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تـخصيصات اخملصصات للموظف
ـتـمـتع بـأجـازة بـراتب اسـمي من ا
الــتـمـويل الـشــهـري الـذي تـقـوم به
دائـرة احملـاسبـة بعـد اشعـارها من
ـمولة وحـدة االنفاق او الـشركات ا
ذاتـــيــا الـــتي تــتـــلــقـى مــنـــحــة من
اخلــزيـنــة الـعــامـة) مــؤكــدا (يـجب
اسـتحـصال مـوافقـة رئيس الوزراء
بـنـاء على اقـتـراح الوزيـر اخملتص
ـرتــبــطـة او رئــيس اجلــهـة غــيــر ا
بـوزارة لـتـرويج االجازة لـلـمـديرين
الـعــامـ ومن بـدرجـتـهم فـمـا فـوق
واالطـباء واطباء االسنان واساتذة
اجلـــــــــامــــــــعـــــــــات واصــــــــحــــــــاب
االخــــــتـــــــصــــــاصــــــات الــــــنــــــادرة
والـــــــــطـــــــــيــــــــــارين) واوضـح انـه
ـارس اثنـاء تمـتعه (لـلـموظف ان 
بــــاالجـــازة الـــعــــمل في الــــقـــطـــاع
اخلـــاص اســــتـــثـــنـــاء من قـــانـــون
انـضـبـاط موظـفي الـدولة والـقـطاع
عدل العام رقم  14 لـسنة  1991 ا
امـا في حال وجـود متعـلقـات بذمة
ـــوظف لــلـــمــصـــارف او الــدائــرة ا
ـالية فـيلتـزم بتقـد كفيل ضامن ا
لــــــتــــــســـــديــــــد مــــــا بــــــذمـــــتـه من
اسـتقـطاعات) وتـابع ان (الـشهادة
وظف خالل الـتي يـحصل عـلـيهـا ا
تــــمـــتـــعـه بـــاالجـــازة ال حتــــتـــسب
الغـراض الـعالوة والـتـرفـيع وكذلك

التقاعد). 

بــــارز قـــــوله يـــــوم الــــســـــبت إن
(طــهــران تـدعم جــهــود مـوســكـو
لـــبــــسط ســــيـــطـــرة احلــــكـــومـــة

السورية على اجلنوب).
ـعلم إن (دمـشق تواصلت وقال ا
ـقـراطـيـة مع قـوات سـوريــا الـد
ـتـحـدة ـدعـومـة من الـواليـات ا ا
لكن لم تـبدأ عـمليـة تفـاوض بعد
بشأن مصير األراضي اخلاضعة
لــسـيــطــرتـهــا في شـمــال وشـرق

سوريا).
وأضاف (حـديث سيـادة الرئيس
(بشـار األسـد) كان واضـحـا. قال
خيـاران ال ثـالث لهـمـا التـفاوض
أو اللجوء إلى العـمل العسكري.
أقـــــول بـــــصــــــراحـــــة لم نـــــبـــــدأ
الـتـفـاوض... هـنـاك تـواصل لـكن
لـم نــــــبـــــدأ الــــــتــــــواصـل حـــــول
ـسـتـقـبل. نـحن مـازلـنـا نـعـتـبـر ا
أنــــهـم مــــواطــــنــــون ســــوريــــون
يــحـــرصــون عـــلى بـــلــدهم كـــمــا

نحرص(.
وأشــار إلى مــديــنــة الــرقـة الــتي
انـــــــتـــــــزعت قـــــــوات ســـــــوريــــــا
قراطية السـيطرة عليها من الد
تـنـظـيـم الـدولـة اإلسالمـيـة بـدعم
أمريكي قـائال (الرقة ما زالت في
قـلــوبـنـا ويـجب إعــادة إعـمـارهـا
وحتـريـرهـا من أي وجـود غـريب

عن سكانها).
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تـعـهـد مـديـر عـام الـهـيـئـة الـوطـنـية
لـلـتقـاعـد احـمد عـبـد اجلـليل بـقـيام
ـصـارف ومـنافـذ الـبـطاقـة الـذكـية ا
(كي كــارد) بـتـوزيع مـكــأفـاة نـهـايـة
اخلـدمة للمتقاعدين لـلدفعة الثامنة
خالل  48 ســاعــة. اثـر مــعــلــومـات
ابـلغهـا متقـاعدون لـ (الزمان) امس
بـعـدم سـريان عـمـلـيـة االطالق التي
ســـبق لـــعـــبــد اجلـــلـــيل ان اكـــدهــا
لـ(الــزمــان) في تــقــريــر نــشــر عــلى
الـــصــفـــحــة االولـى امس. وقــال ان
(الـهــيـئـة بــاشـرت بـصــرف مـكـافـأة
دني نـهاية اخلدمـة للمتقـاعدين ا

2017 لــــــــدفـــــــعــــــــة آب مـن عـــــــام 
ـتـقـاعـديـن الـعـســكـريـ لـدفـعـة وا
أيــلـول من الــعـام نــفـسه) واضـاف
انه (ســــيـــتـم الـــصـــرف عـن طـــريق
مـنافـذ الدفع االلـكتـروني الكي كارد
حلــامــلي الـبــطــاقــة الـذكــيــة وعـلى
ـتـــقـاعـدين في احملـافـظـات الـذين ا
يــتـــســلــمـــون رواتــبــهـم عن طــريق
ــصـارف الــصــرف الــيــدوي عــبــر ا
الــتـــوجه الى فـــروع الــتــقـــاعــد في
مـــحـــافـــظـــاتـــهم لـــغـــرض أســـتالم
مــكـافــأتـهم).وأوضح عــبـد اجلــلـيل
تقاعدون  في محافظة بغداد (أما ا
الـذين يتسلمون رواتبهم عن طريق
ـصـارف التـوجه الى مـقـر الهـيـئة ا
لـغرض التـسلم) وبصـدد  الدفعات
الالحــــقــــة اضــــاف ان (الـــهــــيــــئـــة
سـتـصـرف تـباعـا الـدفـعـات االخرى
ــالــيــة ــبـــالغ ا مــتى مـــا تــوفــرت ا
اخملـصـصـة). فـيمـا أعـلـنت الـلـجـنة
ــالـيـة في مـجــلس الـنـواب عن ان ا
الــهـيــئـة بــاشـرت بــصـرف مــكـافـأة
نـهايـة اخلدمة لـلمـتقـاعدين. وقالت
عـضو الـلجـنة مـاجدة الـتمـيمي في
بــيـان ســابق ان (الــهـيــئـة بــاشـرت
بــصــرف مــكــافــأة نــهــايــة اخلــدمـة
دنـيـ لـدفعـة شـهر لـلـمتـقـاعـدين ا
ـتقاعـدين العســكري لـدفعة اب وا
) واضـافت ـاضـيـ شـهــر أيـلـول ا
انه (ســــيـــتـم الـــصـــرف عـن طـــريق
مــنـافــذ الــدفع االلـكــتــروني - الـكي
كـارد -  حلــامـلي الـبـطــاقـة الـذكـيـة
ـتـقــاعـدين في احملــافـظـات وعــلى ا
الـذين يتسلمون رواتبهم عن طريق
الـصرف الـيدوي الـتوجه الى فروع
هــيـئــة الـتــقـاعــد في مـحــافـظــاتـهم

ـجــمـوعــة الـسـبع ومــقـلال من
اهـمـية اخلـالف الذي طـغى عـلى

جدول اعمال احملادثات.
وقـــال مــنــوتـــشــ "نـــحن نــؤمن
ــجــمــوعـة الــســبع" لــكــنه اقـر
بوجود "اجماع على القلق" الذي
عــبــرت عــنه الــدول الــست الــتي
تـتــواجه مع واشــنــطن في نـزاع

جتاري.
وأكد منـوتش انه ابـلغ الرئيس
االمــيـــركي بـــاســتـــيـــاء حــلـــفــاء
تـحدة واحـال مسـألة الواليـات ا
حل اخلـالف عـــلى قـــمـــة رؤســاء
ـــرتــقــبــة الـــدول واحلــكــومــات ا

قبل في كيبيك. االسبوع ا
ـــال الـــفـــرنـــسي وحـض وزيـــر ا
االدارة االمــيــركــيــة عــلى اتــخـاذ
"الــقــرارات الــصــائــبــة لــتــهــدئـة
االوضـاع وتـذلــيل الـصـعـوبـات".
ـقبل وقال لـوميـر إن "االسـبوع ا
مـرتـبط بـالـقـرار الـذي سـتـتـخـذه
االدارة خـالل االيـــام الـــقـــلـــيـــلـــة

ـقـبـلـة وال ـقـبـلــة والـسـاعـات ا ا
ــقـــبــلــة" اتـــكــلم عـن االســابـــيع ا

لتفادي حرب جتارية.

ووصف اجتمـاع وزراء مجـموعة
الـــســــبع بــــانـه كـــان "مــــتــــوتـــرا

وصعبا".

قمـة شـارلـروا حيث يـجب اتـخاذ
قرار".

وسـعى منـوتـشـ للـتـخـفيف من
اهمـية اخلـالف التـجاري مـشددا
على ان التجارة شكلت موضوعا
الى جـانب مـواضـيع اخـرى عـدة
مــطــروحــة عــلى جــدول االعــمـال
شفرة بينـها العمالت الـرقميـة ا
والنـظـام الضـريـبي والـعقـوبات
ـــلـف الـــنــووي ضـــد ايـــران في ا
ـــرتــقــبــة مـع الــزعــيم والـــقــمــة ا
الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
ومـع انــــتــــهـــــاء احملــــادثــــات في
ويـســتـلـر اطــلق تـرامب تــغـريـدة
جديدة كتب فيها "ان فرض صفر
ضـرائـب عـلى بـلــد لـكي يـبــيـعـنـا
قابل فرضه 50 ,25 سلعه وفي ا
ـــئــــة ضـــرائـب عـــلى او  100بــــا
سـلـعـنــا (...) لـيـست هـذه جتـارة
حرة وعادلة انها جتارة غبية".
وجلــأ االحتـــاد االوروبي وكــنــدا
ـيـة الى مــنـظـمــة الـتــجـارة الـعــا

حـــيث رفــعـــا شــكــوى فـــيــمــا
ــكـــســيك اجــراءات اتــخـــذت ا
مـــضــــادة عــــلى مــــنــــتــــجـــات

اميركية.
ويتفق اجلـميع عـلى القول ان
احلرب التجاريـة لم تعلن بعد
مــا دام الـرئــيس االمــيـركي لم
يــنــفـذ بــعــد تــهـديــده بــفـرض

رسوم على السيارات.
وفـي حــــال حــــصـل ذلك فــــإن
تــداعــيــات هــذا االجــراء عــلى
االقتـصاد سـتكـون خارجة عن
السيـطرة الن قطـاع السيارات
يـــشــــكـل صــــلب الــــتــــبـــادالت

التجارية االميركية.
ويــبــقى ايــضــا مــعــرفـة كــيف
سـتـتـطـور اجلـبـهـة الـتـجـاريـة
االخـرى الــتي فـتـحــهـا تـرامب
. فــقـــد بـــدأ وزيــر مع الـــصـــ
الــتــجـارة االمــيــركي ويــلــبـور
روس مــــحـــادثـــات فـي بـــكـــ

السبت تستمر ثالثة ايام.
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وقــــال مــــورنــــو "اتـــفـق الـــوزراء
واحلــــكـــام عـــلـى ان احملـــادثـــات
(التجارية) يجب ان تتواصل في

كافأت) واوضحت لـغرض تسـلم ا
ــتــقــاعــدون في الــتــمــيـــمي (أمـــا ا
مـحـافـظـة بـغـداد الـذين يـتـسـلـمـون
صارف عليهم رواتـبهم عن طريق ا
الــتـوجه الى مــقـر الـهــيـئــة لـغـرض
الـتـسـلم) مــشـيـرة الى  انه (سـيـتم
دفع بـــاقي الـــدفـــعــات تـــبـــاعــا).من
جـهـتهم قـال مـتقـاعـدون مشـمـولون
كافـاة لـ (الزمان) أمس انه (فور بـا
صارف نـشر اخلـبر تـوجهـوا الى ا
ولـكن فـوجـئـوا بـعـدم وجـود مـبـالغ
مـخـصصـة  لهـم مع جواب مـوظفي
ــوضـوع مـازال ـصـارف ان ا تــلك ا
مـبكرا وبـاالمكان االنـتظار اليام من
ــبـــالغ من قــبل اجل حتـــويل تــلك ا
تـقاعـدون (الهـيئة الـهيـئة) ودعـا ا
الى االســراع في تـخـصـيص مـبـالغ
ـكافات خاصة ان عـيد الفطر على ا
االبـــواب وان هـــذه الـــفـــئــة بـــامس
ـــــبـــــالغ في احلـــــاجــــة الـى تـــــلك ا
مــواجــهــة الــظــروف االقــتــصــاديـة
السـرهم). وأعلـن مصرف الـرافدين
ــــوظـــفي دوائـــر عـن إطالق ســـلف 
الــــدولــــة عـن طــــريق الـــــبــــطــــاقــــة
ـكتب االعالمي االلـكـترونـية.وقـال ا

لــلـمـصــرف في بـيـان امس  انه (
إطالق سـلف جلميـع موظفي دوائر
ـــوطـــنــة رواتـــبـــهم لــدى الـــدولــة ا
ــصـــرف ومن حــامــلـي الــبــطــاقــة ا
االلـكـتـرونـيـة الـصـادرة من مـصرف
) واضـــاف ان الـــرافــــدين حـــصـــراً
(مــنح الــســلف يــكـون حــسب راتب
ــوظف واســتــحـقــاقه وقــد تــكـون ا
مــابـ خــمـســة الى عـشــرة ماليـ

دينار). 

قـاعــدة الـتـنف فـي جـنـوب شـرق
سـوريـا) مــشـيـرا إلى (أن دمـشق
لم جتر محادثـات بشأن اجلنوب
وأن أي اتــــفـــــاق بــــخـــــصــــوص
نطقة يجب أن يشمل انسحاب ا

القوات األمريكية).
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيـة ومــازالـت ا
الغـربـية الـقـريبـة من احلدود مع
ـناطق األردن وإسرائـيل إحدى ا
الـــكــبـــيــرة الــتـي مــازالت خــارج
سيـطرة احلـكومـة السـورية بـعد
أن استـعادت الـقوات احلـكومـية
ـسـاعدة قـطاعـات من األراضي 
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نــــقــــلت وســــائل إعـالم كــــوريـــة
شمالـية امس األحـد عن الرئيس
الــسـوري بــشـار األســد قـوله إنه
يـــعــــتـــزم زيــــارة زعـــيـم كـــوريـــا
الـشـمـالـيـة كـيم جـوجن أون وهو
ما سيكون أول اجـتماع لكيم مع

زعيم أجنبي في بيونغ يانغ.
ــركـزيـة ونــقـلت وكـالــة األنـبـاء ا
الكـوريـة عن األسد قـوله يوم 30
ـــاضي (ســــأزور كـــوريـــا أيــــار ا
الشماليـة وألتقي مع الزعيم كيم
جـــوجن أون ولـم يـــعـــلق مـــكـــتب
الـــرئـــيس الـــســـوري عـــلى هـــذا
الـــتـــقــريـــر حـــتى اآلن). وأوضح
التقـرير أن (األسد قـال ذلك أثناء
تلقيه أوراق اعتماد سفير كوريا
الــشــمــالــيــة لــدى ســوريــا مــون

جوجن نام).
وكـان وزيـر اخلـارجـيـة الـسـوري
ـعــلم قـد قــال الـسـبت إن ولــيـد ا
احلـــكــــومـــة الــــســـوريــــة تـــريـــد
استـعادة األراضي الـتي يسـيطر
ـعـارضـة في عــلـيـهـا مــسـلـحــو ا
جـنوب غـرب الـبالد عـبر تـسـوية
ـســلــحـ إمــا لــلـقــبـول تــدعــو ا

بحكم الدولة أو الرحيل.
وأضــــاف أنه (يـــــنــــبــــغـي عــــلى
تـحدة االنـسحاب من الواليـات ا
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أصـــدرت احملـــكـــمــة اجلـــنـــائـــيــة
ـؤبد ـركزيـة حـكـما بـالـسـجن ا ا
عـلى الفـرنـسيـة مـيلـيـنا بـوغـدير
بــعـد إدانــتـهــا بـتــهـمــة االنـتــمـاء
لتـنظـيم داعش . وقال بـيان امس
ان ( احلـكم صــدر بـحق بــوغـديـر
وجب قـانـون مـكافـحـة اإلرهاب
الـذي تـصل عـقوبـته الـى اإلعدام
بـعـد جلـسـة مـحـاكـمـة سـابـقة في
ــــاضي) واضـــاف ان شــــبــــاط ا
(بــوغــديـــر اوقــفت صــيف 2017
وصل خالل سـيـطرة داعش في ا
ــديـنـة  وقـد حـكـم عـلـيـهـا عـلى ا
ـــاضي بـــالـــســـجن في شــــبـــاط ا
ســـبـــعــة اشـــهــر بـــعـــد ادانــتـــهــا
بالدخول الى العراق بطريقة غير
مـشـروعـة وكـان يـفتـرض ان يـتم
ابـعــادهـا الى فــرنـسـا ) واوضح
البيان ان (محكمة التمييز أعادت
ـــلف ورأت أن األمــر لم دراســة ا
يـكن دخــوال غـيـر شــرعي بـسـيط
ألنـــهـــا كــانت تـــعـــلم أن زوجـــهــا
سينضم إلـى داعش وتبعته رغم
علـمها بـذلك).فيـما أعـلنت فـرنسا
على لسـان وزير خـارجيتـها جان
ايف لودريان ان بوغـدير ارهابية
من داعش قـــاتـــلت ضــد الـــعــراق
لــــذلـك يــــجب ان حتــــاكـم في ذلك
الـبلـد.وقـال لـودريـان في تـصريح
امس ان بوغدير  مقاتلة وعندما
ـــــوصـل في يــــــذهب أحــــــد الـى ا
 2016فـــهــذا مـن اجل ان يـــقــاتل
ـــكــان الــذين ولــذلك حتـــاكم في ا
ـــارســــاتـــهـــا) ارتــــكـــبـت فـــيـه 
ـــنـــطق واضـــاف ان (هـــذا هــــو ا
الـطــبـيــعي قـاتــلت ضــد الـقـوات
العراقية لـذلك حتاكم في العراق
وان بـوغــديـر يــتم الــدفـاع عــنـهـا
ونعمل عـلى ان تتـابع قنـصليـتنا
وضــعــهــا لـكـن يــجب ان يــصـدر
الــقــضــاء الــعـــراقي حــكــمه عــلى
ارهــابـيــة من داعش قــاتــلت ضـد
الـــعـــراق). فـــيـــمــا قـــال احملـــامي
وجـود في الـفـرنـسي لـبـوغـديـر ا
بغداد ولـيام بـوردون في تصريح
امس ان (هنـاك تسـاؤالت واسعة
بـشـأن الـضـغـوط الـتي مـارسـتـها
فرنـسـا الجراء مـحـاكمـة جـديدة).
وتــــطــــالب عــــائــــلــــة بــــوغــــديــــر
ومحـاموها بـاعادتـها الى فـرنسا
حــيث ذكــر قـاض لــلــتــحـقــيق في
مـــذكـــرة تـــوقـــيـف انه يـــرغب في
مــقـابــلــتــهـا في مــكــتــبه.واصـاف
بـوردون ان هـنـاك (تـنـاقـضـا غـير

مسـبوق بـ السـلطـة السـياسـية
الــفــرنـســيــة والــقــضــاء). وكـانت
احملكمة اجلنـائية قد اصدرت في
ـاضي حكمـا بالسجن  نيسان  ا
ؤبد عـلى الداعـشية  الـفرنـسية ا
(جـمـيـلـة بـوطـوطـعـو) من أصـول
مـغاربـيـة بـعد إدانـتـهـا باالنـتـماء
الى داعش خالل مـحـاكـمـة جرت
في بغداد حيث ادعت بأن زوجها
خــدعــهـا.كــمــا ان مــحــاكم بــغـداد
اصدرت منـذ بداية الـعام اجلاري
احـــكـــامـــا عـــلى نـــحـــو  300 من
ـسـلـحـ األجـانب بـاإلعـدام أو ا
الـسجـن مدى احلـيـاة غـالـبـيـتهم
نــسـاء من تــركــيـا وجــمـهــوريـات

االحتاد السوفيتي السابق.
واصدرت احملكمة حكما بالسجن
دة خمسة عشر عاما على متهم  
يـتــاجـر بـاحلــبـوب اخملـدرة.وقـال
تحدث الرسمي جمللس القضاء ا

األعـلى عـبد الـسـتـار بـيـرقدار في
بيـان امس  أن (احملـكمـة اصدرت
ـدة خمس عشرة حكما بـالسجن 
تـاجرة سنـة بحق مـتهم يـقوم بـا
بــــاحلـــــبــــوب اخملــــدرة وضــــبط
بحوزته مئتي شريط حبوب نوع
ــتـهم كـيــمـادرين) وأضـاف ان (ا
اعــتـــرف امــام الــقــاضـي بــبــيــعه
احلــبـــوب عــلـى الــشــبـــاب الــذين
يـتعـاطـونـهـا) واوضح بـيـر قدار
تـهم يـبـيع الشـريط الـواحد ان (ا
ـبــلغ خـمــسـة عـشــر ألف ديـنـار
كـــمـــا اورد في االعـــتـــرافــات وان
ـــتـــهم صـــدر وفق احلـــكم عـــلى ا
احكـام الـقرار رقم /39/1ج لسـنة

عدل).   1994ا
فـــيــمـــا الــقـت الــقـــوات االمــنـــيــة
الـــقــبـض عــلى ثـالثــة اشـــخــاص
يـــشـــكــلـــون عــصـــابــة لـــلـــخــطف
والـــســلب فـي مــنـــطــقـــة الــرشــاد

بـبــغـداد. وقــال مـصــدر امـني في
بـيان امس ان (قـوة امـنـيـة نـفذت
عـمـلـيـة دهم في مـنـطـقـة الـرشـاد
تمكنت خاللها القبض على ثالثة
اشـــخــاص يـــشــكـــلــون عـــصــابــة
لـلـخـطف والـسـلب) واضـاف  أن
ـتـهــمـ كـانــوا مـوجـودين في (ا
ـنـطقـة وان العـملـية احد مـنازل ا
نفذت وفق معـلومات استـخبارية
دقـيـقـة). وقـررت مـحـافـظـة ديـالى
تـوقـيف مـديـر مـجـاري احملـافـظـة
ومـديــر مـجـاري قــاطع الـتــحـريـر
ومـــديـــر مـــشـــروع خـــصـــخـــصــة
الـكـهــربـاء مع مـهــنـدسـ اثـنـ

وذلـك لـــــتــــقـــــصـــــيـــــرهم في اداء
ــا ادى الى حـدوث الـواجــبــات 

مشاكل في قضاء بعقوبة.
 وقـال مــصــدر في بــيـان امس ان
(احملــافظ مــثــنى الــتــمــيــمي  زار
منطـقة الـتحريـر في القضـاء بعد

ورود شـــــكــــــاوى بـــــشـــــأن وضع
الـكهـربـاء واجملـاري فيـهـاوالـتقى
ــنــطـقــة واســتـمع الى بــاهـالي ا
ـواطــنـ ومـعـانـاتـهم شـكـاوي ا
وبــــــعـــــد اطـالعه عــــــلى الــــــواقع
ـواطن وجه اخلدمي ومعـاناة ا
ـقـصرين) ـسؤولـ ا بتـوقـيف ا
واضــــاف ان (الــــتــــمــــيــــمي وجه
مـديـريـة مـاء احملـافـظـة بـتـشـغـيل
ـنطـقـة ومعـاجلة محـطـات ميـاه ا
ــيـــاه واجملــاري بــصــورة ازمــة ا

عاجلة وسريعة).
 واصـيب عـدد من االشـخاص في
نـزاع عـشـائـري مـسلـح بـ افراد
من عــشــيــرتــ في مــنــطـقــة حي
الـزهـور بـقـضـاء الـشـطرة الـتـابع
حملافظة ذي قار. وقال بيان امس
ان (االجهزة االمنية فرضت طوقا
أمنـيا عـلى مـكان احلـادث وقامت
ــسـتـشـفى ـصـابـ إلى ا بـنـقـل ا

لتلـقي العالج  و شرعت بعـملية
تـورط الحقـة ا دهم وتفـتيـش 
بالـنزاع تـمكنـت خاللهـا من القاء
.( الــقـبـض عـلى مــتــهـمــ أثــنـ
اسـتـهـدفت مــحـطـة كـهـربـاء خـور
الــزبــيــر في مــحـافــظــة الــبــصـرة
برمـانة يـدويـة من قبل مـجهـول

قامـوا بـرمـيهـا في داخل احملـطة.
ديرية توزيع كهرباء وقال  بيان 
احملــافــظـة امـس (ان زمـرة قــامت
تمثل بعمل اجرامي وارهـابي وا
باستهداف احملـطة ضمن الرقعة
ركز ناحية اخلور من اجلغرافية 
قضـاء الزبـير بـرمي رمانـة يدوية
صــوتــيــة داخل احملــطــة من قــبل
زمـرة من اجملـرمــ واالرهـابـيـ
في سعيهم التـخريبي الستهداف
البنى التحتية للمواطن بالرغم
من أن احملــطــة تــقــوم بــبــرمــجــة
ـــغــذيـــات بــشــكـل مــنـــتــظم ولم ا

gO²Hð∫ قوات امنية تفتش منازل في مناطق اطراف بغداد

كـان ــالــيــة عـام  2008  االزمــة ا
انـيا وكـندا يفـترض ان تـعـكف ا
وفــرنــســا والــيـابــان وايــطــالــيـا
ـتـحدة فـي ويسـتـلر والـواليات ا
بشمال فانكوفر على بحث كيفية
تقـاسم هـذا النـمو بـ اكبـر عدد

من االطراف.
لـكن ال يــزال يـتـوجـب بـذل مـزيـد
من اجلهود الشـراك الدول االكثر
فـقـرا او حـتـى الـنـسـاء وهـو مـا
ـوضوع كان يـفـترض ان يـكون ا

االساسي لهذا االجتماع.
انيا عن وعبرت كندا وفرنسا وا
"اسفها" الن هذه احملادثات طغى
عليها شـبح اندالع حرب جتارية
بــعــدمـا صــعّــدت ادارة الــرئـيس
االمـيــركي دونـالــد تـرامـب فـجـأة
هــجـومــهـا عـلـى حـلـفــائـهــا عـبـر
فــرض رسـوم جــمــركـيــة جــديـدة
عــــلى وارداتــــهـــا اعــــتــــبـــارا من

اجلمعة.
وبـــدا الــتــنــاقـض واضــحــا بــ

كان الـذي اختيـر لعقـد اجتماع ا
مـجـمــوعـة الـسـبع وهــو مـنـتـجع
تــــزلج راق وهــــاد والــــتــــوتـــر

. شارك السائد لدى ا
ـال الـكـندي نـظـيره وابـلغ وزير ا
االمـــيــركي بـ"عـــبــارات قـــاســيــة"
بـحــسب مـا قـال بـ"عــدم مـوافـقـة"
اوتـاوا عـلى االطالق عـلى حتـرك
واشــنـطن الــتي فــرضت رســومـا
عـلى جــمــركــيــة بــنــســبــة  25 % 
واردات الــــصــــلب و 10 % عــــلى
ــــنــــيـــوم االوروبــــيـــة واردات اال

كسيكية. والكندية وا
ـال الفرنـسي برونو وقال وزير ا
لــومـــيــر اجلــمــعــة ان "اجــتــمــاع
مجموعة الـسبع هو باالحرى --
مـــجـــمـــوعــة 1+6 مع الـــواليــات
تحدة لـوحدها ضـد اجلميع ما ا
يـثــيـر مـخـاطـر زعــزعـة اسـتـقـرار

ي". االقتصاد العا
ورد وزيـــر اخلــــزانـــة االمـــيـــركي
ـتـحدة مُـجدِدًا الـتـزام الـواليات ا

{ ويــســـتـــلـــر كــولـــومـــبـــيــا
البـريـطـانيـة (كـندا) ( أ ف ب)
اخـــــــتــــــــتـم وزراء مـــــــال دول
مـجـمـوعـة السـبع الـسـبت في
كــنــدا نـقــاشــاتــهم الــتي بـدت
ـــتـــحــدة فــيـــهـــا الـــواليـــات ا
مـــعـــزولــة اكـــثـــر من اي وقت
مـــضى بــســـبب ســيــاســـتــهــا
التجـارية العـدائية الـتي تثير
اسـتـنـكارا وقـلـقـا عـلى الـنـمو

ي. العا
ـال الكـندي بيل واعلن وزير ا
مـورنــو في مـؤتـمــر صـحـافي
ـــــــال خــــــــتـــــــامي ان "وزراء ا
ــركــزيــة ــصــارف ا وحــكــام ا
طـــلـــبـــوا من وزيـــر اخلـــزانــة
االميركي ستيفن منوتش ان
يـبلغ (الـبـيت االبـيض) قـلـقهم

وخيبة املهم".
وفي وقـت ســجل االقـــتـــصــاد
ــو قــــــويـة ي نـســبـة  الـعــا
9  %) وغير مـسبوقـة منذ 3+)
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يتسبب االستهداف بأي أضرار).
وفجرت القوات األمنـية مخلفات
حـــربــــيـــة  لـــتـــنـــظــــيم داعش في
مـحـافـظـة نـيـنـوى. وقـال الـنـاطق
باسم مركز اإلعالم األمني العميد
يـحــيى رسـول في بــيـان امس أن
(الــــقـــوات األمــــنـــيـــة فـي قـــيـــادة
عـمـلـيـات نــيـنـوى وخالل عـمـلـيـة
ـنـطـقـة احملـصـورة ب تـفـتيش ا
سيـطرة البـراري ومنـطقـة صلبي
وتـــقــاطع احلـــضـــر عــثـــرت عــلى
عـبـوت نـاسـفـتـ ونـفق ومـلـجأً
لـــعـــصــابـــات داعش اإلرهـــابـــيــة
وقامت بتفجيرها) وأضاف (كما
 عــثـرت عــلى  21 قــنــبــرة هـاون
عـيار  120مـلم واربـعة صـواريخ
اس بي جي نـاين وسـبع عـبـوات
مــحــلــيــة الــصــنع خالل عــمــلــيـة
تـفتـيش الـدور قـرب قـريـة الـشيخ
إبـــراهــيم). فـــيــمـــا كــشـف مــركــز
اإلعالم األمـــني عن ان الـــعــجـــلــة
فخخة الـتي انفجرت في قضاء ا
تــكـريـت الـتــابع حملــافــظـة صالح
الــــديـن كـــانـت مــــركـــونــــة خــــلف
الــتـجــنــيـد و تــفــجـيــرهـا  دون
خـسـائـر.وقــال بـيـان ان (مـديـريـة
شرطة احملافظة  ووفق معلومات
دقـيـقــة تـمـكـنت من ضــبط عـجـلـة
مفخـخة نـوع بنكـو مركـونة خلف
ـديـنة و الـتـجنـيـد الـقـد في ا
تـفـجــيـرهـا حتت الــسـيـطـرة دون
خـسائـر بـشـريـة أو ماديـة). فـيـما
اصـيب أربـعـة مــدنـيـ بـانـفـجـار
عبوة نـاسفة في مـحافظـة كركوك
. وقـــال مــصـــدر امــني فـي بــيــان
امس ان  (عبـوة نـاسفـة انفـجرت
على عجـلة نـوع بيك اب بداخـلها
أربعة أشخاص في منطقة حط
قرب مـخفـر شرطـة مرعي بـقضاء
الدبس التابع للمحافظة ما أسفر
عن إصـابـتهم) واضـاف ان (قوة
أمـــنـــيـــة طـــوقت مـــكـــان احلــادث
ومنعت االقتراب مـنه فيما قامت
سيارات االسـعاف بـنقل اجلرحى
إلى أقـــرب مـــســـتـــشـــفى من أجل

تلقي العالج).
 ومن جــانـب اخــر قــتل عــنــصــرا
شـرطــة بـانــفـجـار عــبـوة نــاسـفـة
اسـتــهـدفت دوريــتـهم في نــاحـيـة
ـلــتـقى. وقــال مـصــدر امـني في ا
بـيـان ان (عبـوة نـاسـفـة انـفـجرت
على دورية لـلشرطـة لدى مرورها
قــرب قــريــة الــنــصــيف الــتــابــعـة
لـــلـــنــاحـــيــة اســـفـــرت عن مـــقــتل
عـنــصـرين من الـشــرطـة وان قـوة
امنـية نـقلـت جثـتي القـتيـل الى

دائرة الطب العدلي).

احمد عبد اجلليل 
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ــصـــريــ وطـــالــبــوا األمــر الـــذي أثــار ســـخط ا
بـالقبض علـيها ومحاسـبتها في تـغريدات عديدة

على موقع التواصل االجتماعي "تويتر".
ـقـطع فيـديـو الحق تـوضح فيه إال أنـهـا ظهـرت 
مـا قصـدته في الفيـديو األول قـائلة "انـا لم اقصد
ــجــمــله (...) ولم اتــكــلم في ــصــري  الــشــعب ا

السياسة".

ــصــري { الــقــاهــرة (أ ف ب) - أمــر الــقــضــاء ا
بـسـجن لـبـنـانـيـة عـلى ذمـة الـتـحـقـيق في قـضـية
اتــهــامــهــا بـــنــشــر شــريط فــيـــديــو عــلى مــواقع
ــصــريـ الــتــواصل االجــتـمــاعي تــهــاجم فــيه ا
بـســبب الـتـحـرش اجلـنــسي كـمـا افـادت وسـائل
اعالم امـس. وذكـــــر مـــــوقـع "اخـــــبـــــار الـــــيـــــوم"
ـسـتــشـار نـبـيل االلـكــتـروني ان "الـنـائـب الـعـام ا
واطنة اللـبنانية منى أحـمد صادق أمر بحـبس ا
مــذبـوح أربـعــة ايـام عــلى ذمــة الـتـحــقـيــقـات في
صري قـضية اتهامـها بتوجيه إسـاءات للشعب ا
ـوقع من خالل نــشـر فــيــديـو عــبـر صــفـحــتـهــا 
الـتــواصل االجـتــمـاعي فــيـسـبــوك يـنــطـوي عـلى

عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".
ـوقع ان "نــيـابـة اســتـئــنـاف الــقـاهـرة واضــاف ا
تـهمـة بعـدما الـقت قوات بـاشرت الـتحـقـيق مع ا
االمن الـقــبض عـلـيـهــا اخلـمـيس قـبـل مـغـادرتـهـا

وجب قرار من النائب العام". البالد 
وكـانت بالغـات عـدة  حتـريـكـهـا لـلـنـائـب الـعام
تـطــالب بــالـتــحـقـيـق مع مـذبــوح بـتــهـمــة اهـانـة

. صري ا
ذبـوح قد نشـرت مقـطع فيديـو االسبوع وكـانت ا
ـــــاضي  تـــــداوله عـــــلى مـــــوقـع الــــتـــــواصل ا
ــصــريـ بــالــتــحـرش االجــتــمـاعي تــتــهم فــيه ا

اجلنسي والنصب والسرقة.
ـذبوح ألـفـاظا نـابيـة في الـفيـديو منى مذبوح واسـتـخدمت ا
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حـــددت االمـــانــة الـــعـــامـــة جملــلس
الـوزراء ضوابط منح اجازة خمس
سـنـوات لـلـمـوظـفـ بـراتب اسـمي
ضــــمن قــــانــــون مـــوازنــــة الــــعـــام
اجلـاري. واصدرت  االمـانة الـعامة
كـتـابا رسـمـيا مـوجـها الى الـدوائر
ــعـنــيـة يــنص عـلى انـه (تـنــفـيـذا ا
ــــادة  29 مـن قــــانــــون الحــــكــــام ا
ــوازنـــة تــقــرر اعــتــمــاد ضــوابط ا
وظف مـعينـة في ترويج طلبـات ا
ـدة خـمس لـالجـازة بـراتب اسـمي 
ـانـعـة دائـرة سـنـوات مـنـهـا عـدم 
ـــنـع تـــعـــيــ اي ـــوظـف كــمـــا  ا
مــوظف فـي الــدائــرة ذاتـهــا ضــمن
عــنــوان اجملـاز بــاالضــافـة الى ذلك
حتـتسب االجـازة الغراض التـقاعد
ـوظف الــتـوقـيـفـات شــريـطـة دفع ا

التقاعدية بصورة كاملة).
مـشـيرا الى انه (ال يـحق لـلمـتعـاقد
ــادة ذاتــهــا ــشـــمــول بــاحــكــام ا ا
الــتـعــاقـد خالل سـنــة انـهــاء عـقـده
وفـي حـــال جـــرى ذلك تــــســـتـــرجع
ـدفـوعـة له كـما ـكـافـأة الـنـقـديـة ا ا
انه ال يـحق للـوزارة او للـجهـة غير
ــرتـــبــطــة بــوزارة طـــلب تــعــيــ ا
ـؤهالت نـفـسـها مـتـعـاقـد جـديد بـا
ـتـعـاقـد الذي الـتي كـان يـحـمـلـهـا ا
طـلب انـهاء عـقده) واضـاف (تـنزل

الـطـائـرات الـروسـيـة والـفصـائل
دعومة من إيران. ا

وجــــرى احــــتــــواء الــــعـــــنف في
ـاضي بـعد ـنـطقـة مـنـذ العـام ا ا
عــقـد اتـفـاق خلــفض الـتــصـعـيـد
بـوسـاطـة من روسـيـا والـواليـات
ـــــتـــــحـــــدة واألردن. وعـــــبــــرت ا
واشـنـطن عن قـلـقـهـا من تـقـاريـر
عن هــــجـــوم وشـــيـك لـــلــــجـــيش
وهــــددت بــــاتــــخــــاذ (إجــــراءات
صارمـة ومتـناسـبة) ردا على أي

انتهاك لوقف إطالق النار.
علم إن (اجليش السوري وقال ا
سلح أسقط منشورات تدعو ا
فـي اجلـنــوب الــغــربي لــتــسـلــيم
أسلـحتـهم والـتسـوية مع الـدولة

أو الرحيل). 
وأضـــاف في مـــؤتــمـــر صـــحــفي
بــدمــشق إن (ســوريــا تـســلك في
بدايـة األمر الـسبل الـتي اعتادت
ــصــــاحلـات الــعـمل بــهـا وهي ا
وإن لم تــــنـــجح ”فـــهــــذا حـــديث

آخر).
وقـــــالـت روســـــيــــــا إن اجلـــــيش
الـسـوري وحــده هـو الـذي يـجب
أن يـكـون مـوجـودا عـلى احلـدود
اجلـنـوبـية مـع األردن وإسرائـيل
الــتي شــنت ضـربــات جــويـة في

سوريا للحد من نفوذ إيران.
ونـقل عن مـسـؤول أمـني إيـراني
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