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القيد والرتعة

قال ذلك عمرو بن ال�صعق وكانت قبيلة همدان قد ا�سرته فاح�سنت اليه
وروحت عنه  ،وقد كان يوم فارق قومه نحيفا فهرب من اال�سر فا�صطاد
ارنبا وا�شتواه واطعم ذئبا اقعى بالقرب منه وذكره �شعرا فقال:
ونار مبوماة قليل اني�سها
اتاين عليها اطل�س اللون بائ�س
نبذت �إليه حزة من �شوائنا
حياء فما فح�شي على من اجال�س
فوىل بها جذالن ينف�ض ر�أ�سه
كما �آ�ض بالنهب املغري املخال�س
فلما و�صل قومه قالوا:ياعمرو لقد خرجت من عندنا نحيفا وانت اليوم
بادن فقال:القيد والرتعة ومعنى الرتعة اخل�صب.
والقيد والرتعة ل�شرفاء احل��روب الذين يدافعون عن اوطانهم وعن
مبادئهم  ،ال لالرهابيني من امثال االرهابي الذي اغتال ال�ضابط اركان
جهاد يف مديرية التحقيقات اجلنائية وهو �شقيق االنتحاري الذي
فجر �شاحنة (احد الدم )  ،قال احد افراد اللجنة املكلفة بالتحقيق يف
احل��ادث ان �شقيق املجرم الذي اوثق بحبل ب�سيط قام بقطعه واخذ
قطعة �سالح عنوة من احلر�س القريب ثم قام باطالق النار فا�صاب
حار�سا وقتل الرائد ارك��ان جهاد ال�سامرائي  ،حني و�صفه يل قال:
انه �ضخم وا�ستطاع بحركة واح��دة قطع احلبل واجلدير بالذكر انه
انتحر هو االخر ،ناهيك عن الذين متتلئ بلدانهم بالقواعد االجنبية
او تكون حمتلة من قبل ا�سرائيل وغريها وهم جاهدون بقتل ال�شعب
العراقي بايديولوجية طائفية بغي�ضة  ،يتندرون ويعلنون كما اعلن ما
ي�سمى بدولة العراق اال�سالمية عن م�س�ؤوليته بقتل االبرياء واالطفال
امل�ساكني طيور اجلنة  ،لقد �آملني منظر امر�أة تبحث عن طفلها وحني
اخربوها ان دار احل�ضانة انتهت مبن فيها وقعت على االر���ض ومل
تتحمل ال�صدمة  ،هذه وحدها لو ي�ستطيع العراق ا�ستغاللها ا�ستغالال
جيدا ليعر�ضها على الر�أي العام االوروبي والعاملي بعيدا عن الدول
اال�سالمية والعربية حل�صلنا نحن العراقيني على جلوء جماعي الننا
نتعر�ض اىل ابادة جماعية امام مر�أى وم�سمع جميع الدول املحيطة
وه��ي حتافظ على وحتمي ه��ذه اخلاليا ال�ضالة  ،لو ان احدنا هدر
كاجلمل ليوقظ النائمني كي يعر�ضوا م�أ�ساة العراق على العامل بعمل
مم�سرح او عن طريق ا�ستخدام الثقافات االخرى واال ما قيمة زجاجات
اخلمر التي ت�صاحب ان�شاد ق�صيدة ت�سيل لها دموع االدباء واملثقفني
يف ام�سية �شعرية وبعدها يتحرر من دموعه ليعود اىل حياته الطبيعية
 ،وال اكرث من هذه ال�شاعرة التي فقدت حبيبا ف�ألبت على من حرمها
منه حني قالت:
بيدي الزم ال�شباج
واحلر نخيته
اللي �سعه ابفركاك
ينهجم بيته
للثقافة دور مهم يف ف�ضح ا�ساليب حقوق االن�سان امللتوية التي اعطت
احلق للمجرم واالرهابي  ،وهذا وا�ضح يف �صورهم فهم يف �سجوننا
يزدادون بدانة وراحة ونحن نفقد ابناءنا واالمر يجري على جمرى
م��ن ق �ت��ل( )500ع��راق��ي وه��و يتمتع بقانون حماية املوقوفني  ،اما
امل�ساكني الذين فقدوا اعزاءهم فال حقوق لهم على احد.
ان االم��ر كما ا�سلفنا وكما ق��ال ق�س بن �ساعدة احلكيم العربي حني
او�صى ابنه حينما يرى اال�شياء مقلوبة ليذهب اىل رابية وينظر االمر
ففي االمر خيانة.
ال نتهم احدا ولكن كما قال العرجي لنا دم م�ضاع
ا�ضاعوين واي فتى ا�ضاعوا
ليوم كريهة و�سداد ثغر
وخلوين ملعرتك املنايا
وقد �شرعت ا�سنتهم لنحري
وحدك وحدك ايها ال�شعب  ،كم كنت وحدك.؟!

عبداهلل ال�سكوتي

طالباين يتلقى برقيتي �شكر
من رئي�س وزراء اليابان ووزير
خارجيته ال�سابقني

جالل طالباين

بغداد  /املدى
تلقى رئي�س اجلمهورية ج�لال طالباين
برقية �شكر من رئي�س ال��وزراء الياباين
ال�سابق تارو �آ�سو عرب خاللها عن امتنانه
و �شكره ال�صادقني للجهود التي بذلها
الرئي�س طالباين يف دعم وتقوية عالقات
ال�صداقة والتعاون بني العراق واليابان،
وق � ��ال يف ال�ب�رق� �ي ��ة�:أك� �ت ��ب لإع�لام �ك��م
با�ستقالتي م��ن من�صب رئ�ي����س وزراء

ال�ي��اب��ان� .أود �أن �أع�ب�ر لكم خمل�ص ًا عن
امتناين ال�صادق لكم وحلكومتكم لدعمكم
وتعاونكم الكرميني اللذين قدمتموهما يل
با�ستمرار �أثناء فرتة واليتي .وا�ضاف:
منذ تعييني رئي�س ًا ل ��وزراء اليابان يف
� 24أيلول  ،2008بذلت ق�صارى جهدي
لتعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ي��اب��ان والعراق
وتعزيز ال�سالم و الرفاهية يف املجتمع
ال��دويل.ك��م��ا �إن �ن��ي م �� �س��رور ب�إجرائي
م�ن��اق���ش��ات م�ث�م��رة م�ع�ك��م يف نيويورك
يف �شهر �أي �ل��ول م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي .كما
�إين م�سرور �أن مبعوثي اخل��ا���ص �أبي،
رئي�س وزراء اليابان الأ�سبق� ،أ�س ُتقبل
بحرارة يف بغداد يف �شهر كانون الثاين
م��ن ه��ذا ال��ع��ام ،وب�ي�ن يف ال�برق �ي��ة� :إن
ال�ي��اب��ان وال �ع��راق �أ� �ص��درا �إع�ل�ان �إقامة
ال�شراكة ال�شاملة التي تهدف اىل بناء
عالقات يابانية – عراقية متجددة على
نطاق وا�سع من املجاالت تت�ضمن تقوية
الروابط االقت�صادية والتجارية.
و �إين لعلى ثقة �أن العالقة ب�ين بلدينا

�ست�ستمر بتطور �أكرث .كما �إين �س�أ�سعى
ل �ب��ذل ق �� �ص��ارى ج �ه��دي م��ن �أج���ل �إع���ادة
�إعمار العراق وتعزيز العالقات الودية و
التعاون مع بلدكم.
ك �م��ا ت�ل�ق��ى رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة برقية
�شكر من وزي��ر خارجية اليابان ال�سابق
هريوفومي ناكا�سوين وقال يف الربقية
�:أكتب لإعالمكم با�ستقالتي من من�صب
وزي��ر خارجية اليابان .وا�ضاف �أود �أن
�أعرب لكم خمل�ص ًا عن امتناين ال�صادق لكم
وحلكومتكم لدعمكم و تعاونكم الكرميني
اللذين قدمتموهما يل با�ستمرار �أثناء
فرتة واليتي.
كما ي�سعدين �أن اليابان و ال�ع��راق قاما
ب�إ�صدار �إعالن �إقامة ال�شراكة ال�شاملة يف
�شهر كانون الثاين من هذا العام والتي
تهدف اىل بناء عالقات يابانية – عراقية
متجددة على نطاق وا�سع من املجاالت
تت�ضمن تقوية ال��رواب��ط االقت�صادية و
التجارية.و�إين لعلى ثقة �أن العالقة بني
بلدينا �ست�ستمر بتطور �أكرث.

املالكي وال�سامرائي يبحثان
حل �أزمة كركوك
بغداد  /املدى
بحث رئي�س جمل�س النواب اياد
ال�سامرائي مع رئي�س الوزراء
ن��وري امل��ال�ك��ي �سبل ح��ل ازمة
كركوك يف قانون االنتخابات.
وذكر بيان ملكتب ال�سامرائي":ان
رئي�س جمل�س النواب ا�ستقبل
رئي�س ال ��وزراء ن��وري املالكي
يف منزله .وجرى خالل اللقاء
ب �ح��ث اخ ��ر امل �� �س �ت �ج��دات على
ال�ساحة ال�سيا�سية والعقبات
ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه اق� � ��رار ق��ان��ون
االن�ت�خ��اب��ات و��س�ب��ل ح��ل ازمة
كركوك".
وا�ضاف":ان ال �� �س��ام��رائ��ي
وامل ��ال� �ك ��ي ب �ح �ث��ا التحالفات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�م��رح�ل��ة املقبلة
وت �ب��ادال وج�ه��ات النظر ب�ش�أن
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واف� ��اق
تطورها مب��ا يحقق طموحات
ال�شعب العراقي".
وح�ضر اللقاء النائبان �سليم
اجل �ب��وري ور�شيد ال �ع��زاوي ،
ون�صري ال�ع��اين رئي�س ديوان
الرئا�سة.

�أوع����������ز ب���ت�������ش���ك���ي���ل جل����ن����ة مل����ع����اجل����ة احل����������االت ال����ط����ارئ����ة

جمل�س الوزراء يخ�ص�ص  16مليار دينار لإ�صالح مباين وزارتي العدل والبلديات

بغداد  /املدى
واف ��ق جمل�س ال � ��وزراء ع�ل��ى قيام
وزارة امل��ال�ي��ة ب ��إج��راء مناقلة من
تخ�صي�صات املوازنة اال�ستثمارية
ل�ل�أم��ان��ة ال �ع��ام��ة ملجل�س ال� ��وزراء
لإ� �ص�لاح وت��رم�ي��م م �ب��اين وزارت ��ي
العدل والبلديات والأ�شغال العامة

التي ت�ضررت ب�سبب العمل الإرهابي
الذي ا�ستهدفهما يوم الأحد املا�ضي.
وق���ال م���ص��در يف الأم ��ان ��ة العامة
ملجل�س ال� ��وزراء للق�سم ال�صحفي
يف املركز الوطني للإعالم� :إن مبلغ
املناقلة م �ق��داره �ستة ع�شر مليار
دينار ،مو�ضحا� :أن��ه مت تخ�صي�ص

ت�سعة مليارات دينار منها �إىل وزارة
العدل ،و�سبعة مليارات دينار �إىل
وزارة البلديات والأ�شغال العامة.
ول �ف��ت امل �� �ص��در �إىل �أن���ه ي�ستثنى
�صرف املبلغ امل��ذك��ور من ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف تعليمات تنفيذ
ال�ع�ق��ود احلكومية رق��م ( )1ل�سنة

. 2008
وك� ��ان رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ق��د �أوع ��ز
بت�شكيل جلنة دائمة لإدارة عمليات
الطوارئ ولإغاثة معاجلة احلاالت
اال�ستثنائية الناجمة عن احلوادث
املختلفة والأعمال الإرهابية.
وذك��ر بيان لالمانة العامة ملجل�س

جلنة الأم���ن  :ال�برمل��ان �سي�ضيف ال����وزراء الأم��ن��ي�ين يف جل�سة علنية
بغداد /ه�شام الركابي
ك�شف م�صدر برملاين ل�ـ(امل��دى) عن اتخاذ
جلنة االمن والدفاع النيابية قرار ًا يق�ضي
بت�ضييف وزراء الدفاع والداخلية واالمن
الوطني وقائد عمليات بغداد ورئي�س جهاز
املخابرات يف جمل�س النواب خالل االيام
املقبلة.

وق ��ال امل �� �ص��در :ان جل�ن��ة االم ��ن والدفاع
ناق�شت ال��و��ض��ع االم �ن��ي وات �خ��ذت ق��رارا
ب�ت���ض�ي�ي��ف ال� �ق ��ادة االم �ن �ي�ين يف جمل�س
النواب ولي�س يف اللجنة من اجل ان يكون
النواب على علم بالو�ضع االمني يف بغداد
ومناق�شة اخل��روق��ات االم�ن�ي��ة االخ�ي�رة.
وا�ضاف امل�صدر ان هناك ورق��ة قدمت يف

اجتماع اللجنة االمنية وق��د حملت فيها
امل��ؤ��س���س��ات االم�ن�ي��ة م�س�ؤولية التدهور
االمني االخري.
من جانبه قال ع�ضو جلنة الأم��ن والدفاع
النيابية عادل برواري �أن" اجلنة انتخبت
جلنة م�صغرة �ستتوىل توجيه الأ�سئلة
للقادة الأمنيني ،وحدد � 12س�ؤاال يف جل�سة

ب�سبب م��ل��وح��ة امل��ي��اه  ..ن��ائ��ب ي��ه��دد ب��ع�����ص��ي��ان م���دين يف الب�صرة
بغداد  /املدى

هدّد النائب خري الله الب�صري بدعوة �سكان الب�صرة �إىل
الع�صيان املدين ووقف ت�صدير النفط عرب املوانئ يف حال
ع��دم قيام احلكومة مبعاجلة �أزم��ة ملوحة و�شحة املياه
بالب�صرة.
وحذر الب�صري بح�سب"راديو �سوا" من تداعيات م�شكلة
ملوحة املياه على �سكان الب�صرة ،مطالبا احلكومة بتنفيذ
وعودها مبعاجلة امل�شكلة ،على حد قوله ،م�ؤكدا �ضرورة
تفعيل القوانني الدولية التي تنظم ا�ستغالل املوارد املائية
بني ال��دول املت�شاطئة ،م�شريا �إىل �أن العراق بحاجة �إىل
ت�ع��اون دول تركيا و�إي���ران و��س��وري��ا للتخل�ص م��ن هذه
الأزمة.
يذكر �أن �أزم��ة �شحة وملوحة املياه �أدت �إىل الق�ضاء على
م�ساحات وا��س�ع��ة م��ن الأرا� �ض��ي ال��زراع �ي��ة يف حمافظة
الب�صرة ،ف�ض ًال عن تدهور واقع الرثوة احليوانية ونزوح
ع�شرات الأ�سر من ق�ضاء الفاو وبع�ض مناطق ق�ضاء �أبي
اخل�صيب يف ظل ا�ستمرار تدفق مياه البحر املاحلة يف
جمرى �شط العرب.

اال�ست�ضافة توجه �إىل القادة الأمنيني وك ًال
ح�سب اخت�صا�صه".
و�أ�ضاف برواري �أن" من بني الأ�سئلة التي
توجه ،هو طلب �إي�ضاح عن �أ�سباب حدوث
تفجريات الأح ��د ،وحجم التهديد الأمني
الذي يوجه للبالد ،وما هي اخلطط الأمنية
ملنع تكرار م�سل�سل التفجريات".

عباوي ي�ؤكد قرب
و�صول ال�سفري امل�صري
اجلديد �إىل بغداد
بغداد  /املدى
�أكد وكيل وزارة اخلارجية لبيد عبّاوي �أن ال�سفري
امل�صري اجلديد �شريف كامل �شاهني �سيلتحق مبقر
عمله يف بغداد فور انتهاء اجتماع اللجنة امل�صرية
ال �ع��راق �ي��ة امل���ش�ترك��ة امل �ق��رر ان �ع �ق��اده يف القاهرة
الأ�سبوع املقبل  .و�أو�ضح عباوي بح�سب "راديو
�سوا" �" :أن البلدان العربية بد�أت تزيد من تواجدها
الدبلوما�سي يف العراق تعبريا عن دعمها ال�سيا�سي
للعراق" ،م�شددا على �أهمية االجتماع املقبل للجنة
العراقية امل�صرية برئا�سة وزير اخلارجية هو�شيار
زيباري ونظريه امل�صري �أحمد �أبو الغيط ،م�شريا
�إىل �أن االجتماع �سي�شهد توقيع ما يزيد على 20
مذكرة تفاهم بني البلدين

انفجاران يف امل�س ّيب والرمادي

ال�صحة تنفى وجود
مقرتح ب�إلغاء فري�ضة اعتقال ع�صابة متخ�ص�صة بتهريب املخدرات على احلدود العراقية  -ال�سعوديّة
خم�سة كيلومرتات غربي املدينة ،ب�ين احل� ��ادث وم��رك��ز امل��دي �ن��ة على
بغداد  /املدى
احلج للمو�سم احلايل
بغداد /قي�س عيدان
نفى م�صدر خم��ول ف��ى وزارة ال�صحة
،االن �ب��اء التى تفيد ب��وج��ود مقرتح معد
من قبل وزارة ال�صحة  ،واخلا�ص بالغاء
اداء فري�ضة احلج للعام احلاىل واخلا�ص
باحلجاج العراقيني ب�سبب انت�شار مر�ض
االنفلونزا الوبائية  ،وب�ين مدير اعالم
ال ��وزارة الدكتور �صباح كركوكلى فى
ات�صال هاتفى مع (املدى) يوم �أم�س :ان
جميع االجراءات املتخذة من قبل الوزارة
قائمة من خالل اعطاء اللقاحات اخلا�صة
ب �ه��ذه ال ��زي ��ارة وال��ت��ى جت ��رى �سنويا
باال�ضافة اىل تنظيم ا�ستمارة لكل حاج
تبني فيها حالته ال�صحية واالمرا�ض
امل �� �ص��اب ب �ه��ا واخل ��ا�� �ص ��ة ب��االم��را���ض
املزمنة ف�ضال عن وج��ود طبيب مرافق
لكل  100حاج  ،مبينا ان البعثة الطبية
املرافقة �ستتوجة خالل االيام املقبلة اىل
ال�سعودية لغر�ض تهيئة امل�ستلزمات كافة
اخلا�صة مبقر البعثة وامل �ف��ارز الطبية
والتى �ستتواجد فى مكة واملدينة املنورة
.

ا�ست�شهد �سبعة مواطنني وا�صيب
ن�ح��و �أرب �ع�ين �آخ��ري��ن بانفجارين
ا�ستهدف احدهما �سوقا �شعبيا يف
بلدة امل�سيب التابعة ملحافظة بابل
ح�سب م��ا اع�ل��ن م�صدر يف �شرطة
املحافظة .
واو�ضح امل�صدر ان "قنبلة و�ضعت
داخل براد مياه �صغري حممول على
دراجة هوائية انفجرت داخل �سوق
�شعبي يف امل���س�ي��ب ،م��ا ا��س�ف��ر عن
ا�ست�شهاد خم�سة مواطنني وا�صابة
 31اخرين بجروح".
ويف الرمادي ا�ست�شهد مواطنان على
االقل وا�صيب اربعة اخرون بتفجري
ارهابي انتحاري ب�سيارة مفخخة.
واو���ض��ح ال�ع�ق�ي��د ج �ب��ار ع �ج��اج ان
"انتحاريا يقود �سيارة مفخخة فجر
نف�سه ع�ن��د امل��دخ��ل ال�غ��رب��ي ملدينة
ال��رم��ادي ،م��ا ا�سفر ع��ن ا�ست�شهاد
مواطنني وا�صابة اربعة اخرين"،
م�شريا اىل ان �سيارة مفخخة اخرى
يقودها انتحاري انفجرت بالقرب
من مديرية املرور العامة التي تبعد

لكنها مل ت�سفر عن اي ا�صابات.
ويف حادث منف�صل ا�ست�شهدت امر�أة
وا�صيب  12اخ��رون بينهم خم�سة
ن�ساء بانفجار عبوة ال�صقة بحافلة
ج�ن��وب مدينة ك��رب�لاء .واو�ضحت
م�صادر يف ال�شرطة ان قنبلة ال�صقت
بحافلة انفجرت ل��دى اقرتابها من
اح��دى نقاط ال�سيطرة ما ا�سفر عن
ا�ست�شهاد املر�أة وا�صابة  12اخرين
وجميعهم من ركاب احلافلة.
ه���ذا واك � ��دت م �� �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة يف
حمافظة ك��رب�لاء ان التفجري الذي
وق��ع بعد ظهرام�س يف منطقة حي
النقيب يف ك��رب�لاء ك��ان ع�ب��ارة عن
عبوة نا�سفة مو�ضوعة يف �سيارة
كو�سرت لنقل الركاب وقد مت ك�شفها
يف احدى نقاط التفتي�ش عند مدخل
مركز املدينة بالقرب من دائرة الدفاع
املدين يف منطقة حي النقيب".
ه��ذا و��ش�ه��دت املنطقة ط��وق��ا امنيا
حم�ك�م��ا ب�ع��د االن �ف �ج��ار وق ��د منعت
ق� ��وات ال �� �ش��رط��ة واالم � ��ن و�صول
اال�شخا�ص اىل املنطقة املح�صورة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

الوزراء":ان اللجنة �ستكون برئا�سة
مدير ع��ام دائ��رة ال��دف��اع امل��دين يف
وزارة الداخلية وع�ضوية ممثلني
من ذوي اخلربة والإخت�صا�ص عن
وزارات الدفاع والداخلية وال�صحة
والكهرباء بالإ�ضافة اىل �أمانة بغداد
م�شريا اىل ان اللجنة �ستتوىل مهام

التن�سيق وال�ت�ع��اون واملتابعة مع
اجل �ه��ات املخت�صة ل�غ��ر���ض �إدارة
عمليات الطوارئ والإغاثة وتوحيد
اجلهد امل��رك��زي للدولة يف معاجلة
احل � ��االت اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة الناجمة
ع��ن احل� ��وادث املختلفة والأع �م��ال
الإرهابية".

فخري كرمي

خلفية احلادث االجرامي.
من جهة اخرى �أعلن م�صدر امني يف
مكتب مكافحة جرائم املخدرات يف
الديوانية عن القب�ض على ع�صابة
خطرة متخ�ص�صة بتهريب املخدرات
على احلدود العراقية ال�سعودية.
وقال امل�صدر الذي ف�ضل عدم الك�شف
عن ا�سمه�":أن قوة متكونة من عدة
ج �ه��ات �أم �ن �ي��ة متخ�ص�صة متكنت
خ�لال ال�ساعات الأخ�يرة من ن�صب
كمني لإحدى اخطر ع�صابات تهريب
امل �خ��درات يف املحافظة �إىل خارج
البالد عن طريق احل��دود العراقية
ال�سعودية من جهة ناحية ال�شنافية
جنوب مركز املدينة.
و�أو�ضح امل�صدر�":أن هذه الع�صابة
متخ�ص�صة بتهريب امل�خ��درات ومت
القب�ض عليها بعد جناح الكمني الذي
ا�ستمر نحو �أ�سبوع وبحوزة هذه
الع�صابة  5كم من املخدرات املتنوعة
ومت بعد ذلك �إحالة هذه الع�صابة �إىل
الق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل.
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ي��ذك��ر ان ب��غ��داد � �ش �ه��دت االح� ��د املا�ضي
تفجريين ا�ستهدفا مبنى جمل�س حمافظة
بغداد ووزارة العدل راح �ضحيتهما عدد
ك�ب�ير م��ن امل��واط �ن�ين وال �ق��ت ال �ع��دي��د من
اجل�ه��ات ال�سيا�سية باللوم على االجهزة
االمنية فيما طالبت قوى اخرى باقالة القادة
االمنيني واحالتهم اىل املحاكم الع�سكرية .

ا�����س����م����اء وم����دن
العبيدي
ا�ستقبل وزير الدفاع عبد القادر حممد العبيدي وفدا حكوميا كوريا
جنوبيا �أم�س الأح��د  ،و ج��رى خ�لال اللقاء التباحث يف جماالت
التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف كافة املجاالت ال�سيما التدريب
و الت�سليح و تبادل اخل�برات ،هذا وق��دم العبيدي هدية تقديرية
للوفد ال�ك��وري اجلنوبي تعبريا عن ح�سن العالقات بني البلدين
ال�صديقني.
امل�شهداين
رج��ح قيادي ب��ارز يف التيار الوطني امل�ستقل ال��ذي يقوده رئي�س
الربملان ال�سابق حممود امل�شهداين عدم دخول التيار يف اي ائتالف
انتخابي ا�ستعدادا للم�شاركة يف االنتخابات النيابية املقبلة.
وقال حممد ال�سامرائي القيادي يف التيار بح�سب ( �إيبا )" ان النية
تتجه للم�شاركة يف االنتخابات النيابية بقائمة منفردة خ�صو�صا
وان التيار كيان ر�سمي م�سجل يف املفو�ضية العليا لالنتخابات.
و�أ�ضاف" نرى ان الفر�صة م�ؤاتية �أمامنا للم�شاركة يف انتخابات
ال�برمل��ان املقبل بقائمة منفردة خ�صو�صا بعدما ر�أي �ن��ا ان اغلب
االئتالفات التي ت�شكلت غري ملبية لطموح امل�شروع الوطني وقد
طغت عليها امل�صالح اخلا�صة.
بابل
طالب رئي�س جمل�س حمافظة بابل كاظم تومان وزارة الداخلية
ب�إعادة النظر يف قرارها القا�ضي ب�سحب الأ�سلحة ال�شخ�صية من
منت�سبي الأجهزة الأمنية.
وو�صف تومان القرار بـ"غري املدرو�س"  ،مو�ضحا بح�سب "راديو
�سوا" �إن "رجل الأم��ن يحتاج �إىل هذا ال�سالح ال�شخ�صي حلماية
نف�سه وحماية ال�شخ�صية املكلف بحمايتها".
يذكر �أن وزارة الداخلية �أ��ص��درت قبل �أي��ام ق��رارا يق�ضي ب�سحب
الأ�سلحة ال�شخ�صية م��ن جميع منت�سبي الأج�ه��زة الأمنية ماعدا
ال�ضباط وعدد قليل من املنت�سبني املكلفني بحماية بع�ض ال�شخ�صيات
املهمة ،و�أثار القرار ا�ستياء العديد من منت�سبي الأجهزة يف بابل.
نينوى
دع��ا �سيا�سيان م�سيحي و�شبكي جمل�س النواب �إىل �إق��رار قانون
جديد لالنتخابات يكفل تخ�صي�ص مقاعد للأقليات يف الربملان املقبل
 .وقال م�س�ؤول احلركة الآ�شورية يف منطقة قرة قو�ش يف نينوى
جيفارا زيا �إن ":الأحزاب امل�سيحية يف املحافظة تعلق �آماال كبرية
على ت�شريع قانون لالنتخابات ي�ضمن تخ�صي�ص مقاعد للم�سيحيني
يف الربملان املقبل" .و�أ�شار زيا بح�سب "راديو �سوا" �إىل م�س�ألة
متثيل امل�سيحيني ":ما تزال غري وا�ضحة يف ظل الت�أخر يف �إقرار
قانون االنتخابات"  ،رابطا طبيعة التحالفات االنتخابية بقانون
االنتخابات ال��ذي مل يتمكن الربملان من �إق��راره حتى الآن ،م�ؤكدا
يف الوقت ذاته توا�صل اال�ستعدادات خلو�ض االنتخابات املقبلة.
معرب ًا عن خ�شيته من �سعي بع�ض اجلهات العتماد قانون االنتخابات
القدمي ،م�شريا �إىل �أن هذا القانون ينطوي على �سلبيات منها �أنه
ال يت�ضمن كوتا خا�صة بالأقليات.من جهته ،دعا نائب الأمني العام
لتجمع ال�شبك الدميقراطي ق�صي عبا�س جمل�س النواب �إىل اعتماد
قانون جديد لالنتخابات يكفل تخ�صي�ص مقاعد للأقليات يف الربملان
املقبل.
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