
االتصاالت واالعالم النيابية لـ          : الصحافة العراقية هلا صوالت وجوالت سباقة يف تاريخ الفكر واالنسانية

الكاظمي واحللبوسي يهنئان نقيب الصحفيني ويؤكدان اهمية دعم شرحية الصحفيني وتسهيل عملهم

جلنة االمن: الصحفيون كان هلم دور كبري يف معارك التحرير وجيب انصافهم بقطع اراض ومكافآت

مبناسبة الذكرى الـ 151 للعيد الوطين للصحافة العراقية

الزوراء/ حسني فالح:

يف الذكيرى الواحد والخمسيني بعد املائة 

للعيد الوطنيي للصحافة العراقية ووالدة 

صحيفة اليزوراء اول صحيفة عراقية يف 

15 حزييران 1869، يتطليع الصحفيون 

اىل انصافهم من قبيل الحكومة والربملان 

من خيال تفعيل القوانني الداعمة ووفري 

الحماية الازمة لهم اليصالهم املعلومات 

والحقائق اىل املجتميع، حيث اكدت لجنة 

االتصاالت واالعيام النيابية، ان الصحفة 

العراقيية لها صوالت وجوالت سيباقة يف 

تاريخ الفكر واالنسانية، داعية اىل تقديم 

كل وسيائل الدعيم اىل رشائيح االعاميني 

والصحفييني، وفيما اشيارت لجنة االمن 

والدفاع النيابيية ان الصحفيني كان لهم 

دور كبيري يف معارك التحريير ضد تنظيم 

الحكومية  طالبيت  االرهابيي،  داعيش 

بانصافهم من خال منحهم قطع اراض 

ومكافآت تشجيعية.

وهنيأ رئييس لجنية االتصياالت واالعام 

النيابيية النائيب نعيم العبيودي، االرسة 

الصحفيية بمناسيبة الذكيرى اليي 151 

وتاسييس  العراقيية  الصحافية  لعييد 

صحيفية الزوراء.وقال العبودي يف حديث 

مين  عير  الخاميس  ان  لي”اليزوراء”: 

حزيران يعد مناسيبة وطنيية وهو العيد 

الوطني للصحافة العراقية وتاريخ والدة 

صحيفة الزوراء العراقية عام 1869، الفتا 

اىل ان القلم العراقي يف ميدان الصحافة له 

صوالت وجوالت سيباقة رضبت جذورها 

يف تاريخ الفكر واالنسانية عميقا قبل ان 

تعرف البرية لون الحرب.واضاف: ونحن 

الذكيرى  العراقييني  للصحفييني  نبيارك 

السينوية لتاسييس الصحافية العراقية 

متمنني لهيم النجياح والتوفيق يحرضنا 

سيؤال: كييف يمكن ان تتمييز الصحافة 

العراقية يف ظل النظيام الديمقراطي مع 

مواجهية تحدييني بارزيين هميا فقدان 

املوضوعية او تكميم القلم الحر؟، مشددا 

عيى رضورة تقدييم كل وسيائل الدعيم 

لرائح االعامييني والصحفيني لدورهم 

البارز يف تغطية االحداث واملستجدات عى 

الساحة العراقية.بدوره، ذكر عضو لجنة 

االمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي 

يف حديث لي”اليزوراء”: نبارك للصحفيني 

واالعامييني بمناسيبة عييد الصحافيية 

العراقية ، مبينا ان الصحفيني واالعاميني 

كان لهيم دور مهم وكبيري خال عمليات 

التحرير من تنظيم داعش االرهابي، حيث 

تواجدوا يف خط الصد االول جنبا اىل جنب 

ميع املقاتليني، وقدميوا التضحييات من 

اجيل الوطن، حيث دمائهيم انمزجت مع 

دماء املقاتلني االشيايس يف ميدان القتال.

واضياف: ان دور الصحافة العراقية كبري 

جدا حيث تسيعى من خيال الصحفيني 

واالعامييني بتغطية االحداث املسيتجدة 

عيى السياحة العراقية ويتسيابقون من 

اجل نقيل املعلومة الصادقة والحقائق اىل 

املجتميع، مبينا ان الصحفييني كان لهم 

دور ايضا يف الكشيف عن ملفات الفساد 

ومواجهة جائحة كورونا حيث يتواجدون 

خط الصد االول وهيم مجاهدون بمعنى 

الكلمة، اال انهم مغيبون من قبل الحكومة 

وعيدم منحهيم ابسيط الحقوق.واشيار 

اىل ان الحكومية يجيب ان تلتفت اىل هذه 

الريحة املهمة من خال انصافها بمنح 

االراض،  وقطيع  التشيجيعية  املكافيآت 

لكونهم السلطة الرابعة التي من خالهم 

تصل املعلومة والحقائق اىل املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
هنأ رئيس اليوزراء مصطفيى الكاظمي، ورئيس 
مجليس النيواب كل عيى حيدة، االرسة الصحفية 
بمناسبة الذكرى الي 151 للعيد الوطني للصحافة 
العراقية، فيما اكدا اهمية دعم رشيحة الصحفيني 
وتسيهيل عملهم.وبعث رئيس اليوزراء مصطفى 
الكاظميي باقة ورد اىل نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤييد الاميي بمناسيبة الذكيرى ١٥١ لتأسييس 
الصحافية العراقية.كميا هنيأ الكاظميي، االرسة 
الصحفيية بمناسيبة العييد الوطنيي للصحافية 
العراقية، مشيدا بدور الصحفيني يف مواجهة جائحة 
كورونيا ودعيم خطيوات االصياح والتغيري.وذكر 
الكاظميي يف بيان ملكتبه بمناسيبة عيد الصحافة 

تلقت “الزوراء” نسخة منه: “يسعدنا أن نتقّدم اىل 
األرسة الصحفية يف العراق بخالص التهاني، وهي 
تحتفي بالذكرى )151( للعيد الوطني للصحافة”.

واضاف: “لقد أسيهمت الصحافية العراقية وعرب 
مسيريتها الطويلة يف الدفاع عن مصالح الشيعب، 
ويسيجل تأريخها الطويل إضاءة مرقة لها عرب 
دعمهيا للحركات الوطنية ضيد الظلم واالضطهاد 
اليذي ميورس عيى الشيعب، ودورهيا يف عمليات 
اإلصياح والتغيري”.وتابيع: انيه “بهذه املناسيبة، 
نسيتذكر الوقفة البطولية للصحفيني الذين كانوا 
يرابطون يف سيواتر الحرب ضد اإلرهياب، وقّدموا 
التضحيات ودّونوا أسماءهم يف سجل رشف الدفاع 
عن العيراق ووحيدة أراضيه”.واكد انيه “البد من 

واإلشيادة  اإلشيارة 
املهني  بالعطياء 

للصحفييني 
قييني  ا لعر ا
قيف  ملو ا و
لهم  امليّرف 

املرحلية  يف 
 ، هنية ا لر ا

بدعيم  واملتمثيل 
يف  الحكوميي  الجهيد 

مواجهة جائحة كورونا، ودورهم يف دعم خطوات 
اإلصاح والتغيري، ومحاربة التطرف، ودعم العراق 
موحدا من شيماله اىل جنوبه”.واعيرب الكاظمي 

لألرسة  امنياتيه  عن 
الصحفيية املزييد 
العطياء  مين 
يف  والتأليق 
مييدان العميل 
 ، لصحفيي ا
ببيذل  متعهيدا 
املزيد من الجهود 
مين اجيل  تعزييز 
والتعبري  اليرأي  حريية 
وان تبقيى الصحافية منصية للحقيقية.اىل ذليك، 
تلقيى نقييب الصحفييني العراقيني رئييس اتحاد 
الصحفييني العرب مؤيد الاميي، برقية تهنئة من 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، بمناسيبة 
الذكيرى 151 للعييد الوطني للصحافية العراقية.

وجياء نص الربقية التي اطلعيت عليها “الزوراء”: 
“ملناسيبة العيد الوطني للصحافة العراقية الواحد 
والخمسيني بعد املئة ، يرسني أن إتقدم إليكم ومن 
خالكم ليكل األرسة الصحفية يف العراق بأسيمى 
آييات التهاني ، معرباً لكم عين إعتزازي وتقديري 
لهذه املسرية املرفة للصحافة العراقية وبتاريخها 
الوطني واملهني عرب أكثر من قرن ونصف ، سجلت 
من خاليه مواقف أصيلة يف اإلنتمياء والدفاع عن 
حرية التعبري والكلمة الحرة وداعمًة ملسرية الوطن 
النضاليية عى كل األصعدة وعرب كل الُحقب وحتى 
وقتنا الحارض ،”.وتابع الحلبويس يف الربقية: “حيث 

قدم الصحفييون العراقيون التضحييات للحفاظ 
عيى التحيول الديمقراطيي والعملية السياسيية 
يف العيراق  و وحدة شيعبه يف محاربة كل أشيكال 
التخندق الطائفي وإشاعة روح املحبة والتسامح 
، كميا قيدم الصحفييون العراقييون الشيهداء يف 
تغطياتهم الحيية ملعارك الرف ضيد التنظيمات 
اإلرهابية “.واضاف: إنني وبهذه املناسيبة املجيدة 
أجيدُد لكم العهيد بأن مجليس النواب سييحافظ 
عيى كل التريعيات التيي تضمن حريية التعبري 
والكلمية الحيرة ورفض كل القييود التي  تحد من 
عميل الصحفيني وسيندعم كل مايمكن أن يحفظ 
حقوقهيم، تحية لكل األرسة الصحفية العراقية يف 

ربوع الوطن الواحد املُوحد” .

رئيس جملس اإلدارة 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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العبادي،  حيدر  النرص  ائتاف  رئيس  هنأ 
نقابة الصحفيني العراقيني واالرسة الصحفية 

بمناسبة العيد الوطني للصحافة.
وذكر العبادي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
الصحفية  لألرسة  بالتهنئة  »أتقّدم  منه: 
 ١٥١ الذكرى  بمناسبة  الصحفيني،  ولنقابة 
للعيد الوطني للصحافة، وأبارك الجهود التي 
اإلرهاب،  عى  الحرب  خال  وُتقّدم  ُقّدمت 
والتوعية بجائحة كورونا ونقل آراء املواطنني، 
الكلمة  الصحفيني يف سبيل  ونثّمن تضحيات 

الحرة«.

العبادي يهنئ نقابة الصحفيني 
مبناسبة العيد الوطين للصحافة

 

عالوي يهنئ االسرة الصحفية 
بعيدها ويطالب بالكشف عن 

قتلة الصحفيني

هنيأ رئيس ائتياف الوطنيية ايياد عياوي، االرسة الصحفية 
بمناسيبة العييد الوطنيي للصحافية العراقيية، فيميا طالب 
بالكشيف عن قتلة الصحفيني ومعرفة مصيري املغيبني منهم.

وقيال عاوي يف تغريدة له عى “تويرت” تابعتها “الزوراء”: ان” 
فرحة الصحفيني لن تكتمل اال بضمان حقهم يف الحصول عى 
املعلومة، وتوفري البيئة التي تكفل لهم ممارسة عملهم بحرية، 
وقبيل ذلك كله الكشيف عين قتلة الصحفييني ومعرفة مصري 
املغيبني منهيم” .واضاف: “مبيارك لصحفيي  العيراق االحرار 

عيدهم السنوي، والرحمة والخلود لشهداء الكلمة الحرة “.

الزوراء 151 عامـــا
من العطاء والتميز واالبداع 

املهين يف العمل الصحفي 

بعيث رئيس ائتياف دولية القانون 
ىل نيوري املالكي، ، باقية ورد وتهنئة  ا

نقابة الصحفيني بمناسبة العيد الوطني 
للصحافة العراقية.

وهنيأ املالكيي ، نقييب الصحفييني العراقييني 
مؤيد الامي واألرسة الصحفية بمناسيبة العيد 

الوطني للصحافة العراقية .
وقيال املالكيي يف برقيية تهنئية : نتقيدم بالتهنئة 
والتربييكات اىل نقييب الصحفييني واألرسة الصحفية 
بمناسيبة العييد الوطنيي للصحافية العراقيية، ونقيدر عالييا دور الصحفيني 
وتضحياتهيم للدفاع عن مصالح وحقوق وطموحات الشيعب العراقي، ونجدد 
الدعيوة اىل اتخياذ كافة االجيراءات املتقدمية لحماية الصحفييني ورعاية ارس 

شهدائهم “.

هنيأ وزيير الدفاع جمعة عنياد، االرسة الصحفيية يف العراق بمناسيبة الذكيرى )١٥١( للعيد 
الوطنيي للصحافة.وقال وزير الدفاع يف تهنئته: اتقدم بأسيمى اييات التهاني والتربيكات 

ن اىل االرسة الصحفيية يف العيراق بمناسيبة الذكيرى )١٥١( للعييد الوطنيي للصحافية، مبينيا  ا
“الصحافة العراقية سيجلت ومنذ تأسيسيها لغاية اليوم دوراً كبرياً يف الدفاع عن مصالح الشيعب 
وحقوقه وكان لها دور كبري يف عملية االصاح والتغيري وعرب املراحل املختلفة من خال تسليطها 
للضوء عى كل ما هو سيلبي وال يتوافق مع مصلحة الشيعب”.واضاف عناد “الننىس ونحن نهنئ 
الييوم كل الصحفييني يف العيراق بمناسيبة عيدهم اليدور الكبري اليذي كان لهم من خيال نقلهم 
للحقيقية خال معارك التحرير التي خاضها ابطال القوات املسيلحة ضد قوى الر والظام، حيث 
كان الصحفييون مرابطني اىل جانب اخوانهم يف القوات املسيلحة جنبيًا اىل جنب يف الصفوف االمامية 
ويف سواتر الحرب، وقدم ابطال الصحافة عدداً كبري من الشهداء الشجعان الذين استشهدوا يف سبيل نقل 

الحقيقة للعالم اجمع”.

هنأ وزير الداخلية عثمان الغانمي، نقابة الصحفيني العراقيني واالرسة الصحفية بمناسيبة 
الذكرى السنوية لعيد الصحافة العراقية، فيما اكد أهمية التعاون مع الصحفيني وتسهيل 

مهمة عملهم.وقال العثماني يف بيان تلقت “الزوراء” نسيخة منه: انه يهنئ نقابة الصحفيني 
العراقيني واألرسة اإلعامية - الصحفية بمناسبة الذكرى الي ١٥١ للعيد الوطني للصحافة العراقية، 
مشييدا بالدور الكبري للصحفيني العراقيني يف مزاولة عطائهم والجهود املقدمة من قبلهم للدفاع 
عين حقوق وطموحات الشيعب العراقي ودعيم انتصارات العراق يف حربه ضيد عصابات داعش 
اإلرهابية.واكد الغانمي، أهمية التعاون التام مع الصحفيني وتسهيل مهمة عملهم وتأمني البيئة 
املناسبة لهم والتواصل الدائم معهم، لكونهم قدموا الكثري من التضحيات خال مسريتهم املعطاء 
، وكانيت اناملهم فوهية بندقية يف صدور أعيداء العراق.وابدى الغانمي، “حرصيه عى حماية هذه 
الريحية املهمية التي كان لها الدور الفاعيل يف بناء العراق حيث كانت يد واحيدة مع قواتنا األمنية يف 

مقارعة اإلرهاب والجريمة، باقامهم الريفة واصواتهم الهادرة”.

هنأ رئييس تيار الحكمة الوطني 
السييد عمار الحكيم، الصحافة 

العراقية بمناسبة ذكرى تاسيسها، 
داعييا اىل النهيوض بواقعهيا ميع 
عيى  الحصيول  حريية  ضميان 
الحكيم يف  السييد  املعلومة.وقيال 
بيان تلقت “الزوراء” نسيخة منه: 

انيه “يف ذكيرى مرور قيرن ونصف 
القرن عى تأسيسها نتقدم اىل الصحافة 

الوطنيية العراقيية باحير التهانيي بهيذه 
املناسيبة ، وفيميا يحدونيا االمل بيأن تأخذ سيلطتنا الرابعة يف 
العراق مكانتها الحقيقية يف املسياهمة ببناء الوطن والذود عن 
قضاياه الحقة وبث روح االمل يف نفوس الشيعب”.ودعا السييد 
الحكييم اىل النهيوض بواقع الصحافة الوطنية واالعام بشيكل 
عام مع ضمان حرية الحركة له وفرصة الحصول عى املعلومة 

التي كفلها الدستور العراقي.

بغداد/ الزوراء:
هنأ نقيب الصحفيني العراقيني  رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤيد الامي الصحفيني وعوائل شهداء الصحافة بالذكرى 151 
للعييد الوطني للصحافة العراقيية، وفيما اعلن عن تكريم أكثر 
من الف صحفي عراقي شياركوا يف معارك التحرير ضد داعش، 
أكد من حق الصحفي ان يكون له بيت مستقل، ويف بغداد سيتم 
حيل توزيع االرايض مع املحافيظ قريبا.وقال الامي يف ترصيح 
متلفيز: ان صحفييي العراق كانيوا ومنذ البداية ميع اخوانهم 
بالقوات املسلحة واالمنية والحشد الشعبي يف التصدي لارهاب 
والييوم يقفون مع الكوادر الصحيية بالصد االول ملواجهة وباء 
كورونا.واضياف :اعطينيا خال الحرب ميع االرهاب العرات 
مين الشيهداء والجرحى.واوضح: ان صحفييي العراق بحاجة 
لتسيهيات حكومية مقابل املهام الوطنيية الذين يقومون بها 
ونحتياج اىل تفهم كل الجهات لتوفري بيئة امنة للصحافة .واكد 

الامي: ان الصحفي العراقي يتمتع بالشيجاعة والحضور وقد 
اثبت ذلك يف اكثر مين ميدان يف ظل عدم وجود الدعم الحكومي 
الكامل.وتابيع : ان توزييع قطيع االرايض للصحفيني مسيتمر 
ومن حق الصحفي ان يكون له بيت مسيتقل ويف بغداد سييتم 
حل توزيع االرايض مع املحافظ قريبا .منوها اىل صعوبة رصف 
املنحة السينوية للصحفيني يف ظل الظرف االقتصادي الصعب.

كميا اعلن نقيب الصحفييني العراقيني مؤيد الامي، عن تكريم 
أكثير من اليف صحايف عراقي شياركوا يف معيارك التحرير ضد 
داعش.وقال الامي: إن “نقابة الصحفيني العراقيني كرمت اكثر 
مين الف صحفي عراقي شياركوا يف تغطية ونقيل االنتصارات 
عى داعش اإلرهابيي خال معارك التحرير”.واضاف الامي ان 
“الصحفييني واإلعاميني العراقيني بيضوا الوجوه يف وقفتهم”، 
معربا عن شيكره وتقديره “لكل الصحفييني الذين قاموا بدور 

كبري خال سنوات املعارك”.

املالكي يبعث باقة ورد وتهنئة اىل نقابة 
الصحفيني مبناسبة عيد الصحافة

وزير الدفاع يهنئ االسرة الصحفية مبناسبة الذكرى )١٥١( 
للعيد الوطين للصحافة

أكد أهمية التعاون مع الصحفيني وتسهيل مهمة عملهم
وزير الداخلية يهنئ نقابة الصحفيني بالعيد الوطين للصحافة العراقية

السيد احلكيم يهنئ الصحافة 
العراقية بذكرى تأسيسها الالمي يهنئ الصحفيني وعوائل شهداء الصحافة بالذكرى 

الـ151 للعيد الوطين للصحافة العراقية

أكد تكريم الف صحفي شاركوا مبعارك التحرير 



هن�أ محاف�ظ دياىل مثن�ى التميم�ي االرسة 
الوطن�ي  العي�د  بمناس�بة  الصحفي�ة 

الحادي والخمسني بعد املئة للصحافة 
العراقية .

التضحيات الجس�يمة  التميمي  وثمن 
للصحفي�ني يف مع�ارك الع�ز والرشف 

دفاع�ا ع�ن الع�راق ، متمني�ا ل�ارسة 
الصحفي�ة مزيدا م�ن النجاح�ات خدمة 

لاعام الحر والكلمة الحرة الصادقة .
كما هنأ قائد رشطة دياىل اللواء حامد الش�مري نقيب الصحفيني 

مؤيد الامي بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية .
ن�رش  يف  العراق�ي  االع�ام  ب�دور  الش�مري  الوعي واش�اد 

الثق�ايف ونب�ذ االف�كار املتطرف�ة الت�ي تس�تهدف 
النسيج املجتمعي وموقفه الداعم لاجهزة االمنية 
وبث روح التعايش الس�لمي بني اطياف املجتمع 

الواحد 

تلقى نقي�ب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الامي، 
برقية تهنئة من رئيس ش�بكة االعام العراقية فضل عباس فرج الله بمناسبة 
العيد الوطني للصحافة العراقية.وجاء نص الربقية: “بمناس�بة العيد الوطني 
للصحاف�ة العراقي�ة نتقدم اليك�م بوافر التهنئ�ة والتربيك متمن�ني لنقابتكم 
املوقرة ولش�خصكم الكريم دوام التوفيق والنجاح واالرتقاء باملشهد الصحفي 

يف العراق والعالم العربي اىل ما هو افضل”.

هن�أ محاف�ظ الب�رة اس�عد عب�د االم�ر العيداني 
األرسة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة 
العراقية.وق�ال العيدان�ي “ يس�عدني ويرشفن�ي 
ان تق�دم باح�ر التهان�ي والتربي�كات اىل نقي�ب 
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الام�ي واىل االرسة 

الصحفية يف العراق بمناسبة الذكرى 51 بعد املائة 
النطاق الصحافة العراقية.

حمافظ دياىل وقائد شرطتها يهنئان 
االسرة الصحفية مبناسبة العيد 

الوطين للصحافة العراقية

الالمي يتلقى برقية تهنئة من رئيس 
شبكة االعالم مبناسبة عيد الصحافة

حمافظ البصرة يهنئ االسرة 
الصحفية بعيدها

العراق يتخطى الـ21 الف إصابة بعد تسجيل الصحة 1106 إصابات جديدة و45 حالة وفاة بفريوس كورونا
بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
االثنني، املوقف الوبائي اليومي لإلصابات 
يف  املستجد  كورونا  بفروس  املسجلة 
 1106 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق، 
وشفاء  وفاة  حالة  و45  جديدة  اصابات 
تفيش  منذ  نسبة  اعىل  والتي   1150
  : االٔصابات  مجموع  ان  اعلنت  الوباء، 
 : الشفاء  حاالت  مجموع  اما   ،٢1٣15
٩٢٧1، بينما الراقدين الكيل:     11٣٩٢، 
يف حني الراقدين يف العناية املركزة: 150، 

ومجموع الوفيات:  65٢.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
 )101٣5( فحص  تم  انه  منه:  نسخة 
العراق  يف  املختصة  املختربات  يف  نموذجا 
املجموع  يكون  وبذلك  امس؛  ليوم  كافة 
بداية  منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل 

تسجيل املرض يف العراق )٣٨0005).
ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  واضافت: 

موزعة  العراق  يف  إصابة   )1106( امس 
الرصافة   ٧٢، بغداد /  كالتايل: بغداد / 
 ،٧٧ الطب         ٢٢5، مدينة  الكرخ     
النجف االرٔشف   ٨٢، السليمانية      16٩، 
اربيل        ٣٧، كرباء       ٢٧، كركوك     
٢٨، دياىل     44، واسط     ٣0، البرة    
٧0، ميسان    ٧٣، بابل     ٢٣، ذي قار     

10٣، نينوى     4، االنبار    4٢.
واشارت اىل ان عدد الشفاء:  1150 حالة،  
بغداد   ،٣٧1 الرصافة  بغداد  ييل:  وكما 
النجف        ،6 الطب    مدينة   ،1٢٨ الكرخ   
11، اربيل     11، السليمانية   ٣51، دهوك     
14، كركوك    5، كرباء     4٨، دياىل   6، 
البرة    10، ميسان     ٢0، واسط    1٧، 
بابل:     1٧، الديوانية: ٢4، ذي قار    ٧5، 
صاح   ،1 نينوى:   ،5 االنبار:   ،1٨ املثنى  

الدين: 1٢.
حالة    45 الوفيات   عدد  ان  واوضحت: 
بغداد   ،10 الرصافة   بغداد   : ييل  وكما 

الكرخ   ٣، مدينة الطب   ٣، النجف      ٢، 
السليمانية   ٣، اربيل      ٢، كركوك   ٣، 
٢، واسط   ٣، ميسان    البرة   ،5 دياىل  
٣، ذي قار    ٢، الديوانية ٣، املثنى    1،  
 ،٢1٣15  : مؤكدة ان مجموع االٔصابات 
 ،٩٢٧1  : الشفاء  حاالت  مجموع  اما 
يف   ،11٣٩٢ الكيل:      الراقدين  بينما 
 ،150 املركزة:  العناية  يف  الراقدين  حني 

ومجموع الوفيات:   65٢.
واكدت الوزارة يف بيان اخر، انها سجلت 
بلغت  اليوم  هذا  للشفاء  نسبة  اعىل 
كورونا  بفايروس  املصابني  من   )1150(
كورونا،  جائحة  انتشار  منذ  مرة  والول 
من  شفاء  حالة   )1150( بلغت  حيث 
مرة  والٔول  كورونا  بفايروس  املصابني 

منذ ظهور الجائحة يف العراق.
االبيض  الجيش  ماكات  ان  واضافت: 
لحني  الجهود  اقىص  ببذل  مستمرة 
بالفروس  املصابني  جميع  اكتساب 

داعية   ، العاجل  القريب  يف  التام  الشفاء 
خال  من  التعاون  اىل  املواطنني  الوزارة 
والسامة  الوقاية  بإجراءات  االلتزام 

حفاظا عىل سامتهم وسامة الجميع.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة 
يف  كورونا  بفروس  جديدة  اصابة   ٧٢
جانب الرصافة من بغداد قرابة 51 حالة 

منها بمدينة الصدر.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
سجلت  الرصافة  صحة  ان  منه:  نسخة 
كورونا  بفروس  جديدة  اصابة   ٧٢
موزعة كالتايل :  مدينة الصدر 51 حالة 
 ,5٣٧  ,51٩  ,55٧  ,56٢ محات  ضمن 
 ,54٢ ,56٣ ,565 ,555 ,51٩ ,55٨ ,541
 ,1٣  ,٣5  ,٧ قطاعات   ,55٨  ,5٢5  ,540
واحدة  حالة  الخنساء  حي     /٣٧  ,6٢
محلة  واحدة  حالة  املشتل    /٧61 محلة 
محلة  واحدة  حالة  الحسينية    /٧٢6

محلة  واحدة  حالة  الطالبية    /٢11
٣1٣/  الكرخ الحرية حالة واحدة محلة 
محات  ضمن  حاالت   5 الشعب    /4٣4
٣٢٧, ٣٣٢, ٣٢1, ٣٢5, حي اور / الكرخ 
الغزالية حالة واحدة محلة 65٣/  زيونة 
حالة واحدة محلة ٧10/  الطالبية حالة 
والغزالن  الكرب  ام    /516 محلة  واحدة 
حالة واحدة /  حي االمانة حالة واحدة / 
حي العربي حالة واحدة /  البلديات حالة 
حالة  الرتاث  حي    /٧46 محلة  واحدة 
حالة  القاهرة  حي    /٧٣6 محلة  واحدة 
واحدة محلة ٣0٩/ الكرخ السيدية حالة 

واحدة محلة ٨٣5.
املصابني  جميع  نقل  »تم  انه  واضاف: 
العاج  لتلقي  الصحي  الحجر  اماكن  اىل 
وفق الربوتوكول العاجي املعتمد دوليا«، 
لإلصابات  الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشرا 
تويف منهم ٢14 لاسف  اىل 4٧4٧  ارتفع 
فيما اكتسب الشفاء ٢٨٧1 ومتبقي قيد 

العاج 166٢«.
بالدرجة  تعول  »الصحة  ان  اىل  واشار 
عىل  الفروس  عىل  للقضاء  االساس 
وعي املواطن والتزامه بإجراءات الوقاية 
للحد  االسايس  العامل  كونها  والسامة 

من انتشار الفروس او تفشيه«.
الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
عناوين  و  اعداد  مع  لها  الوبائي  املوقف 
الحاالت املسجلة يف مستشفياتها بمرض 
الساعة  لغاية  املستجد  كورونا  فروس 
عنها  املعلن  و  االحد  ليلة  من  العارشة 

امس االثنني:-
وذكر مدير عام الدائرة جاسب الحجامي 
انه  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  يف 
االحد  مختربي  فحص   1500 اجراء  تم 
املايض، وتم تشخيص ٢٢5 إصابة مع ٣ 
وفيات اي بنسبة وفاة 1,٣٪ وهذا معناه 
ان األرقام املعلنة مطابقة للواقع تقريباً.

كالتايل:  توزعت  االصابات  ان  واضاف، 

  5 الطارمية/   اصابة،    ٢٢ الشعلة/  
اصابات، ابو غريب/  ٣ اصابات، الدورة/  
اصابة،    1 االسكان/   اصابة،        ٣٧
املنصور/  ٧  اصابات، حي الجامعة/ ٢  
إصابة، الرموك/   ٣  اصابات، الطوبجي/ 
4 اصابات، التاجي/ 1 اصابة، العاوي / 
٢ اصابة، الكاظمية/ ٢٢ اصابة، البياع/  
اصابة،   1٩ العامل/  حي  اصابة،    1٩
املحمودية/   4     اصابة، الحرية/  1٨   
اصابة، چكوك/ 4    اصابات، املواصات/ 
اصابات،      ٨ املعالف/   اصابات،    5
  / الجهاد  حي  اصابات،   5 السيدية/  
اصابة،      ٢ الصالحية/  اصابة،     16
الرحمانية/ 1    اصابة، شارع حيفا/ ٢    
اصابة، حي العدل/ 1 اصابة، العامرية/                  
اصابة،  الشالجية/1     اصابة،    1
جانب  سكنة  اصابة،      ٢ الغزالية/   
الرصافة/ ٧   اصابات،  سكنة محافظة 

ميسان/  1 اصابة.

تسجيل اعلى نسبة شفاء منذ تفشي الوباء
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هن�أ وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حس�ن ناظ�م، األرسة الصحفية بمناس�بة 

عي�د الصحاف�ة العراقي�ة، فيم�ا دع�ا اىل تعزيز حري�ة الراي وتيس�ر عمل 

الصحفيني..

وق�ال ناظ�م  يف تهنئته تلقت “الزوراء” نس�خة منها: “ اتقدم باس�مى 

آيات التهاني والتربيكات اىل األرسة الصحفية بمناس�بة عيد الصحافة 

العراقي�ة الحادي والخمس�ني بعد املئ�ة متمنياً لهم مزي�داً من التطور 

والنج�اح ومثمن�اً جهوده�م وتضحياتهم لبناء عراق ح�ر ينعم باألمن 

واالزدهار”.ودع�ا ناظ�م إىل ب�ذل مزيد م�ن الجهود لتعزي�ز حرية الرأي 

والصحافة وتيسر عمل الصحفيني .

هنأ وزير التجارة عاء الجبوري نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الامي بذكرى عيد الصحافة العراقية .

وق�ال الجبوري يف رس�الة موجهة اىل الام�ي جاء نصها : االخ مؤي�د الامي املحرتم نقيب الصحفي�ني العراقيني ،أهنئكم 

واالرسة الصحافية ملناسبة الذكرى 151 لعيد تأسيسها واإلعان عن انطاق أول صحيفة )الزوراء( يف بغداد عام 1869.واضاف 

يس�عدنا ان نش�ارك األرسة الصحفية عيدها األغر الذي يحل هذا العام والعراق اكثر امناً واس�تقراراً وبغ�داد اكثر زهواً وتألقاً 

.وأتق�دم عربك�م بأحر التهاني إىل كاف�ة الصحفيات والصحفيني العراقيني وإىل كافة املؤسس�ات الصحفي�ة واإلعامية يف كل 

أنح�اء الباد، وأحيي مس�اهماتهم يف نرش قيم الح�وار والديمقراطية والوحدة الوطنية ومفاهيم االص�اح وتعزيزه بالحقائق 

.واكد ان الصحافة العراقية تميزت بدفاعها الش�جاع عن مصالح وحقوق شعبنا وحريته متطلعة بإرصار عرب تاريخها الطويل 

مم�ا كل�ف الصحفيات والصحفيني العراقيني الكثر م�ن التضحيات واملعاناة وأعداد كبرة من الش�هداء، وكل ذلك لم يمنعهم من 

ل امت�اك املهني�ة العالية لتجعلهم بني األفضل عىل مس�توى املنطقة وعىل كاف�ة االصعدة .واوضح : يؤكد الس�فر الطويل من االبداع يف  مجا

الصحافة حاجتنا اليوم اىل اعام هادف ويف االخص منه االعام االقتصادي ، إعام يمثل انعكاسا لقيم الديمقراطية ومرآة لإلصاح الذي حرصت الحكومة عىل ان 

يكون مسارها االمثل ويجسد مكانة الصحافة العراقية وتاريخها.  وختم الجبوري رسالته : لكم منا التحية وكل عام وانتم واالرسة الصحفية بالف خر.

هن�أ وزير التخطيط خالد بت�ال النجم، األرسة 
الح�ادي  بعيده�ا  الع�راق  يف  الصحفي�ة 

والخمسني بعد املئة.واكد ، يف تهنئته التي 
وجهها إىل نقي�ب الصحفيني العراقيني 
مؤي�د الام�ي ، اهمي�ة املحافظة عىل 
حرية الصحافة التي كفلها الدس�تور، 
وضم�ان حق�وق الصحفي�ني وفس�ح 
املجال أمامهم ألداء مهامهم، بوصفهم 

س�لطة فاعلة ورشيكا حقيقيا يف تحقيق 
التنمية وخدمة املواطن.

هن�أ النائ�ب عدن�ان ال�زريف، االرسة الصحفي�ة 
بمناس�بة العيد الوطني للصحافة العراقية.

وذكر الزريف يف تهنئته: “بمناسبة الذكرى 
الواحد والخمس�ون بعد املئة لتأس�يس 
تأس�يس  ذك�رى  العراقي�ة  الصحاف�ة 
صحيفة ال�زوراء 1869 نتقدم بخالص 
التهاني والتربيكات إىل األرسة الصحفية 

بكل مؤسساتها رجاال ونساء ابطال مهنة 
املتاعب”.واض�اف: ان” أصح�اب الس�لطة 

الرابع�ة الذي�ن كان والزال لصوته�م وقلمه�م 
األث�ر الواض�ح بالدفاع ع�ن حقوق ومصالح الش�عب العراق�ي الحبيب 

وتضحياتهم الكبرة وتقديمهم قوافل من الشهداء والجرحى”.

هنأت الصحفية الس�عودية يف قناة العربية الحدث ميس الحربي، أرسة صحيفة الزوراء 
بمناسبة الذكرى ال� 151 لتاسيس الصحيفة.

وقال�ت الحربي يف تهنئته�ا: انها تبارك لصحيفة الزوراء والعاملني فيها بمناس�بة 
الذكرى ال�� 151 لعيد الصحافة العراقية وصدور جري�دة الزوراء اول صحيفة يف 
العراق، متمنية لجميع الزماء والزميات العاملني فيها  املزيد من التألق والنجاح 

)كعادتهم(.
واضاف�ت يف تهنئته�ا: “لعيل انض�م اىل زمياتي وزمائي يف املهن�ة، واهنئهم عىل 

نجاحهم واستمراريتهم يف الصحافة كل عام والتألق حارض يف اإلنتاج “.
وتابع�ت: ان “الرسة تحرير صحيفة ال�زوراء كعادتكم كل عام وفريقكم يوثق 

الحقائ�ق ، والدالئل حارضة، وقضايا اإلنس�ان ترتبع عرش اهتماماتكم، 
 والحقيقة حارضة علئ ألسنتكم، وحب املهنة يطغى عىل املصالح الشخصية 

لكم األمن. السام .. اإلستمرارية”.
واضافت : انا قارئة صباحية لكتاباتكم ..وكل عام والسلطة الرابعة يف العراق بسام .

أك�د رئي�س أركان الجيش الفري�ق الركن عبد األمر رش�يد يارالل�ه، ان األرسة 
الصحفية العراقية، أس�همت عرب مس�رة طويلة من التأل�ق واإلبداع يف نقل 

الصورة والوقائع بكل مهنية وحيادية.وقال يارالله يف بيان:” بأسمي ونيابة 
عن أخوانكم وأبناءكم يف الجيش العراقي أتقدم بخالص التهاني والتربيكات 
اىل األرسة الصحفية العراقية وهي تحتفي بالذكرى ) 151 ( للعيد الوطني 
للصحاف�ة والتي أس�همت عرب مس�رة طويلة م�ن التألق واإلب�داع يف نقل 

الصورة والوقائع ب�كل مهنية وحيادية”.واضاف:” بهذه املناس�بة العزيزة 
نس�تذكر بكل فخر واعتزاز الوقفة املرشفة والبطولية للصحفيني الذين كانوا 

يش�اركون أخوانهم املقاتلني يف خندق واحد لل�ذود عن رشف هذه األرض العزيزة 
يف ونستذكر تضحياتهم الكبرة .وتابع الصحافة العراقية حارضة يف كل املراحل وداعمة لكل  الجه�ود 

مواجه�ة التحديات واخذ دورها الريادي يف إيصال األخبار والحقائق للمواطن العراقي بكل مهنية وحرفية..
نتمنى لألرسة الصحفية املزيد من العطاء والتألق يف عيدها األغر وكل عام وأنتم بألف خر”.

هن�أ قائ�د عملي�ات بغداد الفري�ق الركن قي�س املحم�داوي، االرسة 
الصحفية بمناسبة الذكرى 151 للعيد الوطني للصحافة.

وقال املحمداوي يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: “بأس�مي 
ونياب�ة عن أخوانك�م وأبناءك�م يف قيادة عمليات بغ�داد أتقدم 
بخالص التهاني والتربيكات اىل األرسة الصحفية العراقية وهي 
تحتفل بالذكرى ) 151 ( للعيد الوطني للصحافة والتي أسهمت 

عرب مس�رة طويلة من التألق واإلبداع يف نق�ل الصورة والوقائع 
بكل وطنية ومهنية وحيادية” .

واضاف: ان “بهذه املناسبة الخالدة نستذكر بكل فخر الوقفة املرشفة 
العراق والبطولية للصحفيني الذين ش�اركون أخوانهم املقاتلني يف خندق واحد للدفاع  ع�ن 

العزي�ز وما قدموه من تضحيات كبرة”، معربا ع�ن امنياته لألرسة الصحفية املزيد من العطاء 
والتألق واإلبداع  يف عيدهم األغر .

هنأ املتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، 

الوطن�ي  العي�د  بمناس�بة  الصحفي�ة  االرسة 

للصحافة، فيما اشار اىل ان الصحافة العراقية 

رسمت صورا ستبقى خالدة يف الذاكرة.

تلق�ت  تهنئت�ه  يف  الصح�اف  وق�ال 

يل  “يطي�ب  من�ه:  نس�خة  “ال�زوراء” 

الوطن�ّي  العي�د  ذك�رى  املناس�بة  ه�ذه  يف 

للصحاف�ة العراقّي�ة أن أبع�ث لك�م، وإىل جمي�ع 

الزماء الصحفّيني واإلعامّيني العراقّيني أخلص املشاعر القلبّية، سائاً إىل الله 

-ج�ّل يف ُعاه- أن ُيوّفق الجميع لخدمة الحقيقة وتحّريها، وتقديمها إىل الرأي 

العاّم بما يصنع واقعاً صادقاً”.

واض�اف: “لقد رس�مت الصحاف�ة العراقّية -بح�ّق- صوراً س�تبقى خالدة يف 

الذاكرة عندما س�ّطر الصحفّيون ماحم التضحية والفداء وهم كتف إىل كتف  

م�ع  إخوانه�م من القوات املس�لحة يف مع�ارك التحرير ض�ّد عصابات داعش 

اإلرهابّي�ة، وكي�ف كان للكلمة والص�ورة يف هذه املعركة من أث�ر كبر يف نقل 

مشاهد، ووقائع النر”.

وتاب�ع: “كما ال يفوتن�ا أن نرتّحم عىل َمْن جادوا بأنفس�هم، وقّدموها قرابني 

ع�ىل طريق خدم�ة الحقيقة من الصحفّيني، وهم أحي�اء عند رّبهم، وخالدون 

يف ُقُلوبنا وضمائرنا”.

 هن�أ وزي�ر النقل ن�ارص حس�ني الش�بيل، األرسة الصحفية يف الع�راق بالذكرى 
)151( للعيد الوطني للصحافة.وقال يف تهنئته : يسعدنا أن نتقّدم اىل األرسة 

الصحفي�ة يف الع�راق بخالص التهان�ي ويف مقدمتهم ش�هداء الصحافة 
الذي�ن دافع�وا عن الكلم�ة الحرة وقدم�وا اغىل ما يملك�ون من اجل ان 
ينقل�وا الصورة والكلمة ب�كل مهنية وحيادية وبم�ا تحمل من معاني 
سامية .واشار الشبيل إىل ان االبداع يف مجال الصحافة حاجتنا اليوم اىل 
اع�ام هادف ويف األخص منه االعام االقتصادي ، إعام يمثل انعكاس�ا 

لقي�م الديمقراطية ومرآة لإلصاح ال�ذي حرصت الحكومة عىل ان يكون 
مسارها االمثل ويجسد مكانة الصحافة العراقية وتاريخها.و تمنى الشبيل 

لألرسة الصحفية املزيد من التألق والنجاح يف اداء مهامهم وان ياتي العام القادم 
ونحتفل معكم وقد رفع الله هذا الوباء عن بلدنا الحبيب والعالم اجمع وكل عام وانتم بخر .

وزير الثقافة يهنئ االسرة الصحفية ويدعو لتعزيز حرية 
الرأي وتيسري عمل الصحفيني

وزير التجارة يهنئ الالمي بذكرى عيد الصحافة العراقية 

وزير التخطيط يهنىء االسرة الصحفية 
بعيدها ويدعو لضمان حقوق الصحفيني

الزريف يهنئ االسرة الصحفية 
مبناسبة عيد الصحافة

الصحفية ميس احلربي تهنئ الزوراء مبناسبة 
ذكرى تأسيسها 

رئيس أركان اجليش: األسرة الصحفية أسهمت عرب مسرية 
طويلة من التألق يف نقل الصورة والوقائع بكل مهنية 

قائد عمليات بغداد يهنئ االسرة الصحفية 
بالذكرى 151 للعيد الوطين للصحافة

الصحاف: الصحافة العراقية رمست 
صورا ستبقى خالدة يف الذاكرة

وزير النقل يهنىء األسرة الصحفية 
بذكرى العيد الوطين للصحافة

هن�أت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق االنس�ان، االرسة الصحفي�ة بعيدها 
الوطني، وفيما اشادت بدور نقابة الصحفيني العراقيني يف ترسيخ العمل 
النقابي واملهني للصحافة، دعت الحكومة اىل تعزيز حقوق املؤسس�ات 
الصحفية والصحفيني.وقال عضو املفوضية الدكتور فاضل الغراوي يف 
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: انه بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 
العراقي�ة وال�ذي يوافق 15 حزي�ران من كل عام، يس�عدنا ان نتقدم اىل 

الس�لطة الرابعة يف الع�راق باص�دق التهاني والتربي�كات، متمنني لهم 
دوام االبداع والتقدم .واضاف: وبهذه املناسبة ندعوا الجهات الحكومية 
اىل املزي�د م�ن الضمان�ات وتعزي�ز الحق�وق للمؤسس�ات الصحفي�ة 
والصحفيني يف العراق يف ظل االجواء الصعبة التي يمر بها العراق بسبب 
جائحة كورون�ا، باعتبارهم الس�لطة الفاعلة والرشيك اس�اس يف بناء 
الوط�ن واملواط�ن وضمان حقوقه�م بالتامني الصحي وق�ت االزمات ، 

وتعزيز دورهم الفاعل يف الحصول عىل املعلومة.وأشاد باألدوار الوطنية 
الكبرة لنقابة الصحفيني العراقيني ودعمها يف مس�اندة وترسيخ أسس 
العم�ل النقاب�ي واملهني للصحافة يف العراق واملس�اهمة بالكش�ف عن 
االنته�اكات بقضايا حقوق االنس�ان ومحاربة الفس�اد وتعزيز الس�لم 
االه�يل واملصالحة الوطنية وترصني املس�ار الديمقراطي وضمان حرية 

الرأي والتعبر واألعام الحر.

يف تهنئتها لالسرة الصحفية بعيدها الوطين .. حقوق االنسان تشيد بدور نقابة الصحفيني يف ترسيخ العمل املهين للصحافة
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هنأ النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي نقابة الصحفيني 
العراقيني واألرسة االعالمية - الصحفية بمناسـبة الذكـرى الـ ١٥١ ، للعيد 

الوطني للصحافة العراقية.
وقـال الكعبـي يف بيان : ان ”الصحافـة العراقية كان لهـا دور فاعل يف بناء 
عراقنا الجديد واملسـاهمة يف تعزيـز الديمقراطية الحقيقيـة ، ونحن اليوم 
نفتخـر بوجود سـلطة رابعة فاعلة بمراقبـة اداء الحكومـة وتعزيز العمل 
يف قضايـا االصالح السـيايس واالقتصـادي والخدمي واالجتماعـي“، مثمنا 
”التضحيـات الجسـيمة للكـوادر االعالميـة والصحفية يف معـارك التحرير 

والدفاع عن النرص“.
وابدى الكعبي عىل ”حرص مجلس النواب عىل ترشيع كافة القوانني 
التي تتعلق باالعالم ومنها قانون الحصول عىل املعلومة والقوانني 
الداعمـة للحركـة الصحفيـة وحماية هـذه الرشيحـة وضمان 

حقوقهم الكاملة املكفولة وفق القانون“.
ودعا الكعبي اىل ”تقديم كل الدعم والرعاية لهذه الرشيحة املعطاء 
وذوي شـهداءها الذين قدموا ارواحهم فداء للكلمة الصادقة، 
حتى اصبح شهداء الصحافة العراقية مثاال يحتذى به 

ونرباسا لكل الصحفيني يف العالم دون استثناء“.
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ال يصل اإلنسان إىل حقيقة النجاح 
من دون أن يمـر بمحطات التعب 
واليـأس والضعـف احيانـا.. لكن 
صاحـب اإلرادة القويـة ال يطيـل 
الوقـوف عند هـذه املحطـات، بل 
يجعلها حافـزا قويا لتحقيق جزء 
من مرحلـة يصبو اليها. الزوراء.. 
هذا املرىس الكبري صاحب التاريخ 
العميق الذي مىض عىل لبنته االوىل 
151 عاما.. ابتـدأ برئيس التحرير 
االول احمـد مدحـت افندي، حيث 
 15 الثالثـاء  االول  العـدد  صـدر 
1869 بلغتـني ”عربيـة  حزيـران 
وتركيـة“، واليـوم يسـتمر هـذا 
الكبـري برئيس  الـرصح االعالمي 
تحريـر طموح، اتخـذ من النجاح 
والوصـول اىل االهـداف الصحفية 
قاعدة واسـعة ترتكـز دعائمها يف 
ارض خصبـة كـي يجنـي مازرع 
فيهـا من ثمـار العمـل الصحفي 
… مؤيد الالمـي نقيب الصحفيني 
العام  العراقيـني رئيـس االتحـاد 
للصحفيني العرب، هذه الشخصية 
التي تجاوزت افق بلدها ( العراق) 
لتصبح شـخصية عربية ودولية، 
تمثل العـراق والبلـدان العربية يف 
كافـة املحافـل الدوليـة .. رئيس 
التحريـر  رئيـس  االدارة  مجلـس 
الذي يحرص يوميا حتى السـاعة 
قبـل   ) العـدد  لصـدور  االخـرية 
الطبع) ان يطلع عىل الجريدة ولو 

كان يف ابعد بلد.
هيئـة  مـع  مسـتمر  تواصلـه   
التحرير واليوقفه يشء عن رؤيته 
للعدد قبـل صـدوره،. كما يطمح 
الالمـي ان تطبـع الـزوراء عربيا 
ودوليا، النها التقل شأنا عن بقية 

الصحف.
ıaäÎç€a@¿@›‡»€a

جريـدة  تأريـخ  يف  الولـوج  قبـل 
الزوراء العريق، ال بد ان اقف قليال 
عند محطتـي االوىل يف هذا الرصح 

االعالمي الكبري .
منذ اكثر من ستة سنوات ونصف 
وانا ارسـو يف مينـاء الزوراء.. هذا 
املـرىس الكبـري صاحـب التاريـخ 
العميق الذي مىض عىل لبنته االوىل 

151 عاما .
يف بدايـة عميل مـع ارسة التحرير 
املصاعـب  بعـض  واجهـت 
واملعوقـات، يف آليـة العمـل، لكن 
التواصل املستمر مع االستاذ مؤيد 
الالمي رئيس مجلس االدارة رئيس 
التحرير، وطرح املشـكالت بشكل 
شـفاف ليس عىل صعيـد التحرير 
فحسب، بل عىل مستوى العالقات 
ايضا، بدأت االمور تسـري بالشكل 
الخطـوات  كانـت  وان  الصحيـح 
بطيئة، لكـن االرصار عىل النجاح 

والثقة بالنفس ولدا ارصارا تمخض 
عنه االتفاق عىل آلية العمل سـواء 
عىل مسـتوى التحرير او العالقات 
واالعالن، بعدها استطعت والحمد 
لله التغلـب عىل هـذه الصعوبات 
وتذليلها، من خالل ساعات العمل 
املتواصلـة دون كلـل اوملل، اىل ان 
تصل الجريـدة اىل املطبعة وتأمني 

استالمها.
 كما تم فتح افاق جديدة مع دوائر 
الدولة والقطـاع الخاص للتعاون 
املشـرتك يف عدة مجاالت السـيما 
االعالنات، وايضا تم تفعيل قسـم 
االعالنات بالشـكل الصحيح لرفد 
الجريدة باالعالنات وانشاء شبكة 
يمتلكـون  الذيـن  املندوبـني  مـن 

الخربة يف هذا املجال.

قد تختلط االفكار وتتشـعب لكن 
يجـب ان تتوفـر القناعـة لتدعم 
الطموح  ..فالقناعـة تتـوفر مع 
الطمـوح .. فال يطمح الشـخص 
للمسـتحيل .. وال يتمنى شـيئا ال 
يسـتطـيع تحقيقـه، دون وجود 

القناعة.
 الطموح هو أن يسـعى اإلنسـان 

إىل معايل األمـور، وترقية حاله إىل 
حال أفضل، والصعـود من مرتبة 
إىل مرتبة أعـىل، وتحقيق األهداف 
املرجوة“. أن تنظر لغٍد ..وان تأمل 
ألن تبنـي اليوم لغـٍد ..كيف ال وقد 

قال الله تعاىل:
ى اللَُّه َعَملَُكْم  ( َوُقِل اْعَمُلوا َفَسـرَيَ

َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن).

@›r∏@o€aåbfl@ÚÓ”äÏ€a@Úœbzó€a
a7j◊@bÓfl˝«a@byãñ

تصـدر يوميـا يف العـراق والبلدان 
العربيـة والعالم مئـات الصحف، 
رغم وجود الكم الهائل من مواقع 
ومواقع  والفضائيـات  االنرتنيـت 
انهـا  اال  االجتماعـي،  التواصـل 
مازالـت تشـكل حضـورا واسـعا 

لـدى القارئ. رغـم ماتمر به هذه 
ازمـات مالية،تكاد  الصحف مـن 
ان تكـون خانقة، ليـس يف العراق 
فحسـب، بل عىل مسـتوى الدول 

العربية والعاملية.
اما حاليا وبسـبب تفيش فريوس 
كورونـا االمـر الـذي حتـم عـىل 
اغلـب الصحـف وبسـبب حظـر 
التجـوال الذي فرضتـه الدول عىل 

اىل  الصحـف  التجـأت  شـعوبها 
االصـدار االلكرتوني عرب مواقعها 
االلكرتونيـة لكي يسـتمر نهجها 
املهني لتغطيـة  االحداث واالخبار 

يف بلدانها وخارجه.
لكن وبعد رفع الحظر عادت اغلب 
الصحـف اىل االصـدار الورقي من 

جديد لتكون بني ايدي قرائها.
ıaäÎç€a@¿@∂Î¸a@Úz–ó€a

تمثل الصفحة االوىل بالنسبة لكل 
صحيفة هويتها، وخط مسارها، 
ومهنيتهـا،  قوتهـا  ومصـدر 
مـن  زميالتهـا  بـني  ومايميزهـا 

الصحف.
تمتـاز الـزوراء يف صفحتها االوىل 
بانها تجمع بني االخبار السياسية 
والعربية  واالجتماعيـة  واالمنيـة 
بالجـرأة  تتميـز  والدوليـة، كمـا 
واالخبـار والترصيحـات الخاصة 
مـن خـالل مراسـليها ومحرريها 
الذيـن يحرصـون للحصـول عىل 
املعلومـة الخربيـة ليضعوها بني 
تحـرص  حيـث  القـارئ.  ايـدي 
التحريـر وهيئتهـا عـىل  رئاسـة 
متابعة املشـهد السيايس واالمني 

بشكل مسـتمر ودقيق، لذلك تجد 
صفحتهـا  يف  الرئيـيس“  ”مـادة 
االوىل خاصـة.. تميزهـا عن باقي 

الصحف.
@¿Î@pbÓˆbõ–€a@Úíbí@Û‹«@bybjñ

ÚñäÏj€a
تطـل علينـا يف كل صبـاح بعـض 
الفضائيـات بقراءة موجزة الغلب 
الصحـف التـي تصـدر يف العراق، 

واحيانا يف الدول العربية والعاملية، 
حضـور  الـزوراء  لجريـدة  وكان 
مميـز بني هذه الصحف باخبارها 
والفنيـة.  والعلميـة  السياسـية 
امـا بخصـوص بيـع الجريـدة يف 
البورصـة واملكاتـب فقد شـكلت 
مبيعاتهـا قفزة نوعيـة من خالل 
نفاذهـا يف سـاعات الصباح االوىل 

من غري مرتجع.
@ãˆaÎÜÎ@ÜaáÃi@äb�fl@¿@ıaäÎç€a

Ú€Îá€a
تصل جريدة الزوراء يوميا وبشكل 
منتظـم اىل مطـار بغـداد الـدويل 
لتكون بـني ايدي املسـافرين عىل 
متن الطائرة، كما تصل الزوراء اىل 
اغلب دوائر الدولة، السيما رئاسة 
الـوزراء  ومجلـيس  الجمهوريـة 
والنواب وكافة الوزارات، من خالل 

شبكة موزعني معتمدين لديها.
موقع الزوراء والفيسبوك وتويرت 

تتمتع الـزوراء بموقـع الكرتوني 
بمواصفـات  صمـم  جـدا  مميـز 
االف  يسـتقبل  حيـث  عاليـة، 
الزائرين يوميا، من خالل تصفحه 
واملشـاركة يف اسـتطالعاته التـي 
تسعى من خالله الجريدة ملناقشة 
كل مايطـرأ مـن مسـتجدات عىل 
واالمنيـة  السياسـية  السـاحة 

ومايمر به البلد من احداث.
وتتمتـع ايضـا بصفحتهـا عىل“ 
الفيسـبوك“ التـي هـي االخـرى 
تشـهد نسبة تصفح عالية، فضال 
عن ” تويرت“ الخاص بالصحيفة.

للربيـد  بالنسـبة  امـا 
يوميـا  تصلنـا  االلكرتونـي.. 
والبيانـات  الـوزارات  اخبـار 
القراء،  والترصيحات،ومشاركات 
التواصل  وتحـرص الجريدة عـىل 
مـع اصحـاب الرسـائل ان كانت 
جهة رسـمية او عامـة، محاولة 
قدر االمكان عدم اهمال أي منها.
@Úœbzó€a@‚ÏÌ@¿@ıaäÎç€a@ÑÌädm

ÚÓ”aã»€a
بعـد شـهرين مـن تعيينـه واليـا 
لبغداد دشـن الوايل املصلح مدحت 
اسـاس   (1884  –  1822) باشـا 
جريـدة (الزوراء) التـي تعترب أول 
صحيفـة عراقيـة بعددهـا األول 
الـذي صـدر بتاريـخ الثالثـاء 15 
حزيـران 1869، بعـد ان جلب لها 
مطبعة خاصة من باريس اسماها 
(مطبعة الوالية) وجلب لها الكادر 
الفنـي والصحفـي املتمـرس من 
(االستانة) يف مقدمتهم الصحفي 
والكاتـب واملـؤرخ الرتكـي أحمد 
مدحـت افنـدي وكذلـك اسـتقدم 
منضد الحروف الطباعية املعروف 

زهدي افندي.
Ú‡Óƒ«@Ú«ÏéÏfl

الـزوراء اهتمت  ولكـون جريـدة 
بالكثري من اخبار العراق وأحواله 
والتاريخية  والثقافية  السياسـية 

واالجتماعية فقـد اعتربت بمثابة 
موسوعة عظيمة ومرجعا وثائقيا 
تاريخيا يشري اىل اعمال واصالحات 
الوايل مدحت باشـا الذي حاز عىل 
رضا وقبول ومتابعة اهل بغداد يف 
تلك الفرتة حيث كانوا يتعاطفون 
معـه يف كل اعمالـه التـي كانـت 

تصب يف خري بغداد واهلها.
وصدرت الـزوراء بثمان صفحات 
اربـع  املتوسـط،  الحجـم  مـن 
صفحـات منهـا باللغـة العربيـة 
وأربع صفحـات باللغـة الرتكية. 
ومـن العـدد 136 اصبحت تصدر 
مرتـني يف االسـبوع وبعـد فـرتة 
مـن الزمن عـادت الـزوراء تصدر 

اسبوعيا .
وكانـت الزوراء تنـرش يف اعدادها 
شـؤون الوالية واالخبار الرسمية 
والفرمانات  واألوامـر  واملعاهدات 

السلطانية.
اعـالن  وبعـد   1908 سـنة  ويف 
املرشوطيـة العثمانيـة أمـر الوايل 
العثماني نجـم الدين املال باصدار 
جريـدة الـزوراء باللغـة الرتكيـة 
فقط مما أثار حفيظة وإمتعاض 
الشـارع البغـدادي وتذمره. وبناء 
عـىل املطالبـات املتكـررة فقد تم 
اصدارها باللغتني الرتكية والعربية 
يف زمـن الـوايل محمد باشـا الذي 
احتوى رغبات الجميع بتاريخ 12 

تموز 1913.
تعترب جريدة الـزوراء من املصادر 
التاريخية املهمة لصحافة العراق، 
توجـد اغلـب نسـخها يف مكتبـة 
العراقـي، كانت  الوطني  املتحـف 
النسـخة الواحـدة تباع بــ (50) 
بـارة وبـدل املشـاركة السـنوية 
بــ (100) غـروش. تواصل جاد: 
تواصلت الزوراء بالصدور بشـكل 
منتظم واستقطبت االقالم والقراء 
الصحيفـة  كانـت  كونهـا  معـا 
العراقيـة الوحيدة التـي تبحث يف 
شـؤون البالد والعباد، وظلت هذه 
الصحيفـة تصـدر حتـى احتالل 
القـوات الربيطانيـة لبغداد سـنة 
1917 حيث توقفـت عن الصدور 
نهائيـا بعـد ان قدمـت للسـاحة 
48 سـنة  الكثـري ملـدة  العراقيـة 

بجهود مخلصة 2607 أعداد.
ãÌãzn€a@ıbé˙ä

التاريخية  تشري املصادر والوثائق 
والصحفيـة ان أول رئيس تحرير 
لجريدة الـزوراء هو احمد مدحت 
افنـدي ثـم اعقبـه احمـد عـزت 
فاروقـي، وتـواىل بعد ذلـك احمد 
الشـاوي الونداوي، طه الشـواف، 
محمـود شـكري اآللـويس، عبـد 
الشـاوي، وجميـل صدقي  املجيد 
الزهاوي، وحاليا نقيب الصحفيني 
العراقيني  رئيس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمي عىل رئاسـة 

تحرير هذه الجريدة الرائدة.

هنأ النائب املستقل محمد شياع السوداني،االرسة الصحفية، بمناسبة 
العيد الوطني الحادي والخمسـني بعد املئة للصحافة العراقية ”.وقال 
السـوداني يف برقية تهنئة : ان نظـرة ثاقبة تدلنا عىل اهمية الكلمة يف 
احقـاق حقٍّ أو ردِّ ظلم أو تحفيز جيوٍش ، وهذا ماكان عندما التحمت 
األرسة الصحفيـة بحمـاة الوطـن فكانت ظهريا وسـيطا ينقل الخرب 
ويشيد بشجاعة الفرسان ، وكما جاد الجنديُّ بنفسِه جاَد الصحفيُّ ، 
لذا نستطيع أن نسميهم جنود الكلمة ونستذكر الشهداء منهم بفخٍر“.
وتابع :“ اننا ، اذ نحتفي بالسـلطة الرابعة ، نتمنى عىل املسـتمرين يف 
نهجهـا ان يضعوا وحدة العـراق هدفاً وارتقاء العراق مشـعالً ورؤى 

العراقي وآماله ِرشعًة وامانة ”. 

 قدم قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشـآت العميد فائق 
فليح الفتالوي بالنيابة عن جميع ضباط ومنتسبي املديرية التهاني 
والتربيـكات اىل األرسة الصحفيـة ونقابـة الصحفيـني العراقيني 
بمناسـبة مرور 151 عاما عىل تأسيس الصحافة العراقية وذكرى 

صدور اول صحيفة عراقية ( الزوراء(.
وتمنى الفتـالوي للصحفيني العراقيني املزيد مـن التقدم والنجاح 
واالسـتمرار بعطائهم، مشـيدا بالجهود املقدمة من قبلهم للدفاع 

عن العراق باقالمهم وكامرياتهم.

هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عماد محمد محمود 
االرسة الصحفية بمناسـبة العيد الوطني للصحافة العراقية (151).

وقال الفريـق محمود يف تهنئته: أتقـدم اىل االرسة الصحفية العراقية  
بأسـمى آيـات التهاني والتربيكات،بمناسـبة عيدهـا الوطني  ونحن 
نفخـر بتاريخها الوطني واملهني عرب أكثر من قرن ونصف ، سـجلت 
من خالله مواقف وطنية يف اإلنتماء والدفاع عن حرية التعبري والكلمة 
الحرة والداعمة ملسرية الوطن عىل كل األصعدة وعرب كل الُحقب وحتى 
وقتنا الحارض ،حيـث قدم الصحفيون العراقيون التضحيات للحفاظ 
عىل التحول الديمقراطي يف العراق  و وحدة شعبه وإشاعة روح املحبة 

والتسامح ، وكل عام واالرسة الصحفية بالف خري .

هنـأ النائب عن محافظـة البرصة  جمال املحمـداوي  الصحفيني 
بالذكرى السنوية للعيد الوطني للصحافة العراقية.

وقـال يف بيان باملناسـبة : إن يوم 15 حزيـران من كل عام الذكرى 
السـنوية للعيد الوطني للصحافـة العراقية فهو عيد األقالم الحرة 

والصحافة الصادقة.
وتوجـه املحمداوي إىل كافة الصحفيـني والعاملني بقطاع اإلعالم، 

بأحر التهاني متمنيا لهم التوفيق يف أداء مهامهم بكل مهنية.
وتابع هذه مناسـبة نستذكر من خاللها من رحلوا عنا من شهداء 

الصحافة العراقية، فالرحمة واملغفرة لهم.
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بغداد/ الزوراء:  
علقت قيادة العمليات املشرتكة عىل إخرتاق 
الطائرات الرتكية لألجواء العراقية وقصفها 
حتى  امس  فجر  منذ  البالد  شمايل  مناطق 
لجنة  دعت  فيما  ظهراً.  العملية  انتهاء 
إىل  الخارجية  وزارة  النيابية  والدفاع  األمن 
استدعاء السفري الرتكي يف العراق وتسليمه 
مذكرة احتجاج عىل »انتهاك« أنقرة للسيادة 

العراقية.
وذكر بيان لقيادة العمليات املشرتكة، تلقت 
اخرتاق  »نستنكر  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الطائرات الرتكية  العراقية من قبل  االجواء  
 2020 14 حزيران  االحد  الذي حصل مساء 
متجهة  تركية  طائرة    )18( خالل  ِمن 
باتجاه }سنجار - مخمور - الكوير- اربيل{ 
كم   193 بعمق  الرشقاط  قضاء  اىل   وصوال 
العراقية  االجواء  داخل  الرتكية  الحدود  ِمن 
مخمور  قرب  لالجئني  مخيما  واستهدف 

وسنجار«.
الرتكية  »الطائرات  ان  اىل  البيان  وأشار 
العراقية  الحدود  من  االقرتاب  عاودت 
وهذا  األمس،  ليلة  من  متأخرة  ساعة  حتى 
الترصف االستفزازي ال ينسجم مع التزامات 

حسن  الجوار عىل وفق االتفاقيات الدولية، 
العراقية  للسيادة  صارخاً  انتهاكاً  ويعد 
وعليه يجب إيقاف هذه االنتهاكات احرتاماً 

والتزاما باملصالح املشرتكة بني البلدين«.
تكرار  عدم  »اىل  املشرتكة  العمليات  ودعت 
االستعداد  أتم  عىل  العراق  وان  القصف، 
للتعاون بني البلدين وضبط األوضاع األمنية 

عىل الحدود املشرتكة«.
وكانت تركيا أعلنت إنطالق عملية عسكرية 
االثنني  ولغاية ظهر  االمس  منذ فجر  جوية 
العمال  »لحزب  انها  قالت  مواقع  تستهدف 
اقليم  يف  مواقع  عدة  وقصف  الكردستاني«، 
سنجار  اىل  وصوالً  العراق  شمايل  كردستان 
بعد  العملية  نجاح  عن  معلنة  نينوى،  يف 

تدمري 81 هدفاً للمنظمة املحظورة يف تركيا 
واملصنفة باالرهاب دولياً.

فيما قالت مسؤولة بلدية سنجار ان القصف 
بسقوط  تسبب  بـ«العنيف«  وصفته  الذي 
شهداء وجرحى يف صفوف املدنيني، وهو ما 

نفته تركيا يف وقت سابق.
األمن  لجنة  عضو  دعا  متصل،  جانب  من 
والدفاع النيابية، كريم عليوي، امس االثنني، 
وزارة الخارجية إىل استدعاء السفري الرتكي 
عىل  احتجاج  مذكرة  وتسليمه  العراق  يف 

»انتهاك« أنقرة للسيادة العراقية.
وقال عليوي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
األرايض  عىل  املستمر  »التعدي  إن  منه، 
يعترب  الرتكية  القوات  قبل  من  العراقية 

انتهاكاً رصيحاً لسيادة العراق«.
ووزير  الوزراء  رئيس  »عىل  أن  وأضاف 
الخارجية استدعاء السفري الرتكي وتسليمه 
ورقة احتجاج ولربما تصل إىل الشكوى لدى 

األمم املتحدة«.
وتابع أننا »نرى ما أقدمت عليه )تركيا( من 
انتهاك سافر للسيادة العراق يعد استخفافاً 
العراق  األممية من جهة وسيادة  بالقرارات 

من جهة أخرى«.

بغداد/ الزوراء:

اكدت لجنة الصحة النيابية ان البالد لم تصل اىل 

ارتفاع معدالت  مرحلة االنهيار الصحي بسبب 

االصابة بفريوس كورونا. وفيما أوعزَت الوزارة 

باتخاذ  واملحافظات  بغداد  يف  الصحة  دوائر  اىل 

من  الوزارة  مالكات  لدعم  الالزمة  االجراءات 

ابطال الجيش االبيض، أوضحت ان هذا االجراء 

يأتي حفاظا عىل سالمتهم من االصابة بفريوس 

كورونا.

النائب  النيابية،  الصحة  لجنة  عضو  وقالت 

ترصيح  يف  االثنني،  امس  الحسناوي،  اكتفاء 

لفريوس كورونا  الوبائي  الوضع  ان”  صحفي: 

اىل  نصل  ولم  السيطرة  تحت  اليزال  العراق  يف 

ارتفاع معدالت االصابة  االنهيار بسبب  مرحلة 

امكانياته  الصحي متواضع يف  ان وضعنا  رغم 

“وزارة  ان  اىل  الفتة  مرتٍد“  انه  القول  ويمكن 

الصحة ، وهي من اهم الوزارات ، كانت تمنح 

اقل امليزانيات سنويا”.

وصول  عن  الحديث  ان”  الحسناوي  واضافت 

 ، به  مبالغ  الصحي  االنهيار  مرحلة  اىل  البالد 

ووضعنا ال بأس به قياسا بدول اخرى متطورة 

، وتمتلك قدرات كبرية يف املجال الصحي”.

وأشار إىل ان “هناك اجهزة متطورة يف طريقها 

املسحات  االف  اجراء  اىل  باالضافة  للعراق، 

يف  االمثل  الحل  يبقى  لكن   ، االصابات  لتطويق 

لتفادي  الكمامات  ارتداء  خالل  من  املواطن  يد 

املزيد من االصابات”.

والبيئة،  الصحة  وزير  أوعَز  اخر،  جانب  من 

حسن التميمي، امس االثنني، اىل دوائر الصحة 

يف بغداد واملحافظات باتخاذ االجراءات الالزمة 

لدعم مالكات الوزارة من ابطال الجيش االبيض 

بفريوس  االصابة  من  سالمتهم  عىل  حفاظا 

كورونا.

 ، التميمي  حسن  والبيئة،  الصحة  وزير  وقال 

يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: انه “تم االيعاز 

باتخاذ  واملحافظات  بغداد  يف  الصحة  دوائر  اىل 

ملالكات  الدعم  تقدم  التي  الالزمة  االجراءات 

الجيش االبيض حفاظا عىل  ابطال  الوزارة من 

سالمتهم”.

كل  يف  مخترب  “تخصيص  اىل  التميمي  وأشار 

منتسبيها  بفحص  الصحية  الدوائر  من  دائرة 

عن  فضال  يوميا،  النتائج  تسليم  لضمان 

يف  الخاصة  االجنحة  احد  او  مركز  تخصيص 

املستشفيات لغرض عزل او حجر املصابني من 

الردهات  احدى  “تسمية  اىل  الفتا  املنتسبني”، 

فارقوا  الذين  الشهداء  باسم  الدرس  قاعات  او 

الحياة نتيجة االصابة بفايروس كورونا تخليدا 

لتضحياتهم”.

“مدير  من  لجنة  تشكيل  تقرر  “لقد  واضاف 

املقيمني،  االطباء  ورئيس  الفني،  القسم 

ملتابعة توفري  العامة”  الصحة  ومسٔوول وحدة 

ومتابعة  املنتسبني،  لكل  الوقاية  عدد  وتجهيز 

اقسام  تعامل  عن  عالوة  بارتدائها،  التزامهم 

ردهات  معاملة  الفوري  واالسعاف  الطوارئ، 

وقيام  الوقاية،  عدد  ارتداء  حيث  من  العزل 

اللجان العلمية يف الدوائر بالتنسيق مع اقسام 

لتعليمات  تنفيذا  الوقاية  بتحديد طرق  الصحة 

منظمة الصحة العاملية”.

بغداد/ الزوراء:
نفذت قوات الحشد الشعبي عملية 
“داعش”  فلول  ملالحقة  أمنية 
اإلرهابي رشق صالح الدين، بينما 
بساتني  اكرب  تطهري  عن  اعلنت 

املقدادية شمال رشق دياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي، 
»الزوراء«  تلقت  االثنني،  امس 

اللواء  من  “قوة  أن  منه:  نسخة 
21 بالحشد الشعبي نفذت عملية 
داعش”   “ فلول  ملالحقة  أمنية 
رشق  العيث  منطقة  يف  اإلرهابي 

صالح الدين”.
“عمليات  أن  البيان  وأضاف 
واستطالعاته  ستستمر  اللواء 
الفلول  ومتابعة  ملالحقة  مستمرة 

اإلرهابية”.
بينما اعلن عن تطهري اكرب بساتني 
وقال  دياىل.  رشق  شمال  املقدادية 
القيادي يف الحشد الشعبي، صادق 
ان”  الحسيني، يف حديث صحفي: 
قوات الحشد الشعبي والتشكيالت 
تطهري  مهمة  انجزت  لها  الساندة 
بابالن وتوكل  لبساتني قرى  كامل 

املقدادية)40كم  قضاء  ريف  يف 
عملية  بعد  بعقوبة  رشق  شمال 
 3 من  النطاق  واسعة  عسكرية 

محاور”.
العملية  ان”  الحسيني  واضاف 
اسفرت عن تفكيك عبوات ناسفة 
داعش  لتنظيم  مضافات  وتدمري 
طرق  فتح  اىل  باالضافة  االرهابي، 

تمشيطها  بعد  اخرى  وتأمني 
الفتا  عبوات«.  جود  من  تحسبا 
مؤمنة  اصبحت  البساتني  »ان  اىل 

بالكامل بالوقت الراهن”.
من  وتوكل  بابالن  بساتني  وتعد 
اكرب البساتني الزراعية يف املقدادية، 
وهي تتميز بكثافة اشجار النخيل 

والحمضيات. 

بغداد/ الزوراء:
أن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أكدت   
االمتحان  تجربة  تطوير  عىل  عازمة  الوزارة 
بينما  املدمج.  التعليم  اىل  والتحول  اإللكرتوني 
هيكيلة  اعادة  اجل  من  وزارياً  أمراً  اصدرت 

الوزارة.
جاء ذلك لدى متابعة وزير التعليم العايل والبحث 
دائرة  عرب  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي، 
الكرتونية مغلقة، مجريات االمتحان النهائي لطلبة 
الدراسات العليا يف املاجستري والدكتوراه والدبلوم 
بابل  جامعات  يف  والطلبة  الجامعات  رؤساء  مع 
والجامعة  والحمدانية  والقادسية  واملستنرصية 

التقنية الشمالية والنهرين وميسان.
وجدد الوزير، بحسب بيان وزارة التعليم، »شكره 

لالقسام واللجان االمتحانية التي كثفت جهودها 
لتحقيق  الطلبة  مع  ومتابعة  وتواصال  تدريبا 
االمتحانات عرب املنصات اإللكرتونية، مؤكدا عزم 
اإللكرتوني  االمتحان  تجربة  تطوير  عىل  الوزارة 
والتحول اىل التعليم املدمج الذي يمنح الجامعات 
تحصيل  آليات  تنوع  مستوى  عىل  فاعال  حضورا 

املعرفة التي ينشدها الجميع«.
ويف سياق اخر، اصدر وزير التعليم العايل والبحث 
اعادة  اجل  من  وزارياً  أمراً  كاظم،  نبيل  العلمي، 

هيكيلة الوزارة.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، فقد حصلت 
املوافقة عىل احالة رئيس جهاز االرشاف والتقويم 
التقاعد  اىل  االعرجي  كاغد  هاشم  نبيل  العلمي 

ابتداًء من تاريخ 1/ 7/ 2020. 

بغداد/ الزوراء:
استخبارات  مكافحة  مديرية  يف  امني  مصدر  أفاد 
املسؤول  باعتقال  االثنني،  امس  االنبار،  محافظة 
امنية  بعملية  االجرامي  داعش”   “ لتنظيم  االمني 
ترصيح  يف  املصدر،  .وقال  االنبار  غربي  استباقية 
مكافحة  مديرية  من  امنية  “قوة  إن  صحفي: 
امنية  حملة  نفذت  االنبار  محافظة  استخبارات 
قضاء  من  مختلفة  مناطق  استهدفت  استباقية 
من  خاللها  من  تمكنت  االنبار،  غربي  الرطبة 
االمني  املسؤول  العيساوي  حسام  املدعو  اعتقال 

الغربية  ملناطق  االجرامية  داعش  عصابات  يف 
أن  املصدر  تذكر«.واضاف  اي مقاومة  دون وقوع 
“ان” العيساوي يقوم بمهمة جمع املعلومات عن 
املتعاونني مع القوات االمنية ويقوم بخطفهم حيت 
تم تصفية احد املواطنني بهذه الطريقة ودفنه يف 
مناطق صحراء قضاء الرطبة”.وأوضح أن “املعتقل 
اعرتف امام ضابط التحقيق بالجرائم التي ارتكبها 
إىل  مشريا  االجرامي”،  للتنظيم  انتماءه  خالل  من 
االمنية  القوات  استخباراتية مكنت  ان” معلومات 

من اعتقال املدعو العيساوي “.

بغداد/ الزوراء:
الكاظمي، إلرسال  الوزراء مصطفى  إىل رئيس  الحدودية، امس االثنني، مقرتحاً  املنافذ  قّدمت، 

قوات أمنية ملواجهة أي تدخل خارجي.  
وقال رئيس هيئة املنافذ، عمر الوائيل، يف مقابلة صحفية، تابعتها »الزوراء«: إن »هيأة املنافذ 
قدمت مقرتحا إىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص إرسال قوات أمنية معززة ألمن 
املنافذ، لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة يف داخل املنفذ الحدودي وإشعارهم بالعمل يف بيئة 

آمنة، وملواجهة أي تدخل خارجي من قبل بعض العصابات الخارجة عن القانون«.  
العامة  املنافذ  انتشاره يف  اإلرهاب، وننتظر  لم يتحرك جهاز مكافحة  اآلن  »لغاية  أنه  وأضاف 
أويف  اإلقليم  اإلرهاب يف منافذ  انتشار قوات جهاز مكافحة  نافياً  العام«،  القائد  بعد توجيهات 

غريها.  
زيادة  العمل عىل  إىل  الراهنة  املالية  األزمة  ظل  تسعى يف  الحدودية  املنافذ  »هيأة  أن  إىل  وأشار 
تأخذ  أن  يف  االتحادية ووضعت خطًطا مدروسة،  الدولة  يدعم خزينة  بما  الحكومية  اإليرادات 
والتدقيق  والرقابة  اإلرشاف  يف  والتعليمات،  القوانني  لها  حددته  ما  وفق  عىل  دورها  الهيأة 
والتحري األمني وتطبيقها برصامة للكشف عن حاالت الفساد والتهريب، بالتعاون املشرتك مع 

الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية«.  
ولفت إىل أن »الهيأة تعمل عىل عدم التدخل يف اختصاص عمل الدوائر األخرى العاملة يف املنفذ 
ذلك  يف  الرئيس  واملسؤول  الحدودي  املنفذ  بقيادة  مرتبطة  اإلدارة  »وحدة  أن  مبينا  الحدودي«، 
مدير املنفذ، ونعمل جاهدين عىل العمل بالسياقات التي حددها القانون، وإجراءاتها التنفيذية 
الجهات  إىل  والتحري،  البحث  قسم  عنارص  ومن  قبلنا  من  ترصد  ،التي  املخالفات  إحالة  هي 

القضائية«.  
وأوضح الوائيل أن »اإليرادات املتحققة من التبادل التجاري وحركة املسافرين وتشمل الرسوم 
إىل  تذهب  منها   %  50 األتحادية.  املوازنة  بقانون  حددت  كما  تؤول  والرضيبية،  الكمركية 
الخزينة  إىل  فتذهب  األخرى   %  50 أما  حدودية،  منافذ  حدودها  ضمن  تمتلك  التي  املحافظات 
املركزية يف وزارة املالية، أما ما يخص حجم اإليرادات املالية اليومية والشهرية، فيقع رصدها 

عىل عاتق الهيأة العامة للكمارك كونها الجهة املسؤولة عن استيفائها والترصيح عنها«.  

بغداد/ الزوراء:
مناطق  ان  الوائيل،  عيل  االمني،  الخبري  بني 
والغربية  الشمالية  وخاصة  بغداد  حزام 
االرهابية،  للعنارص  كبرية  حاضنة  تمثل 
الفتا اىل ان تلك املناطق غالبا ماتنطلق منها 
االمنية  القوات  الستهداف  ارهابية  هجمات 

واملدنيني”.
وقال الوائيل، يف ترصيح صحفي: ان “املناطق 
الشمالية والغربية للعاصمة بغداد واطرافها 
لعنارص  اجرامية  عمليات  ماتشهد  غالبا 
داعش االرهابي، وتنطلق منها هجمات ضد 

القوات االمنية املتواجدة يف تلك املناطق”.
تنقالت  احداث  يف  يكمن  “الخلل  ان  واضاف 

القيادات،  بعض  يف  والتغيري  االمنية  للقوات 
غالبا ماتكون غري  الجديدة  القوات  ان  حيث 
مدركة ملا تحتويه املناطق من مواقع ارهابية 
من  هناك  ان  اىل  اضافة  االنظار،  عن  بعيدة 
توفري  عىل  ويعمل  املجاميع  تلك  مع  يتعاون 

املالذ االمن لهم”.
واملشاهدة  كالطارمية  “املناطق  ان  وبنّي 
والراشدية والتاجي وابراهيم بن عيل تشكل 
مناطق حزام بغداد الشمايل والغربي، وتحتاج 
اىل عمليات نوعية للقضاء عىل االرهاب”. الفتا 
اىل ان “العمليات يجب ان اليعلن عن موعدها 
لهروب  وقتا  التعطي  كي  انطالقها  ووقت 

االرهابيني بل ينبغي ان تكون مباغتة”. 

بغداد/ الزوراء:
النيابية من وصول  األزمة  حذرت خلية 
الوضع الوبائي جراء فريوس كورونا يف 

العراق اىل »مرحلة حرجة«.
يف  العمريي،  غالب  الخلية،  عضو  وقال 
االجراءات  »بعض  صحفي:  ترصيح 
لم  كورونا  انتشار  من  للحد  املتخذة 
تطبق بصورة صحيحة رغم انها قرارات 
يكن  لم  لالسف  لكن  وفيصلية،  مهمة 
هناك تعاون من قبل املسؤول واملواطنني 

يف تطبيقها«.
واستهان  استخف  »الشارع  ان  وأضاف 
زال  ما  اللحظة  وحتى  بالجائحة  كثريا 
وجود  ينكر  العراقي  الشارع  أغلب 
بسبب  وهذا  به،  يستخف  او  كورونا 
اىل  باالضافة  التعاون،  وعدم  الوعي  قلة 
العوامل  وهذه  املرتدي  الصحي  الواقع 

وزيادة  الوباء  تفيش  اىل  أدت  مجتمعة 
»رضورة   عىل  مشدداً  االصابات«.  اعداد 
واالرشادات  بالتعليمات  االلتزام 

الصحية«.
ولفت العمريي اىل ان »قرارات قد صدرت 
من الحكومة، ومنها حظر التجوال الذي 
قد  به  الذي  صحياً  وليس  أمنياً  ُطبق 

نسيطر عىل الوباء«.
مرحلة  اىل  حالياً  »الوصول  واستبعد 
قد  لكن  الصحية،  الطوارئ  حالة  اعالن 
نصل اىل مرحلة خطرة وحرجة، ويمكن 
الحد  عىل  والعمل  بالوقاية،  ذلك  تجاوز 

من ذلك والتعاون من قبل املواطنني«.
غصت  »مستشفيات  ان  اىل  وأشار 
غري  وباتت  بهم،  واملشتبه  باملصابني 
يمكن  وهنا  استيعابهم،  عىل  قادرة 
استغالل االقسام الجامعية إليوائهم«.\

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس االثنني، عن تمكن السلطة الكمركية يف مركز كمرك 
من  املنفذ  يف  العاملة  الساندة  الجهات  مع  وبالتعاون   ،  11 الرصيف  الشمايل  قرص  ام 
ضبط سيارات دون املوديل املسموح باسترياده ضمن محاولة لتهريبها يف املركز املذكور 

خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة.
رصيف  نفسه/  املركز  »يف  انه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  واضافت 
20 تم ضبط حاوية حجم )40( قدما تحتوي عىل مواد غذائية )جبس اطفال( منتهي 

الصالحية«.
وبينت انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 

لسنة 1984 النافذ«. 

بغداد/ الزوراء:

والشؤون  األوقاف  لجنة  رئيس  كشَف 

حسني  النواب،  مجلس  يف  الدينية 

اللجنة  لدى  توجه  وجود  عن  اليساري، 

القانون  يف  الرسمية  العطل  بتقليل 

يف  العمل  ساعات  وزيادة  بذلك  الخاص 

دوائر الدولة.

صحفي:  ترصيح  يف  اليساري،  وقال 

رئيس  مع  ناقشت  أن  سبق  »اللجنة  إّن 

تفعيل  الحلبويس  محمد  النواب  مجلس 

قانون العطل الرسمية الدينية والوطنية 

ثم  ومن  والثانية  االوىل  للمرة  وقراءته 

حالت  الحظر  ظروف  أن  إال  ترشيعه؛ 

دون ذلك«.

كامل  بشكل  تؤمن  »اللجنة  أّن  وأضاف 

العراق سواء كانت رسمية  العطل يف  أن 

أو غريها فاقت ما موجود يف دول العالم، 

التي  التجوال  حظر  ظروف  عن  فضالً 

من  العراق،  ومنها  كثرية،  بلداناً  منعت 

أسهم  مما  الدوائر  يف  العمل  استمرار 

املواطنني  معامالت  إنجاز  تأخر  يف 

مما  اليومية،  بحياتهم  عالقة  لها  التي 

يجعلنا يف نقاشات مستمرة مع الجهات 

التخصصية لتقليلها«.

اىل  تسعى  »اللجنة  أّن  اليساري  وأكد 

تماس  لها  التي  املهمة  املناسبات  تثبيت 

عىل  النرص  إعالن  كيوم  املواطنني  مع 

داعش، أو العيد الوطني للعراق يف الثالث 

من ترشين االول، ويوم 14 تموز إلعالن 

أيام عطل،  العراق  الجمهوري يف  النظام 

األول  وهي  الدينية  العطل  وإضافة 

النبوي  واملولد  والعارش من شهر محرم 

املباركني،  واالضحى  الفطر  عيدي  وأيام 

رسمية  عطلة  بإعالن  مقرتح  وإضافة 

ذكرى  بمناسبة  األول  كانون  يوم25 

والدة السيد املسيح«.

والشؤون  األوقاف  لجنة  رئيس  وأملح 

بإناطة  مقرتحا  »هناك  أن  إىل  الدينية 

باملحافظني  العطل  تلك  عدد محدود من 

يكون  وأن  الوزراء،  مجلس  موافقة  بعد 

الرسمية  العطل  }قانون  القانون  اسم 

املعلم  بعيد  كاالحتفاء  واالستذكارات{ 

أو االنتفاضة الشعبانية اللذين لن يكون 

فيهما أية عطلة رسمية«.

القيادة املشرتكة: القصف الرتكي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة 
دعوات حكومية الستدعاء السفري الرتكي وتسليمه مذكرة احتجاج

الصحة النيابية: مل نصل إىل مرحلة ” االنهيار الصحي” بسبب »كورونا«

التعليم تعتزم تطوير جتربة االمتحان 
اإللكرتوني والتحول للتعليم املدمج

 اإلطاحة باملسؤول األمين لـ”داعش” يف األنبار

املنافذ: طلبنا تعزيزات أمنية ملواجهة التدخالت أصدرت أمراً بإعادة هيكلية الوزارة 
ولدينا خطة لزيادة اإليرادات

أمين: مناطق حزام بغداد ما زالت 
خطرة وحتتاج لعمليات نوعية 

احلشد ينفذ عملية أمنية ملالحقة بقايا التنظيم اإلرهابي يف صالح الدين
أعلن تطهري أكرب بساتني” املقدادية”

الوزارة تصدر إيعازا بشأن دعم جهود “اجليش األبيض” األزمة الربملانية حتذر من الوصول ملرحلة 
حرجة وتستبعد إعالن الطوارئ

الكمارك تفشل حماولة تهريب سيارات يف 
أم قصر الشمالي

األوقاف النيابية تكشف توجها لتحديد 9 
أيام فقط كعطل رمسية يف العراق
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بعد إنهاء قراءة القانون من أجل متويل العجز املالي هبوط مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق 
العراق للاوراق املالية، امس 
بنسبلة  منخفضلًا  االثنلن، 

.)0.25%(
وجلاءت ملؤرشات التلداول 
لسلوق العراق لألوراق املالية 
ليلوم امس االثنلن كما ييل: 
بللغ علدد االسهلم املتداولة 
سهملا،   )420.612.718(
بينملا بلغلت قيملة االسهم 

)414.060.110( دينارا. 
 ISXواغللق مؤرش االسعلار
على  املس  جلسلة  يف    60
)422.29( نقطلة منخفضا 
بنسبة )%0.25( عن اغاقه 
البالغ  السابقلة  الجلسلة  يف 

)423.35( نقطة.
وتم تداول اسهم )18( رشكة 
رشكلة   )104( اصلل  ملن 

مدرجلة يف السلوق، واصبح 
عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم 
التزامهلا بتعليمات االفصاح 

املايل )22( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
املستثمرين غري العراقين يف 
السلوق النظامي )26.997( 
مليلون سهلم بقيملة بلغت 
)10.537( مليلون دينار من 
خلال تنفيلذ )12( صفقلة 

عى ثاث رشكتن .
االسهلم  علدد  بللغ  بينملا 
املباعة ملن املستثمرين غري 
العراقين يف السوق النظامي 
سهلم  مليلون   )13.900(
 )14.041( بلغلت  بقيملة 
مليون دينار من خال تنفيذ 
تسلع صفقلات على اسهم 

رشكتن واحدة.

رويلرتز/ متابعلة اللزوراء:
تراجعت أسعلار النفط، امس االثنن، 
جديلدة  إصابلة  حلاالت  رضبلت  إذ 
بفلريوس كورونلا الصلن واليابلان 
والواليلات املتحلدة، لتتفاقم املخاوف 
ملن احتمال عودة املرض للتفيش عى 
نطاق واسع بما قد يرض بتعايف الطلب 

عى الوقود.
بتوقيلت   0959 الساعلة  وبحللول 
جرينتلش، انخفضت العقلود اآلجلة 
لخلام برنت 15 سنتا بملا يعادل 0.4 
باملئة إىل 38.58 دوالرا للربميل. وهبط 

خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
49 سنتا أو 1.3 باملئة إىل 35.77 دوالرا 

للربميل.
مديلر  باترسلون،  وارن  وقلال، 
اسرتاتيجيلة السلع األوليلة يف آي.إن.

جي: ”ستزيد موجة جدية من حاالت 
اإلصابة املخاوف بالتأكيد من أن تعايف 
الطلب قلد يستغرق فلرتة أطول مما 

كان ُيعتقد سابقا.“
وبعد قرابة شلهرين دونملا أية حالة 
جديدة، أعللن املسؤولون يف بكن عن 
79 إصابلة بفريوس كورونا عى مدار 

األيام األربعة األخرية.
وبدأت الحاالت تزيد يف الواليات املتحدة 
أيضا، حيث سجللت أكثر من 25 ألف 
حاللة إصابلة إضافيلة يلوم السبت 
وحده، مع إباغ مزيد من الواليات عن 
علدد قيايس لحاالت العلدوى الجديدة 

ودخول املستشفيات بسبب املرض.
وجاءت بيانلات اقتصادية من الصن 
اإلنتلاج  زاد  فقلد  التوقعلات..  دون 
الصناعلي 4.4 باملئلة يف مايلو/ أيار 
مقارنة بالفرتة نفسها قبل عام، لكن 
الزيلادة التلي جاءت أقل ملن املتوقع 

تشلري إىل أن مسلار تعلايف ثاني أكرب 
اقتصاد يف العالم سيكون مضطربا.

وعلى الرغم ملن ذللك، زادت املصايف 
الصينية ملن إنتاجيتها يف مايو/ أيار 
بنسبة 8.2 باملئة يف مايو/ أيار مقارنة 
بالفرتة نفسها قبل عام لتصل إىل نحو 

13.6 مليون برميل يوميا.
ومن املقلرر أن تجتملع لجنة مراقبة 
تقودهلا أوبك يوم الخميلس ملناقشة 
كميات الخفلض القياسية الحالية يف 
اإلنتاج، والتأكلد من أن الدول التزمت 

بحصتها من عمليات الخفض.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت اللجنلة املالية النيابيلة أن وزير املالية بدأ 
باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل القرتاض 5 
مليلارات دوالر. فيما كشف مقلرر اللجنة عن أن 
الحكوملة حددت حجم االقرتاض الخارجي بلل٥ 
مليار دوالر والداخيل بلل ١٥ تريليون ملدة شهرين 

فقط لحن عبور االزمة الحالية.
وقال عضو اللجنلة املالية النيابية، امس االثنن، 
حنلن قلدو، يف ترصيلح صحفلي: إن موضلوع 
االقلرتاض الداخيل والخارجلي سيتم طرحه عى 

الربملان برشوط معينة.
وأضاف قلدو: أن اللجنة ستقدم ورقة إصاحات 
اقتصاديلة للحكومة تتضمن علدم االعتماد عى 

الريع الواحد.
وأكلد عضو املالية النيابيلة: أن الحاجة إىل قرض 
داخيل يصل إىل 15 تريليون دينار من أجل تغطية 
الرواتب والنفقات التشغيليلة. الفتا إىل: أن وزير 
املاليلة بدأ بالتفلاوض مع صنلدوق النقد الدويل 
القلرتاض مبلغ 5 مليلارات دوالر، ومن املؤمل أن 

يخصص لصالح االستثمار.

ودعلا قدو الحكوملة إىل السيطرة على الجمارك 
واملنافلذ الحدوديلة والرتكيلز يف برنامجهلا عى 
القطاع الخاص وتنويع املوارد املالية للوصول إىل 

بر األمان وعدم الحاجة لاقرتاض.
وأنهى مجلس النواب العراقي، يف 4 يونيو حزيران 
الحايل،  قلراءة قانون االقرتاض املحيل والخارجي 

لتمويل العجز املايل.
وأعللن مجللس النلواب العراقلي، يف 10 يونيو/ 
حزيلران، تأجيلل التصويت عى ملرشوع قانون 
االقرتاض املحيل والخارجي لتمويل العجز املايل.  

من جهته، كشلف مقرر اللجنة املاليلة النيابية، 
أحمد الصفار، امس االثنن، عن تحديد الحكومة 
حجم االقرتاض الخارجي بخمسة مليارات دوالر 

والداخيل بلل ١٥ ترليون دينار عراقي.
وقال الصفار، يف ترصيح صحفي: إن “النواب لم 
يكن لديهم اطلاع كامل حول قانلون االقرتاض 
املحيل والخارجي، فضلا عن استقطاع جزء من 
رواتب املوظفلن واملتقاعدين مما تسبب بتأجيل 

التصويت عى القانون يف الجلسة املاضية”.
وأضلاف ان “الجلسلة القادملة ستشهلد امليض 

باستكملال التصويت عى قانون االقرتاض لدفع 
رواتلب املوظفلن والبطاقلة التموينيلة واألمور 
أن “الحكوملة  إىل  الصفلار  الصحيلة”. وأشلار 

حلددت حجلم االقلرتاض الخارجي بللل٥ مليار 
دوالر والداخيل بلل ١٥ تريليون ملدة شهرين فقط 

لحن عبور االزمة الحالية”.

العراق يبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي القرتاض 5 مليارات دوالر

النفط يهبط بفعل تنامي املخاوف من موجة ثانية لـ”كورونا”

تعللن نقابة املعلمن فلرع النجف االرشف عن 
اجلراء مزايدة علنية اليجار املحات العائدة لها 
و الكائنلة  يف مقلر النقابة وفق احكلام املادة 
)١6( من قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 
)2١( لعلام 20١3 و حسب القيملة التقديرية 
املبينة تفاصيلها ادناة وذلك يوم االربعاء املوافق 
2020/7/١ و يف تمام الساعة العارشة صباحا 
يف مقر النقابة  فعى من يرغب االشرتاك باملزايدة 
التأمينلات  الرسميلة و  جللب املستمسكلات 
القانونيلة البالغة )20%( من القيمة التقديرية 
للايجار و يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نرشاالعان الداللية و املصاريف   االخرى . 
املبلغ رقم املحل ت
3,٥00,000 دينار )١-4-3-2(١
3,7٥0,000 دينار )٥-8-7-6(2
4,000,000 دينار )١0-9(3
4,000,000 دينار املجزرة 4

٥
قطعة مجاورة اىل مطعم السوباط تقدر 
مساحتها حوايل )7٥م(  تقع عى شارع 

الغدير 
٥,000,000 دينار 

تعللن لجنلة البيلع و االيجار الثالثلة ملحافظة النجف االرشف علن اجراء املزايلدة العلنية اليجار العقلارات املبينة 
تفاصيلهلا ادنلاه و العائلد اىل بلدية )املناذرة( و ملدد املبنيلة تفاصيلها يف ادناه  وفقا الحكلام  قانون  بيع  و ايجار 
املوال الدولة رقم )2١( لسنة  20١3  فعى من يرغب االشلرتاك باملزايدة مراجعلة البلدية خال )30( ثاثون يوما 
ملن اليلوم التايل  لنرش االعان  لاطاع عى اللرشوط املطلوبة مستصحبن معهم التأمينلات القانونية من القيمة 
املقلدرة بموجلب صك مصدق  وفقا للقانون و ستجري املزايدة  يف البلدية املذكورة الساعة )١0 صباحا( من صباح 
اليلوم التلايل  النتهاء مدة النرش و عند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسميلة   فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل 
الرسملي  و يتحمل من ترسو علية املزايدة كافلة املصاريف و اجور االعان يف الصحف الرسمية و تكون مدة كرس 

القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها .

١- تقديلم برائه ذمة املزايد ملن البلدية أعاه مع صورة هوية األحول املدنية  وشلهادة الجنسية العراقية وبطاقة 
السكن . 

2- تبدا مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال 30 يوم من 
صدور اإلحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة  املحددة وتعليماته وبخافة يعد ناكا بالتزاماتة . 

3-  يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة إىل املوقع الغراض االستثمار أو مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 
اىل انذار أو اللجوء إىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم .

4- اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجلة مع عوده كافة املشيدات اىل البلدية  بعد انتهاء العقد. 
٥- تكلون امانات دخول املزايدة  الشاغلن للعقلار) ٥0%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السيد املحافظ املرقم 
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف النجف  

اىل/ املدعو )برشى هادي عيل (
م/ اعان

قد طالب حجلة الوفاة نصريهادي عيل طلبا اىل 
هذه املحكملة يروم فية استصلدار حجة وفاة 
بحق املدعوة )برشى هادي عيل( قررت املحكمة 
تبليغلك يف الصحلف املحليلة فعليلك الحضلور 
امامها خال عرشة ايام من تاريخ نرش االعان 

و بخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
مع فائق التقدير .    

القايض 
حسن فؤاد الحبيب

جمهوري العراق           العدد: 2630/ب/20١9
مجلس القضاء األعى                                    التاريخ: 20/٥/2020                                                                                                 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة النارصية 

إعان
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 438 
سيف وخلال خمسة عرش يوما إعتبار من اليوم التلايل للنرش وإذا صادف يوم 
الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش 
ظهرا يف قاعة محكمة البداءة فعى الراغبن بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعينلن مستصحبن. معهلم التأمينلات القانونية بنسبلة ١0% بصك مصدق 
ملع رسم تسجيل العقار بنسبلة 3% وال نقبل املبالغ النقديلة أن لم يكونوا من 

الرشكاء  علما أن الداللية عى املشرتي. 
القايض االول
عادل خلف جاسم 

األوصاف 
١ - العقلار عبارة عن بناء مفتوح غري مقطع عى عموم مساحة العقار مثبت 
باعمدة  كونكريتية مفروش بالكايش ومبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت 

املسلح ومجموعة صحية ومجهز بالكهرباء درجة العمران جيدة. 
2-  مساحة العقار 366,90م2. 

3-  القيمة املقدرة للعقار ستمائة واثنان مليون واربعون الف دينار فقط. 
4- العقار مشغول من قبل مستأجر ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع . 

ماحظة: النرش يف صحيفتن محليتن.

بغداد/ الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي، غدير العطار، امس 
االثنلن، أن األزملات من املمكلن أن تكون 
بدايلة لفرصلة جديلدة يف حلال استغالها 
بصلورة صحيحلة، فيملا حلدد علدداً من 
االسرتاتيجيلات للرشكلات للقطاعن العام 

والخاص التي يجلب تفعليها يف ظل األزمة 
الحالية.

وقال العطار، يف بيان تلقت »الوراء« نسخة 
منه: إن »كل أزمة ال تعني خسارة أو إيقافاً 
للعملل فملن املمكلن أن تكون هلي بداية 
لفرصة جديلدة إذا تلم استغالها بطريقة 

صحيحة ويف الوقلت املناسب، خصوصاً ما 
يملر به العلراق حالياً من أزملة اقتصادية 
وصحية بسبب فايروس كورونا املستجد«.

وأوضح أن »التسويق، باعتباره إحدى ركائز 
العمل التجلاري، غالباً ما يتأثلر باألزمات، 
ولكن مع وجلود اسرتاتيجيات جديدة يعلم 

الجميع كيف التعامل والتكّيف مع تغري كل 
الظروف؛ لذللك ينبغي التحيل بالصرب، ومن 
ثلم تنظيم مهلام العمل، ومحاوللة الثبات 
يف هذه املرحلة، والحفلاظ عى كيان العمل 
علن طريق التقليلل من بعلض املصاريف، 

وتطبيق بعض التدابري اإلدارية«.

وأضلاف أن »هناك عدداً من االسرتاتيجيات 
للرشكلات للقطاعن العلام والخاص التي 
يجلب تفعليها وقت األزملة الحالية، ومنها 
التواصلل بشكل مبارش ومكثف مع العميل 
وتوجيله ميزانيلة الرتويج بشلكل مختلف 
نوعلاً ما عما قبل األزمة ملع تغيري طريقة 

علرض املنتجات أو الخدملات بما يتناسب 
مع الوضع الحايل، إضافة إىل تقديم عروض 
وتخفيضلات خاصلة باملرحللة، فضاً عن 
العملل عى خطلط وأفكار تظهلر نتائجها 
بشكل فعلال ورسيع وتفعيلل قسم خدمة 

العماء والتواصل بشكل قوي«.

اقتصـادي: األزمــات بدايــة جديــدة إذا اسُتغلـت بطريقــة صحيحــة



بغداد/ محمد حمدي

عدسة/ ابراهيم خالد

استقبل وزير الشباب والرياضة 

املنفذة  الرشكة  درجال  عدنان 

سعة  االوملبي  النارصية  مللعب 

مدير  بحضور  متفرج  الف   30

نجم  املهندس  الهندسية  عام 

عبد الواحد، ومدير  عام الدائرة 

اإلدارية واملالية واالدارية شاكر 

عدد  عن  فضالً  عودة،  محمد 

ومدير  الهندسية،  املالكات  من 

قسم العقود الحكومية يف وزارة 

وزير  وبني   ، والرياضة  الشباب 

النارصية  مللعب  ان  الشباب 

عدة،  جوانب  من  كبرية  اهمية 

إنجازه  عىل  نحرص  نحن   لذا 

وتجاوز  العمل  واستئناف 

اوقات  يف  اثرت  التي  الصعوبات 

املالية  االزمتني  ومنها  سابقة 

كورونا،  وجائحة  واالمنية 

متعهدا ببذل قصارى جهده مع 

الوزارات الساندة التي تشاركنا 

ومنها  العمل  يف  املسؤولية 

وزارتي التخطيط واملالية يف هذا 

الجانب . شئ

من جهته اكد مدير عام الدائرة 

تمخض  االجتماع  ان  الهندسية 

تمثلت  مهمة  اتفاقيات  عن 

ملحق  اكمال  عىل  التاكيد  يف 

العمل  باسئناف  الخاص  العقد 

تقديم  خالل  من  املرشوع  يف 

باالستمرار  تعهدا   الرشكة 

السيولة  توفر  وحسب  بالعمل 

املالية لرفعه اىل وزارة التخطيط 

الستكمال االجراءات واملوافقات  

ممكن،  وقت  بارسع  املطلوبة 

بمتابعة  الوزارة  تكفلت  فيما 

من  واملالية  التخطيط  وزارتّي 

لتامني  الوزير   شخص  خالل 

مالية  مايمكن من تخصيصات 

النجاز هذا املرشوع املهم 

مضيفا انه تم  التاكيد عىل الدائرة 

الهندسية بعقد مؤتمر صحفي 

ومرافقه  باملرشوع  للتعريف 

ملراحل  مفصل  تقرير  وتقديم 

وكمية  املنفذة  األعمال  انجاز 

املواد املطروحة مع التشديد عىل 

املواد  بطرح  باالرساع  الرشكة 

جزء  ان  سيما  ال  االستريادية، 

خالل  من  مؤمنة  مبالغها  من 

املصادق  املستندي  االعتماد 

سابقا واملعتمد بني طريف العقد 

ووزارة املالية 

يعول  الوزير  ان  بالقول  وتابع 

املرشوع  إتمام  عىل  كثريا 

ملحافظة  واملهم  االسرتاتيجي 

مطابقته  وخصوصا  قار  ذي 

لكرة  الدويل  االتحاد  ملواصفات 

القدم 

املتقدمة  انجازه  نسب  وكذلك 

مواد  معظم  طرح  عن  فضال 

الحديدي  املسقف  الهيكل 

بسيطة  مبالغ  اىل  تحتاج  والتي 

لرتكيبها.

العمل  عودة  ان  بالذكر  جدير 

النارصية  ملعب  بمرشوع 

متفرج  ألف   30 سعة  األوملبي 

واملالعب الثانوية للتدريب سعة 

2000متفرج و500 متفرج مع 

خمسني  سعة  الحديث  الفندق 

السباب  توقفت  قد  رسيراً 

خارجة عن االرادة .

أول  شهد  الذي  امللعب  أن”  كما 

 2012 عام  للعمل  مبارشة 

أور”  “سارل  رشكة  قبل  من 

مالعب  اكرب  هو  الفرنسية 

للرياضيني  وسيمثل  املحافظة 

املحافظة  هذه  يف  نوعية  نقلة 

بعد اتمام العمل به نهائياً.

ويف سياق متصل استقبل وزير 

الشباب والرياضة عدنان درجال 

جمهورية  سفري  مكتبه  يف 

ايريج  بغداد  يف  االسالمية  ايران 

التعاون  افاق  لبحث  مسجدي 

الشبابي  املجالني  يف  املشرتك 

الريايض بني البلدين الجارين . 

واستعرض الوزير عمل الرشكة 

مللعبي  )بلندبايه(،  املنفذة 

التي    ، والتاجيات  الزوراء 

مع  الوزارة  لحساب  تنفذهما 

العمل  وتوقف  االيراني،  الجانب 

التي  كورونا  جائحة  بسبب 

مشريا   ، اجمع  العالم  رضبت 

الرشكة  مع  التواصل  ان  اىل 

املنفذة تم قبل اسبوعني وكانت 

بخصوص  ايجابية  املحادثات 

الزوراء  مللعب  العمل  عودة 

الجاري،  العام  نهاية  واكماله 

السيد  بمخاطبة  تعهدنا  مع 

اجراء  الجل  الصحة  وزير 

الرتتيبات الطبية الالزمة لدخول 

املرشوع،  يف  املختصني  العاملني 

التاجيات،  ملعب  وبخصوص 

اثرت  املالية  الضائقة  إن  كما 

العمل  عىل  واخرى،  بصورة 

ستتم  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن 

املبارشة به وفق املمكن . 

الدعوة  درجال  الوزير  وثمن 

الجمهورية  لزيارة  له  املقدمة 

وزير  قبل  من  االسالمية 

السفري  وابلغ  االيراني  الشباب 

من  مماثلة  دعوة  عن  االيراني 

االيراني  الشباب  لوزير  العراق 

ان  واضاف   ، بغداد  لزيارة 

ايران تتميز يف عدد من االلعاب 

والجماعية  الفردية  الرياضية 

الشبابية  االنشطة  جانب  ويف 

الفائدة  تعم  ان  املمكن  ومن 

خالل  من  البلدين  لشباب 

وتفعيل  املشرتك  التعاون 

تخدمهما  التي  االتفاقيات 

الجمهورية  حرص  مثمنا   ،

روح  ادامة  عىل  االسالمية 

الفرق  واستضافة  التعاون 

الفعاليات  واقامة  العراقية 

تطورا  ستشهد  التي  املشرتكة 

بالتاكيد بعد جائحة كورونا . 

ايريج  االيراني  السفري  وكان 

جملة  استعرض  قد  مسجدي 

من الجوانب الخدمية والتعاون 

املجالني  يف  البلدين  بني  املشرتك 

وتبادل  والشبابي  الريايض 

عقب  والخربات  الزيارات 

وجه  كما  كورونا  خطر  زوال 

الشباب  لوزير  رسمية  دعوة 

والرياضة عدنان درجال لزيارة 

الشباب  ايران مقدمة من وزير 

والرياضة االيراني.

بغداد/ متابعة الزوراء

التطبيعية  الهيئة  اعالم  مدير  أصيب 

لالتحاد العراقي لكرة القدم، يوسف فعل 

بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 19”.

الهيئة  يف  اإلعالمي  املكتب  عضو  وقال 

التطبيعية عماد الركابي إن “مدير اعالم 

اجرى  فعل،  يوسف  التطبيعية  الهيئة 

اعراض  ظهور  بعد  الطبية  الفحوصات 

فريوس كورونا عليه”.

اكدت  الفحوصات  “نتائج  أن  وأضاف 

وهما  بالفريوس  وزوجته  فعل  إصابة 

مع  املنزل  يف  انفسهما  يحجران  االن 

اتباع إرشادات الطبيب وااللتزام بمواعيد 

االدوية”.

الشفاء  تتمنى  )الزوراء(  صحيفة  ارسة 

يوسف  الكرة  اتحاد  اعالم  ملدير  العاجل 

لعمله  قويا  يعود ساملا متعافا  وان  فعل 

الصحة  عائلته  وعىل  عليه  يمن  وان 

العراق  شعب  يحفظ  وان  والسالمة 

الوباء  هذا  من  اجمع  العالم  وشعوب 

اللعني.

بغداد/ امري رسول
اندية  من  عروض  عدة  تلقى  انه  العجان  مؤيد  السوري  الالعب  اكد   
عراقية وانه بصدد دراسة هذه العروض من اجل التوصل اىل اتفاق مع 

احد هذه االندية لتمثيله يف املوسم املقبل.
تجربة  كانت  الجوية  القوة  نادي  مع  تجربتي  ان  العجان  واضاف 
والوطن  العراق  يف  والعريقة  الكبرية  األندية  من  يعد  و هو  يل  ناجحة 
العربي وقارة اسيا وانا اكن لهذا الرصح الكبري كل االحرتام و التقدير 
موضحا يف الوقت ذاته ان  الدوري العراقي يعد من الدوريات الكبرية 
يف الوطن العربي و فيه من املالعب الفخمة اليش الكبري وان الجمهور 

العراقي هو الذي يجعل من املباريات رائعة بفضل تشجيعه الجميل .
وبني ان االمر الوحيد السلبي يف الدوري العراقي هو عدم وضع رزنامة 
جيدة و صحيحة للدوري املمتاز حيث كان هذا بسبب تخبط االتحاد 
املقبلة  املرحلة  يف  االفضل  اىل  الوضع  يتم تصحيح  ان  ونأمل  السابق، 
مؤكدا انه يعزي عائلة املرحوم عيل هادي حيث كان مدربي و تعلمت 

منه الكثري وادعو رب العاملني ان يرزقه الجنة.

بغداد/ متابعة الزوراء
االستثمار  ان  الريايض جمال عيل،  واملحلل  املدرب  أكد 

هو أفضل الحلول للمشاكل يف كرة القدم العراقية.
وقال عيل إن “الكرة العراقية عادة ما تعاني من االزمات 
املالية بسبب اعتمادها عىل مصادر التمويل الحكومية، 

لذلك ترى ان وضعها املادي غري مستقر”.
وأضاف ان “أفضل حل ملشاكل العراقية هو اللجوء اىل 
للمستثمرين  النادي  أبواب  فتح  خالل  من  االستثمار 
والتجار وكذلك االعتمادات عىل واردات املباريات كمورد 

دخل يساهم يف تخفيف األعباء املالية”.
اندية  هي  العراقية  األندية  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

مؤسسات وتعتمد عىل الوزارات يف تمويلها.

بغداد/ هشام عيل
اكد الحارس الدويل السابق محمد كاصد انه 
لم يكن سببا يف اعتزال نور صربي بعد كاس 
عام  افريقيا  جنوب  يف  اقيمت  التي  القارات 
2009  ومشكلته كانت مع الجهاز الفني يف 

حينها.
وقال كاصد لقد تفاجأت باختياري حارسا 
واملنتخب  القارات  كأس  بطولة  يف  اساسيا 
العراقي لو تجاوز نيوزلندا يف كاس القارات 
لكان منافسا عىل لقب البطولة مشريا اىل ان 
مستواي املميز يف  كأس القارات لم يجعلني 
مغرورا  مع زمالئي الالعبني واذكر ان مهاجم 
والحارس  توريس  فرناندو  اسبانيا  منتخب 

االحتياطي بيبي رينا اشادوا بمستواي كثريا 
يف كأس القارات.

وراء  االنكليزية  للغة  اجادتي  عدم  ان  وبني 
موضحا  القربيص   الدوري  يف  احرتايف  فشل 
يف الوقت ذاته املنتخب العراقي ال يعاني من 
وسائل  دور  ان  وارى  املرمى  حراسة  ازمة 
التواصل االجتماعي كان سلبيا عىل الحراس 
واعتقد ان الحملة التي شنت من قبل البعض 
عىل الحارس جالل حسن ممنهجة وسببها 

الجهل.
وذكر  تركت نادي الزوراء مع املهاجم عالء 
السلبي  االدارة  تعامل  نتيجة  الزهرة   عبد 
مجهولة  الجوية  القوة  مع  ومشكلتي 

الئقا  يكن  لم  النادي  ادارة  وتعامل  االسباب 
املرمى  حراس  مدرب  ان   اىل  مشريا  معي 
احمد جاسم قايس جدا يف الوحدات التدريبية 
الفضل  صاحب  هو  هاشم  عماد  واملدرب 
عامر  املدرب  ولوال  كاصد  محمد  عىل  االول 
اسيا  اسياد  منافسات  يف  شاركت  ملا  زايد 

بقطر عام 2006
يمتلك  لم  سيدكا  االملاني  املدرب  ان  وزاد 
الشخصية القوية والالعبني لم يتآمروا عليه 
االملاني  مع  يشرتك  كاتانيتش  والسلوفيني 
وكنت  الضعيفة  الشخصية  بصفة  سيدكا 
اتمنى التواجد مع املدرب عدنان حمد الطول 
فرتة بسبب تعامله االستثنائي مع الالعبني.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
يف  الصحفية  األرسة  العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  هّنأ 
عموم البالد وذلك ملناسبة حلول عيد الصحافة العراقية  يوم امس 

االثنني املوافق للخامس عرش من حزيران الجاري.
إذ  األوملبية  اللجنة  ان   « حمودي  رعد  األوملبية  اللجنة  رئيس  وقال 
تهنئ الصحفيني العراقيني بعيدهم تتمنى لهم، ولعموم العراقيني، 

إنجالء وباء كورونا وتعايف جميع املصابني به«.
وأضاف حمودي »إننا ندرك حجم الدور  املؤثر، والكبري، الذي إنربت 
لـ 151  إمتدت  التي  العراقية خالل رحلتها  الصحفية  املنظومة  به 
عاماً مسّجلة ريادة عربية، وإقليمية، يف ميدان الصحافة وصناعة 

الرأي وإطالع الجمهور عىل مجمل إهتماماته«.
وختم حمودي تهنئته بالقول«إننا نهنئ الصحافة العراقية عموماً 
التي  الرياضية،  الصحفية،  االقالم  بالتهنئة  سنخّص  حتماً  لكننا 
كانت دوماً سنداً ورشيكاً حقيقياً باملنجز الريايض العراقي املتحقق 

عربياً واقليمياً وقارياً ودولياً عىل مدى السنني املاضية«.
يف  سنوياً،  بعيدهم،  يحتفلون  العراقيني  الصحفيني  ان   اىل  يشار 
إصدار  أول  يوم  وهو  عام،  بكل  حزيران  شهر  من  عرش  الخامس 

صحفي عراقي باسم )جريدة الزوراء( يف العام 1٨69 ميالدية.

بغداد/ متابعة الزوراء
ماكومبو،  جونيور  الكنغويل  اكد 
الزوراء  ادارة  مع  اتفق  بأنه 
يتقى  ولم  املقبل  املوسم  لتمثيلها 
الرسمي.وقال  االعالن  سوى 
مع  تعاقدي  »انهيت  ماكومبو: 
الرشطة واشكر جماهري القيثارة 

القادم  واملوسم  دعمتني  التي 
سأمثل الزوراء بعد االتفاق معهم 
الرسمي«. التوقيع  فقط  تبقى 
العب  افضل   « أن  واضاف: 
هو  العراقي  الدوري  يف  شاهدته 
سعد  الخرضاء  القيثارة  العب 

عبداالمري«.

درجال: حنرص على اجناز ملعب الناصرية االومليب بالوقت املناسب
يتابع سري العمل مبلعيب الزوراء والتاجيات

إصابة مدير اعالم احتاد الكرة يوسف فعل بفريوس كورونا رئيس اللجنة االوملبية رعد محودي يهنئ 
االسرة الصحفية  بعيدها الـ ١٥١

ماكومبو: اتفقت مع الزوراء ومل يتبق 
سوى التوقيع الرمسي

مؤيد العجان : ادرس العديد من 
العروض للعب يف الدوري العراقي

مجال علي: االستثمار 
أفضل احللول ملشاكل 

الكرة العراقية

حممد كاصد : مل اتسبب باعتزال نور صربي واللغة وراء فشل احرتايف يف قربص

وفاة بطل بناء االجسام كاظم خيون 
بعيار ناري

بغداد/ متابعة الزوراء
تـويف بطـل العراق السـابق بلعبـة بناء االجسـام، كاظم خيـون بعد اصابتـه بعيار ناري 
عشـوائي.وقال رئيـس االتحـاد العراقي لبناء االجسـام فائز عبد الحسـن إن “اتحاد بناء 
االجسام تلقى خرباً مفجعاً يوم امس االثنني بوفاة البطل العراقي السابق كاظم خيون”.

وأوضح عبد الحسـن أن “خيون وافته املنية قبل سـاعات من االن اثر اصابته بعيار ناري 
تائه”، مؤكداً ان “االتحاد العراقي لبناء االجسام واللياقة البدنية يتقدم بالتعزية واملواساة 
اىل الوسـط الريايض بهذه الفاجعة”.يذكر ان خيون مثل العراق يف املحافل الدولية وحصد 

العديد من البطوالت املحلية.
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لسم يتوقسف تألسق األرجنتينسي ليونيل ميسي نجم 
برشلونسة، رغم توقف النشاط الريسايض يف إسبانيا 
لنحسو ثالثة أشهر ملواجهة تداعيات فريوس كورونا 

املستجد.
ففسي أول مبساراة يشارك فيهسا “الربغوث” نجح يف 
تسجيسل هدف وصناعة هدفني آخرين لزمالئه أمام 
ريسال مايوركا، ليقود “البالوجرانا” النتصار كاسح 
برباعية نظيفسة خارج الديار يعزز بها من صدارته 
لجسدول الليجسا ويحافظ عسى فسارق النقطتني مع 

غريمه ريال مدريد.
النجسم األرجنتيني نجح يف هسز الشباك للمرة الس20 
يف الليجسا هذا املوسسم، ليزيسد الفارق بينسه وأقرب 
منافسيسه عى لقب هسداف البطولة، الفرني كريم 

بنزيما مهاجم ريال مدريد، إىل 6 أهداف.
وبعودتسه يف حلة جديسدة، بدون لحيسة، أعاد ميي 
الحيساة إىل طبيعتهسا، رغسم جائحسة )كوفيسد19-( 
التسي انترشت يف جميع أنحاء العالسم، حيث لم يجد 
صعوبسة يف صناعة هدفسني لزمالئه قبسل أن يختتم 
الرباعيسة من توقيعه بهدف رائسع جاء من تسديدة 

بقدمه اليمنى.

وبهسذا الشكسل نجسح ميي يف 
تسجيل 20 هدفا عى األقل 

بالليجسا للموسسم الس12 
التسوايل، وهو رقم  عى 

مذهل.
الهسداف  عسزز  كمسا 
للبارسسا  التاريخسي 
الالعسب  كونسه  مسن 
مساهمسة  األكثسر 
يف صناعسة األهسداف 

بالليجسا هسذا املوسسم 
)14 هدفا(.

مسن  أي  يسجسل  ولسم 
منافسي ميي عسى لقب 

الهداف خسالل الجولة الس28 
التسي استؤنفت معهسا الليجا، 

لوكساس  ملواطنسه  سمسح  مسا 
هدفسا  سجسل  السذي  أوكامبسوس، 

إلشبيليسة يف ديربي األندلس، للصعود 
الهدافسني  جسدول  يف  الثالسث  للرتتيسب 
)11 هدفسا(، خلسف بنزيمسا )14 هدفا( 
وبالتسساوي مع كل مسن لوكاس برييز 
)أالفيس(، لويس سواريسز )برشلونة( 
والسذي عساد للمالعسب بعسد غيساب دام 
خمسسة أشهر، روجر مارتي )ليفانتي( 

وجريارد مورينو )فياريال(.
بإقامسة  الليلسة  الليجسا  وستستأنسف 

مواجهسات الجولسة التاسعسة والعرشيسن، 
حيث سيستضيف برشلونة نظريه ليجانيس 

اليوم عى ملعب كامب نو، بينما سيحل أتلتيكو 
مدريسد ضيفا ثقيال عى أوساسونسا غدا األربعاء 
وسيستضيسف الريال مباراة قمسة أمام فالنسيا 

بعد غد الخميس.

سجل روبسن لوفتوس تشيك وبييل غيلمسور هدفني لكل منهما 
ليفوز تشيلي 1-7 عى كوينز بارك رينجرز وديا مع استمرار 
استعسدادات فريسق املسدرب فرانك المبسارد الستئنساف الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
كمسا سجل ميسسون ماونت وويليسان وأوليفييه جسريو ليضيف 
تشيلسي فوزه الودي الثاني بعد االنتصار -1صفر عى ريدينغ يف 

مباراة ودية مشابهة األسبوع املايض.
وكان الفرني نغولو كانتي، العب وسط تشيلي، عاد إىل التدريبات 
بشكل تقليدي يوم الثالثاء املايض عقب اإلعالن عن مخاوف بخصوص 
سالمتسه بسبب فسريوس كورونا، ودخل التشكيلسة األساسية أمام 

كوينز بارك رينجرز املنتمي لدوري الدرجة الثانية.
ويحتل فريسق المبارد املركسز الرابع يف السدوري اإلنكليزي 
برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل استئناف الدوري 
يوم غسد األربعاء بعسد توقف لحسوايل ثالثة أشهر 

بسبب جائحة كوفيد19-.
ومسن املقرر أن يبدأ تشيلي مشواره باللعب يف ضيافة أستون فيال يوم 

األحد املقبل.

شسن أوريليسو دي لورينتيس رئيس نابسويل، هجوًما عنيًفا ضسد ماوريسيو 
سساري مسدرب الفريق السابسق، والحايل ليوفنتسوس، قبل النهائسي املرتقب 
بكأس إيطاليا.ويلتقي نابويل مسع نظريه يوفنتوس غدا األربعاء، عى ملعب 
األوملبيكسو بالعاصمة روما، يف نهائي كسأس إيطاليا.وقال دي لورينتيس يف 
ترصيحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت: “رحيل ساري عن نابويل؟ لقد 
أغضبني وخانني بحجة املال املبتذلة”.وتابع: “ساري أجربني عى التغيري، 
عى الرغم من أنه كان ال يزال لديه عقد ملدة عامني”.وأضاف: “قابلني يف 
اليوم السابق للمباراة األخرية لنا ليحدثني عن رغبته يف االنفصال، وخلق 
حالسة من االضطسراب وعدم اليقسني للفريق”.واختتسم: “عندما اخرتته 

ليتوىل تدريب نابويل، قاموا بتعليق الفتات ضدي يف املدينة”.

باللقب وليفركوزن يرتقي للمركز الرابع
سيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة أخرى 
لحسسم لقبه الثامن توالياً حني يحل اليوم 
الثالثاء ضيفسًا ثقيالً عسى الجريح فريدر 
بريمسن يف املرحلسة الثانيسة والثالثسني من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وكانست الفرصسة قائمسة أمسام العمسالق 
البافساري لحسسم التتويسج يسوم السبست 
املسايض يف حال تعثسر مالحقسه بوروسيا 
دورتمونسد، إال أّن األخري أجسل ذلك بفوزه 

عى فورتونا دوسلدورف.
لكسن هسذه املرة مصسري بايرن بسني يديه، 
ألنسه سيحسسم اللقب قبسل مرحلتني عى 
ختسام املوسم يف حال حقسق اليوم الثالثاء 
فوزه السابسع توالياً منذ استئناف املوسم 
الذي توقف يف آذار/مارس بسبب فريوس 
كورونا املستجد قبسل أن يعاود نشاطه يف 

منتصف أيار/مايو خلف أبواب موصدة.
كمسا هنساك إمكانيسة أن يحسسم التتويج 
حتى يف حسال التعسادل أو الخسارة، وذلك 
إذا تعسادل دورتموند أو خرس غدا األربعاء 
أمام ماينتسس يف ظل فارق النقاط السبع 

الذي يفصل بني الغريمني.
ويبدو فريق املسدرب هانزي فليك مرشحاً 
بقوة للعسودة منترصاً مسن ملعب “فيرس 
شتاديسون”، ليس فقط ألنسه فاز هناك يف 
املباريسات السس12 األخرية، بسل ألن الفريق 

األخرض يعيش فرتة صعبة للغاية.
وعى الرغم مسن فوزه بثالث من مبارياته 
السبع بعد االستئنساف )كان يملك مباراة 
مؤجلسة من املرحلسة 24(، آخرها بنتيجة 
ساحقة خارج ملعبه عى بادربورن األخري 
1-5، يواجه بريمن خطسر مغادرة دوري 
األضواء كونه يقبع يف املركز السابع عرش 
قبل األخري بفارق ثالث نقاط عن منطقة 
األمسان، وتنتظسره السبست املقبسل مباراة 

مصريية ضد املهدد اآلخر ماينتس.
وكسان فليك الذي وصسل فريقسه أيضاً إىل 
نهائسي كسأس أملانيسا حيسث يتواجسه مع 
بايسر ليفركسوزن يف الرابسع مسن تمسوز/

يوليو، حريصاً عى رضورة “إنهاء املهمة 

اليسوم الثالثساء. هذا هسو هدفنسا. نحقق 
سلسلة رائعة ونريسد مواصلة انتصاراتنا 

املتتالية”.
وتابع املدرب الذي استلم املهمة يف ترشين 
للكرواتسي نيكسو  الثاني/نوفمسرب خلفساً 
كوفاتش: “الهدف هو أن نفوز يف بريمن، 

نريد أن نحسم األمور”.
وفاز العمالق البافاري، الساعي إىل الثالثية 
بمسا أنه مسا زال يف دوري األبطسال وقطع 
أكثسر من نصف الطريق نحو ربع النهائي 
بفوزه يف ذهاب ثمن النهائي عى تشيلي 
اإلنكليسزي -3صفر، فاز بمبارياته العرش 
األخسرية يف السدوري قبل التوقسف وبعده، 
وفسوز جديسد اليوم الثالثساء سيضعه عى 

بعد عرش نقاط من دورتموند.
وعسى غسرار مدربسه، أكسد العسب الوسط 
ليون غوريتسكا الذي أهدى فريقه الفوز 
السبت املايض عسى مونشنغالدباخ قبل 4 

دقائق عى نهايسة اللقاء، أن “خطتنا هي 
العودة بها )الكأس(”.

ويعسّول فليك يف مبساراة الثالثاء عى عودة 
ليفاندوفسكي  البولنسدي روبسرت  هدافه 
السذي يتصدر ترتيب الهدافني )30 هدفاً(، 
وتومساس مولر السذي يحتساج إىل تمريرة 
حاسمة واحسدة لتحطيم الرقسم القيايس 
لعسدد التمريرات الحاسمة يف موسم واحد 
)20 حالياً(، وذلك بعد غيابهما عن مباراة 

السبت.
ويف أبرز املباريات األخرى، يأمل بوروسيا 
مونشنغالدبساخ استعسادة املركسز الرابسع 
األخري املؤهل إىل دوري األبطال ولو مؤقتاَ، 
لكن املهمة لن تكسون سهلة الثالثاء أمام 
ضيفه فولفسبورغ السادس، فيما يمني 
اليبزيسغ الثالسث نفسه بحسسم مشاركته 
منطقيساً يف املسابقسة القاريسة األم مسن 
خالل الفوز عى فورتونا دوسلدورف غدا 
األربعاء )يتقدم حالياً بفارق 6 نقاط عن 

مونشنغالدبساخ الخامسس(.
أمسا ليفركوزن الذي يتقسدم بفارق نقطة 
عى مونشنغالدبساخ، فيلعب األربعاء عى 

أرضه ضد كولن.
وانفسرد بايسر ليفركسوزن باملركسز الرابع 
بهديسة مسن مضيفسه شالكه السذي فرط 
بفرصسة تحقيق فسوزه األول منسذ كانون 
الثاني/ينايسر املسايض واكتفسى بالتعادل 
1-1 يف ختسام املرحلسة 31 مسن السدوري 
األملاني.ودخسل شالكسه اللقاء السذي أقيم 
خلسف أبسواب موصسدة كسائسر املباريات 
منذ عودة السدوري يف منتصف أيار/مايو 
بعد توقف منسذ آذار/مارس بسبب تفيش 

فريوس كورونا املستجسد، باحثا عن فوز 
أول منذ املرحلة الثامنة عرشة حني تغلب 
عى بوروسيسا مونشنغالدباخ -2صفر يف 

17 كانسون الثاني/ينايسر.
وبسدا يف طريقه لتحقيسق ذلك عى حساب 
منافسس صلسب يقاتسل من أجسل خوض 
دوري األبطال املوسسم املقبل وبمعنويات 
مرتفعسة بعسد بلوغسه نهائسي مسابقسة 
الكأس بفوزه الكبسري الثالثاء املايض عى 
ساربروكسن من الدرجسة الرابعة -3صفر 
)يلتقي يف النهائي بايرن ميونيخ يف الرابع 

من تموز/يوليو(.
لكن عقسدة الفرق املضيفسة تكرست منذ 
عسودة منافسسات السدوري خلسف أبسواب 
موصسدة، وذلسك بتلقيه هسدف التعادل يف 

الوقت القاتل بالنريان الصديقة.
ووحسده بايرن ميونيخ السذي يسري بثبات 
نحسو لقبه الثامن تواليا، فاز يف معقله، يف 
حني انتهت سست مباريات بفوز الضيوف 
واخرتسان بالتعسادل يف هسذه املرحلة التي 
اختتمت األحد املسايض بصعود ليفركوزن 
اىل املركسز الرابع وحيدا بفارق نقطة أمام 
بوروسيسا مونشنغالدبساخ نتيجة خسارة 

األخري السبت املايض أمام بايرن 1-2.
وبعسد شسوط أول عقيم، استهسل شالكه 
الثانسي بأفضسل طريقسة بحصولسه عسى 
ركلسة جسزاء بعسد أن ارتدت الكسرة من يد 
البوركينسي إدمونسد تابسوبسا يف املنطقة 
املحرمة، فانسربى لها دانيسال كاليغيوري 

بنجاح )51(.
وضغسط ليفركسوزن بعسد الهسدف سعيسا 
للتعسادل وحصسل عسى عدد مسن الفرص 

مسن دون أن ينجسح يف تحقيسق مبتغساه، 
وذلك حتسى الدقيقة 81 حني حول املدافع 
اإلسبانسي خوان مرياندا الكسرة بالخطأ يف 
مرمى فريقه لحظة اعرتاضه كرة عرضية 

للربازييل ويندل.
مصرييسا  فسوزا  آوغسبسورغ  وحقسق 
الستمسراره يف دوري الدرجة األوىل بتغلبه 

عى مضيفه ماينتس -1صفر.
ودخسل آوغسبورغ اللقساء يف املركز الرابع 
عرش مبارشة أمام ماينتس بفارق نقطة، 
لكنه نجسح يف تحقيق فوزه الثاني يف ست 
مراحل منسذ استئنساف املوسسم منتصف 
أيار/مايسو، مبتعسدا بفسارق سبسع نقاط 
عن منطقة الخطسر قبل ثالث مراحل عى 
ختسام املوسم، وذلك بفضسل هدف سجله 
قبل انقضاء دقيقة مسن عمر اللقاء، عرب 

فلوريان نييدرلشنر.
وهسي املرة الثالثة هذا املوسم التي يسجل 
فيها آوغسبسورغ هدفسا يف الدقيقة األوىل 
مسن اللقاء، معادال بذلك انجازا لم يحققه 
سابقا سوى دويسبسورغ موسم -1974
1975 وساربروكسن موسم 1985-1986 

بحسب “أوبتا” لإلحصائيات الرياضية.
وبعسد أن يلتقسي هوفنهايسم يف املرحلسة 
املقبلسة، يخوض آوغسبسورغ مواجهة قد 
تقرر موسمسه ضد فورتونسا دوسلدورف 
السسادس عرش، قبسل أن يختتسم املشوار 

أمام اليبزيغ عى أرضه.
أما ماينتسس الذي سقط أمام آوغسبورغ 
يف  )إحداهسا  تواليسا  الرابعسة  للمواجهسة 
الكسأس(، فيبتعد بفارق ثالث نقاط فقط 
عسن منطقة الخطر، وستكسون بانتظاره 
مواجهات شاقة للغايسة يف املراحل الثالث 
املقبلسة ضسد بوروسيا دورتمونسد الثاني، 
فريدر بريمن السذي يصارع أيضا من أجل 
البقاء )يحتل املركز السابع عرش(، وباير 
ليفركسوزن السذي يقاتسل من أجسل املركز 

الرابع األخري املؤهل اىل دوري األبطال.
ولم تقترص خسسارة ماينتس عى نتيجة 
اللقاء، بسل فقد جهود جناحسه النيجريي 
تايسوو أوونيّي، املعسار اليه مسن ليفربول 
اإلنكليسزي، وذلسك بعسد تعرضسه إلصابة 
خطسرة يف الرأس خالل الشسوط األول، ما 
استدعسى نقله اىل املستشفسى بحسب ما 

أفاد النادي.
 22 العمسر  مسن  البالسغ  الالعسب  وبقسي 
عامسا ممددا مسن دون حراك بعسد التحام 
بالسرأس مع مدافع آوغسبسورغ فيليكس 
أودووكساي، وُنِقل عى حمالسة بعد تلقيه 
االسعافسات األوليسة، لكن فريقسه أكد انه 

كان متجاوبا مع املسعفني.
وطمسأن املسدرب آخيسم بايارلورترس بأنه 
“استعساد وعيسه ويتذكر مسا حصل معه. 
يعاني من ارتجاج كبري ويحتاج للبقاء يف 

املستشفى”. 

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
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موسلريا يتعرض إلصابة خطرية

ماينتس يعلن إصابة تايو

اعالم الكرتوني بايرن ميونيخ إلنهاء املهمة واالحتفال 

تعسرض الحسارس األوروغويانسي فرنانسدو موسلسريا إلصابسة 
خطسرية استدعت دخول االسعساف إىل أرضيسة امللعب من أجل 
نقله إىل املستشفى، وذلك خالل الشوط األول من مباراة فريقه 
غلطسة رساي وتشايكسور ريزا سبور األحسد يف املرحلة السابعة 

والعرشين من الدوري الرتكي لكرة القدم.
وتوقفست املبساراة لقرابسة ثمانسي دقائسق مسن أجسل إسعساف 
األوروغويانسي البالغ مسن العمر 33 عاما بعسد تعرضه ملا يبدو 
كسرسا قاسيا يف ساقه اليمنى، سيبعسده بالتأكيد عما تبقى من 
موسسم الفريق الذي يدافع عسن ألوانه منذ 2011 وقائدا له منذ 

.2017
وعاود الدوري الرتكي نشاطسه الجمعة املاضية بعد توقف منذ 
منتصف آذار/مسارس بسبب تفيش فسريوس كورونا املستجد، 

وتبقى لغلطة رساي سبع مباريات بعد االستئناف.

أعلن ماينتس األملاني أّن مهاجمه تايو أونيي أصيب بارتجاج 
خالل الهزيمة -1صفر أمام آوغسبورغ وُنقل للمستشفى.

واصطسدم املهاجسم البالسغ من العمسر 22 عامساً واملعار من 
ليفربول بمدافع آوغسبورغ فيلكس أودوكاي وغادر امللعب 

محموالً عى محفة.
وقسال ماينتس يف حسابه عى تويسرت: “مهاجمنا تايو أونيي 
أصيسب بارتجساج... وسيقيض الليلسة يف املستشفى كإجراء 

احرتازي”.
ولسم يلعب أونيي، السذي أحرز هدفاً واحسداً يف 12 مباراة مع 
ماينتسس هذا املوسم، مطلقاً مع ليفربول وسبق له االنتقال 
عسى سبيل اإلعسارة إىل فرانكفورت ونيميخسن وإكسلسيور 

موسكرون وجنت.
ويحتسل ماينتس املركسز 15 يف الدوري األملانسي بفارق ثالث 
نقساط عسن منطقة الهبسوط قبل ثسالث مراحل عسى نهاية 

املوسم.

تشيلسي يستعد للدوري بفوز كبري 

لورينتيس: ساري ترك نابولي بسبب املال

ريال مدريد: راموس أسطورتنا

ميسي يزيح كورونا من طريق توهجه

مفكرة الزوراء

أعلسن إميليسو بوتراجينيو، مدير العالقات املؤسسيسة يف ريال مدريد، 
رغبسة النسادي يف تجديسد قائسده سريجيو رامسوس، السذي وصفه بس 
“األسطسورة”، مؤكسًدا أن املجلس يريسد منه “البقساء يف ريال مدريد 

لسنوات عديدة”.
وقال بوتراجينيو يف ترصيحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلسبانيسة: “رامسوس قائد عظيسم وأسطورة النسادي، ونحن سعداء 

به”.
وأضاف: “إنه لرشف أن يكون العًبا يف ريال مدريد، ونريده أن يبقى هنا 
لسنوات عديدة، ألنه أحد عظماء تاريخنا”.وعن رأيه يف مباراة إيبار، 

قال: “سعيسد بالنتيجة التي تحققست يف ظروف خاصة 
جًدا، فاللعب بدون جمهور أمر جديد عى الالعبني، ولكننا 
شعرًنسا جميعا بأن املشجعني كانسوا حولنا، حيث حاول 
الالعبون إسعادهسم بتحقيسق الفوز”.وتابع: “تستغرق 
املباراة 90 دقيقة، ويستحيل التحكم فيها طوال الوقت، 
يف الشسوط األول، نجسح الفريسق يف التغلسب عى الضغط 
السذي فرضه إيبار، وسجل ثالثة أهداف ثمينة”.وأتم: “يف 

الشسوط الثاني ظهرنا بشكل جيد أيًضا، بشكل عام 
الريال استحق الفوز باملباراة”.
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تاريخ “الزوراء” اول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869
الزوراء/ خاص:

ال�زوراء ه�ي صحيف�ة عراقي�ة أس�بوعية تصدر 
باللغة العربية. أسست يف بغداد عام 1869م. حاليا 
ه�ي الصحيفة الناطقة بلس�ان نقابة الصحفيني 

العراقيني.
ت�م ص�دور جري�دة ال�زوراء العراقية، وه�ي أول 
جري�دة تص�در يف بغداد عىل ي�د مؤسس�ها الوايل 
مدح�ت باش�ا يف 15 حزي�ران 1869م،.  ومدحت 
باش�ا كان قد جلب له�ا مطبعة م�ن باريس عام 
1869، اسماها بمطبعة)الوالية(. فكانت املطبعة 

والجريدة صنوين لعمل واحد. صدرت الزوراء ومنذ 
عددها األول باللغتني العربي�ة والرتكية وبالحجم 
املتوس�ط، بثماني صفحات، ث�م باربع صفحات، 
حت�ى عام 1908 م. واس�تمرت ال�زوراء بالظهور 
دون توقف زهاء ثمانية واربعني عاماً، وقد ساهم 
يف تحريرها كثريون منهم:أحمد عزت الفاروقي، و 
طه الش�واف، و محمود شكري اآللويس، و فهمي 
امل�درس، و عب�د املجيد الش�اوي، و جميل صدقي 

الزهاوي.
كان�ت الزوراء م�ن بنات أفكار مدحت باش�ا، وايل 

الع�راق العثماني )حكم يف الف�رتة ما بني 1869–
1872( الذي كان تقدمًيا يف أفكاره وموالًيا للغرب. 
وقد قام مدحت باش�ا بتأس�يس الجري�دة ، كانت 
هي األوىل يف العراق، وذلك بعد تعيينه والًيا ومجيئه 
إىل بغ�داد يف عام 1869. اس�م ال�زوراء مأخوذ من 
أحد األس�ماء املس�تعارة لبغ�داد، ويعن�ي حرفًيا 
املي�ل أو االعوجاج، وذل�ك ألن املدينة تقع عىل أحد 
منعطفات نهر دجلة. ُينَظر إىل الجريدة باعتبارها 
املصدر األهم حول تاريخ العراق خالل الخمس�ني 
س�نة األخرية من تاريخ اإلمرباطوري�ة العثمانية، 

وذل�ك من�ذ بداي�ة ظه�ور ال�زوراء يف ع�ام 1869 
وحتى س�قوط بغداد يف أي�دي الربيطانيني يف عام 
1917. َعَكس�ت نزعة الجريدة نحو اإلصالح رؤية 
هذا ال�وايل لتحديث العراق، دولًة ومجتمًعا، وَتَجىلىّ 
ذل�ك بش�كل خاص خ�الل الف�رتة القص�رية التي 
توىل فيها مدحت باش�ا الحكم. وقد كانت الزوراء 
جريدة شاملة تصدر مرتني أسبوعًيا يومي السبت 
والثالث�اء، وُع�نينِّ فيها بعض أب�رز ُكتَّ�اب العراق 
ومفكريها آنذاك. ُكِتب محت�وى الجريدة باللغتني 
الرتكية العثمانية والعربية، وكانت تغطي جوانب 

عدي�دة من الش�ؤون املحلية، بما يف ذلك املراس�يم 
واملقاب�الت الرس�مية وش�ؤون الصح�ة والتعليم 
والجرائ�م واملحاك�م والنقل واالتص�االت والتنمية 
الحرضية والرضائ�ب واألدب. ظهر م�ن الجريدة 
إجم�ااًل 2607 ع�دًدا، م�ن أول إصدار له�ا يف يوم 
الثالثاء املواف�ق 15 يونيو لعام 1869، وحتى آخر 
إصدار يف يوم الثالثاء املوافق 13 مارس لعام 1917. 
تتضمن اإلصدارات التواري�خ الهجرية عىل اليمني 
وتواريخ التقويم الرومي )العثماني( عىل اليسار. 

ويظهر من حني آلخر تضارب يف التواريخ.
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استضاف�ت  ال�زوراء  جري�دة   –
املح�رف  التلفزيون�ي  املص�ور 
محمد الشمري فكان معه الحوار 

التايل .
-اه�ا وسه�ا اخ محم�د ضيفا 
ع�ى جريدة ال�زوراء ويف صفحة 

ذاكرة .
ب�ك  اخ جم�ال  -اه�ا ومرحب�ا 
املعروف�ة  الجري�دة  وبال�زوراء 

بمتابعاتها الجميلة .

-أع�ط لقرائن�ا الك�رام نبذة عن 
بطاقتك الشخصية ؟

-اسم�ي محم�د جاس�م حم�ود 
ألشم�ري املول�ود يف ع�ام 1950 
منطق�ه  يف  وتحدي�دا  بغ�داد  يف 
الصحفية  وشهرت�ي  الكريم�ات 
واإلعامية محمد جاسم ألشمري 
وكنيت�ي )اب�ا ميث�م الشم�ري ( 
يف  البكلوري�وس  ع�ى  حاص�ل 
الفن�ون الجميلة عام  اكاديمي�ة 
بالسمعي�ة  متخص�ص   1987
واملرئية عمل�ت مدرسا محارضا 
يف معهد الفنون الجميلة لتدريس 
م�اده التصوير واالخ�راج الكثر 
م�ن خمس سنوات ث�م محارضا 
يف مج�ال ف�ن الص�ورة والخ�ر 

الصحف�ي  واملراس�ل  الصحف�ي 
الدول�ة  وزارات  م�ن  ع�دد   يف 
االحت�ال  قب�ل  ومؤسساته�ا 

االمريكي للعراق .
عائلي�ة  ظ�روف  مب�دع  -لك�ل 
ومحيط كان يتعايش معه فكيف 
كان�ت ظ�روف املص�ور املحرف 

محمد الشمري ؟
-ان�ا م�ن عائلة دخله�ا متوسط 
ول�دت يف الحي�اة فوج�ت والدي 
متوفيا بعد والدتي باربع سنوات 
وكان اخ�ي الكبري يمتلك مواهب 
جي�دة يف مج�ال الصحافة والفن 
السينمائ�ي كمخرج ك�ان يعمل 
موظفا يف وزارة اإلسكان ويهوى 
التصوير والفن السينمائي . كنت 
اتابع اخي وهو يلتقي بعضا من 

اصدقائه ويتحدث�ون يف مجاالت 
التصوير واالف�ام السينمائية يف 
وقت كانت فيه االفام االمريكية 
واالنجليزية تغزو سينمات بغداد 
يف ذل�ك الوق�ت احبب�ت التصوير 
وتمنيت يوما ان اكون مصورا او 
مخرجا وبمرور االيام وبعد انهاء 
دراست�ي االعدادي�ة ان ادخ�ل يف 
معهد الفنون الجميلة يف املنصور 
وتم قب�ويل بعد االختب�ار يف قسم 
الفن�ون التشكيلي�ة النحت رغم 
انني كنت راغبا باالنتماء اىل قسم 
االخ�راج والتصوي�ر السينمائ�ي 
ولكن وجودي بقسم النحت كان 
قريب�ا ومكما لرغبت�ي يف مجال 
التصوي�ر واالخراج وذل�ك لكون 
النح�ت اعطاني فرص�ة ومجال 

التصوي�ر  زواي�ا  ملعرف�ة  كب�ري 
والترشي�ح الجس�دي لك�ل عمل 
نحت�ي وقد شجعني ق�ول السيد 
هنداوي النح�ات املحرف عندما 
ق�ال انك ي�ا محم�د عندم�ا تعل 
تتاب�ع  فان�ك  نحتي�ا  مجسم�ا 
الترشي�ح الكام�ل لذل�ك العم�ل 
وتص�وره فوتوغراقي�ا وعنده�ا 
تختلط الص�ورة بالجسد والعمل 

النحتي الكامل 

كي�ف امتهنت التصوير   -
رغب�ة  كان�ت  ه�ل  التلفزيون�ي 

وكيف؟
-خ�ال دراست�ي يف املعه�د ت�م 
تعييني يف دائرة االذاعة والتلفزيون 
وبال�ذات يف قسم برام�ج التنمية 
م�ع االستاذ جب�ار يوس�ف قبل 
ان يك�ون مدي�را للتلفزي�ون ويف 
هذا القسم ت�م ادخايل اىل دورة يف 
مج�ال التصوير بمعه�د التدريب 
االذاع�ي والتلفزيوني ومن خال 
الدورة تعلمت التصوير االخباري 
والسينمائ�ي وعند انته�ا الدورة 
انتقلت اىل قسم االخبار والرامج 
العمل  السياسية وهناك مارست 
كمص�ور ومحرر للخ�ر اذ كانت 
الدائ�رة تعم�ل به�ذه الطريق�ة 
دخلته�ا  اخ�رى  دورات  وهن�اك 
وتعلم�ت م�ن خاله�ا التحري�ر 
املعه�د  دخل�ت  ث�م  الصحف�ي 
الريطاني لتعليم اللغة االنجليزية 
وق�د افادتن�ي يف مج�ال التحرير 

وصياغة الخر صحفيا . 
-كم استمر عملك يف هذا القسم؟
-استم�ر الكثر م�ن اربع سنوات 
بعدها انتقل�ت اىل قسم التصوير 

االخباري 
-ه�ل تتذك�ر االشخ�اص الذي�ن 

عملت معهم  ؟
العام�ة  املؤسس�ه  يف  -عمل�ت 
قس�م  يف  والتلفزي�ون  لاذاع�ة 
السياسي�ة  الرام�ج  و  االخب�ار 
بمعيه الزماء غسان املانع رحمه 
الل�ه ونهاد نجيب و سعد سليم و 
مقداد مراد ووجدي عبد الصاحب 
وحافظ القباني وجبار يوسف ابو 
ع�رب ونجحت باالخ�راج وكتابة 
السيناري�و والتحقيق�ات ولجت 
باب التسجيل يف االفام الوثائقية 
بمعي�ة زم�اء اذكر منه�م جبار 

غريب وصايف املدعو ابو رمزي .
ومال�ذي  شارك�ت ب�ه   -

خال وجودك هنا ؟
عدي�دة  باعم�ال  قمن�ا   -
منه�ا فيل�م عنوان�ه ) رشاي�ن 
الحي�اة ( وك�ان لحس�اب قس�م 
برامج التمني�ة وقد فاز الفيلم يف 
مهرج�ا بلغاريا لافام الوثائقية 
وهن�اك العدي�د م�ن االف�ام عن 

املؤسسات والدوائر الدولة 
-متى تمت احالتك عى التقاعد ؟
-ع�ام 1991تم�ت احالت�ي عى 

التقاعد .
-بعد احالت�ك عى التقاعد مالذي 

عملته ؟
-اول عم�ل بع�د 2003 ك�ان يف 
مجال الصحاف�ة كرئيس تحرير 
لصحيف�ة املح�ور وبقي�ت فيها 
بعده�ا عمل�ت  بح�دود سنت�ن 
مدي�را تنفيذي�ا ملجل�ة رواف�د ثم 
محافظ�ة  مجل�س  يف  عمل�ت 
بغ�داد كمستشار اعامي لرئيس 
املجلس ولدورتن وخالها علمت 
ع�ى انتاج مجل�ة  عنوانها بغداد 
اليوم وكنت مدي�را لتحريرها ثم 
انت�ل عم�ي يف املجل�س اىل لجنة 
ملدين�ة  السراتيج�ي  التخطي�ط 
بغداد وقد استمر عمي يف مجلس 

املحافظة حتى سنة 2016
-مال�ذي استنتجته م�ن عملك يف 

مجلس املحافظة ؟

كان�ت  املجل�س  يف  -تجربت�ي 
مفي�دة جدا ملسريت�ي اذ توسعت 
دائ�رة مع�اريف يف رشائح املجتمع 
وتعرف�ت ع�ى حاج�ات الن�اس 
وطباعهم وكانت كل هذه االمور 
اجسده�ا يف الكتاب�ة والصحافة 
كم�ا ال ان�ى مست�وى التعاون 
ال�ذي كان معي م�ن قبل رؤساء 
املجل�س واملسئول�ن اذ سهلوا يل 
الكث�ري م�ن اعمايل وق�د حظيت 

بالتقدير الكامل فشكرا لهم . 
-وعن�د انته�اء عمل�ك يف مجلس 

محافظة بغداد اين عملت ؟
-عمل�ت كرئي�س تحري�ر ملجل�ة 
ص�دى التع�اون الت�ي تصدر عن 
االتحاد العام للتع�اون ثم عملت 
كمستش�ار يف الغرف�ة التجاري�ة 

العراقية الركية .
-بعد كل ه�ذه الرحل�ة الطويلة 
ب�ن التصوير وبن الصحافة اين 

انت االن ؟
-االن انا ام�ارس هواياتي ومنها 
املشارك�ة يف كتاب�ة مقاالت�ي يف 
جري�دة البين�ة الجدي�دة وغريها 
التواص�ل  وسائ�ل  اتاب�ع  كم�ا 
اتحاد  االجتماع�ي والتق�ي م�ع 
االذاعي�ن والتلفزيوني�ن واتابع 

نشاطات زمائي يف املهنة .
-شك�را جزي�ا ل�اخ والصدي�ق 
محمد الشمري متمنيا لك الصحة 

والعافية .

 

عمل مع املخرج مصطفى العقاد على انتاج فيلم عن اإلمام احلسني عليه السالم 

املصور السينمائي حممد الشمري يروي لـ”ا لزوراء” مسريته كمصور تلفزيوني ومستشار اعالمي
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

تأثرت بأخي الكبري الذي ميتلك مواهب جيدة يف الصحافة والفن السينمائي

حصلت على البكالوريوس يف أكادميية الفنون اجلميلة عام 1987متخصص بالسمعية واملرئية 

عملت مدرسا حماضرا يف معهد الفنون اجلميلة لتدريس ماده التصوير واالخراج

عملت يف قسم االخبار و الربامج السياسية مبعية الزمالء غسان املانع رمحه اهلل ونهاد جنيب واخرون

هو احد أصدقائي رافقت�ه ورافقني يف العديد من الواجبات 
والتغطيات اإلذاعية والتلفزيوني 

محمد جاس�م حمود الشمري املولود يف عام 1950 يف بغداد 
وتحدي�دا يف منطقه الكريمات وشهرت�ه الصحفية واإلعامية محمد 

جاسم ألشمري وكنيته )ابا ميثم الشمري (
الشمري انسان خل�وق ويف ومخلص ملهنته  , أجاد فيها وابدع صدقا  
, ه�و مصور ومخ�رج سينمائ�ي وتلفزيوني راق ل�ه عاقات طيبه 
تجمع�ه مع عدد من الصحفي�ن والفنانن الع�رب واألجانب وانا ما 
زلت أتذك�ر دوره بصحبه الزميل ابا يع�رب يف مرافقة املمثل الراحل 
انتون�ي كوين عندم�ا زار بغداد 1978 مع املخ�رج الراحل مصطفى 

العق�اد حيث تم عمل فيل�م تسجيي عن العاصمة ي�وم كانت تزهو 
بالجم�ال و نظافة البيئة وأظن ان كوين اعرب عن رغبته الشديدة يف 
تنفي�ذ فكرة العقاد النتاج فيلم عن اإلمام الحسن عليه السام حيث 

زار كرباء لهذا الغرض لكن لم يتم تنفيذ الفكرة .
حصل محمد الشمري عى البكالوريوس يف أكاديمية الفنون الجميلة 
عام 1987 متخصصا بالسمعي�ة واملرئية ليعمل مدرسا محارضا يف 
معه�د الفنون الجميل�ة لتدريس ماده التصوي�ر واالخراج الكثر من 
خمس سنوات ث�م محارضا يف مجال فن الص�وره والخر الصحفي 
واملراس�ل الصحف�ي يف ع�دد  م�ن وزارات الدول�ه ومؤسساتها قبل 

االحتال االمريكي للعراق .

حوار  – مجال الشرقي

متحف لتكريم رواد اإلذاعة والتلفزيون
تقديرا لرواد املهنة وبغية إدامة االستذكار لرواد االذاعة 
والتلفزي�ون الذي قدم�وا الرام�ج واعدواوكتبوا ومثلوا 
اقام�ت شبك�ة االعام العراق�ي أول متح�ف مفتوح يف 
اله�واء الطلق يع�رض تماثي�ل نصفية تع�ود إىل أشهر 
الشخصيات اإلذاعية والتلفزيونية والسياسية يف العراق 
عى غ�رار فيكتوريا نعمان وكامل الدباغ وعريان السيد 
خل�ف اذ أصبح�ت حديقة »الرواد« يف وس�ط بغداد، أول 
متحف مفت�وح يف اله�واء الطلق، تعرض فيه�ا تماثيل 
نصفية تعود إىل أشهر الشخصيات اإلذاعية والتلفزيونية 

يف العراق.
وقد خصصت شبكة اإلعام العراقي مكانا داخل مبناها 
يف منطق�ة الصالحية بقل�ب العاصمة، له�ذه الحديقة 

التي تضم تلك األعمال الفنية.
م�ن بن تل�ك األعمال تمث�ال نصفي للمذيع�ة العراقية 
فيكتوريا نعم�ان املولودة يف البرصة بجنوب الباد، التي 
دخلت اإلذاعة يف العام 1943، وال يزال صوتها حارضا يف 
ذاك�رة البغدادين مذ كانت تقدم نرشت�ي أخبار الرابعة 

والثامنة من مساء كل يوم.
وتع�د فيكتوري�ا نعم�ان أول مذيعة تدخ�ل دار اإلذاعة 
العراقي�ة، وهي توفيت يف مدينة طرابل�س شمال لبنان 
الع�ام 2004 ع�ن 80 عام�ا، حي�ث عمل�ت يف التدريس 

وتزوجت الطبي�ب اللبنان�ي الشه�ري قص�دي الشه�ال.

ه�ذا املرشوع يوثق سرية شخصي�ات سياسية وثقافية 
ورياضية وفنية دخلت قلوب العراقين<

وب�دأت إذاعة بغداد بثها الرسمي يف العام 1936، وكانت 
مسموعة يف العاصمة قبل أن يشمل البّث عموم العراق.

ومن األعم�ال النحتية األخرى ضمن هذا املتحف، تمثال 

نصفي ألشهر مق�دم برنامج علمي يف تلفزيون العراق، 
كامل الدباغ ال�ذي كان يطل مساء كل أربعاء يف برنامج 

»العلم للجميع«.
وكانت مشاهدة ذلك الرنامج تقليدا يف العائات العراقية 

حن كان البّث التلفزيوني باألسود واألبيض.
واستم�ّر الدب�اغ، املول�ود يف املوصل شمال الع�راق عام 

1925، يف تقديم برنامجه عى مدى أكثر من ربع قرن.
ويتوس�ط الحديقة تمثال كبري ألول رئيس وزراء للعراق 
بع�د العهد امللكي، عبدالكريم قاس�م، الذي قاد ثورة 14 

تموز/يوليو العام 1958 ضد األرسة املالكة آنذاك.
وإىل جوار تلك الحديقة املتحف مرسح مفتوح مخصص 
إلقام�ة الحف�ات ع�ى غرار م�ا كان�ت علي�ه الحال يف 

السبعينات والثمانينات.
وم�ن التماثيل األخرى املوج�ودة، تمثال نصفي للشاعر 
العراق�ي الشعب�ي الراح�ل عريان السيد خل�ف، وأشهر 
معلقي كرة الق�دم مؤيد البدري، وفن�ان الشعب املمثل 

سليم البرصي.

رافقت املمثل الراحل انتوني كوين عندما زار بغداد عام 1978

النحت اعطاني فرصة ملعرفة زوايا التصوير والتشريح اجلسدي

عملت كمستشار لرئيس جملس حمافظة بغداد
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يفع�ل األطف�ال كل م�ا بوسعهم 
لج�ذب إنتب�اه أهلهم لذل�ك نراهم 
أحياناً يقومون بترصفات مزعجة 
كمقاطع�ة الكالم خاص�ًة بوجود 
أشخ�اص غرباء. ويف ه�ذه الحالة 
يجب عىل األم أن تخصص لطفلها 
ألعاباً ال تقدمها له إال يف اللحظات 
التي تنشغل فيها عنه. ومن األمور 
الت�ي يج�ب أن يق�وم به�ا األه�ل 
إلفهام الطفل عدم مقاطعة الكالم 

هي التالية:
- هنئ�وا طفلكم عندم�ا يلهو وال 
تك�ون  أن  ويمك�ن  يقاطعك�م، 

التهنئة إبتسامة ال أكثر وال أقل.
بنشاطاتك�م  طفلك�م  -أرشك�وا 
م�ع  أحاديثك�م  يف  وأحيان�اً 

األصدقاء.
-أخ�روا طفلكم بأنكم ستكونون 
بترصفه بعد قليل من الوقت، فهو 
يستح�ق إهتمامك�م إذا م�ا لعب 

بهدوء أثناء إنتظاره إياكم.
الحدي�ث بواسطة  -ح�ددوا م�دة 

الساع�ة املنبه�ة وقول�وا لطفلكم 
أن بإمكانه أن يتكلم معكم عندما 
يح�ن الوقت. أما م�ن األمور التي 
يج�ب ع�ىل األه�ل تجنبه�ا فه�ي 
مقاطعة الكالم من جانبهم ألنهم 
الق�دوة للطف�ل. كم�ا يج�ب عدم 
اإلستهانة بمقاطع�ة الطفل لهم، 
لذلك يجب أن يقوموا هنا بمعاقبته 
عر إرساله اىل ما يعرف “بالكريس 
املي�ت” م�ا معن�اه حرمان�ه م�ن 
إمكانية اإلصغ�اء إليه فوراً عندما 

يقاطعهم.

حسب الخراء فإن الحلم يستغرق 
بن 45-5 دقيقة يف الليلة الواحدة 
، مع بعض الحاالت الشاذة تجعل 

الحلم يمتد إىل ساعتن.
ولي�س هن�اك أس�اس علم�ي أبداً 
لتفسري األحالم ، فهناك أهل الدين 
يحاولون تفسري األحالم باالستناد 
واألحادي�ث  الكري�م  الق�رآن  إىل 
النبوية وإجم�اع الناس يف املايض 

عىل معاني بعض الكلمات.
يعتم�دون ع�ىل   وهن�اك علم�اء 
املنطق يف التحليل ، فاألسد حيوان 
مف�رس وبالتايل هو ع�دو والفأر 
مث�اًل ال يأت�ي إال ملكان في�ه رزق 

ومن هنا.
وبالتايل ليس هناك تفسري منطقي 
للحل�م ... ويف نف�س الوق�ت ليس 
هن�اك دليل قاطع ع�ىل أن تفسري 
حلم م�ا صحي�ح أو ال فاملوضوع 

مجرد اجتهاد عقيل.

يرى العديد أن فارق العمر ال يمكن أن يشّكل عائقاً يف الحّب ولكن ما من 
شّك بأّنه قد يؤّثر عىل العالقة الزوجية يف العديد من األحيان.

وق�د أش�ارت األبح�اث العلمية الحديث�ة إىل أن ف�ارق العم�ر األمثل بن 
الزوجن هو ما يقارب األربع سنوات واألربعة أشهر رشط أن تكون املرأة 
ه�ي األصغر سّناً. ولكن يتفق العلماء أيضاً ع�ىل أن الفارق بن العمر ال 
يجب أن يتعدّى العرش سنوات. فإن إتسع هذا الفارق، قد يؤّدي إىل تفاقم 

الخالفات واملشاكل يف الحياة الزوجية.
إكتشف�وا يف ما ييل، ما هي العواقب التي قد تظهر يف العالقة الزوجية إن 

إّتسع فارق العمر بن الزوجن إىل عرشين عاماً أو أكثر:
- عدم التفاهم: إن كان الرجل متقّدماً يف السن بينما زوجته ال تزال شابة 
وتتمتع يالحيوية والنشاط، قد يشّكل ذلك عائقاً يف التفاهم بن الزوجن 
حول النشاط�ات التي يحب كل طرف أن يقوم بها مع اآلخر وغريها من 

األمور.
- ع�دم إستيعاب اآلخر: فارق العمر قد يشكل صعوبة للزوج والزوجة يف 

إستيعاب وفهم بعضهما.
- اإلكتئاب: قد تشعر املرأة مع الوقت باإلكتئاب. فالعالقة مع فارق عمر 
كب�ري قد تزيد من الضغوط عىل املرأة األصغر سّناً وتدفعها إىل التخيّل عن 

العديد من األمور التي تحّبها للتأقلم مع زوجها املتقّدم يف السّن.

10واحة
تأثري فرق العمر بني الزوجني على احلياة الزوجية

حنو مستقبل افضل...هلملها
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تجمي�د اللح�وم يف الفريزر ليس 
باملشكلة، وإنما العمل عىل إذابة 
الثل�وج ع�ن اللحم قب�ل طهيها 
لربما يمثل مشكلة لدى الكثري من 
ربات البيوت، فهي تعمل إما عىل 
إخراج اللحم من الفريزر يف الليلة 
املاضية حتى يفقد تجميده، وإما 
إخراج�ه ووضع امل�اء عليه وهذا 
خاط�ئ، او إذا نسيت إخراجه يف 
ليل�ة ماضي�ة لربما ل�ن تستطع 
تن�اول الغداء لهذا اليوم حيث أنه 
سيأخ�ذ الكثري م�ن الوقت حتى 
يفقد تجميده، وكذلك من الخطر 
والخطأ وضع املاء الساخن عليه، 
فإن ذلك لربم�ا يؤدي إىل خطورة 
كب�رية والت�ي تكم�ن يف تك�ون 

البتكرييا داخ�ل اللحم، باإلضافة 
إىل أن محاولة طه�ي اللحم وهو 

ال زال مجمدا ليس صحيحا.
إذن م�ا الح�ل؟ يج�ب أن نق�وم 

بإخ�راج اللحم ال�ذي نريد طهيه 
م�ن الفريزر، ث�م إحضار حلة أو 
أي إناء معدني ومن ثم نمألء بماء 
فاتر م�ن الحنفية، أي ماء عادي 
ال ساخنا وال باردا، ومن ثم نضع 
ه�ذا اإلناء أع�ىل قطعم�ة اللحم 
املراد طهيه�ا، وسيالحظ أنه بعد 
دقائق سيبدأ تفكك تجميد اللحم 

مما يجعله جاهزا للطبخ.
فعالية هذه الطريقة تكمن يف أن 
هذا اإلناء الذي مل�ئ باملاء يعمل 
عىل ترسيع إذاب�ة تجميد اللحم، 
باإلضافة للنقطة األهم أن القدر 
املعدني يعتر ناق�ل جيد لحرارة 
امل�اء الفات�ر إىل اللح�م بطريق�ة 

سليمة.

يع�د نب�ات الصبار أح�د النبات�ات الفعالة ىف 
العناي�ة بالجم�ال، فه�و واح�د م�ن أفض�ل 
املكون�ات ىف روتيننا اليوم�ى للعناية بالبرشة 
ألنه غنى بالفيتامينات واملعادن، باإلضافة إىل 
خصائصه املضادة لاللتهاب�ات، لذلك يمكنك 

االعتماد عىل جل الصبار للعناية ببرشتك.
الصباره�و أح�د املكون�ات املفضل�ة ملعالجة 
جف�اف البرشة، ونرصد ىف ه�ذا التقرير التايل 

أبرز االستخدامات:
استخدمى جيل الصبار ككريم مرطب

عندم�ا يك�ون الجو ح�اًرا ج�ًدا يك�ون آخر 
يشء نري�ده هو املرطب الدهن�ي، لذلك يمكن 
أن يعم�ل جل الصبار كمرط�ب خفيف يغذى 
برشتن�ا ويحاف�ظ ع�ىل نضارته�ا ويعطيها 

الحيوية التى نتمناها.
مواجهة حب الشباب

أظهرت األبح�اث أن األشخاص الذين يعانون 
من حب الشباب الخفيف إىل املتوسط يمكنهم 
االستف�ادة م�ن استخ�دام منتج�ات الصبار 
لعالج تهي�ج الجلد، كما يساع�د جل الصبار 
أيًض�ا عىل تحفي�ز إنتاج الكوالج�ن ىف الجلد 

مما يقلل من ظهور الندبات.
مهدئ لحروق الشمس

بفضل خصائصه املمتازة املضادة لاللتهابات، 
سيخف�ف الصبار من أى مشاكل لدى برشتك 

بعد حمامات الشمس ويغذيها.
بعد إزالة الشعر

الصيف هو وقت التنانري القصرية والرساويل 
اللطيف�ة، مم�ا يعنى أنن�ا سنص�ل غالًبا إىل 
استخ�دام ماكين�ة حالقة ويمك�ن أن تسبب 
تهيج الجلد، وكذلك بعد إزالة الشعر بالشمع، 
ل�ذا ينص�ح بتطبي�ق ج�ل أو كري�م يحتوى 
ع�ىل الصبار لتهدئ�ة البرشة وتقلي�ل التهيج 
وتوف�ري الرطيب الذى ينتج عنه برشة ناعمة 

وسلسة.
كريم لليدين

إذا ك�ان لدي�ك ه�ذا النب�ات ىف املن�زل، يكفى 
الضغ�ط عىل ورق�ة النبات واستخ�راج الجل 
الستخدام�ه لتدليك اليدين، ع�ىل أن يرك ملدة 

15 دقيقة ثم يشطف باملاء الفاتر.
استخدام الصبار كقناع للشعر

بالنسبة ل�ذوات الشعر املجعد، من الرضورى 
استخ�دام منتج�ات لرطيب الشع�ر وبما أن 
هذا النبات مكون طبيعى من املاء، استخدمى 
بلس�م أو قناع مع هذا املك�ون،  يمكنك أيًضا 
م�زج ج�ل الصبار الط�ازج مع القن�اع الذى 

تستخدميه حالًيا.

لطلة ابهى....تدبري منزلي

منظومة متكاملة مبكون واحد.. ستة استخدامات للصبار للعناية جبمالكإليكم الطريقة الصحيحة لفك جتميد اللحوم بعد إخراجها من الفريزر

العط�ور  استعم�ال  يشي�ع 
املختلف�ة. وتك�اد ال تستغن�ي 
ك�ل امرأة عنها إلضف�اء روائح 
الشع�ور  م�ن  تزي�د  منعش�ة 

بالراحة لديها.
استعم�ال  يكث�ر  ح�ن  ويف 
املختلف�ة  الج�و  معط�رات 
والبخ�ور  �رة  املعطِّ والشم�وع 
يف أغلبي�ة املنازل، ف�إنَّ دراسة 
حديث�ة تح�ذِّر م�ن استخ�دام 
جميع هذه الوسائل، ألنها ترفع 
م�ن خط�ر اإلصاب�ة برسطان 
الصدري�ة  واألم�راض  الرئ�ة 

املختلفة، ومن بينها الربو.
الدِّراس�ة، التي شملت  ووجدت 
أكثر من 14000 من املشاركن، 
أنَّ معط�رات الج�و والشم�وع 
املعط�رة والبخ�ور تحتوي عىل 
م�واّد كيميائيَّة صناعيَّة، يمكن 

أن تجري تحواّلً يف بنية الحمض 
بتسّمم�ه،  وتتسّب�ب  الن�ووي 
إضاف�ة إىل أنَّها تشمل مجموعة 
واسع�ة من امل�واّد الخطرة مثل 
إنتاج “الفورمالدهيد” يف الجو، 
ال�ذي ق�د تسّب�ب تلف�اً يف الرئة 
وأورام�اً، كما يرف�ع من فرص 
كذل�ك،  بالرسط�ان.  اإلصاب�ة 
يف  الهورمون�ات  م�ع  تتداخ�ل 
الجسم فتسب�ب مشكالت مثل 
الربو أيضاً، وفقاً ل�”دييل ميل” 

الريطانية.
فاملواد الكيميائيَّة التي تستخدم 
يف تصنيع إنت�اج هذه املعطرات 
�ر صح�ة اإلنس�ان برسعة  تدمِّ
أنَّها تصل إىل  فائقة، خصوص�اً 
الرئة عن طري�ق األنف. ولفتت 
الدراس�ة إىل أنَّ�ه ليس�ت الرئ�ة 
وحدها هي التي تتأثر، بل أيضاً 

العن واألنف والحل�ق والقل�ب.
يذك�ر أنَّ العديد م�ن الدِّراسات 
السابق�ة كانت قد أظه�رت أنَّ 
الروائح الجيِّدة واملنعشة تسبب 

ات كيميائيَّ�ة يف األدمغ�ة،  تغ�ريرُّ
املزاجيَّ�ة  الحال�ة  وترف�ع م�ن 
لألشخ�اص، كم�ا أنَّه�ا تنعش 

الروح.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

احذري هذه العطور فهي تسبب السرطان والربو!

سلوكيات

كل يوم معلومة

نصائح لتعليم الطفل عدم 
مقاطعة الكالم

ماهي املدة الزمنية للحلم أثناء النوم 
ى أي أساس يتم تفسري األحالم؟

 املقادير :
فخذ خروف: 3 كيل�و )وزنها من 2.5 

إىل 3 كيلو(
لبن زبادي: كوبان )للتتبيلة(

كبريت�ان  ملعقت�ان  األبي�ض:  الخ�ل 
)للتتبيلة(

العسل: ملعقتان كبريتان )للتتبيلة(
زعر مجفف: ملعقة كبرية )للتتبيلة(
السكر البني: ملعقة كبرية )للتتبيلة(

ملح: ملعقة صغرية )للتتبيلة(
فلفل أسود: ملعقة صغرية )للتتبيلة(

ج�وزة الطيب: نص�ف ملعقة صغرية 
)للتتبيلة(

)املف�روم،  كب�رية  ملعق�ة  الث�وم: 
للتتبيلة(

الزنجبي�ل: ملعق�ة كب�رية )املف�روم، 
للتتبيلة(

)املذاب�ة،  كب�رية  ملعق�ة  الزب�دة: 
للتتبيلة(

الجزر: 2 حبة )رشائح، للشوي(
الكراث: 2 عود )رشائح، للشوي(

البصل: 2 حبة )للشوي(
الثوم: 5 فصوص )رشائح، للشوي(

ليمون: 2 حبة )رشائح، للشوي(
زعر مجفف: ملعقة كبرية )للشوي(

)ج�اف،  كب�رية  ملعق�ة  روزم�اري: 
للشوي(

املاء: كوب )للشوي(
طريقة التحضري

1. قوم�ي بعم�ل فتح�ات بواسط�ة 
السكن يف الفخذة.

2. امزج�ي مقادير التتبيل�ة جميعها 
مع بع�ض ىف وعاء إىل أن تمتزج جيداً، 
ث�م نق�وم بده�ن الفخ�ذة بالتتبيل�ة 

املح�رضة جيداً م�ن جمي�ع النواحي 
ولفيه�ا بالبالستيك راب واتركيها ليلة 

كاملة يف الثالجة.
3. قوم�ي بتغليف صيني�ة فرن كبرية 

بورق القصدير.
روق  ع�ىل  الخ�رضاوات  وزع�ي   .4
القصدير بشكل مرت�ب ثم انثري عىل 
وأوراق  والروزم�اري  الزع�ر  الوج�ه 

الغار.
5. صبي كوب املاء بن الخرضاوات ثم 
غلف�ي الصينية جيداً ب�ورق القصدير 

واحكمي إغالقها .
6. قومي بعمل فتحات كثرية بواسطة 
ك�ي  القصدي�ر  ورق  ف�وق  الشوك�ة 

تسمحي بترسب النكهات إىل اللحم .
7. ضعي الفخ�ذة فوق ورق القصدير 
املخرم. ث�م، أضيفي حوله�ا قليل من 

البصل رشائح والثوم.
8. أدخليه�ا إىل ف�رن محم�ى مل�دة 3 
ساع�ات مع الح�رص ع�ىل مراقبتها 

حت�ى االست�واء. قدميه�ا ساخنة إىل 
األرز  أو  املشوي�ة  البطاط�ا  جان�ب 

بالبهارات. 

فخد مشوي بالفرن لعزومة مثالية
املطبخ

أو  العلق�م  أو  امل�ّر،  التف�اح 
-Citrullus colocy  الحنظ�ل
this ، نبات حويل مّعمر زاحف، 
يتبع الفصيل�ة القرعّية، ينمو 
برّي�اً ع�ىل السواح�ل البحرية 
لشمال إفريقي�ا وجنوب غرب 
أوروب�ا وغ�رب آسي�ا وحوض 

البحر املتوسط.
يشتّد نمو الحنظ�ل عند بداية 
الخري�ف، حن تخ�رج أزهاره 
الصفراء محّملة بثمار كروية 
يف  التف�اح  تشب�ه  خ�رضاء، 
حجمها. وه�ي شديدة املرارة. 
وبع�د أن تنضج يك�ون لونها 
مصفرّاً، وتض�ّم حبوباً كثرية. 
وللتخلّ�ص من ه�ذه املرارة يف 
البذور، ينص�ح بغسلها مرّات 

عّدة باملاء وامللح.
للحنظل،  الطبّية  الفوائد  تتعّدد 

لعّل أبرزها:
_ مقاومة اإلمساك، إذ يستخدم 

كملّن للبطن.
_ عالج أمراض الجلد.

_ طرد البلغم.
_ م�داواة “ع�رق النس�ا” وآالم 
وأوج�اع  والنق�رس  املفاص�ل 

الظهر.
الكبد  _ مكافح�ة اضطراب�ات 

واملرارة.

_ يدّر لّب الحنظل البول.
_ معالجة االستسقاء.

_ يوق�ف ورق الحنظل الطازج 
نزف الدم الناتج عن الج�روح.

دراسات عاملّية...
_ توّصل فري�ق من الباحثن يف 
“الجمعية األمريكية للسكري” 
إىل أّن ثمة مواد فعالة تستخرج 
الحنظ�ل،  نب�ات  ب�ذور  م�ن 
وتستخدم طبي�اً يف عالج البول 

السكري والبدانة.
_ ُيعتق�د، بع�د بح�وث أجريت 

أخ�رياً، أّن مضادات األكسدة يف 
الحنظل ق�د يكون له�ا دور يف 

عالج الرسطان.
م�ن  طبيعّي�ة  وصف�ات   5

الحنطل
الحنظ�ل،  نب�ات  يستعم�ل   •
املطهو م�ع الخل، يف مضمضة 

الفم، لعالج آالم األسنان.
وسيق�ان  أوراق  تطه�ى   •
الحنظل يف الزي�ت، وتوّزع عىل 
هيئ�ة قط�رات ، لع�الج طنن 

األذن.

• تستعم�ل ثمرة الحنظل كاملة، 
بعد شّيه�ا، لعالج “الروماتيزم”، 

حيث توضع عىل املكان املصاب.
• يستعمل منقوع املاء لثمار ولب 
الحنطل كمرشوب، للتخلّص من 
اإلمساك املزم�ن وتنشيط حركة 
املع�دة واإلمعاء، م�ا يساعد عىل 
سهول�ة الهض�م وتقلي�ل غازات 

البطن.
• يعال�ج الزي�ت املستخ�رج من 
ب�ذور الحنط�ل بع�ض األمراض 

الجلدية، ومنها الجرب.

سر االعشاب..؟؟؟

التفاح املّر لـ عالج آالم الظهر والسكري والسرطان

No: 7267 Tue 16 june 2020العدد: 7267 الثالثاء - 16 حزيران 2020



وبغ�ض النظر أي ح�االت النوم 
هي األفضل صحًيا، لكننا بصدد 
توضي�ح م�ا تش�ر إلي�ه ه�ذه 

الحاالت.
يف الدراس�ات العلمي�ة النفسية 
لحاالت النوم فق�د تم تصنيفها 

ل� 8 حاالت وهي كالتايل:
1. وضع الغطاء عىل كل الجسم 

واحتضان الوسادة:
بالغال�ب فإن األشخ�اص الذين 
ينام�ون به�ذه الطريق�ة يكون 
لديهم ح�س األنانية عايل وحب 
ال�ذات، إضاف�ًة لفقدانهم للثقة 
واألم�ان فيم�ن حوله�م، وهذا 
باملشاك�ل  يشع�رون  يجعله�م 

دوًما.
فتغطي�ه ال�رأس والجس�م كله 
كأنك تنعزل ع�ن العالم وتصنع 
منك لوحدك عال�م منعزل، علّك 

تجد فيه األمان الذي تفتقده.
2. النوم عىل البطن:

يف  الطريق�ة  ه�ذه  أصح�اب 
الن�وم هم أشخ�اص محبوبون 
يمتلك�ون الكثر م�ن األصدقاء 
منطلقون نح�و الحياة بنشاط 
يمارس�ون أعماله�م بإيجابية، 
بع�د  إاّل  للن�وم  ال يستسلم�ون 

اإلجهاد الكثر.
إقباله�م الجمي�ل ع�ىل الحي�اة 
الروت�ن  يكره�ون  يجعله�م 
إضاف�ًة  االعتيادي�ة،  واألم�ور 
إىل املي�ول القي�ادي ل�دى هؤالء 
األشخاص وحبهم إلدارة األشياء 
وفق�ا للمبادئ الت�ي يحبون أن 
يحتفظ�وا بها س�واًء مبادئ أو 

عادات وتقاليد.
3. النوم عىل الظهر:

النوم بهذه الوضعية هي األنسب 
لالسرتخ�اء الكيل، حي�ث يكون 
الجس�م يف وضعي�ة مستقيمة، 
ومجرى التنف�س مفتوح ألعىل 
وه�ذا يساع�د ع�ىل االسرتخاء 

والشعور بالراحة.
األشخ�اص الذي اعت�ادوا النوم 
بهذه الطريق�ة يتميزن بثقتهم 
بأنفسه�م ولديه�م ح�دود عىل 
األشي�اء وتحفظ�ات عىل أشياء 

أخرى.
يعي تماًما ترصفاته، وال يتعدى 
الح�دود الت�ي يرسمه�ا، وألّن�ه 
كذل�ك؛ فه�و شخ�ص طم�وح 
له خطط�ه وأهداف�ه الواضحة 
التي يعمل لكي يص�ل إليها مع 
التصمي�م واإلرادة والثق�ة التي 

يتحىل بها.
ه�ذه الصف�ات والت�ي أساسها 
وال  األم�ان  تكسب�ك  الثق�ة 
تشع�ر باملشك�الت وال تضجر، 
حيات�ك  ع�ىل  ينعك�س  وه�ذا 

اليومي�ة وبالت�ايل ينعك�س عىل 
طريقة نوم�ك الهادئة العميقة 

االسرتخاء هذه.
4. النوم عىل الظهر مع وضعية 

اليدين باألعىل بمستوى الرأس:
وضعية نجمة البحر واألشخاص 
الذي�ن ينام�ون به�ذه الطريقة 
هم اجتماعي�ون، يحبون تقديم 
لآلخري�ن،  واملساع�دة  املعون�ة 
يشفقون ع�ىل من لديه مشكلة 
ويسعون دائًما لحلها والتخفيف 

عّما حولهم.
وأيًض�ا يتمتعون بح�ب األشياء 
الجدي�دة وعمل األشياء الجديدة 

وخوض غمارها.
5. الن�وم عىل أح�د الجانبن مع 

ضم الجسم:
هذه الطريق�ة يف الن�وم تنامها 
الرج�ال،  م�ن  أكث�ر  النس�اء 
وه�ي تعك�س شخصي�ة حادة 
الظاه�ر لكنه�ا يف  وقاسي�ة يف 
باطنه�ا حساسة ج�ًدا، تخفي 
حساسيتها من بع�ض األشياء 

بكلمات قاسية.

لك�ن يتمتع�ون بعالق�ات فيها 
حب وحنان فه�م فيهم الطيبة 
يعك�ر  ال�ذي  أسلوبه�م  لك�ن 

صفوهم.
6. النوم عىل أح�د الجانبن مع 

فرد الساقن:
األشخ�اص  ه�ؤالء  يتص�ف 
بالثق�ة وحبهم لآلخرين خاصة 
أصدقائهم اجتماعين ال يبحون 

العزلة.
ال يحب�ون السيطرة بآرائهم وال 
يميل�ون للقي�ادة وال يفتعل�ون 

املشاكل.
7. الن�وم عىل أح�د الجانبن مع 
الذراع�ن ألعىل بمح�اذاة  ف�رد 

الرأس:
الذي�ن ينام�ون به�ذه الطريقة 
ذو عقول متفتحة وألنهم كذلك 
فهم انتقاديون من الدرجة االوىل 

وعنيدون.
8. التقلب كثرًا أثناء النوم:

فال تكن هن�اك وضعية واضحة 
للن�وم ال ع�ىل البط�ن وال ع�ىل 
الجن�ب أو الظه�ر، واألشخاص 
كث�ري التقل�ب يف نومه�م هم 
كثري التقلب يف حياتهم، لديهم 
مشاكل كثرة تقلقهم حتى عند 
نومه�م الستمراره�م بالتفكر 

فيها.
وطبًع�ا عند عدم ثب�ات الجسم 
الن�وم  يف  معين�ة  بوضعي�ة 
فالجس�م ال يأخ�ذ كفايت�ه من 
الراح�ة وه�ذا م�ا يجع�ل ه�ذا 
الشخص يستيق�ظ غر مرتاح 

وبمزاج معكر أيًضا.

كانت إمرأة تضرب إبنها كل يوم ..و كان الضرب 
أمام الناس يوميا ..

و كاناإلبن ال يبكي أو يشتكي من ضربها له ..و 
ال يتلفظ باأللفاظ وال يعترض أويهرب منها ..

وال  يبكي  ال  أيضا  والولد  سنني  مرور  وبعد 
يعترض ..أصبح اإلبن رجال ولهأوالده ..

وهي مازالت تضربه كل يوم امام الناس ..و في 

حتي  الرجل  فبكى  أمه  ضربته  األيام  من  يوم 
ابتلت حليته ..

حينما ذهبت األم بعيدا عنه أسرع الناس إليه 
الفترة  باستثناء  اليوم  بكيت  ملاذا  له  قالوا  و 
السبب  ..ما  الضرب  بنفس  املاضية  الطويلة 

الذي جعلك تبكي ؟؟
فقال الرجل وهو يبكي كيف ال أبكي وأنا أشعر 

بأن قوة أمي قد ضعفت ..
اقترب  أبواب اجلنة قد  وباب من  أبكي  كيف ال 

أن يقفل .
أياها  تهبني  أول غايه  هو  أمي  رضا  أجعل  ربي 
ام  وكل  امی  اجعل  الدنيا..اللهم  هذه  في 

الفردوس االعلی من اجلنه یارب..
هكذا نربـي اوالدنا علي بر و طاعة الوالـدين .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية

قصة وعربة

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

هـــــــل تعلــــــم

شخصيتك من طريقة نومك

أم تضرب إبنها كل يوم؟

هل تعلم أن الخوف من األسنان ُيدعى باالودونوفوبيا. 
هل تعلم أن أكثر اسم انتشاراً يف العالم هو اسم محمد. 

هل تعلم أن َش�عر اإلنسان يستمر ُنُموه ملُدِّة ِبضع أشهر بعد َموت 
صاحبه. 

ه�ل تعل�م أن أع�ىل مبلغ ت�م دفعه ل�راء بق�رة كان 1.3 مليون 
دوالر.

 هل تعلم أن هوية ُبَناة تاج محل غر معروفة. 
ه�ل تعلم أن ُسعة ُنمو األطفال يف فصل الربيع أكرب من غرها يف 

الفصول األخرى. 
هل تعلم أن َوزن دماغ اإلنسان َيبُلغ ما ُيقاِرب 1,300 إىل 1,400غ. 
هل تعلم أن وزن دماغ اإلنسان البالغ َيِزن ما ُيقاِرب ٪2 من إجمايل 

وزن جسمه.

حدث يف مثل 
هذا اليوم

946 – وف�اة محمد بن طغج، املعروف باإلخش�ید، 
مؤس�س الدولة اإلخش�یدیة يف مرص التي اتس�عت 
حدودھا لتش�مل مرص والش�ام والجزیرة العربیة، 
ونج�ح يف ازدھار الحیاة الثقافی�ة واالجتماعیة بعد 

فرتة القالقل والثورات...
دول�ة  عاصم�ة  نیقی�ة  مدین�ة  س�قوط   –  1097
الس�الجقة يف أیدي الصلیبیین يف حملتھم الصلیبیة 
األوىل، وھي الحملة التي أسفرت عن قیام 4 إمارات 
صلیبیة ھي:إم�ارة الرھ�ا، وأنطاكی�ة، وطرابلس، 

ومملكة بیت املقدس.
1200 – وفاة اإلمام ”أبو الفرج بن الجوزي“ ش�یخ 
الع�راق، وإم�ام الحدیث والفقھ واللغة والتفس�یر، 
وصاحب التصانیف الكثیرة التي بلغت نحو ثالثمائة 
مصنف،وم�ن أبرزھ�ا: ”املنتظ�م يف تاری�خ املل�وك 
واألم�م“، و“صفو الصف�وة“ ”و“أخب�ار األذكیاء“ 

وغیرھا..
1551 – األس�طول العثمان�ي یس�تويل ع�ىل جزیرة 
مالطا ویق�وم بتخریبھا، وكانت مالطا من القواعد 
العس�كریة البحری�ة املزعج�ة للمس�لمین يف البحر 
املتوس�ط،حیث تضم عددا من الفرسان الصلیبیین 

املتعصبین ضد اإلسالم.
1887 – توماس إدیسون یخرتع أول جھاز لتسجیل 
الصوت“غرامف�ون“، وإدیس�ون مخ�رتع أمریكي 
ولد عام 1847م، وس�جل حوايل أل�ف اخرتاع، منھا 

املصباح الكھربائي، وتويف يف أكتوبر 1931م.
1923 – انعقاد املؤتمر العربي الفلسطیني السادس 
يف یافا الذي أكد يف بیان اصدره عن رفضھ املشاریع 

الربیطانیة.
1936: القائ�د العام الربیطاني الجن�رال بیرز یقرر 

نسف مدینة یافا القدیمة.
1928 – والدة زعیم الثورة األرجنتیني ارنستو تيش 

جیفارا سیرنا.
1945 – فرنس�ا تصب�ح عض�وا دائ�م العضویة يف 

مجلس األمن الدويل.
1954م – ق�دم مويش دی�ان رئی�س أركان الجیش 
اإلسائیيل اس�تقالتھ من منصبھ،ودیان عس�كري 
وس�یايس إسائیيل ولد 1915م، وفقد إحدى عینیھ 
أثن�اء القت�ال م�ع الحلف�اء يف لبن�ان أثن�اء الحرب 

العاملیة الثانیة، وش�غل عددا من املناصب يف الجیش 
اإلسائیيل، وش�ارك يف تأسیس حزب العمل، وشارك 

يف عدد من الوزارات، تويف 1981م.
1962 – إط�الق مركب�ة الفض�اء الس�وفیتیة التي 

تحمل فالنتینا أول رائدة فضاء يف التاریخ
1969 – اس�تولت س�لطات االحت�الل ع�ىل الزاویة 
الفخری�ة التي تقع يف الجھ�ة الجنوبیة الغربیة من 

ساحة املسجد.
1976 -تمرد للس�ود يف سویتو یبدأ بتظاھرة شارك 
فیھا 15 الف طالب اطلقت علیھا الرطة النار مما 

ادى إىل مقتل 566 من الفتیة.
1977 – لیونی�د بریجینی�ف یت�وىل رئاس�ة االتحاد 

السوفیتي.
1980 – اغتیال محمد طھ يف روما وھو أحد ضباط 

األمن يف حركة فتح.
1981 – اغتیال عزیز مطر أمام منزلھ يف روما وھو 

طالب فلسیني كان یدرس الطب يف جامعة روما.
1984 – الطی�ار إیم�يل وارن�ر ومس�اعدتھا الطیار 
بارب�را كوك یكون�ا أول طاقم طائ�رة رحلة تجاریة 
نس�ائي يف العال�م وذلك عند تحلیقھم م�ن دنفر إىل 

لیكسینغتون
عىل متن ”خطوط فرونتیر الجویة“.

1988 -اع�ادة العالقات الدبلوماس�یة بین فرنس�ا 
وایران التي قطعت يف 1987.

1999 -السوید تشیع رس�میا النجمة غریتا غاربو 
بع�د تس�ع س�نوات ع�ىل وفاتھ�ا لدف�ن رمادھا يف 

بلدھا.
2001 – الرط�ة االسائیلیة تعتقل متطرفا حاول 

دخول املسجد األقىص.
2002 – الكی�ان الصھیوني یبدأ بن�اء جدار الفصل 
العن�رصي ویقوم ع�ىل ابتالع ومصادرة مس�احات 
كبیرة م�ن االرايض الفلس�طینیة يف الضفة الغربیة 

املحتلة بول 350 كیلومرت.
2005 – وف�اة عال�م الریاضیات وخبی�ر االقتصاد 

واالحصاء الفلسطیني سالم حنا خمیس.
2006 -س�قوط أكث�ر من س�بعین قتی�ال يف ھجوم 
ع�ىل حافلة يف كولومبو يف اطار النزاع بین املتمردین 

التامیل والسلطات الرسیل.

أفقي
1الذه�ب األبي�ض o املاش�ية مما 
يقتنيها البدوي أو الفالح o شقيق

2وديع )مبعثرة( o أماكن اجتماع 
القوم

3إذا تعدى اثنن شاع o يوم يبتدئ 
االنسان حياته

4اشتهر يف التاريخ بتحويل الرتاب 
إىل ذهب o أبيض )باالنجليزية(

5يضغ�ط إلط�الق الن�ار o ش�جر 
صحراوي مثمر

6قرْض o بناء للمراقبة
رشق  جن�وب  دول�ة   o 7س�قيا 

أفريقية
8يتحرك كاملوج o يحقق إنجازا

 o 9فيها طالبو العلم والش�هادات
متشابهان

10الذهب البني o بلد اسمها يعني 
بلد األحرار

رأيس
1ألوانه تظهر بعد املطر o يلغي

2تحليق يف السماء o فاكهة لذيذة 
قرها أحمر وحباتها كالجوهر

 o 3منافس ومس�او يف االمكانات
أغىل املعادن عىل اإلطالق

4بش�كل رأيس o أنت طلبت األكل 
لشعورك بحاجته

 o اغتاب o )5واح�د )باالنجليزي�ة
متشابهان

6مخلوق صغر يحمل عرة أمثال 
وزنه o شاي )باالنجليزية(.

7متش�ابك بش�كل منتظم ومكرر 
o ثني

8دولة اوروبية معنى اس�مها بلد 
األرانب

9أخف الغازات يف الطبيعة
10من الخرضوات o تفضيل يشء 

عىل آخر

گصت بيه اليايل حيل ياحيل 
طحت ولناس كلها تصيح ياحيل 
تعال لحايل شوفه شلون ياحيل 

أثر فراگک ما ظل حيل بيه 
---------

*لتظن نار كلبي وياك تربد
وبعد كل الحجيته وياك تربد

اشوكت ماجيك بالسجن تربد
دهاك اذبحني هو اشظال بيه

أبـــــــراج

مهنياً: تزهو بنفس�ك وتش�عر باالرتياح وتزدهر األوضاع 
وتكرب شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبرة تعود 

اليك
عاطفياً: يوم موّفق جّداً ويدعوك إىل تكرار املحاوالت مهما واجهتك 

العراقيل وعدم االستسالم أمام العالقات الفاشلة
صحياً: اتبع النظام الغذائي السليم الذي ال يفقدك املناعة والحيوية 

وينعكس إيجاباً عىل وضعك الصحي

مهني�اً: كن يقظاً يف عملك فالكثر من األخطاء أصبحت 
ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل ملناقشتك بها

عاطفي�اً: عالق�ة جدي�دة ترتبط بها وتش�عر بالحماس�ة 
الستكمالها بعدما وجدت يف الطرف اآلخر املميزات املطلوبة

صحي�اً: أنت ج�دّي يف كل ما تتعاط�اه وتقوم به، حتى يف الش�أن 
الصحي الذي توليه اهتماماً كبراً

مهني�اً: قد يكون الس�بب املب�ارش أو الوحي�د ألجوائك 
املشحونة بالقلق هو االضطراب بشأن أمور مهنية

عاطفي�اً: ل�م يع�د باس�تطاعة الري�ك تحم�ل املزيد من 
ترصفاتك السيئة، األمور تسر نحو األسوأ

صحياً: ال تتذّمر من كثرة الطلب منك لتطبيق اإلرش�ادات الصحية، 
فالكل يقلق عىل صحتك إال أنت

مهني�اً: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفرتة رائعة من 
التط�ورات عىل الصعيد املهني، فتنتق�ل معها إىل مرحلة 

جديدة يف حياتك العملية 
عاطفي�اً: تمتلك والريك من اإلمكان�ات ما يكفي للتفّوق عىل 

الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك
صحياً: تش�عر أن أثقاالً س�قطت عن كاهلك، وأّن�ك مقبل عىل يوم 

واعد جداً

مهنياً: يرتاجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد 
حياتك الشخصية والفرح واالندفاع املعهود فيك

عاطفياً: مروع ارتباط يلوح يف األفق، وقد تقابل الشخص 
املناسب وتضع معه النقاط عىل الحروف

صحياً: األرق الدائم ليالً يرهق األعصاب ويبقيك يف حال من الرتّنح 
وألم يف الرأس نهاراً

مهني�اً: تكون مطمئناً ومرتاح�اً، إذ يوّفر لك هذا اليوم 
الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنّقالت وزيارات وأسفار 

مفيدة لك 
عاطفي�اً: تب�دو اكثر حرصاً عىل ش�ؤونك العاطفي�ة وتقلق، 

وربما تتلهى عن الريك باالنشغال بأمور مادية ملّحة
صحياً: نس�ق قدر اإلمكان بن نشاطك املهني والعاطفي والصحي 

فتكون مرتاحاً من جميع الجهات

مهني�اً: تش�عر بليونة يف التعامل معك م�ن قبل الزمالء 
واملعاونن واألش�خاص النافذين، لكّن التعاطف هذا لن 

يأتي عىل طبق من فّضة
عاطفياً: املغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، 

سارع إىل البحث عن بدائل أكثر جدّية
صحي�اً: تح�اش الجلوس م�دة طويلة فهو الس�بب األس�اس آلالم 

الظهر

مهني�اً: يعّزز هذا اليوم ميلك إىل العمل واإلنتاج وتحقيق 
أفض�ل النتائج، لكن عليك بذل املزي�د من الجهد للتوصل 

إىل تحقيق طموحك الكبر
عاطفي�اً: تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بس�بب إىل حن أزمة 
عائلية حساس�ة تستدعي الرتيث قليالً بغية معرفة ما ستؤول إليه 

األمور
صحي�اً: ال تك�ن قلي�ل الص�رب واألن�اة بش�أن النتائ�ج املرجوة من 

الربنامج الغذائي الذي تتبعه

مهني�اً: ال تج�ادل وال تتدّخ�ل يف أم�ور ال تعنيك، تمالك 
أعصاب�ك وقّدم بعض التنازالت، لكن ال ترتاجع عما أنت 

مقتنع به وترى أنه مفيد ملجالك املهني
عاطفي�اً: آراء مختلفة أو متناقضة من قب�ل احد الطرفن ما 

يثر بلبلة ويدفعك اىل الشعور بالخيبة
صحي�اً: مع�روف أنك م�ن محّبي الرياض�ة، ألنك ت�واق إىل الحركة 

والنشاط، أشجعك

مهني�اً: تتقّدم خط�وات إىل األمام، واثق�اً مقاوماً، قوياً 
ومقبالً عىل الحياة بمعنوي�ات تهّز الجبال وتزعزع ثقة 

من يظن أنه قادر عىل النيل منك
عاطفياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً يف العالقة، إذ تنعكس األمور 

وتصبح أكثر ّدقة وصعوبة
صحي�اً: يه�ّددك ه�ذا الي�وم باألخط�ار واملش�كالت، وق�د يولّد لك 

احتكاكات تثر عصبيتك وانفعالك

مهنياً: قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض املشاكل، 
لكن حافظ عىل هدوء أعصابك وحّطم قيود اليأس

عاطفي�اً: ال تك�ن عني�داً بل كن أكث�ر تعاوناً م�ع الحبيب، 
وادرس معه مروعاً يعود عليكما بالنفع

صحياً: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً 
ومفيداً

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: ال تتهّور يف اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئال تصاب 
بخيبة أمل، قد تحبط محاوالتك أو تؤّجل معامالتك

عاطفي�اً: الج�ّو عاص�ف وال يحتم�ل اتهام�ات جارح�ة 
اوالتعرّض لكربياء احد الطرفن واتخاذ موقف متصلّب

صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك يف تناول 
املأكوالت املرضة ملعدتك
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جانب من نشاطات نقابة الصحفيني العراقيني خالل الفرتة 
املاضية لتعزيز دورها الريادي املهين  األخيرة

للدخول إىل موقع الصحيفة
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