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جريدة سياسية يومية

ال�سري
التحالف الوطني� :سن�صادق على املوعد الد�ستوري وال عودة للت�صويت
ّ

 بغداد  /حممد �صباح
ه� �دّدت الق ��وى الداعم ��ة لت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة مل ��دة
�س ��تة �أ�ش ��هر التحال ��ف الوطن ��ي
باالن�س ��حاب م ��ن ك ّل اجلل�س ��ات الت ��ي تعر� ��ض
فيه ��ا املواعيد التي اقرتحته ��ا احلكومة لإجراء
االنتخاب ��ات يف �أي ��ار املقب ��ل ،م�ؤكدة �أن ح�س ��م
التوقيت ��ات االنتخابية املطروحة �س ��يكون عرب
�آلية الت�صويت ال�س ّري  .وجدد التحالف ال�شيعي
رف�ضه عر�ض امل�صادقة على مواعيد االنتخابات
عرب "االقرتاع ال�س ّري" ،م�ؤكد ًا � ّأن جل�سة ال�سبت
�ست�شهد امل�صادقة على موعد �إجراء االنتخابات
يف � 12أيار املقبل بالت�صويت العلني" .ويقول
النائب عن احت ��اد القوى العراقية حممد نوري
العبد ربه لـ(املدى)�" ،س ��نلج�أ �إىل �أ�س ��لوب ك�سر

الن�ص ��اب يف كل جل�س ��ة تعر�ض فيها التوقيتات
الت ��ي حددتها احلكوم ��ة لإج ��راء االنتخابات".
وي�ض ��يف العبد ربه �إن "احتاد القوى العراقية
وائت�ل�اف الوطني ��ة والتحال ��ف الكرد�س ��تاين
والأقليات وبع�ض النواب الآخرين �سين�سحبون
م ��ن اجلل�س ��ة يف حال �أ�ص� � ّر التحال ��ف الوطني
على ح�س ��م امل�ص ��ادقة على مواعي ��د االنتخابات
بالت�ص ��ويت العلن ��ي" .وتق ��دم حتال ��ف القوى
العراقية مبقرتحني �إىل رئا�س ��ة الربملان ،الأول
يق�ض ��ي بت�أجيل االنتخابات الربملانية واملحلية
مب ��دة ال تق ��ل ع ��ن �س ��نة لإف�س ��اح املج ��ال �أم ��ام
احلكومة والقوى ال�سيا�س ��ية وال�شعبية لإكمال
ال�ش ��روط الالزمة التي حدده ��ا جمل�س الوزراء
مع متديد عمل جمل�س النواب .يف حني يتحدث
املق�ت�رح الث ��اين ع ��ن ع ��دم �ش ��مول املحافظ ��ات
الت ��ي احتلتها تنظيمات داع� ��ش يف حال �إجراء
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w w w . a l m a d a p a p e r . n e t
� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

مليون نازح خارج ح�سابات احلكومة:
�أ�سما�ؤهم خارج املخيّمات وبيوتهم مدمّرة

معار�ضو االنتخابات يل ّوحون باملقاطعة
وك�سر الن�صاب للإخالل بجل�سات الربملان
االنتخاب ��ات باملواعي ��د املح ��ددة واقت�ص ��ار
�إجرائها يف املحافظات الأخ ��رى .و�أثار اعتماد
الت�ص ��ويت ال�س ��ري ،يف جل�س ��ة اخلمي� ��س
للت�صويت على املواعيد املقرتحة ،جد ًال وا�سع ًا
انته ��ى مب�ش ��ادات كالمي ��ة ب�ي�ن رئي� ��س جمل�س
الن ��واب وكت ��ل التحال ��ف الوطني الت ��ي �أعلنت
ان�سحابها من اجلل�س ��ة .و�أدى ان�سحاب القوى
ال�ش ��يعية من اجلل�سة �إىل الإخالل بن�صابها من
دون �أن يتمك ��ن جمل� ��س النواب من الت�ص ��ويت
عل ��ى حتديد موعد االنتخاب ��ات النيابية ،مقرر ًا

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

 بغداد  /وائل نعمة

رفع اجلل�سة �إىل اليوم ال�سبت لإكمال امل�صادقة
على مواعيد االنتخابات.
يف ه ��ذه الأثن ��اء ي ��ر ّد التحال ��ف الوطن ��ي على
�إ�ص ��رار احت ��اد الق ��وى العراقية باللج ��وء �إىل
الت�ص ��ويت ال�سري حل�س ��م مواعيد االنتخابات
يف جل�س ��ة ال�سبت ،ويقول النائب �صادق اللبان
�إن "الربمل ��ان �سي�ص ��ادق على مق�ت�رح احلكومة
ال ��ذي ح ��دد يف � 12أي ��ار املقبل موع ��د ًا لإجراء
االنتخابات".
 التفا�صيل �ص3

ت � �ع� ��زو احل��ك��وم��ة
ال� � � �ن � � ��زوح داخ� � ��ل
املحافظات وتراجع
�أعداد �ساكني خميمات الإيواء،
ل�صالح ارت �ف��اع م�ع��دالت ع��ودة
الفارين من داع�ش والعمليات
الع�سكرية منذ � 3سنوات.
وتت�ض ��ارب �إح�ص ��ائيات وزارة
الهج ��رة ح ��ول م�ؤ�ش ��رات عودة
النازح�ي�ن م ��ع بيان ��ات رئا�س ��ة
ال ��وزراء م ��ع متداول ��ة جلن ��ة
املهجرين يف الربمل ��ان .بدورها
حتاول احلكومة م�سابقة الزمن

لإعادة االهايل قبل �ش ��هرين من
موع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات يف
�أيار املقبل .ويف�سّ ر النائب ماجد
املرحلني
�ش ��نكايل ،ع�ض ��و جلنة ّ
واملهجري ��ن ،هذا الت�ض ��ارب يف
ّ
االرقام اىل "احت�ساب احلكومة
مللي ��ون ن ��ازح م ��ن �س ��كان �أمين
املو�ص ��ل املوجودين يف الأي�سر
�ضمن قوائم العائدين" .ويقول
�شنكايل ،يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)
�أم�س�" ،ص ��حيح �أن �أهايل �أمين
املو�ص ��ل ع ��ادوا اىل املدين ��ة،
لكنه ��م مل يرجع ��وا اىل مناطقهم
اال�ص ��لية ،بل ا�س ��ت�أجروا منازل
يف ال�س ��احل الأي�س ��ر �أو �سكنوا

خم�ص�صات البرتودوالر
ت�س ّلمت  300مليار دينار فقط من
ّ

الب�صرة ت�شكو ت�أخر املوازنة :ديوننا
فاقت الـ180مليار دينار
 بغداد  /املدى
ح� � ّذر ع ��دد م ��ن املخت�ص�ي�ن يف
ال�ش�أن االقت�ص ��ادي املحلي ،من
عواق ��ب ت�أخ�ي�ر �إق ��رار املوازن ��ة العامة لعام
 2018ب�س ��بب اخلالفات ال�سيا�س ��ية ،م�ؤكدين
�أن ذلك �س ��تكون له تداعيات �س ��لبية و�إجحاف
بحق املحافظات ،يف الوقت ذاته� ،أكد �أع�ض ��اء
يف جمل� ��س حمافظ ��ة الب�ص ��رة� ،أن املحافظ ��ة
تعاين اختناق ًا ب�س ��بب ارتفاع ديونها وتوقف
م�ش ��اريعها اخلدمية ب�س ��بب قلة تخ�صي�صاتها
املالي ��ة ،الت ��ي �أدت اىل خل ��و يف خزينته ��ا،
ويجب زيادة ح�صتها من املوازنة.
ويك�ش ��ف رئي�س جلن ��ة التخطيط يف حمافظة

حممد عارف
يكتب :عقل
�أمريكا
وال�صني

الب�ص ��رة ،ن�ش� ��أت املن�ص ��وري ،ع ��ن ح�ص ��ول
حمافظة الب�ص ��رة على  300ملي ��ار دينار ،من
�أ�ص ��ل  3ترليون ��ات دين ��ار ،م ��ن خم�ص�ص ��ات
الب�ت�رودوالر للع ��ام املن�ص ��رم  ،2017قائ�ل ً�ا:
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "ح�ص ��ة حمافظ ��ة
الب�صرة عن كل برميل نفط منتج ومكرر فيها،
بالإ�ض ��افة �إىل كل  150م�ت�ر ًا مكعب� � ًا من الغاز
تبل ��غ  15دوالر ًا ل ��كل فئ ��ة خم�س ��ة دوالرات"،
و�إن هذه احل�صة ثبتت بقانون املحافظات رقم
( )21بامل ��ادة  44ل�س ��نة  ،2008لكن احلكومة
االحتادي ��ة اقرتحت �أن تكون ن�س ��بة الب�ص ��رة
ه ��ي  ٪5وخيرّ ته ��ا باختي ��ار �إح ��دى الفئ ��ات
الثالث ولي�س جميعها".
 التفا�صيل �ص5

حمل لبيع الأزياء امل�صنوعة من اجللد يف �شارع الر�شيد و�سط بغداد ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ّ
وينفذون هجمات وعمل ّيات ابتزاز
الإرهاب ّيون يعودون �إىل حميط املو�صل

جرنال �أمريكي:
اعتق��ال � 4آالف داع�ش��ي بع��د حترير نين��وى مل ينهي خط��ورة التنظيم
من�شغلون مبالحقة
 بغداد � /أ ف ب
م�س� ��ؤولون وخ�ب�راء حتدث ��وا لوكال ��ة ف�إن "عنا�صر وجيوب وجماعات م�سلحة القوات الأمنية والأهايل على حد �سواء" .وتق ��ع النم ��رود جن ��وب املو�ص ��ل ،يف
فران� ��س بر� ��س� ،أم� ��س .وي�ؤك ��د عل ��ي هرب ��ت من املو�ص ��ل" �س ��كنت يف مناطق ويتاب ��ع البيات ��ي �أن ه� ��ؤالء امل�س ��لحني حمافظة نينوى ،حي ��ث " ّ
مت اعتقال �أكرث
جيوب داع�ش يف العراق
بعد �شهر على �إعالن حترير البيات ��ي ،وه ��و �آمر �أح ��د �ألوية احل�ش ��د �صحراوية حدودية ،وفق ًا للبياتي.
"ي�س ��تغلون املناط ��ق ال�ص ��حراوية م ��ن  4000عن�ص ��ر م ��ن تنظي ��م داع�ش"
 ترجمة  /حامد �أحمد
ق ��ال رئي� ��س �أركان اجلي� ��ش الأمريكي
اجلرنال مارك مليي ،الذي عاد م�ؤخر ًا
م ��ن زي ��ارة اىل الع ��راق� ،إن الق ��وات
االمريكي ��ة املتواج ��دة هن ��اك �ست�س ��تمر مب�س ��اعدة
الق ��وات االمنية العراقية من �أجل اجتثاث م�س ��لحي
تنظي ��م داع� ��ش .و�أ�ش ��ار رئي� ��س �أركان اجلي� ��ش
الأمريك ��ي اىل �أن الق ��وات الأجنبي ��ة املتواج ��دة يف
العراق من�شغلة باجتثاث الإرهابيني الآن ،ومل ينظر
بعد مب�ستقبل هذه القوات .و�أ�ضاف اجلرنال مليي،
خ�ل�ال م�ؤمتر �ص ��حفي يف قاعدة ارلنغت ��ون بوالية
فرجيني ��ا الأمريكية ،قائ�ل�ا "�أعتقد �أن الو�ض ��ع الآن
يف الع ��راق يختلف كثريا عما كان عليه قبل ثالث �أو
�أربع �س ��نوات عندما اجتاح تنظيم داع�ش ال�صحراء
و�سيطروا على وادي حو�ض الفرات ب�شكل �صارخ".
وكان تنظي ��م داع� ��ش ق ��د احت ��ل مناطق وا�س ��عة من
حمافظات نينوى و�ص�ل�اح الدين ودي ��اىل واالنبار
وبع� ��ض املناطق املحاذية لبغداد يف حزيران 2014
ما ت�س ��بب بب�سط �س ��يطرته على ما يقارب  % 40من
م�س ��احة البل ��د ،و�أعلن "دول ��ة اخلالفة" .و�أ�ض ��اف
اجل�ن�رال الأمريك ��ي "الآن ،اخلالف ��ة املزعومة التي
كان ��ت قائم ��ة عل ��ى احت�ل�ال �أرا� ٍ��ض ق ��د مت تدمريها
وحترير جميع الأرا�ض ��ي التي كان ي�سيطر عليها".
و�أ�ش ��ار رئي�س �أركان اجلي� ��ش الأمريكي قائال "بعد
ا�س�ت�رجاع القوات العراقية جلميع الأرا�ض ��ي التي
كان يحتلها داع�ش ،رجع التنظيم ملا ي�سمى بالإرهاب
�ضيق النطاق ،حيث وقع يف اال�سبوع املا�ضي ،على
�س ��بيل املثال ،تفجريان يف بغداد .ولكن لي�س هناك
ماميكن �أن يكرر داع�ش نف�س ��ه �أو يعيده اىل �س ��ابق
عهده ،وهذه خطوة جيدة اىل الأمام".
 التفا�صيل �ص2

العراق من تنظيم داع�ش ،ال
ي ��زال الإرهابي ��ون قادرين
عل ��ى ا�س ��تعادة ال�س ��يطرة عل ��ى بع� ��ض
املناط ��ق وخ�صو�ص� � ًا تل ��ك القريب ��ة م ��ن
احل ��دود ال�س ��ورية ،عل ��ى وفق م ��ا يرى

عن ��د �أقاربه ��م" .وكان جمم ��وع
النازح�ي�ن يف نينوى ،بح�س ��ب
�آخر �إح�ص ��ائية لوزارة الهجرة،
قد و�ص ��ل اىل �أكرث من  2مليون
و� 665ألف �ش ��خ�ص ،ع ��اد منهم
� 542ألف ًا .وبح�سب الإح�صائية
ذاته ��ا فق ��د تب ّق ��ى �أك�ث�ر م ��ن 2
ملي ��ون و� 122ألف� � ًا ،مايعني �أن
ن�سبة العودة هي  %2فقط.
وتابع �ش ��نكايل "هناك  2مليون
و� 600أل ��ف ن ��ازح داخل ��ي يف
نين ��وى ،باال�ض ��افة اىل �أرق ��ام
�أخرى يف االنبار و�صالح الدين
ولكن ب�أعداد �أقل".
ويق ��در امل�س� ��ؤولون يف نينوى
دم ��ار � 12أل ��ف دار ب�ش ��كل كامل
يف املدينة القدمية فقط بو�س ��ط
املو�ص ��ل ،فيم ��ا و�ص ��لت ن�س ��بة
ال�س ��احل االمين للمدينة ن�س ��بة
تفوق الـ . %95وخا�ضت القوات
العراقي ��ة مع ��ارك طاحن ��ة يف
حمافظ ��ة نينوى ا�س ��تمرت لـ10
�ش ��هور ،ثالثة �أ�ش ��هر منها دارت
يف مركز املو�صل.
 التفا�صيل �ص3

ال�ش ��عبي يف ناحي ��ة النم ��رود الأثري ��ة
جن ��وب املو�ص ��ل � ّأن "�أمن املدين ��ة ه�شّ ،
وميك ��ن �أن ينه ��ار يف �أيّ حلظ ��ة" .ويف
ال�ص ��يف املا�ض ��ي ،احتفل ��ت ال�س ��لطات
العراقية بـ"حترير" املو�ص ��ل .لكن الآن،

جنال �سفري عراقي يواجهان تهمة
مبحاولة قتل �إ�سباين

وي�ؤك ��د القي ��ادي يف احل�ش ��د ال�ش ��عبي
�أن ه� ��ؤالء "يختبئ ��ون يف مناط ��ق
�ص ��حراوية غ ��رب املو�ص ��ل" متت� � ّد على
�آالف الكيلوم�ت�رات املر ّبع ��ة احلدودي ��ة
مع �سوريا ،و"ين ّفذون هجمات ت�ستهدف

2

والوديان واله�ض ��اب واحلف ��ر واملخابئ
التي �س ��بق �أن حفروها وقد هيّ�أوا جميع
احتياجاتهم من الأ�سلحة والأعتدة واملاء
والوق ��ود والغذاء مبا يو ّف ��ر لهم �إمكانية
االختباء لفرتات طويلة".

الآالف يتظاهرون يف �ساحة التحرير
للمطالبة مبحاربة الف�ساد

11

من ��ذ ا�س ��تعادة ثاين �أكرب م ��دن البالد يف
العا�ش ��ر من مت ��وز  ،2017عل ��ى وفق ما
ي�ش�ي�ر قائد �ش ��رطة نينوى الل ��واء واثق
احلمداين.
 التفا�صيل �ص2

4

ّ
ت�ستع��د لته��دمي  35من��ز ًال ي�سكنه��ا نازح��ون
باب��ل
 بابل /املدى
قط ��ع �أرا� ٍ��ض للمهجري ��ن يف ح ��ي
البكريل مبدينة احللة وتبني بعد ذلك
ته ��دد �إج ��راءات �إداري ��ة �إن هن ��اك جتاوز ًا عل ��ى بع�ض القطع
خاطئ ��ة بته ��دمي م ��ا
يق ��ارب  35دار ًا يف بابل
وزعته ��ا دائ ��رة الهج ��رة واملهجرين
يف املحافظ ��ة .وت�س ��ببت �أخط ��اء
�إداري ��ة يف ع ��ام  2014بتوزيع هذه
الأرا�ض ��ي التي مل تك ��ن تابعة للدولة
عل ��ى النازح�ي�ن .وح�ص ��ل �ص ��احب
االر�ض م�ؤخر ًا على قرار من الق�ضاء
ب�أحقيته ب�أر�ضه.
و�أك ��د مدير دائ ��رة الهج ��رة يف بابل
ن�صر عبد اجلبار لـ(املدى) �أن "ب�سبب
معاناة وم�شاكل �أ�صحاب الدور التي
وزعتها دائرة الهجرة بعد عام 2014
هي االخطاء الإدارية والفنية من قبل
الدوائر املعنية يف بابل لتخ�ص ��ي�ص

كتيبة �شهد
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املوزعة".
الكلف ��ة عليها مب�س ��احة  200مرت لكل
وبي عبد اجلبار� ،أن "منظمة الهجرة دار و�س ��لمت �إليهم ب�سندات �أ�صولية
نّ
الدولي ��ة قام ��ت ببن ��اء دور واطئ ��ة وب�إ�ش ��راف جمل�س املحافظة وديوان
املحافظة" ،الفت ًا �إىل �أن "�س ��كان 35
دار ًا �أ�ص ��بحوا مهددي ��ن الآن ب�إزال ��ة
دورهم ب�س ��بب تلك الأخط ��اء بعد �أن
ح�صل �ص ��احب االر�ض على قرار من
الق�ض ��اء ب�أحقيت ��ه ب�أر�ض ��ه و�أن قرار
الق�ضاء ملزم جلميع اجلهات".
و�أ�ض ��اف "لق ��د قامت دائ ��رة الهجرة
يف باب ��ل منذ ح�ص ��ول هذه امل�ش ��كلة
بالعم ��ل حللها ب ��كل ال�س ��بل و�أجرت
مباحث ��ات م ��ع �ص ��احب الأر� ��ض من
�أج ��ل تعوي�ض ��ه ومت االت�ص ��ال م ��ع
حكوم ��ة باب ��ل املحلي ��ة حول ��ه ولكن
لال�س ��ف االزم ��ة املالية الت ��ي مير بها
العراق حالت دون ذلك".
 التفا�صيل �ص4

ذي قار ت�سجِّ ل  49حالة انتحار
و 8جرائم قتل خالل 2017
ذي قار /املدى
�أعل ��ن حمافظ ذي قار يحيى النا�ص ��ري� ،أم�س ،انخفا�ض ًا
يف مع ��دالت اجلرائ ��م الإرهابي ��ة واجلنائي ��ة مبختل ��ف
�أنواعه ��ا ،م�ؤكد ًا �أن املحافظة مل ت�سجل �إال حادثا �إرهابيا
واح ��د ًا خ ��ارج مدنه ��ا .وق ��ال النا�ص ��ري �إن "املعطي ��ات االمنية التي
مت ت�س ��جيلها خالل العام املن�ص ��رم ت�ش�ي�ر اىل انخفا� ��ض يف معدالت
اجلرائ ��م الإرهابية لتقارب ال�ص ��فر حيث مل ت�س ��جل ذي قار �إال حادث ًا
�إرهابي ًا واحد ًا فقط وكان خارج مدنها ،ف�ض�ل�ا عن ت�س ��جيل انخفا�ض
ملحوظ يف معدالت اجلرمية اجلنائية مبختلف �أنواعها".
و�أو�ضح النا�صري خالل م�ؤمتر �صحفي ح�ضرته (املدى) �أن "حتقيق
النج ��اح يف ه ��ذا املج ��ال املعق ��د يب�ي�ن اجله ��د امل�س ��تمر لتفعي ��ل عمل
الت�ش ��كيالت واالجهزة الأمنية ومثابرة وجهود ال�ض ��باط واملنت�سبني
والتعاون املثمر واملخل�ص لل�س ��لطة الق�ض ��ائية يف حمكمة ا�س ��تئناف
ذي قار االحتادية ،وكذلك �أفراد املجتمع ف�ض�ل�ا عن التحديث امل�ستمر
للخطط االمنية وفق ًا للمعطيات واملتطلبات الأمنية على �أر�ض الواقع"
ومن جانبها �أو�ض ��حت قيادة ال�شرطة يف بيان �أن "امل�ؤمتر يهدف �إىل
ط ��رح �إجنازات ون�ش ��اطات �ش ��رطة ذي ق ��ار وعر�ض �أع ��داد اجلرائم
امل�س ��جلة واملح�سومة ق�ض ��ائي ًا خالل عام  2017ومقارنتها مبثيالتها
من اجلرائم امل�سجلة واملح�سومة يف عام  2016والبحث يف اال�سباب
التي �أدت اىل ارتفاع او انخفا�ض معدالت تلك اجلرائم".
التفا�صيل �ص4

