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جريدة سياسية يومية

� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

احلكومة �س ُتطلق  100مليار دينار لتغطية املتط ّلبات اللوج�ست ّية

املفو�ض ّية ت�ستلف ثلث موازنتها
لإكمال ا�ستعداداتها لالنتخابات

 بغداد  /حممد �صباح
جل� ��أت احلكوم ��ة �إىل
ال�س ��لف م ��ن
خي ��ار ِ
�أج ��ل توفري الأم ��وال التي حتتاج
�إليها مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات لدفع
م�س ��تحقات ال�ش ��ركة الكوري ��ة
اجلنوبي ��ة امل�ص ��نعة للأجه ��زة
امل�سرعة ال�ستخراج النتائج.
و�ستطلق احلكومة الوجبة الأوىل
م ��ن ه ��ذه الأموال ه ��ذا الأ�س ��بوع
 ،وه ��ي �س ��تتجاوز املئ ��ة ملي ��ار
دين ��ار ال�س ��تكمال كل املتطلب ��ات
اللوج�س ��تية الت ��ي تل ��زم العملي ��ة
االنتخابية.
وي�أتي هذا الإجراء احلكومي بعد
ت�أخ ��ر الربمل ��ان يف �إق ��رار قان ��ون
املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام 2018
حتى الآن.
ويك�ش ��ف ع�ض ��و جمل�س مفو�ضية
االنتخاب ��ات معتمد املو�س ��وي يف
ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)� ،أن "احلكومة

ال�س ��لف لت�سديد
�س ��تلج�أ �إىل نظام ِ
الأموال التي تطالب بها مفو�ض ��ية
االنتخابات وا�س ��تكمال �إجراءاتها
االنتخابية" ،مو�ض ��ح ًا �أن "الدفعة
الأوىل �س ��تكون مئ ��ة ملي ��ار
دين ��ار نت�س ��لمها خ�ل�ال الأ�س ��بوع
اجلاري".
وحتت ��اج مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
اىل  296ملي ��ار دين ��ار لإكم ��ال
حت�ض�ي�راتها اللوج�س ��تية املتعلقة
ب�إمت ��ام العملية االنتخابية يف 12
�أي ��ار املقب ��ل الت ��ي �سي�ش ��ارك فيها
� 300أل ��ف موظ ��ف يت ��م تدريبه ��م
ال�ستخدام � 59ألف جهاز �إلكرتوين
تدخ ��ل اخلدم ��ة يف الع ��راق لأول
مرة.
ويق ��ول املو�س ��وي �إن "مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات و�ض ��عت ا�س ��تمارة
خا�ص ��ة للعراقي�ي�ن املقيم�ي�ن يف
اخلارج للتو�ص ��ل ع ��ن طريقها �إىل
�أع ��داد الناخب�ي�ن يف اخل ��ارج"،
م�ؤك ��دا �أن "وزارة اخلارجي ��ة

"كمني حُمكم" يطيح بـ3
دواع�ش يف �صالح الدين

فاحت ��ت كل ال�س ��فارات العراقي ��ة
للتعاون مع مفو�ض ��ية االنتخابات
لتزويده ��ا ب�أع ��داد العراقي�ي�ن
املقيمني يف اخلارج" .وبينّ ع�ضو
اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س
النواب ح�س ��ن توران يف ت�صريح
لـ(املدى)� ،أن "�إج ��راء االنتخابات
يف اخل ��ارج �س ��يكون قب ��ل ثم ��ان
و�أربع�ي�ن �س ��اعة م ��ن االنتخابات
العامة واملحددة يف � 12أيار املقبل
من �أج ��ل منح العراقي�ي�ن املقيمني
يف اخلارج فر�صة للتنقل �إىل املدن

التي فيها مراكز االقرتاع".
وي�ض ��يف ت ��وران �أن "مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات �ست�ض ��ع مراك ��ز
انتخابي ��ة يف امل ��دن والعوا�ص ��م
العربي ��ة وغ�ي�ر العربية ا�س ��تناد ًا
�إىل الكثافة ال�سكانية للعراقيني"،
مبدي� � ًا تخوف ��ه م ��ن "ا�س ��تخدام
الآلي ��ة الت ��ي كان معم ��وال به ��ا يف
االنتخاب ��ات ال�س ��ابقة الت ��ي كانت
ت�شرتط �أن يقدم الناخب �أكرث من
م�ستم�سك للإدالء ب�صوته".
 التفا�صيل �ص3

ثالث رجل يف التنظيم اع ُتقل بعدما خرج �إىل حديقة منزله

ال�سجون العراق ّية ّ
تكتظ بـ� 20ألف م�س ّلح
من داع�ش بينهم "مع ِّلم البغدادي"
 بغداد� /أ ف ب
"ذو اللحي ��ة البي�ض ��اء"" ،ال�ص ��ندوق
الأ�س ��ود"� ،أو "�أباع ��ود اجلدي ��د"...
�أ�س ��ماء كانت تبث الرعب يف العراق وخارج حدود
"دول ��ة اخلالف ��ة" التي �أعلنها تنظي ��م داع�ش ،قبل
�أن ت�س ��قط وي�س ��قط ه� ��ؤالء الإرهابيون يف قب�ض ��ة
القوات العراقية.
اليوم ،يت ��داول النا�ش ��طون على مواقع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي �ص ��ور ًا لوجوهه ��م الت ��ي تب ��دو عليها
مالمح الهزمية� ،أو يف و�س ��ائل �إعالم تن�ش ��ر �ص ��ور
"�سيلفي" جلنود �أثناء اعتقالهم لإرهابيني ،و�أخرى
ملعتقلني مبالب�س ال�سجناء.
وبع ��د ا�س ��تعادتها ال�س ��يطرة على مدينة املو�ص ��ل،
ث ��اين �أك�ب�ر م ��دن الع ��راق و�أب ��رز معاق ��ل التنظيم

املتط ��رف يف الب�ل�اد ،ب ��د�أت الق ��وات الأمنية عملية
البحث عن امل�سلحني.
وت� ��ؤوي ال�س ��جون يف العراق حت ��ى الآن نحو 20
�ألف �شخ�ص ي�شتبه يف انتمائهم �إىل تنظيم داع�ش،
وفق ما يقول باحثون.
و�ش ��ملت عمليات البح ��ث الأنقا� ��ض والأنفاق التي
حفره ��ا الإرهابي ��ون على م ��دى ثالث �س ��نوات �إىل
جانب خمابئ يف املدينة وحميطها.
ً
وداخ ��ل املدين ��ة القدمي ��ة ،وحتدي ��دا قرب م�س ��جد
النوري الذي �شهد الظهور العلني الوحيد لأبي بكر
البغدادي ،زعي ��م التنظيم الذي ال يزال متواري ًا عن
الأنظار ،متكنت قوات مكافحة الإرهاب من القب�ض
على الرجل املعروف بـ"ال�صندوق الأ�سود" لتنظيم
داع�ش.
 التفا�صيل �ص2
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حمادثات
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دع ��ا رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ،اخلمي�س ،امل�س ��تثمرين
الأجان ��ب مل�س ��اعدة الع ��راق يف �إع ��ادة بنائه بعد هزمي ��ة داع�ش
و�إح ��راز تقدم يف �إعادة توحيد البالد .و�أكد �أن العراق يحتاج اىل ما يقارب
 100ملي ��ار دوالر لإ�ص�ل�اح البنى التحتي ��ة واملدن التي دمرته ��ا التنظيمات
الإرهابية .وقال العبادي يف كلمته باملنتدى االقت�ص ��ادي العاملي يف دافو�س
ب�سوي�س ��را �إنه "�س ��يحتاج ما ي�ص ��ل �إىل  100ملي ��ار دوالر لإ�ص�ل�اح البنية
التحتية املتهالكة واملدن التي مزقتها احلرب" .و�أ�ض ��اف �إن العراق "بحاجة
�إىل امل�س ��اعدة يف ع�شرات امل�ش ��روعات ،وان بغداد م�ستعدة مل�ؤمتر مانحني
رئي�سني يف الكويت ال�شهر املقبل �سيعقد بالتن�سيق مع البنك الدويل".
 التفا�صيل �ص3

الإره ��اب ،ي ��رى �آخ ��رون� ،أنه �س ��يفتح
الطري ��ق نح ��و حت ��رك كب�ي�ر لقط ��اع
اال�س ��تثمار من خالل جذب امل�ستثمرين
الأجان ��ب والع ��رب ،م ��ع توف�ي�ر فر�ص
كبرية �أمام امل�ستثمرين املحليني� ،أهمها
الت�س ��هيالت امل�ص ��رفية والقانوني ��ة .
املتح ��دث با�س ��م البن ��ك املركزي �أي�س ��ر
جبار ،قال يف حديث لـ(املدى) � ّإن ّ
"خط
اال�س ��تثمارات يف الع ��راق يف طريق ��ه
للتحرك بع ��د ركود طويل" ،موا�ص�ل ً�ا:

وه ��ذا الع ��ام �سي�ش ��هد حت ��رك ًا كب�ي�ر ًا
وفاع ًال للقطاع اال�س ��تثماري يف العراق
عل ��ى ال�ص ��عد كاف ��ة  ،وم�ؤمت ��ر الكويت
للمانح�ي�ن يعت�ب�ر بواب ��ة �أوىل تفت ��ح
طريق اال�س ��تثمارات العاملية والعربية
للع ��راق ،خا�ص ��ة و�أن ��ه �سي�ش ��هد من ��ح
وا�س ��تثمار ما يق ��رب من ال� �ـ 100مليار
دوالر �أمريك ��ي ،لإعادة �إعم ��ار املناطق
املدمّرة من �أثر الإرهاب الداع�شي.
 التفا�صيل �ص5

عربة ت�صدم طائرة عراق ّية يف مطار �أردين
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة النق ��ل� ،أم�س اجلمعة،
تع ّر�ض طائرة عراقية تابعة للخطوط
اجلوي ��ة حلادث ا�صط ��دام من قبل عرب ��ة �أردنية
وه ��ي متوقفة عل ��ى �أر�ض مط ��ار امللكة عالية يف
العا�صمة الأردنية عمان.
وق ��ال م�ي�ران فري ��د ،مدي ��ر اخلط ��وط اجلوي ��ة
العراقية يف بيان ح�صل ��ت (املدى) ،على ن�سخة
من ��ه� ،إن "طائرة عراقية تابعة ل�ش ��ركة اخلطوط

اجلوية العراقية تعر�ض ��ت حلادث وهي متوقفة
عل ��ى �أر�ض مط ��ار امللكة عالية يف عم ��ان بعد �أن
�صدمتها عربة تابعة ل�ش ��ركة اخلدمات الأر�ضية
يف املطار".
و�أو�ض ��ح فريد� ،أن "اال�صطدام �أدى �إىل تعر�ض
الطائرة لل�ض ��رر ،مما �أ�س ��فر عن بقائها يف �أر�ض
املط ��ار حل�ي�ن �إكم ��ال عملي ��ة �ص ��يانة الطائ ��رة
ومعاودته ��ا للعم ��ل يف �أق ��رب وق ��ت" .وت�س�ّي رّ�ر
اخلطوط اجلوية العراقية ،يومي ًا رحالت جوية
منتظمة �إىل مطار امللكة عالية يف الأردن.

و�ش��ح فـ��ي املط��ر
من ّب��ئ ج�� ّوي :بغ��داد مقبل��ة عل��ى موج��ة غب��ار
ّ
يتابع العدي ��د من العراقي�ي�ن تطبيقات
الأنواء اجلوية يف هواتفهم الن ّقالة بني
حلظ ��ة و�أخرى ،فهم ي�أملون �أن تت�س ��اقط الأمطار
ولو ل�س ��اعة واحدة ع ّله ��ا تن ّقي الأجواء وتغ�س ��ل
الطرقات وال�ساحات التي ّ
غطاها الرتاب.
ورغ ��م غي ��اب الأمطار ف� ��إن املواطنني مل ي�ص ��ابوا
بالي�أ� ��س من هطول الأمطار ،كم ��ا تنب�أت لنا دائرة
االن ��واء اجلوية حي ��ث �أخربتنا مدي ��رة املناخ يف
هيئة االنواء اجلوية �س ��اجدة علي ح�سن �أن "هذا
املو�س ��م يتوق ��ع ان تك ��ون االمطار في ��ه قليلة و�أن
هذا االمر �س ��يكون عك�س ��ي ًا مع كمي ��ة الغبار للعام
املقبل".
و�أ�ض ��افت ح�س ��ن �أنه "على الرغم من قدوم ف�ص ��ل
ال�شتاء �إال �أن درجات احلرارة مل ت�سجل انخفا�ض ًا
ملحوظ� � ًا  ،حي ��ث من املتوقع �أن ت�ش ��هد اال�س ��ابيع
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ب�سطات لبيع الدجاج يف �سوق الغزل و�سط بغداد ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

خرباء ُيعوّلون على م�ؤمتر املانحني لتحريك اال�ستثمار

 بغداد  /املدى

10

2

 بغداد /املدى

يتوق ��ع ع ��دد م ��ن خ�ب�راء
االقت�صاد� ،أن ي�ش ّكل م�ؤمتر
املانحني ال ��ذي ت�ست�ض ��يفه الكويت يف
ال�ش ��هر املقبل ،طف ��رة نوعية يف طبيعة
اال�س ��تثمارات داخ ��ل الع ��راق ،وفيم ��ا
ي ��رى البع� ��ض� ،إمكاني ��ة �أن يوف ��ر هذا
امل�ؤمتر قراب ��ة  100مليار دوالر لإعادة
�إعمار املناط ��ق املدمّرة من احلرب على
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الفنان الت�شكيلي
املغرتب عبا�س
الكاظم ومعا�صرة
فعل اخلراب
ً
ت�شكيليا

العبادي :نحتاج �إىل  100مليار
دوالر لإعمار البنى التحت ّية

 بغداد  /املدى

7

املقبلة البدء الفعلي لهذا ال�شهر".
وتابع ��ت ح�س ��ن� ،أن "الع ��راق ينتظ ��ر التعر� ��ض

ملنخف�ض البحر املتو�سط الذي يف كل مرة �سي�ؤثر مبين ��ة ان "ه ��ذا املنخف� ��ض ال ميكن معرف ��ة وقته
عل ��ى درجات احلرارة ملدة خم�س ��ة �أي ��ام تقريب ًا" ،قبل مدة طويلة ولكن �سيعلن عنه ريثما يتم الت�أكد
منه".
وت�ؤك ��د خرائ ��ط الطق�س امل�س ��تقبلية �أن" اجلفاف
عن ��وان هذا املو�س ��م و�أن الأمطار ت�ص ��بح �أقل من
معدالتها ال�س ��نوية على البالد خالل بداية مو�س ��م
ال�شتاء".
وت�ش�ي�ر اخلرائ ��ط اىل �أن الأ�ش ��هر (�ش ��باط و�آذار
وني�س ��ان) �س ��تكون الأمطار فيها �أعل ��ى من املعدل
(�أي مع نهاية ف�صل ال�شتاء وبداية ف�صل الربيع)،
بح�س ��ب مان�ش ��ره املتن ّبئ اجلوي العراقي �صادق
عطية.
وبح�سب توقعات مناخية ف�إن "�أقل االماكن هطو ًال
لالمطار هي غرب ��ي البالد وجنوب غربي (البادية
الغربي ��ة ) و�أكرث الأماكن هطو ًال لالمطار هي مدن
�شرقي البالد خالل نهاية ال�شتاء".
 التفا�صيل �ص4

�أردوغان :عمل ّية غ�صن الزيتون
ُّ
�ستمتد للحدود العراق ّية
 بغداد /رويرتز
تعه ��د الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ ��ان� ،أم�س اجلمعة،
بتطهري حدود بالده مع �س ��وريا من امل�سلحني قائال �إن �أنقرة
قد تو�سع نطاق عمليتها الع�سكرية الراهنة يف �شمال غرب �سوريا �شرق ًا
حتى احلدود مع العراق.
وفتح الهجوم الرتكي يف منطقة عفرين ال�س ��ورية �ض ��د وحدات حماية
ال�ش ��عب الكردي ��ة ،التي تعتربها �أنق ��رة تهديدا �أمني ��ا ،جبهة جديدة يف
احل ��رب الأهلية ال�س ��ورية متع ��ددة الأطراف و�أدى لت�ص ��عيد التوتر يف
العالقات مع وا�شنطن.
وق ��ال �أردوغ ��ان منذ بدء الهجوم ال ��ذي �أطلقت عليه �أنقرة ا�س ��م "عملية
غ�ص ��ن الزيتون" �إن القوات الرتكية �ستوا�ص ��ل االجتاه �شرقا �إىل منبج
ال�س ��ورية وهو ما ق ��د يجعلها يف مواجهة الق ��وات الأمريكية املتمركزة
هناك.
وقال �أردوغان �إن "عملية غ�صن الزيتون �ست�ستمر حتى حتقق �أهدافها.
�سنطهر منبج من الإرهابيني...قتالنا �سي�ستمر حتى ال يبقى �أي �إرهابي
حتى حدودنا مع العراق".
و�أي حت� � ّرك للق ��وات الرتكي ��ة نحو منب ��ج ،الواقعة يف منطقة ي�س ��يطر
عليها الك ��رد وتبعد نحو  100كيلومرت �ش ��رقي عفرين ،قد يهدد اجلهود
الأمريكية يف �شمال �شرق �سوريا .وتعترب �أنقرة وحدات حماية ال�شعب
الكردية امتداد ًا حلزب العمال الكرد�س ��تاين املحظور الذي ي�ش ��ن متردا
م�س ��لحا يف تركيا منذ ثالث ��ة عقود .وترى وا�ش ��نطن �أن وحدات حماية
ال�ش ��عب �ش ��ريك مهم يف احلرب على داع�ش يف �سوريا وهو موقف يثري
حفيظة تركيا.

الأنبار تبعث
بر�سالة للتعاي�ش 4
ال�سلمي بني الأديان
�أمانة بغداد ُتعلن جتاوز �إنتاجها من
مكعب يوم ّي ًا
املاء �أربعة ماليني مرت ّ
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