلعالمي 
الذي سألها عن رس تألقها خارج إطار السن، 

التونسية  باللهجة  بطرافة  فأجابت 
أنها تستند عىل األمور البسيطة 

بأداء  ختمت  ثم  واملثرية، 
ضحكتها.

اإلعالمية  بتقليد  وتابعت 
بولند  حليمة  الكويتية 
نفسها  مدحت  التي 

مبارشة  غري  بطريقة 
وكوميدية، ثم قداّمت 
»أنثوية«  نصيحة 
خبرية  طريقة  عىل 

اللبنانية  الجمال 
جويل ماردينيان.

سعادة  وختمت 
بقول تغريدة النجمة 
التي  إليسا  اللبنانية 
يف  أخرياً  أطلقتها 
الرسمي  حسابها 
»تويرت«  موقع  عىل 
الكارهني  عن 
لهم  قالت  الذين 
اإلنكليزية:  باللغة 
بغيظكم.«ويف  »موتوا 

قدمت  أيضاً،  الحلقة 
بصوت  جمالً  نة سعادة  لفنا ا

واصف  منى  القديرة  يقة السورية  بطر
لذا  الجميع،  تحب  إنها  خاللها  قالت  كوميدية، 
»تمثل مع مني ما كان«، كما قلدت سعادة الفنانة 

املرصية الكبرية فاتن حمامة.

ما حقيقة زواج حسن فهمي من أنغام؟

يامسن عبد العزيز حتدث ضجة بآخر فيديو نشرته

مطر ساخن

اتذكر ) الزايرة ( التي كانت تسكن يف غرفة متداعية يف ضواحي املدينة 
التاسع  العقد  تجاوزت  التي  العجوز  هذه  الفرات،  صدر  عىل  الراقدة 
املنترشة عىل جبهتها  االخاديد  لم تحفظ يف حياتها غري  من عمرها، 
والتجاعيد املزدحمة عىل خديها، وغري عبارة واحدة كانت ترددها بعد 
كل شكوى من صويحباتها حول الضيق واملرض وكدر العيش، هذه 
بالخري  تفاءلوا   ( ذابلتني:  شفتني  من  ابتسامة  ترافقها  التي  العبارة 

تجدوه (.
الرواية والقصة واالغنية  الرتاث وتوظيفه يف كتابة  وألننا من عشاق 
تشكيل  عن  نتحدث  ونحن  العجوز  هذا  مقولة  توظيف  من  فالبد 
الحكومة املقبلة، ومن باب التفاؤل ونحن نرى انفراجا واضحا فيما 
هذا  يف  االمر  لوالة  الحثيث  والسعي  السيايس،  االنسداد  حالة  يخص 
النجاح الذي يبعث عىل األمل املرتجى يف والدة حكومة قوية منصفة 
عادلة تنظر اىل العراقيني بعني الرعاية واالنصاف، حكومة تلتفت اىل 
اطفال العراق لتخلصهم من التسكع حول التقاطعات وهم يركضون 
باملدارس  تهتم  حكومة  ذليل،  بمبلغ  زجاجها  ملسح  السيارات  وراء 
والتعليم والطفولة املرشدة بني أزقة الضياع وأرصفة الحاجة، نتطلع 
القضاء عليه  أولويات حساباتها لغرض  الفساد يف  اىل حكومة تضع 
كظاهرة ألحقت الرضر الفادح بحياة العراقيني، نريد حكومة ترضب 
بيد من ) حديد ( كل من يتاجر باملخدرات التي فتكت بأرواح شبابنا، 
العزة والجاللة بوالدة حكومة ال تعرف املحاصصة وال  اىل رب  نبتهل 
تعرتف بالتفرقة بني مكون وآخر، وان يكون العراق للعراقيني جميعا 
التخوين والتهميش واالقصاء، وأن  دون استثناء وبعيدا عن اساليب 

تكون الهوية الوطنية فوق كل الهويات الفرعية.
يف  الوحيد  وحلمنا  وبائسة،  عاقرة  حلم  بال  والحياة  نحلم  هنا  نحن 
تحقيق عراق موحد قوي مستقل، وحكومة تستطيع االخذ بيد شعبها 
ما  له  الكريمة  الحرة  الحياة  وتحقيق  واالمن  االستقرار  مرافئ  نحو 
يصدر  والنفط  متاحة،  النجاح  ورشوط  النجاح  خصائص  كل  دامت 

وبأغىل االثمان، والعراق يفيض بالخريات.
املتقاعدين، ومعالجة ظاهرة  نحن نحلم بحياة عزيزة كريمة لعموم 
التسول ، واالهتمام باملرىض، وتحسني ظروف املعيشة لعموم املواطنني 
اسوة ببقية الدول التي منحها رافع السماء بغري عمد رجاحة العقل 

وحسن النية وقوة العزيمة وثبات املوقف.
تأخذ  حكومة  تولد  بأن  التحديات  وسط  االحالم  اروع  وما  نحلم 
ذاق  بعدما  ملواطنيها  والسالم  والرفاهية  السعادة  خلق  عاتقها  عىل 

العراقيون مرارة الخذالن، وتجرعوا كل صور الخيبة واالحباط .
افتحوا نوافذ الفرح واألمل، ولنصفق ) للزايرة ( العجوز ملا كانت تقوله 
مع الرتحم عليها، والذي نفيس بيده ان ما نحلم به يتحقق بسهولة 
الكبري   شعارنا  وسيكون  امامنا،  سترشع  الحياة  ابواب  وان  ويرس، 

)تفاءلوا بالخري تجدوه ( .
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

تفاءلوا باخلري 
جتدوه

سمري  دنيا  النجمة،  تمنت 
عىل  حسابها  عرب  أمنية  غانم، 
»بتمنى  قائلة:  وغردت  تويرت، 
أستضيف  مدينة  عندي  يكون 
عشان  العالم  أطفال  كل  فيها 
يعيشوا »سعداء« »آمنني« اللهم 

احفظهم جميًعا«.
النجمات  من  غانم  سمري  دنيا 
قبل  األطفال  بها  ارتبط  التي 
األطفال  تعلق  حيث  الكبار، 
لها  عما بأ
لفنية  ا
سواء 

جانب  إىل  هذا  غناء،  أو  تمثيل 
غنائها مع األطفال يف املناسبات 
قريبة  تبدو  جعلها  الرسمية، 
دنيا  كشفت  لذلك  للغاية،  منهم 

عن أمنيتها اتجاه األطفال.
سمري  دنيا  شاركت  أن  وسبق   
ومتابعيها،  محبيها  غانم، 
والديها  برفقة  عائلية  بصورة 
غانم  سمري  الراحل  الفنان 
العزيز،  عبد  دالل  والفنانة 
إعجاب  عىل  الصورة  وحازت 
وعلقت  متابعيها،  من  الكثري 
الصورة  عىل  غانم  سمري  دنيا 
عىل  حسابها  عرب  نرشتها  التى 
إنستجرام لها وألرستها: »يا رب 

ارحمهما واسعدهما«.
سمري  دنيا  الفنانة  وكانت 
االحتفال  عىل  حرصت  قد  غانم 
حيث  الحب،  عيد  بمناسبة 
شاركت جمهورها صورة قديمة 
سمري  الفنان  الراحلني  لوالديها 
العزيز،  غانم والفنانة دالل عبد 
بعضهما،  يحتضان  وهما 
مؤكدة أنها أفضل قصة حب من 

وجه نظرها.
عىل  غانم،  سمري  دنيا  وعلقت 
لوالديها  نرشتها  التى  الصورة 
عىل  حسابها  عرب  الراحلني، 
»أجمل  »إنستجرام«،  موقع 
يرحمكما  ربنا  حب،  قصة 
الجنة  ىف  بعض  مع  ويسعدكما 

بإذن الله«.

تصوير  يوسف  فريال  الفنانة  بدأت 
عامر«  »دايًما  مسلسل  يف  مشاهدها 
للنجم مصطفى شعبان واملقرر عرضه 
قناتي عىل  املقبل  رمضان  شهر  يف 
حيث   ،watch it ومنصة  والحياة   ON
لتجسد  العمل  أرسة  إىل  فريال  انضمت 
عائلة مصطفى شعبان،  شخصية من 
التي  املدرسة  أجواء  عن  بعيدة  وهي 

تدور بداخلها معظم أحداث العمل.
آخر  قدمت  يوسف  فريال  ان  يذكر 
أعمالها حدوتة »سكر مر« من املوسم 
عىل  باب«  كل  »ورا  ملسلسل  الثانى 
أحمد  تأليف  والحدوتة  الحياة،  قناة 
الفتاح وإخراج محمد عبد السالم  عبد 
منة  مكرم،  مراد  البطولة  يف  وشارك 

مالح،  رانيا  فهمي،  إيهاب  فضايل، 
فريال  وجسدت  وهدان،  آدم  والطفل 
مريض  لطفل  أم  دور  األحداث  خالل 
يف  مؤخراً  لها  بالسكري.وعرض 
بطولة  من  »ماكو«  فيلم  السينمات 
ناهد السباعى، نيكوال معوض، بسمة، 
عمرو  مهران،  محمد  رياحنة،  منذر 
من  آخر  وعدد  الشامي،  سارة  وهبة، 
هشام،  محمد  إخراج  ومن  الفنانني 
أشخاص   8 حول  األحداث  وتدور 

األفالم  إلنتاج  رشكة  يمتلكون 
التسجيلية، يقررون السفر 

فيلم تسجييل عن  لعمل 
يف  غرقت  التي  العبارة 

مياه البحر األحمر.

بونيتا سعادة على طريقة 
إليسا: »موتوا بغيظكم«


