
بغداد/ الزوراء:
وزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب  بحـث 
الخارجيَّـة، فـؤاد حسـني، مع السـفري 
الفرنّيس لـدى العراق، إريك شـوفالييه، 
انعقاد ُمؤتمر بغـداد للتعاون والرشاكة 
يف دورتـه الثانيَّـة يف عمان.وذكـر بيان 
لـوزارة الخارجية تلقته ”الـزوراء“: أن 
نائـب رئيس الـوزراء وزيـر الخارجيَّة، 
فؤاد حسـني، استقبَل السـفري الفرنّيس 
لـدى العـراق، إريـك شـوفالييه، وجرى 
اللقـاء بحـث املوضوعـات ذات  خـالل 
اإلهتمام املُشـَرتك وبما يساهم يف تعزيز 
العالقات الثنائيَّة بني البلدين الصديقني، 
ومن أبرزها عقد ُمؤتمـر بغداد للتعاون 
والرشاكـة يف دورتـه الثانيَّـة يف عمـان، 
بُمشـاَركة فرنسـا ملُناقشـة التحديـات 
اإلقليميَّـة والدوليَّـة وتحقيـق املصالح 
العـراق  دور  عـىل  والتأكيَّـد  املُشـَرتكة 
الحيوّي إلرساء دعائم األمن واإلستقرار 

يف املنطقة. وأضـاف: ان الجانبني اتفقا 
عىل التنسيق مع الجانب األردنّي للتهيئة 
لعقـد املُؤتَمـر، وناقشـا ُمخرجات قمة 
رشم  يف  عقـدت  التـي   COP27 املنـاخ 
الشـيخ، وكيفية تأسيس التعاون يف هذا 
املجال.من جانبه، قدم السفري الفرنّيس 
التهانـّي والتربيـكات لوزيـر بُمناسـبة 
تشـكيل الحكومـة الجديـدة، وتجديـد 
داً  الثقة له وزيراً لُجْمُهوريَّة العراق، ُمؤكَّ
للحكومـة  الفرنسـيَّة  الحكومـة  دعـم 
الرئيـس  رسـالة  إىل  ُمشـرياً  الجديـدة، 
الفرنـّيس إيمانويـل ماكـرون إىل رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السودانّي، 
د عىل إسـتمراريَّة العالقات مع  التي ُتوكَّ
العراق والعمل عىل تقويتها.ويف الختام، 
ـد الجانبان عىل أهميَّة تبادل الزيارات  أكَّ
بـني املسـؤولني الفرنسـيني والعراقيني 
وتوسـيع  التجـارّي  التبـادل  لتعظيـم 

العالقات اإلقتصاديَّة.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
امـس االثنـني، تمديـد السـقف الزمنـي 
للتقديـم اإللكرتونـي اىل بوابـة القبـول يف 
الجامعـات والكليات األهلية حتى مسـاء 
.2022/11/17 املوافـق  الخميـس  يـوم 

وذكرت الـوزارة يف بيان ورد لـ ”الزوراء“: 

أنهـا ”تجـدد أن عمليـة التقديـم والقبول 
والتسـجيل يف الجامعات والكليات األهلية 
تتم بالكامل عن طريق البوابة اإللكرتونية 
لدائرة التعليم الجامعـي االهيل وتطبيقها 
اإللكرتونـي، وال صحـة ألي إجـراء خارج 
هـذا النظام سـواء بدفـع أجـور أم حجز 
مقاعد أم رشاء وصوالت أم قبول ورقي“.

بغداد/ الزوراء:
نرشت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، 
تقريراً بشـأن تعـرض العـراق ملنخفض 
جـوي مصحوب بأمطـار غزيرة وحدوث 
سيول بدء من االربعاء املقبل.وذكر تقرير 
يَّـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن  لألنـواء الجوِّ
”البالد سـتتأثر بامتـداد منخفض جوي 
ناتـج مـن اندمـاج منخفضـني جويني: 
األول من البحر األحمر والثاني من البحر 
املتوســط ليكـون الطقس يـوم األربعاء 
2022/11/16 يف املناطـق كافـة ومـن 
ضمنها العاصمة بغـداد غائماً مصحوباً 
بتســاقط أمطـار متوسـطة اىل غزيـرة 
أحيانـاً مـع حـدوث عواصـف رعديَّـة“.
الخميـس  ”يـوم  أن  التقريـر  وأضـاف 
هـذا  تأثـري  ينحـرس   2022/11/17

املنخفـض الجـوي بعد الظهر ويتحسـن 
تدريجيـاً ابتداًء من األقسـام الغربية من 
البـالد“، مبيناً أن ”املناطـق الرشقية من 
البـالد تبقى تحت تأثري املنخفض املذكور 
انفاً وتكون االمطار متوسـطة اىل غزيرة 
يف تلك املناطق“.ولفت اىل ”احتمال حدوث 
سـيول يف بعض األماكن من الشـــريط 
الحدودي مع ايران واالقســام الشمالية 
من املنطقة الشـمالية (ميسـان، الكوت، 
دياىل، سـليمانية، اربيل)“، مشـرياً اىل أن 
”رياحـاً جنوبية رشقيـة معتدلة الرسعة 
ترتاوح رسعتها بني (30-20)كم/ساعة 
سـرتافق هـذا املنخفـض مـع انخفاض 
درجـات الحـرارة بضـع درجـات (3-5) 
درجة مئوية، مـدى الرؤية (8-6)كم ويف 

املطر (4-2) كم“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنت السـلطات الرتكية اعتقال عدد 
مـن املتورطـني يف التفجري الـذي هز 
أمـس االول وسـط إسـطنبول والذي 
أودى بحيـاة 6 أشـخاص وإصابة 82 
اخريـن، ومـن بينهـم مـن وصفتها 
الرتكيـة،  الرشطـة  باملنفذة.وقالـت 
امس االثنني، إنها اعتقلت 46 شخصاً 
يشتبه بصلتهم بالهجوم الذي وقع يف 
شارع االستقالل.أما املنفذة الرئيسية 
للهجـوم، فقالت الرشطة إنها شـابة 
سورية الجنسية تدعى أحالم البشري، 

وهي مـن زرعـت القنبلة يف الشـارع 
املكتظ.وأضافـت الرشطـة أن منفذة 
الهجوم تلقت تدريباتها يف سوريا من 
قبل حزب العمال الكردستاني، ودخلت 
تركيا بشـكل غري قانوني من املنطقة 
بـني عفريـن وإدلب.وأكـدت الرشطة 
اعُتقلـت  التـي  الشـابة  أن  الرتكيـة 
اعرتفت بالوقائـع. وأضافت الرشطة 
أن الشابة اعرتفت بأنها تّرصفت بناًء 
عىل أوامر حزب العمال الكردسـتاني، 
كما تلّقت تعليمات بشأن هذا الهجوم 
يف عـني العـرب (كوبانـي) يف شـمال 

رشقي سـوريا.من جانبه، نفى حزب 
العمـال الكردسـتاني أن يكـون لديه 
أي دور يف االنفجـار. وقـال يف بيـان: 
”شـعبنا واألشـخاص الديمقراطيون 
يعلمون عن كثب أننا لسـنا عىل صلة 
بهـذا الحـادث، وأننـا لـن نسـتهدف 
مدنيني بشـكل مبارش، وأننـا ال نقبل 
أعماًال تسـتهدف مدنيني“.من جهته، 
قال وزير الداخليـة الرتكي إن منفذي 
الهجوم اإلرهابي كانوا سـيهربون إىل 
اليونـان، امس االثنني، لو لم يتم إلقاء 

القبض عليهم.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفت الرشطـة املجتمعيـة عـن أبـرز اسـباب 
االنتحـار يف العـراق، ويف حـني اكـدت ان عملهـا 
اسـتباقي وتوعوي لتعزيز االمن املجتمعي، اكدت 
وجـود حاالت انتحار اثبتـت التحقيقات فيما بعد 
انهـا حـوادث قتـل. وقال مديـر اعـالم وعالقات 

الرشطـة املجتمعية التابعة لـوزارة الداخلية، عبد 
الحافظ هادي، يف حديث لـ»الزوراء»: ان «اسباب 
االنتحار مشـخصة، ولدينا دراسـة بذلك واجرينا 
استطالعا للرأي ووجدنا ان القضايا مرتبطة بعدة 
أسـباب، ابرزها قلة الوازع الديني عند الذي يقدم 
عىل االنتحـار ووصولـه اىل مرحلة اليـأس، كذلك 

ضعف املستوى الثقايف عند الشخص، كذلك قضايا 
الخالفـات االرسيـة والقضايـا التـي لهـا ارتباط 

باملعيشة وضعف الحالة املعيشية لدى البعض».
واضـاف ان مـن «االسـباب هـو التقليـد خاصة 
من قبـل الشـباب او املراهقني وتأثرهـم بمواقع 
التواصـل االجتماعـي ومحاولتهم تقليـد الغرب، 

وال ننىس املخدرات، كذلك بعض القضايا املرتبطة 
بالرشف». وبنّي انه «خالل العرشة اشـهر االخرية 
تمكنـا كرشطـة مجتمعيـة مـن انقـاذ ١٢ حالة 
انتحـار، وقدمنـا الدعـم النفـيس واملعنـوي لهم، 

وكذلك تم تأهيلهم واعادة دمجهم باملجتمع». 

إندونيسيا / متابعة الزوراء:
أبـدى الرئيـس الصينـي يش جينبينـغ 
ونظـريه األمريكي جو بايـدن رغبتهما 
يف تفـادي تحـول املنافسـة بينهمـا إىل 
نزاع، وذلك خالل محادثات مبارشة عىل 
هامش قمة مجموعة العرشين بجزيرة 
بـايل اإلندونيسـية. واختتـم الرئيسـان 

يش  والصينـي  بايـدن  جـو  األمريكـي 
جينبينغ قمة تاريخية بينهما يف جزيرة 
بـايل اإلندونيسـية، امـس اإلثنـني، بعد 
محادثات اسـتمرت ثالث ساعات سعت 
إىل منـع املنافسـة بينهمـا مـن التحول 
إىل نزاع.وغـادر موكـب بايـدن موقـع 
انعقاد القمة بعـد أن عرب الزعيمان عن 

األمـل يف أن تتمكن القوتـان العظميان 
مـن إدارة الخالفـات املتزايـدة بينهما.
علَمـي  أمـام  وبايـدن  يش  وتصافـح 
بلديهما قبـل محادثات ثنائية يف جزيرة 
بـايل السـياحية اإلندونيسـية قبل قمة 
مجموعة العرشين، وذلك بعد أشهر من 
التوتر بشأن تايوان وقضايا أخرى.وقال 

بايدن، إن بكني وواشـنطن «تتشاركان 
املسؤولية» لإلظهار للعالم أنهما قادرتان 
عىل «إدارة خالفاتنا، ومنع املنافسة من 
التحـول إىل نزاع».ويعـد هـذا االجتماع 
أول لقاء شـخيص بني الزعيمني منذ أن 
أصبح بايدن رئيسـا للواليـات املتحدة.
وبدأت املقابلـة بتصافح بايدن ونظريه 

الصينـي بحرارة، وهما يبتسـمان أمام 
صف مـن األعالم الصينية واألمريكية يف 
فندق فاخر يف بايل.وقال بايدن ليش «لقد 
أمضينـا الكثري من الوقت سـويا عندما 
كان كل منـا نائبا للرئيس وكم هو رائع 

أن التقي بك».
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بغداد/ الزوراء: 
أدانـت وزارة الخارجيـة، وبعباراٍت شـديدٍة وُمَكرَّرة، 
اىل  أشـارت  وفيمـا  اربيـل،  عـىل  االيرانـي  القصـف 
انهـا سـتتخذ إجـراءات دبلوماسـية عالية املسـتوى 
بخصوص االعتداءات اإليرانية، أعلن وزير صحة إقليم 
كردسـتان، سـامان الربزنجي، استشـهاد واصابة 9 
اشـخاص بقصف صاروخي إيرانـي عىل قضاء كوية 
يف أربيل، يف حني شـددت بعثة االمـم املتحدة يف العراق 
”يونامي“، عىل رضورة احرتام سـالمة ارايض العراق 

وعدم اسـتخدامه كسـاحة لتصفية الحسابات.وذكر 
بيـان لـوزارة الخارجية تلقتـه ”الـزوراء“: ان وزارة 
الخارجيـة ُتديُن وبعباراٍت شـديدٍة وُمَكـرَّرة، ما أقَدَم 
عليـه الجانـب اإليرانـّي صبـاح اليوم (االمـس)، من 
ة، عىل عـدٍد من  قصـٍف مدفعـيٍّ وبالطائـرات املُسـريَّ
مناطق إقليِم ُكردسـتاِن العـراق، والتي أوقعت العديد 
مـن املواطننَي اآلمنني بني شـهيٍد وجريح.واضاف، إنَّ 

هذا الَنهج األُحادّي، العدائّي.

خريسون/ متابعة الزوراء:
فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس  أدى 
زيلينسـكي، زيـارة ملدينة مدينة خريسـون 
التي انسـحب منها الجيش الرويس، وعادت 
لسيطرة القوات األوكرانية األسبوع املايض. 
وقال زيلينسـكي مخاطبا القـوات الواقفة 
الرئيـيس  امليـدان  يف  اإلداري  املبنـى  أمـام 
للمدينة ”إننا نميض قدما... نحن مستعدون 
للسالم، السـالم لدولتنا كلها“. وخرج اآلباء 

امليـدان، وكان بعضهـم  إىل  مـع أطفالهـم 
يدفع عربات األطفـال، والبعض اآلخر يلوح 
بهـا.وكان  يتدثـر  أو  األوكرانيـة  باألعـالم 
زيلينسـكي وّجه اتهامات ملوسكو بارتكاب 
جرائم حرب باملدينة. وساد الفرح يف املدينة 
الواقعة بجنوب أوكرانيا واحتفل أشـخاص 
بالشوارع، لكن ترضر البنية التحتية أثر عىل 

سري حياة الناس هناك.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف تيار الحكمـة الوطني عن عزم 
الحكومة مناقشة مقرتح سلم الرواتب 
الجديد، وفيما اكد انه سينصف أصحاب 
الرواتب املتدنية ويقـيض عىل الفوارق 
الكبرية، اشـار اىل تضمـن رضيبة 2% 
عـىل الراتب الكيل وتوقيفـات تقاعدية 

.15%
وقال القيادي يف تيار الحكمة الوطني، 
فادي الشمري، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان مقرتح سـلم الرواتـب الجديد لعام 
قبـل  مـن  مناقشـته  املزمـع   2022
الحكومـة يحمل مميـزات كبرية منها 
إلغـاء جميـع املخصصـات األخـرى ، 
وفـرض رضيبة %2 عـىل الراتب الكيل 
، فضال عـن توقيفـات تقاعدية 15% 
.وأضـاف: ان السـلم بسـيط وواضح 
من حيث العالوة والشـهادة واملتطورة 
والنقـل والزوجيـة. مبينـا: ان السـلم 
ينصـف أصحـاب الرواتـب املتدنية وال 
يظلم أصحاب الرواتب العالية، ويقيض 
عـىل الفوارق الفاحشـة بـني الرواتب.

إلغـاء  واشـار اىل: ان السـلم تضمـن 
البطاقـة التموينية ملن يصـل راتبه لـ  
000 ,1,500. مؤكدا: انه ما زال مقرتح 
نقـاش تداوليا يف اروقـة الحكومة ولم 
يتحول اىل مسودة بعد.من جانبه، قال 
الخبـري االقتصادي، احمـد املاجدي، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: ان هناك رضورة 
ملحة إلصدار سلم جديد للرواتب سواء 

للموظفـني او املتقاعديـن. الفتا اىل ان 
هناك تفاوتا كبريا بـني الرواتب، حيث 
هنـاك مـن يتقـاىض راتبا عاليـا جدا، 
وهنـاك مـن يتقاىض راتبا ال يتناسـب 
وخدمتـه  وشـهادته  عملـه  وحجـم 

بالوظيفة.وشـدد عىل رضورة االلتزام 
بمبـدأ العدالـة وإعطـاء كل حق حقه 
لكي ال يغبن أحد.من جهته، أكد عضو 
اللجنة القانونيـة النيابية، احمد فواز، 
أن لجنتـه بصـدد ترشيـع العديـد من 

القوانني من بينها قانون سلم الرواتب. 
وقـال فـواز يف ترصيـح صحفـي: ان 
”هنـاك تفاوتـا كبـريا يف الرواتـب بني 
دائـرة وأخرى، إضافـة إىل املخصصات 
والنثريـات يف حـني أن املوظـف يبـذل 

الجهد نفسـه يف جميع دوائر الدولة“. 
وأضاف أن ”الربملان بصدد إعداد سـلم 
جديـد لرواتب املوظفـني يف العراق من 
شـأنه معالجة التفـاوت والفروق بني 
”مسـودة  أن  إىل  وأشـار  املوظفـني“. 
تعديل قانون سـلم الرواتب هي ضمن 
أولويـات الربملـان والحكومـة إلقراره 
إىل جانـب قانـون الخدمـة املدنيـة“، 
الفتا إىل أن ”اللجنـة القانونية النيابية 
عازمـة عـىل سـن القوانني التـي تعم 
رشائـح املجتمـع العراقي ومـن بينها 
جهتـه،  الرواتب“.مـن  سـلم  قانـون 
أعلن املستشـار املـايل لرئيـس الوزراء 
العراقـي، مظهـر محمـد صالـح، أن 
آخر سـلم وتعديل للرواتـب واألجور يف 
الدولـة العراقيـة أجري سـنة 2008 ، 
أي قبل نحو 14 سـنة، يف حني أن البلد 
مر خالل هذه الفـرتة بظروف متنوعة 
مـن حيث مسـتويات التضخم ووجود 
اختالف كبري بني املستويات املعيشية.

وأشار إىل: أن تعديل الرواتب وتصحيح 
هيكليتها أمـر رضوري يف كل األنظمة 
اإلدارية واملاليـة يف العالم. وأوضح: أن 
الرواتب الحالية ملوظفي الدولة تشـكل 
%42 مـن مجموع اإلنفـاق الحكومي 
الـذي يشـكل %50 من إجمـايل الناتج 
املحـيل، وهذا يعني أن الرواتب تشـكل 
%20 مـن إجمـايل الناتـج املحـيل مـا 
يلقـي بثقل كبري عىل اإلنفـاق العام يف 

االقتصاد.
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بغداد/الزوراء:
االعرتاضات  فرتة  تمديد  الخدمة  مجلس  أعلن 
املتحدث  الساندة.وقال  الصحية  املهن  لذوي 
انه  بيان:  يف  اللهيبي،  وسام  للمجلس  الرسمي 
الصحية  املهن  لذوي  االعرتاضات  فرتة  تمديد  «تم 
األربعاء  ليوم  الرسمي  الدوام  لغاية نهاية  الساندة 
استكمال  لغرض  الثاني ٢٠٢٢  املوافق ١٦ ترشين 
اللهيبي  اعرتاضاتهم».واضاف  تقديم  متطلبات 
املتقدمني  ملطالبات  تلبية  جاء  التمديد  «هذا  ان 
عىل إشغال الدرجات الوظيفية املعلن عنها لوزارة 
الصحة، ولغرض تفادي حرمان أي متقدم من حق 

االعرتاض».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
وجـه رئيـس مجلـس الـوزراء، محمـد 
شـياع السـوداني، امس االثنـني، بوضع 
معالجـات فورية للمشـاكل التـي تعاني 
منها مستشـفى الكاظمية، وفيما شـدد 
عىل رضورة توفري الدعم لألطباء األكفاء 
والكـوادر الصحيـة، أوعـز برصـد مبالغ 
الخّطة التسليحية للقوات املسلّحة.وذكر 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف 
بيـان تلقته «الزوراء»: أن «رئيس مجلس 
الـوزراء، محمد شـياع السـوداني، وّجه 
وزيـر الصحـة صالح مهدي الحسـناوي 
ووكالء الـوزارة واملديريـن العامني فيها، 

بوضع معالجـات فورية للمشـاكل التي 
الكاظميـة،  مستشـفى  منهـا  تعانـي 
والتي شـخصها خـالل زيارتـه املفاجئة 
مسـاء أمس اىل املستشـفى واّطالعه عىل 
الواقع الصّحـي والطبي، ومعاناة املرىض 
للمستشفى».وشدد  واملراجعني  الراقدين 
السـوداني، وفقـاً للبيان، عـىل «رضورة 
تقديم تقرير رسيع يتضمن الحلول خالل 
٤٨ ساعة»، موجهاً «وزارة املالية برسعة 
بتخصيصـات  الصحـة  وزارة  تمويـل 
تسـهم يف املعالجـة الرسيعـة للمشـاكل 

املشخصة».

ÚÌÜã◊@pb«bª@áÌ@Û‹«@oiäám@ÚÌäÏé@fiÏj‰�ég@‚ÏvÁ@Òâ–‰fl@ZbÓ◊ãm
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بغداد/ الزوراء:

يف  االثنني،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 

البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.وقال مصدر: إن بورصتي 

الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر رصف بلغ ١٤٨١٥٠ 

كانت  االحد  ليوم  االسعار  أن  موضحاً  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار 

١٤٧٧٥٠ دينار.وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة 

باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر، بينما 

بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار 

الدوالر يف البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع ١٤٨١٥٠ ديناراً، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٨٠٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر.
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استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط املرقم ٢٤١٠٦/٨/٢ يف ٢٠٢١/٩/٢٧.
١-  يرسنا اإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة اعاله ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية ملحافظة االنبار لسنة/ ٢٠٢١ والدعوة عامة 
ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ عقود االشغال الصغرية بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٣٠٤٠٠٠٠٠٠) 

دينار ثالثمائة وأربعة ماليني دينار وبمدة تنفيذ (٣٠٠) يوم وتشمل املشاريع.

اسم املرشوعت

تأهيل الشبكة الكهربائية يف مستشفى القائم العام/ االنبار ١

٢- سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص (انشائي، 
ميكانيك، كهرباء) الدرجة (الخامسة فأعىل) املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف 

العراق لرشاء وثائق املناقصة.
٣- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية) خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

(الخميس) املوافق ٢٤ / ١١ /٢٠٢٢ الساعة ( العارشة) صباحا يف مقر الصندوق.
٤- تقديم متطلبات التأهيل التالية: -                                                                                              

اتحاد  هوية  األجنبية،  للرشكات  الرشكات  مسجل  كتاب  نافذة،  املقاولني  تصنيف  (هوية  من  اكثر  او  واحدة  تقديم  القانوني:  املوقف   -
املقاولني، شهادة التأسيس للرشكات املحلية، كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع.. الخ. 

- املوقف املايل: السيولة النقدية (كشف حساب) او كفاءة مالية، ومبلغ التأمينات األولية، عدم ممانعة رضيبية.
- املتطلبات الفنية: الكادر القيادي.

وثائق  بكتاب رسمي لرشاء  املخول  او  املفوض  املدير  قبل  من  الصندوق  مقر  مراجعة  بالتقديم  الراغبني  العطاءات  بإمكان مقدمي   -٥
املناقصة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ 
ظهرا) ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية واملوقع االلكرتوني الرسمي للصندوق ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم 

الذي يسبق يوم الغلق.
٦- يقدم نسخة عطاء واحدة اصلية ونسختني اضافيتني عدد/ ٢ اىل (مقرر لجنة فتح العطاءات) ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل 
املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الصندوق ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الساعة ( الثانية عرش ظهرا) 
من يوم (االثنني) املوافق ١١/٢٨ /٢٠٢٢ والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف 

ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور (اختياري) يف مقر 

الصندوق يف اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة (الثانية عرش بعد الظهر). 
٨- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية (ضمان العطاء) البالغة (١٪ من املبلغ التخميني) بشكل خطاب ضمان او صك مصدق 

نافذ ملدة (٩٠ يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
٩- عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية وملئها بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد عطائه.

١٠ - يحق إلدارة الصندوق إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحل التعاقد وال يرتتب عىل ذلك أي تبعات مالية او قانونية بحق الصندوق. 
١١- صندوق إعادة االعمار غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
صك  أو  ضمان  خطاب  شكل  عىل  التخميني)  املبلغ  من   ٪١) البالغة  العطاء)  (ضمان  األولية  التأمينات  املناقصة،  وثائق  رشاء  وصل  أ- 

مصدق.
ب- هوية تصنيف املقاولني نافذة وضمن االختصاص او كتاب مسجل الرشكات للرشكات األجنبية املسجلة يف العراق وشهادة التأسيس 

للرشكات املحلية وهوية اتحاد املقاولني، كتاب التحويل باملراجعة والتوقيع.
   ج- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 

املترضرة من العمليات اإلرهابية.
ح- كشف حساب مرصيف صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي يبني حركة التدفق املايل او الكفاءة املالية باملبلغ املطلوب وفق 

املعادلة للفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
     هـ- جميع أجزاء الوثائق القياسية موقعة ومختومة مع التعهدات.

او (البطاقة املوحدة ان وجدت) + بطاقة  العراقية)  املدنية + شهادة الجنسية  الثبوتية (هوية األحوال  املدير املفوض   و- مستمسكات 
السكن.

   ١٢-  يتحمل املناقص الذي ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن وكافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة.
١٣- العنوان/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية/ (بغداد- الجادرية- شارع الوزراء- دار رقم ١١) .                                                                                             

مدير قسم العقود

استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط املرقم ٢٤١٠٦/٨/٢ يف ٢٠٢١/٩/٢٧.
١-  يرسنا اإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة اعاله ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية ملحافظة االنبار لسنة/ ٢٠٢١ والدعوة عامة 
ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ عقود االشغال الصغرية بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٢٨٨٥٦٨٠٠٠) 

دينار مائتان وثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وثمانية وستون الف دينار وبمدة تنفيذ (١٨٠) يوم وتشمل املشاريع.

اسم املرشوعت

هدم واعادة بناء املستوصف البيطري يف قضاء عامرية الصمود/ االنبار١

٢- سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص (انشائي، 
ميكانيك، كهرباء) والدرجة (الخامسة فأعىل) املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف 

العراق لرشاء وثائق املناقصة.
٣- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية) خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

(الخميس) املوافق ٢٤ / ١١ /٢٠٢٢ الساعة ( العارشة) صباحا يف مقر الصندوق.
٤- تقديم متطلبات التأهيل التالية: -                                                                                              

اتحاد  هوية  األجنبية،  للرشكات  الرشكات  مسجل  كتاب  نافذة،  املقاولني  تصنيف  (هوية  من  اكثر  او  واحدة  تقديم  القانوني:  املوقف   -
املقاولني، شهادة التأسيس للرشكات املحلية، كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع.. الخ. 

- املوقف املايل: السيولة النقدية (كشف حساب) او كفالة مالية، ومبلغ التأمينات األولية، عدم ممانعة رضيبية.
- املتطلبات الفنية: الكادر القيادي.

٥- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً او املخول بكتاب رسمي لرشاء وثائق 
املناقصة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) 
ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية واملوقع االلكرتوني الرسمي للصندوق ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
٦- يقدم نسخة عطاء واحدة اصلية ونسختني اضافيتني عدد/ ٢ اىل (مقرر لجنة فتح العطاءات) ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل 
املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الصندوق ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الساعة ( الثانية عرش ظهرا) 
من يوم (االثنني) املوافق ١١/٢٨ /٢٠٢٢ والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف 

ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور (اختياري) يف مقر 

الصندوق يف اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة (الثانية عرش بعد الظهر). 
٨- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية (ضمان العطاء) البالغة (١٪ من املبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة (٩٠ يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
٩- عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية وملئها بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد عطائه.

١٠ - يحق إلدارة الصندوق إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحل التعاقد وال يرتتب عىل ذلك أي تبعات مالية او قانونية بحق الصندوق. 
١١- صندوق إعادة االعمار غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
صك  أو  ضمان  خطاب  شكل  عىل  التخميني)  املبلغ  من   ٪١) البالغة  العطاء)  (ضمان  األولية  التأمينات  املناقصة،  وثائق  رشاء  وصل  أ- 

مصدق.
ب- هوية تصنيف املقاولني نافذة وضمن االختصاص او كتاب مسجل الرشكات للرشكات األجنبية املسجلة يف العراق وشهادة التأسيس 

للرشكات املحلية وهوية اتحاد املقاولني، كتاب التحويل باملراجعة والتوقيع.
   ج- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 

املترضرة من العمليات اإلرهابية.
ح- كشف حساب مرصيف صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي يبني حركة التدفق املايل او الكفاءة املالية باملبلغ املطلوب وفق 

املعادلة للفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
     هـ- جميع أجزاء الوثائق القياسية موقعة ومختومة مع التعهدات.

او (البطاقة املوحدة ان وجدت) + بطاقة  العراقية)  املدنية + شهادة الجنسية  الثبوتية (هوية األحوال  املدير املفوض   و- مستمسكات 
السكن.

   ١٢-  يتحمل املناقص الذي ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن وكافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة.
١٣- العنوان/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية/ (بغداد- الجادرية- شارع الوزراء- دار رقم ١١) .               

مدير قسم العقود

استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط املرقم ٢٤١٠٦/٨/٢ يف ٢٠٢١/٩/٢٧.
١-  يرسنا اإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة اعاله ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية ملحافظة االنبار لسنة/ ٢٠٢١ والدعوة عامة 
ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ عقود االشغال الصغرية بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٥٢١٧٣٩١٣) 

ستمائة واثنان وخمسون مليون ومائة وثالثة وسبعون ألف وتسعمائة وثالثة عرش دينار وبمدة تنفيذ (٢٠٠) يوم وتشمل املشاريع.

اسم املرشوعت

تأهيل الشارع الرئييس ملدخل ناحية الفرات/ االنبار ١

٢- سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص (انشائي، 
ميكانيك، كهرباء) والدرجة (الخامسة فأعىل) املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف 

العراق لرشاء وثائق املناقصة.
٣- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية) خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

(الخميس) املوافق ٢٤ / ١١ /٢٠٢٢ الساعة ( العارشة) صباحا يف مقر الصندوق.
٤- تقديم متطلبات التأهيل التالية: -                                                                                              

اتحاد  هوية  األجنبية،  للرشكات  الرشكات  مسجل  كتاب  نافذة،  املقاولني  تصنيف  (هوية  من  اكثر  او  واحدة  تقديم  القانوني:  املوقف   -
املقاولني، شهادة التأسيس للرشكات املحلية، كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع.. الخ. 

- املوقف املايل: السيولة النقدية (كشف حساب) او كفالة مالية، ومبلغ التأمينات األولية، عدم ممانعة رضيبية.
- املتطلبات الفنية: الكادر القيادي.

٥- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً او املخول بكتاب رسمي لرشاء وثائق 
املناقصة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) 
ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية واملوقع االلكرتوني الرسمي للصندوق ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
٦- يقدم نسخة عطاء واحدة اصلية ونسختني اضافيتني عدد/ ٢ اىل (مقرر لجنة فتح العطاءات) ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل 
املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الصندوق ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الساعة ( الثانية عرش ظهرا) 
من يوم (االثنني) املوافق ١١/٢٨ /٢٠٢٢ والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف 

ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور (اختياري) يف مقر 

الصندوق يف اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة (الثانية عرش بعد الظهر). 
٨- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية (ضمان العطاء) البالغة (١٪ من املبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة (٩٠ يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
٩- عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية وملئها بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد عطائه.

١٠ - يحق إلدارة الصندوق إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحل التعاقد وال يرتتب عىل ذلك أي تبعات مالية او قانونية بحق الصندوق. 
١١- صندوق إعادة االعمار غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
صك  أو  ضمان  خطاب  شكل  عىل  التخميني)  املبلغ  من   ٪١) البالغة  العطاء)  (ضمان  األولية  التأمينات  املناقصة،  وثائق  رشاء  وصل  أ- 

مصدق.
ب- هوية تصنيف املقاولني نافذة وضمن االختصاص او كتاب مسجل الرشكات للرشكات األجنبية املسجلة يف العراق وشهادة التأسيس 

للرشكات املحلية وهوية اتحاد املقاولني، كتاب التحويل باملراجعة والتوقيع.
   ج- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 

املترضرة من العمليات اإلرهابية.
ح- كشف حساب مرصيف صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي يبني حركة التدفق املايل او الكفاءة املالية باملبلغ املطلوب وفق 

املعادلة للفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
     هـ- جميع أجزاء الوثائق القياسية موقعة ومختومة مع التعهدات.

او (البطاقة املوحدة ان وجدت) + بطاقة  العراقية)  املدنية + شهادة الجنسية  الثبوتية (هوية األحوال  املدير املفوض   و- مستمسكات 
السكن.

   ١٢-  يتحمل املناقص الذي ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن وكافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة.
١٣- العنوان/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية/ (بغداد- الجادرية- شارع الوزراء- دار رقم ١١) .                                                                                             

   
مدير قسم العقود
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إندونيسيا / متابعة الزوراء:
أبـدى الرئيـس الصينـي يش جينبينغ 
ونظـريه األمريكي جو بايدن رغبتهما 
يف تفـادي تحـول املنافسـة بينهما إىل 
نزاع، وذلـك خالل محادثـات مبارشة 
عـىل هامش قمة مجموعـة العرشين 

بجزيرة بايل اإلندونيسية. 
واختتم الرئيسان األمريكي جو بايدن 
والصيني يش جينبينـغ قمة تاريخية 
بينهمـا يف جزيـرة بايل اإلندونيسـية، 
امس اإلثنني، بعد محادثات اسـتمرت 
ثالث ساعات سـعت إىل منع املنافسة 

بينهما من التحول إىل نزاع.
وغـادر موكـب بايـدن موقـع انعقاد 
القمة بعـد أن عرب الزعيمان عن األمل 
يف أن تتمكـن القوتـان العظميان من 

إدارة الخالفات املتزايدة بينهما.
وتصافـح يش وبايـدن أمـام علَمـي 
يف  ثنائيـة  محادثـات  قبـل  بلديهمـا 
جزيرة بايل السياحية اإلندونيسية قبل 
قمـة مجموعـة العرشيـن، وذلك بعد 
أشهر من التوتر بشأن تايوان وقضايا 

أخرى.
وواشـنطن  بكـني  إن  بايـدن،  وقـال 
”تتشاركان املسؤولية“ لإلظهار للعالم 
أنهمـا قادرتان عـىل ”إدارة خالفاتنا، 

ومنع املنافسة من التحول إىل نزاع“.
ويعد هذا االجتماع أول لقاء شـخيص 
بـني الزعيمـني منـذ أن أصبـح بايدن 

رئيسا للواليات املتحدة.
وبدأت املقابلة بتصافح بايدن ونظريه 
الصيني بحرارة، وهما يبتسمان أمام 

صف من األعـالم الصينية واألمريكية 
يف فندق فاخر يف بايل.

وقال بايدن ليش ”لقـد أمضينا الكثري 
من الوقت سـويا عندمـا كان كل منا 
نائبـا للرئيس وكم هـو رائع أن التقي 
أمـام  ترصيحـات  يف  مضيفـا  بـك“، 

الصحافيـني أنه ملتـزم بالحفاظ عىل 
بقاء خطـوط االتصـال مفتوحة عىل 

املستويني الشخيص والحكومي.
”بصفتنـا  قائـال  بايـدن  تابـع  كمـا 
زعيمـني لبلدينا، فإننـي أعتقد أن من 
واجبنا إظهـار أن بإمكاننـا يف الصني 

خالفاتنـا،  إدارة  املتحـدة  والواليـات 
والحيلولـة دون تحول املنافسـة.. إىل 
رصاع وإيجاد سبل للعمل سويا بشأن 
القضايـا العاملية امللحـة التي تتطلب 

تعاوننا املتبادل“.
وأشار الرئيس األمريكي إىل تغري املناخ 
وانعدام األمن الغذائي باعتبارهما من 
املشـاكل التـي ُينتظـر أن يتصدى لها 

البلدان.
من جهته، رد يش جينبينغ عىل نظريه 
األمريكي بقوله إنهما بحاجة إىل رسم 
مسـارهما وإيجـاد االتجـاه الصحيح 
ورفع مسـتوى العالقات التي ال ترقى 
للتوقعات العامليـة. وأضاف أنه يتطلع 
إىل العمل مع بايدن إلعادة العالقات إىل 

املسار الصحيح.
العلنيـة  الترصيحـات  رغـم  ولكـن 
املتفائلـة، تبقى العالقات بـني البلَدين 
متزايـد،  بشـكل  بالشـكوك  مشـوبة 
إذ تخـىش الواليـات املتحـدة أن تكون 
الصـني قـد صعـدت جدولهـا الزمني 
للسيطرة عىل تايوان. حيث قال بايدن 
إنـه أكد لنظريه الصينـي يش جينبينغ 
إن أفعـال الصـني ”العدوانية“ بشـأن 

تايوان تعرض السالم لخطر.
وأعلـن البيـت األبيـض أن بايـدن أثار 

اعرتاضـات عـىل ”األفعـال القرسيـة 
تجـاه  للصـني  املتزايـدة  والعدوانيـة 
تايوان“، مضيفا أنها ”تقوض السـالم 
واالسـتقرار عـرب مضيـق تايـوان ويف 

املنطقة األوسع نطاقا“.
وكان مسـؤول يف البيـت األبيـض قال 
قبـل االجتماع، إن بايدن يأمل يف وضع 
”حواجـز أمـان“ يف العالقة مع الصني 
”الخطـوط  تجنـب  كيفيـة  وتقييـم 
الحمـر“ التـي يمكـن أن تدفـع أكـرب 

اقتصادين يف العالم إىل النزاع.
وتعد تايوان من أكثر القضايا حساسية 
بـني البلدين، فهـذه الديمقراطية ذات 
الحكـم الذاتـي تعتربها الصـني جزءا 
من أراضيهـا. وعززت الواليات املتحدة 
الصـني  كثفـت  بينمـا  لهـا،  دعمهـا 
تهديداتهـا بالسـيطرة عـىل الجزيرة. 
وبعـد زيـارة رئيسـة مجلـس النواب 
نانيس بيلويس لتايبيه يف آب/أغسطس، 
ردت الصني بإجراء مناورات عسكرية 

غري مسبوقة.
وعشية املحادثات مع يش، التقى بايدن 
برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول 
عىل هامش قمة جنوب رشق آسـيا يف 
كمبوديـا، حيث وجه الزعمـاء الثالثة 

دعوة مشرتكة لـ“السالم واالستقرار“ 
يف مضيق تايوان.

وكان بايدن قد أبلغ الزعماء اآلسيويني 
يف كمبوديا، األحد، بأن خطوط االتصال 
األمريكية مع الصني ستبقى مفتوحة، 
للحيلولـة دون وقوع رصاع، فيما أكدا 
أن املحادثـات ستتسـم بـني الزعيمني 

بصعوبات عويصة يف األيام املقبلة.
وللتذكري، فقد تدهـورت العالقات بني 
البلديـن يف السـنوات األخـرية بسـبب 
قضايـا  بشـأن  املتزايـدة  التوتـرات 
مختلفة: هونغ كونـغ وتايوان، وبحر 
الصني الجنوبي واملمارسـات التجارية 
والقيـود األمريكيـة عـىل التكنولوجيا 

الصينية.
بينمـا تحـدث مسـؤولون أمريكيـون 
لتلطيـف األجـواء وقالـوا إن الجانبني 
تحليا بالهدوء خالل الشهرين املاضيني 

قصد إصالح العالقات.
وأوضح مسـؤول يف إدارة بايدن ”هذه 
عـن  بمعـزل  تعقـد  ال  االجتماعـات 
غريها، فهي جزء من عملية مستدامة 
للغاية.. لقـد انخرطنا يف دبلوماسـية 
جـادة ومسـتمرة، عـرشات وعرشات 
السـاعات، مـن الدبلوماسـية الهادئة 

خلف الكواليس“.

بغداد/ الزوراء: 
أدانـت وزارة الخارجية، وبعباراٍت شـديدٍة 
وُمَكرَّرة، القصف االيراني عىل اربيل، وفيما 
أشارت اىل انها ستتخذ إجراءات دبلوماسية 
االعتـداءات  بخصـوص  املسـتوى  عاليـة 
اإليرانية، أعلن وزير صحة إقليم كردستان، 
سـامان الربزنجـي، استشـهاد واصابـة 9 
اشـخاص بقصـف صاروخـي إيراني عىل 
قضـاء كوية يف أربيل، يف حني شـددت بعثة 
االمـم املتحـدة يف العـراق ”يونامـي“، عىل 
رضورة احرتام سالمة ارايض العراق وعدم 

استخدامه كساحة لتصفية الحسابات.
تلقتـه  الخارجيـة  لـوزارة  بيـان  وذكـر 
ُتديـُن  الخارجيـة  وزارة  ان  ”الـزوراء“: 
وبعبـاراٍت شـديدٍة وُمَكرَّرة، ما أقـَدَم عليه 
الجانـب اإليرانّي صباح اليوم (االمس)، من 
ة، عىل  قصـٍف مدفعـيٍّ وبالطائرات املُسـريَّ
عـدٍد من مناطـق إقليِم ُكردسـتاِن العراق، 
والتـي أوقعت العديد مـن املواطننَي اآلمنني 

بني شهيٍد وجريح.
واضاف، إنَّ هذا الَنهج األُحادّي، العدائّي، لن 
يكوَن عامالً للدفِع بحلوٍل ُتفيض لإلستقرار، 
وسـَبَقت مواقفنا لتؤرشِّ خطر هذا التجاوز 
السافر عىل سـيادة العراق وأمن مواطنيه، 
وما يعكسـه من تهديٍد ُمسـَتِمر سيتسبب 
بإرباِك املنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها.

سـتَتخذ  الخارجيَّـة  وزارة  إنَّ  اىل  واشـار 
إجراءات دبلوماسـيَّة عالية املستوى يف هذا 
الجانـب، غـري متوانيـة عن حفـظ وصون 

سيادة العراق، وبما ُيَعزِّز أمن شعبه.
يف غضـون ذلـك، أعلـن وزيـر صحـة أقليم 
كردسـتان سـامان الربزنجـي، استشـهاد 
واصابـة 9 مدنيني بقصف صاروخي إيراني 

عىل قضاء كوية يف أربيل.

وقـال الربزنجـي، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”حصيلة القصـف الصاروخي اإليراني عىل 
قضـاء كويـة يف اربيـل، ادى اىل استشـهاد 

شخص واصابة 8 آخرين“.
واضـاف، ان ”الوزارة عىل خط املتابعة، من 
اجل ارسال تعزيزات بسـيارات االسعاف“، 
الشـهداء  حصيلـة  ”ارتفـاع  متوقعـا 

والجرحى“.
مـن جانبـه، ذكـر قائممقام قضـاء كوية 
طـارق حيـدري ، أن ”5 صواريـخ إيرانيـة 
سـقطت صباح اليوم (االمس) مسـتهدفة 
مقر الحـزب الديمقراطي الكـردي اإليراني 
يف أربيل“، موضحاً، أن ”3 منها سـقطت يف 
تمام السـاعة 8:49 دقيقـة، وبعد 5 دقائق 
سـقط صاروخ آخر، وبعدها بــ20 دقيقة 

سقط الصاروخ األخري“.
اىل  الجرحـى  بعـض  إرسـال  ”تـم  وتابـع 
مستشـفيات أربيـل والسـليمانية إلجـراء 
العمليـات“، مشـرياً اىل أن ”وضـع البعض 

اآلخر من الجرحى جيد“.
مـن جهتهـا، أدانـت بعثـة األمـم املتحـدة 
ملساعدة العراق يونامي، الهجمات اإليرانية 
عىل إقليم كردستان، فيما شددت أن الحوار 

هو السبيل للميض قدماً.
تابعتهـا  لـه،  تغريـدة  يف  البعثـة  وقالـت 
”الزوراء“: ”ندين تجـدد الهجمات اإليرانية 
ة عىل إقليم  بالصواريـخ والطائرات املسـريَّ
كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية“.

وأضافـت: ”ال ينبغـي اسـتخدام العـراق 
كساحة لتصفية الحسابات ويجب احرتام 
سـالمة أراضيـه“، مشـرية اىل أن ”الحوار 
بـني العراق وإيران حول الشـواغل األمنية 
املشـرتكة هـو السـبيل الوحيـد للمـيض 

قدماً“.

الزوراء/مصطفى فليح:

كشـفت الرشطة املجتمعية عن أبرز اسـباب 

االنتحار يف العـراق، ويف حني اكدت ان عملها 

اسـتباقي وتوعوي لتعزيز االمـن املجتمعي، 

اكدت وجود حاالت انتحار اثبتت التحقيقات 

فيما بعد انها حوادث قتل.

 وقال مدير اعالم وعالقات الرشطة املجتمعية 

التابعة لـوزارة الداخلية، عبد الحافظ هادي، 

يف حديـث لـ“الزوراء“: ان ”اسـباب االنتحار 

مشـخصة، ولدينـا دراسـة بذلـك واجرينـا 

استطالعا للرأي ووجدنا ان القضايا مرتبطة 

بعدة أسـباب، ابرزها قلة الـوازع الديني عند 

الذي يقدم عىل االنتحـار ووصوله اىل مرحلة 

اليـأس، كذلـك ضعف املسـتوى الثقـايف عند 

الشـخص، كذلـك قضايا الخالفـات االرسية 

والقضايا التي لها ارتباط باملعيشـة وضعف 

الحالة املعيشية لدى البعض“.

واضاف ان من ”االسـباب هو التقليد خاصة 

مـن قبـل الشـباب او املراهقـني وتأثرهـم 

بمواقـع التواصـل االجتماعـي ومحاولتهـم 

تقليد الغرب، وال ننىس املخدرات، كذلك بعض 

القضايا املرتبطة بالرشف“.

 وبنّي انه ”خالل العرشة اشهر االخرية تمكنا 

كرشطة مجتمعية من انقاذ 12 حالة انتحار، 

وقدمنا الدعم النفـيس واملعنوي لهم، وكذلك 

تم تأهيلهم واعادة دمجهم باملجتمع“. 

وعـن اكثر الفئـات التي تقدم عـىل االنتحار، 

اوضـح ”االغلب واالعم هـي يف الطبقات ذات 

املسـتوى الثقايف املتدنـي والنسـاء اكثر من 

الرجال يف حـاالت االنتحـار، وبعض الحاالت 

لهـا ارتبـاط بقضايا ما يعرف بغسـل العار، 

أي يتـم قتـل الفتـاة او املـرأة ويتـم االدعاء 

بأنها انتحـرت“، مضيفا ان“ حاالت االنتحار 

ترتكز بفئة الشـباب من الذين ال يستطيعون 

مجابهة أي مشكلة بالحياة والتغلب والصرب 

عليها لقلة الوعي والوازع الديني، فيقدم عىل 

االنتحار للتخلص من الحياة“.

واكـد ”وجود حاالت اثبتـت التحقيقات فيما 

بعد انها ليسـت قضية انتحار، بل هي قضية 

قتل جنائية“. 

وبـنّي ان ”املجتمعيـة دورها توعـوي يف هذا 

املجـال، ونصـدر منشـورات بهـدف التوعية 

ملختلـف رشائـح املجتمـع للحـث عـىل نبـذ 

هكذا حاالت وكيفيـة التغلب عىل الصعوبات 

والضغـوط التي يتعرض لها الشـخص ملنعه 

من االنتحار، بمعنى ان عملنا يهدف اىل تعزيز 

الوعي املجتمعـي وتحصينه وهو اسـتباقي 

قبل وقوع الجريمة“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلـس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، امس االثنني، بوضع 
معالجـات فوريـة للمشـاكل التـي 
تعانـي منها مستشـفى الكاظمية، 
وفيما شدد عىل رضورة توفري الدعم 
لألطباء األكفاء والكـوادر الصحية، 
أوعز برصد مبالغ الخّطة التسليحية 

للقوات املسلّحة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
”رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السوداني، وّجه وزير الصحة صالح 
الوزارة  مهـدي الحسـناوي ووكالء 
واملديريـن العامـني فيهـا، بوضـع 
معالجـات فوريـة للمشـاكل التـي 
تعانـي منها مستشـفى الكاظمية، 
زيارتـه  خـالل  شـخصها  والتـي 
املفاجئة مسـاء أمس اىل املستشفى 
الصّحـي  الواقـع  عـىل  واّطالعـه 
والطبـي، ومعاناة املـرىض الراقدين 

واملراجعني للمستشفى“.
للبيـان،  وفقـاً  السـوداني،  وشـدد 
عـىل ”رضورة تقديـم تقرير رسيع 
يتضمـن الحلول خالل 48 سـاعة“، 
موجهاً ”وزارة املالية برسعة تمويل 
وزارة الصحـة بتخصيصات تسـهم 
للمشـاكل  الرسيعـة  املعالجـة  يف 

املشخصة“.
وأشـار اىل ”إعمـام هـذه اإلجراءات 

بغـداد  يف  املستشـفيات  كل  عـىل 
”رضورة  اىل  الفتـًا  واملحافظـات“، 
األكفـاء،  لألطبـاء  الدعـم  توفـري 
والكـوادر الصحيـة وتجهيـز كامل 
أوضاعهـم،  متطلباتهـم وتحسـني 
وتمكينهم مـن أداء واجباتهم وحل 

املشاكل التي يواجهونها“.
وكان رئيـس مجلس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، قد اطلع عىل جدول 
مناوبات الكوادر الطبية بمستشفى 
الكاظميـة التعليمـي، فيمـا وجـه 
بمعاقبـة املتغيبـني واملتنصلني عن 

الواجب.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
”رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، أجـرى زيـارة تفقديـة 
الكاظميـة  ملستشـفى  مفاجئـة 
عـىل  واطلـع  بغـداد،  يف  التعليمـي 
ردهات املستشـفى وواقع الخدمات 
وفـرة  ومسـتوى  فيهـا  املقدمـة 
األدويـة واملسـتلزمات الطبية، كما 
التقى العاملني مـن الكوادر الطبية 
والخدمية، وتفقد عـددا من املرىض 

شـكاوى  إىل  واسـتمع  الراقديـن، 
املرىض واملراجعني بشـأن الخدمات 

املقدمة“.
وأضاف أن ”رئيـس مجلس الوزراء 
اطلع عىل جدول املناوبـات للكوادر 
الطبيـة والصحية العاملـة، والتقى 
الحارضين منهم، كما وّجه بمعاقبة 
الواجب،  املتغيبـني واملتنصلني عـن 
ومحاسـبة املقرصيـن واملتسـّببني 
املطلوبـة  الخدمـة  وصـول  بعـدم 

للمواطنني“.
َه رئيُس مجلس  يف غضون ذلـك، َوجَّ

الوزراء القائُد العامُّ للقوات املسلحة، 
محمد شـياع السـوداني، بالتنسيق 
مع وزارة املالية لرصد مبالغ الخّطة 

التسليحية للقوات املسلّحة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
أن ”رئيـس مجلـس الـوزراء القائد 
العام للقوات املسلحة، محمد شياع 
السـوداني، اجتمع برئيس وأعضاء 

لجنة التسليح يف وزارة الدفاع“.
وأضـاف أنه ”جرى خـالل االجتماع 
القـّوات  تسـليح  واقـع  مناقشـة 
التهديـدات  ضـوء  يف  املسـلحة 
والتحّديـات القائمـة، مثلمـا جرى 
واألمـوال  االحتياجـات  تقييـم 

املخصصة لتلبيتها“. 
شـهد  ”االجتمـاع  أن  وأوضـح 
التسـليحية  الخطـط  اسـتعراض 
املعتمـدة خالل السـنوات السـابقة 
بـدءاً مـن العـام 2004، واىل غايـة 
اليـوم، مـع إعـادة نظر شـاملة يف 

مساراتها“.
ووّجـه السـوداني ”بإعـادة النظـر 
بآليـات التعاقـد يف ضـوء األولويات 
املدروسـة، وأْن يجري تقديم الدفاع 
الجوي يف جانب التسليح والتجهيز“، 
داعياً اىل ”التنسيق الدقيق مع وزارة 
املاليـة مـن أجل رصـد املبالـغ التي 
تتطلبها الخّطة التسـليحية للقوات 

املسلّحة“.
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خريسون/ متابعة الزوراء:

فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس  أدى 

زيلينسـكي، زيـارة ملدينة مدينة خريسـون 

التي انسـحب منها الجيش الرويس، وعادت 

لسيطرة القوات األوكرانية األسبوع املايض. 

وقال زيلينسـكي مخاطبا القـوات الواقفة 

الرئيـيس  امليـدان  يف  اإلداري  املبنـى  أمـام 

للمدينة ”إننا نميض قدما... نحن مستعدون 

للسالم، السـالم لدولتنا كلها“. وخرج اآلباء 

مـع أطفالهـم إىل امليـدان، وكان بعضهـم 

يدفع عربـات األطفال، والبعض اآلخر يلوح 

باألعالم األوكرانية أو يتدثر بها.

وكان زيلينسـكي وّجه اتهامات ملوسـكو 

بارتـكاب جرائـم حـرب باملدينـة. وسـاد 

الفـرح يف املدينة الواقعـة بجنوب أوكرانيا 

واحتفل أشخاص بالشـوارع، لكن ترضر 

البنيـة التحتية أثر عىل سـري حياة الناس 

هناك.

وشـكر زيلينسـكي حلـف شـمال األطليس 

والحلفـاء اآلخريـن عـىل دعمهـم املتواصل 

يف الحـرب، وقـال إن إرسـال الصواريخ من 

الواليـات املتحدة أحدث فرقـا كبريا لكييف. 

وقال زيلينسـكي ”أنا سعيد حقا، ويمكنكم 

أن تحـزروا ذلـك مـن رد فعل الشـعب، فرد 

فعلهم غري مصطنع“.

وقبـل دقائق مـن وصوله، سـمعت أصوات 

القصف القريبة من مركز خريسون، وبعدما 

أنهى خطابه، ُسـمع دوي إطـالق مزيد من 

قذائف املدفعية يف أنحاء املدينة. وحيا سكان 

خريسـون بـكل فـرح القـوات األوكرانيـة 

التـي وصلت منذ الجمعة، عندما انسـحبت 

روسيا من العاصمة اإلقليمية الوحيدة التي 

استولت عليها منذ بدء موسكو غزوها.

وكان هـذا االنسـحاب ثالـث تراجع رئييس 

يف الحـرب، واألول الـذي يشـهد تخليـا عن 

مدينـة محتلـة كبـرية مثل هذه، مـع تقدم 

هجوم مضـاد أوكراني كبري اسـتعادت من 

خالله كييـف أجزاء مـن أراضيها يف الرشق 

والجنوب.

ويف خطاب تلفزيوني أذيع يف منتصف الليل، 

قال زيلينسكي إن التحقيقات وثقت بالفعل 

أكثر من 400 جريمة حرب ارتكبتها روسيا 

خالل احتاللها الذي اسـتمر ثمانية أشـهر. 

وقـال زيلينسـكي ”وجـدت جثـث مدنيني 

وجنـود“. وأضـاف ”خلف الجيـش الرويس 

وراءه نفس الوحشية التي تركها يف املناطق 

األخرى التي دخلها يف البالد“.

يف املقابل، تنفي روسيا أن قواتها استهدفت 

املدنيـني عمدا أو ارتكبـت فظائع يف املناطق 

املحتلة. وعثر عىل مقابر جماعية يف مناطق 

أخرى مـن أوكرانيـا وقعت تحـت االحتالل 

الرويس سابقا، بما يشمل مناطق بها جثث 

مدنيني تظهر عليها عالمات التعذيب، وتلقي 

كييف باللوم يف ذلك عىل موسكو.

وقال مسؤولون محليون، األحد، إن رشكات 

املرافق العامة يف خريسون تعمل عىل ترميم 

البنية التحتية الحيوية التي فجرتها القوات 

الروسـية املتقهقـرة، فيما اسـتمر انقطاع 

الكهربـاء واملياه عن معظم املنازل يف املدينة 

الواقعة بجنوب أوكرانيا.

ورغم تبادل القصف املدفعي فوق املدينة، لم 

ترتاجع حشود السكان املبتهجني وامللوحني 

باألعالم عن التجمع يف السـاحة الرئيسية يف 

خريسون.

وُرفعـت األعـالم األوكرانية وتعانق سـكان 

املدينة مع الجنود األوكرانيني، فيما أطلقت 

السيارات أبواقها تعبريا عن الفرح، حسبما 

أفادت وكالة األنباء الفرنسية.

كمـا شـوهدت مركبـات عسـكرية مدمرة 

ومبـاٍن مشـوهة، بينمـا انتـرشت رائحـة 

أخشاب محرتقة يف هذا امليناء االسرتاتيجي 

املطل عىل البحر األسود والذي كانت الحرب 

ال تزال مستعرة فيه منذ بضعة أيام.

وقالـت املغنيـة يانا سـمرينوفا (35 عاما) 

لوكالـة رويـرتز: ”نحـن سـعداء اآلن لكننا 

جميعا نخىش القصف من الضفة اليرسى“، 

مشـرية إىل املدافـع الروسـية عـىل الجانب 

الرشقي من نهر دنيربو القريب من املدينة.

وأضافت أنها اضطـرت هي وصديقاتها إىل 

الحصول عـىل املياه من النهر لالسـتحمام 

وغسل املراحيض، ولم يكن هناك سوى عدد 

قليـل من السـكان املحظوظني بمـا يكفي 

المتـالك مولدات كهربائيـة تعمل عىل ضخ 

املياه من اآلبار.

حاكـم  يانوشـفيتش،  ياروسـالف  وأفـاد 

منطقة خريسـون، بـأن السـلطات قررت 

اإلبقـاء عـىل حظـر التجـول من السـاعة 

الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا ومنع 

الناس من مغادرة املدينة أو دخولها كإجراء 

أمني.

وقـال يانوشـفيتش للتلفزيـون األوكراني: 

”لقد لغـم العدو كل أهـداف البنية التحتية 

الحيويـة.. نحـاول تأمينهـا يف غضون أيام 

قليلة و(بعد ذلك) نفتح املدينة“، مضيفا أنه 

يأمل أن تسـتأنف رشكات الهاتف املحمول 

الخدمة قريبا.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة املوارد املائيـة، امس االثنني، عن خطة 
مـن محورين لتقليل آثار شـّح املياه، فيما أشـارت 
إىل وضع دراسـة اسرتاتيجية لتوسـيع استخدامات 

املياه الجوفية. 
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عيل رايض، يف ترصيح 
صحفي إن «ظروف الشـّح املائي التـي يعاني منها 
العراق، تكررت ألكثر من موسم حتى أصبحت واقع 
حال، بالتايل كانت هنالك توجيهات من رئيس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني، وكذلـك من وزيـر املوارد 
املائية عون ذياب، بالرتكيز عىل محاور رئيسـة من 
أجل التخفيف من آثار الشـّح املائـي عىل املواطنني، 
إضافة إىل التعمق يف موضوع امللفات الرئيسـة التي 

يجب أن نخوضها مع دول املنبع». 
وأضـاف رايض، أن «التقليـل مـن آثار الشـّح املائي 
يقسـم إىل محورين، األول داخيل وهو ضمان عدالة 
توزيـع امليـاه لكافة القطاعـات، منهـا القطاعات 
الزراعيـة وقطـاع امليـاه الخـام ملحطات اإلسـالة، 
إضافة إىل كل االسـتخدامات األخرى وحصة األهوار 
وكذلك حصة البرصة لدفع اللسـان امللحي». وأشار 

إىل، أن «أولويـات أهداف الـوزارة هو التوزيع العادل 
للقطاعـات وفـق خطـط موضوعـة، منهـا خطط 
اإلطالقـات املائية من السـدود والخزانات بما متاح 
من خزين مائي، إضافة إىل االستمرار يف عملية منع 

ورفع التجاوزات خصوصاً فيما يتعلق بالتجاوز عىل 
الحصص املائية وعىل مقاطع األنهر، فضالً عن منع 
تلويـث املياه وقطـع مصادر التلـوث»، موضحاً أن 
«أسباب الشـّح املائي متعددة، منها أسباب طبيعية 

بحسب طبيعة السنة املائية املتغرية ما بني شحيحة 
ومعتدلـة وفيضانية، كذلك تأثـري التغريات املناخية 
التي أثرت يف العراق، إضافة إىل أسـباب فنية متعلقة 
بتوسع دول املنبع إلنشاء السدود الخزنية والتوسع 
باملشـاريع اإلروائيـة، فضـًال عـن النمو السـكاني 

الكبري».
وأكـد، أن «املحور اآلخر هـو خارجي والذي يتضمن 
انفتـاح العـراق بشـكل كبـري يف العالقـات مع دول 
املنبـع، مـن خـالل لجـان التفـاوض والتواصل مع 
الجارتـني تركيا وإيران وكذلك سـوريا لتدعيم ملف 
امليـاه، التي تضمـن حقوق العراق املائيـة وتطبيقاً 

لكل املواثيق واألعراف الدولية».
وبخصوص املياه الجوفية، ذكـر رايض أن «الوزارة 
وضعت دراسة اسرتاتيجية للتوسع باستخدام املياه 
الجوفية كبديل للمناطـق التي يصعب وصول املياه 
السـطحية اليهـا». وبني أن «الـوزارة تركز عىل هذا 
الجانب بشـكل كبـري من أجل ضمـان وصول املياه 
لكل املسـاحات الزراعية التي أقـرت ضمن الخطط 
املوضوعـة، وكذلـك ضمـان وصـول امليـاه لجميع 

املستخدمني».

بغداد/الزوراء:
تحـدث غـالم إسـحق زي، نائـب املمثلـة 
الخاصـة لألمـني العـام لألمـم املتحـدة، 
املنسق املقيم ومنسـق الشؤون اإلنسانية 
يف العراق، عن أكـرب التحديات التي تواجه 
هذا البلد بسـبب تغري املناخ. ويف مقال له، 
كتب غالم إسـحق زي: «عندما سافرت إىل 
بغـداد منذ شـهر لتويل مهمتـي يف العراق 
للمسـاعدة يف تنسـيق دعمنـا للحكومـة 
والشـعب املحتاجني الدعـم، كانت بالد ما 
بـني النهريـن مختلفـة تماما عمـا رأيته 
منذ عقديـن عندما عملـت يف العراق ألول 
مـرة، فالغبار يمـأل الجو وتثـريه الرياح 
السـاخنة، وهناك مسـاحات شاسعة من 
أشـجار  فيهـا  تنتـرش  القاحلـة  األرايض 
النخيل العنيدة التي تكافح بصرب للصمود 

أمـام عوامـل الطبيعة.. لم تكـن تلك بالد 
الرافديـن التـي وصفتهـا كتـب التاريخ، 
أرض الحضارات. وعندما سألت العراقيني 
وغريهم ممن أمضوا عدة سنوات هنا، قيل 
يل أن األمـر لم يكـن هكذا من قبـل. من..
الواضح أن تغري املناخ قد أثر سلباً عىل هذا 
البلد». وأضاف: «يف سـياق حياتي املهنية، 
زرت العديـد من البلـدان ورأيت العديد من 
املشـاكل، لكن آثار تغري املناخ هنا هائلة، 
فهذه األرض الجميلة والخصبة، املعروفة 
عرب التاريخ بالحضـارات التي تنبت حول 
نهري دجلة والفرات العظيمني، تقف اآلن 
عىل خط املواجهة أمام أزمة املناخ العاملية 
باعتبارهـا خامس أكثر البلـدان ضعفا يف 
العالـم». وأردف: «كنـت أود أن أكون أكثر 
إيجابية يف أول كلمة يل للجمهور العراقي، 

ولكن مـن الصعب إخفـاء الواقع، ويجب 
أن أقـول أننـا لـم نخـرس كل يشء بعـد، 
فهنـاك أمـل يف تغيري مجـرى األمور وعىل 
العراقيـني أخذ زمام املبادرة». واسـتطرد 
غـالم إسـحق زي يف مقاله: «مـع انعقاد 
مؤتمـر األمـم املتحدة السـابع والعرشين 
لتغـري املنـاخ «COP٢٧» عىل قدم وسـاق 
يف رشم الشـيخ بمرص، مـن املهم النظر يف 
القضايا والتحديـات البيئية يف العراق وما 
يجب القيام به حيالها. وسيسـتند مؤتمر 
 «COP٢٧» عىل نتائـج مؤتمر «٢٦ COP»
املناخيـة  الطـوارئ  لحالـة  ويسـتجيب 
العامليـة الحـادة، مـن جهـود التخفيـف 
التـي تمس الحاجة إليهـا من أجل خفض 
انبعاثات غـازات الدفيئـة، إىل بناء القدرة 
عـىل الصمود والتكيف مـع اآلثار الحتمية 
لتغري املناخ، ويحتاج مؤتمر «COP٢٧» إىل 
الوفاء بالتزاماته بتمويل العمل املناخي يف 
البلـدان النامية، بما يف ذلـك العراق، ويعّد 
مؤتمر «COP٢٧» فرصة مهمة لحكومات 
املناخيـة  بالتزاماتهـا  للتمسـك  العالـم 
ومواصلة تطويرها (املسـاهمات املحددة 
وطنيـا) مع نقل روح تغـري املناخ والوعي 
به مرة أخـرى إىل العـراق». وتابع: «نحن 
جميعـا نـدرك املشـكالت هنـا: الظواهـر 
الجوية املتطرفة والتغريات يف أنماط املناخ 
مثـل موجـات الحـر، واألمطـار الغزيرة، 

وارتفـاع درجـات الحرارة، وزيـادة تقلب 
هطـول األمطار وعدم إمكانيـة التنبؤ به، 
والعواصـف الرمليـة والرتابيـة، وموجات 
األرايض،  وتدهـور  الطويلـة،  الجفـاف 
والفيضانـات، ونـدرة املياه».وقـال غالم 
إسـحق زي: «يف عام ٢٠٢١ ، شـهد العراق 
ثاني أكثر مواسـمه جفافا منـذ ٤٠ عاما 
بسـبب االنخفـاض القيـايس يف هطـول 
األمطـار، وعـىل مـدى السـنوات األربعني 
املاضيـة، انخفضـت تدفقـات امليـاه من 
نهري الفرات ودجلة، التي توفر ما يصل إىل 
٩٨٪ من املياه السطحية يف العراق، بنسبة 
٣٠-٤٠٪، كمـا تجـف األهـوار التاريخية 
يف الجنـوب، وهـي إحدى عجائـب الرتاث 
الطبيعـي. وتتصاعـد درجات الحـرارة يف 
العراق، إذ سجلت أعىل درجة حرارة بلغت 
حـوايل ٥٤ درجة مئوية يف البرصة، ويعني 
انخفاض منسـوب مياه األنهـار أن مياه 
البحـر تندفـع داخـل األرايض الجنوبيـة، 
مع تهديد امللوحة للزراعة. إن سـبل عيش 
مجتمعـات بأكملها وحتـى وجودها عىل 
املحـك، وال يؤثر تغري املنـاخ يف العراق عىل 
القطاع الزراعي فحسـب، بل يمثل تهديدا 
خطريا لحقوق اإلنسـان األساسية ويضع 
عوائق أمـام التنميـة املسـتدامة ويفاقم 
التحديـات البيئيـة واألمنيـة والسياسـية 
البـالد». تواجههـا  التـي  واالقتصاديـة 

وأوضح قائال: «إن البيانات والعلم واضح، 
فبينمـا يؤثـر تغـري املنـاخ يف العديـد من 
البلـدان، تبـدأ بعض تدابـري التخفيف من 
آثـاره يف الداخـل. ويجب علينـا أن نعمل 
اآلن وأن نبـدأ يف التحرك نحو اقتصاد قادر 
عىل الصمود أمام تغري املناخ، مع معالجة 
التكيـف والتخفيـف عـىل قدم املسـاواة. 
وتقع عىل عاتقنا جميعاً مسؤولية حماية 
مسـتقبلنا املشـرتك والعمل معـاً من أجل 
الصالـح العام، ويمكننـا أن نبدأ بخطوات 
ملموسـة يف منازلنا، فعـىل كل فرد اتخاذ 
خيـارات أفضل وأكثر مسـؤولية حول ما 
يأكلـه وطريقة سـفره وكيفيـة الحفاظ 

عىل املياه والكهرباء وما يقوم برشائه».
وكتب غالم إسحق زي: «ال يزال هناك وقت 
لتغيري مجرى األمور، ومع مسـاندة قادة 
العراق وشعبه للعمل املناخي، لدينا فرصة 
حقيقية لنرتك عراقا أفضل للجيل القادم، 
ومن األمور املشـجعة أن العـراق، إضافة 
إىل انضمامـه التفاق بـريـس، يقوم بدور 
رائـد يف ورقته الخـرضاء لتكريس التكيف 
مـع املناخ يف السياسـة العامـة، ونحن يف 
األمم املتحدة مسـتعدون ملساعدة حكومة 
العـراق الجديدة عـىل الوفـاء بالتزاماتها 
املناخيـة مـن خـالل الخطوات امللموسـة 
والتنفيذ والحلول املنسـقة والتواصل عىل 

كافة املستويات».
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بغداد/الزوراء:
أعلن وزير العمل والشـؤون االجتماعية احمد جاسـم االسدي، امس االثنني، أن أكثر من مليونني 
و(٥٠٠) ألف متقدم عىل استمارة التسجيل بقاعدة الفقر. وذكر االسدي يف بيان تلقته «الزوراء» 
أن «عدد الذين سجلوا عىل االستمارة االلكرتونية الخاصة بالتسجيل يف قاعدة الفقر بلغ مليونني 
و(٥٣٤٩٩٣) ارسة»، مبيناً أن «عدد االرس املسجلة من فئة الرجال بلغ مليونني و(٣٨٦٤١) ارسة، 
يف حني بلغ عدد االرس، التي تعيلها نساء (٤٩٦٣٥٢) يف بغداد واملحافظات». وأكدت هيئة الحماية 
االجتماعية بحسب البيان، أن «رابط التسجيل عىل االستمارة االلكرتونية مفتوح عىل مدار (٢٤) 

ساعة، ويستمر لغاية يوم ٢٢-١١-٢٠٢٢».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، 
عـن مجمـوع أوامـر القبـض واالسـتقدام 
ذة بحقِّ كبار املسؤولني وذوي  الصادرة واملُنفَّ
الدرجات العليا لشـهر ترشين األول املُنرصم.

وذكـرت دائرة تحقيقات الهيئـة يف بيان ورد 
لـ «الزوراء»، أنَّ «الجهات القضائيَّة أصدرت 
(٤٦) أمـر قبـٍض واسـتقداٍم؛ عـىل خلفيَّـة 
قـت فيهـا ُمديريَّـات ومكاتـب  قضايـا حقَّ
تحقيق الهيئة يف بغداد واملحافظات وأحالتها 
إىل القضـاء، ُمنوِّهـًة بـأن تلك األوامـر التي 
صدرت بحـق (٤١) من كبار املسـؤولني من 

ذوي الدرجـات العليـا للُمـدَّة مـن (١- ٣١ / 
١٠ /٢٠٢٢)، توزَّعـت بـني (٩) أوامر قبٍض، 
و(٣٧) أمـر اسـتقداٍم».وأضافت أنَّ «أوامـر 
ذة صدرت  القبض واالستقدام الصادرة واملُنفَّ
بحـقِّ (٢) من أعضاء مجلـس النوَّاب الحايل، 
ووزيـٍر حـايلٍّ و(٣) وزراء أسـبقني، ووكيـل 
وزيٍر حـايلٍّ». وأوضحت الدائـرة، أنَّ «األوامر 
شملت ايضاً محافظاً حالياً، و(٥) محافظني 
أسـبقني، و (٤) أعضـاء مجالـس محافظة 
سـابقني، فضـًال عـن (١٠) ُمديريـن عامني 
ني  حاليِّني، و(٩) سابقني، و(٥) ُمديرين عامِّ

أسبقني».
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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

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار 
غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من قيمة 
العـرض تقـدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلـق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكـة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصـدق 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 الخميس ٢٠٢٢/١٢/٨.
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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بغداد/ الزوراء:
أوعـز نائـب رئيس الوزراء لشـؤون الطاقة وزير النفط، حيـان عبد الغني، 
امس االثنني، بحسم امللفات املشرتكة مع وزارة الكهرباء.وذكر بيان للوزارة 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”نائـب رئيس الوزراء لشـؤون الطاقـة وزير النفط، 
حيـان عبد الغنـي، ترأس االجتمـاع القيـادي للعمليات، مع وكيـل الوزارة 
لشؤون التصفية والتوزيع واملدراء العامني للرشكات والدوائر املعنية وممثل 
وزارة الكهرباء ومدير املكتـب اإلعالمي“.وأكد وزير النفط، خالل االجتماع، 
”حـرص الوزارة عىل أهمية العمل والتنسـيق املشـرتك مـع وزارة الكهرباء 
لتلبية احتياجاتها من الوقود بأنواعه خدمة للصالح العام“، موعزاً ”بحسم 
امللفات املشرتكة بني الوزارتني وتحمل االطراف املسؤولية املهنية، فضال عن 
تحديد اولويات تنفيذ مشـاريع تجهيز محطات الطاقـة الكهربائية بأنواع 
الوقود والغاز“.وشـدد عىل ”تفعيل وتنشـيط اللجنة املشرتكة بني الوزارتني 
مـن أجل التواصل اليومي، ملعالجة الحاجات الرضورية والحاالت الطارئة“، 
معربا عن أمله ”قيام وزارة املالية بمعالجة وحسم ملف ديون وزارة النفط 
عىل وزارة الكهرباء البالغة أكثر من 23 ترليون دينار، التي تسـبب يف وجود 
عجز مايل لبعض الرشكات النفطية“.وشـدد عىل رضورة ”االرساع يف تنفيذ 
املرحلـة األوىل من حملـة توزيع مادة النفط االبيض يف بغـداد واملحافظات، 
واالنتهـاء من توزيع الحصة املقررة عىل املواطنني وفق البطاقة الوقودية“، 
موجهـا ”بتغطية احتياجات النازحني من مـادة النفط االبيض يف املخيمات 
وخارجهـا، وخصوصاً يف نينوى، أربيل، دهوك بالتنسـيق مع وزارة الهجرة 

واملهجرين والجهات املعنية األخرى“.

بغداد/ الزوراء:
احتضنـت مدينة دبي فعاليات مجلس األعمال العراقي 
الربيطانـي (IBBC) تحت عنوان ”معـاً نبني العراق“، 
بحضـور ممثلة رئيـس الـوزراء الربيطانـي يف العراق 
البارونة ايما نكلسون ومحافظ البنك املركزي العراقي 
مصطفى غالب مخيف، والسفري الربيطاني لدى العراق 
مارك يارسن، ووزير الدولة للشؤون التجارة الخارجية 

اإلماراتية تهاني بن أحمد.
وقـال مدير عام دائرة العالقـات االقتصادية الخارجية 
يف وزارة التجـارة، عـادل خضـري املسـعودي، يف كلمة 
لـه خالل املؤتمر: ”أعـرب عن سـعادتي بتلبية الدعوة 
للمشـاركة يف فعاليات مؤتمر مجلس األعمال العراقي 
الربيطانـي (IBBC) يف دبـي تحـت عنوان ”معـاً نبني 
العراق“ والذي يعد بمثابة منصة تقديم رؤى لالقتصاد 
العراقي وكيفية اسـتثمار الجهـود املبذولة واالنجازات 
التي حققتها الدولة العراقية، ودراسة فرص االستثمار 
والنمـو يف قطاعـات الدولة املختلفـة والقطاع الخاص 
الـذي يعترب اليوم أكثر من أي وقت مىض إحدى الركائز 
األساسـية لالقتصاديات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
النشـاطات  كافـة  دوره كامـًال يف  يلعـب  أن  ويجـب 

االقتصادية والتجارية“.
وأشـار إىل ”أهميـة العالقـات العراقيـة- الربيطانيـة 
التاريخيـة واملتجددة والتي سـاهمت يف توطيد أوارص 
التعاون واملؤازرة ودور اململكة املتحدة يف دعم ومؤازرة 
العـراق يف مختلـف األصعـدة السياسـية واالقتصادية 

ودعمه يف كل املحافل الدولية واملنتديات االقليمية“.
وأضاف أنه ”يف ضوء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
يف مطلـع ترشيـن األول املـايض وضعت مـن أولوياتها 

إصـالح االقتصاد ودعم القطاع الخاص وتحسـني بيئة 
األعمـال وأعربت عن جديتها يف تعزيز العالقات الدولية 
عىل كافة األصعدة، وقد تزامن ذلك مع تشكيل الحكومة 
الربيطانية بعهدها الجديد برئاسـة سـوناك، آملني أن 

يخلق ذلك آفاقاً أخرى للتعاون بني البلدين“.
وتابع أن ”العراق يسـعى إىل خلق رشاكات حقيقية بني 
القطاع الخاص العراقي والربيطاني والعمل عىل زيادة 
حجم التبادل التجاري بـني البلدين، وأن وزارة التجارة 
العراقيـة تثمن اهتمام الـرشكات الربيطانية من خالل 
املجلـس (IBBC) بالفـرص التجاريـة يف العراق ومنها 

التجارة والزراعة وتجهيز األغذية وتوزيعها“.
واختتم املسـعودي كلمتـه قائالً: ”يسـعدني أن أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير لدولة اإلمارات حكومة وشعباً 
عىل اسـتضافة هـذا الحدث العاملي، والشـكر موصول 
للقائمني عىل هـذا املؤتمر مع خالص أمنياتي أن يؤتي 
هـذا املؤتمر بثمـاره املرجوة، وأن يتم مـن خالله إدارة 

مناقشات جيدة بني املختصني يف املجاالت كافة“. 

وزارة النقل 
الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص

القسم: األمالك والعقارات 
السالمة العامة مسؤولية الجميع

إعالن رقم (١٣٥٣٢)
تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه يف محافظة (نينوى) 
يف اليـوم (الثالثني) تبدأ مـن اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسـنة 
٢٠١٣ املعـدل، والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسـم الرشكة اعـاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري 

قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف السـاعة الحادية عرش يف قسـم الرشكة يف محافظة (نينوى) عىل ان يقدم املزايد 
كتاباً يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال املدنية 
وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية 
البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سـنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 
٢٪، وكذلـك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سـنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسـمية 

تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة.
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام / وكالة        
رئيس مجلس االدارة    
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@ÒáÌá«@lbjé˛@Ô€b®a@‚b»€a@Ú„åaÏfl@ÊÏ„b”@lbÓÀ@á»i

pb‰ÓÓ»n€aÎ@ÜäÏnèæa@äb»éc@ b–mäaÎ@·Éõn€aÎ@Ú€b�j€a@Úßb»fl@pbÌá•@NN2023@Ú„åaÏfl
بغداد/ الزوراء:

لـم يتبق سـوى أقل من شـهرين عىل 
نهايـة العـام الحـايل 2022 وال يـزال 
العراق بال موازنـة مالية عامة، بعدما 
عجـزت الحكومـة السـابقة برئاسـة 
مصطفـى الكاظمـي عن إرسـالها إىل 
الربملان العراقي الذي يقوم بمراجعتها 
واعتمادهـا، فهل تسـتطيع الحكومة 
الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني 
تجـاوز السـلبيات التـي حدثـت جراء 

غياب املوازنة. 
لغيـاب  أدت  عديـدة  أسـباب  وهنـاك 
قانـون موازنـة 2022، كمـا أن هناك 
قوانني عـدة متعلقـة بالجوانب املالية 
واالقتصادية ما زالت يف رفوف الربملان 

ولم ترشع لغاية اليوم. 
ويؤكـد الباحـث بالشـأن االقتصـادي 
حيدر الربيعي ”رضورة تضمني قانون 

املوازنـة املقبل فقـرات واضحة تعالج 
ارتفاع البطالة البالغة %16.5 والفقر 
%25 مـن مجمـوع السـكان البالـغ 
أكثر من 40 مليون نسـمة، والتضخم 
املرتفـع إىل %12.3، إضافـة للحد من 

ارتفاع أسـعار السـلع املسـتوردة عن 
طريق دعم املنتج املحيل“.

من جهتها، استبعدت اللجنة القانونية 
النيابيـة حسـم موازنـة 2023 خـالل 
أسبوعني، فيما أشارت إىل إمكانية فتح 

تعيينات جديدة يف ثالثة قطاعات.
وقـال عضو اللجنـة، رائـد املالكي، يف 
حـوار صحفـي: إن ”هنـاك توقعـات 
بإرسـال املوازنة خالل أسـبوعني، وقد 
قدم مقرتحا ملوازنة ثالث سنوات تكون 
موازنـة متوسـطة األجل اسـتناداً إىل 
املادة 4 ثانيـًا من قانون اإلدارة املالية، 
آخذا بنظر االعتبار التداعيات والظروف 
السياسـية واالقتصادية التي تمر بها 
البالد سـنويا عند إقـرار املوازنة“.من 
جانبـه، حـدد عضـو مجلـس النواب 
النائب، حسـني عرب، أولويات املجلس 
ضمـن موازنة العام املقبل عام 2023، 
مشـريا اىل ان ”مـن أولويـات الربملـان 
التأكيـد عىل تثبيت العقـود الحكومية 
واألجـراء اليوميني فضـًال عن توظيف 

الشباب“.
ورغم تضارب االنباء واملعلومات بشأن 

الدرجات الوظيفية واعدادها يف موازنة 
املاليـة  اللجنـة  عضـو  ان  إال   ،2023
النيابية، ناظم الشـبيل، اكد يف ترصيح 
صحفـي: أن ”موازنة 2023 ستشـهد 
الدرجـات  االف  وتخصيـص  إقـرار 
الوظيفيـة التي ستشـمل املحارضين 
املجانيني واملشـمولني بقرار 315 الذي 
سيشـمل مايقـرب 176 ألـف درجـة 
وظيفية ألصحـاب العقود ممن مضت 
عـىل خدمتهم اكثر من سـنتني واعىل، 
إضافـة اىل توفـري درجـات مـن خالل 

الحذف واالستحداث ”.  
وأضاف الشـبيل ان ”جميع التعيينات 
سـتنحرص بمجلس الخدمة االتحادي 
وهذا مـا سـيجفف منابع الفسـاد يف 
الـوزارات بمجـال التعيينـات، فضـال 
عـن تحقيـق العدالة وتطبيـق املعايري 

الوظيفية الصحيحة“.

@ıbiãËÿ€a@ÒäaåÎ@Û‹«@ÊÏÌá€a@Z¡–‰€a
äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹Ìãm@23@Âfl@ãr◊c@Õ‹jm
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@?†Ï€a@kÉn‰æa@ÚÌÜÎ@á»i@7j◊@kõÀ
Ú”ç‡æa@Êbó‡‘€a@kjèi@äÎÜaÏ◊�aÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
شهدت مباراة املنتخب الوطني العراقي الودية ضد اإلكوادور، عىل ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة اإلسبانية، 
حالـة اثارت الكثري من االنتقاد بني األوسـاط الرياضيـة العراقية تخص قمصان العبـي املنتخب العراقي.
وظهرت الحالة خالل املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تمزق قميص أكثر من العب خالل مجريات 
املباراة التي أقيمت يف ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة اإلسـبانية، ضمن تحضريات أسـود الرافدين لخليجي 
٢٥ واسـتعدادات اإلكوادور ملونديال قطر ٢٠٢٢. وظهرت القمصان ممزقة عند منطقة الصدر واألكمام، إذ 
أعرب العديد من املتابعني عن استغرابهم من رداءة القمصان. ويف ايلول املايض، أعلن االتحاد العراقي لكرة 

القدم االتفاق مع احدى الرشكات لتجهيز املنتخبات الوطنية باملالبس الرياضّية، واألدوات التي تحتاجها.

ãºcÎ@ã–ñc

åbn‡æa@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@fib‡ì€a@åbÀÎ@ÏÇaå@Û‹«@Êb”Ï–nÌ@Ú‹uÜÎ@=»ì€a@áì®a

ÜÏ»è€a@äÎá€a@¿@ÂË‘€dm@Â‹ñaÏÌ@ÚÓ”aã»€a@Òãÿ€a@pb‡≠

األوملبيـة  اللجنـة  تتقـدم 

بأحـر  العراقيـة  الوطنيـة 

الريـايض  للوسـط  التعـازي 

وأصدق املواساة، وذلك لرحيل 

العداء الدويل السابق اسماعيل 

محمـد عالوي شـقيق نجمي 

الكرة العراقية السابقني خليل 

وكريم محمد عالوي. 

بوفـاة  األوملبيـة  تعـزي  وإذ 

اللـه  اىل  تبتهـل  عـالوي، 

يتغمـده  أن  وعـال-  جـّل   -

وينزلـه  الواسـعة   برحمتـه 

 جنانـه الباقيـات، وأن يلهـم 

أهلـه وأحبتـه نعمـة الصـرب 

وجميـل السـلوان.. وإّنـا لله 

وإّنا إليه راجعون.

@ÚÌç»m

@ıaá»€a@›Óyãi@ç»m@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a
Î˝«@›Ó«b8g@’ibè€a@Ô€Îá€a

äÎá€a@“b‰˜né¸@a7õ•@“áËi@Ú†ãì€a@‚çËÌ@ıaäÎç€a

بغداد/ ليث العتابي
حقق فريق الحشد الشعبي فوزا مستحقا 
عـىل منافسـه زاخـو بفـارق 10 نقـاط 
وبنتيجـة (66-76) نقطـة يف اللقاء الذي 
اقيم عىل صالة الشـعب املغلقـة لاللعاب 
الرياضيـة، وبذلـك حقـق فريق الحشـد 
الشعبي فوزه السابع من عرش مباريات، 
فيما تكبد زاخو خسارته الثالثة من اصل 
تسعة لقاءات خاضها يف منافسات دوري 

السلة املمتاز. 
ويف مبـاراة ثانية، تغلب دجلة الجامعة اىل 
ضيفه غاز الشـمال بنتيجـة (-97 68)، 
يف املبـاراة التي أقيمت امس االثنني ضمن 

منافسـات الـدوري املمتاز لكرة السـلة ، 
وضيفتها صالة الشعب املغلقة بالعاصمة 

بغداد.
وتمكـن تالميـذ املدرب حـارث مبرش من 
تقديـم مبـاراة كبـرية ، ونجـح محرتفه 
االمريكـي جاريـث ، إىل جانـب العنـارص 
املحليـة لفريق دجلـة وأبرزهـم عبد الله 
حيدر ونـورس رضار وأسـماعيل مؤيد ، 
من السـيطرة اىل مجريات اللقاء يف أغلب 
فرتاته بإسـتثناء الفـرتة األوىل، التي ظهر 

فيها غاز الشمال بصورة جيدة.
ولم تنفـع محاوالت الضيـوف يف تقليص 
الفـارق يف الفـرتة الرابعـة، التي شـهدت 

االمريكـي  الثنائـي  مسـتويات  تراجـع 
لغاز الشـمال جي وميكـي، ليمنح مبرش 
املبـاراة  يف  باملشـاركة  للبـدالء  الفرصـة 

بدقائقها األخرية.
وشهد اللقاء إصابة العب دجلة واملنتخب 
العراقـي عـيل حاتـم يف الفـرتة الثانيـة ، 

ليبتعد عن املباراة حتى نهايتها.
وبهـذا الفوز ، نجـح دجلة مـن الوصول 
لالنتصار السادس ، وسبق له الخسارة يف 

4 لقاءات ماضية.
بينما تعرض غاز الشمال لهزيمته الثالثة، 
مقابـل تحقيقـه 6 إنتصـارات بالجوالت 

املاضية .

السعودية/ ريان الجدعاني
أصبحـت بعض الفـرق السـعودية تعتمد 

عىل الالعبات العراقيات بمباريات الدوري 
إظهـار  يف  لينجحـن  للسـيدات   املمتـاز 

موهبتهن مع املساهمة يف تحقيق أنديتهن 
لالنتصارات.

وسـاهم فوز منتخب العراق بلقب بطولة 
غـرب آسـيا للسـيدات بالصـاالت 2022 
بمدينة جدة السـعودية، يف شـهر حزيران 
املـايض، يف لفـت أنظار الفرق السـعودية 
تجاه املواهب العراقية باملنتخب النسائي، 
الـدوري  انطـالق  قبـل  معهـن  لتتعاقـد 

السعودي.
ويـربز يف سـاحة دوري املمتـاز املهاجمة 
العراقيـة شـوخان صالحي، مـع الهالل، 
7 أهـداف يف  والتـي نجحـت يف تسـجيل 
3 مباريـات، لتتصـدر قائمـة الهدافـات، 
بالتساوي مع البحرينية حصة العيىس من 

نادي النرص، بجانب مسـاهمتها يف حصد 
فريقها 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وأيضـاً يف صفـوف الهـالل، تتواجد العبة 
عراقيـة أخرى وهي العبة الوسـط ديرين 
محمـود، التـي لعبت كأساسـية يف اللقاء 
األخري، ضد نادي شـعلة الرشقية، لينترص 

فريقها بنتيجة 3-1.
ويعتمـد فريق اليمامة عىل العبة الوسـط 
العراقيـة تبـارك مؤيـد الغـزاوي، والتـي 
تشـكل خط دفـاع قويا لفريقهـا الذي لم 
يهتز شباكه سـوى هدف وحيد بعد مرور 

3 جوالت.
 ونجحـت تبـارك يف تسـجيل أول أهدافها 
بالدوري املمتاز، وكان بمرمى فريق سما، 

لتنتهي املباراة بفوز اليمامة بنتيجة كبرية 
قوامها 0-10، ضمن منافسـات األسبوع 

الرابع.
أن تشـهد مباريـات  املنتظـر  وكان مـن 
لالعبـة  األول  الظهـور  الرابـع  األسـبوع 
العراقيـة زينب عباس، مع فريقها الجديد 
االتحاد، إال أن مباراة فريقها ضد الشـباب 
تأجلت من 12 إىل 25 ترشين الثاني الحايل 

بقرار من االتحاد السعودي لكرة القدم.
ومن املرجح أن يكون الظهور األول لالعبة 
زينب يف يوم الجمعة املقبل، ضمن األسبوع 
الخامس، عندما يالقي االتحاد مستضيفه 
فريـق اليمامـة، والتي سـتكون مواجهة 

عراقية منتظرة بني زينب وتبارك.

ÜÏ€a@bÿÌäbnéÏ◊@ıb‘€@›j”@Üáu@µj«¸@Ú»jé@Ô«ánèÌ@ëbéb◊@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@läáfl
äÎÜaÏ◊�a@‚bflc@µj«˝€a@ıaÜdi@ÊÎáÓìÌ@ÊÏ‘ibé@‚Ï≠

بغداد/ محمد عماد- متابعة الزوراء

اسـتدعى املدير الفني الجديد  للمنتخب 

الوكنـي العراقي، خيسـوس كاسـاس، 

سـبعة  العبني للتواجد يف املباراة الودية 

أمـام كوسـتاريكا، املقررة عـىل ملعب 

البرصة الدويل الخميس املقبل.

والالعبـون السـبعة الجدد هـم كل من 

”مصطفى ناظـم، رضغام إسـماعيل، 

حسني عيل، أحمد ياسني، شريكو كريم، 

حسني عمار، زيدان إقبال“.

ومـن املؤمل أن يلتحق جميـع الالعبني، 

اليوم الثالثاء، بصفوف املنتخب الوطني 

العائد من إسـبانيا، بعد خوضه لوديتي 

املكسـيك واإلكـوادور، حيث خرس األوىل 

(4-0) وتعادل سلبيا يف الثانية.

يذكـر أن وديـة العـراق وكوسـتاريكا، 

ستكون املباراة الرسـمية األوىل للمدرب 

اإلسـباني كاسـاس مع املنتخب، بعدما 

تابع املباريات السـابقة بصفة مراقب، 

املهمـة  شنيشـل  رايض  تـوىل  بينمـا 

التدريبية بشكل مؤقت.

ويف سياق متصل، اشاد العبون سبق أن 

مثلوا املنتخب الوطني بشـأن أداء اسود 

الرافدين امام منتخب االكوادور يف اللقاء 

الودي الذي اقيم يف العاصمة االسـبانية 

مدريد وانتهى بالتعادل السلبي من دون 

اهداف.

حيث قال مهاجم منتخب العراق السابق، 

وميض منـري، املحلل الكـروي الحايل يف 

قنـاة الكاس القطرية: ان املنتخب حقق 

هدفه الذي ينشد اليه يف املباراة السابقة 

بتعادله سلبياً مع منتخب االكوادور مما 

زاد الثقة ورفع حاجز الخوف بنفسه.

وأضـاف منـري ”يجـب ان ال ننـىس قوة 

املنافـس كونه بعد اسـبوع سـيخوض 

مباريـات كأس العالـم وعندما تدافع يف 

املناطـق الخلفيـة هذا يقلـل من فرصة 

الوصول اىل املرمى“.

وتابع ”لقد شاهدنا الفريق الوطني مع 

الفرق التـي يف مسـتواه او اقل لم يصل 

اىل املرمـى“، مؤكـداً ان ”هنـاك خلال يف 

املنظومة الهجوميـة واقصد هنا جميع 

الالعبني وليس فقط املهاجمني والسبب 

الن املنتخـب الوطنـي يعانـي مـن نقل 

الكـرة يف ملعـب املنافـس واملسـاحات 

بـني الخطـوط متباعـدة ويعتمـد عىل 

االرتجالية والعشـوائية يف الهجوم الخلل 

يف منظومة الهجوم وكيفية الوصول إىل 

املرمى“.

وذّكـر منـري بلعـب املنتخـب الوطني يف 

العقـود السـابقة بـأن جميـع الالعبني 

كانـوا يسـجلون األهداف مـن الالعبني 

املدافعني واملهاجمـني، الفتا إىل أن ”هذا 

الجيـل يملـك مهاجمني ولكـن ال يملك 

هدافني“.

من جانبه، قال مهاجم املنتخب الوطني 

ونادي القوة الجوية السابق، عبد الرزاق 

فرحـان: ان ”كـرة القـدم تتألـف بـكل 

مباراة من شـقني؛ الشق االول هجومي 

والثاني دفاعي“.

وأضاف فرحـان؛= أن ”الجانب الدفاعي 

يف مباراة املنتخب االخرية امام االكوادور 

كان ممتازا جـدا واملدافعون تغلبوا عىل 

أنفسـهم وكان لديهم حالة استبسال يف 

الدفاع“.

واسـتطرد قائالً: ”أما الجانب الهجومي 

فـكان ضعيفـاً جداً وال يرتقي ملسـتوى 

الطموح ملنتخبنا الوطني“.

وأوضـح فرحـان ان ”مـن أجـل تفعيل 

الجانب الهجومي واعادة قوته وتأثريه، 

البـد من بنـاء مهاجمـني يمتلكون قوة 

األداء  يف  ومهـارة  ورسعـة  جسـمانية 

اىل جانـب الثقـة بالنفـس ليتمكنوا من 

تحقيـق نتائـج جيـدة ومقارعـة اقوى 

الفرق، نتمنى أن يتحسنوا مستقبالً“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
كرّم االتحـاد العربي للصحافة الرياضية 
كوكبة من االعالميـني الرياضيني العرب 
يف احتفاليـة جـرت يف البحريـن، وحظي 
عضـو الهيئة العامـة لالتحـاد العراقي 
كاظـم  الزميـل  الرياضيـة  للصحافـة 
الطائـي بتقليده بوسـام االتحاد العربي 
املذهب وشهادة براءة الوسام بحضور رئيس االتحاد العربي للصحافة 
الرياضيـة محمد جميـل عبدالقادر واالمني العـام لالتحاد عوني فريج 
ونائب رئيس االتحاد حسن خلف الله والرئيس التنفيذي لهيئة الشباب 
البحرينيـة ورئيس جمعية الصحفيـني البحرينية ورئيس لجنة اإلعالم 
الريـايض البحرينية واالمني العام للجنـة االوملبية البحرينية ونخبة من 

املكرمني العرب.
*******************

العدد السابع والتسعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور يوم  االحد املايض، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

مجاالت  يف  زمالئه  من  مرشفة  تربوية  قامات  بوجود  اإلنسان  يعتز 
الرياضة واإلعالم واإلعالم الريايض الذي أصبح يتعامل مع كل جوانب 

الحياة اإلنسانية املعارصة .
من هؤالء الزمالء املتفوقني األستاذ الدكتور هادي عبد الله، الخبري يف 
شؤون الرياضة واإلعالم الريايض ومدير األكاديمية األوملبية العراقية 
صاحب  كتب  وقد  األوملبي)،  البيئي  (اإلعالم  مرشوع  دليل  صاحب 

اطالقة املبادرة د.هادي إنها أطلقت ألسباب أهمها:-
* خضوع اإلعالم الريايض العام لسطوة املال .

وأخالقيات  األوملبية  املبادئ  عن  العام  الريايض  اإلعالم  ابتعاد   *
الرياضة تحت وطأة رشوط االحرتاف الريايض .

* انتشار الفساد يف الوسطني الريايض واإلعالم الريايض .
* تحكم السياسة باالعالم الريايض وقبله بالحركة الرياضية .

املبادىء  أركان  عىل  يقوم  جديد  إعالم  لتأسيس  دعوة  املبادرة  إن 
وايضا  القديمة  األوملبية  األلعاب  هديها  عىل  انطلقت  التي  األوملبية 
األلعاب األوملبية الحديثة واألهم ايجاد بيئة نظيفة شعارها سعادة 

الفرد وسالمة املجتمع.
البيئي األوملبي شعور باملسؤولية األخالقية واملهنية وهو  إن اإلعالم 
السوية  والطبيعية  األوملبية  للحركة  الحقيقية  الجذور  إىل  العودة 
لإلنسان غري امللوثة بمظاهر العوملة أو الثقافة الكونية والتي يراد لها 

أن تبتلع الثقافات الوطنية والقومية عرب الفعاليات الرياضية .
إن بيئة الحياة وهي إسم هذا الكتاب تقسم إىل ثالثة أقسام :-

١. بيئة الحياة املقرتحة للسياحة والثقافة واالستجمام والرياضة .
٢. بيئة السكن واملعيشة (البيوت والخدمات) .

٣. بيئة العمل، التجمعات اإلنتاجية ومواقع العمل .
إن الكتاب «اإلنسان والبيئة» مهم لكل إنسان وتجمع ونشاط يف هذا 

الزمن واملستقبل .
هذا  عىل  إنسان  كل  يهم  الذي  العرص  موضوع  البيئة  موضوع  إن 
بأخالقية  والتمسك  األوملبية  املبادئ  ترسيخ  إىل  ويهدف  الكوكب 
اإلعالم، لذا كل التحية للجهود القيمة التي قدمها لنا األستاذ الدكتور 
هادي عبد الله العيثاوي عن علم البيئة وعاملها وتأثريه عىل الرياضة 

والحركة األوملبية النقية بأسلوب متميز .
نشكر د. هادي لهذه الهدية التي قدمها لإلنسان العربي يف هذا الزمن 

الصعب كي يحافظ فيه عىل نقاء البيئة .
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بغداد/ متابعة الزوراء
تغلـب الـزوراء عـىل الرشطـة بنتيجـة 
(0-1)، يف املبـاراة الوديـة التـي جـرت 
امس االثنني بملعب الراحل عيل حسـني 
التابع لوزارة الشـباب والرياضة  ضمن 
تحضـريات الفريقـني ملباريـات الجولة 
السادسـة من الدوري العراقـي املمتاز.
ونجـح املحرتف السـوري محمـود عنز 

من تسـجيل هدف الفوز الوحيد للزوراء 
يف الشـوط االول من املباراة التي أقيمت 
ومغلقـة  جماهـريي  حضـور  بـدون 
اعالميـًا.وأرشك أيـوب اوديشـو، مدرب 
الـزوراء ، تشـكيلتني عىل مدار شـوطي 
اللقاء، كما منح مؤمن سـليمان، مدرب 
الرشطة، الفرصة لعـدد كبري من العبيه 
للمشـاركة يف النصف الثانـي، والوقوف 

عىل جاهزيتهم قبل إستئناف املنافسات 
بعـد نهايـة اللقاء الودي الذي سـيجمع 
املنتخب العراقي بضيفه الكوسـتاريكي 
يف الــ 17  ترشين الثاني الجاري بملعب 
البرصة الدويل.وغاب عن اللقاء عدد كبري 
من العبـي الفريقني بسـبب إلتزاماتهم 
مع أسـود الرافدين يف املواجهات الدولية 

الودية.



لندن/ متابعة الزوراء:
خطَف مانشسرت يونايتد ثالث نقاط ثمينة من مستضيفة فولهام 
بتحقيق الفوز عليه يف الثواني األخرية بهدفني مقابل هدف يف ختام 

املرحلة السادسة عرشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أن  قبل   ١٤ الدقيقة  يف  ليونايتد  إريكسن  كريستيان  وتقدم 
أن  وبعد   ٦١ الدقيقة  يف  لفولهام  جيمس  دانيل  يتعادل 
وقع  عىل  املباراة  النتهاء  يتهيأ  الجميع  كان 
أليخاندرو  األرجنتيني  فاجأ  التعادل 
كارناتشو مهاجم مانشسرت يونايتد 
الشاب (١٨ عاماً) الجميع بتسجيله 
الدقيقة  يف  لفريقه  الثاني  الهدف 

.(٩٠+٣)
رفع  املتأخر  االنتصار  بهذا 
رصيده  يونايتد  مانشسرت 

الخامس فيما تجمد رصيد فولهام عند ١٩  املركز  إىل ٢٦ نقطة يف 
نقطة يف املركز التاسع.

ويف ايطاليا، حقق يوفنتوس فوزا ثمينا عىل ضيفه التسيو (٣-٠) 
بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ١٥ من الدوري 

اإليطايل، األخرية قبل توقف املنافسات بسبب مونديال قطر ٢٠٢٢.
الدقيقتني  يف  لليويف،  ثنائية  كني  مويس  اإليطايل  املهاجم  وسجل 
الثالث (ق ٨٩)،  الهدف  أركاديوش ميليك  أن يضيف  ٤٣ و٥٢، قبل 
ليصبح فريق السيدة العجوز يف وضع مريح قبل فرتة التوقف، وذلك 

بعد انطالقة ضعيفة يف الدوري اإليطايل هذا املوسم.
بوصوله  الثالث،  للمركز  القفز  فرصة  البيانكونريي  منح  الفوز 
نقطة  بفارق  الرابعة،  للمرتبة  التسيو  تراجع  بينما   ،٣١ للنقطة 

أقل.
عرشة  الخامسة  الجولة  مباريات  ولحساب  األملاني  الدوري  ويف 
مستضيفه  أمام  بخسارته  السلبية  نتائجه  برلني  أونيون  واصل 

فرايبوغ (٤-١).
بنجاح  تنفيذها  توىل  جزاء  ركلة  عىل  تحصلوا  األرض  أصحاب 
عاد  بدقيقتني  وبعدها  الرابعة،  الدقيقة  عند  غريفو  فينتشينزو 
الالعب ذاته موقعاً ثنائيته الشخصية، وتحصل الضيوف عىل ركلة 

جزاء لكن روبن كنوش فشل يف ترجمتها يف الدقيقة التاسعة.
ويف الدقيقة التاسعة عرشة طرد العب أونيون ديوغو ليت بالبطاقة 
الحمراء، ومن ركلة جزاء ثانية لفرايبورغ وسع فينتشينزو غريفو 
النتيجة إىل ثالثية موقعاً الهاتريك يف الدقيقة العرشين، وقبل نهاية 
ألصحاب  الرابع  الهدف  غريغوريتش  ميكاييل  سجل  األول  الشوط 
األرض، وقلص الضيوف النتيجة من ركلة جزاء توىل تنفيذها بنجاح 

سفني ميتشيل عند الدقيقة الرابعة والثمانني.
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طهران / متابعة الزوراء:
تّم  التي  إيران  منتخب  قائمة  ضمت 
العالم  كأس  يف  للمشاركة  اختيارها 
FIFA قطر ٢٠٢٢™ العديد من النجوم 
ورسدار  طارمي  مهدي  مقدمتهم  ويف 

أزمون.
واختار الربتغايل كارلوس كريوش مدرب 
قبل  العباً   ٢٥ من  قائمة  إيران  منتخب 
العالم  كأس  انطالق  عىل  أسبوع  قرابة 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وجاء يف القائمة كل من:

بايام  حسيني،  حسني  أمري،  رضا،  عيل 
نيازماند.

مجيد حسيني ، حسني كنعاني، شجاع 
بورعليغنجي،  مرتىض  زاده،  خليل 
إحسان،   ميالد،  موهارامي،  صادق 

رامني رضائيان، ابوالفضل جاليل.
احمد  كريمي،  عيل  اللهي،  عزت  سعيد 
وحيد  تشيشمي،  روزبه  نورالهي،  
رضا  عيل  غودوس،  سامان  أمريي، 
مهدي  زاده،  غويل  عيل  جهانبخش، 

ترابي.
كريم  طارمي،  مهدي  أزمون،  رسدار 

أنصاريفرد.
الثانية  املجموعة  يف  إيران  وستلعب 

برفقة كل من أمريكا وويلز وإنكلرتا.
الئحته  الدنماركي  املنتخب  وأكمل 
 FIFA النهائية للمشاركة يف كأس العالم
قطر ٢٠٢٢™ الذي ينطلق األحد املقبل، 
الخمسة  األسماء  عن  باإلعالن  وذلك 
اليبزيغ  مهاجم  بينها  املتبقية،  األخرية 

األملاني يوسف بولسن.
أعلن  هيوملاند  كاسرب  املدرب  وكان 
اإلثنني عن تشكيلة من ٢١ العباً فقط، 
مع اإلبقاء عىل خمسة أسماء لالنضمام 

الحقاً إىل الفريق.
أكمل  قطر،  اىل  املنتخب  سفر  وعشية 
بولسن،  بضم  تشكيلته  هيوملاند 
وحارس أونيون برلني األملاني فريديرك 
نورو، إضافة إىل مدافع بنفيكا الربتغايل 

ألكسندر باه، والعبي وسط هوفنهايم 
وبرنتفورد  سكوف  روبرت  األملاني 

اإلنكليزي كريستيان نورغارد.
وسيعتمد املنتخب الذي وصل إىل نصف 
نهائي بطولة أوروبا صيف ٢٠٢١، عىل 
أربعة العبني يف قلب الدفاع مع استبعاد 
الخبري صاحب الـ٣٣ مباراة دولية يانيك 
اإلنكليزي)  سيتي  (ليسرت  فيسرتغارد 
الذي خاض ٥ مباريات يف «يورو ٢٠٢٠» 

األخرية.
الالعب  كاير  سايمون  القائد  وسيكون 
األكثر خربة دولية يف التشكيلة مع ١٢١ 

مباراة دولية يف جعبته.
النهائيات  يف  مشوارها  الدنمارك  وتبدأ 
ضد تونس يف ٢٢ الحايل ضمن منافسات 
فرنسا  تضم  التي  الرابعة  املجموعة 

حاملة اللقب وأسرتاليا.
التشكيلة النهائية للمنتخب الدنماركي:

املرمى: كاسرب شمايكل (نيس  حراسة 
(هريتا  كريستنسن  أوليفر  الفرنيس)، 
برلني األملاني)،  فريديرك نورو (أونيون 

برلني األملاني).
اإليطايل)،  الدفاع: سيمون كاير (ميالن 
(برشلونة  كريستنسن  أندرياس 
(أتاالنتا  مايهيل  يواكيم  اإلسباني)، 
الرسن  سرتيغر  ينس  اإليطايل)، 
يواكيم  الرتكي)،  سبور  (طرابزون 
اإلنكليزي)،  باالس  (كريستال  أندرسن 
فيكتور نلسون (غلطة رساي الرتكي)، 
يونايتد  (ليدز  كريستنسن  راسموس 
(بروندبي)،  فاس  دانيال  اإلنكليزي)، 

ألكسندر باه (بنفيكا الربتغايل).
(برنتفورد  ينسن  ماتياس  الوسط: 
(إشبيلية  دياليني  توماس  اإلنكليزي)، 
إريكسن  كريستيان  اإلسباني)، 
بيار  اإلنكليزي)،  يونايتد  (مانشسرت 
اإلنكليزي)،  (توتنهام  هويبريغ  إميل 
األملاني)،  (هوفنهايم  سكوف  روبرت 
(برنتفورد  نورغارد  كريستيان 

اإلنكليزي).
(أينرتاخت  ليندسرتوم  يسرب  الهجوم: 
فرانكفورت األملاني)، مارتني برايثوايت 
(سيلكيبورغ)، كاسرب دولربغ (إشبيلية 
(أف  كورنيليوس  أندرياس  اإلسباني)، 
سكوف  أندرياس  كونبهاغن)،  يس 
ميكل  البلجيكي)،  (بروج  أولسن 
اإلنكليزي)،  (برنتفورد  دامسغارد 
األملاني)،  (فولفسبورغ  ويند  يوناس 

يوسف بولسن (اليبزيغ األملاني).

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ
ميالنو / متابعة الزوراء:

أبدى فيكايو توموري مدافع ميالن، خيبة أمله من قرار 
جاريث ساوثجيت املدير الفني ملنتخب إنجلرتا، باستبعاده 
من القائمة التي ستخوض منافسات كأس العالم ٢٠٢٢.

بنتيجة  فيورنتينا،  عىل  فريقه  فوز  يف  توموري  وساهم 
اإلنجليزي كرة من عىل خط  املدافع  أنقذ  بعدما   ،(٢-١)
املرمى يف الدقيقة ٨٨، ليحافظ عىل التعادل قبل أن ينجح 

ميالن يف خطف انتصار مدٍو يف الدقيقة ٩٠+١. 
وقال توموري يف ترصيحات لشبكة «DAZN» : «بالنسبة 
كريمونيزي،  مع  التعادل  بعد  مهما  أمرا  الفوز  كان  لنا 
لقد كانت مباراة صعبة للغاية». وأضاف: «نحن سعداء 
إنقاذي هو غريزة، ويف  الدويل،  التوقف  قبل فرتة  بالفوز 

رأيي كنا نستحق هذا الفوز».
وعن استبعاده من قائمة املونديال، علق املدافع: «أردت 
سأستمر  العب،  كل  حلم  إنه  العالم  لكأس  الذهاب 
هناك  ميالن،  مع  مستواي  أرفع  أن  وآمل  العمل  يف 
فعله هو  يمكنني  الذي  الوحيد  اليشء  لكن  أمل  خيبة 

االستمرار يف اللعب مثل اليوم».
وعما إذا كان انتصار اليوم هو رسالة ملنافيس ميالن، 

ونريد  النقاط  نخرس  أن  نريد  ال  «نعم،  فيكايو:  لريد 
أن  نعلم  نستسلم،  ال  دعونا  املباريات،  بجميع  الفوز 

عىل  نحافظ  أن  وعلينا  طويلة،  البطولة  هذه 
أن  ويجب  مهمة  مباراة  كل  حماسنا، 

نركز فقط عىل أنفسنا».

تورينو/ متابعة الزوراء:
استهَل اإلسباني رافايل نادال، املصنف ثانياً عاملياً، مشواره يف املجموعة الخرضاء من بطولة 
«أيه تي بي» الختامية لكرة املرضب بشكل مخيب، وذلك بخسارته ايف تورينو أمام األمريكي 
تايلور فريتز ٦-٧ (٣-٧) و١-٦. وعىل غرار ما حصل معه األسبوع املايض يف دورة باريس 

برييس األلف نقطة للماسرتز حني سقط عند الحاجز األول عىل يد أمريكي آخر هو توم بول، 
تعثر نادال يف اختباره األول يف البطولة الختامية لكنه يملك هذه املرة فرصة التعويض 
يف مباراتني أخريني. ويبحث ابن الـ٣٦ عاماً عن استغالل فرصة غياب مواطنه الشاب 
إصابة  بسبب  البطولة  عن  ألكاراس  كارلوس 
يف عضالت البطن تعرض لها خالل مشاركته 
يف باريس-برييس ما فتح الباب أمام فريتز 
يف  األوىل  للمرة  وخوضها  منه  بدالً  للحلول 
صدارة  يف  العام  إنهاء  أجل  من  مسريته، 
االرتقاء  عليه  لكن  املحرتفني.  تصنيف 
بمستواه من أجل التخلص من عقدته يف 
األوىل  للمرة  بلقبها  والفوز  البطولة  هذه 
يف مسريته من أصل ١١ مشاركة. وخالفاً 
رود،  كاسرب  النرويجي  حقق  لنادال، 
املصنف رابعاً عاملياً، بداية جيدة ملشاركته 
الثانية توالياً يف البطولة بفوزه األحد عىل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السادس 
٧-٦ (٧-٤) و٦-٤ ضمن املجموعة ذاتها. ويمهد هذا الفوز الذي حسمه يف ساعة 
و٥١ دقيقة، الطريق أمام وصيف بطولتي روالن غاروس وفالشينغ ميدوز لهذا 
املوسم يف تكرار سيناريو العام املايض حني وصل إىل نصف النهائي يف أّول مشاركة 
له قبل انتهاء املغامرة عىل يد الرويس دانييل مدفيديف. ويف مجموعة أوىل اتسمت 
واحدة  فرصة  عىل  الحصول  عن  الالعبني  من  أي  عجز  األخطاء،  وكثرة  بالتوتر 
لكرس إرسال منافسه، ما اضطرهما لخوض شوط فاصل حسمه النروجي البالغ 

٢٣ عاماً لصالحه. وحصل رود عىل فرصته األوىل يف اللقاء لكرس إرسال أوجيه-
ألياسيم يف الشوط السابع للمجموعة الثانية، واستثمرها عىل أفضل وجه ليتقدم 
٤-٣ ثم ٥-٣ عىل إرساله قبل حسمها ٦-٤. ورغم ارساالته الساحقة التي بلغت 

١٤ يف اللقاء، ارتكب أوجيه-ألياسيم الكثري من األخطاء املبارشة التي بلغ عددها ٢٦، 
ما ساهم اىل حد كبري يف خسارة ابن الـ٢٢ عاماً ألول مباراة له عىل اإلطالق يف البطولة 

التي تجمع سنوياً أفضل ثمانية العبني خالل املوسم.

                         

مكسيكو / متابعة الزوراء:
املشاركة  الفرق  جميع  القدم  لكرة  املكسيكي  االتحاد  دعا 
بالوحدة واالحرتام واالهتمام  بالتحيل  العالم ٢٠٢٢  يف كأس 

لكرة القدم فقط قبل انطالق البطولة.
وجاء بيان االتحاد املكسيكي كاآلتي: «كرة القدم أداة قوية 
إيجابي، نحن يف االتحاد املكسيكي لكرة  الناس بشكل  تلهم 
القدم مقتنعني بالتأثري الهائل والقوة الجماعية التي تتمتع 

بها الرياضة األكثر متابعة عىل هذا الكوكب».
للوحدة  يدعونا  العالم  املكسيكي: «كأس  الكرة  اتحاد  وتابع 
كرة  لها  تروج  أساسية  قيم  وهي  والشمول  واالحرتام 

القدم».
عىل  قادرة  القدم  كرة  بأن  معا  نحتفل  «دعونا  وأضاف: 
العاملية  لغتها  خالل  من  العالم  يف  اإليجابي  التغيري  إحداث 
ودعونا ننضم إىل الجهود حتى يكون الـ ٣٢ فريقا املشاركني 
الوحدة  العاملية مثل  للقيم  العالم مروجني  واملشجعني حول 

واالحرتام».
وينطلق كأس العالم ٢٠٢٢ يف قطر يوم ٢٠ من شهر نوفمرب 

الجاري.
الثالثة بجانب كل من  املجموعة  املكسيك يف  ويلعب منتخب 

األرجنتني والسعودية وبولندا.
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بغداد/ خاص الزوراء:

بعد الترصيحات الكبرية التي أدىل فيها االسـطورة الربتغالية كرسـتيانو رونالدو تجاه الهولندي اريك تني هاغ 
مدرب مانشسرت يونايتد االنجليزي وعدد من أعضاء النادي دون ذكر أسمائهم، فان الشارع الربتغايل قلق من 
امتداد مشـاكل رونالدو اىل الفريق الوطني. لقد تراجع مسـتوى كرسـتيانو رونالدو كثرياً خصوصاً يف املباراة 
األخـرية للربتغـال يف دوري األمم عندما خرست عـىل أرضها وبني جمهورها بهدف قاتل مـن ألفارو موراتا يف 
الدقيقـة ٨٨، اذ ان الربتغـال كانت بحاجة لنقطـة التعادل من أجل بلوغ نصف النهائـي، لكن النجم الربتغايل 

كرستيانو رونالدو أضاع ٣ فرص من بينها انفرادات باملرمى االسباني.
 ان اختيـار توقيـت الترصيحات لربما ليس جيداً، فعىل الالعب أن يركز مع بالده وعند انتهاء املهمة سـيكون 

لكل حادٍث حديث.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

محمود ضياء
أن  صحيح  سهواً.  الستة»  «األصابع  قصة  تسقط  لم 
هذا األمر بدأ يظهر للعلن بعد مواجهة الربازيل ٢٠١٤ 
كأس  بعد  وتحديدا   ٢٠١٠ إىل  أعادته  الشائعات  ولكن 

العالم.
يف  األفضل  املباراة  «إنها  بعدها:  أوتشوا  قال  مباراة 
أن  علينا  تخطأ مطلقا.  لم  يدي  أنا سعيد ألن  حياتي، 

نستمر».
ستة  وبها  بيده  يلوح  وهو  ألوتشوا  صورة  انترشت 
نادي  رفض  عن  املكسيك  يف  البعض  ليتحدث  أصابع 
التعاقد معه يف ٢٠١٠ بسبب ذلك مع  فوالم يف إنجلرتا 

استخدامه لقفاز خاص.
 ٢٠١١ يف  الفرنيس  أجاكسيو  إىل  بعدها  أوتشوا  انتقل 
وظهر بشكل مميز مع ناديه الفرنيس وحصل عىل لقب 

العب املوسم يف الفريق مرتني بتصويت الجماهري.
ببيرت شمايكل حارس  اقتدى يف طفولته  الذي  أوتشوا 
كأس  يف  بشدة  توهج  األسطوري،  يونايتد  مانشسرت 

العالم ٢٠١٤ والبداية بالطبع كانت أمام الربازيل
 ثم كرواتيا بعد ذلك قبل أن تودع املكسيك البطولة 

يان  األأخرية من كالس  الثواني  يف  بهدف  أمام هولندا 
بثالث  املكسيك  مع  الذهبية  الكأس  هونتيالر.وحصد 
مباريات شباك نظيفة من أصل ست مباريات قبل أن 

يغيب عن منافسات ٢٠١٧.
ليتحول بعدها نحو ستاندرد ليج البلجيكي ليفوز معه 

بكأس بلجيكا يف ٢٠١٨.
لقب ساعده عىل التوهج مجددا يف كأس العالم ٢٠١٨ 
ثمن  يف  الربازيل  أمام  وحتى  أملانيا  أمام  خصوصا 
النهائي ولكن كعادة املكسيك ودعت البطولة من هذا 

الدور للنسخة السابعة عىل التوايل.
مع  أوتشوا  ليفوز  الذهبية  الكأس  يف  استمر  تألق 

املكسيك بلقب ٢٠١٩ للمرة الرابعة يف مسريته.
أمريكا  كلوب  األصيل  ناديه  إىل  أوتشوا  بعدها  عاد 

ليرضب رقما قياسيا ويقرتب من تحطيم اآلخر.
يف  كويريتارو  أمام  شباكه  نظافة  عىل  أوتشوا  حفاظ 
أمريكا  كلوب  حراس  أكثر  جعله   ٢٠٢٢ أغسطس   ٢٤
 ١١١ برصيد  الشباك  نظافة  عىل  حفاظا  التاريخ  عرب 

مباراة متخطيا أدريان شافيز.
عداد أوتشوا يف املباريات مع كلوب أمريكا وصل إىل ٤٢٤ 
فقط  مباراة   ١٢ بعد  عىل  مسريته،  بداية  منذ  مباراة 

ليكون أكثر العب يمثل النادي طوال تاريخه.
الخامسة  للمرة  العالم  الـ٣٧ عاما سيدخل كأس  ابن 
بصمة  ترك  أجل  من  أسايس  بشكل  والثالثة  عموما، 

أخرية يف البطولة التي اعتاد إبهار الجميع فيها.
تحد لن يكون بالسهل أمام رفقاء ليونيل مييس الذين 
البطولة وليفاندوفسكي  الكثري لحصد لقب  يرشحهم 
لتحقيق  الطامح  السعودية  ومنتخب  برشلونة  هداف 
كأس  يف  األخري  بصمته  أوتشوا  يرتك  فهل  املفاجأة. 

العالم؟
(Filgoal) نقالً عن
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دبي/متابعة الزوراء: 
تتبع قنـاة «الـرشق لألخبار» اسـرتاتيجية 
مختلفة، إذ تعمل وفق منهجية مغايرة عما 
هو متبـع يف القنوات الفضائيـة التقليدية، 
«املنصـات»  مفهـوم  تطبيـق  عـرب  وذلـك 
املتعددة، يف حني تتمحـور الفكرة من خالل 
تلبيـة االهتمامات املختلفة عنـد الجمهور، 
سـواء كانت بني املهتمـني يف قطاع األعمال، 

أو حتى فئة الشباب.
ريـاض حمادة مدير األخبـار االقتصادية يف 
القناة قال يف حديث لـ«الرشق األوسـط» إن 
لكل فرد اهتمامه، وعند جمع كل االهتمامات 
سواًء من العمالت الرقمية، أو التكنولوجيا، 
واحـد  أو غريهـا يف حسـاب  األسـواق،  أو 
بمنصـات التواصل، فإن ذلـك لم يكن جاذباً 
ألصحاب االهتمامـات، وأردف «لذا قررنا أن 
نمـيض بطريقـة مختلفة، ونفتـح منصات 
متخصصة للجمهور». وتابع حمادة أن «لدى 
القناة منصة للكريبتو - العمالت الرقمية - 
وأخـرى القتصاد الرياضـة. وهي تعترب أول 
منصـة يف العالم العربـي متخصصة يف ذلك، 
وقد شـهدت تفاعالً كبـرياً يف العالم العربي، 
وهنـاك أيضاً منصـة التكنولوجيـا، ونفكر 
حاليـاً بمنصـات مختصـة يف دول معينـة 
بالوطـن العربـي، بداية بمنصة للسـعودية 
وأخـرى ملرص». وزاد «إننـا نعطي الجمهور 
ما يريـده، ونحاول ما هو حتـى اآلن يعترب 
خطوة ناجحة، ونعمل عىل متابعتها ملعرفة 

مدى نجاح هذا  املفهوم».
منافسة األفراد

حـول التحديـات التـي تواجه هـذا املفهوم 
يف الوطـن العربـي حيـث إن املنافسـني يف 
هـذا القطاع هـم األفراد، قـال مدير األخبار 
االقتصاديـة يف قنـاة «الـرشق لألخبـار» إن 
وسـائل التواصل االجتماعي تعد تحدياً ألي 
وسـيلة إعالمية، إذ تتضمن أفراداً ينشطون 
يف نرش أخبار القطاعـات. وأردف «الفرصة 
لنا كمؤسسة إخبارية ذات مصداقية يف ظل 

األخبار املضللـة والزائفة، يكون لدى املتابع 
مرجعية كمؤسسة إخبارية تعمل عىل نرش 
وطرح محتوى موثوق. وبالتايل فنحن نعمل 
عىل طرح محتـوى بمهنية صحفية، وهكذا 
يعـرف املتابع أن هـذا املحتوى مـن مصدر 
موثـوق... ولكن بطريقة تتوافق مع ذائقته 

ومتطلباته».
وأكـد ريـاض حمـادة أن املعايـري يف بدايـة 
إطالق منصة يف أي قطاع «تتمثل يف االهتمام 
مـع  الحديـث  إىل  باإلضافـة  بالجمهـور، 
أقسـام املؤسسـة كإدارة التسويق عن مدى 
اهتمامهـم، وأيضـاً مراقبـة حركـة األفراد 
والشـباب يف منصـات التواصـل االجتماعي 
حول ما هي املعلومـات التي يبحثون عنها، 
والتي نسعى لتوفريها لهم بالطريقة املهنية 

الصحافية الدقيقة».

وأوضح أنـه «رغم التغـريات التي تطرأ عىل 
املنصـات كل يـوم، فالثابـت الـذي ال يتغري 
هو الحاجـة إىل صحافة ذات جـودة عالية. 
ويف املقابـل، عـىل الصحافـة أيضـا تقبـل 
حقيقة أن الطريقـة القديمة للنرش تغريت، 
أصبحت هناك عدة طرق للنرش وللوصول إىل 
الجمهور». ثم تابع «العمـل الصحفي باٍق، 
ولكن طريقة إيصـال املعلومة هي املتغرية. 
نحن نبحث عما يريده الجمهور، ونتأكد إذا 
كانت لدينا فرصة يف توفري ذلك، ولذا سنعمل 
عىل توفريه عرب منصة متخصصة»، مشرياً 
إىل أن عدم وجود إعالم متخصص يف اقتصاد 
الرياضـة إقليميـاً وعامليـاً، دفـع القناة إىل 

إنشاء منصة متخصصة يف هذا الجانب.
الكوادر املهنية

من ناحية ثانية شدد حمادة عىل أن «الكوادر 

املهنيـة هـي أهـم حلقـة يف أي مؤسسـة 
صحفيـة»، الفتاً إىل أن الوقت الحايل يشـهد 
صعوبة يف إيجاد الكوادر املهنية املتخصصة 
التـي تتمتع بخـربة يف األخبـار االقتصادية 
باللغة العربيـة، ولديه االطالع الالزم عىل ما 

يحدث يف اقتصادات العالم.
ثـم توسـع شـارحاً «مـن الصعوبـة إقناع 
الصحفيني يف الوقت الراهن بالعمل يف القطاع 
االقتصـادي، ذلـك أن الكثـري يعتقـد أن لغة 
األرقام صعبة، لكن يف الحقيقة أن االقتصاد 
يتجاوز مفهوم األرقام، بل إن الحياة بشكل 
عـام تعتمد عـىل االقتصاد، غري أننا نسـعى 
لتوظيف الشـغف عند الكوادر للعمل يف هذا 
القطاع، الذي يحتـوي عىل قصص مثرية يف 
قطاع األعمال واالقتصاد، ويجري طرح ذلك 
بطريقة سـهلة تصل إىل الجمهور». وأضاف 

«بصفـة عامة، مـن الصعب إيجـاد الكوادر 
التـي تعمل يف القطـاع، لكننـا محظوظون 
بمـا لدينـا، باإلضافـة إىل خطـط املجموعة 
السـعودية لألبحاث واإلعالم - التي تتبع لها 

القناة - املتصلة بخطط التدريب».
تعدد املنصات

ويف سـياق مـواٍز، تطرق ريـاض حمادة إىل 
التغـري الرسيـع يف صناعـة اإلعـالم، فقـال 
إن «صناعـة اإلعالم تتغري برسعة وبشـكل 
دائم»، ونبه إىل «أن املنصات وجدت الجمهور 
املتابـع لها، حيـث إن منصـات قناة الرشق 
تملـك اليوم أكرب عدد مـن املتابعني يف املجال 
االقتصـادي... وهذا دليل عـىل جودة العمل. 
وبالنسـبة يل كانـت هناك فجوة يف السـوق 
لألخبار االقتصادية بطريقة تجذب الجمهور 
مـن دون أن تصيبه بامللل». ولفت إىل أن لدى 
منصـات «قنـاة الرشق لألخبـار» مجموعة 
مـن األهداف، الهـدف األول بينهـا التميز يف 
األخبار غـري موجودة يف منصة أخرى، وذلك 

كأي مؤسسة إعالمية أخرى.
رقعـة  تكبـري  يف  يتمثـل  الثانـي  والهـدف 
الجمهـور الذي يسـتوعب مواضيع األعمال 
واالقتصـاد، معلقـاً «وحقاً، وجدنـا تفاعالً 
من الجمهـور عىل املواضيع التـي نطرحها 
ونفرسها». ثم أضاف «عىل سبيل املثال ثمة 
تفاعـل كبري مـع املواضيع التـي نطرحها، 
مثـل أن نقدم إجابات ملاذا الحرب الروسـية 
األوكرانيـة مهمـة للجمهـور العربـي، رغم 
بعدهـا الجغـرايف، أو ما يحـدث يف الصني أو 
الواليات املتحـدة، وكيفية تأثري ذلك علينا يف 
الوطن العربـي». وحول املنصـات املتعددة، 
قـال حمـادة: «تسـعى لتغطيـة الفـراغ يف 
اإلعالم العربي بالقطاعات التي دشنت فيها 
املنصات املتخصصة، التي تتضمن (اقتصاد 
الرشق - رأي)، وهي خدمة من الرشق تقدم 
مسـاحة لخرباء االقتصاد واألعمال العامليني 
واملحللني والكتاب لطرح آرائهم ودراساتهم 
حول قضايا ومواضيع اقتصادية وسياسية 

وغريها من املجاالت، تنقل الخدمة مجموعة 
كبرية من كتابات الخرباء العامليني بالتعاون 
مع بلومربغ». وزاد موضحـًا «باإلضافة إىل 
مـا تقدم ذكره، هنـاك اآلن منصة (اقتصاد 
الرشق رياضـة)، وهي خدمة تقدم محتوى 
واملنظـور  األعمـال  جانـب  مـن  رياضيـا 
الـرشق  (اقتصـاد  ومنصـة  االقتصـادي، 
كريبتـو)، وهي مـن الخدمـات التي تغطي 
آخر وأهم األحداث يف عالم العمالت املشـفرة 
والكريبتـو، ومنصـة (الـرشق كويـك تيك) 
وهي واحدة من أحدث خدمات الرشق تقدم 
محتـوى وبرامـج متخصصـة يف عالم املال 

واألعمال بطابع شبابي وعرصي».
االستهالك اإلعالمي

ومـن ثم، ذكـر مدير األخبـار االقتصادية يف 
قناة «الرشق لألخبار» إن الهواتف املحمولة 
(الجوالة) «أسـهمت بشـكل كبـري يف زيادة 
االسـتهالك اإلعالمـي، باإلضافة إىل وسـائل 
التواصل اإلعالمـي». ولفت إىل أنه يضاف إىل 
ذلك «وجود خيـارات أكرب للجمهور لالطالع 
عىل األخبار أو املواضيع من مصادر متعددة 
ومـن جوانـب مختلفـة. إذ لم يعـد الوضع 
كمـا كان عليـه يف السـابق، فحاليـاً هنـاك 
مصـادر متعددة لألخبـار واألنبـاء وغريها 
طـوال اليوم... وضمن هذه املصادر مصادر 
مضللـة وزائفة، والتي تقدم األخبار املضللة 
بطريقـة مثرية، وبالتـايل أصبـح املتابعون 
يبنون قراراتهم املختلفة عىل ما يصلهم من 

أخبار أو مواضيع متنوعة».
وقـال إن هذا التقدم التقني أوجد إيجابيات، 
لكنـه أيضاً خلـق سـلبيات، وتابـع «هناك 
آراء خاطئـة يف العالـم، غالبيتهـا بنيت عىل 
معلومـات خاطئـة. ويف رأيـي نحـن أمامنا 
فرصة ألن نغـدو مرجعاً مهمـاً للمعلومات 
املوثوقة... وأتصور شخصياً أن هناك جوعاً 
لألخبار املوثوقـة ضمن إطـار النمو الهائل 
الـذي حصل يف القطـاع اإلعالمـي».  (عن/ 

صحيفة الرشق األوسط)
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بغداد / نينا :
 اكـَد رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد، رضورة 
متطلبـات  جميـع  توفـري 
وحمايـة  الصحفـي  العمـل 

االعالميني.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية 
:“ ان رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد، استقبل 
يف قرص السـالم ببغداد، وفداً 
ضم نخبـة مـن األكاديميني 
والصحفيـني  واملحللـني 

والكّتاب العراقيني“.
وأضـاف أن ”أعضـاء الوفـد 
قّدمـوا خالل اللقـاء التهاني 
انتخابه  الرئيس بمناسبة  اىل 
للجمهوريـة، وأكدوا  رئيسـاً 
أن انتخابـه أنهـى االنسـداد 
السـيايس يف البلـد“، مشـرياً 
اىل أن ”أعضـاء الوفـد أبـدوا 
تفاؤلهم يف أن تكون رئاسـة 
ظـل  تحـت  الجمهوريـة 

الرئيـس عبـد اللطيف جمال 
الرئيس  امتداداً ملسرية  رشيد 

األسبق جالل طالباني“.
وثّمن رئيس املشـاعر الطيبة 
ألعضـاء الوفد، والـدور املهم 
الذي يضطلع به األكاديميون 
واإلعالميـون والكّتاب يف البلد 

عـرب إيصـال صـوت املواطن 
اىل الجهات الرسـمية، وكذلك 
الحكومـي  العمـل  تقويـم 
الدراسـات  عـرب  وإثرائـه 
مختلـف  يف  واألبحـاث 
يف  والسـيما  االختصاصـات، 

الجانب االقتصادي“.

وأعرب عن رغبتـه ”لالطالع 
واألبحـاث  الدراسـات  عـىل 
الُنخـب  عـن  الصـادرة 
العراقيـة  والكفـاءات 
واالسـتفادة منهـا“، مؤكـداً 
األكاديميـني  إيـالء  رضورة 
والصحفيـني  واملفكريـن 

لالستفادة  والدعم،  االهتمام 
مـن خرباتهـم لتعزيـز عمل 

مؤسسات   الدولة“.
الجمهوريـة  رئيـس  ولفـت 
اىل ”أهميـة معايـري املهنيـة 
واملوضوعية وحماية السـلم 
ونبـذ  واملجتمعـي  األهـيل 
التـي  والشـائعات  الفرقـة 
تسعى اىل تعكري صفو الرأي 
العام“، مشيداً ”بالتضحيات 
بذلهـا  التـي  الجسـيمة 
واإلعالميـون  الصحفيـون 
العراقيـون خـالل السـنوات 
املنرصمـة يف سـبيل إيصـال 

الكلمة الحرة“.
وشـدد عـىل ”رضورة توفري 
كل املتطلبات الرضورية التي 
يحتاجهـا العمـل الصحفـي 
يف البلـد وحمايـة الصحفيني 
واإلعالميـني وبمـا ُيمّكنهـم 
من أداء رسـالتهم اإلنسانية 

بموضوعية ومهنية“.

 نيويورك/متابعة الزوراء:
أمريكيـة  إعالميـة  منابـر  هاجمـت 
يمينيـة الرئيـس األمريكـي السـابق، 
الجمهوري دونالد ترامب، يف سـابقة 
غـري معتـادة. فهل أدار إعـالم اليمني 
ظهـره لرتامـب أخرياً، خصوصـاً بعد 
نتائـج االنتخابـات األخرية؟ونـرشت 
ذات  بوسـت“،  ”نيويـورك  صحيفـة 
امليول اليمينية أخرياً، مقالة افتتاحية 
الذعة ضد الرئيس الخامس واألربعني 
للواليات املتحدة، تحت عنوان ”ترامب 
السـام“. وكتـب جـون بودوريتـز يف 
االفتتاحية أن ”ما توحي به نتائج ليلة 
الثالثاء، هو أن ترامب ربما يكون أكرب 
طارد لألصـوات يف التاريـخ األمريكي 
الحديث“. وتابع بالقول إنه باستثناء 
الواليـات التـي ”كان محسـوماً فيها 
فـوز الجمهوريني، فـإن تأييد ترامب 
و“نيويـورك  الفشـل“.  يعنـي  كان 
بوسـت“ صحيفة تملكهـا مجموعة 
”نيوز كورب“، لروبرت مردوخ. وهي 
املجموعة التـي تملك أيضـاً ”فوكس 
نيوز“، أبرز شـبكة تلفزيونية لليمني 
األمريكي، والتي شـكلت داعماً رئيساً 
لرتامب منذ ترشحه عام 2016 وخالل 

واليته، وصوالً إىل انتخاب جو بايدن.
لذلـك كان صادمـاً بالنسـبة لكثريين 
الخـط الذي اعتمدتـه ”فوكس نيوز“ 
يف األسـبوعني األخرييـن. إذ ّرصحـت 

الناطقة السابقة باسم البيت األبيض 
أبـرز  يف عهـد ترامـب، وواحـد مـن 
املدافعـني عنه منذ فرتة طويلة، كاييل 
ماكنانـي، األربعاء املـايض، قائلة إن 
رئيسـها السـابق يجب أن يرتيث قبل 
أي إعـالن حـول انتخابـات التجديـد 
النصفي، عىل األقل حتى بعد انتخابات 

مجلس الشيوخ يف جورجيا“. 
مـن جهته، نرش مايك سـرينوفيتش، 
املـدون املحافـظ واملدافـع منـذ فرتة 
ترامـب، سلسـلة مـن  طويلـة عـن 
الرسائل إىل متابعيه الذين يبلغ عددهم 
مليونا عىل ”تويرت“، أشـار فيها إىل أن 
انتخابـات التجديـد النصفي ”رضبة 
أن  مضيفـاً  للجمهوريـني،  قاسـية“ 
الجانب املرشق الوحيد هو ”عىل األقل 
ال يتعني عىل أحد أن يتملق ترامب بعد 
اآلن“. وجـاءت هذه املوجـة اليمينية 
مـن االنتقـادات عقـب تأييـد ترامب 
ألكثر مـن 300 مرشـح جمهوري يف 
جميع أنحاء البـالد، والنتيجة لم تكن 

كما كان يأمل الحزب املحافظ.
وتظهـر النتائـج أن املـد األحمر الذي 
يف  الجمهوريـون  فيـه  يأمـل  كان 
مجلـيس النواب والشـيوخ لـم يحدث 
خـالل انتخابـات التجديـد النصفـي 
لعام 2022. ويف افتتاحيتها، لم تكتِف 
صحيفـة ”نيويورك بوسـت“ بانتقاد 
ترامب، بل وضعت صورة سـاخرة له 

يف صدر صفحتها األوىل.
وكتبـت صحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية 
”أن عرض صحيفة ”نيويورك بوست“ 
هذه املقالة عىل غالفها األمامي يعني 
أن هنـاك عىل األرجح تغيـريا كبريا يف 
اتجـاه وسـائل اإلعـالم املحافظـة يف 
الواليـات املتحدة، التـي دعمت دونالد 
ترامـب منـذ فـوزه برتشـيح الحزب 

الجمهوري يف عام 2016“.
الصحيفة نفسـها، تسيطر  وبحسب 
”نيوز كورب أيضاً عىل شبكة ”فوكس 
نيوز“، وهي أكثر شبكة إخبارية ذات 
ميـول يمينيـة ونفـوذاً، وتعترب قصة 
الغالف هذه مؤرشاً قوياً عىل أن انتقاد 
ترامب لن ُيسمح به فحسب، بل سيتم 
الرتويج له أيضـًا“. من جانبها، قالت 
صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن ”جوقة 

النقـد، التـي تكشـفت عـىل ”فوكس 
نيوز“ ووسـائل التواصل االجتماعي، 
كشفت أن ترامب يف أضعف موقف له 
مـن الناحية السياسـية منذ هجوم 6 
يناير/كانون الثاني 2021 عىل مبنى 
الكابيتول“. ومع ذلك، ترى الصحيفة 
أن ترامـب ”بنى برئاً عميقة من الوالء 
مـع الناخبـني الجمهوريـني، وحـّذر 
مسـؤولو الحزب من أنه من السـابق 
ألوانه معرفة ما إذا كان سـيعاني من 
أي رضر سيايس دائم يتجاوز سلسلة 
مـن العناوين السـيئة، أو مـا إذا كان 
هنـاك منافـس سـيظهر“. وأضافت 
الصحيفة ذاتها أن ”ترامب بنى حياته 
املهنيـة عـىل الجدل السـيايس الدائم، 
وأرص مسـاعدو ترامـب عـىل أن أي 

تلميح للضعف هو خدعة إعالمية“.

روما/متابعة الزوراء:
اإليطـايل  الصحفـي  يمثـل 
روبرتـو  للمافيـا  املناهـض 
املحكمـة  أمـام  سـافيانو 
األسـبوع املقبل، بتهم تشـهري 
رفعتها ضده جيورجيا ميلوني 
التي باتـت اآلن رئيسـة وزراء 
إليطاليا، بسبب تعليق غاضب 
يعود إىل عـام 2020 انتقد فيه 

موقفها من املهاجرين.
وكان حـزب ”إخـوان إيطاليا“ 
اليميني املتطـرف الذي تنتمي 
إليـه ميلونـي، يف ذلـك الوقـت 
حزبـاً معارضـاً صغـرياً، لكنه 
تـوىل السـلطة الشـهر املايض 
بعد فوز كاسـح يف االنتخابات 
مدفوعـاً جزئيـاً بوعـده بوقف 
البحر  تدفـق املهاجريـن عـرب 

املتوسط.
الذي اشتهر  ويواجه سافيانو، 
بكتابـه األكثر مبيعـاً عن عالم 
املافيا ”غومورا“، عقوبة تصل 
إىل ثالث سـنوات سجن إذا أدين 
يف املحاكمـة التـي تبـدأ اليـوم 

الثالثاء.
وقال سافيانو (43 سنة) لوكالة 
فرانـس بـرس إنهـا ”مواجهة 
غري متكافئة، بشعة بالتأكيد“، 
بينمـا حّذرت منظمـات حرية 
املحاكمـة  أن  مـن  الصحافـة 
تبعـث ”برسـالة تقشـعر لها 

األبدان“ للصحفيني.
ويقـول مراقبـون إّن مثل هذه 
املحاكمات هي رمـز لثقافة يف 
إيطاليا حيث تقوم الشخصيات 
العامة، غالباً من السياسـيني، 
بدعاوى  الصحفيـني  برتهيـب 
قضائية متكررة، ما يهدد بتآكل 

الصحافة الحرة واملستقلة.
واحتلـت إيطاليـا املرتبة 58 يف 
مؤرش حريـة الصحافة العاملي 
لعام 2022 الذي نرشته منظمة 
مراسلون بال حدود، وهو أدنى 

مستوى يف أوروبا الغربية.
إىل  القضيـة  أطـوار  تعـود 
 2020 األول  ديسـمرب/ كانون 
عندمـا ُطلـب من سـافيانو يف 
سـيايس  تلفزيونـي  برنامـج 
التعليق عـىل وفاة طفل رضيع 
من غينيا يبلغ من العمر سـتة 

أشهر يف غرق سفينة.
إىل  االتهـام  بأصبـع  وأشـار 
سـالفيني،  وماتيـو  ميلونـي 
زعيـم حزب الرابطـة املناهض 
للهجرة، والذي أصبح اآلن جزءاً 

من حكومتها االئتالفية.
وقالـت ميلوني يف عـام 2019 

إن السـفن الخرييـة التي تنقذ 
املهاجريـن ”يجـب أن تغرق“، 
بينما منع سالفيني، الذي كان 
وزيراً للداخليـة يف نفس العام، 

السفن من الرسو.
تساءل سافيانو خالل الحلقة: 
”أريد فقـط أن أقـول مليلوني، 
وسـالفيني، أيها األوغاد! كيف 

يمكنكم ذلك؟“.
ورفعت ميلوني دعوى قضائية، 
وكذلـك فعـل سـالفيني، الذي 
مـن املتوقـع أن تحـال قضيته 
يف  املحاكمـة  إىل  املنفصلـة 

فرباير/ شباط.
-PEN I منظمـة  وأرسـلت 
منظمـة  وهـي   ،ternational
التعبـري،  حريـة  عـن  تدافـع 
رسالة مفتوحة إىل ميلوني هذا 
األسـبوع تحثها عىل إسـقاط 

القضية.
البيـان أن ”متابعـة  وجـاء يف 
قضيتك ضده سرتسـل رسـالة 
تقشـعر لهـا األبـدان لجميـع 
الصحفيـني والُكّتـاب يف البالد، 
عـىل  يجـرؤون  ال  قـد  الذيـن 
مـن  خوفـاً  عالنيـة  التحـدث 

االنتقام“.
املحاميـة  ميلونـي  وسـتمثل 
أندريا ديلمسرتو التي رشحتها 

مؤخراً نائبة لوزير العدل.
تمـت  إنـه  سـافيانو  وقـال 
التشـهري  بتهمـة  مقاضاتـه 
”عـرشات املـرات“، لكن فقط 
وسـالفيني  ميلونـي  دعـاوى 

تحولت إىل محاكمة.
وقـال املؤلـف، الـذي ظل تحت 
نـرش  منـذ  الرشطـة  حمايـة 
الكتاب بسبب تهديدات املافيا، 
إن التكتيك كان ”لتخويف املرء 

من أجل الرتهيب“.
يف غضون أسـابيع مـن توليها 
حكومـة  أظهـرت  السـلطة 
أنها سـتكون قاسـية  ميلوني 
عىل املهاجرين مـن خالل منع 
سـفن اإلنقـاذ مـن موانئها يف 

نهاية األسبوع املايض، مما أثار 
خالفاً مع فرنسا، التي حصلت 

عىل إحدى السفن.
لوكالـة  الصحفـي  وّرصح 
فرانس بـرس بـأن ”الحكومة 
اليمينيـة املتطرفـة تحتـاج إىل 
أعداء يستوفون معيارين: عدم 
امتالك صوت (مثل املهاجرين) 
أو أن يكونـوا معروفـني جيـداً 
حتى تبدو العقوبة نموذجية“.

مـن  ”سـيكون  أنـه  وتابـع 
األصعب (بالنسبة للصحفيني) 
تغطية ما يحـدث والتعبري عن 
الشـخص  عـىل  كان  إذا  رأي 
املحتمـل أن يدافـع عـن حرية 
ورؤيـة  املحكمـة  يف  التعبـري 
الكلمـات قيـد املحاكمة عندما 
ينتقدون السـلطة وسياساتها 

الالإنسانية“.
يف عـام 2017، أظهـرت أحدث 
البيانـات املتاحـة مـن املعهـد 
أن حـوايل  الوطنـي لإلحصـاء 
9500 دعـوى تشـهري ُرفعـت 
ضد صحفيني يف إيطاليا، ُرفض 
60 يف املائـة، بينما ذهب 6.6 يف 

املائة إىل املحاكمة.
ويمكـن معاقبة التشـهري عرب 
إيطاليـا  يف  اإلعـالم  وسـائل 
بالسـجن من سـتة أشـهر إىل 

ثالث سنوات.
الدسـتورية  املحكمـة  لكـن 
اإليطاليـة حثـت املرشعـني يف 
عـىل  و2021   2020 عامـي 
إعـادة صياغة القانـون، قائلة 
إن عقوبـة السـجن ملثـل هذه 
القضايا غري دسـتورية ويجب 
اللجـوء إليهـا فقـط يف حاالت 

”الخطورة االستثنائية“.
وقـال رئيس االتحـاد األوروبي 
للصحفيني، ريكاردو غوترييز، 
لوكالة فرانس برس إن ”سلبية 
وتقاعس الحكومـة والربملان“ 
ال يمكـن تفسـريهما إال عـىل 
أنهما ”تواطـؤ مع أعداء حرية 

الصحافة“.
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الزوراء وصفحة ذاكرة ترحب بك اخ 
محمد ونود ان نستعرض مسريتك .

-بـكل سـعادة وترحيب انا مسـتعد 
لالجابة .

-اذا نبدأ االسـئلة من اسمك املعروف 
محمـد الشـامي فما عالقـة محمد 

الشـامي بمحمد عيل زلزله؟
-زلزلـة هي لقب عشـريتي فانا من 
النجف ويف النجف تطلق الناس بعض 
االلقاب وتبنيها عىل نوع اعمالهم او 
صفاتهم او لهجاتهم  واما الشـامي 
فربما بعض جدياتنـا كانت تتحدث 
بلهجة اهـل الشـام، فاطلقت علينا 
بعض الناس يف وقتها لقب الشـامي 
فصار الشامي اكثر شهرة من زلزلة 

بينما لقبنا  الحقيقي، فهو زلزلة .
-طيـب حدثنا اآلن كيـف بدأت رحلة 

محمد الشامي مع الفن؟
-رحلتي بدأت منـذ ان كنت طالبا يف 
الجامعة التكنولوجية عندما شاركت 
كممثل يف مرسحيـة طالبية عنوانها 
(رحلة حنظلة) تلك املرسحية كانت 
النطـالق  االوىل  والـرشارة  البدايـة 

مسريتي الفنية.
-لكنـك فنان مطرب ولسـت ممثال، 

فكيف بدأت رحلة الغنا لديك؟
-نعـم مثلما ذكرت لك كان مسـقط 
رايس هو النجـف. والنجف معروفة 
بانهـا مدينـة دينـة مقدسـة تتميز 
بكثرة الخطباء الدينية وهم يجيدون 
الوان النواعي (النواعي هي لون من 
الوان التعبري عن الحزن الحسـيني) 
وبمـا انني واحد مـن النجفيني فقد 
اسـتهوتني تلـك النواعـي، واخـذت 
ارددهـا مع نفـيس ومـع زمالئي يف 
حينهـا فانطلقـت رغباتـي، وتطبع 

صوتي عىل نربات حسينية اصيلة.
الحسـيني  الطابـع  بقـي  -وهـل 

مسيطرا عىل صوتك؟
-نعم قد تجد الكثري من نربات الحزن 
يف صوتـي لكنـي حاولـت ان انطلق 
اىل عالـم ارحـب واوسـع فتعلمـت 
اوال املقـام العراقـي؛ النـه قريب اىل 
صوتي بـل وكانـت أول هواياتي ان 
اصبح يوسف عمر الثاني، فحفظت 
الكثـري مـن اغانيه وطريقـة ادائه . 
وال انـىس أن لـون يوسـف عمر هو 
اللـون والطابع البغداد االصيل ولهذا 
اسـتطيع ان اقول انني تبغددت بعد 
النجف فاخذت اغني ليسوف عمر يف 
الكثري مـن االماكن التي بدأت الغناء 
فيها ومنها املتحف البغداد وشاركت 
يف مهرجان الكبنجي االول الذي اقيم 
يف قاعـة الخلد سـنة ١٩٧٧ ، وغنيت 
يف فيها مقام الدشت ثم دخلت معهد 
الدراسات النغمية فاكملت املسرية .

-وما  أول أغنية غنيتها ؟
-ربيتك زغريون حسـن وكانت اصال 
للراحـل الكبنجـي، وقـد غنيتهـا يف 
مهرجان الكبنجي االول الذي اقيم يف 

قاعة الخلد عام ٧٧ .
-لنتحـدث عن قدراتـك الصوتية اين 
وجدتهـا ومـا الـوان الغنائيـة التي 

غنيتها؟
-عندما وجدت صوتي يمتلك مساحة 
واسـعة وجدت نفيس قادرا عىل اداء 
الكثـري مـن االوان، فغنيـت الريـف، 
وغنيت املقام، وغنيت الغربية وحتى 
تجويـد القـران واداء االذان بالـوان 

محببة للسامع.
اسـتهواك،  الريـف  املطريـف  -اي 

وغنيت له ؟
-اغاني الريف عالم واسـع ومنترش 
وبما ان الفنان الراحل داخل حسـن 
هو اشهر فنان ريفي، فقد غنيت له 
الكثري اما اغاني الغربية، فقد غنيت 
الجوبية مثـل اغنية (ولج عرنه ولج 

خاله) .
-اي اغنية يعّدها محمد الشـامي قد 
وضعته عىل طريـق الطرب الرصيح 

كمطرب ؟

التـي  األغنيـة  هـي  بيـه)  -(يفـر 
وضعتنـي  بشـكل مبـارش كمطرب 
حقيقـي منفرد، وكانـت من كلمات 
طـارق  والحـان  املحاويـيل  محمـد 

الشبيل غنيتها سنة ١٩٨٧ 
-وما   األغاني التي تلتها؟

-غنيت الكثري ومنها ما عندي موعد 
الخزاعـي  وانتظـر كلمـات حسـن 
واغنيـة عسـاك بخـري كلمـات نزار 
اجـواد والحـان جعفر الخفـاف ثم 
اخـذت أغانـي مـن مهنـد محسـن 
وكريـم امـني ورسور ماجـد واغلب 

امللحنـني اعطونـي اغانـي .
-هل لديـك رقم معني لعـدد االغاني 

التي اديتها ؟
-اكثر من ثالثني اغنيـة اديتها منها 
ثمانية لسـالم عبد الكريم و ٦ ملهند 
محسن، ولهذا قد يكون عدد األغاني 

التي اديتها اكثر من ٣٠ اغنية.
-كل االغانـي التـي اديتهـا اعتز بها 

لكن اكثرها اغنية عساك بخري .
-هـل تفضل او تعتز بشـاعر غنائي 

كتب لك؟
-املطـرب ال يعتـز بشـاعر فاالغنية 

تاتينا جاهزة.
-سـمعنا انـك تجيد تجويـد القران، 

فما عالقة القران بالغنا؟
-مثلمـا ذكـرت لك بدايـة األمر انني 
انطلقـت من اجـواء مقدسـة وكنا 
حينها نستمع اىل القران يف كل مكان 

لهذا استهوتني قراة القران وخاصة 
صوت جالل الحنفي وقرأت القرآن يف 
أماكن عديدة كما شاركت يف ماليزيا 

وقـرات القـران فيها وانـا برايي ان 
التجويد يعلم االنسان وحتى املطرب 
الفصاحة يف الصوت واللغة ويصقل 

صوتك .
-طيـب ذكـرت يـا محمد انـك من 
النجـف ومعـروف ان النجـف لهـا 
لهجـة خاصة فكيـف تحول صوتك 

مـن نجفـي اىل بغـدادي ؟
البغـدادي  املقـام  اديـت  ان  -بعـد 
العراقـي وتمرسـت بتنفيـذ الـوان 
الغنـاء االخـرى وجدت اننـي اجيد 
اللهجة البغدادية فتحول صوتي من 

نجفي اىل بغدادي.
-هل شـاركت بمهرجانات عراقية 

كبرية وما الذي قدمته فيها ؟
-لـم يسـعفني الحـظ ان اشـارك 

بمهرجان بابل مع االسف .
-وهل شـاركت باغانيـك يف حفالت 

خارج الوطن ؟
-نعم، فاملطرب بجاجة اىل االنتشار، 
واالردن  سـوريا  يف  غنيـت  ولهـذا 

واسبانيا .
-هـل لحنـت وهـل نظمـت بعض 

اغانيك؟

-ال ابدا لم الحن، ولم اكتب االغنية.
-الي جيل ينتسب محمد الشامي؟

الثمانينيـات  لجيـل  انتمـي  -انـا 
انـا واحمـد نعمـة وكريم حسـني 

ومحمود انور .
االذاعـة  دائـرة  اغلقـت  ان  -بعـد 
والتلفزيون قسـم املوسيقى والغنا 
هل اصبـح الفنـان العراقي يعاني 
اغانيـه يف  مـن مشـكلة تسـجيل 
االستوديوهات الخارجية ويتعرض 

اىل النزيف املايل ؟
-نعم اصبحنا نعاني من التسـجيل 
يف االسـتوديوهات االهلية لفرضها 
علينا اسعارا عالية ولها فانا اويص 
بعـادة قسـم املوسـيقى والغنـاء 
الـذي كان تابعـا اىل دائـرة االذاعة 
اىل  اضافـة  سـابقا  والتلفزيـون 

املهنية العالية وكثرة االنتاج .
-هـل تؤيد عـودة الفـرق الغنائية 
الرتائيـة التـي كانت دائـرة االذاعة 
والتلفزيون قد انشـاتها مقل فرقة 

املوشـحات وغريها ؟
-بعض هذه الفرق ما زالت موجودة 
يف دائـرة الفنون املوسـيقية فلديهم 

فرقـة الدا املوشـحات وفرقـة ناظم 
الغزايل والريف.

-هل لديك جديد االغاني؟
-لـدي الكثري فانـا اتعامـل االن مع 
احمد االسـطة وعـيل عـودة فاضل 
ملحنـني  ومـع  ابراهيـم  وخالـد 
جـدد منها (يبـو جروحـي) واغنية 
(شسـويلك) واغنية (قلبي انشـلع) 
واكثرها مع ملحنني شـباب واغاني 

كثرة .
-هل لك تماس او تعاون مع تلفزيون 

العراق الذي يسمى اليوم العراقية ؟
-نعـم هنـاك اسـتضافات يعملهـا 
مؤخـرا  يل  وكانـت  التلفزيـون 
اسـتضافة حلـوة يف برنامـج حوار 
ونغـم وقبلها ىعمـل يل عباس حمزة 
اسـتضافة يف برنامجـه قطار العمر 
ولـدي اسـتضافات كثـرية امـا عن 
االذاعـة فجميـع اغانـي تقـدم من 

االذاعة بشكل متسلسل.

- اغنية يفر بيه التي كتبها الشـاعر 
الغنائـي محمـد املحاويـيل هـل لها 
قصـة معينـة ممكـن ان نوضحهـا 

للقاري الكريم ؟
-اغنية يفر بيه هي من نظم الشاعر 
الغنائي محمـد املحاوييل ولها قصة 
معينـة حدثـت يومـا ايـام الحـرب 
العراقية االيرانية عندما طلب امللحن 
طـارق الشـبيل يومـا مـن االسـتاذ 
محمد ان يكتب اغنية الحد الشـباب 
ولربنامـج اصـوات شـابه ففكر يف 
حينها الشـاعر ان يكتب اغنية تمثل 
معاناة الناس والشباب وكل مفاصل 
املجتمع يف اغنية اسـمها (يفر بيه) 
ويقصد الزمن الذي يتالعب بمقدرات 
النـاس وباحوالهـم ومثلمـا تعـرف 
الشـاعر بالهامه وتصوراته الرمزية 
يكتـب االغنيـة وكانها خطـاب بني 
الحبيب وحبيبته، طبعا االغنية اصال 
لشـاب غريي ولم تكن يل اصال ولكن 
شـاءت االيام ان التقي امللحن طارق 
الشبيل، واطلب منه اغنية فاعطاني 
اغنيـة (يفـر بيه) هـوى املحبوب يا 
يمـه انا بيا حـال رصت رحال صدك 
من كال مليته وارد اردود بالي حدود 

باليه وعود درب مسدود ومشيته اما 
الكوبليه الثانـي فكان بنفس النمط 
وللعلم انا يوما التقيت امللحن طارق 
الشـبيل وكانـت لنـا عالقـة معينة 
فاهدانـي االغنية واديتهـا ونجحت 
عـىل  يمـر  واالن  بصوتـي  االغنيـة 
ادائها اربعون عاما، وهي مسموعة 

ومرغوبة ومتجددة والحمد لله.
-هـل لك ذكريات لالعجـاب باغانيك 

ممكن ان ترسدها لنا ؟
-نعـم كثرية وبامكانـي ان ارسد لك 
قصة واحدة حدثت معي عندما كان 
عندي محـال للتسـجيالت اذ جاءني 
يومـا رجل اردنـي الجنسـية، فقال 
سـمعت اغنية اعجبتني جدا اسمها 
يفـر بيه فهـل لديـك هـذه االغنية 
فاجابته نعـم انا املطرب الذي ادا ها 
فاسـمعته االغنية فطـار من الفرق 
واشرتى مني عرش نسخ منها وهناك 
العديد من نواحـي االعجاب اتعرض 

لهـا مـن قبـل مؤسسـات عربية اذ 
تصلني دعوات كثرية للغناء هناك .

محمـد  يـا  تسـتطيع  حـد  اي  -اىل 
الشامي اداء االصوات العربية ؟

-اىل حد ال تتصوره ففي قصة حدثت 
يل يف احـدى اماكن التسـلية يف لبنان 
فكنت اغني مع مجموعة معي بعض 
اغاني وديع الصايف فجاءني صاحب 
املقهى وسالني هل انت وديع الصايف  
فقلت له انا محمد الشـامي مطرب 
عراقي ويف وقتها كنت اغني املواويل 
الصـايف  وديـع  بالراحـل  الخاصـة 
التـي احبها ومنها عالبـال يا صورة 
النهرين عالبال واغاني كثرية يحبها 

اللبنانيون بشدة .
-محمـد الشـامي له طبقـة صوت 
متميـزة جعلتـه يسـتطيع ان يؤدي 
العديـد من االلوان فكيف تيم صوتك 

واداك لطفا ؟
اقـول عنـه  ان  -صوتـي اسـتطيع 
متميز ربمـا صحـراوي او بغداد او 
غري ذلك وللعلم لسـت انـا الذي اقيم 
صوتي بـل املخرجني هم الذين يجب 
ان يقيمـوا صوتي لكنـي ومن خالل 
قدرتـي عىل االداء العـايل واملنخفض 
واملتلون اقول انني امتلك صوتا ربما 

ال يمتلكه غريي. 
-عندما تعرض عليك اغنية معينة او 
انت تطلبها كيف تقـارن بينه كاداء 

يتناسب مع قدراتك االدائية ؟
-سـؤال معهم وككل مطـرب يجب 
عليه ان يعرف االغنية التي تتناسـب 
مع قـدرات صوته، املطـرب الناجح 
ليس هو املطرب الذي فقط يستطيع 
ان يصعـد عليا او منخفضـا فالغنا 
ليـس اسـتعراضا للصـوت بـل هو 
احسـاس كامل بكوامنه ومشـاعرة 
وكيفية انسـجام االغنية معه حسيا 
ولونيا واداء فكلما تفاعل الفنان مع 
الكلمـة اسـتطاع ان يؤديهـا بنجاح 

كامل .
-طيـب مـا الـذي يريـد ان يوصلـه 
محمد الشـامي لقراء الزوراء يف هذا 

الحوار؟
-اهم قضية تشغلني هي كيف أؤدي 
رسالتي واوصلها اىل جمهوري وهي 
كيـف اجعـل النـاس تحـرتم الغناء 
واملغني وكيف يحرتم املطرب نفسه 
ويكـون مرغوبا لـدى الجمهور وقد 
يتجىل هذا باصـوات بعض املطربني 
فانـا عندما اتكلم مع حسـني نعمة 
اشـعر وكانه يغنـي وكذلـك فاضل 

عـواد واملطربـون القدامـى .
-اخـريا نسـالك عن املقـام واالغنية 
البغداديـة باعتبـارك مطربـا محبا 
للمقـام، فلماذا اصبح املقام بغداديا 

اكثر من كونه عراقيا ؟

-املقـام العراقي، هـو اكثر لوان 
اللغـة  يف  مقومـات  اىل  يحتـاج 
واألداء العـايل وكل مـن ال يمتلك 
القدرة عىل هذا ال يتمكن من اداء 
املقام ولهذا عندما توجهتك الداء 
املقام وانا اصـال من النجف فقد 
حاولـت ان اؤدي القام بطريقته 
الصحية مع االلتزام بالغة والنربة 
البغداديـة واعتقد انني نجحت يف 

هذا .
-نتمنـى ان ال نكـون قـد اثقلنـا 
عليك باسـئلتنا متمنـني لك دوام 

العافية والعطاء املستمر.
-بل شـكرا لكم وللزوراء الحبيبة 
وقد سـعدت بهـذا الحـوار الذي 
ذكرنـي بتفاصيـل مسـريتي مع 

الود والتقدير.
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يف حواراتنا الكثرية التي اجريناها مع الكثري من املبدعني العراقيني تجلت مسألة مهمة يف حياتهم وهي   •
ان بعضهم فضل الفن واالعالم عىل اختصاصاتهم العلمية، فعملوا يف الفن كفنان ويف االعالم كصحفي او 
مذيع او مخرج، وهذا الهاجس قد شمل ضيفنا الفنان محمد الشامي، فهو خريج هندسة لكنه فضل ان 

يكون فنانا اكثر من شهرته كمهندس .
الفنان الشامي مطرب غنى اكثر الوان الغناء العراقي ( ريفي – مقام)، وغنى املناطق التي تسمى الغربية وحتى 

يجيد التجويد واالذان .
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هنالك أفعـال ال يجـب أن يفعلها أصحاب 
يريـدون  مـن  أو  القويـة،  الشـخصيات 
أن يحققـوا نجاحـات يف حياتهـم، وهنـا 
نسـتعرض بعض النقاط التي ستساهم يف 

بناء شخصية أقوى .
ال تضيع الوقت بالندم

الفشـل ببعض أمور الحياة تشعر اإلنسان 
بالندم، وهـذا يعد طبيعيا، ولكن الشـعور 
بالندم ألوقات طويلة قد ُيضيع عليك فرص 
كتـرية يف حياتـك، لـذا يجب عليـك التحيل 
بالصرب واألمل عىل أن القادم أفضل، والبدء 

من جديد.
ال تفقد السيطرة عىل نفسك

بعض األشـخاص عنـد فشـلهم يف أمر ما 
يفقدون السـيطرة عىل أنفسهم، ويصبح 
شـعور الغضب والعصبيـة الغالب عليهم، 
وال يقدرون عـىل التفكري أو اتخاذ أي قرار 
حتـى ولـو كان بسـيًطا، لذلـك يجب عىل 
الشـخص قبل البـدء بأي عمـل التخطيط 
جيًدا للمستقبل وتوقع النتائج من الحالتني 

حالة النجاح وحالة الفشل.
ال تخجل وال تخاف من التغيري

يخـاف النـاس غالًبـا مـن التغيـري، ولكن 
الكتـاب اقرتح 5 خطوات ستسـّهل عملية 
التغيري عىل كل شخص، وهي بداية الفكرة 
وبعـد ذلـك التأمـل ثـم التحضـري وبعدها 
البدء بالعمل وأخريًا تكون عملية تحسـني 

العمل.
ال تركز عىل األشياء التي ال يمكن السيطرة 

عليها

كل إنسـان يسـعى إىل تحقيـق أهـداف يف 
حياتـه، وقد تسـتطيع تحقيـق مجموعة 
منهـا، ولكـن هنـاك أهـداف ال تسـتطيع 
تحقيقها قد تكون أكرب من طاقتك وتحتاج 
إىل ضغـط وجهد كبري ال تقـدر عليه، لذلك 
وجـه تركيـزك وقوتك عـىل األهـداف التي 
تسـتطيع عملها لتشـعر باإلنجاز والراحة 

والرضا.
ال داعي للقلق حول إرضاء األخرين

قد يحكم البعض عىل نفسه من خالل حكم 

الناس عليه وعـىل عمله، وغالًبا ما تختلف 
آراء ووجهـات نظر الناس حول الكثري من 
األمور، لذلك يجب عىل الشـخص أن يكون 
واثـق بنفسـه وال يجعـل كالم الناس يؤثر 

عليه بالسلب.
ال تخـىش مخاطـر األعمـال التـي قمـت 

بالتخطيط لها
املخاطر عادة ما يتـم التخطيط ملعالجتها 
عند التخطيط ألي مرشوع، لذلك قبل البدء 
بـأي عمل يجـب عليك جمع أكـرب قدر من 

املعلومـات حول املوضـوع ملعرفة املخاطر 
والعقبـات التـي سـوف تواجههـا، وبعـد 
ذلك حـاول إيجاد الحلـول لجميع املخاطر 

املتوقعة، وبارش بالعمل.
ال تتحدث كثريًا عن املايض

املـايض انتهـي، لذلـك ال تشـغل بالـك بما 
ذهب ولن يعود، فالتفكري باملايض يشعرك 
باالكتئاب واإلحباط، لذلك حاول أن تشـغل 
عقلـك بالتفكـري والتخطيـط للمسـتقبل 

وتوجيه النظر لألهداف.

ال ترتكب نفس األخطاء مراًرا وتكراًرا
يجـب عىل الفـرد معرفة أخطـاءه ويتعلم 
منهـا لكي ال يقع بها مرة أخرى، ألن كثرة 
األخطاء تشـعر الفرد باالحباط واالكتئاب 
وتجعل منه شخصا ذا شخصية ضعيفة ال 

يعتمد عليها.
ال تنزعج من نجاح اآلخرين

عنـد مراقبـة النـاس وأعمالهـم ورؤيتهم 
وهـم يتفوقون من عمل إىل آخر قد تشـعر 
بالسـوء واإلحبـاط، لذلـك وّجـه نظرك إىل 
أهدافك وكيـف تحققها وتمنى أن تصل إىل 
درجات التفوق التي حصل عليها اآلخرين.

ال تستسلم بعد فشلك األول
أغلب الذين نجحوا يف حياتهم واجهوا الكثري 
من العقبات والفشـل يف حياتهم، ولكنهم 
لم يستسـلموا للفشـل بل تحدوا العقبات 

وتخطوا األخطاء الذي وقعوا فيها.
ال تخىش أن تقيض وقتك لوحدك

قد يخىش بعض الناس جلوسهم لوحدهم 
بسبب خوفهم مما سـيفكرون به وكيف 
عـىل  القـدرة  ولكـن  حالهـم،  سـيصبح 
الجلوس وحيًدا والبحث عن أفكار لتطوير 
عملـك أو نفسـك هـي قـدرة ال يتقنهـا 

الكثريون.
ال تتوقع نتائج رسيعة

ذكـرت الكاتبـة بـأن أصحـاب العقليـة 
الضعيفـة دائًمـا ما يبحثون عـن النتائج 
برسعـة، لذلـك عـىل الشـخص أن يكون 
صبـوًرا عـىل مشـاريعه وأفـكاره ليبني 

شخصية أفضل.

بـدالً من رصف الكثـري من النقود 
املبللـة،  التنظيـف  مناديـل  عـىل 
يمكنك بسـهولة صنعهـا ىف املنزل 
والتوفـري يف هذا البنـد الذي أصبح 

مهم جداً يف حياتنا اليومية.
السـتخدامات  مبللـة  مناديـل 

األطفال
ستحتاجني إىل: علبة مناديل مبللة 
قديمـة أو علبـة بالسـتيكية لهـا 
غطـاء ويمكنك عمـل قطع صغري 
يف الغطاء لتتمكنى من الوصول إىل 

املناديل .
قماش الفانيـال الرقيق مقطع إىل 
مربعات بحجـم املناديل ورصيهم 
يف علبـة املناديل . وال تسـتخدمي 
املناديل الورقية ألنها تكون خشنة 

عىل برشة الطفل.
مناديـل لتنظيـف مؤخـرة الطفل  
١ كـوب مـاء . ١ ملعقة كبرية من 
شـامبو األطفال . ١ ملعقة كبرية 
مـن زيـت جـوز الهنـد. امزجـي 
املكونـات معـاً يف وعاء ثـم صبي 

املزيج عىل املناديـل وغطى العلبة 
. اتركـي املناديـل لتنقع ملدة بضع 

ساعات قبل استخدامها.
 مناديل مرطبة ولطيفة عىل برشة 

الطفل
الكاموميـل  شـاي  كيـس   ١  
ملعقـة صغـرية   ١  . (البابونـج) 
زيت اللـوز . ١ كوب ماء سـاخن. 
انقعـي كيس شـاي الكاموميل ىف 
كوب املاء السـاخن ملدة ٣٠ دقيقة 
، ثـم تخليص مـن كيس الشـاي . 
ضيفي الزيت إىل شـاى الكاموميل 
وامزجيـه جيداً. صبـي املزيج عىل 
املناديـل وغطـى العلبـة. اتركـي 
املناديـل لتنقع ملدة بضع سـاعات 

قبل استخدامها.
السـتخدامات  مبللـة  مناديـل 

التنظيف املختلفة
 ستحتاجني إىل: علبة حفظ طعام 
بالسـتيكية دائريـة ذات غطـاء . 
بسـكني اقطعـي شـكل «X» عىل 
سطح الغطاء لتتمكنى من إخراج 

املناديل املبللة من خالله.
مناديل الحمام (اختارى نوع جيد 
ليكون مناسب ويتحمل استخدامه 

يف التنظيف).
متعـددة  تنظيـف  مناديـل 

االستخدامات
½١ كـوب خل أبيض . ½١ كوب ماء 
. امزجـي الخليـط جيداً ثـم صبيه 
عىل املناديل وغطـي العلبة . اتركي 
املناديـل لتنقـع خـالل الليـل قبـل 
اسـتخدامها . مناديـل مطهرة ½٢ 
كوب مـاء . ½ كوب ديتول . امزجي 
الخليط جيـداً ثم صبيه عىل املناديل 
وغطي العلبة . اتركي املناديل لتنقع 

خالل الليل قبل استخدامها.
مناديل لتنظيف الزجاج

 ½ كـوب كحـول . ½٢ كـوب ماء 
. ٢ ملعقـة كبـرية خـل أبيـض . 
امزجـي الخليـط جيداً ثـم صبيه 
عىل املناديل وغطي العلبة . اتركي 
املناديـل لتنقـع خـالل الليـل قبل 

استخدامها.

عىل الرغم من الدراسـات التي تتحدث عن 

األهميـة الطبيـة ملـرشوب القهـوة، إال أن 

رشبها بعـد وجبـات محددة قـد يكون له 

تأثري سـلبي عىل صحة اإلنسـان. و تعمل 

القهـوة بعـد تنـاول بعـض األطعمة عىل 

التقليـل من امتصـاص الجسـم للعنارص 

الغذائيـة املوجودة يف هـذه األطعمة، و من 

بـني األطعمة التـي ال يجـب رشب القهوة 

بعدهـا، األطعمة الغنية بالكالسـيوم، مثل 

الخرضوات الورقية ومنتجات األلبان حيث 

يؤدي ذلك إىل حرمان الجسـم من الحصول 

عـىل فوائدهـا ”ألن الكافيـني املتوفـر بها 

يعيـق عملية امتصاص معدن الكالسـيوم 

ويطرده خارج الجسـم مع البول“. ويؤدي 

نقص الكالسيوم يف الجسم إىل جعل العظام 

أكثر عرضة للكسور واإلصابة بالهشاشة، 

كمـا يرتفع خطر التعرض ألمراض أخرى.

بعـد  القهـوة  رشب  عـدم  يجـب  وكذلـك 

تناول املحار، إذ ترتاجع قدرة الجسـم عىل 

امتصاص الزنك، إذا رشب الشخص القهوة 

بعـد تناول األطعمة الغنيـة به، مثل املحار 

واللحـوم الحمـراء والدواجـن والبقوليات 

واملكـرسات، الحتوائهـا عىل مـادة التانني 

التي تحرم الجسم أيضا من الحديد املوجود 

يف أطعمـة أخـرى مثـل الكبـدة والبـازالء 

واملكرسات والعـدس والحمص. وال يفضل 

كذلك رشب القهوة بعد السـاملون والبيض 

والزبـادي، إذ ينقـل املوقـع عـن دراسـة 

 “Bone Metabolism” منشـورة يف مجلـة

عام 2017، توصلت إىل أن األشخاص الذين 

يرشبـون كميـة كبرية مـن القهـوة يومًيا 

يحصلـون عـىل مسـتويات منخفضة من 

فيتامـني د عند تناول مصـادره الطبيعية، 

مثل الساملون والبيض والزبادي.
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املقادير:

للعجينة:

الزبدة : ٢٠٠ غم.

صفار البيض : ١ حبة.

صغـرية  ملعقـة   : الفانيليـا 

(سائلة).

طحني : كوب ونصف.

سكر البودرة : ٤ مالعق كبرية.

للحشوة:

(مقـرش  حبـات   ٤  : التفـاح 

ومقطع مكعبات صغرية).

سكر : ٢ ملعقة كبرية.

كبـرية  ملعقـة   : القرفـة 

(مطحونة).

سـكر البـودرة : ملعقـة كبرية 

(للتزيني)

طريقة التحضري:

- لتحضـري العجينة: يف العجانة 

الزبـدة،  ضعـي  الكهربائيـة، 

والفانيـال  البيضـة،  وصفـار 

والسـكر  والطحـني،  السـائلة، 

البودرة، واعجني حتى تتشـكل 

متجانسـة  عجينـة  لديـك 

ومتماسكة.

- ارفعـي العجينة  من العجانة، 

وأدخليهـا إىل الثالجـة ملـدة ٣٠ 

دقيقة.

- افـردي العجينـة بـني ورقتي 

زبدة، عىل السـطح املراد العمل 

عليه، وانقـيل العجينة للصينية 

وأزيـيل  للفطايـر،  املخصصـة 

الزوائـد مـن أطـراف العجينـة 

واحتفظي بهـا جانباً، واصنعي 

باسـتخدام  بالعجينـة  ثقوبـاً 

شوكة.

- لتحضـري الحشـوة: اخلطـي 

التفـاح املقطـع، مـع السـكر، 

والقرفة، وضعي الحشـوة فوق 

العجينة.

-افـردي ما تبقى مـن العجينة 

بالطـول، وضعيهـا  وقطعيهـا 

فوق الحشوة بالطول والعرض.

-أدخـيل الصينيـة للفـرن عـىل 

 ٢٥ ملـدة   ،١٨٠ حـرارة  درجـة 

دقيقة حتى النضوج.

- ريش القليل من السكر البودرة 

عىل الوجـه، وقطعيها وقدميها 

دافئة أو باردة.
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تنتـرش البكترييا يف كل مكان، ومن املعـروف أن بكترييا املراحيض 
العامة هي األكثر خطورة، لكن دراسات حديثة أظهرت أن البكترييا 

التي تلتصق باألحذية تفوق تلك املنترشة يف املراحيض العامة. 
هذا وتعد عادة خلع الحذاء عند عتبة املنزل من التقاليد األساسية يف 
بعض املجتمعات، بينما تعـد يف مجتمعات أخرى عادة غري مألوفة 
بل وتجاوزا لقواعد ”االتيكيت“، لكن العلماء لهم رأي آخر من خالل 

دراسات حديثة أجروها.
فقـد وجدوا أن البكترييا املوجودة عىل الحذاء يمكن أن يصل عددها 

إىل حوايل 420 ألف جرثومة بعد ارتداء الحذاء ملدة أسبوعني فقط.
وربما تكون هذه الحقائق هي التي دفعت اليابانيني إىل اعتماد تقليد 
خلـع الحذاء قبل الدخول إىل املنزل، ألنهـم أدركوا أن األحذية تحمل 

أعدادا هائلة من البكترييا التي ال يمكن رؤيتها بالعني املجردة.
ووفقـا ملوقع ”فوكوس“ األملاني، فإن دراسـة خاصة بعلم األحياء 
الدقيقة قامت بها جامعة هيوسـتن مؤخـرا، أثبتت أن نحو 40 % 
من األحذية التي شـملتها الدارسـة، تحوي عىل نـوع من البكترييا 
يسـمى ”كلوسـرتيديوم ديفسـيل“، ويعـد من بني أكثر مسـببات 

األمراض انتشارا يف املستشفيات.
ذلك أن بعض سـالالت هـذه البكترييا مقاومة ملضـادات الحيوية، 
واإلصابة بها يمكن أن تؤدي إىل حدوث اضطرابات يف الفلورا املعوية، 
مما يؤدي بدوره إىل حدوث التهاب يف األمعاء يرتافق بحاالت إسهال 

شديدة.
وليست ”كلوسرتيديوم ديفسـيل“ هي البكترييا الوحيدة املوجودة 
عىل األحذية فحسـب، بل هنـاك أعداد هائلة مـن البكترييا األخرى 

التي تصل إىل املنزل عرب األحذية.
فوفقا لدراسـة أجراها ”تشـارلز جريبا“، األخصائي يف علم اإلحياء 
الدقيقـة يف جامعة أريزونا، تبني أن عدد الجراثيم يمكن أن يصل إىل 

420 ألف جرثومة عىل أي حذاء جديد بعد أسبوعني من ارتدائه.
وبحسـب موقـع ”فوكـوس“، فـإن املثري للقلـق هو ارتفـاع عدد 
البكترييـا القولونية واملعروفة بـ“إي كـوالي“. وعىل الرغم من أن 
معظـم أنواع هذه البكترييا ليس ضارا، لكن هناك أنواعا خطرية قد 
تـؤدي إىل اإلصابة بالفشـل الكلوي وإىل التهابـات حادة يف املجاري 

البولية.
ويأتـي تلـوث أسـفل األحذية مـن مصادر عـدة، مثل السـري عىل 
مخلفـات الطيور وامليـاه امللوثة، لكـن نتائج البحـوث التي قامت 
بهـا ”داغمار شـودر“، الباحثة يف جامعة الطـب البيطري يف فيينا، 
أكدت أن املراحيض العامة هي املصدر الرئييس النتقال الجراثيم إىل 
أسـفل االحذية، فمياه الرصف الصحي هي املكان املفضل النتشار 

الكائنات الدقيقة، عىل حّد قول ”شودر“.
وأكدت الدراسـة أن األحذية الشتوية واألحذية الرياضية هي األكثر 
جذبا للبكترييا. وقد دفعت نتائج هذه الدراسـة الباحثة النمساوية 
”شـودر“ إىل توجيه توصية بسـيطة ولكنها مهمة للمحافظة عىل 
الصحـة، وهـي ”عـدم دخول غـرف املعيشـة والطعـام بأحذيتنا، 

واألفضل هو خلع الحذاء عند عتبة املنزل“.

تعّد اإلصابـة بإجهاد العني من 

األمـور املزعجـة التـي تسـهم 

بشـكل كبـري يف تقليـل فـرص 

النظر بشـكل جيد إىل األشـياء 

شـديدة،  بزغللـة  ويصيبـك 

للكثري مـن األعراض  ويعرضك 

املزعجة األخرى.

و لذلـك إذا كنـت تشـعر بألـم 

وإجهاد يف العني، إليك أبرز وأهم 

النصائح التي تعالج هذا األمر.

- القيام بكمادات

عـىل  دافئـة  منشـفة  وضـع 

العـني، فهـذه الحيلـة تسـهم 

بشـكل ملحوظ يف تهدئة العني، 

وتخفيف حدة األلم، وشعورها 

التشنجات  وتجنب  باالسرتخاء 

العضليـة، وتعمـل أيضـا عـىل 

زيـادة تدفق الدم داخـل العني، 

وعن طريقـة القيام بالكمادات 

عليك غسـل اليدين والعني جدا 

ثم وضـع املنشـفة الدافئة عىل 

العـني لفـرتة ال تقـل عـن ١٠ 

دقائق.

- ارتداء نظارات

الحمايـة من أشـعة الكمبيوتر 

واملوبيل، فهي تعمل عىل تقليل 

امتصاص العـني للضوء األزرق 

وتقلـل مـن الشـعور بإجهـاد 

العني بشكل كبري. 

-كمادات أكياس الشاي

تعـد مـن الحيـل الجيـدة التي 

تساهم بشـكل كبري يف الحفاظ 

عـىل صحـة العـني، فوضعهـا 

يعمل عـىل تهدئة العـني والحد 

للتـورم، ويتـم  مـن تعرضهـا 

وضعهـا بـاردة وتوضـع عـىل 

جفن العني.

- ممارسة تمارين تقوية

فهـذه التمارين لهـا دور كبري 

يف تقليـل إجهاد العـني، ولذا قم 

بوضع أحد أصابعك عىل مسافة 

من العني ثم الرتكيز عىل مسافة 

بعيدة والعـودة بالنظر لإلصبع 

مـرة أخـرى، وعند تكريـر هذا 

األمر أنت تعمل عىل تقليل حدة 

شعور وإصابة العني باإلجهاد. 

وأخريا حث التقرير، عىل رضورة 

عـدم التعـرض بشـكل مبارش 

والكمبيوتـر  املوبيـل  ألشـعة 

لفـرتات طويلـة ألنها مـن أبرز 

لإلصابـة  املؤديـة  األسـباب 

بإجهـاد العني، والتي تعمل عىل 

زيادة فرص اإلصابة بها.
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١٨٢١ - القاجاريون يهاجمون األناضول الرشقية ويحارصون 

بغداد.

١٩٢٠ - عقد أول اجتماع لعصبة األمم يف جنيف.

١٩٣٠ - صـدور القانون «رقم ٤٩ لسـنة ١٩٣٠» بشـأن إصالح 

األزهر، وهو الذي مهد لظهور الجامعة األزهرية.

١٩٤٨ - ضبط عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة اإلخوان 

املسـلمون يف مـرص أثناء قيامهـم بنقل أوراق خاصـة بالنظام 

وبعض األسلحة واملتفجرات يف سيارة جيب، فيما عرف بقضية 

السيارة الجيب.

١٩٦١ - بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.

١٩٦٩ - متظاهرون تـرتاوح أعدادهم بني ٢٥٠٠٠٠ و٥٠٠٠٠٠ 

يقومـون بمظاهـرة سـلمية ضـد حـرب فيتنـام يف واشـنطن 

العاصمة، وسميت املظاهرة «باملسرية ضد املوت».

١٩٧٣ - عمليـة تبادل أرسى بني مرص وإرسائيل برعاية اللجنة 

الدولية للصليب األحمر وذلك بعد نهاية معارك حرب أكتوبر.

١٩٧٦ - قـوات الردع العربيـة تدخل بـريوت يف محاولة إليقاف 

الحـرب األهليـة التي تفجـرت يف ١٣ أبريل ١٩٧٥ بني املسـلمني 

واملسيحيني.

٢٠٠١ - مايكروسوفت تعرض إكس بوكس يف األسواق.

٢٠٠٣ - تفجريات إرهابية يف إسـطنبول برتكيا أودت بحياة عدد 

كبري من الضحايا.

٢٠٠٦ - قنـاة الجزيـرة تطلق قنـاة إخبارية باللغـة اإلنجليزية 

تحت اسم قناة الجزيرة اإلنجليزية.

٢٠١٢ - كتائب عز الدين القسام تستخدم صواريخ فجر ٥ ألول 

مرة وتقصف تل أبيب خالل هذا اليوم بصاروخ فجر ٥ وصاروخ 

.M٧٥

٢٠١٨ - بيـع لوحـة بورتريـه فنان (مسـبح مع شـخصيتني) 

للرسام ديفيد هوكني بمبلغ ٩٠٫٣ مليون دوالر، لتصبح اللوحة 

األغىل لرسام ال يزال عىل قيد الحياة حتى هذا التاريخ.

٢٠٢١ - تدمـري القمـر االصطناعي كوزموس ١٤٠٨ بواسـطة 

سـالح رويس مضـاد لألقمـار االصطناعية وتحولـه إىل حطام 

فضائي.
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كان كيفني بالنك رجالً مفلساً 
تقريبـاً عندما بـدأ ببيع بعض 
املالبس الرياضيـة التي تحمل 
 Under» اسم العالمة التجارية
Armour» التي قام بتأسيسها 
عرب مدخراته الخاصة التي لم 
تتجاوز ٢٠ ألف دوالر أمريكي، 
باإلضافـة إىل بعـض القروض 
التي حصل عليها من بطاقات 
االئتمـان التـي بلغـت قيمتها 

حوايل ٤٠ ألف دوالر.
 ١٣ يف  بالنـك  كيفـني  ولـد 
مدينـة  يف   ١٩٧٢ أغسـطس 
كنسينغتون يف ماريالند إحدى 
ضواحـي العاصمة األمريكية، 
كان مـن محبـي كـرة القـدم 
األمريكيـة منـذ طفولتـه وقد 
لعبها خالل دراسته يف مابلوود 
مابـل ليفـس ثـم يف مدرسـة 
التـي  اإلعداديـة  جورجتـاون 
طرد منها بسـبب سـوء األداء 
األكاديمي، وبعدها ذهب للعبة 
والدراسـة يف أكاديميـة فورك 
وأخـرياً  العسـكري،  لالتحـاد 
يف ثانوية سـانت جونـز ثم يف 
جامعـة ماريالنـد التي حصل 
منها عـىل درجة البكالوريوس 

يف إدارة األعمال.
كان بالنك يمتلك ميوالً تجارية 
منذ صغره حتى قبل أن يطلق 
رشكته الخاصـة، حيث تمكن 
خالل أيام دراسـته يف الجامعة 
مـن القيـام ببعـض األعمـال 
وكان  الصغـرية  التجاريـة 
أحدهـا يعتمد عىل االسـتفادة 
من االحتفال بعيد الحب؛ حيث 
قـام ببيع الزهـور يف الجامعة 
وجنـى حـوايل ١٧ ألـف دوالر 
التي شـكلت الحقـاً رأس املال 
مرشوعـه  لتمويـل  األسـايس 

الريايض الرائد.
كان بالنك يرغـب بالبحث عن 
مادة يمكن من خاللها تصنيع 
الثياب الرياضيـة التي تمتص 
العـرق مـن جسـم الريـايض 
كـي ال تزعجه وتجعله يشـعر 
بأنه أخف وزناً وأرسع، ونشـأ 
هـذا املفهـوم لديـه ألنـه كان 
أكثر رجـل يعرق يف امللعب وقد 
أصيـب باالحباط لعـدم قدرته 
عىل ارتداء القمصان املصنوعة 

من القطن لشدة تعرقه.
مـارك كوبان.. كيف تحول من 
مـدرب رقص اىل رجـال أعمال 

ناجح ؟
مـواد  عـن  بالنـك  بحـث 
نظريته  الختبـار  اصطناعيـة 
وقـام بصنع وتجريـب العديد 

مـن النمـاذج قبل أن يسـتقر 
عـىل إحداهـا، ومـن ثـم طلب 
من زمالئـه الرياضـني القيام 
وأوضـح  القميـص  بتجربـة 
عـىل  سيسـاعدهم  أنـه  لهـم 
تحسـني أدائهـم بشـكل كبري 
عىل ملعب كـرة القدم، وطلب 
منهـم إعطائها لبقية زمالئهم 
يف غـرف املالبـس. وقـد بدأت 
قمصان بالنك تحصد شـعبية 
بشـكل تدريجـي األمـر الـذي 
رشكتـه  تأسـيس  إىل  دفعـه 
للمالبـس   «Under Armour»
الرياضية يف منزل جدته الواقع 

يف ضواحي جورج تاون.
ويف عام ١٩٩٩، حقق بالنك أول 
وأكرب نجـاح له حيث تجاوزت 
مبيعاتـه حاجز املليـون دوالر 
بعـد أن قام بوضع إعالن واحد 
 ٢٥ مقابـل  إسـبن  مجلـة  يف 
ألـف دوالر، وبـدأ الرياضيـون 
والفرق الرياضية تتدفق لرشاء 
أول  منتجاته. ووقـام بإطالق 
إعالن تلفزيونـي للرشكة عام 
٢٠٠٣ مـع فريـق كـرة القدم 
الذي تضمن  بجامعة ماريالند 
شـعار الرشكة املتـداول حتى 

اآلن.
حصل بالنك عىل املرتبة الثالثة 
يف قائمة فوربس ألنجح رجال 
أعمـال تحـت سـن األربعـني 
وثالث أفضل ٢٠ مدير تنفيذي 
لعام ٢٠١٢، وقد بلغت القيمة 
الصافيـة لثروته يف عام ٢٠١٥ 
حوايل ٣٫٥ مليار دوالر أمريكي. 
منصـب  اليـوم  إىل  ويشـغل 
للرشكـة  التنفيـذي  الرئيـس 
التي تجـاوزت عائداتها املليار 
دوالر أمريكـي يف عـام ٢٠١٠، 
األحذيـة  تصنـع  وأصبحـت 
واإلكسسـوارات الرياضيـة إىل 
جانـب املالبس ويقـع مقرها 

الرئيس يف بالتيمور.
أصبحت رشكته يف وقتنا الحايل 
للمالبـس  مـورد  أكـرب  ثانـي 
أنحـاء  جميـع  يف  الرياضيـة 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
حيـث تجـاوزت مبيعاتها ٣٫٨ 
مليـار دوالر أمريكـي، ويعمل 
فيهـا أكثر من ٥٫٩٠٠ موظف. 
مؤخـراً  بالنـك  اشـرتى  وقـد 
باللياقـة  خاصـة  تطبيقـات 
البدنيـة والصحـة والسـعرات 
الحراريـة وذلك ضمن سـعيه 
لإلطـالق أكـرب منصـة خاصة 
بالصحة عىل اإلنرتنت يف العالم 
تنافس أبل وجوجـل وفيتبيت 

وجوبون.

No: 7837     Tue    15        Nov      2022العدد:   7837    الثالثاء    15     تشرين الثاني     2022

يعتـرب ٦٤٪ من التواصـل هو إيحاءات و 

إيماءات من الجسـد، و مـا تبقى الجزء 

األكـرب منه للصوت، و جزء بسـيط  جدا 

للكلمات،  و يستطيع املرء أحيانا معرفة 

فيما لو كان الشـخص الذي يتحدث إليه  

كاذبا أو صادقا، متوترا أو هادئا، غاضبا 

أو سـعيدا، عن طريق معرفته املسـبقة 

بمعانـي اإليحـاءات التـي تصـدر عـن 

األشـخاص أثناء تواصلهم معه، و يف ما 

ييل بعض معاني هذه اإليحاءات:-

إمالة الرأس تدل عىل اإلهتمام بشـخص 

أو يشء.

تحريـك األصابع مـن خالل الشـعر, إما 

يدل عىل اإلحباط، أو أن الشـخص يشعر 

بأنه جذاب.

الرتبيـت عـىل أسـفل الشـعر, يـدل عىل 

إنعدام اإلحسـاس باألمـن، و عدم الثقة 

بالنفس.

تحريـك الـرأس مـن قبـل املسـتمع بني 

الحني و اآلخر، يدل عىل تقبله و إهتمامه 

يف املوضـوع، لكـن كثرة تحريـك الرأس, 

يـدل عىل أن املسـتمع لـم يعـد مهتم يف 

اإلستماع، أو ربما أنه غري مصغي.

لـم أو شـد األذن يـدل عىل الـرتدد، أو أن 

املتحدث غري صادق.

ملس أو فرك األنف قد يدل عىل أن الشخص 

غري متأكد من املوضوع الذي يتحدث به، 

أو يدل عىل رفضه لفكره معينة.

اإلبتسـامة الحقيقية تشمل كل الوجه و 

من ضمنها العيون، و تكون ظاهرة أكثر 

عىل الجانب األيمن من الوجه.

االبتسامة الزائفة، تشمل فقط الشفاه، 

و يكون جانبي الوجه متساويني أو ربما 

الجانـب األيـرس تظهر عليه االبتسـامة 

أكثر بقليل.

الشخص الذي يشعر باإلهانة أو التهديد، 

يتجنب التواصل بالنظر.

إن النظـر جانبا برسعة أثنـاء محادثة، 

يدل عىل غضـب أو إنزعاج الشـخص يف 

لحظتها.

إن النظـر جانبا بشـكل متكرر, يدل عىل 

أن املتحـدث ال يـود أن يسـمع أحـد أخر 

حديثه.

النظـر مبارش يف عيني الشـخص املقابل 

دون التحديق، يدل عىل الثقة بالنفس.
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فـاهي اللـيل ميـهم حتـى مابي لــــــــون
وال بـي طيـف يرهـم عاجلـفن رسـمــــه

ماصـخ مسـتحاهم وآني مالـح طيـــــــب
اليتبده وي غيــري بـروحـي ماملــــــــــه
بيها اعـناد روحي وي الهوى من يفــــــوت

اذا يثـكل علـيّ لو مــوت مــا شمــــــــه
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1 عاصمة مرص القديمة ومن أبرز األماكن األثرية يف مرص
o تعهد بعدم تكرار الفعلة

2 يف أثنـاء الليـل o مـادة يف صميـم مكونـات املرشوبـات 
الغازية

3 ميدان شعبي قديم يف القاهرة o تشتم
4 صمت o عز دين (نفس الكلمتني مبعثرة)

5 يكسد o اآلن باالنجليزية
6 يشعر بالنعاس o دجاج بدون عظم (باللهجة املرصية)

7 لؤلؤ o موقع وأجهزة التفاعل النووي
8 مـردود حفـل أو ما شـابه o جند متخصصـون بالرمي 

بالسهام
9 يخصص وقته وينزوي لعمله o للتمني (معكوسة)

10 كوبري عىل النيل تحرسه األسود

1 عروس البحر االبيض املتوسط
2 بنفسج o بيت األسد

3 مدينة سـميت باسـمها أهم قناة بحرية o رائحة الزهور 
املنترشة

4 قلعة يف االسكندرية بنيت أيام املماليك o كدس
5 واحـد باالنجليزيـة o «أبـو .....» قرية سـاحلية مرصية 

تبعد عن االسكندرية 23 كم
6 واحدة الرنني (معكوسة)

7 مهرب
8 ملـك فرعونـي حكم مـرص قبل أكثر مـن 33 قرنا ومات 

صغريا
9 من أهم املعالم االقتصادية عىل نهر النيل يف جنوب مرص

10 من أبواب القاهرة القديمة
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أنت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليشء ونقيضه 
يف آن واحـد. عـادة تنتقل من قضية اىل أخـرى يف وقت واحد دون 
أدنى مشـكلة، ولكن اليـوم ربما يحذرك الناس مـن ذلك. حاول أن 
تفكر جيدا فيما سـتقوله قبل أن تتلفظ بـه. ال تجعل حياتك كتابا 

مفتوحا بحيث ال يطلع اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض الواقع 
األمـر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعض األعمـال. قد تالحظ 
أن األشـخاص اليـوم عنيدون ومضطربون وربمـا تكون واحدا 
منهم. أمامك خياران ولكن ال تعرف أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا 

طويال مرتددا ومشتتا.

تعانـي من اإلرتباك بسـبب فشـل مشـاريعك 
املهنية أو عدم النجاح يف بدء عمل جديد. يحاول 
الحبيـب أن يعـرب لـك عـن يأسـه يف إصالحك ويف 
مسـاعدتك عىل توضيح مشـاعرك. يبعـد غرورك 
اآلخريـن عنـك، كـن أكثـر تواضعـا خصوصا مع 

األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسـباتك، عليك أن 
تكون أكثر جدية مما سـبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه 
الواقع كما هو، فالحقيقـة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب 
أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط يتسـلل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل 

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحداث اليوم قد تكون قاسـية أو عنيفة بالنسـبة لك. تشعر 
ان كل الظـروف ضـدك وأن كل يشء يف غـري موضوعه الصحيح. 
هل تحاول أن تكون شـخصا آخر أو تتـرصف بطريقة مختلفة؟ إذا 
شـعرت أن األمور ليسـت عىل ما يرام، فننصحك بالتوقـف عن العمل. 
مـن األفضل أن تنتظر قليـال ثم تعاود العمل مرة أخرى حتى تسـتعيد 

ثقتك يف نفسك.

دخلت يف مرشوع جديد أمس ولكن قد تواجهك اليوم 
عـدة عقبات. ربمـا تجد أن خيالـك ال يتفق تماما مع 
الخطـط الواقعية. هذا االضطربات والتضارب قد يسـبب 

لك التوتر ولذلك الجو سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تشـعر أنك تخـرج من مكان مظلـم إىل مكان ميلء 
باألضـواء. تخف اليوم األعباء التي كانت ملقاة عىل كاهلك. 
أمامـك مشـكلة عاطفيـة تحتـاج إىل فطنتك وذكائـك. ننصحك 
باملـيش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نشـيطا طوال اليوم. 
ستشـعر أنك كلما كنت نشـيطا، كنت قادرا عىل الخروج من أي 

أزمة أو صدمة عاطفية.

كـن أكثر يقظـة فاليوم قـد يكون صعبـا جدا. تحـاول اليوم 
التهرب مـن أي موقف بطريقـة غريزية حتى تشـعر بالحرية، 
ولكن هناك شـيئا ما سـيؤخرك. اهتم بالفواتـري امللقاة عىل مكتبك 

اليوم وحاول أن تتعامل مع الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املشـاكل والقضايـا تبدو اليوم أكثـر من البارحة 
وتمثل لـك عبئا كبريا. مهمتك اليـوم هي نزع فتيل 
أي أزمـة وإدخـال الرسور عىل املحيطـني بك وتلطيف 
األجـواء. كن واعيـا وافهم كالمـك. من حولـك يكرهون 
اإلهمـال والتخلف عن املواعيد فاحذر مـن الوقع يف هذه 

األخطاء.

تتعـزز قدراتـك وتنفتـح عىل بعـض اآلفـاق وترفض 
التقوقـع يف محيطـك العميل. يبتسـم لك الحـظ اليوم، 
ويجعلك متزنا وقادرا عىل بلورة األمور والتأقلم مع األوضاع 
العاطفيـة الجديدة. تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسـبب لك 

السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظن أن الوقت الطويل الذي استغرقته يف التحضري 
ملشـاريعك املهنية يعني أنك أنجزتهـا عىل أكمل وجه. 
كـن متفهما لظـروف الحبيـب الصعبة وقـف إىل جانبه. 
تتسـلح بالرصاحة والثقة واإلرادة القوية لتقريب وجهات 

النظر بني أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يسـاعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك بعض 
املهام التي تسـبب لك الضجر وتثري غضبك ولكنها لن تسـتغرق منك 
سوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز أعمالك برسعة. الناس 
مـن حولك مهتمـون بالقيل والقال أكثـر من اهتمامهـم بوضع خطط 

للوصول إىل أهدافهم.

Ô”aã«@fiçÀ



نفت الفنانة سريين عبد النور مشاركتها يف مسلسل ”عاصم الزند“ اىل جانب 
وال  الخرب  هذا  من نرش  أصالً  تعلم  ال  أنها  النور  عبد  وقالت  تيم حسن،  املمثل 
عليها  انهالت  التي  االتصاالت  بكمية  فوجأت  الجميع  مثل  وأنها  نرشه  كيفية 

لتسألها عن دقة وصحة الخرب.
وكان رواد مواقع التواصل قالوا إن سبب نرش خرب كهذا هو لتشجيع املتابعة 
يف املسلسل الخاص بموسم الدراما يف رمضان، وهي ال تؤثر يف الرشكة بقدر ما 

تنرش بعض األخطاء لجهة األبطال أو أحداث املسلسل بشكل عام.
النور ستكون بطلة إىل  العربية ذكر يف خرب أن عبد  كان أحد املواقع االلكرتونية 
جانب تيم حسن بعد حوايل 5 سنوات من مشاركتهما يف الجزء الثالث من مسلسل 

”الهيبة“، إخراج سامر الربقاوي.
يذكر أن سريين عبد النور عملت قبل وقت مع رشكة ”سيدرز آرت برودكشن“ التي 
يملكها صادق الصباح وحققت نجاًحا كبرياً يف مسلسل ”العني بالعني“ الذي ال يزال 

يف املرتبة الخامسة عىل منصة البث شاهد حتى اليوم.
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كما كانت التوقعات أعيد نص مسلسل 
«وأخرياً» إىل كاتبه إلعادة صياغة جديدة 
املمثلة  تعديالت  طلب  بعد  للمسلسل 
نادين نسيب نجيم، وكانت نجيم أعطت 

بدأت  بعدما  القصة  عىل  مالحظاتها 
وطلبت  املايض  الشهر  بداية  بقراءتها 
برضورة  العمل  عىل  القائمني  من 
تعيدل بعض األحداث التي تتناسب مع 

خويل  قيص  النجم  ومشاركتها  رؤيتها 
السوري  املخرج  أن  وذكر  البطولة.  يف 
أيضاً  حارضاً  سيكون  النارص،  أسامة 
عىل التعديالت املطلوب أن يسمعها وأن 
يعالج هذا األمر بطريقة خاصة تنهض 
بالل  كتبها  التي  القصة  مستوى  من 

شحادات لصالح رشكة «الصّباح».
نجيم  نسيب  نادين  أنهت  السياق،  يف 
يف  زهرة»  «صالون  مسلسلها  تصوير 
يوم  عرضه  بدأ  والذي  الثاني  الجزء 
منصة  عىل  الحايل  نوفمرب  من  الثامن 
«شاهد» بعدما وزعت االعالنات الخاصة 
بـ «صالون زهرة  ٢» عىل كافة وسائل 
لتعلن  االجتماعي،   والتواصل  االعالم 
عرض  سيكون  الجاري  من  العارش  أن 
إن  معلومات  وقالت  هذا  األوىل.  الحلقة 
عرض  عىل  ستعمل  «شاهد»  منصة 
حلقتني يف االسبوع للمسلسل بناًء عىل 
بذلك،  طالبوا  الذين  املشاهدين  طلب 
سيكون  العرض  انتهاء  أن  يعني  وهذا 

نهاية ديسمرب /كانون األول املقبل.

اإلماراتية  الفنانة  عّربت 
بكرس  سعادتها  عن  بلقيس 
«أمام  الجديدة  أغنيتها 
املليوني  حاجز  مرايتي» 
يوتويب  عىل  مشاهدة 

ودخولها يف الرتند.
من  كل  بلقيس  وشكرت 
الطيبة  بالكلمة  دعمها 
تحقق  لكي  وباملوقف 
وكتبت:  إليه  وصلت  ما 
يشء  كل  عىل  «الحمدلله 
انا  والرتندات  وهالنجاح 

ممتنة لكل شخص يدعمني 
لتعبي  ومقدر  طيبة  بكلمة 
مرايتي  امام  ومجهودي.. 
وتدخل  املليونني  من  تقرتب 

االن الرتند يف اليوتيوب».
أغنية يا مرايتي من كلمات 
متعب  وألحان  أمنيات 

الفراج وتوزيع بدر كرم.
ويقول مطلع األغنية: «أمام 
اطالعني   .. واقف  مرايتي 
بشكل  واجهلني  تغريت 
افهمني  قادر  مو  انا   .. كيل 

..  و  اول  مثل  اليل  قلبي   ال 
حيل  به  بقى  ما  صربي 

اتقّبل  قادر  يش  ..  وال 
طفح  العالم  ..  من 
وتروي   .«.. هالكيل 
كليب  يف  بلقيس 
فتاة  قصة  األغنية 
للتنمر  تتعرض 
يف  تشوه  بسبب 

وجهها من إثر حريق 
منزلها وما هو شعورها 

حيال ذلك.

فعاليات  الحتضان  طنجة  مدينة  تستعد 
 Moroccan«حفل من  األوىل  النسخة 
Luxury Event»»، يوم الثاني من ديسمرب 
املقبل،  بفندق هيلتون هوارة، تحت إرشاف 
رشكة .»We Signature» وسيكون عشاق 
من  ثلة  مع  موعد  عىل  واملوضة،  الفن 
الذين  والعرب،  املغاربة  والنجوم  الفنانني 
سيحيون ليلة «الفاشن شو» حفالً غنائياً 
كمال،  عمر  املرصي  النجم  رأسهم  عىل 
واللبنانية،  حسني  بن  روان  والكويتية 

املغربي عادل أصيل،  مادلني مطر والفنان 
والفنانة هند زيادي، والفنان عماد الدراج، 
نجم  من  كوميدي  عرض  إىل  باإلضافة 
الكوميديا يسار املغاري. التظاهرة ستعرف 
املوضة  عالم  من  وجوه  عدة  تكريم  أيضا 
املغربية،  املمثلة  بينهم  والجمال،  والفن 
واملمثلة،  األزياء  وعارضة  عبيد،  زينب 
القنوات  مهرجان  ومدير  بودراجة،  كوثر 
عليوة،  أحمد  املرصي  العربية،  الفضائية 
واإلعالمية، شهرزاد عكرود، واالعالمي فهد 

الحفل  جربان.  حياة  والسيدة،  الهاشمي، 
املذيعة  فقراته  تقديم  عىل  ترشف  الذي 
سيعرف  قسومي  هانية  التلفزيونية، 
حضور عدة أسماء من عالم الفن واإلعالم، 
فضايل،  منة  املرصية،  املمثلة  مقدمتهم  يف 
بلعباس،  أبو جاد، وعيل  واليوتيوبر، سارة 
قنوات  قبل  من  إعالمية  تغطية  وسيعرف 
Rotana  عربية أهمها قنوات عربية أهمها

 DMC وقناة النهار، وقناة الحياة و CBC و
املرصية، واآلن اإلماراتية .

االستغناء  رشكة  تويرت  قررت 
املتعاقدين  من  كبري  عدد  عن 
حيث  مع  الرشكة  واملقاولني 
وقت  يف  منهم  العديد  فوجئ 
عىل  قادرين  غري  بأنهم  سابق 
وأنظمة    Slack  إىل الولوج 
نقلت  حسبما  األخرى  العمل 

.CNBC
لـ مصادر  ذكرت  ملا  ووفقاً 
قررت  الرشكة  فإن   ،CNBC
بني  يرتاوح  عما  االستغناء 
املوظفني  من  و٥٥٠٠   ٤٤٠٠  

املتعاقدين واملقاولني. 
العديد  أن  املصادر  وأضافت 
املوظفني متعاقدين  من هؤالء 

من  والبعض  اآلخر  الهند،  من 
من  بعض  وأكد  أخرى،  دول 
أنهم  عىل  عنهم  االستغناء  تم 
لم يخطروا  بشكل مسبق بهذا 

القرار. 
آالف  عن  االستغناء  ويأتي 
ضوء  يف  واملقاولني  املتعاقدين 
موجة بدأتها  Twitter  يف  اآلونة 
آالف  عن  باالستغناء  األخرية 

املوظفني من قوتها العاملة. 
امللياردير    Twitter  مالك كان 
األمريكي إيلون ماسك قد أعلن 
من  نحو   ٥٠٪  ترسيح  مؤخراً 

بعد  للرشكة  العاملة  القوة 
إتمام استحواذه عليها. 

مقاطع  بإضافة  متمثلة  جديدة  ميزة  إطالق  عن  «إنستغرام»  أعلنت 
املستخدمني  يمنح  ما  املنصة،  يف  املنشورة  الثابتة  الصور  إىل  موسيقية 

تجربة أكثر تسلية.
عىل  للتعبري  جًدا  مهمة  أداة  «املوسيقى  إن  املنصة  وقالت 

«إنستغرام»، ونشعر بالحماس لتزويد املستخدمني بالقدرة عىل 
دمجها مع منشوراتهم بطريقة مشابهة ملنشورات القصص 

ستوريز».
املوقع  ملستخدمي  تسمح  الجديدة  «امليزة  أن  وأضافت 
الصور  يف  شعورهم  عن  تعرب  موسيقية  مقاطع  بإضافة 

التي ينرشونها، ما يزيد من حيوية املنشورات.
الجديدة من خيار «آد ميوزك»  امليزة  إىل  ويمكن الوصول 
الذي يظهر خالل عملية نرش الصور عىل املوقع، ويتيح 

للمستخدم البحث عن األغنية التي يريدها.
ويمكن اختيار مقطع من األغنية األصلية بطول يرتاوح 
بني ٥ إىل ٩٠ ثانية، ما يعطي الصورة سياًقا تعبريًيا عن 

حالة املستخدم، وطريقة إلنشاء محتوى أكثر إبداًعا.
لن  حيث  الفكرية،  امللكية  بحقوق  تتعلق  ألسباب  لكن 
املسجلة  املقاطع  استخدام  سوى  املعلنون  يستطيع 
ضمن املجموعة الصوتية من رشكة «ميتا»، إذ باملقدور 
وصول  من  املوسيقية  املقاطع  إضافة  تحسن  أن 
جذابة  إعالنات  إنشاء  خالل  من  اإلعالنية،  املنشورات 

تحقق تفاعًال من قبل املستخدمني.
تجربة  لتحسني  كثرية  بميزات  «انستغرام»  منصة  وتمتاز 
عىل  حالًيا  تعمل  وهي  املصور،  املحتوى  مع  املستخدمني 
عديدة  خيارات  املنصة  جديدة.وأضافت  ميزات  تطوير 
الرسائل  يف  املوسيقى  مشاركة  منها   ،٢٠٢١ خالل 
املعزز.وتعمل  الواقع  يف  املوسيقية  والتأثريات  املبارشة، 
حالًيا عىل اختبار ميزة إلضافة املوسيقى ضمن صفحات 
موقع  يشبه  بما  املوقع،  عىل  الشخصية  املستخدمني 

«ماي سبيس».

الفوري  املراسلة  تطبيق  قام 
املستخدمني  عدد  برفع  (واتسآب) 
القادرين عىل االنضمام إىل املجموعات 
يف  مستخدما،   ١٠٢٤ إىل   ٥١٢ من 
األمر  وهو  األخري  التجريبي  تحديثه 
الذي قد يسبب إزعاجا للمستخدمني 

خاصة من ناحية التنبيهات.
نسخة  حاليا  التطبيق  ويخترب 
إسكات  فيها  يجري  تجريبية 
التي  املجموعات  يف  التنبيهات 
 ٢٥٦ عىل  مستخدميها  عدد  يزيد 
بمعنى  تلقائي،  بشكل  مستخدما 
هاتف  شاشة  عىل  تظهر  لن  أنها 
املستخدم، وتطال هذه الخدمة جميع 
نشطني  أكانوا  سواء  املستخدمني، 
االنضمام  املجموعات.وعند  يف  ال  أم 
املشرتكني  عدد  يزيد  مجموعة  إىل 
«سيتم  تقول:  والتي   ،٢٥٦ عن  فيها 
الصامت  الوضع  يف  التنبيهات  وضع 
ويطرح  املجموعة  هذه  يف  تلقائيا 
باملوافقة  خيارين  املستخدمني  عىل 
الخطوة  هذه  الرفض».وجاءت  أو 
الكثري من  أن  أدرك (واتسآب)  بعدما 
لجميع  ينتبه  أن  يريد  ال  املستخدمني 
الرسائل من جميع أعضاء املجموعة.
الحايل  األقىص  الحد  مضاعفة  ورغم 
البالغ ٥١٢، ال يزال WhatsApp بعيداً 
الجماعية  الدردشة  أعضاء  حد  عن 
عىل التطبيقات املنافسة مثل تيليغرام 
مؤخرًا  أضاف  ٢٠٠٠٠٠.فيما  البالغ 

تطبيق (واتسآب) ميزة جديدة تسمح 
بتنظيم مجتمعات دردشة أكرب وأكثر 
من  املستخدمني  تمكني  مع  تنوعا، 
األكرب،  الجماعية  الفيديو  مكاملات 
الدردشة  داخل  الرأي  واستطالعات 
أكرب  بحجم  ملفات  وتحميل  نفسها 
ميزة  حاليا.وستجمع  املتاح  من 
بني   (Communities) املجتمعات 
 (Groups) الدردشة  مجموعات 
حيث  أكرب  مظالت  تحت  املختلفة 
تنبيهات  إرسال  للمسؤولني  يمكن 
األشخاص  من  لآلالف  مجتمع  إىل 
يف  استخدامها  يمكن  ميزة  وهي 
املدارس.ويمكن  أو  العمل  أماكن 
وأولياء  األحياء  مثل  ملجتمعات  اآلن 
األمور يف املدرسة وأماكن العمل ربط 
مظلة  تحت  معا  متعددة  مجموعات 
واحدة لتنظيم محادثات جماعية عىل 

(واتسآب)، بحسب بيان الرشكة.
ملجموعات  أيًضا  التطبيق  وسيسمح 
إىل ١٠٢٤  ما يصل  أن تضم  الدردشة 
أعىل بكثري من  مستخدًما، وهو رقم 
تقييد ٢٥٦ مشارًكا حتى وقت قريب، 

وفًقا لبيان الرشكة.
األخرى  امليزات  إصدارات  وتشمل 
شخًصا   ٣٢ لـ  الفيديو  مكاملات 
يف  الرأي  استطالعات  إىل  باإلضافة 
يف  شائع  عنرص  وهي  الدردشة، 
بما  االجتماعية،  الوسائط  تطبيقات 

يف ذلك (فيس بوك و تويرت).
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الشخص  يف  تتوافر  أن  يجب  التي  العوامل  أهم  من  باملسؤوليِة  الشعوُر 
املسؤول الذي يعتمد عليه من دون غريه يف تحمله للمسؤولية املنوطة به. 

زيارُة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التفقدّية واملفاجئة ملستشفى 
الكاظمية، التي اطلع من خاللها عىل واقِع الخدمات املُقدمة للمرىض ووفرة 
الشعور  «حرقة»  من  بل   ، فراٍغ  من  تكن  لم  الطبية،  واملستلزمات  األدوية 

باملسؤولّيِة الكبرية .
ووّجه  ومعاناتهم،  شكاواهم  إىل  واالستماع  الراقدين،  للمرىض  وتفقده 
والصحية  الطبية  املالكات  من  الواجب  عن  واملتنصلني  املتغيبني  بمعاقبِة 
املطلوبة  الخدمِة  وصول  بعدم  واملتسّببني  املقرصين  وُمحاسبة  العاملة، 
خالل  من  مجاملٍة  دون  رصيٍح  بشكٍل  للمستشفى  وانتقاده  للمواطنني، 
لقائه األطباء وقوله باللغة العامية «حتى الصاحي ايل يجي هنا يتمرض... 

الله ال يوفقنا عىل هاي الخدمة».
هذه الجملُة الرصيحة وغري املصطنعة من قبل السوداني جعلت الرأي العاّم 

واملواطنني يتأثرون بها بشكٍل كبري.
إذاً مفهوم املسؤولّية لدى اإلنساِن هو قدرته عىل تحمل نتائج أقواله وأفعاله 

التي يقوم بها ، والظروف التي تحيط به ، سواء كانت ايجابّية أم سلبّية.
منها  املسؤول،  شخصيِة  عىل  تنعكس  كثرية  فوائُد  له  املسؤولية  وتحّمل 

«اكتساب االحرتام الذاتي، والحصول عىل احرتام اآلخرين». 
أقول.. ال تنهض املجتمعاُت الكربى وال تستقر من دون حكوماٍت قويٍة، غري 

عاجزة عن تحقيِق تطلعات الشعب، وقريبة من معاناته .
إذاً.. عىل الحكومة أن تواكَب العَرص الحايل، وتقرتب بشكٍل جدي من معاناة 
املواطن، السيما الطبقة الفقرية الكادحة التي اصبحت تشكل رقماً صعباً 

يف يومنا هذا.
نعم .. ال نريد حكومًة تتألُف من وزاراٍت وأجهزٍة ذات هياكل تنظيمّية هرمية 
التسلسل، منغلقة عىل نفسها، تختص كل منها بوظائف محددة.. بل نريُد 
حكومًة قويًة، قريبًة من الشعب وهمومه، وتزرُع االمَل والبسمة عىل وجوه 

أبنائها، لتخفيف معاناتهم، والنهوض بهم نحو مستقبٍل ُمرشق.
الحني  بني  نسمع  ما  كثرياً  ايضا..  املسؤول  بسمعِة  املسؤولية  ترتبُط  كما 
التأثريات  وإن  مهامهم،  أداء  يف  املسؤولني  من  الكثري  ضعِف  عن  واآلخر 
يوقع  ما  وهذا  السياسة،  يف  السيما  عملهم،  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  الجانبّية 
اإلطاحة  او  القانونّية،  املساءلة  اىل  به  تنتهي  قد  يف مشاكل  املسؤوَل كثرياً 

به.
يقوُل الله سبحانه وتعاىل ﴿َوِقُفوُهْم إِنَُّهْم َمْسُئوُلوَن﴾. أما رسولنا الكريم 

محمد عليه الصالة والسالم فقال (ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه).
اختلفت  مهما  اآلخرين  وأمام  أوالً،  الله  أمام  التزاٌم  هي  املسؤولية  إذاً.. 
مسمياتهم ثانياً.. وللمسؤوليٍة أنواٌع متعددة، منها «القانونّية، واألخالقّية، 

واالجتماعّية».
أبعادهما،  القانونّية عىل املسؤولية األخالقّية باختالِف  وتختلف املسؤوليُة 
فاملسؤوليُة القانونّية تتحدد بترشيعاٍت تكون أمام شخٍص أو قانوٍن، لكن 
املسؤولّية األخالقية فهي أوسع وأشمل من دائرِة القانون ألنها تتعلُق بعالقِة 
اإلنسان بخالقه وبنفسه وبغريه، فهي مسؤوليٌة ذاتيٌة أمام ربه والضمري. 
أما دائرُة القانون، فمقترصٌة عىل سلوِك اإلنسان نحو غريه، وتتغرُي حسب 
القانون املعمول به، وتنفذها سلطة خارجّية من قضاة، ورجال أمن ونيابة، 
وسجون. أما املسؤوليُة األخالقية فهي ثابتٌة وال تتغري، وتمارسها قوة ذاتّية 
تتعلق بضمرِي اإلنسان الذي هو سلطته األوىل.. هنا يمكُن القول إن األخالَق 
بقوتها الذاتية ال تكون بديالً عن القانون ولكن كال من املسؤولّية األخالقية 
واملسؤولّية القانونية متكاملتان، وال يمكن الفصُل بينهما يف أي مهنٍة مهما 

كانت.
يمتلك  دائرته  يف  ما  مسؤوالً  أن  وتسمع  ترى  عندما  العزيز..  القارئ  أيها 
بشكٍل صحيٍح  العمَل  يدير  الوظيفي،  تدرجه  املهنية من خالل  الخربِة  من 
لضغوط  نتيجة  به،  املنوطة  واملسؤولية  األمانِة  من  يتثاقل  وال  ومنضبط، 
العمل أو الحياة، ويعرف كل ما يجري يف أروقِة عمله، ويضع الحلوَل الناجعة 

ألي مشكلٍة تواجهه.. أليس هذا شعوراً جميال ؟
املناصب  السيما  عمله،  ألدوات  االختيار  يحسَن  أن  املسؤول  عىل  يجب  لذا 
الحساسة التي تمس أمَن وسمعة البلد، أو تلك التي تكون يف تماٍس مباٍرش 

مع حياة وقوت املواطنني، وال يسمح بالتدخِل يف رسم سياسته .
يقول وزيُر الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر: «تسعون يف املئة من 

السياسيني يعطون للعرشة الباقية منهم السمعة السيئة» .
والقضايا  واجباته  بأداِء  قيامه  كيفية  مسؤول  كل  يعرَف  أن  بّد  ال  لذلك 
املنوطة به، وكيف من املفرتض أن يظهر املسؤولون لدينا لحل كل القضايا 
التي تمرُّ علينا بني الحني واآلخر، وخاصة القضايا العاجلة التي تحتاُج اىل 

تدخٍل رسيٍع من املسؤولني الذين وضعوا عىل رأِس القيادة يف مؤسساتهم.
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املونديال  مفاجآت  زالت  ما 
أيام  سوى  يتبَق  فلم  مستمرة، 
مونديال  فعاليات  أوىل  لتبدأ  قليلة 
 .٢٠٢٢ لعام  بقطر  العالم  كأس 
تستعد  فارس  مرييام  أن  يبدو 
يرتدد  حيث  ضخم  عاملي  لحدث 
تصوير  من  إنتهت  بالفعل  أنها 
الذي  أغنية خاصة ملونديال ٢٠٢٢ 
أرض  من  أيام  خالل  سينطلق 
من  تكون  أن  عىل  بقطر،  الدوحة 
العاملي  املنتج  إنتاج 
صليبي  وسيم 
صة  خا
بعد نرش 
ة  ر صو

الفرتة  خالل  تجمعهما  خاصة 
املاضية. ويبدو أن األغنية ستشهد 
مرييام  بني  يجمع  عاملي  دويتو 
ومالوما،  ميناج  ونيكي  فارس 
الكليب  تصوير  يكون  أن  عىل 
مرييام  وكانت  كاليفورنيا.  يف 
خاص  برومو  مؤخراً  نرشت  قد 
دون  من  الجديد  الغنائي  لعملها 
عنه  تفاصيل  أية  عن  الكشف 
الرسمية  صفحتها  عرب  وذلك 
آخر،  صعيد  اإلنستقرام.عىل  عىل 
األوىل  النجمة  شاكرياهي  أصبحت 
اآلن،  حتى  املونديال  إفتتاح  لحفل 
  BTS عىل أن يشاركها الحفل فرقة

الشهرية.

انسحابها  عن  شاهني،  إلهام  الفنانة  كشفت 
املرصية  املسلسالت  موسم  يف  املشاركة  من 
لرمضان ٢٠٢٣، بعد اعتذارها عن 
مسلسل  ببطولة  املشاركة  عدم 
النجمة  أمام  العمدة»  «حرضة 
شاهني  إلهام  قالت  روبي.و 
 :DMC خالل حوارها مع قناة
موجودة  هكون  مش  «أنا 
ألني  جاي،  اليل  رمضان  يف 
وبحب  شوية  جبانة 
حلقات  كل  معايا  يكون 
مبعرفش  املسلسل، 
أدخل أصور وأنا معايا ٨ 
أو حتى ١٠ حلقات من 
أفرغ  بحب  حلقة،   ٣٠

من  العمل  يف  إيه  حجمي  أنا  فاهمة  وأبقى  دوري 
كل اليل حواليا، وأدرس العمل، وأنا متعبة شوية يف 
شغيل وده بيتعب املنتجني مني مش قادرة أجاري 
موجودة».و  أبقى  أتمنى  كنت  ولكني  السوق، 
أضافت «تكريم حبيبة قلبي كاملة أبو ذكري، اليل 
قدمت معاها أحىل أعمايل عىل اإلطالق وآخر عمل يف 
حياتي، مسلسل بطلوع الروح اليل كل يوم بياخد 
ومميزة  بلد، وكاملة مخرجة مهمة جداً  جائزة يف 
جداً وأعمالها عالمة يف تاريخنا سواء سينمائياً أو 
اليل  الوحيدة  ذكري،  أبو  «كاملة  تابعت  درامياً».و 
كل مرة بتفاجئني، يعني بتفكر فيا يف أدوار مفيش 
حد فكر فيا فيها من قبل وال أنا قدمتها، يعني يف 
وقضية  املسيحية  املرأة  قدمت  صفر  واحد  فيلم 
ستات  من  كتري  شكر  جوابات  وجايل  جداً  شائكة 

مسيحيات شافوا إني بأدي دورهم يف الحياة».
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