
الطالباني : نلتزم بواجباتنا الدستورية مقابل توفري رواتب املوظفني

وفد االقليم يدشن جولة جديدة من املباحثات بشأن املوازنة
الموازنة  قانون  مشروع  عرض 
النواب،  مجلس  في  للتصويت 
قيامها  بعد   , المقبل  األسبوع 
 164 من  الموازنة  حجم  بخفض 
 127.5 نحو  إلى  دينار  تريليون 
السعر  ورفعت  دينار،  تريليون 
 42 من  النفط  لبرميل  التخميني 

إلى 45 دوالراً للبرميل الواحد.

الساللة  ظهور  منذ  الصحي  
ان  بريطانيا(, مؤكدا  في  الجديدة 
لعالج  اقرارها  تم  التي  )األدوية 
في  واسهمت  متوفرة  كورونا 
من  اقل  الى  الوفيات  نسبة  تقليل 
معمال   47 اضفنا  كما  بالمئة,   2
البالد  عموم  في  لالوكسجين 
لتصدي الجائحة(.  وزار التميمي 
مستشفى الفرات في دائرة صحة 
طوارئ  الفتتاح  الكرخ  بغداد 
الطبية  االجهزة  باحدث  مجهزة 
 , مركزية  اوكسجين  ومنظومة 
ابو  مستشفى  التميمي  افتتح  و 
غريب بواقع ٥٠ سريرا, وكذلك 
النسائية  العمليات  افتتاح صاالت 
والردهات  القلبية  العناية  وردهة 
وزيادة  تأهيلها  بعد  الجراحية 
واالسرة  العمليات  صاالت  عدد 
وتجهيزها باحدث االجهزة خدمة 
الهالي المنطقة. كما افتتح الوزير 
عددا من المشاريع الصحية داخل 
التعليمي.  اليرموك  مستشفى 
النيابية  االزمة  خلية  وتوقعت 
محافظات  في  فرض حظر شامل 
نتيجة  والنجف  وكربالء  بغداد 

ارتفاع االصابات بكورونا .  

األفضل(.  نحو  يتقدم  الوضع  ان 
المتحدث  هورامي،  سمير  وكان 
اإلقليم  نائب رئيس حكومة  باسم 
سابق  تصريح  في  كشف  قد 
مع  وتوافق  اقتراب  بوادر  عن 
في  كردستان  حصة  بشأن  بغداد 

الموازنة.
 وقال هورامي، أن )هناك بوادر 
قريبة  توافقية  اقتراب من صيغة 

 بغداد - ياسني ياس 

والبيئة  الصحة  وزارة  سجلت 
بفايروس  مؤكدة  اصابة   4042
من  حالة   1802 وشفاء  كورونا 
وفاة,  حالة   12 وبواقع  الجائحة 
و باشرت مفارز الرقابة الصحية 
االمنية  القوات  مع  وبالتعاون 
الغرامات  اجراءات  بفرض 
عدم  نتيجة  البالد  في  الفورية 
الكمامات  المواطنين  ارتداء 
امس  الرئيسة  الشوارع  ,وخلت 
ومع  المدن  معظم  في  الجمعة 
حظر  لبدء  االولى  الساعات 
من  للوقاية  الكلي  التجوال 
وحركة  العجالت  من  كورونا, 
اللجنة  بمقررات  التزاما  المارة 
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 
الموقف  واوضح  الجائحة.  من 
اطلعت  الذي   , اليومي  الوبائي 
)عدد  ان  امس  )الزمان(  عليه 
ليوم  المختبرية  الفحوصات 
الف   48 بلغ  الجمعة  امس 
اصاباتها  مشتبه  لعينات  فحص 
رصد  تم  حيث   , بالفايروس 

خالل  )جرى  انه  امس  )الزمان( 
األوضاع  أهم  استعراض  اللقاء 
والقضايا  واألمنية  السياسية 
البالد(,  تشهدها  التي  الوطنية 
واضاف انه )تم مناقشة االعتداء 
االرهابي الذي تعرضت له مدينة 
االمني  الجهد  وتنسيق  اربيل، 
السلطات  مع  واالستخباري 
)جرى  انه  إلى  ولفت  هناك(, 
البحث في ملفات تتعلق بالموازنة 
المعروضة  العامة  اإلتحادية 
مجلس  أمام  حاليًا  لإلقرار 
التوزيع  يضمن  وبما  النواب، 
بال  العراقيين  بين  للثروة  العادل 
يتوافق  بما  تفريق،  أو  تمييز 
ومبادئه(.  العراقي  الدستور  مع 
النواب  مجلس  رئيس  ناقش  كما 
محمد الحلبوسي، مع وفد االقليم 
األوضاع  تطورات  كردستان 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
الموازنة  وموضوع  البالد،  في 
لمكتب  بيان  وقال  العامة. 
امس  )الزمان(  تلقته  الحلبوسي 
اهمية  أكدا  )الجانبين  ان  وكالة 
المشاكل  لحّلِ  الحوار  استمرار 

من نص مسودة قانون الموازنة 
بغداد  عليه  االتفاق  تم  الذي 
)الطالباني  أن  مبينا  واربيل(, 
مستمر في االجتماعات واللقاءات 
التشاورية مع الكتل والشخصيات 
صيغة  إلى  للوصول  السياسية 
األطراف،  جميع  ترضي  توافقية 
الدستورية(.  االستحقاقات  وفق 
النيابية  المالية  اللجنة  وترجح 

بكورونا  مؤكدة  اصابة   4024
ان  واضاف  العراق(,  عموم  في 
تصدرت  الكرخ  بغداد  )صحة 
اصابة   989 بتسجيل  الموقف 
)الشفاء  ان  وتابع  بالجائحة(, 
بلغ 1802 وبواقع 12 حالة وفاة 

جديدة(.
محمد  حسن  الوزير  وحث   
التميمي على عدم خروج االطفال 
في  التميمي  وقال  االسواق.  الى 
امس  )الزمان(  تابعته  تصريح 
من  تنتقل  الجديدة  )الساللة  ان 
والكمامة   , الرصافة  الى  الكرخ 
وان  طويلة  لمدة  معنا  ستبقى 
وارد  الشامل  الظر  الى  اللجوء 
جدا وال نسعى في الوقت الراهن 
الى اعادة الدوام الن ذلك سيؤدي 
الكارثة(, وتابع ان )الجهات  الى 
المعنية ستقوم بغلق السفر الى اي 
دولة يظهر فيها الساللة الجديدة 
ومنع دخول اي وافد منها وأتخذ 
قرار بـنحو 30 دولة(, مشيرا الى 
تخبط  شهد  الجاري  )الشهر  ان 
الفايروس  بشأن  معلومات  وقلة 
كبرى(,  مشاكل  في  وادخلنا 
االنذار  )دخلنا  القول  الى  ومضى 

والذي  للدستور  وفقاً  العالقة 
ان  وتابع  للجميع(,  حاكما  يكون 
العدالة  تحقيق  على  شدد  )اللقاء 
كّلِ  على  اإليرادات  توزيع  في 
فيما  العراقي(.  الشعب  أبناء 
النيابية  المالية  اللجنة  اكدت 
االقليم  حصة  مفاوضات  تقدم 
نحو  االتحادية  الموازنة  في 
اللجنة،  عضو  وقال  االفصل. 
شيروان ميرزا في تصريح امس 
االن  الى  السياسية  )الكتل  ان 
صياغة  بشأن  اللجنة  تجيب  لم 
االقليم  بحصة  الخاصة  االتفاقية 
)توفر  الى  الفتا  الموازنة(,  في 
واتفاق  مقترح  لمناقشة  الوقت 
واالقليم  المركز  حكومتي  بين 
من  كردستان  حصة  بشأن 
مشروع قانون الموازنة(, مؤكدا 
بشأن  الكتل  اجابت  حال  )في  انه 
تحديد حصة االكراد، فأن مجلس 
للتصويت  جلسة  سيعقد  النواب 
وتابع  القانون(,  مشروع  على 
مستمرة  مازالت  )المحادثات  ان 
المباحثات،  في  تقدم  وهنالك 
اخبره  المالية  اللجنة  ورئيس 

بغداد -  الزمان 

الذي  كردستان  اقليم  وفد  دشن 
جولة  طالباني،  قوباد  يترأسه 
في  المفاوضات  من  جديدة 
مشروع  في  حصته  بشأن  بغداد 
للعام  االتحادية  الموازنة  قانون 
في  الطالباني،  وأكد  الجاري. 
امس  )الزمان(  تابعته  تصريح 
مع  ستتواصل  )المفاوضات  ان 
المسؤولين في بغداد بشأن حصة 
المالية،  والمستحقات  االقليم 
اتفاق(,  الى  الوصول  لحين 
وأضاف انه )أبلغ جميع االطراف 
بالقانون  االلتزام  بضرورة 
ان  الى  مشيرا  والدستور(, 
)حكومة االقليم  تلتزم بواجباتها 
المستحقات  جميع  توفير  مقابل 
الموظفين(.  ورواتب  المالية 
الوزراء  مجلس  رئيس  وبحث 
مصطفى الكاظمي مع وفد االقليم 
، ملف الموازنة والتوزيع العادل 
وذكر   . ووفق  تمييز  بال  للثروة 
لرئيس  االعالمي  للمكتب  بيان 
تلقت  الوزراء  رئاسة  الوزراء 

)مجموعة  ان  مؤكدا  األطراف(, 
رحبت  الثالث  األوربية  الدول 
عن  المتحدة  الواليات  بإعالن 
الدبلوماسية  إلى  العودة  نيتها 
مع إيران واستئناف حوار واثق 
الدول  مجموعة  بين  ومتعمق 
الثالث والواليات المتحدة(, الفتا 
الى ان )الوزراء اكدوا اهتمامهم 
مشاوراتهم  بمواصلة  القوي 
القضية  هذه  بشأن  وتنسيقهم 
األمنية الرئيسة، بما في ذلك مع 
الصين وروسيا(، وبشأن العراق 
, كرر الوزراء )إدانتهم للهجوم 
الصاروخي في أربيل ، وأعربوا 
الضحايا  لعائالت  تعازيهم  عن 
والشعب العراقي، وأكدوا أنه لن 
على  الهجمات  مع  التسامح  يتم 
األفراد والمرافق التابعة للواليات 
وحلف  والتحالف  المتحدة 
وجدد  )الناتو(.  األطلسي  شمال 
للحكومة  دعمهم  أيضا  الوزراء 
وزير  قال   , ذلك  الى  العراقية(. 

بغداد - فائز جواد 

لالنواء  العامة  الهيئة  توقعت 
الزلزالي  والرصد  الجوية 
طقس  النقل  لوزارة  التابعة 
المنطقتين  في  السبت  اليوم 
غائما  والجنوبية  الوسطى 
بأمطار  مصحوب  جزئيا 
تلقته  للهيئة  بيان  وذكر  شماال. 
)الزمان( امس ان )طقس اليوم 
سيكون في المنطقتين الوسطى 
غائم  الى  صحواً  والجنوبية، 
الشمالية  المنطقة  وفي  جزئياً، 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً 
تكون رعدية احيانا(, مشيراً الى 
الصغرى  الحرارة  )درجات  ان 
 5 بمعدل  ستكون  بغداد  في 
ان  وأضاف  مئوية(,  درجات 
سيكون  األحد  غد  يوم  )طقس 
مع  غائماً  كافة  المناطق  في 

جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية 
ظريف، إن بالده ستتتراجع عن 
فور  التعهدات  خفض  خطوات 
المتحدة األمريكية  الواليات  رفع 
تعليقا  ظريف  واكد  العقوبات. 
على قرار واشنطن سحب إعادة 
قائال  األممية  العقوبات  فرض 
رفع  األمريكية  اإلدارة  )على  ان 
التزاما  عمليا  العقوبات  جميع 
األمن(,  لمجلس   2231 بالقرار 
واشنطن  رفعت  )إذا  مستدركا 
العقوبات بشكل مؤثر سنعود عن 
خطوات خفض التعهدات فورا(. 
في  استشاري  مصدر  وكشف 
اإلدارة األمريكية، احتمال إعالن 
بالعودة  نيته  بايدن  جو  الرئيس 
ذلك  ويأتي   . النووي  لالتفاق 
األبيض  البيت  إعالن  مع  تزامناً 
أّن الواليات المتحدة تعمل بشكل 
للتواصل  الحلفاء  مع  وثيق 
والتنسيق بشأن مستقبل االتفاق 

النووي.

فرصة لتساقط االمطار ودرجات 
الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم 

السابق(. 
وكشف متنبىء جوي عن عدم 
استقرار االجواء نتيجة أستمرار 
مرتفع الغلق اوميكا على اوربا 
والمتسبب بحاالت جوية ممطرة 
على اماكن متفرقة تمتد لنهاية 
وكتب  بعده.  او  الجاري  شباط 
على  في صفحته  عطية  صادق 
)االجواء  ان  امس  فيسبوك 
المدن  في  البرودة  الى  تميل 
كافة وانخفاض واضح بدرجات 
الحرارة بسبب تأثر البالد بأمتداد 
العليا  الطبقات  في  باردة  كتلة 
المقبلة(,  االيام  خالل  ستستمر 
متوقعا )استمرار تساقط الثلوج 
الممزوجـــــــــــة باالمطار على 
واربيل  السليمانية  مرتفعات 

ودهوك(.

في  المشترك  األساسي  األمني 
دعم نظام عدم االنتشار النووي 
يوما  إيران  تمكن  عدم  وضمان 
وفي  نووي,  سالح  تطوير  من 
خطة  إبرام  شكل  السياق،  هذا 
إنجازا  المشتركة  الشاملة  العمل 
متعددة  للدبلوماسية  رئيسا 

الماضي  األثنين  ومحيطه  أربيل 
أحياء  في  آخرى  سقطت  ,فيما 
سكنية ما أدى إلى وفاة شخص 
بينهم ي,  آخرين  تسعة  وإصابة 
فيما  رسمية.   مصادر  بحسب 
الخارجية  بأسم  المتحدث  اكد 
أنتوني  )الوزير  ان  االمريكية 
جان  الفرنسي  ونظرائه   بلينكن 
هايكو  األلماني  و  لودريان  إيف 
ماس و البريطاني دومينيك راب 
الوزاري  االجتماع  بعد  ناقشوا 
الذي عقدوه افتراضيا، موضوع 
القضايا  من  وغيره  إيران 
المجتمعون  أعاد  حيث  الملحة 
عبر  الشراكة  مركزية  تأكيد 
مع  التعامل  في  األطلسي 
والمناخية  األمنية  التحديات 
وغيرها  والصحية  واالقتصادية 
يواجهها  التي  التحديات  من 
)الدول  ان  واضاف  العالم(, 
والواليات  الثالث  األوربية 
اهتمامهم  عن  اعربوا  المتحدة 

حتى   500 من  العراق  في 
ان  وقال  شخصا(,  آالف  أربعة 
توسيع  قرار  بحث  )االجتماع 
مهمة الناتو للتدريب في العراق، 
وتأكيد  العراقية  القوات  لدعم 
من أن داعش لن يعود(, مشيرا 
للناتو  التدريب  )برامج  أن  إلى 
سيشمل بفضل هذا القرار المزيد 
العراقية  األمنية  المؤسسات  من 
العاصمة  خارج  والمناطق 
تعداد  )زيادة  أن  وتابع  بغداد(, 
تدريجيا(،  ستأتي  الناتو  مهمة 
مبديا )التزام الحلف التام بسيادة 
العراق ووحدة أراضيه(, مشيرا 
الموضوع  هذا  )بحث  ان  الى 
األسبوع  من  سابق  وقت  في 
الوزراء  رئيس  مع  الجاري 
الكاظمي  مصطفى  العراقي 
خطوات  جميع  بأن  وطمأنه 
بالتنسيق  حصرا  ستتخذ  الحلف 
وكانت  بغداد(.  حكومة  مع 
صواريخ عدة قد استهدفت مطار 

في  أربيل  هجوم  إن   ، أوستن، 
الحاجة  يؤكد   ، كردستان  اقليم 
المنطقة. في  جهودنا  لمواصلة 
ورحب أوستن في تصريح امس 
بـ )قرار حلف الناتو توسيع مهام 
تدريب القوات العراقية(, مشددا 
بهزيمة  واشنطن  )التزام  على 
وتحقيق  العراق  في  داعش 
ان  وتابع  اإلقليمي(,  االستقرار 
مدينة  استهدف  الذي  )الهجوم 
لمواصلة  الحاجة  يؤكد  أربيل 
في  المتحدة  الواليات  جهود 
العام  األمين  وأعلن  المنطقة(. 
ستولتنبيرغ  ينس  الناتو  لحلف 
تعداد  زيادة  قرر  الحلف  ,أن 
بثمانية  العراق  في  بعثته  أفراد 
خالل  ستولتنبيرغ  أضعاف.وأكد 
اليوم  ختام  في  عقده  مؤتمر 
دفاع  وزراء  اجتماع  من  الثاني 
بروكسل،  في  المنعقد  الناتو 
عدد  بزيادة  يقضي  )القرار  أن 
أفراد بعثة حلف شمال األطلسي 

بغداد - قصي منذر
واشنطن - مرسي ابو طوق

تحشيد  عن  عراقي  خبير  كشف 
المنطقة  في  امريكي  عسكري 
حديثة  مقاتلة  طائرات  وعبر 
خاصة  عمليات  لشن  تمهيدا   ,
وشامل  جذري  تغيير  الحداث 
رفض  الذي  الخبير  وقال   .
)الزمان(  لـ  اسمه  عن  الكشف 
المعلومات  )بحسب  انه  امس 
امريكيا   60 طيارا  , فأن  االولية 
إتش  سي  طائرات  على  مدربا 
الطائرات  من  وهي  شينوك   47
الخاصة  للعمليات  المخصصة 
وبحمولة من 35 الى 55 مقاتال 
الذكية  الجيوش  أطار  ضمن 
تمهيدا  العراق  الى  دخلوا   ,
المقبلة(,  المرحلة  الستحقاق 
المرحلة  الخبير ان )هذه  وتوقع 
وشامال(.  جذريا  تغييرا  ستشهد 
الدفاع االمركي لويد  واكد وزير 

ظريف يؤكد تراجع إيران عن خفض التعهدات فور رفع العقوبات وخبري : 

حتشيد أمريكي مرتقب ألحداث تغيري شامل 
ينسجم مع إستحقاقات املرحلة 
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الصحفيون ال يستثنون

كاظم املقدادي
بغداد

 محمد جواد ظريف

التجوال  حظر  هاجس  ان  اثم،  الظن  كل  وليس  اظن 
االخير طابعه سياسي قمعي، اكثر ما هو صحي، الن 
في  طبيعية  معدالت  الى  تشير  االخيرة  االحصائيات 
االصابات، وعن اعداد قليلة من الموتى في المستشفيات.
)الحظر( ومتطلباته  لماذا وكلما طرأ سمعي  ادري،  ال 
الن  ربما  داخلي،  واشمئزاز  نفسي،  بغضب  اشعر 
على  تستنكر  العالم،  بلدان  كل  وفي  الفاشية  االنظمة 
شعوبها العيش بفرح وحرية، وتلجأ الى اساليب رخيصة 
اظهار  ومحاولة  غبية،  باساليب  المواطنين  الضطهاد 

سطوتها، وسلطتها من خالل القوة البوليسية.
على  الكمامات  توزيع  االول  اليوم  وفي  يفترض،  كان 
المواطنين، تذكيرهم  بالشروط الصحية وليس بفرض 
برفع   سبب  مما  قانونية،  غير  بطرق  مفاجئة  غرامات 
سعر الكمامات  الى الضعف، وكأن هناك من يريد رفع 

نسبة ربح تجار الكمامات الى اسعار خيالية .   
المنع ..  يا سادتي يذكرني ببيان رقم واحد، واالنقالبات 
في  الفجة  والطريقة  الدموية،  والمجازر  العسكرية، 
حبس الناس في بيوتهم، وزقهم باالناشيد الوطنية وبث  

موسيقى الجيش الحماسية .
ثم لماذا،  تستكثر وزارة الصحة، والداخلية، وعمليات 
بغداد، وبقية التشكيالت الحكومية، على الصحفيين من 
وعدم  مشاركتهم،  وتتجنب  بدورهم،  والقيام  الخروج 
الصحية،  الكوادر  من  اخوانهم  حال  حالهم  استثنائهم، 

واالجهزة االمنية .
  2003 سنة  احتالله  بعد  العراق  في  ظاهرة  اهم  ان 
بدورها  قامت  التي  الجديدة،  الصحف  مئات  صدور 
سلطة  االعيب  وكشف  محلية،  تغطية  من  الوطني، 
ظهر  على  جاؤا  الذين  العمالء  وفضح  المدنية،  بريمر 
اليوم  وفي حاالت  يتجاهلون  فلماذا  االمريكية،  الدبابة 
به  تقوم  الذي  والثقافي  التعبوي  الدور  التجوال،  حظر 

الصحافة الوطنية .
وللتذكير، فان عدد الزمالء  من الشهداء الذين سقطوا 
االربعمائة  تجاوز  قد  الوطنية،  واجباتهم   يؤدون  وهم 
ابرزهم،  التميمي  شهاب  النقيب  الشهيد  وكان  شهيد، 
واكثرهم حرصا على المكانة النقابية والمهنية، ومدافعا 
واقرتها  الدستور،  كفلها  التي  الصحافة  حرية  عن 

الشرائع االممية .
الصحفيين   نقابة  من  واضح  موقف  بانتظار،  نحن 
ويتجاهل  يحترم  ال  من  كل  باقالة  والطلب  العراقيين، 
وال  كان  فقلمهم  الوطنيين،  المهنيين  الصحفيين  دور 
تعتاش  التي  المرتزقة   اقالم  كل  من  اشرف  يزال، 
وبعض  السلطة،  احزاب  وراء  وتلهث  االزمات،  على 

السياسيين، من اجل منافع زائلة ، ومناصب تافهة.

االنواء : طقس ممطر 
واحلرارة تعاود 

االخنفاض

لقاء : رئيس الوزراء خالل لقائه وفد اقليم كردستان في بغداد

حظر : شوارع في بغداد والنجف تخلو من الحركة خالل ساعات الحظر الشامل

العراق يشدد قيود كورونا 
وغرامات فورية حبق املخالفني
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استشهاد حممد الصدر

صبراً يا أبناء الرافدين

ترامب ُيعّيُرنا

الفرنسية،  الصحافة  وكالة  بي  اتصلت   ١٩٩٩ عام  من  شباط   ١٩ يوم 
وطلبت مني تعليقا على »حادثة مقتل« المرجع السيد محمد الصدر. قلت 

لها: قتله صدام حسين.
فعل  كما  الصدر،  محمد  قتل  الى  يدفعه  وسبب  سبب  الف  يملك صدام 
قبل حوالي ١٩ سنة مع محمد باقر الصدر. لكن اسباب قتل المرجعين 

مختلفة.
اقامة دولة بديلة عن »دولة« صدام  ظهر محمد باقر الصدر بمشروع 

حسين. فكان الصراع بين الرجلين صراع وجود. 
اما محمد الصدر  فجاء بما لم يسبقه احد غيره اليه في العراق. فاذا كانت 
الدولة تتألف من شعب وارض وحكومة، فان الصدر الثاني سلك طريقا 
جديدا في مواجهة صدام يختلف عن الطريق الذي سلكه ابن عمه. فقد 
نجاح حتى  ايما  ذلك  في  ونجح  الحكومة.  من  الشعب  يسحب  ان  قرر  
استحق فعليا، وليس فقط فقهيا، لقب وموقع »ولي امر المسلمين«. واذا 
عام ١٩٩١،  من  اذار  في  الشعبية  االنتفاضة  قمع  في  نجح  كان صدام 
سلطة  من  نفسيا  الشعب  يحرر  ان  سنوات   ٨ بعد  استطاع  الصدر  فان 
صدام، وجاء قرار السيد باقامة صالة الجمعة اعالنا  بقيام سلطته الشعبية 
وجوبها:  شروط  في  كتب  الذي  وهو  المتآكلة،  صدام  لسلطة  الموازية 

»وجود الولي العام العادل«، وقد تحقق بشخصه شرط الولي العادل. 
استطاع صدام ان يسحق االنتفاضة بما تبقى له من القوة العسكرية، لكنه 
لم يكن قادرا على سحق السلطة الروحية التي اقامها الصدر، واتبعتها 
الماليين. اضحى صدام بال شعب يحكمه، وبال قوة قادرة على مواجهة 
»السلطة الشرعية«/ سلطة الصدر المتنامية. وازاء هذا المعادلة المختلة 
لصالح الصدر، لم يبق امام صدام اال اسلوب المهزومين، وهو التصفية 
الجسدية لرئيس السلطة الشرعية، وهكذا تمت عملية اغتيال الصدر. لكن 
صدام لم يفهم جوهر المعادلة التي كتبها محمد الصدر. سبق البن عمه 
محمد باقر الصدر ان كتب انه اذا وقعت االمة اسيرة بيد حاكم مستبد، 
فان على المرجع ان يقوم بتحرير االمة، حتى تستعيد دورها في الدولة. 
وهذا هو االنجاز الذي حققه محمد الصدر حرفيا: حرر االمة نفسيا من 
استبداد صدام، هذه الحرية التي منحتها الشجاعة الكافية لتصلي صالة 
سلطة صدام  ان  نستبعد  وال  الصدر.  محمد  السيد  امامها  وراء  الجمعة 
عام  ففي  الصدر.  بقتل  تاخر صدام  لو  تاما  سقوطا  تسقط  كانت سوف 
١٩٩٩ كانت ُكردستان محررة وغير خاضعة لسلطة صدام، والجماهير 
المؤمنة بالصدر هي االخرى قد تحررت من سلطة صدام، وكان صوت 
امر  ولي  بوصفه  موقعه  يجسد  وهو  الجمعة  صالة  في  مدويا  الصدر 
سارع  لهذا  ونظامه.  بصدام  ذرعا  ضاق  الدولي  والمجتمع  المسلمين، 
صدام الى اغتيال الصدر في عملية انقاٍذ استباقية لنفسه من سقوط بات 

محتوما في تلك الفترة.
يروى عن الصدر انه قال:«لقد حررتكم فال يستعبدنكم احد من بعدي«. 
لكني ال  النقل والصدور،  الرواية من حيث  ادري مدى صدقية هذه  ال 
ارتداد  يحتمل  كان  البعيد  بنظره  الصدر  فان  المحتوى.  بصدقية  اشك 
المجتمع على ذاته بعد غيابه عن المشهد، وهو عين ما حذر منه القران 
دٌ إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه  الكريم المسلمين في عهد النبي:«َوَما ُمَحمَّ
اَت أَْو قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَٰى أَْعقَابُِكْم ۚ، َوَمن يَنقَِلْب َعلَٰى َعِقبَْيِه  ُسُل ۚ، أَفَإِن مَّ الرُّ

فَلَن يَُضرَّ اللَّهَ َشْيئًا ۗ َوَسيَْجِزي اللَّهُ الشَّاِكِريَن«.
الطوعية« ان  »العبودية  بمرض  المصابة  المجتمعات  كل 

تتأصل  لم  اذا  التحرير  بعد  والنكوص  لالرتداد  قابلة 
ورفُض  الحريِة،  وحبُّ  الحريةُ،  افرادها  نفوس  في 

االستبداِد والعبوديِة.

نحُن شعب بال نُخْب. وإْن ُوجدَْت فيها َعَطب. شعٌب باَع رأسِه فصاَر ذَنَْب. 
فصاَر يُْشتَُم من يقول َ نحُن َعَرْب! أضاعوا هويتهُ ومالمحهُ فصاَر َعَجْب! 
فأدمَن الدوراَن حوَل نفسِه بال َسبَْب . تنازَل عن أصالتِه ..وباَت خنوعاً تحت 
الطلْب! فباَت العبيدُ يسوقوَن بِه ..كُخراٍف فيها َجَرْب. فشاَخ عليِه أبن آوى.. 
فأُطفأَ  حالالً  ..والظالُم  حراماً   ُ النور  فصاَر  ونََهْب.  خرافةٌ  الديَن  فصاَر 
اللهْب. هلْ  عرفتْم اآلن لماذا وكيَف العراق بال نُخْب؟ أصبروا وصابروا.. 
فالظلم زائٌل والموُت  قد قرْب! ألنَّ الباري قْد أَِذَن للخالص والُمَخلُّص من 
الَكَرْب. فالعدُل آٍت ال محاَل ،وسيدهُ قْد دنا موعدهُ والسبَْب. وَسيخَسَر الذيَن 
تآمروا على العُراق.. ولن يفلحوا بقيراَط فُّضٍة وال بمثقاالً من ذهْب! فسيُف 
الَشنَْب!  وذاَك  اللُحى  وإنهاء زيَف   َالرؤوس...  لقطع  دنا موعدَهُ  قد  الحق 
فبُشرى للمحرومين والمظلومين... وِلمْن لربِه شكى ونَدَْب! 
والَهَرْب!  واألرتاَل  والجيوَش  القصوَر  تنجيهُم  فلْن 
فالِحساُب حاَن موعدَهُ.... والموُت   .. الله  أمَر  فاألمُر 

قد قرْب! فعّجْل لهُ بالظهوِر ياُمزيل الَهمَّ والَكَرْب!

بسرطان  قضى  الذي  ليمبو،  راش  االذاعي  صديقه  وفاة  على  تعليقه  في 
ازاحته  التي  االنتخابات  نتائج  من  موقفه  عن  ترامپ  دونالد  عبر  الرئة، 
ليلة االنتخابات و اغالق مراكز االقتراع تشبهت  واصفا امريكا بأنها في 

بدول العالم الثالث.
والله لقد احسن التشبيه، فهل افضل اختصارا للسوء في السياسات من ان 

تجعل مثالك العالم الثالث؟ الجواب : خير مثال و خير تشبيه. كيف؟
الواقع يقول لك بال شرح.. من المسؤول؟

هم االمريكان، و نحن الحكومات العراقية و الشعب، و الجيران الذين.
انقلبوا  هم  و  عليهم  انقلب  هو  انقلبا  ثم  االمريكيون صادقوا صدام حسين 
عليه، و كالهما سحل العراقيين جوعا و حرمانا بعد القصف ثم القصف، 
صدام  و  صدام  الضعاف  قصفوا  االمريكيون  العراقيين،  قصف  كالهما 
قصف الناس ليبقى، و كالهما قصف من اعمار العراقيين، وذهب صدام 
و استمر العراقيون بالقصف، بعد ان ضربوا خير مثال بسرقة الدولة بعد 
المتنبي  بيت  فصار  الحصص،  بفتوى  المقنن  النهب  استمر  ثم  السقوط، 
لكافور: يزورك راجل« بال مطية« فيرجع ملكا للعراقين واليا، صار حقيقيا 
فالمفلسون صاروا اصحاب شركات ضخمة، عبر انتخابات يعرف الفائز 

بها قبل الخاسر انها مكذوبة مثل كذبة نيسان.
نحن،  هو سعره ال  يرضيه  ما  بحسب  نفطا  يريد  جيراننا صنفان: صنف 
و صنف يريد فقط عملتنا الصعبة و ارضنا السهلة مكانا 
لسالحه و دمائنا فدا لطموحاته و اسواقنا لمنتوجاته و 

عقولنا لمخدراته.
ورب  محله،  في  لنا  تعييره  و  ترامپ  والله  صدق 

صدق يحكيه كذاب.

حممد عبد اجلبار الشبوط

شامل بردان

مسري عبيد

لندن

اربيل

اسطنبول

داعيا  الخبرات(,  وزيادة  الزراعية، 
)لالستثمار  البرازيلية  الشركات 
واالرضية  البيئة  لتوفر  العراق  في 
إلى  العمل  تحول  عن  فضال  المناسبة 
اقتصاد السوق الحر، وان العراق يعد 
بلدا زراعيا نموذجيا وسيكون للقطاع 
الموازنة  في  حتى  مكانة  الزراعي 
االتحادية والسيما بعد ظرورف جائحة 

كورونا واألزمة المالية(.

لبيان المنسق.  االجهزة االمنية، وفقاً 
مشيرا الى )أحد المتهمين قام بتصوير 
عن  المعلومات  وجمع  فيديو  مقاطع 
المناطق  في  البيشمركة  تحركات 
ضباط  تحركات  ومراقبة  الحدودية 
منظمات  واتّهمت  االمنية(.  االجهزة 
حكومة  ودولية  محلية  حقوقية 
الماضي،  األول  كانون  في   ، االقليم 
الحريات  الناشطين وتقويض  بتوقيف 
االقليم  حكومة  رئيس  لكن  العامة. 
ايام  قبل  اكد  قد  البارزاني،  مسرور 
كجواسيس(.  )يعملون  الموقوفين  إن 
محافظة  في  ناشطون  وطالب 
بالتدخل  الدولي  المجتمع  السليمانية، 
لوضع حد لما اسموه بممارسات الحكم 
شهود  وقال  كردستان.  في  البوليسي 
الناشطين  من  العشرات   ( ان  عيان 
تظاهروا  المدنية  المنظمات  وممثلي 
أمام محكمة السليمانية، احتجاجا على 
أربيل  حكم صادر من محكمة جنايات 
يقضي بالسجن لمدة ستة اعوام على 

خمسة ناشطين من محافظة دهوك(.

على  السنوية  للضريبة  الخاضعة 
القائمة  في  المثبت  الشخصي  اقراره 
التي  المعلومات  استمارة  وفق  على 
تضعها الهيئة , بما يعزز الثقة ما بين 
المحامي والسلطة الضريبية المستندة 
الى اهمية الدور الذي يؤديه المحامي 
وسيادة  العدالة  تحقيق  صعيد  على 
)الزمان(  اطلعت  فيما  القانون(.  
السر  امين  توقيع  تحمل  وثيقة  على 
االعداد  لجنة  وعضو   , المساعد 
المهندسين  نقابة  النتخابات  والتهيئة 
العراقيين عادل عبد الكريم حسن ,جاء 
سر  امين  طرح  ما  على  )عطفا  فيها 
بتاريخ  المنعقد  االجتماع  في  النقابة 
,بوجود  الماضي  الثاني  كانون   28
موثقة  اموال  ودفع  قانونية  خروقات 
شفافية  ولضمان  النقابة  بكامرات 
اللجنة  تزويد  يرجى   , االنتخابات 
بدء  من  من  الموثقة  بالتسجيالت 
ولغاية  االقسام  لمؤتمرات  الترشيح 
تزويد  الى  اضافة  الترشيح  باب  غلق 
الحوكمة  عن  مفصل  بتقرير  اللجنة 
واالنتساب وتجديد الهويات وبضمنها 
الرسمية  العطل  ايام  تقريريشمل 

وااليام التي ليس فيها دوام رسمي(.

ايفالدو , واستعرضا التعاون المشترك 
بيان  وقال  الصديقين.  البلدين  بين 
تلقى  اللقاء  مستهل  )في  انه  الوزارة 
تضمن  ايفالدو،  من  طلبا  الخفاجي، 
السماح بإدخال مقطعات الدواجن إلى 
العراق، حيث اوضح الوزير ان قرار 
منع االستيراد وحماية المنتج المحلي 
صدر بعد استحصال موافقات الجهات 
بعد  الحقول  اصحاب  لحماية  العليا 

هاريوان  و  سعيد  شفان  و  كرم  أياز 
عيسى, أُدينوا في الجلسة التي عقدتها 
القضاة  أغلبية  بأصوات   , المحكمة 
ومحاولة  الدول  لصالح  بالتجسس 
عقوبة  بحقهم  وصدرت  االنقالب، 

التي  الواقعية  الحلول  و  المعالجة، 
يفترض إجراؤها، هي التي أرسلت في 
وزارة  إلى  رسمية  بكتب  سابق  وقت 
المالية و الهيئة العامة للضرائب فضالً 
الوزراء  لمجلس  العامة  األمانة  عن 
الفتا  البرلمانية(,  المالية  اللجنة  و 
في  متساون  غير  )المحامين  ان  الى 
مدخالتهم المالية الناتجة عن ممارسة 
بالصالحية  له  عالقة  وال   , المهنة 
المحاماة  لممارسة  الزمني  العمر  او 
 , عدمه  من  مكتب  بوجود  سواء 
من  كبرى  اعداد  وجود  عن  فضال 
العمل وال  الشريحة عاطلين عن  هذه 
العمل  يقتصر  اذ   , المهنة  يمارسون 
نتيجة  منهم  محدد  قسم  على  بالمهنة 
بكليات  المتمثل  االهلي  التعليم  شيوع 
الركود  وكذلك  والحقوق  القانون 
االقتصادي المستمر الذي حل بالعراق 
سلبا  انعكس  مما  كافة  مجاالته  في 
الفعاليات  انعدام  نتيجة  المهنة  على 
عنها  ينشأ  التي  والمالية  االقتصادية 
منازعات قضائية تؤدي الى االستعانة 
ان  القول  الى  ومضى  بالمحامين(, 
)النقابة تطالب وبقوة معالجة ضريبة 
عن  مسبقا  وتعرب  المحامين  دخل 
تعدها  التي  للضوابط  المطلق  رفضها 

للمحافظة(, واشار الى )وجود قرارات 
ستطبق  المحافظة  تخص  مهمة 
منها  العامة  الموازنة  اقرار  عند 
للفالحين  المالية  المستحقات  صرف 
)سيقوم  انه  مؤكدا  والمزارعين(, 
بزيارة خاصة الى المحافظة لالستماع 
وتذليل  الفالحين  متطلبات  الى 
العملية  لتطوير  امامهم  المعوقات 
المحافظة(. كما  ترأس  الزراعية في 
في  الرأي  هيئة  اجتماع  الخفاجي، 
الوزارة، لمناقشة تذليل عقبات العمل 
ان  البيان  وذكر  البالد.  في  الزراعي 
وحضور  الخفاجي  برئاسة  )اجتماعا 
سهر  مهدي  للوزارة  اإلداري  الوكيل 
وأعضاء  والمستشارين  الجبوري 
للقطاع  لخدمة  فقرات  ناقش   , الهيئة 
على  التصويت   ، ومنها  الزراعي 
المجاالت  في  العلمي  التعاون  مذكرة 
الزراعية، المزمع عقدها بين العراق 
وسوريا بعد دراسة بنود التعاون من 
قبل الدوائر ذات االختصاص،ودراسة 
زراعة شاتالت الرز وتوفير إمتيازات 
ان  الى  الفتا  القتناءها(,  تشجيعية 
مراجعة  اهمية  اكدوا  )المجتمعين 
حلول  ووضع  الزراعية  الخطط 
،وتذليل  المعوقات  لكل  ومقترحات 
ان  وتابع  الفالحين(,  أمام  العقبات 
)االجتماع شدد على استنهاض الهمم 
للزراعة  الحقيقي  الوجه  وإظهار 
لكون  بجودتها،  المعروفة  العراقية 
بسبب  استثنائية،  بمرحلة  يمر  البلد 
سعر  واضطراب  كورونا،  جائحة 
صرف الدوالر، حيث برهنت الوزارة 

أن  مبينا  عليهم(,  المدعى  وحقوق 
الحرية  مبدأ  عن  يتنازل  لن  )االقليم 
واساءة  باستغاللها  نسمح  وال  أبداً 
استخدامها بهدف القضاء على الحرية 
ذاتها والنيل منها(, وأوضح البارزاني 
الحرية  وتعزيز  وترسيخ  )حماية  أن 
والديمقراطية تكمن في سيادة القانون 
واستقاللية القضاء في عمله وتحقيق 
العدالة(, مشدد على )القضاء والقضاة 
الحفاظ على هيبتهم واستقالليتهم من 
كرامة  وحماية  القانون  سيادة  أجل 
إلى  الجميع  داعياً  والوطن(,  اإلنسان 
هز  شأنه  من  أمر  بأي  القيام  )عدم 
والقانون والمؤسسات  بالقضاء  الثقة 
وحرياتهم  حقوقهم  ممارسة  خالل 
المدنية  والضغوط  االنتقادات  وتوجيه 
ضد أي قرار ألن زعزعة الثقة بسيادة 
الطمأنينة(.  أساس  سيهدم  القانون 
وفي وقت سابق، أكدت حكومة االقليم 
، أن محكمة في أربيل أصدرت مؤخراً 
استغلوا  أشخاص  أربعة  على  حكمها 
ألغراض  الصحافة  مهنة  يدعون  ما 

في بغداد والمحافظات )ندعو رئاستي 
بالتدخل  الوزراء،  و  النواب  مجلس 
إلغاء  أجل  من  العاجل  و  الفوري 
التي  المجحفة  و  الظالمة  الضوابط 
تصدرها وزارة المالية بصورة جزافية 
أن  و كيفية غير موضوعية(, مشيراً 
في  المسؤولية  عدم  عن  ينم  )ذلك 
في  المترتبة،  الخطرة  اآلثار  إدراك 
مسبق  أساس  على  الضريبة  تحديد 
و استحواذ على قوت المحامين دون 
النقابة  )رفض  مؤكدا  حق(,  وجه 

بسبب  لها  تعرضوا  التي  الخسارات 
سياسة  وان  المهربة،  المنتجات 
المنتج  دعم  هي  العراقية  الحكومة 
مشروع  حق  وهو  وحمايته  المحلي 
الدول  من  العديد  ونفذته  به  قامت 
واضاف  وزراعيا(,  المتقدمة صناعيا 
تعاون  مجاالت  )هناك  ان  الخفاجي 
كثيرة ومتعددة بين البلدين الصديقين، 
التكنولوجيا  وتوطين  نقل  مثل 

السجن لمدة ستت اعوام. وكانت لجنة 
سلطات  طالبت  قد  الصحفيين  حماية 
االقليم بإطالق سراح الصحفيين على 
الفور، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، 
اإلعالم. وسائل  مضايقة  عن  والكف 
الدولية  التوصيات  منسق  بيان  لكن 
)هؤالء  أن  أوضح   , كردستان  في 
للمادة  المتهمين تمت محاكمتهم وفقا 
 2003 لعام   23 رقم  لقانون  االولى 
المدعي  قدمها  التي  لالدلة  استنادا 
في  مجموعة  شكلوا  بأنهم  العام 
ونسقوا  االجتماعية  التواصل  شبكات 
بهدف  الخطط  لوضع  بينهم  ما  في 
تخريب األمن واالستقرار في االقليم(.
وتمثلت األدلة بـصور لعدد من األماكن 
وإعطاء  التصوير،  فيها  يمنع  التي 
مجهول  خارجي  لمصدر  المعلومات 
بشأن تحركات القوات االمنية، و كذلك 
االمنيين  المسؤولين  بشأن  معلومات 
تلقي  وكذلك  واماكنهم،  والعسكريين 
بهدف  اإلقليم  خارج  من  مالية  مبالغ 
تبادل المعلومات االستخباراتية بشأن 

االحتجاجية  وقفتها  وتعد  الوزارة 
تنبيه او انذار , وانها قد عقدت العزم 
بهذا  مواقفها  تصعيد  على  االكيد 
العام  االضراب  حق  وممارسة  الشأن 
وتعطيل المحاكم حتى اقرار االعتراف 
مع  الضريبي  التحاسب  اجراء  بحق 
المحامين طبقا الحكام القانون النافذ , 
النقابات  التفاهم واشراك  وهي بشأنه 
الضريبة  من  المتضررة  والجهات 
وطنية  فعاليات  في  العادلة  غير 
الرأي  عن  التعبير  وبأطار  سليمة 
االدارية  االجراءات  من  والموقف 
الدعوة  السعدي  وجدد  الجائرة(,  
واعتماد  النقابة  بمقترح  )االخذ  الى 
ما  وفق  على  الضريبي  التحاسب 
جاء في كتاب الهيئة العامة للضرائب 
في  س/1770   43 بالعددج  الصادر 
22 حزيران 1999 الذي كان معموال 
به منذ التاريخ المذكور ولغاية اصدار 
والمتضمن,  المالية  من  الضوابط 
من  االنتماء  حديثي  المحامين  اعفاء 
الضريبة من المدخوالت الناتجة  عن 
 , اعوام  ثالثة  ولمدة  المحاماة  مهنة 
للنقابة  االنتماء  تاريخ  من  تبدأ  حيث 
الى  مشيرا  الهوية(,  في  المثبت 
)اعتماد في تحديد مدخوالت المحامي 

قدرتها على النهوض بمستوى العمل 
الزراعي وتوفير المحاصيل الزراعية 
ودعا  للمستهلك(.  مناسبة  بأسعار 
)التعاون  الى  االجتماع  خالل  الوزير 
مع الشرطة المجتمعية، وإقامة ورش 
عمل ومعارض توعوية، والسيما في 
تفضيل  نحو  المواطن  توجه  ضوء 
المنتج المحلي(. كما استقبل الخفاجي 
، السفير البرازيلي لدى العراق، لويس 

سياسية، بعد إدانتهم بمحاولة تخريب 
على  رداً  وذلك  واالستقرار،  األمن 
الصحفيين  حماية  لجنة  انتقادات 
.والصحفيون والناشطون الخمسة هم 
شيروان شيرواني و كوهدار محمد و 

معالجة األوضاع المالية المترّدية في 
الواقعة  الجرائم  أنهكتها  التي  البالد، 
أتاوات  بفرض  العام،  المال  على 
ال  التي  الدخل  ضريبة  عنوان  تحت 
ضئيلة  نسباً  إال  بمجموعها  تشكل 
واضاف  العامة(،  الموازنة  من  جداً 
في  تكمن  الحقيقية  )المعالجة  أن 
مرتكبي  مقاضاة  على  الجدي  العمل 
المنهوبة  إعادة  و  العام  المال  جرائم 
القانونية  )الضوابط  ان  وتابع  منها(, 
تستدعي   التي  األسباب  و  الصحيحة 

بغداد -  الزمان 
الخفاجي  محمد  الزراعة  وزير  بحث 
للجمعيات  المحلي  االتحاد  وفد  مع 
ذي  محافظة  في  التعاونية  الفالحية 
قار , تطوير العملية الزراعية وتذليل 
واستصالح  عقود  بشأن  المعوقات 
بيان  وقال   . الزراعية  االراضي 
ان  امس  )الزمان(  تلقته  للوزارة 
تخص  مواضيع   ناقش  )اللقاء 
القطاع الزراعي في المحافظة , منها 
مشكلة توفير المياه وشحتها وملوحة 
االهوار  وتنمية  الزراعية،  االراضي 
معامل  وانشاء  الجاموس  وتربية 
والقوانين  الحليب،  لصناعة  ومراكز 
التي تنظم العالقات التعاقدية لالراضي 
والدراسة  المحافظة  في  الزراعية 
التعاقد  مناطق  بشأن  الستراتيجية 
وادارة االراضي وامكانية اعادة النظر 
نقل  مشكالت  معالجة  وكيفية  بها، 
بالبساتين  الخاصة  والملكية  الحقوق 
استصالح  ومشاريع  واالراضي 
المنتج  ودعم  الزراعية،  االراضي 
المحاصيل  تسويق  وعمليات  المحلي 
واكد  الفالحين(.  من  واستالمها 
الخفاجي , بحسب البيان ان )لذي قار 
من  تحتويه  لما  زراعيا  بالغة  اهمية 
اراضي خصبة ومحاصيل ستراتيجية 
فضال  والشلب  والشعير  الحنطة  من 
وصناعات  النخيل  بساتين  عن 
على  واحتوائها  التمور  وتسويق 
الجاموس  وتربية  االهوار  مناطق 
المحلية  الحاجة  سد  لعتبة  تصل  التي 

اربيل - فريد حسن 
على  كردستان  اقليم  حكومة  ردت 
محكمة  قرار  تبعت  التي  االنتقادات 
القاضي  أربيل  في  الثالثة  الجنايات 
وناشطين  صحفيين  خمسة  بأدانة 
اعتُِقلوا  وأربيل  دهوك  في  مدنيين 
و  التجسس  بتهمة  اشهر  خمسة  قبل 
الشغب ومحاولة االنقالب , والتي القت 
في  واسعة  واحتجاجات  رفض  موجة 
ونواب  والمحامين  الناشطين  صفوف 
في البرلمان اقليم كردستان, فيما اكد 
البارزاني،  نيجيرفان  االقليم  رئيس 
بالطعن  عليهم  المحكوم  حق   ، على 
البارزاني  المحكمة.وقال  قرارات  في 
إن  امس  )الزمان(  تابعته  بيان  في 
بمعاقبة  الصادرة  القضائية  )األحكام 
عدد من الموقوفين أثارت االنتقادات(, 
يحق  القانون،  )بموجب  انه  واضاف 
القرارات  في  الطعن  عليهم  للمحكوم 
التمييز  القضائية ومن واجب محكمة 
إلى  استناداً  القضية  في  النظر  إعادة 
اإلنسان  وحقوق  القانون  احترام 

بغداد - قصي منذر 
العراقيين،  المحامين  نقابة  طالبت 
الحكومية  الجهات  و  المالية  وزارة 
لمعالجة  العاجل  بالتدخل  المعنية، 
الظالمة،  الدخل  ضريبة  ضوابط 
فيما  لها،  المطلق  رفضها  معربةعن 
إعالن  و  مواقفها  بتصعيد  هددت 
المحاكم،  وتعطيل  العام  اإلضراب 
حتى معالجة التحاسب الضريبي طبقاً 
السعدي  ضياء  النقيب  وقال  للقانون. 
للمحامين  االحتجاجية  الوقفة  خالل 

اخلفاجي : الوزارة قادرة على تطوير القطاع وتوفري حماصيل مناسبة للمستهلك

احتجاجات غاضبة بعد البت قي قضية ناشطني متهمني بالتخريب داخل االقليم 

تهديد باالضراب وتعطيل العمل باحملاكم حتى معاجلة التحاسب الضرييب وفق القانون  

الزراعة تناقش مع وفد اجلمعيات الفالحية استصالح 
االراضي ودعم املنتج احمللي 

البارزاني : لن نتنازل عن مبدأ احلرية ونرفض حماوالت
زعزعة الثقة بالقانون 

السعدي : ال نسمح بفرض االتاوات او االستحواذ على قوت احملامني دون وجه حق

لقاء:
 يستقبل وزير 
الزراعة 
السفير 
البرازيلي في 
بغداد

نيجيرفان البارزاني

وقفة: 
المحامون 
في وقفة 

احتجاجية 
امام هيئة 
الضرائب 

ببغداد
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جلنة املسابقات جتتمع مبشريف مباريات الدوري املمتاز 

التطبيعية تقلد احلكام الشارة الدولية 
بغداد- الزمان

القدم  لكرة  التطبيعية  الهيئة  قلدت 
حفل  في  الدولية،  الشارات  الحكام 
الهيئة  رئيس  بحضور   ، رسمي 
وعضو  بنيان،  إياد  التطبيعية، 
التطبيعية  اسعد الزم، واألمين العام 
محمد فرحان، ورئيس لجنة الحكام  

عالء عبد القادر.
التطبيعية،  الهيأة  رئيس  وافتتَح 
فيها  أشاد  بكلمة  الحفل  بنيان،  إياد 
الحكام  للجنة  المميزة  بالجهود 
الحكام   قدرات  لتطوير  وسعيها 
تجد  التي  التطبيعية  مع  بالتعاون 
األساسي  المرتكز  يُعد  التحكيم  أن 

لنجاح المباريات. 
في  الحكام  دور  على  بنيان  وأثنى 
تواجد  الدوري رغم  مباريات  قيادة 
العديد من المنغصات التي تقف في 

طريقهم . 

بغداد- الزمان
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  اصدر 
الخاص  الشهري  تصنيفه  فيفا  

بالمنتخبات الوطنية .
فقد  الجديد  التصنيف  ووفق 
على  العراقي  المنتخب  حافظ 
على  والسابع  عالميا   69 المركز 
بعد  االسيوية  المنتخبات  مستوى 
وايران  اليابان  منتخبات  من  كل 
وقطر  واستراليا  الجنوبية  وكوريا 
اي  يطرأ  لم  فيما  والسعودية، 
في  االولى  المراكز  على  تغيير 
حافظ  اذ  الدولي  االتحاد  الئحة 

وأوضَح رئيس لجنة الحكام، الدكتور 
عالء عبد القادر: ان توزيع الشارات 
على  يدل  الطريقة  بهذه  الدولية 
سيدفعهم  ما  بالحكام  الكبير  االهتمام 

لتقديم األفضل في المباريات المقبلة.
عبد  السابق،  الدولي  الحكم  وألقى 
العال خضير، كلمة نيابةً عن زمالئه، 
العراقي  الحكم  ان  إلى:  فيها  أشار 
المنطقة.  وتَم، خالل  يعد األفضل في 
بين  الدولية  الشارات  توزيع  الحفل، 
١9حكما،  عددهم  والبالغ  الحكام 
الشخصيات  من  العديد  حضور  وسط 

الرياضية ووسائل اإلعالم المختلفة.
لجنة  عقدت  منفصل  سياق  وفي 
التطبيعية  الهيأة  في  المسابقات 
االتحاد  مقر  في  تداولياً  اجتماعاً 
الكرة  دوري  مباريات  مشرفي  مع 
التطبيعية  عضو   بحضور  الممتاز، 
العام  واألمين  الزم،   اسعد  الدكتور 
محمد فرحان، ورئيس اللجنة الدكتور 

منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب 
منتخب  وحل  االول  بالتصنيف 
فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وانكلترا 

رابعا والبرتغال خامسا. 
فقد حل  العربي  المستوى  اما على 
بالتصنيف 26  اوال  تونس  منتخب 
ثانيا  الجزائر  منتخب  جاء  فيما   ،
بالتصنيف 3١ ثم المغرب ثالثا في 

المركز 33.
النجف  نادي  اعلن  ذلك  الى 
الرياضي، تعاقده مع العب عراقي 
السوري  الدوري  في  محترف 
القدم  كرة  فريق  لتمثيل  الممتاز 
في النصف الثاني من دوري الكرة 

حيدر عوفي، وبقية أعضائها .
إن  العام، محمد فرحان:  األمين  وقاَل 
عوامل  أهم  من  يُعد  المشرفين  عمل 
نجاح منافسات الدوري والعبور فيها 
الجميع  من  ويتطلب  األمان،  بر  الى 
لمواجهة  السالمة  شروط  تطبيق 
جائحة كورونا . وتطرَق رئيس لجنة 
المسابقات، الدكتور حيدر عوفي، في 
وااليجابيات  السلبيات  الى  االجتماع، 
من  األولى  المرحلة  في  ظهرت  التي 
على  وحث  الممتاز،  الكرة  دوري 
الجوانب  وتعزيز  السلبيات  تجاوز 

االيجابية بما يخدم مشوار الدوري.
وتَم االتفاق، باالجتماع، على ضرورة 
بحذافيرها  السالمة  شروط  تطبيق 
مع  تماشياً  الثانية  المرحلة  في 
توجيهات خلية األزمة، وإلزام الجميع 
على  للحفاظ  الصحية  باإلرشادات 
اإلدارية  والمالكات  الالعبين  سالمة 

والتدريبية واإلعالمية.

الممتاز.
للنادي  االدارية  الهيئة  وقال عضو 
رحيم لفتة في تصريح صحفي  ان 
مطار  وصل  عادل  كنان  الالعب 
النجف الدولي ووقع للنجف رسميا 

قادما من نادي الفتوة السوري.
واوضح ان عادل عراقي الجنسية، 
من  وهو  ارتكاز  مركز  في  يلعب 
مواليد ١992، مثل أندية الزوراء 
ينتقل  أن  قبل  والديوانية والسماوة 
للدوري السوري والذي لعب للمجد 

ومنه إلى الفتوة.
الشتوية  االنتقاالت  فترة  ان  يذكر 

ستنتهي في االول من اذار المقبل.

بغداد- الزمان
المنتخب  االولمبية  اللجنة  رئيس  اكد 
بشكل  انسحابه  االله،  عبد  سرمد 
لالنتخابات  الترشح  من  رسمي 
في  االله  عبد  وقال  للجنة.  المقبلة 
بسعادة  اشعر  انه  صحفي   تصريح 
تتحدث  التي  االنباء  بسماع  كبيرة 
الوزراء  رئيس  مستشار  ترشيح  عن 
اللجنة االولمبية  اياد بنيان النتخابات 
الوطنية العراقية.واضاف اليوم أشعر 
بالفخر النني لم أكن مخطئا بالوقوف 
دعاة  امام  الماضية  السنتين  طوال 

االصالح الرياضي الزائف.
رئاسة  في  حقي  سلب  من  واضاف 
رئاسة  بعدها  ومن   ، السباحة  اتحاد 
اللجنة االولمبية العراقية ، ومن بعدها 

عزلي عن الوظيفة ، لم يكن يهدف 
االولمبية  على  للسيطرة  اال 

لمصالح شخصية ال غير.
من  كل  اشكر  وتابع 

معي  ووقف  ساندني 

العذر  وامنح   ، االخيرة  اللحظات  الى 
لكل من دعمني بالخفاء دون االعالن 
بالقول،  حديثه  وانهى  ذلك.  عن 
لرئاسة  الترشيح  من  انسحابي  أعلن 
الحرب  بمشاهدة  وساكتفي  االولمبية 

حمودي  رجاالت  بين  االعالمية 
االولمبية  ان  يذكر  والمستشار. 
الدولية وجهت بتشكيل لجنة 
العمل  الدارة  مؤقتة 
في  االولمبي 

العراق.

عبد االله ينسحب رمسياً من 
الرتشح النتخابات االوملبية

سرمد عبد االله

مقتل مالكم عراقي 
حبادثة طعن 
داخل منزله

بغداد- الزمان
بالعثور  امني   مصدر  افاد 
هدف  عمار  المالكم  على 
بالسكاكين  طعنا  مقتوال 
العاصمة  منزلهفي  داخل 

بغداد.
تصريح  في  المصدر  وقال 

صحفي  ان خالفا عائليا ادى الى 
احد  وهو  هدف  عمار  المالكم  مقتل 

منسوبي نادي النجدة الرياضي واصابة 
في  منزلهما  داخل  سكين  بطعنات  شقيقه 
منطقة الزعفرانية وسط بغداد ، فيما يدلي 
منفذي  عن  التفاصيل  من  بمزيد  المصدر 

الجريمة .

النجف يضم العب عراقي من الدوري السوري املمتاز

اسود الرافدين  باملركز 69  يف الئحة فيفا الشهرية 

مظّفر النّواب 

حسني علي اجلبوري

حسني البحراني

نور احلردان

 خريية املنصور 

 بالل امحد 

 بكر عدوان 

 باسل اخلطيب 

الشاعر العراقي تلقى تعازي االوساط الثقافية واالعالمية 
لوفاة شقيقه حسام عبد المجيد النّواب، الثالثاءالماضي 

، سائلين الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

التراثي  والكاتب  الباحث 
العام  االتحاد  نعاه  العراقي 
العراق  في  والكتّاب  لألدباء 
الثالثاء  الموت  غيبه  ان  بعد 
بسبب  كربالء،  في  الماضي 

اصابته بفايروس كورونا.

الجمعية  الماضي  الثالثاء  العربي ضيفته  الفوتوغرافي 
ندوة  في  الثقافي  موسمها  ضمن  للتصوير  العراقية 

الكترونية بعنوان)تقنيات التصوير الحديث(.

من  بعنوان)كنوز  كتاب  لها   صدر  االردنية  االديبة 
تراثية  مقتطفات  الكتاب  ويرصد  الجميل(  الماضي 

متنوعة وأهازيج وأغاني رددت في مناسبات متعددة .

 المخرجة السينمائية العراقية المقيمة في مصر احتفت 
بتكريمها  مصر  في  العربية  المرأة  اعالم  شبكة  بها 
االحتفالية  خالل  وتم  الشبكة  وقالدة  التميز  بشهادة 

مناقشة شجون المرأة العربية المبدعة.

 الشاعر السوري شارك في ملتقى لالعالميين الشعراء 
الذي اقامه المركز الثقافي بكفر سوسة وقدم قصيدتين 

بعنوان )قراءة( و )إلى ابنتي(.

ان  اعلن  القدم  لكرة  االردني  الفيصلي  النادي  رئيس   
خالل  ليلي  ابو  يزيد  مرماه  حارس  عقد  جدد  النادي 

الموسم الحالي2٠2١.

في  العربي  الثقافي  المركز  عرض  السوري  المخرج 
مدينة دير الزور فيلمه الروائي الطويل )دمشق حلب(
في  انطلقت  التي  السورية  السينما  أيام   فعالية  ضمن 
المراكز الثقافية بمدن دير الزور والحسكة والقامشلي.

املوصل - الزمان
جائزة  على  زكريا  آل  معن  صقر  االجتماعي  والناشط  االعالمي  حصد 
توليب لحقوق االنسان . وهي جائزة سنوية تمنحها الحكومة الهولندية 
العالم  مستوى  على  االنسان  حقوق  مجال  في  المؤثرين  لألشخاص 
الحقوق  هذه  لتعزيز  اإلنسان،   حقوق  عن  المدافعين  لتكريم  وتهدف 
الهولندية  المملكة  سفارة  زكريا)إبلغتني  آل  قال  ذلك  العالم.وعن  حول 
بـالجائزة و سعادتي بهذا اإلنجاز كبيرة وشرف كبير ان يكون  بفوزي 
اسمي بمثل هكذا محفل دولي وبمجال انساني، وهذه الجائزة مسؤولية 
، و تكليف مهم ( مضيفا)واسمحوا لي ان اهدي هذه الجائزة لوالدي و 
للفريق الجميل الذي رافقني في الموصل من 2٠١7  الكرام و  والدتي 

والى يومنا هذا ... عائلتي الثانية كروب  بيتنا (.

آل زكريا حيصد جائزة 
توليب حلقوق االنسان

اعجوب يرّوج للون البغدادي بني اجليل اجلديد :

تأثرت يف طفوليت باالطرش وكان خطوتي 
حنو الطرب االصيل

انضممت الى فرقة نجوم الفن للموسيقى 
عبد  الراحل  عضوية  من  كانت  التي 
الجبار الدراجي ومحمد سعيد وكنا نلتقي 
اسبوعيا وكل واحد يقدم فنه وكنت اطمح 
عبد  معلمي  وكان  العود  على  بالعزف 
الستار فاضل الذي كان كفيفا واول اغنية 
 ١96٠ عام  يكون  مهما  بعنوان  لحنتها 
للجيل  البغدادي  اللون  اقدم  ان  وهدفي 
شيصير  بعنوان  اغنية  وسجلت  الجديد 
الزمن كلمات سالم شهيد واغنية اخرى 

بعنوان خلي الجرح ( .
الفالحات شارع  واعجوب ولد في محلة 

لها  صوراً  داليدا  ونشرت 
وهي تحتفل بعيدها على أحد 
)ألّول  وعلّقت  الشواطئ، 
الصحة  إنو  بحس  مرة، 
واألمان  مسؤولية  صارت 
صار  ولبنان  طموح  صار 
على  يارّب  بشكرك  حلم. 
قّدمتلي  اللي  الكتيرة  النعم 
وبصليلك  بحياتي  ياها 
وأحبابي  عيلتي  تحمي 
كّل  من  لبنان  بلدي  وتحفظ 
شر بشكركم على معايداتكم 

الحلوة(.

بيروت – الزمان 
اللبنانية  الممثلة  احتفلت 
الذي  بعيدها،  خليل  داليدا 
من   ١6 الـ  في  صادف 
عبر   ، الجاري  شباط 
على  الخاصة  صفحتها 
اإلجتماعي،  التواصل  موقع 
الى )أن الصحة في  مشيرة 
مسؤولية(  باتت  األيام  هذه 
النعم  على  الرب  وشكرت 
منه  وطلبت  تعيشها  التي 
أن يحفظ عائلتها ولبنان من 

كل شر.

معيدين( واغنية الراحل عباس جميل )ام 
والنبي  )غالي  واغنية  حراكة(  عيون 
الحانه  من  )دموعي(  واغنية  غالي( 
عهد  وبينك  )بيني  اغنية  كذلك  وادائه 
للراحل  اغاني  بمجموعة  وختمها  الله( 

رضا علي. 
التقت  الفعالية  التي حضرت   ) الزمان   (
باعجوب الذي قال عن مسيرته ) تاثرت 
في بداياتي بالمطرب فريد االطرش كون 
ان والدي كان يصطحبني منذ كنت طفال 
فريد  الراحل  افالم  الشاهد  السينما  الى 
االطرش فتاثرت باغانيه وفي تلك الفترة 

بكلية  دراسته  واكمل  معروف  الشيخ 
وتتلمذ  الموسيقى  قسم  الجميلة  الفنون 
وطارق  شكر  سلمان  الفنانين  يد  على 
حسون فريد كما درس في معهد الفنون 
واول  الستينيات  جيل  من  وهو  الجميلة 
الهواة(  )ركن  ببرنامج  كان  له  ظهور 
الذي كان يقدمه كمال عاكف وقدم العديد 
من االغاني منها )بيني وبينك( و)حنين 

القلب( و)ودعتتك ودموعي بعيوني(. 
شهادات  تقديم  تم  االحتفالية  ختام  وفي 
الصور  والتقاط  للمشاركين  تقديرية 

التذكارية .

بغداد - ياسني ياس
اقيمت مؤخرا على قاعة المركز الثقافي 
احتفالية  للجميع  الثقافة  جمعية  في 
ذكرى  بمناسبة  وغنائية  موسيقية 
من  عدد  وبحضور  الجمعية  تاسيس 
الفنانين واالعالميين وشارك في الفعالية 
المطرب والملحن بالسم اعجوب وفرقته 
االورك  عازف  تضم  والتي  الموسيقية 
رسول  الكمان  وعازف  الحامد  حامد 
من  عددا  اعجوب  ادى  حيث  رشا  ابو 
االغاني ومنها اغنية كاظم الساهر )الليلة 

النمل االبيض
   ربما لن تروا على اديم  الواقع االفتراضي نمال يدب  فوق االرض 
بهذا اللون، انا وجدت .. التنتمي الى االرضه كأنما انسلخ عنها اللون 
بقدرة قاصر ، سوف ادعمكم بعد قليل بدليل.فالنمل األبيض مستعمراته 
يكونها  2750 نوع مختلف، وخاصةً في الغابات االستوائية المطيرة 
في جميع أنحاء العالم، حيث يتواجد في أمريكا الشمالية، وخاصةً في 
وشرق  الهادئ،  المحيط  ساحل  على  يتواجد  كما  وكولومبيا،  فانكوفر 
الدول األوروبية وكوريا  كندا، وساحل المحيط األطلسي، والعديد من 
لكني  ونيوزلندا،  وأستراليا  أفريقيا  وجنوب  اليابان  وشمال  الجنوبية 

وجدت التسمية لصيقة بالندرة:
 والناس كاألشجار هذي يجتنى  *  منها الثمار وذي وقود النار

ولقد دعا قريب لي على اوالده بان يكونوا كالنمل االبيض فكانوا بين 
اسير وفقيد وفاقد عقله وقعيد في داره ، فلم ينج منهم اال من كان بارا 

بابيه وامه واخيه  يراجعهم ثم يصل رحمه.
النمل االسود امم ومستعمرات  ليس كالنحل صاحب الممالك ، وكل من 
خرج عن اعرافها هالك .ويضرب النمل االبيض مقياسا للندرة .وحين 
كنت بين اهلي من الناس في العراق وجدت من يلتزم اجراءات السالمة  
النمل االبيض في مستعمرة  افراد  الوبائي يماثل عدد  العامة والموقف 
امثالها من زنوج النمل السائد . في االخبار االن )وزارة الصحة العراقية 

تعرب عن القلق (وهذا التعبير يدل على فحواه دون تعليق.
 المني الالئمون  وبعض الالئمات اني ترصدت متسولة حسناء تماثل 

نساء الرسام الكالسيكي االعظم رافائيل احد زعماء عصر النهضة.
في  خميس  كل  العلم  رفعة  في  للشفقة  المثيرة  محفوظاتنا  من  اذكر 
االبتدائية قصيدة للرصافي جمع فيها كل العبارات الداعمة لالحسان في 

قصيدة االرملة المرضعة
 خذوا هذا البيت الجامع:

ْدر مدعوًما بيُمناها تمشي وتحمل باليُْسرى وليدَتها َحْماًل على الصَّ
قٍة في العين منشرها َسمج وَمطواها طتها بأهدام ممزَّ قد قمَّ

  كل مظاهر السماجة من اثواب رثة ورجل حافية وامالق وفقر بين في 
صور متكرره ..مامن متسولة اال وكل المعالم التي خصها فيكتور هيجو 
في البؤساء بادية عليها، اذن جمالها بين واضح كما تبدو نملة بيضاء 

في فيلق من النمل االسود.
 رفع العتب اذن ..انتظروني الحقا .

جميد السامرائي
عمان

صورة ألوزرلي تلقى ندوة تناقش سيمائية الصورة اللغوية والبصرية 
رواجا

التواصل  مواقع  رواد  من  عدد  تداول   - وكاالت   – اسطنبول 
مريم  الشهيرة  التركية  الممثلة  تجمع  صورة  اإلجتماعي 

أوزرلي بحبيبها األمريكي، إذ ظهرت وهي تحلق لحيته بطريقة 
الصورة مسربة من  أن  إلى  البعض  ولفت  عفوية ورومانسية، 

منزلها، كما والقت الصورة رواجاً كبيراً في صفوف متابعيها.
موقع  على  الخاصة  صفحتها  عبر  مؤخراً  أوزرلي  ونشرت 
التواصل اإلجتماعي، عدداً من الصور من أجواء إحتفالها بعيد 
ميالد إبنتها الرا من زوجها األول. وحملت الصور أجواًء مميزة 
طغت على الحفل الذي كان عائليا فقط، إذ أثنى المتابعون على 
جمال الطفلة وبراءتها، فيما كان الفتاً للبعض اآلخر ظهور أحد 
قال  إذ  يظهر وجهه،  أن  دون  من  الصور  بعض  في  األشخاص 

بعض المتابعين إنه ربما يكون والد الطفلة.

في  الرواف  علي  الجامعة  أعالم  مدير  والتطبيق(.وقال 
عن  األولى  محاضرتين  تضمنت  ان)االندوة  تصريح 
 ، العرداوي  مرتضى  لالكاديمي  العالمات  علم  مفهوم 
في  السيمائية  مفهوم  فيها  تناول 
واالرهاصات  واالصطالح  اللغة 
الفكر  في  العالمات  لعلم  األولى 
انبثقت  التي  االتجاهات  السيما   ،
والبيرسي  السوسيري  الفكر  عند 
بين  مشتركة  فكانت  الثانية  اما   ،
بهاء  و  يعقوب  فؤاد  االكاديميين 
الثقافة  سيمائية  وبعنوان  لعيبي 
البصرية.و تحدثا عن نقد وتحليل 
ورمزية   ، البصرية  النصوص 
العالمة وايقونيتها بوصفها شفرة 

ثقافية(.

 النجف - سعدون الجابري
علمية  ندوة  الكوفة  جامعة  في  التربية  كلية  اقامت   
التنظير  بين  والبصرية  اللغوية  الصورة  )سيمائية  عن 

داليدا خليل حتتفل بعيدها 
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أعمالى  عن  كليا  ومختلف  جيد 
من  الرغم  وعلى  السابقة، 
الصعيدية  للشخصية  تجسيدى 
قبل ذلك في أكثر من عمل إال أن 
مسلسل موسى أقدم فيه شخصية 
ان  المؤمل  ومن  مختلفة( 
الدورة  ضمن  المسلسل  يعرض 

الرمضانية للعام الحالي.

وقال  سينرجي  وانتاج  سالمة 
سعيد  أنه   ( تصريح  في  رياحنة 
بالعمل ألول مرة مع النجم محمد 
تعاونه  إلى  باإلضافة  رمضان 
بحجم  كبيرة  إنتاج  شركة  مع 
ملحمة  يعتبر  والعمل  سينرجى، 
بالنسبة له(،  تاريخية مهمة جدا 
بشكل  يقدمنى  )العمل  مضيفاً 

عمان - الزمان 
منذر  األردنى  الممثل  انتهى   
من  تصويرعدد  من  رياحنة 
موسى  مسلسل  في  مشاهده 
رمضان  محمد  النجم  بطولة 
الماراثون  خالل  طرحه  والمقرر 
تأليف  من  المقبل  الرمضانى 
محمد  وإخراج  ناصرعبدالرحمن 

رياحنة يدخل املارثون الرمضاني


