
الزوراء/ خاص:
َهنـأ كل مـن رئيـس الجمهورية 
برهـم صالـح، ورئيـس مجلـس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
ورئيـس مجلـس النـواب محمـد 
الصحفيـني  نقيـب  الحلبـويس، 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 
واالرسة  الالمـي،  مؤيـد  العـرب 
الصحفية بالذكـرى الـ ١٥٣ لعيد 
الصحافـة العراقية.وتلقى الالمي 
رئيـس  مـن  وتهنئـة  ورد  باقـة 
الجمهورية برهم صالح بمناسبة 
عيـد الصحافـة العراقيـة الــ٥٣ 
بعد املئـة .من جهته، قـال رئيس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، يف 
بيـان التهنئة: «نهنـئ الصحفيني 
العراقيني بمناسـبة ذكرى عيدهم 
الـ ١٥٣، ونحن نعقد اآلمال بهذه 

صحافتنـا  تبقـى  ألن  املناسـبة 
املنـرب الحـّر والركـن األسـاس يف 
ديمقراطيتنا الناشـئة، واملتصدية 
للدفـاع عن الوطن ودعم وحدته».
واضاف، «املجد والرفعة لشـهداء 
الحـرة واألمانة الصحفية  الكلمة 

قـدم  العراق».كمـا  شـهداء  وكل 
محمـد  النـواب  مجلـس  رئيـس 
عـىل  تغريـدة  عـرب  الحلبـويس 
للصحفيـني  التهانـي  «تويـرت»: 
بعيـد الصحافـة الــ١٥٣، متمنياً 
«ملالكاتها النجـاح يف أداء مهمتها 

الوطنية، كرشيك فاعل ومسـؤول 
تحت ظـل الحريـات التـي كفلها 
الدستور ويف نطاق مواثيق الرشف 
الصحفيـون  الصحفي».ويجـدد 
العراقيـون يف الخامـس عرش من 
حزيـران مـن كل عـام احتفالهم 

بعيـد الصحافة العراقيـة بذكرى 
صـدور أول صحيفـة عراقية هي 
صحيفـة ( الزوراء) سـنة ١٨٦٩، 
وأتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم 
منـذ سـنة ١٨٦٩ عندمـا احتفلوا 

بالذكرى املئوية لتلك الجريدة.
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بغداد/ الزوراء:
هنأ نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، 
االرسة الصحفيـة العراقيـة بالذكرى 
153 لعيـد الصحافـة العراقيـة  الــ 
كاول  الـزوراء  صحيفـة  وتاسـيس 
صحيفـة يف العـراق، وفيمـا اكـد ان 
االرسة الصحفية يف العراق قدمت 500 
شـهيد منذ عام 2003، الفتا اىل انه ال 
يوجد اي سجني صحفي بقضية راي، 
دعا جميع الكتل السياسية اىل التآخي 

والتعاون الختيار رئيس الجمهورية.
خـالل  لـه  كلمـة  يف  الالمـي  وقـال 
نقابـة  اقامتهـا  التـي  االحتفاليـة 
بمناسـبة  العراقيـني  الصحفيـني 
مـرور 153 عاما عىل عيـد الصحافة 
العراقية وتاسـيس صحيفة الزوراء: 
إن ”نقابـة الصحفيـني تحتفل اليوم 
العراقيـة  الصحافـة  عيـد  بذكـرى 
١٥٣ بتاسـيس اول صحيفـة عراقية 
وهي صحيفـة الزوراء التي اسسـها 
الـوايل مدحـت باشـا يف 15 حزيـران 
1869م“. وأضـاف، أن ”الصحفيـني 
العراقيـني قدمـوا تضحيـات ودمـاء 
لنقـل الحقيقـة“، مطالبـا ”جميـع 
الجهات املعنية بمسـاندتهم ليتمكنوا 
من انجاز مهماتهـم بنقل االحداث“.

وبـني الالمـي، أن ”عـدد الصحفيـني 

العراقيـني الذين استشـهدوا منذ عام 
٢٠٠٣ ولغاية اآلن بلغ 500 صحفي“، 
مؤكـدا أن ”أكثـر مـن ألـف صحفي 
(مراسـل ومصور) ذهبوا اىل ساحات 
الحـرب لتغطيـة االحـداث“. وتابـع، 
”جلسـت مع رئيس الـوزراء من اجل 
بنـاء مجمعـات سـكنية للصحفيني، 
حيث ان ملف االرايض السـكنية التي 

تمنح للصحفني كان ضعيفا والسيما 
يف بغـداد“، مؤكدا ”نجحنـا يف توزيع 
القطـع االرايض عـىل الصحفيـني يف 
ولكـن  العراقيـة  املحافظـات  اغلـب 
التوزيع يف بغـداد ضعيف نتيجة عدم 
للتوزيـع  سـكنية  مسـاحات  توفـر 
وناقشـنا ايضـا مـع رئيس الـوزراء 
سـكنية  مشـاريع  بنـاء  موضـوع 

للصحفيـني والصحفيـات وال ننـىس 
عوائل الشـهداء وخصصنـا لهم راتبا 
شـهريا وقطـع اراض“. ودعا الالمي 
جميـع الكتـل السياسـية اىل التآخي 
والتعاون الختيار رئيس الجمهورية ، 
مشددا عىل جميع السياسيني اىل بناء 
هذا البلد النكـم جميعا ابناء هذا البلد 
وكلكم مسـؤولون عىل اعادة اعماره.

واشـار اىل ان االرسة الصحفية قدمت 
٥٠٠ شـهيد منذ عام ٢٠٠٣ حتى اآلن 
وهـو رقم قيايس كبـري وهو اكرب من 
الرقم يف الحرب العاملية وحرب فيتنام 
ومع ذلك نشاهد ان الصحفي العراقي 
مستمر بعمله دون ان ينظر اىل الخوف 
خصوصا يف السنوات التي قاتلنا فيها 
داعـش كان هنـاك اكثر مـن مصور 
ومراسـل ينقلون الصـورة الحقيقية 
للعالـم اجمـع النه ومع االسـف كان 
هنـاك صـورة تنقـل سـوداوية لكن 
عندما ارسـلنا الف صحفي اىل املعارك 
غري من هذه الصورة وكانوا يضحون 
بانفسـهم وخرسنا صحفيـني. وقال 
الالمي: تحية لكل الصحفيني والرواح 
شـهداء الصحافـة. وتابـع: نفتخـر 
بالصحفيـني العراقيني كـون اليوجد 
سـجني صحفـي بقضيـة راي منـذ 
عقد وهذا يحسـب للقضـاء العراقي 
فشـكرا للقضاء عىل هذا التعاون مع 
الصحفيـني. وقـال الالمـي اننا نعمل 
مـع الجميع مـن اجل عـراق متقدم 
ونشـيد بكل من وقف مع الصحفيني 
العراقيـني، والعـراق االن هـو رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب وهو مفخرة 
للعرب وهـذا لن يات من فـراغ كوننا 
نحـن بلد الحـرف االول وبلـد االنبياء 

واالوصياء“.

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

عيل  عبد  باسم  الرشيد  مرصف  عام  مدير  بارك 
يوسف، لالرسة الصحفية بالذكرى الـ 153 لعيد 

الصحافة العراقية.
وقال يوسف يف تهنئته: نبارك لالرسة الصحفية 
دورهم  املناسبة  بهذه  ونستذكر   (153) عيدها 
املرشف يف اقوى معركة خاضها ابناء العراق ضد 
داعش نتوسم منهم الكثري ونثني عىل دورهم يف 
مساندة مؤسسات الدولة اعالميا ومنها مرصف 
يوفقهم  ان  القدير  العيل  الله  سائلني  الرشيد 

ويسدد خطاهم.
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الوطنـي،  الحكمـة  تيـار  رئيـس  هنـأ 
السـيد عمار الحكيم، نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي واألرسة الصحفية 
بحلـول العيد (١٥٣) للصحافـة العراقية 
.وقـال الحكيـم يف برقيـة تهنئـة: «فيما 
نشـارك األرسة الصحفية العراقية ذكرى 
العراقيـة  الوطنيـة  تأسـيس صحافتنـا 
العريقة، نأمل من السـلطة الرابعة صنع 
الـرأي العـام املهني الصحيـح البعيد عن 
الفرقـة،  الشـوائب واملزايـدات ونعـرات 
وأن تتحـول إىل لسـان الشـعب املطالـب 
بالحقوق املرشوعة».واضاف: «نسـتثمر 
هذه املناسـبة الكريمـة لدعوة الصحافة 

العراقية بكل عناوينها ووسائلها، السيما 
الحكوميـة منها، اىل إبـراز املنجزات التي 
تحققت وعدم إغفالها وبث روح التفاؤل 

واإليجابية يف نفوس املواطنني».

هنـأ مستشـار االمـن القومـي، قاسـم 
االعرجي، نقيـب الصحفيني مؤيد الالمي 
واالرسة الصحفية بمناسبة العيد الوطني 
الثالـث والخمسـني بعد املائـة للصحافة 
العراقيـة .وقال االعرجـي يف تغريدة عىل 
تويـرت: «يف الذكـرى ١٥٣ لعيـد الصحافة 
العراقيـة، نبارك لـالرسة الصحفية هذه 
املناسـبة، يف ظل عطاء وطني، وصحافة 
مسـؤولة، كنا وما زلنا مع حرية التعبري 
عن الرأي، وماضـون بحماية الصحفيني 

والحقوق والحريات».

هنأ وزير التعليـم العايل والبحث 
عبـد  كاظـم  نبيـل  العلمـي، 
الصحفيـني  نقيـب  الصاحـب، 
الالمي واالرسة  العراقيني مؤيـد 
الوطني  العيد  الصحفية ملناسبة 
٥٣ بعد املئة للصحافة العراقية.

وقال الوزير يف برقيـة التهنئة:» 
يف  الصحفيـة  األرسة  نهنـئ 
العراقية  العراق بعيد الصحافـة 
التـي  ومسـريتها  وتأسيسـها 
امتـدت اىل ١٥٣ عاما وجسـدت 
تاريخا مهنيا حافال باملسـؤولية 
الوطنـي  والحضـور  والعطـاء 

الفاعل».
املناسـبة  «بهـذه  واضـاف: 

نستذكر بكل إكبار وتقدير أولئك 
الصحفيني املضحني الذين غرسوا 
كلمتهم يف الذاكرة الوطنية دفاعا 
وذودا عـن حقـوق وطموحـات 

الشعب العراقي الكريم».
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هنـأ وزيـر التخطيط، خالد بتال النجم، األرسة الصحفية يف العراق ملناسـبة مرور ١٥٣ عاما عىل تأسـيس اول صحيفة عراقية، وهي صحيفة 
الزوراء، ليمثل هذا التاريخ عيدا للصحافة العراقية.

ودعا الوزير، يف تهنئته التي وجهها إىل الصحفيني العراقيني، اىل أهمية االستفادة من سقف الحرية العايل الذي تتمتع به 
الصحافة، بكفالة الدستور، وضمان حقوق الصحفيني وفسح املجال أمامهم ألداء مهامهم، وتمكينهن من الوصول 

اىل املعلومة، بوصفهم سلطة فاعلة ورشيكا حقيقيا يف تحقيق التنمية وخدمة املواطن.
وثمـن الجهـود والتضحيـات التي قدمتهـا األرسة الصحفية يف العـراق يف مختلف امليادين، مشـيداً بـاألداء املتميز 

للصحفيني العراقيني، الذين اثبتوا شجاعة فائقة وهم يؤدون مهامهم يف جميع امليادين، بمهنية عالية.
ولفـت إىل أهمية الدور الرقابي لوسـائل اإلعالم يف تشـخيص التحديات والسـلبيات وبيانها للـرأي العام والجهات 

املعنية، وبيان الجانب اإليجابي يف مراحل عمل القطاعني العام والخاص.
مؤكدا أهمية جعل هذه املناسبة فرصة للتذكري واالحتفاء باملبادئ األساسية للصحافة الحرة، وتقييم الواقع الصحفي 

بما ينسجم وحرية الرأي، معربا عن تمنياته لألرسة الصحفية العراقية باملزيد من التقدم واالزدهار .

هنـأ اللـواء الدكتور، عمر عدنان الوائيل، رئيـس هيئة املنافذ الحدودية، نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 
واألرسة الصحفيـة بحلول العيـد (١٥٣) للصحافة العراقية .وقال الوائيل يف التهنئة: انه «بمناسـبة الذكرى 

١٥٣ لعيـد الصحافـة العراقية وصدور جريدة الـزوراء اول صحيفة صدرت يف العـراق، يطيب يل أن اتقدم 
إليكـم ولألرسة الصحفيـة بخالص التهاني والتربيـكات، متمنني لكم املزيد من التقـدم والنجاح لخدمة 
مسـرية االعـالم الهادف «.واضاف : «سـتبقى أقـالم األرسة الصحفية مثل الجبال شـامخة وهي تكتب 
أحـرف مـن نور يف مختلـف ميادين الحياة، الذين كانوا شـجعانا وهـم يؤدون مهامهـم بمهنية عالية، 

بوصفهم سلطة فاعلة ورشيكا حقيقيا يف تحقيق التنمية وخدمة املواطن «.وختم القول : «نبارك لجميع 
العاملـني يف األرسة الصحفية عيدهم، وكل عام وانتم بحرية دائمة، كل عام وانتم تحملون أمانة الحقيقة 

للرأي العام، لكم تاريخ مرشف وانتم عطاء مستمر يف عراق املحبة والسالم».

هنـأ وزيـر الداخلية والهجـرة واملهجرين عثمـان الغانمي، 
االرسة الصحفية بعيد الصحافة العراقية الـ ١٥٣.

وقـال الغانمـي يف تهنئتـه: «إىل شـموخ الكلمة التي 
هي السـند الحقيقي يف القضايا املصريية اىل األرسة 

الصحفية، كل عام وانتم بالف خري».
واضـاف: «يحق لنـا أن نفتخر بالعاملـني يف مجال 
الصحافـة واإلعالم، فهم أصحاب املواقف التاريخية 

وهم يتسـابقون يف إيصال املعلومـة الصادقة للرأي 
العام، سنبقى داعمني لكم».

هنأ وزيـر الدفاع، جمعة عناد، نقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي واألرسة الصحفية 
بحلول العيد (١٥٣) للصحافة العراقية .

وقال الوزير يف بيان التهنئة : «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتربيكات لنقيب الصحفيني 
مؤيـد الالمـي، ولألرسة الصحفية يف العراق بمناسـبة الذكـرى (١٥٣) للعيد الوطني 
للصحافة العراقية، والتي بزغ فجرها األول من خالل إصدار جريدة الزوراء العراقية، 
وبهذه املناسـبة نقّدم شـكرنا وتقديرنـا للدور الكبـري الذي لعبه أبطـال الصحافة 
العراقيـة من خالل نقلهم للصورة الحقيقية واملرشفة لبطوالت الجيش العراقي أثناء 
محاربتهـم لإلرهاب». واضاف: «ال ننىس أن نسـتذكر أيضاً شـهداء الصحافة األبطال 
الذيـن وقفـوا جنباً اىل جنب مع أبطال القوات املسـلحة يف تغطيتهـم لعمليات التحرير، 

الرحمة والخلود لشهداء الصحافة وكل شهداء العراق ... وكل عام وأنتم بألف خري».

هنأ رئيس إئتـالف الوطنية اياد عالوي، نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي واالرسة الصحفية ملناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.
وقـال عـالوي يف تغريـدة عـىل تويـرت: «اتقـدم بخالـص التهاني 

والتربيكات لالرسة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة يف 
العراق».

واضـاف : «بهـذه املناسـبة ادعـو اىل ضمـان حقـوق االخـوة 
الصحفيني وتوفري البيئة املناسـبة ملمارسـة عملهم، متمنيا لهم 

املزيـد من العطاء والتقدم...مبارك لهم عيدهم السـنوي والرحمة 
والخلود لشهداء الكلمة الحرة».
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الزوراء/ خاص:
هنـأ االسـتاذ الدكتـور محسـن عبود 
الصحافـة  قسـم  رئيـس  كشـكول، 
يف  كليـة االعـالم بالجامعـة العراقية، 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس 
اتحاد الصحفيـني العرب مؤيد الالمي، 
عيـد  بمناسـبة  الصحفيـة  واالرسة 
الصحافـة العراقية ومـرور 153 عاما 

عىل تأسيس صحيفة ”الزوراء“.
وقال الدكتور محسن كشكول يف تهنئته: 
التهانـي والتربيـكات  أتقـدم بأزكـى 
اىل نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمي، وللزمـالء يف نقابة الصحفيني، 
وابـارك لهـم جهودهـم يف العمـل عىل 
اقرار حرية الصحافـة عىل الصعيدين 
والسـعي  والتنفيـذي،  الترشيعـي 
لترشيـع قانون يحمـي رسية مصادر 
الصحفـي، وحرصهـم املتواصـل عىل 
دعم اقتصاديات الصحفيني ووسـائل 
االعالم عـرب االعالنات واالسـتثمارات 

وتوزيع املكافآت السنوية.
واضـاف: انتهز هذه الفرصـة للتأكيد 
عىل أهميـة انشـاء وتعزيـز ودعم ما 
تقـوم به املنظمـات واملؤسسـات من 
تدريـب وتأهيـل عىل كيفيـة مواجهة 
التهديدات واالعتداءات عىل الصحفيني، 
ورضورة دعـم املبـادرات التـي تعـزز 
الثقة يف الصحافـة، وتهدف إىل تطوير 
مجـال  يف  املحرتفـني  الصحفيـني 

الصحافة االستقصائية.
وقـال الدكتـور محسـن كشـكول يف 
حواٍر خاّص لــ ”الـزوراء“: إن نقابة 
الصحفيـني العراقيـني بذلـت جهـوداً 
كبرية لتذليل العقبات أمام الصحفيني 
يف العـراق، وحرصـت عـىل الدفاع عن 
حقوقهم وضمـان بيئة عمل صحفية 
ايجابيـة يف حـدود مـا تمتلكـه مـن 

امكانيـات، فكان لها حضـور ايجابي 
يف محاكـم النرش، ولها حـراك ايجابي 
عىل مستوى ترشيع القوانني الخاصة 
بحمايـة الصحفيـني وضمانات حرية 

التعبري.
واضـاف: كما حرصت عىل فتح اآلفاق 
أمام كثـرٍي من الصحفيني يف االنضمام 
لعضويـة النقابة، والسـيما مخرجات 
املتمثلة بكليات  املؤسسات األكاديمية 
وأقسـام االعـالم يف العـراق، واصـدار 
ترشيعـات إعالميـة تسـمح بإنشـاء 
مؤسسـات صحفية مستقلة وضمان 

ُحرّية الرأي والتعبري والنرش.

@Úœbzó€a@·è”@Új‹†@·ÓÓ‘m@
 وبشـأن تقييم طلبة قسـم الصحافة 
يف كليـة االعـالم بالجامعـة العراقية، 
أكد الدكتور محسن عبود كشكول: ان 
قسم الصحافة يسـتقبل سنويا عددا 
كبـريا مـن الطلبـة عىل وفـق الخطة 
املحـددة من قبـل وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي، وهم يف الغالب يمثلون 
مخرجات وزارة الرتبية، ويقرتن اسم 
الطالب بطلـب العلم وحضور الورش 

والندوات العلمية املتخصصة ومطالعة 
الكتـب ذات العالقـة، ومتابعة لكل ما 
له عالقة بصقل شـخصيته الصحفية 
بشـكل يسـتحق معـه أن ُيشـار إليه 

بالبنان.
واضـاف: أمـا الطالـب الـذي يحصـل 
عـىل معلوماتـه مـن هنـا وهنـاك يف 
أروقـة مواقـع التواصـل االجتماعـي 
واالنرتنت ومطالعـة الجرائد واملجالت 
فهذا يسـمى مثقفا فقـط وال يحصل 
عـىل علـم وإن ظن أن عنـده علم وأنه 
طالـب للعلم، وهـذا هو حـال طلبتنا، 
منهـم مـن تجـد التحصيـل العلمـي 
عنـده ضعيفـا وال يتقـن أي فـن من 
الفنون الصحفية، ومنهم املؤهل فعالً 
للكتابـة الصحفيـة بفعـل املوهبة أو 
أنه مرتبـط فعالً بالعمـل الصحفي يف 
إحـدى املؤسسـات الصحفيـة، وبهذا 

يمكن القول أن طالب قسـم الصحافة 
ممـن يمتلكـون الرغبـة الحقيقية يف 
العمـل الصحفي هم مهيـؤون للعمل 
الصحفـي مسـتقبالً، أمـا مـن يبحث 
عن الشـهادة لغرض تعديل الراتب، أو 
االلتحاق بوظيفـة أخرى تحتاج فقط 
شـهادة البكالوريوس فهؤالء ال ُيرجى 

لهم مستقبالً صحفياً.

@·è”@Új‹†@ÊÏzó‰m@aàb∑
_Úœbzó€a

نصيحتـي لـكل طالـب دخل القسـم 
أن يتـزود بالخـربة الصحفيـة برصف 
النظـر عن املسـتقبل الذي ينشـده أو 
الدوافـع التـي دعتـه الختيـار قسـم 
الصحافة، وأكاد أجزم أن فرص العمٍل 
يف الصحافـة واإلعالم متاحـة جداً ملن 
يمتلك الخـربة واملؤهالت رغم قلة عدد 

التي  املسـتقلة  الصحفية  املؤسسـات 
تسـتقبل املؤهلـني للعمل فيهـا، لذلك 
أدعـو الجميـع إىل اسـتثمار منصـات 
التواصـل االجتماعي لنـرش ابداعاتهم 
فيهـا والتدريـب عىل صقـل مواهبهم 
فيها، كما أدعوهم إىل املطالعة اليومية 
ملا تنرشه املواقع اإللكرتونية اإلخبارية 
الرصينة، والبـد لكل طالب من التطلع 
إىل ممارسة الكتابة الصحفية أو إنتاج 
املحتـوى املرتبـط باإلعالم مـن إخبار 
للنـاس أو تداول حقائـق وموضوعات 
وقضايا عامة تصلح للنرش يف وسـائل 
اإلعـالم ويمكـن لـه أن يتعامـل مـع 
املؤسسـات الصحفيـة وفًقـا لنظـام 

القطعة.

@¿@µÓfl˝«�aÎ@µÓ–zó€a@›‡«
÷aã»€a

الصحفيـني  عمـل  وحـول 
واالعالميـني يف العـراق، 

أكد الدكتور محسـن 
ان  كشـكول: 
حريـة  موضـوع 
التعبـري رغم أنه 
حصانة  يمتلـك 
ية  ر سـتو د
إال  ضامنـة 
الجهـات  أن 

تلك  املترضرة من 
الحرية قـد جعلت 

الصحفيـني  حيـاة 
باملخاطـر،  محفوفـة 

الحريـة  تكـون  وبهـذا 
مشـوهة ومصـري الصحفـي يف 

خطر قد يجربه إىل املحاباة ومصافحة 
مكانـاً  أصبـح  العـراق  وأن  الطغـاة، 
خطـرًيا للعمـل الصحفي، السـيما أن 
فضح ملفات الفسـاد يف الغالب يرتتب 
عليه سـلوكيات اجراميـة، وباتت تلك 
املخاطر مـن العوامل التي تسـاهم يف 
تراجع الصحافـة، وعىل وفق ذلك فإن 
املخاطر التي تواجه الصحفيني لم تعد 

تقترص 
القتل  عىل 
أو  واالعتقـال 
االعتداء الجسدي، إنما يف حاالت كثرية 
تمتد لتشمل املضايقات والحرمان من 
العمـل وفقـدان الوظيفة؛ السـيما يف 
ظل سـيطرة عدد من السياسـيني عىل 
املنافذ االعالميـة، وابتزاز االعالميني يف 
مصادر عيشـهم، حتى أصبـح العراق 
يف املرتبـة الثالثة يف قائمـة الدول التي 
قتـل فيها أكـرب عدد مـن الصحفيني، 
وفقا لإلحصاء السـنوي لالتحاد الدويل 
للصحفيني، وأن «عـدد قتىل الصحافة 
العراقيـة منـذ عـام 2003 حتـى اآلن 
تجاوز الــ (475) صحفياً، ومن جهة 
أخـرى، ال ننـىس أن بعـض القوانـني 
واألساليب تأتي لتعيق العمل الصحفي 
بذريعـة أو بأخرى للحد مـن الحريات 
تحت سـتار حماية املعلومات، لتقييد 
عمل بعض املراسلني امليدانيني، وحتى 
عىل مستوى إدارة وسائل االعالم هناك 
مضايقـات تتكرر تتمثل بالتدابري التي 

تحد من حرية الصحافة يف العراق. 

@›‡»€a@ôãœ
@Úœbzó€a@¿
@Úybnfl@‚˝«�aÎ
@Ÿ‹n∫@Âæ@�aáu
p˝Á˚æaÎ@Ò5©a

@µ„aÏ‘€a@ù»i
@›‡»€a@’Ó»n€@Ômdm
@Âfl@áz‹€@Ô–zó€a
@äbné@o•@pbÌã®a
pbflÏ‹»æa@ÚÌbº

No: 7740     Thu   16     June     2022العدد:   7740     الخميس   16  حزيران     2022

هنأ وزير النقل، الكابتن نارص حسـني 
بنـدر الشـبيل، نقيـب الصحفيـني 
العراقيـني مؤيـد الالمي واألرسة 
الصحفية بحلـول العيد (١٥٣) 

للصحافة العراقية .
ويجدد الصحفيـون العراقيون 
يف الخامـس عرش مـن حزيران 
مـن كل عـام احتفالهـم بعيـد 
الصحافـة العراقيـة بذكرى صدور 
صحيفـة هـي  عراقيـة  صحيفـة   أول 

(الـزوراء) سـنة 1869، واتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سـنة 
1869 عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية الفريـق االول، الحقوقي احمد طه ابو رغيف، 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي واالرسة 
الصحفية ملناسـبة العيد الوطني الثالث والخمسـني 
بعـد املائـة للصحافـة العراقية.وقـال ابـو رغيـف 
يف برقيـة تهنئـة:“ يف عيدهـم الثالـث والخمسـني 
بعـد املائـة، ال يسـعنا إال ان نتقّدم بأحـر التهاني 
والتربيـكات للصحفيني العراقيـني، الذين كانوا وما 
زالـوا سـنداً وظهـرياً للقـوات االمنيـة يف حربها ضد 
االرهـاب والجريمـة املنظمـة، آملني أن تبقـى اقالمهم 

الحرّة شمعة منرية تيضء درب االجيال نحو الحقيقة“.
د  يجـد الصحفيون العراقيون يف الخامس عرش من حزيران من كل عام و

احتفالهم بعيد الصحافة العراقية بذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة (الزوراء) 
سنة 1869، واتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سنة 1869 عندما احتفلوا بالذكرى املئوية 

لتلك الجريدة. 

هنأ قائـد قوات حرس حـدود املنطقة الرابعـة، اللواء خلف 
لفته البـدران، نقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 
واالرسة الصحفية بالعيد الثالث والخمسني بعد املائة 

للصحافة العراقية.
وقـال البـدران يف برقيـة تهنئـة : ” تتقـدم قيـادة 
حرس حدود املنطقة الرابعة بأسـمى آيات التهاني 
والتربيك إىل األرسة الصحفية؛ ملناسبة الذكرى ١٥٣ 
بعد املائة لتأسيس الصحافة العراقية، التي انطلقت 
يف ١٥ حزيـران ١٨٦٩ مـع صـدور العـدد األول مـن 
جريدة الزوراء التي يمثل تاريخ صدورها العيد الوطني 

للصحافة العراقية“.
ف  ضـا :“ يف هـذه املناسـبة نسـتحرض املواقـف البطوليـة للصحفيـني وا

واإلعالميـني عـرب تاريخهم املـرشق الطويل، والدور الكبـري الذي لعبوه بعـد ٢٠٠٣، والوقفة 
الجسـورة الشـجاعة جنباً إىل جنب مع القوات األمنية والحشـد الشـعبي يف سـاحات الفخر 

والكرامة ضد الدواعش األنجاس“.

هنـأ رئيـس اركان الجيش العراقي، الفريق اول ركن عبد االمري رشـيد 
يارالله، نقيب الصحفيني مؤيد الالمي، والصحفيني بعيدهم الوطني 

الـ53 بعد املائة.
وقال يف برقيـة التهنئة: ”أتقدم بأطيب التهانـي والتربيكات إىل 
األرسة الصحفية العراقية، بمناسبة احتفالها بالذكرى (١٥٣) 
لعيـد تأسيسـها الوطنـي، والذي تزامـن مع صـدور صحيفة 
الـزوراء العراقية، كما أتقدم بأرق التهاني والتربيكات اىل نقيب 

الصحفيني مؤيد الالمي بهذه املناسبة“.
واضاف: ”نؤكد أن الصحافة العراقية منذ تأسيسـها ولغاية اليوم 

سـجلت دوراً كبرياً يف الدفاع عن مصالح الشـعب وحقوقه، وكان لها 
الـدور الكبري يف عملية اإلصالح والتغيري من خالل تسـليطها الضوء عىل كل 

السلبيات“.
وتابع: ”نستذكر يف هذا اليوم شهداء الصحافة العراقية ومواقفهم املرشفة 

من خالل محاربتهم لألعداء بالكلمة والصورة الصادقة اىل جانب 
إخوانهم أبناء القوات املسلحة يف حربهم ضد اإلرهاب“.

هنأ قائد الدفاع الجوي، الفريق الركن معن زيد إبراهيم السعدي، نقيب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفية بمـرور 153 عىل عيـد الصحافة 

العراقيـة وصدور صحيفة الـزوراء كأول صحيفـة يف العراق.وقال الفريق 
السـعدي يف تهنئتـه: ”باسـمي ونيابة عـن كل اخواني الضبـاط وابنائي 
املقاتلني واملوظفني من منتسـبي قيـادة الدفاع الجـوي، أتقدم بخالص 
التهانـي وأطيـب والتربيـكات واجملهـا إىل األرسة الصحفيـة العراقية، 
بمناسـبة احتفالها بالذكرى (١٥٣) لعيد تأسيسها الوطني االغر، والذي 
تزامن مع صـدور صحيفة الزوراء العراقية الحـرة االصلية الغراء والتي 

كانت دائما الصوت العايل والناطق باسـم ابنـاء الوطن يف ميدان الصحافة 
العراقيـة املجيدة“ .وأضاف: ”كما أتقدم بـأرق التهاني والتربيكات اىل نقيب 

الصحفيني مؤيد الالمي، بهذه املناسـبة السـعيدة عىل قلـوب العراقيني بمختلف 
تنوعاتهم الثقافية واملجتمعية“، مؤكدا عىل الدور البارز واملهم والحيوي الذي سـطرته 

الصحافـة العراقية منذ تأسيسـها ولغاية يومنا هـذا يف حماية الثقافة واالثر العريق لشـعبنا 
العظيـم والدفـاع عن مصالحـة وحقوقـه يف العيش بحرية وسـالم، وتأهيـل العملية 

السياسـية واصالحها وإجراء التغيري املنشـود من خالل تسـليط الضوء عىل 
كل السـلبيات واملعرقالت واملعوقات التي شـهدها بلدنا العزيز عىل مر 

تاريخه، وحاولت ان توقف عجلة التقدم والتطور والبناء والعمران.

هنـأ املتحدث باسـم جهـاز مكافحـة االرهـاب، صبـاح النعمـان، نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي واألرسة الصحفية بحلـول العيد 

(١٥٣) للصحافـة العراقيـة. وقـال النعمان يف بيـان التهنئة: ” تمر 
علينـا يف الخامـس عـرش مـن حزيـران الذكـرى السـنوية الثالثة 
والخمسـون بعد املئة لعيـد الصحافة العراقيـة، حيث صدرت اول 
صحيفة عراقية وكان ذلك يف عام 1869 م، وبهذه املناسـبة يطيب 
يل ان أتقدم اىل الصحفيني واالعالميني العراقيني، وعىل راسهم نقيب 

الصحفيـني العراقيـني رئيس اتحاد الصحفيني العـرب مؤيد الالمي 
املحـرتم، بأحر التهاني والتربيكات متمنني لهم دوام التوفيق والنجاح 

وهم يسـطرون بأقالمهـم اروع صـور التفاني والعطاء خدمتـاً لعراقنا 
الحبيب ”. واضاف انه ”بهذه املناسـبة العزيزة ال يفوتنا ان نسـتذكر شـهداء 

الصحافة العراقية الذين رافقونا طيلة سنوات الكفاح والجهاد ضد التنظيمات الظالمية 
التي أرادت ان تجعل من العراق مسـتنقعا للمتشددين واملتعصبني، فنربت أقالم 

الصحفيني وكامرياتهم لينقلوا حقيقة العراقيني يف تماسـكهم وحبهم 
لوطنهم وانفتاحهم عىل العالم وحب الحياة، فتحية حب واجالل 

لكل االحبة من الصحفيني واالعالميني العراقيني ”.

وجـه وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، تهنئة بمناسـبة العيد 

الوطنـي للصحافـة العراقيـة يف ذكراها الـ 153، مشـيداً 

بشجاعة وكفاءة الصحفيني العراقيني وسمعتهم املهنية 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

وقـال الدليمـي يف تهنئته: ”لقـد اضطلعـت الصحافة 

العراقية بدور وطني متميز ومثابر يف تاريخها الطويل، 

فعـىل امتداد حقـب طويلة زاخـرة باملعانـاة والتجارب 

الصعبة غالبا، سجل الصحفيون العراقيون مواقف مجيدة 

يف الدفاع عن شعبهم وحقوقهم وحريتهم“.

ودعـا وزير الرتبيـة اىل ”اتخاذ جميع االجـراءات لحماية الصحفيـني ورعاية أرسهم وإىل 

اصـدار ترشيعات تعـزز حرية الصحافة وتضمن حـق الوصول اىل املعلومـة والقدرة عىل 

االسهام الخالق يف دحر اإلعالم املغرض“.

هنأ الناطق باسـم القائـد العام للقوات املسـلحة، 
اللواء يحيى رسول، نقيب الصحفيني العراقيني 

بحلـول  الصحفيـة  واألرسة  الالمـي  مؤيـد 
العيـد (١٥٣) للصحافـة العراقيـة. وقـال 
اللواء رسـول يف بيـان التهنئة : بمناسـبة 
الذكـرى (١٥٣) للعيـد الوطنـي للصحافة 
العراقية، أتقدم بـأرق التهاني والتربيكات 
اىل نقيـب الصحفيني مؤيد الالمي، ولجميع 

أبطـال الصحافة العراقيـة، متمنياً لهم دوام 
التقـدم واالزدهـار يف عملهـم الخـاص بنقـل 

الصـورة الحقيقيـة عـن العـراق. واضـاف :بهـذه 
املناسـبة أتقدم بوافر الشـكر والتقدير ملنتسـبي الصحافة العراقية، لدورهم 
الكبـري يف نقـل الصورة الحقيقية عـن بطوالت الجيش العراقـي خاصة خالل 
معـارك التحرير.وتابع : كما اترضع اىل الله سـبحانه وتعاىل أن يرحم شـهداء 
الصحافة األبطال الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل نقل الصورة الحقيقية للعالم 

أجمع ، وكل عام وأنتم بألف خري ”.

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحاد 
الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمـي، باقـة ورد 

وتهنئـة من نائب قائـد العمليات املشـرتكة 
الفريق الركن عبد االمري الشمري .

العمليـات  قيـادة  باسـم  الناطـق  وقـدم 
املشـرتكة اللواء، تحسـني الخفاجي، باقة 
ورد لنقيب الصحفيـني مؤيد الالمي ُمهداة 

مـن نائب قائد العمليـات الفريق الركن عبد 
االمري الشـمري، مهنئاً إياه واالرسة الصحفية 

بمناسـبة العيـد الــ(٥٣) بعـد املائـة للصحافة 
العراقية.

ويجـدد الصحفيـون العراقيـون يف الخامـس عرش مـن حزيران مـن كل عام 
احتفالهـم بعيـد الصحافة العراقية بذكـرى صدور أول صحيفـة عراقية هي 
صحيفـة (الزوراء) سـنة 1869، واتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سـنة 

1869 عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@›‘‰€a@ãÌåÎ
@áÓ»i@ÚÓ–zó€a@Òãé˛aÎ
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@—ÓÀä@Ïic@fiÎ˛a@’Ìã–€a
@áÓ»i@ÚÓ–zó€a@Òãé˛aÎ
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

@Ú‘�‰æa@ÜÎáy@ëãy@paÏ”@áˆb”
@Òãé˛aÎ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ú»iaã€a
Úœbzó€a@áÓ»i@ÚÓ–zó€a

@Òãé˛aÎ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@îÓßa@Êb◊äc@êÓˆä
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»i@ÚÓ–zó€a

@bflb«@153@äÎã∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ïßa@ bœá€a@áˆb”
ıaäÎç€a@Ú–Ózñ@äÎáñ@Û‹«

@Òãé˛aÎ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbËu
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»i@ÚÓ–zó€a

@153@Ä€a@Ùã◊â€bi@µÓ–zó€a@¯‰ËÌ@ÚÓi6€a@ãÌåÎ
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»€

@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@‚b»€a@áˆb‘€a@·ébi@’†b‰€a
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó‹€@153@áÓ»€bi

@áˆb”@kˆb„@Âfl@Ú˜‰ËmÎ@ÜäÎ@Ú”bi@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
Úœbzó€a@áÓ«@Újéb‰∑@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a



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

3
٢٠٢٢     June     ١٦   Tue     ٧٧٤٠ :Noالعدد:   ٧٧٤٠     الخميس   ١٦  حزيران     ٢٠٢٢

@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
@153@Ùã◊â€bi@›–n•
@ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»€
@bÁã‘fl@¿@µ˜‰Ëæa@›j‘nèmÎ

هنأ وزيـر التجارة، عالء الجبوري، نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي واألرسة 
الصحفية بحلول العيد (١٥٣) للصحافة 
العراقية .وقال يف التهنئة: ”أبارك لجميع 
الصحفيـني العراقيـني بمناسـبة العيـد 
الوطنـي للصحافـة العراقيـة، وأتمنـى 
لهـم املزيد مـن التألق والنجـاح“، مثمناً 
”الجهود والتضحيات التي قدمتها األرسة 
الصحفية يف العراق يف مختلف امليادين“. 
واشـار إىل ”أهمية الدور الرقابي لوسائل 
اإلعالم يف تشخيص التحديات والسلبيات 
وبيانهـا للرأي العـام والجهـات املعنية، 
مراحـل  يف  اإليجابـي  الجانـب  وبيـان 
عمـل القطاعني العام والخـاص“. ودعا 
الجبـوري إىل ”بذل أقىص الجهود لتمكني 
بأمـان  واجبهـم  أداء  مـن  الصحفيـني 
وحريـة مـن أجـل تحقيـق تطلعاتهـم، 
وتأدية واجبهم كجهة مؤثرة يف خلق رأي 
عام ناضج، والعمل عـىل توفري الظروف 

املالئمة للعمل الصحفـي وبما يعزز دور 
الصحافـة يف املجتمع“. وتابع ”ال يفوتنا 
يف هـذه املناسـبة أن نسـتذكر بإجـالل 
شـهداء الصحافة العراقيـة الذين ضحوا 
بأنفسهم وفقدوا حياتهم وهم يحاولون 
نقـل الحقيقـة، ودفعوا دماءهـم الزكية 
قربانا للوطن وسـطروا بذلك أروع صور 

التالحم والتضحية“.

هنأ رئيس شـبكة االعالم العراقي نبيل 

العراقيني  جاسـم نقيـب الصحفيـني 

مؤيد الالمي واالرسة الصحفية ملناسبة 

العيـد الوطني الثالث والخمسـني بعد 

املئة للصحافة العراقية.

وارسـل رئيس شـبكة االعالم العراقي 

باقة ورد باملناسبة اىل نقيب الصحفيني 

العراقيني.

يف  العراقيـون  الصحفيـون  ويجـدد 

الخامـس عـرش مـن حزيـران من كل 

عام احتفالهم بعيد الصحافة العراقية 

بذكـرى صـدور أول صحيفـة عراقية 

هـي صحيفة ( الزوراء) سـنة 1869، 

وأتخـذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ 

سـنة 1869 عندما احتفلـوا بالذكرى 

املئوية لتلك الجريدة. 

باريس/ متابعة الزوراء:
مع دخول النزاع الرويس األوكراني يومه 
الــ 112، جددت فرنسـا حرصها عىل 
إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع موسكو، 
رغم املعارك الضارية يف رشق أوكرانيا.
فقـد أكـد الرئيـس الفرنـيس إيمانويل 
ماكـرون امـس األربعاء، أنه سـيتعني 
عـىل أوكرانيـا إجـراء محادثـات مـع 
روسيا يف وقت ما ملحاولة إنهاء الحرب 
بني البلديـن. كما أضاف أثنـاء زيارته 

إىل رومانيا ومولدوفا أنه ”سيتعني عىل 
الرئيس األوكراني ومسؤوليه التفاوض 
مع روسـيا“، بحسـب ما نقلـت وكالة 
”رويرتز“. وكان الرئيس الفرنيس وصل 
إىل رومانيـا الثالثاء يف رحلة تسـتغرق 
ثالثـة أيام تشـمل كذلـك مولدوفا قبل 
أن يتوجـه عـىل األرجح إىل كييـف غداً 
الخميس يف زيارة مع املستشار األملاني 
أوالف شـولز ورئيس الـوزراء اإليطايل 
ماريو دراجي وهما دبلوماسيان. يشار 

إىل أن ماكرون عّرب رصاحة عن حرصه 
عىل إبقاء صـالت التواصل مع الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتـني، بحسـب ما 
كررت أمس الناطقة باسـم الخارجية 
الفرنسية، آن كلري لوجاندر. وأوضحت 
يف لقـاء مـع العربية/الحدث أن موقف 
سيد اإليليزيه يرتكز عىل وقف ”العدوان 
وانسـحاب روسـيا من أوكرانيا“، لكي 
يسـهل ذلـك التوصـل لحـل دبلومايس 

الحقاً.

الزوراء/مصطفى فليح:
عزمهـا  النيابـة  العمـل  لجنـة  اكـدْت 
الـرشوع بالقـراءة االوىل لقانون تقاعد 
العمال  وتعديالتـه يف الفصل الترشيعي 
الثانـي ويف حـني اشـارت اىل انه يحظى 
بتأييد برملاني كبري كشـفت عن ضمانه 
لحقـوق املـرأة والعامل خـارج العراق. 
وقال عضـو لجنة العمـل النيابية، امري 
كامل املعمـوري يف حديث لـ «الزوراء»، 
ان «الضمان االجتماعي حاليا من ضمن 
اولويات عمل اللجنة وتم التصويت عىل 
الـرشوع بعمليـة اكماله و بعـد عطلة 
الفصل الترشيعـي االول وبداية الفصل 
االوىل  القـراءة  قراءتـه  سـيتم  الثانـي 
وحسـب القانـون عنـد انتهـاء الدورة 
وبـدأ دورة جديـدة البـد ان يتـم قـراءة 

القانـون مـرة اخـرى وال يعتمـد عـىل 
القراءة السـابقة». واضاف «نعمل عىل 
بعض التعديالت عىل القانون ودراسـته 
مـع ذوي االختصـاص  بشـأن بعـض 
الفقـرات التـي تحتاج للتعديل حسـب 
مـا ورد مـن الحكومة  يف سـنة  ٢٠٢١  
والقراءة الخاصة به جادة وتم تقسـيم 
مهمات العمل وكذلك التوصية موجودة 
مـن قبل رئاسـة املجلـس». واوضح ان 
«قانـون التقاعـد للعمال ينظـم العمل 
وعمليـة التقاعد كخدمـة العامل ومتى 
يحال اىل التقاعـد والخدمة املضمونة و 
االسـتقطاع ومـا هي مميـزات القطاع 
التـي  الضمانـات  وماهـي  الخـاص  
تحتاجها والضمان الصحي كذلك عملية 
االشـرتاكات التي تدفع وما الذي يرتتب 

عىل مـدراء الـرشكات واملعامل». ولفت 
اىل حـق املـرأة قائـال: «كذلـك االمومـة 
واملرأة  وما هي مميزاتها  فهناك حماية 
لحقوق املرأة  ضمن هذا القانون اضافة 
اىل العمالة املبكـرة وماهو راتب العامل 
بعـد ان يأخـذ االجـر الخاص بـه و كم 
سيكون تقاعده وهل يحسب عىل الثالث 
سـنوات  او الخمس االخرية وهذه كلها 
يف القانون».  وبني «هناك مصلحة عامة 
وهناك تأييد برملاني واسع للرشوع بهذا 
القانـون و التواقيـع مـن قبـل النواب 
القانـون كونـه  تكفـي للمـيض بهـذا 
يمثـل مصلحـة رشائع مجتمـع  مهمة 
ومظلومة ويف الوقت نفسـه غري ممكن 
للدولة ان تأتي بوظائف تكفي كل هذه 
الرشائح فالبد من تنمية القطاع الخاص 

ونجـاح القطاع يعتمد عـىل ترشيع هذا 
القانـون  وتحقيق الضمانـات املطلوبة 
للعاملني بـه». وعن ابـرز املعوقات اكد 
«حاليـا ال توجد معوقـات نحن نريد ان 
نضمن حق العامل العراقي  يف اي مكان  
وكيف يحتسب خدمته و خالل جلستنا 
مع منظمـة العمل الدولية  بينا ان لدينا 
عاملني خارج العراق وعاملني يف الداخل 
وعملية التنظيم فيما بينهم  وعملية نقل 
الخدمـة ما بني الدولة واالخرى والعامل 
العراقـي بامكانـه اذا كان لديـه خدمة 
خـارج العـراق يسـتطيع ان ينقلها مع 
االسـتقطاعات وفق الربتكـوالت ووفق 
املعاهدة التي وقعها العراق سـابقا مع  
منظمـة العمـل الدولية». واشـار اىل ان 
«القانـون ينظم عمليـة ضمان الخدمة 

العسـكرية وعمليـة نقـل الخدمـة من 
القطاع العام اىل القطاع الخاص»مؤكدا 
و يحقـق  «ايجابياتـه جـدا كبـرية  ان 
الكثـري  ويشـمل الكثـري مـن الرشائح 
حتى الصحفيني يضمن لهم حقوقهم يف 

عملية التقاعد».   
واكـد ان «رغم الكثافة السـكانية وعدد 
نسـمات العراق التي تصل اىل ٤١ مليون 
اال ان املضمونـني عىل التقاعد حوايل ١٨ 
الـف والذيـن يدفعون اشـرتاك وضمان 
ال يتجـاوزن ٢٧٦ الـف وهذا عـدد قليل 
يف ظـل البطالـة وهـذه سـببها عـدم 
وجـود ضمانات حقيقية امـام القطاع 
الخـاص»، مشـددا «يجـب ان تـدرس 
وتنظـم الية اسـتثمار امـوال الصندوق 

بشكل صحيح داخل العراق».

انقرة/ متابعة الزوراء:
يف تأكيـد جديد عىل موقف بـالده تجاه انضمام 
السـويد وفنلنـدا إىل حلف شـمال األطليس، كرر 
الرئيـس الرتكي رجب طيب أردوغان رفضه لتلك 
الخطـوة. فقـد أكد أردوغـان أن بـالده لن تغري 
موقفهـا الرافـض النضمـام البلديـن إىل الناتو، 
حتـى يتخذا خطـوات واضحة تجـاه «مكافحة 
اإلرهـاب». وأضـاف، أمام اجتماع لنـواب حزبه 
(الحرية والعدالـة)، أمس األربعاء، أن أنقرة «لن 
تقف إىل جانب السـويد يف محاولتهـا لالنضمام 

للناتو، بينما تعمل املنظمات اإلرهابية بحرية يف 
شوارعها»، بحسـب ما نقلت وكالة «األناضول» 
الرتكيـة. مـن جهتـه، كشـف وزيـر الخارجية 
الرتكـي مولود تشـاوش أوغلـو أن تركيا تنتظر 
«رداً خطياً» من هلسنكي وستوكهولم، قبل رفع 
اعرتاضاتها عىل انضمامهما إىل الحلف الدفاعي. 
وقـال للصحفيني «لقد نقلنا مطالبنا الخطية إىل 
هذين البلدين، ونحن ننتظر اآلن ردهما الخطي».

ودون إعطـاء تفاصيل حول تلـك املطالب، لفت 
الوزيـر إىل أنهـا ال تتعلق فقـط «بتغيري قوانني» 

البلدين، يف إشارة إىل السـويد التي أعلنت عزمها 
تشـديد قانونها بشـأن مكافحة اإلرهاب. يشار 
إىل أن فنلنـدا والسـويد تقدمتـا الشـهر املايض، 
بطلبـني رسـميني لالنضمام للحلـف، متخليتني 
عن سـنوات مـن اتبـاع سياسـة الحيـاد وعدم 
االنحيـاز، عىل ضـوء العمليـة العسـكرية التي 
أطلقتها روسـيا يف أوكرانيـا يف فرباير املايض، ما 
عـزز من مخاوفهمـا. إال أن أنقرة التي تتهمهما 
بإيواء عنارص من «حزب العمال الكردسـتاني» 
الـذي تصنفه إرهابيا، أعلنـت رفضها قبول هذا 

االنضمـام، مطالبة بوقف دعمهمـا لهذا الحزب 
وتسليم عدد من املطلوبني، فضال عن رفع الحظر 
عـىل صـادرات األسـلحة إليها.لكـن هلسـنكي 
وستوكهولم نفتا تلك االتهامات، مؤكدتني أنهما 
لم تقدما أي دعم للكردسـتاني.يذكر أن ضم أي 
عضـو جديد للحلـف الدفاعي، يتطلـب موافقة 
جميع أعضائه الثالثني، ما يعرقل خطط توسـع 
الناتـو، عـىل الرغم مـن تأكيـد عدد مـن الدول 
الغربية الفاعلة عىل رأسـها الواليات املتحدة، أن 

املوقف الرتكي قابل للرتاجع.
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الزوراء/ حسني فالح:

والطاقـة  النفـط  لجنـة  كشـفت 

النيابيـة، عن حراك لتحويل الحراس 

االمنيـني يف وزارة النفط اىل مدنيني، 

فيمـا اعلنت قـرب صـدور املوافقة 

النهائيـة عـىل فـك ارتباطهـم مـن 

الداخلية.

وقـال عضـو لجنـة النفـط والغـاز 

والثـروات الطبيعيـة النيابيـة فالح 

لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الخزعـيل، 

ان هنـاك حراكا بشـأن ملف حماية 

الحراس  النفطية وتحويل  املنشـآت 

 10 الذيـن مـىض عليهـم  االمنيـني 

سنوات لتحويلهم اىل حراس مدنيني 

عىل مـالك وزارة النفط، مضيفا انه 

شكلت لجنة من خالل وزارتي النفط 

والداخلية تتعلـق بهذا الجانب. وبني 

عضو لجنة النفط والغاز انه بالرغم 

مـن وضـع مـادة قانونيـة رصيحة 

تطالـب  موازنـة  كل  يف  واضحـة 

بانصاف الحراس االمنيني، لكنها لم 

تحل، الفتا اىل انهم يستلمون رواتبهم 

مـن وزارة النفـط ويعـود مالكهـم 

االداري اىل وزارة الداخليـة ويجب ان 

تحل هـذه القضية. واكـد انه مازال 

الحـراس االمنيـني معلقا،  موضوع 

مبينـا ان هـذا الحـراك جـاء لوضع 

الحلـول واللمسـات النصافهم وفق 

السياقات القانونية. ومىض بالقول: 

كنـا حريصني ان يأتي هـذا القانون 

من خالل الحكومة وهو متعلق بها، 

لكـن اىل االن لم يـأت اىل الربملان رغم 

مطالبتنـا وتأكيدنـا بسـقف زمني، 

لكن االتفاقات السياسـية تأتي عىل 

حساب الشعب العراقي. من جانبه، 

اعلـن النائب املسـتقل عن محافظة 

البـرصة عدنان الجابـري ، عن قرب 

صـدور املوافقـة النهائيـة عـىل فك 

ارتباط الحراس االمنيني اداريا وفنيا 

من وزارة الداخلية واعادة ارتباطهم 

بـوزارة النفـط. وقـال الجابـري يف 

حديـث لـ“الـزوراء“: انـه “ تم عقد 

اجتماع خـالل االيـام املاضية داخل 

مبنى مجلس النواب برئاسـة النائب 

االول بحضـور اعضاء لجـان النفط 

والطاقـة والدفـاع النيابيـة ومديـر 

عـام رشطـة الطاقـة اللـواء غانـم 

الحسـيني وممثلـني عـن الحـراس 

االمنيـني للنظـر بمشـكلة عـدم فك 

اىل  الداخليـة  ارتباطهـم مـن وزارة 

النفـط. واضاف، اننـا وبقية النواب 

يف اللجان اكدنا خـالل االجتماع عىل 

وجـوب تطبيق املـادة 67 من قانون 

املوازنـة االتحادية لعام 2021 والتي 

تنص عـىل تحويل ارتبـاط الحراس 

االمنيني من وزارة الداخلية اىل وزارة 

النفـط. واكد رضورة اعـادة ارتباط 

النفـط  بـوزارة  االمنيـني  الحـراس 

خصوصـا وان الكثـري منهـم ممـن 

تم تشـغيلهم يف الـرشكات النفطية 

الحكوميـة عوضا عن اراضيهم التي 

اسـتثمرتها وزارة النفط يف توسعت 

حقولهـا النفطيـة. ولفـت الجابري 

، اىل انـه نتيجة ملداخلـة النواب فقد 

وافق اللواء غانم الحسـيني عىل فك 

ارتباط الحراس االمنيني ادارياً وفنياً 

مـن وزارة الداخليـة اىل وزارة النفط 

اىل جانب ان مجلس النواب سريسـل 

كتابـا اىل وزارتـي الدخليـة والنفط 

بوجـوب تنفيذ املـادة ٦٧ من قانون 

املوازنة االتحادية لعام ٢٠٢١ .
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بغداد/ الزوراء:
القضـاء األعـىل  بحـث رئيـس مجلـس 
فائق زيـدان، مع رئيس االتحـاد الوطني 
دور  طالبانـي  بافـل  الكوردسـتاني 
القضـاء يف معالجـة االزمـة السياسـية 
وفق السـياقات الدسـتورية والقانونية.

وقـال مجلس القضاء األعـىل يف بيان: إن 
االجتمـاع أكـد «رضورة احـرتام جميـع 
القوى السياسـية ما يصـدر عن القضاء 
وتعزيز ثقة املواطنني بحيادية واستقاللية 
القضـاء». وكان وفد رفيع املسـتوى من 
االتحاد الوطني الكردستاني يرأسه زعيم 
الحزب بافل جالل طالباني وصل، صباح 

أمس الثالثاء، إىل العاصمة بغداد.
ويف األسـبوع املـايض، زار بافل طالباني، 
برئاسـة وفد رفيع املسـتوى مـن حزبه، 
بغـداد وعقـد سلسـلة مـن االجتماعات 
األحـزاب  مـع  السياسـية  واللقـاءات 

العراقيـة. وذكرت وسـائل إعـالم مقربة 
مـن الحـزب، أن زيـارة الوفـد برئاسـة 
طالبانـي تأتـي بالتزامن مـع التطورات 
األخـرية الناجمـة عـن اسـتقالة أعضاء 
كتلـة التيار الصـدري يف مجلـس النواب 
العراقـي بتوجيـه مـن زعيمهـم مقتدى 
الصـدر. وكان رئيـس مجلـس القضـاء 
األعىل فائق زيدان اسـتضاف، االثنني ١٣ 
حزيـران ٢٠٢٢، رئيس الجمهورية برهم 
صالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وبحث معهما تطورات املشـهد السيايس 
االقتصـادي  الواقـع  عـىل  وانعكاسـاته 
والخدمي للبلد، فيمـا اتفق أطراف اللقاء 
عىل دعـوة كافة القوى السياسـية اىل لم 
الشمل ووحدة الصف للوصول إىل معالجة 
حقيقيـة وواقعية لالزمة السياسـية بما 
يضمن وحدة العراق ومصالحه عىل كافة 

األصعدة.
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 تحتفـُل األرسة الصحفية العراقية يف الخامس عرش من حزيران من كل عام 
بعيد الصحافة العراقية، ذكرى تأسـيس أول جريدة عراقية تأسست يف بغداد 
عام ١٨٦٩ يف زمن الوايل مدحت باشـا والتي ظلت مسـتمرة يف الصدور حتى 

عام ١٩١٨ وهو عام احتالل بريطانيا للعراق ونهاية العهد العثماني فيه. 
يف هذه املناسـبة  العطرة البد لنا من إلقاء الضوء عىل بدايات تأسـيس نقابة 
الصحفيـني العراقيـني عـام ١٩٥٩، حيـث اجتمع  عـدد مـن رواد الصحافة 
العراقية ليؤسسـوا أول نقابة للصحفيني بعد حصولهم عىل إجازة التأسيس 
بشـكٍل رسمي ولينتخب بعدها شـاعر العرب األكرب محمد مهدي الجواهري 
أول نقيـب للصحفيـني العراقيني ومنذ ذلـك التأريخ ولغايـة اآلن كان عطاء 
الكلمة مقرتًنا بعطاء الفعل وعطـاء املنجز املهني بعطاء التضحية واملواقف 
الوطنية بالشـجاعة املهنية عىل حد سواء، فالصحفيون العراقيون لهم سبق 
املواقف الوطنية املرشفة يف كل املناسـبات، فهم من قدموا أرواحهم الطاهرة 
قرابني عىل طريق الحرية يف كل األزمنة من أجل نقل الحقيقة كما هي، وكان 
آخرها عندما تقدموا الصفوف مع اخوانهم يف سـوح الوغى من أبطال قواتنا 
املسـلحة يف شـتى صنوفهم وأبطال الحشد الشـعبي يف كل املعارك، فكانوا يف 
طالئع قوات الصولة من أجل نقل بشـائر النرص لتحرير األرض والعرض من 
دنـس داعش اإلرهابي، وكان لهم ما أرادوا فحسـموا املعركة إعالمًيا قبل أن 
تحسم عسكرًيا والفضل يف ذلك يعود اىل السيد نقيب الصحفيني الزميل مؤيد 
الالمـي  عندما  ترأس  خليـة أزمة يف مقر النقابـة إلدارة املعركة إعالمًيا من 
خالل املتابعة امليدانية ولسـاعات متأخرة من الليل متابًعا كل صغرية وكبرية 
لشـؤون العمل  الصحفي واالعالمي لزمالئنـا وهم يغطون املعارك أوًال بأول، 
إضافة اىل التنسـيق عايل  املسـتوى مع الجهات األمنية والعسكرية يف تغطية 
املعـارك  بكامرياتهم وأقالمهـم وقبلها بأرواحهم ودمائهـم  الزكية،  فكانت 
تغطيتهم  للصوالت األوىل من كل املعارك يتسـابقون مع املقاتلني لنيل رشف 
الشـهادة بغية نقـل الحقيقة والحـدث، والزميل النقيـب الالمي عىل تواصل 
معهم يشـد من أزرهم ويعالج مشـاكلهم وينسـق تحركاتهـم مع الجهات 
العسـكرية التـي يغطـون املعارك فيهـا  لنقل  بشـائر النـرص  اىل املواطنني 
عـرب التغطية املبارشة ، فاستشـهد منهم العرشات واصيـب الكثري  بجروح 
مختلفة، ولم يكتف السيد النقيب بذلك بل عمل وبجهد متواصل بغية ضمان 
حقوق عوائل الشهداء والجرحى منهم، ولم يغفل عن حقوقهم أو يتناساها، 
فواصـل الليل بالنهار من أجل شـمولهم بقانون ضحايـا اإلرهاب  املرقم ٢٠ 
لسـنة ٢٠٠٩ لضمان حقوقهم سواء من شـهداء الصحافة أو الجرحى أطال 
اللـه بأعمارهم، إضافة اىل تكريم املتميزين من املراسـلني واملصورين بمبالغ  

مالية.  
وعمل السـيد النقيب عىل شمول شـهداء الصحافة بقانون ضحايا اإلرهاب، 
إضافـًة اىل شـمولهم بقانون حقـوق الصحفيني العراقيني املرقم ٢١ لسـنة 
٢٠١١ لضمـان حقوقهـم املادية واملهنية لشـمولهم براتـب ضحايا االرهاب 
يمنح لورثة شهداء الصحافة واإلعالم وقدره مليون ومئتا ألف دينار وقطعة 
أرض أو شـقة سـكنية وللجرحى راتـب ال يقل عن ٧٥٠ ألـف دينار، إضافة 
اىل احتسـاب الخدمـة الصحفيـة للصحفيـني واالعالميني الذيـن يعملون يف 
املؤسسات الصحفية قبل تعيينهم يف دوائر الدولة وغريها الكثري من الحقوق 

واالمتيازات. 
ولـم يكتف الزميل نقيب الصحفيني بذلك، بل شـيد رصًحا عمرانًيا وحضارًيا 
يطـل عىل دجلة كمقر للنقابة يليق بهـا وبمكانتها وبمكانة الصحفيني التي 
اصبحت حديث الشـارع، وهذا يحدث ألول مرة بعد أن كان مقرها لسـنوات 
طوال يف بنايات مستأجرة، وهذا غيض من فيض االنجازات من توزيع أراٍض 
سـكنية للصحفيني يف عموم العراق ومنجزات أخـرى عديدة تحققت يف عهد 
السـيد النقيب مؤيد الالمي والتي يطول الحديث بشأنها، ولكن األهم من ذلك 
هو ما سـيأتي من قادم األيـام والذي يحمل البـرشى للصحفيني وعوائلهم، 
فالزميـل نقيب الصحفيني العراقيني لم ينفك عـن التفكري ولو لحظة واحدة 
بمصلحـة الصحفيني ومسـتقبلهم  ومسـتقبل عوائلهم، ليقـدم لهم كل ما 
يسـتطيع كـي يجعلهم يف مصاف القـوم ويف مقدمتهم مـن جميع النواحي، 
وليجعل من الصحفي رمزًا من رموز املجتمع يشار له بالبنان.. فألف مبارك 
للسـيد النقيـب هذه الجهود املتميـزة واملباركة لخدمة زمالئـه وهو يحتفي 

معهم بمرور الذكرى الثالثة والخمسني بعد املائة لعيد الصحافة العراقية.
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هنـأ محافـظ البرصة، أسـعد عبد األمـري العيدانـّي، االرسة 
الصحفيـة بمرور 153 عاما عىل صـدور صحيفة الزوراء 

وعيد الصحافة العراقية.
وقـال العيدانـي يف تهنئتـه: انـه ”يف الخامس عرش من 
حزيـران مـن كل عام يحتفـُل الصحفيـون العراقيون 
بذكرى صـدور صحيفة ”الزوراء“ وهـي أول صحيفة 
عراقّية صدرت سـنة 1869، واتخذ الصحفيون من هذا 
التاريخ عيداً لهم منذ سنة 1969 عندما احتفلوا بالذكرى 

املئوية لتلك الجريدة“.
واضـاف: ”واليوم تمر علينـا الذكرى الثالثة والخمسـون بعد 
املائة للعيد الوطنّي للصحافة العراقّية.. وبهذه املناسـبة نودُّ أن نبعَث 
أطيب التحايا وأرقها إىل كل الصحافّيني الذين يمارسون مهنتهم السامية بكل فخٍر واعتزاز 
وأصالة وأمانة، ونشـُد عىل أيديهم يف تعضيد رسالتهم الصحافّية إلعطائهم الحرية الكاملة 

وهم يمارسون هذه املهنة“.
وتابع: ”ونسـتغُل هذه الفرصة يف توجيه االمتنان الشديد والشكر الجزيل ملا يبذلُه صحفيو 
البرصة من جهوٍد كبرية يف إيصال صورة سامية عن مدينتهم املعطاء ”البرصة“، ونحن لهم 

من الداعمني يف كل مفاصل الحياة البرصّية“.

هنـأ محافـظ نينـوى، نجـم الجبـوري، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيد الالمـي واالرسة الصحفيـة بالذكرى الـ 

153 عاما لعيد الصحافة العراقية.
وذكـر مكتب املحافظ يف بيان: ان ”محافظ نينوى نجم 
الجبوري يتقدم بالتهاني والتربيكات لنقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيـد الالمي واألرسة الصحفيـة واإلعالمية 
يف العـراق، وذلك بمناسـبة مرور الذكـرى الـ153 لعيد 
الصحافة العراقية التي انطلق فيها العدد األول لصحيفة 
الـزوراء لتكون من أوىل الصحف يف املنطقة وتسـجل تميزا 

وتفردا للعراق يف هذا املجال“.
وأشـاد  الجبوري، بحسب البيان، بالدور الذي تقوم به هذه الرشيحة من خالل  

نقل األحداث واألخبار والتقريب بني املسـؤول واملواطن وأداء عملها بكل مهنية وشـفافية، 
وكذلـك ثمن املحافظ البطوالت التي قدمها الصحفيون واالعالميون يف سـبيل حرية الكلمة 

... فكل عام واألرسة الصحفية واإلعالمية بكل خري.

هنـأ نائـب رئيـس مجلس النـواب، شـاخوان عبداللـه، نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي واألرسة الصحفية بحلول 
العيد (١٥٣) لعيد الصحافة العراقية وتأسـيس صحيفة 

الزوراء .
وقـال شـاخوان يف بيـان التهنئـة : بمناسـبة الذكرى 
السـنوية (153) لعيد الصحافـة العراقية وصدور أول 
جريدة باسـم (الزوراء) عـام 1869 نبعث بأزكى آيات 
التهاني وأصـدق األمنيات إىل نقيـب الصحفيني وكوادر 
النقابة وإىل األرسة الصحفية وكل العاملني يف املؤسسـات 
اإلعالمية، متمنياً ألصحاب السـلطة الرابعـة واألقالم الحرة 
املزيـد من النجـاح والتوفيق والتميز وهم يـؤدون واجبهم املهني 

اليومي يف نقل الحقائق ومواكبة األحداث بكل إخالص وحيادية ومسؤولية عالية.
وأشـار إىل أن ”للصحافة دورا كبريا ومهما يف تعزيز التجربة الديمقراطية وإيصال الرسالة 
اإلنسـانية، ونثـمـن عالياً تضحيـات األرسة الصحفية وماقدموه من دمـاء زكية من أجل 

الحرية ودعم معارك التحرير للقضاء عىل داعش اإلرهابي والقوى التكفريية الظالمية“.
وأكد عبدالله ”دعمه ومساندته لكل الجهود املبذولة من قبل املؤسسة الترشيعية واملساعي 

الحكومية لضمان حماية الصحفيني ونيل حقوقهم يف جميع محافظات العراق“.

هنأ محافظ بابل، عيل وعد عالوي، االرسة الصحفية بعيد الصحافة 
العراقية الـ 53 بعد املئة.

وقـال عـالوي يف تهنئتـه: ”يف عيـد الصحافـة العراقية ١٥٣ 
نسـتذكر املواقف الوطنية املرشفـة للصحفيني العراقيني يف 
دعم القضايـا الوطنية واملطالبة بحقوق الشـعب العراقي 

منذ تأسـيس الدولة العراقية ولحد االن“.
واضـاف: ”لقـد قدمـت االرسة الصحفية يف العـراق قرابة 
٥٠٠ شـهيد ذهبوا ضحية كلمة الحقيقـة وإيصال املعلومة 

الدقيقة، والدفاع عن مكتسـبات العملية الديمقراطية“، الفتا 
اىل إن ”عمل الصحافة مقوم لعمل الحكومة املحلية يف بابل، فقد 

كشف صحفيو بابل ملفات كثرية ساهمت بتحسني واقع الخدمات 
يف املقدم من الدوائر الحكومية اىل أبناء بابل، كما أسهمت كتاباتهم وتقاريرهم 

مسـاعدة أجهزة الدولة عىل اإليقاع برؤوس الفسـاد يف عدد من الدوائر الحكومية“.
وتابـع: ”نحن نشـارك الصحفيني أفراحهـم بعيدهم، ونؤكد التـزام الحكومة 

املحلية بدعم العمل الصحفي يف املحافظة، والتعاون مع نقابة الصحفيني يف 
املحافظة من أجل ضمان الحقوق املرشوعة والقانونية لرشيحة 

الصحفيني“.

هنأ رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشـيخ سـامي املسعودي، 
االرسة الصحفية بعيد الصحافة العراقية الـ 153.

وقال املسعودي يف تهنئته: ”نتقدم بأسمى التهاني والتربيكات 
لـألرسة الصحفية يف عيدها ال ( 153)،  ونسـتذكر دورهم 
الكبـري يف مرافقتهم لقوافـل الحجاج العراقيـني يف الديار 
املقدسـة ونقل الصورة الحقيقية للخدمـات التي قدمتها 

الهيئة طوال السنوات املاضية“. 
واضاف: ”نشـيد بالدور البارز لجهودهم العالية يف مواكبة 

التطـورات واألحـداث عـىل السـاحة العراقيـة، فضـًال عـن 
جهودهـم اليوميـة املتواصلة من أجل ترسـيخ مبـادئ حقوق 

اإلنسان وتحقيق العدالة االجتماعية“.
وثمن التضحيات الكبرية للصحفيني وما قدموا من قوافل الشهداء يف سبيل 
الكلمة الحرة ومحاربة اإلرهاب والفساد وتعزيز األمن واالستقرار يف عموم 

البـالد، متمنيـاً بأن تكون فرتة عملهـم املُقبلة زاهـرًة بالنجاحاِت 
وتسـهُم يف تطور  وازدهاِر الوطـن واالرتقاِء بجميع مفاصله 

إىل اعىل املراتب. 
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هنأ النائب املسـتقل عضو لجنة االسـتثمار حسـن 
قاسـم الخفاجي نقيب الصحفيني مؤيد الالمي 
واالرسة الصحفيـة بعيد الصحافـة العراقية 

الـثالث والخمسني بعد املئة.
وقـال الخفاجي يف تهنئته :“ لـرواد الكلمة 
الحرة واسـياد القلم والـرأي،كل عام وأنتم 
بألـف خري بمناسـبة الذكـرى 153 النطالق 
اول صحيفة عراقية ، ونتمنى لجميع اخوتنا 
الصحفيـني التوفيـق والتألق والسـداد يف الدفاع 

عن قضايا الوطن واالنسان“.

هنـأت جمعيـة الصحفيني الكويتيـة، نقابـة الصحفيني العراقيـني واالرسة 
الصحفية العراقية بالذكرى الـ 153 لعيد الصحافة العراقية.

وقالـت الجمعة يف برقية التهنئة: ”يرس رئيـس واعضاء مجلس ادارة جمعية 
الصحفيني الكويتية ان تتقدم بخالص التهاني والتربيكات لنقابة الصحفيني 
العراقيني ولالرسة الصحفية يف الجمهورية العراقية الشـقيقة بمناسبة العيد 

الوطني للصحافة العراقية الـ153“.
واضافت، انه ”ويف هـذا املقام نثمن الدور الكبري للصحافة العراقية عىل مدى 
السـنوات املاضية الحافلة بالعطاء والتطور لكل ما يخدم العراق وشـعبه من 
خالل نقل الصورة املرشفة للعالم والدور الكبري الذي تقوم فيه نقابتكم الرائد 

يف جمع الشـمل العربي والعمل عىل التواصل يف كل املحافل الدولية“.
وتابعـت: انـه ”بهذه املناسـبة تتقدم جمعيـة الصحفيـني الكويتية واالرسة 
الصحفية يف دولة الكويت لالرسة الصحافية العراقية يف عيدها الـ153 املوافق 
15/6/2022 م بأجمـل التهانـي والتمني بمواصلة العطـاء والعمل من اجل 

العراق املستقبل والوطن العربي“.

هنأ امني بغداد، عمار موىس كاظم، االرسة الصحفية بالذكرى ١٥٣ 

للعيد الوطني للصحافة العراقية، مشـيداً بـدور االعالم الوطني 

والقلم الحر .

وذكر بيان لألمانة ان ”امني بغـداد ومديرية العالقات واالعالم 

بأمانة بغداد يتقدمون بأزكى عبارات التهنئة لالرسة الصحفية 

ونقابـة الصحفيني العراقيني بذكـرى والدة الصحافة العراقية 

التـي اسـهمت عىل مـدى عمرهـا الطويـل بالدفاع عـن حقوق 

ومصالح الشـعب، مسـتذكرين تضحيـات ودماء الشـهداء الزكية 

للصحفيني العراقيني ”.

وتابع البيان: ” نشـيد بدور االعالم الحر والقلم الرشيف يف دعم وإسـناد عمل امانة بغداد من خالل 

توعية املواطنني او رصد مشاكلهم او التعريف بالجهود الحكومية“.

هنأت كتلة الديمقراطي الكردسـتاني االرسة الصحفية العراقية بمناسـبة الذكرى الـ 153 

عاما لعيد الصحافة العراقية.

وذكرت الكتلة يف بيان: ”بمناسبة الذكرى الـ 153 لصدور اول صحيفة عراقية، تتقدم كتلة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني يف مجلس النواب العراقي بأطيب التهاني والتربيكات لعموم 

االرسة الصحفيـة يف العراق، بيوم الصحافة العراقية ”، مؤكدة عىل ”ان الحزب الديمقراطي 

الكردسـتاني سـيبقى سـندا وداعما ملبدأ حرية العمل الصحفي ودعم الكلمة الحرة وبما ال 

يتناىف والترشيعات العراقية“.

واضافت: ”إذ نسـتذكر يف هذا اليوم شـهداء فرسـان الكلمة من الصحفيني العراقيني الذين 

بذلـوا ارواحهم ألجـل القيم الصحفية الرصينة، ندعـو اىل رضورة ايالء االهتمام الالزم 

بذويهم وارسهم“.

وتابعـت: ”اننا إذ نشـيد بالجهود الرصينـة للصحفيني العراقيني واملؤسسـات 

االعالميـة املعتـربة التي تعمل بنفـس وطني خالل العقدين املاضيني، نشـدد 

يف الوقت نفسـه عـىل رضورة االلتزام باملعايـري املهنية يف التعامل مع 

االحداث مـن اجل قطع الطريـق عىل أعـداء الكلمة الحرة 

وخصومها.“

هنأ عضو ائتالف دولة القانون النائب مهند الخزرجي، 
الصحفيـني العراقيـني بعيدهـم 153 مشـيداً بدور 

الصحافة العراقية باملشـاركة مع االجهزة االمنية 
كافة والحشـد الشـعبي بالنرص الـذي تحقق عىل 
العصابـات الظالميـة. وقـال الخزرجـي يف بيـان 
التهنئـة: ان الصحافة العراقية ركناً اساسـياً من 

اركان الحرية والديمقراطية ، خصوصاً وان العراق 
عـاش اسـوء مراحلـه يف كبـت الحريـات واالعتقال 

واالخفاء القرسي  للصحفيني  وقادة الرأي العام يف عهد 
النظام الديكتاتوري 

وطالب الحكومة العراقية باالهتمام بشهداء الصحافة العراقية الذين ضحوا بأنفسهم 
مـن اجل تعزيز قيـم الحريـة والديموقراطية ، داعيـاً الجهات القضائيـة واالمنية اىل 

اسقاط  التهم املوجهة للصحفيني لجعلها مناسبة لتصالح والتسامح.

قدم الصحفي الرائد محسن حسني، التهنئة لنقيب 
الصحفيـني مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفية 

ملناسـبة العيد الوطني الثالث والخمسني بعد 
املائة للصحافة العراقية.

وقـال حسـني يف تهنئـة بعث بهـا لالمي :“ 
يسـعدني يف عيـد الصحافـة العراقيـة ان 
اقـدم لكم ، وعـن طريقكم لجميـع الزمالء 

التهانـي   ، العـراق  يف  الصحفيـة  االرسة  يف 
بهـذا العيد ، متمنيا للصحافـة العراقية التقدم 

والتطور بما يليق بتاريخ العراق ومسرية صحافتنا 
طوال 153 عاما و تاريخها املهني الحافل باملسـؤولية والعطاء والحضور 

الوطني“.
واضاف:“ تقبل زميلنا العزيز التهنئة من زميل مازال يحمل القلم سـالحا 

للمعرفة طوال 66 عاما.. دمتم ودام العراق“.

@¯‰ËÌ@Ôub–©a@Âèy@kˆb‰€a
@áÓ»i@ÚÓ–zó€a@Òãé˛aÎ@Ôfl˝€a

ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

@¯‰Ëm@ÚÓnÌÏÿ€a@µÓ–zó€a@ÚÓ»ª
@áÓ»i@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„

ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

áÓ»€bi@ÚÓ–zó€a@Òãé˛a@¯‰ËÌ@ÜaáÃi@µflc@
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó‹€@153@Ä€a

@Òãé˛a@¯‰Ëm@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@Ú‹n◊
153@Ä€a@bÁáÓ»i@ÚÓ–zó€a

@µÓ–zó€a@¯Ë‰Ì@Ôuäç©a@á‰Ëfl@kˆb‰€a
@ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ«@Újéb‰∑

@kÓ‘„@¯‰ËÌ@µèy@Âè´@áˆaã€a@Ô–zó€a
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»i@µÓ–zó€a

@äÎã∑@ÚÓ–zó€a@Òãé˛a@¯‰ËÌ@Òãój€a@≈œb´
ıaäÎç€a@Ú–Ózñ@äÎáñ@Û‹«@bflb«@153

@ÚÓ–zó€a@Òãé˛aÎ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÙÏ‰Ó„@≈œb´
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»€@153@Ä€a@Ùã◊â€bi

هنـأ رئيس ديوان رئاسـة الجمهورية، مهند حسـام الدين، نقيب 
الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية ملناسـبة 

العيد الوطني 53 بعد املئة للصحافة العراقية.
وقـال حسـام الديـن يف برقيـة التهنئـة:“ نهنـئ نقابـة 
الصحفيـني العراقيـني وأعضـاء مجلس النقابـة واالرسة 
الصحفية كافة، بعيد الصحافة العراقية ومرور 153 عاماً 
عـىل صدور أول صحيفة عراقية (الزوراء) وبزوغ شـمس 
الكلمة الحرة والرأي السـديد“.واضاف رئيس ديوان رئاسة 

الجمهوريـة:“إن مسـرية االعـالم العراقي الطويلة سـجلت 
الكثري من املواقف الوطنية املشـهودة لـرواد الصحافة العراقية 

والتي رسـمت مالمـح الحريـة واالداء املهني بما يسـهم يف تقويم 
املجتمع ووضع أسـس العدل واملسـاواة والشـفافية وحـق الوصول 

اىل املعلومـة بسـهولة ويرس“.وثّمن حسـام الديـن تضحيات 
الصحفيـني العراقيـني، داعياً الله سـبحانه وتعاىل ان يرحم 

شهداء الصحافة وشهداء العراق كافة.

@153@äÎã∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Êbæ5€a@êÓˆä@kˆb„
ıaäÎç€a@Ú–Ózñ@êÓédm@Û‹«@bflb«



الزوراء/ خاص:
هنأت (بان القبطان) مدير عام 
االفـراد يف وزارة الدفـاع وُعضو 
الصحفيـني  نقابـة  مجلـس 
شـبكة  ورئيـس  العراقيـني 
يف  العراقيـات  الصحفيـات 
يف  الصحفيـة  االرسة  النقابـة، 
العراق ومـالك صحيفة الزوراء 
بمرور 153 عاما عىل تأسـيس 
الصحافـة  وعيـد  الصحيفـة 
العراقيـة، وفيمـا اكـدت انهـا 
اسـتطاعت ان تثبت بـأن املرأة 
العراقية شـجاعة وقـادرة عىل 
ان تشغل مناصب عليا ومهمة، 
اشـارت اىل ان نقيب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمي اضاف 
الصحفيـني  لنقابـة  الكثـري 
وحمايـة  قـوة  مصـدر  فـكان 

للصحفيني.
وقالـت القبطـان يف حـوار مع 
للصحفيني  نبـارك  ”الـزوراء“: 
العـراق بعيـد  والصحفيـات يف 

 153 الــ  العراقيـة  الصحافـة 
الدائم  التألق والنجـاح  ونتمنـى 
الزوراء  خاصة مالك صحيفتنـا 
ونتمنى لهم املزيـد من املوفقية 
والنجـاح، وان تكـون الصحيفة 
االوىل ليـس فقـط عـىل العـراق 
وانما عىل مستوى الوطن العربي 

والعالم.
وأضافـت: ان نقابـة الصحفيني 
تعترب بيتـي الثاني حيث اشـعر 
فيها وكأني يف بيتي وبني عائلتي 
وهـذا مـا الحظتـه مـن خـالل 
التعـاون املوجود داخـل النقابة 
رأسـهم  وعـىل  واحـدة،  كأرسة 
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي، الذي رفع رأسنا من خالل 
اتحاد الصحفيني العرب والدويل، 
وعن طريقه عرف العالم العراق 
ونقـل  العراقيـة،  والصحافـة 
الصورة املرشقة لها بعدما كانت 
الصورة مختلفة يف ظل الظروف 

التي مرت عىل البالد.
واشـارت اىل: ان النقابـة كإدارة 
واعضاء مجلس ولجان فالجميع 
متكاتفـون يف الـرساء والرضاء، 
بدليـل ان اغلبهـم بـدورة ثانية 
وثالثة قد حظوا بثقة الصحفيني 
وفازوا يف انتخابات مجلس نقابة 

الصحفيني العراقيني.

 مؤكدة: انه ليس لدينا أي سجني 
او معتقل من الصحفيني، فنحن 
مصدر قـوة الن كلمتنـا صادقة 
يف ظـل تعدد الـوكاالت والقنوات 

والصحف.
ولفتـت اىل: ان نقيب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمـي اضاف 
الكثري لنقابة الصحفيني بدءا من 
مظهر النقابة وحدائقها واصبح 
العراقيـني  لـكل  كبـريا  رصحـا 
فكان مصدر قوة وحماية، فعند 
تعـرض اي صحفـي اىل اي يشء 
نرى ان نقيـب الصحفيني يكون 
اول من يكون بجانبه وهذا دليل 
عـىل حبـه ألرستـه، كمـا يقال 
ان رب االرسة هـو رب العطـاء 

والتفاني.
وتابـع: ان املجـال االعالمـي يف 
ان  إال  اهدافـه  حقـق  العـراق 
الوسط الصحفي نوعا ما التابع 
لجهات معينة يبقى ناطقا لتلك 
الجهات لكن يف الواقع اسـتطاع 
االعـالم تغيـري الكثـري وفتح له 

مجاالت واسـعة، السيما مواقع 
التواصـل االجتماعي الذي يمكن 
مـن خاللـه الصحفـي ان يحـل 

مشاكل عميقة.

ÚÓ–zó€a@Òcãæa
وحـول املـرأة الصحفيـة، قالت 
القبطان: ان الكثري من صحفيات 
العراق مـا زلـن محافظات عىل 
ولغتهن  ومصداقيتهن  مهنيتهن 
تغطيـة  يف  وسـاهمن  العربيـة 
االحـداث التي مرت عـىل العراق 
كالحـروب وغريها، باإلضافة اىل 
ان هنـاك صحفيـات جريحـات 
الحـروب،  بسـبب  ومعوقـات 
شـاركن  صحفيـات  وهنـاك 
يف  وكتبـن  الدوليـة  املحافـل  يف 
وكشـبكة  العربيـة،  الصحـف 
صحفيـات العراق فنحـن نتابع 

وضعهن بشكل مستمر. 
مسـتدركة يف القـول: ان هنـاك 
البعض منهن يفتقـرن اىل اللغة 
التـربج واللبس.  ومنشـغالت يف 
الصحفيـات  تلـك  ناصحـة 

كالكتـب  القـراءة  بمواصلـة 
والصحف لتحسني لغتهن.

@Ôib‘‰€a@µ‹‡»€a@µi@’ÓœÏn€a
äaåÏ€aÎ

وحـول مـدى توافـق العمل بني 

وزارة الدفاع ونقابة الصحفيني، 
قالت القبطان: ان االهتمام االول 
(زوجـي  االوىل  ألرستـي  يكـون 
وبنتي) واالهتمـام بهم، والثاني 
فأنـا متواجـدة يف دوامي كمدير 
عـام يف الـدوام الرسـمي مـن 8 
ظهـرا،   3 السـاعة  اىل  صباحـا 
وبريـدي مسـتمر ولقاءاتي مع 
املوظفني مسـتمرة ومع اللجان 
االخـرى ايضـا مسـتمرة، بينما 
الجانب االعالمي وبوجود مواقع 
جعـل  االجتماعـي  التواصـل 
الصحفي قريبا جدا من االخرين 
ويمكـن الكثري من املشـاكل ان 
تحـل من خالل مواقـع التواصل 

االجتماعي.
وأكدت: ان يف يوم السبت اتواجد 
يف مقر النقابة ويف بعض االحيان 
اتواجـد بعـد الـدوام. مبينة: انه 
ربمـا تكاسـلت ببعـض الكتابة 

حيث كنت اكتب سـابقا، واحب 
مجـال االعالم واحـاول ان اوفق 
بني االعالم واملهمة التي انا فيها 

وكذلك بيتي .
ومضـت بالقـول: نحن كـوزارة 

سيادية تعد وزارة ذكورية 
بحتة الن وزارة الدفاع 

بالجانب  معروفـة 
فقط،  العسكري 
كان  حيـث 
النسـاء  عـدد 
شـغلن   8 او   7
عـىل  مناصـب 
مسـتوى رئيس 

وليـس  قسـم 
مديـر مديريـة وال 

مديـر عـام. مضيفة: 
انـا اسـتطعت ان اتـدرج 

وظيفيـا من موظفـة اىل مدير 
شـعبة اىل رئيس قسـم اىل مدير 
مكتب، واسـتطعت ان اثبت بأن 
املرأة العراقية قادرة عىل ان تتبوأ 

املناصب.
وتابعت: ”رفع أسـمي من خالل 
عدة أسماء ولم اتوقع أن احصل 
عـىل املنصـب لكنـي كنـت مـع 
نفيس عىل يقني بأن أتبوأ منصبا. 
انجـح  ان  اسـتطعت  مؤكـدة: 
واثبت للجميع وللمسؤولني ليس 
عىل مسـتوى وزارة الدفاع فقط 
وانما حتى عىل مسـتوى الوزراء 

لذلك تم التصويت يل.

ÚÓ”aã»€a@Òcãæa@Ú«bví
وأكدت: اثبتت للجميع بأن املرأة 
وتسـتطيع  شـجاعة  العراقيـة 
ان تتبـوأ مناصب عليـا ومهمة، 
الرجـل،  حـال  حالهـا  ويكـون 

فاألغلب 
يعتمـد عـىل املـرأة مـن الناحية 
وليـس  التعامـل  يف  العاطفيـة 

العقلية.
 مضيفة: انه منذ 2005 ولحد اآلن 
تدرجـت يف هذه املؤسسـة فأعرف 
املحاسـن واملسـاوئ للموظفـني، 
وحاولت ان اطور من الربامج التي 
تخص املوظفني، الن اعدادنا هائلة 
وتصل تقريبا اىل 22 الف موظف يف 
وزارة الدفاع منترشين عىل الوزارة 
ويف  وخارجهـا  داخلهـا  يف  كافـة 
املحافظـات الجنوبية والشـمالية 

والوسط. 
وتابعت: استطعت ان احقق شيئا 
من خالل ترفيعات املوظفني عىل 
مـدى سـنوات طويلـة وهي 11 

سنة واكثر.

µÓ–zó€a@Úib‘„@pbibÉn„a

وحول انتخابات نقابة الصحفيني 
األخـرية، اوضحـت القبطان: ان 
دخويل بـني فطاحلـة االعالم 
االخرية  االنتخابـات  خـالل 
مـن صحفيـني معروفـني 
ولهم اسـمهم يف الوسـط 
 3 وبوجـود  االعالمـي 
قضـاة و40 شـخصا من 
املحققـني العدليـني الذين 
وعـىل  متواجديـن  كانـوا 
رأسـهم االتحاد الدويل واتحاد 
وبحضـور  العـرب  الصحفيـني 
صحفيـني اجانـب وعـرب، وكان 
هناك بـث مبارش ألغلـب القنوات 
فهو نجاح بحد ذاتـه، حيث كانت 
االنتخابات نزيهة وشفافة بحضور 
عدد هائل من الصحفيني. مؤكدة: 
انـه منـذ البدايـة كنـت متوقعـة 
الفوز، حيث الحظت الدعم املعنوي 
والنفـيس والحب مـن الصحفيني 
والصحفيـات قبل بدء االنتخابات، 
بـني  الثالـث مـن  اسـمي  فـكان 
عمالقة الصحفيني، وان شـاء الله 

أكون عىل قدر املسؤولية. 

‚˝«�a@Ï∞ãÇ
وتابعـت: نحـن كخريجـني إعالم 
سـابقني كنا عندما نكتـب نعتمد 
عىل اللغـة العربيـة وعندما ننطق 
الكلمـة نفكـر بهـا قبـل نطقها، 
لكن اآلن بعـض الصحفيني ينطق 
الكلمة بمـا خلف الكواليس او بما 
املؤسسـة التـي يعمل بهـا وليس 
الحـق  ان يكـون ناطقـا بلسـان 
ولسان الصحفي هو لسان الحق، 
حيث هناك لألسـف ألفـاظ بذيئة 
وتطاول عـىل االخريـن فضال عن 
الزي والتربج وغريهـا من االمور.
واشـارت اىل: ان بعـض الخريجني 
مـن كليات االعـالم ال يعرف كتابة 
خـرب وال حتـى التمييز بـني الخرب 
والتقريـر .وختمت القـول: اتمنى 
املوفقيـة للصحفيـني وخصوصـا 
مـالك ”الزوراء“ و“ نينـا“ واذاعة 
املوفقيـة  اتمنـى  كمـا  بغـداد، 
والنجـاح لـألرسة الصحفية وعىل 
رأسـهم نقيب الصحفيني واعضاء 
واللجـان  ولحرضتكـم  املجلـس 
ولـكل صحفـي منذ بدء مسـريته 
من جريـدة الـزوراء والذين رحلوا 
رحمهم الباري ولشهدائنا الرحمة 

والغفران.

وبشـأن واقـع التعليـم االكاديمـي يف كليات 
العراقيـة،  الجامعـات  يف  االعـالم  واقسـام 
قالت الدكتورة سـحر خليفة: مع االسـف ال 
يواكب التطورات الحديثة يف تقنيات الوسائل 
الرقميـة التي يعتمد عليها يف النرش فما زالت 
الجامعات تركز عـىل الجانب النظري املعريف 
اكثر مـن الجانـب امليدانـي الـذي يركز عىل 
املهارات الرقمية والكتابـة الحديثة يف مجال 
تحريـر االخبـار والتقاريـر، ويعـود ذلـك اىل 
عدة اسـباب منها عدم توفر االسـتوديوهات 
الحديثـة وال املختربات الالزمة للتدريب وعدم 
مواكبـة بعـض االكاديميني للمسـتجدات يف 
مجـال االعالم الـذي يتطلب تدريبا مسـتمرا 
لالسـاتذة السيما بعد ظهور اشـكال جديدة 
كالصحافـة  لنـا  بالنسـبة  الصحافـة  مـن 

االستقصائية وصحافة البيانات.
وحول املعوقات امام الوصول بالطلبة اىل الحد 

الذي يجعلهم جاهزين لسـوق العمل، أكدت: 
ان اول هذه املعوقات هو الطالب نفسـه، مع 
االسـف اغلب الطلبة يدخلون كليات واقسام 
االعـالم بسـبب معدالتهم املنخفضـة التي ال 
تؤهلهـم لدخـول الكليـات االخـرى، يف حني 
ان االعـالم يتوجـب عـىل من يختـص به ان 
يمتلـك موهبة او عىل االقل ان  يتقن الكتابة، 
فالواقـع ان اغلـب طلبة االعـالم ال يمتلكون 
ادنـى مسـتلزمات هـذا املجـال، فضـال عن 
مسـتوى معني من الثقافة واملعرفة، كما ان 
هناك معوقات اخرى منها عدم فسـح املجال 
امام االقالم الجيدة واملوهوبني من الخريجني 

من قبل املؤسسات االعالمية.
وبشـأن تركيز الصحافة عىل االخبار واهمال 
الخـرب  الصحفيـة، قالـت: اصبـح  الفنـون 
امام التسـارع الكبـري يف تكنولوجيا االتصال 
والتنامي الكبري يف املنصات الرقمية هو سيد 

الفنون، النه يتناسـب مع الرسعة الكبرية يف 
النرش التي توفرهـا املنصات االعالمية فضال 
عن البث الفضائي مما سـبب تراجع الفنون 
الصحفيـة االخـرى كالتحقيقـات والحديث 

وغريها.

@÷aã»€a@¿@ÚÓˆbó‘né¸a@Úœbzó€a
وعن موقع الصحافة االستقصائية يف خارطة 
العمـل بالعـراق، ذكـرت الدكتورة سـحر: ال 
استطيع القول ان هناك صحافة استقصائية 
يف العراق ألسباب عديدة منها قلة املتخصصني 
مـن الصحفيني يف هذا املجال وايضا لصعوبة 
هذا النوع مـن الصحافة الذي يتطلب امتالك 
مهارات يف التقيص والبحـث ويف التحري عن 
املعلومة كون هذا النوع من الصحافة يتطلب 
الكشف عن االرسار والخفايا ويتناول قضايا 
فسـاد مايل واخالقي وقضايـا تخص حقوق 
االنسـان وملفات سياسـية، فضال عن عدم 
وجود مؤسسـات صحفية تشجع العمل عىل 
هذه التحقيقات وعدم وجود منصات رقمية 
متخصصة بالعمل االستقصائي النها مكلفة 
ماديـا وتحتـاج اىل وقـت غري قصـري إلعداد 
التحقيقات وانجازها، ناهيك عن االمر االبرز 
وهـو الخطورة التـي يمكـن ان يتعرض لها 
الصحفي االستقصائي إذا تطرق ملوضوعات 

معينة.

@Úub®a@=‹m@‚˝«�a@êÌäám@wÁb‰fl
وبشأن تلبية مناهج تدريس االعالم للطموح 
ام هي بحاجة اىل التطوير ، قالت : ان املناهج 
التعليمية الخاصة باالعـالم يف العراق اغلبها 
ملبيـة للحاجـة فقـد عملت ضمـن موقعي 
السابق كعضو يف لجنة تطوير وتحديث مواد 
ومناهـج االعالم  ومعي اعضاء زمالء اخرين 
من جامعات مختلفة قمنـا بتطوير املناهج 
التعليميـة لتكون مواكبـة للمناهج الحديثة 
يف العالـم لكن هذا لم يكن كافيا بسـبب عدم 
توفـر العنـارص االخـرى الرضوريـة لتكون 

مخرجاتنا باملستوى املطلوب يف السوق منها 
عـدم توفـر البنـى التحتية الالزمـة للتدريب 
وان توفـرت فربما ال نجد الطالب الذي يرغب 

التعلم.
واضافـت: عىل الطالـب ان ال يعتمـد عىل ما 
يحصـل عليـه يف الجامعة من علـم ومعرفة 
فقط، فاملسـؤولية تقع عىل عاتقه يف تطوير 
امكانيتـه اكثر عن طريق االشـرتاك بالورش 
التدريبيـة املتاحة عىل شـبكة االنرتنت وعىل 
القـراءة واملطالعة الن االعالم يعتمد بشـكل 
كبري عـىل مهـارة الكتابـة والتحليـل الناقد 

وعىل املسـتوى الشـخيص كثريا مـا اتواصل 
مـع الخريجني مـن طلبتنا إلرشـادهم نحو 
الـورش والـدورات التي تعزز مـن مهاراتهم 
الرقميـة لكـن مع االسـف اجـد اغلبهم غري 
مهتـم وضعيف االسـتجابة، كما انني انصح 
الطلبـة باالقـرتاح عىل املؤسسـات االعالمية 
العمـل معهـم من غري مقابل مـادي يف بداية 
االمر الكتسـاب املهارة والخربة التي تؤهلهم 

للعمل يف ما بعد. 

‚˝«�a@¿@|Ìäb†˛aÎ@›ˆbéã€aÎ@tÏzj€a
واكدت: ما نراه عىل ارض الواقع ان الجامعات 
تنتـج للمكتبات فقط، فال يوجـد لهذا النتاج 
انعـكاس مجتمعي او اقتصادي او سـيايس 
والسـبب يكمن يف قصور مؤسسـات الدولة 
وايضا املؤسسـات االخرى عن االستفادة من 
البحوث الجامعية، فالكل غري مهتم بالتطوير 
او االسـتعانة بالخـربات الجامعيـة من اجل 
ايجاد حلول للمشـكالت التـي تواجههم كما 

هو حاصل يف الدول املتقدمة.
وعن موقع االسـتاذ العراقي يف مجال االعالم 
بـني اقرانـه العـرب، أكـدت: ال يوجـد موقع 
لـه، فاملتابع للمنصات البحثيـة العاملية مثل 
(سـكوباس) و (رسـريج كيـت) و(االوكيد) 
يالحـظ ان البحـوث العراقية تأتـي باملراتب 
املتأخرة، عىل عكس االستاذ العربي فله نتاج 
واضـح وباللغتني العربيـة واالنكليزية، وهذا 
ال يمنـع من وجود بعض الخربات االكاديمية 

هنا وهناك.
واختتمت الدكتورة سحر حديثها مع الزوراء 
قائلة: رغم الصعوبات واملعوقات إال ان االمل 
ال يفارقني يف ان ارى واقع االعالم العراقي يف 
تخصصاته املختلفة افضل حاال يف املستقبل. 
وتعمـل الدكتورة سـحر خليفة تدريسـية يف 
كليـة اإلعـالم - الجامعة العراقيـة، منحتها 
منصة (اريد) للباحثني باللغة العربية وسـام 
”عالـم“ تقديـرا ملجهوداتها العلمية شـغلت 
منصـب معـاون العميـد العلمـي ملـدة أربع 
سـنوات، نرشت العديد من البحوث يف مجال 
اإلعـالم والصحافة منهـا باللغـة االنكليزية 
عـن أنظمـة االعـالم العربية باالشـرتاك مع 
مجموعة من االسـاتذة العـرب اىل غريها من 
الدراسات ولها مشاركات يف املجاميع البحثية 
مع أساتذة عرب وأجانب وهي متخصصة يف 
مجـال التحليل الدعائي وسـاهمت يف العديد 
من املؤتمرات العلميـة ويف تدريب العديد من 
طلبـة اإلعالم عىل اعداد األفـالم التلفزيونية، 
تشـغل حاليـا منصـب نائب رئيـس جمعية 
يف   اإلعالميـة  والتنميـة  للبحـوث  البصـرية 
العراق، ومنسـق أقليمي يف الجمعية العربية 
-ARE (االوربية لباحثـي االعالم واالتصال 

CORE) يف املانيـا.. انهـا االسـتاذة الدكتورة 
سـحر خليفة سـالم التي اجرت ”الـزوراء“ 
معها هـذا الحوار والذي لم تنقصه الرصاحة 
وحمـل بني طياته تشـخيصا لواقـع  االعالم 

ومصاعب مهنة تدريسه يف العراق.
وعن دخولها االعالم، قالت االستاذة الدكتورة 
سـحر خليفـة سـالم: دخلت مجـال االعالم 
بالصدفـة عندما اصبحت امـام االختيار بني 
اقسـام كليـة االداب يف جامعة بغـداد، فوقع 
اختياري عىل قسـم االعالم النـه كان يتوافق 
مـع هوايتـي التـي امارسـها وهـي قـراءة 

الصحف واملجالت.

@ÊÏÿn€@ÚÓ‡Ó‹»n€a@wÁb‰æa@ãÌÏ�ni@b‰‡”
%b»€a@¿@ÚrÌá®a@wÁb‰‡‹€@Új◊aÏfl

@¸Î@ÈmbÓ„bÿflg@äÏ�Ì@Êc@k€b�€a@Û‹«
Ú»flbßa@¿@ÈÓ‹«@›ó±@bfl@Û‹«@á‡n»Ì

@bËèÓédm@Û‹«@bflb«@153@äÎã∑@ıaäÎç€a@⁄˝flÎ@ÚÓ–zó€a@Òãé˛a@pd‰Á
bÓ‹«@kñb‰fl@›Ãí@Û‹«@ÒäÜb”Î@Ú«bví@ÚÓ”aã»€a@Òcãæa@Êc@pbjqg@o»�néa@Z\ıaäÎç€a@\Ä€@Êb�j‘€a@Êbi

µÓ–zó‹€@ÚÌbºÎ@ÒÏ”@äáófl@Êbÿœ@Úib‘‰‹€@7rÿ€a@“böc@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@µÓ–zó€a@kÓ‘„

bËè‹™@ıbõ«c@µi@ÊÎb»mÎ@—mbÿm@⁄b‰ÁÎ@Ô„br€a@>Ói@µÓ–zó€a@Úib‘„ @M
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Z|Ó‹œ@Û–�ófl@O@äaÏ®a@Ùãua
أكدت االستاذة يف كلية االعالم الجامعة العراقية، سحر خليفة، 
ان هنـاك معوقات كثرية تقف امام وصول الطلبة اىل الحد الذي 
يجعلهم جاهزين لسـوق العمل، وفيما حددت اسـباب تراجع 
الصحافـة االسـتقصائية يف العـراق، دعت الطالـب اىل تطوير 

امكانياته، وان ال يعتمد عىل ما يحصل عليه يف الجامعة.
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@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Üb„@Ún”˚∑@“6»m

بغداد/ الزوراء
أكـد عضو  الهيئة اإلدارية لنـادي القوة الجوية هيثم كاظم عدم اعرتاف وزارة الشـباب 
برشعية اللجنة املؤقتة التي شـكلها قائد القوة الجوية مؤخرا. وقال كاظم ان قرار قائد 
القوة الجوية بتشكيل لجنة مؤقتة يتعارض مع قانون االندية الخاص باالنتخابات   الفتا 
ان الهيئـة العامـة هي صاحبة القـرار يف طرح الثقة عن أعضاء اإلدارة لكونها السـلطة 
العليـا. واضـاف ان عىل قائد القـوة الجوية اتخـاذ الخطوات التي تنسـجم مع القوانني 
الخاصـة يف انتخابات االندية ودعوة الهيئة العامة الجتماع طارئ ملناقشـة اسـباب حل 

إدارة نادي القوة الجوية الريايض.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@lãÃi@ojè€a@?Ìãzj€a@È‘Ó‘í@ÈuaÏÌ@ıbè‰€a@p¸bñ@kÉn‰fl

@läáæaÎ@Ô‹z‡‹€@ÒÜÏ«@¸@ZÜÏ‡´@ê„ÏÌ
ÜÏé˛a@ÒÜbÓ‘€@b„äbÓÇ@ÏÁ@=‰u˛a

@¿@ıb‘j€bi@È√Ïƒy@Û‹«@≈œb±@ÚÓ„aÏÌá€a
ıb‰Óæa@Û‹«@Èj‹Ãm@k‘«@åbn‡æa

بغداد/ متابعة الزوراء
الدوري  بطل  الرشطة  نادي  أعلن 
املمتاز لكرة القدم، امس األربعاء، 
تجديد عقد مدربه املرصي مؤمن 
األخرض  الضوء  ومنحه  سليمان، 
لإلرشاف عىل التعاقدات الجديدة.

مقتضب  بيان  يف  النادي  وقال 
املرصي  املدرب  عقد  تجديد  ”تم 
مؤمن سليمان ملوسم آخر“. وقاد 
للتتويج  الرشطة  فريق  سليمان 
املوسم  يف  املمتاز  الدوري  بلقب 

الجاري قبل نهايته بـ 7 جوالت.
وتنتظر الرشطة مباراة مهمة ضد 
ستشهد  املقبل،  السبت  الزوراء، 
درع  واستالم  التتويج  احتفالية 

الدوري قبل نهايته بجولتني.

املوسم  هذا  سليمان  وحقق 
الكتيبة  مع  قياسية  أرقام  عدة 
بلوغ  يف  نجح  إذ  الخرضاء، 
و5  انتصارا،   27 بـ  الصدارة 
خسارة  األقل  يعد  كما  تعادالت، 

بـ 3 هزائم فقط.
من  لخسارتني  الرشطة  وتعرض 
الـ 3 بعد ضمان التتويج باللقب.

إدارة  قبل  من  القرار  هذا  ويأتي 
نادي الرشطة، يف خطوة تحفيزية 
للجهاز الفني والالعبني قبل لقاء 
ديربي بغداد أمام الزوراء، املتوقع 
جماهريية  بمتابعة  يحظى  أن 
ونجومه  سليمان  لتكريم  غفرية، 
بعد اإلنجاز الكبري بالظفر باللقب 

املحيل السادس.

@á‘«@Üá∞@åbn‡æa@äÎá€a@›�i
Êb‡Ó‹é@Âfl˚fl@Èiäáflبغداد/ متابعة الزوراء

يسـتهل املنتخـب الوطنـي لكـرة القـدم 
للصـاالت يـوم السـبت املقبـل مشـواره 
ببطولـة غـرب اسـيا للسـيدات، بمالقاة 
منافسه البحريني، يف املباراة التي ستقام 
يف صالـة مدينة امللـك عبد اللـه الرياضية 

بالسعودية.
ووفـق الجـدول الـذي أعلنه اتحـاد غرب 
آسـيا امس األربعاء، فإن املنتخب العراقي 
سـيكون يف حالـة انتظـار يف الجولة األوىل 
التي تنطلق اليوم الخميس بلقاء فلسطني 
والبحريـن يف املجموعـة األوىل، وتعقبهـا 
مواجهـة الكويت والسـعودية باملجموعة 

الثانية.
بشـقيقه  الوطنـي  املنتخـب  وسـيلتقي 
الفلسطيني يف مباراته الثانية التي ستقام 

يف الـ٢٠ من الشهر الجاري.
وقسـمت املنتخبات الـ 6 عىل مجموعتني، 
وضمت األوىل منتخبـات البحرين والعراق 
وفلسـطني، فيما يلعب يف الثانية أصحاب 

األرض السعودية مع الكويت وعمان .

وَجرت امس يف القاعـِة الرياضّية املُلحقِة 
بملعِب الجوهرة يف مدينِة جدة السـعودّية 
وقائـُع املُؤتمر الفنـّي لبطولِة كأس غرب 
اسـيا بكرِة الصاالت للسيداِت بحضوِر كل 
الفـرِق املُشـاركة وهي العـراق والبحرين 
إضافـًة  والكويـت،  وفلسـطني  وعمـان 

للسعودّية الدولة املُنظمة.
اسـتعراٌض  املؤتمـر،  خـالل  وَجـرى، 
للتجِهيزاِت الرياضّية التي سرتتديها الفرُق 
املُشاركة يف البطولِة، إضافًة إىل استعراٍض 

كامٍل لكل اللوائح الخاّصة بالبطولة.
 وأعقـَب املؤتمر الفنّي املؤتمـُر الصحفي 
ملُدربي فرِق املَجموعـة األوىل والتي ضمت 
البحريـن  ُمنتخبـي  منتخبنـا  جانـِب  إىل 
وفلسـطني، وحـرضت مدربـُة منتخبنـا 
شـاهناز يـاري يف املؤتمـر، متحدثـًة عن 
أهمّيـِة املُشـاركة بالبطولـِة، ُمعـربًة عن 
إعجابها بُحسِن التنظيم واالهتماِم الكبرِي 

بنجاِح البطولة. 
وعـىل هامـِش املُؤتمريـن، عقـدت نـدوٌة 
للمالكاِت الطبّية للفرِق املُشاركة تم فيها 

تقديُم إرشـاداٍت وتعليماٍت طبيٍة سيعمُل 
بها خالل البطولة. 

وسيشـهُد اليـوم  حفـَل افتتـاح البطولة 
وفلسـطني  البحريـن  مبـاراُة  تعقبـه 

لحسـاِب املجموعة األوىل، وُمباراة الكويت 
والسعودية ضمن املَجموعِة الثانية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد يونس محمـود، النائب الثاني 
العراقـي لكـرة  لرئيـس االتحـاد 
القـدم أن اتحـاده يسـعى لتأمني 
األموال من اجـل اإلرساع بالتعاقد 
مع مـدرب أجنبـي لقيادة أسـود 
الرافدين يف املرحلة املقبلة، مشدداً 
عـىل أن الطاقـم الفنـي للمنتخب 
األوملبي سيكون من ذات املدرسة.  
وقـال محمـو د“إن أبـرز رشوط 
الجديـد  املـدرب  مـع  التعاقـد 
للمنتخـب العراقـي أن يوافق عىل 
العمـل يف بغـداد، وعقده يسـتمر 
حتـى 2026، والهـدف األول هـو 
التأهل للمونديال يف النسـخة بعد 

املقبلة“. 
اسـتحقاق  ”أقـرب  وواصـل   

يف  سـيكون  العراقـي  للمنتخـب 
أيلول املقبل من خالل املشاركة يف 
بطولـة األردن الرباعيـة إىل جانب 
منتخبات البلد املستضيف وعمان 

ومنتخب آخر يحدد الحقاً“.
وأوضـح محمـود ”ال يوجـد حـّل 
للمنتخب الوطني، وللتذكري عملية 
كأس  بطولـة  يف  بـدأت  التجديـد 
العرب بالدوحـة، ونجحنا نوعاً ما 

يف الظهور بشكل جيد“.
اإلعـالم  ضغـط  ”أن  إىل  وأشـار 
والشـارع الريـايض، جعلنـا نعيد 
يف  الخـربة  عنـارص  اسـتقطاب 
املباريـات األخرية بتصفيات كأس 

العالم أمام اإلمارات وسوريا“. 
واسـتطرد ”بيرتوفيتش اكتشـف 
ثالثة أسـماء شـبابية من الدوري 

املمتاز، وهم أحمد فرحان وحسن 
عبـد الكريم ومنـاف يونس، وزج 
بهـم يف تصفيات املونديـال، لقلة 
املواهب املحلية يف تلك الفرتة، وبعد 
حقبة بيرتوفيتش، تم االسـتعانة 
باملـدرب املحيل عبد الغني شـهد، 
وقدمنـا مـردوًدا إيجابًيـا، ولكـن 
لـم يحالفنا التوفيـق بالصعود إىل 

امللحق“. 
األجنبـي هـو  املـدرب  ان  وختـم 
النهائـي، ولدينا خطط  االختيـار 
املـدرب  مهمـة  لنجـاح  جديـدة 
دوري  إطـالق  ومنهـا  الجديـد، 
بنـاء  يف  للمسـاهمة  املحرتفـني 
منتخب قوي يعود للمنافسـة عىل 
األلقاب العربية والقارية والدولية 

يف املرحلة املقبلة“.

بغداد/ متابعة الزوراء
حقـق الديوانيـة فـوزا ثمينـا عـىل 
ضيفه امليناء بنتيجـة (0-1)، أمس 
األربعاء، عىل ملعـب اإلدارة املحلية، 
ضمـن افتتـاح الجولـة الــ36 من 

الدوري املمتاز.
ملصلحـة  الثمـني  املبـاراة  هـدف 
يف  عـيل  باسـم  سـجله  الديوانيـة، 
الدقيقـة 13 مـن زمن املبـاراة التي 
أقيمـت وسـط حضـور جماهـريي 

متوسط.
بهـذا االنتصـار، رفـع الديوانية من 
حظوظـه بالبقاء يف الـدوري املمتاز 
بعـد أن اصبـح رصيـده 35 نقطـة 
يف املركـز الــ17، فيمـا ظـل امليناء 
بالرتتيب التاسـع عـرش برصيد 26 
نقطـة، ليهبـط رسـميا إىل مصاف 

فرق الدرجة األوىل.
اتسمت دقائق الشوط األول باإلثارة 
والنديـة، وتبادل الفـرص بني طريف 
املواجهة، وشـكل قائد امليناء محمد 
شوكان خطرا عىل مرمى الديوانية، 
إال أن تصويبتـه تصدى لهـا برباعة 

الحارس وليد عطية.
ورد الديوانية بتسديدة جميلة ملؤمل 
رشـيد، مرت بجانـب القائم األيرس 

للضيوف.
وتمكـن باسـم عـيل من اسـتغالل 
بقـوة  ليتابعهـا  متقنـة،  تمريـرة 

مسجال هدف الديوانية.
وردت العارضة تصويبة من مسافة 
بعيـدة املـدى مـن قبل العب وسـط 
الديوانية سـيف الديـن ظاهر، فيما 
أضـاع أحمـد خالد فرصـة محققة 

للتعديل، بعد أن سدد خارج املرمى.
يف الشـوط الثاني، سيطر الحذر عىل 
أداء أصحاب األرض، وتراجع تالميذ 
املدرب األردني هيثم شبول إىل الخلف 

للمحافظة عىل النتيجة.
وأرشك مدرب امليناء الالعب الشـاب 
أسهر عيل لتحسني الشق الهجومي، 
وحـاول أكثر من مرة لكن محاوالته 

لم تجد طريقها لشباك الديوانية.
عـن  الحقيقيـة  الفـرص  وغابـت 
الديوانية  لينتـزع  الدقائق األخـرية، 
3 نقـاط ثمينة حسـنت من موقفه 
بالبقاء يف الدوري املمتاز، فيما تذوق 

امليناء الهزيمة الـ 14 هذا املوسم.
فريـق  تعـادل  ثانيـة  مبـاراة  ويف   
سامراء سلبيا مع ضيفه فريق نفط 

البرصة.
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تحقيق / امري رسول 
بالرغم من العمق التاريخي و السياحي 
ملحافظة بابل و موقعها االسرتاتيجي يف 
وسـط العراق اال ان املدينة الرياضية يف 
املحافظة تعاني مـن االهمال و االندثار 
ففـي عـام 2012 وضع وزير الشـباب 
و الرياضـة آنذاك جاسـم محمد جعفر 
الحجر االسـاس لتنفيذ املـرشوع و من 
تنفيذ رشكة تري ارينا االسـبانية  الذي 
يتضمـن ملعب دويل لكرة القدم بسـعة 
30 ألـف متفـرج، وملعبـان ثانويان، و 
قاعتان رياضيتـان، وفندقان ومضمار 
تقـدر  اجماليـة  بقيمـة  و  للفروسـية 
بـ120 مليار دينار ليتوقف العمل بسبب 
االزمـة املالية عـىل الرغم من ان نسـبة 
االنجاز املـايل 60 % و االنجاز الفني 61 

% للمرشوع .
(الـزوراء) وكعادتها تعمل عـىل ان تكون 
الصورة واضحة للقراء واملتابعني، ومن اجل 
معرفة الحقيقة الكاملة وراء توقف العمل 
بمرشوع املدينة الرياضية، استطلعت عدد 
من املختصني السـتبيان ارائهم والوصول 
اىل حلول ناجعة من شأنها تعيد العمل من 
جديد باملدينة الرياضيـة يف محافظة بابل 
والوصول اىل انجازها بالصورة التي تريض 
رياضيـي املحافظة والجماهري العاشـقة 

لكرة القدم.
 البدايـة كانت مـع مدير العـام الدائرة 
الهندسـية يف وزارة الشـباب و الرياضة 
نجم عبد الواحد، الذي قام بتوجيه قسم 
املشاريع يف الوزارة من اجل اعداد تقرير 
بخصـوص املرشوع الـذي انطفئ نوره 

منذ امد بعيد .
وبني انـه وعقب زيـارة عدد مـن نواب 
وزارة  اىل  الربملـان  يف  بابـل  محافظـة 
الشـباب و الرياضـة و لقاءهـم وزيـر 
درجـال  عدنـان  الرياضـة  و  الشـباب 
للوقـوف عـىل حيثيـات املـرشوع بدأت 
الـوزارة بالعمل عىل تقرير تفصييل ليتم 
رفعـه اىل وزارة التخطيـط للنظـر به و 
للبت بإسـلوب معالجـة موقف الرشكة 
تكليـف رشكـة  او  بالعمـل  للمبـارشة 

اخرى.
ومن جهته اوضح مدير شباب و رياضة 
بابل مصطفى الجبوري ان سـبب تلكؤ 
عمل املرشوع بسـبب االزمة املالية نظرا 

لظـروف العراق يف السـنوات السـابقة، 
وبشأن موضوع نقل مكان امللعب الذي 
اقـرتح هذا املوضـوع يف عام 2019، بني 
انه ال يوجد اي تغري يف مكان امللعب كون 
نسـبة االنجاز املتحققة 60 % و مكان 
امللعـب مناسـب و املالعـب تحتـاج اىل 
اماكن مفتوحة حتى تستقبل الجمهور 
املدينـة  مرفقـات  بشـأن  و  بسـهولة 
الرياضيـة هـي مـن اختصـاص وزارة 
الشباب و الرياضة و االمور اللوجستية 
تكون مـن اختصاص حكومة املحلية يف 
املحافظة اما الطريق املؤدي اىل املرشوع 
الذي يبلغ (كيلوين و 600 مرت) فقسـم 
الطرق و الجسـور يف املحافظة سـاعني 
الكمـال هـذا املوضـوع وهـذا الطريـق 
محـال اىل رشكـة و هنالك عمل بشـأن 
هذا املوضـوع ووعدنا وزير الشـباب و 

الرياضيـة عدنـان درجـال بعـد اطالق 
موازنـة 2022 و هنالـك اندفاع قوي يف 

مسألة اكمال امللعب و املرشوع. 
ومـن جانبه اكد  مدير شـباب ورياضة 
االتحـاد  ورئيـس  السـابق  املحافظـة 
الفرعي فيها صالح عبيس ان محافظة 
بابـل تفتقـد اىل ملعب ذي سـعة كبرية  
و يف محافظـة بابل يوجد سـوى ملعب 
الكفـل و هـو بعيد كل البعـد عن مركز 
مدينة محافظـة بابل موضحا يف الوقت 
ذاته ان فكرة تغري املرشوع كانت بسبب 
ان الـوزارة لم تكن لديها االموال الكمال 
املشـاريع وكانت فكرة التغـري لتعطيل 
املـرشوع ليـس اال حتـى ال يتـم توفري 
تخصيص مايل له و ان الرشكة االسبانية 
التي تنفذ املرشوع هي نفسـها الرشكة 
التي نفذت ملعب الحبيبية يف ذاك الوقت 

و كان هنالـك اتفـاق يف سـبيل اكمـال 
ملعب الحبيبية عىل حسـاب ملعب بابل 
و اتمنـى ان يتـم توفـري تخصيص مايل 

بعد ارتفاع اسعار النفط .
ولالعـب منتخبنا الوطني السـابق رزاق 
فرحـان رأي يف هذا املوضـوع حيث قال 
ان ابنـاء محافظة بابل يمنـون النفس 
يف سـبيل اكمال ملعب بابل الدويل والذي 
بدوره سـينهض بالحركـة الرياضية يف 
بابـل ونحـن عازمون كأبنـاء محافظة 
بابل عىل تسـمية وفد للذهاب اىل وزارة 
الشـباب و الرياضـة مـن اجـل العمـل 
عـىل اكمـال الـرصح  مشـريا اىل انه لو 
توفر ملعـب عىل مسـتوى يف املحافظة 
سـيحافظ نادي القاسـم عـىل بقائه يف 
الدوري و سيكون له دور كبري يف تحقيق 
نتائـج جيدة كـون امللعب لـه دور كبري 

يف ظهـور املواهب و مالعـب التدريب و 
االكاديميات وايضا لو توفر االكاديميات 
يف امللعب سيكون له دور كبري يف انعاش 

الحركة الرياضية.
محطتنـا االخـرية كانت مـع الصحفي 
الريايض براق يوسف الشمري الذي اكد 
ان سـبب توقف املـرشوع تتعلق بتوفري 
تخصيـص مـايل و مخالفات املسـجلة 
عىل الرشكـة املنفذة قبل االزمـة املالية 
التـي تتعلق بنوعيـة املواد املسـتخدمة 
ان  اىل  باالضافـة  و  الـرصح  اكمـال  يف 
وزارة التخطيـط يف عـام 2021 رصفت 
مسـتحقات الكمال املشـاريع املتوقفة 
و املتعلقـة التي وصلت نسـبة انجازها 
اىل 85 % و حيث ان نسـبة انجاز ملعب 
بابـل بلغ 61 % حسـب مـا رصحت به 

الحكومة املحلية يف بابل.
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عضـو املكتب االعالمي للجنـة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميـل يارس جمـال، اكد اكتسـاب 
(والدتـه) الشـفاء مـن االزمة الصحيـة التي 
تعرضـت لها قبل فـرتة زمنية قصرية، خالص 
االمنيات لوالدة زميلنا بالشفاء التام وان يلبسها 

رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 *****************

عضـو املكتب االعالمـي لالتحاد العراقـي للكرة 
الطائرة الزميل عالء بالدي، احتفل بعيد ميالده 
قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.
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بغداد/ حيدر العتابي
بطولة  يف  للمشاركة  رسمية  دعوة  للكيوكوشنكاي  املركزي  العراقي  االتحاد  تلقى 
أيلول  شهر  مطلع  بريوت  اللبنانية  العاصمة  يف  ستقام  والتي  عرشة  الثانية  العرب 
للكيوكوشنكاي عمار عدنان وهيب   العراقي واالسيوي  االتحاد  املقبل. وقال رئيس 
التي  املنتخب  اإلعالن عن تشكيلة  البطولة وسيتم  املشاركة يف  العراق وافق عىل  ان 
فئات،  ثالث  يف  العراق  سيشارك  وهيب  وأضاف  جدا.  قريبا  البطولة  يف  ستنافس 
متقدمني وشباب ونساء ولفعاليتي القتال والكاتا، مبينا ان املشاركة ستكون أغلبها 

عىل النفقة الشخصية لعدم وجود ميزانية مالية لالتحاد منذ عام 2019.
اللجنة األوملبية  رعد  الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس  وناشد وهيب، وزير 
التي يعاني منها االتحاد وعدد اخر من  املالية  حمودي بايجاد حل رسيع للمشكلة 
االتحادات بسبب خطأ تتحمله لجنة القرار 140 امللقاة سابقا، بعدم ادراج أكثر من 

(14) اتحاد ضمن امليزانية املالية املخصصة لالتحادات الرياضية!
انتخابات  ان  للكيوكوشنكاي  املركزي  العراقي  األتحاد  رئيس  ذكر  اخر،  سياق  ويف 
 ،6-7-2022 يوم  الوطنية  األوملبية  اللجنة  مقر  يف  ستكون  لالتحاد  االدارية  الهيئة 
بالطريقة  االنتخابات  اخراج  لغرض  أكمالها  تم  االدارية  األجراءات  جميع  ان  مبينا 
العامة لالتحاد بالتواجد يف  الهيئة  الديمقراطية، داعني بالوقت ذاته، جميع اعضاء 

مقر اللجنة األوملبية عند الساعة العارشة من صباح اليوم املذكور أعاله.

بغداد/ حسني الشمري
الباراملبي  السباحة  اتحاد  منتخب  يشارُك 
يف بطولة ايران الدولية للسباحة بمشاركة 
العديد من املنتخبات االسيوية وغريها. وقال 
رئيس اتحاد السباحة الباراملبي هاشم فرز 
ان البطولة انطلقت يف ايران امس االربعاء 
وتالف  منه  عرش  الثامن  لغاية  وتستمر  
السباحة  اتحاد  رئيس  نائب  من  وفدنا 
حسني عيل كاظم رئيسا للوفد وعبد الواحد 
حسن مدربا اضافة اىل ستة سباحني وهم 

هاشم  ومصطفى  ناهض  فالح  من  كل 
وحمزة  عماد  ومصطفى  قاسم  وحسني 
تعد هذه  فرز  عماد ومحمد عالء. واضاف 
البطولة واحدة من البطوالت املهمة ضمن 
منهاج اتحادنا للموسم الحايل  والتي نعول 
الفوز  اوسمة  بحصد  سباحينا  عىل  فيها 
املنوعة عىل الرغم من املنافسة القوية التي 
سيواجهها  سباحونا يف مقارعة السباحني 
ابجابية  نتائج  تحقيق  اجل  من  االخرين 

ونيل اوسمة الفوز .
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السماح  سيتم  أنه  املرضب  لكرة  األمريكي  االتحاد  أعلن 
بطولة  يف  باملشاركة  وبيالروسيا  روسيا  من  للرياضيني 
الواليات املتحدة املفتوحة، رابع البطوالت األربع الكربى، لعام 
الخطوة  هذه  محايد.وتأتي  علم  تحت  فقط  ولكن   ،٢٠٢٢
لكرة  الدويل  واالتحاد  الكربى  األربع  البطوالت  أدانت  أن  بعد 
املرضب ورابطتا الالعبني املحرتفني «ATP» والالعبات 
ألوكرانيا،  الرويس  الغزو   «WTA» املحرتفات 
األمريكي  االتحاد  بيالروسيا.ودعم  من  بدعم 
للعبة ومنظم فالشينغ ميدوز حظر روسيا 
الدولية  وبيالروسيا من مسابقات الفرق 
والتوجيه الخاص بجعل العبني من تلك 
محايد  علم  تحت  يتنافسون  الدول 
بيان:  يف  األخرى.وقال  املسابقات  يف 
لكرة  األمريكي  االتحاد  «سيسمح 
املؤهلني،  الالعبني  لجميع  املرضب 
بغض النظر عن الجنسية، باملنافسة 
يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
٢٠٢٢».وأضاف: «سيعمل االتحاد 
الالعبني  ورابطتي  الالعبني  مع 
املحرتفني واملحرتفات الستخدام 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
الجهود  لتعزيز  كمنصة 
+التنس  لربنامج  اإلنسانية 
السالم».كما  أجل  من  ُيمارس 
مبادرات  سيقدم  أنه  إىل  أشار 
اإلنسانية  الجهود  ملساعدة 
ذاته،  السياق  الجارية.وضمن  األوكرانية 
«لسوء  ماكنولتي:  مايك  االتحاد  رئيس  قال 
يف  املساعدة  إىل  الحاجة  تستمر  الحظ، 
االتحاد  يستجيب  «سوف  االزدياد».وأردف: 
التي  املبادرات  من  واسعة  بمجموعة  قريباً 
وبرامج  كبرية  مالية  مساعدة  ستشمل 
وشعب  اإلنسانية  اإلغاثة  دعم  لزيادة  أخرى 
يف  مشاركتها  تعلن  أوكرانيا».سريينا 
املرضب  كرة  أسطورة  كشفت  ويمبلدونـ 
مشاركتها  عن  وليامس  سريينا  األمريكية 
األربع  البطوالت  ثالث  ويمبلدون،  بطولة  يف 
نهاية  تنطلق  التي  املرضب،  كرة  يف  الكربى 
الشهر الحايل، بعد عام من مباراتها األخرية 
وليامس  بالذات.ونرشت  البطولة  هذه  يف 
إنستغرام  عىل  حسابها  عرب  عاماً)   ٤٠)
صورة لحذائها الريايض عىل ملعب عشبي 
(سريينا  دبليو  «أس  بتعليق:  مرفقة 
الربيدي  (الرمز  دبليو ١٩  وليامس) وأس 
أراكم   ،٢٠٢٢ موعد.  إنه  لويمبلدون). 
املنافسات  عن  سريينا  هناك».وغابت 
مباراتها  خالل  القدم  يف  إصابتها  منذ 
العام  ويمبلدون  من  االول  الدور  يف 

الفائت، ما أدى اىل تراجعها اىل املركز ١٢٠٨ يف التصنيف العاملي.كان 
من املمكن أن تشارك عن طريق استخدام تصنيف مخصص لالعبات 
لم  لكنها  األمد  طويلة  إصابة  بسبب  املنافسات  عن  يبتعدن  اللواتي 
للمشاركة  الدعوة  بطاقات  إحدى  إىل  ستحتاج  وبالتايل  ذلك،  تفعل 
إمكانية  اىل  أملحت  األربعاء.كما  أمس  املنظمون  عنها  أعلن  والتي 
مشاركتها يف دورة إيستبورن االستعدادية التي تنطلق يف ١٩ الشهر 
الحايل، بعد أن أرشكت حساب الدورة يف منشورها من خالل «تاغ».

ويمبلدون،  يف  الفردي  منافسات  يف  ألقاب  بسبعة  سريينا  وتوجت 
آخرها يف ٢٠١٦، وستة مع شقيقتها فينوس يف زوجي السيدات.وقال 
مرات   ٧ بطلتنا  وليامس  «سريينا  املنظمة:  اللجنة  عن  صادر  بيان 
مشاركاتها  لتخوض  الصيف  هذا  دعوة  ببطاقة  ويمبلدون  إىل  تعود 
يف  وليامس  ستشارك  إليستبورن،  فيها».وخالفاً  والعرشين  الحادية 
مباريات الفردي يف ويمبلدون، علًما أنها خاضت مع الربيطاني أندي 
مواري الزوجي املختلط يف ٢٠١٩.منذ تتويجها بآخر ألقابها الكربى 
ملعادلة  الـ٢٤  لقبها  تبحث عن  االمريكية  تزال  ال   ،٢٠١٧ أسرتاليا  يف 
الرقم القيايس باسم االسرتالية مارغاريت كورت، علًما أنها خرست 
(ويمبلدون ٢٠١٨  الغراند سالم منذ حينها  يف  نهائية  أربع مباريات 

و٢٠١٩، والواليات املتحدة ٢٠١٨ و٢٠١٩).
جابر إىل الدور الثاني

ـ تأهلت التونسية أنس جابر، املصنفة رابعة عاملياً، إىل الدور الثاني 
من دورة برلني لكرة املرضب بفوزها بسهولة عىل التشيكية كارولينا 
موخوفا ٦-٣ و٦-٣.وشاركت جابر املصنفة أوىل يف الدورة بعد انسحاب 
لها  دورة  أّول  يف  كتفها  يف  مشكلة  إلراحة  شفيونتيك  إيغا  البولندية 
الفرنسية،  لبطولة روالن غاروس  االفتتاحي  الدور  منذ خسارتها يف 
ثانية البطوالت األربع الكربى.ورضبت جابر موعداً يف الدور التايل مع 
الصينية تشينوين تشنغ ٦-٣  الفائزة عىل  باركس  أليسيا  األمريكية 
بعدما  ويمبلدون  بطولة  إىل  تتطلع  وهي  جابر  (٧-٤).وقالت  و٧-٦ 
حققت فوزها السادس والعرشين هذا العام: «كانت مباراة صعبة، 
لكنني أريد أن أستمر يف التطور».وبدت التونسية مرتاحة بعد التحول 
«أحب  العشبية.وأردفت:  املالعب  إىل  باريس  يف  الرتابية  املالعب  من 
اللعب عليها (املالعب العشبية) فهي تذكرني بلعب كرة القدم. كان 
تستمر  أن  يف  آمل  ولكن  والتكّيف،  لالستعداد  الوقت  من  الكثري  لدّي 
فريونيكا  الروسية  قلبت  ثانية،  مباراة  هنا».ويف  يل  بالنسبة  الرحلة 
سابالينكا  أرينا  البيالروسية  أمام  بمجموعة  تخلفها  كودرميتوفا 
رّدت  األوىل،  املجموعة  يف   ٢-٦ تأخرت  قاتل.وبعدما  فوز  إىل  الثالثة 
إىل  لتتأهل  ساعتني  من  أكثر  يف  و٦-٤   ٧-٥ بمجموعتني  الروسية 
عىل  الفائزة  سامسونوفا  ليودميال  مواطنتها  ملواجهة  الثاني  الدور 

السلوفينية تمارا زيدانسيك ٧-٥ و٦-١.

املتأهلني  عقد  الكوستاريكي  املنتخب  أكمل 
إىل نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 
بتغلّبه عىل نظريه النيوزيلندي بهدف نظيف 
يف امللحق العاملي الذي أقيم عىل استاد أحمد 

بن عيل يف دولة قطر.
الوحيد  املباراة  هدف  كامبل  جويل  وسجل 

بعد مرور ٣ دقائق عىل بداية املباراة.
وستنضم كوستاريكا إىل املجموعة الخامسة 
البطولة  يف  واليابان،  وأملانيا  إسبانيا  مع 
الثاني/نوفمرب و١٨  املقررة بني ٢١ ترشين 

كانون األول/ديسمرب يف قطر.
هذه  فيها  تتأهل  التي  السادسة  املرة  وهي 
 ١٩٩٠ بعد  العالم  كأس  إىل  الصغرية  الدولة 
وكانت  و٢٠١٨،  و٢٠١٤  و٢٠٠٦  و٢٠٠٢ 
ربع  بلغت  عندما   ٢٠١٤ يف  مشاركاتها  أبرز 

أمام  الرتجيح  بركالت  وخرست  النهائي 
هولندا.

التواجد  يف  نيوزيلندا،  فشلت  املقابل،  يف 
عامي  بعد  العاملي  الحدث  يف  الثالثة  للمرة 
منتخب  تقدم  أن  و٢٠١٠.وبعد   ١٩٨٢
أرسنال  مهاجم  بهدف  الوسطى  أمريكا 
األوقياني  املنتخب  حاول  كامبل،  السابق 
اللعب  النتيجة وسيطر عىل مجريات  تعديل 
بنسبة استحواذ بلغت ٦٤ يف املئة يف الشوط 
بينها  املرمى  باتجاه  مرات   ٩ وسدد  األول 
له  وألغى  الثالث  الخشبات  بني  كرات  ثالث 
نهاية  قبل  وود  كريس  سجله  هدفاً  الحكم 
ارتكبه زميله  بعد خطأ  بقليل  األول  الشوط 
ماتيو غاربيت .(٣٩) بيد أن نيوزيلندا تلقت 
البطاقة  الحكم  رفع  عندما  موجعة  رضبة 

الحمراء يف وجه العبها كوستا بارباروسيس 
كالفو  فرانسيسكو  عىل  العنيف  تدخله  إثر 

ليكمل فريقه املباراة بعرشة العبني .(٦٩) 
رمى  العددي،  النقص  من  الرغم  وعىل 
الدقائق  يف  ثقله  بكل  النيوزيلندي  املنتخب 
تهديد  يف  ينجح  لم  لكنه  األخرية  العرشين 
مرمى حارس باريس سان جريمان الفرنيس 

كيلور نافاس.
الغايل:  االنتصار  هدف  ُمسجل  كامبل  وقال 
«أعتقد أننا قدمنا أداءاً جيداً وتعبنا من أجل 

الوصول إىل هنا.»
للوصول  كثرياً  جاهدنا  قلت  «كما  وأضاف: 
كانت هناك زوجتي  اليوم  اللحظة،  إىل هذه 
وأمي وأبي يف امللعب وأنا أشكر الله عىل هذا 

الهدف».

                         

سـتتحدد اليوم الخميس املـدن التي ستسـتضيف مباريات كأس 
العالم 2026 يف كندا واملكسـيك والواليات املتحدة والتي سـيتواجد 

فيها 48 منتخباً.
وبعـد أربع سـنوات من اختيار االتحاد الـدويل للعبة ثالث دول من 
أمريكا الشـمالية لتنظيم كأس العالم، سيعلن الفيفا أسماء املدن 

املضيفة بعد عملية طويلة يكتنفها الغموض.
ووفقاً للفيفا يسـتمر التنافس بني 22 مدينـة، لذا يتوقع كثريون 
أن تملك الواليات املتحدة عرش مدن السـتضافة البطولة إىل جانب 

التنافس يف كندا بني فانكوفر وإدمونتون وتورنتو.
ويف املكسيك، حيث تحظى كرة القدم بشعبية طاغية، فهناك ثالث 

مدن مرشحة هي وادي الحجارة ومكسيكو سيتي ومونتريي.
وبالطبـع، يمكن أن يحدث أي يشء قبل إعالن أسـماء املدن اليوم 

الخميس يف نيويورك.

رسميا  تعاقده  اإلنكليزي  ليفربول  نادي  أعلن 
بنفيكا  ونادي  أوروغواي  منتخب  مهاجم  مع 
الربتغايل، داروين نونييس، مقابل صفقة يمكن 
أن تصل إىل ١٠٠ مليون يورو وهو رقم قيايس 
«الريدز»  دفعه  الذي  الرقم  متجاوزة  للنادي، 
 ٢٠١٨ عام  يورو)  مليون   ٨٥) لساوثمبتون 

لضم قلب الدفاع الهولندي فريجيل فان دايك.
وقال ليفربول يف بيان: «قام ليفربول بتسجيل 
عقد الالعب داروين نونييس قادماً من بنفيكا 

الخاضع للحصول عىل إجازة عمل».
وأعرب نونييس عن سعادته باالنتقال إىل فريقه 
الجديد بقوله: «أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا يف 

ليفربول. إنه ناٍد ضخم».

التدريبات،  مقر  إىل  وصلت  «عندما  وأضاف: 
«أحد  املوجودة».وتابع:  بالرتتيبات  فوجئت 
ليفربول هو  إىل  أجلها  أتيت من  التي  األسباب 
مع  التعاقد  واأللقاب».ويأتي  الكؤوس  إحراز 
يف  الهجوم  خط  دماء  تجديد  إطار  يف  نونييس 
الجناح  العريق، وكان سبقه  اإلنكليزي  النادي 
االنتقاالت  فرتة  يف  دياس  لويس  الكولومبي 
الربتغايل  بورتو  من  قادماً  األخرية  الشتوية 
الربتغايل  أيضاً  تألق  حني  يف  حسناً.  بالء  وأبىل 
ديوغو جوتا وسجل ٣٤ هدفاً يف موسمني منذ 
انتقاله من ولفرهامبتون.يذكر أن العبي خط 
املقدمة يف ليفربول وهم املرصي محمد صالح 
فريمينو  والربازييل  مانيه  ساديو  والسنغايل 

يف  عقودهم  نهاية  إىل  يصلون 
علماً   ،٢٠٢٣ عام  حزيران/يونيو 
أن  دون  البقاء من  قرر  أن صالح 
تجديد  بشأن  إتفاق  إىل  يتوصل 
رغبته  مانيه  أعلن  حني  يف  عقده، 

لالنتقال  مرشح  وهو  الرحيل  يف 
األملاني  ميونيخ  بايرن  صفوف  إىل 

عدة.وسجل  صحفية  تقارير  حسب 
نونييس الذي سيحتفل بعيد ميالده الثالث 

والعرشين يف ٢٤ الحايل، ٣٤ هدفاً يف 
بنفيكا  صفوف  يف  مباراة   ٤١

مختلف  يف  الفائت  املوسم 
املسابقات.

عوقب نادي بوردو الفرنيس الهابط إىل 
الدرجة الثانية يف نهاية موسم ٢٠٢١-

الثالثة  الدرجة  إىل  بإسقاطه   ،٢٠٢٢
«ناسيونال ١» بقرار إداري قّرر النادي 
رابطة  أعلنت  ما  حسب  استئنافه، 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
بعد  علناً  القرار  هذا  الرابطة  وأعلنت 
التدقيق املايل لنادي بوردو اململوك من 

قبل  من  لوبيز،  جريار  األعمال  رجل 
املديرية الوطنية للرقابة واإلدارة.

وأعلن بوردو عىل الفور عزمه استئناف 
هذا القرار الذي تلقاه بـ «ذعر»، وفقاً 

لبيان صحايف.
وأسف بوردو أن «هذا القرار الوحيش، 
قرابة  استمرت  استماع  جلسة  بعد 
ساعتني يف ظروف جيدة، يحرم النادي 

تنفيذ  يف  االستمرار  (إمكانية)  من 
بشأن  االستقرار  تحقيق  اسرتاتيجية 
املايل وكتابة صفحة جديدة يف  وضعه 

تاريخ النادي».
مالية  صعوبات  من  بوردو  ويعاني 
متكررة ولم يتمكن من طمأنة املديرية 
الجهة  وهي  واإلدارة  للرقابة  الوطنية 

الرقابية املالية يف الدوري الفرنيس.
موسم  إىل  العقوبة  هذه  وتضاف 
ريايض كارثي إذ أنهى بوردو منافسات 
الرتتيب ليهبط إىل  الـ «ليغ ١» يف قاع 

الدرجة الثانية.
عام  بعد  التطورات  هذه  وتأتي 
بوردو،  رأس  عىل  لوبيز  وصول  من 
اإلسباني-اللوكسمبورغي  أن  علماً 
 ٢٠٢١ عام  صيف  يف  النادي  يف  حط 
الصورة  من  الرغم  عىل  كمنقذ، 
عقب  سيما  ال  الواضحة،  غري 
بسبب  ليل  لرشاء  املحادثات  تعثر 

مشاكل مالية.

خسارتني  واملجر  أملانيا  منتخبا  ألحق 
ووصيفه  أوروبا  بطل  بإيطاليا  فادحتني 
ضيفه  عىل  األول  ففاز  إنكلرتا،  منتخب 
ضمن   ،٤-٠ مضيفه  عىل  والثاني   ٥-٢
للمجموعة  الرابعة  الجولة  منافسات 
األمم  لدوري  األّول  املستوى  من  الثالثة 

األوروبية لكرة القدم.
املوت»  املجر صدارة «مجموعة  وانتزعت 
انكلرتا ورفعت  بعدما جددت فوزها عىل 
رصيدها إىل ٧ نقاط لتدخل بقوة عىل خط 
التأهل إىل نصف النهائي بخلطها لألوراق، 
متقدمة بفارق نقطة عن أملانيا ونقطتني 
إنكلرتا  «أتزوري»، فيما تجمد رصيد  عن 

عند نقطتني يف قاع الرتتيب.
يف  بارك»  «بوروسيا  ملعب  عىل 
الخسارة  أملانيا  ألحقت  مونشنغالدباخ، 
لدوري  الثالثة  النسخة  يف  بإيطاليا  األوىل 
أن  افتتاحاً، قبل  األمم بعدما تعادال ١-١ 
املجر ٢-١ ويتعادل  «أتزوري» عىل  يفوز 

مع إنكلرتا سلباً.
يف املقابل، حقق رجال املدرب هانز فليك 
أمام  تعادالت  ثالثة  بعد  األّول  فوزهم 
بالنتيجة  إيطاليا وإنكلرتا واملجر  كل من 

ذاتها ١-١ يف هذه البطولة.
األرض  أصحاب  بدا  البداية،  صافرة  منذ 
األكثر خطورة، فبعد هجمة مرتدة سدد 
مرت  مرتاً   ١٨ من  أرضية  كرة  سانيه 
بمحاذاة القائم األيرس د (٧)، لرتد إيطاليا 
بعدما  لها  حقيقية  محاولة  أّول  من 
إال  استغل راسبادوري عرضية بوليتانو، 
أن الحارس مانويل نوير كان يف املرصاد 

 (٩).

بعد  التسجيل  افتتاح  يف  أملانيا  تتأخر  لم 
راوم  ودافيد  فرينر  بني  مشرتكة  لعبة 
بيرساه  سدد  الذي  كيميش  يوشوا  إىل 
الحارس  شباك  يف  املنطقة  داخل  من 

جانلويجي دوناروما .(١٠) 
عىل  استحواذه  «مانشافت»  وترجم 
ثاٍن  هدف  إىل  الخطرة  وفرصه  الكرة 
االنكليزي  سيتي  مانشسرت  العب  سجله 
بعدما  جزاء  ركلة  من  غوندوغان  إلكاي 
أعاق أليساندرو باستوني األملاني يوناس 

هوفمان داخل املنطقة .(٤٥+٤) 
يف  التهديفي  املهرجان  األملان  وتابع 

يف  أهداف  ثالثة  فأضافوا  الثاني،  الشوط 
 (٥١) د  مولر  بدأها  دقيقة   ١٨ غضون 

وفرينر هدفني د (٦٨ و٦٩).
أبطال  لصالح  الفارق  غنونتو  وقلص 
الدقيقة  األول يف  الهدف  أوروبا بتسجيله 
الثاني  باستوني  يضيف  أن  قبل   ،٧٨

 (٩٠+٤).
الثانية عىل ملعب «مولينو» يف  املباراة  يف 
عىل  فوزها  املجر  جددت  ولفرهامبتون، 
مباراة  يف  أنهت  بعدما  إنكلرتا  مضيفتها 
الحايل بفوزها ١-٠،  الشهر  الذهاب يف ٤ 
دون  من  مباراة   ١٥ من  لسلسلة  حداً 

عىل  االنتصار  طعم  خاللها  تتذوق  أن 
منتخب «األسود الثالثة» بني عامي ١٩٦٥ 
و٢٠٢١.. وعىل رغم استحواذ إنكلرتا عىل 
املجر  أّن  إالّ  املئة،  يف   ٧١ بنسبة  الكرة 
فاجأت ضيفتها بهدف التقدم من مهاجم 
فرايبورغ األملاني روالند ساالي الذي تابع 
سوبوسالي  دومينيك  نفذها  حرة  ركلة 
قوية  وسددها  بفخذه  عليها  فسيطر 
عىل يسار الحارس آرون رامسدل (١٦)، 
يف حني كادت املجر تضاعف النتيجة بعد 
كالفني  حولها  سوبوسالي  من  عرضية 
فيليبس عن طريق الخطأ وأنقذها ريكي 

مرماه  خط  عند  الكرة  أنقذ  جيمس 
 (٢٨).

لعبة مشرتكة  بعد  الثاني  املجر  وأضافت 
وساالي  آدم  مارتن  املهاجم  البديل  بني 
يسيطر  أن  دون  من  الكرة  األخري  ليتابع 
املنطقة  داخل  اليمنى  بقدمه  عليها 
بالرغم من عودة كايل ووكر (٧٠)، قبل 
الثالث  ناغي  زولت  املدافع  يضيف  أن 

 (٨٠).
ساوثغيت  غاريث  املدرب  رجال  وتلقى 
ستونز  جون  بطرد  موجعة  رضبة 
رضب  بعدما  الثانية  الصفراء  بالبطاقة 
بكوعه دانييل غازداغ يف الدقيقة ٨٢، الذي 

عاقب االنكليز بتسجيله الرابع .(٨٩) 
ويف املجموعة الرابعة، حققت هولندا فوزاً 

مثرياً عىل ويلز ٣-٢.
وكودي  النغ  نوا  بهديف  هولندا  تقدمت 

غاكبو يف الدقيقتني ١٧ و٢٣.
بعدها  الفارق  جونسون  برينان  وقلص 

بثالث دقائق.
املباراة  من  الضائع  بدل  الوقت  وشهد 
بايل  غاريث  ويلز  نجم  ألن  االثارة،  ذروة 
منح التعادل ملنتخب بالده من ركلة جزاء 
األخرية  الكلمة  لكن   ،٩٠+٢ الدقيقة  يف 
ممفيس  لها  سجل  التي  لهولندا  كانت 

ديباي هدف الفوز. 
ذاتها،  املجموعة  ويف مباراة أخرى ضمن 
حافظت بلجيكا عىل آمالها يف بلوغ نصف 
النهائي بفوزها خارج أرضها عىل بولندا 

بهدف سجله ميتيش باتشواي.
 ١٠ اىل  رصيده  الهولندي  املنتخب  ورفع 

نقاط من ٤ مباريات مقابل ٧ لبلجيكا.

عّدل االتحاد القطري لكرة القدم آلية مشـاركة أنديته يف النسـخة 
املقبلة من دوري أبطال آسيا.

اآلليـة الجديـدة ضمـن بموجبها فريقا السـد والدحيل املشـاركة 
آسـيوياً بعدما ربط االتحاد مقاعد املشـاركة القارية األربعة العام 
املقبل بنتائج موسم 2022-2021 حيث يضمن السد بطل النسخة 
املاضيـة من الـدوري التأهل املبارش لدوري األبطـال، فيما يحصل 
الدحيل بطل النسـخة املاضيـة من كأس أمري دولة قطر عىل مقعد 

غري مبارش.
وينال بطل النسـخة املقبلة من الدوري املقعد املبارش الثاني وبطل 
النسخة املقبلة من كأس األمري املقعد التمهيدي الثاني وذلك بعدما 
تقلّصـت مقاعد قطـر يف النسـختني املقبلتـني إىل مقعدين يف دور 

املجموعات ومثلهما يف الدور التمهيدي.
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لندن/متابعة الزوراء:

تضاربـت األنباء حول مصـري الصحفي 

يف  والخبـري  فيليبـس  دوم  الربيطانـي 

شؤون السكان األصليني الربازييل برونو 

برييـرا يف منطقـة األمازون بعد أسـبوع 

واحد من اختفائهما. 

وكانت صحيفة ”ذا غارديان“ قد نرشت 

تقريراً تعلن فيه العثور عىل جّثتني يرّجح 

أّنهما تعودان إىل فيليبس وبرييرا. 

وبحسب الصحيفة نقل السفري الربازييل 

يف بريطانيا الخرب إىل عائلة فيليبس خالل 

مكاملـة هاتفيـة يف وقت مبكـر من يوم 

االثنني.

شـريوود  بـول  فيليبـس،  صهـر  قـال 

لصحيفة ”ذا غارديان“: ”أخربنا أّنه يريد 

أن نعرف بأّنهم عثروا عىل جثتني“. تابع: 

”لم يصف املوقع وقال فقط إّنه يف الغابة 

املطـرية، كما قـال إّن الجثتـني قد ربطتا 

بشـجرة، وبأّنه لـم يتّم التعـرّف عليهما 

بعـد“. وأضاف: ”أبلغنا أّنهم سـيقومون 

بالتحّقـق من هوية الجثتـني عند طلوع 

الضوء أو عندما يصري ذلك ممكناً“.

ويف وقٍت الحق، نفـت الرشطة الربازيلية 

السـكان  مـن  املكـّون  البحـث  وفريـق 

األصليـني العثـور عـىل جثتـي فيليبس 

وبرييرا. 

ونقلـت وكالـة رويـرتز، ترصيحـاً عـن 

املحامي إليسـيو ماروبو الذي يعمل مع 

منّظمة محلّية تعنى بالسكان األصليني، 

ينفي فيـه إيجاد الجّثتـني، إذ قال: ”لقد 

تحدثـت مع الفريق املوجـود عىل األرض 

وهـذا الخـرب غـري صحيـح“. وأضـاف: 

”البحث مستمر“.

بـدوره، قـال الرئيـس الربازيـيل جايـري 

بولسـونارو يف ترصيح لراديـو ”يس بي 

إن“ الربازيـيل: ”األدلة تقودنا إىل االعتقاد 

بأن شـيئاً سـيئاً قـد حدث لهـم، ألّنه تم 

العثـور عـىل أحشـاء برشيـة عائمـة يف 

النهر، وهي تخضع اآلن الختبار الحمض 

النووي“.

تأتي هـذه األنباء بعـد أن أّكدت الرشطة 

العثور عىل أغـراض تخّص الرجلني أثناء 

تفتيـش منطقة جافـاري، حيث اختفيا 

خـالل عودتهمـا مـن رحلـة صحفيـة 

استغرقت أربعة أيام.

كان قد تّم اكتشـاف هـذه األغراض يوم 

السـبت املايض بفضل فريق من السكان 

األصليـني قىض األيـام السـبعة املاضية 

يف البحـث عن الرجلـني املفقودين اللذين 

دافعا بطرٍق مختلفٍة عن حقوق السّكان 

األصليني.

وتمّكنت مجموعة املتطوّعني من السكان 

األصليني من إيجـاد قطعة قماش زرقاء 

اللـون يف غابـة منعزلـة غمرتهـا املياه، 

قبالة نهر إتاكواي صباح السبت املايض.

عـادت مجموعـة أكـرب مـن املتطوعني، 

برفقة أفراد من قوة الرشطة العسـكرّية 

الربازيلية إىل املوقع بعد السـاعة الرابعة 

مسـاًء بقليـل وعثـروا عىل سلسـلة من 

األغراض تطفو يف مكان قريب.

لندن/متابعة الزوراء:
خـرس صحفـي جزائـري يف ”بي بي 
رؤسـاءه  فيهـا  اتهـم  دعـوى  يس“ 
بالتمييز العنرصي، وزمالءه بوصفه 
نقلتـه  مـا  بحسـب  بـ“البـدوي“، 

صحيفة ”داييل مايل“ الربيطانية.
وأوضحـت الصحيفـة أن الصحفـي 
رفع دعوى ضـد ”بي بي يس“ بتهمة 
أن جـرى  بعـد  العنـرصي،  التمييـز 

تأديبه لكونه ”صاخباً للغاية“.

يف  وهـو  روابـة،  أحمـد  أن  وأوردت 
الخمسـينيات من عمـره، ومن أصل 
جزائري، قـد اتُّهم بـ“إزعاج“ زمالئه 
بالتحـّدث ”بعنف‘‘ خـالل اجتماع يف 
ُطلـب  عندمـا   ،2019 يوليو/تمـوز 
منه مخاطبة زمالئـه باللغة العربية 

الفصحى بدالً من اللهجة الجزائرية.
وبعـد تقديـم الشـكاوى، بـدأ كبـار 
املسـؤولني يف قسم الخدمة العاملية يف 
”بي بي يس“ تحقيقاً داخلياً رسـمياً 

قال خالله أحد العاملني إن عىل روابة 
أن يعـّرب عـن نفسـه بطريقـة أكثر 

”اعتداالً“.
واشـتكى روابـة مـن أن التعليقـات 
املتعلقة بثقافتـه وعرقه كانت ”غري 
يس“  بـي  ”بـي  وقبلـت  مقبولـة“. 
الشـكوى، لكنهـا قـّررت يف النهايـة 
أن التعليقـات لـم تكـن ”ضـارة أو 

خبيثة“.
ح  وذكـر آخرون أن روابـة، الذي ُيرجَّ
أنـه ال يـزال يعمـل يف هيئـة اإلذاعة 
الربيطانية، غالباً ما كان ”غاضباً“ يف 

االجتماعات.
وبعد تلقيه تحذيراً كتابياً نهائياً، قرر 
روابة مقاضـاة الهيئة بتهمة التمييز 
العنرصي واملضايقـات، بدعوى أنها 
كانت ذروة ”حملـة اإليذاء املنهجية“ 

التي استمرت ست سنوات ضده.
وزعم روابة أن زمالءه كانوا مصممني 
عىل إطاحته، وكثرياً ما أدلوا بتعليقات 
عنرصية تجاهه، متهماً ”بي بي يس“ 
بعدم القيام ”بـأي يشء يحميني من 

الرتهيب واالنتهاكات العنرصية“.

وقدم دليالً طبياً يقـول إنه كان لديه 
”العديـد“ من مواعيـد الطبيب العام 
عىل مـدى السـنوات الخمس املاضية 
بسـبب اإلجهاد املرتبط بالعمل، الذي 
يزعـم أنـه سـّبب لـه آالمـاً يف البطن 

وأعراض ارتجاع معدي مريئي.
ولكن يف محكمة يف وسط لندن، خرس 
روابـة، الـذي عمـل يف هيئـة اإلذاعة 
الربيطانيـة منـذ 10 سـنوات، دعواه 

بشأن املضايقات املتعلقة بالعرق.
وقضت املحكمة بأن شكواه إما قدمت 
بعد فوات األوان بعد الواقعة أو أنها ال 

تشكل ”جزءاً من عمل مستمر“.
التعليقات التي شـكلت جوهر قضية 
روابة ضـد اثنني مـن زمالئه صدرت 
 ،2020 الثانـي  نوفمرب/ترشيـن  يف 
لكنه لم يعرضها عـىل املحكمة حتى 
أكتوبر/ترشين األول 2021، بعد فرتة 

التقادم البالغة ثالثة أشهر.
وانضـم الصحفـي إىل ”بـي بـي يس 
عربي“ يف سبتمرب/أيلول 2012، حيث 
قدم العديـد من القصـص اإلخبارية 

والرياضية والصور من الجزائر.

لكـن املشـاكل بـدأت يف يوليو/تموز 
2019 بعـد دعوته إىل اجتمـاع. كتب 
إليه أحد املديرين يشتكي من سلوكه 
روابـة  يـرّد  أن  قبـل  االجتمـاع،  يف 

بالشكوى من سلوك محّرَرين.
وقال إنـه منزعج مـن أن يطلب منه 
التحـدث باللغـة العربيـة الفصحى، 
ألنه ال يمكـن جميع املتحدثني العرب 

التحدث باللهجة الجزائرية.
وأجرى مسـؤولو املـوارد البرشية يف 
”بي بي يس“ مقابالت مع الحارضين 
يف االجتماع الذين قالوا إن روابة ”عادة 
مـا يغضب كثرياً وبرسعـة“، زاعمني 

أنه رفع صوته عىل املحررين.
أوىص   ،2020 أغسـطس/آب  يف 
تقريـر املـوارد البرشية السـيد روابة 
بالخضـوع ملراجعة تأديبية رسـمية 
يف مـا يتعلق بسـلوكه وتلقيه تحذيراً 

كتابياً نهائياً.
لكنـه اسـتأنف الحكم بعـد حصوله 
عىل نسـخ من املقابالت التي أجراها 
املحرران وقدم شكوى ضدهما بشأن 

تعليقاتهما.

رام الله/متابعة الزوراء:

اعتقلت قوات األمن الفلسطينية مساء يوم الثالثاء، 

مراسـل ”العربـي الجديد“ سـامر خويـرة، يف أثناء 

تغطيتـه األحـداث التـي وقعـت يف جامعـة النجاح 

الوطنيـة يف مدينة نابلس شـمايلّ الضفـة الغربية، 

التي شـهدت اعتداء أمن الجامعة عىل عدد كبري من 

الطالب، قبـل أن تعود وتطلق رساحـه بعد االعتداء 

عليه.

ويف حديث مع ”العربي الجديد“، قالت زوجته إيمان 

خويرة، إّنه خالل وجود سامر أمام مستشفى رفيديا 

يف مدينـة نابلس لتغطيـة نقل الطلبـة املصابني إىل 

املستشـفى، اعتقله عنارص من األمن الفلسطيني، 

ثم اعتدوا عليه بالرضب وتعرّض للّكم يف وجهه، ما 

أدى إىل إصابته وكرس نظارته قبل اإلفراج عنه. 

وكانت جامعة النجاح قد شهدت عرص يوم الثالثاء 

أحداثاً مؤسفًة بعد اعتداء أمن الجامعة عىل الطلبة، 

بهدف فّض اعتصام سـلمي يطالب بحياة جامعية 

آمنة.

والحقـًا، قال سـامر خويـرة لـ“العربـي الجديد“: 

”كنت يف مستشـفى رفيديا أقوم بمقابالت صحفية 

مع املصابني يف االعتداء من جامعة النجاح، وعندما 

خرجت من بوابة الطوارئ باّتجاه الشارع، أوقفتني 

سيارة جيب سوداء مدنية“.

وأضـاف: ”خـرج من تلـك السـيارة أربعة شـباب 

وباغتونـي بتوجيـه اللكمات إىل وجهـي، ما أدى إىل 

كرس نظارتي، قبل أن يجّروني إىل السـيارة بطريقة 

وحشية“.

وتابـع: ”يف السـيارة انهالـوا عـّيل بالـرضب بكل 

قّوتهـم، وتحديـداً عىل أذنـّي، وقام أحدهم بشـتم 

الـذات اإللهيـة وتوجيـه شـتائم نابيـة إيلّ. بقيت 

معهم يف السيارة ملدة نحو 20 دقيقة وهم يقومون 

بالتجول يف شـوارع رفيديا، ويوّجهون إيلّ الشـتائم 

البذيئة، وقـال أحدهم: احنا بنسـمعك ع اإلذاعة“، 

يف إِشـارة إىل إذاعـة حيـاة التي يقـدم فيها خويرة 

الربنامج الصباحي.

وقـال خويرة: ”سـألني أحدهم ملـاذا قمت بتغطية 

املؤتمر الصحفي للكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح 

، فأجبته بأّن هذا عميل، ولو ُوّجهت دعوة إيلّ ألغّطي 

مؤتمر للشبيبة الطالبية لقمت بتغطيته أيضاً“.

لم يقنع ذلك املعتدين الذين واصلوا إطالق الشتائم، 

وقالـوا بحسـب خويـرة: ”إنت مشـكلتك مع فتح، 

واآلن جهاز األمن الوقائي راح نخيل يتفاهم معك“.

اسـتمرّت الجولـة يف السـيارة لعرشيـن دقيقة من 

الـرضب والشـتائم قبـل أن يطلـق رساح خويرة يف 

الشـارع الـ 16 مـن املدينة، حيث توّجـه من هناك 

إىل منزلـه. ويوضـح: ”أعتقـد أننـي لـو ذهبـت إىل 

املستشـفى للعالج سـأجد غريهم هنـاك ينتظرني 

ألّنهم يعرفون هويتي الصحفية“.

وأّكد خويرة أّن الجناة ليسـوا مجهولني: ”أعرف كّل 

الذيـن اعتدوا عّيل وهم عنارص مـن حركة فتح من 

مدينة نابلس“.

يشـار إىل أّن من غري املعروف حّتـى اآلن ما إذا كان 

املعتـدون عىل سـامر خويـرة يعملـون يف األجهزة 

األمنية أو ال.
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هنـأ عميد كليـة االعالم يف الجامعـة العراقية، ايثار 
طـارق العبيـدي، نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيد الالمي واالرسة الصحفية بعيد الصحافة 
العراقيـة الــ 53 بعـد املئة. وقـدم العبيدي 
باقـة ورد مرفقـة بتهنئـة اىل الالمـي بهذه 

املناسبة.
ويجـدد الصحفيون العراقيـون يف الخامس 
عرش من حزيران من كل عام احتفالهم بعيد 
الصحافة العراقية بذكـرى صدور أول صحيفة 
عراقية هي صحيفة (الزوراء) سنة 1869، واتخذوا 
مـن هـذا التاريخ عيداً لهم منذ سـنة 1869 عندما احتفلوا بالذكـرى املئوية لتلك 

الجريدة. 

هنأ عضو الهيئة العامة يف نقابة الصحفيني العراقيني، حازم محمد القييس، 
الصحفيـني العراقيني كافة بمناسـبة العيد الوطني الثالث والخمسـني 

بعـد املائـة للصحافة العراقيـة. وقال القيـيس يف تهنئتـه: انه ”بهذه 
املناسبة السعيدة ونحن نستذكر بفخر واعتزاز هذا العيد العزيز الذي 
يحتفي به الصحفيون العراقيون كافة وهم يسـتذكون عيدهم ١٥٣ 
لعيد الصحافة العراقية، كما أتوجه بأحر التهاني والتربيكات للزميل 

العزيز االسـتاذ مؤيد الالمي نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب ولجميع الزمالء يف األرسة الصحفية بأجمل العبارات 

الصادقـة وألوان الزهور تعبرياً لهم بهذا اليوم الذي يجسـد أسـمى معاني 
التضحيـات ملكانـة الصحافة العراقيـة، ملا لها من دور بـارز وتاريخ مرشف يف 

الدفاع عن وحدة العراق“. وختم حدثيه بالقول: وبهذه املناسبة العزيزة ال يمكنني إال 
ان نستذكر قواتنا األمنية وتضحياتهم الجسيمة بجميع صنوفها وشهدؤنا 

االبرار ورواد الصحافة واالعالم شهداء الكلمة الحرة، داعياً الله جل يف 
عاله أن يحفظ الجميع وان يمن عىل عراقنا الجريح بنعمة الصحة 

واألمان، وكل عام والصحافة العراقية بألف خري.

هنأت هيئة الحشـد الشـعبي، نقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي واالرسة 

الصحفية ملناسبة العيد الوطني الثالث والخمسني بعد املئة للصحافة العراقية.

وذكـرت الهيئـة يف تهنئتهـا :“ نتقـدم بأزكـى التهانـي والتربيـكات إىل األرسة 

الصحفيـة واإلعالميـة يف العـراق، متمنني لها مزيـدا من التألـق والتقدم خدمة 

للكلمة الحرة“.

واضافت:“ بهذه املناسـبة نسـتذكر بكل إجالل وفخر شهداء الصحافة واإلعالم 

والسيما شهداء اإلعالم الحربي الذين كانت دماؤهم وتضحياتهم قرابني خالدة يف 

تحقيـق النرص املؤزر عىل عصابات االرهاب الداعيش، فكانوا بحق رشكاء النرص 

يف نقل الصورة والكلمة“.

وتابعـت:“ البد يف هذا اليوم من تذكري كافة الجهـات املعنية واملختصة برضورة 

مراعاة حقوق الصحفيينواالعالميني ، ويف مقدمتهم الشهداء والجرحى وايالءهم 

رعاية خاصة ”.
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وتوحدت مشـاعر العراقيني ومواقفهم تجـاه الصحافة العراقية 

وهـي تحتفل بعيدها الوطني السـنوى يف كنـف نقابة الصحفيني 

العراقيـني التـي احتضنـت وعـىل مدى  سـاعات نهار يـوم امس  

باقـات الزهور وبرقيات التهاني التـي انهالت عليها من كل ارجاء 

العراق فكانت صورة معربة وحديث جميل وكلها تحكي بعباراتها 

القصـرية قصص فرسـان السـلطة الرابعة  ودفاعهـم عن بلدهم  

باقالمهم وعطائهم وتضحياتهم واضعني هموم شـعبهم فوق كل 

االعتبارات …

امـس كان حديـث العراقيني .. مسـؤولني  وسياسـيني وبرملانيني 

ومواطنـني هو عيد الصحافـة العراقية وتزاحمـت  باقات الزهور 

حيث تسابق حاملو تلك الزهور  لتسجيل موقفهم تجاه الصحافة 

ودعمهـم للصحفيني ونقابتهم  وهم بذلك  ارادوا التعبري عن اعالن 

حبهـم واعتزازهم باملواقـف الوطنية والسـجل الناصع للصحافة 

العراقية عىل مدى السنوات الطوال من عمرها .

وحقـا عاش الجميع  زهوا وفرحا  رغم كل الجراحات  التي يعاني 

منهـا بلدنـا  ولنا جميعا ان نشـعر  ان الحديـث االجمل هو حديث 

العراق بكافـة اطيافه ومكوناته والفضل هنـا للصحافة العراقية  

ومواقفها الوطنية التي وحدت ابناء العراق.

اسالم اباد/ أسوشييتد برس:
رساح  الباكسـتانية  السـلطات  أطلقـت 
صحفي باكسـتاني اختطفـه رجال أمن 
بلبـاس مدنـي يف مدينة كراتـيش جنوبي 
البالد، وعاد إىل منزله قبل طلوع فجر يوم 

الثالثاء.
ولم يعلّق نفيس نعيم، الذي أثار اختفاؤه 
القرسي اسـتنكاراً من نقابة الصحفيني 
الباكسـتانية ومن زمالئه، عـىل اعتقاله 
طوال الليـل. كما لم يصدر بيان رسـمي 
مـن الرشطـة أو أّي تأكيد بشـأن الجهة 

التي اعتقلته.

وأفـرج عـن نعيـم عقـب إعـالن وزيـر 
الداخلية رانا سـناء اللـه، يف وقت متأّخر 
من مساء االثنني، أّنه وجه أمراً للسلطات 
بالكشـف عن مصريه وإطـالق رساحه. 
وكان زمالؤه قد طالبوا الحكومة باتخاذ 
إجـراءات ضـد املسـؤولني عـن اختفـاء 

الصحفي.
وقالت قنـاة آج نيـوز التلفزيونية، حيث 
يعمل نعيم كمحرر، إن عّدة رجال يرتدون 
مالبس مدنّية اعتقلوه يف سـوق بالقرب 
من منزله يوم االثنني، وألقوا به يف سيارة 

للرشطة وفّروا مرسعني.

نيويورك/متابعة الزوراء:
عـام ٢٠٠٢، وبعـد أشـهر مـن هجمـات ١١ سـبتمرب/أيلول ٢٠٠١، وانطـالق الحرب 
األمريكية ضّد أفغانسـتان، افتتحت الواليات املتحـدة معتقل غوانتانامو الذي قالت إنه 

سيضّم املتهمني باإلرهاب واملقاتلني واملتعاونني مع تنظيم القاعدة.
بعـد ٢٠ عاماً من افتتـاح املعتقل، نرشت صحيفـة نيويورك تايمـز األمريكية، الصور 
الرسـمية األوىل لوصـول املعتقلني األوائل إىل غوانتانامو عـام ٢٠٠٢، وهي الصور التي 

كانت حتى وقت قصري رسية وممنوعة من النرش.
تروي مراسـلة الصحيفة كارول روزنربغ التي اشـتهرت بتغطيتها لقضية املعتقلني يف 
غوانتانامـو، أنها حصلـت العام املايض عىل معلومة تفيد بوجـود صور لم تنرش يوماً، 
حول وصول املعتقلني يف األشهر األوىل من افتتاح املعتقل، وهي صور التقطها مصورون 
من وحدة الكامريا القتالية، إذ أمىض املصورون العسـكريون شهوًرا يف توثيق ما يجري 

يف خليج غوانتانامو يف العام األول بعد هجمات ١١ سبتمرب/أيلول ٢٠٠١. 
كانـت هذه الصور ُترسـل إىل كبـار املسـؤولني يف وزارة الدفاع األمريكيـة «بنتاغون»، 
خصوصـاً وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسـفيلد كان يتابع بشـكل يومـي ما يحصل يف 
مركز االعتقال، و «بالتأكيد لم يكن من املفرتض أن يرى الجمهور هذه الصور» بحسب 

روزنربغ. 
واستندت الصحفية األمريكية إىل قانون حرية املعلومات مطالبة بحصولها عىل الصور 
مـن األرشـيف الوطني، لتكتشـف أن الرسيـة رفعت بالفعـل عن بعض الصـور وبات 
باإلمكان نرشها. لكن الحصول عىل الصور طرح عالمات استفهام عدة حول سياقاتها 

ورشوحها.
جاء ذلك بعد عقدين سـيطرت فيهما واشنطن عىل الصور التي نرشت من املعتقل، فلم 
نـر ال اإلرضاب عن الطعام، وال التعذيـب، وال االغتصاب الذي تعرض له املعتقلون، ولم 
نـر وجوهاً متعبة وال أجسـاداً تظهر عليها عالمات الصعـق الكهربائي والرضب خالل 

االستجواب، وهو ما يميز الصور الجديدة املنشورة. 
يف مختلـف الصور نشـاهد املعتقلني بمالبسـهم الربتقالية الشـهرية، وعيونهم مغطاة 
وأيديهـم خلف ظهورهـم، بعضهم محمـول بطريقة عنيفة من قبل جنـود أمريكيني، 
وبعضهم أُمسـك بيده العلـم األمريكي. عدد الصور ١٢، نـرشت يف الصحيفة األمريكية 
مـع رشوحات لـكل تفاصيلها املكانية والزمانية. لكن أغلبهـا كذلك لم يخرج من إطار 
عـام، يظهر تقديم الطعام، ومعتقلني يصلون، وآخرين يرافقون جنوداً. وهو ما يطرح 
تسـاؤالت حـول إمكانية وجود صور إضافيـة لم ترفع عنها الرسيـة، وقد تكون توثق 
ما حكاه املعتقلون الذين خرجوا من غوانتانامو عن التعذيب الجسـدي والنفيس الذي 

تعرضوا له.

 …@b‰nœbzñ
›ª˛a@sÌá®a

@Åaãé@’‹�m@ÚÓ„bnè◊bj€a@pb�‹è€a
Úib‘‰€a@äbÿ‰néa@á»i@Ô–zñ

@ÒáÌáu@äÏñ@Â«@ÚÌãè€a@…œä
@∂g@›ˆaÎ˛a@µ‹‘n»æa@fiÏñÎ@ãËƒm

2002@‚b«@Ïflb„bn„aÏÀ
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Âè´@çÌç»€a@áj«@NÜ
يسـتيقظ منذ الصباح الباكر ، يخرج 
مـن بيتـه اىل الحديقة العامـة ليملئ 
رئتيـه بالهـواء البارد النقـي ، الهدوء 
الذي يلف املكان ، والسكون الذي يخيم 
عىل كل ما حوله ، والصمت املطبق عىل 
الصباح يجعله يحرك ذراعْيه ويحاول 
امليش بطريقة الهرولة لتنشيط جسده 
الضعيف ، آخـر زيارة لطبيبه الخاص 
نصحـه بمزاولـة الرياضـة ، وعندما 
بدأ بها شـعر براحة تتسـلل اىل نفسه 
، ومـع اول شـعور بالتعـب ، يعود اىل 
بيته ، يتناول فنجان القهوة ويمسـك 
جريدتـه ، ويبـدأ بالقـراءة ، اول مـا 
يتناول املقـاالت املكتوبة فيها ، ينتقل 
بعدهـا اىل الحـوارات والتحقيقـات ، 
وينتهـي منهـا بالصفحـة األخـرية ، 
يطـرح جريدتـه جانبا ويأخـذ غفوة 
قصرية ، وينهض لتناول فطوره ليبدأ 

بعدها فصل القراءة .

ويف كل صبـاح  يفيـض نهر ذكرياته ، 
يتذكر صبـاه وولعه بالقراءة ومتابعة 
االفالم ، تتجسـد أمامـه اللحظة األوىل 
التي مسك القلم فيها ليكتب ما يجول 
برأسـه ، تنشـط ذاكرتـه فتصـور له 

سـاعة دخولـه اىل الجريـدة التي كان 
يعمـل فيها ومقابلـة رئيس التحرير ، 
تفرت شفتاه عن ابتسامة عندما سمع 
عبـارات املديح للمقال الذي نرشه أول 
مرة ، يبتسـم أكثـر عندما نال اعجاب 

الجميع وأصبح اسمه المعا وهو يقف 
مـع   األقـالم الكبـرية .

صالح املرهون نشأ وسط عائلة فقرية 
ال تستطيع سد رمقها اال بشق االنفس 
، كان ينهـض صباحا ليعمل مع والده 
يف زراعـة االرض وجنـي املحصـول ، 
ومـع حلول اذان الظهر يرسع اىل بيته 
ليجلب وجبة الغـداء ، يجلس مع ابيه 
، ال يوجـد بينهمـا ما يهمتـان به غري 
الحديث عن الزراعة والسـقي وموسم 
بذر البـذور ، وعندما يعودان اىل البيت 
، يرتـدي االب ثيابـه النظيفة للذهاب 
اىل مضيف العشرية ، بينما يبدأ صالح 
املرهون بقـراءة القصـص والروايات 
، كان مغرمـا بما يكتبـه جربان خليل 
جـربان ، يجد ذاتـه يف القـراءة ، ومع 
مواصلـة القـراءة نمـت لديـه الرغبة 
يف الكتابـة ، يكتب عـىل أكياس الورق 
، أو عـىل صفحـات دفاتـره القديمـة 
عندما كان تلميذا ، وعندما يجد نفسه 

جالسـا عىل الشـاطئ يمارس الكتابة 
عىل الرمل ، خاطرة رسيعة عىل شـكل 
برقية ، أو بيت من الشعر ال يعرف قوة 

بالغته .
يف مضيف شـيخ القريـة التقى صالح 
املرهـون بمعلم املدرسـة ، كان اللقاء 
عابرا يف بداية االمر ، ومع مرور الوقت 
توطـدت العالقة بينهما ، بـدأ يقرأ ما 
يكتـب واملعلم ينصت اليه ، ومع مرور 
الوقت اصبـح قلمه اكثر عطاء ، االمر 
الـذي دفع باملعلم اىل ارسـال ما يكتبه 
صالح املرهون اىل الصحف املنترشة يف 
اجاء البالد ، كانت فرحته كبرية عندما 
نـرش اول مـرة ، وعندمـا زار الجريدة 
ألول قوبـل بالرتحيـب ، وعرض عليه 
الكتابة مقابـل مبلغ من املال ، عندها 
شعر بان الباب مفتوح امامه ، وصدق 
ظنـه فلم يمر عليه وقـت طويل حتى 
كان املرهون أحـد االعمدة التي تكتب 

يف الجريدة .

Ôvy@p˝Ç@o‡»„@ã«bì€a@äÏn◊á€a
بمناسـبة مـرور ١٥٣ عامـا عىل تأسـيس 
اول صحيفـة عراقية وهي جريـدة الزوراء 
الغـراء احـب أن أهنـئ نفـيس اوال وأهنـئ 
الصحافيـني  وزمالئـي  اسـتاذتي  جميـع 
بهذا املناسـبة الجليلـة والعزيزة عىل قلوبنا 
جميعا، وأحب أن اؤكد عىل اهمية الصحافة 
والعمل الصحفي الحر كونه املرآة الحقيقية 
لتحـرض أي بلد ملـا يقوم به مـن جهد كبري 
وصدق لنقل الحقيقة وتنوير املجتمع وهذا 
ديدن الصحفي الحر الذي دائما ما كان رأس 
الرمـح يف مواجهة التبـدالت والتحوالت عىل 
أرض الواقع بمتابعة عمل تستغرق ساعات 
طـوال يتخللها الكثـري من التعـب والرتقب 
والـذكاء ليصوغهـا لنـا خـربا مقـرشا عىل 
طاولـة من الدقائق، فشـكرا لكم أسـاتذتنا 
وأحبتنـا  عىل مـا  تنثروه  من جمـال وألق، 

وكل عام وانتم قلما وورقا وحربا وجماال.
“äb«@—Ó�€@Û–�ófl@NÜ@

  تمر علينا الذكرى السنوية مليالد  الصحافة 
العراقيـة إذ اعتـاد الصحفيـون العراقيون 
االحتفال بيـوم الصحافة العراقيـة املوافق  
للخامس عرش من حزيران، وجاءت املناسبة 
مع تأسـيس أقـدم جريـدة عراقيـة، وهي 
(الزوراء) التي صدرت عام 1869 ، ويشـكل 
ظهور هـذه الجريـدة عالمة تحـول بارزة، 
وانعطافـة للتحـول إىل الحيـاة الحضارية. 
إن هـدف الجريـدة  الرئيـس نـرش األخبار، 
والثقافـة األدبيـة، وممارسـة النقـد البناء 
للحكومـات املتعاقبـة، والتصـدي للفسـاد 

املسترشي يف كل نواحي الحياة. 
العراقيـني  الصحفيـني  لجميـع  أمنياتنـا 
بالتوفيق، والنجاح الدائم، وكل عام والجميع 

بألف خري.
@@oÓji@Û‹«@Úœãìæa@ÚjÌÜ¸a@O@÷åäÏi@Ú‹ÓËé

Â�‰íaÏi@ÊÏ‰–€a
الصحافـة أو عالـم البحـث املتواصـل عـن 
الحقيقة، يف املعلومة أو الفكرة أو التقرير.. 
هنـاك دائمـا قضية تحـرك الفكـر وتوقظ 
رغبـة الكتابـة وتحليـل األحـداث، الجديدة 
منهـا والقديمة، ومن غـري املمكن أن تنجح 
الصحافـة يف تنويـر القـراء إال إذا ضمنـت 
حريـة مطلقة يف التعبري عن رأيها والخروج 
من مربع التبعية لحكومات معينة، تفرض 
عليهـا أال تكتـب يف شـؤون معينـة، وهـذا 

يف اعتقـادي ضـد أي دسـتور، وعليه يجب 
ضمان ترشيع حق التعبري ونرش املعلومة يف 

مختلف الوسائل اإلعالمية.
ال يمكـن أن ترتبط الصحافـة بفعل الخوف 
أو التخويـف أو التشـويه أو التالعـب، ألننا 
نتحدث عـن املصداقيـة املرتبطـة بحقيقة 
الخـرب وهذا ال يتحقق إال بتحمل مسـؤولية 

البحث عن واقع حقيقي للكتابة عنه.
لقد خلـق التنافـس اإلعالمي بـني الصحف 
صناعـة إعالمية سـميت بـوكاالت األنباء، 
مما جعل الخرب يحقق انتشـارا عامليا، األمر 
الذي دفع بازدهـار الوكاالت عامليا وإقليميا 
ومحليـا وفتـح مجـاالت جديـدة ومختلفة 
لتطويرها واسـتحداثها عىل شبكة االنرتنت 

والهواتف النقالة، كتابة وصوتا وصورة.
إن الصحافـة هـي املرجـع األول للمعلومة، 
مع تنوير الرأي العام بسـلبيات وإيجابيات 
الخرب، كمـا أنها توقظ فعل النقد، لتصحيح 
مـا يجـب تصحيحـه بالتوجيـه والنقـاش 

والتحليل.
نحن نحتاج إىل فاعليـة الصحافة يف حياتنا 
اليومية، الستقراء األحداث من حولنا وحتى 
نبنـي حلقـة وصـل بـني الفـرد ومجتمعه 
ولنجعله يتعرف عىل حقوقه وبالتايل الدفاع 

عنها واختيار ما يناسبه يف الحياة.
إن عالم الصحافة ميلء بالتحديات ملا يلعبه 
من دور أسـايس يف التأثـري يف املجتمع وقلب 
جميع الحسابات، إذا اختلفت معايري حرية 
التعبري بسـبب فسـاد الحكومات والساسة 

وغياب األمن واألمان.
األهـم هنـا هـو مصافحـة الحقيقـة التي 
يخلقهـا الخـرب ويجهـر بهـا، لتحديد مدى 
خطورة األزمة.. نحتاج كمجتمعات واعية، 
إىل صحافـة تدافع عـن حقوقنا حتى نعرف 

ونفهم الحقيقة من خالل تعرية األسباب.
pbzì€a@á‡´@ã«bì€a

ليس من الغريب أن مرص والعراق قد اقيمت 
عىل أرضهما اقدم الحضـارات التي عرفتها 
البرشية، ففي العراق كانت حضارة سـومر 
وأكد وبابل وأشـور وكلدان، ويف مرص كانت 
الحضارة الفرعونية ، وشهدت مرص والعراق 
اصـدار اقدم الصحف يف الـدول العربية فقد 
أسسـت عـام 1828م بأمر مـن محمد عيل 

باشا جريدة الوقائع املرصية، ويف عام 1869 
اسسـت جريدة الـزوراء العراقية والتي تعد 
اقدم جريدة عراقيـة ، وليس من الغريب أن 
يوم ظهورهـا يف الخامس عرش من حزيران 

أن يكون عيدا للصحافة العراقية .
تزدحم ذاكرتي مع االحتفال بيوم الصحافة 
العراقيـة الــ  153 بالكثـري مـن الذكريات 
خاصـة أننـي قمـت بالعمـل يف العديـد من 
تلك الصحف كالثـورة والجمهورية والعراق 
والقادسـية ومجلـة الـف بـاء وغريهم من 
الصحـف العراقية ولسـنوات طويلة، كانت 
تلك الصحف تضم كوكبة من أبرز الصحفيني 
والكتاب، بل أن جريدة الجمهورية العراقية 
التـي كنـت أرشف بالعمل بهـا كانت تنرش 

عرب صفحاتها يوميا أعمدة ألشـهر الكتاب 
يف مرص اىل جانب البلـدان العربية املختلفة، 
فكل التحيـة والتقدير لكل مـن انتمى لتلك 
الصحافـة الرائدة يف يومهـا، من ما زال عىل 

قيد الحياة، او يرقد بسالم ىف مقره األخري
@ÒáÌãu@ãÌã•@êÓˆäÎ@ã«bí@O@b‰j€a@‚˝é@

ان الصحافة بوصفها احدى وسائل االتصال 
األوىل أصبحت عامـال مهما يف صناعة الرأي 
العام وتوجيهه ، مثلما اسهمت بشكل كبري 
يف تحريك املشاعر االنسـانية ونرش املعارف 
والثقافـات وتعزيز ثقافة االفراد، فضال عن 
بث االخالق واالفكار املفيدة و توعية املجتمع 
وتعريفـه بآخر املسـتجدات عـىل االصعدة 
كافـة وتسـليط الضوء عىل املشـكالت التي 
تهدد البنية االجتماعية فضال عن االسـهام 
يف تطويـر مؤسسـات الـدول واألفـراد عرب 

التأشري عىل نقاط الخلل وتصويبها. 
واننا اليوم إذ  نحتفي بعيد الصحافة العراقية 
بمناسبة انطالق اول صحيفة ورقية عراقية 
وهي الزوراء فإننـا نتحدث عن تاريخ ثقايف 
معـريف كان سـببا مبارشا ومؤثـرا يف تنوير 
الراي العـام وتعريفه بحقوقه، مثلما كانت 
الصحافة  أحد أهم أسـباب نجاح الكثري من 
الثورات  التي اندلعت ضد االنظمة السياسية 

املستبدة. 
ويف ظـل التطـور  املتسـارع الـذي شـهدته 
وسـائل االتصال الثالثة املعروفة ( املقروءة 
واملسـموعة واملرئيـة )، وتأثريهـا يف حيـاة 
الشـعوب أصبح لهـذه الوسـائل دور فعال 

يف نقـل ونـرش الكثري من املعلومـات واآلراء 
واألفـكار وأصبحت جـزءاً رئيسـا يف ثقافة 
الرد واملجتمع، خاصة بعد تشـعب االنظمة 
املعلوماتيـة وانطالق الصحافة االلكرتونية، 
إذ تمكنت الشعوب من التواصل مع بعضها 
واحداث تطورات كبرية يف التعبري عن الرأي؛ 
إذ أدى التنامـي الكبـري  يف  وسـائل االتصال  
اىل رسعة انتشـار املعلومـة اىل جانب رسعة 
التحديـث االلكرتوني، فضال عـن التفاعلية 
التـي تتميـز بها بعـض الصحف ووسـائل 
االعالم االخرى، وإذ نستذكر اليوم صحافتنا 
يف عيدهـا املجيد وهي تواجه تحديات كثرية 
فإننا نعتز كثريا بما قدمته األرسة الصحفية 
العراقية من تضحيات عىل طريق الحق وما 
زالت أقـالم مبدعينـا تخط بمدادها سـفرا 
متوهجـا بالجمـال واملواقـف التـي ينبغي 
أن تعمـل عـىل ترسـيخ  دعائـم الصحافـة 

املسؤولة.
¿b‘r€a@fiÏ‡ì€aÎ@ıaäÎç€a@ÒáÌãu
Ô”aã«@á”b„@OÊb‡‹è€a@ÊaÏ‹«

جريـدة الزوراء... الصحيفـة العراقية االوىل 
تأسيسـا وفعـال معرفيـا.. لذا تعـد ذكراها 
عيـدا وطنيـا للصحافـة العراقيـة الغـذاء 
الفكري اليومي.. الصحيفة املتميزة اخراجا 
وتصميمـا وتنوعا معرفيا.. يكشـف عن ان 
خلفها عقـول مهنية متمرسـة مما مكنها 
مـن ان تخطـو بـكل ثقـة يف عالـم الكلمة 
باستقطابها العقول واالقالم العربية عموما 
االحـداث  والعراقيـة خصوصـا، ومواكبـة 
السياسـية والثقافيـة واملجتمعيـة والفنية 
بـكل مشـاربها التي تنـم عن وعـي معريف 
شـمويل..هذا يعنـي انهـا تفـردت بمهنيـة 
كادرها وتمرسـهم الصحفي وموضوعيتها 
مـن خالل مـا تنـرش مـن معلومـة دقيقة 
مستفزة للمسـتهلك ونابشة لخزينه املعريف 
وهـذا ما نجده يف ثقافيتها الشـاملة.. النقد 
والرسد والشعر مع مواكبة الحركة الثقافية 
يف املحافظات وتقيص الحقيقة يف كل اصقاع 
العالـم، فكانـت اضافـة خالقة يزهـو بها 
الوطن والفكر االنساني، وبهذه املناسبة ما 
علينا إال ان نستذكر شموخ العراق بشهدائه 
عامـة واالعالم خاصـة إضافة اىل االشـادة 
بدورهم يف ارسـاء مبادئ التعايش السلمي 

واعالء الكلمة الحرة املتوهجة بصدقها.

ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q
أن تمـارس الديمقراطيـة وفـق أسـاليبها الحضارية، وأن 
تسري الحياة باتجاه تحقيق الحرية للجميع ، البّد من تغذية 
الكلمة الحرّة الجريئة ودفعها إىل خضم األحداث ، فوجودها 
يمثل ركنا أساسيا من أركان بناء الحياة ، وعامال مهما من 
عوامـل النهـوض ، والكلمة الحرة التي تدافـع عن مصالح 
الشـعب ، وتقـف شـامخة يف مواجهة الطغيان والتعسـف 
البـد أن تخرج من حاضنـة الصحافة ، ووفـق هذا املفهوم 
الواضح رسـمت الصحافة دورها الريـادي يف بناء الحياة ، 
ولعبـت دورا وطنيا يف مقارعة الظلم حتى احتلت السـلطة 
الرابعة بجدارة بعد السـلطة الترشيعية والسلطة القضائية 
والسلطة التنفيذية ، وراحت تشق طريقها وسط العواصف 
التـي اجتاحت املنطقة منـذ زمن بعيد ، وهـي تقدم قوافل 
الشـهداء عـىل طريق ترسـيخ املبـادئ الديمقراطيـة التي 

أصبحت أمل الجميع .
لقد اسـتحقت الصحافـة العراقيـة كل االحـرتام والتقدير 
مـن خالل تصديها لحاالت الفسـاد السـيايس واالقتصادي 
واألخالقـي ، ونقلهـا ملـا يـدور مـن تجاذبـات سياسـية، 
واختناقات اقتصاديـة، وأزمات اجتماعية، فكانت الناطقة 
بلسان الشعب من خالل األقالم الرائدة التي كشفت الغطاء 
عن املستور ، ورفعت الحجاب عن املخفي، ودفعت الثمن دما 
من أجل أن تكون الحقيقة مهندسة لرسم املستقبل املرشق 
القائـم عىل احـرتام الرأي اآلخـر ، واعتماد أسـلوب الحوار 

النزيه ، ومقارعة الحجة بالحجة والربهان بالربهان.
ومـع كل مرحلـة من مراحـل تاريخنـا ، كانـت الصحافة 
تبني عرشـها بقوة القائمـني عليها ، حتى وصلت إىل درجة 
تقدمـت فيها عىل الكثري من صحافة البلدان التي سـبقتها 
يف الدخـول إىل امليدان الديمقراطـي، ومع كل مرحلة تحصد 
الصحافـة ثمار النجاح ، وتحتل مواقـع التألق ، وتقف عىل 

هرم الفوز.
إّن الذي حققته الصحافة العراقية من نجاحات باهرة  جاء 
ثمرة جهـود األرسة الصحفية العراقيـة ، وهو فوز لجميع 
األقالم التي ساهمت يف بناء الحياة من أجل أن يخرج العراق 
من كهوف الظالم والطائفية والفسـاد إىل مرافئ الشـمس 

املغمورة بالبناء والنقاء والصفاء .
عيد الصحافة العراقية يمثل انتصارا كبريا لدم الشهداء من 
الصحفيـني الذين أريقت دماؤهم الزكية عىل أرض العراق ، 
وهم يؤدون واجبهم املقدس من أجل أن تنترص كلمة الحق، 

ويعم األمن واالستقرار ربوع العراق.
لنوقد الشموع عىل طريق انتصار الكلمة الصحفية الجريئة 
التـي تدافع عـن طموحات الشـعب، وننثر الـورود يف درب 
الصحافـة ، ومبارك لجميع الصحفيني يف الذكرى 153 لعيد 

الصحافة العراقية. 
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الصحافـة مـن املهن الراقية التي يجـب أن تكون يف 
طليعة املهن وأكثرها احرتاًما وتأثريًا يف حياة الناس، 
خاصة أّنها ُتسـلّط الضوء عـىل القضايا املجتمعية 
التي تهّم الناس، وُتسهم يف حّل املشكالت والتخفيف 
مـن معاناة النـاس بوصفها مجهـرًا لآلفات.. وهي 
تلفت نظر املسـؤولني يف مختلف مواقعهم، كي يروا 
الخطأ وُيصّححوه، وتعمل عىل كشف الحقائق دون 
تزييف أو مجامالت، فالصحافة تتبّنى حرية التعبري، 
وتسـمح ملن ُيمارسـها بالكتابة عن رأيه يف القضايا 
التسـاؤالت املرشوعـة حولهـا  املطروحـة وإثـارة 
بـكّل حياديـة. العـرض: للصحافـة دور مجتمعي 
راٍق للصحافـة دوٌر جوهـري يف املجتمـع، وهو دوٌر 
مجتمعـّي راٍق يتمّتع بأعىل مسـتويات الشـفافية، 
فهي ُتعّد نموذًجا مرشًفا لحرية الرأي والتعبري؛ حيث 
ُتعـّرب عن آراء أفـراد املجتمع بمختلف مسـتوياتهم 
الثقافية واالجتماعية، وُتظهر قضايا مغّيبة ال يعلم 
بهـا أحـد. وتقدم تقاريـر صحفية فيهـا الكثري من 
املعلومات التي تهتم بالشـؤون املجتمعية بمختلف 
مجاالتها؛ سـواء أكانت اقتصاديـة أم اجتماعية أم 
سياسـية أم أي قضايا عامـة، والصحافة دليل عىل 
أّن املجتمـع ديمقراطي يسـمح بمناقشـة القضايا 
العامـة والخاصـة؛ ولهذا تحتـل الصحافة يف الوقت 
الحـارض أهمية كربى، وتلعـب دوًرا مهًما يف التأثري 
عىل الحيـاة العامة. تؤثر الصحافة عىل الرأي العام، 
وُتسـهم يف نـرش األخبار التـي تهم أفـراد املجتمع، 

كما تقـوم بإعداد املقابالت الشـخصية مـع العديد 
من الشـخصيات املحلية والعامليـة املهمة التي يهتم 
النـاس بمعرفـة أخبارهـا وشـؤونها العامة، وهي 
حلقـة الوصل بني مختلف السـلطات يف الدولة وبني 
أفراد املجتمع. كما أّنهـا تهتم بإظهار مواهب أفراد 
املجتمـع من ُكّتـاب وموهوبني ومبدعني ورسـامي 
كاريكاتري، كما أّنها ُتسـاعد يف إظهار حقوق الناس 
وُتناسـب جميع مسـتويات الُقرّاء، مّما يجعل أبناء 
املجتمع عىل اتصـال دائم باألخبار وباملجتمع، وهي 
مسـّخرة بالدرجة األوىل لخدمـة املواطنني ومتابعة 
قضاياهم. تتنوع مقاصد الصحافة يف الوقت الحارض 
وتتجاوز أهميتها نـرش األخبار، إذ إّنها تنرش كل ما 
يتعلق بالصحة والتثقيف الصحي ووسائل التواصل 
االجتماعـي والرياضـة والرتفيـه والعلـوم وأخبـار 
الفـن والفنانني، وُتسـهم يف نرش الوعـي يف املجتمع 
والرتكيـز عىل املبـادئ السـامية، وتنمي الشـعوب 
وُتسـهم يف ازدهارها. فالصحافة مهنة تضّم العديد 
من األعمال واملهـن؛ إذ يمكن أن يكتب فيها الطبيب 
واملهنـدس واملعلم، وتـزّود القارئ بـكل ما يحتاجه 
من معلومات تهمه، وتستطيع أن تحّول آراء الناس 
وتقلبهـا يف االتجـاه املعاكس، خاصـة أّن الصحافة 
لـم تعد مقترصة عـىل الصحافة الورقيـة فقط، بل 
أصبحـت صحافة إلكرتونيـة ومتلفزة، مّما أسـهم 
يف انتشـارها أكثـر.. الصحافـة مهنـة تاريخية لها 
ثقلهـا يف املجتمع، ويوجد عىل مّر التاريخ العديد من 
األسماء الالمعة التي عملت يف مهنة الصحافة، وكان 
لهـا ثقل كبري يف التأثري عىل املجتمع، وأثبتت قدرتها 

عىل إحـداث تغيري جـذري يف املجتمـع وتوجيه آراء 
املجتمع نحو القضايا املهمـة، كما غرّيت الصحافة 
العديد من األفكار الخاطئة والسلبية التي كان يؤمن 
بها املجتمع، سـواء يف القضايا التي تتعلق باملرأة أم 
الطفل أم الشباب. تبحث الصحافة عادة يف القضايا 
الشـائكة واملنتـرشة يف املجتمع، وتحـاول أن توّجه 
األنظار إليهـا، وإخراجها من دائـرة التجاهل، ومن 
القضايا التي تتحدث فيها الصحافة قضايا البطالة 
والفسـاد والقضايـا التـي تخص الصحة النفسـية 
والجسـدية، والقضايا املتعلقة بالغذاء والدواء. لهذا 
فـإّن الصحافة تمارس سـلطتها عـىل جميع املهن، 
وتسـتطيع أن تعـرب عن رأي جميع فئـات املجتمع، 
وتوجه لها األسـئلة للحصول عىل اإلجابة الشافية، 
وهـي بهذا تقوم بدورها التاريخـي املناط إليها عىل 
أكمل وجه، دون أن يكون الصحفي مضطرًا ملحاباة 
أحـد أو مجاملتـه، ودون أن يكون مضطـرًا للبحث 
عـن الحقائق بطرٍق ملتوية. مـن واجب املجتمع أن 
يدعـم الصحافة وحقـوق الصحافيـني، وأن يجعل 
سـقف الحرية مرتفًعا بالنسـبة لهذه املهنة الراقية 
كي تستطيع إحداث تغيري جوهري يف املجتمع، وكي 
تتمكن مـن القيام بدورهـا التي ُوجـدت من أجله، 
كمـا يجب تعزيز دور الصحافة والرتكيز عىل أهمية 
وجودهـا، ومنحهـا الصالحيات لطرح التسـاؤالت 
حـول القضايـا املختلفـة، والبحث لها عـن حلول، 
ومعرفـة آراء الناس حولها. يوجـد اليوم الكثري من 
كليـات الصحافة واإلعـالم املنتـرشة يف الجامعات، 
التي ُتخرج سـنوًيا آالًفا من الصحفيني املتمرسـني 

واملدربـني عـىل كتابـة التقارير الصحفيـة وتقيص 
األخبار من مصادرها املوثوقـة، فالصحفّي مؤتمن 
يف هـذه املهنـة، ومهمته األساسـية تتلخـص يف أن 
يبحـث عـن الحقيقـة وُيظهرها؛ ولهـذا من واجب 
الدولـة أّال تسـمح ألّي أحـد بالتأثري عـىل الصحافة 
والصحفيـني والتأثري عليهم، وأّال تفتـح مجاًال ألّي 
أحـد بتكميـم أفـواه الصحفيني كي يعملـوا بكّل ما 
يملكـون من طاقـات وإبـداع. املجتمعـات الراقية 
تسهم يف رفعة مهنة الصحافة فيها ألنها تعلم جيًدا 
أنها سـلطة خامسـة يف الدولة، ولهـا ثقلها الكبري، 
وُيمكن لها أن تقوم بأدوار كثرية يف املجتمع وخاصة 
الـدور التوعوي واإلخبـاري. كما ُتمّكـن العديد من 
األشـخاص من إظهار ما لديهم من مواهب وأخبار، 
وتمنحهم مسـاحة للتعبري عن أنفسـهم بكل حرية 
وحيـاد، وتعطيهم القوة والثقـة الالزمة كي يكونوا 
قادرين عىل إحداث التغيري بالكلمة أوًال والفعل ثانًيا، 
فالصحافة مهنة مهمة ال يمكن تجاهلها أو التقليل 
من شـأنها أبًدا، حتى وإن أحجم الناس عن القراءة 
أحياًنا، لكنها ستبقى مهنة خالدة ذات أهمية كبرية. 
الخاتمـة: الصحافة إخالص وصـدق ختاًما، أهم ما 
يجب أن تتصف به الصحافة هو اإلخالص والصدق، 
وهـذا يعني تحرّي األخبـار الصحيحة ونرشها بكل 
أمانـة بعيـًدا عـن أي تزييـف أو تزويـر أو تغيري يف 
الحقائق، وأن يكون الصدق هو السـمة السـائدة يف 

كّل ما ُينرش للناس.
مبـارك للصحافـة العراقيـة يف عيدههـا الــ 153  

ومبارك لكل الصحفيني يف العراق ويف كل مكان .
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تعلن ُمحافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (إنشـاء قاعات دراسـية يف كلية اإلدارة واالقتصاد يف الرفاعي) ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٣ عىل حساب الناكل رشكة (عبري الشطرة للمقاوالت العامة) واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ 
. إن وثيقـة الدعـوة لتقديـم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزمان – املسـتقبل 

العراقي – الزوراء).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهـرا من يوم الثالثاء املصـادف ٢٠٢٢/٦/٢١ يف بناية (جامعة 
سـومر) فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني مـن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبيـة مـن اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة مـن الوثائق الخاصة باملرشوع 
علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
متطلبات التأهيل املطلوبة:  -١

الكوادر الفنية 

املتطلبات املالية :- أ- 
اوالً:-  املوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) 

ستة وعرشون مليون دينار عراقي..
د- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).

ثانيا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافـذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونـة اىل ديوان محافظة ذي 
قار.

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

رابعـاً:- هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيـط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

خامساً:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االوليـة) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظـة ذي قار قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يـوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقـص الفائـز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليـه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

٦-تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتـزم الطـرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٥٠٪) من عمالـة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالـة اشـرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنيـة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من 
قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف رسو ملناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة 
ال تتجاوز (١٤يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسـب 

واقع الحال. 
٩-املحافظة غري مسؤولة عن الية وصل مواد العمل اىل املوقع.

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

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

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

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

١٥-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقـود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فـرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتونـي ويلتـزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملـزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينيـة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شارع النيل. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح 
املناقصـة عطلة رسـمية فيؤجـل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقـدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصصات املتوفرة.
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جمهورية العراق                                                                                   
مجلس القضاء االعىل                                                                            

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة 
العلنيـة العقـار تسلسـل ١٠٩/٥٦ صابنـة وخالل 
ثالثـون يوماً اعتبـاراً من اليـوم التـايل للنرش وإذا 
صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي 
يليه ويف تمام السـاعة الثانية عـرش ظهراً يف قاعة 
محكمـة البداءة فعـىل الراغبني بالـرشاء الحضور 
يف املـكان والزمـان املعينـني مسـتصحبني معهـم 
التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع 
رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبـل املبالغ 

النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.

القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
العقار ٢/٤١١ سيف

١-يقع يف مدينة النارصية محلة الصابنة والعقار 
عبارة عن دار مؤلفة من طارمة وصحيات 

خارجية واستقبال وصالة وغرفتني ومطبخ 
وصحيات داخلية مبني من الطابوق ومسقف 

بالكونكريت.
٢-مساحة العقار ٢٠٥,٩٣ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائتان وخمسة وستون 
مليون دينار فقط.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النرص

اعـــــالن

سـتبيُع مديريـة تنفيذ النـرص العقـار العائد 
للمدين (محمد جالب نعيثل) واملرقم ٢٢/٢٢٣٣ 
أبو مهيفه والبالغ مساحته ٣٠٠م٢ والواقع يف 
قضاء النـرص واملحجوز عليه لقاء طلب الدائن 
(خالد محسـن عالوي) عن دينه البالغ (سـتة 
عرش مليون وثالثة وتسـعون الـف دينار) عدا 
رسوم التحصيل فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة 
خـالل ثالثون يومـا تبدأ مـن تاريـخ النرش يف 
السـاعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم 
التأمينـات القانونية عـرشة باملائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية عىل ان تبقى 

رسوم التحصيل والداللية عىل املشرتي. 
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمه العتابي

املواصفات:
* القـرار الصادر من محكمة بداءة النرص بالعدد 
٤٥٥/ب/٢٠٢١ املتضمن إلزام املدين محمد جالب 
نعيثل بدفع مبلغ مقداره ستة عرش مليون وثالثة 

وتسعون الف دينار للدائن خالد محسن عالوي.
* موقـع العقـار: قضـاء النـرص رقـم العقـار 

٢٢/٢٢٣٣ أبو مهيفه.
* عرصة مساحتها ٣٠٠م٢ .

* القيمة املقدرة الكلية خمسة ماليني دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / ارساء محمد عبدالله

لقـد تحقَق لهـذه املديريـة من كتـاب مركز 
رشطة السـالم بالعدد ٦٩٦٠ يف ٢٠٢٢/٥/٢٤  
وإشـعار املختار بأن املواطنـة (ارساء محمد 
عبداللـه) ارتحلت اىل جهة غـري معلومة علما 
أنهـا تسـكن الـدار املرقمـة ٣/٧٤٩٤٠ أنـك 
مجهـول محل االقامة وليس لـك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، 
واسـتناداً للمـادة (٢٧) مـن قانـون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجـف خـالل خمسـة عـرش يوما تبـدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 
هـذه املديرية بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل                  
سناء نارص حسني

اوصاف املحرر:
قـرار محكمة بـداءة النجف بالعـدد ١٦٤٩/
ب٢٠٢١/٢ يف ٢٠٢١/٦/٢٧ قـررت املحكمـة 
الحكـم بإلـزام املدعـي عليهـا ارساء محمـد 
عبدالله بأن يؤدي للمدعي سـعيد خلف أيوب 
مبلغ قـدره تسـعة ماليني وخمسـمائة الف 

دينار.

إعالن
إىل الرشيك (سمرية كريم جابر) 
اقتـىض حضـورك اىل مديرية 
بلدية النجـف االرشف لغرض 
اصدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(رعـد زبالـة رايض نغيمش) 
املرقمـة ٧٤٦٥/١ يف  للقطعة 
النجف حي القـدس مقاطعة 

. ٢

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

تبليغ الحكم الغيابي
اىل/ املدعى عليه (احمد حسني دفار)

املحكمـة  هـذه  أصـدرْت   ٢٠٢٢/٥/٢٥ بتأريـخ   
قرارها املرقم ٣١٤٩/ش/٢٠٢٢ حكما غيابيا بينك 
وبني املدعية (ايمان عادل عبد) والذي يقيض بتأييد 
حضانـة االطفال كالً مـن (حيدر عـيل ومصطفى 
وريان) وبالنظـر ملجهولية محـل اقامتك يف الوقت 
الحارض عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني رسـميتني 

محليتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله.
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ ناحية القادسية

اىل/ املنفذ عليه / هشام باسم محمد
لقد تحقَق لهذه املديرية من أنك مجهول محل االقامة 
وليـس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغك اعالنا بالحضـور يف مديرية تنفيذ ناحية 
القادسـية خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل                  
عماد بجاي الحمداني

اوصاف املحرر:
قـرار حكـم محكمة بـداءة ناحيـة القادسـية بالعدد 

١٠١/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٤/٢٧.

إعالن
إىل الرشيـك (عبـد الـرزاق رشـيد 
اىل  حضـورك  اقتـىض  ونـاس) 
االرشف  النجـف  بلديـة  مديريـة 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك 
(مؤيـد حسـني علـوان) للقطعة 
املرقمة ٣/٢٩٤٧٤ يف النجف حي 
الجامعة مقاطعة ٤ خالل عرشة 
ايـام وبخالفـه سـتتم االجراءات 

دون حضورك.

إعالن
إىل الرشيك (عبد الكاظم سـلمان 
عـيل) اقتىض حضورك اىل مديرية 
لغـرض  االرشف  النجـف  بلديـة 
للرشيـك  البنـاء  اجـازة  اصـدار 
(عفـراء فرحان جابـر) للقطعة 
املرقمة ٣/٢٤٧٨٣ يف النجف حي 
امليـالد مقاطعـة ٤ خـالل عرشة 
ايـام وبخالفـه سـتتم االجراءات 

دون حضورك.

إعالن
إىل الرشيـك (نجـاح صالـح عزيـز) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (محمد حميد سـاير) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(١/٦٧٣٧) املقاطعـة (٣/ حـي القـدس) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

العدد: ٣١٥٠/ب/٢٠٢١
التأريخ: ٢٠٢٢/٦/٩

العدد: ١٣٠/ت/٢٠٢٢
التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١٤

رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٦١٣
التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١٢

العدد: ٣١٤٩/ ش/ ٢٠٢١
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٥                      

رقم االضبارة: ١٩٨/ت/٢٠٢٢
التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 
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صوب  العبارة  وتتحرك  مقتدر،  قلم  يحركها  عندما  نشاطا  املفردة  تكتنز 

مرافئ التقدم عندما يقودها قلم صادق ، ويف جميع االحوال ال بّد للقلم أن 

يتحىل بالصدق والوضوح ، الصدق الذي ينسج طريقه بخيوط الحرير الناعم 

استيعاب  مشارف  عىل  املتلقي  يضع  الذي  والوضوح  القارئ،  ذهنية  نحو 

املعنى دون مشقة .

لقد لعب القلم دوراً رائداً يف نهضة الشعوب من خالل ما يطرحه من افكار 

وآراء، ومن خالل قدرته عىل تشخيص املناطق الرخوة وسبل معالجتها .

التي تكتب وهي يف عني االحداث،  أجمل االقالم واكثرها عطاًء وإبداعا تلك 

تتفاعل معها بقوة، تسرب أغوارها بذكاء، تواجه عثراتها بشجاعة، تتصدى 

القلم  نفرز  أن  نستطيع  الفهم  هذا  خالل  ومن  برشف،  الفساد  مظاهر  اىل 

التفاؤل، ويرسم صورة املستقبل  الذي يبرش بالخري، ويحمل روح  الشجاع 

بحروف االمل امليضء، وبني القلم املتعثر الذي ال هّم له سوى اطالق ثقافة 

الظالم من اجل إشاعة الخرافة، فهناك قلم صاعد وهناك قلم نازل، وهناك 

قلم مرشق وهناك قلم مظلم، وهناك قلم يزرع البسمة عىل شفاه االطفال 

وهناك قلم ينتزع الفرح من قوبهم.

يف  يقف  وهو  الصحفي  يحملها  التي  تلك  العطاء  عىل  قدرة  األقالم  وأكثر 

الخطوط االمامية ملوقع االحداث ليدون لنا ما يحدث بضمري حي ال يعرف 

التسويف واملبالغة، وهو يجتهد ويضحي لكشف الحقائق أمام الشعب كما 

هي عارية دون رتوش .

قلم الصحفي معرض لالغتيال ، مفعم بروح التحدي والتضحية، ألنه قلم ال 

، وبهذا  ، وإنما يفضل ميادين االحداث  العاجية  يمارس وظيفته يف األبراج 

 ، ، ومعرضا لألذى قبل غريه  يكون الصحفي مرشوعا للشهادة قبل غريه 

ومالحقا ألنه القادر عىل رفع الغطاء عما يحدث يف اروقة الخفاء .

اىل  االمر  وصل  وقد  والتهديدات،  املضايقات  اىل  الصحفيون  تعرض  لقد 

التصفيات الجسدية عرب مراحل التاريخ ، ومن يريد التأكد فعليه البحث ليجد 

قافلة من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل كلمة حق يجب أن تقال .

عنه  عجز  جهد  من  يبذله  ملا  والتقدير  االحرتام  كل  الصحفي  استحق  لقد 

الكثري، وقد استحقت الصحافة صفة السلطة الرابعة ملا لها من تأثري، وقد 

استحق قلم الصحفي الهيبة ألنه املساهم الحقيقي يف فتح ابواب الحرية يف 

التفكري والتعبري .

أريقت  الذي  للشهداء  إجالال  نقف  العراقية،  للصحافة   ١٥٣ الـ  الذكرى  يف 

دماؤهم من أجل أن تزدهر الحياة ، وتحية لكل صحفي وقف اىل جانب الحق 

، ودافع عن حقوق الشعب، وأطلق النار من خالله عىل أوكار الفساد والظالم 

، من أجل بناء حياة حرة كريمة يتمتع بها الجميع .

إىل اللقاء.. .

@›Ìá‰ßa@áºc


