
سمح بأستيراد جميع البضائع والسلع 
كمركية  رسوم  فرض  يجري  التي 
عليها وفقا لجداول التعرفة الكمركية 
التي تعد جزء ال يتجزء من القانون(, 
مؤكدة ان )هذا االجرءا عقابي بحق 
الشعب الذي اوقف الكثير من مصانع 
استيراد  على  تعتمد  التي  اللحوم 
 , انتاج  كمدخالت  المقطع  الدجاج 
من  اقتصادية  جدوى  هناك  نرى  وال 
قرار المنع سوى حرمان الخزينة من 
الى  واشارت  والضرائب(,  الرسوم 
شملت  المجمد  الدجاج  )منتجات  ان 
بالمئة   50 بنسبة  كمركية  بزيادة 
يتم  كما  الوزراء  قرار مجلس  حسب 
دفع واحد بالمئة من قبل المستوردين 
الوثيقة  وطالب  التجارة(,  وزارة  في 
بـ )الغاء القرار وااليعاز الى الزراعة 
بمنح موافقات االستيراد من مناشىء 
باالستيراد  والمسموح  موبوءة  غير 
العالمية  النشرة  حسب  منها 
لمقطعات  الحيوانية  الصحة  لمنظمة 

الدجـــــاج(.

المبالغ الالزمة للوزارتين(, الفتاً الى 
متطوع  ألف   79 من  أكثر  )هناك  أن 
مفسوخة عقودهم وتم تضمين المبالغ 
مبينا  الموازنة(,  ضمن  لهم  الالزمة 
مراكز  في  الفاحصين  )موضوع  ان 
التطوع تم تأجيله ولم يحسم موقفهم  
للجنة عدم حاجتها  أكدت  الدفاع  ألن 
ألعداد  جديدة من المتطوعين الجدد(. 
الوزراء  رئيس  مستشار  رأى  فيما  
على  العراق  أنَّ  صالح  محمد  مظهر 
أنَّ  مبيناً  االقتصادي،  التعافي  حافات 
اللجنة العليا لإلصالح تمتلُك قرارات 
العام  بالقطاعين  للنهوض  مهمة 
تصريح  في  صالح  والخاص.وقال 
امس إّن )العراق على حافات التعافي 
الحاضر  الوقت  في  االقتصادي 
ملموساً  زراعياً  ازدهاراً  هناك  حيث 
المحلي  الناتج  في  نمواً  سيحقق 
اإلجمالي غير النفطي و ازدهار قطاع 
الطلب على الطاقة في العالم، فأسعار 

النفط أخذت بالتعافي تدريجياً(.

يوم  والبيئة  الصحة  وزارة  وسجلت 
بكورونا  مؤكدة  اصابة   3273 امس 
وشفاء 1978 وبواقع 13 حالة وفاة 

جديدة .
اليومي  الوبائي  الموقف  واوضح   
امس  )الزمان(  عليه  اطلعت   , الذي 
ان )عدد الفحوصات المختبرية ليوم 
عينة  الف   41 بلغت  السبت  امس 
حيث   , بالفايروس  اصابتهم  لمشتبه 
سجلت الوزارة 3273 اصابة مؤكدة 
ان  واضاف  العراق(,  عموم  في 
)الشفاء بلغ 1978 حالة وبواقع 13 

حالة وفاة جديدة(. 
واصدرت الوزارة ، بيانا عن ارتفاع 

االصابات بكورونا. 
تلقته  بيان  في  الوزارة  وذكرت 
)الزمان( امس ان )االصابات تستمر 
االخيرة  لاليام  السريع  بالتصاعد 
شديدة  اصابات  تسجيل  الى  اضافة 
بين االطفال واالعمار الشابة وهذا ما 
يحدث الول مرة وهو مٔوشر النتشار 
الساللة الجديدة المحورة التي تمتاز 
والشدة  العدوى  انتشار  بسرعة 

المرضية بنفس الوقت(.

العراقية(. واطلعت )الزمان(  للسوق 
رئيس   , توقيع  تحمل  وثيقة  على 
رسول  فراس  بغداد  تجارة  غرفة 
المنع  )قرار  ان  فيها  جاء  جعفر 
يتكل  للسلع  المحلي  المنتج  سيجعل 
وغياب  المضمون  السوق  على 
المنتج  ذلك  سيراهن  حيث  المنافسة 
على رفع االسعار وليس على خفض 
ان  والسيما  الجودة  وتحسين  الكلف 
هذا القرار ادى الى حرمان الموازنة 
والضرائب  الرسوم  من  العامة 
المحلي(,  المنتج  حماية  ورسوم 
واضافت ان )اجراءات المنع مخالفة 
التي  السوق  اقتصاد  وانظمة  لقواعد 
التجارة  وزارة  قانون  في  اقرت 
واالتفاقيات الحكومية وال يتماشى مع 
 , العالمية  التجارة  منظمة  متطلبات 
والسيما ان العراق عضو مراقب في 
العضوية  الى  ويسعى  المنظمة  هذه 
الكاملة(, ولفتت الوثيقة الى ان )منع 
التعرفة  لقانون  مخالف  االستيراد 
الكمركية المرقم 22 لعام 2010 الذي 

أو  المـوظفين  على  دخـل  ضـريبة 
مؤكدا  المـوازنة(,  فـي  المتقـاعدين 
ان )الموازنة تضمنت إدراج صـرف 
عـام  حـوالي  مـنذ  المتـأخرة  رواتـب 
فـي  العمـل  وزارة  علـى  للمـباشرين 
ولفت  بـابل(,  وتربية  والمـثنى  بابل 
الى ان )اللجنة مررت قـانون تعييـن 
فـي  الشهـادات  وحمـلة  األوائل 
المـوازنة , كما تم تخـصيص رواتـب 
والعقود  واالجراء  للمحـاضرين 
ضـمن   315 بقرار  المشمولين  وكل 
ثـابت(.  شـهري  وبـشكل  المـوازنـة 
والدفاع  األمن  لجنة  اكدت   , بدوره 
النيابية تضمين الموازنة تخصيصات 
من  عقودهم  للمفسوخة  مالية 
وزارتي الدفاع والداخلية.وقال عضو 
الزيادي  بدر  النيابية  الدفاع  اللجنة 
تخصيص  )تم  إنه  امس  تصريح  في 
موازنة  في  للوزارتين  كافية  مبالغ 
المالية  اللجنة  بعد أن ضيفت   2021
بشان  والداخلية  الدفاع  وزيري 

بغداد - ياسني ياس

من  واكاديميون  صحفيون  استغرب 
والجهات  الحكومة  تجاهل  استمرار 
شمولها  و  الصحف  لدور  المعنية 
وحرمانها  الشامل  الحظر  بأجراءات 
في  التثقيفي  دورها  ممارسة  من 
توعية المواطنين من جائحة كورونا 
)الزمان(  عبر  الصحفيون  وطالب   .
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
لمنح  المسؤولة  للجهات  )االيعاز  بـ 
من  االستثناء  باجات  الصحفيين 
بهدف  واجباتهم  وتسهيل  الحظر 
ومساندة  التثقيفية  اعمالهم  ممارسة 
على  المواطنين  حث  في  الحكومة 
من  الوقاية  بأجراءات  االلتزام 
ظهير  )الزام  ان  مؤكدين  كورونا(, 
دور  وانكار  المنازل  االبيض  الجيش 
واداء  ممارساتها  واعاقة  الصحف 
بالحظر من  واجباتها بسبب شمولها 
قبل المسؤولين في الحكومة ينم عن 
جهل معرفي , وننتظر موقف رسمي 
ازاء هذا الموضوع الن استمرار ذلك 
مسبوقة(.  غير  قمعية  ممارسة  يعد 

ألكبر تضاهرة شعبية يقودها اصحاب 
حقول الدواجن في العراق ضد وزير 
ومن  الفاسدين  والتجار  المالية 
بدوره   . تعبيره  حد  على  يدعمهم(, 
السوداني  شياع  محمد  النائب  قال   ,
ان )حكومة مصطفى الكاظمي جاءت 
ابتداء  عصيب  اقتصادي  ظرف  في 
اتفق  والجميع  كورونا  جائحة  مع 
الحكومة هي مواجهة  ٔان مهام  على 
وتهيئة  والصحية  االقتصادية  االزمة 
ٔان  ؤاضاف  لالنتخابات(,   األجواء 
نقطة  الى  وصلت  اليوم  )الحكومة 
التغاضي  او  عنها  الرجوع  يمكن  ال 
عنها وهي ضرورة تفعيل القطاعات 
وهي  العراقي  لالقتصاد  المحركة 
والسياحة ضمن  والزراعة  الصناعة 
لمواجهة  بها  المسموح  الحدود 
)حماية  عاداً  االقتصادية(,  االزمة 
للنهوض  بوابة  المحلي  المنتج 
بالقطاع الصناعي ألن العامل المحدد 
هو  وطنية  صناعة  نشوء  عدم  في 
المستوردة  للسلع  المستمر  الغزو 

االمنـية  الـوزارات  فـي  وصـعوداً 
للـراغبـين  المـدني  المـالك  الـى 
نفسها(,  الـوزارة  مـالك  وداخـل 
درجـات  تخصيص  )تم  انه  وتابع 
وظـيفية للمشـمولين بقـانون التـدرج 
الطـبي  وفق قـانون 6 لعـام 2000(, 
وال  استقـطاعات  )ال  انه  الى  مشيرا 

من  اخرى  ودول  والبرازيل  وتركيا 
اللجنة  قرارات  على  التأثير  خالل 
)هناك  ان  واضاف  االقتصادية(, 
محاوالت لعرض هذا الموضوع على 
المقبل،  االسبوع  االقتصادية  اللجنة 
وبحال نجاح مساعي أولئك الفاسدين 
قرار  إلغاء  الى  التمهيد  يعني  فهذا 
والدجاج  المائدة  بيض  استيراد  منع 
الى  مشيرا  القريب(,  المستقبل  في 
من  تمكنوا  فاسداً  تاجراً   20( ان 
ومصالح  ومصالحهم  إرادتهم  فرض 
الدول التي تدعمهم لضرب االقتصاد 
المشاريع  كل  وإغالق  العراقي 
العاملين  عدد  يقدر  والتي  العاملة 
بها 2 مليون عامل بغية افقار شعبنا 
المنتج  وضرب  البطالة  وتفشي 
مستهلك  كبلد  العراق  البقاء  المحلي 
مهزوز اقتصاديا اضافة الى استغالل 
شبابنا للعمل مع المنظمات االرهابية 
المنظمة(, محذرا  الجريمة  ومجاميع 
بالضد  للوقوف  شعبية  )خطوات  من 
من تلك المحاوالت من خالل التحضير 

بغداد - فائز جواد 

عن  النيابية  المالية  اللجنة  كشفت 
الشهادات  وحملة  االوائل  شمول 
مستحقات  وصرف  بالتعيينات  العليا 
المباشرين منذ عام في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية وكذلك تضمين 
رواتب االجراء والمحاضرين وجميع 
في   315 بالقرار  المشمولين  العقود 
موازنة العام الجاري, مشيرة الى انه 
ال استقاطاعات او فرض ضريبة دخل 
والمتقاعدين  الموظفين  رواتب  على 
مدلول  صادق  اللجنة  عضو  وقال   .
في تصريح تابعته )الزمان( امس ان 
)التعديالت النهائية التي تضمنت في 
موازنة العام الجاري التي من المؤمل 
 , الجاري  االسبوع  عليها  التصويت 
بصـرف  الحكومة  الحكومة  الزمت 
جمـيع مستحـقات الفـالحين وقـبل اي 
انفاق  بعد تـمرير الـموازنة وتحـويل 
حمـلة الشهـادات مـن البـكالوريـوس 

التفاوت  )هذا  ان  الى  واشار  دينار(, 
الدجاج  بسبب  يأتي  األسعار  في 
تركيا  من  يصلنا  الذي  المستورد 
منتهي  ويكون  األخرى،  والدول 
عالماته  تغيير  يتم  لكن  الصالحية، 
وبعدها  كردستان  داخل  التجارية 
يُصّرف في األسواق المحلية(, مؤكدا 
القتصاد  تخريباً  يعد  األمر  )هذا  ان 
المواطن(،  لصحة  وتدميراً  البلد 
جديدة(.  ب)كورونا  إياه  واصفا 
والمياه  الزراعة  لجنة  عضو  وحذر 
البديري  علي  البرلمانية  واالهوار 
التجار  بعض  يقودها  مؤامرة  من   ،
رسمية  جهات  من  وبدعم  الفاسدين 
التجار  استيراد  منع  قرار  اللغاء 
محاولة  في  الخارج  من  والبيض 
البديري  المحلي.وقال  المنتج  لضرب 
ان  امس   )الزمان(  تلقته  بيان  في 
)مجموعة من التجار الفاسدين قاموا 
بالتحرك بقوة لغرض إلغاء قرار منع 
األجنبي  والبيض  الدجاج  استيراد 
وبمساعدة سفارات دول منها أمريكا 

بغداد - قصي منذر 

 , ونيابية  اقتصادية  فعاليات  حذرت 
وأثاره  الصحي  الحظر  تداعيات  من 
 , المحلي  المنتج  على  الكارثية 
يقودها  مؤامرة  هناك  انه  مؤكدين 
رهينة  السوق  البقاء  فاسدون 
المستورد , فيما اشارت غرفة تجارة 
اقتصادية  الجدوى  انه  الى  بغداد 
الكثير  اوقف  الذي  المنع  قرار  من 
بحرمان  وتسبب  اللحوم  مصانع  من 
اسعار  وارتفاع  الرسوم  من  الخزينة 
فيما  المستهلك.  اضر  الذي  المنتج 
وجود  عن  الزراعة  وزارة  كشفت 
تالعب في العالمات التجارية للدجاج 
داخل  الصالحية  منتهي  المستورد 
إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق 
كريم  محمد  الوزير  العراقية.وقال 
)الزمان(  تلقته  بيان  في   ، الخفاجي 
للدجاج  الحقيقية  )الكلفة  إن  امس 
يصل  ما  في  دينار،   1750 تبلغ 
 1250 بسعر  المستورد  الدجاج 

الزراعة تكشف عن تالعب يف العالمات التجارية للدجاج ونواب:

مالية الربملان : تضمني مستحقات العقود ومشول 
االوائل ومحلة الشهادات بالتعيينات 

فضيحة .. سرقة عجالت 
وأموال وأسلحة من شركة أمنية 

وسط الكرادة

مؤامرة يقودها فاسدون لضرب املنتج احمللي وابقاء 
السوق رهينة املستورد
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عقلية البازار جزء من 
عقلية الشرق يف التفاوض

منقذ داغر
عمان

صادق مدلول

)الرجل ال يُخدع من اآلخرين،بل هو من يخدع نفسه( األديب األلماني غوته.
شاهدُت مقابلتين باالنگليزي لوزيري خارجية ايران وأمريكا عن العقوبات 
رفع  ضرورة  عن  ظريف  فيه  تحدث  الذي  الوقت  وفي  النووي.  واالتفاق 
بلنكن شدد على ضرورة عودة  فأن  للتفاوض  كمقدمة  االميركية  العقوبات 
العقوبات. وقد  التفكير برفع  العودة  ايران اللتزاماتها بموجب االتفاقية قبل 
اضافت المتحدثة بأسم البيت االبيض مزيداً من اإلثارة على هذا الجدل حين 
قالت أمس انه لن تكون هناك خطوات اخرى اضافية لما قامت به امريكا 
لالن. وان موافقة امريكا على التفاوض ال تعني رفع العقوبات فضالً عن ان 
السلوك االيراني)المقلق( في المنطقة والصواريخ البالستية االيرانية ستكون 

موضع تفاوض ايضاً.
المقابلتين لوزيري الخارجية االمريكي وااليراني بمقابالت  ذكرتني هاتين 
في  االميركان  والمسؤولين  الخارجية  ووزراء  جهة  من  عزيز  طارق 

التسعينات وبداية االلفية،من جهة أخرى.
وظريف  الشرق.   بعقلية  ولكن  أنگليزية  بلغة  الغرب  يخاطب  كان   عزيز 

يخاطبهم اليوم بلغة أنگليزية ولكن بعقلية البازار.
عنها  تختلف  وال  الشرق  عقلية  من  جزء  البازار  عقلية  فأن  الواقع   وفي 
كثيراً. األثنان يستخدمان جيداً لغة الخطاب)ولكن الشرقي(، ويجيدان التفنيد 

والتبرير لكن خطابهما موجه للداخل وليس للخارج.
في بحث تطبيقي شاركُت فيه مع فريق باحثين نفسيين من جامعة مريالند 
االميركية خالل 3 سنوات من عام 2011،عن الفرق بين اسلوب التفاوض 
في أمريكا وفي الشرق،كانت لغة الخطاب احدى اهم الفروق بين الثقافتين. 
في  اللغوية  قدراتنا  واستعراض  البالغة  الى  فيه  نميل  الذي  الوقت  ففي 
وضوحاً.  اكثر  االحيان  من  كثير  مباشرون،وفي  الغربيون  المناورة،كان 
ذات  في  لالميركان  ميزة  ليست  انها  ،كما  الشرق  في  عيباً  ليس  هذا  طبعاً 
الوقت. المهم في الموضوع ان هناك اختالف ثقافي في لغة الخطاب والحوار  
العراقية  الحالة  في  كما حصل  كارثية  اخطاء  الى  احياناً  تؤدي  والتفاوض 

من قبل.
ادارة  اخذت  الحرب:كيف  بعنوان)لبدء  أميركا  في  كتاب صدر مؤخراً  في 
بمقولة  درابر  روبرت  الكاتب  يستشهد  العراق(  في  للحرب  اميركا  بوش 
ارتكبته  الذي  الكارثي  الخطأ  على  للتدليل  غوته)اعاله(  االلماني  االديب 
فيها حين خدعوا  وانتهاًء باصغر متخذ قرار  الرئيس  من  بدءاً  ادارة بوش 
تبريرات كاذبة لحرب كان يمكن تجنبها  قبل شعبهم عندما اوجدوا  انفسهم 
دون ان يؤثر ذلك على االمن االميركي او الدولي.وعلى الرغم من االدانة 
هذا  في  هنا  يهمني  ما  الكاتب،لكن  قبل  من  االمريكي  الغزو  لقرار  الشديدة 
المسؤولين  كل  مع  المقابالت  عشرات  على  درابر  فيه  استند  الذي  الكتاب 
السياسيين واالستخباراتيين والعسكريين الذين قادوا غزو العراق،وحتى مع 
الذي  الستراتيجي  الخطأ  الى  الواضحة  سابقين،اشارته  عراقيين  مسؤولين 
فقد  بالدهم.  غزو  على  بوش  ادارة  اعانوا  حين  ومعاونوه  صدام  فيه  وقع 
كانت لمقابالت وتصريحات صدام واركان النظام مثل طارق عزيز اثر مهم 
في اقناع الرأي العام بان النظام في العراق كان يحاول التالعب بالمفتشين 
امني خطير وفي وقت قصير  تهديد  القدرة على تشكيل  لديه  الدوليين وان 
بعد رفع العقوبات عنه! وبغض النظر عن مدى صحة هذا السبب،فان من 
الواضح ان مسؤولي النظام السابق كانوا ال يدركون انعكاسات ما يصرحون 

به على العقل الغربي.
يجري  وما  الحقبة  تلك  بين  والنوايا  الظروف  اختالف  من  الرغم  على 
فأن  ايران،  لغزو  نية  اي  وجود  وعدم  وايران  امريكا)والغرب(  بين  حالياً 
للغة  يلجأ  اخرى  مرة  وهو  من طارق عزيز.  حاالً  افضل  يبدو  ال  ظريف 
االيراني  النظام  ان  والعالم  امريكا  ايهام  تحاول من جهة  خطابية)بازارية( 
ال يعاني وانه مستعد للبقاء دون الوصول التفاق الى ما شاء هللا. من جانب 
لها  ايران  مباشر(بأن  غير  التلويح)بشكل  الى  خطابه  في  يعتمد  فأنه  آخر 
شؤون  في  وتتدخل  موجودة  اميركا  مادامت  المنطقة  في  التدخل  في  الحق 
عن  العراق  يقوله  كان  لما  فحواه  في  المشابه  الخطاب  هذا  ايضاً.  المنطقة 
االسرائيلي  االميركي  والتدخل  الوجود  وعن  التسعينات  في  نظامه  صمود 
الذي يبرر للعراق دعم )المقاومة( لن يؤدي باعتقادي اال الى اضافة المزيد 
الشعب  يجنب  ايراني  امريكي  اتفاق  الى  الوصول  ويمنع  التعقيدات  من 
االيراني قبل شعوب المنطقة الكثير من المعاناة الناجمة عن حسابات غير 
براغماتية.فأميركا تدرك ان الوقت ليس في صالح ايران التي تبدو خياراتها 
االيراني  االقتصاد  اداء  تراقب  وهي  العراق(.  كان  كما  محدودة)تماما 
تدرك  انها  كما  ايران.  في  الحكم  جناحي  بين  والصراع  الشعبي  والسخط 
من  وتعاني  الحركة  على  قدرة  اقل  باتت  المنطقة  في  ايران  ميليشيات  ان 
ايران  قدرة  الى محدودية  فقط  راجعاً  ليس  هذا  ان  ايضاً.  داخلية  انشقاقات 
االقتصادية والسياسية على دعم تلك الميليشيات،وال بسبب الضربات التي 
تلك  فيها  تعبث  التي  المنطقة  شعوب  الن  ايضاً،بل  الميليشيات  تلك  تلقتها 
الميليشيات قد تصاعد رفضها لمحاوالت زجها في معارك ليس لها صالح 
فيها. فالميليشيات في لبنان وسوريا باتت اقل مرونة في الحركة عما كانت 
لتلك الميليشيات فان قدرتها  عليه.اما في العراق التي تشهد نشاطاً ملحوظاً 
على تبرير ما تقوم به سياسياً وعملياتياً باتت اصعب بكثير عما كانت عليه 
قبل سنوات. وهناك اتجاه شعبي وسياسي ضاغط على الحكومة اليقاف عمل 

تلك الميليشيات ومنعها من زج العراق في وسط العاصفة.
المنطقة  في  الغرب  مصالح  ايذاء  على  والقدرة  القوة  ادعاء  يبدو  هنا  من 
يؤدي  لن  بالنهاية  وهو  نافعاً.  يبدو  مما  اكثر  مضراً  فيها  اميركا  ومقارعة 
ايذاء  بالقدرة على  المستمر  ايران.فالتلويح  لنظام  التدمير  من  مزيد  الى  اال 
القوى التي هي متأكدة انها اقوى منك سوف لن يؤدي اال الى تفكيرها بكيفية 
تجريدك من قدراتك قبل ان تنقض عليك بشكل نهائي كما حصل في العراق. 
الى  للوصول  اميركا  استعجال  ان  يتوهم  ال  ان  االيراني  النظام  على  ان 
اتفاق مع ايران سيجعلها تتنازل عن ثوابت امنها القومي او امن حلفائها في 
المنطقة. من هنا افهم تخصيص العدد االخير من مجلة الفورن افيرز لمناقشة 
الختطاط  حاجتها  بل  اوباما  زمن  الى  للعودة  ال  االميركية  السياسة  حاجة 
سياسة تختلف عن ادارة ترامب لكنها تراعي حقائق 2021 ال حقائق -2014
على  تفرض  ترامب  حقبة  عن  نجمت  والتي  الجديدة  الحقائق  هذه   .2015
الحكومتين االيرانية واالمريكية التفكير بطريقة مختلفة هذه المرة. لذلك اقول 
ان  عقلية المفاوض البازاري او الشرقي الذي يظن ان اوراقه التي)يبلف(
بها االخر غير مكشوفة للمقابل هي عقلية يجب مغادرتها. اذ ان كل شيء 
مكشوف للطرفين ومحاولة اللجوء الى ال)بلف البوكري( هو اشبه بخداع 

المرء لذاته وهو ما حذر منه غوته من قبل.

حرمان الصحف من اداء 
واجباتها بسبب احلظر 

ممارسة قمعية غري مسبوقة

إصابة 3273 حالة بكورونا

الكاظمي يدعو اىل مؤمتر دولي إلعمار بغداد 
بغداد - الزمان 

في  تفقدية  ، جولة  الكاظمي  الوزراء مصطفى  اجرى رئيس مجلس 
تتضمن  التي  بغداد،  امانة  بها  تقوم  التي  الحملة  بغداد لالطالع على 
مع  تزامنا  التنظيف،  وحمالت  وصيانتها  الشوارع  اكساء  أعمال 
اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير االعمال على السير في 
االيام الطبيعية.وذكر المكتب االعالمي لرئيس الوزراء في بيان تلقته 
)الزمان( امس ان )الكاظمي اجرى جولة في ساحة الخالني وشارع 
االمين  يرافقه  والشورجة،  العربي  والسوق  الخلفاء  وشارع  الرشيد 
صيانة  باعمال  تقوم  التي  االمانة  جهود  على  لالطالع  معن،  عالء 

الشوارع واكسائها وحمالت التنظيف(, ووجه الكاظمي خالل الجولة 
بحضور  العاصمة  إلعمار  دولي  مؤتمر  لعقد  باالعداد  بغداد  )امين 
الى  واستمع  العاملين،  من  بعدد  التقى  كما   , دوليين  مستشاريين 
بـ  مطالبا  حلها(،  في  واالسراع  تسهيلها  باجراءات  ووّجه  شكاواهم 
البلدية  البلدي والخدمات  )تسريع الخدمات واالرتقاء بمستوى العمل 

المقدمة للمواطنين(,
 وثمن الكاظمي خالل لقائه )جهود الضباط وعناصر القوات االمنية، 
التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة 

بغداد وباقي المحافظات(.

المراقبون  وتابع  السرقة(,  بعملية 
باتخاذ  شرعت  األمنية  )القوات  ان 
العملية  منفذي  تتبع  في  اإلجراءات 
اعلن  فيما  عليهم(.  القبض  إللقاء 
للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق 
عن  رسول،  يحيى  اللواء  المسلحة 
العسكرية في قضاء  العملية  تفاصيل 

الطارمية.
)الزمان(  تلقته  بيان  وذكررسول في 
معلومات  على  )بناًء  انه  امس 
بوجود  تفيد  دقيقة،  استخبارية 
مجموعة إرهابية في بساتين الطابي 
بقضاء الطارمية ، نفذت قوة مشتركة 
من الفرقة السادسة بالجيش والحشد 
العشائري عملية مداهمة على المكان 

واشتبكت مع هذه المجموعة(.
من  تمكنت  )القوات  ان  واضاف 
بينهم  االرهابيين  من  خمسة  قتل 
العام  والمالي  االداري  المسؤول 

لشــمال بغداد (.

بغداد - الزمان 

احدى  تعرض  عن  مراقبون  كشف 
المسبح  منطقة  في  االمنية  الشركات 
كبرى  سرقة  الى  الكرادة  وسط 
المشددة  االمنية  االجراءات  برغم 
وصعوبة  كورونا  قيود  فاقت  التي 
وقال  اخرى.  الى  منطقة  من  التنقل 
االجراءات  من  )برغم  انه  مراقبون 
االمنية المشددة في بغداد التي فاقت 
اجراءات كورونا , اال ان شركة أمنية 
وسط بغداد وتحديدا بمنطقة المسبح 
غامضة  وبظروف  الكرادة  في 
 ,) كبرى  سرقة  عملية  إلى  تعرضت 
تضمنت  )المسروقات  ان  مؤكدين 
 110 قدرها  مالية  ومبالغ  21 عجلة 
قطعة   35 من  واكثر   ، دينار  ماليين 
واشاروا  كالشينكوف(,  نوع  سالح 
تشير  األولية  )المعلومات  ان  الى 
مشترك  الشركة  حراس  أحد  أن  إلى 
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كالم أبيض

فم مفتوح.. فم مغلق

بريق الدكتور هادي اهلييت

 1997 نيسان  من  العاشر  في   « الزمان   « صحيفة  صدرت   ان  منذ 
بأربع  يوما  تظهر  لم   ، وعمان  بغداد  في  طبعاتها   وتوسع   ، لندن  في 
صفحات ، لكنها صدرت امس و اليوم بشكل استثنائي  بهذا العدد الضئيل 
منذ  معها  يتواصلون  الذين  ومتابعيها  لقرائها  احتراماً   ، الصفحات  من 
24 سنة ..إذ حصرت هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية ، استثناءات 
بالفضائيات  كورونا  بسبب  الحالي   الصحي  الحجر  خالل  الصحافيين 

واإلذاعات ، وتجاهلت الصحف والوكاالت اإلخبارية !
وما ذكرته بشأن ) الزمان ( اعني به ايضا صحف البالد ، والزمالء كافة 
.. فللصحافة أهمية كبرى في حياتنا اليومية ، السيما اوقات االزمات ، 
مثل ازمة كورونا الحالية ، فهي تكشف السلبيات والمشاكل التي تحدث 
،  وتستمر في المالحقة  الى أن يتم التصويب والعالج , كونها صاحبة 

رسالة تنوير شاسعة المدى .
بوسائل   ، االستثناءات  حصر  قرار  من  كثيرا  استغربُت   ، شخصيا 
االتصال المرئي والمسموع  فقط ، فرغم اهمية تلك الوسائل في الحياة 
اليومية  للمواطنين ، لكن الهيئة تناست ان للصحافة المقرؤة اهمية كبرى 
ازمة  التاريخ ظروف  ، كيف سيروي  الزمن  ففي الحق   ، التوثيق  في 
المجال  في   ، العراق   معها  تعامل  وكيف   ، بنا  التي عصفت  كورونا 

الصحي واالمني واالعالمي ؟  .. 
باللحظة  تتعامل   ، والمسموع  المرئي  االتصال  وسائل  ان  المعلوم  من 
الشاردة ،  سواء كان خبرا او مادة او معلومة ، واللحظة تلك تذهب مع 
، وتكون  بكل شيء  الصحف  تحتفظ  بينما   ، االثير وتتالشى بال عودة 
والشهر  واالسبوع  واليوم  والساعة  اللحظة  في  القراء  اهتمام  محط 

والسنين ، وهي برسم الباحث والكاتب متى ما اراد ..
االعالم  هيئة  تلتفت  ان  أمل  وكلي   ، الحظر  مشوار  بداية  في  زلنا  ال 
واالتصاالت الى هذا الموضوع  ، وتصدر قرارا الحقا بشمول الصحف 
باالستثناءات ، فمن المعيب ان تصدر الصحف ) اون الين ( من بيوت 
الصحفيين ، خالية من اللقاءات والمتابعات  التي توفر مادة حية من قاع 

المجتمع الذي ال تصله كامرة  تلفزيونية او مذياع !
المجتمع  يبقى شجرة  الذي  النسغ  الصحافة هو  ان   ، بالقول  ابالغ  لسُت 
للحلم  حراسا  تبقينا  التي  وهي   ، حطبا  وتصبح  تجف  وبدونها  مروية 
 ، الفعل  ومحرك  والعقل  الذاكرة  وهي   ، التاريخية  والحقوق  والثوابت 
ان  الصحافة من مسؤولياتها عليه  اخراج  يريد  والذي 
يعتزل الحياة ، ألن نهر الحياة يجري .. فالصحف ما 
زالت المصدر االهم للمعلومات ، والمصدر االوحد 

للتوثيق .. فهل من يدرك ؟

ويدفعني   ، يكتبون  ما  قراءة  على  أحرص  العراقيين  الكتاب  من  اثنان 
اليها ، بقدر رغبتي في  التي يتطرقون  المضامين  الى  التعرف  لذلك ليس 
الدكتور  االستاذ  هو  أولهما   ، أفكارهم  بها  يدبجون  التي  باللغة  االستمتاع 
الراحل هادي الهيتي )1942 ــ 2015( الذي تتلمذت على يديه في مرحلة 
الماجستير في االعالم ، يدهشني كثيرا بالطريقة التي يعبر بها عن الفكرة 
، وليس بالفكرة التي يتناولها ، حتى ظن كثيرون ان للهيتي القدرة بأسلوبه 

المتين على جعل الصحيح خطأ ، والخطأ صحيحا .
كنت من عشاق الهيتي ، أطارده حيثما حل من بيته حتى الجامعة ، ومع 
ذلك لم أتلمس منه تذمرا او عجزا او بخال في معلومة ، يتلذذ الهيتي بالعلم 
كما يتلذذ بقطعة حلوى في فمه ، وتمكن بحدود كبيرة أن يعلم من كان لديهم 
يستمتعون  شغف  بعده  ما  وبشغف   ، بالعلم  يلتذون  كيف  للتعلم  االستعداد 
بالتصويبات التي يؤشرها على ما يكتبون ، فتلوم نفسك كيف لم تخطر على 
بالك هذه العبارة او تلك الكلمة الدالة على المعنى وال تقبل التأويالت كما 

خطرت على باله .
 ، الممتنع  السهل  مستوى  الى  العلمية  بلغته  االرتقاء  من  الهيتي  تمكن  لقد 
فيبسط ما هو عميق ونخبوي لمستوى أصحاب الثقافة المتوسطة ، وليس 
أدل على ذلك من كتابه ) ثقافة األطفال ( الصادر ضمن سلسلة عالم المعرفة 
الكويتية عام 1988 ، وكذلك كتابه الموسوم ) اشكالية المستقبل في الوعي 
عام  بيروت  في  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  عن  الصادر   ) العربي 
2003 ، والذي تناول فيه منطقة بحثية مازالت أرضا بكرا مفتوحة لمزيد 
من الدراسات المستقبلية ، وكان من القالئل الذين حرثوا فيها ، لكن األمر 
انتهى عند حدود الحراثة ، ولم يستكمل هذا المشروع الذي يكتسب أهميته 
البالغة ، السيما بعد االنحدار المريع الذي تعرضت له األمة خالل العقود 

األخيرة .
إن جديته ، وأسلوب الحاد ، وعدم مجاملته في العلم ، وانتقاداته الواضحة 
والمباشرة لألخطاء التي يقع فيها األساتذة والطلبة ، واعطاء العمل العلمي 
صاحب  كان  وان  حتى  نقصان  او  زيادة  دون  من  يستحقها  التي  الدرجة 
العمل من طالبه ، كثيرا ما نفّرت اآلخرين منه ، مع انه ال يقصد االنتقاد او 

االقالل من الشأن اطالقا ، فهو الممتلىء علما وتواضعا .
ينحو الهيتي للعميق المعبر عنه بلغة سهلة غير تقليدية ، فيها من المفردات 
المبتكرة التي ال تخالف قواعد النحت العربي ، مع حذر شديد  في االستخدام 
، حتى يمكن تصنيفه على الشخصيات الحذرة ، وحذره يمتد من السياسة 
المغامرة  الحذر من  يتأنى كثيرا في خياراته ، ولم يمنعه هذا  اللغة ،  الى 
 ، البحثية  مغامراته  في  اآلخرين  سبق  بل   ، ذلك  األمر  يستوجب  عندما 
ما  غالبا  مغامرة  ليست سوى  المستقبل  اشكالية  في  التأمل  فخوضه غمار 
يتجنبها الباحثون ، له منظوره المستند الى معطيات علم االجتماع في تقليب 
الوجوه المحتملة لهذا المستقبل ، ومن نوافذ الثقافة وأنماط التفكير السائدة 
ينظر اليه ، وتتيح له هذه النوافذ مساحة واسعة للتفلسف والتأمل المنضبط 

بالتفكير المنهجي ليطلق أحكامه . 
العناوين  تأسرك   (  : بقوله  بحث  عنوان  في  استشرته  عندما  مرة  انتقدني 
 ، المعاني   دقة  على  المحافظ  العناوين  بريق  يستهويني   ، نعم   ،) البراقة 
فاإلبداع ليس في المعاني التي قال عنها الجاحظ ملقاة على قارعة الطريق ، 
وانما في األشكال ، فنحن ندرس األشكال وليس المضامين من الهندسة الى 
االعالم ، وبعض المعارف الجديدة التي نتوصل اليها تفقد بعضا من قيمتها 

إن لم تقدم بشكل جديد ، هذا ما قلته ، فهز رأسه وافترقنا . 
يتزمت الهيتي آنيا آلرائه ، لكنه يتراجع عن الخاطيء منها عندما يشبعها 
 ، رأيي  بصحة  واالعتراف  تراجعه  أستغرب  لم  لذلك   ، وتأمال  دراسة 
به  المفتون  وانا   ، عقلي  في  بريقا  صورته  فازدادت 
باألصل ، في لغة الهيتي ومضامينه بريق يستدعيك 
لقراءة منجزه أكثر من مرة من دون ملل . أما الكاتب 
اآلخر الذي تستهويني كتاباته ، فاترك الحديث عنه 

للقادم من المقاالت .  

زيد احللي

جليل وادي

Z_alhilly@yahoo.com

في تغريدة له عبر تويتر)حينما أتابع 
األخبار عبر التلفاز أو مواقع التواصل 
أصواتاً  وأرى  الخاص  بالرصد  أو 
أحس  ,فأنني  تتعالى  الصدامي  للبعث 
اليه  آل  ما  على  والحزن  بالغضب 
والحكومة  البرلمان  داعيا  عراقنا(, 
البعث  اجتثاث  هيئة  دور  )تفعيل  إلى 

وليس هيئة المساءلة والعدالة(.

المرجع عبر محطات الجهاد والبطولة 
ومقارعة النظام الدكتاتوري(, مضيفا 
عاليين  وتقدير  باعتزاز  نستذكر  )كما 
استشهد  التي  المشّرفة  المواقف 
إليها  دعا  التي  واألفكار  أجلها،  من 
وإعالء  واالستبداد،  الظلم  لمواجهة 
واستنهاض  والعدالة،  الحرية  مبادئ 
بناء  أجل  العراقيين من  همم وطاقات 
 , ذلك  غضون  في  العراق(.  وتطور 

واشار  للقانون.  مخالفة  بصورة 
دائرة  )مالكات  ان  الى  البيان 
عدداً  ضبطت  الهيئة  في  التحقيقات 
من المتهمين، لقيامهم بافتتاح مقرات 
ديالى  محافظة  في  نقابية  التحادات 
المهن  أصحاب  من  األموال  وجباية 
مؤكدا  للقانون(,  مخالفة  بصورة 
حديثها  معرض  وفي  )الدائرة  أن 
من  نُفِّذَت  التي  الضبط  عملية  عن 
انتقل  الذي  ديالى  تحقيق  مكتب  قبل 
واالتحاد  العمال  نقابات  اتّحاد  إلى 
في  العمال  لنقابات  المركزّي  الوطنّي 
الُمحافظة، اوضحت ضبط 7 متهمين، 
إدارية ومالية شابت  لوجود مخالفات 
عملية افتتاح تلك المقرات(, الفتا الى 
ان )المتهمين القائمين على إدارة تلك 
مبالغ  باستحصال  قاموا  االتحادات 
والُموالت  المعامل  أصحاب  من  مالية 
بشهادة  تزويدهم  لقاء  والمحالت، 
 ( مؤكدا  مزَورة(,  مهنة  ُممارسة 
و7  جباية،  وصوالت  دفتر   26 ضبط 
شهادة   23 و  أختاٍم،  و6  سجالٍت 
صادرة  هويات  و8  مهنة،  ُممارسة 
التي  العملية  في  المهن  ألصحاب 
نفذت بناًء على ُمذّكرة ضبٍط قضائية(, 
واشار البيان الى )تنظيم محضر ضبٍط 
المضبوطات  رفقة  وعرضه  قضائي، 
والمتهمين على قاضي محكمة تحقيق 
قضايا  في  بالنظر  المختصة  بعقوبة 
المتهمين  توقيف  قرر  الذي  النزاهة 
قانون  من   260 المادة  أحكام  وفق 

العقوبات(.

باسم  الناطقة  المحدد.وقالت  موعدها 
تصريح  في  الغالي  جمانة  المفوضية 
)هناك  إن  امس،  )الزمان(  تابعته 
الفنية  بالمطابقة  مختصة  فنية  لجنة 
قبل  للبطاقات  وااللكترونية  والعينية 
توزيعها بين الناخبين(, مشيرة الى ان 
)المفوضية على أتم االستعداد إلجراء 
من  العاشر  في  البرلمانية  االنتخابات 
مؤكدة  المقبل(.   االول  تشرين  شهر 
مرحلة  بأول  المفوضية  )انطالق 
استمرار  مع  الناخبين  لسجل  تحديث 
وعملية  البايومتري  التسجيل  عملية 
توزيع البطاقة البايومترية، فضالً عن 
تمديد مدة تسجيل التحالفات السياسية 
وفتح مجال أوسع لمشاركة أكبر عدد 
واألحزاب  السياسية  التحالفات  من 

والمرشحين(. 
بطاقات بايومرتية

االنتخابات  )مفوضية  أن  واضافت 
البايومترية،  البطاقات  بطبع  مستمرة 
من  السادسة  الدفعة  وصول  بعد 
تبلغ  التي  البايومترية  البطاقات 
رئيس  وعّزى  بطاقة(.  ألف   736
السنوية  بالذكرى    ، الجمهورية 
الستشهاد آية هللا العظمى محمد محمد 
إلى  مشيراً  ونجليه،  الصدر  صادق 
مواقفه وأفكاره التي ضّحى من أجلها 
وقال  واالستبداد.  الظلم  مواجهة  في 
صالح إن )الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد 
العراقيين  همم  واستنهاض  الجهود 
وحماية  البالد  وسيادة  أمن  لتعزيز 
والعمل  المواطنين،  وسالم  استقرار 

منها  مواضيع  في  والتعاون  النقاش 
القضائية  االخالقيات  على  التدريب 
في  واالقليمية  العالمية  واالولويات 
والمشاركة  القضائية  النزاهة  مجال 
القضائية  النزاهة  شبكة  فعاليات  في 
جنايات  محكمة  وأصدرت  العالمية(. 
استئناف  محكمة  رئاسة  في  الكرخ 
بغداد الكرخ االتحادية حكمين باإلعدام 
قتلت  إمرأة  بحق  الموت  حتى  شنقا 
دجلة. نهر  في  رميهما  بعد  طفليها 
وذكر البيان أن )الهيئة األولى لمحكمة 
لمدانة  قضية  نظرت  الكرخ  جنايات 
يبلغ  األول  أطفالها  قتل  على  أقدمت 

أكد علي الربيعي مدير مكتب المرجع 
ان  الفياض  الفياض  إسحق  محمد 
الفياض  إصابة  اثبتت  الفحوصات 
اآلن  وحالته   ، كورونا  بفايروس 
العراقيين  لجميع  ويدعو  مستقرة 
طالب  فيما   . العاقبة  وحسن  بالعافية 
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم 
بتفعيل  النواب  ومجلس  الحكومة   ،
الصدر  البعث.وقال  اجتثاث  دور هيئة 

السياسية  المسارات  تصحيح  على 
العراقيين  وطموحات  إلرادة  تلبية 
إلى  ترتكُز  كريمة،  حرة  حياة  في 
التسامح  قيم  تُرسي  مؤسسات  دولة 
الشعب(,  أطياف  بين جميع  والتكاتف 
السنوية  الذكرى  )في  انه  الى  ولفت 
نستذكُر   , ونجليه  الصدر  الستشهاد 
والمآثر  الخالدة  والمعاني  الصور 
ومسيرة  حياة  جّسدتها  التي  النبيلة 

تبلغ من  والثانية  اعوام  العمر ٣  من 
العمر عامين بعد رميهما في نهر دجلة 
بحق  )الحكمين  أن  وأضاف  عمدا(, 
المادة  الحكام  استنادا  يأتي  المدانة 
العقوبات(.  قانون  من  /أ   ١/   ٤٠٦
النزاهة  هيئة  ضبطت   , ذلك  الى 
االتحادية حاالت تالعب في قيود عدٍد 
البصرة،  محافظة  في  العقارات  من 
مشيرة الى أن قيمة تلك العقارات تبلغ 
في  الهيئة  وقالت  دينار.  مليار  مئة 
)فريق  أن  امس  )الزمان(  تلقته  بيان 
الذي  البصرة،  تحقيق  مديرية  عمل 
العقارّي  التسجيل  مديرية  إلى  انتقل 
قيود  ضبط  من  تمكن  المحافظة،  في 
تمَّ  دونماً   95 مساحتها  تبلغ  عقارات 
التالعب فيها ونقل ملكيتها وتسجيلها 
بناًء  لهم  تعود  ال  أشخاص  بأسماء 
إن  وأضاف  األوليات(,  تلك  على 
التي  العقارات،  تلك  من  قسٍم  )ملكية 
مذكَّـرة  عـلى  بناًء  قيودها  ضبـط  تم 
الى  واشار  للدولة(,  تعود  قضائـية، 
مئة  قيمتها   البالغة  )العقارات  ان 
مركزالمحافظة(,  في  تقع  ديناٍر  مليار 
ضبط  محضر  تنظيم  )تم  انه  وتابع 
المضبوطات  رفقة  وعرضه  أصولي، 
على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في 
القانونيـة  اإلجراءات  التّخاذ  البصرة, 

المناسبة(. 
مقرات وهمية

من  عدداً  ضبط  النزاهة  اعلنت  كما 
مقرات  بافتتاح  لقيامهم  المتهمين 
ديالى  محافظة  في  نقابية  التحادات 
المهن  أصحاب  من  األموال  وجباية 

 بغداد - الزمان 
النجف - سعدون اجلابري

مصطفى  الوزراء  رئيس  بحث 
الجمهورية  رئيس  مع  الكاظمي، 
القضايا  من  جملة  صالح،  برهم 
األمنية والسياسية ومنها االستعدادات 
إلجراء االنتخابات المبكرة والخطوات 
الداخلي. الصف  وتوحيد  اإلصالحية 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأفاد 
)الزمان(  تلقته  بيان  في  الوزراء 
آخر  بحثا  )الجانبين  بأن  امس 
التي  واألمنية  السياسية  التطورات 
تشهدها البالد(, ولفت الى ان )اللقاء 
التي  االستعدادات  آخر  استعراض 
المعنية  الحكومية  األجهزة  توفرها 
إلجراء  االنتخابات  ومفوضية 
وبما  المقرر  موعدها  في  االنتخابات 
المعبر  نتائجها  تكون  أن  يضمن 
العراقي  الشعب  إرادة  عن  الحقيقي 
بحسب   , الكاظمي  واكد  واختياراته(, 
اإلصالحية  الخطوات  )أهمية  البيان 
وانعكاسها  الحكومة،  تنتهجها  التي 
إيجاباً على مستقبل العراق االقتصادي 
وأمنه الداخلي والسلم األهلي وتوفير 
الى  داعيا  الشباب(,  لقطاع  الفرص 
إسناداً  الداخلية  الصفوف  )توحيد 
لسلطة القانون، وألجل تنفيذ األهداف 
التي  الحكومة  أجلها  من  جاءت  التي 
مطالب  تحقيق  أجل  من  الخطى  تحث 
وأكدت  وتطلعاتهم(.  العراقيين 
لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
في  االنتخابات  إلجراء  استعدادها   ،

بغداد - الزمان
االعلى  القضاء  مجلس  رئيس  شارك 
نظيره  ، مع  االفتراضي  االجتماع  في 
العراق  انضمام  باحتفال  القطري 
اقيم  الذي  التدريبي  الموقع  بصفته 
افتراضيا برعاية مكتب االمم المتحدة 
والجريمة.وذكر  بالمخدرات  المعني 
المجلس في بيان تلقته )الزمان( امس 
االحتفال  بمناسبة  ُعقد  )االجتماع  أن 
الموقع  بصفته  العراق  بانضمام 
التدريبي الستين لتنفيذ ادوات التدريب 
لشبكة  القضائية  االخالقيات  على 
وتعزيز  العالمية  القضائية  النزاهة 

املفوضية تؤكد االستعداد الجراء االستحقاق يف تشرين املقبل

حكمان باالعدام المرأة قتلت طفيلها بعد رميهما يف نهر دجلة

صاحل والكاظمي يبحثان اخلطوات اإلصالحية وتوفري 
فرص عمل للشباب

زيدان ونظريه القطري يناقشان اولويات 
تطبيق النزاهة القضائية

لقاء : 
رئيسا 
الجمهورية 
والوزراء 
خالل لقائهما 
يوم امس

زمالئي يف هيئة االعالم : ما 
زال الوقت متاحاً 

يف الذكرى السنوية الثانية والعشرين الستشهاد املرجع الكبري االمام السيد حممد الصدر 

عطر اهلل مرقده الشريف

حسني الصدر
بغداد

األمة  يُِعدُّ  كان  انه  حيث  الغاشم؟ 
الغارق  الطاغوت  بوجه  للنهوض 
وتعسفه  بجبروته  األذقان  الى 
االسالمية  والمبادئ  للقيم  وتنكره 

واالنسانية .
 - 4 -

الغاشمة  الصدامية  السلطة  اغتالته 
 ، فيه  له  َمْن اليَدَ  باغتياله  واتهمْت 
الذي  العراقي  الشعب  على  تمويهاً 
وأالعيبها  أكاذيبها  عليه  تَْنطِل  لم 

وجرائمها السوداء .
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اّن الَشِعْبيّةَ التي نالها االمام الشهيد 
رضوان   – الصدر  محمد  السيد 

الفادح :
في ُكّلِ ُمْنعََطٍف أراَك أمامي 

والجرُح نغّاٌر َمدى األياِم
ففاَض  بِدَِمي  األسى  ُمزج 

َمَواِجعاً 
ال تنقضي حتى يحيَن ِحمامي 

المكارُم  بَِمْصَرِعَك  ِسيَمْت 
َخْسفَها 

وبَِك استُحِلْت ُحرمةُ االسالِم 
دُوا  قَتلَوَك ِمْن ِحقٍد عليَك وَعمَّ
َولَدَْيَك في بحٍر الدماِء الطامي 

العراق  )عمالَق(  كنَت  قد 
بطولةً 

أَْبقَْت َصغَاَر العاِر )لألقزاِم(

 - 1 -
أول  هو  البائد  الصدامي  النظام 
الحديث  العراق  في  حاكم  نظام 
مراجع  الى  اآلثمة  يدُه  امتدت 
المسلمين  علماء  وكبار  الدين 
القمم الشامخة وحرمت  فاغتالت 

ِذكُره بالعار قبل أْن يصطلي بالنار.
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فاتٌح  الثاني  الصدر  الشهيد  والسيد 
)صالة  خالل  من  استطاع  عظيم، 
الجماهير  يوقظ  ان  الجمعة( 
سباتها  من  العراقية  المسلمة 
التربية  عمليات  ومارس  العميق، 
 ، باهر  بنجاح  والهداية  والتوعية 
انكاره  أحدٌ  بليغ ال يستطيع  وتأثير 

على االطالق .
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البائدة  الدكتاتوريةُ  أدركْت  وقد 
خطورةَ مرجعيتِه الفذّة على كيانها 

الله عليه – هي أعظم األدلة على 
أجل  من  وتفانيه  إخالصه  عمق 
إعالء كلمة الله في االرض، وانقاذ 
العزيز  العراق  أبناء  من  المعذبين 

من براثن الظلم واالستبداد .
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الصداميّة  الدكتاتوريةُ  تكتِف  ولم 
بِقَتِْله، بل قَتَلَْت معه ولدَْيه الشهيدين 
)مصطفى  السيدين  الكبيرين 
أكبر  من  واحدةٍ  في   ) ومؤمل 

جرائمها السوداء .
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والحزن  الفجيعة  قوافي  هي  وها 
العظيم تترجم حجم اآلالم بالمصاب 

وجودهم  بركات  من  األمة 
وعطائهم الثر .

المقبور  الدكتاتور  فاق  وبهذا 
الطغاة  من  َسبَقَه  َمْن  ُكلَّ  باجرامه 
والجبابرة، وكانت نهايته التدحرج 
الى القاع ذليالً يُقادُ الى َحتِْفِه ليقترن 

البارزاني يبحث مع 
محافظ أربيل دعم ذوي 

الدخل المحدود
مكوناتها المختلفة بصورة عادلة، 
من  الفقيرة  الطبقة  وباألخص 
المحدود(،  الدخل  وذوي  المجتمع 
المحافظ  )سيدعم  أنه  إلى  وأشار 
إلنجاح  السبل  بكافة  الجديد 
المواطنين  خدمة  بهدف  مسيرته 
اعرب  جانبه  من  وجه(.  أتم  على 
لرئيس  )شكره  عن  خوشناو، 
وطمأنه  دعمه،  على  الحكومة 
ليكون  بأنه سيبذل قصارى جهده 
المواطنين  طموح  مستوى  في 
أربيل  تنمية  لزيادة  وتوقعاتهم 

ودوام ازدهارها(.

اربيل - فريد حسن 
إقليم  حكومة  رئيس  استقبل 
كردستان مسرور بارزاني، محافظ 
 , خوشناو  أوميد  الجديد  أربيل 
وبحثا دعم الشرائح الفقيرة وذوي 
تلقته  بيان  وقال  المحدود.  الدخل 
)البارزاني  ان  امس  )الزمان( 
خالص  اللقاء  مستهل  في  قدم 
توليه  بمناسبة  للمحافظ  تهانيه 
النجاح  له  متمنياً  الجديد،  منصبه 
والتوفيق في أداء مهامه(, وشدد 
)ضرورة  على  الحكومة  رئيس 
سيما  وال  أربيل  سكان  خدمة 

استقبال : رئيس حكومة اقليم كردستان خالل استقباله محافظ
 اربيل الجديد

جلسة : رئيس القضاء االعلى يشارك في جلسة افتراضية مع نظيره 
القطري امس االول



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23

Issue 6896 Sunday 21/2/2021
3الزمان - السنة الثالثة والعشرين العدد 6896 االحد 7 من رجب 1442 هـ 21 من شباط )فبراير( 2021 م قبل االخرية 

لبنان هاتف الشامي

علي كاظم

 يوسف شوا 

سعد احلسين

عز الدين األمري 

ريم أبو حسان 

عمران راضي الالمي

صخر اهلقيش 

والتنمية  العامة  للسياسات  العراقية  الجمعية  رئيس 
للمؤتمر  المنظمة  الهيئة  وتقدير  شكر  تلقى  البشرية 
االفتراضي الدولي االول المحكم للمنتدى العالمي للمرأة 

والطفل لمساهمته الفاعلة في المؤتمر.

في  المقيم  )الزمان(  في  الكاتب 
السويد والذي يزور العراق حاليا 
تلقى امنيات االوساط االعالمية 
الصابته  العاجل  بالشفاء 
له  كورونا،متمنين  بفايروس 

الشفاء العاجل.

بعنوان  الخاصة  أغانيه  ثالث  اصدر  السوري  المطرب 
اللبنانية منى  الشاعرة  بين الضحك واللعب من كلمات 

كمال و ألحان عامر منصور . 

)الشرقية(  قناة  تضيفه  العراقي  واالكاديمي  المترجم 
الحديث(  )اطراف  برنامج  ضمن  االحد  اليوم  مساء 
الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي ويخرجه 

المخرج حيدر االنصاري.

الصم(  )صخر  بعنوان  أغنية  اصدر  السوري  المطرب 
كلماته  من  والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  الهيئة  إنتاج 
في  قدمها  التي  األغاني  سلسلة  ضمن  وذلك  وألحانه 

تكريس القيم الوطنية.

واألسرية  االجتماعية  الشؤون  في  االردنية  الناشطة 
االجتماعية  التنمية  وزيرة  اإلنسان،  وحقوق  والمرأة 
منتدى  نظمها  افتراضية  حوارية  في  شاركت  السابقة 
الظاهرة  االسري:  )العنف  بعنوان  الحميد شومان  عبد 

وسبل محاصرتها (.

 مدير الموانيء العراقية السابق نعاه وزير النقل ناصر 
الشبلي  اثر وفاته نتيجة مضاعفات االصابة بفايروس 

كورونا.

البرنامج  افتتح  االردني،  الهاشمية  لواء  متصرف 
الرابعة  دورته  في  األسرة(  )مكتبة  للقراءة  الوطني 
بلدية  في  الزيودي  حبيب  الشاعر  قاعة  في  عشرة 

الهاشمية.

عبد الرمحن علي يسجل البوما غنائيا تراثيا :

اجتزت مع حسني نعمة أصعب
جلنة اختبار  

اللجنة  ان  خاصة  لي  فخر  المنجاح  هذا 
والموسيقى  الغناء  عمالقة  تضم  كانت 
يختارون  عندما  اليوم  يحدث  كما  وليس 
اختبارات  الى  بحاجة  هي  للجان  اسماء 
وتقويم والاريد ان اذكر اسماء فالجمهور 
االغنية  تقيم  كيف  ومتابع  ذكي  العراقي 
اللجان  هذه  قبل  من  المطربين  واختيار 
العراق  من  والمشاهدين  الجمهور  امام 
يختاروا  ان  واتمنى  العربي  والوطن 
وحضور  واصوات  ثقافة  تمتلك  لجان 
من  االصيلة  العراقية  االغنية  لتنهض 
وافتخر  لها  واالساءة  اللطمسها  جديد 
الخاصة  االغاني  من  عدد  سجلت  انني 
واذكر منها اغنية سمرة التي قادتني الى 
الشهرة طوال اكثر من ربع قرن مضى (.

اغاني  مجموعة  وسجلت  العراقية 
تم تصويرها وبثها في  انفرادية ووطنية 
عدد من الفضائيات العراقية( موضحا ان 
هي  اديبة  الرائدة  المطربة  مع  )تجربتي 
ليست االولى فسجلت معها من قبل عدد 
الفنون  الفلكلورية في دائرة  من االغاني 
الموسيقية عندما كنا نعمل معا كاعضاء 
بفرقة االنشاد العراقية التي تميزت بتقديم 
انطالقتي  ان  .واتذكر  الرصينة  االغاني 
الحقيقية في مجال عالم الغناء كانت عام 
1969 وكانت لجنة االختبار يومها مؤلفة 
من وديع خنده وسعاد الهرمزي والملحن 
اختياري  وتم  اموري  جواد  محمد  الكبير 
بنجاح  نعمة  حسين  الرائد  المطرب  مع 
وكان  مشترك   150 من  اكثر  بين  من 

العربية  الغنائية  مشاركته  ابرز  وعن   
شاركت   ( يقول  والمحلية  والدولية 
كوبا  في  العالمي  الشباب  بمهرجان 
االذاعة  من  كبير  فني  بوفد   1978 عام 
بمهرجان  شاركت  كذلك  والتلفزيون 
يراسه  بوفد  المغرب  في  العربي  الشباب 

وشاركت  هالل  فاروق  الفنان 
العراقي  االخاء  باسبوع 

والقطري  الكويتي 
ومحليا كافة دورات 

بابل  مهرجان 
مع  الدولي 
االنشاد  فرقة 

العراقية (.

بغداد- ياسني ياس
علي  الرحمن  عبد  المطرب  يدخل   
لتسجيل  الموسيقى  استديوهات  قريباً 
جديد  البوم  ضمن  اغاني  مجموعة 
من  غالبيتها  اغاني  سبعة  يتضمن 
اغنية  ومنها  االصيل  العراقي  التراث 
)عليمن ياكلب( وعلى طريقة دويتو مع 
المطربة اديبة وقال علي لـ ) الزمان ( 
ان ) االغاني التي ستكون ضمن االلبوم 
وادائي  اعدادي  من  جميعها  الجديد 
وقسم منها بمشاركة المطربة اديبة التي 
البيض  ويه  العب  جيت  اغنية  ستؤدي 
اسعد  اغنية  باداء  ستشاركني  كذلك 
يوم التي كتبها الشاعر جودت التميمي 
وهي من الحان الراحل رضا علي وبعد 
طريقة  على  االغنيتين  هاتين  تسجيل 
المخرجين  احد  باختيار  ساقوم  الدويتو 
ليتم تصويرها بفديو كليب واهدائها الى 
االلبوم  ويتضمن  التلفزيونية  القنوات 
كلمات  امرك  اسمع   : التالية  االغاني 
حسين الطائي وخليك معذب التي كتبها 
كلمات  الحلو  هذا  واغنية  الشاعر  علي 
اليوم  رايد  انا  واغنية  الطائي  حسين 
 ) عدنان  خولة  للشاعرة  وهي  هنا 
واضاف )حاولت في البومي الجديد هذا 
العراقي االصيل واالغنية  التراث  اعادة 
كثيرة  بمزايا  تتميز  التي  البغدادية 
االوقات  كافة  في  مطلوبة  جعلها  مما 
وقريبا  المطربين  كافة  قبل  من  وتؤدى 
مع  ساتفق  ثم  كصوت  االلبوم  سينجز 
الصور  التلفزيونيين  المخرجين  احد 
القسم االكبر منها وبهذا االلبوم ساعيد 
الغنائية  مسيرتي  خالل  به  مابدات 
االنشاد  فرقة  التي كرستها مع  الطويلة 

اغنية حلامت العراقي 
تتجاوز املليون مشاهدة

اجتماع بني التطبيعية 
والعمليات املشرتكة لتسهيل 

مهمة اندية املمتاز

مواعيد مباريات تصفيات 
آسيا ملونديال 2022

مبابي وهاالند يدفعان 
الريال لفسخ عقود

جنومه الثالثة

دبي - الزمان
الي  )حبك  بأغنيته  مشاهدة  لمليوني  يصل  ان  العراقي  حاتم  المطرب  استطاع 
على  العراقي  يوتيوب.وعلّق  على  طرحها  على  قليلة  ايام  مرور  بعد  وملكي(، 
التواصل  موقع  على  الخاص  على حسابه  األغنية  من  مقطع  بنشره  األمر  هذا 
مبروك  وملكي(  الي  حبك   ( الغنية  مشاهده  مليون   2( وقال:  االجتماعي، 
الكبير والقادم افضل وافضل  الفني  الداعم لمشواري  الغالي  الحبيب  لجمهوري 

احبكم(.
الوقاية  إجراءات  ضمن  عمل  يوم  خالل  دبي  في  العراقي  صورها  األغنية 
بها  الصحية، مجسداً قصة حب وعشق بين شخصين، والذي عبر  اإلحترازية 
العراقي في كلمات األغنية قائالً:)حبك الي و ملكي يا كوني يا عشكي يا كل حياتي 

انت يمك حياتي غير ال هم و ال تفكير و كلبي الك دكته(.
جديدة  اغنية  تحضر  انها  عن  مشعالني  باسكال  اللبنانية  المطربة  كشفت 
لها  نشرت صورة  المصرية،و  باللهجة  كليب،  الفيديو  طريقة  على  ستصورها 
بالقول  عليها  وعلّقت  الخاصة،  صفحتها  على 
)مساء الخير حبيت خبركن في أغنية جديدة عم 
بعد ٢٠  حلوة  فكرة  كتير  كليب  مع  تتحضر 
وكانت   ) مصرية  االغنية  شاهللا،  ان  يوم 
لفترة  الغناء  عن  ابتعدت  التي  مشعالني 
قصيرة وفكرت في تجسيد بعض االدوار 
قبل شركات  لها من  قدمت  التلفزيونية 
منتجة  وجهت مؤخرا التهنئة لزوجها 
أبو  ملحم  اللبناني  والملحن  الموزع 
ونشرت  ميالده.  عيد  بمناسبة  شديد 
ابنهما  مع  لزوجها  مشعالني صورة 
وعلّقت  الخاص،  حسابها  على  إيلي 
بالف  وانت  عيد  )كل  بالقول  عليها 
خير حبيبي وضلك بصحتك انا وايلي 
منحبك كتير يا حنون، وان شاهلل االيام 
تمتعنا  وضلك  احسن،  تكون  الجاي 

بأحلى الحان(.

يسرا تشكر الشناوي لتنفيذه وصية 
وحيد حامد

القاهرة - الزمان 
وجهت النجمة يسرا، رسالة شكر للناقد السينمائي طارق الشناوي، بعد تنفيذه لوصية الكاتب 
الكبير الراحل وحيد حامد، والتي كانت طرح كتاب )وحيد حامد الفالح الفصيح للجمهور(.وكتبت 
انستغرام) وصية وحيد حامد كانت طرح  يسرا رسالة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع 
الكتاب للجمهور وقد وفي طارق الشناوي الوصية، وحيد حامد الفالح الفصيح، تأليف الكاتب 
الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي، مبروك العزير طارق الشناوي، نفذت الوصية، كل 

الشكر والتقدير( .
و وحيد حامد من مواليد تموز 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة 
منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات األعمال المهمة إلى سجالت السينما 
والدراما، أبرزها أفالم: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، 
حلوة،  تطلع  الصورة  واضحك  الكبار،  مع  واللعب  والكباب،  واإلرهاب  والهلفوت،  والغول، 

وسوق المتعة. ومسلسالت: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة 

والمشتركة  التطبيعية  ان  واوضح 
تنقل  مهمة  تسهيل  بشان  اجتمعا 
تحضيراً  الممتاز  الدوري  اندية 
الممتاز”،  الكرة  دوري  لمباريات 
مشيراً غلى ان “المشتركة وجهت 
الالعبين  مهمة  بتسهيل  بالفعل 
اللجنة  ان  بالتنقل.يذكر  واالندية 
قررت  والسالمة،  للصحة  العليا 
فرض حظر التجوال لمدة اسبوعين 

لمواجهة جائحة كورونا.

آسيا  الثانية من تصفيات  المرحلة 
التي   ،2022 لمونديال  المؤهلة 
آسيويا  منتخبا   40 فيها  يتنافس 
عبر ثماني مجموعات، في مارس 
العام  من  تأجيلها  بعد  المقبل، 
فيروس  جائحة  بسبب  الماضي 

كورونا.
بصدارة  الفائزة  الفرق  وتتأهل 
باإلضافة  الثماني،  المجموعات 
المركز  تحتل  فرق  أربعة  ألفضل 
من  الثالث  الدور  إلى  الثاني، 

التصفيات.
في  مقاعد  أربعة  آسيا  وتملك 
باإلضافة  العالم،  كأس  نهائيات 
إلى قطر، بطلة آسيا، التي ضمنت 
باعتبارها  البطولة  في  مقعدها 
مقعد  عن  فضال  المضيفة،  الدولة 
مع  فاصلة  مباراة  خالل  من  آخر 

أحد المنافسين من قارة أخرى.

بغداد- الزمان
محمود  األردني  المحترف  كشف 
زعترة المنضم حديثا لنفط الوسط، 
الفريق،  مع  الموسم  هذا  طموحه 
بعد أن خاض ثالث وحدات تدريبية 

جماعية.

وقال زعترة في تصريحات صحفية 
الكبيرة في  نفط الوسط من الفرق 
باالنضمام  الشرف  ولي  العراق 
اآلن  حتى  أجريت  لقد  للفريق، 
تدريبية جماعية مع  ثالث وحدات 
سريعًا  انسجاًما  وحققت  زمالئي، 
لتقديم  يحفزني  ما  وهذا  معهم 

مستوى طيب.
الفرق  من  الوسط  نفط  وأضاف: 
الدوري  لقب  على  المنافسة 
العراقي رغم أن الفارق بينه وبين 

بغداد- الزمان
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  عقدت 
العراقي بكرة القدم، اجتماعاً مع قيادة 
تسهيل  اجل  من  المشتركة  العمليات 
مهمة تنقل فرق دوري الكرة الممتاز.

التطبيعية طه عبد  وقال عضو الهيئة 
حالته في تصريح صحفي  إن الهيئة 
التطبيعية تواجدت في ساعات متأخرة 
من ليلة امس في مقر قيادة العمليات 

المشتركة.

بغداد- الزمان
أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أن 
معظم المباريات المتبقية في المرحلة 
المؤهلة  آسيا  تصفيات  من  الثانية 
يونيو  إلى  تأجلت   ،2022 لمونديال 

المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال االتحاد، إن أربع مباريات ستقام 
دون  المحددة  وأماكنها  مواعيدها  في 
المقبل،  مارس  و30   25 في  تغيير 
بصورة  المباريات  بقية  ستقام  بينما 
 31 بين  ما  واحد،  مكان  في  مجمعة 

مايو و15 يونيو المقبلين.
بيان:  في  القاري  االتحاد  وأضاف 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  يزال  ما 
يضع صحة وسالمة الالعبين والفرق 
األولويات، وسيتعاون مع  على رأس 
االتحادات الوطنية في القارة من أجل 

مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب.
مباريات  تبدأ  أن  المقرر  من  وكان 

أن تكون إضافتي  أتمنى  الوسط  لنفط 
في  للتقدم  زمالئي  وأساعد  مهمة 

الئحة الترتيب.
الهيئة  تعاقدت  اخرى  جهة  ومن 
المحترف  مع  الحدود  لنادي  اإلدارية 
لينضم  موهي،  جوزيه  اإليفواري 
االنتقاالت  فترة  في  للفريق 

الشتوية.
لنادي  اإلعالمي  المنسق  وقال 
في  الزيدي،  زيد  الحدود 
اإلدارة  صحفي  تصريح 
المدافع  مع  رسميا  تعاقدت 
موهي،  جوزيه  اإليفواري 
واإلجراءات الخاصة بتأشيرة 

ونأمل  اإلنهاء،  على  أوشكت  الدخول 
التحاقه نهاية األسبوع الحالي.

مظفر  بقيادة  الفني،  الجهاز  وأضاف 
جبار، أبدى رغبته بالتعاقد مع المدافع 
حيث  الخلفي،  الخط  لتعضيد  موهي 
تحقيق  الثانية  المرحلة  في  يسعى 
مناطق  عن  الفريق  تبعد  جيدة  نتائج 

الهبوط.
لديه  اإليفواري  الالعب  وتابع: 
نادي  في  لعب  أن  وسبق  جيدة  خبرة 
اتحاد  ونادي  القطري  الخريطيات 

طنجة المغربي.
المركز  يحتل  الحدود  أن  إلى  يشار 
نقطة،   16 برصيد  عشر  التاسع 
الصناعات  عن  واحدة  نقطة  وبفارق 

الكهربائية الذي يقبع بقاع الترتيب.

نقاط،   10 المتصدر  الجوية  القوة 
ويبقى طموحنا المنافسة على المراكز 

الثالثة األولى.
وهناك  جيدون  الالعبون  وتابع: 
في  لتقديم مستوى طيب  كبير  طموح 

الثانية،  المرحلة 
آخر  شاهدت 
مباريات   3

احلدود يربم صفقة إيفوارية

زعرتة يكشف طموحه مع نفط الوسط

جيرمان.
كما يسعى لاير مدريد الستغالل عالقة الصداقة 
بين هاالند ومواطنه مارتن أوديجارد، الُمعار 
حاليًا إلى آرسنال، من أجل إقناعه بالقدوم إلى 

الميرنجي.
فيما أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم، اليوم 
الجمعة، عن الالعب الفائز بجائزة األفضل في 
األسبوع األول من مباريات ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا للموقع الرسمي لليويفا، فإن الفرنسي 
جيرمان،  سان  باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان 
هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل 3 أهداف 
بنتيجة  برشلونة  على  فريقه  انتصار  خالل 

1-4 بالكامب نو.
وكان ينافس مبابي على الجائزة، كل من: 

- المصري محمد صالح، نجم ليفربول، الذي 
اليبزيج  على  فريقه  انتصار  في  هدفًا  أحرز 

بنتيجة 2-0.
- النرويجي إيرلينيج هاالند، مهاجم بوروسيا 
انتصار  في  هدفين  أحرز  الذي  دورتموند، 

فريقه على إشبيلية بنتيجة 3-2.
وسط  العب  أوليفيرا،  سيرجيو  البرتغالي   -
على  فريقه  انتصار  في  ساهم  الذي  بورتو، 

يوفنتوس بنتيجة 2-1.

األقرب بين الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس 
هاالند  إيرلينج  والنرويجي  جيرمان،  سان 
مهاجم بوروسيا دورتموند، لالنتقال إلى لاير 
باالنتقال  بشدة  الثنائي  اسم  وارتبط  مدريد. 
األزمة  أن  إال  المقبل،  الصيف  الريال في  إلى 
أوروبا،  في  األندية  منها  تعاني  التي  المالية 
ضمهما  الميرنجي  على  الصعب  من  ستجعل 
ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة  معًا.وبحسب 
هاالند  في ضم  الريال  حظوظ  فإن  اإلسبانية، 

أكثر من حظوظه في ضم مبابي.
وأوضحت الصحيفة، أن الملكي سيحتاج إلى 
في  هاالند،  لضم  فقط  يورو  مليون   75 دفع 
الحصول  عن  جيرمان  سان  يتنازل  لن  حين 
لبيع  يورو  مليون  و200   150 بين  ما  على 

مبابي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هاالند يمتلك شرًطا 
في عقده الممتد حتى صيف 2024، يتيح له 

الرحيل حال سداد 75 مليون يورو.
سهولة  من  يزيد  ما  أن  الصحيفة،  وأضافت 
النرويجي  المهاجم  رغبة  هو  هاالند،  صفقة 
في التواجد ضمن فريق مليء بالنجوم الكبار، 
إمكاناته  وإظهار  التألق  على  سيساعدونه 
بشكل أفضل، وهو ما ال يتواجد في دورتموند، 
أما بالنسبة لمبابي فهذا األمر متوفر في سان 

باريس- وكاالت
قرار  التخاذ  مدريد  لاير  نادي  إدارة  تخطط 
الميركاتو  خالل  باالنتقاالت  يتعلق  جريء 

الصيفي المقبل.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو اإلسبانية، 
مدريد،  لاير  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  فإن 
بيل  جاريث  الثالثي  عقد  لفسخ  يخطط 
المقبل،  الصيف  في  وإيسكو  ومارسيلو 
لتخفيف حمل رواتبهم من على عاتق خزينة 

الميرنجي.
أراد  إذا  الوحيد،  الحل  هذا  أن  إلى  وأشارت 
الميرنجي التعاقد مع إيرلينج هاالند )بوروسيا 
سان  )باريس  مبابي  كيليان  أو  دورتموند( 

جيرمان( في الميركاتو الصيفي.
وأوضحت الصحيفة أن بيل وإيسكو ومارسيلو 
يفضلون إنهاء عقودهم داخل لاير مدريد في 

صيف 2022.
أحقية  الثالثي  العقد سيمنح  أن فسخ  وذكرت 
من  ضغوط  دون  الجديدة،  الوجهة  اختيار 

النادي الملكي.
صيفًا  سيواجه  مدريد  لاير  أن  على  وشددت 
تم  وإن  حتى  هاالند،  أو  مبابي  لضم  معقًدا 

االستغناء عن الثالثي المنبوذ.
عن  كشف،  قد  إسباني  تقرير صحفي  وكانت 
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