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حـــــددت وزارة الـــــعـــــمل والـــــشــــؤون
قبل االجـتمـاعيـة الثـاني من حزيـران ا
مــــوعــــدا لـــصــــرف رواتب الــــعــــمـــال
ـستـحق لفـئتي ـضمـونـ وخلـفهم ا ا
الــصـرف الــيـدوي وحــامـلي الــبـطــاقـة
الـذكـيـة في بـغـداد واحملـافـظـات. ونقل
بــيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس عن مـديـر
عـــام دائـــرة الــــتـــقـــاعـــد والـــضـــمـــان
االجـتماعي علي جعفر احللو القول ان
(الـدائـرة سـتـطـلق رواتـب شـهـري أيار
ـنحـة الشـهريـة للـعمال وحـزيران مع ا
ـضمون في الثاني من حزيران بعد ا
اســتـكـمــال جـمــيع االجـراءات الالزمـة
لتوزيع الرواتب مع صرف مكافأة لهم
ـنـاسـبة قـدرهـا خـمـسون ألـف دينـار 
ي).  واضاف ذكـرى عـيد الـعـمال الـعـا
ضمون الذي لديه خدمة ـتقاعد ا ان (ا
 30سنة فأكثر يستلم مبلغا قدره 600
الف ديـنار لـشهـرين فقـط فيمـا يسـتلم
ـتـقـاعد الـذي لـديه خـدمة اقل من 30 ا
ســنـة مـبـلـغـا قـدره  540 الـف ديـنار).
ـتـوفى الـتي وبـ احلـلـو ان (عـائـلـة ا
لـديها اكثر من ثالثة مسـتحق تستلم
راتــبــا قـدره  500 الـف ديـنــار فــيــمـا
تـستـلم العائـلة التـي لديهـا مستـحقان
راتــبــا مــقـداره  480 الـف ديـنــار امـا
ـتـوفى الـتي لـديـهـا ـتـقـاعـد ا عـائـلــة ا
مـسـتحق واحـد فتـسـتلم راتـبا مـقداره

 460 الف دينار).  
ــتـــقــاعــدين ودعـــا جــمــيع الـــعــمــال ا
ـصـارف ــضـمـونـ الى (مــراجـعـة ا ا

حـسب مناطق سكناهم لغرض استالم
رواتـــبـــهم مـــســـتــصـــحـــبـــ مــعـــهم
ـتــمـثـلـة ــسـتـمــسـكـات الــثـبـوتــيـة ا ا
بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية).
ـالـيـة في حـكـومة الـى ذلك أكد وزيـر ا
إقــلــيم كــردســتــان ريــبــاز حــمالن أن
الـــعالقــات مع احلـــكــومــة االحتــاديــة
جـــيــدة جــداً مــشـــيــراً إلى أن رئــيس
هدي (يؤدي دوراً الـوزراء عادل عبـد ا
إيـجابياً ووطنيـاً للغاية). وقال حمالن
في مـؤتـمـر صحـفي مـشتـرك عـقده مع
ــتــحـدث بــاسم حــكـومــة اإلقــلـيم ان ا
(عالقــاتــنـا مع احلــكـومــة جـيــدة جـداً
ورئـيس الـوزراء يـؤدي دوراً إيـجـابـياً
ووطـنياً للغاية واستطاع احلفاظ على
الــتـوازن الـسـيـاسي) مــضـيـفـاً (نـحن
نـقـدم شـكـرنـا له بـاسم حـكـومـة إقـلـيم
ـرسـلة كـردسـتان).  وبـشـأن الرواتب ا
ـوظـفـ قــال حـمالن ان (بـغـداد الـى ا
وظـفينا أرسـلت تسعـة دفعات رواتب 
ــــــبــــــلـغ قـــــدره خـالل عـــــام  2018 
تـريليون و 857 مـليار دينار) مبيناً
أن (حــكـومـة كــوردسـتـان دفــعت سـتـة
تــريــلــيــونــات و 475 مــلــيــار ديــنــار
ـــوظــــفـــ خـالل االشـــهـــر لــــرواتب ا
ـاضي). الــتـســعـة أشــهــر من الـعــام ا
وأضـاف (أرسلت بغـداد رواتب خمسة
ـــبـــلغ أشــــهـــر في الــــعـــام احلـــالـي 
تـريـليـون و 262 مـلـيـار دينـار فـيـما
أضــافت حــكـومــة اإلقـلــيم تـريــلـيــونـا
و 831 مــلــيــار ديــنــار عــلــيــهــا لــدفع
الــرواتب) وطــمــأن (مـوظــفي اإلقــلـيم
ــواصــلــة دفع الــرواتب مــرة كل 30

يوما).
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عـزا اخلـبـيـر عبـد االمـيـر اجملـر عدم
تـنـازل السـياسـيـ العـراقيـ الذي
يـعوق تشـكيل حكـومة الى تبـعيتهم
مــشــددا عــلى ان لــقــوى خــارجــيــة 
االرتـــهـــان لــلـــخـــارج أصـــبح مــازق
ــتــســبب في الــدولــة الــعــراقــيــة وا
فـقـدان االرادة الوطـنـية. وقـال اجملر
لـ(الـزمـان) امس معـلـقا عـلى ما ورد
فـي إحــاطـــة رئــيـــســـة بــعـــثــة األ
ـسـاعـدة الـعـراق يـونـامي ـتــحـدة  ا
جـيـن هـينـيس بالسخـارت جمللس
األمـن بشأن العراق  مشيرة الى ان
عــــــدم تــــــقــــــد الـــــتــــــنــــــازالت من
الـســيـاسـيـ الـعـراقـيـ داللـة عـلى
عــدم الـنـضج   قـال ان (مــا كـشـفـته
رئــيــسـة الــبــعـثــة الــدولـيــة  بــشـأن
الــعـراق صـحـيـح تـمـامـا إذ ان مـرد
عــدم الــتــنــازل من جــانب الــســاسـة
لـتـشــكـيل احلـكـومـة هـو تـبـعـيـتـهم
لـقـوى خارجـية وتـنفـيذ اجـندة غـير
وطــنـيـة) مـضـيــفـا (لـيس فـقط عـدم
ـــا ايــضـــا عــدم شـــعــور نـــضج وا
سؤولـية التاريـخية) ورأى اجملر بـا
ان (االرتــهــان لــلــخــارج اصـبـح هـو
مـازق الدولـة العـراقيـة وهو الـسبب
فـي فـقـدان الـعـراق ارادته الـوطـنـيـة
الـتي تعـد الرافـعة االسـاس في بناء
الـــــــدولــــــة اي دولـــــــة)  مــــــحــــــذرا
مـن(خـــطـــورة مـــا ســـيـــتـــرتب عـــلى
الــعـراق مـسـتـقـبـال بـسـبب سـيـاسـة
االرتـهان هذه) مـشيرا الى ان (اغلب
االحـزاب الـفـاعلـة في الـعـراق تـعمل
الرضــاء مــرجـعــيـاتــهــا اخلـارجــيـة
وهـذه حــقـيـقـة اليـحـجـبـهـا غـربـال).
وقــالت بـالســخــارت في احــاطــتــهـا
خـالل اجتمـاع مجـلس األمن الدولي
(أود أن أسـتـهل إحـاطـتي بـاحلـديث
عـن زيــــارتـي مــــؤخـــــراً إلى إحــــدى
ـــقــابــر اجلـــمــاعــيـــة في صــحــراء ا
الـسـماوة بـرفقـة رئيس اجلـمهـورية

ــقـبــرة تـمـثل بــرهم صـالح فــهـذه ا
شـهـادة صارخـة على جـرائم صدام
ــرعـبــة جتـاه الـعــديـد من حــسـ ا
أبـناء شعبه وكانوا في تلك احلالة
مـن الـشـعب الـكـردي. كـانت جتـربـة
ا يؤكـد مرة أخرى مـؤثرة بشـدة 
أن مـــاضي الـــعـــراق الـــذي تـــمـــيــز
بــالـعــنف وغـيــاب الـقــانـون مـا زال
يــــلــــقي بــــظالله عــــلى حــــاضـــره)
مــســـتــدركــة (لــكن تـــلك الــتــجــربــة
أوضـحت أيضاً كم كـان التحول في
الـــعــراق من الـــديــكـــتــاتـــوريــة إلى
ـألـوف ــقـراطـيـة خـارجـاً عن ا الـد
فـي الــقــرن احلـــادي والــعـــشــرين).
وتــابــعت انه (مـن أجل أن تــتـرسخ
ـقـراطــيـة بـحق فــهي حتـتـاج الــد
الـــكـــثـــيـــر من الـــوقت إلـى الـــوقت 
والـكـثيـر من الـعمل الـشـاق. ويجب
عـــلـــيــــنـــا أن نـــقـــر بـــأن الـــصـــراع
الـسـياسي الـداخلي اجلـاري حالـياً
ـثل عقـبةً مُكـلفـة. فبعـد مرور عام
كـامل عـلى االنـتـخـابات الـعـامـة ما
زال يــتـعــ تــسـمــيـة وزراء لــشـغل
حــــقـــــائب وزاريــــة مـــــهــــمــــة وهي
الداخلية والدفاع والعدل والتربية
إذ لم تُـبدِ األحزاب السـياسية حتى
اآلن مـا يظهر أنـها مستـعدة لتقد
تـنازالت) مضـيفة (يتـع الفهم أن
الـتـنـازالت الـسيـاسـيـة لـيـست دليل
ضـعف بل هي في واقع األمـر دليل
عــــلى الــــنـــضج الــــســـيــــاسي ومن

بـواجبـها; لـتوفـير احلـمايـة للـزائرين
بــكل تـفــانٍ وشـجــاعـة). وتــابع (عـظّم
الــله لـنـا ولـكم األجــر والـثـواب بـهـذا
ـــصـــاب اجلــلـل). وعــزت رئـــاســـتــا ا
ـسلـم كـافة اجلـمـهوريـة والوزراء ا
بــذكـرى االسـتــشـهـاد.وأعــلن مـحـافظ
الـنـجف لـؤي الـيـاسـري امس االثـن
عـن جنـاح اخلـطــة األمـنـيــة اخلـاصـة
بـذكرى اسـتشـهاد االمـام علي مـؤكدا
مـــشــاركــة ثـالثــة ماليـــ في احــيــاء
ـناسبـة.وقال الياسـري خالل مؤتمر ا
صـحـفي إن (اخلطـة االمنـية اخلـاصة
بـذكــرى اسـتـشـهـاد االمـام عـلي عـلـيه
ــشــاركـة  23الف الــسـالم  جنـحـت 
عـــنــصــر أمـــني واســنـــاد من بــغــداد
واحملــافـظــات اجملـاورة). واضـاف ان
(اكــثـر من ثـالثه ماليـ زائــر دخـلـوا
احملــافــظــة خالل ثالثــة ايــام الحــيـاء
ــنـاسـبــة بـيـنــهم أكـثـر من  30 الف ا
زائــر اجـــنــبي). من جــهــة اخــرى زار
وزيـر اخلارجية االيراني محمد جواد
ظـريف امس االثن محـافظة النجف
ــرقــد اإلمـام االشــرف وأدى الــزيـارة 
علي عليه السالم.وكان ظريف قد زار
ـقدسة حيث  االحـد محافـظة كربالء ا
قــام بـزيــارة مـرقــدي االمـام احلــسـ
واخـيه اإلمام العباس عـليهما السالم
كــمـا شــارك في مــراسم احـيــاء لـيــلـة
الــقــدر والــتــقى بــعــدد من الــزائــرين
الـــعــراقــيــ وااليـــرانــيــ ورد عــلى

اضي اسئلتهم. وبدأ ظريف السبت ا
زيـــارة الى الـــعــراق اجـــرى خاللـــهــا
سؤول لـتعزيز مـحادثات مع كبـار ا
الـعـالقـات الـثـنـائـيـة كـمـا اسـتـعـرض
مــعــهم اهـم الــتــطــورات االقــلــيــمــيـة
ـــرجع الــديــني والـــدولــيــة. وشــدد ا
جـواد اخلـالـصي عـلـى ضـرورة الدور
راجع الـذي يـنـبـغي ان يـضـطلع بـه ا
الـديـنـية والـعـلـماء الـفـضالء وعـموم
ـفـكـرون والشـخـصـيـات السـيـاسـية ا
ــؤثـرة في الـعــراق حـول مـا يـجـري ا
ـنطقة. وبيّن فـي بيان تلقته اآلن في ا
(الــــزمـــان) امس ان دور احلــــكـــومـــة
ـا الــعــراقـيــة هـو اضــعف بــكــثـيــر 
يـنبغي ان يـكون وهذا الـدور سيبقى
ضـعيفاً ان لم يـحسنوا اصـطياد هذه
الــفـرصــة فـاآلن فـي الـداخل الــشـعب
الـــعـــراقي جتـــاوز مــحـــنـــة االالعــيب
الـتقسيـمية وعدنـا كما كنّا في االصل
شــعـب واحـد ,وهـــذه قــاعــدة مــهــمــة
لـالنـــطالق. مـــضــــيـــفـــاً ان االطـــراف
ــتـــنــازعــة اآلن حتــتــاج إلى مــوقف ا
الــعـراق ودوره ونـسـتــطـيع نـحن ان
ـــنــطــقــة والــدول نـــؤثــر عــلى دول ا
االقــلـيـمـيــة اجملـاورة لـنــا خـصـوصـاً
ايـران الـتي هي قـريـبة من احلـكـومة
الـعـراقيـة على االقل وانـا اراهن على
الــدور الـتــركي ايـضــاً وهـو دور مـهم
ايــضـاً ويـجب ان نــسـتـفــيـد مـنه في

رحلة. هذه ا
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رجـح مـتـنــبئ جـوي امـس االثـنـ
اســـتـــقــرار درجـــات احلــرارة وفق
مـعـدالتـهـا الـطبـيـعـة  حـتى نـهـاية
رمـضـان  مـشـيـرا الى ان الـطـقس
ســيـكــون مــضـطــربـاً في اجلــنـوب
الــــيــــوم الــــثالثــــاء.وقــــال صـــادق
الـــعـــطـــيـــة في مـــنـــشـــور له عـــلى
فــيــسـبــوك إن (مــنـفــخــضـاً جــويـاً
سـيؤثر في جنوب البالد في ح
ان مــرتــفـعــا جـويــا ســيـطــرأ عـلى
ايـران ما يـسبب مـنطـقة اضـطراب
ولـذلك يـكون الـطقس غـير مـستـقر
فـي منـاطـق اجلـنوب) مـشـيـراً الى
وجـود (فرص للسحب الرعدية في
الــبــصـرة ومــيــسـان فــيــمـا تــكـون
الـرياح عـمومـا شمـاليـة غربـية مع

بـــعـض الـــنـــشـــاط والـــتـــقـــلـــبـــات
الــــقـــصــــيـــرة). وبــــشـــأن درجـــات
احلـرارة قال أنـها (سـتسـتمـر على
حـالهـا لغـاية نـهايـة شهـر رمضان
ــبــارك). وبـلــغت درجــة احلـرارة ا
الــعــظــمى في بــغـداد وبــابل امس
 42 وفـي كــــــربالء  43 فــــــيــــــمـــــا
تـراوحت في احملافظـات اجلنوبية
والـفـرات االوسط ب  54 الى 49
كـــمـــا تــــراوحت في مـــحـــافـــظـــات
الــشـمــال بـ  35 الى  37 درجــة
مــئــويــة بــحــسب جــدول لــهــيــئـة
االنـواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
اطـلعت عليه (الزمان) امس. وافاد
ـنـطـقة تـقـريـر لـلـهـيئـة بـأن طـقي ا
الـوسطى سـيككـون اليـوم الثالثاء
غـائمـا جزئـيا والتـغيـر في درجات
احلـرارة والـريـاح شـمالـيـة غـربـية

اول امـس األحد وأوقع قتـيال على
األقـل. وغـادر رئــيس بـيــرو مـارتن
فــيـزكـارا الـعــاصـمـة لــيـمـا لــتـفـقـد
األضـــرار الــتي خــلـــفــهــا الــزلــزال
نـطقـة لوريـتو الـقوي الـذي وقع 
فـي شــمــال بــيــرو.وقــال فــيــزكــارا
لـلـصحـفيـ ان (هـذا الزلـزال قوي
لـلـغـايـة وهـو أكـبـر زلـزال شـهدته
الــــبالد خالل  12 عــــامــــا). وذكـــر
مــســؤولـو الــطــوار أن شـخــصـا
واحــدا في األقل قــتل فـي مـنــطــقـة
كــاخـامـاركــا بـعـد ســقـوط صـخـرة
عـلى مـنـزله. وقـال مـركـز الـطوار
الــوطــني في بــيــرو إن (مــا ال يـقل
عن  11 شــخـصــا أصـيــبـوا ودُمـر
أكـــثــر من  50 مـــنــزال). وتـــعــرض
ــدارس والــكـنــائس الــعــديــد من ا
ـراكـز الـطـبـيـة ـســتـشـفـيـات وا وا
ألضـرار.وشـعر الـسـكان في أنـحاء
الــبـالد بــالــزلــزال الــذي وقع عــلى
عــمـق مــتــوسط يــبــلغ نــحــو 110
كـــيــلـــومـــتــرات وشـــعــر بـه كــذلك
مــــواطــــنــــون فـي كــــولــــومــــبــــيــــا
ــسح واإلكــوادور.وقــالت هــيــئــة ا
اجلـيـولـوجي األمـريـكـيـة إن مـركـز
الـزلـزال يـقع عـلـى بـعـد نـحو 180
كـيـلـومـتـرا إلى الـشـرق مـن مـديـنة
مـويوبامـبا. وهناك تـقارير مـحلية
عـن انـقــطــاع الــكــهــربــاء فـي مـدن
وبـلــدات في مـنـطـقـة لـوريـتـو كـمـا
أوضـحـت صور ومـقـاطـع مـصورة
عــلى اإلنــتـرنت شــقـوقــا وأضـرارا

باجلدران.

ـنـطـقـت مـعـتـدلـة الـسـرعـة وفي ا
الـشـمالـيـة واجلنـوبـية صـحوا مع
بــــعض الــــغــــيـــوم والتــــغـــيــــر في
احلـرارة والـريـاح شـمالـيـة غـربـية
خـفـيفـة الى مـعتـدلـة السـرعة . من
جـهة اخـرى كشفت خـلية مـواجهة
ائي الـسـيـول عن زيـادة اخلـزين ا
الى  56.201 مـلـيـار مـتـرا مـكـعـبا
بـيـنـمـا كـان في الـتاريـخـنـفـسـهمن
ــاضي  17.627 مـــلــيــار الـــعــام ا
مــــتـــرا مـــكــــعـــبـــا.  واضــــافت في
تـقريرهـا اليومي ان تـوليد الـطاقة
الـكـهـربـائـيـة من الـسـدود بـلغ الف
ــيــا حــثت و 268 مــيـــغــاواط. عــا
الـسلطات في بيرو اخلطى لتقو
األضـرار النـاجمـة عن زلزال شدته
ثماني درجات هز منطقة األمازون
فـي الــســاعــات األولى من صــبــاح
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عبد االمير اجملر

مــنــتــقــدة ضـمــنــا دوال لم تــذكــرهـا
بــــاالسم حتــــافظ عــــلى (مــــســــافـــة
اســتــراتــيــجـيــة) من مــواطــنــيــهـا.
وأشـادت بـإنفـتاح الـعاصـمة بـغداد
ــنــطـقــة اخلــضـراء ســتــلـغى وأن ا
قــريـبــا جـدا لــكـنـهــا حـذرت من إن
(الـوضع األمـني في الـعاصـمة وفي
جـميع أنحـاء البالد يتطـلب مراقبة
تطرف دقـيقة ألن تهديد ت داعش ا

اليزال قائما). 
ـــثل في الـــتـــحــالف ونـــقـــلت عن 
الــعـسـكــري الـذي تـقــوده الـواليـات
ـــتــحــدة  لـم تــذكــر اســـمه قــوله ا
مــؤخـرا إن عـنـاصـر داعش (تـعـاود
الـظـهور. لـقـد استـراحـوا وانتـقـلوا

ونـشطوا). ورأت ان (أحد الشواغل
ـــهــيــمـــنــة األخــرى هي األمـــنــيــة ا
ـســلــحـة الــتي تــعـمل الــعــنـاصــر ا
خـارج نطاق احلكومة وتشارك في
أنـشـطـة غيـر قـانـونيـة أو إجـرامـية
تــقـوض سـلــطـة الـدولــة وتـضـعف
االقــــتـــصـــاد وتــــمـــنع عـــودة آالف

.( النازح
 وأشــارت لــتــصــاعــد الــتــوتــر بـ
ــتــحــدة وإيــران الـذي الــواليــات ا
أثـار مخاوف سقوط العراق بينهما
مـرة أخـرى بـيـنـمـا هـو علـى طريق
االنــتــعــاش.وقـالـت أنـهــا مــسـرورة
بـاستـمرار تواصل قـادة العراق مع
نــظـرائـهم اإلقـلـيــمـيـ والـدولـيـ
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مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــقـــــدرة عـــــلى
الــــتـــكــــيف).واشــــارت الى تــــأخـــر
اخـتـيـار رؤسـاء الـلـجـان الـنـيـابـيـة
بــالـقـول (بـخـطـى بـطـيـئــة ولـكـنـهـا
واثـقة يجري حالـياً اختيار رؤساء
ونــواب رؤســاء ومــقـرري الــلــجـان
ـثل عــقـبـة الــنـيــابـيـة وكــان ذلك 
باشرة بالعمل رئيسية في طريق ا
اني. لم يـكتـمل ذلك بعـد لكن الـبـر
قـد آن األوان بالـفعل حـيث ال تزال
قـوانـ مهـمـة بانـتـظار الـتـشريع).
واضـافت (ال أفشي سراً إن قلت أن
ـؤسـسـات واآللـيـات الــسـلـطـات وا
ـــنــظــومـــات الــعــراقـــيــة التــزال وا
تـناضل ضد مشاكل عميقة اجلذور
غــالــبــاً مــا أحــبــطت اســتــجــابــات
سـريعة وقـوية من جانـب احلكومة
لحة مثل إعادة اإلعمار للحاجات ا
والــتـنـمــيـة واألمن) مــوضـحـة انه
ـكن وضع مخطط لتصنيف هذه )
ــشـاكل بــوصـفـهــا مـجــمـوعـة من ا
ــصـالح والـذرائع الــفـرديـة الـتي ا
يــعــود الـكــثـيــر مــنـهــا إلى مــظـالم
واخـــتالفـــات طـــويـــلـــة األمـــد بــ
ـكونات وب الكيانات السياسية ا
وبـ احلكومـة االحتادية وحـكومة
كـــردســـتــان وقـــد أضـــحى كل ذلك
مــتـرسـخـاً بــشـكل شـبـكــات سـلـطـة
مـخفية وخاصة تـعمل باستقاللية
تـسـعى لـتـحقـيق أهـداف ومـقـاصد
ضـــيــقـــة). كـــمــا تـــطــرقـت إلى آفــة
ـســتـشـريـة عــلى جـمـيع الــفـسـاد ا
ـسـتـويـات في الـعـراق. وقالت ان ا
(الــفـســاد يـســتــهـلك األمــوال الـتي
يـنـبـغي أن تـصـرف عـلـى اخلـدمات
الــعـامـة ويـذهب بـتـلك األمـوال إلى
جــيـوب خـاصـة بـدالً من ذلك. لـكـنه
ـنع أيـضـاً األنشـطـة االقتـصـادية
ــا يـعـوق تـطــويـر األعـمـال الـذي
ـكن أن يـنـتج عـنه عـمـلـيـة ايـجاد
وظـــائف تــمـس احلــاجــة الـــيــهــا)
مــشـــيــرة الى(انــخــراط احلــكــومــة
الــــواضـح في الــــتــــصــــدي لــــهــــذا
األمــر).وفي مـا يــخص مــفـاوضـات
تـشـكـيل حـكـومـة إقـلـيـم كـردسـتان
ــهـم احملـرز اشــارت الـى الـتــقــدم ا
مـؤخـراً قائـلة(بـعد  218 يـوماً من
ـفـاوضـات  التـوقـيع بـتاريخ 5 ا
أيــار عـلى اتـفـاق تـشــكـيل حـكـومـة

محمد احللبوسي

حـــيث جـــعـــلـــوا الـــبـالد (شـــريـــكــا
مـــوثـــوقـــا). وتـــابـــعت ان(الـــعــراق
يـسـتـطيع أن يـكـون عامل اسـتـقرار
في مـنـطـقـة مـضـطـربـة بـعـد أن كان
ســاحـة صـراع وهـو يــسـتـطـيع أن
يـوفر مساحة للمـصاحلة اإلقليمية
ــــهـــد الــــطــــريق حلــــوار أمـــني و
إقــلــيــمي) مــســتـدركــة (في الــوقت
كـننا جتـاهل أن العراق نـفسه ال 
يــواجه حتــديـات خــطـيــرة في مـنع
اقـــلــيــمه مـن أن يــصــبـح مــســرحــا
لـتـنافـسات مـختـلـفة. لـذلك لكل من
يـــشـــعـــر بـــالـــتـــحـــدي: وضع عبء
إضـافي عـلى الـعـراق هو حـقـا آخر

شيء يحتاجه).
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تـوج فيلم (قصص العـابرين) للمخرج
الــعـراقـي قـتــيـبــة اجلـنــابي بـجــائـزة
أفـــضل فــيـــلم روائي جتـــريــبي خالل
حــفل تــوزيع جــوائــز لـنــدن الــدولــيـة
لألفـالم الـسـينـمـائـيـة الـسـبت.الـفـيـلم
جــرى تـصـويـره عـلى مـدى  30 عـامـا
ـهاجـرين اضـطروا ويـسـرد حـكايـات 
لــتــرك أوطـانــهم بــسـبـب الـصــراعـات
واحلـــــروب والــــقــــمـع الــــســـــيــــاسي
وأصــــبــــحــــوا ضـــيــــوفــــا عــــلى بالد
غــريــبـة.وقــال اجلــنــابي في تــصـريح
امـس ان (ســعـــادتي كـــبـــيـــرة بـــهــذه
ـدينة رتـبطة بـاسم لندن ا اجلـائزة ا
الــتي جتـمع حتت خــيـمـتـهــا ثـقـافـات
ولـغات متـنوعة).وتقـدم اجلوائز التي
أقـيم حـفلـها في قـاعـة سيـنمـا جامـعة
ريــجـــنت في فــروع األفالم الــروائــيــة
والــقـصــيــرة والـوثــائـقــيـة والــرسـوم
ـتـحركـة.وقـال اجلـنابي (في الـفـيلم ا
كـنت مخرجـا ومنتـجا ومصورا وهي
جتـربـة سـيـنـمـائـيـة مـسـتـقـلـة تـمـاما
وعــمــر هـذه الــتـجــربــة في حـدود 30
عــامــا).وأضـاف ان (الــفــيــلم يـعــتــبـر
نـفى التي اجلـزء الـثاني من ثالثـيـة ا

انـطـلقت مع فـيلـمي الروائي ‘الـرحيل
إلى بغداد ‘فـيما سيكون القادم ‘رجل
اخلــــشب ‘وهــــو في طــــور اإلنــــتـــاج
اآلن).وشــارك فـيـلم قـصص الـعـابـرين
خـالل  2018 و 2019 فـي عـــــــدد من
ــهـــرجــانــات الــعــربـــيــة والــدولــيــة ا
وســـيـــكـــون عـــرضـه الـــتـــالي في 15
ـقـبل بـقـاعـة مـعـهـد الـفيـلم حـزيـران ا

البريطاني في ساوث بانك.

إقـليم كـردستان اجلـديدة. ولـتجنب
ـكن أن تـكون ـشـاكل  ـزيـد من ا ا
احلـكومة اجلديـدة جاهزة في شهر
حـزيــران).كـمـا حـذرت من امـكـانـيـة
عـودة تنظـيم داعش داعية إلى دعم
دولـي واسع الـــنـــطــاق. وبـــحـــسب
هــيــنـيس بالســخــارت فـإنه (إذا لم
تـتم مـعـاجلة مـسـألـة عودة مـقـاتلي
داعـش وعـائالتــهم من ســوريـا إلى
الـــعــراق بـــشــكـل صــحـــيح فــإنـــنــا
جنـــازف فـي خــلـق أرض خـــصـــبــة
( جـديدة جلـيل قادم من اإلرهـابي
ـسـألـة لـيـست الفـتـة الى أن (هـذه ا
مــجـرد مـشـكـلــة عـراقـيـة ألن هـنـاك
مــقــاتــلـ غــيــر عــراقـيــ أيــضـا)
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بـحـث رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمـد
احلــلـبـوسي مع نـائب رئـيس الـوزراء
لــشــؤون الـطــاقــة وزيــر الـنــفط ثــامـر
الـغضبـان واقع القطاع الـنفطي .وقال
ـكتب احلـلـبوسي ان اجلـانـب بـيـان 
بـحثا(ضـرورة تطويـر القطـاع النفطي
والـنـهـوض به وزيـادة قـدرات الـعراق
ثله من ا  اإلنتاجية للغاز الطبيعي 
أهــمـيـة اقـتــصـاديـة كـبــيـرة لـلـدولـة)
مضيفا انه جرى خالل اللقاء (التأكيد
عــلـى تــشــغــيل األيــدي الــعــامــلــة من
الــكــوادر الــعــراقــيــة في الــقــطــاعـات
الـنــفـطـيـة وتـدريـبــهـا وزيـادة مـنـافـذ
الـتـصديـر النـفطـي للـعراق). من جـهة
اخـرى اكد احللبوسي خالل استقباله
سـفيرالعراق اجلديد في سلطنة عمان
عـلي الـدباغ حـرص الـعراق عـلى بـناء
أفـضـل الـعالقـات مع مـحـيـطه الـدولي
واإلقـليمي. ونقل بـيان عن احللبوسي
ناسبة تـأكيده لدى استقباله الدباغ 
تــسـلـمه مـهـام عــمـله (حـرص الـعـراق
عـلى بناء أفضل الـعالقات مع محيطه
الـــدولي واإلقـــلــيـــمي) مـــشـــيــرا إلى
(أهـمـيـة دور الـسـفـراء الـعـراقـيـ في
بـنـاء هـذه الـعالقـات وتـمـتـيـنـهـا وأن
ثلـ للعـراق خير تـمثيل). يـكونـوا 
وفـي شـــأن آخــر عـــزَّى احلـــلـــبـــوسي
الــشــعب الــعـراقي واألمــة اإلسالمــيـة
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أعـلن محافظ بـغداد فالح اجلزائري عن
إكـمـال قـوائـم أسمـاء صـرف أجـور نـقل
ـديـريـات تـربـيـة احملـاضـرين اجملـانـيـ 
مـحــافـظــة بـغــداد. وقـال اجلــزائـري في
بـيـان امس انه  (ارســال الـقـوائم الى
ــالـيـة ـوازنــة الـتــابـعــة لـوزارة ا دائــرة ا
التــخــاذ مــايــلـزم بــصــدد صــرف أجـور
النـقل للـمحاضـرين اجملانـي لـلمدارس
ـديــريـات تـربـيـة الـكـرخ االولى الـتـابـعـة 
والــثــانـيــة والــثــالـثــة والــرصــافـة االولى
والــثـــانــيــة والـــثــالــثـــة). واشــار الى ان
ذكـورة تتحـمل صحة ودقة ديـريات ا (ا
ـرسـلـة).الى ذلك انـهى وزير الـبـيـانـات ا
الـتـعلـيم الـعـالي قـصي الـسهـيل تـكـليف
رئــيــسي جـامــعـة بــابل والــقـادســيـة من
مـهـماتـهـمـا. وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امـس انه (تــقــرر انــهــاء تــكــلــيف عــادل
هادي البغدادي من مهام منصب رئيس
جــامــعـة بــابل ويــعــاد الى مــكــان عــمـله
الـسـابـق وتـكـلــيف عـادل عـبــاس عـلـوان
هام منصب رئيس اجلامعة وسـوي   ا
ـدة ثالثـة اشـهـر حلـ اخـتـيـار وكـالـة و
رئـيس جـامـعـة جـديـد بـاالصـالـة). وقـال
بـــيــان ثـــان انه (تــقـــرر انــهـــاء تــكـــلــيف
فــردوس عــبـــاس الــطــريــحي من مــهــام
منـصب رئيس جـامـعة الـقادسـية وتـعاد
الى مكـان عملهـا السابق وتكـليف عميد
كليـة التربية للبـنات كاظم جبر اجلبوري
ـهـام مــنـصب رئــيس اجلـامـعــة وكـالـة

دة ثالثة اشهر). و
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بغداديتان
تستخدمان
مظلة
للوقاية من
اشعة
الشمس
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ـناسـبة ذكرى اسـتشهـاد اإلمام علي
بـن أبي طـالب عـلــيه الـسالم.وقـال في
نصِ الـتـعزيـة(إننـا إذ نـستـذكر بـحزنٍ
شــديـــدٍ الــذكــرى األلــيــمــة واخلــالــدة
السـتـشـهـاد اإلمـام علي بـن أبي طالب
عـلـيه السالم; ال بـدَّ أن نـستـلـهم منـها
ومن سـيرته العطرة معـاني التضحية
والــــفـــداء واإليــــثـــار ورفض الــــظـــلم
والـفسـاد والطغـيان وأن جنعل مـنها
مـنهـجًا في طـريق اإلصالح). وأضاف
(كــــمـــا نــــحـــيي جــــمـــوع الــــزائـــرين
ـتــوجـهـ لـزيـارة اإلمـام عـلي عـلـيه ا
الـسـالم وقـواتـنـا األمـنـيـة الـتي تـقـوم


