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بـاخلـطأ في مـرمـاه وكوجن فـيوجن
بالدقيقت 24 و42.

ــنــتـــخب الــعــراقي أول وحـــصــد ا
ثالث  نـقـاط له بـالـبـطـولـة لـيـحتل
ـركـز الـثـاني في اجملـمـوعـة خلف ا
ـتـصــدرة بـفـارق األهـداف إيــران ا
فــيـمــا يـأتـي مـنــتـخب فــيـتــنـام في

ركز قبل األخير بال نقاط . ا

وجيرانـها الـعرب بـهدف دعـوتها
إلى التـوحـد ضـد إيران الـتي تـعد
أكـبـر تـهــديـد لالسـتــقـرار بـحـسب
وزارة اخلــارجـــيـــة االمــريـــكـــيــة .
وعــلى جــدول أعـــمــال مــحــادثــات
الــوزيـــر االمـــريــكـي في أبـــوظــبي
والرياض ومسقط والكويت أيضا
احلرب في اليـمن حيث دخل وقف
الطالق الــنـار حــيــز الـتــنــفــيـذ في
ــتــمـردين مـديــنــة احلـديــدة بـ ا

ـــوالــيــة احلــوثـــيــ والـــقــوات ا
للـحكـومة الـيـمنـية إثـر محـادثات

سالم جرت في السويد.
وتـتـعـرض إدارة الـرئـيس تـرامب
لضغوط من قبل مـجلس الشيوخ
االمريـكي الـذي صـوت في كـانون
االول عــلـى قــرار يـــطــالـب بــوقف
الـدعم الـعـسـكـري لـلسـعـوديـة في
ـمـلـكة حـرب الـيـمن حـيث تـقـود ا
حتـالفـا عـسـكـريـا دعـمـا حلـكـومة

معـترف بـها دوليـا وفي مـواجهة
. كمـا صوت تـمرّدين احلـوثيـ ا
مـجـلس الـشـيـوخ االمـريـكي عـلى
قرار مـنـفـصل يـحـمل ولي الـعـهد
الــســـعــودي االمــيـــر مــحـــمــد بن
ســـلــــمـــان مــــســـؤولــــيـــة مــــقـــتل
الـــصـــحـــافي الـــســـعـــودي داخل
قنصـليـة بالده في اسطـنبول في

 2 تشرين االول. 
وقـــال مـــســـؤول ثـــالث في وزارة

اخلارجـية االمـريكـية إن بـومبـيو
الذي كان يبتسم لالمير في ذروة
قــضــيـــة خــاشــقــجـي ســيــواصل
ــــســـــؤولــــ الــــضـــــغـط عــــلـى ا
. ووفــــقـــاً لــــهـــذا الـــســــعــــوديـــ
الــدبــلــومــاسي فــإن مــا أعــلــنــته
الــســـلــطـــات الــســـعــوديـــة حــول
ة الـقـتل "لـم يصـل بعـد إلى جـر
ـســؤولـيـة ـصــداقـيــة وا عـتــبـة ا

الالزمة.  
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ــنــاهــضــة لــتــنـظــيم الــتـحــالف ا
داعش بقيـادة واشنـطن مسـتمرة
في تــقــد مــســـاعــدة لــلــشــركــاء
السـوريـ بـدعم جـوي وضـربات

مدفعية في وادي الفرات.
ويسـاعـد الـتحـالف قـوات سـوريا
ـــوقـــراطـــيــة وهـي حتــالف الــد
كردي عـربي مدعـوم من التـحالف
تحدة الدولي بقـيادة الواليـات ا
في قتـالها ضـد تنـظيم داعش في
ـــنـــطــــقـــة احلـــدوديـــة مع هـــذه ا

العراق.
وكدلـيل عـلى ان تـنـظيم داعش لم
يـهزم بـعـد في مـنـاطق نـفـوذه في
ســوريــا شـن مــؤخــرا هـــجــمــات
مــــضــــادة ضــــد قــــوات ســــوريــــا
وقراطية ما أسفر عن مقتل الد
أكــثـــر من  30 شــخـــصـــا وفـــقــا
لـــلـــمـــرصــــد الـــســـوري حلـــقـــوق

اإلنسان.
ـقـاتـلـ االكـراد قـال ولـطـمـأنـة ا
بومـبـيو االثـنـ ان تركـيـا وعدت
بحمايتهم بينما تهدد أنقرة بشن
هـجــوم عـلى الــفـصــائل الـكــرديـة
والـــتي تـــصـــنــفـــهـــا مـــجـــوعــات
ارهابيـة. وقد بـدأ مسـتشار األمن
الـقـومي األمـيـركي جـون بـولـتون
امس الثالثاء محادثات في تركيا
تركـزت على االنـسحاب االمـريكي
 الـذي تـعـتـزم أنقـرة اسـتـخـدامه

للعب دور قيادي.
من أجل طمأنة احللـفاء الغربي
نـخـرطـ في الـتـحالـف الدولي ا
ـنـاهض لـتــنـظـيم داعش أكـدت ا
وزارة اخلارجيـة االمريـكية أنه ال
يـوجـد جــدول زمـني لالنــسـحـاب
العسـكري والذي سـيكون مـنسقًا
للـغـايـة حتى ال نـتـرك أي فـجوات
ـــــكـن أن يـــــســـــتــــــــــــغـــــلـــــهـــــا

اإلرهابيون.
وسـتــقــود اجلــولـة بــومــبــيـو في
زيـــارة نــــادرة الـى دول مـــجــــلس
الـتعـاون اخلـلـيـجي الـست الـتي
تعـاني من االنـقـسامـات بـ قـطر
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صـوّت مجلس محافظة كربالء امس
الــثالثـاء عـلى إقـالــة احملـافظ عـقـيل
الـــطـــريــحي مـن مــنـــصـــبه بـــســبب
(مــخـالــفـات) اداريــة ومـالــيـة. وقـال
عــضــو مـجــلس احملـافــظــة مـحــمـد
الـطـالقـاني في تصـريح ان (اجمللس
صــوّت خالل جـلـسـتـه الـتي عـقـدهـا
امـس عـــلى اقـــالـــة الـــطـــريـــحي من
طلقة) موضحًا مـنصبه باالغلبية ا
ان (سبب االقالة يعود الى مجموعة
من اخملـالفات منها إدارية وقانونية
ـال الـعام). ومـالـيـة تسـبـبت بـهدر ا
وبـحـسب مـصـدر آخـر  فـإن (االقـالة
تـمت بـاألغـلـبيـة الـبـسيـطـة  بـعد ان
صـوّت  14عـضـوا عـلى الـعـودة إلى
الـقرار  305 اخلـاص بعـدم القـناعة
بــأجــوبـة الــطــريـحي خـالل جـلــسـة
سـابقة للمجلس وجهت إليه خاللها
اســئـلـة بـشـأن عــمـله) مـوضـحًـا أن
(األعــضــاء انــفـســهم صــوتــوا عـلى
إقـالـة احملافظ من مـنصـبه).وأضاف
ـصـدر ان (سبب اإلقـالة هـو وجود ا
ثـالثـة مــلـفــات فــسـاد ضــد احملـافظ
مــوجـودة مـنـذ ثالث سـنـوات). وفي
بـغـداد ابـلغ مـجـلس الـنـواب رئيس
مــجــلس مــحــافــظــة بــغــداد ريــاض
الــعــضــاض بــبــطالن تــعــيــ فالح
اجلـزائـري مـحـافـظـاً لـبـغـداد. وجاء
فـي أمـر إداري صـادر عن مـديـر عـام
مـكتب الـنائب االول لـرئيس مـجلس
الـنـواب ان (تـعـيـ اجلـزائـري فـاقد
لــلـمــشـروعــيـة الــقـانــونـيــة إبـتـداءً
وحلـــ إصـــدار الـــقـــضـــاء الـــقــرار
الـفـصل وصـدور مـرسـوم جـمـهوري

اخـرى انـتـخـبـوا خاللـهـا اجلـزائري
مــحـافـظـاً . عـلى صــعـيـد اخـر أعـلن
ــفـتش الــعـام لـوزارة الــعـدل كـر ا
الـــغــزّي عـن تــمـــكن جلــنـــة تــابـــعــة
لـــلــمـــكــتب من مـــنع هـــدر مــالي في
مـحـافـظـة نيـنـوى عن طـريق إبـطال
ـلــوك لـوزارة قــيـد وهــمي لــعـقــار 
ــــالــــيـــة  الــــتالعـب بـــأولــــيـــات ا

إضبارته. 
ــكـتب تــسـلّم وأضــاف الـغــزّي ان (ا
ـفـتش الـعام مـعـلـومـات من مكـتب ا
ـالــيـة بــخـصــوص حـدوث لــوزارة ا
تـالعب بإضـبـارة أحد الـعـقارات في
ـساحـة جتاوزت مـحـافظـة نيـنوى 
ـاً وبـقـيـمة تـقـديـريـة تصل  55 دو
الـى مــــلــــيــــارين و 475 مــــلــــيــــون
ديــنــار).وبــيّـن أن (الــلــجــنــة أجـرت
حتـريـاً عن أوليـات إضـبارة الـعـقار
ـوظــفـ ودوّنـت إفـادات عــدد من ا

لـيـتبـيّن لـها حـدوث عمـلـيات تالعب
مـن خالل تخصيص الـعقار بصورة
مــخــالـفــة لــلــقـانــون الى مــواطــنـ
أثـــنـــ وإصـــدار ســـنـــد مـــلـــكـــيـــة
بـاسمهـما).و أكد الـغزّي أن (اللـجنة
ـفــتش الـعـام ــشـكـلــة من مـكــتب ا ا
أوصـت بـإبـطـال هـذا الـقـيـد وإزالـة
ترتب عليه وإعادة تسجيله األثـر ا
ــالـــيــة إضـــافــة الى بـــأسم وزارة ا
ـقصرين الى هيأة وظف ا إحـالة ا

النزاهة التخاذ الالزم بشأنهم).
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أكـد مديـر عام اسـتخـبارات ومـكافـحة
االرهـــاب ورئــيس خـــلــيــة الـــصــقــور
االسـتخـبارية في وزارة الـداخلـية ابو
عـــــلي الــــبـــــصــــري مـــــقــــتل  30 من
اخملـطط واالنـتحاريـ جراء عمـلية
ـشتركة جرى تنفيذها بالتنسيق مع ا
ـشـتركـة بـواسـطة قـيـادة الـعـملـيـات ا
طــائـرات  الــقـوة اجلــويـة اسـتــهـدفت
اجـتـمـاعـاً لـداعش فـي مـديـنـة سـوسة
الــــســـوريـــة.واوضح الــــبـــصـــري في
تـصريح صـحفي ان ( 30 ارهـابيا من
اخملـطط واالنـتحاريـ هلكوا خالل
ـشتركة التي جـرى تنفيذها الـعملية ا
بــالــتــنــسـيـق مع قــيـادة الــعــمــلــيـات
ـشـتـركـة بـواسـطـة طـائـرات قـواتـنـا ا

اجلــويــة أف  16 )  مـــشــيــرا الى ان
(تـلك العملية انطلقت يوم الثالثاء من
ــعــاجلــة الــهـدف ــاضـي  االســبــوع ا
وتـدمـيـره بـالكـامل في مـديـنـة سـوسة
غـرب سوريا بعـد موافقة الـقائد العام
ـهدي). ـسـلحـة عـادل عبـد ا لـلـقوات ا
ـــــــراقــــــبــــــة واوضـح ان (وحــــــدات ا
والـــتـــحــلـــيل في خـــلـــيــة الـــصـــقــور
االسـتـخبـاريـة كانت قـد كـشفت عن ان
الـتـنـظـيم اإلرهـابي لـديه اجـتـمـاع في
مـنـطـقـة سـوسـة لـلـتـحـضـيـر لـتوجـيه
ضـربـات انتـحـارية بـعـجالت مفـخـخة
ـكـلـفـة ـسـلـحـة ا تـسـتـهـدف قـواتـنـا ا
بـحمايـة حدودنا الدولـية مع سوريا)
مـنوهًـا الى ان (تلك الـعمـليـة النـوعية
فــرضت حـالــة من االربـاك والــفـوضى
الـكبيرة مع الـشك ب صفوف داعش
ال ســيــمــا ان االجــتــمــاع كــان ســريــا

لـلـغـايـة وعـلى أثـر ذلك نـفـذ الـتـنـظـيم
االرهـــابـي حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــاالت ضــد
مــــجــــمــــوعـــــة من افــــراده). وكــــشف
الـبـصري عن أسـمـاء ابرز االرهـابـي
الـذين قتلـوا في الضربـة وهم محمود
عـويد واير الكـربولي والي الفرات من
سـكـنـة قضـاء الـقائم نـاحـيـة الكـرابـلة
وكـــان أمــيـــرا في تــنـــظــيم الـــقــاعــدة
ومـسؤوال عن اعـتقـال وقتل مـنتـسب
مـن الشرطـة واجليش في الـقائم وابو
ـسؤول العـسكري يـعقـوب احملمدي ا
ـفخـخة على عن الـهجـوم بالـعجالت ا
الـقوات العراقيـة وابو عزام الكربولي
ــســؤول األمــني لــقــاطـع الــســوسـة ا
والباغوز من سكنة قضاء القائم وابو
عـــــزام احلــــرداني وهـــــو مــــســــؤول
االنـتحـاري في ضـفاف الـفرات وكان
الــوالي الــشـرعي في األنــبـار واحــمـد

حـمزة عبدالله نـوردوش الداغستاني
أمـير االنغماسي في الفرات وخطاب
مــحـيي مــحـمـد احملــمـدي من ســكـنـة
الـــقـــائـم مـــعـــتـــقل ســـابق في بـــوكـــا
ومـسؤول التـجهيز والـنقل في الفرات
وابـو جابر الـعراقي مسـؤول عسكري
فـي الــســوســـة في فـــرقــة الـــكــواســر
ومـساعد عـلي سعد خلـيفة الـسلماني
وابـو اسـالم قيـادي فـي هـيـئـة احلرب
بـالتنظيم االرهـابي وقائد عسكري من
سـكنة قضاء الـقائم أصيب مرت في
الـضـربات اجلـوية الـعراقـية الـسابـقة
ومـؤيـد سـتـار فرحـان الـعـزاوي أمـير
كتيبة  111 اخلاص باالسناد ومحمد
عــبـد الـله روس الـشــيـشـاني كـان في
ـوصل سـابـقـا. كمـا كـشف الـبـصري ا
عن (نـشوب خالفات دامية ب جماعة
ـسؤول في فـرقـة الكـواسر االرهـابي ا

ــدعــو مـــوسى عــبــدالــله بــيك جــان ا
األوزبــكي وبـ االرهـابي ابـو زكـريـا
الـشامي) مؤكـدًا ان (التنظـيم مخترق

من جانب التحالف). 
واعــــلن مــــصــــدر فـي الـــشــــرطــــة عن
اسـتــشـهـاد ثالثـة اشـخـاص واصـابـة
 10 آخــريـن جــراء تــفــجــيــر ســيــارة
دينة مـفخخة قرب سيطرة االقواس 
تــكـريت في مـحـافـظـة  صالح الـدين)
مـن  دون تــفــاصـــيل. من جـــهــته قــال
مـــركـــز اإلعـالم األمـــني في بـــيـــان أن
الـقــوات األمـنـيـة هي الـتي (اكـتـشـفت
ـفـخـخة وهـي من نـوع بيك الـعـجـلـة ا
آب مــا دفع اإلرهــابي الــذي يـقــودهـا
الى تـــفــجـــيــرهــا وهـــو بــداخـــلــهــا)
مــــوضـــحًـــا أن (احلــــادث اســـفـــر عن
اسـتـشـهـاد مـواطـنـ اثـنـ وإصـابـة
سـتة آخـرين). من جهتـها اكدت وزارة

الــصـحـة هـذه احلــصـيـلــة.  وتـمـكـنت
الـقـوات االمـنـيـة من اعتـقـال مـتـهـم
اثـنـ في سـيطـرة الـصـقور والـعـثور
عــــلى  50 عــــبـــوة نـــاســــفـــة في حي
ـطاري  كـما القت اجلـوالن ومنـطقة ا
الـقبـض على مـتهـم اثـن مـحافـظة
االنـبـار. من جهـة اخرى كـشفت وزارة
الــداخـلـيــة عن وقـوع بــنت (مـسـؤول
عـراقي كبـير) ضحـية إبـتزاز من شاب
ـــوصـل عـــبـــر مـــواقع مـن مـــديـــنـــة ا
الـتواصل االجتمـاعي.ونشرت الوزارة
ـة هـاتفـيـة ب كـا تـسـجـيالً صوتـيـاً 
الـفـتاة والـشـاب وهو يـهـددها بـفضح
صـــورهــــا عـــلى اإلنـــتــــرنت ومـــواقع
الـــتــواصل. واظـــهــر الـــتــســـجــيل ان
ـتهم قـام بإبـتزاز الـفتـاة بدفع 100 (ا
دوالر يـــومــيـــاً وعــلى مــدى  7 الى 8
أشــهـر بـاالضــافـة الى كــارتـات شـحن

مـوبـايل لـكـنه رفـع قـيمـة اإلبـتـزاز الى
عـــشــرة اآلف دوالر) مــؤكــدة ( الــقــاء
ـتهم بـعـد كشف مـكانه الـقـبض على ا
عــبـــر أجــهــزة ألــكــتـــرونــيــة خــاصــة
بـاالستـخبـارات بفي اثـر بالغ تقدم به

والد الضحية).
 الـى ذلك وقع بــقـبــضــة األمن مــنـشئ
الـــصــفـــحــة الـــوهــمـــيــة عـــلى مــوقع
فـــيــســبــوك اســـتــخــدم خـاللــهــا أسم
مـحافظ ديـالى  مثنـى التمـيمي  وقام
بـنــشـر تـعـلـيـقـات ومـنـشـورات كـاذبـة

باسم احملافظ .
 وقــال الـتـمـيــمي في بـيــان تـلـقـته الــ
(الـــزمــان) امس  أن (الـــعــامـــلــ في
جـــهــاز األمن الــوطـــني ديــالى وادارة
الــبـحث اجلــنـائي / وحــدة مـكــافـحـة
اجلــرائم االلـكـتــرونـيـة  تــمـكـنـوا من
الــــقـــاء الـــقــــبض عـــلـى االشـــخـــاص

ـتـورطـ بـإنـشاء صـفـحـات وهـمـية ا
عـــلى مــوقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
واســتـخــدامـهـا النــتـحــال شـخــصـيـة
مـــحـــافظ ديـــالى ونـــشـــر االشـــاعــات
واالخــــــبـــــار الــــــكــــــاذبـــــة مـن خــالل

الصفحة).
 وبـ انه (نـتـيجـة لـلـبحث والـتـحري
والـتتبع االلكـتروني والفني لـلصفحة
احملــــددة مـن قــــبل اخملــــتــــصــــ في
الـوحـدة تمـكن اخملـتصـون من حتـديد
هـويـة مـنـشئـهـا ومـكـان وجـوده حيث
الـقي القبض عليه  فـيما تب انه من
سـكـنـة مـحافـظـة ديـالى ومـوظف على
مـالك احـدى الــدوائــر مع االشــخـاص
ـشترك معه واعترف بعد التحقيق ا
مـــعـه بـــإنـــشـــاء تـــلـك الـــصـــفـــحـــات
واســـتــــخـــدامـــهـــا لـإلســـاءة ونـــشـــر

االخبار).
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 اكــد مـصـرف الـرافــدين إسـتـمـراره في
مـنح قـروض شـراء الوحـدات الـسكـنـية
كتب ـشاريع االستـثماريـة. وقال ا في ا
االعـالمي لـلـمـصــرف في بـيـان امس ان
(قـــروض الـــســكـن مــســـتـــمـــرة حــسب
الــــضـــوابط عــــلى أســـاس  100 راتب
أسـمـي وان ال يتـجـاوز حـده األعـلى 75
ــوطــنـة مــلــيـون ديــنــار لــلـمــوظــفـ ا
رواتـــــبــــهم و 40 مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
ــصـرف ). وأضــاف ان (ا لــلــمــواطــنــ
ـنح قروض بسماية الـسكني وبفائدة
ــئـة سـنـويـاً ومـنح قـرض الـبـنـاء  4 بـا
لـلـمواطـنـ يصل الى  50 مـلـيـون بـعد
تـقد سنـد مداينـة ألرضٍ سكنـية التقل
عن  200 مـتر مربع). واشار البيان الى
ـــئـــة راتب ان (تـــوقـف مـــنح قـــروض ا
ـــوظــفي دوائــر الــدولـــة جــاء بــســبب
ـصـرف حتـقــيق مـخـاطـر عـالـيـة عـلى ا
وعـــدم حتــقـــيق الــهـــدف مــنـه من قــبل
ــســتــفــيــدين). الى ذلـك تــداول سـوق ا
ـالـيـة امس الـثالثـاء الــعـراق لألوراق ا
اكثر من  419 مـليون سهم . وذكر بيان
ــتــداولـة امـس انه (بـلـغ عـدد االســهم ا
 419,923,511 ســهـمـا  فـيــمـا بـلـغت
قـيـمـة االسهم  267,004,497 ديـنارا).
واضــاف (واغــلق مــؤشــر االســعـار في
جـــلــســـة امس عــلى  509.97 نـــقــطــة

مــرتـفـعـا بـنـسـبـة  0.27 عن اغالقه في
اجلــلـــســة الــســابــقــة الــبــالغ 508.62
نـقطة) واشـار البيـان الى (تداول اسهم
 27 شــــركـــة من اصل  104 شــــركـــات
مــــدرجـــة في الــــســـوق واصــــبح عـــدد
ـتـوقــفـة بــقـرار من هــيـئـة الــشـركــات ا
ـالية لعدم التزامها بتعليمات االوراق ا
ـالي  30 شــركـة). واوضح االفــصــاح ا
ــــــشـــــتــــــراة من ان (عــــــدد االســـــهـم ا
ـسـتـثـمـرين غيـر الـعـراقـيـ بلغ 320 ا
الـف سهم بـقيـمة  1,116 مـلـيون ديـنار
من خالل تنفيذ صفقة على اسهم شركة
واحـــدة). ونــــوه الى ان (عـــدد االســـهم
سـتثمـرين غيـر العـراقي ـباعـة من ا ا
بـلغ  2,400 مـلـيـون سهم بـقـيمـة بـلغت
 8,398 مـلـيـون دينـار من خالل تـنـفـيذ
ثماني صفقات على أسهم شركة واحدة
ركزي فـقط).من جهة اخرى قـال البنك ا
الـعراقي إن تـوط الـرواتب لـلمـوظف
إجــراء مـهم يـقــضي عـلى الـفــضـائـيـ
الــذين يــســتــلــمـون أكــثــر من راتب من
ــواطن الــدولــة ويـــعــيــد الــثــقــة بــ ا
ــصــرفي. وذكــر مــســؤول والــقـــطــاع ا
ركزي غيث تـوط الرواتب في البـنك ا
حــسـ في تـصــريح صـحـفي امس ان
ـوافـقـة (إجــراء تـوطـ الـرواتب يـتم 
ـعـترف ـصارف ا ـركزي عـلى ا الـبـنك ا
بـها سواء احلكـومية أو اخلاصة ووفق
ـركـزي وقـانونـه وعلى شـروط الـبـنك ا

ـوظف حق االختـيار في تـوط راتبه ا
حـسب قـنـاعـته بـاخلدمـة الـتي يـقـدمـها
ــصـرف). وأضـاف حــسـ أن (الـبـنك ا
ركزي وافق على  20 مصرفاً حكومياً ا
ــوظــفي الــقــطــاع لــتــوطـــ الــرواتب 
احلــكــومي واخلــاص). وتــابع ان (هـذا
اإلجـراء سـيقـضي عـلى الـفضـائـي في
الـدوائـر احلـكـومـية والـذين يـسـتـلـمون
أكــثــر من راتـب من دوائــر الـدولــة إلى
وظف جـانب الفوائـد التي سيـجنيـها ا
ـصـرف الذي سـيتم الـتوطـ لديه من ا
مـن الـسـلـف والـقــروض والـتـســهـيالت
ـوظفـ بتـوط ـصـرفيـة). وطالب (ا ا

رواتـبهم في أي مـصرف يرونه مـناسبا
لـتطلعاتهم) مشيرا إلى أن (هذا اإلجراء
صارف واطن وا سـيفعل العالقـة ب ا
وســـيــعـــيــد بـــنـــاء الــثـــقــة لـــلــقـــطــاع
ـصرفي).من جانب اخر ينظم صندوق ا
الــنــقـد الــعـربي الــيــوم األربـعــاء وغـدا
اخلــمـيس االجــتـمــاع الـسـنــوي الـرابع
ــــالــــيــــة في الــــدول لــــوكـالء وزارات ا

العربية.
 ويــشـارك فـي أعـمــال االجـتــمـاع وكالء
ـالـية من الـدول العـربـية. كـما وزارات ا
يـشـارك عـدد من خـبراء صـنـدوق الـنـقد
والــبـنك الـدولـيــ ومـنـظـمـة الــتـنـمـيـة
والـتـعاون االقـتصـادي وصنـدوق النـقد

العربي. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(صـنـدوق الـنـقـد الـعـربي يـتـولـى مـهام
ــالــيــة الــعـرب أمــانــة مــجــلس وزراء ا
ـرتـبـطـة به. واألنـشــطـة والـفـعـالـيـات ا
ويـتضـمن جدول أعمـال االجتـماع عدداً
ـــواضـــيع وأوراق الـــعـــمل الـــتي مـن ا
ـشــروعــات الـصــغــيـرة تــتــنـاول دعـم ا
ــتـــوســطــة في الــدول الــعــربــيــة و وا
تـطوير نظم الضمان االجتماعي لتعزيز
فـرص العمل والنمو في الدول العربية
وتـطـويـر إدارة وإسـتراتـيـجـيـات الدين
العام في الدول العربية. كذلك سيناقش
االجـتمـاع في إطار بنـد تبـادل اخلبرات
الية في والـتجارب قضايا االستدامة ا

الـدول العربـية حيث سيـتم استعراض
جتـارب الـدول العـربـية في هـذا الـشأن.
إضافة إلى ما تقدم سيناقش االجتماع
مــوضــوع اســتــخــدامــات الــتــقــنــيــات
احلـديثـة لتـطوير اخلـدمات الـضريـبية
والــتـحــضـيـر لــلـمــنـتـدى الــرابع عـالي
ــسـتـوى لـلــمـالـيـة الــعـامـة في الـدول ا
قرر عـقده في مدينة دبي يوم الـعربية ا
ـقــبل والــتــحـضــيــر كـذلك  9 شــبــاط ا
الجـتماع الدورة الـعاشرة جمللس وزراء
ـقــرر عـقــده في دولـة ــالـيــة الـعــرب ا ا
قبل ). الـكويت في نهاية شهر نيسان ا
  وأشــار عـــبــد الــرحــمن بـن عــبــدالــله
ـديـر الـعـام رئـيس مـجـلس احلـمـيـدي ا
إدارة صــنـدوق الــنـقـد الــعـربي إلى أن
ـالـيــة لـلـدول اجــتـمـاع وكـالء وزارات ا
الـعــربـيـة يُـمـثل فـرصــة مـهـمـة لـتـبـادل
الــــتـــجـــارب واخلــــبـــرات ومــــزيـــد من
الــــتـــنــــســـيق حــــول الـــتــــطـــورات في
ـالـيــة وجـهـود االصالح الــسـيـاســات ا
الي في الـدول العـربية االقـتصـادي وا
ـوضـوعات مـشـيـداً في هذا الـسـيـاق با
طـروحة على جـدول أعمال والـقضـايا ا
االجــتـمــاع الــرابع وأهـمــيـتــهـا لــلـدول
العربية. كما شكر كل من صندوق النقد
والــبـنك الـدولـيــ ومـنـظـمـة الــتـنـمـيـة
والـتـعاون االقـتصـادي على مـشاركـتهم
ــعــدة لــهـذا فـي االجــتــمــاع واألوراق ا

الغرض).  
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اطــلـقـت هـيــئـة رعــايـة ذوي االعــاقـة
واالحــتــيـاجــات اخلــاصــة الـتــابــعـة
لـوزارة العمل والشؤون االجتماعية
تفرغ عـ ا دفـعة جديـدة من راتب ا
حملــــافـــظــــة بــــغـــداد لــــلــــمـــدنــــيـــ
ـســتـلــمـ ســابـقـا والــعـســكـريــ ا
ــادة 2/ 19من ـــشـــمـــولــ وفـق ا ا
قـانون الـهيـئة رقم  38 لـسـنة 2013
وافق 9 ابـتـداء من الـيوم األربـعـاء ا
كـانـون الـثاني اجلـاري حـسب قوائم
ــــوقع ــــنـــــشــــورة في ا االســــمــــاء ا

االلكتروني الرسمي للوزارة. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
تفرغ ع ا شمول براتب ا (عدد ا
ــدنــيــ حملــافــظــة بــغـداد بــلغ من ا
 5804 مـســتـفـيـدين فـيـمـا بـلغ عـدد
الـعسـكري  1502مـستـفيـد الستالم
رواتـب االشـهـر الـثـالثـة األخـيـرة من
عــــــام  2018وهـي تــــــشــــــرين األول
بلغ وتـشرين الثانـي وكانون األول 
قـــــــدره  510االف ديــــــــنـــــــار لــــــــكل

مســـتفيد). 

ويـسـتمـر توزيـع الرواتب ابـتداء من
ـدة شـهـر كـامل بـواقع 450 الـيـوم و
مـسـتـفـيـدا مـدنـيـا و 250 مـسـتـفـيـدا
عـسكـرياً يـوميـا من السـاعة الـثامـنة
والــنـصف صـبــاحـا وحـتـى الـسـاعـة

الواحدة والنصف ظهرا. 
وســـــيـــــتـم تـــــوزيـع الـــــرواتب بـــــ
ركز دني فـي  قاعة ا ـستفيـدين ا ا
ـقر الـوزارة. اما الـعراقي  الـكوري 
ـستفيدون من العسكري فسيكون ا
تــوزيع رواتــبــهـم في مــقــر الــهــيــئـة
اجلــديـد الــكـائن بــالـوزيــريـة مــقـابل
ع فقط مع مـعهد النفط بحضور ا
دنيـة االصلية جـلب هوية االحـوال ا
ـصورة لـكال الطـرف او الـبطـاقة وا

وحدة ان وجدت .  ا
واضـاف الـبـيان (أن اجملـمـوع الـكلي
تفرغ ع ا لـلمستفيـدين من راتب ا
ــسـتـلــمـ سـابـقــا قـد بـلغ 28463 ا
مـسـتـفـيـداً بـواقع  3962 مـسـتـفـيـداً
عــسـكــريـاً و 24501 مــدنــيـا في 15
مـحــافـظـة عـدا إقـلـيم كـردسـتـان وان
ع رصودة لراتب ا الية ا ـبالغ ا ا
ـسـتـلـمـ ـتــفـرغ لـلـمـسـتـفــيـدين ا ا

ـدني في سـابقـا من العـسكـري وا
احملــافــظــات جـاهــزة وســوف تــعـلن

قبل). مواعيد توزيعها االسبوع ا
 وكــــان وزيــــر الــــعـــمـل والــــشـــؤون
االجــتـمـاعـيـة بـاسـم عـبـد الـزمـان قـد

لــلـمــجـمــوعـة الــرابـعــة بـكـأس أ
قامة حاليا في اإلمارات. آسيا ا
وسـجل أهـداف الـلقـاء من مـنـتخب
اســود الــرافـدين الالعــبــون مـهــنـد
عـلي في الـدقيـقة 35 وهـمـام طارق
فـي الـدقـيـقـة 60 وعــلي عـدنـان في
ـباراة الـدقـيـقـة االخـيـرة من زمـن ا
فــيــمـا أحــرز لــفـيــتــنـام عــلي فــائـز
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نـتخب الـعراقي فـوزا قاتال حـقق ا
امـس الــــثـالثــــاء عـــــلى نـــــظــــيــــره
الـفـيـتـنـامي بنـتـيـجـة ثالثـة اهداف
ــبــاراة الـتي مــقــابل هــدفــ  في ا
جـــرت  عــلى مــلــعـب مــديــنــة زايــد
الــريـاضـيـة ضــمن اجلـولـة األولى
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شــدد عـلـى ضـرورة ضــبط مـواعــيـد
تـــــوزيع دفــــعـــــات الــــرواتب لــــذوي
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة فــضال عن
زيــــادة اعـــداد مـــســـتــــحـــقي رواتب

احلماية االجتماعية.
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في مـلعب لكـرة القدم تـصيح مها
جــنـــود مــوجــهــة الــتـــعــلــيــمــات
لـالعـبـ مــثـلــهـا مــثل أي مـدرب
آخــر لـكـن بـفــارق واحـد فــقط هـو
أنــهــا امـــرأة في عــالم أغــلــبه من
الــرجـال. وكـانت مـهـا جـنـود (32
عـــامــا) تـــســعى بـال كــلل لـــبــنــاء
مـستـقبل مهـني ناجح لهـا كالعبة
مـحتـرفة في منـتخب سوريـا لكرة
الـقــدم لـلـسـيـدات لـكن تـعـرضـهـا
إلصـابة دفـعها لـلبـحث عن مجال
لم تـسبقها إلـيه امرأة ببلدها في

عالم كرة القدم للرجال.
وتـعمل مها حاليـا مدربة مساعدة
لـفريق نـادي احملافظـة لكـرة القدم

مــبـاريــات إجـمــاال حـتى اآلن هـذا
ــوسم.وفي بــلــد مــا زال يــعـاني ا
حــربــا أهـــلــيــة مــنــعت مــنــتــخب
السيدات من اللعب لعدة سنوات
ثل يـأمل نادي احملـافظـة في أن 
دربـة تـقـدما لـكـرة الـقدم تـعـيـ ا
ـــديــر الــفــني ولــلـــنــســاء.وقــال ا
لـلـنـادي أنس الـسـباعي إن (إدارة
الـنادي رأت فـي نيـسان أن تـعي
كن مـهـا لـتـدريب فـريق الـرجـال 
ـــرأة أن يــــســـاعـــد فـي دعم دور ا

السورية في الرياضة).
وأوضـح السـبـاعـي أنه (عـ مـها
مــشـرفــة فـنـيــة عـلى الــفـريق وأن
الـقرار أثـار ضجة كـبيرة) مـشيرا
إلى أن (مـها تـستـحق ألنهـا العبة

رائعة ومدربة رائعة).

تـدريبيـة مختلـفة للنـساء والرجال في
مـجـال الـتدريب.وكـون مـها العـبـة كرة
قـــدم ســـابـــقـــة في نـــادي احملـــافـــظــة
ســاعـدهـا عـلى االنــدمـاج في الـنـادي
ومـع ذلك كان األمر عـصيـا على بعض

الالعب في البداية.
وعـن ذلك قـــال العب الـــفـــريق أمـــجــد
كــتــكــوت (أول شيء حــسـيــنــا فــيــهـا
صــــعـــوبـــة بـــعــــدين خالص عـــادي
تــعـودنــا ع هـيك قــصـة وصــارت مـتل
لعب عادي أُخـتنا أو رفيقتـنا مثال با

يعني ما فيه شيء مؤثر).
وقـد تساعد النـتائج اجليدة أيضا في
تـعــزيـز وضع مـهـا مع سـعي الـنـادي
لــلــتــرقي من الــقــسم الــثـانـي. وحـقق
الـفريق االنـتصار في ثـماني مـباريات
وتـــعــادل في اثــنــتـــ من بــ عــشــر

لـلـرجـال في دمـشـق. وتـقـول إنـها أول
ـنــصب في امــرأة تــشــغل مــثل هــذا ا
مـنـطـقـة الـشـرق األوسط. وعن عـمـلـها
بـالـتـدريب قـالت مـها أثـنـاء اسـتـراحة
خـالل تدريب الفريق (التدريب هو علم
قـبـل مـا يـكـون الـلي عم بـيـؤدي الـعـلم
ـا بـيـكون هـذا أنـثى أو ذكـر هـو عـلم. 
هــذا الــشـخص الــلي عم يــعــطي هـاي
الــرســالـة الــلي هي رســالـة الــتـدريب
ـعلـوماته عم بـيؤدي لـلـفريق واثق 
مـعلـومة صـحيحـة بيـكون له كـاريزما
لـعب هاي ما خـاصة قـيادية بـأرض ا

بتفرق ب شاب وبنت).
كــانت مــهــا كـذلـك العـبــة كــرة قـدم في
نـادي احملافظة قبل تـعرضها لإلصابة
وانـتـقـالهـا لـلتـدريب فـقـد درّبت فريق
الـسـيـدات في الـنـادي ونـظـمت دورات
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كـتب االعالمي حملافظ بـذلك).وكـان ا
بـــغــداد أعـــلن اول أمس األثـــنــ ان
(رئــاسـة اجلــمـهــوريـة صــادقت عـلى
قــرار احملـكـمـة الـذي حـسم مـوضـوع
انـتـخـاب مـحـافـظـا جـديـدا لـبـغـداد)
مــوضــحـا ان (رئــاســة اجلـمــهــوريـة
صــادقـت عـلـى ان يــكــون اجلــزائـري
مـحـافـظـا خـلفـا لـعـطـوان الـعـطواني
انية بعد الـذي فاز باالنتخابات البر
تـقد اسـتقـالته بـشكل رسمي خالل
جـــــلــــــســـــة انــــــتـــــخــــــاب احملـــــافظ
اجلـــديـــد).وأضـــاف ان (اجلـــزائـــري
بـاشـر أداء مـهـامه مـحـافـظـا لـبـغـداد
بــعــد تـأديــته لــلـيــمــ الـدســتــوريـة
بــصـحـبـة نـائـبه الــفـني عـلي هـيـجل
الــذي انـتـخب في اجلــلـسـة نــفـسـهـا
نـائـبـا فـنيـا لـلـمحـافظ خـلـفـا جلاسم
الــــبـــخــــاتي الــــذي فـــاز هــــو االخـــر
انية). ونفى عضو باالنتخابات البر
مــجــلس احملــافـظــة ونــائب احملـافظ
ـنـتـخب فـي جـلـسـة سـابـقـة مـحـمد ا
الــربـيـعـي أنـبـاء مــصـادقـة احملــكـمـة
اإلداريــة عــلـى انــتــخــاب اجلــزائـري
. وصوّت مـجلس بـغداد في مـحـافظـاً
اضي على الشويلي  12مـن الشهر ا
(الـعضـو في  كتلـة االحرار) محـافظاً
والـربيعي نائـبا فنيـا له وبعد عشرة
ايـام قـدم أعـضـاء في اجملـلـس طـعـناً
لـدى محكمة القـضاء اإلداري بجلسة
انـتــخـاب الـشـويـلي وعـقـدوا جـلـسـة
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اكـد وزيــر اخلــارجــيــة االمــريـكي
مـايك بـومـبيـو نـيـته الـتـوجه الى
العراق والقيام بزيارة بغداد في
نـطقة اطار جولـة يقـوم بهـا في ا
تـشــمل ثــمــاني دول. ولم يــكـشف
بـومـبــيـو الــذي كـان يــتـحـدث في
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره
ن الصـفدي عن مـوعد االردني ا
الـوصـول الى بـغــداد لـكـنه رحب
بزيـارة رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صالح الى االردن قـبل اسبـوع

مـــؤكـــدا اهـــمـــيـــة هـــذه الـــزيـــارة
وتــــرحــــيب بـالده بــــهــــا من اجل
تـوطـيـد الـعالقــات الـثـنـائـيـة بـ

البلدين.
وبـدأ بـومـبـيــو امس الـثالثـاء من
عـمـان جـولــة في الـشـرق األوسط
تهـدف خـصوصـا لـطمـأنـة حلـفاء
ـتـحـدة واشـنـطن بـأن الـواليـات ا
منـخرطـة في سـوريا بـعد اإلعالن
ــفــاجئ عن ســحب قــواتــهــا من ا

هذا البلد.
بــاإلضـــافـــة إلى األردن ســـيــزور
بـــومـــبـــيـــو مـــصـــر والـــبـــحـــرين
واالمــارات وقــطــر والـــســعــوديــة
وسـلـطـنـة عـمـان والـكـويت وفـقـا
لـوزارة اخلــارجــيــة االمـريــكــيـة .
وأشـــــار الـــــبــــــيت االبـــــيـض الى
احـتـمـال تـوجــهه الى بـغـداد لـكن

هذه احملطة لم تؤكد.
وفي الــطـــائــرة الـــتي أقـــلــته الى
االردن قـال بومـبـيـو لـلـصـحـفـي
انه يــريــد الـتــأكــيــد ان الــواليـات
ـتـحـدة "ال تــزال ضـالـعـة في كل ا
ــهــام الــتي انـــخــرطت بــهــا في ا

." اضيت السنت ا
وفاجـأ الرئـيس االمـريكي دونـالد
ـيالد تـرامب اجلـمـيع قــبل عـيـد ا
عـنــدمـا أعــلن عن سـحـب الـقـوات
ـنـتـشـرة في سـوريـا االمـريـكـيـة ا
حملاربة تنظيم الدولة االسالمية.
وأثار هـذا القـرار مخـاوف حلـفاء
ـتحـدة لـكن واشـنطن الواليـات ا
حتــاول مــنــذ ذلك احلــ تــبــديــد
مخـاوف احلـلفـاء وباتـت تتـحدث
عن انــســـحــاب بـــطيء يـــتمّ عــلى

مدى فترة من الزمن.
واالثنـ كـتب الـرئـيس االمـريكي
في تــغـــريــدة ســـنــغـــادر ســوريــا
بوتـيـرة مالئـمـة عـلى أن نواصل
في الــوقت نــفــسه قــتــال تــنـظــيم
داعش والتـصرّف بـحذر والـقيام
ا هـو ضروري بـالـنسـبة لـباقي

األمور.
وكـثـفت احلـكـومـة االمـريـكـيـة في

االونة االخيرة رسائل الطمأنة.
وقـال مـتـحـدث بـاسم الـبـنـتـاغون
يجور شـون روبرتسـون لوكالة ا
فــرانس بـــرس االثــنــ إن قــوات

مايك بومبيو

باسم عبد الزمان

ابو علي البصري
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