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� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

جمل�س املفو�ض ّية يتحدث لـ

مو�سع
فـي �أول حوار َّ
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كانون الأول املوعد النهائي لاللتزام مبوعد االنتخابات

مهرجان
طريق
ال�شعب
يحتفي
بال�صحافة
العراقية

 ت�شريع قانوين الربملان وجمل�س املحافظات و�إقرار املوازنة خالل ا�سبوعني
 بغداد  /حممد �صباح
لوحت مفو�ض ّية االنتخابات
ّ
باعتماد قوانني االنتخابات
النافذة ،ما مل ي�شرع جمل�س
النواب تعديالته على قانوين االقرتاع

الربمل ��اين واملحل ��ي ،و�إق ��رار املوازنة
قبل منت�صف ال�شهر املقبل.
وحتت ��اج مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات اىل
 296ملي ��ار دينار لإكم ��ال حت�ضرياتها
اللوج�ستي ��ة التي �سي�ش ��ارك فيها 300
ال ��ف موظف يت ��م تدريبه ��م ال�ستخدام

 59ال ��ف جه ��از �إلك�ت�روين ،تدخ ��ل
اخلدمة الول مرة يف العراق.
وح ��ذرت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات،
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،من �أن ع ��دم �إقرار
املوازن ��ة قب ��ل نهاي ��ة الع ��ام احل ��ايل،
�سيح ��ول دون متكنه ��ا م ��ن �إج ��راء

االنتخاب ��ات ،الت ��ي حتت ��اج �إىل
حت�ض�ي�رات لوج�ستي ��ة قب ��ل املواعيد
املحددة ب�ستة �أ�شهر.
ويقول مع ��ن الهيتاوي ،رئي�س جمل�س
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،يف لق ��اء
م ��ع (امل ��دى) �أم� ��س ،ان "التوقيت ��ات

املقبل" .وتابع الهيتاوي "�أمام جمل�س
الن ��واب لالنته ��اء م ��ن تعدي ��ل هذي ��ن
القانون�ي�ن ،مهل ��ة ال تتج ��اوز 12/15
لنتمك ��ن م ��ن حتدي ��د ورق ��ة االق�ت�راع
وعدد املقاعد".
ويلفت الهيتاوي اىل ت�سلم العراق 38
ال ��ف جهاز م�س ��رع للنتائ ��ج ،م�ؤكدا ان
املتبقي من هذه الأجهزة  20الف جهاز
فق ��ط ،و�ست�ص ��ل الدفع ��ة الأوىل منه ��ا
وعدده ��ا ع�شرة �آالف منت�ص ��ف ال�شهر
املقب ��ل� .أم ��ا الدفعة الثاني ��ة والأخرية
ف�ست�صل منت�صف �شهر �شباط املقبل.
ويق ��ول الهيت ��اوي ان "املفو�ضي ��ة
�ست�شرع ،ال�شهر املقبل ،بتدريب الكوادر
لإدارة ه ��ذه الأجه ��زة االلكرتوني ��ة"،
م�ش�ي�را اىل ان ع ��دد املتدرينب على 54
الف حمطة اق�ت�راع ،يرتاوح بني 250
�ألف ًا �إىل  300الف.
 التفا�صيل �ص 3

الت ��ي �أعلن ��ت عنه ��ا احلكوم ��ة لإجراء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة والربملاني ��ة ،يف
منت�ص ��ف �شهر �أيار املقبل ،هي مواعيد
د�ستوري ��ة تتطل ��ب توف�ي�ر الأم ��وال
املنا�سب ��ة وت�شريع قان ��وين انتخابات
جمال�س املحافظات والربملان".
و�أ�ضاف الهيتاوي "على جمل�س النواب
�إق ��رار قان ��ون املوازن ��ة االحتادية قبل
الع�شري ��ن م ��ن �شهر كان ��ون الأول ،من
�أجل حتوي ��ل الأموال ،الت ��ي نحتاجها
كمفو�ضية ،لإمتام جاهزيتنا وااللتزام
بالتوقيتات التي حددتها احلكومة".
وعن املبلغ املطلوب ر�صده لكي تتمكن
املفو�ضية من الإيفاء بالتزاماتها ،يقول
رئي�س جمل�س املفو�ضني �إن "احلكومة
�أدرج ��ت �ضمن قان ��ون املوازنة املبالغ
التي نحتاجها والتي تقدر بـ 296مليار
دينار لتغطي ��ة احلدث�ي�ن االنتخابيني،
املحل ��ي والنياب ��ي ،يف منت�ص ��ف �أيار

الهيئة العليا
للريا�ضة..
هل مت ّثل
خمرج ًا �أو ح ً
ال
منا�سب ًا؟
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يعطل حركة ال�شاحنات لي ً
خطر داع�ش ِّ
ال

العراق ي�ؤ ِّمن طريق طريبيل "بجهود ذات ّية"
 بغداد  /وائل نعمة

فتيات خالل دورة لتعليم الباليه يف �أربيل� ...أ.ف.ب

 100م�ست�شار نيوزلندي ينهون
مهامهم يف العراق
ّ

حملة ر�سميّة
لدعم "خ�صخ�صة
الكهرباء"
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت الأمان ��ة العام ��ة
ملجل� ��س ال ��وزراء� ،أم� ��س،
الب ��دء ب�إطالق حملة �إعالمية
م�ساندة ال�ستثمار جباية وخدمة قطاع
الكهرب ��اء .وي�أت ��ي الإع�ل�ان احلكومي
م ��ع ا�ستم ��رار التظاه ��رات املناه�ض ��ة
خل�صخ�ص ��ة الكهرب ��اء يف حمافظ ��ات
ذي ق ��ار ووا�س ��ط والديواني ��ة وم ��دن
�أخرى .ورف�ضت العديد من احلكومات
املحلي ��ة �إحالة قط ��اع جباي ��ة الكهرباء
اىل اال�ستثمار ،فيم ��ا تتم�سك احلكومة
بامل�ش ��روع .وقال ��ت �أمان ��ة جمل� ��س
ال ��وزراء ،يف بي ��ان له ��ا ،ان "احلمل ��ة
�ستب ��د�أ ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل ب�إ�ش ��راف
االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء
وبالتن�سيق مع وزارة الكهرباء وامانة
بغ ��داد وهيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�ص ��االت
و�شبك ��ة الإع�ل�ام العراق ��ي" .وا�ض ��اف
البي ��ان ان "احلملة �ستتخلل العديد من
ور� ��ش العمل والن ��دوات التعريفية يف
بغ ��داد واملحافظ ��ات مب�ش ��روع (خدمة
وجباي ��ة) ،والت�أكي ��د عل ��ى م�صداقي ��ة
م ��ا متت الإ�ش ��ارة اليه م ��ن �أن ت�سعرية
الكهرب ��اء مل جت ��ر عليها �أي ��ة زيادة بعد
تعديلها يف مطلع عام  ،٢٠١٦ف�ض ًال عن
اعتماد �شع ��ار احلملة �ضمن املخاطبات
الر�سمية واملواقع االلكرتونية الر�سمية
و�صفح ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
املعتمدة للم�ؤ�س�سات احلكومية".

النفط تفتتح م�صفى ال�صين ّية
بطاقة � 20ألف برميل
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تعرب يومي� � ًا ع�شرات الأرتال
من ال�شاحن ��ات التجارية من
االرا�ض ��ي االردني ��ة باجتاه
االرا�ض ��ي العراقية ع�ب�ر منفذ طريبيل،
لكنّ احلركة ترتاجع وتتوقف مع حلول
�ساع ��ات امل�س ��اء .وبالرغ ��م م ��ن �إع�ل�ان
احلكومة فت ��ح الطري ��ق ال�سرتاتيجي،
قبل نحو � 4أ�شهر ،بيد � ّأن الطريق يغلق
خ�شية �أن ي�ستغل داع�ش انعدام الر�ؤية
يف الليل ملهاجمة القوافل التجارية.
و ُيغ ��رق الطريق ،الذي ميتد لنحو 400
ك ��م داخ ��ل حمافظ ��ة االنب ��ار ،يف ظالم
دام� ��س ،ب�سب ��ب ع ��دم وج ��ود الإن ��ارة

وانقطاع الكهرباء منذ �سنوات.
وم ��ا ت ��زال هن ��اك ع�ش ��رات اجل�س ��ور
والقناط ��ر املدم ��رة ،الت ��ي تع ��ود لفرتة
�سيط ��رة داع� ��ش ،ومت ا�ستبداله ��ا
بـ"حتوي�ل�ات م�ؤقتة".وحت ��ى الآن
ي�أم ��ل م�س�ؤولو الأنب ��ار �أن تبد�أ ال�شركة
املعروف ��ة با�س ��م (�أولي ��ف ك ��روب) �أو
(جمموع ��ة الزيتون ��ة) ،العم ��ل لإعم ��ار
الطري ��ق .ويعتق ��د م�س� ��ؤول رفي ��ع يف
االنب ��ار �أن مبا�شرة ال�شرك ��ة االمريكية
�ستح ��دث يف وق ��ت قري ��ب .ومل تن ��ف
احلكوم ��ة حت ��ى الآن ف�س ��خ العق ��د م ��ع
جمموعة الزيتونة ،لكنها التقدم مربرات
لتلك� ��ؤ امل�ش ��روع .لك ��ن عي ��د الكربويل،
ع�ضو جمل�س حمافظة االنبار ،يقول �إن

ال�������زوراء ي��ح�����س��م ك�لا���س��ي��ك��و ال�����ش��ع��ب م���ن ج��دي��د
 بغداد  /حيدر مدلول
انت ��زع فري ��ق ال ��زوراء
بط ��ل ك�أ� ��س ال�سوب ��ر،
�أم� ��س ،ف ��وزا ثمين� � ًا من
غرمي ��ه الق ��وة اجلوي ��ة بنتيج ��ة
( )1-2يف قم ��ة مباري ��ات ال ��دور
الث ��اين م ��ن جولة الذه ��اب لدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م احل ��ايل،
التي �ضيفه ��ا ملعب ال�شعب الدويل
بالعا�صم ��ة بغ ��داد وح�ضرها اكرث
من  50الف متفرج.
و�سيط ��ر التع ��ادل ال�سلب ��ي ب�ي�ن
الفريق�ي�ن حت ��ى الدقيق ��ه  21التي
�شهدت ت�سجيل هدف التقدم لفريق

الزوراء عن طريق مدافعه ال�سوري
ح�س�ي�ن جويد ،منهي ًا ال�شوط االول
ل�صال ��ح النوار� ��س .ومتكن املدافع
�سام ��ال �سعي ��د جمبل م ��ن ت�سجيل
ه ��دف التع ��ادل للق ��وة اجلوية يف
الدقيقة  69من ال�شوط الثاين .
و�شه ��دت الدقيقة االوىل من الوقت
اال�ض ��ايف للمب ��اراة �إح ��راز ه ��دف
الف ��وز لفري ��ق الزوراء ع ��ن طريق
املهاج ��م البدي ��ل م�صطفى حممود،
عندم ��ا اودع الكرة ،التي تلقاها من
زميله امري �صب ��اح ،ب�ضربة ر�أ�سية
ا�ستق ��رت يف �شب ��اك احلار� ��س فهد
طال ��ب لتعل ��ن فرحة كب�ي�رة للمالك
التدريب ��ي برئا�سة �أي ��وب �أودي�شو

والالعب�ي�ن االحتي ��اط ،وكذل ��ك
ان�ص ��ار فريق الزوراء الذين اطلقو
انا�شيد متجد فريقهم.
و�أخف ��ق مهاج ��م الق ��وة اجلوي ��ة
حم ��ادي �أحم ��د بت�سجي ��ل ه ��دف
التعادل لفريق ��ه يف الدقيقة الثالثة
من الوق ��ت اال�ض ��ايف ،عندما مرت
الكرة الر�أ�سي ��ة ،التي �سددها داخل
منطق ��ة ج ��زاء ال ��زوراء ،قريبة من
جان ��ب مرمى احلار�س جالل ح�سن

ليلع ��ن احلك ��م الدويل عل ��ي �صباح
انته ��اء املب ��اراة ل�صال ��ح ال ��زوراء
( ،)1-2مرتبع ��ا عل ��ى �ص ��دارة
الرتتي ��ب ب�ش ��كل م�ؤق ��ت بر�صيد 6
نق ��اط جمعها م ��ن الدوري ��ن االول
والثاين .و�أ�سفرت بقيه النتائج عن
فوز فريق نف ��ط الو�سط على فريق
كرب�ل�اء ( )0-5يف املب ��اراة الت ��ي
جرت على ملعب االدارة املحلية يف
حمافظ ��ة النجف .وانته ��ت مباراة

فريق املين ��اء والكهرب ��اء بالتعادل
االيجاب ��ي .ومتك ��ن فري ��ق امان ��ة
بغداد م ��ن التغلب عل ��ى فريق نفط
اجلنوب ( .)0-1وجنح فريق نفط
مي�س ��ان بخطف ثالث نق ��اط ثمينة
من �ضيفه فريق ال�سماوة .وتعر�ض
فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة اىل
خ�س ��ارة ثاني ��ة م ��ن م�ضيف ��ه فريق
النجف ،بعد ان انتهت املباراة التي
جمعتهما ل�صالح االخري (. )1-2

 30بعثة عراق ّية من دون �سفراء
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كركوك ت�سعى لإدراج قلعتها �ضمن الئحة اليون�سكو
 كركوك  /املدى
قلعة ك��رك��وك ك��ل ج��زء ف�ي�ه��ا له
ح �ك��اي��ة .ف��ال�ق�ل�ع��ة ال �ت��ي ان�ت�ه��ى
ب� �ن ��ا�ؤه ��ا يف ال� �ع ��ام  858قبل
امليالد وهدمت يف ت�سعينيات القرن املا�ضي،
ت�ضم مواقع بختاي خاتون واالنبياء حنني
وعزير ودانيال ،وجامع وقي�صرية� .سكانها
ي�ت�رددون �إل�ي�ه��ا با�ستمرار �أم�ل ً�ا يف �إع��ادة
�أحيائها و�إعمارها وهي جت�سد �صورة لواقع
مكوناتها املت�آخية عرب التاريخ .
ودعا �أمري �أحم ��د ح�سني يف حديث لـ(املدى)،
"احلكومة العراقية �إىل �إعادة احلياة للقلعة
لك ��ي تع ��ود ملقامه ��ا الطبيع ��ي كونه ��ا موقع� � ًا

تاريخي� � ًا وتراثي� � ًا وديني� � ًا ورم ��ز ًا ب ��ارز ًا
لكرك ��وك"  .وي�ؤك ��د ح�س�ي�ن �أن "قلعة كركوك
و�ضعه ��ا م�ؤمل الي ��وم ونحن نحم ��ل مطالبات
برتميمها وحتويلها ملرفق �سياحي متكامل".
و�أ�ض ��اف املخت� ��ص بالآث ��ار حمم ��ود ح�س ��ن
قلعل ��ي ،يج ��ب �أن "يراعى يف �إع ��ادة الإعمار
للقلعة رمزيتها وطرازها التاريخي والرتاثي
فه ��ي موق ��ع ي�ض ��م �آث ��ار ًا يهودي ��ة وكلداني ��ة
وعثماني ��ة وعبا�سي ��ة وه ��ي �ص ��ورة لت�أريخ
كركوك القدمي ال ��ذي يجب �إعادة احلياة له ملا
ميثله من �صورة �أ�صيلة لكركوك".
وي�ؤك ��د �أي ��وب ميخائي ��ل ،وه ��و �أح ��د الذين
ولدوا داخل القلعة �أو ما يعرف ب�سكان القلعة
م ��ن الكل ��دان� ،أن "واحد ًا م ��ن �أ�س�س وجذور

الكل ��دان يف كرك ��وك هي قلعته ��ا والتي ت�ضم
الكل ��دان وما يعرف ب�س ��كان القلعة والكني�سة
احلمراء وكني�سة الكل ��دان" .و�شهدت كركوك
م�ساع ��ي يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة �إىل �إدراج
قلع ��ة كركوك �ضم ��ن قائمة ال�ت�راث الإن�ساين
الت ��ي تعده ��ا منظم ��ة الیون�سك ��و التابع ��ة
ل�ل��أمم املتح ��دة .وقال ع�ضو جمل� ��س النواب
العراق ��ي عن حمافظ ��ة كركوك ح�س ��ن توران
لـ"املدى""،جمل� ��س حمافظ ��ة كرك ��وك كان قد
خ�ص� ��ص مبلغ �أربع ��ة مليارات دين ��ار لإعادة
التع ��اون مع اليون�سكو للب ��دء برتميها �إال �أن
عدم م�صادق ��ة موازنة  2014حال دون القيام
ذلك".
 التفا�صيل �ص 4

"الطري ��ق مفتوح بالنهار فقط ،ويغلق
عن ��د املغ ��رب" .وي�ضي ��ف الكرب ��ويل،
ال ��ذي تقط ��ن ع�شريت ��ه ق ��رب احل ��دود،
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان "الطريق يف
امل�ساء خطر .يجب �أن النكذب ونعرتف
ب� ��أن داع�ش م ��ازال يف ال�صحراء" .ومل
ي�ستبع ��د امل�س� ��ؤول املحل ��ي �إمكانية ان
يق ��وم التنظي ��م بن�صب �سيط ��رات ليلية
وق ��د تتعر�ض حياة ا�صحاب ال�شاحنات
اىل اخلطر .من جهته يقول �أحمد حميد
العل ��واين ،رئي� ��س جمل� ��س االنب ��ار�،إ
"حرك ��ة ال�سي ��ارات تب ��د�أ يف ال�ساع ��ة
ال�ساد�س ��ة �صباح� � ًا .الطريق مفتوح يف
الليل لكن المير �أحد".
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احل�شد يكمل تطهري بادية
�صالح الدين والأنبار
 بغداد  /املدى
�أعلن احل�ش ��د ال�ش ��عبي� ،أم�س� ،إكم ��ال حترير
اجلزي ��رة والبادي ��ة الرابط ��ة ب�ي�ن االنب ��ار
و�صالح الدين ،بعد نح ��و يومني على انطالق
تل ��ك العملي ��ات .وا�سف ��رت احلمل ��ة الع�سكرية ع ��ن مقتل
الع�شرات من تنظيم داع�ش ،والك�شف عن خمابئه ال�سرية
يف ال�صحراء .وانطلق ��ت عمليات التطهري يوم اخلمي�س
املا�ض ��ي ،ملط ��اردة عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش يف ال�صحراء
الرابط ��ة ب�ي�ن  5حمافظ ��ات ،الت ��ي يرج ��ح ان يلج� ��أ اليها
امل�سلحون بعد فقدانهم املدن التي كانوا ي�سيطرون عليها.
وذكر بيان لقيادة احل�شد ال�شعبي ان "�ألوية احل�شد �أكملت
حترير اجلزي ��رة والبادي ��ة الرابطة بني االنب ��ار و�صالح
الدين ،التي كانت تعترب �أهم خمابئ تواجد داع�ش ومركز
الدعم القادم من �سوريا باجتاه هذه املحافظات".
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الطريان الإماراتي يعود
للأجواء العراق ّية
 بغداد  /املدى

�ضريح تاريخي يف القلعة

ق ��ررت �سلطة الط�ي�ران الإماراتي ��ة� ،إلغاء حظر
الط�ي�ران يف الأج ��واء العراقية بع ��د �أن �شارفت
العملي ��ات الع�سكري ��ة �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش على
االنتهاء .وقال م�صدر يف الطريان املدين �إن "�سلطة الطريان
االماراتية قررت �إلغاء حظ ��ر الطريان يف الأجواء العراقية
و�ش ��ركات الط�ي�ران االماراتية �ستبد�أ بالعب ��ور يف الأجواء
العراقي ��ة ب ��دل عبورها فوق الأج ��واء االيراني ��ة ابتدا ًء من
منت�صف الأ�سبوع املقبل".
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