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الربملان �أكمل ّ
ملفات وزراء الكهرباء والزراعة واال ّت�صاالت والتعليم

عجلة اال�ستجوابات تدور ّ
جمدد ًا
و 4وزراء على قائمة امل�ساءلة

 بغداد  /حممد �صباح
الزراع ��ة واالت�ص ��االت والتعليم العايل �إحالته ��ا �إىل هيئة رئا�س ��ة الربملان التي معمار �أوغل ��و �أن "عملية اال�ستجوابات
والكهرب ��اء م ��ن مطل ��ع اال�سب ��وع املقبل ح ��ددت الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر م ��ن ال�شه ��ر �ستب ��د�أ من يوم ال�سبت القادم و�ست�شمل
ع ��ادت عجل ��ة اال�ستجوابات عل ��ى ان تختت ��م نهاي ��ة ال�شه ��ر اجلاري اجل ��اري ال�ستج ��واب ه� ��ؤالء ال ��وزراء �أربعة وزراء مت ��ت مراجعة ملفاتهم من
الربملاني ��ة �إىل ال ��دوران بعد بع ��د م ��ا مت تدقيق ملفات ه ��ذه الطلبات يف الربمل ��ان" .و�أ�ض ��اف امل�ص ��در قب ��ل جلن ��ة اال�ستجواب ��ات الت ��ي دققت
ع ��دة �أ�شه ��ر م ��ن "ال�سبات" ،ومراجع ��ة الأ�سئل ��ة م ��ن قب ��ل جلن ��ة الربمل ��اين املطل ��ع ان "ه� ��ؤالء ال ��وزراء الأ�سئل ��ة واملتعلق ��ات ب ��كل العق ��ود.
�إذ �أكملت جلن ��ة اال�ستجوابات مراجعة اال�ستجواب ��ات .وبح�س ��ب م�ص ��در الذي ��ن �سيح�ض ��رون لال�ستج ��واب ،هم بدورها ت�ؤكد النائبة هدى �سجاد ،ع�ضو
طلب ��ات ال�ستج ��واب  4وزراء و�أحالتها برمل ��اين مطلع عل ��ى مل ��ف اال�ستجواب كل م ��ن وزي ��ر الزراع ��ة ،واالت�ص ��االت ،ائتالف دولة القانون ،ان "الربملان حدد
�إىل رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب .وح ��ددت حت ��دث لـ(امل ��دى) ،مف�ضال ع ��دم الك�شف والكهرباء ،والتعليم العايل" ،م�ؤكدا ان يل ي ��وم  11م ��ن ال�شهر احل ��ايل موعدا
االخرية بدوره ��ا الأ�سب ��وع الأخري من عن هويت ��ه ،فان "جلن ��ة اال�ستجوابات "هيئة الرئا�س ��ة �ستتفرغ يف الأ�سبوع ال�ستج ��واب وزي ��ر االت�ص ��االت ح�س ��ن
ال�شه ��ر اجلاري موع ��د ًا مل�ساءلة عدد من الربملاني ��ة راجعت ملف ��ات اال�ستجواب االخريم ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل للب ��ت بهذه را�شد بعد ان ا�ستكملت طلب ا�ستجوابي
الوزراء حتت قبة الربملان.
لعدد من الطلب ��ات وت�أكدت من ا�ستيفاء اال�ستجواب ��ات" .يف ال�سي ��اق ذاته� ،أكد لكل ال�شروط والإجراءات القانونية".
و�ستب ��د�أ عملي ��ة اال�ستج ��واب ل ��وزراء �أربعة م ��ن هذه امللفات لل�شروط ،ومتت مق ��رر جمل� ��س الن ��واب النائ ��ب نيازي
 التفا�صيل �ص 3

�أمراء داع�ش يظهرون يف املو�صل بعد � 5أ�شهر من التحرير
 بغداد  /وائل نعمة
بع ��د �أ�شهر على حتري ��ر املو�صل م ��ن قب�ضة
داع�ش ،بات �أمر ًا م�ألوف ًا م�شاهدة �أحد �أمراء
التنظيم ال�سابقني وه ��و يتجول مبفرده يف
�أحد �شوارع املدينة من دون �أن يعرت�ضه �أحد.
وتتطل ��ب عملية الإبالغ ع ��ن هذا الإرهاب ��ي �سل�سلة من
الإج ��راءات الطويلة ك�إح�ض ��ار ال�شهود ،وق ��د يتع ّر�ض
"املُب ّلغ" للتهديد بالقتل من اخلاليا النائمة قبل �صدور
�أمر االعتقال.
وعادة ما يتجنب ال�سكان اخلو�ض يف مثل هكذا مغامرة
خطرية ،مكتفني بنقل �صور امل�شتبه بهم عرب املوبايالت
او �ضم ��ن �أحاديث املقاهي �،إذ ما زالت اغلب االعمال يف
املدينة املدمرة متوقفة.

ولل�سيطرة على �أو�ضاع املدينة ،يقول زهري اجلبوري،
ع�ض ��و جمل� ��س ق�ض ��اء املو�ص ��ل ،ان "الق ��وات االمني ��ة
ب ��د�أت منذ يوم االح ��د تطبيق خطة جدي ��دة للبحث عن
امل�شبوهني".
و�أكد اجلبوري يف ات�صال ام�س مع (املدى) ان "اخلطة
تت�ضمن تطوي ��ق حي �سكني كل �أ�سبوع ب�شكل كامل من
قبل الق ��وات االمني ��ة واال�ستخبارية وبرفق ��ة احل�شود
الع�شائرية او ال�شعبية و�إجراء عملية تدقيق لل�سكان".
وكان ��ت االحداث ،الت ��ي رافقت عملية حتري ��ر املو�صل،
وحج ��م اخل�سائر يف االرواح واملباين ،دفعت احلكومة

تن�سيق عراقي �سعودي حول لبنان

وفد برملاين �إىل الريا�ض
يف زيارة ت�ستغرق �أ�سبوع ًا
 بغداد  /املدى
يب ��د�أ الي ��وم الثالث ��اء وف ��د برمل ��اين زي ��ارة ر�سمي ��ة اىل
ال�سعودية ت�ستغرق �أ�سبوع ًا وتهدف �إىل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين.
وق ��ال رئي�س جلن ��ة ال�صداق ��ة العراقي ��ة ال�سعودي ��ة ،النائب ح�سن
�شوي ��رد� ،إن "اللجن ��ة �شكل ��ت وف� �دًا م ��ن خمتل ��ف اللج ��ان والكت ��ل
ال�سيا�سية يف الربملان ،للبدء بزيارة �إىل ال�سعودية ،الثالثاء ،ت�ستمر
�أ�سبوع� � ًا" .ويف �سياق ذي �صلة ،ك�شفت وزارة اخلارجية العراقية،
�أم�س ،ع ��ن تن�سيق بني بغ ��داد والريا�ض وب�ي�روت لإيجاد احللول
لالزمة اللبنانية بعد ا�ستقالة رئي�س احلكومة �سعد احلريري.
وقال �أحمد حمجوب ،املتحدث با�سم اخلارجية العراقية� ،إن "بغداد
تتوا�صل مع ال�سعودية ولبنان حلل الأزمة الناجمة عن �إعالن رئي�س
الوزراء اللبناين �سعد احلريري ا�ستقالته من الريا�ض".
و�أك ��د حمجوب خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��ده ام� ��س ،ان "العراق
يح ��اول التو�صل اىل معاجلة االزمة من خ�ل�ال عالقاته التي يتمتع
بها مع ال�سعودية ولبنان".
 التفا�صيل �ص 3
ُعطيل بر�ؤية
عراق ّية ..وحكاية
جديدة

اىل تخفي ��ف االج ��راءات االمني ��ة كر�سال ��ة تطميني ��ة
لالهايل .لكن اجلبوري يقول ان "ال�سكان يتعرفون يف
كل يوم على �أمري او م�سلح �سابق يف تنظيم داع�ش� ،إال
�أن اخلوف من اخلاليا النائمة بجربهم على ال�سكوت".
وينتق ��د داود جندي ،ع�ضو اللجن ��ة االمنية يف جمل�س
نين ��وى ،تواج ��د احل�ش ��ود الع�شائري ��ة الت ��ي تتب ��ع
�شخ�صي ��ات قبلية او �سيا�سية .وي�ؤك ��د جندي لـ(املدى)
"�أغلب تلك احل�شود تتجول مع الزعيم الع�شائري من
دون �أدوار حقيقية".
 التفا�صيل �ص2

ّ
حمطة مراقبة �أمريكية على حدود
12
العراق مع �سوريا
2

زلزال ّ
قوي يفاجئ العراقيني واملواطنون
يلج�أون �إىل ال�شوارع
 بغداد  /املدى
فوجئ �أهايل بغداد بالأر�ض
تهت ��ز حتته ��م ،ومل يتوقعوا
�أن زل ��زا ًال قد �ضرب العراق ،وقد ر�صدت
مقاطع فيديو حلظات الهلع التي �أ�صابت
�سكان مناطق ت�أثرت بزلزال كبري �شمال
الع ��راق ،و�صل ��ت ارتدادات ��ه �إىل دول
اجل ��وار ،وال�سيم ��ا �إيران .وق ��د �أظهرت
كام�ي�را املراقبة يف �أحد املقاهي ببغداد،
ح�سبم ��ا �أورد موق ��ع حلظ ��ة هل ��ع يف
�صفوف الروّ اد بعدما �شعروا بارتدادات
الزلزال ،حيث هرعوا كلهم نحو املخرج

جتنب ًا للخطر ،فيما �شهدت معظم مناطق
بغ ��داد خ ��روج العوائ ��ل �إىل ال�ش ��وارع
خوف ًا م ��ن �أن تتعر�ض دورهم للأ�ضرار.
وبعد الزلزال بدقائق ،برز م�شهد �شوارع
بغداد مكتظة بال�سي ��ارات والنا�س حتى
ال�ساعات الأوىل ل�صباح اليوم الثالثاء،
بعدم ��ا توقع ��ت هيئ ��ة الر�ص ��د الزلزايل
ح ��دوث ه ّزات ارتدادي ��ة الليلة املا�ضية.
كذل ��ك ،فتح ��ت املتنزه ��ات واحلدائ ��ق
يف العا�صم ��ة �أبوابه ��ا �أم ��ام العراقيني،
كمتنزه الزوراء بحي املن�صور ،ومتنزه
"نو نيم" يف ح ��ي الريموك ،و�ساحات
�أخرى يف جانب الر�صافة من بغداد.

ّ
البت بـ 4دعاوى ّ
�ضد اال�ستفتاء
االحتاد ّية تعتزم

�إقلي��م كرد�ست��ان ينتظر ر ّد بغ��داد لب��دء املفاو�ضات
 بغداد  /املدى
ج��دد رئ�ي����س ح�ك��وم��ة �إقليم
ك� ��رد� � �س � �ت� ��ان ن� �ي� �ج�ي�رف ��ان
ب� � ��ارزاين� ،أم�����س الإث��ن�ي�ن،
اال�ستعداد لبدء احل ��وارات م��ع بغداد
ب�ش�أن الق�ضايا اخلالفية ،م�شريا اىل �أن
االطراف الكردية �ستجتمع خالل االيام
املقبلة لتقدمي رد ح��ول ق��رار املحكمة
االحتادية ب�ش�أن اال�ستفتاء.

و�أك ��د �أن احلكوم ��ة االحتادية مل تك�شف ال�سيا�سي ��ة بالإقليم هو ح ��ل الأزمة بني
لغاي ��ة الآن عن موقفها ب�ش� ��أن ا�ستئناف بغداد و�أربيل".
املفاو�ضات .وق ��ال نيجريفان بارزاين ،وب�ش�أن ا�ستئناف املفاو�ضات بني بغداد
خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحفي عق ��ده يف �أربيل و�أربيل� ،أكد ب ��ارزاين "نحن م�ستعدون
وتابعت ��ه (امل ��دى)�" ،إنن ��ا �سنجتم ��ع للح ��وار مع بغ ��داد على وف ��ق الد�ستور
م ��ع االط ��راف ال�سيا�سي ��ة الكردي ��ة لكنن ��ا مل نتل � ّ�ق رد ًا منهم حت ��ى الآن ومل
قريب� � ًا و�سرن�س ��ل رد ًا ر�سمي� � ًا للمحكمة نح�ص ��ل على موع ��د �أو قبول م ��ن بغداد
االحتادي ��ة بخ�صو� ��ص اال�ستفت ��اء" ،ب�ش�أن بدء التفاو� ��ض حتى الآن" ،مثمن ًا
م�ش�ي� ً
را اىل �أن "اله ��دف من عق ��د جولة يف الوقت ذاته "جهود الواليات املتحدة
جدي ��دة م ��ن املفاو�ض ��ات م ��ع الأطراف وحثه ��ا عل ��ى �إج ��راء احلوار لك ��ن حتى

الآن مل يح ��دد �أي ج ��دول زمن ��ي لب ��دء
املفاو�ض ��ات" .يف غ�ضون ذل ��ك ،ت�ستع ّد
املحكمة االحتادية العليا مطلع اال�سبوع
املقب ��ل للنظ ��ر ب� �ـ 4دع ��اوى رفع ��ت �ضد
اال�ستفت ��اء الذي �أج ��راه �إقليم كرد�ستان
يف �أيل ��ول املا�ض ��ي .واك ��دت �إ�شع ��ار
ممثلي ��ة �إقلي ��م كرد�ستان ببغ ��داد ملرتني
وبانتظار �إعادة التبليغ للبت بد�ستورية
اال�ستفتاء من عدمها.
 التفا�صيل �ص 3

ّ
التق�شف يعرقل تنفيذ  600قرار ملجل�س بابل
 بابل  /املدى
�أعل ��ن جمل�س حمافظة باب ��ل� ،أم�س الإثنني،
ت�شكيل جلنة ملتابعة �أ�سباب عدم تنفيذ 600
قرار �صادر عنه منذ انعقاد جل�ساته منت�صف عام ،2013
وفيما لفت اىل �أنه �أر�سل خماطبات ر�سمية اىل الدوائر

واللجان التنفيذي ��ة للمطالبة بتو�ضي ��ح الأ�سباب ،بني
املوازن ��ات التق�شفية وقلة ال�سيولة املالية عرقلت تنفيذ
�أغلب تلك االجراءات ال�صادرة عنه .وقال الأمني العام
للمجل� ��س عقيل الربيعي ،يف حديث لـ"املدى"� ،إن �أكرث
من  %50من قرارات املجل�س ال�صادرة منذ بداية دورته
االنتخابي ��ة منت�صف عام  2013وحل ��د ال�شهر العا�شر

من هذا الع ��ام والبالغ عددها  600قرار مل يتم تنفيذها
وتطبيقه ��ا" .وتاب ��ع الربيعي �إن "املجل� ��س �شكل جلنة
ملتابع ��ة قرارات ��ه ال�ص ��ادرة التي يتم تنفيذه ��ا من �أجل
متابعتها ومعرفة �أ�سباب عدم تنفيذها من خالل �إر�سال
كتب للدوائر وجلان املجل�س".
 التفا�صيل �ص4

ت��ع��ادل �إي��ج��اب��ي ملنتخبنا م��ع ���س��وري��ا ف��ـ��ي و ّدي����ة ك��رب�لاء
 بغداد/حيدر مدلول
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بروتوكول ال�سعودية
يك�سر اجلفاء الريا�ضي
مع العراق
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دمار خلفته هزة �أر�ضية يف �ضواحي ال�سليمانية �أم�س� ...أ.ف.ب

�ستاد كربالء الدويل خالل املباراة الودية� .أ .ف .ب

تع ��ادل منتخبن ��ا الوطني
لكرة القدم ،م�س ��اء �أم�س،
مع �شقيقه ال�سوري (1ـ)1
يف املب ��اراة الودي ��ة الدولي ��ة الت ��ي
�ضيّفها ملعب كربالء الدويل بح�ضور
�أك�ث�ر م ��ن � 30أل ��ف متف ��رج يف �إطار
�سعي الع ��راق لرفع احلظر املفرو�ض
على مالعبه من قب ��ل االحتاد الدويل
لكرة القدم.
وب ّك ��ر املنتخ ��ب ال�س ��وري بت�سجي ��ل
هدف التقدم ع ��ن طريق القائد فرا�س
اخلطي ��ب بك ��رة جميل ��ة �سدده ��ا من
خ ��ارج منطق ��ة ج ��زاء منتخبن ��ا يف
الدقيق ��ة  ،17وف�ش ��ل احلار�س حممد

كا�ص ��د بالت�ص� �دّي له ��ا .والتق ��دم
ال�س ��وري كان نقطة التح ��وّ ل ل�صالح
منتخبن ��ا ال ��ذي �ش ��نّ العدي ��د م ��ن
الهجم ��ات اخلط ��رة عل ��ى املرم ��ى
ال�س ��وري وتكللت بنجاح القائد عالء
عب ��د الزهره بت�سجيل ه ��دف التعادل
يف الدقيق ��ه  41م ��ن ال�ش ��وط الأول،
الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.
و�ساهم ��ت التوجيه ��ات الت ��ي قدمه ��ا
املدرب با�سم قا�سم اىل العبينا ،خالل
فرتة ا�سرتاحه ال�شوطني ،بال�سيطرة
املطلق ��ة ملنتخبن ��ا يف دقائ ��ق ال�شوط
الث ��اين بع ��د �إجرائ ��ه �سل�سل ��ة م ��ن
التبدي�ل�ات .و�شه ��د ال�ش ��وط الثاين
ع ��دد ًا م ��ن الفر� ��ص اخلط ��رة الت ��ي
�أتيحت لع ��دد من العب ��ي منتخبنا ،ال

�سيما املهاجم �أمين ح�سني الذي وقف
عم ��ود مرمى املنتخ ��ب ال�سوري ،يف
الدقيق ��ة ال� �ـ ،68عائق� � ًا دون ت�سجيل
اله ��دف العراق ��ي الث ��اين .وجن ��ح
حار�س املرمى ال�سوري �أحمد مدنية
بالت�ص ��دي لكرة �سدده ��ا الالعب ذاته
يف الدقيق ��ة  . 80و�أخف ��ق �صان ��ع
الألعاب عل ��ي ح�صني بت�سجيل هدف
يف الدقيق ��ة  ،88بعد �أن م ��رت كرته،
الت ��ي �سددها م ��ن مكان قري ��ب ملرمى
املنتخب ال�سوري .ومل ينجح املدافع
م�صطفى ناظ ��م بت�سجيل هدف الفوز
يف الدقيقة الثالثة من الوقت ال�ضائع
للمباراة ،عندما �سدد كرة ر�أ�سية م ّرت
من جانب املرمى ليعلن احلكم انتهاء
املباراة بالتعادل الإيجابي.

عزي ��ز ق ��ادر �أح ��د �سكنة ح ��ي �شعبي يف
بغ ��داد اجلديدة ،قال �إنه �شعر ب�أن البيت
�سي�سقط عليه ،مو�ضح ًا � ّأن قوة الزلزال،
والبن ��اء القدمي لبيت ��ه ،ف�ض ًال عن الرعب
ال ��ذي انت�ش ��ر ب�ي�ن �أبن ��اء عائلت ��ه ج ّراء
االهت ��زاز ،دفعته ��م جميع� � ًا �إىل مغ ��ادرة
منزل ��ه ف ��ور ًا ،و�إم�ض ��اء الليل ��ة املا�ضية
يف ال�ش ��ارع القريب .وي�ضيف � ّأن �أفراد
�أ�سرت ��ه رف�ضوا الع ��ودة اىل البيت ح ّتى
حلول ال�صب ��اح ،لأنهم عرف ��وا من خالل
الفي�سبوك� ،أن الزلزال �سيتكرر يف الليل
وبقوة �أ�شد.
 تفا�صيل مو�سعة �ص6

النفط حت ِّقق 7
مليارات دوالر
ك�إيرادات �إ�ضاف ّية
 بغداد  /املدى
�أعلن وزير النفط جب ��ار اللعيبي� ،أم�س،
�أن وزارت ��ه حققت �إي ��رادات مالية بلغت
 48.880ملي ��ار دوالر ،بزي ��ادة بلغت 7
مليارات خالل � 10شهور فقط .وقال مكتب اللعيبي،
يف بيان تلقته (املدى) �إن الأخري "�أكد خالل تر�ؤ�سه
اجتم ��اع جلن ��ة ت�س ��عرية النف ��ط اخل ��ام يف �ش ��ركة
ت�س ��ويق النفط ان ال ��وزارة �أوفت بالتزاماتها جتاه
اخلزين ��ة االحتادي ��ة لهذا العام  2017وا�س ��تطاعت
حتقي ��ق �إيرادات مالية بلغ ��ت  48.880مليار دوالر
خ�ل�ال الف�ت�رة املذك ��ورة وقب ��ل انق�ض ��اء �أ�شهر هذا
الع ��ام ،م ��ع توقعاتنا ب�إ�ضافة �أكرث م ��ن  10مليارات
دوالر ع ��ن �شه ��ري ت�شري ��ن الث ��اين وكان ��ون الأول
وبالت ��ايل يتجاوز جمموع الإي ��رادات املتوقعة لهذا
الع ��ام ال� �ـ  57ملي ��ار دوالر" .وبني وزي ��ر النفط ان
"ال ��وزارة حققت زيادة �أي�ضا يف الإيرادات املالية
تزي ��د عل ��ى  7ملي ��ارات دوالر خ�ل�ال � 10أ�شهر على
الرغ ��م من التحديات املالي ��ة واالقت�صادية والأمنية
الت ��ي تواج ��ه عملن ��ا ،ف�ضال ع ��ن التزام ��ات العراق
بخف�ض االنتاج �ضم ��ن مقررات منظمة �أوبك ،وهذا
�إجن ��از للحكومة وال ��وزارة وللعامل�ي�ن يف القطاع
النفط ��ي" .م ��ن جهته ،ق ��ال املتحدث با�س ��م الوزارة
عا�ص ��م جه ��اد ،خ�ل�ال البي ��ان ،ان "مع ��دل �سعر بيع
الربميل م ��ن النفط اخلام لال�شه ��ر الع�شرة املا�ضية
بلغ �أكرث من  47دوالر ًا للربميل �أي بزيادة اكرث من
 5دوالرات ع ��ن ال�سعر الذي مت اعتماده يف املوازنة
االحتادية لعام ."2017

�أمانة بغداد ِّ
حتذر من
معامل ت�صفية املياه
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اجلوار ي�ستثمر احلقول امل�شرتكة
ً
�ساكنا
ُحرك
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