
ميكن  ال  �إنه  كنا،  يونادم  �لنيابية  �لر�فدين  كتلة  رئي�س  قال   
�خلمور  حظر  يف  �مل�سيحي  �ملكون  على  و�آر�ء  قو�نني  فر�س 
و�إجبارهم على تركه، م�سري� �إىل �أن �لدين �مل�سيحي يوؤكد �أن ال 

�سري ب�رشب �خلمور و�لو�سول �إىل �ل�سكر.
عند  �خلمور  حظر  بقانون  �ستطعن  �لر�فدين  "كتلة  �أن  موؤكد�   

�ملحكمة �الحتادية".
حظر  قانون  على  �سوت  "من  �إن  ل���)�جل��ورن��ال(  كنا  وق��ال   
�ل�سيعة"،  �لنو�ب  هم  �لنو�ب  جمل�س  يف  �لكحولية  �مل�رشوبات 
�لقانونني،  لت�رشيع  باالأغلبية  �لت�سويت  "مت  �أن��ه  �إىل  م�سري� 

م�سري� �إىل �أن �لقانون �رشع بطريقة عرجاء وغري �سحيحة الفتا 
�إىل �أن �لقانون مت ت�رشيعه بطريقة" �سلق "�سلك".  و�أ�ساف �أن 
"�ل�رشيعة �الإ�سالمية حرمت ��ستخد�م �خلمور على �مل�سلم فقط �إال 
�أنها مل حترمه يف ��ستري�ده من �حلدود �لعر�قية"، الفتا �إىل �أن 
"�ل�سعب �لعر�قي متعدد �اللو�ن و�ال�سكال و�لديانات و�لطو�ئف 
ولن نقبل مبمار�سات دكتاتورية من قبل �لنو�ب �مل�سلمني على 

�لنو�ب ذوي �لديانات �ملختلفة".
 و�أ�سار �إىل �أن �لد�ستور �لعر�قي ين�س على �حرت�م مبادئ حقوق 
�ملجتمع  يف  فرد  لكل  و�لت�رشف  �ل��ر�أي  حرية  ومنح  �الإن�سان 
�لعر�قي، م�سري� �إىل �أن "حظر �خلمور على �لديانات غري �مل�سلمة 

يعترب �سيا�سة د�ع�سية ومتطرفة".

 ر�أى رئي���س �جلمهوري��ة فوؤ�د مع�س��وم �إن �لعر�ق 
و�لطموح��ات  �لق��در�ت  يف  متماث��الن  وم���رش 

�الإ�سرت�تيجية كما يحتاج �حدهما �الآخر.
ذكر بي��ان للمكت��ب �الإعالمي لرئي���س �جلمهورية 
��ستقبال��ه يف  �أ�س��اد خ��الل  “مع�س��وم  �ن  �أم���س 
ق�رش �ل�س��الم ببغد�د، �م�س �الأح��د، لوزير �لبرتول 
و�لرثوة �ملعدنية �مل���رشي طارق �مللة باخلرب�ت 
و�الإمكان��ات �لتقنية �مل�رشي��ة يف جماالت �حلفر 
ومد �سب��كات �لغ��از و�الأنابيب وتدري��ب �لعاملني 
يف �لقط��اع �لنفط��ي”، مرحب��ًا ب� ” تو�سي��ع �آفاق 
�لتع��اون بني �لبلدين �ل�سقيق��ني يف جمال �لطاقة 

و�مل�ساريع �الإ�سرت�تيجية”.
و�أع��رب مع�سوم عن ثقته ” ب��ان ت�سهد مرحلة ما 
بعد حترير �ملو�سل زخما �أعلى يف �لعمل �مل�سرتك 
ب��ني �جلانبني �سمن م�ساري��ع �إ�سرت�تيجية يف كل 
�لقطاعات”،م�سري� خالل �للقاء �لذي ح�رشه وزير 
�لنفط عبد �لكرمي لعيبي �إىل ” خ�سو�سية عالقات 
�ل�سد�ق��ة �لتاريخية �لتي تربط �ل�سعبني �ل�سقيقني 
�لعر�قي و�مل���رشي وخلوها من �أية ح�سا�سيات �أو 

م�ساكل مهمة”.
م��ن جانب��ه ��ستعر���س �لوزي��ر �مل���رشي �أهد�ف 
زيارت��ه �إىل �لع��ر�ق �ملتمثلة برغب��ة م�رش بتعزيز 
�ل�سناع��ة  جم��االت  يف  �لبلدي��ن  ب��ني  �لتع��اون 
و�لنفط و�لغ��از و�لقطاعات �الأخرى، ناقال حتيات 
�لرئي���س �مل�رشي عبد �لفت��اح �ل�سي�سي �إىل رئي�س 
�جلمهورية �لذي حمله باملقابل حتياته ومتنياته 
للرئي���س �ل�سي�س��ي ولل�سعب �مل�رشي ب��كل �ل�سوؤدد 

و�الزدهار.

بغداد - متابعة
جمال  يف  للتعاون  م��ذك��رة  و�ي���ر�ن  �ل��ع��ر�ق  وق��ع   
و�ل�سالح  �الأم����و�ل  وت��ه��ري��ب  �الره����اب  مكافحة 
�لثالثة  و�جلرمية �ملنظمة، فيما عاد نو�ب مع�سوم 
�ىل مز�ولة مهامهم للمرة �الوىل منذ �لغاء منا�سبهم 
�ن عودتهم  �ظهرت وثيقة  2015 حيث  �سيف عام 

هذه تكلف �لدولة ثالثة ماليني دوالر �سنويا.
�لعر�قي  �الحتادية  �لق�سائية  �ل�سلطة  رئي�س  ووقع 
تفاهم  مذكرة  بغد�د  يف  �ملحمود  مدحت  �لقا�سي 
�هلل  �آي��ة  �ي���ر�ن  يف  �لق�سائية  �ل�سلطة  رئي�س  م��ع 
�سادق �آملي الريجاين تت�سمن �لتعاون يف عدد من 

�ملجاالت �لق�سائية.
و��سار �لقا�سي �ملحمود يف موؤمتر �سحايف م�سرتك 
مع الريجاين �ىل �ن �ملذكرة تخ�س ملفات ق�سائية 
تهم �جل��ان��ب��ني �ل��ع��ر�ق��ي و�الإي����ر�ين وه��ي �م��ت��د�د 
التفاقيات �سبق �أن مت توقيعها يف عام 2012 بني 

�لبلدين.
يف  بالتعاون  تتعلق  �ملذكرة  بنود  �برز  �ن  و�و�سح 

و�ل�سالح   �الأمو�ل  وتهريب  �الرهاب  مكافحة  جمال 
�لبلد  �م��ن  تهز  �لتي  و�جل��ر�ئ��م  �ملنظمة  و�جل��رمي��ة 
وحقوق  �الن�سان  حقوق  وت��اأم��ني  عامة  ب�سورة 

�ل�سحايا  وتطوير قدر�ت �لق�ساة و�الدعاء �لعام.
تعميق  ���رشورة  على  الري��ج��اين  �سدد  جهته  وم��ن 
يحقق  مب��ا  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �لق�سائية  �ل��ع��الق��ات 

م�سلحتهما �مل�سرتكة.
جمل�س  رئي�س  �ك��د  الري��ج��اين  مع  �جتماع  وخ��الل 
هذه  ت�سيف  �ن  �همية  �جل��ب��وري  �سليم  �ل��ن��و�ب 
�لعالقات  م�سرية  �ىل  مثمرة  جديدة  لبنة  �لزيارة 
�ف�سل  �سيغ  �يجاد  �رشورة  �ىل  م�سري�  �لبلدين  بني 
�لق�ساء  جم��ال  يف  �لثنائية  �لعالقات  تنمية  يف 
و�لعدل و�ملحاكم وتطوير وتبادل �خلرب�ت و�لتعاون 
�لثنائي بني �ل�سلطتني �لق�سائية �لعر�قية و�الير�نية 

يف مو�جهة �جلرمية �ملنظمة و�الرهاب.
ودعا �ىل تطوير وتبادل �خلرب�ت و�لتعاون �لثنائي 
يف  و�الير�نية  �لعر�قية  �لق�سائية  �ل�سلطتني  بني 
و��سباب  و�الره����اب  �ملنظمة  �جل��رمي��ة  م��و�ج��ه��ة 
خطورتهما  من  و�حلد  مكافحتهما  و�سبل  ن�سوئهما 

من  و�ير�ن  �لعر�ق  يف  �الجتماعيتني  �لبنيتني  على 
�حلقوقي  �ل�سعيدين  على  بينهما  و�لتعاون  جهة 
و�لدولية من جهة  �القليمية  �ملحافل  و�لقانوين يف 

�خرى.
�سادق  �الير�نية  �لق�سائية  �ل�سلطة  رئي�س  وك��ان 
�لعالقات  لبحث  ب��غ��د�د  �ىل  و���س��ل  ق��د  الري��ج��اين 
مع  لقاء�ت  وعقد  �لطرفني  بني  �ملتبادلة  �لق�سائية 
روؤ�ساء �جلمهورية و�لوزر�ء و�لربملان ومر�جع �لدين 

يف حمافظة �لنجف.
عودة نو�ب �لرئي�س �ىل مز�ولة مهامهم

بحث �لرئي�س �لعر�قي فوؤ�د مع�سوم �ليوم مع نو�به 
�لثالثة �إياد عالوي و�أ�سامة �لنجيفي ونوري �ملالكي  
�الوىل  للمرة  �ل��ي��وم  ملهامهم  ��ستئنافهم  خ��الل 
�لتطور�ت  منا�سبهم  من  �ق�سائهم  قر�ر  �لغاء  بعد 
�لتي  �النت�سار�ت  تعزيز  و�سبل  و�الأمنية  �ل�سيا�سية 
�سد  �لبطولية  حربها  يف  �مل�سلحة  �لقو�ت  حتققها 

د�ع�س.
عودة  "حيا  مع�سوم  �ن  عر�قي  رئا�سي  بيان  وقال 
بحث  كما  �لر�سمية  مهماتهم  ت��ويل  �إىل  �ل��ن��و�ب 

تعزيز  و�سبل  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  �لتطور�ت  معهم 
�النت�سار�ت �لتي حتققها قو�تنا �مل�سلحة يف حربها 
من  �الإرهابي  د�ع�س  تنظيم  فلول  لدحر  �لبطولية 
�لدويل  و�لدعم  �لوطنية  �لطاقات  كل  ح�سد  خالل 

لذلك".
 مع�سوم جمتمعا مع نو�به �لثالثة للمرة �الوىل بعد 

عودتهم ملنا�سبهم
"�الجتماع، وهو �الأول منذ �سدور قر�ر  و�أ�ساف �ن 
�ملحكمة �الحتادية بعدم د�ستورية �إلغاء من�سب نو�ب 
�سعبنا  وت�سحيات  ب�سالة  "حيا  �جلمهورية  رئي�س 
و�لت�سكيالت"،  �لوحد�ت  جميع  من  �مل�سلحة  وقو�ته 
مو�سحا �نه "ركز على �رشورة توفري كل �ل�سمانات 
�لع�سكرية  �لعمليات  �ل�سكان �ملدنيني خالل  حلماية 
�حلالية لتحرير �ملو�سل م�سدد� على �رشورة تعزيز 

وحدة �ل�سف �لوطني و�لعمل �مل�سرتك".
على  �ل�سعب  ب��ق��درة  �لثابتة  "ثقته  ع��ن  و�أع����رب 
�النطالق �لو�ثق نحو تعزيز وحدته �لوطنية وحتويل 
من  خالقة  طاقات  �إىل  وثقافاته  مكوناته  تعددية 
�لعابرة  �لوطنية  و�لهوية  �ملو�طنة  قيم  �إعالء  �جل 

لالنتماء�ت �لفرعية من �جل �جناز م�ساحلة حقيقية 
نظامه  ومتتني  �لعر�ق  �عمار  الإع��ادة  �أ�سا�سا  تكون 
كافة  حقوق  ي�سمن  �ل��ذي  �الحت��ادي  �لدميقر�طي 

�أبنائه من خمتلف �لفئات �الجتماعية و�ملكونات".
ونو�به  مع�سوم  �لرئي�س  �ن  �ىل  �لرئا�سة  و��سارت 
تنفيذ  و  �النتخابات  قانون  تد�ر�سو�  قد  �لثالثة 
قر�ر�ت �الجتماع �الأخري للرئا�سات �لثالث مع قادة 

�لكتل �ل�سيا�سية.
عن  ���س��ادرة  وثيقة  �ظهرت  نف�سه  �ل�سعيد  وعلى 
�لد�ئرة �ملالية لديو�ن رئا�سة �جلمهورية، �ن تكاليف 
تبلغ  منا�سبهم  �ىل  �جلمهورية  رئي�س  نو�ب  عودة 
 3 )حو�يل  �سنويا  دينار  مليون  و500  مليار�ت   3

ماليني دوالر(. �سنويا.
�لد�ئرة  رئي�س  توقيع  حتمل  �لتي  �لوثيقة  وذك��رت 
لديو�ن  �ملالية  "�لد�ئرة  �أن  �لعبيدي  ف��رج  حميد 
�ل��دي��و�ن  رئي�س  على  تقرتح  �جلمهورية  رئا�سة 
ووز�رة  �ل���وزر�ء  ملجل�س  �لعامة  �الأم��ان��ة  مفاحتة 
دينار  مليون  و500  مليار�ت   3 الإ�سافة  �ملالية، 
على تخ�سي�س مو�زنة ديو�ن �لرئا�سة لعام 2017".

�مل�سارف  تاأمني  �إىل  تهدف  "�لزيادة  �أن  و�أ�سافت، 
�ملتعلقة مبكاتب نو�ب �لرئي�س �لتي تت�سمن رو�تب 
بقيمة 592 مليون دينار، �إ�سافة �إىل مليار و324 
�أن  مبينة  خدمية"،  كم�ستلزمات  دي��ن��ار  مليون 
دينار،  مليون  ب�852  تقدر  �ل�سلعية  "�مل�ستلزمات 
فيما تبلغ )�سيانة �ملوجود�ت( 331 مليون دينار".
لنو�ب  �لر�أ�سمالية  "�لنفقات  فاأن  �لوثيقة،  وبح�سب 
فيما  دينار  مليون  ب�249  تقدر  �جلمهورية  رئي�س 
�لدين  و�الإعانات وخدمات  �ملنح  تبلغ تخ�سي�سات 
150 مليون دينار" مو�سحة �أن "�ملبلغ �لكلي لتلك 
�مل�ساريف يقدر ب� 3 مليار�ت و500 مليون دينار".
�ملحكمة  �أن  �علنت  �لق�سائية  �ل�سلطة  وك��ان��ت 
جمل�س  رئي�س  قر�ر  د�ستورية  بعدم  �أقرت  �الحتادية 
باإلغاء منا�سب نو�ب رئي�س  �لعبادي  �لوزر�ء حيدر 
2015 وعدته خمالفًا  �جلمهورية يف �غ�سط�س عام 

الأحكام �لد�ستور.
�ئتالف  زعيم  هم  �لثالثة  �لعر�قي  �لرئي�س  ون��و�ب 
دولة �لقانون نوري �ملالكي وزعيم �ئتالف متحدون 
��سامة �لنجيفي وزعيم �ئتالف �لوطنية �ياد عالوي.

معصوم يرحب بتوسيع افاق التعاون مع مصر

�أم�س،  �لعر�قي،  �لوطني  �لوفاق  ح��زب  �تهم 
ب�”�لعجز″  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملتحدة  �الأمم  بعثة 
�لتدخالت  ج��ر�ء  من  به  كلفت  ما  حتقيق  عن 
�ل�سيادة”،  و”�نتهاك  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية 
و��سحة  طريق  خارطة  بو�سع  �لدعوة  جمدد�ً 
من  و�خل��روج  �لوطنية  �مل�ساحلة  على  ترتكز 
“�لطائفية �ل�سيا�سية” وتغيري �لبيئة �ل�سيا�سية 

من “حا�سنة لالإرهاب �إىل طاردة له”.
�ملعيني  �سياء  للحزب،  �لر�سمي  �لناطق  وقال 
لبعثة  �الأ�سا�س  “�لدور  �إن  �أم�س  له  بيان  يف 
�الأمم �ملتحدة مل�ساعدة �لعر�ق، بد�أ عام 2004 
 1546 �ل��ق��ر�ر  �الأم���ن  جمل�س  تبنى  عندما 
للعمل  �لبعثة  لهذه  مو�سعة  والي��ة  منح  �ل��ذي 
“�لوقت  ذل��ك  يف  �أن��ه  �إىل  م�سري�ً  بالعر�ق”، 
�إياد  للحزب،  �حل��ايل  �لرئي�س  �نتخب  حتديد� 
باإجماع جمل�س �حلكم  للوزر�ء  رئي�سا  عالوي، 
هذه  برعاية  قمة  عقد  �إىل  بادر  وفور�  �آن��ذ�ك، 

�لبعثة ومتت مفاحتة �لدول �الإقليمية و�الحتاد 
و�نعقد  �الإ�سالمي  �لتعاون  ومنظمة  �الأورب��ي 
فيه  تقرر  �لذي  �ل�سيخ،  �رشم  يف  فعال  �ملوؤمتر 
�أن جتري م�ساحلة وطنية باعتبارها �أحد �أهم 
ركائز �ال�ستقر�ر يف �لعر�ق، لكن �لبعثة مل تقم 

باملهمة بال�سكل �ملطلوب”.
وبعد   2007 “عام  يف  �أنه  �ملعيني،  و�أ�ساف 
�لعر�ق  �سهده  وما  و�خلطري  �الأمني  �لتدهور 
�مل�ساحلة  غياب  ب�سبب  طائفية  ح��رب  م��ن 
�ل�سيخ،  بعد موؤمتر �رشم  تنفذ  �لتي مل  �لوطنية 
 2005 �لتز�م من تولو� �حلكم بعد عام  وعدم 
قر�ره  �الأم��ن  جمل�س  �أ�سدر  �ملوؤمتر،  بقر�ر�ت 
رقم 1770 يف �لعا�رش من �آب، حيث  كان هذ� 
�ملظلم  �لنفق  من  للخروج  �ل�سوء  نقطة  �لقر�ر 
“جمل�س  �أن  مبينًا  �إليه”،  �لعر�ق  �أدخ��ل  �لذي 
�ملتحدة  ل��الأمم  �أو�سع  �سالحيات  منح  �الأم��ن 
و��سعًا  دور�ً  �أعطى   حيث  �لقر�ر  هذ�  مبوجب 
للبعثة يف دفع �حلو�ر �ل�سيا�سي �ل�سامل و�إعادة 
تي�سري  �إىل  �إ�سافة  �لوطنية،  �مل�ساحلة  تفعيل 

�لعر�ق ودول  �الإقليميني بني  �حلو�ر و�لتعاون 
�جلو�ر، وتن�سيق جهود �العمار، ودعم �الإ�سالح 

�القت�سادي”.
و�أو�سح  �لناطق �لر�سمي حلزب �لوفاق �لوطني 
�لعر�قي، �أن “بعثة �الأمم �ملتحدة وقفت عاجزة 
�لتدخالت  جر�ء  من  به  كلفت  ما  حتقيق  دون 
حيث  �ل�سيادة  و�نتهاك  و�لدولية  �الإقليمية 
كانت �أبرزها منع �لقائمة �لعر�قية من ت�سكيل 
باأكرث  ف��ازت  �أن  بعد   2010 ع��ام  �حلكومة 

�ملقاعد يف جمل�س �لنو�ب”.
“تو�سيات  من  بالرغم  �أن��ه  �ملعيني   وتابع 
جميع  �إىل  عالوي،  �إياد  �لعام  و�أمينه  �حلزب 
�جلهات �مل�سوؤولة عن حتقيق �الأمن و�ال�ستقر�ر 
�الأمم  مقدمتها  ويف  �ل��ع��ر�ق،  يف  و�لرفاهية 
�ملتحدة �لتي نعول عليها يف �لقيام  بو�جباتها، 
لكن �الإ�سار�ت �الأخرية �لتي جاءت بعد �جتماع 
بعثة �الأمم �ملتحدة و�ملديرية �لتنفيذية للجنة 
�الأم��ن  ملجل�س  �لتابعة  �اٍلره����اب  مكافحة 
ت�رشين  من   25 )�ل���  يف  بغد�د  يف  �ملنعقدة 

2016 �حلايل(، ب�ساأن �الحتياجات يف  �الأول 
عن  و�لتطرق  للعر�ق،  �لفنية  �مل�ساعدة  جمال 
�ملقبلة من دون  �ملرحلة  مهام خارطة طريق 
لذ�  �أعدها،  ومن  تفا�سيلها  ومعرفة  عر�سها 
طريق  خارطة  بو�سع  للجميع  مطالبتنا  جندد 
و��سحة ترتكز على �مل�ساحلة �لوطنية �لناجزة 
و�خلروج من �لطائفية �ل�سيا�سية وتغيري �لبيئة 
بيئة  �إىل  ل��الإره��اب  حا�سنة  من  �ل�سيا�سية 
�الإرهابية  �لبوؤرة  هذه  على  للق�ساء  له  طاردة 

�إىل �الأبد”.
�لوطني  �ل��وف��اق  “حزب  �أن  �ملعيني،  و�أك���د 
باالأمم  �الأم��ل  يحدوه  يز�ل  وما  كان  �لعر�قي 
م�ستقبل  لبناء  �لعر�قيني  م�ساعدة  �ملتحدة يف 
�أف�سل لالأجيال �ملقبلة و�أن يكون �لعر�ق مركز 
تطلعه  عن  معربًا  �لعامل”،  يف  و�الأمن  �ل�سالم 
ب��ارز�  دور�  �ملتحدة  �الأمم  بعثة  “لعب  �إىل 
من  �لعر�ق  ومنع  �مل��زري  بالو�قع  للنهو�س 
�النزالق وخ�سو�سا يف مرحلة ما بعد �لتحرير 

و�خلال�س من �ملجاميع �الإرهابية”. 
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بعثة األمم المتحدة عاجزة عن تحقيق ما كلفت به من جراء التدخالت اإلقليمية والدولية نصيف تهدد باللجوء الى القضاء في ملف 
شحنة الرز الفاسد

العراقيون األكثر مساعدة للغرباء

بغد�د_متابعة: جددت �لنائبة عن جبهة �الإ�سالح عالية ن�سيف ، �أم�س، تاأكيدها باأن 
�مل�سوؤولني عن ��ستري�د �سحنة �لرز �لفا�سد �سينالون جز�ءهم �لعادل وفقًا للقانون، فيما 
�أو�سحت �نه يف حال عدم �لتمكن من ��ستجو�بهم يف جمل�س �لنو�ب �ستتم �إحالة هذ� 

�مللف �ىل �لق�ساء.
ن�سيف يف ت�رشيح لها قالت، �ن "عدد�ً من �لف�سائيات ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
عن  تعبري�ً  �لفا�سد  �لرز  من  كميات  �أحرقو�  غا�سبني  ملو�طنني  فيديو  مقاطع  بثت 
��ستيائهم من عدم حما�سبة �ملف�سدين و�رش�ق �ملال �لعام �لذين ��ستوردو� هذه �ل�سحنة 

�لتالفة".
هوؤالء  ��ستجو�ب  من  نتمكن  مل  و�إذ�  ي�سيع  لن  حقهم  �أن  للمو�طنني  "و�أقول  وتابعت 

�لفا�سدين �سن�سعى الإحالتهم �ىل �لق�ساء لينالو� جز�ءهم �لعادل".
�لفا�سدين  �مللف و�سنف�سح  لهذ�  "�سنت�سدى  �نه  �الإ�سالح  �لنائبة عن جبهة  و�أ�سافت 
ولدينا كل �لوثائق و�الأدلة �لتي تدينهم، ليكونو� عربة ملن ت�سول له نف�سه �ال�ستهانة 

بال�سعب �لعر�قي ".
وكان �لنائب عن كتلة �الحر�ر �لنيابية ر�سول �لطائي قد ك�سف ، عن توزيع �لرز �لفا�سد 
�لنو�ب  �لعا�سمة بغد�د، فيما دعا رئا�سة جمل�س  �ملو�طنني يف عدد من مناطق  على 

با�ستجو�ب �لقائمني على �سفقة �لرز �لفا�سد.

 THE CHARITIES �خلريية”  “�جلمعيات  موؤ�س�سة  �أ�سدرت  بغد�د_خا�س:  
وم�ساعدة  عطاء  �الأكرث  �لدول  عن  �ل�سنوي  تقريرها   AID FOUNDATION

للغرباء يف �لعامل.
 ون�رشت �سحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية مقتطفات من �لتقرير وجاء فيه �أن �لعر�ق هو 
�لبلد �الأكرث م�ساعدة للغرباء على م�ستوى �لعامل، تليه ليبرييا �الأفريقية ثانيا و�لواليات 

�ملتحدة وناميبيا وجامايكا يف �ملركز �لثالث.
 وذكرت �ل�سحيفة “�أن �ملفاجاأة �الأكرب يف تقرير هذ� �لعام، هي تربع �لعر�ق على �ملركز 
�ملركز  هذ�  �حتلت  �لتي  �ملتحدة  �لواليات  من  بدال  �لغرباء،  م�ساعدة  جمال  يف  �الأول 
�لعام �ملا�سي”،  مو�سحة �أن 79 باملئة من �لعر�قيني على ��ستعد�د مل�ساعدة �لغرباء. 
وجاءت �لكويت وكينيا يف �ملركز �لر�بع بن�سبة 75 باملئة، فيما حلت �ل�سعودية وجنوب 

�أفريقيا وماالوي يف �ملركز �خلام�س بن�سبة 74 باملئة.

�أعلن �لقيادي يف �ئتالف دياىل هويتنا عمر �حلمريي، �ن�سحابه 
من �الئتالف، عازيا �سبب ذلك �إىل وجود تباين يف �لروؤى.

�ن�سحابنا  ر�سمي  ب�سكل  "نعلن  قال،  له  ت�رشيح  يف  �حلمريي، 
من �ئتالف دياىل هويتنا ب�سبب تباين يف �لروؤى �لتي دفعتنا 
من  ياأت  مل  "�الن�سحاب  �أن  موؤكد�  �لو��سح"،  موقفنا  الإعالن 
حتقيق  يف  برغبتي  بل  �الئتالف  �أقطاب  بني  م�ساكل  وج��ود 
�أخدم جمهوري يف كافة  �لتي من خاللها  �ل�سيا�سية  تطلعاتي 

�ملدن و�لق�سبات".
حركة  لتاأ�سي�س  ثابتة  روؤية  و�سعت  "�أنني  �حلمريي،  و�أ�ساف 

�سيا�سية جديدة يكون منطلقها من دياىل تعتمد �الأ�س�س �لوطنية 
يف �لدفاع عن حقوق كل �ملكونات دون ��ستثناء وقادرة على 
"�ملحافظة  �أن  �إىل  الفتا  �ملقبلة"،  �ملرحلة  باأعباء  �لنهو�س 
حتتاج �إىل روؤى �ساملة تنقذ �أو�ساعها �لر�هنة �لتي متثل �ساهد� 
حيا على خطورة �لتقاطعات �ل�سيا�سية و�ملناكفات �لتي دفعها 

ثمنها �لب�سطاء".
وتابع �أن "دياىل لن تكون حلزب �أو طائفة �أو قومية بل هي لكل 
�أبنائها من جميع �لطو�ئف"، موؤكد� �أن "جزء� كبري� من �أزمات 
�لتغري  وقت  وحان  �ملتنفذة  �الأحز�ب  وزره  تتحمل  �ملحافظة 
م�سمون  وير�سخ  �لطماأنينة  للجميع  يعطي  �لذي  و�الإ�سالح 

�لقانون فوق �جلميع".

مذكرة عراقية إيرانية لمكافحة االرهاب وتهريب السالح واألموال

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

كنا: نريد أن " نسكر" وسنطعن بقانون حظر الخمور  الحميري ينسحب من ائتالف ديالى هويتنا

ترشيح شخصية جديدة لتولي منصب قائد 
عمليات كركوك 

بغد�د_�ستار �لغزي :  قال رئي�س جلنة �الأمن و�لدفاع �لنيابية حاكم �لز�ملي �ن 
�للجنة  �أن  �إىل  م�سري�  �ملحافظة،  لعمليات  قائد  فيها  يوجد  ال  كركوك  حمافظة 
و�ال�ساي�س  �لبي�سمركة  قو�ت  دمج  لغر�س  �مل�سب  ذلك  لتويل  �سخ�سية  �سرت�سح 
قيادة  وهي  و�حدة  غرفة  حتت  �لعر�قي  و�جلي�س  و�الحتادية  �ملحلية  و�ل�رشطة 

عمليات كركوك.
 وقال �لز�ملي ل�)�جلورنال( �إن "هناك 90 جثة لد�ع�س موجودة يف �لطب �لعديل 
مناطق  على  �الإرهابية  للع�سابات  �الأخرية  �لهجمة  ب�سبب  كركوك  ملحافظة 
�سعوبة  وهناك  متدهور  كركوك  يف  �الأمني  "�لو�سع  �أن  �إىل  م�سري�  �ملحافظة"، 

يف �ل�سيطرة عليه".
 و�أ�ساف �أن "حمافظة كركوك لي�ست مثل باقي �ملحافظات"، موؤكد� �أن "�ملحافظة 
لديها حكومة حملية وقائد �رشطة �إال �أنها ال يوجد فيها قائد للعمليات �لع�سكرية 
و�لقو�ت  �لبي�سمركة  قو�ت  بها  تقوم  �لتي  �لع�سكرية  �لعمليات  على  لالإ�رش�ف 
�الأمنية".  وبني �أن "�للجنة �سرت�سح �سخ�سية لتويل من�سب قائد عمليات كركوك 
لغر�س و�سع �خلطط �الأمنية ومر�قبة عمل و�د�ء قو�ت �لبي�سمركة و�لقو�ت �الأمنية 
قائد  من  �خلطط  تاأخذ  �أن  و�حدة  رقابة  وحتت  خمتلطة  �لقو�ت  تلك  تكون  و�أن 

�لعلميات ح�رش�".


