
طبعة العراق 
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6445 Wednesday 4/9/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6445 االربعاء 5 من محرم 1441 هـ 4 من ايلول (سبتمبر) 2019م

6 sŽ Y×³¹Ë W UM*« w  »Ò—b²¹ ‚«dF «

s¹d×³ « vKŽ “uH « ◊UI½

Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

 w{U¹d « ÊU e « …b¹dł ÎU½U−  VKÞ«

WO ö)« bIF « r ( ÊULN  Êö UŽ WOMH « U¹UCI « WA UM* ¡«d³š nOKJðË WI¦ « W “√ rO dð

lOLł ¡UN½ù W³ÝUM  W¾O³ « ∫©ÊU e «® ‡  w½U²ÝœdJ « wÞ«dI1b «

 ÍbN*« b³Ž W uJŠ qþ w  œ«bGÐ l   ôUJýù«

ÊU e « ≠ W¹d UM « 

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي
عـن اطالق الـتــقــد عـلى 80 درجــة
وظـيفـية في دوائـر العـمل والشوون
االجـتـمـاعـيـة في احملـافـظـة بدءا من

يوم غد اخلميس . 
وقـــال الـــدخـــيـــلي فـي بـــيــان اورده
مـكــتـبه االعالمي وتـلـقـته (الـزمـان)
امس ان ( 80 درجـة وظيفية شاغرة
الك احلـذف تــوفّـرت ضـمن حـركـة ا
الك الدائم في واالستحداث وعلى ا
دوائـر العـمل والشؤون االجـتمـاعية
فـي احملــافـظــة  تــتــوزع بــواقع 62
درجـــة لــهـــيــئـــة ذوي االعــاقــة و15
درجـــة لــدائـــرة الــعـــمل والـــتــدريب
ـركز ـهـني وثالث درجـات لـقـسم ا ا
هنية). الـوطني للصحة والـسالمة ا
واضـاف ان تـلك (الـدرجـات سـتـعلن
ــوقع الـرســمي لـديـوان عـن طـريق ا
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احملــافـظـة يـوم اخلـمـيس اخلـامس
مـن ايـــلـــول اجلــــاري وســـيـــجـــري
اعـتمـاد استمـارة الكـترونيـة خاصة
لــلـمـتـقـدمــ أعـدت لـهـذا الـغـرض)
مـشـدداً علـى (العـمل وفق الـضوابط
ـعمـول بها في الـتعيـ والصادرة ا
مـن االمانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء.
واكـــد الــدخـــيــلي (تـــشــكــيـل جلــنــة
لإلشـراف على سـير الـتقـد والفرز
لـلــمـتـقـدمـ بـالـشـكل الـذي يـضـمن

عدالتها وشفافيتها).
  من جـهـة اخـرى تـظاهـر الـعـشرات
من خـريجي اجلـامعات في مـحافظة
ذي قار امس للمطالبة بتام فرص
عـمل لـهم ضمن الـقـطاع احلـكومي .
ــتــظــاهــرون امــام مـبــنى وجتــمع ا
ديـــوان احملــافــظــة وهـم يــحــمــلــون
الفـتات كتب عليـها (مطلبـنا التعي
وهــو حـقـنـا وال تـراجع)  و(من جـد
وجــد ومن تـخــرج كـعـد) و(الــعـنـدة
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واسطة حصد هذا العراق ياولد) .
 وقـال رئيس رابطـة خريجي اإلدارة
واالقــــتـــصــــاد احــــمـــد جــــاسم  في
تـصــريح ان (جـمـيع روابط الـطـلـبـة
اخلـريـجـ فـي احملـافـظـة  خـرجوا
الــيــوم لـلــمــطــالـبــة بــحــقـوقــهم في
الـــتــعـــيـــ ضــمن درجـــات احلــذف
والســــــتـــــحــــــداث). واشـــــار الى ان
(اخلـريجـ يوجـهون مـطالـبهم الى
مـحـافظ ذي قـار ومـجـلس احملـافـظة
الطالق تـلك الدرجات جلمـيع الطلبة
وبـــشــفــافـــيــة كــامـــلــة). وقــال احــد
ـتـظـاهرين (خـرجـنا الكـثـر من مرة ا
لـلمـطالـبة بـحقـوقنـا بالـتعـي ولكن

دون جدوى).
 واشــــار الـى ان (زمالءه امــــهــــلـــوا
احلــــكـــومــــة حـــتى 13 مـن ايـــلـــول
اجلـاري الطالق الدرجـات الوظيـفية
ضـــــمـن احلـــــذف واالســـــتـــــحــــداث
وبـخالفه فانهم سـينفذون اعـتصاما

UI¡∫ رئيس وزراء اقليم كردستان خالل لقائه امس قائد قوات التحالف الدولي في العراق 

مـــفــتــوحــا). ودعــا رئـــيس مــجــلس
مـحـافـظـة ذي قـار رحـيم اخلـاقاني
رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب مـــحـــمــد
احلــلــبـوسـي الى زيـارة احملــافــظـة
ــشــاكل الــتي لــلــوقــوف عــلى اهم ا
شاريع تـعاني منها وابرزهـا تلكؤ ا
الية الـوزارية وقلة التخـصيصات ا

وملفات خدمية عديدة اخرى.  
وقـــال اخلــــاقـــاني في بـــيـــان اورده
مــكـتــبه االعالمي خالل اســتـقــبـاله
وفـدا من مـستـشـاري رئيس مـجلس
الـنواب  (ان الـطرفـ بحـثا عدد من
لفات التي تخص احملافظة وكذلك ا
ــشـاكل والــتـحـديــات الـتي تـواجه ا

عمل احلكومة احمللية). 
ـلـف اخلـدمي كـان واشــار الى (ان ا
مـن ابرز ما طـرحه مجلس احملـافظة
خالل هـذا اللـقاء وكذلـك التقـاطعات
ـركـزية) مـعـربا (عن مـع الوزارات ا
امــــله فـي لـــقــــاء قــــريب مع رئــــيس
ـنــاقـشــة عـدد من مــجـلـس الـنــواب 
ـهـمـة ودعـمـهـا مـسـتـقـبال ـلـفـات ا ا
ــشـاريع االسـتـراتـيـجـيـة ومـنـهـا كـا
مـصــفى ذي قـار ومـطـار الـنـاصـريـة
وكـذلك مـلف االهوار واالثـار وزيادة
ـالـيـة في مـوازنـة الـتـخـصـيـصـات ا

قبل 2020).  العام ا
واوضـح (ان الــوفـــد تــعـــهــد بـــنــقل
نــتـائج الــلـقــاء الى رئـاســة مـجـلس
الـــنـــواب من اجل ايـــجــاد احلـــلــول

الناجعة لها).
 وكـــان وفــد مــســـتــشـــاري مــجــلس
الــنــواب الـذي تــرأسه الــشــيخ عـلي
الـسـعـدون اجرى اجـتـمـاعا مـوسـعا
مـع اخلــاقـــاني بـــحــضـــور عــدد من
اعــــــضــــــاء اجملــــــــــــلـس ورؤســـــاء

اللجان.
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الـتوترات وإيجـاد حلول لألزمات)
مـؤكـداً (دعم الـعـراق لهـذه اجلـهود
لـــتــحــقــيق األمـن واالســتــقــرار في
ـنـطـقـة وتـعضـيـده فـرص الـبـناء ا
ـشـتـرك).ومن والـتـعـاون والـعـمل ا
جـانبه قدم أبو الغيط عرضاً لرؤية
جــامـــعــة الــدول الــعــربــيــة جملــمل
األوضـاع والتطورات عـلى الساحة
الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــســبل
الـكفيلـة باحلفاظ عـلى السالم فيها
. وأشـــاد بـ(الــدور الـــذي يــقــوم به
الــعــراق من أجل تـعــزيــز وتـفــعـيل
ـشـترك مـنـظـومـة الـعـمل الـعـربـي ا
ـا يـعـزز فرص األمن واالسـتـقرار
ـنطقـة) مؤكدا (اهـمية تـعزيز في ا
الـتقدم األمـني احلاصل في العراق
بـعد دحر اإلرهـاب الداعشي وقـيمة
هــذا الـنــصـر والــتـضــحـيــات الـتي
قــدمـهــا الـعــراقـيــون في حـفظ أمن

ا يدعم سانـدة العراق  بـدورها 
أمــــنـه واســــتــــقــــراره وضــــمــــان

سيادته). 
وتـابع البيان ان (اللقاء بحث عدداً
ـنـطـقة ـلـفـات عـلـى صـعـيـد ا من ا
مـنـهـا الـتوصل إلـى رؤية مـشـتـركة
لـألزمات التي يعانـي منها عدد من

الدول العربية). 
مـن جـــــهــــــة اخـــــرى اكـــــدت وزارة
اخلــارجــيـة وجــود خالف قــانـوني
بــــ الـــعـــراق والـــكــــويت بـــشـــأن
تحدث احلـدود ب البلـدين.وقال ا
بـاسم الـوزارة أحمـد الصـحاف في
بـــيـــان امس ان (هـــنـــاك اخـــتـالفــا
قــانـونـيـا مـع الـكـويت في تــفـسـيـر
مـسـألـة تـتـعلق بـاحلـدود الـبـحـرية
بـ البلدين وهو في تفسير موقع
حـــدودي نــحن نـــســمــيه مِـــنــصــة
واجلـانب الـكويـتي يـسمـيه جـزيرة

عـتمد في بـوصفـها خط األسـاس ا
رسم احلـدود البحـرية ب الـبلدين
في نـقطة معينة بعد الدعامة 162)
مــوضـــحــا ان (هــنــاك مــفــاوضــات
جتـري بــ الـبـلـدين بـشـأن وجـهـة
الـنـظر احملـددة وقـد سبق لـلـعراق
أن أبــــدى اعـــتـــراضه عــــلى قـــيـــام
حـكـومة الـكـويت بأي إنـشاءات من
جـــــانب واحـــــد وســــبـق اإلجــــراء
الــعـراقي األخــيـر تــوجـيه الــكـويت
ـتـحـدة تـتـناول رسـائـل إلى األ ا
ا دفع بـيان موقفهـا بهذا الشأن 
الــــعــــراق إلى إرســــال رســـالــــتـــ
مـتطابقت إلى كل من األم العام
ــتــحــدة ورئـــيس مــجــلس لـأل ا
ــــوضـــوع; لــــبـــيـــان األمـن حـــول ا
الــتــفــســيــر الــقــانــوني لــلــحــالـة).
واوضـح الصحاف (نحـن نعتقد أن

التفسير القانوني لصاحلنا).

لـبالده في جـميع قـطاعات االعالم
قــبل سـفـره مـضــطـرا الى فـنـزويال

قبل نحو عقد من الزمن.
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اجـوائـنـا).وتـابع الـسالمـي (الزلـنا
وسم ثـابتـ في توقـعاتـنا حـول ا
قبل والذي اشرنا فيها الى وفرة ا
االمــطــار في الــنــصف الــثــاني من
فـصل اخلـريف بـيـنـمـا يـكـون قـليل
االمـــطــــار في بـــدايـــته واحلـــرارة
ــعـدل والــشــتـاء ســيــكـون حــول ا
طرا). من جهتها توقعت بـاردا و
هــيــئــة االنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل في
تـقرير اطـلعت علـيه (الزمان) امس
ارتـــفــاع درجــات احلـــرارة بــشــكل
ـنـطـقـة الـوسـطى يوم طـفـيف في ا
غـد اخلمـيس ثم تـعود لإلنـخفاض
ـقـبل والتغـير ثـانـية يـوم الـسبت ا
ـنـطــقـتـ فـي درجـات احلـرارة بــا
الـشمالية واجلنـوبية حتى السبت
ـــقـــبل. وبـــلـــغت درجـــة احلــرارة ا
الــــعــــظــــمى في بــــغــــداد امس 42
مـئــويـة والـصـــــــــــغـرى  26 وفي
 48 الـــــــــــــــبـــــــــــــــــــصـــــــــــــــرة 31-
والســـــليمانية 24 -  37 مئوية.
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ــــاء طــــرق ســــريـــــعــــة حتت ا
وريـاضــات تـعــتـمــد الـطــيـران
على األلـواح الـطـائـرة وقـضاء
عـطالت في الـفـضـاء سـتـكـون
أمـراً طـبـيعـيـاً فـي غـضون 50
ـا ستـكون عامـاً وفق تنـبؤات 
عـلــيـهــا احلــيـاة بــحـلــول عـام
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عن مستقبل التكنولوجيا.
أعدت هـذا الـتـقـريـر مـجـمـوعة
ــسـتــقــبـلــيــ أو عـلــمـاء من ا
ـسـتــقـبل (وهم من يــقـومـون ا

ـــســتـــقـــبـل واقـــتــراح بـــدراســـة ا
تــنـــبــؤات عـــمـــا ســيـــكــون عـــلــيه
استـناداً إلى االجتـاهـات السـائدة
ــتــاحــة في الــوقت والــبــيــانــات ا
الراهن) حلساب شركة سامسونغ

التي مولت إعداده.
ويـــشـــيـــر فـــريـق الـــبـــحث إلى أن
(الــطـــريــقـــة الــتي نـــتــحـــرك بــهــا
ســتـــتــغـــيــر تـــمــامـــاً وســتـــكــون
ـروريــة شـيــئـاً من االخـتــنـاقــات ا
ـاضـي بـفــضل ســيــارات األجـرة ا

واحلافالت الطائرة).
وبشـأن الرحـالت الطـويلـة يـتنـبأ
الـتـقــريـر بـإيــجـاد (طـرق ســريـعـة

ـــاء تــربـط بــ الـــبـــلــدان حتت ا
تتـحـرك داخـلـهـا كبـسـوالت فـائـقة
الــــســـــرعــــة تـــــســـــاعــــد فـي نــــقل
األشـخــاص من بـلــد آلخـر في أقل

من ساعة).
ويتحـدث التـقريـر عن (الصواريخ
القـابـلـة إلعادة االسـتـخـدام والتي
تطـير بـسرعـة عالـية فـوق الغالف
اجلوي األعلـى لألرض فوق طـبقة
التـروبـوسـفيـر والـتي سـتخـتـصر
زمن الـسفـر بـ لـنـدن ونـيـويورك

إلى أقل من  30 دقيقة).
وإذا كـنت اسـتـغـرقت في الـتـخـيل
أبعد من ذلك? ستجـد أن السياحة

الفضائية ستكون أكثر شعبية مع
توفر فـنادق فضـائية فـاخرة تدور

ريخ.  حول ا
هـذا مـا يــقـتـرحه الــتـقـريــر بـشـأن
ــــدن الــــنــــقـل فــــمـــــاذا بــــشــــأن ا
وعــمـــارتـــهــا وكـــيف ســـتـــتــغـــيــر
ستقبل باني?يقول أحد علماء ا ا
ـباني العـامـل في الـتـقريـر إن (ا
سـتــمـتــد إلى عـمق األرض أيــضـا
ــتــوفـرة ـســاحــة ا جـراء نــقـص ا
للـسـكن فـوق األرض وسـسـتـخدم
صـخـوراً تـمـتص حـرارة الـشـمس
ديـنة في فصل الـصيف فـتحـفظ ا
بـاردة وتعـود إلطالقـهـا في فـصل

ا يـشبه أجـهزة تـسخ الشتـاء 
عـــمالقـــة لـــتــســـخـــ نـــاطـــحــات
قلوبة في عمق األرض السحاب ا
ــبــاني الــتـي تــمــتــد لــعــدة  أي ا

طوابق داخل األرض).
ـــــدن ومن أجـل إطـــــعــــــام هـــــذه ا
الـــواقـــعـــة حتت األرض يـــتـــوقع
العـلمـاء أن (تنـمو الـنبـاتات حتت
األرض بــــاســــتـــــخــــدام الــــضــــوء

االصطناعي).
وتقـول خبـيـرة الشـؤون الـغذائـية
ـسـتـقــبـلـيــة مـورغـاين غـاي إن ا
(احلشـرات سـتـكون أحـد مـواردنا
ستقبل). الغذائية الرئيسية في ا

كـــمـــا تـــتـــخـــيل ظـــهـــور مـــطـــاعم
للـوجبـات السـريعـة تبـيع شطـائر
صـنوعـة من احلـشرات البـرغـر ا
ومطابخ مـجهـزة بحـجرات فـوقها
لتربية احلشرات وأدوات متطورة

نتجة. حلصاد احلشرات ا
وبـــحــسـب الـــتــقـــريـــر ســـتـــكــون
الـريـاضــة وغـيــرهـا من األنــشـطـة
مـخـتـلـفـة تـمـامـا عـمـا هي اآلن. إذ
بـاريات ريـاضية ربـاعية يتنـبأ (
األبــعـاد تــكــون عــلى غــرار لــعــبـة
كــويــدتش في فــيــلم هــاري بــوتــر
وجتـري في مــدرج كـبــيـر مــرفـقـة
بهـتـافات جـمـاعـية لالعـبـ الذين

الـدفـاع عن حـقـوق شـعـب كـردسـتان)
مــــضــــيــــفــــاً ان (الــــبــــارزاني أوضح
ـشكالت لـلـحـاضـرين مـوقـفه من حل ا
بـ أربـيل وبـغـداد وقـدم تـوجـيـهاته
الالزمـة في مـا يتـعـلق بـكيـفيـة الـعمل
والــعالقـات مع األطــراف الـسـيــاسـيـة
الــعــراقـيــة). بـدورهـم عـرض أعــضـاء
الـكــتـلـة مالحـظـاتـهم وآراءهم  بـشـأن
اني الـوضع الـسـيـاسي والعـمل الـبـر
فـي مـجلـس الـنـواب وأكـدوا احلـاجة
ــوقف والـتــنـســيق بـ إلـى (وحـدة ا
الــكــتل الــكــردسـتــانــيــة وخــاصـة في
ـتعـلـقة بـحقـوق ومـصالح الـقـضايـا ا
شـعب كـردسـتان).مـن جهـة اخـرى اكد
قـــائــد قـــوات الــتـــحــالـف الــدولي في
الـعراق وسوريـا اجلنرال بـول الكامرا
لـــرئــيس حــكـــومــة االقــلـــيم مــســرور
الـــبـــارزاني ضـــرورة الــتـــعـــاون بــ
الـقـوات العـراقيـة وقوات الـبيـشمـركة
ـواجـهة خـطر تـنـظيم داعش مـحذرا
مـن ان داعش بـــدأ بـــإعـــادة تــنـــظـــيم
صـفوفه وقام بشن عمليات في مناطق
عـراقيـة متـفرقة. وبـحسب بـيان تـلقته
(الــزمـان) امس فــقـد اســتـقــبل رئـيس
حــكـومـة االقــلـيم امس الــثالثـاء وفـداً
عـسكرياً امريكياً رفيعاً بقيادة الكامرا
وجــرى خـالل االجـتــمــاع (الــتــبــاحث
بـــشــأن الـــوضع األمـــني في الـــعــراق
ـنـطـقـة). ونـقل الـبـيـان عـن الكـامرا وا
تـأكـيـده (أهـمـية الـتـنـسـيق بـ قوات
واجهة البيشمركة والقوات العراقية 
خــطــر تــنــظــيم داعش) مــضــيــفـا إن
(خـاليـا تــنـظــيم داعش بـدأت بــإعـادة
تـنظـيم صفوفـها مجـدداً وقامت بشن
ـــنــــاطق عــــمــــلـــيــــات فـي عـــدد مـن ا
الـعراقيـة).وأشار الى أن (تلك اخلاليا
ال تــزال تــمـثل خــطــراً جـديــاً في هـذه
ـنـاطق وتـشـكل عـائــــقـاً امـام عودة ا
الــنـازحـ الـى ديـارهم). بـدوره وجه
رئــيس حــكــومــة كــردســتــان شــكــره
لــلـتــحــالف الـدولـي السـيــمـا الــقـوات
االمــريـكـيــة عـلى مـســاعـداتـهـا خالل
احلــــــــرب عـــــــلـى داعـش. وأوضح ان
(الـعـوامل التي أدت الى ظـهور داعش
ال تــزال قـائـمـة لـذلـك نـرى أن تـنـظـيم
داعش بـدأ بـتنـفيـذ نـشاطـات ارهابـية
ـــا يـــشـــكل ـــنـــاطق  فـي عـــدد من ا
تـهـديداً جـدياً لـسـكانـهـا) مشـيرا الى
أن (أمـن الـــــعـــــراق مـــــرتـــــبط بـــــأمن
وأن حتقـيق األمن في العراق ـنطـقة ا
ســيــنـعــكس ايــجـابــاً عـلـى اسـتــقـرار

نطقة برمتها). ا

يطـيرون عـلى ألـواح طائـرة). وقد
تتحسن تـقنيـة الواقع االفتراضي
بشـكل كـبيـر جـدا بـحيث ال تـشـعر
أنك داخل واقع افــتــراضي مــعـ
فحسب بل قد تشعر بكل عثرة أو

صدمة فيه.
وبـالــطــبع هــذه مــجـرد تــنــبـؤات
ـسـتـقبل حول مـا قـد يـحدث في ا
حاول اآلن أن تـطلق خـيالك بـشأن
ما هي التوقعات التي تعتقد أنها
قد تتـحقق? أو أي منـها تريـد حقاً
أن حتــــدث? مــــا هـي تــــوقــــعــــاتك
للمسـتقبل? واين نـحن في العراق

من هذه التوقعات?
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ــسـتــشــار االعالمي في مــكـتب اكــد ا
ــــــقــــــراطي رئــــــيـس احلـــــزب الــــــد
الــكـردسـتــاني  كـفـاح مــحـمـود كـر
تــوفـر بـيـئـة مــنـاسـبـة النــهـاء جـمـيع
االشـكاالت بـ بغداد واربـيل تولدت
ـهـدي رئـاسة بـعـد تـولي عـادل عـبـد ا
الـــوزراء فـي احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
ـشـكالت مـقــرونـة بـسـعي جـاد حلل ا
وتـرميم ازمة الثقـة التي كانت سائدة
بــــ اجلـــانـــبــــ مـــشــــيـــرا الى ان
اجلـانـبـ يـتـجـهـان اآلن الى تـكـلـيف
خبراء فني للبحث في االمور الفنية
بـعـيـدا عن الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة مـا
يــــعــــنـي االســــراع في حل الــــعــــقــــد
اخلـالفية. وقال كـر لـ(الزمان) امس
ان (هـنــاك تـوجـهـاً جـديـاً لـدى بـغـداد
واربـــيـل لالنـــتـــهـــاء من االشـــكـــاالت
والـــعــقـــد اخلالفــيـــة الــســـائــدة بــ
اجلانب منذ عام  2005 وفي مقدمة
ــشــكالت مــا يـتــعــلق بــحــصـة تــلك ا
وازنة االحتـادية في ظل االقـليم مـن ا
غـيـاب تـعـداد عـام للـسـكـان ) مـشـيرا
الـى ان (من الـعــقــبــات االخــرى الـتي
ـكن ان تؤخر االتفاقات الـنهائية ما
ــنــافــذ يــتـــعــلق بــواردات الــنـــفط وا
احلدودية) مستدركا ان (بيئة جديدة
وايــجـابــيـة تــولـدت بــعـد تـولـي عـبـد
ـهـدي رئـاسـة الـوزراء اخـذت تـدفع ا
االمـور بشكل ايجابي تمهيدا حللحلة
االزمـات). واضـاف كـر ان ( واردات
نافذ بحسب الدستور نـفط االقليم وا
يـــنـــبـــغـي ان تـــذهب الى اخلـــزيـــنـــة
االحتــاديـة واالقـلـيـم يـوافق عـلى ذلك
شـريـطة تـوفـر القـناعـة بـأن احلكـومة
االحتــاديـة تــتـعــامل مع االقــلـيم وفق
مـبــدأ الـشـراكـة احلـقـيــقـيـة وتـتـعـهـد
بـايــصـال حـقـوق االقـلـيم الـيه كـامـلـة
غـيـر مـنـقـوصـة) مشـيـرا الى انه (في
الـسـنـوات الـسابـقـة لم تـكن مـثل هذه
ـسؤول في الـقنـاعة موجـودة لدى ا
كــردســتــان امــا اآلن فــإن االمــور قـد
تـغيرت كثيرا ونـحن اليوم في مرحلة
اعـادة بـناء الـثقـة وتـرميـمهـا). وشدد
كــر عــلى ضــرورة ايالء االمـور الى

ناقشة النقاط اخلالفية خـبراء فني 
وقـال ( تـأكد لـو ان االمور سـلمت الى
انــاس فـــنــيــ وخــبــراء بــعــيــدا عن
الـضغـوطات الـسياسـية النـتهـينا من
ـشـكالت مـنـذ سـنـوات) اغــلب هـذه ا
منوها الى ان (الطرف باتا اآلن على
قـناعة بـضرورة وجود خبـراء وفني
ناقـشة العقد اخلالفية من مـختص 
اجل تـــذلـــيــلـــهــا). بـــدورهــا كـــشــفت
الــــقـــيــــاديـــة فـي االحتـــاد الــــوطـــني
الـكردستـاني ريزان الشـيخ دلير عن
اتــفــاق داخل حــكــومــة اإلقـلــيم عــلى
لــتــسـلــيم عــائـدات الــنــفط وإيـرادات
ـنافذ احلدودية للحكومة االحتادية. ا
وقــالت في تـصــريح ان (الـعالقـة اآلن
بـ حكومتي بغـداد وأربيل إيجابية
ـكـنـها أن تـثـمـر عن نتـائج مـهـمة و
فـحكومـة اإلقليم تـريد أن تكـون قريبة
مـن احلكومة االحتادية ألنها ترى أن
ـــوحــد) قـــوتـــهــا من قـــوة الـــعــراق ا
وأضــــافـت أن (األحــــزاب الــــكــــرديـــة
ــــقــــراطي الــــرئــــيــــســــة وهي الــــد
الـــكــردســـتــانـي واالحتــاد الـــوطــني
الـكـردستـاني وحركـة تـغيـير اتـفقت
عـلى تقـوية العالقـة مع بغـداد وإنهاء
جـمـيع الـتـشـنـجـات وتـسـلـيم واردات
الـنفط والكمارك لـها). من جهة اخرى
ـــقـــراطي وجـه رئـــيس احلـــزب الـــد
الــكــردســتــاني مــســعــود الــبــارزاني
ــان أعــضـــاء كــتــلــة حــزبـه في الــبــر
الــعـراقي بــالـدفــاع عن حـقــوق أبـنـاء
جــمـيع احملــافـظـات الــعـراقــيـة.وأفـاد
بـــيـــان بـــأن الــبـــارزاني اجـــتـــمع مع
أعــضــاء الـكــتـلــة في مــصـيف صالح
الـدين (بـهـدف تـبـادل اآلراء ووجـهات
الـنـظــر بـشـأن الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة
ـــســـتـــجــدات والـــتـــبـــاحث بـــآخـــر ا
والــتـغـيـرات في الـعـراق).واوضح ان
(الـــبــارزاني ســـلط في كــلـــمــته خالل
االجـتـمـاع الـضـوء عـلى أهـمـية ودور
ـــــــقــــــراطي نــــــواب احلـــــــزب الــــــد
الــكــردســـتــاني في مــجــلس الــنــواب
الـــعـــراقي في الـــدفـــاع عن احلـــقــوق
ـشـروعة لـشـعب كردسـتـان وأكد أنه ا
يــجـب الــدفــاع عن حــقــوق مــواطــني
وسـكان مـحافـظات الـعراق عـلى غرار
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مــنــذ مـدة طــويـلــة تــعـانـي عـائــلـة
الــصــحــفي الــعـراقي الــرائــد عــبـد
قيم حاليا في الـلطيف السعـدون ا
الــعـاصـمــة الـفــنـزويـلــيـة من عـدم
جتــديــد جــوازات ســفــر افــرادهــا.
وقـال اصدقـاء السـعدون انه (دخل
ــركـزة قــبل ايـام مــركـز الــعـنــايـة ا
بـأحـد مسـتشـفـيات كـراكاس لـكنه
تـمـاثل للـعـافيـة ويقـضي ايـاما في
الــنــقــاهــة حــالــيــاً).  ويــنــاشــدون
(الـسيدين وزيري الداخـلية ياس
الـيـاسري واخلـارجيـة مـحمـد علي
احلـكـيم بـايجـاد حل عـاجل الجناز
جتـــديـــد جـــوازات ســـفـــر عـــائـــلــة
الـــســـعــدون بـــهـــدف الـــعــودة الى
الـعـراق). و(الزمـان) تـضم صوتـها
الـى مـنـاشــدة اصـدقــاء الـصــحـفي
الــرائـد الـذي قـدم خـدمــات جـلـيـلـة
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تــــوقع مـــتــــنـــبئ جــــوي حـــصـــول
انـخـفـاض في درجـات احلرارة في
ــنـاطق بــدءا من بــعـد غـد عــمـوم ا
اجلـمعة بسبب مرور كتلة معتدلة.
وقــال واثق الـسالمي في صـفـحـته
ـعـتـدلة في فـيـسـبـوك إن (الـكتـلـة ا
ـتـوقع ان تبـدأ يوم اجلـمعـة على ا
الـبالد سـيـكـون تـأثـيـرهـا واضـحـا
وســـيـــحـــصل فـــرق فـي األجــواء)
مـضـيـفا ان (الـتـوقـعات تـشـير الى
ان احلـــرارة ســــتـــأخـــذ مـــنـــحـــنى
االنــخــفـاض الــتــدريـجي).واوضح
انـه (بعد صيف حار والهب ستبدأ
ـنــظـومـة اجلـويـة الــتـحـوالت في ا
خــصــوصـا فـي الـثــلث االخــيـر من
ايـــلــول اجلــاري) مــشــيــرا الى ان
ــنـخـفض احلـراري ســيـنـسـحب (ا
ـداري يلـتحق به ـرتفع ا قـريـبا وا
تـدريـجـيـا وتبـدأ الـنـزوالت والـكتل
الــــــــبـــــــــاردة بــــــــالــــــــتـــــــــوغـل في
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اكد رئيس اجلمهورية برهم صالح
لـألمـــ الـــعـــام جلــــامـــعـــة الـــدول
الــعـربــيـة أحـمــد أبـو الــغـيط الـذي
وصـل بـغـداد امـس تـبـنـي الـعـراق
شـتـرك مع اجلـميع تـوجه الـعـمل ا
نطقة والنأي به من أجـل استقرارا
عن سياسة احملاور. وبحسب بيان
رئـاسي تـلـقـتـه (الزمـان) امـس فـقد
اســتـقـبـل صـالح في قــصـر الـسالم
رافق له ودخل ابو الغيط والوفد ا
مـعه  (في نـقـاش مسـتفـيض بـشأن
مـــجـــمـل األوضـــاع الـــســـيـــاســـيــة
واألمـــــنـــــيـــــة فـي داخل الـــــعـــــراق
ـنـطـقـة) مـوضـحـا أن (اجلـهـود وا
الــسـيـاســيـة واألمـنـيــة في الـعـراق
وبـعد االنـتصـار على داعش تـتركز
عــــلى الـــعــــمل من أجـل أن يـــكـــون
الـنـصـر نـاجـزاً ونـهائـيـاً بـالـقـضاء
عـــلـى الـــعـــصـــابـــات اإلرهـــابـــيـــة
وتــكــريس بــيــئــة اســتــقــرار أمــني
وسـيـاسي واجـتـمـاعي تـسـاعـد في
شـاريع الـبنـاء واإلعـمار الـتـقـدم 
وتـــطـــويــر الـــبـــنى االقــتـــصـــاديــة
واخلـدمية في البالد). ونقل البيان
عن صـالح تأكيده (النظرة الوطنية
شكالت سؤولـة جتاه ا الـعراقيـة ا
ـنـطـقـة الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة في ا
ـشــتـرك مع والــقـاضــيـة بــالـعــمل ا
ــنــطــقــة اجلـــمــيع من أجل سـالم ا
واسـتـقـرارهـا والنـأي بـالـعراق عن
ســيــاسـة احملــاور). وأشــار صـالح
وقفه هذا يعضد إلـى أن (العراق 
أي جـهـد من شـأنه أن يـخـفف حدة
الــتــوتـرات الــتي تــنــذر بـخــطــرهـا
اجلـمـيع). وشـدد على (أهـمـية دور
جـامعـة الدول الـعربـية في تـنسيق
وتـــــوحــــيــــد الـــــرؤى بــــ الــــدول
ــــا من شـــأنه إنـــهـــاء األعـــضـــاء 
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ـنـطـقة كـكل).كـما اسـتـقـبل رئيس ا
مـجلس النـواب محمـد احللبوسي
أبـو الغيط امس . وأكد احللبوسي
البو الغيط خالل اللقاء ان (العراق
ســيـعــمل بـقــوة عـلى تــفـعـيل دوره
بــوصـفه عــضـوا فــاعال ومــؤسـسـا
لـلـجـامـعـة الـعربـيـة بـعـد انـتـصاره

على اإلرهاب). 
الـى ذلك بـــحث وزيـــر اخلـــارجـــيــة
مــحـمـد عـلي احلـكـيم امس مع أبـو
الـغيط الـتوصل إلى رؤيـة مشـتركة
لـألزمـات الــتي يــعــانـيــهــا عـدد من
الـدول الـعربـية.وقـال بـيان لـلوزارة
ان الــوزيــر احلــكـيم اســتــقــبل ابـو
الـغـيط الـذي يـقوم بـزيـارة رسـمـية
إلـى العـراق وبحث مـعه (جمـلة من
هـمة على صعـيد العراق ـلفات ا ا
وعـلى مـستـوى اجلـامعـة الـعربـية
مع تـأكيـد التـزام اجلامعـة العـربية
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رفض وزير التربـية وكالة قصي السهيل مـرشحة محافظة نيـنوى لشغل منصب مدير
عام التربـية. وكشفت وثيقة اطلعت (الزمان) عـليها امس رفض السهيل اختيار اسيل
ـوقـعـة باسم ذكـور السـبـاب اجمـلـتـها الـوثـيـقة ا يـاس جـاسم الـعـبادي لـلـمـنصـب ا
السهـيل (بالشهادة اجلـامعية االوليـة على االقل ومؤهل تربوي ولـديه خدمة في مجال
عـمـله ال تقل عن  15 سـنـة). وطلـبت الـوزارة من احملـافظـة (تـرشـيح من تنـطـبق عـليه

ذكورة). الشروط والضوابط ا
اضي رقـنة قيودهم للسنة الدراسية ا  في هذه االثناء سـمحت وزارة التربية للطلبة ا
ـفـتـوحـة. وذكـر بـيـان امس ان بـالـعــودة الى مـقـاعـد الـدراسـة في الـكـلـيـة الــتـربـويـة ا
قـبل استـناداً لـكتاب وزارة (الـطلبـات يتم اسـتالمهـا لغـاية األول من تـشرين الثـاني ا
ـتضمن اعـادة طلبـة قنوات الـقبول كـافة للـدراست الـتعلـيم العالي والـبحث العـلمي ا

رحلة او واد ا رقنة قيودهم بـسبب الرسوب  راحل ا سائية ولكافـة ا الصباحـية وا
مـواد الـعـبـور وحـتى بــسـبب الـغـيـاب اعـتـبــارا من الـسـنـة الـدراسـيـة 2010-2009 

صعودا  على ان تكون مباشرتهم للسنة الدراسية 2020-2019).
رقـنة قـيودهم بـسبب الـغش والـتزوير  وأضـاف البـيان ان (الوزارة اسـتثـنت الطـلبـة ا
ـلـتـحـقـ في ـرقـنـة قـيـودهم بـنـاء عـلى طـلـبـهم ا والـعـقـوبـات االنـضـبـاطـيـة  وكـذلك ا
ـسائيـة واالهلـية والوقـف الشـيعي والـسني والتـعليم احلـكومي اخلاص الـدراست ا
قـبولـ في كلـيات او مـعاهد الـصبـاحي والدارسـ خارج الـعراق  بـاإلضافـة الى ا

ذات احلدود الدنيا). 
واشار الى انه (سيتم تـشكيل جلنـة برئاسة معـاون العميـد للشؤون العـلمية واالدارية
ـراكـز الدراسـيـة ومديـر الـتـسجـيل تـتولى وعـضـوية كل مـن معـاون الـعمـيـد لشـؤون ا

تنفيذ القرار وفقا للضوابط والتعليمات اجلديدة).

محمد احللبوسي


