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نــعى وزيــر الــثــقـافــة والــســيــاحـة
واآلثـــــار فــــريــــاد راونـــــدزي عــــالم
االجـــتــمــاع والــبــاحـث فــالح عــبــد
اجلـــبــــار الـــذي وافـــاه األجل امس
االثـنـ  عن عـمـر نـاهـز الـسـبـع
عـامـاً بـعـد تـعـرضه جلـلـطـة قـلـبـيـة
نــقل عــلـى أثـرهــا إلـى مــسـتــشــفى
اجلــامـعــة األمـريــكـيـة فـي بـيـروت.
وأكـــد راونــدزي في بـــيــان تــلـــقــته
(الــــزمـــان ) ان (عـــالـم االجـــتـــمـــاع
ـفـكر الـعراقي الـكـبيـر فالح عـبد وا
اجلـبـار رحل بجـثـمانه إلى الـرفيق
األعـلى لكنه سيبقى بيننا بإبداعه
وأبــحـاثـه الـذي ســيـظل خــالـدا في
عـقول وقلـوب العراقـي ) واضاف
(تـلـقـيـنا بـبـالغ احلـزن واألسى نـبأ
ـفـكـر العـراقي الـكـبـيـر فالح وفـاة ا
عـبـد اجلـبـار الذي حـفـلت مـسـيرته
الــعــلــمـــيــة والــثــقــافــيــة بــالــتــألق
حيث ترك لنا ارثاً زاخرا واإلبـداع 
بـأبــحـاثه اخلـاصـة بـدراسـة الـفـكـر
الـسيـاسي واالجتمـاعي في الشرق

األوسـط من خـالل أعــــمــــالـه الــــتي
تــــنـــاولت الـــديـن دور الـــقـــانـــون
دني الـصـراع الـديني واجملـتـمع ا
وغـيـرهـا الـكـثـيـر وبـرحـيـله خـسـر
الــوسط الــثــقــافـي احـد عــمــالــقــته
الـكبـار ولكـنه سيبـقى خالـدا بيـننا

بأعماله وإبداعه).
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كـــــشــــفـت جلـــــنــــة االقـــــتـــــصــــاد
واالسـتثـمـار النـيـابيـة عن ايـقاف
ـوظــفـ اســتـقــطــاعـات رواتـب ا
ــتـــقــاعــدين الـــتي فــرضت من وا
احلــكـومــة لـعـدم اســتـنــادهـا الى
غـطــاء قـانـوني  مـشــيـرة الى ان
قـرار ايـقاف تـرويج اجـازة االربع
ـــوجب ســـنــــوات  قـــد انـــتـــهى 
انـــتــهــاء ذلـك الــقــانـــون . وقــالت
عــضــو الــلــجـنــة جنــيــبــة جنـيب
ـــان لـ(الــــزمـــان) امس ان (الــــبـــر
خاطب مجلس الوزراء بشأن عدم
قــانــونـيــة اســتـمــرار اســتـقــطـاع
وظـف نـسـبة  3.8  من رواتب ا
ــــتـــقــــاعــــدين حــــيـث ســـيــــتم وا
اسـتـرجـاع مـا  اسـتـقـطـاعه في
شهري كـانون الثـاني وشباط من
العام اجلاري) الفتة الى (صدور
كـتاب مـن االمانـة الـعـامـة جمللس
الــــــــوزراء بــــــــأيـــــــــقــــــــاف تــــــــلك
االسـتـقـطـاعـات) وبـشـأن ايـقـاف
تــــرويج اجــــازة االربع ســــنـــوات
لـــلـــمـــوظـــفــــ اكـــدت جنـــيب ان

(ايقـاف االجـازة جاء بـعـد صدور
تــعـــلــيــمــات خــاصــة بــشــأن ذلك
ـوازنـة بــسـبب انــتـهــاء قـانــون ا
اضية) وتابعت انه ( ادراج ا
الـــنص ذاته فـي مــوازنـــة الـــعــام
ـــوظف ـــنح ا اجلـــاري والـــذي 
ـــدة خــــمس ســــنـــوات) اجــــازة 
مـــســتــبـــعــدة (الــتــصـــويت عــلى
ـوازنـة خالل الـدورة احلـالـية). ا
و تــنـاقل نــاشـطــون عــلى مـواقع
الـــتـــواصل وثـــيـــقــة صـــادرة عن
األمـانــة الـعــامـة جملــلس الـنـواب
ان على تؤكد موافقة رئاسة البر
كـــتــاب أمـــانـــة مــجـــلس الــوزراء
بــــشـــأن إيـــقــــاف تـــرويج إجـــازة
االربع سـنـوات وذلك بـعـد تـوقف
وازنـة . وتنص العـمل بـقانـون ا
ادة  38 من موازنة عام 2017 ا
بـأن لــلــوزيـر اخملــتص أو رئـيس
ـرتـبـطـة بوزارة أو اجلـهـة غيـر ا
احملافظ أو من يخوله وبناء على
نح من أكمل مدة وظف  طلب ا
أربع سنوات فعلية بالوظيفة من
ــــواطــــنــــ إجــــازة بــــالــــراتب ا
دة أربع سنوات األسمي الكامل 

ـــــــا زاد عـن أربع بــــــــدون راتـب 
سـنـوات كــمـا حتـتـسب ألغـراض
التقاعد على أن تـدفع التوقيفات
الــتـــقــاعــديــة كــامــلــة خالل مــدة
تمتعة باإلجازة. فيما اعلن مقرر
مـجــلس الـنــواب نـيـازي مــعـمـار
اوغــلــو عن تــوفــيــر مـبــلغ ثـالثـة
ملـيارات ديـنـار من استـقطـاعات
ــتـغـيــبـ عن الــراتب لـلــنـواب ا
حــــضـــور اجلـــلــــســـات  وكـــشف
اوغـلـو في تــصـريح امس عن ان
ان اعتمد في غياب النائب (البر
تــغـــر وقــطـع من الــراتب 500
الف ديـنـار عن كل يـوم دون عـذر
مـا وفـر ذلك مـبــالغ تـقـدر بـثالثـة
مـــلــيـــارات ديــنــار) واضــاف ان
ـــان ســـبق وان (رئــــاســـة الـــبــــر
أنذرت الـكـتل السـياسـيـة بغـياب
اعــــضــــائـــــهــــا ولم نـــــلــــمس اي
اســتــجــابــة لــلــحـضــور من قــبل
ـــتـــغـــيـــبـــ مـــا ادى الـى عــدم ا
السيـطرة على الـغيابات) داعيا
الى  ان (تعـديل النـظام الـداخلي
ان  كمؤسسة واقرار قانون البر
مسـتقـلة). الى ذلك بـحث  رئيس

مـجلـس النـواب سـلـيم اجلـبوري
مع وزيـــر اخلــارجـــيــة الـــقــطــري
مـحـمـد بن عـبـدالـرحـمن آل ثـاني
إدامــة الـــتــواصل بــ الـــبــلــدين
.  وقـال بيـان امس إن الـشـقـيـقـ
(اجلانب استعـراضا التحديات
ـنـطـقـة واهـمـية الـتي تـشـهـدها ا
الــتـعـاون بــ الـدول االقــلـيــمـيـة
حلفـظ االمن وحتقـيق االسـتـقرار
بــاالضــافـــة الى الــتــشــديــد عــلى
ضــــرورة الــــركــــون الـى احلـــوار
والتنسيق العـالي لتجاوز جميع
ــشـــكالت) واضــاف االزمـــات وا
(كـمـا تـنــاول الـلـقـاء دور الـعـراق
فـي رسم خـــــارطـــــة الـــــســـــلم في
نطقة بعد ان تمكن دحر داعش ا
وانــقــاذ الـــشــعــوب من خــطــره).
وأكــــد اجلــــبــــوري أن (الــــعــــراق
حـريص بعـد مـرحـلـة داعش على
تــــمـــتــــ عالقــــاته مع جــــيـــرانه
واشقـائه واصدقـائه عـلى النـحو
الـــذي يــفــعـل عــوامل الــتـــنــمــيــة
االقــتـصـاديــة ويـحــقق تـطــلـعـات
الـــشــعب). مـن جــانـــبه اعــرب ال
ثـــــاني عـن (حـــــرص بالده عـــــلى

ادامــــة الــــتـــواصـل مع الــــعـــراق
وتـطويـر الـعالقات الـثـنائـيـة ب
ــا يـحــقق طـمــوحـات الــبـلــدين 
). من جـهـة الـشـعـبـ الـشـقـيـقـ
اخرى  قـررت احملكـمة االحتـادية
الـــعــلـــيــا عـــدم دســتـــوريــة قــرار
ـان القاضي بـالغاء عـضوية البر
الــنــائب عن مــحـافــظــة الـبــصـرة

ـتــحـدث مــحـمــد الـطــائي.واكــد ا
بـاسم احملـكــمـة إيـاس الـسـامـوك
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(احملــــكـــمــــة نـــظــــرت في دعـــوى
ـان الـطـائـي لـلـطـعن بــقـرار الـبـر
القاضي بالغـاء عضويته وقررت
ادة الـغاء الـقـرار اسـتـنـاداً إلى ا
وبشأن  93 ثالـثاً من الـدستور) 

رد دعـــوى لـــوزيـــر الــنـــقل كـــاظم
فنجان قال الساموك ان (احملكمة
نـظرت بـدعـوى وزيـر الـنـقل التي
اقـــامـــهـــا عـــلى رئـــيس مـــجـــلس
الــنــواب بــالـغــاء االســتــجـواب)
مـــــشـــــيـــــرا الـى انه ( رد تـــــلك
الدعوى بعـد أن حتققت من توفر
ـنـصوص شـكلـيـة االسـتجـواب ا
ـــــادة  61 من عـــــلـــــيـــــهــــــا في ا
الـدســتـور ومـطـابــقـتـهـا لــلـنـظـام
الداخلي جمللس النواب). وبشأن
اخـر حــذرت الـلـجـنـة الــقـانـونـيـة
النـيابـية من تـأخر الـبت بطـعون
الشهـادات االعداديـة النه سيربك
العملية االنتـخابية . وقال عضو
اللجنة صادق اللبان في تصريح
امس ان (عددا من النـواب قدموا
طـعـونـا لـدى احملـكـمـة االحتـادية
عــــلى فــــقـــــرة تــــعــــديل قــــانــــون
انتـخابـات مجـلس النـواب بشأن
ــئــة من حـمــلـة الـســمـاح  20 بـا
ـشاركة) الشـهادات االعداديـة با
الفــتــا الـى ان (احملــكــمــة طــلــبت
ـشــرفــ عـلى ــقــرر وا شــهـادة ا
جلسـة التعـديل للتـأكد من صحة

{ بــــــــغـــــــــداد (أ ف ب) - تــــــــدخل
الــعالقــات الــعــراقـيــة الــســعــوديـة
مـنـعـطـفـا مـهـمـا بـنـكـهـة ريـاضـية-
سـيـاسيـة مع اسـتضـافـة محـافـظة
الـبصرة مـباراة ودية ب مـنتخبي
كـــرة الــقــدم في الـــبــلــدين في أول
زيارة لـألخضر السعودي الى بالد

الرافدين منذ نحو  40 عاما.
وتــعــود آخــر مــبــاراة لــلــمــنـتــخب
الــسـعـودي عـلـى األرض الـعـراقـيـة
الـى الـعام  1979عـنـدمـا شارك في
بــــطــــولــــة كــــأس اخلــــلــــيج الــــتي
اســتـضـافـتــهـا بـغــداد. أمـا مـبـاراة
األربـعاء فـتأتي ضمن اسـتعدادات
ـنـتخب الـسـعودي خلـوض غـمار ا
نـهائـيات كـأس العالم  2018 التي
تــنــطــلق في حــزيــران/يــونـيــو في
روســيـا وتــشــكل جـزءا من مــسـار
تـصـاعـدي في الـتـقـارب الـسـيـاسي

ب البلدين مؤخرا.
وبـعد قطيـعة رياضيـة طويلة بدأت

اضي وأتت في تسعينيات القرن ا
انـعكاسـا للتـوتر السـياسي تخفي
ـــنــتـــخب الـــســـعــودي في عـــودة ا
طـــيــاتـــهــا الـــعــديـــد من الـــعــوامل
الـسـيـاسـية والـدبـلـومـاسيـة مـنـها
الـتـنافس اخلـلـيجي عـلى نـفوذ في
الــــعـــراق وســــعي األخـــيــــر لـــرفع
ــــفــــروض مـن االحتـــاد احلــــظــــر ا
الــدولي لــكــرة الــقـدم (فــيــفــا) عـلى
ـبــاريــات الــدولــيـة اســتــضــافــته ا
الــرســمــيــة الســيــمــا بــعــد إعالنه
الـــنـــصـــر عـــلـى تـــنـــظـــيم الـــدولـــة
االسـالمــــيـــــة وحتــــسـن األوضــــاع

األمنية.
وفـي إشـــارة الى األهـــمــــيـــة الـــتي
ــبــاراة يــولـــيــهــا الــعــراق لــهــذه ا
ساهمة برفع احلظر ودورها في ا
كــشف مــتــحــدث بـاسم الــفــيــفـا ان
رئـيس األخـيـر الـسـويـسـري جـاني
انــفـانــتــيـنــو (تـلــقى دعـوة لــزيـارة

العراق في  28شباط).

تحدث ان انفـانتينو يدرس وأكـد ا
تــلــبـيــة الــدعــوة ولم يـتــخــذ قـرارا

بشأنها بعد.
ويـــتـــوقع ان يـــكـــون قـــرار رئـــيس
الـفـيـفـا بـشـأن الـزيـارة مـؤشرا الى
وجـــهـــة رفـع احلـــظـــر أو إبـــقـــائه
الســيــمـا وان انــفـانــتــيـنــو قـام في
مـــطـــلع كـــانـــون األول/ديــســـمـــبــر
اضي بزيارة سريعة الى الكويت ا
أعـــلن خـاللــهـــا قـــرار رفع احلـــظــر
ــفــروض مــنــذ عــامــ عــلـى كـرة ا
الــقـدم الـكــويـتـيــة بـســبب الـتـدخل

السياسي بالشأن الرياضي.
ويـعول العراق بشكل أساسي على
الـــــدعم اخلـــــلــــيـــــجي الســـــيــــمــــا
الــســعـودي لــلـدفـع في اجتـاه رفع
ـبـاريات كـامل حلـظـر اسـتـضـافـة ا
الــدولــيــة الــرسـمــيــة بــعــدمــا قـام
ـــاضي االحتــــاد الـــدولي الــــعـــام ا
فروض منذ بـتخفيف هذا احلظر ا
ــبـاريـات أعــوام وسـمـح بـإقــامـة ا

الــوديــة الـدولــيــة فــقط عـلـى ثالثـة
مـالعب فـي مــــــديــــــنـــــتـي كــــــربالء
والــبـصــرة اجلــنـوبــيـتــ وأربـيل

مركز إقليم كردستان الشمالي.
وقــال وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الـعـراقي عـبـد احلسـ عـبـطان في
مــقــابــلــة مع وكــالــة فـرانـس بـرس
اضي ان (الـسيـاسة ال األسـبـوع ا
تـغـيب في أي مـجـال ولـلـسـعـودية
ثـقل سـياسي كـبـير وحـضوره إلى

العراق يعني الكثير لنا).
أضـــاف (هـــذا ســــيـــفـــتح شـــهـــيـــة
ـنـتخـبات والـدول األخرى لـزيارة ا
ـطـالب الــعـراق ومـسـانـدة مــلـفه ا

برفع احلظر الكلي عن مالعبه).
ـباراة الـوديـة بعـد تـوقيع وتـأتي ا
الـعراق والسعودية اتـفاقية تعاون
ريـاضية في كـانون األول/ديسـمبر
ــاضي خالل زيــارة قـام بــهـا وفـد ا
ريـاضي عراقي الى الرياض. وأتت
هــــذه الـــزيــــارة في إطــــار تـــقـــارب

سـيــاسي بـ الـبـلـدين بـعـد أعـوام
من اجلفاء.

ومــرت الــعالقــات الــريـاضــيــة بـ
الـــعــراق والـــســـعــوديـــة بــفـــتــرات
ـوازاة ـا سـارت  مـخـتـلـفـة ولـطـا
الــــعالقـــات الــــســـيــــاســـيــــة. فـــفي

ـاضي اخـتار ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن ا
الــعــراق مــديــنــة الــطــائف مــكــانــا
ـبـارياته بـسبب احلـرب مع إيران.
وفي الـتـسـعيـنـيـات ونتـيـجـة غزو
صــدام حـسـ لـلــكـويت أصـبـحت
ـالعب األردنية واإلماراتـية بديلة ا

ـنـتـخـبـات خلـوض اسـتـحـقـاقـات ا
السعودية مع العراق.

ويــأمل الــعـراقــيــون في ان تـكــسـر
الـزيـارة السـعـودية حـاجـز اخلوف
نـتخبات اخلـليجية والـتردد لدى ا
مـن القـدوم إلى الـعراق خـصـوصا
بـعـدما اعـتذر االحتـاد الكـويتي في
ـشاركة الـلحـظة األخيـرة عن عدم ا
في بــطـولـة ربـاعـيــة تـعـتـزم بـغـداد
ـقبل إقـامـتهـا في كـربالء الـشهـر ا
بينما وافقت قطر على احلضور.

15 وتـــــــــلـــــــــقـى الـــــــــعــــــــــراق في 
شـبـاط/فـبـراير رسـالـة دعم قـطـرية
بـــزيــارة وفـــد ريــاضـي كــبـــيــر إلى
بــغــداد تــقــدمه رئــيـس احتــاد كـرة
الـقـدم الـشـيخ حـمـد بن خـلـيـفـة بن
أحــمـد آل ثـاني وأتت بـعـد تـوقـيع
ـوقـعـة بـ ـاثـلـة لـتــلك ا مــذكـرة 
الـسعـودية والعـراق. وقال آل ثاني
حـــيــنـــهــا (نـــتــمـــنى ان مـــثل هــذه
الـزيارات تنتج عنها أمور إيجابية

أكـثـر بـوجود مـنـتخـبـات تـلعب في
بــغـــداد ونــتــمــنى ان شــاء الــله ان
يــــكـــون مــــنـــتــــخب قــــطـــر من أول
ـنتـخبـات التي تـلعب فـي بغداد). ا
ولـقيت الـزيارة القـطريـة الى بغداد
انــتـقــادات ســعـوديــة السـيــمـا من
رئـيس مجلس إدارة الهـيئة العامة
لــلــريـاضــة تـركـي آل الـشــيخ الـذي
يـشغل أيـضا مـنصب مـستـشار في
ــلـكـي ورئـيس الــلـجــنـة الــديـوان ا
ـبية. ففي اليوم نفسه للزيارة األو
نـشـر آل الـشـيخ عـبـر حـسـابه عـلى
تـــويــتـــر صــورة لــرئـــيس االحتــاد
الــقــطــري مــرفــقــة بــتــعــلــيق (أجل
بــتـســاعــد الـعــراق?! صـار الــعـراق
مـهم اآلن سبـحان الـله ... ترا نـفكر
نــــــلـــــعب مـع الـــــصــــــومـــــال كـــــان
بـتــسـبـقـونـا). ويـأمل احتـاد الـكـرة
ووزارة الــــشـــــبــــاب والــــريــــاضــــة
ـبـاراة الــعـراقـيـان في ان تـسـاهم ا
االسـتثـنائيـة في تعـزيز ثقـة الفـيفا

ـالعب الـعـراقـيـة وقـدرتـهـا عـلى بـا
باريات الرسمية. ومن استضافة ا
هـنا تبرز رمـزية حضور انفـانتينو
مـن عدمـه. ويـقول جـيـمس دورسي
اخملــــتص بــــشــــؤون كــــرة الــــقـــدم
والــسـيـاسـيــة في الـشـرق األوسط
ان هـذه الزيارة (ستكـون مهمة لكن
فـــقط ألســـبـــاب رمــزيـــة). يـــضــيف
دورسـي وهـــو بــــاحث فـي كـــلــــيـــة
راجـاراتـنام لـلدراسـات الدولـية في
سنغافورة ان (األمر األكثر أهمية
هـو معرفة فيمـا اذا سيذهب (فيفا)
أو ال بــاجتـاه رفع احلــظـر ألنه اذا
فــعـل ذلك ســيــدرج الــعــراق كــبــلــد
هم بالنسبة الى آمن). يتابع (من ا
ـة الــعـراقــيـ الســيـمــا بـعــد هـز
تـنــظـيم الـدولـة االسالمـيـة ان يـتم
الـنـظر الى بالدهم عـلى انـها مـكان
آمن). أمـا األهمـية الـكرويـة فتـبدو
ـرتـبـة األدنى في هذا انـهـا حتـتل ا

وعد. ا
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عــد الــتـحــالف الــكـردســتــاني قـرار
احلـكومـة االحتادية تـمديـد احلظر
عـلى مـطـارات اقـلـيم كـردسـتان الى
ثالثــة اشــهــر اخــرى جتــاوزا عــلى
ــواطــنــ الى احلـــقــوق  داعــيــا ا
الـــتـــظـــاهــــر ضـــد تـــلك الـــقـــرارات
ـطـالـبـة اجملـحـفـة والـتـوجه نـحـو ا
بـــاالســـتـــقـالل. وقـــال الـــنـــائب عن
الـتـحـالف جـمـال احـمـد لـ (الـزمان)
امس ان (قـرار تمديد احلظر لثالثة
واطن اشـهر اخرى مـجحف بحق ا
الـذي يعد جزء  من الدولة العراقية
وبــالـــتــالي فــأن تــلك االجــراءات ال
تــبــشــر بـاخلــيــر وال تــفــتح ابـواب
احلــوار وكـــذلك فــيـــهــا نــيـــة غــيــر
ســلــيــمــة) مــشــيــرا الـى ان (هـدف
الـعقـوبات الـتي فرضتـها احلـكومة
االحتـاديـة هـو كـسب االصـوات في
االنـتـخـابات كـمـا يـبدو ان الـسـياق
الــذي نـتــخــوف مـنه اثــبــته رئـيس
الـوزراء حـيـدر الـعبـادي الن تـمـديد
احلــظـر الى ثالثــة اشـهـر اضــافـيـة
يـعـد سلـبيـا ويوجـه رسالـة خاطـئة
الـى شـــــعـب االقـــــلــــــيم) داعــــــيـــــا
ـواطـنـ الى (الـتـظـاهـر ضـد تلك ا
الـقـرارات الـتي وصـفـهـا بـاجلـائـرة
(والــتـــقــدم بــطــلـب الى احلــكــومــة
بـاجـراء االستـفتـاء  والـذهاب نـحو
االســتــقالل اذا كــانت تــلك عــقــلــيـة
احلـكــومـة الـتي تـديـر بـهـا الـبالد)
عـادا (التـصريحـات التي يـدلي بها
الـعـبـادي عن الـدسـتـور والـوطـنـيـة

ووحـــــــــــدة االراضـي مـــــــــــا هـي اال
مــزايـــدات انــتـــخــابــيـــة) عــلى حــد
تـعـبـيره. ومـددت احلـكومـة احلـظر
اجلــوي عـلى الــرحالت اخلــارجـيـة
مـن وإلى مــطـــاري كــردســـتــان الى
ثالثــة اشـهــر اخـرى. وقــال مـصـدر
فـي مــــــطــــــار أربـــــــيل الـــــــدولي ان
(احلــكــومــة مـددت احلــظــر لــثالثـة
أشـــــهــــر اخـــــرى). الى ذلـك كــــشف
الــقـيـادي فـي اجلـمـاعــة االسالمـيـة
الــكـردسـتــانـيــة شـوان رابـر عن أن
إالقــلـيم أمــام إنـهــيـار ســيـاسي في
حال إستمرار الوضع احلالي.وقال
رابـر في تـصـريح امـس إن (إالقلـيم
تـعرض لتدهور كبير على االصعدة
الــــســـــيـــــاســــيـــــة واالقــــصـــــاديــــة
واالجـتماعية بعـد اجراء االستفتاء
اضي) مـشـيرا الى انه فـي العـام ا
(سـيـكون أمـام إنـهيـار سـياسي في
حــال إســتــمــرار الـوضـع احلـالي)
ــعــيـشــيـة وأضــاف أن (الــظـروف ا
واطني االقليم سيئة  إذ أن حجم
الـفـقر والـبـطـالة تـتـفـاقم يومـا بـعد
آخـر) الفــتـا الى أن (تـلك االوضـاع
إنــعـكــست عـلى وحــدة الـصف بـ
األطـراف الـسيـاسـيـة الكـرديـة التي
لم تـستطع تشـكيل قائمة إنـتخابية
مــوحـدة) وتــابع رابـر أن (الــشـعب
بــــات يـــدرك بـــأن بــــقـــاء االوضـــاع
احلـالـيـة في االقلـيم غـيـر مقـبـولة)
قـبلة مـنوهـا الى ان (االنتـخابـات ا
ـــواطـــني فـــرصـــة كـــبـــيـــرة أمــام ا
كـــردســـتـــان إلجـــراء تـــغـــيـــيـــر في
اخلـارطة الـسياسـية). وطالب كـتلة

ــقـال هــورامي ومــحــافظ كـركــوك ا
جنم الــدين كــر وبـنـك كـردســتـان
بـسبب وجـود شبـهات فـساد. وقال
حـمه صالح في بـيان امس إنه (في
تــاريخ الـسـادس من شــهـر تـشـرين
األول عـام  2015 ولــغــايـة الــثـاني
ــنــصـرم عــشــر من أيــلــول الـعــام ا
جـــــرى إدخــــال  207 مالي دوالر
الى رقـــمي حــســابــ مــصــرفــيــ
مــسـجال بـإسم كــر ومن إجـمـالي
ـبـلغ هـناك مـبـلغ متـبـقي قدره 50 ا
مـليوناً و 974 الـفاً و 70 دوالراً لم
يــتم سـحـبـه) عـلى حـد قــوله. الفـتـا
ـــبـــلغ اليـــقــوم بـــنك الى ان (هـــذا ا
صـلحـة كر في كـردستـان بدفـعه 
ا بـحـسب قوله الـوقت احلـالي وا
يــعــود لـلــمــقـاولــ ولــيس حملـافظ
ـبـلغ هو كـركوك) مـبـيـنا ان (هـذا ا
مــلك البــنــاء احملـافــظــة ولـيس الي
شـــخص اخــر ولـــيس لــلـــبــنك حق
الـتصـرف فيه) مـبيـنا ان (إجـمالي
صـروف بلغ  156 مـليـوناً ـبـلغ ا ا
و 25 ألـــفــاً و 930 دوالراً وفـق مــا
ـقاول في احملـافظة جـاء باقوال ا
مـا يشير ذلك الى ان عملية صرفها
لم تـكن عادلة او مـنصفـة). واعلنت
مــديـر امن مــحـافــظـة اربــيل طـارق
نـوري عن اسـتـكـمـال االسـتـعدادات
لـفتح طريق اربيل  –كـركوك . وقال
نـوري في تـصريح امس ان (الـعمل
جـار بــصـدد نـصب سـيـطـرات عـلى
طـــريق اربـــيل  - كـــركـــوك واربــيل
مـخمور تمهيدهـا الفتتاحهما خالل

االسبوع اجلاري). 

دون اي اسـتـثـناء و مـراعـاة وجود
طلوبة ـواصفات ا مـنافذ تتمتع با
هـو عــقـاب جـمـاعي لـشـعب االقـلـيم
ـــالــيــة والســـيــمــا فـي ظل االزمــة ا
اخلــــانـــــقــــة وعــــدم وجــــود رواتب
) مــطـالـبــا الـعـبـادي بـ لـلـمـوظـفـ
(الـــتــراجـع عن هـــذا الــقـــرار الــذي
تــــســــبب بــــقــــطع ارزاق اآلالف من
الـعوائل). ويـعاني إالقـليم من أزمة
سـياسيـة داخليـة واقتصـادية عقب
إجـراء اسـتـفـتـاء االستـقالل في 25
اضي فـيما تشـهد العالقة أيـلول ا
بــ بـغـداد واربــيل  تـوتـرا كــبـيـرا
ـنـافذ ومـطـالـبـة اإلقـلـيم بـتـسـلـيم ا
احلـدودية البـرية كافة الى الـسلطة
االحتــاديــة.  من جــهــة اخــرى دعــا
ـان كــردسـتـان عـلي الــنـائب في بـر
حــمـه صــالح هــيــئـــة الــنــزاهــة في
اإلقـــلـــيم إلـى حتــريـك دعـــوى ضــد
وزيــرالـثــروات الــطـبــيــعـيــة آسـتي

الـتـغــيـيـر الـكـردسـتـانـيـة الـعـبـادي
ووزارة الــداخــلــيــة بــالــتــراجع عن
ــنــافــذ احلــدوديــة في قــرار غــلق ا
كـردستـان. واكد الـنائب عـن الكـتلة
هوشيار عبد الله في بيان امس إن
ـنـافـذ احلـدوديـة غـيـر (قـرار غـلق ا
الــرسـمــيـة فـي االقـلــيم جـاء كــقـرار
عــقــابي من قــبـل الـعــبــادي في ردة
فـعل عـلى قـضيـة االسـتفـتاء) عـادا
ايـاه (قرار تـعسـفي ومجـحف بحق
الـــشـــعب) وأوضـح عــبـــد الـــله أن
(مـحافظـة السليـمانية لـديها حدود
طـــويــلــة مـع ايــران حتــتـــوي عــلى
ـواصـفـات مـنــافـذ تـتـمـتع بــكـامل ا
جلـعلهـا منافذ رسـمية كمـا وتتوفر
فــيــهــا جـمــارك ومــكــاتب لــلــدوائـر
االحتـادية وغـيرهـا ولكن  غـلقـها
بـذريعـة االستـفتاء وعـدم السـيطرة
نافذ عليها) مؤكدا ان (قرار غلق ا
احلـدوديـة في االقـليم بـهـذا الـشكل
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اكـد الـقـيـادي في احلـشـد الـشـعـبي
كــر الــنــوري ان عــنــاصــر داعش
الـفـارين من قضـاء احلويـجة خالل
عـمليـات التحـرير غيـر قادرين على
مـواجـهة الـقـوات االمنـيـة ويلـجون
الـى اسلوب اخلديعة لزعزعة االمن
ناطق  مـشيرا الى ان فـي بعض ا
االمن فـي محـافظـة كـركوك مـستـقر
والـقـوات الـتي ارسلـتـها احلـكـومة
تــمـهــيـدا النــطالق عـمــلـيــات بـحث
وحتـر عن مطلـوب . وقال النوري

لـ (الــزمـان) امس ان (هـنـاك بـعض
الـــعــنــاصـــر من داعش فــروا خالل
عمليات حترير القضاء الى مناطق
تـالل حـمـريـن والـريــاض والـرشـاد
وبـدأوا بـتـشكـيل خاليـا سريـة كـما
حـدث في منطقة السعدونية عندما
تـــنــكـــروا بــزي الـــقــوات االمـــنــيــة
كــأسـلـوب لـلــخـديـعــة في مـواجـهـة
قـوات احلشد) مـشيرا الى ان (هذا
الــعـدد لـيس بـكـبــيـر وال يـسـتـطـيع
مـواجـهـة احلشـد والـقوات االمـنـية
بـاالضافة الى انهم ال يشكلون قلقا
نـاطق) مـبـيـنـا ان عـلى امـن تلـك ا

(الـقوات االمـنيـة مسـتعـدة للـقضاء
عــــلـى تــــلك اخلـاليــــا الــــنــــائــــمــــة
واســتــئــصــال جــذورهم) وبــشــأن
تعزيز القطعات االمنية بسبب عدم
اســتــقـرار االوضــاع في مــحـافــظـة
كــركـوك اكـد الــنـوري ان (االوضـاع
االمنية في كركوك مستقرة وتعزيز
الــقـــوات يــأتي تــمــهــيــدا النــطالق
عـــــمــــلــــيـــــات بــــحـث وحتــــري عن
). وكــشـفت جلــنـة األمن مــطـلــوبـ
والـدفـاع النـيابـيـة عن ان احلكـومة
االحتــاديـــة أرســلت قــوات أمــنــيــة
اضــافــيـة الـى احملـافــظــة تـمــهــيـداً

النـــــطالق عـــــمــــلـــــيــــات امـــــنــــيــــة
هـنـاك.وتابع  عـضو الـلـجنـة حسن
ســالم  أن (مــا حــدث من عـمــلــيـات
ارهـــابــيــة فـي كــركــوك يـــســتــدعي
احــداث تــغــيــيــرات فـي الــقــيـادات
االمــــنـــيــــة االمـــر الــــذي تــــداركـــته
احلــكــومــة بــعــد ارســالــهــا الــويــة
مــخـتـلــفـة الـصـنــوف). من جـهـته 
حــذر الـنــائب عن مــحـافـظــة ديـالى
فـرات الـتـمـيـمي من الـفـراغ االمـني
فـي محـيط بحـيرة حـمرين  مـؤكدا
أن انـشطـة داعش زادت مؤخرا في
.وقـــال في ـــدنـــيـــ اســـتــــهـــداف ا
الـــتــمـــيــمـي في تــصـــريح امس إن
(هـنــاك راعـيـا لـلـغـنم قـتل واصـيب
اخر بهجوم شنه داعش في منطقة
احلــــفـــايـــر فـي مـــحـــيـط بـــحـــيـــرة
حـــــمـــــرين) واضـــــاف ان (ذلـك من
ســلـــســلــة جــرائم قــام بــهــا داعش
مـــؤخــــرا في مـــنـــاطـق مـــحـــيـــطـــة
بـالـبـحـيـرة في مـسـعى لـتـحـويـلـها
الى مـــنــطــقــة نــفــوذ لـه لــتــجــمــيع
فــــلـــوله) واوضـح الـــتـــمـــيـــمي ان
نـاطق احمليـطة بـالبـحيرة (اغـلب ا
ومنها احلفاير تخلو من اي وجود
امــني) مــحــذرا من (خــطــورة هـذا
الــفـراغ الـذي ســيـؤدي الى زعـزعـة
االمن فـي مـنـطــقـة ســتـراتـيــجـيـة)
وتــابع ان (قــوة امــنــيـة مــشــتــركـة
كـانت تـمـسك نـقـاط مـرابـطـة ضمن
مـنطقة مياح والتي تضم ست قرى
مــتـنـاثـرة انـسـحــبت السـبـاب غـيـر
مـا جـعـلهـا مـكشـوفـة امام مـعـروفة

نشاط خاليا داعش).

علي حمه صالح 
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جمال احمد 

تركي آل الشيخ  عبد احلس عبطان 

االمــــر بــــعــــدم وجــــود نــــصــــاب
قانوني) داعيا الى (النـظر بتلك
الـــطــعــون الن تـــأخــيـــرهــا يــربك
العمـلية االنتـخابيـة والسيما في
ظـل تــــقــــد عــــدد من الــــقــــوائم
مــــرشــــحــــ مـن حــــمــــلــــة تــــلك
الــشــهـــادات). ودعــا الــنــائب عن
التـحـالف الوطـني عـلي البـديري
واطـن الى تـشخـيص النواب ا
الـفــاشـلـ بـعـد جتــربـة الـطـبـقـة
السياسـية التي حـكمت العراق .
وتابع البديري في تصريح امس
ان  (اسـتـخـدام رمـوز ديـنـيـة  في
الــدعـايــة االنـتــخـابــيـة لــعـدد من
الكتل السياسية سوف لن يجدي
نـــفــعـــا وال يـــؤثــر في الـــشــارع)
مـــبــــيــــنــــا ان (بــــعض الــــنـــواب
الــفـاشــلــ بـدأوا يــســتـخــدمـون
طـرقــا غـيـر مـشـروعــة لـلـحـصـول
ـواطن من خالل على اصوات ا
ـــال في مـــنــاطق الـــبــاديــة دفع ا
والــريف والـتي تــعــبـر عن حــالـة
غـياب الـضـمـيـر الـذي وصل اليه
). على صـعيد بعض السـياسـي
ـفوضـيـة العـلـيا مـتصل حـددت ا

ــسـتـقــلـة لالنــتـخـابــات مـوعـدا ا
النـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظات
ـان  عليه .وقال بعد موافـقة البر
ـفوضـ مـعتـمد عضـو مـجلس ا
ـوســوي في تــصـريح امس  ان ا
ـفــوضـيــة حـددت يـوم  22 من (ا
قـبل موعدا شهـر كانـون االول  ا
النتـخابات مـجالس احملـافظات).
وأعــــلـن مــــكـــــتب مـــــفــــوضـــــيــــة
االنتخابات في محافظة بابل عن
ارتفاع عـدد احملطـات االنتخـابية
فـي احملــافـــظـــة. وقـــال مـــســؤول
إعالم مــــكــــتب مــــفــــوضـــيــــة في
احملـافـظـة أمــيـر حـسن جـهـاد إن
ـقـبــلـة سـتــشـهـد (االنــتـخـابــات ا
ـراكز االنتـخابية زيادة في عدد ا
واحملطات بـسبب ازدياد الـكثافة
السـكـانـية) مشـيـرا الى ان (عدد
احملـطــات سـتــكـون الــفـ و800
راكز محطـة بيـنما سـيبلغ عـدد ا
االنتـخـابـية  395 مركـزاً بـزيادة
بــلــغت  25 مــوزعــة في مــنــاطق
احملافـظة ) عازيـا سبب ذلك الى
(إرتـــفـــاع عـــدد الـــنــــاخـــبـــ في

احملافظة). 

نيازي معمار اوغلو  جنيبة جنيب 
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طــريـق الـبــديل كــرار عــلي وفي
ذات اجلــــولــــة تــــعــــادل فــــريق
الــــــزوراء مع فــــــريق اجلــــــيش

السوري بدون أهداف.
وتـــصــــدر اجلــــزيـــرة والــــقـــوة
اجلـــويـــة تـــرتـــيب اجملـــمـــوعــة
بـــرصــيـــد اربـــعـــة  نـــقـــاط من
مــبـاراتــ لـكل مــنـهــمـا مــقـابل
ثالثة  نقـاط للمـالكية وال شيء
لـلـسـويق وشـارك اجلـنـاح كرار
ـدافع مـصـطـفى عـلي بـدالً من ا
مـــحـــمـــد في صـــفـــوف الـــقـــوة
اجلــويـة  وجنـح الــبـديـل بــعـد
خـمس دقـائق من مـشـاركـته في
تــســـجــيـل هــدف الـــفــوز عـــبــر
تسديدة من زاوية ضيقة بعيداً
عن متناول احلارس الرشيدي.
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فــاز نـادي الـقـوة اجلـويـة بـكـرة
الــــقــــدم  حـــامـل الـــلــــقب أمس
االثـنـ عـلى مـضـيـفه الـسـويق
الـــعـــمــانـي بــهـــدف من دون رد
ـبــاراة الــتي جــرت عـلى  فـي ا
مـــــلـــــعب  مـــــجــــمـع الــــســـــيب
الــريــاضي في مــديــنــة مــســقط
العمانـية ضمن اجلولـة الثانية
من منـافسـات اجملمـوعة األولى
في كــــأس االحتــــاد اآلســــيـــوي

. 2018
وبـعــد أن انـتـهى الـشـوط األول
بـالـتـعـادل الـسـلـبي جنح الـقوة
اجلوية في تسجيل هدف الفوز
الــثـــمــ في الـــدقــيــقــة 85 عن

وتـــقــام اجلـــولــة الـــثــالـــثــة من
مـــنــــافـــســــات اجملـــمــــوعـــة في
ـقـبل اخلــامس من شـهــر اذار ا
 حـــيث يـــلـــتــقـي الــســـويق مع
ـالـكـية اجلـزيـرة في مـسقط وا

نامة. مع القوة اجلوية في ا
وكــانت اجلـولــة األولى شـهـدت
ــالـــكــيــة عــلى الــســويق فــوز ا
بــاربــعــة اهــداف مــقــابل هــدف
ــنــامـــة وتــعــادل واحــد  فـي ا
الـــقــوة اجلـــويـــة مع اجلـــزيــرة
بهدف لكل منهما في الدوحة.
ويتـأهل إلى قبل نـهائي منـطقة
ركز األول غرب آسيـا صاحب ا
في كل مـــجــمـــوعــة إلـى جــانب
ركز أفضل فريق يحصل على ا

الثاني.


