
بغداد/ الزوراء:
أعل�َن النائب األول لرئيس مجلس النواب 
ع�ن  األربع�اء،  ام�س  الزام�ي،  حاك�م 
اس�تضافة وزير داخلية إقليم كردستان 
والسفري اإليراني يف بغداد بشأن الهجوم 
الصاروخي ع�ى أربيل الي�وم الخميس، 
فيما أش�ار إىل أن لجنة تق�ي الحقائق 
جمع�ت بع�ض البيانات ح�ول القصف.
وق�ال الزام�ي يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
“مجلس النواب س�يكون ل�ه موقف من 
القص�ف الصاروخي عى أربي�ل”، مبيناً 
أن “لجن�ة تق�ي الحقائ�ق زارت إقليم 
البيانات”. كردس�تان وجمع�ت بع�ض 
س�وف  الن�واب  “مجل�س  أن  وأض�اف 
يس�تضيف وزير داخلية إقليم كردستان 
لاط�اع عى حيثيات الح�ادث وطالبناه 
بجل�ب تقري�ر مفص�ل”، مش�رياً إىل أن 

“الجلسة ستكون اليوم أو غدا يف مجلس 
النواب بحضور رؤساء الكتل والنواب”. 

وتابع أن “لجنة تقي الحقائق ستناقش 
املوض�وع للخ�روج بتقري�ر مفص�ل”، 
موضحاً أنه “ال يمكن منح أي معلومات 
قبل الخروج بتقرير”.وشدد الزامي عى 
“عدم الس�ماح بانتهاك سيادة العراق”، 
الفتاً إىل أن “يف حال كانت هناك معلومات 
تؤك�د وجود إرسائليني أو غريهم تتم من 
خ�ال تبادل املعلومات، ولدينا تفاهمات 
ومعاه�دات مع إيران وتركي�ا إضافة إىل 
وجود تحالف رباعي يضم العراق وإيران 
املعلومات”. لتب�ادل  وس�وريا وروس�يا 
وأك�د ان “أي خ�رق غري مقبول وس�يتم 
اس�تضافة الس�فري اإليران�ي يف الع�راق 
واالطاع ميداني�ًا أكثر للخروج بحصيلة 

حقيقية من خال ممثي الشعب”.

بغداد / الزوراء:
قرَر االتحاد الدويل لكرة القدم، نقل مباراة 
منتخبنا الوطني أمام اإلمارات إىل األردن.
وقال عضو االتح�اد العراقي لكرة القدم 
احمد املوس�وي يف مؤتم�ر صحفي امس 
االربعاء: ان “االتحاد العراقي لكرة القدم 
تس�لم رس�الة من االتحاد الدويل تتضمن 

قرار نق�ل مباراة منتخبن�ا الوطني امام 
نظ�ريه اإلمارات�ي إىل أرض محايدة وهي 
األردن”.بدوره أكد أمني رس االتحاد محمد 
فرحان خال املؤتمر أن “هذا القرار جاء 
عى خلفي�ة القص�ف الصاروخي األخري 

الذي تعرضت له أربيل”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ْت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، امس 
األربع�اء، املصادق�ة ع�ى ق�رار س�جن 
مدي�ر مين�اء أم ق�رص الش�مايل.وقالت 
دائرة التحقيق�ات يف الهيئة ببيان تلقته 
“ال�زوراء”: إنَّ “املُدان الذي كان يش�غل 
منص�ب مدير مين�اء أم قرص الش�مايل 
ومدي�ر بوابة الب�رصة - الرصيف )27(، 
قام بتسلم مبالغ ماليَّة كرىش من وكاء 
اإلخ�راج الگمرگي؛ لقاء إخراج البضائع 
أصوليَّ�ٍة”. غ�ري  بص�ورٍة  املين�اء  م�ن 

وأضاف�ت، أنَّ “الهيئة الجزائيَّ�ة الثانية 
الت�ي  االتحاديَّ�ة،  التميي�ز  يف محكم�ة 
نظ�رت القضيَّ�ة؛ لع�دم قناع�ة املُ�دان 
وطعنه بالق�رار ال�ذي أصدرته محكمة 

جناي�ات الب�رصة، وجدت بع�د التدقيق 
واملُداول�ة، أنَّ الق�رارات الت�ي أصدرتها 
محكم�ة جنايات البرصة كافة قد راعت 
عن�د إصداره�ا تطبيق أح�كام القانون 
تطبيقاً صحيح�اً، بعد أن اعتمدت األدلة 
الكافي�ة الت�ي أظهرتها وقائ�ع الدعوى 
أنَّ  ومحاكمًة”.وأوضح�ت  تحقيق�اً 
“محكم�ة جناي�ات الب�رصة أصدرت يف 
4/7/2021 حكم�اً حضورياً بالس�جن 
ملُدَّة س�ت س�نواٍت وغرامة ماليَّة قدرها 
خمس�ة مايني دينار بحق امل�دان؛ وفقاً 
ألح�كام الق�رار )160 لس�نة  1983(، 
)مديريَّ�ة  للُمش�تكي  االحتف�اظ  م�ع 
گمرك املنطق�ة الجنوبيَّة( بحق املطالبة 

بالتعويض أمام املحاكم املدنيَّ�ة”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
اس�تقبَل ويل العهد الس�عودي، األمري 
محم�د ب�ن س�لمان، رئيس ال�وزراء 
يف  جونس�ون  بوري�س  الربيطان�ي 
اليمام�ة،  بق�رص  امللك�ي  الدي�وان 
واس�تعرض معه القضاي�ا اإلقليمية 
يف  األوض�اع  وتط�ورات  والدولي�ة، 

أوكرانيا.وتم اإلعان خال الزيارة، عن 
توقيع مذكرة تفاهم بني الس�عودية 
الش�مالية  وإيرلن�دا  وبريطاني�ا 
لتش�كيل مجلس رشاكة اسرتاتيجي.

وكان رئي�س ال�وزراء الربيطاني بدأ 
م�ن أبوظبي، ام�س األربع�اء، جولة 
خليجية شملت اإلمارات والسعودية، 

تهدف بش�كل أس�ايس إىل حث الدول 
يف  املس�اعدة  ع�ى  للنف�ط  املنتج�ة 
خف�ض األس�عار بع�د غزو روس�يا 
ألوكرانيا.وقال متحدث باس�م رئيس 
الوزراء الربيطاني بوريس جونسون، 
امس، إن جونسون وويل عهد أبوظبي 
الش�يخ محم�د بن زاي�د، بحثا فرص 

تعزيز التعاون بني بريطانيا واإلمارات 
يف مجاالت أمن الطاقة والتكنولوجيا 
الخ�راء والتجارة.وذك�ر املتح�دث 
يف بي�ان ي�ورد فيه تفاصي�ل اجتماع 
جونس�ون م�ع ويل عه�د أبوظب�ي، 
أنهم�ا “بحثا ف�رص زي�ادة التعاون 
بني بريطاني�ا واإلم�ارات يف مجاالت 

أمن الطاق�ة والتكنولوجيا الخراء 
كذل�ك  “اتفق�ا  والتجارة”.وأض�اف: 
عى الحاج�ة لتعزي�ز تعاوننا القوي 
يف مجاالت األم�ن والدفاع واملخابرات 
العاملي�ة  التهدي�دات  مواجه�ة  يف 

املتنامية”.

الزوراء/مصطفى فليح:
كش�فْت وزارة الهجرة واملهجري�ن عن خطتها 
التي تتضمن عدة برامج العادة العوائل العراقية 
من مخي�م الهول الس�وري، فيما اك�دت اعادة 
280 عائل�ة اىل مناط�ق س�كناهم يف االنبار بعد 

مروره�م بمرحل�ة التدقي�ق االمن�ي واالندماج 
املجتمعي.وق�ال املتحدث باس�م وزارة الهجرة 
واملهجري�ن، ع�ي عب�اس جهاك�ري، يف حدي�ث 
ل�«ال�زوراء« ان »هن�اك برنام�ج تبنت�ه الدولة 
بالتنس�يق مع املنظمات الدولية ومستش�ارية 

لوج�ود  املش�رتكة  وعملي�ات  القوم�ي  االم�ن 
عوائ�ل يق�در عددهم ب�30 ال�ف  فرد بني طفل 
وامرأة وش�يخ يف مخيم الهول«، مبينا »حس�ب 
املعاي�ري الدولية واالنس�انية يقتيض عى الدولة 
ان تحتضنه�م و تق�وم باجائه�م اىل مناط�ق 

سكناهم االصلية بعد ان يمروا بمرحلة التدقيق 
االمن�ي واالندماج املجتمعي ال�ذي تنفذه وزارة 
الهج�رة واملهجري�ن من خ�ال مرك�ز الجدعة 

للدعم النفيس واملجتمعي«. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس الرويس فاديمري بوتني، أن 
العملية العسكرية يف أوكرانيا ستستمر 
حتى النهاية، وفيما شدد عى استنفاد 
كافة األس�اليب الدبلوماس�ية لحماية 
األم�ن القوم�ي لب�اده، ق�ال الرئيس 
األوكران�ي فولوديم�ري زيلينس�كي إن 
باده تحتاج مساعدة واشنطن لفرض 

حظ�ر ط�ريان ع�ى أوكرانيا.وأوض�ح 
الرئي�س ال�رويس يف كلمة ع�ن العملية 
العس�كرية، أن أوكرانيا خططت بدعم 
من قوى غربية لشن عدوان علينا، الفتا 
إىل ع�دم الس�ماح بتحوي�ل أوكرانيا إىل 
جبهة تستخدم يف الحرب ضدنا.وأشار 
الرئيس الرويس يف كلمته أيضاً إىل أنه لم 
يك�ن هناك خيار لحماية األمن القومي 

الرويس غ�ري الهجوم عى أوكرانيا، وأن 
الغرب يستخدم العملية العسكرية عى 
أوكراني�ا ذريعة لف�رض العقوبات عى 
باده.وكش�ف بوتني أن باده ستشهد 
ارتفاعا يف مس�توى التضخم والبطالة، 
وتابع: »س�نتعامل مع تلك املشكات«.
وقال بوتني، إن باده ال تسعى الحتال 
أوكرانيا ولكن ملساعدة سكان دونباس، 

متهما الس�لطات يف كييف بنرش الكذب 
دونيتس�ك.وأضاف  ومواصل�ة قص�ف 
بوتني، أن »النات�و« واصل التقدم حتى 
حدودنا ولم يرتك لنا خيارا س�وى شن 
عملية عس�كرية لحماية أمننا، مشددا 
ع�ى ع�دم الس�ماح بتح�ول أوكراني�ا 

لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا.

اهلجرة تكشف لـ             خطة وبرامج إعادة العوائل العراقية من خميم اهلول السوري

بوتني: لن نوقف العمليات العسكرية حتى ننزع سالح أوكرانيا وال نسعى الحتالهلا

أكدت إعادة 280 عائلة اىل مناطق سكناهم يف األنبار

زيلينسكي: حنتاج مساعدة واشنطن لفرض حظر طريان على بلدنا

طهران/ الزوراء:
أعل�َن وزي�ر الخارجي�ة اإليراني حس�ني 
أمري عبد اللهي�ان أن مفاوضات فيينا قد 
تج�اوزت حت�ى اآلن نقطت�ني خافيتني 
من أرب�ع، يف إطار جهود إحي�اء االتفاق 
“كان�ت  إن�ه  باده.وق�ال  الن�ووي م�ع 
لدين�ا 4 خط�وط حمراء، تم ح�ل 2 منها 
الضمان�ات  إحداهم�ا  اثنت�ان،  وبقي�ت 
االقتصادية”، معلنا أنه “فور اقرتابنا من 
نقطة االتفاق عى هاتني القضيتني، وإذا 
تم�ت تلبيتهما س�وف نذه�ب إىل فيينا”.
وأضاف: “أننا س�نواصل تبادل الرس�ائل 
غري الرس�مية مع واش�نطن عرب املنسق 
األوروب�ي إنريك�ي م�ورا”، مش�ددا عى 

“أنن�ا مس�تعدون لحض�ور اجتماع عى 
مس�توى ال�وزراء يف فيين�ا بأق�رب وقت 
ممكن التخ�اذ القرار النهائ�ي والتوصل 
إىل االتفاق”.وتابع: “األمر يرجع للطرف 
األمريكي ووجود حسن نية لدى الرئيس 
)األمريكي ج�و( بايدن،”، مش�ريا إىل أن 
“هذا سيتوضح من خال تبادل الرسائل 
واالجاب�ات التي س�نتلقاها خ�ال األيام 
القادم”.وكشف عبد اللهيان أن “الجانب 
الرويس أكد أنه ال توجد عاقة بني قضية 
أوكرانيا ومحادثات فيينا”.وحول الجولة 
الخامس�ة م�ن املفاوضات م�ع الرياض 
ق�ال: “من املؤك�د انعقادها لك�ن لم يتم 

تحديد موعد لهذه الجولة بعد”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بينَما يود البعض االعتقاد بأن جائحة فريوس كورونا 
املستجد انتهت، فإن شكا جديدا من متغري أوميكرون 
ينترش برسعة.وتشري التقديرات إىل أن املتحور “بي أيه 
2” قاب�ل لانتقال بنس�بة تص�ل إىل 40 باملئة أكثر من 
نسخة أوميكرون السابقة.ويشكل املتحور الذي يعرف 
باس�م “بي أيه 2”، وهو سالة فرعية من أوميكرون، 
اآلن م�ا يقرب م�ن ربع اإلصاب�ات الجدي�دة بكورونا 
ع�ى مس�توى الوالي�ات املتح�دة، وفق�ا ملحطة “يس 
ب�ي إس”.وتقول مراك�ز مكافحة األم�راض والوقاية 
منه�ا )CDC( إن املش�كلة متفش�ية بش�كل خاص يف 
نيوي�ورك ونيوجرييس، حيث تبلغ نس�بة اإلصابة بهذا 
املتح�ور 39 باملئة.وتأتي التقدي�رات الجديدة يف الوقت 

الذي أثارت فيه النس�ب الفرعية مخاوف يف باقي دول 
العال�م، إذ ارتفع�ت ح�االت املتح�ور الجدي�د لتهيمن 
عى الح�االت املبلغ عنها يف جميع أنح�اء العالم - بما 
يف ذل�ك يف البلدان التي تواج�ه اآلن موجة متجددة من 
اإلصابات.تم اكتش�اف الس�الة يف نحو 57 بلدا، وفقا 
ملنظمة الصحة العاملية، وأصبحت اآلن تمثل نحو عرش 
تسلسات جينوم سارس-كوف2- التي تم تحميلها يف 
املستودع العاملي التابع للمبادرة العاملية لتبادل بيانات 
إنفلون�زا الطي�ور “ج�ي آي إس أي�ه آي دي”.وال تزال 
النس�خة األصلية من أوميكرون، بي أيه. 1، مس�ؤولة 
ع�ن معظم الحاالت. مع ذلك، أصبح بي أيه. 2 املتحور 
الس�ائد يف اإلصاب�ات يف كل م�ن الدنم�ارك، والهن�د، 

وجنوب إفريقيا.

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ           عن اجراءاتها للحد من احلوادث املرورية يف “طرق املوت”
أعلنت ادراج بناء 3 آالف مدرسة ضمن خطة 2022 

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء، 
ع�ن اجراءاته�ا الخاص�ة للح�د م�ن 
الحوادث املروري ملا تس�مى ب�”طرق 
املوت”، وفيما اعلنت تفاصيل مرشوع 
بن�اء 7 االف مدرس�ة يف العراق، اكدت 
ان املرحل�ة االوىل تتضم�ن بن�اء ال�ف 
مدرس�ة س�يتم ال�رشوع به�ا قريب�ا 
والثاني�ة 3 االف مدرس�ة ضمن خطة 
2022 تت�وزع عى املحافظات حس�ب 

الحاجة الفعلية ونسبة السكان.
وق�ال املتحدث باس�م االمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء حي�در مجيد يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان االمانة العامة ملجلس 
عاجل�ة  اج�راءات  اتخ�ذت  ال�وزراء 
مل�ا تس�مى بط�رق امل�وت، للح�د من 
الحوادث املرورية حيث بارشت االمانة 
العامة باكس�اء املم�ر االول ل�”طريق 
امل�وت” بمحافظة ذي ق�ار وطريق ال 
بدير الذي انج�ز ضمن مبادرة متابعة 
املش�اريع املتلكئة، باالضافة اىل وضع 
حجر االس�اس النش�اء واكم�ال املمر 
الثان�ي للطريق من قب�ل االمني العام 
قب�ل م�ا يق�ارب الش�هرين.ولفت اىل 
ان هن�اك عم�ل دؤوب من قب�ل دائرة 
الط�رق والجس�ور يف املحافظ�ات من 
اج�ل اصاح ه�ذه الط�رق للح�د من 
الوطن�ي  امل�رشوع  الحوادث.وبش�ان 

لبن�اء امل�دارس، قال مجي�د، ان االمني 
م�ع  التق�ى  ال�وزراء  ملجل�س  الع�ام 
رئيس مجموعة ب�اور جاينا الصينية 
خ�ال االي�ام املاضية و تط�رق اللقاء 
اىل الي�ة املب�ارشة بم�رشوع امل�دارس 

النموذجي�ة ضم�ن امل�رشوع الوطني 
للمدارس.واض�اف: ان االمان�ة العامة 
ملجلس ال�وزراء بارشت باملرشوع منذ 
اش�هر وتم توزيع قط�ع االرايض عى 
ال�رشكات، مبين�ا ان املرحلة االوىل من 

امل�رشوع س�تكون بناء الف مدرس�ة 
حس�ب موازنة 2021 ويف خطة 2022 
ادراج 3 االف مدرس�ة لح�ني الوصول 
اىل العدد الكي للمرشوع البالغ 7 االف 
اىل ان قط�ع االرايض  مدرسة.واش�ار 

تم توزيعه�ا كاملة عى رشكتي “باور 
جاينا” و”س�ينو تيك” الصينيتني بعد 
ان ت�م توقي�ع العق�د م�ع الرشكت�ني 
بحضور رئي�س مجلس الوزراء، مبينا 
التوقي�ع كان يتضم�ن 15 عق�دا  ان 
كل محافظة عقد.واوض�ح ان توزيع 
املدارس تم حس�ب الرقع�ة الجغرافية 
و الحاج�ة املاس�ة للم�دارس من قبل 
املحافظ�ات ، مؤك�دا ان�ه كانت هناك 
معايري اهمها الحاجة الفعلية حس�ب 
النس�بة الس�كانية وتوزيعه�ا وكذلك 
هن�اك م�دارس تحتوي ع�ى مدارس 
مزدوجة ومدارس طينية.واشار اىل ان 
مدة انجاز االلف مدرس�ة تقدر بسنة 
ونصف اىل س�نتني ، منوها بان االمانة 
الفني�ة  اجراءاته�ا  انج�زت  العام�ة 
واالدارية واملالية والقانونية والرشكات 
بارشت بتس�ييج املواق�ع وقريبا جدا 
س�يتم املب�ارشة بالبناء.ولف�ت اىل ان 
لقاء االم�ني العام مع رئيس مجموعة 
باور جاينا تطرق ايضا اىل امكانية فتح 
افاق تعاون م�ن خال عمل الرشكات 
قطاع�ات  ذات  بمش�اريع  الصيني�ة 
حيوية ذات تماس مبارش مع املواطن 
العراقي الذي هو بحاجة اىل الكثري من 
املشاريع كمشاريع الطاقة ومشاريع 
البن�ى التحتية والس�كنية بعد تفعيل 

االتفاقية الصينية.

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:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه 
الدوام  بتعطيل  االربعاء،  امس  الكاظمي، 
الرسمي يومي االحد واالثنني املقبلني بمناسبة 
ملجلس  العامة  االمانة  وذكرت  نوروز.  أعياد 
»رئيس  أن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
وّجه  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
املوافق  األحد،  يوم  الرسمي،  الدوام  بتعطيل 
20 آذار 2022، كما يعد يوم اإلثنني، املوافق، 
2١ آذار 2022، عطلة رسمّية، ملناسبة أعياد 

نوروز«.

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام 
الرمسي يومي االحد واالثنني

اليوم .. الربملان يستضيف وزير 
داخلية كردستان والسفري اإليراني

لبحث حيثيات اهلجوم الصاروخي على أربيل

نقل مباراة منتخبنا الوطين أمام 
اإلمارات من العراق إىل األردن

النزاهة: املصادقة على قرار سجن 
مدير ميناء أم قصر الشمالي

االتفاق النووي.. إيران تعلن جتاوز 
نقطتني من أربع خالفيات

ما مدى خطورة املتحور الفرعي ألوميكرون »بي أيه. 2« 
السريع االنتشار ؟

تسريب مئات اآلالف من البيانات اخلاصة مبواقع حكومية من بينها 3 عراقية 

ص 8مقتل 3 صحفيني وإصابة أكثر من 30 يف أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

ص 3

 

الرئاسات الثالث: جرمية حلبجة جسدت 
معاناة الشعب الكردي ومجيع العراقيني 

أكدت ضرورة اكمال حتويلها اىل حمافظة 

بغداد/ الزوراء:

أكدِت الرئاسات الثاث، أن جريمة 

حلبچ�ة جس�دت معاناة الش�عب 

العراقي�ني، فيما  الك�ردي وجميع 

دع�ت اىل رضورة اكم�ال اجراءات 

محافظة.وق�ال  اىل  تحويله�ا 

رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح 

يف تغري�دة ع�ى توي�رت، تابعته�ا 

»ال�زوراء«: إن » حلبچ�ة ، الج�رح 

الغائر يف وجداننا، ُمجِس�دة معاناة 

الش�عب الك�ردي وكل العراقي�ني، 

جريم�ة الجرائ�م التي اس�تهدفت 

كل م�ا ه�و حي عى ه�ذه األرض 

الباس�لة«.وأضاف، أنه�ا »لحظ�ة 

العزيم�ة  ولّ�دت  اليم�ة  إنس�انية 

ملقارع�ة الظلم واالس�تبداد والحق 

يف حياة حرة كريم�ة، حتى أصبح 

أهلها اليوم رم�زا للفداء والصمود 

والنه�وض والحري�ة«.يف غض�ون 

ذلك، أكد رئيس ال�وزراء مصطفى 

تس�تحق  حلبچ�ة  ان  الكاظم�ي، 

إكمال تحويله�ا إىل محافظة.وقال 

الكاظم�ي يف تغري�دة ع�رب توي�رت 

تابعته�ا »ال�زوراء«: إن »حلبچ�ة 

شهيدة الطغيان الشاهد عى نضال 

ش�عبنا من أجل قيم العدالة ورمز 

العراقيني ووحدتهم وأملهم  تآخي 

يف ع�راق ديمقراط�ي ُتراع�ى فيه 

إرادة الش�عب ومصالح�ه وتصان 

أن  وحقوقه«.وأض�اف،  كرامت�ه 

»حلبچة تس�تحق إكم�ال تحويلها 

إىل محافظ�ة تكريم�اً لتضحياتها 

وس�نبذل الجه�ود لتحقي�ق ذلك«.

اىل ذل�ك قال رئي�س مجلس النواب 

محم�د الحلب�ويس، يف تغري�دة له 

»ال�زوراء«:  تابعتها  عى »توي�رت« 

»نقف إجاالً ل�أرواح الربيئة التي 

راح�ت ضحي�ة مج�زرة حلبچ�ة، 

مستذكرين نضال ش�عبنا الكردي 

وص�ربه وتضحياته«.وأضاف: انه 

»بهذه املناسبة ندعو إىل اإلرساع يف 

لتحويلها  الازمة  اإلجراءات  حسم 

لش�هدائها  إكرام�اً  محافظ�ة  إىل 

وأهلها«.

جونسون جيري جولة خليجية مشلت اإلمارات والرياض للمساعدة يف خفض أسعار النفط
السعودية وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتشكيل جملس شراكة اسرتاتيجي

بغداد/ الزوراء:
وزير  أّن  األربعاء،  امس  الصّحاف،  أحمد  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدِّث  أعلَن 
الصّحاف  لبنان.وذكر  يف  العراقي  السفري  باستقدام  ه  وجَّ حسني  فؤاد  الخارجية 
باستقدام سفري  ه  فؤاد حسني وجِّ الخارجّية  »وزير  أن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف 
جمهورّية العراق يف لبنان حيدر الربّاك إىل بغداد«، مبيناً، أن »هذا التوجيه جاء لِما 
السفري ألحد  االجتماعي من منع  التواصل  اإلعام ومواقع  تداولُه عرَب وسائل  َتمَّ 
اإلدالء  من  ثنائّية،  مباحثات  إلجراء  راً  مؤخَّ لبنان  زار  الذي  العراقّي  الوفد  أعضاء 
بترصيح إعامي«.وأضاف، أن »استقدام السفري جاء للوقوف عى حيثّيات املوضوع 

واتخاذ اإلجراء املناسب«.

وزير اخلارجية يوجه باستقدام السفري 
العراقي يف لبنان

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل اخرى ص6
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يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
.)www.kim.iq( واملوقع الخاص بالوزارة ) www.kim.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مس�تندات املناقصة التي )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و)۲۰۰۰۰۰۰( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فإن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن  ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني 2022/3/31.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
.)www.kim.iq( واملوقع الخاص بالوزارة ) www.kim.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مس�تندات املناقصة التي )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و)۲۰۰۰۰۰۰( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فإن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن  ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني 2022/3/31.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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أكدت إعادة 280 عائلة اىل مناطق سكناهم يف األنبار

الزوراء/مصطفى فليح:

كش�فْت وزارة الهج�رة واملهجري�ن ع�ن 

خطته�ا التي تتضمن ع�دة برامج العادة 

العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، 

فيما اك�دت اعادة 280 عائل�ة اىل مناطق 

س�كناهم يف االنبار بعد مرورهم بمرحلة 

التدقيق االمني واالندماج املجتمعي.

الهج�رة  وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 

واملهجرين، عيل عباس جهاكري، يف حديث 

ل�”ال�زوراء” ان “هن�اك برنام�ج تبنت�ه 

الدول�ة بالتنس�يق مع املنظم�ات الدولية 

ومستش�ارية االم�ن القوم�ي وعملي�ات 

املش�ركة لوج�ود عوائ�ل يق�در عددهم 

ب��30 الف  ف�رد بني طفل وامرأة وش�يخ 

يف مخي�م الهول”، مبينا “حس�ب املعايري 

الدولية واالنس�انية يقتيض عىل الدولة ان 

تحتضنه�م و تقوم باجالئه�م اىل مناطق 

س�كناهم االصلية بعد ان يم�روا بمرحلة 

املجتمع�ي  واالندم�اج  االمن�ي  التدقي�ق 

ال�ذي تنف�ذه وزارة الهج�رة واملهجري�ن 

م�ن خالل مرك�ز الجدعة للدع�م النفيس 

واملجتمعي”. 

واض�اف “ يف الع�ام املايض ت�م  نقل 450 

عائل�ة وهن�اك  حديث عن نق�ل 500 هذا 

الع�ام ولكن ل�م تحدد ال الوجب�ة وال املدة 

الزمني�ة لتنفيذ ه�ذا املرشوع اس�تكماال 

للفرة السابقة”.

وتاب�ع “ه�ذه العوائل قب�ل ان يتم نقلهم  

يت�م ايفاد لجنة أمنية من جميع الوكاالت 

االمنية العاملة مستصحبني معهم قواعد 

بيان�ات ويتم جرد العوائل وتدقيقها امنيا 

وتأكي�د مستمس�كاتهم الثبوتية بكونهم 

عراقي�ني وبع�د ذل�ك يت�م تنظي�م قوائم 

وتوقيت�ات لنق�ل هذه العوائل عىل ش�كل 

وجبات”. 

 واوض�ح ان “ال�وزارة لديه�ا خطة وهي 

تش�مل عدة برامج منه�ا برنامج التدقيق 

وبرنامج النقل واالغاثة وبرنامج االندماج 

ومن ثم يتم تأهيلهم وبعد ذلك يتم نقلهم 

اىل مناطقه�م وق�د يس�تغرق الربنام�ج 

م�ن ش�هرين اىل اربع�ة اش�هر بحس�ب 

مس�توى  اس�تقبالهم للربام�ج التأهيلية 

او التعاون”، مشريا اىل ان “الجهة املنفذة 

ه�ي منظم�ات ووكاالت دولي�ة رشيك�ة 

وادارة املخي�م او املرك�ز ب�ارشاف وزارة 

الهجرة واملهجرين”.

 ولف�ت اىل ان “الوجب�ة التي ج�رى نقلها 

قب�ل س�تة اش�هر م�ن املخي�م اىل العراق 

والبال�غ عددهم 280 عائلة ت�م تدقيقهم 

امنيا  يف هيت وعانة والفلوجة والعامرية 

والصقالوية ومركز االنبار وحديثة والتقى 

بها مدراء النواحي وال توجد  اي مش�كلة 

يف عودتهم”. 

بغداد/ الزوراء: 

أعلن�ت مركز االع�الم الرقم�ي DMC ، ترسيب مئات 

االالف م�ن البيانات الخاصة بمواق�ع حكومية لعدد 

من الدول من بينها ثالثة مواقع عراقية.

وذكر قسم “االمن الس�يرباني” باملركز يف بيان تلقته 

 Stealer Malware ال�زوراء”: ان برمجي�ات ض�ارة“

تس�ببت يف ترسيب مئات االالف من البيانات الخاصة 

واملخزونة يف مواقع حكومية تابعة لدول مختلفة، وتم 

عرضها للبيع يف ال��”دارك ويب” ، مبينا ان الترسيب 

ش�مل بيانات مسؤويل 49,880 موقعا ومستخدميها 

عىل حد س�واء، فضال عن ترسيب 1,753,658 وثيقة 

رسمية.

واض�اف : ان البيانات التي ت�م عرضها عىل ال�”دارك 

ويب” Dark Web اظهرت وجود ثالثة مواقع حكومية 

عراقية تم االستحواذ عىل عدد من بياناتها، مشريًا اىل 

ان البيان�ات العراقية التي ت�م ترسيبها كانت تخص 

مواق�ع تابعة ل�وزارة التعليم الع�ايل، ووزارة الربية، 

ومجلس الخدمة االتحادي.

اىل ذل�ك تط�رق الباح�ث يف املج�ال الرقم�ي الدكتور  

“فاض�ل الدوخي” بخصوص ذلك قائ�اًل :  ان بيانات 

االعتماد املرسب�ة كانت بواقع 75 بيانا تخص املواقع 

الحكومي�ة العراقي�ة الثالث، ولم يت�م تحديد فيما اذا 

كان�ت تخ�ص مس�تخدمني حكوميني ام م�ن عامة 

الناس.

واوضح الدوخي، ان هذا العدد يعترب قليال جدا مقارنة 

ب�آالف البيانات املرسبة الخاص�ة بمواقع حكومية يف 

دول اخرى مثل الهند واندونيسيا.

ودع�ا فريق مركز اإلع�الم الرقمي DMC ، مس�ؤويل 

املواقع املستهدفة اىل تنظيف اجهزتهم من برمجيات 

Stealer Malware الض�ارة، واعتم�اد برام�ج انت�ي 

فايروس محدثة، فضال عن االبتعاد عن اي برمجيات 

غري رس�مية يتم تنصيبها عىل االجهزة املس�تخدمة، 

كما ش�دد عىل اهمي�ة تبن�ي املؤسس�ات الحكومية 

السراتيجيات دفاعية تتيح لها التصدي ألي هجمات 

س�يربانية والتعام�ل معه�ا قب�ل وق�وع اي اخراق 

لبيانات مستخدميها.

اهلجرة تكشف لـ           خطة وبرامج إعادة العوائل العراقية من 
خميم اهلول السوري

الرياض/ متابعة الزوراء:

اس�تقبَل ويل العهد الس�عودي، األمري محمد 

بن سلمان، رئيس الوزراء الربيطاني بوريس 

جونس�ون يف الديوان امللكي بقرص اليمامة، 

واستعرض معه القضايا اإلقليمية والدولية، 

وتطورات األوضاع يف أوكرانيا.

وت�م اإلع�الن خ�الل الزي�ارة، ع�ن توقي�ع 

مذك�رة تفاه�م ب�ني الس�عودية وبريطانيا 

وإيرلندا الش�مالية لتش�كيل مجلس رشاكة 

اسراتيجي.

وكان رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي ب�دأ م�ن 

أبوظب�ي، ام�س األربع�اء، جول�ة خليجي�ة 

ش�ملت اإلمارات والس�عودية، تهدف بشكل 

أس�ايس إىل ح�ث ال�دول املنتج�ة للنفط عىل 

املس�اعدة يف خفض األسعار بعد غزو روسيا 

ألوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الربيطاني 

بوريس جونس�ون، امس، إن جونسون وويل 

عه�د أبوظبي الش�يخ محمد بن زاي�د، بحثا 

فرص تعزيز التعاون بني بريطانيا واإلمارات 

والتكنولوجي�ا  الطاق�ة  أم�ن  مج�االت  يف 

الخرضاء والتجارة.

وذك�ر املتح�دث يف بي�ان يورد في�ه تفاصيل 

اجتم�اع جونس�ون م�ع ويل عه�د أبوظبي، 

أنهم�ا “بحث�ا ف�رص زي�ادة التع�اون ب�ني 

بريطاني�ا واإلمارات يف مج�االت أمن الطاقة 

والتكنولوجيا الخرضاء والتجارة”.

وأضاف: “اتفق�ا كذلك ع�ىل الحاجة لتعزيز 

تعاونن�ا الق�وي يف مج�االت األم�ن والدفاع 

واملخاب�رات يف مواجه�ة التهدي�دات العاملية 

املتنامية”.

وبحس�ب مكتب جونس�ون، تشكل اإلمارات 

والسعودية أكرب رشيكني اقتصاديني للمملكة 

املتح�دة يف املنطقة، حيث بلغت قيمة التبادل 

التج�اري نحو 15,9 مليار دوالر مع أبوظبي 

و13,9 مليار دوالر مع الرياض يف 2020.

ونقل�ت وكالة رويرز عن مص�در مطلع، أن 

اإلمارات أك�دت عىل التزامه�ا باتفاق أوبك+ 

بشأن الزيادة التدريجية يف اإلنتاج.

ويف الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا ش�أنها 

ش�أن معظم دول الغرب حالة م�ن االرتفاع 

يف أس�عار الطاق�ة، يح�رص جونس�ون عىل 

تشجيع املنتجني عىل زيادة اإلنتاج والحصول 

ع�ىل إم�دادات أخ�رى لتقلي�ل الع�بء ع�ىل 

املستهلكني وخفض االعتماد عىل الصادرات 

الروسية.

وقال جونس�ون يف بي�ان: “اململك�ة املتحدة 

تبني تحالفا دوليا للتعامل مع الواقع الجديد 

الذي نواجه�ه. عىل العالم وقف االعتماد عىل 

الهيدروكربون�ات الروس�ية وحرم�ان بوتني 

من االعتماد عىل النفط والغاز”.

رشي�كان  واإلم�ارات  “الس�عودية  وتاب�ع: 

دولي�ان رئيس�يان يف هذا املس�عى. س�نعمل 

معهما لضمان األم�ن اإلقليمي ودعم جهود 

اإلغاث�ة اإلنس�انية وتحقي�ق االس�تقرار يف 

أسواق الطاقة العاملية عىل املدى الطويل”.

بغداد/ متابعة الزوراء:

أكَد الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني، أن 

العملية العس�كرية يف أوكرانيا ستستمر 

حتى النهاية، وفيما ش�دد عىل استنفاد 

كاف�ة األس�اليب الدبلوماس�ية لحماية 

األم�ن القوم�ي لب�الده، ق�ال الرئي�س 

األوكراني فولوديمري زيلينسكي إن بالده 

تحتاج مس�اعدة واشنطن لفرض حظر 

طريان عىل أوكرانيا.

وأوض�ح الرئي�س ال�رويس يف كلمة عن 

العملية العسكرية، أن أوكرانيا خططت 

بدعم من قوى غربية لشن عدوان علينا، 

الفت�ا إىل عدم الس�ماح بتحويل أوكرانيا 

إىل جبهة تستخدم يف الحرب ضدنا.

وأش�ار الرئيس ال�رويس يف كلمته أيضاً 

إىل أن�ه ل�م يك�ن هن�اك خي�ار لحماي�ة 

األمن القومي ال�رويس غري الهجوم عىل 

أوكراني�ا، وأن الغرب يس�تخدم العملية 

العس�كرية عىل أوكراني�ا ذريعة لفرض 

العقوبات عىل بالده.

وكش�ف بوتني أن بالده ستشهد ارتفاعا 

يف مس�توى التضخم والبطال�ة، وتابع: 

“سنتعامل مع تلك املشكالت”.

وقال بوتني، إن بالده ال تس�عى الحتالل 

أوكرانيا ولكن ملساعدة سكان دونباس، 

متهما الس�لطات يف كييف بنرش الكذب 

ومواصلة قصف دونيتسك.

وأضاف بوتني، أن “الناتو” واصل التقدم 

حت�ى حدودنا ولم يرك لنا خيارا س�وى 

ش�ن عملي�ة عس�كرية لحماي�ة أمننا، 

مشددا عىل عدم السماح بتحول أوكرانيا 

لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا.

وأك�د بوتني أن ب�الده تتمس�ك بحيادية 

مضيف�ا:  س�الحها،  ون�زع  أوكراني�ا 

“س�نواصل املفاوض�ات م�ع أوكراني�ا 

للتوصل لحل يحمي مواطنينا”.

وق�ال إن العقوب�ات رفعت األس�عار يف 

روس�يا لكن الرشكات الروس�ية خففت 

من ذلك.

وطالب بوتني الحكومة الروسية بالعمل 

عىل التقليل من آثار العقوبات الغربية.

كما شدد الرئيس الرويس عىل أن “الغرب 

يحاول فرض نموذج�ه االقتصادي عىل 

دول العالم”.

يف غض�ون ذلك ق�ال الرئي�س األوكراني 

فولوديمري زيلينس�كي، إن بالده تحتاج 

مساعدة واش�نطن لفرض حظر طريان 

عىل أوكرانيا، معرباً ع�ن تثمينه اللتزام 

الرئي�س األمريكي جو بايدن بمس�اعدة 

ب�الده عس�كريا، كما اق�رح أن تفرض 

واش�نطن عقوبات عىل كافة الساسة يف 

روسيا.

وأضاف زيلينس�كي خالل كلمة له أمام 

الكونغرس األمريكي عرب تقنية الفيديو، 

أن روس�يا أطلقت نح�و 1000 صاروخ 

لقتل الش�عب األوكراني، وإن ما أس�ماه 

“اإلرهاب الرويس” لم تشهده أوروبا منذ 

80 عاما.

واتهم الرئيس األوكراني روسيا بأنها لم 

تهاجم بالدنا فحس�ب بل ش�نت اعتداء 

ض�د القيم اإلنس�انية، مؤك�دا أن كييف 

تواج�ه الصواري�خ والرضب�ات الجوية 

الروسية كل يوم.

ع�ام  أم�ني  ق�ال  ذات�ه  الس�ياق  ويف 

حل�ف ش�مال األطل�يس “النات�و” ينس 

س�تولتنربغ، إن ق�وات الحل�ف يف حالة 

الجاهزية الكامل�ة، و”نعمل عىل تعزيز 

األمن يف الدول األعضاء للحلف”.

واعترب أمني ع�ام “الناتو” خالل مؤتمر 

صحفي مع وزي�ر الدفاع األمريكي لويد 

“إرس�ال  أن  االربع�اء  ام�س  أوس�تن،  

الوالي�ات املتح�دة مزي�دا م�ن الق�وات 

ألوروبا رسالة قوية”، مشرياً إىل أن دول 

رشق أوروبا جزء أسايس من التحالف.

وح�ذر س�تولتنربغ مما أس�ماه تبعات 

طويلة األمد للعملية العسكرية الروسية 

يف أوكرانيا، مش�ددا ع�ىل أن دول الحلف 

س�تبقى متح�دة يف دع�م أوكراني�ا ضد 

العملية الروسية.

ويبحث حلف ش�مال األطل�يس “الناتو” 

خططا إلرس�ال املزيد م�ن الجنود لدول 

رشق أوروبا.

وناقش وزراء الدفاع بدول الناتو، بقيادة 

وزي�ر الدف�اع األمريك�ي لويد أوس�تن، 

مناقش�ة التغيريات املحتملة بهذا الشأن 

امس األربعاء.

وكان�ت بولن�دا طالبت بتش�كيل “بعثة 

سالم” أطلسية تحظى ب�”حماية قوات 

مسلّحة” من أجل مساعدة أوكرانيا.

ورصح ين�س س�تولتنربغ، األمني العام 

لحل�ف ش�مال األطل�يس، ب�أن التحالف 

العس�كري املؤل�ف من 30 دول�ة بصدد 

تغيري وضعيته األمنية يف أوروبا بش�كل 

الح�رب  ردا ع�ىل  املس�تقبل  ج�ذري يف 

الروسية بأوكرانيا.

وقال ستولتنربغ، عش�ية اجتماع وزراء 

الناتو، إن العملية العس�كرية الروس�ية 

يف أوكراني�ا، وتكامله�ا العس�كري م�ع 

بيالروس�يا، “يخلقان واقعا أمنيا جديدا 

يف القارة األوروبية”.

وأضاف: “نحن بحاج�ة إىل إعادة ضبط 

وضعيتنا العسكرية من أجل هذا الواقع 

الجديد”.

وتابع س�تولتنربغ قائال “ميدانيا، يمكن 

أن يش�مل ذلك عددا أكرب م�ن القوات يف 

الج�زء الرشقي م�ن التحال�ف، يف حالة 

اس�تعداد أع�ىل، وبمزي�د م�ن املع�دات 

املوجودة مسبقا”.

النات�و  ن�رش  األخ�رية،  الس�نوات  ويف 

ق�وة صغ�رية نس�بيا قوامه�ا زه�اء 5 

آالف جن�دي يف دول منطق�ة البلطي�ق - 

إس�تونيا والتفيا وليتوانيا - وبولندا عىل 

أس�اس دوري لردع روس�يا عن التحرك 

العسكري.

ولفت ستولتنربغ إىل أنه يتوقع أن يكلف 

ال�وزراء الق�ادة العس�كريني يف النات�و 

بالتوص�ل إىل خي�ارات لتعزي�ز األمن يف 

رشق أوروب�ا ليخت�ار ق�ادة الحلف من 

بينه�ا خ�الل قمته�م املق�ررة يف يونيو 

املقبل.

ويف تأكي�د جدي�د عىل املوق�ف األمريكي 

املعارض للح�رب الروس�ية يف أوكرانيا، 

أكد وزي�ر الدف�اع األمريكي ع�ىل التزام 

ب�الده بالدف�اع عن أرايض حلف ش�مال 

األطليس )الناتو(.

السعودية وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتشكيل جملس شراكة اسرتاتيجي

زيلينسكي: حنتاج مساعدة واشنطن لفرض حظر طريان على بلدنا

جونسون جيري جولة خليجية مشلت اإلمارات والرياض للمساعدة يف خفض أسعار النفط

بوتني: لن نوقف العمليات العسكرية حتى ننزع سالح أوكرانيا وال نسعى الحتالهلا

تسريب مئات اآلالف من البيانات اخلاصة مبواقع حكومية من بينها 3 عراقية 

                 

املرأة العراقية.. 
إنسان يتحلى 
بتاء التأنيث

بان القبطان
ال أح�د ينك�ر أن للمرأة دورا فعاال يف املجتمع، فهي املس�ؤولة عن تربية أجيال 
جدي�دة من اإلن�اث والذكور، ولها دور فعال منذ ب�دء الخليقة، ويتضح دورها 

بشكل ملحوظ يف عرصنا هذا.
ال خصوصية نسائية يف القضايا املجتمعية، لكن زخم عطائها يفرضها بامتياز 

مرتقياً بها فوق التكوين النوعي.. من أنوثة أو ذكورة.
عندم�ا نقول إن املرأة أخذت مكانته�ا يف ميادين الحياة كافة، يجب أن نتحقق 
من هذه املقولة يف العلوم املعرفية والفنون الجمالية، وقد ش�هدت لها تجارب 

الواقع معرفياً وعملياً وخدمياً وجمالياً بالقدرة الفائقة.
يقول »وليم شكسبري«: ثالثة أمور تزيد املرأة إجالالً » األدب - والعلم - والخلق 

الحسن«.
اق�ول.. تحررت املرأة العراقية من دون انف�الت، ألنها تتقدم بخطوات واعية.. 
ملتزم�ة، تخدم املجتمع، وتس�هم برصني الحيز الذي تش�غله، هذا ما ملس�ته 
من مهرجان الس�ينما النس�وية ال�ذي ينظمه الزمالء يف نقاب�ة الفنانني خالل 
يومي 17 و18 آذار الحايل، فاألفالم املشاركة فيه شاهد أكيد عىل منجزات املرأة 

العراقية، التي استوعبت رؤى انثوية أثبتت قوتها يف الفن والحياة.
عم�ل املرأة يف مجاالت ع�دة، وتحركها يف مضامري متنوع�ة، أثبت تفوقها عىل 
الرق�ة والرهافة، من دون التفريط بهاتني امليزت�ني الفطريتني اللتني أنعم الله 

بهما عليها.
نخلص اىل أن للمرأة موقفاً قوياً من الحياة، جسدته يف الكثري من مرافق الحياة، 
السيما يف الفن والعلم والرياضة واألدب والصحافة والسياسة، وغريها.. بغض 

النظر عن كونها امرأة.. إنها إنسان يتحىل بتاء التأنيث املثىل.
إق�دام املرأة العراقية عىل حفظ بيضة األرسة.. يف الحروب و«العقوبات الدولية 
– الحص�ار« والنائبات العارضة، أكد قدراته�ا الفائقة اجتماعيا وحتى عضلياً 

مع احتفاظها برهافة األنوثة.
نج�د امل�رأة اآلن ال تناف�س الرجل، بل تكمله.. م�ن نواقص كث�رية ُجِبَل عليها 
الضع�ف البرشي.. إنس�انياً، فهي تش�كل تكامالً م�ع رجولة الذك�ر بفتنتها 

الساحرة إيجاباً حالالً.
وإذا خضنا غمار الدراسات النظرية والبحوث امليدانية، سنقر بأن االنفتاح عىل 

املستقبل رهني باملرأة، ألنها معنية بتنشئة األجيال وتقويمهم.
إن وج�ود املرأة يف الحياة السياس�ية العراقية مث�ال، ووصولها اىل مراكز صنع 
الق�رار دون ت�ردد، ل�م يك�ن باألمر اله�ني، بل واجه�ت الكثري م�ن التحديات 
والصعوبات، لكني أس�تطيع أن أقول إن النس�اء أثبتَن قدراتهن يف الوصول إىل 
هذه املواقع السيادية يف البلد، لذا يجب دعمهن وتمكينهن وإعطاؤهن الفرص 

من دون تمييز أو إقصاء، ليصبحن نموذجا للعطاء املستمر الذي ال ينضب.
ويف الخت�ام اقول.. أبارك لجميع النس�اء اللواتي يلعب�ن دورا فاعال يف املجتمع 

رغم قسوة الحياة والزمن.

No: 7682   Thu   17     Mar    2022العدد:   7682    الخميس   17    آذار     2022



4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
املجتمعي�ة  الرشط�ة  مديري�ة  كش�فْت 
التابع�ة لوزارة الداخلي�ة، امس األربعاء، 
عن تنس�يق مع إدارات مواق�ع التواصل 
االبت�زاز  االجتماع�ي إلغ�اق صفح�ات 
اإللكرتوني، فيما أكدت أن تلك الصفحات 
أس�همت بالرتوي�ج لانتح�ار وتعاط�ي 

املخدرات.
وق�ال مدير الرشط�ة املجتمعي�ة العميد 
غال�ب العطي�ة يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»هناك رص�دا مس�تمرا ومتابعة لقضية 
االبتزاز االلكرتوني التي تمارس يف مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث تم رفع جملة 
من التأشريات بهذا الصدد للمراجع العليا 
ملتابع�ة ه�ذه املواق�ع وتش�ديد الرقابة 
عليها«، الفت�ًا إىل أن »هناك تنس�يقاً مع 
إدارات مواق�ع التواصل االجتماعي لغلق 
الصفحات الصادر بها أمر قضائي والتي 

تعمل عىل ابتزاز املواطنني«.
واض�اف، أن »تل�ك الصفح�ات أس�همت 
بنرش الجرائ�م املجتمعي�ة والرتويج لها 
وزي�ادة أعداده�ا والتأث�ري ع�ىل األفراد، 
باإلضافة اىل أنها تروج لتعاطي املخدرات 

واالنتحار والجرائ�م املجتمعية األخرى«، 
مبين�اً، أن »هنالك صفح�ات وهمية تدار 
بش�كل متخفٍّ ومن خ�ارج البلد، الهدف 
منه�ا تغي�ري الثقافات والتأث�ري عىل قيم 
املجتمع واالتيان بقيم جديدة سلبية تؤثر 

يف األفراد«.
وأش�ار اىل أن »الرشطة املجتمعية تمتلك 
قاع�دة بيان�ات بتلك الصفح�ات وتعمل 
مع املؤسسات األمنية والحكومية كهيئة 

اإلع�ام واالتص�االت ووزارة االتص�االت 
ملتابعتها وإغاقها«، مؤكداً، أن »حصيلة 
ه�ذه املواقع يف الباد تتجاوز 100 موقع 

يف التواصل االجتماعي«.
املجتمعي�ة  الرشط�ة  مديري�ة  وكان�ت 
التابع�ة ل�وزارة الداخلية قد كش�فت، يف 
وقت س�ابق، عن معدل ح�االت االنتحار 
ش�هرياً واملحافظات األعىل نس�بة، فيما 
أشارت اىل العمل عىل غلق مواقع ُتحرِّض 

عىل االنتحار.
وق�ال مدير الرشط�ة املجتمعي�ة العميد 
غال�ب العطي�ة إن »هناك زي�ادة يف عدد 
ح�االت االنتحار الس�يما بني الش�باب«، 
منه�ا  كث�رية  »األس�باب  أن  مبين�اً، 
اقتصادي�ة واملتمثل�ة بالبطال�ة وكذل�ك 
التعني�ف والتف�كك األرسي واملخ�درات، 
فضاً عن االبتزاز االلكرتوني السيما لدى 

الفتيات«.
وأض�اف، أن »بغ�داد تكث�ر فيه�ا حاالت 
االنتحار بحكم عدد س�كانها«، مش�رياً، 
اىل أن »املقارن�ة لم تكن بأعداد املنتحرين 
ناح�ظ  إذ  املترضري�ن،  بنس�بة  وإنم�ا 
كركوك وذي قار ودياىل وبغداد تكثر فيها 

حاالت االنتحار«.
وتاب�ع، أن »مواقع التواص�ل االجتماعي 
تلعب دوراً سلبياً بموضوع االنتحار، حيث 
بعضها ترشح كيفية تعلم االنتحار«، الفتاً 
اىل أن »الرشط�ة املجتمعية تقوم بدورها 
للح�د م�ن االنتحار م�ن خ�ال التثقيف 
ونرش برامج التوعية، والسيما هي تكثف 
جهوده�ا مع قرب إعان نتائج االمتحان 

حيث تكثر فيها حاالت االنتحار«.

تسهم بالرتويج لالنتحار وتعاطي املخدرات

الشرطة اجملتمعية: تنسيق حكومي لغلق مئة صفحة 
مبواقع التواصل تبتز املواطنني إلكرتونياً 

بغداد/ الزوراء:
غ�ري  املنظم�ات  دائ�رة  أعلن�ْت 
العام�ة  األمان�ة  يف  الحكومي�ة، 
ملجلس الوزراء، امس األربعاء، عن 
إطاق مبادرة زراعة املليون شجرة 
وش�تلة، من أجل زيادة املساحات 
الخرض وتحقيق التنمية املستدامة 

والتقليل من التصّحر.
وق�ال املدير العام لدائرة املنظمات 
غري الحكومي�ة أرشف عبد الكريم 
الده�ان، يف بيان لألمان�ة العامة، 
تلقته »الزوراء« إن »املبادة تتضمن 
زراع�ة أش�جار مثم�رة وش�تات 
لتحقي�ق  ال�ورود؛  م�ن  متنوع�ة 

التنمية املستدامة الشاملة، فضاً 
ع�ن زي�ادة املس�احات الخرض يف 
واملحافظ�ات،  بغ�داد  العاصم�ة 
ضمن خطة عم�ل وطنية توعوية 
لدع�م قط�اع البيئة، واإلس�هام يف 
تعزيز املبادرة الوطنية لدعم البيئة 
وتقليل االنبعاثات، التي يرتأس�ها 
وزير البيئة، وتضم جميع الوزارات 

والتشكيات الحكومية«.
»امل�رشوع  أن  الده�ان،  وأض�اف 
الذي أطلق بالتعاون مع مؤسس�ة 
والتنمي�ة،  للثقاف�ة  العراق�ة 
يتضمن التوعي�ة البيئية وحمات 
الزراعة وتغذية مؤسس�ات الدولة 

والجامعات واملدارس والس�احات 
العام�ة ومداخل املدن بمس�احات 

خرض«.
وأش�ار إىل »زراعة أشجار مثمرة، 
فض�ًا ع�ن أج�ود أن�واع التم�ور 
املتنوعة  والفواك�ه  والحمضي�ات 

لدعم املنتوج الوطني«.
وأطلق�ت املب�ادرة الزراعية خال 
ثانوي�ة  يف  أقي�م  ال�ذي  التجم�ع 
العقي�دة للبن�ات، ح�رضه وزي�ر 
البيئ�ة جاس�م الفاح�ي، ونائ�ب 
األمني العام ملجلس الوزراء جاسم 
املس�ؤولني  الحلب�ويس، وعدد من 

الحكوميني.

بغداد/ الزوراء:
كش�فْت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة 
ع�ن ص�دور أم�ر اس�تقداٍم بحقِّ 
العام�ة  للرشك�ة  الع�ام  املدي�ر 
وزارة  يف  الغذائيَّ�ة  للمنتوج�ات 
الصناعة واملع�ادن؛ جرَّاء ارتكابه 
ُمخالف�اٍت يف رشاء م�ادَّة س�كر 

تالف.
وذكرت الهيئة يف بي�ان لها تلقته 
أن  األربع�اء،  ام�س   ، »ال�زوراء« 
الهيئ�ة  يف  التحقيق�ات  »دائ�رة 
أف�ادت بإص�دار ق�ايض محكمة 
بقضاي�ا  �ة  املُختصَّ التحقي�ق 
النزاهة يف ميس�ان أمر اس�تقداٍم 
بحقِّ املدير الع�ام للرشكة العامة 
الغذائيَّ�ة عىل خلفيَّة  للمنتوجات 
التالفة  الس��كر  ش��راء م��ادة 

�ة بمصنع  بصفقة البي�ع الخاصَّ
قص��ب الس��كر يف ميس��ان«، 
ُمبّين�ًة أّن« أمر االس�تقدام صدر 
اس�تناداً ألحكام املادة )340( من 

قانون العقوبات«.
« تفاصي�ل القضيَّة،  واضاف�ت إنَّ
التي حققت فيها الهيئة وأحالتها 
إىل القض�اء، تش�ري إىل أنَّ كمي�ة 
م�ادة الس�كر الت�ي ت�مَّ رشاؤها 
ُتق��دَُّر بأكث�ر م�ن )242( طن�اً، 
بلغ��ت ك�لف�ة ش��رائها  فيم�ا 
)123( ملي�ون دين��ار كم��ادٍة 
أوليَّ��ٍة إلنت�اج م�ادة )امل�والس( 
الت�ي تدخ�ل يف صناع�ة الكحول 
الس�كر  معم��ل  يف  الصناع�ي 

والخمرية يف املوص�ل«.
وتابع�ت إنَّ الخط��ط اإلنتاجيَّ�ة 

للمص�نع لألع��وام م�ن )2018 
ن إنتاج  ولغاي�ة 2021( لم تتض�مَّ
امل��ادة موض�وع القضيَّة، الفتًة 
إىل أنَّ�ه »لم يتم إنتاجه��ا لغاي�ة 
يت�م تش�غيل معم��ل  ول�م  اآلن 

الس�كر والخمرية يف املوصل«.
وأعلن�ت النزاه�ة يف وقت س�ابق 
نه�ا م�ن تنفي�ذ أم�ر قب�ٍض  تمكُّ
ص�ادٍر بحق املدي�ر العام للرشكة 
�ة للمنتج�ات الغذائيَّ�ة عىل  العامَّ
خلفيَّة ضبطها أوليات عقد تأهيل 
وتش�غيل رصي�ف )11( يف ميناء 
أم ق�رص الجنوبي التاب�ع لوزارة 
الرشك�ة   - واملع�ادن  الصناع�ة 
 - الغذائيَّ�ة  للمنتج�ات  العام�ة 
معمل سكر ميسان؛ وذلك لوجود 

بغداد/ الزوراء:شبهة هدٍر للمال العام فيه.
وجهْت رشكة توزيع املنتجات النفطية، امس األربعاء، محطات تعبئة 
الوقود الحكومية بالعمل عىل مدار 24 س�اعة.وقال مدير عام رشكة 
توزيع املنتجات النفطية حس�ني طالب، يف بي�ان تلقته »الزوراء«، إن 
»الرشكة أرسلت وفداً من ماكها املتقدم ضم مدير هيئة توزيع بغداد 
، ومدير هيئة التفتي�ش عاء عدنان، وعدداً من  محمد عبد االله ش��ّ
املاكات التوزيعية يف الرشكة للوقوف عىل تجهيز املواطنني باملشتقات 
النفطية«.وأض�اف، أن »ه�ذه الخط�وة، جاءت لتقلي�ل الضغط عىل 
محطات تعبئة الوقود يف نينوى، إذ تعاني املدينة من زخم عىل تجهيز 

مادة البنزين بس�بب فرق السعر بني املوصل ومدن إقليم كردستان«.
وب�نّي طال�ب، أن »أوىل اإلجراءات املتَّخذة هي توجي�ه محطات تعبئة 
الوقود الحكومية بالعمل ملدة 24 س�اعة لتجهي�ز املواطنني بالبنزين 
�ن لحني اس�تيعاب الزخم الحاصل نتيجة فرق األس�عار«.من  املحسَّ
جانب آخر، أكد طالب، أن »الرشكة وجهت فرعها يف كركوك، باعتماد 
�ن، فضاً عن تذليل  البطاقة الوقودي�ة يف تجهيز مادة البنزين املحسَّ
اجراءات الحصول ع�ىل البطاقة الوقودية«.ولفت اىل، أن »الطلب عىل 
تجهيز املش�تقات النفطية، فقط يف املدن املتاخمة إلقليم كردس�تان، 

فيما تعمل باقي املحطات بانسيابية عالية«.

دياىل/ الزوراء:
يف  االنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة  اص�درت 
محافظة دي�اىل، امس االربع�اء، اول تقيم 
عن الطاق يف املحافظ�ة، فيما حذرت مما 

وصفته ب�” تسونامي مجتمعي”.
وق�ال مدير مفوضي�ة حقوق االنس�ان يف 
دياىل صاح مهدي يف ترصيح صحفي، ان” 
معدالت الطاق يف الس�نوات الثاث املاضية 

يف تصاعد مس�تمر وه�ي االعىل بعد 2003 
ما يدق ناقوس الخطر لتداعيات املجتمعية 

ودفعه ل�وز ظواهر سلبية كبرية”.
واضاف مهدي، ان “نس�ب الطاق قياس�ا 
اىل ال�زواج تص�ل اىل 25-30% س�نويا اي 
ان كل 100 حال�ة زواج يقابه�ا م�ن 25-
30 حال�ة ط�اق وه�ذا نس�بة مقلقة جدا 
تس�تدعي وقفة جادة من قبل كل الجهات 

ذات العاقة الننا امام تس�ونامي مجتمعي 
خطري يهدد االرس العراقية”.

واش�ار اىل أن “تقيي�م املفوضي�ة رص�د 6 
أس�باب رئيس�ة الرتف�اع مع�دالت الطاق 
أبرزه�ا التفاع�ات الس�لبية م�ع مواق�ع 
التواصل االجتماعية التي تزيد من الخيانة 
الزوجي�ة باإلضاف�ة اىل اش�كاليات تدخ�ل 

األهل واألزمات االقتصادية”.

األمانة العامة جمللس الوزراء تطلق مشروع املليون شتلة

النزاهة تستقدم مدير املنتوجات الغذائية بسبب 
صفقة السكر التالف

املنتجات النفطية توّجه حمطات تعبئة الوقود يف نينوى 
للعمل 24 ساعة

حقوق اإلنسان تصدر أول تقييم عن ”الطالق” بدياىل 
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الرفاعي

إعان
املدعي / صالح كريم كامل 

 املدعي عليه / عماد حسن جحيل
أق�ام املدعي الدع�وى املرقم�ة اعاه والت�ي يطلب فيها 
إلزامك بدفع مبلغ وق�دره ) 4,000.000 ( اربعة مايني 
دينار. ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب کتاب مركز 
رشط�ة الرفاعي بالع�دد 1042 يف 30 / 1 /2022. عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك عن طريق االع�ان يف صحيفتني 
محليتني رسميتني والحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املص�ادف 2022/3/23 ويف حال عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلنا.
القايض
احمد محمود مدلول

جمهورية العراق                   العدد: 1649/ب2021/2
مجلس القضاء األعىل                  التاريخ : 2022/3/13

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

م/ إعان
اىل/ املدعى عليها ) ارساء محمد عبد الله (

 أص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م 1649 / ب2/ 2021 
يف 2021/6/27 واملتضم�ن الح��ك�م ب� )إل�زام املدعى عليها 
ارساء محمد عبد الله بأن تؤدي للمدعي سعيد خلف ايوب مبلغ 
مقداره تس�عة مايني وخمس�مائة الف دينار واملثبت يف وصل 
االمان�ة امل��ز( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي وإش�عار مخت�ار حي الجه�اد /6 جبار كريم 
البدي�ري، لذا تقرر تبليغ�ك اعانا بالق�رار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خال 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق األصول .....
القايض
حربي طارش لفته

تعلن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة ب� )تجهيز 
حافات سعة 24 راكب(  عدد )5 / خمسة( وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة 
يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املش�اركة مراجعة امانة 
الصن�دوق يف الرشك�ة الكائن عىل طريق كركوك /بيج�ي للحصول عىل الرشوط 
واملواصف�ات مطبوعة عىل قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )150,000( فقط مائة 
وخمس�ون ال�ف دينار عراقي غ�ري قابل للرد. وس�يتم عقد اجتم�اع للجنة فتح 
العروض يف اليوم التايل لتأريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط 
حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق 
العط�اءات واملوجود يف اس�تعامات الرشكة علما ان تاري�خ غلق املناقصة لغاية 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم )االربعاء( املواف�ق 2022/4/13 وإذا صادف عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تح�ال عليه املناقصة دفع اجور 
االعان علماً ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ )375,000,000( ثاثمائة وخمسة 
وس�بعون مليون دينار عراقي لسيارات ذات املنشأ )هونداي – كوريا الجنوبية( 
و )500,000,000( خمس�مائة ملي�ون دين�ار عراق�ي لس�يارات ذات املناش�ئ 
)مرس�يدس –أملاني /تويوتا – ياباني( وسيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 
استفس�ارات مقدمي العطاءات  يف الس�اعة العارشة من ي�وم )االربعاء( املوافق 

2022/4/6 وبحضور املختصني وذلك يف استعامات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

يمكنكم االطاع عىل موقع رشكتنا عىل مواقع التواصل االجتماعي.   .1
.WEBSITE: WWW.NGC.OIL.GOV.IQ                

2.يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطاع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

شركة غاز الشمال ش.ع
اعالن املناقصة املرقمة )12-2022( االعالن االول

جتهيز )حافالت سعة 24 راكب(
طلبية الشراء املرقمة 2022/139

ضمن ختصيصات املوازنة الرأمسالية لسنة/2022
تبويب املشروع ح/ 114

No: 7682   Thu   17     Mar    2022العدد:   7682    الخميس   17    آذار     2022

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت محافظة بغ�داد، امس األربعاء، عن 
اس�تئناف إقامة الس�فرات املدرسية خال 
الفصل الدرايس الثاني للعام الدرايس الحايل، 
بعد توقفها عامني بس�بب جائحة كورونا، 

بالتنسيق مع وزارتي الرتبية والصحة.
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الرتبية 
أركان البياتي يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« 
إنه »تمت إع�ادة العمل بتنظيم الس�فرات 
م�دارس  يف  والتامي�ذ  للطلب�ة  املدرس�ية 
العاصمة بعد توقفها عامني بسبب جائحة 
الس�فرات  يف  البيات�ي  كورونا«.واش�رتط 
الصحي�ة  وال�رشوط   التعليم�ات  “اتب�اع 
الخاص�ة بإقامتها م�ن ارت�داء الكمامات 
واس�تخدام املعقم�ات، والتعاون من خال 
قسم األنش�طة املدرسية بمديريات الرتبية 

الست يف بغداد”. 

حمافظة بغداد 
تعلن استئناف إقامة 

السفرات املدرسية
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بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الثقيل، امس 
االربعاء، بأكثر من 7 دوالرات ليسجل 94 
دوالراً للربميل. م�ن جهة متصلة، اعلنت 
رشكات تكرير يونانية ان العراق يعد ثاني 

اكرب مصدر للنفط الخام اىل اليونان.
وتراجع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 
7.03 دوالرات وبنس�بة تغيري بلغ نسبته 
%6.93 ليص�ل اىل 94.42 دوالرا للربمي�ل 

الواحد.
وانخفضت أيض�ا جميع خامات منظمة 
أوبك، حيث س�جل خام العربي السعودي 
100.94 دوالر للربمي�ل بانخف�اض بل�غ 
مرب�ان  مزي�ج  وس�جل  دوالرات،   7.53
للربمي�ل  دوالر   102.04 اىل  اإلمارات�ي 
بانخف�اض بل�غ 9.67 دوالرات للربميل، 
وبلغ ومزيج س�هران الجزائري 104.72 
دوالرات بانخف�اض بل�غ 3.96 دوالرات، 
دوالرا   95.72 الثقي�ل  اي�ران  ومزي�ج 

بانخف�اض بل�غ 3.62 دوالرات، وبون�ي 
دوالر   102.99 الخفي�ف  النيج�ريي 

بانخفاض بلغ 3.85 دوالرات”.
وانخفضت اس�عار النف�ط عامليا لتحوم 
ح�ول س�عر 100 دوالر بع�د ان وصل�ت 

خالل االسبوع املايض اىل 139 دوالرا.
من جهة متصل�ة، اعلنت رشكات تكرير 
يوناني�ة ان العراق يع�د ثاني اكرب مصدر 

للنفط الخام اىل اليونان.
وقالت مصادر يف رشكة التكرير النفطية 
اليونانية إن “اليونان توصلت اىل اتفاقات 
للحصول ع�ى كميات اضافية من النفط 
الخام من الرشق االوسط لتعويض النفط 

الرويس”.
مبينة ان “روس�يا بدأت تواجه مش�اكل 
يف بي�ع نفطه�ا ومنتجاته�ا النفطية مع 
ب�دء تأث�ري العقوبات الغربي�ة عى الغزو 
ال�رويس ألوكرانيا واإلج�راءات التطوعية 
للمش�رين”.واضافت ان “الع�راق يع�د 

ثاني اكرب مصدر للنفط الخام اىل اليونان 
بعد كازخستان، فيما تأتي روسيا ومرص 
والس�عودية ثالث�ا ورابعا وخامس�ا عى 

التوايل”.
واش�ارت اىل ان “رشكة موت�ور النفطية 

بجان�ب رشك�ة هيلني�ك النفطي�ة اب�رز 
رشكات التكرير التي ترشي النفط الخام 
م�ن العراق”.مبينة ان “ص�ادرات الخام 
العراقي اىل اليونان تجاوز 30 باملئة خالل 

العام املايض”.

بغداد/ الزوراء:
دت وزارة التخطيط، امس األربعاء،  أكَّ
أنَّ جمي�ع البضائ�ع امل�ورَّدة للع�راق 
تخض�ع إلج�راءات الجه�از املرك�زي 
للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة يف بلد 
املنشأ. من جانب اخر، أعلنت الوزارة، 
امس، تسجيل نحو 3 ماليني و41 ألف 
موظف يف مختلف مؤسس�ات الدولة، 
ضمن مرشوع منصة الرقم الوظيفي.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عبد 
الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: 
للتقيي�س  املرك�زي  “الجه�از  إن 
 4 والس�يطرة النوعي�ة متعاق�د م�ع 
رشكات عاملية رصينة، لديها مكاتب يف 
أغل�ب دول العالم، متخصصة بفحص 

البضائع والس�لع يف بلد املنش�أ”.
مبينا ان “هذه الرشكات تقوم بفحص 
اس�تريادها  امل�راد  البضائ�ع  جمي�ع 
للع�راق م�ن قب�ل القط�اع الخاص يف 
بل�د املنش�أ، وتق�وم بإصدار ش�هادة 
املطابقة للبضائع وف�ق آليات معّينة، 
بعدها يتم تدقيقها الش�هادة يف املنفذ 

الحدودي “.
واض�اف ان�ه “فيم�ا يتعل�ق بالس�لع 
املنتج�ة محلياً، يق�وم جهاز التقييس 
عرب فرقه امليدانية بمتابعة ما موجود 

من س�لع وبضائع يف االسواق املحلية 
وفح�ص نم�اذج منه�ا س�واء أكانت 
غذائية أم استهالكية أم اي مواد اخرى 
املواصف�ات  مطابقته�ا  م�ن  للتأك�د 

املطلوبة”.
من جانب اخر، أعلنت وزارة التخطيط، 
امس األربعاء، تس�جيل نحو 3 ماليني 
و41 ألف موظف يف مختلف مؤسسات 

الدولة، ضم�ن مرشوع منص�ة الرقم 
الوظيفي.

وذكر بيان لل�وزارة، تلقته “الزوراء”: 
ُمنح�ت  الوظيفي�ة  “األرق�ام  أن 
تش�مل  جه�ة   44 ضم�ن  ملوظف�ني 
املرتبط�ة  غ�ري  والجه�ات  ال�وزارات 
ب�وزارة واملحافظات، تضم 623 وحدة 

إنفاق”.
وأض�اف البي�ان أن “املوظفني الذكور 
شكلوا النسبة األعى من عدد املوظفني 
الحاصل�ني ع�ى الرق�م الوظيف�ي، إذ 
بلغ عدده�م 2309260 موظفاً، فيما 
بل�غ عدد املوظف�ات 731 ألف�اً و366 

موظفة”.
وجددت الوزارة دعوتها إىل “مؤسسات 
الدول�ة كاف�ة ب�اإلرساع يف اس�تكمال 
البيانات الخاصة بموظفيها، لكي يتم 
إدخالهم إىل منص�ة الرقم الوظيفي”، 
مش�رية إىل “توجي�ه مجلس ال�وزراء 
بربط رصف روات�ب املوظفني بمنصة 
الرقم الوظيفي اعتباراً من شهر تموز 

املقبل”. 

التخطيط توضح آلية إجراء املطابقة والفحص للبضائع احمللية واملستوردة
سجلت أكثر من 3 ماليني موظف ضمن منصة الرقم الوظيفي

العراق ثاني أكرب مصدر للنفط إىل اليونان

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العمل�ة الصعبة، امس االربعاء، 

لتسجل 194 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 
اس�تقراراً يف مبيعات�ه لتصل اىل 194 مليون�اً و454 أل�ف دوالر، غطاها البنك 

بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املش�ريات البالغ�ة 166 مليوناً و674 أل�ف دوالر، لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عى ش�كل ح�واالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ املتبق�ي البالغ 27 

مليونا بشكل نقدي.
وأش�ار املصدر إىل أن 27 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و11 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 15 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
اك�د الخبري النفطي العراقي، حم�زة الجواهري، امس 
األربعاء، ان الواليات املتحدة االمريكية لن تستطيع ان 
تنفذ العقوبات التي فرضتها عى روسيا بسبب الحرب 
م�ع أوكراني�ا لعدة أس�باب، فيما أش�ار اىل ان أس�عار 

النفط ستستقر ما بني 86 اىل 90 دوالرا للربميل.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي: ان ” قضية تنفيذ 
العقوبات االمريكية عى روس�يا امر ال يمكن تحقيقه 
لك�ون النفط ال�رويس املص�در والبالغ س�بعة ماليني 
برمي�ل يومي�ا وكذلك تصديره�ا للغاز الس�ائل بحدود 
120 ملي�ون مر مكعب يوميا ال يمكن تعويضه مهما 

كان”.
وأض�اف ان ” تنفي�ذ العقوبات االمريكية س�تؤثر عى 
الدول األوروبي�ة الحليفة للواليات املتح�دة األمريكية، 
حيث سيتم انهيار اقتصاداتها، وهذا امر من املستحيل 

ان يدفع االمريكان اىل تنفيذ العقوبات”.
وأش�ار الجواه�ري اىل ان “الهبوط الحاصل يف أس�عار 
النف�ط امر طبيعي لكون نظ�ام منظمة أوبك بالس ال 
يس�مح بارتفاعات عالية ألس�عار النف�ط”، مبينا أن 
“الس�عر الطبيعي والذي تري�ده املنظمة يراوح مابني 
85 اىل 90 دوالرا للربمي�ل الواح�د ألن�ه يحقق املصلحة 

بني املصدر واملستهلك”. 

بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
األربع�اء،  ام�س  االجتماعي�ة، 
ع�ن تخصيصه�ا قروض�اً ميرسة 
الخارج  العائدي�ن م�ن  للعراقي�ني 
ضم�ن برام�ج صن�دوق اإلقراض 

للمشاريع الصغرية واملدرة للدخل.
يف  الق�روض  قس�م  مدي�ر  وق�ال 

بي�ان  يف  جلي�ل،  حس�ن  ال�وزارة، 
إن�ه  “ال�زوراء”:  علي�ه  اطلع�ت 
“استنادا إىل قرار صندوق اإلقراض 
التابع للوزارة تم تخصيص قروض 
للمش�اريع الصغرية واملدرة للدخل 
للعراقيني العائدين من دول املهجر، 
بع�د أن يت�م تأهيله�م وزجه�م يف 
دورات تدريبية وتس�جيلهم بشكل 

أص�ويل يف بيانات ال�وزارة، وتدقيق 
أس�مائهم وبياناته�م م�ع ش�بكة 

الحماية ودوائر الدولة”.
وأضاف جلي�ل أن “قيم�ة القرض 
تبل�غ 20 ملي�ون دينار تس�دد عى 
شكل أقس�اط ويتم تسديد الدفعة 
األوىل بعد 12 شهراً من تاريخ تسلم 

القرض”. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، امس األربعاء.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
س�جلت صباح امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرك�ي واألورب�ي 392 الف دينار، وس�عر الرشاء 388 الفاً، بعد ان س�جلت 

اسعار البيع ليوم امس الثالثاء 396 الف دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد عي�ار 21 من الذهب العراقي س�جل 

انخفاضا أيضاً عند 352 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 348 ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فإن س�عر بي�ع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يراوح بني 395 الف دينار و 405 آالف، فيما تراوح س�عر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و 360 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

مزاد العملة يبيع حنو 194
 مليون دوالر

العمل ختصص قروضا ميسرة للعائدين من اخلارج

خبري: النفط سيستقر ما بني 86 إىل 90 دوالرا للربميل

الذهب يواصل الرتاجع يف األسواق احمللية

خام البصرة الثقيل امُلصدر آلسيا يشهد اخنفاضا بأكثر من 7 دوالرات 

يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عى املستمس�كات املطلوبة 
.)www.kim.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kim.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عى االنرنت وعى املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مس�تندات املناقصة التي )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و)۲۰۰۰۰۰۰( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عى مليون دوالر وبخالفه 
فإن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعى أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عى ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن  ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، وعى من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعى ش�كل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عى استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني 2022/3/31.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

املدير العام للشركة العامة 
لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7682   Thu   17     Mar    2022العدد:   7682    الخميس   17    آذار     2022

اوديشو حيمل حكم مباراة الشارقة 
مسؤولية خسارة الزوراء

بغداد / متابعة الزوراء
حّم�ل مدرب فريق الزوراء، أيوب أوديش�و، حكم مباراة فريقه أمام الش�ارقة، يف مباراة 

امللحق التي جرت يف اإلمارات، مبيناً أن الزوراء كان يفصله دقيقة واحدة للتأهل.
وقال أوديش�و إن »حكم اللقاء اتخذ قرارات غري موفقة، والس�يما طرده للحارس جالل 
حس�ن، بإش�هار البطاقة الصفراء الثانية مم�ا اضطررنا لتكليف املدافع عباس قاس�م 

لحراسة املرمى والذي أخفق يف رد أي كرة من ركالت الحظ الرتجيحية«.
وأضاف، أن »العبي الزوراء قدموا مستوى قتالياً جيداً ولم يقرصوا بواجباتهم يف امللعب«، 

معرباً يف الوقت نفسه عن رضاه التام عن فريقه بعد املستوى الذي قدموه«.

أصفر وأمحر

حارس مرمى القوة اجلوية فهد طالب جيري عملية ناجحة بلبنان

اليوم اختتام بطولة العرب للشباب والناشئني بالشطرنج

بغداد/ متابعة الزوراء
تحتضُن العاصمة بغداد اليوم 
الخمي�س، منافس�ات بطولة 
أللع�اب  املؤسس�ات  أندي�ة 
الق�وى، الدور الثان�ي للفئات 
الجنس�ن  ول�كال  العمري�ة 
التاسع عرش  وتس�تمر لغاية 

من الشهر الحايل.
التنفيذي التحاد  املدي�ر  وقال 
العاب الق�وى  زي�دون جواد 
ستش�هد  البطول�ة  إن” 
لجمي�ع  واس�عة  مش�اركة 
األندية وستشهد هذه البطولة 
تحقي�ق أرق�ام متمي�زة تتم 
املنتخب  عىل أساسها تسمية 
الوطن�ي تحضرياً للمش�اركة 
التضام�ن  ألع�اب  دورة  يف 
يف  س�تقام  الت�ي  اإلس�المي 
مدين�ة قوني�ا يف تركيا ودورة 
والت�ي  اآلس�يوية  األلع�اب 
س�تقام  يف مدين�ة هانتش�و 

الصينية”.

وأضاف جواد، “س�يتم تثبيت 
املنتخب الوطني لفئة الشباب 
الذي سريش�ح للمش�اركة يف 
بطولة آسيا التي ستحتضنها 
لبنان خالل ش�هر آيار املقبل، 
وبطول�ة العرب التي س�تقام 
حزي�ران  ش�هر  القاه�رة  يف 

القادم”.
وتاب�ع جواد ،” س�يتم إدخال 
الالعبن الذين ستتم تسميتهم 
م�ن خ�الل ه�ذه البطول�ة يف 
اس�تعداداً  تدريب�ي  معس�كر 
املقبلة”  وال�دورات  للبطوالت 
مش�رياً اىل أن” املؤتم�ر الفني 
الخاص بالبطولة عقد يف تمام 
الساعة الرابعة من عرص امس 
للتعري�ف بالبطول�ة واملنهاج 
الزمني لها وسيس�بق املؤتمر 
وتوعوي�ة  تثقيفي�ة  دورة 
لجمي�ع املدربن ع�ن مخاطر 
استخدام  وطريقة  املنشطات 

العالج من قبل الرياضين”.

العاصمة بغداد حتتضن اليوم فعاليات 
بطولة أندية املؤسسات أللعاب القوى

منتخب الصاالت يصل إيران للدخول يف معسكر تدرييب 
حتضريا لتصفيات آسيا

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلن�ت إدارة نادي القوة الجوية نجاح 
عملية حارس مرم�ى املنتخب العراقي 
والن�ادي، فه�د طال�ب، عىل مس�توى 

الركبة يف العاصمة اللبنانية بريوت.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي للن�ادي عالء 
محمد إن “فهد خضع للعملية الجراحية 
تح�ت إرشاف الطبيب اللبنان�ي الفريد 

خ�وري”، مبيناً أن “م�دة غياب طالب 
عن تمثيل املنتخب والنادي، سيحددها 

الطبيب املعالج لحالته بوقت الحق”.
وبحسب محمد، طمأن الطبيب الفريد 
خ�وري الجمه�ور الك�روي العراق�ي، 
بش�أن صحة حارس املرم�ى، وأكد أن 
“فهد س�يخضع قريباً ملرحل�ة التأهيل 
بإجراء تدريبات خفيف�ة وذلك لتقوية 

عض�الت الركب�ة والت�ي ستس�تمر يف 
العاصم�ة اللبناني�ة بريوت ملدة ش�هر 
واحد لغ�رض الع�الج وإكم�ال رحلته 

العالجية هناك”.
وأصي�ب فهد طالب، يف مب�اراة الجوية 
ونفط ميس�ان ضمن ال�دوري  املمتاز 
لك�رة القدم، وبعدها غ�اب عن املالعب 

بعد تعرضه إلصابة يف الركبة.

بغ�داد/ بعثة االتح�اد العراقي للصحافة 
الرياضية

تختت�م الي�وم الخمي�س بطول�ة العرب 
للش�باب والش�ابات بالش�طرنج والت�ي 
احتضنته�ا بغ�داد الحبيب�ة وع�ىل مدى 
8 اي�ام متواصل�ة، وبمش�اركة 13 دولة 
يمثلون العراق وم�رص وتونس والجزائر 
ولبن�ان  وس�وريا  وموريتاني�ا  وليبي�ا 
والصوم�ال  عم�ان  ودول�ة  وفلس�طن 
والبحري�ن واليمن ، إذ سيس�دل الس�تار 
اليوم يف الس�اعة السادس�ة مس�اًء عىل 
منافس�ات البطولة والتي ضيفتها قاعة 
قرطب�ة يف فن�دق املنصور ميلي�ا واقامة 

حفل الختام بتواجد معايل وزير الش�باب 
والرياضة عدنان درجال.                                      

ويتص�در الع�ب منتخبن�ا ربي�ع صباح 
نوري ترتيب فئة الش�باب دون 20 عاما 
بانتهاء الجولة السابعة برصيد 5 نقاط، 
يلي�ه الليبي عيل الع�ر بنفس الرصيد من 
النق�اط ولكن�ه يتخل�ف بف�ارق نق�اط 
الطاوالت، ويحتل املرك�ز الثالث اللبناني 
جورجي�و كالوس�ت وبنف�س الرصيد 5 
نق�اط، وانف�رد العبنا احمد ج�زا جمال 
بص�دارة فئ�ة دون 18 عام�ا برصي�د 6 
نق�اط، واحت�ل املوريتان�ي عب�د الرحيم 
طالب املركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما 

جاء العب لبنان اكرم خرض ثالثاً برصيد 
)4.5( نقط�ة، ويف منافس�ات فئ�ة دون 
16 عاما حس�م الليبي يوسف الحسادي 
الرتتي�ب االول وبف�ارق نق�اط الطاوالت 
عن زميله امل�رصي محمد عيل الدين بعد 
ان حص�ل كالهم�ا عىل 5 نق�اط ونصف 
النقطة، فيم�ا احتل املركز الثالث الالعب 
الس�وري ري�ان دي�ب برصي�د 5 نقاط، 
وتصدر الالعب الفلس�طيني محمد سدر 
ترتيب فئة دون 14 عاما برصيد 6 نقاط، 
وجاء محمد بدي�ع ثانياً برصيد 5 نقاط، 
فينما وصل الع�ب العراق محمد امن اىل 

النقطة 5 يف املركز الثالث.

ويف منافس�ات الش�ابات فقد س�يطرت 
ش�ابات الع�راق يف فئ�ة دون 20 عام�ا 
بانته�اء  االوىل  الثالث�ة  املراك�ز  ع�ىل 
الجول�ة السادس�ة، فتص�درت الرتتي�ب 
يمام�ة عاصف عب�د الله برصي�د )4.5( 
نقطة،وحلت س�ايل عباس ثاني�اً برصيد 
)3.5( نقط�ة، وم�ن ثم س�اره مس�عود 
عب�د الله ثالثاً برصي�د )3.5( نقطة، ويف 
فئ�ة دون 18 عام تفوق�ت العراقية وداد 
صب�اح نوري واحتل�ت الرتتيب برصيد 4 
نقاط، وجاءت العبة منتخبنا نبا س�امي 
عب�اس باملرك�ز الثاني برصي�د 4 نقاط، 
واحتلت املركز الثال�ث الجزائرية نرسين 

بوبندر برصي�د )3.5( نقط�ة، وانفردت 
العبة منتخبنا دون 16 عاما طيبة مهدي 
عطي�ة بالرتتي�ب بعي�داً عن املنافس�ات 
برصي�د )6.5( نقطة، وحل�ت الجزائرية 
ش�هرزاد جريود ثاني�اً برصي�د 5 نقاط، 
وجاءت الس�ورية عال ب�الل ثالثاً برصيد 
الفلس�طينية  وانف�ردت  نقط�ة،   )4.5(
ايمان س�وان بصدارة الرتتي�ب فئة دون 
14 ع�ام برصي�د 7 نقاط م�ن 7 جوالت 
وبالعالمة الكاملة، وحلت نادية فواز من 
لبن�ان ثاني�اً برصي�د )4.5( نقطة، فيما 
ج�اءت التونس�ية غ�ادة جيه�ي باملركز 

الثالث برصيد )4.5( نقاط ايضاً.

فيفا يقرر نقل مباراة الوطين مع شقيقه اإلماراتي بتصفيات املونديال اىل األردن ألسباب واهية
منتخب زامبيا يتدرب يف بغداد حتضريا للقاء منتخبنا

بغداد/ متابعة الزوراء
قرر االتح�اد ال�دويل لكرة الق�دم، امس 
األربعاء، نق�ل مباراة منتخبن�ا الوطني 

أمام اإلمارات إىل األردن.
وقال عضو االتح�اد العراقي لكرة القدم 
احم�د املوس�وي يف مؤتم�ر صحف�ي ان 
“اتحاد  اللعبة تس�لم رسالة من االتحاد 
ال�دويل تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا 
الوطن�ي امام نظ�ريه اإلماراتي إىل أرض 

محايدة وهي األردن”.
فيما أكد أمن رس االتحاد محمد فرحان 
خ�الل املؤتم�ر أن “هذا الق�رار جاء عىل 
خلفية القص�ف الصاروخي األخري الذي 

تعرضت له أربيل”.
فيما أش�ار رئيس االتحاد عدنان درجال 
إىل “اج�راء اتصاالت مكثف�ة مع االتحاد 
م�ع  منتخبن�ا  مب�اراة  إلع�ادة  ال�دويل 
نظ�ريه اإلمارات�ي إىل بغداد، بع�د تقديم 

ضمانات”.
وقال أحمد املوس�وي، عضو اتحاد الكرة 
تنظي�م  املتطلب�ات إلنج�اح  ان جمي�ع 
املب�اراة التي كان من املقرر ان تقام عىل 
ملع�ب املدين�ة الدويل قد ت�م ترتيبها من 
قب�ل وزارة الش�باب والرياض�ة واتحاد 
الك�رة، إضافة إىل وص�ول معدات تقنية 
الفيدي�و )الفار( إىل بغداد واملرس�لة من 

قبل الفيفا”.
وكان االتحاد الدويل “الفيفا”، قد أعلن يف 
وقت س�ابق، عن عودة املباريات الدولية 
إىل املالعب العراقية، بداية من استضافة 

اإلمارات يف تصفيات املونديال.
ثم تم اإلعالن بعدها وبشكل رسمي، عن 
إقامة مب�اراة املنتخبن يف س�تاد املدينة 
ال�دويل يف بغ�داد، وال�ذي يس�ع 30 ألف 

متفرج.
وتم تحديد املس�موح له�م بالحضور يف 

هذه املباراة، ب�22 ألف متفرج فقط.
ووصل�ت بعث�ة املنتخ�ب الزامبي، امس 
تحض�ريا  بغ�داد،  العاصم�ة  األربع�اء، 
ملواجهة املنتخب الوطني يف مباراة ودية، 
بملع�ب املدينة الدويل، ي�وم  غد الجمعة، 
ضمن استعدادات أسود الرافدين ملباراتي 
الحسم يف تصفيات آسيا املؤهلة ملونديال 
قط�ر، أمام اإلمارات يوم 24 وس�وريا يف 

29 من الشهر الجاري.
وحظ�ي املنتخ�ب الزامب�ي، باس�تقبال 

حاف�ل يف مطار بغ�داد من قب�ل االتحاد 
العراق�ي لكرة القدم، واج�رى  تدريباته 
مس�اء امس يف ملعب الزوراء بمشاركة 
العبيه املحلين، يف ظ�ل غياب املحرتفن 
ع�ن اللقاء ال�ودي األول ب�ن املنتخبن، 

الذي يقام يف املالعب العراقية.
ويق�ود منتخ�ب زامبي�ا املدي�ر الفن�ي 
الكروات�ي أليوش�ا أس�انوفيتش، ال�ذي 
يتطل�ع لتحقي�ق نتيج�ة معنوي�ة أمام 

املنتخب الوطني .
ويف سياق منفصل عقد املكتب التنفيذي 
التحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 
اجتماعا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني، رئي�س االتحاد، امس 

األربعاء.
وتم خالل االجتماع مناقشة املوضوعات 
املدرج�ة يف ج�دول األعمال، وم�ن بينها 
للنظ�ام  النهائي�ة  التعدي�الت  اعتم�اد 
األس�ايس لالتحاد، وأيضا التعديالت التي 
طرأت عىل الالئحة، ومناقشة الروزنامة 
للمرحل�ة املقبل�ة، واالطالع ع�ىل تقرير 

زيارة وفد اللجنة التفقدية للكويت.
وعق�ب االجتم�اع قال جاس�م س�لطان 
الرميحي أمن عام اتح�اد كأس الخليج 
العرب�ي لكرة الق�دم: “االجتم�اع اعتمد 
التعدي�الت النهائي�ة للنظ�ام األس�ايس 
لالتح�اد وبع�ض التعدي�الت التي طرأت 
ع�ىل لوائح�ه، كم�ا ناق�ش روزنامت�ه 

للمرحل�ة املقبلة واطلع ع�ىل تقرير وفد 
اللجنة التفقدية للكويت”

وأضاف: “وفد اللجنة التفقدية ملنش�آت 
خليجي )25( س�يقوم بزيارة إىل العراق 
وملدينة البرصة تحدي�دا يوم غد الجمعة 

وتستمر حتى األحد”.
وبخص�وص الزي�ارة الس�ابقة للكويت 
أك�د األمن الع�ام عىل أن زي�ارة الكويت 
كان�ت عادية وحس�ب توجيهات املكتب 
التنفي�ذي والجمعي�ة العمومية لالتحاد 
الت�ي تن�ص ع�ىل زي�ارة الدول�ة الت�ي 

ستستضيف البطولة والدولة البديلة.
وزاد: “الزي�ارة كما أك�دت عادية وليس 
كما أثري حولها بوس�ائل اإلعالم، من أن 

بطول�ة خليجي 25 س�تنقل للكويت، إذ 
أن الهدف هو التأكد من جاهزية البلدين 
املرشحن لالس�تضافة األسايس والبديل 

وفقا لسياقات وضوابط البطولة”.
وأوض�ح: “القرار النهائي س�يكون قبل 
موض�وع  لحس�م  املقب�ل  حزي�ران   30
يس�تضيف  أن  ونتمن�ى  االس�تضافة، 
الع�راق البطول�ة ألن الش�ارع العراق�ي 
يحت�اج إليه�ا، كم�ا نتمن�ى أن تك�ون 
الكوي�ت جاه�زة يف حالة ع�دم جاهزية 
العراق لالس�تضافة السيما بعد التوقيع 
الذي تم مع رشكة IMG، فنس�عى إىل أن 
تصل البطولة ملعايري احرتافية عامليه من 

كافة الجوانب”.

طهران/ سيف املالكي
وصلت بعثُة املُنتخ�ب الوطني لكرِة الصاالت اىل العاصمِة اإليرانية 
طهران للدخول يف معس�كٍر تدريبي يس�تمُر ملدة أس�بوع تحضرياً 
للمش�اركِة يف التصفياِت املؤهلة لبطولِة كأس آسيا التي تضيفها 

اإلماراُت الشهر املقبل.
وقاَل رئيس لجنة كرِة الصاالت والشاطئية يف اتحاِد الكرة عيل عبد 
الحس�ن إن املنتخب الوطني أنهى معسكره التدريبي يف العاصمِة 
بغ�داد بقي�ادة امل�درب اإليراني محم�د ناظم الرشيع�ة، والذي تم 
خالل�ه اختي�ار التوليف�ِة النهائية للمنتخ�ِب الوطن�ي. مؤكداً إن 
املنتخب الوطني سيعس�كر يف مدينِة طهران اإليرانية، يف معس�كٍر 
يتضم�ن تدريب�اٍت مكثفة وخ�وض مباراتن تجريبيت�ن، عىل أن 
يعقبه معسكٌر آخر يف لبنان وخوض مباراتن مع املنتخِب الوطني 
اللبنان�ي قبيل الس�فر اىل اإلمارات لل�رشوع باملهمِة الرس�مّية يف 

التصفي�اِت املؤهل�ة لبطول�ة كأس آس�يا التي تضيفه�ا االمارات 
الشهر املقبل.

وتكون�ت بعثُة املنتخب الوطني من عيل عبد الحس�ن نائباً لرئيس 
الوف�د وع�يل عيىس مدي�راً إدارياً  وس�يف املالكي منس�قاً إعالميا 
للمنتخ�ِب الوطني وس�جاد عصام مص�وراً واملدربن محمد ناظم 
الرشيعة وحمید ش�اندیزي وحس�ن عبد عيل مدربن مس�اعدين 
ومیش�انيل يوخن�ا مدرب�اً لحراس املرم�ی، وصادق أمان�ي مدرباً 
للياق�ة البدني�ة ومصطف�ى عبد الكريم مرتجماً وس�یف حس�ن 
إدارياً وطالب حس�ن مديراً للتجهی�زات ومحمد ويل وحبیب جبار 
معالج�ن، فضالً عن الالعبن عيل ش�هاب وس�الم فيصل وحيدر 
مجيد وعب�اس فالح ومصطفی بجاي وزاه�ر مهدي وأحمد درید 
وعيل موفق وفادي عالء ومحمد سامي وقیرص منتظر وعيل حقي 

وحیدر کریم ووليد خالد وحسن كاظم وطارق زیاد. إعالمنا الرياضي
نع�ى الوس�ط الري�ايض يف محافظ�ة النج�ف 
االرشف املص�ور الري�ايض الش�اب امري محمد 
غازي الش�افعي الذي واف�اه االجل  بعد رصاع 
مع املرض منذ والدته ولغاية وفاته وهو بعمر 
اثنن وعرشين عاما حيث اجريت له عدة عمليات 
جراحية كربى يف لبن�ان وتركيا يف القلب والحجاب 
الحاجز، رحم الله الفقيد واسكنه الجنة والهم اهله واصدقائه ومحبيه 

الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
  *****************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزمي�ل س�تار املنص�وري، احتفل 
بعيد مي�الده قبل ايام قليل�ة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد /حسن الشمري
يف  جديدة  اوسمة  خمسة  باضافة  االوسمة  من  رصيده  القوى  بالعاب  منتخبنا  عزَز 
اليوم الثاني ملنافسات بطولة الشارقة الدولية املؤهلة اىل اسيا الصن ليصبح رصيده 
16 وساما ملونا. وقال نائب رئيس اتحاد العاب القوى عدنان كمر ان املنتخب الوطني 
رفع رصيده اىل 16 وساما ملونا بعد ان حصد يف اليوم الثاني لبطولة الشارقة خمسة 
اوسمة ملونة منها ذهبيتن حيث نال الوسام االول العبنا احمد غني يف فعالية رمي 
الرمح ثم عزز زميله حسن فاضل رصيدنا الذهبي بوسام اخر يف فعالية رمي القل واما 
الرمح  ابطالنا ولدان نزار يف فعالية رمي  الثالثة فكانت من نصيب  الفضية  االوسمة 
1500م وبانتظار اليوم  وحسن حسن يف فعالية رمي الثقل ونادر ابراهيم يف فعالية 
الثالث للبطولة لتعزيز رصيدنا من االوسمة السيما وان طموحنا املركز االول. واضاف 
كمر نحن سعداء جدا بهذه الحصيلة الجيدة من االوسمة التي نالها العبونا عىل الرغم 
عربيا  منتخبا   20 والبالغة  املشاركة  الدول  منتخبات  العبي  من  القوية  املنافسة  من 

واسيويا وافريقيا واوربيا وهي تطمح بحصد بطاقات التأهل  اىل اسياد الصبن.

بغداد/ حسن عمار 
خالل  القدم  بكرة  الرشطة  فريق  يواصل 
فرتة توقف الدوري املمتاز تدريباته بشكل 
مكثف للبقاء يف حالة جاهزية ورفع عامل 
اللياقة لدى العبي الفريق. وقال مدير املكتب 
حسن  الريايض  الرشطة  لنادي  اإلعالمي 
للقيثارة  الفني  “الجهاز  إن  الخرساني 
الخرضاء يسعى ملواصلة الزخم الذي ظهر 
األوىل والثانية«  املرحلة  الفريق خالل  عليه 
مضيفاً أن “الفريق عاود التدريبات بشكل 
مكثف بقيادة الجهاز الفني املساعد املكون 
من أحمد صالح وحسن عبد الواحد ومازن 

املعد،  التدريبي  املنهاج  وفق  الستار،  عبد 
سليمان”. مؤمن  املرصي  املدرب  قبل  من 
شهدت  “التدريبات  أن  الخرساني،  وتابع 
ارتباطهم  بسبب  الدولين  الالعبن  غياب 
غياب  اىل  باالضافة  الوطني  باملنتخب 
اىل  الفتاً،  بفرقهم”،  والتحاقهم  املحرتفن 
التدريبية  الوحدات  هذه  من  “الغرض  أن 
بالجاهزية  الفريق  بقاء  اجل  من  هو 
الدوري  توقف  فرتة  واستثمار  املطلوبة 
معرفة  و  اإليجابيات  فرتة  لتعضيد  وذلك 
الهدف  اىل  للوصول  وتجاوزها  األخطاء 

املنشود بأريحية وسالمة”.

منتخب ألعاب القوى يعزز رصيده خبمسة 
أومسة جديدة يف بطولة الشارقة الدولية 

املتصدر الشرطة يستغل توقف 
الدوري بتكثيف وحداته التدريبية



أي�دت املحكمة الدولي�ة الرياضية اس�تبعاد األندية 
الروسية من املس�ابقات األوروبية لكرة القدم.لكن 
محكمة )كاس(، لم تتخذ قراًرا بعد بشأن استبعاد 
املنتخب الرويس من التصفيات املؤهلة لكأس العالم 
قط�ر 2022.وقالت املحكمة يف بيانها، إنها س�تبت 
بحلول مطلع األسبوع املقبل، يف عدم السماح لألندية 
الروسية باملشاركة أيًضا يف مسابقات الفيفا.وأوضحت 
)كاس( أن األطراف املتنازعة لم تتوصل التفاق بشأن فرض 
إج�راء عاجل، وأنه لم يتحدد بعد موعد جلس�ة االس�تماع.ويرسي ذلك أيًضا 
عىل فرص منتخب روس�يا يف املش�اركة يف التصفيات املؤهلة ملونديال قطر.
وكان من املفرتض أن يلتقي املنتخب الرويس، نظريه البولندي يف 24 مارس/

آذار، يف إطار امللحق األوروبي املؤهل لكأس العالم.وكان االتحاد الرويس قد 
تق�دم باعرتاض لدى )كاس( ضد قرار الفيفا واليويفا، باس�تبعاد روس�يا 
من مس�ابقات االتحادين الدويل واألوروبي.وسيظل قرار اليويفا باستبعاد 
األندية الروسية سارًيا يف الوقت الحايل، بعد قرار كاس.وبعد قرار )كاس(، 

تأهل اليبزيج تلقائًيا إىل ربع نهائي الدوري األوروبي، مس�تفيًدا من اس�تبعاد 
سبارتاك موس�كو.وتأهل منتخب بولندا تلقائًيا لنهائي امللحق الفاصل، وقرر 

خوض مباراة ودية يف اسكتلندا، يف نفس موعد املواجهة امللغاة أمام روسيا.

رونالدينيو: ميسي غري قابل للتشكيك

يف الوقت الذي يبدو فيه أن الدوري اإلسباني قد 
ُحس�م بالفعل، يف ظل تفوق ريال مدريد بعرش 
نقاط عىل إش�بيلية الوصيف، م�ع تبقي عرش 
جوالت من املس�ابقة، وكذلك بالنس�بة للدوري 
الفرنيس، الذي يتصدره باريس س�ان جريمان، 
بف�ارق 15 نقطة عن أق�رب مالحقيه، ما زالت 

اإلثارة حارضة يف إنجلرتا وأملانيا وإيطاليا.
ويف هذه املس�ابقات ما زالت املنافسة مشتعلة، 
حيث يواجه مانشسرت س�يتي وبايرن ميونيخ 
ضغوطا متزايدة، بينم�ا بلغ الرصاع يف الدوري 
اإليط�ايل رسعت�ه القص�وى يف وج�ود أربع�ة 
متنافس�ني بهامش سبع نقاط تمتد بني ميالن 
املتص�در ويوفنت�وس الراب�ع، وبينهم�ا نابويل 

وإنرت ميالن.
وم�ن بني البطوالت الخمس الك�رى يف أوروبا، 
تحظى السريي آ بأكر عدد من املرشحني للفوز 
باللق�ب، يف حني يرتكز ال�رصاع يف الريمريليج 
بني الس�يتي املتص�در وليفربول ال�ذي يالحقه 

بفارق أربع نقاط مع مباراة أقل.
ويف البوندسليجا، تشهد املنافسة نفس الوضع 
بالنس�بة للباي�رن، املتصدر برصي�د 60 نقطة، 
بفارق س�بع نقاط ع�ن بوروس�يا دورتموند، 
الذي له هو اآلخر مباراة أقل خاضها يف س�اعة 
متأخ�رة من ليلة أمس األربع�اء أمام ماينتس، 
يف فرص�ة لتقلي�ص الفارق إىل أرب�ع نقاط مع 

الفريق البافاري.
تعثر مانشسرت سيتي

أعادت هزيمة مانشس�رت سيتي )3-2( عىل يد 
توتنهام وتعادله الس�لبي أمام كريستال باالس 
الحي�اة للس�باق عىل لق�ب ال�دوري اإلنجليزي 
ال�ذي بدا محس�وما ل�ه منذ وقت لي�س ببعيد، 
لكن�ه عقد األمور عىل نفس�ه بخس�ارة خمس 
نقاط يف خمس ج�والت، يف وقت لم يتوقف فيه 
قطار ليفربول محطة واحدة بثماني انتصارات 
متتالي�ة، مع وجود تش�يليس بعي�دا بفارق 11 

نقطة عن الصدارة.
ويش�عر فريق بيب جواردي�وال، الذي ربما كان 
يس�تحق الف�وز ع�ىل كريس�تال ب�االس، لكنه 
اصط�دم بعدم الكف�اءة الهجومي�ة، وبحارس 

الخصم وبالقائم، بالضغط بالفعل.
وع�ن ه�ذا الوضع، ق�ال امل�درب اإلس�باني يف 
نهاية ه�ذه املباراة: “كنا متقدم�ني بفارق 14 
نقطة وكان لديه�م مباراتني أقل ... اآلن لديهم 
واح�دة. لقد قلت مرات عدي�دة إن هناك العديد 
من املباريات التي ما زالت أمامنا. سأرى دوري 
أبطال أوروبا أوال ثم سأش�اهد مباراة ليفربول 

أمام آرسنال”.
والحقيقة هي أن اللقاء بني ليفربول وآرسنال، 
هي املباراة املؤجلة لرجال يورجن كلوب، والتي 
لن تحدد فقط ما إذا كان سيتمكن من تقليص 
الفارق مع السيتي لنقطة واحدة أو البقاء عند 
النق�اط األربع الحالية، بل س�تحدد أيضا ما إذا 

كان س�يعتمد عىل نفسه أم ال ليصبح البطل يف 
الجوالت التسع الباقية.

كل ه�ذا دون نس�يان مفرتق الط�رق الرئييس 
الذي سيصطدم فيه مانشسرت سيتي بليفربول 
حني يحل هذا األخري ضيفا عىل منافسه املبارش 
عىل اللقب يف العارش من أبريل/نيسان القادم، 
لكنها لن تكون املباراة الحاس�مة للريمريليج، 

حيث ستظل هناك ست جوالت بعدها.
وم�ع ذلك، س�تحدد هذه املواجهة م�ا إذا كانت 
املنافس�ة ستظل مش�تعلة بنفس الحرارة التي 
هي عليه�ا اآلن، ويف نفس الوق�ت، هي املباراة 
الوحيدة الباقية للس�يتي أمام الخمسة األوائل 

يف جدول الرتتيب.
لك�ن يف املقاب�ل، هن�اك ج�دول مباري�ات أكثر 
تعقي�دا ينتظ�ر ليفرب�ول، ف�إىل جان�ب زيارة 
آرس�نال أم�س األربع�اء، م�ا زالت لدي�ه أيضا 
مباراة أمام مانشسرت يونايتد، الذي ينافس من 

أجل الوصول للمراكز املؤهلة للتشامبيونزليج.
أما تش�يليس، فال يدعو وضع�ه الحايل للتفاؤل 
بشأن فرصه يف اللقب، حيث يحتل املركز الثالث 
بف�ارق 11 نقطة عن مانشس�رت س�يتي، عىل 

الرغم من أن له مباراة أقل.
رصاع البوندسليجا

حق�ق بايرن ميوني�خ انتصارين فق�ط يف آخر 
خم�س مباري�ات، حيث س�قط أم�ام بوخوم 
2-4 وف�از 1-4 ع�ىل جرويرت ف�ورت، ثم 0-1 
ع�ىل آينرتاخ�ت فرانكف�ورت، قب�ل أن يتعادل 
مع باي�ر ليفركوزن 1-1 وبنف�س النتيجة مع 

هوفنهايم.
لك�ن متص�در البوندس�ليجا يب�دو مس�تنزفا 
ومرهقا وهو ما لم يكن الحال يف الس�ابق، فقد 
خرس سبعة من 15 نقطة كانت يف متناول يده، 
فاتح�ا الب�اب أمام منافس�ة كانت ق�د أغلقت 
قب�ل ش�هر م�ع بوروس�يا دورتمون�د الذي ال 
يزال يتمس�ك باألمل رغم فارق النقاط الس�بع 
التي تفصله عن الباي�رن، إال أن هذا الفارق قد 
يتقل�ص إذا ف�از دورتموند يف مبارات�ه املؤجلة 

أمام ماينتس يف ملعب األخري.
وقب�ل س�بعة أس�ابيع من انته�اء املس�ابقة، 
وتبق�ي 21 نقطة، أصبح ال بدي�ل أمام إيرلينج 
هاالند ورفاقه س�وى تحقي�ق الفوز. وقد منح 
املهاج�م النرويج�ي املتألق فريقه ف�وزا ثمينا 
األح�د املايض 1-0 عىل أرمينيا بيليفيلد. ويعول 
أس�ود الفيس�تيفال كثريا عىل اس�تعادة هاالند 
لحس�ه التهديف�ي الفائق بعد غياب�ه عن أربع 

مباريات.
ويحت�اج دورتمون�د للف�وز بجمي�ع مبارياته 
املقبلة بعد أن عانى هو اآلخر من نزيف النقاط 
خالل آخر خمس�ة أس�ابيع حي�ث فقد خمس 
نقاط من إجمايل 15 كان بإمكانه جمعها، مع 
انتظار تعث�ر البايرن قب�ل مواجهتهما املقررة 
يف الجول�ة ال�31 بميونخ نهاية أبريل/نيس�ان 

املقب�ل. وكان�ت نتيجة مباراة ال�دور األول هي 
فوز العمالق البافاري 2-3.

          الكالتشيو .. رصاع األربعة الكبار
يعد الدوري اإليطايل حاليا هو األكثر سخونة من 
حيث الفرص بني املسابقات األوروبية األخرى، 
فقبل تس�ع جوالت من نهايت�ه، يتصدر ميالن 
الج�دول ب�63 نقط�ة، يليه ناب�ويل يف الوصافة 
ب�60 نقطة، خلفهما إنرت ميالن ثالثا ولديه 59 
نقط�ة ومباراة مؤجلة من الجول�ة ال�20 أمام 
بولوني�ا، بينما يأتي يوفنت�وس يف املركز الرابع 

رغم انطالقته السيئة برصيد 56 نقطة.
وأصبحت جميع الخيارات مفتوحة لكن ميالن 
هو الوحيد الذي يس�تطيع االعتماد عىل نفسه. 
ال س�يما بعد انتصاره 0-1 عىل إمبويل وسقوط 
اإلن�رت يف ف�خ التع�ادل 1-1 م�ع تورين�و. لكن 
املواجهات املتبقية للروس�ونريي ليس�ت سهلة 
عىل اإلطالق وأقواها لقاء التسيو صاحب املركز 
الخامس. عالوة عىل أن فريق الش�مال اإليطايل 

حصد 15 نقطة من آخر سبع جوالت.
وال يم�ر نابويل بأفض�ل لحظاته أيض�ا بعد أن 

حقق فوزين فقط يف آخر خمس�ة أسابيع لتقل 
حظوظه يف املنافسة عىل االسكوديتو. 

وس�يكون بحاج�ة لحس�م جمي�ع املواجهات 
املتبقية لصالحه بما فيها مباراة روما السادس، 

وانتظار تعثر امليالن.
باملث�ل، س�قط اإلن�رت يف املنعط�ف األخ�ري من 
املس�ابقة وفاز يف مباراة وحيدة من آخر س�ت 

جوالت وكانت 0-5 عىل حساب سالرنيتانا.
ث�م يأتي اليويف صاحب املرك�ز الرابع والذي بدأ 
يس�تعيد توازنه بعد بداية سيئة للموسم حيث 
جم�ع 42 نقطة فقط م�ن أول 21 جولة لكنه 
جمع 35 من إجمايل 45 نقطة يف آخر 15 جولة 

لريتقي يف جدول الكالتشو. 
ورغ�م أنه يبعد بس�بع نقاط ع�ن القمة، لكن 
اس�تفاقته قد تك�ون عامال مس�اعدا يف الرمق 

األخري من الدوري.
وس�يتواجه يوفنتوس وإنرت يف لقاء صعب، هو 
الوحي�د املبارش بني املرش�حني للقب. ولن تؤثر 
نتيجة هذه املب�اراة فقط عىل الفريقني بل عىل 

وضع ميالن ونابويل أيضا.

واصلت اإلسبانية باوال بادوسا دفاعها عن اللقب 
يف دورة إندي�ان ويل�ز األمريكية الدولية ملاس�رتز 
األلف نقطة يف كرة املرضب، بتفوقها عىل الكندية 

ليىل فرنانديز لتبلغ الدور ربع النهائي.
وكان لبادوس�ا اليد العليا يف املجموعة الثانية مع 
كرس اإلرسال 2-3، ثم حسمت نقطتني فاصلتني 

يف الشوط الثامن لتتقدم 5-3.
وبالتايل حس�مت املباراة لصالحها يف مجموعتني 

متتاليتني 4-6 و6-4.
وس�تواجه بادوس�ا يف رب�ع النهائ�ي، الروس�ية 
فريونيكا كوديرميتوفا التي فازت عىل التشيكية 
ماركيتا فوندروشوفا 7-6 )7/5(، 6-7 )5/7(، 

و7-5.
م�ن جهتها، حج�زت املصنف�ة الرابعة 

عاملياً البولندية إيغا شفيونتيك، 
بطاقته�ا إىل رب�ع النهائ�ي 

ع�ىل  الف�وز  بتحقي�ق 
األملاني�ة  حس�اب 
أنجلي�ك  املخرضم�ة 
 ،6-2  ،4-6 كريب�ر 

و6-3.
وستواجه شفيونتيك 
ماديسون  األمريكية 
كي�ز التي تغلبت عىل 

هاريي�ت  الريطاني�ة 
دارت 1-6 و6-4.

الروماني�ة  وكان�ت 
نا  س�يمو

هالي�ب أوىل املتأه�الت إىل ربع النهائ�ي بفوزها 
الس�هل ع�ىل مواطنتها س�ورانا كريس�تيا 6-1 

و6-4.
كما تأهل�ت اليوناني�ة ماريا س�اكاري املصنفة 
النهائ�ي بفوزه�ا ع�ىل  إىل رب�ع  سادس�ة، 
األسرتالية داريا سافيل التي كانت متأخرة 
1-4 عندما انس�حبت من املباراة بس�بب 

إصابة يف الفخذ األيرس.
وس�تلعب س�اكاري مع الكازاخي�ة إيلينا 
ريباكين�ا الت�ي تغلبت عىل الس�ويرسية 
فيكتوريا غولوبيتش 6-7 )7/5( و6-2.
وتأه�ل اإليطايل ماتي�و برييتيني املصنف 
سادس�اً إىل الدور ثم�ن النهائي من دورة 
إندي�ان ويل�ز األمريكية الدولية ملاس�رتز 
األلف نقط�ة يف التنس بفوزه عىل الجنوب 
إفريق�ي لوي�د هاري�س 4-6 و5-7.واعتمد 
برييتيني الذي لم يس�بق ل�ه أن تخطى الدور 
الثالث يف كاليفورنيا عىل صالبة إرساله 
األّول ليحقق 12 إرساالً ساحقاً 
ونس�بة نجاح يف الكرات 
يف   88 بلغ�ت  األوىل 
املئة من أجل خلق 

الفارق أمام منافسه.
غ�ري أن تف�وق اإليطايل ل�م يحل دون خس�ارته 
ارس�اله يف املجموع�ة الثاني�ة، ليتق�دم هاريس 

.4-1
وتح�دث برييتيني ع�ن تأخره يف ه�ذه املجموعة 
وهب�وط مس�تواه قائ�اًل: “كن�ت عصبي�اً بعض 
ال�يء، ول�م أح�ب م�ا يحص�ل وترك�ت العنان 
لنف�يس إلخراج غضبي. يف بع�ض االحيان يكون 

ذلك جيداً”.
ورف�ع برييتيني الذي أدرك أهمي�ة عدم االنجرار 
إىل مجموع�ة ثالث�ة فاصلة، من مس�تواه مجدداً 
ليهيمن عىل التبادالت ويفوز يف ستة من األشواط 
الس�بعة التالية، وبالتايل باملجموع�ة واملباراة يف 

ساعة و34 دقيقة. 
وع�ن كونه من بني املرش�حني للف�وز يف الدورة، 
قال: “من الجي�د معرفة ذلك، ولكن من هم هنا، 
هم من يلعب أفض�ل تنس. يف مطلق األحوال من 
الرائ�ع أن أتواج�د يف ثمن النهائ�ي للمرة األوىل”.
ورضب برييتين�ي موع�داً م�ع الرصب�ي ميومري 
كيتسمانوفيتش )61 عاملياً( الفائز بصعوبة عىل 
الهولندي بوتيك فان دي زانتس�خولب )47( 7-6 
)3-7( و5-7.وعن�د الس�يدات، بات�ت الرومانية 
س�يمونا هاليب املتوجة باللق�ب عام 2015 أوىل 
املتأه�الت إىل رب�ع النهائي بفوزها الس�هل عىل 

مواطنتها سورانا كريستيا 1-6 و6-4.
وتواج�ه املصنف�ة أوىل عاملياً س�ابقاً و26 حالياً 
يف ال�دور املقب�ل الكرواتية بي�رتا مارتيتش )79( 
الفائ�زة ع�ىل الروس�ية ليودمي�ال سامس�ونوفا 
البولندي�ة  و4-6.وقلب�ت   )8-6(  7-6  )32(
إيغا ش�فيونتيك املصنف�ة رابعة عاملي�اً تأخرها 
بمجموع�ة أمام األملانية أنجلي�ك كريبر )16( إىل 

فوز 6-4 و2-6 و6-3.

7الرياضي

بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها بنجاح وبرييتيين يتقدم بصالبة يف إنديان ويلز

صراعات نارية يف دوريات إجنلرتا وأملانيا وإيطاليا ... وهدوء يف إسبانيا وفرنسا

أتلتيكو مدريد ٌيقصي مانشسرت 
يونايتد ويصعد إىل ربع النهائي

حق�ق أتلتيكو مدريد إنجازاً كبرياً باقتناصه بطاقة الصعود إىل ربع 
نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره عىل مس�تضيفه مانشس�رت 

يونايتد بهدف دون رد يف إياب الدور ثمن النهائي.
وتأه�ل أتلتيكو بعد أن حس�م مجم�وع مباراتي الذه�اب والعودة 

لصالحه بهدفني مقابل هدف.
وكان�ت مباراة الذهاب التي أقيمت عىل ملع�ب واندا ميرتوبوليتانو 

معقل أتلتيكو مدريد انتهت بالتعادل اإليجابي .)1-1( 
وبدأ مانشس�رت يونايت�د املباراة بق�وة واندفع هجوميا ونش�ط يف 
صفوفه العب الوس�ط الش�اب أنتوني إيالنغا ولكن ب�دون فاعلية 

حقيقية عىل مرمى أوبالك حارس أتلتيكو مدريد.
واس�تغل الفريق اإلس�باني عىل أكمل وجه اندف�اع أصحاب األرض 
فتمكن من تس�جيل ه�دف التقدم من هجمة خاطف�ة انتهت عند 
الرازييل رينان لودي الذي ارتقى للكرة وسددها برأسه معلناً هدف 

التقدم ألتلتيكو مدريد يف الدقيقة 41.
وح�اول العبو يونايتد إدراك التعادل يف الش�وط الثان�ي إال أن دفاع 
أتلتيكو املنظم منع أصحاب األرض من تشكيل أي خطورة حقيقية 

عىل مرمى حارس الفريق اإلسباني يان أوبالك.
ضغط يونايت�د بكل ثقله يف اللحظات األخ�رية دون فائدة، ليحتفل 
العب�و أتلتيك�و ع�ىل مس�تطيل أول�د تراف�ورد بحجز بطاق�ة ربع 

النهائي.
وبل�غ نادي بنفيكا الرتغ�ايل ربع نهائي دوري أبط�ال أوروبا لكرة 
الق�دم بفوزه عىل مضيفه أياكس أمس�رتدام الهولندي بهدف دون 

مقابل يف إياب ثمن النهائي.
عىل ملعب “يوهان كرويف أرينا” يف أمس�رتدام وعىل رغم أفضلية 
أياكس ط�وال املب�اراة، تمّك�ن األوروغوياني داروي�ن نونيز من 

تس�جيل ه�دف املب�اراة الوحيد من ك�رة رأس�ية يف الدقيقة 77 
مستغالً  ركلة حرة جميلة للظهري اإلسباني أليكس غريمالدو، 
ليتأه�ل بنفيكا بط�ل نس�ختي 1961 و1962 بفوزه بمجموع 

مباراتي الذهاب واإلياب .)3-2( 
وكانت مب�اراة ذهاب الدور ثم�ن النهائي ب�ني الفريقني انتهت 

بالتعادل بهدفني ملثلهما يف الرتغال.

          

إعالم إلكرتوني

سرييزو: أمتنى مواجهة الريال 
يف نهائي دوري األبطال

برشلونة يوقع عقد رعاية مع 
منصة سبوتيفاي

تأييد استبعاد أندية روسيا عن املسابقات األوروبية

كش�ف إنريكي سرييزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، عن رغبته 
يف مواجهة الجار ريال مدريد، بنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك 
عقب الف�وز عىل مانشس�رت يونايتد بنتيج�ة )0-1(، والتأهل 

لربع نهائي البطولة. 
وقال س�رييزو، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة “موندو 
ديبورتيفو” اإلس�بانية: “أفضل لعب املباراة النهائية ضد ريال 

مدريد، ودعونا نرى النهائي الثالث ضدهم”.
وأض�اف: “إذا لعبن�ا ضده�م يف ربع النهائي فس�يتعني احرتام 

نتيجة القرعة، واملهم هو تواجد فرق إسبانية يف القرعة”.
وتاب�ع: “أتذك�ر أننا لعبنا ض�د بعضنا البعض يف رب�ع النهائي 
ونص�ف النهائي والنهائيات، ولدين�ا بالفعل خرة كبرية يف تلك 

املباريات”.
وعن املباراة ضد مانشس�رت، والتي كانت رقم 1000 له كرئيس 
للنادي، علق: “كانت هذه هي املباراة الوحيدة التي شعرت فيها 

بالتوتر يف آخر 20 دقيقة، من بني األلف مباراة”.
وأتم: “هذه املباراة التي عش�ت فيها أس�وأ األوقات، حيث كنت 

أشاهد وأنا صامد”.

وق�ع نادي برش�لونة اإلس�باني عق�داً مع منصة س�بوتيفاي 
لرعاية النادي للسنوات األربع املقبلة.

وس�يتم بموجب هذا العقد تغيري اسم امللعب الخاص برشلونة 
ليصبح “سبوتيفاي كامب نو”.
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مفكرة الزوراء

اعت�ر الرازييل رونالدينيو، نجم برش�لونة الس�ابق، أنه من 
الصعب »أن يش�كك أي أح�د« يف املهاج�م األرجنتيني ليونيل 
مييس، ال�ذي تعرض مؤخ�را لصافرات اس�تهجان من قبل 
مش�جعي فريق�ه باري�س س�ان جريمان.وق�ال الالعب 
الس�ابق يف مؤتمر صحفي إن »مييس ال يمر حاليا بفرتة 
رائع�ة، لكن بالنس�بة يل أرى أن�ه من الصعب التش�كيك 
في�ه بعد كل ما قدمه لك�رة القدم«.وأضاف أثناء حضوره 
فعالية يف املكس�يك لتكريم�ه: »أنا متأكد من أنه س�يعود 
قريبا للفوز بألقاب مرة أخرى، وسيصبح مجددا األفضل 
يف العالم، وهو بالنس�بة يل لم يتوق�ف عن كونه كذلك«.
وتعرض مييس النتقادات من قبل جماهري باريس سان 
جريم�ان، بع�د إقصاء الفري�ق من دور ال��16 بدوري 
أبطال أوروبا عىل يد ري�ال مدريد.كما قدم رونالدينيو 
كلمات دعم للبارسا، بالقول: »برشلونة يمر بلحظات 
صعبة، أتمنى أن يتع�اىف رسيعا ألني أحب هذا النادي 

كثريا«.



اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعالن

مجهورية العراق

تعل�ن ُمحافظ�ة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )مرشوع تجهيز محطة متنقلة س�عة 31,5 س�عة أم يف أي( 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 )الزوراء – العدالة  – املرشق(
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 اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر 
الخ�اص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/3/23 يف بناية 
)الرشك�ة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
ادن�اه ع�ىل االقل والرشكات العربي�ة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجع�ة  مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة 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 التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-املتطلبات الفنية :- الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعد عدد )1( وبمبلغ اليقل عن )630,000,000( ستمائة وثالثون مليون 
دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب- الكوادر الفنية 

ج-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )420,000,000( 

اربعمائة وعرشون مليون دينار  عراقي.
ه�- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع 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 

هوية رضيبية 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 
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 )30%( 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 
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-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 2022/3/30 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 ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد – ش�ارع االمام عيل )ع(. وس�وف 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 املذكورة من التخصيصات املتوفرة.

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

العدد: 220
التاريخ :2022/3/15

الدكتور 
حممد هادي حسني الغزي

حمافظ ذي قار 

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/امييل قسم العقود احلكومية
املناقصة رقم )25( خطة تنمية االقاليم 2021      
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لندن/متابعة الزوراء:

قتل ثالث�ة صحفيني وأصي�ب أكثر من 30 

آخري�ن يف أوكرانيا منذ بداية الغزو الرويس 

يف 24 فرباير/ شباط املايض، وفق ما نقلت 

»فران�س ب�رس« عن رئيس�ة لجنة حقوق 

اإلنسان يف الربملان األوكراني.

وكتبت ليودميال دينيس�وفا، عىل حس�ابها 

يف »تيليغ�رام«، أّن »35 صحفي�اً عىل األقل 

ضحايا« القوات الروس�ية، من بينهم ثالثة 

لقوا حتفهم.

فق�د ُقتل الصحف�ي األمريك�ي برنت رينو 

بالرص�اص ي�وم األح�د امل�ايض يف إح�دى 

ضواحي كييف عىل خ�ط املواجهة. وقالت 

دينيس�وفا إّن الصحفي األوكراني يفغيني 

س�اكون قتل يف هجوم عىل ب�رج تلفزيون 

كييف، كما قت�ل فيكت�ور دودار األوكراني 

اآلخر يف قتال بالقرب من مدينة ميكواليف 

الساحلية الجنوبية.

وقالت دينيس�وفا إّن عدًدا من الصحافيني 

بينه�م صحفيون من بريطاني�ا والدنمارك 

وس�ويرسا أصيبوا بطلقات نارية »أطلقها 

العدو عمداً«، مش�ريًة إىل روس�يا. وأضافت 

وفق م�ا نقل�ت الوكالة أن »الع�دو يحاول 

الس�معية  التحتي�ة  البن�ى  تدم�ري  أيًض�ا 

والبرصي�ة يف أوكرانيا«، مش�ريًة إىل إطالق 

أعرية نارية ع�ىل أب�راج التلفزيون يف مدن 

كييف ولوتسك وريفني.

وبحس�ب »فرانس برس«، قالت السلطات 

األوكراني�ة املحلي�ة إن الق�وات الروس�ية 

قصفت برج التلفزي�ون خارج ريفني يوم 

االثنني املايض، مما أس�فر عن مقتل تسعة 

أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

بريوت/متابعة الزوراء:

ع�ىل  اللبناني�ة  التلف�زة  محط�ات  تبق�ي 

م�ن  إلنت�اج مجموع�ة  مح�اوالت ج�ادة 

الربامج الحوارية الخاص�ة، ظناً منها أنها 

تستعيد نس�بة املش�اهدة التي تحولت مع 

الوقت لصالح املنص�ات، إىل جانب عروض 

الدراما واألفالم.

يف  املتمث�ل  اللبنان�ي  االس�تحقاق  أم�ام 

االنتخاب�ات النيابية، تق�ف محطات لبنان 

مج�دداً ع�ىل مف�رتق، وُت�رسع يف عملي�ة 

االس�تثمار امل�ايل »اإلعالن�ي« للمرش�حني. 

ورغم الضائق�ة االقتصادية الت�ي تعانيها 

مرش�حون  ثم�ة  اللبناني�ة،  املحط�ات 

لالنتخاب�ات ينفق�ون امل�ال للرتوي�ج عىل 

الشاشات من ضمن الحملة االنتخابية.

يستعيد طوني خليفة حضوره عىل محطة 

LBCI اللبنانية يف برنامج »سؤال انتخابي«، 

ويح�اول مجدداً االس�تثمار مالياً باالتفاق 

مع املحطة املنتجة، والكس�ب يف مجموعة 

أس�ئلة وآراء املرش�ح، والرتويج له بصورة 

برنامج حواري، ال يخل�و يف بعض األحيان 

من االستفزاز، من باب تشجيع املتابع عىل 

انتخاب الضيف.

ي�درك طون�ي خليفة جي�داً أن م�ا يقدمه 

من »إعالنات« ال يمك�ن أن يغري يف املعادلة 

الت�ي يعانيها لبن�ان، لكنه يس�رتيح قليالً 

من إنش�اء محط�ة تلفزيونية خاصة به يف 

اإلم�ارات، يعلن عن افتتاحها قريباً، مقابل 

تقديم برنامج يتقاسم أرباحه هو واملحطة 

نفسها.

وال يمك�ن إغف�ال إع�الن محط�ة الجدي�د 

اللبنانية عن توقيف معظم برامج املنوعات 

التي كان�ت تقدمها، وفتح اله�واء لربامج 

لالنتخاب�ات  املرش�حني  مصال�ح  تتن�اول 

النيابية يف لبنان. »عالربنامج«، الذي تقدمه 

نانيس الس�بع، يزيد من املنافسة مع باقي 

املحطات التي اعتمدت عىل هؤالء املرشحني 

ضم�ن برامجها وفقراتها السياس�ية، كما 

هو حال MTV، التي تعمل عىل أجندة مالية 

واضحة يف الرتويج واإلعالن عن املرش�حني 

ضمن الربامج.

موع�د  ق�رب  م�ن  الف�رتة  ه�ذه  تواج�ه 

االستحقاق االنتخابي يف لبنان، سلسلة من 

الربامج التي تعتمد عىل املنوعات والرتويج 

معاً.

محطة LBCI، فاجأت املشاهدين بربنامج 

جدي�د بعن�وان »نص امل�زح ج�ّد«، يقدمه 

املمث�ل إييل م�رتي. يف بي�ان صحفي، قالت 

املحط�ة: »ضم�ن مقارب�ة ُمختلف�ة وغري 

تقليدّية وإيقاع بّناء ورسيع، يطرح برنامج 

)نص املزح جّد( ُمجم�ل القضايا وامللفات 

السياس�ّية واالقتصادّية واالجتماعّية، من 

خالل رؤية تغيريّية يتشارك فيها الجمهور 

اللبنان�ي املُقيم واملُغرتب بأعم�اره وفئاته 

كاّف�ة، وجهات نظ�ره من ه�ذه القضايا 

وامللفات ع�ىل أب�واب االنتخاب�ات النيابّية 

املُقبلة«.

تضي�ف: »يعتم�د الربنامج عىل ح�وارات، 

وفّني�ة،  سياس�ّية،  وتقاري�ر  وُمقاب�الت، 

واجتماعّي�ة، منه�ا النقدي، ومنه�ا البّناء، 

ومنها الس�اخر والرتفيه�ي. يف )نص املزح 

جد( تقديم املُمثل إييل مرتي، ُيشاركه فريق 

من املراسلني، والكوميديني«.

وال يقلل ذلك من اس�تثمار املحطة نفسها 

ملرش�ح يف برنام�ج منوع�ات آخ�ر، ضمن 

باق�ة برامج منه�ا »لهون وبس« لهش�ام 

حداد، وهو يعتمد عىل إعادة عرض مواقف 

وأح�داث سياس�ية وأمني�ة م�ن منطل�ق 

كومي�دي س�اخر، وفقرة الضي�وف ضمن 

لقاء ال يخلو من التطرق للش�أن السيايس 

أو االجتماعي، وحتى الفني.

تضم�ن محطات التلف�زة اللبنانية عائدات 

مالية هذا املوس�م، ما يسهل بقاءها. لكن 

ذلك يطرح عالمات استفهام كثرية، أهمها 

ما هو مص�ري هذه املحطات، بعد موس�م 

االنتخابات واالستثمارات؟

مقتل 3 صحفيني وإصابة أكثر من 30 يف أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

البرصة / نينا :احملطات اللبنانية والبحث عن املال يف االنتخابات

 ضيف فرع نقابة الصحفيني يف البرصة الدكتور عياد السامرائي التدرييس يف كلية الرتبية 

جامعة البرصة، وألقى محارضة موس�ومة )رؤى نفسية لصياغة الخرب(، بحضور عدد 

من االكاديميني واالعالميني يف قاعة فرع النقابة ضمن برنامج )اسبوع تطوير املهارات 

الصحفية(.

وذك�ر رئيس ف�رع النقابة يف الب�رصة، صادق الع�يل :«يتضمن املنه�اج يف ايامه املقبلة 

محارضات تتناول الرؤى النفسية لصياغة الخرب للدكتورعياد اسماعيل صالح، وسيلقي 

الدكتور عبدالكريم عبود املبارك محارضة تتناول دور الصحافة يف نرش الثقافة يف مدينة 

الب�رصة، فضال عن محارضة الدكتور فوزي خلف ش�ويت ق�راءات يف تاريخ الصحافة 

البرصية« .

 

موسكو/متابعة الزوراء:

فرض�ت محكمة يف موس�كو، الثالثاء، غرامًة مالية بحق موظف�ة يف التلفزيون الرويس 

احتجت عىل الحرب يف أوكرانيا خالل نرشة أخبار يف فرتة الذروة، وأمرت باإلفراج عنها.

وأمر قاٍض يف محكمة منطقة أوستانكينسكي بفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف روبل 

)280 دوالراً( بحق مارينا أوفسيانكوفا، بعدما قاطعت نرشة األخبار التي تحظى بأكرب 

نسبة مشاهدة حاملًة الفتة كتب عليها »ال للحرب«.

ودخل�ت املحررة اللقط�ة التلفزيونية حينها خل�ف مقدمة برنام�ج »فريميا« )الزمن( 

اإلخباري، يكاتريينا أندرييفا، حاملًة الالفتة من دون أن يقطع بث النرشة، لتبقى الفتاة 

ح�ارضة فيها لبضع ث�واٍن. وتوف�ر القنوات الحكومية الروس�ية غط�اًء إعالمياً للغزو 

الرويس ألوكرانيا عن طريق تصنيفه »عملية عس�كرية خاصة لتحييد السالح والقضاء 

عىل النازية يف أوكرانيا«.وتتش�دد الس�لطات الروس�ية يف قمع من يخالف وجهة النظر 

ه�ذه، فقد حجبت العرشات من الوس�ائل اإلعالمية املس�تقلة واألجنبي�ة، كذلك مواقع 

للتواص�ل االجتماعي، فيما فّر أكثر م�ن 150 صحفياً إىل خارج البالد، ويضطر من بقوا 

إىل االلتزام بتعليمات السلطات حول التغطية لالستمرار يف العمل.

“رؤى نفسية لصياغة اخلرب“ حماضرة يف 
فرع نقابة الصحفيني يف البصرة

اإلفراج عن موظفة يف التلفزيون 
الروسي احتجت على احلرب يف أوكرانيا
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ثقافية

من أدب الرحالت

 

قصيدة

 

ناهض فليح اخلياط
ً بني عشّية وضحى 

غدوت رساما
ال حاجة يل بعدة الرسم

وال عوالم ألوانه ِ
حني أرسم عواصف وبروق

وشواطئ من لؤلؤ ٍ
وبحريات نور

أو سحرة مرعبني
خاضعني ملشيئتي

وال حاجة يل 
بهلوسات أعماقه

وإيقاع ترافته ْ
ألنني ..

 رأيت بيوت طني
أو ما تسمى بيوت طني

ويل عدتي
وعواملي

فالرماد املخّمر بالدم والدمع
ظل ونور ...

وأ ُدني السماء بفريوزها
ومن دمعة بني جفن

أرسم آفاقها
وأملؤها بالنهار

ولكن فرشاتي
تتوقف عند قمييص املحرتق

يف ظهريتها  العارية
فأنزوي مع أطفالها

يف الظالل الهاربة
منتشيا ً بطعم اللبن 

ورائحة الرغيف
ولكنني ال أعرف

كيف ترسبت ابتساماتهم إىل فمي
وكأنهم يمنحون  الفرشاة لون مصابيحها

وهي تتعثر يف الظلمة بني نباح الكالب  !

فأبتسم طويال ً

وكأني أتابع مصابيح ساطعة ً كالظهرية ِ
عرب طريق طويل !

لوحة حيدر       األديب 
يتحرك الحدث بتنوعاته داخل الذاكرة 

باعتباره صيغا تحققية لشكل املعنى 

القابل لالشتغال وليس املعنى الواقعي 

املتصل والعام واملجاني واملعنى القابل 

لالش�تغال من قبيل كون�ه )حجة عىل 

يش م�ا / فض�ح للوقائ�ع / تفعي�ل 

املحموالت لتحويلها اىل سلوك حاكم / 

تشخيص مس�افات أيديولوجية / اىل 

اخر االش�كال القابلة لذلك( ان طبيعة 

هذا املعنى هي نشاط مخصص يقوم 

ال�رسد بتش�خيصه واكس�ابه هويته 

الداللي�ة فالح�دث داخ�ل الن�ص هو 

نس�ق أيديولوجي حامل للقيم بخالف 

مجانيته يف الواقع وما اشتغالل الداللة 

اال اجراء يقود األحداث اىل وظائفها يف 

املمارسة اإلنسانية أي يقودها اىل نسخ 

كاش�فة عن موضعة الواقعة يف الفكر 

كمدلول قابل لألدراك الثقايف الفاعل يف 

تشكيل وعي االنسان بواقعه ومصريه 

عرب ش�كلنه نش�اطه ) فكل نشاط ال 

يدرك وال يتحدد اال من خالل مثوله عرب 

ش�كل ما داخل الزمان وداخل الفضاء 

، فالحياة ذاتها ال تتحدد اال باعتبارها 

خالقة لألش�كال (1 ، ومن هنا  ف�� ) 

ان التجرب�ة اإلنس�انية يف الوجود كما 

يعيش�ها املرء يف تاريخي�ه هي تجربة 

زمنية . وان الزمن اإلنس�اني هو زمن 

رسدي، ان كل عال�م رسدي ه�و عالم 

الطابع الزمني للتجربة اإلنسانية(2.

ذاك�رة عب�د الل�ه ه�ي اج�راء زمن�ي 

يتخل�ق بالش�خصيات او تتخل�ق به. 

يق�ول ع�ي لفته س�عيد يف كتابه فهم 

الزمن )الزمن يطارد الشخصية مثلما 

تطارد الش�خصية الزمن.. وأية حركة 

للش�خصية داخل النص يعني مرافقة 

الزمن لها أو انها تس�حب الزمن معها 

لي�ؤرش ماهّيته�ا وما يمك�ن أن تقوم 

به(. 

ان س�حب الزمن هو إحالة اىل املدلول 

النفيس القابع يف املكان املس�حوب له 

الزمن )مشاهد االرس او التعذيب( .

ان ذاك�رة عب�د الله هي فض�اء النص 

وزمن�ه ولكنها ذاك�رة مؤجلة تقرتح 

ذاتها يف املس�افات بينها وبني الصالة 

التي قضت فاطمة نحبها فيها. بينها 

وبني تلك األماكن واملس�احات الزمنية 

للس�جن ذاته. بينه�ا وبينه�ا الجمال 

املح�روم. بينها وبني ش�جرة الزيتون 

الت�ي ه�ي بعم�ر فاطمة والت�ي تكاد 

تكون فاطمة ذاتها .

ه�ذه الذاك�رة املؤجلة ت�م بناؤها عرب 

سريورة تدليلية بزمن آخر والذي بمكن 

وصفه )ان الزمن االخر هو الزمن الذي 

يالحق املعنى والدليل مثلما يثبت األثر 

/ انه زمن النس�ق ال�ذي يعطيه املنتج 

مدونا وليس زمن النسق الحكائي(3، 

مما يدلل ان القصة ال تحيل اىل احداث 

ماضي�ة ولكنها تنتج اح�داث تتعامل 

معها بتقني�ات الحرك�ة الرسدية من 

ترسي�ع ال�رسد وإبط�اء ال�رسد فقد 

اس�تخدم م�ن حي�ث الترسي�ع تقنية 

التلخي�ص والت�ي ب�دت بوادره�ا منذ 

العنوان )الذي ال يأتي( معززا بالسطر 

األول م�ن املفتتح )نه ل�م يتعرف عىل 

أي احد من�ا ( وقضايا موت امه وابيه 

والتعذي�ب ومعس�كرات التدريب وقد 

استخدم كل وظائف التلخيص تقريبا 

مما حددتها سيزا قاسم كالتايل:

1.امل�رور الرسي�ع عىل ف�رتات زمنية 

طويلة.

2.تقديم عام للمشاهد والربط بينها.

3.تقديم عام لشخصية جديدة .

التي  الثانوية  الش�خصيات  4.ع�رض 

ال يتس�ع الن�ص ملعالجته�ا معالج�ة 

تفصيلية. 

5.اإلشارة الرسيعة اىل الثغرات الزمنية 

وما وقع فيها من احداث .

6.تقديم االسرتجاع4.

ق�د تمظهرت ه�ذه الوظائ�ف يف أكثر 

من مش�هد من القصة مقابل مشاهد 

أخرى اقل منها اعتمدت تقنية الحذف 

.

جوهري�ة  بص�ورة  تج�ىل  ذل�ك  إزاء 

ومهيمن�ة تقني�ة إبطاء ال�رسد والتي 

تمثل�ت يف تقني�ة املش�هد بحي�ث ت�م 

الفاعل�ة وعرضه�ا  املواق�ف  اختي�ار 

بتفصي�ل يك�ون في�ه الوص�ف بدقة 

متاحا لهذا اإلبطاء الذي من )شأنه ان 

يسهم يف الكش�ف عن االبعاد النفسية 

واالجتماعية للشخصيات الروائية (5.

من هنا نرى ان الوصف ليس مجازات 

جزئي�ة فائض�ة بل ه�و اج�راء يقوم 

بتحوي�ل املظاهرواالش�ياء والش�عور 

والوقائع النفس�ية واالح�داث اىل قيم 

وهوي�ات لها القابلية ع�ىل التحريض 

وليس�ت هي الهويات والقيم القارة يف 

الحماس املتحفي للشعور اإلنساني.

رغم ان القصة تنطل�ق من محموالت 

تاريخي�ة نس�بيا صاه�رت الح�ب يف 

ذاكرة مشرتكة فالقصة هي نوع ادبي 

مرتبط بافكارعرصه. 

يق�ول بيلينس�كي )ان أف�كار العرص 

تجد دائما اشكال صياغتها يف حينها( 

ولك�ن ما يش�فع له�ذه القص�ة انها 

وش�خصياتها  محموالته�ا  قدم�ت 

بطريقة جدي�دة حققت توغال أكرب يف 

املكتشفات رغم ان نسخة التحقق هي 

االرس والحب وامل�وت العائدة ملوضعة 

تاريخية سابقة. 

ان القص�ة هي نظام عالئقي اش�اري 

واس�تعاري يكتش�ف وال يعب�أ مل�ادة 

كان  س�واء  فاملضم�ون  مضمون�ه 

واقعي�ا ام تخيلي�ا ه�و فرضية تخترب 

االنتقاء السياقي )وضمن هذا االنتقاء 

الس�ياقي تدخل كل “قواع�د اإلحالة” 

التي يبنى النص ويؤول وفقها: اإلحالة 

املب�ارشة ع�ىل عن�ارصه، اإلحالة عىل 

ما يقرتحه االختي�ار التأويي، اإلحالة 

التي تق�ود إيل تحي�ني ممكنات داللية 

واستبعاد أخرى ضمن نفس الواقعة. 

وهذه اإلحاالت هي ما يش�كل محيطه 

وما يش�كل س�ياقاته ورشوط إنتاجه 

وقراءت�ه أيض�ا.. ف�كل ه�ذه القواعد 

تس�اهم يف بل�ورة كون داليل منس�جم 

يص�اغ انطالق�ا م�ن إع�ادة تنظي�م 

عنارص تنتمي إىل عالم يعج باملمكنات 

املتنوعة(6.

ان ه�ذه القصة تحتض�ن يف حركاتها 

الزمنية الهوية الذاتية لعبد الله فرافقه 

يف معس�كر االرس وج�ودوه )ميت�ا يف 

زنزانت�ه املنفردة، وق�د احرتقت فروة 

رأس�ه من أوه�ام الذكري�ات واعقاب 

الس�جائر املحرتقة(، فما الذات هنا اال 

الح�ركات الزمنية للذكري�ات )ذلك ان 

ال�ذات تتع�رف عىل نفس�ها يف القصة 

التي ترويها لنفسها عن نفسها( كما 

يق�ول ب�ول ريك�ور، ولكنها تش�ري يف 

الوقت ذات�ه اىل الهوية املماثلة فاطمة 

وزيتون�ة االنتظ�ار للوط�ن ال�ذي لن 

يأتي.

ماجد ا        حلجامي
كان ملبسهم رثاً ومظهرهم مزرياً 
وس�لوكهم مزعجاً  ، أحدهم يحك 
رأس�ه ورقبت�ه ب�ني ح�ني وآخر ، 
الثان�ي ال تف�ارق يده فم�ه وأنفه 
أم�ا ثالثه�م )ت�ريي( ال�ذي اختار 
الجلوس إىل جانبي فقد كان رأسه 
يرتع�ش مثلهما تماما لكنه افضل 
منهم حاالً ، كانت بانتظارهم فتاة 
جميلة خلف أحد محطات الوقود، 
أش�اروا إليها أن تبتع�د عن أعمدة 
الضوء ، ذهب إليها أحدهم مرسعاً 
م�ا إن أخ�ذ منه�ا كيس�اً أبيض�ا 
صغ�رياً حتى طلبوا مني أن العودة 
برسعة إىل منزلهم ، تحدث أحدهم 

ضاحكاً:
- أش�عر بالشفقة عىل تلك الفتاة ، 
كيف سيكون ش�عورها إذا علمت 

أن النقود مزورة .
 التفت اليه ) تريي( قائالً :

-أحقاً ما تقول ؟!
- وكي�ف تريدن�ا أن نحص�ل ع�ىل 
الكوكاي�ني فأن�ت لم تس�اعدنا يف 

يشء من املال .
-ألنني يف كل مرة أشرتي لكما من 
م�ايل دون عون م�ن أحدكم�ا ، يا 

لغبائكما .
 قاطعُت حوارهم قائالً :

- ت�رى هل تملكون ثمن األج�رة ؟
- أجاب )تريي( قائالً :

- أوه ، ال تقل�ق ياصديق�ي لدي ما 
يكفي من املال لكنني س�ئمت من 

كثرة اعتمادهم عىل نقودي .
  صاح أحدهم من الخلف قائالً :

- يا ألهي ، أنه سكر مطحون وليس 
كوكايني ، لقد خدعتنا تلك العاهرة 

، علينا أن نعود إليها برسعة .
- أجاب )تريي( ضاحكاً :

- ك�ي تس�تعيدا نقودكما املزورة ! 
ألم أقل أنكما غبيان .

إذا  س�أموت  إذن  نفع�ل  -م�اذا 
لم أحص�ل ع�ىل العق�ار ، الصداع 

يقتلني .
أن  يمكن�ك   ، يعنين�ي  ال  األم�ر   -
تستعني  ببعض البرية عندما نصل 

املنزل .
يفت�ح  أن  للس�ائق  ق�ل  -حس�ناً 

)الراديو(.
- رأس�ك يهت�ز ب�ال موس�يقى فال 

حاجة إىل )الراديو(.
  أكمل حديثه معي :

-أرأي�ت حالن�ا ، نح�ن م�ن جنينا 
ع�ىل أنفس�نا  وقعنا يف مس�تنقع 
يصع�ب النج�اة من�ه ، مش�كلتنا 
نح�ن املدمن�ون أنن�ا ال نع�ود إىل 
رش�دنا إال بعد أخذ العقار  فبدونه 
ال نميز بني جمي�ل وقبيح ، عندما 
يبلغ اإلدم�ان ذروته ننف�ق كل ما 
لدين�ا كي نحصل ع�ىل املخدر وإذا 
تع�ذر الحصول عىل امل�ال  نلجأ إىل 

الرسق�ة والخداع والك�ذب والغش 
دون أن نك�رتث للعواقب ، فكل ما 
يفعله الغريق مباح كي يصل إىل بر 

األمان . 
- ه�ا ه�و منزلك�م ، اربع�ة عرش 

دوالراً رجاًء .

- آسف جداً ال أحد منا يملك ماالً .
- لكن�ك قلت يل أن لدي�ك ما يكفي 

من املال !
- وقل�ت لك أيض�اً أن حياتنا مليئة 
بالخ�داع والك�ذب والغش ، تصبح 

عىل خري

أ0د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي 

     ظل�ت عملي�ة رسد الوقائ�ع ال تبدأ إال 
بع�د تصوي�ر اإلطار ال�ذي تت�م فيه هذه 
الوقائع شائعة، ولزمن طويل يف القصص 
امل�كان، وتحدي�د  التقلي�دي، أي وص�ف 
وتحدي�ده،  الزم�ان،  ووص�ف  موقع�ه، 
والتجديد ال�ذي عرفته الكتاب�ة الروائية، 
وق�د جع�ل منه�ا كم�ا يق�ول ري�كاردو 
مغام�رة الكتاب�ة أكث�ر مم�ا ه�ي كتابة 
مغامرة- جعل أيضا من مغامرات األشياء 
املوصوفة مغامرات وصف، لذا فإن وصف 
األمكنة،واألشخاص،واألش�ياء،اليقل 
واألفع�ال،  األح�داث  رسد  ع�ن  أهمي�ة 
وتختل�ف حاج�ة الروائ�ي، وه�و يصف 
الخلفيات الخاصة لش�خصياته، وأحداثه 
إذ ق�د يحتاج يف بع�ض األحيان إىل وصف 
خلفية موس�عة، أو يركز يف أحيان أخرى 
ع�ىل جزئيات صغرية، وهذا كله يس�تلزم 
معرفة الروائ�ي لبيئته التي يصفها حتى 
يحق�ق أهدافه من هذا الوص�ف يف عمله 
فاإلحس�اس باملكان ل�دى الروائي الكبري 
عب�د الرحمن مجي�د الربيع�ي، يف تعبريه 
عن�ه يف�رتض أن يجع�ل الق�ارئ يحس 
باالنطب�اع، والنكهة، واألص�وات، والجو 
املألوف الخاص به، وان يستطيع مراقبة 
الش�خصية يف عمله�ا، ويف حياته�ا وان 
ي�رى م�ا ت�راه الش�خصية يف عملها، ويف 
حياتها، وان يرى ما تراه الش�خصية من 
وجه�ة نظره�ا ، وان يحس م�ا تحس به 
تجاه هذا املكان، واملكان يعني بدء تدوين 
التاريخ اإلنساني، واملكان يعني االرتباط 
الج�ذري بفع�ل الكينون�ة ألداء الطقوس 
اليومي�ة للعيش،للوجود،لفه�م الحقائق 
الصغرية،لبن�اء ال�روح للرتاكيب املعقدة، 
والخفي�ة لصياغ�ة امل�رشوع اإلنس�اني،  

كان�ت الرحل�ة إىل  بغ�داد يف الس�تينيات  
موغلة بالتعقيد، والخطر السيايس املحدق 
بمجموع�ة من الفنان�ني  العراقيني الذين 
تم تعذيبهم، واعتقالهم ، استطاع الروائي 
املبدع والكبري عبد الرحمن مجيد الربيعي 
تصوي�ر معاناته�م يف روايت�ه الرائع�ة ) 
األنهار( حاول أن يروي سريتهم الغريية، 
وركز عىل الشخصية الرئيسة ) إسماعيل 
ألعماري(  ، فنراه يقول :- ولكن قل يل ماذا 
يعمل إس�ماعيل ألعماري ؟ - انه رسام يف 
إحدى مجالت املقاوم�ة، ووضعه محرج 
كما قلت لك حتى داخ�ل املنظمة .. لو لم 
أبدل حياتي بالزواج لكان االنتحار خاتمة 
حياتي كيف اس�تطيع مواجهة السخرية 
يف وجوه أصحابي يف بغ�داد؟ وقد حاولت 
االنتح�ار فع�ال بقطع رشيان يف رس�غي 
ولكن�ي أنقذت بأعجوبة  ، والس�رية التي 
يرويها الروائي  عب�ارة عن أجناس أدبية 
صغرى متفرعة من جنس أدبي كبري هو 
السرية، مثل التجربة الذاتية أو الرتجمة ، 
والس�رية الذاتية، والذكريات، واملذكرات ، 

واليومي�ات ، واالعرتافات، وغريها الكثري 
م�ن املصطلح�ات الت�ي تش�رتك بكونها 
رسدا لحياة ش�خص يرويها هو بنفسه- 
وربم�ا يتربع له آخر بروايته�ا نيابة عنه 
كم�ا يف الس�رية الغريي�ة- معتم�دا ع�ىل 
ذاكرته يف اس�رتجاع أحداث وموضوعات 
ماضي�ة، وعىل الرغ�م من جه�ود النقاد 
والعلم�اء للفص�ل بني ه�ذه املصطلحات 
فص�ال علمي�ا دقيق�ا، إال أنن�ا م�ا زلن�ا 
ب�إزاء غموض والتب�اس يف تحديد مالمح 
املصطلح�ات أنفة الذكر ، ه�ذا ما اخربنا 
ب�ه الصديق عبد الكريم الس�عيدي، ومما 
زاد األمر تعقيدا مسالة التداخل االجنايس 
التي هي من صميم النقد األدبي الحديث ،  
ويف رواية )األنهار( نجد أنفسنا أمام مدة 
زمني�ة قص�رية، و حدث مخت�زل جدا إىل 
أق�ى حد، والذي يكون منطلق ملجموعة 
من التداعيات، والذكريات املتعلقة بحياة  
البطل  ملدة أش�هر قليل�ة، وكذلك عالقاته 
األرسي�ة، واالجتماعية، والنفس�ية، وكذا 
موقفه م�ن الحياة، و الناس والس�لطة، 

غري أن هذه املدة  الزمنية القصرية تطرح 
ه�ي األخ�رى بدوره�ا زمن�ا أط�ول عىل 
مس�توى الخطاب الروائ�ي الذي يخضع 
الجزئي�ة  األح�داث  النص�وص  ملجم�وع 
املكون�ة للرواي�ة كك��ل ، بحي��ث يب�دو 
لن�ا البناء الزمني للرواية الس�رية الغريية 
عن�رصا معق�دا،و رشيان�ا حقيقي�ا من 
رشايينها ، فنراه يقول :- انه وطنك أنت .. 
ال وطني أنا .. إنني اليوم إنسان آخر حتى 
اس�مي استبدلته ، فاتركوني - أنت تهول 
األمور كثريا.. وتتحدث عن أشياء ال وجود 
لها -ال هذا منطق من يعيش يف أمان غبي 
بي�ت وزوج�ة وأصدق�اء ومرت�ب وجهك 
م�ورد وتبدو كإقطاعي يدخ�ل املدينة لذا 
تدافع عن امتيازات�ك - ولكنك كنت تملك 
ه�ذه األش�ياء جميعه�ا ؟ ورصخ: - نعم 
.. ولكنه�م اعتقلون�ي .. أتريد أن يصنعوا 
لك تمثاال ويضعوه يف احد ش�وارع بغداد؟ 
تمتل�ك الكتاب�ة الس�ريية س�حرا خاصا 
يجعله�ا تنفرد بني أن�واع الرسود األخرى 
بامتالكها خاصيت�ي الذاتي، واملوضوعي 

بكف�ني متوازت�ني، الذاتي ح�ني تتطابق 
هوي�ة الروائ�ي الربيع�ي م�ع الس�ارد ، 
واملوضوع�ي ح�ني تف�رتق أن�ا الروائ�ي 
الربيع�ي، وتحتج�ب خلف�ه الش�خصية 
الس�ارد  هوي�ة  لت�ربز  بظله�ا  وتس�ترت 
واضحة الشخصية ، والهوية األوىل الذاتية 
هي الت�ي تميز الس�رية الذاتية، والس�ري 
بنحو ع�ام ، واملذكرات، عن الرواية طبقا 

لتقسيم تودوروف وتصنيفه. 
ورواية الس�رية الغريية ف�ن أدبي يتكّفل 
في�ه ال�راوي برواي�ة أحداث ش�خصيات 
الرواية ، ويجري الرتكيز فيها عىل املجال 
ال�ذي تتمّي�ز في�ه ش�خصياته  الحيوية، 
كأن يكون املجال الفن�ي ،أو االجتماعي، 
أو الس�يايس، أو العس�كري، كلّم�ا كان 
ذل�ك رضورياً وممكن�اً، ويس�عى يف ذلك 
النتخاب حلقات معّينة مرّكزة من س�رية 
هذه الحياة، وحش�دها بأسلوبية خاّصة 
تضمن له صناعة نص رسدي متكامل ذي 
، ويحاول  مضمون مقن�ع ومثري ومس�لٍّ
ال�راوي اإلف�ادة من كّل اآللي�ات الرسدية 
لتطوير نّص�ه، ودعمه م�ا أمكن بأفضل 
ال�رشوط الفنّية، ع�ىل أالَّ تخ�ّل بالطابع 
العام حتى ال يخ�رج النص إىل فن رسدي 
ُط ع�ىل ال�راوي االعتماد  آخ�ر، وال ُيْش�رَتَ
عىل الضم�ري األّول املتكلّم، ب�ل قد يتقّنع 
بضمائ�ر أخرى تخّفف م�ن حّدة الضمري 
املتكلّم وانحيازه، برشط أن يعرف املتلقي 
ذل�ك لك�ي ال تتح�ّول إىل س�رية ذاتي�ة ، 
بحيث يظّل امليثاق التعاقدي بني الروائي، 
واملتلقي قائماً، وواضحاً، كما ترتكز رواية 
السري الذاتي  عىل آلية الرسد االسرتجاعي 
التي تقوم بتفعيل عمل الذاكرة، وشحنها 
بطاقِة اس�تنهاض حرّة، وساخنة للعمل 
يف حق�ل الس�رية الغريية ، فن�راه يقول : 
عندم�ا دخ�ل إس�ماعيل ألعم�اري كليته 

طالع�ه صالح كامل وهو ينتصب وس�ط 
الس�احة كرم�ز لحادث�ة مبهم�ة وح�ث 
خطواته باتجاهه فاحتضنه  صالح وشد 
عىل يده مهنئا بخطوبته وابتزغت بسمة 
الرىض يف وجه إسماعيل وهو يشكره ، ثم 
همس له بصداقة : - أتمنى لك الس�عادة 
من كل قلب�ي، ونلحظ ثمة اقرتابا يف نص 
ما بعد الحداثة من نمط الكتابة السريية، 
تجانس�ا مع األلفة االجناس�ية املتحققة 
فيه، التي تندغم فيها الكثري من الخطوط 
النوعي�ة إىل الحد ال�ذي صارت فيه قضية 
نقاء النوع أس�طورة كالس�يكية بالية أو 
قناع�ا متهرئا ال يصل�ح نقابا للنصوص 
الحداثية املش�عة بربي�ق الحداثة املتنوع، 
واملض�اد لكل مألوف ومس�كون، وتتجىل 
عن�د الكًتاب املتنوعي اإلبداع الذين تتخلق 
إبداعاتهم يف دوائر فنية مختلفة كالشعر 
والرواية، والرس�م، والرتجم�ة ، والكتابة 
السريية،إش�كالية األلفة االجناسية فهي 
قائمة لديه�م طريقة الفتة للنظر، وبذلك 
نلمح تشاكال غريبا يف القوانني التي تحكم 
أس�اليب الفن لديهم وتؤل�ف بينها ، كما 
تتهجن أس�اليب الحياة خالقة مس�ارها 
العجيب الواحد املتنوع، ونصوص الحياة 
أن  الكتاب�ة، وتأب�ى  ال تماث�ل نص�وص 
تنخرط ضمن تراتبية املقوالت االجناسية، 
والبد لها من الدخول يف عمليتي التقطيع 
،واملونت�اج الفنيت�ني ليعي�د الف�ن أنتاج 
الحي�اة ،فينفلت النص عن عالم الروائي، 
ومهما كان ن�ص التألي�ف غرائبيا فنجد 
ثمة مس�افة، تقرتب أو تبتعد من الحياة، 
تفص�ل بني ن�ص املؤل�ف ون�ص الحياة، 
ليضع املؤلف حدا فاصال بني ما يروي وما 
حدث، ب�ني من يروي عنهم وبني ذواتهم، 
ويتخفى ال�راوي وراء صنوف الحكايات 

واألخبار املتنوعة. 

بناء الذاكرة يف قصة »الذي لن يأتي« للقاص مناف كاظم 

مدمنون
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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

تعل�ن ُمحافظ�ة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تجهيز ونصب وفحص وتش�غيل محطات كهربائية متنقلة ملرشوع ماء 
النارصية )1( ومحطات التقوية التابعة لها( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 
2014 املعدل�ة الص�ادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 . إن وثيقة الدعوى 

لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان  – البينة الجديدة   – 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(.
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 
ع�ىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من ي�وم االربعاء املص�ادف 2022/3/23 يف بناية )بلدي�ات 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:-

أ-املتطلبات الفنية :- الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل عن )619,995,000( فقط ستمائة وتسعة عرش 
مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة والتي تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

 الكوادر الفنية 

ب-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  امل�وارد املالي�ة )الس�يولة النقدي�ة( من خالل تقديم ما يثب�ت القدرة املالية  لتنفيذ امل�رشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )413,330,000(

اربعمائة وثالثة عرش مليون وثالثمائة وثالثون الف دينار عراقي.
د- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, الرشكات 
اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب العمل( 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.
ثالثاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال ك�ون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

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

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

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 ص�ادر 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 مستجيبة عند تلبيتها ملعاير التاهيل 
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانوني�ة والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه 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 )50%( م�ن عمالة 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 تضامنية تكافلي�ة يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم 
التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و 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 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 االولي�ة املصنعة 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 واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/30 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 وم�ا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية 
محافظة ذي قار القديمة – ش�ارع النيل. 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.

تعل�ن ُمحافظ�ة ذي قار)العقود الحكومي�ة( عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية ملرشوع انش�اء وتأثي�ث مدخل الدواية – نرص 
املرحلة الثانية يف قضاء الداوية( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 
املعدل�ة الص�ادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 .ان وثيقة الدعوى 

لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء  – املرشق   – املستقبل العراقي(
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 املشاركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االثنني املصادف 2022/3/21 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( 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 )19,413,000(

تسعة عرش مليون واربعمائة وثالثة عرش الف 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.
ثالثاً:- 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�اً:- هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا:- 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 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 إال 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 م�ع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قب�ل 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 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 آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2022/3/28 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- ف�رع 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 املتاخرة 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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* ه�ل تعل�م ان الصي�ادون يف العال�م 
يقتلون سنوياً بش�كل غري رشعي أكثر 
م�ن 35 ألف فيل وأكث�ر من ألف كركدن 

)وحيد القرن(. 
لقس�مني  األرض  دودة  قس�مت  إذا   *
أو أكث�ر، يس�تطيع كل ج�زء أن يعيش 
لوحده وينمو م�ع األيام ليعوض الجزء 

الضائع.
* أثبت�ث األبح�اث العلمي�ة أن النس�اء 

يتفوقن يف حاسة الشم عىل الرجال.
* يبكي الفيل عندما يحزن، ويموت إذا دخلت نملة أذنه.

* الحيوان الوحيد الذي يتحّمل فيه الذكر مهمة الحمل بدل األنثى 
هو حصان البحر.

*ه�ل تعلم أن معظ�م الرشكات األكثر ُش�هرة يف العالم ذات أصل 
ياباني، مثل رشكة تويوتا، وهوندا، وس�وني، ونينتندو، وكانون، 

وباناسونيك، وتوشيبا، وشارب.
*ه�ل تعلم أن علم الجيولوجيا هو علم يقوم عىل دراس�ة نش�أة 
األرض وتاريخه�ا، وجمي�ع التغ�ريات الفيزيائي�ة والكيميائي�ة 

والبيولوجية التي َمرَّت بها.

يس�اعد هذا االختبار السهل عىل 
كش�ف الصفات الت�ي يمكن ان 
تعني ان املرأة تتمتع بش�خصية 
انيقة وراقية. ومن اجل خوضه 
يكفي النظر اىل الرس�م واختيار 
احد االحذية النس�ائية الصيفية 
ال�5. ف�كل خيار يمكن ان يحدد 
الخط�وط العامة للطب�اع. وهذا 
ابرز ما يمكن ان يكشفه اختبار 

الشخصية الرسيع هذا. 
يمكن ه�ذا االختبار ان يس�اعد 
عىل كش�ف صف�ات تتمت�ع بها 
امل�رأة صاحبة الش�خصية التي 
يمكن وصفها بالراقية او كاليس 
ولخوض�ه  االنكليزي�ة.  باللغ�ة 
يج�ب النظ�ر اىل الرس�وم ال��5 
واختيار احدها من دون التفكري 

مطوالً. 
1. اذا تم اختيار هذا الحذاء فهذا 
يعني ان من ابرز الصفات القدرة 
عىل تفهم مشاعر اآلخرين وعىل 
تقدي�م الدعم لهمومش�اعدتهم 
ع�ىل ايج�اد الحلول ملش�اكلهم. 
كما يش�ري ه�ذا اىل التواضع واىل 
ع�دم اظهار الغ�رور يف اي وقت 
من االوقات. وهو يدل ايضاً عىل 
التمتع بش�خصية مميزة يمكن 
ان تجذب الكثري من االش�خاص 
الذي�ن يعيش�ون او يعمل�ون يف 
املحي�ط. ومن دالالت هذا الخيار 

ايض�اً اللط�ف يف التعام�ل م�ع 
الجمي�ع والح�رص ع�ىل ع�دم 
توجيه االنتقادات القاسية فضالً 
عن التأل�ق واثبات الحضور عىل 

املستوى االجتماعي. 
2. يعن�ي انتقاء هذا الحذاء الذي 
يحم�ل الرق�م 2 ان الوف�اء ه�و 
من ابرز خصائص الش�خصية. 
وه�ذا يعني االخالص والتمس�ك 
بالعالق�ة مع االش�خاص وعدم 
املي�ل اىل الخيان�ة او اىل الغ�در. 
وهذا ما يجعل الجميع يسارعون 
اىل بن�اء عالق�ة وطي�دة ومتينة 
ومفي�دة مع كل من يتمتع بهذه 
الصفات. كذلك ي�دل هذا الحذاء 
الح�وار  بموهب�ة  التح�ي  ع�ىل 
وباملرونة يف التعامل وعىل امتالك 
الصف�ات الدبلوماس�ية والقدرة 
ع�ىل الس�يطرة ع�ىل االنفعاالت 

والتحكم بالغضب. 
3. اذا كان الح�ذاء الثال�ث ه�و 
الخي�ار املفضل، فهذا يش�ري اىل 

ان امل�رح ه�و من اب�رز صفات 
الشخصية وانه يتم فرضه يف كل 
االجواء وخصوصاً تلك الس�لبية 
من اج�ل تحويله�ا اىل ايجابية. 
كم�ا يعن�ي ه�ذا الخي�ار ع�دم 
الترسع يف اخذ القرارات والقيام 
بالخط�وات، م�ا يمن�ع ارتكاب 
االخط�اء ويجع�ل التعام�ل مع 
اآلخرين يف غاية الرقي واالناقة. 
كذلك يكشف هذا امليل اىل التفائل 
واالبتعاد عن التش�اؤم والحرص 
عىل ع�دم ازع�اج اآلخرين وعىل 
عدم انتقادهم بطريقة جارحة. 
فاالحرتام هو الصفة االبرز التي 
تتمت�ع به�ا م�ن تخت�ار الحذاء 

رقم3. 
4. م�ن اب�رز م�ا يمك�ن ان يدل 
علي�ه ه�ذا الخي�ار الق�درة عىل 
تحقيق التق�دم والتطور وتغيري 
تك�ن  اي�اً  الس�لبية  الصف�ات 
الظروف التي يمك�ن مواجهتها 
والت�ي ق�د تمن�ع ذلك. كم�ا انه 

يشري اىل الحرص الدائم عىل بناء 
العالق�ات االيجابية مع اآلخرين 
نظره�م  وجه�ات  تفه�م  واىل 
وتقب�ل االخت�الف معه�م. ومما 
يكش�فه اختي�ار الح�ذاء رقم 4 
ايض�اً التمت�ع بش�خصية قوية 
وبالكاريزم�ا والقدرة عىل جذب 
االس�ماع واالهتم�ام فض�اًل عن 
التمت�ع بصفات قيادي�ة مميزة 
تمك�ن م�ن ت�ويل تنفي�ذ بعض 

املهمات واالعمال الصعبة. 
الصف�ات  م�ن    .5
الت�ي ي�ؤرش عليها اختي�ار هذا 
والص�ر  االرداة  ق�وة  الح�ذاء 
والتحمل والتصمي�م عىل تنفيذ 
كم�ا  واملش�اريع.  املخطط�ات 
يعني ه�ذا االرصار عىل تحقيق 
النج�اح وعىل تغيري الواقع الذي 
ينطوي عىل الكث�ري من االفعال 
الخاطئ�ة. وم�ن الطب�اع الت�ي 
يكشفها هذا الخيار ايضاً الكرم 
والق�درة ع�ىل التعاطف مع كل 
م�ن يحت�اج اىل هذا فض�اًل عن 
املي�ل اىل تأس�يس عائل�ة وبناء 
العالق�ات االجتماعية والتفاعل 
مع الجميع والعمل ضمن فريق 
من اجل خدمة املصالح العامة. 
وهو ابرز ما يمكن ان يدل عليه 
اختيار الح�ذاء رقم 5 يف اختبار 

الشخصية هذا.    

لقد استطاع ريايض معروف يف لعبة التنس 
ان يفوز ببطولة كرى وبعد ان تسلم شيك 
الجائزة وابتس�م لكامريات التصوير توجه 

اىل مبنى النادي واستعد للمغادرة.
توجه بمفرده اىل سيارته يف املرآب واقرتبت 
منه امرأة ش�ابة هنئته ع�ىل انتصاره , ثم 
قالت ل�ه ان طفله�ا يعاني مرض�ا خطريا 
وس�وف يموت ان لم تحصل عىل مال تدفع 

به فواتري االطباء واملستشفى.
تأثر ذل�ك الريايض كث�ريا بقصتها فأخرج 
قلم�ه واظه�ر لها ش�يك الفوز لك�ي يدفع 
لها.. وقال لها وهو يعطيها الشيك: البد ان 

تجعي ايام طفلك مليئة بالسعادة.
ع�اد البط�ل اىل الن�ادي بع�د بضع�ة ايام , 
وعندم�ا كان يتن�اول الغداء ج�اء اليه احد 
موظف�ي اتح�اد التن�س للمحرتف�ني وهو 

صديق له، وقال : لقد اخرني بعض الصبية 
يف مرآب الس�يارات انك قابلت يف االس�بوع 
املايض سيدة شابة بعد فوزك بالدورة , فهز 

رأسه مجيبا بنعم.
فق�ال املوظ�ف : ان لدي اخب�ار تخصك إن 

هذه السيدة متصنعة ومدعية.
فليس لها طفل مريض فهي لم تتزوج ولقد 

احتالت عليك وسلبت مالك ياصديقي.
ق�ال الالعب : ه�ل تعني ان�ه اليوجد طفل 

يحترض؟
قال املوظف : هذا صحيح.

فقال الالعب : هذا احسن خر سمعته هذا 
االسبوع..

الحكم�ة : دائما ركز عىل الناحية االيجابية 
يف الظروف قبل السلبية , فهذا البطل عندما 
دفع املال دفعه من اجل عالج طفل مريض 

وعندم�ا علم بعدم وجوده بات س�عيدا الن 
هدفه بش�كل او بأخر ق�د تحقق.. كما انك 
التندم يوما عىل معروف عملته بنية صافية 

وإن تم خداعك.
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هـــــل تعلــــــم

acebook اختبارات شخصية...من الفيسبوك

قصة وعربة...

اختبار يكشف مدى تمتعِك بشخصيٍة راقية

ركز على الناحية االيجابية في الظروف قبل السلبية

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مرب�ع من املربعات التس�عة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
محظ�وظ أّن�ي  بي�ك  ش�كثر  أن�ت  ت�دري 
لكيت���������ك مل�ن  كع�د  بخت�ي  وأح�ّس 
ذك��راك وأن�ى  أعوف�ك  فّك�رت  وإذا 
بيت��������ك ع�ىل  ك�وّة  الكل�ب  ياخذن�ي 
ه������واي يتعب�ك  درب�ه  صع�ب  كال�و 
اعتنيت������ك كل�ه  الّتع�ب  ه�ذا  ورغ�م 
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الج���روح وتش�وف  تج�ي  ياريت�ك 
بي��������ك يس�ولفن  خطي�ه  تلكاه�ن 
وي�����������اي عاي�ش  طف�ل  حبيت�ك 
أأذي����ك ش�لون  الطفول�ه  ياعش�ك 
مذب���وح وكلب�ي  لي�ايل  س�امرتك 
الولي�ك بحضان�ي  الس�عد  نج�م  مث�ل 

الشيخ عبد  بني  الرصيف  1901.نشوب معركة 
من  شمر  وقبيلة  حائل  وأهايل  الرشيد  العزيز 
واألمريعبد  الصباح  مبارك  الشيخ  وبني  جهة، 
العزيز بن سعود وغالبية قبائل الجزيرة العربية 

من جهة أخرى.
1916.إيطاليا تنضم إىل معاهدة سايكس بيكو 

املوقعة بني إنجلرتا وفرنسا وروسيا.
1931.أعمال شغب ثانية يف اليابان قبل يومني 
مرة  ولكن  له،  املخطط  االنقالب  حدوث  من 
هدفهم،  تحقيق  يف  الشغب  مثريو  فشل  أخرى 

عرفت هذه األحداث بحادثة مارس.
الحزب  بني  نانتشانغ  معركة  1939.بدأت 
الصينية  الحرب  أثناء  القومي الصيني واليابان 

اليابانية الثانية.
1943.قوات الحلفاء تستويل عىل مدينة قفصة 
منها  األملانية  القوات  طرد  بعد  وذلك  التونسية 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
بنلوكس  ودول  املتحدة  واململكة  1948.فرنسا 
خطوة  أول  يف  بروكسل”  “اتفاقية  يوقعون 

لتأسيس حلف شمال األطليس.
رامون  الفلبيني  الرئيس  1957.مقتل 
تحطم  حادث  يف  آخرين   24 و  ماجسايساي 

طائرة يف إقليم سيبو بالفلبني.
1958.أطلقت الواليات املتحدة أول قمر صناعي 

يعمل بالطاقة الشمسية.
1963.اندلع بركان جبل آغونغ يف بايل مما أسفر 

عن مقتل أكثر من 1100 شخص.

التي   8 جمناي  الفضائية  البعثة  1966.عودة 
نيل  الفضاء  رائدا  متنها  وعىل  يوم  قبل  أقلعت 
آرمسرتونغ وديفيد سكوت والتي نجحت يف أول 

إرساء ناجح مع الصاروخ الفضائي أجينا.
لوزراء  رئيسة  مائري  جولدا  1969.انتخاب 
امرأة تتوىل منصب رئيس  أول  لتكون  إرسائيل، 

وزراء فيها.
األقىص  للمسجد  املسلمون  1989.الحراس 
املسجد  داخل  القنابل  من  كمية  عىل  يعثرون 
يف  لتستخدمها  يهودية  جماعة  وضعتها 

تفجريه.
2000.رشكة فورد تشرتي عالمة الند روفر من 

رشكة بي إم دبليو للسيارات.
كوك  روبن  الريطاني  الخارجية  وزير   .  2003
يستقيل من منصبه وذلك بسبب رفضة الحرب 

عىل العراق.
يقيض  قراًرا  يتبنى  الدويل  األمن  2011.مجلس 
عدا  الليبية  األجواء  فوق  طريان  حظر  بفرض 
رحالت طائرات اإلغاثة مع اتخاذ كافة التدابري 
قصف  من  املدنيني  لحماية  األخرى  الرضورية 

القوات املوالية للعقيد معمر القذايف.
2014. بعد تمرير الستفتاء االنفصال، جمهورية 
القرم تعلن استقاللها عن أوكرانيا وتبدأ عملية 

االنضمام إىل االتحاد الرويس.
2017 . ملك املغرب محمد السادس ُيعني سعد 
خلفاً  املغربية  للحكومة  رئيساً  العثماني  الدين 

لعبد اإلله بن كريان.

حدث يف مثل هذا اليوم
أبـــــــراج

يش�ري ه�ذا الي�وم إىل أف�كار مهمة واس�تثمارات 
وبداي�ة مميزة وفرص مناس�بة وعالق�ة مع رشيك 
جدي�د وتزده�ر أعمالك عىل نح�و غري متوق�ع تماما. 
تق�وم برحلة عمل أمال يف االس�تفادة خاللها من تجديد 
العه�د بينك وبني الرشي�ك، واالتفاق ع�ىل خطة لعالقة 

أفضل يف املستقبل.

إذا كان أح�د أف�راد أرست�ك قلقا اليوم بس�بب 
الظ�روف الصعب�ة الت�ي تم�ر به�ا، ح�اول أن 
تطمئنه. تحاكي أي شخص اليوم بطريقة تلقائية، 
وعندم�ا تش�اهد أي فيلم حت�ى وإن كن�ت ال تفضله، 

فربما تترصف وتتحدث كما يفعل املمثلون.

من املع�روف أنك من أكثر الش�خصيات املليئة 
بالطاق�ة والحي�اة، ل�ذا كث�ريا ما تص�اب بامللل 
الش�ديد م�ن روت�ني الحياة ال�ذي ال يس�اعدك عىل 
تفريغ طاقته، لذا يمكنك اللجوء إىل ممارس�ة الرياضة 

كطريقة صحية لتفريغ طاقتك املتقدة.

ال تهتم بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، 
فما أكثر الحاقدين اليوم! . اليوم ميء بالس�عادة 
ففي املساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أي يشء 
يخطر ببالك. شارك اليوم يف األنشطة الجماعية. مارس 

الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إىل املوسيقى.

انتب�ه الي�وم لكلمات�ك ومظه�رك وترصفاتك فكل 
األض�واء مس�لطة علي�ك. الته�ور واالنفع�ال اللذان 
يس�يطران ع�ىل الحبيب ق�د يدفعانه إىل اتخ�اذ قرارات 
غري مدروسة، فس�ارع إىل توضيح األمور قبل تفاقم الوضع. 
عىل الجانب اآلخر، أوضاعك املادية تس�ري عىل ما يرام، وربما 
تحصل عىل أرباح مشاريعك التي شاركت فيها العام املايض.

ال تنس من وق�ف إىل جانبك يف أصعب الظروف، 
بل حاول أن تكون وفيا ومخلصا. معاملة الرشيك 
بمزيد من الليونة والش�فافية تؤس�س لعالقة ثابتة 
وقوي�ة بينكم�ا، وتفتح الطري�ق أمام النق�اش الهادئ 
والبناء. إذا كنت ترغب يف بناء يف جس�م س�ليم، عليك أن 

تمارس الرياضة بشكل مستمر ومتواصل.

إذا تحدثت مع أح�د األصدقاء اليوم يف موضوع 
أو قضية ما، ال تكن كثري الكالم بل من األفضل أن 
تركز عىل النقاط األساسية وتتحدث فيها باختصار. 
ربما يشعر أصدقاؤك بامللل وسيظهر ذلك عىل وجوههم. 

استغل وقت فراغك يف املساء، وقم بزيارة أحد األقارب.

تتلق�ى من وقت إىل آخر معلومات إيجابية من 
الذين حولك، وأنت تعرف جيدا كيف تستفيد من 
ه�ذه املعلومات. ك�ن ممتنا لكل مس�اعدة تتلقاها 
وتأك�د من رد الجميل عندما يحتاجك اآلخرون. س�جل 
املواعيد املهمة يف قائمة أو عىل هاتفك حتى ال تنس�اها 

غدا، وحتى ال تكرر أخطاء أمس.

عندما تتذكر أف�كارك التي دونتها خالل الفرتة 
املاضية، ربما ترص اليوم عىل تنفيذ معظمها ألنك 
تظن أنك تأخرت وتكاسلت عن التفكري فيها بجدية. 
تميل اليوم للتحدث بحرص حتى مع أقرب األش�خاص 

إليك سواء يف العمل أو يف املنزل.

انته�ز الفرص�ة الي�وم وأع�د تقيي�م األم�ور 
بموضوعية أكثر. يجب أن تهتم أيضا بمش�اكلك 
وببع�ض القضايا العالق�ة والعاجلة قبل التفكري يف 
أي يشء آخ�ر. تش�عر يف بعض األوقات الي�وم أنك غري 
محب�وب م�ن أفراد أرست�ك. أف�كارك قد تك�ون مجرد 

أوهام.

إنه يوم مثمر تس�تطيع فيه أن تحقق كل ما تريد 
فقط إذا اتبعت الطريق الصحيح. ستكتشف أن لديك 
طاقة غري عادية وحماس�ا مختلفا ع�ن أي يوم مىض 
يس�اعدك عىل االنتصار عىل أي عدو واجتياز أي مصاعب. 

ربما تشعر أنك عدواني أكثر من املعتاد فكن حذرا!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا كن�ت موهوبا يف مجال الرس�م أو الكتابة، 
من األفضل أن تنضم ملجموعة من األصدقاء من 
املوهوب�ني مثلك. انضم ملجموعة من الفنانني أيضا 
أو األدباء لتس�تفيد م�ن خراتهم. سيس�اعدك كل من 

حولك عىل تنمية مواهبك ومهاراتك، فال تقلق.

رأيسكلمات متقاطعة
1.وص�ل درج�ة عالي�ة م�ن 
 - الصناع�ة  أو  األداء  حس�ن 

نصف صابر - ثلثا جبل.
2.بمعنى طريق أو وس�يلة أو 
ألج�ل يشء ما - حالة اإلصابة 
بمكروب أو عفونة يف الجسم.

3.عكس حل�و - مطرب راحل 
صاحب اغنية بنات املكال.

4.عروس املصايف اللبنانية - 
– قري�ة لبنانية وقعت ضحية 

غدر املحتل.
5.اس�م ح�رف م�ن ح�روف 
اللغ�ة – طاف يف املكان وبحث 

بنظره.
6.غري متزوج.

7.يضع�ون ش�يئا مكان يشء 
آخر - متشابهات.

8.هز وخض - ثلثا سيد - يقرأ 
لنفسه أو لآلخرين.

يش�بك   - وفائ�ض  9.كث�ري 
األشياء ببعضها.

10.قري�ة وقض�اء يف البق�اع 
اللبنان�ي عن�د جب�ل صنني - 

متشابهان - هجم.

أفقي
1.انص�ت - صوته�ا مالئك�ي 

ولحنها رحباني.
2.شاعر لبناني مهجري - فوق 

العني )معكوسة(.
لالس�هاب  3.كلم�ة تس�تخدم 
اجتماع�ي  لق�ب   - املعن�ى  يف 
انجليزي - زه�ر يذكر يف تحية 

الصباح.
4.حي�وان بح�ري يصن�ف من 
أذكى املخلوقات - وحدة العملة 

اللبنانية.
5.متشابهان- حب.

6.ما يئس وما استسلم - الجن 
- طرف.

7.سهل يف لبنان - يسحب.
8.مخيم فلس�طيني ش�هري يف 

لبنان.
9.اس�م مؤنث بمعنى الخفيفة 
اللينة الهادئة - مدينة أثرية يف 

البقاع اللبناني مهمة.
10.دول�ة عربية اصل اس�مها 
بمعنى لون اللبن لكثرة الثلوج 
يف جبالها - قرية يف قضاء املتن 

بجبل لبنان.
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مرييام فارس ومشاريع جديدة 
عرب املنصات العاملية

مفاجآت شريين عبد الوهاب مل تنتِه 
ومشروع رمضاني على الطريق

ماجد  والنجم  نرصي  أصالة  النجمة  َتحيي 
حفالت  ضمن  غنائًيا  حفالً  املهندس، 
 17 الخميس  الكويت،  يف  فرباير  مهرجان 
باقة مميزة  الحفل  مارس، ويقدمان خالل 
معها  يتفاعل  التي  أغنياتهما  أشهر  من 

الجمهور.
وكانت أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان 
بمناسبة  طرحتها  والتي  تبغاني«،  »تقول 
عيد الحب، عرب حسابها الشخيص عىل موقع 
مقطع  عىل  أصالة  وعلقت  »إنستجرام«، 
تحّررت  الجرأه  بمنتهى  »غّنيت  األغنية، 
من جميع القيود اليّل بتأّخرني عن تحقيق 
وتركيز  عال  بمزاج  غّنيت  بصوتي..  حلمي 
بأطراف الجمل الّلحنية حّتى وصلت لسقف 
طموحاتي باألداء.. وألّني مّن وقت سمعتها 
كّل جمالّيات حبيبي وتفاصيل  وأنا شايفة 
ملّا  بتستحق  اليّل  املرتقية  النبيلة  شخصيته 

بدّي غّني له بأحىل ما عندي أهديه«.
املهندس  ماجد  املطرب  مؤخرًا  طرح  كما 
والتي  يوتيوب،  موقع  عىل  أغانيه  أحدث 
تحمل اسم »مسكني«، واألغنية من كلمات 

طويحي،  محمد  وألحان  الشعالن،  فيصل 
توزيع سريوس، ويف أول شهر أكتوبر، طرح 
تروح«  »حرام  اسم  تحمل  جديدة  أغنية 
وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد 

الهرمي، وتوزيع ميثم عالء الدين.
و طرح ماجد املهندس، مؤخرًا أحدث أغانيه 
»يا  اسم  تحمل  والتي  يوتيوب،  موقع  عىل 

جايبن رايس« وهي من كلمات قوس، ألحان 
محمد غازي، توزيع مدحت خميس، ميكس 
وماسرت جاسم محمد، وأغنية أخرى بعنوان 
من  واألغنية  يوتيوب،  موقع  عىل  »نصاب« 
محمود  وألحان  محمد،  الدين  بهاء  كلمات 
محمود  املوسيقي  وتوزيع  الخيامي، 

الشاعري.

بعد  شاكريا  الكولومبية  املطربة  تتزوج  لْم 
مدافع  بيكيه  جريارد  صديقها  من 

برشلونة املخرضم، رغم ارتباطهما 
ألكثر من عرش سنوات وإنجابهما 

طفلني من هذه العالقة.
أشهر  أحد  أنهما  شك  وال 
بدأ  إذ  العالم،  يف  الثنائيات 

عالقتهما  وشاكريا  بيكيه 
يف   ،2010 عام  يف  الرومانسية 

نفس الوقت الذي فازت فيه إسبانيا 
بكأس العالم يف جنوب أفريقيا.

وقد ظهر املدافع اإلسباني يف مقطع فيديو لألغنية 
تعززت  وقد  واكا«،  »واكا  الشهرية  الكولومبية 
يف  مًعا  االثنان  ويعيش  الحني،  ذلك  منذ  عالقتهما 
مًعا هما ميالن وساشا،  ولديهما طفالن  برشلونة 

وال شك يف أنها واحدة من أقوى العالقات بني 
املشاهري يف العالم.

ألكثر  معا  ارتباطهما  من  الرغم  وعىل 
طفلني  وإنجاب  سنوات  عرش  من 
والحياة بشكل كامل كزوجني، إال أن 
وقد  بعد،  يتزوجا  لم  وشاكريا  بيكيه 
كشفت املطربة الكولومبية عن سبب 
عدم زواجها يف مقابلة عىل بودكاست 
وحزم  برصاحة  قائلة  ويرد«،  »بالنت 

»فكرة الزواج تخيفني«.
وتريد  بيكيه كزوجته  يراها  أن  تريد شاكريا  وال 
»فتاته«:  واستمرارها  عالقتهما  سحر  عىل  تحافظ  أن 
»أريد أن أظل مثل الفاكهة املحرمة. أفضل إبقاءه منتبًها 
وجعله يعتقد أن كل يشء ممكن اعتماًدا عىل سلوكه، أريد 

أن أبقى حبيبته وعشيقته«.

املرصية  املمثلة  احتفلِت 
غانم  سمري  دنيا 
مع  تعاقدها  بتجديد 
سفرية  اليونيسيف 
يف  الحسنة  للنوايا 
دنيا  عرفت  وقد  مرص، 
باألعمال  باهتمامها 
الرتكيز  مع  االجتماعية 
عىل تقديم الدعم واملساعدات 

لألطفال عىل وجه الخصوص.  
رسالة  دنيا  نرشت  اإلطار،  هذا  ويف 
يف  الرسمي  حسابها  عىل  قصرية 
من  واسعاً  تفاعالً  القت  إنستغرام 
عربت  الفنانني،  من  وعدد  الجمهور 
جميع  يجد  بأن  أمنيتها  عن  فيها 

أطفال العالم مالذاً آمناً يحميهم.
مدينة  عندي  يكون  »بتمنى  وقالت: 
العالم  أطفال  كل  فيها  استضيف 

)آمنني(  )سعداء(  يعيشوا  عشان 
اللهم احفظهم جميعاً«.

أمنية  املشاهري مع  وتفاعل عدد من 
أن  دنيا سمري غانم، وتمنى بعضهم 
تحقق  أن  املرصية  الفنانة  تستطيع 
القادمة،  الفرتة  يف  وحلمها  أمنيتها 
سمر  اإلعالمية  بينهم  من  وكان 
وليىل  وإدوارد،  وندى موىس،  يرسي، 

أحمد زاهر، ورانيا محمود ياسني.

يعوُد الفنان  القيرص كاظم الساهر بالبوم 
غنائي جديد يحمل اسماً مبدئياً »الحرية«، 
 3 غياب  بعد  الجاري،  العام  منتصف 
أغنية   14 الغنائي  األلبوم  ويضم  سنوات. 
جميعاً،  لحنها  املوسيقية  األنماط  متنوعة 
املوسيقار  املوسيقي  توزيعها  عىل  وأرشف 
ميشل فاضل، كما يضم األلبوم أغنيتني من 

كلمات الساهر نفسه.
من  عدد  مع  األلبوم  يف  كاظم  وتعاون 
الشعراء منهم أسعد الغريري، ودارين شبري، 
قصيدة  األلبوم  يضم  كما  العراقي،  وكريم 
جديدة لنزار قباني. ويعد ذلك األلبوم الـ27 

يف مسرية كاظم الساهر الغنائية. 
الغنائية  جولته  حالياً  الساهر  ويواصل 
حفالت.   8 خاللها  يحيي  وكندا،  أمريكا  يف 
ويستعد إلحياء حفله الغنائي ثالث أيام عيد 
ياس  جزيرة  يف  أرينا  االتحاد  بقاعة  الفطر 

بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
البحث  محركات  الساهر  كاظم  وتصدر 
مع  مرة  ألول  ظهوره  بعد  اإللكرتوني، 

يف  وسام  نجله  ابنتي  وآية  سناء  حفيدتيه 
حفله بلوس أنجلوس، فصعدت الصغريتان 
عىل املرسح وشاركتا الساهر الغناء يف أغنية 
عرب  الفيديو  بنرش  وقام  العشاق«،  »عيد 
»انستغرام«،  منصة  عىل  الرسمي  حسابه 

والقي الفيديو تفاعالً كبرياً من رواد مواقع 
إعجابهم  عن  كثريون  وعرب  التواصل، 
بظهور الساهر مع حفيدتيه وحرصه عىل 
الغناء  ومشاركتهما  للجمهور  تقديمهما 

معه عىل املرسح.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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كاظم الساهر يستعد لطرح ألبومه الـ27 »احلرية«  
بعد غياب 3 سنوات

عـين على العالم

اليوم...أصالة وماجد املهندس حيييان حفالً غنائًيا يف فرباير بالكويت

ميتا تمنح المزيد من التحكم في 
الحدود الشخصية 

 DirectStorage مايكروسوفت تطلق
للمساعدة في التحميل السريع  

تويتر يزيل الجدول الزمني المبوب 
بعد شكاوى من المستخدمين

يف فرباير قدم ميتا ميزة تسـمى الحدود الشخصية لعوالم األفق وأماكن 
ملكافحـة التحـرش. وأعطت الرشكـة كل صورة رمزيـة فقاعة بنصف 
قطـر قدمـني افرتاضيـني، ممـا يجعلها بحيـث ال يمكن ألي شـخص 
الوصول إىل أربعة أقدام من مسـاحتك الشخصية. ويف ذلك الوقت قامت 
Meta بعمل ذلك حتى ال يتمكن املستخدمون من تعطيل امليزة ومع ذلك 
اسـتجابًة لتعليقات املجتمع، تعمل الرشكة اآلن عىل تحديث األداة ملنح 
األشـخاص مزيًدا مـن التحكم فيها. ولديك اآلن ثالثـة خيارات تتيح لك 
تحديد من يمكنه االقرتاب من الصورة الرمزية الخاصة بك، وسـيتحول 
التطبيق افرتاضًيا إىل التطبيق األول تشـغيل لغري األصدقاء، ويمنع هذا 
الخيار األشـخاص غري املوجودين يف قائمـة أصدقائك من االقرتاب من 
الصورة الرمزية الخاصة بك، ثم هناك خياران آخران “تشغيل للجميع” 
و “إيقـاف”. ويعيد الخيار األخري وهو إيقاف الصورة الرمزية الخاصة 
 Personal القيايس الذي تم فرضه قبل تقديم Meta بك بشـكل فعال إىل
Boundary يف بعض السـياقات، مثل عندما يلتقى شخصان ألول مرة، 

سيتحول الربنامج إىل إعداد أكثر تقييًدا لضمان سالمة الجميع.

 Xbox كشفْت مايكروسوفت أن أحد أهم التطورات يف وحدة التحكم
Series X الجديدة الخاصة بها سـتأتي إىل جهاز الكمبيوتر - القدرة 
عىل دفق كميات هائلة من البيانات من محرك أقراص الحالة الصلبة 
NVMe الرسيـع إىل وحدة معالجة الرسـومات الخاصة بك، بدالً من 
االعتمـاد عليها وحدة املعالجة املركزيـة املزعجة لديك لفك ضغطها 

وذلك قبل 18 شهرا.
وسيسـمح ما يسـمى بــ “DirectStorage API” لأللعاب بتحميل 

عوالم أكثر تفصيالً، وتحميلها برسعة أكرب من ذي قبل.
تقول مايكروسـوفت إن DirectStorage API قد وصلت، “بدًءا من 

 .DirectStorage مع Windows اليوم يمكن شحن ألعاب
يبـدأ إصـدار SDK العام حقبـة جديدة من أوقـات التحميل الرسيع 
والعوالم التفصيلية يف ألعاب الكمبيوتر من خالل السماح للمطورين 
باالسـتفادة الكاملة من رسعة أحدث أجهزة التخزين”، كما جاء يف 

منشور مدونة الرشكة.

”كاواسـاكي“  رشكـة  أعلنـْت 
الدراجـات  لصناعـة  اليابانيـة 
ابتـكار  عـن  رسـمًيا  الناريـة، 
”روبـوت“ رباعـي األرجـل قابـل 

للقيادة.
الروبـوت، الذي ُيسـمى ”بيكس“ 
بواسـطة  أنشـئ   ،“Bex” أو 
  “Kaleido  – ”كاليـدو  برنامـج 
التابع للرشكة، والـذي كان يعمل 
عـىل تطوير روبوتـات برشية )أو 
روبوتات ذات القدمني( يف اليابان، 
منـذ العـام 2015، وفًقا لصحيفة 

”بيزنس إنسايدر“ الرقمية.
واشـارت الصحيفـة اىل انـه ”تـم 
الكشـف عن الروبوت ألول مرة يف 
معرض الروبوت الدويل لعام 2022 
اليابانيـة،  العاصمـة  يف   )iREX(
طوكيو، وهو أكرب معرض تجاري 
للروبوتات يف العالم، أقيم األسبوع 

املايض”.
براعـة  فيديـو  مقاطـع  وُتظهـر 
”الروبـوت“ الذي يشـبه ”املاعز“، 
والـذي يمكنه تبديـل أطرافه مثل 
الكلـب اآليل الـذي طورتـه رشكة 

”بوستون دايناميك”.
ويتميز “الروبوت“ الجديد بقرون 
تـيء، وأرجـل حساسـة يمكن 

خفضها ثـم تنبت عجالتـه، وهو 
قوي بما يكفي لإلنسان أن يركبه 

مثل الحصان.
أما خصائص الروبـوت فمتعددة، 
نفسه،  لـ“بيكس“خفض  فيمكن 
والتنقـل عىل عجالت، وهي خطوة 
الرئيس لربنامج  وصفها املهندس 
سـوب،  ماسـايوكي  ”كاليـدو“، 
بأنهـا ”يمكـن أن تسـاعد بتوفري 
حل قصـري املدى ملشـاكل التوازن 

التي تواجه الروبوتات”.
كذلـك، ُيظهـر الفيديـو أيًضا أحد 
مطوري ”بيكس“ وهو يركب عىل 
ظهـر الروبوت، مسـتخدًما األخري 
كنوع من املركبات، ويمكن للركاب 

التحكم يف الروبوت عرب املقاود.
وقال سـوب: ”يف منتصف الطريق 
بـني الروبوتات التي تشـبه البرش 
والروبوتات ذات العجالت، تساءلنا 
عما إذا كانت هناك فرصة لتطوير 
يشء مميـز“، الفًتـا اىل انـه ”لهذا 
السـبب بدأنا تطوير بيكس، وهو 
روبـوت رباعـي األرجـل، ونعتقد 
أن تقنية امليش التـي تم تطويرها 
يف تطويـر الروبوتات التي تشـبه 
البرش يمكن بالتأكيد تطبيقها عىل 

روبوتات رباعية”.

تراجَع تويرت عن التحديث الذي 
التبديل  منح املستخدمني خيار 
التبويـب “الصفحة  بني عالمة 
الرئيسـة” التـي تـم إنشـاؤها 
التبويـب  وعالمـة  خوارزمًيـا 
“األحـدث” التـي تسـمح لهـم 
برتتيب  التغريـدات  بمشـاهدة 

زمني. 
عندمـا طـرح تويـرت التحديث 
 iOS التشـغيل  نظـام  عـىل 
تعيـني  مـع  الخميـس،  يـوم 
والويـب،  أندرويـد  إصـدارات 
مـن  املسـتخدمون  اشـتكى 
أنهـم سـيضطرون إىل الدخول 
إىل عالمـة التبويـب “الصفحة 

الرئيسـة” افرتاضًيا يف كل مرة 
يفتحـون فيهـا التطبيـق، مما 
جعـل مشـاهدة التغريـدات يف 
الرتتيب الزمني صعـب للغاية. 
أعـاد موقـع  االثنـني،  يـوم  يف 
تويرت تغيري الجدول الزمني بعد 

تراجع كبري.
 قـال Twitter يف تغريـدة مـن 
بـه:  الخـاص  الدعـم  حسـاب 
“سمعنا أن بعضكم يريد دائًما 
مشاهدة أحدث التغريدات أوالً”، 
“لقد بدلنا املخطـط الزمني إىل 
الوراء وأزلنـا التجربة املبوبة يف 
الوقت الحايل بينما نستكشـف 

خيارات أخرى”.

الكشف عن “روبوت” قابل للقيادة 
في اليابان

تغريدات  

خالد العبيدي

زيدان الربيعي

ــف عن الكلمة  ــيئة املكتوبة ال ختتل الكلمة الس
املنطوقة.. فاألوىل تكتب وتقرأ، والثانية تنطق 
ــيئة كتبت  ــمع، فال ينفع اعتذار مع كلمة س وتس
ــاً وأظهرت  ــفت موقف ــت.. ألن الكلمة كش أو مسع
حقيقة، لذلك جيب االعتناء بالكلمات املنطوقة 

واملكتوبة قبيل انطالقها.

ــا الكرد،  ــق اهلن ــراء حب ــة جرمية نك ــف حلبج قص
ــتذكرها اليوم لنؤكد ان اجملرمني واحلاقدين على  نس
شعبنا او اي مكون من مكوناته البد ان ينالوا جزاءهم 
العادل طال الزمان أم قصر.  أما أهل حلبجة فيستحقون 
دعًما حكومًيا وبرملانيا استثنائًيا يطبب جزءا من آالمهم 

وجراحاتهم اليت هي جراحات كل العراقيني.

أغنية جديدة بطريقة  رنا سماحة  املطربة  طرحِت 
عرب  وذلك  املستحيل«،  »أنا  بعنوان  كليب  الفيديو 

قناتها الرسمية عىل »يوتيوب« من ألحان  زوجها 
سامر أبو طالب، وكلمات أحمد حسن راؤول، 
وتوزيع أسامة سامي، وهندسة صوتية ماهر 

صالح.
كانت املطربة رنا سماحة قد شاركت متابعيها 
وجمهورها مؤخرا  بمجموعة صور توثق من 
خاللها احتفالها بـ عقيقة ابنها »مالك سامر 
أبو طالب«، إذ نرشت عرب حسابها الشخيص 
بموقع انستجرام صور االحتفال مع زوجها 
نور  اليل  عيوني  ونور  ابني  »عقيقة  وكتبت: 
أشكر  عايزة  أبو طالب،  مالك سامر  حياتي، 
ناس كتري أوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع 

بالحالوة دي«.
منذ  سماحة،  رنا  والفنانة  املطربة  وكشفت 
ابنها  والدتها  قبل  األخرية  املراحل  عن  أيام، 

مالك سامر أبو طالب، منذ دخولها املستشفى 
هذه  منتظرة  كانت  أنها  مؤكدة  الجنني،  والدة  وحتى 

اللحظة ورؤية ابنها بفارغ الصرب، داعية الله أن يحفظ 
ابنها ويبارك فيه.

»إنستجرام«،  عىل  حسابها  عرب  الفيديو  رنا  ونرشت 
قائلة: »أحىل يوم يف عمري، ملا نور مالك قلبي وحياتي 

كلها، يا رب احفظه وبارك فيه«.

بعد ارتباط 10 سنوات وطفالن .. شاكريا تكشف 
سبب رفضها الزواج من بيكيه

دنيا مسري غامن جتدد تعاقدها مع اليونيسيف 

مطر ساخن

منذ اعتالء حكومة الفسيفساء عرش السلطة، ونحن نرصخ برضورة 
إعادة بلد السواد اىل ماضيه العتيد الذي كان عليه يف العصور املاضية، 
ومنذ مجيء مجلس الحكم ونحن نكتب حول رضورة االهتمام بالزراعة 
حتى  نرصخ  كنا  للشعب،  الغذاء  وتوفري  البطالة  ملحاربة  والصناعة 
من  أصابعنا  تقرشت  حتى  نكتب  وكنا  الرصاخ،  من  حناجرنا  تورمت 
الكتابة رغم اننا ندرك ان معاناتنا نابعة من معاناة الشعب، وان هذه 

الكتابة جزء من رضيبة االنتماء لهذا الشعب الصابر الصبور.
حتى  العراق  جنوب  من  ابتداًء  السادة  أيها  العراق  خريطة  نفرش  كنا 
أبعد نقطة من شماله، ونجد االرايض الصالحة للزراعة بعيدة كل البعد 
الفواكه  تدفق  نراقب  وكنا  املتعاقبة،  الحكومات  ورؤوس  عيون  عن 
باستثناء  العالم  دول  جميع  من  واملستوردة  وغريهما  والخرضوات 
ندرك  اصبحنا  االيام  توايل  التصديق، ومع  مفارقة صعبة  العراق وهي 
ان قادة املسرية ال يهمهم ما يحصل ما دام النفط يتدفق ويباع بالعملة 
الصعبة، ويف ظل هذه املسرية العرجاء بدأ االمن بالغياب، وغياب االمن 
يعني الفوىض العارمة، وبدأ العدل يهرب وبدأت الثورة تقف عىل األبواب، 
وعندما تجتاح الثورة النفوس يتوقف منطق العقل، ويف ظل غياب االمن 

والعدل تنترش الجريمة ويكثر الفساد وهذا ما حصل أيها السادة.
عنه  تنتج  واوكرانيا سوف  روسيا  بني  القائم  الرشس  الدموي  الرصاع 
أزمة عاملية تتمثل يف نقص حاد يف الغذاء، وسوف ينعكس بالرضورة عىل 
شعبنا يف العراق، كما ان اسعار النفط سوف تتأثر هي األخرى عندما 
تطفو تداعيات هذه الحرب عىل السطح، وعندها سيواجه العراق كارثة 
أخرى ال يستطيع معالجتها ولم يكن امام البطون الفارغة الثورة، وإذا 
قابلة  الثورة  أن  يعتقد  وبصريته  برصه  الله  اعمى  ممن  البعض  كان 
للهزيمة فعليه النظر من ثقب التاريخ العراقي القريب ليتأكد من فساد 
تستطيع  قوة  توجد  ال  والظلم  الجوع  استمرار  ظل  ففي   ، اعتقاده 
مضيئة  كإشارة  قائمة  ترشين  ثورة  زالت  وما  الشعوب،  ثورة  هزيمة 

لصحة ما نذهب إليه.
تتلقفها  الدوالرات  من  املليارات  ومئات   2003 العراق  اجتياح  منذ 
جيوب الفساد من دون أن يفكر أحد باستغالل هذه املبالغ الكبرية يف 
استثمارها بمجال الزراعة املتوافرة كل مستلزمات نجاحها من ارض 
وماء ومناخ، ومن دون أن تفكر الحكومات بوضع خطة زمنية ملعالجة 

ازمة الغذاء.
الحكومة القادمة سوف تقف أمام طريقني ال ثالث لهما، أما خلع الرأس 
الذي نتج عنه كل هذا الخراب والدمار واستبداله برأس آخر معاىف ينقذ 
العراق والعراقيني، أو االستمرار بالنهج املدمر السابق عىل املحاصصة 
األبواب ودخلت  الثورة قد طرقت كل  والظلم والفساد، وعندها سنجد 

من دون استئذان.
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

احذروا ثورة 
اجلياع أيها السادة

خريطة فنية مليئة باملفاجآت 
مللكة  الضخمة  واملشاريع 
بعد  فارس  مرييام  املرسح 
»هذا  أغنياتها  أحدث  نجاح 
قبل  أصدرتها  التي  الحلو« 

خاللها  من  وحققت  فرتة 
تصدرت  حيث  واسعاً،  نجاحاً 
العربية  الدول  من  العديد 
وحتى  طرحها  منذ  والغربية 

وقتنا الحايل.
بعد نجاح أغنية »زهرة« 
بها  شاركت  التي 
فارس  مرييام 
املوسم  يف 
ني  مضا لر ا
املايض مع آرس 
للدعاية  ياسني 
إحدى  ملصلحة 
ت  كا لرش ا
ستقدم  العقارية، 
مرييام حملة دعائية 
جديدة 

ملصلحة 
رمضان  يف  الرشكة  نفس 
خالل  تصورها  أن  عىل   ،2022
لعرضها  تمهيداً  املاضية  األيام 

يف رمضان.
عىل صعيد آخر، علم أن مرييام 
تحرض ألكثر من مفاجآة فنية 
 ،2022 عام  خالل  لجمهورها 
املنصات  إحدى  مع  اتفقت  إذ 
مرشوع  تقديم  عىل  العاملية 
عما  كثرياً  يختلف  ولكن  جديد 
املنصة  شاشة  عرب  قدمته 
وتتكتم  نتفليكس  العاملية 
املرشوع  تفاصيل  عن  مرييام 
لحني إنهاء التحضريات الخاصة 

به خالل الفرتة املقبلة.
شهر  انتهاء  مرييام  وتنتظر 
طرح  موعد  لتحديد  رمضان 
التي  الغنائية  أعمالها  أحدث 
فيها  وتعتمد  حالياً  تحرضها 
كثرياً  مختلفاً  لوكاً  مرييام 
الغنائية  كليباتها  يف  كعادتها 

األخرية.

املاضية بعد  الساعات  الوهاب تريند تويرت خالل  تصدرْت شريين عبد 
وسائل  عرب  واسعاً  جدالً  أثار  والذي  الكويت  يف  األخري  الغنائي  حفلها 

السوشيال ميديا ما بني مهاجمني وآخرين مؤيدين.
الكويت،  يف  شريين  حفل  انتهاء  فور  انترشت  الشائعات  من  الكثري 
وحتى  املاضية  الساعات  خالل  تويرت  به  الخاص  الهاشتاغ  فتصدر 
وقتنا الحايل؛ البعض ردد أن شريين امتنعت عن إجراء بروفات الحفل 
والبعض ردد أنها لم تلتزم بالربنامج الغنائي املطلوب وقدمت 6 أغنيات 
فقط، والبعض يقول إنها غاضبة من إدارة الحفل وعدم تنظيمه؛ وهذا 

ما نفاه تماماً مصدر نواعم مؤكداً أن شريين سعيدة جداً 
الكويت  يف  العربي  جمهورها  وبلقاء  الحفل  بنجاح 

صحة  ال  أن  كما  قصرية،  ليست  غياب  فرتة  بعد 
تنشغل  ال  التي  الشائعات  هذه  كل  عن  تردد  ملا 

شريين بمن يرددها عىل اإلطالق.
عىل صعيد آخر، تستعد شريين إلطالق أكثر من 
ستفاجئ  والتي  القادمة  الفرتة  خالل  أغنية 
الرمضاني،  املوسم  يف  خاصة  الجمهور، 

الرمضاني  فتتكتم عن تفاصيل مرشوعها 
التحضريات  كافة  من  إنهاء  لحني  الجديد 

الخاصة به خالل األيام القادمة.
جدير بالذكر أن شريين عبد الوهاب نفت 
بعد  حبيب  لحسام  عودتها  عن  تردد  ما 

انفصالها عنه قبل أشهر.

من أحلان زوجها.. رنا مساحة 
تطرح أغنية جديدة بعنوان 

»أنا املستحيل« 


