
  بابل/ املدى

�أك���د مهند�س���ون معماري���ون �أن 
تغل���ف  �لت���ي  �لكوبون���د  م���ادة 
و�جه���ات �ملباين تع���د من �ملو�د 
�لدخيل���ة على �لعم���ارة �لعر�قية وعملت على 
ت�س���ويهها ،كما �أنها �س���وهت و�جهات �ملباين 
لرخ�ص ثمنه���ا و�سهولة عمله���ا و�خت�سارها 
�لوق���ت و�لكلفة و�جلهد ،وله���ذ� فهي مل تعِط 

لهند�سة �لعمارة �أية �أهمية جمالية
رئي�ص ق�سم هند�سة �لعمارة  يف كلية �لهند�سة 
بجامعة بابل �لدكتور ماجد عبا�ص �لنجار�أكد 
جلريدة )�مل���دى( �أن م���ادة �لكوبوند تعد من 
�ملو�د �لدخيلة على �لعمارة �لعر�قية وعملت 
عل���ى ت�سويهه���ا ،كما �أنه���ا �سوه���ت و�جهات 
�ملباين ،لأنها غ���ري قابلة للتغيري، فهي ب�سكل 
و�ح���د م�ستم���ر كما �أنه���ا غري نظيف���ة �ل�سكل 
وباأل���و�ن غ���ري ز�هي���ة لكنه���ا دخل���ت �لعر�ق 

لرخ�ص ثمنه���ا و�سهولة عمله���ا و�خت�سارها 
�لوق���ت و�لكلفة و�جلهد، وله���ذ� فهي مل تعط 
لهند�سة �لعمارة �أية �أهمية جمالية. و�أ�ساف 
:�أ�سبحت هناك فو�س���ى وت�سوي�ص ح�سري 
لو�جهات �لبنية يف �ملدن �لعر�قية وت�سويه 
لوين و�بتعاد عن جماليات �لت�سكيل �لب�سري 
لف�ساء�ت �ملدينة و�إحد�ث ت�سويه وت�سوي�ص 

ب�سري للف�ساء�ت �حل�سرية.
 التفا�صيل �ص4

 ترجمة/ حامد اأحمد

ي�ستع���ّد �لع���ر�ق بع���د �سهري���ن م���ن ��سرتج���اع �لق���و�ت 
�إج���ر�ء  �إىل  م���ن تنظي���م د�ع����ص  �آخ���ر مدن���ه  �لعر�قي���ة 
�نتخاب���ات برملانية يف �أي���ار �لقادم. لكن يف �لأنبار وهي 
�أكرب حمافظة يف �جلانب �لغربي من �لبالد �سيطر تنظيم د�ع�ص على 
�أغل���ب مناطقها، ماتز�ل هناك جيوب من م�سلحي د�ع�ص خمتبئني يف 

مناطقها �ل�سحر�وية �لو��سعة بعد حتريرها.
وتو�جه �لأنبار حتّديًا يكمن يف كيفية تكوين تاأثري�ت عملية �لنتقال 
�مل�ستقبلي���ة من حمارب���ة جمموعة �إرهابية لها ج���ذور يف �ملنطقة �إىل 

مرحلة تن�سيط �لدور �ل�سيا�سي فيها.
ويق���ول حماف���ظ �لأنبار حمم���د �حللبو�سي �إن "ن�سب���ة �مل�ساركني يف 
�لنتخاب���ات كان���ت متدنية ج���دً� على م���د�ر �ل�سن���و�ت �ل�سابقة وذلك 
خل���وف �لأهايل من �لتهديد�ت �لأمنية و�أنه يتوقع ح�سول تغيري يف 
هذ� �لو�س���ع خالل �لنتخاب���ات �لقادمة". و�أي���د م�سوؤولون حمليون 
وعنا�س���ر قو�ت �أمنية وزعي���م ع�سائري يف �ملحافظ���ة ر�أي �ملحافظ. 
ويق���ول �حللبو�س���ي �إن "�أك���ر م���ن 85%  م���ن �أبناء حمافظ���ة �لأنبار 
رجع���و� �إىل بيوتهم و�أتوقع �أن 60% منهم �سي�ساركون يف �لت�سويت 

خالل �لنتخابات �لقادمة".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد / وائل نعمة

كردي���ة  �أط���ر�ف  رّجح���ت 
��ستئناف �لرحالت �جلوية يف 
مط���اري �أربي���ل و�ل�سليماني���ة 
نهاي���ة �لأ�سبوع �ملقبل، عقب �لتفاق �لأخري 
�ل���ذي جرى بني بغ���د�د و�لإقليم �لذي �أد�ره 

مكتب رئي�ص �لوزر�ء حيدر �لعبادي.
ويتوقع �أن ت�سهد �لفرتة �ملقبلة �نفر�جًا يف 

ق�سي���ة رو�تب موظف���ي �لإقلي���م و�مليز�نية 
و�لتفاه���م عل���ى ت�سدي���ر �لنفط، بع���د �أ�سهر 
من عقوبات �أ�سدرها �لعبادي ب�سبب �إجر�ء 
كرد�ست���ان ��ستفت���اء �ل�ستق���الل يف �أيل���ول 

�ملا�سي.
وق���ال كف���اح حمم���ود �سنج���اري، م�ست�سار 
رئي�ص �إقليم كرد�ستان يف ت�سريح ل�)�ملدى( 
�أم�ص، "هن���اك توقعات با�ستنئاف �لرحالت 
�جلوي���ة يف مطار�ت �لإقليم يف يوم 25 من 

كانون �لثاين �حلايل".
وطلب���ت بغد�د من حكوم���ة �إقليم كرد�ستان، 
قب���ل يوم م���ن �إج���ر�ء ��ستفت���اء �ل�ستقالل، 
ت�سليم �ملنافذ �حلدودية �لدولية و�ملطار�ت 
ومن���ذ  �لحتادي���ة.  �حلكوم���ة  �سلط���ة  �إىل 
ذل���ك �لتاري���خ، قام���ت حكوم���ة بغ���د�د بعدة 
�إجر�ء�ت، كان �أبرزها غلق مطار�ت �لإقليم، 
�ملناط���ق  يف  �لحتادي���ة  �لق���و�ت  ون�س���ر 

�ملتنازع عليها.

ويرى �سنجاري �أن بغد�د قد �سخمت �لزمة 
م���ع �لإقلي���م، موؤك���دً� �أن "كل �لطائ���ر�ت من 
مط���اري �أربيل و�ل�سليمانية لتقلع من دون 
مو�فقة �سلط���ة �لطري�ن �مل���دين �لحتادية، 
و�لفيز� كذلك ت�سدر عن �حلكومة �لحتادية 
تعي���ني  بغ���د�د  باإم���كان  "كان  و�أ�س���اف   ."
موظفني �حتاديني م���ن كرد�ستان لالإ�سر�ف 

على �إد�رة �ملطار�ت لتنهي �لأزمة مبكرً�".
م���ن جهت���ه يقول عرف���ات كرم، رئي����ص كتلة 

�إن  �لنيابي���ة،  �لكرد�ست���اين  �لدميقر�ط���ي 
مثم���رة  و�أربي���ل  بغ���د�د  ب���ني  "�حل���و�ر�ت 

و�إيجابية، لكنها تاأخرت كثريً�".
ويعتقد كرم، يف �ت�س���ال مع )�ملدى( �أم�ص، 
�أن "�لتطور�ت �لأخ���رية رمبا �ستنهي �أزمة 
رو�تب موظفي �لإقليم و�إر�سال �ملو�زنة �ىل 
كرد�ستان"، مبينًا �أن �لوفد حتدث عن بع�ص 

�لتفا�سيل بخ�سو�ص ت�سدير �لنفط.
 التفا�صيل �ص2

 بغداد / املدى

�ل����وزر�ء  رئي�����ص  نف����ى 
حي����در �لعب����ادي، �أم�����ص، 
�حل�س����د  �إدخ����ال  ح����ول  �لتفاو�����ص 
�ل�سعب����ي �سم����ن �لتحالف����ات للزج بها 
�أن  و�أك����د  �ملقبل����ة.  �لنتخاب����ات  يف 
�لقو�ئ����م �حلالي����ة  �ملر�سح����ني �سم����ن 
"لي�سو� ح�سدً� و�إمنا �سا�سة تطوعو� 
�لتز�م����ه  جم����ددً�  د�ع�����ص"،  ملحارب����ة 
موعده����ا  يف  �لنتخاب����ات  باإج����ر�ء 
�لد�ست����وري. وق����ال �لعب����ادي، خ����الل 
موؤمتره �ل�سحفي �لأ�سبوعي وتابعته 
)�ملدى(، "�إنن����ا ُمنعنا من �أن ي�ستخدم 
�حل�سد يف �لغر��ص �ل�سيا�سية، ومن 
ر�سح����و� لالنتخاب����ات لي�س����و� ح�سدً� 

و�إمن����ا �سا�س����ة متطوع����ون تطوع����و� 
ملحارب����ة د�ع�����ص". و�أ�س����اف رئي�����ص 
"يج����ب �ن تك����ون �لعملي����ة  �ل����وزر�ء 
�ل�سيا�سي����ة قائم����ة عل����ى �نتخاب قوى 
وطنية عابرة للطائفية"، مردفًا بالقول 
م�ستم����ر  وه����و  برناجمن����ا  نغ����رّي  "مل 
نفت����ح  ونح����ن  �لنتخاب����ات  ملتابع����ة 
�لرت�سيح لكل �ملو�طن����ني �لذين لديهم 
موؤه����الت"، م�س����ددً� يف �لوق����ت ذ�ت����ه 
�ل�سيا�سي  �لقر�ر  تقوي����ة  على  "نعمل 
�لعر�ق����ي". ودعا �لعب����ادي �ملو�طنني 
�ىل "ت�سلم بطاقاته����م �لنتخابية ملنع 
�أي تالع����ب ق����د يح�س����ل"، لفت����ا �ىل 
��ستقاللي����ة  ن�سم����ن  �ن  "و�جبن����ا  �أن 
مفو�سي����ة �لنتخاب����ات وموظفيه����ا"، 
موؤكدً� �نه "لتاأجيل ملوعد �لنتخابات 
�لربملانية". وب�س����اأن م�ساركة �حل�سد 
�ملقبل����ة،  �لنتخاب����ات  يف  �ل�سعب����ي 
�أو�س����ح �لقائد �لع����ام للقو�ت �مل�سلحة 
"مل تكن هناك مفاو�سات ب�ساأن �إدخال 
�لنتخاب����ات"،  �ل�سعب����ي يف  �حل�س����د 
مبين����ًا �أن "م����ن �لتو�فق����ات �مل�سرتكة 
هي �أن يتم ح�س����ر �ل�سالح بيد �لدولة 

وحماربة �لف�ساد".

 بغداد / حممد �صباح

�لقانوني���ة  �للجن���ة  �أطاح���ت 
�لت���ي  باملو�عي���د  �لنيابي���ة 
�قرتحته���ا �حلكوم���ة لإج���ر�ء 
�لنتخاب���ات يف �لن�س���ف �لأول  م���ن �سه���ر 
يف  ت�سمينه���ا  ورف�س���ت  �ملقب���ل،  �أي���ار 
�لتعديالت �لتي �أجرتها على م�سودة قانون 
�لنتخابات،  تاركة للربملان �إمكانية حتديد 
مو�عيد جديدة لالنتخابات �سيتم حتديدها 

يف جل�سة نهاية �لأ�سبوع �جلاري.
خطاب���ني  �لحتادي���ة  �ملحكم���ة  وتلق���ت 
م���ن �لربمل���ان و�حلكوم���ة ب�س���كل منف���رد ، 
ي�ستو�سح���ان فيه���ا ع���ن د�ستوري���ة تاأجيل 
�لنتخابات. وتنتظر �ل�سلطتان �لت�سريعية 
و�لتنفيذية رّد �لق�س���اء حل�سم �جلدل حول 

مو�عيد �لنتخابات يف جمل�ص �لنو�ب.
ويق���ول ع�سو �للجنة �لقانونية ز�نا �سعيد، 
يف حدي���ث مع )�مل���دى( �أم����ص، �أن "�للجنة 
كّل  ودر��س���ة  مبر�جع���ة  ب���د�أت  �لقانوني���ة 
�ملقرتح���ات �لت���ي و�سلته���ا م���ن قب���ل �لكتل 
و�لن���و�ب عل���ى قان���ون �نتخاب���ات جمل�ص 
"�جتماع���ات  �أن   ع���ن  كا�سف���ًا  �لن���و�ب"، 
�لقانوني���ة �لنيابية �ليوم )�أم����ص( �لثالثاء 
�نته���ت بالتفاق على خم�ص ع�سرة مادة من 

مو�د �لقانون".

وم���ا يخ����ص مو�عي���د �لنتخاب���ات، يق���ول 
�لنائب ز�ن���ا �سعيد �إن "�لقانوني���ة �لنيابية 
�ألغ���ت �لفق���رة �خلا�سة �لتي تن����ص على �أن 
جت���ري �نتخابات جمل�ص �لن���و�ب �لعر�قي 
لدورته �لر�بعة يف �ليوم و�لتاريخ و�ل�سنة 
2014/5/1" م�سيف���ا �ن جلنت���ه "�كتف���ت 
بالفق���رة �لت���ي ت�س���ري �إىل حتدي���د مو�عي���د 
�لنتخاب���ات بق���ر�ر م���ن جمل����ص �ل���وزر�ء 
�لنتخاب���ات  مفو�سي���ة  م���ع  بالتن�سي���ق 

وم�سادقة �لربملان عليها".
ولف���ت �لنائ���ب �لك���ردي �ىل �أن "�ملو�عي���د 
�ملقرتح���ة م���ن قب���ل �حلكوم���ة ومفو�سي���ة 
�لنتخاب���ات �سيرتك �أمره���ا ملجل�ص �لنو�ب 
مبو�عي���د  تغيريه���ا  �أو  عليه���ا  بامل�سادق���ة 
�أخ���رى"، موؤك���دً� �أّن "�للجن���ة �لقانونية مل 
ت�سّم���ن �ملو�عي���د �لتي �قرتحته���ا �حلكومة 
يف �لتعدي���الت �جلديدة لقان���ون �نتخابات 
جمل����ص �لن���و�ب �ل���ذي �سي���درج يف جل�سة 

�خلمي�ص".
بدوره يوؤكد �لنائ���ب �سادق �للبان، �لع�سو 
�لآخ���ر يف �للجن���ة �لقانوني���ة، �أن "مو�عيد 
�لنتخابات �ستعر����ص للمناق�سة يف جل�سة 
يوم غد �خلمي����ص"، لفتًا �ىل �أن جلنته "مل 
ت�سمن مو�عي���د �لنتخابات �لتي �قرتحتها 
�لت���ي  �لتعدي���الت �جلدي���دة  �حلكوم���ة يف 

جرت على م�سودة �لقانون �لنافذ".
 التفا�صيل �ص3
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العبادي: احل�سد لن ي�سارك يف 
االنتخابات ومل اأحتالف معه

 بغداد / املدى

مفو�سي���ة  �أعلن���ت 
�أم�ص  �لنتخاب���ات، 
ع���دد  �أن  �لثالث���اء، 
�لتحالفات �لت���ي �سادقت عليها 
بل���غ 27 حتالفًا، فيم���ا بلغ عدد 
تل���ك  يف  �ملن�سوي���ة  �لأح���ز�ب 
�لتحالفات 143 حزبًا �سيا�سيًا.

وقال رئي�ص �لإد�رة �لنتخابية 
بي���ان  يف  �لب���در�ن،  ريا����ص 
تلق���ت )�مل���دى( ن�سخة من���ه، �إن 
�لنتخابي���ة  �لتحالف���ات  "ع���دد 
�مل�سادق عليها بلغ )27( حتالفًا 
�نتخابي���ًا"، لفت���ًا �ىل �أن "عدد 
تل���ك  يف  �ملن�سوي���ة  �لح���ز�ب 
�لتحالف���ات بل���غ )143( حزب���ًا 

�سيا�سيًا". 
و�أ�س���اف �لبدر�ن �إن "�لحز�ب 
�لت���ي مل تدخ���ل يف �لتحالف���ات 
�لنتخابي���ة باإمكانه���ا �مل�ساركة 
بالنتخاب���ات ب�س���كل منف���رد"، 
�ل�سيا�سي���ة  �لأح���ز�ب  د�عي���ًا 
و�لتحالف���ات �إىل "تقدمي قو�ئم 
�سم���ن  للمفو�سي���ة  �ملر�سح���ني 

�مل���دة �ملح���ددة �لتي ب���د�أت يف 
�لث���اين  كان���ون  م���ن  �لر�ب���ع 
�حلايل وتنتهي يف �لعا�سر من 

�سباط �ملقبل".
و�طلع���ت )�مل���دى( عل���ى قو�ئم 
�لتحالفات وكان �أبرزها، حتالف 
�لقر�ر �لعر�قي، وحتالف قائمة 
�لكرد�ستانية، و�ئتالف  �ل�سالم 
روؤي���ة  وعر�قي���ون  �لن�س���ر، 

وقر�ر، وحتالف �لفتح.
وكان )حتال���ف �لفت���ح(، �ل���ذي 
يرت�أ�س���ه �لأم���ني �لع���ام ملنظمة 
بدر هادي �لعامري قد �ن�سحب 

من حتالف �لعبادي.
يف  �لعام���ري،  مكت���ب  وق���ال 
بيان تلقت )�مل���دى( ن�سخة منه 
�أم����ص، �إن "�ن�سح���اب حتال���ف 
�لفت���ح من حتال���ف �لن�سر جاء 
لأ�سباب فنية، ولي�ص كما ي�ساع 
يف �لإع���الم و�ملت�سّيدين باملاء 
�لعكر �إنه جاء خلالفات مع �لأخ 
رئي�ص �ل���وزر�ء ح���ول �سروط 
�ل���وزر�ء  لرئا�س���ة  �لرت�ّس���ح 

�ملقبلة".
 التفا�صيل �ص3

العامري: مل نعار�ص �صّم احلكيم وال�صدر لتحالف "الن�صر" 

رئي�ص الوزراء يرتاجع عن مواقفه ال�صلبة مع اقرتاب االنتخابات

3
مع�صوم ونّوابه 
يدعون حل�صم 

قانوين املوازنة 
واالنتخابات

ب�سطات البيع تتجاوز على �سارع رئي�سي و�سط بغداد .. عد�سة: حممود روؤوف
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كرد�ستان متفائل برفع احلظر عن مطاراته وينتظر اإطالق الرواتب

املفو�سّية ت�سادق على 27 
حتالفًا خلو�ض االنتخابات

 بغداد/ اأ ف ب

عند مدخ���ل برطلة يف �سمال �لعر�ق، 
ن�سب���ت �سج���رة مي���الد عن���د تقاط���ع 
ط���رق تبدو عند �أ�سفله���ا �سور متجد 
"�سه���د�ء" طائفة �ل�سب���ك. ويف قرية باز جركان، 
حي���ث ت�س���ررت معظ���م �ملن���ازل �أو دم���رت بفعل 
�ملع���ارك، �أعاد �ل�سكان من �أبناء �لطائفة �ل�سبكية 
مدر�سته���م بدعم من م�ساهم���ني، فعّج ملعبها مرة 
�أخ���رى باأ�س���و�ت �لأطف���ال �لذي���ن ع���ادو� للعب 
جم���دد�. على بع���د كيلوم���رت�ت عدة م���ن �ملكان، 
رمم هوؤلء مز�رً� لالإمام علي �لر�سا، وهو �لإمام 
�لثامن لدى �ل�سيعة �لثن���ي ع�سرية، �لذي فّجره 
مقاتل���و تنظيم د�ع�ص. ويق���ول معت�سم عبد )47 
عام���ًا( �ملن�س���وي يف �سف���وف �حل�س���د �ل�سعبي 
لوكال���ة فر�ن����ص بر�ص �إن���ه "يج���ب �أن نعيد بناء 
مز�ر )�لإمام علي �لر�سا( �أجمل و�أكرب، كي نقول 

للدو�ع�ص �إنهم مل يفوزو�".
عب���د، �ل�سبكي �لذي �لتحق باحل�سد �ل�سعبي بعد 

فتوى �ل�سي�ستاين، لقت���ال تنظيم د�ع�ص، يتطلع 
�ليوم مع رفاقه �إىل م�ستقبلهم.

و�مل�سيحّي���ون �أي�س���ا مل ي�سلم���و� م���ن �لتنظي���م 
�ملتط���رف، حي���ث مل يع���د ع���دد �مل�سيحي���ني يف 
�لع���ر�ق �لي���وم يتخطى �ل����400 �أل���ف ن�سمة، يف 
مقابل �أكر من مليون �سخ�ص قبل �لعام 2003. 
�لي���وم، وبع���د �أ�سهر عدة من ��ستع���ادة �ل�سيطرة 
عل���ى كامل حمافظة نينوى، �أعي���د ترميم كنائ�ص 
و�أدي���رة. وللمرة �لأوىل من���ذ �أربعة �أعو�م، علت 

�أ�سو�ت تر�تيل عيد �مليالد هناك.
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل �لإيزيدي���ني، �لأقلي���ة �لناطقة 
بالكردي���ة �لتي تتبع ديانة توحيدية تقت�سر على 
فئ���ة معين���ة، فقد متكن���و� من �إعادة بن���اء 20 من 
�أ�س���ل 23 معب���د� فجرها �لرهابي���ون يف منطقة 

بع�سيقة، �سرق �ملو�سل.
ويق���ول �أح���د �مل�سوؤول���ني ع���ن تل���ك �ملعابد هالل 
ح�سني عل���ي لوكال���ة فر�ن�ص بر����ص �إن "عمليات 
وتربع���ات  ذ�تي���ة  باإمكان���ات  مت���ت  �لتاأهي���ل 
خريي���ن م���ن �أه���ايل �ملنطقة م���ن جمي���ع �لأديان 
و�ملكونات، �سو�ء من �لإيزيديني �أو �مل�سلمني �أو 

�مل�سيحيني".

اأقلّيات �سهل نينوى تتكّفل باإعادة بناء الكنائ�ض واملعابد املدّمرة

َه واجهات املباين مهند�سون: "الكوبوند" �سَوّ

عودة 85% من نازحي االأنبار ت�سمح مب�ساركتهم يف االنتخابات


