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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت وزارة التخطيط ان كلفة تنفيذ 
مرشوع التعـداد العام للسـكان يقدر 
بــ 120 مليار دينار، وفيمـا اكدت ان 
تحديد موعد تنفيـذ متوقف عىل اقرار 
املوازنة، اشـارت اىل انهـا هيأت جميع 
متطلبـات تنفيـذه من اجـراء تجارب 

يف املحافظـات وتدريـب الكوادر.وقال 
املتحدث باسـم الـوزارة، عبـد الزهرة 
الهنـداوي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
الـوزارة تعمـل وبشـكل متواصل عىل 
تهيئة جميع املتطلبات الرئيسة لتنفيذ 
مـرشوع التعداد العام للسـكان، حيث 
ان موعـد تنفيذه حتـى اآلن غري محدد 

وهو متوقف عىل اقرار املوازنة لغرض 
الكافية له.واضاف:  تخصيص االموال 
بعـض  إلنجـاز  مسـتمر  العمـل  ان 
الفعاليات األخـرى فيما يخص عملية 
التعـداد العام، ونحـن بانتظـار إقرار 
قانون املوازنة لكي تتوفر املخصصات 
املاديـة للميض بتنفيـذ التعـداد العام 

للسكان.واشـار اىل: ان الـوزارة اجرت 
تجـارب يف سـبع محافظـات، منهـا 
تجربتان يف العاصمـة بغداد، والبرصة 
وكربالء، وكذلك يف أربيل ودهوك بإقليم 
كردستان، كانت آخرها يف شهر شباط 
املـايض يف بغـداد. مبينـا: ان الـوزارة 
طالبـت بمبلغ 120 مليار دينار لتأمني 

متطلبات اجراء التعداد العام للسكان، 
والتي تشمل كل املتطلبات والفعاليات 
واملراحـل التي يجب أن تسـتكمل قبل 
البـدء بالتعـداد، منهـا إجـراء مرحلة 
تعداد تجريبي، وثـم تدريب عدادين ال 

تقل أعدادهم عن 150 ألف عداد.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ¸a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   ٧٧٠٣    الثالثاء   ١٩   نيسان     ٢٠٢٢ …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: ٧٧٠٣   Tue  ١٩     Apr     ٢٠٢٢

بغداد/ الزوراء:
أصدرت مديرية املرور العامة، امس االثنني، توضيحاً 
املركبات.وقال  لزجاج  الجزئي  التظليل  قرار  حول 
ترصيح  يف  إسماعيل  طارق  اللواء  املرور  مدير 
فقط  يخص  االخري  املديرية  ”قرار  ان  صحفي: 
املركبات املستوردة من الخارج والتي تحمل زجاجا 
مظلال“. مبينا ان ”بعض املواطنني يجد صعوبة يف 
لعدم  املستوردة  املظلل يف مركبته  الزجاج  استبدال 
تمنع  ”املديرية  ان  السوق“.واضاف  يف  توفرها 
التي  املركبات  بمحاسبة  وستقوم  الزجاج،  تظليل 

تضع الصق التظليل او الستائر عىل زجاجها“.
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هنأ وزير الداخليـة عثمان الغانمي مؤيد 
الالمي بإعادة انتخابـه نقيبا للصحفيني 

العراقيني.
وقال الغانمي يف برقية لالمي باملناسبة:» 
نقيـب  بمنصـب  فوزكـم  لكـم  نبـارك 
املوفقيـة  لكـم  ونتمنـى  الصحفيـني، 
والنجـاح الدائم ولـالرسة الصحفية دوام 
الرحمـة  الصحافـة  ولشـهداء  التقـدم، 
والخلـود «.وفـاز مؤيـد الالمـي بمنصب 
ولـدورة  العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
انتخابيـة جديدة يف االنتخابات التي جرت 
الجمعة املايض يف مقـر نقابة الصحفيني 

العراقيني.

بارك قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن زيد 
إبراهيم السعدي، لنقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي، بمناسـبة اعـادة انتخابه نقيبا 
للصحفيـني العراقيني.وقـال الفريـق الركـن 
السـعدي يف برقيـة التهنئة: «باسـمي ونيابة 
عـن اخوانـي الضبـاط وابنائـي املقاتلني من 
منتسـبي قيـادة الدفـاع الجوي نبـارك لالخ 
واالسـتاذ مؤيد الالمي املحرتم ونائبيه الكرام 
واالخـوة واالخـوات اعضـاء مجلـس النقابة 
ولجان املراقبة واالنضباط فوزهم بانتخابات 
نقابة الصحفيني العراقيني، متمنيا لهم دوام 
املوفقيـة والنجـاح يف اداء مهمتهم الصحفية 
واالعالمية الراقية يف خدمة الصحافة العراقية 
الرائـدة والناطقـة بالحق وصاحبـة الضمري 
الحي واملساندة للشعب يف كل املحن والظروف 
واالزمات «.وأضاف: « فألـف الف مبارك لكم 

هـذا النجاح والذي ان دل عىل يشء فهو الثقة 
املطلقـة التي منحت لكـم، وجهودكم الخرية 
واملتفانيـة واملبذولـة مـن قبلكـم يف خدمـة 
الصحافـة واالعـالم واملتجسـدة يف مهمتكـم 
العظيمة واالنسـانية، وفقكم ربي وحفظكم 

لخدمة وطنكم وشعبكم الكريم» .

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد مستشار الحكومة املايل، مظهر محمد 
صالح، ان بإمكان الحكومة ارسال املوازنة 
ملجلس النواب اسوة بإرسالها قانون الدعم 
الطارئ، ويف حني بـنيّ ان ترصيف االعمال 
عبـارة عـن الئحة أقرهـا مجلـس الوزراء 
لنفسـه ويمكنـه تعطيلهـا لـدواٍع مهمة، 

اشـار اىل ان املوازنـة معـدة وفـق االصول 
الدسـتورية وهـي شـبه جاهـزة. وقـال 
صالح يف حديث لـ»الـزوراء»: ان «بإمكان 
الحكومة ارسـال املوازنـة وإال كيف قامت 
الطـارئ لألمـن  الدعـم  بإرسـال قانـون 
الغذائي والتنمية وقبل ونوقش فهذا قانون 
وهذا ايضـا قانون».  واوضح ان «ترصيف 

االعمـال عبارة عـن الئحة اقرهـا مجلس 
الوزراء لنفسـه عـام ٢٠١٩ حتى ال تحدث 
اخرتاقـات يف اللحظة االخـرية كالتعيينات 
والترشيعات وهي ليست قانون، فالالئحة 
اقـل مـن القانـون فمجلس الـوزراء الذي 
اصـدر الالئحـة يسـتطيع تعطيلهـا وهي 
ليسـت ترشيعـا جاء مـن مجلـس النواب 

بـأن حكومـة ترصيـف االعمال ال ترسـل 
القوانـني»، الفتـا «اإا كان البلـد يف حالـة 
طارئة ومسـاس بمسـائل مهمـة تحتاج 
ترشيعـات فأتصـور يمكن تعطيـل املادة 
او تعليقهـا لـدواٍع تهم االمـن االقتصادي 

والوطني وحياة املواطنني». 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط، امـس االثنني، 
املخـاوف مـن تقلـص  تزايـد  بسـبب 
اإلمـدادات العاملية مـع تفاقم األزمة يف 
أوكرانيـا، ممـا زاد مـن احتمال فرض 
الغـرب عقوبـات أكثـر رصامـة عـىل 

روسـيا، أكـرب دولـة مصدرة.وارتفعت 
العقـود اآلجلة لخام برنـت ١٫٥٠ دوالر 
أو ١٫٣ باملئة إىل ١١٣٫٢٠ دوالرا للربميل 
غرينتـش،  بتوقيـت   ٠٠:٣٠ السـاعة 
وزادت العقـود اآلجلـة لخـام القياس 
العاملـي غـرب تكسـاس الوسـيط ٩٨ 

سـنتا أو ٠٫٩ باملئـة إىل ١٠٧٫٩٣ دوالر 
للربميل.وارتفـع كل مـن الخامني قبل 
عطلة عيد القيامة أكثر من ٢٫٥ يف املئة 
يوم الخميس، بسـبب أنباء عن احتمال 
قيـام االتحـاد األوروبي بفـرض حظر 
الروسـية.وقالت  النفـط  عـىل واردات 

حكومـات االتحـاد األوروبي األسـبوع 
املايض إن الهيئة التنفيذية لالتحاد تعمل 
عـىل صياغـة مقرتحات لحظـر النفط 
الخام الرويس، ولكن دبلوماسيني قالوا 
إن أملانيا ال تدعـم بفعالية فرض حظر 

فوري.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أطلقت تركيا، فجر امس االثنني، 
عملية «قفل املخلب»  ضد عنارص 
يف  الكردسـتاني  العمـال  حـزب 
مناطـق متينـا وزاب وأفشـني- 
العراق.وأعلـن  شـمايل  باسـيان 

وزير الدفاع الرتكي خلويص آكار 
خـالل زيـارة أجراها مـع رئيس 
هيئـة األركان يشـار غولر وقادة 
الجيـش لقيـادة القـوات الجوية 
قصف أهـداف ومالجئ ومخازن 
ذخـرية ملسـلحني أكراد بشـمال 

العراق، مشرياً إىل أن قوات خاصة 
العملية العسـكرية. شـاركت يف 
حـول  معلومـات  أكار  وتلقـى 
الوضع األخـري للعمليات الجوية، 
وقـال:» اعتباًرا من هـذه الليلة، 
البطلـة  املسـلحة  قواتنـا  بـدأت 

عملية مخلب القفل ضد األهداف 
للمسـلحني بغية منـع الهجمات 
اإلرهابية عىل شعبنا وقوات أمننا 
من شـمايل العـراق، وضمان أمن 
حدودنا».وأكـد: «وفًقـا للخطـة 
اسـتهدفت القوات الجوية بشكل 

مكثف مواقع املسلحني يف مناطق 
متينا وزاب وأفشـني- باسـيان، 
حيـث نجـح طيارونـا األبطال يف 
إصابة أهـداف كمخابئ وكهوف 

وأنفاق ومستودعات ذخرية «.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلس الوزراء القائد 
العام للقوات املسـلحة، مصطفى 
الكاظمي، االجهـزة االمنية بأخذ 
الحيطـة والحذر ورفع مسـتوى 
الجهوزيـة، فيمـا أمـر بتوجيـه 
كل  تحبـط  اسـتباقية  رضبـات 
مخططـات اإلسـاءة لألمن.وذكر 
املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف 
القائـد  الـوزراء  رئيـس مجلـس 
العام للقوات املسـلحة، مصطفى 

اجتماعـاً  تـرأس  الكاظمـي، 
للمجلس الـوزاري لألمن الوطني، 
االجتمـاع  مسـتهل  يف  واسـتمع 
إىل إيجـاز أمني تقّدم بـه الوزراء 
اسـتعرضوا  األمنيـون،  والقـادة 
فيه سـري العمليـات األمنية التي 
تتابـع الخاليـا اإلرهابيـة وفلول 
املندحـر، والقضاء  تنظيم داعش 
عـىل آخـر أوكاره.ووّجـه رئيس 
مجلس الـوزراء، بحسـب البيان، 
األجهـزة األمنية املعنيـة واملكلّفة 
بالواجبات امليدانيـة أخذ الحيطة 

والحذر، ورفع مستوى الجهوزية 
يف  واالسـتمرار  الرسيـع،  للـرّد 
التـي  العمليـات  زخـم  متابعـة 
أّمنت شـهر رمضـان املبارك.كما 
الجهد  الكاظمي، بتكثيـف  وّجـه 
االسـتخباري، ومتابعـة الجهـود 
الناجحة التي أثمـرت عن اإليقاع 
وعصابات  اإلرهابية،  بالعصابات 
تداول املخّدرات، وتوجيه رضبات 
اسـتباقية تحبـط كل مخططات 
اإلسـاءة لألمن واالسـتقرار التي 

يعمل عليها اإلرهابيون.

بغداد/ الزوراء:
أشـاد مدير مكتب رئيـس مجلس 
جوحـي،  رائـد  القـايض  الـوزراء 
واملستشار السيايس لرئيس الوزراء 
مرشق عباس، خـالل زيارتهما اىل 
العراقيني،  مقر نقابة الصحفيـني 
بنجاح انتخابات النقابة التي جرت 
الجمعة املايض والتي اسـفرت عن 
فوز مؤيد الالمي نقيبا للصحفيني 

العراقيني لدورة انتخابية جديدة.
الصحفيـني  لنقابـة  بيـان  وذكـر 
العراقيني تلقته «الزوراء»: ان مدير 
مكتـب رئيـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي القـايض رائـد جوحي، 
مـرشق  السـيايس  ومستشـاره 
الصحفيـني  نقابـة  زارا  عبـاس، 
العراقيني والتقيا نقيب الصحفيني 

مؤيد الالمي .
اللقـاء،  خـالل  جوحـي،  واشـاد 
وبحسـب البيان، بجهود النقابة يف 
انجـاح املؤتمر االنتخابـي بدورته 

الثانية والعرشين .

وقـال جوحـي: ان النقابـة لعبـت 
دورا كبريا يف تعزيـز الوعي الثقايف 
والقيمـي لـدى املواطـن العراقي، 
ولهـا مهام كبـرية تسـتحق الثناء 
والتقديـر ملـا تبذلـه مـن جهود يف 
الديمقراطيـة  املمارسـة  تعزيـز 
بأسلوب سـلس وشفاف من خالل 
ممارسـة االنتخابات التي جرت يف 

الخامس عرش من هذا الشهر .
واعـرب مديـر مكتـب الكاظمـي 
عن تثمينه ملا شـهدته النقابة من 
تطـورات وانجازات خـالل دورات 
املجلـس السـابقة التـي ترأسـها 
نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 

الالمي .
وتجـول الوفـد الضيـف يف اروقـة 
النقابـة وحدائقهـا، واعـرب عـن 
إعجابـه باملنجزات التـي حققتها 
النقابة عىل طريق التطور الحاصل 
يف ابنيتهـا ومنشـآتها وبرامجهـا 
والحضـور العربـي والـدويل الدائم 

ألنشطتها .

@@@2ô@›Óñb–m

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االثنني، القضاء عىل أزمة الوقود املفتعلة، فيما اكدت عىل 
متابعتها للشكاوى واإلجراءات القانونية يف املحاكم املختصة، واملتخذة بحق إدارات 
وأصحاب املحطات األهلية املشيدة املخالفة للتعليمات.ودانت الوزارة بحسب بيان 
لها تلقته «الزوراء» ان «الترصفات غري املسؤولة  لبعض أصحاب املحطات األهلية 
والدولة  الوزارة  وإلجهزة  للمواطنني  إرباك  حالة  خلق  يف  تسببت  والتي  املخالفة، 
اإلعالم  ووسائل  باملواطنني  النفط  وزارة  الوطني».وتشيد  باالقتصاد  واإلرضار 
التزمت  التي  االهلية  املحطات  وبأصحاب  النفطي،  القطاع  يف  والعاملني  الوطنية 
للفساد  تصديها  يف  الوزارة  مع  وقفت  التي  األصوات  وبجميع  الوزارة،  بتعليمات 

والفاسدين «. 

@ÜÏ”Ï€a@Úflåc@Û‹«@ıbõ‘€a@Â‹»m@¡–‰€a
ÚÓ‹Á˛a@pb�0a@ù»i@Âfl@Ú‹»n–æa

هنأ نائـب قائد العمليات املشـرتكة الفريق اول الركن عبد االمري الشـمري 
مؤيـد الالمي بمناسـبة فـوزه بمنصب نقيـب الصحفيـني العراقيني ملرة 

اخرى.
وقال الشـمري يف بيـان التهنئة: نبارك ملؤيد الالمي فـوزه بمنصب نقيب 
الصحفيـني ونتمنى لـه املوفقية والنجاح الدائم ولـالرسة الصحفية دوام 

التقدم والنجاح ولشهداء الصحافة الرحمة والخلود .
وفـاز مؤيد الالمي بمنصـب نقيب الصحفيـني العراقيني ولـدورة انتخابية 
جديـدة يف االنتخابـات التـي جـرت الجمعـة املـايض يف مقـر نقابـة 

الصحفيني العراقيني.

هنأ محافظ االنبار، عيل فرحـان الدليمي، مؤيد الالمي، 
بمناسبة اعادة انتخابه نقيباً للصحفيني العراقيني مرة 

اخرى.
وأشـاد الدليمي، بحسـب برقية التهنئة، بـدور نقابة 
الصحفيني وتعاونها البناء مع املؤسسـات الحكومية 
يف تشـخيص االخطـاء والبحـث يف ايجـاد الحلول وفق 

معايـري مهنيـة، وقـدم اطيـب التهاني والتربيـكات اىل 
اعضـاء مجلـس النقابة الفائزين الجـدد، وتمنى لالرسة 

الصحفية يف العراق دوام النجاح والتألق.

أرسل امني بغداد، املعمار عالء معن، باقة 

ورد اىل مؤيـد الالمـي بمناسـبة تجديد 

الثقة به نقيبا للصحفيني العراقيني .

وفـاز مؤيـد الالمـي بمنصـب نقيـب 

الصحفيني العراقيـني ولدورة انتخابية 

جـرت  التـي  االنتخابـات  يف  جديـدة 

الجمعـة املايض يف مقـر نقابة الصحفيني 

العراقيني.

@ÒÜb«hi@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a@áˆb”@kˆb„
@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a

@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@äbj„˛a@≈œb´
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االنقـاذ  جبهـة  رئيـس  هنـأ 
والتنميـة األمـني العـام لحزب 
أسـامة  متحـدون،  للعـراق 
الصحفيـني  نقيـب  النجيفـي، 
العراقيني مؤيـد الالمي بتجديد 

فوزه .
وقال النجيفي يف برقية التهنئة:» 
ملناسـبة تجديد انتخابكم نقيباً 

للصحفيـني العراقيـني نهنئكم 
ومـن خاللكـم نهنـئ مجلـس 
النقابـة الجديـد متمنـني لكـم 
النجـاح والتوفيـق يف مهامكـم 
باالعـالم  االرتقـاء  يف  الكبـرية 
العراقي بما يتناسب مع تأثريه 
الفاعـل يف خدمة األهداف العليا 

لشعبنا الكريم».



@Ú„åaÏæa@äaã”g@Û‹«@—”Ïnfl@ÍâÓ–‰m@á«Ïfl@áÌá•@Êc@pá◊c

Ú‡Ëfl@� aÎá€@bË‹Ó�»m@ÚÓ„bÿflgÎ@fib‡«˛a@—Ìãóm@Úzˆ¸@|öÎc

@pbj‹�nfl@µfldn€@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@QRP@∂g@xbnÆ@Z@@@@@@@@@@@Ä€@¡Ó�Én€a
@Êbÿè‹€@‚b»€a@Üaá»n€a

ÚÌäÏnéá€a@fiÏñ˛a@’œÎ@Òá»fl@ÔÁÎ@Ú„åaÏæa@fibéäg@ÚflÏÿ®a@Êbÿflhi@Z@@@@@@@@@@Ä€@á◊˚Ì@á‡´@ãËƒfl

@fi˝Ç@äb�flcÎ@äbjÀ@ZıaÏ„˛a
Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت وزارة التخطيط ان كلفة تنفيذ 
يقدر  للسكان  العام  التعداد  مرشوع 
ان  اكدت  وفيما  دينار،  مليار   120 بـ 
اقرار  تحديد موعد تنفيذ متوقف عىل 
انها هيأت جميع  اىل  اشارت  املوازنة، 
متطلبات تنفيذه من اجراء تجارب يف 

املحافظات وتدريب الكوادر.
الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
حديث  يف  الهنداوي،  الزهرة  عبد 
لـ“الزوراء“: ان الوزارة تعمل وبشكل 
املتطلبات  جميع  تهيئة  عىل  متواصل 
العام  التعداد  لتنفيذ مرشوع  الرئيسة 
تنفيذه حتى  ان موعد  للسكان، حيث 
اآلن غري محدد وهو متوقف عىل اقرار 
االموال  تخصيص  لغرض  املوازنة 

الكافية له.
إلنجاز  مستمر  العمل  ان  واضاف: 
يخص  فيما  األخرى  الفعاليات  بعض 
بانتظار  ونحن  العام،  التعداد  عملية 
تتوفر  لكي  املوازنة  قانون  إقرار 
بتنفيذ  للميض  املادية  املخصصات 

التعداد العام للسكان.
تجارب  اجرت  الوزارة  ان  اىل:  واشار 
يف سبع محافظات، منها تجربتان يف 
وكربالء،  والبرصة  بغداد،  العاصمة 
بإقليم  ودهوك  أربيل  يف  وكذلك 

كردستان، كانت آخرها يف شهر شباط 
الوزارة  ان  مبينا:  بغداد.  يف  املايض 
طالبت بمبلغ 120 مليار دينار لتأمني 
متطلبات اجراء التعداد العام للسكان، 
والتي تشمل كل املتطلبات والفعاليات 
قبل  تستكمل  أن  يجب  التي  واملراحل 

مرحلة  إجراء  منها  بالتعداد،  البدء 
عدادين  تدريب  وثم  تجريبي،  تعداد 
عداد،  ألف   150 عن  أعدادهم  تقل  ال 
وكذلك رشاء األجهزة اللوحية، وإجراء 
تمثل  التي  والرتقيم  الحرص  عمليات 
العمود الفقري، إضافة لتوفري الخرائط 

اإلدارية،  للوحدات  الجوية  والصور 
وإنجاز دليل الوحدات اإلدارية.

أن  يجب  التفاصيل  هذه  ان  مؤكدا:   
تحدد  زمنية  توقيتات  وفق  تستكمل 
إىل  وصوالً  التعداد،  عمل  خطة  ضمن 

املوعد النهائي لتنفيذ التعداد العام.

ويف وقت سابق، اعلنت وزارة التخطيط 
أن عدد سكان البالد تجاوز 41 مليون 
نحو  بزيادة   ،2021 عام  خالل  نسمة 

مليون نسمة عن العام الذي سبقه. 
وقالت الوزارة يف بيان لها أن تقديرات 
عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ 41 
مليونا و190 ألفا و658 نسمة، حيث 
مليونا   20 بواقع  اإلحصائية  جاءت 
الذكور  من  نسمة  و479  آالف   810
مجموع  من  باملائة   51 (نسبتهم 
بـ  اإلناث  عدد  قدر  فيما  السكان)، 
 49) ألفا و20 نسمة   380 مليونا   20

باملائة من السكان). 
لعدد  التقديرات  أن  البيان  وأوضح 
بلغ  للعراق  الحرضية  املناطق  سكان 
نسمة  و201  ألفا  و779  مليونا   28
 69.9 مقدارها  وبنسبة   2021 لسنة 
بنسبة  السكان  مجموع  من  باملائة 
التقديرات  أن  إىل  باملائة، مشريا   30.1
شكلت  بغداد  العاصمة  أن  أظهرت 
أعىل املحافظات يف عدد السكان لسنة 
 8 بـ  سكانها  عدد  ُقّدر  حيث   ،2021
ماليني و870 ألفا و422 نسمة، بنسبة 
مجموع  من  باملائة   21.3 مقدارها 
السكان، فيما جاءت محافظة املثنى، 
 880 بحوايل  سكانا  املحافظات  أقل 

ألف نسمة، وبنسبة 2.1 باملائة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
مظهر  املايل،  الحكومة  مستشار  أكد 
الحكومة  بإمكان  ان  صالح،  محمد 
اسوة  النواب  ملجلس  املوازنة  ارسال 
ويف  الطارئ،  الدعم  قانون  بإرسالها 
عبارة  االعمال  ترصيف  ان  بنّي  حني 
الوزراء  مجلس  أقرها  الئحة  عن 
لنفسه ويمكنه تعطيلها لدواٍع مهمة، 
اشار اىل ان املوازنة معدة وفق االصول 

الدستورية وهي شبه جاهزة.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صالح  وقال   
املوازنة  ارسال  الحكومة  ”بإمكان  ان 
وإال كيف قامت بإرسال قانون الدعم 

الغذائي والتنمية وقبل  الطارئ لألمن 
ايضا  وهذا  قانون  فهذا  ونوقش 

قانون“. 
االعمال  ”ترصيف  ان  واوضح   
مجلس  اقرها  الئحة  عن  عبارة 
ال  حتى   2019 عام  لنفسه  الوزراء 
االخرية  اللحظة  يف  اخرتاقات  تحدث 
ليست  وهي  والترشيعات  كالتعيينات 
القانون  من  اقل  فالالئحة  قانون، 
الالئحة  اصدر  الذي  الوزراء  فمجلس 
ليست  وهي  تعطيلها  يستطيع 
بأن  النواب  مجلس  من  جاء  ترشيعا 
ترسل  ال  االعمال  ترصيف  حكومة 

القوانني“، الفتا ”اإا كان البلد يف حالة 
طارئة ومساس بمسائل مهمة تحتاج 
ترشيعات فأتصور يمكن تعطيل املادة 
او تعليقها لدواٍع تهم االمن االقتصادي 

والوطني وحياة املواطنني“. 
 واكد ان ”املوازنة معدة وفق املسارات 
وردت  التي  الدستورية  االصول  او 
حيث  من  املالية  االدارة  قانون  يف 
واىل  مهيأة  وهي  ونوقشت  التوقيتات 
لكنها  مثالية  انها  نقول  ال  بعيد  حد 
مجلس  يف  تناقش  ان  ويمكن  مهيأة 

الوزراء وتناقش يف مجلس النواب“. 
واضاف ”املفرتض ان املوازنة تعد من 

ايلول  شهر  ويف  املايض  تموز  شهر 
تعرض عىل لجنة الشؤون االقتصادية 
مع  االقتصادي  الوزاري  املجلس  او 
النفقات  يتضمن  بيان  او  خطاب 
وبعد  واالستثمارية  التشغيلية 
مناقشتها تعرض عىل مجلس الوزراء 
الشهر  ولكن يف هذا  العارش  الشهر  يف 
لكن  املوازنة  فتأجلت  برملان  يبق  لم 
هي معدة ونوقشت أكثر من مرة مع 
ووحدات  ومؤسساتها  الدولة  وزارات 
ويف  ورؤى،  نقاشا  واشبعت  االنفاق 
تقديري الشخيص هي شبه جاهزة ”.

قانون  لبقاء  تداعيات  توجد  ”ال  وبني 

 1/12 العام  املالية  من  االدنى  الحد 
سنة  مرصوفات  عن  يعرب  وهو 
املاضية  السنة  وطموحات  ماضية 
من  الحالية  السنة  طموحات  غري 
ونسب  السكان  نسب  زيادة  حيث 
مرشوعات  اىل  والحاجة  البطالة 
اكثر  مالية  رأس  وتخصيصات  اكرب 
التعيينات  وبعض  وللتطوير  للصيانة 
لديها  الدولة  الن  الربامج،  وبعض 
متوقفة  كلها  وهذه  كثرية  برامج 
وهي مرهونة باملوازنة الجديدة وكأن 
 31/12/2021 يف  متوقفة  الحياة 
بدون تطور او إضافة، يف الوقت الذي 

وترتيب  عالية  مالية  تدفقات  توجد 
املشاريع اكرب وفرص احسن“. مؤكد 
بهذه  االشياء  من  الكثري  ”سنضيع 

التأجيالت“. 
 1/12 لـ  عالقة  ”ال  انه  اىل  ولفت 
بتعظيم االيرادات املالية الن هذه تعترب 
تدفقات نقدية للموازنة وأي يشء يأتي 
فهو زيادة لكن الرصف يكون بسقف 
يتبقى  وما   ، بـ1/12  مقيدون  ألننا 
بحسابات  وتذهب  فوائض  يسمى 
وزارة املالية وهي مضبوطة وال يمكن 
التالعب بها وتعترب ايرادات للدولة غري 

مرصوفة“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  االثنني، 
لأليام املقبلة، فيما توقعت تصاعداً 
من  بدءاً  أمطار  وتساقط  للغبار 

اليوم.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
الثالثاء  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً 
مع تصاعد الغبار يف أماكن متعددة، 
بضع  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
بعموم  السابق  اليوم  عن  درجات 

البالد“.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
جزئياً  غائماً  سيكون  االربعاء  غد 
لتساقط  فرصة  مع  غائماً  وأحياناً 
اماكن  يف  خفيفة  مطر  زخات 
كما  احياناً  رعدية  تكون  متفرقة 
متعددة  اماكن  يف  الغبار  يتصاعد 
ترابية  عواصف  لحدوث  وفرصة 
بعد  تدريجياً  الطقس  ويتحول 
الظهر وابتداءا من االقسام الغربية 
الوسطى،  املنطقة  يف  صحو  اىل 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
وأحياناً  جزئياً  غائماً  الشمالية 
غائماً كما يتصاعد الغبار يف اماكن 
متعددة مع فرصة لحدوث عواصف 
تدريجياً  الطقس  ويتحول  ترابية 
االقسام  من  وابتداءا  الظهر  بعد 

سيكون  فيما  صحو،  اىل  الغربية 
الجنوبية غائماً  املنطقة  الطقس يف 
فرصة  مع  غائماً  وأحياناً  جزئياً 
يف  خفيفة  مطر  زخات  لتساقط 
الغبار  يتصاعد  كما  متفرقة  اماكن 
يف اماكن متعددة مع فرصة لحدوث 
الطقس  ويتحول  ترابية  عواصف 
أما  صحو،  اىل  الليل  خالل  تدريجياً 
بضع  فستنخفض  الحرارة  درجات 
درجات عن اليوم السابق يف االقسام 
الوسطى والشمالية، وال تغري فيها 
عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“. 
الخميس  يوم  ”طقس  أن  وبني 
الحرارة  ودرجات  صحواً  سيكون 
املنطقتني  السابق، يف  لليوم  مقاربة 
سيكون  فيما  والشمالية،  الوسطى 
الجنوبية غائماً  املنطقة  الطقس يف 
فرصة  مع  غائماً  وأحياناً  جزئياً 
يف  خفيفة  مطر  زخات  لتساقط 
اماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، 
بضع  تنخفض  الحرارة  ودرجات 

درجات عن اليوم السابق ”.
ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل  ولفت 
صحواً  سيكون  املقبل  الجمعة 
جزئي  غائم  اىل  الظهر  بعد  يتحول 
الحرارة  ودرجات  غائم،  اىل  وأحياناً 
السابق  اليوم  عن  قليالً  ترتفع 

بعموم البالد“.

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسـوعليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات 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 االربعاء ٢٠٢٢/٥/١١.
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.
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÷aã»€a@fib9@Ô„bnéÜãÿ€a@fib‡»€a@lçy@áö@\k‹Éæa@›–”^@ÚÓ‹‡«@’‹�m@bÓ◊ãm
انقرة/ متابعة الزوراء:

أطلقـت تركيـا فجـر امـس االثنـني، 

عمليـة ”قفـل املخلب“  ضـد عنارص 

حزب العمال الكردسـتاني يف مناطق 

متينا وزاب وأفشـني- باسيان شمايل 

العراق.

وأعلـن وزيـر الدفـاع الرتكي خلويص 

آكار خـالل زيـارة أجراهـا مع رئيس 

وقـادة  غولـر  يشـار  األركان  هيئـة 

الجيش لقيـادة القوات الجوية قصف 

ذخـرية  ومخـازن  ومالجـئ  أهـداف 

ملسـلحني أكراد بشمال العراق، مشرياً 

إىل أن قوات خاصة شاركت يف العملية 

العسكرية.

وتلقـى أكار معلومات حـول الوضع 

األخـري للعمليـات الجويـة، وقـال:“ 

اعتبـاًرا من هـذه الليلة، بـدأت قواتنا 

املسـلحة البطلة عملية مخلب القفل 

ضد األهـداف للمسـلحني بغيـة منع 

الهجمات اإلرهابية عىل شعبنا وقوات 

أمننا من شـمايل العراق، وضمان أمن 

حدودنا“.

وأكد: ”وفًقا للخطة استهدفت القوات 

الجوية بشكل مكثف مواقع املسلحني 

وأفشـني-  وزاب  متينـا  مناطـق  يف 

باسـيان، حيث نجح طيارونا األبطال 

يف إصابـة أهـداف كمخابـئ وكهوف 

وأنفاق ومستودعات ذخرية ”.

وأكد وزيـر الدفاع الرتكي اسـتهداف 

املدفعيـة  املواقـع اإلرهابيـة بنـريان 

أيضا، مشـرًيا إىل انتقال قوات النخبة 

والخاصـة إىل املنطقة بدعم جوي من 

العادية  أتـاك واملسـريات  مروحيـات 

واملسلحة.

وشـدد أن العملية تسـري بنجاح وفق 

املخطط، وأن القـوات الرتكية حققت 

األوىل  املرحلـة  يف  املحـددة  األهـداف 

للعملية.

وأكـد أن تركيـا تنفـذ جميـع هـذه 

العمليات بشكل يحرتم سيادة العراق 

الصديق والشقيق ووحدة أراضيه.

وأردف:“ أريد التأكيد مجدًدا أن هدفنا 

الوحيد هـم اإلرهابيون ويتـم إظهار 

االهتمـام األقىص ملنع إلحـاق الرضر 

باملدنيـني، والبيئة، واملبانـي الثقافية 

والدينية“.

ويعـد هـذا الهجـوم جزءا مـن حملة 

تركيـة مسـتمرة يف العراق وسـوريا 

ضد مقاتيل حزب العمال الكردستاني 

ووحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة 

أنقـرة  تعتـربه  وكالهمـا  السـورية 

جماعة إرهابية.

بغداد/ الزوراء:

دعـا النائـب االول لرئيـس مجلـس النواب 

حاكـم الزامـيل، امـس االثنـني، اىل تأهيـل 

الخاصـة  واالحتياجـات  اإلعاقـة  ذوي 

وتعديـل القوانني الضامنة لحقوقهم املالية 

والقانونية.

وقال املكتب اإلعالمـي للنائب األول لرئيس 

مجلـس النواب يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 

ان ”النائـب األول لرئيـس مجلـس النـواب 

حاكم الزاميل استقبل، بمكتبه رئيس هيأة 

ذوي االعاقـة احمـد بنيـه الالمـي، ومدير 

عام الدائرة االدارية واملالية يف الهيأة سـالم 

جمعـة بحضور النائب محمد جرب الكعبي، 

لبحـث ملـف ذوي االعاقـة واحتياجاتهم، 

وسبل تقديم الدعم الكايف لهذه الرشيحة“.

وطالب الزاميل الهيأة بـ“رضورة العمل عىل 

انشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات الخاصة بالتنسـيق مع 

الجهـات املعنية، والتحرك الجـاد لتأهيلهم 

عن طريق فتـح دورات تدريبية مهنية لهم 

وامكانيـة منحهـم القـروض بما يناسـب 

وضعهـم الصحـي ، فيمـا دعـا اىل اهميـة 

التنسـيق مـع وزارة املالية لتأمـني رواتب 

املضافني الجدد عىل بيانات ذوي االعاقة“.

واكـد ان ”مجلـس النـواب حريـص عـىل 

للحقـوق  الضامنـة  الترشيعـات  تعديـل 

املاليـة والقانونيـة لرشائـح ذوي االعاقـة 

واالحتياجـات الخاصة، فضـال عن الفئات 

املستحقة للرعاية االجتماعية، وبما يضمن 

زيادة رواتب املعني املتفرغ“.

بغداد/ الزوراء:

بحـث وزيـر الخارجيَّـة فؤاد حسـني، مع 

السـفري األمريكـّي ماثيـو تولـر، التقرير 

الصـادر عـن وزارة الخارجيَّـة األمريكيَّة 

املتعلق بحقوق اإلنسان يف العراق.

وذكـر املكتب االعالمي لوزارة الخارجية يف 

بيان تلقته ”الـزوراء“: ان وزير الخارجيَّة 

فؤاد حسـني، اسـتقبَل السـفري األمريكّي 

املُعتمـد لـدى العـراق ماثيو تولـر، وجرى 

خالل اللقاء بحث ماجاء يف التقرير الصادر 

عـن وزارة الخارجيَّـة األمريكيَّـة بشـأِن 

قضايـا تتعلق بحقوق اإلنسـان يف العراق، 

كما بحث الجانبان العالقـات الثنائيَّة بني 

البلديـن، وُسـُبل تنمية التعاون املُشـَرتك، 

وقد أشاَر الوزير إىل الوضع العراقّي الراهن 

والتطلُّع لتشـكيل حكومٍة جديدة، كاشفاً 

عن العقبات التي تواجه هذه الخطوة.

وناقش الجانبان، بحسـب البيان، عدٍد من 

القضايا الدوليَّـة واإلقليميَّة، وامللفات ذات 

االهتمام املُشـَرتك ويف مقدمتها التطورات 

األمنّية والعسـكرّية يف أوكرانيا ومايحملُه 

هذا الرصاع من تأثرياٍت بالغة الحساسـية 

عـىل الوضع األمنّي واإلنسـانّي يف املنطقة 

بصورة عاّمة، وعىل األمن الغذائّي أيضاً. ثمَّ 

بنّيَ السّيد الوزير نتائج زيارته إىل طهران؛ 

موضَحـاً الُجزء املتعلّق منهـا بإجتماعات 

فيينا حول املرشوع النووّي اإليرانّي.

َن السـفري األمريكـّي ماثيو  مـن جانبه ثمَّ

تولـر ُجُهود الحكومة العراقيَّة يف العالقات 

ـَداً دعم واشـنطن ملسـاعّي  الدوليَّـة؛ ُمؤَكِّ

الحكومة العراقيَّة يف هذا املجال.

واشار البيان اىل ان الوزير أوعَز إثر إجتماع 

عقده مع الكادر املتقدِّم يف الوزارة، بأهمّية 

تشـكيل لجنـٍة خاصٍة لدراسـة مـاورد يف 

ها  التقرير محلِّ النقاش، ويقُع ضمن مهامِّ

التنسيق مع الجهات الوطنّية للوقوف عىل 

التفاصيـل الفنّية بنحٍو دقيـق، لُيصار إىل 

إعالن النتائج الحقاً.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الصحة ، امـس االثنني، املوقف 

الوبائـي اليومي لفـريوس كورونا املسـتجد 

يف العـراق، فيمـا اكدت تسـجيل 152 اصابة 

جديدة وصفر حالة وفاة وشفاء 624 حالة.

وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان 

عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 4225، 

ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 18429771، 

مبينـة انه تـم تسـجيل 152 اصابـة جديدة 

وصفر حالة وفاة وشفاء 624 حالة.

واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الـكيل: 

حـاالت  عـدد  بينمـا   ،(98.7%)  2293427

االصابات الكيل: 2323284، اما عدد الحاالت 

التـي تحـت العـالج: 4659، يف حـني ان عدد 

الحـاالت الراقدة يف العناية املركزة: 36، وعدد 

حـاالت الوفيات الـكيل: 25198، الفتة اىل ان 

عـدد امللقحني ليـوم امـس: 14596، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 10458472.
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بغداد/ الزوراء:

أكـد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس 

االثنـني، أهميـة ديـوان الرقابـة املالية يف 

مكافحة الفساد والحفاظ عىل املال العام، 

وفيمـا اشـار اىل ان آفة الفسـاد تؤثر عىل 

اسـتقرار البلـد وتقدمه، شـدد عىل عمق 

العالقـات الثنائية مـع إيران.وقال املكتب 

اإلعالمـي لرئاسـة الجمهوريـة  يف بيـان 

تلقتـه ”الزوراء“: ان ”رئيـس الجمهورية 

برهـم صالـح اسـتقبل، يف قرص السـالم 

ببغداد، رئيس ديـوان الرقابة املالية وكالة 

رافل ياسني خضري“.

وأّكد صالح عىل ”أهمية الدور الذي يضطلع 

بـه ديـوان الرقابـة املالية يف حمايـة املال 

العام، ومكافحـة الفسـاد اإلداري واملايل، 

واملسـاهمة يف دعم االقتصـاد الوطني بما 

يعـزز جهد الدولة يف ترسـيخ حكم رشـيد 

يقوم عـىل االرتقاء بنظـم اإلدارة والحكم 

تكافـؤ  ويضمـن  الدولـة،  مؤسسـات  يف 

الفرص ويحمي ثروات البلد“، مشـدداً أن 

”آفة الفساد الخطرية تؤثر عىل إرادة البلد 

واستقراره وتقدمه“.

من جانبه، ثّمن رافل ياسـني ”دعم رئيس 

الجمهورية لعمل ديـوان الرقابة املالية يف 

القيـام باملهـام املنوطة بـه، واهتمامه يف 

قضية مكافحـة الفسـاد اإلداري واملايل“، 

مسـتعرضاً سـري عمل الديـوان والخطط 

املوضوعة للفرتة املقبلة.

مـن جانـب اخـر، ذكـر املكتـب اإلعالمي 

تلقتـه  بيـان  يف  الجمهوريـة  لرئاسـة 

”الـزوراء“: أنَّ ”رئيـس الجمهورية برهم 

صالح اسـتقبل يف قـرص السـالم ببغداد، 

سفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى 

العـراق إيـرج مسـجدي بمناسـبة انتهاء 

مهـام عمله“.وأثنـى رئيـس الجمهورية 

عىل جهود السـفري مسـجدي خـالل فرتة 

عملـه يف العراق من أجـل تطوير العالقات 

بـني البلدين، متمنيـاً له النجـاح يف مهام 

د ”عمق العالقات الثنائية  عمله املقبلة.وأكَّ

بني البلدين والشـعبني الصديقني، وأهمية 

العمـل عىل تطويرهـا وتنميتها يف مختلف 

املجـاالت وبمـا يخـدم املصالح املشـرتكة 

للبلدين“.

مـن جانبـه، أكد السـفري مسـجدي دعم 

الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة ”ألمن و 

اسـتقرار العراق، وتعزيز أوارص العالقات 

تجمـع  التـي  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 

البلدين والشعبني الجارين“.

طهران/ متابعة الزوراء:
قـال املتحـدث باسـم الخارجية 
اإليرانيـة، سـعيد خطيـب زاده، 
إنـه لـن يكـون هنـاك اتفـاق يف 
فيينا حتـى يتم التوافق ”عىل كل 

يشء“.

وبحسـب ما نقلت عنه صحيفة 
”طهران تايمز“، أضاف املسؤول 
اإليرانـي: ”تـم توضيح املسـائل 
املتبقيـة يف محادثـات فيينـا من 
قبل. ال يشء متفق عليه حتى يتم 
االتفاق عـىل كل يشء. بمجرد أن 

تنتهي القضايـا املتبقية، يمكننا 
التحدث عن اتفاق يف فيينا“.

وتابع بالقول إن ما تتم مناقشته 
يف فيينـا يتماىش مع خطة العمل 
الشاملة املشرتكة، مؤكدا عىل أنه 

ال تغيري يف هذه الخطة.

وأشـار إىل أن تعامـل إيـران مـع 
االتحـاد األوروبـي يف محادثـات 
فيينـا يجـري من خـالل إنريكي 
مـورا منسـق االتحـاد األوروبي 
بشـأن املحادثـات النوويـة مـع 

إيران.

كمـا شـدد عـىل أن اإلفـراج عن 
ال  املجمـدة  اإليرانيـة  األصـول 
عالقة له بأي دولة، مشـريا إىل أن 
وفدا من إحـدى دول املنطقة زار 
إيران بهذا الصدد وليس له عالقة 

بالواليات املتحدة.
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بغداد/ الزوراء:
تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب 
مؤيد الالمي، امس االثنني، املزيد 
مـن التهانـي وباقـات الـورود 
بمناسـبة اعادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.

وبعـث نائب االمني العام ملجلس 
الوزراء فرهـاد نعمة الله برقية 
نقيـب  اىل  ورد  وباقـة  تهنئـة 
مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 
الالمي ملناسـبة اعـادة انتخابه 
نقيبا للصحفيني لدورة انتخابية 
جديدة.كمـا بعث مدير حمايات 

السفارات والدبلوماسيني العميد 
اىل  ورد  باقـة  شـوكت  حسـن 
الالمـي مهنئا بها فوزه بمنصب 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 

لدورة انتخابية جديدة.
كذلك تلقـى الالمي برقية تهنئة 
وباقة ورد من مدير مكتب قناة 

الجزيرة وليد ابراهيم بمناسـبة 
تجديد الثقة به نقيبا للصحفيني 

العراقيني.
وايضـا أرسـل نقيـب الفنانـني 
العراقيـني جبار جودي العبودي 
برقية تهنئة وباقة ورد اىل نقيب 
مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 

الالمي ملناسـبة اعـادة انتخابه 
نقيبا للصحفيني العراقيني.

وفاز مؤيد الالمي بمنصب نقيب 
الصحفيـني العراقيـني ولـدورة 
انتخابيـة جديـدة يف االنتخابات 
التي جرت الجمعة املايض يف مقر 

نقابة الصحفيني العراقيني.

هنـأ مكتب اليونسـكو يف العـراق مؤيد 
الالمي بمناسـبة تجديد الثقة به نقيبا 
للصحفيني العراقيني ، واعضاء مجلس 
النقابة بمناسـبة فوزهـم يف انتخابات 

النقابة.
وقـال املكتـب يف برقيـة باملناسـبة :“ 
نتقـدم اىل نقيب الصحفيـني العراقيني 
مؤيد الالمـي واعضاء مجلـس النقابة 
الجدد، بالتهاني والتربيكات بمناسـبة 

فوزهم يف االنتخابات ”.
واعـرب املكتـب عـن تمنياتـه لالمـي 
واعضاء مجلس النقابـة بدوام النجاح 
واملوفقيـة يف خدمـة املجتمع الصحفي 
العراقي واسناد حرية التعبري عن الرأي 
والحرص عىل سالمة وامان الصحفيني 

يف العراق .

وفـاز مؤيـد الالمـي بمنصـب نقيـب 
الصحفيني العراقيـني ولدورة انتخابية 
جديدة يف االنتخابات التي جرت الجمعة 
الصحفيـني  نقابـة  مقـر  يف  املـايض 

العراقيني.

هنأ الفريـق ركن عيل الفريجـي قائد املقر 
كركـوك  يف  املشـرتكة  للعمليـات  املتقـدم 
،الصحفيـني العراقيـني بنجـاح مؤتمرهم 
، فيمـا بارك لنقيـب الصحفيـني فوزه مع 

املجلس الجديد للنقابة .
وقال الفريجي يف رسالة وجهها للصحفيني 
ونقابتهم ، اننا نشـعر بفخر لنجاح املوتمر 
االنتخابـي للصحفيني العراقيـني وانتخاب 
مؤيد الالمي الذي كان صوتا مع الصحفيني 
يف دعـم قواتنا االمنية البطلـة ودعم جهود 
املؤسسـة  ومسـاندة  االرهـاب  محاربـة 
العسـكرية واالمنيـة يف العـراق وكركـوك 

بشكل خاص .
واضاف: سـتبقى قياداتنـا وقواتنا االمنية 
داعمـة للصحافـة العراقيـة الوطنية ألجل 

عراق امن مستقر .

وفاز مؤيد الالمي بمنصب نقيب الصحفيني 
يف  جديـدة  انتخابيـة  ولـدورة  العراقيـني 
االنتخابـات التـي جرت الجمعـة املايض يف 

مقر نقابة الصحفيني العراقيني.
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امن ومجتمع

صالح الدين/الزوراء:
أعلنـت الرشكـة العامـة لصناعـة 
الطبيـة  واملسـتلزمات  األدويـة 
عـن  االثنـني،  امـس  سـامراء،  يف 
التعاقـد عىل إنشـاء مصانع إلنتاج 
داخـل  الرسطانيـة  املسـتحرضات 
العـراق، فيمـا أشـارت اىل القـدرة 
عـىل تغطية حاجـة البـالد لبعض 
بنسـبة  الطبيـة  املسـتحرضات 

.٪١٠٠
وقال ُمديرالرشكة خالد محيي علوان 
يف ترصيـح صحفـي إن «الرشكـة 
رت جميـع كوادرهـا  العامـة سـخَّ
لوضع دراسة شـاملة لالحتياجات 
الخاصـة بوزارة الصحة واألسـواق 
املحليـة من ضمنها املسـتحرضات 
املفقـودة والتي يمكـن إنتاجها من 
خالل مصانع الرشكة»، الفتاً اىل أنه 
«من بني تلك املسـتحرضات املهمة 
ومن خالل االسـتبيانات التي قامت 
بها كوادر الرشكة تبني وجود حاجة 
للمسـتحرضات  ورضورية  ملحـة 
الرسطانية التي لم تنتج يف السـابق 

داخل البالد».
سـارعت  «الرشكـة  أن  وأضـاف 
وبتوجيه مـن قبل وزيـر الصناعة 

واملعادن بإقامة مشاريع استثمارية 
جديـدة خاصـة بنقـل تكنولوجيـا 
بمسـتحرضات  وخاصـة  حديثـة 
تصنـع ألول مرة الغرض منها سـد 
احتيـاج وزارة الصحـة واألسـواق 
«األدويـة  أن  مبينـاً  املحليـة»، 
الرسطانيـة تصنـع وفـق معايـري 
وبيئـة خاصة بهـا ومصانـع ذات 
طبيعـة فنيـة تختلف عـن املصانع 

األخرى».
أن «الرشكـة ال تمتلـك  إىل  وأشـار 
املصانـع  لبنـاء  املاليـة  القـدرة 
الخاصـة بانتاج االدوية الرسطانية 
ووفق ذلـك ذهبت نحو االسـتثمار 
عن طريـق النافـذة الواحدة وجلب 
املسـتثمرين»، مبيناً انه «تم توقيع 
عقـد رشاكة مـع إحـدى الرشكات 
العربيـة إلنشـاء مصانـع خاصـة 

داخل  الرسطانيـة  باملسـتحرضات 
البالد».

وتابـع أن «تلـك املصانـع الجديدة 
لـدى  نوعيـة  قفـزة  سـتحقق 
الرشكـة العامـة لصناعـة األدوية 
واملسـتلزمات الطبيـة باإلضافة اىل 
تحديـث منتجاتهـا وتسـويقها اىل 
وزارة الصحـة»، مبينـاً أن «خطـة 
التطـور  العامـة واكبـت  الرشكـة 

بمجال األدوية يف العالم».
وأشـار اىل أن «الرشكة أبرمت خالل 
العـام املـايض ١٠ عقـود خاصـة 
بإنتـاج مسـتحرضات جديدة تنتج 
ألول مرة حيث أنها ستسهم يف دعم 
االقتصـاد الوطني وتشـغيل األيدي 
باالضافـة  والخريجـني  العاملـة 
اىل تدريـب العاملـني املنتسـبني اىل 

الرشكة وتطوير قدراتهم».
هـذه  ضمـن  «مـن  أن  موضحـاً   
املشـاريع التـي سـتنتج ألول مـرة 
هـي البنسـلينات برتاكيـز جديـدة 
اىل  ومسـتحرضات عقيمة، اضافة 
صناعة خاصة باملستلزمات الطبية 
منها الخيـوط الجراحية وبخاخات 
الغـازات  النتـاج  ومصنـع  الربـو، 
الخاصة مثل االوكسـجني  الطبيـة 
واوكسـيد البـرتوز وغـاز التخديـر 
اضافة اىل انشـاء مطبعة جديدة يف 

الرشكة».
وأردف أن «الرشكة ال تغطي سـوى 
١٠٪ مـن حاجـة البـالد لألدويـة، 
وطموحهـا ينصبُّ نحـو رفع هذه 
النسبة اىل ٤٠٪ أو ٥٠ ٪»، مؤكداً، ان 
«الرشكـة قادرة عـىل تغطية بعض 

املستحرضات بنسبة ١٠٠٪».

ذي قار/الزوراء:
أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، امس 
اإلثنـني، اإلطاحـة بواحدة من «أكرب» شـبكات 
املخـدرات، متعهداً بـ»حرب» ال هوادة فيها ضد 

تجار «السموم» يف املحافظة .
وقـال الغزي يف بيان ورد «الزوراء»: إن «القوات 
االمنية والسـيما يف جهاز االمن الوطني وجهت 
قبـل سـاعات رضبـة قاصمـة اطاحـت فيها 
بشـبكة مخـدرات كبرية متخصصـة باملتاجرة 
بمادة الكرستال يف املحافظة»، موضحاً أن «تلك 
الرضبة مكنت القوات االمنية االقرتاب كثريا من 
االيقاع بصيد ثمني وهو أحد اكرب تجار املخدرات 
يف البـالد والذي يلـوذ حاليا بالفرار مسـتخدما 
هويـات تعريفيـة مزورة باسـماء مؤسسـات 

ودوائر حكومية».
ودعـا الغزي املواطنـني يف املحافظة عموما ويف 
قضـاء البطحـاء بشـكل خـاص اىل «مسـاندة 
االجهـزة االمنيـة واالبـالغ عن ذلـك املتهم حال 

توفر اي معلومات عنه».

وتعهد املحافظ بمالحقة كل من تسـول نفسه 
االرضار بابنـاء املجتمـع والعمـل عـىل رضب 

شبكات املخدرات بجميع انواعها .
واول أمـس األحد، أفاد مصـدر أمني بمحافظة 
ذي قـار، بتنفيذ عملية وصفها بالنوعية انتهت 

بضبـط كميـة كبـرية من املخـدرات واسـلحة 
وصواريخـويف تفاصيـل العملية، ذكـر املصدر، 
ان «قـوة أمنيـة بنقطـة تفتيـش قـرب مدينة 
النارصية، أوقفت عجلتي دفع رباعي يستقلها 
عدة أشـخاص ادعوا بأنهم عنارص منتسـبة إىل 

األمن العراقـي، وحاولوا اخضاعم للتفتيش، إال 
أنهم رفضـوا وقاموا باطالق النـار عىل النقطة 
األمنيـة والذوا بالفرار».وأضـاف: عـىل الفـور 
قامت مفارز مركز رشطة الشهيد نزار بمالحقة 
العجلتـني وبعد مطاردتهم بمحاذاة نهر الفرات 
اثناء تبادل اطالق النار تم اصابة إحدى العجالت 
ممـا ادى اىل توقفهـا، حيـث لوحـظ بداخلهـا 
صاروخاً مجهول النوع مـع مخدرات وهويات 
مزورة».وتابع املصدر أنه تمت مالحقة العجلة 
األخرى باتجاه ناحيـة البطحاء بمحاذاة جرس 
فهد عىل طريق نيسـمي واسـتمر تبادل إطالق 
النـار مما أدى إىل أن تم تـرك العجلة الثانية من 
قبل املسـلحني الذين الذوا بالفرار داخل منطقة 
زراعية.ولفـت إىل أن القوة أمنية ضبطت بداخل 
العجلـة كمية مـن املخـدرات تقدر بــ ٥ كيلو 
من مـادة الكريسـتال، و ٥ آالف حبة من مادة 
الكبتاغون املخدرة، مشـريا إىل أن قوة عسكرية 
كبرية وصلت لحـدود قضاء البطحـاء من أجل 

إجراء عمليات التفتيش واعتقال الجناة».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت الرشطة املجتمعية، امس اإلثنني، إحباط ٦ محاوالت ابتزاز الكرتوني وإعادة 

٥ شقيقات هاربات اىل ذويهن يف محافظات عدة.
وقالـت وزارة الداخليـة يف بيـان ورد «الـزوراء»: ان «مفارز الرشطـة املجتمعية يف 
دائرة العالقـات واإلعالم بوزارة الداخلية وبعمليـات منفصلة تمكنت من احباط ٦ 
محـاوالت ابتزاز الكرتوني مارسـها شـباب بحق فتيات، اثنـان منهما يف محافظة 
االنبـار ومثلهمـا يف العاصمة بغـداد وواحدة يف كل من محافظتـي كركوك وكربالء 

املقدسة».
وأضاف أن « مفارز املجتمعية اسـتطاعت أيضاً من إعادة ٥ شـقيقات دون سن ال 
١٨ عاما اىل ذويهن، بعد هروبهن من منزلهن بسـبب تعنيف زوجة والدهن املفرط 
لهـن، وتقديم الدعم النفيس واملعنـوي لهن، وحثهن عىل عدم ترك منزلهن ملا يرتتب 
عليـه من مخاطر جسـيمة عىل حياتهن»، الفتـا إىل أنه «تم اتخـاذ بحق معنفيهن 

اإلجراءات الالزمة».
وتابـع أن «مفـارز املجتمعية توصلت اىل املبتزين وواجهتهـم بأدلة اإلدانة واتخذت 
بحقهـم اإلجراءات الالزمـة، كما قامت بحذف محتويات االبتزاز وتأمني حسـابات 

الضحايا».

بغداد/الزوراء:
كشـفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امـس االثنني، تفاصيل جريمة قتل غامضة 

المرأة من قبل زوجها يف العاصمة بغداد.
وقالـت املديرية يف بيـان ورد «الـزوراء»: ان «مفارز مديرية مكافحـة إجرام بغداد 
تمكنـت مـن الكشـف عن جريمـة قتل غامضـة المرأة سـجلت عىل أنهـا انتحار، 
ولغمـوض الحادث أحيلت األوراق التحقيقية إىل مكتـب مكافحة إجرام الكاظمية، 
حيـث تـم تشـكيل فريق عمـل واالنتقـال اىل محل الحـادث، وبعد التحـري وجمع 
املعلومـات تبـني أن الحادث جنائـي ولدى إجـراء التحقيق مـع زوج املجنى عليها 
ومواجهتـه باألدلة أنهـار واعرتف رصاحة عن قيامه بقتـل املجنى عليها (زوجته) 

بسبب خالفات عائلية».
واضـاف البيان انه «تم تدوين أقوالـه باالعرتاف ابتدائيا وصدقت قضائيا، تم إجراء 
كشـف الداللة وجاء مطابـق للحقيقة وتوقيفه وفق أحكام املـادة ٤٠٥ من قانون 

العقوبات لينال جزاءه العادل»

بغداد/الزوراء:
أظهرت نتائج «املؤرش العاملي للجوع» وقوع العراق باملرتبة ٨٥ عىل مستوى العالم، 
وذلـك وفقاً لبيانـات تم تجميعها من قبل املعهد الدويل لبحوث السياسـات الغذائية 

لعام ٢٠٢١، فيما أكد خبري اقتصادي ان العراق ال يملك أمنه الغذائي.
ووفقاً للمعهد الذي أعد التقرير بشأن ذلك فإن ملنهجية املؤرش الذي يتألف من ١٠٠ 
نقطة كحد أقىص قسـمت الدول إىل فئة (األقل جوعـًا)، وبني (معتدلة) و(مقلقة) 

و(خطرية)».
ويقوم املؤرش بتحديد مسـتوى الجـوع يف كل دولة اسـتناداً إىل تقييم معدالت، من 
أهمها: نقص إمدادات التغذية للسكان عموما، وسوء التغذية لدى األطفال، ووفيات 

األطفال بسبب نقص أو سوء التغذية.
ووفقـا للتقرير فـإن ١٨ دولة جاءت باملرتبـة االوىل وهي فئة األقـل جوعا بالعالم 
وهي كل من بيالروسـيا، البوسنة، الربازيل، تشييل، الصني، كرواتيا، كوبا، إستونيا، 
الكويت، التفيا، ليتوانيا، مونتنيغرو، ومقدونيا، رومانيا، رصبيا، سـلوفاكيا، تركيا 

وأوروغواي.
عربيا جـاءت الكويت باملرتبة األوىل باقل الدول جوعـا بالعالم تلتها تونس باملرتبة 
الثانية و٢٢ عامليا ومن ثم السعودية ثالثا وباملرتبة ٢٩ عامليا ومن ثم الجزائر رابعا 
وباملرتبة ٣١ عامليا ومن ثم جاءت االردن خامسا وباملرتبة ٣٨ عامليا وجاءت املغرب 

سادسا وباملرتبة ٤٣ عامليا وجاءت لبنان سابعا وباملرتبة ٤٨ عامليا.
وتابـع ان عمـان جاءت ثامنـا وباملرتبة ٥٥ عامليـا وتبعها مرص باملرتبة التاسـعة 
و٥٦ عامليا وجاء العراق عارشا وباملرتبة ٨٥ عامليا، مبينة ان العراق جاء ضمن فئة 

الجوع املقلق وبـ ٢٢٫٨ من النقاط».
وحسـب التقرير فـإن اليمن والصومـال قبعا يف قـاع الرتتيب العاملـي باحتاللهما 

املركزين األخريين ١١٥ و١١٦».
مـن جانبه قال الخبري االقتصادي رضغام محمد عيل يف يف ترصيح صحفي ان «اي 
دولـة يف العالـم ال تملك امنها الغذائي فهي تعترب مهـددة بالجوع وواقع العراق انه 
اليملـك امنه الغذائي فهو غري مكتف زراعيـا وصناعيا وال من حيث املوارد فهو بلد 

ريعي أحادي املورد».
واضـاف ان «معدالت الفقر والبطالة يف العراق مرتفعة لذا فهو يقع تحت تهديدات 
الهزات التضخمية الخارجية وتحت رحمة أسعار النفط لذا فهو يقع ضمن منطقة 
الـدول املهددة يف الجوع خصوصا يف ظل تزايـد التصحر والجفاف وتقلبات وتطرف 

درجات الحرارة فيه».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحاديـة، امس االثنني، القبض عىل ٧ متهمني بتجارة املخدرات 

جنوب رشقي بغداد.
وذكرت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: انه «ضمن الجهود األمنية املسـتمرة لقطعات 
الرشطة االتحادية يف مالحقـة الخارجني عن القانون من تجار ومروجي املواد املخدرة، 
تمكنت قوة من اللواء األول الفرقة األوىل رشطة اتحادية باالشرتاك مع مفارز استخبارات 
اللواء التابعة لوكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية، ووفقاً ملعلومة اسـتخبارية 

دقيقة عن وجود مجموعة تتاجر باملخدرات ضمن منطقة «النهروان».
وأضاف البيان انه «تم تشكيل فريق امني مشرتك تمكن وخالل متابعة لتحركاتهم من 
إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم ٥٠٠ غم مادة الكرستال، ٢ بايب تعاطي، ٣ قناني 
صغرية، ٢ قداحات هيرت، ٩ موبايالت مختلفة األنواع، مسـدس صوتي مع مخزن واحد 

من نوعه ، ٢ رمانة يدوية، ٢ بندقية كالشنكوف».
واشار اىل أن «املتهمني تم تسليمهم مع املضبوطات إىل جهة االختصاص اصولياً».
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دياىل/الزوراء:
كشـف االتحاد املحيل للجمعيـات الفالحية 
يف ديـاىل، امـس االثنـني، عن صـدور اوامر 
عليـا بحفر ٣٠٠ برئ ارتوازي يف ٢٠ منطقة 

حمراء.
وقال رئيس االتحاد رعد التميمي يف ترصيح 
صحفـي ان“ وزارة املـوارد املائية اصدرت 
قـرارا فوريـا وعاجـال لكوادرهـا وفرقهـا 
امليدانيـة املختصة بحفر ٣٠٠ برئ اتوازي يف 
٢٠ منطقة حمراء هي االكثر ترضرا بازمة 
الجفـاف التـي ترضبت اجزاء واسـعة من 

دياىل“.
واضـاف التميمي،انـه“ تـم تشـكيل لجنة 
عليا من اجل تحديد مواقع االبار للمبارشة 
بحفرها وفق مراحل متسارعة خاصة مع 
قرب حلول فصل الصيـف وارتفاع درجات 
الحـرارة مع ضمـان فحص امليـاه للتأكد 
من صالحية اسـتخدامها للرشب او لسقي 

املزروعات“.
واشـار اىل ان ”حفـر االبـار خطـة بديلـة 
للتخفيـف من وطاة الجفاف لتفادي نزوح 
االهايل خاصة وان االزمة تتفاقم يف مناطق 

كثرية“.
وتشـهد محافظة دياىل ازمـة جفاف حادة 
يف االونة االخرية مع انحسـار غري مسبوق 
لخزين السـدود الرئيسية والتي من ابرزها 

حمرين. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، 
ضبطهـا  عـن  االثنـني،  امـس 
ٍف  ُمتَّهمـًا بانتحـال صفـة ُموظَّ
فيهـا، فضالً عن ضبـط ُمتَّهمني 
ُمتلبِّسـني بالرشـوة واالبتـزاز يف 

عدٍد من دوائر ُمحافظة نينوى.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أفادت 
يف بيان ورد «الزوراء»، بأنَّ «فريق 
ن  عمل ُمديريَّة تحقيق نينوى تمكَّ
من ضبـط ُمتَّهـٍم قـام بانتحال 
ـٍف يف هيئـة النزاهة  صفـة ُموظَّ
أثناء مراجعته شعبة استخبارات 
ُمديريَّة األحوال املدنيَّة والجوازات 
يف املحافظة»، ُمبينًة أنَّ «العمليَّـة 
ُمديريَّـة  مـع  بالتنسـيق  ـت  تمَّ
اسـتخبارات ومكافحـة إرهـاب 

نينوى».
«الفريـق  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت 
قام، خالل عمليَّـٍة ثانيٍة، بضبط 
في ُمديريَّـة بلديَّة  (٤) مـن ُموظَّ
الزهور،عـىل  قطـاع   – املوصـل 
خلفيَّـة تقاضيهـم رشـوًة مـن 
أحـد املُواطنـني، مقابل السـماح 
لـه بالبناء عىل قطعـة أرٍض قام 
برشائهـا مـن جمعيَّـة الحدبـاء 
التعاونيَّة لإلسـكان؛ عـىل الرغم 
مـن  توجيهـاٍت  صـدور  مـن 
املـوصـل  قضـاء  قائممقاميَّـة 
تقــيض بإيقـاف أعـمـال البناء 
والـتقـطيع والتـسـوية كافـة؛ 
لوجود خلٍل يف إجراءات التمليك».

ويف عمليَّـٍة ثالثٍة، تمَّ ضبط ُمتَّهٍم 

بالجرم املشهود أثناء تسلُّمه مبلغ 
الرشوة من أحد املواطنني، ُمبّينًة 
م  أنَّ «املُتَّهم اعرتف أنه قام بتسـلُّ
ٍف يف شعبة  الرشوة ملصلحة ُموظَّ
اللجنـة  يف  األمنيَّــة  التصاريـح 
رين من  الفرعيَّة لتعويض املُترضِّ
العمليَّـات اإلرهابيَّــة يف نينوى؛ 
لقـاء تزويده بكتـاب تأييٍد بعدم 
شموله بقانون املساءلة والعدالة 

سة الشهداء». صادٍر عن ُمؤسَّ
وأوضحت أنَّه «تـمَّ خالل العمليَّة 
ضبط كتٍب تخصُّ اللجنة الفرعيَّة 
املذكـورة يف دار املُتَّهم الذي يعمل 
يف شعبة التصاريح األمنيَّة، فضالً 
عن ضبط ُمتَّهٍم آخر يعمل بصفٍة 
معتمـٍد يف اللجنة مـع ختٍم رسيٍّ 
وختٍم صـادٍر يعـودان إىل اللجنة 
مـع جهـازي «البتـوب» مخزوٍن 
واملخاطبـات  الكتـب  بداخلهـا 
وأسـماء  اللجنـة  تخـصُّ  التـي 
رين وعدٍد هائٍل  املُواطنـني املُترضِّ
مـن املُعامالت وأجهزٍة ُتسـتخَدُم 
ة  لطباعة الكتب الرسيَّـة والخاصَّ

باللجنة».
وأشـارت إىل أنَّ «فريـق ُمديريَّـة 
تحقيـق نينـوى، الـذي انتقل إىل 
قسم الحماية االجتماعيَّة – سهل 
ن خالل عمليٍَّة رابعٍة  نينوى، تمكَّ
في  مـن ضبـط ثالثـٍة مـن ُموظَّ
القسـم؛ لقيامهم بتزوير كشـف 
الزيـارة لـدار أحـد املُسـتفيدين، 
وتقديمه إىل اللجنة العليا للحماية 
االجتماعيَّـة يف املُحافظة، كما تمَّ 

ضبط أصل ُمعاملة املُستفيد».
وبيَّـنـت الدائـرة أنَّه «تـمَّ تنظيم 
بالعمليَّـات،  ضبـٍط  محـارض 
راٍت  ـَذت بنـاًء عـىل ُمذكَّ التـي ُنفِّ
قضائيٍَّة، وعرضها رفقة املُتَّهمني 
املضبوطـني عىل قـايض محكمة 
ة بقضايا  تحقيق نينـوى املُختصَّ
توقيفهـم  قـرَّر  الـذي  النزاهـة؛ 
وفق أحـكام القرار (١٦٠ لسـنة 
١٩٨٣)، واملادة (٣٤٠) من قانون 

العقوبات».
كما كشـفت هيئة النزاهة، امس  
االثنـني، عـن نجاحهـا يف إحباط 

ُمحاولـٍة لالسـتيالء عـىل عقـاٍر 
ُمحافظـة  يف  للدولـة  كبريٍعائـٍد 
البرصة واملُحافظـة عليه، ُمبّينًة 
أنَّ مسـاحة العقار تبلغ أكثر من 

(١١٧٠) دونماً.
التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 
بالهيئـة يف بيـان ورد «الزوراء»، 
أنَّ «فريـق عمـل مديريَّة تحقيق 
البـرصة الـذي قـام باالنتقال إىل 
ُمالحظيَّـة التسـجيل العقاري يف 
ـن من ضبط  قضـاء املدينة، تمكَّ
أوليـات العقار البالغة مسـاحته 
(١١٧٣ دونماً و٢٠ اولك و٢٥م٢) 
والعائد لوزارة املاليَّة، ُمشـريًة إىل 
محاولـة أشـخاٍص لنقـل ملكيَّة 
ف فيـه ملصلحتهـم  حـقِّ التـرصُّ
أنَّ  مـن  بالرغـم  الشـخصيَّة، 
ف فيه يعـود إىل أحد  حق التـرصُّ

املواطنني».
وأضافـت الدائرة أنَّ «العقار يقع 
االستكشـافيَّة  الرقعـة  ضمـن 
لحقل غـرب القرنة (١) النفطي، 
وإنَّ هـؤالء األشـخاص حاولـوا 
ف يف تمـام  نقـل ملكيَّـة التـرصُّ
العقـار إليهم؛ لغـرض الحصول 
عىل تعويـضٍ «رضائٍي» كبرٍي من 

رشكة نفط البرصة».
وأوضحت، أنَّه تمَّ «تنظيم محرض 
ضبٍط أصـويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه 
عـىل قـايض محكمـة التحقيـق 
يف  النزاهـة  بقضايـا  ـة  املُختصَّ
اإلجـراءات  التخـاذ  البـرصة؛ 

القانونيَّة املناسبة».

دياىل/الزوراء:
تظاهـر املئات من محـارضي الرتبية يف 
دياىل وسـط بعقوبة للمطالبة بتثبيتهم 
يف  وتضمينهـم   ٣١٥ عقـود  ضمـن 

املوازنة.
ويتضمـن قـرار «٣١٥» آليـات ملعالجة 
وضع العاملني بصفة عقود وأجر يومي 
يف مختلف املؤسسـات الحكومية، والذي 

صوت عليه مجلس الوزراء عام ٢٠١٩.

ومنح مجلس الـوزراء العراقي بموجب 
امتيـازات كبـرية   (٣١٥) رقـم  قـراره 
للعاملـني باألجـور اليوميـة والعقـود، 
أسـوة بموظفي املـالك الدائـم، اذ تقرر 
شمولهم بـ(تخصيصات قطع األرايض، 
القـروض، الكفالة، الـدورات التدريبية، 

املكافآت، وغريها من االمتيازات)
وتجمـع املئـات مـن محـارضي ديـاىل 
تجمعـوا امـام مبنـى مديريـة الرتبيـة 

للمطالبـة بتضمـني تحويـل اىل عقـود 
٣١٥ يف قانـون املوازنة االتحادية القادم 

وترسيع إقرار املوازنة.
وشـهدت التظاهـرات إجـراءات امنيـة 
مشددة واغالق الشـارع الرئييس وسط 
بعقوبـة والـذي يضـم مبنـى الحكومة 
املحليـة والدوائـر األمنيـة والحكوميـة 
املهمة اىل جانب االزدحامات واالختناقات 

املرورية يف بعقوبة.
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@Òãój€a@¿@Ú€Îá‹€@äb‘«@Û‹«@ı˝Ónéa@Ú€Îb´@¡j•@ÚÁaç‰€a
ÙÏ‰Ó„@ãˆaÎÜ@¿@åaçni¸aÎ@ÒÏíã€bi@µ‡Ënfl@9@¡jõmÎ

C315D@ÜÏ‘«@∂g@·Ë‹ÌÏzni@Új€b�‡‹€@ÊÎãÁbƒnÌ@∂bÌÜ@Îãöb´
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بغداد/ الزوراء:
امـس  التجـارة،  وزارة  كشـفت 
االثنني، أسباب استرياد ثالثة ماليني 
طن من الحنطة“، مؤكدة السيطرة 
التامـة عىل أسـعار املواد والسـلع 

الغذائية يف االسواق املحلية“.
وقالت مديرة إعالم وزارة التجارة، 
مها فاضل، يف ترصيح صحفي: انه 
”قرار استرياد ثالثة ماليني طن من 
الحنطـة بدأ العمل به، واسـتوردنا 
حتى اآلن 157 ألـف طن معتمدين 
عـىل التمويل الذاتي وعـىل االموال 

التي تأتي من وزارة املالية“.
ليـس  التجـارة  ان ”وزارة  مبينـة 
لديها تمويل، بـل ان التمويل يأتي 

مـن وزارة املالية عىل أساسـه يتم 
الـرشاء لذلـك يكـون عـىل شـكل 

دفعات“.
الكميـة  ”هـذه  أن  وأضافـت 
خزينـاً  سـتكون  الحنطـة  مـن 
اسرتاتيجيا، إضافة اىل سد الحاجة، 
التسـويقي  بانتظار املوسـم  ألننا 

للحنطة“.
 الفتـة اىل ان ”هنـاك ثـالث بواخر 
وصلت اىل العـراق تحمل 157 الف 
طـن مـن الحنطة مـن اسـرتاليا، 
ونحن مستمرون يف التعاقد يف حال 
املالية وفق  التخصيصـات  توفـري 

خطة وزارة التجارة“.
وطمأنـت فاضـل ”املواطنـني بأن 

توزيع الحصة مستمر وال يوجد أي 
اشـكال“، داعية اياهم اىل ”التبليغ 
عـن املخالفني من خـالل االتصال 
الهاتفـي او عـرب اإلميـل او احدى 

التطبيقات التابعة للوزارة“.
سـتتخذ  ”الـوزارة  أن  وأكـدت 
اجـراءات بإرسـال فـرق رقابيـة 

مشرتكة مع وزارة الداخلية“.
وعن ارتفاع اسعار البضائع واملواد 
ـت  ”تمَّ أنـه  أوضحـت  الغذائيـة، 
السـيطرة عـىل ارتفـاع االسـعار 
املحليـة من خالل الفـرق الرقابية 
الغذائيـة، وان كان  وضـخ املـواد 
هناك غـالء لبعض املفـردات، ذلك 

بسبب غالئها عاملياً“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الخزانـة االمريكيـة، 
امـس االثنني، عـن ارتفـاع حيازة 
العـراق مـن السـندات االمريكيـة 
بأكثر مـن 600 مليون دوالر لتصل 
اىل اكثـر من 24 مليـار دوالر خالل 

شهر شباط املايض.
وقالـت الخزانـة يف احـدث جـدول 
لهـا، اطلعت عليـه ”الـزوراء“: إن 
”حيازة العراق من سندات الخزانة 
االمريكيـة لشـهر شـباط من عام 
2022 ارتفعت بمقدار 661 مليون 
دوالر وبنسـبة %2.82، لتصـل اىل 
24.086 مليـار دوالر، بعد ان كانت 
23.086 مليار دوالر يف شهر كانون 

الثاني املايض“.
مبينـة أن ”هذه السـندات ارتفعت 
ايضـا عن نفس الشـهر مـن العام 
املـايض 2021 عندمـا كانت حيازة 
العـراق مـن السـندات تبلـغ 16.2 

مليار دوالر“.
وأضافـت أن ”السـندات العراقيـة 
منها ضمانات طويلة االمد بمقدار 
10,260 مليـارات دوالر وضمانات 
 13,826 بمقـدار  االجـل  قصـرية 
مليـار دوالر“، مشـرية اىل ان ”هذه 
السـندات تمثل %0.3 من سـندات 

العالم“.
وعربيـاً تأتي السـعودية يف مقدمة 
الدول االكثر حيازة ورفعت حيازتها 

دوالر  مليـار   116,722 اىل  لتصـل 
وتأتي الكويت ثانياً بواقع 50,571 
مليـار دوالر، وتأتي االمـارات ثالثاً 
46,299 ومـن ثـم العـراق رابعـاً 
وعمان خامساً بواقع 5,338 مليار 
 3,720 بواقـع  املغـرب  ثـم  دوالر، 

مليار دوالر.
وأشـارت إىل أن ”اكثر الدول حيازة 
اليابان  للسـندات االمريكيـة هـي 
1,306,292 ترليون دوالر،  وبواقع 
تليهـا الصني وبواقـع 1,054,815 
تريليون دوالر تليها اململكة املتحدة 
وبواقع 625,240 مليار دوالر، ومن 
ثـم تأتـي ايرلندا بواقـع 314,848 

مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
كشفـت الرشكة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة 
الصناعة واملعادن، امس االثنني، عن وصول ُمعدات الخط 
الجديـد إلنتـاج أكيـاس البـويل بروبلني الخاصـة بتعبئة 
السـمنت والذي سـيتم نصبه يف معمل إنتـاج األكياس يف 

ُمجمع معامل بادوش بُمحافظة نينـوى .
وقال ُمدير عام الرشكة، باســم محمــد أميـن، يف بيان 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”الخـط اإلنتاجـي الجديد 
نمسـاوي املنشـأ ُيعتَرب من الخطوط الحديثة إلنتاج هذا 
النوع من األكياس وألول مرة يف العراق وفق عقد املُشاركة 
املُربم مع إحدى رشكات القطاع الخاص املحيل وبطاقة ( 

١٢٠ ) كيس يف الدقيقة“.
وأضـاف امني أنه ”سـيتم املُبارشة بأعمـال نصب الخط 
ِخالل الفرتة املُقبلة ومـن املؤمل إنجازه يف وقت قيايس“، 

ة  مؤكداً ”عزم الرشكة عىل تأهيـل وتحديث معاملها كافَّ
ملُواكبـة التطـور التكنولوجـي الحاصـل يف دول العالـم 

وتحقيق التقُدم عىل املُستوى التقني واإلنتاجـي“.
وأوضـح أن ”معمل إنتاج األكياس ُمتوقف عن العمل منُذ 
سـنوات ِعدة نتيجًة للتحول نحو اسـتخدام أكياس البويل 
بروبلني بدالً عن األكياس الورقية وقد تمَّ عرضه كُفرصة 
استثمارية بعَد تعرضه ألرضاٍر كبرية يف عمليات التحرير 

ملُحافظة نينوى“.
وأشـار امـني اىل أن ”الرشكـة وقعـت عقد ُمشـاركة مع 
رشكة رواد النهريـن املُتخصصة بإنتاج األكياس الورقية 
والبويل بروبلني لتأهيل وتشغيل وتحديث املعمل وإضافة 
خط إلنتاج أكياس البـويل بروبلني بطاقة إنتاجية عقدية 
تصل إىل ( ٦٠ ) مليون كيس سنوياً وبواقع ( ٣٠ ) مليون 

كيس ورقي و ( ٣٠ ) مليون كيس بويل بروبليـن“. 

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري األمنـي، صفاء االعسـم، امـس االثنني، 
عدم جدوى من انشـاء انبوب العقبة النفطي باتجاه 
االنبـار بسـبب التهديـد االمنـي، مبينـا ان املرشوع 
سـيفقد الدولـة امـواال طائلة دون تشـغيل بسـبب 

الضوع االمني املضطرب يف صحراء االنبار.
وقـال االعسـم يف ترصيـح صحفـي: إن ”الجـدوى 
االقتصادية ألي مرشوع هو تأمني استخدامه الدائم 
إال ان مـرشوع انبـوب نفـط العقبة سـيكون هدفا 

للعمليات الداعشية املستمرة يف صحراء االنبار“.

واضاف ان ”العنارص االرهابية تحاول وبأي طريقة 
استهداف البنية التحتية من الكهرباء والطرق وحتى 
االنابيـب النفطيـة فيكف يتـم مد انبـوب يف مناطق 

وجود الخاليا النائمة لتلك العنارص“.
واشار االعسم اىل ان ”الوضع االمني يف شمال العراق 
وبالتحديـد يف املوصـل اخـر عملية اصـالح احد اهم 
انابيـب النفط ملينـاء جيهان الرتكـي ولغاية اآلن لم 
يتم اصالحه خشـية تكرار اسـتهدافه واخراجه عن 
الخدمة ما يجعل انبـوب ميناء العقبة يواجه املصري 

ذاته“.

@Úq˝q@Üa7néa@lbjéc@Â«@—ìÿm@Òäbvn€a
Ú�‰®a@Âfl@Â†@µÌ˝fl

@ÚÓÿÌãfl˛a@paá‰è€a@Âfl@ÈmåbÓy@…œãÌ@÷aã»€a
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@600@Ïz‰€

@ÚÄ˜j»m@ëbÄÓ◊c@xbÄn„�@áÄ»nèm@Ú«b‰ó€a
�bÄÌäaãy@ÚÄuÏè‰æa@oÄ‰‡è€a

@Új‘»€a@lÏj„c@5«@¡–‰€a@ãÌáóm@Âÿ∫@¸@Z7jÇ
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Ê˝«g@ÒÜb«g@O‚ @ @ @ÊÜb»æaÎ@Ú«b‰ó€a@ÒäaåÎ
ÚÌÜa7néa@Úó”b‰fl @ @ @ @@Úflb»€a@∂bÌÜ@Ú◊ãí

٥/م/ د ي أ /٢٠٢٢ (تجهيز ١٠٠٠ طن حديد كهربائي ملعامل املحوالت ذو الرقم الرمزي  R٠٠١ عىل ان يكون ٧٥٠ طن 
  MVA 940) اضافة اىل كمية ١٠٠ طن حديد كهربائي للمحولة املطورة سـعةmm  970 و ٢٥٠ طن عرضmm عرض

31.5 ذو الرقم الرمزي R001/D31.5 وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .
              (معلنة للمرة الثانية)                                       تاريخ الغلق ٩ /٢٠٢٢/٥ 

يـرس (وزارة الصناعـة واملعادن/رشكـة ديـاىل العامة ) بدعـوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـربة لتقديم 
عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

١- عـىل مقدمي العطاء املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصـال (رشكة دياىل العامة) وعرب 
الربيـد االلكرتونـي او املوقع االلكرتوني للرشكـة املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمـات ملقدمي العطاءات مع 

مالحظة ما ييل:-
أ - الكلفـة التخمينية للمناقصة هـي (3630000) دوالر امريكي (فقط ثالثة مليون وسـتمائة وثالثون الف دوالر) 

واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب - مقـدار مبلـغ التأمينات االولية للمناقصـة هو (36300)دوالر امريكي (سـتة وثالثون الـف وثالثمائة دوالر ال 

غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (200000)دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي الغريها) غري قابل 

للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عـىل مقـدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغـة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطـاء) ويجب ان يتم 
تعبئـة النمـوذج بالكامل دون اي تغيري يف شـكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميـع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة.
• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق 

من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

• يف حـال كانـت طريقة الدفع (نقـدا) فيتم الدفع (بالدينار العراقـي) وبما يعادل قيمة الدوالر حسـب نرشة البنك 
املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.   

• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة 
لها.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي(رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)  وان 
اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٥/٩  وان العطاءات املتأخرة 
سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي(مقر 
رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٥/١٠ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة 
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@%bé@áÓ€Î@Ú†ãì€a@áˆb”@‚ã•@Úibñ�a
Ú«b‰ó€a@ÚËuaÏfl@Âfl

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نادي الرشطة الريايض  تعرض قائده وليد سـالم، إلصابة قوية يف تدريبات الفريق، لتحرمه 
من املشـاركة يف الجوالت املتبقية من الدوري املمتاز.وقال النادي يف بيان «تعرض العبنا وليد سالم 
إىل إصابـة قوية يف تدريبات الفريق  تحضريا للُمبـاراة املُقبلة أمام الصناعة يوم غد األربعاء».ويعد 
سـالم من أعمدة خط دفاع متصدر الدوري املمتاز، وسبق له أن تواجد مع املنتخب الوطني يف أكثر 
مـن مناسـبة عربية وقارية.ويواصل فريـق الرشطة وحداته التدريبية يف بغـداد، تحضريا ملواجهة 
الصناعة، ضمن الجولة ٢٨ من الدوري.وشهدت التدريبات تواجد جميع العبي الفريق، ومن املؤمل 

أن تشهد املباراة املقبلة، عودة املهاجم عالء عبد الزهرة، بعد االبتعاد بداعي اإلصابة.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÌã‡»€a@pb˜–€a@pbjÉn‰fl@kÌäán€@Ôìmb„@Ô€b�Ì¸a@…fl@á”b»nÌ@Òãˆb�€a@Üb•g@NNNÚÓjæÎc@ÚÌb«ãi

bè„ãœ@lbèy@Û‹«@%b»€a@Ú€Ï�i@ÚÓjÁà@áó±@Ôéaãÿ€a@Û‹«@Òåäbjæa@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء 
بكرة  الوطني  منتخبنا  يواصل 
السلة استعداداته اليومية بقيادة 
تحضرياً  النجار  محمد  املدرب 

لالستحقاقات املقبلة .
محمد  املنتخب  مدرب  وقال 
الفني  الجهاز  إن»  النجار 
يف  العباً   ٢٤ استدعى  للمنتخب 
طلب  حسب  األولية  القائمة 

االتحاد اآلسيوي  للعبة».
األسبوع  يف  أن»  النجار  وأضاف 
سيتم  التدريبات  من  األول 
تقليص العدد اىل ٢٠ العباً عىل ان 
يتم تقليص القائمة بعد معسكر 
دهوك اىل ١٢ العباً قبل املعسكر 
خالل  إقامته  املزمع  الخارجي 

الفرتة املقبلة».
وبني النجار أن» فرتة التدريبات 
تعدُّ فرصة جيدة لالعبني الثبات 
املنتخب  تمثيل  يف  احقيتهم 
عليه  يحصل  الذي  التقييم  بعد 
بالرغم من قرص فرتة االعداد «، 
ديماريو  املحرتف  أن»  اىل  مشرياُ 
جاهز، ويلعب يف الدوري االيطايل 
يف  املنتخب  بتجمع  وسيلتحق 

املعسكر الخارجي».
املنتخب  أعرب العب  من جانبه، 
الوطني بكرة السلة محمد صالح 

ضمن  بالتواجد  سعادته  عن 
قائمة املنتخب وتمثيل العراق يف 

االستحقاق اآلسيوي.
دواعي  من  إن»  صالح  وقال 
األسماء  أحَد  أكوَن  أن  الفخر 
الوطن يف االستحقاق  التي تمثل 
 ، بالجديد  ليس  وهذا  املقبل، 
يف  عاماً   ١٤ املنتخب  مثلت  فقد 

املشاركات الدولية».
التدريبات  أن»  صالح  واضاف 
تّم  إذ  وساق،  قدم  عىل  قائمة 
اجراء ثاني وحدة تدريبية  بقيادة 
واملدرب  النجار  محمد  املدرب 
وترية  لرفع  نجم  عقيل  املساعد 
غمار  يف  الدخول  قبل  االستعداد 
مؤكدا  اآلسيوية»،  التصفيات 
عىل  عازم  الوطني  املنتخب  ان» 
مباراة  يف  جيد  مستوى  تقديم 
والخروج  والكويت  فلسطني 
الرياضة  هيبة  تعيد  بنتيجة 

العراقية».
صفحة  طيِّ   » اىل  صالح  ودعا 
عىل  والرتكيز  السلبية  النتائج 
مباراة فلسطني والكويت وتقديم 
أفضل مستوى من خالل تطبيق 
توجيهات الجهاز الفني ، مطالباً 
باالجتهاد  الالعبني  زمالءه 

والرتكيز بالتمارين « .
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بغداد/مؤنس عبد الله
برعاية اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
وّقع االتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة، 
امـس االثنـني، عقـداً تدريبيـاً مـع املدرب 
االيطـايل فيشـينزو ناتـيش يتـوىل بموجبه 

تدريب منتخبات الفئات العمرية  باللعبة.
ورّحـب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعـد حمـودي باملـدرب االيطايل، 
وإتحـاد اللعبة آمـًال لهم التوفيـق بعملهم 

املقبل مع الكرة الطائرة العراقية.
وأكد حمـودي ان اللجنة األوملبيـة الوطنية 
العراقية ملزمـة بتقديم الدعـم لالتحادات 
الوطنيـة من خـالل إبـرام التعاقـدات مع 
وبالتـايل  األجنبيـة،  التدريبيـة  الكفـاءات 
تلـك  إسـتثمار  االتحـادات  عـىل  يتوجـب 
الكفـاءات يف تطويـر املـالكات التدريبيـة 
االهتمـام  أهميـة  عـىل  الوطنيـة مشـدداً 
بالفئات العمرية التي تعد حجر األساس يف 
صناعة منتخبات وطنية قادرة عىل تحقيق 

االنجازات يف املشاركات الخارجية املقبلة. 
وأشار حمودي اىل ان اللجنة األوملبية ستتابع 
املنتدبـني  املدربـني  ونتائـج  أداء  وتراقـب 
ملنتخباتنا الوطنيـة، واعداً بزيارات ميدانية 
سـيجريها للوحدات التدريبيـة للمنتخبات 
لجميع االتحـادات الرياضيـة، موضحاً ان 
اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة كانت 
أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الريايض 

املشـرتك مـع عـدد مـن البلـدان املتقدمـة 
رياضياً سـعياً لتسـتفيد جميـع االتحادات 
الوطنيـة مـن التنفيذ العميل ملفـردات هذه 

االتفاقيات.
وتمّنـى رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة عـىل إتحـاد الكـرة الطائـرة ان 
يجري نزهـات مسـائية رمضانية للمدرب 
اإليطـايل خـالل الشـهر الفضيـل، يف أيامه 
إلشـعاره  سـعيا  بغـداد  بالعاصمـة  األوىل 
باألمان وازاحة الغربة التي قد يشعر بها يف 
بداية عمله الرسـمي مـع منتخبات الفئات 

العمرية باللعبة.
 مـن جانبـه ثّمن رئيـس االتحـاد العراقي 
املركـزي للكـرة الطائـرة جميـل العبادي، 
دعـم وتعاون رئيس اللجنـة األوملبية مبدياً 
إرتياحـه يف ان ترعـى اللجنـة األوملبية هذه 
الخطـوة التـي ستشـكل إضافـة مطلوبة 
لرياضة الكرة الطائرة يف العراق السيما وان 
املدرب االيطايل سيكون مديراً فنياً ملنتخبات 

الفئات العمرية للشباب والناشئني.
وأعـرب املـدرب االيطـايل فيشـينزو ناتيش 
عن سـعادته بعمله الجديد يف العراق واعداً 
بتقديم كل خربتـه التدريبية مع املنتخبات 
العراقيـة للفئـات العمريـة وتحقيق فارق 
ملمـوس، بالنتائـج واالداء، يف املشـاركات 
واملسـتحقات الخارجية املقبلة التي تنتظر 

منتخبات الكرة الطائرة.

ويف ختـام توقيـع العقد، قدم إتحـاد الكرة 
الطائـرة قميـص املنتخـب الوطنـي هدية 
لرئيس اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
األسـتاذ رعـد حمـودي عرفانـاً، وتثمينـاً، 
لدوره الكبـري يف دعم االتحـادات الرياضية 

الوطنية.

هذا وقـد حرض توقيع العقـد عضو املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبيـة الوطنية العراقية 
الدكتور هـريده رؤوف واألمني العام للجنة 
األوملبيـة هيثـم عبـد الحميد واألمـني املايل 
للجنة األوملبية أحمد صربي ورئيس االتحاد 
العراقي املركزي للكرة الطائرة جميل عزيز 

العبـادي والنائـب الثانـي لرئيـس االتحاد 
الدكتـور آزاد حسـن واألمني املـايل لالتحاد 
عـيل داخل وعضو االتحاد أحمد عبد الكريم 
ومديـر منتخبات الفئات العمرية يف االتحاد  
عـالء شـاكر، ومديـر القسـم القانوني يف 

اللجنة االوملبية عيل البدري.

بغداد /حسني الشمري 
عزز منتخبنا باملبارزة عىل الكرايس 
اربعـة  اىل  االوسـمة  مـن  رصيـده 
بعـد ان اضـاف وسـاما ذهبيـا يف 
منافسـات الفرقي بعـد تغلبه عىل 
منافسه املنتخب الفرنيس يف املباراة 
النهائيـة بختام منافسـات بطولة 
العالـم التي اختتمـت امس االول يف 

مدينة ساوباولو الربازيلية  .
وبهـذا الوسـام الذهبـي اصبحـت 
اربعة اوسـمة  حصيلـة مبارزونـا 
ذهبيتـان كانـت االوىل مـن نصيب 
املبارز عمار هادي يف فعالية سـيف 

املبـارزة والثانيـة يف فعالية الفرقي 
التي مثلنا فيـه كل من عمار هادي 
وزيـن العابدين غيـالن وحيدر عيل 
واحمـد صبحـي يف فعاليـة سـيف 
املبـارزة كما خطـف املبـارز عمار 
هـادي  الوسـام الفـيض يف فعالية  
سـالح الشـيش  ونـال زميلـه زبن 
العابديـن غيالن وسـاما برونزيا يف 

سيف املبارزة.
وقال االمني العـام للحنة الباراملبية 
وكالـة الدكتـور احمـد العاني: ان 
حصول مبارزينا عىل اربعة اوسمة 
ملونة يعد انجازا رائعا ومميزا يف ظل 

مشاركة واسـعة ومنافسات قوية 
من مبارزي املنتخبات العاملية التي 
اكـدت حضـور منتخبنـا كمنافس 
قوي وليس مجرد مشـاركة لغرض 
املشـاركة والدليـل خطفـه الربعة 

اوسمة ملونة.
واضـاف العاني: ان هذه املشـاركة 
كعـب  علـو  عـىل  تؤكـد  الفاعلـة 
منافسـينا عىل الرغـم من الظروف 
واالزمـة املاليـة التـي تعانـي منها 
اللجنـة الباراملبيـة إال ان هـذا االمر 
لـم يقـف حجـر عثـرة يف تحقيـق 
او  تنفيـذي  كمكتـب  طموحاتنـا 

كاتحاد للدخول منافسـا قويا عىل 
حصد االوسمة وهذا ما تم ترجمته 

عىل ارض الواقع يف الربازيل.
واشار  االمني العام اىل ان هذا التفوق 
والحصاد املميز من االوسـمة يؤكد 
صحـة مـا خططنا اليه عـرب نظرة 
مسـتقبلية لجميـع اتحادنا وليس 
التحـاد املبـارزة حسـب وهـذا مـا 
اثبته ابطالنا يف كل اسـتحقاقاتهم 
الخارجية التي شاركوا فيها وكانوا 
عنـد حسـن الظـن بهـم يف تقديم 
صـورة مرشفة عـن واقـع رياضة 

اللجنة الباراملبية يف بلدنا.

åbn‡æa@äÎá‹€@ÂÌãì»€aÎ@Ú‰flbr€a@Ú€Ïßa@pbÌäbjfl@Åbnnœa@¿@Új‹�€a@—ÓõnèÌ@¡–‰€a@NN‚ÏÓ€a
∂Î˛a@Úuäá€a@äÎÜ@›�i@áÌázn€@ı˝iã◊@ÈuaÏÌ@ÜÎá®a

بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلق، اليوم الثالثـاء، مباريات الجولة 
الثامنـة والعرشيـن مـن عمـر الدوري 
املمتـاز، بإقامة مواجهتني، وتسـتكمل 
بقيـة املباريـات عـىل مـدار ثالثـة أيام 

متتالية.
وسـتكون مواجهة النفـط والطلبة، يف 
صدارة املواجهات، كما ستحفل الجولة 
بعودة املتصـدر الرشطة إىل املنافسـات 
بمواجهة الصناعـة، بعد تأجيل مباراته 

يف الجولة املاضية.
وتفتتـح الجولـة بلقاء النفـط والطلبة 
يف ملعـب األول، يف مبـاراة يحـاول فيها 
أصحاب األرض، تحقيق الفوز واالقرتاب 
مـن املربع الذهبـي ويمتلـك النفط 40 
نقطة يف املركز السـابع، أما الطلبة يريد 
الفارق  التمسـك بالوصافـة وتقليـص 
مع املتصدر، بعد سلسـلة نتائج جعلته 
يف املركـز الثاني بــ 56 نقطة، املواجهة 
الثانية التي ستقام اليوم الثالثاء، تجمع 
نفط الوسـط مـع الديوانيـة عىل ملعب 
النجـف الدويل ويسـعى أصحاب األرض 
لتعويض إهدار النقاط وتصحيح املسار 
بخطـف الفـوز، إذ يمتلـك 38 نقطة يف 
املركز الثالث أمـا الديوانية يحتل املركز 
18 برصيد 21 نقطة، ويصارع من أجل 

الهروب من مراكز القاع. 
وتسـتكمل املباريـات يوم غـد األربعاء، 
بإقامـة ثـالث مواجهـات، األوىل تجمع 
نـوروز مع ضيفـه الزوراء عـىل ملعب 
السـليمانية ويتطلـع تالميـذ  جامعـة 
املدرب ويل كريم للفوز من أجل تحسـني 
مركزهم 14، أما الزوراء يريد التعويض 

وكرس عقدة النحس.
ولـم ينترص الـزوراء يف آخـر 6 جوالت، 
ويحتل أبناء املدرب أيوب اوديشو، املركز 

الخامس برصيد 46 نقطة.
منافسـه  بغـداد  أمانـة  ويسـتضيف 
القاسم، يف مواجهة متكافئة الحظوظ، 
ال سيما وأن الطرفني تمكنا من تحقيق 
الفـوز يف الجولة املاضيـة ويحتل أمانة 
بغـداد، املركز 16، ويتفوق الضيف عليه 

بمرتبة واحدة.
ويلتقـي الرشطـة ضـد الصناعـة، عىل 
ملعـب الشـعب الـدويل، يف لقـاء تعزيز 
الصـدارة واالقرتاب مـن اللقب ويحاول 

الصناعـة، تحقيق نتيجـة إيجابية أمام 
الرشطة، للبقاء يف املناطق الدافئة. 

وبشـأن مباريات الخميـس، يحل نفط 
ميسـان ضيًفـا عـىل الكـرخ، يف ملعب 
الراحـل أحمـد رايض بالعاصمـة بغداد 
ويحتل الضيـوف، الرتتيـب العارش، أما 
أصحاب األرض يرغبون يف الفوز لالبتعاد 
عن مراكز الخطر، بعد احتاللهم املرتبة 

.17
ويستضيف زاخو، الكهرباء، يف مواجهة 
مصالحـة الجماهـري، بعد التعثـر أمام 
الطلبة ويسعى الفريق الربتقايل لكسب 
انتصار جديد واالقرتاب يف سلم الرتتيب، 
ويحتل زاخو املركز الثامن بـ 37 نقطة، 

ويأتي الكهرباء يف املرتبة 12.

ويلتقي املينـاء الجريـح صاحب املركز 
19، أمـام سـامراء متذيـل الرتتيـب، يف 
لقـاء رد االعتبار، بعد هزيمة األول أمام 
القاسـم، وتعثـر الثاني أمـام الكرخ يف 
الجولة املاضية وتختتم اللقاءات مسـاء 
الجمعـة، بإقامـة مباراة نفـط البرصة 
وضيفـه أربيل يف ملعب الفيحاء باملدينة 
الرياضية ويحتل صاحب األرض، املركز 
11 برصيـد 34 نقطة، فيمـا يأتي أربيل 

تاسًعا بفارق نقطة واحدة.
الحـدود  يلتقـي  منفصـل،  سـياق  ويف 
مـع كربالء، مسـاء اليـوم الثالثاء، عىل 
ملعب الشـعب الـدويل بالعاصمة بغداد، 
يف املبـاراة النهائية لتحديـد بطل دوري 
الدرجـة األوىل، بعـد ضمـان تأهلهمـا 

للدرجة املمتازة.
وشـكل االتحاد العراقي لكرة القدم عدة 
لجان لالرشاف عىل تنظيم املباراة، وعقد 
امس االثنني اجتماعا مع طريف املواجهة، 
وتقـرر فيـه اللجـوء إىل ركالت الجـزاء 

الرتجيحية مبارشة يف حال التعادل.
كما تم املوافقة عىل فتح مدرجات امللعب 
للحضـور الجماهريي، خاصة لجماهري 
كربالء، التي حرمت مـن متابعة مباراة 
فريقها الحاسمة أمام النارصية، والتي 

انتهت ملصلحة كربالء بنتيجة (3-0).
ويمتلـك كربـالء 47 نقطـة وضعتـه يف 
مقدمة ترتيـب فرق املجموعـة الثانية، 
فيما تمكـن الحدود من خطـف بطاقة 
التأهـل والعـودة لـدوري األضـواء بعد 

صدارته لرتتيـب املجموعة األوىل برصيد 
41 نقطة.

وقال عيل وهاب، املديـر الفني لكربالء: 
كبـرية،  مبـاراة  لتقديـم  ”مسـتعدون 
وحسـم درع دوري الدرجـة األوىل، بعد 
أن نلنـا بطاقة العبور للـدوري املمتاز، 
لتحقيـق  الجاهزيـة  بأتـم  والفريـق 
الفـوز ومواصلة العـروض القوية هذا 

املوسم“.
فيما أكد حـازم تيمور، مرشف الحدود: 
”أكملنـا جميـع التحضريات، ونسـعى 
لالنتصـار ونيل اللقـب، والفريق يحاول 
درع  برفـع  املوسـم  ينهـي  أن  جاهـدا 
الـدوري، بعد العـودة مجـددا للعب مع 

كبار األندية املحلية“.

بغداد / حسني عمار 
ق اإلعالمي ملنتخب الشباب بكرة القدم قحطان املالكي: أن املنتخب    أكد املنسِّ
سيستأنف تدريباته بعد عيد الفطر مبارشًة تحضرياً لالستحقاقات املقبلة، 

كاشفاً عن إمكانية إقامة معسكر خارجي وبطولة دخل العراق.
وقال املالكي إن» املنتخب خاض مباريات وّدية عّدة خالل الفرتة السابقة أمام 
أندية الصف األول لفرق الزوراء والنجف والطلبة، بعد ذلك توقفت مبارياته 

وتدريباته بسبب مشاركة أغلب الالعبني مع فرقهم يف دوري الشباب».
وأضاف املالكي أن» املنتخب سينخرط يف التدريبات الداخلية بعد عيد الفطر 
تحضرياً للمشاركة يف البطولة العربية التي ستقام يف العرشين من شهر تموز 
املقبل يف اململكة العربية السعودية»، مشرياً اىل أن العراق اعتذر عن املشاركة 
يف بطولة غرب آسيا التي من املؤمل إقامتها يف فلسطني شهر حزيران املقبل 
بسبب األحداث الجارية هناك وصعوبة دخول وفد املنتخب الوطني اىل األرايض 
ل الجهاز الفني أن يكون املعسكر يف بغداد مع امكانية  الفلسطينية، لذلك فضَّ

إقامة معسكر خارجي يف وقت الحق».
وتابع املالكي أن» الجهاز الفني للمنتخب كان يعول عىل البطولة الرباعية 
التي كان من املزمع إقامتها يف البرصة وتم تأجيلها من قبل اتحاد اللعبة، 
حيث كانت ستشكل نقلة نوعية ملنتخب الشباب برفقة منتخبات مرص 
اىل  رسمياً  طلباً  قّدم  العراق  أن»  اىل  الفتاً،  الغاني»،  واملنتخب  ورصبيا 
كأس  يف  اآلسيوية  التصفيات  يف  مجموعته  الستضافة  اآلسيوي  االتحاد 
آسيا للشباب املقرر اقامتها خالل شهر ايلول املقبل يف البرصة وتضييف 

حفل قرعة البطولة».

بغداد/ متابعة الزوراء
ونادي  الوطني  املنتخب  العب  وصف 
الحايل  الوضع  حصني  عيل  الرشطة 
باملأساوي،  امليناء،  السابق  لفريقه 
وأكد أن اقرتابه من الهبوط «جريمة ال 

تغتفر بحق أعرق أندية العراق».
وأضاف «الذي يحدث للميناء يتحمله 
املشكالت  املتعاقبة،  النادي  إدارات 

إدارية أكثر من كونها فنية». 
واألزمات  مواسم  عدة  «منذ  وتابع: 
اإلدارية تالحق امليناء، والبعض اتهمني 
انسان  بأنني  الفريق،  غادرت  عندما 

مادي، ألني طالبت بمستحقاتي».

وأوضح «السبب الرئييس لرحييل يتمثل 
بالنزاعات داخل اإلدارة، ويف حينها كنا 
بسبب  امليناء،  باسم  نتمرن كفريقني 

الرصاع عىل كريس الرئاسة».
النادي،  إلدارة  رسالة  حصني  ووجه 
برضورة «وضع مصلحة امليناء وكرة 
والعمل  مصالحهم،  فوق  البرصة 
بخطوات احرتافية إلعادة هيبة الفريق 

وإبعاده عن خطر الهبوط».
األخري  قبل  الرتتيب  امليناء  ويحتل 
قاب  وبات  نقطة،   ١٦ برصيد   (١٩)
إىل  الهبوط  من  أدنى  أو  قوسني 

الدرجة األوىل.
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كشف االتحاد الدويل لكرة القدم ”فيفا“، عن 
مقطع فيديو ترويجي لفيلم وثائقي سريى 
النـور قريبا، تـدور قصته حول األسـطورة 
األرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وجاء الفيلم الوثائقي حول أسـطورة منتخب 
-A ”األرجنتني، مارادونا، تحت عنوان ”بعد دييغو“ 
ter Diego“، وتم تصوير هذا الفيلم امللون بني األرجنتني 
ومدينة نابويل اإليطاليـة، ويبحث يف إرث الفتى الذهبي، 
حيث يتضمن ترصيحات ولقاءات خاصة مع األشـخاص 

الذين المس حياتهم األسطورة األرجنتينة بطريقة ما.
وقـال مـدرب اللياقـة البدينـة الشـخيص ملارادونـا سـابقا، 
فرنانـدو سـينيوريني، خـالل الفيديو: ”إنها حياة أسـطورة، 
مليئة بالذكاء.. نحبـه (أي مارادونا) أو نكرهه، لكن ال يمكن 

تجاهله“.
كمـا تحدث أشـخاص آخـرون عـن حزنهم الشـديد وردة 
فعلهـم األليمـة عندمـا سـمعوا بوفـاة بطـل العالم مع 
منتخب األرجنتني عام 1986 يف املكسـيك، ووصفوا خرب 
الوفـاة بكونه ”صادما وغري حقيقـي وغريبا“. وعددوا 
خصال العب برشـلونة اإلسباني سابقا والتي جعلتهم 
يعشـقونه بشـكل كبـري، وقالـت إحـدى املعجبـات 
بمارادونا خالل الترصيحات: ”أحببت مارادونا، وما 

زلت أحبه“.
وتـويف مارادونا يـوم 25 نوفمرب/ ترشيـن الثاني 
املـايض داخـل منزلـه الواقـع شـمايل العاصمة 

األرجنتينيـة بوينس آيرس، عن عمر ناهز الـ 60 عاما، متأثرا 
بأزمة قلبية، وقد القى نبأ وفاة النجم السـابق لنابويل اإليطايل 

أصداء عاملية قوية.
وأثارت وفاة ”مارادونا“ حزنـاً عارماً بني محبي كرة القدم يف 
أنحاء العالم، لكن أسـطورة كرة القـدم األرجنتينية، الذي قاد 
منتخـب بالده للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986، لم يحَظ 
بوداع أسـطوري يليق به يف ظل غياب الجماهري عن املدرجات 
بسبب جائحة كورونا، وهو األمر الذي دفع رشكة ”إلكرتونيك 
آرتس“ للفنون والرياضة املسـؤولة عن إنتاج لعبة كرة القدم 
اإللكرتونية الشـهرية ”فيفـا 2021“ لتكريمه عـىل طريقتها 
الخاصـة؛ إذ وزعت الرشكة األمريكية ”تيفو“ مارادونا مجاناً 
 FIFA Ultimate” عىل جميع مسـتخدمي فيفـا ألتميت تيـم
Team“ أو ما يعرف باسم ”FUT“ الخاص بلعبة محاكاة كرة 

القدم.

قـاد الفرنيس كريـم بنزيما، ريـال مدريد، فريقـه لتحقيق 
انتصار قاتل (2-3) عىل إشبيلية، يف إطار منافسات الجولة 
32 مـن الليجـا، يف معقـل األندلسـيني ”رامـون سانشـيز 

بيزخوان“.
وسـجل لريال مدريد رودريجو وناتشـو وبنزيما يف الدقائق 
50 و82 و(2+90)، بينما سجل إلشبيلية راكيتيتش والميال 

يف الدقيقتني 21 و25.
بهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده إىل 75 نقطة يف صدارة 
ترتيـب الليجا، بينما تجمد رصيد إشـبيلية عند 60 نقطة يف 

املركز الثالث.
وفاز سـيلتا فيغو عىل مضيفه أتلتيك بيلبـاو بثنائية اياغو 

أسباس وفران بلرتان د (11 و37).
بهـذه النتيجة، رفع سـيلتا رصيـده اىل 39 نقطـة يف املركز 
الحـادي عرش، بينما تراجع بيلبـاو اىل املركز الثامن برصيد 

45 نقطة.
 

بلغ تشيليس املباراة النهائية ملسابقة كأس 
االتحـاد اإلنجليـزي، بفوزه عىل كريسـتال 
باالس بهدفني نظيفني، يف ملعب ”ويمبيل“ 

بنصف النهائي.
 (65) تشـيك  لوفتـوس  روبـن  وأحـرز 
ومايسون مونت (76) هديف فوز تشيليس.

ورضب تشـيليس موعدا يف املباراة النهائية 
مع ليفربول، الذي كان تغلب عىل مانشسرت 

سيتي 3-2.
واعتمـد مدرب تشـيليس تومـاس توخيل، 
عـىل طريقـة 3-4-3، حيـث وقف سـيزار 
أزبيليكويتا إىل جانب أندرياس كريستينسن 

وأنتونيو روديجر يف الخط الخلفي.
وتواجـد عـىل طـريف امللعـب كل مـن ريس 
جيمـس وماركوس ألونسـو، بينما تمركز 
جورجينيو وماتيو كوفاسـيتش يف وسـط 
امللعـب، فيما تحرك ماسـون مونت وتيمو 

فرينر، خلف املهاجم كاي هافرتز.
يف الجهـة املقابلـة، لجـأ مدرب كريسـتال 
بـاالس باتريك فيـريا، إىل طريقـة 4-3-3، 
حيـث تكون الخط الخلفـي من جويل وارد 
ويواكيم أندرسـن ومارك جويهـي وتايرك 

ميتشيل.
وأدى شـيخو كوياتي دور العـب االرتكاز، 
وتحـرك أمامـه جيفـري شـلوب وجيمس 
ماكارثـر، خلف ثالثـي هجومي مكون من 
ويلفريـد زاهـا وإيبرييتـيش إيـزي وجـان 

فيليب ماتيتا.
وشـهدت بداية اللقاء فرتة جس نبض بني 
الفريقني، دون تهديد حقيقي، حتى الدقيقة 
العارشة، عندما شـق مونت طريقه، وسدد 

كرة ضعيفة سيطر عليها حارس كريستال 
باالس جاك باتالند بسهولة.

ولـم يجـد باتالند صعوبـة يف التقـاط كرة 
رأسية من هافرتز يف الدقيقة 24.

وأرغمت اإلصابة كوفاسيتش عىل الخروج 
من امللعـب مبكرا، ليدخـل مكانه لوفتوس 

تشيك.
وجـاءت أول فرصـة حقيقيـة بالدقيقـة 
34، عندما أبعد ألونسـو ركلـة حرة نفذها 

إيزي، لتصـل الكرة إىل كوياتـي الذي أطلق 
تسـديدة أبعدها الحارس السـنغايل إدوارد 
منـدي، فارتـدت إىل أندرسـن الذي مّسـت 
محاولتـه عارضـة املرمى.وتحسـن األداء 
أكثر يف الشـوط الثاني، ال سـيما من جانب 
تشيليس، الذي سنحت له فرصة يف الدقيقة 
52، عندما مرر لوفتوس تشـيك كرة بوجه 
قدمه إىل فرينر، حاول باتالند الوصول إليها 
قبـل املهاجم األملاني، لكنهـا أحدثت دربكة 

أمام املرمى، قبل أن يبعدها الدفاع.
وأرشك كريسـتال باالس مهاجمـه الغاني 
جـودران أيوو مكان الغائـب عن املجريات 
املبـاراة  لـه يف  أول ركنيـة  ماتيتـا، ومـن 
بالدقيقة 61، كاد باالس يفتتح التسـجيل، 
عندما أرسـلها إيـزي ناحيـة كوياتي الذي 

ارتقى لها ودكها برأسه فوق املرمى.
وتمكن تشـيليس مـن افتتاح التسـجيل يف 
الدقيقـة 65، عندما خرس ميتشـيل الكرة، 

ما سمح لهافرتز بالتقدم بها، قبل إرسالها 
إىل لوفتـوس تشـيك الذي سـددها قوية يف 

الشباك.
وحـاول فيـريا تعديـل األوضاع مـن خالل 
إرشاك أوليسـيه وكريسـتيان بنتيكي، لكن 
تشـيليس عزز تقدمه بهدف ثان يف الدقيقة 
76، عندمـا حصـل مونت عـىل تمريرة من 
فرينر داخـل منطقة الجزاء، ليسـدد الكرة 

زاحفة بعيدا عن متناول الحارس.
ودخـل نجولـو كانتـي وروميلـو لوكاكـو 
وحكيم زياش يف الدقائق املتبقية، ثم انضم 

إليهم تياجو سيلفا.
ومرر فرينر كرة عىل طبق ذهبي إىل لوكاكو 
الذي تابعها يف القائم، لرتتد إىل زياش، الذي 
أبعد الدفاع كرته قبل أن تجتاز خط املرمى 

يف الدقيقة األخرية.
حدث تاريخي

ـ بحسب شبكة ”سـكواكا“ لإلحصائيات، 
فـألول مـرة يف تاريخ نهائـي كأس االتحاد 
اإلنجليزي، سيتواجد مدربني من أملانيا عىل 

مقاعد البدالء.
ويقـود ليفربـول املـدرب األملانـي يورجن 
كلوب، بينما يقود تشيليس مواطنه توماس 

توخيل.
وبحسب شـبكة ”أوبتا“ لإلحصائيات، فإن 
ليفربـول وتشـيليس ثاني فريقـني يتأهال 
مًعا يف نفس املوسـم لنهائيي كأس الرابطة 

وكأس االتحاد اإلنجليزي.
وأضافـت الشـبكة، أن أول فريقـني حققا 
هذا األمر، كانا آرسـنال وشيفيلد وينزداي 

يف موسم 1992-1993.

بدا العب تشيليس روبن لوفتوس تشيك، سعيدا بمساهمته 
يف فوز فريقه عىل كريسـتال باالس 0-2، يف نصف نهائي 

مسابقة كأس االتحاد اإلنجليزي.
وسـجل لوفتوس تشـيك هـدف فريقـه األول، علما بأنه 
دخـل إىل امللعب بديال يف الشـوط األول بعـد إصابة ماتيو 
كوفاسـيتش، ليسـجل أول أهدافه منـذ نوفمرب/ترشين 

الثاني عام 2020.
وقال لوفتوس تشـيك يف ترصيحات لشـبكة ”أي تي يف“: 
”لقد تأخرت كثريًا (عن تسجيل الهدف)، لقد كان طريًقا 
صعًبا بسـبب اإلصابات واإلعارة الستعادة مستواي مرة 
أخرى، لكنني كنت أؤمن دائًما بنفيس وأردت دائًما اللعب 

مع تشيليس. لقد لعبت كثريًا هذا املوسم، أنا سعيد“.
وعن الهدف قال: ”كنت أفكر فقط يف تسديد الكرة، أعتقد 

أن األمـر تطلب بعض االنحراف لكنني سـأقبل ذلك! كان 
عيل أن أكون مستعًدا للتدخل. بدا األمر بطيًئا بعض اليشء 

يف الشوط األول لذلك أردت فقط جلب بعض الطاقة“.
وتابع: ”سـبب وجودي هنا هو عقيل الذي تعامل مع كل 
اإلصابـات. مـا زلت أؤمـن بنفيس وقلت لسـنوات عديدة 

سيأتي وقتي“.
وحول مالقاة ليفربول يف املباراة النهائية يف شـهر مايو/ 
أيار املقبل، بعد الخسـارة أمامـه يف نهائي كأس الرابطة، 
قال العب تشـيليس: ”نريد الثأر بكل بسـاطة. لقد كانت 
مبـاراة رائعة يف نهائي كأس الرابطة وكان من املمكن أن 

تذهب يف أي من االتجاهني“.
وقال مدرب تشيليس توماس توخيل يف ترصيحات لشبكة 
”أي تي يف“: ”لم يكن األمر سهالً ألننا لعبنا 3 مباريات يف 

3 مسابقات مختلفة“.
وأضاف: ”األمر ليس سـهال دائًما، ويشكل تحدًيا جسدًيا 
كبريًا، أعتقد أننا الفريـق الذي لديه أكرب عدد من الدقائق 

يف أوروبا، وهذا يمثل تحدًيا ذهنيا“.
وزاد: ”اعتقـدت أن األداء كان محكًمـا للغايـة وخطـرًيا 
للغايـة، لقد اهتممنا بهجماتهم املرتدة. كان األمر صعًبا، 
غـرّي الخصم نظامـه مرتني، وال يمكنـك أن تفقد الرتكيز 

ملدة دقيقة“.
وأشـاد توخيل بنجم وسـطه روبن لوفتوس تشـيك الذي 
أحـرز الهـدف األول، بعد دخولـه بديال: ”لقـد كان قوياً 
للغاية يف املباريات ضد سـاوثهامبتون وريال مدريد، كان 
يسـتحق أن يبدأ، لكننا توقعنا أن يكون لروبن تأثري كبري 

جًدا“.من مقاعد البدالء. أنا سـعيد 

وتابـع: ”لقد أخفـى موهبته وإمكاناتـه لفرتة طويلة يف 
مسريته. إنه قادر عىل تقديم العروض التي يراها الجميع 
عىل أرض امللعب. بالنسـبة له يسـتمر نمـو ثقته خطوة 

بخطوة“.
وعن مواجهـة ليفربول يف النهائي، ختم: ”أنا سـعيد ألن 
أكـون جزًءا مـن ذلك مـرة أخـرى، ال يمكننـي أن أكون 
أكثر حماًسـا وفخـرًا، ألنها مسـابقة ضخمة. سـنكون 
مستعدين“. وقال مونت عقب نهاية املباراة يف ترصيحات 
صحفيـة: ”لقد حـان الوقت للفـوز باملبـاراة النهائية يف 
ويمبـيل، بالنسـبة يل، خـرست خمـس نهائيـات، دعونا 
نضغط عىل أنفسـنا، خرسنـا املباراة األخـرية يف ويمبيل 

(كأس الرابطة)، وحان الوقت السرتداد ثمنها“.
وأضـاف: ”لقد قـدم يل تيمو فرينر القليل من املسـاعدة، 

كان يمكن أن يسجل باسمه هدًفا آخر وهدفني، إنه رائع، 
لقد أدى بشكل جيد يف املباراتني املاضيني“.

وتابـع: ”لقد أتيحت لفرينـر الفرصة للتسـجيل وأضاع، 
ضحكـت أنـا وجورجينيو عىل مقاعد البـدالء ألنه ركض 

حتى خط املنتصف للفوز بالكرة“.
وأكمـل: ”أنا أشـعر بالضجيـج من أجل روبـن لوفتوس 
تشـيك، لقـد عمل بجد للعودة إىل الشـكل الـذي هو عليه 
اآلن، إنـه العب كبري وشـارك يف مباراة صعبـة وتقدم إىل 

األمام، لقد كان رائًعا اليوم“.
وأتم مونت ترصيحاته باإلشادة بكريستال باالس، وقال: 
”لقد استغرق األمر وقًتا طويًال لتحطيمهم، عندما سجل 
روبـن هدفـه والذي فتح البـاب لنا للفوز، سـجلت هديف 

وقتلتهم. تأثرت كثريًا بهم“. 
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\b„ÎÜaäbfl^@ÚÓ‰Ón‰uä˛a@ÒäÏ�é˛a@Â«@�bÓ‘ˆbqÎ@�b‡‹Óœ@äáóÌ@\b–Óœ^ رفـض الـدويل اإلنجليـزي ألكسـندر أرنولـد، ظهـري ليفربـول، 
االنتقـادات املوجهة إىل زميله املرصي محمد صالح خالل الفرتة 

األخرية، بسبب عدم إحراز األهداف.
ولم يسجل صالح من اللعب املفتوح، خالل آخر 10 مباريات مع 
الريدز يف مختلـف البطوالت.وقال أرنولـد، يف ترصيحات أبرزها 

موقع ”ليفربـول إيكو“ الربيطاني: ”أعتقـد أن االنتقادات 
غـري عادلة، بسـبب املسـتويات التي قدمهـا صالح يف 

السابق“.
وأضـاف: ”صـالح ضحيـة لنجاحـه الشـخيص.. ال 
يـزال هداًفا كبـرًيا، كما أنـه يأتي يف الرتتيـب الثاني 
خلفي، كأكثر من منح تمريرات حاسـمة يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، ورغم ذلـك يقول الناس إن أداءه 
سيئ.. إنه تقريبا أفضل هداف يف دوري أبطال أوروبا 
أيضا“.واختتـم: ”انظر إىل ما فعله صالح معنا خالل 

املواسم الخمسة املاضية.. لقد كان رائًعا، لذا ليس من 
العدل أن يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة“.

وختـم: ”كلنـا نعتقد أنه سيسـجل أهداًفـا.. إنها مجرد 
مسألة وقت، قبل أن يضع الكرة يف الشباك مرة أخرى“.

يذكـر أن صـالح يحتـل املركز الرابـع يف ترتيب هـدايف دوري 
أبطال أوروبا، هذا املوسـم، برصيد 8 أهـداف، بفارق 5 أهداف 

عن املتصدر روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ.

فـاز باريس سـان جريمـان عىل ضيفـه أوملبيك 
مارسـيليا (1-2)، يف كالسيكو الدوري الفرنيس، 

ضمن الجولة 32 من املسابقة.
وسـجل نيمـار جونيـور وكيليان مبابي لسـان 
جريمـان، يف الدقيقتـني 12 و5+45، بينما أحرز 

كاليتا كار هدف مارسيليا، يف الدقيقة 31.
ورفـع العمـالق الباريـيس رصيـده إىل 74 نقطة 
يف الصـدارة، ليقرتب خطوة جديـدة من التتويج 
باللقب، للمـرة العارشة يف تاريخـه، بينما تجمد 
رصيـد غريمه التقليدي عنـد 59 نقطة، يف املركز 

الثاني.
وكان الشـوط األول عامرا باإلثارة والندية، حيث 
سـجل نيمار هدفا مبكرا بعـد تمريرة متقنة من 

العب الوسط اإليطايل، ماركو فرياتي.
لكن الضيـوف صمدوا ونجحـوا يف إدراك التعادل 
مـن ركلة ركنيـة، نفذها ديميـرتي باييه وارتبك 
جيانلويجـي دوناروما يف التعامـل معها، ليكمل 

كاليتا كار الكرة بسهولة يف الشباك.
وبلغـت اإلثـارة ذروتهـا يف الدقائـق األخرية من 
الشـوط األول، عندما سـجل النجـم األرجنتيني، 
ليونيـل مييس، هدفني، لكن لم يهنأ بهما بسـبب 

مصيدة التسلل.
ويف الوقـت بـدل الضائـع للشـوط األول، 

تسـبب نيمـار يف ملسـة يـد مـن مدافع 
مارسـيليا، أقرتهـا تقنيـة الفيديـو، 

ليحتسـب الحكم ركلة جزاء سـجل 
منها مبابي الهدف الثاني.

وغلـب عـىل الفريقـني الحماس 
يف الشـوط الثانـي، لكـن رغـم 

ذلـك تراجعـت الخطـورة عىل 
املرميني، يف ظل عدم استفادة 
خورخـي سـامباويل، مدرب 
مارسـيليا، من نجومه باييه 
وسـاليبا وأوندير وجيندوزي 

وفالنتني رونجيه.
كما تراجـع أداء بي إس جي، 
ومـع ذلـك أحرز مبابـي هدفا 
ثالثـا بعـد تمريرة مـن مييس، 
أشـار  املسـاعد  الحكـم  أن  إال 

بالتسلل.
فينالدوم  جورجينيـو  وشـارك 
مكان إدريسا جايي يف صفوف 
بـي إس جـي، قبل أن يسـجل 
بعـد  هدفـا  سـاليبا  ويليـام 
عرضيـة مـن ديميـرتي باييه، 
إال أن تقنية الفار أنقذت سان 
جريمـان من طعنـة نافذة، يف 

الدقيقة 85.
وأجرى ماوريسـيو بوكيتينو، 
مـدرب باريـس، تبديلني دفعة 
واحدة يف الدقيقـة األخرية من 
إلضاعـة  محاولـة  يف  اللقـاء، 
الوقـت، حيث شـارك إيكاردي 
وسـريجيو رامـوس بـدال مـن 

مبابي وفرياتي.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

الربتغـايل  األسـطورة  احتفـى 
نجـم  رونالـدو،  كريسـتيانو 
مانشسـرت يونايتد، بالثالثية التي 
نورويتـش  شـباك  يف  سـجلها 

سيتي.
وقـاد رونالـدو فريقـه لتحقيق 
فوز صعب عىل حسـاب ضيفه 
 ،3-2 بنتيجـة  نورويتـش 

مسـاء السـبت املايض، عىل ملعب 
أولـد ترافـورد، ضمـن الجولة 33 

للربيمريليج.
ونـرش رونالدو، عرب حسـابه عىل 
”تويـرت“ صورة لـه من املبـاراة، 
وكتب عليهـا: ”30 ثالثية قبل 30 
و30 ثالثيـة بعد 30، حـان الوقت 

لقلب املوازين!“.

وارتقى مانشسرت يونايتد للمركز 
الخامس، مسـتغًال تعثر آرسـنال 

بالهزيمة أمام ساوثهامبتون.
يف  تواجـده  رونالـدو مـن  وعـزز 
سـباق هدايف الربيمريليـج، بعدما 
رفـع رصيـده إىل 15 هدًفا، بفارق 
5 أهـداف فقط عن النجم املرصي 

محمد صالح.
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تعلن ُمحافظة ذي قار(العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تجهيز ونصب محطة متنقلة سـعة ٣١,٥ أم يف أي ملركز قضاء سـوق 
الشيوخ)ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة 
التخطيـط والضوابط امللحقة بهـا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ . ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن 

املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية                 (العدالة – 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).
وبإمـكان مقدمي العطاءات رشاء وثائـق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنـوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا مـن يوم الخميس املصـادف ٢٠٢٢/٤/٢١ يف بناية (الرشكة 
العامـة لتوزيـع كهرباء الجنوب) فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولـني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجـة املذكورة ادناه عىل 
االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  قسـم لعقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق 
الخاصة باملرشوع علما ان سـعر 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:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-املتطلبات الفنية :- الخربة التخصصية (االعمال املماثلة)ولعقد عدد (١) وبمبلغ ال يقل عن (١٩٩,٩٩٥,٠٠٠) مائة وتسـعة وتسـعون 
مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي للسنوات الـ(١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

 ب- الكوادر الفنية 

ج-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املـوارد املاليـة (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (١٣٩,٩٩٦,٤٠٠) 

مائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف واربعمائة دينار عراقي.
هـ- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون 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 الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قرار يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) سنوات السابقة 
جميع املطالبات املوقوفة سـوف لن تشـكل بمجموعها اكر من ٤٠٪ صايف مسـتحقات مقدم العطاء وسـيتم التعامل معها كمشاكل تم 

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

هوية رضيبية للرشكة.
رابعاً:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامسـاً:- هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيـط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 

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

٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قار قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
(الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ 
بقيمة ٥٪ 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.

٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة 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.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسـو 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.
٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما اليقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 

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

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من 

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

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥-ان آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يـوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٤/٢٨ اىل العنـوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمـة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة 
واضحـة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكـر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال 
املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد /شاررع االمام عيل (ع). وسوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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إلحاقا بإعالننا املرقم ٣٠٨ يف ٢٠٢٢/٣/٢٩
تعلـن ُمحافظـة ذي قار (العقود الحكوميـة) عن مناقصة مرشوع (بناء مراكز رشطة عدد (٤) يف الرفاعي – الشـطرة – الغراف – االصالح 
مع تجهيز ونصب كامريات مراقبة امنية يف القلعة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلـة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بهـا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩. ان وثيقة 

الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
                                                                                     (الزوراء – البينة الجديدة – العراق االخبارية)

وسـيتم العمل عنـد فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية)  والتي تتيـح ملقدمي العطاءات كافة من 
الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).

وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربيـة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحـدد 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 استفسـارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٤/٢١ يف بناية (مديرية رشطة محافظة 
ذي قار) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة 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:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ- الكوادر الفنية 

ب-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (١٤١,٩٦٦,٠٠٠) مائة 

وواحد واربعني مليون وتسعمائة وستة وستني الف دينار عراقي .
- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، الرشكات 
اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفـق القانون التجاري وان ال تكـون 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 الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 

يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) سنوات السابقة.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مـع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديـم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

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

سادساً:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطـاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطـاءات بموجب خطاب ضمان بنكـي او صك مصدق او 
سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلـق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
(الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 
٥٪ مـن مبلـغ االحالة عىل ان يكـون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظـات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء 

فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل 
املحـددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنيـة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التـزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦-تتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعـالن وآلخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتـزم الطـرف الثاني بأن  يشـغل ما اليقل عن (٣٠٪) من عمالـة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالـة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافليـة 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 االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز 

(١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال. 
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

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

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

فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
١٣-تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مـع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة  مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥-ان اخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم الخميس املصـادف ٢٠٢٢/٤/٢٨ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سابقا) 
عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
مـن الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقـاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتـف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مبنى 
محافظة ذي قار القديمة يف شـارع النيل. وسـوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية 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.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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 ( ذاكـرة   ) صفحتهـا  ويف  الـزوراء 
طعمـه  محمـد  الفنـان  اسـتضافت 

التميمي فكان الحوار التايل :-
*اهـال ومرحبـا بضيفنـا العزيـز نجل 

العائلة الفنية .
-اهال وسـهال بكم ومرسور لهذا اللقاء 

.
* لكـي نتوصـل اىل معرفـة كثـري من 
جوانب السـرية الذاتية لك علينا اوال ان 
نعرف بدايات السـرية وكيـف اصبحت 

فنانا ؟
-من البداية اسـتهوتني مهنـة التمثيل 
وتوجتهـا باعمـال يف البداية مدرسـية 
تخـص الخطابة والتمثيـل ودخلت هذا 
العالـم الرحب من خـالل تقديم بعض 
السـكيجات كتمثيل مـع الطلبة واخريا 

توجتها بالقاء القصائد الشعرية .
* تلك اللحظات الجميلة شـكلت عندي 
ولعا كبـريا يف ان الج هذا العالم الجميل 
السـاحر الذي هو التمثيل سواء كان يف 
املـرسح ام االذاعة والتلفزيون فحاولت 
ان انمي هـذه القابليات املتوفرة عندي 
اساسـا  بالتمثيـل  الولـع   . الصوتيـة 
الجميلـة  االكاديميـة  عالـم  فدخلـت 
وتسـلحت بالعلم واملعرفة فيما يخص 
تقنية التمثيل صوتا واداء وتمرست عىل 
يد اسـاتذة كبار لهم بـاع كبري يف مجال 
املـرسح ومنهـم اسـتاذي سـامي عبد 
الحميد وبدري حسـون فريد واالسـتاذ 
بهنام ميخائيل وجعفر السعدي وعوني 

كرومـي واالسـتاذ عبـاس عـيل جعفر 
واساتذة اخرين كل هؤال كان لهم الدور 
االسـايس يف صناعة مسـريتي الفنية . 
علمونـي الف با املرسح وبالتايل حاولت 
ان تكون دراسـتي صقل للموهبة للذلك 
كانـت تلـك الفـرتة مهمـة لكـي اضع 
قدمـي يف الطريـق الصحيـح بعدها اي 
بعـد تخرجـي كانـت هناك تجـارب يف 
مجـال السـينما وكانـت التجربة االهم 
مع اسـتاذي محمـد شـكري جميل يف 
فلـم امللك غـازي وهـذه التجربـة كان 
لها االثر يف ان اعـرف املهمني الذين من 
خاللهم اقدم واشارك يف اعمال تليق بي 
وبمستوى يريد الجمهور وقد استفدت 

منها كثريا .
*وما اول تجربـة وضعتك عىل الطريق 

الفني ؟
-اول تجربـة متواضعـة كانـت يل مـع 
املخرجـة املبدعة رجـاء كاظم وخاصة 
يف  خـالل  ومـن  التلفزيـون  مجـال  يف 
احـدى املسلسـالت التلفزيونية وكانت 
تلك املشاهد البسـيطة لها طعم خاص 
يف حياتـي االمر الـذي جعلني ارص عىل 
االسـتمرار التنـوع ووضـع قدمي عىل 
املسـار الصحيح جعلني اتمعن كثريا يف 
اختيـار االدوار وكانـت فرصة مهمة يل 
يف تلفزيـون العراق فكانت مشـاركتي 
بمسلسل استاذي الكبري عىل االنصاري 

( االصمعي ) 
* وكيف توالت عليك االعمال بعد هذا ؟

-كانت يل تجارب كثرية يف مجال الدراما 
التلفزيونيـة لنبدؤهـا باالعمـال التـي 
تسـاهم يف ضبط اللغـة العربيـة االمر 
الذي جعل املخرجني يشعرون ان محمد 
طعمه قريب ملا يريدون فكان مسلسـل 

منـاوي باشـا لـه االثـر الجميـل عند 
املتلقي وعند املخرجني.

*هـل كان هنـاك تعـدد لبعـض مـن 
اعمالك؟

-اهم األعمال.
-انـا مثلـت مثـل بفيلم (امللـك غازي) 
و(قسطرة والدنيا) السبع كذلك عملت 
يف املـرسح الجـاد والطفـل واالوبريت 
منها دزدمونه وكيلوباترا وكنز امللح مع 
مخرجني كبار، قدمت برامج تلفزيونية 
تاريخيـة درامية واذاعية ومسلسـالت 
منهـا (منـاوي باشـا) بجزئيـه األول 
والثاني و(حكاية املدن) الثالث و(عالم 
السـت وهيبـه) و(اليرس بعـد العرس) 
وهيسرتيا وساعة الصفر وهدوء نسبي 

الـذي قـدم يف أكثـر من محطـة عربية 
وقطار الكلمات واعمال اخرى تعليمية 
ملخرجـني عراقيـني وعـرب وشـارك يف 
العديد من املهرجانات العربية والدولية 
منها قرطـاج يف تونس واألردن وبريوت 
ونلـت العديد مـن الجوائز والشـهادات 

التقديرية ) 
احتفى  والتلفزيوني  االذاعـي  *امللتقى 

بك اليس كذلك ؟
-نعم احتفى بي وقدم مسـريتي الفنية 
وانـا محظـوظ بهـذا الحضـور القيـم 
الن الفـن رسـالة كربى يجـب ان تصل 
للمتلقـي بطبـق مـن ذهـب سـواء يف 
املرسح أو التلفزيون والسينما وحياتي 

الفنيـة اطرتها باعمال مهمة خصوصا 
يف اإلذاعة واملمثل الحقيقي عليه اوال ان 
يخوض يف عالم اإلذاعة كي يدخل عوالم 
كل الفنون االخـرى من خالل اإلخالص 
للمهنة ) نعم  بعد هذه الرحلة الطويلة 
والقناعـة بالـدور والظهـور بالشـكل 

الصحيـح يجـب ان تكـون حريصـا يف 
عملية خلق وترجمة الدور املطلوب كل 
هذه املسـرية الفنية الطويلة تحتاج إىل 
نحت بارز لتظهر إىل الجمهور والسعادة 

بالعمل الفني واحرتام الفنان والفن .
وقـد تمـت اسـتضافتي للحديـث عـن 
مسـريتي وتكريمي، يف جلسـة أقيمت 
عـىل قاعـة الجواهـري قدمهـا الفنان 
كريـم محسـن الـذي كان ُمتحدثاً عن 
سـريئي فقـال حينهـا عائلـة الفنـان 
أقـرب  التميمـي وأوالده مـن  طعمـة 
األصدقـاء يل، تربطنـي بمحمـد عالقة 
طيبة جداً وقد اشرتكنا يف أكثر من عمل 
فني، سـواء مع إخوته أو معه وسـواء 

يف مجـال اإلخـراج أو التمثيل، أعتقد أن 
ملحمـد هـذا الكاريكرت الـذي يختلف به 
عـن الكثريين والذي يجعـل من االدوار 
االرستقراطية خاصة به ومفّصلة عليه، 
كما أن ألدائه الصوتي وعمقه ورصانته 
منحاه املشـاركة يف تقديـم العديد من 

االعمال اإلذاعية املهمة، وكذلك االعمال 
التاريخية واالعمـال الثقافية التي كنا 
نقدمها يف فرتة التسـعينيات من القرن 
املـايض والتـي كانت مختصـة بتعليم 
االطفال وقد شـاركت مع محمد فيها، 
يف الواقـع مـن خالل عمـيل معه عرف 
محمـد بالتزامه، وحرصه عىل أن تنجز 

األعمال بأحسن ما ينبغي..
يف  الفنـان  مشـاركة  تـرى  وكيـف   *

االذاعة؟
-ان لم يعمل الفنان يف االذاعة لن يكون 
ممثـًال جيـداً، الن مخرجـي التلفزيون 
لـم يفجـروا طاقاته بقدر مـا ابقوه يف 
شـخصيات معينة ال يريـد تكرارهها ، 
وانـا ال اهتم كثريا للظهور عىل شاشـة 
التلفزيـون عـىل الرغـم مـن املؤهالت، 
ورغـم ان تجربتي يف املسلسـل العربي 
(مطلوب رجـال) كانت رائعـة واتمنى 

ان تتكرر .
* وكيف ترى نفسـك قد ولدت يف عائلة 

فنية مثل عائلة طعمه التميمي ؟
-انا ولدت يف عائلـة فنية من أب اصفه  

سـفرا خالدا للمنجـز الفنـي العراقي، 
وأخوة لهم باع طويل يف الفن العراقي. 

* قيـل انـك يف صغـرك تعلمـت الباليه 
والعـزف عـىل الـة البيانو فامللـذ اخذك 

للتمثيل ؟
- التمثيـل لـه صلـة مبـارشة بالرقص 
اإليمائي (الباليه) من خالل لغة الجسد 
الحي والتعبري السلوكي والحيس ليكون 
متناغما مع األداء الحركي الجمايل لفن 
التمثيـل.. هنـا تكـون العالقـة وطيدة 
لرسم سـيمفونية اإلبهار البرصي للغة 
حينهـا  للجسـد..  الحركـي  التشـكيل 
تكتمل الصـورة الجماليـة للعرض من 
خـالل املمثل لذلك اسـتعطت من خالل 
دراسـتي للباليـه واملوسـيقى أن امزج 
بـني التذوق الحيس الحركي والسـمعي 
والبـرصي مـع فـن املمثـل مـن خالل 
دراسـتي األكاديميـة لفـن التمثيـل .. 
اخـرتت التمثيل ألنـه فن سـام ونبيل، 

وأفق رحب لإلبداع والتجيل.
* اذا كان لوالدك ثاثريا كبريا عليك ؟

- الراحـل طعمـة التميمـي.. ارث فني 
زاخـر بالعطاء.. وسـفر خالـد للمنجز 
الفنـي العراقـي.. يف السـينما واملرسح 
واإلذاعـة والتلفزيـون عىل حد سـواء. 
فهو صاحب البصمـة الفنية والثقافية 
وسـايكلوبيديا  املعالـم..  الواضحـة 
معرفية زاخرة.. ووقع كبري يف املسارح 

العربية والعراقية.. واثر بارز يف تأسيس 
مـرسح عراقي شـامخ ورصـني.. هو 
عالمـة بـارزة وقامـة فنيـة متأللئـة 
يف املحافـل الفنيـة العربيـة والدوليـة 
والعراقية من خالل ما قدمه من أعمال 
فنية كان لها األثر البالغ يف إعالء شـأن 
مفهـوم اإلبـداع الفنـي العراقـي.. هو 
وعي وثقافة وتبرص وحكمة اسـتطاع 
أن ينحت اسمه بعناية فائقة من خالل 
الحـرص واملثابـرة كي يبقـى يف ذاكرة 
الجمهـور نسـاجا ماهـرا تـرك أبهـى 
األعمـال الفنيـة يف ذاكـرة املتلقي حتى 

يومنا هذا...
أمـا عىل الصعيد اإلنسـاني... فهو األب 
واملعلم واألخ والصديق واإلنسان.. فبني 
ثنايا قلبه تجد وابـًال من النبل والصدق 
وخاليـا عذبة مـن املحبـة واإلخالص.. 
واملـودة..  بالنقـاء  تنبـض  ورشايـني 
وشـغاف قلب حنون يحيط كل محبيه 
بالحنو والتسامح ومساعدة اآلخرين.. 
وابتسامة شاخصة يطلقها بقلب كبري 
لـكل محبيه.. ويد رؤوفة حنونة يمدها 

عىل الدوام وإخالص قّل نظريه.. وتفاٍن 
يف العمـل.. واحـرتام للزمـن.. وحب قل 
اإلنسـانية..  ورسـالته  لفنـه  نظـريه 
لذالك تجدني محاطا متسـلحا بكل تلك 
الصفات التي ورثتها متأثرا به إنسـانا 

وفنانا.
* طيـب وبعد هذه الرحلـة هل لك راي 

بالدراما العراقية ؟
- واقـع الدراما اآلن واقع محزن بحق.. 
درامـا  إلظهـار  حـرص  ثمـة  فليـس 
تنافـس عربيـا رغم توفـر مبدعني من 
مخرجني، ممثلـني، مصورين، مؤلفني 
وكل األدوات املعنيـة بالعمليـة الفنيـة 
كدراما.. أرى هناك استسهاال بالخوض 
يف إنتـاج إعمال دراميـة رصينة.. هناك 
فقـر يف اإلخـراج الصـوري والبـرصي 
للرؤيا.. هناك قصور يف اإلنتاج الدرامي 
كمفهـوم حيوي وأسـايس لبنـاء دراما 
حقيقية .. اإلنتاج هو األسـاس الرصني 
لبناء الهيكل العام للعمل الدرامي أجده 
متهالـكا غري مـرتاص، بدءا مـن أجور 
املمثـل وصـوال لـكل طواقـم اإلخـراج 
واإلنتاج بـكل تفاصيلها... هذا ال يعني 
أن ليـس هنالـك أعمـال رصينـة.. بـل 
هنـاك أعمـال درامية عراقيـة كان لها 
وقعها املميز لدى املتلقي.. املشكلة هي 
يف البحـث واملثابرة والخلق واملشـاهدة 
الوسـائل  عـن  والتقـيص  املسـتمرة 

واملعدات الفنية الحديثة ملواكبة التطور 
الشاسـع يف وسـائل اإلخـراج الدرامي 
يف  خـريا  أتوسـم  إنـي  والتلفزيونـي.. 
املسـتقبل القريب بظهور دراما عراقية 
تحمل سـمة الرقي فهناك طاقات فنية 
عراقية رائعة سرتسم أفقاً رحباً جميالً 
لدراما تلفزيونية وسينمائية متكاملة.. 
فللدراما العراقية اسمها املميز ووقعها 

الكبري.
* هـل انـت راض عما قدمتـه وهل لك 

امنية يف دور معني ؟
- لـم اعمـل بصيغـة التمنـي يف انتقاء 
أدواري.. فرتانـي ابحث عـن الدور الذي 
يناسـبني.. أهيـئ لـه كل مسـتلزمات 
النجاح.. اسـرب أغوار الدور املناط بي.. 
احلـم بـه.. أغـوص يف أعماقـه.. أركز 
تماما يف عملية خلق الشخصية ابحث.. 
احرص.. اعد يف كيفية الظهور.. وأخرياً 
أقـدم نحتي البـارز للمتلقـي. ذلك كله 
بالنقـاش مع املخرج سـيد العمل.. كي 
اخرج بنتيجة حتمية أال وهي النجاح.. 
ذلك هو همي يف االختيار والتجدد.. آمل 
يف القريـب تقديـم ادوار جديدة تختلف 
عما قدمـت.. فذلـك له عالقـة بالخلق 

اإلبداعي ألداء مختلف األدوار.
وهـل  الغربـة  عـن  تقـول  ومـاذا   *

قاسيتها؟ 
- الغربـة مـوت بطـيء... كنـت مجربا 
عليهـا ذلـك أنـي كنـت أصـور اغلـب 
أعمـايل الدرامية يف الشـام وكانت اغلب 
األعمـال تصور هنـاك.. فـكان عيل أن 
أواجـه الغربـة ألوفر قـوت عائلتي من 
خالل عمـيل كممثل.. لكنهـا إضافة يل 
كفنان فرصة االشـرتاك بأعمال درامية 
عربية عديدة آخرها املسلسـل الدرامي 
(مطلوب رجال) وهو من إخراج سامر 
برقـاوي وسـامي جنـادي بمشـاركة 
نخبة مـن أملـع النجوم العـرب لصالح 
قناة mbc وقد عرض يف أكثر من محطة 
عربيـة.. فكانت فرصـة للتالقح الفني 
العربي.. وأتمنى قد تركت أثرا من خالل 
مشـاركتي بهذا العمل السيما أن املمثل 
العراقـي لـه طاقة خالقة ولـه بصمته 

املؤثرة .
* هـل لـك مشـاركات يف كتابـة النص 

املرسحي ؟
- نعـم يل نـص مرسحـي كتبتـه منـذ 
فرتة عـن حياة والدي الفنـان الراحل ( 
طعمه التميمـي ) ومرسحياته الخالدة 
ووقعها الخالد و الكبري يف ارساء دعائم 
مرسح موسـوم بالزهو والبهاء يفتخر 
بـه..  وهـو نـص يسـلط الضـوء عىل 
قامـة مرسحية كان لهـا االثر الكبري يف 
بنـاء مرسح عراقي رصـني ومميز عىل 
اسس صلبة...النص كتبته بلغة عربية 
فصيحـة وان شـاء الله سـانفذه عىل 

ارض الواقع قريباً.
* يف رمضان الحايل هل لك مشاركات؟

- يف رمضـان الحايل رغم قلـت االعمال 
الدرامية.. رشـحت لبعض االدوار لكني 
لم اجد نفيس فيها فرفضت املشاركة...
لكني اطمح لـدوٍر مميز يبقى يف ذاكرة 

املتلقي...
معينـا  شـيئا  تقـول  ان  تـود  هـل   *

باملناسبة ؟
- اود ان اقـول الفـن الحقيقـي ال يبنى 
باملجامالت والعالقات الزائفة فالشمس 
ال تحجب بغربال...اخر ما لديك االن من 

اعمال حدثنا عنها بالتفصيل
املشـاركة  العاجـل  القريـب  يف  امـل   
بعمـل درامـي مهـم ومميز سـافصح 
عـن تفاصيله قريبا..  شـكري وتقدير 
لحرضتكـم لالهتمـام واملتابعة متمنيا 

لكم مزيداً من االلق والتميز.

ذاكرة
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هو من عائلة فنية معروفة قدمت للساحة الفنية الكثري من الفنانني .. ممثلني ومخرجني عمالقة .. 
محمد طعمه التميمي ممثل عراقي قدير ويعترب امتداداً لجيل الرواد، تركت أعماله بصمة لدى املتلقي 
ملا يمتلكه من موهبة حقيقية بعيدا عن كونه ابن الفنان الراحل طعمة التميمي، ومن ابرز اعماله كان دوره 
جراح  باشا،  مناوي  الياس،  خرض  شموع  الباشا،  املنيس،.  البيت  عيل،  قنرب  الحنني،  «مرافئ  مسلسالت  يف 

العيون، عالم الست وهيبة، هسترييا»، وغريها الكثري من االعمال الناجحة.
الراحل طعمة  الفنان  الفن يف سن مبكرة وربما كان والده  اإلذاعية ودخل عالم  املسلسالت  شارك يف عديد 

التميمي الذي كان  دائما يرصح ألوالده أنه يريد الحفاظ عىل اإلرث الفني الخاص بأوالده .
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العصبية ورسعة الغضب من األعراض 
املصاحبـة للصيام، خاصـة للمدخنني 
أو الذيـن يعتمدون عىل الكافيني طوال 
اليـوم، فنقص الكافيـني، والنيكوتني، 
واالنقطاع لساعات طويلة عن الطعام 
واملـاء، عالوة عـىل اإلرهـاق املصاحب 
للصيام، تسبب زيادة عصبية الصائم، 

ورسعة غضبه.
إذا كان زوجـك عصبـي، أو كان يعاني 
من العصبية املصاحبـة للصيام، فهذا 
يعنـي أنه قنبلة موقوتة طوال الشـهر 
أي  يف  غضبـاً  ينفجـر  فقـد  الكريـم، 
لحظة وألسباب ليسـت مهمة، لتندلع 
املشـاكل بينكما، لذا يجـب أن تتعاميل 
معـه بطريقة صحيحة حتى ال تتطور 

األمور وتحدث أزمة يف عالقتكما.
كيفيـة  إىل  لتتعـريف  القـراءة  تابعـي 
التعامـل بطريقـة صحيحة مع زوجك 

العصبي يف شهر رمضان.
1. تحيل بالصرب وحافظي عىل هدوئك

إذا كان زوجـك رسيـع الغضـب، فـال 
تقابيل غضبه بغضب فيشتعل املوقف، 

تحيل بالصرب والحكمة، وحافظي عىل 
هدوئك.

ويف حـال انفعال زوجك، انسـحبي من 
املوقـف بهـدوء وال تجادليـه حتـى ال 
ينفجر غاضباً، وإذا سـنحت الفرصة، 

تعامـيل معـه بلطـف وحـاويل تهدئته 
بالكلمات اللطيفة.

2. امنحي زوجك فرصة للهدوء
قـد يكون كل ما يحتاج إليه زوجك هو 
وقت يهدأ فيه، لـذا امتيص غضبه عرب 

منحـه فرصـة للهـدوء، وال تنزلقي يف 
جدال ليس له فائدة.

3. تحيل بابتسامة رقيقة
ابتسـامة  ترسـمي  أن  اسـتطعِت  إذا 
رقيقة عىل وجهك، فسـوف تشـعرين 

بسـحر هـذه االبتسـامة عـىل سـلوك 
زوجك.

املهم أال تكون هذه االبتسامة يف صورة 
سـخرية مـن غضبـه حتـى ال يـزداد 

املوقف سوءاً. 
4. اغمري زوجك بالحب والحنان

مـع إرهـاق العمل والصيـام وأعراض 
نقـص النيكوتـني والكافيـني، يتحول 
زوجـك إىل طفل كبري رسيـع الغضب، 
وأذكـى ترصف مـع الطفـل الغاضب 
هو غمره بالحـب والحنان، لذا اغمري 
واملعاملـة  والحنـان  بالحـب  زوجـك 
اللطيفـة التي مـن شـأنها امتصاص 

غضبه وتهدئته. 
تشـعره  بيئـة  لزوجـك  هيئـي   .5

باالسرتخاء
املنـزل يمكن أن يزيد عصبية زوجك أو 
يشـعره باالسـرتخاء ويقلـل من حدة 
مزاجـه، لـذا اهتمـي بأن يكـون بيتك 
مريحاً لألعصاب عرب تنظيفه وترتيبه 
وتعطـريه، وأن يكـون املـكان املحيط 

بزوجك طوال ساعات الصيام هادئاً.

املقادير :

فروج: فروجتان (حجم وسط، 900 غم)

بهار سادة: ملعقة صغرية

فلفل أسود: ملعقة صغرية

القرفة: ملعقة صغرية

األرز: 1 كيلو

لحم مفروم: 1 كيلو

البازالء: باكيت

مكرسات: حسـب الرغبة (لوز وصنوبر، 

للتزيني)

ملح: ملعقة صغرية

طريقة التحضري

بالبهـارات  الفراريـج وتتبـل  1. تغسـل 

القرفة والبهار السـادة والفلفل األسـود 

وامللح ثم تسلق.

2. توضع اللحمة عىل النار وتقىل.

3. تضـاف البازيالء عىل اللحمة ونغمرها 

باملاء.

4. يضـاف للحمة والبازيـالء األرز وترتك 

ملدة 20 دقيقة لينضج األرز.

5. تصفى الفراريج من ماء السـلق وتربد 

ثم تحىش.

6. توضـع بالفـرن ملـدة -10 15 دقيقـة 

لتحمري القرشة الخارجية.

1 - اختاري القياسـات املناسـبة؛ ألنها تضمن الراحة واالسرتخاء 

لطفلـك، وتذكـري أن القياسـات تختلف مـن دار أزيـاء إىل أخرى، 

واألفضل أن يرافقك الطفل يف مشـوار التسـوق؛ كـي يقيس ثيابه 

بنفسـه. وعند رشاء الحـذاء اختاري املوديالت البسـيطة واملريحة 

وواطئـة الكعوب، التي تتيح للطفل حريـة الحركة، واتركي حوايل 

نصف بوصة زيادة عند املقدمة.

2 - احـريص عـىل أن يبقـى طفلك مرتاحاً وسـعيداً ورائـق املزاج 

طوال الحفل. اختاري األقمشة واملنسوجات الناعمة، وتأكدي أنها 

ال تسـبب له الحّكـة أو الحساسـية أو التعرق والشـعور بالحرقة 

أو الضيـق، وعليـك االبتعاد قدر اإلمـكان عن األقمشـة الصناعية 

والنايلون، خاصة عند منطقة الرقبة والرسغني والخرص.

-3 ابدئـي اسـتعدادك للحفل يف وقـت مبكر، وناقـيش طفلك فيما 

يريد أن يلبسـه قبل أسـبوعني يف األقل من موعد الحفل، وارشحي 

له طبيعة املناسبة، وملاذا عليه أن يلبس ثياباً خاصة. إن االستعداد 

النفـيس أمر مهم، خاصـة إذا ما كان لطفلـك دور يف الحفل، مثل: 

حمل الشموع، أو مرافقة العروسني يف الزفة.

4 - تذكري أن لطفلك رأياً فيما يريد أن يلبسـه يف الحفل، وعليك أن 

تراعي ذوقه الشخيص، وأن ترشكيه يف خطط التسوق، وأال تفريض 

عليه ما ال يريده، وبيشء من الصرب والحوار الهادئ يمكن أن تصيل 

وإياه إىل حٍل وسط يرضيك ويرضيه.

5 - اختاري مالبس البنات بخطوط هادئة وبسيطة، وألوان بيضاء 

أو باسـتيلية أو مائيـة رائقة، واألفضل أن تزين بدالتهن بلمسـات 

ناعمة يف منطقة الصدر أو األكمام أو الذيول، مع مراعاة أن تكون 

مريحة وسهلة اللبس، وتجمع بني أناقة الكبار وبراءة الصغار.
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مـن املمكن ملقايضـات النظام الغذائي ملرض السـكري أن تسـاعد يف تقليل 
خطر اإلصابة بأعراض ارتفاع نسبة السكر يف الدم.

ومرض السكري هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إىل ارتفاع مستويات 
السـكر يف الـدم بشـكل كبري لكـن إجراء بعـض التغيـريات البسـيطة عىل 
اختياراتـك الغذائية قد يكون أسـهل طريقة لتقليل خطـر اإلصابة بأعراض 

مرض السكري غري املرغوب فيها.
يشـار إىل أن الجسـم يحتاج إىل اإلنسـولني لتحويل السـكر يف الدم إىل طاقة، 
ورؤية بعض املرىض ال ينتجون ما يكفي من اإلنسـولني، أو أن أجسامهم ال 
تتفاعل بنفس الطريقة مع اإلنسـولني، يمكن أن يؤدي ذلك إىل ارتفاع نسبة 

السكر يف الدم.
وتشمل العالجات اسرتاتيجيات نمط الحياة وأحيانا األدوية، ولكن قد تساعد 
بعـض العالجـات التكميلية، مثل األعشـاب واملكمالت وال يمكن لألعشـاب 

واملكمالت أن تعالج مرض السكري وال يمكن أن تكون عالجا منفردا.
و لكـن البعـض، إىل جانـب العالج التقليـدي، قد يخفف مـن أعراض مرض 
السـكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات“، هذه هي التوابل األربعة التي 
يجـب أن تفكـر يف إضافتهـا إىل نظامـك الغذائي لتقليل خطر ارتفاع نسـبة 

السكر يف الدم:

القرفة
ُيزعم أن القرفة تخفض مسـتويات السـكر يف الدم لعدد من السنوات، حيث 
إن القرفـة تعمل من خالل تحسـني مسـتويات حساسـية اإلنسـولني لدى 
املـرىض، مع تعزيـز الهضم، ويمكنـك رش القرفة عىل وجبتـك، أو محاولة 

تناولها كمكمل غذائي.

الزنجبيل
يمكن أن يسـاعد الزنجبيل يف تحقيق التوازن بني مسـتويات السـكر يف الدم 
لـدى مرىض السـكري، وكشـف باحثون أنه يقلـل مقاومة اإلنسـولني لدى 

املصابني بداء السكري من النوع الثاني.

ولكـن هناك حاجـة إىل مزيد من البحـث لتأكيد الرابط، ولهذا السـبب يجب 
عليـك التحدث إىل الطبيـب قبل إضافة الزنجبيل إىل نظامـك الغذائي الخاص 

بمرض السكري.

نبات الحلبة
الحلبة هي نوع من بذور األعشاب التي يمكن طحنها وإضافتها إىل األطباق 
إلضفاء النكهة، حيث قال العلماء: ”إن الحلبة يمكن أن تخفض مسـتويات 

السكر يف الدم عن طريق زيادة مستويات اإلنسولني“.

الجيمنيما
الجيمنيما هو نوع من األعشـاب ُيرتجم حرفيا إىل ”مدمر السـكر“، و تعمل 
بطريقة مشـابهة للحلبة، وتحفز البنكرياس ليقوم بإنتاج كميات أكرب من 

اإلنسولني لدى مرىض السكري.

تشـري أحدث األبحاث الطبية إىل 
أن تناول الخوخ املجفف بانتظام 
يعزز اإلبقاء عىل بكترييا األمعاء 
مخاطـر  مـن  وتقلـل  املفيـدة 

اإلصابة برسطان القولون.
وإن األبحاث الحديثة أظهرت أن 
الخـوخ املجفف يعـزز ىف اإلبقاء 
عىل البكترييـا املفيدة من جميع 
أجزاء القولـون، وبذلك فإنها قد 
تقلل من خطر اإلصابة برسطان 

القولون.
الطبية السـابقة  كانت األبحاث 
قـد أشـارت إىل أن االضطرابـات 
والجراثيم هى املعنية ىف الرشوع 
ىف التهـاب األمعاء وتكرار نوبات 
االلتهابـات التى يمكـن أن تعزز 

تطور رسطان القولون.
املحتملـة  الخصائـص  أن  كمـا 
للخوخ املجفف يمكن أن يسـهم 
مـن  الوقايـة  ىف  فعـال  بشـكل 

رسطان القولون
الخـوخ املجفـف يحتـوى عـىل 

مركبات فينولية، والتى لها آثار 
متعددة عـىل الصحة، بما ىف ذلك 
قدرتها لتكـون بمثابة مضادات 
األكسدة التى يمكن تحييد تأثري 
أكسدة الجذور الحرة التى يمكن 

أن تتلف الحمض النووى.
كانـت األبحـاث قـد أجريت عىل 

مجموعـة مـن فـرئان التجارب 
تـم تغذيتهم بحميـة تعتمد عىل 
الخوخ املجفف، ملـا يحتويه من 
عنـارص غذائية هامـة ومركبة، 
محتويـات  فحـص  تـم  حيـث 
األمعاء واألنسـجة من قطاعات 

مختلفة من القولون.

وقد الحظ الباحثـون أن الخوخ 
املجفـف قـد سـاهم ىف تعزيـز 
املفيـدة  بالجراثيـم  االحتفـاظ 
والتمثيـل الغذائـى امليكروبى ىف 
جميـع أنحاء العالـم، الذى كان 
مرتبطا مع حدوث انخفاض من 

اآلفات السابقة للترسطن.

الذكيـة،  والطـرق  الحيـل  تتعـّدد 
التي تسـاهم يف تخزيـن املأكوالت 
والخـرضوات، بطريقـة صحيحة، 
داخل الثالجة لالسـتعانة بها خالل 
شهر رمضان. يمكن رصد الحيل يف 
عدد من الخطوات البسيطة اآلتية.

تخزين الخرضوات والفواكه داخل 
الثالجة

 ُيفّضـل التخلّـص مـن األطعمـة 
القابلـة للتلف، مـن دون تخزينها 

داخل الثالجة.
يمكن تقسيم بقايا األطعمة داخل 
أوعية صغرية ُمسـّطحة حتى تربد 
بشـكل أرسع، األمر الـذي ُيخلّص 

من البكترييا.
ُتضبـط الثّالجـة عـىل حـرارة 40 
درجة فهرنهايـت (نحو 4 درجات 

مئوّية) أو أقل.
ينصـح بتخزيـن بقايـا الطعام يف 
عبـوات شـفافة أو أغلفـة مانعة 
للتـرسب، عـىل أن تكـون العبوات 
واألغلفة ُمحكمة الغلق، األمر الذي 
يبقي الطعـام طازًجا طـوال فرتة 

التخزين داخل الثالجة.
يفيـد اتباع قاعدة تنـاول األطعمة 
األقدم يف األول، ثـّم تجهيز صنوف 

جديدة. 
ال يجب تربيد سـمك التونا أو غريه 

من األطعمة املعلّبة، حيث أنه ملجرد 
فتح العلبة يمكن للمعادن املتبقية 
عىل الحافة أن تتـرسب إىل الطعام 

وترتك طعًما معدنًيا.
ما هي الطرق الصحيحة املتبعة، يف 

تخزين املأكوالت داخل الثالجة؟
1. اللحـوم واألسـماك والدواجـن: 
ينصـح بوضـع هـذه النوعية من 
املأكـوالت، مغلّفـة يف أكثر األماكن 

برودة يف الثالجة.
ال يجب حفـظ زجاجات الحليب يف 

باب الثالجة
2 . منتجـات األلبـان: يفضـل ترك 
الجبـن واللبـن والبيض والقشـدة 
الحامضـة والحليـب يف العبـوات، 
أّمـا يف يف حالـة نقـل الحليـب أو 
القشـدة إىل وعاء آخـر، فمن الهاّم 
تغطية هذه املنتجات جيًدا بأغطية 
بالسـتيكية ُمحكمة الغلق. الجدير 
بالذكر أّنـه ينصح برشاء زجاجات 
الحليـب البالسـتيكية ألنها أفضل 
حيـث  الكرتـون،  بعلـب  مقارنـة 
يمكـن أن تنمو البكترييـا بالقرب 
من فوهة الكرتون وتدخل إىل كوب 
الحليـب يف كل مـرة يصـب فيهـا 
الشـخص. كما ال ينصـح بتخزين 
الحليب يف باب الربّاد، ألن األخري هو 
أكثـر املناطق داخل الثالجـة دفًئا. 

بالباب  تتـّم االسـتعانة  باملقابـل، 
يف وضـع املرشوبـات والتوابل غري 

القابلة للتلف.
3 . الخـرضوات والفواكـه: ُينصح 
باالحتفاظ بكّل صنف من الفواكه 
والخـرضوات منفصـًال وتخزينـه 
كل  ألن  وذلـك  سـليمة،  بطريقـة 
نـوع مـن الفواكـه والخـرضوات 
وقـد  مختلفـة،  غـازات  يطلـق 
يتسـبب بتلـف باقـي الخرضوات 
أو الفواكـه. يف هـذا اإلطار، ينصح 
بـرتك املنتج املربد غري املغسـول يف 
عبوتـه األصلية أو ملفوًفا بشـكل 
فضفاض يف كيس بالستيكي، لكن 

مـن املهم األخذ يف االعتبار أن هناك 
بعض االسـتثناءات، مثـل: الفطر 

واألعشاب.
أّمـا إذا بـدت الخـرضوات رمليـة 
أو متسـخة فمن املمكن شـطفها 
يف  لفهـا  ثـّم  جيـًدا،  وتجفيفهـا 
منشفة ورقية قبل وضعها يف كيس 
بالسـتيكي، لكن سـتتلف األغذية، 

بصورة أرسع.
مـن جهـة ثانيـة، يمكـن تخزين 
الفواكـه والخـرضوات املقطعة يف 
الثالجـة داخل أكياس بالسـتيكية 
الغلـق،  أو غـري محكمـة  مثقبـة 

للحفاظ عىل دوران الهواء.

يعتـرب إرتفاع ضغط الدم مـرض قلبي وعائي 
شائع و إذا لم تتم معالجته، ولم تتم السيطرة 
عليـه، فإنـه يـؤدي إىل عواقب وخيمـة، مثل 
السـكتة الدماغيـة والنوبات القلبيـة والعجز 

وحتى املوت.
ووفقـا لكبري أطبـاء القلـب الـرويس واملدير 

العام للمركز الوطني للبحوث الطبية ألمراض 
القلب، سريغي بويتسوف، فإنه يمكن أن تقلل 
املراقبـة عن بعد لضغط الـدم لدى املرىض من 
مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسـكتات 
الدماغية، وبالتايل تقلل من اإلعاقة والوفيات. 
وقـال: ”هناك كل األسـباب لالعتقاد بأن هذه 

الطريقة سـتقلل من خطر اإلصابة باحتشاء 
عضلة القلـب، واالضطرابات الحادة يف الدورة 
الدموية الدماغية، وبالتـايل اإلعاقة والوفيات 

بني السكان“.
وأكـد أنـه توجـد ممارسـة املراقبة عـن بعد 
لضغـط الـدم يف الوضـع التجريبـي يف بعض 
مناطق البـالد منذ عدة سـنوات، موضحا أنه 
خـالل هـذا الوقت، خضـع أكثر مـن 20 ألف 

مريض للمراقبة عن بعد لضغط الدم.
وأشـار بويسـتوف إىل أنـه بفضـل املراقبـة 
عـن بعـد، انخفـض عـدد مكاملات سـيارات 
اإلسـعاف بسـبب ارتفاع ضغط الـدم - وهو 
السـبب الرئييس لالتصال بالطوارئ وسيارات 

اإلسعاف.
مراقبـة  مـع  اآلن  لالختصـايص،  وفًقـا 
املستوصف، فإن نحو %40-35 من املصابني 
بارتفاع ضغـط الدم، والذيـن يتلقون األدوية 
يحققون قيم ضغط الدم املسـتهدفة، يف حني 
أن هـذا الرقم يمكن أن يكـون أكثر من 60 يف 

املئة مع املراقبة عن بعد.
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مـن الطبيعـي أن تفّكر املرأة 
إذا مـا كانت عالقتها بزوجها 
جّيدة أو ممتـازة أو رائعة أو 
سـّيئة حّتى، ألّنها تخاف مّما 
يخّبئـه املسـتقبل لهـا و قـد 
تفعـل املسـتحيل لتعـرف إن 
كان من املمكن أن تطمّنئ إىل 
نفسـها مع زوجهـا أم يجدر 
بهـا أن تخاف اىل حّد ما جراء 
مـا يحصـل معـه ومعهـا يف 

الحّب.
إّن بعـض اإلشـارات قد تثبت 
لهـا ذلك، فإن كنـت حائرة و 
أردت أن تعريف ما هو تصنيف 
عالقتك بزوجك، فأجري معنا 
سـتعرفني  و  االختبـار  هـذا 

النتيجة.
1. هل أنت و زوجك متحاّبان 
أم تزّوجتما بمسـاعدة طرف 

ثالث؟
- نعم تعشقان بعضكما

- تحّبان بعضكما أو تعّودتما 
عىل األمر

- تعارفتمـا عرب طـرف ثالث 
و الشـعور بينكما تفّهم أكثر 

منه حّباً

2. من أنت بالنسبة للحبيب؟
- أكثر شخٍص يحّبه و يسمع 

كالمه يف الدنيا
- صديقته و حبيبته

- زوجته ليس إال
شـخصية  هـي  كيـف   .3

زوجك؟
- لطيف و وسيم و رائع

- كريم و غيور
- عصبّي و ال يتقّبل كالم أحد

4. اىل من تصغني يف الحّب؟
- اىل زوجك

- اىل أهلك
- اىل أصدقائك

تعـريف  أن  يمكنـك  هـل   .5
زوجـك  كان  إن  بسـهولة 

حزيناً؟
- نعم أكيد

- أحياناً
- كّال أبداً

6. ما الذي يخيفك يف الحّب؟
- أن تفقـدي الحبيـب

- أن يكتشـف اآلخرون سبب 
خالفك مع زوجك

- أن يطلّقك
7. هـل تخرجني مـع الحبيب 
لبعـض  تخّططـان  اقلّـه  أو 

املشاريع املصريية؟
- نعـم دائمـاً فأنتمـا تحّبان 

ذلك
- أحياناً

- كّال أبداً
8. هل أنت سعيدة يف زواجك؟

ً - نعم كثريا
- قليالً اىل حّد ما

- كّال أبداً لست مرسورة
9. من أنت يف الحّب؟

ً - شـخصية رومانسـية جدا
- شـخصية عاديـة كمثل كّل 

الناس
ال  جـداً  بـاردة  شـخصية   -
تعرفـني كيفيـة التعبـري عن 

الحّب
10. هـل تختلفـان يف األمور 

البديهية كثرياً؟
- كّال بل عىل العكس

- بعض اليشء
- نعم كثـرياً، فأقّل التفاصيل 

تغضبك
11. هل تحاولـني لفت انتباه 
يف  الهدايـا  ببعـض  زوجـك 

الحّب؟
- نعم دائماً

- يف املناسبات فقط
- كّال أبداً

12. هل تفّضلـني أوالدك عىل 
زوجك؟

- كّال، فكلهم متساوون لديك
- يف بعض األحيان و من دون 

أن تشعري
- كّال أبداً، بل عىل العكس

13. مـن هو زوجك بالنسـبة 
إليك؟

- حّب حياتك
- شخص تحّبينه

- شخص تعيشني معه
14. أيمكنـك العيش من دون 

الحبيب لبعض الوقت؟
- كّال أبداً

- إذا اضطررت اىل القيام بذلك 
يف بعض األحيان

- نعـم و األمـر عـادّي جـداً 
بالنسبة إليك

15. هل تنسني أصدقاءك من 
أجل الحبيب؟

- نعـم بالتأكيـد فهـو املهـّم 
بالنسبة إليك

- أحياناً إن لزمت الحاجة
خـرست  فـإذا  أبـداً  كّال   -
أصدقاءك ال تستطيعني املّيض 

قدماً
إذا كانـت إجاباتـك كلّهـا أو 
الخانـة  يف  تقـع  بمعظمهـا 
األوىل إذاً أنت يف عالقة ممتازة 
مـع الحبيـب و بإمكانـك أن 

تطمئّني جداً.
إذا كانـت إجاباتـك كلّهـا أو 
الخانـة  يف  تقـع  بمعظمهـا 
الثانية إذاً أنت يف عالقة جّيدة 
مـع الحبيـب و لكـّن بعـض 
األمـور تحصـل أغـرب مّمـا 

تتوّقعني.
إذا كانـت إجاباتـك كلّهـا أو 
الخانـة  يف  تقـع  بمعظمهـا 
الثالثة إذاً أنت يف عالقة سيئة 
مع الحبيب و رّبما عليك فعل 
أّي يشء حيـال األمـر كـي ال 

تتأّزم األحوال بينكما أكثر.
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- هـل تعلم أن أول من مىش يف الفضاء الخارجي هو الرويس ( 

ألكيس ليونوف ) يف يونيو 1965م.
- هـل تعلـم أن ( الـرأرأة ) تعني تحريـك العينـني و إدارتهما 

لتسديد النظر عىل الهدف.
- هل تعلم الكلب يسـتطيع أن يسـمع دقات الساعة وهو عىل 

بعد 40 قدما.
- هل تعلم أن أقىس العنارص عىل وجه األرض هو األملاس.
- هل تعلم أن النملة تستطيع أن تحمل 50 ضعف وزنها.

- هـل تعلـم أن كميـة الحديـد يف دم اإلنسـان تسـاوي حجم 
مسمار.

- هل تعلم أن مجموع طول األوعية الدموية يف اإلنسـان البالغ 
الذي يزن 50 كيلو جرام نحو مائة ألف كيلو مرت وهو ما يكفي 
للـف الكـرة األرضية عند خط االسـتواء مرتـني ونصف وتبلغ 

مساحة سطوح هذه األوعية نحو 6300 مرت مربع.
- هـل تعلـم أن البحوث الطبية أ ثبتت أن النسـاء يتفوقن عىل 

الرجال يف حاسة الشم.

أبـــــــراج

أصحاب بـرج الحمل حظـك لليـوم. مهنياً:قد ال 
تجري أمورك بالعمل كما تريد اليوم عليك أن تقدم 
بعـض التنـازالت. عاطفياً:يجب أن تبـادر اىل االعرتاف 

للحبيب بحقيقة مشاعرك دون قلق .

أصحاب برج القوس حظك لليوم. مهنياً:تتأخر 
اليـوم عن تنفيـذ مهامك يف العمل بسـبب بعض 
املشـاكل التقنيـة. عاطفياً:انشـغال الحبيـب هـذه 

الفرتة ال يعني أنه ال يحبك عليك أن تقدر ظروفه .

أصحـاب برج امليـزان حظك لليـوم. مهنياً:أمر 
طـارئ يحدث يف العمل اليوم تضطر من خالله اىل 
الغاء الكثري من املواعيد. عاطفياً:سوء تفاهم يحدث 

اليوم يجعلك تنفعل عىل الحبيب. 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم. مهنياً:تأتيك اليوم 
الكثري من العروض للحصول عىل عمل أفضل فكر 
جيـداً قبل أن تقـرر. عاطفياً:عليك أن تسـاند الحبيب 

خالل هذه الفرتة فهو يف أمس الحاجة لك. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم. مهنياً:أمورك 
يف العمل تتغري نحـو األفضل وأوضاعك املالية يف 
تحسـن. عاطفياً:واجـه مشـاعرك وال تتهرب منها 

وأخرب الحبيب بحبك .

أصحاب برج الجدي حظك لليوم. مهنياً:ال تثري املشاكل 
مـع زمالء العمل بسـبب تدخالتك الكثـرية. عاطفياً:كن 

هادئاً يف نقاشك مع الحبيب وال داعي لإلنفعال .

أصحاب برج الرسطان حظـك لليوم. مهنياً:ال 
تتهور بقراراتك اليوم وفكر بشكل منطقي أكثر 
تجاه بعض األمور. عاطفياً:عليك أن تراعي مشاعر 

الحبيب أكثر أمام اآلخرين وبترصفاتك .

أصحاب برج العقرب حظك لليوم. مهنياً:لديك الكثري 
من العزيمة والحماس اليوم مما يدفعك اىل االقبال عىل 

األعمال. عاطفياً:ال تضيع وقتك يف عالقة لن تنجح .

أصحاب برج الحوت حظك لليوم. مهنياً:ترتك انطباع 
جيداً لدى رؤسائك بالعمل اليوم بسبب حسن ترصفك. 

عاطفياً: ال تجادل الحبيب يف أمور وتفاصيل تزعجه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

أصحاب برج الثور حظـك لليوم. مهنياً:تواجه 
اليوم الكثـري من الضغوطـات املربكة وال تعرف 
كيف تتعامل معها. عاطفياً:تشـعر بالتوتر بسـبب 
بعض ترصفات الحبيب وال تعرف كيف تتعامل معها .

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسـد حظك لليوم. مهنياً:تجد اليوم 
الكثري من الحلول ملشاكل عالقة بالعمل كنت تعاني 
منها. عاطفياً:تتقرب من الحبيب أكثر خالل هذه الفرتة 

وتكتشف الكثري من األمور املشرتكه التى تجمعك معه.

غزل عراقيصــــورة و حــــدث
ــاك اويــ ــب  واتعات ــب  العت ــت  وك ــي  يج
ــاي اويــــــــ ــك  اذنوب ــك  بدي ــن  واخليه

ــوف باجلفــــ ــرك  يح ــر  جم ــلتك  الش ــا  ان
ــاي املـــ ــك  يلوح ــك  علي ــف  خاي ــل  واض

ــه أداويـــــــــ ــك  من ــى  املض ــهم  س ــر  أث
ــاي اجلـــــ ــهمك  لس ــكان  م ــي  وأحضرل

ــك بيــــــــــــ ــم  وأه ــك  من ــزن  احل ــه  أتلك
ــاي ملكـــــــــــ ــل  مث ــرك  اليس ــه  ملك ــا  وي

ــوت م ــش  العط ــن  م ــوت  أم ــره  صبي ــل  مث
ــاي املـــــ ــرك  أخس ــا  وم ــي  دمعت ــرب  أش

ــروح جـــ ــل  واحتم ــر  صب ــي  روح وكل 
ــواي اهــــــــــ ــل  احتم ــاف  التخ ــرح  اج

ــالن يفـــــ ــش  العط ــي  وصديق ــره  صبي
؟ ــاي  املــــــــ ــع  تكط ــن  م أذل  ــبالك  حس

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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القدر المكتوب

1775 - اندالع حرب االستقالل 
األمريكية التي أدت بالنهاية إىل 

قيام الواليات املتحدة.
1961 - اجتماع يف قرص السيف 
يف الكويـت بـني أمـري الكويت 
الشيخ عبد الله السالم الصباح 
واملقيم السـيايس الربيطاني يف 
الخليـج ويليام لـوس والوكيل 
جـون  الكويـت  يف  السـيايس 
للتفـاوض  وذلـك  ريتشـموند 
بني البلدين عـىل إلغاء اتفاقية 
1899 بـني الكويـت واململكـة 

املتحدة.
الفضائـي  املسـبار   -  1974
بيونـري 11 ينجح يف املرور عرب 

حزام الكويكبات.

املطارنـة  مجلـس   -  1986
املوارنـة ينتخـب املطران نرص 
الله صفري بطريرًكا للكنيسـة 
للبطريـرك  خلًفـا  املارونيـة 
بطـرس  أنطـون  املسـتقيل 

خريش.
مليئـة  شـاحنة   -  1995
أمـام  تنفجـر  باملتفجـرات 
مبنـى ألفريد مـورا الفدرايل يف 
أوكالهومـا يـؤدي إىل سـقوط 

عدد كبري من الضحايا.
انتخـاب  إعـادة   -  2003
أوباسـانجو  أولوسـيجون 
رئيًسـا لنيجرييا لفرتة رئاسية 
أخـرى بعد أن حصل عىل 62% 
مـن مجمـل أصـوات الناخبني 

وسـط اتهامـات بعـدم نزاهة 
االنتخابات.

2008 - فـوز بايـرن ميونـخ 
عىل دورتمونـد يف نهائي كأس 
أملانيـا والذي أقيم عـىل ملعب 

العاصمة برلني.
2009 -انتخـاب رئيـس كتلـة 
جبهة التوافق إياد السـامرائي 
رئيًسـا ملجلس النواب العراقي 
بعد جـدل دام أكثر مـن أربعة 
أشـهر بعـد اسـتقالة رئيـس 
محمـود  األسـبق  الربملـان 

املشهداني.
-عبـد العزيـز بوتفليقة يؤدي 
رئيًسـا  الدسـتورية  اليمـني 

للجزائر لفرتة رئاسية ثالثة.

جنايـات  محكمـة   -  2015
 11 بإعـدام  تقـيض  مرصيَّـة 
اسـتاد  أحـداث  يف  ُمتهًمـا 
بورسـعيد التـي وقعـت سـنة 

2012م.
2018 - انتخـاب ميغيـل دياز 
كانيل رئيًسـا لكوبا، بعد خلفه 
وبانتخابـه  كاسـرتو،  راؤول 
انتهـى حكـم عائلة كاسـرتو 
لكوبا والذي اسـتمر حوايل 60 

عاًما.
مروحيـة  نجـاح   -  2021
إنجينويتـي التابعـة لناسـا يف 
الطـريان عـىل سـطح املريخ. 
وهو أول طريان لطائرة بمحرك 

عىل  كوكب آخر.

مثـل بغـدادي قديم من يذهـب اىل مجلس 
دون دعـوة ... فأنـه سـيجلس هنـاك بال 
فـراش .. أي لن يكون له نصيب من مأدبة 

تلك الجلسة .
مثل يتحـدث عن شـخص كان جريانه قد 
عملـوا مأدبـة حفـل زواج وأراد الذهـاب 

ولكن لم يدعوه احد للحفل ... ولكنه ذهب 
دون دعـوة من جـاره .. فلم يجد له مكان 

شاغر 
يجلـس فيـه ... ولم يكـن لـه نصيب من 
مأدبـة العشـاء ألنـه غري محسـوب وغري 

مدعو اصالً..!

للذين يتدخلـون ويبدون آراءهـم لقضايا 
أشـخاص آخرين لـم يطلبوا رأيهـم .. فال 
يالقـوا اهتمام من اآلخريـن ألنه لم يطلب 

منهم ابداء الرأي اصالً..؟!
فهي كالعزيمة من يذهب إليها بدون دعوة 

فلن يكون له من الطيب نصيب..!

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ما تصنيف عالقتك بزوجك؟

الي يروح بال عزيمة .. يجلس بال فراش
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يحكـى أنـه يف زمن من األزمـان وضع الله رس قدر أهـل قرية مع رجل 
صالـح فيها ليكرمه ويجعله عزيزاً بينهم ، فجاء شـاب يبلغ من العمر 
20 عامـاً وسـأله عن قدره فقـال له الرجـل الصالح :“ سـتحكم هذه 

القرية، وستنطلق بعدها لتحكم البالد كلها“.
فرح الشـاب بهذا وقـرر أن يتوقف عـن العمل .. فمسـتقبله مضمون 

حاكماً للبالد فلماذا التعب إذن؟
سـقط حاكم املسـتقبل يف بحور اللهو والرشب حتى سـاعات الصباح 
كل يـوم ... وهـو يعـود ملنزلـه وتقـول لـه أمه : ” مـاذا تفعـل يا بني 

بنفسك؟“..
فيجيبها : ” أريد أن ألعب وأسـتمتع قبل أن تأتي مسـؤوليات الحاكم يل 

يف املستقبل فال أجد وقتاً لهذا“.
مرت السـنوات ... ودخل الشاب يف سن األربعني وهو مدمن عىل الرشب 
واللعب واللهو وال يتقن صنعة ... أصابه املرض وارتمى يف الفراش فعلم 
أن موتـه اقـرتب فطلب أن يأتوا لـه بالرجل الصالح الـذي يخرب الناس 

قدرهم.
فجاء الرجل الصالح ونظر للشاب بحزن .. فقال له : ” ليشفيك الله“..

فقال له املريض : ” أنت رجل كاذب محتال ، لم أصبح حاكماً للبالد“.
فأجابـه الصالـح : ” لقد كان قدرك فعالً أن تصبـح حاكماً للبالد ، لكن 
القـدر ليس هدية وينتهي األمر ... إن القدر يحتاج لعمل ويحتاج لجهد 
كي يتحقق فالله تعاىل وضع نتيجة لكل عمل وأنت لو استمريت بجهدك 
وإخـالص لقريتـك بعملـك النزيه لكنـت حاكمـاً لها ولطالبـت القرى 
املجاورة بك أن تديرها بسبب أخالقك لكنك تخليت عنها فتغري قدرك“.

الحكمة : إن املتحججني عىل فشلهم بالقدر ال يدركون معنى قوله تعاىل 
ُواْ َما ِبأَنُفِسـِهْم“...إن القدر نتيجة  ُ َما ِبَقوٍْم َحتَّى ُيَغريِّ : ” إِنَّ اللََّه الَ ُيَغريِّ
ألعمالنـا فالله تعاىل وضـع نتيجة لكل عمل .. ونحـن من نختار العمل 
فتكـون النتيجة املقـدرة من الله تعاىل ، فمن يفعـل الصحيح يجد قدراً 

جميالً صحيحاً ومن يفعل الخطأ يجد قدراً يعاقبه.
أفقي

1.جدبـاء ال خـرضة فيهـا وال ماء 
- ينتسـب إليـه سـكان فلسـطني 

والشام.
2.ظاهرة طبيعية تحدث لالجسـام 
األرض  جاذبيـة  نطـاق  خـارج 

(كلمتان).
3.قدر قليل (كلمتان) - حسم األمر 

وقطعه (معكوسة).
4.وسـائل مواصـالت ونقـل - عدم 

القدرة عىل النوم.
5.ابنـاء فـالن (معكوسـة) - يضع 

نظاما يتبعه اآلخرون فيما بعد.
6.بحـر عظيـم - متعطـر بالعطـر 

والطيب (معكوسة).
7.من شهور السنة امليالدية.

8.حـرف جر - رشاء السـلع من بلد 
آخر بغرض التجارة.

سـائد  عاملـي  اقتصـادي  9.نظـام 
اليوم.

10.السم األول لرئيس أمريكي اسمه 
الثاني كارتر - التعرف عىل الروائح.

رأيس
1.نبات يـرشب كمهـدئ لألعصاب 
ومسكن للمغص والسعال - طبيخ.

2.من مشتقات البرتول - من اسماء 
الرمح (جمع).

3.رجـل من عـرب الباديـة - أحس 
(معكوسة).

4.االسم الثاني ملمثل مرصي طويل 
(االسم األول احمد)- والية أمريكية 

جنوبية رشقية.
5.قاعـدة يرتكـز عليهـا كل بناء - 

قالدة تعطى مكافأة لعمل عظيم.
االسـوداد واالحمـرار  بـني  6.لـون 
وصفت بها الخيل قديما - طراز من 

السيارات الربيطانية.
7.أئـر الضـوء فيمـا يحيـط بنـا - 

خمسة حروف متشابهة.
8.قل وندر - األصل العربي من كلمة 

.Story
9.شبكة املعلومات الدولية.

10.حرشة قارصة مزعجة تعيش يف 
الشقوق - شجاع يتقدم القوم.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم. مهنياً:تسمع 
اليـوم بعض األخبار السـارة يف العمـل وتتفائل 
بالحصـول عىل ترقية. عاطفياً:يعجبك شـخص ما 

وتبذل املستحيل لتنال رضاه .
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بولسونارو  جايري  الرئيس  أنيتا  الربازيلية  املغنية  حجبت 
من حسابها يف «تويرت» بعدما أدىل بتعليقات ساخرة تتعلق 
بمالبسها التي تحمل ألوان العلم الوطني التي تزّينت بها 

خالل عرض يف مهرجان كواتشيال يف كاليفورنيا.
وكتبت الفّنانة رّدا عىل تغريدة من الرئيس «اذهب يا صاح 
حسابه  تحجب  أن  قبل  به»،  تتسّىل  آخر  أمر  عن  وابحث 

وتمنعه بذلك من الرّد عليها مجّددا.

وكشفت أنيتا التي ال تتوانى عن انتقاد الرئيس بولسونارو 
حسابه  عىل  للقّيمني  يتسّنى  ال  كي  الفور  عىل  «حجبته 

النفاذ إىل حساباتي إلثارة ضّجة عىل اإلنرتنت».
ارتدت  عرض  بعد  «تويرت»  عىل  كتبت  قد  املغنّية  وكانت 
واألزرق  واألصفر  األخرض  بلدها  علم  بألوان  لباسا  فيه 
يمّثل  وهو  كافة.  للربازيليني  هو  بألوانه  الربازيل  «علم 
عموم الربازيل. وال يمكن ألحد أن يتفرّد بتفسري ألوان علم 

بلدنا».
رئاسية  لوالية  املرّشح  بولسونارو  عليها  رّد  ما  ورسعان 
مرفقا  الرأي»،  أنيتا  أوافق  «أنا  ساخرا  أكتوبر  يف  ثانية 
تغريدته بعّدة رموز تعبريية وعلم الربازيل، ما أثار سخط 

الفّنانة.
حديثا  بها  أدلت  ترصيحات  يف  كشفت  قد  املغنّية  وكانت 
أّتخذه بصفتي مواطنة  لوكالة فرانس برس «هو موقف 

وفّنانة عىل السواء. وأنا سوف أواصل عىل هذا املنوال.
متابع  مليون   ١٦,٧ عاما   ٢٩ العمر  من  البالغة  وللفّنانة 
عىل «تويرت» و١٧,٩ مليونا عىل «تيك توك» و٦١,٥ مليونا 

عىل «إنستغرام».

الفيديو  اإلجتماعي مجموعة من مقاطع  التواصل  مواقع  رواد  تناقل 
الخاصة بالجزء ١٢ من مسلسل «باب الحارة» الذي يعرض حالياً ضمن 

السباق الرمضاني.
حداً  ووضع  التدخل  للعمل  املنتجة  «قبنض»  رشكة  دفع  ما  وهو 
للترسيبات التي تحصل والتهديد برفع دعوى قضائية نتيجة الخسائر 

املادية الضخمة التي تتكبدها الرشكة.
مشاهد  ميديا  السوشيال  عىل  تداول  بعد  اإلنتاج  رشكة  تحرك  وجاء 
من الحلقات ١٣، ١٤، ١٥ من املسلسل قبل عرضها، مما أدى إىل حالة 
للرشكة:  التنفيذي  املدير  الشبيل  وسيم  قال  حيث  كبرية،  الغضب  من 
لكشف  املسلسل،  وحلقات  مشاهد  ترسيب  حول  تحقيقاً  «سنفتح 
الحلقات».وأضاف»  التي تسببت يف ترسيب بعض  الجهة  أو  الشخص 

إن الرشكة املنتجة ملسلسل باب الحارة (قبنض) سرتفع دعوى قضائية 
الفنية  دائما يف ترسيب األعمال  املتسبب  أن  القضية»، موضحاً  تلك  يف 
الرخيصة  القنوات  إما إحدى  يكون محصورا يف عدة جهات، فالفاعل 
التي اشرتت العمل، أو من يتولّون رفع الحلقات عىل اإلنرتنت، مؤكدا 
وجميع  للعدالة،  وتقديمهم  عنهم  الكشف  يف  تتهاون  لن  الرشكة  بأن 
اكتشاف  حتى  تغلق  لن  القضية  وأن  للتحقيق  سيخضعون  أولئك 
أرسلها  تم ترسيبها، كان قد  التي  الحلقات  أن  الشبيل  الفاعل.وكشف 
بأنهم  كبري  حد  إىل  يشري  مما  املسلسل،  تعرض  التي  للقنوات  بالفعل 
أن  مؤكدا  منهم،  بغفلة  أو  عمد  عن  كان  سواء  الترسيب،  وراء  من 
عىل  حلقتني  كل  إرسال  خالل  من  الحقا  األمر  هذا  ستتفادى  الرشكة 

حدة للقنوات.

فيديو كليب  يارا يف  اللبنانية  املطربة  تعاونت 
«دقة قلبي» مع املخرج محمد القايض يف أول 

عمل يجمع بينهما وتم طرحه مؤخرًا.
سعيد  إنه  القايض  محمد  املخرج  وقال 
بالتعاون للمرة األوىل مع مطربة كبرية بحجم 
عال.  وإحساس  قوي  بصوت  تتميز  يارا 
مرص  بني  الكليب  تصوير  تم  أنه  مضيفا: 
والحان  كلمات  من  وهو  واإلمارات  ولبنان 

عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

وشارك املخرج محمد القايض عدد من املطربني 
يف  اصالة  املطربة  منهم  كليباتهم  إخراج  يف 
التي طرحتها مؤخرًا  والسالم»  «الحب  أغنية 
شارك  كما  عالية،  مشاهدة  نسب  وحقق 
«بحب  أغنيته  كليب  يف  هالل  حماده  املطرب 

الجدعنة»عىل طريقة أغاني املهرجانات. 
أغنيتني  املاضية،  بالفرتة  يارا،  وطرحت 
عرب  «مليت»  الجديد  ألبومها  أغاني  أول  من 
قناتها الرسمية عىل يوتيوب، و٦ أغنيات من 

األغنية  هي  الناس»،  «غري  الخليجي  البومها 
األوىل بعنوان «غري الناس» أما األغنية الثانية 

بعنوان «ما ودعوني».
املكشوف»،  «عىل  بعنوان  الثالثة  واألغنية 
طاريك»،  «يمرني  بعنوان  الرابعة  واألغنية 
خامس  وهي  «سارى»  أغنية  وطرحت 
«غري  الجديد  الخليجي  ألبومها  أغنيات 
السادسة فهي بعنوان  األغنية  أما  الناس»، 

«هال مرحب».

أن  قفطان:  سامي  الفنان  أكد 
العراقية  للدراما  املشاهدة  نسبة 
إىل  دعا  وفيما  ضئيلة،  زالت  ما 
الدرامية  املواضيع  عن  االبتعاد 
كوميدية  أعمال  وتقديم  املكررة 
يتمنى  أنه  إىل  أشار  رصينة، 

تجسيد دور «هاملت». 
األنباء  لوكالة  قفطان  وقال 
امتالك  «عند  (واع):  العراقية 
السهل  فمن  موهبة  شخص  اي 
فيه،  يبدع  الذي  املجال  يدخل  أن 
الحفاظ  فعليه  ينجح  وعندما 
عىل هذا النجاح من خالل احرتام 
الفني،  عطائه  يف  يخاطبهم  من 
االختيار  يف  صادقاً  يكون  وأن 
املسؤولية  عن  ناهيك  والتقديم 
يحافظ  أن  يجب  التي  األخالقية 

عليها». 

يف  قادتني  «الصدفة  وأضاف 
بداياتي إىل أن أتتبع اعالن رشكة 
الصايف للسينما والتي كانت تطلب 
فيلم  يف  للتمثيل  جديدة  وجوهاً 
(دموع الذكريات)، وفعال قدمت 
لالختبار  وخضعت  انتماء  طلب 
نعيم  املخرج  يل  وأسند  ونجحت 
ووضعت  الفيلم  يف  دوراً  الصايف 
أوصلني  الذي  السلم  عىل  قدمي 

إىل ما أنا فيه اليوم». 
عالم  «دخلت  قفطان  وتابع 
العلم  خدمة  يف  كنت  حني  الغناء 
وبعد أن اقتنعت بأن أبقى ممثالً 

قررت ترك الغناء».
يمثل  أن  املمثل  أن «عىل  اىل  الفتا 
يف  املوجودة  الشخصيات  كل 
الحياة، تأريخية منها ومعارصة 
رائعة  أمثل  أن  أتمنى  لكني كنت 

شكسبري (هاملت)».
وتابع «لو عاد بي الزمن اىل الوراء 
يكفيني  آخر  مجاال  سأختار 
ألنه  التمثيل  أترك  ولن  مادياً 
أنه  موضحا  للمجتمع».  خدمة 
لم  الذي  شبابي  مني  أخذ  «الفن 
األرسية  حياتي  ببناء  استثمره 
املمتلئة مادياً لكنه عوضني بحب 

الناس الذي ال تعادله املادة». 
ورأى قفطان أن «نسبة مشاهدة 
ضئيلة،  زلت  ما  العراقية  الدراما 
أن  نستطع  لم  أننا  والدليل 
نسوق عمالً واحداً لبلد عربي»، 

بحسبه.
«االبتعاد  رضورة  عىل  مشددا 
املكررة  الدرامية  املواضيع  عن 
قناة  من  أكثر  طرحتها  التي 
فضائية، واختيار قضايا درامية 

كوميديا  خالل  من  مفرحة 
رصينة لتمسح الدموع والعنف 
األسلحة  رصاصات  وتجمع 

وترمي بها إىل البحر».
الذي  الحلم  «إن  إىل  ولفت 
أسعى اىل تحقيقه هو اخراجي 
يحقق  ضخما  تلفزيونيا  عمال 
الطموح والثقة لدى الجمهور»، 
«بتجسيد  امله  عن  معربا 
جسدها  كالتي  شخصية 
الفنان العربي عمر الرشيف يف 

فيلم (يف بيتنا رجل)». 
عليه  عرض  حال  يف  أنه  وأكد 
عمل  يف  حياته  قصة  تجسيد 
شبابه  فرتة  خالل  درامي 
وبداية مشواره، سريشح نجله 
أحمد وهو خريج معهد الفنون 

الجميلة.
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األمـن السـيرباني هـو مجموعة 
مـن الوسـائل التـي من شـأنها 
الحـد مـن خطـر الهجـوم عـىل 
الربمجيـات أو أجهزة الحاسـوب 
أو الشـبكات. تشمل تلك الوسائل 
األدوات املسـتخدمة يف مواجهـة 
الفريوسـات  وكشـف  القرصنـة 
وتوفـري  ووقفهـا،  الرقميـة 
االتصاالت املشفرة، طبقاً لتعريف 
«إدوارد أموروسو» صاحب كتاب 
يف  الصـادر  السـيرباني»  «األمـن 
التطور  نّبـه  2007.ولقـد  العـام 
التكنولوجـي الهائل الذي صاحبه 
الهجمـات  تقنيـات  يف  تطـور 
الـرشكات  السـيربانية، مختلـف 
والكيانـات والـدول حـول العالم 
إىل أهميـة األمـن السـيرباني (أو 
وصـل  حتـى  املعلومـات)،  أمـن 

حجـم اإلنفاق العاملـي عىل األمن 
150 مليـار دوالر  إىل  السـيرباني 
العام املايض بزيادة 12 يف املئة عن 
2020 (طبقـاً إلحصاءات  العـام 

رشكة غارتنر للتقنية).
وتستحوذ الدول العربية عىل 5 يف 
املئة مـن حجم اإلنفـاق عىل أمن 
املعلومات (بحسـب تقرير صادر 
عـن إدارة تحالف القطاع الخاص 
العاملـي التابـع لألمـم املتحـدة). 
ومع هذا االهتمـام املتزايد باألمن 
السـيرباني، ُيتوقع أن يصل حجم 
السـوق العامليـة لصناعـة األمن 
السـيرباني إىل حـوايل 326 مليار 
دوالر بحلول العـام 2027، طبقاً 
لتقديرات «جراند فيو ريسريش»، 
وذلك بنمو 10 يف املئة سنوياً بداية 

من العام 2020.

قـام العلمـاء يف جامعـة موسـكو 
الحكومية بتصميم منظومة مالحة 
برصية ستساعد جراحي األعصاب 

يف إجراء عمليات عىل الدماغ.
وال تقـل تلك املنظومـة فاعلية عن 
مثيالتهـا األجنبيـة، لكنها أرخص 
أضعـاف   3 –  2.5 بمقـدار  منهـا 
وقـال ناطـق باسـم الجامعـة إن 
العلمـاء يف معهـد الفيزياء النووية 
التابع لجامعة موسـكو الحكومية 
كشـفوا بالتعاون مع رشكة ”غاما 
ميد“ عن  منظومة ” مولتي تريك“ 
للمالحة البرصية الطبية املخصصة 
إلعـداد العمليـات الجراحيـة عـىل 

الدماغ ومراقبتها.
عـن  فاعليـة  املنظومـة  تقـل  وال 
مثيالتهـا األجنبيـة، لكنها أرخص 
منها بكثـري. وقد بـدأ إنتاجها عىل 
دفعـات يف رشكة ”أنتاي – أملاس“. 
ويشـار إىل أن املنظومـة يمكـن أن 
تسـتخدم إلجراء مختلف العمليات 
الجراحية عىل الدمـاغ وإنها تتميز 

بدقة وأمانة فائقة.
يوسـعوا  ألن  العلمـاء  ويخطـط 
الحقـا وظائـف املنظومـة، األمـر 
الذي سيسـمح باسـتخدامها أثناء 
إجراء عمليات جراحية عىل العمود 
الفقري، واألنـف واألذن والحنجرة 
والوجـه والفكني وإجراءات تقويم 

العظام.
وعند ذلك سيتم دمج املنظومة مع 
املجاهر وأجهزة األشـعة السـينية 
والتصويـر  املقطعـي  والتصويـر 
وأجهـزة  املغناطيـيس  بالرنـني 
التشخيص باملوجات فوق الصوتية 
والتنظري الداخـىل. وقال الباحث يف 
معهـد الفيزيـاء النوويـة، أندريـه 
غافريلـوف:“ إن تطويـر وظائـف 
نظـام املالحـة Multitrack يعتمد 
الرياضيات  عىل تطوير برمجيـات 

والربامج الخاصة بها.
وسـنعمل عـىل رفع جـودة عرض 
الصور ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد 

أثناء إجراء العملية الجراحية“.

وجـد العلمـاء زهـرة كانت قد 
اختفـت قبل أكثر من 40 عاما، 
حيـث اعتقـد الباحثـون أنهـا 

انقرضت إىل األبد.
ورصـد باحثون وعلمـاء أحياء 
-Gasteranthus extin ”زهرة 

tus“، بعـد اختفائهـا قبـل 40 
عاما، يف سـفوح جبال االنديز، 
حيـث عثـروا عليهـا يف مناطق 
صغرية مـن الغابـات بمنطقة 
سـنتينيال يف اإلكوادور، بعد 40 
عامـا تقريبا عـىل رؤيتها آخر 

مرة.
وتسببت عمليات قطع األشجار 
األكـوادور  غربـي  والغابـات 
بأواخر القرن العرشين باختفاء 
وانقراض عدد من النباتات، من 

ضمنها هذه الزهرة.
و بـدأ علمـاء الصيـف املايض، 
باالسـتعانة  بحـث  عمليـة 

بهـدف  الصناعيـة،  باألقمـار 
تحديد مناطق انتشـار الغابات 

املطرية السليمة يف املنطقة.
مكانـا  سـنتينيال  تعتـرب  و 
لعلمـاء  بالنسـبة  أسـطوريا 
النباتـات االسـتوائية، ولم يقم 
أحـد سـابقة بمراجعـة واقـع 
املنطقة، ولم يتم تأكيد حقيقة 
انقـراض  أو  الغابـات  إزالـة 

النباتات.
بحسـب  الباحثون،  واسـتطاع 
يف  املنشـورة  البحثيـة  الوقـة 
مجلـة ”PhytoKeys“ العلمية، 
رصد النبات مع الساعات األوىل 
من عمليـة البحث، حيث تتميز 
الربتقاليـة  ببتالتهـا  الزهـرة 
الجميلة، عن طريق االسـتعانة 
وبعـض  املسـجلة  باألوصـاف 
الصـور القديمـة وعينـات من 

األعشاب املجففة.
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لنقابِة  االنتخابي  املؤتمر  انطلَق   ٢٠٢٢ نيسان  من  الـ١٥  صبيحِة  يف 
بغداد  العاّم يف  والعرشين يف مقرها  الثانية  بدورته  العراقيني  الصحفيني 

وسط حضوٍر صحفي كبري.
القضاء  مجلُس  عليه  أرشَف  الذي  الديمقراطي  االنتخابي  املؤتمُر  هذا 
االعىل، واالتحاد الدويل للصحفيني، واالتحاد العام للصحفيني العرب، الذي 
من خالله أدىل الزمالُء الصحفيون بأصواتهم ليختاروا نقيباً لهم ونائبني 

للنقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنتي املراقبة واالنضباط.
 أقول.. يوم اإلنتخابات الذي ساده الفرُح أصبح عرساً انتخابياً يف تأريِخ 
نقابة الصحفيني العراقيني، من خالل املشاركِة الكبرية للزمالء الصحفيني 
أدلوا  الذين  والشباب  املتجدد  والجيل  املخرضم،  الجيِل  من  واإلعالميني، 
بأصواتهم، واختاروا َمن أرادوه لقيادِة املرحلة القادمة لنقابة الصحفيني 

ومجلسها ولجانها.
نقابُة  حققته  ملا  بل  فراٍغ،  من  االنتخابي  املؤتمر  هذا  نجاح  يأِت  لم 
«محليا  االصعدة  كل  عىل  متواصلٍة  نجاحاٍت  من  العراقيني  الصحفيني 

وعربيا ودوليا».
نقابُة الصحفيني العراقيني.. هذا الرصح الصحفي واإلعالمي الكبري الذي 
الرائع،  بشكلها  لينعموا  الصحفيني،  جميع  خيمته  وتحت  بظالله  يتفيأ 
كل  تّرس  التي  الراقصة  ونافورتها  والزهور،  بالحيويِة  املليئة  وحدائقها 
من يراها، ومرسحها املتألق كالقلِب النابض الذي ال يتوقف، وبناية دجلة 

التي أبهرت كل من دخلها وتمعن فيها.
مزدهراً  شامخاً  الكبري»  واإلعالمي  الصحفي  «الرصح  هذا  نجُد  واليوم 
العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  بوجود 
مؤيد الالمي، الذي منَح الثقة مجدداً من األرسِة الصحفّية يف هذا املؤتمر 
االنتخابي الكبري، ليكمل ما بدأ به، ليصل بنقابِة الصحفيني اىل املستوى 

الكبري الذي يطمح إليه الالمي وجميع الصحفيني يف العراق.
تواصُل الالمي املستمر مع الصحفيني واالعالميني من خالل لقائه بهم، 
عىل  للوقوف  املحافظات،  يف  وفروعها  النقابة  مقر  يف  مستمٍر  وبشكٍل 
مشاكل ومعوقات عملهم الصحفي واإلعالمي، وتذليلها لالرتقاء بمستوى 
أفراحهم  يف  اجتماعياً  معهم  تواصله  كذلك  البالد،  يف  الصحفي  العمل 

وأحزانهم ،كل ذلك كان سبباً رئيسياً يف اختياره وتجديد الثقة له .
إن نقابة الصحفيني العراقيني استطاعت الوصوَل اىل درجٍة متقدمٍة من 
الرقي والنجاح الذي ينسجم مع عراقتها وتاريخها املرشف، وحرصها عىل 

دفع عجلة التقدم اىل األمام.
يتحقْق  ولم  فراغ،  من  يأِت  لم  العراقيني  الصحفيني  نقابة  نجاح  نعم.. 
باألماني، وإنما نتيجة جهٍد متواصل وعمٍل دؤوب، وهّمٍة عالية، وتخطيط 

مسبق، ومعرفٍة دقيقة ملفاصل العمل الذي يكتب له النجاح.
انتشار  نتيجة  أجمع  والعالم  العراق  بها  مّر  الذي  الظروف  أحلك  ومع 
آثاٍر سلبيٍة شملت  اللعني من  الفريوس  فريوس كورونا، وما فرضه هذا 
مواصلَة  استطاعت  الصحفيني  نقابة  ان  إال  املختلفة،  الحياة  مناحي 
وتقديم  بالفريوس،  أصيبوا  الذين  السيما  الزمالء،  جميع  وتفقد  الدوام، 
املساعدة إليهم واىل عوائلهم الكريمة، من خالل التواصِل معهم، واالتصال 

بهم بشكٍل مباٍرش ومستمر، وتوفري كل احتياجاتهم.
اقول .. للسيد نقيب الصحفيني مؤيد الالمي مبارك عليكم تجديد الثقة من 
االرسة الصحفية ، وللزمالء نائبي النقيب (خالد جاسم، ومحمد حنون)، 
اطـراد، وبان  العبودي، وجبـار  النقابة (حسن  أعضاء مجلس  والزمالء 
القبطان، وسعد محسن، وصادق فرج، وناظم الربيعي)، مباركاً عليكم 

فوزكم، ونيلكم ثقة الصحفيني، وسدَد الله خطاكم بكل خري.  
كما أبارُك فوز الزمالء يف لجنتي املراقبة واالنضباط كل من (هادي جلو، 
املشهداني،  ورعد  الحمداني،  و(فراس  حسيـن)  وهبة  تكليف،  وكاظم 

وكـريم كـلش)، متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف عملهم.
املؤتمر  نجاح  جميعا  علينا  مباركاً  أقول  أن  إال  يسعني  ال  الختام  ويف 
وجميع  النقابة،  إلدارة  وشكراً  العراقيني،  الصحفيني  لنقابِة  االنتخابي 

العاملني فيها ملا أبدوه من جهٍد ملموس وكبرٍي إلنجاح هذا املؤتمر.
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bËuÎå
أعلنت الفنانة املرصية نهلة 

سـالمة نبـأ زواجهـا 
الذي سيتم قريباً.
نهلـة،  وقالـت 

لقائها  خـالل 
أمس يف قناة 
«النهـار»، 
نهـا  إ
ج  و سـتتز
يبـاً  قر
بشـخص 

خـارج  من 
سـط  لو ا

مؤكدًة  الفني، 
أنهـا ال تقدر عىل 
العيش بدون حب.

وأضافت، أثنـاء حوارها 
مـع اإلعالميـة راغدة شـلهوب 

الجمـال  أن  سـما»،  «سـابع  برنامـج  يف 
ليس مقياساً للرجل، مشـريًة إىل أن الحب 

الحقيقي هو الحب األخري.

وتابعـت أن املـرأة تتـزوج 
الشـخص عىل أساس 
أنها تحبـه وكذلك 
الرجـل  يكـون 
الفتًة  يحبها، 
إىل أن املـرأة 
تكـفَّ  لـن 
عـن حـب 
إال  الرجـل 
إذا لم يكن 
هو يحبها. 
أنها  وأكدت 
يمكنهـا  ال 
شخص  تحمل 
ال يحبهـا سـواء 
كان زوجاً أو أختاً أو 
صديقة، ألنـه ال يمكنها 
هت  ل هذا اإلحساس. ووجَّ تحمُّ
النجمة الشهرية رسـالة إىل رشيك حياتها 
املسـتقبيل، قائلًة: «ربنـا يخليك ليا، بحبك 

بحبك أوي يا حبيبي».

أكـدت املمثلـة املرصيـة ياسـمني رئيـس 
عودتها لزوجها املخرج هـادي الباجوري، 
بعـد أن أعلنـت عـن طالقهما قبـل بضعة 

أشهر.
عـىل  حسـابها  عـرب  رئيـس،  ونـرشت 
اإلنستغرام، فيديو مونتاج يتضمن صورها 
 La Vie En مـع زوجها ويف الخلفيـة أغنية

Rose الشهرية.
ولـم تعلـق املمثلة املرصيـة عـىل الفيديو 

واكتفت بوضع قلوب حمراء.
وكانت ياسـمني قد أعلنت طالقها يف أواخر 
فربايـر املـايض بتغريدة عرب حسـابها عىل 
تويرت مستشـهدة بآية قرانيـة تقول (َوإِْن 
َالَق َفـِإنَّ اللََّه َسـِميٌع َعلِيٌم)...  َعزَُمـوا الطَّ
عـرشة طويلـة ولكنهـا لـم تدم.وتكهـن 
البعـض بـأن سـبب الطـالق تزامنـه مع 
ترصيحات مثرية للجـدل للمخرج املرصي 
تناول فيهـا عالقته بزوجتـه وموقفه من 

املشاهد الجريئة والسينما النظيفة.
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