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م�سادر �تهمت مدير معتقالت بغد�د بالتق�سري

هروب قيادات من جي�ش املهدي 
والعدل: ال نعرف �شيئًا

 بغد�د/ �ملدى

اأكدت م�صادر مطلعة هروب عدد من قيادات جي�ش 
املهدي من �صجن التاجي، فيما اأعفت وزارة العدل 
مدير ال�صجن ب�صبب اال�صتباه ب�ج�د ت�اط�ؤ يف 

الهروب.
�صج�ن  مدير  التاجي  �صجن  من  م�صدر  وحمل 
ب���غ���داد امل��رك��زي��ة م�����ص���ؤول��ي��ة ح����االت ال��ه��روب 
التعامل  يف  املهني  بغري  اإي��اه  وا�صفا  امل�صتمرة، 

مع املعتقالت.
حل�صا�صية  ا�صمه  ذكر  رف�ش  الذي   امل�صدر  وقال 
امل��ص�ع يف ات�صال هاتفي مع "املدى" اإن م�صاألة 
اخلروقات التي حتدث يف ال�صج�ن �صببها مدير 
عني  ال��ذي  هنيدي  غ�صبان  �صاكر  بغداد  �صج�ن 

بدال من املدير ال�صابق ناظم املالكي. 
االأ�صا�ش  يف  يحمل  هنيدي  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 

اأن  م��صحا  "كاتب"،  ب��درج��ة  وظيفيا  عن�انا 
هذه الدرجة ال تتنا�صب مع املركز الذي عني فيه 
ا�صند  الذي  ال�صمري  ح�صن  العدل  وزير  قبل  من 
اإليه مهام اإدارة ال�صجن ف�صال عن من�صب معاون 
مدير عام �صج�ن االأحداث والذي يعترب خمالفا 
اأن يك�ن  االإداري��ة يف  ال�صروط وال��ق��رارات  لكل 
تتجاوز  ال  خربة  وميتلك  ح�صا�صتني  ب�ظيفتني 
اأال  على  �صدد  القان�ن  اأن  حني  يف  اأ�صهر،  ال�صتة 

تقل خدمة مدير ال�صجن عن 18 �صنة.
متكررة   ه��روب  ح��االت  ح��دوث  امل�صدر  وت���ق��ع 
لل�صج�ن،  االإداري�����ة  هنيدي  خ��ربة  قلة  ب�صبب 
مبينا اأن حاالت الهروب هذه ال يعرف بها املدير 

نهائيا.
واأعفت وزارة العدل، اأم�ش اجلمعة، اإدارة �صجن 
م�صرية  الهروب،  خلفية  على  مهامها  من  التاجي 
اإىل اأن التحقيقات ك�صفت وج�د ت�اط�ؤ لت�صهيل 

من  ع��دد  بنقل  اأم���رت  اأن��ه��ا  اأك���دت  فيما  العملية، 
النزالء اإىل �صج�ن اأخرى.

ال�صعدي  حيدر  العدل  وزارة  اإع��الم  مدير  وق��ال 
يف ت�صريح ل�كالة ال�ص�مرية ني�ز اإن "ال�زارة 
قررت اإعفاء اإدارة �صجن التاجي من مهامها ونقل 

بع�ش النزالء اإىل �صج�ن اأخرى".
وج�د  ك�صفت  "التحقيقات  اأن  ال�صعدي  واأ�صاف 

ت�اط�ؤ ت�صبب يف تهريب بع�ش النزالء".  
اإال اأن وكيل وزير العدل ل�ص�ؤون املعتقالت ب��ص� 
"املدى"  م��ع  هاتفي  ات�صال  ويف  نفى  اإب��راه��ي��م 
علمه بخرب الهروب، م��صحا انه مل ي�صمع بهذه 

االأنباء حتى اللحظة )م�صاء اأم�ش(.
وبح�صب امل�صادر فاأن عملية الهروب متت خالل 
الكرخ  �صجن  اإىل  املعتقلني  من  ع��دد  نقل  عملية 

املركزي.
ونقل �صه�د عيان ل�"املدى" اأن عملية نقل كبرية 

االأول  اأم�ش  حدثت  التاجي  �صجن  يف  للمعتقلني 
ب�ا�صطة �صبع �صيارات وبحرا�صة اأمنية م�صددة. 
ت�صجيل  املا�صية  ال��ف��رة  خ��الل  ال��ب��الد  و�صهدت 
حيث  املعتقالت  من  ال��ه��روب  ح��االت  من  العديد 
من  ال��ث��اين  ت�صرين  مطلع  يف  معتقال   20 متكن 
ت�صفريات  �صجن  من  الهروب  من  املا�صي  العام 
مت  ال�صجن  حرا�ش  مع  اال�صتباك  بعد  الر�صافة 
فيما  نف�صه،  ال��ي���م  يف  منهم   12 على  القب�ش 
ط�قت ق�ة من وزارة الداخلية ال�صجن ومتكنت 
الفرار،  حاول�ا  الذين  من  اآخ��ر  عدد  اعتقال  من 
القاعدة  لتنظيم  ينتم�ن  معتقاًل  متكن12  فيما 
الهروب  من  املا�صي،  الثاين  كان�ن  ال�14من  يف 
املرتبطة  امل�صركة  اال�صتخبارات  خلية  مقر  من 
جممع  يف  امل�صلحة  للق�ات  العام  القائد  مبكتب 
الق�ص�ر الرئا�صية يف منطقة الربا�صعية القريبة 

من مركز مدينة الب�صرة.

ق�شف املنطقة اخل�شراء ال يتوقف وجريانها يدفعون الثمن

 بغد�د/ �ملدى

الأداء  وطالبة  طالبا   1361963 ال�صبت  ال��ي���م  يت�جه 
للدرا�صتني  املنتهية  غري  لل�صف�ف  النهائية  االمتحانات 
بغداد  امل��ع��ل��م��ني يف  وم��ع��اه��د  واالإع����دادي����ة  امل��ت������ص��ط��ة 

واملحافظات للعام الدرا�صي 2011-2010.
وقالت مديرة االإعالم الرب�ي ب�زارة الربية �صحر حربي 

يف ت�صريحات �صحفية اإن اأعداد الطلبة تت�زع ب�اقع 

للدرا�صة   464600 و  املت��صطة  ل��ل��درا���ص��ة   798893
ملعاهد  و15376  املهنية  للدرا�صة  و830034  االإع��دادي��ة 

املعلمني.
االمتحانية  امل�صتلزمات  هياأت  ال����زارة  "اأن  واأ���ص��اف��ت: 
كافة و�صكلت جلانا يف املديريات العامة للربية يف بغداد 
تهيئة  جانب  اإىل  االمتحانات  �صري  ملتابعة  واملحافظات 
احلماية للمراكز االمتحانية بالتن�صيق مع وزارتي الدفاع 

والداخلية".

اليوم: اأكرث من مليون و300 األف 
طالب يوؤدون االمتحانات

 بغد�د/ �يا�س ح�سام �ل�ساموك

اأوب��ام��ا يف  فيما ب��ارك الرئي�ش االأم��ريك��ي ب��اراك 
خطابه االأخري التظاهرات التي ت�صهدها املنطقة، 
بهذه  ترحيبهم  ع��ن  ع��راق��ي���ن  �صيا�صي�ن  ع��رب 

الت�صريحات.
األ��ق��اه يف مقر  ال���ذي  اأوب��ام��ا يف خطابه  واأع��ل��ن 
العا�صمة  يف  االأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
من  اقت�صادية  اإج��راءات  �صل�صلة  اتخاذ  وا�صنطن 
يف  اجلديدة  الدميقراطية  احلك�مات  دعم  �صاأنها 

م�صر وت�ن�ش.
بالتقدم  خطابة  يف  االمريكي  الرئي�ش  اأ�صاد  كما 
�صاأنه  من  العراق  اإن  وقال  العراق،  يحرزه  الذي 
اأن يلعب دورا اأ�صا�صيا يف املنطقة اإذا وا�صل هذا 

التح�ل ال�صلمي نح� الدميقراطية.

"من �صاأن ا�صتمرار التقدم ال�صلمي  اأوباما:  وقال 
يف  رئي�صي  ب���دور  للقيام  يهيئه  اأن  ال��ع��راق  يف 
جانب  اإىل  بال�ق�ف  ف��خ���رون  ونحن  املنطقة. 

العراقيني ك�صركاء على املدى البعيد."
واأ�صاف اأوباما اأنه من الطبيعي اأن ي�صهد ال��صع 
اأي و�صع  احل��ال يف  كما ه�  تراجعا  العراق  يف 
لتداعيات  العراقيني  رف�ش  لكن  جديد،  �صيا�صي 
حك�مة  ق��ي��ام  دع��ائ��م  اأر���ص��ى  ال�صيا�صي  العنف 

دميقراطية متعددة الط�ائف والق�ميات.
ويعتقد ع�ص� ائتالف دولة القان�ن �صعد املطلبي 
اإليه الرئي�ش االمريكي ه� دعم  اأن اأهم ما تطرق 
باالأمر  اإياه  وا�صفا  ال�صرعية،  العراقية  احلك�مة 
"تاأكيدا  امل��ط��ل��ب��ي  وب��ح�����ص��ب  ي��ع��د  وال����ذي  امل��ه��م 
ع��ل��ى اح����رام ال��دمي��ق��راط��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا وبناء 
املطلبي  وتطرق  امل�اطنة".  اأ�ص�ش  على  الدولة 

يف  كبري  ف��رق  وج����د  اإىل  ل�"املدى"  حديثه  يف 
ال�صابقة  املرحلة  عك�ش  االآن  االمريكية  ال�صيا�صة 
مقارنة  م�صاحلها،  ع��ن  فيها  تبحث  كانت  التي 
اأجربت  وا�صنطن  "اإن  وق��ال  احل���ايل،  بال��صع 
جترب  وال��ت��ي  ال�صع�ب  م��ع  التعامل  على  ال��ي���م 
اكرب ق�ة يف العامل على تغيري وجهة نظرها بهذا 
اخل�ص��ش"، مبينا اأن اأمريكا تعلم باأن عالقاتها 

امل�صتقبلية �صتك�ن مع ال�صع�ب.
يف  ال������ص��ع  اأن  ع��ل��ى  ���ص��دد  امل��ط��ل��ب��ي  اأن  غ���ري 
اأن  ت��رى  "وا�صنطن  اأن  مبينا  خمتلف،  ال��ع��راق 
الدميقراطية  من  كبرية  درجة  اإىل  و�صل  العراق 
خالل  م��ن  احل��ك���م��ة  تغيري  ال�صعب  وي�صتطيع 
عن  النائب  ي��رى  باملقابل  االقراع".  �صناديق 
ائتالف العراقية عدنان الدنب��ش اأن ت�قيت هذه 
الت�صريحات ه� الإي�صال ر�صائل اإىل زعماء دول 

انتفا�صات  تدعم  وا�صنطن  ب��اأن  تق�صي  املنطقة 
�صع�ب املنطقة على اأنظمتها القمعية.

اأن  ل�"املدى"  ت�صريحه  يف  الدنب��ش  واأ���ص��اف 
منا�صدا  املنطقة،  دول  عن  مبعزل  لي�ش  ال��ع��راق 
ال�  مهلة  انق�صاء  بعد  م�قفها  تبني  اأن  احلك�مة 
بال�ع�د  االإيفاء  عدم  �صبب  تعلل  وان  ي�م   100

التي قدمتها م�صبقا.
االأعلى  االإ���ص��الم��ي  املجل�ش  يف  ال��ق��ي��ادي  و�صكر 
باراك  االمريكي  الرئي�ش  الطريف،  النائب حبيب 
يعني  ال  تقييمه  "اأن  بالق�ل  م�صتدركا  اأوب��ام��ا، 
ت�صحيات  من  العراقي�ن  قدمه  ما  مقابل  �صيئا 
و�صدد  الدميقراطية"،  على  احل�ص�ل  �صبيل  يف 
يف  كبريا  دورا  يلعب  ال��ع��راق  اأن  على  ال��ط��ريف 
االمريكي،  الرئي�ش  من  منة  لي�ش  واالأمر  املنطقة 

على حد ق�له.

 كربالء/ �ملدى

مل يكن طالب املرحلة االأخرية يف الربية الريا�صية يحب اأن يرتدي زي مت�ص�ل 
يف حفل تخرجه، متمنيا اأن تك�ن مالب�ش "اديدا�ش" اأو "نايك" الريا�صية هي ما 
يرتديها يف نهاية م�ص�اره الدرا�صي يف جامعة كربالء. اإال انه اأراد اإي�صال ر�صالة 
ما بعد الدرا�صة كما يراها، كمت�ص�ل ال يختلف حاله على باقي اأقرانه املتخرجني 

الذين اأ�صبح�ا من �صمن �صف�ف "اجلي�ش العاطل". 
راح  احلديقة  اأ�صجار  وراء  با�صتحياء  املختبئة  االأغ��اين  نغمات  ت�صاعد  وعلى 
الطلبة يقفزون ويتمايل�ن بخجل وا�صح، وق�صماتهم على الرغم من الفرح كانت 

حتمل حزنا وخ�فًا من البطالة التي تنتظرهم على اأعتاب باب اجلامعة.
لكنه  تخرجه،  بي�م  �صعادته  عن  اأعرب  كربالء  جامعة  يف  طالب  االأ�صدي  حممد 
التي كنا  ال�صعادة  التمرد على كل �صيء ك�ن  اأردنا  "باالأغاين والرق�صات  يق�ل 
فيها الأربع �صن�ات م�صت، و�صتتبخر حاملا نتخرج ونك�ن يف معارك دامية مع 
االآباء للبحث عن العمل املفق�د، فاالأهل �صي�صاأل�ن: هل وجدت وظيفة؟ واالإجابة 

�صتك�ن: بالطبع ال.
ويف جانب اآخر من اجلامعة اجتمع عدد من الطالب ب�صكل غريب يبدو لك وكاأنهم 
مك�ص�ف  ال�صهري  "زورو"  قناع  بع�صهم  ارت��دى  م�صرحية.  من  ف�صال  ميثل�ن 
وج�ه  ت�صبه  اأخ��رى  وباأ�صكال  ال���ط���اط،  الرجل  ب��زي  تخفى  واخ��ر  العينني، 
ال�ح��ش، وفريق اآخر ارتدى مالب�ش ال�صابط الع�صكري، ومنهم من جعل نف�صه 
حماربا من القرون ال��صطى، ومنهم من و�صع الع�صابة على عينه اليمنى وو�صع 
اخلنجر يف و�صطه ليعلن نف�صه قر�صان التخرج، وي�صاعده  الرجل "االب�صاي" 
ال�ص�ري يف �ص�رة تربط بني واقعني متناق�صني. اإال اإن طلبة كربالء متكن�ا من 
جمعهم يف زمن ومكان لينظم�ا حفل تخرج اأرادوه ر�صالة مفت�حة لكل امل�ص�ؤولني 
يف البلد، كما يق�ل املت�ص�ل الذي راح يط�ف يف �صاحات اجلامعة، ويعلن عن 
اأو كامرية �صحفي. ويتحدث عن  "الت�ص�ل" باحثا عن م�ص�ؤول  اأفكاره ب�صيغه 
على  اح�صل  لكي  الت�ص�ل  اإىل  �صاأجلاأ  ورمبا  العام  هذا  �صاأتخرج  قائال:  ر�صالته 
ق�ت ي�مي، الأين من عائلة فقرية، جعلتني خالل �صن�ات الدرا�صة االأربعة خاليا 
من امل�ص�ؤولية، وان والدي كان ي�فر احتياجاتنا اإىل اأ�صيق االأ�صياء لكي اجنح، 

وعليه االآن بعد التخرج اأن اأعيد جزءا من ال�فاء.
 �لتفا�سيل �س3

كربالء: حفالت التخرج 
ترتبط مبخاوف من البطالة

�أوباما يبارك �النتفا�سات �لعربية
برملانيون: االإدارة االأمريكية اأجربت على تبديل �شيا�شتها يف املنطقة

 بغد�د / و�ئل نعمة 

اأن معظم  ال��ق��ان���ن  اع��ت��ربت دول���ة  يف وق��ت 
مي�ص�ن  نفت  حتقيقها  مت  قد  اأربيل  اتفاقات 
م�ؤكدة  امل��ق��ررات،  م��ن  اأي  تنفيذ  الدمل�جي 
قد  ايجابية  اإ�صارات  وج�د  نف�صه  ال�قت  يف 
تلقتها العراقية من كتلة رئي�ش ال�زراء ن�ري 

املالكي.
ات�صال  اأ����ص���ارت يف  ال��ع��راق��ي��ة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب��ة 
�صتجتمع  �صيا�صية  كتال  اأن  اإىل  "املدى"  مع 
خالل االأيام القادمة لتدار�ش م��ص�ع تفعيل 
اإليه  انتهى  م��ا  وحتقيق  ال�طنية  ال�صراكة 
وجهات  يف  تقارب  عن  كا�صفة  اأربيل.  اتفاق 
النظر بني العراقية ودولة القان�ن يف م�صار 

ال�صراكة.
يف حني رف�صت الدمل�جي احلديث عن حتقيق 
اتفاق اأربيل بن�ده على ار�ش ال�اقع. م�صرية 
اأن النقاط الت�صعة اخلالفية مل يتم ح�صم  اإىل 
اأي منها بعد. مت�صائلة عن م�صري الق�ات غري 
مثل  الن�اب،  جمل�ش  قبل  من  عليها  امل�صيطر 
عمليات بغداد وق�ة مكافحة االإرهاب والفرق 
الع�صكرية 56،57،،58،والتي ترتبط ارتباطا 
ال�زراء، وكان من املفر�ش  مبا�صرا برئي�ش 
الداخلية  وزارت��ي  ت�صكيالت  �صمن  تك�ن  اأن 

والدفاع.
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر م����ازال����ت ق�����ص��ي��ة جمل�ش 
م�صتقبل  يف  االأك�����رب  ال��ع��ق��دة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
ومل  والعراقية  القان�ن  دول��ة  بني  العالقات 

يتم اإنهاء اجلدل ح�ل الت�ص�يت عليها داخل 
اأو خارج الربملان. كما ت��صح الدمل�جي اأن 
ال�صالحيات  كل  م��ازال ميلك  ال���زراء  رئي�ش 
وال وج�د لكالم عن امل�صاركة بالقرار. منتقدة 
داخلي  ن��ظ��ام  وج����د  ع��دم  نف�صه  ال���ق��ت  يف 
امل�صاءلة  هيئة  ح��ل  وع���دم  ال�����زراء  ملجل�ش 

والعدالة.
ائتالف  يف  النائب  ال�صاله  علي  اأكد  قد  وكان 
اأن 90% من  اأم�����ش اجل��م��ع��ة  ال��ق��ان���ن  دول���ة 
و�صف  ح��ني  ويف  حتققت،  اأرب��ي��ل  ات��ف��اق��ات 
ب�  العراقية  القائمة  م��ع  اجل��اري��ة  امل��ح��ادث��ات 
بت�صكيل  طالبت  اأنها  اإىل  "االيجابية"،الفتا 
باأ�صرع  االإ�صراتيجية  ال�صيا�صات  جمل�ش 

وقت ممكن. 

اإن  �صحفية  ت�صريحات  يف  ال�����ص��اله  وق���ال   
دولة  ائتالف  بني  حاليا  اجلارية  "احل�ارات 
طابعًا  تتخذ  ال��ع��راق��ي��ة  وال��ق��ائ��م��ة  ال��ق��ان���ن 
العراقية  زعيم  ع���دة  بعد  وخا�صة  ايجابيا، 
املجل�ش  من  ان�صحابه  ق��رار  عن  ع��الوي  اإي��اد 
ال�طني لل�صيا�صات االإ�صراتيجية"، مبينا اأن 

."%90 بن�صبة  حتققت  اأربيل  "اتفاقيات 
العراقية  ال��ق��ائ��م��ة  ب���ني  خ���الف���ات  وت������دور 
ب��ع�����ش بن�د  ال����ط���ن���ي ح�����ل  وال���ت���ح���ال���ف 
جمل�ش  قان�ن  م�ص�دة  ومنها  اأربيل  اتفاقية 
اأهم  ومن  العليا،  االإ�صراتيجية  ال�صيا�صات 
املجل�ش،  رئي�ش  اختيار  اآلية  اخلالفات  هذه 
ففيما تطالب القائمة العراقية باأن تك�ن اآلية 
االختيار يف جمل�ش الن�اب، يطالب التحالف 

ال�طني باأن تك�ن يف اإطار هيئة ت�صكل داخل 
االإ�صراتيجية،  لل�صيا�صات  ال�طني  املجل�ش 
ومن جملة اخلالفات، ت�صمية رئي�ش املجل�ش 
املن�طة  وال�صالحيات  رئي�صًا،  اأم  عامًا  اأمينًا 

به.   
 كما تدور خالفات بني الطرفني ح�ل ت�صمية 
يف  ال�صاغرة  االأم��ن��ي��ة  للمنا�صب  املر�صحني 
اأن  العراقية  القائمة  اعتربت  فقد  احلك�مة، 
تفرد املالكي بت�صمية املر�صحني يعترب تن�صاًل 
من اتفاق اأربيل الذي اأعطى للقائمة العراقية 
باأن  ال�صيا�صي  الت�افق  وف��ق  الكامل  احل��ق 
وزير  من�صب  ل�صغل  منا�صبًا  تراه  من  تر�صح 
اأنها �صرف�ش الت�ص�يت على  الدفاع، م�ؤكدة 

مر�صحي املالكي رف�صًا قاطعًا.

 متابعة/ �ملدى 

املنطقة  اإن  ن��ق���ل  عندما  بجديد  ن��اأت��ي  ال 
بغداد  العا�صمة  و�صط  املح�صنة  اخل�صراء 
الهجمات  من  للكثري  هدفا  ت��زال  وما  كانت 
اأحيانا  اأهدافها  ت�صيب  التي  ال�صاروخية 
وتخطئ اأحيانا اأَُخر، لكن خطاأها هنا يعني 
اإ���ص��اب��ة م��ن��ازل وحم��ال جت��اري��ة وم�صالح 
على  ق��دره��م  اأج��ربه��م  مل���اط��ن��ني  خمتلفة 
ت�صم  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه  ب��ج���ار  ال�صكن 
وعددا  والربيطانية  االمريكية  ال�صفارتني 
رئا�صة  ومنها  املهمة  الدولة  م�ؤ�ص�صات  من 

ال�زراء والربملان وغريها الكثري.
هذا اال�صتهداف الذي عادة ما تلقى االتهامات 
بارتكابه على اجلماعات امل�صلحة باختالف 

وغريها،  االإرهابية  واأجنداتها  انتماءاتها 
ظل على الدوام مبعث رعب وقلق متزايدين 
على  املجربين  وامل���اط��ن��ني  الع�ائل  ل��دى 
ال��ك��ارث��ي، رعب  م��ن وزره  حت��م��ل  ج���زء 
ل��صع  ال��دع���ات  ك��رة  معه  تنفع  مل  وقلق 
بعد  حتى  ال�����ص��اروخ��ي  الق�صف  ل��ه��ذا  ح��د 
مرور ثماين �صن�ات من الغزو االمريكي؛ 
اأكر  يف  بالق�ل  بغداد  عمليات  اكتفت  اإذ 
ا�صتهداف  على  ال�صيطرة  اإن  منا�صبة  من 
ال�ص�اريخ  با�صتخدام  اخل�صراء  املنطقة 
لي�ش باالأمر ال�صهل على اعتبار اأن املنفذين 
يتحرك�ن ب�صرعة تاركني وراءهم من�صات 
بغداد  عمليات  اإع���الن���ات  وم���ع  االإط�����الق. 
اأو  اإط���الق ���ص���اري��خ  اإف�����ص��ال  ع��ن  الكثرية 
ق��ذائ��ف ه����اون اأو حت��دي��د اأم���اك���ن اإط���الق 

�ص�اريخ الكاتي��صا �صد املنطقة اخل�صراء 
حيث  املا�صي  االأ�صب�ع  اآخرها  كان  والتي 
حماولة  اإح���ب���اط  م��ن  متكنت  اأن��ه��ا  ادع���ت 
ا�صتهداف للمنطقة اخل�صراء ب�11 �صاروخ 
اإنها  ي�ما وتق�ل  تظهر  لكنها مل  كاتي��صا، 
اعتقلت اجلهات التي تقف وراء اإطالق تلك 
الراأي  اأمام  خمفيا  االأمر  ليبقى  ال�ص�اريخ 
ال�صاكنة  الع�ائل  وتبقى  العراقي  ال��ع��ام 
رعبا  تعي�ش  اخل�صراء  املنطقة  من  بالقرب 
مت�ا�صاًل. اأما الق�ات االمريكية فتق�ل اإن 
مدع�مة  ملي�صيات  تنفذها  الق�صف  عملية 
من دول اجل�ار، وه� ما مل ت�ؤكده اأو تنفيه 

احلك�مة العراقية حتى االآن.
اأ�صرة ي�صكن يف ال�صقق  اأب� علي وه� رب 
ال�صكنية يف �صارع اأب� ن�ؤا�ش الذي يف�صل 

دجلة  نهر  اخل�����ص��راء  املنطقة  وب��ني  بينه 
نعي�ش  ب��صت:"نحن  بغداد  ل�كالة  يق�ل 
م�صتمر  بنح�  اإن���ذار  ح��ال��ة  يف  وع�ائلنا 
التي  وال�ص�اريخ  ال��ه��اون  قذائف  ب�صبب 
"اأنا  م�صيفا  اخل�صراء،  املنطقة  ت�صتهدف 
الأنني  ال�صارع  يف  اللعب  من  اأطفايل  اأمنع 
القذائف  ت�صقط  اأن  حلظة  اأي  يف  اأت���ق��ع 

وتقتلهم".
ق�صته  ف��ريوي  عاما   )15( ح�صني  علي  اأم��ا 
تكاد  ال  التي  "الكاتي��صا"  �ص�اريخ  م��ع 
تربح خميلته بعد جناته باأعج�بة من م�ت 

حمقق العام املا�صي.
يق�ل: "كنت ذات ي�م اأقراأ حيث �صفة نهر 
دجلة ب�صبب حرارة اجل� وعدم ت�فر الطاقة 
�ص�ى  ا�صعر  ومل  امل��ن��زل،  يف  الكهربائية 

ب�ص�ت �صافرة االإنذار التي عال �ص�تها يف 
ب�ج�د  حلظتها  وعلمت  اخل�صراء  املنطقة 
�ص�اريخ وما هي اإال حلظات و�صقط  احد 
ال�ص�اريخ بعيدا عن مكان جل��صي، لكنني 

مل ا�صب باأذى جراء االنفجار.
حمافظة  جمل�ش  يف  االأمنية  اللجنة  وتتهم 
الكرمي  ع��ب��د  رئي�صها  ل�����ص��ان  ع��ل��ى  ب��غ��داد 
الذرب يف ت�صريحات ل�كالة بغداد ب��صت 
"القاعدة" بالق�صف الذي تتعر�ش له املنطقة 
ال�ص�اريخ  "مطلقي  اأن  وت�ؤكد  اخل�صراء 
م�صلح�ن  ه���م  اخل�����ص��راء  امل��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
و�صع  يحاول�ن  القاعدة  لتنظيم  تابع�ن 
ي�صتطيع�ن  واأن��ه��م  ب��غ��داد  يف  لهم  ب�صمة 
عرقلة  وعلى  االأم��ن��ي  املنجز  على  التاأثري 

االن�صحاب االمريكي من بغداد".

دولة �لقانون: حتقيق 90% من بنودها

العراقية تنفي تنفيذ اتفاقية اأربيل.. ولقاء مرتقب للكتل ال�شيا�شية
احلكومة: ال حوار مع 

البعث املحظور
 بغد�د/ �ملدى

ثقة احلك�مة  ال�طنية عن عدم  امل�صاحلة  ل�ص�ؤون  الدولة  م�صت�صار وزير  ك�صف 
بالف�صائل امل�صلحة اإال اأنها جمربة على ا�صتيعاب من ت�ؤكد �صحيفة اأعماله خل�ها 

من ال�صل�ك االإجرامي.
"املدى" اأن من واجبات احلك�مة رعاية كل  واأكد زهري اجللبي يف ات�صال مع 
العملية  يف  واالن��خ��راط  ال�صالح  عن  التخلي  يعلن  من  وحماية  ال�صعب،  اأبناء 
من  اأكر  اإىل  و�صلت  ال�صالح  األقت  التي  الف�صائل  عدد  اأن  م��صحا  ال�صيا�صية. 
تاأخذ م�صميات  الأنها  اأ�صماء اجلماعات  اأهمية  اإىل  نف�صه  ال�قت  �صبعة. الفتا يف 
خمتلفة وهي بان�صقاق دائما. من�ها اإىل االهتمام بال�صخ�صيات التي قررت ترك 

�صالحها جانبا وال�ق�ف مع احلك�مة.
 �لتفا�سيل �س2

اوباما

توا�سل احتجاجات اجلماهرييف �ساحة التحرير  يوم اأم�س.. )اأ.ف.ب(

 متابعة/ �ملدى

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  انتقد 
بع�ش  اإخ����راج  ال�����ص��ايف  اح��م��د  ال�صيد 
عدم  بحجة  اإرهابية  بق�صايا  املتهمني 
كفاية االأدلة رغم وج�د ما يثبت اإدانتهم، 
االإ�صراع  يف  التمييز  حم��اك��م  منا�صدا 

حل�صم الق�صايا املعرو�صة اأمامها.
وقال ال�صايف خالل خطبة اجلمعة التي 
اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني "اإن اجلهة 
االأحكام  اإ�صدار  الق�صائية م�ص�ؤولة عن 
وان  اإدانتهم  تثبت  من  بحق  الق�صائية 
جزءا كبريا من ا�صتقرار البلد، الق�صاء، 
االأق�ى  تك�ن  اأن  املفر�ش  من  وال��ذي 

بني ال�صلطات".

عدة  اإىل  "نحتاج  ال�����ص��ايف  وت���اب���ع 
الق�صاء  ا�صتقاللية  لتعزيز  اإج����راءات 
ال  مهنيا  �صجاعا  قا�صيا  نختار  اأن  منها 
يك�ن  وان  الئم  ل�مة  احلق  يف  يخ�صى 
وي�صعره  القا�صي  يحمي  جهاز  هناك 
وبنائها  ال��دول��ة  �صناعة  يف  باأهميته 
يت�صدون  ال���ذي���ن  ال��ق�����ص��اة  وخ��ا���ص��ة 

لق�صايا االإرهاب".
ف��ي��ه جم��م���ع��ة من  م��ل��ف  اإىل  واأ����ص���ار 
عن  معربا  باالإعدام،  ال�صادرة  االأحكام 
�صراحه  اإط��الق  يتم  القاتل  بان  تفاجئه 
تاأخر  منتقدا  االأدل��ة،  كفاية  عدم  بحجة 
حمكمة التمييز يف ح�صم بع�ش الق�صايا 
امل��ص�ع  حم��اك��م  فيها  اأ���ص��درت  ال��ت��ي 

قراراتها منذ �صن�ات.

ممثل املرجعية: ن�شتغرب 
اإطالق �شراح القتلة
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