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جريدة سياسية يومية

� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

العبادي :احل�شد لن ي�شارك يف
االنتخابات ومل �أحتالف معه

ال�سلطتان الت�شريع ّية والتنفيذيّة ت�ستو�ضحان الق�ضاء حول د�ستوريّة الت�أجيل

الربملان يحذف املوعد احلكومي املقرتح
من م�سودة قانون االنتخابات
 بغداد  /حممد �صباح
�أطاح ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة باملواعي ��د الت ��ي
اقرتحته ��ا احلكوم ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات يف الن�ص ��ف الأول م ��ن �شه ��ر
�أي ��ار املقب ��ل ،ورف�ض ��ت ت�ضمينه ��ا يف
التعديالت التي �أجرتها على م�سودة قانون
االنتخابات ،تاركة للربملان �إمكانية حتديد
مواعيد جديدة لالنتخابات �سيتم حتديدها
يف جل�سة نهاية الأ�سبوع اجلاري.
وتلق ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة خطاب�ي�ن
م ��ن الربمل ��ان واحلكوم ��ة ب�ش ��كل منف ��رد ،
ي�ستو�ضح ��ان فيه ��ا ع ��ن د�ستوري ��ة ت�أجيل
االنتخابات .وتنتظر ال�سلطتان الت�شريعية
والتنفيذية ر ّد الق�ض ��اء حل�سم اجلدل حول
مواعيد االنتخابات يف جمل�س النواب.
ويق ��ول ع�ضو اللجنة القانونية زانا �سعيد،
يف حدي ��ث مع (امل ��دى) �أم� ��س� ،أن "اللجنة
القانوني ��ة ب ��د�أت مبراجع ��ة ودرا�س ��ة ّ
كل
املقرتح ��ات الت ��ي و�صلته ��ا م ��ن قب ��ل الكتل
والن ��واب عل ��ى قان ��ون انتخاب ��ات جمل�س
الن ��واب" ،كا�شف� � ًا ع ��ن �أن "اجتماع ��ات
القانوني ��ة النيابية اليوم (�أم� ��س) الثالثاء
انته ��ت باالتفاق على خم�س ع�شرة مادة من
مواد القانون".

وم ��ا يخ� ��ص مواعي ��د االنتخاب ��ات ،يق ��ول
النائب زان ��ا �سعيد �إن "القانوني ��ة النيابية
�ألغ ��ت الفق ��رة اخلا�صة التي تن� ��ص على �أن
جت ��ري انتخابات جمل�س الن ��واب العراقي
لدورته الرابعة يف اليوم والتاريخ وال�سنة
 "2014/5/1م�ضيف ��ا ان جلنت ��ه "اكتف ��ت
بالفق ��رة الت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل حتدي ��د مواعي ��د
االنتخاب ��ات بق ��رار م ��ن جمل� ��س ال ��وزراء
بالتن�سي ��ق م ��ع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات

وم�صادقة الربملان عليها".
ولف ��ت النائ ��ب الك ��ردي اىل �أن "املواعي ��د
املقرتح ��ة م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة ومفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �سيرتك �أمره ��ا ملجل�س النواب
بامل�صادق ��ة عليه ��ا �أو تغيريه ��ا مبواعي ��د
�أخ ��رى" ،م�ؤك ��د ًا � ّأن "اللجن ��ة القانونية مل
ت�ض ّم ��ن املواعي ��د التي اقرتحته ��ا احلكومة
يف التعدي�ل�ات اجلديدة لقان ��ون انتخابات
جمل� ��س الن ��واب ال ��ذي �سي ��درج يف جل�سة

 بغداد  /املدى

نف ��ى رئي� ��س ال ��وزراء
حي ��در العب ��ادي� ،أم� ��س،
التفاو� ��ض ح ��ول �إدخ ��ال احل�ش ��د
ال�شعب ��ي �ضم ��ن التحالف ��ات للزج بها
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة .و�أك ��د �أن
املر�شح�ي�ن �ضم ��ن القوائ ��م احلالي ��ة
"لي�سوا ح�شد ًا و�إمنا �سا�سة تطوعوا
ملحارب ��ة داع� ��ش" ،جم ��دد ًا التزام ��ه
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات يف موعده ��ا
الد�ست ��وري .وق ��ال العب ��ادي ،خ�ل�ال
م�ؤمتره ال�صحفي الأ�سبوعي وتابعته
(املدى)�" ،إنن ��ا مُنعنا من �أن ي�ستخدم
احل�شد يف االغرا�ض ال�سيا�سية ،ومن
ر�شح ��وا لالنتخاب ��ات لي�س ��وا ح�شد ًا

اخلمي�س".
بدوره ي�ؤكد النائ ��ب �صادق اللبان ،الع�ضو
الآخ ��ر يف اللجن ��ة القانوني ��ة� ،أن "مواعيد
االنتخابات �ستعر� ��ض للمناق�شة يف جل�سة
يوم غد اخلمي� ��س" ،الفت ًا اىل �أن جلنته "مل
ت�ضمن مواعي ��د االنتخابات التي اقرتحتها
احلكوم ��ة يف التعدي�ل�ات اجلدي ��دة الت ��ي
جرت على م�سودة القانون النافذ".
 التفا�صيل �ص3

املفو�ض ّية ت�صادق على 27
حتالف ًا خلو�ض االنتخابات
 بغداد  /املدى

يدعون حل�سم
قانوين املوازنة
واالنتخابات

ب�سطات البيع تتجاوز على �شارع رئي�سي و�سط بغداد  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

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

كرد�ستان متفائل برفع احلظر عن مطاراته وينتظر �إطالق الرواتب

 بغداد  /وائل نعمة
ق�ضي ��ة رواتب موظف ��ي الإقلي ��م وامليزانية
والتفاه ��م عل ��ى ت�صدي ��ر النفط ،بع ��د �أ�شهر
رجّ ح ��ت �أط ��راف كردي ��ة من عقوبات �أ�صدرها العبادي ب�سبب �إجراء
ا�ستئناف الرحالت اجلوية يف كرد�ست ��ان ا�ستفت ��اء اال�ستق�ل�ال يف �أيل ��ول
مط ��اري �أربي ��ل وال�سليماني ��ة املا�ضي.
نهاي ��ة الأ�سبوع املقبل ،عقب االتفاق الأخري وق ��ال كف ��اح حمم ��ود �سنج ��اري ،م�ست�شار
ال ��ذي جرى بني بغ ��داد والإقليم الذي �أداره رئي�س �إقليم كرد�ستان يف ت�صريح لـ(املدى)
مكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
�أم�س" ،هن ��اك توقعات با�ستنئاف الرحالت
ً
ويتوقع �أن ت�شهد الفرتة املقبلة انفراجا يف اجلوي ��ة يف مطارات الإقليم يف يوم  25من

كانون الثاين احلايل".
وطلب ��ت بغداد من حكوم ��ة �إقليم كرد�ستان،
قب ��ل يوم م ��ن �إج ��راء ا�ستفت ��اء اال�ستقالل،
ت�سليم املنافذ احلدودية الدولية واملطارات
�إىل �سلط ��ة احلكوم ��ة االحتادي ��ة .ومن ��ذ
ذل ��ك التاري ��خ ،قام ��ت حكوم ��ة بغ ��داد بعدة
�إجراءات ،كان �أبرزها غلق مطارات الإقليم،
ون�ش ��ر الق ��وات االحتادي ��ة يف املناط ��ق
املتنازع عليها.

ويرى �سنجاري �أن بغداد قد �ضخمت االزمة
م ��ع الإقلي ��م ،م�ؤك ��د ًا �أن "كل الطائ ��رات من
مط ��اري �أربيل وال�سليمانية التقلع من دون
موافقة �سلط ��ة الطريان امل ��دين االحتادية،
والفيزا كذلك ت�صدر عن احلكومة االحتادية
" .و�أ�ض ��اف "كان ب�إم ��كان بغ ��داد تعي�ي�ن
موظفني احتاديني م ��ن كرد�ستان للإ�شراف
على �إدارة املطارات لتنهي الأزمة مبكر ًا".
م ��ن جهت ��ه يقول عرف ��ات كرم ،رئي� ��س كتلة

عودة  %85من نازحي الأنبار ت�سمح مب�شاركتهم يف االنتخابات
 ترجمة /حامد �أحمد
ي�ستع� � ّد الع ��راق بع ��د �شهري ��ن م ��ن ا�سرتج ��اع الق ��وات
العراقي ��ة �آخ ��ر مدن ��ه م ��ن تنظي ��م داع� ��ش �إىل �إج ��راء
انتخاب ��ات برملانية يف �أي ��ار القادم .لكن يف الأنبار وهي
�أكرب حمافظة يف اجلانب الغربي من البالد �سيطر تنظيم داع�ش على
�أغل ��ب مناطقها ،ماتزال هناك جيوب من م�سلحي داع�ش خمتبئني يف
مناطقها ال�صحراوية الوا�سعة بعد حتريرها.
وتواجه الأنبار حتدّي ًا يكمن يف كيفية تكوين ت�أثريات عملية االنتقال
امل�ستقبلي ��ة من حمارب ��ة جمموعة �إرهابية لها ج ��ذور يف املنطقة �إىل

مرحلة تن�شيط الدور ال�سيا�سي فيها.
ويق ��ول حماف ��ظ الأنبار حمم ��د احللبو�سي �إن "ن�سب ��ة امل�شاركني يف
االنتخاب ��ات كان ��ت متدنية ج ��د ًا على م ��دار ال�سن ��وات ال�سابقة وذلك
خل ��وف الأهايل من التهديدات الأمنية و�أنه يتوقع ح�صول تغيري يف
هذا الو�ض ��ع خالل االنتخاب ��ات القادمة" .و�أي ��د م�س�ؤولون حمليون
وعنا�ص ��ر قوات �أمنية وزعي ��م ع�شائري يف املحافظ ��ة ر�أي املحافظ.
ويق ��ول احللبو�س ��ي �إن "�أك�ث�ر م ��ن  %85م ��ن �أبناء حمافظ ��ة الأنبار
رجع ��وا �إىل بيوتهم و�أتوقع �أن  %60منهم �سي�شاركون يف الت�صويت
خالل االنتخابات القادمة".
 التفا�صيل �ص2

مهند�سون" :الكوبوند" �ش َّو َه واجهات املباين
�أك ��د مهند�س ��ون معماري ��ون �أن
م ��ادة الكوبون ��د الت ��ي تغل ��ف
واجه ��ات املباين تع ��د من املواد
الدخيل ��ة على العم ��ارة العراقية وعملت على
ت�ش ��ويهها ،كما �أنها �ش ��وهت واجهات املباين
لرخ�ص ثمنه ��ا و�سهولة عمله ��ا واخت�صارها
تعط
الوق ��ت والكلفة واجلهد ،وله ��ذا فهي مل ِ
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ب�شار ينهي
ربيع الأوملبي
الأردين بهدف
ربع النهائي

العامري :مل نعار�ض �ضمّ احلكيم وال�صدر لتحالف "الن�صر"

ونوابه 3
مع�صوم ّ

 بابل /املدى

و�إمن ��ا �سا�س ��ة متطوع ��ون تطوع ��وا
ملحارب ��ة داع� ��ش" .و�أ�ض ��اف رئي� ��س
ال ��وزراء "يج ��ب ان تك ��ون العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة قائم ��ة عل ��ى انتخاب قوى
وطنية عابرة للطائفية" ،مردف ًا بالقول
"مل نغ�ّي�رّ برناجمن ��ا وه ��و م�ستم ��ر
ملتابع ��ة االنتخاب ��ات ونح ��ن نفت ��ح
الرت�شيح لكل املواطن�ي�ن الذين لديهم
م�ؤه�ل�ات" ،م�ش ��دد ًا يف الوق ��ت ذات ��ه
"نعمل على تقوي ��ة القرار ال�سيا�سي
العراق ��ي" .ودعا العب ��ادي املواطنني
اىل "ت�سلم بطاقاته ��م االنتخابية ملنع
�أي تالع ��ب ق ��د يح�ص ��ل" ،الفت ��ا اىل
�أن "واجبن ��ا ان ن�ضم ��ن ا�ستقاللي ��ة
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات وموظفيه ��ا"،
م�ؤكد ًا انه "الت�أجيل ملوعد االنتخابات
الربملانية" .وب�ش� ��أن م�شاركة احل�شد
ال�شعب ��ي يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة،
�أو�ض ��ح القائد الع ��ام للقوات امل�سلحة
"مل تكن هناك مفاو�ضات ب�ش�أن �إدخال
احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف االنتخاب ��ات"،
مبين� � ًا �أن "م ��ن التوافق ��ات امل�شرتكة
هي �أن يتم ح�ص ��ر ال�سالح بيد الدولة
وحماربة الف�ساد".
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هادي عزيز
علي يكتب :ال
م�ساغ د�ستوري
لت�أجيل
انتخابات
جمل�س النواب

لهند�سة العمارة �أية �أهمية جمالية
رئي�س ق�سم هند�سة العمارة يف كلية الهند�سة
بجامعة بابل الدكتور ماجد عبا�س النجار�أكد
جلريدة (امل ��دى) �أن م ��ادة الكوبوند تعد من
املواد الدخيلة على العمارة العراقية وعملت
عل ��ى ت�شويهه ��ا ،كما �أنه ��ا �شوه ��ت واجهات
املباين ،لأنها غ�ي�ر قابلة للتغيري ،فهي ب�شكل
واح ��د م�ستم ��ر كما �أنه ��ا غري نظيف ��ة ال�شكل
وب�أل ��وان غ�ي�ر زاهي ��ة لكنه ��ا دخل ��ت العراق

لرخ�ص ثمنه ��ا و�سهولة عمله ��ا واخت�صارها
الوق ��ت والكلفة واجلهد ،وله ��ذا فهي مل تعط
لهند�سة العمارة �أية �أهمية جمالية .و�أ�ضاف
�:أ�صبحت هناك فو�ض ��ى وت�شوي�ش ح�ضري
لواجهات االبنية يف املدن العراقية وت�شويه
لوين وابتعاد عن جماليات الت�شكيل الب�صري
لف�ضاءات املدينة و�إحداث ت�شويه وت�شوي�ش
ب�صري للف�ضاءات احل�ضرية.
 التفا�صيل �ص4

الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين النيابي ��ة� ،إن
"احل ��وارات ب�ي�ن بغ ��داد و�أربي ��ل مثم ��رة
و�إيجابية ،لكنها ت�أخرت كثري ًا".
ويعتقد كرم ،يف ات�ص ��ال مع (املدى) �أم�س،
�أن "التطورات الأخ�ي�رة رمبا �ستنهي �أزمة
رواتب موظفي الإقليم و�إر�سال املوازنة اىل
كرد�ستان" ،مبين ًا �أن الوفد حتدث عن بع�ض
التفا�صيل بخ�صو�ص ت�صدير النفط.
 التفا�صيل �ص2

املحكمة االحتاد ّية تطالب
بت�شريع "جمل�س االحتاد"

3

�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات� ،أم�س
الثالث ��اء� ،أن ع ��دد
التحالفات الت ��ي �صادقت عليها
بل ��غ  27حتالف ًا ،فيم ��ا بلغ عدد
الأح ��زاب املن�ضوي ��ة يف تل ��ك
التحالفات  143حزب ًا �سيا�سي ًا.
وقال رئي�س الإدارة االنتخابية
ريا� ��ض الب ��دران ،يف بي ��ان
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن
"ع ��دد التحالف ��ات االنتخابي ��ة
امل�صادق عليها بلغ ( )27حتالف ًا
انتخابي� � ًا" ،الفت� � ًا اىل �أن "عدد
االح ��زاب املن�ضوي ��ة يف تل ��ك
التحالف ��ات بل ��غ ( )143حزب� � ًا
�سيا�سي ًا".
و�أ�ض ��اف البدران �إن "االحزاب
الت ��ي مل تدخ ��ل يف التحالف ��ات
االنتخابي ��ة ب�إمكانه ��ا امل�شاركة
باالنتخاب ��ات ب�ش ��كل منف ��رد"،
داعي� � ًا الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
والتحالف ��ات �إىل "تقدمي قوائم
املر�شح�ي�ن للمفو�ضي ��ة �ضم ��ن

امل ��دة املح ��ددة التي ب ��د�أت يف
الراب ��ع م ��ن كان ��ون الث ��اين
احلايل وتنتهي يف العا�شر من
�شباط املقبل".
واطلع ��ت (امل ��دى) عل ��ى قوائم
التحالفات وكان �أبرزها ،حتالف
القرار العراقي ،وحتالف قائمة
ال�سالم الكرد�ستانية ،وائتالف
الن�ص ��ر ،وعراقي ��ون ر�ؤي ��ة
وقرار ،وحتالف الفتح.
وكان (حتال ��ف الفت ��ح) ،ال ��ذي
يرت�أ�س ��ه الأم�ي�ن الع ��ام ملنظمة
بدر هادي العامري قد ان�سحب
من حتالف العبادي.
وق ��ال مكت ��ب العام ��ري ،يف
بيان تلقت (امل ��دى) ن�سخة منه
�أم� ��س� ،إن "ان�سح ��اب حتال ��ف
الفت ��ح من حتال ��ف الن�صر جاء
لأ�سباب فنية ،ولي�س كما ي�شاع
يف الإع�ل�ام واملت�ص ّيدين باملاء
العكر �إنه جاء خلالفات مع الأخ
رئي�س ال ��وزراء ح ��ول �شروط
ّ
الرت�ش ��ح لرئا�س ��ة ال ��وزراء
املقبلة".
 التفا�صيل �ص3

للتحري عن انفلونزا
ذي قار ت�ستنفر دوائرها
ّ
الطيور يف حقول الدواجن والأ�سواق املحليّة
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�أقل ّيات �سهل نينوى ّ
تتكفل ب�إعادة بناء الكنائ�س واملعابد املد ّمرة

 بغداد� /أ ف ب

عند مدخ ��ل برطلة يف �شمال العراق،
ن�صب ��ت �شج ��رة مي�ل�اد عن ��د تقاط ��ع
ط ��رق تبدو عند �أ�سفله ��ا �صور متجد
"�شه ��داء" طائفة ال�شب ��ك .ويف قرية باز جركان،
حي ��ث ت�ض ��ررت معظ ��م املن ��ازل �أو دم ��رت بفعل
املع ��ارك� ،أعاد ال�سكان من �أبناء الطائفة ال�شبكية
فعج ملعبها مرة
مدر�سته ��م بدعم من م�ساهم�ي�نّ ،
�أخ ��رى ب�أ�ص ��وات الأطف ��ال الذي ��ن ع ��ادوا للعب
جم ��ددا .على بع ��د كيلوم�ت�رات عدة م ��ن املكان،
رمم ه�ؤالء مزار ًا للإمام علي الر�ضا ،وهو الإمام
فجره
الثامن لدى ال�شيعة االثن ��ي ع�شرية ،الذي ّ
مقاتل ��و تنظيم داع�ش .ويق ��ول معت�صم عبد (47
عام� � ًا) املن�ض ��وي يف �صف ��وف احل�ش ��د ال�شعبي
لوكال ��ة فران� ��س بر�س �إن ��ه "يج ��ب �أن نعيد بناء
مزار (الإمام علي الر�ضا) �أجمل و�أكرب ،كي نقول
للدواع�ش �إنهم مل يفوزوا".
عب ��د ،ال�شبكي الذي التحق باحل�شد ال�شعبي بعد

وامل�سيح ّي ��ون �أي�ض ��ا مل ي�سلم ��وا م ��ن التنظي ��م
املتط ��رف ،حي ��ث مل يع ��د ع ��دد امل�سيحي�ي�ن يف
الع ��راق الي ��وم يتخطى ال� �ـ� 400أل ��ف ن�سمة ،يف
مقابل �أكرث من مليون �شخ�ص قبل العام .2003
الي ��وم ،وبع ��د �أ�شهر عدة من ا�ستع ��ادة ال�سيطرة
عل ��ى كامل حمافظة نينوى� ،أعي ��د ترميم كنائ�س
و�أدي ��رة .وللمرة الأوىل من ��ذ �أربعة �أعوام ،علت
�أ�صوات تراتيل عيد امليالد هناك.
�أم ��ا بالن�سب ��ة �إىل الإيزيدي�ي�ن ،الأقلي ��ة الناطقة
بالكردي ��ة التي تتبع ديانة توحيدية تقت�صر على
فئ ��ة معين ��ة ،فقد متكن ��وا من �إعادة بن ��اء  20من
�أ�ص ��ل  23معب ��دا فجرها االرهابي ��ون يف منطقة
بع�شيقة� ،شرق املو�صل.
ويق ��ول �أح ��د امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن تل ��ك املعابد هالل
ح�سني عل ��ي لوكال ��ة فران�س بر� ��س �إن "عمليات
الت�أهي ��ل مت ��ت ب�إمكان ��ات ذاتي ��ة وتربع ��ات
خريي ��ن م ��ن �أه ��ايل املنطقة م ��ن جمي ��ع الأديان
فتوى ال�سي�ستاين ،لقت ��ال تنظيم داع�ش ،يتطلع واملكونات� ،سواء من الإيزيديني �أو امل�سلمني �أو
اليوم مع رفاقه �إىل م�ستقبلهم.
امل�سيحيني".

