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اخلالف يدور حول الرقابة املال ّية واملطارات وجباية الكمارك

ن�ضوج اتفاق بني بغداد و�أربيــل
لإدارة املعابر و"املتنازع عليها"

 بغداد  /حممد �صباح
تقت ��رب الحكوم ��ة
االتحاديةوحكومة
�إقليم كرد�ستان من
�إعالن اتفاق جرى العمل عليه
خ�ل�ال االيام الما�ضي ��ة� ،إذ من
المرج ��ح الإع�ل�ان عن ��ه خالل
ب�ضعة �أيام.
وبح�س ��ب �أو�س ��اط مقرب ��ة
م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ف� ��إن
اتف ��اق ن�ض ��ج لإدارة المعاب ��ر
والمناط ��ق الحدودية بطريقة
م�شترك ��ة ،لكن الخ�ل�اف يدور
ح ��ول �إ�ش ��راف بغ ��داد عل ��ى
الإدارة المالية للإقليم ،و�إدارة
المطارات وجباية الكمارك.
ويق ��ول النائب جا�س ��م محمد

جعف ��ر ،ع�ض ��و كتل ��ة دول ��ة
القان ��ون ،لـ(الم ��دى) "هن ��اك
مفاو�ضات تجري على م�ستوى
القادة الع�سكريي ��ن من وزارة
الدفاع االتحادية والبي�شمركة
ب�ش�أن ت�سليم الخط الأزرق �إلى
القوات الأمنية" ،لكنه اعترف
بتلك�ؤ المفاو�ضات حول بع�ض
النقاط.
و�أ�ض ��اف جعف ��ر �إن "الجان ��ب
الأمريك ��ي ي�ضغ ��ط عل ��ى
الجانبي ��ن لتطبي ��ق بن ��ود
الد�ست ��ور ف ��ي ح ��ل الق�ضاي ��ا
الخالفية والتو�صل �إلى اتفاق
على النق ��اط المختلف عليها"،
نافي� � ًا وج ��ود مفاو�ض ��ات
تجريه ��ا الحكوم ��ة االتحادية
مع حكومة �إقليم كرد�ستان في

ثورة �أكتوبر فـي
رو�سيا ..بعد
� 100سنة
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الوقت الحا�ضر.
ويق ��ول النائ ��ب المق ��رب م ��ن
رئي�س الوزراء "ح�صل االتفاق
على بع� ��ض النق ��اط الخالفية
�أثن ��اء الج ��والت التفاو�ضي ��ة
الت ��ي دارت عل ��ى م ��دار الأيام
الما�ضية بين الوفود الفنية"،
م�شي ��ر ًا الى �أن "م ��ا تم االتفاق
علي ��ه ه ��و �إدارة م�شترك ��ة
بي ��ن الجي� ��ش االتح ��ادي
والبي�شمرك ��ة لمناط ��ق �سه ��ل
نين ��وى كبرطل ��ة وبع�شيق ��ة
وغيرهما ومنفذي في�شخابور
و�إبراهيم الخليل".
و�أو�ض ��ح النائ ��ب التركمان ��ي
ب� ��أن "تواج ��د البي�شمرك ��ة في
المناط ��ق ،الت ��ي �ستخ�ض ��ع
لالدارة الم�شتركة� ،ستكون من

دون �أ�سلح ��ة ثقيل ��ة وتقت�ص ��ر
عل ��ى الأ�سلح ��ة الخفيف ��ة"،
منوه ��ا ال ��ى ان "تحديد حجم
الق ��وات في ه ��ذه المدن مازال
قيد النقا�ش والتفاو�ض".
و�أ�ش ��ار النائ ��ب جا�س ��م جعفر
ال ��ى �أن "�إدارة الكم ��ارك ف ��ي
المنفذي ��ن �ستك ��ون م�شترك ��ة

ين�سق مالحقة داع�ش بني العراق و�سوريا
احللف الرباعي ِّ

ّ
املمتدة
عمل ّية لتطهري ال�صحراء
من الرطبة �إىل كربالء
 بغداد  /املدى

بي ��ن البي�شمرك ��ة والق ��وات
االتحادي ��ة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن
"الحكوم ��ة المركزي ��ة مهتمة
بمنف ��ذ في�شخابور�أكث ��ر م ��ن
اهتمامه ��ا ب�إبراهي ��م الخلي ��ل
لموقع ��ه ال�ستراتيج ��ي م ��ع
�سوريا وتركيا ".
 التفا�صيل �ص3

دخ ��ل التحال ��ف الرباع ��ي
ب�ي�ن الع ��راق و�سوري ��ا
و�إي ��ران ورو�سي ��ا ح ّي ��ز
التنفيذ بالتزامن مع االنت�صارات التي
حققه ��ا اجلي�شان العراق ��ي وال�سوري
يف القائم ودير الزور.
وتقرتب القوات العراقي ��ة وال�سورية
ب�شكل متزامن على جانبي حدوديهما،
يف �سعيهم ��ا �إىل �إطب ��اق اخلن ��اق على
تنظيم داع�ش.

وم�ساء �أم�س وجّ ��ه الطريان ال�سوري
غ ��ارات مكثف ��ة عل ��ى مواق ��ع داع� ��ش
يف البوكم ��ال الت ��ي باتت �آخ ��ر معاقل
للتنظي ��م يف �سوريا  .و�أعلن نا�شطون
�سوري ��ون ر�صد دخول �سيارات حتمل
عنا�ص ��ر م ��ن تنظيم داع� ��ش �إىل مدينة
البوكم ��ال ال�سوري ��ة قادمة م ��ن ق�ضاء
القائم .وهو ما دفع ف�صائل يف احل�شد
ال�شعب ��ي لإع�ل�ان ا�ستعداده ��ا ملطاردة
داع�ش داخل االرا�ضي ال�سورية.
و�أكد العمي ��د يحيى ر�س ��ول ،املتحدث
با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة

العراقي ��ة ،لـ(فران� ��س بر� ��س) وج ��ود
تن�سيق مع اجلي�ش العربي ال�سوري.
ونقل ��ت الوكال ��ة ع ��ن م�ص ��در ع�سكري
�س ��وري قول ��ه �إن "التن�سي ��ق موج ��ود
من غرفة العمليات امل�شرتكة ال�سورية
الرو�سي ��ة العراقي ��ة الإيراني ��ة يف
بغداد".
ومتكن ��ت الق ��وات امل�شرتك ��ة ،ي ��وم
اجلمعة ،من حترير مركز ق�ضاء القائم
احل ��دودي بع ��د �ساعات قليل ��ة من بدء
عملية االقتحام.
 التفا�صيل �ص2

حني يتحول احلب
�إىل حلظات ق�صرية
من اجلنون
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جلنة نياب ّية تدعو لتوحيد الأجور ومنع اال�ستغالل

حتذيرات من حت ّول التعليم الأهلي
لظاهرة جتار ّية

 بغداد /املدى
وال�صيدل ��ة ليح�صلوا على �شه ��ادات تخرج من تلك
اجلامعات وهم ال ي�ستحقونها ".
انتق ��د جمل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد ،غياب وبين ��ت االزيرج ��اوي �أنه "م ��ن املمك ��ن �أن ال تكون
الرقاب ��ة احلكومي ��ة عل ��ى اجلامع ��ات الدرا�سات يف اجلامع ��ات والكليات الأهلية موازية
والكلي ��ات الأهلي ��ة ،وفيما ح� � ّذرت من م ��ن حي ��ث ال�ضواب ��ط املعم ��ول به ��ا يف اجلامعات
ت ��دين م�ست ��وى التعلي ��م ب�سب ��ب غي ��اب �ضواب ��ط احلكومي ��ة" ،م�شرية �إىل �أن "الطالب يف اجلامعات
ت�أ�سي� ��س تل ��ك اجلامع ��ات ف�ض�ل ً�ا عن ع ��دم االلتزام الأهلي ��ة يح�صل عل ��ى �شهادة تخ ��رج ب�شكل يختلف
مبع ��دل الطال ��ب املتخ ��رج ،اعت�ب�رت جلن ��ة التعليم عن الذي يتخرج يف التعليم احلكومي".
النيابي ��ة افتتاح بع�ض الكلي ��ات اخلا�صة بالظاهرة و�أو�ضح ��ت الإزيرج ��اوي �أن "اجلامعات والكليات
التجاري ��ة .وتقول ع�ضو جلن ��ة الرتبية يف جمل�س الأهلي ��ة تق�ت�رب �أعداده ��ا م ��ن �أع ��داد اجلامع ��ات
حمافظ ��ة بغ ��داد ج�سوم ��ة الإزيرج ��اوي لـ"املدى" ،احلكومي ��ة" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "جلن ��ة الرتبي ��ة يف
�إن "الدرا�س ��ة يف اجلامع ��ات احلكومية تختلف عن جمل� ��س املحافظ ��ة �ضعيفة مبراقب ��ة التعليم الأهلي
الدرا�سة يف اجلامع ��ات والكليات الأهلية" ،م�شرية وال توج ��د لديه ��ا �ضواب ��ط وا�ضح ��ة ملعرف ��ة عم ��ل
�إىل �أن "هن ��اك بع� ��ض الطلبة الذي ��ن تكون معدالت ومنهاج الدرا�سة التي تقدمها تلك اجلامعات للطلبة
جناحه ��م �ضعيفة م ��ن ال�ص ��ف ال�ساد� ��س الإعدادي امل�سجلني فيها ".
ليدخل ��وا الكلي ��ات الأهلي ��ة مث ��ل الط ��ب والهند�سة
 التفا�صيل �ص4

العراق مينح  2.2مليون فيزا للزائرين الإيران ّيني
 بغداد  /املدى

ك�شفت وزارة اخلارجية العراقية،
�أم�س ،عن منح �أكرث من  2.2مليون
�سمة دخول للزوار االيرانيني لأداء
الزيارة االربعينية  .وقال املتحدث الر�سمي با�سم
الوزارة� ،أحمد حمج ��وب ،يف بيان �صحفي� ،إن

"�سفارتنا وقن�صلياتنا ومكاتبنا الـ  16العاملة
يف اجلمهوري ��ة اال�سالمي ��ة يف اي ��ران ت�ستم ��ر
مبن ��ح �سم ��ات الدخ ��ول اىل االرا�ض ��ي العراقية
لأداء الزي ��ارة االربعيني ��ة حيث بلغ ��ت اىل يوم
�أم� ��س اجلمعة (مليونني ومئت�ي�ن وثالثني �ألف)
�سمة دخول ،ف�ضال عن ال�سمات املمنوحة للزوار
م ��ن البل ��دان اال�سالمي ��ة االخ ��رى" .وا�ض ��اف

حمجوب ان "العمل م ��ا زال بوترية مت�صاعدة،
وم ��ن املتوق ��ع ان يرتفع عدد ال ��زوار الإيرانيني
هذا الع ��ام عن العام ال�سابق ال ��ذي بلغ مليونني
وثمان�ي�ن الف زائر اىل ثالث ��ة ماليني زائر ،علما
ان العراق ي�ستح�صل  40دوالرا عن كل ت�أ�شرية"
 .وتابع املتحدث با�سم اخلارجية ان "هذا اجلهد
الذي ت�ضطلع ِبه القن�صلي ��ات العراقية وخا�صة

احل�����ري�����ري ي�����س��ت��ق��ي��ل :ح���ي���ات���ي ف���ـ���ي خ��ط��ر
 بغداد  /وكاالت
وق ��ال فيه ��ا �إن م�ؤام ��رة حت ��اك ال�ستهداف
حيات ��ه وانتق ��د �إيران وحليفه ��ا حزب الله.
بع ��د ع ��ام م ��ن تو ّلي ��ه رئا�س ��ة وا�ض ��اف "�إنن ��ا نعي� ��ش �أج ��واء �ش ��بيهة
احلكوم ��ة اللبناني ��ة وخ�ل�ال بالأجواء التي �س ��ادت قبيل اغتيال ال�شهيد
زي ��ارة ل ��ه اىل الريا� ��ض ه ��ي رفي ��ق احلري ��ري وقد مل�س ��ت م ��ا يحاك يف
الثاني ��ة خالل �أق ��ل من �أ�سب ��وع� ،أعلن �سعد اخلفاء ال�ستهداف حياتي" .و�أ�ضاف "�أريد
احلري ��ري �أم� ��س ا�ستقالته م ��ن احلكومة� ،أن �أقول لإيران �إنهم خا�سرون يف تدخالتهم
وهاجم �إيران وحزب الله.
يف �ش� ��ؤون الأمة العربية ،و�سوف تنه�ض
وق ��ال احلري ��ري يف كلمة بثه ��ا التلفزيون �أمتن ��ا كم ��ا فعل ��ت يف ال�س ��ابق و�س ��تقطع

الأيدي التي مدت �إليها بال�سوء".
ويف �أول رد على احلريري اعترب م�ست�شار
وزي ��ر اخلارجي ��ة الإيراين ح�س�ي�ن �ش ��يخ
الإ�س�ل�ام �أن ا�س ��تقالة احلري ��ري "ج ��اءت
برتتي ��ب م ��ن الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د
ترام ��ب وويل العه ��د ال�س ��عودي حممد بن
�س ��لمان من �أج ��ل توتري الو�ض ��ع يف لبنان
واملنطقة" .ونقلت وكالة مهر االيرانية عن
�شيخ الإ�سالم قوله ب�أن "ا�ستقالة احلريري

جاء بقرار �س ��عودي وا�ضح ملواجهة حزب
الله" ،و�أعرب عن متني ��ه "لو � ّأن احلريري
حت ّل ��ى باحلكم ��ة الت ��ي حت ّلى به ��ا والده".
وا�ض ��اف امل�س� ��ؤول الإي ��راين "نتمن ��ى لو
�أن احلريري احرتم عزة ال�ش ��عب اللبناين
وحفظها بتقدمي ا�ستقالته من لبنان ولي�س
من دولة �أخرى.
وتر�أ�س احلري ��ري �أول وزارة لبنانية بني
 2009و ،2011ح�ي�ن �ش ��كل حكومة وحدة

وطنية �ض ��مت معظم االط ��راف اللبنانيني،
و�أ�سقطها حزب الله وحلفا�ؤه وعلى ر�أ�سهم
مي�شال عون ب�سحب وزرائهم منها.
ويف  3ت�ش ��رين الث ��اين � 2016ش ��كل
احلريري وزارته الثانية ،بناء على ت�سوية
اتفق عليها مع مي�ش ��ال ع ��ون الذي انتخب
رئي�س� � ًا للجمهورية يف ت�شرين الأول العام
 2016بع ��د عام�ي�ن ون�ص ��ف م ��ن الف ��راغ
الرئا�سي.

الق ّوة اجلويّة بط ًال لك�أ�س االحتاد الآ�سيوي للم ّرة الثانية
 بغداد  /حيدر مدلول
ت ��وّ ج فري ��ق الق ��وة
اجلوية بط�ل ً�ا لك�أ�س
االحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة الق ��دم للم ��رة الثاني ��ة عل ��ى
الت ��وايل بع ��د ف ��وزه الثم�ي�ن
عل ��ى نظ�ي�ره ا�ستق�ل�ال دو�شنب ��ه
الطاجيك ��ي (  )0-1باملب ��اراة
النهائي ��ة الت ��ي ج ��رت عل ��ى ملعب
هي�س ��رو املرك ��زي بالعا�صم ��ة

الطاجكي ��ه دو�شنب ��ه الت ��ي �أدارها
احلك ��م الإمارات ��ي حمم ��د عبدالله
ح�س ��ن حمم ��د  .و�سيط ��ر التع ��ادل
ال�سلب ��ي على �أج ��واء املباراة حتى
الدقيقة الثامن ��ة وال�ستني من زمن
املب ��اراة التي �شهدت ت�سجيل هدف
الف ��وز لفري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة عن
طري ��ق الالع ��ب عماد حم�س ��ن بعد
ت�سلمه كرة جميلة من زميله القائد
حم ��ادي �أحمد داخ ��ل منطقه جزاء
فريق ا�ستقالل دو�شنبه �أ�سكنها يف

ال�شباك ،معلن ًا فرحة عراقية.
وف�ش ��ل حم ��ادي �أحم ��د يف �إ�ضافة
ثان بعدم ��ا �أ�ض ��اع فر�صتني
ه ��دف ٍ
حمققت�ي�ن للت�سجي ��ل يف الدقيقتني
 88و  90من املباراة.
وجن ��ح املداف ��ع �أم�ي�روف بانق ��اذ
فريقه من هدف ثان من خط املرمى
من كرة ار�سلها �صانع االلعاب همام
طارق يف الدقيقه الثانية الإ�ضافية
من الدقائ ��ق اخلم�س الت ��ي منحها
احلكم حممد عبدالله .

وت�سل ��م القائد حم ��ادي �أحمد ك�أ�س
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
م ��ن �سع ��ود املهن ��دي نائ ��ب رئي�س
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
ال ��ذي �شه ��د كرنف ��اال احتفاليا لوفد
الق ��وة اجلوي ��ة وامل�ل�اك التدريبي
والالعب�ي�ن .وبهذا الف ��وز ،ي�صبح
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة �أول فري ��ق
عراق ��ي يت ��وج للع ��ام الث ��اين على
التوايل باللقب الق ��اري الذي تبلغ
جائزته مليون دوالر .

زوار عراقيون يف الطريق �إىل كربالء� ..أ.ف.ب
املنت�شرة يف ايران يعد ا�ستثنائيا وغري م�سبوق
يف العم ��ل القن�صل ��ي عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل من
حيث الكمية وال�سرع ��ة واالن�سيابية ،كما تتابع
وزارة اخلارجي ��ة مع اجله ��ات العراقية املعنية
ان�سيابية حركة الوافدي ��ن الزوار داخل العراق
من �أج ��ل ت�أمني احلماية الالزمة و�ضمان �إجناح
مرا�سيم الزيارة الأربعينية".

مفو�ض ّية� 30 :ألف كردي
نزحوا من طوزخورماتو
 كركوك  /املدى
�أك ��د وف ��د م ��ن مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف كرك ��وك� ،أم�س
ال�سب ��ت ،ان  30الف مواطن نزحوا م ��ن ق�ضاء طوزخورماتو
بالتزام ��ن م ��ع عملي ��ة �إع ��ادة االنت�ش ��ار يف الق�ض ��اء .باملقابل
ح ّم ��ل �سيا�سي تركماين �أحزاب ًا كردية م�س�ؤولية ن ��زوح الأ�سر الكردية من
الق�ض ��اء ،م�ؤكد ًا �أن  76منز ًال كردي ًا مت تهدميه �أو حرقه قبل دخول القوات
االحتادي ��ة .وقال حمافظ كركوك وكالة راكان �سعيد اجلبوري ،يف م�ؤمتر
�صحفي عقده يف مبن ��ى املحافظة وح�ضرته (املدى)� ،إن "مفو�ضية حقوق
االن�س ��ان زارت كرك ��وك ور�أت كي ��ف يعي� ��ش �سكانه ��ا متحاب�ي�ن من جميع
القومي ��ات ،كما �شاهدت كيف تفر� ��ض القوات االحتادية �سلطة القانون مع
قوات ال�شرطة املحلي ��ة" .و�أ�ضاف حمافظ كركوك �أن "اللجنة اطلعت على
حج ��م الدمار الذي وق ��ع �ضد القرى العربية التي هدم ��ت ،كما اطلعت على
عدد من احلاالت الإن�سانية ال�صعبة يف ق�ضاء احلويجة".
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الكونغر�س الأمريكي يدر�س
قواته يف العراق
الإبقاء على ّ
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