
 بغد�د/ �أ ف ب

عراقّي���ة،  حمكم���ة  اأ�ص���درت 
اأم�س الأح���د، حكمًا بالإعدام 
�ص���نقًا حت���ى امل���وت بح���ق متهم���ة حتمل 
اجلن�ص���ية الأملاني���ة م���ن اأ�ص���ول مغربية، 
لنتمائه���ا اىل تنظي���م داع�س يف �ص���وريا 

والعراق وتقدميها امل�صاعدة له.
وهذه ه���ي امل���رة الأوىل التي يعل���ن فيها 
الق�ص���اء العراق���ي حكم���ًا بالإع���دام عل���ى 

مواطنة اأوروبية.
وق���ال املتح���دث الر�صمي ملجل����س الق�صاء 
الأعل���ى القا�صي عبد ال�صت���ار بريقدار اإن 
حكم الإعدام �صنقًا جاء لأن "املتهمة قدمت 
التنظي���م  اللوج�صت���ي وم�صاع���دة  الدع���م 
الإرهابي يف ارت���كاب اأعمالهم الإجرامية 

واأدين���ت بامل�صارك���ة يف مهاجم���ة القوات 
الأمنية والع�صكرية العراقية".

ومل يتم حتدي���د عمر املحكوم���ة اأو املكان 
ال���ذي اعتقل���ت في���ه. وق���ال بريق���دار اأنها 
"اعرتفت يف طور التحقيق باأنها �صافرت 
م���ن اأملانيا اإىل �صوريا ومن ثم اإىل العراق 
)...( وا�صطحب���ت معه���ا ابنتيه���ا اللت���ن 

تزوجتا من اأفراد التنظيم الإرهابي".
وكان الق�ص���اء العراق���ي  ق���د اأ�ص���در يف 
حكم���ًا  الأوىل،  للم���رة  املا�ص���ي  اأيل���ول 
بالإع���دام �صنقًا حتى امل���وت بحق اإرهابي 
رو�ص���ي ينتم���ي اإىل تنظيم داع����س، األقي 
القب�س عليه خالل معارك ا�صتعادة مدينة 

املو�صل.
ويف متوز املا�صي، اأعلن الق�صاء الأملاين 
اأّن ال�صلط���ات العراقي���ة اعتقل���ت قا�ص���رة 

اأملاني���ة )16 عام���ًا( من تنظي���م داع�س يف 
املو�صل.

واأف���ادت جمل���ة "دي���ر �صبيغ���ل" الأملاني���ة 
حينه���ا، اأن الإرهابية كانت قيد الحتجاز 
التحق���َن  اأملاني���ات  ث���الث  م���ع  يف بغ���داد 
بالإرهابي���ن يف ال�صن���وات الأخرية ومّت 
اعتقاله���ّن يف الأي���ام الت���ي تل���ت حتري���ر 

املو�صل يف العا�صر من متوز.
وتابع���ت اأن دبلوما�صي���ن اأملان���ًا متكن���وا 
من زيارة الن�ص���اء الأربع يف �صجن مطار 
بغداد. واأكدت اأن اإحدى الن�صاء من اأ�صل 
مغرب���ي، واأخ���رى م���ن ال�صي�ص���ان لكنه���ا 

حتمل جواز �صفر اأملانّيًا.
املا�ص���ي،  الأول  كان���ون  منت�ص���ف  ويف 
اأعدم���ت ال�صلطات العراقي���ة 38 حمكومًا 

بالإعدام كانوا  قد اأدينوا ب�"الإرهاب".

 بابل/ �ملدى

اأك���د جمل����س حمافظ���ة بابل، اأم����س، انه 
ل يوج���د خ���ط اأحمر على ع���ودة نازحي 
جرف الن�صر. وقال نائب رئي�س جمل�س 
بابل ح�صن فدعم اجلنابي ل�)املدى(،  اإن 
�صكنة  من  عائلة  اأكرث من 2000  "هناك 
ناحي���ة ج���رف الن�ص���ر متهم���ن بق�صايا 
اإرهابي���ة  عل���ى وفق اإح�صائي���ة وتدقيق 
اأمن���ي قامت ب���ه جميع الجه���زة المنية 
، وه���وؤلء غ���ري م�صم���وح له���م بالع���ودة 

حفاظًا على اأمن املحافظة".
م���ن جانبه ق���ال رئي�س جلن���ة ال�صتثمار 

اأحم���د  املهند����س  باب���ل  جمل����س  يف 
الغريب���اوي ل�)امل���دى( اإن "جرف الن�صر 
مدين���ة مهدمة وحتت���اج اىل تاأهيل كامل 
م���ن اإع���ادة ال�ص���وارع وبن���اء املدار����س 
البن���ى  واإع���ادة  ال�صحي���ة  واملراك���ز 
التحتية للماء والكهرب���اء منذ حتريرها 
م���ن الإرهابي���ن ع���ام 2014". واأ�صاف 
رئي����س جلن���ة ال�صتثم���ار اإن "�صندوق 
رة علي���ه اأن يقوم  اإعم���ار املناطق املح���رَّ
اأوًل بتاأهي���ل املدار�س واملراكز ال�صحية 
والبن���ى التحتية ولي�س القيام ببناء 59 
جامع���ًا". وب���ّن اأن "هناك تدقيق���ًا اأمنيًا 
كام���اًل ل�ص���كان ج���رف الن�ص���ر قام���ت به 

الجه���زة المنية يف باب���ل واملحافظات 
التي ي�صكن بها اأهايل اجلرف واأن عودة 
العوائل النازحة م�صم���وح لكل العوائل 
غري امللطخ���ة اأيديه���م بدم���اء العراقين 

ونحن ل ن�صمح لهم بذلك".
م���ن جانبه، ق���ال رئي�س جلن���ة النازحن 
واملهجرين يف جمل�س بابل ريا�س عداي 
ل�)املدى(، اإن "حكومة بابل املحلية لي�س 
لديه���ا اأي���ة اأم���وال لإع���ادة اإعم���ار جرف 
الن�ص���ر ب�صب���ب الأزم���ة املالي���ة ال�صعبة 
التي مير به���ا العراق والتي اأثرت كثريًا 

على تقدمي اخلدمات للمواطنن".
 �لتفا�صيل �ص4

بارز�ين من طهر�ن: ن�صعى حلّل 
�خلالفات مع بغد�د وفقًا للد�صتور

 بغد�د/ و�ئل نعمة

�صريع���ًا انته���ى اللق���اء الذي 
احلكوم���ة  رئي�ص���ي  جم���ع 
الحتادي���ة وحكوم���ة اإقلي���م 
كرد�صت���ان لأول مرة بع���د ا�صتفتاء تقرير 
امل�ص���ري ال���ذي اأج���راه الإقلي���م يف اأيلول 
املا�ص���ي، وو�صعت حكومة بغ���داد قائمة 
�ص���م  م���ن ال�ص���روط  واملطال���ب ق���د ل حتحُ

بنف�س �صرعة الجتماع.
وتراأ����س الوف���د الكرد�صت���اين ال���ذي زار 
بغ���داد، م�ص���اء الأح���د، رئي����س حكوم���ة 
الإقليم نيجريفان ب���ارزاين، و�صّم نائبه 

قوباد طالب���اين، ورئي�س دي���وان رئا�صة 
الإقليم فوؤاد ح�صن.

وتعتق���د اأط���راف كردي���ة، اأن ا�صرتاطات 
بغداد لي�صت جامدة واأنها قابلة للتفاو�س 
، لكنه���ا ل تخف���ي خ�صيته���ا م���ن ن�ص���وب 
خالفات لحقًا عند اخلو�س بالتفا�صيل.

يف  �صيعي���ة  �صيا�صي���ة  جه���ات  وترف����س 
بغ���داد، اأن ت�صف ما حتدثت به احلكومة 
الحتادي���ة عل���ى اأنها "�ص���روط"، وتقول 
الإقلي���م  عل���ى  يتوج���ب  قوان���ن  اإنه���ا 

تطبيقها.
م���ا  الطرف���ان  الأح���وال يعت���ر  ويف كل 
ح���دث موؤخ���رًا، باأن���ه تق���دم اإيجاب���ي يف 

�صكل العالقة ب���ن اجلانبن، وقد يتطور 
يف الأي���ام املقبلة ليتح���ول اىل حوارات 

�صيا�صية �صاملة تنهي الأزمة.
ويقول عرفات ك���رم، رئي�س كتلة احلزب 
الدميقراط���ي الكرد�صت���اين يف الرملان، 
اإن زي���ارة الوفد الكرد�صت���اين اىل بغداد 
اأجل  "كانت مفاجئة و�صرية وجاءت من 
ك�صر اجلمود وا�صتئناف احلوارات التي 

توقفت منذ فرتة بن الطرفن".
ويعتق���د عرفات ك���رم، اأن �ص���روط بغداد 
عليها"،  لالتفاق  الوق���ت  بع�س  "�صتاأخذ 
مف�صاًل تاأجيل اخلو�س بتفا�صيل املطالب 
التي ج���اءت يف بيان حكومة بغداد لأنها 

الآن". م�صاكل  تثري  "قد 
ويتمن���ى امل�صوؤولون الك���رد، اأن ل يكون 
اللقاء الأخ���ري م�صابهًا لجتماعات �صابقة 
انته���ت بع���دم حتقي���ق نتائ���ج اإيجابي���ة. 
وكان وفد كردي  ق���د زار بغداد الأ�صبوع 
املا�ص���ي، �صبقت���ه زي���ارة وف���د حكوم���ي 

عراقي اإىل اأربيل.
من جهته يقول اآريز عبدالله، رئي�س كتلة 
ح���زب الحتاد الوطن���ي الكرد�صتاين يف 
الرملان، اإن اللقاء الأخري "لّطف الأجواء 
ب���ن الطرف���ن، وهناك جل���ان فنية تعمل 
على اإنهاء امللفات العالقة بن الطرفن".
 �لتفا�صيل �ص2

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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ور�سة ل�سناعة اأدوات البناء يف �سوق ال�سدرية و�سط بغداد ...  عد�سة: حممود روؤوف

 بغد�د/ زهر�ء �جلا�صم

ل�صوؤون  م�صت�صار  ك�صف 
توّج���ه  ع���ن  ال�صتثم���ار 
لإط���الق  العراقي���ة  احلكوم���ة  ل���دى 
املب���ادرة الوطني���ة لالإعم���ار والتنمية 
تحُعنى باإن�ص���اء م�صاريع البنى التحتية 
ب���اإدارة الدولة، وقد ج���رى تخ�صي�س 
100 ملي���ار دولر. وفيم���ا اأع���رب عن 
اأمله بعدم ف�صل هذه املبادرة ك�صابقاتها 
للم�صاري���ع  اخلاطئ���ة  الإدارة  ب�صب���ب 
وعدم وج���ود القدرة الفني���ة والكفاءة 
�ص���رورة  عل���ى  �ص���ّدد  اإدارته���ا،  يف 
العتماد ه���ذه املرة على �صركات اإدارة 
م�صاري���ع عاملي���ة متخ�ص�ص���ة كم���ا هو 
معم���ول ب���ه يف دول اأخ���رى ل�صم���ان 
امل�صاري���ع  واإجن���از  املب���ادرة  جن���اح 
وتاليف الف�صاد وهدر املال العام. يقول 
امل�صت�صار ل�صوؤون ال�صتثمار واخلبري 
القت�ص���ادي ثائ���ر الفيل���ي، يف حديث 
ل�)امل���دى(: اإن مب���ادرة اإع���ادة الإعمار 
التي اأعلن عنه���ا رئي�س الوزراء حيدر 
العب���ادي، و�صّميت باملب���ادرة الوطنية 
����س لها مبلغ  �صّ لالإعم���ار والتنمية، خحُ
بح���دود 100 ملي���ار دولر عل���ى مدى 

ع�صرة اأعوام.
 �لتفا�صيل �ص5

احلكومة تّتجه 
لإطالق مبادرة 
البنى التحتّية 

 بغد�د/ �ملدى

اأنه���ى ق���رار املحكم���ة الحتادية بع���دم جواز 
تاأجي���ل موع���د النتخابات اجلدل ب���ن الكتل 
ال�صيا�صي���ة الت���ي انق�صمت ما بن موؤي���د لإجرائها يف �صهر 

اأيار املقبل وما بن موؤيد للتاأجيل.
وتزام���ن قرار الحتادية مع اجتم���اع عقده رئي�س الرملان 
�صليم اجلبوري مع الكتل ال�صيا�صية ملناق�صة توقيت اإجراء 
القرتاع العام. وقال املتحدث الر�صمي للمحكمة الحتادية 
العلي���ا اإيا�س ال�صاموك يف بيان تلقت )املدى(، ن�صخة منه، 
اأم����س، اإن "املحكم���ة الحتادي���ة العلي���ا اأ�ص���درت بالتفاق 
ق���رارًا تف�صريي���ًا لأحكام امل���ادة )56/ ثانيًا( م���ن الد�صتور 
بناء عل���ى الطلب الوارد من جمل�س الن���واب بتاريخ ال�21 
من كان���ون الثاين احلايل"، مبين���ًا اأن املحكمة "ق�صت فيه 
بوج���وب التقيُّد باملدة املحددة يف املادة املذكورة لنتخاب 

اأع�صاء جمل�س الن���واب اجلديد". فيما تن�س املادة 56 من 
الد�صتور العراقي على: اأوًل:� تكون مدة الدورة النتخابية 
ملجل�س الن���واب اأربع �صنواٍت تقوميية، تب���داأ باأول جل�صٍة 

له، وتنتهي بنهاية ال�صنة الرابعة.
 فيم���ا تن����س الفق���رة ثاني���ًا/ 56 عل���ى انه يج���ري انتخاب 
جمل�س النواب اجلديد قبل خم�صٍة واأربعن يومًا من تاريخ 
انته���اء الدورة النتخابية ال�صابقة. واأ�صاف ال�صاموك، اإن 
املوع���د، وذلك ح�صب  اأكدت عدم ج���واز تغيري  "املحكم���ة 
التف�صيل ال���وارد يف القرار التف�ص���ريي رقم 8/ احتادية/ 

2018 بتاريخ ال�21 من كانون الثاين احلايل".
وتزام���ن اإ�ص���دار القرار م���ع اجتماع عق���ده رئي�س جمل�س 
النواب �صليم اجلبوري مع روؤ�صاء الكتل ال�صيا�صية. وقال 
اجلبوري اإن "قرار املحكم���ة الحتادية اأنهى اجلدل ب�صاأن 

تاأجيل النتخابات".
 �لتفا�صيل �ص3

�جلبوري للكتل �ل�صيا�صّية: �لقر�ر �أنهى �جلدل ب�صاأن �لتوقيت

 بغد�د/ �ملدى

و�صعت هيئ���ة النزاهة، اأم����س الأحد، 
خارط���ة طري���ٍق ملكافح���ة الف�ص���اد يف 
الع���راق. واأر�صلت ه���ذه اخلارطة اىل 
الرئا�ص���ات الث���الث وموؤ�ص�صات الدول���ة. وت�صمنت 
"اخلارطة" 43 فقرة اأبرزها تعديل بع�س ن�صو�س 
قان���ون الأح���زاب ال�صيا�صيَّة، وتعدي���ل قانون العفو 

الع���امِّ ،لأنه اأغلق اآلف الق�صاي���ا ومنها ق�صايا ف�صاٍد 
افظ���ن. وقال���ت هيئ���ة  ك���رى �صمل���ت وزراء وحمحُ
النزاه���ة، يف بي���ان تلقت )امل���دى( ن�صخة من���ه، اإنها 
"و�صعت خارطة طريٍق ملكافحة الف�صاد يف العراق، 
�ها "تحُو�صححُ الإجراءات التي ينبغي للحكومة  بّينًة اأنَّ محُ
�صات الدولة الأخرى الأخذ  وؤ�صَّ اب ومحُ ���وَّ وجمل�س النُّ
���دت هيئة  به���ا يف املدَي���ِن القري���ب والبعي���د". واأكَّ
َل���ت اإىل رئا�صات  النزاه���ة اأنَّ "اخلارط���ة الت���ي اأحُر�صِ

اب،  اجلمهوري���ة وجمل����س ال���وزراء وجمل����س النُّ�وَّ
�ص���ات الدول���ة املحُختلف���ة، ر�صم���ت  وؤ�صَّ ف�ص���اًل ع���ن محُ
خطوط���ًا عري�ص���ًة لعمل تلك اجله���ات؛ ان�صجامًا مع 
دع���وات مكافح���ة الف�ص���اد الت���ي اأطلقتله���ا احلكومة 
والرملان يف الوقت الراهن". وبينت اأن "اخلارطة 
اب يف املدى القريب لالإ�صراع يف  ���وَّ دعت جمل�س النُّ
�صنِّ بع����س الت�صريع���ات لتطوير منظوم���ة مكافحة 
الف�ص���اد القانونيَّة، مثل قانون الك�صب غري امل�صروع 

– املحَُع�دِّ من الهيئة، وقانون مكافحة الف�صاد، وتعديل 
الت�صريع���ات الت���ي ل تتنا�صب م���ع منظومة مكافحة 
الف�ص���اد، كقان���وين العقوب���ات واأ�ص���ول املحاكمات 
اجلزائيَّة؛ لغر����س ت�صديد العقوب���ات على مرتكبي 
جرائ���م الف�ص���اد وتغي���ري التكييف القان���وينِّ - عر 
���ل الت�صريع���يِّ - جلرائ���م العت���داء على املال  التدخُّ

العامِّ لتغدو جناياٍت جميعها".
 �لتفا�صيل �ص3

قت معهم  ت�صّمنت تعديل قانوين �لأحز�ب و�لعفو �لعام و�إقالة وزر�ء حقَّ

 بغد�د/ حممد �صباح

اللق����اءات  اأف�ص����ت 
احلكومية م����ع مفو�صية 
النتخابات عن ت�صكيل جلنة وزارية 
�صتك����ون مهمتها �صمان م�صاركة 400 
األ����ف نازح يف النتخاب����ات الرملانية 

املقبلة. 
وق����رر جمل�س املفو�صن و�صع �صجل 
خا�����س، مبع����زل ع����ن ال�صج����ل العام، 
قّيد في����ه كل بيانات النازحن ل�صمان 
�صالم����ة م�صاركتهم يف انتخابات اأيار 

املقبل.
ويتحدث مدير الدائرة النتخابية يف 
مفو�صية النتخابات ريا�س البدران 
ل�)املدى( عن خماوفه من تاأخر اإقرار 
قانون انتخابات جمل�س النواب قبل 
نهاي����ة ال�صهر اجل����اري"، لفتًا اإىل اأّن 
"ذل����ك �صيوؤثر على ج����دول العمليات 
لإج����راء  املفو�صي����ة  و�صعت����ه  ال����ذي 
النتخابات يف موعده����ا املقرتح من 

قبل احلكومة". 
النتخاب����ات  مفو�صي����ة  وحتت����اج 
ل�صتكم����ال اآلي����ة عملية الق����رتاع اإىل 
ت�صريع قانون النتخابات قبل موعد 
النتخاب����ات بف����رتة ل تق����ل ع����ن �صتة 

اأ�صه����ر ل�صم����ان اإجن����از طب����ع اأ�صم����اء 
املر�صح����ن و�صع����ارات الكيان����ات يف 
اأوراق القرتاع وغريها من الق�صايا 

اللوج�صتية الأخرى.
اإّن  قائ����اًل  الب����دران  ويتح����دث 
م����ن  �صل�صل����ة  اأج����رت  "املفو�صي����ة 
اللق����اءات والجتماعات مع احلكومة 
والرمل����ان وكان اآخره����ا م����ع جلنتي 
والقانوني����ة  واملهجري����ن  الهج����رة 
الرملانيت����ن لبح����ث م�ص����ري مواعيد 
النتخاب����ات  وم�صاركة النازحن يف 
النتخاب����ات". و�صاهم����ت اخلالف����ات 
بن القوى ال�صني����ة وال�صيعية طوال 
اإق����رار  تعطي����ل  يف  املا�صي����ة  الأي����ام 
قانوين املوازنة العامة والنتخابات، 
م����ا اأث����ار اأرب����اكًا يف عم����ل مفو�صي����ة 

النتخابات.
مفو�صي����ة  يف  امل�ص����وؤول  ويك�ص����ف 
"اللق����اءات  اأّن  ع����ن  النتخاب����ات 
جلن����ة  ت�صكي����ل  اأنتج����ت  احلكومي����ة 
وزارية مكونة م����ن وزراء التخطيط 
والعمل والرتبية تعمل بالتعاون مع 
جمل�س املفو�صن على تهيئة الظروف 
النازح����ن يف  ل�صم����ان م�صارك����ة كل 

النتخابات املقبلة".
 �لتفا�صيل �ص3

املفو�سّية: 400 األف نازح 
�سي�ساركون يف النتخابات 

من اأماكنهم 

2

5

املحكمة الحتادّية: ل يجوز تاأجيل موعد النتخابات

�إرهابّية بق�صايا  مّتهمة  عائلة  الق�ساء يحكم باإعدام اأول اأملانّية قاتلت مع داع�ض2000 

النزاهة ت�سلِّم الرئا�سات الثالث خارطة طريق من 43 فقرة ملحاربة الف�ساد

 جرف الن�سر: �سندوق الإعمار بنى 59 جامعًا 
ل املدار�ض  ومل يوؤهِّ

�لربملان ي�صت�صيف 
�لوزر�ء �لأمنيني ملناق�صة 

�خلروق �لأخرية

�لك�صف عن عملّية 
تالعب بعائدّية عقار 

تابع لوز�رة �ملالّية


