الدائرة اإلعالمية يف جملس النواب رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
تهنئ الزوراء بذكرى تأسيسها
مؤيد الالمي

هنأت الدائرة االعالمية يف مجلس النواب العراقي
صحيفة الزوراء بالذكرى  152لصدورها كأول
صحيفة عراقية .وقالت الدائرة االعالمية يف برقية
تهنئتها :نتقدم بأخلص التهاني والتربيكات
لجريدة الزوراء بمناسبة مرور  ١٥٢عاما عىل
تأسيسها  ،متمنني لها مزيدا من االنتشار والتقدم
ألداء رسالتها الصحفية يف البناء الديمقراطي
واملعريف .وثمنت ،بحسب برقية التهنئة ،جهود
الصحيفة املتميزة يف تغطية االحداث والنشاطات
الرسمية والشعبية بالشكل املهني ،سائلة الله
التوفيق والنجاح لجميع العاملني فيها.
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صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7507 :الثالثاء  15حزيران 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

نقابة الصحفيني تستقبل اليوم املهنئني
بعيد الصحافة العراقية

بغداد /الزوراء:
تستقبل نقابة الصحفيني العراقيني ،اليوم الثالثاء ،املهنئني بالذكرى  152عاما
للعيد الوطني للصحافة العراقية يف مقرها العام ،فيما تعتذر عن اقامة احتفاليتها
السنوية بهذه املناسبة نتيجة تفيش وباء كورونا .وذكرت النقابة ،يف بيان لها:
انها تحتفل واألرسة الصحفية ،اليوم الثالثاء الخامس عرش من حزيران ،بالعيد
الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور صحيفة «الزوراء» يف مثل هذا اليوم من
عام  .1869الفتة اىل :انها تعتذر عن اقامة احتفاليتها السنوية بهذه املناسبة
نتيجة تفيش وباء كورونا .وحيت النقابة االرسة الصحفية العراقية يف عيدها،
قاطعة العهد عىل مواصلة العطاء من اجل رفعة بلدنا وإعالء شأنه ،وليحفظ
الله العراق وشعبه الكريم .

السعر  500دينار

No: 7507 Tue 15 June 2021

أكد أن الصحفي العراقي يتمتع بالشجاعة واحلضور وقد أثبت ذلك يف أكثر من ميدان

الالمي يهنئ الصحفيني وعوائل شهداء الصحافة بالذكرى الـ  152للعيد الوطين للصحافة العراقية

الزوراء /خاص:
هنأ نقيب الصحفيين العراقيني ،رئيس
اتح�اد الصحفيني الع�رب ،مؤيد الالمي،
الصحفيين وعوائ�ل ش�هداء الصحافة
بالذكرى الـ  152للعيد الوطني للصحافة
العراقي�ة ،فيما اكد ان الصحفي العراقي
يتمتع بالش�جاعة والحض�ور وقد اثبت
ذل�ك يف اكث�ر م�ن ميدان.وق�ال الالم�ي
يف ترصي�ح لـ”ال�زوراء” :ان صحفي�ي
العراق تصدوا ،منذ البداية ومع اخوانهم
يف الق�وات االمني�ة املس�لحة والحش�د
الش�عبي ،لالرهاب بكل أنواع�ه ،واليوم
يقف�ون م�ع الك�وادر الصحي�ة بالصد
االول ملواجه�ة وب�اء كورونا.واض�اف:
ان الصحاف�ة العراقي�ة اعطت يف الحرب
م�ع االره�اب العشرات م�ن الش�هداء
والجرحى .الفت�ا اىل :ان صحفيي العراق
بحاج�ة اىل تس�هيالت حكومي�ة مقابل
امله�ام الوطني�ة الذي�ن يقوم�ون به�ا
ونحتاج اىل تفهم كل الجهات لتوفري بيئة
امنة للصحافة.واش�ار اىل :ان الصحفي
العراق�ي يتمت�ع بالش�جاعة والحضور
وق�د اثبت ذلك يف اكثر م�ن ميدان يف ظل
ع�دم وج�ود الدع�م الحكوم�ي الكامل.
واوض�ح :ان الصحفيين العراقيين هم
اكثر قدرة عىل ترس�يخ مفاهيم الحرية
والديمقراطي�ة يف العراق بعد التضحيات
الكبيرة الت�ي قدموها .مؤك�دا :ان عدد
ش�هداء الصحافة منذ ع�ام  2003حتى
اآلن بلغ  475صحفي�ا ،وهذا الرقم كبري
ولم يحص�ل يف الح�رب العاملية وال حتى

يف حرب فيتنام .واعترب الالمي :أن العمل
الصحف�ي العراقي حاليا ش�اق وصعب،
“واش�به بالبح�ار املتالطم�ة” .عازي�ا ً
الس�بب اىل االحداث األمنية واالقتصادية
والخالفات”.واض�اف الالم�ي :أن بن�اء

الديمقراطي�ة صعب وخطير ،لذلك فإن
العم�ل الصحف�ي يف الع�راق كان م�ن
أخط�ر املهن يف البلد ،حتى ان الصحفيني
األجانب لم يستطيعوا أن يكملوا عملهم
وغادروا العراق بسبب الضغوط النفسية

واألمنية”.
مبين�ا أن الصحف�ي العراق�ي أثب�ت أنه
من الصحفيني الش�جعان عىل مس�توى
العالم واثب�ت أنه طاقة ال يس�تهان بها
مهنيا وجس�دياً .وفيما يتعلق بالصحف

املطبوع�ة ،وأبرزها صحيف�ة “الزوراء”
الت�ي صدرت ع�ام  1869وع�دت نقطة
إنطلاق الصحافة العراقية آن�ذاك ،علق
الالم�ي بالق�ول :هن�اك تط�ور نوعي يف
الصحف .مؤك�دا :أن جري�دة “الزوراء”
أصبح�ت م�ن الصح�ف االوىل يف العراق،
والت�ي يقرأه�ا املواطن ويبح�ث عنها”.
أما بخص�وص االنج�ازات التي حققتها
نقابة الصحفيني وخططها املس�تقبلية،
ق�ال نقيب الصحفيين :لدينا طموحات
كبيرة ،فبعد ع�ام  2003ل�م يكن هناك
تأثري للنقابة والصحاف�ة العراقية يف أي
بل�د خارجي ،لكن بعد الجهد الكبري الذي
بذل عىل املستويني العربي والدويل تغريت
الصورة ،واآلن الصحفيون يف العالم وقادة
الصحافة ينظرون للصحفيني العراقيني
نظ�رة أخ�رى ،حت�ى ان السياس�يني
والزعم�اء الذي�ن نلتقيه�م يري�دون منا
املش�ورة وبعض األف�كار .مؤكدا :أن كل
الزعماء الذين التقاهم أشاروا بالبنان اىل
وض�ع الصحفي العراق�ي ،ومنهم أمراء
دول الخليج ومصر واألردن والكثري من
الش�خصيات ،وال�كل ينظ�ر للصحف�ي
العراق�ي نظرة تقدي�ر واحترام ،ويريد
أن يس�مع كيف وما األس�س التي يمكن
من خاللها بناء صحافة يف بلدانهم ،كما
“بنيت يف العراق نقابة تستطيع ان تكون
سلطة رابعة رغم حجم العراقيل”.
مسيرة الصحاف�ة يف الع�راق ل�م تك�ن
مفروش�ة بال�ورود كما ي�رى الالمي ،إذ
تخللتها “عراقيل ما زالت موجودة”.

مسؤولون رياضيون يهنئون الصحفيني بعيدهم الثاني واخلمسني بعد املئة
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«الزوراء» تنشر بالصور جانبا من نشاطات نقابة الصحفيني العراقيني

االخرية

العراق يشارك يف اجتماعني لوزراء
اخلارجيّة العرب يف الدوحة

بعغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الخارجية ،امس
االثنني ،ان الوزير فؤاد حسني
وصل اىل الدوحة ،مبينة ان
ذلك جاء لحضور اجتماعني
تشاوري وطارئ لوزراء
الخارجيّة العرب.وذكر بيان
صدر عن وزارة الخارجية تلقته
“الزوراء” :أن “وزير الخارجية
فؤاد حسني وصل إىل العاصمة
القطرية الدوحة لحضور
اجتماعني تشاوري وطارئ
لوزراء الخارجية العرب”.
واضاف أن “االجتماع جاء

بطلب من دولة قطر املستضيفة
نظرا ً لرئاستها الدورة الحالية
ملجلس الجامعة” ،مشريا اىل
أن “االجتماع سيناقش مختلف
القضايا العربية ،وعىل رأسها
القضية الفلسطينية وتطوراتها
األخرية وأطر التهدئة يف قطاع
غزة ،وتطورات ملف سد
النهضة” .وتابع البيان انه “من
املؤمل ان يعقد حسني لقاءات
ثنائية عىل هامش االجتماع مع
املسؤولني القطريني ،ووزراء
الخارجيّة العرب لبحث عد ٍد من
امللفات املشرتكة”.

املالية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد ان كلفت رئاسة مجلس النواب
اللجنتني املالية والقانونية واملستشارين
القانونيني يف املجلس بتقديم الدفوعات
القانونيـة عىل الطعون الحكومية بمواد
قانون املوازنة العامة  ، 2021اكدت

أكد أنها أسهمت إسهاماً فاعالً يف التصدي للتحديات

احللبوسي يهنئ الصحافة العراقية
بعيدها الوطين ويثمِّن دورها
املتميز على الصعد كافة

بغداد /الزوراء:
هن�أ رئي�س مجل�س الن�واب ،محمد
الحلبويس ،الصحافة العراقية بعيدها
الوطن�ي ،وفيم�ا ثمن دوره�ا املتميز
على الصعد كاف�ة ،اك�د ان الصحافة
العراقي�ة اس�همت اس�هاما فاعال يف
التصدي للتحديات التي تواجه الدولة.
وق�ال الحلب�ويس ،يف برقي�ة التهنئ�ة
تلقته�ا «ال�زوراء» :بمناس�بة العي�د
الوطن�ي للصحافة والذك�رى الـ 152
عىل صدور أول صحيفة عراقية ،نتق َّدم
بخالص التهاني والتربيكات إىل األرسة

الصحفي�ة العراقية ،متمنين ألبنائها
مزي�دا ً م�ن العط�اء لخدم�ة مسيرة
اإلعلام الديمقراط�ي الح�ر اله�ادف
إلعالء الحقيقة.واضاف :لقد أس�همت
الصحاف�ة العراقية إس�هاما ً فاعالً يف
التصدي للتحديات التي تواجه الدولة،
كما نثمِّن دوره�ا الوطني املتميز عىل
الصعد كافة ،سواء يف الدعم أو مراقبة
األداء كس�لطة رابعة ،صادق األمنيات
للصحفي العراقي بالنجاح والتوفيق،
وخال�ص الدع�وات لش�هداء الكلم�ة
الصادقة بالرحمة واملغفرة.

 :الطعون احلكومية تشمل املواد املضافة جمللس النواب يف املوازنة
اللجنة املالية النيابية ان الحكومة طعنت
باملواد التي اضافها مجلس النواب يف
مرشوع قانون املوازنة العامة 2021
وأبدت تحفظا عليها .وقال عضو اللجنة
النائب محمد الشبكي لـ”الزوراء“ :ان
“ حق الطعن بالقانون مكفول للهيئات

واملؤسسات العامة واالشخاص امام
املحكمة االتحادية ،صاحبة القرار الفصل
للبت بالطعون “.واضاف ان “مجلس
النواب خفض االنفاق العام للموازنة من
 164تريليون دينار  130 -تريليون دينار،
وبالتايل هناك تعديالت كثرية طرأت عىل

قانون املوازنة من قبل اللجنة املالية النيابية
“ ،مبينا “ كان االجدر بالحكومة مراعاة
ان اساس مرشوع املوازنة فيه مخالفات
واضحة ملبادىء الدستور وبعضها ال
يصلح للترشيع ،مثل استقطاعات الرواتب
وسقف االنفاق العايل ووجود هدر كبري

باملال العام“ .واوضح ان “الطعن سواء
بقانون املوازنة او يف أي مادة من مواده
حق دستوري ،ال يؤثر يف باقي املواد االخرى،
حيث يبقى القانون باملجمل واجب التنفيذ
كما نرش يف الجريدة الرسمية.

تفاصيل ص2

عميد كلية اإلعالم يف اجلامعة العراقية :نقابة الصحفيني تشكل إحدى مياديننا املتقدمة يف العمل
الزوراء  /خاص:
هنأ عميد كلية االعالم يف الجامعة العراقية ،االستاذ
املساعد الدكتور ايثار طارق العبيدي ،نقيب
الصحفيني العراقيني ،رئيس اتحاد الصحفيني
العرب ،مؤيد الالمي ،واالرسة الصحفية بمناسبة
عيد الصحافة العراقية ومرور  152عاما عىل تأسيس
صحيفة “الزوراء” ،وفيما اشار اىل ان النقابة تخطو

رئيس جملس القضاء يهنئ نقابة الصحفيني
بـ«العيد الوطين للصحافة العراقية»
هنـ�أ رئي�س مجلس القض�اء االعلى ،الدكت�ور فائق
زيدان ،نقابـة الصحفيني العراقييـن بالعيد الوطني
للصحافة العراقية .
وق�ال زي�دان ،يف برقي�ة تهنئت�ه  :يتق�دم مجلس
القض�اء األعىل بأحر التهاني والتربيكات إىل نقابة
الصحفيين واالرسة الصحفي�ة بمناس�بة العي�د
الوطني للصحافة العراقية وذكرى صدور «صحيفة
الزوراء» ،متمنيا لهم دوام املوفقية والنجاح .

خطوات واسعة اىل االمام نحو الحداثة والتوسع غري
التقليدي ،مبينا وجود مشاريع جديدة لدى كلية
االعالم لخلق توأمة مع كليات عربية واستحداث قسم
خاص لالعالم الرقمي ،اكد انه برعاية وزير التعليم
العايل ،الدكتور نبيل عبد الصاحب ،بدأ العراق يحتل
املرتبة الثالثة عربيا يف البحث العلمي.وقال الدكتور
ايثار طارق العبيدي ،يف حوار خاص مع مدير تحرير

صحيفة الزوراء يحيى الزيدي “ :نرحب بكم يف رحاب
كليتنا التي تعد احدى منابر الصحافة العراقية،
وهي اليوم تحتفي بكم ضيوفا اعزاء” .مؤكدا “اقدم
أسمى التهاني والتربيكات بمناسبة الذكرى الـ 152
لتأسيس صحافتنا العراقية ،تلك الصحافة التي اثبتت
وجودها ومكانتها واولويتها وسبقها عىل املستوى
العربي كصحافة تهتم بالرأي والرأي االخر”.واضاف

وزير التخطيط يهنئ األسرة الصحفية بعيدها الثاني
واخلمسني بعد املئة

هن�أ وزير التخطي�ط ،خالد بتال النجم ،األرسة الصحفية يف العراق ،بعيدها الثاني والخمسين بعد املئة ،الذي
يص�ادف يف الخام�س عرش م�ن حزيران من كل ع�ام ،ذكرى تأس�يس اول صحيفة عراقي�ة «زوراء» عام
.١٨٦٩ودعا الدكتور خالد بتال النجم ،يف تهنئته التي وجهها إىل الصحفيني العراقيني ،بحسب بيان تلقته
«ال�زوراء» ،اىل أهمية املحافظة على حرية الصحافة التي كفلها الدس�تور ،وضمان حقوق الصحفيني
وفس�ح املج�ال أمامه�م ألداء مهامهم ،وتمكينه�م من الوص�ول اىل املعلومة ،بوصفهم س�لطة فاعلة
ورشي�كا حقيقي�ا يف تحقيق التنمية وخدمة املواطن ،مثمنا ً الجه�ود والتضحيات التي قدمتها األرسة
الصحفية يف العراق يف مختلف امليادين .واشاد باألداء املتميز للصحفيني العراقيني ،الذين كانوا شجعانا
وهم يؤدون مهامهم بمهنية عالية .الفتا ً إىل أهمية الدور الرقابي لوسائل اإلعالم ،يف تشخيص التحديات
والس�لبيات وبيانها للرأي العام والجهات املعنية ،وبي�ان الجانب اإليجابي يف مراحل عمل القطاعني العام
والخ�اص .الفتا اىل أهمية جعل مثل هذه املناس�بات فرصة للتذكري واالحتفاء باملبادئ األساس�ية للصحافة
الحرة ،وتقييم الواقع الصحفي .معربا عن تمنياته لألرسة الصحفية باملزيد من التقدم واالزدهار .

اللواء حتسني اخلفاجي يهنئ صحيفة الزوراء مبرور  152عاما على تأسيسها
هنأ الناطق الرس�مي باس�م قيادة العمليات املشتركة /املتحدث الرسمي باس�م خلية االعالم االمني،
اللواء الطيار تحسين الخفاج�ي ،صحيفة الزوراء بمرور  152عاما عىل تأسيس�ها والعيد الوطني
للصحافة.
وق�ال الل�واء الخفاجي يف برقية التهنئة :بمناس�بة م�رور  152عاما عىل ذك�رى عيد الصحافة
العراقية وعىل تأس�يس صحيفة الزوراء اول صحيفة يف العراق  ،ال يسعني إال ان اتقدم بشكري
وتقديري اىل هذه الصحيفة التي لها تاريخ عريق يف نرش كل ما يدور يف العراق من تراث وتاريخ
ومن احداث ،وكان لها االثر الفعال يف اثراء القارئ العراقي والعربي بالكثري من املعلومات املهمة
حول العراق.
واض�اف :كل التوفي�ق اىل صحيف�ة ال�زوراء واىل املرشفني عليه�ا واىل روادها االبط�ال ،وكل عام
وصحيفة الزوراء وعيد الصحافة بألف خري.

العبيدي :انه “عىل الرغم من العديد من التحديات
التي واجهت صحيفة “زوراء” قبل ان تعرف بـ(
ال) يف صدورها االول يف الخامس عرش من حزيران
عام  1869عىل يد الوايل العثماني مدحت باشا ،إال ان
صحيفة الزوراء اليوم تنطق باسم هموم وهواجز
املواطن العراقي”.

نص احلوار ص3

وزير النقل يهنئ الالمي واألسرة
الصحفية بعيد الصحافة العراقية
هن�أ وزي�ر النق�ل ،الكابت�ن ن�ارص حسين
الش�بيل ،نقيب الصحفيني العراقيين مؤيد الالمي
واالرسة الصحفي�ة بالعي�د الوطن�ي للصحاف�ة
العراقية.وق�ال الش�بيل يف برقي�ة التهنئ�ة:
يرسن�ي ويس�عدني ان اتقدم بأزك�ى التهاني
وارق التحي�ات اىل االرسة الصحفي�ة العراقية
بمناس�بة الذكرى الثانية والخمسني بعد املئة
لتأسيس صحيفة الزوراء اول صحيفة عراقية،
وال يس�عنا إالّ ان نس�تذكر بهذه املناسبة رواد
الصحافة يف العراق الذين حملوا الرياع سلاحا يف
الدفاع عن حقوق املواطن العراقي .

حمافظ صالح الدين يهنئ الصحافة العراقية بعيد تأسيسها
هنأ محافظ صلاح الدين ،الدكتور املهندس عمار جرب خليل ،الصحافة العراقية بعيدها وصحيفة
الزوراء بمرور  152عاما لتأسيسها.
وقال خليل يف برقية التهنئة :انه يتقدم اىل الصحفيني العراقيني بأسمى آيات التهاني والتربيكات
بمناسبة عيد الصحافة وهو الذكرى  152لتأسيس صحيفة الزوراء .داعيا اىل مواصلة رسالة
الوطن يف محاربة الفكر املتطرف وتثبيت ركائز اللحمة الوطنية
واس�تذكر محافظ صالح الدين بهذه املناس�بة تضحيات الش�هداء االبط�ال من الصحفيني
واالعالميني يف معارك التحرير والدفاع عن سيادة العراق ورفض االرهاب والفتن والدفاع عن
حقيقة االنتماء اىل بالد الرافدين ،الرحمة والغفران لش�هداء كلمة الحق والش�فاء للجرحى و
لعوائلهم ومحبيهم الصرب الجميل.

بندر
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 :الطعون
املالية النيابية لـ
احلكومية تشمل املواد املضافة
جمللس النواب يف املوازنة

الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد ان كلفت رئاسة مجلس النواب اللجنتني املالية والقانونية
واملستشارين القانونيني يف املجلس بتقديم الدفوعات القانونيـة عىل
الطعون الحكومية بمواد قانون املوازنة العامة  ، 2021اكدت اللجنة
املالية النيابية ان الحكومة طعنت باملواد التي اضافها مجلس النواب يف
مرشوع قانون املوازنة العامة  2021وأبدت تحفظا عليها .
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي لـ” الزوراء “ :ان “ حق الطعن
بالقانون مكفول للهيئات واملؤسسات العامة واالشخاص امام املحكمة
االتحادية  ،صاحبة القرار الفصل للبت بالطعون “.
واضاف ان “مجلس النواب خفض االنفاق العام للموازنة من 164
تريليون دينار  130 -تريليون دينار ،وبالتايل هناك تعديالت كثرية طرأت
عىل قانون املوازنة من قبل اللجنة املالية النيابية “ ،مبينا “ كان االجدر
بالحكومة مراعاة ان اساس مرشوع املوازنة فيه مخالفات واضحة
ملبادىء الدستور وبعضها ال يصلح للترشيع  ،مثل استقطاعات الرواتب
وسقف االنفاق العايل ووجود هدر كبري باملال العام “.
واوضح ان “ الطعن سواء بقانون املوازنة او يف أي مادة من مواده حق
دستوري ،ال يؤثر يف باقي املواد االخرى ،حيث يبقى القانون باملجمل
واجب التنفيذ كما نرش يف الجريدة الرسمية ،وعىل الحكومة الرشوع
بتنفيذ قانون املوازنة لحني صدور قرار املحكمة االتحادية بخصوص
املواد املطعون فيها “.
وكانت رئاسة مجلس النواب كلفت اللجنتني املالية والقانونية
واملستشارين القانونيني يف املجلس تقديم الدفوعات القانونيـة عىل
الطعون الحكومية بمواد قانون املوازنة العامة . 2021
وقال العضو االخر يف اللجنة املالية النائب جمال كوجـر لـ” الزوراء”
مؤخرا :ان “ مجلس الوزراء قدم الئحة الطعون الحكومية اىل املحكمة
االتحاديـة” .مبينا “ان اللجنتني املالية والقانونية واملستشارين
القانونيني يف مجلس النواب ماضون بتقديم دفوعاتهم القانونية عن
املواد التي طعنت بها الحكومة بانتظار القرار الفصل من املحكمة
االتحادية “.
واضاف ان “جميع مواد قانون املوازنة العامة  2021دخلت حيز التنفيذ
 ،واي مادة تم ايقافها بسبب الطعون تستطيع الحكومة امليض بها ،ومن
ثم معالجتهـا الحقا بعد حسم الطعون من قبل املحكمة االتحادية“.
يذكر ان اللجنة املالية النيابية انتقدت الطعن املقدم من قبل الحكومة
يف بعض فقرات قانون املوازنة التي ستحرم املحافظات املنتجة للنفط
من تخصيصاتها يف البرتودوالر  ،بعد أن أضافت اللجنة املالية فقرة يف
املوازنة تضمن حقوق هذه املحافظات .
واستغربت اللجنة املالية النيابية رفض الحكومة لقرار مجلس النواب
القايض بزيادة أسعار رشاء محاصيل الحنطة والشعري والشلب من
املزارعني ،حيث ضمنت اللجنة املالية هذه الفقرة يف املوازنة دعما ً
منها للفالحني والنهوض بالقطاع الزراعي ،مؤكدة أن الكثري من املواد
املضافة يف املوازنة كانت تطبيقا ً عمليا ً للمنهاج الوزاري الذي قدمته
الحكومة .

جلنة نيابية :قانونان مهمان
ينتظران عودة جلسات الربملان

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة حقوق اإلنسان النيابية،
امس االثنني ،أهمية ترشيع قانونني
مهمني لهما تماس مبارش بحياة
املواطنني ،فيما دعت أعضاء مجلس
النواب إىل حضور جلسات الربملان
لترشيعهما فضالً عن قوانني أخرى
مهمة.
وقال عضو اللجنة ،أحمد الكناني ،يف
ترصيح صحفي :إن “هناك قوانني
مهمة جدا ً البد أن ترى النور قبل
انقضاء الدورة النيابية الحالية”،
الفتا ً إىل أن “من بني هذه القوانني
املهمة ،قانون حرية التعبري عن
الرأي ،وقانون مفوضية حقوق
االنسان الذي ينتظر التعديل”.
وأضاف الكناني :أن “عمر مفوضية
حقوق االنسان سينتهي يف فرتة
قريبة ،وإىل االن لم يخرت مجلس

النواب مفوضية جديدة ،فضالً عن
وجود تعديالت عىل القانون ،ولذلك
هناك تقصري واضح”.
وأكد ،أن “اللجنة كانت تتمنى من
مجلس النواب أن يعقد جلسات،
لكن لألسف الشديد هناك اخفاق
من قبل رئاسة مجلس النواب”،
داعيا ً الكتل السياسية التي تريد
االشرتاك يف االنتخابات إىل “حث
نوابها عىل املشاركة والحضور يف
مجلس النواب من اجل ترشيع هذه
القوانني املهمة التي لها مساس
بحياة املواطن العراقي”.
وينتهي عمر الدورة الحالية ملجلس
النواب ،قبيل اجراء االنتخابات
الربملانية املبكرة بثالثة أيام ،وذلك
بعد أن صوت الربملان عىل حل نفسه
يف السابع من أكتوبر /ترشين األول
املقبل.

النفط عند أعلى مستوى يف 32
شهراً ..وبرنت يتخطى  73دوالراً

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط يف أعىل مستوياتها منذ عدة سنوات ،امس االثنني،
مدعومة بتوقعات أفضل للطلب حيث تساعد زيادة لقاحات COVID-19
يف رفع قيود السفر.
وارتفع خام برنت  35سنتا أو  0.47باملئة إىل  73.03دوالر بحلول الساعة
 05:43بتوقيت جرينتش .وارتفع  1.1باملئة األسبوع املايض وسجل أعىل
مستوى منذ مايو /أيار  2019عند  73.09دوالر.
وصعد غرب تكساس الوسيط األمريكي ً
ً
أيضا  14سنتا  ،أو  ،0.2٪عند
 71.22دوالرًا للربميل  ،بعد أن وصل إىل أعىل مستوى منذ أكتوبر /ترشين
األول  2018عند  71.24دوالرًا وارتفع  1.9٪عىل مدار األسبوع.
وعادت حركة مرور السيارات إىل مستويات ما قبل الوباء يف أمريكا
الشمالية ومعظم أوروبا ،وهناك املزيد من الطائرات يف الجو مع تخفيف
اإلغالق والقيود األخرى ،مما أدى إىل تحقيق مكاسب ملدة ثالثة أسابيع
ملعايري النفط.
قالت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها الشهري إن منظمة البلدان املصدرة
للبرتول (أوبك) وحلفائها ،املعروفني باسم أوبك  ،+بحاجة إىل زيادة اإلنتاج
لتلبية الطلب املتعايف.
وكانت مجموعة أوبك  +تقيد اإلنتاج لدعم األسعار بعد أن قىض الوباء عىل
الطلب يف عام .2020
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية األسبوع املايض أن الطلب العاملي عىل النفط
سيتعاىف إىل مستويات ما قبل الوباء يف أواخر العام املقبل ،وحثت “أوبك”
ورشكاءها عىل الحفاظ عىل توازن األسواق من خالل استغالل طاقتهم
اإلنتاجية الفائضة.

الصحـــــــــــافة العراقية
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الكاظمي يؤكد اهتمام احلكومة مبلف املختطفني من النساء
واألطفال اإليزيديني
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،اهتمام
الحكومة الكبري بملف املختطفني
من النساء واألطفال اإليزيديني،
فيما وجه بتقديم الدعم للمنتخب
الوطني استعدادا ً ملباراة إيران.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء” :إن
“رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،استقبل مجموعة من
اإليزيديات الناجيات من عصابات
داعش اإلرهابية ،ممن يخضعن
لربنامج رعاية حكومية يف العاصمة
بغداد” ،الفتا إىل أن “الكاظمي
استمع باهتمام إىل معاناتهن
ومشاكلهن ،ووجه وزيرة الهجرة
واملهجرين واألمانة العامة ملجلس
الوزراء بمتابعة احتياجاتهن،
واإلرساع يف تلبية متطلبات جميع
النازحني وعىل وجه الخصوص
الناجيات اإليزيديات”.
وأضاف ،أن “الكاظمي أكد اهتمام

الحكومة الكبري بملف املختطفني
من النساء واألطفال اإليزيديني،
وبني أن األمور لن تستقر ما لم يتم
تحرير جميع املختطفني ،وتعزيز
السلم األهيل وإعادة تأهيل مناطق

أهلنا اإليزيديني وتعويضهم عما
عانوه بسبب وحشية اإلرهاب”.
وأبدت الناجيات وفقا للبيان،
“تثمينهن لجهود الحكومة يف
إقرار قانون الناجيات اإليزيديات،

والذي يعد من القوانني املهمة
والقى ترحيبا دوليا كبريا ،حيث
يتضمن تعويضات للناجيات،
والعمل عىل دمجهن يف املجتمع
بعد إعادة تأهيلهن صحيا ونفسيا،

وهذا ما تعمل عليه الحكومة عرب
مؤسساتها”.
من جهته ،وجه رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال بمتابعة
استعدادات املنتخب العراقي ملباراة
إيران.
وقال مصدر حكومي يف ترصيح
صحفي :إن “رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي وجه وزير
الشباب املتواجد حاليا يف البحرين
املنتخب
استعدادات
بمتابعة
العراقي ملباراة ايران ،وتقديم جميع
ما يحتاجه من دعم”.
ُ
مدرب املنتخب الوطني لكرة
و أك َد
القدم ،السلوفيني سرتيشكو
كاتانيتش ،امس االثنني ،جاهزية
املنتخب ملباراة إيران اليوم الثالثاء
يف ختام الجولة األخرية للمجموعة
الثالثة من الدور الثاني للتصفيات
اآلسيوية املزدوجة املؤهلة ملونديال
قطر  2022ونهائيات كأس آسيا
.2023

بعد تسجيل أكثر من  5آالف إصابة جديدة و 31حالة وفاة

العراق يسجل ارتفاعا بإصابات ووفيات كورونا والشفاء تتخطى املليون و 176ألفا

بغداد/مصطفى العتابي :
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 5040اصابة جديدة و 31حالة وفاة
وشفاء  4349حالة ،حددت دائرة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ، 44808ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ، 11014936مبينة انه تم تسجيل 5040
اصابة جديدة و 31حالة وفاة وشفاء
 4349حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ، )93.4%( 1176576بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ، 1259683 :اما عدد
الحاالت التي تحت العالج ، 66371 :يف حني
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ، 464وعدد حاالت الوفيات الكيل،16736 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس22548 :
 ،ليصبح عدد امللقحني الكيل.711376 :
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة  ،تسجيل  458اصابة جديدة

بفريوس كورونا بينها  370اصابة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
“املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب
الرصافة  458اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 370 .:حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع
املدائن  219حالة خالل الرصد الوبائي/
قطاع النهروان  18حالة خالل الرصد
الوبائي /قطاع البلديات الثاني  9حاالت
خالل الرصد الوبائي /قطاع الصدر 11
حالة خالل الرصد الوبائي /قطاع بغداد
جديده  26حالة خالل الرصد الوبائي/
قطاع الشعب  60خالل الرصد الوبائي /
قطاع الرصافة  27خالل الرصد الوبائي/
 88حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات
الصحية  22/حالة يف مدينة الصدر موزعة
 5 /حاالت يف منطقة
عىل محالتها
االعظمية  14/حالة يف البلديات  4/حاالت
يف منطقة بغداد جديدة 4 /حاالت يف منطقة
الزعفرانية  /حالتني يف منطقة شارع
فلسطني 4/حاالت يف منطقة املشتل/
10حاالت يف منطقة الشعب 3 /حاالت
يف منطقة املدائن3 /حاالت يف منطقة

الكرادة3 /حاالت يف منطقة النهروان /
حالتني يف كل من املناطق التالية /املعامل/
الكمالية/حي القاهرة/الحرية  /الكرسة .
واضافت الدائرة :انه “تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة” ،مشريا اىل
ان “العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 169629تويف منهم  1740لالسف فيما
اكتسب الشفاء  163788حالة شفاء
ومتبقي قيد العالج .”4101

ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء
من خالل االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس
الكمامات والرتكيز عىل التباعد االجتماعي
وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك
الجهود”.
وثمنت “الجهود التي تبذل من قبل مالكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس”.

تأجيل جلسة الربملان اللييب بعد شجار بني النواب بسبب زيارة وزير الدفاع الرتكي

األتراك ،واصفا ذلك بأنه إهانة وتجاوز
بحق الليبيني ،وهو ما يبدو أنه استفز
النائب عبد الوهاب زولية الذي حاول
إسكاته ومقاطعته ،حيث قام دومة
بالرد قائال“ :هذه قاعة ليبيني ،وإذا
فيكم أتراك فليغادروا القاعة”.
وبدأ وزير الدفاع الرتكي ،خلويص آكار،
الجمعة املاضية ،زيارة إىل ليبيا ،ضمن
وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية،
ورئيس االستخبارات ،ورئيس
دائرة االتصال برئاسة الجمهورية،
واملتحدث باسم الرئاسة.
وقال آكار ،يف كلمته ،خالل زيارته
ملقر قيادة مجموعة املهام الرتكية يف
ليبيا ،إن “القوات الرتكية املنترشة يف
ليبيا ليست قوات أجنبية ،بل هي أهم
مؤرش عىل الصداقة والتضامن مع
ليبيا” ،وذلك حسب “وكالة األناضول”
الرتكية.

ليبيا /متابعة الزوراء:
أرجأ مجلس النواب الليبي جلسته،
اليوم االثنني ،إىل الغد بعد نشوب
شجار بني عدد من النواب عىل خلفية
التطرق لزيارة وزير الدفاع الرتكي
األخرية إىل طرابلس”.
وأعلن متحدث املجلس ،عبد الله
ابليحق ،يف بيان ،أن “جلسة مجلس
النواب ليوم امس علقت اىل اليوم
الثالثاء” ،مشريا إىل أن مشاجرة
بني النائب مصباح دومة والنائب
عبد الوهاب زوليه خالل الجلسة
التي نقلت عىل الهواء مبارشة حول
مناقشة امليزانية العامة للدولة
واملناصب السيادية ،تسببت يف إرجاء
الجلسة.
واستنكر النائب مصباح دومة زيارة
وزير الدفاع الرتكي األخرية لقاعدة
امعيتيقة ،واستقباله من قبل الجنود

األردن حيذر من “قنبلة موقوتة” تهدد دول البحر األمحر
متابعة الزوراء:
قال املدير العام للهيئة البحرية األردنية،
املهندس محمد السلمان :إن الناقلة
اليمنية “صافر” الراسية يف باب املندب
منذ سنني ،تشكل “قنبلة موقوتة” ،لخطر
ترسب مواد نفطية منها.
وأضاف السلمان أن “صافر” التي كانت
تستخدم كخزان للنفط والوقود يف املوانئ
اليمنية ،تعرضت لترسب بسيط منذ فرتة،
ولم تخضع للكشف الفني منذ عام ،2015
حسبما أفادت “صحيفة عمون” األردنية.

وأوضح أن أي ترسب نفطي سيكون له
تبعات عىل البيئة البحرية وعىل الدول
املطلة عىل البحر األحمر ،ويهدد املرافق
السياحية واالقتصادية فيها ،الفتا إىل أن
املنطقة التي ترسو بها يتم فيها استبدال
مياه التوازن للسفن القادمة اىل ميناء
العقبة.
وحذر من أن تحمل املواد املترسبة او تلتصق
عىل جوانب السفن وتصل اىل ميناء العقبة
بشكل او بآخر ،ومشريا إىل أن الهيئة بدأت
باتخاذ االجراءات االحرتازية تحسبا ألسوأ

السيناريوهات ،ونقلت الصورة وتخوفات
اململكة من ترسب النفط.
وتصاعدت احتماالت حدوث ترسب
للكميات املخزنة يف الناقلة “صافر” منذ
نحو  5سنوات واملقدرة بـ  1.14مليون
برميل من خام مأرب الخفيف ،خاصة
بعد ترسب املياه اىل غرفة املحركات ،يف
حزيران /يونيو املايض.
ويف  25تموز /يوليو  ،2019اتهمت
الحكومة اليمنية ،جماعة “أنصار الله”
بـ”منع فريق فني لألمم املتحدة من إجراء

أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر،
واشرتاطها الحصول عىل ضمانات تمكنها
من العائدات املقدرة بـ  80مليون دوالر”.
ووجهت رشكة النفط بصنعاء ،يف ترشين
الثاني /نوفمرب  ،2016اتهاما ً للتحالف
العربي بقيادة السعودية ،بمنع الوصول
أو إجراء أي صيانة للناقلة “صافر” التي
تم تحويلها إىل خزان عائم ،عىل بعد نحو
 4.8ميل بحري من ميناء رأس عيىس يف
محافظة الحديدة ،يف ظل مخاوف من
انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
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العبيدي:الالمي وفر لنا قاعدة بيانات للجامعات واملؤسسات االكادميية العربية خللق توأمة معها

عميد كلية اإلعالم يف اجلامعة العراقية :نقابة الصحفيني تشكل إحدى
مياديننا املتقدمة يف العمل الصحفي واالكادميي
هن�أ عميد كلية االعالم يف الجامعة العراقية االس�تاذ املس�اعد الدكتور ايثار طارق العبيدي ،نقي�ب الصحفيني العراقيني
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد الالمي ،واالرسة الصحفية بمناس�بة عي�د الصحافة العراقية وم�رور  152عاما
عىل تاس�يس صحيفة “الزوراء” ،وفيما اش�ار اىل ان النقابة تخطو خطوات واس�عة اىل االمام نحو الحداثة والتوسع غري
التقليدي ،مبينا وجود مش�اريع جديدة لدى كلية االعالم لخلق توأمة مع كليات عربية واس�تحداث قس�م خاص لالعالم
الرقم�ي ،اك�د انه برعاية وزير التعليم العايل الدكتور نبيل عبد الصاحب  ،ب�دأ العراق يحتل املرتبة الثالثة عربيا يف البحث
العلم�ي .وقال الدكتور ايثار ط�ارق العبيدي يف حوار خاص مع مدير تحرير صحيفة الزوراء يحيى الزيدي “ :نرحب بكم
يف رح�اب كليتن�ا التي تعد احدى منابر الصحاف�ة العراقية ،وهي اليوم تحتفي بكم ضيوفا اعزاء” ،مؤكدا “اقدم أس�مى
التهاني والتربيكات بمناس�بة الذكرى الـ  152لتاسيس صحافتنا العراقية ،تلك الصحافة التي اثبتت وجودها ومكانتها
واولويتها وسبقها عىل املستوى العربي كصحافة تهتم بالراي والراي االخر”.

اجرى احلوار /حييى الزيدي:
واضاف العبيدي :ان�ه “عىل الرغم من
العدي�د م�ن التحدي�ات الت�ي واجهت
صحيف�ة “زوراء” قب�ل ان تعرف بـ(
ال) يف صدوره�ا االول يف الخام�س
عرش م�ن حزيران ع�ام  1869عىل يد
ال�وايل العثمان�ي مدح�ت باش�ا اال ان
صحيف�ة ال�زوراء اليوم تنطق باس�م
هم�وم وهواج�ز املواط�ن العراق�ي”،
مبينا “نشعر بفخر بان لدينا صحيفة
لديها ه�ذا العمر الكبري ،ولديها بنفس
الوقت هذا الحضور املميز من كربيات
الصحف ولديها ايضا الس�بق والتنوع
والخرب واملعلوم�ة الصحيحة وااللتزام
واملهنية” .
وحول تأس�يس نقاب�ة الصحفيني يف
ع�ام  ، 1959اي منذ  62عاما  ،اش�ار
العبي�دي اىل ان “نقاب�ة الصحفيين
العراقيني لو قورنت مع بقية النقابات
والعم�ل النقابي العراقي س�يكون لها
القرص الس�بق كنقابة متميزة  ،حيث
كان�ت نقابة بس�يطة متواضعة ،لكن
كانت تمثل جيال مهما من الصحفيني
واملفكري�ن والناش�طني والكت�اب
املتميزي�ن الذي�ن له�م الكلم�ة على
املس�توى العربي وليس عىل املس�توى
املحيل فقط” ،مبين�ا ان “عمر النقابة
 62عام�ا من�ذ تاسيس�ها االول ،حيث
الي�وم نراه�ا تخطو خطوات واس�عة
ولديها ثقل يف الوسط النقابي العراقي
والعرب�ي  ،كما انه�ا تعد مرشوع فخر
لجمي�ع منتس�بيها م�ن صحفيين
واعالميني وحت�ى االكاديميني ..نعترب
نقاب�ة الصحفيني ه�ي الخيم�ة التي
نستظل تحت افيائها من اجل الحصول
عىل ه�ذه املكانة الرفيعة بين اخوتنا
االعالميني”.
وبش�أن تقيي�م العبي�دي لنقي�ب
الصحفيين العراقيين مؤي�د الالم�ي
،ق�ال :ان “االس�تاذ مؤي�د الالمي هو
ش�خصية ف�ذة ورائع�ة وكان مث�اال
للنقاب�ي الناج�ح واالداري ،والقائ�د
املتمي�ز” ،مؤكدا ان” الالم�ي هو أول
نقي�ب صحفيني عراقيني يك�ون لديه
امت�داد عربي واخ�ر دويل باالضافة اىل
املحلي” .وتابع العبي�دي“ :نرى اليوم
نقي�ب الصحفيني العراقيني هو رئيس
التح�اد الصحفيين الع�رب وعض�و
يف االتح�اد ال�دويل للصحاف�ة الدولية،
اضافة اىل هذا وليس من باب املديح او
االطراء وانما شهادة حق من اكاديمي،
حيث نح�ن نراق�ب عم�ل النقابة عن
كث�ب ولدينا خط�وط تع�اون وامتداد
اكاديمي واعالم�ي يف نفس الوقت مع
نقابة الصحفيني العراقيني”.

دعم نقيب الصحفيني لنشاطات
كلية االعالم

ولف�ت اىل ان الالم�ي نراه اليوم س�باقا
يف حض�ور مؤتمراتنا ودعم�ه املتواصل
للمؤتمرات التي تقوم بها الكلية والكثري
م�ن االنش�طة للنقاب�ة كان له�ا دور
سباق وفاعل يف خدمة التعليم العايل ويف
خدمة اع�داد اجيال اكاديمي�ة اعالمية
صحيحة ترفد الساحة العراقية بالجيل
الواع�ي واملثقف واملتطل�ع والقادر عىل
فرض نفس�ه ووجوده يف س�احة العمل
االعالمي.
وبين العبي�دي ان “نقاب�ة الصحفيني
العراقيين تش�كل اح�دى ميادينن�ا
املتقدم�ة يف العم�ل باالضاف�ة اىل
مس�تويات التع�اون الفني بين كليتنا
ونقابة الصحفيني العراقيني نجد اليوم
مرشوع كليتنا ه�و يف تعميق وتكريس
العالقة الحميمية املوجودة س�ابقا بني
مالكاتن�ا االكاديمية ونقابة الصحفيني
 ،فضلا ع�ن لدين�ا مشروع متكام�ل
ومس�تمر للتعاون املشترك والبناء بما
يخدم اعداد جي�ل واعي ومتطلع وقادر
عىل العمل االعالمي الرصني”.
ومىض العبيدي بالقول“ :كنا نزور مقر
نقاب�ة الصحفيين القدي�م يف منطق�ة
الكرسة ببغداد كانت بناية صغرية رغم
انها كانت بناية تراثية ،اال انه بالحقيقة

املنتمني اليها”.
اوضح :انه “قبل فترة دعينا الن نكون
بصحب�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي الفتت�اح مبنى النقابة الجديد
ال�ذي كان مبنى حديثا ويف غاية التطور
يحتوي عىل استوديو وقاعة للمناسبات
وقاع�ات لالجتماع�ات” ،مؤك�دا ان
ه�ذا توج�ه ياتي م�ن اج�ل ان تحافظ

ه�ذه الكليات خاصة م�ع الكليات التي
تع�د رديفة لنا مثل الكلي�ات التي تضم
اقس�اما للصحافة واالذاع�ة والعالقات
العام�ة واالقس�ام العلمي�ة التي تخرج
املالكات الصحفية.
ولف�ت اىل ان “الالم�ي وف�ر لن�ا قاعدة
البيان�ات له�ذه الجامع�ات وم�ع
مؤسس�ات اكاديمية عربية واليوم نجد

بر س�ا لته
االتصالي�ة او
باملحتوى االعالمي
ال�ذي يبث�ه اىل كل بقاع
االرض” ،مؤكدا “اننا مسؤولية
اخالقية ومهنية من اجل تثبيت دعائم
واركان ه�ذا املحتوى من اجل ان نضعه
بصورة ممنهجة ونقدمه بصورة علمية

الحروب
له�ا ص�دى كبير
ا لت�ي
عىل املس�توى العاملي” ،مؤكدا ان “دماء
الش�هداء اليوم اس�همت يف خلق الوعي
ل�دى الجمه�ور وبالت�ايل ارادة الش�هيد
فرضت نفسها عىل الواقع ولم تستطع
ارادة االره�اب ان تل�وي ي�د االعالم�ي
او تق�ف حائلا امام ايص�ال افكاره اىل
الجمهور”.
وتاب�ع“ :انن�ا س�نبقى مدين�ون لدماء
هؤالء الش�هداء ب�دءا باملرحومة اطوار
بهجت واملرحوم عبد الرحمن العيساوي
وغريه�م من املئات من الش�هداء الذين
ضحوا من اجل ان تبقى كلمة الحق هي
العليا”.

دور الصحفيني يف تغطية جائحة
كورونا

وبش�أن تغطي�ة الصحفيين لجائح�ة
كورون�ا ق�ال العبي�دي :ان “معرك�ة
كورون�ا كان�ت بمصاف املع�ارك حيث
كان�ت معركة انس�انية وصحي�ة يف ان
واحد ،بالوقت الذي كان الجمهور يهرب
م�ن املصابين بكورون�ا كان الصحفي

نقابة الصحفيني ختطو خطوات اىل االمام حنو احلداثة والتوسع غري التقليدي جبهود الالمي

العبيدي :العراق وبرعاية وزير التعليم العالي الدكتور نبيل عبد الصاحب بدأ حيتل املرتبة الثالثة عربيا يف البحث العلمي
نجد اليوم فرقا شاسعا بني واقع النقابة
الخدم�ي املوج�ودة يف البناي�ة القديمة
بمنطقة الكرسة التي كانت التكفي عدد
ال�زوار وكن�ا يف بعض االحي�ان نتجمع
عىل ابواب النقابة وخاصة يف املناسبات
الكثرية التي تنظمها نقابة الصحفيني.
واش�ار اىل ان” نقاب�ة الصحفيين
الي�وم تخط�و خط�وات واس�عة نح�و
االم�ام بجه�ود االس�تاذ مؤي�د الالمي
ونجد ش�يئا من الحداثة والتوس�ع غري
التقلي�دي ،حيث لم يكن التوس�ع حتى
يف بقي�ة النقابات افقي�ا وعموديا بهذا
املستوى الذي شهدته نقابة الصحفيني
العراقيين ،واليوم نتلمس ه�ذه الثمار
العظيم�ة له�ذه الجه�ود املخلصة التي
ق�ادت اىل وج�ود مبن�ى للنقاب�ة يريق
بتاريخه�ا اوال وبعنارصه�ا ومالكته�ا

النقاب�ة عىل مكانتها كمكان يتجمع به
الصحفي�ون تنطل�ق من�ه كل املبادرات
الخالقة باتجاه املجتمع”.

مذكرات تفاهم خللق توأمة
مع كليات عربية

ومىض بالقول“ :نحن لدينا تواصل عرب
وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي و
يف نف�س الوق�ت مع نقي�ب الصحفيني
العراقيين وخلال ترؤس�ه التح�اد
الصحفيين الع�رب كان يمث�ل حلق�ة
الوص�ل بني قط�اع الصحف�ي العراقي
والعرب�ي واقص�د بالقط�اع الصحف�ي
لي�س الصحفيني فق�ط ،وانما املالكات
التعليمي�ة يف الكلي�ات وبالتايل بدانا عن
طري�ق ه�ذا التواصل م�ع الجامعات”،
مبين�ا “نحن الي�وم عىل اعت�اب توقيع
مذك�رات تفاه�م ومذك�رات توأمة مع

العبيدي :استحدثنا قسما دراسيا جديدا حتت مسمى اإلعالم الرقمي

الي�وم خط�وات الالم�ي بالتواص�ل مع
النقاب�ات الصحفيين العرب مس�تمرة
وبالوقت نفس�ه تمدن�ا بمعلومات عن
واقعه�م وتمدهم بمعلومات عن واقعنا
الصحف�ي” ،مبين�ا ان�ه “كان�ت هناك
فجوة واس�عة بني اجيال اعالمية هرما
وبين جيل اعالم�ي واع�د ومتطلع وما
بينهم�ا فجوة وال يوجد م�ن يردم هذه
الفجوة”.

اغالق الفجوة ما بني جيلي االعالم
السابق واحلاضر

واك�د ان “ مواقع التواص�ل االجتماعي
واالعالم الجديد وما فرضه من وس�ائل
والي�ات واس�اليب لالنطالق بالرس�الة
االعالمي�ة اىل الجمهور فرض واقع حال
عىل هذه الجزئية وساهم يف ردم الفجوة
بينهم�ا اي بين جي�ل كبري ومتمس�ك
وله مبادئ�ه االعالمية وبين جيل واعد
ومتطل�ع ويح�اول ان يثب�ت وج�وده
ويض�ع قدمه عىل الس�احة االعالمية”،
مشريا اىل ان مواقع التواصل االجتماعي
وبقية الوس�ائل التي ممك�ن ان ينطلق
منه�ا املواطن م�ن منزله وم�ن ذاته اىل
الجمهور اصبحت اداة س�اهمت يف ردم
الفجوة”.
واش�ار اىل “اهمي�ة ان نحاف�ظ على
مس�توى م�ن العالق�ة للتواص�ل م�ع
ه�ذه االجي�ال دون ان يح�دث اىل اداة
لتعمي�ق الفجوة باالضاف�ة اىل ردم هذه
الفج�وة” ،منوه�ا اىل ان “االعلام عالم
متط�ور ومتج�دد وديناميك�ي وحيوي
وهذا يخلق لدينا شعورا باننا لن نعيش
او نخوض ضم�ار اكاديمية بمس�توى
ثابت او مس�تقر اي اننا يجب ان نكون
متجددين ومع روح العرص”.

استحداث قسم االعالم الرقمي يف
كلية االعالم

وتاب�ع :ان “موض�وع االعلام الرقمي
اصب�ح ه�و الظاه�رة والفك�رة وه�و
الوس�يلة للوصول اىل الجمه�ور واليوم
اي فرد من الجمهور قادر عىل الوصول

ومحكمة بشروط اعالمية صحيحة اىل
الجمهور”.
ومىض بالقول  :انه عىل صعيد كلية
االعلام الجامع�ة العراقي�ة بدان�ا بهذا
املرشوع واعددنا مناهج الربع س�نوات
متكاملة حتى نس�تحدث قسما دراسيا
جدي�دا تحت مس�مى االعلام الرقمي ،
لكن هذا يواجه بعقبات ايضا منها عدم
وج�ود بناي�ة صالح�ة لتس�توعب هذه
املخرج�ات او ه�ذه املدخلات الجديدة
“ ،مشيرا اىل ان�ه “يف الس�نة القادم�ة
س�يكون لدين�ا هذا القس�م بع�د توفر
البناية الجدي�دة التي حصلنا عليها بعد
جهد جهيد”.

شهداء الصحافة بعد الغزو االمريكي
عام 2003

واش�ار اىل ان “ االحداث الت�ي تلت عام
 2003فرض�ت واقع�ا مريرا والتوس�ع
الكبير يف عالم االعلام والصحافة وما
افرزه من حرية اعالمية وثورة صحفية
يف بعض االحيان ،حيث ش�اهدنا املئات
م�ن الفضائي�ات والصح�ف واملجلات
واملواقع وم�ن مختلف الوس�ائل ،وهذا
يع�زز التنام�ي بعدد الصحفيين  ،لذلك
فان الصحفيني يعملون يف ارض ملتهبة
فهذا مؤكد له نتائجه”.
واك�د ان “ما يمي�ز الصحف�ي العراقي
بان�ه صحفي يعمل يف املي�دان ومجاهد
ومكافح من اجل نقل املعلومة الصحيحة
اىل الجمهور” ،مبينا ان “االرهاب كان ال
ي�روق له وجود الكلمة الحرة والرشيفة
التي ممكن ان تس�هم يف خلق وعي لدى
الجمه�ور العراق�ي  ،وكذلك هناك ايضا
من يسعى اىل قتل الشاهد وجدنا ايادي
تلطخ�ت بدماء الصحفيين النهم كانوا
شهداء عىل بعض الجرائم”.
ولف�ت اىل ان” الع�راق اليوم البلد االكرب
بعدد ش�هداء الصحافة بعد استش�هاد
 475صحفيا عراقيا  ،حتى عىل مستوى
الح�رب العاملي�ة االوىل والثاني�ة وحرب
فيتن�ام وحرب افغانس�تان وغريها من

ال�ذي يدخل اىل معق�ل الحجر الصحي ،
يف تلك اللحظة كان يش�عر باملس�ؤولية
وااللتزام االخالقي واالدبي لنقل معاناة
وواق�ع املصابني وبالوقت نفس�ه ينقل
املعلومة التي ال تس�مح بخلق حالة من
الذعر لدى املواطنني”.

“الصحاف�ة ايضا كانت
الس�ور املني�ع والح�ارس
االمني حتى عىل ارواح كل فرد
م�ن افراد الجمهور ،لدينا مبدا بان
الجيد هو من يفرض نفسه”.

خرجيو كليات االعالم

وح�ول الخريجين م�ن كلي�ات االعالم
اوض�ح العبيدي :ان “هن�اك عددا كبريا
من الصحفيني ربما ال تتسع لهم ابواب
املؤسس�ات االعالمية ولكن نحن ننصح
دائما الطلبة بان يواكبوا وان يس�تمروا
به�ذا املي�دان م�ن اج�ل الكلم�ة الحرة
والرشيفة ،مبينا ان “الكلية لديها اتصال
مستمر حتى مع الطلبة الخريجني عرب
وحدة التاهي�ل والتوظيف نتابع حركة
الخريجين حتى بع�د تخري�ج الطالب
بعدة سنوات ونطمنئ بانه يعمل”.
وتابع :ان�ه “لدينا احصائيات و لقاءات
وندوات ودورات وورش عمل مس�تمرة
م�ع ابنائن�ا الخريجين” ،موضح�ا ان
“ه�ذه الوحدة اس�تحدثت مؤخ�را بان
تق�وم بالتواصل مع الطلب�ة الخريجني
ونح�ن ننصحهم دائما ب�ان ال تاخذهم
الحي�اة اىل اه�داف غير اهدافه�م التي
ناضلوا من اجلها”.
وبين ان “الطالب يف امل�ايض كان يحلم
بالدخ�ول اىل كلي�ة االعلام او يف قس�م
االعلام ..والي�وم اصبح الحل�م حقيقة
وعلين�ا ان نتعامل مع الحقيقة والواقع
بيشء م�ن الحكمة  ،كالن�ا يكمل االخر
لنحقق احالمن�ا” ،مؤكدا “نح�ن دائما
ننص�ح طلبتن�ا ب�ان يع�ززوا الجوانب
النظري�ة الت�ي درس�وها على م�دى 4
س�نوات بالتطبيق العميل ونخلق فرص
عم�ل له�ؤالء الطلب�ة يف املؤسس�ات
االعالمية ونعش�ق العالق�ة بني الجانب
النظري والعميل يف امليدان الصحفي”.

ما مستوى البحث العلمي يف امليدان
االعالمي  ..وهل هلا تطبيقا عمليا؟

وبشأن مستوى البحث العلمي يف امليدان
االعالمي قال العبيدي :ان “البحث العلمي
يعد احدى مرتكزات النجاح الي مرشوع

عميد كلية االعالم :نشعر بفخر بان
لدينا صحيفة” الزوراء” صاحبة العمر
الكبري ولديها بالوقت نفسه هذا
احلضور املميز من كربيات الصحف ..
متميزة بالسبق والتنوع باخلرب واملعلومة
الصحيحة وااللتزام واملهنية
ومىض بالق�ول :ان�ه “كان يخلق االمل
يف الكثير من االحيان رغ�م وجود وباء
وحج�ر صح�ي وهن�اك ح�االت وفيات
كبرية لكن هنالك امل وهذا االمل معقود
عىل الجميع وذك�ر الجمهور بالتزاماته
العراقية واالدبية واالنسانية والصحية يف
الوقت نفسه” ،مشريا اىل ان “الجمهور
كان بحاج�ة اىل الوع�ي للتعام�ل م�ع
جائحة جديدة لم تكن موجودة س�ابقا
ولم يكن هنالك تعامل صحي يف كل دول
العالم مع هذه الجائحة مسبق”.
واش�ار اىل انه “وب�اء عاملي فرض حالة
م�ن الذع�ر ل�دى العالم واوق�ف حركة
عجلة الحياة يف جميع دول العالم ،لذلك
البد من وجود فسحة من االمل للتصدي
لهذا الوب�اء ،كان يجب على االعالميني
ان يرفعوا مس�توى الوع�ي يف مواجهة
هذه الجائحة ويخلقوا يف نفس االنسان
آليات للتصدي لهذا املرض” ،الفتا اىل ان

ي�راد له االبداع ،ويف الجانب االعالمي نجد
ان اغل�ب واه�م البح�وث هي تل�ك التي
تنطلق من امليدان وتستطلع الحقيقة من
الجمهور” ،الفت�ا اىل ان “توجيهات وزير
التعليم الع�ايل تؤكد دائم�ا عىل النهوض
بمس�توى البح�ث العلمي وتش�جع عىل
النوعية منها ،لذا نجد ان العراق وبرعاية
الوزي�ر نبي�ل عب�د الصاح�ب ب�دأ يحتل
املرتبة الثالثة عربيا يف البحث العلمي”.
ولف�ت اىل ان “هن�اك توج�ه لالرتق�اء
البحثي املحيل والعربي والدويل” ،مؤكدا
ان هن�اك متابع�ة دائم�ة وبحرص من
وزي�ر التعلي�م الع�ايل الذي نج�ده معنا
حضوري�ا والكرتونيا .وج�دد العبيدي،
التهان�ي والتربي�كات باس�مه واس�م
عم�ادة كلية االعالم اس�اتذة وموظفني
وطلبة بعيد الصحاف�ة العراقية ووالدة
نقابة الصحفيني العراقيني.
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النقباء الذين تولوا رئاسة نقابة الصحفيني ابتدا ًء من اخلطوات اليت اختذت لتأسيسها
الزوراء  /خاص:
من�ذ أربعيني�ات القرن العرشي�ن تناوب
عىل ت�رؤس نقابة الصحفيين العراقيني
عدة ش�خصيات بارزة كان عنوان عملها
األبرز املبادئ الوطنية والدفاع عىل قضايا
الش�عب واألم�ة ،ب�دءا بالش�اعر الكبير
محم�د مه�دي الجواه�ري ،ومحمد طه
الفي�اض وم�ن بعده فيصل حس�ون ،ثم
«النقيب الش�هيد» عب�د العزي�ز بركات،
وس�عد قاس�م حمودي ،وط�ه البرصي،
وصباح ياسني ،وشهاب التميمي ،وصوال
اىل مؤيد عزيز جاس�م الالمي ،الذي تشهد
النقابة يف عه�ده أقوى اداء وحضورا ً عىل
مستوى العالم.

حممد طه الفياض

حممد مهدي اجلواهري

ول�د يف النجف ع�ام  1899م وتويف يف
سوريا عام  1997م
أول نقي�ب للصحفيين العراقيين ،
حضر مع�ه  40صحفيا ً عن�د إجراء
أول انتخاب�ات يف بغ�داد ع�ام 1959
م  ،ش�غل منص�ب النقي�ب لدورتين
متتاليتني وكانت الدورة س�نة واحدة
 ،ال�دورة األوىل  1959والدورة الثانية
. 1960
شغل القرن العرشين وأهله بعبقريته
التي يخىش أن يجادل حولها احد  ،هو
الش�اعر الذي بات الشعراء يقيسون
قاماته�م علي�ه  .الس�يايس ال�ذي لم
ينت�م إىل ح�زب  ،الرم�ز الوطني الذي
ِ
أرخ للع�راق فهو للعراق لس�انا ً وابن
الفراتني وثالثهما .

ولد يف عنه عام  1899م وتويف يف بغداد عام
. 1964
اصدر جريدة الس�جل ع�ام  1929وكانت
أس�بوعية  ،س�خرها لخدم�ة الثقاف�ة
اإلسالمية.
اص�در عام  1941جريدة الل�واء بعد ثورة
ماي�س  ،جلب مطابع خاص�ة عام 1952
لطباعة الصحف  .أغلقت جريدة الس�جل
عام  1954بقرار من نوري السعيد رئيس
ال�وزراء آنذاك بع�د أن ألف كت�اب (نوري
الس�عيد وحزبه العتيد) انتقد فيه سياسة
الحكوم�ة  .اصدر صحيف�ة الفجر الجديد
بعد ثورة  14تموز  1958مبارشة  ،والغي
امتيازه�ا عام  1961ثم ع�اودت الصدور
ع�ام  1963منهجها عربي قومي  .انتخب
نقيب�ا للصحفيين العراقيني ع�ام 1961
وأعيد انتخابه للمرة الثانية عام . 1962

فيصل حسون

ول�د ع�ام  1922م وال يع�رف تاري�خ
وفات�ه حي�ث هاج�ر إىل أمري�كا من�ذ
س�نوات طويلة  ،له مواضيع منشورة
يف ع�ام  2007و 2008يف ع�دد م�ن
املواقع االلكرتوني�ة يطرح فيها العديد
من األفكار لفرض األمن واالستقرار يف
العراق .
انتخ�ب نقيب�ا للصحفيين العراقيين
لثلاث دورات متتالية عام  1964وعام
 1965وعام .1966
عمل مديرا لتحرير جريدة الحرية التي
رأس تحريرها حمودي قاس�م املحامي
وكان�ت ه�ذه الصحيف�ة تمث�ل التيار
القوم�ي العربي وعمل رئيس�ا لتحرير
جريدة الجمهورية.

عبد العزيز بركات

سعد قاسم محودي

من الصحف واملجالت العراقية
ت�رأس اللجن�ة التحضريي�ة األوىل التي
تش�كلت بع�د ع�ام  2003النتخاب�ات
الصحفيني
انتخ�ب نقيب�ا للصحفيين العراقيين
لدورتين متتاليتين م�ن ع�ام 2003
وحتى وفاته عام . 2008
شارك يف العرشات من املؤتمرات املحلية
والدولية الصحفية.
منحت�ه الهيئة العلي�ا ملهرجان الجائزة
العربي�ة يف دبي بع�د رحيله جائزة دبي
للصحافة العربية تثمينا ً لدوره الوطني
واملهني املستقل بعد وفاته بشهرين.

صباح ياسني

مؤيد عزيز جاسم الالمي

ول�د يف بغ�داد ع�ام  1937م وت�ويف يف
سوريا عام . 2007
درس عل�م االجتم�اع بكلي�ة اآلداب
جامعة بغ�داد وتخرج عام  1961عمل
يف الصحافة منذ عام . 1955
ترأس تحرير جريدة الجمهورية 1968
–  1977م.
انتخب نقيب�ا للصحفيني العراقيني من
 1970إىل عام .1986
ش�غل منصب رئيس اتحاد الصحفيني
العرب . 1996 – 1978

من مواليد بغداد 1946
دكت�وراه يف اإلعالم من جامعة القاهرة
عام .1999
انتخ�ب نقيب�ا للصحفيين العراقيين
لدورتني متتاليتني .1992_ 1988

شهاب التميمي

طه البصري

اختلف يف تاريخ ميالده ولكن تاريخ
وفاته معروف حيث اعدم من قبل
السلطات عام 1969م فأطلق عليه
الصحفيون اسم النقيب الشهيد.
اصدر جري�دة املنار يف البصرة وكانت
أس�بوعية تناول�ت حياة أه�ل البرصة
وأخباره�م والوضع الس�يايس العام يف
البل�د ،اس�تمرت يف الص�دور حتى بعد
انتقاله إىل بغداد وتوقفت عند إعدامه.
انتخ�ب نقيب�ا ً للصحفيين العراقيين
لدورتين متتاليتين ع�ام  1967وعام
.1968

ولد ع�ام  1938يف محافظة دياىل وتويف
يف بغداد عام . 2006
درس اللغ�ة االنكليزية يف كلية اآلداب /
جامعة بغداد .انتخب نقيبا ً للصحفيني
العراقيني الدورة األوىل س�نتان – 1986
 1988ويف عام . 1996

مواليد الشطرة يف النارصية عام 1933
م
استش�هد يف بغ�داد  27/2/2008بع�د
تعرض�ه إىل محاول�ة اغتي�ال متأث�را
بجراحه
عم�ل يف الصحاف�ة من�ذ بداي�ة
الخمس�ينيات م�ن الق�رن امل�ايض مع
كب�ار الصحفيني العراقيين ويف العديد

– م�ن مواليد مدينة العم�ارة /جنوب
العراق. /
– حاصل عىل ش�هادة البكالوريوس يف
اإلعالم من كلية اإلعالم بجامعة بغداد.
ً
مراسلا لجريدة العراق وإذاعة
– عمل
بغ�داد مطل�ع الثمانيني�ات ومدي�را
لتحري�ر جريدة ميس�ان ومدير تحرير
جريدة الزوراء ومن ثم رئيس تحريرها
ورئيس مجل�س ادارة الوكالة الوطنية
العراقية لألنباء/نين�ا /وما زال يف هذا
املوقع .
– اح�د دع�اة حري�ة الصحاف�ة
واس�تقالليتها وم�ن دع�اة حماي�ة
الصحفيني ويحظى بش�عبية واس�عة
بين الصحفيين يف الع�راق عام�ة

حممد مهدي اجلواهري أوّل نقيب للصحفيني العراقيني

إعداد /يحيى الزيدي :
ولد محمد مهدي الجواهري يف محافظة
النجف يف الس�ادس والعرشين من تموز
عام 1899م  ،والنجف مركز ديني وأدبي
 ،وللشعر فيها أسواق تتمثل يف مجالسها
ومحافلها  ،وكان أبوه عبد الحسني عاملا ً
من علماء النج�ف  ،أراد البنه الذي بدت
عليه ميزات الذكاء واملقدرة عىل الحفظ
أن يكون عاملاً ،لذلك ألبسه عباءة العلماء
وعمامتهم وهو يف س�ن العارشة.
من�ذ الع�ام  1930ب�رز محم�د مه�دي
الجواه�ري كصحف�ي وكات�ب مقال�ة
مع�روف ،ففي ه�ذا العام اس�تقال من
البالط امللكي ،واصدر جريدته (الفرات)
وق�د ص�در منها عشرون ع�ددا كانت
مقاالته�ا صادق�ة وأمني�ة على نق�ل
الحقائ�ق وكش�ف الزي�ف الحكوم�ي
فلم تتحم�ل الحكوم�ة مقاالتها وألغت
امتيازها فآمله ذلك كثريا وحاول ان يعيد
اصداره�ا ،لكن من دون ج�دوى فبقي
م�ن دون عمل إىل ان عين معلما اواخر
العام  1931يف مدرسة املأمونية ثم نقل
اىل ديوان الوزارة رئيسا لديوان التحرير،
لكنه حورب ثانية من قبل البالط امللكي
اثر قصيدة ينتقد يف التعس�ف الحكومي
وإهمال الش�عب ،فنقل إىل أقىص جنوب
الع�راق يف ثانوي�ة البرصة ث�م لم يمض
فيه�ا بضع�ة اش�هر ونق�ل اىل الحل�ة
(جنوب بغ�داد) ثم اعيد ثانية اىل ثانوية
البرصة ،ثم نقل اىل ثانوية النجف ،ثم إىل
دار املعلمني الريفية يف الرستمية (قرية
قريبة من بغداد) ازاء هذا التعسف نرش
الجواهري قصيدة عنوانها (حالنا اليوم
او يف س�بيل الحكم) فض�ح فيها نظام
َ
وأبان مفاس�ده فأحيل
الحك�م القائم،
على لجن�ة االنضباط الع�ام ،فأصدرت
قرارا بفصله فاعترض بعد إلحاح لدى
مجلس االنضباط العام فأبدل امر الفصل
بعقوب�ة اإلنذار ،لم يرغ�ب يف العودة اىل
الوظيف�ة ،اال ان بع�ض املس�ؤولني يف
وزارة املع�ارف أقنع�وه بالعودة فاختار
مدين�ة النارصي�ة ،لكن�ه اس�تقال من
الوظيفة ليتفرغ للصحافة..
امت�از الجواه�ري بأس�لوبه الواقع�ي
والتحليلي للموضوعات الت�ي يتناولها،
وكان جل اهتمامه باملوضوعات العامة
السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية
م�ن خالل طروحاته التي تعرب بحق عن
مطال�ب الش�عب وطموحاتهم ،وافضل

م�ن يتح�دث على اس�لوب الجواهري
الصحف�ي الكاتب والصحف�ي العراقي
ط�ه التكريتي ،حيث ب�دأ العمل معه يف
كل الصحف التي اصدرها الجواهري اىل
ان ارغم�ه االرهاب عام  1961ان يهجر
وطن�ه ويغيب عنه س�بعة أع�وام حيث
توقف�ت جريدته (ال�رأي الع�ام) وكان
ذلك اخر العهد به�ا وبالصحافة ..حيث
يقول التكريتي عن أس�لوب الجواهري
الصحف�ي( :ان كتاب�ات الجواه�ري
الصحفية تحدد بما ال يدع مجاال للش�ك
والريبة ،مواق�ف الجواهري الحقيقية
م�ن األحداث التي كانت تل�م بهذا البلد،
وم�ن القي�ادات الخفية والعلني�ة التي
كان�ت تتقاذف�ه واألطم�اع واملصال�ح
األجنبي�ة في�ه ،كم�ا تكش�ف كتاب�ات
الجواهري ع�ن النزعة الوطنية الكامنة
يف روح�ه وكان�ت تل�ك النزع�ة تجس�د
أماني�ه يف التخلص من النف�وذ األجنبي
وبن�اء ع�راق مس�تقل متح�رر وحياة
كريمة لش�عبه بعيدا عن نفوذ اي حزب
سيايس ،فقد كانت أفكاره ونزعته تمثل
الجواه�ري ه�و ،وللجواه�ري طريقته
الخاصة يف الكتابة الصحفية فهو يجود
ويط�ول يف مقاالت�ه أحيان�ا ث�م يوجز
ويقرص منها يف معظم األحيان ،وتتسم
مقاالته كله�ا ،ومعظمها م�ن املقاالت
السياس�ية باملس�حة األدبي�ة الظاهرة
عليه�ا ،ب�ل ان صفاته الش�عرية لتربز
واضح�ة يف منش�وره هذا ،وه�و ـ كما
يقول سليم طه التكريتي ـ من املولعني
أثناء الكتاب�ة الصحفية يف انتقاء بعض
الكلم�ات وحرصها بني اق�واس للتدليل
على اهمي�ة املعنى ال�ذي يقص�ده من
اس�تعمالها وق�د تواتيه الفك�رة احيانا
فيسهب يف الكتابة طويال دون حذف او
تصحيح ،وقد تتعثر بعض املقاالت لديه
فريوح يغري ويبدل مرة بعد أخرى ،حتى
بعد أن تصف ح�روف املطبعة ،ويبارش
بالطب�ع فعلا ،وتل�ك طريق�ة اعتادها
الجواه�ري يف تنقي�ح قصائ�ده ،الت�ي
ينرشه�ا ،وقد طغت ه�ذه الطريقة عىل
منشوره ايضا ،يف اكثر االحيان.
وكان م�ن ع�ادة الجواه�ري ان يوق�ع
باسمه الرصيح كل املقاالت االفتتاحية،
وحت�ى الكلمات القصيرة ،التي يكتبها
م�ن دون أن يتستر وراء (النق�اب)
كم�ا كان يفع�ل بعض أرب�اب الصحف
وكتابها.

ولالنفع�االت النفس�ية أثره�ا الكبري يف
نوعية املق�االت التي يكتبها الجواهري،
فكثيرا م�ا دفعته ه�ذه االنفع�االت إىل
استعمال اشد العبارات عنفا يف مهاجمة
الجه�ة الت�ي ينقده�ا ،ويف الدف�اع عن
الجهة التي يظاهرها كشأنه يف قصائده
الوطنية.
التاريخ الصحفي للجواهري
يف أواخ�ر الع�ام  1936اص�در جريدته
(االنقالب) اثر قيام االنقالب العس�كري
الذي ق�اده بكر صدق�ي وعندما تغريت
حكومة االنقالب عىل الحركة اإلصالحية
وانقلبت عليها ،أخ�ذت جريدة االنقالب
معارض�ة سياس�ة الحك�م ،فأخ�ذت
الحكومة تتحني الفرص لإليقاع به وتم
لها ذلك ،وحكم عليه بالحبس ملدة ثالثة
أش�هر وإيق�اف الجريدة ع�ن الصدور
شهرا.
بع�د اغتي�ال بك�ر صدق�ي وس�قوط
انقالب�ه ،غير الجواهري اس�م جريدته
إىل (ال�رأي العام) ولم يت�ح له مواصلة
الص�دور ،فعطلت أكثر من مرة بس�بب
ما كان يكت�ب فيها من مق�االت ناقدة

للسياس�ات املتعاقب�ة وكان يص�در يف
أثناء تعطيل (الراي العام) جرائد اخرى
بأسماء اخرى ،باسمه او باسماء اخرين
(كالثب�ات) و (الجه�اد) و (األوق�ات
البغدادي�ة) و (الدس�تور) و(وص�دى
الدستور) و (الجديد) و (العصور).
وملا قامت حرك�ة مايس العام  1941يف
العراق ايدها وبعد فش�لها غادر العراق
مع من غادر اىل ايران..
عاد اىل العراق يف العام نفسه ،واستأنف
إصدار جريدته (الرأي العام) .
وعندما بعث�ت الحياة الحزبية يف العراق
يف  2نيسان العام  1946انظم الجواهري
اىل حزب االتحاد الوطني املجاز ،ووضع
جريدت�ه الرأي العام تح�ت ترصف هذا
الح�زب عىل ان ح�زب االتح�اد الوطني
م�ا لبث بعد فرتة قصيرة ان حصل عىل
امتياز بإصدار صحيفة ناطقة بلس�انه
باسم (السياسة) ،واذ ذاك عادت (الرأي
العام) مستقلة..
ً
وعلى إثره�ا تلقى أمرا عاجلا بوجوب
مغ�ادرة لبنان حي�ث ظ�ل ممنوعا من
دخولها حتى .1961

ويف العام نفسه وبعد عودته من بريوت
عطلت الجرائد التي كان يصدرها فسافر
إىل مرص احتجاجا عىل مضايقته.
وع�اد إىل الع�راق بعد أن حضر مؤتمر
السالم العاملي ،الذي عقد يف فيينا واصدر
جري�دة (األوقات البغدادي�ة) لصاحبها
زكي احمد العام  1950ثم اصدر جريدة
الغد لصاحبها محمد شوكت عام 1953
كذلك اصدر الجواهري صحيفة الجهاد
اكثر من ثمانية اشهر العام ..1953
وعلى اثر انتفاضة الع�ام  1952أغلقت
جريدت�ه (الجه�اد) الت�ي ل�م يم�ض
على إصداره�ا فترة طويل�ة ،واعتقل
الجواه�ري يف معتقل أب�و غريب ،ونظم
يف هذا املعتقل قصيدة (ظالم) ويف العام
 1953اص�در الجزء الثال�ث من الطبعة
الثالث�ة لديوان�ه كم�ا اص�در جريدت�ه
(الرأي العام) إال أنها عطلت عام 1954
ملناهضتها الحكم الرجعي يف العراق.
أرادت الحكوم�ة ان تس�كته فاقطعت�ه
أرض�ا ً يف منطقة (عيل الغرب�ي) يف لواء
العم�ارة لكن�ه رسعان ما تم�رد ،حيث
كان يف دمش�ق ثم ع�اد اىل العراق العام
 1957وبع�د عودت�ه اىل الع�راق اقام يف
منطقة عيل الغربي.
الجواهري وثورة  14تموز 1958
عن�د قيام ث�ورة  14تم�وز  1958أعلن
الجواهري تأييده بق�وة للثورة وحياها
بقصيدته :
س�دد خطاي لكي أقول فأحس�نا.......
فقد أتيت بما يجل عن الثنا
ويف  18ترشي�ن االول  1958اص�در
الجواهري جريدت�ه (الرأي العام) وهي
من أج�رأ الصحف يف تلك الفترة ،ومنذ
العام  1960كت�ب مقاالت عديدة تؤرش
الس�لبيات واالوضاع املتدهورة يف بعض
مناط�ق الع�راق ،وخاص�ة يف منطق�ة
امليمون�ة يف العمارة ـ تحت عنوان (ماذا
يف امليمون�ة ؟) وعلى اثر ذل�ك تعرضت
الجريدة اىل التعطيل.
الجواه�ري اول نقي�ب للصحفيين
العراقيني عام .1959
وذك�ر فائ�ق بطي يف كتابه «املوس�وعة
الصحفي�ة» أن  45صحفياً ،اجتمعوا يف
ن�ادي املحامني يف بغ�داد عقب ثورة 14
تم�وز ع�ام  ،1958وتدارس�وا مرشوع
تأس�يس نقاب�ة للصحفيين ،واتفق�وا
على اختي�ار لجن�ة تأسيس�ية ضم�ت
 11صحفي�ا ً إلع�داد الرتتيب�ات األولي�ة

ملواقف�ة الرصين�ة يف دع�م مس�ارات
العم�ل الصحف�ي والدف�اع عن حقوق
الصحفيين ومظامله�م وكان م�ن
اش�د املطالبين باقرار قان�ون حقوق
الصحفيين ال�ذي ت�م اقراره م�ن قبل
مجلس الن�واب يف اب عام  2011/بعد
جه�ود مضني�ة وال�ذي حق�ق لالرسة
الصحفية مكاسب وامتيازات مهمة .
– كم�ا اس�هم بمن�ع اص�دار اي حكم
قضائي يتعلق بالنشر وحرية التعبري
ضد اي صحفي اىل جانب مس�اهماته
وجه�وده باطلاق رساح املعتقلني من
الصحفيني خ�ارج العراق ومنهم كادر
قن�اة الجزي�رة الذي�ن اعتقلتهم قوات
العقيد القذايف يف ليبيا .
– انتخ�ب نقيب�ا للصحفيني يف دورتني
متتاليتني يف /18تموز 2008/ويف /28
اب.2011/
– تع�رض ملحاولت�ي اغتي�ال يف
 20/9/2008بعبوة ناسفة زرعت عند
مدخل بناية نقابة الصحفيني بمنطقة
الكسرة والثاني�ة يف 21/3/2010
عندم�ا اطل�ق مس�لحون مجهول�ون
النار عىل س�يارته يف منطق�ة البياع /
جنوب غرب بغداد /مما ادى اىل اصابة
مرافق�ه بج�روح خطيرة تحول�ت اىل
شلل نصفي.
– انتخ�ب عض�وا يف اللجن�ة التنفيذية
لالتح�اد ال�دويل للصحفيين يف خت�ام
اعم�ال املؤتم�ر الس�ادس والعرشي�ن
لالتحاد بمدينة قاديس جنوب اسبانيا
يف  29/5/2010ويعد هذا املنصب املرة
االوىل بتأري�خ الصحاف�ة العراقية منذ
تأس�يس نقابة الصحفيين العراقيني
عام . 1959
انتخ�ب يف  2013 / 1 /9نائب�ا اوللرئي�س اتح�اد الصحفيين الع�رب
باجتماع�ات املكت�ب التنفيذي لالتحاد
بالقاهرة .
انتخ�ب يف  2016 -5 -23رئيس�االتحاد الصحفيين العرب باجتماعات
املكتب يف تونس .
 ف�از يف  2019 / 6 / 13بعضوي�ةاملكت�ب التنفي�ذي لالتح�اد ال�دويل
للصحفيني.

للمشروع ،والحص�ول على املوافقات
الرس�مية وه�م كل م�ن  :محمد مهدي
الجواه�ري ،صاح�ب صحيف�ة «الرأي
العام» ،ويوس�ف إس�ماعيل البس�تاني
من صحيفة «اتحاد الشعب» ،وعبد الله
عباس ،صاحب صحيفة «األهايل» ،وعبد
املجيد الونداوي ،رئيس تحرير صحيفة
«األهايل» ،وصالح سليمان من صحيفة
«صوت األح�رار» ،وفائق بطي ،صاحب
صحيفة « البالد» ،وموىس جعفر أس�د،
من صحيفة « الثورة» ،وحمزة عبد الله
من صحيفة «خه بات» ،الكردية وصالح
الحيدري ،من صحيفة «خه بات» أيضا
وحميد رش�يد ،صحفي محترف وعبد
الكريم الصف�ار ،صحفي محرتف ايضا
.
ويف الس�ابع من ايلول العام  1959عقد
املؤتم�ر التأس�ييس لنقاب�ة الصحفيني
وانتخ�ب الجواهري نقيب�ا لها ،وحصل
على  163صوتا وقد افتت�ح هذا املؤتمر
الزعيم عب�د الكريم قاس�م والذي دعى
في�ه الصحفيين اىل التس�امي والتخلق
باألخلاق الفاضل�ة وع�دم اللج�وء اىل
املهات�رات والق�ذف والطح�ن ووص�ف
الزعيم قاس�م الصحفيني بأنهم رس�ل
املحب�ة وعليهم العمل على تقارب ابناء
الشعب ومحو شقة التباعد..
ويف ع�ام  1959ت�م تش�كيل اول نقابة
للصحفيني بشكل رسمي توىل مهماتها
الش�اعر محمد مهدي الجواهري كأول
نقيب للصحفيني العراقيني.
كان آخر لقاء تلفزي�ون مع الجواهري
يف تلفزيون الش�ارقة ع�ام  ،1992أثناء
زيارته لدولة اإلمارات العربية الس�تالم
جائزة سلطان العويس يف اإلنجاز األدبي
والثق�ايف ،والتي اس�تحدثت لكي تكون
الئق�ة برم�وز األدب والثقاف�ة العربية،
وكان الجواه�ري أول الحائزي�ن عليها.
ويف هذا اللق�اء قرأ ألول مرة قصيدته يف
رثاء زوجته أمونه.
تويف الجواهري يف إحدى مشايف دمشق
صبيحة يوم  27تموز س�نة  1997عن
عمر يناهز الثامنة والتس�عني ،ونظم
ل�ه تش�ييع رس�مي وش�عبي مهيب،
ودفن يف مقربة الغرباء يف السيدة زينب
يف ضواح�ي دمش�ق ،تغطي�ه خارطة
الع�راق املنحوتة عىل حج�ر الكرانيت،
وكلم�ات :يرقد هن�ا بعيدا ً ع�ن دجلة
الخري.
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النائب جواد الساعدي يهنئ األسرة الصحفية املتحدث باسم احللبوسي :الصحفيون يؤكدون
دورهم املتجدد يف الوقوف مع قضايا الشعب
بذكرى تأسيسها
هنأ عضو لجنة النزاهة النيابية ،عضو
تحالف س�ائرون النائ�ب جواد حمدان
الساعدي ،االرسة الصحفية والعاملني
يف صحيف�ة الزوراء بم�رور  152عاما
عىل ذكرى تأسيسها.
وق�ال النائب جواد حمدان الس�اعدي
يف برقي�ة تهنئت�ه :ان جري�دة الزوراء
عبرت بش�كل واض�ح اليقب�ل اللبس
بأن الصحافة حرية ومس�ؤولية بحق
خصوصا انها ومنذ تأسيسها قبل اكثر
من ق�رن ونص�ف القرن حمل�ت راية
املعرف�ة وتنوير املجتم�ع واطالعه عىل
الحقائق واالخبار.
واض�اف :ان جري�دة ال�زوراء تمث�ل
اللس�ان الناط�ق باحتياج�ات الن�اس
وتطلعاته�م م�ن خلال م�ا تتناول�ه

م�ن قضاي�ا اجتماعي�ة واقتصادي�ة
وسياس�ية ورياضي�ة ومنوعة خطتها
انام�ل كادرها املتميز وال�ذي جعل لها
مكانة بني الصحف العراقية.
مؤك�دا :ان دور الصحاف�ة ب�ات

محوري�ا ومهما يف مرحل�ة بناء الدولة
ومؤسس�اتها وتقييم ادائه�ا واعتماد
النق�د البن�اء من اج�ل تقوي�م العمل
وتصحيح املس�ار من اجل الوصول اىل
الهدف االس�مى ببن�اء دول�ة عرصية
تحف�ظ كرام�ة االنس�ان وحقوق�ه
ورخاءه.
وختم النائب تهنئته بالش�كر والتقدير
لكل م�ن اس�هم برفع راي�ة الصحافة
عاليا ،ويف مقدمتهم ش�هداء الصحافة
العراقية الذين جادوا بأرواحهم وقدموا
دماءهم قربانا لحري�ة الكلمة والدفاع
عن الحقيق�ة ،كما ال ننىس الصحفيني
االوائل والرواد مم�ن مازالت بصمتهم
حي�ة او ماثل�ة كج�زء م�ن تاريخن�ا
الصحفي الحافل بالعطاء.

هنأ مستش�ار رئيس مجل�س النواب
واملتح�دث باس�مه ،ش�اكر حام�د،
االرسة الصحفي�ة بالذكرى  152لعيد
الصحافة العراقية وتأسيس صحيفة
الزوراء.
وق�ال حام�د يف برقي�ة التهنئ�ة :ان
الصحاف�ة العراقي�ة تؤك�د دوره�ا يف
الوقوف م�ع قضايا الش�عب والوطن
يف الذكرى الثانية والخمسني بعد املئة
لعي�د الصحاف�ة العراقي�ة وتأس�يس
صحيفة ال�زوراء ،ويؤكد الصحفيون
العراقي�ون دورهم املتجدد يف الوقوف
مع قضايا الش�عب والوط�ن وصيانة
حري�ة ال�رأي والتعبير واملحافظ�ة
عىل املنج�زات العظيمة التي س�جلها
الصحفي�ون العراقي�ون على م�دى

اهلنداوي يهنئ الالمي ونقابة الصحفيني
مبناسبة العيد الوطين للصحافة
هنأ املتح�دث باس�م وزارة التخطيط،
عب�د الزهرة محم�د الهن�داوي ،نقيب
الصحفيين العراقيين مؤي�د الالم�ي
واالرسة الصحفي�ة بمناس�بة العي�د
الوطن�ي للصحاف�ة العراقي�ة ومرور
 152عام�ا على تأس�يس صحيف�ة
الزوراء.
وق�ال الهنداوي يف برقي�ة التهنئة :انه
بمناس�بة الذكرى الثانية والخمسين
بع�د املئ�ة لعي�د الصحاف�ة العراقية،
يطي�ب لن�ا ان نتق�دم بواف�ر التهاني
لزمالئن�ا اعض�اء االرسة الصحفي�ة
العراقية ،الذين يستذكرون هذه االيام
ذكرى ص�دور اول صحيفة يف العراق،
وهي صحيفة الزوراء ،عام .١٨٦٩
واض�اف :ان اس�تذكار هذه املناس�بة
يجعلن�ا نق�ف بإجلال ُقبال�ة حج�م
العطاء وعظمة التضحيات التي قدمها
الصحفي�ون العراقيون عىل مدى اكثر
م�ن قرن ونصف م�ن العمل الصحفي
الدؤوب ،الذي جس�د مهني�ة ووطنية
وش�جاعة الصحف�ي العراق�ي ،فكان
من نتاج هذه املهنية وهذه الشجاعة
والوطنية ان شهدت الصحافة العراقية
تط�ورا كبيرا يف الش�كل واملحت�وى،
ولك�ن كان مقاب�ل هذا التط�ور املزيد
م�ن التضحي�ات ،فق�د س�جل تاريخ

الصحافة العراقية س�قوط الكثري من
ش�هداء الكلمة الصادقة ،وهم يؤدون
واجباتهم املقدس�ة يف محراب صاحبة
الجالل�ة ،فكان�ت لتلك الدم�اء الزكية
لش�هداء الصحاف�ة وجرحاه�ا االث�ر
الكبري يف نمو وازدهار شجرة الحقيقة
واملعرفة الصادقة لدى الناس..
وتاب�ع :انن�ا الي�وم إذ نحتف�ل بعي�د
الصحاف�ة العراقي�ة ،فإنن�ا ننظ�ر
بإجالل واكبار لنقابتنا الزاهرة ،نقابة
الصحفيين العراقيين ،ه�ذه النقابة
الت�ي حف�رت الصخ�ر بأظافرها من
اج�ل حماية وصيانة حقوق الصحفي
العراق�ي ،حتى ص�ار ه�ذا الصحفي
انموذجا لزميله الصحفي العربي ،ومن
هن�ا منح زمالؤن�ا الصحفيون العرب

ثقته�م املطلق�ة لنقي�ب الصحفيين
العراقيين ،مقلدي�ن اي�اه اموره�م،
رئيسا التحادهم.
ومىض بالق�ول :واذ نس�تذكر الذكرى
الثانية والخمسني بعد املئة لصدور اول
صحيف�ة عراقية ،فإن ه�ذا الصحيفة
وبع�د كل ه�ذه العق�ود الطويل�ة من
الزمن ،عادت بق�وة لتكون واحدة من
اهم الصحف العراقي�ة ،ملبية طموح
ورغب�ة الق�اريء العراق�ي ،تل�ك هي
صحيف�ة الزوراء البغدادية التي تصدر
عن نقابة الصحفيني العراقيني.
وختم القول :نجدد التهاني والتربيكات
لزميلن�ا ،نقيب الصحفيب�ن العراقيني
االستاذ مؤيد الالمي ،والتهنئة موصولة
لكل صحفية وصحفي عراقي ،وتهنئة
خاص�ة لزمالئنا ارسة تحري�ر جريدة
الزوراء ،متمنني لهم املزيد من التطور
واالزدهار ،مبتهلني اىل الباري عز وجل
ان يتغمد ش�هداء الصحاف�ة العراقية
بواسع رحمته ،وان يمن عىل الجرحى
بالصح�ة والعافي�ة ،وهي دع�وة لكل
الجهات ذات العالق�ة ،لالهتمام بأرس
وعوائ�ل اولئ�ك الش�هداء ،والجرحى،
وبم�ا يتناس�ب وحج�م تضحياته�م
الكبرية ..وكل عام والعراق وصحافته
الحرة بألف خري .

ق�رن ونصف.واضاف :وكذل�ك الوفاء
للتضحيات الجس�ام والدم�اء الزكية
الت�ي قدمته�ا كوكب�ة مضحي�ة من
العاملين يف الوس�ط الصحفي ،يف ظل
س�نوات الجمر باالحتلال والهجمات

التكفريية لظالميي العرص من تنظيم
القاعدة ودولة القمامة.
وتاب�ع :لق�د حم�ى الصحفي�ون
العراقي�ون النظ�ام الس�يايس الجديد
بع�د عهود م�ن الدكتاتوري�ة والحكم
الش�مويل ،ويف الوق�ت نفس�ه بق�ي
الصحفي�ون العراقي�ون مدافعني عن
الحقوق املدنية بكل الش�عب العراقي
والحفاظ على الديمقراطية ومحاربة
الفس�اد والفاس�دين وفض�ح كل من
اراد العب�ث بمس�تقبل الع�راق وقوت
شعبه ،نعم يحق للصحفيني العراقيني
الي�وم االحتفال ليس بذكرى عابرة بل
بذكرى املنجز الخالق واملبدع تقديس�ا
ل�دور الصحاف�ة الح�رة ورجاالته�ا
وشهدائها.

املتحدث باسم أمانة جملس الوزراء يهنئ
«الزوراء» بالذكرى الـ  152لتأسيسها
الرابع�ة ،بع�د أن امضت أكث�ر من ١٥٢
عاما ً م�ن عمره�ا يف مج�ال الصحافة،
وكان�ت وما زال�ت تواكب الش�أن املحيل
وال�دويل ،وأس�همت يف نق�ل الحقيق�ة،
من خالل مهنية أرسته�ا يف التعامل مع
املستجدات واألحداث ،وغطت كل مراحل
بناء البلد.
وتابع :اتمنى التوفيق والسداد للصحيفة
الغ�راء ،وآم�ل ان تكون خري س�ند لبناء
البلد.

هن�أ املتح�دث الرس�مي باس�م امان�ة
مجل�س ال�وزراء ،حي�در مجي�د ،ارسة
تحرير صحيفة الزوراء بمناسبة الذكرى
الـ  152لتأسيسها.
وقال مجيد يف برقية التهنئة :أتقدم بأحر
التهان�ي والتربي�كات إىل أرسة تحري�ر
صحيفة الزوراء الغرّاء ،ملناسبة الذكرى
السنوية لصدورها.
واض�اف :ان صحيف�ة ال�زوراء تعد أول
صحيفة تصدر يف العراق ،ونواة السلطة

الصحاف يهنئ الصحافة العراقية
بعيدها الوطين
العراقيّ�ة عيدها ،س�يما مرور
العام  ١٥٢عىل تأسيس صحيفة
الزوراء .واضاف :أتطلع لالعالم
بعين كبيرة ،وه�و
العراق�ي
ٍ
يطل�ق صوت�ه يف فض�اء ُح�ر
ّ
ليتبنى ص�وت املواطن وينترص

هن�أ املتحدث الرس�مي باس�م
وزارة الخارجي�ة ،احم�د
الصح�اف ،الصحاف�ة العراقية
بعيده�ا الوطني الس�يما مرور
العام  152عىل تأسيس صحيفة
ال�زوراء .وق�ال الصح�اف يف
برقية التهنئة :أبارك للصحافة

لقضاياه العادلة.

الناطق باسم مكافحة اإلرهاب يهنئ حقوق اإلنسان :نقابة الصحفيني ركن أساسي يف بناء الدميقراطية بالعراق
األسرة الصحفية مبناسبة عيد
الصحافة العراقية
هنأ الناطق باسم جهاز مكافحة االرهاب،
صباح النعم�ان ،االرسة الصحفية وكادر
صحيف�ة ال�زوراء يف ذك�رى م�رور 152
عاما لتأسيسها.
وقال النعمان يف برقية التهنئة :يسعدني
ويرشفن�ي ان اهن�ئ االرسة الصحفية يف
العراق بمناس�بة عيد تأسيس الصحافة
العراقية واهن�ئ ايضا االخوة يف صحيفة
الوزراء الغراء يف ذك�رى مرور  ١٥٢عاما
لتأسيسها ،والبد ان نحيي بإجالل واكبار
تضحيات الشهداء االبرار من الصحفيني
الذي�ن كان�وا قرابين الواجب والرس�الة
املهني�ة الصادق�ة إلعلاء ش�أن الكلم�ة
فكان اعالميونا بحق هم السلطة الرابعة

بغداد /الزوراء:
هن�أ عضو مفوضية حقوق االنس�ان،
فاض�ل الغ�راوي ،نقاب�ة الصحفيين
العراقيين بعي�د الصحاف�ة العراقية،
فيما اشار اىل ان نقابة الصحفيني ركن
اسايس يف بناء الديمقراطية يف العراق.
وقال الغراوي يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان دم�اء ش�هداء الصحاف�ة عن�وان
للتضحي�ة للدف�اع ع�ن حق�وق ابناء

الش�عب العراق�ي وع�ن املصداقي�ة
والكلمة الحرة .مشريا اىل إننا يف الوقت
ال�ذي نحتف�ي بالذك�رى  152لعي�د
الصحاف�ة العراقية فإننا نش�يد بدور
نقاب�ة الصحفيين رئيس�ا واعضاء يف
ترس�يخ الديمقراطي�ة وتعزي�ز حرية
الرأي والتعبري ،وايصال رس�الة السالم
والحري�ة وحق�وق االنس�ان يف كل
املحافل الدولية .

وطال�ب الغ�راوي الحكوم�ة والربملان
بتقدي�م كل اوج�ه الدع�م لنقاب�ة
الصحفيني وتخصيص موازنة مستقلة
للنقابة من املوازنة الحكومية واالرساع
يف ترشي�ع القوانين الت�ي تس�اهم
يف تعزي�ز حري�ة الصحاف�ة وحماي�ة
الصحفيين ،واقامة نص�ب تذكاري يف
احدى س�احات بغ�داد العام�ة لتخليد
واستذكار شهداء الصحافة .

حممد شياع السوداني يهنئ األسرة
الصحفية بعيدها السنوي
الت�ي نكن لها كل الفخر واالحرتام ..رحم
الله الش�هداء ،ووفق الجميع ملا فيه خري
العراق ،والسالم عليكم.

دع�ا النائ�ب ،محمد ش�ياع الس�وداني ،إىل مس�اندة ودعم
الصحافة العراقي�ة التي برهنت عىل جدارتها وثباتها.وقال
يف بي�ان  :نهنئ األرسة الصحفية بعيدها الس�نوي ،متمنني
ً
َ
ً
بارزة لديمقراطية
وعالمة
صاحبة التميّز
أن تظل الصحافة

مدير معهد التطوير النيابي يهنئ العاملني يف صحيفة
الزوراء مبرور  152عاما على تأسيسها
هن�أ مدير عام معهد التطوي�ر النيابي يف مجلس
النواب ،س�عد في�اض م�وزان ،االرسة الصحفية
والعاملين يف صحيفة ال�زوراء بمرور  152عاما
عىل تأسيسها.
وق�ال م�وزان يف برقي�ة التهنئ�ة :انه بمناس�بة
ي�وم الصحافة العراقية نهن�ئ االرسة الصحفية
والعاملين يف صحيفة ال�زوراء بمرور  152عاما
عىل ذكرى تأسيس�ها .الفتا اىل ان جريدة الزوراء
اصبحت ومنذ تأسيس�ها جزءا اصيال من تاريخ
العراق الصحفي وركنا مهما من اركان الصحافة
العراقي�ة كونه�ا تلتزم بش�كل واض�ح بمعايري
الصحافة الحقيقي�ة وتواجه بكل
صالب�ة تحدي�ات وجودي�ة

تتعلق بمس�تقبل الصحاف�ة عموما.واضاف :ان
جريدة الزوراء اسهمت بكل فاعلية بدعم املسرية
الديمقراطي�ة وكان�ت ج�زءا من حال�ة التحول
الذي حصل يف الع�راق بعد  2003وانخرطت بكل
جد ومثاب�رة يف محاربة الفك�ر املتطرف وتثبيت
اللحمة الوطنية.
مؤك�دا :ان جري�دة ال�زوراء ومن خالل رئاس�ة
تحريره�ا ومالكه�ا الصحف�ي والفني اس�همت
بنق�ل الحقيقة ،ومتابع�ة احتياجات ومتطلبات
املواطنين وكانت صوت�ا معربا له�م يف كل وقت
وحني.
وخت�م الق�ول :نتمن�ى ل�كل العاملين يف جريدة
الزوراء النجاح واملوفقية ومزيد من التطور.

العراق الناش�ئة .داعيا الجميع إىل مساندة ودعم الصحافة
التي برهنت عىل جدارتها وثباتها رغم املصاعب والضغوط.
مضيف�ا :تحية لجميع الصحفيني أصحاب املواقف الوطنية
الهادفة والرحمة لشهداء الكلمة الحرة.

السفارة الكويتية تهنـئ الالمي
واألسرة الصحفية بالعيد الوطين
للصحافة العراقية

هنأت س�فارة دولة الكويت نقيب الصحفيني
العراقييـ�ن ،رئيس اتح�اد الصحفيني العرب،
عض�و اللجن�ة التنفيذي�ة لالتح�اد ال�دويل
الصحفيني ،مؤي�د الالمي ،بمناس�بة الذكرى
 152للعي�د الوطن�ي للصحاف�ة العراقيـ�ة
وتأسيس جريدة الزوراء .
واعرب الس�فري الكويتي ،س�الم الزمانان ،يف
برقي�ة تهنئة رس�مية به�ذه املناس�بـة ،عن
امنيات�ه لالمي وللارسة الصحفي�ة يف العراق
بالتقدم والتطور واالزدهار .
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يف الوص�ول الٕعالم ق�ادر عىل حمل
رسالة الوطن ا ٕىل أرجاء املعمورة.
وم�ن جانب�ه ،هن�ا ٔ رئي�س اللجنة
االٔوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي
الصحفيني العراقيني ونقيبهم االٔس�تاذ
م ٔوي�د الالم�ي ،ومجل�س ا ٕدارة النقابة
ومالك جري�دة ال�زوراء العراقية ،ادارة
وتحري�راً ،وذلك ملناس�بة حلول الذكرى
الثانية والخمسين بعد املئة لتأسيسها
متمني�ا للنقاب�ة دوام االٔل�ق واالزدهار
وللجريدة النجاح ومواصلة االصدار.
جاء ذلك يف تهنئة رس�مية قدمها رئيس
اللجن�ة االٔوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة،
حيث ورد فيها ما نص�ه“ :نغتنم مرور
الذك�رى الثاني�ة والخمسين بع�د املئة
لعيد الصحافة العراقية لنتقدم بأصدق
كلم�ات التهن ٔي�ة وأخل�ص مف�ردات
املباركة لجميع الصحفيني واالعالميني
العراقيين بمناس�بة عيده�م الزاه�ر،
ولنقيب الصحفيني العراقيني ،والعرب،
االٔس�تاذ م ٔويد الالم�ي ،وملجل�س ا ٕدارة
النقاب�ة آملين دوام الرق�ي واالزدهار
والنج�اح للعم�ل الصحف�ي العراق�ي عي�دا ً للصحافة العراقية آملني لها دوام واض�اف :لق�د واكب�ت ال�زوراء مراحل للارسة الصحفي�ة ،حي�ث ق�ال :ان�ه الديكتاتورية على االنفاس لكن صوت وم�ا تقدمه من خالل رئاس�ة تحريرها بأس�مى آي�ات التهاني والتربي�كات ا ٕىل
وعموم قنوات االعلام الوطني بمرئيها االٕصدار واالٔلق ،والحرف املحايد املتوازن تأريخي�ة مهم�ة من التاري�خ العراقي وبمناس�بة ي�وم الصحاف�ة العراقي�ة الحقيقة بقي صامدا وعاد مزهوا بعبق وكادره�ا الصحف�ي والفني م�ن مواد جريده الزوراء الغراء ،الجريدة العريقة،
الذي يبن�ي وال يهدم ،وينتقد وال ييسء ،ب�كل اتجاهات�ه واس�تطاعت ان تكون نهنئ االرسة الصحفية ومالك صحيفة الحرية وحق التعبري عن الرأي .
متنوع�ة تواك�ب التط�ورات يف مختلف واىل الصفحة الرياضية عىل الخصوص،
ومقروئها ومسموعها.
ّ
ش�كل االعالم العراقي ،وعرب جذره وينرش وال
يش�هر ،يف منه�ج مهني ين ّم عىل مدى هذا التاريخ املدافع عن حقوق ال�زوراء بم�رور  152عاما على ذكرى واش�ار اىل :ان قواف�ل الش�هداء الذي�ن املج�االت ،اضاف�ة اىل م�ا تتضمن�ه بمناسبة الذكرى الس�نوية لتأسيسها.
ّ
لقد
االٔول ،الصحافة املق�روءة ،رافدا ً وطنيا ً ع�ن كبري خربة ودراي�ة للقائمني عليها البلد وشعبه.
تأسيسها .مبينا :ان جريدة الزوراء التي سقطوا عىل طريق حرية الكلمة خطوا الصفح�ات الرياضية من مواد دس�مة موضحا :ان الزوراء متميزة بكل ش�ئ،
املس�وول والنق�د الهادف اليوم.
واش�ار اىل :ان الصحفيني اليوم سواء يف تحم�ل احد اس�ماء عاصمتن�ا الحبيبة بدمائه�م عناوي�ن رشف لحكاي�ات ومهمة تعرب عن حرص القائمني عليها بتاريخها ووجودها واصالتها ،ونتمنى
ٔ
نقيا ً للتقييم
داة من أدوات النجاح ،وس�ببا ً ومن جهته ،هنا ٔ رئيس اللجنة الباراملبية جريدة ال�زوراء او يف الصح�ف االخرى بغ�داد تع�د عالم�ة فارق�ة يف مسيرة وقصص ع�ن وقائ�ع واحداث م�ر بها عىل دعم الرياضة والش�باب والنهوض للقائمين عليه�ا  ،وهيئ�ة التحري�ر،
البناء ،وا ٔ ً
مب�ارشا ً يف املنجز الوطن�ي املتحقق ا ٔ ّنى الوطنية العراقية الدكتور عقيل حميد ،يعملون بكل مهنية وحياد من اجل نقل الصحاف�ة العراقية واللبنة االساس�ية الع�راق واخره�ا الح�رب على تنظي�م بواقعهما.
ومراس�ليها املوفقية والنجاح الدائم ان
كان مفصل�ه وا ٕختصاص�ه ،بصرف جري�دة ال�زوراء الص�ادرة ع�ن نقاب�ة الص�ورة الناصعة والواضحة للش�عب يف تاري�خ الصحاف�ة منه�ا انطل�ق اول داعش وكان�وا قرابني م�ن اجل ايصال وخل�ص اىل :لق�د واكب�ت الصفح�ة ش�اء الل�ه ،وأمنياتنا ان تم�ر مئة عام
النظر عم�ا يبدر من س�لوكيات فردية الصحفيني العرقيني يف الذكرى السنوية العراق�ي وحرصت ان تك�ون قريبة من حروف التنوي�ر ومن خاللها عرب الكثري الحقيقة للمواطنني .
الرياضية االحداث املهمة ونقلت االخبار أخ�رى عىل جريدة الزوراء وتكون دائما
لتأسيسها التي تصادف اليوم الثالثاء.
معاناة الناس واحتياجاتهم.
من املفكرين ع�ن ارائهم وتطلعاتهم يف وتابع :ان االيمان بحرية الصحافة يمثل عن النش�اطات والفعالي�ات الرياضية بمص�اف الصحف املتمي�زة ،وان تكون
غري رصينة يف بعض حني”.
وا ٕذ نهن�ئ الصحاف�ة العراقي�ة عموما ً وقال حميد :باس�مي ونيابة عن االخوة واختت�م د .عقي�ل حميد تهنئت�ه قائال :بناء وطن حر وحياة كريمة.
حلق�ة مهم�ة يف مسيرة الديمقراطية ب�كل حيادية ومهني�ة وكان�ت مراقبة كم�ا عودتن�ا داعمة ومس�انده لجميع
اليوم ،نتق�دم بالتهنئ�ة الصادقة أيضا ً يف املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة الباراملبية نتمن�ى لجمي�ع الصحفيين العراقيني واض�اف :ان جريدة ال�زوراء كانت عىل االمر الذي يدفعنا اىل تقديم كل ما يمكن للم ٔوسس�ات الرياضية وناقدة لالعمال فئ�ات املجتم�ع وخاص�ة الرياضيين
الٔول ا ٕص�دار مطب�وع ،وأول جري�دة العراقي�ة اهن�ئ جمي�ع العاملين يف عاما جدي�دا مط�رزا بالتأل�ق والنجاح م�دى الحق�ب والعقود املاضية ش�اهد من اجل اداء الصحفيني لواجبهم بأمان م�ن اج�ل تصحي�ح املس�ار للرياض�ة كونه�ا م�ن الصح�ف الس�باقة يف نقل
عراقي�ة يف الصحاف�ة املق�روءة ه�ي جري�دة ال�زوراء واالرسة الصحفي�ة يف دوما.
عيان حقيقيا ولس�انا ناطقا بالحقيقة وحرية ودعم م ٔوسسات الدولة.
العراقية.
الحدث والخبر بمهنية وع�دم انحياز،
(ال�زوراء) الت�ي أصب�ح ي�وم ا ٕصدارها العراق جميعا بهذه املناس�بة التي تمثل وقدم رئي�س لجنة الش�باب والرياضة رغ�م ما م�ر على الع�راق م�ن اوقات وزاد :يف ه�ذه املناس�بة العزيزة نش�يد كم�ا بع�ث مستش�ار وزي�ر الش�باب كل الح�ب والتقدي�ر ،واملوفقية الدائمة
االنطالقة االوىل للصحافة العراقية.
الربملاني�ةأ عباس علي�وي ،أحر التهاني عصيب�ة طغ�ى الصوت الواح�د وكبتت بتط�ور جري�دة ال�زوراء ش�كال واداء والرياضة الدكتور حس�ن الحس�ناوي إن شاء الله.
@ÂÌáœaã€a
Óˆä @paıaãuhi@ıáj€a@Â‹»Ì
”@|‰ﬂ

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

ıb‰j€a@üÎã

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
اﻋﻠﻦ ﻣﴫف اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ،
اﻣﺲ اﻻﺛﻨﻦﻴ ،اﻟﺒﺪء
ﺑ
ﺈﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض
اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻗﻄﻌﺔ ارض
ﻟﻠ
ﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ واﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ .
وﻗﺎل اﻤﻟﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ
ﻟﻠﻤﴫف ﰲ
ﺑﻴﺎن
ﺗﻠﻘﺘﻪ
»اﻟﺰوراء« :ان ﻓﺮوع
اﻤﻟﴫف
اﻤﻟﻨﺘﴩة
ﰲ
ﺑﻐﺪاد
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺪأت
اﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ٥٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺒﻨﺎء ﰲ
ﻗﻄﻌﺔ ارض.واﺿﺎف :ان
اﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮض ﻳﻜﻮن
ﺑﺪﻓﻌﺘﻦﻴ ،وﰲ ﺣﺎل رﻏﺒﺔ
اﻤﻟﻘﱰض ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻪ
دﻓﻌﺔ واﺣﺪة.

اﻟﺰوراء /ﺣﺴﻦﻴ ﻓﺎﻟﺢ:
ﻛﺸـﻒ ﻣﺴﺘﺸـﺎر رﺋﻴـﺲ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺸـﺆون
اﻻﻗ
ﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻫﻤﺎم اﻟﺸـﻤﺎع،
ﻋﻦ ﻧﻴـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻋﺎدة
ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ
ﻋﺎم  2021اﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳـﻼت،
وﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪد اﺑﺮز اﻤﻟﻘﱰﺣﺎت
اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﱪﻤﻟﺎن ﺑﺸـﺄن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻛﺪ ان ﻣﴩوع
ﻗﺎﻧـﻮن
اﻤﻟﻮازﻧﺔ
ﺗﻀﻤـﻦ
ﻣ
ﺨﺎﻟﻔـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺧﻄﺎء
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
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ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﴏف
اﻟﺪوﻻر ﰲ أﺳﻮاق
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
واﻷﺳﻮاق اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ،اﻣﺲ
اﻷﺣﺪ .وﺳﺠﻠﺖ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻔﺎح  ١٤٦٠٠٠اﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٠٠دوﻻر
أﻣﺮﻴﻛﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ
أﺳﻌﺎر اﻟﴫف ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺒﺖ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻔﺎح
٠
 ١٣٨٫٠٠اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ
ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
 ١٠٠دوﻻر.أﻣﺎ أﺳﻌﺎر
اﻟﴫف ﰲ اﻷﺳﻮاق
ﺗﻘﻴﻢ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ أﻳﻀﺎً،
ﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﺣﻴﺚﻣﻊ
ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ٠ :
ﺣﻠﻘﺔ
 ١٤٧٫٠٠اﻟﻒ
اﻟﻴﻮم دﻳﻨﺎر
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ،
اﻟﺜﻼﺛﺎء،ﻟﻜﻞ
ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »دور اﻤﻟﻮازﻧﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ١٠٠
ﻣﻀﺎﻣﻦﻴ
وﺳﻌﺮ
دوﻻر،ورﻗﺔ
اﻟﴩاء:
٠
ﺑﺒﻐﺪاد.وذﻛﺮ
اﻻﺻﻼح
١٤٤٫٠٠
اﻟﺒﻴﻀﺎء«،
اﻟﻒ
ﰲ
ﻣﻘﺮ
دﻳﻨﺎر
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ا ﺑﻴﺎن ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻟﻜﻞ
»اﻟﺰوراء«:
١٠٠اندوﻻر.
اﻻﻣﺎﻧﺔ
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ،
اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﺖ
ﺣﺎﻻت اﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺎﻳﺮس
ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺆﻛﺪة ﰲ ﺑﻐﺪاد
واﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻮزارة ﰲ ﺑﻴﺎن :إﻧﻪ ﺗﻢ
ﺗ
ﺸﺨﻴﺺ ﺳﺖ ﺣﺎﻻت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺆﻛﺪة ﺑﻔﺮﻴوس
ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﻢ
ﰲ ﺑﻐﺪاد وارﺑﻊ ﺣﺎﻻت
ﰲ اﻟ
ﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ،
ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻳﺮان ﻣﺆﺧﺮاً.
وأﺿﺎﻓﺖ
اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،اﻧﻄﻼق ا
ﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﻮزارة ،أﻧﻪ
اﻟﺪور ﺗ ّﻢ
اﻻﻋﺪادي
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻛﺘﺸﺎف
ﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺴﺎدسﻣﻦ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﳼ  ٢٠-٢٠١٩ﻗﺒﻞ
اﻤﻟﻜﺘﺐوزارة اﻟﺼﺤﺔ وأ ُ
.٢٠وﻗﺎل
ﻣﻼﻛﺎت اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻟﻠﻮزارة ﰲ
»اﻟﺰوراء« :إن اﻟﻴﻮم
ﺧﺬتﺑﻴﺎن
اﻟﻌﻴﻨﺎت
ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻘﺘﻪ
ﻤﻟﺨﺘﱪﻳﺔ
اﻻﺛﻨﻦﻴ ﺳﻴﺸﻬﺪ ااﻧﻄﻼق ا اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻹﺟﺮاء اﻟﻔ
ّ
اﻟﺴﺎدس
ﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور
ﺤﻮﺻﺎت
اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺗﺒﻦﻴ
اﻟﺼﻒان
ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔ
اﻹﻋﺪادي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﳼ
ﺤﻮﺻﺎت
٢٠١٩
ﻣﻮﺟﺒﺔ
.٢٠٢٠وﻫﻢ
ﺣﺎﻟﻴﺎ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔواﺷﺎر اﱃ
اﻤﻟﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻠ
ﻳﺘﻠﻘﻮن
ﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ .ان »اﻟﻮزارة ﻫﻴﺄت
ا
ﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت اﻻ
ً
ﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ
ً
اﻟﺘﻌﻔﺮﻴ واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻟﻬﺎ
ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺗﺸﺪد
ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻤﻟﻤﺘﺤﻨﻦﻴ ﺑﴬورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟ اﻷﻋﺰاء«.وأﺿﺎف :أن »اﻟﻮزارة
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
وﺗﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
رؤﺳﺎء
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
اﻤﻟﺮاﻛﺰ
اﻻ
ﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻬﺎدئ
واﻵﻣﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺧﻼل ﻓﱰة أداء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت« .اﻷﻣﻮر اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮﻴ اﻤﻟﻨﺎخ
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اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ،ﺗﻘﻴﻢ
ﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻻﺻﻼح
ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »دور
اﻟﺒﻴﻀﺎء« ﰲ ﻣﻘﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺒﻐﺪاد .ﻣﺒﻴﻨﺎ :ان اﻟﻨﺪوة ﺗﻬﺪف اﻤﻟﻮازﻧﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﺎﻣﻦﻴ ورﻗﺔ
اﱃ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻤﻟﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻻﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٢٠٢١
اﻟﺘﻲ
ﻣﻊ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﲇ ﻟﺒﻨﻮد
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات
اﻤﻟﻮازﻧﺔ وﺑﻴﺎن اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
اﻻﺻﻼح ،وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻋﲆ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٢ﻇﻬﺮا ﻃﺒﻘﺎت اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ.واﺷﺎر اﱃ :ان
ﰲ ﻣﻘﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺒﻐﺪاد.

ﻣﻄﺒﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻤﺪة.
وﻗﺎل اﻟﺸﻤﺎع ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ“ا
ﻟﺰوراء“ :ان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻵن
ﻳﺠـﺮي دراﺳـﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ
ﻤﻟﴩوع ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﻮازﻧﺔ
 ،2021وﻳﺪون اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت وا
ﻤﻟﻘﱰﺣﺎت ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ .ﻻﻓﺘﺎ
اﱃ :ان اﻤﻟﺠﻠـﺲ وﺿـﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺳـﻴﻘﻮم
ﺑ
ﺈرﺳـﺎﻟﻬﺎ اﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ
ﻟﻐـﺮض اﺟـﺮاء ﺗﻌﺪﻳـﻼت
ﺟﻮﻫﺮﻳـﺔ ﻋـﲆ
ﻣـﴩوع
ﻗﺎﻧـﻮن
اﻤﻟﻮازﻧﺔ.واﺿـﺎف:

ان
اﻟﱪﻤﻟـﺎن ﺳـﻴﻌﻴﺪ اﻤﻟﻮازﻧـﺔ
اﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻣﺮﻓﻘـﺔ
ﺑ
ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﻘﱰﺣﺎت.
ﻣﺆﻛﺪا :ان اﻤﻟﻮازﻧﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣ
ﺨﺎﻟﻔـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺧﻄﺎء
ﻣﻄﺒﻌﻴـﺔ ﺗﻜﺎد ان ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﻌﻤﺪة.واوﺿﺢ :ان اﺑﺮز ا
ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻤﻟﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
اﻤﻟﻮازﻧﺔ
وا
ﻗﱰاﺣﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ
ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳـﺘ
ﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣـﻦ
اﻟﺮواﺗﺐ ،ﺣﻴﺚ ان
ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن
ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻻن اﻤﻟﻮازﻧﺔ

ﺑﻐﺪاد /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﻛﺪ
وزﻳﺮ اﻟﺸـﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻋﺪﻧﺎن
درﺟـﺎل ،إن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ا
ﻟﺒـﴫة ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻻﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ
ﺧﻠﻴﺠـﻲ  25اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﻓﻴﻤـﺎ
اﺷـﺎر
اﱃ ان ﻟﺠﻨـﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺳﺘﺰور
اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ.وﻗﺎل
درﺟـﺎل ﰲ ﺗﴫﻳـﺢ ﺻﺤﻔﻲ
أن ”
ﺣﻀﻮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺒـﺎراة اﻟﻌـﺮاق
واﻟ
ﻜﻮﻳـﺖ ﰲ ﻣﻠﻌـﺐ ﺟـﺬع
اﻟﻨﺨﻠـﺔ
ﻛﻞ
ﻫـﺬه اﻻﻣﻮرﻫﻲ
ﻟﻐﺮض
اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻤﻟﻨﺸﺂت
اﻟﺮ
ﻳﺎﺿﻴـﺔ
واﻟﺒﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ
واﺟـﺮاء ﺗﺒـﺎدل وﺟﻬـﺎت

4@ô

ا
ﻟﺰوراء /ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻤﺎن:
ﺗﺴـﻠﻤﺖ
رﺋﺎﺳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻃﻠﺒﺎ
رﺳـﻤﻴﺎ
ﻣﺮﻓﻘـﺎ ﺑﺘﻮاﻗﻴـﻊ  40ﻧﺎﺋﺒـﺎ
ﻻﺳـﺘﺠﻮاب
ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ
وزﻳﺮ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﲇ ﻋﻼوي،
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴـﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺎﻧـﻮن ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋـﻦ اﺧﻔﺎﻗﻪ ﰲ
داﺋﻤﻲ .ﻣﺸـﺮﻴا اﱃ :ان اﻤﻟﻮازﻧﺔ
اﻳﺠـﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻸزﻣﺔ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻠﻐـﻲ
اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ،
ﻗﺎﻧﻮن ﴐﻳﺒـﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺤﻞ
وﻟﺠﻮﺋـﻪ اﱃ اﻟﺘﻼﻋﺐ
ﻣﺤﻠـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ
ﺑﺴﻌﺮ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴـﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ.وﺗﺎﺑﻊ:
ﴏف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ .
ان اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ
اﻧﻪ
ﺑﻌﺪ
وﺗﻀﻤﻦ
اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺴـﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻞ ﺳﺘﺘﻢ
اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑـﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ
اﻟﻌﻮدة ﻟﻘﺎﻧﻮن ﴐﻳﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
ام
ﺗﻘﺪﻳﻤـﻪ
ﻣﺎذا؟.
اﻟﻨﺎﺋـﺐ
ﻋـﻦ ﺗﺤﺎﻟـﻒ اﻟﻔﺘﺢ
ﻋـﺪي ﻋـﻮاد،
@2ô@›Óñb–m
ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳـﺔ ﺑـ 10
ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎت ،ﻋﲆ
ان ﻳﺘـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ
ﻋﺎﺟـﻞ
ﻟﺠﻠﺴـﺔ اﻻﺳـﺘﺠﻮاب ،وان
ﺗﻜـﻮن ﰲ اول
ﺟﻠﺴـﺔ ﺑﻌﺪ اﺳـﺘﺌﻨﺎف
ﺟﻠﺴـﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨـﻮاب .ﻛﻤﺎ اﻛﺪت
ﺧﻠﻴـﺔ اﻻزﻣـﺔ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ان اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎت
وﺻﻼﺣﻴـﺔ اﻟ
ﺤﻜﻮﻣـﺔ،
وﻗـﺪ ﻗﺎﻣـﺖ
اﻟﻨﻈـﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺨـﺪم ﺗﻌﻀﻴﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺣﺴـﺐ
رؤﻳﺘﻬـﺎ
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻠـﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ“.واﺷـﺎر
اﻻزﻣـﺔ اﻻﻗﺘ
ﺼﺎدﻳـﺔ ﺑﺮﻓـﻊ ﺳـﻌﺮ
اﻟﻮزﻳـﺮ اﱃ اﻧـﻪ ”ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟـﴫف
.واﻧﺘﻘـﺪ ﻣﻘـﺮر اﻟﺨﻠﻴـﺔ،
ﻓﺴـﺢ اﻤﻟﺠﺎل اﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟـﻮاد اﻤﻟ
ﻮﺳـﻮي ،اﻻﺟـﺮاءات
اﻟ
اﻟﺤ
ﻜﻮﻣﻴـﺔ
ﺠﻤﺎﻫﺮﻴ ﻤﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻣﺒﺎراة
ﺑﺎﻟﻘـﻮل ”ان ﻳﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ
ﻣ
ﻣﻤﺜـﲇ
ا
ﻨﺘﺨﺒﻨـﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻣـﻊ
ﻟﺸـﻌﺐ ﰲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب
ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
ان
ﻳﺼﻮﺗـﻮا
ﻋـﲆ
ﺗ
ﻧﻈﺮﻴه اﻻزرق ﺳـﻮف ﻳﺘﻢ
ﺨﻔﻴـﺾ رواﺗـﺐ
أﻛـﺪ
اﻟﺠﺎﺑـﺮ اﻟﺼﺒـﺎح،
اﻤﻟ
ﻮﻇﻔـﻦﻴ
رﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب،
وﺑﺤﺚ اﻟﻠﻘـﺎء اﻟﺘﻌﺎون
ﻧﻘﻠﻬﺎ
وﻣﺨﺼ
ﻣﺤﻤـﺪ
ﻋﲆ
ﺼﺎﺗﻬـﻢ
ﺑـﻦﻴ
ﺟﻤﻴﻊ
واﻟﺘﻼﻋﺐ
اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ ،ﻣﻊ اﻣﺮﻴ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺄرزاﻗﻬـﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸـﻘﻴﻘﻦﻴ
وﺗﻤﺘﻦﻴ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺸﻴﺦ
ﺑﻬﺬه ا
اﻟﻔ
´
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻀﺎﺋﻴـﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ
اﻟﻌ
اﻟ
ﻧـﻮاف
a@…Ói@ﬁb
وﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺸـﻮاﺋﻴﺔ
ﻌﺮاﻗﻴـﺔ رﻏﻢ
اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑـﺮ اﻟﺼﺒـﺎح،
a7j◊@aÏ‹Ç@áËìm@Ú‹‡ß
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ
ﴐورة اﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ،
اﻧﻨـﺎ
ﺗﻔﻌﻴـﻞ
@@ä¸Îá€a@‚bﬂa@äb‰Ìá€a@ù–Ç@á»i
ﻧﺘﻤﻨـﻰ ﻓﺘـﺢ اﺑﻮاب
ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻤـﺎر وﻣﺨﺮﺟـﺎت واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ا وﺗﻔﻌﻴـﻞ اﻟﻠﺠـﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ
اﻤﻟﺆﺗﻤـﺮ
ﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻟـﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤـﻦﻴ ،ﻓﻴﻤـﺎ
اﻤﻟﻠﻌﺐ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻫﻮ ﻣﻠﺢ
ﺑﺤﺜـﺎ ﻋـﲆ ﴐورة
ﺗﻤﺘﻦﻴ ا
ا
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻔﻌﻴـﻞ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻤـﺎر
ﻤﻟﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻪ
اﻻﻗ
اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﺨﺮﺟﺎت
ا ﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ.وذﻛﺮ اﻤﻟﻜﺘـﺐ اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ ،اﻤﻟﺆﺗﻤـﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻦﻴ.وأﻛﺪ
اﻟﺪاﻓـﻊ ا
ﻤﻟﻌﻨـﻮي
ﻟﻼﻋﺒﻴﻨﺎ
ﻻﻋﻼﻣـﻲ
ﺧـﻼل
ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻠﻘﺎء ،ﺣـﺮص اﻟﻌﺮاق
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨـﻮاب ﰲ ﺑﻴﺎن
ﺗﻠﻘﺘﻪ »ا
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻓﻀﻞ“.
ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻟﺰوراء« :ان رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻦﻴ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻦﻴ
اﻟﻨﻮاب ،اﻟﺠﺎرﻳﻦ ﰲ ا
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ،
واﻟﻮﻓﺪ
a@›Óñb–m
اﻤﻟﺮاﻓﻖ
ﻤﻟﺠـﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ً ﻣﻮاﻗﻒ
ﻟﻪ،
6ô@ÙãÇ
@
اﻟﺘﻘﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺮاق.
أﻣـﺮﻴ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺸـﻴﺦ ﻧـﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
وﻏﺮﻴ اﻤﻟﺪ
روﺳـﺔ ،ﻓﻬﺬا اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ،
وﻟﻦ ﺗﺘﻢ
اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ او اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اي
ﺗﺨﻔﻴﺾ“.ﺑﺎ
ﻤﻟﻘﺎﺑـﻞ ،اﻛـﺪت ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺪر
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴـﺔ
ﴐورة اﺳـﺘﺠﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي
وﻣﺤﺎﺳـﺒﺘﻪ واﻗﺎﻟﺘﻪ ﰲ

@2ô@›Óñb–m

ﺣﺎل ﺛﺒـﺖ
ﺗﻘﺼﺮﻴه ﻋﻦ ازﻣـﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺳـﻌﺮ ﴏف ا
ﻟـﺪوﻻر ،واﺧﺘﻴـﺎر ﺑﺪﻳﻞ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻟﺸـﻐﻞ اﻤﻟﻨﺼﺐ ﻳﺨـﺎف ﻋﲆ
اﻟﺸـﻌﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع .وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻓﺎء
اﻟ
ﺸـﻤﺮي
ﻟـ“
اﻟﺰوراء ”:
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اﻟﺰوراء  /ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻤـﺎن:
ﻟﻠﻤـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﻋـﲆ اﻟﺘـﻮاﱄ  ،ارﺟـﺊ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ان ”
ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻓﻴﺎت ﻓﺴـﺎد
ﻛﺎن ﻣﻘـﺮرا
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ وﻣﺤﺎﺳـﺒﺔ
ﺧﻠﻒ
ﻋﻘﺪﻫـﺎ اﻣﺲ اﱃ اﺷـﻌﺎر
اﻟﺒﻨﻮك وﴍﻛﺎت اﻟﺼﺮﻴﻓﺔ
ﺳﻴﺎﺳـﺔ دﻋـﻢ رﻓﻊ
اﺧـﺮ  ،ﺑﻌﺪ
ﺳـﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﻋﺐ
اﻟـﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻟ
ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﻐﺴﻴﻞ اﻻﻣﻮال ،ﻤﻟﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺪﻳﻨـﺎر“ .ﻣﺒﻴﻨـﺔ ان ﻫﺬه ا
اﻤﻟﺎراﺛﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
”اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي ﻻ
ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺨﻄﺮﻴة ”.اﱃ ذﻟﻚ
ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻗﻴﺎدات اﻟﻜﺘﻞ
ﻳﺤﺘﺎج
اﻛﺪت
اﱃ
رﻓﻊ
ﺳﻌﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ﴏف
ﻟﺤﺴﻢ ازﻣﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ان اﻗﺎﻟﺔ )وزﻳﺮ
اﻟـﺪوﻻر ﺑﻞ ﻳﺤﺘـﺎج اﱃ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ( و)
ﻣﻨـﺢ اﻟﺜﻘـﺔ
ﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء اﻤﻟﻜﻠﻒ
ﻣﺤﺎﻓـﻆ اﻟﺒﻨـﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي(
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋـﻼوي
وﻛﻞ اﻤﻟﺴﺆوﻟﻦﻴ
وﻣﺮﺷـﺤﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘـﻪ
ﻋﻦ ازﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ
ﴏف اﻟﺪوﻻر،
اﻤﻟﺆﻗﺘـﺔ .واﻋﻠﻦ
رﺋﻴـﺲ اﻟﱪﻤﻟﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﺒﻌﻴﺪة.واﺷﺎر
ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ ان
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ،
اﻤﻟﻬﻠﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺪ
ﻣﺎﺟﺪ
ﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻮاﺋﲇ ،اﱃ
ﻛﺸـﻔﺖ اﻤﻟ
ﻔﻮﺿﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ اﻤﻟﺴـﺘﻘﻠﺔ
ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـﻮزراء اﻤﻟﻜﻠـﻒ
ﺗﻨﺘﻬﻲ رﺳـﻤﻴﺎ اﻟﻴﻮم
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ اﱃ )رﺋﺎﺳﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻋـﻦ
ﻋـﺪد ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴـﺠﻴﻞ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻟ
اﻻﺛﻨﻦﻴ  ،ﻣﺸـﺮﻴا
اﻷﺣـﺰاب اﻟ
اﱃ ان ﻋﺪد اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ
ـﻮزراء( ﺑﺘﺄرﻳﺦ / ١١ / ٢٦
ﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟـﻜﲇ داﺧـﻞ
 ٢٠٢٠ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴـﺔ ﺑﻠﻎ 108
ﺑﻨﻮد )اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء(،
.وﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻨﺎﻃـﻖ ﺑﺎﺳـﻢ
ﻧـﻮاب  ،ا
وﻛﺬﻟـﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻤﻟﻔﻮﺿﻴـﺔ،
ﺳـﺘﺒﻘﻬﺎ ﻋـﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت
ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﺟﻞ
ﺻﺤﻔـﻲ :ﺟﻤﺎﻧـﺔ اﻟﻐـﻼي ،ﰲ ﺗﴫﻳﺢ
ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﻟ
ﺗﻌﻈﻴـﻢ ا
إن »إﺟﻤـﺎﱄ ﻋـﺪد
ﻠﺘﻔﺎوض ﻣـﻊ ﻗﺎدة اﻟﻜﺘﻞ ﻋﲆ
ﻻﻳﺮادات وﺣﻞ اﻤﻟﺸـﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﻃﻠﺒـﺎت
ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘـﺎ ً
اﻣﻞ
ﺗﺴـﺠﻴﻞ
ﺣﺴﻢ
ازﻣﺔ
ا
اﻣﺎم
اﻻﺣﺰاب
اﻟ
ﺣﻞ
ﻟﺨﻼﻓﺎت دون ﺟﺪوى
اﻻزﻣـﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ،
ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻎ )(٤٢٧
ً
.وﻣـﻊ وﺻﻮل
وﺗﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻃﻠﺒـﺎ ،إذ ﺗـﻢ ﻣﻨـﺢ
اﺟﺎزات ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻟـ
رﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء اﻤﻟﻜﻠﻒ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ .واﺿﺎف ،ﰲ
) (٢٣١ﺣﺰﺑﺎ ً
ً
ﺑﻴﺎن
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋـﻼوي
ﺻﺤﻔﻲ :ان ”اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟ
اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ ،أﻣـﺎ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت
اﱃ اﻟﱪﻤﻟـﺎن  ،ﻛﺸـﻔﺖ
ﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ا
ﻣﺎزاﻟـﺖ ﻣﺘ
ﻻوﺳﺎط اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ًﻟﻼﺣﺰاب ) ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ( ﺑﻠﻎ
ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻜﺎﺳـﻠﺔ وﻣﱰاﺧﻴـﺔ وﺗﻠﺠﺄ
)  (٨٠ﻃﻠﺒﺎ«.وأ
ﻤﻟﺮﺷﺤﻲ
اﱃ ﻗﻮت اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﺿﺎﻓـﺖ أن »ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ
ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ،واول
ﺗﺴـﺠﻴﻞ ا
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ﻻﺣـﺰاب اﻤﻟﺮﻓﻮﺿـﺔ ﺑ
ﻘـﺮاراتﻣﺮﺷـﺤـﺎ
اﺟـﺮاء اﺗﺨﺬﺗﻪ
اﻤﻟـﺎدة )ﻓﻘـﻂ ،
وﺳـﻂ ﺣـﺮاك
ﻫﻮ رﻓﻊ ﺳـﻌﺮ ﴏف
ﻣﺠﻠـﺲ اﻤﻟ
/١٢أوﻻ ً (
ﻔﻮﺿـﻦﻴ
ا
ﺑﻠﻐـﺖ
ً
ﺑﺮﻤﻟﺎﻧﻲ
)(٩٩
ﻟـﺪوﻻر،
ﻣـﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻷﺣﺰاب
ﺗﺒﻨﺘـﻪ
اﻟﻜﺘﻞ ا
ﻃﻠﺒـﺎ ،اﻟ
ﻤﻟﻌﺎرﺿﺔ
ﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
رﻗـﻢ
ﻷﺳـﺒﺎب ﻣ
)(٣٦ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
وﴎﺑﺖ ﺑﺸـﻜﻞ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ
ﻟﺴـﻨﺔ ﻧـﻮاب
 ، .«٢٠١٥وﺑﻌـﺪ
اﻟﺘﻘﺼـﺮﻴ
اﻷوﻟﻴـﺎت ﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻣﻨﻬـﺎ ﻋـﺪم اﻛﻤـﺎل
ﻋﻼوي  ،ﻟﺮﻓﺾ
دﺧﻮل رﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ
وأﺷﺎرت إﱃ أن
ا
اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻋﺪم
ﻧﺴـﺨﺔ ﻏـﺮﻴ رﺳـﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻀﻮر»ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻨـﻮاب ﻣﺤﻤـﺪ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺣﺰاب
اﻤﻟﺤﺪدة ﻟﻠ ﻤﻟﻄﻠﻮﺑـﺔ أو ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋـﻦ اﻤﻟﺪة
ﻣﻨـﺢ اﻟﺜﻘﺔ
اﻤﻟﻮازﻧـﺔ ﻟﺘﻠـﻮح
اﻟﺤﻠﺒـﻮﳼ وﻧﺎﺋﺒﻴـﻪ
ﺤﻜﻮﻣـﺔ
اﻟﺘﻲﻟﻠﺗﻘﺪﻣﺖ
ﺑﺴـﺤﺐ
ﺘﺴـﺠﻴﻞ
ﺑﺴﻴﺎﺳـﺔ ﺗﻘﺸـﻔﻴﺔ
اﻤﻟﺆﻗﺘﺔ ﻃﻠﺒﻬـﺎ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻠﻎاﺻﺒﺢ
) (١٧اﻟ
وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا ً ﻷﺣﻜﺎم
إﺳﻘﺎط ﻃﻠﺒﺎً«.
ﻋﻼوي
ﻗﺎﺳـﻴﺔ ﻳﺪﻓـﻊ
ﺤﺎﴐﻳﻦ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
واﻧﺘﻬﺎء
ﺛﻤﻨﻬـﺎ
اﻤﻟﻮاﻃ
ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ
ﻦ“.واﻛﺪ
رﺳﻤﻴﺎ ﻻﻳﺘﺠﺎوز 100
.
اﻟﻮاﺋﲇ ”ﻟﻦ
ﻧﺎﺋﺒﺎ .ورﻏﻢ ﺣﻀﻮرﻫﻢ
وﻋﻠﻤـﺖ ” اﻟـﺰوراء ” ان
ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ،
ﻋـﺪد اﻟﻨﻮاب داﺧـﻞ ﻛ
وﻟﻦ ﻧﺴـﻤﺢ
ﺎﻓﺘﺮﻴﻳـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب ،
اﻤﻟﻮﻗﻌﻦﻴ ﰲ ﺳـﺠﻞ اﻟﺤﻀـﻮر
ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ارﺿﺎخ اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﻠﻎ  109ﻟﻜـﻦ ﻧـﻮاب
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ“.
اﻤﻟﻜـﻮن اﻟﺴـﻨﻲ ﻗﺎﻃﻌـﻮا
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
اﻓـﺎد ﻣﺼـﺪر
اﻣﻨـﻲ ،اﻣـﺲ اﻻﺣـﺪ،
ﺑﺎﺳـﺘﻬﺪاف
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﴬاء وﺳـﻂ
ﺑﻐﺪاد ﺑﺨﻤﺴﺔ
ﺻﻮارﻳﺦ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ.وﻗﺎل

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
دﻋﺎ
اﻟﺴﻔﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ
ﻟﻠﻌﺮاق اﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻨﺸﻮر ﻋﲆ
ًﻋﻮدﺗﻬﻢ.وﻗﺎل اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،ﰲ
ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟ
ﺑﻦﻴ
ﻔﻴﺴﺒﻮك» :اﺑﻠﻐﻨﺎ رﺳﻤﻴﺎ
ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر
آﺧﺮ«.
ﻣﺒﻴﻨﺎ
اﻧﻪ
»
ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟ
اﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ ا
ﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ
ﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﱃ
اﻟﻌﺮاق ،وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﺪوم
اﻟﻌﺮاق اﱃ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻦﻴ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ«.ودﻋﺎ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ اﱃ
ﻟﻠ
»اﻟﺘﺄﻧﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺴﻔﺮ
ﻤﺸﺎﻛﻞ« .داﻋﻴﺎ »اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض أي ﻣﻮاﻃﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﻌﺮاق اﱃ
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﻄﻮط
ﻋﻮدﺗﻬﻢ
«.وأﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ،
اﻟﺴﺒﺖ ،إﻳﻘﺎف اﻟﺮﺣﻼت
واﻟﱪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﻣﺆﻗﺘﺎً ،ﻛ
ﺈﺟﺮاءات اﺣﱰازﻳﺔ ﻤﻟﻨﻊ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
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ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ
رﻓﻀﻬـﻢ اﻟﺘ
ﺼﻮﻳـﺖ ﻋـﲆ ﻣﻨـﺢ اﻟﺜﻘﺔ
ﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﻮزراء
اﻤﻟﻜﻠـﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼوي
وﻣﺮﺷـﺤﻲ
ﻛﺎﺑﻴﻨﺘـﻪ اﻟﺠﺪﻳـﺪة  ،ﻛﻤـﺎ
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻮاب
اﻟﻜﺘـﻞ
واﻻﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻋﺪا
رؤﺳﺎء
ﻛﺘﻞ

اﻟﺤـﺰب اﻟﺪﻳ
ﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻻﺗﺤﺎد ا
ﻻﺳﻼﻣﻲ .ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﺣﻮل
ﻣﻬﻠـﺔ اﻤﻟﻜﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ
دﺳﺘﻮرﻳﺎ اﻟﻴﻮم
اﻻﺛﻨﻦﻴ وﺟﺪ ﺻﺪاه ﻟﺪى
اوﺳـﺎط
اﻟﻨـﻮاب  ،ﰲ اﺷـﺎرة اﱃ اﻟﺮأي
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻲ ﺑـﺎن
ﻋـﻼوي ﻗـﺪم ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻪ

واﻟﱪﻤﻟـﺎن ﻫـﻮ
اﻤﻟﻠـﺰم ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴـﺔ
ﻤﻟﻨﺤـﻪ اﻟﺜﻘﺔ
ﻣـﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ  ،وﻫﻨـﺎ ﺑﺎدر
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨـﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ
ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤـﺎع
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ رؤﺳـﺎء
اﻟﻜﺘﻞ داﺧﻞ
ﻛﺎﻓﺘﺮﻴﻳﺎ اﻟﱪﻤﻟﺎن ﺑﺸﺎن ﻋﻘﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .وﰲ
ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ
رؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ،
ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
ﺑﺪر و
ﺻﺎدﻗﻮن
واﻟﺴﻨﺪ
وﻋﻄﺎء
واﻟﺤﻜﻤﺔ
اﻋﻠﻨـﺖ ﻫﻴﺌـﺔ ا
وﺳﺎﺋﺮون ،
ﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻣﻨـﺢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﻐﻴﺎب ﻛﺘﻠﺔ
اﻤﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳـﻦ
ﺗﺄﻣﻴﻨـﺎ ﺻﺤﻴـﺎ وﺧﺼﻮﻣﺎت
دوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧـﻮن ،
اﻧﺘﻬـﻰ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻋﲆ
ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻌﻮاﺋﻠﻬـﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ ﴍﻛـﺔ
ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴـﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻦﻴ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻤﻟﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
.وﻗﺎﻟـﺖ
اﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﻤﻟﺮﺷـﺤﻲ
ﰲ ﺑﻴﺎن:
اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻤﻟﻤﺜﻠﺔ ﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق
إﻧﻬـﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون
اﻤﻟﻜـﻮن ا
ﻣـﻊ ﴍﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣـﻦﻴ
ﻟﺸـﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗـﺮك ﺣﻘﺎﺋﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑـﺎﴍت
اﻟـﻮزارات
ﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ
اﻤﻟﻤﺜﻠـﺔ ﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق اﻤﻟﻜﻮﻧﻦﻴ
ﺻﺤﻴـﺎ ﻣـﻦ
اﻟﺴـﻨﻲ
ﺧـﻼل اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻬﻮﻳـﺔ
واﻟﻜﺮدي
ﺷﺎﻏﺮة
،
ﻟﺤﻦﻴ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳـﺔ«.
ﻣﺒﻴﻨـﺔ أن »اﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﻳﺸـﻤﻞ
ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜـﲇ
اﻤﻟﻜﻮﻧﻦﻴ
اﻟ
.واﻋﻘﺐ
ﻌﻤﻠﻴـﺎت
ذﻟﻚ
اﻟ
ﺠﺮاﺣﻴـﺔ واﻟﻌﻼﺟـﺎت داﺧﻞ
اﺟﺘﻤـﺎع اﺧـﺮ
ﻟﺮؤﺳـﺎء ﻫـﺬه اﻟﻜﺘﻞ ﻣﻊ
اﻤﻟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻤﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
رﺋﻴـﺲ اﻟﻮزراء
ﻟﻐﺎﻳﺔ ٠٠
اﻤﻟﻜﻠـﻒ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ
٢,٠٠٠,٠
)
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ(
دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ
اﻻول ﻟﺮﺋﻴـﺲ
اﻟﱪﻤﻟـﺎن ﺣﺴـﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ ،
ً
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋـﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
ﺑﻌـﺪ ان ﻋﺠﺰ
ﺳـﻨﻮﻳﺎ«.وأوﺿﺤﺖ أن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﻳﺸـﻤﻞ
اﻟﻨﺼﺎب
أﻳﻀﺎ »اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴـﺔ اﻤﻟﺜﺮﻴة
اﻟﺘـﻲ ﺗﺼـﻞ اﱃ
 ٪٤٠ﻟـﻪ وﻷﻓـﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﺠـﺪل .ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ذﻟﻚ ﺗـﺪاول ﻧـﻮاب ﻣﻦ
)اﻟـﺰوج واﻟﺰوﺟـﺔ
واﻻوﻻد ﺟﻤﻴﻌـﺎً( ﻋﻦ
ﻛﺘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﺗﴪﻳﺒﺎت
ﻋﻦ
ﺳـﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﺗﻔـﺎق ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮﺷـﺢ اﺧﺮ ﺑﺪﻻ
ﻋﻦ ﻋـﻼوي ،
ﻟﻜﻦ ﻧـﻮاب آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﻮا
اﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ان
ﻳﻌﻠـﻦ ﻋـﻼوي اﻋﺘـﺬاره
ﻋـﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
رﺳـﻤﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴـﺎﻋﺎت
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ .

اﻤﻟﺼـﺪر ،إﻧـﻪ
»ﺗـﻢ اﺳـﺘﻬﺪاف اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﴬاء ﺑ
واﻃـﻼق ﺨﻤﺴـﺔ ﺻﻮارﻳﺦ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ،
ﻣ
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ« .ﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﺴـﺮﻴام داﺧـﻞ
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اﻟﻨﺠﻒ /ﻧﻴﻨﺎ:
أﺟﺎز اﻤﻟﺮﺟﻊ
اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻷﻋﲆ اﻟﺴـﻴﺪ )ﻋﲇ
اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ( ا
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻤﻟﻌﻠﻨﺔ
واﻤﻟﺮﺧﺼـﺔ دوﻟﻴﺎ ً
واﻤﻟﻨﺘﺠـﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﻓـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وﻧﻘـﻞ
ﻣﻜﺘﺐ
اﻤﻟﺮﺟﻊ
اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺺ
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
اﻤﻟﻘـﺪم ﻣﻦ
ﺟﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺨﻮﺟـﺔ ﰲ ﻟﻨﺪن:
اﱃ ﻣﻜﺘﺐ
ﺳـﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴـﻴﺪ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ
دام ﻇﻠـﻪ اﻟﻌﺎﱄ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴـﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أن ﻳﻤـﺪ اﻤﻟﺮﺟﻊ
اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻷﻋﲆ ﺳـﻤﺎﺣﺔ
آﻳﺔ اﻟﻠﻪ
اﻟﺴـﻴﺪ
اﻟ
ﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ”دام ﻇﻠﻪ“
ﺑﺪوام
اﻟﺼﺤـﺔ
وﻃﻮل
اﻟﻌﻤﺮ،
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﱰﻳﻬﻢ ﻗﻠﻖ
ﻣـﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﴐر
ﺳـﻤﺎﺣﺔ اﻤﻟﺮﺟﻊ أن
ﻳﺮﺷـﺪﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻬـﺬﻩ اﻟﻠ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻘﺎﺣـﺎت ﺑﺴـﺒﺐ إن ﻣﺮاﺣـﻞ
ا
ﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ،
وﺧﻼﻓﺎ
 -١ﻟﻘـﺪ
ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻤﻟﻌﺘﺎدة ،ﺗﻢ
أﻋﻠـﻦ ﻋـﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳـﺔ ﻟﻘﺎﺣﺎت ا
ﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ
ﺑﴪﻋﺔ
ﻗﺒﻞ
أن
ﻛﻮروﻧـﺎ اﻟﺘـﻲ أ
ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ
ﻧﺘﺠﺘﻬـﺎ ﴍﻛـﺔ ﻓﺎﻳـﺰر اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ،
)أﻣ
ﻓﺄﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺮاﺧﻴﺺ
ﺮﻳﻜﻴـﺔ( ،واﺳـﱰازﻳﻨﻜﺎ )أ
وروﺑﻴﺔ( ،اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ
و
ﺑـﺎب اﻻﺿﻄـﺮار .ﻛﻤﺎ
ﻣﻮدرﻧـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﺳـﻴﺘﻢ
ﻗﺮﻳﺒـﺎ ﻃـﺮح إن ﺑﻌـﺾ اﻤﻟ
ﻟ
ﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ وﺑﺴـﺒﺐ
ﻘﺎﺣـﺎت أﺧﺮى أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ
ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻣـﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬـﺎ
وﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌـﺾ
ﻣـﻦ أﴐار ﻋـﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻵﺛﺎر
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻟﻬﺬﻩ
ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻻ
اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت،
ﺗﺜﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت،
ﻓـﺈن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﰲ
ﻋﺪة
ﻟﻜـﻦ
اﻟﴬر
ﺑﻠـﺪان أﻳـﺪت
اﻟﻜﺒﺮﻴ ﻟﻢ ﻳﺸـﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪ ﻟﺪى
اﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻠـﻚ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ا
ﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ
ﻣـﻦ
اﻟﻨـﺎس.
وﰲ ﻇـﻞ ﻫـﺬﻩ
وأﺻﺪرت اﻟﱰاﺧﻴﺺ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻈﺮوف
ﺑﻤﺎذا ﻳﻮﴆ ﺳﻤﺎﺣﺘﻪ؟
ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌـﺎم .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﻘﻠﺪﻳﻦ
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
أﺻـﺪر وزﻳـﺮ
اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ ،ﻋﲇ ﻋـﻼوي ،أﻣﺮا
ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﺪة
ﺗﻐﻴﺮﻴات ﰲ اﻟﻮزارة.وﺑﺤﺴﺐ
وﺛﻴﻘـﺔ ﺻﺎدرة
ﻋـﻦ وزارة اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 25ﻛﺎﻧـﻮن
اﻟﺜﺎﻧـﻲ  2021ﺣﺼﻠـﺖ
”اﻟﺰوراء“ ﻋﲆ
ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺪر
أﻣـﺮ اداري
ﺑﺈﺣﺎﻟـﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎم ﻋﻘﺎرات

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
أﻋﻠﻨـﺖ وزارة
اﻟﻨﻔـﻂ إﻃـﻼق اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻮﻗﻮدﻳﺔ رﻗـﻢ
) (10واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎدة
اﻟﻨﻔـﻂ اﻷﺑﻴ
ﺾ.وذﻛـﺮ ﺑﻴـﺎن ﻟﻠـﻮزارة
ﺗﻠﻘـﺖ ” اﻟ
ـﺰوراء“ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨـﻪ:
اﻧﻬﺎ“أﻃﻠﻘـﺖ ا
ﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻮﻗﻮدﻳﺔ رﻗﻢ
 ،10وﺑﻮاﻗﻊ 50
ﻟﱰا وﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﲇ ﻛﺮﻳﻢ
ﻋـﲆ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ
ﻃﻠﺒـﻪ ،وﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺣﺴـﻦﻴ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة
داﺋـﺮة اﻟ اﻻدارﻳﺔ واﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻬﺎم ادارة
ﻌﻘـﺎرات
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓـﺔ اﱃ ﻣﻬﺎﻣﻪ.
واﺿﺎﻓﺖ :ﻛﻤﺎ
ﺷـﻤﻞ اﻻﻣـﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﻋﺪ
راﺟـﻲ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﻘـﺎرات
اﻟ
ﺪﻳﻮاﻧﻴـﺔ ﺑﻤﻬﺎم
ﻣﻌﺎون
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻤﻟﺪﻋـﻮم )(150
دﻳﻨـﺎرا ،اﺑﺘـﺪا ًء ﻣـﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ  25ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎري 2021
 ،واﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ ).“(9
واﺿـﺎف أن
“ﴍﻛـﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴـﺔ دﻋﺖ
اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ اﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﻨﺎﻓـﺬ اﻟﺘ
اﻤﻟﻘﺮرة“ .ﻮزﻳﻌﻴـﺔ ﻟﺘﺴـﻠﻢ ﺣﺼﺘﻬـﻢ

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
اﻋﻠﻨﺖ
و) (190أﻟﻔـﺎ و
وزارة اﻟﻨﻔﻂ ،اﻣﺲ اﻻﺣﺪ ،ا
) (444ﺑﺮﻣﻴـﻼ ،ﺑﺈﻳـﺮادات
اﻟﺰوراء /ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻤـﺎن:
ﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (3ﻣﻠﻴﺎرات
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟ
ﺑ
و) (282ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و )(394
ﻠﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺸـﻬﺮ
ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺟﻠﺴﺔ
ﺘﻨﺸـﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﻒ دوﻻر ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم،
.ووﺟـﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻول »
اﻤﻟﺎﴈ ،ﻣﺆﻛﺪة ان اﻻﻳﺮادات
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻤﻟﺼﺪرة ﻣﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﺻـﻞ
ﺗﺠﺎوزت
ﻟﺮﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب،
ﻧﻔـﻂ
ﻣﺸﱰك ﺳـﻴﺤﺪد ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ اﱃ اﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم 3
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻛﺮﻛـﻮك ﻋﱪ
ﻣﻠﻴـﺎرات و400
ﺣﺴـﻦ اﻟﻜﻌﺒـﻲ ،ﻟﺠﻨﺘﻲ
ﻣﻠﻴـﻮن
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔـﻂ
ﻋﻀﻮدوﻻر
ﻣﻴﻨـﺎء ﺟﻴﻬـﺎن ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
اﻗـﺮارﰲاﻤﻟﻮازﻧﺔ
.وذﻛـﺮت
.وﻗﺎل
و)(819
واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣـﺎت واﻹﻋﻤـﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺘﻦﻴ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ اﻻوﺿﺎع اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑ
ﻤﻟﺴـﻮدة ﻣـﴩوع ﻗﺎﻧﻮن
أﻟﻔـﺎ
اﻟﻮزارة
اﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﺑﻴﺎن
ﺗﻠﻘﺘﻪ ”
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺴـﻦﻴ
اﻤﻟﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈ
ﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺧﻼل وﻗﺖ اﻟ
ﻗﺮﻳﺐ
و) (169ﺑﺮﻣﻴـﻼ ،ﺑﺈﻳـﺮادات
اﻟﺰوراء“ :ان
اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ
ﻌﻘﺎﺑـﻲ ،ﻟـ«اﻟ
ﻣﺠﻤﻮعﻛﺘﺒﺖﺑﻠﻐﺖ
ﺳـﻨﻤﴤ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳـﺘﺠﻮاب اﻟ
ـﺰوراء« :ان«
ﻟﻌـﺎم  ، ٢٠٢١ﺣﻴـﺚ
)(114
ﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ وزﻳﺮي » اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء و
ﺼـﺎدرات
اﻤﻟﻮازﻧـﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﺗـﺪرس
ﻣﻠﻴﻮﻧـﺎ
»
و)(588
إﺿﺎﻓـﺔ
اﻟﻨﻔﻄﻴـﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮف
وا
ﺑﺄﻗﻼم
أﻟﻔﺎ
ﻻﻳـﺮادات
و)(470
اﻟﻮزﻳﺮﻳـﻦ،
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ،
ﻣـﻮاد ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﲆ اﺳـﺒﺎب ﺗﺮدي
اﻤﻟﺘﺤﻘﻘﺔاﻻﻳﺎمدوﻻرا،
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑـﺔ
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔوﺑﻠـﻎ
ﻟﺸـﻬﺮ
ﺗﺪﻋـﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻗﺮارﻫﺎ ﰲ
واﻤﻟـﴤ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻬﻤـﺎ ﻓـﻮرا ً .
واﻗﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ اﻟﺒﻼد،
ﺗﴩﻳـﻦ
وﺗﺴـﻬﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺎﻤﻟﻘﺎﺑـﻞ
اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﺑ
».
اﻤﻟـﺎﴈ،
ﻣﻌـﺪل اﻟﻜﻤﻴـﺎت اﻤﻟﺼـﺪرة إﱃ
ﺟـﺪدت
ﺤﻀـﻮر
ﻣﺒﻴﻨﺎ
ان
» اﻟﻌﺮاق ﻻﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﺤﺴـﺐ
اﻟﻮزراء اﻣﺎم
اﻻردن
اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴـﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫـﺎ ان اﻻ
ﻣﻨﺬ) (252أﻟﻔﺎ
ﺣﺼﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﴍﻛﺔﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺘﻦﻴ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع » ﻋﺎﺟﻞ
ﻋﺎم
و) (763ﺑﺮﻣﻴﻼ ﺑﺈﻳﺮادات
رواﺗـﺐ
ﻣـﻦ
اﻤﻟ
٢٠١٢
».
ﻮﻇﻔـﻦﻴ
ﺑﻠﻐـﺖ
) (6
ﻣﺆﻣﻨـﺔ وﻏـﺮﻴ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﻔﱰة ﺗﺴـﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻼﻳـﻦﻴ و) (739أﻟﻔـﺎ و)(683
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ )ﺳـﻮﻣـﻮ( ،ﺣﻴﺚ
 b–mدوﻻرا،
@3ô@›Óñوﺑﻠـﻎ
ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴـﺔ ا
ﻣﻌـﺪل ﺳـﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴـﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
ً ﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻨﻔـﻂ اﻟﺨﺎم
( 81
) ) (41.886دوﻻراً.
واﺷـﺎرت اﱃ :ان اﻟﻜﻤﻴﺎت
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و)  ( 262أﻟﻔﺎ و) 376
( ﺑﺮﻣﻴﻼ اﻤﻟﺼـﺪرة ﺗﻢ
)واﺣـﺪ
ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ) (30ﴍﻛﺔ
وﺛﻤﺎﻧـﻦﻴ ﻣﻠﻴﻮﻧـﺎ وﻣﺎﺋﺘـﻦﻴ
ً
واﺛﻨـﻦﻴ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ
وﺳﺘﻦﻴ اﻟﻔﺎ وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﻦﻴ ﺑﺮﻣﻴﻼ ً
اﻟﺠﻨﺴـﻴﺎت ،ﻣـﻦ ﻣﻮاﻧـﺊ
اﻟﺒـﴫة
وﺧﻮر
(  ،ﺑﺈﻳـﺮادات ﺑﻠﻐﺖ
ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
اﻟﻌﻤﻴـﺔ واﻟﻌﻮاﻣﺎت اﻻﺣﺎدﻳﺔ
) (3ﻣﻠﻴـﺎرات و)( 403
ﻋﲆ
اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻣﻼﻳﻦﻴ
و
وﻣﻴﻨﺎء
أﻋﻠﻨـﺖ ﻫﻴﺌﺔ
اﻣﻮاﻟـﻪ اﻤﻟﻨﻘﻮﻟـﺔ وﻏـﺮﻴ
ﺟﻴﻬﺎن اﻟﱰﻛﻲ.وﺗﺎﺑﻌﺖ:
) (722اﻟـﻒ دوﻻر ) ﺛﻼث
اﻟﻨﺰاﻫـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﱠـﺔ ،اﻣﺲ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت ﰲ اﻤﻟﻨﻘﻮﻟﺔ.واﻓﺎدت اﻋﺘﻤـﺎ ٍد ﻣُ
ﱟ
ﻣﻠﻴﺎرات ان ﻛﻤﻴـﺎت
وارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
ً
ﺴـﺘﻨﺪي؛ ﺑﺎﻟﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ
اﻻﺛﻨـﻦﻴ ،ﺻﺪور
ﱢ
وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺳـﺒﻌﻤﺎﺋﺔ واﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﺼﺪرة واﻳﺮادات ﺷـﺤﻨﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ٍ
ُ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﰲ ﻣﻌﺮض اﻟ
ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﲆ اﻷدﻟﺔ اﻤﻟ ُ
ﺣﻜـﻢ ﺑﺤﻖ اﻤﻟﺪﻳـﺮ اﻟﻌﺎم
ﺘﺤﺼﻠﺔ اﻤﻟ ُ
ﱠ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗ
وﻋﴩﻳﻦ
ﻀﻤﺎﻧـﺎت اﻤﻟﻘﺪﱠﻣـﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻟﻠ
ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﱠ
ﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟـﻒﻗﺎﻧـﻮن
دوﻻر(.اﻟواﺿﺎﻓﺖ:
ﺴـﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻌﻼوة ﺳـﻌﺮﻳﺔ
ﺣﻘ
اﻤﻟـﴫف وﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘ
ﻤـﴫف اﻟﻌﺮاﻗـﻲﱢ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة
ﻌﻘﻮﺑﺎت؛انﻓﻘـﺮﱠرت
ﻘﺖ إﻛﻤﺎﻟـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻳـﺮاد
اﻟﻜﻤﻴﺎت
ﻣﺠﻤﻮعاﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻘﺮﻳﺮاﻟﺘﺪﻗﻴﻘـﻲّ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮاﻟﺘﺤﻘ
ﻏﻴﺎﺑﻴـﺎ ً
ﻴﻘـﻲّ اﻤﻟﺼـﺪرة
ﻓﻴﻬﺎ وأﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء،
ﻣﻦﺑ اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض.وأﺷـﺎرت
TBI؛ ﻹرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴـﻴﻤﺎ ً ﱠ
اﺿـﺎﰲ ﺧﻼل ﺷـﻬﺮ ﺗﴩﻳﻦ
ﺑﺤﺴـﺐ
اﻟﺨﺎم
ﱢ
ﺑﻴﺎن
ُ
اﻟﺨﺎص
ﺎﻟﺤﺒـﺲ
ﺗﺮﺗ
ﻟﺸـﻬﺮ
ﺐ
ﺑﻬﻴﺌﺔ
ا
ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺸـﺪﻳﺪ
ً
اﻟﺪاﺋـﺮة
ﻤﻟ
ـ
اﻟﺜﺎﻧـﻲ
إﱃ
ﺪ
ﱠة ﺧﻤـﺲ اﻤﻟﺎﴈ
ﺗﴩﻳﻦ
ﻟﻨﺰاﻫـﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
أﻗﻮالاﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟـﴬر
ﺻـﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻟـﺰام
اﻤﻟـﺎﴈ
ُ
ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺗﻠﻘﺘﻪ »اﻟـﺰوراء«،
.واﻣﻦ
ﺳﻨﻮات
ٍ
ﺑﻠﻐـﺖ ) (6ﻣﻼﻳـﻦﻴ و)(532
وﺿﺤﺖ:
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎن
اﻤﻟﴫف اﻤﻟﻤﺜـﻞ اﻟﻘﺎ
ﺑﺈﻗـﺪام اﻤﻟﺪان اﻟـﺬي
ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻢأﻟﻔﺎ
اﻟﺤﻘﻮلان ﻗﺮار
و
ﻟﻠ
ﻧﻮﻧـﻲﱢ
ﻣﻨـﺢ
ﻋﲆ
ﰲ
)(350
ﻟـﻪ
ﺗﻀﻤﱠ
ﻤـﴫف
ﻦ
وﺳـﻂ
ارﺗﻜﺎب
وا
دوﻻرا
اﻟﻘـﺮض
ﻓﻴﻬـﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ وﺟﻨﻮب
اﻟﻌﺮاق
ﺑﻠﻐﺖ
ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ وإﺣﺪاث
ﺑﻤﺒﻠـﻎ ﻳﺼـﻞ إﱃ
ﺣﺴـﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻧﴩة
إﺻﺪار أﻣﺮ
ٍ
ﺑﺘﺄدﻳـﺔ ﻣﺒﻠﻎ ) اﻹداري اﻟﺬي ﱠ
ّ
ﻗﺒﺾ وﺗﺤ
) (78ﱟﺮ
ٍ
ﺑﺤﻖ
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﴍﻛﺔ
ﺑﻦﻴ ﻣُ ﻘﴫﻳﱠﺔ اﻤﻟُﺘﱠ
اﻟﴬر (٣٨,٠٧٢,٨٠٧
) (٤٠,٠٠٠,٠٠٠ﺑﺎﻤﻟـﺎل
اﻟﻌـﺎ
م
ﻬﻢ؛
ﱢ؛
ﻣﻠﻴـﻮن
ﻣﻠﻴـﻮن
ﻧﺘﻴﺠﺔ
دوﻻر،
ﻧﺘﻴﺠـﺔ
اﻤﻟﺪان وﻣﻨﻊﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ ”ﺳﻮﻣﻮ“.
دوﻻر،
ً
ﻓﻴﻤﺎ
ﻣﻨـﺢ
ﺗ
اﺷـﺎرت
ﺳـﻔﺮﻩ ،ﻓﻀﻼ
ٍ
ﻳﻤﺜـﻞ ﻗﺒـﻮل
ٍ
ﺴـﻬﻴﻼت أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ
ﺿﻤﺎﻧـﺎت ﺿﻌﻴﻔـﺔٍ؛
اﱃ ان اﻟﻘﺮار اﺋﺘﻤﺎﻧ ﱠﻴﺔ
ﻋﻦ وﺿﻊ إﺷـﺎرة اﻟﺤﺠﺰ
ﻣﻤﱠ ـﺎ أدﱠى إﱃ ﻋﲆ
اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﱠـﺔ دون
ٍ ﺑﻤﺒﻠـﻎ )(٤٠,٠٠٠,٠٠٠
ﺗﻀﻤﻦ اﻣـﺮ ﻗﺒﺾ وﻣﻨﻊ
ً
أﻣﻮاﻟﻪ اﻤﻟﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﺮﻴ اﻤﻟﻨﻘﻮﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً
ﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮق اﻤﻟـﴫف،
ﻣﻠﻴﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺄﺧﺮﻴﻳ
ﺳـﻔﺮﻩ وﺣﺠﺰ دوﻻر إﱃ
ُ ﱠـﺔ.وأﺿﺎﻓﺖ :ان ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻷﺣﻜﺎم
ٍ أﺣـﺪ اﻤﻟﺼـﺎرف ﻟﻐـﺮض
اﻤﻟﺎدة
ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻫﺮوﺑـﻪ،
)/١٨٤أ(
ﺟﻨﺢ
ﻣﻦ
وﺻﻠـﺖ
إﱃ
اﻟﻜـﺮخ
اﻤﻟ
ﱠ
ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل
اﻟﻘﻨﺎﻋـﺔ
ﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﻨﺰاﻫﺔ،
ً
اﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ اﻤﻟﺤﺎﻛﻤـﺎت
ﱢ
ﱢاﻟﺠﺰاﺋﻴﱠـﺔ ،ﻣﻊ إﻋﻄـﺎء
ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻤﻟـﺎدة
اﻟﺤﻖ
) (٣٤١ﻣﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻤﻟُﺘﴬ
رة ﻟﻠﻤُ ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.

اﻧﻘﺮة /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺴـﻠﻄﺎت
اﻟﱰﻛﻴﺔ ،اﻣـﺲ اﻹﺛﻨﻦﻴ14 ،
ﺷـﺨﺼﺎ إﱃ اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺘﻬﻤـﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
”داﻋﺶ“ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﰲ
وﻻﻳﺔ ﺻﺎﻣﺼﻮن ﺷﻤﺎﱄ
اﻟﺒﻼد.وذﻛـﺮت وﻛﺎﻟـﺔ
اﻷﻧﺎﺿـﻮل ،ﻧﻘـﻼ ﻋﻦ
ﻣﺼـﺎدر أﻣﻨﻴـﺔ ،أن
ﻓـﺮق
ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
اﻹرﻫﺎب
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻤﻟﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ،ﻧﻔﺬت ،اﻟﺠﻤﻌﺔ،

ﺑﻐﺪاد /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﺗ ﱠﻢ اﻟـﴩوع
ﺣﺪﱠد وزﻳﺮ
ﻣ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﻘﻞ ،ﻧﺎﴏ ﺣﺴﻦﻴ ﺑﻨﺪر،
َ
ﻜﺴﻴﻜﻮ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ ﻋ
أﻋﻠـﻦ
إﻧﺠـﺎز ﻗﻨﺎﻃﺮ ﻣﺮور اﻟﻘﻄـﺎر
ﺼﺎﺑـﺎت داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد إﱃ
اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻤﻟﻜﺴـﻴﻜﻲ ،أﻧﺪرﻳﺲ
ﻣﺴﺆولوﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ
اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺋﺎﳼ،
اﻤﻟﻮﺻﻞ ﺛـﻢ
ﻗﺎل
ﺣﻤـﻼت دﻫـﻢ
ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ
وﺟﻮد أنﺻﺤﻲ
ﺳﻴﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ“.وأﺿﺎف
ﺗﺮﻛﻴـﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ أﺷـﺎر إﱃ
ﺧﻄـﺔ ﻟﺮﺑـﻂ إن
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ،
ﻟﻮﺑﻴـﺰ أوﺑﺮادور ،أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
”اﻟﺨﻄـﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ
”ﰲ
اﻟﻜﱪى
ﺣﺎﻟﺔ
ﰲ أﻛـﺪت
ﻣﺴﺘﻘﺮة“ ،وإن
إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
ﻣﻴﻨـﺎء اﻟﻔـﺎو ﺑﱰ
ﻫﻲ رﺑﻂ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو
ﺑﻨﺪر ﰲ ﺗﴫﻳﺢ ا
إﺻﺎﺑﺘـﻪ ﺑﻔـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧـﺎ،
ﻷﻋـﺮاض
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴـﻢ ”داﻋﺶ“.
ﻛﻴﺎ.وﻗﺎلاﻵن ،ﺑﱰﻛﻴﺎ ،وﻫـﺬه
ﺧﻔﻴﻔﺔ
ﺧﻄﺔ
ﺣﺘﻰ
ﻣﻮﺟﻮدة،
ﺻﺤﻔﻲ:
وأﻧـﻪ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻀﻴﻔﺎ
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﺣﻤﻼت
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻳﻌﺎﻧـﻲ
إﻧﻪ ”ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ
أﻋﺮاﺿﺎ ﺧﻔﻴﻔـﺔ ،وﺑﺪأ
أن ”ﻓﺮﻳﻘـﺎ
اﻟﺪﻫﻢ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﴍﻛﺎت ﺻﻴﻨﻴـﺔ
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ﺑﺸـﻜﻞ ﺟﺪي ﻹﻋﺎدة ﺗﺸـﻐﻴﻞﻣﻦ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼـﻦﻴ ﻳﻌﺘﻨﻲ
ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼ
وﺗﺮﻛﻴـﺔ وﴍﻛﺎت أﺧﺮى
اﻟﻘﻄﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺼﺤـﺔ
ج.وﻗـﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺳـﻮرﻳﻦﻴ و 10ﻋﺮاﻗﻴﻦﻴ( ﻋﲆ
ﺑﻐـﺪاد اﱃ
اﻟﺮﺋﻴﺲ
“.وﺗﻮاﺟﻪ اﻤﻟﻜﺴـﻴﻚ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺠﺎﻓﺔ“.
ﺻﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
اﻤﻟﻜﺴﻴﻜﻲ،
اﻤﻟﻮﺻـﻞ وﻣـﻦ ﺛـﻢ إﱃ
ﺑﻌـﺪ
اﻟﺒﺎﻟﻎ
دﻫﻢ
وﺑﺎﺋﻴـﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،إذ
ﻣﻦ
13
اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﻨﺰﻻ
67
ﻣﻮﺟـﺔ
ﻋﺎﻣﺎ
ﺑﺸـﻜﻞ
ﻣﺘﺰاﻣﻦ
ﺛﺎﻧﻴـﺔ ،وﻫـﻲ ﺗﺤﺘﻞ
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ﻋﲆ ”ﺗﻮﻳﱰ“:
.وأﺷـﺎر إﱃ ﻧﻘـﻞ اﻤﻟﺸـﺘﺒﻬﻦﻴ
اﻤﻟﺮﺗﺒـﺔ
”ﻛﻌﺎدﺗﻲ أﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ“.
ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ وأﺷﺎر
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ
ﻋﻘـﺪ اﻤﻟﺆﺗﻤـﺮ اﻟﺼﺤﻔـﻲ اﻟ
اﻟﻼزﻣﺔ.
أوﺑﺮادور إﱃ أن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺼﺒﺎﺣﻲ ،ﺗﴬرا ﺟـﺮاء
ﺗﻔﴚ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ،
اﻟـﺬي ﻳﻨﻈـﻢ ﻛﻞ ﻳـﻮم.وﰲ
ﺳـﻴﻜﻮن
ﻣﺴـﺆوﻻ ﰲ ﻓﱰة ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ
ﺣﺪﻳـﺚ ﰲ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻧﺤﻮ  150أﻟﻒ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔـﻲ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ
ﻗﺼﺮﻴ ﻣﻦ وﻓﺎة،
وﺣﻮاﱄ  1.8ﻣﻠﻴﻮن إﺻﺎﺑﺔ.

واﺷﻨﻄﻦ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻛﺸﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻦ إﺟـﺮاء اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻤﻟﻨﺘﺨﺐ ،ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن،
ﻋﺎﺟﻞ
وا
ﻳﻨﻮي اﺗﺨـﺎذه ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻟﻴﻪ
ﺷﻨﻄﻦ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ 20
ﻣﻘﺎﻃﻌـﺔ ﻛ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ
ﺑﻌـﺪ ﺧﻤﺴـﺔ
ﻮﻟﻮﻣﺒﻴـﺎ ووﻻﻳـﺔ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ،
ﺑـ ”اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮﺟﻮدي
أﻳـﺎم ﻣـﻦ اﻧﺘﻬﺎء رﺋﺎﺳـﺔ
اﺳـﺘﺌﻨﺎف
وأﺧﺮى رﻓﻌﻬﺎ
“.وﴏح ﺑﺎﻳﺪن ،ﰲ ﻛﻠﻤﺔ
دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣـﺐ،
ﺗﺮاﻣـﺐ ﻷن اﻟﺨـﻼف اﻧﻘﴣ
ﻣﺪﻋـﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أﻟﻘﺎﻫﺎ ،ﺑﺄن إدارﺗﻪ
أﻧﻬـﺖ اﻤﻟﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺒﻨـﻰ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘـﻮل اﻷﻣﺮﻴﻛ
ﺑﺨﺮوﺟـﻪ ﻣـﻦ ا
ﺳﺘﻌﻴﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﰲ ﻳﻮﻣﻬﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ.ورﻓـﺾ
اﻷول
ﻲ.وأﺿﺎف إﱃ
اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ،اﻣﺲ
ﻟﺮﺋﺎﺳـﺔ ﻳـﻮم اﻷرﺑﻌﺎء
دﻗﺘﻬﺎ و
أن اﺗﻔﺎق
ﻗﻀﺎة اﻤﻟﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺎرﻳﺲ ﻤﻟﺤﺎرﺑﺔ
اﻻﺛﻨﻦﻴ ،دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻬﺎ“.وذﻛﺮ أن
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘ ﺗﻐﺮﻴات
اﻤﻟﺎﴈ.وﰲ
”اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻤﻟﺨﺎوف
ﻣﻦ
ﻛﺬﻟـﻚ
اﻤﻟﻨﺎخ ”اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺳـﻴﺎق
ﻧﻈﺮ
اﺣﺘﻤﺎل
ا
اﺧﺮ،
ﺗﺘﻬﻤﻪ
ﻋﻮدة
)اﻟﺬي
ﻛﺸﻔﺖ
ﺳـﺘﺌﻨﺎف
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك
اﻧﺴـﺤﺐ
وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻰﻣﻨﻪ
ﻧـﴩت
اﻤﻟﺘ
ﺗﺮاﻣـﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
أﺳﺎﺳـﺎ
ﻋـﲆ
اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﻨﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ
وﻻﻳﺘﻪ
إﻋﻼم أﻣﺮﻴﻛﻴﺔ،
اﻹﻧﱰﻧﺖ وﰲ
اﻷﺣـﻜﺎم،
اﻟ ﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ اﻤﻟﺴـﻠﺤﻦﻴ ﻻﻗﺘﺤـﺎم
دوﻧﺎﻟﺪ
ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﺪﺳـﺘﻮر
ﻣ
اﻣـﺲ اﻻﺛﻨﻦﻴ ،ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ
ﺗﺮاﻣﺐ(،ﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﺮﻓﺾ وأﻣـﺮوا اﻤﻟﺤﺎﻛـﻢ اﻷﻗﻞ درﺟﺔ
و“ﺳﺘﻌﻴﺪا أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻟﺪردﺷـﺔ
ﻜﺎﺑﻴﺘـﻮل
اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
إﱃ ﻣﺴﺎﻋﻲ
أﻋﻀـﺎء ﰲ اﻟ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺆاﻣﺮات
ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ،دﻓﻌـﺖﻗﻴـﺎدة
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﴍﻃﺔاﻟﻌﺎﻟـﻢ“ ﰲ
ﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ
ﻜﻮﻧﻐﺮس ﺗﻬﺪﻳـﺪات ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ
ﻤﻟﻬﺎﺟﻤـﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺑﺴـﺒﺐ إﻧﻬـﺎء اﻟﺨﻼف
أﻋﻀـﺎء
اﻟﻜﺎﺑﻴﺘـﻮل
ﻫـﺬااﻟﻜ
اﻟﺘﺤـﺪي.
أﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻓﻨﺪق ﻗﺮب
ﻣـﻊ اﻗـﱰاب
وﺣـﺬر
ﻮﻧﻐـﺮس ﺧـﻼل
وﻏﺮﻴﻫـﺎ ﻣـﻦ أﺟﻬـﺰة
ﺑـﱰك ﺗﺮاﻣـﺐ
إﻧﻔﺎذﺑﺎﻳﺪن ﻣـﻦ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ﻣﻮﻋـﺪ اﻤﻟﺴـﺎءﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ
ﺗﻐـﺮﻴات
ﺧﻄﻮرةوإﱃ
اﻟﺴـﻠﻄﺔ.وﻛﺎن اﻤﻟﺪﻋـﻮن
اﻤﻟﻨﺎخ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ
ﻣﺠﻤﻊ ا
أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻠﺮﺋﻴـﺲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺟﻮدﻳﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل ﺧﻼل
ﻗـﺪ اﺗﻬﻤـﻮا
ﻔﺪراﻟﻴـﺔ إﱃ اﻹﴏار ﻋﲆ
ﺑﻘﺎءﻗﺎﺋﻼ:ا ”أﻳﻬﺎ
اﻟﺸـﺒﺎب،
ﺗﻠﻘـﻰ أﻋﻀـﺎء
اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘـﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻧﻮاﺟﻪ
وﻗﺖ ﻟﻨﻀﻴﻌﻪ ،وﺳﻴﻜﻮن
ﻤﻟﺤﺎﻛﻤﺔ“
أزﻣﺔ!“.
ﺗﺮاﻣـﺐ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔـﺎت ﻓﺠـﺔ
.وأﺷﺎرت
ﻫﺬا
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ا
ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐـﺮس ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻵﻻف ﻣـﻦ ﻗـﻮات
وﻧﻘﻠـﺖ
وأﻋﻠـﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم
ﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
وﻛﺎﻟـﺔ
ﺑﺎﻳـﺪن
اﻟﺤـﺮس
أ
إﱃ
ﰲ
ﻟﴩوط
اﻷول
ﻛﻠﻤﺘـﻪ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻮﺷـﻴﺘﺪ
اﻤﻟﻜﺎﻓﺂت
ﻣﺴـﺘﻌﺪا
ﰲ
ﺑﺎﻟﻘﺘـﻞ
ﰲ
ﻋـﻦ
ﺑـﺮس
ﻣـﻊ
أن
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺴـﺆوﱄ إﻧﻔﺎذأﺳـﻤﺎء
ﻋـﻦ
أﻓﺮاد
ﻣﻊ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ
واﺷـﻨﻄﻦ ،ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻘـﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻗـﱰاب ﻣﻮﻋـﺪ اﻤﻟﺴـﺎءﻟﺔ
ﻫﺬه اﻤﻟﺴـﺄﻟﺔ ﺑﺎ
ﻣﺴـﺆول
ﺑﺪأوا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ،
اﻟﺮؤﺳـﺎء ﻣﻦ
ﺗﻘـﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸـﻴﻮخ
اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ
اﻟ
ﺘﺨﻄﻴـﻂ وﺗﺎﺑﻊ” :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪور
إﻧﻔـﺎذ أﻣﺮﻴﻛـﻲ وﻗﻮﻟﻪ :إن ﻣﺴـﺆوﱄ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬﺪاﻳـﺎ واﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
ﰲ ﺧﻄـﻂ ﻣﺴـﺎءﻟﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ
وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء دوﻟﺘﻨﺎ
ﻟﱰاﻣﺐ.وﺗﺠﺎﻫـﻞ اﻟﻘﻀـﺎة
ﻣـﻦ
اﻟﻘﺎﻧـﻮن
“.وأﺷـﺎر ﻋﻦ ﺗﻐﺮﻴات اﻤﻟﻨﺎخﻻﺣﺘﻤـﺎل ﻋـﻮدة اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
أﺣـﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛـﻢ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴـﻮن ﻳﺤﻘﻘﻮن
اﻟﺤﻜﻮﻣـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ و
اﻤﻟﺴـﻠﺤﻦﻴ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﴣ“.

أﻗـﻞ درﺟـﺔ ﺳـﻤﺤﺖ
ﺑﻘﺒـﻮل ﻫـﺬه
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،أﺣﺪﻫـﺎ رﻓﻌﺘﻬﺎ

ﺣﻜﻮﻣـﺎت
اﻟﻮﻻﻳﺎت دون
ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.ﻛﻤﺎ
ﻃﺎﻟﺐ اﻤﻟﺪﻋـﻮن
اﻤﻟﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺮﻓﺾ

ﰲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ ا
ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪف
أﻋﻀﺎء اﻟ
ﺑﻘﺘـﻞ ا ﻜﻮﻧﻐﺮس ،وﺗﻀﻤﻨﺖ ”ﺗﻬﺪﻳﺪات
ﻤﻟﴩﻋـﻦﻴ أو ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻢ“ ﺧﺎرج

اﻤﻟﺴﺆول
اﻟﺘـﻲ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ إﱃ أﻧﻪ ”ﻋﲆ ﻏﺮار ﺗﻠﻚ
اﻋﱰﺿﻬﺎ
اﻤﻟﺤﻘﻘـﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ
ﺑﺎﻳـﺪن ،ﻓـﺈن اﻟﺘ
ﻬﺪﻳـﺪات اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ
رﺟـﺎل إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ

إﱃ وا
ﺷـﻨﻄﻦ ،ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺒـﺪأ
ﻣﺤﺎﻛﻤـﺔ
ﺑﺘﻬﻤﺔ ا ﺗﺮاﻣـﺐ ﰲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﺸـﻴﻮخ
ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋـﲆ ﺗﻤﺮد ﻋﻨﻴﻒ ﻳﻮم
 8ﺷـﺒﺎط
اﻤﻟﻘﺒـﻞ ،وﺳـﺘﻜﻮن ﻫـﺬه أول
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻟﻌﺰل رﺋﻴﺲ أﻣﺮﻴﻛﻲ ﺳﺎﺑﻖ.

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
أﻛـﺪ رﺋﻴـﺲ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب ،ﻣﺤﻤـﺪ
اﻟﺤﻠﺒـﻮﳼ ،أن
اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨـﻦﻴ آﺧﺮ ﻣﻬﻠﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻤﻟﻜﻠـﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ

ﻋﻼوي.وﻗـﺎل اﻟﺤ
ﻠﺒـﻮﳼ ،ﰲ ﻛﻠﻤـﺔ ﻟـﻪ
داﺧﻞ ﺟﻠﺴـﺔ
اﻟﱪﻤﻟﺎن :إن ”اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ
اﺧـﺮ ﻣﻬﻠـﺔ
ﻟﺮﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء
اﻤﻟُﻜﻠﻒ“.

اﻟﺰوراء /ﺣﺴﻦﻴ ﻓﺎﻟﺢ:
ﻣﻌﺎﻟﺠـﺎت ﻋـﺪة
أﻛـﺪ اﻤﻟﺴﺘﺸـﺎر اﻻﻗ
ﻳﻤﻜـﻦ اﻟﻠﺠـﻮء إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب ،ﺘﺼـﺎدي ﻟﺮﺋﻴـﺲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
وﻗﺎل اﻟﺸـﻤﺎع ﰲ ﺣﺪﻳـﺚ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳـﻌﺮ اﻟـﴫف
ﻫﻤـﺎم ا
ﻟـ«اﻟﺰوراء« :ﻳﻌـﺪ
واﺗﺨﺎذ ان اﻻﺟﺮاءات
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﻨﻔـﻂ و
اﻻﺟـﺮاءات اﻻﺻﻼﺣﻴـﺔ ﻟﺸـﻤﺎع ،ان اﺟﺮاءات ﺗﴬ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺆﻛﺪا :ان ا
اﻤﻟﻮاﻃﻦ ،ﺷـﻜﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺘـﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻌﻴﺪة ازﻣـﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ وﻣـﺎ ﺗﺮﺗـﺐ
اﺗﺒﻌﺘﻬـﺎ اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﻔﺮض
ا
ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻣﻦ
ﻻرﺗﻔـﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺳ
اﻟﻜﺒـﺮﻴ
ﰲ
ﴐاﺋـﺐ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﺸـﺎﻛﻞ ا
ـﺘﺨﻔﺾ اﻟﻘـﻮة اﻟﴩاﺋﻴﺔ
اﻟﺴـﻠﻊ اﻤﻟﺪى ﻟ
واﻟﺘﻲ ﺳـﺘﻄﺎل ﺟﻤﻴﻊ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ وﰲ اﻟﻌﺮاق.
ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﻟﻜﻦ
واﻤﻟﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻻﺳـﻮاق
ا
ﻟﻠﻤﻮاﻃـﻦ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
ﻟﻴﺴـﺖ
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ
ﺑﻌﺪ
،٪٢٥
و
ﻗﺮار
وﻓﻴﻤـﺎ
ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
اﺿـﺎف:
ﺣـﺪد
ان ﻫﺬﻩ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺧﺮى،
رﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﴏف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر .ﺑﻤﺤﻠﻬـﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﺮاﻫـﻦ.
اﻟﻈﺮوف ﻻﺑﻐﺪاد/
ﺗﺴـﻤﺢاﻟﺰوراء:
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ان ا
ﻻﻓﺘـﺎ اﱃ :ﺑﺎﺗﺨـﺎذ ﻣﺜـﻞ
اﻟﻘﻮة اﻟﴩاﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﰲ
ﻫﻜـﺬا اﺟـﺮاءات ﻏﺎﻳﺔ ﰲ
ﻓﺒﻠﻐـﺖ اﻟ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ اﻟﻘﺴﺎوة ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻔﻘﺮاءاﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺪﻳﻨﺎر .
ﻜﻤﻴـﺎت اﻤﻟﺼـﺪرة  1ﻣﻠﻴـﻮن
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟ
ﺼﺎدرات
ﺑﺎﻟﺬات.
و 765اﻟﻔـﺎ و32
واﻻﻳـﺮادات اﻤﻟﺘﺤﻘﻘـﺔ
ﺑﺮﻣﻴـﻼ  ،ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻠﻐﺖ
@2ô@›Óñ
ﻟﺸـﻬﺮ ﺷـﺒﺎط b–mاﻟ
ﻜﻤﻴـﺎت ا
اﻤﻟـﺎﴈ،
ً ﻤﻟﺼـﺪرة ﻣـﻦ ﺣﻘـﻞ اﻟﻘﻴﺎرة
ﻣﺒﻴﻨﺔ ان ﻣﻌﺪل ﺳـﻌﺮ
ً
ﺑﻠﻎ
اﻟﱪﻣﻴﻞ  488اﻟﻔـﺎ و825
ﺑﺮﻣﻴﻼ ،أﻣـﺎ اﻟﻜﻤﻴﺎت
اﻛﺜـﺮ ﻣﻦ  51دوﻻر.وﻗـﺎل
اﻤﻟﺘﺤﺪث اﻤﻟﺼـﺪرة اﱃ
ﺑﺎﺳـﻢ ا
اﻻردن ﻓﺒﻠﻐـﺖ  288اﻟﻔـﺎ
ﻟـﻮزارة ،ﻋﺎﺻﻢ ﺟﻬـﺎد ،ﰲ
ﺑﻴﺎن و 831ﺑﺮﻣﻴـﻼ ”
ﺑﻐﺪاد /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻟـﻪ :اﻧـﻪ
”
ﺑﺤﺴـﺐ
اﻻ
.واﺷـﺎر اﱃ ان ”اﻤﻟﻌﺪل
ﺣﺼﺎﺋﻴـﺔ
ﻛﺸـﻒ ﻣﺤﺎﻓﻆ
وﻗـﺎل ﻣﺤﺎﻓـﻆ اﻟﺒﻨـﻚ
اﻻوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣـﻲ اﻟﻜﲇ ﻟﻠ
اﻟﺼـﺎدرة ﻋـﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﴍﻛـﺔ
ﺼـﺎدرات ﺑﻠﻎ  3ﻣﻼﻳﻦﻴ
اﻤﻟﺮﻛـﺰي ﰲ ﺗﴫﻳـﺢ ﻣﺘﻠﻔﺰ :إن
ﺗﺴـﻮﻳﻖ
اﻣﺲ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺨﻴﻒ » ،وزارة
ﻣﻘﺎﺑـﻞ
اﻟﻨﻔﻂ و 391اﻟـﻒ
ً
اﻷﺣﺪ ،أن وزارة اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ
اﻟﺪﻳﻨﺎر«.وأﺿﺎف أن » اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ ﻃﻠﺒﺖ رﺳـﻤﻴﺎ ً زﻳﺎدة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ”ﺳـﻮﻣﻮ“،
ﺑﺮﻣﻴـﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﻛﺎن اﻤﻟﻌﺪل
رﺳـﻤﻴﺎ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ  ١٤٥٠دﻳﻨﺎرا ً
ﺳـﻌﺮ اﻟﴫف إﱃ ﻣـﻦ
ﺳـﺘﺘﴬر ﺣﻴـﺚ ﺑﻠﻐﺖ
اﻟـﴫف
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻲ
إﱃ  ١٤٥٠دﻳﻨـﺎرا ً ﻣﻘﺎﺑـﻞ
اﻟﻌﺮاق ﻋـﺎم  ٢٠١٤رﻓﻊ ﺳـﻌﺮ ﴏف اﻟـﺪوﻻر إﱃ اﻟﺼﺎدراتوﻣـﻦ اﻟﻨﻔﻂاﻟﻄﺒﻘﺎت ا
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣﺎ أدى إﱃ
ﻟﻔﻘـﺮﻴة ،ووزارة
ﻣـﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﴫة 3
اﻟـﺪوﻻر ،ﻣﺆﻛـﺪا أن ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم« ،ﻣﺸﺮﻴا ً
ﻫﻲ
اﻟﺨﺎم 98
اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻮق  ١٥٠٠دﻳﻨـﺎر« ،ﻣﺆﻛﺪا ً
اﻤﻟﺴﺆوﻟﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃـﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋﻦ
إﱃ
ﻣـﻦ
دﻋﻢ
أن
أن
»
»
ﻣﻼﻳﻦﻴ
ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﻤﻠﺔ
ا
و
اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻄﺒﻘﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻀﺎﻋﻒ 304
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
اﻤﻟﺮﻛﺰي ﻃﻠﺐ
و 347اﻟﻔـﺎ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣـﺎزال ﺟﻴﺪاً.
و884
اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وﻣﻦ ﺟﻴﻬﺎن
ﺑﺮﻣﻴـﻼ ،ﺑﺈ
ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻤﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒـﺔ ﻣﺎ زال ﺟﻴـﺪا ً
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻ
وزﻳـﺮ اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻳـﺮادات
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﺳـﺒﺎب
ﻛﺎن
رﻓﻊ
».
«.وﻃﺎﻟﺐ
اﻤﻟﻌﺪل
ﻗﻴﻤـﺔ
وﺗﺎﺑـﻊ
ﻣﺨﻴﻒ
ﺑﻠﻐﺖ
اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﴏف
اﻟﺪوﻻر
وزارة اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5
ﱠﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ »ﺗﻌﺰﻳـﺰ ا
 61اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻌﺎﺋـﺪات اﻟ
اﻤﻟﺮﻛﺰي أن » ا ِرﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ
ﻣﻠﻴـﺎرات و 52ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻛﺎن
اﻤﻟﻌـﺪل
اﻟﻒ دوﻻر“ .ﺠﻤﺮﻛﻴـﺔ واﻹﴎاع ﺑﺄﺗﻤﺘـﺔ
ﴏف اﻟﺪوﻻر أﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺴﻮق و 528
ﻋﻤـﻞ
اﻟﺠﻤﺎرك واﻤﻟﻨﺎﻓﺬ ﻣﺒﻴﻨﺎ
اﻟﻴﻮﻣـﻲ ﻣﻦ ﺣﻘـﻞ اﻟﻘﻴﺎرة
اﻟﺤﺪودﻳﺔ ان ”ا
ﺣﺘﺴﺎب
ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
اﻳﺮادات 17
اﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ،
اﻟﺪوﻟﺔ«.
اﻟﻜﻤﻴﺔ
واﻤﻟﻌﺪل اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻤﻟﺼﺪر
ﺗﻤﺖ ﻋﲆ اﺳـﺎس ﺷـﻬﺮ
ﺷﺒﺎط اﱃ اﻻردن ﺑﻠـﻎ
اﻟﺒﺎﻟـﻎ ٢٩
 10اﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴـﻞ“ .ﻻﻓﺘﺎ
ﻳﻮﻣﺎ“.واﺿـﺎف ﺟﻬـﺎد
ان اﱃ ان ”ﻣﻌـﺪل
”ﻣﺠﻤـﻮع اﻟﻜﻤﻴﺎت
ﺳـﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴـﻞ اﻟﻮاﺣـﺪ
اﻤﻟﺼﺪرة
ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ
ﺑﻠـﻎ 51.374
اﻟﺨﺎم
ﺰوراء/ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ :
دوﻻرا “.ﻳﺬﻛـﺮ ان اﻟﻌﺮاق
ﻟﺸﻬﺮ ﺷﺒﺎط اﻤﻟﺎﴈ ﻣﻦ
أﻋﻠﻨـﺖ
اﻟﺤﻘﻮل ﻳﺼﺪر ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ
وزارة اﻟﺼﺤـﺔ واﻟﺒﻴﺌـﺔ،
اﻟ
اﻟﻨﻔـﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻤﻟﻮاﻧﻰ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق
اﻣﺲ اﻻﺣـﺪ ،اﻤﻟﻮﻗﻒ ا
ﻛﻮروﻧﺎ ا
ﺨﺮﻃﻮم /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ا
 95ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻟﻮﺑﺎﺋـﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻔﺮﻴوس
ﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ ﰲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﺒـﴫة ،وﺑﻌﺾ اﻟﻜﻤﻴﺎت
و 805اﻻف و196
أﻋﻠـﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ
اﻛﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ 1027
وﻓـﺎة
ﴍق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.إﱃ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل
ﺑﺮﻣﻴﻼ ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﻨﻔﺬ ا
ﻣﻤﺜﻞ
وﺷـﻔﺎء  1964ﺣﺎﻟﺔ.
اﻟﻮزراء اﻟﺴـﻮداﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠـﻪ
اﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة و 17ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﱪاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ا
ﻣﻦ ﺣﻘـﻮل ﻛﺮﻛﻮك
ﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ﻟﺸـﻤﺎﱄ ﻣﻦ ﺣﻘـﻮل ﻛﺮﻛﻮك
وذﻛـﺮت اﻟﻮزارة ﰲ ﺑﻴـﺎن
ﺣﻤﺪوك ،أن اﻷوروﺑـﻲ
اﻟﻔﺤ
اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ ﻟﻠﺤﺪود
ﻣﻴﻨـﺎء ﺟﻴﻬﺎن
ﻗﻤـﺔ ﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﺟﻮزﻳـﺐ ﺑﻮرﻳﻞ ﰲ ﺑﻴـﺎن
ﻮﺻـﺎت اﻤﻟﺨﺘﱪﻳـﺔ ﻟﻴﻮم
ﺑﻦﻴ اﻟﺴـﻮدان وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺗﻠﻘﺘﻪ ”اﻟـﺰوراء“ :ان ﻋﺪد
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
اﻣـﺲ:
ﻋﲆ
ﺳـﺘﻌﻮد
اﻟﻌﻤـﻞ
إﱃ
ﰲ
،33937
22
ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻹﻳﻐـﺎد ﰲ
ﻛﺎﻧـﻮن
ﻟﻴﺼﺒﺢ
،4146688
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،إن اﻟﻘﻤﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﰲ
اﻷول/دﻳﺴـﻤﱪ ،إﺛـﺮ ﺗﻮﺗﺮ
ﻋـﺪد اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ:
ﻣﺒﻴﻨﺔ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴـﺠﻴﻞ
وﻣﻘﺘﻞ ﺟﻨﻮد ﺳ
وﻗﺖ ﺗﻬﺪد ﻓﻴﻪ ﴏاﻋﺎت
ﻋـﲆ اﻟﺤﺪود وﻧﺰاﻋـﺎت
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ـﻮداﻧﻴﻦﻴ ،اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻤﻟﺎﴈ.وﻗﺎل
ﺣﺪودﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ اﺳـﺘﻘﺮار
ﺣﺎﻟﺔ.واﺿﺎﻓﺖ :ان ﻋﺪد
و 17ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وﺷﻔﺎء
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ.وأﻛـﺪ أن اﻻﺗﺤﺎد
ﺣﺎﻻت اﻟﺸـﻔﺎء اﻟﻜﲇ:
اﻤﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻷوروﺑﻲ:
ﺻﺤﻔﻲ إﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻦﻴ
ﻋـﺪد ﺣـﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺎت
ﻳﺸﺎرك اﻤﻟﻼﻳﻦﻴ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
 ،(89.2%) 520968ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺣﻤـﺪوك وﻧﻈﺮﻴه اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ
اﻣـﺲ
أﻧﺤﺎء اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻤﻟﺘﴬرة ﻣﻦ
اﻟـﻜﲇ ،584145 :أﻣﺎ ﻋـﺪد
أﺑﻲ أﺣﻤﺪ ،اﻷزﻣـﺎت
اﻷﺣﺪ ،إن ”اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻄﺮق
 ،50479ﰲ ﺣـﻦﻴ ان
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰲ وﺿﻊ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﰲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤـﺖ اﻟﻌﻼج:
إﱃ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺮاﻗﺪة ﰲ
ﺑـﻦﻴ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﰲ 22
ﻗﻤﺔ اﻟﻴﻮم.ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ”ﻧﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺤﺪود ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ اﻤﻟﺮﻛﺰة ،177 :وﻋﺪد
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻜﲇ.12697 :
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴـﻤﱪ اﻟﺠﺎر
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﻮار وإﺳﻜﺎت ا
ﺣﺎﻻت
ً
ا
ي“.وﺟﺎء
ﻟﺒﻨﺎدق“،
ﻫﺬا
ﻻﺟﺘﻤـﺎع
ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن
”ﻧﺄﻣﻞ
ﺗﻘـﺮب
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ
ﻗﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ دول ﴍق
ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻗﻤﺔ اﻟﻴـﻮم اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻄﻮة ﻧﺤـﻮ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴـﺘﺪام
)إﻳﻐﺎد( اﻤﻟﻨﻌﻘﺪة اﻷﺣﺪ ﰲ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﳽ
ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺳﺒﻊ دول ﻣﻦ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﱄ“.
ﺑﻐﺪاد /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ أﻛـﱪ
ارﺗﻔﻊ ﻋـﺪد اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑ
ﺑﺆرة ﻟﻠﻮﺑـﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻦﻴ
ﻔـﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ
ﻣـﻊ  3526ﺣﺎﻟﺔ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ﻋﲆ
إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺆﻛـﺪة ،وﺗﺄﺗﻲ
ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ إﱃ 87
أﻟﻒ ﺑﻌﺪﻫـﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴـﺎ
) 1128ﺣﺎﻟـﺔ( وإﻳﺮان
ﺷـﺨﺺ ،ﻓﻴﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﻟﻨﺪن /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
اﻟﻮﻓﻴﺎت ) 593ﺣﺎﻟﺔ(
ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
أﻛـﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ
واﻟﻴﺎﺑـﺎن ) 239ﺣﺎﻟﺔ(.وﰲ
آﻻف ﺷـﺨﺺ ،ﺣﺴـﺐ
اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻤﻟﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴـﺔ ،اﻣﺲ
ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى
آﺧﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﺣـﺪ ،رﺻـﺪ
اﻟﺠﻬﺪ ﻤﻟﻨﻊ اﻧﺘﺸـﺎر اﻟﺴﻼﻟﺔ
ﺳـﺠﻞ أﻛـﱪ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﺗﻔـﴚ اﻟﺴـﻼﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺔ.وأﻛﺪت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ
إﻧﺠﻠـﱰا ﺣﺘﻰ أﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى ا
ﰲ اﻤﻟﻨﻈﻤـﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
)45
ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓـﺮﻴوس
ﺣﺎﻟﺔ(
ﻋـﺪد
ﻣﻦ
ا
ﺗﻔﴚ ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ رﻗﻌﺔ
ﻤﻟﻨﻈﻤـﺔ أن ﻓـﺮﻴوس
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ اﻤﻟﺘﺤـﺪة ،ﰲ
ﻤﻟﺼﺎﺑـﻦﻴ ﺑﺎﻟ
ﻇﻬـﻮر
ﻛﻮروﻧﺎ ﰲ
ﻔـﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ
اﻤﻟﻤﻠﻜـﺔ )40
اﻤﻟﺘﺤﺪة،ﺣﺎﻟﺔ(.
اﻟﺘﻲ اﻟﺴـﻼﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺨﻄـﺮﻴ
اﻟﻔﺮﻴوس زاد ﺧﻄﺮ ﻇﻬﻮر
ﺣﺪﻳـﺚ ﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺒـﺚ اﻟ
ﻋﲆ
ﻛﻤﺎ
ﻃﻔﺮات
ﺗﺘﻢ
ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ
ﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ
ﻣﺴـﺘﻮى
دراﺳـﺔ
ﺛـﻼث
”ﺑـﻲ
وﺳـﺠﻠﺖ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺴﺒﺖ،
أﻗﺮ
دول
اﻟﻌﺎﻟـﻢ
ﺣﻈﺮ
وزﻳـﺮ
أﺧﺮى،
ﺑﻠﻎدﺧﻮل
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨ
ﺑـﻲ
ﺣﺘﻰا 1753
ﻷﺷﺨﺎص ﺣﺎﻟـﺔ
ﻫﺎﻧﻜﻮك،
اﻟﺼﺤﺔ ،ﻣـﺎت اﻣـﺲ
ا
ﻪ.وأﺑﺪت ،ﻓـﺎن ﻛﺮﻴﺧﻮف ،ﻗﻠﻖ
ﳼ“ :إن ﺗﻠﻚ اﻟـﺪول ﻫـﻲ
ﻓﻴﻤـﺎ اوﻗﻔـﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻟﻘﺎدﻣـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻷﺣـﺪ 86927
اﻣﺲ،
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﺑ
رﺣﻼﺗﻬـﺎ
ﺑﺄن
إﺻﺎﺑـﺔ ،و 66ﺣﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة
ﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ
ﺷـﺨﺼﺎ،
اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻈﻤـﺔ
إﱃ
ﺗﻔﺸـﻴﻬﺎ
79698
ﺧﺮج
اﻻﺗﺤـﺎد
وﻫﻮﻟﻨﺪا وﻛﺬﻟﻚ أ
ﻣﻦ وإﱃ ﺑ
ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻋﻦ ا ﻣﻨﻬـﻢ
اﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴـﺔ إزاء ﻇﻬـﻮر
اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻴﻤﺎﻣـﻦ
ﻟﺴﻴﻄﺮة.ﰲ اﻟﺼﻦﻴ،
ﺳـﱰاﻟﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳـﺠﻠﺖ
واوﻗﻔﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﺑﻠـﻎ
 435إﺻﺎﺑﺔ و 47وﻓﺎة
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﲆ
ﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ،اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ﺳﻼﺳـﻞ
ﻋﺪد
رﺣﻼﺗﻬﺎ
ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺣﺎﻟـﺔ
ذﻟﻚ.
اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﻣﻦ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
إﺻﺎﺑﺔ
ﻣﻦ
ﰲ
وإﱃ
ﺑﻠﺠﻴـﻜﺎ ،ﻓﻴﻤـﺎ
ﻛﻮروﻧـﺎ .ﻣﺆﻛﺪة أن
اﻟﺼﻦﻴ.ودﺧﻞ اﻟ
وأﻓﺎدت ﻗﻨﺎة ”
واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺴـﻼﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
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 “BFMTVاﻟ
ﺗـﺪرس ﻛﻞ ﻣـﻦ أﻤﻟﺎﻧﻴـﺎ
ﻔﺮﻴوس ،أﻣﺲ ،دوﻟﺘﻦﻴ
ﺧـﱪاء اﻤﻟﻨﻈﻤـﺔ
ﺎ.واﻧﺘﴩ اﻟﻔـﺮﻴوس
ﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﺑﺄن
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،اﻣﺲ اﻷﺣـﺪ ،وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
وﺣـﺬرت ا
ﺣﺘﻰ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ،
وﻓﺮﻧﺴـﺎ ﻫﺬا
ﻣﺴـﺘﻤﺮون ﰲ دراﺳـﺔ
ﺗﻌﻠﻴـﻖ ﺟﺪﻳﺪﺗﻦﻴ ،وﻫﻤﺎ
اﻵن
ﺑﺎرﻳﺲ ﺗـﺪرس
ﻤﻟﺴـﺆوﻟﺔ ﻣـﻦ أن اﻟﺴـﻼﻟﺔ
”ﺟﺪﻳﺎ“
وﻓﺮﻧﺴـﺎ ﰲ  59دوﻟـﺔ،
اﻟﻘﺮار أﻳﻀﺎ.وﻗﺎﻟﺖ ،ﻣﺎرﻳﺎ
اﻟﺴـﻼﻟﺔ
اﻤﻟﻜﺴﻴﻚ وﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﺪرس ﻛﻞ ﻣﻦ أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻮرﻳـﺎ اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺠﻮﻳﺔﺣﻴـﺚ ﻻ ﺗـﺰال
اﻟﺠﺪﻳـﺪة ذات
ﻫﺬا
ﻓـﺎن ﻛﺮﻴﺧـﻮف،
ﺑﺸـﺄن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
واﻟ
ﻗﺪرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﲆ اﻟﺘﻔﴚ،
اﻟﻘـﺮار أﻳﻀ
وﻫـﻲ ﺧﺒـﺮﻴة أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻗـﺪرة
وذﻟﻚ ﰲ ﻘﻄـﺎرات ﻣﻦ اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻤﻟﺘﺤﺪة،
ﻣﺆﻛﺪة :أن ا
ﺎ.وﺗﺪرس اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻷﻤﻟﺎﻧﻴﺔ
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اﻟﻮﺑﺎء ﻋـﲆ اﻟﺘﻐﺮﻴ.وأﻋﻠﻨﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻷﻣـﺮاض
إﻃﺎر
ﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺣﻈـﺮ
ﻋﻦ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ا
ﻫﺒـﻮط
اﻟ
اﻤﻟﻌﺪﻳﺔ
اﻧﺘﺸـﺎر
ﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟ
ﻄﺎﺋـﺮات
اﻟﺴـﻼﻟﺔ
ﻣـﺪى ﻫﺬه
اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻣـﻦ
ﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﻘﺪرة.وﺷـﺪدت ﻋﲆ ﴐورة
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﰲ
اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﰲ
ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ ،اﻤﻟﻜﺘﺸـﻔﺔ
ﺟﻤﻴـﻊ اﻤﻟﻄـﺎرات اﻷﻤﻟﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺪن وﺟﻨﻮب ﴍﻗﻲ
ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
ﺑﻌـﺪ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻋﺪوى.
اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﻼﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
ﻗـﺮرت اﻣﺎﻧـﺔ
ﺑﻐـﺪاد إﻏـﻼق ﻣﺘﻨـﺰﻩ
اﻟـﺰوراء ﺳـﺘﺔ
ً
اﻳـﺎم ﺑـﺪءا ﻣـﻦ اﻟﻴﻮم
اﻻﺛﻨﻦﻴ.وذﻛـﺮت ا
ﻻﻣﺎﻧـﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺎن :اﻧﻪ
»ﺣﻔﺎﻇﺎ ً ﻋﲆ
ﺳـﻼﻣﺔ
ا
ﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ اﻟﻜﺮام

اﻟﺰوراء /ﺣﺴﻦﻴ ﻓﺎﻟﺢ:
ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻞ ،ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ ﺗﺴـﺒﺐ ﺑﴬر ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣـﻦ
اﻟﻌﺎﺋﻼت .واﻤﻟﻌﺮﻓﺔ.
اﻤﻟﻬـﺪي ،ورﺋﻴﺲ
وﻗﺎل ،ﻋﺒﺪ اﻤﻟﻬﺪي ،ﰲ ﺑﻴﺎن
واﺿﺎف :ان اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
ﻤﻟﻜﺘﺒﻪ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﱰﺑـﻮي
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻣﺤﻤﺪ »
ودﻋﻤـﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ اوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺰوراء« ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨﻪ :ﻧﺘﻘﺪم
اﻟﺤﻠﺒـﻮﳼ ،ﻛﻞ ﻋـﲆ
ﺑﺄﺳﻤﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨـﺎ ﻣـﻦ
ﺣـﺪة ،ﴍﻳﺤـﺔ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
اﺟـﻞ ﺗﻄﻮﻳـﺮه وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻤﻟﻌﻠﻤﻦﻴ واﻤﻟﺪرﺳـﻦﻴ
واﻟﺘﱪﻳـﻜﺎت ﻟﻼﴎة ا
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﺣ
ﻋﻴﺪﻫﻢ،
ﺘﻴﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻤﻟ
ﰲ اﻟﻌـﺮاق،
ﻣ
ﺘﺠـﺪدة ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬـﺎ
ﺸـﺪدﻳﻦ ﻋـﲆ ﴐورة دﻋـﻢ ﻫـﺬه اﻟﱰﺑﻴـﺔ وﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻗﻄﺎع
اﻷﺑﻨﻴﺔ
ا
ﻤﻟﺪرﺳﻴﺔ
اﻟ
واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻤﻟﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻬﺎ،
واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﰲ ﺑﻼدﻧـﺎ ا
ﴩﻳﺤـﺔ ﻤﻟـﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣـﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻤﻟﻌﻠﻢ .ﻣﺒﻴﻨﺎ :ﻟﻌﺰﻳـﺰة ،وﺗﻤﻜﻦﻴ اﻟﻬﻴﺌﺎت
وﻓﻴﻤـﺎ اﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ان
اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻣـﻦ أداء
رﻓﻀﻬﺎ إﻟﻐـﺎء اﻟﻌـﻼوات وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻤﻟﺘﺠـﺪد ﺑﻴـﻮم اﻷول ﻣـﻦ آذار ﻣـﻦ ﻛﻞ وإﻋـﺪاد دورﻫـﺎ ﰲ ﺑﻨـﺎء اﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ،
ﻋﺎم
ﻏـﻼء
ﻫـﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺬه اﻟﴩﻳﺤﺔ ﺳـﻌﻴﻨﺎ اﻷﺟﻴـﺎل اﻟﻮاﻋﻴـﺔ ،اﺿﺎﻓـﺔ اﱃ
اﻤﻟﻌﻴﺸـﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔـﻦﻴ
ﺑﻤﻮازﻧـﺔ
 ،2020اﻛـﺪت ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻤﻟﻮﺣﺪ اﻤﻟﻌﻄﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻨﻮر اﻟﺤﺮف اﻤﻟﻌﻴﴚ اﻟﺤﺜﻴـﺚ ﻟﺘﺤﺴـﻦﻴ اﻤﻟﺴـﺘﻮى
و
اﻟﻼﺋﻖ،
اﻟﻜﻠﻤـﺔ ،وﺗﺒﺪد ﻇـﻼم
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺠﻬـﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ
اﻤﻟﴩوﻋﺔ.ﺑﺪوره ،ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ

اﻷﻣﻢ
اﻤﻟﺘﺤﺪة /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﻋﻠﻨـﺖ اﻷﻣـﻢ اﻤﻟﺘﺤـﺪة
ﺗﺠﻤـﻊ ﻧﺤـﻮ  13أﻟـﻒ
ﻣﻬﺎﺟـﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
أﻃﻔـﺎل وﻋﺎﺋﻼت ،ﻋﲆ ﻃﻮل
اﻟﺤـﺪود اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ 212
ﻛﻴﻠﻮﻣـﱰا ،ﺑﻌـﺪ
أن
ﻓﺘﺢ
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
اﻟﱰﻛﻲ ،رﺟﺐ
ﻃﻴـﺐ أردوﻏـﺎن،
اﻷﺑـﻮاب أﻣﺎﻣﻬـﻢ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﻧﺤﻮ
أوروﺑﺎ ،ﰲ اﺑﺘﺰاز إﺿـﺎﰲ
ﻷوروﺑﺎ ،ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋـﲆ دﻋﻤﻬﺎ ﰲ ﺳـﻮر
ﻳﺎ.وﻗﺎﻟﺖ اﻤﻟﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﺠـﺮة ،ﰲ ﺑﻴـﺎن :إن
”آﻻف اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻋﺎﺋﻼت وأﻃﻔﺎل،
ﻳﻘﻀﻮن
ﻟﻴﻠﺔ
ﺑﺎردة
ﻋﲆ اﻟﺤﺪود
ﺑﻦﻴ ﺗﺮﻛﻴـﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن“.
ﻣﺸـﺮﻴة إﱃ أن ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺷـﺎﻫﺪوا ”ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻞ
ﻋـﻦ  13أﻟـﻒ ﺷـﺨﺺ
ﻣﺤﺘﺸـﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻃﻮل
اﻟﺤـﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ
 212ﻛﻴﻠﻮﻣ
ﱰا“.وﻛﺎن
اﻤﻟ
ﻬﺎﺟﺮون اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ،وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺳﻮرﻳﻮن وﻋﺮاﻗﻴﻮن وأﻓﻐﺎن،

ﻳﻌﱪون ﺣﻘﻮﻻ ﺳـﺮﻴا
ﻋﲆ اﻷﻗﺪام ﺧﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺒﻌـﺾ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌـﱪ
ﺑﺎزارﻛﻮﱄ اﻟﺤـﺪودي )أو
ﻣﻌﱪ ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﻴﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ( ،وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل .وﺗﻮاﺻﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﺮﻴة ﻣﻦ
اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳـﻦ اﻟﺘﺪﻓـﻖ
ﻧﺤﻮ اﻟﺤـﺪود ،ﺻﺒﺎح اﻣﺲ
اﻷﺣـﺪ ،ﺣﺎﻣﻠـﻦﻴ
ﺣﻘﺎﺋﺒﻬـﻢ ﻋـﲆ ﻇﻬﻮرﻫـﻢ أو
رؤوﺳـﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺷـﺎﻫﺪ
ﺻﺤﺎﻓﻴﻮ وﻛﺎﻟـﺔ اﻷﻧﺒﺎء
اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ.واﺗﺨﺬ ﻗـﺮار
”ﻓﺘـﺢ اﻷﺑـﻮاب“ ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع أﻣﻨﻲ ﻃﺎرئ
ﺗﺮأﺳـﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ
رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ
أردوﻏﺎن ﻟﻴـﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻌـﺪ ﻣﻘﺘـﻞ 33
ﻣﻨﻄﻘﺔ إدﻟﺐ ﻋﺴـﻜﺮﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺎ ﻋـﲆ اﻷﻗـﻞ ﰲ
ﺑﺸـﻤﺎل
ﻏﺮب ﺳـﻮرﻳﺎ ﰲ ﴐﺑﺎت
ﺟﻮﻳﺔ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎ أﻧﻘـﺮة
ﻟﻘﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴـﻮري
اﻤﻟﺪﻋﻮم ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ.
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ﻣﺠﻠـﺲ
اﻟﻨـﻮاب ،ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺤﻠﺒـﻮﳼ،
ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻋﻴﺪ
اﻤﻟﻌﻠﻢ.وﻗـﺎل اﻟﺤﻠﺒﻮﳼ
ﰲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘـﺖ »
اﻟﺰوراء« ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨﻪ:
ﻧﺘﻘـﺪم ﺑﺄﺳـﻤﻰ
اﻟﺘﻬﺎﻧـﻲ واﻟﺘﱪﻳﻜﺎت
ﻟـﻸﴎة ا
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌـﺮاق ،وﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻌﺎﻣﻠـﻦﻴ ﰲ
ﻗﻄـﺎع اﻟﱰﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ
ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻋﻴـﺪ
اﻤﻟﻌﻠـﻢ ،ﺗﺤﻴـﺔ إﺟـﻼل
واﻋﺘـﺰاز
ً
إﻟﻴﻜـﻢ وأﻧﺘﻢ ﺗﺼﻨﻌـﻮن
ﺟﻴﻼ
ﻋﺮاﻗﻴًّـﺎ ﻋﻈﻴﻤً ـﺎ
ﻳﺤﻤـﻞ اﻟﺮاﻳـﺔ وﻳﺒﻨﻲ
اﻟﻮﻃـﻦ رﻏـﻢ
ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.واﺿـﺎف:
ﻧﺤـﻦ ﻋﲆ إﻳﻤﺎن
راﺳـﺦ ﺑﻤﻬـﺎم اﻤﻟﻌﻠﻢ

اﻧﻘﺮة/
إدﻟﺐ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﻋﻠﻨﺖ
أﻧﻘـﺮة إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻋ
ﺴـﻜﺮﻳﺔ ”درع اﻟﺮﺑﻴﻊ“
ﺿﺪ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴـﻮري ﰲ إدﻟﺐ
ﺷـﻤﺎل ﻏﺮب ﺳﻮرﻳﺎ ،ردا
ﻋﲆ
ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺟﻨﺪﻳﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻐﺎرة ﺟﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺖ
ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﰲ
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ﺷﺒﺎط
/ﻓﱪاﻳﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪت ﻋﺪم
”ﻧﻴﺘﻬـﺎ“ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑ
ﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻊ
ﻣﻮﺳـﻜﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴـﻮري ،وأﻛﺪ ﻣﺼﺪر
ﻣﻴﺪاﻧﻲ
إﺻﺎﺑﺔ
ﻃﺎﺋﺮﺗﻦﻴ
ﺳﻮرﻳﺘﻦﻴ ﰲ ﺳﻤﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ”
ﴎاﻗﺐ“ ﺑﺮﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﴩﻗﻲ،
وأن
ﻗـﺎدة اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻦﻴ ﻫﺒﻄﺎ
ﺑﺴـﻼم.وﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺈدﻟﺐ ﺷـﻤﺎل ﻏﺮب
ﺳـﻮرﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
اﻣـﺲ
اﻷﺣﺪ ،أﻧﻬﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ا
ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم
ﻟﺴـﻮري ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ ،ردا ﻋـﲆ
ﻫﺠﻤـﺎت
ﻛ
ﺒ
ّـﺪت
أﻧﻘﺮة
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒ
ﻮع.وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﱰﻛﻲ،

ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺰاﻳﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
ﰲ اﻤﻟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ
واﻤﻟﺮاﻛـﺰ اﻟﻄﺒﻴـﺔ
اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻤﻟﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻟﺠﻨﺎح
اﻟﺨـﺎص ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﻗـﺪرﻩ )(١٥٠٠
ً اﻟـﻒ وﺧﻤﺴـﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر
ﻓﻘـﻂ ﺷـﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠ
ﻤﺘﻘﺎﻋـﺪ وأﻓـﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
)اﻟﺰوج – اﻟﺰوﺟﺔ
واﻻوﻻد( ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﺰوﺟـﺎت
واﻷوﻻد«.واﺷـﺎرت اﱃ ان ذﻟـﻚ
ﻳﺄﺗﻲ »اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ
ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ
 ٢٣٩ﻟﺴـﻨﺔ ٢٠١٥
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻨﻪ
اﻟﺘﻲ أﻟﺰﻣﺖ اﻟ
ـﻮزارات
واﻟﻬﻴﺌﺎت
واﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑ
ـﴬورة ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺘﺄﻣﻦﻴ
اﻟﺼﺤﻲ ﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ
ﻛﺎﻓﺔ ،وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻬـﺬﻩ اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻤﻟﻬﻤﺔ
ﰲ اﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺘـﻲ
اﻓﻨﺖ ﻋﻤﺮﻫـﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ«.

ﺗﻘﺮر ﻏﻠﻖ
ﺻﺒـﺎح ﻣﻨﺘـﺰﻩ اﻟـﺰوراء اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ
اﻟﻴـﻮم
اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﻮاﻓـﻖ  /٢آذار
 .«٢٠٢٠ /وأ
ﺿﺎﻓـﺖ أن »اﻹﻏـﻼق
ﺳﻴﺴـﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻤﻟﻮاﻓﻖ ٧
 /آذار .«٢٠٢٠ /

ودوره اﻟ
ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﺤﻀﺎري واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ا
وﺳﻌﻴﻨﺎ ﻫﺘﻤﺎﻣﻨـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،
اﻟﺠﺎد
واﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ .وﺟﺪد
دﻋﻮﺗﻪ ﺑﻬﺬه
اﻤﻟﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬـﻮد اﻟﺘ
ﴩﻳﻌﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻟﺪﻋﻢ
ﴍﻳﺤـﺔ
ﺟﻤﻴـﻊ اﻤﻟﻌﻠﻤﻦﻴ وإﻧﺼﺎﻓﻬـﻢ ،وﺗﺬﻟﻴﻞ
ا
ﻟﻌﻘﺒـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﱰﺿﻬﻢ؛ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﺗﻤﻜﻦﻴ
اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت ا
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ دورﻫﺎ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﺟﻴﻞ ﻧﺎﻫﺾ.

ﺧﻠﻮﴆ
أﻛﺎر :ان ”ﻋﻤﻠﻴﺔ ’درع
اﻟﺮﺑﻴﻊ‘ ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪ
اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺸﻨﻴﻊ ﰲ إدﻟﺐ ﰲ 27
ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ ،ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﺑﻨﺠﺎح“.
ﻣﻀﻴﻔـﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى
ﺑ
أﻧﻘﺮة ”ﻧﻴﺔ“ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
ﻤﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺳـﻜﻮ اﻟﺘـﻲ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴـﻮري.
ﰲ ﻏﻀـﻮن
ذﻟﻚ،
أﻛﺪ
ﻣﺼـﺪر
ﻣﻴﺪاﻧﻲ أن ﻗـﺎدة ﻃﺎﺋﺮﺗﻦﻴ
ﺳـﻮرﻳﺘﻦﻴ ﻫﺒﻄﺎ ﺑﺴﻼم ﺑﻌﺪ
إﺻﺎﺑﺔ ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﻤﺎء
ﻣﺪﻳﻨﺔ
”ﴎاﻗﺐ“ ﺑﺮﻳﻒ إدﻟـﺐ
اﻟﴩﻗﻲ.وﻗﺎل اﻤﻟﺼﺪر إن
”اﻟ
ﻄﺎﺋﺮﺗﻦﻴ ﺳﻘﻄﺘﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري
ﺑﻌـﺪ إ
ﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﺑﺼﻮارﻳـﺦ )م
ط( ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﱰﻛﻲ أﺛﻨﺎء
ﻣﻨـﺎورة ﺗ
ﺴـﺘﻬﺪف ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎت
ﻣـﻦ ﻣﺴـﻠﺤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
”اﻟﻘﺎﻋﺪة“
اﻹرﻫﺎﺑﻲ )اﻤﻟﺤﻈﻮر ﰲ
روﺳـﻴﺎ( ﺷﻤﺎل ﴍق
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﴎاﻗﺐ
ﺑﺮﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﴩﻗﻲ“.

بغداد /انتصار الرساج -حارث النعيمي
بارك جمع م�ن الصحفيني واالعالميني ذكرى
تأس�يس صحيف�ة ال�زوراء الصحيف�ة االوىل
الت�ي ص�درت عىل مس�توى الع�راق ،متمنني
لكادرها ولجميع زمالء املهنة التقدم والنجاح
ً
خدم�ة لصحافتن�ا ،حي�ث اثنوا عىل
والرق�ي
عمل القائمني عىل القسم الريايض الذي اثبت
حضوره الفاعل يف الساحة عىل حد قولهم.
اول املتحدثين كان االس�تاذ علي ري�اح الذي
اكد :انه س�عيد جدا بأن توقد صحيفة الزوراء
صحيفتنا نحن الصحفيني العراقيني ش�معة
جدي�دة م�ن عمره�ا املديد ب�إذن الل�ه ،وهي
تتح�دى صع�اب اإلص�دار وصع�اب التعامل
م�ع قارئ ال ينحسر يف العراق وح�ده وإنما
عىل مس�توى العالم ،ومازال�ت الجريدة ثابتة
راس�خة ،فيه�ا التن�وع فيها الرصان�ة ،فيها
اللمسةالفنية ،وهي بالفعل صوت الصحفيبن
العراقيني وانعكاس حقيقي آلمالهم وآالمهم،
يف الحقيقة انا اعترب صحيفة الزوراء من اقرب
الصحف إىل قلبي  ،ومنذ اليوم األول لصدورها؛
نظرا لوجود هذا الكادر املتميز فيها.
فلا بد من تحي�ة الجهود املتمي�زة التي تقف
وراء انبثاق هذه الجريدة واس�تمرار وتواصل
ابداعها لتكون بالفع�ل املعرب الحقيقي عنهم
واملالمس�ة المال وآالم القراء يف مختلف أنحاء
البلاد ،اما اذا مااتجه�ت إىل الجانب الريايض،
فالصفح�ات الرياضي�ة ممي�زة بلمس�اتها،
بحضورها املتميز وقدرتها عىل صناعة الحدث
وليس االكتفاء بتغطيته ،وهي نافذة حقيقية
للرياضيين العراقيين ،فضال ع�ن متابعتها
املتواصل�ه للحدث عىل مس�توى العالم ايضا ،
لكل الزمالء يف الصحيفة كل املحبة واالحرتام،
وتمنياتي لهم بإيقاد املزيد من الش�موع عىل

دروب الصحافة العراقية املتميزة والتي تضع
القراء غاية وهدفا لكل اطروحاتها الصحفية،
دمتم بألف خري.
ومن جهته ،قال االستاذ كاظم الطائي :احيي
واب�ارك جميع العاملين يف صحافتنا املحلية؛
ويف جميع العناوين بمناس�بة الذكرى الثانية
والخمسين بع�د املئ�ة ،لتأس�يس الصحافة
العراقيه التي بدأ مسارها اول مرة يف الخامس
عشر م�ن حزي�ران لع�ام ١٨٦٩م ،بصدور
صحيفة الزوراء ،وبهذه املناس�بة نس�تذكر
الش�هداء والراحلين مم�ن اضاءوا مسيرة
الكلم�ه ،وكان�وا عناوي�ن لديمومة الس�لطة
الرابعة ،ومهم�ة البحث عن املتاعب نتذكرهم
بفخر واعتزاز  ،ول�رواد صحافتنا الذين نهلنا
م�ن بحره�م أس�مى آي�ات الح�ب والتقدي�ر
والثناء.
وع�ن رياضة ال�زوراء والصفح�ة الرياضية
فيها أجد املهنية واالبداع يف خطواتها اليومية،
كي�ف ال وه�ي تس�توحي ألقه�ا م�ن رحيق
اعمدة يف بالط صاحبة الجاللة ،وزادها تميزا
انه�ا تنرش الح�االت االجتماعي�ة للعاملني يف
الصحافة املرئية واملسموعة واملكتوبة.
وهن�أ االس�تاذ هش�ام الس�لمان كل الزمالء
املتواجدين يف ورش�ة العمل الصحفي لجريدة
ال�زوراء التي تحتفل بعيد تأسيس�ها ( ) ١٥٢
وهي تواصل العطاء وتقرتب من نبض الشارع
الريايض بمهنيتها وحياديتها ورصانتها .
واضاف :نتمنى ان تكون هذه الذكرى السنوية
والتي تتمثل بصدور جريدة الزوراء ان يسعى
م�ن يعم�ل فيه�ا ان يحاف�ظ على مهنيته�ا
وبالتايل نكرس ماوصف�ت به الصحافة بأنها
صاحبة السلطة الرابعة برغم تحيديات الزمن
ومتغريات الوقت.

الدكت�ور عدنان لفت�ة فقال
يف تربيكات�ه :خال�ص التهاني
والتربيكات لجريدة الزوراء الغراء
بذكرى تأسيس�ها ال�ذي يمثل عيدا
حقيقيا لوالدة الصحاف�ة العراقية بمولودها
البكر (زوراء) قبل قرنني من الزمن .
واض�اف :امنيات ب�دوام النج�اح والتألق وان
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
اﻟﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺷـﺎرك آﻻف اﻤﻟ
.وﺗﻮاﻓـﺪ اﻤﻟﺘﻈﺎﻫـﺮون
ﻮاﻃﻨـﻦﻴ ﰲ ﺗﻈﺎﻫـﺮات
ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺎت اﻟﺠﻨـﻮب
ﺗﺠﻤﻌـﺖ ﰲ ﺑﻐـﺪاد ،أﻣـﺲ،
واﻟﻮﺳـﻂ إﱃ
ﻣﻌﺮﺑـﻦﻴ ﻋـﻦ
ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ ،اﻟﺘـﻲ
ﺗﻤﺴـﻜﻬﻢ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬـﻢ
اﻣﺘـﻼت
ﺑﺎﻤﻟﺘ
اﻟﺪاﻋﻴـﺔ إﱃ
ﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ وﺳـﻂ
ﴐورة ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻫﺎزﻳﺞ
ﻣﻦ
اﻫﺎﱄ
ذي
ﻗﺎر
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ،
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ورﻓﺾ ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
اﻟﻮزراء
اﻤﻟﻜﻠـﻒ،
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻌﱪﻳﻦ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻤﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻼوي ،وﻓﻴﻤﺎ
اﻟﺸـﻌﺐ اﻤﻟ
وﺻﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ
ﻏﺎﺿﺒﺔ ﴩوﻋﺔ ،وﻣﺮددﻳﻦ ﺷﻌﺎرات
ﻣﻦ اﻤﻟﺤﺘﺠﻦﻴ ﻣﻦ ﻋﺪة
ﺿـﺪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت،
اﻷﺣﺰاب وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر
ﻣﻌﻬـﻢ
إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﺣـﺬروا ﻣـﻦ
رﺋﻴـﺲ اﻟﻌﻼوي ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
اﺳـﺘﻤﺮار
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ا
ا
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻒ
واﻤﻟﻤﺎﻃﺔ
اﻤﻟﺴـﺘﻘﻴﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ
ﰲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
اﻤﻟﻬﺪي ،أﺻﻴﺐ
ﻃﻠﺒـﺎت اﻟﺤـﺮاك اﻟﺸـﻌﺒﻲ
 13ﻣﺘﻈﺎﻫﺮا ﰲ ﺳـﺎﺣﺔ
اﻤﻟﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ.
اﻟﺨﻼﻧـﻲ ﺟـﺮاء
ﺗﺠـﺪد اﻟﺼﺪاﻣﺎت ﻣﻊ

@2ô@›Óñb–m

@3ô@ÙãÇa@›Óñb–m

صحفيون :رياضة الزوراء مميزة بلمساتها وأثبتت قدرتها على صناعة احلدث
تحي�ة ال�زوراء ( الجري�دة ) وهي
تؤرش وتؤرخ لنا وتحفظ تأريخ
وتداعيات الحقب الزمنية التي
تمر عىل البلد.
أ م�ا

@2ô@›Óñb–m

نش�هد محط�ات اب�داع أكبر
ترق�ى باملطب�وع الصحفي
وتبقي�ه متوهجا بالعطاء
والتواص�ل االعالم�ي

ال�ذي يعيد االلق ملسيرة
القلم العراقي املتجدد.
وبين :تحيات ح�ارة للزمالء
يف الصفحة الرياضية راجني ان
تك�ون منصة اعالمية متمي�زة تحفل بالنتاج
الصحف�ي املثابر واللمس�ة الحرفي�ة املهنية
الت�ي تنتصر للرياض�ة وللحقيق�ة ولالعالم

النزيه الرصني.
واكد االس�تاذ حسين علي حسين :ألنها الـ
(زوراء) فح�روف تهنئته�ا يقين�ا ً س�تختلف
عن س�واها ،ذلك ألننا نهنئ أيقونة الصحافة
العراقي�ة ،وثيمتها الراس�خةّ ،
وأس�ها األول،
ورمزيته�ا الت�ي م�ا نس�ختها كل العه�ود
واملتغريات.
وبين :قال الله يف الكت�اب املقدس(..يف البدء
كانت الكلمة) ،والبدء أيضا ً كان أول حرف
عراق�ي بج�ذر بابلي أصي�ل ،ويف الب�دء
كانت ال�زوراء يف العام  1869أول إصدار
وطني مطبوع غدا رم�زا ً وعيدا ً للصحافة
العراقية.
ونق�ي نقيب
وتاب�ع :نهن�ئ بح�رف مخلص
ّ
الصحفيين ،ومجلس إدارة النقاب�ة والزمالء
خال�د جاس�م والدكت�ور ناظ�م الربيعي وكل
األعض�اء اآلخري�ن ،وجمي�ع زملاء الح�رف
املهن�ي املس�ؤول ،وذل�ك ملناس�بة الذك�رى
الثاني�ة والخمسين بع�د املئ�ة لعي�د
ّ
نخص
الصحاف�ة الوطنية العراقية ،كما
بالتهنئة الصادقة مالك جريدة (الزوراء)
الزاهرة ورئيس تحريره�ا الزميل الصديق
نقي�ب الصحفيني العراقيني والعرب األس�تاذ
مؤي�د الالم�ي وزميلن�ا ومعلمن�ا الدكت�ور
ه�ادي عبدالل�ه ،والزميل ال�ويف األمني مؤنس
عبدالل�ه وجميع مالك الجري�دة من اإلداريني
واإلعالميين آملني دوام التوفيق واالصدار كي
تبق�ى (زوراؤنا) رمزا ً صحفيا ً وطنيا ً س�امقا ً
يليق بالحرف العراقي الخالد.
وم�ن جهته ،قال االس�تاذ يوس�ف فع�ل :ان
امللحق الريايض لجريدة ال�زوراء يمتاز بطعم
مختلف ومذاق خاص تطالع بني طياته الرأي
السديد والطروحات الناضجة والتعامل املهني

م�ع االح�داث بعيدا ع�ن تصفية الحس�ابات
واملصال�ح الش�خصية الضيق�ة الن الزملاء
العاملني يف امللحق الريايض يمتازون بالحنكة
املهنية والخربة والدراي�ة والتفاعل ويضعون
مصلحة رياضة الوطن باملقام االول .
واش�ار اىل :ان امللحق الري�ايض اوجد بصمته
م�ن خلال زاوي�ة يومية تنشر فيه�ا اخبار
الزمالء العاملني يف بقية املؤسس�ات االعالمية
ونقل اخبارهم املفرحة والحزينة وهي خطوة
بارع�ة وجميل�ة اس�همت بزي�ادة متابع�ي
الجريدة
واك�د الدكتور موفق عبد الوهاب :ان صحيفة
ال�زوراء كان�ت وم�ا زال�ت من�ارة مضيئ�ة
يف تاري�خ الصحاف�ة العراقي�ة ،إذ أس�همت
سياس�تها اإلعالمية املتميزة يف تش�كيل وعي
وثقاف�ة ووج�دان أجي�ال متعاقبة م�ن أبناء
الوطن ،وعكس�ت بكل مهنية إنجازات الدولة
الحضاري�ة ،وأعطت مس�احة واس�عة للرأي
وال�رأي اآلخر ،لتكون مرآة عاكس�ة للحقيقة
والحقائق بأدق تفاصيلها.
ل�ذا نرجو لكل الزمالء العاملني فيها ال س�يما
امللحق الريايض مزيدا ً م�ن التقدم والنجاح يف
مسريتهم اإلعالمية ،ويحق يل الفخر بإنجازات
الصحيف�ة وتاريخها العري�ق يف مجال اإلعالم
الوطني الصادق ،كوني أحد العاملني يف امللحق
الريايض ويل إسهامات عدة فيها ،لذا أعرب عن
إعتزازي بهذه التجربة وعالقة الرشاكة بيني
وبني الزمالء يف امللحق الريايض الذين أسهموا
يف إضفاء بصمة مميزة للصحيفة عرب تغطية
ومتابعة مختلف القضايا واالحداث الرياضية
املحلية والعربي�ة والدولية ،فضلاً عن التطور
الذي ش�هدته يف الشكل واملضمون ،والتنوع يف
تناول األخبار.

الرياضي

أصفر وأمحر
علي عدنان :صعوبات كبرية تواجه
الالعبني يف املنامة

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف مدافع املنتخب الوطني بكرة القدم ،علي عدنان ،وجود صعوبات كبرية يف تجمع
أسود الرافدين بالعاصمة البحرينية املنامة التي تحتضن التصفيات االٓسيوية املزدوجة.
وق�ال عدن�ان ا ٕن “املنتخب الوطن�ي يعيش فرتة صعبة جدا ً بس�بب االج�راءات الوقا ٔيية
الصارمة التي تفرضها السلطات البحرينية ،نحن ال نستطيع التدرب يف الصالة الرياضية
وحتى الطعام يكون يف الغرف” .واوضح ان “الرطوبة العالية أثرت بش�كل كبري عىل اداء
ومستوى املنتخب الوطني ،لكننا حققنا االهم بحصد العالمة الكاملة يف مباراتي كمبوديا
وهونغ كونغ ونتطلع للفوز الثالث أمام ا ٕيران”.

العدد 7507 :الثالثاء  15حزيران 2021

7

No: 7507 Tue 15 June 2021

www.alzawraapaper.com

كل القلوب تنتظر ما يفعله منتخبنا اليوم

نقطة من إيران تكفي للتأهل املباشر والسلوفيين خيضع لالختبار احلقيقي
بغداد  /صالح عبد املهدي
يخ�وض منتخبنا الوطني يف الس�ابعة
والنص�ف من مس�اء الي�وم مواجهة
مفصلية مهمة تجمعه بنظريه االيراني
يحتضنه�ا ملعب نادي املحرق يف ختام
منافسات املجموعة الثالثة للتصفيات
القارية املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر
 2022وكاس اس�يا يف الصين ، 2023
وتكمن اهمية مباراة اليوم باعتبارها
س�تحدد بط�ل املجموع�ة ال�ذي
س�يتاهل مبارشة اىل املرحل�ة االخرية
والحاس�مة من التصفي�ات اىل جانب
صاح�ب املرك�ز الثاني الذي س�يدخل
يف حس�ابات معق�دة الختي�ار افضل
خمس�ة ثواني يف املجموعات الثماني
باالف�ادة من تصدر قطر مس�تضيفة
املوندي�ال ملجموعتها ،وه�ذه قراءة يف
مب�اراة اليوم م�ع اطالل�ة تفصيلية
عىل سلسلة املباريات التي جمعت بني
املنتخبني عىل امتداد التاريخ:
نقطة تكفي
يدخ�ل منتخبنا الوطني مب�اراة اليوم
وهو يف ص�دارة املجموع�ة برصيد 17
نقطة من س�بع مباريات فاز بخمس
منه�ا وتع�ادل يف مباراتين دون ان
يخرس فيما يدخله�ا املنتخب االيراني
وه�و يف مرك�ز الوصاف�ة برصي�د 15
نقط�ة من س�بع مباريات ايض�ا فاز
بخم�س منه�ا وخسر مباراتين ويف
ضوء ه�ذه املعطي�ات ف�ان منتخبنا
يكفي�ه التعادل للمحافظة عىل موقعه
يف قم�ة املجموع�ة وبالت�ايل التاه�ل
املبارش اىل املرحلة النهائية والحاسمة
م�ن التصفي�ات بعيدا ع�ن الدخول يف
معمعة اختي�ار افضل الثواني وحتى
يف حال�ة الخس�ارة ال س�مح الله فان
فرص�ة تاه�ل منتخبن�ا كبيرة بع�د
خس�ارة لبنان امام كوري�ا الجنوبية
وتجمد رصيده عند  10نقاط اىل جانب
خ�روج ثاني املجموعة السادس�ة من
املنافس�ة على الثوان�ي وصعوبة فوز
االردن عىل اسرتاليا .
محصلة رقمية

يتح�دث التاري�خ ع�ن مكنون�ات 28
مباراة ودية ورسمية جرت سابقا بني
املنتخبين العراق�ي وااليران�ي اقيمت
يف مناس�بات وانتهت  15منها ايرانية
مقابل س�ت مباريات لصالح منتخبنا
وانتهاء سبع مباريات بالتعادل بينها
مباراتين حس�متهما ركالت الرتجيح
من عالم�ة الجزاء  ،وس�جل منتخبنا
 21هدف�ا مقاب�ل  37هدف�ا للمنتخب
اإليراني.
رشيط املباريات
يف االول م�ن حزي�ران ع�ام 1962
تعادل املنتخبان يف املباراة الودية التي
احتضنتها طهران بهدف ملثله سجله
ملنتخبن�ا الراحل جميل عباس واليران
برويز كناني .
ويف الثال�ث م�ن حزي�ران ع�ام 1962

عمومية الطلبة متنح ثقتها لباسم
عباس يف متثيلها بانتخابات احتاد الكرة

بغداد /الزوراء:
قررت الهيئة العامة لنادي الطلبة الريايض س�حب تمثيل نائب
رئيس االدارة املستقيلة السابقة محمد الهاشمي من املشاركة
يف انتخاب�ات اتح�اد ك�رة القدم وارت�أت منحه�ا الثقة لالعب
فريقها الس�ابق باسم عباس نائب رئيس الهيئة املؤقتة لنادي
الطلبة.
ج�اء ذل�ك عقب اجتماع اس�تثنائي دع�ت اليه الهيئ�ة املؤقتة
عموميته�ا التخاذ ق�رارات تخدم الن�ادي مس�تقبالً ..وارتأت
الهيئة العامة للنادي سحب التمثيل من محمد طالب الهاشمي
واناطته بش�خص نائب الهيئة املؤقتة ،الالعب الدويل الس�ابق
باس�م عباس والذي ش�كر اعض�اء الهيئة العام�ة عىل ثقتهم
واكد انه لن يفكر بالرتشح النتخابات اتحاد الكرة املقبلة بغية
الرتكيز عىل عمله الحايل وهي خدمة النادي اوالً.
وبني باس�م عباس ان ص�وت الطلبة س�يكون للكابتن عدنان
درجال يف حال رشح نفسه النتخابات اتحاد الكرة.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفي�ة
قدمت تعازيها الح�ارة اىل عضو الهيئة العامة
لالتح�اد العراق�ي للصحافة الرياضية الس�يد
عيل لفتة  ،وذلك لوفاة ابن عمه  ...سائلني الله
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواس�عة
ويس�كنه جنات الف�ردوس ويرزق اهل�ه ومحبيه
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
*********************
ص�در اول ام�س االح�د الع�دد التاس�ع والعرشين
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية
لنادي الرشطة الريايض ..العدد تضمن مجموعة من
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت
الت�ي تش�ارك فيها عىل املس�توى املحلي فضال عن
موضوع�ات اخرى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة ...كل
التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
****************
عض�و الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزميلة نغم التميم�ي ،احتفلت بعيد
ميالده�ا مؤخ�را ،خال�ص االمني�ات للزميل�ة
العزيزة التميمي بالعمر املديد ومواصلة النجاح
يف حياتها ومشوارها املهني.

فاز منتخبنا بهدفني س�جلهما ش�اكر
اس�ماعيل وقيس حمي�د مقابل هدف
واح�د لربويز كناني يف املباراة الودية
الثانية التي ضيفتها طهران .
ويف الثال�ث عرش من كانون االول عام
 1963ف�از املنتخ�ب االيراني برباعية
دون مقاب�ل يف املباراة الت�ي ضيفتها
طهران ضمن ذهاب تصفيات اوملبياد
طوكيو عندما كان يسمح لدول العالم
الثالث املشاركة يف املسابقات االوملبية
بمنتخباتها الوطنية .
ويف الثالث عرش من كانون الثاني عام
 1964تع�ادل املنتخب�ان بدون اهداف
يف املب�اراة التي ضيفته�ا بغداد ضمن
اياب التصفيات املذكورة اعاله .
ويف الس�ابع من اذار ع�ام  1969فاز
املنتخ�ب االيراني بهدفني مقابل هدف

واحد لنوري ذياب يف اطار منافس�ات
بطول�ة الصداق�ة الت�ي احتضنته�ا
طهران.
ويف التاس�ع من ايار ع�ام  1972فاز
املنتخ�ب االيران�ي بثالثة اه�داف دون
مقابل يف املباراة التي ضيفتها بانكوك
ضمن نهائيات بطولة كاس اسيا .
ويف الثالث عرش م�ن ايلول عام 1974
فاز املنتخ�ب االيراني به�دف دون رد
يف املباراة الت�ي ضيفتها طهران ضمن
منافسات دورة االلعاب االسيوية .
ويف الثام�ن والعرشي�ن م�ن اب عام
 1975فاز املنتخب االيراني بهدف دون
مقابل يف املباراة التي ضيفتها طهران
ضم�ن تصفي�ات دورة مونرتي�ال
االوملبية .
ويف الراب�ع م�ن حزي�ران ع�ام 1976

ف�از املنتخب االيران�ي بهدفني دون رد
يف املب�اراة الت�ي جرت بطه�ران ضمن
نهائيات بطولة كاس اسيا .
تعادل ودي جديد
ويف الخام�س من ترشي�ن الثاني عام
 1989تع�ادل املنتخبان بدون اهداف
يف املباراة الت�ي جرت يف الكويت ضمن
منافسات بطولة الصداقة والسالم .
ويف الثان�ي والعرشي�ن م�ن ترشي�ن
االول ع�ام  1993فاز منتخبنا بهدفني
س�جلهما احم�د رايض وعلاء كاظ�م
مقابل هدف واحد لعيل دائي يف املباراة
التي ضيفتها الدوحة ضمن تصفيات
بطولة كاس العالم .
ويف الخام�س م�ن كان�ون االول عام
 1996فاز منتخبنا بهدفني س�جلهما
حس�ام ف�وزي وخال�د محم�د صبار

مقابل هدف واحد لعيل دائي من ركلة
جزاء يف املباراة التي ضيفتها ابو ظبي
ضمن بطولة كاس اسيا .
ويف الثام�ن عشر من ترشي�ن االول
عام  2000فاز املنتخب االيراني بهدف
دون رد يف اط�ار منافس�ات بطول�ة
كاس اسيا التي احتضنتها بريوت .
ويف الس�ابع من ايلول عام  2001فاز
املنتخب االيراني بهدفني مقابل هدف
واح�د لعم�اد محم�د يف املب�اراة التي
ضيفتها بغداد ضمن ذهاب تصفيات
كاس العالم .
ويف الثاني عرش من ترشين االول عام
 2001ف�از املنتخ�ب االيراني بهدفني
مقاب�ل هدف واح�د لقحط�ان جثري
يف املباراة الت�ي ضيفتها طهران ضمن
اياب تصفيات كاس العالم .
فوز بركالت الرتجيح
ويف الخامس من ايلول عام  2002فاز
منتخبن�ا بف�ارق ركالت الرتجي�ح من
عالمة الجزاء  5 - 6بعد انتهاء الوقت
املق�رر للمباراة التي جرت يف دمش�ق
ضمن نصف نهائي بطولة غرب اس�يا
الثانية بالتعادل السلبي .
ويف الثالث عرش من اب عام  2003فاز
منتخبنا بهدف دون رد س�جله جاسم
سوادي يف اطار منافسات بطولة L.G
التي جرت يف طهران .
ويف الثالث والعرشين من حزيران عام
 2004ف�از املنتخ�ب االيراني بهدفني
مقاب�ل ه�دف واحد الحم�د مناجد يف
املب�اراة الت�ي ضيفتها طه�ران ضمن
منافسات بطولة غرب اسيا الثالثة .
ويف الرابع من ترشين االول عام 2006
ف�از املنتخ�ب االيران�ي بهدفين دون
مقابل ضم�ن منافس�ات بطولة L.G
التي ضيفتها عمّان .
ويف الس�ادس عشر من حزي�ران عام
 2007تع�ادل املنتخب�ان بدون اهداف
ضم�ن منافس�ات بطولة غرب اس�يا
الرابعة التي ضيفتها عمّان .
ويف الراب�ع والعرشي�ن م�ن حزي�ران
ع�ام  2007التقى املنتخبان يف املباراة

النهائية للبطولة اعلاه وفاز املنتخب
االيراني بهدفني سجلهما مقابل هدف
واحد لصالح سدير من ركلة جزاء .
ويف االول م�ن ترشين االول عام 2010
ف�از املنتخب االيران�ي بهدفني مقابل
هدف واحد ملصطف�ى كريم يف الدور
نص�ف النهائ�ي لبطول�ة غرب اس�يا
السادسة التي جرت يف طهران .
يوم لك واخر عليك
ويف الح�ادي عشر من كان�ون الثاني
ع�ام  2011ف�از املنتخ�ب االيران�ي
بهدفين مقاب�ل ه�دف واح�د ليونس
محمود ضمن منافسات بطولة كاس
اسيا التي ضيفتها الدوحة .
ويف الرابع من كانون الثاني عام 2015
ف�از املنتخ�ب االيراني به�دف دون يف
املباراة الودية التي ضيفتها اسرتاليا .
ويف الثاني والعرشين من كانون الثاني
ع�ام  2015تع�ادل املنتخب�ان بثالث�ة
اهداف ل�كل منهما يف الوقتني االصيل
واالض�ايف ملب�اراة الدور رب�ع النهائي
لبطولة اس�يا التي ضيفتها استراليا
سجلهم ملنتخبنا احمد ياسني ويونس
محمود ورضغام اس�ماعيل من ركلة
جزاء واليران رسدار ازمون ومرتىض
كنج�ي ورضا قوجان قب�ل ان يفوز
منتخبن�ا بركالت الرتجي�ح من عالمة
الجزاء . 6 – 7
ويف الثام�ن عرش م�ن اذار عام 2017
فاز منتخبن�ا بهدف دون مقابل حمل
امض�اء س�عد عب�د االمير م�ن ركلة
ج�زاء يف املباراة الودية التي ضيفتها
طهران.
ويف الس�ادس عرش من كان�ون الثاني
ع�ام  2019تع�ادل املنتخب�ان ب�دون
اه�داف يف نهائيات بطولة كاس اس�يا
التي ضيفتها االمارات .
ويف الرابع عرش من ترشين الثاني عام
 2019ف�از منتخبنا بهدفني س�جلهما
مهند علي وعالء عب�اس مقابل هدف
واحد الحمد ن�ور الله يف املب�اراة التي
ضيفتها عمّان ضمن ذهاب تصفيات
مونديال قطر املتواصلة .

مدرب طائرة الناشئني :ينتظرنا عمل صعب وهدفنا املنافسة يف بطولة العرب
بغداد /عيل عنب:
تتواصل يف قاعة الش�عب املغلق�ة اختبارات
منتخبن�ا الوطن�ي للك�رة الطائ�رة لفئ�ة
الناش�ئني بقيادة املدرب التونيس صربي عبد
الواحد وكادره املس�اعد ووصل عدد الالعبني
الذي�ن تم اختبارهم لغاي�ة االن ثمانني العبا
م�ن مختلف االندي�ة واملحافظ�ات العراقية
وم�ن املق�رر ان يس�تقر ال�كادر التدريب�ي
عىل خم�س وعرشي�ن العبا وبعد املعس�كر
الخارجي يكون االعتماد عىل قائمة الالعبني
الذين س�يمثلون منتخبنا يف البطولة العربية
والت�ي س�تنطلق يف بداية ش�هر اب من هذا
العام بضيافة جمهورية تونس العربية.
وتحدث عبد الواح�د اىل صحيفة الزوراء بان
الالعب العراقي تأسيس�ه متوسط والالعبني
الذي�ن حرضوا اىل االختبارات لديهم نقص يف
الحركي�ة ونوع من الضع�ف يف املهارة وهذا

بس�بب قلة البطوالت للمراحل السنية ولعبة
الك�رة الطائرة من الرياض�ات التي يجب ان
تب�دا بها من�ذ الصغر بعمر عرش س�نوات او
اصغر ووصل االم�ر يف بعض الدول اىل تعليم
الالعبين بعمر اربع او خمس س�نوات لكي
يصل الالعب اىل عمر خمس عرشة سنة وهو
مكتمل املهارات االساس�ية ويجب االهتمام
بالفئ�ات العمري�ة م�ن خلال البط�والت
واملعس�كرات املس�تمرة لبناء اس�اس قوي
لالعب العراقي.
وايض�ا ان ال ننسى ميزة ط�ول القامة الذي
يتمت�ع بها الالعب العراق�ي والقدرة البدنية
والقوة الجسدية املكتس�بة والروح القتالية
وحب االنتصار واالنضباطية كل هذه العوامل
مهمة للفوز وتحقيق النتائج االيجابية.
لكن يج�ب ان تدار هذه العوام�ل باحرتافية
لغ�رض االنتق�ال للعاملي�ة وابس�ط مث�ال

اي�ران التي تمتلك العبين بنفس املواصفات
الجس�مانية والبدني�ة لالعبين العراقيين
لك�ن لديه�م احرتافي�ة عالي�ة ووصل�وا اىل
العاملية من اوس�ع االبواب ويمكن للعراق ان
يح�ذو حذوه�م لكن بشرط ان تكون هناك
اسرتاتيجية مدروسة و واضحة وخطة عمل
من ثالث اىل خمس سنوات .
وبالنسبة ملنتخب الناش�ئني هدفنا املنافسة
وال يشء غير املنافس�ة لك�ن ينتظرنا عمل
صع�ب وش�اق باعتبار فترة االع�داد قليلة
واختيارن�ا لالعبين جاءت بص�ورة رسيعة
وان ش�اء الله قادرين عىل املنافسة ونسعى
اىل الوص�ول اىل ادوار متقدم�ة م�ن البطولة
بالرغ�م من وج�ود منافسين بمس�تويات
عالي�ة واتمن�ى ان اك�ون عن�د حس�ن ظن
الجمه�ور العراقي بصوره عام�ة وجمهور
الكرة الطائرة بصورة خاصة.

عملية جراحية ناجحة لنجم ألعاب القوى الالمع عادل سحاب
بغداد /الزوراء:
خض�ع نجم الع�اب القوى وبطل
الع�راق الس�ابق يف رم�ي الثق�ل
الكابت�ن ع�ادل س�حاب لعملي�ة
جراحية تكللت بالنجاح.
وعبر عادل س�حاب ع�ن عميق

شكره للجهود الكبرية التي بذلت
مع�ه م�ن قب�ل الك�وادر الطبية
العاملة يف مستشفى الرمادي ويف
مقدمته�م الدكت�ور الجراح عمر
عزيز حس�ن الذي ارشف بنفسه
عىل اجراء العملية.

م�ن جانبه�ا عبرت رابط�ة
الرياضيين ال�رواد يف الع�راق
والعال�م ع�ن امتنانها مل�ا حظي
ب�ه الكابتن عادل س�حاب ،نائب
رئي�س الرابط�ة يف تركي�ا ،م�ن
اهتمام كبري عىل املستوى الطبي

يف املستشفى املذكور .
امنياتنا للكابتن سحاب بالشفاء
التام والعودة الرسيعة اىل محبيه
ووس�طه الري�ايض واس�تئناف
نش�اطه الدؤوب يف خدمة اقرانه
من الرياضيني الرواد.

كاتانيتش :األسود بأمت اجلاهزية وسنلعب للفوز فقط

بغداد /الزوراء
ُ
مدرب منتخبنا الوطني لكرة
أك َد
القدم ،الس�لوفيني سرتيش�كو

كاتانيت�ش ،جاهزي�ة املنتخ�ب
ملب�اراة إي�ران الي�وم الثالثاء يف
ختام الجولة األخرية للمجموعة

الثالث�ة م�ن ال�دور الثان�ي
للتصفيات اآلس�يوية املزدوجة
املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر 2022
ونهائيات كأس آسيا .2023
َ
وق�ال كاتانيت�ش ،يف املؤتم�ر
الصحفي ”:أن�ا مدرب كرة قدم
ُ
ألعب م�ن أجل الفوز
وبالتأكيد
 ،وبالنهاي�ة الفريق األفضل هو
من س�يفوز ..ال أري�د أن أعمل
حس�ابات أخ�رى ،نح�ن نعرف
أي�ن نق�ف وس�نقدم أفضل ما
عندنا”.
َ
وأض�اف  ”:ش�اهدنا العبيه�م
وه�م ش�اهدونا ،نع�رف كي�ف
يلعب�ون وه�م يعرف�ون كي�ف
نلعب ،ال توجد هناك أرسار رغم

ان�ه توج�د اختالفات بس�يطة
منذ آخر مواجهة بيننا”.
َ
وتابع مدرب منتخبنا الوطني:
“تس�ألني مَ �ن س�يفوز؟ ،هذا
يعتم�د على ظ�روف املب�اراة،
الفائز س�يكون الفريق األقوى
باملباراة ويس�يطر على اللعب
وربم�ا قليال من الح�ظ ..أمور
بسيطة تفرق يف هكذا مباريات
كبرية”.
وخت� َم كاتانيت�ش حديث�ه
بالقول  ”:م�ع انطالق صفارة
الحك�م ،املب�اراة تب�دأ بنتيج�ة
صف�ر صف�ر ،وبعده�ا تكون
املباراة بي�د الالعبني ونحن هنا
ملساندتهم”.
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تاريخ «الزوراء» اول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869
ال�زورا ُء صحيف�ة عراقي�ة تص�در باللغ�ة العربية.
أسس�ت يف بغداد عام 1869م .حالي�ا هي الصحيفة
الناطقة بلسان نقابة الصحفيني العراقيني.
تم صدور جري�دة الزوراء العراقية ،وهي أول جريدة
تصدر يف بغداد عىل يد مؤسس�ها الوايل مدحت باش�ا
يف  15حزي�ران 1869م ،ومدحت باش�ا كان قد جلب
لها مطبعة من باريس عام  ،1869اسماها بمطبعة
(الوالية) .فكان�ت املطبعة والجري�دة صنوين لعمل
واحد .ص�درت ال�زوراء ومنذ عدده�ا األول باللغتني

العربي�ة والرتكي�ة وبالحج�م املتوس�ط ،بثمان�ي
صفح�ات ،ثم بارب�ع صفحات ،حتى ع�ام  1908م.
واس�تمرت الزوراء بالظهور دون توقف زهاء ثمانية
واربعني عاماً ،وقد ساهم يف تحريرها كثريون منهم:
أحمد عزت الفاروقي ،وطه الشواف ،ومحمود شكري
اآلل�ويس ،وفهم�ي امل�درس ،وعب�د املجيد الش�اوي،
وجميل صدقي الزهاوي.
كانت الزوراء من بنات أفكار مدحت باشا ،وايل العراق
العثماني (حكم يف الفرتة ما بني  )1872–1869الذي

الزوراء  -العدد 422

كان تقدم ًيا يف أفكاره وموال ًيا للغرب .وقد قام مدحت
باشا بتأس�يس الجريدة  ،كانت هي األوىل يف العراق،
وذلك بعد تعيينه وال ًيا ومجيئه إىل بغداد يف عام .1869
اس�م ال�زوراء مأخ�وذ من أحد األس�ماء املس�تعارة
لبغ�داد ،ويعن�ي حرف ًيا امليل أو االعوج�اج ،وذلك ألن
املدينة تقع عىل أح�د منعطفات نهر دجلةُ .ي َ
نظر إىل
الجري�دة باعتبارها املصدر األهم حول تاريخ العراق
خالل الخمسني سنة األخرية من تاريخ اإلمرباطورية
العثماني�ة ،وذل�ك منذ بداي�ة ظهور ال�زوراء يف عام

الزوراء  -العدد 423

 1869وحت�ى س�قوط بغداد يف أي�دي الربيطانيني يف
عام َ .1917ع َكست نزعة الجريدة نحو اإلصالح رؤية
ً
دولة ومجتم ًع�اَ ،
وت َج ىّل
ه�ذا الوايل لتحديث الع�راق،
ذلك بش�كل خاص خلال الفرتة القصيرة التي توىل
فيها مدحت باش�ا الحكم .وقد كانت الزوراء جريدة
شاملة تصدر مرتني أسبوع ًيا يومي السبت والثالثاء،
ُ
وع نِّي فيها بعض أبرز ُك َّتاب العراق ومفكريها آنذاك.
ُك ِت�ب محتوى الجري�دة باللغتني الرتكي�ة العثمانية
والعربية ،وكانت تغطي جوانب عديدة من الش�ؤون

املحلي�ة ،بما يف ذل�ك املراس�يم واملقابالت الرس�مية
وش�ؤون الصحة والتعليم والجرائم واملحاكم والنقل
واالتص�االت والتنمية الحرضي�ة والرضائب واألدب.
ظهر من الجريدة إجمالاً  2607أعداد ،من أول إصدار
له�ا يف ي�وم الثالثاء املواف�ق  15يونيو لع�ام ،1869
وحت�ى آخر إصدار يف يوم الثالث�اء املوافق  13مارس
لع�ام  .1917تتضمن اإلص�دارات التواريخ الهجرية
عىل اليمني وتواريخ التقويم الرومي (العثماني) عىل
اليسار ،ويظهر من حني آلخر تضارب يف التواريخ.

الزوراء  -العدد 424
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يف الذكرى الـ  152لعيد الصحافة العراقية :

أدباء ومفكرون يبعثون التهاني جلريدة

حممد الشحات ..
شاعر وصحفي من مصر

باب�ا املدي�ر الفن�ى ملنتخ�ب الع�راق ىف ذلك
الوقت .

يعد احتفال الصحافة العراقية مواكبا لليوم
الذى انطلقت فيه جريدة الزوراء عام 1869
كأول جريدة عراقية  ،لتسطر بعدها سطور
من نور ىف تاريخ واحدة من اقدم الصحافة
العربي�ة  ،ولق�د كان ىف تاريخ�ى الصحفى
تجربة مثمرة وثرية مع جريدة الجمهورية
العراقية الت�ى احتلت مع عدد من الصحف
العراقية مكانة بارزة  ،حيث توليت مكتبها
بالقاهرة اىل جان�ب قيامى بنرش قصائدى
وموضوعات صحفية ىف العديد من املجالت
والجرائ�د العراقية والت�ى كان يحرص عىل
النشر فيها العديد من املبدعين والكتاب ،
أعتبر رحلتى مع الصحافة العراقية األكثر
ثراء وتنوعا  ،لدرجة أننى من اجلها خضت
تجرب�ة الصحاف�ة الرياضي�ة عندما طلب
منى عمل تحقيق على منتخب الكامريون
لكرة القدم الذى كان سوف يشارك ىف دورة
االلع�اب االوملبي�ة بل�وس انجل�وس 1984
واوقعت�ه القرعة مع منتخ�ب الكامريون ،
والذى كان يش�ارك ىف كأس االمم االفريقية
عام  84التى اقيمت بساحل العاج واعددت
تق�رارا نرش ع�ل صفح�ة كامل�ة بجريدة
الجمهوري�ة االمر الذى جع�ل الراحل عمو

ليلى عامر  ..روائية جزائرية

تحيّة من الجزائر إىل جريدة ال ّزوراء
يف الخامس عرش من ش�هر ج�وان من كلّ
ع�ام يحتف�ل الع�راق ّ
بالذك�رى ّ
الس�نوية
ّ
للصحافة.
ّ
وال�زوراء هي أوّل جري�دة عراقيّة تصدر يف
هذا اليوم لعام 1869
ّ
وألنها جريدتنا الّتي تصلنا عرب هذا الفضاء
ّ
إىل الجزائر وكل بقاع ال ّدنيا،
الصفح�ة ّ
تحدي�دا ّ
الثقافيّ�ة الّت�ي يرشف
ّ
عليها األس�تاذ القدير أحمد الجنديل ،والتي
متنفس�نا ،نطالع فيها جدي�د ّ
ّ
الثقافة
هي
العربيّة والعامليّة.
ّ
ّ
وكل
نهن�ئ طاقم ه�ذه الجري�دة الرّائع�ة
ّ
الشعب العراقي الّذي يدافع عن حرّية الفكر
ّ
فينترص للحرف النقي ،ولقضايا األمّ ة.
تحيّة ّ
لكل من يحم�ل قلما أو كامريا ،ينقل
واقعنا املعاش ،فيدخل بيوت البسطاء
بي�وت األغني�اء ،بيوت الّذي�ن ال صوت لهم
غير هؤالء ،فيوصل�ون ّ
الص�ورة كما هي،
ليستقرّوا يف قلوب املاليني.
للصحافة يف بلاد الرّافدينّ ،
تحيّة ّ
وكل عام
ّ
والحرفّ ،
والصورة بألف خري.
الصوت

فاطمة منصور  ..شاعرة من لبنان

بمناس�بة عي�د الصحافة العراقي�ة ،نبارك
للعراق إعالمه الجريء والحر
اإلعلام الذي كان ،وال يزال صوت الحرية يف
أمة تكالبت عليها
ش�ياطني الغ�رب .م�رة تحت عن�وان دعم
الحري�ة وحقوق اإلنس�ان والديموقراطية،
وأخرى طمعا بثرواتها عرب أنظمة ارتبطت
تاريخي�ا بالغ�رب ،فص�ارت عبئ�ا على
الشعوب
بع�د احتلال فلس�طني حي�ث ب�ات أم�ن
الصهاينة غاية الغرب األوىل.
يف ظل ه�ذا الواقع الصع�ب ،تنفس العراق
ه�واء الحري�ة عبر إعالم�ه املمي�ز يقوده
إعالميون فدائيون وأح�رار .دفعوا حياتهم
دفاعا عن قضايا العراق
واألمة .فنحن نعرف قيم�ة اإلعالم يف حياة
األم�م .فالصحاف�ة كان�ت من�ذ نش�أتها
وانتشارها إبان عرص النهضة
يف معظ�م األقطار العربية النافذة التي أطل
عربه�ا العرب عىل الحض�ارة املعارصة بعد
مرحلة انحطاط قاتل.
وكان�ت نكبة فلس�طني وتآم�ر الغرب بعد
الح�روب العاملي�ة لتمعن يف تعزي�ز الضياع
العرب�ي وتعمي�ة األم�ة عم�ا حص�ل يف

يف هذه املناسبة العطرة

فلسطني
 ،فيم�ا كان�ت الصحاف�ة العربي�ة ،وبينها
الصحاف�ة العراقي�ة املنبر الثق�ايف ال�ذي
دك االنحط�اط بص�وت الحري�ة ،وفض�ح
السياس�ات املحلي�ة نت�اج أولي�اء األمر ما
أضاء ش�معة يف ليل األمة .فب�دأت األحزاب
تطرح أفكارها التنويرية .
ويف العراق تحديدا حيث ساهمت الصحافة
يف نرش الوعي واس�تنفار املش�اعر القومية
واإلنس�انية .فانتف�ض العراق على الحكم
امللكي املرتبط بربيطانيا.
إال أننا نقف بكربياء أمام إعالميني عراقيني
ناضل�وا بكل صالب�ة إلحقاق حق الش�عب
بالحرية فكانت الس�جون أو املنايف مواطن
ألولئ�ك األح�رار دون أن تنال م�ن التزامهم
وإيمانهم بحرية التعبري.
أض�ف إىل ذل�ك ،دور اإلعلام العراق�ي بعد
الغزو األمريكي املج�رم واحتالل العراق ،إذ
أن الصحافة العراقية
إضاف�ة إىل محط�ات التلفزة كان�ت منابر
لإلعالميني األحرار الذين أخذوا عىل عاتقهم
يف الع�راق أو خ�ارج العراق فض�ح اإلجرام
االمريكي بح�ق العراقيني وتحت ش�عارات
كاذبة.
ل�م يرتاج�ع االعالمي�ون عم�ا آمن�وا به يف

مقاوم�ة االحتالل .وال ي�زال اإلعالم يف أوج
تصديه لبقايا االحتالل وزبانيته يف الداخل،
يف معركة رشس�ة ضد أولئك الذين ارتبطوا
أمريكيا فجوعوا الناس َ
وشوهوا االنتماء إىل
الوطن
فتحي�ة إىل الصحاف�ة العراقي�ة يف عيده�ا
ونح�ن نتطل�ع إىل إعلام عرب�ي يقت�دي
بالعراقيني حرية ،جرأة وش�جاعة وإيمانا
بحرية الكلمة
فالكلمة سالح كاسح للتخلف والظلم.

سالم البناي  /شاعر ورئيس حترير جريدة

ان الصحافة بوصفها احدى وسائل االتصال
األوىل أصبحت عامال مهما يف صناعة الرأي
الع�ام وتوجيه�ه  ،مثلما اس�همت بش�كل
كبير يف تحريك املش�اعر االنس�انية ونرش
املع�ارف والثقافات وتعزي�ز ثقافة االفراد
فضلا عن ب�ث االخالق واالف�كار املفيدة و
توعية املجتمع وتعريفه بآخر املس�تجدات
على االصعدة كاف�ة وتس�ليط الضوء عىل
املش�كالت الت�ي ته�دد البني�ة االجتماعية
فضال ع�ن االس�هام يف تطوير مؤسس�ات
الدول واألفراد عرب التأشري عىل نقاط الخلل
وتصويبها “ .
وانن�ا الي�وم إذ نحتف�ي بعي�د الصحاف�ة
العراقي�ة بمناس�بة انطلاق اول صحيفة

اكليل من الورد مبناسبة عيد الصحافة العراقية
ثقافية الزوراء

أن تم�ارس الديمقراطي�ة وف�ق أس�اليبها
الحضاري�ة  ،وأن تسير الحي�اة باتجاه تحقيق
الحري�ة للجميع  ،الب ّد من تغذي�ة الكلمة الحرّة
الجريئة ودفعها إىل خض�م األحداث  ،فوجودها
يمثل ركنا أساسيا من أركان بناء الحياة  ،وعامال
مهما من عوامل النهوض  ،والكلمة الحرة التي
تدافع عن مصالح الش�عب  ،وتقف ش�امخة يف
مواجه�ة الطغيان والتعس�ف البد أن تخرج من
حاضن�ة الصحافة  ،ووفق هذا املفهوم الواضح
رسمت الصحافة دورها الريادي يف بناء الحياة ،
ولعبت دورا وطنيا يف مقارعة الظلم حتى احتلت
السلطة الرابعة بجدارة بعد السلطة الترشيعية
والس�لطة القضائي�ة والس�لطة التنفيذي�ة ،
وراحت تش�ق طريقها وس�ط العواص�ف التي
اجتاح�ت املنطق�ة منذ زمن بعي�د  ،وهي تقدم
قواف�ل الش�هداء على طري�ق ترس�يخ املبادئ
الديمقراطية التي أصبحت أمل الجميع .
لقد اس�تحقت الصحافة العراقي�ة كل االحرتام
والتقدي�ر م�ن خلال تصديها لحاالت الفس�اد
الس�يايس واالقتص�ادي واألخالق�ي ،ونقله�ا

ملا يدور م�ن تجاذب�ات سياس�ية  ،واختناقات
اقتصادية  ،وأزمات اجتماعية  ،فكانت الناطقة
بلس�ان الش�عب من خالل األقالم الرائ�دة التي
كشفت الغطاء عن املس�تور  ،ورفعت الحجاب
ع�ن املخف�ي  ،ودفعت الثم�ن دما م�ن أجل أن
تك�ون الحقيق�ة مهندس�ة لرس�م املس�تقبل

طواف حول الصحافة
اعداد  /عبد الرحيم ماجد

إىل الحض�ارة اليوناني�ة ،فقد
كان�ت الس�لطة آن�ذاك كانت
تعلق منش�ورات اإلخبار عىل
الج�دران ،وكان�ت تتضم�ن
الق�رارات املتخ�ذة م�ن قب�ل
الدولة وذلك إليصال املعلومات
والقرارات للمواطنني ومعرفة
ما يج�ري حوله�م ،وظهرت
الصح�ف يف عصر النهض�ة
بأوروب�ا على هيئ�ة رس�ائل
إخباري�ة مكتوب�ة بالي�د،
وكان يت�م تداولها بني التجار
وتتضم�ن أح�داث الح�روب
واألعراف والعادات واألوضاع
االقتصادي�ة ،وظه�رت أول
صحيف�ة مطبوع�ة يف أملاني�ا
يف الق�رن الخام�س عشر،
وظهرت عىل ش�كل كراسات
صغرية ،ونالت ش�هرة كبرية
ألنه�ا كان�ت تنشر مواضيع
مثرية بدرجة عالية.

من صحافة البلدان التي س�بقتها يف الدخول إىل
املي�دان الديمقراط�ي  ،وم�ع كل مرحلة تحصد
الصحافة ثمار النج�اح  ،وتحتل مواقع التألق ،
وتقف عىل هرم الفوز .
ّ
إن ال�ذي حققت�ه الصحاف�ة العراقي�ة م�ن
نجاح�ات باه�رة ج�اء ثم�رة جه�ود األرسة
الصحفية العراقي�ة  ،وهو فوز لجميع األقالم
التي ساهمت يف بناء الحياة من أجل أن يخرج
العراق من كهوف الظالم والطائفية والفس�اد
إىل مراف�ئ الش�مس املغمورة بالبن�اء والنقاء
والصفاء .
عيد الصحافة العراقية يمثل انتصارا كبريا لدم
الش�هداء من الصحفيني الذين أريقت دماؤهم
الزكية عىل أرض العراق  ،وهم يؤدون واجبهم
املق�دس من أجل أن تنترص كلمة الحق  ،ويعم
األمن واالستقرار ربوع العراق .
لنوق�د الش�موع عىل طري�ق انتص�ار الكلمة
الصحفية الجريئة الت�ي تدافع عن طموحات
الش�عب  ،وننث�ر ال�ورود يف درب الصحاف�ة ،
ومب�ارك لجمي�ع الصحفيني يف الذك�رى 152
لعيد الصحافة العراقية .

قالوا يف الصحافة

اعداد  /سحر حممود

ِّ
الصحافة  :مهن�ة من يجمع
األخب�ار واآلراء وينرشه�ا يف
صحيف�ة أو مجل�ة والنس�بة
صحايفّ.
إليهاِ :
والص َح ِف ُّ�ي  :مَ ْ�ن َيأ ْ ُخ ُذ العلمْ
َّ
الص ِح َ
من َّ
يف ِة ال عن أستاذٍ.
و َّ
الص َح ِف ُّ�ي مَ ْن يزاول حرفة
ِّ
الصحافة.
َ
ُ
َّ
والص ِحيفة  :ما يكتب فيه من
َور ٍَق ونحوه.
ويطل�ق على املكت�وب فيها.
والجمع ُ :
ص ُح ٌف.
ويف التنزي�ل العزيز :األعىل آية
الص ِح َ
َّ 18
يف ُ�ة 19إ ِ َّن َه َذا لَ ِفي
ف ُ
لىَ
األو ُ
ُّ
ف إ ِ ْبرَاهِ ي َم
ص ُح ِ
الص ُح ِ
وَمُ ىَ
وس ) ) .
الص ِح َ
و َّ
يف ُ�ة إضمام�ة م�ن
الصفحات تصدر يوميًّا.
أو يف مواعي�د منتظم�ة
بأخب�ار السياس�ة واالجتماع
واالقتص�اد والثقاف�ة وم�ا
يتصل بذلك .والجمع ُ :
ص ُح ٌف،
وص َحا ِئ ُفَ ،
َ
الوجْ
ِه:
وص ِحيفة
ص ِحيفٌ.
برشته .والجمع َ :
تاريخ الصحافة
يرج�ع الفض�ل يف نش�أة
الصحافة وتطوره�ا تاريخ ًيا

املرشق القائم عىل احرتام الرأي اآلخر  ،واعتماد
أسلوب الحوار النزيه  ،ومقارعة الحجة بالحجة
والربهان بالربهان .
وم�ع كل مرحل�ة من مراح�ل تاريخن�ا  ،كانت
الصحافة تبني عرش�ها بق�وة القائمني عليها ،
حتى وصلت إىل درج�ة تقدمت فيها عىل الكثري

* ليست الصحافة إال وليدة
البيئة و صورة العرص و مرآة
تنعكس عىل صفحتها بدوات
املجتمع و نزواته .
محمود تيمور
* أخشى  3جرائد أكثر من
خشيتي ملئة ألف حربة
نابليون بونابرت
*إذا س�لبنا حري�ة التعبير
ع�ن ال�رأى فس�نصري مثل
الداب�ة البكماء التي تقاد اىل
املسلخ .
جورج واشنطن
*إن الصحاف�ة الح�رة يشء
رضوري لبن�اء دول�ة ح�رة ،
و ه�ذا ل�ن يتحق�ق بف�رض
القي�ود عىل املنش�ورات  .كل
إنس�ان حر لديه حق بال شك
يف التعبير عن املش�اعر التي
يش�اء أمام الجمهور  ..و إذا
ت�م منع ه�ذا فقد ت�م تدمري
حرية الصحافة .
وليام بالكستون
* ال يجوز حرم�ان الناس أو
منعه�م يف حقهم م�ن الكالم

أو التعبير عن مش�اعرهم و
حرية الصحافة – باعتبارها
واح�دة م�ن أكبر حص�ون
الحرية – مصونة .
جايمس ماديسون
* حرية الصحافة هي رشف
س�امي ال يج�ب حرم�ان أي
دولة منه .
ماهاتما غاندى
* عندم�ا تك�ون الصحاف�ة
حرة و كل ش�خص قادر عىل
القراءة إذا كل يشء آمن .
توماس جيفرسون
* ال أح�د يح�ب قيوده و إن
كانت من ذهب .
ابراهام لنكولن
* إن التفكير ة يشء مقدس
فدع كل شخص يفكر بحرية
 ،وللتعبير عن م�ا تعتقد أنه
مقدس دع كل ش�خص يعرب
ع�ن فكرت�ه  .إذا قمت بذلك ،
فأن�ت تثبت أنك إنس�ان لديه
ضمري و أخالق  ،و إذا لم تقم
بذل�ك فإن�ك تعلن فق�ط أنك
فايش .
محمد مراد الدين
* إن حرية الصحافة هي يف أن

تعلن بكل أريحية االس�تنتاج
الذي قادته إليك األدلة
بيل موير
* إن الكف�اح ض�د الرقاب�ة
 ،أي�ا كان�ت طبيعته�ا  ،و أيا
كانت القوة املوجودة يف ظلها
 ،ه�و واحبى ككاتب ،و كذلك
الدعوات لحرية الصحافة
ميخائيل
بولجاكوف
* إن حرية الصحافة تقترص
عىل األحرار .
هنري لويس منكن
* حري�ة الصحاف�ة ليس�ت
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غاي�ة يف ح�د ذاته�ا و لكنها
وسيلة ملجتمع حر.
فيليكس فرانكفورتر
* حيث ال توجد حرية للتعبري
ال يوجد ضمري
آيان حريس عىل
* تبقيك الصحافة مزروعا ً يف
األرض.
ري برادبريي
* الصحاف�ة الح�رة تق�ول
للحاك�م م�ا يريده الش�عب،
ولي�س أن تق�ول للش�عب ما
يريده الحاكم .
مصطفى أمني

ورقي�ة عراقية وهي ال�زوراء فاننا نتحدث
عن تاري�خ ثقايف معريف كان س�ببا مبارشا
ومؤث�را يف تنوي�ر ال�راي الع�ام وتعريف�ه
بحقوق�ه ،مثلما كان�ت الصحافة أحد أهم
أس�باب نج�اح الكثير م�ن الث�ورات التي
اندلعت ضد االنظمة السياسية املستبدة .
ويف ظ�ل التط�ور املتس�ارع الذي ش�هدته
وس�ائل االتصال الثالثة املعروفة ( املقروءة
واملس�موعة واملرئي�ة ) ،وتأثريه�ا يف حياة
الش�عوب أصبح لهذه الوس�ائل دورا فعاال
يف نق�ل ونرش الكثري م�ن املعلومات واآلراء
واألف�كار وأصبحت جزءا ً رئيس�ا يف ثقافة
الرد واملجتمع ،خاصة بعد تش�عب االنظمة
املعلوماتية وانطالق الصحافة االلكرتونية،
إذ تمكنت الشعوب من التواصل مع بعضها
واح�داث تط�ورات كبيرة يف التعبير ع�ن
ال�رأي؛ إذ أدى التنام�ي الكبير يف وس�ائل
االتص�ال اىل رسع�ة انتش�ار املعلوم�ة اىل
جانب رسعة التحدي�ث االلكرتوني  ،فضال
عن التفاعلية التي تتميز بها بعض الصحف
ووسائل االعالم االخرى  .واذ نستذكر اليوم
صحافتن�ا يف عيده�ا املجي�د وه�ي تواجه
تحديات كثرية فانن�ا نعتز كثريا بما قدمته
األرسة الصحفي�ة العراقية م�ن تضحيات
عىل طريق الح�ق وما زالت أقلام مبدعينا
تخ�ط بمداده�ا س�فرا متوهج�ا بالجمال
واملواقف التي ينبغي أن تعمل عىل ترس�يخ
دعائم الصحافة املسؤولة .

عبد اجمليد بطالي
ناقد وصحفي من املغرب

يس�عدني ويرشفن�ي أن أتق�دم بخال�ص
التهنئ�ة والتربي�ك للصحاف�ة العراقي�ة
عموما ،ولألرسة الصحفية لجريدة الزوراء
خصوص�ا ،وذلك بمناس�بة عي�د الصحافة
العراقي�ة الذي يص�ادف الخامس عرش من
يوني�و  ...٢٠٢١متمنيا ل�كل األطر العاملة
بالصحافة العراقية وغريه�ا دوام التوفيق
واالس�تمرارية ملا يبذلونه م�ن جهود قيمة
عىل درب العطاء والتميز.

من مذكرات صحفي عجوز

د .عبد العزيز حمسن

يستيقظ منذ الصباح الباكر  ،يخرج من بيته اىل الحديقة العامة
ليمل�ئ رئتيه بالهواء الب�ارد النقي  ،الهدوء ال�ذي يلف املكان ،
والس�كون الذي يخيم عىل كل ما حول�ه  ،والصمت املطبق عىل
الصب�اح يجعله يحرك ذراعيْه ويح�اول امليش بطريقة الهرولة
لتنش�يط جس�ده الضعيف  ،آخر زيارة لطبيبه الخاص نصحه
بمزاولة الرياضة  ،وعندما بدأ بها شعر براحة تتسلل اىل نفسه
 ،ومع اول شعور بالتعب  ،يعود اىل بيته  ،يتناول فنجان القهوة
ويمس�ك جريدت�ه  ،ويب�دأ بالق�راءة  ،اول ما يتن�اول املقاالت
املكتوبة فيها  ،ينتقل بعدها اىل الحوارات والتحقيقات  ،وينتهي
منه�ا بالصفحة األخيرة  ،يطرح جريدته جانب�ا ويأخذ غفوة
قصرية  ،وينهض لتناول فطوره ليبدأ بعدها فصل القراءة .
ويف كل صباح يفيض نهر ذكرياته  ،يتذكر صباه وولعه بالقراءة
ومتابعة االفالم  ،تتجس�د أمامه اللحظة األوىل التي مسك القلم
فيها ليكتب ما يجول برأس�ه  ،تنشط ذاكرته فتصور له ساعة
دخوله اىل الجريدة التي كان يعمل فيها ومقابلة رئيس التحرير
 ،تفرت ش�فتاه عن ابتسامة عندما سمع عبارات املديح للمقال
ال�ذي نرشه أول مرة  ،يبتس�م أكثر عندما ن�ال اعجاب الجميع
وأصبح اسمه المعا وهو يقف مع األقالم الكبرية .
صالح املرهون نش�أ وسط عائلة فقرية ال تستطيع سد رمقها
اال بشق االنفس  ،كان ينهض صباحا ليعمل مع والده يف زراعة
االرض وجن�ي املحص�ول  ،ومع حل�ول اذان الظه�ر يرسع اىل
بيت�ه ليجل�ب وجبة الغ�داء  ،يجلس مع ابي�ه  ،ال يوجد بينهما
م�ا يهمتان به غري الحديث عن الزراعة والس�قي وموس�م بذر
الب�ذور  ،وعندما يعودان اىل البيت  ،يرت�دي االب ثيابه النظيفة
للذهاب اىل مضيف العشيرة  ،بينما يبدأ صالح املرهون بقراءة
القصص والروايات  ،كان مغرما بما يكتبه جربان خليل جربان
 ،يج�د ذاته يف الق�راءة  ،ومع مواصلة القراءة نمت لديه الرغبة
يف الكتاب�ة  ،يكتب عىل أكي�اس الورق  ،أو عىل صفحات دفاتره
القديم�ة عندم�ا كان تلميذا  ،وعندما يجد نفس�ه جالس�ا عىل
الشاطئ يمارس الكتابة عىل الرمل  ،خاطرة رسيعة عىل شكل
برقية  ،أو بيت من الشعر ال يعرف قوة بالغته .
يف مضيف ش�يخ القرية التقى صالح املرهون بمعلم املدرس�ة
 ،كان اللق�اء عاب�را يف بداية االمر  ،ومع م�رور الوقت توطدت
العالق�ة بينهما  ،بدأ يق�رأ ما يكتب واملعلم ينص�ت اليه  ،ومع
م�رور الوقت اصبح قلمه اكثر عطاء  ،االم�ر الذي دفع باملعلم
اىل ارسال ما يكتبه صالح املرهون اىل الصحف املنترشة يف اجاء
البلاد  ،كان�ت فرحته كبرية عندما نرش اول م�رة  ،وعندما زار
الجري�دة ألول قوبل بالرتحي�ب  ،وعرض علي�ه الكتابة مقابل
مبلغ من املال  ،عندها ش�عر بان الباب مفتوح امامه  ،وصدق
ظن�ه فلم يمر عليه وقت طويل حتى كان املرهون أحد االعمدة
التي تكتب يف الجريدة .
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إعالنك في

E-mail : alzawraanews@yahoo.com
لالستفسار 07810090003 :
فقدان
فق�دت من�ي بطاقة االحوال الش�خصية باس�م
(عاصم صباح حنا) والصادرة من دائرة الرصافة..
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل املصدر.

		
جمهورية العراق

العدد 46:

مجلس القضاء االعىل

التاريخ 2021/6/14:

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل املدعو صربية خليل عبد
م /اعالن
ً
قد َم طالب حج�ة الوفاة (هاتف منع�م خليل) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدع�وة (صربية خليل عبد) ق�ررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة
اي�ام م�ن تاريخ نشر االعلان وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون.
القايض
عيل جبار الخزعيل
العدد 44:
		
جمهورية العراق
التاريخ 2021/6/14:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو الفية خليل عبد
م /اعالن
قد َم طالب حجة الوفاة هاتف منعم خليل عبد
طلب�ا ً اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار
حج�ة وفاة بح�ق املدعوة (الفي�ة خليل عبد)
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية
فعليك الحضور امامه�ا خالل عرشة ايام من
تاري�خ نرش االعلان وبخالف�ه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون.
القايض
عيل جبار الخزعيل

No: 7507 Tue 15 Jun 2021

10

اعالن
ُ
تعل�ن االمانة الخاصة ملزار ميثم ب�ن يحيى التمار (ريض الله عنه)عن
اجراء مزايدة علنية عن ايجار الشقق واملحالت يف العقار املرقم 13/457
الواقع يف شارع الكوفة /نجف واملدرجة اوصافها ادناه فعىل الراغبني
باالشرتاك يف املزايدة الحضور يوم  2021/6/30الساعة( )10صباحا ً يف
املزار الرشيف مستصحبني معهم مستمسكاتهم القانونية والتأمينات
البالغة  %20من القيمة املقدرة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
االعالن البالغة  %2من القيمة املقدرة.
االوصاف :

حيقق لك االنتشار األوسع

اعالن
اىل الشركاء (اركان عيل منجي وحسين
لطيف عبد الزه�رة) اقتىض حضورك اىل
صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(عباس طالب محسن) بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ()166/2
املقاطع�ة (/ 2حي االمري) ح�دود بلدية
النجف ولغرض تس�ليفه قرض االسكان
وخلال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
داخل العراق وش�هر واح�د خارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

الصحـــــــــــافة العراقية
عيد 152

اعالن
اىل الرشيك (صباح مهدي عباس) اقتىض
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة
عىل قيام رشيكك(كرار حسين صالح)
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )3/63229املقاطع�ة (حي
امليلاد) ح�دود بلدية النج�ف ولغرض
تس�ليفه قرض االس�كان وخلال مدة
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق
وش�هر واحد خارج الع�راق من تاريخ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعرتاض مستقبالً.
احوال املشخاب

اعالن
بن�اء عىل م�ا ج�اء بكت�اب احوال املش�خاب
املرق�م ( 6056يف  )2021/5/24واملتضم�ن
تبديل لقب املواطن (محم�د عبد العايل جبار)
وجعله (الزريف) بدل من (الرزيف)الوارد يف قيده
لعام  1957فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
العدد 45:
		
جمهورية العراق
التاريخ 2021/6/14:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل املدعو جربة خليل عبد
م /اعالن
ً
قد َم طالب حجة الوفاة هاتف منعم خليل طلبا اىل هذه
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة
(جبرة خليل عب�د) قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عشرة ايام من
تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون.

القايض
عيل جبار الخزعيل
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نقابة الصحفيني العراقيني عطاء مستمر ونشاط دائم يف أحلك الظروف
يف املرآة

صاحبة اجلاللة الـ«الزوراء»
يف الذكرى الـ 152عاما
حييى الزيدي

تحتفي نقابة الصحفيني العراقيين وأرسة تحرير صحيفة «الزوراء»
بالذك�رى الـ 52بعد املئة بعيد الصحاف�ة العراقية ،وهي صدور العدد
االول لـ «جريدة زوراء» يف .1869 /6/15
تاريخ الصحافة العراقية املرشق الذي يثبت ان العراق س�بق أكثر دول
املنطقة يف صناعة عالم الصحافة الجميل ،ويف تأسيس طريق تزهو به
الكلمة الحرة الرشيفة .
إن ما يميز احتفالنا هذا العام عن غريه فيما يخص «صاحبة الجاللة»
هو عدم توقف اصدارها يف أحلك الظروف ،السيما أيام الحظر الشامل،
نتيج�ة تفيش فيروس كورونا يف البلاد ،فقد تم اصداره�ا الكرتونيا،
وبش�كل مس�تمر من دون انقطاع ،االمر الذي أدخل الدهشة والفرحة
لدى الزمالء والقراء .
قب�ل الولوج يف تأريخ جري�دة الزوراء العريق ،ال ب�د ان اقف قليال عند
محطتي االوىل يف هذا الرصح االعالمي الكبري .
فمنذ اكثر من سبع سنوات ونصف السنة وأنا ارسو يف ميناء صحيفة
ال�زوراء ..هذا املرىس الكبير صاحب التاريخ العمي�ق الذي مىض عىل
لبنته االوىل  152عاما ،ابتدأ برئيس التحرير االول احمد مدحت افندي،
حي�ث صدر العدد االول يوم الثالث�اء  15حزيران  1869بلغتني «عربية
وتركية»  ..واليوم يس�تمر هذا الصرح االعالمي الكبري برئيس تحرير
طموح فاق التوقعات ،اتخذ من النجاح والوصول اىل االهداف الصحفية
قاعدة واسعة ترتكز دعائمها يف ارض خصبة ،كي يجني ما زرع فيها
م�ن ثمار العمل الصحفي ..مؤيد الالم�ي ،نقيب الصحفيني العراقيني
رئي�س اتحاد الصحفيني العرب ،هذه الش�خصية الت�ي تجاوزت افق
بلدها (العراق) لتصبح ش�خصية عربية ودولية ،تمثل العراق والبلدان
العربي�ة يف كل املحافل الصحفية الدولية ..رئيس مجلس االدارة رئيس
التحري�ر الذي يحرص يوميا حتى الس�اعة االخرية لصدور العدد (قبل
الطبع) ان يطلع عىل الجريدة ولو كان يف أبعد بلد.
تواصل الالمي مس�تمر وال يوقفه يشء عن رؤيته للعدد قبل صدوره،
كما يطمح الالمي ان تطبع جريدة الزوراء عربيا ودوليا ،وش�كل لجنة
مهنية لتطوير الجريدة ،النها ال تقل شأنا عن بقية الصحف .
ال توج�د إمالءات يف عملنا ،ونقف عىل مس�افة واحدة من الجميع ،بل
عىل العكس فهناك فضاء من الحرية املهنية ،والوقوف مع هموم الناس
وطرحه�ا امام انظار املس�ؤولني من خلال الح�وارات والترصيحات
الخاص�ة التي تزين صفحات الجريدة ،الس�يما الصفحة االوىل او نرش
املناشدات.
اقول  ..ال يصل اإلنس�ان إىل حقيقة النجاح من دون أن يمر بمحطات
التع�ب واليأس والضعف ..لكن صاحب اإلرادة القوية ال يطيل الوقوف
عند ه�ذه املحطات ،بل يجعلها حافزا قوي�ا لتحقيق جزء من مرحلة
يصبو اليها .
إن يف جعبة نقابتنا الكثري من مش�اريع الري�ادة العلمية نتطلع بفخر
اليه�ا ،وبمنح اعضائها «عش�اق صاحبة الجاللة» ما يس�تحقون من
اهتمام وتكريم.
وعلى صفح�ات «ال�زوراء» اليوم ..نق�ف مع أكثر من ذك�رى ومعنى
وبارقة أمل ،فهي ذكرى عطرة زكية لتاريخ يحتفل باملجد والسؤدد ،يف
ربط اسم جديد باسم قديم ..فيتألق الجديد وتعود الحياة اىل القديم.
ال�زوراء ..تقرؤها الفضائي�ات واالذاعات ،وتنشر اخبارها الوكاالت،
وتصل دوائر الدولة واملؤسس�ات الحكومية ومطار بغداد واملكتبات يف
جميع املحافظ�ات ،ومنظمات املجتمع املدني وال مرتجع للمبيعات يف
بورصة الصحف.
الزوراء الت�ي تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيين التي يتأمل منها
الكثري يف عالم حرية الكلمة ،والدفاع عن حقوق الصحفيني ،ويف تطبيق
رشف املهن�ة على أرض الواقع ،إنها أكثر من ذك�رى ومعنى وأمل إذاً،
يجتمع فيها الجديد بالقديم ،وخربة الكهولة بعطاء الشباب املثابر ،يف
اروقة صاحبة الجاللة العراقية.
عام آخر اىل عمر صحافتنا العراقية املجاهدة ،فـ«صاحبة جاللة» ثوبها
مرصع باألخبار واألحبار والصور الحية ،التي تشري اىل عالمات معينة
على طريق متاع�ب الصحفيين واالعالميني وهم يضح�ون بحياتهم
م�ن اج�ل الوصول اىل كلمة الح�ق ..هذه التضحيات الت�ي بلغت 475
شهيدا ،تذكرتها بوجع رسيع راسخ يف الذاكرة مع كل الزمالء العاملني
واملثابرين معي يف ارسة التحرير ،مع امنياتنا بسلامة جميع الزمالء،
وصاحبة الجاللة ومحبيها الذين يواصلون عطاءهم وابداعاتهم يوميا
يف ميدان الصحافة .
أقول :رس�التنا املهنية ستس�تمر ،ويف أحلك الظروف ..سائال املوىل عز
وجل أن يحفظ الجميع من كل وباء ومكروه وسوء.
ويف الختام ..أحيي جمي�ع الصحفيني واالعالميني وأبارك لهم عيدهم،
كما أحيي جميع الصحفيني والكتاب والعاملني يف «الزوراء» من الذين
س�بقونا واملستمرين يف العمل معنا ،والذين اعتذروا عن تكملة املشوار
بسبب مشاغلهم ،وكل عام وأنتم بألف خري.

عدسة :قسم التصوير يف نقابة الصحفيني العراقيني

