
بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس النـواب محمـد 
أهميـَة  الثالثـاء،  امـس  الحلبـويس، 
دعـم مخرجات القمـة الثالثية والبدء 
بخطـوات عملية وواقعية بما ينعكس 
بشكل إيجابي عىل التنمية واالستقرار.
وقـال بيان صـادر عن مكتـب رئيس 
مجلـس النـواب تلقته ”الـزوراء“: إن 
”رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
والوفد املرافق له، التقوا رئيَس الوزراء 
األردني الدكتور برش الخصاونة وجرى 
خـالل اللقـاء بحـث اللقـاء العالقات 
الثنائيـة والتأكيد عـىل تعزيز التعاون 
األمنـي واالقتصـادي املشـرتك ثنائياً، 
ويف إطـار آليـة التعـاون الثالثـي مع 

مرص“. وأكـد رئيس مجلـس النواب، 
خـالل اللقاء، ”أهميـَة دعم مخرجات 
القمة الثالثية، والبدء بخطوات عملية 
وواقعية، وبما ينعكس بشكل إيجابي 
عىل التنمية واالسـتقرار“، مثمناً دور 
ملك األردن يف تمتني أسـس التعاون يف 
جميع املجـاالت وبما يخـدم مصلحة 
الشـعبني الشـقيقني. من جانبه، أكد 
رئيـس الـوزراء األردنـي أن ”القمـة 
الثالثية األردنية - العراقية - املرصية، 
أسـهمت يف تعزيز التعاون املشـرتك“، 
مؤكـداً دعـم بـالده للعـراق، وبكل ما 
يسـهم يف تحقيـق األمن واالسـتقرار، 
مشـرياً إىل أن ”اسـتقرار العراق يمثل 

استقراراً للمنطقة“.

الزوراء/ حسني فالح:
اشـاد اللواء قوات خاصة يحيى رسـول 
الناطـق االعالمـي للقائد العـام للقوات 
املسلحة ومدير االعالم والتوعية يف وزارة 
الدفاع، بدور نقابة الصحفيني العراقيني 
يف  الالمـي  مؤيـد  الصحفيـني  ونقيـب 
التنسيق مع املؤسسـات الحكومية لبث 
رسائل التوعية والتثقيف، وفيما اشار اىل 
ان الصحافة العراقية أسـهمت اىل جانب 

القـوات االمنيـة بتحريـر االرايض مـن 
داعش االرهابـي، هنا صحيفـة الزوراء 
بمناسـبة الذكـرى الـ ١٥٣ لتأسيسـها.
وقال اللواء رسول يف حديث لـ «الزوراء»: 
انـه بعـد مـرور ١٥٣ عامـا عـىل ذكرى 
ان  ارى  العراقيـة  الصحافـة  تاسـيس 
الصحافة والصحفيني العراقيني مبدعني 
يف عملهـم و لديهـم تغطيـة مسـتمرة 
لالحـداث ويف كافـة املجـاالت والسـيما 

التوعويـة والتثقيفية للمجتمع، الفتا اىل 
ان الصحافة العراقية اسـهمت وبشـكل 
كبـري وخاصـة يف االزمـات التـي مر بها 
البالد والكـوارث ومنها جائحـة كورونا 
التوعويـة والتثقيفية  الرسـالة  بايصال 
الوقايـة. طـرق  بـكل  املواطـن  وحـث 

واضاف: ان الصحافـة العراقية كان لها 
الـدور االبرز يف مواجهـة جائحة كورونا 
واالحـداث التـي رافقـت هـذه الجائحة 

والرسائل التوعوعية والتثقيف، مبينا ان 
الصحفيني العراقيني كان لهم تواجد جنبا 
اىل جنب مع اخوانهم يف القوات املسـلحة 
العراقيـة خالل عمليـات تحرير االرايض 
العراقيـة من سـيطرة عصابـات داعش 
االعالميـة  الرسـائل  االرهابيـة وكانـت 
والصحفيـة تصل اىل كل العالم سـواء يف 

العراق او العالم العربي واالجنبي.

الرياض/ الزوراء:
أعلَن الديوان امللكي السعودي أن الرئيس 
األمريكي جو بايدن سيزور اململكة يف ١٥ 
و١٦ يوليـو، بدعوة من خـادم الحرمني 
الرشيفني. كما أوضح أن بايدن سيلتقي 
امللك سلمان بن عبد العزيز، وويل العهد، 
األمـري محمـد بن سـلمان، بحسـب ما 
أفادت وكالة األنباء السـعودية «واس».

من جانبـه أعلن البيت األبيض أن بايدن 
العهـد،  وويل  سـلمان  امللـك  سـيلتقي 
وسيشـارك يف قمة دول مجلس التعاون 
الخليجـي التي ترتأس دورتهـا اململكة. 
وقال يف بيان إن تلك الزيارة تم التحضري 
لها عىل أعىل مسـتوى وعىل مدى أشهر 
من قبل مسؤولني ودبلوماسيني كبار يف 
اإلدارة األمريكية. كما أوضحت املتحدثة 

باسـم البيـت األبيض كاريـن جان بيري 
أن الرئيـس األمريكـي يثمن دعـوة امللك 
سـلمان، ودوره القيـادي، ويتطلـع إىل 
هذه الزيارة املهمة، وإىل دور السعودية 
كرشيـك اسـرتاتيجي عىل مـدى ثمانية 
عقـود. وأضافـت أن بايـدن سـيلتقي 
جـدة  يف  الرشيفـني  الحرمـني  خـادم 
ملناقشـة قضايا مهمة إقليمية ودولية، 

األمريكيـة  السـعودية  الجهـود  منهـا 
إلنهاء الحرب يف اليمن وتوسيع التعاون 
االقتصـادي واألمني يف املنطقة. إىل ذلك، 
لفتت إىل أنه إىل جانب مشـاركته يف قمة 
دول مجلس التعاون الخليجي، سيلتقي 
بايـدن مسـؤولني مـن األردن ومـرص 
والعـراق، وسـيبحث يف اململكـة قضايا 
املنطقـة وعىل رأسـها التصـدي إليران، 

فضـال عن الوضع يف اليمن وأهمية دعم 
املبـادرة األمميـة للهدنة، التـي أدت إىل 
أطول فرتة من الهدوء منذ سبع سنوات، 
إىل جانـب قضايا األمن الغذائي والطاقة 
العاملية. وأشـارت إىل أنه سـيتم اإلعالن 
عن مبادرات جديـدة منها مهام بحرية 
القيـادة  بمشـاركة  األحمـر  البحـر  يف 

الوسطى.
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الكويت/ متابعة الزوراء:
أصـدر الديـوان امللكي الكويتي، بيانا بشـأن 
صحة ويل العهد، الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الصباح. وقال بيان الديوان األمريي: ”يطمنئ 
الديـوان األمريي الشـعب الكويتـي الويف بأن 

سـمو ويل العهد الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الصبـاح يتمتـع بصحة وعافية بعـد أن أملت  
بسـموه وعكة صحيـة احتاج عـىل إثرها إىل 
راحة مؤقتة، داعني الله أن يسبغ عىل سموه 

موفور الصحة ودوام العافية“.

متابعة/ الزوراء:
ارتفاعـا  النفـط  اسـعار  سـجلت 
جديدا ، امـس الثالثاء، وخام برنت 
للربميـل. دوالر   124.87 يسـجل 
وارتفعت أسـعار النفط، بنحو 2 ٪ 

حيث طغى نقص املعروض العاملي 
عـىل املخاوف من تأثـر الطلب عىل 
الوقود بسبب الركود املحتمل وقيود 
فـريوس كورونا الجديدة يف الصني.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 

 124.87 إىل   ٪  2.1 أو  دوالر   2.60
دوالر للربميـل، بينمـا ارتفـع خام 
غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي 
2.42 دوالر أو 2 ٪ إىل 123.35 دوالر 

للربميل.
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الزوراء/ خاص:
العراقيـني،  هنـأ نقيـب الصحفيـني 
العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
مؤيـد الالمـي، الصحفيـني وعوائـل 
شـهداء الصحافة بالذكـرى الـ 153 
للعيـد الوطنـي للصحافـة العراقية، 
الـذي  البـارز  بالـدور  اشـاد  وفيمـا 
يف  العراقيـون  الصحفيـون  يلعبـه 
تغطية االحداث التـي مرت يف العراق، 
تسـتقبل نقابة الصحفيني العراقيني 
اليـوم االربعـاء املهنئني ملناسـبة عيد 
الصحافـة العراقية ومرور 153 عاما 

عىل تاسيس صحيفة ”الزوراء“ .
وقال الالمـي يف ترصيح لـ“الزوراء“: 
منـذ  تصـدوا،  العـراق  صحفيـي  ان 
البداية ومع اخوانهم يف القوات االمنية 
املسـلحة والحشد الشـعبي، لالرهاب 
بكل أنواعـه، كما وقفوا مـع الكوادر 
الصحية بالصد االول ملواجهة جائحة 
كورونا.واضـاف الالمي: ان الصحافة 
العراقية أعطت يف الحرب مع االرهاب 
املئات من الشـهداء والجرحى. واشار 
الالمي اىل ان الصحفي العراقي يتمتع 
بالشجاعة والحضور وقد اثبت ذلك يف 
اكثر من ميدان .واوضح: ان الصحفيني 
العراقيني هم اكثر قدرة عىل ترسـيخ 
يف  والديمقراطيـة  الحريـة  مفاهيـم 
العراق بعـد التضحيـات الكبرية التي 

قدموهـا. ويف السـياق ذاته تسـتقبل 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني اليـوم 
االربعاء املهنئني بالذكرى الـ153 لعيد 
الصحافة العراقية وتأسيس صحيفة 
يف  صـدرت  صحيفـة  كأول  الـزوراء 
العراق. وذكر بيان لنقابة الصحفيني 
ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  العراقيـني 
العراقيني واألرسة  الصحفيـني  نقابة 

الصحفية تحتفل يف الخامس عرش من 
حزيران مـن كل عام بالعيـد الوطني 
للصحافـة العراقيـة ذكـرى صـدور 
أول صحيفـة عراقيـة هـي صحيفة 
”الـزوراء“ يف مثل هـذا اليوم من عام 
1869 .واضـاف: ان االحتفـال بعيـد 
الصحافـة العراقية يعني اسـتعراض 
املسرية الحافلة للصحفيني العراقيني 

عـرب تلـك السـنوات الطويلـة التـي 
اتسـمت بالعطاء والتميز والدفاع عن 
بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله 
من خالل التنـاول اإلعالمي وكذلك يف 
نقـل الصورة املرشقة له أمـام العالم 
.وتابـع: انـه كان لنقابـة الصحفيني 
الدور املتميز يف إبراز الوجه الحضاري 
للعراق عىل الصعيد العربي واإلقليمي 

والدويل من خالل تواجدها يف املنظمات 
والهيئـات الصحفية العربية والدولية 
اذ يرأس نقيـب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي  االتحاد العام للصحفيني 
العـرب، باإلضافـة اىل عضوية املكتب 
التنفيـذي لالتحاد الـدويل للصحفيني 
فقـد عمل مـن خالل هذيـن املوقعني 
عـىل تبيان الصـورة املرشقـة للعراق 
ودوره الحضـاري عىل مـدى التاريخ.

واشـار البيان اىل ان نقابة الصحفيني 
العراقيـني تسـتقبل يف مقرها بكرادة 
مريم السـادة املهنئني وتلقي برقيات 
التهانـي اعتبـارا مـن صبـاح اليـوم 
األربعـاء  15 حزيران الحـايل  واأليام 
التالية .وبني انه بهذه املناسبة العزيزة 
تحيـي نقابـة الصحفيـني العراقيني 
أرواح شـهداء  الصحافة الذين قدموا 
انفسـهم فداء لرسـالة الكلمة الحرة 
والقلم الرشيف، كما وتجدد اشـادتها 
بدور األرسة الصحفية الفاعل والبارز 
يف مجمل األحداث التي شهدها العراق 
وال يـزال .  وختم البيان: تحية لألرسة 
الصحفيـة العراقيـة يف عيدهـا االغر 
وعهدآ عـىل مواصلة العطـاء واإلبداع 
املهني مـن اجـل رفعة بلدنـا وإعالء 
شـأنه وليحفـظ الله العراق وشـعبه 
الكريـم ، وكل عام واألرسة الصحفية 

بألف خري. 

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€a

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  قرر 
بيع الدوالر للحجاج بسعر الرصف الرسمي.

تلقته  بيان  يف  للبنك  اإلعالمي  املكتب  وقال 
إنه «تقرر تلبية طلبات الحجاج  «الزوراء»: 
لرشاء العملة األجنبية (الدوالر) لغاية ٣٠٠٠ 
بيع  «سعر  أن  وأضاف  حاج».  لكل  دوالر 
الدوالر (١٤٧٠) ديناراً لكل دوالر عن طريق 

املصارف املجازة رسمياً».
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بغداد/ الزوراء:
وّجه رئيـس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، امـس الثالثـاء، بتعيني ذوي 
املهـن الطبية والصحيـة، مؤكدا حرص 
الحكومـة عىل انصاف هـذه الرشيحة، 
فيما اصدر مجلـس الوزراء عدة قرارات 
بشـأن العقود واألجـراء اليوميني.وقال 
بيان صادر عـن املكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء تلقته «الـزوراء»: إن «الكاظمي 
وجه بتعيني ذوي املهن الطبية والصحية 
لسـنة   ٦) رقـم  بالقانـون  املشـمولني 
٢٠٠٠) املعّدل، (قانون تدرج ذوي املهن 
الطبية والصحية)، عـىل وفق آليات يتم 
اعتمادها من خالل التنسيق بني وزارتي 
الخدمـة  ومجلـس  واملاليـة،  الصحـة 
االتحـادي». وأكد رئيـس الوزراء حرص 
الحكومـة عـىل إنصـاف رشيحـة ذوي 
املهن الطبية والصحية، واالستفادة من 
جهودها يف تقديم أفضل الخدمات الطبية 
والصحيـة للمواطنني. كمـا وّجه رئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
الـوزارات كافة والجهات غـري املرتبطة 
بوزارة، باإلرساع يف إعداد جرد بأسـماء 
املتعاقدين ممـن لديهم خدمة عقدية ال 

تقل عن سـنتني تمهيـداً لتثبيتهم. وقال 
بيان صادر عـن املكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء تلقته «الـزوراء»: إن «الكاظمي 
اشـرتط يف التوجيـه أعـاله التأكـد من 
الالزمـة  املاليـة  التخصيصـات  توافـر 
دون طلـب تخصيصـات مالية إضافية؛ 
وذلك إنصافاً لرشيحـة العقود واألجراء 
اليوميني، ولغرض النهوض بمسـتواهم 
املعيـيش واحتسـاب خدماتهـم». وأقّر 
مجلس الوزراء بجلسـته اليوم احتساب 
خدمة األجـر اليومي لألجـراء اليوميني 
عـىل وفق أحـكام املادة (٥) مـن قانون 
العمـل رقـم (٣٧) لســنة ٢٠١٥ التـي 
أجازت احتسـاب خدمة العامل ألغراض 
تحديـد الراتـب والتقاعد يف حـال تثبيته 
اسـتيفاء  رشط  الدائـم،  املـالك  عـىل 
التوقيفـات التقاعدية، وذلك بالتنسـيق 
الخدمـة  املاليـة، ومجلـس  وزارة  مـع 
العامـة االتحـادي. وأكـد املجلـس عىل 
إيقاف التعيني بصفة عقد أو أجر يومي 
بما ال يتعارض مع قانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه 

مجلس النواب مؤخراً.
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هنـأ محافـظ ديـاىل مثنـى التميمـي نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفيـة بالعيد 
الوطنـي الثالـث والخمسـني بعـد املئـة للصحافة 

العراقية .
وقـال التميمي يف التهنئـة: «نتتقدم بأحر التهاني 
والتربيكات لنقيـب الصحفيني واالرسة الصحفية 
بالعيد الوطني للصحافـة العراقية متمنيا للكوادر 
الصحفيـة دوام املوفقيـة والنجـاح يف اداء مهامهم 

ومواصلة عطائهم خدمًة لعراقنا العزيز». 

هنأ محافظ ذي قار محمد هادي حسـني، االرسة الصحفية 
بالذكـرى ١٥٣ لعيـد الصحافـة العراقية. وقال حسـني 

يف برقيـة التهنئـة: «نتقدم بأحر التهانـي والتربيكات 
لـالرسة الصحفيـة بالذكـرى ١٥٣ لعيـد الصحافـة 
العراقية، أمنياتي بمزيدا من العطاء والتألق واالبداع 
لجميـع االرسة الصحفيـة». ويجـدد الصحفيـون 
العراقيون يف الخامس عرش من حزيران من كل عام 
احتفالهـم بعيـد الصحافة العراقيـة بذكرى صدور 

أول صحيفـة عراقية هـي صحيفة ( الزوراء) سـنة 
١٨٦٩، وأتخـذوا مـن هـذا التاريخ عيداً لهم منذ سـنة 

١٨٦٩ عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

هنـأ محافظ كربالء املقدسـة 
الخطابي،  نصيـف جاسـم 
االرسة الصحفية بالذكرى 
الــ ١٥٣ لعيـد الصحافة 

العراقية.
وقال الخطابـي يف برقية 
بأحـر  «نتقـدم  التهنئـة: 
والتربيكات لالرسة  التهاني 
الصحفيـة بالذكرى ١٥٣ لعيد 
الصحافة العراقية ، متمنني للجميع 
مزيدا من التقدم واالبداع املهني يف سبيل رفعة العراق 

واهله من خالل الكلمة الحرة والصادقة» .

نقيـب   ، الجبـوري  راكان  كركـوك  محافـظ  هنـأ 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية 
بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسني بعد املئة 
للصحافـة العراقيـة. وقال الجبوري : «نسـتذكر 
بفخر هـذا العيد العزيـز إذ يحتفـي الصحفيون 
العراقيون بعيد الصحافة العراقية ، ونحن نتوجه 
بأحـر التهانـي لرئيس اتحـاد الصحفيـني العرب 
نقيـب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمـي وجميع 
االرسة الصحفية بأجمل عبارات الفرح وعظيم التهاني 
لهم بهذا اليوم الذي يجسـد مكانة الصحافـة العراقية وتاريخها ورموزها 
وتضحياتهـا يف الدفـاع عن وحدة العـراق ومقارعة االرهـاب ونقل وتوثيق 
بطـوالت قواتنا االمنية، والحفاظ عىل تاريـخ ومكانة العراق ودعم كركوك 
وتعايـش مكوناتها ومسـاندة جهود ادارتها ، مما رسـخ مكانة الصحافة 

العراقية وجعلها نموذجا للموقف والكلمة الهادفة» .
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كثـريٌة هي األزمات التي يعيشـها العراقي والتي تؤرق حياته 

وتشـحذ همومـه يف ظـل غيـاب ألي اسـرتاتيجية ملعالجـة 

هـذه االزمات، حيث مرت اكثر من سـبعة اشـهر عىل انتهاء 

االنتخابـات النيابية وبعد ان وصلت اللقمة للفم اكثر من مرة 

لتشـكيل الحكومـة مع ارتفاع نسـبة التفاؤل إال ان االشـهر 

االخرية فقـد العراقيون األمل يف تشـكيل حكومـة جديدة، إذ 

ال بـوادر للحل يف املـدى املنظور بل تتجه االمـور اىل تعقيدات 

سياسية أكرب وسـط مخاوف من انفالت االمور ودخول البلد 

يف توترات امنية خطرية. 

وال شـك ان االزمـات السياسـية أرخت بظاللهـا عىل الوضع 

االجتماعـي واالقتصادي للبلد، إذ يصطـدم العراقيون بهموم 

اكثـر تتمثـل يف الغـالء املعييش وصعوبـات يف الحيـاة الومية 

وانهيـار يف مسـتوى الخدمـات يف الدولـة نتيجـة الفسـاد 

املسـترشي يف اكثر من قطـاع، وما يزيد الطـني بلة االنقطاع 

الدائم للكهرباء يف بلد بإمكانه ان يؤمن النفط والطاقة للعالم 

أجمع فكيف سيحتمل العراقيون املرحلة املقبلة؟!

تقول املصادر إن االنكماش السـيايس وغياب املسـؤولية لبلد 

خارج من رحم األوجاع والحروب واالهتزازات األمنية سيجعل 

أمنه عىل املحك من جديد، وتدور يف فلك النقاشات سيناريوهات 

محتملـة عن عـودة التظاهرات ومـلء السـاحات بالنفوس 

الغاضبة مـن االهمال املتزايد عىل كل االصعدة، فباالضافة اىل 

الوضـع االقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي تأتي السـالمة 

الغذائيـة لتقـض مضاجع املواطنني، ال سـيما بسـبب تفيش 

وبـاء جديد وقاتل يعـرف باسـم «الحمى النزيفيـة»، والذي 

تفـىش نتيجـة االهمال وعـدم املراقبة الصحيـة ملالحم الذبح 

التي تفتقد ألدنى معايري الصحة ورشوط السالمة والنظافة، 

والتـي اصبحت الوباء النزيفي الذي ربمـا ال يمكن ضبطه يف 

ظل غياب للجهات الرقابية وتطبيق القوانني الرادعة.. 

واىل هذه الهموم، يأتي الهّم االسرتاتيجي الذي ارشنا إليه اكثر 

من مـرة يف مقاالتنا وهـو هم التصحر والجفاف ومسـتقبل 

االمـن املائـي يف العراقي، يف ظـل تعرض اعظـم نهرين دجلة 

والفـرات وما يمثالن مـن قوة اقتصاديـة وصناعية وزراعية 

وحضاريـة، فاملياه تجف عىل مرأى من عيون العراقيني دون 

ان يسـتطيعوا تغيري ساكن ومسـتقبل اوالدهم عىل املحك يف 

ظل انعدام ألي تنمية مستدامة فأي مستقبل ينتظرنا؟!

مـاذا سـيفعل العراقيون بعـد عرشين عامـا، إذ تقول بعض 

التقاريـر ان العراق سـيكون بال مياه يف العـام ٢٠٤٠ يف ظل 

ارتفاع التوقعات حول جفاف النهرين العظيمني يف ظل غياب 

أي تحرك رسمي ملعالجة هذه املعضلة الخطرية. 

ومـاذا عن مياه الـرشب غري الصالحة وامللوثة والتي تسـبب 

اكرب نسـبة امـراض، هل يـدرك املعنيون ان نسـب االمراض 

الرسطانية باتت االعىل بني العراقيني؟ هل يدرك أولياء االمور 

يف هذا البلد ان االمـراض الرسطانية اصبحت تصيب االطفال 

والشـباب بمعـدالت عالية وخطـرية نتيجة التلـوث يف الغذاء 

والهواء؟!

اضـف اىل ذلك التخوفات والقلق الدائم الذي يعيشـه الشـعب 

العراقي نتيجة االنفالت االمني والتسـلح املنترش يف كل مكان 

والتحريـض الحزبـي والطائفي والعشـائري وكأن العراقيني 

خلقوا من اجل الدم فقط.

إن املرحلة املقبلة هي مرحلة حساسـة جداً عىل كل االصعدة، 

وإذا لـم يـدرك املسـؤولون يف هـذا البلـد خطـورة املماطلـة 

والتسـويف يف مقاربتهم للحياة السياسية ويف عملية تشكيل 

الحكومـة  وتغليب مصلحتهم الخاصة عـىل مصلحة العراق 

والعراقيني فسنبقى يف دوامة الفوىض الخالقة.. الفوىض التي 

قـد تخلـق معها انفالتا أمنيـا يعقبه تأزمـات اضافية يف ظل 

العيون الجاحظة عىل ارض العراق وثرواته. 

بغداد/ الزوراء:
جلسته  خالل  الوزراء،  مجلس  أصدر 
املنعقدة امس الثالثاء عدة قرارات، تتعلق 
بالصحة واألمن والعقود واألجراء اليوميني 

وعدد آخر من امللفات.
اإلعالمي  املكتب  عن  صادر  بيان  وقال 
األنباء  وكالة  تلقته  الوزراء  لرئيس 
العراقية (واع)، إن «رئيس مجلس الوزراء 
الثالثاء،  أمس  ترأس،  الكاظمي  مصطفى 
والعرشين  الثانية  االعتيادية  الجلسة 
مناقشة  خاللها  وتمت  الوزراء،  ملجلس 
وبحث  البالد،  يف  العامة  األوضاع  تطورات 
االرتباط  ذات  الحيوية  امللفات  من  عدد 

املبارش بحياة املواطنني».
للبيان  وفقاً  الوزراء  مجلس  واستذكر 
الذكرى الثامنة لسقوط مدينة املوصل عىل 
يد عصابات داعش اإلرهابية، والتضحيات 
الجليلة التي بذلت من أجل تحرير األرض، 

والحفاظ عىل وحدة البلد.
ويف هذا الصدد دعا رئيس مجلس الوزراء 
األسباب  يف  والتأمل  والتدبر  التفكر  إىل 
ثماني سنوات  قبل  ما حدث  إىل  أدت  التي 
شكره  عن  سيادته  وعرب  تكراره،  ومنع 
وموقفها  لحكمتها،  العليا؛  للمرجعية 

الشجاع.
وأشاد الكاظمي وفقاً للبيان بجهود القوات 
املاسكة لألرض بمختلف صنوفها  األمنية 
العراقية  «الحدود  أن  وأكد  وتضحياتها، 
عىل  يرشف  وأنه  كبري،  بشكل  مؤّمنة 
يومي  وبشكل  وأمنية  عسكرية  عمليات 

ملالحقة فلول اإلرهاب ونرش األمن».
ودعا الكاظمي جميع القوى السياسية إىل 
والشعب،  البلد  تجاه  مسؤولياتها  تحمل 
ظروفاً  واجهت  «الحكومة  أن  إىل  ولفت 
صعبة جداً تمكنت من اجتيازها عرب اتخاذ 

تدابري أثبتت نجاحها».
ويف سياق حديثه، أشار إىل أن «البعض ممن 
باملصلحة  واإلرضار  العنف  عىل  يحرض 
مواقع  استغالله  عرب  للمواطنني  العامة 
اإلعالمية،  واملنابر  االجتماعي  التواصل 
املقبول  غري  بالترصف  إياه  واصفاً 
للمساءلة  سيخضعون  املسيئني  وأن 

القانونية».
حرص  عىل  «تاكيداً  أنه  البيان  وتابع 
املهن  ذوي  رشيحة  بإنصاف  الحكومة 

الطبية والصحية، واالستفادة من جهودها 
يف تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية 
الوزراء  مجلس  رئيس  وجه  للمواطنني، 
والصحية  الطبية  املهن  ذوي  بتعيني 
املشمولني بالقانون رقم (٦ لسنة ٢٠٠٠) 
الطبية  املهن  ذوي  تدرج  (قانون  املعّدل، 
آليات يتم اعتمادها  والصحية)، عىل وفق 
الصحة  وزارتي  بني  التنسيق  خالل  من 

واملالية، ومجلس الخدمة االتحادي».
غري  والجهات  الوزارات  الكاظمي  ووّجه 
إعداد  يف  باإلرساع  كافة،  بوزارة  املرتبطة 
جرد باسماء املتعاقدين ممن لديهم خدمة 
عقدية ال تقل عن سنتني تمهيداً لتثبيتهم، 
رشط التأكد من توافر التخصيصات املالية 
مالية  تخصيصات  طلب  دون  الالزمة 
العقود  لرشيحة  إنصافاً  وذلك  إضافية؛ 
النهوض  ولغرض  اليوميني،  واألجراء 

بمستواهم املعييش، واحتساب خدماتهم.
احتساب  أقّر  قد  الوزراء  مجلس  وكان 
خدمة األجر اليومي لألجراء اليوميني عىل 
وفق أحكام املادة (٥) من قانون العمل رقم 
التي أجازت احتساب  (٣٧) لسـنة ٢٠١٥ 

الراتب  تحديد  ألغراض  العامل  خدمة 
الدائم،  املالك  تثبيته عىل  والتقاعد يف حال 
التقاعدية،  التوقيفات  استيفاء  رشط 
وذلك بالتنسيق مع وزارة املالية، ومجلس 

الخدمة العامة االتحادي.
بصفة  التعيني  إيقاف  عىل  املجلس  وأكد 
مع  يتعارض  ال  بما  يومي  أجر  أو  عقد 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم  قانون 
والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب 

مؤخراً.
ويف سياق الجلسة أيضاً استضاف مجلس 
الوزراء وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض 
الواقع الصحي يف العراق والتحديات التي 
وتمت  املعالجة،  وآليات  الوزارة  تواجهها 
التي  األساسية  امللفات  من  عدد  مناقشة 
واملشاريع  الربامج  من  عدد  عىل  تنطوي 
الصحية واإلدارية، وتتطلب قرارات رسيعة 
لتنفيذها، من بينها تطوير مستشفى ابن 
الوزراء  أقّر مجلس  التدريبي، حيث  سينا 

اآلتي: 
مبلغ  تمويل  املالية  وزارة  تويل   -
ستة  فقط  دينار،   (٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠)

مليارات وخمس مئة مليون دينار إىل وزارة 
التدريبي  سينا  ابن  الصحة/مستشفى 
فرع  الرافدين/  مرصف  حساب  يف  املودع 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، واملخصص 
وتنفيذ  آنفاً،  املذكورة  املستشفى  لتطوير 
الطبية  للفرق  الطبي  االستقدام  مرشوع 
األجنبية؛ ملعالجة املرىض العراقيني، والبدء 
التحتية،  البنى  وتهيئة  التنفيذ  بأعمال 
الطبية،  واملستلزمات  األجهزة  وتوفري 
يف  املذكورتني  و٢)   ،١) للفقرتني  تنفيذا 
كتاب ديوان الرقابة املالية االتحادي املرقم 
 ٣ يف  املؤرخ   (٢٤٤٣/١٥/١/١) بالعدد 
مجلس  قرار  ربط  املرفق   ،٢٠٢١ شباط 
إجمايل  من   ،(٢٠٢٢ لسنة   ١٥) الوزراء 

الدولة أو إجمايل وزارة الصحة.
التقرير  استعراض  الجلسة  وشهدت 
يف  الصحة؛  وزارة  وإجراءات  الوبائي، 
مواجهة جائحة كورونا، واآلليات املعتمدة 
يف توفري املستلزمات والعالجات واللقاحات 

باملنافذ الصحية يف عموم العراق.
مناقشة  الوزراء  مجلس  وواصل 
أعماله،  جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 

وفقاً  اآلتية  القرارات  بشأنها  وأصدر 
للبيان: 

تكاليف  تغطية  املالية  وزارة  تويل  أوالً/ 
وبما  العريقة،  الحضارات  منتدى  انعقاد 
الدول  يتناسب مع مستوى حضور وفود 
خارجية،  وزراء  من  املنتدى  يف  األعضاء 
سيعقد  الذي  ومرافقيهم  ثقافة  ووزراء 
الثاني  ترشين   ١٣) من  للمدة  بغداد  يف 
ولغاية ١٤ ترشين الثاني/٢٠٢٢)، تنفيذاً 
كتاب  يف  املذكورتني  و٢)   ،١) للفقرتني 
املرقم  االتحادي  املالية  الرقابة  ديوان 
 ٣ يف  املؤرخ   (٢٤٤٣/١٥/١/١) بالعدد 
مجلس  قرار  ربط  املرفق   ،٢٠٢١ شباط 

الوزراء (١٥ لسنة ٢٠٢٢).
ثانياً/ املوافقة عىل ما يأتي:

تخويل املدير العام للهيئة العامة للرضائب 
التفاوض  صالحية  املالية،  وزارة  يف 
مرشوع  عىل  األوىل  باألحرف  والتوقيع 
ومنع  الرضيبي،  االزدواج  تجنب  اتفاقية 
املفروضة عىل  التهرب من دفع الرضائب 
الدخل، ورأس املال بني حكومة جمهورية 
السويرسي  االتحاد  وحكومة  العراق، 
الدولة،  مجلس  من  املعدلة  بصيغته 
استناداً إىل أحكام املادة (٨٠/سادساً) من 

الدستور.
التخويل  وثيقة  الخارجية  وزارة  إعداد 
العراق  جمهورية  حكومة  باسم  الالزمة 
العامة  الهيئة  عام  مدير  السيد  إلو 
املعتمدة  السياقات  وفق  عىل  للرضائب، 
ورفعها إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء؛ 
رئيس  السيد  توقيع  استحصال  أجل  من 

مجلس الوزراء.
مبلغ  تمويل  املالية  وزارة  تويل  ثالثاً/ 
مليار  فقط  دينار،   (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠)
قيادة  إىل  دينار  مليون  مئة  وخمس 
العمليات املشرتكة لتعزيز األمن يف قاطع 

سنجار .
مرشوع  استثناء  عىل  املوافقة  رابعاً/ 
يف  الطوابق  متعدد  بارك  مرشوع  انشاء 
مدينة الطب من رشوط اإلعالن املنصوص 
الوزراء (٢٤٥ لسنة  عليه يف قرار مجلس 
هيئة  كتاب  يف  ورد  ما  بحسب   ،(٢٠١٩
استثمار بغداد املرقم بالعدد (ن.و/١٧٧٠) 
وزارة  وكتاب   ٢٠٢٢ نيسان   ٦ يف  املؤرخ 

الصحة يف ٢ آذار ٢٠٢٢.

الزوراء/ حسني فالح:
رسول  يحيى  خاصة  قوات  اللواء  اشاد 
للقوات  العام  للقائد  االعالمي  الناطق 
املسلحة ومدير االعالم والتوعية يف وزارة 
الدفاع، بدور نقابة الصحفيني العراقيني 
يف  الالمي  مؤيد  الصحفيني  ونقيب 
لبث  الحكومية  املؤسسات  مع  التنسيق 
رسائل التوعية والتثقيف، وفيما اشار اىل 
ان الصحافة العراقية اسهمت اىل جانب 
من  االرايض  بتحرير  االمنية  القوات 
الزوراء  صحيفة  هنا  االرهابي،  داعش 

بمناسبة الذكرى الـ ١٥٣ لتأسيسها.
وقال اللواء رسول يف حديث لـ «الزوراء»: 
ذكرى  عىل  عاما   ١٥٣ مرور  بعد  انه 
ان  ارى  العراقية  الصحافة  تاسيس 

الصحافة والصحفيني العراقيني مبدعني 
مستمرة  تغطية  لديهم  و  عملهم  يف 
السيما  املجاالت  كافة  ويف  لالحداث 
التوعوية والتثقيفية للمجتمع ، الفتا اىل 
وبشكل  أسهمت  العراقية  الصحافة  ان 
بها  مر  التي  االزمات  يف  وخاصة  كبري 
كورونا  جائحة  ومنها  والكوارث  البالد 
والتثقيفية  التوعوية  الرسالة  بايصال 

وحث املواطن بكل طرق الوقاية.
لها  العراقية كان  الصحافة  ان  واضاف: 
كورونا  جائحة  مواجهة  يف  االبرز  الدور 
الجائحة  هذه  رافقت  التي  واالحداث 
والرسائل التوعوعية والتثقيف، مبينا ان 
الصحفيني العراقيني كان لهم تواجد جنبا 
اىل جنب مع اخوانهم يف القوات املسلحة 

االرايض  تحرير  عمليات  خالل  العراقية 
داعش  عصابات  سيطرة  من  العراقية 
االعالمية  الرسائل  وكانت  االرهابية 
يف  سواء  العالم  كل  اىل  تصل  والصحفية 

العراق او العالم العربي واالجنبي.
العراقيني  الصحفيني  «نقابة  ان  وتابع: 
والكبري  االكرب  الدور  لها  ومازال  كان 
الالمي  مؤيد  الصحفيني  نقيب  برئاسة 
للصحفيني  العام  االتحاد  يرتاس  وهو 
العرب بالتنسيق الكبري مع كل املؤسسات 
الحكومية والوزارات وايضا تنسيق عال 
ايصال  يف  واالجنبي  العربي  االعالم  مع 
رسائل التوعوية والتثقيفية وكل االمور 

التي تخص العراق.
واشار اىل ان ترؤس العراق متمثال بنقيب 

اتحاد  رئيس  الالمي  مؤيد  الصحفيني 
اخر  ريادي  دور  يعد  العرب  الصحفيني 
بان العراق يكون له دور عربي واقليمي 

ودويل.
اللواء  قال  الشخيص  املستوى  وعىل 
زالت  وما  كانت  الصحافة  ان  رسول: 
هي الداعم اىل اللواء يحيى رسول لعمله 
للقوات  العام  القائد  باسم  كناطق 
الدفاع  وزارة  يف  االعالم  ومدير  املسلحة 
مؤيد  واالستاذ  الصحفيني  نقابة  وايضا 
الالمي كانوا داعمني لعملنا الذي كنا نريد 
ان ننقل فيه الرسالة االعالمية االمنية اىل 

العالم اجمع والراي العام وللعراقيني.
للصحافة  ومازال  كان  بالقول:  ومىض 
راسهم  وعىل  الصحفيني  ولنقابة 

النقابة  يف  واخواني  اخواتي  وكل  الالمي 
الداعمني  والصحفيني  الصحفيات 
مجال  يف  عمله  يف  رسول  للواء  والسند 
فكل  الكثري،  له  وقدموا  االمني  االعالم 
الرابعة  السلطة  لرجال  واالحرتام  الحب 

للصحافة العراقية.
صحيفة  تاسيس  ذكرى  وبمناسبة 
ذكر  العراق  يف  صحيفة  كاول  الزوراء 
اللواء رسول: اتوجه بكل الحب واالحرتام 
والزميالت  الزمالء  كل  اىل  والتقدير 
بمناسبة  الزوراء  صحيفة  يف  العاملني 
العراق  يف  صحيفة  كاول  تاسيسها 
والسداد  والنجاح  التوفيق  كل  واتمنى 
وطنية  عراقية  اعالمية  رسالة  بارسال 

من خالل الصحيفة.

بغداد/ الزوراء:
القومي،  األمن  مستشار  بحث 
الثالثاء،  امس  األعرجي،  قاسم 
ملنظمة  العام  املدير  نائب  مع 
دانيلز  اوغويش  الدولية،  الهجرة 
مكافحة  اسرتاتيجية  دعم  سبل 

التطرف العنيف.
ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وقال 
تلقته  بيان  يف  القومي  األمن 
األمن  «مستشار  إن  «الزوراء»: 
القومي، قاسم األعرجي استقبل 
بمكتبه نائب املدير العام ملنظمة 
دانيلز،  اوغويش  الدولية،  الهجرة 
أنه  اىل  لها»، الفتا  املرافق  والوفد 
«جرى خالل اللقاء، بحث تعزيز 
ومنظمة  العراق  بني  التعاون 
دعم  وسبل  الدولية،  الهجرة 

التطرف  مكافحة  اسرتاتيجية 
العنيف».

أن  البيان،  دانيلز بحسب  وأكدت 
الدولية  املنظمة   أولويات  «من 
للهجرة هو دعم انضمام العراق 
يف  األعضاء  الدول  مجلس  إىل 
عىل  أكرب  دورا  ليأخذ  املنظمة، 
مؤثرا  ويكون  املنظمة،  أجندة 
وفاعال»، مشرية إىل أن «الحكومة 
يف  كبريا  جهدا  بذلت  العراقية 
أجندة الهجرة الداخلية والهجرة 
الصعاب  لتذليل  الخارجية، 
برنامج  يف  التعاون  واستمرار 
مخيمات  وإدارة  النازحني  عودة 

النزوح».
إىل  األعرجي،  أشار  جانبه  من 
تتعامل  العراقية  «الحكومة  أن 

املنظمات  مع  شفاف  بشكل 
الدولية، وترحب بأي جهد يدعم 
باملجاالت  يتعلق  فيما  العراق 
استمرار  مؤكدا  اإلنسانية، 

الدولية  املنظمة  مع  التعاون 
أمام  العقبات  لتذليل  للهجرة، 
مهامها  تواجه  التي  التحديات 

اإلنسانية».

الزوراء/مصطفى فليح:
واملهجرين  الهجرة  لجنة  كشفت 
النيابية ابرز التحديات امام انهاء 
حني  ويف  العراق  يف  النزوح  ملف 
الشأن  بهذا  خطة  عن  كشفت 
كبرية  مشكلة  وجود  اىل  اشارت 
يف  الهول  ابو  مخيم  هي  ومعقدة 

سوريا وقضية سنجار.
 وقال عضو اللجنة النائب، صالح 
مهدي، يف حديث لـ «الزوراء»، ان 
وننتظر  قليل  املايل  «التخصيص 
اموال  لهم  العائدين  الن  املوازنة 
ادارية  مشاكل  وهناك  مخصصة 
املهجرون  فيها  التي  االماكن  يف 
ازمة  يف  عموما  والناس  اليوم 
وقود وكهرباء فكيف  بمن يعيش 
املشكالت  وهذه  باملخيمات 
وقت  اىل  وتحتاج  بالسهلة  ليست 

لحلها». 
اخرى  مناطق  «هناك  واضاف 

ارتباطها  واخرى  امنيا  ارتباطها 
سياسيا ولكن مبدئيا نريد ان نبدأ 
باملرحلة االوىل بالسهل اي االنجاز 
نقوم  وبعدها  رسيعا  يكون  فيها 
اىل  تحتاج  التي  االمور  بحرص 

معالجة». 
وفيها  خطة  «اعددنا  واكد   
مناطق  هناك  فاليوم  اولويات 
اهلها  يعود  ان  بسهولة  يمكن 
اليها  ويحتاجون فقط اىل تشجيع 
وزرع االطمئنان لديهم مع  ترتيب 
مناطق  هناك  ولكن  مناطقهم  
بيت  فال  اعمار  اعادة  اىل  تحتاج 
وهذا  يعينهم   راتب   وال  يؤيهم 
الذي  سنتباحث بشأنه مع لجان 
ومع  معنية  وزارات  ومع  اخرى 
املحافظني املوجودين  واملسؤولني 
الفتا  االمنية»،  والدوائر  املحليني 
ويف  شائك  املوضوع  «هذا  ان  اىل 
االشهر القريبة سيكون له وضع 

خاص». 
 واشار اىل ان «حجم التنسيق بني 
ووزارة  واملهجرين  الهجرة  لجنة 
الهجرة عايل جدا وهناك نوع من 
التفاهم وعقدنا اكثر من اجتماع 
عىل   عازمون  ايضا  وهم  ولقاء 
لديهم  ولكن  االمور  هذه  حلحلة 
صعوبات كثرية ومعيقات سنعمل 

عىل تذليلها لهم وهذا واجبنا». 
 وعن اماكن املخيمات قال النائب 
اليوم يف كردستان  املخيمات  «كل 
املوصل  يف  مخيمني  باستثاء 
وباقي النازحني يسكنون بمناطق 
عشوائية وهي ليست مخيمات». 
التي  التحديات  «ابرز  ان  وبني   
تقف امام انهاء ملف النزوح هي 
الثاني  وامللف  االمنية   التحديات 
املناطق  هذه  سنؤهل  كيف  هو 

حتى يعود لها النازحون». 
ولفت اىل ان «هناك مشكلة كبرية 

الهول  ابو  مخيم  هي  ومعقدة 
تحتاج  املشكلة  وهذه  سوريا  يف 
فوزارة  طويل  بحث  لوحدها 
وتفاصيل  اسماء  طلبت  الهجرة 
ليس  ممن  بالعودة  يرغب  ومن 
نحن  و  امنية  مشكالت  لديه 
ان  كما  االساس  هذا  عىل  نعمل 
لدينا قضية سنجار ايضا  وهذه 
القضية بها تعقيدات بني سياسية 
وامنية وهي مدمرة بالكامل وهذا 

امللف يحتاج فرتة زمنية». 
 وعن منحة النازحني اشار اىل ان 
«منحة النازحني توزع عىل شكل 
لها  تضاف  فرتة  وكل  وجبات 
املخصص  واملبلغ  اخرى  وجبات 
كمنحة  العائدين   للنازحني 
مقطوعة هو مليون ونصف دينار 
عراقي اما من تهدم بيته فهذا ما 
االلية  ونبحث  حاليا  عليه  نعمل 

التي سنضعها بشأنه».

بغداد/ الزوراء:
امس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 
الثالثاء، عىل رضورة معالجة املسائل يف كركوك 

من خالل الدستور.
تلقته  الجمهورية  رئيس  ملوقع  بيان  وذكر 
«الزوراء»: أن «صالح وخالل استقباله وفداً من 
وجهاء وشيوخ عشائرها أكد أن كركوك يجب 
وحسم  السلمي،  للتعايش  أنموذجاً  تكون  أن 
الدستور والحوار بعيداً عن  املسائل يكون عرب 
مدينة  «كركوك  أن  صالح  القيمومة».وأضاف 

غنية بمواردها وتنوعها االجتماعي، وينبغي أن 
تنعكس هذه املميزات عىل أهلها»، مشرياً إىل أن 
«كركوك يجب أن تكون مثاالً ملا يمكن أن تكون 
السلمي  والتعايش  التسامح  من  البالد  عليه 
معالجة  «رضورة  عىل  وشدد  واالزدهار». 
وإرادة  الدستور  خالل  من  كركوك  يف  املسائل 
سياسة  وفرض  وتدخالت  قيمومة  بال  أهلها 
األمر الواقع، كونهم األعرف بأحوال مدينتهم»، 
كثريا  ترضروا  املدينة  «سكان  أن  إىل  الفتاً 
بسبب إجراءات االستبداد والفساد، والتهميش 

الفرتات  خالل  املختلفة  األمنية  والتحديات 
أن «مكونات كركوك  املاضية». وأضاف صالح 
أثبتت أن أبناءها أخوة متحابون ومتسامحون، 
لحسم  والتالقي  الحوار  دعم  الرضوري  ومن 
وجعل  األوضاع  تأزيم  ومنع  العالقة  املسائل 
من  واملشاكل».  للخالفات  ساحة  املدينة 
جهود  والوجهاء،  العشائر  وفد  ثّمن  جانبه، 
رئيس الجمهورية وحرصه ومتابعته املستمرة 
لألوضاع يف كركوك وأحوال أهلها، ودعمه الثابت 

ألمن واستقرار املواطنني، وتلبية احتياجاتهم.

µÓflÏÓ€a@ıaãu˛aÎ@ÜÏ‘»€aÎ@Âfl˛aÎ@Úzó€bi@’‹»nm@paäaã”@äáóÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
تسديد مستحقات الغاز اإليراني عن العام 
دور  عىل  أثنت  فيما  يومني،  خالل   ٢٠٢٠
الحكومة والربملان الداعم لها يف هذا امللف.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد 
«بالوقت  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  موىس 
ُتشعر  الكهرباء  وزارة  فيه  كانت  الذي 
العام  والرأي  النواب  ومجلس  الحكومة 

اإليراني  الغاز  مستحقات  سداد  برضورة 
عن العام ٢٠٢٠ والتي لم تدفع بسبب عدم 
نعلن  فإننا  الحني،  ذلك  يف  املوازنة  إقرار 
تلك  سداد  يومني  خالل  سيتم  إنه  اليوم 
تقليل  ملنع  املذكور  العام  عن  املستحقات 
السياقات  ووفق  املتدفق  الغاز  كميات 

املعتمدة».
الغاز  مستحقات  «مشكلة  أن  وأضاف، 
السابقة  الحكومات  من  مرتاكمة 

حيث  الحالية  الحكومة  تحملتها  والتي 
املشاكل وسعت  اضطلعت بمهمة حلحلة 
لسداد  االقرتاض  خالل  من  حلول  إليجاد 

مستحقات الجانب اإليراني».
رئيس  تشكر  الكهرباء  «وزارة  أن  وتابع 
ودور  املبارش  وإرشافه  لعنايته  الوزراء 
حاجات  تفهم  الذي  النواب  مجلس 
إنجاح  شأنه  من  ما  كل  وتوفري  الكهرباء 

خطط وزارة الكهرباء».

µflÏÌ@fi˝Ç@Ô„aãÌ�a@åbÃ€a@pb‘znèfl@áÌáèm@Â‹»m@ıbiãËÿ€a
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هنـأ عميد كلية االعالم يف الجامعة العراقية، االسـتاذ الدكتور إيثار العبيـدي، االرسة الصحفية وصحيفة 

الزوراء بالذكرى الـ 153 لعيد الصحافة العراقية، وفيما اشار اىل ان الكثري من دراسات املاجستري اشادت 

بقدرات ومنهجية صحيفة الزوراء، أكد ان نقابة الصحفيني تميزت عن باقي النقابات بأنها االكثر حركة 

وفاعلية ونشاطا منذ تويل االستاذ مؤيد الالمي مهامها.

ZáÌç€a@ÛÓ±@OäaÏ®a@Ùãuc

ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ«@Û‹«@bflb«@153@äÎã∑@ÚÓ–zó€a@Òãé˛a@d‰Á

مـع   حـوار  يف  العبيـدي  وقـاَل 
صحيفة»الـزوراء» التـي تصدر عن 
نقابة الصحفيني العراقيني : «أرحب 
بكـم يف كليتنـا بالجامعـة العراقية 
الكليـة التـي اخـذت عـىل عاتقهـا 
النهـوض برسـالة االعالم السـامي 
وصاحب القيـام واملآثر واالنجازات، 
كما ابارك يف البدء لجميع الصحفيني 
واالعالميني يف بلدنا الذكرى السنوية 
الـزوراء يف  153 لصـدور صحيفـة 
الخامـس عـرش مـن حزيـران عام 
1869 ذلـك االصـدار الـذي احـدث 
انعطافـة كبـرية يف مسـرية الوعـي 
الفكري والديمقراطي يف آن واحد يف 

العراق.
واضـاف: االمر الـذي انعكس ايجابا 
عىل خلق حالة من النهوض الفكري 
ادت اىل الكثـري مـن املتغـريات ذات 
البعـد الثقايف والسـيايس يف آن واحد 
الرحمـة  مبينـا:  العزيـز.  بلدنـا  يف 
الكلمـة  لشـهداء  واملجـد  والخلـود 
شهداء الحرية الصحفية واملبدأ الذي 
ضحـوا بأرواحهـم وهـم يفضحون 
ويالحقـون فلول الفاسـدين ، وهذا 
هـو ثمـن الحريـة عندمـا يضحـي 
االنسـان بأغىل ما يملـك من اجل ان 
يخلـق قيمة عليـا يف املجتمـع فهذا 
يعد اسمى وانبل صور الجود والكرم 
التي يضحي من اجلها االنسـان من 

اجل الوصول اىل الكلمة .
واشـار اىل: ان النهضـة الصحفيـة 
التي عاشـها العراق كانت ذات ابعاد 
مختلفـة جـزء منهـا كان ايجابيـا 
واخـر كان بحاجة اىل درجـة عالية 
مـن النضـج مـن اجـل ان يخوض 
التجربـة الصحفيـة. مؤكـدا: عادة 
تمنـح  ال  الديمقراطيـة  التجـارب 
اىل الشـعوب بجرعـة واحـدة وانما 
يجب ان تكون هـذه التجربة مقننة 
ومركـزة وتمنـح اىل الشـعوب عـىل 
شـكل جرعات فكريـة تمكنهم من 
التفاعل والتناغـم مع هذه التجارب 
بطريقـة حضارية منتجـة وبالتايل 
نخلق نوعـا من االرتبـاط الوجودي 
مـع االفكار الحضاريـة التي ممكن 

ان تطلع بها أي تجربة صحفية.
واوضح: ان هـذه التجربة يف العراق 
كانـت بحاجة اىل النضج والتي تمثل 
الن  العـراق  يف  الديمقراطيـة  قمـة 
االعـالم يمثل التجربـة الديمقراطية 
يف جميـع دول العالـم. الفتـا اىل ان 
التجربـة يف العـراق افـرزت جيشـا 
اعالميـا مهما وكبريا وواعيا ومنتجا 

العـرشات مـن  عنهـا  نتـج  بدليـل 
الصحـف ووكاالت االنبـاء والقنوات 
القيمـة  ذات  االخباريـة  واملواقـع 
املهمـة والعاليـة ويف املقابـل نتـج 
نوع من االسـتهزاء بذائقة الجمهور 
وافـكاره من قبل بعض املحسـوبني 

عىل صاحبة الجاللة.
وتابـع: ان هذه التجربـة بحاجة اىل 
بعـض الوقت ليميض عليها من اجل 
ان تمـيض ورفض هـؤالء الطارئني 

عليها.

@¿@á‘«@â€a@Ô€Îá€a@ã∏˚æa
‚˝«�a@ÚÓ‹◊

وبشـأن املؤتمر الدويل الـذي عقد يف 
كليـة االعـالم/ الجامعـة العراقية، 
قـال العبيـدي: كان املؤتمـر الـدويل 
االول الـذي تنظمـه كليتنـا والـذي 
انعقد تحت عنـوان «التنمية والبناء 
االعالمـي»،  املحتـوى  يف  الفكـري 
حيث كانت تجربتنـا االوىل يف تنظيم 
املؤتمرات الدولية لكن شـهد نجاحا 

اكرب مما كنا نتصور.
واشـار اىل: ان هذا النجـاح قادنا اىل 
التفكـري بتنظيـم مؤتمـرات نوعية 
اكـرب. موضحـا: ان املؤتمـر نجـح 
علميـا عـن طريـق التفاعـل املحيل 
والعربـي مع محـاور املؤتمـر التي 
سـلطت الضـوء عىل جوانـب مهمة 
منها االذاعة والتلفزيون والصحافة 
والصحافة الرقمية والعالقات العامة 
وسبل التعامل مع االزمات والكوارث 

والجوائح وادارة االزمات.
وبـنّي: ان التمثيـل العربـي والـدويل 
الكبـري الـذي حظي بـه املؤتمر كان 
ابرز نجاحه وهـذا التفاعل نتج عنه 
إذ كان  تفاعـال جماهرييـا عربيـا، 
املشـاركون العرب وبعـض الخرباء 

الدوليني ينقلون هذه التجربة بشكل 
مبارش عـن طريق مواقـع التواصل 
الكبـري  االجتماعـي اىل جمهورهـم 
وكنـا نشـاهد تفاعـال مـع هـؤالء 
الخرباء والباحثـني العرب والدوليني 
تفاعـال يصل اىل عـرشات االالف من 

التعليقات واالعجابات واملشـاركات 
للمحتـوى وكان هـذا هـو الهـدف 

االساس من املؤتمر.
وتابع: ان الهدف من املؤتمر تسليط 
العلمـي ومـن  الجانـب  اىل  الضـوء 
خالله ممكن ان نرسم صورة ذهنية 
ايجابيـة عـن بلدنا وهذا مـا تحقق 
من خـالل مجموعة مـن الفعاليات 
التي نظمتها كليتنا ومن اجل اقامة 
مجموعـة مـن االنشـطة الرتفيهية 
والسـياحية وجـوالت ملواقـع اثرية 
وتراثيـة يف بغداد واملواقـع واملزارات 

الدينية يف بغداد.
واكـد العبيـدي: ان الجميـع تفاجأ 
بـأن بغـداد تعيـش وتعمـل وتكتب 

وتقـرأ أو تبحـث، وكان هذا هو اس 
النجاح والبعـض كان حتى متخوفا 
مـن الوصـول اىل بغـداد. مبينـا: ان 
جميع املشـاركني من خارج العراق 
كانت هذه الزيـارة االوىل لهم وكانوا 
يتوقعون بأن هناك معارك ومشاكل 

يف العـراق لكـن تفاجأوا بـأن هناك 
صـورة حضاريـة، وأن هناك شـعبا 

حضاريا ومتفاعال وكريما.
ومىض بالقـول: تجولنـا بعدد كبري 
من مدن بغداد وكان الجميل يف االمر 
بـأن العرشات مـن الباحثـني طلبوا 
منا توجيه دعوة مـن اجل الحضور 
ملؤتمرنا القادم. مؤكدا: شكلنا بداية 
الكليات واالقسـام  وحافزا لجميـع 
العلميـة املناظرة لنا مـن اجل البدء 

بتنظيم مؤتمرات علمية كهذا.
وذكر عميد كليـة االعالم: اخذنا عىل 
عاتقنا بأن جميع مؤتمراتنا ستنظم 
سـنويا وسـتحمل محتويات تعالج 
همـوم ومشـاكل املجتمـع وتنهض 

بمسـرية االعالم بشـكل واٍع وفكري 
واضح. 

@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
 وبشأن االنتماء اىل نقابة الصحفيني، 
قـال العبيـدي : يكفينـا فخـرا بأننا 
ننتمي لنقابة الصحفيني العراقيني، 

هـذه النقابـة املعطاء الكبـرية التي 
بنت نفسـها بنفسـها والتي تميزت 
عن جميع النقابات يف املهن االخرى.
وتابع: لو نظرنا اىل نقابة الصحفيني 
لوجدنـا ان العمـل النقابـي داخـل 
النقابـة يـكاد يكون عمـال منفردا. 
احيـي واسـتذكر جهـود  مضيفـا: 
االستاذ مؤيد الالمي يف عمل النقابة، 
كان عمال معطـاء والرجل الصحيح 

يف املكان املناسب.
واشـار اىل: ان النقابة تميـزت اثناء 
تـويل الزميـل مؤيـد الالمـي املهمة 
العراقيني باالبداع،  نقيبا للصحفيني 
وتميـزت عن باقـي النقابـات بأنها 
االكثـر حركـة وفاعليـة ونشـاطا، 

ووجدنـا مالمـح وظـال 
للنقابـة دوليا تارة وعربيا 

تارة اخرى، من خالل املناصب 
التـي تقلدها الالمـي، وهذا جزء من 
التجربـة الديمقراطية التي عاشـها 

شعبنا.

واضـاف العبيـدي : «نعتـرب نقابـة 
الصحفيني هي الخيمة التي نستظل 
تحـت افيائها من اجل الحصول عىل 
هـذه املكانـة الرفيعـة بـني اخوتنا 

االعالميني».

@Ôfl˝€a@áÌ˚fl
لنقيـب  العبيـدي  تقييـم  وبشـأن 
الالمي،  العراقيـني مؤيد  الصحفيني 
قال: ان ”االسـتاذ مؤيـد الالمي هو 
شـخصية فـذة ورائعـة وكان مثاال 
للنقابـي الناجـح واالداري، والقائد 
املتميـز“، مؤكدا ان“  الالمي هو أول 
نقيب صحفيني عراقيني يكون لديه 
امتداد عربي واخر دويل، باالضافة اىل 

املحيل“. 

وتابع العبيـدي: ”نرى اليـوم نقيب 
الصحفيني العراقيني رئيسـا التحاد 
الصحفيني العرب، وعضوا يف االتحاد 
الدويل للصحافـة الدولية، اضافة اىل 
هذا وليس من باب املديح او االطراء، 
وانمـا شـهادة حـق مـن اكاديمي، 
حيـث اننـا نراقب عمـل النقابة عن 
كثب ولدينا خطـوط تعاون وامتداد 
اكاديمي واعالمي يف نفس الوقت مع 

نقابة الصحفيني العراقيني“.
وبشـأن انتخابات نقابة الصحفيني 
االخرية ، قال العبيدي: كان يل الرشف 
بأن ارشف شـخصيا عـىل انتخابات 
النقابة االخـرية، وكنت حريصا عىل 
متابعـة جميـع التفاصيـل ووجدت 

النجاح 
فية يف  لشـفا ا

والوضـوح مع االخريـن، وهذه هي 
التجربة الديمقراطية الصحيحة.

@pbÓ‹◊@Ô∞ã©@Ô–zó€a@›‡»€a
‚˝«�a

وحـول العمـل الصحفـي لخريجي 
كليات االعالم، ذكـر العبيدي: انه قد 
ال يكفي الدراسـة النظرية لتشـكيل 
او بناء العمـل الصحفي وانما يجب 
ان تكون هناك مواصفات مكتسـبة 
واخرى فكريـة ألي صحفي خاصة 
للـذي يبـدأ مشـواره حديثـا فعليه 
ان يبنـي ذاتـه. موضحـا: ان عملية 
البناء قد تسـتغرق وقتـا طويال وقد 
تسـتدعي مجموعة مـن التضحيات 
عىل الصحفي يف بدايـة االمر قبل ان 
يشق طريقه ويضع لنفسه اسما او 
مكانة اعالمية يف احدى املؤسسـات 

االعالمية.
وتابع: لدينا اليوم الكثري من املشاهري 
يف عالـم الصحافـة بـدأوا من نقطة 
الصفـر وخلقوا مـن ذاتهم اسـماء 
صحفية المعة. مؤكدا: لدينا يف كلية 
االعالم جوانب نظرية واخرى عملية 
تؤهل املتخرجني مـن كلياتنا للعمل 
يف السـوق االعالمي لكنها ليست كل 
االمنيـات الننا بحاجـة اىل ان نطور 
امكانياتنـا وقدراتنـا وبنانا التحتية 
مـن اجل ان يكـون الصحفـي الذي 
يتخـرج من كليـات االعـالم مقتدرا 
الن يكون صحفيـا ناجحا اثناء مدة 
الدراسـة وصـوال اىل التخـرج حتى 
يزج اىل سوق العمل االعالمي ليكون 
صحفيا مقتـدرا وكامال للتعامل مع 
التـي يعمل  املؤسسـات الصحفيـة 

بها.

ıaäÎç€a@Ú–Ózñ
وحـول صحيفـة الـزوراء قـال: أنا 
اتصفـح شـخصيا وبشـكل يومـي 
صحيفة الزوراء الكرتونيا وهذا احد 
التحديات التي تواجه الصحافة اليوم 
بأن الجمهور بـدأ يغادر عالم الورق 
ويذهـب اىل جهـاز الهاتف البسـيط 
اي موقـع مـا  ليتصفـح  املحمـول 
يشاء. مؤكدا: عندما اتصفح الزوراء 
اجـد فيها الرقي واملهنيـة العالية يف 
التعامل مع جميع الفنون الصحفية 
وقـدرات  الصحيفـة  يف  املوجـودة 

اخراجية جديرة بالدراسة.
الكثـري مـن طلبتنـا يف  ان  واكـد: 
مرحلـة املاجسـتري يدرسـون هـذه 
الصحيفـة كصحيفـة نقابية مهمة 
واصبحت اليوم تدرس عىل مسـتوى 
املاجستري كعينة من عينات البحث. 
مبينـا ان اكثر من دراسـة اشـادت 
الصحيفـة  ومنهجيـة  بقـدرات 
واسـتطاعتها مـن خـالل املحتـوى 
االعالمـي الوصول اىل نفوس وعقول 

الكثري من الجماهري.
ومىض بالقول: نحن قد غادرنا اىل حد 
ما الجانب الورقـي لكن االلكرتوني 
كان حارضا وبقوة وهذا هو النجاح 
بعينـه. مؤكـدا: انه عندمـا يتعرض 
الجمهور فهـو الذي يذهب للتعرض 
عـىل هـذه الصحيفة ليقرأهـا وهذا 
هو النجـاح الذي تنتظره املؤسسـة 

االعالمية.
اىل  ننظـر  نحـن  القـول:  يف  وزاد 
مؤسسـة اعالميـة من بابـني االول 
مدى تفاعـل الجمهور معها سـواء 
كانـت صحيفة ورقيـة او الكرتونية 
او مؤسسـة اعالمية اخرى كقنوات 
اسـتمرارها.  والثانـي  اذاعـات،  او 
يف  الـزورار  اسـتمرار  ان  منوهـا: 
الصدور دليـل عىل نجاحهـا ، حيث 
اصبحت تحلق اليوم بسـماء االعالم 
االلكرتوني واملطبـوع وهذا يعد من 

عالمات النجاح الكبرية.
الـزوراء  صحيفـة  ان  اىل:  واشـار 
مؤسسـة اعالميـة قويـة وقـادرة 
مـن الوصـول اىل الجماهري، وهناك 
الجماهـري تسـتهوي  الكثـري مـن 
القراءة الورقية ويعد هذا شيئا من 
الـرتاث لذائقـة الجمهـور. مؤكدا: 
الشـكر موصـول ألرسة صحيفـة 
الـزوراء كمـالكات الـذي يقع عىل 
عاتقهـم عمال دؤوبا وكبريا واضحا 

لنا ومقدر .
وبـني: ان اسـتمرار هـذه الصحيفة 
الجمهـور  وتفاعـل  وديمومتهـا 
معها يرجع اىل درجـة كبرية وعالية 
لعطائكم ومثابرتكم واجد انها هذه 
هي عالمات التفوق واالبداع موجودة 
يف اذهان وعقـول وضمائر العاملني 
يف هـذه الصحيفـة. وختـم القـول: 
اجدد التهنئة لكم بمناسـبة الذكرى 
الصحافـة،  لعيـد   153 السـنوية 
ونسـأل اللـه الديمومة واالسـتمرار 
واالحتفـاء واالحتفـال بهـذا اليـوم 
العظيـم وصحفيي واعالميي العراق 

وهم بأحسن حال.
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تحُل علينا يف الخامس عرش من شـهر تموز 
مـن كل عام الذكرى السـنوية لصـدور اول 
جريدة عراقية سـميت بالـزوراء عام 1869 
ويف هذه الذكرى الثالثة والخمسني بعد املائة 
ال بـد لنا من املـرور عىل اهم املنجـزات التي 
تحققت للصحفيني واالعالميني العراقيني وال 
نريد ان نغـوص يف رسد كل املنجزات املهنية 
والقانونية التـي تحققت لصالح الصحفيني 
فهـي كثرية جداً وال يتسـع املجال لذكرها يف 
هذه املناسـبة املعطرة وإنما سنكتفي بأهم 
منجز تحقق للصحفيني وعوائلهم ولشهداء 
الصحافـة العراقيـة عـىل وجـه الخصوص 
ولورثتهـم أال وهو قانون حقوق الصحفيني 
ولو عدنا اىل بدايات تأسيس نقابة الصحفيني 
العراقيـني التي تأسسـت عـام 1959 حيث 
صـدر اول قانـون يحمـل رقم (89) لسـنة 
1959 للنقابـة اسـتمر العمل بـه ملدة عرش 
سـنوات أعقبـه قانـون النقابـة النافذ رقم 

178 لسنة 1969 املعدل والذي الغى القانون 
السابق وحل محله.

احتوى قانون النقابة النافذ عىل اربعني مادة 
قانونية وأسـبابا موجبة، وتـم اجراء العديد 
مـن التعديالت عليـه اخرها التعديـل الرابع 
والذي صدر يف جريدة الوقائع العراقية العدد 

(4444) لعام 2017.
ان غيـاب الترشيعـات القانونيـة الضامنـة 
القوانـني  وبقـاء  والتعبـري  الـرأي  لحريـة 
القديمـة كقانـون العقوبـات العراقـي رقم 
(111) لسنة 1969 املعدل، وارصار الدستور 
العراقي لعام 2005 عىل رسيان تلك القوانني 
وهذا ما أكدته املادة 130 من الدسـتور التي 
نصـت عىل رسيـان القوانني السـابقة ما لم 
تغـري بقوانـني اخـرى، حيث نجـد يف قانون 
العقوبـات الكثري مـن املـواد القانونية التي 
تحد من العمل الصحفي واالعالمي خصوصاً 
املتعلقـة بجرائم النرش واالعـالم حيث بينت 
املـواد (200,179,83,82,81) مـن القانون 
املذكـور عقوبة جرائم النـرش والتي ترتاوح 
ما بني السـجن لسنتني والسجن املؤبد والتي 
ما زال العمل فيها سـاري املفعول ولم يتغري 
وتتناقـض مـع الدسـتور مما جعـل نقابة 
الصحفيني العراقيـني أن تأخذ زمام املبادرة 
وان تكون بمسـتوى التحـدي ازاء هذه املواد 
القانونيـة بـأن تقـدم اىل الربملـان مـرشوع 
قانون يعالج تلك املـواد القانونية (وذلك الن 
القانون الخاص يقيد القانون العام) ليواكب 
املسرية الصحفية واالعالمية يف العراق الجديد 
فكما هـو معروف فإن العمـل الصحفي قد 
تغري تغيرياً جذريـًا بعد عام 2003 خصوصاً 
بعـد ازدياد عـدد الصحف اليوميـة واملجالت 
والتـي  واالرضيـة  الفضائيـة  والقنـوات 
افـرز العمـل فيهـا الكثري من املشـاكل التي 
تتعلـق اكثرهـا بعدم وجود عقـود عمل بني 

الصحفيني واملؤسسـات التـي يعملون فيها 
اضافة اىل الترسيح الكيفي واملعتمد للعاملني 

يف تلك املؤسسات من قبل اداراتها.
لذلك صار لزاماً عىل نقابة الصحفيني معالجة 
ذلـك اضافـة اىل مسـتجدات مهنيـة اخـرى 
ظهـرت عىل السـاحة الصحفية اسـتوجبت 
اصـدار قانـون يوفـر الحمايـة والضمانات 
االجتماعيـة للصحفيني وأرسهـم وورثتهم 
ففـي عـام 2011 تم ترشيع قانـون حقوق 
الصحفيني املرقم (21) والذي جاء منسجماً 
مع الواقع الجديد الذي يعيشـه الصحفيون 
ليضمـن حقوقهـم ويوفـر لهـم الضمانات 
املطلوبـة وهـو يـؤدون عملهم فقـد جاءت 
املادة الثانية من القانون لتؤكد تلك الحقوق 
وتوفر الحماية للصحفيني واالعالميني، حيث 
نصـت ( يهدف هذا القانون اىل تعزيز حقوق 
الصحفيني وتوفري الحماية لهم يف جمهورية 

العراق).
كما نصت املادة الثالثة منه (عىل إلزام دوائر 
الدولـة والقطـاع العـام والجهـات االخـرى 
التي يمـارس الصحفي مهنته امامها تقديم 
التسـهيالت التـي تقتضيهـا واجباتـه بمـا 

تضمن كرامة العمل الصحفي).
ألول  العراقيـون  الصحفيـون  تمكـن  وقـد 
مـرة وبشـكل قانونـي مـن الحصـول عىل 
املعلومـات واالنباء والبيانـات واالحصائيات 
غري املحظورة مـن مصادرها املختلفة ولهم 
الحـق يف نرشها بحدود القانـون ولهم الحق 
باالحتفـاظ برسية مصادر معلوماتهم وهذا 
ما جاء باملادة (4) من القانون الفقرات (1) 

و (2).
واعطى القانون الحـق للصحفي واالعالمي 
من االمتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية 
تتناىف مع معتقداته وارائه وضمريه الصحفي 

وهذا ما جاء يف املادة (5) اوال من القانون.

أمـا املـادة (7) مـن القانـون فقـد أعطـت 
الصحفـي حصانـة مـن االعتـداء عليـه أو 

مصادرة اداوته اثناء تأدية عمله الصحفي.
أمـا املادة (9) مـن القانون فقـد نصت عىل 
(يعاقـب كل مـن يعتدي عىل صحفـي اثناء 
تأديـة مهنته او بسـببها بالعقوبـة املقررة 
ملـن يعتدي عىل موظف حكومـي اثناء تأدية 

واجبه).
وألول مـرة وفـر القانـون الحمايـة الالزمة 
للصحفي واالعالمي من خالل املادة (10) منه 
والتـي نصت (ال يجوز اسـتجواب الصحفي 
او التحقيـق معه عن جريمة منسـوبة اليه 
مرتبطة بممارسـة عمله الصحفي إال بقرار 
قضائـي ويجب اخبار النقابـة بذلك ولنقيب 
الصحفيـني او رئيـس املؤسسـة التي يعمل 
فيهـا او مـن يخوالنـه حضـور اسـتجواب 

الصحفي او التحقيق معه او محاكمته.
الكيفـي  الطـرد  مسـألة  القانـون  وعالـج 
والتعسـفي الذي طال العديد من الصحفيني 
واالعالميني فقـد ألزمت املادة (13) منه عىل 
(الزام املؤسسات االعالمية االجنبية واملحلية 
بإبـرام عقود عمل مـع الصحفيني العاملني 
فيهـا وايداع نسـخة مـن العقد لـدى نقابة 

الصحفيني العراقيني).
وقد ألغى القانون أمر سـلطة الحاكم املدني 
بـول بريمر الـذي جاء باألمـر املرقم (141) 
والـذي كان مفاجئـاً فيمـا حواه مـن قيود 
وانتهاكات ومصـادرة لحرية التعبري والنرش 
واالعـالم والصحافـة حيـث جـاء يف الجـزء 
الثالـث منـه وتحت باب اكتشـاف النشـاط 
املحظـور (يجـوز للمديـر االداري للسـلطة 
االتالفيـة املؤقتة ان يـأذن بإجـراء عمليات 
تفتيـش لالماكن التي تعمـل فيها املنظمات 
االعالميـة ومقـرات الصحـف العراقية دون 
اخطار بغيـة التأكد من امتثالهـا لهذا االمر 

ويجوز لـه مصـادرة أي مواد محظـورة او 
معـدات انتاجية كمـا له الحـق يف اغالق أي 

مباٍن تعمل فيها هذه املنظمات والصحف).
فقد جـاءت املادة (15) منـه التي الغت هذا 
القـرار الجائـر لبـول بريمـر والتـي نصـت 
عىل مـا ييل (يحظر منع صـدور الصحف او 

مصادرتها إال بقرار قضائي).
ويف ضـوء املـادة (16) من القانـون فقد تم 
احتسـاب الخدمـة الصحفيـة للصحفيـني 
واالعالميني بناًء عىل تأييد املؤسسة االعالمية 
التـي يعمـل فيهـا وبرقابـة ديـوان الرقابة 
املالية ألغراض الرتقية والتقاعد وان لم يكن 

الصحفي عضواً يف النقابة.
وفعال تم تشـكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة 
الصحفيـني  نقيـب  الالمـي  مؤيـد  الزميـل 
العراقيني نظرت بالعديد من الطلبات املقدمة 
اليها وتم احتساب الخدمة الصحفية للزمالء 

املتقدمني.
وتكريمـا لشـهداء الصحافـة الذيـن ضحوا 
بأعـز ما يملكـون من اجـل ان تبقى الكلمة 
الحرة الرشيفة واملهنية هي السائدة وكشف 
زيـف التضليـل االعالمي ملاكنـة داعش ومن 

لف لفهم.
الذيـن توشـموا بأوسـمة  الزمـالء  وكذلـك 
البطولـة مـن خـالل جراحهـم يف مياديـن 

صاحبة الجاللة من الجرحى.
فقد تم شمولهم بقانون تعويض املترضرين 
جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية 
والعمليات االرهابية رقم (20) لسـنة 2009 

املعدل.
فقد تم منـح عوائل شـهداء الصحافة راتباً 
مليـون   (1,200,000) مقـداره  شـهرياً 
ومائتان الف دينار مع قطعة ارض سـكنية 
او شقة سكنية او داراً لزوجته واوالده ومنح 
والـدي الشـهيد قطعة ارض سـكنية وإلزام 

الـوزارات والدوائر الحكوميـة املعنية بتنفيذ 
ذلـك بـأرسع وقـت ممكن مـع منـح عائلة 
الشهيد قرضاً عقارياً بمبلغ (50,000,000) 
خمسون مليون دينار يسدد بأقساط ميرسة 
وإذا تعـذر اعطاؤهم داراً او شـقة سـكنية 
فيمنـح املشـمولون بأحكامـه بـدال نقديـاً 
يسـاوي قيمة الدار او الشـقة مـع اعفائهم 

من الرضائب والرسوم كافة.
وهـذا ما نصـت عليـه املـادة (13) اوال من 
القانـون وتعديالته املنشـورة بموجب قرار 
مجلس النواب املرقم (63) يف 30/12/2015 
واملنشـور بالوقائع العراقيـة العدد 4395 يف 
25/1/2016 والذي شمل شهداء الصحافة 

العراقية وكذلك الجرحى.
أمـا الفقـرة سادسـاً مـن املـادة (13) من 
القانون اعاله فقد انصفت جرحى العمليات 
العسـكرية من الصحفيني ممن لديهم نسبة 
عجز (%30) فما فوق فخصصت لهم قطعة 
ارض سـكنية او شقة سكنية اسـتثناًء من 
احـكام قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 
(120) لسـنة 1982 واسـتثناًء من مسقط 
الـرأس او دفع بدل نقدي لهم يسـاوي قيمة 

االرض او الشقة بسعر السوق السائد.
اضافـة اىل العناية الصحية التي نصت عليها 
املـادة (12) مـن قانون حقـوق الصحفيني 
والعـالج  الفحـص  بتوفـري  الدولـة  (إلـزام 
املجاني للصحفيني ممن يتعرضون لالصابة 
اثناء تأدية عملهم او بسـببه يف املستشفيات 

الحكومية).
من تقـدم يتبني الدور الفاعـل واملتميز الذي 
قامت بـه نقابـة الصحفيـني العراقيني من 
اجـل ترشيـع قوانني تضمـن حريـة العمل 
الصحفي واالعالمي وتوفري بيئة آمنة للعمل 
لهـم وتوفري العيـش الرغيد لهـم ولعوائلهم 

وهذا فيض من فيض من انجازات النقابة.

�buàÏπc@µÓ–zó€a@÷Ï‘y@ÊÏ„b”@NN@2003@‚b«@á»i@µÓ–zó€a@Úib‘„@paçv‰fl
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الزوراء / خاص:

منـذ أربعينيـات القرن العرشيـن تناوب 
عىل تـرؤس نقابة الصحفيـني العراقيني 
عدة شـخصيات بارزة كان عنوان عملها 
األبـرز املبـادئ الوطنيـة والدفـاع عـىل 
قضايـا الشـعب واألمـة، بدءا بالشـاعر 
الكبري محمد مهـدي الجواهري، ومحمد 
طـه الفياض ومن بعده فيصل حسـون، 
ثم «النقيب الشـهيد» عبد العزيز بركات، 
وسـعد قاسـم حمودي، وطـه البرصي، 
وصباح ياسني، وشهاب التميمي، وصوال 
اىل مؤيد عزيز جاسم الالمي، الذي تشهد 
النقابـة يف عهده أقوى اداء وحضوراً عىل 

مستوى العالم.  

ãÁaÏßa@áËfl@á‡´

ولـد يف النجـف عـام 1899 م وتويف يف 
سوريا عام 1997 م

العراقيـني،  للصحفيـني  نقيـب  أول 
حرض معـه 40 صحفياً عند إجراء أول 
انتخابات يف بغداد عام 1959 م، شـغل 
منصـب النقيـب لدورتـني متتاليتـني 
وكانت الـدورة سـنة واحـدة ، الدورة 

األوىل 1959 والدورة الثانية 1960 .
شـغل القرن العرشين وأهله بعبقريته 
التـي يخىش أن يجادل حولها احد ، هو 
الشـاعر الذي بات الشـعراء يقيسون 
قاماتهم عليه.. السيايس الذي لم ينتِم 
إىل حـزب ، الرمـز الوطنـي الـذي أرخ 
للعراق فهو للعراق لساناً وابن الفراتني 

وثالثهما .

übÓ–€a@È†@á‡´

ولـد يف عنه عام 1899 م وتويف يف بغداد 
عام 1964 .

اصدر جريدة السجل عام 1929 وكانت 
أسـبوعية، سـخرها لخدمـة الثقافـة 

اإلسالمية.
اصـدر عـام 1941 جريدة اللـواء بعد 
ثـورة مايـس ، جلـب مطابـع خاصة 
عام 1952 لطباعـة الصحف.. أغلقت 
جريدة السـجل عـام 1954 بقرار من 
نوري السـعيد رئيس الوزراء آنذاك بعد 
أن ألـف كتـاب (نوري السـعيد وحزبه 
العتيـد) انتقـد فيه سياسـة الحكومة 
. اصـدر صحيفـة الفجـر الجديد بعد 
ثورة 14 تمـوز 1958 مبارشة ، والغي 
امتيازها عام 1961 ثم عاودت الصدور 
عـام 1963 منهجهـا عربـي قومـي.. 
انتخب نقيبا للصحفيني العراقيني عام 
1961 وأعيد انتخابه للمرة الثانية عام 

. 1962

ÊÏèy@›óÓœ

ولـد عـام 1922 م وال يعـرف تاريـخ 
وفاتـه حيـث هاجـر إىل أمريـكا منـذ 
سنوات طويلة، له مواضيع منشورة يف 
عـام 2007 و2008 يف عدد من املواقع 
االلكرتونيـة يطـرح فيهـا العديـد من 
األفـكار لفـرض األمن واالسـتقرار يف 

العراق .
انتخـب نقيبـا للصحفيـني العراقيـني 
لثـالث دورات متتالية عام 1964 وعام 

1965 وعام 1966.
عمل مديرا لتحرير جريدة الحرية التي 
رأس تحريرها حمودي قاسم املحامي 
وكانـت هـذه الصحيفـة تمثـل التيار 
القومـي العربي وعمل رئيسـا لتحرير 

جريدة الجمهورية.

pb◊ãi@çÌç»€a@áj«

اختلف يف تاريخ ميالده ولكن تاريخ 
وفاته معروف، حيث اعدم من قبل 
السلطات عام 1969م فأطلق عليه 

الصحفيون اسم النقيب الشهيد.
اصـدر جريدة املنـار يف البرصة وكانت 
أسـبوعية تناولـت حياة أهـل البرصة 
وأخبارهم والوضع السـيايس العام يف 
البلـد، اسـتمرت يف الصـدور حتى بعد 
انتقاله إىل بغداد وتوقفت عند إعدامه.

انتخـب نقيبـاً للصحفيـني العراقيـني 
لدورتـني متتاليتـني عـام 1967 وعام 

.1968

ÜÏº@·éb”@á»é

ولـد يف بغـداد عـام 1937 م وتـويف يف 
سوريا عام 2007 .

اآلداب  بكليـة  االجتمـاع  علـم  درس 
جامعـة بغداد وتخرج عام 1961 عمل 

يف الصحافة منذ عام 1955 .
ترأس تحرير جريدة الجمهورية 1968 

– 1977 م.
انتخب نقيبا للصحفيني العراقيني من 

1970 إىل عام 1986.
شـغل منصب رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب 1978 – 1996 .

ãój€a@È†
ولـد عام 1938 يف محافظة دياىل وتويف 

يف بغداد عام 2006 .
درس اللغـة االنكليزية يف كلية اآلداب / 
جامعة بغداد.. انتخب نقيباً للصحفيني 
العراقيني الدورة األوىل سنتان 1986 – 

1988 ويف عام 1996 .

µébÌ@Åbjñ

من مواليد بغداد 1946
دكتوراه يف اإلعالم من جامعة القاهرة 

عام 1999.
انتخـب نقيبـا للصحفيـني العراقيـني 

لدورتني متتاليتني 1988 _1992.

@Ô‡Ó‡n€a@lbËí

عـام  النارصيـة  يف  الشـطرة  مواليـد 
1933م.

استشـهد يف بغـداد 27/2/2008 بعد 
تعرضـه إىل محاولـة اغتيـال متأثـرا 

بجراحه.
بدايـة  منـذ  الصحافـة  يف  عمـل 
الخمسـينيات مـن القرن املـايض مع 
كبـار الصحفيني العراقيـني ويف العديد 

من الصحف واملجالت العراقية.
تـرأس اللجنـة التحضرييـة األوىل التي 
تشـكلت بعـد عـام 2003 النتخابـات 

الصحفيني.
انتخـب نقيبـا للصحفيـني العراقيـني 
لدورتـني متتاليتـني مـن عـام 2003 

وحتى وفاته عام 2008 .
شارك يف العرشات من املؤتمرات املحلية 

والدولية الصحفية.
منحته الهيئة العليـا ملهرجان الجائزة 
العربية يف دبي بعـد رحيله جائزة دبي 
للصحافة العربية تثميناً لدوره الوطني 

واملهني املستقل بعد وفاته بشهرين.

Ôfl˝€a@·ébu@çÌç«@áÌ˚fl
 

مـن مواليـد مدينـة العمـارة /جنوب 
العراق.

 حاصل عـىل شـهادة البكالوريوس يف 
اإلعالم من كلية اإلعالم بجامعة بغداد.

 عمل مراسـًال لجريدة العـراق وإذاعة 
ومديـرا  الثمانينيـات  مطلـع  بغـداد 
لتحريـر جريدة ميسـان ومدير تحرير 
جريدة الزوراء ومن ثم رئيس تحريرها 
ورئيس مجلـس ادارة الوكالة الوطنية 
العراقية لألنباء/نينـا/ وما زال يف هذا 

املوقع .
 احد دعاة حرية الصحافة واستقالليتها 
ومن دعاة حماية الصحفيني، ويحظى 
بشـعبية واسـعة بـني الصحفيـني يف 
العراق عامة ملواقفـه الرصينة يف دعم 

مسـارات العمل الصحفي والدفاع عن 
حقـوق الصحفيني ومظاملهـم، وكان 
من اشد املطالبني بإقرار قانون حقوق 
الصحفيـني الـذي تـم اقراره مـن قبل 
مجلس النـواب يف اب عام /2011 بعد 
جهـود مضنيـة والـذي حقـق لالرسة 

الصحفية مكاسب وامتيازات مهمة.
كمـا اسـهم بمنـع اصـدار أي حكـم 
قضائي يتعلق بالنـرش وحرية التعبري 
ضد اي صحفي اىل جانب مسـاهماته 
وجهـوده بإطـالق رساح املعتقلني من 
الصحفيني خـارج العراق ومنهم كادر 
قنـاة الجزيـرة الذيـن اعتقلتهم قوات 

العقيد القذايف يف ليبيا .
انتخـب نقيبـا للصحفيـني يف دورتـني 
متتاليتني يف 18/تموز/2008 ويف 28/

اب/2011.
يف  اغتيـال  ملحاولتـي  تعـرض 
20/9/2008 بعبوة ناسفة زرعت عند 
مدخل بناية نقابة الصحفيني بمنطقة 

الكرسة.
عندمـا   21/3/2010 يف  والثانيـة 
اطلق مسـلحون مجهولـون النار عىل 
سـيارته يف منطقـة البيـاع /جنـوب 
غرب بغداد،مما ادى اىل اصابة مرافقه 
شـلل  اىل  تحولـت  خطـرية  بجـروح 

نصفي.
التنفيذيـة  اللجنـة  انتخـب عضـوا يف 
لالتحـاد الـدويل للصحفيـني يف ختـام 
اعمـال املؤتمـر السـادس والعرشيـن 
لالتحاد بمدينة قاديس جنوب اسبانيا 
يف 29/5/2010 ، ويعـد هـذا املنصـب 
املـرة االوىل بتأريـخ الصحافة العراقية 
الصحفيـني  نقابـة  تأسـيس  منـذ 

العراقيني عام 1959 .
انتخب يف 9/ 1 / 2013 نائبا اول لرئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب باجتماعات 

املكتب التنفيذي لالتحاد بالقاهرة .
انتخب يف 23- 5-  2016 رئيسا التحاد 
الصحفيني العـرب باجتماعات املكتب 

يف تونس .
فاز يف 13 / 6 / 2019 بعضوية املكتب 

التنفيذي لالتحاد الدويل للصحفيني.
للصحفيـني  نقيبـا  انتخابـه  وأعيـد 
العراقيني2022/4/15 لدورة جديدة .

Z@áÌç€a@ÛÓ±@OÜaá«g
ولد محمد مهـدي الجواهري يف محافظة 

النجـف يف السـادس والعرشين من تموز 

عام 1899م ، والنجف مركز ديني وأدبي، 

وللشعر فيها أسـواق تتمثل يف مجالسها 

ومحافلها ، وكان أبوه عبد الحسـني عاملاً 

من علمـاء النجف ، أراد البنـه الذي بدت 

عليه ميزات الـذكاء واملقدرة عىل الحفظ 

أن يكون عاملاً، لذلك ألبسه عباءة العلماء 

وعمامتهم وهو يف سن العارشة.

1930 بـرز محمـد مهـدي  منـذ العـام 

مقالـة  وكاتـب  كصحفـي  الجواهـري 

معـروف، ففـي هـذا العام اسـتقال من 

البالط امللكي، واصـدر جريدته (الفرات) 

وقـد صـدر منهـا عـرشون عـددا كانت 

مقاالتها صادقة وأمنية عىل نقل الحقائق 

وكشـف الزيـف الحكومـي فلـم تتحمل 

الحكومـة مقاالتها وألغت امتيازها فآمله 

ذلـك كثريا وحاول ان يعيد اصدارها، لكن 

مـن دون جـدوى فبقـي مـن دون عمل 

إىل ان عـني معلمـا اواخر العـام 1931 يف 

مدرسة املأمونية ثم نقل اىل ديوان الوزارة 

رئيسـا لديـوان التحريـر،  لكنـه حورب 

ثانية مـن قبل البالط امللكـي اثر قصيدة 

ينتقـد يف التعسـف الحكومـي وإهمـال 

الشـعب، فنقل إىل أقىص جنوب العراق يف 

ثانويـة البرصة ثم لـم يمض فيها بضعة 

اشـهر ونقل اىل الحلة (جنـوب بغداد) ثم 

اعيد ثانيـة اىل ثانوية البرصة، ثم نقل اىل 

ثانوية النجف، ثم إىل دار املعلمني الريفية 

يف الرستمية (قرية قريبة من بغداد) ازاء 

هـذا التعسـف نـرش الجواهـري قصيدة 

عنوانها (حالنا اليوم او يف سـبيل الحكم) 

فضح فيهـا نظام الحكم القائـم،  وأباَن 

مفاسـده فأحيـل عـىل لجنـة االنضباط 

العـام، فأصدرت قـرارا بفصله فاعرتض 

بعـد إلحاح لدى مجلـس االنضباط العام 

فأبـدل امـر الفصـل بعقوبة اإلنـذار، لم 

ان  اال  الوظيفـة،  اىل  العـودة  يف  يرغـب 

بعض املسؤولني يف وزارة املعارف أقنعوه 

بالعـودة فاختار مدينـة النارصية، لكنه 

استقال من الوظيفة ليتفرغ للصحافة..

الواقعـي  بأسـلوبه  الجواهـري  امتـاز 

والتحليـيل للموضوعـات التـي يتناولها، 

وكان جل اهتمامـه باملوضوعات العامة 

واالجتماعيـة  واالقتصاديـة  السياسـية 

مـن خالل طروحاته التـي تعرب بحق عن 

مطالب الشعب وطموحاتهم، وافضل من 

يتحدث عىل اسـلوب الجواهري الصحفي 

الكاتب والصحفي العراقي طه التكريتي، 

حيث بدأ العمـل معه يف كل الصحف التي 

اصدرها الجواهري اىل ان أرغمه االرهاب 

عـام 1961 ان يهجر وطنـه ويغيب عنه 

سـبعة أعـوام حيـث توقفـت جريدتـه 

(الرأي العـام) وكان ذلك اخـر العهد بها 

وبالصحافة.. حيث يقـول التكريتي عن 

أسلوب الجواهري الصحفي: (ان كتابات 

الجواهـري الصحفيـة تحدد بمـا ال يدع 

مجاال للشـك والريبة،  مواقف الجواهري 

الحقيقيـة من األحـداث التـي كانت تلم 

بهذا البلد، ومن القيادات الخفية والعلنية 

التـي كانت تتقاذفـه واألطماع واملصالح 

كتابـات  تكشـف  كمـا  فيـه،  األجنبيـة 

الجواهري عن النزعة الوطنية الكامنة يف 

روحه وكانت تلك النزعة تجسد أمانيه يف 

التخلص من النفـوذ األجنبي وبناء عراق 

مسـتقل متحرر وحيـاة كريمة لشـعبه 

بعيـدا عن نفـوذ اي حزب سـيايس، فقد 

كانت أفكاره ونزعته تمثل الجواهري هو، 

وللجواهري طريقتـه الخاصة يف الكتابة 

الصحفية فهو يجـود ويطول يف مقاالته 

أحيانـا ثم يوجز ويقـرص منها يف معظم 

األحيان، وتتسم مقاالته كلها، ومعظمها 

من املقاالت السياسـية باملسـحة األدبية 

الظاهـرة عليها، بل ان صفاته الشـعرية 

لتربز واضحة يف منشوره هذا، وهوـ  كما 

يقول سـليم طه التكريتي ـ من املولعني 

أثنـاء الكتابة الصحفيـة يف انتقاء بعض 

الكلمات وحرصها بني اقواس للتدليل عىل 

اهمية املعنى الذي يقصده من استعمالها 

وقـد تواتيـه الفكـرة احيانا فيسـهب يف 

الكتابـة طويـال دون حـذف او تصحيح، 

وقـد تتعثر بعـض املقاالت لديـه فريوح 

يغري ويبدل مـرة بعد أخرى، حتى بعد أن 

تصف حـروف املطبعة، ويبـارش بالطبع 

فعـال، وتلك طريقة اعتادها الجواهري يف 

تنقيح قصائده، التي ينرشها، وقد طغت 

هذه الطريقة عىل منشوره ايضا، يف اكثر 

االحيان.

وكان من عادة الجواهري ان يوقع باسمه 

الرصيـح كل املقـاالت االفتتاحية، وحتى 

الكلمات القصـرية، التي يكتبها من دون 

أن يتسـرت وراء (النقاب) كما كان يفعل 

بعض أرباب الصحف وكتابها.

ولالنفعـاالت النفسـية أثرهـا الكبـري يف 

نوعيـة املقاالت التي يكتبهـا الجواهري، 

فكثـريا مـا دفعتـه هـذه االنفعـاالت إىل 

استعمال اشد العبارات عنفا يف مهاجمة 

الجهـة التـي ينقدهـا، ويف الدفـاع عـن 

الجهة التي يظاهرها كشـأنه يف قصائده 

الوطنية. 

التاريخ الصحفي للجواهري 

يف أواخـر العـام 1936 اصـدر جريدتـه 

(االنقـالب) اثر قيام االنقالب العسـكري 

الذي قـاده بكـر صدقي وعندمـا تغريت 

حكومـة االنقالب عىل الحركة اإلصالحية 

وانقلبـت عليها، أخذت جريـدة االنقالب 

فأخـذت  الحكـم،  سياسـة  معارضـة 

الحكومة تتحني الفـرص لإليقاع به وتم 

لها ذلك، وحكم عليـه بالحبس ملدة ثالثة 

أشـهر وإيقـاف الجريـدة عـن الصـدور 

شهرا.

وسـقوط  صدقـي  بكـر  اغتيـال  بعـد 

انقالبـه، غـري الجواهـري اسـم جريدته 

إىل (الـرأي العـام) ولـم يتح لـه مواصلة 

الصـدور، فعطلـت أكثر من مرة بسـبب 

مـا كان يكتـب فيهـا من مقـاالت ناقدة 

يف  يصـدر  وكان  املتعاقبـة  للسياسـات 

أثناء تعطيل (الرأي العـام) جرائد اخرى 

بأسـماء  او  باسـمه  اخـرى،  بأسـماء 

اخرين (كالثبـات) و(الجهاد) و(األوقات 

و(وصـدى  و(الدسـتور)  البغداديـة) 

الدستور) و(الجديد) و(العصور).

وملا قامـت حركة مايس العـام 1941 يف 

العراق ايدها وبعد فشـلها غـادر العراق 

مع من غادر اىل ايران..

عاد اىل العراق يف العام نفسـه، واستأنف 

إصدار جريدته (الرأي العام) . 

وعندمـا بعثت الحياة الحزبيـة يف العراق 

يف 2 نيسان العام 1946 انظم الجواهري 

اىل حزب االتحاد الوطنـي املجاز، ووضع 

جريدتـه الـرأي العام تحت تـرصف هذا 

الحـزب عـىل ان حـزب االتحـاد الوطني 

مـا لبث بعـد فرتة قصـرية ان حصل عىل 

امتيـاز بإصدار صحيفة ناطقة بلسـانه 

باسـم (السياسة)، وإذ ذاك عادت (الرأي 

العام) مستقلة..

وعـىل إثرهـا تلقى أمـراً عاجـال بوجوب 

مغـادرة لبنـان حيـث ظـل ممنوعـا من 

دخولها حتى 1961. 

ويف العام نفسـه وبعـد عودته من بريوت 

عطلت الجرائد التي كان يصدرها فسافر 

إىل مرص احتجاجا عىل مضايقته.

وعـاد إىل العـراق بعـد أن حـرض مؤتمر 

السالم العاملي، الذي عقد يف فيينا واصدر 

جريـدة (األوقـات البغداديـة) لصاحبها 

زكي احمد العـام 1950 ثم اصدر جريدة 

الغد لصاحبها محمد شـوكت عام 1953 

كذلـك اصدر الجواهـري صحيفة الجهاد 

اكثر من ثمانية اشهر العام 1953.. 

وعـىل اثـر انتفاضة العـام 1952 أغلقت 

جريدتـه (الجهـاد) التـي لـم يمض عىل 

إصدارها فرتة طويلة، واعتقل الجواهري 

يف معتقل أبو غريب، ونظم يف هذا املعتقل 

قصيـدة (ظالم)، ويف العـام 1953 اصدر 

الجزء الثالث من الطبعـة الثالثة لديوانه 

كما اصـدر جريدته (الرأي العام) إال أنها 

عطلـت عـام 1954 ملناهضتهـا الحكـم 

الرجعي يف العراق.

ان تسـكته فاقطعتـه  الحكومـة  أرادت 

أرضـاً يف منطقة (عـيل الغربـي) يف لواء 

العمارة لكنه رسعان ما تمرد، حيث كان 

يف دمشـق ثم عاد اىل العـراق العام 1957 

وبعد عودته اىل العراق اقام يف منطقة عيل 

الغربي. 

الجواهري وثورة 14 تموز 1958 

عنـد قيـام ثـورة 14 تمـوز 1958 أعلن 

الجواهـري تأييده بقوة للثـورة وحياها 

بقصيدته : 

سـدد خطاي لكي أقـول فأحسـنا.......  

فقد أتيت بما يجل عن الثنا

اصـدر   1958 االول  ترشيـن   18 ويف 

الجواهـري جريدته (الـرأي العام) وهي 

مـن أجـرأ الصحـف يف تلك الفـرتة، ومنذ 

العـام 1960 كتب مقـاالت عديدة تؤرش 

السـلبيات واالوضاع املتدهـورة يف بعض 

منطقـة  يف  وخاصـة  العـراق،  مناطـق 

امليمونـة يف العمارة ـ تحـت عنوان (ماذا 

يف امليمونـة ؟) وعـىل اثـر ذلـك تعرضت 

الجريدة اىل التعطيل.

الجواهري اول نقيب للصحفيني 

العراقيني عام 1959

وذكـر فائـق بطـي يف كتابه «املوسـوعة 

الصحفيـة» أن 45 صحفيـاً، اجتمعوا يف 

نـادي املحامـني يف بغداد عقـب ثورة 14 

تمـوز عـام 1958، وتدارسـوا مـرشوع 

واتفقـوا  للصحفيـني،  نقابـة  تأسـيس 

عـىل اختيـار لجنـة تأسيسـية ضمـت 

األوليـة  الرتتيبـات  11 صحفيـاً إلعـداد 

للمـرشوع، والحصـول عـىل املوافقـات 

الرسـمية وهـم كل مـن : محمـد مهدي 

الجواهـري، صاحـب صحيفـة «الـرأي 

العـام»، ويوسـف إسـماعيل البسـتاني 

من صحيفة «اتحاد الشـعب»، وعبد الله 

عبـاس، صاحب صحيفة «األهايل»، وعبد 

املجيـد الونداوي، رئيـس تحرير صحيفة 

«األهايل»، وصالح سـليمان من صحيفة 

«صوت األحـرار»، وفائـق بطي، صاحب 

صحيفـة « البالد»، وموىس جعفر أسـد، 

من صحيفة « الثـورة»، وحمزة عبد الله 

من صحيفة «خه بات»، الكردية وصالح 

الحيـدري، من صحيفة «خـه بات» أيضاً 

وحميـد رشـيد، صحفي محـرتف، وعبد 

الكريم الصفار، صحفي محرتف ايضا .

ويف السـابع من ايلول العـام 1959 عقد 

املؤتمـر التأسـييس لنقابـة الصحفيـني 

وانتخـب الجواهـري نقيبا لهـا، وحصل 

عـىل 163 صوتـا وقد افتتح هـذا املؤتمر 

الزعيم عبد الكريم قاسم والذي دعى فيه 

الصحفيني اىل التسامي والتخلق باألخالق 

املهاتـرات  اىل  اللجـوء  وعـدم  الفاضلـة 

والقـذف والطحن ووصف الزعيم قاسـم 

الصحفيـني بأنهم رسـل املحبـة وعليهم 

العمـل عىل تقـارب ابناء الشـعب ومحو 

شقة التباعد..

ويف عـام 1959 تـم تشـكيل اول نقابـة 

للصحفيني بشكل رسـمي توىل مهماتها 

الشـاعر محمد مهدي الجواهـري كأول 

نقيب للصحفيني العراقيني.

كان آخـر لقـاء تلفزيون مـع الجواهري 

يف تلفزيـون الشـارقة عـام 1992، أثناء 

زيارته لدولـة اإلمارات العربية السـتالم 

جائزة سـلطان العويس يف اإلنجاز األدبي 

والثقـايف، والتي اسـتحدثت لكـي تكون 

الئقـة برمـوز األدب والثقافـة العربيـة، 

وكان الجواهري أول الحائزين عليها. ويف 

هذا اللقاء قـرأ ألول مرة قصيدته يف رثاء 

زوجته أمونه.

تويف الجواهري يف إحدى مشـايف دمشـق 

صبيحـة يـوم 27 تموز سـنة 1997 عن 

عمـر يناهز الثامنة والتسـعني، ونظم له 

تشـييع رسمي وشـعبي مهيب، ودفن يف 

مقربة الغرباء يف السيدة زينب يف ضواحي 

دمشـق، تغطيه خارطة العراق املنحوتة 

عـىل حجر الكرانيت، وكلمـات: يرقد هنا 

بعيداً عن دجلة الخري.
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(١٥٣) عامـاً مضـت عىل تأسـيس وبدايـة العمل الصحفـي العراقي، 

حافلة بالعطاءات واالنجازات واملوقف، نستذكرها اليوم، ونقدم أطيب 

التحيـات وأرق التهانـي اىل األرسة الصحفيـة العراقية بهذه املناسـبة 

الطيبة. 

تحيلنـا ذكرى عيـد الصحافـة العراقية املجيـدة اىل مراجعـة التجارب 

الصحفية الجديـدة الواعدة، التي انتجتها وال تزال عقول وايدي واموال 

شخصية بحتة، لتتخذ فيما بعد شكال متميزا مستقال عىل هيئة إدارات 

ومؤسسـات اعالمية ناجحة، وعطاء او ثمرة هذه التجارب الشخصية 

املسـتقلة : النجـاح والتوفـق، والتي تشـري بـرضورة اىل تألـق ومحبة 

الصحافة وعشق (تعبها ومواقفها) بلذة وسعادة واضحة، وهذا أقل ما 

يقـال عن تجارب صحفية عراقية متميزة ينفـق عليها بعض املثقفني 

من اموالهم الخاصة حبا بالكلمة واعتزازا بالرأي الصحفي املتألق.  

تراود ذهني يف هذه املناسبة وبهذا الثوب الجميل، مجلة (نصف القمر) 

التي صدرت يف بغداد الثقافة والصحافة املتميزة يف بدايات سنة ٢٠٠٤، 

بجهود وأموال شخصية من قبل السيدة (سكينة الصميدعي) لتتخذ من 

الصحافة االجتماعية وصحافة املـرأة تحديدا موضوعا متخصصا لها، 

ومضت تتواىل يف االصدار شـهريا بشـكل مطبوع وملون، وهي مسجلة 

يف نقابـة الصحفيني العراقيني، اىل ان حلّت عـىل مجتمعنا والعالم كله: 

جائحـة كورونـا، ثم عـاودت صدورهـا الورقي عـام ٢٠٢١، وما زالت 

مسـتمرة يف صدورها بهذه الجهود واالموال واملتابعة الشخصية لتبلغ 

اعدادها ما يقارب املائة!!! 

ويف نفس االطار الشـخيص : بإرشافه ومتابعته وأمواله الخاصة يصدر 

السيد (مجيد املال حميد) مجلة (قناديل بغدادية) املسجلة أيضا يف نقابة 

الصحفيني العراقيني، والتي يتضح من اسمها عنايتها بالرتاث البغدادي 

: حكما وقصصا وتراثا ثرا يعتز به العراقيون، لتسـد فراغا مهما كانت 

تغطيـه صحف ومجـالت عراقية عدة، عىل مدى العقـود املاضية، وهذا 

(النًفـس) الذي يذكرنا باملايض القريب مـن تاريخنا املعارص محبب اىل 

القارئ بكل ما فيه من شخصيات وطرائف وحوادث عفى عليها الزمن، 

وما زالت هذه املجلة توايل اصدارها الشهري، مختصة بنفس املوضوع، 

وان كان بحلة فنية متوسطة، لقلة ذات اليد، مشفوعة بحب الصحافة 

والكلمة الحرة والرأي املتفرد.  

ويف التجربـة الثالثـة التي أطلعـت عليها مواظبا ومحـررا ومتابعا لها، 

تجربـة صحفية فذة أخـرى، هي مجلة (دراسـات الطفولـة العربية) 

لصاحـب امتيازها ورئيس تحريرها واملتويل شـؤونها املالية من نفقته 

الخاصة (جاسـم محمد صالح) الـذي عرفناه مختصا بـأدب الطفل: 

قصة ومرسحية وتنظريا، وها هو يف مجال هذه التجربة يقتحم مجال 

صحافـة الطفل، ثم يؤسـس لهـا فريقا مـن املستشـارين واملحررين 

مـن العاملني يف هذا املجـال أو قريبا منه من العراقيـني والعرب ليتخذ 

اسـمها البعد العربي الذي تشـري إليه وتعمل من خالله، وعرب دراسات 

علميـة ومقاالت رصينـة منذ صدورها يف عـام (٢٠١٨)، اختطت هذه 

املجلـة الورقيـة بصفحاتهـا البالغـة (١٦٠) صفحة لنفسـها طريقا، 

تركتـه الصحافـة العراقية منذ سـنوات، مـا عدا بعض إصـدارات دار 

ثقافة االطفال التي لم تعد تكفي او تسد فراغ ثقافة الطفل يف ظل هذا 

التسارع التكنلوجي املعريف األرسع من الصوت!!!       

وإذ نعتـذر لتجارب صحفية شـخصية أخرى لم تسـتحرضها ذاكرتنا 

املثقوبـة، مما يصدر حتما يف شـوارع صحافتنا العراقية، أوجه الدعوة 

لنقابة الصحفيني العراقيني الحتضان هذه التجارب الواعدة، ومتابعتها 

وتكريـم جهودهـا، لتكون ذات طعم ولون ورائحـة متميزة نفخر بها، 

ولتؤسس لنفسها مجاال إعالميا وصحفيا متميزاً. 
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الزوراء/ خاص:
بدأْت ”مريم نرمـة“ الكتابة يف مجلة دار 
السـالم يف عـام ١٩٢١ وكانـت تعمـل يف 
جريـدة املصباح ونـرشة األحد، وأصدرت 
جريدة (فتاة العـرب) يف عام ١٩٣٧ التي 
قدمتها خدمة للمجتمع النسـائي، وتعّد 
نرمـة أول امرأة عراقيـة طالبت بحقوق 
املرأة العراقية، وقد كرمتها وزارة الثقافة 
واإلعالم العراقيـة يف عام ١٩٦٩ ألنها من 

رائدات الصحافة النسائية. 
ولـدْت ”مريـم نرمـة“ رفائيـل يوسـف 
رومايا، يف بغداد، يف ٣ نيسان ١٨٩٠، وقيل 
يف عام ١٨٨٥م، وأصل أرستها كلداني من 
مدينة تلكيف، ودخلت املدرسة االبتدائية 
وأنهتها يف عمر ١٢ سـنة، اذ كانت تسكن 
دارا يف محلـة القاطـر خانـة والتـي هي 
اليوم مبنى الثانوية الجعفرية يف شـارع 
الوثبة، وكانت متفوقة يف املدرسة وبدأت 
تكتـب املقـاالت االجتماعيـة يف الجرائـد 
والصحف بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل 
يف بدايـة القرن العرشين، ثم أشـتغلت يف 
مهنـة التعليم، وتزوجت بمنصور كلوزي 
املوظـف يف دائـرة الكمـارك عندما بلغت 
الثالثـة والعرشيـن مـن العمـر، وكانت 
والدتها قبل زواجها تريـد منها أن تتعلم 
الخياطـة والتطريـز وأن تكـون راهبـة، 
وعرفـت بالتدين وقـراءة الكتـب الدينية 
والتأريخية واإلنجيـل، وقد أهدت معظم 
كتبهـا التـي جمعتهـا إىل املعهـد الديني 

الكهنوتي للطائفة املسيحية.
بدأت ”مريم نرمـة“ الكتابة يف مجلة دار 
السـالم يف عـام ١٩٢١ وكانـت تعمـل يف 
جريـدة املصباح ونـرشة األحد، وأصدرت 
جريدة (فتاة العـرب) يف عام ١٩٣٧ التي 
قدمتها خدمة للمجتمع النسائي، وصدر 
من هذه الجريدة ٢٥ عددا يف سـتة أشهر 
وكان العدد األول منها عددا ممتازا يحتوي 
عـىل ١٦ صفحة وبقية األعـداد تحوي ٨ 
صفحات وكان طابع الجريدة اجتماعيا، 
كما ُوصفـت وكتب عنها لغرض اإلصالح 

واإلرشاد للمرأة العراقية.
وتعـّد ”مريـم نرمـة“ أول امـرأة عراقية 
طالبـت بحقوق املـرأة العراقيـة، وكانت 
تحـرص عـىل انتقـاد الفتيات مـن أجل 
إصالحهـن، وكتبت مقاال يف مجلة (نرشة 
األحـد) عنوانـه حلم الربيـع وكان مقاال 
طويـال نـرش يف ١١ صفحـة انتقدت فيه 
مدرسة الراهبات الرتداء طالباتها األزياء 

العرصية. 
ولقد سـكنت منطقـة الكـرادة الرشقية 
بـاب  عـىل  لوحـة  ووضعـت  بغـداد  يف 
دارهـا كتب عليهـا فتاة العـرب. ولديها 

مذكرات مخطوطة جاهـزة للطبع وهي 
يف مجلديـن كل مجلـد يحتـوي عىل ٢٥٠ 
صفحة، يتضمن األول مذكراتها العائلية 
رأيهـا  والثانـي  واألدبيـة  والسياسـية 

بالصحفيني العراقيني.
كرمتها وزارة الثقافـة واإلعالم العراقية 
يف عام ١٩٦٩ ألنهـا من رائدات الصحافة 
النسائية وذلك يف اثناء االحتفال بمناسبة 
مـرور مئة عـام عىل تأسـيس الصحافة 

العراقية وصدور جريدة الزوراء.
لقد كانت مريم نرمة يف مقدمة الداعيات 
وتعلمهـا،  العراقيـة  املـرأة  نهضـة  إىل 
ونـرشت يف عـام ١٩٢٤ مقـاالً يف مجلـة 
العيشـة  بعنـوان  البغداديـة  املصبـاح 
الزوجيـة، قسـمتها إىل قسـمني (هنيـة 
وشـقية) وقالت إن العيشة الهنية ترتكز 
عـىل الحب والطاعـة والعفـة والصفات 
املحمـودة واألخـالق الحسـنة وقالت إن 
سـعادة الـزواج تكـون باملحبـة واتحاد 
الزوجـني بقلـب واحـد ونفـس واحدة ، 
وصاحب األخـالق الراقية يجب أن يكون 
معلما حاذقا ومديرا نشيطا لزوجته يجد 

ويجتهد إلعالة زوجته وأوالدِه.
لقد أرتـأت أن تكون الزوجة تلميذة ذكية 
فطنـة تسـمع نصائـح زوجهـا وتنفـذ 

أوامـره وتقـوم بجميـع أعمـال منزلها 
وتربـي أوالدهـا خـري تربيـة وتمـارس 
االقتصـاد لتكـون زوجـة صالحـة وأما 
فاضلـة، ووصفـت الشـقاء الزوجي وما 
يالقيه من القسـوة والرشاسة والعجرفة 
وال سـيما لـدى العوائل التـي قامت عىل 
الـزواج طمعـا باملهور العالية أو شـغفا 
بالجمـال الزائـل واملحبة الفاسـدة، ولم 
تبخـل يف نهاية األمر بنصائحها يف الزواج 
وتكويـن األرسة الصالحـة القائمـة عىل 

االخالق والحب والفضيلة.

NNfib‘fl@fiÎc
يف مقالـة بعنـوان (أول مقـال صحفـي 
المـرأة عراقيـة مريـم روفائيل يوسـف 
رومايـا ”نـرمــة“) يقـول الكاتـب ”د. 
ريـاض السـندي“: ”عـىل الرغـم من أن 
”املـس بيل“ قد دخلـت عالم الصحافة يف 
العـراق قبل األخريـات، إال أنها- وعىل ما 
يبـدو- لم تحرر شـيئا سـواء يف صحيفة 
العرب أو مجلـة الخزانة، حيث اقترصت 
مهمتها عىل رئاسـة التحريـر واإلرشاف 
إدارة سياسـتها وتوجيـه  الفعـيل عـىل 

كتابها والعاملني فيها. 
يف  الـدؤوب  والتقـيص  البحـث  ونتيجـة 

معظـم الصحـف واملجـالت الصـادرة يف 
العـراق آنـذاك فقد اهتدينـا إىل أول مقال 
كتبتـه امـرأة يف العراق وهـو بعنوان (إىل 
طائفـة مـن العراقيـني) واملوقع باسـم 
مسـتعار هـو (كلدانية عربيـة عراقية) 
واملنشـور يف مجلة دار السالم البغدادية، 
التي كان يصدرها املرحوم األب انستاس 
الكرمـيل يف عددها ١١ من املجلد الرابع – 
السنة الرابعة والصادر يف ٢٩ ايار ١٩٢١، 

جاء فيه:
”إذا أردتم أن تعرفوا رٌقي أمة فانظروا إىل 
نسائها (نابليون)، وتحقيقا لذلك راجعوا 
تاريـخ العالـم املايض والحـارض، فأنكم 
ترونه يفصح لكم عن منقلب أمم وقبائل 
شـتى منها متمدنة ومنهـا جاهلة، منها 
مجتهـدة قوية ومنها خاملة ضعيفة. ثم 
انعمـوا النظر يف الضعيفة منها تروها لم 
تفـد املجتمع البرشي فائـدة تذكر، فهي 
مجـردة مـن صفـات املدنية وقـد أحاط 
بها الخذالن والجهل لجهل نسـائها. وأما 
تاريـخ األجيـال القوية فأنها قـد أفادت 
األلفة بمـا أفاضت عليها من جالل النعم 
واملربات الكربى فدفعتها إىل األمام منقادة 
إىل النجاح بفضل رجالها العظام الذين لم 
ينشـئوا إال يف أحضان األمهـات التي هي 

املدارس األوىل لألطفال.
ومثـل هذا القول قل عـن األمم املعارصة 
لنـا من رفعـة يف القدر، ومـن منحطة يف 
السـعي، فإنهـا كلهـا تفصح لـك عن أن 
األمة التي ترتكب من عنرصي متساعدين 
متنارصيـن همـا عنرص الذكـر وعنرص 
األنثـى عـىل هـذه الصـورة أنشـأتهما 
يفلحـان  الصـورة  ولهـذه  الطبيعـة، 

وينجحان.
ويضيف: وهـو املقال الـذي ادعته مريم 
نرمة لنفسـها أثناء اللقاء الصحفي الذي 
أجرته معها مندوبـة جريدة الجمهورية 
البغدادية ليىل البياتي يف امللحق األسبوعي 
للعدد ٤٧٠ يف ١٩٦٩/٦/٤١عشية تكريما 
مـن قبل وزارة اإلعـالم العراقيـة كرائدة 
للصحافة العراقية بمناسبة العيد املئوي 
للصحافة يف العراق، وبذا يكون هذا املقال 
أول مشـاركة للمـرأة العراقيـة يف تاريخ 
صحافـة العراق، مالـم تثبت األيام الحقا 
خالف ذلك، والسـيما أنـه قد مىض قرابة 
مئة عام دون أن يدعي أحد عائدية املقال 
له، وتكون السيدة ”مريم نرمة“ أول امرأة 
عراقيـة تلـج عالم الصحافة، وتسـتحق 
بجـدارة لقـب (أول صحفيـة عراقيـة)، 
والسـيما قـد عثرنـا يف صحافـة العراق 
ما يعـزز هـذا الـرأي يف مقـال لـ“مريم 
نرمة“ بعنوان (يوسـف القديم ويوسـف 
الجديد) واملنشـور يف مجلـة نرشة األحد، 
السـنة األوىل، العـدد ١٢ يف ١٩ آذار ١٩٢٢ 
بتوقيع (مريم نرمـة الكلدانية العراقية) 
لتغـريه فيما بعـد إىل (أختكم مريم نرمة 
الكلدانيـة) ثـم (مريـم نرمـة الكلدانية) 
يف كتابـات الحقـة، ليسـتقر لقبها أخريا 
باسـم (مريم نرمـة) وهـو ماعرفت به 
الحقـا طيلة حياتهـا واعتمدته يف جميع 

كتاباتها“.
وأخريا: ”ولـم يكن مصري نرمـة بأفضل 
مـن معارصتهـا بولينـا حسـون، فقـد 
واجهتها ظروف صعبة وتحديات جمة يف 
مقدمتها الصعوبات املالية التي بلغت ٤٥ 
لرية ذهب- بحسـب قولها. فاضطرت إىل 
التوقف بتاريخ٢١ ترشين األول ١٩٣٧، إال 
أنها اختلفت عن معارصيها ورفيقاتها يف 
طريق الصحافة النسـوية يف أنها لم ترتك 
وطنهـا وبقيت يف العـراق وماتت ودفنت 
فيـه. وربما يعـود ذلـك إىل صالبتها أوال، 
ويف تجنبها الدخول يف مسـائل حساسـة 
اليقبلهـا املجتمع كالحجاب الذي التزمت 
به حتى أخر يوم يف حياتها، بل ركزت عىل 

مسألة تعليم املرأة“.
توفيت “ مريم نرمة“ يف بغداد عام ١٩٧٢ 

عن عمر ناهز ٨٢ عاما.
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ليـىل هـي أول مجلـة نسـائية تنرش 
وكانـت   ،١٩٢٣ عـام  يف  العـراق  يف 
تتناول مسـائل جديدة آنذاك ومفيدة 
ذات صلـة بالعلـوم، والفـن، واألدب، 
برتبيـة  وخاصـة  االجتمـاع،  وعلـم 
األطفـال وتعليـم الفتيـات، وصحـة 
األرسة، وغريها من املسـائل املتعلقة 
باالقتصاد املنـزيل، كما أوردت أخبارا 
وشـؤون  والتعليـم،  الثقافـة،  عـن 
أيضـا  املجلـة  واهتمـت  األرسة، 
بالبحـوث الطبية، والشـعر، ونرشت 
أعمال الشـعراء العراقيـني املعروفني 

كالرصايف والزهاوي.
وسـجل إصدار ليىل بدايات الصحافة 
النسـائية يف العـراق وُيعـزى اليهـا 
الفضـل لكونهـا من العوامـل املهمة 
يف ظهـور الحركة النسـائية العربية. 
ُنرشت املجلة تحت شعار «عىل طريق 
نهضة املرأة العراقية»، وقادت حملة 

من أجل تحرير املرأة. 
ففـي منتصـف شـهر ترشيـن االول 
باسـم  مجلـة  صـدرت   ١٩٢٣ عـام 
«ليـىل»، تعد أول صحيفة نسـوية يف 
تاريخ الصحافـة العراقية. أصدرتها 

بولينا حسون، إحدى رائدات النهضة 
النسـوية يف العـراق الحديـث.. صدر 
يف  (ليـىل)  مجلـة  مـن  األول  العـدد 
الخامـس عـرش مـن ترشيـن األول 
(يف  بأنـه  ظهورهـا  ووصـف   ١٩٢٣
سـبيل نهضة املرأة العراقية) وعرفت 
املجلة نفسـها بأنها (مجلة نسـائية 
شهرية تبحث يف كل مفيد وجديد مما 
يتعلق بالعلم والفن واألدب واالجتماع 

وتدبري املنزل).
 أما سـبب اختيار اسم (ليىل) للمجلة 
فقـد كتبـت بولينا حسـون صاحبة 
املجلة يف العدد األول تقول إنها سمعت 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي يلقي 
قصيدة يف منتدى التهذيب جاء فيها:

وإني (بليىل) مغـرم وهي (موطني)      
وعـّيل أقـيض يف غرامـي بهـا نحبي، 
الكلمتـان (ليـىل والوطن)  فهبطـت 
عىل قلبـي هبوط الوحي فاندفعت إىل 
تحلية املجلة باسم (ليىل) وقد كان يف 

فكري أن أسميها (فتاة العراق).
وكتبـت بولينـا حسـون يف افتتاحية 
العدد األول تقول إن البعض يعتقد أن 
(ظهور مجلة نسـائية يف العراق من 

“الكماليات“ التي ال حاجة إليها اآلن، 
وان املنـاداة بنهضـة املـرأة العراقية 
وأمثالهـم  فهـؤالء  رمـاد،  يف  نفـخ 
معتادون إطفـاء األرواح ولعلهم من 
إنهـا أول مجلة  بقايا“الوائديـن»).. 
يف  عراقيـة  فتـاة  توفقـت  نسـائية 
إصدارها فهي تفتخر بذلك مثنية عىل 
كل من دفعته النخوة إىل تنشـيطها، 
لكنهـا ال تدعـي وال تأمل أن تكون يف 
أول أمرها من أمهات املجالت، وبرغم 
أن بولينا حسـون أصدرت أول مجلة 
عراقية إال أن مريم نرمة وهي إحدى 
الصحفيات العراقيات الرائدات ذكرت 
بأنها مارست الصحافة يف عام ١٩٢١ 
أي قبل بولينا حسـون، وربما تكون 
نرمة قـد نـرشت موضوعـاً أو أكثر 
قبل صدور مجلة (ليىل) إال أن بولينا 
حسون بعملها الصحفي املنتظم تعد 

بحق الصحفية األوىل يف العراق. 
وتضمـن العـدد عـدة مـن املواضيع 
أطيـب  الحقيقـي،  الثبـات  أهمهـا 
سـاعة، ليلة أخليلية، الشعر والعقل. 
تربيـة األطفـال احرتمـوا شـيخكم، 
وكلمـة العدد وكلمة يف االنتقاد ومتى 
تحيـا األمة، حيـاة املدرسـة قانون، 
صحة الحامل أخبار الغرائب وغرائب 
األخبار، مقتطفات املجالت األوروبية، 
وحـوادث  البيـوت  ربـات  حديـث 
ليـىل وأهـم االصـدارات مـن صحف 
ومجـالت.. كان ثمنهـا اليتجاوز ١٢ 
روبية يف العاصمـة بغداد و١٤ روبية 
ألنحاء العراق و١٠ روبيات للمدارس 

ولرية انكليزية للخارج.
كانـت مجلة رائـدة يف وقتها ولم تبدأ 
مجلـة املـرأة التاليـة إال بعـد عـرش 
سـنوات.. وقد بـدأت املجلـة يف وقت 
العراقيـة  النسـائية  الحركـة  بـدء 
نفسـها وكان ينظر للمجلة عىل أنها 

رائـدة لرفـع قضايا املـرأة بما يف ذلك 
العراقيـة  الجمعيـة  إىل  افتتاحيتهـا 
إلعطـاء املـرأة املزيد مـن الحقوق يف 

عام ١٩٢٤.
واشـتملت افتتاحيتهـا عـىل مقاالت 
و»أخبـار  الحـق»  «بوتقـة  مثـل 
الرضائـب» و»ركـن ربـات البيـوت» 
و»األخبـار الغريبـة»، و»حلقات من 

أوتار سحرية» وِسواها.
بالبحـوث  أيضـا  املجلـة  واهتمـت 
ونـرشت  والشـعر  واألدب  الطبيـة 
أعمال الشـعراء العراقيـني املعروفني 

أهـم  ومـن  والزهـاوي،  كالرصـايف 
املقاالت التي نرشتها املجلة افتتاحية 
العـدد ٦ الصـادر يف ١٥ أيـار ١٩٢٤ 
التأسيسـية يف  واملوجهـة للجمعيـة 
العراق تطالبها بمنـح املرأة حقوقها 
٢٠ عـدًدا فقـط  وقـد نـرشت ليـىل 
وتضمنـت يف عددهـا األخـري بتاريخ 
١٥ آب ١٩٢٥ مقالـة حزينـة رشحت 
للقـراء الوضع املـايل الصعب للمجلة 
بعد ذلك بوقت قصري غادرت صاحبة 
املجلة بولينا حسون العراق وتوقفت 

املجلة عن الصدور.

وتذكـر االسـتاذة منـى الهـاليل  عن 
مجلـة ليىل: هـي أول مجلة نسـوية 
عراقيـة صـدرت يف عهد ملـك العراق 
فيصـل االول يف الخامـس عـرش من 
شـهر ترشين األول سـنة ١٩٢٣ وقد 
أسسـتها وترأسـت تحريرها السيدة 
بولينا حسون روفائيل وهي صحفية 
عراقية األصل من أصل عائلة حسون 
العريقة يف املوصل ولدت سـنة ١٨٩٥ 
وتنقلـت يف مقتبـل حياتها بني مرص 
إىل أن عـادت إىل  وفلسـطني واألردن 
العراق سـنة ٩٢٢ (كانت تبلغ حينها 
٢٧ عامـا) كانـت لبولينـا اهتمامات 
صحفيـة وأدبية بـارزة فهـي تعترب 
رائـدة الصحافة النسـوية يف العراق. 
كما أنها سـاهمت يف تأسيس أول ناد 
نسـوي يف العراق عرف باسـم (نادي 
ترشيـن   ٢٤ يف  النسـائية)  النهضـة 
الثانـي سـنة ١٩٢٣ قبـل إصدارهـا 

ملجلة ليىل.
كانت املجلة تبحث يف كل مفيد وجديد 
وما يتعلق بامور العلم والفن واالدب 
واالجتمـاع والسـيما تهذيـب الفتاة 
وتربية االوالد وصحة االرسة وسـائر 

ما يختص بتدبري املنزل. 
وقد كان اصدار هذه املجلة شـهريا. 
وقـد أ صـدرت مـن املجلـة ٢٠ عددا 
-مـن ١٥ أكتوبـر ١٩٢٣ إىل ٣ ينايـر 
عـن  املجلـة  توقفـت  ١٩٢٥بعدهـا 
ونتيجـة  ماليـة  ألسـباب  الصـدور 

االحتجاجات من قبل املحافظني. 
أمتعتهـا  حسـون  بولينـا  حزمـت 
يف  األردن  إىل  بغـداد  مـن  وسـافرت 
كانون األول سنة ١٩٢٥ وتوفت سنة 

.١٩٦٩
تعد بولينا حسـون، من قبل مؤرخي 
رائـدات  مـن  العراقيـة،  الصحافـة 
الصحافة النسوية يف العراق، وقد جاء 

يف كتـاب (أعالم الصحافـة يف الوطن 
العربـي)، ويف املبحـث الخـاص الذي 
كتبـه عن صحافـة العراق األسـاتذة 
الدكتور قيس عبد الحسني اليارسي، 
الـراوي،  حبيـب  خالـد  والدكتـور 
والدكتور هاشـم حمادي، واألسـتاذ 
سـجاد الغـازي، إن بولينـا حسـون 
عملـت يف الصحافة يف ظـروف بالغة 
الصعوبـة، فلقـد احتـد الـرصاع بني 
دعاة السـفور ودعاة الحجاب، وكان 
املحافظـون هم األغلبيـة يف املجتمع، 

واملجددون األقلية.
اليعرف بالتحديـد تاريخ ميالد بولينا 
حسون، إذ إنها كانت يف مقتبل حياتها 
تعيش يف مرص وفلسطني واألردن قبل 
عودتهـا إىل بلدها العراق وكان خالها 
هو الشـيخ ابراهيـم الحوراني، وابن 
عمها سـليم حسـون صاحب جريدة 
العالم العربي، وهـو صحفي عراقي 
بارز من املوصل، وعىل هذا األسـاس 
فان بولينا حسـون موصلية عراقية 
من جهة األب، وشامية من جهة األم 
وثمة مصادر تقول إن بولينا حسون 
ولدت سـنة ١٨٦٥ و توفيـت سـنـة 
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عـادت إىل العـراق يف عـام ١٩٢٢ قبل 
إصدارها مجلتها (ليىل) بعدة أشـهر، 
وانغمست بالحياة العامة، وكانت من 
العضوات املؤسسـات لنادي النهضة 
النسـائية الذي افتتـح يف ٢٤ ترشين 
الثاني- نوفمرب ١٩٢٣ برئاسة السيدة 
أسـماء الزهاوي ابنة مفتـي العراق 
الشـيخ أمجد الزهاوي وأخذت تجهر 
بآرائها حول تحرير املرأة، ومساواتها 
بأخيهـا الرجـل ومشـاركته يف بنـاء 
العـراق ونهضته بعد تشـكيله دولته 
الحديثـة بزعامة ملـك العراق فيصل 

االول (١٩٢١-١٩٣٣).



عىل  (الزوراء)  رياضة  حرصت 

ترتكز  مهنيتني  بدعامتني  االلتزام 

قرائها  مع  التعامل  يف  عليهما 

اىل  املسؤول  من  الريايض  والوسط 

الجمهور، االوىل هي تحقيق السبق 

لغرض  ليس  املوثوق  الصحفي 

املعلومة  لتقديم  وانما  االثارة 

يبنى  التي  الصادقة  الصحيحة 

عليها ما ينفع يف املستقبل، لذا فإن 

املناسبة  هذه  يف  (الزوراء)  رياضة 

قراءها  تصارح  الجميلة  املهنية 

من  الكثري  عن  تجاوزت  قد  بانها 

املهني  العرف  يف  تعد  التي  االخبار 

كذلكم  تكون  ال  قد  انها  اال  سبقا 

اذا ما وضعناها يف ميزان اخالقيات 

هذه  ترتكه  ان  يمكن  وما  املهنة 

نفيس  اثر  من  (الطاشة)  االخبار 

عىل صانعيها.

الرياضة واالعالم الريايض وسيلتان 

وتنقية  جميل  هو  ما  كل  لنرش 

النفوس من كل ضغينة مهما بلغت 

درجة التنافس وذروته.

اما الدعامة الثانية فهي استعراض 

الفنون  كل  عرب  الرياضية  االحداث 

الصحفية وال سيما التعليق والتحليل 

مؤكدين عىل الحيادية التي تسندها 

الصحفية  الكتابة  مجال  يف  الخربة 

طبق  تقديم  يف  واملهارة  الرياضية 

بمن  نقتدي  ولعلنا  القارئ  يرس 

اخرتنا  وقد  اساتذتنا  من  سبقنا 

املقال الرئييس لهذا العدد يف رياضة 

(الزوراء ) يف هذا السياق.

اواسط  والثقافية  الرياضية  الصفحات  يف  النرش  بدأت 

رياضية  وبموضوعات  مبتدأ  هاو  بقلم  الستينيات 

قلتها  عىل  انذاك  رسرت  متواضعة،  ادبية  وخواطر 

والناضجة  الحقيقية  بداياتي  لكن  البسيط،  واسلوبها 

الرياضية كان تحديدا يف ٣ شباط عام  يف عالم الصحافة 

١٩٦٧ وبمقال عنوانه (كفى يا ادعياء الرياضة) نرشته يف 

الصفحة  الريايض وكعمود صحفي يف  الجمهور  صحيفة 

االخرية وبه اعتمدت كأحد كتابها ومن ثم احد محرريها 

وصوال اىل عضو هيئة تحريرها الحقا، وبذلك دخلت عالم 

الصحافة الرياضية الزاخر باالسماء الكبرية انذاك، وتركت 

ما كنت اتخيله ادبا نرشت شذرات منه يف وقت مبكر، وبني 

ادرت  مختلفة  صحفية  مؤسسات  يف  عملت  واليوم  ذاك 

التجارب  من  العديد  وخضت  الكثري  كتبت  ايضا،  بعضها 

الصحفية.

اذا  كان املراد من السؤال التقليدي (شخصية تأثرت بها) ان 

يكون التأثر مستوى املحاكاة والتقليد فلم اتأثر يف الوسط 

الريايض بشخصية او كاتب معني، رغم انني قرأت بالكبار 

واالسماء البارزة يف هذا الوسط، اعجبت بهم يف مواضيع 

واالسهامات  الكتابات  اليوم  لهذا  احرتمت  ومواضيع، 

اعلن  ما  وكثريا  الصحفية  االجيال  وللعديد من  الصحفية 

اعجابي واحرتامي بما ينتجه صحفي شاب يف موضوعات 

معينة وال انحرج من القول بأني اتعلم منه.

ال استطيع ان احيص ما نرشت من مواضيع توزعت عىل 

واسعة  قرن  نصف  مساحة  الن  الصحفي  العمل  فنون 

يفرز  لكي  الذهن  عىل  السيطرة  من  اتمكن  ال  ولهذا  جدا 

موضوعات بعينها كانت اثرية عندي نرشتها يف فرتات من 

عميل اعتز بها لكثرتها وتنوعها لكن عىل سبيل املثال ومن 

الزمن القريب اجد ان املوضوعات التي نرشتها عىل مدى 

خمس سنوات من عميل يف مجلة (االسبوعية) من ٢٠٠٧-

االسلوب  واالهتمام من حيث  بالقراءة  كان جديرا   ٢٠١٢

وطريقة التناول والقضايا التي كتبت عنها.

بجملة  مرهون  العراقي  الريايض  االعالم  مستقبل  ان 

الحاصلة يف مجمل حركة وعمل  الرسيعة جدا  التطورات 

عالم  انحسار  يبدو  السطح  وعىل  االعالم،  هذا  عموم 

والذي  املرئي  االعالم  لصالح  املكتوبة  الرياضية  الصحافة 

تزاحمه يوما بعد يوم وسائل التواصل االجتماعي، ويبقى 

االمر بحاجة لدراسات واسعة وليس لرأي عابر والتفاؤل 

قائم ان شاء الله.
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محاربة الفسـاد املهمة االوىل للقلم 

الرشيف و االعالمـي الصادق مهما 

اختلفت وسائل االعالم وقطعت من 

اشواط يف ملعب التطور التكنولوجي 

وبمناسـبة عيد الصحافـة العراقية 

نقتطـف مقاال مـن حديقـة الرائد 

الكبـري ابراهيـم اسـماعيل  رحمه 

الله عن قضية شـغلت الـرأي العام 

العراقي يف سـتينيات القرن املايض، 

نعرضها نموذجا يف التعامل االعالمي 

مـع قضية لم تكتمـل صورتها بعد 

عـىل الرغم من ان عنـارص االحتيال 

تكاد تكتمل اركانها ..تناولها الكبري 

ابراهيـم اسـماعيل الذي لـم يرتدد 

يف محاربـة كل مظاهـر الفسـاد يف 

الرياضة وكان قلمه متاهباً لكشف 

كل من يـيسء اىل الـروح الرياضية 

ونقاء هذه الروح واىل سمعة الوطن 

حاربهـا  التـي  الظواهـر  واشـهر 

دفاعاً عن الرياضة وسـمعة الوطن 

املزعـم  الدراجـات  لبطـل  تصديـه 

جـورج تاجريان.. ولم يكن ابراهيم 

اسـماعيل يبـدأ حملتـه اال بعـد ان 

يلم بـكل دقائق وتفاصيـل االفعال 

السـيئة والتأخـذه العـزة باألثم اذا 

اكتشـف ان قلمـه قد ظلـم رياضياً 

يف هـذا املوقـع او ذاك ويتجـىل هذا 

االمر يف قضية تاجريان التي تابعها 

ابراهيـم اسـماعيل عـرب جريدتـه 

(امللعب) بكل الفنون الصحفية وقد 

هللـت امللعب يف البدايـة لظهور هذا 

البطل ثم هاجمته وعندما التبسـت 

عليها االمور كتب ابراهيم اسماعيل 

يعكـس مهنيتـه  رائعـاً  موضوعـاً 

العاليـة وتحريه الصـدق والحقيقة 

يف كل مايكتـب وجاءت املقالة تحت 

عنوان ينطوي عىل معان كثرية:

(هـذه كلمة حق –من االعماق- عن 

جورج تاجريان.. هل كان تاجريان 

نصاباً دولياً يف عالم الرياضـة أم ال؟

قـد  االعمـاق)  (مـن  ان  ونالحـظ 

وضعت تشـبه جملة اعرتاضية مما 

يعنـي انها قابلـة لكل تفسـري من 

حيـث الجـد والهزل وان السـؤال يف 

العنوان الثانـي لم يصغ –مثالً (هل 

كان تاجريـان نصابـاً دولياً يف عالم 

الرياضة ام كان بطالً؟) مما يوحي 

للقارئ يف الصياغة االوىل ان الكاتب 

مازال يف شـك من أمـر هذا الريايض 

وقـد اكـد هذا الشـعور يف مسـتهل 

املقالة التي سـبق ان اشـار اليها يف 

الصفحـة االوىل بمانشـيت (عنوان 

رئيس).. (أين الحقيقة يف اسطورة 

تاجريان؟ وعىل الصفحة نفسها اىل 

جانب صورة تاجريان وهو يحتضن 

رئيس اللجنـة االوملبية املكسـيكية 

ويظهـر خلفهمـا إفـري برودنيـج 

الدوليـة  االوملبيـة  اللجنـة  رئيـس 

يومـذاك تنويه تحت عنـوان جورج 

تاجريان مـرة اخرى جاء فيه (يجد 

القـارئ يف الصفحة الثامنة من هذا 

العدد كلمـة عن بطـوالت تاجريان 

التي ضاعت بـني الحقيقة وضباب 

الشـكوك) ونقرأ املقالة يف الصفحة 

الثامنة:

(جورج تاجريان.. اسم كبري)

مقالة اليوم

هـذه كلمة حق –مـن االعماق- عن 

جورج تاجريان

تاجريـان بـذل اكثر مما يسـتطيع 

مـن اجـل ان يرفرف علـم العراق يف 

املكسيك

هـل كان تاجريـان نصابـاً دولياً يف 

عالم الرياضة.. أم ال؟

جـورج تاجريان اسـم كبري يف عالم 

الرياضـة يف العراق.. فرض نفسـه 

فرضاً يف غضون ثالثة اعوام تقريباً 

وانتقل من املحيط املحيل اىل املحيط 

الدويل.. ووسـيلته الوحيـدة دراجة 

هوائيـة اصطاد بها مـن االمجاد ما 

عجـز عـن تحقيقـه اقرانـه.. فهل 

محتـاالً  تاجريـان  جـورج  يكـون 

رياضياً عىل نطاق دويل..؟

محتال ريايض..

بطل ريايض

بطل ومحتال معاً..

ان تاجريـان بـدأ اسـمه يف اللمعان 

الدراجـات  راكـب  وصـول  منـذ 

الربتغايل االصل –ماركـو- اىل بغداد 

قبل اعـوام ونجاحه يف املطاولة عىل 

الدراجة ومنذ ذلك اليوم بدأ تاجريان 

باللمعان..

حاول املطاولة هنا يف بغداد.. ونجح

ثم ذهب اىل الكويت وعاد بشـهرة.. 

قيـل انها –قجغ- ولكنه سـجل عن 

طريقها رقماً عاملياً.

واسـتطاع تاجريان ان يبدد ضباب 

الشك الذي احاق ببطولته يف الكويت 

عندمـا سـجل هنـا يف بغـداد رقمه 

العاملي 121 ساعة.

ثم ذهب اىل الربتغال وفاز يف سـباق 

دويل.

غادر بعدها اىل فرنسا وفاز ايضاً..

فهل كان ذلك كله باطل االباطيل..

ثم عاد من باريس اىل بغداد.. وصمم 

عىل السـفر اىل املكسـيك للمشاركة 

العـراق  ليمثـل  االوملبيـة  بدورتهـا 

لوحده.. مهما كلفه االمر.. 

من املكسيك

وجاءت اخباره من املكسيك ترتى..

-1 فـاز يف بطولـة عامليـة ملسـافة 

100كم..

-2 فـاز يف سـباق آخـر بعـد انتهاء 

الـدورة وقلـده الرئيس املكسـيكي 

تاجـاً او وسـاماً ال ادري عـىل وجه 

التأكيـد فهل كان ذلـك كله باطالً يف 

باطل؟

اذا لـم يكن ذلك باطالً... فلم اغفلته 

وكاالت االنبـاء العامليـة التي غطت 

انبـاء الـدورة االوملبية يف املكسـيك 

تغطية لم ترتك شاردة أو واردة ولم 

تهمـل حتى االشـارة اىل زر سـقط 

مـن رداء احـد املتفرجـني يف حفلة 

الـدورة عـىل رأس اصلـع  اختتـام 

الحـد املتفرجني فاجفل االخري وكاد 

يسـقط مغميـاً عليه.. فهـل يعقل 

ان تجمـع وكاالت االنبـاء كلها عىل 

اغفال بطوالت تاجريان؟

املنطق يقول ان ذلك غري ممكن..

ادلة دامغة..

ولكن هل سمع احد منا ان العراق قد 

شارك رسـمياً يف الدورة واستعرض 

مع املستعرضني يف حفلة االفتتاح؟ 

وهل نقلـت وكاالت االنباء مثل هذا 

الخرب؟.  بالتاكيد.. كال.

ولكن الصورة املرفقة تشري رصاحة 

اىل مشـاركة العراق يف الدورة. وهي 

تشـري كذلك اىل تاجريان وهو يحمل 

العلم العراقي ويسـري خلفه السادة 

زهـري ايليـا –رباع اسـماعيل القره 

غـويل- مصـارع- الدكتـور محمـد 

سبع.. ويتقدم الجميع احد املرافقني 

املكسيكيني يحمل الفتة عليها اسم 

العـراق.. يف املسـرية االسـتعراضية 

الفتتاح الدورة..

هل يمكن ان يكـون ذلك كله مجرد 

خداع يف خداع؟

ان الشـكوك والريـب التـزال تحوم 

فـوق تاجريـان حتـى االن.. ولكن 

جريـدة –ايسـلول- الشـمس وهي 

جريـدة مكسـيكية يوميـة نـرشت 

ملونـة  االوىل صـورة  يف صفحتهـا 

لتاجريـان كمـا نـرشت اىل جانبـه 

صورة مكربة للقرية االوملبية وقالت 

ان تاجريـان هو ضيـف رشف لهذه 

القرية االوملبية.

فهل يمكن ان تكون جريدة الشمس 

هي االخرى قد خدعت؟. وملاذا يجب 

ان تسـري االمـور كلهـا مفرغـة يف 

سلسلة من الخداع؟ 

ويف الصورة االخـرى تاجريان وهو 

االوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  يحضـن 

املكسـيكية.. او ربمـا ان االخري هو 

الذي يحضنه وليس هذا باالمر املهم 

انمـا املهم يف االمر هـو وجود افرى 

برونديـج رئيـس اللجنـة االوملبيـة 

الدوليـة خلـف تاجريـان مـن هذه 

الحضـن.. فهل  اللحظـات.. لحظة 

يجوز ان يكون وقوف برونديج جاء 

محض صدفة يف هذه اللحظة.. واذا 

كان هذا الحـدس صحيحاً فمن هو 

برونديـج لكي يمكـن الوصول اليه 

والوقوف امامه..

برونديج هـو رئيس اللجنة االوملبية 

يف  يتقدمـه  ان  واليمكـن  الدوليـة 

الـدورات االوملبيـة غري رئيـس البلد 

تمكـن  فكيـف  فقـط..  املضيـف 

تاجريـان مـن الوصـول اليـه وهو 

باملالبس الرياضية؟

انا ال ادري وحتى هذه اللحظة اميل 

اىل الشـك.. ومـع هـذا فأمامي االن 

اللجنـة  منحتهـا  شـهادة-دبلوم- 

الطبيـة الدوليـة التـي ارشفت عىل 

يف  املشـاركني  الرياضيـني  فحـص 

دورة املكسـيك.. وشـهادة الدبلـوم 

تقول نصاً ما ييل:

السيد جورج تاجريان –من العراق- 

بطـل الدراجـات العاملـي.. فحصته 

اللجنة وتشكره عىل تعاونه معها.

ذلك نص ماجـاء يف الدبلـوم املوقع 

من رئيـس اللجنة املنظمـة للدورة 

االوملبية املكسـيكية فهـل يمكن ان 

يكون هذا احتياالً ايضاً؟

ربما ومن يدري

لقـد كان يونـس بحـري اسـطورة 

عراقية يعرفها الجميع يف غري مجال 

الرياضة.. فهـل يمكن لتاجريان ان 

يكون بديله يف يومنا هذا؟

انا لست يف مجال الدفاع عن تاجريان 

ولست انوي مهاجمته.

والشـكوك  الوسـاوس  كانـت  واذا 

تمأل رأيس فان بعض الحقائق التي 

أرشت اليهـا بامكانها ان تبدد ركام 

الريـب ومع هـذا كله او بـدون هذا 

كلـه اود ان اقول انصافـاً لتاجريان 

انه اسـتطاع ان يحمل علـم العراق 

ويسـري بـه يف ذلـك املحفـل الـدويل 

ويكفيه انـه فعل هذا.. وليس مهما 

حصولـه عىل وسـام ذهبـي او من 

صفيـح فاملهـم –هي املشـاركة يف 

الدورة االوملبية.

لقـد قالهـا تاجريـان سأشـارك يف 

املكسيك باسم العراق..

وفعلهـا مـن دون ان يحمـل احـداًَ 

مصاريـف ذهابه وايابـه –املتوقع- 

ان تاجريـان فعـل باملجـان ما كان 

سـيكلفنا عرشة االف دينـار لنفعل 

مـا فعله وحده. اال وهـو رفع العلم 

العراقي يف تلك الدورة االوملبية.. 

واالن ماذ نقول.. عن تاجريان؟.

هل هو ريايض؟

هل هو محتال؟

هل ريايض ومحتال معاً؟

هل هو اسطورة ؟ – يف وقت لم يعد 

لالساطري فيه اي سحر

ان تاجريان قد يكـون ذلك كله وقد 

اليكـون.. انه فعل مـن اجلنا الكثري 

مـن دون ان يحملنـا شـيئاً.. ومـن 

اجـل هـذا يجـب ان النقسـوا عليه 

وان نرتيث قبل اصـدار حكم نهائي 

عليه..

وقبـل ان اختتـم هـذه الكلمة احب 

ان اقـول ان تاجريان قد فعل شـيئاً 

آخـر للعراق ولرياضـة الدراجات يف 

االخـص فقد دفع من جيبه الخاص 

80 دينـاراً سـداداً ملشـاركة العراق 

اىل االتحـاد الـدويل للدراجات ومعي 

الوصـل الرسـمي املعطـى لـه من 

االتحاد الدويل.

ايكفي هذا؟
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بغداد/ متابعة الزوراء
عرب املدير الفني لفريق الزوراء بكرة القدم، 
الفوز  بتحقيق  سعادته  عن  اوديشو،  ايوب 
نصف  الدور  وبلوغ  الجوية،  القوة  عىل 
مشيدا  العراق،  كأس  بطولة  من  النهائي 
الذي  اللقاء  مجريات  طوال  العبيه  بعطاء 

أقيم عىل ملعب الشعب الدويل.
وقال أوديشو «قدمنا مباراة كبرية، ونجحنا 
يف التفوق ونيل بطاقة التأهل لنصف نهائي 

بطولة الكأس».
الفوز  عىل  الزوراء  لجماهري  «أبارك  وأتم: 
وعنيد،  كبري  خصم  عىل  تحقق  الذي  الثمني 
ونأمل مواصلة العروض القوية نحو الظفر 

باللقب».
الجوية  القوة  فريق  مدرب  قدم  جانبه،  من 
الصقور  لجماهري  اعتذاره  جثري  قحطان 
عىل الخسارة  التي تعرض لها الفريق امام 
دور  منافسات  يف  الزوراء  التقليدي  غريمه 

الثمانية من بطولة الكأس. 
وقال جثري: ان اتحاد الكرة ذبح فريق القوة 
دفع  حيث  الوريد،  اىل  الوريد  من  الجوية 
من  مبينا:  االتحاد.  مع  تعاونه  ثمن  الفريق 

غري املعقول ان تقام مباراة كالسيكو الكرة 
ايام  يف  الجوية  والقوة  الزوراء  بني  العراقية 
فيفا وكان من املفرتض ان يتم تحديد موعد 
املشاركة  فريق  كل  خالله  من  يتمكن  لها 
مبدأ  ان  ارى  وبالتايل  االساسية،  بعنارصه 

العدالة غائب تماما عن اتحاد الكرة.
القوة  نادي  يف  الوضع  ان  جثري:  واضاف 
الجوية صعب جدا نتيجة الخالفات االدارية 
عىل  السلبي  بظاللها  ألقت  والتي  االخرية 
ذاته:  الوقت  يف  مؤكدا  الفني.  الفريق  وضع 
التدريبي  الهرم  رأس  عىل  يستمر  لن  انه 
االداري  الوضع  بقي  حال  يف  االزرق  للفريق 
يف النادي عىل ما هو عليه الن الفريق يحتاج 

لعمل كبري ومضني.
وأكمل الزوراء عقد الفرق املتأهلة إىل نصف 
القوة  عىل  تغلبه  بعد  العراق،  كأس  نهائي 
الدويل،  الشعب  ملعب  عىل   (٢-١) الجوية 

وسط حضور جماهريي زاد عىل ٤٠ ألفا.
تقدم القوة الجوية مبكرا عن طريق صفاء 
الزوراء  يقلب  أن  قبل   ،٧ بالدقيقة  هادي 
الحسن  عرب  الثاني،  الشوط  يف  الطاولة 

حويبيب (٦٤) ومازن فياض (٨٨).

يف  الجوية  تقدم  هدف  هادي  صفاء  سجل 
وقت مبكر، عرب رأسية متقنة يف سقف شباك 
جالل  الحارس  من  سكون  وسط  الزوراء، 
للموريتاني  رأسية  عرب  الزوراء  حسن.ورد 

إىل  بترسع  لعبها  لكنه  حويبيب،  الحسن 
خارج املرمى.

طريق  عن  للزوراء  جديدة  فرصة  وسنحت 
سعد عبد األمري، لكنه أهدرها بغرابة وأطاح 

بكرته خارج امللعب.
هدف  يحرز  وكاد  الزوراء  ضغط  واستمر 
محمد  الجوية  حارس  براعة  لوال  التعادل، 

صالح، الذي تصدى لتصويبة مازن فياض.
وجاء الدور عىل الجزائري لهواري بن طويل، 
لنقطة  فريقه  إعادة  فرصة  أضاع  الذي 
البداية، حيث تعامل بشكل سيئ يف مواجهة 

الحارس محمد صالح.
سدد  عندما  والندية،  اإلثارة  وتواصلت 
بعيدة،  مسافة  من  كرة  إسماعيل  رضغام 

أنقذها برباعة الحارس جالل حسن.
واحدة،  بدقيقة  األول  الشوط  نهاية  وقبل 
عاد لهواري بن طويل ليضيع فرصة ثمينة، 
الخطر  وإبعاد  أكاكبو  ويلسون  تدخل  بعد 

عن مرماه.
افتتح حمادي أحمد أوىل املحاوالت الخطرية 
عمق  من  توغل  حيث  الثاني،  الشوط  يف 
غريت  تسديدته  لكن  الزوراء،  دفاعات 

مسارها.
الذي  جبار،  لحسني  أخرى  فرصة  وجاءت 

لعب رأسية غريبة خارج املرمى.
واخرتق مازن فياض من جهة اليسار ولعب 

كرته من فوق الحارس، إال أن مدافع القوة 
خط  تجاوز  قبل  أبعدها  جبار  ميثم  الجوية 

املرمى.
حسام  أرسل  مميز،  مهاري  فاصل  وبعد 
املوريتاني  للمحرتف  متقنة  عرضية  كاظم 
الحسن حويبيب، الذي استغلها بشكل مميز 
ووضع رأسيته يف شباك القوة الجوية، معلنا 

تسجيل هدف التعادل.
ويف محاولة لتحسني الشق الهجومي، أجرى 
تبديال  جثري،  قحطان  الجوية،  القوة  مدرب 

بإدخال أحمد لفتة بدال من حمادي أحمد.
بالبديل  الزوراء،  مدرب  أوديشو،  أيوب  وزج 

أحمد رستيب بديال عن لهواري بن طويل.
العارضة  ردت  دقائق،   ٥ بـ  النهاية  وقبل 
يحسن  لم  الذي  بايش،  إبراهيم  تسديدة 
ليفوت  إسماعيل،  رضغام  تمريرة  استغالل 

عىل فريقه فرصة التقدم.
للزوراء  الفوز  هدف  فياض  مازن  واقتنص 
تمريرة  تسلمه  بعد  األخرية،  اللحظات  يف 
متقنة من البديل أحمد رستيب، ليضع الكرة 
ليخطف  صالح،  محمد  مرمى  يف  بسهولة 

الفريق بطاقة التأهل لنصف نهائي الكأس.

بغداد/ الزوراء
هنأ وزير الشباب والرياضة، عدنان 
الغراء  الزوراء  صحيفة  درجال، 
لعام  يعود  الذي  صدورها  بذكرى 
١٨٦٩ ، كاول مطبوع اعالمي عراقي 
موثق ، حيث جاء يف برقية التهنئة: 

ارسة  اىل  التهاني  بأصدق  نتقدم 
االخوة  جميع  واىل  الزوراء،  تحرير 
كتاب وصحفيني  فيها من  العاملني 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  وفنيني 
الكلمة  درب  عىل  تأسيسها  لعيد 
الوطني  املهني  واالعالم  الصادقة 

البناء.
الصحيفة  مكانة  عىل  درجال  وأثنى 
الحرية،  فضاء  نحو  وانطالقتها  
مشددا عىل رضورة حق الوصول اىل 
مصداقية  بكل  وتداولها  املعلومات 
(الزوراء)  تسجل  كما  وشفافية 
االقسام  جميع  يف  اليوم،  حضورها 
الصفحتني  وكذلك  واملالحق 
عملنا  تواكبا  اللتني  الرياضيتني 
بشعار  واالتقان  الحرفية  بمنتهى 
تقدم رياضتنا وشبابنا نحو االفضل، 
التوفيق  ومالكها  للزوراء  نتمنى 
واالبداع  والتميز  العطاء  من  واملزيد 

ألداء رسالتكم االعالمية .

اللجنة  رئيس  هّنأ  جهته،  ومن 
رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية 
عموم  يف  الصحفية  األرسة  حمودي 
عيد  حلول  ملناسبة  وذلك  البالد 
األربعاء  اليوم  العراقية  الصحافة 
حزيران  من  عرش  للخامس  املوافق 

الجاري.
وقال حمودي «ان اللجنة األوملبية إذ 
بعيدهم  العراقيني  الصحفيني  تهنئ 
العراقيي،ن  ولعموم  لهم،  تتمنى 
جو  ظل  يف  والكريم  الرغيد  العيش 

وطني موحد ورصني».
(الزوراء)  جريدة  حمودي  وخّص 
العراقية بتهنئة مبارشة حيث تحتفل 
أرسة الجريدة بذكرى تأسيسها التي 
التي اعتمدت عيداً لعموم الصحافة 
التوازن  بمنهج  مشيداً  العراقية، 
تحرير  يف  الجريدة  إختطته  الذي 
وتقاريرها  وأخبارها  موضوعاتها 
وتحليالتها وباقي ألوانها الصحفية 

املكتوبة.
حجم  ندرك  «إننا  حمودي  وأضاف 
الدور املؤثر، والكبري، الذي إنربت به 
خالل  العراقية  الصحفية  املنظومة 
عاماً   ١٥٣ لـ  إمتدت  التي  رحلتها 
وإقليمية،  عربية،  ريادة  مسّجلة 

الرأي  وصناعة  الصحافة  ميدان  يف 
مجمل  عىل  الجمهور  وإطالع 

إهتماماته».
»إننا  بالقول  تهنئته  حمودي  وختم 
عموماً  العراقية  الصحافة  نهنئ 
لكننا حتماً سنخّص بالتهنئة االقالم 
كانت  التي  الرياضية،  الصحفية، 
باملنجز  دوماً سنداً ورشيكاً حقيقياً 
عربياً  املتحقق  العراقي  الريايض 
مدى  عىل  ودولياً  وقارياً  واقليمياً 

السنني املاضية».
املكتب  مدير  هنأ  جانبه،  ومن 
االعالمي يف اللجنة األوملبية الوطنية 
األرسة  حسني  عيل  حسني  العراقية 
الصحافة  عيد  ملناسبة  الصحفية 
العراقية متمنياً التوفيق للصحفيني 
وحياتهم  عملهم  يف  العراقيني 

الشخصية.
إستذكار  رضورة  اىل  حسني  ولفت 
التي  العراقية  الصحفية  القامات 
املوىل  داعياً  بارئها،  اىل  عّنا  رحلت 
جنانه  بفيض  الجميع  ليتغمد 

الخالدات.
وهنأ حسني الزمالء يف تحرير وإدارة 
«ان  اىل  مشرياً  (الزوراء)،  صحيفة 
تشّكل  الجريدة  يف  الرياضية  املادة 

الوسطية  ملنهج  رصيناً  إمتداداً 
واالعتدال الذي إلتزمت به (الزوراء) 
للصحافة  األوىل  الثيمة  تمثل  كونها 
األم  النقابة  عن  وتصدر  العراقية 

للصحفيني العراقيني».
الخربية  املادة  عىل  حسني  وأثنى 
تتضّمنها  التي  واملعلوماتية 
الجريدة،  يف  الرياضيتان  الصفحتان 
الصياغة  «رجاحة  اىل  الفتاً 
اىل  واالشارة  املنقوالت  ومصداقية 
بما  الرسمية  مصادرها  من  األخبار 
أضفى طابع الحياد املهني العام عىل 

املادة الرياضية يف (الزوراء)».
العراقيني  الصحفيني  إن  اىل  يشار 
يف  سنوياً،  بعيدهم،  يحتفلون 
حزيران   شهر  من  عرش  الخامس 
إصدار  أول  يوم  وهو  عام،  كل  يف 
مطبوع  رسمي  عراقي  صحفي 
العام  يف  الزوراء)  (جريدة  باسم 

١٨٦٩ ميالدي.
اللجنة  رئيس  قدم  جانبه/  ومن 
الباراملبية الوطنية العراقية الدكتور 
والتربيكات  التهاني  حميد  عقيل 
بمناسبة  الزوراء  صحيفة  ارسة  اىل 
ذكرى تأسيسها، واكد حميد: باسمي 
التنفيذي  املكتب  يف  زمالئي  وبقية 

العراقية  الوطنية  الباراملبية  للجنة 
صحيفة  ارسة  اىل  بالتهنئة  نتقدم 
االخوة  وجميع  العزيزة  الزوراء 
الصحيفة  يف  العاملني  الصحفيني 
عىل  عاما   ١٥٣ مرور  بمناسبة 
تأسيسها والتي تعترب رائدة يف مجال 
الصحافة العراقية والعربية متمنني 
العطاء،  و  التقدم  من  مزيد  لكم 
الغراء  الزوراء  صحيفة  ان  السيما 
املميز  الصحفي  بتاريخها  العريقة 
لرعيل  واالوىل  الكبرية  الخيمة  تعد 
اثبتوا  الذين  الصحفيني  من  االول 
الذين  النرباس  بمثابة  الكلمة  بأن  
بالنسبة  أما  االخرون،  اليه  يهتدي 
فحقيقة  الرياضيتني  للصفحتني 
نحن نقدم شكرنا وامتناننا الكبريين 
لكل العاملني فيهما برئاسة الدكتور 
والزميلني  عبدالله  هادي  الفاضل 
مأمون  ومحمد  الله  عبد  مؤنس 
يف  والسخية  الطيبة  جهودهم  عىل 
وانجازاتها  الباراملبية  رياضة  دعم 
متمنني  الرائعة،  صفحاتكم  عرب 
ومواصلة  واالبداع  التألق  دوام  لكم 
لرفد  حال  احسن  يف  وانتم  املشوار  
الرابعة  السلطة  الجاللة  صاحبة 

بالكلمة املنصفة للعراق وشعبه.

الرياضي
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تمـرُّ علينا مناسـبة غاليـة وعزيزة علينـا جميعا .. هـي عيدنا معرش الصحفيـني .. عيد 
الصحافـة العراقية التي تفتخر بعراقتها وريادتهـا برغم كل ما مر بها من ويالت وأزمات 
وسـنوات عجاف، وكانـت للصحافة الرياضية حصة معروفة بالطبع من سـنوات الغليان 
وأعوام الربيع، وهذه سـنة الحياة دائما وليسـت دورة حياة متوقفـة عىل عالم الصحافة 

وحدها . 
وعندما نستذكر هذه املناسبة الغالية وأعرج من خاللها عىل صحافتنا الرياضية باعتباري 
صحفيـا رياضيا ليس إال وهو عنواني األول واألخري الـذي أعتز به أيما اعتزاز تنثال الكثري 
مـن الصـور والذكريات، وتمر مناسـبة كبرية مثل عيـد الصحافة العراقيـة البد أن تكون 
هذه املناسـبة فرصة ملراجعة الذات تماما عندما تحرض أمامـي رشائط خواطر وذكريات 
وتداعيـات تمتد ملا يقرب األربعني عاما تكاد تمثل عمـري يف املهنة بكل ما تختزنه الذاكرة 
ومـا يحتضنه القلب أيضا من مواقف وأحـداث تختلط فيها األفراح واألحزان معا وبكل ما 
تنطـوي عليه من تجارب ومحطات توقف خاللها قطار العمر وفيها من األرسار والخفايا 
اليشء الكثري وهو ما حاولت توثيقه يف أكثر من كتاب، بكل ما تحتويه من خبايا وتفاصيل 
لهـا عميق الصلة بواقع الرياضة العراقية وانعكاسـاتها عىل العمل الصحفي الريايض مع 

تعزيزها بوثائق وصور من الطراز النادر.  
نعيـش هذا العيد الجميـل بدالالته الرمزية وأول ما أبتدئ به هـو الرتحم عىل الراحلني من 
أسـاتذتنا وزمالئنا الذيـن غادروا الحياة الفانيـة ولكل منهم أثار وذكريـات ومواقف، ويف 
املقدمة منهم أسـتذكر الشـهداء وان كانوا جميعـا رحمهم الباري جـل يف عاله من الجيل 
الحديث لصحافتنا الرياضية ما بعد التغيري 2003، ومنهم الراحلون الشهداء ماجد الصكر 
وعالء عبد الوهاب ورسمد سـلمان وسعد طالب عناد، قبل أن أستذكر هنا أساتذتي الكبار 
عمرا وخربة وكفاءة ومنزلة وكان يل مع كل منهم مواقف وذكريات ال تنىس وأبتدئ باملعلم 
ابراهيم اسماعيل الذي احتضنني وشجعني يف الخطوة االوىل اىل جانب األستاذ الكبري مؤيد 
البدري ثم املرحوم شاكر اسماعيل وبعدهما الراحلون الخالدون ضياء حسن و يحيى زكي 
وعبد الجليل موىس ويوسف جويدة وسعدون جواد وعيل الخفاجي وكامل السماوي وقاسم 
العبيـدي وعبد الخالق مـال الله وأحمد القصاب وطارق حسـن وأمني الخزاعي وسـلمان 
عيل وصبحي الدراجي وفاضل رسـتم وعباس عبد الحسـني وعيل حسني عباس، وعذرا ملن 
فاتني ذكره، كما تعلمت من جيل أساتذتنا الذين عايشناهم ومازلنا رغم اختالف الظروف 
واألحوال، ومنهم الدكتور ضياء املنشـئ وصكبان الربيعي وعدنان الجبوري شـافاهم الله 

وامدهم بالصحة والعافية والعمر املديد، وصفاء العبد وأحمد اسماعيل .
ليـس عيبـا بل هو تاج وفاء وصولجان تواضع عندما نقول ألنفسـنا قبـل اآلخرين إننا ما 
زلنا طالبا وتالمذة يف درب الصحافة وليس عيبا وال هي منقصة عندما نتواضع أمام الذات 
ونستذكر َمن وقفوا معنا ألنني، وعىل الصعيد الشخيص، ابتدأت هواية الكتابة يف الصحافة 
يف ركن باب القراء قبل أن أجد التشـجيع واالحتضان والرعاية من أساتذتي وأدخل محراب 
صاحبـة الجاللـة، وال أريد ذكر أسـماء من شـجعتهم ومنحتهم الثقـة وصفقت لهم من 
الصحفيـني الرياضيـني اآلن عندما كانوا يكتبون يف زوايا القـراء ألن ذلك جزءا من الواجب 
واملسـؤولية التي تحّتـم علينا أن نبقى أوفياء ملـن تعلمنا منهم وشـجعوا فينا حب املهنة 

والوالء لها، وأن نبقى دائما طالبا يف مرحلتها االبتدائية، وكل عام وصحافتنا بألف خري .

Ú€˝ßa@Újybñ@¬˝i@¿@ Ï9

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

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

?Ëfl@Ô”˝Çc@‚açn€aÎ@Ú‹flbí@ÚÓ�Ãm@NN@ıaäÎç€a@ÚöbÌä
ÊÏ˜‰ËÌ@ÚöbÌã€a@›Ác

ï7j‰Óœaãu@·ö@Â‹»Ì@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi
لقب  العالم،  بطلة  فرنسا،  فقدت 
األوروبية  األمم  دوري  مسابقة 
لكرة القدم بخسارتها أمام ضيفتها 
كرواتيا صفر-١، وفوز الدنمارك عىل 
الرابعة  الجولة  يف  ٢-صفر  النمسا 
من منافسات املجموعة األوىل ضمن 

املستوى األول.
قائدها  إىل  بالفوز  كرواتيا  وتدين 
الهدف  سجل  الذي  مودريتش  لوكا 
رافعاً   (٥) د  جزاء  ركلة  من  الوحيد 
إىل سبع نقاط  رصيد منتخب بالده 
نقطتني  بفارق  الثاني  املركز  يف 
خلف الدنمارك التي عززت صدارتها 

بفوزها عىل النمسا ٢-صفر.
وتجمد رصيد فرنسا عند نقطتني يف 
املركز األخري وهي التي كانت توجت 
حساب  عىل  الثانية  النسخة  بلقب 

إسبانيا .(٢-١) 
أمام  تعادلت  التي  فرنسا  إّن  بل 
كرواتيا والنمسا بالنتيجة ذاتها ١-١ 
وخرست أمام الدنمارك ١-٢ وضعت 
نفسها يف فخ الدفاع عن حظوظها يف 
األول ألن صاحب  املستوى  البقاء يف 
املستوى  إىل  يهبط  األخرية  املرتبة 

الثاني.
باملهاجمني  ديشان  ديدييه  ودفع 
يف  بنزيمة  وكريم  مبابي  كيليان 
جانب  إىل  األساسية،  التشكيلة 
كريستوفر نكونكو الذي فّضله عىل 
اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  مهاجم 

بفرتة  يمر  الذي  غريزمان  أنطوان 
ملنتخب  األخرية  املباراة  يف  سيئة، 
«الديوك» عىل «ستاد دو فرانس» يف 

سان دوني  ضواحي باريس.
صافرة  يطلق  الحكم  يكد  ولم 
البداية، حتى تحصل منتخب كرواتيا 
مدافع  داس  بعدما  جزاء  ركلة  عىل 
ليفربول اإلنكليزي إبراهيما كوناتيه 
داخل  بريكالو  جوسيب  قدم  عىل 
لريتمي  مودريتش  نفذها  املنطقة 
الدوري  بطل  ميالن  مرمى  حارس 
الجهة  إىل  مينيان  مايك  اإليطايل 
الصحيحة ويلمس الكرة من دون أن 

يمنعها من هز شباكه .(٥) 
وهو الهدف الـ ٢٢ لقائد كرواتيا يف 

مباراته الدولية الـ ١٥٢.
إلدراك  الفرنيس  املنتخب  ضغط 

التعادل، إال أنه اصطدم بصالبة دفاع 
خط  عىل  سيطروا  الذي  الضيوف 
مودريتش  الثالثي  بفضل  الوسط 
وماتيو  بروزوفيتش  ومارسيلو 

كوفاسيتش.
الشوط  «الديوك»  منتخب  استهل 
فسدد  التعديل،  عن  باحثاً  الثاني 
مبابي بعد تمريرة من نكونكو وصد 
د (٦١)،  إيفوزيتش  إيفيكا  الحارس 
العب  لتسديدة  مينيان  تصدى  فيما 

رين البديل لوفرو ماجر .(٧٢) 
بدالً  كينغسيل كومان  وبرغم دخول 
من  بدالً  وغريزمان  نكونكو  من 
تبديالت،  أربع  من  غندوزي  ماتيو 
بنزيمة  من  أخرية  خطرية  وفرصة 
منعه الحارس من التسجيل (٩٠+٤) 

فشلت فرنسا يف إدراك التعادل.

 ١٠٨ إىل  رصيده  جريزمان  ورفع 
منتخب  بقميص  دولية  مباريات 

بالده.
أنطوان  أن  إىل  أوبتا  شبكة  وأشارت 
مع  بذلك  تساوى  جريزمان 
ليكونا  زيدان،  الدين  زين  األسطورة 
أكثر  بقائمة  السادس  املركز  يف 

الالعبني تمثيال ملنتخب فرنسا.
أمام  الخسارة  عقب  ديشامب  وقال 
يونيو/  شهر  «كان  بهدف:  كرواتيا 
من  للغاية  صعًبا  الحايل  حزيران 

حيث النتائج».
الفرنسية:   TF١ قناة  عرب  وأضاف 
اللياقة  ما يكفي من  لدينا  يكن  «لم 
البدنية ضد منتخبات كانت أكثر قوة 
وطاقة، لم ننجح أيضا عىل املستوى 
للجاهزية  العبونا  افتقد  لقد  الفني، 

البدنية».
دائًما  «هناك  الديوك:  مدرب  وأشار 
هذه  من  تعلمها  يمكن  دروس 
بالدروس،  غنية  مباراة  كل  النتائج، 
جًدا،  صعب  املباريات  ضغط  ولكن 
إىل  مباراة  من  العبني  خرسنا  فقد 

أخرى بسبب اإلصابات».
ترصيحاته  ديشامب  ديديه  وختم 
يف هذا الشأن: «ال شك أن املنتخبات 
اآلن  عليهم  الالعبون  تتأثر،  األخرى 
ليعودوا  الذهنية،  حالتهم  تصفية 
استعدادا  أفضل  بحال  أنديتهم  إىل 

للموسم الجديد».

الدنمارك  الثانية، جددت  املباراة  ويف 
النمسا معززة صدارتها  فوزها عىل 
املربع  من  واقرتبت  للمجموعة 

الذهبي.
يف  مشوارها  الدنمارك  واستهلت 
بقوة  املسابقة  من  الثالثة  النسخة 
فرنسا  مضيفتها  عىل  تغلبت  عندما 
توالياً  ثانياً  فوزاً  وحققت   ،٢-١
النمسا  حساب  عىل  القواعد  خارج 
عىل  تخرس  أن  قبل  ذاتها،  بالنتيجة 

أرضها أمام كرواتيا صفر-١.
وحسمت الدنمارك النتيجة يف الشوط 
 (٢١) د  ويند  يوناس  بهديف  األّول 

وأندرياس سكوف أولسن .(٣٧) 
صدارته  كازاخستان  منتخب  وعزز 
املستوى  من  الثالثة  للمجموعة 
الثالث لدوري األمم األوروبي، بفوزه 
عىل ضيفه منتخب سلوفاكيا ٢ /١ 

يف الجولة الرابعة.
بهدفني  كازاخستان  منتخب  وتقدم 
فوجوروفسكي  يان  توقيع  حمال 
 ١٨ الدقيقتني  يف  أستانوف  وإلكان 
بهدف  بريو  ماتوش  رد  ثم  و٣٩ 
٥١.وأنهى  الدقيقة  يف  لسلوفاكيا 
بعرشة  املباراة  سلوفاكيا  منتخب 
العبني لطرد أوندريج دودا يف الدقيقة 
كازاخستان  رصيد  رفع  الفوز   ..٨٧
وتوقف  نقاط  عرش  إىل  الصدارة  يف 
يف  نقاط  ست  عند  سلوفاكيا  رصيد 

املركز الثاني.
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ضّم  األملاني،  الدوري  بطل  ميونيخ،  بايرن  أعلن 
صفوف  من  جرافينبريش  ريان  الواعد  الهولندي 

أياكس أمسرتدام.
وذكر بايرن ميونيخ أّن جرافينبريش (٢٠ عاماً) وّقع 

عىل عقد يمتد لخمس سنوات، حتى ٢٠٢٧.
وأشاد أوليفر كان املدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
للعديد  هدفاً  كان  جرافينبريش  أّن  مؤكداً  بالصفقة، 
من األندية الكربى يف أوروبا، مشرياً إىل أهمية التعاقد 
معه من أجل مستقبل بايرن.وقال ريان جرافينبريش: 
«عندما علمت أن بايرن يريد ضمي، لم أتردد لحظة».

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
امس السـبت، موعد العام الدرايس الجديد، 
فيما أكدت أنه سـيكون حضورياً بالكامل.
وقالت الوزراة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه 
”عمـال بتوقيتات التقويـم الجامعي للعام 
الدرايس 2022/2021 واستكماال ملتطلبات 
وآليـات التعليـم املدمـج التي قدمـت فيها 
الطواقـم التدريسـية يف الكليـات واملعاهد 

خمسـة ماليني وسـتا وسـبعني محارضة 
علميـة يف التخصصـات الطبيـة والصحية 
والطـب البيطري والتخصصات الهندسـية 
تسـتعد  كافـة،  واإلنسـانية  والعلميـة 
الجامعات الحكوميـة واألهلية اليوم األحد 
االمتحانـات  ألداء   2020/6/12 املوافـق 
النهائية الفصلية والسنوية حسب األنظمة 
الدراسية املعتمدة يف املؤسسات الجامعية .

بغداد/الزوراء:
أوضحت سـلطة الطريان املدني، امس 
السـبت، موقفهـا من وجـوب بطاقة 
التلقيـح الدوليـة للمسـافرين. وقـال 
املتحدث باسم سـلطة الطريان املدني، 
جهاد الديـوان، يف ترصيح صحفي: إن 
” ”تعليمـات وزارة الصحـة واللجنـة 
الوطنيـة  والسـالمة  للصحـة  العليـا 
تشـرتط إبراز بطاقة التلقيـح الدولية 
الصـادرة مـن وزارة الصحـة، وإلغـاء 
آر“،  يس  بـي  فحـص  عـىل  االعتمـاد 

مؤكـداً أن ”فحص بـي يس آر ألغي مع 
أن  الدولية“.وأضـاف  البطاقـة  إبقـاء 
”سـلطة الطريان مؤسسة تنفيذ تأخذ 
التوجيهـات من اللجنـة العليا للصحة 
والسـالمة الوطنية، سواء كانت بإلغاء 
بطاقة اللقاح الدولية او البقاء عليها“.

وأكـدت وزارة الصحة، يف وقت سـابق، 
استمرار اعتمادها عىل بطاقة التلقيح 
ألخـذ  املواطنـني  لتشـجيع  الدوليـة، 
اللقاح، وحمايتهم من فريوس كورونا 

والتخفيف من ارضاره.

بغداد/ الزوراء:
حـددت الهيئـة العليـا للحـج والعمرة 
الثالثاء املقبل موعـدا لتفويج الحجاج 
العراقيـني جواً وبراً إىل الديار املقدسـة 
الهيئـة،  الحج.وقالـت  مناسـك  ألداء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”يـوم 
الثالثـاء املقبـل 14 حزيـران سيشـهد 
انطـالق أوىل الرحـالت الجوية للحجاج 
العراقيـني من مطـار بغداد الـدويل اىل 
مطـار االمـري محمد بن عبـد العزيز يف 
املدينة املنورة، حيث أنهت الهيئة كامل 
التفويج  اسـتعداداتها إلنجاح عمليـة 
الجوي“.وأضافت أن ”تفويج الحجاج 
جوا سـيكون عـرب املطـارات العراقية 
االرشف  النجـف   – (بغـداد  الخمسـة 
السـليمانية)،   – اربيـل   – البـرصة   –
وبواقع (5-3) رحـالت يوميا، متوقعة 
أن تنتهـي عملية تفويـج الحجاج جوا 

خالل اسـبوع واحـد فقط“.وأكدت أن 
”موعـد انطالق اوىل قوافل الحج الربية 
عـرب منفـذ عرعـر الحدودي سـيكون 
اعتبـارا مـن يـوم السـبت املقبـل 18 
حزيران/يونيو، عـىل أن تنتهي عملية 
تفويج حجاج الرب خالل 6 ايام فقط“.

353 حافلـة  أنهـا ”جهـزت  وتابعـت 
سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج 
مـن محافظاتهـم اىل الديار املقدسـة، 
االمنيـة  االسـتعدادات  أنهـت  فيمـا 
والخدميـة إلنجـاح خطتهـا الخاصـة 
الهيئـة قد  الربي“.وكانـت  بالتفويـج 
أنهت اسـتعداداتها ملوسم الحج املقبل 
بعـد اتمام التعاقدات مع السـلطات يف 
اململكـة العربيـة السـعودية الخاصـة 
النقـل والسـكن واالطعـام  بخدمـات 
وغريها من االمور اللوجستية من اجل 

تقديم ارقى الخدمات اىل الحجاج.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
بعد االشتباكات الليلية التي اندلعت 
مجـددا أمـس يف العاصمـة الليبية، 
أكد رئيس الحكومة املكلفة، فتحي 
باشاغا، أن حماية املدنيني العزل ال 
يمكن أن تتحقق إال من خالل سحب 
كل األسلحة الثقيلة واملتوسطة من 
طرابلس.وشدد يف سلسلة تغريدات، 

عىل حسـابه يف تويـرت، عىل رضورة 
وضع ترتيبات أمنية بإرشاف البعثة 
األممية إلخالء العاصمة من كل أنواع 
األسلحة الثقيلة واملتوسطة.كما أكد 
أنـه ال يمكـن لألمن أن يسـتتب من 
دون وجـود دولة تحظى سـلطاتها 
بالرشعيـة الدسـتورية والقانونية، 
داعياً إىل امليض قدماً نحو االنتخابات 

الربملانيـة والرئاسـية.إال أنـه اعترب 
أنـه ال يمكـن الثقة يف مـن وصفها 
بـ ”العصبة الخارجـة عن القانون 
تجـري  لكـي  للصفـة“  املنتحلـة 
انتخابات وهي فاقدة للسيطرة عىل 
أمن وسالمة املواطنني، يف إشارة إىل 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة املنتهية 
واليتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

إىل ذلك أكـد أن حكومته متمسـكة 
بالسـالم عـىل االقتتال، وتمـد يدها 
لـكل األطـراف. وختـم مذكـراً بأن 
حكومتـه حـازت عىل توافـق ليبي 
ليبـي بـني مجلـيس النـواب، وأنها 
حريصة عىل عدم سفك الدم الليبي، 

واالبتعاد عن الفوىض.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبري االقتصادي، صفوان قيص، ان اقرار 
قانـون االمـن الغذائي سـيضخ مـا ال يقل عن 
١٨ مليار دوالر اىل السـوق من اجل خلق فرص 
عمل، فيما اشار اىل ان النمو الحقيقي يكون يف 
حالة التنويع االقتصادي.وقال قيص، يف حديث 

لـ»الـزوراء»: ان «ارتفـاع اسـعار النفـط هو 
املحـرك الرئيس ملعدالت النمـو، فالناتج املحيل 
االجمـايل بمعـدالت قـد تقرتب مـن ٤٠٠ مليار 
دوالر وإذا مـا تـم تدوير الفائـض الذي يرتاكم 
حاليا يف حسابات الحكومة واحتياطيات البنك 
املركـزي لخلق فرص عمل».مبينـا «الكل يعلم 

ان اتفاق اوبك بالس سـاهم يف استقرار اسعار 
النفط فـوق ١٠٠ دوالر وحاليا يسـمح للعراق 
بزيـادة كمية االنتاج اىل مـا ال يقل عن ٧٢ الف 
برميـل اضافيـة اعتبـارا مـن الشـهر القادم، 
وهـذا بالتأكيـد سيسـاهم يف ان تكـون لدينـا 
ايرادات بمسـتوى ١٥٠ مليار دوالر خالل هذه 

السنة»، معربا عن امله ان «تكون لدينا موازنة 
او كمرحلـة اوىل اقـرار قانـون االمـن الغذائي 
والتنمية لضخ ما ال يقل عن ١٨ مليار دوالر اىل 
السوق من اجل خلق فرص عمل من اجل ادامة 

مستوى االستقرار االقتصادي».

كييف/ متابعة الزوراء:
عـىل  الروسـية  الحـرب  تدخـل  فيمـا 
أوكرانيا شـهرها الرابع، وعدت رئيسة 
املفوضية األوروبية، أورسـوال فون دير 
الين، خالل زيارة مفاجئة لكييف، امس 
السـبت، برد «األسـبوع املقبل» بشـأن 
ترشـح أوكرانيـا لالنضمـام إىل االتحاد 

األوروبي، فيما كرر زيلينسكي التحذير 
من أن العالم سـيواجه مجاعة ونقصاً 
يف الغـذاء إن لم ترفع القوات الروسـية 
الحصـار عـن املوانـئ، وفـق تعبـريه. 
وقالـت فون دير الين يف مؤتمر صحفي 
الرئيـس  قصـري بعـد محادثـات مـع 
األوكراني فولوديمري زيلينسـكي «نريد 

دعم أوكرانيا يف مسارها األوروبي».
وأضافت أن «مناقشـات امس سـتتيح 
لنا االنتهـاء من تقييمنـا بحلول نهاية 
األسـبوع املقبل»، مؤكدة أن السـلطات 
األوكرانية «فعلت الكثري» بهدف ترشح 
البـالد لكـن «ال مـا زال هنـاك الكثـري 
لتفعله»، خصوصا عىل صعيد مكافحة 

الفسـاد.لكنها تحدثت يف املقابل، حول 
عدد من الـرشوط الواجـب اتخاذها أو 
استكمالها من قبل السلطات األوكرانية. 
وقالت: «من الرضوري إجراء املزيد من 
اإلصالحات ومن بينها محاربة الفساد».
كما شـددت عـىل أن مسـار االنضمام 
معـروف ورشوطـه واضحـة، الفتة إىل 

أنها ناقشـت مع املسؤولني األوكرانيني 
تلـك األمـور.إىل ذلك، أثنت عىل الشـعب 
األوكراني وصموده وطـول معاناته يف 
مواجهة القوات الروسية، وأكدت سعي 
االتحـاد إىل إعـادة بنـاء وإعمـار املدن 

واملناطق املدمرة يف البالد.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
حالة الطقس لأليـام املقبلة، فيما توقعت 
انخفاضـاً يف درجـات الحـرارة بـدءاً مـن 
يوم غـد االثنني.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”التوقعـات الجويـة لليوم 
االحـد، سـيكون الطقـس فيهـا صحـواً 
ودرجـات الحـرارة ترتفـع قليـال عن يوم 
أمس يف املنطقتني الشـمالية والوسـطى، 
أما املنطقـة الجنوبية فسـيكون الطقس 
صحـوا، ودرجات الحـرارة مقاربـة ليوم 
االثنـني  ”يـوم غـد  أن  إىل  أمس“.وأشـار 
سـيكون الطقـس يف املنطقتني الوسـطى 
والشـمالية صحوا كمـا يتصاعـد الغبار، 

ودرجات الحرارة تنخفـض بضع درجات 
عن اليوم السـابق، والرياح شمالية غربية 
معتدلة الرسعة (30-20) كم/س تنشـط 
اىل (40-30) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) 
كـم ويف الغبـار (4-2) كـم، أمـا املنطقة 
الجنوبيـة فسـيكون الطقس صحـواً مع 
غبـار خفيـف، ودرجـات الحـرارة ترتفع 
قليال عن اليوم السابق“. وأوضح البيان أن 
”الحالـة الجوية ليوم الثالثاء يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبيـة سـيكون الطقـس 
صحـواً، ودرجـات الحـرارة ترتفـع قليال 
عن اليوم السـابق، أما املنطقة الشـمالية 
ودرجـات  صحـواً،  الطقـس  فسـيكون 

الحرارة مقاربة لليوم السابق“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلـن وزير الداخليـة الرتكي، سـليمان صويلو، عدم 
السماح للسوريني بزيارة بالدهم يف إجازة عيد األضحى 
القـادم، بحسـب مـا نقلت عنـه وكالـة ”األناضول“ 
الرتكية.جـاء ذلك يف كلمة خالل مؤتمر صحفي، امس 
السـبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيهـا: ”عىل غرار عيد 
الفطر لن نسـمح للسـوريني بزيارة بالدهم يف إجازة 
عيـد األضحى“.وتسـتضيف تركيا قرابـة 3,7 ماليني 
الجـئ سـوري، ونشـأت توتـرات عىل مر السـنني، ال 
سيما يف صيف 2021، بني الالجئني والسكان املحليني 
الذيـن يواجهون أزمة اقتصاديـة ومالية حادة، وفقا 
النـزاع يف سـوريا منـذ  لـ“فرانـس برس“.وتسـبب 
اندالعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شـخص 
وألحق دمـارا هائال بالبنـى التحتيـة وأدى إىل تهجري 

ماليني السـكان داخل البالد وخارجهـا، وكانت تركيا 
من الالعبني األساسـيني يف الـرصاع وفتحت حدودها 
لالجئـني. ووضعت موجـة االضطرابـات االقتصادية 
األخـرية وارتفـاع معـّدالت التضخـم وتراجـع قيمة 
اللرية الرتكّية، الالجئني السـوريني تحت ضغط هائل.
ويتخوف الالجئون من استغالل قضيتهم يف االنتخابات 
الترشيعية والرئاسـية الرتكية املنتظـرة يف يونيو عام 
2023، حيـث يواجـه الرئيـس الرتكـي، رجـب طيب 
إردوغان، غضباً شـعبياً متنامياً حول استضافتهم يف 
البالد، حسـب ”فرانس برس“.ومطلع الشهر الحايل، 
أعلـن إردوغان أنه يحرض ”لعودة مليون“ سـوري إىل 
بلدهم عىل أساس طوعي، من خالل تمويل استحداث 
مالجـئ وبنى مناسـبة السـتقبالهم يف شـمال غرب 

سوريا، بمساعدة دولية.
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الزوراء/ حسني فالح: 
أبـرز  عـن  التخطيـط  وزارة  كشـفت 
للسـكان،  العـام  التعـداد  متطلبـات 
وفيما حددت الشهر العارش من السنة 
املقبلـة موعدا لتنفيذ املـرشوع، أعلنت 
لجنـة التخطيط االسـرتاتيجي النيابية 
تفاصيل اجتماعها مع وزارة التخطيط 
بشـأن مرشوع التعداد العام للسكان، 
مؤكـدة انها مجموعة توصيات إلنجاح 

تنفيذ املرشوع.
وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، 
حديـث  يف  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
لـ“الزوراء“: ان مـرشوع التعداد العام 
للسكان سينفذ يف شهر ترشين االول من 
العام 2023 املقبـل بطريقة الكرتونية 
وباستخدام املعايري االحصائية املعتمدة 
عامليا.وأضـاف: ان املرشوع فيه بعض 
التفاصيل إلكماله وتوفري التخصيصات 
املاليـة مـن اجـل تنفيـذه يف موعـده. 
ان املـرشوع يحتـاج اىل 120  مؤكـدا: 
مليار دينار وتم تأمني املبلغ بعد تحويل 
التخصيصات من املوازنة التشغيلية اىل 
االسـتثمارية.وتابع: انه سـيتم تدريب 
العداديـن الذي عددهـم 120 الف عداد 
من املعلمـني واملدرسـني وكذلك تأمني 
االجهزة اللوحية االلكرتونية (التابات) 
التي ستسـتخدم يف التعـداد، فضال عن 
اجـراء عملية الرتقيـم والحرص وتعداد 
تجريبي وانشـاء مركز بيانات متطور، 
الهاتفيـة والرتاسـل  الخدمـة  وكذلـك 

لنقـل البيانـات وغريها مـن املتطلبات 
الرضوريـة التي سـيتم انجازها خالل 
الفـرتة املقبلة.مـن جهته، قـال عضو 
لجنة التخطيط االسـرتاتيجي النيابية، 
حديـث  يف  البلـداوي،  كريـم  محمـد 
لـ“الزوراء“: انه حـرض اجتماع وزارة 
التعـداد  مـرشوع  بشـأن  التخطيـط 
العـام للسـكان واملسـاكن ممثـال عن 

مجلس النـواب، وقدم خـالل االجتماع 
مجموعـة توصيـات ومقرتحـات مـن 
اجل انجاح تنفيذ املرشوع.واضاف: انه 
مـن بني التوصيات التأكيد عىل رضورة 
اعـداد خطـة عمـل لتوقيتـات زمنيـة 
بنسـب معلومة واحتسـاب املستهدف 
واسـبابها  التلكـؤ  ونسـب  واملنجـز 
وطـرق معالجتها من خالل مخططات 

ومتابعـة االعمال لبنـاء خارطة طريق 
مضنيـة، فضال عن وضـع تعداد كامل 
للموازنات بشـكل تفصيـيل تضمن كل 
االعمـال بعد أن يجـري التعداد يف وقته 
املحدد.وشدد عىل رضورة إجراء عملية 
محاكاة واقعية لـكل املناطق يف العراق 
وتجربة االستمارة اإللكرتونية وعملية 
التواصـل اإللكرتونـي ورضورة اإلعداد 

والتدريـب للكـوادر العاملـة واالعتماد 
الرتبويـة  والكـوادر  املؤسسـات  عـىل 
كمـا جـرت يف التعـداد السـابق وأيضا 
تتـوزع  اليـوم  كونهـا  االنتخابـات  يف 
بشـكل متسـاٍو عـىل جميـع مناطـق 
العراق، ولديهـا املعرفة الكاملة بالبيئة 
واملجتمع ولها احرتامها.وتابع: وكذلك 
إعداد خطة إعالمية واعية لحث الجميع 
عىل التعاون واالنسـجام بهذا املرشوع. 
الفتـا اىل: ان مجلـس النـواب العراقـي 
يقدم الدعم واإلسـناد إىل الهيئة العامة 
للسـكان واملسـاكن ويضع يف أولوياته 
تقديم الدعم لهـذه الهيئة خالل الفرتة 
املاضيـة لهـذا الغرض.وشـهد اجتماع 
الهيئـة العليـا للتعداد مناقشـة العديد 
مـن امللفـات، مـن بينهـا املوافقة عىل 
اسـتمارة التعداد، وكذلك تحديد املوعد 
مـن  األخـري  الربـع  يف  لتنفيـذه  االويل 
العام املقبـل، اىل ذلك ابدى املشـاركون 
املالحظـات  مـن  جملـًة  االجتمـاع  يف 
واالفـكار ذات الصلـة بإجـراء التعداد 
العام للسـكان.وقال وزيـر التخطيط، 
خالد بتـال: ان قرار تحديد موعد اجراء 
التعـداد يأتي يف ظـل االهميـة الكبرية 
لهـذا املـرشوع الوطنـي، السـيما بعد 
ميض نصف قرن لم يشهد فيها العراق 
تعـدادا عاما للسـكان. مبينا: ان نتائج 
هذا التعداد ستسـهم يف معالجة الكثري 
مـن االشـكاليات، ويف مقدمتها توزيع 

الثروات بعدالة بني املحافظات.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس السـبت، ارتفـاع 
وفيات ”الحمى النزفية“ اىل 27 حالة وفاة .وقال 
املتحـدث باسـم وزارة الصحـة، الدكتور سـيف 
البـدر، يف ترصيح صحفي: إن ”الوزارة سـجلت 
منذ بداية هذا العـام 162 إصابة بمرض الحمى 
النزفيـة من بينها 27 حالة وفاة“.واشـار اىل أن 
”نصـف حاالت االصابـة تماثلت للشـفاء، فيما 
تم تسـجيل اول حاالت الوفـاة يف اربيل“، مؤكدا 
”اهميـة ان تكون هنـاك توعيـة للمواطنني من 

هذه املرض“.
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بغداد/ الزوراء:
ودع منتخبنا الوطني األوملبي نهائيات كأس 
اسـيا تحت سـن ٢٣ عاماً بعد خسـارته من 
نظريه األوزبكي يف الدور الربع نهائي بفارق 
رضبـات الرتجيح بعد انتهـاء الوقت األصيل 
والشـوطني اإلضافـني األول والثاني بتعادل 
الفريقـني بهدفني لكل منهما .. بدأت املباراة 
بحـذر كبـري مـن املنتخـب العراقي،وسـط 
محـاوالت ألصحـاب االرض للتقـدم، فيمـا 
حرضت اوىل املحاوالت العراقية عرب تسديدة 
منتظـر عبد االمري  مرت مـن القائم االيمن، 
واحتسـب حكـم اللقـاء السـعودي محمـد 
الهويـش ركلـة جـزاء للمنتخـب العراقـي 
مع أشـهار البطاقـة الحمراء ضـد الحارس 
االوزبكي نيماتوف بعد تعمده رضب الالعب 
العراقي حسن رائد، وتمكن وكاع رمضان من 
وضع العراق باملقدمة بعد تنفيذ سليم لركلة 
الجـزاء، وبعد الهدف العراقي توقفت املباراة 
ألكثر من ٤ دقائق بسـبب اعمال الشغب من 

جماهري اهل الدار التي حرضت بكثافة مللعب 
باختاكور، واضاف حكـم املباراة ١٢ دقيقة 
كوقت بدل الضائع ، ومن مناولة بينية اخطأ 
املدافع حسني عمار يف ابعاد الكرة، وليعرقل 
مهاجـم اهـل الـدار، وليحتسـب الهويـش 
ركلـة جزاء للمنتخـب االوزبكـي الذي نجح 
مـن معادلة النتيجـة بواسـطة القائد جالو 
ليدينوف، واهدر وكاع رمضان فرصة سهلة 
ملضاعفـة النتيجة بعـد ان اطـاح بكرته اىل 
خارج املرمى.. ومع انطالقة الشـوط الثاني 
تقدم املنتخب االوزبكي رسيعا بهدف عكيس 
سجله بالخطأ املدافع العراقي حسني عمار، 
ولعب البديل عمار غالب رأسية جميلة علت 
العارضـة بقليـل، لكنه عـاد ليقتنص هدف 
التعديـل بعـد مجهـود فـردي رائع.وغابـت 
الفرص الحقيقيـة يف االوقات االضافية ليتم 
اللجـوء اىل ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء 
التي ابتسـمت ملصلحـة املنتخـب االوزبكي 

بنتيجة (٣-٢).  
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153@ãÀ˛a@bÁáÓ»i@›–n•@ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a
اعتاد الصحفيون العراقيـون االحتفال بيوم الصحافة 
العراقّيـة يف الخامـس عرش مـن حزيران مـن كل عاٍم 
باعتبـار ان هذا التأريخ هـو والدة أقدم جريدة عراقية 
وهـي « الزوراء»  التي صدرت يف مثـل هذا التاريخ من 

عام ١٨٦٩.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس هيئـة الحشـد الشـعبي، 
فالـح الفياض، امس االثنني، أن فتوى 
الجهاد الكفائي غرّيت مسـار األحداث 
وصنعت األمة يف العراق، فيما أشار اىل 
أن الحشـد الشـعبي لن يكون طرفاً يف 
أي معركة سياسـية.وقال الفياض يف 

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

ان نتمسك به“.

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

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

والعالم“.

بغداد/الزوراء:
تنطلـق، اليوم الثالثاء، أوىل رحالت تفويج 
الحجـاج جـوا إىل الديـار املقدسـة، بينما 
يتم تسـيري القوافل الربية السـبت املقبل، 
وذلك بعد تهيئة خمسـة مطارات وطريق 
بـري لتفويجهم.وقال رئيـس هيئة الحج 
الشـيخ سامي املسـعودي يف بيان اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“ إن ”أول قافلـة للحـج 
تنطلـق غـدا الثالثاء باتجـاه مطار األمري 
محمـد بن عبد العزيـز يف املدينة املنورة“، 
مبينـا ان ”تفويج الحجاج سـيجري عرب 
خمسـة مطـارات هـي بغـداد والنجـف 
والبـرصة وأربيل والسـليمانية بواقع 3 ـ 
5 رحـالت يوميـا وملدة أسـبوع“.وأضاف 
املسـعودي أن ”أوىل الرحـالت الربيـة عن 
طريـق منفـذ عرعـر إىل الديار املقدسـة 
تنطلق السـبت املقبل، ويسـتمر التفويج 
ملدة سـتة أيام برا“، مشـريا اىل ان ”الهيئة 
أولـت اهتمامـا كبريا للنقل الربي بسـبب 
انخفاض كلفه وتميزه بحرية أكرب يف نقل 

الحقائب مـن دون التقيد باألوزان، فضال 
عـن حرية اختيـار موعد عـودة الحاج إىل 
العراق، ممـا يعطي الفرصـة لهم بزيارة 
املسـجد النبـوي الرشيـف مرتـني خـالل 
الحج، إىل جانب سهولة التنقل بني املدينة 
املنـورة ومكة املكرمة.“وتابع أن ”القوات 
األمنية سـرتافق قوافل الحجاج من بغداد 
واملحافظـات من أجـل ضمان انسـيابية 
وصولهم“، مشريا اىل ”تجهيز 353 حافلة 
سـياحية حديثـة ومكيفـة لتفويجهـم، 
مـع توفري جميـع اإلجراءات اللوجسـتية 
والفنية لخدمتهم، فضال عن وضع الفتات 
داللية وإرشادية عىل حافالت النقل الربي، 
وتهيئـة منفذ عرعـر السـتقبالهم وختم 
جوازاتهم وتوفري دور االسـرتاحة لضمان 
سـهولة دخولهم إىل األرايض السعودية“.
وتبلـغ حصة العـراق بموسـم الحج لهذا 
العـام 15 ألفـا و252 حاجـا مـن جميع 
املحافظـات بمـا فيهـا إقليم كردسـتان، 

وحصة مؤسستي السجناء والشهداء. 

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

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

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

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

ركيزة أساسية لسياستنا“.

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

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

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

النفط من البرصة إىل العقبة. 

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

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

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

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

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

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

اإلرهـاب“. من ناحيته، قـال األمني العام 
لـ“الناتـو“، ينس سـتولتنربغ: إن هناك 
إشـارات من جانب السـويد تساعد كثريا 
يف مواجهـة املخـاوف األمنية لـدى تركيا 
بشـأن انضمامهـا وفنلنـدا إىل الحلـف.
وقال ستولتنربغ خالل املؤتمر الصحفي: 
”هناك محادثات تتم يف أشـكال مختلفة 
بني السـويد وفنلنـدا وتركيـا والناتو، ال 
أعتقد أنه مـن املفيد أن ندخل يف تفاصيل 
تلك املحادثات“.وأضاف: ”لكن اإلشـارات 
التـي ترسـلها السـويد... تسـاعد كثريا 
وتشري إىل أن السـويد وفنلندا مستعدتان 
بشـكل ملموس ملحاربة اإلرهاب“، وهي 

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

الكردستاني.

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

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

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

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

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

الدويل للصحفيني، حيث عمل من 
خـالل هذين املوقعـني عىل تبيان 
الصـورة املرشقة للعـراق ودوره 
الحضـاري عـىل مـدى التاريـخ.
نقابـة  ان  اىل:  البيـان  واشـار 
الصحفيـني العراقيـني تسـتقبل 
يف مقرها بكـرادة مريم السـادة 

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

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

اليقظة ونهضتها .
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بغداد/الزوراء:
أعلنت إدارة مطار بغداد الدويل، امس اإلثنني، 
ضبط مواد مشبوهة بحوزة أحد املسافرين.

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

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

بشأنها».
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بغداد/ مصطفى العتابي:

اتفق رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء 

االعىل، عىل دعوة القوى السياسـية اىل لّم 

الشـمل، فيما شددوا عىل رضورة التهدئة 

واشاعة روح املحبة والتضامن املجتمعي.

وذكر بيـان ملجلس القضـاء االعىل تلقته 

«الزوراء»: ان رئيس مجلس القضاء االعىل 

القـايض الدكتـور فائق زيدان اسـتضاف 

رئيـس الجمهورية برهـم صالح ورئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما 

تطورات املشـهد السـيايس وانعكاسـاته 

عـىل الواقع االقتصـادي والخدمـي للبلد.

واضـاف: ان اطـراف اللقـاء اتفقـوا عىل 

دعوة كل القوى السياسـية اىل لّم الشـمل 

ووحدة الصف للوصول اىل معالجة حقيقة 

وواقعيـة لالزمة السياسـية بمـا يضمن 

وحـدة العـراق ومصالحـه عـىل االصعدة 

كافة.وتابـع: كما دعا اطـراف اللقاء كل 

النخب والفعاليات االعالمية والثقافية اىل 

التهدئه واشـاعة روح املحبـة والتضامن 

املجتمعـي بني أطياف ومكونات الشـعب 

العراقي كافة.
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بغداد/ الزوراء:
الجويـة، امـس  أعلنـت هيئـة األنـواء 
األحـد، حالـة الطقـس لأليـام املقبلـة، 
فيمـا توقعـت حـدوث عواصـف ترابية 
وانخفـاض بدرجـات الحرارة بـدءا من 
اليـوم االثنني.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
اليـوم  البـالد  ”طقـس  أن  ”الـزوراء“: 
االثنـني سـيكون صحـواً ومغـرباً مـع 
فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات 
الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، 
فيمـا سـرتتفع درجـات الحـرارة قليالً 
عن اليـوم السـابق يف القسـم الجنوبي 

من البالد“.وأضـاف البيان أن ”الطقس 
ليـوم غـد الثالثاء سـيكون صحـواً مع 
غبار خفيف بجميع مناطق البالد، فيما 
سرتتفع درجات الحرارة قليالً عن اليوم 
السابق، يف االقسام الوسطى والجنوبية، 
وتكون مقاربة لليوم السـابق يف القسم 
الشـمايل مـن البالد“.وتابـع أن ”طقس 
يوم األربعاء سـيكون صحـواً، ودرجات 
الحـرارة مقاربـة لليوم السـابق بعموم 
البـالد“. ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم 
الخميـس املقبل  سـيكون صحواً، بينما 
سرتتفع درجات الحرارة قليالً عن اليوم 

السابق بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
حـذَّر مـرصف الرافدين، امـس األحد، 
الدفـع  بطاقـات  حامـيل  زبائنـه 
تـداول  أو  نسـخ  مـن  االلكرتونيـة 
االلكرتونيـة  بطاقاتهـم  تصويـر  أو 
الخاصة بهم عند ترويـج معامالتهم. 
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للمـرصف يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: ”نحذِّر حاميل 
بطاقـات الدفـع االلكرتوني من سـوء 

اسـتخدام بطاقاتهـم؛ كـون بطاقات 
الدفع االلكرتونية ال ُتَعدُّ من املستندات 
واملستمسـكات الثبوتية“. ودعا البيان 
عـىل  الحفـاظ  رضورة  اىل  ”الزبائـن 
القرصنة  لعمليـات  بطاقاتهـم منعـاً 
واالحتيـال من قبـل ضعـاف النفوس 
وعـدم مشـاركتها مـع أيـة جهـة أو 
اسـتخدامها يف أي وسـيلة أو الغـرض 

الذي تم اصدارها من أْجلِِه“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديرية املرور العامـة، امس األحد، 
قطـع الطريـق الحـويل لقضـاء املحمودية 
لغـرض  واحـد)  (سـايد  كربـالء  باتجـاه 
الرتميـم واإلكسـاء.وذكر بيـان للمديريـة 
تلقته ”الزوراء“: أن ”كوادر مديرية الطرق 
والجسـور بارشوا العمل عـىل إعادة تاهيل 
الطريق الحـويل لقضـاء املحمودية باتجاه 
محافظـة كربـالء املقدسـة، ما اسـتدعى 

الرتميـم  لغـرض  واحـد  (سـايد)  لقطـع 
واالكسـاء“. وأضاف أن ”مدير املرور العام 
اللـواء الحقوقي طارق اسـماعيل حسـني 
وجه دوريات قاطع الطرق الخارجية التابع 
ملديرية مرور بغداد الكرخ، النتشار دوريات 
املرور يف أماكن العمل ليالً ونهاراً طيلة مدة 
العمل“.واختتم بالقول: ”نلتمس العذر من 
املواطنني، وأخذ الحذر وااللتزام بالتعليمات 

املرورية واالنتباه، وسلك الطريق البديل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة، امس األحد، 
وضـع خطة جديـدة لحماية أبـراج الطاقة.

وقـال املتحدث باسـم قيادة العمليـات اللواء 
تحسـني الخفاجـي، يف ترصيـح صحفي: إن 
”القائـد العـام للقـوات املسـلحة مصطفى 
ـه القـوات األمنيـة بحمايـة  الكاظمـي، وجَّ

أبـراج الطاقة الكهربائية“، مبيناً أن ”القوات 
األمنيـة قامـت بعمـل كبري يف مجـال حماية 
أبـراج الطاقـة الكهربائيـة سـواء يف العـام 
املـايض أو العـام الحايل“.واضـاف ان ”هناك 
خطـة محكمة ملنع املخربـني من الوصول اىل 
ابـراج الطاقـة الكهربائية، من خـالل القيام 
باستطالع جوي، وكمائن ودوريات خاصة“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أكدت طهـران ”وقوف إيـران بكل ما 
أوتيت من قوة إىل جانب لبنان حكومة 
وشـعبا، واضعـة إمكاناتهـا العلمية 
يف  املتطـورة  والعمرانيـة  والتقنيـة 
خدمة أي مـرشوع حيوي بربوع هذا 
البلد الشقيق“.وخالل حفل بمناسبة 

مرور 40 عاما عىل تأسيس مستشفى 
”دار الحكمة“، يف لبنان، أشار السفري 
اإليرانـي لـدى بـريوت، محمـد جالل 
فريوزنيا، إىل ”اسـتعداد إيـران الدائم 
يف التعـاون الثنائي البنـاء يف املجاالت 
الصحية والعالجية واالستشفائية ويف 
سـائر املجاالت الحيوية األخرى التي 

تهـم لبنان يف هذه املرحلـة“، الفتا إىل 
أن ”هذا األمر يستدعي بطبيعة الحال 
عمـال دؤوبا وجهـدا مشـرتكا لبلوغ 
األهـداف املرجوة“.وأضاف فريوزنيا: 
اإليرانيـة  اإلسـالمية  ”الجمهوريـة 
وقفـت عـىل الـدوام إىل جانـب لبنان 
الصديـق والشـقيق يف كل الظـروف 

داعمة ومـؤازرة له، حكومة وشـعبا 
بـكل طاقاتهـا  وجيشـا ومقاومـة، 
وإمكاناتهـا، ألنها لطاملـا اعتربت أن 
الدول والشـعوب التي تنتمي لنسـيج 
هـذه املنطقـة يجـب أن تكـون عـىل 
قلـب رجـل واحـد لتكون قـادرة عىل 
حمايـة أمنهـا وأمانها واسـتقرارها 

يف وجه العدو املشـرتك الـذي يرتبص 
بها ويحـاول النيل من ترابها، تمهيدا 
لفـرض إرادته عليهـا“.وأردف: ”وما 
يف  املوقـت  الصهيونـي  الكيـان  زرع 
قلب هذه املنطقة من قبل االسـتكبار 

العاملي.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت االمانة العامة ملجلس الـوزراء عن توجه 
حكومـي إلنشـاء مشـاريع مسـتقبلية جديدة يف 
عمـوم املحافظـات وبمختلـف القطاعـات، فيما 
اكدت تحريك عدد من املشاريع الحيوية التي كانت 
متلكئـة يف محافظات ذي قار والنجف والديوانية.

وقال املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس الوزراء، 
حيـدر مجيد، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان الحكومة 
وضعت ضمن اولوياتها يف برنامجها الوزاري عدة 
مهمات ومنها متابعة املشاريع املتوقفة واملتلكئة 
يف عمـوم املحافظات وبمختلف القطاعات. مبينا: 
ان االنطالقـة كانـت بعـد اصـدار قـرار مجلـس 

الوزراء ٦٤٢ لسـنة ٢٠٢٠ لتشـكيل فريق ملتابعة 
املشـاريع املتلكئة واملتوقفـة يف محافظة ذي قار 
برئاسـة االمني العام ملجلس الوزراء.وأضاف: انه 
تم تشـكيل الفريق عىل الفور وتوجه اىل محافظة 
ذي قار ووقف عىل العديد من املشكالت التي كانت 
تعاني منها املشـاريع املتوقفـة واملتلكئة، وخالل 

فـرتة ما يقـارب ٢١ يوما تم افتتـاح جرس النرص 
بعدمـا كان متوقفا ملـدة ٩ سـنوات وكذلك تالها 
افتتاح وبحضور رئيس الوزراء املستشفى الرتكي 
املتلكئ منذ ٩ سـنوات وجرس ذي قار الكونكريتي 

املتوقف منذ سنتني.

سنغافورة / متابعة الزوراء:
أعلـن وزير الدفـاع الصيني أن بالده 
«سـتقاتل حتى النهاية» ملنع تايوان 
مـن إعالن االنفصال، وسـط تصاعد 
التوتـر مع الواليـات املتحدة بشـأن 
الجزيرة.وقال وزير الدفاع وي فنغي 
يف قمـة «حوار شـانغري-ال» األمنية 

يف سـنغافورة امس األحد» «سنقاتل 
بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا 
الوحيـد للصني».وأضاف  الخيار  هو 
«أولئـك الذين يسـعون إىل اسـتقالل 
تايـوان يف محاولـة لتقسـيم الصني 
بالتأكيد لن يصلـوا إىل نهاية جيدة»، 
متابعا: «ال ينبغـي ألحد أن يقلل من 

تصميـم القـوات املسـلحة الصينية 
وقدرتها عىل حماية وحدة أراضيها».
وحض وي واشـنطن عىل «الكف عن 
تشـويه سـمعة الصـني واحتوائها.. 
الشـؤون  يف  التدخـل  عـن  والكـف 
الداخلية للصني والتوقف عن اإلرضار 
بمصالـح الصـني»، داعيـا إىل عالقة 

«مسـتقرة» بـني الصـني والواليـات 
املتحـدة والتـي قـال إنهـا «حيويـة 
للسـالم العاملي».ويأتي هذا الخطاب 
غـداة تنديد وزيـر الدفـاع األمريكي 
لويد أوسـتن أمس السبت، بالنشاط 
«االسـتفزازي  الصينـي  العسـكري 
واملزعـزع لالسـتقرار» قـرب تايوان 

وبـ»تنامـي األعمـال العدائيـة» من 
جانـب بكـني يف أنحاء منطقة آسـيا 
واملحيـط الهادئ.ويتصاعـد التوتـر 
بـني الصني والواليات املتحدة بشـأن 
تايـوان، التي تعتربها بكني جزءا من 
أراضيها متوعدة بضمهـا بالقوة إذا 

لزم األمر.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
سـرتيت  ”وول  صحيفـة  كشـفت 
البيـت األبيـض يعتـزم   أن  جورنـال“ 
اليـوم االثنـني، اإلعـالن عـن الزيـارة 
املرتقبة للرئيس األمريكي جو بايدن إىل 
السـعودية.وأفادت الصحيفة نقال عن 
مصادر من اإلدارة األمريكية بأن بايدن 
يعتزم زيـارة اململكة كجزء من ”جولة 
أوسـع يف املنطقة“، حيث يخطط أيضا 
للتوقـف يف إرسائيل.وأشـارت املصادر 
نفسـها إىل أن خطط الرئيس األمريكي 
يف الوقت الحايل تتضمن لقاء ويل العهد 

األمري محمد بـن سـلمان.وقال بايدن 
يوم السـبت املـايض إنه لـم يتخذ بعد 
قـرارا نهائيـا بشـأن زيارتـه املحتملة 
للسـعودية.ويف السـياق نفسه، ذكرت 
صحيفـة ”نيويـورك تايمـز“ يف وقـت 
سـابق، نقـال عـن مصـادر، أن بايدن 
اتخذ قـرار السـفر إىل اململكـة العربية 
السـعودية هـذا الشـهر ومقابلـة ويل 
العهـد ألول مرة.وبحسـب الصحيفـة 
يعتزم الرئيس األمريكي إعادة العالقات 
بـني البلدين التـي تدهـورت بعد مقتل 
الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

موسكو/ متابعة الزوراء:
علق رئيس مجلـس الدوما الرويس، 
فياتشيسـالف فولودين، عىل دعوة 
وزيـر الخارجيـة البولندي السـابق 
وعضـو الربملـان األوروبـي الحـايل 
رادوسالف سيكورسـكي، إىل تزويد 
النووية.وقـال  باألسـلحة  كييـف 
رئيـس مجلس الدومـا الرويس عىل 
”تليغرام“ إن عضو الربملان األوروبي 
يريـد  سيكورسـكي،  رادوسـالف 
إثارة رصاع نووي يف وسـط أوروبا.
وأضـاف: أنـه بسـبب مثـل هـؤالء 
األشخاص، من الرضوري ليس فقط 

تحريـر أوكرانيـا مـن األيديولوجية 
النازيـة، ولكن أيضـا ضمان وضع 
البالد غري النووي.ويف وقت سـابق، 
قال سيكورسـكي إن للغـرب الحق 
يف إمداد أوكرانيا باألسلحة النووية.
وقال سيكورسكي يف ترصيح لقناة 
”Espresso TV“: إن ”كييـف تخلت 
عـن إمكاناتها النوويـة بعد توقيع 
مذكرة بودابيسـت يف عـام 1994.. 
أعتقد أننا، بصفتنا الغرب، سيكون 
لنـا الحق يف منـح أوكرانيا رؤوسـا 
نوويـة حتـى تتمكـن مـن حماية 

استقاللها“.
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بغداد/ الزوراء:
وجـه زعيـم التيـار الصـدري، السـيد 
مقتـدى الصـدر، امـس األحـد، بتقديم 
اسـتقاالت أعضاء الكتلـة الصدرية إىل 
رئيس الربملـان محمد الحلبويس، وفيما 
دعا اىل عدم زج عنوان الحشـد الشعبي 
بالسياسـة والتجـارة والخالفات، وقع 
الحلبـويس،  محمـد  الربملـان،  رئيـس 
اسـتقاالت نـواب الكتلـة الصدرية من 
مجلـس النواب.وقـال السـيد الصدر يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ”عـىل رئيس 
الكتلـة الصدريـة األخ حسـن العذاري 
أن يقـدم اسـتقاالت األخـوات واإلخوة 
يف الكتلـة الصدريـة إىل رئيـس مجلس 
النواب، مع فائق الشـكر لهم ملا قدموه 
يف هـذه الفـرتة القصرية جزاهـم خرياً، 
كما الشكر موصول لحلفائنا يف تحالف 
إنقاذ الوطن ملا أبدوه من وطنية وثبات، 
وهـم اآلن يف حل مني جزاهـم الله خري 
الجزاء“.واضـاف: ”هـذا شـكر خاص 
إلبـن عمنا السـيد جعفر الصـدر دامت 
توفيقاته الذي كان مرشـحنا املسـتقل 
لرئاسـة الوزراء“.وتابع السـيد الصدر 
ان ”هـذه الخطوة تعتـرب تضحية مني 
مـن أجل الوطـن والشـعب لتخليصهم 
من املصري املجهول، كما ضحينا سابقا 
من أجل تحرير العراق وسـيادته وأمنه 
ووحدته واسـتقراره، (الوطن والشعب 
أوالً)“.واختتم قولـه: ”اللهم إني أبرأت 
ذمتي أمامك وأمام شعبي... والسالم“.

من جانبه، وقع رئيـس الربملان، محمد 
الكتلـة  نـواب  اسـتقاالت  الحلبـويس، 
الصدريـة مـن مجلـس النواب.وتداول 
مواقـع التواصـل االجتماعـي مقطعـا 
فديويا ظهر فيه رئيس الكتلة الصدرية 
النيابية حسن العذاري يقدم استقاالت 
نـواب الكتلـة اىل رئيس مجلـس النواب 

محمد الحلبويس واالخري وقع عليها.
 من جهته، قـال رئيس مجلـس النواب 
محمـد الحلبـويس يف تغريـدة لـه عـىل 
”تويرت“: انه ”نزوالً عند رغبة سـماحة 

السيد مقتدى الصدر، قبلنا عىل مضض 
طلبـات إخواننا وإخواتنا نـواب الكتلة 
مجلـس  مـن  باالسـتقالة  الصدريـة 
النـواب العراقي“.واضـاف: ” لقد بذلنا 
جهـداً مخلصاً وصادقاً لثني سـماحته 
عن هـذه الخطـوة، لكنه آثـر أن يكون 
ـًال؛ من أجل  مضحياً وليس سـبباً معطِّ
الوطـن والشـعب، فـرأى املـيض بهـذا 
القرار“.يف غضون ذلك، دعا زعيم التيار 
الصدري، السيد مقتدى الصدر، اىل عدم 
زج عنوان الحشـد الشـعبي بالسياسة 

والتجارة والخالفات.وقال السيد الصدر 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ”الحمد لله 
الذي نرص العراق وأهله وأذّل اإلرهــاب 
وأهله، فأنت يارّبي نارص املستضعفني 
واملجاهــديـن أوالً وآخراً“.وأضاف ”ال 
ينبغـي التغافل إطالقاً بما يخّص فتوى 
املرجعية العليا بتأسـيس الحشد والتي 
كان لهـا األثر األكرب يف حـشـد املؤمنني 
والوطنيني واستنفارهم من أجل نرصة 
العراق واملقدسـات فشـكراً لها“.وتابع 
”الحمـد للـه الذي نـرص املجاهـدين يف 

اسرتجاع ثلث العراق املغتصب والذي بيع 
بال ثمن سوى من أجل السلطة“، مشرياً 
إىل أنَّ ”الشكر موصول إلخوتنا وأحّبتنا 
يف املوصل واألنبـار ودياىل وصالح الدين 
وسامراء ممن رضوا بأن ندافع عنهم“.
وشـدد ”لنثبـت للجميـع أن ال مّنـة يف 
الجهاد والتحرير، بل ولزاماً علينا إعادة 
كرامتهم ونبـذ الطائفيـة يف مناطقهم 
املتـشـّددين  بجريـرة  أخذهـم  وعـدم 
رافضـون  وإياهـم  فنحـن  منهـم، 
لإلرهـاب وسّن إرهاب األهايل واملدنيني 
”أقـدم  وغريهم“.وذكـر  واألقليـات 
احرتامي ومحبتي إلخوتي املجاهدين يف 
الحشد الشـعـبي املـجاهد واىل جرحاه 
وشهدائه األبطال الذين ضّحوا من أجل 
وطنهم يداً بيد مع القوات األمنية، وحباً 
بهم فإني أشـجب كل األفعال املسـيئة 
التـي تصـدر مـن بعـض املنتمـني لهم 
وباِسمهم وعنوانهم وجهادهم“، مؤكداً 
رضورة ”إلزام الجميع بتنظيم الحشـد 
وقياداتـه واإللتـزام باملركزية وفصلهم 
عمـا يسـمى بالفصائـل وتصفيته من 
املسـيئني من أجل بقاء سـمعة الجهاد 
واملجاهدين ودمـائهم طاهرة أوالً ومن 
أجل تقوية العـراق وقّواته األمنية ثانياً 
وليبقى الحشُد حشَد الوطن ويف الوطن 
ثالثـاً“ .واشـار اىل ”عـدم زّج عنـوان 
الحشـد بالسياسة والتجارة والخالفات 
شـاكل  ومـا  السياسـية  والرصاعـات 

ذلك“.
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بغداد/ الزوراء:
د، املبارشة  أعلنت خليَّة اإلعالم األمني، امس األحَّ
اج الربي.وذكر  بخطٍة لتأمني حماية طريق الحجَّ
بيان للخلية تلقته «الزوراء»: أن «قطعات اللواء 
اتحادية،  رشطة  الرابعة  الفرقة  عرش  السادس 
طريق  حماية  لتأمني  خطٍة  بتطبيق  بارشت 
اج ضمن قاطع املسؤولية عىل طريق الحّج  الحجَّ
وفدا  املقدسة».وكان  كربالء  محافظة  يف  الربي 
امنيا قد وصل اول امس السبت اىل منفذ عرعر 
طريق  لتأمني  توجيهات   ٣ واصدر  الحدودي 

الحجاج الربي.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد مستشـار الحكومـة املـايل، مظهر 
االنسـداد  اسـتمرار  أن  محمـد صالـح، 
السيايس بشكله الحايل سيؤدي اىل انتهاء 
السنة املالية بدون موازنة، فيما اشار اىل 
ان بنود الورقة البيضاء تصطدم بالواقع 
ويجـب ان تكـون تطبيقاتها عـىل املدى 
البعيـد وليـس املتوسـط.وقال صالح يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: ان «تنظيم املوازنة 
العامـة عن طريق الحكومـة يف ظل قرار 
املحكمـة االتحاديـة باعتقـادي قضيـة 
مسـتحيلة لكـن هـذا القانـون الطارئ 
صـدر من مجلس النـواب، وهناك قاعدة 
يف مجلـس النـواب تبـني انـه إذا قامـت 
مجموعـة من النـواب بتقديـم مرشوع 
قانون فممكن ان يصوت عليه يف املجلس 
برشط ان ال يحدث جنبة مالية». الفتا اىل 
ان «هـذه الجنبة املالية الحكومة تريدها 
بسبب الظرف الطارئ ومن املستحيل ان 
تذهب الحكومـة اىل املحكمـة االتحادية 
وتوقف هذا القانون»، متوقعا ان «يسـري 
القانـون بمسـاره الطبيعـي طاملا صدر 
من الربملان وليس من الحكومة».واشـار 
اىل ان «أي قانـون يعـرب مـن الحكومـة 
فأنـا اتصور ان به جنبة مالية والسـيما 
قانون املوازنة العامـة االتحادية «.وبنّي 
«حتـى لـو صـدر قانـون املوازنـة فهذا 
يفـرتض رشطـني، االول وجـود حكومة 
دائميـة والثاني وزارة املالية كمؤسسـة 

تهيئ قانـون املوازنة وتأخذ كل الظروف 
املاليـة والترصفـات املالية التـي حدثت 
خالل السـنة املالية بما فيها مرصوفات 
١٢/١ من الشـهر الواحد اىل تاريخ اعالن 
املوازنـة، وهـذه جميعهـا تدخـل ضمن 
املوازنة كالنفقات وااليرادات حتى قانون 
الدعـم الطارئ تعتـرب نفقاتـه وايراداته 
جزءا ال يتجزأ من قانون املوازنة، بمعنى 
ان يرتجـم داخل قانون املوازنـة».  واكد 
«إذا اسـتمر االنسـداد السـيايس بشكله 
الحايل من دون حكومـة فوارٌد أن تنتهي 
ويبقـى  موازنـة  بـدون  املاليـة  السـنة 
االعتمـاد ١٢/١ من مرصوفـات موازنة 
العام املايض بموجب قانون االدارة املالية 
إال إذا نفـذ قانون الدعـم الطارئ فيعترب 

رافعة مالية اضافية اىل ١٢/١».
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الزوراُء صحيفة عراقية تصدر باللغة العربية. أسست 
يف بغـداد عام ١٨٦٩م.. حاليا هـي الصحيفة الناطقة 

بلسان نقابة الصحفيني العراقيني.
تم صـدور جريدة الزوراء العراقيـة، وهي أول جريدة 
تصـدر يف بغداد عىل يد مؤسسـها الوايل مدحت باشـا 
يف ١٥ حزيـران ١٨٦٩م، ومدحـت باشـا كان قد جلب 
لهـا مطبعة من باريس عام ١٨٦٩، أسـماها بمطبعة 
(الواليـة). فكانـت املطبعـة والجريـدة صنوين لعمل 
واحـد.. صـدرت الزوراء ومنـذ عددهـا األول باللغتني 

بثمانـي  املتوسـط،  وبالحجـم  والرتكيـة  العربيـة 
صفحـات، ثـم بأربع صفحـات، حتى عـام ١٩٠٨ م. 
واسـتمرت الزوراء بالظهـور دون توقف زهاء ثمانية 
واربعني عاماً، وقد سـاهم يف تحريرها كثريون منهم: 
أحمد عزت الفاروقي، وطه الشواف، ومحمود شكري 
اآللويس، وفهمي املدرس، وعبد املجيد الشاوي، وجميل 

صدقي الزهاوي.
كانت الزوراء من بنات أفكار مدحت باشا، وايل العراق 
العثماني (حكـم يف الفرتة ما بني ١٨٦٩–١٨٧٢) الذي 

كان تقدمًيا يف أفكاره وموالًيا للغرب. وقد قام مدحت 
باشـا بتأسـيس الجريدة ، كانت هـي األوىل يف العراق، 
وذلك بعد تعيينه والًيا ومجيئه إىل بغداد يف عام ١٨٦٩.. 
اسـم الـزوراء مأخـوذ مـن أحد األسـماء املسـتعارة 
لبغـداد، ويعنـي حرفًيا امليـل أو االعوجـاج، وذلك ألن 
املدينـة تقع عـىل أحد منعطفات نهر دجلـة. ُينَظر إىل 
الجريـدة باعتبارها املصدر األهم حـول تاريخ العراق 
خالل الخمسـني سنة األخرية من تاريخ اإلمرباطورية 
العثمانية، وذلك منذ بداية ظهور الزوراء يف عام ١٨٦٩ 

وحتى سقوط بغداد يف أيدي الربيطانيني يف عام ١٩١٧. 
َعَكسـت نزعة الجريدة نحو اإلصـالح رؤية هذا الوايل 
لتحديـث العراق، دولـًة ومجتمًعا، وَتَجّىل ذلك بشـكل 
خاص خالل الفرتة القصرية التي توىل فيها مدحت باشا 
الحكم.. وقد كانت الزوراء جريدة شاملة تصدر مرتني 
أسبوعًيا يومي السبت والثالثاء، وُعنيِّ فيها بعض أبرز 
ُكتَّاب العراق ومفكريها آنذاك.. ُكِتب محتوى الجريدة 
باللغتـني الرتكيـة العثمانية والعربيـة، وكانت تغطي 
جوانب عديدة من الشؤون املحلية، بما يف ذلك املراسيم 

واملقابالت الرسمية وشؤون الصحة والتعليم والجرائم 
واملحاكـم والنقـل واالتصـاالت والتنميـة الحرضيـة 
والرضائـب واألدب.. ظهر من الجريـدة إجماًال ٢٦٠٧ 
أعـداد، من أول إصـدار لها يف يوم الثالثـاء املوافق ١٥ 
يونيو لعـام ١٨٦٩، وحتى آخر إصـدار يف يوم الثالثاء 
املوافـق ١٣ مارس لعـام ١٩١٧.. تتضمـن اإلصدارات 
التواريخ الهجرية عىل اليمني وتواريخ التقويم الرومي 
(العثماني) عىل اليسار، ويظهر من حني آلخر تضارب 

يف التواريخ.
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الزعيـم عبدالكريـم  َمـا زال 

قاسم الذي فجر ثورة ١٤ تموز 

١٩٥٨ والبعـض يطلق عليها 

إنقالباً عسـكرياً مثـار جدل 

ونقـاش وبعضهم يـرى فيه 

دكتاتوراً ويرى البعض اآلخر 

الجمهوريـة  بأنـه مؤسـس 

العراقية ، وبني هذا وذاك فإن 

أغلب العراقيني يعتقدون بأن 

الزعيـم كان عـادالً ومنصفاً 

ولكنـه أصبح ضحية  وأميناً 

رصاعـات األحزاب ودمويتها 

، ويشهد له بقراراته املنحازة 

إىل املجتمـع وخاصة الفقراء 

أطلـق  الـذي  وهـو  منهـم 

حريـة التعبري ووضع الحجر 

العامـة  للحريـات  األسـاس 

وتأسسـت يف ظله مشـاريع 

إلنصاف  وقوانـني  اإلسـكان 

كل األحـرار ، كان الزعيم هو 

البطل الـذي أصـدر القانون 

رقم ٨٠ الذي بسط من خالله 

سـيطرة الشـعب عىل ثرواته 

األرايض  وإنتـزع  النفطيـة 

ووزعهـا  اإلقطاعيـني  مـن 

عـىل الفقراء ووضـع الحجر 

األسـاس ملنظمـات حقيقية 

يف  وكان  املدنـي  للمجتمـع 

مقدمتها إقـرار قانون نقابة 

الذي  العراقيـني  الصحفيـني 

الشـاعر  األول  نقيبهـا  كان 

محمد مهدي الجواهري .

حقق قيام النظام الجمهوري 

إيجابية  العراق، تطـورات  يف 

السياسية  كثرية، يف املجاالت 

واإلجتماعيـة  واإلقتصاديـة 

وفتح  والصحفية،  والثقافية 

الباب عىل مرصاعيه لتأسيس 

والجمعيـات  النقابـات 

بشـكل  املهنيـة  واملنظمـات 

لم يشـهد العراق لـه مثيالً يف 

السـابق، وأغتنم الصحفيون 

الفرصـة،  العراقيـون 

ويقـول فائق بطـي يف كتابه 

أن  الصحفيـة)  (املوسـوعة 

هـو  وكان   ، صحفيـاً   ٤٥

أحدهـم ، اجتمعـوا يف نـادي 

املحامـني ببغداد ، وتدارسـوا 

نقابـة  تأسـيس  مـرشوع 

للصحفيـني ، واتفقـوا عـىل 

إختيار لجنة تأسيسية ضمن 

١١ صحفيـاً إلعداد الرتتيبات 

والحصول  للمرشوع،  األولية 

عـىل موافقـة الحكومـة ويف 

تقديرها، أن هؤالء الصحفيني 

الخمسة واألربعني ، بصفتهم 

الجماعية، وليس واحداً منهم 

، أو بعضاً منهم ، هم مؤسيس 

يف  للصحفيـني  نقابـة  أول 

العراق .

وضمـت اللجنة التأسيسـية 

التـي إنبثقـت عـن اإلجتماع 

محمـد  التاليـة  األسـماء   ،

مهـدي الجواهـري (صاحب 

العـام)،  الـرأي  صحيفـة 

يوسـف إسـماعيل البستاني 

( ممثـًال عن صحيفـة اتحاد 

عبـاس  عبداللـه  الشـعب) 

األهايل)  صحيفـة  (صاحـب 

(رئيس  الونـداوي  عبداملجيد 

األهـايل)  صحيفـة  تحريـر 

صالح سـليمان ( ممثالً عن 

 ( األحـرار  صحيفـة صـوت 

فائـق بطـي (أحـد أصحاب 

صحيفة البالد) موىس جعفر 

أسـد ( ممثـًال عـن صحيفة 

 ) ) حمـزة عبداللـه  الثـورة 

ممثالً عـن صحيفة خه بات 

النضـال  وتعنـي   ، الكرديـة 

بالعربية ) صالح الحيدري ( 

مـن صحيفة خه بات أيضاً ) 

حميد رشيد صحفي محرتف 

، عبدالكريم الصفار صحفي 

محـرتف، وانقـىض شـهران 

اللجنـة  تمـارس  أن  دون   ،

التأسيسـية نشـاطاً ، سوى 

النشـاطات السياسـية ، ويف 

قابـل   ،١٩٥٩ مايـو  أيـار   ٨

أعضاؤهـا، رئيـس الحكومة 

الزعيم عبد الكريم قاسـم، يف 

مكتبه بوزارة الدفاع، وقدموا 

لـه مذكـرة ، تطلـب أجـازة 

نقابة الصحفيني رسمياً.

ويؤكد صالح سـليمان ، بأنه 

عندما وصل الزعيم قاسـم ، 

سـأله عن طلباته ( فلم أجد 

شـيئاً أطالـب بـه أو أطلبه ، 

سوى أن أجد وسيلة توصلني 

إىل بيتي يف مثل هذه السـاعة 

املبكـرة مـن الفجـر ، فأمـر 

قاسـم أحد ضباطه بإيصايل 

بسـيارة جيب عســكرية إىل 

الرشقيـة  الكـرادة  يف  بيتـي 

(ووافق قاسـم عىل تأسيس 

العراقيني  الصحفيـني  نقابة 

، ومنحهـا مسـاعدة ماليـة 

دينـار  آالف  عـرشة  قدرهـا 

لرصفها عـىل تهيئة مكاتبها 

يف بغداد .

اللجنـة  رئيـس  وواصـل 

مهـدي  محمـد  التأسيسـية 

إتصاالتـه  الجواهـري 

الحكوميـة  بالسـلطـات 

تأسـيس  مـرشوع  لتنفيـذ 

نـرشت  حتـى  النقابـة، 

الجريدة  العراقية)،  (الوقائع 

الرسـمية للحكومة العراقية 

يوم ٢٣ حزيران يونيو ١٩٥٩ 

الخـاص   ٩٨ رقـم  القانـون 

رئيـس  ووقعـه  بالنقابـة، 

وأعضـاء مجلـس السـيادة، 

ورئيـس الحكومـة والوزراء 

كافـة، ومـن بينهـم الزعيم 

عبـد الكريم قاسـم، والزعيم 

الحميـد  الديـن عبـد  محـي 

وزير املعـارف، بصفته وزيراً 

لإلرشاد بالوكالة، ومصطفى 

عـيل وزيـر العدل، وهـو أول 

العـراق  تاريـخ  يف  قانـون 

لنقابـة الصحفيني. وأحتوى 

هـذا القانون عـىل ٣١ مادة، 

خولـت الثامنـة والعـرشون 

التأسيسـية  اللجنـة  منهـا، 

بأعمـال الهيئة اإلدارية لحني 

األول  العـام  املؤتمـر  عقـد 

وانتخاب هيئة إدارية، وطيلة 

الشـهور الثالثـة املقبلـة لم 

تتمكـن اللجنـة التأسيسـية 

من عقد مؤتمرها العام األول 

، بسـبب الظروف السياسية 

الداخلية املعقدة ، إذ شـهدت 

آخر شـهور عام ١٩٥٩ بداية 

الخـالف بـني الزعيم قاسـم 

وبني الحزب الشـيوعي، الذي 

يهيمن أنصاره عـىل النقابة 

هاجمـت  لذلـك  ونتيجـة   ،

لهـم،  املناهضـة  الصحـف 

وأسلوبها  التأسيسية  اللجنة 

يف قبـول األعضـاء الجـدد يف 

الحملـة  وإزدادت  النقابـة، 

حـدة قبـل أيام معـدودة من 

عقد املؤتمـر األول يف ٦ أيلول 

سبتمرب ١٩٥٩.

ويف البداية أعـرتض ثمانية 

أيلـول   ١ يـوم  صحفيـني 

حمـودي  قاسـم  بينهـم 

صاحب (الحرية) ، وتوفيق 

السمعاني صاحب ( الزمان) 

الفيـاض صاحـب  ، وطـه 

الجديد) والصحفي  (الفجر 

سجاد الغازي، عىل ( وجود 

بعض األسماء ممن ال عالقة 

لهـم بالصحافة ، وبعضهم 

مسـتخدم لدى الدولة) مما 

يخالف املادة ١٧ من قانون 

النقابة التي تمنع إشـتغال 

موظفي الدولة يف الصحافة 

، وطالبوا بشطب أسمائهم 

مـن سـجالت النقابـة ويف 

اليوم التـايل ٢ أيلول . ولكي 

العسـكرية  اإلدارة  تضمـن 

الحيـاة  عـىل  هيمنتهـا 

الصحفيـة عشـية املؤتمـر 

األول للنقابة ، أصدر الحاكم 

الزعيـم  العـام  العسـكري 

أحمـد صالح العبـدي بياناً 

الصحف  إىل أصحاب  وجهه 

بأنـه  وصفـه  واملجـالت، 

مجـرد ( توجيهات) منه إىل 

إتهاماً  وضمنـه  الصحافة، 

باألمـن)،  ( باإلخـالل  لهـا 

مع سلسلة طويلة مما هو 

ممنـوع عليهـا نـرشه من 

املقاالت والتقارير واألخبار، 

وما يمكـن لهـا أن تنرشه 

عقـدت  األجـواء،  هـذه  يف 

العراقيني  الصحفيني  نقابة 

األول  العـام  مؤتمرهـا 

الحكومة  بحضـور رئيـس 

الزعيـم عبد الكريم قاسـم 

إفتتاحـه  يف  ألقـى  الـذي   ،

طلـب  عاصفـاً  خطابـاً   ،

فيـه مـن أعضـاء النقابـة 

السابعة  بالفقرتني  اإللتزام 

والثامنـة من املـادة الثانية 

لقانـون النقابة، وإعترب أن 

هـذا اإللتزام هـو ( الخدمة 

للمصلحـة  الحقيقيـة 

هاتـان  وتنـص  العامـة) 

حماية  السـابعة  الفقرتان 

الصحافة من إفسادها عىل 

االستعمارية  الحكومات  يد 

ولم يتسـن لنا التعرف عىل 

سبب تشـديد الزعيم قاسم 

عىل اإلشارة للفقرة السابعة 

، وهـل كان لـدى الحكومة 

معلومات عن فساد صحفي 

مصدره حكومات أجنبية ؟ 

أما تكـراره للفقرة الثامنة 

فلـه مـا يـربره ألن صحف 

الفـرتة كانـت مملوءة  تلك 

باألخبار والحوادث املفتعلة 

دون دليل عليها .

ويف اليـوم الثانـي للمؤتمر ، 

السـابع مـن أيلـول ١٩٥٩ ، 

اشرتك ١٧١ صحفياً من أصل 

يف  النقابـة  يف  أعضـاء   ٢٠٥

التصويت إلنتخاب أول هيئة 

إداريـة لنقابـة الصحفيني ، 

ونـرشت الصحـف، يف اليـوم 

التايل ٨ أيلـول ١٩٥٩، ومنها 

صحيفتا (األهايل) و (األخبار 

) النتائج، وكمـا ييل : محمد 

نقيبـاً   ، الجواهـري  مهـدي 

١٦٣ صوتـاً  ، وحصـل عـىل 

نائبـاً   ، السـعدون  محمـد 

للنقيـب، وحصـل عـىل ١٠٦ 

أصوات، واألعضاء هم لطفي 

 ، بكـر صدقـي ١٦٠ صوتـاً 

قاسـم حمـودي ١٠٣ صوتاً 

 ١٥٤ رشيـف  عبدالرحمـن   ،

صوتـاً ، وأصبـح فيمـا بعـد 

، محمود  للنقابـة  سـكرترياً 

، جـالل  شـوكت ٩٦ صوتـاً 

 ، صوتـاً   ١٦٢ الطالبانـي 

فاضـل مهـدي ١٦١ صوتـاً ، 

محمود الجندي ١٣٢ صوتاً ، 

واألعضاء اإلحتياط هم خالد 

الـدرة ، ومنـري رزوق . ومـن 

خـالل اسـتعراضنا ألسـماء 

الهيئـة اإلداريـة األوىل ، نجد 

أن جميـع أعضائهـا تقريباً 

السـعدون  بإسـتثناء محمد 

وفاضـل  حمـودي  وقاسـم 

مهـدي وخالـد الـدرة ، كانوا 

الشيوعي  املوالني للحزب  من 

، وبعد ثالثة أيام من إنتخابها 

، قابلت الهيئة اإلدارية رئيس 

 ، قاسـم  الزعيـم  الحكومـة 

وإنطلقت يف ممارسة مهامها 

إىل وزارة اإلرشـاد  ، فكتبـت 

بـرضورة ( استشـارتها قبل 

منح أي إمتياز جديد) إلصدار 

، وعنـد ( إختيـار  الصحـف 

التي ترافق  الوفود الصحفية 

الوفود الرسـمية يف سفراتها 

خـارج العـراق ) والبـد مـن 

أن يكـون الصحفـي متفائالً 

ببـدء العمـل النقابـي ، لكن 

تجربة الشـهور الالحقة بعد 

املؤتمـر األول شـهدت أزمـة 

بـني الصحـف ، وحتـى تلـك 

التـي يملكها عدد من أعضاء 

، وتبادلـت  اإلداريـة  الهيئـة 

اإلتهامات والشـتائم ، إىل أن 

جرى إنعقاد املؤتمر الثاني يف 

نيسان ١٩٦٠. 

هكذا يترصف ما كانوا يسمونه 

دكتاتوراً إنتعشـت يف سنواته 

القصـرية نقابـة الصحفيـني 

العراقيـني وإزدهـرت حريـة 

التعبري التـي خانتها ودمرتها 

وأنانيتها  األحزاب برصاعاتها 

وتمردهـا كما يحـدث اآلن ما 

بني أحزاب هذا الزمان.

تعلـن رشكـة مصايف الشـمال (ش.ع) إحدى تشـكيالت وزارة النفط عـن املناقصة العامة االسـتريادية املرقمـة (٧١٢٢٠٩٨) املدرجة 
تفاصليها أدناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين / 
قضاء بيجي/ االستعالمات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره 
(٢٥٠,٠٠٠) فقط مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة الغائها أو تغيري أسلوب تنفيذها ويتم تسليم العطاءات 
قبل السـاعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسـمية أو حظر تجوال فيكون 
تاريـخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريـخ العطلة أو الحظر وتتحمل الرشكة التي تحال بعهدتهـا املناقصة أجور النرش واالعالن 

والرسوم القانونية.

يمكـن االطـالع عىل كافة (الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقديـة) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي 
 https://nrc.oil.gov.iq : العطاءات لعقود تجهيز السلع الخاصة وضمن مرفقات املناقصة اعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت

قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام
رئيس مجلس االدارة 
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َهنأ النائب عـن ائتالف دولة القانون محمد 
العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة  الصيهـود، 
بالذكـرى الـ ١٥٣ لعيد الصحافـة العراقية 
،سـائال اللـه العـيل القدير ان يسـدد خطى 

قيادة النقابة يف بناء العراق.
ويجـدد الصحفيون العراقيـون يف الخامس 
عرش مـن حزيران مـن كل عـام احتفالهم 
بعيد الصحافـة العراقية بذكرى صدور أول 
صحيفـة عراقية هـي صحيفـة ( الزوراء) 
سـنة ١٨٦٩، وأتخذوا من هـذا التاريخ عيداً 
لهم منذ سنة ١٨٦٩ عندما احتفلوا بالذكرى 

املئوية لتلك الجريدة. 

َهنأت مؤسسة الهدى للدراسات السرتاتيجية ، ودائرة صحة 
ميسان ، وجامعة ميسان ، االرسة الصحفية العراقية بالعيد 

الوطني الثالث والخمسني بعد املئة للصحافة العراقية .
وقال مدير مؤسسـة الهدى للدراسات السرتاتيجية «جمعة 
املالكـي»: نبارك لالرسة الصحفيـة العراقية عيدها الوطني 
، مقدمـاً أحـر التهاني اىل نقابة الصحفيـني العراقيني و اىل 

نقيبها االستاذ مؤيد الالمي .
وهنأ كل من رئيس جامعة ميسـان «عبد الباسط محسن» 
ومديـر صحة ميسـان الدكتـور «عيل العـالق» الصحفيني 
العراقيـني بالعيد الوطني للصحافـة العراقية ، مثمنني دور 

الصحفيني يف نقل الحقيقة بكل حيادية ووضوح».

@Úib‘„@¯‰ËÌ@ÜÏÓËó€a
@áÓ»i@µÓ–zó€a
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

@ÊbèÓfl@¿@pbèé˚flÎ@ãˆaÎÜ
@áÓ»i@ÚÓ–zó€a@Òãé˛a@¯‰Ëm

ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a
َهنأ النائب جاسم عطوان املوسوي، االرسة 
الصحفية العراقية بالعيد الثالث والخمسني 

بعد املئة للصحافة العراقية.
وقال املوسـوي يف برقيـة التهنئة : «نتقدم 
باطيب التهاني واجمـل التربيكات لالرسة 
الصحفيـة العراقية بالعيـد الوطني الثالث 
والخمسـني بعد املئة، للصحافـة العراقية 
مثمناً الدور البطويل الذي يبذله الصحفيون 
بنقـل األحـداث، متمنياً لهـم دوام النجاح 

والتقدم لخدمة العراق الحبيب».

@¯‰ËÌ@ÏéÏæa@kˆb‰€a
@áÓ»i@ÚÓ–zó€a@Òãé˛a
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a
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يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة التـي مبلغها اقل من مليون $ هـو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غري قابل للـرد واملناقصات التي مبلغها اكثـر من مليون $ هو 
(٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات 
األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة ١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة 
يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط 
املناقصة) وطريقة الشـحن ( DDP ) أو حسـب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات 
القانونيـة (كفالـة حسـن األداء) البالغـة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالـة مرصفية أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها 
املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسـارات املشـاركني سيعقد 

الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء ٢٠٢٢/٦/٢١.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد 

فتح العطاء.
 

Ê˝Ä«g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÚÓj�€a@pbflç‹nèæaÎ@ÚÌÎÜ˛a@’ÌÏèn€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a@OÚ˜Ój€aÎ@Úzó€a@ÒäaåÎ
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ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ
07810090003

@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com

·ˆaÜ@¬bì„Î@ã‡nèfl@ıb�«@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@ãÌÏón€a@·è”@Úéá»i

CáÌaãu@ÔÿyD@êÓ€

îflbÁ@

نحتفل سنويا يف مثل هذا اليوم منذ ١٥٣ عاما بعيد الصحافة العراقية، ففي مثل 
هذا اليوم قبل قرن ونصف صدرت جريدة «زوراء» عىل عهد الوايل العثماني املصلح 
مدحت باشا.. كحال سواها من الصحف واجهت «زوراء» التي استقر اسمها فيما 
بعد اىل «الزوراء» حتى اليوم ظروفا وتحديات مختلفة طبقا لطبيعة كل عهد وكل 
العراقية  الصحف  مئات  من  وسواها  الزوراء  ارتبطت  العهود  حيث  فمن  عرص.. 
التي صدرت يف عهود ملكية وجمهورية مختلفة ازدهارا مرة وانكسارا مرة وربما 
مرات.. يشمل ذلك االزدهار زيادة يف كميات الطبع وتوسعاً من حيث الصفحات 
الدعم حكوميا أم غري حكومي أو من  املايل سواء عرب  واملالحق والكوادر واملردود 
خالل اإلعالنات. أما االنكسار الذي قد يصل حد توقف إصدار الصحيفة أو إيقافها 
عنوة ألسباب مادية مرة وسياسية مرات.. وطبقا للعهود التي مرت بها الصحافة 
طبيعة  حيث  من  تختلف  الطويل  عمرها  لجهة  جدا  طويلة  عهود  وهي  العراقية 

أنظمة الحكم وسقف الحريات يف كل عهد. 
التقدم  أو لنقل العصور فإن الصحافة خضعت لكل معايري  أما من حيث العرص 
والتحول التي خضعت إليها كل مجاالت الحياة عىل كل األصعدة التي شملت كل 
الشهرية «حكي  املقولة  رأي عام هي بعكس  املهن، فالصحافة بوصفها صناعة 
جرايد».. الصحافة مثل سواها من املهن األساسية األخرى هي نوع من الصناعة 
الثقيلة التي تحتاج اىل بنى تحتية تمثلها املطبعة بالنسبة للصحف واملجالت السيما 
الفضائية  للقنوات  بالنسبة  أنواعها  بمختلف  واالستوديوهات  واملكاتب  الورقية 
وكذلك اإلذاعات، واآلن توسعت البنى التحتية لتشمل األقمار الصناعية فيما يتعلق 

بثورة املعلومات وصوال اىل اإلعالم الرقمي وتجلياته مثل السوشيال ميديا. 
لذلك حني نحتفل بتاريخ الصحافة العراقية ممثلة بأول جريدة «زوراء» ما زالت 
تصدر «الزوراء»، فإننا ال نريد البقاء يف مساحة الحديث عن الصحافة الورقية وهل 
تبقى تقاوم أم ال؟.. املسألة أبعد من ذلك بكثري، فعند الحديث عن الصحافة يف كل 
أنحاء العالم فإن الرصاع من أجل البقاء يكاد يكون حالة عامة يف كل أنحاء العالم 
ويشمل كربيات الصحف العاملية.. ال أريد تكرار الكالم بشأن أحقية من يف البقاء.. 
بتنا  التي  الرقمية  املنصات  باقي  أم  اليوتيوب  أم  التلفزيون  أم  الورقية  الصحافة 
نتعامل معها عرب جهاز واحد هو املوبايل بات يختزل كل يشء.. الصحافة اليوم 
يف مقدمة ناقيل الحقيقة خربيا «ليس مهما أن يأتي الخرب عرب صحيفة ورقية أم 
عن  فضال  واملصداقية  الرسعة  هو  املهم  بل  أنرتيتية»،  معلومة  أم  تلفازية  لقطة 
كمية اإلشباع املعلوماتي التي يتضمنها هذا الخرب أو التقرير أو القصة الخربية.. 
مئات  وقدمت  كثرية  حروبا  عارصت  العراقية  صحافتنا  ومنها  الصحافة  وألن 
وتقديم  التوثيق  كيفية  يف  تكمن  العربة  فإن  والحرية  الحقيقة  سبيل  يف  الشهداء 
الحقائق واملعلومات وهو ما يعني إنك حيال عملية كشف حقيقي ملا يدور حولك.. 
إنما يمثل  من هنا فإن ما تعرب عنه مختلف وسائل اإلعالم وعرب األمم والعصور 
الناقل الحقيقي للحقيقة بقطع النظر عما إذا كان هناك زيف أو تزييف أو ربما 

كالم ليس له مصداقية عىل أرض الواقع. 
انطالقا من هذا كله فإن الصحافة التي هي صناعة رأي عام قبل أن تكون مجرد 
ليست  هي  الفالنية  للفئة  أراٍض  قطع  توزيع  أو  للموظفني  راتب  زيادة  عن  خرب 
«حكي جرايد» مثلما اختزلها يف فرتة من فرتة الظالم الجهلة واملتخلفون.. فاإلعالم 
اليوم بأجياله الجديدة وتطور منصاته ورقيا كان أم رقميا هو القاطرة الوحيدة 
القادرة عىل حمل كل تناقضات عرصنا.. ورجل اإلعالم اليوم صانع رأي وحكاية 

وموقف، وقد يكون شاهدا وشهيدا يف الوقت نفسه.

Û–�ófl@Òçº


