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اوال مـن القـانـون أعاله) مـوضـحة انه
(فـي مــا يــخص مــدة الـــســنــة إقــامــة
الـواردة ضـمن مـشـروع الـتـعـديل فـقد
ورد ضـــمـن الـــفـــقـــرة اعاله حـــيث إن
نـصـهـا اشـترط مـدة اإلقـامـة لالجـنبي
الـذي يرغب باحلصول عـلى اجلنسية
العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في
الـعراق عشرة سـنوات متتالـية سابقة
عــلى تــقــد الــطــلب وقــد  إضــافـة
ـسـفـرين - اسـتــثـنـاء لـلـمـهـجـرين - ا
قــسـرا ابــان الـنــظـام الــبـائـد ولــديـهم
مــعـامـالت في مـديــريـة اجلــنـســيـة لم
تـنجـز حيـنها بـسبب تـسفـيرهم وعدد
كبير منهم كان مسجال ضمن سجالت
عام 1957) مـشيرة الى انه (بعد عام
 2003 صـــدر قــرار مــجــلس الــوزراء
بـرفع اشـارة الـتـرقـ والـتـجـمـيـد عن
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ــصـلــ فـيــهـا وتــأمـ الــعـبــادة وا
حــــقـــــهم فـي اقــــامــــة صــــلـــــواتــــهم
وشــعــائــرهم بــشــكل امن والــوقـوف
بـوجه هذا الفكر الـعنصري الذي هو
وجـه اخر لالرهاب ومتـابعة اجلهات
ـغذيـة له والداعـمة له ومـحاكـمتهم ا
ـتـرتـبـة عـلى ـا يــنـاسب اجلـرائم ا
فــكـرهم الـعـنــصـري احلـاقـد). وتـابع
ــواســاة الــبـــيــان (كــمــا نــتـــقــدم بــا
ـــفــجــوعــة والــتـــعــزيــة لـــلــعــوائل ا
ولـلـمـسـلمـ في تـلك الـبالد ونـسأله
تـعالى الـشفـاء العـاجل للـجرحى انه
). كــمــا دان مــكــتب ارحـم الــراحـمــ
الـــســيــد مــقـــتــدى الــصــدر احلــادث

االجرامي.
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اعـلن حـسـاب عـلـى فيـسـبـوك يـحـمل
وصلـية جنة عدنان اسم اخلـطاطة ا
عزة ان ابنها حس قتل في احلادث
اإلرهـابي في نيوزلندا اجلـمعة فيما
لم يـنشـر حسـابها االخـر على تـويتر
أي مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة مــكـــتـــفي
بــــاإلشــــارة الـى ان حــــســــ مـــازال
مـفـقـودا  في وقـت ارتـفعـت حـصـيـلة
الـقـتـلى الى 51 واجلـرحـى الى اكـثر
ـتـحـدث بـاسم وزارة من 50. وكـان ا
اخلـارجـيـة احـمـد الـصـحـاف قـد قـال
امـس ان (وزارة اخلارجـيـة تـتواصل
ــواطـنــة جـنــة الـعــمـري بــشـأن مع ا
مـصــيـر ابـنـهـا الـذي من احملـتـمل أن
يـــــكـــــون قـــــد أصـــــيب فـي احلــــادث
اإلرهــابي فـي نــيــوزيــلــنــدا وتــؤكـد
مــتـابــعـتــهـا لــلـوقــوف عـلى حــالـته

ومساعدتها فيما حتتاجه). 
وفـي وقت الحق  كـــشـف مـــواطن من
البصرة عن مقتل شقيقه في احلادث
ايـضا. وأكـدت السفـارة العـراقية في
أسـتـرالـيـا أنهـا تـتـابع بـدقـة أوضاع
ـواطن العراقـي الذين تعرضوا ا
بـاشر لـالعتـداء من خالل االتصـال ا
بـــعــدد من أبــنـــاء اجلــالــيـــة هــنــاك.
وأعـلـنت السـفارة انـها (أوفـدت عددا
من مـوظفـيهـا إلى نيـوزيلـندا لـتقد

ــســاعــدة لــلــمــصــابــ ومــواســاة ا
عـــوائـــلــهـم وتــقـــد الـــدعم ألبـــنــاء
اجلــالـيـة هـنــاك والـتـواصل مع ذوي
الـضحـايا). وكـانت وزارة اخلـارجية
الــعــراقـيــة قــد أعـلــنت أمس إصــابـة
مـواطن عراقـي في الهـجوم اإلرهابي
ـديــنــة كــرايـست عــلى مــســجـديـن 
تـشيـرش والذي أسـفر عن مـقتل 51
شــــخــــصــــا وإصــــابـــة 50 أخــــرين.
وأوضـــــحت أنـه خـــــضع جلـــــراحــــة
نـــاجـــحـــة  خـاللـــهـــا اســـتـــخــراج
رصاصة من جسده. (تفاصيل ص4)
ـرجـع الـديـني مـحـمـد سـعـيـد ودان ا
احلـكـيم االعتـداء االرهـابي ودعا الى
ساجـد واحلسيـنيات ودور حـمايـة ا
ــصـلــ فـيــهـا وتــأمـ الــعـبــادة وا
حـقهم في اقامة صلوتهم وشعائرهم
بــشــكل امن . وقــال بـيــان صـادر عن
مــكــتـبـه امس (قـامـت مـجــمــوعـة من
ن يحـمل فـكرا عـنصـريا اجملـرمـ 
ـصـل داخل ارهـابـيـا بـاستـهـداف ا
مـسجدين في نـيوزلندا فـراح ضحية
عـمــلـهم االرهـابي اكـثـر من خـمـسـ
مسلما مدنيا بريئا واكثر من اربع

جريحا). 
واضــاف (انـنــا اذ نـدين هــذا الـعـمل
االرهــابـي الــنــابع مـن الــعــنــصــريــة
عـنـية الى احلـاقـدة نـدعو اجلـهـات ا
ساجـد واحلسيـنيات ودور حـمايـة ا

حس العمري

قـــيــودهـم وحــصـــلــوا عـــلى هـــويــات
ــدنــيـة ولـم يـتــمــكــنـوا من األحــوال ا
احلــصــول عــلى شــهــادة اجلــنــســيـة
الـعـراقـيـة لـعـدم وجـود إقـامـة حـديـثة
ــدة عـشـر ســنـوات). وخـلص لــديـهم 
الــبـيــان  الى الـقـول الـى انه (لـغـرض

انـصـاف هـذه الـشـريـحـة احملـدودة 
وضـع هـذا االسـتـثـنـاء عـلى أن يـكـون
لــديــهم إقــامـة ال تــقل عن الــســنـة وال
تـشـمل اآلخـريـن حيـث أن شـرط إقـامة
الــــعــــشــــرة ســــنــــوات ال زال ســــاري
ــفــعـول).ويــؤشــر رافـضــو مــشـروع ا
الـقـانون ثـغرات غـير مـسبـوقة تـسّهل
اكـتسـاب اجلنـسيـة العـراقيـة أكثر من
ــــــعــــــروفـــــة أي دولــــــة من الــــــدول ا
بـالتجنـيس في العالم. كمـا استبعدوا
تـمـريـر الـقانـون بـالـصـيغـة الـراهـنة .

واعــلــنت قــوى اخــرى مــعــارضــتــهــا
للتعديالت اجلديدة  من بينها حتالف
شروع سـائرون والقائـمة الوطنـية وا
الـوطني فـيمـا تسـعى كتل  أخرى الى
ــــشـــروع خالل الــــتـــصــــويت عــــلى ا
ــقــبــلــة . ولــفت عــضــو اجلــلــســات ا
ان سـليم الـلـجنـة القـانونـيـة في البـر
ــشـــروع يــتـــضــمن حـــمــزة الـى إن (ا
فــقــرات غــيــر جــيــدة من بــيــنــهــا أن
ـنح اجلنـسـية ـتـزوج من عـراقيـة  ا

( باستثناء الفلسطيني
. مـن جـهــته غــرد عـضــو جلــنـة األمن
والـدفـاع  الـنـيـابيـة مـحـمـد الـكـربولي
قـائال أن (بـعض اجلهـات تريـد تمـرير
قــانـون يـســمح لألجـنـبـي بـاحلـصـول
عـلى اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة بـعـد مـرور
سـنـة حـتى إن دخل الـعـراق بـطـريـقة

غـــيـــر شــرعـــيــة). ومـــضى قـــائال (لن
ـنع صدور هذا نـتهـاون في التـصدي 
الــقــانــون).  ووصف الـنــائب مــحــمـد
شـروع بـ(االنتكـاسة الكـبيرة) إقـبال ا

في مسار القوان العراقية.
 وحـذر في  بـيـان من(عمـلـيـات تغـيـير
ـوغـرافي كـبيـرة) ولـفت الى وجود د
ن (فـقـرة بـالـقـانون تـمـنح اجلـنـسـية 
ولــد فـي الـعــراق حــتـى إن كــان أحـد
الــــوالــــديـن غـــيــــر عــــراقـي مع مــــنح
صالحـيات واسعة لوزير الداخلية في
مـنح اجلنسـية خالفاً لـلضوابط التي
أقـرّتها األعراف العراقية) مشيراً الى
أن (أغــلب الـدول ال تــمـنح اجلـنــسـيـة
لــلــمــهــاجــرين إلــيــهــا إال بــعــد مـرور
ســـنــوات كـــافــيـــة لــلـــحــصـــول عــلى

علومات اخلاصة به).  ا
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اسـتــذكـر الـعـراقـيـون امس الـذكـرى
احلـاديــة والـثالثـ لـقـصف مـديـنـة
حــلـبــجـة بــاالســلـحــة الـكــيـمــاويـة
مـؤكـدين ان حـلبـجـة سـتبـقى مـنارا
لــلــثـــائــرين بــوجه الــظــلم وصــورة
نـاصعة لـلوحدة الـوطنيـة ب ابناء
الــــبــــلــــد الــــواحــــد. واكــــد رئــــيس
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح فـي بـيان
ناسبـة ان (حلبجـة جتسد اليوم بـا
ارادة الــصـمـود وارادة الــنـهـوض
وارادة اعـادة االعمار وتـمثل ذاكرةً
كن ان تُنسـى احداثها عند حـية ال
ـــنــصـــفــ وعـــامالً دافـــعــاً لــدى ا
االحـــرار بــعـــدم الــســـمــاح بـــعــودة
سـتـبـدة والـديكـتـاتـورية االنـظـمـة ا
مـرة اخرى  حتى يتمتع العراقيون
بـخيـرات هذا الـبلـد والعـيش سوية
بــسالم ومـحـبـة ووئـام  واالنـطالقِ
مـعـا نحـو الـبـناء واعـمـارِ مسـتـقبلِ
واعــدٍ لـــبالدنــا) مــضــيــفــا (ونــحن
ـديـنـة نــسـتـذكـر تــضـحـيـات هــذه ا
قـارعة الـظلم الـتي اصـبحت رمـزا 
وقـيـثارة لـلسالم وعـنوانـا للـمحـبة
والــوئـام فـانـنـا نــسـتـذكـر اجلـرائم
الــــتي ارتُـــكــــبت ضــــد اهـــلــــنـــا في
اجلــنــوب من مـقــابــر جـمــاعــيـة في
احملـــاويل والــبـــصــرة والـــســمــاوة
واالنــفــال وكــرمــيــان وبــهــديــنــان 

واجملــــــازر ضــــــد اخـــــــوتــــــنــــــا من
الـبـرزانـي  وقـمع وتـهـجيـر الـكرد
).وشـــدد صـــالح عـــلى الـــفـــيـــلـــيــ
ـديـنة واهـلـها  (ضـرورة انـصاف ا
وتــعـويض ذوي الــشـهـداء  واعالء
ـــا قــدمــوه من شـــأنــهم احـــتــرامــا 
تـضحيات جلـيلة  وتلبـية مطالبهم
ـشـروعة  خـاصة الـذين تعـرضوا ا
ـــنـــازل الـى الـــتـــهـــجـــيـــر وحـــرق ا
ـــمـــتــلـــكـــات فـــضال عن اصالح وا
الــطـبــيــعـة والــبـيــئـة الــتي دُمـرت 
نــتــيـجــة هــذه االفــعـال االجــرامــيـة
ـشينة).وجدد الدعوة الى اجملتمع ا
نظمات تحـدة  وا الـدولي  واال ا

ـنـضـويـة حتـتـهـا الى االنـســانـيـة ا
ــزيــد مـن اجلــهــود لــتــقـد (بــذل ا
ـــديـــنــة الـــدعم واالســـنـــاد لـــهــذه ا
الـصـامـدة وسـكـانـهـا والـعمـل على
انـشـاء محـاكم فاعـلـة ومتـخصـصة
وتـفعيل التشريعات القانونية للحد
من انــتـشـار واســتـخـدام االســلـحـة
تـورط احملـرمـة دوليـا  وتقـد ا
بــتــلك اجلـرائم لــلــقـضــاء لــيـنــالـوا
جـزاءهم العـادل). بدوره قـال رئيس
ـهدي في بـيان الـوزراء عـادل عبـد ا
امس السبت (نستذكر اليوم فاجعة
حــلــبــجــة حــيث حــمــلـت ذاكــرتــنـا
الــقـريـبــة آالمـاً ال تـنــسى وجـراحـاً

غـائرة تركـتها هـمجيـة الدكتـاتورية
حـــ قــــررت أن تـــهـــاجم األبـــريـــاء
بـالـغازات الـكيـمـياويـة السـامة في
ـــة إبــادة جـــمــاعـــيـــة ذهــلت جـــر
لـروعـهـا اإلنـسـانـيـة جـمـعـاء وهزت
ضـمــيـر الـعـالم  وكـان يـومـاً أسـودَ
آخــــر فـي ســــجل جــــرائـم الــــبــــعث
الـــصــدّامي بــحـق أبــنــاء شـــعــبــنــا
الــكـردي الـذي عـانى االمـرين أسـوة
بـبـقـيـة الـعـراقـيـ الـذين تـعـرضـوا
جلــرائم الـقــتل والـتـدمــيـر واالبـادة
اجلــمـاعـيـة) مـضـيــفـا ان (حـلـبـجـة
كـــانـت وســـتـــبـــقـى رمـــزا لـــلـــفـــداء
وشـاهدة عـلى بشـاعة الـدكتـاتورية.

لـكن عزاءنا أن الشعب العراقي بكل
أطيافه قد خرج بعد فاجعة حلبجة
وهــو أكــثـر تالحــمــاً ومـنــعــة جتـاه
ـــة عـــلى الـــتــــســـلط وأكـــثــــر عـــز

اإلقتصاص من اجللّاد). 
مـن جهـته طالـب قال رئـيس حتالف
اإلصـالح واالعــمـار عــمــار احلــكــيم
بـ(تــفـــعــيل قــانــون جتــر الــبــعث
ـرحـلة روجـ لـتـلك ا ومـحـاسـبـة ا
ـــؤســـســـات الـــســـوداء)  داعـــيـــا ا
الـــثـــقـــافـــيــة إلـى (أخــذ دورهـــا في
ـرحـلـة عـبـر مـنـصات تـوثـيق تـلـك ا
اإلعـالم والــــــــــــفـن والــــــــــــدرامـــــــــــا
واالدب).وأضــاف احلـكـيم في بـيـان
امـس ان (اجلـرائـم الــتي ارتــكــبــهـا
داعـش اإلرهابي تمـثل امتـدادا لتلك
اجلـــرائـم في حـــلـــبـــجـــة واألنـــفــال
واالنــتـفـاضــة الـشــعـبـانــيـة وإعـدام
الـعلماء وطلبـة احلوزات العلمية )
مــشـيــرا الى ان (حـلــبـجــة سـتــبـقى
مـنارا للثـائرين بوجه الظـلم ومظلة
لـلـوحـدة الـوطـنـية بـ ابـنـاء الـبـلد

الواحد ).
 وأحـــيت مـــديـــنـــة خـــانــقـــ امس
ـديـنة في ـنـاسـبـة حـيث شـهـدت ا ا
تـــمــام الـــســـاعــة احلـــاديــة عـــشــرة
وعـشــرين دقـيـقـة صـبـاحـا الـوقـوف
خـمس دقـائـق عـلى ارواح الـشـهداء
ـــركــبــات وإيـــقــاف حـــركــة ســـيــر ا

 . واطن وا

وانــطــلــقت أصــوات الــتــكــبــيــر من
مـكبـرات الصـوت في جمـيع جوامع
ساجد في خانق وقراءة سورة وا
الــفــاحتـة تــرحـمــا عــلى ارواح تـلك

الفاجعة . 
وقــد تـعـرضت حـلـبـجـة في يـوم 16
آذار  1988 الـى قـصف بـاالســلـحـة
الــكــيـمــيــاويــة أسـتــشــهــد في اثـره
خـمسة آالف مواطن وأصيب اآلالف
ومن بـينهم نساء وشيوخ واطفال .
ودعـت حكومة اقليم كردستان امس
احلــكــومــة االحتــاديــة الى تــنــفــيـذ
واجــبـهـا جتــاه ضـحــايـا الـفــاجـعـة
.وقـــــــــالـت فـي بـــــــــيـــــــــان  امس إن
(اسـتـذكـار هذه الـكـارثـة إلى جانب
ـا لـضـحـايـا كـونه احـتـرامـا وتـكـر
شـعبنـا وتاريخـنا احلافل بـالنضال
والــتــضــحـيــات تــأكــيـد مـن جـانب
حـــكــومـــة إقــلـــيم كـــردســتـــان عــلى
اهـتـمـامـهـا اجلـاد بـحـيـاة وبـخـدمة
الــضـحـايـا وعـوائل وذوي ضـحـايـا
زيد األسـلحة الـكيمـياوية وتـقد ا
من اخلــدمـات حلـلــبـجـة الــعـزيـزة)
مـضـيفـة  انـها تـتوقـع من احلكـومة
االحتـــاديـــة (أن تـــنـــفـــذ واجـــبـــهـــا
الـــقـــانــونـي واألخالقي جتـــاه هــذه
احملــافـظـة وســكـانـهـا وتــولـيـهم كل
االهــتــمــام إلى جــانب الــتــعــويض
عنوي لسكانـها وبيئتها ـادي وا ا

كونها ضحية للدولة العراقية).
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اشـاد خـبـيـر إقـتـصـادي بـاالنـفـتاح
االقـتـصـادي الـذي يـشـهـده الـعـراق
ازاء مــحـيـطه االقـلـيـمي مـؤكـدا ان
كنه ايضا ان يكون نقطة الـعراق 
الــتــقــاء بــ  جــمــيع االطــراف في
ـــنــطـــقــة.  وقـــال عـــبــد الـــرحــمن ا
ــشــهــداني في تــصــريح امس ان ا
(الـتـسـابق على الـتـعاون الـتـجاري
مـع العـراق واالنفـتاح االقـتصادي
واعــادة افــتــتـاح مــنــفــذ عــرعـر مع
الـسعودية امور لها أهمية كبيرة)
مــوضـحــا ان (الـســعـوديــة حتـاول
حتـس الـعالقات مع الـعراق الذي

ـكن ــتـلك أنـبـوب نـفـط مـعـهـا و
إعـادة تشـغلـيه ب الـبلـدين فضال
عـن إمكـانـيـة شـطـب الـديـون اذا ما
حتـــــســـــنـت الـــــعالقـــــات).وأشـــــار
ـشـهـداني الـى ان (عـمـلـيـة إنـشاء ا
مــــدن صـــــنــــاعــــيــــة هـي جــــزء من
ــشـــاريع احلــيــويــة ومن وســائل ا
تــعـــزيــز الــتــبـــادل الــتــجــاري بــ
الـبـلـدين) مضـيـفـا (لقـد دعـونا في
وقـت ســابق اجلــانـب الــتــركي الى
نـقل مـصـانـعه الى الـعراق لـتـوفـير
ـمــكن فــرص عــمل).ورأى ان (مـن ا
ان يــكــون الــعــراق نــقــطــة الــتــقـاء
تـقاطـعة في ما لالطـراف الدولـية ا
بـيـنهـا).وأجرى وفـد سعـودي رفيع

ــاضي سـلـسـلـة نــهـايـة االسـبـوع ا
ــســؤولــ في لــقــاءات مع كــبــار ا
بـغداد ركزت عـلى تطويـر العالقات
بـ الـبـلديـن .وجاءت زيـارة الـوفد
الـسعودي بـعد ساعـات من مغادرة
الــرئـيـس اإليـراني حــسن روحـاني
الـــعـــراق بــعـــد زيــارة دامـت ثالثــة
أيـام.وترأس الوفد الـسعودي وزير
الـــتـــجـــارة واالســتـــثـــمـــار مـــاجــد
الــــقــــصـــبـي وضم وزيــــر الــــدولـــة
لـــشــؤون اخلــلـــيج الــعـــربي ثــامــر
الـــســـبــهـــان ومـــحــافـظ الــهـــيـــئــة
قـاييس الـسـعوديـة للـمـواصفـاتـوا
واجلــودة سـعــد الـقـصــبي ونـائب
وزيـر الـطـاقـة والـصـنـاعـة والـثروة
ـــعـــدنــيـــة لـــشـــؤون الــصـــنـــاعــة ا
عـبدالعـزيز العبـد الكر والـسفير
الـسـعـودي في بـغـداد عـبـد الـعـزيز
الـشـمـري ومـسـاعـد مـحـافظ هـيـئة
ــدنـي ألمن الــطـــيــران الـــطــيـــران ا
مــحـــمــد بن ســعــد الــدوران.وعــقــد
الــوفـد اجــتــمـاعــات مـنــفـصــلـة مع
الــرئــاسـات الــثالث.واعــرب رئـيس
ـــهـــدي عن الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
(شـكـره وتـقـديـره الهتـمـام الـقـيادة
الـسـعـوديـة بـتـطـويـر العـالقات مع
الـعراق) وتـابع (إننا نـتطـلع إلقامة
أفـضل العالقـات مع السـعودية في
جــمـيع اجملـاالت ونــعـتـز بــالـرغـبـة
ــتـــطــابــقــة إلرســاء ــشـــتــركــة وا ا

عـالقــــــات واســــــعـــــة عــــــلـى أسس
صــحـيــحــة لـصــالح الــشـعــبـ في
) مـشـيـرا إلى الــبـلـدين الـشـقــيـقـ
(األهــمــيــة االســتــراتــيــجــيـة الــتي
يـــولــيــهــا الـــعــراق لــلـــعالقــات مع
ملكة وسياسة االنفتاح على دول ا
اجلـوار الـتي تـنـتـهـجـهـا احلـكـومة
الــعــراقــيــة)  مــؤكــدا (عــزمه عــلى
ـضي بتوسـيع العالقات الثـنائية ا
ـشــتـركـة ــبـاحـثــات ا وأن تــتـوج ا
بــتــوقــيع اتــفـاقــيــات مــهــمـة خالل
زيـــــــــارتـه الــــــــــقـــــــــريـــــــــبــــــــــة إلى
الــســعـوديــة).وجـرى خـالل الـلــقـاء
(بـحث االسـتعـدادات لـعقـد الـلجـنة
ـشــتـركـة الــعـراقـيــة الـسـعــوديـة ا
حـــيث أبــدى اجلـــانب الـــســعــودي
اســتـعـداده لــلـتـعــاون االقـتـصـادي
والـــنــفـــطي والـــربط الـــكــهـــربــائي
ــــشــــاركــــة بــــجــــهــــود إعــــمــــار وا
الــعـراق).وخالل اســتـقـبــاله الـوفـد
الـسعـودي أكد رئـيس اجلمـهورية
بــرهم صــالـح أن )الــعـراق يــســعى
ـــصـــالح خلـــلـق مـــنـــظـــومـــة مـن ا
ـمـلـكة ـشـتـركة مع ا االقـتـصـادية ا
ـنطـقة عـمومـا) مضـيفا أن ودول ا
(بــغـداد تــتــطـلع ألن تــكـون ســاحـة
لـتالقي مصالح األشقاء واألصدقاء
ــا يــحـقـق الـرفــاهــيـة والــتــقـدم و

نطقة).  لشعوب ا
وتــــابع أن (الـــعـــراق يــــســـعى إلى

تــقــريب وجــهــات الـنــظــر بـ دول
ـنـطـقة لـتـحقـيق االسـتـقرار فـيـها ا
واالبــــــتــــــعــــــاد عن الــــــنــــــزاعـــــات
والـصـراعات الـعبـثـية). كـما الـتقى
ـان محـمـد احللـبوسي رئـيس الـبر
بــالـــوفــد الــســعــودي وبــحث مــعه
الـــعالقـــات بـــ الـــبـــلــديـن وآفــاق
ـــشـــتـــرك وتـــفـــعـــيل الـــتـــعـــاون ا
االتـفاقيات التجـارية في القطاعات

كافة.
 كـما التقى مستشار األمن الوطني
فـالـح الـفـيـاض بـالـسـبـهـان وبـحث
مـعه تعـزيز الـعالقات الثـنائـية ب
الــــبــــلــــدين فـي جـــمــــيـع اجملـــاالت
واجلــهــود الــدولــيــة في مــكــافــحـة
اإلرهــــاب. وكـــان الـــســــبـــهـــان قـــد
اســتـــقــبل الــفــيــاض في الــريــاض
ـاضي في نــهـايـة كـانـون الــثـاني ا
زيـــارة لـم يـــعـــلن عــــنـــهـــا بـــشـــكل
رســمـي.من جــهــة اخــرى خــفــضت
صـدرة لـلبـترول مـنـظمـة الـبلـدان ا
ي عـلى تــوقـعــاتـهــا لـلــطـلـب الـعــا
نـفطـها هذا الـعام مع زيـادة إنتاج
ـا يبـرر تمـديد الـعمل ـنافـس  ا
برم مع بـاتفاق خـفض اإلمدادات ا
نـظمة روسـيا وغيـرها من حلـفاء ا
ــا بـعـد الـنـصف األول من 2019 .
وقـالت أوبك في تـقريـرهـا الشـهري
إن الــطـلب عـلى نــفـطـهـا في 2019
ــتــوسط إلى 30.46 ســيــصل في ا

ا يقل 130 مـليون برميل يـوميا 
ألـف بـرمــيل يــومــيــا عن تــوقــعـات
ــاضـي ودون مــســتــوى الـــشــهــر ا
إنــــتــــاجـــهــــا الــــراهن. وقــــالت في
ـتـوقع الــتـقـريـر انه (في حـ من ا
ي على النفط أن يـنمو الطلب الـعا
بـوتـيـرة متـوسـطة في  2019 فـإنه
يـظل أقل بـكـثـيـر من الـنـمـو الـقوي
ـــتـــوقع في اإلمـــدادات من خــارج ا
أوبـك هذا الـعـام).وأضـافت (يـسلط
ـــســـؤولـــيــة هـــذا الـــضـــوء عـــلى ا
ــشـتـركــة الـتي مـازالـت تـقع عـلى ا
ـــنـــتـــجـــة عـــاتـق جـــمـــيع الـــدول ا
ـشاركـة في االتفـاق لتـجنب عودة ا
االختالالت ومواصلة دعم استقرار
ســـوق الــنـــفط في 2019). وكـــانت
مــصـادر بـأوبك قـد رجــحت تـمـديـد
الــعـمـل بـاتــفـاق خــفض اإلمـدادات
ــــقـــرر أن بــــعــــد حـــزيــــران. ومن ا
ــنـظــمـة وحــلـفــاؤهـا في جتــتـمع ا
نـيـسـان وحـزيـران لـبـحث سـيـاسـة
اإلنـتـاج. وتـابعت إن (إنـتـاجـها من
الــنـفط انـخـفض  221 ألـف برمـيل
يــومــيـــا عن الــشــهــر الــســابق إلى
 30.55 مــلـيـون بـرمـيل يـومـيـا في

شباط). 
ويـعــني ذلك الـتـزامـا بـنـسـبـة 105
ـتعـهد بـها ـئة بـالتـخفـيـضات ا بـا
لـتــزيـد نـسـبـة االلـتـزام عن  كـانـون

الثاني.
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ـقـراطي بــحث رئـيس احلــزب الـد
الـكردستاني مسعود البارزاني مع
مـــســـشــتـــار االمن الـــوطــنـي فــالح
الــفــيـاض الــتــنــسـيق  بــ بــغـداد
وأربـــــيل في اجملـــــاالت األمــــنــــيــــة
واحلـرب عـلى تنـظـيم داعش. وقال
ـكـتب الــبـارزاني ان االخـيـر بــيـان 
اســـتــقــبل الـــفــيــاض في مـــنــتــجع
صـالح الــديـن حــيـث (جــرى بـــحث
ـنـطـقـة األوضـاع الــسـيـاسـيـة في ا
واحلـــرب ضـــد عـــصـــابـــات داعش
وخطوات القضاء على اإلرهاب في
الــعـراق)  مـضـيـفـا انه (في جـانب
آخــر مـن الـلــقــاء  الــتــطــرق إلى
ــشــمــولـة ــنــاطق ا األوضــاع في ا
ادة  140 مـن الدستور وجهود با
ـشكالت الـطـرفـ في سـبـيل حل ا
كـمـا  تأكـيد الـتـنسـيق والتـعاون
بـــ أربــيـل وبــغـــداد في اجملــاالت
األمـنــيـة وتـوفـيـر مـسـتـقـبل أفـضل
). من جـهـة اخـرى أكـد لـلــمـواطـنـ
ــتــحـدث بــاسم االحتــاد الــوطـني ا
الــكــردســتـاني لــطــيف شــيخ عــمـر
اصـرار حزبه على نظام الالمركزية
والـشــراكـة احلـقـيـقـيـة في حـكـومـة
االقــلـيم اجلـديـدة.وقــال شـيخ عـمـر

ـــكــتب عـــقب انــتـــهــاء اجـــتــمــاع ا
الـسـيـاسي لالحتـاد الـوطـني خالل
مـــــؤتـــــمـــــر صــــــحـــــفي حـــــضـــــره
ـفاوض ان(االجـتـماع حـدد الـوفد ا
ــــــــقـــــــــراطي مـع احلــــــــزب الـــــــــد
الـكردستـاني) مضيـفا ان (االحتاد
الــوطــني يــصـر عــلى الــنــظـام الال
ـشروع مشـترك جلميع مـركزية و
االطـراف لعدم حـدوث اي تضليل)
مــؤكـدا (اســتـعـداد احلــزب التـخـاذ
اخلــــطــــوات الالزمــــة لــــتـــأســــيس
احلـكومة اجلديدة في االقليم  وفق

االتـفـاقـية الـسـياسـيـة الـتي ابرمت
ــقــراطي). وتــابع مـع احلـزب الــد
ان (االحتــاد الـوطـني مـع الـشـراكـة
احلـقـيـقـيـة في احلـكـومـة اجلـديـدة
بــحـسـب االتـفــاقـيــة الـســيـاســيـة)
مــعــتــرفــا بـ(وجــود اخــتالفــات مع
ــــقـــــراطي ويـــــجب احلـــــزب الـــــد
مـعـاجلـتـهـا مـنـهـا مـسـألـة الـنـظام
الالمــركـزيــة الـتـي نـصــر عـلــيـهـا)
الفـتـا الى ان (الـشـراكـة احلـقـيـقـيـة
فـي االدارة اهـم لــــــــــدى االحتــــــــــاد

ناصب). الوطني من ا

ـسودة اجلـديدة ـنـاقشـة ا ان   الـبـر
لــلــقــانــون والــتــصــويت عــلــيه خالل
ـقــبـلـة .وتـضم اجلــلـسـات الـقــريـبـة ا
ـــســـوّدة تــــعـــديالت جـــديـــدة عـــلى ا
الـقانون لم يعمل بها منذ ثمان سنة
من بــيـنـهـا جتـنـيس من أمـضى عـامـاً
واحـــــداً فـي الــــعـــــراق أو مـن تــــزوّج
عـراقـيـة أو الـذين يـقـدمـون مـا يـثـبت
أنـهم من أصول عراقـية. ودعا حتالف
الـــقــرار الــعـــراقي امس الـــســبت إلى
ان. سـحب مـشـروع الـقانـون من الـبـر
وقــال الـتـحـالف في بـيـان انه تـدارس
ــذكــور مــشـــروع تــعــديل الـــقــانــون ا
واده وفقراته غـير مناسب ووجـده (
ـــكن أن يــلـــحق ضـــررا بــبـــنــيــة  و
اجملـتمع العراقي وهـويته الواضحة 
فــضال عن امــكــانـيــة حــدوث تـغــيــيـر
ـــوغــرافي يـــعــود بــالـــضــرر عــلى د
الـلـحـمـة الـوطـنيـة بـعـمـقـهـا الـوطني)
داعـيـا إلى (سـحـب مـشـروع الـقـانون
ودراســـة مــواده وفــقـــراته من جــانب
واد مـخـتصـ يـستـهـدفون حتـديث ا
الــتي تــســتــوجب ذلـك دون أن يــكـون
الـتعديل منـاقضا ألية قيـمة وطنية أو
مـؤثرا فيها). من جهتها أكدت مديرية
ـدنـيـة فـي وزارة الـداخـلـية األحـوال ا
اسـتمرار شـرط إقامة العـشرة سنوات
مـع وجــود اســـتــثـــنـــاء شــمـل بــعض
احلــــاالت. واوضــــحت فـي بــــيـــان ان
(قـانــون اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة رقم 26
لــسـنـة   2006 ال زال نــافـذا حـيث أن
ـتزوج الـذي يـرغب بـالـتـجـنس غـيـر ا
ــدة عـشـرة سـنـوات يــشـتـرط اقـامـته 
ادة 6 / مـتـتالـيـة وفق الفـقـرة ج من ا

طارق حرب

∫Èd –

ذوو شهداء
حلبجة
يزورون
ضحاياهم
بذكرى
دينة قصف ا

QL∫ مواطنان من االنبار يحمالن قطعا قياسية من كمأ الصحراء 

WÐuJM*« WM¹b*« U¹U×{ i¹uF²Ð V UDð rOK ù« W uJŠ

W¹ËUOLOJ « W×KÝ_UÐ W−³KŠ nBI  ≥± Èd c « ÊuO×¹ ÊuO «dF «

 ‚«dF « »dC¹ VÒKI²  lOÐdÐ  UFÒ uð

w½ULŁ w  WðËUH²  —UD √ ∫Íuł ¡v³M²

 œ«bGÐ UNMOÐ Êb  
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

رجـح متـنبىء جـوي سـقوط امـطار
مـتفاوتـة الشدة في ثـماني مدن من
بـيـنـها بـغـداد تـنـتهي مـسـاء الـيوم
االحـد جـراء مـنـخـفض جـوي يـؤثر
ــنــاطق الــشــمــالــيــة وبــعض فـي ا
ـناطق الوسطى مـؤكدا ان طبيعة ا
األمـطـار في فـصل الـربـيع سـتـكون
ــكن ان تـزداد مــتــقـلــبـة جــدأ أي 

 . قوتها أو تضعف كثيراً
وقـال نـائل الـعلي فـي منـشـور على
صـفحته في فـيسبوك اطـلعت عليه
(الـــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــان) امــس ان
ـنطقة الشمالية ستشهد أمطارا (ا
رعـــديـــة غــــزيـــرة عـــلى اوقـــات في
مـــــــنــــــــاطـق اربـــــــيـل وكـــــــركـــــــوك
والــســلــيـمــانــيــة تـشــتــد أكــثـر في
ـنـاطق مــنـاطق نـيـنـوى ودهـوك وا
اجلـبـلـية وتـبـدا في وقت مـبـكر من
امـس الــســـبت وتــنـــتــنـــهي فــرص
األمطار مساء اليوم األحد) مضيفا
ـا تـتــأخـر فــرص األمـطـار انـه ( ر
ــــنــــاطـق). وبــــشــــأن فـي بــــعـض ا
ــنـطـقـتـ الـوســطى واجلـنـوبـيـة ا
رجح سقوط (أمطار رعدية  غزيرة
احـيانا  على مناطق شمال األنبار

ومـــنـــاطـق صالح الـــدين وشـــمـــال
ديــــالى وبــــشــــكل أقـل في شــــمـــال
واسـط وبــــغـــــداد وأقل مـن ذلك في
بـــابـل وكـــربالء وبـــعض الـــزخـــات
اخلـفـيـفـة في الـديوانـيـة والـبـصرة
وواسـط والنجف والفرص ضعيفة
ثنى)مؤكدا في ذي قار وميسان وا
ان (فــرص األمـطـار تـكـون في وقت
مـــتــــأخـــر من يـــوم امـس الـــســـبت
والـــيــوم األحـــد وتــنـــتــهـي مــســاء

اليوم). 
وافـاد الـعـلي بـأن هـنـاك ( تـوقـعات
أولـــيـــة تـــشـــيــر إلـى تـــأثــر الـــبالد
ـنخفض جـوي ماطر مـا بعد يوم
 23مـن الـشـهـر اجلـاري)مـسـتـدركـا
انه(تـوقع قابل للتغـيير.)كاشفا عن
ان(طبيعة األمطار في فصل الربيع
كن ان سـتـكـون متـقـلبـة جـدأ أي 
).من تـزداد قوتهـا أو تضعف كـثيراً
جـــهــتــهـــا رجــحت هــيـــئــة االنــواء
اجلــــويــــة فـي تــــقــــريــــر اطــــلــــعت
عـــلــيـه(الــزمـــان) امس الـــســبت ان
ــــنـــطـــقـــة (يــــكـــون الـــطــــقس في ا
الـوسطى اليوم االحد غائما جزئيا
واحـيـانـا غائـم مع فرصـة لـتـساقط
زخـــات مـــطـــر رعـــديـــة ويـــتـــحــول
تـدريـجـيـا بـعـد الـظـهـر وابتـداء من

االقـسـام الغـربيـة الى صـحو . كـما
يـتصـاعد الـغبار فـي بعض االماكن
وتــنـخـفض درجـات احلـرارة بـضع
ـنـطـقـة درجــات) فـيـمـا يـكــون في ا
الـشمالية غائمـا مصحوبا بتساقط
امـطار مـتوسطـة الى غزيـرة الشدة
يــتـحــسن تـدريــجـيــا وال تـغــيـر في
درجـــات احلـــرارة)  مــضـــيـــفــة ان
ـنــطـقــة اجلـنــوبـيـة (الــطـقس فـي ا
سـيكون غائما جزئـيا كما يتصاعد
الــــغــــبـــار فـي امـــاكـن مـــتــــعـــددة .
وتــنـخـفض درجـات احلـرارة بـضع
درجـــات). وبــلــغت درجــة احلــرارة
الــــصـــغــــرى في بــــغـــداد امس 12
درجة مئوية والعظمى  24 درجة.
 مـن جهة اخـرى أخلت فـرق الدفاع
دني امس السبت   20 عائلة في ا
الـنـجف تـعرضت مـنـازلـها لـسـيول
انـــحــدرت من احلـــدود الــعـــراقــيــة
الــســـعــوديه . وادت الــســيــول الى
انـهـيـار السـاتـرين التـرابـي االول
يـاه الى منازل والـثاني ووصـول ا
عـامل الـطـابوق. الـعـمـال التـابـعـة 
ولـم يـــؤد احلــــادث الى خـــســــائـــر
بـشـريـةفـيمـا رابـطت عـجالت انـقاذ
ـنـخـفض بـحـر الـنـجف ـنــطـقـة 

. حتسبا ألي طار
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{ بـــــاريـس (ا ف ب): وقـــــعت أول
الـصدامـات وأعمـال النـهب السبت
عـــلى جـــادة الــشـــانــزيـــلــيـــزيه في
بـاريس الـتي انـتشـرت فـيهـا قوات
18 األمــن خـالل الــــــــــــــيـــــــــــــوم الـ
لــتـظـاهـرات "الـســتـرات الـصـفـراء"
احـتـجـاجا عـلى سـيـاسة احلـكـومة
الــضـريــبـيــة واالجـتــمـاعــيـة.وأفـاد
مـراسل فـرانس برس أن مـشاغـب
نـهـبـوا محالت جتـاريـة عـلى جادة
الـــشــــانـــنـــزيـــلـــيـــزيه.وقـــال وزيـــر
الـداخـلـيـة كـريـسـتـوف كـاسـتـانـيـر
"خــــبــــراء فـي الــــنــــهب واشــــاعــــة
الـفوضى تسللوا وهم ملثمون ألى
الـتـظـاهرة". بـحـسب مـشـاهد بـثـها
االعـالم حاول مـحـتـجـون مـهـاجـمة
شـاحنة للدرك في ح أقام آخرون

حــواجـز عـلى اجلـادة حـيث جتـمع
آالف "الــســتــرات الــصــفــراء" مــنــذ

الصباح. 
وافــادت مـراسـلـة فـرانس بـرس أن
قـــوات األمـن اســـتــخـــدمـت الـــغــاز
ـيـاه ــسـيل لـلـدمــوع وخـراطـيم ا ا
ـــتــظـــاهــريـن.وأوقــفت لـــتــفـــريق ا
الــشــرطــة  31 شـــخــصــا بــحــسب
حــصــيــلــة نـشــرتــهــا في الــســاعـة
 10,30ت غ دائـرة شـرطـة بـاريس.
ووعـد مـسؤولـون عن هـذا التـحرك
ب"جتـديـد الـتـعـبـئـة" الـسـبت رغـبة
ــتــهم بــعـد مــنــهم في إثــبــات عـز
أربــعــة أشــهــر عــلى اطالقـه.وبــعـد
تــوجـيـه "مـهــلـة" لــلـحــكـومــة دعـوا
أنـصارهم إلى التـجمع في باريس.
وقــــــال اريك درويـه وهـــــو ســـــائق

ــنـطـقـة الــبـاريـسـيـة شــاحـنـة في ا
"نـــنــتـــظــر أشـــخــاصــا مـن تــولــوز
وبـوردو ومارسيليا وروان" مشيرا
إلـى مناصريـن وصلوا من إيـطاليا
وبـلجيـكا وهولـندا وبولـندا. ووعد
سؤول اآلخر في مـاكسيم نيـكول ا
"الـــســتـــرات الــصــفـــراء" بــيــوم "ال
ينسى" ب"نهاية أسبوع تعد األكثر
أهــمـيـة مــنـذ بـدء الـتــحـرك".ويـأتي
هـذا الـيوم اجلـديد من الـتظـاهرات
بـعد نـقاشـات نظـمت في كل أنحاء
ـبــادرة من الــســلــطـات. فــرنــســا 
وتــرغب احلـكـومــة بـذلك في ضـبط
مـشاعـر الغضب وتـقد مقـترحات
ـتـظـاهـرين فـي حـ يـشـهـد عــدد ا
تــراجــعــا مـســتــمــرا في األســابـيع

األخيرة.
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تــوالت امس ردود االفــعـال الــرافـضـة
ـشــروع قـانـون اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة
اجلـديـد الـذي يـسـمح بـتـجـنـيس غـير
ن أمـضـوا الــعـراقـيـ من األجـانب 
ســنـة واحـدة في الـبـالد  فـيـمـا ابـدى
خـبـير قـانـوني رفـضه للـقـرار ووصفه
بـأنه مـناف لـلـواقع. وقال طـارق حرب
لـ(الــزمـان) امـس ان (مـشــروع قـانـون
اجلـنسيـة اجلديد بعـد مخالـفًا للواقع
لــكـونـه يـقــرر مـنح اجلــنــسـيــة لـغــيـر
الـعـراقي اذا مـا أقـام سـنـة واحـدة في
الـبالد فـيـمـا ان الـقـانـون الـسـاري في
الـوقـت الـراهن يـشـتـرط اقـامـة أمـدهـا
عـشـر سـنـوات) مـضـيـفًـا ان (مـؤيـدي
مـشروع الـقانون اجلـديد هـالهم شرط
ـدة الــعــشــر ســنـوات والســيــمــا إن ا
حتــتــسب بــعــد الــعـام   2003 اي ان
الــفـاصـلــة الـزمـنــيـة تـكـون  16 ســنـة
ونـحن نعيــــــــــــــــش حـالياً في العام
2019) . ولفت حرب الى ان (اي دولة
ن يـقيم في الـعـالم التمـنح اجلنـسـية 
عـــلى اراضــيـــهــا ســنـــة واحــدة فــقط
وتـشـتـرط اقـامة اطـول ) مـوضـحا ان
(هـنــاك اسـتـثـنـاءات مـعـيـنـة تـأخـذهـا
الـدول بـعـ احلـسـبـان مـثل ان يـكون
ـتـقـدم من ذوي االمـوال الطـائـلة  او ا
ن يـعد إلستثـمارات واسعة في تلك
الـدولة ). وتابع ان (هـناك استـثناءات
ؤهـالت الـعـلـمـية اخـرى تـتـمـثل فـي ا
تقدم لـكسب اجلنسـية فإن كان لـدى ا
ًــا فــإن الــدول ــثــال عــا فـي ســبــيل ا
التـمانع في منحه في اجلـنسية بغض
ـدد احملددة لكـونه سيقدم الـنظر عن ا
في مــثل هــذه احلـالــة خـدمــة جـلــيـلـة
ـعـنيـة ومـواطنـيـها) مـحذرا لـلـدولة ا
مـن ان (اقــرار  الــقــانــون بـــصــيــغــته
اجلـديـدة سيـكـون ذا تأثـيـرات سلـبـية
مــخـتـلـفـة ) مــسـتـدركـاً (لــكـنـني هـنـا
ــــوضـــوع من الــــنـــاحــــيـــة انــــاقش ا
الـــقـــانــونـــيـــة فـــحــسـب). ويــتـــهـــيــأ


