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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس هيئـة الحشـد الشـعبي، 
فالـح الفياض، امس االثنني، أن فتوى 
الجهاد الكفائي غرّيت مسـار األحداث 
وصنعت األمة يف العراق، فيما أشار اىل 
أن الحشـد الشـعبي لن يكون طرفاً يف 
أي معركة سياسـية.وقال الفياض يف 

كلمتـه خالل انطالق املؤتمر السـنوي 
إلحيـاء الذكرى الثامنـة الطالق فتوى 
الجهـاد الكفائـي وتأسـيس الحشـد 
إن  ”الـزوراء“:  تابعتهـا  الشـعبي، 
”الوعي هو السـالح الفّتاك الذي يجب 

ان نتمسك به“.

بغداد/ الزوراء:
أكد اإلطـار التنسـيقي، امـس االثنني، 
امليض يف الحوارات مع القوى السياسية 
لتشـكيل الحكومة.وقـال بيـان لإلطار 
إن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  التنسـيقي 
اجتماعـه  عقـد  التنسـيقي  ”اإلطـار 
تطـورات  اخـر  ملناقشـة  االعتيـادي 
الساحة السياسية“، مؤكداً ”استمراره 
األزمـة  ملعالجـة  الالزمـة  بالخطـوات 
السياسـية واملـيض يف الحـوارات مـع 
السـتكمال  كافـة  السياسـية  القـوى 

وتشـكيل  الدسـتورية  االسـتحقاقات 
أن  وطنية“.وأضـاف  خدمـة  حكومـة 
”اإلطار التنسـيقي يأمل أن يميض مع 
جميع القـوى السياسـية لكنه يحرتم 
قـرار الكتلـة الصدرية باالسـتقالة من 
مجلس النواب ”، الفتاً إىل أنه ”سيواصل 
العمل مع الجميع بما يضمن مشـاركة 
واسـعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا 
باألمـن واالسـتقرار والعيـش الكريـم 
ويعـزز دور ومكانة العـراق يف املنطقة 

والعالم“.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكمـل الزوراء عقد الفـرق املتأهلة إىل 
نصف نهائي كأس العراق، بعد تغلبه 
عىل القوة الجوية (1-2)، مساء امس 
اإلثنـني، عىل ملعـب الشـعب الدويل، 
وسـط حضور جماهريي زاد عىل 40 
ألفا.تقـدم القـوة الجويـة مبكرا عن 
طريق صفاء هـادي بالدقيقة 7، قبل 

أن يقلـب الزوراء الطاولة يف الشـوط 
الثاني، عـرب الحسـن حويبيب (64) 
ومـازن فيـاض (88).سـجل صفاء 
هـادي هـدف تقـدم الجويـة يف وقت 
مبكـر، عرب رأسـية متقنة يف سـقف 
شـباك الـزوراء، وسـط سـكون من 

الحارس جالل حسن.

باريس/ متابعة الزوراء:
إيمانويـل  الفرنـيس،  الرئيـس  اعتـرب 
ماكـرون، أن بالده دخلـت يف ”اقتصاد 
الحـرب“، وفيمـا دعـا وزيـر الدفـاع 
ورئيس أركان الجيـش إىل إعادة تقييم 
وفقـا  العسـكرية  الربمجـة  قانـون 
للمتغريات الجيوسياسية، أكد ماكرون 

إن ”الحرب أصبحت يف أوروبا“، مشددا 
عىل أنـه يجب عىل األوروبيـني ”الدفاع 
عن أنفسـهم“.وقال الرئيس الفرنيس، 
إيمانويل ماكرون: إن ”الحرب أصبحت 
يف أوروبا“، مشـددا عىل أنـه يجب عىل 
األوروبيني ”الدفاع عن أنفسهم“، وذلك 
يف إشـارة إىل الحملـة العسـكرية التي 

تشنها روسيا عىل أوكرانيا، والتي تلقي 
بظاللهـا عىل القـارة األوروبيـة ككل.
واضـاف الرئيـس الفرنـيس: ”أوروبـا 
لم تعد سـاذجة وبـدأت بتعزيز قدرات 
صناعتهـا الدفاعية وجيوشـها“.وقال 
ماكرون يف افتتاح معـرض للصناعات 
الدفاعيـة: ”نحتـاج إىل أوروبـا قويـة 

للحفاظ عىل السالم، ومواجهة الفوىض 
التي تعم العالم“.ودعا الرئيس الفرنيس 
الصناعـات  يف  االسـتثمار  زيـادة  إىل 
الدفاعية، معتربا أن ”مرشوع البوصلة 
االسـرتاتيجية للدفـاع األوروبـي، هـو 

ركيزة أساسية لسياستنا“.

بغداد/ مصطفى فليح:
أكـد رئيـس مجلـس النـواب، محمـد 
النائـب  عـن  البديـل  ان  الحلبـويس، 
املسـتقيل سـيكون الخـارس األعـىل يف 
كل دائرة انتخابية، وفيما اشـار اىل انه 
لـم يطرح خيار حل الربملان واالنسـداد 
السـيايس سـيزول، بحث مـع العاهل 
االردنـي امللك عبـد الله الثاني توسـيع 
آفـاق التعـاون الثنائـي بـني البلديـن.

وقـال الحلبـويس يف مؤتمـر صحفـي 
عقـده مع نظريه االردنـي عبد الكريم 
الدغمي يف عمان بحسـب بيـان ملكتبه 
تلقته «الـزوراء»: ان التأكيد عىل متانة 
العالقـة بـني البلديـن، وأوارص اإلخوَّة 
بني الشـعبني الشـقيقني، وامليض قدماً 
بمـا ينعكس بشـكل واقعي وفعيل عىل 
الشـعبني وكلِّ شعوب املنطقة. الفتا اىل 
ان هناك تحديات عىل املستوى اإلقليمي 

بحاجة إىل تكاتف؛ من أجل مواجهتها.
بـني  الثالثـي  التعـاون  ان  واضـاف: 
العـراق واألردن ومرص، فضـًال عن أن 
التعـاون الثنائـي بحاجـة إىل خطوات 
عملية يف كثري من املشاريع التي تتعلق 
بالربط الكهربائـي والتعاون الصناعي 
أنبـوب  يخـص  وفيمـا  واالقتصـادي، 

النفط من البرصة إىل العقبة. 

الزوراء/ حسني فالح:
السـيايس  للشـأن  مراقبـون  حـدد 
العراقي سـيناريوهات عدة للمرحلة 
الكتلـة  نـواب  تقديـم  بعـد  املقبلـة 
الربملان،  الصدرين اسـتقاالتهم مـن 
وفيما رجحوا اندالع تظاهرات كبرية 
اكثـر حدة ضـد العملية السياسـية، 
رأى خبري قانوني ان استقالة النواب 

ال تحتـاج اىل تصويت مجلس النواب.
وقال املحلل السـيايس عصام الفييل، 
يف حديث لـ»الزوراء»: انه من الناحية 
العملية هذه االستقالة خلقت ارباكا 
واضحا يف املشـهد السيايس بالعراق، 
إذ كان هنـاك من يعول عىل تشـكيل 
حكومـة بوجـود اغلبيـة تمتلك ٢٠٠ 
السـيايس  باملشـهد  فكيـف  مقعـد 

اآلن مـع انسـحاب التيـار الصـدري 
ومـا تبقى مـن القـوى االغلبية هي 
اساسا تتقاطع مع االطار التنسيقي 
وبعـض االطراف اضافـة اىل املطالب 
التـي تطالب بهـا للقوى السياسـية 
االخرى.واضاف: ان املشهد السيايس 
اصبح يتجـه اآلن اىل املجهول. مؤكدا 
يسـتطيع  ال  التنسـيقي  االطـار  ان 

جمـع  وعمليـة  الحكومـة  تشـكيل 
الفرقـاء االخريـن ليـس من السـهل 
والهـني، اضافـة اىل هذا فـإن االطار 
التنسـيقي ليـس لديه قـرار مركزي 
موحد يسـتطيع من خالله ان يكون 
مفاوضـا قويـا من الناحيـة العملية 
وال يمتلـك هـذا القرار الـذي يتحدث 
عنه.واوضـح: ان القـرار اآلن يـكاد 

يكـون ان جمعتهم وحـدة املعارضة 
مع نهج السـيد الصدر سـيكون اشد 
تقاطعا مع القوى السياسية االخرى 
يف حال تشـكيل الحكومـة الن القوى 
السياسـية لديهـا مطالـب صعبة يف 
حال تشـكيل الحكومة وائتالفها مع 

االطار التنسيقي.
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ستوكهولم/ متابعة الزوراء:
أكـدت رئيسـة وزراء السـويد، ماغدالينا 
بواعـث  تأخـذ  بالدهـا  أن  أندرسـون، 
القلـق الرتكية عـىل محمل الجـد وتعمل 
عـىل التعامـل معهـا عـرب الحوار.وقالت 
أندرسـون يف مؤتمـر صحفـي مشـرتك 
مـع األمـني العام لحلـف ”الناتـو“ ينس 
ستولنربغ، يف مدينة هابسوند السويدية: 
”نحـن نتعامل بجدية كبـرية فيما يتعلق 
بمخـاوف تركيـا والحرب ضـد اإلرهاب، 
ولدينـا حـوار ثنائي وثالثي مـع أنقرة... 
لقد غرينا قوانينا خالل السـنوات األخرية 
ولدينـا قوانـني أكثـر وشـدة وقـوة ضد 

اإلرهـاب“. من ناحيته، قـال األمني العام 
لـ“الناتـو“، ينس سـتولتنربغ: إن هناك 
إشـارات من جانب السـويد تساعد كثريا 
يف مواجهـة املخـاوف األمنية لـدى تركيا 
بشـأن انضمامهـا وفنلنـدا إىل الحلـف.

وقال ستولتنربغ خالل املؤتمر الصحفي: 
”هناك محادثات تتم يف أشـكال مختلفة 
بني السـويد وفنلنـدا وتركيـا والناتو، ال 
أعتقد أنه مـن املفيد أن ندخل يف تفاصيل 
تلك املحادثات“.وأضاف: ”لكن اإلشـارات 
التـي ترسـلها السـويد... تسـاعد كثريا 
وتشري إىل أن السـويد وفنلندا مستعدتان 
بشـكل ملموس ملحاربة اإلرهاب“، وهي 

أحد املخاوف الرتكية بشـأن انضمامهما 
للناتـو. ولفـت سـتولتنربغ إىل أنـه مـن 
الصعب التكهـن بإنجاز انضمام البلدين، 
لكـن يتـم العمـل إلنهائـه بـأرسع وقت 
ممكن.وتقدمت فنلندا والسـويد، الشهر 
الجاري، رسـميا بطلـب العضوية لحلف 
الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها عىل 
انضمامهما.وكانت تركيا أبلغت األعضاء 
يف حلـف شـمال األطليس (الناتـو) بأنها 
سـوف ترفض انضمـام السـويد وفنلندا 
إىل الحلـف، متهمـة البلديـن باحتضـان 
جماعات إرهابية، يف إشارة لحزب العمال 

الكردستاني.

أوتاوا/ متابعة الزوراء:
اإليطـايل،  الـوزراء  رئيـس  أعلـن 
جاسـتني ترودو، إصابته بفريوس 
جيـد  وضعـه  إن  قائـال  كورونـا، 
وذلك بسـبب حصوله عىل جرعات 
اللقـاح املضـادة للفريوس.وكتـب 
تـرودو يف تغريـدة عـىل ”تويـرت“: 
بكوفيـد19-.  إصابتـي  ”ثبتـت 
سـأتبع إرشـادات الصحـة العامة 

وأقـوم بالعزل“، مضيفا: ”أشـعر 
أننـي بخـري وذلـك ألننـي حصلت 
عىل جرعـات اللقاح“.ودعا ترودو 
األفـراد غري الحاصلـني عىل اللقاح 
إىل الحصول عليه، و“الحصول عىل 
الجرعـات املعـززة إذا أمكن ذلك“، 
نظـام  نحمـي  ”دعونـا  مضيفـا: 
الرعايـة الصحيـة لدينـا، وبعضنا 

البعض، وأنفسنا“.
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بغداد/ الزوراء:
تحتفل نقابة الصحفيني العراقيني 
واألرسة الصحفية بعيد الصحافة 
العراقية وذكرى تأسيس صحيفة 
الزوراء اول صحيفة بالعراق، فيما 
اعلنـت انهـا ستسـتقبل املهنئني 

صباح غد االربعاء يف مقرها.
وذكـر بيـان لنقابـة الصحفيـني 
العراقيـني تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
نقابة الصحفيني العراقيني واألرسة 
الخامـس  يف  تحتفـل  الصحفيـة 
عـرش مـن حزيـران مـن كل عام 
بالعيد الوطني للصحافة العراقية 
ذكرى صدور أول صحيفة عراقية 
هـي صحيفة الـزوراء يف مثل هذا 
اليـوم مـن عـام 1869 .واضاف: 
الصحافـة  بعيـد  االحتفـال  ان 
العراقية يعني استعراض املسرية 
العراقيـني  للصحفيـني  الحافلـة 
عرب تلك السـنوات الطويلة والتي 
اتسـمت بالعطاء والتميز والدفاع 
عـن بلدهم العـراق ومكتسـباته 
التنـاول  ومسـتقبله مـن خـالل 
اإلعالمـي وكذلك يف نقـل الصورة 
املرشقـة له أمـام العالـم. وتابع: 
انه كان لنقابـة الصحفيني الدور 
املتميـز يف إبراز الوجـه الحضاري 
العربـي  الصعيـد  عـىل  للعـراق 

خـالل  مـن  والـدويل  واإلقليمـي 
تواجدهـا يف املنظمـات والهيئات 
الصحفيـة العربيـة والدوليـة، إذ 
يرأس نقيب الصحفيني العراقيني 
العـام  االتحـاد  الالمـي  مؤيـد 
للصحفيـني العـرب، باإلضافة اىل 
عضوية املكتـب التنفيذي لالتحاد 

الدويل للصحفيني، حيث عمل من 
خـالل هذين املوقعـني عىل تبيان 
الصـورة املرشقة للعـراق ودوره 
الحضـاري عـىل مـدى التاريـخ.

نقابـة  ان  اىل:  البيـان  واشـار 
الصحفيـني العراقيـني تسـتقبل 
يف مقرها بكـرادة مريم السـادة 

املهنئـني وتلقي برقيـات التهاني 
ابتداًء من صباح يوم األربعاء  15 
حزيـران الحـايل واأليـام التالية.
وبنّي: انه بهذه املناسـبة العزيزة 
تحيي نقابة الصحفيني العراقيني 
أرواح شـهداء  الصحافـة الذيـن 
قدمـوا انفسـهم فـداء لرسـالة 

الكلمـة الحـرة والقلـم الرشيف، 
كما تجدد اشـادتها بدور األرسة 
الصحفية الفاعل والبارز يف مجمل 
األحداث التي شـهدها العراق وال 
يـزال. وختم البيان: تحية لألرسة 
عيدهـا  يف  العراقيـة  الصحفيـة 
االغر وعهدا عىل مواصلة العطاء 
واإلبـداع املهنـي من اجـل رفعة 
بلدنا وإعالء شـأنه وليحفظ الله 
العراق وشـعبه الكريم، وكل عام 
واألرسة الصحفيـة بألـف خـري. 
ويجـدد الصحفيون العراقيون يف 
الخامـس عرش من حزيـران من 
كل عام احتفالهم بعيد الصحافة 
أول  صـدور  بذكـرى  العراقيـة 
 صحيفـة عراقيـة هـي صحيفة 
( الزوراء) سـنة 1869، واتخذوا 
من هـذا التاريـخ عيـداً لهم منذ 
احتفلـوا  عندمـا   1869 سـنة 
الجريدة.  لتلـك  املئوية  بالذكـرى 
صحيفـة  أول  هـي  (الـزوراء) 
عرفها العـراق، وال نضيف جديداً 
بأن تاريـخ الصحافة العراقية يف 
عقودها األوىل هـو تاريخ لجانب 
كبري مـن أركان اليقظة الفكرية 
يف العـراق الحديث، ملـا للصحافة 
مـن دور جسـيم يف تطـور تلـك 

اليقظة ونهضتها .

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/الزوراء:
أعلنت إدارة مطار بغداد الدويل، امس اإلثنني، 
ضبط مواد مشبوهة بحوزة أحد املسافرين.

أن  «الزوراء»:  ورد  بيان  يف  اإلدارة  وذكرت 
كآثار  بها  مشتبه  مواد  ضبط  املطار  «أمن 
وأحجارا  وتماثيل  فضية  مسكوكات  تضم 
املسافرين  صالة  إىل  دخولها  أثناء  كريمة 
بابل برفقة مسافر يحمل الجواز االسرتايل».

أصولًيا  املواد  تلك  تسليم  «تم  أنه  وأوضحت 
اإلجراءات  التخاذ  املختصة  الجهات  إىل 

بشأنها».

@¿@ÚÁÏjìfl@ÜaÏfl@¡jö
@ÜaáÃi@äb�fl

@ÊÏÿÌ@Â€@=»ì€a@áì®a@ZübÓ–€a
ÚÓébÓé@Ú◊ã»fl@c@¿@�bœã†

@paäaÏ®a@¿@Ôõæa@á◊˚Ì@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
ÚflÏÿ®a@›Óÿìn€@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€a@…fl

@È∫ãÀ@Ôó‘ÌÎ@Ú€Îb�€a@k‹‘Ì@ıaäÎç€a
ëdÿ€a@Ú€Ï�i@Âfl@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@áÓ‹‘n€a

áßa@›‡´@Û‹«@ÚÓ◊6€a@’‹‘€a@s«aÏi@âÇd„@ZáÌÏè€a@á‰ÿ€a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@Úibñg
b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i

ÚÌåbÃ€aÎ@ÚÓ�–‰€a@b‰maÎãq@Â«@fiåb‰n„@Â€Î@Ô‹Óˆaãé�a@Îá»€a@paáÌáËm@ùœã„@ZÔ„b‰j‹€a@êÓˆã€a
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 @ıbõ‘€aÎ@ıaäåÏ€aÎ@ÚÌäÏË‡ßa@ıbé˙ä
@ÙÏ‘€a@ÒÏ«Ü@Û‹«@ÊÏ‘–nÌ@Û‹«˛a
›‡ì€a@�%@∂g@ÚÓébÓè€a

بغداد/ مصطفى العتابي:

اتفق رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء 

االعىل، عىل دعوة القوى السياسـية اىل لّم 

الشـمل، فيما شددوا عىل رضورة التهدئة 

واشاعة روح املحبة والتضامن املجتمعي.

وذكر بيـان ملجلس القضـاء االعىل تلقته 

«الزوراء»: ان رئيس مجلس القضاء االعىل 

القـايض الدكتـور فائق زيدان اسـتضاف 

رئيـس الجمهورية برهـم صالح ورئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما 

تطورات املشـهد السـيايس وانعكاسـاته 

عـىل الواقع االقتصـادي والخدمـي للبلد.

واضـاف: ان اطـراف اللقـاء اتفقـوا عىل 

دعوة كل القوى السياسـية اىل لّم الشـمل 

ووحدة الصف للوصول اىل معالجة حقيقة 

وواقعيـة لالزمة السياسـية بمـا يضمن 

وحـدة العـراق ومصالحـه عـىل االصعدة 

كافة.وتابـع: كما دعا اطـراف اللقاء كل 

النخب والفعاليات االعالمية والثقافية اىل 

التهدئه واشـاعة روح املحبـة والتضامن 

املجتمعـي بني أطياف ومكونات الشـعب 

العراقي كافة.

ÚÌãÿè»€a@Ú™5€a@·ÓÓ‘m@ÒÜb«�@Ï«áÌÎ@\lã®a@Übón”a^@¿@bè„ãœ@fiÏÇÜ@Â‹»Ì@ÊÎã◊bfl
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@ÜbËßa@ÙÏnœ@ZÔ‡√bÿ€aÎ@3bñ
@bÓ‰†Î@b«Îãìfl@o„b◊@Ôˆb–ÿ€a
ãó„@∂g@Úèÿ‰€a@o€ÏyÎ

@pbuäái@ b–mäa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@�aıái@Òäaã®a

@⁄äb‡ßa@>˜Ó:@pbËÓuÏm@Òá«@äáóm@ÚÓ€bæa
Òã®a@’†b‰æaÎ

@ÊÏÿÌ@Â€@=»ì€a@áì®a@ZübÓ–€a
ÚÓébÓé@Ú◊ã»fl@c@¿@�bœã†

بغداد/ مصطفى فليح:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد 
النائب  عن  البديل  ان  الحلبويس، 
األعىل  الخارس  سيكون  املستقيل 
اشار  وفيما  انتخابية،  دائرة  كل  يف 
الربملان  حل  خيار  يطرح  لم  انه  اىل 
بحث  سيزول،  السيايس  واالنسداد 
الله  عبد  امللك  االردني  العاهل  مع 
الثنائي  التعاون  آفاق  الثاني توسيع 

بني البلدين.
صحفي  مؤتمر  يف  الحلبويس  وقال 
عقده مع نظريه االردني عبد الكريم 
الدغمي يف عمان بحسب بيان ملكتبه 
تلقته ”الزوراء“: ان التأكيد عىل متانة 
اإلخوَّة  وأوارص  البلدين،  بني  العالقة 
بني الشعبني الشقيقني، وامليض قدماً 
بما ينعكس بشكل واقعي وفعيل عىل 
املنطقة، الفتا  الشعبني وكلِّ شعوب 
املستوى  عىل  تحديات  هناك  ان  اىل 
اإلقليمي بحاجة إىل تكاتف؛ من أجل 

مواجهتها.
بني  الثالثي  التعاون  ان  واضاف: 
العراق واألردن ومرص، فضالً عن أن 
خطوات  إىل  بحاجة  الثنائي  التعاون 
التي  املشاريع  من  كثري  يف  عملية 
والتعاون  الكهربائي  بالربط  تتعلق 
الصناعي واالقتصادي، وفيما يخص 
أنبوب النفط من البرصة إىل العقبة. 

وتابع: نحن كسلطة ترشيعية ندعم 

بتسهيل  للميض  العراقية؛  الحكومة 
العالقة  تعزز  التي  الخطوات  كل 
عىل  إيجاباً  وتنعكس  البلدين،  بني 
االقتصاد العراقي واألردني، مبينا ان 
التحديات املقبلة تحدياٌت اقتصاديٌة، 
التفكري  مستوى  يكون  أن  ويجب 
ويجب  سابقا،  عليه  كان  مما  أعىل 
ملواجهة  عملية؛  خطوات  ُتوضع  أن 

األزمة العاملية.
واشار اىل أهمية تبادل املعلومات بني 
واألردنية  العراقية  األمنية  األجهزة 
بشكل فاعل؛ ملواجهة خاليا اإلرهاب، 
مؤكدا سنميض معاً لتوحيد مواقفنا 
يف املحافل الدولية اإلقليمية والعربية 

واإلسالمية.
الصدرية،  الكتلة  استقالة  حول  و 
تأثري  هناك  ان  الحلبويس،  قال 
الصدرية  الكتلة  الستقالة  سيايس 
يف  مقاعد  عدد  أعىل  حققت  التي 
ووجود  العراقي،  النواب  مجلس 
الكتلة الصدرية يف العملية السياسية 
الكتلة الصدرية  ان  اىل  ، مشريا  مهم 
بقيادة سماحة السيد مقتدى الصدر 
برتك  املضحني  أول  تكون  أن  ارتأت 
خيارات تشكيل الحكومة واملشاركة 

يف مجلس النواب العراقي.
الصدرية،  الكتلة  نواب  بدالء  وبشان 
اإلجراءات  ان  اىل  الحلبويس  لفت 
قانون  بحسب  ستميض  القانونية 

العمل  آليات  وبحسب  االنتخابات 
الخارس  سيكون  والبديل  النيابي، 
األعىل يف كل دائرة انتخابية، موضحا 
انه توجد رؤى مختلفة، منها تبحث 
عن توافق سيايس، ومنها عن أغلبية 
الكتلة  استقالة  وبعد  ومعارضة، 
بشكل  األمور  ستميض  الصدرية 

آخر.

السيايس،  االنسداد  استمرار  وحول 
اإلجراءات  ان  الحلبويس  ذكر 
اكتمل  لو  فيما  ستميض  الدستورية 
عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض 
أن  املفرتض  ومن  الشاغرة،  املقاعد 

يزول االنسداد السيايس. 
الربملان  بحل  يتعلق  وفيما 
رئيس  قال  املبكرة،  واالنتخابات 

خيار  هو  الخيار  هذا  ان  الربملان، 
السابقة  واالنتخابات  دستوري، 
الربملان،  بحل  وجرت  مبكرة  كانت 
هذا  ُيطرح  لم  اآلن  حتى  لكن 
حكومة  تشكيل  إىل  ونسعى  الخيار، 
مسؤولية  السياسية  القوى  تتحمل 
مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها 

أمام الشعب.

مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
وعاهَل  الحلبويس،  محمد  النواب 
عبد  امللك  الهاشمية  األردنية  اململكة 
الله الثاني عىل توسيع آفاق التعاون 

الثنائي بني العراق واألردن.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 
محمد  النواب  مجلس  ”رئيس  إن 
التقى  له  املرافق  والوفد  الحلبويس 
الهاشمية،  األردنية  اململكة  عاهَل 
امللك عبد الله الثاني، بحضور األمري 
ويل  الثاني،  الله  عبد  بن  الحسني 

العهد“.
اللقاء،  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف، 
بني  األخوية  العالقات  متانة  تأكيد 
آفاق  توسيع  عىل  والحرص  البلدين، 
التعاون الثنائي بني العراق واألردن يف  
املجاالت كافة، وبما يحقق مصلحة 

الشعبني الشقيقني“.
النواب  مجلس  رئيس  التقى  كما 
له،  املرافق  والوفد  الحلبويس  محمد 
عبد  األردني  النواب  مجلس  رئيَس 

الكريم الدغمي.
بيان  بحسب  اللقاء،  خالل  وجرت، 
تناولت  مباحثات  الحلبويس،  مكتب 
الربملانية،  العالقات  تعزيز  سبل 
املجاالت  يف  الثنائي  التعاون  وتوثيق 
واالقتصادية  األمنية  ومنها  كافة، 

والتجارية، وتشجيع االستثمار.

إىل  اللقاء،  خالل  الحلبويس،  وأشار 
متانة العالقات بني البلدين، والتعاون 
عىل  إيجابي  بشكل  ينعكس  بما 
الشعبني الشقيقني، ودعم مخرجات 
القمة الثالثية التي تحتاج إىل خطوات 
ما  ومنها  الواقع،  أرض  عىل  عملية 
الكهربائي  الربط  بمشاريع  يتعلق 
النفط  وأنبوب  الصناعي  والتعاون 
أهميَة  مؤكداً  العقبة)،   - (البرصة 
كال  يف  الترشيعية  السلطات  دور 
لتذليل  الحكومة؛  بدعم  البلدين 
العقبات، وتسهيل خطوات تنفيذها.
الله  عبد  وامللك  األردن  دعم  ن  وثمَّ
الثاني للعراق يف مواجهة التحديات، 
الثنائي،  العمل  روابط  وتوطيد 
وبما  كافة،  املجاالت  يف  والتعاون 
الشقيقني؛  الشعبني  مصلحة  يخدم 
من أجل تحقيق التنمية واالستقرار.

مجلس  رئيس  عربَّ  جهته،  من 
النواب األردني شكره للوفد العراقي 
موقف  عن  معرباً  الدعوة،  لتلبية 
ألمن  الداعم  األردني  والشعب  امللك 
مجلس  أن  مؤكداً  العراق،  واستقرار 
النواب األردني داعم ملخرجات القمة 

الثالثية والتعاون الثنائي.
النواب  مجلس  رئيس  ان  اىل  يشار 
اىل  االحد  امس  اول  مساء  وصل  قد 
اململكة االردنية الهاشمية عىل راس 

وفد نيابي يف زيارة رسمية.

الزوراء/ حسني فالح:

السيايس  للشأن  مراقبون  حدد 

للمرحلة  عدة  سيناريوهات  العراقي 

الكتلة  نواب  تقديم  بعد  املقبلة 

الربملان،  من  استقاالتهم  الصدرين 

وفيما رجحوا اندالع تظاهرات كبرية 

السياسية،  العملية  ضد  حدة  اكثر 

رأى خبري قانوني ان استقالة النواب 

ال تحتاج اىل تصويت مجلس النواب.

الفييل،  عصام  السيايس  املحلل  وقال 

يف حديث لـ“الزوراء“: انه من الناحية 

ارباكا  العملية هذه االستقالة خلقت 

بالعراق،  السيايس  املشهد  يف  واضحا 

تشكيل  عىل  يعول  من  هناك  كان  إذ 

 200 تمتلك  اغلبية  بوجود  حكومة 

اآلن  السيايس  باملشهد  فكيف  مقعد 

وما  الصدري  التيار  انسحاب  مع 

تبقى من القوى االغلبية هي اساسا 

تتقاطع مع االطار التنسيقي وبعض 

التي  املطالب  اىل  اضافة  االطراف 

تطالب بها للقوى السياسية االخرى.

اصبح  السيايس  املشهد  ان  واضاف: 

مؤكدا  املجهول،  اىل  اآلن  يتجه 

يستطيع  ال  التنسيقي  االطار  ان 

جمع  وعملية  الحكومة  تشكيل 

السهل  من  ليس  االخرين  الفرقاء 

االطار  فإن  هذا  اىل  اضافة  والهني، 

مركزي  قرار  لديه  ليس  التنسيقي 

يكون  ان  موحد يستطيع من خالله 

مفاوضا قويا من الناحية العملية وال 

يمتلك هذا القرار الذي يتحدث عنه.

يكون  يكاد  اآلن  القرار  ان  واوضح: 

ان جمعتهم وحدة املعارضة مع نهج 

تقاطعا  اشد  سيكون  الصدر  السيد 

يف  االخرى  السياسية  القوى  مع 

القوى  الن  الحكومة  تشكيل  حال 

يف  صعبة  مطالب  لديها  السياسية 

مع  وائتالفها  الحكومة  تشكيل  حال 

االطار التنسيقي.

السيايس  الباحث  ذكر  جانبه،  من 

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  بيدر  عيل 

واقع  االستقالة  اصبحت  ان  بعد  انه 

اخرى  نيابية  اجراءات  وانتظار  حال 

يتمكن  اما  املقبلة  السيناريوهات 

لكن  الحكومة  تشكيل  من  االطار 

عمرها سيكون قصريا، او تتم اعادة 

جديد  من  الكاظمي  حكومة  تكليف 

هي  املقبلة  ايضا  مهمتها  وتكون 

اجراء انتخابات املبكرة .

عىل  االنسداد  حالة  ابقاء  او  وتابع: 

اىل  الصدريني  ونزول  عليه  ماهي 

هي  االحتجاجات  ان  كون  الشارع 

التيار  ملمارسة  االخري  السيناريو 

الن  السياسية،  العملية  الصدري 

ولن  االيدي  مكتوف  يبقى  لن  التيار 

االعتكاف  اىل  الصدر  السيد  يذهب 

الجانب  سيمارس  وانما  الديني 

االحتجاجات.  باب  من  السيايس 

تلتحق مع  ان  املرجح  انه من  مؤكدا 

الصدريني تيارات واسعة من الشارع 

العراقي ويف مقدمتها احزاب ترشين 

التي تستعد للتظاهر.

رشيحة  اىل  اضافة  بالقول:  ومىض 

نقموا  الذين  العراقيني  من  كبرية 

والخدمي  السيايس  الواقع  عىل 

وزيادة  الفقر  ارتفاع  مع  واالمني 

التظاهرات  ان  البطالة. مبينا:  نسبة 

الجديدة ستكون اكثر حدة وانتشارا 

نشهد   وربما  منطقة  من  وبأكثر 

اخرى  مسلحة  جماعات  مع  صداما 

وارد  هذا  كل  االمنية  القوات  مع  او 

الحصول يف املرحلة املقبلة.

من جانبه، قال الخبري القانوني عيل 

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  التميمي 

الفردية  االرادة  عن  تعرب  االستقالة 

للنائب والحظنا ان االستقالة جاءت 

كل نائب بعريضة مستقلة اىل رئيس 

رئيس  موافقة  ان  مؤكدا  الربملان. 

النه  االستقالة  لهذه  تكفي  الربملان 

الربملان يكون فقط الحالة  تصويت 

االستقالة او ألغراض التقاعد فقط 

وفق قانون رقم 9 لعام  2005 وهذا 

املحكمة  قانون  بموجب  عدل  ايضا 

االتحادية لعام 2014.

وتابع: لذلك االستقالة اصبحت أمرا 

واقعا بمجرد موافقة رئيس الربملان. 

يكون  النواب  استبدال  ان  مؤكدا: 

من نفس الدائرة الخارس االكرب كما 

يف  االتحادية  املحكمة   قرار  يقول 

تفسري املادة 46 من قانون انتخابات 

2020 فيتم استبدالهم  9 لسنة  رقم 

من نفس الدائرة.

واشار اىل: ان الشخص الذي يستبدل 

االتحادية  املحكمة  اىل  اسمه  يذهب 

من قبل املفوضية بطلب من رئاسة 

ان  بعد  االتحادية  واملحكمة  الربملان 

امام  اليمني  يؤدون  املحكمة  تصادق 

عن  بدالء  نوابا  فيصبحون  الربملان 

املستقيلني.

عن  تختلف  االستقالة  ان  اىل:  واشار 

قابلة  االستقالة  النه  الربملان  حل 

الربملان  وحل  واالستبدال  لالصالح 

ثلث  طلب  اىل  يحتاج   64 املادة  وفق 

عدد الربملان وموافقة االغلبية املطلقة 

يؤثر  ال  هذا  بالنتيجة  االعضاء  لعدد 

عىل عمل الربملان. مؤكدا: ان الربملان 

بالتنسيق مع  يستطيع معالجة ذلك 

مفوضية االنتخابات.

بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد 
فتوى  أن  االثنني،  امس  صالح، 
مرشوعاً  كانت  الكفائي  الجهاد 
اشار  فيما  العراق،  إلنقاذ  وطنياً 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
السيد  املرجع  فتوى  ان  الكاظمي، 
السيستاني حولت النكسة اىل نرص.
تابعتها  تغريدة  يف  صالح  وقال 
فتوى  بإجالل  ”نستذكر  ”الزوراء“: 
األعىل  للمرجع  الكفائي  الجهاد 
السيد السيستاني (دام ظله) والتي 
ينبغي  مصريية،  لحظة  يف  جاءت 
كانت  لكونها  كثريا  عندها  التوقف 
العراق  إلنقاذ  وطنياً  مرشوعاً  بحق 
من براثن االرهاب“.وأضاف، ”علينا 
وجرحاه،  الوطن  شهداء  رعاية 

أرواحهم  رّخصوا  شجعان  ملقاتلني 
فداء للوطن وكرامة مواطنيه“.

الوزراء  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
مصطفى الكاظمي، أن فتوى املرجع 
الديني األعىل السيد عيل السيستاني 
والنكسة  اندفاع  إىل  الرتاجع  حولت 

إىل نرص.
عىل  تغريدة  يف  الكاظمي  وقال 
حسابه بتويرت وتابعتها ”الزوراء“: 
إن ”فتوى اإلمام السيستاني حولت 
إىل  والنكسة  اندفاع،  إىل  الرتاجع 
نرص، وشّدت سواعد األبطال إلنقاذ 
ال  عقيدٍة  معدن  وأخرجت  العراق، 

تلني، فكان فيها حتف اإلرهاب“.
األمنية  قواتنا  ” ستبقى  وأضاف، 
الضاربة  العراق  يد  كافة  بصنوفها 

والجاهزة لردع أي عدوان“.

بغداد/ الزوراء:

الجوية، امس  األنواء  أعلنت هيئة 

البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني، 

لأليام املقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً 

يف درجات الحرارة بدءاً من اليوم.

تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

ليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 

بعض  مع  صحواً  سيكون  الثالثاء 

املنطقتني  يف  الغيوم  من  القطع 

الوسطى والشمالية، فيما سيكون 

الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس 

صحواً ومغرباً، أما درجات الحرارة 

فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف 

املنطقة الوسطى، يف حني ستكون 

مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني 

الشمالية والجنوبية من البالد“.

ليوم  ”الطقس  أن  البيان  وأضاف 

يف  صحواً  سيكون  األربعاء  غد 

والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 

املنطقة  بينما سيكون الطقس يف 

الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، 

الحرارة  درجات  سرتتفع  فيما 

قليالً عن اليوم السابق يف االقسام 

وتكون  والجنوبية،  الوسطى 

القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

الشمايل من البالد“.

الخميس  يوم  ”طقس  أن  وبني، 

مناطق  جميع  يف  صحواً  سيكون 

الحرارة  درجات  أما  البالد، 

السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

وترتفع  الوسطى،  املنطقة  يف 

قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة 

ستنخفض  حني  يف  الشمالية، 

قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة 

الجنوبية“. 

ليوم  البالد  ”طقس  أن  وأوضح، 

صحواً،  سيكون  املقبل  الجمعة 

الحرارة  درجات  سرتتفع  بينما 

بعموم  السابق  اليوم  عن  قليالً 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
امس  عالوي،  عيل  املالية،  وزير  أصدر 
الجمارك  لهيئتي  توجيهات  االثنني، 

واملناطق الحرة.
يف  املالية  لوزارة  االعالمي  املكتب  وقال 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”وزير املالية 
امس،  اجرى،  عالوي  األمري  عبد  عيل 
زيارة تفقدية اىل الهيئة العامة للجمارك 
برفقة  العراقية،  الحرة  املناطق  وهيئة 
الزبيدي  محمود  شاكر  الهيئتني  مدراء 
الكادر  ومنذر عبد االمري اسد، بحضور 

املتقدم يف هيئة الجمارك“.
أقسام  شملت  التي  ”الزيارة  ان  مبينا 
عدة  تدوين  تضمنت  الهيئة،  وشعب 
وتعزيز  تطوير  شأنها  من  توجيهات 
تكثيف  ومتابعة  والقدرات،  املهام 
الخدمات  بمستوى  لالرتقاء  الجهود 
املبارش  االطالع  عن  فضال  املقدمة، 
والفنية  اإلدارية  اإلجراءات  سري  عىل 

املعتمدة“.
بهدف  جاءت  ”الزيارة  ان  عالوي  واكد 
الوقوف عىل العقبات وتشخيص مكامن 
الضعف يف أداء املؤسسات، والعمل عىل 

وتجاوز  املمكنة  بالرسعة  تجاوزها 
وفق  الجهود  وبذل  املعقدة  اإلجراءات 
اقىص اإلمكانات املتاحة خدمة للصالح 
العام“، الفتا اىل ”ان من اهم األولويات 
ألداء  واملنتسبني  املوظفني  كفاءة  رفع 

عملهم بمهنية وحرص شديدين“.
مضاعفة  ”رضورة  عىل  عالوي  وشدد 
املؤسسات  مختلف  بني  كافة  الجهود 
واملناطق  الكمركية  باملراكز  العاملة 

بهدف  بينها،  املبارش  والتنسيق  الحرة، 
احداث طفرة نوعية بالقطاع الجمركي 
من  والحد  العراقية  الحرة  واملناطق 
املمنهجة،  والتهريب  التالعب  حاالت 

وتشجيع االستثمارات األجنبية“.
الفريق  بروح  العمل  ”أهمية  مؤكدا 
الواحد يف سبيل حماية االقتصاد الوطني 
النفطية  غري  اإليرادات  جانب  وتعظيم 

وإنعاش القطاعات املحلية“.

بغداد/ الزوراء:
فتوى  أن  االثنني،  امس  الفياض،  فالح  الشعبي،  الحشد  هيئة  رئيس  أكد 
الجهاد الكفائي غرّيت مسار األحداث وصنعت األمة يف العراق، فيما أشار اىل 

أن الحشد الشعبي لن يكون طرفاً يف أي معركة سياسية.
وقال الفياض يف كلمته خالل انطالق املؤتمر السنوي إلحياء الذكرى الثامنة 
الطالق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، تابعتها ”الزوراء“: 
إن ”الوعي هو السالح الفّتاك الذي يجب ان نتمسك به“، مبيناً ان ”الحشد 

يستمد قوته من الشعب واملرجعية والشهداء“.
كبرية  نقلة  حققت  الدينية  للمرجعية  الكفائي  الجهاد  ”فتوى  ان  واوضح 
سيبقى  والحشد  األمة،  وصنعت  األحداث  مسار  وغريت  العراقي،  للشعب 
رافعاً راية العراق من دون اي تراجع“، مشرياً اىل ان ”الفتوى، نقلت الشاب 
روحاً  للشعب  وخلقت  واملنازلة،  التحدي  إىل  االنكسار  حالة  من  العراقي 

جديدة ملواجهة الخطر املحدق بالعراق“.
عىل  ومخاطره  وآثاره  العام  الرأي  تزييف  ”من  كلمته،  يف  الفياض،  وحذر 
العراق وشعبه“، مؤكداً ”هناك من يحاول تسقيط الحشد ووصفه باملؤقت 

يف محاولة إلعادة الفوىض للعراق“.
ولفت اىل أن ”الحشد الشعبي تمكن من تحقيق االنتصار الكبري عىل داعش 
دون  لفئة  ينحاز  ولن  الشعب  مكونات  جميع  من  وانه  خاصة  اإلرهابي، 
أخرى“، مشددا ”اننا سنكون صادقني لحمل االمانة وحماية الحشد الشعبي 

من أي مخاطر قد تحيط به“.
رسمياً  كياناً  الحشد  جعل  عىل  تعمل  ومديرياتها  الحشد  ”قيادة  أن  وتابع 
له كافة الحقوق“، داعيا اىل ”عدم السماح لليد الخارجية الفتك باستقرار 

العراق أو السلم األهيل“.
ووجه رئيس هيئة الحشد الشعبي ”كلمة شكر لزعيم التيار الصدري مقتدى 
الشعبي“، مؤكداً،  الحشد  الذي أصدره يوم أمس عن  البيان  الصدر، بشأن 
يتم  ولن  سيايس،  طرف  ألي  منحازاً  يكون  ولن  لألمن  ضامناً  ”الحشد  ان 

استخدام موارد الحشد بأي فرقة سياسية ولن يسمح بإسقاط الدولة“. 
لصدور  الثامنة  السنوية  الذكرى  إلحياء  املركزي  الحفل  فعاليات  ان  يذكر 
االثنني  امس  انطلقت  الشعبي،  الحشد  وتأسيس  الكفائي  الجهاد  فتوى 
بحضور قيادات الحشد الشعبي يف قاعة الشهيد حيدر املياحي بالعاصمة 

بغداد.
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كراماتورسك/أ. ف. ب:

صبـاح  األوكرانـي،  الجيـش  أعلـن 

امـس االثنـني، انسـحابه مـن وسـط 

إثـر هجـوم رويس  سيفريودونيتسـك 

جديد عىل هذه املدينة اإلسـرتاتيجية يف 

رشق أوكرانيـا التي تـدور فيها معارك 

عنيفة بني طريف النزاع منذ أسابيع.

وقالـت رئاسـة األركان األوكرانيـة يف 

الصباحيـة عـىل فيسـبوك  إحاطتهـا 

”شـّن العدو بدعم مدفعي هجوما عىل 

سيفريودونيتسك وحقق نجاحا جزئيا 

وأخـرج وحداتنـا مـن وسـط املدينة“ 

مؤكدا أن املعارك ”متواصلة“.

وأكد حاكم منطقة لوغانسـك سريغي 

غايـداي خروج القـوات األوكرانية من 

وسط املدينة التي تشكل املركز اإلداري 

للقسـم الواقع تحت سيطرة كييف من 

املنطقة.

وكتب صباح امس اإلثنني عىل فيسبوك 

”تتواصل املعارك يف الشوارع... الروس 

يواصلـون تدمري املدينـة“ نارشا صور 

مبان مهدمة أو تشتعل فيها النريان.

أن  مـن  األحـد  حـّذر  غايـداي  وكان 

الوضـع يف سيفريودونيتسـك ”يف غاية 

الصعوبة“. وقـال إن ”العدو يريد عزل 

سيفريودونيتسـك كليا بمنع عبور أي 

رجـال أو ذخائـر“ مبديا مخـاوف من 

أن تسـتخدم روسـيا ”كل احتياطاتها 

 48 خـالل  املدينـة“  عـىل  لالسـتيالء 

ساعة.

وأفـاد الرئيـس األوكرانـي فولوديمري 

زيلينسـكي يف رسـالة الفيديو اليومية 

مساء األحد عن معارك ”عنيفة جدا“ يف 

سيفريودونيتسـك، الفتا إىل أن موسكو 

تنرش قـوات غـري مدربة بشـكل كاف 

وتستخدمها ”وقودا للحرب“.

تفتح السـيطرة عىل سيفريودونيتسك 

أمام موسكو الطريق نحو مدينة كربى 

أخـرى يف دونباس هي كراماتورسـك، 

ما سـيجعل قواتها أقرب مـن تحقيق 

هدفها وهو السيطرة الكاملة عىل هذه 

املنطقـة الغنيـة باملعادن التي يشـكل 

الناطقون بالروسـية غالبية سـكانها 

ويسـيطر انفصاليون موالون لروسيا 

عىل أجزاء منها منذ 2014.

دبلوماسـيا، غداة الوعد الـذي قطعته 

رئيسة املفوضية األوروبية خالل زيارة 

مفاجئـة لكييـف بإعطـاء رد ”بحلول 

نهايـة األسـبوع املقبل“ بشـأن طلب 

أوكرانيـا الرشوع بآليـة انضمامها إىل 

االتحاد األوروبي، أقرت أورسـوال فون 

ديـر اليني بأن ”التحـدي (يكمن) يف أن 

يخرج املجلـس األوروبي (املقرر عقده 

23 و24 حزيران/يونيـو) بموقـف  يف 

موّحـد يكـون بمسـتوى حجـم هـذه 

القرارات التاريخية“.

عىل صعيد آخر، اجتمعت الدول األعضاء 

يف منظمـة التجـارة العامليـة األحـد يف 

جنيـف ويف طليعـة أهدافها املسـاعدة 

عىل إيجاد حل لألزمة الغذائية الخطرية 

التي تهدد العالم بفعل الهجوم الرويس 

عـىل أوكرانيـا وتعذر تصديـر الحبوب 

من هـذه الدولـة التي تعترب مـن كبار 

املنتجني يف العالم.

وخيم التوتر خـالل اجتماع مغلق حني 

نـدد عدد مـن املندوبـني يف مداخالتهم 

بالغـزو الـرويس. وقال الناطق باسـم 

أن  بروزيـن  دان  التجـارة  منظمـة 

املجتمعـني صفقـوا وقوفـا للمنـدوب 

األوكراني حني ألقى كلمته.

وتابع بروزين أن حـواىل ثالثني مندوبا 

”غـادروا القاعـة“ قبيـل إلقـاء وزير 

التنميـة االقتصادية الرويس ماكسـيم 

ريشيتنيكوف كلمته.

ورغـم العقوبـات املفروضـة عليهـا، 

حققت روسـيا خالل األيـام املئة األوىل 

مـن غـزو أوكرانيـا عائـدات مقدارها 

93 مليـار يـورو من صـادرات الطاقة 

االتحـاد  إىل  سـيما  وال  األحفوريـة 

األوروبي، بحسـب تقرير أصدره مركز 

أبحاث مسـتقل اإلثنني ويشري بصورة 

خاصة إىل فرنسا.

ميدانيـا، أعلنت وزارة الدفاع الروسـية 

يف بيان تدمري ”مسـتودع كبري ألنظمة 

صواريـخ مضـادة للدبابـات وأنظمـة 

دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها 

الواليات املتحدة والدول األوروبية نظام 

كييف“ يف تشـورتكيف بغـرب أوكرانيا 

عىل مسـافة 140 كيلومرتا من الحدود 

مع رومانيا.

وأسفرت الرضبة عىل املدينة التي كانت 

حتى اآلن بمنأى نسبيا عن املعارك عن 

أصابـة 22 شـخصا بجروح، بحسـب 

حاكم املنطقة.

ويف ميكوالييف يف الجنوب، توقف تقدم 

القوات الروسـية عند مشـارف املدينة 

مـع تحـول املعـارك إىل حـرب خنادق، 

بحسـب ما أفـاد فريق مـن صحافيي 

وكالة فرانس برس عىل األرض، مشريا 

إىل أن السلطات تعاين األرضار الناجمة 

عن القصف الرويس للبنى التحتية.

خنـادق  األوكرانـي  الجيـش  وحفـر 

وأكـد  الروسـية.  القـوات  بمواجهـة 

النقيـب سـريغي (54 عامـا) ”الروس 

ولديهـم  كبـرية  أعدادهـم  يراوغـون. 

الكثري من األسلحة القديمة والجديدة، 

لكنهم ليسوا جنودا“.

واتهمـت منظمة العفـو الدولية امس 

االثنني روسـيا بارتكاب جرائم حرب يف 

أوكرانيـا، منددة بمقتـل مئات املدنيني 

يف الهجمـات املتواصلة عـىل خاركيف 

التي اسـتخدمت يف العديـد منها قنابل 

عنقودية محظورة.

وذكرت منظمة العفو أنها كشفت بعد 

تحقيق معمق عن أدلة يف خاركيف عىل 

االسـتخدام املتكرر من جانـب القوات 

 9N210 الروسـية للقنابـل العنقودية 

و9N235 واأللغـام األرضيـة املتناثـرة 

وكلهـا محظـورة بموجـب االتفاقات 

الدولية.

وفتـح القضاء األوكرانـي أكثر من 12 

ألـف تحقيـق يف جرائم حـرب يف البالد 

منذ بدء الغزو الرويس، بحسـب النيابة 

العامة.

الرياض/ متابعة الزوراء:

الداخليـة  وزارة  يف  مسـؤول  مصـدر  أعلـن 

السـعودية، أنـه بنـاء عـىل متابعـة الوضع 

الوبائي لجائحة فـريوس كورونا وما رفعته 

الجهـات الصحيـة املختصـة وللمكتسـبات 

الجائحـة،  يف مكافحـة  املتحققـة  العديـدة 

مـن  الفعالـة  الوطنيـة  الجهـود  وتضافـر 

الجهات كافة، والتقـدم يف برنامج اللقاحات 

الوطني وارتفاع نسب التحصني واملناعة ضد 

الفـريوس يف املجتمع، تقرر  رفـع اإلجراءات 

بمكافحـة  املتعلقـة  والوقائيـة  االحرتازيـة 

جائحة كورونا.

وشـمل رفـع اإلجـراءات عدم اشـرتاط لبس 

الكمامة يف األماكن املغلقة، باستثناء املسجد 

الحرام، واملسجد النبـوي الشـريف، واألماكن 

التـي يصــدر بشــأنها بروتوكـوالت مــن 

قبــل هيئة الصحـة العامــة ”وقايـة“، أو 

املنشـآت واألنشطة واملناسبات والفعاليـات 

ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب يف تطبيق 

أعلــى مــن خــالل  مسـتويات حمايــة 

االستمرار باشرتاط لـبس الكمامـة للـدخول 

إليهـا، مع االسـتمرار بالتوعيـة والحث عىل 

استخدامها.

كما تقرر عدم اشـرتاط التحصني والتحقـق 

مـن الحالـة الصحية يف تطبيــق (توكلنـا) 

للـدخول إىل املنشـآت واألنشـطة واملناسبات 

والفعاليــات وركـوب الطائـرات ووسـائل 

النقــل العــام، باسـتثناء الـتـي تقتضـي 

طبيعتهـا اشـرتاط التحصني، أو االسـتمرار 

يف التحقــق مـن الحالـة الصـحية حســب 

مـا تـحــدده الربوتوكـوالت الصـادرة مـن 

قبـل هيئـة الصـحـة العامـة ”وقايـة“، أو 

املنشآت واألنشـطة واملناسبات والفعاليـات 

ووسـائل النقــل الـتـي ترغـب يف تطبيــق 

أعلــى مــن خــالل  مسـتويات حمايــة 

االسـتمرار باشـرتاط التحصـني أو التحقـق 

مـن الحالة الصحية للدخول إليها.

الجرعـة  أخــذ  اشـرتاط  مــدة  وسـتكون 

التنشـيطية (الثالثـة) مـن لقـاح (كوفيـد-

19) ملغـادرة املواطنـني إىل خـارج اململكــة 

(ثمانيـة) أشــهر بـدالً مـن (ثالثة) أشـهر 

مــن تلقـي الجرعة الثانية، ويسـتثنى مـن 

ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة 

الصحة أو املسـتثناة بحســـب مـا تظهـر 

حالتهـم الصحية يف تطبيق (توكلنـا).

وأكـد املصدر أهمية االسـتمرار يف اسـتكمال 

تنفيذ الخطة الوطنية للتحصني ويشمل ذلك 

أخذ الجرعات التنشيطية املعتمدة من اللقاح، 

كما أوضح املصدر أن اإلجراءات املتخذة أعاله 

تخضـع للتقييـم املسـتمر من قبـل الجهات 

الصحيـة املختصـة يف اململكة، وذلك حسـب 

تطورات الوضع الوبائي.

بريوت/ الزوراء:

اعتـرب الرئيـس اللبناني، ميشـال عـون، أن 

واملفاوضـات  االتفاقيـات  تخـرق  إرسائيـل 

الدوليـة، وذلـك بإرصارها عـىل التنقيب عن 

الغاز يف منطقة بحرية متنازع عليها.

جاء ذلـك خالل اجتماع ُعِقـَد صباح امس يف 

القـرص الرئايس بني الرئيـس وعدد من نواب 

قـوى ”التغيـري“، وفقـا لحسـاب الرئاسـة 

اللبنانية عىل ”تويرت“.

وأكـد الرئيس خالل االجتماع ”تمسـك لبنان 

بعـودة املفاوضات غري املبارشة مع إرسائيل، 

والتـي توقفت إثر رفض العـدو اعتبار الخط 

29 خطا تفاوضيا“ مشـددا عىل أن ”الجانب 

اللبنانـي رفض الخط اإلرسائييل رقم 1 وخط 

هـوف ومن غـري الـوارد التنازل عـن حقوق 

لبنان يف اسـتثمار ثروته النفطية والغازية“، 

وفقا للرئاسة.

وأشـار الرئيس خـالل االجتمـاع إىل أن لبنان 

يتعرض لضغوطـات كثرية آخرها التهديدات 

اإلرسائيلية، فيما أكد النواب رضورة مواصلة 

السعي والعمل للحفاظ عىل الثروات واإلرساع 

يف املفاوضات.

كمـا نفى عـون -رداً عىل سـؤال مـن الوفد 

النيابـي- وجـود أي ارتباط بـني املفاوضات 

حول ترسـيم الحدود بمسألة استجرار الغاز 

والكهرباء من مـرص واألردن، أو املفاوضات 

مع صندوق النقد الدويل.

وكان لبنانيـون قد خرجوا بدعـوة من نواب 

”التغيـري“ يف وقفة شـعبية ملطالبـة الرئيس 

ميشـال عون بتوقيـع املرسـوم الذي يقيض 

بعدم السـماح إلرسائيـل بالتنقيـب يف حقل 

كاريـش الواقع داخـل املنطقـة االقتصادية 

البحرية املتنازع عليهـا بني لبنان وإرسائيل، 

معتربيـن ذلـك تفريطـا يف الثـروة النفطيـة 

البحرية اللبنانية.

وكانت إرسائيل قد اسـتقدمت باخرة يونانية 

إىل املنطقة اسـتعدادا للبدء باسـتخراج الغاز 

من حقل كاريـش، األمر الذي اعتربته بريوت 

استفزازا وتعديا عىل الحقوق اللبنانية.

وُيعتقـد أن املنطقة املتنازع عليها، التي يبلغ 

عرضهـا مئـات األميال املربعـة، تحتوي عىل 

رواسب كبرية من الغاز الطبيعي، وهو ما قد 

يغري قواعد اللعبة بالنسـبة للبنان، الغارق يف 

أزمة اقتصادية مدمرة.

لندن/سكاي نيوز :
رغم نجاة رئيس الوزراء الربيطاني، 
بوريس جونسون، من اقرتاع حجب 
الثقة، إال أنـه يواجه ضغوطاً داخل 
الحـزب للرحيـل خشـية خسـارة 
االنتخابـات العامـة، وقـد يتحـدد 
مصريه خالل األيـام القليلة املقبلة 
من خالل انتخابات فرعية مرتقبة.

لـن  الحاليـة،  القواعـد  وبموجـب 
يسـمح لنـواب حـزب املحافظـني 
بإجراء اقرتاع عىل الثقة مرة أخرى 
ملدة عـام، ومـع ذلك، كانـت هناك 
تكهنـات بـأن البعـض قـد يحاول 
تغيري القواعـد إلجراء تصويت آخر 
يف وقت قريب، وعندما سـئل النائب 
سـري غراهام برادي، الـذي يرشف 
عىل العمليـة عن األمر، قـال: ”من 

الناحية الفنية، هذا ممكن“.
وتم إجـراء االقرتاع الـرسي بعد أن 
كتـب مـا ال يقـل عـن 54 نائباً من 
حـزب املحافظني رسـائل، يقولون 
فيهـا إنهـم لـم يعـودوا يدعمـون 
جونسـون، إال أنـه نجـا منهـا، إذ 
حصـل عـىل دعـم 211 مـن نواب 
حـزب املحافظني، مقابل 148 نائًبا 

طالبوا بتنحيه.
والنتيجة تعني أن جونسون حصل 
عىل دعم 59 باملئة من نوابه، وهذه 
النتيجة أقل من تلـك التي حققتها 
رئيسـة الـوزراء السـابقة، ترييـزا 
مـاي، التـي حصلت عـىل دعم 63 
باملئـة من نـواب حـزب املحافظني 
يف 2018، لكـن انتهـى بهـا األمـر 

باالستقالة بعد 6 أشهر.
ورغـم فـوزه يف التصويـت، ال يزال 

جونسون يواجه تحديات كبرية، إذ 
مـن املقرر إجـراء انتخابات فرعية 
يف 23 يونيو، الختيـار نواب جدد يف 

ويكفيلد وتيفرتون وهونيتون.
وكان كال املقعدين يشغل يف السابق 
مـن قبـل املحافظـني، وإذا خـرس 
مرشحا الحزب الحاكم أمام أحزاب 
يجـد جونسـون  املعارضـة، فقـد 

نفسه تحت ضغط متجدد.
األكاديمـي املتخصص بالشـؤون 
الدولية، سـمري الكاشـف، قال إن 
جونسـون يواجه أزمـات متتالية 
إىل  غـري مسـبوقة منـذ وصولـه 
وبـات   ،2019 يوليـو  يف  الحكـم 
يعاني من انهيار يف شعبيته، وهو 
ما قد يدفع الحـزب إىل البحث عن 

البديل رسيعاً، خشـية أن ينعكس 
ذلك عىل نتائج االنتخابات.

وأضـاف الكاشـف، يف ترصيحات 
لـ“سـكاي نيوز عربية“: ”غالبية 
زعماء حزب املحافظني الذين مروا 
باقـرتاع داخـيل بحجب ثقـة، إما 
خـرسوا االنتخابات العامة بعدها، 
وإما اضطروا لالستقالة من زعامة 

الحزب ورئاسة الحكومة“.
وتابع: لكن بنظـرة أكثر إيجابية، 
للربيطانيـني  قـدم  بأنـه  أعتقـد 
مكاسـب كبرية كرئيـس للوزراء، 
سـواء يف جائحة كورونـا أو إنهاء 
االتحـاد  مـن  بريطانيـا  خـروج 
األوروبـي أو موقفه من الحرب يف 

أوكرانيا.

وأشـار إىل أن ”بريطانيـا تواجـه 
حالّياً تحديات كبرية بينها الطاقة، 
االسـتقرار  عـدم  بـأن  وأعتقـد 
الـذي ينجـم عـن تغيـري رئيـس 
الـوزراء اآلن لن يكـون يف مصلحة 

الربيطانيني“.
إن“  إن  ”يس  شـبكة  ووفـق 
األمريكية، فإن الذين يتطلعون إىل 
خالفة جونسون، بدؤوا بالفعل يف 
تعزيـز قواعد قوتهم ويسـتعدون 
االنتخابيـة  حمالتهـم  إلطـالق 
لرئاسة الوزراء يف الوقت املناسب.

ملنافسـة  املرشـحني  بـني  ومـن 
جونسـون يف االنتخابـات القادمة 
هو جرييمي هانت، الذي توىل عدة 
مناصب وزاريـة بينها ”الصحة“، 

وهـو املنافـس األكثر شـهرة من 
لبقـاء  واملؤيـد  املعتـدل  الجانـب 

بريطانيا ضمن االتحاد األوروبي.
ومـن بـني املرشـحني أيًضـا تـوم 
توجندهـات، العسـكري السـابق 
الشـؤون  لجنـة  يـرتأس  الـذي 
الخارجيـة، وكذلـك وزيـر التعليم 

الحايل نديم الزهاوي.
ومن السـيدات، هناك ليـز تراس، 
وزيـرة الخارجيـة، التـي صوتـت 
عىل البقاء ضمن االتحاد األوروبي 
عام 2016، لكنها تحولت منذ ذلك 
الحني إىل واحدة من أكثر األصوات 

املشككة يف الحكومة األوروبية.
وأكثـر منافـيس تـراس وضوحـاً 
الحاليـة  الداخليـة  وزيـرة  هـو 
بريتي باتيـل، ووفـق تقارير فإن 
حملة باتيـل الخفية ”تعمل بهمة 
وبصـورة منظمة منـذ نحو عام“ 

للفوز بمنصب رئيس الوزراء.
وتحظى باتيل بشـعبية كبرية بني 
القاعدة الشـعبية للحزب والجناح 
األكثر تحفًظا داخله، وهي واحدة 
من املشـككني يف أوروبـا منذ فرتة 
طويلـة، ولها خطـب طويلة حول 
واالقتصـاد،  والجريمـة  الهجـرة 
واشـتهرت بدعمها إلعادة عقوبة 

اإلعدام.
سـباق  يف  الرتشـح  أجـل  ومـن 
القيادة، يحتاج املرشحون إىل دعم 
ثمانيـة نـواب آخريـن مـن حزب 
املحافظني، ويف حالة ترشيح أكثر 
من مرشحني، سيجري نواب حزب 
املحافظني سلسـلة من التصويت 

حتى يتبقى اثنان فقط.
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باريس/ متابعة الزوراء:
اعتـرب الرئيس الفرنـيس إيمانويـل ماكرون 
أن بـالده دخلت يف ”اقتصاد الحـرب“، وفيما 
دعـا وزير الدفـاع ورئيـس أركان الجيش إىل 
إعادة تقييم قانون الربمجة العسـكرية وفقا 
للمتغريات الجيوسياسـية، أكـد ماكرون، إن 
”الحرب أصبحت يف أوروبا“، مشـددا عىل أنه 

يجب عىل األوروبيني ”الدفاع عن أنفسهم“.
وقال الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، إن 
”الحرب أصبحت يف أوروبا“، مشـددا عىل أنه 
يجب عىل األوروبيني ”الدفاع عن أنفسـهم“، 
وذلـك يف إشـارة إىل الحملـة العسـكرية التي 
تشـنها روسـيا عـىل أوكرانيـا، والتـي تلقي 

بظاللها عىل القارة األوروبية ككل.
واضـاف الرئيس الفرنـيس: ”أوروبـا لم تعد 
سـاذجة وبـدأت بتعزيـز قـدرات صناعتهـا 

الدفاعية وجيوشها“.
وقـال ماكرون يف افتتاح معـرض للصناعات 
الدفاعيـة: ”نحتاج إىل أوروبـا قوية للحفاظ 
عـىل السـالم، ومواجهـة الفوىض التـي تعم 

العالم“.
ودعـا الرئيـس الفرنيس إىل زيادة االسـتثمار 
يف الصناعـات الدفاعيـة، معتربا أن ”مرشوع 
البوصلة االسـرتاتيجية للدفاع األوروبي، هو 

ركيزة أساسية لسياستنا“.
كما أعلن ماكرون خالل مشـاركته يف افتتاح 
معـرض لألسـلحة، امـس االثنني، أنـه يريد 
”إعادة تقييـم“ لقانون الربمجة العسـكرية 
(LPM) 2019-2025، وأوضح أن الهدف من 
ذلـك هو ”تكييف الوسـائل مـع التهديدات“، 

عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا.
وقـال: ”طلبت مـن وزير (القوات املسـلحة) 
إجـراء  املسـلحة  القـوات  أركان  ورئيـس 
إعادة تقييـم خالل األسـابيع املقبلة لقانون 
الربمجـة العسـكرية، ليتوافـق مـع الوضع 

الجيوسيايس“.
وأعـرب عـن اعتقـاده يف أن ”فرنسـا دخلت 
يف اقتصـاد حرب وسـننظم أنفسـنا فيه عىل 
املـدى الطويل“، مضيفا أنه ”لم يعد بإمكاننا 
التعايـش مع القواعد التـي كانت قبل عام“.

وأضاف ماكـرون: ”تصاعـد التهديدات، كما 
يتضح من الرصاع املستعر يف أوكرانيا منذ 24 
فرباير، يفـرض مطلبا إضافيـا للميض قدما 

بشكل أرسع وأقوى وبأقل تكلفة“.
وقـال: ”ال يـزال لدينا الكثـري لنفعله للتكيف 

مع التحوالت العميقة التي نمر بها. ولكل من 
يشـك يف وجاهة هذه الجهود، يكفي أن ينظر 
مرة أخرى إىل أوكرانيـا، التي يطالب جنودها 
بتسـليح جيد والذين يحق لهم الحصول عىل 

إجابة منا أيضا“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة الجـوازات العامـة التابعـة لـوزارة 
الداخلية، امس االثنني، احصائية رسـمية بشـأن عدد 
الجـوازات الصـادرة يوميـاً يف العراق، وفيما اشـارت 
اىل تسـهيالت الصـدار الجـوازات للجاليـة العراقية يف 
الخارج، اوضحت آلية االجراءات القانونية املتبعة عند 

فقدان الجواز.
وقـال مديـر الجـوازات العامـة اللواء ريـاض جندي 
الكعبـي، يف ترصيح صحفـي: إن «املديرية تعمل اآلن 
مع صندوق شـهداء الرشطة ووزارة الداخلية بشـكل 
عام، إلنجـاز الجوازات وخاصة الجـواز االلكرتوني»، 
مؤكـداً أنه «خـالل الفـرتة القصرية املقبلة، سـينجز 

الجواز االلكرتوني» .
وأضاف أن «هناك تعاوناً مع جميع مديري الجوازات يف 
بغداد واملحافظات لتسـهيل وتبسيط  اإلجراءات كافة 
إلصدار الجواز االعتيادي، واختزال بعض املستمسكات 
التي ليس لهـا أي أثر قانوني يف إصدار الجواز، وكذلك 
التقليل من الروتني وتوفري وسـائل الراحة للمواطنني 

من خالل إيجاد بنايات أفضل للجوازات».
وأشـار إىل أن «الجوازات ومنذ البداية خصوصاً الجواز 
الـذي يحمـل رقـم A  كان يعتمـد عىل عـدد كبري من 

املستمسـكات، أمـا اآلن أصبح االعتمـاد عىل البطاقة 
الوطنيـة، لكونها وثيقة رسـمية ويصعـب تزويرها، 

إضافـة إىل أن الجـوازات مـن مناشـئ عاملية يصعب 
تزويرها».

وأوضـح «نحن نصدر مـن ٤٠٠ إىل ٥٠٠ معاملة جواز 
يوميـاً، ولدينا مكاتب يف املحافظـات وخارج العراق»، 
مبينـاً أن «هناك عدداً كبرياً من الجوازات تم تصديرها 

هذا العام».
وعـن كيفيـة صـدور الجـوازات للجاليـة العراقية يف 
الخـارج، ذكر أن «هنالك منظومـات موزعة عىل عدد 
من السـفارات، وقسـم منها فيها طابعات لتسـهيل 
انجاز املعامالت، بعد تدقيق املستمسكات وانجازها».

أما يف حال فقدان الجواز، لفت إىل أنه «بحسب القانون 
يحـال فاقد الجـواز إىل املحكمـة، فيما لـو كان األمر 
الفقدان أو التلف أو الضيـاع، وتتخذ بحقه اإلجراءات 
القانونيـة كمخالفة وليس جنحـة أو جناية، وبعد أن 

يأتي القرار بالربيد يصدر الجواز باليوم نفسه».
وأكمـل بالقـول إن «املواطـن الذي يفقد جـوازه مرة 
ثانية أيضاً، يحتـاج إىل قرار من املحكمة، والذي يفقد 
جـوازه مرتني لـه عقوبة تبعية بحرمانه من السـفر 

ملدة ٣ شهور».

بغداد/الزوراء:
اكـد النائب مهنـد الخزرجي، امـس االثنني، ان 
تعاظـم الجريمـة املنظمة وتجـارة املخدرات يف 
العاصمة بغداد تحتاج اىل يقضة االجهزة االمنية 
والتعاون والتنسـيق بني الجهات االسـتخبارية 
وتفعيـل مذكـرات القبـض بحق املشـتبه بهم 
للقضاء عـىل تعاظم هذه الظاهـرة التي باتت 

تنعكس سلباً عىل الوضع االمني يف العاصمة.
وقـال الخزرجي يف بيان ورد «الزوراء» إنه «عىل 
القائـد العـام للقوات املسـلحة دعـم القيادات 

االمنية يف العاصمة وتشـكيل افواج متخصصة 
الصلـة  ذات  والجرائـم  املخـدرات  بمكافحـة 
كـون االجهزة االمنية املاسـكة المـن العاصمة 
تحتـاج اىل الدعم اللوجسـتي للقضـاء عىل تلك 

الظواهر».
وأشـاد الخزرجي «بجهود التشكيالت االمنية 
مختلفـة الصنـوف يف قيـادة عمليـات بغداد 
والقوات الساندة لها يف تعقب والقاء القبض 
املنظمـة وتجـار  الجريمـة  عـىل عصابـات 

املخدرات».

بغداد/ الزوراء:
طالب عضـو لجنة الزراعة وامليـاه النيابية، رفيق 
هاشـم الصالحي، امس االثنني، بتدويل ملف أزمة 
املياه، محمال تركيا مسـؤولية الكارثة االنسـانية 

التي ستتعرض لها البالد.

وقـال الصالحـي يف حديـث صحفـي: ان الجانـب 
الرتكي لم يلتزم باالتفاقيـات املائية تجاه العراق، 
مطالبـا بتصعيد خطـوات تدويل ملـف املياه ضد 
تركيا.وأضـاف: أن الكثري من القرى العراقية بدأت 
بالنزوح بسبب الجفاف بسـبب قيام تركيا بقطع 

املياه عن العراق .
وأشـار إىل: أنه ال خيـار امام العراق سـوى تقديم 
شـكوى امـام املحافـل الدوليـة ضـد السياسـات 
الرتكية يف العراق. الفتا اىل: ان تركيا تستخدم املياه 

كسالح للضغط عىل العراق.

بغداد/الزوراء:
أعلـن الفريـق الوطنـي لفتح 
امـس  الجماعيـة،  املقابـر 
االثنني، عن أعداد مقابر شهداء 
التي  جريمة سبايكر والرفات 
تـم التعرف عليهـا، فيما حدد 
عدداً من املواقع قد تضم رفات 

شهداء جريمة سبايكر.
وقـال رئيس الفريـق رضغام 
كامـل يف ترصيـح صحفي إن 
«الفريـق تمكـن مـن فتح ١٧ 
مقربة جماعية داخل القصور 
الرئاسية يف مدينة تكريت تضم 
رفات شهداء جريمة سبايكر»، 
مبيناً أنه «تّم اسـتخراج رفات 
١٢٣٥ شهيداً من طالب قاعدة 
سـبايكر الجوية والتي سلمت 
اىل الطب العديل بشـكل أصويل، 
حيث  قامت باجـراء املطابقة 
الـDNA وتسليم ١٠٢٤ شهيداً 
اىل ذويهم».وأضاف أن «عملية 
فتح هذه املقابر استمرت ملدة 
سنتني منذ العام ٢٠١٥ ولغاية 
العـام ٢٠١٧ بشـكل مسـتمر 
تحـت ظروف قاسـية جـداً»، 

مشـرياً اىل أن «عملية املطابقة 
مسـتمرة لألعـداد املتبقيـة يف 
الطـب العـديل ومـن املحتمـل 
صـدور وجبات جديـدة خالل 
األشهر القليلة املقبلة».وتابع، 
أنـه «تـّم لغايـة اآلن صـدور 
٣٣ وجبة اسـماء من شـهداء 
جريمة سبايكر التي تم التعرف 
 ،«DNAعليهـم بعد اجـراء الـ

موضحـاً أن «هنـاك مؤرشات 
لدينا بشأن عدد من املواقع قد 
سـبايكر».وأكد،  شهداء  تضم 
أن «البحـث مسـتمر عن هذه 
املواقـع مـن خـالل الخرائـط 
الجوية والتنسيق مع محكمة 
التحقيـق املركزيـة املختصـة 
بالتحقيق يف جريمة سـبايكر 
أو مـن قبـل املتهمـني يف حال 

إجـراء كشـف الداللـة فضـًال 
عـن القـوات األمنية املاسـكة 
لألرض من استخبارات وحشد 
شعبي»، الفتاً اىل أن «البحث ال 
يقتـرص عىل محيـط القصور 
الرئاسـية بل بشـكل أوسع يف 
عموم مدينة تكريت وأطرافها 
وعـىل حـدود قاعدة سـبايكر 

الجوية

البرصة/الزوراء:
أوضحـت مديريـة زراعـة 
جنوبـي  أقـىص  البـرصة 
االثنـني،  امـس  العـراق، 
االسـماك  نفـوق  اسـباب 
وسـط  العشـار  نهـر  يف 
املحافظـة، عازيـة ابرزها 
اىل «التلـوث يف االنهر جراء 

مخلفات الباعة».
شـعبة  مسـؤول  وقـال 
االسـماك يف املديرية شاكر 
ترصيـح  يف  عبدالـرزاق 
صحفي إن «نهر العشار يف 
وسـط البرصة شهد نفوق 
كميـات كبرية تقـدر ٩٠٪ 
مـن اسـماك (البلطـي)»، 
الفتا إىل ان «هذه االسماك 
النافقـة مـن النـوع غـري 

املجتمـع  يف  املرغـوب 
البرصي، وهي دخلية عىل 
وتتحمل  البرصيـة  امليـاه 
نسـب التلـوث العاليـة يف 

االنهر».
إىل  الـرزاق  عبـد  وأشـار 
ان «التلـوث الـذي اصـاب 
نهـر العشـار يعـود لقيام 

أصحـاب املحـال التجارية 
واملطاعـم وميـاه الرصف 
الصحي برمـي مخلفاتهم 
يف النهر»، مبينا ان «إدارته 

وجهت كتبا ملديرية البلدية 
النافقـة  االسـماك  برفـع 
من النهر».وذكـر ايضا أن 
دائرتـه «طلبت مـن البيئة 
ايضـا رفـع شـكاوى عىل 
لدعوة  اضافة  املتجاوزين، 
املائيـة  املـوارد  مديريـة 
مائيـة  دفعـات  باطـالق 
للنهر من اجل إزالة التلوث 
فيه».وتناقـل  الحاصـل 
االجتماعي  التواصـل  رواد 
يف العـراق خـالل اليومـني 
تظهـر  صـوراً  املاضيـني 
يف  االسـماك  االف  نفـوق 
نهر العشار وسط البرصة، 
وأشاروا يف تعليقات لهم اىل 
نسـبة التلوث الكبرية التي 

اصابت النهر.

السليمانية/الزوراء:
مجلـس  يف  النائـب  كشـف 
النـواب العراقـي عـن محافظة 
السـليمانية، سوران عمر، امس 
مـواد  اسـتخدام  عـن  االثنـني، 
البنزين يف  «مرسطنـة» بانتـاج 
 ١٥ أن  اىل  مشـرياً  املحافظـة، 
شخصاً يصابون يومياً باملرض.

وقـال سـوران عمـر يف مؤتمـر 
يف  امـس،  عقـده،  صحفـي 
وحرضته  بالسـليمانية،  مكتبه 
البنزيـن  سـعر  إن  «الـزوراء»: 
والـگاز الذي كان يجلـب إلقليم 
يسـمى  السـابق  يف  كردسـتان 

البنزين املدعوم حكوميا بسـعر 
٦٩٠ ديناراً كان ينتج يف مصفى 
الحكومة  الذي تدعمـه  «الكلك» 
العراقيـة وكان يجهـز االقليـم 

مليون لرت يوميا.
تعـرض  بعـد  «لكـن  واضـاف 
إرهابيـة  العتـداءات  املصفـى 
لـم يصـل االقليـم اي حصة من 
البنزيـن ، أما مصفـى بازين فو 
ينتـج يومياً مليـون ونصف لرت 
من البنزين تذهب كلها اىل قضاء 
حديثة باالنبار وال يخصص منها 

اي كمية لإلقليم».
واضاف ان «حكومة اإلقليم تعلل 

أسباب ارتفاع األسعار إىل ارتفاع 
العاملية  النفـط  أسـعار بورصة 
والحرب الروسية االوكرانية، لكن 
الحقيقة غري ذلك ألن ما ينتج يف 
االقليم من بنزين وگاز هو ليس 
من وقـود البورصـة العاملية بل 
هـو إنتاج محـيل ويحـوي عىل 
مـواد مرسطنة تنتـج يف مواقع 
وسـاحات محلية يف السليمانّية 
وأربيل ومع األسـف ال توجد اي 

رقابة حكومية».
وبـني سـوران أن «١٥ مواطنـا 
باالمـراض  يوميـاً  يصابـون 
األسـباب  لتلـك  الرسطانيـة 
ويراجع مركز هيـوا قرابة ٦٠٠ 
مواطـن يوميا نتيجة إلنتاج هذا 

البنزين املرسطن».
وأوضح أن «البنزين الحايل يصنع 
مـن مواد ال تخضـع الي معايري 
علمية ، فآثاره سـتنعكس عىل 
مـن يصنعها ومـن ينقلها ومن 
يسـتخدمها ويعمـل بهـا ، كما 
أنها تأثريها سـيكون عىل البيئة 

إضافة لصحة اإلنسان».
وبني سوران أنه «يوجد يف االقليم 
عدد محدود من التجار يتعاملون 
بقـوت مقـدرات أهـايل االقليم، 
ويقومـون بـرشاء كميـات من 

البنزين التجاري من محافظات 
الوسـط والجنـوب بسـعر ٦٥٠ 
دينار للـرت الواحد ويبيعونه عىل 
مواطني االقليم بــ١٤٠٠ دينار 
وهذا سـبب أزمة أخرى يف بعض 

محافظات الوسط والجنوب».
واردف قائـال «عـىل الرغـم من 
واإلداري  املـايل  الفسـاد  حجـم 
الكبريين يف الحكومـة العراقية، 
لكـن اليوجـد تالعـب بأسـعار 
مطالبـاً  الحكوميـة»،  الوقـود 
حكومة اإلقليـم «بتمويل قطاع 
أعبـاء  لتقليـل  العـام  النقـل 

االزمة».
ودعـا املواطنـني اىل «عدم رشاء 
البنزيـن املرسطـن ملـا لـه مـن 
انعكاسات سـلبية عىل حياتهم 

وعىل البيئة».
يذكر إن سـعر اللرت الواحد من 
السـوبر وصل امـس االثنني إىل 
دينـار   ١٣٢٥ و  دينـار،   ١٤٠٠
للرت الواحد من املحسن و١٢٠٠ 
للبنزيـن  الواحـد  للـرت  دينـار 

العادي .
كما  ان سـعر السوبر كان  اول  
أمـس بــ١٣٥٠ دينـار، وللـرت 
الواحـد مـن املحسـن ١٢٧٥ و 

١١٥٠ دينار لنوعية العادي .

بغداد/الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزارة  أعلنـت 
االجتماعية، امس االثنني، خمسـة 
للقضـاء عـىل ظاهـرة  إجـراءات 
عمالـة األطفـال، فيما أشـارت اىل 
تخصيـص رواتب لعـدد من األرس 

ملنع تشغيل ابنائهم.
وقال مديـر عام العمـل والتدريب 
املهنـي يف الـوزارة رائـد جبـار يف 

«مشـكلة  إن  صحفـي  ترصيـح 
عمالـة األطفـال بسـبب الوضـع 
االقتصـادي، إذ إن أغلـب العوائـل 
الفقرية تزج بابنائها للعمل يف ظل 
ظـروف اقتصادية صعبـة»، مبيناً 
أن «وزارة العمـل وبالتعـاون مـع 
منظمتي اليونسيف والعمل تسعى 

للحد من ظاهرة عمالة األطفال».
وأضاف أن «هناك ِفرَقاً تفتيشـية 

مـن الـوزارة تقـوم بحمـالت عىل 
أصحـاب العمل للتأكـد من وجود 
أنـه  اىل  عمالـة أطفـال»، مشـرياً 
«بحسـب قانـون العمـل فـأن أي 
صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال 
دون السـن القانونيـة، يحـال اىل 

محكمة العمل».
وذكر أن «الوزارة قامت بمناسـبة 
عمالـة  ملكافحـة  العاملـي  اليـوم 

األطفـال، بحملـة كبـرية يف بغداد 
العوائـل  لتوعيـة  واملحافظـات 
وأصحـاب العمـل بخطـورة هذه 
املسـألة وتوزيع منشـورات بشأن 
ذلـك»، الفتاً اىل أن «الـوزارة قامت 
مـن  كبـرية  مجموعـة  بإحصـاء 
العوائـل ورفعتهـا اىل وزيـر العمل 
الـذي وافـق عـىل منحهـا رواتـب 
بعـدم  األرسة  رب  تعهـد  مقابـل 

تشـغيل أطفالـه، كما تّمـت إعاد 
إطفـال اىل املـدارس بالتعـاون مع 

وزارة الرتبية».
وبـني أن «تخفيض عمالة األطفال 
يحتاج اىل تخصيصات مالية كبرية 
وبرامـج جديـدة وبرامـج توعوية 
واعادة دمج األطفال باملؤسسـات 
الوضـع  وتطويـر  التعليميـة 

االقتصادي للعائلة».

åaÏßa@Êaá‘œ@á‰«@Ú»jnæa@ÚÓ„Ï„b‘€a@paıaãu�a@ÚÓ€e@|öÎc

ÜaáÃi@¿@Ú‡ƒ‰æa@Ú∫ãßa@Û‹«@Òã�Óè€a@÷ã†@Üá±@kˆb„

ÍbÓæa@Úflåc@—‹fl@›ÌÎáni@ÚÓibÓ„@pbj€b�fl

@á”@…”aÏfl@Üá±@ÚÓ«b‡ßa@ãib‘æa@|n–€@?†Ï€a@’Ìã–€a
ãÿÌbjé@ıaáËí@·õm

ÚiÏÀãfl@7À@äbì»€a@ãË„@¿@Ú‘œb‰€a@⁄b8˛a@ZÒãój€a

ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@ÂÌç‰j€a@kjèi@Êb†ãè€bi@�bÓflÏÌ@ÊÏibóÌ@�bóÉí@15

fib–†˛a@Ú€b‡«@Âfl@áz‹€@ÒáÌáu@paıaãug@Â«@Â‹»m@›‡»€a

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، امس االثنـني، اجراء تقييـم للواقع الرتبوي باملـدارس االبتدائية 

بحسب نسب النجاح املتحققة ملرحلة السادس االبتدائي.
وقـال مدير عام تربية بغداد الكـرخ الثانية عضو هيئة الرأي يف الوزارة قيس الكالبي يف 
بيـان اطلعت عليه «الزوراء» إنه ”حالياً يتم تقييـم الواقع الرتبوي يف املدارس االبتدائية 
بحسـب نسب نجاح التالميذ فيها خالل امتحانات الدور األول، وسيتم بموجبها توجيه 
كتـب شـكر وتقديـر لتلك التي حققت نسـب نجاح تجـاوزت الـ ٨٠ باملئـة، إضافة إىل 

املعلمني ممن نسبة نجاح تالميذهم أكثر من ٩٠ باملئة“.
وأضاف الكالبي أنه ”سـيتم تشـكيل لجان من األرشاف الرتبوي باملديريات للوقوف عىل 
أسـباب نسـب النجاح املتدنية للمـدارس الحرضية والريفية التي حققت نسـب نجاح 
أقـل من ٥٠ باملئة بهـدف معالجتها بامتحانات الدور الثاني، كما سـتحيل إىل التحقيق 
املدارس التي نسب نجاحها النهائية تقل عن ٥٠ باملئة بعد إعالن نتائج امتحانات الدور 

الثاني“.
وتابـع أنه ”سـيتم إرشاك املعلمني ممن حققوا نسـباً متدنيـة يف اختصاصاتهم ضمن 
دورات تطويريـة عاجلة خالل العطلة الصيفية، والتي نوه بأنها سـتتم بالتنسـيق مع 

املديرية العامة لإلعداد والتدريب والتطوير الرتبوي التابعة للوزارة“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط تنفيذ ٦٠ مرشوعاً يف ثالث محافظات حتى 
اآلن ضمن برنامج الصنـدوق االجتماعي للتنمية بمبالغ تصل إىل 

٣٠٠ مليون دوالر كمرحلة أوىل.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة عبد الزهـرة الهنداوي يف 
بيـان اطلعت عليه «الزوراء» إن ”الهدف من الصندوق االجتماعي 
للتنمية هو توفري الخدمات األساسـية لسكان املناطق الفقرية“، 
مشرياً إىل أن ”تلك الخدمات تتمثل بإنجاز مشاريع للماء والكهرباء 

واملدارس والطرق وغريها“.
وأضـاف أن ”املجتمع املحـيل يحدد أولويـات كل منطقة فقرية“، 
الفتـًا إىل أن ”الـوزارة شـكلت فـرق (الحشـد املجتمعـي) يف كل 
محافظـة لزيارة املناطـق األكثر فقراً ومعرفـة أولويات كل منها 

من الخدمات“.
وبـنّي الهنداوي أنه ”تم خالل املرحلـة األوىل تنفيذ ٦٠ مرشوعاً يف 
محافظات دهوك وصالح الدين واملثنى“، مشرياً إىل أن ”هناك ٥٠٠ 

قرية مستهدفة سيشملها الصندوق بمشاريعه“.
وأوضح أن ”العمل سـيكون عىل مراحل، فاملرحلة األوىل الصندوق 
يعمل بقيمة القرض البالغة ٣٠٠ مليون دوالر والذي حصلت عليه 

الوزارة من البنك الدويل“، مشـرياً إىل أن ”فكرة املرشوع تقوم عىل 
ثالثة مستويات األول تنفيذ املشاريع الخدمية والثاني هو تطوير 
القدرات، أما الثالث فيقوم عىل أسـاس تحسـني املستوى املعييش 

عن طريق القروض التي ستمنح للفقراء وفق آليات محددة ”. 

دياىل/الزوراء:
نظم األطباء البيطريون يف دياىل، امس  االثنني، وقفة احتجاجية يف بعقوبة للمطالبة 
بتطبيـق قانون التدرج الطبي البيطـري املعطل منذ اكثر من ثالثة عقود، بعد اقراره 

من قبل الربملان العراقي العام املايض.
وقال نقيب األطباء البيطريني يف دياىل، محمود فرحان الشـمري، يف ترصيح صحفي: 
إن نقابته وبمشـاركة املستشـفى البيطري والكوادر البيطرية نظموا، صباح امس، 

وقفة احتجاجية تطالب بتنفيذ قانون التدرج الطبي البيطري.
واوضـح: ان قانون التدرج الطبي البيطري أقّر عـام ١٩٨٠ وعمل به لغاية ١٩٨٨ ثم 
تم تعطيله، مضيفا «وبناء عىل مقتضيات املصلحة العامة ومطالب الكوادر البيطرية 
أعـاد الربملـان العراقـي إقـرار القانـون يف اذار عـام ٢٠٢١، وصادقت عليه رئاسـة 

الجمهورية وتم نرشه يف جريدة الوقائع منذ اذار من العام املايض».
وتابع «القانون ينص عىل تعيني األطباء البيطريني بعد تخرجهم بصفة طبيب مقيم 

ومن ثم يعينوا عىل املالك الدائم فيما بعد حسب الحاجة».
وعزا الشـمري كثرة وتصاعد االمراض الوبائية يف دياىل وعموم املحافظات اىل «نقص 
كـوادر األطبـاء البيطريني وتعطيـل قانون التـدرج الطبي اىل جانب قانـون التقاعد 
الجديـد الذي أحال الكثري من األطباء البيطريـني عىل التقاعد، مما ولد نقصا كبريا يف 

الكوادر البيطرية وصعوبة احتواء االمراض الوبائية».
وطالب الشـمري باإلرساع بتطبيق القانون إنصافا لدور الكـوادر البيطرية التي تعد 
املصـد األول لالمراض الوبائية واسـناد دائرة الصحة يف مواجهـة ومعالجة االمراض 

ذات املنشأ الحيواني.

@…”aÏ€@·ÓÓ‘m@ıaãug@Â‹»m@ÚÓi6€a
ÚÓˆaáni¸a@ëäaáæa

pbƒœb´@t˝q@¿@b«Îãìfl@60@âÓ–‰m@Â‹»m@¡Ó�Én€a

@ÊÏ„b”@’Ój�ni@ÊÏj€b�Ì@ÊÏÌã�Ój€a@ıbj†˛a
∂bÌÜ@¿@�bflb«@33@â‰fl@›�»fl

البرصة/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امـس االثنني، تمكن مفـارز وكالة 
االستخبارات من إحباط عملية إدخال ٦ كغم من املخدرات، والقاء 

القبض عىل اثنني من املهربني من الجنسية األجنبية يف البرصة.
وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لــ «الـزوراء» أنه «وفقـاً ملعلومات 
استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية يف وزارة الداخلية من احباط عملية ادخال (٦) كغم من 

املواد املخدرة عىل الرشيط الحدودي».
وأضـاف البيان أن املفارز «تمكنـت من القاء القبض عىل متهمني 
اثنني يحمالن الجنسـية األجنبية وضبط الـزورق الذي حاوال فيه 

نقل املخدرات اىل محافظة البرصة».
وتابع البيان: «بهذه العملية االستباقية، تم إفشال النوايا الدنيئة 
من ضعاف النفوس من دس سمهم داخل الحدود العراقية عىل يد 

االبطال يف وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية».
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قالت الشيخيل يف حوار  خاص مع صحيفة 
”الـزوراء“: انها مـن مواليد بغـداد 1978 
خريجـة طب بغـداد سـنة 2001 2002- 
وحاصلـة عـىل شـهادة الدبلـوم العايل يف 
قسم الجراحة العامة سـنة 2015 وحاليا 
تـدرس البـورد يف املرحلـة االخـرية منـه 
ولديها شهادة اختصاص. مؤكدة انها تعد 
اختصاصية جراحة عامة، حيث هناك قلة 
يف عدد الطبيبات النسـاء ذات االختصاص 

بهذا املجال.
وذكرت الشيخيل: ان حلمي قبل ان ادخل اىل 
كلية الطب ان أكون طبيبة جراحة والكثري 
لم يسـاندوني بحجة ان الفرع صعب كما 
انه يتعامل مـع الطـوارئ كالطلق الناري 
وطعـن السـكني وحـوادث خاصـة كانت 
االغتيـاالت  يف  سـواء  املاضيـة  الفـرتة  يف 
واالنفجـارات وهذا صعـب فعال عىل املرأة، 
وقـد ارصرت عـىل موقفـي وحلمـي منذ 
زمان وبدأت بالفرع نهاية 2009 اىل 2010 
وتنسـيبي جاء جراحة عامـة يف النارصية 

ولم استطع ان احصل عىل ذلك يف بغداد.
وذكـرت الشـيخيل: ان حلمـي هـذا الـذي 
اسـتطعت تحقيقه ونجحت بـه رغم انني 
اعتقد انني يف بداية املشوار لكني تركت أثرا 
طيبا وقـد بقيت بالنارصية سـنة ونصف 
بعدهـا عـدت اىل بغـداد وذهبت ملدة سـنة 
ونصـف يف النجـف وحصلت عـىل الدبلوم 
وكنت االوىل بالتنافيس والثانية عىل الدورة 
وتركت أثرا طيبا باملكانني بعدها رجعت اىل 
بغداد وظهر توزيعي اىل منطقة الحسينية 
مستشفى حمادي شـهاب (سابقا) وبعد 
عدة أشـهر رصت رئيسـة قسـم الجراحة 
وبقيت ملدة سنة وثالثة اشهر بعدها قدمت 

عىل الدراسات العليا . 
واسرتسـلت الشيخيل: انه منذ اول يوم من 
تعييني بعد فرتة بسيطة يف 2003 او 2004 
بدأ موضوع االغتياالت وبعدها التفجريات 
فحتـى عندما لم اكن طبيبـة جراحة كنت 
مقيمة داومت لفرتة يف مستشفى الكرامة 
وبعدهـا يف ابـو غريـب ، ويف السـنة التـي 
كنت اداوم فيها بالتـدرج كانت ابو غريب 
منطقة مزدحمـة واالنفجـارات تحدث يف 
األسـواق وعـدد الجرحـى الذيـن ينقلون 
للمستشـفى كثري، وكنت من الناس الذين 
ال يرتكـون الطـوارئ ، وكانـت تلـك االيام 
صعبـة جدا ليس فقط عىل الناس بل حتى 

عىل الطبيب.
واشـارت اىل: ان املناظر التي كنا نشاهدها 
تجعلنـا نعتقـد ان الدنيـا اوشـكت عـىل 
النهايـة، فهذا يده مقطوعـة وهو يحملها 
وذاك  عامـا،   16 وعمـره  االخـرى  باليـد 
ممزقـة احشـاؤه، واالخـر ينـزف دما من 
رأسه. مؤكدة انه رغم اتهام الطبيب بعدم 
االنسـانية إال اننـي لـم أَر يومـا طبيبا قد 
حـدث انفجار وغادر خفـارة الطوارئ، بل 
عىل العكـس من ذلك فإن االطباء املجازين  
كانوا يلتحقون باملستشفيات عند الظروف 

الطارئة .
قالـت  العامـة،  الجراحـة  قسـم  وحـول 
الشـيخيل: ان هنـاك توجهـا لزيـادة عدد 
الطبيبـات بقسـم الجراحـة العامة خالل 

السـنوات العـرش املقبلة، بعدمـا كان هذا 
القسـم حرصا للرجـال، السـيما ان وعي 
املجتمـع قـد ازداد بدعـم بناتهم لدراسـة 
مثـل هكذا اختصاصـات ، باالضافة اىل ان 
مسـتوى التعليم قد ارتفع بالعراق واعداد 
املتعلمني وهذا سـاهم بأن يدخل عدد كبري 
من النساء باملجاالت الصعبة مثل الجراحة 

العامة كجراحة القلب واالوعية الدموية .
واشـارت اىل: ان الجراحـة العامـة طيـف 
واسـع مـن العمليـات وهـو مـن ضمـن 
اختصاصنـا وخصوصا الحـوادث وحاالت 

الطوارئ بصورة عامة ومجال واسـع بهذا 
االختصاص .

ıbj†¸a@ÚÓ–ì◊@äÏua@áÌá•
وبخصوص اجور االطباء، قالت الشيخيل: 
ان هـذا املوضـوع مرتبـط بوضـع العراق 
بشـكل  الحكومـي  الصحـي  والقطـاع 
خـاص، حيـث فيـه الكثري من املشـكالت 
فاملستشـفيات الحكوميـة فيها نقوصات 
كبـرية وعـدد نفوسـنا كبري يف حـني عدد 
املستشفيات قليل مقارنة بأعداد السكان، 
وكذلـك عدد االطبـاء قليل مقارنـة بأعداد 

السكان املفروض.
وتابعت: عامليا وجـود طبيب يخدم 3 االف 
نسـمة ، بينمـا يف العـراق الطبيـب يخدم 
عرشيـن الف نسـمة وهذا يسـبب ضغطا 
كبـريا عىل رشيحـة االطبـاء، باالضافة اىل 
ان الكثـري من االطباء هاجـر من البلد منذ 
احداث السـقوط واىل اآلن بسـبب عمليات 
الخطـف واالبتـزاز ، فضـال عـن حـدوث 
حمالت منظمة تجـاه الطب العراقي حاله 
حال الكثري من االشـياء املوجودة بالعراق 
وهذا كله سـّبب ضغطا عىل املستشـفيات 

الحكومية.
ولفتـت اىل: ان هنـاك أعـدادا كبـرية مـن 
املراجعـني ال نملـك نظامـا صحيـا يعطي 
االولويـة للحـاالت الطارئـة، وهـذا كله ال 
نسـتطيع تنفيذه يف ظل الظـروف الراهنة 
وبالتايل اصبح االتجاه اىل العيادات الخاصة 
واملستشـفيات االهلية. مبينة ان العيادات 
لتسـعرية  الخاصـة تسـعريتها خاضعـة 
نقابة االطباء، حيث انها وضعت تسـعرية 
الطبيـب من عـرشة االف دينـار الذي هو 
طبيب ممارس وعندما يحصل عىل الدبلوم 
تصبح 20 الف دينار، والحاصل عىل البورد 
كشـفيته تصـل اىل 30 الفا واالستشـاري 

كشفيته 40 الفا.
واشـارت اىل: ان العيـادة عمل خاص حاله 
حال اي عمل خاص فهو ليس حكوميا، إذ 
ان العيـادة تجهيزاتهـا وموادها وايجارها 
من الطبيب وبالتايل يجب تعويضه لتغطية 

مصاريف العيادة .
واشـارت الشـيخيل اىل: ان اغلـب االطبـاء 
يعالجـون الكثـري مـن املـرىض مجانـا يف 
عياداتهـم، ملن اليمتلكون اجور الكشـفية 
والـدواء، ويبقـون عـىل تواصـل مسـتمر 
معهـم، رغـم ان بعـض النـاس ولالسـف 
اسـتغل هذه املبادرة واصبح يتحجج بعدم 

امتالكه اجور كشفية الطبيب.  
واوضحت: انه يف الخارج الكشفية مرتفعة 
لكـن الدولـة لديهـا نظـام لتوفـري خدمة 
صحية ألغلب شـعبها وهو نظـام التأمني 
الذي اذا طبق فسيعطي ترتيبا يساعد عىل 

النهـوض بالواقع الصحي للمستشـفيات 
الحكومية.

 مبينة: عندما تقـول للمريض ادفع مبلغا  
معينـا قـد يكـون 20 اىل 25 الـف دينـار 
ولديك زيارتان او ثالثة للمستشفى مجانا 
والحـاالت الطارئـة مجانيـة فاملريض لن 
يذهـب للمستشـفى وليس بـه يشء إال يف 
الحاالت التي تستوجب الذهاب. مؤكدة انه 
لـدى العراق مراكز صحيـة منترشة بكثرة 

مقارنة بأغلب الدول .
وبينـت: يفـرتض بطبيب املركـز الصحي 
انـه عندما يـرى حالـة املريـض إذا كانت 
تسـتوجب املستشـفى فيحيله لهـا، وهذا 
سيقلل الضغط الحاصل عىل املستشفيات 
ويقلل االزدحام. مؤكدة ان ذلك سـينظمه 

التأمني الصحي.

xäb©a@¿@k�€a
واشارت اىل: ان الطب يف الخارج الحكومي 
يكون مجانـا بينما الخـاص مرتفع يصل 
اىل 200 دوالر الن لديهـم قانونـا للتأمـني 
العيـادات  ايجـارات  ان  مبينـة  الصحـي. 
خاصـة مرتفعة جـدا، ولنفـرض العيادة 
ايجارهـا 500 الـف دينار وعندمـا تذهب 
ألماكـن اخـرى كاملنصـور يصـل االيجار 
اىل 800 الـف دينـار، باالضافـة اىل اجـور 

الكهرباء.  
واوضحـت الشـيخيل: ان هناك عـدة امور 
تجعل املريـض العراق يفضـل املعالجة يف 

الخارج منها حسـب نـوع العملية وهناك 
بعـض العمليات التي تحتـاج اجهزة فعال 
ممكن بعضها ال يتوفر لدينا يف العراق، مثال 
مـن لديهم انحراف والدي بالعمود الفقري 
وهـذا يحتاج اىل جهاز لتعديل العمود وهذا 
غري موجود يف العراق، حتى باملستشفيات 
االهليـة غـري موجـود، الن سـعره مرتفع 
جدا. مشرية اىل ان العملية التي تعتمد عىل 
عمل الطبيب غالبا ما تكون بسيطة، إذ ان 
املشـكلة لدينا يف العراق هـي الرعاية التي 
تكون ما بعد العملية، فكل الذين يتجهون 
الحكومـي يشـكون مـن  املستشـفى  اىل 

املتابعـة او املمرض غـري موجود او ال أحد 
يعطيه العالج، فضال عن االزدحام .

وبينـت: ان عـدد املمرضـني قليـل جـدا يف 
املستشسـفيات الحكومية، عىل عكس ما 
موجود يف الخارج حيث يوجد ممرض واحد 
يف الردهة خالل الشفت املسائي ولديه من 
30 اىل 40 مريضا، فإذا بدأ وتواجد عند كل 
مريض ملدة خمس دقائق متى سـيصل اىل 
مريض اخر ، فمن الطبيعي يشعر املريض 
بوجـود تقصـري ، الفتـة اىل ان العـالج يف 
الخارج هناك لكل خمسة اىل ثمانية مرىض 
لديهم ممرض واحد فعـدد املمرضني اكثر 

وبالتايل يكون كل يشء يف موعده.
ومضـت بالقول: ويف الخـارج ايضا عندما 
يدخل املريـض ال يوجد معه مرافق لوجود 
كوادر تمريضية تهتم باملريض سـواء من 
عالجهم وتغذيتهم او النظافة الشخصية، 
كمـا ان العناية ما بعـد العملية يف الخارج 
افضل كما ان مسـألة تعقيم املستشفيات 
سـواء الحكومية او االهلية عندما يريدون 
تنظيفهـا وتعقيمها هنـاك رشكة خاصة 
مواصفـات  ان  حتـى  معهـا  يتعاقـدون 
املستشفى يف ما يتعلق باالرضية والجدران 
تفـرتض عدم وجود زوائـد وهذه مختصة 
بهـا الـرشكات فتجد ان نسـبة العدوى ما 
بعـد العملية وااللتهابات شـبه معدومة يف 
الخارج الن تعقيم وتنظيف املستشـفيات 
مـن صالحيـات كادر خـاص، و هـذا غري 

موجود يف العراق.
واشـارت اىل: ان غرف العمليات يف الخارج 
تسمى (نكتف بررش) ويجب ان ال يدخلها 
هواء من خارجها ونظـام تهويتها خاص 
مركـزي ويدفـع الهواء من فـوق اىل تحت 
ملنـع صعـود الرتاب مـن االرضيـة إذا كان 
موجـودا ودكتـات املـربدة يتـم تعقيمهـا 
وتنظيفهـا بطريقة خاصـة. موضحة انه 
يف الداخـل هناك روتني مثـال عندما يعطل 
جهاز يحتاج اىل وقت كبري لغرض اصالحة 
او اسـتبداله بينما يف الخارج يتم حسـمه 

بوقت قصري.
واستدركت الشيخيل قائلة: ان هذا ال يعني 
ان جميـع العمليـات يف الخـارج ناجحة، 
وبسـبب السـياحة العالجيـة فالكثري من 
الناس تعرضوا لعمليات النصب وهناك من 
يأتي إلينا عىل سبيل املثال جماعة امراض 
الكسـور دون ان نذكـر بلـد بعينـه الذين 
يوضع لهم تثبيت داخيل فهي تأتي خاصة 
عىل شـكل سـيت يفتح للمريض ويذهب 
لكن هناك اناسا يأتون لدينا يف املستشفى 
وقد اجريت لهم عمليـة تثبيت عىل اعتبار 
ان الكرس صعـب وجرحه ملتهـب التهابا 
شـديدا، فعنـد فتحه نجـد وجـود حديدة 

عادية موضوعة للمريض.
ولفتـت اىل ان هنـاك الكثـري ممـن ادخـل 
لدينا االنعاش وصل اىل مرحلة التسمم وال 
نسـتطيع عمل أي يشء لهـم وبالتايل هذا 
اليعني ان كل املستشفيات بالخارج جيدة 

وال التي بالداخل سيئة. 
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أمـا خالل فـرتة جائحـة كورونـا، فقالت 
الشـيخيل: تقريبا توقفت العمليات وفقط 
الحـاالت الطارئـة الننـا يف بدايـة كورونا 
نجهل طريقة انتقاله، رغم انه كان ينتقل 
عـن طريـق التنفـس ولكن عندمـا تكون 
فيعمليـة فتـح بطن وعملية كـوي وبخار 
الـذي يخـرج مـن سـوائل الجسـم كالدم 
ممكن ان تنقل العـدوى، لذلك كانت فقط 

العمليات الطارئة.
وتابعـت: قمـت بإغالق عيادتي لشـهرين 
كاملني باسـتثناء إذا كانـت هناك مريضة 
قمت بإجراء عملية لهـا وتعرضت لوعكة 

فأذهب لرؤيتها برسعة وكنا ندفع االيجار 
رغـم االغـالق الننـا نخـىش مـن اختـالط 
املرىض وانتقـال املرض، حيـث هناك عدد 
كبري من االطباء توفوا بكورونا النهم كانوا 
عىل تمـاس مبارش مـع املـرىض. مؤكدة: 
ان العمليـات الجراحية توقفت باسـتثناء 
الطارئة كالزائدة الدودية والفتق لكن الذي 

يستطيع التحمل يتم تأجيل عمليته .
ومضـت بالقول: لدينا يف املستشـفيات ما 
يعـرف  بالفريـق الجراحـي الخافـر وهو 
ليس شـخصا واحـدا فيكـون اختصاصيا 
واحـدا عىل االقل ومعـه طالب خصوصا يف 
املستشـفيات الكبـرية مثـل مدينـة الطب 
والريمـوك وفيهـم طـالب دراسـات فتجد 
احدهم يف الصـف الخامس وواحد او اثنني 
صف رابـع او ثالث او اول وهذا الفريق قد 
يصـل اىل عرشة افـراد واثنـاء عملهم تجد 
انهـم جميعـا تعرضـوا لالصابة وسـقط 
ايـام  عـرشة  او  اسـبوع  مثـال  الفريـق، 

يتشافون ثم يعودون مرة ثانية. 
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وحول اتفاق بعض االطباء مع الصيدليات 
لفتـت  اىل: ان الطـب حاله حـال اي مهنة 
ثانية يوجد فيه اشـخاص جيدون وعكس 
ذلـك ونسـبة االطبـاء الذين يتفقـون مع 
الصيدلية قليلة جدا، لكن املشـكلة هذه  ان 
النسـبة تعم عىل الباقيـة، ومن جانب اخر 
هذا الدواء الذي اكتبه قد يكون غاليا وهناك 

نفسـه 
يـل  بد

بثمـن 
فأنـا  ارخـص 

اكتبه وانت ال تعرفه 
الطبيب  التي عند  والصيدلية 

توفـر االدوية التي اراها كطبيب مناسـبة 
فالعـالج كلمـا كان مـن رشكـة رصينـة 
سـيكون اغىل ويكون مفعوله اقوى، فإذا 
كان لـدي مريـض خصوصـا الجراحني او 
الطبيبـات النسـائية بعـد العمليـات فهذا 
املريـض الـذي قمـت بإجـراء عمليـة لـه 
اريده أن يتشـاىف بـأرسع وقت حتى تنجح 
عمليتي وال تحـدث مضاعفات، فأكتب له 
الـدواء املناسـب حتـى إن كان غاليـا لكن 
عندمـا يأخذه اىل غري صيدلية سـيقول له 
ان البديل سـعره اقـل بكثري لكن انا ال اريد 

هذا العالج.
وتابعـت: نحـن لدينـا يف العـراق العـالج 
الواحـد فيـه خمسـني نوعـا وهنـاك نوع 
بعرشة االف واخر بألف دينار وعىل سـبيل 
املثـال الرباسـيتمول العـادي 250 دينـارا 
لكـن البندول الـذي هو ايضا براسـيتمول 
سـعره 1500 دينار بمعنى سـتة اضعاف 
السـعر عن العادي وكذلك ابـر االلتهابات 
والعالجات بعـض الرموز التـي يتحدثون 
عنهـا أنـا بالنسـبة يل ال اسـتخدم الرموز 
ولكن يتم استخدامها حتى ال يحدث تغيري 
وحتـى يعطـي الصيديل للمريـض الرشكة 
التـي يريدهـا الطبيـب وليـس البديل النه 

االفضل للمريض وغالبا.
واكـدت: ان االدويـة بالنسـبة للـرشكات 
الرصينة اسـعارها غالية وهذا حدث معي 

فمـرة اعطيـت مريضـا دواء عبـارة عـن 
عصـارة من نـوع مـا وذهـب املريض اىل 
صيدلية اخرى واعطاه واحدة سعرها اقل 
مـن ربع العصـارة ومادتها مـن غري نوع 
تختلف واخربت املريـض ان هذه العصارة 
ال تنفع ولكن هـذا ال يمنع ان يكون هناك 

اطباء يتفقون مع الصيدلية.

b„ÎäÏ◊@ÚËuaÏfl@¿@µÓ–zó€a@äÎÜ
وحول دور الصحفيني يف مواجهة كورونا، 
قالت الشـيخيل: كنت اعمل يف مستشـفى 
الكنـدي ومنسـبة، وكان الصحفيون جدا 
متعاونـني ويلتقـون الشـخص املناسـب 
ليرشح لهم، مثال رئيس االطباء أو مسؤول 
االطباء ومسـؤول الردهة الـذي ينقل لهم 
الصـورة الحقيقيـة بصورة عامـة وكانوا 
متعاونيـني، لكـن اآلن املشـكلة الحالية يف 
االشـخاص الذين يدعون انهـم اعالميون 
وينـرشون عىل السوشـل ميديـا يف موقف 
يحدث امامه يقـوم بنرشه ومعه تحريض 
فأنـا ال اعتقـد ان هـذا عمـل الصحفـي 
الحقيقـي الـذي مـن املفـرتض ان يبحث 
عن الحقيقـة وينقلها وينقل الرأي والرأي 

االخر.
واشارت اىل: ان هناك صفحات لفضائيات 
تنرش أمورا بها تحريض لكن يف فرتة كورونا 
واحداث ترشين كان االعالم بالنسبة لنا جدا 
متعاونـا، ونقل الصـورة الحقيقية وحتى 
يف اثبـات وجـود الوبـاء ورضورة االلتزام 

باالجراءات 
لطبيـة  ا
ئيـة  قا لو ا و
نفسـك  لحمايـة 
كنـت  وعندمـا  وعائلتـك 
يف مدينـة الطب مـرة ومرتني حدثت 
تغطية اعالمية شاهدت كيف قاموا بتأدية 

دورهم بأمانة. 

˘äaÏ�€a@ÚÁÜä
وفيمـا يتعلق للحـاالت التي يتعـرض لها 
املريـض اىل امر معـني يف ردهـة الطوارئ 
وال يمكـن اسـعافه، ذكرت الشـيخيل: انه 
لالسف ال يوجد من يحمي الطبيب. مشرية 
اىل ان نقابـة االطبـاء لم تكـن متواجدة يف 
اللحظة واملشـكلة التـي تحدث عىل نوعني 
االوىل انية مواجهـة املريض واهله، وهناك 
مشـكلة تحدث فيما بعد عندما تتحول اىل 

العشائر.
واوضحـت: املشـكلة االنية التـي يتعرض 
لها الطبيـب عند جلب مريض ويتوىف فمن 
املفرتض ان امن املستشفى هم املسؤولون 
عن حماية املريض باملكان الحكومي وليس 
يف كل مـكان تجدهـم فعالني وهـذا يعتمد 
عـىل الوجبة إذا كانت جيدة فأمور الطبيب 
جيدة وحمايتـه جيدة وإذا كانـت الوجبة 
عكـس ذلك فأي يشء يحـدث بالطوارئ ال 
يتدخلـون. مؤكدة ان املشـاكل االنية التي 
تحـدث غالبا يحـاول كادر املستشـفى ان 
يحمي نفسـه والقصص كثرية التي مررنا 
بها، وهناك طبيبات وصل االمر اىل محاولة 
تعريضهـن للقتل لوال االطباء او املمرضني 
الذيـن معهن الذيـن يقومـون بإخفائهن 

بسبب عدم وجود لغة تفاهم من قبل ذوي 
املريض.

واكـدت: انـه إذا توسـع املوضـوع وصار 
بـه تهديـد عشـائري فالطبيـب يلجـأ اىل 
عـىل  قضيـة  برفـع  ويقـوم  املستشـفى 
الشـخص الـذي قـام باالعتـداء وتلجأ اىل 
النقابـة إذا حدث تهديد خارج املستشـفى 
يف بيتـك او عيادتـك، وغالبـا االمـور تحل 
عشائريا. منوها: ان قانون حماية االطباء 
ينـص عـىل ان الـذي يعتدي عـىل الطبيب 
يدفـع مبلغا قدره عرشة ماليني ويف املقابل 
اهـل املريض يريـدون خمسـني مليونا إذا 
حدث يشء ملريضهم وببساطة يقولون خذ 
عرشة ماليني وأعطنـا اربعني مليونا وهذا 

ما يحدث. 
ولفتـت اىل: ان نقابـة االطباء سـواء كان 
نقيب اطباء بغداد الدكتور جواد املوسـوي 
الـدورة  يف  الربملـان  يف  كان عضـوا  الـذي 
السابقة حقيقة تحسن اداء نقابة االطباء 
وكان قريبا جدا من االطباء يف مستشفيات 
بغداد  النه نقيب اطباء بغداد فأي مشكلة 
تحـدث بـأي مستشـفى فبمجـرد إذا قام 
أناس بالهجوم عىل املستشفى  او الطبيب 
تجـده فقـط بمسـافة الطريق هـو قادم 
وحاليا دكتور مصطفى باسم نقيب بغداد 
الـذي جاء بعـده وهو عىل نفـس الخطى، 

وهناك امور نراها جيدة.
الجهـة  ليسـت  النقابـة  ان  اىل:  ولفتـت 

التـي لديها رشطـة وانما تـوكل محامني 
ويساهمون معك،  لكن الدكتور جواد حتى 
اذا كانت هناك جلسـة عشائرية يحرضها 
خصوصـا اذا كان االمـر يتعلـق بطبيبـة 
وحدثـت لها مشـكلة او مثـال كان والدها 

متوفيا او شهيدا وال أحد عندها.
وختمت الشـيخيل حديثها بالقول: أشـكر 
جريـدة الزوراء عـىل اتاحة هـذه الفرصة 
الطيبة للحديث عن املهنة وبعض ارسارها 
متاعبها، كما اتمنى ملالكها وكل الصحفيني 

دوام التوفيق والنجاح. 
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ZáÌç€a@ÛÓ±@OäaÏ®a@Ùãuc

أكدت الطبيبة الجراحة الدكتورة، سمر عصام الشيخيل، ان هناك قلة يف عدد الطبيبات النساء باختصاص 
الجراحـة العامـة، الفتـة اىل وجود توجه لزيادة عددهن، وفيما حددت اسـباب تفضيـل املرىض العالج يف 
الخارج بدال من الداخل، اشـارت اىل ان تسعرية العيادات الخاصة خاضعة لتسعريات نقابة االطباء، يف حني بينت 

ان هناك دورا كبريا للصحفيني واالعالميني يف مواجهة جائحة كورونا.

Ôzó€a@µfldn€a@ÊÏ„b”@’Ój�n€@Úz‹fl@ÒäÎãö@⁄b‰ÁÎ@p˝ÿìæa@Âfl@7rÿ€a@Ô„b»Ì@÷aã»€a@¿@Ôzó€a@ b�‘€a

ÂÁÜá«@ÒÜbÌç€@ÈuÏm@ÜÏuÎÎ@Úflb»€a@Úyaãßa@ôbónÇbi@pbjÓj�€a@Üá«@¿@Ú‹”@⁄b‰Á@
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@Ú‹j‘æa@Ú€Ïßa@Â«@bj«¸@ÂÌãì«Î@Ú»iäa@lbÓÀ
åbn‡æa@äÎá‹€

 بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم غياب ٢٤ العبا عن الجولة ٣٦ من عمر الدوري املمتاز، بسبب تراكم البطاقات.
ويغيـب عـن زاخو، برونو أوليفريا وأركان أمري ومحمد عبد الكريم، فيما يبتعد عن الطلبة، يارس نعيم ومحمد 
زامل ومحمد جواد شدهان.ويفقد القوة الجوية، خدمات محرتفه الجزائري مهدي بوكيس، ومن الزوراء عالء 
مهاوي، ومن أمانة بغداد سـتار ياسـني ورساج الدين صباح، ومن الكهرباء إيفان خالد.ويغيب عن الصناعة، 
العبه ماجد لفتة، ومن النفط الثنائي وليد كريم ومحمد أوتارا، ومن القاسـم أحمد تركي وحسـن عيل برهي.
كما يغيب من الديوانية، سجاد طالب وأنس مالك، ومن نفط البرصة باتريك نجومي وبابا جوامي، ومن النجف 

تاال نيمبوت، ومحرتف نوروز إيفاني، بجانب العب نفط ميسان عالء رعد، ومن سامراء أبو بكر وائل.

ãºcÎ@ã–ñc

µœ6z‡‹€@Úub¢@äÎá€aÎ@@Üaá«¸a@—»ö@Âfl@Ô„b»Ì@áÓ€a@kÉn‰fl@Z@Âfl˚fl@—Ìãí

@ıb‰i@Û‹«@›‡»né@ıbiãËÿ€a@ÒäaÜg@Z‚aáñ
åbn‡æa@Ú‹è€a@äÎái@pbèœb‰fl@’Ìãœ

›j‘æa@fiÏ‹Ìa@@¿@cájÓé@Ú‹j‘æa@ÈnÉè‰i@Òãÿ€a@äÎÜ@Z@ÔéÎ¸a

lã»‹€@a7õ•@pbjÌäán‹€@p¸bó€a@kÉn‰fl@=«¸@Ï«áÌ@Ú»Ìãì€a@Ô„aãÌ¸a

بغداد/ زيد غالب 
العراقـي  االتحـاد  اسـتأنف 
العمـل  للسـباحة  املركـزي 
بفتح دورات لتعليم السـباحة 
الشـعب  مسـبح  يف  لألطفـال 
األوملبي املغلق، وذلك لتوسـيع 
قاعـدة األلعـاب املائيـة ورفد 
بالسبَّاحني  واملنتخبات  األندية 
والالعبـني لغـرض خلـق جيل 
الذيـن  األبطـال  مـن  جديـد 
سـيمثلون العـراق يف املحافـل 

العربية واآلسيوية والدولية.
وقال مـدرب منتخـب الرباعم 
اتحـاد  إن“  محمـد   ياسـني 
اللعبـة يعمل عىل اسـتقطاب 
املواهـب مـن خالل اكتشـاف 
الطاقات الواعدة التي تشـارك 
الـدورات الصيفيـة املقامة  يف 
االوملبـي،  الشـعب  ملعـب  يف 
إذ يقـوم بدعـم املشـاركني يف 
حـال معرفة مـا يمتلكون من 

املوهبة بجعل دخولهم مجانيَّاً 
ثم يتمُّ ادخالهم بمنهاج خاص 
بـدورات  لتطويـر مواهبهـم  
لتمثيـل  تؤهلهـم  مكثفـة 

املنتخبـات واالنديـة“. 
واضـاف محمـد  أن“ الخطوة 
األوىل دائمـًا مـا تكـون صعبة 
ولكـن مع االسـتمرارية تكون 
الالعـب  عـىل  أسـهل  املهمـة 
واملـدرب ” مبينـاً، أن“ املنهاج 
التدريبي يتضمـن أربعة أنواع 
للسباحة هي الحرة والفراشة 
تعليمها  يتـم  والصدر والظهر 
للسـّباح بعمـر مـن خمس اىل 
سـبع سـنوات ثـم يتدرجـون 
مـن الناشـئني اىل شـباب ثـم 

املتقدمني ”.
ودعـا محمد االهـايل اىل ادخال 
ابنائهم بأعمـار مبكرة لصقل 
مواهبهم وتعلم واحدة من اهم 

وأجمل الرياضات .

@kÁaÏæa@“bìn◊¸@Û»èÌ@Úybjè€a@Üb•a
ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@·«Ü@›ua@Âfl

بغداد/ حسني عمار 

أكد مـدرب املنتخـب الوطني لكـرة اليد 

رشيـف مؤمـن، أن اإلعـداد املثـايل هـو 

مفتاح التأهل اىل كأس العالم.

وقـال مؤمـن إن“ املنتخـب بحاجـة اىل 

الكثـري من العمـل والجهـد للوصول به 

اىل الجاهزية التي تالئم قوة املنافسـة ”، 

مبيناً، أن ” الجهـاز الفني يبذل قصارى 

جهـده لتحقيق هـدف الوصول اىل كأس 

العالـم الـذي يعـد حلـم كل عراقي وكل 

عربي ”.

الشـباب  وزيـر  أن“  مؤمـن،  وأضـاف 

والرياضـة عدنان درجال ورئيس اللجنة 

األوملبيـة رعـد حمـودي أكـدا دعمهمـا 

للمنتخب، ولكن هنالك امور كثرية يفتقر 

لها املنتخب، أهمها املعسكرات الخارجية 

واملباريـات التجريبيـة، باالضافة اىل ما 

يحتاجه الفريق داخل العراق من مالعب 

صالحـة للتدريـب واالهتمـام بالفئـات 

العمرية ”.

الفنـي  الجهـاز  أن“  إىل  مؤمـن  وأشـار 

للمنتخب اسـتطاع أن يختـار توليفة من 

الالعبني الناشـئني والشباب ودمجهم مع 

عنارص الخربة املوجودة؛ للخروج بمنتخب 

جيد وقوي مدعم بدماء جديدة ”. 

العراقـي  الـدوري  أن“  مؤمـن،  وتابـع 

لعمـل  املحرتفـون  الالعبـون  ينقصـه 

اضافة قوية والرفع من وترية املنافسـة 

بني األندية املشـاركة وعدم حرصها بني 

فريقني ”.

بغداد/  متابعة الزوراء

أكد عضو الهيئة اإلدارية لنادي 

الكهرباء الريايض نعيم صدام، 

من أولويات اإلدارة خالل املوسم 

الجديد هو توفري جميع سـبل 

النجـاح لفريـق السـلة ليكون 

منافسـا قويا ورقمـاً صعباً يف 

منافسات املوسم املقبل .

وقال صدام إن“ اإلدارة ماضية 

إلعادة بريـق الفريق من جديد 

ونسـيان املوسـم املنرصم بعد 

املسـتوى غري املقنع الذي ظهر 

أن“  مبينـاً،  الفريـق“،  عليـه 

التعاقـد  هـي  الخطـوات  أوىل 

مـع املـدرب ثامـر مصطفـى 

وسـيعقبها اسـتقطاب العبني 

عىل مستوى عاٍل خالل املوسم 

املقبل ”.

وتابـع صـدام ” مـن أولويات 

اإلدارة توفر كل السـبل للنجاح 

واملسـتلزمات التـي يحتاجهـا 

املدرب للوصول اىل مستوى أعىل 

مما كان عليه الفريق وبالفعل 

قامت إدارة النـادي وبالتعاون 

مـع وزيـر الشـباب والرياضة 

عدنـان درجـال عـىل توسـيع 

منطقـة  يف  الثانـوي  امللعـب 

األمـني، وكذلـك وضـع خطـة 

لبناء دار سـكني ومجمع ودار 

باالضافة  للرياضيـني،  ضيافة 

اىل الكثري من التفاصيل األخرى 

تتعلـق بالبنـى التحتيـة التـي 

تسعى اإلدارة لتحقيقها يف حال 

توفر األموال ”.

بغداد/ عدي صبار
ملنتخبنـا  التدريبـّي  املـالُك  دُعـا 
الوطنـي لكـرِة الصـاالت بقيـادة 
االيراني محمـد الرشيعة الالعبني 
أدنـاه  يف  أسـماؤهم  املُدرجـة 
اليـوم  بالتدريبـاِت  لاللتحـاِق 
الثالثاء يف قاعِة جامعة گلگامش، 
التدريبّيـة  الوحـداُت  وسـتكون 
اسـتعداًدا  ومسـائية  صباحيـة 
للمشـاركِة يف بطولِة كأس العرب 
التي ستقاُم يف العرشين من شهِر 
حزيران الحـايل يف اململكِة العربّية 

السعودّية.

والالعبون هم محمد سامي نارص 
ومهند هادي نعيـم وزاهر مهدي 
هادي وغيـث رياض كريم وحامد 
أحمـد  وإبراهيـم  حسـني  عـالء 
إبراهيـم  وحسـني عـيل طعيمـة 
ومحـب الدين جمعـة وعيل حقي 
إسـماعيل  وقيـرص منتظر هادي 
وسـالم فيصل عبد  وطـارق زياد 
سـلمان  ووليد خالد فاهم وفادي 
عالء سـامي وحيدر مجيد دريول 
وعبـاس عيل دخيل وعيل شـهاب 
أحمد وأحمد دريد أحمد / حارس 

مرمى.

بغداد/ متابعة الزوراء
يف  املسـابقات  لجنـة  أوضحـت   
االتحـاد املركزي لكـرة القدم  أن 
انطالق الدوري سواء كان طبيعياً 
ذات  يف  سـيكون  للمحرتفـني  او 
الوقـت، مؤكـدة أن ”ال تغيـري يف 

املوعد“.

يأتي ذلك بعد ان اعلن نائب رئيس 
االتحـاد ”عيل جبـار“ يف ترصيح 
له، أن الدوري ذاهـب للمحرتفني 

والغاء الدوري العام.
وقال عضو لجنة املسابقات نجم 
االويس إن الـدوي سـيبدأ مطلـع 
دوري  كان  سـواء  ايلـول  شـهر 

الحاليـة  بصيغتـه  او  محرتفـني 
وبحسب قرارات املكتب التنفيذي 

التحاد الكرة.
وأضاف أن اللجنـة قررت انطالق 
الدوري املمتاز مطلع ايلول املقبل 
بـكل االحـوال وال تغيـري بموعده 

الي حال .

وكان االتحاد العراقي قرر هبوط 
اربعـة فرق لـدوري الدرجة االوىل 
يتكـون  وان  فريقـني  وصعـود 
الـدوري املقبل مـن 18 فريقاً، او 
اقامة دوري املحرتفني بمشـاركة 
عليهـا  تنطبـق  التـي  الفـرق 

الرتاخيص .
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكمـل الزوراء عقد الفـرق املتأهلة إىل 
نصـف نهائي كأس العراق، بعد تغلبه 
عىل القوة الجوية (1-2)، مساء امس 
اإلثنـني، عـىل ملعـب الشـعب الدويل، 
وسـط حضور جماهريي زاد عىل 40 

ألفا.
تقدم القوة الجويـة مبكرا عن طريق 
صفاء هادي بالدقيقة 7، قبل أن يقلب 
الزوراء الطاولة يف الشوط الثاني، عرب 
الحسن حويبيب (64) ومازن فياض 

.(88)
سجل صفاء هادي هدف تقدم الجوية 
يف وقـت مبكـر، عرب رأسـية متقنة يف 
سـقف شـباك الزوراء، وسط سكون 

من الحارس جالل حسن.
ورد الـزوراء عرب رأسـية للموريتاني 
الحسـن حويبيب، لكنه لعبها بترسع 

إىل خارج املرمى.
وسـنحت فرصة جديدة للـزوراء عن 
طريق سـعد عبد األمري، لكنه أهدرها 

بغرابة وأطاح بكرته خارج امللعب.
واسـتمر ضغـط الـزوراء وكاد يحرز 
هـدف التعـادل، لـوال براعـة حارس 
الجويـة محمـد صالح، الـذي تصدى 

لتصويبة مازن فياض.
وجـاء الدور عـىل الجزائـري لهواري 
بن طويـل، الذي أضاع فرصـة إعادة 
فريقـه لنقطـة البداية، حيـث تعامل 
بشـكل سـيئ يف مواجهـة الحـارس 

محمد صالح.
وتواصلت اإلثارة والندية، عندما سدد 
رضغـام إسـماعيل كرة من مسـافة 
بعيدة، أنقذهـا برباعة الحارس جالل 

حسن.
وقبـل نهايـة الشـوط األول بدقيقـة 
واحدة، عاد لهواري بن طويل ليضيع 
فرصـة ثمينة، بعـد تدخل ويلسـون 

أكاكبو وإبعاد الخطر عن مرماه.
افتتـح حمـادي أحمـد أوىل املحاوالت 
الخطـرية يف الشـوط الثانـي، حيـث 
توغل مـن عمق دفاعات الزوراء، لكن 

تسديدته غريت مسارها.
وجاءت فرصة أخرى لحسـني جبار، 
خـارج  غريبـة  رأسـية  لعـب  الـذي 

املرمى.

واخرتق مازن فياض من جهة اليسار 
ولعـب كرتـه من فـوق الحـارس، إال 
أن مدافـع القـوة الجويـة ميثم جبار 

أبعدها قبل تجاوز خط املرمى.
وبعـد فاصـل مهـاري مميز، أرسـل 
حسام كاظم عرضية متقنة للمحرتف 
الذي  الحسـن حويبيـب،  املوريتانـي 
اسـتغلها بشكل مميز ووضع رأسيته 
يف شباك القوة الجوية، معلنا تسجيل 

هدف التعادل.
ويف محاولة لتحسني الشق الهجومي، 
أجرى مـدرب القـوة الجوية قحطان 
جثري، تبديال بإدخـال أحمد لفتة بدال 

من حمادي أحمد.
وزج أيـوب أوديشـو مـدرب الـزوراء 

بالبديـل أحمـد رستيـب بديـال عـن 
لهواري بن طويل.

ردت  دقائـق،  ب5  النهايـة  وقبـل 
العارضة تسديدة إبراهيم بايش، الذي 
لم يحسـن اسـتغالل تمريرة رضغام 
إسـماعيل، ليفوت عىل فريقه فرصة 

التقدم.
واقتنـص مـازن فياض هـدف الفوز 
للـزوراء يف اللحظـات األخـرية، بعـد 
اسـتالمه تمريـرة متقنة مـن البديل 
أحمد رستيب، ليضع الكرة بسهولة يف 
مرمى محمد صالح، ليخطف الفريق 

بطاقة التأهل لنصف نهائي الكأس.

وتأهـل الكرخ إىل نصـف نهائي كأس 

العـراق، بعد تغلبه عـىل أربيل بركالت 
الرتجيح (3-5)، يف املباراة التي انتهت 
بالتعادل بهدف ملثله، امس اإلثنني عىل 

ملعب الراحل أحمد رايض. 
سـجل الكـرخ أوال عن طريـق جعفر 
عبيس بالدقيقـة 13، وأدرك كورست 
بليز التعـادل للضيوف من ركلة جزاء 

يف الدقيقة 68.
وتـم اللجـوء إىل ركالت الرتجيح دون 
خـوض شـوطني إضافيـني، لينجـح 
الكرخ تحت قيادة مدربه الشاب أحمد 
عبـد الجبار يف الفـوز (3-5)، ليحقق 
الكناري أفضل إنجازاته هذا املوسـم، 
بعد رصاعه املتواصـل من أجل البقاء 

بالدوري املمتاز.

وأهـدر أربيـل تحـت قيـادة مدربـه 
السـوري نزار محروس، فرصة بلوغ 
نتائجـه  وتعويـض  الذهبـي  املربـع 

السلبية بالدوري.
ذاتـه،  بالتوقيـت  ثانيـة  مبـاراة  ويف 
خطف زاخو البطاقة املؤهلة إىل نصف 
النهائـي بعـد إقصاء ضيفـه مصايف 
الجنـوب بنتيجـة (0-2)، عىل ملعب 
زاخو الدويل، وسط حضور جماهريي 

زاد عن 20 ألفا.
وسجل ثنائية زاخو فرانك سيدريك، يف 

الدقيقتني 38 و76.
وكان فريـق الكهربـاء أول املتأهلـني 
لنصف النهائـي، بعد تغلبه عىل أمانة 

بغداد بركالت الرتجيح (3-2).
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والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط 
قدمت تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئة العامة 
يف االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل 
عيل حنـون ، وذلك لوفاة املغفور له شـقيقته 
... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد الفقيدة 
برحمته الواسعة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق 
اهلها ومحبيها الصرب والسـلوان وانا لله وانا اليـه راجعون، كما تقدُم 
االتحاد العراقّي للصحافِة الرياضّية بأحر التعازي وأصدق املواسـاِة إىل 
ُعضـو الهيئة العامة عيل حنون لوفاة شـقيقته.. تغمدها الله بواسـِع 
رحمته وأسـكنها فسـيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصرب والسلوان، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 ******************

مقـدم الربامج يف القناة العراقية الرياضية الزميل 
ايـاد الجورانـي، احتفـل بعيد ميالده يـوم امس 
االثنـني، خالص االمنيـات لزميلنـا بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
ترشح أربعة من مصارعي فريق الحشد الشعبي لتمثيل املنتخب الوطني يف دورة 

التضامن اإلسالمي التي ستقام خالل شهر اب املقبل يف مدينة قونيا برتكيا .
حيث تم اختيار  أربعة من مصارعي فريق الحشد الشعبي للمصارعة الرومانية 
للمتقدمني لتمثيل املنتخب الوطني الذي سوف يشارك يف دورة التضامن اإلسالمي 
ان  هاشم  عيل  للنادي  الرومانية  املصارعة  فريق  مدرب  تركيا.وقال  يف  املقبلة 
االختيار وقع عىل املصارعني سجاد عيل مكرس يف وزن 55 كغم وليث رعد يف وزن 

63كغم وعيل مجيد يف وزن 97 كغم وعمر ابراهيم يف وزن 130كغم .
وتابع هاشم أن املصارعني سيدخلون معسكرا تدريبيا يف إيران استعدادا لدورة 
التضامن اإلسالمي متوسما فيهم الحصول عىل مراكز متقدمة تعزز حظوظهم 

يف تمثيل املنتخب الوطني يف البطوالت واالستحقاقات القادمة .

بغداد/ متابعة الزوراء
كثف منتخب الشباب بالكرة الطائرة، 
ضمن  أربيل  مدينة  يف  تحضرياته 
استعداداته  من  الثانية  املحطة 
آسيا،  غرب  بطولة  يف  للمشاركة 
العربية  اململكة  يف  يف  ستقام  التي 
شهر  من    31 إىل   22 من  السعودية، 
تموز املقبل.ويواصل املنتخب العراقي 
املدير  إرشاف  تحت  أربيل  يف  تدريباته 
الذي  ناتيش،  فيشنزو  اإليطايل  الفني 

ليوث  لقيادة  مؤخرا  معه  التعاقد  تم 
العربية  االستحقاقات  يف  الرافدين 
متصل،  صعيد  املقبلة.وعىل  والقارية 
الطائرة  للكرة  العراقي  االتحاد  وافق 
عىل املشاركة يف بطولة األردن الرباعية 
الودية، التي ستقام يف العاصمة عمان 
وتسبق مشاركته يف بطولة غرب آسيا.
من  كل  الرباعية  البطولة  يف  ويشارك 
وفلسطني،  وسوريا  العراق  منتخبات 

إىل جانب البلد املستضيف األردن.
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أعرب بابلو سارابيا، العب املنتخب اإلسباني، عن سعادته بتحقيق 
االنتصار (0-2) عىل التشـيك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من 

دور مجموعات دوري األمم األوروبية.
وقال سارابيا، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو 
الكتالونية: ”سعيد جًدا بمشاركتي أساسًيا، والهدف الذي أحرزته.. 
العبو التشيك ضغطوا علينا بقوة يف أول 20 دقيقة، لكننا سيطرنا 

بعد ذلك عىل املباراة“.
وتابـع: ”أحـاول بذل قصـارى جهـدي، وفعل كل مـا يطلبه مني 
املدرب“.وحول مسـتقبله يف املوسـم الجديد، أجاب: ”ال أعرف أين 
سـأكون، حان الوقت اآلن لقضاء اإلجازة.. اليشء املهم هو املوسم 
الـذي قدمتـه يف الـدوري الربتغـايل مع سـبورتنج لشـبونة، ومع 

املنتخب الوطني“.

الربتغال  سقوط  إسبانيا  استغلت 
وانتزغت منها  أمام سويرسا  ١-صفر 
عىل  ٢-صفر  فوزها  إثر  الصدارة 
منافسات  ضمن  تشيكيا،  ضيفتها 
الثانية  املجموعة  من  الرابعة  الجولة 
األمم  دوري  يف  األول  للمستوى 

األوروبية.
ورفع منتخب «ال روخا» رصيده إىل ٨ 
نقاط يف الصدارة أمام الربتغال الثانية 
وثالث  لتشيكيا  أربع  مقابل   ،(٧)
نقاطها  أوىل  حصدت  التي  لسويرسا 

بعد ثالث هزائم.
وصيف  اإلسباني،  املنتخب  وكان 
حقق  املايض،  العام  األخرية  النسخة 
فوزه األول يف الجولة املاضية بتفوقه 
أول  يف  تعادلني  بعد  سويرسا  عىل 
ويف   (١-١) الربتغال  ضد  مباراتني 

تشيكيا .(٢-٢) 
الحالية  النافذة  أربع مباريات يف  وبعد 
يف غضون أسبوعني والتي تختتم اليوم 
أيلول/ يف  املنتخبات  تعود  الثالثاء، 

النهائيات  تقام  أن  عىل  سبتمرب، 
الثالث  املركز  وتحديد  النهائي  (نصف 
 ،٢٠٢٣ حزيران/يونيو  يف  والنهائي) 
تتصدر  التي  املنتخبات  وستتأهل 
التي  النهائيات  إىل  األربع  املجموعات 

ستقام يف أرض أحد تلك املنتخبات.
تغيريًا  إنريكي  لويس  املدرب  وأجرى 
بدأت  التي  التشكيلة  عىل  جذرًيا 
املباراة ضد سويرسا، مبقًيا فقط عىل 
املهاجم ألفارو موراتا والحارس أوناي 

سيمون.
أن  بعد  روساليدا»،  «ال  ملعب  عىل 
أي  دون  من  إسبانيا  استحوذت 
قبل  من  األول  التهديد  جاء  خطورة، 
الضيوف أوالً عرب تسديدة قوية زاحفة 
تشريني  لفاكالف  املنطقة  خارج  من 
أخرى  ثم  ومن   ،(١٨) سيمون  أبعدها 
وصلته  الذي  كوشتا  يان  للمهاجم 
الجهة  إىل  وتوغل  مرتدة  من  الكرة 
قوية  سددها  املنطقة  داخل  اليرسى 

أبعدها الحارس إىل ركنية .(٢٠) 
من  األول  الهدف  إسبانيا  وسجلت 
يف  املرمى  عىل  الوحيدة  التسديدة 
كرة  كوكي  رفع  عندما  األول،  الشوط 
ماركو  إىل  املدافعني  خلف  من  جميلة 
الجهة  عىل  املنطقة  داخل  أسينسيو 
خالصة  عرضية  مررها  اليمنى، 
لكارلوس سولر أودعها الشباك .(٢٤) 
من  العديد  الثاني  الشوط  يشهد  ولم 

أليكس  البديل  تسديدة  قبل  الفرص 
كرال، حولها سيمون اىل ركنية .(٦٧) 

نزوله  من  دقائق  العرش  قرابة  وبعد 
إسبانيا  كرات  أوىل  غايف  سدد  بديالً، 
عىل املرمى يف الشوط الثاني تصدى لها 

الحارس أليس مانودوس .(٧٠) 
الثاني  الهدف  يف  بدالء  ثالثة  وتعاون 
منتصف  يف  الواعد  غايف  انطلق  عندما 
امللعب بعد مجهود فردي ومرر إىل داني 
توريس  فريان  البديل  إىل  ومنه  أوملو 
ومنه  املنطقة،  يف  اليمنى  الجهة  عىل 
القائم  نحو  سارابيا  بابلو  إىل  عرضية 
الثاني الذي سجل بعد ثالث دقائق من 

نزوله .(٧٥) 
لخسارتها  سويرسا  ثأرت  جنيف،  ويف 
الربتغال صفر-٤  أمام  القاسية ذهاًبا 
وتغلبت  لشبونة  يف  املايض  األسبوع 
عليها يف غياب نجم األخرية كريستيانو 

رونالدو.
فرناندو  الربتغال  مدرب  وارتأى 
أبرزهم  العبني  ثالثة  إراحة  سانتوس 
قائد الفريق وهدافه رونالدو إىل جانب 
والعب  غرييرو  رافايل  األيرس  الظهري 

الوسط جواو موتينيو.
مرمى  يف  ثنائية  سجل  رونالدو  كان 
ليعزز  املايض  االسبوع  سويرسا 
الصعيد  عىل  هداف  كأفضل  رصيده 

الدويل برصيد ١١٧ هدًفا.
حارس  إىل  بالفوز  سويرسا  وتدين 
مرماها البديل يوناس أوملني الذي تألق 
جميع  وأحبط  مرماه  عن  الذود  يف 
محاوالت الربتغاليني ال سيما يف الشوط 

الثاني.
انطالق  عىل  ثانية   ٥٧ مضت  تكن  لم 
يف  األرض  أصحاب  نجح  حتى  املباراة 
سيلفان  مّرر  عندما  التسجيل  افتتاح 
املنطقة  داخل  عرضية  كرة  فيدمر 
برأسية  سيفريوفيتش  لها  تطاول 
روي  الربتغايل  الحارس  شباك  داخل 
هدًفا   ٢٥ إىل  رصيده  رافًعا  باتريسيو 

دولًيا.
هدف  بات  «ويفا»،  موقع  وبحسب 
يف  اإلطالق  عىل  األرسع  سيفريوفيتش 
تاريخ دوري األمم األوروبية. كما بات 
سويرسي  العب  أول  سيفريوفيتش 
يسجل يف الدقيقة األوىل ملنتخب بالده، 

منذ ألن سوتر عام ١٩٨٨.
لصالح  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
منديش  لنونو  يد  ملسة  إثر  سويرسا 
داخل املنطقة لكنه رسعان ما تراجع 
عنها بعد مراجعة تقنية الحكم الفيديو 
املساعد «يف ايه آر» وذلك الرتكاب خطأ 
ملس  عملية  قبل  سيلفا  أندريه  عىل 

الكرة .(١٣) 

بطلة  للربتغال،  هدًفا  الحكم  ألغى  ثم 
سجله   ،٢٠١٩ عام  األوىل  النسخة 
رافايل لياو العب ميالن اإليطايل برأسه 
بداعي  وذلك  سيلفا  من  تمريرة  إثر 

تسلل األخري .(١٨) 
مطلع  يف  الربتغايل  املنتخب  وضغط 
الشوط الثاني وسّدد سيلفا كرة زاحفة 
يوناس  سويرسا  حارس  لها  تصدى 

أوملني .(٤٩) 
أجل  من  تغيريين  سانتوس  وأجرى 
بإرشاك  الهجومية  الجبهة  تنشيط 
برناردو سيلفا وديوغو جوتا بدالً من 

لياو وفيتينيا.
وبعد ثوان من نزوله، أطلق سيلفا كرة 
املنطقة  مشارف  من  بيرساه  قوية 
تصدى لها برباعة أوملني (٦٢). وأطلق 
حرة  ركلة  من  كرة  فرنانديش  برونو 
مبارشة بني يدي الحارس السويرسي 

 (٦٧).
وتدخل أوملني مجدًدا منقًذا مرماه من 
هدف أكيد للبديل غونسالو غيديش إثر 
تمريرة أمامية طويلة (٧١) ثم أحبط 

محاولة املدافع املخرضم بيبي .(٧٩) 
وحافظ منتخب اليونان عىل انطالقته 
الثانية باملستوى  املثالية، يف املجموعة 
الثالث من دوري األمم األوروبية لكرة 

القدم.

وذلك بفوزه الثمني (٠/٢) عىل ضيفه 
الرابعة  الجولة  يف  كوسوفو،  منتخب 
تعادل  أيضا  شهدت  التي  للمجموعة، 
ضيفتها  مع   ٢/٢ الشمالية  أيرلندا 

قربص.
صدارته  اليونان  منتخب  وواصل 
للمجموعة، بعدما رفع رصيده إىل ١٢ 
حتى  الكاملة  العالمة  محققا  نقطة، 
عىل  نقاط   ٦ بفارق  ومتفوقا  اآلن، 

أقرب مالحقيه منتخب كوسوفو.
قربص  منتخبا  يحتل  بينما  وهذا 
الثالث  املركزين  الشمالية  وأيرلندا 
والرابع، عىل الرتتيب، برصيد نقطتني.

جياكوماكيس  جيورجيوس  وأحرز 
يف  اليونان،  ملنتخب  األول  الهدف 
بيرتيوس  يقيض  أن  قبل   ،٧١ الدقيقة 
يف  كوسوفو  آمال  عىل  ماندالوس 
إدراك التعادل، بتسجيله الهدف الثاني 
التاسعة  الدقيقة  يف  األرض،  ألصحاب 
الضائع  من  بدال  املحتسب  الوقت  من 

للشوط الثاني.
الشمالية  أيرلندا  منتخبا  وواصل 
بدايتهما  قربص  منتخب  وضيفه 
عجزا  بعدما  باملجموعة،  املتواضعة 
عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة عىل 
بتعادلهما ٢/٢ يف وقت سابق  التوايل، 

من اليوم بنفس الجولة.
وتقدم منتخب قربص بهدفني نظيفني، 
حمال توقيع أندرونيكوس كاكوليس يف 

الدقيقتني ٣٢ و٥١.
أشعل  الشمالية  أيرلندا  منتخب  لكن 
املباراة من جديد، بعدما قلص الفارق 

عرب بادي ماكناير، يف الدقيقة ٧١.
الشمالية  أيرلندا  منتخب  وشدد 
هجماته، ليضيف جوني إيفانز الهدف 
الدقيقة  يف  األرض،  ألصحاب  الثاني 
من  بدال  املحتسب  الوقت  من  الرابعة 

الضائع للشوط الثاني.
سان  ضيفه  عىل  مالطا  منتخب  وفاز 
مارينو (٠/١)، يف إطار الجولة الرابعة 
من املجموعة الثانية، باملستوى الرابع 

لدوري األمم األوروبي لكرة القدم.
هذا  يف  بالفضل  مالطا  منتخب  ويدين 
سجل  الذي  مسكات،  لزاتش  الفوز 

هدف الحسم يف الدقيقة ٥٠.
بهذا  رصيده  مالطا  منتخب  ورفع 
ليقتسم  نقاط،  ست  إىل  االنتصار 
الصدارة مع إستونيا، فيما ظل منتخب 
دون  األخري  املركز  يف  مارينو  سان 

رصيد.

أعلن نـادي بنفيـكا انتقـال األوروجواياني دارويـن نونيز، 
مهاجم الفريق، إىل صفوف ليفربول.

وقال بنفيكا، يف بيان عىل موقعه الرسـمي: ”يعلن النادي يف 
السـاعات األوىل مـن صباح امس اإلثنـني توصله التفاق مع 
نادي ليفربول لبيع جميع الحقوق الخاصة بالالعب داروين 

نونيز مقابل 75 مليون يورو“.
وأضـاف: ”تنص االتفاقية عـىل دفع متغـريات، وبالتايل قد 

يصل املبلغ اإلجمايل للبيع إىل 100 مليون يورو“.
وختم: ”كمـا نعلن أن االتفاقية املذكـورة تعتمد عىل توقيع 

عقد عمل ريايض من قبل الالعب مع نادي ليفربول“.
يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن السـنغايل سـاديو ماني 
يف طريقـه للرحيل عـن ليفربول صوب بايـرن ميونخ خالل 
املريكاتـو الصيفـي الجاري، لذا تعاقد الريـدز مع بديل له يف 

خط الهجوم.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

@k»€dé@ÂÌc@“ã«c@¸@ZbÓiaäbé
›j‘æa@·éÏæa

@fib‘n„a@Â‹»Ì@bÿÓ–‰i@NNbÓ8ä
fiÏiã–Ó€@∂g@çÓ„Ï„

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

bÓ„bjé�@Òäaáó€a@Â«@fiåb‰nmÎ@aãèÌÏé@‚bflc@¡‘èm@fibÃm5€a
ÚÓiÎäÎ˛a@·fl˛a@äÎÜ

Ôè◊¸bÀ@êÓ‹≠c@ëÏ€@∂g@›‘n‰Ì@?Ó‹Ó◊

bÌÜÎ@ÊaãÌg@Û�ÉnÌ@ãˆaçßa@kÉn‰fl

إجراءات  إكمال  عن  رسمياً  اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  نادي  أعلن 
التعاقد الرسمي مع النجم الدويل النرويجي إيرلينغ هاالند إىل صفوفه 
إن  اإلنكليزي:  النادي  األملاني.وقال  دورتموند  بوروسيا  من  قادماً 
الالعب البالغ ٢١ عاماً سينضم إىل الـ»سيتيزنس» يف األول من تموز/
يوليو بعد توقيعه عىل عقد ملدة خمس سنوات حتى صيف ٢٠٢٧.
ورصح هاالند بعد توقيعه عىل العقد للموقع الرسمي للنادي، قائال: 

«هذا يوم فخر بالنسبة يل ولعائلتي».
السابق:  إينج العب مانشسرت سيتي  آلف  نجل  وأضاف هاالند، 

األزرق  القميص  وارتداء  رائع،  أمر  لهو  والدي  خطى  اتباع  «إن 
السماوي سيمثل لحظة خاصة بشكل مذهل».وتابع: «لقد شاهدت 

معجب  أنا  األخرية.  املواسم  يف  به  قاموا  ما  وأحببت  دائما  السيتي 
بأسلوب لعبهم، هو أسلوب مثري بالفعل، حيث يخلقون الكثري من 

الفرص، وهو أمر مثايل لالعب مثيل. هناك الكثري من الالعبني 
أعظم  أحد  هو  وبيب  التشكيلة  هذه  يف  العامليني 

يف  أنني  أعتقد  لذلك  اإلطالق،  عىل  املدربني 
طموحاتي». لتحقيق  املناسب  املكان 

«أريد  النرويجي:  النجم  وختم 
تسجيل األهداف والفوز باأللقاب 

وأنا  قدم  كرة  كالعب  والتحسن 
القيام  أستطيع  أنني  من  واثق 

رائعة  خطوة  هذه  هنا.  بذلك 
بالنسبة يل، وال أطيق االنتظار 
الفرتة  يف  الفريق  مع  للبدء 

التحضريية».

املرينجي  مدريد،  ريال  نجم  مارسيلو،  الربازييل  ودع 
بنهاية  النادي  مع  عقده  انتهى  بعدما  بالدموع 

املوسم املنقيض.
وقال مارسيلو، خالل مؤتمره الوداعي امس اإلثنني: 
«أريد أن أشكر النادي، وزمالئي الذين كنت محظوظا 
بما يكفي للعب بجانبهم، واملدربني وجميع موظفي 
وصنعت  العالم  يف  ناد  أفضل  يف  كنت  لقد  النادي، 

التاريخ هنا».
يل  وأنجبت  دائما،  بجانبي  زوجتي  «كانت  وأضاف: 
فهذا  اليوم  القوة  لدي  كانت  وإذا  رائعني،  طفلني 
بسببك كالريس، وحني رحلت عن الربازيل كنت أرغب 
بدوري  واملشاركة  كبري  أوروبي  فريق  يف  اللعب  يف 

األبطال، وكانت مغامرة رائعة».
وتابع: « اليوم أغادر النادي باعتباري الالعب األكثر 

فوزا باأللقاب، يف تاريخ أفضل ناد بالعالم».
لدي  كانت  للنادي  وصلت  حني  «راؤول،  وأردف: 
إنزو،  األول  ابني  ولد  وحني  معك،  كبرية  ذكريات 
ال  تفاصيل  وكانت  كثرية  أشياء  بها  سلة  أعطيتنا 
ننساها أبدا، وأردت أن أحذو حذوك، وكنت مثاال يل».

حيث  بفرح،  ونبكي  فرح،  يوم  «اليوم  واستكمل: 

أغادر وأنا سعيد جدا، وعائلتي كلها 
فخورة بي، وأنا محظوظ».

ال  ألنني  وداعا،  ليس  «هذا  وأتم: 
مدريد،  ريال  سأغادر  أنني  أشعر 
جدا،  واعد  النادي  هذا  ومستقبل 
وأغادر  كصبي  هنا  وصلت  لقد 
لكم  جزيال  وشكرا  كرجل، 

جميعا».
مارسيلو  أن  إىل  يشار 

انضم لريال مدريد يف 
قادما   ،٢٠٠٧ عام 

فلومينينيس  من 
ييل  ز ا لرب ا
 ٦٫٥ مقابل 
يورو،  مليون 
بقميص  لعب 

عاما   ١٥ امللكي 
حقق  متتالية، 

األلقاب  كل  خاللها 
املحلية والقارية.
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كيليني،  جورجيو  املخرضم،  اإليطايل  املدافع  انتقل 
انتقال  صفقة  يف  غاالكيس  أنجليس  لوس  نادي  إىل 
حسابه  عرب  األمريكي  النادي  كشف  ما  بحسب  حر 
كيليني  قدوم  عن  أنجليس  لوس  «تويرت».وكشف  يف 
إىل صفوفه بعد نرشه مقطعاً عرب حسابه يف «تويرت» 

باللغة  كتبه  «قريبا»  تعليق  مع  بريدي  طرد  فيه  يظهر 
عاماً صورة   ٣٧ البالغ  كيليني  اإليطالية.ومن جهته، نرش 
لخزانته يف غرفة مالبس يوفنتوس التي بدت فارغة منهياً 
 ١٧ استمرت  والتي  الـ»بيانكونريي»  مع  مسريته  بذلك 

عاماً.

منتخب  نظريه  الجزائر  منتخب  تخطى 
إيران ٢-١، يف مباراة ودية جرت بينهما 
يف العاصمة القطرية الدوحة.وسجل 

ومحمد   ،٤٤ الدقيقة  يف  عياد  بن  رياض  للجزائر 
هدف  عىل  وقع  حني  يف   ،٨٣ الهدف  عمورة  األمني 

إيران عيل رضا جهانبخش ٦٤.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
الفيديوهـات  تطبيـق  إعـالن  أثـار 
القصـرية «تيك تـوك» عـن إطالقه 
خدمـة جديـدة تتيح لبعـض صناع 
املحتـوى املميز تحصيل اشـرتاكات 
من املسـتخدمني الراغبـني يف مزيد 
من التفاعل معهم - مثل اسـتخدام 
رموز تعبرييـة مخصصة ومرتبطة 
بعاملهـم، بجانـب إتاحـة الدردشـة 
الخاصة أثناء البـث التدفقي – عدة 
تسـاؤالت. وبني هذه التساؤالت ما 
يتصل بمدى إمكانية نجاح التطبيق 
يف تعزيـز التفاعـل واملنافسـة مـن 
جهـة، وتحقيقـه مكاسـب ماليـة 
كبـرية مـن وراء ذلك. وهـذا يف حني 
يـرى الخـرباء أن البقـاء يف صـدارة 
التواصـل موهـون بتقديم  مواقـع 

الجديد واملبتكر بشكل مستمر.
وفقاً لتقرير نرشته وكالة «رويرتز» 
يف األسـبوع الثالث مـن مايو (أيار) 
املـايض، فـإن «التطبيـق الصينـي 
العمالق يجري اختبـارات يف فيتنام 
بحيـث يتمكـن املسـتخدمون مـن 
التطبيـق  عـىل  األلعـاب  ممارسـة 
ومشـاركة الفيديو مع مستخدمني 
آخريـن، وهـو جـزء مـن مخطـط 
لتزويـد التطبيق بخدمـات األلعاب 
املبارشة عـرب بث تدفقي». ويشـري 
خـرباء إىل أن تحديثـات «تيـك توك» 
تعكس اسـرتاتيجيته للنصف الثاني 
مـن العام الجاري. ويبدو أن سـوق 
الفضـاء اإللكرتونـي بصـدد مزيـد 
مـن االتجـاه نحـو كسـب وتعزيز 

املكاسـب املادية، ما يثري تسـاؤالت 
حول شكل املنافسة عىل استقطاب 

املستخدمني».
وحـدة  رئيـس  الطراونـة،  رامـي 
صحيفـة  يف  الرقميـة  املنصـات 
«االتحاد» اإلماراتية، قال لـ«الرشق 
األوسـط» معلقـاً بـأن «تيـك تـوك 
يهدف بشكل رئيس إىل تعزيز قاعدة 
املسـتخدمني واألرباح عىل حد سواء 
باختبار وتبني نمـاذج مختلفة من 
وأنمـاط  املحتـوى  صناعـة  أدوات 
التفاعـل»، وقال عـن تبني التطبيق 
لخدمـة األلعـاب املبارشة «يسـعى 
تيك توك إىل ضمان بقاء املستخدمني 
أطـول فـرتة ممكنـة داخـل بيئـة 
التطبيق، وهو ما يعني ضمناً زيادة 
املسـاحة التـي يمكـن للرشكة من 

خاللها عرض اإلعالنات عليهم».
للعلم، يعـد قطاع األلعـاب الرقمية 
لصناعـة  جـدا  خصبـة  أرضيـة 
املحتـوى، إذ يتضـح ذلـك من خالل 
تأثري صنـاع املحتـوى املتخصصني 
يف مجال األلعـاب املبارشة عرب البث 
التدفقـي، عـىل مختلـف منصـات 
التواصل الشـهرية. ويرى الطراونة 
أن «الرشكة املالكة لـتيك توك، تقوم 
بقراءة وتحليل سـلوك املستخدمني 
ملنصتها واملنصات املنافسـة، وتعي 
تمامـا أن دخول هذا السـوق الواعد 
يمثـل فرصـة لضمان مسـتخدمي 
التطبيـق، وجـذب رشيحـة كبـرية 
مـن املهتمني من خـارج منصتها يف 
مجال األلعاب». ويضيف «هذا يأتي 

خصوصاً مع تنامي شعبية األلعاب 
البسـيط،  الطابـع  ذات  الصغـرية 
والتـي ال تتطلب مهـارات خاصًة أو 
معـدات كبـرية، ويمكـن تضمينها 
لبيئـة التطبيق بشـكل سـلس دون 
األلعـاب  بينهـا  ومـن  تعقيـدات 
 ،HTMLاملطورة بتقنيـات مثل الـ٥
بأشـكالها   snake األفعـى  ولعبـة 
اللتـان   Brick Breakers ولعبـة 
يجتـذب العبيهـا ماليـني املتابعـني 
عـرب فيسـبوك ويوتيـوب تويتـش، 
وتتوافقـان بطبيعـة عرضهمـا مع 
نمط اسـتهالك املحتوى الذي تروج 

له تيك توك».
تجـدر اإلشـارة إىل أن لـ«تيك توك» 

و«بايت دانس» تجربة سـابقة عرب 
النسـخة الصينية من التطبيق التي 
تحمل اسم «Douyin». وأتاحت هذه 
النسـخة ممارسـة األلعـاب عربها 
منـذ عـام ٢٠١٩، إال أن الرشكـة لم 
تكشـف بعد عن نتائج تلك التجربة 
وال طبيعة العوائد املادية منها. لكن 
الطراونة يقول بأنه يمكن استنتاج 
التجـارب مـن خـالل  نتائـج تلـك 
التقاريـر األخرية التـي توضح عزم 
الرشكة الصينية عـىل اقتحام عالم 

األلعاب.
وعن دوافع «تيـك توك» ومحفزاتها 
لهذه الخطوة، يقول الطراونة «يلجأ 
صنـاع محتوى األلعـاب لتطبيقات 

طـرف ثالث لنرش محتـوى األلعاب 
الخاص بهم بشكل مبارش وتفاعيل 
عـىل تيـك تـوك نفسـها... ولذلـك، 
فـاألوىل أن تتيـح لهـم املنصة هذه 
امليـزة بشـكل أصيـل دون الحاجة 

ألدوات خارجية».
والواقـع أن «تيـك تـوك» لـم يكتف 
بتزويد خدمة األلعاب، فيما هو يتجه 
نحو تحصيل اشرتاكات مدفوعة من 
شـأنها زيادة دخول صناع املحتوى 
املميز، مـا يحد مـن اعتمادهم عىل 
اإلعالنـات. وهنـا يقـول خالـد أبو 
إبراهيـم، الخبـري التقنـي باململكة 
العربيـة السـعودية، أن هـذا اتجاه 
«جاء مجـاراًة لتوجه عـام اعتمده 

أكثر من تطبيق». وتابع أبو إبراهيم 
خالل لقاء مع لـ«الرشق األوسـط» 
شـارحاً «رأسـمال أي تطبيـق هـو 
التطبيـق  مرتكـز  املحتـوى، وهـو 
الصينـي الذي سـاهم يف وصوله إىل 
مليـار مسـتخدم... تيك تـوك جعل 
٥٥ يف املائـة من مسـتخدميه صناع 
محتـوى، وبذلك تفوق عـىل جميع 
تطبيقات الرتفيه والتواصل األخرى. 
لذلك قـرر االسـتثمار يف رأسـماله، 
ووقتهـا  محلهـا  يف  خطـوة  وهـي 
املناسـب، وكأنـه يقول حـان وقت 
جني الثمار، ال سـيما أن مسـتقبل 
تطبيقات التواصل ليس مستقراً كما 
نتصور». واستطرد من ثم «... مثالً، 
تطبيق التغريدات تويرت تعرض لهزة 
بعـد صدور كلـوب هـاوس، بيد أنه 
رسعان ما تدارك األمر وأطلق خدمة 
سبيس ليعود إىل بعض االستقرار... 
ولذلك نقول بأن املنافسة يف الفضاء 
اإللكرتونـي لها أنيـاب، والخطوات 
الخدمـات  وإضافـة  االسـتباقية 
رضورة لضمـان بقاء املسـتخدمني 

واستقطاب املزيد».
من ناحية أخرى، يثري االتجاه نحو 
الربحية تساؤالت عن هوية التطبيق 
املسـتخدمني  انـرصاف  وإمكانيـة 
لتطبيقات منافسـة. وبهذا الشـأن 
يعلق الخبري السـعودي أبو إبراهيم، 
«ولكـن هناك ضوابط لتحصيل ربح 
مـن املحتـوى املدفـوع... إذ ليـس 
كل محتـوى مميـز يمكـن أن يقنع 
املسـتخدم بدفع أموال. وأنا أتصور 

تلـك املقاطـع التـي تقـدم خدمـة 
حقيقية مثـل تعلم اللغة اإلنجليزية 
أو اكتساب مهارات أو الحصول عىل 
خدمات مميزة، هـي التي يمكن أن 
تكون يف املستقبل مدفوعة». ويردف 
«أتصـور أن خطوة االشـرتاكات لن 
تتغلغل، بل سـتظل محدودة للغاية، 
وذلـك ألن تيـك تـوك منـذ ظهـوره 
يرتكز عىل سهولة مشاركة املقاطع 
بإمكانـه  مسـتخدم  أي  املصـورة، 
التحميـل واملشـاركة، مقابـل ثبات 
شـعار التطبيق، وهو ما يلعب دوراً 
يف التأثري عىل يف عقل املسـتخدمني. 
إنها سياسـة ذكية ومثمـرة، ولهذا 
السبب ال أتصور أن تيك توك يخطط 
لزيـادة حصـة الخدمـات املدفوعة. 
وأيضاً، الخدمات املدفوعة سـتكون 
مقابـل خدمـات يمكـن أن نقـول 
مثـل  الرفاهيـة  تسـتهدف  عنهـا 
حجب اإلعالنـات، أو التحكم يف مدة 

الفيديو».
عودة إىل رامي الطراونة، الذي يعلق 
عىل تقرير صـدر العام املايض حول 
تصدر «تيك توك» قائمة التطبيقات 
األكثر اسـتخداما، بالقول «النسـق 
التصاعـدي الالفـت السـتحواذ تيك 
توك عىل املستخدمني الجدد، يعكس 
قراءة الرشكة الدقيق لسوق صناعة 
املحتوى ومتغرياته، واإلمساك بزمام 
املنافسة يف هذا السوق يعني تشبثها 
بـأي فرصـة لتعزيـز ذلـك النسـق 
الصاروخـي املتصاعـد منذ ٢٠٢٠». 

(عن/صحيفة الرشق االوسـط)
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الرباط/متابعة الزوراء:
بـرواٍق  مشـاركتها  مـع  مـوازاة 
مؤسسـاتي يف فعاليـات املعـرض 
الـدويل للنـرش والكتـاب بالربـاط 
الهيـأة  أصـدرت   ،(٢٧ (الـدورة 
العليا لالتصال السـمعي البرصي، 
املعروفة اختصارا باسم ”الهاكا“، 
دليال معنونـا بـ“محاربة التضليل 
وأدوات  مرجعيـات  اإلعالمـي: 
وممارسـات“، من إعداد مجموعة 
العمـل املعنية بموضـوع ”التقنني 
ووسـائل اإلعـالم الرقميـة“، التي 
ترأسـها نرجـس الرغـاي، عضـو 
باملجلس األعىل لالتصال السـمعي 

البرصي.
ويتطرق هـذا الدليل عرب محاوره 
آليـات  إىل  األساسـية  الخمسـة 
الزائفـة  األخبـار  تفكيـك  وأدوات 
وكيفيـة التدقيـق فيهـا والتحقق 
منهـا، علمـا أن ”هاجـس ضمان 
نزاهـة األخبـار يعد مـن أولويات 
هيأة التقنني“، يف ظل قطاع رقمي 
ما فتئ يتطور برسعة رهيبة. كما 
يتضمن الدليـل يف نهايته ”معجما 
موجزا حـول التضليـل اإلعالمي“ 
وأبرز الخالصات، فضال عن قائمة 
املواد املرجعية التي تم اعتمادها يف 

إعداده.
ورغـم تطـور الوسـائل الخاصـة 
بتدقيق األخبار باسـتمرار يف زمن 
التحـول الرقمي واملواطنة املعززة، 
تؤكد الرغاي يف مقدمة الدليل، فإن 
الغاية املنشودة تظل واحدة تتمثل 
يف ”الرتبية عىل االستهالك املستنري 
والنقـدي للخـرب الـذي ينتـرش يف 
مواقع التواصل االجتماعي“، وهو 
رهان مطروح بقوة ”يكتيس أهمية 
بالغة“، السـيما أن األخبار الزائفة 
واألنباء الكاذبة والتضليل اإلعالمي 
واملناورة، كلها ”ممارسات تشكل 

خطـرا كبـريا عـىل آليـات وسـبل 
وصول األخبـار الحقيقية القائمة 
عـىل األحـداث املؤكـدة واملصـادر 

املوثوقة“.
ولفتـت رئيسـة مجموعـة العمل 
إىل أن قـدرة مسـتخِدم االنرتنيـت، 
الـذي يعتـرب يف الوقت ذاتـه فاعال 
وصانعا للخرب، تتميز بكونها ”غري 
محدودة وعابرة للحـدود“، مربزة 
أنهـا ”ال توحي بالثقـة التامة وقد 

تشكل خطرا عىل الديمقراطية“.
إىل  القـارئ  يدعـو  الدليـل  هـذا 
”جولـة داخـل منظومـة صناعة 
األخبـار الزائفة“، مع الوقوف عند 
اإلجراءات القانونية التي يعتمدها 
املغـرب ملحاربـة هـذا النـوع من 
أمثلـة  مسـتحرضا  املمارسـات، 
مسـتوحاة مـن الواقـع كاألخبار 
الزائفـة التـي تـم تداولهـا خالل 
جائحة فريوس كورونا باملغرب أو 
بمناسبة االستحقاقات االنتخابية 

العامة ليوم ٨ سبتمرب ٢٠٢١.
كما يسـعى هـذا الدليـل إىل تزويد 
املواطـن املُتِصـل أو غـري املتصـل 
بشـبكة األنرتنت باملهارات الالزمة 
للعثور عىل الخرب الخادع والكشف 
الخاطـئ،  مـن  الصحيـح  عـن 
و“اعتماد التدابـري االحرتازية عند 

مواجهة األخبار الزائفة“.
الدليـل مـن طـرف  إصـدار هـذا 
”الهـاكا“، اعتـربه الدكتـور عبـد 
الوهـاب الرامـي، أسـتاذ باحث يف 
اإلعـالم واالتصـال، بمثابـة ”أمر 
مؤسسـات  يف  يفـرتض  أسـايس 
الضبـط والتقنـني التـي يمكن أن 
تشـتغل بمراجع عملية أساسـية 
تنـدرج يف إطـار التكويـن الذاتـي 
للصحفيني واإلعالميني، كما يمكن 
أن يشـكل كذلك أرضية نحو طرح 
األسـئلة الكـربى املرتبطة بالحقل 
للسـمعي  وبالنسـبة  اإلعالمـي، 
بمجـال  يتعلـق  فيمـا  البـرصي 

اختصاص الهاكا“.
وتابـع الرامـي، بـأن ”هـذا النوع 
يشـكل  أن  يمكـن  الدالئـل  مـن 
أرضية للتكوين املسـتمر يف مجال 
الصحافـة عامـة“، داعيـا ليـس 
فقـط إىل الرتويـج لهـذه الدالئل، 
ولكن ”اعتبارا ألهميتها بالنسـبة 
للصحافيـني إىل االشـتغال عليهـا 
بالتأنـي الـالزم حتـى يسـتفيدوا 
منهـا؛ إذ إن أي مرجـع عمـيل أو 
دليل إذا لم ُيفعل من طرف هيئات 
التحريـر، بتشـجيع وتحـت إمرة 
رؤسـاء التحرير، فإن هذه الدالئل 

تظل حربا عىل ورق“.

نيويورك/متابعة الزوراء:
أعلن صنـدوق األمم املتحدة للسـكان، امـس اإلثنني، 
الفائزيـن بجائزة األمم املتحدة للسـكان لعام ٢٠٢٢، 
حيـث ذهبـت الجائزة الفرديـة إىل برملانيـة رائدة من 
ناميبيـا، بينما ذهبـت الجائزة املؤسسـية إىل املجلس 

الوطنى للسكان وتنظيم األرسة ىف إندونيسيا.
وذكـر الصنـدوق ىف بيانـه: أن الحائـزة عـىل الجائزة 
الفردية هى عضو الربملان إيما ثيوفيلوس، وهى حالًيا 
نائبـة وزير اإلعالم ىف ناميبيا وأصغـر فائزة بالجائزة 

عىل اإلطالق.
ووفـق األمـم املتحـدة تـم منـح ثيوفيلـوس الجائزة 
لعملها ىف الدعـوة إىل تمكني املرأة والصحة الجنسـية 
واإلنجابية للمراهقني ىف ناميبيا، ولدت ىف عام ١٩٩٦ ، 
وهى واحدة من أصغر الوزراء ىف إفريقيا ، واستخدمت 
منظورها الصديق للشـباب ، وتجربتها كمدافعة عن 
الصحة الجنسـية واإلنجابية ، للتحدث بشكل مبارش 

مع الشباب ىف البالد.
وبصفتهـا نائبة وزير ، قادت حملة االتصاالت العامة 
ىف البـالد حـول الوقايـة مـن كوفيـد-١٩ ىف ناميبيا ، 

وكنائبـة ىف الربملان ، كانت رائـدة ىف الترشيع ملنتجات 
النظافة النسائية التى سيتم تحديدها عىل أنها سلعة 

معفاة من الرضائب.
تـرأس لجنة جائزة عـام ٢٠٢٢ أمل املدلـىل ، املندوبة 
الدائمـة للبنان لدى األمم املتحدة ، وتتألف من ممثلني 
عن تسـع دول أعضاء أخـرى ىف األمم املتحـدة. تمثل 
إدارة األمم املتحدة للشـؤون االقتصادية واالجتماعية 
(DESA) األمـني العام لألمم املتحدة ىف اللجنة ، ويدير 

صندوق األمم املتحدة للسكان الجائزة.
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بكني/ عيل أبو مريحيل:
جـاء استشـهاد الزميلـة شـريين أبو 
املـايض،  مايو/أيـار   ١١ يف  عاقلـة، 
ليؤكـد أن جميـع املبـادئ والقوانـني 
الدوليـة بشـأن حريـة عمـل وسـائل 
اإلعـالم يف مناطق الحـروب والنزاعات 
املسـلحة ال تكفي لحماية الصحفيني. 
هـي مجـرد بروتوكوالت غـري ملزمة 
بالنسـبة إىل األطـراف املتحاربـة التي 
ال يشـغلها يف ذروة البحث عن نشـوة 
االنتصـار، املغمسـة بالـدم والبارود، 
سـقوط صحفي عّول أكثر مّما ينبغي 
عـىل حصانة هشـة لم تـرّد عنه أعني 
القناصـة والجنـود املكلفـني طمـس 

الحقيقة.
وبالتـايل، بات واضحـاً أن املناخ العام 
يف مناطـق الحـروب ال يخـدم ظروف 
ممارسـة مهنة الصحافة ومتطلباتها 
األساسـية. فمن ناحية، هناك أخطار 
االستهداف املبارش من دون أي ذريعة 
أو مربر، عىل اعتبار أن لكل حرب ثمناً، 
وال بـد من وقوع ضحايـا عىل جبهات 
عـدة ومـن فئـات مختلفة، سـواء يف 
الطبيـة  الفـرق  أو  املدنيـني  صفـوف 

والبعثات الصحفية. 
ومن ناحية أخرى، هناك أسباب بدرجة 
أقل ُتعـزى إىل عدم تأهيـل الصحفيني 
للحفاظ عىل الحد األدنى من السـالمة 
الشـخصية يف أثنـاء تغطيـة الحروب، 
ويف هذا املقام أرى أّن من املهم تسليط 
الضوء عىل دور املؤسسات اإلعالمية يف 
حماية صحفييهـا والحد من تعريض 

حياتهم للخطر.
يف منطقتنـا العربيـة، تعتـرب تجربـة 
شـبكة الجزيـرة اإلعالميـة يف تغطية 
سـأتناول  ثـراًء.  األكثـر  الحـروب 
باقتضـاب كيف تعاملت الشـبكة مع 
مراسـليها يف امليـدان، مع اإلشـارة إىل 
بعض جوانب القصور يف هذه التجربة 
التـي طغت عليهـا الرغبـة يف تحقيق 
السبق واسـتعراض شـبكة املراسلني 
عـىل حسـاب أمنهم الشـخيص. فمنذ 
عـام ٢٠٠٣، لقي ١٢ صحفيـاً يف قناة 
الجزيـرة مرصعهم يف أثنـاء تغطيتهم 
وليبيـا  العـراق  يف  متفرقـة  لحـروب 
وسـورية وفلسـطني واليمـن، أي مـا 
يعـادل مقتـل صحفي عـىل األقل كل 
عام. ولكن قبـل الخوض يف هذا األمر، 
أود التشـديد أوالً عىل عـدم مرشوعية 
الكـوادر  تسـتهدف  التـي  الهجمـات 
الصحفيـة، والتذكري بأن ذلك يتناقض 
مع األعراف واملواثيق والقوانني الدولية 
الداعية إىل حماية الصحفيني وصيانة 
حرية عمل وسـائل اإلعـالم يف مناطق 

الحروب والنزاعات املسلحة.
كذلـك يبـدو مـن املفيـد رشح معنـى 
السبق الصحفي، قبل استعراض قائمة 
شـهداء امليدان الذين دفعوا بشـكل أو 
بآخر رضيبة ما بدا وكأنه سـباق نحو 
املـوت. تخربنـا معاجـم املصطلحات 
اإلعالمية بأن السبق هو خرب أو مقابلة 
أو صورة تنفرد بها مؤسسـة إعالمية 
دون غريهـا، فيمنحها ذلك تميزاً، كأن 
يحظى مراسـل صحفـي بترصيح أو 

مقابلة خاصة مع شـخصية محورية 
تكون عـىل قدر من اإلثـارة واألهمية، 
مثـل املقابلـة التـي أجراهـا الكاتـب 
والصحفـي الفلسـطيني عبـد الباري 
عطوان عـام ١٩٩٦ مع زعيـم تنظيم 

القاعدة آنذاك أسامة بن الدن.
ومـن صـور السـبق الصحفـي أيضاً 
إىل  غـريه  دون  مراسـل  وصـول 
مناطـق متقدمة يف مـا يتعلق بتغطية 
الحـروب، وعـادة مـا تكـون مناطق 
خطرة وحساسـة، ومثال عىل ذلك بّث 
الصحفـي رسـالته قـرب مدرعات أو 
قاذفات صواريخ، وهي صورة تكررت 
كثـرياً عـىل شاشـة الجزيـرة يف أثناء 

تغطية مراسليها للحرب السورية. 
ومن خـالل نظرة رسيعة عـىل قائمة 
شـهداء «الجزيـرة» الــ ١٢، نجـد أن 
سـبعة منهم قتلوا يف سـورية يف أثناء 
تغطية الحرب، وهم: محمد املسـاملة، 
القاسـم،  وحسـني عبـاس، ومحمـد 
ومهـران الديـري، ومحمـد األصفـر، 
وزكريـا إبراهيـم، وإبراهيـم العمـر، 
كانـوا يعملـون مراسـلني متعاونـني 
مـع «الجزيـرة»، أي ليسـوا موظفني 
معتمدين، األمر الذي يطرح تسـاؤالت 
عن مسؤولية املؤسسة يف الحفاظ عىل 
حياة الصحفيني املتعاونني ومعاملتهم 
املوظفـني  مـع  املسـاواة  قـدم  عـىل 
النظاميـني من حيـث التدريب وتوفري 
معـدات الوقايـة والخضـوع لـدورات 

تأهلهم للعمل يف مناطق الحروب.
قـد يتيح تقدم املراسـل عنـد خطوط 
النـار فرصـة التقاط صـور حرصية 
السـتهداف قاعـدة عسـكرية أو برج 
مراقبـة أو أرس جنـود عـىل حني غرة، 
وهو أمر تحبذه املؤسسات اإلعالمية، 
السـبق  رشَطـي  لتحقيقـه  نظـراً 
واالنتشـار (تـداول صور املؤسسـة يف 

وكاالت وقنوات إعالمية أخرى).
ربمـا كان ذلك ناجعـاً يف عرص اإلعالم 
التقليـدي، قبـل ظهور اإلعـالم البديل 
خالل السنوات األخرية الذي أتاح لرواد 
مواقـع التواصـل االجتماعـي فرصة 
املشاركة يف صناعة الحدث باستخدام 
هواتفهـم النقالـة، مـن دون الحاجة 
إىل الخضـوع لـدورات تدريبية تصقل 
مهاراتهـم وتعلمهـم كيفيـة الوقوف 

أمـام الكامـريا. ملسـنا ذلـك يف تـداول 
وكاالت األنبـاء العامليـة صـوراً رديئة 
التقطت بواسـطة الهاتـف، مثل صور 
اللحظـات األوىل للقبـض عـىل الزعيم 
الليبـي معمر القذايف، وكذلك مشـاهد 
اسـتهداف املبانـي السـكنية يف قطاع 
غـزة من قبـل االحتـالل اإلرسائييل، يف 
أثناء العدوان األخري عىل القطاع العام 

املايض.
كل هذه الصور كان مصدرها وأبطالها 
شـباناً عاديـني ال عالقـة لهـم بمهنة 
الصحافـة، األمـر الذي سـّبب تراجع 
فكـرة السـبق، وبـات هـذا املصطلح 
ينعطف عىل أشياء أخرى أبعد ما تكون 
عن مفـردات وأدوات اإلعالم التقليدي، 
وربما أضحـى التنافس بـني القنوات 
اإلخباريـة يف كيفيـة االختـالف نظـراً 
لتشـابه املحتوى، أو الرتكيز أكثر عىل 
فكرة انتشار واتساع شبكة املراسلني، 
وهـو بعـٌد أرى أنـه مرتبـط مبـارشة 
بميزانيـة املؤسسـة ال بمهنيتها. ومن 
أمثلة ذلـك، حرص قناة الجزيرة يف كل 
تغطية إخبارية واسـعة عىل تقسـيم 
شاشـتها إىل عـدة نوافذ السـتعراض 

شبكة مراسليها.
يمكـن تفهم ذلك لـو اقترص األمر عىل 
أحداث وفعاليات سـلمية، مثل تغطية 
الواليـات  يف  الرئاسـية  االنتخابـات 
املتحدة وفرنسـا وغريهما مـن الدول 
الديمقراطيـة، ولكـن أن يحدث ذلك يف 
تغطية الحروب، أمر غري مفهوم، نظراً 
ملـا يحملـه من أخطـار تعـرّض حياة 

الصحفيني للخطر.
أثـار انتباهـي أخـرياً ظهور مراسـل 
الفلسـطينية  األرايض  يف  «الجزيـرة» 
املحتلـة إليـاس كرّام وهـو يعلّق عىل 
استشهاد زميلته شـريين أبو عاقلة، 
حـني وصف يف ما بـدا زلة تحت وطأة 
املشـاعر املضطربـة، كيـف ناشـده 
أبنـاؤه أن يعـود إىل البيت لخشـيتهم 
عليـه مـن املـوت عندمـا كان يغطي 
أحـداث الحـرب يف أوكرانيـا قبل نحو 
شـهرين، وقال حرفيـاً والدموع تمأل 
عينيه: «أحد األسـباب التـي دفعتني 
إىل أن أتـرك امليدان بكاء أطفايل، كانوا 
يقولـون يل: ارجـع يـا أبـي، ال نريـد 
أن تمـوت. وعندمـا عـدت إىل البيـت 

أخربتنـي زوجتي بأنهـا ال تصدق أني 
عدت حياً».

هذا املشـهد الذي تجـىل فيه الصحفي 
اإلنسـان، ال ذاك املراسـل الـذي يقـف 
بوجـه فاتـر أمـام الكامـريا، جعلني 
أتسـاءل عـن مـدى اإللـزام يف إيفـاد 
الصحفيـني لتغطية الحـروب، وإىل أي 
حـد يمكن الصحفي القول ببسـاطة: 
«ال أريـد الذهـاب إىل املـوت، ألن لـدي 

أطفاالً».
بالعـودة إىل تغطيـة فريـق الجزيـرة 
للحرب الروسية عىل أوكرانيا، لم ألحظ 
ما يسـتحق عنـاء السـفر يف التغطية 
امليدانية، إذ تواجد معظم املراسـلني يف 
املناطق الحدودية، وما قدموه من تلك 
املناطـق يغلب عليه الطابـع التحلييل، 
ما يعنـي أنه كان باإلمـكان أن يظهر 
املراسـل من اسـتوديو مغلق من دون 

تعريض حياته للخطر.
أما القصـة األكثر إيالماً يل شـخصياً، 
فهي مأسـاة صديقي وزمييل مراسـل 
«الجزيـرة» يف درعـا محمد نـور الذي 
التقيتـه يف الدوحة نهايـة عام ٢٠١٦، 
حـني كنت أعمـل منتج أخبـار يف قناة 
الجزيرة، حيث تلقينـا دورات تدريبية 
مشـرتكة. كان محمد، وهو أب لطفل 
وحيـد، مراسـًال مقداماً غطـى العديد 
السـوري  الجنـوب  يف  األحـداث  مـن 
خـالل الثورة. بعد أسـابيع من عودته 
إىل سـورية، تبلغنا خـرب إصابته جراء 
غارة جوية استهدفته يف أثناء تغطيته 
الغارات الروسـية املكثفـة، ما أدى إىل 
برت ذراعه. ولم تكن تلك إصابته األوىل، 
إذ كان قـد تعرض إلطالق نـار يف بلدة 
الشـيخ مسـكني يف ريـف درعـا عـام 

.٢٠١٤
أذكر يف رسـاالته الصحفية كيف كان 
يصـّوب كامريته يف اتجـاه الطائرات 
الروسـية، وكيـف أنـه كان ال يفصله 
عن مدرعات الجيش السـوري سوى 
جدار منـزل مدمر أو هضبـة ترابية. 
تسـاءلت حينهـا، وال يـزال السـؤال 
ماثالً: ما الرسالة التي تريد أن تقدمها 
«الجزيرة» من خالل بّث هذه الصور، 
وما مدى مسـؤوليتها عن عدم تمكن 
محمـد مـن احتضـان طفلـه مجدداً 

بكلتا يديه؟.
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اسمها الكامل برشى حسن اسماعيل، مذيعة ومقدمة برامج يف راديو العراقية، تولد بغداد 
بكلوريوس لغات وماجستري قانون دويل، عائلتها كانت الحافز القوي الذي دفعها للعمل يف 
االذاعة والتلفزيون باالضافة اىل انها كانت طالبة لغات درست اللغة الرتكية وكانت من الطالبات 
والربامج  لالخبار  مرتجم  بصفة  للعمل  مؤهلة  وكانت  الرتكية  اللغة  اختبار  اجتازت  املتميزات، 
الرتكية، تقول عن نفسها انها حالفها الحظ بأن تكون احدى املذيعات يف االذاعات الناطقة بجميع 
باللغة  العمل  ان  إال  الرتكية  باللغة  اللغات كل حسب تخصصه، عملت بصفة مرتجمة ومذيعة 
الجماهري،  وصوت  بغداد  اذاعة  يف  واملذيعني  الربامج  تتابع  وكانت  يستهويها  جدا  كان  العربية 
عملت كثريا وواصلت الدرب حتى صارت اليوم احد املسؤولني عن الدورات االذاعية والتلفزيونية 

يف معهد التدريب االعالمي التابع لشبكة اإلعالم العراقي .

برشى حسن قالت لـ»الزوراء»: كنت 
اتابع الربامج واملذيعني يف اذاعة بغداد 
وصـوت الجماهـري إال ان الصدفـة 
لعبت دورا كبريا جدا عندما شـاركت 
املتقدمـني بصفـة مذيع  بتيسـتات 
باللغة العربية وكان االسـتاذ سـعد 
البزاز واالستاذ غازي فيصل -رحمه 
الله- هما من يجريان االختبارات اىل 
ان وصـل دوري ودخلت االسـتوديو 
وبيدي جريدة لكي أقرأ مجموعة من 
االخبار وإذا بالسـيدين يتهامسـان 
مع بعـض بعدها صـدر القرار وهو 
املوافقـة عىل العمل باللغـة العربية، 
وكان قـرارا مفرحا جدا بالنسـبة يل 
كوني كنـت احلم واتدرب لسـاعات 
الصـوت  اتمكـن مـن  طـوال لكـي 
وااللقـاء وكيـف يل ان اقـدم الربامج  
وان اقدم االخبار، وغمرتني السعادة 
جـدا ورحـت  افكـر كيـف يل ان اعد 
الربنامـج واقدمه وتجـاوزت بنجاح 
فرتة التدريب اىل ان تمكنت من ادوات 
املقـدم الناجـح وكان برنامج اوراق 
سـينمائية اول الربامـج النطالقتـي 
مع الزميل العزيز كمال جرب واخراج 

مظفر سلمان.
وتوالت الربامج ومنها صوت الجزيرة 
والخليـج العربـي عـىل اذاعة صوت 
الجماهري واستوديو الجماهري  اخراج 
املرحـوم عـيل جابـر وكان الفضـل 
االول يف بداية مسريتي لالستاذ مهند 
االنصاري الذي كان يدافع بقوة عىل 
ان يكون صوتي حارضا بكل الربامج 
التـي  الكبـرية  الصعوبـات  بسـبب 
يواجههـا املذيـع او املقـدم يف بداية 
القبول  حياتـه واالعرتاضات وعـدم 

ملشاركة من هم اقدم منا .
* هـل واجهتـك صعوبـات يف العمل 

وكيف تجاوزت تلك الصعوبات ؟
بعـض  تواجهنـا  ان  بـد  ال  نعـم   -
الصعوبـات كوننـا لـم نحصـل عىل 
الخربة الكافيـة لكننا تحلينا بالصرب 
وواضبنـا عىل التدريـب اىل ان تمكنا 
من عملنا وشـاركنا بـدورات عديدة 
اىل ان اصبحنـا جاهزين لالنطالق يف 

العمل االذاعي والتلفزيوني.
* وكيـف كانت رغبتـك لدخول عالم 

التلفزيـون ؟
-ان العمل يف التلفزيون يصبح حلما 
بعد االذاعة ولصعوبة اخرتاق االخبار 
يف القنـاة العامـة والجـدار الحديدي 

بني املذيـع الجديـد والقديم توجهت 
الكائنـة يف  العراقيـة  الفضائيـة  اىل 
االعظميـة حينهـا وبتشـجيع مـن 
االسـتاذ الكبـري الراحل نهـاد نجيب 
وقبـل ان ابارش العمـل يف الفضائية 
لقـراءة  التأهيـل  بـدورة  انتظمنـا 
النـرشات وكان االسـتاذ بهجت عبد 
الواحـد اسـتاذ اللغـة فكنـت عندما 
أقـرأ يرسح بحالوة الصوت ويقول يل 
اقرئي مـرة ثانية يا بـرشى لم انتبه 
عـىل اللغة ورسحت بحـالوة الصوت 
واكـرر القـراءة ثانية وثالثـة اىل ان 
اتفق االسـتاذ بهجت واالسـتاذ نهاد 
نجييـب عـىل ان صـوت بـرشى من 
الخامـات الجميلة والتـي تنفع لكل 
انواع الربامج وهذا التشجيع جعلني 
رسيعـة  بخطـوات  السـلم  اجتـاز 
اهلتنـي ان أقرأ النـرشات االخبارية 
مع االسـتاذ نهاد نجيـب رحمه الله 
واالسـتاذ اكرم محسـن وكمال جرب 
ووهاد يعقـوب وايمن خالد املبدعني 
يف عملهم بشـكل كبـري، وكانت بيئة 

غنية بكوادر اعالمية فذة وخالقة .
* هل تتذكرين الربامج التي شاركت 

بتقديمهـا يف الفضائيـة العراقيـة ؟
-نعم قدمت برامج عدة يف الفضائية 
العراقية منها صبـاح الخري يا عراق 
وصحافتنـا اليوم اىل غـري ذلك وبعد 
٢٠٠٣ عملـت يف الفضائيـة العراقية 
مذيعة اخبار ومقدمة برامج وكذلك 
اخبـار  مذيعـة  العراقيـة  راديـو  يف 
وقدمت برامج عديدة منها اسرتاحة 
الظهرية وبرنامح سـيطرة شـؤون  
وبرنامج سـكون وغريهـا، واآلن انا 
معـاون مديـر مـع الدكتور حسـن 
كاظـم يف معهـد التدريـب االعالمي 
باالضافـة اىل تدريـب املشـاركني يف 
دورات اعـداد املذيـع ومقدم الربامج 
ومازلت يف املسـرية االعالمية التي لم 
ابخل بقيد انملـة بإعطاء املعلومات 
التي تفيد املتدريبني وتشـجعهم عىل 
االخالص يف العمل، وهو طريق ميلء 
بالصعوبـات لكن الصـرب هو مفتاح 

االمل لتحقيق الذات  وخالصة القول 
ان العمـل االذاعـي اصعب بكثري من 
التلفزيون كون الصـوت هو الوحيد 
الـذي تعتمـد عليه إليصـال املعلومة  
للمتلقـي وقدرتـك تؤهلـك إليصـال 
الحـزن او الفـرح عنـد القـراءة لذا 
فالعمـل اذاعيا صعب لـو قورن مع 
واالذن  تـرى  فالعـني  التلفزيـون، 
تسمع وال يمكن ان ندرك املقارنة إال 
اذا عملـت يف هذين املجالـني االذاعة 

والتلفزيون .
* بعـد كل هذه التجـارب يف االذاعة 
والتلفزيـون وراديو العراقية واملعهد 

ما الحصيلة التي خرجت بها ؟
- ال يخفى عن القـايص والداني بأن 
مهنـة االعالم هي مهنـة الصعوبات 
واملجازفـات وكانت هنالـك ضوابط 
يخضـع لهـا املتقـدم يف هـذا املجال 
فاملوهبة هي ربانية من الله سبحانه 

وتعاىل فحالوة الصوت ومسـاحته 
هي من نعم الله وال يمكن للمتقدم 
بصفة مذيع مؤهال لرشوط القبول 
ما لم يمتلك صوتا مالئما وسليما، 
إذ ان الصـوت هـو االداة الرئيسـة 
لالتصال مع املستمعني واملشاهدين 
طـوال  سيسـتخدمها  اداة  وهـو 
عمله االعالمـي  فيجب ان يحافظ 
عليه وان يهتم به واالسـتمرار عىل 
تدريـب الصـوت للخـالص من كل 
مايسبب الخشونة والحدة املزعجة 
وكذلك القدرة العالية يف فن االلقاء 
فالصوت واإللقاء  هي براعة املذيع 
إليصـال املـادة للمتلقـي والننىس 
القـدرة بالتحكم بالصـوت، حيث 

ان كل مـادة تحتاج اىل طبقة معينة 
لـالداء لـذا فليس الكل هـم مذيعون 
إال مـن كان له صوت جميل وسـليم  
وتبقى املكتسـبات االخـرى كاتقان 
اللغـة العربية وقواعدهـا يحتاج اىل 
بحث ومتابعـة ويأتي ذلك من خالل 
الدورات  التخصصية بالعمل االذاعي 
والتلفزيونـي والتدريب عـىل االلقاء 
والثقافـة العامـة ورسعـة البديهية 
وكلها هذه مقومـات املذيع الناجح 
فـإذا اتقنتهـا باالضافـة اىل حـالوة 
الصـوت فسـيكون مؤثـرا بصـورة 
كبـرية عنـد تقديمـه ملـادة معينـة 
سـواء كانت اخبارا او برامج، ونحن 
جيـل واكب عمالقة االعـالم واالبداع 
من مقداد مراد ونهـاد نجيب واكرم 
محسن وسـعاد عزة وجودت كاظم 
عزيز وغازي فيصل وشـمعون متي 
وكمـال جـرب وعبدالواحـد محسـن 
ووهاد يعقوب وجـواد كاظم وخالد 
العيداني وسـهام مصطفى واسماء 
كثرية كانـت عالمات فارقة يف مجال 

االعـالم وكانت مصدر إلهـام وقدوة 
نقتدي بها فكانت مدرسـتهم متزنة 
تتسـم بطابع االبداع والتميز فأثروا 
بنا ونتائج هـذا التأثري واضحة امام 
الجميع، لذا فمهنة االعالم مسؤولية 
والواسـطات  املجاملـة  التحتمـل 
فاالخـالص  العالقـات،  والتحتمـل 
بالعمـل واجب لتكون بـذرة صالحة 
ومؤثـرة يف مجال االعـالم وال يمكن 
ان ننىس الصعوبـات التي مررنا بها 
وخاصة بعـد ٢٠٠٣، حيث كنا نعمل 
التهديـد والتصفية  تحت ضغوطات 
التـي تعـرض لهـا زمالؤنـا وقدموا 
حياتهـم قربانا لحبهـم واخالصهم 
لعملهـم، وحتـى اتذكـر بأننـا كنـا  
نخبيء الباج كي ال نتعرض للتصفية  
ايـام صعبـة جـدا  والقتـل ومـرت 
وتعرضنا لتهديـدات لكن حب العمل 
جعـل هـذه االحـداث الصعبـة التي 
مررنا بها حالوة للتفاني واالستمرار 

يف مجال عملنا.
* طيب وهل لك شهادات اخرى؟

-انـا خريجـة جامعـة بغـداد كلية 

اللغـات / قسـم اللغة الرتكية سـنة 
١٩٨٨  ١٩٨٩ وايضا خريجة جامعة 
االمام جعفر الصادق / قسم القانون 

سنة التخرج ٢٠١٣ _ ٢٠١٤.
* بشـكل مختـرص ما صفـة عملك 

االعالمي ؟
-صفتي بشـكل عام هي مرتجمة يف 
دائرة االذاعـة والتلفزيون من ١٩٨٩ 
ومذيعـة برامج يف اذاعـة جمهورية 

العراق سنة ١٩٩٠.
صـوت  اذاعـة  اخبـاريف  مذيعـة 

الجماهري
مقدمـة برامج منوعـة اذاعة صوت 

الجماهري
مذيعة اخبار يف الفضائيـة العراقيـة 

مقدمة  برنامج صباحي
  شغلت منصب رئيس قسم املذيعني 
يف قنـاة العراقية عند تأسيسـها بعد 

. ٢٠٠٣
عملت مذيعـة اخبار ومقدمة برامج 

يف قناة العراقية .
عملت يف مجال املرأة كربنامج (هي) 

الـذي قـدم عـرب قنـاة العراقيـة.
 شـغلت منصب رئيس قسم املذيعني 

يف اذاعة جمهورية العراق.
حاصلة عىل افضل سـبق صحفي يف 
مجـال التغطيـة االعالميـة الخاصة  
بمجلس الحكم وتأسـيس الحكومة 

العراقية .
 شـغلت منصب رئيس قسـم املكتبة 

والتنسـيق لراديو العراقية.
وايضا مذيعة اخبار وبرامج سياسية 

مبارشة ومنوعة يف راديو العراقية.
-* وهل لك انتماءات معينة ؟

-نعـم انـا عضـو عامـل يف نقابـة 
الصحفيـني العراقيني، وعضو عامل 
يف اتحـاد الصحفيـني العرب، وعضو 
عامـل يف اتحاد االذاعيـني العراقيني، 
وعضـو عامـل يف اتحـاد املرتجمـني 
العراقيـني، وعضـو عامـل يف اتحاد 
الحقوقيـني العراقيني، وعضو عامل 

يف اتحاد الحقوقيني العرب.
شـهادات  عـىل  حصلـت  هـل   *

تقديرية؟

-نعـم حصلـت عىل درع االبـداع من 
شـبكة االعالم العراقي ودرع االبداع 

من اتحاد الحقوقيني العراقيني.
كما حصلت عىل عدة شهادة تقديرية  
منهـا مـن اذاعة جمهوريـة العراق، 
تلفزيـون  مـن  تقديريـة  وشـهادة 
العراقية، وشهادة تقديرية من راديو 

العراقية.   
وايضا حصلت عىل شـهادة تقديرية 
يف الربنامـج الخاص بإعداد سـفراء 
السالم من اجل  التعايش السلمي يف 
العـراق، وشـهادة تقديرية يف قانون 
اصـول املرافعـات املدنية مـن اتحاد 
وشـهادة  العراقيـني،  الحقوقيـني 
تقديريـة يف مؤتمر املـرأة الحقوقية 
مـن اتحـاد الحقوقيـني العراقيـني، 
وشـهادة تقديرية من مركز االتحاد 

للتدريب االعالمي يف لبنان. 
كمـا حصلـت عـىل  شـكر وتقديـر 
يف ورشـة العمـل املقامـة يف اتحـاد 
الحقوقيـني العراقيني حول الربنامج 
الحكومي، وشـكر وتقدير يف ورشـة 
العمـل املقامة يف اتحـاد الحقوقيني 
العراقيـني تحـت عنـوان ( الجريمة 
 ،( بالبـرش  واالتجـار  االلكرتونيـة 
مقـاالت  كاتبـة  اننـي  اىل  اضافـة 
سياسـية يف صحيفـة بانوراما التي 

تصدر يف اسرتاليا.
* هل شاركت بدوارت للتقوية ؟ 

-وهـي كثـرية شـاركت يف الـدورات 
املقيمة خارج العراق وداخل العراق، 
القيـادة االداريـة،   : « دورة  ومنهـا 
ودورة تنمية املوارد البرشية، ودورة 
التعامـل،  الدبلومـايس يف  االسـلوب 
يف  ودورة  املدنـي،  الدفـاع  يف  ودورة 
لبنـان للصـوت وااللقـاء، دورة  يف 

لبنان للمقدمني واملذيعيني. 
كمـا لـدي خـربة يف اعـداد الربامـج 
السياسـية واملنوعـة، وحاصلة عىل 
درع الجواهـري مـن اتحـاد االدباء 
العراقيني، وحصلـت عىل درع اطوار 

بهجت لالعالم.
وحصلـت عـىل الدكتـورا الفخريـة 
يف   والتاريـخ  العلمـاء  معهـد  مـن 
اوزبكستان، وحاليا مدير الربامج يف 

اذاعة العراقية.
* هل لك طموح معني ؟

-اطمـح ان اكـون جـزءا فاعـال يف 
تدريب االعالميني وتقديم ما لدي من 

خربة لفائدتهم .
* وهـل لـك رغبـة يف املشـاركة اآلن 
بالتقديم وقراءة االخبار يف االذاعة او 

التلفزيـون ؟
- ما دمـت امتلك القـدرة عىل قراءة 
وتقديـم اي برنامج يقدم يل او اكلف 
بـه. أمـا عمـيل اآلن فأنا احـاول ان 
اعطي املعهـد كل وقتـي واهتمامي 

لفائدة املتدربني .
* هـل اسـتفاد املتـدرب مـن املعهد 

برأيك ؟
-نعـم كثـريا ونتيجة ألهميـة املعهد 
فقد صـدرت الكثري من القرارات من 
الشبكة منها ما يعطي للمعهد الدور 

يف ترقية وتقييم عمل املنتسبني. 
* شـكرا لك اخت بـرشى متمنني لك 

دوام التوفيـق .
الحبيبـة  وللـزوراء  لـك  شـكرا   -

والقائمني عليها .
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مـن العجيب أننا نرى أن الحياة الزوجية 
سـهلة وصعبـة يف الوقت نفسـه، فهي 
سـهلة إذا يرسهـا اللـه وكان الزوجـان 
متفقـني وعاقلني، وصعبـة إذا كان أحد 
أطـراف هذه العالقة ينقصـه الكثري من 
العقـل والحكمة والصـرب، ومن نقصان 
حكمـة الـزوج وعقلـه وصـربه أن يلجأ 
السـتخدام يديه ويرفعهما بالرضب عىل 
زوجتـه بعدما تم اسـتئمانه عليها وعىل 
جسـدها وعرضها، والواقع املرير يشري 
إىل تعـرض عدد ال بـأس به من الزوجات 
لـرضب األزواج أو عـىل األقـل للعيـش 
بجوار أزواج عصبيـني يميلون ملد اليد يف 

لحظة الغضب.
عليـك أن تدركـي يف البدايـة أنـك غـري 
مضطـرة للنقـاش مـع زوج غاضب إن 
كنـت تعلمني بأنـه ال يسـتطيع التحكم 
يف أعصابه وقت الغضـب، فحينما يرفع 
صوتـه اصمتـي واحريص عـىل التنفس 
بشكل صحيح، فهذا يساعد عىل تهدئتك 
نوعاً مـا، وتأكـدي أنك تقفـني بطريقة 
صحيحـة معتدلة منزلة اليدين لألسـفل 

ومبعـدة السـاقني قليـًال مـع تثبيتهما 
عـىل األرض جيـداً“، وأكدت عىل رضورة 

الحرص عىل األمور التالية:
1. كونـي عـىل نفـس مسـتوى زوجـك 
الغاضب، فإن كان واقفاً قفي وال تكوني 
جالسـة، إذ أن ذلـك سيسـتفزه التخـاذ 

سلوك عدائي.
2. تأكدي أثنـاء النقاش املفعم بالغضب 
مـن أنك يف مكان يتيح لك املغادرة إذا لزم 

األمر.
3. يمكنك االقرتاب مـن إحدى النوافذ أو 
األبـواب بحيـث يمكنك الـرصاخ وطلب 

النجدة إذا لزم األمر أيضاً.
4. احـريص عـىل أن تفصـل بينـك وبني 

زوجك الغاضب قطعة أثاث كبرية.
5. ضعـي عينك عـىل يشء يمكنك قذفه 
بحيـث تشـتتي انتباهـه وترصفيه عن 

فكره رضبك.
6. احذري استخدام أي عبارة أو إشارة 
اسـتفزازية، وحـاويل إنهـاء النقـاش 
بأي شـكل ومغادرة املكان بشكل غري 

مثري.

ينصـح العديد مـن األطبـاء وخـرباء التغذية يف 
العالـم باالمتنـاع نهائيا عن وضـع الخبز داخل 

الثالجة، ثم إعادة تناوله الحقا. 
قد يبدو هـذا األمر غري بديهـي، حيث أن اخرتاع 
الثالجـات كان ملسـاعدة البـرش يف الحفاظ عىل 
نضـارة الطعـام، إال أن تفسـري ذلـك يكمـن يف 
تعقيـدات دورة حيـاة الخبز نفسـها، فهو ينتج 

ساخنا يف البداية ثم يربد.
والـذي يحدث هنا هو أن النشـويات املوجودة يف 
الخبـز يعـاد ترتيـب جزيئاتها يف ظل السـخونة 
الشـديدة لدى عملية الَخبز، وعندمـا يربد الُخبز 
تعـود هـذه الجزيئـات إىل ترتيبهـا األصيل، وهو 
األمـر الـذي ُيحـول الُخبـز تدريجيـا إىل مرحلة 

الصالبة وفقدان النضارة ثم التعفن.
أما عنـد وضع الخبز يف الثالجـة، فكل ما يحدث 

هنا هو أنك تـّرسع وترية هذه العملية، أي إعادة 
ترتيب جزيئات النشاء كما يف وضعها األصيل، ما 
ُيّرسع تحول الخبز إىل مرحلة فقدان النضارة ثم 

التعفن.
وينصـح األطباء وخـرباء التغذيـة باالبتعاد عن 
رشاء الخبـز املُقطع عىل شـكل رشائـح، ورشاء 
رغيف الخبز مكتمال، ثم قطع رشائح منه حسب 
الحاجـة، ألن تقطيع األرغفـة إىل رشائح يقلص 

ُعمر الخبز.
وعند الحاجة إىل تخزين باقي الخبز فرتة طويلة، 
ينصـح الخرباء بوضعه يف وعـاء محكم الغلق أو 
لفه يف كيس بالستيك بعناية، ثم وضعه يف فريزر 
الثالجـة لتجميـده، وعنـد الحاجة إليـه، ينصح 
برتكـه فرتة قليلة حتى ذوبـان الثلج منه تماما، 

ثم يمكن إعادة تسخينه وتناوله مرة أخرى.
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يشـتكي الكثـريون من رائحـة األنفـاس الكريهة عند 
االسـتيقاظ يف الصباح، عىل الرغم من تنظيف األسنان 
بمعاجني األسـنان املختلفة وتنظيف الفـم باملعقمات 

قبل النوم.
ويعتقـد البعـض أن رائحـة الفـم الكريهـة يف الصباح 
ناتجـة عن بعـض األمـراض واالضطرابـات الصحية، 
إال أن العلمـاء والباحثون يقولـون إن هذه الرائحة أمر 
طبيعـي إىل حـد ما، مـا لم تكـن مرتافقـة بالفعل مع 

أمراض معينة.
ولكن ما هو سبب رائحة الفم الكريهة يف الصباح؟ وهل 

هناك ما يمكن القيام به للتخلص من هذه املشكلة؟
تقول دراسة نرشتها مجلة ”مينتال فلوس“ إن البكترييا 
يف الفـم تعمـل خـالل النهار، عـىل تحطيـم الحموض 

األمينيـة والربوتينات واملـواد الكيماوية األخرى، والتي 
بقيت داخل الفم بعد تناول الطعام.

وخـالل النهار، ال تشـكل هذه املواد مشـكلة، ألن الفم 
ينتـج كميـة كافية مـن اللعـاب لقتل البكترييـا ومنع 
تشـكل الرائحة الكريهة، أما أثنـاء النوم، فيتوقف الفم 
عـن إنتاج اللعاب، سـامحاً للبكترييـا بالتكاثر والعبث 

داخل الفم مسببة الرائحة الكريهة.
الحقيقـة املزعجة أنه ال يمكن فعل الكثري ملنع تشـكل 
رائحـة الفم الكريهـة عند االسـتيقاظ يف الصباح، وما 
يمكن فعلـه فقط هو اإلكثار من تناول املياه، وتنظيف 
األسـنان بانتظام، والحرص عىل تنظيف اللسـان أيضاً 
وخاصـة عنـد الصبـاح، للتخلـص مـن بقايـا الطعام 

والبكترييا الضارة.

املقادير :
الدجاج: دجاجتـان (منظفتان 

ومقطعتان)
األرز: 3 اكـواب (منقوع يف ماء 

ساخن)
إىل  (مقطـع  رأس  القرنبيـط: 

زهرات متوسطة الحجم)
الجزر: 1 حبة (مقطع)

البطاطس: 3 حبات (متوسطة 
الحجم، مقرشة ومقطعة)

(مقـرش  حبـة   1 الباذنجـان: 
ومقطع)

البصل: 1 حبة (مقطع)
زيت الزيتون: 3 مالعق كبرية

الزيت النباتي: ملعقتان كبريتان 
(للقيل)

ماء ساخن: 3 اكواب
بهارات املقلوبة: ملعقة صغرية

ملح: ملعقة صغرية
فلفل أسود: ملعقة صغرية

الهال: ملعقة صغرية (حّب)
القرفة: عود

ورق غار: 2 ورقة
طريقة التحضري

1. يف قدر عىل النار، يوضع زيت 
الزيتون ويقلب فيه الدجاج مع 

البصل وجميع البهارات.
2. يسـكب املاء السـاخن فوق 
الدجـاج ويغطـى القـدر حتى 

االستواء.
3. يف مقـالة عىل النـار، يوضع 
فيـه  وتقـىل  النباتـي  الزيـت 

الخضار حتى تتحمر.
4. عند اسـتواء الدجـاج، يرفع 
من مرقه ويصف يف قدر جديد، 
ثـم توضـع فوقـه طبقـة من 
الخضار املقّيل، وتشكل طبقات 

حتى انتهاء الكمية.
5. يصفى األرز من املاء ويوضع 

كطبقة أخرية.
6. يسـكب مرق الدجـاج حتى 
يغمـر األرز، ويوضع القدر عىل 
نار متوسـطة ملدة 30 دقيقة أو 

حتى ينضج األرز.
7. تقلـب املقلوبـة عـىل طبـق 
واسـع للتقديـم. ويقـدم هـذا 
الطبـق سـاخناً مـع السـلطة 

واللبن.
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يمكـن أن يؤثر وقت وجباتك عىل مقدار 
الـوزن الـذي تكتسـبه، وقـد يـؤدي إىل 
تخريب أهدافك املتعلقة بفقدان الدهون 

الزائدة.
وشـارك الدكتور مايكل موسيل أفكاره 
حول أفضل وقت لتناول العشاء إذا كنت 
تريد الحفاظ عىل لياقتك، وقال: ”حاول 
أن تتوقـف عن تنـاول الطعـام بحلول 
السـاعة 8 مسـاء، ثم ال تـأكل أي يشء 

يحتوي عىل سعرات حرارية بعد ذلك“.
ومـن املهم تجنـب السـعرات الحرارية 
التي تقرتب من وقت النوم، ألن ما تأكله 
متأخرا ”يبقى يف نظامك لفرتة أطول“.

وأشـار الدكتور مايكل، إىل أن الكثريين 
يتناولـون الجبن أو البسـكويت يف وقت 
متأخر من الليل، كونها وجبات خفيفة، 
لكـن الحقيقة أنها تعطـي من يتناولها 
الكثري من السـعرات الحرارية التي يتم 

تحميلها يف وقت متأخر من الليل“.
وتابـع: ”نعلم أن الدهون والسـكريات 
التـي تتناولها يف وقت الحـق من الليل، 
تظل معلقة يف نظامك لفرتة أطول بكثري 

ألن جسمك يغلق عملية الهضم ليال“.

وتدعم بعض الدراسـات ذلك، وتقول إن 
تناول الطعام يف وقت متأخر من املساء 
ال يتناسب مع ساعة الجسم الطبيعية.

واإليقاعـات اليومية هـي دورات مدتها 
24 ساعة والتي تتحكم يف كل يشء بدءا 
مـن الشـعور بالنعـاس إىل الوقت الذي 
تكون فيه خاليانا املناعية أكثر نشاطا.

وتمكـن هـذه الـدورات أجسـامنا من 
االسـتعداد لألحـداث املنتظمـة، بمـا يف 
ذلك وصول الطعـام، والتي يقول بعض 

الخرباء إنها أكثر كفاءة أثناء النهار.
ووجـدت إحدى الدراسـات التي أجريت 
عام 2017 أن األفراد البدناء يستهلكون 
معظـم سـعراتهم الحراريـة قبل وقت 
قصري من النوم عندما كانت مستويات 
امليالتونني، وهو هرمون يجعلك تشـعر 

بالنعاس يف املساء، مرتفعة.
لكن األشـخاص الذين لديهم انخفاض 

الدهون يف الجسم لم يفعلوا ذلك.
وأوضح الباحثـون أنهم لم يتمكنوا من 
تحديـد وقت التوقف عـن األكل، ألن كل 
شـخص لديه سـاعات جسـم مختلفة 

قليال وبداية إفراز امليالتونني خاصة.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة األسبوع 
املايض أن التوقف عن العشاء أفضل من 

تخطي وجبة اإلفطار إلنقاص الوزن.
وقام العلماء بتحليل 250 دراسة تبحث 
يف أوقـات تنـاول الطعـام وتأثريها عىل 

الشهية والشحوم.
وخلصوا إىل أن تناول الوجبة األخرية 
قبـل السـاعة 3 مسـاء هـو أفضل 

طريقة للتخلص من الوزن الزائد.
وقالت الدكتورة كورتني بيرتسـون، 
من جامعة أالباما بالواليات املتحدة: 
”أعـىل درجة يقظـة لدينـا، وإنتاج 
هرمـون التستوسـتريون، وأفضـل 
تحكم يف نسـبة السـكر يف الدم لدى 

معظم الناس يكون يف الصباح“.
وكشف الباحثون يف املؤتمر األوروبي 
للبدانـة يف ماسـرتيخت بهولنـدا أن 
املتطوعـني كانـوا أقـل جوعـا عنـد 
تناول الطعام بني الساعة 8 صباحا 

و2 ظهرا.
وأصبح تناول الطعام يف فرتة زمنية 
بالصيـام  يعـرف  مـا  أو  محـددة، 
كوسـيلة  شـيوعا  أكثـر  املتقطـع، 

لفقدان الوزن.
ويجـد أخصائيـو الحميـات أنه من 
األسـهل خفض السـعرات الحرارية 
عن طريق تنـاول جميع الوجبات يف 
عدد محدد مـن السـاعات يف اليوم، 
واالسـتمرار لفـرتات طويلـة بدون 

طعام.
لكـن بعض الدراسـات أظهـرت أنه 
عىل الرغم من أن ”الصيام املتقطع“ 
يسـاعد يف إنقـاص الـوزن، إال أنـه 
ال يحقـق نتائـج أفضـل مـن تقييد 

السعرات الحرارية التقليدي. 

قـد تكون صدمة لألم عندما تسـمع كذب طفلهـا ألول مرة، والبد هنا 
أن نؤكـد عىل نقطة مهمـة جداً تغفل عنها الكثري مـن األمهات، وهي 
أن جميـع األطفال قد يكذبون يف مرحلة ما من طفولتهم. تعلم كيفية 
الكذب هي جزء من تطور الطفل، وكذلك تعلم قول الحقيقة، فالطفل 
يلتقـط الكثـري ممن حولـه، كأطفـال آخـرون، الربامـج التلفزيونية 
أو اصغـاءه اىل أحاديـث الكبـار، يخـزن منهـا ما يشـاء ويبـدأ برسد 

الحكايات.
أسباب الكذب:

- تغطية فعل معني قام الطفل به كي ال يعاقب.
- الحصول عىل يشء معني يطلبه.
- إضافة عامل اإلثارة اىل حكايته.

- معرفة ردة فعلك عندما تسمعينه يكذب.
- لفت االنتباه واالهتمام بما يقوله.

الطفـل قد يبدأ بالكذب يف عمر الثالث سـنوات، ويمـر الكذب بمراحل. 
فمرحلة ما بني عمر 6-4 سـنوات تكون مخيلة الطفل يف أوجها ويبدع 
حينهـا يف تخيـل إضافات لحكاياته مقتبسـة مما يلتقطـه من حوله 
كمشـهد يف مسلسـل أو حديث سـمعه، لذا عىل األهل االنتباه جديا ملا 
يحيـط الطفل مـن مصادر قـد تلهم مخيلته بأمور ليسـت مناسـبة 
ملرحلته العمرية. أما يف مرحلة املدرسـة فالطفل قد يصبح متمكناً من 
الكذب وذلك لتطور لغته وإدراكه ملا يفكر به الشـخص اآلخر فيصبح 

األمر أكثر تعقيداً.
كيف نتعامل مع الكذب؟

- تجنبـي إعطاء فرصة لطفلك كي يكذب، مثال ال توجهي السـؤال أو 
االتهام عندما تجدين وسخاً عىل األرض أو كأس العصري قد سكب عىل 
السـجادة، فأنت بذلك تفسحني مجاالً له كي يكذب ليدفع عنه االتهام 
وال يتعـرض ملشـكلة، بل قـويل ” يبـدو أن الكأس قد سـقط فلننظف 

السجادة معاً“ انت بذلك لم تغضبي منه ولن يخاف ليكذب.
- إن بـدأ طفلـك بـرسد حادثة مـا لك ووجـدت من بـني كالمه بعض 
املبالغـات واإلضافـات، فال تتهمينه بالكذب، بل شـجعيه عىل كتابتها 
يف دفـرت خاص يخصصه لهـذا الغرض، واثني عـىل مخيلته. انت بذلك 

تشجعينه عىل الخيال وتحجمني الكذب.
- شـجعيه عىل قول الحقيقة باتباع منهج التحفيز، فبدال من العقاب 
عنـد الكـذب، اعميل عـىل الثنـاء ومكافئة قـول الحقيقـة واالعرتاف 

بالخطأ.
- ال تنعتـي الطفل بصفات سـلبية كأن تقويل عنـه ” إنه كاذب“ فهذا 

سيقلل من تقته بنفسه ويعزز تلك الصفة.

كشف طبيب أسنان عن طرق مفاجئة 
تنظيـف  عـدم  بهـا  يؤثـر  أن  يمكـن 
األسـنان بالفرشاة بشكل صحيح عىل 
الصحة العامة - من صعوبات التنفس 

إىل تسمم الدم.
ويف الواقـع، يمكـن أن تأتـي جميـع 
السـكتات  مثـل  الخطـرية،  الحـاالت 
الدماغيـة وأمـراض القلـب والخـرف 

وغريها، من نقص العناية باألسنان.
وأشار الدكتور آزاد إيروملو، من عيادة 
 Banning Dental الخاصـة  األسـنان 
Group، إىل أن الحفـاظ عـىل أسـناننا 
ولثتنا يف أفضل حالـة أمر مهم لصحة 
الفـم، ”ومـع ذلـك، فـإن العديـد من 
الناس لن يكونوا عىل دراية باملشكالت 
الصحية األوسـع نطاقا التي يمكن أن 
تنتج عن الفشل يف الحفاظ عىل نظافة 

الفم جيدة“.
وأحد األسـباب الرئيسية وراء الحفاظ 
عىل نظافة الفم هو أن أفواهنا موطن 

ملاليني البكترييا.
ويف حني أن معظمهم ال يشكلون خطرا 
عىل صحتنـا، يمكن لبعـض البكترييا 
السـيئة أن تدخل مجرى الدم لدينا من 

خالل اللثة.
وأضـاف الدكتور إيروملو: ”أجسـامنا 
معقدة وأجـزاء مختلفة مـن أنظمتنا 
تعمل بشكل وثيق مع بعضها البعض، 
حتى لو لم ندرك ذلك دائما. عىل سـبيل 
املثـال، يمكن لقرحة الفم أو األسـنان 
املتأثـرة أن تمنـح البكترييـا السـيئة 

النافـذة املثاليـة لدخـول مجـرى الدم 
لدينا، ما يتسـبب يف مزيد من املشاكل 
أسـفل الخط. ومن املهم أن نراقب عن 
كثـب صحة الفـم لدينـا وأن نكون يف 
حالة تأهب للعالمات التي تشـري إىل أن 

شيئا ما قد يكون خطأ“.
ويف ما ييل خمس حاالت خطرية يمكن 
أن تنجم عن سـوء نظافـة الفم، وفقا 

للدكتور إيروملو:
- أمراض القلب أو السـكتة الدماغية: 
أظهرت دراسـات من جامعة هارفارد 
أن الذين يعانون من ضعف صحة الفم 
لديهم معدالت أعىل من مشـاكل القلب 
واألوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو 

السكتة الدماغية.
وهنـاك ظرفـان محـددان مرتبطـان 
بصحة الفـم: تصلـب الرشايني، حيث 
يـؤدي تراكم ”اللويحـات“ الدهنية إىل 
زيادة سماكة جدران الرشايني وتقليل 
تدفـق الدم، والتهاب الشـغاف: عندما 
تنتقـل العدوى يف اللثـة إىل مجرى الدم 
ما قد يؤدي إىل إصابة البطانة الداخلية 

للقلب.
وتحمل بعض البكترييا بروتينات تعزز 
الجلطات التي يمكن أن تسد الرشايني، 
مـا يعـرض القلـب لخطـر اإلصابـة 
بنوبـة. ويف الوقـت نفسـه، يمكـن أن 
يسد الرشيان السباتي الذي ينقل الدم 
إىل الـرأس والدماغ، مـا يجعلنا عرضة 

للسكتة الدماغية.
- مشـاكل الجهاز التنفـيس: يمكن أن 

تنتقـل البكترييا السـيئة عـرب مجرى 
الـدم إىل الرئتني، حيـث يمكن أن تؤدي 
إىل تفاقـم أنظمتنـا التنفسـية وتؤثـر 
عـىل قدرتنـا عـىل التنفـس. حتـى أن 
بعض الدراسات أشارت إىل وجود صلة 
بني أمـراض اللثـة وااللتهـاب الرئوي 

والتهاب الشعب الهوائية.
إجـراءات  عـىل  الحفـاظ  وسيسـاعد 
نظافة الفـم املتسـقة يف الحفاظ عىل 
البكترييـا واللويحات تحت السـيطرة 
حتى ال يتمكنوا من االنتشار يف الجهاز 

التنفيس.
- اإلنتـان: اإلنتان هو حالـة قد تكون 
مهددة للحيـاة حيث يتفاعل الجسـم 
بقـوة مـع العـدوى ويتلف أنسـجته. 

ويمكن أن ينشـأ مـن التهابـات اللثة 
غري املعالجة ويمكن أن يؤدي إىل فشل 
األعضـاء وتسـمم الدم وبـرت األطراف 

وحتى املوت.
وإذا وصلـت العدوى إىل نقطـة الكتلة 
املصابـة املتورمة، فمـن الرضوري أن 
تسـعى للحصول عـىل رعاية الطوارئ 

لتجنب أسوأ سيناريو ممكن.
- الخرف: هو املصطلح العام املستخدم 
لإلشـارة إىل املشـكالت املعرفيـة التي 
تؤثر عـىل الذاكرة، وتتداخل مع كيفية 
عمل الدماغ وكيف يمكننا التفاعل مع 

اآلخرين.
ويمكـن أن تـؤدي التهابـات اللثـة إىل 
إطالق مواد التهابية يمكن أن تؤدي إىل 

تفاقـم حالة الدماغ وتـؤدي إىل فقدان 
خاليا الدماغ.

وتشـمل مشـاكل صحة الفـم األخرى 
التي تـم ربطها بالخـرف التهاب اللثة 

وفقدان األسنان وتسوس األسنان.
يبـدأ  الهضمـي:  الجهـاز  مشـاكل   -
الجهاز الهضمي بأكمله يف فمنا عندما 
نـأكل الطعام، وتلعب أسـناننا ولعابنا 

دورا مهما يف هذه العملية.
وإذا كانـت أسـنانك، ألي سـبب مـن 
األسـباب ، غـري قـادرة عـىل تقسـيم 
الطعـام إىل لقمـة صغرية، فسـتكون 
املعدة واألمعاء تحت ضغط أكرب لهضم 
ومعالجـة العنارص الغذائيـة املطلوبة 

للجسم.
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اختبـار  تجربـة  املمكـن  مـن   
الشـخصية من  يكشـف ارسار 
طريقـة حمل الهاتـف الخلوي. 
فمـن املعروف انـه يتم فعل هذا 
بطرق تختلف بني شخص وآخر. 
أمـا ما ال يعرفـه الكثريون فهو 
ان هـذا يمكن ان يدل عىل بعض 
والطبـاع.  الشـخصية  صفـات 
ولهذه الغاية يجب اوالً النظر اىل 
الرسـم واختيار احد االرقام من 

1 اىل 4. 
يمكـن طريقـة حمـل الهاتـف 
هـذا  الشـخصية  اختبـار  يف 
الصفـات  بعـض  تكشـف  ان 
والطباع واسـباب القيام ببعض 
الترصفـات. وهـو مـا ال يعرفه 

الكثري من االشخاص. 
1. تكشف طريقة حمل الهاتف 
اسـتعماله  اثنـاء  واحـدة  بيـد 
الشاشـة بواسـطة  مع تحريك 
السـبابة امليل اىل الفرح والتمتع 
بالثقـة بالنفـس. فمـن يفعـل 
هـذا ال يشـكو كثـرياً وال يتذمر 
بسبب بعض ظروف الحياة غري 
املؤاتيـة. كما انـه يتقبل االمور 
كما هي ويسـعى اىل تغيريها او 
اىل تغيري طريقـة تفاعله معها. 
بـل انه يحرص عىل عدم اضاعة 

باملعوقـات  التفكـري  يف  الوقـت 
ويبذل الجهود من اجل التخطيط 
املشاريع  لتحسـني حالته وبدء 
الجديـدة وتحقيق االهـداف. اال 
ان هـذا الشـخص ال يحقـق يف 
املقابـل الكثري مـن النجاح عىل 
العاطفية.  العالقـات  مسـتوى 
والسـبب انه ال يمنحهـا الوقت 
الكايف، بـل انه قد يترسع يف اخذ 
القرارات او القيام بالخطوات يف 

هذا السياق. 
2 .تشـري طريقة حمـل الهاتف 
هـذه اىل التمتـع باملرونـة والود 
والذكاء وبالقـدرة عىل التفاهم 
اختـالف  عـىل  اآلخريـن  مـع 
طباعهم وطرق تفكريهم. كذلك 
تكشـف هذه الطريقـة االبتعاد 

قدر االمكان عن الغش والرتكيز 
عـىل احرتام االنظمـة والقوانني 
ايـاً تكـن الظـروف واملعوقـات 
التـي يمكن ان تمنـع ذلك. ومن 
الصفـات التـي يـدل عليها هذا 
ايضـاً امليـل اىل تسـهيل االمـور 
واىل عدم تعقيدهـا واىل التعاون 
التام مـع املحيط مـن اجل حل 

املشكالت. 
3. يف اختبـار الشـخصية هـذا 
تشـري طريقـة حمـل الهاتـف 
تحليـل  عـىل  القـدرة  اىل  هـذه 
املواقـف بشـكل عقالنـي. كما 
تعنـي امتـالك الطاقـة لخوض 
التحديـات سـواء كانـت كبرية 
او صغرية. ومـن الصفات التي 
التحيل بالحيوية  تكشفها ايضاً 

والرغبة غالباً يف خوض التجارب 
املفرحة وعـدم امليـل اىل الحزن 
او اىل االستسـالم لألحـداث وما 
تفرضه من ظروف. كذلك تعلن 
هذه الطريقـة يف املقابل التمتع 
للتخطيـط  الالزمـة  بالجديـة 
ووضع االفكار موضـع التنفيذ 

مع االنتباه اىل كل التفاصيل. 
4. إذا تـم اختيـار طريقة حمل 
الهاتـف التي تظهـر يف الصورة 
رقـم 4، فهـذا يدل عـىل التمتع 
التـي  الجذابـة  بالشـخصية 
تثـري اهتمـام الكثرييـن. كمـا 
يشـري اىل انهـا تتسـم بجانـب 
ومختلـف.  ومتميـز  ابداعـي 
كذلـك تكشـف هـذه الطريقـة 
الدائـم  واالسـتعداد  االنفتـاح 
لخـوض الحوارات مـع اآلخرين 
مـع مراعاة طباعهـم وبيئاتهم 
التفكـري  اسـاليب  واختـالف 
لديهـم. ويعني اختيـار الرقم 4 
يف اختبار الشخصية هذا امتالك 
حس املبـادرة والحـرص الدائم 
عـىل ابتـكار االفـكار وتقديـم 
الصداقات.  وبنـاء  االقرتاحـات 
وييش ايضاً بامليل اىل الرومنسية 
احضـان  يف  االسـرتخاء  واىل 

- هل تعلـم ان األذن اليرسى تتفوق بقدرة عالية يف السـمع الطبيعة بني الحني واآلخر.  
عن األذن اليمنى.

- هل تعلم  ان كل شخص موجود عىل وجه األرض له رائحة 
خاصة به تميزه عن باقي األشخاص إال يف حالة التوأم يكون 

لهم رائحة واحدة.
- هل تعلم  ان عدد عظام اليدين والقدمني يزداد عن أي عضو 

آخر من أعضاء الجسم.
-هـل تعلـم ان اإلنسـان ينام 

حوايل ثلث عمره.
-هل تعلم املرأة ان تتميز أكثر 
مـن الرجل يف حاسـة الشـم 

واللمس.
الـكالم  عنـد  تعلـم  هـل   -
يسـتعمل اإلنسـان أكثر عدد 
من العضالت حوايل من 70 إىل 

80 عضلة.
- هل تعلم  ان جسـم اإلنسان 
الطبيعـي يحتـوي عـىل ٦ لرت 

دم.
- هـل تعلم عندمـا يقوم اإلنسـان بعملية العطـس تتوقف 
جميـع أجهزة الجسـم بما فيهـا القلب ولذلك تقـوم يعدها 

يقول الحمد لله الذي منحنا حياة جديدة.
-هـل تعلم أن قرنية العـني هو الجزء الوحيـد الذي ال يصله 

الدم.
-هل تعلم  ان إفراز شـمع األذن يـزداد بكميات مضاعفة يف 

حالة خوف اإلنسان.
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كل األشـياء متاحة لك هذا اليوم أكثر من املعتاد، 
وهذا يدل عىل أنك تسري يف الطريق الصحيح وتؤدي 
مهامـك بدقة. ليـس من الـرضوري أن تعيـش حياة 
مليئة بالضغوط واملتاعب، لذلك عندما تشـعر بالراحة 
والسـعادة، ال تقلـق وال تشـعر أن الوضـع غريب. كن 

مبتسما ومتفائال دائما واحرتم من حولك.

يشعر من حولك بأهميتك يف حياتهم هذا اليوم 
وذلك بسبب أنك عىل اتصال دائم بهم مهما كانت 
ظروفك. يحاول شـخص ما أن يقـرتب منك، ولذلك 
عليـك توخـي الحذر ألن املوقـف قد يكـون حرجا ألنك 
شـخص خجول بطبعك. ربما تضحي بنفسك من أجل 

البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر.

الطاقـة التـي تشـعر بهـا سـتقودك إىل نجاحات 
عظيمـة، ولكنها سـتقودك أيضا للمشـكالت. فيما 
يخـص التحديات، أنت تشـعر بالتهديد بسـهولة ولذلك 
تعمد إىل الترصف بعصبية وربما بعدوانية. سـيؤدي ذلك إىل 
تعريض صحتك للخطر. خذ خطوة إىل الوراء من وقت آلخر، 

واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

من املمكـن اليوم أن تعتمد عىل خياك للخروج 
من األزمـات أو املواقـف املتأزمة التـي تتعرض 
لها مؤخرا. عندمـا تفكر يف عاملك الواقعي أو عندما 
يظهر أي يشء له عالقة بهذا العالم تتحول بفكرك دون 
تردد إىل عاملـك الخيايل. يجب أن تواجه مشـاكلك بقوة 

وأن تسيطر عىل ضعفك.

ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويالحظ 
مـن حولـك أن مزاجك يتحسـن تدريجيا. تنظر 
للحياة بنظرة إيجابية تسـاعدك عـىل مواجهة أي 
مهمـة دون خوف أو تردد. ربما ال تسـري بعض األمور 
وفقـا لخططـك، ولكـن ال داع للقلـق ربما يكـون ذلك 

لصالحك.

يبدو أن هناك العديد من املواقف التي حدثت يف 
املايض ما زالت تؤثر عىل حياتك حتى اآلن وربما 
تؤثر عىل مستقبلك. عىل الرغم من اليأس واإلحباط 
اللذين تشعر بهما اليوم، إال أنك ستنترص عىل خصومك 
وستستعيد ثقتك يف نفسـك. اطلب من شخص موثوق 

فيه املساعدة إذا لزم األمر.

تتميـز بمهـارات تجعلـك تنفـذ أي خطـة أو 
مرشوع دون مساعدة من اآلخرين. أنت يف رصاع 
مسـتمر هذا اليوم مع شخص ما. واجه الصعوبات 
بقـوة وال تستسـلم! إذا عرض عليك البعض املشـاركة 
يف عمـل ما، عليك أن تقبل. دع اآلخرين يسـتفيدون من 

خرباتك.

تشـعر أنـك أقـوى مـن أي يـوم، ولذلـك ننصحـك 
باسـتغالل طاقتك هذه يف أنشـطة مفيدة. ال تتعجب 
إذا وجـدت نفسـك مثل الطائـرة الورقية التـي تحلق يف 
كل مكان وفجأة تسـقط عىل األرض دون سـابق إنذار. لديك 
القـدرة عىل الترصف بطريقة حكيمة وسـط ماليني املواقف 

التي تثري غضبك.

تـزداد اليـوم أرباحـك الشـهرية مـن مصـدر 
غـري متوقـع. ربما تقرر اسـتثمار هـذه األرباح 
يف املشـاركة يف بعض املشـاريع. أحالمك سـتصبح 
حقيقة هذا اليوم. شـخص ما لم تـره منذ وقت طويل 

سيظهر فجأة اليوم. ستكون مفاجأة سارة جدا.

عاطفتك جياشـة جدا اليوم ولذلـك قد يكون 
من الصعـب جدا إخفاء مشـاعرك عند التحدث 

مع اآلخرين. 
كن حذرا عند التعامل مع بعض األشخاص وفكر جيدا 

يف كالمك ألن كلماتك ستؤثر عىل اآلخرين.

ربمـا تبتعـد اليـوم عن أجـواء املـرح واإلثارة 
لالهتمـام بقضايـا العمـل ومشـاكله. هل تجد 
أن هـذا الوضـع مريح بالنسـبة لك؟ تأكـد أن هذا 
األسـلوب الذي تتبعه لن يؤدي إال إىل االكتئاب والحزن، 
ولذلك من األفضل أن توازن بني حياتك العملية وحياتك 

الشخصية.
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يتوقـف عملـك اليوم ألجـل غري معلـوم. ربما 
تصلـك مكاملة هاتفيـة تجلب لك أخبارا سـارة 
تخصك عىل املسـتوى املهني والعاطفي. سـتكون 
متفائـال جدا ومتحمسـا ولذلك ستسـتأنفك عملك من 
جديد. لديك فكرة أو خطة تريد أن تنفذها قريبا. توقع 

حدوث بعض التغريات قريبا فكن مستعدا!

1800 - اغتيـال القائـد العسـكري الفرنيس 
الجنـرال كليـرب يف حديقة قـرصه بالقاهرة 
عىل يـد الطالب الشـامي األزهري سـليمان 

الحلبي.
1830 - القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي 

فرج الحتالل الجزائر.
1846 - املستوطنون األوروبيني يف كاليفورنيا 
يقررون الثورة ضد الحكم املكسـيكي والتي 
كانت جزًءا منه، وقد استغل األمريكيون هذه 
الفرصة ودخلـت قواتهم إليهـا وضمتها إىل 
الواليات املتحدة، إىل أن تنازلت عنها املكسيك 

عام 1848.
1900 - هـاواي تصبـح جزًءا مـن الواليات 

املتحدة.
1920 - البدء بتشـييد سـور الكويت الثالث 

وذلك بعد معركة حمض.
1934 - عقـد أول لقـاء قمـة بـني الزعيـم 
األملاني النازي أدولـف هتلر والزعيم اإليطايل 
الفاشسـتي بينيتو موسـوليني، وهو اللقاء 
الـذي فتـح الباب أمـام تحالف اسـرتاتيجي 
بـني البلدين فيمـا عرف باسـم محور برلني 
/ رومـا، وهـو املحـور الذي خـاض الحرب 

العاملية الثانية.
العاصمـة  النازيـة تدخـل  1940 -القـوات 

الفرنسية باريس.
- الرئيس األمريكـي فرانكلني روزفلت يأمر 

بتجميد األرصدة الفرنسية واألملانية.

1952 - تدشني أول غواصة نووية.
1962 - تأسـيس املنظمة األوروبية ألبحاث 

الفضاء.
1967 - املركبة الفضائية األمريكية «ماينر» 
تتجـه نحـو كوكب الزهـرة بحًثا عـن أوجه 

الحياة.
1982 - نهاية الحرب بني إنجلرتا واألرجنتني 

حول جزر فوكالند.
1985 - منظمـة تطلـق عىل نفسـها اسـم 
تخطـف  األرض»  يف  املضطهديـن  «حركـة 
طائـرة TWA الرحلة رقـم 847 املتجهة من 

أثينا إىل روما.
1989 - امللكة إليزابيـث الثانية تمنح رئيس 
الواليـات املتحدة األسـبق رونالد ريغان لقب 
فـارس، وهو أرفع األلقاب يف اململكة املتحدة 
وذلك بعـد نحو نصف عام مـن خروجه من 

البيت األبيض.
2003 - حاكـم إمـارة رأس الخيمة الشـيخ 
صقر بن محمد القاسـمي يعـزل ابنه األكرب 
الشـيخ خالـد مـن واليـة العهد ويعـني ابنه 

الشيخ سعود مكانه.
بالقـوة  تسـيطر  حمـاس  حركـة   -  2007
عىل قطـاع غزة، ورئيـس السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية محمـود عبـاس يصدر قـراًرا 
بإقالـة الحكومـة برئاسـة إسـماعيل هنية 
ويعني سالم فياض رئيًسا لحكومة انتقالية.

2010 - مجلس النواب العراقي يعقد جلسة 

 7 يف  انتخابـه  منـذ  األوىل  هـي  بروتوكليـة 
مارس، وقد اسـتمرت الجلسـة عرش دقائق 
أدى خاللهـا النـواب اليمني ورفعـت بعدها 
لتبقـى مفتوحة إىل حني اتفاق الكتل الفائزة 
عـىل من يتوىل رئاسـة الجمهورية ورئاسـة 

الوزراء ورئاسة مجلس النواب.
2012 - املحكمة الدسـتورية العليا يف مرص 
تقيض بعدم دستورية قانون العزل السيايس 
والذي أقره مجلس الشـعب ملنع ترشـح من 
كان يعمل ضمن نظام الرئيس السابق محمد 
حسـني مبارك باالنتخابات الرئاسـية، كما 
أمرت املحكمة ببطـالن عضوية ثلث أعضاء 
مجلس الشعب وذلك لألعضاء املنتخبني عىل 
املقاعد الفردية وهذا ما يعني حسـب الحكم 

بحل املجلس كامًال.
2013 - فيضـان يرضب واليـة أوتاراخند يف 
الهند تؤدي إىل مقتل 5700 شـخص وفقدان 

أكثر من 20000 شخص.
2017 -وفاة 17 شخصا وإصابة 77 أخرين 
بسـبب حريـق إندلـع يف بـرج غرينفيـل يف 

العاصمة الربيطانية لندن.
- الربملان املرصي يقر سـيادة السعودية عىل 

جزيرتي تريان وصنافري باألغلبية.
2018 -افتتـاح بطولـة كأس العالـم لكـرة 

القدم 2018 املقامة يف روسيا.
- تشـكيل الحكومة األردنية الجديدة برئاسة 

عمر الرزاز بعد صدور اإلرادة امللكية.

اختبار يكشف أسرار الشخصية من طريقة حمل الهاتف
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

NNNÒ5«Î@Úó”

حتى ال نظلم صغارنا

يف أحد الفصول الدراسـية يف سـورية أرادت إحـدى املعلمات أن ترفع 
من هّمة طالبها فقررت إجراء امتحان لهم ، والذي يحصل عىل عالمة 
ممتـاز سـوف تهديه هدية بسـيطة ورمزيـة وهي عبارة عـن حذاٍء 

جديد.
فـرح األطفال بهذا التحـدي وبدأ كل منهم بالكتابـة بجد ، واملفاجأة 
كانت بعد لم األوراق أن الجميع أجاب بشـكل ممتاز والعالمات كانت 

تامة !
فلمن ستعطي الهدية ؟

شـكرت املعلمة الجميع عـىل مابذلوه من جهـد ، ولكنها احتارت ملن 
تعطي الجائزة ، والجميع قد نال العالمة التامة .

فطلبـت منهم حالً مناسـباً ؛ لينـال أحدهم الجائزة ويكـون مرضياً 
للجميع .

كان رأي الطالب أن يكتب كل منهم اسمه يف ورقة مطوية ويضعونها 
يف صندوق تختار منه املعلمة ورقة تسـحبها من بني األوراق ، فيكون 

صاحبها هو الفائز الحقيقي بتلك الجائزة .
وفعـًال سـحبت املعلمـة ورقـة أمامهم وقرأت اسـم الطفلـة ” وفاء 

الشامي ” هي صاحبة الجائزة فلتتقدم ولتأخذ الجائزة بيدها .
تقدمـت الطفلة وفاء والفرحة والدموع تغمر عينيها وسـط تصفيق 

املعلمة واألطفال جميعهم .
شـكرت الجميع وقبلت معلمتها عىل تلك الهدية الرائعة بالنسـبة لها 

والتي جاءت يف مكانها وزمانها .
فلقد ملّت لبس حذاءها القديم والذي لم يسـتطع والداها رشاء حذاء 

جديد لها ؛ لفقرهما الشديد .. بعد أن نزحت العائلة من بيتها .
رجعـت املعلمة مـرسورة إىل بيتها وعندما سـألها زوجها عن القصة 

أخربته وهي تبكي بما جرى !
فرح الزوج بعد سـماع تلك القصة بزوجته ولكن اسـتغرب بكاءها ، 
وملا سألها عن ذلك قالت له : عندما عدت وفتحت بقية األوراق وجدت 
أن الجميع كتب يف الورقة التي يجب أن يكون فيها اسمه اسم الطفلة 

وفاء الشامي !
لقد الحظ األطفال جميعهم حالتها وتكاتفوا معاً يداً واحدة ؛ ليدخلوا 

السعادة إىل قلبها .
العربة:

حـني نتوقع أن الكبار وحدهم كبـار بترصفاتهم نظلم صغارنا حيث 
ترصفاتهم تدّرس لكل العالم .

ــاح أرتـــــــ ــي  بنوم ــه  حت ــاك  أنس ردت 
ــك طواريــــــ ــرن  ومي ــي  جفن ــض  وأغم
ــوع الدم ــي  وحتچ ــي  عين ــاب  ب مي  ــر  ومت
ــك بي ــص  وينخب ــي  جرح ــاب  ب مي  ــر  ومت
ــات احملطــــــــــ ــون  بل ــه  تاي ــر  وتخض
ــك ومايتانيــــــــــــــ ــار  القط ــك  ويتاني
ــروح اجلـــــــ ــدل  ماتن ــيف  س ــوفك  واش
ــك أدليـــ ــي  وبجروح ــري  خاط ــر  وتكس

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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رايس
1.مخرتع الدراجة النارية املوتورسايكل.

2.مخرتع اآللة الكاتبة.
3.مخرتع خط انتاج السـيارات - يوصف به الِعرق البرشي بمعنى 

أن له امتداد.
4.هدم - االسـم األول ملمثل أفالم جيمس بوند سـابق.
5.مخرتع قضيب منع خطر الصواعق - نصف ناقد.

6.االسـم األول ملخرتع مكرب الصوت (االسـم الثاني ويرمر).
7.لقب ارستقراطي اوروبي- زرع خرج من االرض.

8.اسـم بندقيـة صيد معـروف يف الخليج العربـي - مخرتع املصعد 
الكهربائي.

9.نصف طاقم - رقم (معكوسة) - سقيا االرض والزرع.
10.مخرتع السيارة االملاني - نصف داكن.

أفقي
1.يتوقف - مخرتع املخرطة.

2.عصفور جاء يف اغنية لفريوز - األرض املمتدة تحت القدمني.
3.طريق مبني بني مكانني مرتفعني - سـجن أمريكي شهري اصبح 

مزارا للسياح ومعناه القرص.
4.يمسـح عىل جسـمه الدهن وغريه - نصف سـكون.

5.نصـف نورة - مكان ومخزن البيع - حيوان يعيش يف الغابات ويف 
القارة القطبية الشمالية.

6.مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما - يرتددن عىل مكان محدد.
7.مـا يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه - متشـابهان - أشـار 

بعمل يشء ما.
8.لسـقي النبات - جزء من وحدة العملة األمريكية.

9.االسـم االول ملناضل وبطل االستقالل يف جنوب افريقيا – مخرتع 
التلفزيون.

10. نصف مفرز - مخرتع الكامريا (معكوسة).



أخرى  مرة  شاستني  وجيسيكا  هاثاواي  آن  املمثلة  تألقت 
فيلمهما  من  جديدة  صور  مجموعة  يف  الستينيات  بأناقة 
Mother>s Instinct حيث ارتديا أطقم مميزة أعادت  الجديد 
املشاهدين لروح املوضة يف زمن الستينيات، وارتدت آن هاثاوي 
تي شريت أبيض ضيق وتنورة بطول الركبة باللونني األحمر 
واألبيض يف جلسة التصوير السبت املايض يف نيوجرييس.وتأتي 
تلك التجربة يف عالم السينما بعدما كشفت املمثلة آن هاثاوي 
مع  الخاصة خالل حوارها مؤخراً  األمور حول حياتها  العديد من 
قضتها  التي  الصعبة  الفرتة  إىل  وأشارت   ،WSJ. Magazine مجلة 
أثناء فرتة حملها بسبب مشاكل يف الخصوبة واإلنجاب، قائلة إنها 
«دوماً   : مضيفة  حملها  بلحظات  متابعيها  مشاركة  عدم  فضلت 
ولكن  سهل،  أنه  الكثريون  ويعتقد  مميز  أنه  لألمر  أنظر  كنت  ما 
حينما مررت بالتجربة فاألمر ليس سهالً مطلقاً وبالتايل فضلت عدم 
الوقت».كما  طوال  اضحك  وكأني  اللحظات  بتلك  املتابعني  مشاركة 
كشفت املمثلة عن ان لها هاثاوي العديد من األرسار حول كواليس 
 ،WeCrashed دور سيدة األعمال ريبيكا نيومان يف مسلسلها الجديد
أثناء استضافتها بربنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة 
أن شخصيتها تأثرت كثرياً بالدور التي تجسده ضمن األحداث قائلة 
: «الشخصية انعكست عىل حياتي الخاصة، فمثالً أصبحت امارس 

اليوجا بصورة مستمرة».

ملكة  من  كل  أحيا  أيام،  قبل 
كفوري  ووائل  إليسا  اإلحساس 
ضمن  ناجحاً  غنائياً  حفالً 
ومن  الكويت،  حفالت  موسم 
ورحمة  أصالة  جاءت  بعدهما 

الكويت.  موسم  لتشعال  رياض 
ولكن انتظر الجمهور أن يجمع 
واحداً  غنائياً  دويتو  منهما  كل 
عىل خشبة املرسح، كما انترشت 
الكثري من األخبار قبل حفالتهم، 

ولكن ما الذي منع من استكمال 
الدويتو بينهم يف آخر لحظة؟

أرض  مرسح  خشبة  عىل 
أحيت  الكويت،  يف  املعارض 
الغنائي  حفلها  نرصي  أصالة 

وبالفعل  أيام،  قبل  الناجح 
برحمة  تجمعها  بروفات  أجرت 
رياض عىل أغنية «حنني»؛ وهو 
األمر الذي لم يكتمل لعدم إجراء 
الربوفات الكافية لخروجه بنحو 
قرار  جعل  ما  بالنجمتني،  يليق 
من  عليه  متفقا  قرارا  اإللغاء 
قبل صّناع الحفل.وكانت أصالة 
تصويرية  جلسة  أجرت  قد 
تجمعها بزوجها فائق حسن يف 
كواليس الحفل بأسلوب مبتكر، 
حيث ظهر الثنائي وكأنهما عىل 
القهوة  يتناوالن  عشاء  طاولة 

معاً.
وائل  الرومانسية  ملك  أما 
انترشت  فقد  وإليسا،  كفوري 
هناك  أن  تفيد  أخبار  أيضاً 
مفاوضات بينهما لتقديم أغنية 
«عمري كله» معاً ألول مرة عىل 
لكن  الكويت؛  مرسح  خشبة 
اإلطالق،  عىل  صحيح  غري  األمر 
عىل  منهما  كل  يتفق  لم  حيث 
الحفل،  صّناع  مع  الفقرة  هذه 
ما  األمر  هذا  عن  انترش  والذي 
الذي  هو إال رغبًة من الجمهور 
خشبة  عىل  معاً  غناءهما  يأمل 

مرسح واحد.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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ابتكر علماء الفيزياء من روسيا 
مستشعرا نانويا فوتونيا هجينا 
يكتشـف األورام الخبيثة ويقّيم 

فعالية عالجه.
وحسب تقديرات منظمة الصحة 
العامليـة، يمكـن الحيلولة دون 
اإلصابة بالرسطان لعدد يرتاوح 
بـني ٪30 و٪50 مـن املرىض إذا 
تـم تحسـني طرق التشـخيص 

املبكر وعالج املرىض.
ومـن أجل حـل هذه املشـكلة، 
نظامـا  الباحثـون  ابتكـر 
يكتشـف  هجينـا  تشـخيصيا 
يف  الرسطانيـة  للخاليـا  آثـارا 
جسم اإلنسـان من خالل وجود 
فقاعـات ذات جزيئـات تحمـل 
إشـارات يف عينات الـدم. وهذه 
الحويصالت الغشـائية، تنتجها 
الخاليا الحية لتبادل اإلشـارات 
الجسـيمات  مـع  الكيميائيـة 
املجاورة. وكقاعدة عامة يتغري 
عددها ومحتوياتها أثناء تكّون 
الـورم الخبيـث، ممـا يسـمح 
لألطباء باكتشـاف الرسطان يف 

مرحلته املبكرة.
وابتكـر الباحثون من مدرسـة 
ومعهـد  العليـا  االقتصـاد 

”سـكولتيك“، وجامعـة الرتبية 
بموسكو رقاقة تقوم عىل ركيزة 
مـن نيرتيد السـيليكون املغطى 
بقنـوات دقيقـة ضيقـة. وعند 
مـرور الحويصـالت عربها يتم 
التأثـري عىل الطيف اإلشـعاعي 
للعنـارص النانويـة املوجودة يف 

جدران هذه القنوات.
واختـرب العلمـاء عمـل النظام 
عىل عينات امليـاه امللوثة بكمية 
صغرية من كحول األيزوبروبيل. 
الرقاقـة الهجينـة  واتضـح أن 
اكتشـفت آثارا لوجـود الكحول 
يف املاء حتـى عندما تحتوي 12 
جزيئـا منه عىل مليـون جزيء 

من املاء.
وقـال الربوفيسـور، غريغوري 
جولتسمان، يف مدرسة االقتصاد 
العليـا:“ لقد أصبحت دراسـتنا 
إنشـاء  نحـو  مهمـة  خطـوة 
”مختـرب مصغـر عـىل أسـاس 
تلك الرقاقـة . وليس بمقدورها 
الكامـل  الـدم  إعطـاء فحـص 
انطالقا مـن الحد األدنى من دم 
املريض فحسـب بل وتشخيص 
عالمات أمراض األورام الخبيثة 

يف مرحلتها املبكرة“.

يف خطوة نالت إشـادة كبرية، أعلن تطبيق ”تيك توك“ أنه سـيضيف خاصية جديدة 
تهدف لتقليل مدة الوقت الذي يقضيه املستخدمني.وبينما تعمل املواقع والتطبيقات 
بشـتى الطرق، إلبقاء املسـتخدم ألطول فرتة ممكنة عىل صفحاتها، ألن زيادة مدة 
االستخدام تعني زيادة املعلنني، أعلن ”تيك توك“ أنه سيحارب هذه الظاهرة.وانترش 
تطبيق ”تيك توك“ بشـكل كبري يف األعوام املاضية، ويحفز شـكل التطبيق وطريقة 
التصفـح فيه إلبقاء املسـتخدم لسـاعات طويلـة، مما زاحم أكـرب التطبيقات مثل 
إنسـتغرام وسناب شـات.وأعلن تطبيق ”تيك توك“ عن إضافة ميزة جديدة تساعد 
املسـتخدمني عىل التقليل من الوقت الذي يمضونه يوميا يف تصفح منصته.وأوضح 
القائمون عىل التطبيق أن امليزة الجديدة التي ستتوفر خالل األسابيع القليلة املقبلة، 
ستسـاعد املسـتخدمني عىل التحكم بالوقت الذي يمضونه يف تصفح التطبيق، عرب 
إرسـال إشعارات وتحذيرات يف حال قضوا وقتا طويال يف استعمال املنصة.فإذا كنت 
ال ترغـب يف قضـاء أكثر مـن 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 دقيقة عىل ”تيك توك“ يف 
كل مـرة، يمكنك أن تطلب من التطبيـق إخبارك عندما تكون قد قضيت هذا الوقت.

عـالوة عىل تثبيت ”تيك تـوك“ لوحة تحكم جديدة لوقت الشاشـة، تتيح لك معرفة 
املـدة التي تقضيها عىل التطبيق بالضبط كل أسـبوع، حيث يمكنك من خالل لوحة 
التحكم الجديدة تقسيم الوقت الخاص بك نهارا وليال، وهو أمر مفيد إذا كنت تبحث 

عن تقليل وقت الشاشة قبل النوم.

إلعـادة  مايكروسـوفت  تخطـط 
تقديـم ميزة لــ File Explorer عىل 
نظام التشـغيل Windows 11 والتي 
ستسـاعد املسـتخدمني عىل التبديل 
بـني النوافـذ املختلفة، حيـث قررت 
رشكـة التكنولوجيـا العمالقة إعادة 
التصفح املبوب الذي يشبه املتصفح 

.Windows 11 عىل
مؤخـرًا  مايكروسـوفت  وقامـت 
بتحديث منشـور املدونة الخاص بها 
 Windows 11 لإلعـالن عـن إصـدار
 Insider Preview Build 25136
إىل Dev Channel، وبـرصف النظـر 
عـن تقديم إصالحات متعددة ، يقدم 
أحدث إصدار للمعاينـة أيًضا ميزات 

جديدة.
بـدأت   ، لــ مايكروسـوفت   وفًقـا 
 File Explorer تبويـب  عالمـات 
وتحديثـات التنقـل يف الظهـور عىل 
Windows Insider، توضح تفاصيل 
منشور املدونة أن هذه امليزة الجديدة 
ستسـاعد املسـتخدمني عىل التبديل 
بني عالمات التبويب دون فتح نوافذ 
جديـدة متعـددة يف كل مـرة يصلون 
فيهـا إىل مجلد جديـد، برصف النظر 
 File عـن طريقة العرض املبوبـة لـ
Explorer ، تضيـف مايكروسـوفت 
 Dynamic Widgets أيًضا املزيد مـن

.Windows 11 إىل رشيط مهام
وسيسـمح هـذا التحديـث الجديـد 
رشيـط  بتخصيـص  للمسـتخدمني 

أسـفل  املوجـود  املهـام 
الشاشة وفًقا لتفضيالتهم، 
يمكـن   ، حالًيـا 
العثـور  للمسـتخدمني 
عـىل محتـوى مبـارش 
من أداة الطقس ولكن 
الجديدة  امليـزة  هـذه 
تحديثات  سـتضيف 
األحـداث  مـن 
الحيـة  الرياضيـة 
 ، األسـهم  وأسـواق 

تنبيهـات  جانـب  إىل 
األخبار العاجلة.

 Windows 11 new توفـري 
Preview Build

تقـوم الرشكة بطرح هـذا التصميم 
حتـى  تدريجيـة  بطريقـة  الجديـد 
ال يتمكـن الجميـع مـن الحصـول 
عليهـا عىل الفـور، يف البداية ، تخترب 
مايكروسـوفت هذه امليزات مع عدد 
قليـل مـن املسـتخدمني وسـتختار 
طرًحا أوسـع بمجـرد حصولها عىل 

التعليقـات ذات الصلـة، عالوة عىل 
ذلك ، تحـذر الرشكة مـن أن هذه 
 Dev التحديثات متاحة ضمن قناة
 ،Windows 11 Insider لربنامـج

لذلك ، قد تكون هذه امليزات 
التي  الجديـدة عربات 

تجرها الدواب وقد 
استقرار  تعرض 

جهازك للخطر.
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تحتفي نقابُة الصحفيني العراقيني وأرسة تحرير صحيفة «الزوراء» 
بالذكرى الـ٥٣ بعد املائة بعيِد الصحافة العراقّية، وهي صدور العدد 

األول لـ «جريدة زوراء» يف ٦/١٥/ ١٨٦٩.
أكثر  سبَق  العراق  أن  يثبت  الذي  املُرشق  العراقّية  الصحافة  تاريُخ 
دول املنطقة يف صناعِة عالم الصحافة الجميل، ويف تأسيِس طريٍق 

تزهو به الكلمُة الحرة الرشيفة.
«صاحبة  يخص  فيما  غريه  عن  العام  هذا  احتفالنا  ُيميز  ما  إن 
أيام  السيما  الظروف،  أحلك  يف  إصدارها  توقف  عدم  هو  الجاللة» 
تّم  فقد  البالد،  يف  كورونا  فريوس  تفيش  نتيجة  الشامل  الحظر 
الذي  األمُر  انقطاع،  دون  من  مستمٍر  وبشكٍل  إلكرتونيا،  إصدارها 

أدخَل الدهشة والفرحة لدى الزمالء والقراء. 
أقف  أن  بّد  فال  العريق،  «الزوراء»  جريدة  تأريخ  يف  الولوِج  وقبل 
عقد  منذ  الكبري  اإلعالمي  الرصح  هذا  يف  األوىل  محطتي  عند  قليال 
الكبري  املرىس  الزوراء.. هذا  أرسو يف ميناء صحيفة  الزمن وأنا  من 
صاحب التاريخ العميق الذي مىض عىل لبنته األوىل ١٥٣ عاما ، ابتدأ 
االول  العدد  افندي، حيث صدَر  أحمد مدحت  االول  التحرير  برئيِس 
الثالثاء ١٥ حزيران ١٨٦٩ بلغتني «عربية وتركية».. واليوم يستمُر 
التوقعات،  الكبري برئيِس تحريٍر طموٍح فاق  هذا الرصح الصحفي 
واسعًة،  قاعدًة  الصحفية  االهداف  اىل  والوصول  النجاح  من  اتخَذ 
ثماِر  فيها من  زرَع  ما  يجني  أرٍض خصبٍة، كي  يف  دعائمها  ترتكُز 
رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  الالمي  مؤيد  الصحفي…  العمل 
أفَق بلدها  التي تجاوزت  العرب، هذه الشخصيُة  اتحاد الصحفيني 
والبلدان  العراَق  تمثل  ودولّيًة،  عربيًة  شخصيًة  لتصبح  (العراق) 
اإلدارة  مجلس  رئيس  كافة..  الدولية  الصحفية  املحافل  يف  العربية 
لصدوِر  األخرية  الساعة  حتى  يوميا  يحرُص  الذي  التحرير  رئيس 
العدد (قبل الطبع) أن يطلع عىل الجريدة ولو كان يف أبعد بلد.تواصل 
الالمي مستمٌر وال يوقفه يشء عن رؤيته للعدد قبل صدوره، كما 
يطمح الالمي اىل أن تطبع جريدة الزوراء عربياً ودولياً، ألنها ال تقل 

شأنا عن بقيِة الصحف.
الجميع،  واحدٍة من  ونقُف عىل مسافٍة  إمالءات يف عملنا،  توجد  ال 
لدينا فضاٌء من الحرية املهنية، والوقوف مع هموم الناس وطرحها 
امام انظار املسؤولني من خالل الحوارات والترصيحات الخاصة التي 
املناشدات،  نرش  أو  األوىل  الصفحة  السيما  الجريدة  صفحاَت  تزين 
أولويات عملنا الدؤوب. أقول .. ال يصل اإلنسان إىل حقيقة النجاح 
صاحب  لكن  والضعف..  واليأس  التعب  بمحطاِت  يمر  أن  دون  من 
اإلرادة القوية ال يطيل الوقوَف عند هذه املحطات، بل يجعلها حافزاً 

قوياً لتحقيِق جزٍء من مرحلٍة يصبو إليها .
إن يف جعبة نقابتنا الكثري من مشاريع الريادة العلمّية نتطلُع بفخٍر 
إليها، وبمنح أعضائها «عشاق صاحبة الجاللة» ما يستحقون من 
اهتماٍم وتكريٍم.. وعىل صفحات «الزوراء» اليوم نقُف مع أكثر من 
ذكرى ومعنى وبارقة أمل، فهي ذكرى عطرٌة زكيٌة لتاريٍخ يحتفل 
باملجِد والسؤدد، يف ربِط اسٍم جديٍد باسٍم قديٍم.. فيتألُق الجديد وتعوُد 
الفضائيات واإلذاعات، وتنرش  الزوراء.. تقرؤها  القديم..  اىل  الحياة 
أخبارها الوكاالت، وتصل دوائر الدولة واملؤسسات الحكومية ومطار 
بغداد واملكتبات يف جميع املحافظات، ومنظمات املجتمع املدني، وال 
مرتجع للمبيعات يف بورصة الصحف.. الزوراء التي تصدُر عن نقابِة 
الصحفيني العراقيني التي يتأمل منها الكثري يف عالِم حرية الكلمة، 
أرِض  املهنة عىل  الصحفيني، ويف تطبيِق رشف  والدفاع عن حقوق 
الجديد  فيها  يجتمُع  إذاً،  وأمل  ذكرى ومعنى  أكثُر من  إنها  الواقع، 
صاحبة  أروقة  يف  املُثابر،  الشباب  بعطاِء  الكهولة  وخربة  بالقديم، 
املجاهدة،  العراقّية  صحافتنا  عمِر  اىل  آخر  عاٌم  العراقية..  الجاللة 
والصور  واألحبار  باألخباِر  مرصٌع  ثوبها  الجاللة»  فـ«صاحبة 
الحية، التي تشري اىل عالماٍت معينٍة عىل طريِق متاعب الصحفيني 
واإلعالميني، وهم يضحون بحياتهم من أجل الوصوِل اىل كلمة الحق.. 
هذه التضحيات التي بلغت ٥٠٠ شهيد، تذكرتها بوجٍع رسيٍع راسٍخ 
يف الذاكرِة مع كل الزمالء العاملني واملثابرين معي يف أرسة التحرير، 
مع أمنياتنا بسالمِة جميع الزمالء، وصاحبة الجاللة ومحبيها الذين 

يواصلون عطاءهم وإبداعاتهم يوميا يف ميدان الصحافة.
أقول: رسالتنا املهنية ستستمُر، ويف أحلك الظروف.. سائال املوىل عّز 

وجّل أن يحفظ الجميع من كل وباٍء ومكروٍه وسوء.
ويف الختام..  أحيي جميَع الصحفيني واإلعالميني وأبارك لهم عيدهم، 
من  «الزوراء»  يف  والعاملني  والكّتاب  الصحفيني  جميَع  أحيي  كما 
الذين سبقونا واملستمرين يف العمل معنا، والذين اعتذروا عن تكملة 

املشوار بسبب مشاغلهم، وكُل عام وأنتم بألِف خري.
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يكاد مسلسل األزمات التي تمر فيها 
كرزون،  زين  األردنية  البلوجر 

ال ينتهي. حيث تدور حرب 
بني  ضارية،  كالمية 

ليو  والبلوجر  زين، 
الذي  الفلسطيني، 
مكاملة  بترسيب  قام 
تجمعه  هاتفية، 

بزين.
يدور  املكاملة،  وخالل 

دخول  عن  الحديث 
إرسائييل،  مع  كوسيط  ليو 

قانونية،  غري  بأعمال  للقيام 
فواتري،  بدون  إرسائيل  من  بضائع  تهريب  يف  وتزوير تتمّثل 

بـ  واملعروفة  كرزون،  لزين  التجارية  بالعالمة  باسم  ووضعها  املنتجات، 
(ZK)، ومن ثم تصديرها إىل تركيا، ومن ثم إىل األردن.

وبعد ترسيب املكاملة، نفت زين كرزون يف بث مبارش، عىل (سناب شات) 
عىل  الشهرة  تحقيق  هدفه  أن  مؤكدًة  الفلسطيني،  ليو  اّدعاءات  جميع 
حسابها. فقالت «إنها عاملته كأخ، وقامت باصطحابه يف رحلة إىل تركيا، 
وحجزت له غرفة». أما عن سبب الخالف، فقالت زين: «كنا متواجدين يف 
التوقف عن ذلك، فغصب  مطعم، وكان ليو يقوم بالتصوير، وطلبت منه 
ودبي،  األردن،  يف  قانونياً  ليو  ستالحق  أنها  زين  املطعم».وأكّدت  وترك 
إرسائيل  من  البضائع  بتهريب  واتهامها  مكاملات،  ترسيب  بعد  وتركيا، 
لصالح عالمتها التجارية.ويف املقابل، لم يصمت ليو، الذي رّد عىل ما أوردته 
املكاملات، كما  بتسجيل جميع  يقوم  تعارفهما، كان  أنه منذ  زين، مؤكداً 
قام بتصوير كل يشء، ضماناً لحقه؛ ألنه كان يعلم مسبقاً بأنها إنسانة 
شيمتها الغدر، كما وصفها بالّطّماعة.ونفى ليو اتهامات زين كرزون، التي 
قالت إنه توّسل إليها لرشاء الشعر املستعار الذي يعمل فيه، مؤكداً أنه ليس 
بحاجة ملساعدتها، فهو مكتٍف مادياً، ولم يسافر عىل نفقة زين إىل تركيا، 

بل اتهمها بأنها دعته إىل الرحلة، لتكون معظم نفقاتها عىل حسابه.
ولم يكتِف ليو بهذه االتهامات، بل ذكر أن مساعد زين كرزون مثّيل الجنس، 
كما أن جميع املحيطني بها كذلك، واتهمها باصطحابه إىل املراقص، كما 
بعدم  زين  وطالب  بالتعاطي.  اتهمهم  الذين  أصدقائها  عىل  هجوماً  شّن 

اإلنكار، فكل يشء موّثق بالصوت والصورة.

املُصّورة  األغنية  صدرت 
سارة  املرصّية  للُمغّنية  الجديدة 
 Goharyبـ املعروفة  الجوهري 
بالتعاون   «Girls«عنوان تحت 
 Universal Music«رشكة مع 
نوع  من  أغنية   «MENA».«Girls
الـ من  مزيج  مع   Fun Discoالـ

كلمات  من  وهي   ،Arabic Pop
عبد  تامر  وتوزيع   Gohary وألحان 
واملاسرتينغ  امليكس  أّما  القادر، 
عىل  ُصّورت  وقد   ،Jon Rezinفلـ
إدارة  تحت  كليب  الفيديو  طريقة 
 «Girls» إمام.وعن  مروان  املُخرج 
جداً  ُمتحّمسة  «أنا   :Gohary قالت 
فقط  ليس  األغنية  هذه  بإطالق 
لكونها  بل  وعفوّية،  إيقاعّية  ألّنها 
عميقة  إنسانّية  رسالة  تحمل 
العالم».  يف  امرأة  لكّل  ُموّجهة  جداً 

نداء  هي   Girls» بالقول:  وتابعت 
ودعوة  سّيدة  أو  فتاة  كّل  إىل  محّبة 
بطريقة  العيش  بغية  معاً  للتكاتف 
أو  الغرية  مشاعر  عن  بعيداً  أفضل 
أحياناً  علينا  ُتسيطر  التي  السلبّية 
كثرية. فبداخل كّل امرأة هناك حّب 
يف  ونحن  ومشاعر،  وعطاء  وفرح 
النهاية كل منا ُيكمل اآلخر».وختمت

Gohary  بالقول: «أخرياً، ال يسعني 
 Universalرشكة أشكر  أن  إال 
Music MENA عىل دعمهم الدائم يل 
وثقتهم بي وتشجيعي املُتواصل عىل 
تقديم موسيقى جديدة. وأنا سعيدة 
التي جّسدت من  األغنية  بهذه  جداً 
أضف  ُمختلفة،  شخصّيات  خاللها 
عنارصها  بكّل  ُمتمّيزة  كونها  إىل 
بأّنها سُتشّكل عالمة فارقة  وأشعر 

يف مسريتي الفنّية».

نت  كا

دنيا  النجمة 

صورة  نرشت  غانم،  سمري 

هشام  الفنان  مع  تجمعها 

كواليس  ضمن  وذلك  ماجد، 

والذي  أهايل»،  «تسليم  فيلم 

حيث  بطولته،  يتشاركان 

انتهت الرشكة املنتجة للفيلم 

من كل الرتتيبات النهائية من 

وتصحيح  ومكساج  مونتاج 

تصويرية  وموسيقى  ألوان 

وتجهيز 

للفيلم،  الدعائية  الحملة 

عيد  يف  لطرحه  استعداًدا 

عىل  املقبل،  األضحى 

أن يتم عرض الفيلم 

قبل  يوليو   ٦ يوم 

بـ٣  األضحى  عيد 

أيام، وسيتم طرح 

الدعائية  املواد 

بالفيلم  الخاصة 

خالل يومني.

نجيب  رشيف  ونرش 

الصورة  الفيلم،  مؤلف 

وهشام،  دنيا  يتوسط  وهو 

عرب ستوى إنستجرام، وعلق 

عليها «قريبا».

بطولة  أهايل»  «تسليم  فيلم 

غانم  سمري  دنيا  النجمة 

فؤاد  وبيومي  ماجد  وهشام 

من  ولوىس  ممدوح  ومحمد 

تأليف رشيف نجيب، وإخراج 

إنتاج  من  الحلفاوي  خالد 

رشكتى سينرجي وروزناما.

يسجل  أهايل»  «تسليم  فيلم 

يف  األوىل  املطلقة  البطولة 

سمري  دنيا  للنجمة  السينما 

أكثر  قدمت  بعدما  غانم 

الدراما  يف  بطولة  من 

مدار  عىل  التليفزيونية 

السنوات األخرية.

سمري  دنيا  وغابت 

عىل  السينما  عن  غانم 

حيث  املاضية،  السنوات 

فيلم  أعمالها  آخر  قدمت 

قدمته  الذي  «لف ودوران» 

أحمد  النجم  مع   ٢٠١٦ عام 

حلمي، وشاركهما يف بطولته 

صابرين،  الفنانة  من  كل 

فؤاد  بيومي  والفنان 

وميمي جمال وجميلة 

ويارس  عوض 

م  نعا أ بجىيو لطو ا

وشريين  سالوسة 

وحمادة  الجمل 

وتأليف  شوشة 

فوزى  منة 

خالد  وإخراج 

مرعى.
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