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�أمنا الفا�سدة!
من م�صلحتنا نحن ال�صحفيني �أن يتزايد الإقبال على
ال�صحف للقراءة �أو حتى ملجرد الفرجة .والقرار
الذي اتخذه جمل�س النواب منذ �أي��ام بتفعيل قرار
�سابق لرئا�سته بتخ�صي�ص مبلغ  731مليونا و250
�ألف دينار �شهري ًا ل�شراء ال�صحف واملجالت وبع�ض
اخل��دم��ات الأخ���رى ،يبدو ق ��رار ًا يف �صاحلنا لأنه
�سيزيد من عدد قرائنا بعدة مئات.
هذه احل�سبة ت�ستند �إىل واقع �أن �أع�ضاء الربملان
ع��دده��م  ،325ون�ف�تر���ض �أن واح���د ًا يف الأق ��ل من
م�ساعديهم وحرا�سهم -وم��ا �أك�ثره��م� -ستتاح له
فر�صة االطالع على �صحف �سيده النائب وان واحد ًا
يف الأق��ل �أي�ض ًا من �أف��راد عائلة النائب �ستتوفر له
الفر�صة ذاتها� ،أي �أن �صحفنا �س ُيقبل عليها من الآن
ف�صاعدا نحو �ألف قارئ جديد يومي ًا .هل ال�صورة
وردية �إىل هذا احلد؟
ً
�أبد ًا لي�ست كذلك .فنوابنا نعرفهم جيدا ..لدينا جتربة
معهم �صارت غنية الآن� .أغلبهم ال يقر�أ ال�صحف وال
امل�ج�لات وال الكتب .ون�صف ال��ذي��ن ي �ق��ر�أون �إمنا
يقر�أون كتب الأدعية والتنجيم ،ورمبا �أي�ض ًا �صحيفة
واحدة ت�صله جمان ًا ،هي �صحيفة حزبه.
وم��ن جتاربنا مع نوابنا ف ��أن كثري ًا منهم يت�شارك
م��ع م���س��اع��دي��ه وح��را� �س��ه و� �س��واق��ه يف رواتبهم
وخم�ص�صاتهم (�أخ�برين وزير �سابق انه حدث يف
العديد من امل��رات �أن دعا نواب ًا �إىل غداء �أو ع�شاء
يف بيته ،فرجاه بع�ضهم �أن يبعث �إليهم ب�سيارات
منه و�أن يعيدهم �إىل بيوتهم يف املنطقة اخل�ضراء
ب�سيارة منه!).
ل�ن�ع��د اىل امل�ب�ل��غ امل�خ���ص����ص لل�صحف واملجالت
واخل��دم��ات االخ���رى (غ�ي�ر وا� �ض��ح م��ا ت�ك��ون هذه
ق�سمنا املبلغ على عدد النواب تكون
اخلدمات) .اذا ّ
ح�صة النائب مليونني و� 250ألف دينار �شهري ًا� ،أي
 75ال��ف دينار يف اليوم ال��واح��د .م��اذا يعني هذا
الرقم �صحفيا؟ انه يعني �شراء نحو � 200صحيفة يف
اليوم ،ف�سعر الن�سخة الواحدة من ال�صحف يرتاوح
بني � 250ألف ًا و� 500ألف� ،أو � 50صحيفة و 50جملة
يف الأقل.
�أ�شك كثري ًا يف وجود ع�شرة من النواب الـ 325يقر�أ
�أو يت�صفح الواحد منهم �أكرث من خم�س �صحف يف
اليوم و�أكرث من جملتني يف الأ�سبوع.
�إذن ماذا يعني تخ�صي�ص مليونني و 250الف دينار
�شهري ًا لكل نائب زيادة على راتبه ال�شهري البالغ نحو
 10ماليني دينار وعلى نفقات امل�ساعدين واحلرا�س
وال�سواق واملخ�ص�صات الأخرى التي تزيد عن 30
مليون دينار �شهري ًا؟
ماذا يعني هذا غري الف�ساد؟
نعم ان��ه الف�ساد الفاقع الفا�ضح ال��ذي ي�ضرب �أم
امل�ؤ�س�سات يف دولتنا .وه��ذا ما يف�سر مل��اذا دولتنا
غارقة حتى هامتها بالف�ساد وال �إ�شارة على خروجها
من هذه "الوحلة" .ملاذا نلوم احلكومة وموظفيها
ع �ل��ى ف �� �س��اده��م م��ا دام ال�ب�رمل ��ان ُي �� �ش � ّرع للف�ساد
و ُي�شرعنه؟
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املالكي� :سيا�سيون ميار�سون �ضغط ًا على الق�ضاة

طالباين يدعو �إىل احرتام الق�ضاء و�صون حقوق الإن�سان
 بغداد  /املدى
�أكد رئي�س اجلمهورية جالل طالباين خالل
ا�ستقباله زعيم القائمة العراقية اياد عالوي،
ام�س اجلمعة ،على �أهمية احرتام الق�ضاء
و�سيادته و�صون حقوق الإن�سان وجتنيب
املعتقلني "اال�ضطهاد واحليف" ،داعيا �إىل
البدء باخلطوات العملية لتجاوز اخلالفات
ال�سيا�سية ،فيما قال رئي�س جمل�س الوزراء
نوري املالكي ان هناك �سيا�سيني ميار�سون
�ضغوط ًا على الق�ضاة ،معترب ًا ان ال�سلطة
الت�شريعية �ضعيفة دون وجود ق�ضاء قويّ .
وق ��ال ج�لال ط��ال�ب��اين يف ب�ي��ان ��ص��در عن
مكتبه على هام�ش ا�ستقباله زعيم القائمة
العراقية �إي��اد ع�لاوي وال��وف��د امل��راف��ق له
وتلقت "املدى" ن�سخة منه� ،إن "اعتماد
مبد�أ احل��وار الأخ��وي البناء ال��رام��ي �إىل
حلحلة الأزمة ال�سيا�سية �أمر مهم" ،م�ؤكدا
على �أه�م�ي��ة "احرتام الق�ضاء و�سيادته
و�صون حقوق الإن�سان وحقوق املعتقلني
وجتنيبهم اال�ضطهاد واحليف".
و�أ��ض��اف طالباين �أن "هذا لن يتم �إال من
خالل اعتماد الد�ستور منطلق ًا لبناء دولة
ع�صرية ح�ضارية نا�ضل اجلميع من �أجل
و�ضع �أ�س�سها وبناء �أعمدتها" ،داعيا يف
الوقت ذاته �إىل "البدء باخلطوات العملية
لو�ضع خطوط عري�ضة من �ش�أنها �أن جتد
ح �ل��و ًال م�ق�ب��ول��ة للم�سائل اخل�لاف �ي��ة بني
�أطراف العملية ال�سيا�سية".
م��ن جانبه ق��ال املالكي خ�لال كلمة �ألقاها
يف االحتفالية املركزية مبنا�سبة الذكرى
ال�سنوية ال �ـ 79لت�أ�سي�س نقابة املحامني،
�إن "القا�ضي يكون �ضعيف ًا ما مل يكن �إىل
جنبه ث�ق��ة ال��دول��ة وث �ق��ة ن�ق��اب��ة املحامني
وثقة جميع ال�شرفاء لإم�ساك املتجاوزين

يف �أجهزة الدولة التنفيذية �أو ال�سيا�سية
�أو الت�شريعية" ،متهما بع�ض ال�سيا�سيني
بـ"ال�ضغط على الق�ضاة".
و�أ�ضاف املالكي �أن "القا�ضي ال ي�ستطيع �أن
ميار�س عمله مع وجود تلك ال�ضغوطات"،
م�شريا �إىل �أن "ق�ضاءنا م�ستقل وعادل
ولكن فيه �شدة على ال�سلطة التنفيذية".
واع �ت�بر امل��ال�ك��ي �أن "ال�سلطة التنفيذية
�ضعيفة م��ن دون وج��ود الق�ضاء" ،الفتا
�إىل �أن "احلكومة وقفت �إىل جانب نقابة
املحامني ،و�ستقف معها كونها �إرث ًا �ضخم ًا
تاريخي ًا نعتز به".
و�أكد املالكي �أنه مت "توجيه �أجهزة الدولة

بااللتزام بتنفيذ النظام الداخلي وقانون
نقابة املحامني" ،الف�ت��ا �إىل �أن "جمل�س
ال� ��وزراء واف ��ق على �إع� ��ادة ت��أه�ي��ل بناية
النقابة حتى تليق بها".
وتابع املالكي �أن احلكومة "�ست�ضع مبلغ ًا
قلي ًال من �إي��داع �صندوق التقاعد يف نقابة
املحامني" ،م�ؤكدا �أن��ه "من دون م�ساعدة
املحامي املن�صف العادل والقا�ضي العادل
ال�شجاع القوي ال ميكن للعراق �أن يتقدم".
وح � ّذر املالكي م��ن "فقدان اال�ستقرار يف
العملية ال�سيا�سية و�أ�سا�سيات بناء الدولة
يف ح��ال ت�سيي�س الق�ضاء" ،معتربا �أن
"�إطالق �سراح �سجني حت ّفظ عليه الق�ضاء

جرمية كربى".
وجاءت ت�صريحات املالكي يف ظل احتدام
اخلالفات ال�سيا�سية على �إقرار قانون العفو
العام ،حيث دعا الأمني العام لتيار ال�شعب
علي ال�صجري� ،أول من �أم�س اخلمي�س،
�إىل و�ضع �آل�ي��ات لتحديد امل�شمولني بهذا
القانون بعيد ًا عن امليول ال�سيا�سية ،مطالب ًا
ب�إطالق �سراح من مل تثبت �إدانتهم خالل
فرتة �ستة �أ�شهر.
من جانب �آخر �أعرب زعيم القائمة العراقية
�إي��اد ع�لاوي عن "�سروره بعودة الرئي�س
ط��ال�ب��اين �إىل متابعة ال��و��ض��ع ال �ع��ام يف
البالد والبدء ب�سل�سلة لقاءات مع الفرقاء

ب��������ع��������د اال����������س���������ت���������م���������اع �إىل ال�������������ش������ه������ود

اجلنائي��ة ت�ؤج��ل جل�س��ة الها�شم��ي �إىل اخلمي���س املقب��ل
 بغداد� /أميمة �ستار
عقدت يف الأول من �أم�س اخلمي�س املحكمة
اجل�ن��ائ�ي��ة جل�ستها ال�ث��ان�ي��ة يف الدعوى
امل��رف��وع��ة �ضد ن��ائ��ب رئي�س اجلمهورية
ال�سابق طارق الها�شمي و�سكرتريه احمد
قحطان.
و�أب�ل�غ��ت م���ص��ادر مطلعة م��ن داخ��ل قاعة
املحكمة "املدى" �إن القا�ضي بليغ حمدي

قرر ت�أجيل اجلل�سة �إىل اخلمي�س املقبل.
وق ��ال ال�شاهد الأول و�أح ��د املتهمني يف
الق�ضية رعد حمود �سلوم�" :أن �أحد �أفراد
ح�م��اي��ة ال�ه��ا��ش�م��ي ط�ل��ب م�ن��ه ع�م��ل دائ��رة
كهربائية لأجل �إعداد �سيارة مفخخة كونه
خريج علوم الفيزياء وهي التي مت �ضبطها
يف ق�ضاء املدائن وكانت ال�سبب وراء ك�شف
اجلرائم املن�سوبة للها�شمي وحمايته ,ناكرا
�أقواله التي �أدىل بها �أمام اللجنة الت�ساعية

وعالقته بالها�شمي".
وبني ال�شاهد الثاين املتهم م��روان خميرب
"�أنه اتفق مع املتهم �أجمد حامد واملن�سوب
�إىل حماية الها�شمي على �إعداد تلك ال�سيارة
بعد ان طلبها منهم احمد �شوقي والأخري
يعمل رائدا يف حماية الفوج ,
و�أو� �ض��ح خميرب يف �أق��وال��ه كيفية �شراء
ال�سيارة ن��وع كيا  11راك��ب وحت��دث عن
مكاملات هاتفية بينه وب�ين �أحمد قحطان

و�أح� �م ��د � �ش��وق��ي ب �ه��ذا ال�����ش���أن ,يف حني
تناق�ضت �أقوال ال�شاهد �أر�شد حامد زغري
�أثناء اجلل�سة عن تلك التي �أدىل بها �أمام
اللجنة الت�ساعية ونكر ارتباطه باجلي�ش
الإ�سالمي.
م��ن ج��ان�ب��ه ب�ين رئ�ي����س هيئة ال��دف��اع عن
الها�شمي م�ؤيد العزي لـ"املدى"" ,ب�أن هذه
الق�ضية املرقمة ( 1430هـ  )1يف القانون
العراقي تعد من الأعمال التح�ضريية �أي

خ�لاف ح��ول اعتم��اد "مق�ص��ورة اجلواه��ري" ن�شي��د ًا وطني�� ًا

اختلفت �آراء الكتل ال�سيا�سية يف جمل�س
النواب عند القراءة الأوىل مل�شروع قانون
الن�شيد الوطني ،ففي حني �أراد بع�ضهم
الإب �ق��اء على الن�شيد احل��ايل برغم عدم
معرفته انه لي�س عراقي ًا لكنه ا�ص ّر على
�أنها ل�شاعر عراقي ،ر�أى البع�ض الآخر �أن
من ال�ضروري ت�أجيل البت يف املو�ضوع
�إىل وقت الحق.
ن��واب �آخ ��رون توقعوا �أن ه��ذا القانون
�سيكون مو�ضع ن��زاع داخ��ل املجل�س يف
جل�سة �إق��راره ال�سيما �أن اغلب �أع�ضائه
لديهم ال��رغ�ب��ة يف االب �ق��اء على الن�شيد
احل ��ايل (م��وط �ن��ي) ،مرجحني ان ي�أخذ
اخل�ل�اف وق�ت��ا اط ��ول م��ن اج��ل التوافق
عليه.
وط��ال��ب �أح ��د ال �ن��واب ال���ش�ع��راء اعتماد
ق�صيدته ه��و كن�شيد وط �ن��ي ب��دي�لا عن
الن�شيد احلايل ما �أثار حتفظ جلنة الثقافة
كونها مل تناق�ش ق�صيدته داخل اللجنة يف
وقت �سابق.
وك��ان املجل�س ق��د ��ص��وّ ت ي��وم اخلمي�س
 12متوز املا�ضي  2012من حيث املبد�أ
على ا�ستمرار قراءة مقرتح قانون الن�شيد
الوطني ،املقدم من جلنة الثقافة والإعالم
بعد االنتهاء من القراءة الأوىل له والذي
ي �ه��دف �إىل ا��س�ت�ك�م��ال رم� ��وز ال�سيادة
ال�ع��راق�ي��ة وال�ت�ع�ب�ير ع��ن عظمة الوطن
وح�ضارته وتاريخه واحرتاما لرموزه
الثقافية ،بح�سب القانون .
ي �ق��ول رئ�ي����س جل�ن��ة ال�ث�ق��اف��ة الربملانية
علي ال�شاله لـ"املدى "" ،ان البع�ض من
اع�ضاء املجل�س مل يكونوا على معرفة ب�أن

الن�شيد الوطني احل��ايل "موطني" هو
ق�صيدة ل�شاعر غري عراقي" ،وهو الن�شيد
الر�سمي لل�سلطة الفل�سطينية ،م�شريا �إىل
�أن "من اعتمد هذا الن�شيد احلايل احلاكم
املدين الأمريكي بول برمير بعد ما �سمع
الفرقة ال�سيمفونية تعزفه".
وك�شف ال�شاله �أن "جلنة الثقافة الربملانية
متكنت من اجن��از مقرتح قانون يتعلق
بالن�شيد الوطني بعدما �شكلت جلنة من
خم�سة م��ن االدب ��اء العراقيني" ،منوها
"ا�شرتطنا �أن ال يكون �صاحب الن�شيد
اجلديد ع�ضوا يف جمل�س النواب".
وي���ض�ي��ف "ان ال�ل�ج�ن��ة اخ��ت��ارت ثالثة
ن���ص��و���ص ��ش�ع��ري��ة االول "�سالم على
ه�ضبات العراق" ،لل�شاعر حممد مهدي
اجل ��واه ��ري ،ال �ث��اين "ال�شم�س اجمل
يف ب�لادي من �سواها" ،وه��و مقطع من
ق�صيدة لل�شاعر ب��در �شاكر ال�سياب ،اما
ال �ث��ال��ث ف�ه��و "وطني واحل���ق ي�ؤيده"
لل�شاعر حممد مهدي الب�صري.
و�أ�شار �إىل �أن "هناك تعديال مت �إجرا�ؤه
على الن�شيد الوطني اجلديد هو �إ�ضافة
كلمة عا�ش ال�ع��راق بالعربية والكردية
والرتكمانية والآ�شورية" ،مبينا ان "هذه
اخلطوة يراد منها جعل الن�شيد الوطني
�ضاما جلميع مكونات ال�شعب العراقي".
وي�ؤكد ال�شاله ان "الت�صويت على اعتماد
اح ��دى الق�صائد ال �ث�لاث ن�شيدا وطنيا
�سيكون عامال موحدا يف الدولة العراقية
وي �ح �ل �ح��ل ك ��ل اخل�ل�اف���ات ال�سيا�سية
املوجودة الآن".
من جانبها ك�شفت املتحدثة با�سم القائمة
العراقية مي�سون الدملوجي ل�ـ "املدى
بر�س"� ،أن "هناك بع�ض النواب ال�شعراء

داخل جمل�س النواب �أرادوا �إدخال ق�صائد
تخ�صهم" .الفتة �إىل �أن القانون يحتاج
اىل توافقات �سيا�سية لكن جمل�س النواب
�صوّ ت على القانون من حيث املبد�أ".
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أ� �ش��ار ال�ن��ائ��ب ع��ن التحالف
الكرد�ستاين حمما خليل� ،إىل ان حتالفه
يريد "بيتا �شعريا واح��دا يكتب باللغة
الكردية يف �آخ��ر الق�صيدة التي �سوف
ي���ص��وت عليها جمل�س ال �ن��واب لتكون
ن�شيدا وطنيا ور�سميا للعراق" ،منوها �أن
من ال�ضروري تواجد اللغات الأخرى يف
الن�شيد اجلديد".
�أم��ا النائب عن التحالف الوطني قا�سم
االعرجي فقد �أعلن لـ"املدى"� ،أن حتالفه
ينظر �إىل طلب التحالف الكرد�ستاين
بكتابة البيت الأخري من الن�شيد الوطني

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

باللغة الكردية ب�أنه "�أمر خمالف للد�ستور،
لأنه "قانون" وبح�سب الد�ستور القانون
يكتب باللغة العربية".
و�أو���ض��ح الأع��رج��ي �أن "هذا القانون
�سيكون مو�ضع ن��زاع وخ�لاف يف داخل
جمل�س النواب ال�سيما �أن اغلب �أع�ضاء
جمل�س النواب لديهم الرغبة يف الإبقاء
على ن�شيد "موطني".
�إىل ذلك بينّ النائب عن القائمة العراقية
مط�شر ال���س��ام��رائ��ي �أن "من املفرو�ض
ت��أ��س�ي����س دول ��ة م��ؤ��س���س��ات ق�ب��ل �إق ��رار
قانون الن�شيد الوطني يقتنع به العربي
والكردي والرتكماين وامل�سيحي".
ويرى �أن "الت�صويت على الن�شيد الوطني
يف هذا الوقت بالذات �أمر غري �صحيح".
وت�ساءل ال�سامرائي "ملاذا ال تقبل ق�صيدة

جمل�س النواب�( ..أر�شيف)

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

التي مل يتم فيها ا�ستكمال اجلرمية".
ه � ��ذا وك���ان���ت امل �ح �ك �م��ة ق���د ح �ك �م��ت يف
التا�سع من �أيلول املن�صرم على الها�شمي
و�سكرتريه بالإعدام عن جرميتي اغتيال
املحامية �سهاد ناجح �شمران والعميد يف
اجلي�ش طالب بال�سم موحي.
يف حني �أ�سقطت التهم عنهما بخ�صو�ص
جرمية اغتيال مدير عام يف وزارة الأمن
الوطني.

مل يلتق املرجعيات الدينية

ن�������ائ�������ب ������ش�����اع�����ر ي�������ري�������د مت�������ري�������ر ق�������ص���ي���دت���ه

 بغداد /حممد �صباح

جانب من لقاء طالباين مع املالكي( ..موقع الرئا�سة)
ال�سيا�سيني" ،م ��ؤك��د ًا �أن "وجود فخامة
الرئي�س على ال�ساحة ال�سيا�سية �ضرورة
ملحة كونه �صمام الأمان للعراق".
وك��ان��ت ال�ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة ق��د ات�ه�م��ت يف
منا�سبات عدة الق�ضاء باخل�ضوع لل�سلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �ع �م��ل ب���ش�ك��ل م���س� ّي����س مع
الق�ضايا التي تخ�ص الأط��راف املعار�ضة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ،ح�ي��ث ان�ت�ق��دت يف � 10أيلول
احلكم بالإعدام الذي �صدر �ضد نائب رئي�س
اجلمهورية ط��ارق الها�شمي ،معتربة �إياه
"م�سيّ�س ًا ومتوقع ًا" ،فيما دعت ال�شركاء
بالعملية ال�سيا�سية �إىل ات �خ��اذ مواقف
تتنا�سب وحجم "املحنة".

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

النائب خليل زي��دان على الرغم من �أنها
جميلة جدا".
وج�م�ع��ت ال�ق��ائ�م��ة ال �ع��راق �ي��ة� ،أك�ث�ر من
خم�سني توقيع ًا لرف�ض الن�شيد الوطني
اجلديد والإبقاء على الن�شيد احلايل ،من
اجل �إدراج ق�صيدة احد �أع�ضائها �ضمن
الأنا�شيد املر�شحة للت�صويت.
وب�ّي�نّ ع�ضو جمل�س النواب عن القائمة
ج�م��ال ال�ك�ي�لاين لـ"املدى"� ،أن "خليل
زي��دان وهو �أحد نواب القائمة العراقية
جمع تواقيع لأكرث من خم�سني نائبا من
اجل �إدراج ق�صيدته �ضمن ثالث ق�صائد
�أخ��رى لعر�ضها للمناق�شة داخ��ل جمل�س
النواب ومت��ت املوافقة على ه��ذا الطلب
من قبل هيئة رئا�سة الربملان".
وين�ص مقرتح ق��ان��ون الن�شيد الوطني
ال� ��ذي ق��دم �ت��ه جل �ن��ة ال �ث �ق��اف��ة والإع �ل��ام
الربملانية يوم  2012/7/12على اختيار
ث�لاث��ة ن�صو�ص �شعرية ل�ت�ك��ون ن�شيدا
وط�ن�ي��ا ور��س�م�ي��ا ل�ل�ب�لاد وه ��ي ق�صيدة
ل�ل�ج��واه��ري و�أخ� ��رى لل�سياب و�أخ ��رى
ملهدي الب�صري ،ويت�ضمن الن�شيد بيتا
باللغة الكردية ويختتم بعبارة "عا�ش
العراق" ب��ال �ل �غ��ات الأرب � ��ع "العربية،
وال�ك��ردي��ة ،والرتكمانية ،وال�سريانية"
علم ًا ان املادة ( )12من الد�ستور العراقي
بقانون ،علم العراق
تن�ص ..او ًال :ينظم
ٍ
و�شعاره ون�شيده الوطني مبا يرمز اىل
مكونات ال�شعب العراقي.
ويذكر �أن �أن�شودة (موطني) هي لل�شاعر
الفل�سطيني �إب��راه �ي��م ط��وق��ان و�أحل ��ان
املو�سيقار اللبناين حممد فليفل ،ومت
اعتمادها كن�شيد للعراق من قبل القوات
الأمريكية عام .2003

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

وزير الدفاع الإيراين
يف زيارة غري ر�سمية للنجف
 بغداد  /املدى
�أعلن جمل�س حمافظة النجف� ،أم�س
اجلمعة� ،أن وزير الدفاع الإيراين
احمد وحيدي و�صل �إىل املحافظة
يف زي ��ارة غ�ير ر�سمية ،فيما �أكد
م�صدر يف املحافظة �أن وحيدي لن
يلتقي املرجعية الدينية.
وق��ال رئي�س اللجنة الأم�ن�ي��ة يف
جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة ال �ن �ج��ف ل� ��ؤي
اليا�سري يف حديث لـ"ال�سومرية
نيوز"� ،إن "وزير الدفاع الإيراين
احمد وحيدي و�صل ،ظهر ام�س،
�إىل ال�ن�ج��ف يف زي ��ارة خا�صة"،
الف �ت � ًا �إىل �أن �ه��ا ت�ه��دف �إىل زي��ارة
العتبات املقد�سة.
و�أ�� �ض ��اف ال �ي��ا� �س��ري �أن "زيارة
وح�ي��دي ال تت�ضمن �أي ن�شاطات
�سيا�سية �أو لقاءات ر�سمية".
ويف ال�سياق نف�سه� ،أك��د م�صدر
م�ق��رب م��ن امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف
النجف يف ح��دي��ث لـ"ال�سومرية
نيوز"� ،إن "وزير الدفاع الإيراين
ل� ��ن ي �ل �ت �ق��ي م� ��راج� ��ع ال� ��دي� ��ن يف
املحافظة".
و�شهدت النجف �إج ��راءات �أمنية
�إ�ضافية تزامن ًا مع زي��ارة الوزير
الإيراين للمدينة.
وكان وزير الدفاع الإي��راين احمد
وحيدي قد و�صل �إىل بغداد �أول
�أم ����س الأرب �ع��اء  3ت�شرين الأول
وزار �أم����س اخلمي�س ( 4ت�شرين

الأول  )2012ال�ع�ت�ب��ة املقد�سة
ل�ل�إم��ام�ين الع�سكريني يف مدينة
��س��ام��راء �شمال العا�صمة بغداد،
كما التقى رئي�س اجلمهورية جالل
طالباين.
وت ��أت��ي زي ��ارة وح �ي��دي ب�ع��د يوم
واحد من �إعالن احلكومة العراقية
عن ال�سماح لطائرة �شحن �إيرانية
بالتوجه �إىل �سوريا بعد تفتي�شها
يف مطار بغداد ال��دويل ،والت�أكد
من عدم نقلها �أ�سلحة �إىل دم�شق.
وق��ال رئي�س اللجنة الأم�ن�ي��ة يف
جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة ال �ن �ج��ف ل� ��ؤي
اليا�سري لوكالة �أين �أم�س اجلمعة
�إن "زيارة وزي��ر الدفاع الإيراين
�أح �م��د وح �ي��دي وال��وف��د املرافق
�إىل املحافظة اقت�صرت على ت�أدية
مرا�سيم زيارة مرقد الإمام علي بن
�أبي طالب وتوجه بعدها �إىل مطار
النجف الدويل وغادر �إىل بالده".
و�أ�ضاف �أن "جدول زيارة امل�س�ؤول
الإي ��راين مل يت�ضمن لقاء مراجع
الدين �أو امل�س�ؤولني يف املحافظة
واقت�صر فقط على الزيارة الدينية
ملرقد الإمام علي عليه ال�سالم".
ي��ذك��ر ان وزي��ر ال��دف��اع الإي ��راين
�أحمد وحيدي زار العراق االربعاء
امل��ا��ض��ي وال�ت�ق��ى ع��ددا م��ن القادة
وامل �� �س ��ؤول�ين ال �ع��راق �ي�ين لبحث
العالقات الثنائية والتعاون الأمني
امل�شرتك و�آخ��ر ت�ط��ورات املنطقة
�أبرزها الأزمة ال�سورية.
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