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

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

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

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

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

كما نرش يف الجريدة الرسمية.

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

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

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

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

املواطن العراقي”.

بعغداد/ الزوراء:

امس  الخارجية،  وزارة  اعلنت 

حسني  فؤاد  الوزير  ان  االثنني، 

ان  مبينة  الدوحة،  اىل  وصل 

اجتماعني  لحضور  جاء  ذلك 

لوزراء  وطارئ  تشاوري 

بيان  العرب.وذكر  الخارجّية 

صدر عن وزارة الخارجية تلقته 

“الزوراء”: أن “وزير الخارجية 

العاصمة  إىل  فؤاد حسني وصل 

لحضور  الدوحة  القطرية 

وطارئ  تشاوري  اجتماعني 

العرب”. الخارجية  لوزراء 

جاء  “االجتماع  أن  واضاف 

بطلب من دولة قطر املستضيفة 

الحالية  الدورة  لرئاستها  نظراً 

اىل  مشريا  الجامعة”،  ملجلس 

أن “االجتماع سيناقش مختلف 

رأسها  وعىل  العربية،  القضايا 

القضية الفلسطينية وتطوراتها 

قطاع  يف  التهدئة  وأطر  األخرية 

سد  ملف  وتطورات  غزة، 

النهضة”. وتابع البيان انه “من 

لقاءات  حسني  يعقد  ان  املؤمل 

ثنائية عىل هامش االجتماع مع 

ووزراء  القطريني،  املسؤولني 

الخارجّية العرب لبحث عدٍد من 

امللفات املشرتكة”.

الالمي يهنئ الصحفيني وعوائل شهداء الصحافة بالذكرى الـ 152 للعيد الوطين للصحافة العراقية
أكد أن الصحفي العراقي يتمتع بالشجاعة واحلضور وقد أثبت ذلك يف أكثر من ميدان

الزوراء/ خاص:
هنأ نقيب الصحفيـني العراقيني، رئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
الصحفيـني وعوائـل شـهداء الصحافة 
بالذكرى الـ 152 للعيد الوطني للصحافة 
العراقيـة، فيما اكد ان الصحفي العراقي 
يتمتع بالشـجاعة والحضـور وقد اثبت 
ذلـك يف اكثـر مـن ميدان.وقـال الالمـي 
يف ترصيـح لـ”الـزوراء”: ان صحفيـي 
العراق تصدوا، منذ البداية ومع اخوانهم 
والحشـد  املسـلحة  االمنيـة  القـوات  يف 
الشـعبي، لالرهاب بكل أنواعـه، واليوم 
يقفـون مـع الكـوادر الصحيـة بالصد 
كورونا.واضـاف:  وبـاء  ملواجهـة  االول 
ان الصحافـة العراقيـة اعطت يف الحرب 
مـع االرهـاب العـرشات مـن الشـهداء 
والجرحى. الفتـا اىل: ان صحفيي العراق 
بحاجـة اىل تسـهيالت حكوميـة مقابل 
الذيـن يقومـون بهـا  الوطنيـة  املهـام 
ونحتاج اىل تفهم كل الجهات لتوفري بيئة 
امنة للصحافة.واشـار اىل: ان الصحفي 
العراقـي يتمتـع بالشـجاعة والحضور 
وقـد اثبت ذلك يف اكثر مـن ميدان يف ظل 
عـدم وجـود الدعـم الحكومـي الكامل.

واوضـح: ان الصحفيـني العراقيـني هم 
اكثر قدرة عىل ترسـيخ مفاهيم الحرية 
والديمقراطيـة يف العراق بعد التضحيات 
الكبـرية التـي قدموها. مؤكـدا: ان عدد 
شـهداء الصحافة منذ عـام 2003 حتى 
اآلن بلغ 475 صحفيـا، وهذا الرقم كبري 
ولم يحصـل يف الحـرب العاملية وال حتى 

يف حرب فيتنام. واعترب الالمي: أن العمل 
الصحفـي العراقي حاليا شـاق وصعب، 
عازيـاً  املتالطمـة”.  بالبحـار  “واشـبه 
السـبب اىل االحداث األمنية واالقتصادية 
بنـاء  أن  الالمـي:  والخالفات”.واضـاف 

الديمقراطيـة صعب وخطـري، لذلك فإن 
كان مـن  العـراق  يف  الصحفـي  العمـل 
أخطـر املهن يف البلد، حتى ان الصحفيني 
األجانب لم يستطيعوا أن يكملوا عملهم 
وغادروا العراق بسبب الضغوط النفسية 

واألمنية”. 
مبينـا أن الصحفـي العراقـي أثبـت أنه 
من الصحفيني الشـجعان عىل مسـتوى 
العالم واثبـت أنه طاقة ال يسـتهان بها 
مهنيا وجسـدياً. وفيما يتعلق بالصحف 

املطبوعـة، وأبرزها صحيفـة “الزوراء” 
التـي صدرت عـام  1869 وعـدت نقطة 
إنطـالق الصحافة العراقية آنـذاك، علق 
الالمـي بالقـول: هنـاك تطـور نوعي يف 
الصحف. مؤكـدا: أن جريـدة “الزوراء” 
أصبحـت مـن الصحـف االوىل يف العراق، 
والتـي يقرأهـا املواطن ويبحـث عنها”. 
أما بخصـوص االنجـازات التي حققتها 
نقابة الصحفيني وخططها املسـتقبلية، 
قـال نقيب الصحفيـني: لدينا طموحات 
كبـرية، فبعد عـام 2003 لـم يكن هناك 
تأثري للنقابة والصحافـة العراقية يف أي 
بلـد خارجي، لكن بعد الجهد الكبري الذي 
بذل عىل املستويني العربي والدويل تغريت 
الصورة، واآلن الصحفيون يف العالم وقادة 
الصحافة ينظرون للصحفيني العراقيني 
السياسـيني  ان  حتـى  أخـرى،  نظـرة 
والزعمـاء الذيـن نلتقيهـم يريـدون منا 
املشـورة وبعض األفـكار. مؤكدا: أن كل 
الزعماء الذين التقاهم أشاروا بالبنان اىل 
وضـع الصحفي العراقـي، ومنهم أمراء 
دول الخليج ومـرص واألردن والكثري من 
الشـخصيات، والـكل ينظـر للصحفـي 
العراقـي نظرة تقديـر واحـرتام، ويريد 
أن يسـمع كيف وما األسـس التي يمكن 
من خاللها بناء صحافة يف بلدانهم، كما 
“بنيت يف العراق نقابة تستطيع ان تكون 

سلطة رابعة رغم حجم العراقيل”.
 مسـرية الصحافـة يف العـراق لـم تكـن 
مفروشـة بالـورود كما يـرى الالمي، إذ 

تخللتها “عراقيل ما زالت موجودة”.

رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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هنأت الدائرة االعالمية يف مجلس النواب العراقي 
كأول  لصدورها   152 بالذكرى  الزوراء  صحيفة 
صحيفة عراقية. وقالت الدائرة االعالمية يف برقية 
والتربيكات  التهاني  بأخلص  نتقدم  تهنئتها: 
عىل  عاما   ١٥٢ مرور  بمناسبة  الزوراء  لجريدة 
تأسيسها ، متمنني لها مزيدا من االنتشار والتقدم 
الديمقراطي  البناء  يف  الصحفية  رسالتها  ألداء 
جهود  التهنئة،  برقية  بحسب  وثمنت،  واملعريف. 
الصحيفة املتميزة يف تغطية االحداث والنشاطات 
الله  سائلة  املهني،  بالشكل  والشعبية  الرسمية 

التوفيق والنجاح لجميع العاملني فيها.

الدائرة اإلعالمية يف جملس النواب 
تهنئ الزوراء بذكرى تأسيسها

نص احلوار ص3   

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

عميد كلية اإلعالم يف اجلامعة العراقية: نقابة الصحفيني تشكل إحدى مياديننا املتقدمة يف العمل

العراق يشارك يف اجتماعني لوزراء 
اخلارجّية العرب يف الدوحة

»الزوراء« تنشر بالصور جانبا من نشاطات نقابة الصحفيني العراقيني 

مسؤولون رياضيون يهنئون الصحفيني بعيدهم الثاني واخلمسني بعد املئة
االخرية
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أكد أنها أسهمت إسهاماً فاعالً يف التصدي للتحديات 
احللبوسي يهنئ الصحافة العراقية 

بعيدها الوطين ويثمِّن دورها 
املتميز على الصعد كافة

بغداد/ الزوراء:
هنـأ رئيـس مجلـس النـواب، محمد 
الحلبويس، الصحافة العراقية بعيدها 
الوطنـي، وفيمـا ثمن دورهـا املتميز 
عـىل الصعد كافـة، اكـد ان الصحافة 
العراقيـة اسـهمت اسـهاما فاعال يف 
التصدي للتحديات التي تواجه الدولة.

وقـال الحلبـويس، يف برقيـة التهنئـة 
تلقتهـا »الـزوراء«: بمناسـبة العيـد 
الوطنـي للصحافة والذكـرى الـ ١٥٢ 
عىل صدور أول صحيفة عراقية، نتقدَّم 
بخالص التهاني والتربيكات إىل األرسة 

الصحفيـة العراقية، متمنـني ألبنائها 
مزيـداً مـن العطـاء لخدمـة مسـرية 
اإلعـالم الديمقراطـي الحـر الهـادف 
إلعالء الحقيقة.واضاف: لقد أسـهمت 
الصحافـة العراقية إسـهاماً فاعالً يف 
التصدي للتحديات التي تواجه الدولة، 
ن دورهـا الوطني املتميز عىل  كما نثمِّ
الصعد كافة، سواء يف الدعم أو مراقبة 
األداء كسـلطة رابعة، صادق األمنيات 
بالنجاح والتوفيق،  العراقي  للصحفي 
وخالـص الدعـوات لشـهداء الكلمـة 

الصادقة بالرحمة واملغفرة.

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
تستقبل نقابة الصحفيني العراقيني، اليوم الثالثاء، املهنئني بالذكرى ١٥٢ عاما 
للعيد الوطني للصحافة العراقية يف مقرها العام، فيما تعتذر عن اقامة احتفاليتها 
السنوية بهذه املناسبة نتيجة تفيش وباء كورونا. وذكرت النقابة، يف بيان لها: 
انها تحتفل واألرسة الصحفية، اليوم الثالثاء الخامس عرش من حزيران، بالعيد 
الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور صحيفة »الزوراء« يف مثل هذا اليوم من 
عام ١869. الفتة اىل: انها تعتذر عن اقامة احتفاليتها السنوية بهذه املناسبة 
نتيجة تفيش وباء كورونا. وحيت النقابة االرسة الصحفية العراقية يف عيدها، 
قاطعة العهد عىل مواصلة العطاء من اجل رفعة بلدنا وإعالء شأنه، وليحفظ 

الله العراق وشعبه الكريم .

نقابة الصحفيني تستقبل اليوم املهنئني 
بعيد الصحافة العراقية 

هنــأ رئيـس مجلس القضـاء االعـىل، الدكتـور فائق 
زيدان، نقابـة الصحفيني العراقييـن بالعيد الوطني 

للصحافة العراقية .
وقـال زيـدان، يف برقيـة تهنئتـه : يتقـدم مجلس 
القضـاء األعىل بأحر التهاني والتربيكات إىل نقابة 
الصحفيـني واالرسة الصحفيـة بمناسـبة العيـد 
الوطني للصحافة العراقية وذكرى صدور »صحيفة 

الزوراء«، متمنيا لهم دوام املوفقية والنجاح .

حسـني  نـارص  الكابتـن  النقـل،  وزيـر  بندر هنـأ 
الشـبيل، نقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 

واالرسة الصحفيـة بالعيـد الوطنـي للصحافـة 
التهنئـة:   برقيـة  يف  الشـبيل  العراقية.وقـال 
يرسنـي ويسـعدني ان اتقدم بأزكـى التهاني 
وارق التحيـات اىل االرسة الصحفيـة العراقية 
بمناسـبة الذكرى الثانية والخمسني بعد املئة 
لتأسيس صحيفة الزوراء اول صحيفة عراقية، 

وال يسـعنا إالّ ان نسـتذكر بهذه املناسبة رواد 
الصحافة يف العراق الذين حملوا الرياع سـالحا يف 

الدفاع عن حقوق املواطن العراقي .

هنـأ وزير التخطيـط، خالد بتال النجم، األرسة الصحفية يف العراق، بعيدها الثاني والخمسـني بعد املئة، الذي 
يصـادف يف الخامـس عرش مـن حزيران من كل عـام، ذكرى تأسـيس اول صحيفة عراقيـة »زوراء« عام 
١869.ودعا الدكتور خالد بتال النجم، يف تهنئته التي وجهها إىل الصحفيني العراقيني، بحسب بيان تلقته 
»الـزوراء«، اىل أهمية املحافظة عـىل حرية الصحافة التي كفلها الدسـتور، وضمان حقوق الصحفيني 
وفسـح املجـال أمامهـم ألداء مهامهم، وتمكينهـم من الوصـول اىل املعلومة، بوصفهم سـلطة فاعلة 
ورشيـكا حقيقيـا يف تحقيق التنمية  وخدمة املواطن،  مثمناً  الجهـود والتضحيات التي قدمتها األرسة 
الصحفية يف العراق يف مختلف امليادين. واشاد باألداء املتميز للصحفيني العراقيني، الذين كانوا شجعانا 
وهم يؤدون مهامهم بمهنية عالية. الفتاً إىل أهمية الدور الرقابي لوسائل اإلعالم،  يف تشخيص التحديات 
والسـلبيات وبيانها للرأي العام والجهات املعنية، وبيـان الجانب اإليجابي يف مراحل عمل القطاعني العام 
والخـاص. الفتا اىل أهمية جعل مثل هذه املناسـبات فرصة للتذكري واالحتفاء باملبادئ األساسـية للصحافة 

الحرة، وتقييم الواقع الصحفي. معربا عن تمنياته لألرسة الصحفية باملزيد من التقدم واالزدهار .

هنأ الناطق الرسـمي باسـم قيادة العمليات املشـرتكة/ املتحدث الرسمي باسـم خلية االعالم االمني، 
اللواء الطيار تحسـني الخفاجـي، صحيفة الزوراء بمرور ١٥٢ عاما عىل تأسيسـها والعيد الوطني 

للصحافة.
وقـال اللـواء الخفاجي يف برقية التهنئة: بمناسـبة مـرور ١٥٢ عاما عىل ذكـرى عيد الصحافة 
العراقية وعىل تأسـيس صحيفة الزوراء اول صحيفة يف العراق ، ال يسعني إال ان اتقدم بشكري 
وتقديري اىل هذه الصحيفة التي لها تاريخ عريق يف نرش كل ما يدور يف العراق من تراث وتاريخ 
ومن احداث، وكان لها االثر الفعال يف اثراء القارئ العراقي والعربي بالكثري من املعلومات املهمة 

حول العراق.
واضـاف: كل التوفيـق اىل صحيفـة الـزوراء واىل املرشفني عليهـا واىل روادها االبطـال، وكل عام 

وصحيفة الزوراء وعيد الصحافة بألف خري. 

هنأ محافظ صـالح الدين، الدكتور املهندس عمار جرب خليل، الصحافة العراقية بعيدها وصحيفة 
الزوراء بمرور ١٥٢ عاما لتأسيسها.

وقال خليل يف برقية التهنئة: انه يتقدم اىل الصحفيني العراقيني بأسمى آيات التهاني والتربيكات 
بمناسبة عيد الصحافة وهو الذكرى ١٥٢ لتأسيس صحيفة الزوراء. داعيا اىل مواصلة رسالة 

الوطن يف محاربة الفكر املتطرف وتثبيت ركائز اللحمة الوطنية 
واسـتذكر محافظ صالح الدين بهذه املناسـبة تضحيات الشـهداء االبطـال من الصحفيني 
واالعالميني يف معارك التحرير والدفاع عن سيادة العراق ورفض االرهاب والفتن والدفاع عن 

حقيقة االنتماء اىل بالد الرافدين، الرحمة والغفران لشـهداء كلمة الحق والشـفاء للجرحى و 
لعوائلهم ومحبيهم الصرب الجميل.

وزير النقل يهنئ الالمي واألسرة 
الصحفية بعيد الصحافة العراقية

وزير التخطيط يهنئ األسرة الصحفية بعيدها الثاني 
واخلمسني بعد املئة  

حمافظ صالح الدين يهنئ الصحافة العراقية بعيد تأسيسها اللواء حتسني اخلفاجي يهنئ صحيفة الزوراء مبرور 152 عاما على تأسيسها

رئيس جملس القضاء يهنئ نقابة الصحفيني 
بـ»العيد الوطين للصحافة العراقية«



No:  7507  Tue  15  June  2021العدد:  7507  الثالثاء   15    حزيران  2021
1522عيد الصحـــــــــــافة العراقية

وجه بتقديم الدعم للمنتخب الوطين استعداداً ملباراة إيران

بعد تسجيل أكثر من 5 آالف إصابة جديدة و31 حالة وفاة

الكاظمي يؤكد اهتمام احلكومة مبلف املختطفني من النساء 
واألطفال اإليزيديني

العراق يسجل ارتفاعا بإصابات ووفيات كورونا والشفاء تتخطى املليون و176 ألفا

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

األردن حيذر من “قنبلة موقوتة” تهدد دول البحر األمحر

جلنة نيابية: قانونان مهمان 
ينتظران عودة جلسات الربملان

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

املالية النيابية لـ          : الطعون 
احلكومية تشمل املواد املضافة 

جمللس النواب يف املوازنة

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الوزراء  رئيس  أكد 

اهتمام  االثنني،  امس  الكاظمي، 

املختطفني  بملف  الكبري  الحكومة 

اإليزيديني،  واألطفال  النساء  من 

للمنتخب  الدعم  بتقديم  وجه  فيما 

الوطني استعداداً ملباراة إيران.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: إن 

مصطفى  الوزراء  مجلس  “رئيس 

من  مجموعة  استقبل  الكاظمي، 

عصابات  من  الناجيات  اإليزيديات 

يخضعن  ممن  اإلرهابية،  داعش 

لربنامج رعاية حكومية يف العاصمة 

“الكاظمي  أن  إىل  الفتا  بغداد”، 

معاناتهن  إىل  باهتمام  استمع 

الهجرة  وزيرة  ووجه  ومشاكلهن، 

ملجلس  العامة  واألمانة  واملهجرين 

احتياجاتهن،  بمتابعة  الوزراء 

جميع  متطلبات  تلبية  يف  واإلرساع 

الخصوص  وجه  وعىل  النازحني 

الناجيات اإليزيديات”.

اهتمام  أكد  “الكاظمي  أن  وأضاف، 

املختطفني  بملف  الكبري  الحكومة 

اإليزيديني،  واألطفال  النساء  من 

وبني أن األمور لن تستقر ما لم يتم 

وتعزيز  املختطفني،  جميع  تحرير 

تأهيل مناطق  األهيل وإعادة  السلم 

عما  وتعويضهم  اإليزيديني  أهلنا 

عانوه بسبب وحشية اإلرهاب”.

للبيان،  وفقا  الناجيات  وأبدت 

يف  الحكومة  لجهود  “تثمينهن 

اإليزيديات،  الناجيات  قانون  إقرار 

املهمة  القوانني  من  يعد  والذي 

حيث  كبريا،  دوليا  ترحيبا  والقى 

للناجيات،  تعويضات  يتضمن 

املجتمع  يف  دمجهن  عىل  والعمل 

بعد إعادة تأهيلهن صحيا ونفسيا، 

عرب  الحكومة  عليه  تعمل  ما  وهذا 

مؤسساتها”.

الوزراء  رئيس  وجه  جهته،  من 

الشباب  وزير  الكاظمي،  مصطفى 

بمتابعة  درجال  عدنان  والرياضة 

ملباراة  العراقي  املنتخب  استعدادات 

إيران.

ترصيح  يف  حكومي  مصدر  وقال 

صحفي: إن “رئيس مجلس الوزراء 

وزير  وجه  الكاظمي  مصطفى 

البحرين  يف  حاليا  املتواجد  الشباب 

املنتخب  استعدادات  بمتابعة 

العراقي ملباراة ايران، وتقديم جميع 

ما يحتاجه من دعم”.

لكرة  الوطني  املنتخب  مدرُب  أكَد  و 

سرتيشكو  السلوفيني  القدم، 

جاهزية  االثنني،  امس  كاتانيتش، 

الثالثاء  اليوم  إيران  ملباراة  املنتخب 

للمجموعة  األخرية  الجولة  ختام  يف 

للتصفيات  الثاني  الدور  من  الثالثة 

ملونديال  املؤهلة  املزدوجة  اآلسيوية 

آسيا  كأس  ونهائيات   2022 قطر 

.2023

بغداد/مصطفى العتابي :

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، 

كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 

تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 

وفاة  حالة  و31  جديدة  اصابة   5040

صحة  دائرة  حددت  حالة،   4349 وشفاء 

الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 

املناطق.

“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 

الكلية:  الفحوصات  ليصبح عدد   ،  44808

 5040 11014936 ، مبينة انه تم تسجيل 

وشفاء  وفاة  حالة  و31  جديدة  اصابة 

4349 حالة.

الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

حاالت  عدد  بينما   ،  )93.4%(  1176576

عدد  اما   ،  1259683 الكيل:  االصابات 

الحاالت التي تحت العالج: 66371 ، يف حني 

املركزة:  العناية  الراقدة يف  الحاالت  ان عدد 

464 ، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 16736، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 22548 

، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 711376.

بغداد  صحة  دائرة  اعلنت  جهتها،  من 

جديدة  اصابة   458 تسجيل   ، الرصافة 

خالل  اصابة   370 بينها  كورونا  بفريوس 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”: ان 

“املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب 

بفريوس  جديدة  اصابة   458 الرصافة  

خالل  حالة   370 كالتايل:.  موزعة  كورونا 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية  :قطاع 

الوبائي/   الرصد  خالل  حالة   219 املدائن  

الرصد  خالل  حالة   18 النهروان  قطاع 

حاالت   9 الثاني  البلديات  قطاع  الوبائي/ 

 11 الصدر  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 

بغداد  /قطاع  الوبائي  الرصد  خالل  حالة 

الوبائي/  الرصد  خالل  حالة    26 جديده 

قطاع الشعب   60 خالل الرصد الوبائي /

قطاع الرصافة 27  خالل الرصد الوبائي/ 

للمؤسسات  مراجعتهم  خالل  حالة   88

الصحية /22 حالة يف مدينة الصدر موزعة 

منطقة  يف  حاالت   5  / محالتها    عىل 

االعظمية /14 حالة يف البلديات /4 حاالت 

يف منطقة بغداد جديدة  / 4حاالت يف منطقة 

شارع  منطقة  يف  حالتني    / الزعفرانية 

املشتل/  منطقة  يف  حاالت  فلسطني/4 

3حاالت   / الشعب  منطقة  يف  10حاالت 

منطقة  يف  3حاالت  املدائن/  منطقة  يف 

 / النهروان  منطقة  يف  3حاالت  الكرادة/ 

حالتني يف كل من املناطق التالية /املعامل/

الكمالية/حي القاهرة/الحرية / الكرسة .

جميع  نقل  “تم  انه  الدائرة:  واضافت 

العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 

اىل  مشريا  املعتمدة”،  الربوتوكوالت  وفق 

اىل   ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي  “العدد  ان 

فيما  لالسف    1740 منهم   تويف   169629

شفاء  حالة    163788 الشفاء  اكتسب 

ومتبقي قيد العالج  4101”.

والتي  الجهود  تلك  “مراعاة  اىل  ودعت 

الشفاء  اعداد  الحجم من  اسفرت عن هذا 

من خالل االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس 

الكمامات  والرتكيز عىل التباعد االجتماعي  

وعدم التهاون  واخذ اللقاحات وتقدير تلك 

الجهود”. 

وثمنت “الجهود التي تبذل من قبل مالكات 

فريوس  مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة 

كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني 

الفريوس”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

جلسته،  الليبي  النواب  مجلس  أرجأ 

نشوب  بعد  الغد  إىل  االثنني،  اليوم 

شجار بني عدد من النواب عىل خلفية 

الرتكي  الدفاع  وزير  لزيارة  التطرق 

األخرية إىل طرابلس”.

الله  عبد  املجلس،  متحدث  وأعلن 

مجلس  “جلسة  أن  بيان،  يف  ابليحق، 

اليوم  اىل  علقت  امس  ليوم  النواب 

مشاجرة  أن  إىل  مشريا  الثالثاء”، 

والنائب  دومة  مصباح  النائب  بني 

الجلسة  خالل  زوليه  الوهاب  عبد 

حول  مبارشة  الهواء  عىل  نقلت  التي 

للدولة  العامة  امليزانية  مناقشة 

واملناصب السيادية، تسببت يف إرجاء 

الجلسة.

زيارة  دومة  مصباح  النائب  واستنكر 

لقاعدة  األخرية  الرتكي  الدفاع  وزير 

امعيتيقة، واستقباله من قبل الجنود 

األتراك، واصفا ذلك بأنه إهانة وتجاوز 

بحق الليبيني، وهو ما يبدو أنه استفز 

النائب عبد الوهاب زولية الذي حاول 

دومة  قام  حيث  ومقاطعته،  إسكاته 

وإذا  ليبيني،  قاعة  “هذه  قائال:  بالرد 

فيكم أتراك فليغادروا القاعة”.

وبدأ وزير الدفاع الرتكي، خلويص آكار، 

الجمعة املاضية، زيارة إىل ليبيا، ضمن 

وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية، 

ورئيس  االستخبارات،  ورئيس 

الجمهورية،  برئاسة  االتصال  دائرة 

واملتحدث باسم الرئاسة.

زيارته  خالل  كلمته،  يف  آكار،  وقال 

الرتكية يف  املهام  قيادة مجموعة  ملقر 

املنترشة يف  الرتكية  “القوات  إن  ليبيا، 

ليبيا ليست قوات أجنبية، بل هي أهم 

مع  والتضامن  الصداقة  عىل  مؤرش 

ليبيا”، وذلك حسب “وكالة األناضول” 

الرتكية.

متابعة الزوراء:

األردنية،  البحرية  للهيئة  العام  املدير  قال 

الناقلة  إن  السلمان:  محمد  املهندس 

املندب  باب  يف  الراسية  “صافر”  اليمنية 

منذ سنني، تشكل “قنبلة موقوتة”، لخطر 

ترسب مواد نفطية منها.

كانت  التي  “صافر”  أن  السلمان  وأضاف 

تستخدم كخزان للنفط والوقود يف املوانئ 

اليمنية، تعرضت لترسب بسيط منذ فرتة، 

ولم تخضع للكشف الفني منذ عام 2015، 

حسبما أفادت “صحيفة عمون” األردنية.

له  سيكون  نفطي  ترسب  أي  أن  وأوضح 

الدول  وعىل  البحرية  البيئة  عىل  تبعات 

املرافق  ويهدد  األحمر،  البحر  عىل  املطلة 

أن  إىل  الفتا  فيها،  واالقتصادية  السياحية 

املنطقة التي ترسو بها يتم فيها استبدال 

ميناء  اىل  القادمة  للسفن  التوازن  مياه 

العقبة.

وحذر من أن تحمل املواد املترسبة او تلتصق 

عىل جوانب السفن وتصل اىل ميناء العقبة 

بشكل او بآخر، ومشريا إىل أن الهيئة بدأت 

باتخاذ االجراءات االحرتازية تحسبا ألسوأ 

السيناريوهات، ونقلت الصورة وتخوفات 

اململكة من ترسب النفط.

ترسب  حدوث  احتماالت  وتصاعدت 

منذ  “صافر”  الناقلة  يف  املخزنة  للكميات 

مليون   1.14 بـ  واملقدرة  سنوات   5 نحو 

خاصة  الخفيف،  مأرب  خام  من  برميل 

يف  املحركات،  غرفة  اىل  املياه  ترسب  بعد 

حزيران/ يونيو املايض.

اتهمت   ،2019 يوليو  تموز/   25 ويف 

الله”  “أنصار  جماعة  اليمنية،  الحكومة 

بـ”منع فريق فني لألمم املتحدة من إجراء 

صافر،  للناقلة  والصيانة  الفحص  أعمال 

واشرتاطها الحصول عىل ضمانات تمكنها 

من العائدات املقدرة بـ 80 مليون دوالر”.

ووجهت رشكة النفط بصنعاء، يف ترشين 

للتحالف  اتهاماً   ،2016 نوفمرب  الثاني/ 

الوصول  بمنع  السعودية،  بقيادة  العربي 

التي  للناقلة “صافر”  أو إجراء أي صيانة 

تم تحويلها إىل خزان عائم، عىل بعد نحو 

يف  عيىس  رأس  ميناء  من  بحري  ميل   4.8

من  مخاوف  ظل  يف  الحديدة،  محافظة 

انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.

بغداد/ الزوراء:

أكدت لجنة حقوق اإلنسان النيابية، 

امس االثنني، أهمية ترشيع قانونني 

بحياة  مبارش  تماس  لهما  مهمني 

املواطنني، فيما دعت أعضاء مجلس 

الربملان  جلسات  حضور  إىل  النواب 

لترشيعهما فضالً عن قوانني أخرى 

مهمة.

وقال عضو اللجنة، أحمد الكناني، يف 

إن “هناك قوانني  ترصيح صحفي: 

قبل  النور  ترى  أن  البد  جداً  مهمة 

الحالية”،  النيابية  الدورة  انقضاء 

القوانني  هذه  بني  “من  أن  إىل  الفتاً 

عن  التعبري  حرية  قانون  املهمة، 

حقوق  مفوضية  وقانون  الرأي، 

االنسان الذي ينتظر التعديل”.

وأضاف الكناني: أن “عمر مفوضية 

فرتة  يف  سينتهي  االنسان  حقوق 

مجلس  يخرت  لم  االن  وإىل  قريبة، 

عن  النواب مفوضية جديدة، فضالً 

القانون، ولذلك  وجود تعديالت عىل 

هناك تقصري واضح”.

من  تتمنى  كانت  “اللجنة  أن  وأكد، 

جلسات،  يعقد  أن  النواب  مجلس 

اخفاق  هناك  الشديد  لألسف  لكن 

النواب”،  مجلس  رئاسة  قبل  من 

تريد  التي  السياسية  الكتل  داعياً 

“حث  إىل  االنتخابات  يف  االشرتاك 

يف  والحضور  املشاركة  عىل  نوابها 

مجلس النواب من اجل ترشيع هذه 

مساس  لها  التي  املهمة  القوانني 

بحياة املواطن العراقي”. 

وينتهي عمر الدورة الحالية ملجلس 

االنتخابات  اجراء  قبيل  النواب، 

وذلك  أيام،  بثالثة  املبكرة  الربملانية 

بعد أن صوت الربملان عىل حل نفسه 

يف السابع من أكتوبر/ ترشين األول 

املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء:

االثنني،  امس  منذ عدة سنوات،  أعىل مستوياتها  يف  النفط  أسعار  ارتفعت 

 COVID-19 لقاحات  زيادة  للطلب حيث تساعد  أفضل  بتوقعات  مدعومة 

يف رفع قيود السفر.

وارتفع خام برنت 35 سنتا أو 0.47 باملئة إىل 73.03 دوالر بحلول الساعة 

أعىل  املايض وسجل  األسبوع  باملئة   1.1 بتوقيت جرينتش. وارتفع   05:43

مستوى منذ مايو/ أيار 2019 عند 73.09 دوالر.

عند   ،0.2٪ أو   ، سنًتا   14 أيًضا  األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  وصعد 

71.22 دوالًرا للربميل ، بعد أن وصل إىل أعىل مستوى منذ أكتوبر/ ترشين 

األول 2018 عند 71.24 دوالًرا وارتفع ٪1.9 عىل مدار األسبوع.

أمريكا  يف  الوباء  قبل  ما  مستويات  إىل  السيارات  مرور  حركة  وعادت 

الجو مع تخفيف  يف  الطائرات  املزيد من  أوروبا، وهناك  الشمالية ومعظم 

أسابيع  ثالثة  ملدة  مكاسب  تحقيق  إىل  أدى  مما  األخرى،  والقيود  اإلغالق 

ملعايري النفط.

قالت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها الشهري إن منظمة البلدان املصدرة 

للبرتول )أوبك( وحلفائها، املعروفني باسم أوبك +، بحاجة إىل زيادة اإلنتاج 

لتلبية الطلب املتعايف.

وكانت مجموعة أوبك + تقيد اإلنتاج لدعم األسعار بعد أن قىض الوباء عىل 

الطلب يف عام 2020.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية األسبوع املايض أن الطلب العاملي عىل النفط 

املقبل، وحثت “أوبك”  العام  أواخر  الوباء يف  سيتعاىف إىل مستويات ما قبل 

طاقتهم  استغالل  خالل  من  األسواق  توازن  عىل  الحفاظ  عىل  ورشكاءها 

اإلنتاجية الفائضة.

الزوراء / يوسف سلمان:

والقانونية  املالية  اللجنتني  النواب  مجلس  رئاسة  كلفت  ان  بعد 

عىل  القانونيـة  الدفوعات  بتقديم  املجلس  يف  القانونيني  واملستشارين 

2021  ، اكدت اللجنة  الطعون الحكومية بمواد قانون املوازنة العامة 

املالية النيابية ان الحكومة طعنت باملواد التي اضافها مجلس النواب يف 

مرشوع قانون املوازنة العامة 2021 وأبدت تحفظا عليها .

وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي لـ” الزوراء “: ان “ حق الطعن 

بالقانون مكفول للهيئات واملؤسسات العامة واالشخاص امام املحكمة 

االتحادية ، صاحبة القرار الفصل للبت بالطعون “.

 164 من  للموازنة  العام  االنفاق  خفض  النواب  “مجلس  ان  واضاف 

تريليون دينار - 130 تريليون دينار، وبالتايل هناك تعديالت كثرية طرأت 

عىل قانون املوازنة من قبل اللجنة املالية النيابية “، مبينا “ كان االجدر 

واضحة  مخالفات  فيه  املوازنة  مرشوع  اساس  ان  مراعاة  بالحكومة 

ملبادىء الدستور وبعضها ال يصلح للترشيع ، مثل استقطاعات الرواتب 

وسقف االنفاق العايل ووجود هدر كبري باملال العام “.

واوضح ان “ الطعن سواء بقانون املوازنة او يف أي مادة من مواده حق 

باملجمل  القانون  املواد االخرى، حيث يبقى  باقي  دستوري، ال يؤثر يف 

الرشوع  الحكومة  الرسمية، وعىل  الجريدة  يف  كما نرش  التنفيذ  واجب 

االتحادية بخصوص  املحكمة  املوازنة لحني صدور قرار  بتنفيذ قانون 

املواد املطعون فيها “.

والقانونية  املالية  اللجنتني  كلفت  النواب  مجلس  رئاسة  وكانت 

عىل  القانونيـة  الدفوعات  تقديم  املجلس  يف  القانونيني  واملستشارين 

الطعون الحكومية بمواد قانون املوازنة العامة 2021 .

وقال العضو االخر يف اللجنة املالية النائب جمال كوجـر لـ” الزوراء” 

مؤخرا: ان “ مجلس الوزراء قدم الئحة الطعون الحكومية اىل املحكمة 

واملستشارين  والقانونية  املالية  اللجنتني  “ان  مبينا  االتحاديـة”. 

القانونية عن  بتقديم دفوعاتهم  النواب ماضون  القانونيني يف مجلس 

املحكمة  من  الفصل  القرار  بانتظار  الحكومة  بها  طعنت  التي  املواد 

االتحادية “.

واضاف ان “جميع مواد قانون املوازنة العامة 2021 دخلت حيز التنفيذ 

، واي مادة تم ايقافها بسبب الطعون تستطيع الحكومة امليض بها، ومن 

ثم معالجتهـا الحقا بعد حسم الطعون من قبل املحكمة االتحادية“.

يذكر ان اللجنة املالية النيابية انتقدت الطعن املقدم من قبل الحكومة 

يف بعض فقرات قانون املوازنة التي ستحرم املحافظات املنتجة للنفط 

من تخصيصاتها يف البرتودوالر ، بعد أن أضافت اللجنة املالية فقرة يف 

املوازنة تضمن حقوق هذه املحافظات .

واستغربت اللجنة املالية النيابية رفض الحكومة لقرار مجلس النواب 

من  والشلب  والشعري  الحنطة  محاصيل  رشاء  أسعار  بزيادة  القايض 

دعماً  املوازنة  يف  الفقرة  هذه  املالية  اللجنة  ضمنت  حيث  املزارعني، 

منها للفالحني والنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدة أن الكثري من املواد 

قدمته  الذي  الوزاري  للمنهاج  عملياً  تطبيقاً  كانت  املوازنة  يف  املضافة 

الحكومة .



واضاف العبيدي: ان�ه “عىل الرغم من 
العدي�د م�ن التحدي�ات الت�ي واجهت 
صحيف�ة “زوراء” قب�ل ان تعرف ب�) 
الخام�س  يف  االول  صدوره�ا  يف  ال( 
عرش م�ن حزيران ع�ام 1869 عىل يد 
ال�وايل العثمان�ي مدح�ت باش�ا اال ان 
صحيف�ة ال�زوراء اليوم تنطق باس�م 
هم�وم وهواج�ز املواط�ن العراق�ي”، 
مبينا “نشعر بفخر بان لدينا صحيفة 
لديها ه�ذا العمر الكبري، ولديها بنفس 
الوقت هذا الحضور املميز من كربيات 
الصحف ولديها ايضا الس�بق والتنوع 
والخرب واملعلوم�ة الصحيحة وااللتزام 

واملهنية” .
وحول تأس�يس  نقاب�ة الصحفيني يف 
ع�ام 1959 ، اي منذ 62 عاما ، اش�ار 
اىل ان “نقاب�ة الصحفي�ني  العبي�دي  
العراقيني لو قورنت مع بقية النقابات 
والعم�ل النقابي العراقي س�يكون لها 
القرص الس�بق كنقابة متميزة ، حيث 
كان�ت نقابة بس�يطة متواضعة، لكن 
كانت تمثل جيال مهما من الصحفيني 
والكت�اب  والناش�طني  واملفكري�ن 
الكلم�ة ع�ىل  له�م  الذي�ن  املتميزي�ن 
املس�توى العربي وليس عىل املس�توى 
املحيل فقط”، مبين�ا ان “عمر النقابة 
62 عام�ا من�ذ تاسيس�ها االول، حيث 
الي�وم نراه�ا تخطو خطوات واس�عة 
ولديها ثقل يف الوسط النقابي العراقي 
والعرب�ي ، كما انه�ا تعد مرشوع فخر 
لجمي�ع منتس�بيها  م�ن  صحفي�ني 
واعالميني وحت�ى االكاديميني.. نعترب 
نقاب�ة الصحفيني ه�ي الخيم�ة التي 
نستظل تحت افيائها من اجل الحصول 
عىل ه�ذه املكانة الرفيعة ب�ني اخوتنا 

االعالميني”.
لنقي�ب  العبي�دي  تقيي�م  وبش�أن 
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الالم�ي 
،ق�ال: ان “االس�تاذ مؤي�د الالمي هو 
ش�خصية ف�ذة ورائع�ة وكان مث�اال 
والقائ�د  واالداري،  الناج�ح  للنقاب�ي 
املتمي�ز”، مؤكدا ان”  الالم�ي هو أول 
نقي�ب صحفيني عراقيني يك�ون لديه 
امت�داد عربي واخ�ر دويل باالضافة اىل 
املح�يل”. وتابع العبي�دي: “نرى اليوم 
نقي�ب الصحفيني العراقيني هو رئيس 
وعض�و  الع�رب  الصحفي�ني  التح�اد 
يف االتح�اد ال�دويل للصحاف�ة الدولية، 
اضافة اىل هذا وليس من باب املديح او 
االطراء وانما شهادة حق من اكاديمي، 
حيث نح�ن نراق�ب عم�ل النقابة عن 
كث�ب ولدينا خط�وط تع�اون وامتداد 
اكاديمي واعالم�ي يف نفس الوقت مع 

نقابة الصحفيني العراقيني”.

دعم نقيب الصحفيني لنشاطات
 كلية االعالم

ولف�ت اىل ان الالم�ي نراه اليوم س�باقا 
يف حض�ور مؤتمراتنا ودعم�ه املتواصل 
للمؤتمرات التي تقوم بها الكلية والكثري 
م�ن االنش�طة للنقاب�ة كان له�ا دور 
سباق وفاعل يف خدمة التعليم العايل ويف 
خدمة اع�داد اجيال اكاديمي�ة اعالمية 
صحيحة ترفد الساحة العراقية بالجيل 
الواع�ي واملثقف واملتطل�ع والقادر عىل 
فرض نفس�ه ووجوده يف س�احة العمل 

االعالمي.
وب�ني العبي�دي ان “نقاب�ة الصحفيني 
ميادينن�ا  اح�دى  تش�كل  العراقي�ني 
اىل  باالضاف�ة  العم�ل  يف  املتقدم�ة 
مس�تويات التع�اون الفني ب�ني كليتنا 
ونقابة الصحفيني العراقيني نجد اليوم 
مرشوع كليتنا ه�و يف تعميق وتكريس 
العالقة الحميمية املوجودة س�ابقا بني 
مالكاتن�ا االكاديمية ونقابة الصحفيني 
، فض�ال ع�ن لدين�ا م�رشوع متكام�ل 
ومس�تمر للتعاون املش�رك والبناء بما 
يخدم اعداد جي�ل واعي ومتطلع وقادر 

عىل العمل االعالمي الرصني”.
ومىض العبيدي بالقول: “كنا نزور مقر 
نقاب�ة الصحفي�ني القدي�م يف منطق�ة 
الكرسة ببغداد كانت بناية صغرية رغم 
انها كانت بناية تراثية، اال انه بالحقيقة 

نجد اليوم فرقا شاسعا بني واقع النقابة 
الخدم�ي املوج�ودة يف البناي�ة القديمة 
بمنطقة الكرسة التي كانت التكفي عدد 
ال�زوار وكن�ا يف بعض االحي�ان نتجمع 
عىل ابواب النقابة وخاصة يف املناسبات 
الكثرية التي تنظمها نقابة الصحفيني.

الصحفي�ني  نقاب�ة  ان”  اىل  واش�ار 
الي�وم تخط�و خط�وات واس�عة نح�و 
االم�ام بجه�ود االس�تاذ مؤي�د الالمي 
ونجد ش�يئا من الحداثة والتوس�ع غري 
التقلي�دي، حيث لم يكن التوس�ع حتى 
يف بقي�ة النقابات افقي�ا وعموديا بهذا 
املستوى الذي شهدته نقابة الصحفيني 
العراقي�ني، واليوم نتلمس ه�ذه الثمار 
العظيم�ة له�ذه الجه�ود املخلصة التي 
ق�ادت اىل وج�ود مبن�ى للنقاب�ة يريق 
بتاريخه�ا اوال وبعنارصه�ا ومالكته�ا 

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

النقاب�ة عىل مكانتها كمكان يتجمع به 
الصحفي�ون تنطل�ق من�ه كل املبادرات 

الخالقة باتجاه املجتمع”.

مذكرات تفاهم خللق توأمة
مع كليات عربية

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

ه�ذه الكليات خاصة م�ع الكليات التي 
تع�د رديفة لنا مثل الكلي�ات التي تضم 
اقس�اما للصحافة واالذاع�ة والعالقات 
العام�ة واالقس�ام العلمي�ة التي تخرج 

املالكات الصحفية.
ولف�ت اىل ان “الالم�ي وف�ر لن�ا قاعدة 
وم�ع  الجامع�ات  له�ذه  البيان�ات 
مؤسس�ات اكاديمية عربية واليوم نجد 

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

الفجوة”.

اغالق الفجوة ما بني جيلي االعالم 
السابق واحلاضر

واك�د ان “ مواقع التواص�ل االجتماعي 
واالعالم الجديد وما فرضه  من وس�ائل 
والي�ات واس�اليب لالنطالق بالرس�الة 
االعالمي�ة اىل الجمهور فرض واقع حال 
عىل هذه الجزئية وساهم  يف ردم الفجوة 
بينهم�ا اي ب�ني جي�ل كبري ومتمس�ك 
وله مبادئ�ه االعالمية وب�ني جيل واعد 
يثب�ت وج�وده  ان  ويح�اول  ومتطل�ع 
ويض�ع قدمه عىل الس�احة االعالمية”، 
مشريا اىل ان مواقع التواصل االجتماعي 
وبقية الوس�ائل التي ممك�ن ان ينطلق 
منه�ا املواطن م�ن منزله وم�ن ذاته اىل 
الجمهور اصبحت اداة س�اهمت يف ردم  

الفجوة”.
ع�ىل  نحاف�ظ  ان  “اهمي�ة  اىل  واش�ار 
مس�توى م�ن العالق�ة للتواص�ل م�ع 
اداة  اىل  ه�ذه االجي�ال دون ان يح�دث 
لتعمي�ق الفجوة باالضاف�ة اىل ردم هذه 
الفج�وة”، منوه�ا اىل ان “االع�الم عالم 
متط�ور ومتج�دد وديناميك�ي وحيوي 
وهذا يخلق لدينا شعورا باننا لن نعيش 
او نخوض ضم�ار اكاديمية بمس�توى 
ثابت او مس�تقر اي اننا  يجب ان نكون 

متجددين ومع روح العرص”.

استحداث قسم االعالم الرقمي يف 
كلية االعالم

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

لته  س�ا بر
او  االتصالي�ة 

االعالمي  باملحتوى 
ال�ذي يبث�ه اىل كل بقاع 

االرض”، مؤكدا “اننا مسؤولية 
اخالقية ومهنية من اجل تثبيت دعائم 

واركان ه�ذا املحتوى من اجل ان نضعه  
بصورة ممنهجة ونقدمه بصورة علمية 

ومحكمة ب�رشوط اعالمية صحيحة اىل 
الجمهور”.

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

جهد جهيد”.

شهداء الصحافة بعد الغزو االمريكي  
عام 2003

واش�ار اىل ان “ االحداث الت�ي تلت عام 
2003 فرض�ت واقع�ا مريرا والتوس�ع 
الكب�ري يف عالم االع�الم والصحافة وما 
افرزه من حرية اعالمية وثورة صحفية 
يف بعض االحيان، حيث ش�اهدنا املئات 
م�ن الفضائي�ات والصح�ف واملج�الت 
واملواقع وم�ن مختلف الوس�ائل، وهذا 
يع�زز التنام�ي بعدد الصحفي�ني ، لذلك 
فان الصحفيني يعملون يف ارض ملتهبة 

فهذا مؤكد له نتائجه”.
واك�د ان “ما يمي�ز الصحف�ي العراقي 
بان�ه صحفي يعمل يف املي�دان ومجاهد 
ومكافح من اجل نقل املعلومة الصحيحة 
اىل الجمهور”، مبينا ان “االرهاب كان ال 
ي�روق له وجود الكلمة الحرة والرشيفة 
التي ممكن ان تس�هم يف خلق وعي لدى 
الجمه�ور العراق�ي ، وكذلك هناك ايضا 
من يسعى اىل قتل الشاهد وجدنا ايادي 
تلطخ�ت بدماء الصحفي�ني النهم كانوا 

شهداء عىل بعض الجرائم”.
ولف�ت اىل ان”  الع�راق اليوم البلد االكرب 
بعدد ش�هداء الصحافة بعد استش�هاد 
475 صحفيا عراقيا ، حتى عىل مستوى 
الح�رب العاملي�ة االوىل والثاني�ة وحرب 
فيتن�ام وحرب افغانس�تان وغريها من 

الحروب 
لت�ي  كب�ري ا ص�دى  له�ا 

عىل املس�توى العاملي”، مؤكدا ان “دماء 
الش�هداء اليوم اس�همت يف خلق الوعي 
ل�دى الجمه�ور وبالت�ايل ارادة الش�هيد 
فرضت نفسها عىل الواقع ولم تستطع 
ارادة االره�اب ان تل�وي ي�د االعالم�ي 
او تق�ف حائ�ال امام ايص�ال افكاره اىل 

الجمهور”.
وتاب�ع: “انن�ا س�نبقى مدين�ون لدماء 
هؤالء الش�هداء ب�دءا باملرحومة اطوار 
بهجت واملرحوم عبد الرحمن العيساوي 
وغريه�م من املئات من الش�هداء الذين 
ضحوا من اجل ان تبقى كلمة الحق هي 

العليا”.

دور الصحفيني يف تغطية جائحة 
كورونا

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

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

الذعر لدى املواطنني”.

ومىض بالق�ول: ان�ه “كان يخلق االمل 
يف الكث�ري من االحيان رغ�م وجود وباء 
وحج�ر صح�ي وهن�اك ح�االت وفيات 
كبرية لكن هنالك امل وهذا االمل معقود 
عىل الجميع وذك�ر الجمهور بالتزاماته 
العراقية واالدبية واالنسانية والصحية يف 
الوقت نفسه”، مشريا اىل ان “الجمهور 
كان بحاج�ة اىل الوع�ي للتعام�ل م�ع 
جائحة جديدة لم تكن موجودة س�ابقا 
ولم يكن هنالك تعامل صحي يف كل دول 

العالم مع هذه الجائحة مسبق”.
واش�ار اىل انه “وب�اء عاملي فرض حالة 
م�ن الذع�ر ل�دى العالم واوق�ف حركة 
عجلة الحياة يف جميع دول العالم،  لذلك 
البد من وجود فسحة من االمل للتصدي 
لهذا الوب�اء، كان يجب ع�ىل االعالميني 
ان يرفعوا مس�توى الوع�ي يف مواجهة 
هذه الجائحة ويخلقوا يف نفس االنسان 
آليات للتصدي لهذا املرض”، الفتا اىل ان 

كانت  ايضا  “الصحاف�ة 
الس�ور املني�ع والح�ارس 
االمني حتى عىل ارواح كل فرد 
م�ن افراد الجمهور، لدينا مبدا بان 

الجيد هو من يفرض نفسه”.

خرجيو كليات االعالم
وح�ول الخريج�ني م�ن كلي�ات االعالم 
اوض�ح العبيدي: ان “هن�اك عددا كبريا 
من الصحفيني ربما ال تتسع لهم ابواب 
املؤسس�ات االعالمية ولكن نحن ننصح 
دائما الطلبة بان يواكبوا وان يس�تمروا 
به�ذا املي�دان م�ن اج�ل الكلم�ة الحرة 
والرشيفة، مبينا ان “الكلية لديها اتصال 
مستمر حتى مع الطلبة الخريجني عرب 
وحدة التاهي�ل والتوظيف  نتابع حركة 
الخريج�ني حتى بع�د تخري�ج الطالب  

بعدة سنوات ونطمنئ بانه يعمل”.
وتابع: ان�ه “لدينا احصائيات و لقاءات 
وندوات ودورات وورش عمل مس�تمرة 
م�ع ابنائن�ا الخريج�ني”، موضح�ا ان 
“ه�ذه الوحدة اس�تحدثت مؤخ�را بان 
تق�وم بالتواصل مع الطلب�ة الخريجني 
ونح�ن ننصحهم دائما ب�ان ال تاخذهم 
الحي�اة اىل اه�داف غ�ري اهدافه�م التي 

ناضلوا من اجلها”.
وب�ني ان “الطالب يف امل�ايض كان يحلم 
بالدخ�ول اىل كلي�ة االع�الم او يف قس�م 
االع�الم.. والي�وم اصبح الحل�م حقيقة 
وعلين�ا ان نتعامل مع الحقيقة والواقع 
بيشء م�ن الحكمة ، كالن�ا يكمل االخر 
لنحقق احالمن�ا”، مؤكدا “نح�ن دائما 
ننص�ح طلبتن�ا ب�ان يع�ززوا الجوانب 
النظري�ة الت�ي درس�وها ع�ىل م�دى 4 
س�نوات بالتطبيق العميل ونخلق فرص 
املؤسس�ات  يف  الطلب�ة  له�ؤالء  عم�ل 
االعالمية ونعش�ق العالق�ة بني الجانب 

النظري والعميل يف امليدان الصحفي”.

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

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

ي�راد له االبداع، ويف الجانب االعالمي نجد 
ان اغل�ب واه�م البح�وث هي تل�ك التي 
تنطلق من امليدان وتستطلع الحقيقة من 
الجمهور”، الفت�ا اىل ان “توجيهات وزير 
التعليم الع�ايل تؤكد دائم�ا عىل النهوض 
بمس�توى البح�ث العلمي وتش�جع عىل 
النوعية منها، لذا نجد ان العراق وبرعاية 
الوزي�ر نبي�ل عب�د الصاح�ب  ب�دأ يحتل 

املرتبة الثالثة عربيا يف البحث العلمي”.
ولف�ت اىل ان “هن�اك توج�ه لالرتق�اء 
البحثي املحيل والعربي والدويل”، مؤكدا 
ان هن�اك متابع�ة دائم�ة وبحرص من 
وزي�ر التعلي�م الع�ايل الذي نج�ده معنا 
العبيدي،  حضوري�ا والكرونيا. وج�دد 
واس�م  باس�مه  والتربي�كات  التهان�ي 
عم�ادة كلية االعالم اس�اتذة وموظفني 
وطلبة بعيد الصحاف�ة العراقية ووالدة 

نقابة الصحفيني العراقيني.
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العبيدي:الالمي وفر لنا قاعدة بيانات للجامعات واملؤسسات االكادميية العربية خللق توأمة معها

هنأ األسرة الصحفية مبرور 152 عاما على عيد الصحافة العراقية

عميد كلية اإلعالم يف اجلامعة العراقية: نقابة الصحفيني تشكل إحدى 
مياديننا املتقدمة يف العمل الصحفي واالكادميي

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

واولويتها وسبقها عىل املستوى العربي كصحافة تهتم بالراي والراي االخر”.

اجرى احلوار/ حييى الزيدي:

عميد كلية االعالم: نشعر بفخر بان 
لدينا صحيفة” الزوراء” صاحبة العمر 

الكبري ولديها بالوقت نفسه هذا 
احلضور املميز من كربيات الصحف .. 

متميزة بالسبق والتنوع باخلرب واملعلومة 
الصحيحة وااللتزام واملهنية العبيدي: استحدثنا قسما دراسيا جديدا حتت مسمى اإلعالم الرقمي

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

العبيدي: العراق وبرعاية وزير التعليم العالي الدكتور نبيل عبد الصاحب  بدأ حيتل املرتبة الثالثة عربيا يف البحث العلمي
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الزوراء / خاص:

من�ذ أربعيني�ات القرن العرشي�ن تناوب 
عىل ت�رؤس نقابة الصحفي�ني العراقيني 
عدة ش�خصيات بارزة كان عنوان عملها 
األبرز املبادئ الوطنية والدفاع عىل قضايا 
الش�عب واألم�ة، ب�دءا بالش�اعر الكب�ر 
محم�د مه�دي الجواه�ري، ومحمد طه 
الفي�اض وم�ن بعده فيصل حس�ون، ثم 
»النقيب الش�هيد« عب�د العزي�ز بركات، 
وس�عد قاس�م حمودي، وط�ه البرصي، 
وصباح ياسني، وشهاب التميمي، وصوال 
اىل مؤيد عزيز جاس�م الالمي، الذي تشهد 
النقابة يف عه�ده أقوى اداء وحضوراً عىل 

مستوى العالم.  

حممد مهدي اجلواهري

ول�د يف النجف ع�ام 1899 م وتويف يف 
سوريا عام 1997 م

أول نقي�ب للصحفي�ني العراقي�ني ، 
ح�ر مع�ه 40 صحفياً عن�د إجراء 
أول انتخاب�ات يف بغ�داد ع�ام 1959 
م ، ش�غل منص�ب النقي�ب لدورت�ني 
متتاليتني وكانت الدورة س�نة واحدة 
، ال�دورة األوىل 1959 والدورة الثانية 

. 1960
شغل القرن العرشين وأهله بعبقريته 
التي يخىش أن يجادل حولها احد ، هو 
الش�اعر الذي بات الشعراء يقيسون 
قاماته�م علي�ه . الس�يايس ال�ذي لم 
ينت�ِم إىل ح�زب ، الرم�ز الوطني الذي 
أرخ للع�راق فهو للعراق لس�اناً وابن 

الفراتني وثالثهما .

حممد طه الفياض

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

اصدر جريدة الس�جل ع�ام 1929 وكانت 
الثقاف�ة  لخدم�ة  س�خرها   ، أس�بوعية 

اإلسالمية.
اص�در عام 1941 جريدة الل�واء بعد ثورة 
ماي�س ، جلب مطابع خاص�ة عام 1952 
لطباعة الصحف . أغلقت جريدة الس�جل 
عام 1954 بقرار من نوري السعيد رئيس 
ال�وزراء آنذاك بع�د أن ألف كت�اب )نوري 
الس�عيد وحزبه العتيد( انتقد فيه سياسة 
الحكوم�ة . اصدر صحيف�ة الفجر الجديد 
بعد ثورة 14 تموز 1958 مبارشة ، والغي 
امتيازه�ا عام 1961 ثم ع�اودت الصدور 
ع�ام 1963 منهجها عربي قومي . انتخب 
نقيب�ا للصحفي�ني العراقيني ع�ام 1961 

وأعيد انتخابه للمرة الثانية عام 1962 .

فيصل حسون

ول�د ع�ام 1922 م وال يع�رف تاري�خ 
وفات�ه حي�ث هاج�ر إىل أمري�كا من�ذ 
س�نوات طويلة ، له مواضيع منشورة 
م�ن  ع�دد  يف  و2008   2007 ع�ام  يف 
املواقع االلكرتوني�ة يطرح فيها العديد 
من األفكار لفرض األمن واالستقرار يف 

العراق .
انتخ�ب نقيب�ا للصحفي�ني العراقي�ني 
لث�الث دورات متتالية عام 1964 وعام 

1965 وعام 1966.
عمل مديرا لتحرير جريدة الحرية التي 
رأس تحريرها حمودي قاس�م املحامي 
وكان�ت ه�ذه الصحيف�ة تمث�ل التيار 
القوم�ي العربي وعمل رئيس�ا لتحرير 

جريدة الجمهورية.

عبد العزيز بركات

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

الصحفيون اسم النقيب الشهيد.
اصدر جري�دة املنار يف الب�رصة وكانت 
أس�بوعية تناول�ت حياة أه�ل البرصة 
وأخباره�م والوضع الس�يايس العام يف 
البل�د، اس�تمرت يف الص�دور حتى بعد 

انتقاله إىل بغداد وتوقفت عند إعدامه.
انتخ�ب نقيب�اً للصحفي�ني العراقي�ني 
لدورت�ني متتاليت�ني ع�ام 1967 وعام 

.1968

سعد قاسم محودي

ول�د يف بغ�داد ع�ام 1937 م وت�ويف يف 
سوريا عام 2007 .

اآلداب  بكلي�ة  االجتم�اع  عل�م  درس 
جامعة بغ�داد وتخرج عام 1961 عمل 

يف الصحافة منذ عام 1955 .
ترأس تحرير جريدة الجمهورية 1968 

– 1977 م.
انتخب نقيب�ا للصحفيني العراقيني من 

1970 إىل عام 1986.
ش�غل منصب رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب 1978 – 1996 .

طه البصري
ولد ع�ام 1938 يف محافظة دياىل وتويف 

يف بغداد عام 2006 .
درس اللغ�ة االنكليزية يف كلية اآلداب / 
جامعة بغداد. انتخب نقيباً للصحفيني 
العراقيني الدورة األوىل س�نتان 1986 – 

1988 ويف عام 1996 .

صباح ياسني

من مواليد بغداد 1946
دكت�وراه يف اإلعالم من جامعة القاهرة 

عام 1999.
انتخ�ب نقيب�ا للصحفي�ني العراقي�ني 

لدورتني متتاليتني 1988 _1992.

شهاب التميمي 

مواليد الشطرة يف النارصية عام 1933 
م

استش�هد يف بغ�داد 27/2/2008 بع�د 
متأث�را  اغتي�ال  محاول�ة  إىل  تعرض�ه 

بجراحه
بداي�ة  من�ذ  الصحاف�ة  يف  عم�ل 
الخمس�ينيات م�ن الق�رن امل�ايض مع 
كب�ار الصحفيني العراقي�ني ويف العديد 

من الصحف واملجالت العراقية
ت�رأس اللجن�ة التحضري�ة األوىل التي 
تش�كلت بع�د ع�ام 2003 النتخاب�ات 

الصحفيني
انتخ�ب نقيب�ا للصحفي�ني العراقي�ني 
 2003 لدورت�ني متتاليت�ني م�ن ع�ام 

وحتى وفاته عام 2008 .
شارك يف العرشات من املؤتمرات املحلية 

والدولية الصحفية.
منحت�ه الهيئة العلي�ا ملهرجان الجائزة 
العربي�ة يف دبي بع�د رحيله جائزة دبي 
للصحافة العربية تثميناً لدوره الوطني 

واملهني املستقل بعد وفاته بشهرين.

مؤيد عزيز جاسم الالمي

– م�ن مواليد مدينة العم�ارة /جنوب 
العراق/ .

– حاصل عىل ش�هادة البكالوريوس يف 
اإلعالم من كلية اإلعالم بجامعة بغداد.

– عمل مراس�اًل لجريدة العراق وإذاعة 
ومدي�را  الثمانيني�ات  مطل�ع  بغ�داد 
لتحري�ر جريدة ميس�ان ومدير تحرير 
جريدة الزوراء ومن ثم رئيس تحريرها 
ورئيس مجل�س ادارة الوكالة الوطنية 
العراقية لألنباء/نين�ا/ وما زال يف هذا 

املوقع .
الصحاف�ة  حري�ة  دع�اة  اح�د   –
حماي�ة  دع�اة  وم�ن  واس�تقالليتها 
الصحفيني ويحظى بش�عبية واس�عة 
عام�ة  الع�راق  يف  الصحفي�ني  ب�ني 

ملواقف�ة الرصين�ة يف دع�م مس�ارات 
العم�ل الصحف�ي والدف�اع عن حقوق 
م�ن  وكان  ومظامله�م  الصحفي�ني 
اش�د املطالب�ني باقرار قان�ون حقوق 
الصحفي�ني ال�ذي ت�م اقراره م�ن قبل 
مجلس الن�واب يف اب عام /2011 بعد 
جه�ود مضني�ة وال�ذي حق�ق لالرسة 

الصحفية مكاسب وامتيازات مهمة .
– كم�ا اس�هم بمن�ع اص�دار اي حكم 
قضائي يتعلق بالن�رش وحرية التعبر 
ضد اي صحفي اىل جانب مس�اهماته 
وجه�وده باط�الق رساح املعتقلني من 
الصحفيني خ�ارج العراق ومنهم كادر 
قن�اة الجزي�رة الذي�ن اعتقلتهم قوات 

العقيد القذايف يف ليبيا .
– انتخ�ب نقيب�ا للصحفيني يف دورتني 
متتاليتني يف 18/تموز/2008 ويف 28/

اب/2011.
يف  اغتي�ال  ملحاولت�ي  تع�رض   –
20/9/2008 بعبوة ناسفة زرعت عند 
مدخل بناية نقابة الصحفيني بمنطقة 
 21/3/2010 يف  والثاني�ة  الك�رة 
عندم�ا اطل�ق مس�لحون مجهول�ون 
النار عىل س�يارته يف منطق�ة البياع /

جنوب غرب بغداد/ مما ادى اىل اصابة 
مرافق�ه بج�روح خط�رة تحول�ت اىل 

شلل نصفي.
– انتخ�ب عض�وا يف اللجن�ة التنفيذية 
لالتح�اد ال�دويل للصحفي�ني يف خت�ام 
اعم�ال املؤتم�ر الس�ادس والعرشي�ن 
لالتحاد بمدينة قاديس جنوب اسبانيا 
يف 29/5/2010 ويعد هذا املنصب املرة 
االوىل بتأري�خ الصحاف�ة العراقية منذ 
تأس�يس نقابة الصحفي�ني العراقيني 

عام 1959 .
2013 نائب�ا اول   / 1  /9 -انتخ�ب يف 
الع�رب  الصحفي�ني  اتح�اد  لرئي�س 
باجتماع�ات املكت�ب التنفيذي لالتحاد 

بالقاهرة .
رئيس�ا   2016   -5  -23 يف  -انتخ�ب 
التحاد الصحفي�ني العرب باجتماعات 

املكتب يف تونس .
2019 بعضوي�ة   / 6  / 13 - ف�از يف 
ال�دويل  لالتح�اد  التنفي�ذي  املكت�ب 

للصحفيني.

إعداد/ يحيى الزيدي :

ولد محمد مهدي الجواهري يف محافظة 

النجف يف الس�ادس والعرشين من تموز 

عام 1899م ، والنجف مركز ديني وأدبي 

، وللشعر فيها أسواق تتمثل يف مجالسها 

ومحافلها ، وكان أبوه عبد الحسني عاملاً 

من علماء النج�ف ، أراد البنه الذي بدت 

عليه ميزات الذكاء واملقدرة عىل الحفظ 

أن يكون عاملاً، لذلك ألبسه عباءة العلماء 

وعمامتهم وهو يف س�ن العارشة.

من�ذ الع�ام 1930 ب�رز محم�د مه�دي 

الجواه�ري كصحف�ي وكات�ب مقال�ة 

مع�روف، ففي ه�ذا العام اس�تقال من 

البالط امللكي، واصدر جريدته )الفرات( 

وق�د ص�در منها ع�رشون ع�ددا كانت 

مقاالته�ا صادق�ة وأمني�ة ع�ىل نق�ل 

الحكوم�ي  الزي�ف  وكش�ف  الحقائ�ق 

فلم تتحم�ل الحكوم�ة مقاالتها وألغت 

امتيازها فآمله ذلك كثرا وحاول ان يعيد 

اصداره�ا، لكن من دون ج�دوى فبقي 

م�ن دون عمل إىل ان ع�ني معلما اواخر 

العام 1931 يف مدرسة املأمونية ثم نقل 

اىل ديوان الوزارة رئيسا لديوان التحرير،  

لكنه حورب ثانية من قبل البالط امللكي 

اثر قصيدة ينتقد يف التعس�ف الحكومي 

وإهمال الش�عب، فنقل إىل أقىص جنوب 

الع�راق يف ثانوي�ة البرصة ث�م لم يمض 

فيه�ا بضع�ة اش�هر ونق�ل اىل الحل�ة 

)جنوب بغ�داد( ثم اعيد ثانية اىل ثانوية 

البرصة، ثم نقل اىل ثانوية النجف، ثم إىل 

دار املعلمني الريفية يف الرستمية )قرية 

قريبة من بغداد( ازاء هذا التعسف نرش 

الجواهري قصيدة عنوانها )حالنا اليوم 

او يف س�بيل الحكم( فض�ح فيها نظام 

الحك�م القائم،  وأباَن مفاس�ده فأحيل 

ع�ىل لجن�ة االنضباط الع�ام، فأصدرت 

قرارا بفصله فاع�رتض بعد إلحاح لدى 

مجلس االنضباط العام فأبدل امر الفصل 

بعقوب�ة اإلنذار، لم يرغ�ب يف العودة اىل 

اال ان بع�ض املس�ؤولني يف  الوظيف�ة، 

وزارة املع�ارف أقنع�وه بالعودة فاختار 

مدين�ة النارصي�ة، لكن�ه اس�تقال من 

الوظيفة ليتفرغ للصحافة..

الواقع�ي  بأس�لوبه  الجواه�ري  امت�از 

والتحلي�ي للموضوعات الت�ي يتناولها، 

وكان جل اهتمامه باملوضوعات العامة 

واالجتماعية  واالقتصادي�ة  السياس�ية 

م�ن خالل طروحاته التي تعرب بحق عن 

مطال�ب الش�عب وطموحاتهم، وافضل 

م�ن يتح�دث ع�ىل اس�لوب الجواهري 

الصحف�ي الكاتب والصحف�ي العراقي 

ط�ه التكريتي، حيث ب�دأ العمل معه يف 

كل الصحف التي اصدرها الجواهري اىل 

ان ارغم�ه االرهاب عام 1961 ان يهجر 

وطن�ه ويغيب عنه س�بعة أع�وام حيث 

توقف�ت جريدته )ال�رأي الع�ام( وكان 

ذلك اخر العهد به�ا وبالصحافة.. حيث 

يقول التكريتي عن أس�لوب الجواهري 

الجواه�ري  كتاب�ات  )ان  الصحف�ي: 

الصحفية تحدد بما ال يدع مجاال للش�ك 

والريبة،   مواق�ف الجواهري الحقيقية 

م�ن األحداث التي كانت تل�م بهذا البلد، 

وم�ن القي�ادات الخفية والعلني�ة التي 

تتقاذف�ه واألطم�اع واملصال�ح  كان�ت 

األجنبي�ة في�ه، كم�ا تكش�ف كتاب�ات 

الجواهري ع�ن النزعة الوطنية الكامنة 

يف روح�ه وكان�ت تل�ك النزع�ة تجس�د 

أماني�ه يف التخلص من النف�وذ األجنبي 

وبن�اء ع�راق مس�تقل متح�رر وحياة 

كريمة لش�عبه بعيدا عن نفوذ اي حزب 

سيايس، فقد كانت أفكاره ونزعته تمثل 

الجواه�ري ه�و، وللجواه�ري طريقته 

الخاصة يف الكتابة الصحفية فهو يجود 

ويط�ول يف مقاالت�ه أحيان�ا ث�م يوجز 

ويقرص منها يف معظم األحيان، وتتسم 

مقاالته كله�ا، ومعظمها م�ن املقاالت 

السياس�ية باملس�حة األدبي�ة الظاهرة 

عليه�ا، ب�ل ان صفاته الش�عرية لتربز 

واضح�ة يف منش�وره هذا، وه�و � كما 

يقول سليم طه التكريتي � من املولعني 

أثناء الكتاب�ة الصحفية يف انتقاء بعض 

الكلم�ات وحرصها بني اق�واس للتدليل 

ع�ىل اهمي�ة املعنى ال�ذي يقص�ده من 

اس�تعمالها وق�د تواتيه الفك�رة احيانا 

فيسهب يف الكتابة طويال دون حذف او 

تصحيح، وقد تتعثر بعض املقاالت لديه 

فروح يغر ويبدل مرة بعد أخرى، حتى 

بعد أن تصف ح�روف املطبعة، ويبارش 

بالطب�ع فع�ال، وتل�ك طريق�ة اعتادها 

الجواه�ري يف تنقي�ح قصائ�ده، الت�ي 

ينرشه�ا، وقد طغت ه�ذه الطريقة عىل 

منشوره ايضا، يف اكثر االحيان.

وكان م�ن ع�ادة الجواه�ري ان يوق�ع 

باسمه الرصيح كل املقاالت االفتتاحية، 

وحت�ى الكلمات القص�رة، التي يكتبها 

)النق�اب(  وراء  يتس�رت  أن  دون  م�ن 

كم�ا كان يفع�ل بعض أرب�اب الصحف 

وكتابها.

ولالنفع�االت النفس�ية أثره�ا الكبر يف 

نوعية املق�االت التي يكتبها الجواهري، 

فكث�را م�ا دفعته ه�ذه االنفع�االت إىل 

استعمال اشد العبارات عنفا يف مهاجمة 

الجه�ة الت�ي ينقده�ا، ويف الدف�اع عن 

الجهة التي يظاهرها كشأنه يف قصائده 

الوطنية. 

التاريخ الصحفي للجواهري 

يف أواخ�ر الع�ام 1936 اص�در جريدته 

)االنقالب( اثر قيام االنقالب العس�كري 

الذي ق�اده بكر صدق�ي وعندما تغرت 

حكومة االنقالب عىل الحركة اإلصالحية 

وانقلبت عليها، أخ�ذت جريدة االنقالب 

فأخ�ذت  الحك�م،  سياس�ة  معارض�ة 

الحكومة تتحني الفرص لإليقاع به وتم 

لها ذلك، وحكم عليه بالحبس ملدة ثالثة 

أش�هر وإيق�اف الجريدة ع�ن الصدور 

شهرا.

وس�قوط  صدق�ي  بك�ر  اغتي�ال  بع�د 

انقالب�ه، غ�ر الجواهري اس�م جريدته 

إىل )ال�رأي العام( ولم يت�ح له مواصلة 

الص�دور، فعطلت أكثر من مرة بس�بب 

ما كان يكت�ب فيها من مق�االت ناقدة 

للسياس�ات املتعاقب�ة وكان يص�در يف 

أثناء تعطيل )الراي العام( جرائد اخرى 

بأسماء اخرى، باسمه او باسماء اخرين 

)األوق�ات  و  )الجه�اد(  و  )كالثب�ات( 

و)وص�دى  )الدس�تور(  و  البغدادي�ة( 

الدستور( و )الجديد( و )العصور(.

وملا قامت حرك�ة مايس العام 1941 يف 

العراق ايدها وبعد فش�لها غادر العراق 

مع من غادر اىل ايران..

عاد اىل العراق يف العام نفسه، واستأنف 

إصدار جريدته )الرأي العام( . 

وعندما بعث�ت الحياة الحزبية يف العراق 

يف 2 نيسان العام 1946 انظم الجواهري 

اىل حزب االتحاد الوطني املجاز، ووضع 

جريدت�ه الرأي العام تح�ت ترصف هذا 

الح�زب عىل ان ح�زب االتح�اد الوطني 

م�ا لبث بعد فرتة قص�رة ان حصل عىل 

امتياز بإصدار صحيفة ناطقة بلس�انه 

باسم )السياسة(، واذ ذاك عادت )الرأي 

العام( مستقلة..

وع�ىل إثره�ا تلقى أمراً عاج�ال بوجوب 

مغ�ادرة لبنان حي�ث ظ�ل ممنوعا من 

دخولها حتى 1961. 

ويف العام نفسه وبعد عودته من بروت 

عطلت الجرائد التي كان يصدرها فسافر 

إىل مرص احتجاجا عىل مضايقته.

وع�اد إىل الع�راق بعد أن ح�ر مؤتمر 

السالم العاملي، الذي عقد يف فيينا واصدر 

جري�دة )األوقات البغدادي�ة( لصاحبها 

زكي احمد العام 1950 ثم اصدر جريدة 

الغد لصاحبها محمد شوكت عام 1953 

كذلك اصدر الجواهري صحيفة الجهاد 

اكثر من ثمانية اشهر العام 1953.. 

وع�ىل اثر انتفاضة الع�ام 1952 أغلقت 

يم�ض  ل�م  الت�ي  )الجه�اد(  جريدت�ه 

ع�ىل إصداره�ا ف�رتة طويل�ة، واعتقل 

الجواه�ري يف معتقل أب�و غريب، ونظم 

يف هذا املعتقل قصيدة )ظالم( ويف العام 

1953 اص�در الجزء الثال�ث من الطبعة 

الثالث�ة لديوان�ه كم�ا اص�در جريدت�ه 

)الرأي العام( إال أنها عطلت عام 1954 

ملناهضتها الحكم الرجعي يف العراق.

أرادت الحكوم�ة ان تس�كته فاقطعت�ه 

أرض�اً يف منطقة )عي الغرب�ي( يف لواء 

العم�ارة لكن�ه رسعان ما تم�رد، حيث 

كان يف دمش�ق ثم ع�اد اىل العراق العام 

1957 وبع�د عودت�ه اىل الع�راق اقام يف 

منطقة عي الغربي. 

الجواهري وثورة 14 تموز 1958 

عن�د قيام ث�ورة 14 تم�وز 1958 أعلن 

الجواهري تأييده بق�وة للثورة وحياها 

بقصيدته : 

س�دد خطاي لكي أقول فأحس�نا.......  

فقد أتيت بما يجل عن الثنا

اص�در   1958 االول  ترشي�ن   18 ويف 

الجواهري جريدت�ه )الرأي العام( وهي 

من أج�رأ الصحف يف تلك الف�رتة، ومنذ 

العام 1960 كت�ب مقاالت عديدة تؤرش 

الس�لبيات واالوضاع املتدهورة يف بعض 

مناط�ق الع�راق، وخاص�ة يف منطق�ة 

امليمون�ة يف العمارة � تحت عنوان )ماذا 

يف امليمون�ة ؟( وع�ىل اثر ذل�ك تعرضت 

الجريدة اىل التعطيل.

للصحفي�ني  نقي�ب  اول  الجواه�ري 

العراقيني عام 1959.

وذك�ر فائ�ق بطي يف كتابه »املوس�وعة 

الصحفي�ة« أن 45 صحفياً، اجتمعوا يف 

ن�ادي املحامني يف بغ�داد عقب ثورة 14 

تم�وز ع�ام 1958، وتدارس�وا مرشوع 

تأس�يس نقاب�ة للصحفي�ني، واتفق�وا 

ع�ىل اختي�ار لجن�ة تأسيس�ية ضم�ت 

11 صحفي�اً إلع�داد الرتتيب�ات األولي�ة 

للم�رشوع، والحص�ول ع�ىل املوافقات 

الرس�مية وه�م كل م�ن : محمد مهدي 

الجواه�ري، صاح�ب صحيف�ة »الرأي 

العام«، ويوس�ف إس�ماعيل البس�تاني 

من صحيفة »اتحاد الشعب«، وعبد الله 

عباس، صاحب صحيفة »األهايل«، وعبد 

املجيد الونداوي، رئيس تحرير صحيفة 

»األهايل«، وصالح سليمان من صحيفة 

»صوت األح�رار«، وفائق بطي، صاحب 

صحيفة » البالد«، وموىس جعفر أس�د، 

من صحيفة » الثورة«، وحمزة عبد الله 

من صحيفة »خه بات«، الكردية وصالح 

الحيدري، من صحيفة »خه بات« أيضاً 

وحميد رش�يد، صحفي مح�رتف وعبد 

الكريم الصف�ار، صحفي محرتف ايضا 

.

ويف الس�ابع من ايلول العام 1959 عقد 

املؤتم�ر التأس�ييس لنقاب�ة الصحفيني 

وانتخ�ب الجواهري نقيب�ا لها، وحصل 

ع�ىل 163 صوتا وقد افتت�ح هذا املؤتمر 

الزعيم عب�د الكريم قاس�م والذي دعى 

في�ه الصحفي�ني اىل التس�امي والتخلق 

باألخ�الق الفاضل�ة وع�دم اللج�وء اىل 

املهات�رات والق�ذف والطح�ن ووص�ف 

الزعيم قاس�م الصحفيني بأنهم رس�ل 

املحب�ة وعليهم العمل ع�ىل تقارب ابناء 

الشعب ومحو شقة التباعد..

ويف ع�ام 1959 ت�م تش�كيل اول نقابة 

للصحفيني بشكل رسمي توىل مهماتها 

الش�اعر محمد مهدي الجواهري كأول 

نقيب للصحفيني العراقيني.

كان آخر لقاء تلفزي�ون مع الجواهري 

يف تلفزيون الش�ارقة ع�ام 1992، أثناء 

زيارته لدولة اإلمارات العربية الس�تالم 

جائزة سلطان العويس يف اإلنجاز األدبي 

والثق�ايف، والتي اس�تحدثت لكي تكون 

الئق�ة برم�وز األدب والثقاف�ة العربية، 

وكان الجواه�ري أول الحائزي�ن عليها. 

ويف هذا اللق�اء قرأ ألول مرة قصيدته يف 

رثاء زوجته أمونه.

تويف الجواهري يف إحدى مشايف دمشق 

صبيحة يوم 27 تموز س�نة 1997 عن 

عمر يناهز الثامنة والتس�عني، ونظم 

ل�ه تش�ييع رس�مي وش�عبي مهيب، 

ودفن يف مقربة الغرباء يف السيدة زينب 

يف ضواح�ي دمش�ق، تغطي�ه خارطة 

الع�راق املنحوتة عىل حج�ر الكرانيت، 

وكلم�ات: يرقد هن�ا بعيداً ع�ن دجلة 

الخر.

النقباء الذين تولوا رئاسة نقابة الصحفيني ابتداًء من اخلطوات اليت اختذت لتأسيسها

حممد مهدي اجلواهري أّول نقيب للصحفيني العراقيني
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هنأ عضو لجنة النزاهة النيابية، عضو 
تحالف س�ائرون النائ�ب جواد حمدان 
الساعدي، االرسة الصحفية والعاملني 
يف صحيف�ة الزوراء بم�رور 152 عاما 

عىل ذكرى تأسيسها.
 وق�ال النائب جواد حمدان الس�اعدي 
يف برقي�ة  تهنئت�ه: ان جري�دة الزوراء 
ع�رت بش�كل واض�ح اليقب�ل اللبس 
بأن الصحافة حرية ومس�ؤولية بحق 
خصوصا انها ومنذ تأسيسها قبل اكثر 
من ق�رن ونص�ف القرن حمل�ت راية 
املعرف�ة وتنوير املجتم�ع واطالعه عىل 

الحقائق واالخبار.
تمث�ل  ال�زوراء  جري�دة  ان  واض�اف: 
اللس�ان الناط�ق باحتياج�ات الن�اس 
وتطلعاته�م م�ن خ�الل م�ا تتناول�ه 

واقتصادي�ة  اجتماعي�ة  قضاي�ا  م�ن 
وسياس�ية ورياضي�ة ومنوعة خطتها 
انام�ل كادرها املتميز وال�ذي جعل لها 

مكانة بني الصحف العراقية.
ب�ات  الصحاف�ة  دور  ان  مؤك�دا: 

محوري�ا ومهما يف مرحل�ة بناء الدولة 
ادائه�ا واعتماد  ومؤسس�اتها وتقييم 
النق�د البن�اء من اج�ل تقوي�م العمل 
وتصحيح املس�ار من اجل الوصول اىل 
الهدف االس�مى ببن�اء دول�ة عرصية 
وحقوق�ه  االنس�ان  كرام�ة  تحف�ظ 

ورخاءه.
وختم النائب تهنئته بالش�كر والتقدير 
لكل م�ن اس�هم برفع راي�ة الصحافة 
عاليا، ويف مقدمتهم ش�هداء الصحافة 
العراقية الذين جادوا بأرواحهم وقدموا 
دماءهم قربانا لحري�ة الكلمة والدفاع 
عن الحقيق�ة، كما ال ننىس الصحفيني 
االوائل والرواد مم�ن مازالت بصمتهم 
حي�ة او ماثل�ة كج�زء م�ن تاريخن�ا 

الصحفي الحافل بالعطاء.

هنأ املتح�دث باس�م وزارة التخطيط، 
عب�د الزهرة محم�د الهن�داوي، نقيب 
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الالم�ي 
العي�د  بمناس�بة  الصحفي�ة  واالرسة 
الوطن�ي للصحاف�ة العراقي�ة ومرور 
صحيف�ة  تأس�يس  ع�ىل  عام�ا   152

الزوراء.
وق�ال الهنداوي يف برقي�ة التهنئة: انه 
بمناس�بة الذكرى الثانية والخمس�ني 
بع�د املئ�ة لعي�د الصحاف�ة العراقية، 
يطي�ب لن�ا ان نتق�دم بواف�ر التهاني 
الصحفي�ة  االرسة  اعض�اء  لزمالئن�ا 
العراقية، الذين يستذكرون هذه االيام 
ذكرى ص�دور اول صحيفة يف العراق، 

وهي صحيفة الزوراء، عام 1٨٦٩.
واض�اف: ان اس�تذكار هذه املناس�بة 
يجعلن�ا نق�ف بإج�الل  ُقبال�ة حج�م 
العطاء  وعظمة التضحيات التي قدمها 
الصحفي�ون العراقيون عىل مدى اكثر 
م�ن قرن ونصف م�ن العمل الصحفي 
الدؤوب، الذي جس�د مهني�ة ووطنية 
وش�جاعة الصحف�ي العراق�ي، فكان 
من نتاج هذه املهنية وهذه الشجاعة 
والوطنية ان شهدت الصحافة العراقية 
الش�كل واملحت�وى،  تط�ورا كب�را يف 
ولك�ن كان مقاب�ل هذا التط�ور املزيد 
م�ن التضحي�ات، فق�د س�جل تاريخ 

الصحافة العراقية س�قوط الكثر من 
ش�هداء الكلمة الصادقة، وهم يؤدون 
واجباتهم املقدس�ة يف محراب صاحبة 
الجالل�ة، فكان�ت لتلك الدم�اء الزكية 
لش�هداء الصحاف�ة وجرحاه�ا االث�ر 
الكبر  يف نمو وازدهار شجرة الحقيقة 

واملعرفة الصادقة لدى الناس..
وتاب�ع: انن�ا الي�وم إذ نحتف�ل بعي�د 
ننظ�ر  فإنن�ا  العراقي�ة،  الصحاف�ة 
بإجالل واكبار لنقابتنا الزاهرة، نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني، ه�ذه النقابة 
الت�ي حف�رت الصخ�ر بأظافرها من 
اج�ل حماية وصيانة حقوق الصحفي 
العراق�ي، حتى ص�ار  ه�ذا الصحفي 
انموذجا لزميله الصحفي العربي، ومن 
هن�ا  منح زمالؤن�ا الصحفيون العرب 

ثقته�م املطلق�ة لنقي�ب الصحفي�ني 
اي�اه اموره�م،  العراقي�ني، مقلدي�ن 

رئيسا التحادهم.
ومىض بالق�ول: واذ نس�تذكر الذكرى 
الثانية والخمسني بعد املئة لصدور اول 
صحيف�ة عراقية، فإن ه�ذا الصحيفة 
وبع�د كل ه�ذه العق�ود الطويل�ة من 
الزمن، عادت بق�وة لتكون واحدة من 
اهم الصحف العراقي�ة، ملبية طموح 
ورغب�ة الق�اريء العراق�ي، تل�ك هي 
صحيف�ة الزوراء البغدادية التي تصدر 

عن نقابة الصحفيني العراقيني.
وختم القول: نجدد التهاني والتريكات 
لزميلن�ا، نقيب الصحفيب�ن العراقيني 
االستاذ مؤيد الالمي، والتهنئة موصولة 
لكل صحفية وصحفي عراقي، وتهنئة 
خاص�ة لزمالئنا ارسة تحري�ر جريدة 
الزوراء، متمنني لهم املزيد من التطور 
واالزدهار، مبتهلني اىل الباري عز وجل 
ان يتغمد ش�هداء الصحاف�ة العراقية 
بواسع رحمته، وان يمن عىل الجرحى 
بالصح�ة والعافي�ة، وهي دع�وة لكل 
الجهات ذات العالق�ة، لالهتمام بأرس 
وعوائ�ل اولئ�ك الش�هداء، والجرحى، 
يتناس�ب وحج�م تضحياته�م  وبم�ا 
الكبرة.. وكل عام والعراق وصحافته 

الحرة بألف خر .

هنأ مستش�ار رئيس مجل�س النواب 
حام�د،  ش�اكر  باس�مه،  واملتح�دث 
االرسة الصحفي�ة بالذكرى 152 لعيد 
الصحافة العراقية وتأسيس صحيفة 

الزوراء.
ان  التهنئ�ة:  برقي�ة  وق�ال حام�د يف 
الصحاف�ة العراقي�ة تؤك�د دوره�ا يف 
الوقوف م�ع قضايا الش�عب والوطن 
يف الذكرى الثانية والخمسني بعد املئة 
لعي�د الصحاف�ة العراقي�ة وتأس�يس 
صحيفة ال�زوراء، ويؤكد الصحفيون 
العراقي�ون دورهم  املتجدد يف الوقوف 
مع قضايا الش�عب والوط�ن وصيانة 
واملحافظ�ة  والتعب�ر  ال�رأي  حري�ة 
عىل املنج�زات العظيمة التي س�جلها 
م�دى  ع�ىل  العراقي�ون  الصحفي�ون 

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

التكفرية لظالميي العرص من تنظيم 
القاعدة ودولة القمامة.

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

وشهدائها.

هن�أ املتح�دث الرس�مي باس�م امان�ة 
مجل�س ال�وزراء، حي�در مجي�د، ارسة 
تحرير صحيفة الزوراء بمناسبة الذكرى 

ال� 152 لتأسيسها.
وقال مجيد يف برقية التهنئة: أتقدم بأحر 
تحري�ر  أرسة  إىل  والتري�كات  التهان�ي 
صحيفة الزوراء الغرّاء، ملناسبة الذكرى 

السنوية لصدورها.
واض�اف: ان صحيف�ة ال�زوراء تعد أول 
صحيفة تصدر يف العراق، ونواة السلطة 

الرابع�ة، بع�د أن امضت أكث�ر من 152 
عاماً م�ن عمره�ا يف مج�ال الصحافة، 
وكان�ت وما زال�ت تواكب الش�أن املحيل 
وال�دويل، وأس�همت يف نق�ل الحقيق�ة، 
من خالل مهنية أرسته�ا يف التعامل مع 
املستجدات واألحداث، وغطت كل مراحل 

بناء البلد.
وتابع: اتمنى التوفيق والسداد للصحيفة 
الغ�راء، وآم�ل ان تكون خر س�ند لبناء 

البلد.

هنأ الناطق باسم جهاز مكافحة االرهاب، 
صباح النعم�ان، االرسة الصحفية وكادر 
صحيف�ة ال�زوراء يف ذك�رى م�رور 152 

عاما لتأسيسها.
وقال النعمان يف برقية التهنئة: يسعدني 
ويرشفن�ي ان اهن�ئ االرسة الصحفية يف 
العراق بمناس�بة عيد تأسيس الصحافة 
العراقية واهن�ئ ايضا االخوة يف صحيفة 
الوزراء الغراء يف ذك�رى مرور 152 عاما 
لتأسيسها، والبد ان نحيي بإجالل واكبار 
تضحيات الشهداء االبرار من الصحفيني 
الذي�ن كان�وا قراب�ني الواجب والرس�الة 
املهني�ة الصادق�ة إلع�الء ش�أن الكلم�ة 
فكان اعالميونا بحق هم السلطة الرابعة 

الت�ي نكن لها كل الفخر واالحرتام.. رحم 
الله الش�هداء، ووفق الجميع ملا فيه خر 

العراق، والسالم عليكم. 

بغداد/ الزوراء:
هن�أ عضو مفوضية حقوق االنس�ان، 
فاض�ل الغ�راوي، نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني بعي�د الصحاف�ة العراقية، 
فيما اشار اىل ان نقابة الصحفيني ركن 
اسايس يف بناء الديمقراطية يف العراق.

وقال الغراوي يف بيان تلقته »الزوراء«: 
الصحاف�ة عن�وان  دم�اء ش�هداء  ان 
للتضحي�ة للدف�اع ع�ن حق�وق ابناء 

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

املحافل الدولية .

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

واستذكار شهداء الصحافة .

دع�ا النائ�ب، محمد ش�ياع الس�وداني، إىل مس�اندة ودعم 

الصحافة العراقي�ة التي برهنت عىل جدارتها وثباتها.وقال 

يف بي�ان : نهنئ األرسة الصحفية بعيدها الس�نوي، متمنني 

أن تظل الصحافة صاحبَة التمّيز وعالمًة بارزًة لديمقراطية 

العراق الناش�ئة. داعيا الجميع إىل مساندة ودعم الصحافة 

التي برهنت عىل جدارتها وثباتها رغم املصاعب والضغوط.

مضيف�ا: تحية لجميع الصحفيني أصحاب املواقف الوطنية 

الهادفة والرحمة لشهداء الكلمة الحرة.

هن�أ مدير عام معهد التطوي�ر النيابي يف مجلس 
النواب، س�عد في�اض م�وزان، االرسة الصحفية 
والعامل�ني يف صحيفة ال�زوراء بمرور 152 عاما 

عىل تأسيسها.
وق�ال م�وزان يف برقي�ة التهنئ�ة: انه بمناس�بة 
ي�وم الصحافة العراقية نهن�ئ االرسة الصحفية 
والعامل�ني يف صحيفة ال�زوراء بمرور 152 عاما 
عىل ذكرى تأسيس�ها. الفتا اىل ان جريدة الزوراء 
اصبحت ومنذ تأسيس�ها جزءا اصيال من تاريخ 
العراق الصحفي وركنا مهما من اركان الصحافة 
العراقي�ة كونه�ا تلتزم بش�كل واض�ح بمعاير 
الصحافة الحقيقي�ة وتواجه بكل 
صالب�ة تحدي�ات وجودي�ة 

تتعلق بمس�تقبل الصحاف�ة عموما.واضاف: ان 
جريدة الزوراء اسهمت بكل فاعلية بدعم املسرة 
الديمقراطي�ة وكان�ت ج�زءا من حال�ة التحول 
الذي حصل يف الع�راق بعد 2003 وانخرطت بكل 
جد ومثاب�رة يف محاربة الفك�ر املتطرف وتثبيت 

اللحمة الوطنية. 
مؤك�دا: ان جري�دة ال�زوراء ومن خالل رئاس�ة 
تحريره�ا ومالكه�ا الصحف�ي والفني اس�همت 
بنق�ل الحقيقة، ومتابع�ة احتياجات ومتطلبات 
املواطن�ني وكانت صوت�ا معرا له�م يف كل وقت 

وحني.
وخت�م الق�ول: نتمن�ى ل�كل العامل�ني يف جريدة 

الزوراء النجاح واملوفقية ومزيد من التطور.

هن�أ املتحدث الرس�مي باس�م 

احم�د  الخارجي�ة،  وزارة 

الصح�اف، الصحاف�ة العراقية 

بعيده�ا الوطني الس�يما مرور 

العام 152 عىل تأسيس صحيفة 

يف  الصح�اف  وق�ال  ال�زوراء. 

أبارك للصحافة  التهنئة:  برقية 

العراقّي�ة عيدها، س�يما مرور 

العام 152 عىل تأسيس صحيفة 

الزوراء. واضاف: أتطلع لالعالم 

بع�نٍي كب�رة، وه�و  العراق�ي 

يطل�ق صوت�ه يف فض�اء ُح�ر 

ليتبّنى ص�وت املواطن وينترص 

لقضاياه العادلة.

النائب جواد الساعدي يهنئ األسرة الصحفية 
بذكرى تأسيسها 

اهلنداوي يهنئ الالمي ونقابة الصحفيني 
مبناسبة العيد الوطين للصحافة 

املتحدث باسم احللبوسي: الصحفيون يؤكدون 
دورهم املتجدد يف الوقوف مع قضايا الشعب

املتحدث باسم أمانة جملس الوزراء يهنئ 
»الزوراء« بالذكرى الـ 152 لتأسيسها

الناطق باسم مكافحة اإلرهاب يهنئ 
األسرة الصحفية مبناسبة عيد 

الصحافة العراقية

حقوق اإلنسان: نقابة الصحفيني ركن أساسي يف بناء الدميقراطية بالعراق

حممد شياع السوداني يهنئ األسرة 
الصحفية بعيدها السنوي 

مدير معهد التطوير النيابي يهنئ العاملني يف صحيفة 
الزوراء مبرور 152 عاما على تأسيسها

الصحاف يهنئ الصحافة العراقية 
بعيدها الوطين

هنأت س�فارة دولة الكويت نقيب الصحفيني 
العراقيي��ن، رئيس اتح�اد الصحفيني العرب، 
ال�دويل  لالتح�اد  التنفيذي�ة  اللجن�ة  عض�و 
الصحفيني، مؤي�د الالمي، بمناس�بة الذكرى 
العراقي��ة  للصحاف�ة  الوطن�ي  للعي�د   152

وتأسيس جريدة الزوراء .
واعرب الس�فر الكويتي، س�الم الزمانان، يف 
برقي�ة تهنئة رس�مية به�ذه املناس�ب�ة، عن 
امنيات�ه لالمي ول�الرسة الصحفي�ة يف العراق 

بالتقدم والتطور واالزدهار .

السفارة الكويتية تهنـئ الالمي 
واألسرة الصحفية بالعيد الوطين 

للصحافة العراقية



بغداد/ انتصار الرساج- حارث النعيمي
بارك جمع م�ن الصحفيني واالعالميني ذكرى 
تأس�يس صحيف�ة ال�زوراء الصحيف�ة االوىل 
الت�ي ص�درت عىل مس�توى الع�راق، متمنني 
لكادرها ولجميع زمالء املهنة التقدم والنجاح 
والرق�ي خدم�ًة لصحافتن�ا، حي�ث اثنوا عىل 
عمل القائمني عىل القسم الريايض الذي اثبت 

حضوره الفاعل يف الساحة عىل حد قولهم. 
اول املتحدث�ني كان االس�تاذ ع�ي ري�اح الذي 
اكد: انه س�عيد جدا بأن توقد صحيفة الزوراء 
صحيفتنا نحن الصحفيني العراقيني ش�معة 
جدي�دة م�ن عمره�ا املديد ب�إذن الل�ه، وهي 
تتح�دى صع�اب اإلص�دار وصع�اب التعامل 
م�ع قارئ ال ينح�رس يف العراق وح�ده وإنما 
عىل مس�توى العالم، ومازال�ت الجريدة ثابتة 
راس�خة، فيه�ا التن�وع فيها الرصان�ة، فيها 
اللمسةالفنية، وهي بالفعل صوت الصحفيبن 
العراقيني وانعكاس حقيقي آلمالهم  وآالمهم، 
يف الحقيقة انا اعترب صحيفة الزوراء من اقرب 
الصحف إىل قلبي ، ومنذ اليوم األول لصدورها؛ 

نظرا لوجود هذا الكادر املتميز فيها.
ف�ال بد من تحي�ة الجهود املتمي�زة التي تقف 
وراء انبثاق هذه الجريدة واس�تمرار وتواصل 
ابداعها لتكون بالفع�ل املعرب الحقيقي عنهم 
واملالمس�ة المال وآالم القراء يف مختلف أنحاء 
الب�الد، اما اذا مااتجه�ت إىل الجانب الريايض، 
فالصفح�ات الرياضي�ة ممي�زة بلمس�اتها، 
بحضورها املتميز وقدرتها عىل صناعة الحدث 
وليس االكتفاء بتغطيته، وهي نافذة حقيقية 
للرياضي�ني العراقي�ني، فضال ع�ن متابعتها 
املتواصل�ه للحدث عىل مس�توى العالم ايضا ، 
لكل الزمالء يف الصحيفة كل املحبة واالحرتام، 
وتمنياتي لهم بإيقاد املزيد من الش�موع عىل 

دروب الصحافة العراقية املتميزة والتي تضع 
القراء غاية وهدفا لكل اطروحاتها الصحفية، 

دمتم بألف خري.
ومن جهته، قال االستاذ كاظم الطائي: احيي 
واب�ارك جميع العامل�ني يف صحافتنا املحلية؛ 
ويف جميع العناوين بمناس�بة الذكرى الثانية 
والخمس�ني بع�د املئ�ة، لتأس�يس الصحافة 
العراقيه التي بدأ مسارها اول مرة يف الخامس 
ع�ر م�ن  حزي�ران لع�ام  ١٨٦٩م، بصدور 
صحيفة الزوراء، وبهذه املناس�بة نس�تذكر 
الش�هداء والراحل�ني مم�ن اضاءوا مس�رية 

الكلم�ه، وكان�وا عناوي�ن لديمومة الس�لطة 
الرابعة، ومهم�ة البحث عن املتاعب نتذكرهم 
بفخر واعتزاز ، ول�رواد صحافتنا الذين نهلنا  
م�ن بحره�م أس�مى آي�ات الح�ب والتقدي�ر 

والثناء.
 وع�ن رياضة ال�زوراء والصفح�ة الرياضية 
فيها أجد املهنية واالبداع يف خطواتها اليومية، 
كي�ف ال وه�ي تس�توحي ألقه�ا م�ن رحيق 
اعمدة يف بالط صاحبة الجاللة، وزادها تميزا 
انه�ا تنر الح�االت االجتماعي�ة للعاملني يف 

الصحافة املرئية  واملسموعة  واملكتوبة.
وهن�أ االس�تاذ هش�ام الس�لمان كل الزمالء 
املتواجدين يف ورش�ة العمل  الصحفي لجريدة 
ال�زوراء التي تحتفل بعيد تأسيس�ها ) ١٥٢ ( 
وهي تواصل العطاء وتقرتب من نبض الشارع 

الريايض بمهنيتها وحياديتها ورصانتها .
واضاف: نتمنى ان تكون هذه الذكرى السنوية 
والتي تتمثل بصدور جريدة الزوراء ان يسعى 
م�ن يعم�ل فيه�ا ان يحاف�ظ ع�ىل مهنيته�ا 
وبالتايل نكرس ماوصف�ت به الصحافة بأنها 
صاحبة السلطة الرابعة برغم تحيديات الزمن 

ومتغريات الوقت. 

تحي�ة ال�زوراء ) الجري�دة ( وهي 
تؤرش وتؤرخ  لنا وتحفظ تأريخ 

وتداعيات الحقب الزمنية التي 
تمر عىل البلد.

م�ا  أ

الدكت�ور عدنان لفت�ة فقال 
يف تربيكات�ه:  خال�ص التهاني 

والتربيكات لجريدة الزوراء الغراء 
بذكرى تأسيس�ها ال�ذي يمثل عيدا 

حقيقيا لوالدة الصحاف�ة العراقية بمولودها 
البكر )زوراء( قبل قرنني من الزمن .

واض�اف: امنيات ب�دوام النج�اح والتألق وان 

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

ال�ذي يعيد االلق ملس�رية 
القلم العراقي املتجدد.

وب�ني: تحيات ح�ارة للزمالء 
يف الصفحة الرياضية راجني ان 
تك�ون منصة اعالمية متمي�زة تحفل بالنتاج 
الصحف�ي املثابر  واللمس�ة الحرفي�ة املهنية 
الت�ي تنت�ر للرياض�ة وللحقيق�ة ولالعالم 

النزيه الرصني.
واكد االس�تاذ حس�ني ع�ي حس�ني: ألنها ال� 
)زوراء( فح�روف تهنئته�ا يقين�اً س�تختلف 
عن س�واها، ذلك ألننا نهنئ أيقونة الصحافة 
العراقي�ة، وثيمتها الراس�خة، وأّس�ها األول، 
العه�ود  كل  نس�ختها  م�ا  الت�ي  ورمزيته�ا 

واملتغريات.
وب�ني: قال الله يف الكت�اب املقدس..)يف البدء 
كانت الكلمة(، والبدء أيضاً كان أول حرف 
عراق�ي بج�ذر باب�ي أصي�ل، ويف الب�دء 
كانت ال�زوراء يف العام ١٨٦٩ أول إصدار 
وطني مطبوع غدا رم�زاً وعيداً للصحافة 

العراقية.
وتاب�ع: نهن�ئ بح�رف مخلص ونق�ّي نقيب 
الصحفي�ني، ومجلس إدارة النقاب�ة والزمالء 
خال�د جاس�م والدكت�ور ناظ�م الربيعي وكل 
األعض�اء اآلخري�ن، وجمي�ع زم�الء الح�رف 
املهن�ي املس�ؤول، وذل�ك ملناس�بة الذك�رى 
لعي�د  املئ�ة  بع�د  والخمس�ني  الثاني�ة 
الصحاف�ة الوطنية العراقية، كما نخّص 
بالتهنئة الصادقة مالك جريدة )الزوراء( 
الزاهرة ورئيس تحريره�ا الزميل الصديق 
نقي�ب الصحفيني العراقيني والعرب األس�تاذ 
الدكت�ور  ومعلمن�ا  وزميلن�ا  الالم�ي  مؤي�د 
ه�ادي عبدالل�ه، والزميل ال�ويف األمني مؤنس 
عبدالل�ه وجميع مالك الجري�دة من اإلداريني 
واإلعالمي�ني آملني دوام التوفيق واالصدار كي 
تبق�ى )زوراؤنا( رمزاً صحفياً وطنياً س�امقاً 

يليق بالحرف العراقي الخالد.
وم�ن جهته، قال االس�تاذ يوس�ف فع�ل: ان 
امللحق الريايض لجريدة ال�زوراء يمتاز بطعم 
مختلف ومذاق خاص تطالع بني طياته الرأي 
السديد والطروحات الناضجة والتعامل املهني 

م�ع االح�داث بعيدا ع�ن تصفية الحس�ابات 
واملصال�ح الش�خصية الضيق�ة الن الزم�الء 
العاملني يف امللحق الريايض يمتازون بالحنكة 
املهنية والخربة والدراي�ة والتفاعل ويضعون 

مصلحة رياضة الوطن باملقام االول .
واش�ار اىل: ان امللحق الري�ايض اوجد بصمته 
م�ن خ�الل زاوي�ة يومية تن�ر فيه�ا اخبار 
الزمالء العاملني يف بقية املؤسس�ات االعالمية 
ونقل اخبارهم املفرحة والحزينة وهي خطوة 
بارع�ة وجميل�ة اس�همت بزي�ادة متابع�ي 

الجريدة
واك�د الدكتور موفق عبد الوهاب: ان صحيفة 
ال�زوراء كان�ت وم�ا زال�ت من�ارة مضيئ�ة 
إذ أس�همت  العراقي�ة،  الصحاف�ة  تاري�خ  يف 
سياس�تها اإلعالمية املتميزة يف تش�كيل وعي 
وثقاف�ة ووج�دان أجي�ال متعاقبة م�ن أبناء 
الوطن، وعكس�ت بكل مهنية إنجازات الدولة 
الحضاري�ة، وأعطت مس�احة واس�عة للرأي 
وال�رأي اآلخر، لتكون مرآة عاكس�ة للحقيقة 

والحقائق بأدق تفاصيلها.
ل�ذا نرجو لكل الزمالء العاملني فيها ال س�يما 
امللحق الريايض مزيداً م�ن التقدم والنجاح يف 
مسريتهم اإلعالمية، ويحق يل الفخر بإنجازات 
الصحيف�ة وتاريخها العري�ق يف مجال اإلعالم 
الوطني الصادق، كوني أحد العاملني يف امللحق 
الريايض ويل إسهامات عدة فيها، لذا أعرب عن 
إعتزازي بهذه التجربة وعالقة الراكة بيني 
وبني الزمالء يف امللحق الريايض الذين أسهموا 
يف إضفاء بصمة مميزة للصحيفة عرب تغطية 
ومتابعة مختلف القضايا واالحداث الرياضية 
املحلية والعربي�ة والدولية، فضاًل عن التطور 
الذي ش�هدته يف الشكل واملضمون، والتنوع يف 

تناول األخبار.

بغداد/ الزوراء
يحتف�ل، الي�وم الثالث�اء، الصحفي�ون 
الثاني�ة  الذك�رى  بحل�ول  العراقي�ني 
اول  لتأس�يس  املئ�ة  بع�د  والخمس�ني 
أال وه�ي صحيف�ة  صحيف�ة عراقي�ة 
الزوراء الغراء، وبهذه املناس�بة العزيزة 
عىل مجتمع صاحبة الجاللة والس�لطة 
الرابع�ة، هن�أ القائمون ع�ىل الرياضة 
العراقية االرسة الصحفية بهذه املناسبة 
متمنني للجميع تحقيق التقدم والنجاح 

من اجل ازدهار بلدنا الغايل. 
اول املهنئني كان وزير الشباب والرياضة 
عدن�ان درجال، ال�ذي ق�ال، تهنئة من 
االٔعم�اق لجمي�ع العامل�ني يف صحيفة 
الزوراء الغراء، متمني�اً للقائمني عليها 
مزي�داً من التق�دم والنجاح يف مس�رية 
العم�ل الصح�ايف، وأثنى عىل سياس�ة 
الصحيفة ومسريتها االٕعالمية املواكبة 
ملس�تجدات العر الحديث، وإسهامها 
يف إبراز إنجازات الوطن ونجاحاته أمام 
العالم، ما أدى اىٕل تعزيز مكانتها كمنرب 
إعالم�ي وطني، يتميز باملهنية، وتقدم 
رس�التها االٕعالمية باس�تخدام أحدث 
التقنيات يف عالم الصحافة، فأصبحت 
واملصداقي�ة  للموضوعي�ة  إنموذج�اً 
والرأي الحر، ال سيما يف ظل مواكبتها 
أساليب التطور والتغيريات االٕعالمية 
الرسيع�ة وتوجهات االٕع�الم الجديد، 
الش�بكة  ع�رب  املعلوم�ات  نق�ل  يف 
ق�درة  ع�ىل  ي�دل  م�ا  العنكبوتي�ة، 
القائمني عليها، وتميزهم يف مواكبة 
املتغريات، وتحقي�ق تطلعات القراء 
يف الوص�ول الٕعالم ق�ادر عىل حمل 

رسالة الوطن اىٕل أرجاء املعمورة.
وم�ن جانب�ه، هن�أ رئي�س اللجنة 

االٔوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي 
الصحفيني العراقيني ونقيبهم االٔس�تاذ 
مٔوي�د الالم�ي، ومجل�س إدارة النقابة 
ومالك جري�دة ال�زوراء العراقية، ادارة 
وتحري�راً، وذلك ملناس�بة حلول الذكرى 
الثانية والخمس�ني بعد املئة لتأسيسها 
متمني�ا للنقاب�ة دوام االٔل�ق واالزدهار 

وللجريدة النجاح ومواصلة االصدار.
جاء ذلك يف تهنئة رس�مية قدمها رئيس 
العراقي�ة،  الوطني�ة  االٔوملبي�ة  اللجن�ة 
حيث ورد فيها ما نص�ه: “نغتنم مرور 
الذك�رى الثاني�ة والخمس�ني بع�د املئة 
لعيد الصحافة العراقية لنتقدم بأصدق 
مف�ردات  وأخل�ص  التهنٔي�ة  كلم�ات 
الصحفيني واالعالميني  املباركة لجميع 
العراقي�ني بمناس�بة عيده�م الزاه�ر، 
ولنقيب الصحفيني العراقيني، والعرب، 
االٔس�تاذ مٔويد الالم�ي، وملجل�س إدارة 
النقاب�ة آمل�ني دوام الرق�ي واالزدهار 
العراق�ي  الصحف�ي  للعم�ل  والنج�اح 
وعموم قنوات االع�الم الوطني بمرئيها 

ومقروئها ومسموعها.
لقد ش�ّكل االعالم العراقي، وعرب جذره 
االٔول، الصحافة املق�روءة، رافداً وطنياً 
نقياً للتقييم املس�ٔوول والنق�د الهادف 
البناء، وأداًة من أدوات النجاح، وس�بباً 
مب�ارشاً يف املنجز الوطن�ي املتحقق أّنى 
ب�رف  وإختصاص�ه،  مفصل�ه  كان 
النظر عم�ا يبدر من س�لوكيات فردية 

غري  رصينة يف بعض حني”. 
 وإذ نهن�ئ الصحاف�ة العراقي�ة عموماً 
اليوم، نتق�دم بالتهنئ�ة الصادقة أيضاً 
جري�دة  وأول  مطب�وع،  إص�دار  الٔول 
ه�ي  املق�روءة  الصحاف�ة  يف  عراقي�ة 
)ال�زوراء( الت�ي أصب�ح ي�وم إصدارها 

عي�داً للصحافة العراقية آملني لها دوام 
االٕصدار واالٔلق، والحرف املحايد املتوازن 
الذي يبن�ي وال يهدم، وينتقد وال ييسء، 
وينر وال يش�ّهر، يف منه�ج مهني ينّم 
ع�ن كبري خربة ودراي�ة للقائمني عليها 

اليوم.
ومن جهته، هنأ رئيس اللجنة الباراملبية 
الوطنية العراقية الدكتور عقيل حميد، 
جري�دة ال�زوراء الص�ادرة ع�ن نقاب�ة 
الصحفيني العرقيني  يف الذكرى السنوية 

لتأسيسها التي تصادف اليوم الثالثاء.
وقال حميد: باس�مي ونيابة عن االخوة 
يف املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة الباراملبية 
يف  العامل�ني  جمي�ع  اهن�ئ  العراقي�ة 
جري�دة ال�زوراء واالرسة الصحفي�ة يف 
العراق جميعا بهذه املناس�بة التي تمثل 

االنطالقة االوىل للصحافة العراقية. 

واض�اف: لق�د واكب�ت ال�زوراء مراحل 
تأريخي�ة مهم�ة  من التاري�خ العراقي 
ب�كل اتجاهات�ه واس�تطاعت ان تكون 
عىل مدى هذا التاريخ املدافع عن حقوق 

البلد وشعبه. 
واش�ار اىل: ان الصحفيني اليوم سواء يف 
جريدة ال�زوراء او يف الصح�ف االخرى 
يعملون بكل مهنية وحياد من اجل نقل 
للش�عب  الناصعة والواضحة  الص�ورة 
العراق�ي وحرصت ان تك�ون قريبة من 

معاناة الناس واحتياجاتهم. 
واختت�م د. عقي�ل حميد تهنئت�ه قائال: 
نتمن�ى لجمي�ع الصحفي�ني العراقيني 
عاما جدي�دا مط�رزا بالتأل�ق والنجاح 

دوما.
وقدم رئي�س لجنة الش�باب والرياضة 
الربملاني�ةأ عباس علي�وي، أحر التهاني 

ل�الرسة الصحفي�ة، حي�ث ق�ال: ان�ه 
العراقي�ة  الصحاف�ة  ي�وم  وبمناس�بة 
نهنئ االرسة الصحفية ومالك صحيفة 
ال�زوراء بم�رور 152 عاما ع�ىل ذكرى 
تأسيسها. مبينا: ان جريدة الزوراء التي 
تحم�ل احد اس�ماء عاصمتن�ا الحبيبة 
بغ�داد تع�د عالم�ة فارق�ة يف مس�رية 
العراقية واللبنة االساس�ية  الصحاف�ة 
يف تاري�خ الصحاف�ة منه�ا انطل�ق اول 
حروف التنوي�ر ومن خاللها عرب الكثري 
من املفكرين ع�ن ارائهم وتطلعاتهم يف 

بناء وطن حر وحياة كريمة.
واض�اف: ان جريدة ال�زوراء كانت عىل 
م�دى الحق�ب والعقود املاضية ش�اهد 
عيان حقيقيا ولس�انا ناطقا بالحقيقة 
رغ�م ما م�ر ع�ىل الع�راق م�ن اوقات 
عصيب�ة طغ�ى الصوت الواح�د وكبتت 

الديكتاتورية ع�ىل االنفاس لكن صوت 
الحقيقة بقي صامدا وعاد مزهوا بعبق 

الحرية وحق التعبري عن الرأي .
واش�ار اىل: ان قواف�ل الش�هداء الذي�ن 
سقطوا عىل طريق حرية الكلمة خطوا 
لحكاي�ات  رشف  عناوي�ن  بدمائه�م 
وقصص ع�ن وقائ�ع واحداث م�ر بها 
الع�راق واخره�ا الح�رب ع�ىل تنظي�م 
داعش وكان�وا قرابني م�ن اجل ايصال 

الحقيقة للمواطنني .
وتابع: ان االيمان بحرية الصحافة يمثل 
حلق�ة مهم�ة يف مس�رية الديمقراطية 
االمر الذي يدفعنا اىل تقديم كل ما يمكن 
من اجل اداء الصحفيني لواجبهم بأمان 

وحرية ودعم مٔوسسات الدولة.
وزاد: يف ه�ذه املناس�بة العزيزة نش�يد 
ال�زوراء ش�كال واداء  بتط�ور جري�دة 

وم�ا تقدمه من خالل رئاس�ة تحريرها 
وكادره�ا الصحف�ي والفني م�ن مواد 
متنوع�ة تواك�ب التط�ورات يف مختلف 
تتضمن�ه  م�ا  اىل  اضاف�ة  املج�االت، 
الصفح�ات الرياضية من مواد دس�مة 
ومهمة تعرب عن حرص القائمني عليها 
عىل دعم الرياضة والش�باب والنهوض 

بواقعهما.
الصفح�ة  واكب�ت  لق�د  اىل:  وخل�ص 
الرياضية االحداث املهمة ونقلت االخبار 
عن النش�اطات والفعالي�ات الرياضية 
ب�كل حيادية ومهني�ة وكان�ت مراقبة 
للمٔوسس�ات الرياضية وناقدة لالعمال 
م�ن اج�ل تصحي�ح املس�ار للرياض�ة 

العراقية.
كم�ا بع�ث مستش�ار وزي�ر الش�باب 
الحس�ناوي  الدكتور حس�ن  والرياضة 

بأس�مى آي�ات التهاني والتربي�كات اىٕل 
جريده الزوراء الغراء، الجريدة العريقة، 
واىل الصفحة الرياضية عىل الخصوص، 
بمناسبة الذكرى الس�نوية لتأسيسها. 
موضحا: ان الزوراء  متميزة بكل ش�ئ، 
بتاريخها ووجودها واصالتها، ونتمنى 
التحري�ر،  وهيئ�ة   ، عليه�ا  للقائم�ني 
ومراس�ليها املوفقية والنجاح الدائم ان 
ش�اء الل�ه، وأمنياتنا ان تم�ر مئة عام 
أخ�رى عىل جريدة الزوراء وتكون دائما 
بمص�اف الصحف املتمي�زة، وان تكون 
كم�ا عودتن�ا داعمة ومس�انده لجميع 
الرياضي�ني  املجتم�ع وخاص�ة  فئ�ات 
كونه�ا م�ن الصح�ف الس�باقة يف نقل 
الحدث والخ�رب بمهنية وع�دم انحياز، 
كل الح�ب والتقدي�ر، واملوفقية الدائمة 

إن شاء الله.

مسؤولون رياضيون يهنئون الصحفيني بعيدهم الثاني واخلمسني بعد املئة
أثنوا على عمل القسم الرياضي
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بغداد/ الزوراء:

أصـدر وزيـر املاليـة، عيل عـالوي، أمرا 

بإجراء عدة تغيريات يف الوزارة.وبحسب 

وثيقـة صادرة عـن وزارة املالية بتاريخ 

حصلـت   2021 الثانـي  كانـون   25

”الزوراء“ عىل نسـخة منها، فإنه صدر 

أمـر اداري بإحالـة مدير عـام عقارات 

الدولـة عيل كريم عـىل التقاعد بناًء عىل 

طلبـه، وتكليف حسـني سـليمان مدير 

عام الدائرة االدارية واملالية بمهام ادارة 

دائـرة العقـارات باالضافـة اىل مهامه.

واضافت: كما شـمل االمـر تكليف رعد 

راجـي مدير عقـارات الديوانيـة بمهام 

معاون مدير عام عقارات الدولة.

النجف /نينا:

 أجاز املرجع الديني األعىل السـيد (عيل 

السيستاني) استخدام اللقاحات املعلنة 

واملرخصـة دولياً واملنتجـة للوقاية من 

فـريوس كورونا. ونقـل مكتب املرجع 

السيستاني نص االجابة عىل االستفتاء 

املقـدم من جماعـة الخوجـة يف لندن: 

اىل مكتب سـماحة السـيد السيستاني 

دام ظلـه العايل: فيما نسـأل الله تعاىل 

أن يمـد املرجع الديني األعىل سـماحة 

آية الله السـيد السيستاني ”دام ظله“ 

بدوام الصحـة وطول العمر، نرجو من 

سـماحة املرجع أن يرشـدنا يف املسائل 

التالية:

١- لقـد أعلـن عـن جاهزيـة لقاحات 

كورونـا التـي أنتجتهـا رشكـة فايـزر 

(أوروبية)،  واسـرتازينكا  (أمريكيـة)، 

طـرح  قريبـا  سـيتم  كمـا  ومودرنـا، 

لقاحـات أخرى أنتجتها بلدان مختلفة. 

ومع وجود بعـض اآلثار الجانبية لهذه 

اللقاحات، فـإن الجهات الطبية يف عدة 

بلـدان أيـدت اسـتخدام تلـك اللقاحات 

وأصدرت الرتاخيص الالزمة الستخدامها 

عىل النطاق العـام. لكن بعض املقلدين 

يعرتيهم قلق مـن إمكانية وجود رضر 

مراحـل  إن  بسـبب  اللقاحـات  لهـذه 

اختبارها، وخالفا للقاحات املعتادة، تم 

اجتيازها برسعة قبل أن تصل للمراحل 

النهائية، فأصدرت الحكومات تراخيص 

اسـتخدامها من بـاب االضطـرار. كما 

إن بعـض املجموعات العرقية وبسـبب 

مـا لحق بهـا مـن أرضار عـىل خلفية 

تجارب سابقة، ال تثق بهذه اللقاحات، 

لكـن الرضر الكبري لم يشـاهد بعد لدى 

الغالبيـة مـن النـاس. ويف ظـل هـذه 

الظروف بماذا يويص سماحته؟

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة النفـط إطـالق البطاقة 

الوقودية رقـم (10) والخاصة بمادة 

النفـط األبيض.وذكـر بيـان للـوزارة 

منـه:  نسـخة  الـزوراء“   ” تلقـت 

انها“أطلقـت البطاقـة الوقودية رقم 

10، وبواقع 50 لرتا وبالسعر الرسمي 

املدعـوم (150) دينـارا، ابتـداًء مـن 

تاريخ 25 كانون الثاني الجاري 2021 

، وايقاف العمـل بالبطاقة رقم (9)“.

واضـاف أن“رشكـة توزيـع املنتجات 

النفطيـة دعت املواطنـني اىل مراجعة 

املنافـذ التوزيعيـة لتسـلم حصتهـم 

املقررة“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

بعـد خمسـة أيـام مـن انتهاء رئاسـة 

دونالـد ترامـب، أنهـت املحكمـة العليا 

األمريكية، امس االثنني، دعاوى قضائية 

تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد يف 

الدسـتور األمريكي باحتفاظه بملكيته 

إلمرباطورية أعماله، ومنها فندق قرب 

البيت األبيض، أثناء توليه الرئاسة،  فيما 

تلقـى أعضـاء يف الكونغـرس تهديدات 

بالقتـل مـع اقـرتاب موعـد املسـاءلة 

القضـاة  لرتامب.وتجاهـل  الثانيـة 

أحـكام محاكـم أقـل درجـة سـمحت 

بقبـول هـذه القضايا، أحدهـا رفعتها 

مقاطعـة كولومبيـا وواليـة ماريالند، 

وأخرى رفعها مدعـون منهم مجموعة 

مراقبة.ورفـض قضاة املحكمـة العليا 

كذلـك نظر اسـتئناف ترامـب عىل هذه 

األحـكام، وأمـروا املحاكـم األقل درجة 

برفض القضايا بسـبب إنهـاء الخالف 

بـرتك ترامـب السـلطة.وكان املدعـون 

قـد اتهمـوا ترامـب بمخالفـات فجـة 

لرشوط املكافآت يف الدستور التي تمنع 

الرؤسـاء من تلقي الهدايـا واملدفوعات 

مـن الحكومـات األجنبيـة وحكومـات 

الكونغرس.كما  الواليات دون موافقـة 

طالب املدعـون املحكمـة العليا برفض 

اسـتئناف ترامـب ألن الخـالف انقىض 

بخروجـه مـن الرئاسـة يـوم األربعاء 

املايض.ويف سـياق اخر، كشفت وسائل 

إعالم أمريكية، امـس االثنني، عن تلقي 

أعضـاء يف الكونغرس تهديـدات بالقتل 

مـع اقـرتاب موعـد املسـاءلة الثانيـة 

للرئيـس املنتهية واليتـه دونالد ترامب.

ونقلـت وكالـة أسوشـيتد بـرس عـن 

مسـؤول أمريكـي وقوله: إن مسـؤويل 

إنفـاذ القانـون الفيدراليـون يحققون 

يف عـدد مـن التهديدات التي تسـتهدف 

أعضاء الكونغرس، وتضمنت ”تهديدات 

بقتـل املرشعـني أو مهاجمتهم“ خارج 

مبنـى الكابيتـول األمريكي.وأضاف أن 

”التهديدات واملخاوف من احتمال عودة 

املتظاهريـن املسـلحني القتحـام مبنى 

الكابيتـول مـن جديـد، دفعـت رشطة 

الكابيتـول وغريهـا مـن أجهـزة إنفاذ 

القانون الفدراليـة إىل اإلرصار عىل بقاء 

اآلالف مـن قـوات الحـرس الوطنـي يف 

واشـنطن، مع تقـدم مجلس الشـيوخ 

ترامب“.وأشـار  مسـاءلة  خطـط  يف 

املسؤول األمريكي إىل أنه ”عىل غرار تلك 

التـي اعرتضها املحققـون قبل تنصيب 

بايـدن، فـإن التهديـدات التـي يتتبعها 

رجـال إنفاذ القانـون تتفاوت من حيث 

دقتها ومصداقيتها“.وذكر أن ”الرسائل 

التى نـرشت أساسـا عـىل اإلنرتنت ويف 

مجموعات الدردشـة تضمنت مؤامرات 

خـالل  الكونغـرس  أعضـاء  ملهاجمـة 

التحرك من وإىل مجمع الكابيتول خالل 

املحاكمة“.وأشارت الوكالة اإلخبارية إىل 

أن مسـؤويل إنفاذ القانون بدأوا بالفعل 

التخطيـط الحتمـال عـودة املتظاهرين 

تبـدأ  عندمـا  واشـنطن،  إىل  املسـلحني 

محاكمـة ترامـب يف مجلـس الشـيوخ 

بتهمة التحريض عـىل تمرد عنيف يوم 

8 شـباط املقبـل، وسـتكون هـذه أول 

محاكمة لعزل رئيس أمريكي سابق.

الزوراء/ يوسف سلمـان:

يعقد مجلس النواب جلسة جديدة بعد ظهر اليوم، 

فيما تواصـل اللجنة املاليـة النيابية مناقشـاتها 

اليومية ملسـودة مـرشوع قانون املوازنـة العامة 

االتحاديـة لعـام ٢٠٢١ ، حيـث تـدرس إضافـة 

مـواد يف القانون تدعـم القطاع الخاص وتسـهم 

بتنشـيط االقتصـاد العراقي .ووجـه النائب االول 

لرئيـس مجلـس النواب، حسـن الكعبـي، لجنتي 

النفـط والطاقة والخدمـات واإلعمـار النيابيتني 

بإسـتضافة وزيري « الكهرباء و النفط « للوقوف 

عىل اسـباب تردي واقع الكهرباء يف البالد، مطالبا 

بحضـور الوزراء امام اللجنتني يف اجتماع « عاجل 

« مشرتك سـيحدد قريبا، الفتا اىل انه يف حال عدم 

معالجـة االوضاع الخاصـة بالكهرباء خالل وقت 

قريب سـنميض باالجراءات الخاصة بإسـتجواب 

.باملقابـل  فـوراً  بإقالتهمـا  واملـيض  الوزيريـن، 

جـددت اللجنـة القانونيـة النيابيـة تأكيدهـا ان 

رواتـب املوظفـني مؤمنـة وغـري مرتبطـة بفرتة 

اقـرار املوازنة .وقال عضو اللجنة، النائب حسـني 

العقابـي، لـ»الـزوراء»: ان»املوازنـة كتبت بأقالم 

انتخابيـة، ومن الصعوبـة اقرارها يف االيام املقبلة 

«. مبينا ان « العراق اليمتلك حسابات ختامية منذ 

عام ٢٠١٢ «.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 

االثنـني، صدور حكـٍم بحقِّ املديـر العام 

للتجـارة  العراقـيِّ  للمـرصف  السـابق 

TBI؛ إلرتكابه خطأ جسـيماً ترتَّب عليه 

الـرضر بأموال الجهـة التـي كان يعمل 

فيهـا بمبلـٍغ يصـل إىل (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليـون دوالر، فيما اشـارت اىل ان القرار 

تضمن امـر قبض ومنع سـفره وحجز 

اموالـه املنقولـة وغـري املنقولة.وافادت 

دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف معرض 

قت  حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّ

فيها وأحالتها إىل القضاء، بحسـب بيان 

للهيئـة تلقته «الـزوراء»، بإقـدام املُدان 

عىل ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الرضر 

؛ نتيجـة منـح تسـهيالٍت  باملـال العـامِّ

ائتمانيٍَّة بمبلـغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون 

دوالٍر إىل أحـد املصـارف لغـرض تغطية 

؛ بالرغـم مـن ضعف  اعتمـاٍد ُمسـتنديٍّ

الضمانـات املُقدَّمـة من املـرصف وقبل 

إكمالـه معاملـة منح القرض.وأشـارت 

الدائـرة إىل صـدور حكم بإلـزام املرصف 

الـذي منـح لـه القـرض بتأديـة مبلغ ( 

يمثـل  دوالر،  مليـون   (٣٨,٠٧٢,٨٠٧

أصل الدين مع الفائـدة االعتياديَّـة دون 

الفائدة التأخرييَّـة.وأضافت: ان محكمة 

ة بقضايـا النزاهة،  جنح الكـرخ املُختصَّ

لة املُتمثلة  بعد اطالعها عىل األدلة املُتحصَّ

والتقريرالتحقيقـّي  بالتقريرالتدقيقـّي 

الخاصِّ بهيئة النزاهـة، إضافًة إىل أقوال 

املمثـل القانونـيِّ للمـرصف والتحقيـق 

اإلداري الذي بنيَّ ُمقرصيَّة املُتَّهم؛ نتيجة 

ـا أدَّى إىل  قبـول ضمانـاٍت ضعيفـٍة؛ ممَّ

ضياع حقوق املـرصف، فضالً عن قرينة 

الكافيـة  القناعـة  إىل  وصلـت  هروبـه، 

بإدانته وفقـاً ألحكام املـادة (٣٤١) من 

قانـون العقوبات؛ فقـرَّرت الحكم عليه 

غيابيـاً بالحبـس الشـديد ملُـدَّة خمـس 

ن  سنواٍت.واوضحت: ان قرار الحكم تضمَّ

إصدار أمر قبٍض وتحرٍّ بحّق املدان ومنع 

سـفره، فضالً عن وضع إشـارة الحجز 

عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة استناداً 

ألحكام املادة (١٨٤/أ) من قانون أصول 

املحاكمـات الجزائيَّـة، مع إعطـاء الحقِّ 

رة للُمطالبة بالتعويض. للجهة املُترضِّ
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انقرة/ متابعة الزوراء:

أحالت السـلطات الرتكية، امـس اإلثنني، 14 

شـخصا إىل املحكمة بتهمـة االنتماء لتنظيم 

”داعش“ اإلرهابي يف والية صامصون شمايل 

البالد.وذكـرت وكالـة األناضـول، نقـال عن 

مصـادر أمنيـة، أن فـرق مكافحـة اإلرهاب 

التابعة ملديرية أمن الواليـة، نفذت، الجمعة، 

حمـالت دهـم متزامنة لعدد مـن األماكن، يف 

إطار تحقيقـات متعلقة بتنظيـم ”داعش“.

وأضافت أن حمالت الدهم أسفرت عن توقيف 

14 شـخصا (4 سـوريني و10 عراقيني) عىل 

صلـة بالتنظيم، بعـد دهم 13 منزال بشـكل 

متزامن.وأشـار إىل نقـل املشـتبهني املحكمة 

بعد خضوعهم للفحوصات الطبية الالزمة.

مكسيكو/ متابعة الزوراء:

أعلـن الرئيـس املكسـيكي، أندريس 

مانويل لوبيـز أوبرادور، أن التحاليل 

أكـدت إصابتـه بفـريوس كورونـا، 

وأنـه يعانـي أعراضا خفيفـة، وبدأ 

بتلقي العالج.وقـال الرئيس الرئيس 

املكسيكي، البالغ من العمر 67 عاما 

عىل ”تويرت“: ”كعادتي أنا متفائل“.

وأشار أوبرادور إىل أن وزير الداخلية 

سـيكون مسـؤوال يف فرتة غيابه عن 
عقـد املؤتمـر الصحفـي الصباحي، 

الـذي ينظـم كل يـوم.ويف حديـث يف 

مؤتمر صحفـي بعد وقت قصري من 

اإلعالن الرئايس، قال مسؤول صحي 

إن الرئيس ”يف حالة مستقرة“، وإن 

األعـراض خفيفة حتى اآلن، مضيفا 

أن ”فريقـا من املتخصصـني يعتني 

املكسـيك  الرئيس“.وتواجه  بصحـة 

موجـة وبائيـة ثانيـة، وهـي تحتل 

املرتبـة الرابعة يف قائمة الدول األكثر 

ترضرا جـراء تفيش فريوس كورونا، 

حيث سجلت حتى اآلن نحو 150 ألف 

وفاة، وحوايل 1.8 مليون إصابة.
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الزوراء/ حسني فالح:

كشـف مستشـار رئيـس مجلـس النواب للشـؤون 

االقتصادية، همام الشـماع، عن نيـة مجلس النواب 

اعادة مرشوع قانون موازنة عام 2021 اىل الحكومة 

إلجراء بعض التعديـالت، وفيما حدد ابرز املقرتحات 

التي وضعها الربملان بشـأن القانون، اكد ان مرشوع 

قانـون املوازنة تضمـن مخالفـات قانونية واخطاء 

مطبعية قد تكون متعمدة.

وقال الشماع يف حديث لـ“الزوراء“: ان مجلس النواب 

اآلن يجـري دراسـة معمقة ملرشوع قانـون موازنة 

2021، ويدون املالحظات واملقرتحات بشـأنها. الفتا 

اىل: ان املجلـس وضـع مجموعة مقرتحات سـيقوم 

تعديـالت  اجـراء  لغـرض  الحكومـة  اىل  بإرسـالها 

جوهريـة عـىل مـرشوع قانـون املوازنة.واضـاف: 

ان الربملـان سـيعيد املوازنـة اىل الحكومـة مرفقـة 

بمجموعة من املقرتحات. مؤكدا: ان املوازنة تضمنت 

مخالفـات قانونية واخطاء مطبعيـة تكاد ان تكون 

متعمدة.واوضح: ان ابرز التعديالت واملخالفات التي 

تضمنتها املوازنة واقرتاحات مجلس النواب بشـأنها 

هي موضوع االسـتقطاعات مـن الرواتب، حيث ان 

هذه الفقرة تخالف قانون رضيبة الدخل، الن املوازنة 

قانـون مؤقت ينتهي مع انتهاء السـنة املالية، بينما 

قانـون رضيبة الدخل دائمي. مشـريا اىل: ان املوازنة 

وكأنهـا تريد ان تلغـي قانون رضيبـة الدخل وتحل 

محلـه قانون ينتهي مع نهاية السـنة املالية.وتابع: 

ان الحكومـة لم توضح انه بعد انتهاء السـنة املالية 

هل ستتم العودة لقانون رضيبة الدخل ام ماذا؟. 

بغداد/ متابعة الزوراء:

أكد وزير الشـباب والرياضة 

عدنان درجـال، إن محافظة 

البـرصة مهيئة السـتضافة 

خليجـي 25 املقبلـة، فيمـا 

اشـار اىل ان لجنـة التفتيش 

ستزور املحافظة قريبا.وقال 

درجـال يف ترصيـح صحفي 

أن ”حضور اللجنة الخليجية 

العـراق  مبـاراة  واقامـة 

جـذع  ملعـب  يف  والكويـت 

النخلـة كل هـذه االمورهي 

املنشآت  لغرض االطالع عىل 

الرياضيـة والبنـى التحتيـة 

وجهـات  تبـادل  واجـراء 

النظـر بما يخـدم تعضيد 

البطولة“.واشـار  ملـف 

الوزيـر اىل انـه ”من اجل 

فسـح املجال امام جميع 

مباراة  ملتابعـة  الجماهري 

مـع  الوطنـي  منتخبنـا 

نظريه االزرق سـوف يتم 

نقلها عىل جميع القنوات 

الفضائيـة العراقيـة رغم 

اننـا نتمنـى فتـح ابواب 

امللعب للجمهور وهو ملح 

املباريات فضال عن منحه 

لالعبينا  املعنـوي  الدافـع 

لتقديم افضل“.
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بغداد/ الزوراء:

البدء  االثنني،  امس  الرافدين،  مرصف  اعلن 

ارض  قطعة  يف  البناء  قروض  منح  بإجراءات 

االعالمي  املكتب  وقال   . واملوظفني  للمواطنني 

فروع  ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  للمرصف 

بدأت  واملحافظات  بغداد  يف  املنترشة  املرصف 

اجراءات منح قروض ٥٠ مليون دينار للبناء يف 

يكون  القرض  اعطاء  ان  ارض.واضاف:  قطعة 

بدفعتني، ويف حال رغبة املقرتض فسيتم منحه 

دفعة واحدة.
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بغداد/ الزوراء:

محمـد  النـواب،  مجلـس  رئيـس  أكـد 

الحلبويس، مع امري دولة الكويت، الشيخ 

نـواف االحمد الجابـر الصبـاح، رضورة 

ومخرجـات  اإلعمـار  مشـاريع  تفعيـل 

املؤتمـر الـدويل للمانحـني، فيمـا بحثـا  

تمتني العالقات الثنائية وتعزيز العالقات 

املكتـب  املشـرتكة.وذكر  االقتصاديـة 

االعالمـي لرئيس مجلس النـواب يف بيان 

تلقته «الزوراء»: ان رئيس مجلس النواب، 

محمد الحلبويس، والوفد املرافق له، التقى 

أمـري دولة الكويت الشـيخ نـواف األحمد 

الجابـر الصبـاح، وبحث اللقـاء التعاون 

بـني البلدين الشـقيقني وتمتني العالقات 

الثنائيـة وتعزيـز العالقـات االقتصاديـة 

املشـرتكة، وتفعيـل اللجـان الحكوميـة 

والنيابية املشـرتكة بني البلدين، والتأكيد 

عـىل رضورة تفعيـل مشـاريع اإلعمـار 

ومخرجات املؤتمـر الدويل للمانحني.وأكد 

الحلبويس، خـالل اللقاء، حـرص العراق 

عىل تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقني 

الجارين يف املجـاالت كافة، مثمناً مواقف 

الكويت الداعمة للعراق.
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بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  اليوم  العراقيني،  الصحفيني  نقابة  وبالتعاون مع  الوزراء،  ملجلس  العامة  االمانة  تقيم 

النقابة  البيضاء»، يف مقر  املوازنة بتطبيق مضامني ورقة االصالح  حلقة نقاشية بعنوان «دور 

ببغداد.وذكر بيان لنقابة الصحفيني تلقته «الزوراء»: ان االمانة العامة ملجلس الوزراء، بالتعاون 

مع نقابة الصحفيني العراقيني، تقيم حلقة نقاشية بعنوان «دور املوازنة بتطبيق مضامني ورقة 

االصالح البيضاء» يف مقر النقابة ببغداد. مبينا: ان الندوة تهدف اىل تسليط الضوء عىل االصالحات 

االقتصادية املتضمنة بقانون موازنة عام ٢٠٢١ مع عرض تفصييل لبنود املوازنة وبيان االيجابيات 

التي يمكن تحقيقها من خطوات االصالح، وتقليل السلبيات عىل طبقات املجتمع.واشار اىل: ان 

موعد الحلقة النقاشية سيكون اليوم الثالثاء الساعة ١٢ ظهرا يف مقر النقابة ببغداد.
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بغداد/ الزوراء: 

اعلنت وزارة النفط، امس االحد، االحصائية 

النهائية للصادرات النفطية لشـهر ترشين 

الثاني املايض، مؤكدة ان االيرادات تجاوزت 

دوالر.وذكـرت  مليـون  و400  مليـارات   3

الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان مجموع 

الصـادرات النفطيـة وااليـرادات املتحققة 

بحسـب  املـايض،  الثانـي  ترشيـن  لشـهر 

االحصائيـة النهائيـة الصـادرة مـن رشكة 

تسـويق النفط العراقية (سـومـو)، حيث 

بلغت كميـة الصادرات من النفـط الخام ( 

81 ) مليوناً و( 262 ) ألفا و( 376 ) برميال 

(واحـد وثمانـني مليونـا ومائتـني واثنـني 

وستني الفاً وثالثمائة وستة وسبعني برميالً 

) ،  بإيـرادات بلغت (3) مليـارات و(403 ) 

ماليني و (722) الـف دوالر ( ثالث مليارات 

واربعمائة وثالثة مليوناً وسـبعمائة واثنني 

وعرشين الـف دوالر).واضافت: ان مجموع 

الكميات املصـدرة من النفط الخام لشـهر 

ترشين الثاني املـايض من الحقول النفطية 

يف وسـط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا 

و(190) ألفـا و (444) برميـال، بإيـرادات 

بلغت (3) مليارات و(282) مليونا و (394) 

الف دوالر، فيما كانت الكميات املصدرة من 

نفـط كركـوك عرب مينـاء جيهـان مليوني 

ألفـا و(169) برميـال، بإيـرادات  و(819) 

بلغت (114) مليونـا و(588) ألفا و(470) 

دوالرا، وبلـغ معـدل الكميـات املصـدرة إىل 

االردن (252) ألفا و(763) برميال بإيرادات 

بلغـت ( 6) ماليـني و(739) ألفـا و(683) 

دوالرا، وبلـغ معـدل سـعر الربميـل الواحد 

(41.886) دوالراً.واشـارت اىل: ان الكميات 

املصـدرة تم تحميلها من قبـل (30) رشكة 

عامليـة مختلفـة الجنسـيات، مـن موانـئ 

البـرصة وخور العميـة والعوامات االحادية 

عىل الخليج وميناء جيهان الرتكي.وتابعت: 

ان كميـات وايرادات شـحنات النفط الخام 

املصدرة التي تم تسـويقها بعالوة سـعرية 

لتحقيـق ايـراد اضـايف خالل شـهر ترشين 

الثانـي املايض بلغـت (6) ماليـني و(532) 

ألفا و (350) دوالرا حسـب ما جاء يف نرشة 

رشكة تسويق النفط ”سومو“. 

بغداد/ متابعة الزوراء: 

حدَّد وزير النقل، نارص حسني بندر، موعَد 

إنجـاز قناطر مرور القطـار من بغداد إىل 

املوصل ثـم تركيـا، فيما أشـار إىل وجود 

خطـة لربـط مينـاء الفـاو برتكيا.وقال 

بندر يف ترصيح صحفي: إنه ”بدأ التفكري 

بشـكل جدي إلعادة تشـغيل القطار من 

بغـداد اىل املوصـل ومـن ثـم إىل تركيا، إذ 

تمَّ الـرشوع بالعمل يف عدد مـن القناطر 

التي دمرتها عصابـات داعش اإلرهابية، 

وخالل شهرين سيكتمل العمل“.وأضاف 

أن ”الخطـة الكربى هي ربط ميناء الفاو 

برتكيا، وهـذه خطة موجودة، حيث لدينا 

رشكات صينيـة وتركيـة ورشكات أخرى 

متقدمة يف بناء القناة الجافة“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

كشف الرئيس األمريكي املنتخب، جو بايدن، 

عن إجـراء عاجل ينوي اتخـاذه عقب توليه 

مقاليد الحكم يف 20 يناير، ملواجهة ما وصفه 

بـ ”الخطر الوجودي“.ورصح بايدن، يف كلمة 

ألقاها، بأن إدارته ستعيد االنضمام يف يومها 

األول إىل اتفاق باريس ملحاربة تغريات املناخ 

(الذي انسـحب منه الرئيـس املنتهية واليته 

دونالد ترامب)، و“ستعيد أمريكا إىل مساعي 

قيـادة العالـم“ يف مكافحـة هـذا التحـدي. 

وحـذر بايدن مـن خطورة تغـريات املناخ يف 

العالم، قائال: ”أيها الشـباب، نواجه أزمة!“.

وأعلـن بايـدن يف كلمتـه عـن أسـماء أفراد 

فريقـه الخاص باملناخ، وتابع: ”عندما يدور 

الحديث عن تغريات املناخ التي تشكل خطرا 

وجوديا، ليس لدينا وقت لنضيعه، وسيكون 

هذا الفريق منذ اليوم األول مسـتعدا للتعامل 

مع هذه املسـألة باالستعجال الذي تستحقه 

وإعادة بناء دولتنا بشكل أفضل من أي وقت 
مىض“.

لندن/ متابعة الزوراء:

أكـدت منظمة الصحـة العامليـة، امس 

األحـد، رصـد تفـيش السـاللة الجديدة 

من فـريوس كورونا التي تم اكتشـافها 

يف بريطانيـا مؤخرا يف ثـالث دول أخرى، 

فيمـا  اوقفـت هولندا رحالتهـا الجوية 

من وإىل بريطانيـا، امس األحد، وتتبعها 

بلجيـكا، فيمـا تـدرس كل مـن أملانيـا 

وفرنسـا هذا القرار أيضا.وقالت، ماريا 

فـان كريخـوف، وهـي خبـرية أمريكية 

متخصصة يف األمـراض الطارئة املعدية 

ضمن برنامج الطوارئ الصحية واملدينة 

التقنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا 

يف املنظمـة التابعـة لألمـم املتحـدة، يف 

حديـث لهيئـة البـث الربيطانيـة ”بـي 

بـي يس“: إن تلك الـدول هـي الدنمارك 

وهولندا وكذلك أسـرتاليا، حيث سـجلت 

حالـة إصابة واحدة بالسـاللة الجديدة.

السـاللة  أن  مـن  املسـؤولة  وحـذرت 

الجديـدة ذات قدرة متزايدة عىل التفيش، 

مؤكدة: أن الدراسات جارية للكشف عن 

مـدى هذه القدرة.وشـددت عىل رضورة 

بذل قصارى الجهد ملنع انتشـار الساللة 

الجديدة، موضحة أنه كلما توسعت رقعة 

تفيش الفريوس زاد خطر ظهور طفرات 

جديدة منه.وأبدت، فـان كريخوف، قلق 

إزاء ظهـور  العامليـة  منظمـة الصحـة 

سالسـل جديدة من كورونـا. مؤكدة أن 

خـرباء املنظمـة مسـتمرون يف دراسـة 

السـاللة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم 

بشـأن قـدرة الوباء عـىل التغري.وأعلنت 

السلطات الربيطانية رفع درجة التأهب 

الوبائي يف العاصمة لندن وجنوب رشقي 

إنجلـرتا حتى أعىل مسـتوى عىل خلفية 

ظهـور السـاللة الجديـدة مـن كورونا 

التي أقر وزيـر الصحة، مـات هانكوك، 

امس، بأن تفشـيها خرج عن السيطرة.

واوقفت هولندا رحالتها الجوية من وإىل 

بريطانيا، امس األحـد، وتتبعها بلجيكا، 

فيما تـدرس كل من أملانيا وفرنسـا هذا 

القـرار أيضا.وتدرس الحكومـة األملانية 

حظـر هبـوط الطائـرات القادمـة مـن 

بريطانيـا يف جميـع املطـارات األملانية، 

بعـد األخبار عن انتشـار سـاللة جديدة 

من فـريوس كورونا يف اململكـة املتحدة، 

كما تتم دراسـة حظر دخول األشخاص 

االتحـاد  إىل  بريطانيـا  مـن  القادمـني 

األوروبي مـن بريطانيا عىل خلفية ذلك.

وأفادت قناة ”BFMTV“ الفرنسـية بأن 

باريس تـدرس ”جديا“ تعليـق الرحالت 

الجوية والقطـارات من اململكة املتحدة، 

وذلك يف إطار مكافحة انتشـار السـاللة 

الجديدة من فريوس كورونا، املكتشـفة 

يف بريطانيا، والتي تعترب أكثر عدوى.

الزوراء/ حسني فالح:

لرئيـس  االقتصـادي  املستشـار  أكـد 

مجلـس النـواب، همـام الشـماع، ان 

االجـراءات االصالحيـة التـي اتبعتهـا 

الحكومـة سـتخفض القـوة الرشائية 

للمواطـن بنسـبة ٢٥٪، وفيمـا حـدد 

معالجـات عـدة يمكـن اللجـوء إليها 

بدال من تعديل سـعر الـرصف واتخاذ 

اجراءات ترض املواطن، شـكا عدد من 

املواطنـني االرتفـاع الكبـري يف السـلع 

واملنتجات يف االسـواق املحلية بعد قرار 

رفع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.

وقال الشـماع يف حديـث لـ»الزوراء»: 

ان االجراءات التي تم اتخاذها من قبل 

الحكومـة قد تكون فيهـا فائدة بعيدة 

املدى لالقتصاد العراقي، ولكن ليسـت 

بمحلهـا يف الوقـت الراهـن. الفتـا اىل: 

ان االقتصـاد العراقـي يف الوقت الحايل 

يعـد مريضا بسـبب النفـط وتداعيات 

ازمـة كورونـا ومـا ترتـب عليهـا من 

مشـاكل اقتصادية بالعالم ويف العراق.

واضـاف: ان هذه الظروف ال تسـمح 

باتخـاذ مثـل هكـذا اجـراءات غاية يف 

القساوة عىل الشعب والفقراء بالذات. 

مؤكدا: ان الحكومة لـم تكتف بفرض 

رضائـب جديدة والتي سـتطال جميع 

العراقيني كالبنزين والخدمات االخرى، 

وكذلك تخفيض القوة الرشائية مقابل 

تخفيض قيمة الدينار .

بغداد/ متابعة الزوراء:

كشـف محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب مخيف، 

امس األحد، أن وزارة املالية طلبت رسـمياً زيادة سعر 

الـرصف إىل ١٤٥٠ دينـاراً مقابـل الـدوالر، مؤكـداً أن 

االحتياطـي العراقي مـن العملة الصعبة مـازال جيداً.

وقـال محافـظ البنـك املركـزي يف ترصيـح متلفز: إن 

« وزارة املاليـة طلبت رسـمياً زيادة سـعر الرصف إىل 

١٤٥٠ ديناراً مقابل الدوالر ما أدى إىل اضطراب السوق 

هذه األيام»، مشرياً إىل أن « البنك املركزي طلب حضور 

وزيـر املاليـة لتبيان أسـباب رفع قيمـة رصف الدوالر 

مقابـل الدينار».وأضاف أن « البنك الدويل كان قد طلب 

مـن العراق عـام  ٢٠١٤ رفع سـعر رصف الـدوالر إىل 

١٥٠٠ دينـار»، مؤكداً أن « موقف العراق من احتياطي 

العملـة الصعبـة ما زال جيـداً «. وتابـع محافظ البنك 

املركزي أن « اِرتفاع سعر رصف الدوالر أثَّر عىل السوق 

العراقية وسـتترضر الطبقات الفقـرية، ووزارة املالية 

هي املسؤولة عن دعم هذه الطبقات، حيث ستضاعف 

مبالغ الرعاية االجتماعية».وطالب مخيف وزارة املالية 

«تعزيـز العائـدات الجمركيـة واإلرساع بأتمتـة عمـل 

الجمارك واملنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة».
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الزوراء/مصطفى العتابي :

أعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امس االحـد، املوقف الوبائـي اليومي لفريوس 

كورونا املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 1027 اصابة جديدة و17 حالة 

وفـاة وشـفاء 1964 حالة.وذكـرت الوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان عدد 

الفحوصـات املختربيـة ليوم امـس: 33937، ليصبح عـدد الفحوصات الكلية: 

4146688، مبينة انه تم تسـجيل 1027 اصابة جديدة و17 حالة وفاة وشفاء 

1964 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 520968 (%89.2)، بينما 

عـدد حـاالت االصابات الـكيل: 584145، أما عـدد الحاالت التي تحـت العالج: 

50479، يف حـني ان عدد الحاالت الراقدة يف العنايـة املركزة: 177، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل: 12697.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

أعلـن مكتب رئيس الوزراء السـوداني، عبد اللـه حمدوك، أن 

اللجنـة املشـرتكة للحدود بني السـودان وإثيوبيا سـتعود إىل 

العمـل يف 22 كانـون األول/ديسـمرب، إثـر توتر عـىل الحدود 

ومقتل جنود سـودانيني، الثالثاء املايض.وقال املكتب يف بيان 

صحفي إثر اجتماع بني حمـدوك ونظريه اإلثيوبي أبي أحمد،  

امـس األحد، إن ”اللقاء تطرق إىل انعقاد اللجنة العليا للحدود 

بـني البلدين يف 22 كانون األول/ديسـمرب الجاري“.وجاء هذا 

االجتمـاع عىل هامش قمة منظمة دول رشق إفريقيا للتنمية 

(إيغاد) املنعقدة األحد يف جيبوتي، والتي تجمع سبع دول من 

رشق إفريقيا.إىل ذلك، قال ممثل السياسة الخارجية باالتحاد 

األوروبـي جوزيـب بوريل يف بيـان تعليقا عىل قمـة منظمة 

اإليغـاد يف جيبوتي، إن القمة تأتي يف وقت تهدد فيه رصاعات 

ونزاعـات حدودية قديمة اسـتقرار املنطقة.وأكـد أن االتحاد 

األوروبي: يشارك املاليني يف جميع أنحاء املنطقة املترضرة من 

األزمـات الحالية يف وضع ثقتهم يف قمة اليوم.كما قال ”ندعم 

كل الجهود لتشجيع الحوار وإسكات البنادق“، مضيفاً ”نأمل 

أن تقـرب نتيجـة قمة اليـوم املنطقة خطوة نحـو إيجاد حل 

مسـتدام لألزمات الحالية بما يتماىش مع االلتزامات الدولية 

وال سيما القانون اإلنساني الدويل“.
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الزوراء/ يوسف سلمان:

تسـلمت رئاسـة مجلس النواب طلبا 

نائبـا   40 بتواقيـع  مرفقـا  رسـميا 

السـتجواب وزير املالية، عيل عالوي، 

عـن اخفاقه يف ايجـاد الحلول لألزمة 

املاليـة الراهنة، ولجوئـه اىل التالعب 

بسعر رصف العملة العراقية .

وتضمن الطلـب النيابـي، الذي تبنى 

تقديمـه النائـب عـن تحالـف الفتح 

عـدي عـواد، الئحة تحريريـة  بـ 10 

مخالفـات، عىل ان يتـم تحديد موعد 

وان  االسـتجواب،  لجلسـة  عاجـل 

تكـون يف اول جلسـة بعد اسـتئناف 

جلسـات مجلس النـواب .كما اكدت 

خليـة االزمـة النيابية ان السياسـة 

املالية والنقدية هي من مسـؤوليات 

قامـت  وقـد  الحكومـة،  وصالحيـة 

الحكومة وحسـب رؤيتهـا بمعالجة 

سـعر  برفـع  االقتصاديـة  االزمـة 

الخليـة،  مقـرر  .وانتقـد  الـرصف 

املوسـوي، االجـراءات  النائب جـواد 

الحكوميـة بالقـول ”ان يطلـب مـن 

النـواب  الشـعب يف مجلـس  ممثـيل 

ان يصوتـوا عـىل تخفيـض رواتـب 

والتالعب  ومخصصاتهـم  املوظفـني 

بأرزاقهـم بهذه الطريقة العشـوائية 

وغري املدروسـة، فهذا امر مستحيل، 

ولن تتم املوافقة او التصويت عىل اي 

تخفيض“.باملقابـل، اكـدت كتلة بدر 

النيابيـة رضورة اسـتجواب محافظ 

البنك املركزي ومحاسـبته واقالته يف 

حال ثبـت تقصريه عن ازمـة ارتفاع 

سـعر رصف الـدوالر، واختيـار بديل 

مناسـب لشـغل املنصب يخـاف عىل 

الشـعب العراقي من الضياع .وقالت 

النائب وفاء الشـمري لـ“ الزوراء ”: 

ان ” هناك مافيات فسـاد كانت تقف 

خلف سياسـة دعـم رفع سـعر بيع 

الـدوالر مقابـل الدينـار“. مبينـة ان 

”البنك املركزي ال يحتاج اىل رفع سعر 

رصف الـدوالر بل يحتـاج اىل مراقبة 

ومحاسـبة البنوك ورشكات الصريفة 

التي تتالعب بغسيل االموال، ملعالجة 

هذه الظاهرة الخطرية ”.اىل ذلك اكدت 

اللجنـة املالية النيابية ان اقالة (وزير 

املاليـة) و(محافـظ البنـك املركزي) 

وكل املسؤولني عن ازمة ارتفاع سعر 

رصف الدوالر، ليسـت ببعيدة.واشار 

عضو اللجنة، النائب ماجد الوائيل، اىل 

كتاب اللجنة املالية املوجه اىل (رئاسة 

مجلـس الـوزراء) بتأريخ ٢٦ / ١١ / 

٢٠٢٠ لتنفيذ بنود (الورقة البيضاء)، 

وكذلـك تقديم مقرتحات اللجنة ألجل 

تعظيـم االيرادات وحل املشـاكل التي 

تقف عائقـاً امام حل االزمـة املالية، 

وتقدم االقتصاد العراقي .واضاف، يف 

بيان صحفي: ان ”السلطة التنفيذية 

مازالـت متكاسـلة ومرتاخيـة وتلجأ 

اىل قوت املواطن بشـكل مبارش، واول 

اجـراء اتخذته هو رفع سـعر رصف 

الـدوالر، ورسبت بشـكل ال يخلو من 

التقصـري نسـخة غـري رسـمية من 

املوازنـة لتلـوح بسياسـة تقشـفية 

قاسـية يدفـع ثمنهـا املواطن“.واكد 

الوائيل ”لن نسمح بسياسة التجويع، 

ولن نسـمح بمحاولة ارضاخ الشعب 

نحو التطبيع“.
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بغداد/ الزوراء:

أسواق  يف  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 

امس  املحلية،  واألسواق  الرئيسية  البورصة 

الف   ١٤٦٠٠٠ الكفاح  بورصة  .وسجلت  األحد 

سجلت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل  دينار 

أسعار الرصف مساء السبت يف بورصة الكفاح 

١٣٨٫٠٠٠ الف دينار لكل ١٠٠ دوالر.أما أسعار 

أيضاً،  ارتفعت  املحلية فقد  األسواق  الرصف يف 

حيث كان سعر البيع: ١٤٧٫٠٠٠ الف دينار لكل 

١٠٠ دوالر، وسعر الرشاء: ١٤٤٫٠٠٠ الف دينار 

لكل ١٠٠ دوالر.
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بغداد/ الزوراء:

املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  كشـفت 

لالنتخابـات عـن عـدد طلبات تسـجيل 

يف  للمشـاركة  السياسـية  األحـزاب 

باسـم  الناطـق  .وقالـت  االنتخابـات 

املفوضيـة، جمانـة الغـالي، يف ترصيح 

طلبـات  عـدد  «إجمـايل  إن  صحفـي: 

تسـجيل االحزاب السياسية بلغ (٤٢٧) 

طلبـاً، إذ تـم منـح اجازات تأسـيس لـ 

(٢٣١) حزباً سياسـياً، أمـا عدد طلبات 

التسـجيل لالحزاب ( قيد التأسيس) بلغ 

( ٨٠) طلباً».وأضافـت أن «عدد طلبات 

تسـجيل االحـزاب املرفوضـة بقـرارات 

مجلـس املفوضـني بلغـت (٩٩) طلبـاً، 

ألسـباب مختلفـة، منهـا عـدم اكمـال 

األوليـات املطلوبـة أو متأخر عـن املدة 

املحددة للتسـجيل وذلك استناداً ألحكام 

املـادة (١٢/أوالً ) مـن قانـون األحزاب 

السياسـية رقـم (٣٦) لسـنة ٢٠١٥».

وأشارت إىل أن «طلبات تسجيل األحزاب 

التي تقدمت بسـحب طلبهـا بلغ (١٧) 

طلباً».

بغداد/ الزوراء:

االحـد،  امـس  امنـي،  مصـدر  افـاد 

الخرضاء وسـط  املنطقة  باسـتهداف 

بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.وقال 

املصـدر، إنـه «تـم اسـتهداف املنطقة 

الخرضاء بخمسـة صواريخ كاتيوشا، 

داخـل  السـريام  منظومـة  واطـالق 

املنطقة».

bÓ€a6écÎ@aá‰€ÏÁÎ@⁄äbπá€a@lãõ
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الرتبية، امس األحد، انطالق امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس 

االعدادي للعام الدرايس ٢٠١٩-٢٠٢٠.وقال املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقته 

«الزوراء»: إن اليوم االثنني سيشهد انطالق امتحانات الدور الثالث لطلبة الصف 

هيأت  «الوزارة  ان  اىل  واشار   .٢٠١٩-٢٠٢٠ الدرايس  للعام  اإلعدادي  السادس 

املستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات االمتحانية، فضالً عن ذلك إجراء عملية 

«الوزارة  أن  األعزاء».وأضاف:  الطلبة  سالمة  عىل  حفاظاً  لها  والتعقيم  التعفري 

والوقائية،  االمتحانية  بالتعليمات  االلتزام  برضورة  املمتحنني  الطلبة  عىل  تشدد 

وتدعو بالوقت ذاته رؤساء املراكز االمتحانية إىل اتخاذ األمور الكفيلة بتوفري املناخ 

الهادئ واآلمن للطالب خالل فرتة أداء االمتحانات».

@Új‹�€@s€br€a@äÎá€a@pb„bznfla@÷
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انقرة/ إدلب/ متابعة الزوراء:

أعلنت أنقـرة  إطالق عمليـة عسـكرية ”درع الربيع“ 

ضد الجيش السـوري يف إدلب شـمال غرب سوريا، ردا 

عىل مقتل أكثر من 30 جنديا تركيا بغارة جوية نسبت 

للقوات السورية يف 27 شباط/فرباير، فيما أكدت عدم 

”نيتهـا“ يف الدخول بمواجهة مع موسـكو التي تدعم 

النظام السـوري، وأكد مصدر ميداني إصابة طائرتني 

سوريتني يف سماء مدينة ”رساقب“ بريف إدلب الرشقي، 

وأن قـادة الطائرتني هبطا بسـالم.ويتواصل التصعيد 

األمني بإدلب شـمال غرب سـوريا، حيث أعلنت تركيا، 

امـس األحد، أنها أطلقت عملية عسـكرية ضد النظام 

السـوري يف املنطقـة، ردا عـىل هجمـات كّبـدت أنقرة 

خسائر فادحة هذا األسبوع.وقال وزير الدفاع الرتكي، 

خلويص أكار: ان ”عملية ’درع الربيع‘، التي أطلقت بعد 

الهجوم الشنيع يف إدلب يف 27 شباط/فرباير، متواصلة 

بنجاح“. مضيفـا أنه ليس لدى أنقرة ”نية“ يف الدخول 

بمواجهـة مع موسـكو التـي تدعم النظام السـوري.

يف غضـون ذلك، أكد مصـدر ميداني أن قـادة طائرتني 

سـوريتني هبطا بسالم بعد إصابة طائرتيهما يف سماء 

مدينة ”رساقب“ بريف إدلـب الرشقي.وقال املصدر إن 

”الطائرتني سقطتا يف مناطق سيطرة الجيش السوري 

بعـد إصابتهما بصواريـخ (م ط) للجيش الرتكي أثناء 

منـاورة تسـتهدف مجموعـات مـن مسـلحي تنظيم 

”القاعدة“ اإلرهابي (املحظور يف روسـيا) شمال رشق 

مدينة رساقب بريف إدلب الرشقي“.

@@@3ô@ÙãÇa@›Óñb–m
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بغداد/ الزوراء:

أكـد رئيـس مجلـس النـواب، محمـد 

الحلبـويس، أن اليوم االثنـني آخر مهلة 

لرئيس الحكومة املكلـف محمد توفيق 

عالوي.وقـال الحلبـويس، يف كلمـة لـه 

داخل جلسـة الربملان: إن ”اليوم االثنني 

اخـر مهلـة لرئيـس مجلـس الـوزراء 

املُكلف“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات 

املتحققـة لشـهر شـباط  وااليـرادات 

املـايض، مبينة ان معدل سـعر الربميل 

بلغ اكثـر من 51 دوالر.وقـال املتحدث 

باسـم الـوزارة، عاصم جهـاد، يف بيان 

لـه: انـه ”بحسـب االحصائيـة االولية 

الصـادرة عـن رشكـة تسـويق النفط 

العراقية ”سـومو“، حيـث بلغت كمية 

الصادرات مـن النفط الخام 98 مليونا 

الفـا و884 برميـال، بإيـرادات  و347 

بلغت اكثر من 5 مليـارات و52 مليونا 

و 528 الف دوالر“. مبينا ان ”احتساب 

الكمية تمت عىل اسـاس شـهر شباط 

ان  جهـاد  يوما“.واضـاف   ٢٩ البالـغ 

”مجمـوع الكميات املصدرة من النفط 

الخام لشهر شباط املايض من الحقول 

النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت 

95 مليونا و805 االف و196 برميال، أما 

من حقـول كركوك عرب مينـاء جيهان 

فبلغـت الكميـات املصـدرة 1 مليـون 

و765 الفـا و32 برميـال ، فيمـا بلغت 

الكميـات املصـدرة مـن حقـل القيارة 

488 الفـاً و825 برميالً، أمـا الكميات 

املصـدرة اىل االردن فبلغـت 288 الفـا 

و831 برميـال ”.واشـار اىل ان ”املعدل 

اليومـي الكيل للصـادرات بلغ 3 ماليني 

و391 الـف برميـل، حيـث كان املعدل 

اليومي للتصدير مـن موانئ البرصة 3 

ماليني و 304 الف برميل، ومن جيهان 

كان املعدل اليومي 61 الف برميل، فيما 

كان املعـدل اليومـي من حقـل القيارة 

17 الـف برميل، واملعدل اليومي املصدر 

اىل االردن بلـغ 10 الـف برميـل“. الفتا 

اىل ان ”معـدل سـعر الربميـل الواحـد 

بلـغ 51.374 دوالرا.“ يذكـر ان العراق 

يصدر معظم النفـط الخام من املوانى 

الجنوبية يف البـرصة، وبعض الكميات 

من املنفذ الشـمايل من حقـول كركوك 

النفطية.

بغداد/ متابعة الزوراء:

ارتفع عـدد املصابني بفـريوس كورونا 

املستجد عىل مسـتوى العالم إىل 87 ألف 

شـخص، فيما اقرتبت حصيلة الوفيات 

مـن ثالثـة آالف شـخص، حسـب آخر 

بيانات منظمة الصحـة العاملية.وأكدت 

املنظمـة أن عـدد املصابـني بالفـريوس 

الخطـري عىل مسـتوى العالـم بلغ حتى 

امـس األحـد 86927 شـخصا، 79698 

منهـم يف الصني، فيما بلـغ عدد الوفيات 

2976 شـخصا.وانترش الفـريوس حتى 

اآلن يف 59 دولـة، حيـث ال تـزال كوريـا 

الجنوبية أكـرب بؤرة للوبـاء بعد الصني 

مـع 3526 حالة إصابة مؤكـدة، وتأتي 

بعدهـا إيطاليـا (1128 حالـة) وإيران 

(593 حالة) واليابـان (239 حالة).ويف 

العالم العربي، سـجل أكـرب عدد حاالت 

اإلصابة يف الكويت (45 حالة) والبحرين 

(40 حالة).وسـجلت يف العالم، السبت، 

1753 حالـة إصابـة، و66 حالـة وفـاة 

جديدة، بما يف ذلك 435 إصابة و47 وفاة 

يف الصني.ودخل الفريوس، أمس، دولتني 

جديدتني، وهما املكسيك وسان مارينو.

بغداد/ الزوراء: 

شـارك آالف املواطنـني يف تظاهـرات 

مركزيـة تجمعـت يف بغـداد، أمـس، 

معربـني عـن تمسـكهم بمطالبهـم 

الداعيـة إىل رضورة تشـكيل حكومة 

مستقلة تماما، ورفض كابينة رئيس 

الوزراء املكلـف، محمد عالوي، وفيما 

وصل عدد كبري من املحتجني من عدة 

محافظات، خاصـة محافظة ذي قار 

إىل منطقة العالوي بالقرب من مكتب 

رئيـس الحكومة املسـتقيل عادل عبد 

املهدي، أصيب 13 متظاهرا يف سـاحة 

الخالنـي جـراء تجـدد الصدامات مع 

القـوات األمنية.وتوافـد املتظاهـرون 

الجنـوب  محافظـات  مختلـف  مـن 

والوسـط إىل سـاحة التحريـر، التـي 

امتـالت باملتظاهرين والطلبة وسـط 

اهازيج من اهايل ذي قار واملحافظات 

الجنوبية، معربين عن دعمهم ملطالب 

الشـعب املرشوعة، ومرددين شعارات 

غاضبة ضـد األحزاب وطرق التعاطي 

معهـم سياسـيا، فيمـا حـذروا مـن 

اسـتمرار منهجية التسويف واملماطة 

الشـعبي  الحـراك  طلبـات  تنفيـذ  يف 

املستمر منذ أشهر. 

الزوراء/ حسني فالح:

هنأ رئيس الوزراء املستقيل، عادل عبد 

املهـدي، ورئيس مجلس النواب، محمد 

الحلبـويس، كل عـىل حـدة، رشيحـة 

املعلمني واملدرسـني بمناسبة عيدهم، 

هـذه  دعـم  رضورة  عـىل  مشـددين 

الرشيحـة ملـا تقدمه من خدمـة للبلد، 

وفيمـا اعلنت اللجنـة املاليـة النيابية 

رفضها إلغـاء العـالوات ومخصصات 

بموازنـة  للموظفـني  املعيشـة  غـالء 

2020، اكـدت ان قانون التقاعد املوحد 

تسـبب برضر عدد كبري مـن العائالت.

وقال، عبد املهدي، يف بيان ملكتبه تلقت 

«الزوراء» نسـخة منه: نتقدم بأسمى 

التهاني والتربيـكات لالرسة التعليمية 

يف العـراق، ولجميـع العاملني يف قطاع 

الرتبيـة والتعليـم يف بالدنـا العزيـزة، 

بمناسبة عيد املعلم. مبينا: ان االحتفال 

املتجـدد بيـوم األول مـن آذار مـن كل 

عام هـو تأكيد ألهمية هـذه الرشيحة 

املعطاءة التي تبني الوطن بنور الحرف 

والكلمـة، وتبدد ظـالم الجهـل بالعلم 

واملعرفة.واضاف: ان اإلهتمام بالقطاع 

الرتبـوي ودعمـه يف مقدمـة اولويات 

حكومتنـا مـن اجـل تطويـره وتلبية 

مقدمتهـا  ويف  املتجـددة،  احتياجاتـه 

األبنية املدرسية والحاجة املتزايدة لها، 

وتمكني الهيئات التعليمية والتدريسية 

املجتمـع،  بنـاء  يف  دورهـا  أداء  مـن 

وإعـداد األجيـال الواعيـة، اضافـة اىل 

املسـتوى  لتحسـني  الحثيـث  سـعينا 

املعييش الالئق، واالستجابة لتطلعاتهم 

ومطالبهم املرشوعة.بدوره، هنأ رئيس 

مجلـس النـواب، محمـد الحلبـويس، 

بمناسـبة عيد املعلم.وقـال الحلبويس 

يف بيان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: 

نتقـدم بأسـمى التهانـي والتربيكات 

لـألرسة التعليمية يف العـراق، ولجميع 

العاملـني يف قطـاع الرتبيـة والتعليـم 

بمناسـبة عيـد املعلـم، تحيـة إجـالل 

واعتـزاز إليكـم وأنتم تصنعـون جيًال 

عراقيًّـا عظيًمـا يحمـل الرايـة ويبني 

الوطـن رغـم كل التحديات.واضـاف: 

نحـن عىل إيمان راسـخ بمهـام املعلم 

ودوره الحضاري واإلنساني، ومن هنا 

ينطلـق اهتمامنـا بالعمليـة الرتبوية، 

وسعينا الجاد والحثيث لدعمها. وجدد 

دعوته بهذه املناسبة إىل تضافر جميع 

الجهـود الترشيعيـة والتنفيذية؛ لدعم 

رشيحـة املعلمني وإنصافهـم، وتذليل 

جميـع العقبـات التـي تعرتضهم؛ من 

أجل االرتقاء بالواقع التعليمي، وتمكني 

املؤسسـات التعليمية من تأدية دورها 

يف بناء جيل ناهض.

@Ò7r◊@p˝ˆb»i@ãöc@á«b‘n€a@ÊÏ„b”Î@µ–√
Ïæa@paÎ˝«@ıbÃ€g@ùœã„@Z@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a

@ÚÓ€bæaµ‡‹»æa@·«Ü@ÒäÎãö@Û‹«@ÊaÜá
ìÌÎ@·‹»æa@áÓ»i@Êb˜‰ËÌ@ÔéÏj‹

®aÎ@áËæa@áj«

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:

أعلنـت األمـم املتحـدة تجمـع نحـو 13 ألـف 

مهاجـر، من بينهم أطفـال وعائالت، عىل طول 

الحـدود اليونانية الرتكية التي يبلغ طولها 212 

كيلومـرتا، بعـد أن فتح الرئيـس الرتكي، رجب 

طيـب أردوغـان، األبـواب أمامهـم للعبور نحو 

أوروبا، يف ابتزاز إضـايف ألوروبا، بغية الحصول 

عـىل دعمها يف سـوريا.وقالت املنظمـة الدولية 

للهجـرة، يف بيـان: إن ”آالف املهاجرين، وبينهم 

عائالت وأطفال، يقضون ليلة باردة عىل الحدود 

بني تركيـا واليونان“. مشـرية إىل أن موظفيها 

شـاهدوا ”مـا ال يقـل عـن 13 ألـف شـخص 

محتشـدين عىل طول الحـدود التي يبلغ طولها 

212 كيلومرتا“.وكان املهاجرون القادمون من 

إسطنبول، وبينهم سوريون وعراقيون وأفغان، 

يعربون حقوال سـريا عىل األقدام خلف بعضهم 

البعـض باتجاه معـرب بازاركويل الحـدودي (أو 

معرب كاستانييس من الجانب اليوناني)، وبينهم 

نساء وأطفال.  وتواصل مجموعات صغرية من 

املهاجريـن التدفـق نحو الحـدود، صباح امس 

األحـد، حاملـني حقائبهـم عـىل ظهورهـم أو 

رؤوسـهم، كما شـاهد صحافيو وكالـة األنباء 

الفرنسـية.واتخذ قـرار ”فتـح األبـواب“ خالل 

اجتماع أمني طارئ ترأسـه الرئيس رجب طيب 

أردوغان ليـل الخميس الجمعة، وعقد االجتماع 

بعـد مقتـل 33 عسـكريا تركيـا عـىل األقـل يف 

منطقة إدلب بشـمال غرب سـوريا يف رضبات 

جوية نسـبتها أنقـرة لقوات الجيش السـوري 

املدعوم عسكريا من روسيا.

È–Ó‹ÿm@Â«@bÓ8ä@äân»Ì@á”@—‹ÿæa@ıaäåÏ€a@êÓˆäÎ@á
Ìáu@›Ìái@|Óíãm@Û‹«@÷b–ma@Â«@ÚÓibÓ„@pbjÌãèmÚn”˚æa@ÈnflÏÿy@Ôzíãfl@7Ãm@Û‹«@Î˝

«@5§@pbœ˝©aÎ@ÚÓˆb‰rné¸a@Úè‹ßa@
ÚÓ„br€a@Òã‡‹€@¯uãm@›nÿ€a@pbœ˝Ç

الزوراء / يوسف سلمـان:

للمـرة الثانيـة عـىل التـوايل ، ارجـئ 

مجلس النواب جلسته االستثنائية التي 

كان مقـررا عقدهـا امس اىل اشـعار 

اخـر ،  بعد سلسـلة مـن االجتماعات 

املاراثونيـة التي عقدتها قيادات الكتل 

السياسـية لحسم ازمة التصويت عىل 

منـح الثقـة لرئيـس الـوزراء املكلف 

محمـد عـالوي ومرشـحي حكومتـه 

املؤقتـة .واعلن رئيـس الربملان محمد 

الحلبويس ان املهلة الدستورية لرئيس 

الـوزراء املكلـف تنتهي رسـميا اليوم 

االثنني ، مشـريا اىل ان عدد الحارضين 

الـكيل داخـل قاعة الجلسـة بلغ 108 

اجتماعـات  عـدة  اسـتبقها   ، نـواب 

مغلقة للتفاوض مـع قادة الكتل عىل 

امل  حسم ازمة الخالفات دون جدوى 

.ومـع وصول رئيـس الـوزراء املكلف 

محمـد عـالوي اىل الربملـان ، كشـفت 

االوساط النيابية عن   القائمة الجديدة 

ملرشحي الكابينة الوزارية التي ضمت 

16 مرشـحـا فقـط ، وسـط حـراك 

برملاني تبنتـه الكتل املعارضة لتكليف 

عالوي ، لرفض حضور الجلسة وعدم 

منـح الثقة للحكومـة املؤقتة وبالتايل 

إسقاط عالوي وانتهاء تكليفه رسميا 

.وعلمـت ” الـزوراء ” ان عـدد النواب 

املوقعني يف سـجل الحضـور  بلغ 109 

نـواب ،  وبعـد دخول رئيـس مجلس 

ونائبيـه  الحلبـويس  محمـد  النـواب 

اصبح الحارضين داخل قاعة الجلسة 

اليتجاوز 100 نائبا .ورغم حضورهم 

 ، النـواب  مجلـس  كافترييـا  داخـل 

لكـن نـواب املكـون السـني قاطعـوا 

حضور الجلسة االسـتثنائية مؤكدين 

رفضهـم التصويـت عـىل منـح الثقة 

لرئيـس الوزراء املكلـف محمد عالوي 

ومرشـحي كابينتـه الجديـدة ، كمـا 

تخلف نواب الكتـل واالحزاب الكردية 

عن الحضور بالكامل عدا رؤساء  كتل 

الحـزب الديمقراطي واالتحاد الوطني 

واالتحاد االسالمي .لكن  خالفا برملانيا 

جديدا حول مهلـة املكلف التي تنتهي 

دستوريا اليوم االثنني وجد صداه لدى 

اوسـاط النـواب ، يف اشـارة اىل  الرأي 

القانونـي بـان عـالوي قـدم كابينته 

والربملـان هـو امللـزم  بعقد الجلسـة 

ملنحـه الثقة مـن عدمها ، وهنـا بادر  

رئيس مجلس النـواب محمد الحلبويس  

لعقد اجتمـاع جديد مع بعض رؤسـاء 

الكتل داخل كافترييا الربملان بشان عقد 

الجلسة وتحقيق النصاب القانوني .ويف 

غضون ذلك عقد رؤساء الكتل الشيعية ، 

بدر وصادقون والسند وعطاء والحكمة 

وسائرون ،  اجتماعا مغلقا بغياب كتلة 

دولـة القانـون ، انتهـى باالتفـاق عىل 

حضور الجلسـة والتصويت ملنح الثقة 

ملرشـحي الحقائب املمثلة السـتحقاق 

املكـون الشـيعي مقابـل تـرك حقائب 

الـوزارات املمثلـة السـتحقاق املكونني 

السـني والكردي شاغرة ، لحني االتفاق 

الحقا مع ممثـيل املكونني .واعقب ذلك 

اجتمـاع اخـر لرؤسـاء هـذه الكتل مع 

رئيـس الوزراء املكلـف يف مكتب النائب 

االول لرئيـس الربملـان حسـن الكعبي ، 

بعـد ان عجز مجلس النواب عن تحقيق 

النصاب القانوني لعقد الجلسـة املثرية 

للجـدل .مقابـل ذلك تـداول نـواب من 

كتل مختلفـة  ترسيبات عن سـيناريو 

اتفـاق  جديد لتكليف مرشـح اخر  بدال 

عن عـالوي ، لكن نـواب آخرين توقعوا 

اعتـذاره  عـالوي  يعلـن  ان  امكانيـة 

 عـن التكليف رسـميا خالل السـاعات 

املقبلة .
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بغداد/ الزوراء:

ست  تسجيل  األحد،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 

بغداد  يف  مؤكدة  كورونا  بفايرس  اصابة  حاالت 

تم  إنه  بيان:  يف  الوزارة  والسليمانية.وقالت 

بفريوس  مؤكدة  جديدة  حاالت  ست  تشخيص 

كورونا املستجد اثنان منهم يف بغداد واربع حاالت 

ايران مؤخراً. السليمانية، وجميعهم كانوا يف  يف 

من  الحاالت  اكتشاف  تّم  أنه  الوزارة،  وأضافت 

العينات  لهم  وأُخذت  الصحة  قبل مالكات وزارة 

ان  وتبنّي  الفحوصات  إلجراء  املطلوبة  املختربية 

يتلقون  حاليا  وهم  موجبة  الفحوصات  نتيجة 

الرعاية الصحية املطلوبة.
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@‚ÏÓ€a@Âfl

بغداد/ الزوراء:

التقاعـد الوطنيـة منـح  اعلنـت هيئـة 

املتقاعديـن تأمينـا صحيـا وخصومات 

ماليـة لعوائلهـم بالتعـاون مـع رشكـة 

التأمني الوطنية.وقالـت الهيئة، يف بيان: 

إنهـا، وبالتعـاون مـع رشكـة التأمـني 

الوطنية، بـارشت منح املتقاعدين تأمينا 

الهويـة  اسـتخدام  خـالل  مـن  صحيـا 

التقاعديـة». مبينـة أن «التأمني يشـمل 

العمليـات الجراحيـة والعالجـات داخل 

املستشفيات األهلية التي يجريها املتقاعد 

لغاية ٢,٠٠٠,٠٠٠ (مليوني) دينار عراقي 

للمتقاعـد الواحد سـنوياً».وأوضحت أن 

التأمني يشـمل أيضا «الخصومات املالية 

التـي تصـل اىل ٤٠٪ لـه وألفـراد عائلته 

(الـزوج والزوجـة واالوالد جميعـاً) عن 

طريق بطاقة مزايا، ومن خالل استخدام 

الهوية التقاعدية يف املستشفيات االهلية 

واملراكـز الطبيـة األهلية واملستشـفيات 

الحكوميـة الجناح الخـاص مقابل مبلغ 

قـدره (١٥٠٠) الـف وخمسـمائة دينار 

فقـط شـهرياً للمتقاعـد وأفـراد عائلته 

(الزوج – الزوجة واالوالد) مهما بلغ عدد 

الزوجـات واألوالد».واشـارت اىل ان ذلـك 

يأتي «استناداً إىل قرار مجلس الوزراء رقم 

٢٣٩ لسـنة ٢٠١٥ الفقرة السادسة منه 

التي ألزمت الـوزارات والهيئات والدوائر 

الحكومية كافة بـرضورة توفري التأمني 

الصحي ملنتسبيها كافة، ومن اجل تقديم 

الخدمات الطبية لهـذه الرشيحة املهمة 

يف املجتمـع التـي افنت عمرهـا يف خدمة 

العراق والعراقيني».

بغداد/ الزوراء:

قـررت امانـة بغـداد إغـالق متنـزه 

الـزوراء سـتة ايـام بـدءاً مـن اليوم 

االثنني.وذكـرت االمانـة، يف بيان: انه 

«حفاظاً عىل سـالمة املواطنني الكرام 

تقرر غلق منتـزه الـزوراء ابتداًء من 

صبـاح اليـوم االثنني املوافـق ٢/ آذار 

«اإلغـالق  أن  وأضافـت   .«٢٠٢٠  /

سيسـتمر حتى يوم السبت املوافق ٧ 

/ آذار / ٢٠٢٠».
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بغداد/ الزوراء:

الراغبني بالعودة من تركيا  العراقيني  الجنابي،  العراقي يف تركيا، حسن  دعا السفري 

يف  الجنابي،  عودتهم.وقال  لتنظيم  العراقية  الخطوط  بمكاتب  االتصال  اىل  للعراق 

الجوية  الرحالت  بإيقاف  «ابلغنا رسمياً  بالفيسبوك:  الرسمية  منشور عىل صفحته 

بنقل  العراقية  للطائرات  انه «سيسمح  مبينا  آخر».  إشعار  وتركيا حتى  العراق  بني 

بقدوم مسافرين عراقيني من  العراق، ولن يسمح  اىل  تركيا  العراقيني من  املواطنني 

العراق اىل تركيا».ودعا الجنابي اىل «التأني بموضوع السفر لكي ال يتعرض أي مواطن 

الخطوط  اىل االتصال بمكاتب  للعراق  بالعودة من تركيا  «الراغبني  للمشاكل». داعيا 

الجوية العراقية لتنظيم عودتهم».وأعلنت السلطات الرتكية، السبت، إيقاف الرحالت 

الجوية والربية مع العراق مؤقتاً، كإجراءات احرتازية ملنع انتشار فايروس كورونا.
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صحفيون: رياضة الزوراء مميزة بلمساتها وأثبتت قدرتها على صناعة احلدث



بغداد/ عيل عنب:
تتواصل يف قاعة الش�عب املغلق�ة اختبارات 
لفئ�ة  الطائ�رة  للك�رة  الوطن�ي  منتخبن�ا 
الناش�ئني بقيادة املدرب التونيس صربي عبد 
الواحد وكادره املس�اعد ووصل عدد الالعبني 
الذي�ن تم اختبارهم لغاي�ة االن ثمانني العبا 
م�ن مختلف االندي�ة واملحافظ�ات العراقية 
وم�ن املق�رر ان يس�تقر ال�كادر التدريب�ي 
عىل خم�س وعرشي�ن العبا وبعد املعس�كر 
الخارجي يكون االعتماد عىل قائمة الالعبني 
الذين س�يمثلون منتخبنا يف البطولة العربية 
والت�ي س�تنطلق يف بداية ش�هر اب من هذا 

العام بضيافة جمهورية تونس العربية. 
وتحدث عبد الواح�د اىل صحيفة الزوراء بان 
الالعب العراقي تأسيس�ه متوسط والالعبني 
الذي�ن حرضوا اىل االختبارات لديهم نقص يف 
الحركي�ة ونوع من الضع�ف يف املهارة وهذا 

بس�بب قلة البطوالت للمراحل السنية ولعبة 
الك�رة الطائرة من الرياض�ات التي يجب ان 
تب�دا بها من�ذ الصغر بعمر عرش س�نوات او 
اصغر ووصل االم�ر يف بعض الدول اىل تعليم 
الالعب�ني بعمر اربع او خمس س�نوات لكي 
يصل الالعب اىل عمر خمس عرشة سنة وهو 
مكتمل املهارات االساس�ية ويجب االهتمام 
البط�والت  خ�الل  م�ن  العمري�ة  بالفئ�ات 
واملعس�كرات املس�تمرة لبناء اس�اس قوي 

لالعب العراقي.
وايض�ا ان ال نن�ى ميزة ط�ول القامة الذي 
يتمت�ع بها  الالعب العراق�ي والقدرة البدنية 
والقوة الجسدية املكتس�بة والروح القتالية 
وحب االنتصار واالنضباطية كل هذه العوامل 

مهمة للفوز وتحقيق النتائج االيجابية.
لكن يج�ب ان تدار هذه العوام�ل باحرتافية 
مث�ال  وابس�ط  للعاملي�ة  االنتق�ال  لغ�رض 

اي�ران التي تمتلك العب�ني بنفس املواصفات 
العراقي�ني  لالعب�ني  والبدني�ة  الجس�مانية 
لك�ن لديه�م احرتافي�ة عالي�ة ووصل�وا اىل 
العاملية من اوس�ع االبواب ويمكن للعراق ان 
يح�ذو حذوه�م لكن ب�رشط ان تكون هناك 
اسرتاتيجية مدروسة و واضحة وخطة عمل 

من ثالث اىل خمس سنوات .
وبالنسبة ملنتخب الناش�ئني هدفنا املنافسة 
وال يشء غ�ر املنافس�ة لك�ن ينتظرنا عمل 
صع�ب وش�اق باعتبار ف�رتة االع�داد قليلة 
واختيارن�ا لالعب�ني جاءت بص�ورة رسيعة 
وان ش�اء الله قادرين عىل املنافسة ونسعى 
اىل الوص�ول اىل ادوار متقدم�ة م�ن البطولة 
بالرغ�م من وج�ود منافس�ني بمس�تويات 
عالي�ة واتمن�ى ان اك�ون عن�د حس�ن ظن 
الجمه�ور العراقي بصوره عام�ة وجمهور 

الكرة الطائرة بصورة خاصة.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي
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7 علي عدنان: صعوبات كبرية تواجه 
الالعبني يف املنامة

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف مدافع املنتخب الوطني بكرة القدم، ع�يل عدنان، وجود صعوبات كبرة يف تجمع 
أسود الرافدين بالعاصمة البحرينية املنامة التي تحتضن التصفيات االٓسيوية املزدوجة.

وق�ال عدن�ان إن “املنتخب الوطن�ي يعيش فرتة صعبة جداً بس�بب االج�راءات الوقأيية 
الصارمة التي تفرضها السلطات البحرينية، نحن ال نستطيع التدرب يف الصالة الرياضية 
وحتى الطعام يكون يف الغرف”. واوضح ان “الرطوبة العالية أثرت بش�كل كبر عىل اداء 
ومستوى املنتخب الوطني، لكننا حققنا االهم بحصد العالمة الكاملة يف مباراتي كمبوديا 

وهونغ كونغ ونتطلع للفوز الثالث أمام إيران”.

أصفر وأمحر

مدرب طائرة الناشئني: ينتظرنا عمل صعب وهدفنا املنافسة يف بطولة العرب
بغداد /الزوراء: 

قررت الهيئة العامة لنادي الطلبة الريايض س�حب تمثيل نائب 

رئيس االدارة املستقيلة السابقة محمد الهاشمي من املشاركة 

يف انتخاب�ات اتح�اد ك�رة القدم وارت�أت منحه�ا الثقة لالعب 

فريقها الس�ابق باسم عباس نائب رئيس الهيئة املؤقتة لنادي 

الطلبة.

ج�اء ذل�ك عقب اجتماع اس�تثنائي دع�ت اليه الهيئ�ة املؤقتة 

عموميته�ا التخاذ ق�رارات تخدم الن�ادي مس�تقبالً.. وارتأت 

الهيئة العامة للنادي سحب التمثيل من محمد طالب الهاشمي 

واناطته بش�خص نائب الهيئة املؤقتة، الالعب الدويل الس�ابق 

باس�م عباس والذي ش�كر اعض�اء الهيئة العام�ة عىل ثقتهم 

واكد انه لن يفكر بالرتشح النتخابات اتحاد الكرة املقبلة بغية 

الرتكيز عىل عمله الحايل وهي خدمة النادي اوالً.

وبني باس�م عباس ان ص�وت الطلبة س�يكون للكابتن عدنان 

درجال يف حال رشح نفسه النتخابات اتحاد الكرة.

عمومية الطلبة متنح ثقتها لباسم 
عباس يف متثيلها بانتخابات احتاد الكرة 

كاتانيتش: األسود بأمت اجلاهزية وسنلعب للفوز فقط 

عملية جراحية ناجحة لنجم ألعاب القوى الالمع عادل سحاب 

بغداد/ الزوراء
أكَد مدرُب منتخبنا الوطني لكرة 
القدم، الس�لوفيني سرتيش�كو 

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

الثان�ي  ال�دور  م�ن  الثالث�ة 
املزدوجة  اآلس�يوية  للتصفيات 
املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر 2022 

ونهائيات كأس آسيا 2023. 
املؤتم�ر  يف  كاتانيت�ش،  وق�اَل 
الصحفي:” أن�ا مدرب كرة قدم 
وبالتأكيد ألعُب م�ن أجل الفوز 
، وبالنهاي�ة الفريق األفضل هو 
من س�يفوز.. ال أري�د أن أعمل 
حس�ابات أخ�رى، نح�ن نعرف 
أي�ن نق�ف وس�نقدم أفضل ما 

عندنا”. 
وأض�اَف :” ش�اهدنا العبيه�م 
وه�م ش�اهدونا، نع�رف كي�ف 
يلعب�ون وه�م يعرف�ون كي�ف 
نلعب، ال توجد هناك أرسار رغم 

ان�ه توج�د اختالفات بس�يطة 
منذ آخر مواجهة بيننا”.

الوطني:  وتابَع مدرب منتخبنا 
“تس�ألني َم�ن س�يفوز؟، هذا 
يعتم�د ع�ىل ظ�روف املب�اراة، 
الفائز س�يكون الفريق األقوى 
باملباراة ويس�يطر ع�ىل اللعب 
وربم�ا قليال من الح�ظ.. أمور 
بسيطة تفرق يف هكذا مباريات 

كبرة”.
حديث�ه  كاتانيت�ش  وخت�َم 
بالقول :” م�ع انطالق صفارة 
الحك�م، املب�اراة تب�دأ بنتيج�ة 
صف�ر صف�ر، وبعده�ا تكون 
املباراة بي�د الالعبني ونحن هنا 

ملساندتهم”.

نقطة من إيران تكفي للتأهل املباشر والسلوفيين خيضع لالختبار احلقيقي 
كل القلوب تنتظر ما يفعله منتخبنا اليوم 

بغداد / صالح عبد املهدي 
يخ�وض منتخبنا الوطني يف الس�ابعة 
والنص�ف من مس�اء  الي�وم  مواجهة 
مفصلية  مهمة تجمعه بنظره االيراني 
يحتضنه�ا ملعب نادي املحرق يف ختام 
منافسات املجموعة الثالثة للتصفيات 
القارية املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر 
2022 وكاس اس�يا يف الص�ني 2023 ، 
وتكمن اهمية مباراة اليوم   باعتبارها 
ال�ذي  املجموع�ة  بط�ل  س�تحدد  
س�يتاهل مبارشة اىل املرحل�ة االخرة 
والحاس�مة  من التصفي�ات  اىل جانب 
صاح�ب املرك�ز الثاني الذي س�يدخل  
يف  حس�ابات معق�دة   الختي�ار افضل  
خمس�ة  ثواني يف املجموعات الثماني 
باالف�ادة من  تصدر قطر مس�تضيفة 
املوندي�ال  ملجموعتها، وه�ذه قراءة يف  
مب�اراة اليوم  م�ع اطالل�ة  تفصيلية  
عىل سلسلة  املباريات التي جمعت بني 

املنتخبني عىل امتداد  التاريخ: 
نقطة تكفي 

يدخ�ل منتخبنا الوطني مب�اراة اليوم 
وهو يف ص�دارة املجموع�ة برصيد 17 
نقطة من س�بع مباريات فاز بخمس 
ان  دون  مبارات�ني  يف  وتع�ادل  منه�ا 
يخرس  فيما يدخله�ا املنتخب االيراني 
وه�و يف مرك�ز الوصاف�ة برصي�د 15 
نقط�ة من س�بع مباريات ايض�ا  فاز  
بخم�س منه�ا وخ�رس مبارات�ني  ويف 
ضوء  ه�ذه املعطي�ات  ف�ان منتخبنا  
يكفي�ه التعادل للمحافظة عىل موقعه 
يف قم�ة املجموع�ة  وبالت�ايل التاه�ل 
املبارش اىل املرحلة النهائية والحاسمة 
م�ن التصفي�ات  بعيدا ع�ن الدخول يف 
معمعة  اختي�ار افضل الثواني  وحتى 
يف حال�ة الخس�ارة ال س�مح الله  فان 
فرص�ة  تاه�ل منتخبن�ا كب�رة  بع�د 
خس�ارة لبنان امام  كوري�ا الجنوبية 
وتجمد رصيده عند 10 نقاط  اىل جانب 
خ�روج ثاني املجموعة السادس�ة من 
املنافس�ة ع�ىل الثوان�ي وصعوبة فوز 

االردن عىل اسرتاليا  .
محصلة رقمية  

 يتح�دث التاري�خ ع�ن مكنون�ات 28 
مباراة ودية ورسمية جرت  سابقا بني 
املنتخب�ني العراق�ي وااليران�ي  اقيمت  
يف مناس�بات وانتهت 15 منها ايرانية  
مقابل س�ت  مباريات لصالح منتخبنا  
وانتهاء سبع مباريات  بالتعادل  بينها 
مبارات�ني حس�متهما ركالت الرتجيح  
من عالم�ة الجزاء ،  وس�جل منتخبنا 
21 هدف�ا مقاب�ل 37 هدف�ا للمنتخب 

اإليراني.
رشيط املباريات

 1962 ع�ام  حزي�ران   م�ن  االول  يف 
تعادل املنتخبان  يف املباراة الودية التي 
احتضنتها  طهران بهدف ملثله  سجله 
ملنتخبن�ا الراحل جميل عباس  واليران 

برويز كناني .
ويف الثال�ث م�ن حزي�ران ع�ام 1962 

فاز منتخبنا بهدفني س�جلهما ش�اكر 
اس�ماعيل وقيس حمي�د مقابل هدف 
واح�د  لربويز  كناني  يف املباراة الودية 

الثانية التي ضيفتها طهران .
ويف  الثال�ث عرش من كانون االول عام 
1963  ف�از املنتخ�ب االيراني برباعية  
دون مقاب�ل  يف املباراة الت�ي ضيفتها 
طهران ضمن ذهاب تصفيات اوملبياد 
طوكيو  عندما كان يسمح لدول العالم 
الثالث املشاركة يف املسابقات االوملبية  

بمنتخباتها  الوطنية .
ويف الثالث عرش من كانون الثاني عام 
1964  تع�ادل املنتخب�ان بدون اهداف  
يف املب�اراة التي ضيفته�ا بغداد ضمن 

اياب  التصفيات املذكورة اعاله .
 ويف الس�ابع من اذار ع�ام 1969  فاز 
املنتخ�ب االيراني  بهدفني مقابل هدف 

واحد لنوري ذياب  يف اطار منافس�ات 
احتضنته�ا  الت�ي  الصداق�ة  بطول�ة 

طهران.
 ويف التاس�ع  من ايار ع�ام 1972 فاز 
املنتخ�ب االيران�ي بثالثة اه�داف دون 
مقابل يف املباراة التي ضيفتها بانكوك 

ضمن  نهائيات بطولة كاس اسيا .
ويف الثالث عرش م�ن ايلول عام 1974 
فاز املنتخ�ب االيراني  به�دف دون رد  
يف املباراة الت�ي ضيفتها طهران ضمن 

منافسات دورة االلعاب االسيوية .
 ويف  الثام�ن والعرشي�ن م�ن  اب عام 
1975 فاز املنتخب االيراني بهدف دون 
مقابل  يف املباراة التي ضيفتها طهران   
مونرتي�ال  دورة  تصفي�ات   ضم�ن 

االوملبية .
 ويف الراب�ع م�ن حزي�ران ع�ام 1976  

ف�از املنتخب االيران�ي بهدفني دون رد 
يف املب�اراة الت�ي جرت بطه�ران ضمن 

نهائيات بطولة كاس اسيا .
تعادل ودي جديد 

ويف الخام�س من ترشي�ن الثاني عام 
1989  تع�ادل املنتخبان  بدون اهداف  
يف املباراة الت�ي جرت يف الكويت ضمن 

منافسات بطولة الصداقة والسالم .
 ويف  الثان�ي والعرشي�ن م�ن ترشي�ن 
االول ع�ام 1993 فاز منتخبنا بهدفني 
س�جلهما احم�د رايض وع�الء كاظ�م 
مقابل هدف واحد لعيل دائي  يف املباراة 
التي ضيفتها  الدوحة ضمن تصفيات 

بطولة كاس العالم .
 ويف الخام�س م�ن كان�ون االول عام 
1996  فاز منتخبنا بهدفني س�جلهما  
حس�ام ف�وزي وخال�د محم�د صبار  

مقابل هدف واحد  لعيل دائي من ركلة 
جزاء  يف املباراة التي ضيفتها ابو ظبي 

ضمن بطولة كاس اسيا .
ويف  الثام�ن ع�رش من  ترشي�ن االول 
عام 2000  فاز املنتخب االيراني بهدف 
دون رد  يف اط�ار  منافس�ات بطول�ة 

كاس اسيا التي احتضنتها بروت .
 ويف الس�ابع من  ايلول عام 2001  فاز 
املنتخب االيراني بهدفني  مقابل  هدف 
واح�د لعم�اد محم�د  يف املب�اراة التي 
ضيفتها  بغداد ضمن ذهاب  تصفيات 

كاس العالم .
 ويف  الثاني عرش من ترشين االول عام 
2001  ف�از املنتخ�ب االيراني بهدفني  
مقاب�ل هدف واح�د  لقحط�ان  جثر  
يف املباراة الت�ي ضيفتها طهران ضمن 

اياب تصفيات كاس العالم .
فوز بركالت الرتجيح 

 ويف الخامس من  ايلول عام 2002  فاز 
منتخبن�ا بف�ارق ركالت الرتجي�ح من 
عالمة الجزاء 6 - 5  بعد انتهاء  الوقت  
املق�رر للمباراة  التي جرت  يف دمش�ق 
ضمن نصف نهائي بطولة غرب اس�يا  

الثانية بالتعادل  السلبي .
ويف الثالث عرش من اب عام 2003  فاز 
منتخبنا بهدف دون رد س�جله جاسم 
L.G سوادي  يف اطار منافسات  بطولة

التي  جرت يف طهران .
 ويف الثالث والعرشين من  حزيران عام 
2004  ف�از املنتخ�ب االيراني بهدفني 
مقاب�ل ه�دف واحد  الحم�د مناجد يف 
املب�اراة الت�ي ضيفتها طه�ران ضمن 

منافسات بطولة غرب اسيا  الثالثة .
ويف الرابع من ترشين االول عام 2006  
ف�از  املنتخ�ب االيران�ي بهدف�ني دون 
 L.G مقابل ضم�ن منافس�ات بطولة

التي ضيفتها عّمان .
ويف الس�ادس ع�رش من حزي�ران عام 
2007  تع�ادل املنتخب�ان بدون اهداف 
ضم�ن منافس�ات بطولة غرب اس�يا 

الرابعة التي ضيفتها  عّمان .
 ويف  الراب�ع والعرشي�ن م�ن حزي�ران 
ع�ام 2007  التقى املنتخبان يف املباراة 

النهائية للبطولة اع�اله  وفاز املنتخب 
االيراني بهدفني سجلهما  مقابل هدف 

واحد  لصالح سدير من ركلة جزاء .
ويف  االول م�ن ترشين االول عام 2010 
ف�از  املنتخب االيران�ي بهدفني مقابل 
هدف واحد  ملصطف�ى كريم  يف  الدور 
نص�ف النهائ�ي لبطول�ة غرب اس�يا 

السادسة التي جرت يف طهران .
 يوم لك واخر عليك  

 ويف الح�ادي ع�رش من كان�ون الثاني 
االيران�ي   املنتخ�ب  2011  ف�از  ع�ام 
بهدف�ني مقاب�ل ه�دف واح�د ليونس 
محمود  ضمن منافسات بطولة كاس 

اسيا التي ضيفتها الدوحة .
ويف الرابع من كانون الثاني عام 2015 
ف�از املنتخ�ب االيراني به�دف دون يف  
املباراة الودية التي  ضيفتها اسرتاليا . 
ويف الثاني والعرشين من كانون الثاني 
ع�ام 2015 تع�ادل املنتخب�ان بثالث�ة 
اهداف  ل�كل منهما  يف الوقتني االصيل 
واالض�ايف  ملب�اراة الدور رب�ع النهائي 
لبطولة  اس�يا التي ضيفتها اس�رتاليا 
سجلهم ملنتخبنا احمد ياسني ويونس 
محمود ورضغام اس�ماعيل  من ركلة 
جزاء  واليران رسدار ازمون  ومرتىض 
كنج�ي  ورضا قوجان  قب�ل ان  يفوز 
منتخبن�ا بركالت الرتجي�ح من عالمة 

الجزاء  7 – 6  .
ويف الثام�ن عرش م�ن اذار عام 2017 
فاز منتخبن�ا بهدف دون مقابل  حمل 
امض�اء  س�عد عب�د االم�ر م�ن ركلة 
ج�زاء  يف املباراة الودية  التي  ضيفتها 

طهران.
ويف الس�ادس عرش من كان�ون الثاني 
ع�ام 2019 تع�ادل املنتخب�ان ب�دون 
اه�داف يف نهائيات بطولة كاس اس�يا 

التي ضيفتها االمارات .
ويف الرابع عرش من  ترشين الثاني عام 
2019 ف�از منتخبنا بهدفني س�جلهما 
مهند ع�يل وعالء عب�اس مقابل هدف 
واحد الحمد ن�ور الله  يف املب�اراة التي 
ضيفتها عّمان  ضمن ذهاب  تصفيات  

مونديال قطر املتواصلة .

إعالمنا الرياضي
والصحفي�ة  واالعالمي�ة  الرياضي�ة  االوس�اط 
قدمت تعازيها الح�ارة اىل عضو الهيئة العامة 
لالتح�اد العراق�ي للصحافة الرياضية الس�يد 
عيل لفتة ، وذلك لوفاة ابن عمه ... سائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواس�عة 
ويس�كنه جنات الف�ردوس ويرزق اهل�ه ومحبيه 

الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 *********************

ص�در اول ام�س االح�د الع�دد التاس�ع والعرشين 
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية 
لنادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
الت�ي تش�ارك فيها عىل املس�توى املح�يل فضال عن 
موضوع�ات اخرى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
 ****************

عض�و الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراق�ي للصحافة 
الرياضي�ة الزميلة نغم التميم�ي، احتفلت بعيد 
ميالده�ا مؤخ�را، خال�ص االمني�ات للزميل�ة 
العزيزة التميمي بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياتها ومشوارها املهني.
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بغداد/ الزوراء:
خض�ع نجم الع�اب القوى وبطل 
الع�راق الس�ابق يف رم�ي الثق�ل 
الكابت�ن ع�ادل س�حاب لعملي�ة 

جراحية تكللت بالنجاح.
وع�رب عادل س�حاب ع�ن عميق 

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

عىل اجراء العملية.

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

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

من الرياضيني الرواد.
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ال�زوراُء صحيف�ة عراقي�ة تص�در باللغ�ة العربية. 
أسس�ت يف بغداد عام 1869م. حالي�ا هي الصحيفة 

الناطقة بلسان نقابة الصحفيني العراقيني.
تم صدور جري�دة الزوراء العراقية، وهي أول جريدة 
تصدر يف بغداد عىل يد مؤسس�ها الوايل مدحت باش�ا 
يف 15 حزي�ران 1869م، ومدحت باش�ا كان قد جلب 
لها مطبعة من باريس عام 1869، اسماها بمطبعة 
)الوالية(. فكان�ت املطبعة والجري�دة صنوين لعمل 
واحد. ص�درت ال�زوراء ومنذ عدده�ا األول باللغتني 

بثمان�ي  املتوس�ط،  وبالحج�م  والرتكي�ة  العربي�ة 
صفح�ات، ثم بارب�ع صفحات، حتى ع�ام 1908 م. 
واس�تمرت الزوراء بالظهور دون توقف زهاء ثمانية 
واربعني عاماً، وقد ساهم يف تحريرها كثريون منهم: 
أحمد عزت الفاروقي، وطه الشواف، ومحمود شكري 
اآلل�ويس، وفهم�ي امل�درس، وعب�د املجيد الش�اوي، 

وجميل صدقي الزهاوي.
كانت الزوراء من بنات أفكار مدحت باشا، وايل العراق 
العثماني )حكم يف الفرتة ما بني 1869–1872( الذي 

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

1869 وحت�ى س�قوط بغداد يف أي�دي الربيطانيني يف 
عام 1917. َعَكست نزعة الجريدة نحو اإلصالح رؤية 
ه�ذا الوايل لتحديث الع�راق، دولًة ومجتمًع�ا، وَتَجىلىّ 
ذلك بش�كل خاص خ�الل الفرتة القص�رية التي توىل 
فيها مدحت باش�ا الحكم. وقد كانت الزوراء جريدة 
شاملة تصدر مرتني أسبوعًيا يومي السبت والثالثاء، 
وُعنينِّ فيها بعض أبرز ُكتَّاب العراق ومفكريها آنذاك. 
ُكِت�ب محتوى الجري�دة باللغتني الرتكي�ة العثمانية 
والعربية، وكانت تغطي جوانب عديدة من الش�ؤون 

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

اليسار، ويظهر من حني آلخر تضارب يف التواريخ.
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ثقافية الزوراء
أس�اليبها  وف�ق  الديمقراطي�ة  تم�ارس  أن 
الحضاري�ة ، وأن تس�ر الحي�اة باتجاه تحقيق 
الحري�ة للجميع ، البّد من تغذي�ة الكلمة الحرّة 
الجريئة ودفعها إىل خض�م األحداث ، فوجودها 
يمثل ركنا أساسيا من أركان بناء الحياة ، وعامال 
مهما من عوامل النهوض ، والكلمة الحرة التي 
تدافع عن مصالح الش�عب ، وتقف ش�امخة يف 
مواجه�ة الطغيان والتعس�ف البد أن تخرج من 
حاضن�ة الصحافة ، ووفق هذا املفهوم الواضح 
رسمت الصحافة دورها الريادي يف بناء الحياة ، 
ولعبت دورا وطنيا يف مقارعة الظلم حتى احتلت 
السلطة الرابعة بجدارة بعد السلطة الترشيعية 
 ، التنفيذي�ة  والس�لطة  القضائي�ة  والس�لطة 
وراحت تش�ق طريقها وس�ط العواص�ف التي 
اجتاح�ت املنطق�ة منذ زمن بعي�د ، وهي تقدم 
قواف�ل الش�هداء ع�ى طري�ق ترس�يخ املبادئ 

الديمقراطية التي أصبحت أمل الجميع .
لقد اس�تحقت الصحافة العراقي�ة كل االحرتام 
والتقدي�ر م�ن خ�الل تصديها لحاالت الفس�اد 
ونقله�ا  واألخالق�ي،  واالقتص�ادي  الس�يايس 

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

املرشق القائم عى احرتام الرأي اآلخر ، واعتماد 
أسلوب الحوار النزيه ، ومقارعة الحجة بالحجة 

والربهان بالربهان .
وم�ع كل مرحل�ة من مراح�ل تاريخن�ا ، كانت 
الصحافة تبني عرش�ها بق�وة القائمني عليها ، 
حتى وصلت إىل درج�ة تقدمت فيها عى الكثر 

من صحافة البلدان التي س�بقتها يف الدخول إىل 
املي�دان الديمقراط�ي ، وم�ع كل مرحلة تحصد 
الصحافة ثمار النج�اح ، وتحتل مواقع التألق ، 

وتقف عى هرم الفوز .
العراقي�ة م�ن  الصحاف�ة  ال�ذي حققت�ه  إّن 
نجاح�ات باه�رة  ج�اء ثم�رة جه�ود األرسة 
الصحفية العراقي�ة ، وهو فوز لجميع األقالم 
التي ساهمت يف بناء الحياة من أجل أن يخرج 
العراق من كهوف الظالم والطائفية والفس�اد 
إىل مراف�ئ الش�مس املغمورة بالبن�اء والنقاء 

والصفاء .
عيد الصحافة العراقية يمثل انتصارا كبرا لدم 
الش�هداء من الصحفيني الذين أريقت دماؤهم 
الزكية عى أرض العراق ، وهم يؤدون واجبهم 
املق�دس من أجل أن تنترص كلمة الحق ، ويعم 

األمن واالستقرار ربوع العراق .
لنوق�د الش�موع عى طري�ق انتص�ار الكلمة 
الصحفية الجريئة الت�ي تدافع عن طموحات 
الش�عب ، وننث�ر ال�ورود يف درب الصحاف�ة ، 
ومب�ارك لجمي�ع الصحفيني يف الذك�رى 152 

لعيد الصحافة العراقية . 

اعداد / عبد الرحيم ماجد
*   ليست الصحافة إال وليدة 
البيئة و صورة العرص و مرآة 
تنعكس عى صفحتها بدوات 

املجتمع و نزواته .
محمود تيمور

*     أخ�ى 3 جرائد أكثر من 
خشيتي ملئة ألف حربة

نابليون بونابرت
*إذا س�لبنا حري�ة التعب�ر 
ع�ن ال�رأى فس�نصر مثل 
الداب�ة البكماء التي تقاد اىل 

املسلخ .
جورج واشنطن

الح�رة يشء  الصحاف�ة  *إن 
رضوري لبن�اء دول�ة ح�رة ، 
و ه�ذا ل�ن يتحق�ق بف�رض 
القي�ود عى املنش�ورات . كل 
إنس�ان حر لديه حق بال شك 
يف التعب�ر عن املش�اعر التي 
يش�اء أمام الجمهور .. و إذا 
ت�م منع ه�ذا فقد ت�م تدمر 

حرية الصحافة .
وليام بالكستون

* ال يجوز حرم�ان الناس أو 
منعه�م يف حقهم م�ن الكالم 

أو التعب�ر عن مش�اعرهم و 
باعتبارها  الصحافة –  حرية 
حص�ون  أك�رب  م�ن  واح�دة 

الحرية – مصونة .
جايمس ماديسون

*  حرية الصحافة هي رشف 
س�امي ال يج�ب حرم�ان أي 

دولة منه .
ماهاتما غاندى

* عندم�ا تك�ون الصحاف�ة 
حرة و كل ش�خص قادر عى 

القراءة إذا كل يشء آمن .
توماس جيفرسون

*    ال أح�د يح�ب قيوده و إن 
كانت من ذهب .

ابراهام لنكولن
* إن التفك�ر ة يشء مقدس 
فدع كل شخص يفكر بحرية 
، وللتعب�ر عن م�ا تعتقد أنه 
مقدس دع كل ش�خص يعرب 
ع�ن فكرت�ه . إذا قمت بذلك ، 
فأن�ت تثبت أنك إنس�ان لديه 
ضمر و أخالق ، و إذا لم تقم 
بذل�ك فإن�ك تعلن فق�ط أنك 

فايش .
محمد مراد الدين

* إن حرية الصحافة هي يف أن 

تعلن بكل أريحية االس�تنتاج 
الذي قادته إليك األدلة

بيل موير
*  إن الكف�اح ض�د الرقاب�ة 
، أي�ا كان�ت طبيعته�ا ، و أيا 
كانت القوة املوجودة يف ظلها 
، ه�و واحبى ككاتب، و كذلك 

الدعوات لحرية الصحافة
                                                                        ميخائيل 

بولجاكوف
* إن حرية الصحافة تقترص 

عى األحرار .
هنري لويس منكن

ليس�ت  الصحاف�ة  * حري�ة 

غاي�ة يف ح�د ذاته�ا و لكنها 
وسيلة ملجتمع حر.

فيليكس فرانكفورتر
*  حيث ال توجد حرية للتعبر 

ال يوجد ضمر
آيان حريس عى

* تبقيك الصحافة مزروعاً يف 
األرض. 

ري برادبري
*  الصحاف�ة الح�رة تق�ول 
للحاك�م م�ا يريده الش�عب، 
ولي�س أن تق�ول للش�عب ما 

يريده الحاكم . 
مصطفى أمني

حممد الشحات  .. 
شاعر وصحفي من مصر

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

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

ليلى عامر .. روائية جزائرية
تحّية من الجزائر إىل جريدة الّزوراء

يف الخامس عرش من ش�هر ج�وان من كّل 
ع�ام يحتف�ل الع�راق بالّذك�رى الّس�نوية 

للّصحافة.
وال�ّزوراء هي أّول جري�دة عراقّية تصدر يف 

هذا اليوم لعام 1869 
وألّنها جريدتنا الّتي تصلنا عرب هذا الفضاء 

إىل الجزائر وكّل بقاع الّدنيا، 
تحدي�دا الّصفح�ة الّثقافّي�ة الّت�ي يرشف 
عليها األس�تاذ القدير أحمد الجنديل، والّتي 
هي متنّفس�نا، نطالع فيها جدي�د الّثقافة 

العربّية والعاملّية.
نهّن�ئ طاقم ه�ذه الجري�دة الرّائع�ة وكّل 
الّشعب العراقي الّذي يدافع عن حّرية الفكر 

فينترص للحرف الّنقي، ولقضايا األّمة.
تحّية لكّل من يحم�ل قلما أو كامرا، ينقل 

واقعنا املعاش، فيدخل بيوت البسطاء 
بي�وت األغني�اء، بيوت الّذي�ن ال صوت لهم 
غ�ر هؤالء، فيوصل�ون الّص�ورة كما هي، 

ليستقّروا يف قلوب املاليني.
تحّية للّصحافة يف ب�الد الرّافدين، وكّل عام 

والحرف، الّصوت والّصورة بألف خر.   

فاطمة منصور .. شاعرة من لبنان
بمناس�بة عي�د الصحافة العراقي�ة، نبارك 

للعراق إعالمه الجريء والحر
اإلع�الم الذي كان، وال يزال صوت الحرية يف 

أمة تكالبت عليها
ش�ياطني الغ�رب. م�رة تحت عن�وان دعم 
الحري�ة وحقوق اإلنس�ان والديموقراطية،  
وأخرى طمعا بثرواتها عرب أنظمة ارتبطت 
ع�ى  عبئ�ا  فص�ارت  بالغ�رب،  تاريخي�ا 

الشعوب
بع�د احت�الل فلس�طني حي�ث ب�ات أم�ن 

الصهاينة غاية الغرب األوىل.
يف ظل ه�ذا الواقع الصع�ب، تنفس العراق 
ه�واء الحري�ة ع�رب إعالم�ه املمي�ز يقوده 
إعالميون فدائيون وأح�رار. دفعوا حياتهم 

دفاعا عن قضايا العراق
واألمة. فنحن نعرف قيم�ة اإلعالم يف حياة 
من�ذ نش�أتها  كان�ت  فالصحاف�ة  األم�م. 

وانتشارها إبان عرص النهضة
يف معظ�م األقطار العربية النافذة التي أطل 
عربه�ا العرب عى الحض�ارة املعارصة بعد 

مرحلة انحطاط قاتل.
وكان�ت نكبة فلس�طني وتآم�ر الغرب بعد 
الح�روب العاملي�ة لتمعن يف تعزي�ز الضياع 
يف  حص�ل  عم�ا  األم�ة  وتعمي�ة  العرب�ي 

فلسطني
، فيم�ا كان�ت الصحاف�ة العربي�ة، وبينها 
الصحاف�ة العراقي�ة املن�رب الثق�ايف ال�ذي 
دك االنحط�اط بص�وت الحري�ة، وفض�ح 
السياس�ات املحلي�ة نت�اج أولي�اء األمر ما 
أضاء ش�معة يف ليل األمة. فب�دأت األحزاب 

تطرح أفكارها التنويرية .
ويف العراق تحديدا حيث ساهمت الصحافة 
يف نرش الوعي واس�تنفار املش�اعر القومية 
واإلنس�انية. فانتف�ض العراق ع�ى الحكم 

امللكي املرتبط بربيطانيا.
إال أننا نقف بكربياء أمام إعالميني عراقيني 
ناضل�وا بكل صالب�ة إلحقاق حق الش�عب 
بالحرية فكانت الس�جون أو املنايف مواطن 
ألولئ�ك األح�رار دون أن تنال م�ن التزامهم 

وإيمانهم بحرية التعبر.
أض�ف إىل ذل�ك، دور اإلع�الم العراق�ي بعد 
الغزو األمركي املج�رم واحتالل العراق، إذ 

أن الصحافة العراقية
إضاف�ة إىل محط�ات التلفزة كان�ت منابر 
لإلعالميني األحرار الذين أخذوا عى عاتقهم 
يف الع�راق أو خ�ارج العراق فض�ح اإلجرام 
االمركي بح�ق العراقيني وتحت ش�عارات 

كاذبة.
ل�م يرتاج�ع االعالمي�ون عم�ا آمن�وا به يف 

مقاوم�ة االحتالل. وال ي�زال اإلعالم يف أوج 
تصديه لبقايا االحتالل وزبانيته يف الداخل، 
يف معركة رشس�ة ضد أولئك الذين ارتبطوا 
أمركيا فجوعوا الناس وَشوهوا االنتماء إىل 

الوطن
فتحي�ة إىل الصحاف�ة العراقي�ة يف عيده�ا 
يقت�دي  إع�الم عرب�ي  إىل  نتطل�ع  ونح�ن 
بالعراقيني حرية، جرأة وش�جاعة وإيمانا 

بحرية الكلمة
فالكلمة سالح كاسح للتخلف والظلم.

 سالم البناي / شاعر ورئيس حترير جريدة 
ان الصحافة بوصفها احدى وسائل االتصال 
األوىل أصبحت عامال مهما يف صناعة الرأي 
الع�ام وتوجيه�ه ، مثلما اس�همت بش�كل 
كب�ر يف تحريك املش�اعر االنس�انية ونرش 
املع�ارف والثقافات وتعزي�ز ثقافة االفراد 
فض�ال عن ب�ث االخالق واالف�كار املفيدة و 
توعية املجتمع وتعريفه بآخر املس�تجدات 
ع�ى االصعدة كاف�ة وتس�ليط الضوء عى 
املش�كالت الت�ي ته�دد البني�ة االجتماعية 
فضال ع�ن االس�هام يف تطوير مؤسس�ات 
الدول واألفراد عرب التأشر عى نقاط الخلل 

وتصويبها “ . 
وانن�ا الي�وم إذ  نحتف�ي بعي�د الصحاف�ة 
العراقي�ة بمناس�بة انط�الق اول صحيفة 

ورقي�ة عراقية وهي ال�زوراء فاننا نتحدث 
عن تاري�خ ثقايف معريف كان س�ببا مبارشا 
ومؤث�را يف تنوي�ر ال�راي الع�ام وتعريف�ه 
بحقوق�ه، مثلما كان�ت الصحافة  أحد أهم 
أس�باب نج�اح الكث�ر م�ن الث�ورات  التي 
اندلعت ضد االنظمة السياسية املستبدة  . 

ويف ظ�ل التط�ور  املتس�ارع الذي ش�هدته 
وس�ائل االتصال الثالثة املعروفة ) املقروءة 
واملس�موعة واملرئي�ة (، وتأثره�ا يف حياة 
الش�عوب أصبح لهذه الوس�ائل دورا  فعاال 
يف نق�ل ونرش الكثر م�ن املعلومات واآلراء 
واألف�كار وأصبحت جزءاً رئيس�ا يف ثقافة 
الرد واملجتمع، خاصة بعد تش�عب االنظمة 
املعلوماتية وانطالق الصحافة االلكرتونية، 
إذ تمكنت الشعوب من التواصل مع بعضها 
واح�داث تط�ورات كب�رة يف التعب�ر ع�ن 
ال�رأي؛ إذ أدى التنام�ي الكب�ر  يف  وس�ائل 
االتص�ال  اىل رسع�ة انتش�ار املعلوم�ة اىل 
جانب رسعة التحدي�ث االلكرتوني ، فضال 
عن التفاعلية التي تتميز بها بعض الصحف 
ووسائل االعالم االخرى . واذ نستذكر اليوم 
صحافتن�ا يف عيده�ا املجي�د وه�ي تواجه 
تحديات كثرة فانن�ا نعتز كثرا بما قدمته 
األرسة الصحفي�ة العراقية م�ن تضحيات 
عى طريق الح�ق وما زالت أق�الم مبدعينا 
تخ�ط بمداده�ا س�فرا متوهج�ا بالجمال 
واملواقف التي ينبغي أن تعمل عى ترس�يخ  

دعائم الصحافة املسؤولة .

عبد اجمليد بطالي
ناقد وصحفي من املغرب

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

عى درب العطاء والتميز.
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د. عبد العزيز حمسن
يستيقظ منذ الصباح الباكر ، يخرج من بيته اىل الحديقة العامة 
ليمل�ئ رئتيه بالهواء الب�ارد النقي ، الهدوء ال�ذي يلف املكان ، 
والس�كون الذي يخيم عى كل ما حول�ه ، والصمت املطبق عى 
الصب�اح يجعله يحرك ذراعْيه ويح�اول امليش بطريقة الهرولة 
لتنش�يط جس�ده الضعيف ، آخر زيارة لطبيبه الخاص نصحه 
بمزاولة الرياضة ، وعندما بدأ بها شعر براحة تتسلل اىل نفسه 
، ومع اول شعور بالتعب ، يعود اىل بيته ، يتناول فنجان القهوة 
ويمس�ك جريدت�ه ، ويب�دأ بالق�راءة ، اول ما يتن�اول املقاالت 
املكتوبة فيها ، ينتقل بعدها اىل الحوارات والتحقيقات ، وينتهي 
منه�ا بالصفحة األخ�رة ، يطرح جريدته جانب�ا ويأخذ غفوة 

قصرة ، وينهض لتناول فطوره ليبدأ بعدها فصل القراءة .
ويف كل صباح  يفيض نهر ذكرياته ، يتذكر صباه وولعه بالقراءة 
ومتابعة االفالم ، تتجس�د أمامه اللحظة األوىل التي مسك القلم 
فيها ليكتب ما يجول برأس�ه ، تنشط ذاكرته فتصور له ساعة 
دخوله اىل الجريدة التي كان يعمل فيها ومقابلة رئيس التحرير 
، تفرت ش�فتاه عن ابتسامة عندما سمع عبارات املديح للمقال 
ال�ذي نرشه أول مرة ، يبتس�م أكثر عندما ن�ال اعجاب الجميع 

وأصبح اسمه المعا وهو يقف مع األقالم الكبرة .
صالح املرهون نش�أ وسط عائلة فقرة ال تستطيع سد رمقها 
اال بشق االنفس ، كان ينهض صباحا ليعمل مع والده يف زراعة 
االرض وجن�ي املحص�ول ، ومع حل�ول اذان الظه�ر يرسع اىل 
بيت�ه ليجل�ب وجبة الغ�داء ، يجلس مع ابي�ه ، ال يوجد بينهما 
م�ا يهمتان به غر الحديث عن الزراعة والس�قي وموس�م بذر 
الب�ذور ، وعندما يعودان اىل البيت ، يرت�دي االب ثيابه النظيفة 
للذهاب اىل مضيف العش�رة ، بينما يبدأ صالح املرهون بقراءة 
القصص والروايات ، كان مغرما بما يكتبه جربان خليل جربان 
، يج�د ذاته يف الق�راءة ، ومع مواصلة القراءة نمت لديه الرغبة 
يف الكتاب�ة ، يكتب عى أكي�اس الورق ، أو عى صفحات دفاتره 
القديم�ة عندم�ا كان تلميذا ، وعندما يجد نفس�ه جالس�ا عى 
الشاطئ يمارس الكتابة عى الرمل ، خاطرة رسيعة عى شكل 

برقية ، أو بيت من الشعر ال يعرف قوة بالغته .
يف مضيف ش�يخ القرية التقى صالح املرهون بمعلم املدرس�ة 
، كان اللق�اء عاب�را يف بداية االمر ، ومع م�رور الوقت توطدت 
العالق�ة بينهما ، بدأ يق�رأ ما يكتب واملعلم ينص�ت اليه ، ومع 
م�رور الوقت اصبح قلمه اكثر عطاء ، االم�ر الذي دفع باملعلم 
اىل ارسال ما يكتبه صالح املرهون اىل الصحف املنترشة يف اجاء 
الب�الد ، كان�ت فرحته كبرة عندما نرش اول م�رة ، وعندما زار 
الجري�دة ألول قوبل بالرتحي�ب ، وعرض علي�ه الكتابة مقابل 
مبلغ من املال ، عندها ش�عر بان الباب مفتوح امامه ، وصدق 
ظن�ه فلم يمر عليه وقت طويل حتى كان املرهون أحد االعمدة 

التي تكتب يف الجريدة .

من مذكرات صحفي عجوز

يف الذكرى الـ 152 لعيد الصحافة العراقية :
أدباء ومفكرون يبعثون التهاني جلريدة         يف هذه املناسبة العطرة

اكليل من الورد مبناسبة عيد الصحافة العراقية

No:  7507  Tue  15  June  2021العدد:  7507  الثالثاء   15    حزيران  2021

قالوا يف الصحافة
اعداد / سحر حممود

حافة : مهن�ة من يجمع  الصِّ
األخب�ار واآلراء وينرشه�ا يف 
صحيف�ة أو مجل�ة والنس�بة 

إليها: ِصحايفّ.
َحِف�يُّ : َم�ْن َيأُْخُذ العلْم  والصَّ

ِحيَفِة ال عن أستاٍذ. من الصَّ
َحِف�يُّ َمْن يزاول حرفة  و الصَّ

حافة. الصِّ
ِحيَفُة : ما يكتب فيه من  والصَّ

َوَرٍق ونحوه.
ويطل�ق ع�ى املكت�وب فيها. 

والجمع : ُصُحٌف.
ويف التنزي�ل العزيز: األعى آية 
ِحيَف�ُة 19إِنَّ َهَذا لَِفي  18 الصَّ
ُحِف األُوىَل ُصُحِف إِْبرَاِهيَم  الصُّ

َوُموَس ( ( .
م�ن  إضمام�ة  ِحيَف�ُة  الصَّ و 

الصفحات تصدر يوميًّا.
منتظم�ة  مواعي�د  يف  أو 
بأخب�ار السياس�ة واالجتماع 
وم�ا  والثقاف�ة  واالقتص�اد 
يتصل بذلك. والجمع : ُصُحٌف، 
الوْجِه:  وَصِحيفة  وَصَحاِئُف، 

برشته. والجمع : َصِحيٌف.
تاريخ الصحافة

نش�أة  يف  الفض�ل  يرج�ع 
الصحافة وتطوره�ا تاريخًيا 

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

مثرة بدرجة عالية. 

طواف حول الصحافة

152عيد الصحـــــــــــافة العراقية
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جمهورية العراق     العدد :44 
مجلس القضاء االعىل               التاريخ :2021/6/14 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو الفية خليل عبد
م/ اعالن

قدَم طالب حجة الوفاة هاتف منعم خليل عبد 
طلب�اً اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بح�ق املدعوة )الفي�ة خليل عبد( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحضور امامه�ا خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االع�الن وبخالف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون.
القايض 
عيل جبار الخزعيل 

جمهورية العراق    العدد :46 

مجلس القضاء االعىل            التاريخ :2021/6/14 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو صربية خليل عبد

م/ اعالن

قدَم طالب حج�ة الوفاة )هاتف منع�م خليل( طلباً اىل 

ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 

املدع�وة )صربية خليل عبد( ق�ررت املحكمة تبليغك يف 

الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 

اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون.

                                                                  القايض 

عيل جبار الخزعيل 

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

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان

فق�دت من�ي بطاقة االحوال الش�خصية باس�م 

)عاصم صباح حنا( والصادرة من دائرة الرصافة.. 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل املصدر.

العدد :45 جمهورية العراق  

مجلس القضاء االعىل           التاريخ :2021/6/14

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو جربة خليل عبد

م/ اعالن

قدَم طالب حجة الوفاة هاتف منعم خليل طلباً اىل هذه 

املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة 

)ج�ربة خليل عب�د( قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 

املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون.

القايض 
عيل جبار الخزعيل 

احوال املشخاب
اعالن 

بن�اء عىل م�ا ج�اء بكت�اب احوال املش�خاب 
واملتضم�ن  املرق�م )6056 يف 2021/5/24( 
تبديل لقب املواطن )محم�د عبد العايل جبار( 
وجعله )الزريف( بدل من )الرزيف(الوارد يف قيده 
لعام 1957 فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

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

االعالن البالغة 2% من القيمة املقدرة.
االوصاف :
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حيقق لك االنتشار األوسع

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

لالستفسار : 07810090003
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نقابة الصحفيني العراقيني عطاء مستمر ونشاط دائم يف أحلك الظروف

عدسة :قسم التصوير يف نقابة الصحفيني العراقيني 

 
                 

صاحبة اجلاللة الـ»الزوراء« 
يف الذكرى الـ152 عاما

حييى الزيدي

يف املرآة

تحتفي نقابة الصحفين العراقيين وأرسة تحرير صحيفة »الزوراء« 
بالذكيرى الي52 بعد املئة بعيد الصحافية العراقية، وهي صدور العدد 

االول لي »جريدة زوراء« يف 6/15/ 1869.
تاريخ الصحافة العراقية املرشق الذي يثبت ان العراق سيبق أكثر دول 
املنطقة يف صناعة عالم الصحافة الجميل، ويف تأسيس طريق تزهو به 

الكلمة الحرة الرشيفة .
إن ما يميز احتفالنا هذا العام عن غريه فيما يخص »صاحبة الجاللة« 
هو عدم توقف اصدارها يف أحلك الظروف، السيما أيام الحظر الشامل، 
نتيجية تفيش فيريوس كورونا يف البيالد، فقد تم اصدارهيا الكرتونيا، 
وبشيكل مسيتمر من دون انقطاع، االمر الذي أدخل الدهشة والفرحة 

لدى الزمالء والقراء . 
قبيل الولوج يف تأريخ جرييدة الزوراء العريق، ال بيد ان اقف قليال عند 

محطتي االوىل يف هذا الرصح االعالمي الكبري .
فمنذ اكثر من سبع سنوات ونصف السنة وأنا ارسو يف ميناء صحيفة 
اليزوراء.. هذا املرىس الكبيري صاحب التاريخ العمييق الذي مىض عىل 
لبنته االوىل 152 عاما، ابتدأ برئيس التحرير االول احمد مدحت افندي، 
حييث صدر العدد االول يوم الثالثياء 15 حزيران 1869 بلغتن »عربية 
وتركية« .. واليوم يسيتمر هذا اليرصح االعالمي الكبري برئيس تحرير 
طموح فاق التوقعات، اتخذ من النجاح والوصول اىل االهداف الصحفية 
قاعدة واسعة ترتكز دعائمها يف ارض خصبة، كي يجني ما زرع فيها 
مين ثمار العمل الصحفي.. مؤيد الالميي، نقيب الصحفين العراقين 
رئييس اتحاد الصحفين العرب، هذه الشيخصية التيي تجاوزت افق 
بلدها )العراق( لتصبح شيخصية عربية ودولية، تمثل العراق والبلدان 
العربيية يف كل املحافل الصحفية الدولية.. رئيس مجلس االدارة رئيس 
التحريير الذي يحرص يوميا حتى السياعة االخرية لصدور العدد )قبل 

الطبع( ان يطلع عىل الجريدة ولو كان يف أبعد بلد.
تواصل الالمي مسيتمر وال يوقفه يشء عن رؤيته للعدد قبل صدوره، 
كما يطمح الالمي ان تطبع جريدة الزوراء عربيا ودوليا، وشيكل لجنة 

مهنية لتطوير الجريدة، النها ال تقل شأنا عن بقية الصحف .
ال توجيد إمالءات يف عملنا، ونقف عىل مسيافة واحدة من الجميع، بل 
عىل العكس فهناك فضاء من الحرية املهنية، والوقوف مع هموم الناس 
وطرحهيا امام انظار املسيؤولن من خيالل الحيوارات والترصيحات 
الخاصية التي تزين صفحات الجريدة، السييما الصفحة االوىل او نرش 

املناشدات.
اقول .. ال يصل اإلنسيان إىل حقيقة النجاح من دون أن يمر بمحطات 
التعيب واليأس والضعف.. لكن صاحب اإلرادة القوية ال يطيل الوقوف 
عند هيذه املحطات، بل يجعلها حافزا قوييا لتحقيق جزء من مرحلة 

يصبو اليها .
إن يف جعبة نقابتنا الكثري من مشياريع الرييادة العلمية نتطلع بفخر 
اليهيا، وبمنح اعضائها »عشياق صاحبة الجاللة« ما يسيتحقون من 

اهتمام وتكريم. 
وعيىل صفحيات »اليزوراء« اليوم.. نقيف مع أكثر من ذكيرى ومعنى 
وبارقة أمل، فهي ذكرى عطرة زكية لتاريخ يحتفل باملجد والسؤدد، يف 

ربط اسم جديد باسم قديم.. فيتألق الجديد وتعود الحياة اىل القديم.
اليزوراء.. تقرؤها الفضائييات واالذاعات، وتنيرش اخبارها الوكاالت، 
وتصل دوائر الدولة واملؤسسيات الحكومية ومطار بغداد واملكتبات يف 
جميع املحافظيات، ومنظمات املجتمع املدني وال مرتجع للمبيعات يف 

بورصة الصحف.
الزوراء التيي تصدر عن نقابة الصحفين العراقيين التي يتأمل منها 
الكثري يف عالم حرية الكلمة، والدفاع عن حقوق الصحفين، ويف تطبيق 
رشف املهنية عيىل أرض الواقع، إنها أكثر من ذكيرى ومعنى وأمل إذاً، 
يجتمع فيها الجديد بالقديم، وخربة الكهولة بعطاء الشباب املثابر، يف 

اروقة صاحبة الجاللة العراقية. 
عام آخر اىل عمر صحافتنا العراقية املجاهدة، في»صاحبة جاللة« ثوبها 
مرصع باألخبار واألحبار والصور الحية، التي تشري اىل عالمات معينة 
عيىل طريق متاعيب الصحفيين واالعالمين وهم يضحيون بحياتهم 
مين اجيل الوصول اىل كلمة الحيق.. هذه التضحيات التيي بلغت 475 
شهيدا، تذكرتها بوجع رسيع راسخ يف الذاكرة مع كل الزمالء العاملن 
واملثابرين معي يف ارسة التحرير، مع امنياتنا بسيالمة جميع الزمالء، 
وصاحبة الجاللة ومحبيها الذين يواصلون عطاءهم وابداعاتهم يوميا 

يف ميدان الصحافة .
أقول: رسيالتنا املهنية ستسيتمر، ويف أحلك الظروف.. سائال املوىل عز 

وجل أن يحفظ الجميع من كل وباء ومكروه وسوء.
ويف الختام.. أحيي جمييع الصحفين واالعالمين وأبارك لهم عيدهم، 
كما أحيي جميع الصحفين والكتاب والعاملن يف »الزوراء« من الذين 
سيبقونا واملستمرين يف العمل معنا، والذين اعتذروا عن تكملة املشوار 

بسبب مشاغلهم، وكل عام وأنتم بألف خري. 
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