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م�صادر اتهمت مدير معتقالت بغداد بالتق�صري

هروب قيادات من جي�ش املهدي
والعدل :ال نعرف �شيئ ًا

 بغداد /املدى

�أكدت م�صادر مطلعة هروب عدد من قيادات جي�ش
املهدي من �سجن التاجي ،فيما �أعفت وزارة العدل
مدير ال�سجن ب�سبب اال�شتباه بوجود تواط�ؤ يف
الهروب.
وحمل م�صدر من �سجن التاجي مدير �سجون
ب��غ��داد امل��رك��زي��ة م �� �س ��ؤول �ي��ة ح� ��االت ال �ه��روب
امل�ستمرة ،وا�صفا �إي��اه بغري املهني يف التعامل
مع املعتقالت.
وقال امل�صدر الذي رف�ض ذكر ا�سمه حل�سا�سية
املو�ضوع يف ات�صال هاتفي مع "املدى" �إن م�س�ألة
اخلروقات التي حتدث يف ال�سجون �سببها مدير
�سجون بغداد �شاكر غ�ضبان هنيدي ال��ذي عني
بدال من املدير ال�سابق ناظم املالكي.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن هنيدي يحمل يف الأ�سا�س

عنوانا وظيفيا ب��درج��ة "كاتب" ،مو�ضحا �أن
هذه الدرجة ال تتنا�سب مع املركز الذي عني فيه
من قبل وزير العدل ح�سن ال�شمري الذي ا�سند
�إليه مهام �إدارة ال�سجن ف�ضال عن من�صب معاون
مدير عام �سجون الأحداث والذي يعترب خمالفا
لكل ال�شروط وال�ق��رارات الإداري��ة يف �أن يكون
بوظيفتني ح�سا�ستني وميتلك خربة ال تتجاوز
ال�ستة �أ�شهر ،يف حني �أن القانون �شدد على �أال
تقل خدمة مدير ال�سجن عن � 18سنة.
وت��وق��ع امل�صدر ح��دوث ح��االت ه��روب متكررة
ب�سبب قلة خ�برة هنيدي الإداري� ��ة لل�سجون،
مبينا �أن حاالت الهروب هذه ال يعرف بها املدير
نهائيا.
و�أعفت وزارة العدل� ،أم�س اجلمعة� ،إدارة �سجن
التاجي من مهامها على خلفية الهروب ،م�شرية
�إىل �أن التحقيقات ك�شفت وجود تواط�ؤ لت�سهيل

العملية ،فيما �أك��دت �أن�ه��ا �أم��رت بنقل ع��دد من
النزالء �إىل �سجون �أخرى.
وق��ال مدير �إع�لام وزارة العدل حيدر ال�سعدي
يف ت�صريح لوكالة ال�سومرية نيوز �إن "الوزارة
قررت �إعفاء �إدارة �سجن التاجي من مهامها ونقل
بع�ض النزالء �إىل �سجون �أخرى".
و�أ�ضاف ال�سعدي �أن "التحقيقات ك�شفت وجود
تواط�ؤ ت�سبب يف تهريب بع�ض النزالء".
�إال �أن وكيل وزير العدل ل�ش�ؤون املعتقالت بو�شو
�إب��راه�ي��م نفى ويف ات�صال هاتفي م��ع "املدى"
علمه بخرب الهروب ،مو�ضحا انه مل ي�سمع بهذه
الأنباء حتى اللحظة (م�ساء �أم�س).
وبح�سب امل�صادر ف�أن عملية الهروب متت خالل
عملية نقل ع��دد من املعتقلني �إىل �سجن الكرخ
املركزي.
ونقل �شهود عيان لـ"املدى" �أن عملية نقل كبرية

للمعتقلني يف �سجن التاجي حدثت �أم�س الأول
بوا�سطة �سبع �سيارات وبحرا�سة �أمنية م�شددة.
و�شهدت ال�ب�لاد خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ت�سجيل
العديد من ح��االت ال�ه��روب من املعتقالت حيث
متكن  20معتقال يف مطلع ت�شرين ال�ث��اين من
العام املا�ضي من الهروب من �سجن ت�سفريات
الر�صافة بعد اال�شتباك مع حرا�س ال�سجن مت
القب�ض على  12منهم يف ال �ي��وم نف�سه ،فيما
طوقت قوة من وزارة الداخلية ال�سجن ومتكنت
من اعتقال عدد �آخ��ر من الذين حاولوا الفرار،
فيما متكن 12معتق ًال ينتمون لتنظيم القاعدة
يف الـ14من كانون الثاين املا�ضي ،من الهروب
من مقر خلية اال�ستخبارات امل�شرتكة املرتبطة
مبكتب القائد العام للقوات امل�سلحة يف جممع
الق�صور الرئا�سية يف منطقة الربا�ضعية القريبة
من مركز مدينة الب�صرة.

كربالء :حفالت التخرج اليوم� :أكرث من مليون و� 300ألف
ترتبط مبخاوف من البطالة طالب ي�ؤدون االمتحانات
 كربالء /املدى

 بغداد /املدى

مل يكن طالب املرحلة الأخرية يف الرتبية الريا�ضية يحب �أن يرتدي زي مت�سول
يف حفل تخرجه ،متمنيا �أن تكون مالب�س "اديدا�س" �أو "نايك" الريا�ضية هي ما
يرتديها يف نهاية م�شواره الدرا�سي يف جامعة كربالء� .إال انه �أراد �إي�صال ر�سالة
ما بعد الدرا�سة كما يراها ،كمت�سول ال يختلف حاله على باقي �أقرانه املتخرجني
الذين �أ�صبحوا من �ضمن �صفوف "اجلي�ش العاطل".
وعلى ت�صاعد نغمات الأغ��اين املختبئة با�ستحياء وراء �أ�شجار احلديقة راح
الطلبة يقفزون ويتمايلون بخجل وا�ضح ،وق�سماتهم على الرغم من الفرح كانت
حتمل حزنا وخوف ًا من البطالة التي تنتظرهم على �أعتاب باب اجلامعة.
حممد الأ�سدي طالب يف جامعة كربالء �أعرب عن �سعادته بيوم تخرجه ،لكنه
يقول "بالأغاين والرق�صات �أردنا التمرد على كل �شيء كون ال�سعادة التي كنا
فيها لأربع �سنوات م�ضت ،و�ستتبخر حاملا نتخرج ونكون يف معارك دامية مع
الآباء للبحث عن العمل املفقود ،فالأهل �سي�س�ألون :هل وجدت وظيفة؟ والإجابة
�ستكون :بالطبع ال.
ويف جانب �آخر من اجلامعة اجتمع عدد من الطالب ب�شكل غريب يبدو لك وك�أنهم
ميثلون ف�صال من م�سرحية .ارت��دى بع�ضهم قناع "زورو" ال�شهري مك�شوف
العينني ،واخ��ر تخفى ب��زي الرجل ال��وط��واط ،وب�أ�شكال �أخ��رى ت�شبه وجوه
الوحو�ش ،وفريق �آخر ارتدى مالب�س ال�ضابط الع�سكري ،ومنهم من جعل نف�سه
حماربا من القرون الو�سطى ،ومنهم من و�ضع الع�صابة على عينه اليمنى وو�ضع
اخلنجر يف و�سطه ليعلن نف�سه قر�صان التخرج ،وي�ساعده الرجل "االب�ضاي"
ال�سوري يف �صورة تربط بني واقعني متناق�ضني� .إال �إن طلبة كربالء متكنوا من
جمعهم يف زمن ومكان لينظموا حفل تخرج �أرادوه ر�سالة مفتوحة لكل امل�س�ؤولني
يف البلد ،كما يقول املت�سول الذي راح يطوف يف �ساحات اجلامعة ،ويعلن عن
�أفكاره ب�صيغه "الت�سول" باحثا عن م�س�ؤول �أو كامرية �صحفي .ويتحدث عن
ر�سالته قائال� :س�أتخرج هذا العام ورمبا �س�أجل�أ �إىل الت�سول لكي اح�صل على
قوت يومي ،لأين من عائلة فقرية ،جعلتني خالل �سنوات الدرا�سة الأربعة خاليا
من امل�س�ؤولية ،وان والدي كان يوفر احتياجاتنا �إىل �أ�ضيق الأ�شياء لكي اجنح،
وعليه الآن بعد التخرج �أن �أعيد جزءا من الوفاء.

يتوجه ال�ي��وم ال�سبت  1361963طالبا وطالبة لأداء
االمتحانات النهائية لل�صفوف غري املنتهية للدرا�ستني
امل�ت��و��س�ط��ة والإع� ��دادي� ��ة وم �ع��اه��د امل�ع�ل�م�ين يف بغداد
واملحافظات للعام الدرا�سي .2011-2010
وقالت مديرة الإعالم الرتبوي بوزارة الرتبية �سحر حربي
يف ت�صريحات �صحفية �إن �أعداد الطلبة تتوزع بواقع

 التفا�صيل �ص3

 798893ل�ل��درا��س��ة املتو�سطة و  464600للدرا�سة
الإع��دادي��ة و 830034للدرا�سة املهنية و 15376ملعاهد
املعلمني.
و�أ��ض��اف��ت�" :أن ال ��وزارة هي�أت امل�ستلزمات االمتحانية
كافة و�شكلت جلانا يف املديريات العامة للرتبية يف بغداد
واملحافظات ملتابعة �سري االمتحانات �إىل جانب تهيئة
احلماية للمراكز االمتحانية بالتن�سيق مع وزارتي الدفاع
والداخلية".

توا�صل احتجاجات اجلماهرييف �ساحة التحرير يوم �أم�س�( ..أ.ف.ب)

�أوباما يبارك االنتفا�ضات العربية

برملانيون :الإدارة الأمريكية �أجربت على تبديل �سيا�ستها يف املنطقة
 بغداد /ايا�س ح�سام ال�ساموك
فيما ب��ارك الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا يف
خطابه الأخري التظاهرات التي ت�شهدها املنطقة،
ع�بر �سيا�سيون ع��راق�ي��ون ع��ن ترحيبهم بهذه
الت�صريحات.
و�أع �ل��ن �أوب��ام��ا يف خطابه ال��ذي �أل �ق��اه يف مقر
وزارة اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك��ي��ة يف العا�صمة
وا�شنطن اتخاذ �سل�سلة �إج��راءات اقت�صادية من
�ش�أنها دعم احلكومات الدميقراطية اجلديدة يف
م�صر وتون�س.
كما �أ�شاد الرئي�س االمريكي يف خطابة بالتقدم
الذي يحرزه العراق ،وقال �إن العراق من �ش�أنه
�أن يلعب دورا �أ�سا�سيا يف املنطقة �إذا وا�صل هذا
التحول ال�سلمي نحو الدميقراطية.

اوباما

وقال �أوباما" :من �ش�أن ا�ستمرار التقدم ال�سلمي
يف ال �ع��راق �أن يهيئه للقيام ب��دور رئي�سي يف
املنطقة .ونحن ف�خ��ورون بالوقوف �إىل جانب
العراقيني ك�شركاء على املدى البعيد".
و�أ�ضاف �أوباما �أنه من الطبيعي �أن ي�شهد الو�ضع
يف العراق تراجعا كما هو احل��ال يف �أي و�ضع
�سيا�سي جديد ،لكن رف�ض العراقيني لتداعيات
العنف ال�سيا�سي �أر� �س��ى دع��ائ��م ق�ي��ام حكومة
دميقراطية متعددة الطوائف والقوميات.
ويعتقد ع�ضو ائتالف دولة القانون �سعد املطلبي
�أن �أهم ما تطرق �إليه الرئي�س االمريكي هو دعم
احلكومة العراقية ال�شرعية ،وا�صفا �إياه بالأمر
امل �ه��م وال� ��ذي ي�ع��د وب�ح���س��ب امل�ط�ل�ب��ي "ت�أكيدا
ع�ل��ى اح�ت�رام ال��دمي�ق��راط�ي��ة وت�ع��زي��زه��ا وبناء
الدولة على �أ�س�س املواطنة" .وتطرق املطلبي

يف حديثه لـ"املدى" �إىل وج��ود ف��رق كبري يف
ال�سيا�سة االمريكية الآن عك�س املرحلة ال�سابقة
التي كانت تبحث فيها ع��ن م�صاحلها ،مقارنة
بالو�ضع احل��ايل ،وق��ال "�إن وا�شنطن �أجربت
ال�ي��وم على التعامل م��ع ال�شعوب وال�ت��ي جترب
اكرب قوة يف العامل على تغيري وجهة نظرها بهذا
اخل�صو�ص" ،مبينا �أن �أمريكا تعلم ب�أن عالقاتها
امل�ستقبلية �ستكون مع ال�شعوب.
غ�ي�ر �أن امل �ط �ل �ب��ي � �ش��دد ع �ل��ى �أن ال��و� �ض��ع يف
ال�ع��راق خمتلف ،مبينا �أن "وا�شنطن ت��رى �أن
العراق و�صل �إىل درجة كبرية من الدميقراطية
وي�ستطيع ال�شعب تغيري احل�ك��وم��ة م��ن خالل
�صناديق االقرتاع" .باملقابل ي��رى النائب عن
ائتالف العراقية عدنان الدنبو�س �أن توقيت هذه
الت�صريحات هو لإي�صال ر�سائل �إىل زعماء دول

دولة القانون :حتقيق  %90من بنودها

العراقية تنفي تنفيذ اتفاقية �أربيل ..ولقاء مرتقب للكتل ال�سيا�سية
 بغداد  /وائل نعمة
يف وق��ت اع �ت�برت دول��ة ال�ق��ان��ون �أن معظم
اتفاقات �أربيل قد مت حتقيقها نفت مي�سون
الدملوجي تنفيذ �أي م��ن امل �ق��ررات ،م�ؤكدة
يف الوقت نف�سه وجود �إ�شارات ايجابية قد
تلقتها العراقية من كتلة رئي�س الوزراء نوري
املالكي.
ال�ن��ائ�ب��ة ع��ن ال�ع��راق�ي��ة �أ���ش��ارت يف ات�صال
مع "املدى" �إىل �أن كتال �سيا�سية �ستجتمع
خالل الأيام القادمة لتدار�س مو�ضوع تفعيل
ال�شراكة الوطنية وحتقيق م��ا انتهى �إليه
اتفاق �أربيل .كا�شفة عن تقارب يف وجهات
النظر بني العراقية ودولة القانون يف م�سار

ال�شراكة.
يف حني رف�ضت الدملوجي احلديث عن حتقيق
اتفاق �أربيل بنوده على ار�ض الواقع .م�شرية
�إىل �أن النقاط الت�سعة اخلالفية مل يتم ح�سم
�أي منها بعد .مت�سائلة عن م�صري القوات غري
امل�سيطر عليها من قبل جمل�س النواب ،مثل
عمليات بغداد وقوة مكافحة الإرهاب والفرق
الع�سكرية ،58،،56،57والتي ترتبط ارتباطا
مبا�شرا برئي�س الوزراء ،وكان من املفرت�ض
�أن تكون �ضمن ت�شكيالت وزارت��ي الداخلية
والدفاع.
م ��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر م ��ازال ��ت ق���ض�ي��ة جمل�س
ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ع �ق��دة الأك �ب��ر يف م�ستقبل
العالقات بني دول��ة القانون والعراقية ومل

يتم �إنهاء اجلدل حول الت�صويت عليها داخل
�أو خارج الربملان .كما تو�ضح الدملوجي �أن
رئي�س ال��وزراء م��ازال ميلك كل ال�صالحيات
وال وجود لكالم عن امل�شاركة بالقرار .منتقدة
يف ال��وق��ت نف�سه ع��دم وج��ود ن�ظ��ام داخلي
ملجل�س ال� ��وزراء وع��دم ح��ل هيئة امل�ساءلة
والعدالة.
وكان قد �أكد علي ال�شاله النائب يف ائتالف
دول ��ة ال �ق��ان��ون �أم ����س اجل�م�ع��ة �أن  %90من
ات�ف��اق��ات �أرب �ي��ل حتققت ،ويف ح�ين و�صف
امل�ح��ادث��ات اجل��اري��ة م��ع القائمة العراقية بـ
"االيجابية"،الفتا �إىل �أنها طالبت بت�شكيل
جمل�س ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية ب�أ�سرع
وقت ممكن.

وق��ال ال���ش�لاه يف ت�صريحات �صحفية �إن
"احلوارات اجلارية حاليا بني ائتالف دولة
ال �ق��ان��ون وال�ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة تتخذ طابع ًا
ايجابيا ،وخا�صة بعد ع��ودة زعيم العراقية
�إي��اد ع�لاوي عن ق��رار ان�سحابه من املجل�س
الوطني لل�سيا�سات الإ�سرتاتيجية" ،مبينا �أن
"اتفاقيات �أربيل حتققت بن�سبة ."%90
وت�� ��دور خ�ل�اف ��ات ب�ي�ن ال �ق��ائ �م��ة العراقية
وال �ت �ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ح� ��ول ب �ع ����ض بنود
اتفاقية �أربيل ومنها م�سودة قانون جمل�س
ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية العليا ،ومن �أهم
هذه اخلالفات �آلية اختيار رئي�س املجل�س،
ففيما تطالب القائمة العراقية ب�أن تكون �آلية
االختيار يف جمل�س النواب ،يطالب التحالف

الوطني ب�أن تكون يف �إطار هيئة ت�شكل داخل
املجل�س الوطني لل�سيا�سات الإ�سرتاتيجية،
ومن جملة اخلالفات ،ت�سمية رئي�س املجل�س
�أمين ًا عام ًا �أم رئي�س ًا ،وال�صالحيات املنوطة
به.
كما تدور خالفات بني الطرفني حول ت�سمية
املر�شحني للمنا�صب الأم�ن�ي��ة ال�شاغرة يف
احلكومة ،فقد اعتربت القائمة العراقية �أن
تفرد املالكي بت�سمية املر�شحني يعترب تن�ص ًال
من اتفاق �أربيل الذي �أعطى للقائمة العراقية
احل��ق الكامل وف��ق التوافق ال�سيا�سي ب�أن
تر�شح من تراه منا�سب ًا ل�شغل من�صب وزير
الدفاع ،م�ؤكدة �أنها �سرتف�ض الت�صويت على
مر�شحي املالكي رف�ض ًا قاطع ًا.

ق�صف املنطقة اخل�ضراء ال يتوقف وجريانها يدفعون الثمن
 متابعة /املدى
ال ن ��أت��ي بجديد عندما ن�ق��ول �إن املنطقة
اخل�ضراء املح�صنة و�سط العا�صمة بغداد
كانت وما ت��زال هدفا للكثري من الهجمات
ال�صاروخية التي ت�صيب �أهدافها �أحيانا
وتخطئ �أحيانا �أُ َخر ،لكن خط�أها هنا يعني
�إ��ص��اب��ة م�ن��ازل وحم��ال جت��اري��ة وم�صالح
خمتلفة مل��واط�ن�ين �أج�بره��م ق��دره��م على
ال�سكن ب �ج��وار ه��ذه املنطقة ال�ت��ي ت�ضم
ال�سفارتني االمريكية والربيطانية وعددا
من م�ؤ�س�سات الدولة املهمة ومنها رئا�سة
الوزراء والربملان وغريها الكثري.
هذا اال�ستهداف الذي عادة ما تلقى االتهامات
بارتكابه على اجلماعات امل�سلحة باختالف

انتماءاتها و�أجنداتها الإرهابية وغريها،
ظل على الدوام مبعث رعب وقلق متزايدين
ل��دى العوائل وامل��واط�ن�ين املجربين على
حت �م��ل ج ��زء م��ن وزره ال �ك��ارث��ي ،رعب
وقلق مل تنفع معه ك�ثرة ال��دع��وات لو�ضع
ح��د ل�ه��ذا الق�صف ال���ص��اروخ��ي حتى بعد
مرور ثماين �سنوات من الغزو االمريكي؛
�إذ اكتفت عمليات بغداد بالقول يف �أكرث
من منا�سبة �إن ال�سيطرة على ا�ستهداف
املنطقة اخل�ضراء با�ستخدام ال�صواريخ
لي�س بالأمر ال�سهل على اعتبار �أن املنفذين
يتحركون ب�سرعة تاركني وراءهم من�صات
الإط�ل��اق .وم��ع �إع�ل�ان��ات عمليات بغداد
الكثرية ع��ن �إف���ش��ال �إط�ل�اق ��ص��واري��خ �أو
ق��ذائ��ف ه ��اون �أو حت��دي��د �أم��اك��ن �إط�ل�اق

�صواريخ الكاتيو�شا �ضد املنطقة اخل�ضراء
والتي كان �آخرها الأ�سبوع املا�ضي حيث
ادع ��ت �أن �ه��ا متكنت م��ن �إح �ب��اط حماولة
ا�ستهداف للمنطقة اخل�ضراء بـ� 11صاروخ
كاتيو�شا ،لكنها مل تظهر يوما وتقول �إنها
اعتقلت اجلهات التي تقف وراء �إطالق تلك
ال�صواريخ ليبقى الأمر خمفيا �أمام الر�أي
ال�ع��ام العراقي وتبقى العوائل ال�ساكنة
بالقرب من املنطقة اخل�ضراء تعي�ش رعبا
متوا�ص ًال� .أما القوات االمريكية فتقول �إن
عملية الق�صف تنفذها ملي�شيات مدعومة
من دول اجلوار ،وهو ما مل ت�ؤكده �أو تنفيه
احلكومة العراقية حتى الآن.
�أبو علي وهو رب �أ�سرة ي�سكن يف ال�شقق
ال�سكنية يف �شارع �أبو ن�ؤا�س الذي يف�صل

بينه وب�ين املنطقة اخل���ض��راء نهر دجلة
يقول لوكالة بغداد بو�ست":نحن نعي�ش
وعوائلنا يف ح��ال��ة �إن ��ذار بنحو م�ستمر
ب�سبب قذائف ال�ه��اون وال�صواريخ التي
ت�ستهدف املنطقة اخل�ضراء ،م�ضيفا "�أنا
�أمنع �أطفايل من اللعب يف ال�شارع لأنني
�أت��وق��ع يف �أي حلظة �أن ت�سقط القذائف
وتقتلهم".
�أم��ا علي ح�سني ( )15عاما ف�يروي ق�صته
م��ع �صواريخ "الكاتيو�شا" التي ال تكاد
تربح خميلته بعد جناته ب�أعجوبة من موت
حمقق العام املا�ضي.
يقول" :كنت ذات يوم �أقر�أ حيث �ضفة نهر
دجلة ب�سبب حرارة اجلو وعدم توفر الطاقة
الكهربائية يف امل �ن��زل ،ومل ا�شعر �سوى

ب�صوت �صافرة الإنذار التي عال �صوتها يف
املنطقة اخل�ضراء وعلمت حلظتها بوجود
�صواريخ وما هي �إال حلظات و�سقط احد
ال�صواريخ بعيدا عن مكان جلو�سي ،لكنني
مل ا�صب ب�أذى جراء االنفجار.
وتتهم اللجنة الأمنية يف جمل�س حمافظة
ب �غ��داد ع�ل��ى ل���س��ان رئي�سها ع�ب��د الكرمي
الذرب يف ت�صريحات لوكالة بغداد بو�ست
"القاعدة" بالق�صف الذي تتعر�ض له املنطقة
اخل�ضراء وت�ؤكد �أن "مطلقي ال�صواريخ
ع �ل��ى امل�ن�ط�ق��ة اخل �� �ض��راء ه��م م�سلحون
تابعون لتنظيم القاعدة يحاولون و�ضع
ب�صمة لهم يف ب�غ��داد و�أن�ه��م ي�ستطيعون
الت�أثري على املنجز الأم�ن��ي وعلى عرقلة
االن�سحاب االمريكي من بغداد".

املنطقة تق�ضي ب ��أن وا�شنطن تدعم انتفا�ضات
�شعوب املنطقة على �أنظمتها القمعية.
و�أ��ض��اف الدنبو�س يف ت�صريحه لـ"املدى" �أن
ال�ع��راق لي�س مبعزل عن دول املنطقة ،منا�شدا
احلكومة �أن تبني موقفها بعد انق�ضاء مهلة الـ
 100يوم وان تعلل �سبب عدم الإيفاء بالوعود
التي قدمتها م�سبقا.
و�شكر ال�ق�ي��ادي يف املجل�س الإ��س�لام��ي الأعلى
النائب حبيب الطريف ،الرئي�س االمريكي باراك
�أوب��ام��ا ،م�ستدركا بالقول "�أن تقييمه ال يعني
�شيئا مقابل ما قدمه العراقيون من ت�ضحيات
يف �سبيل احل�صول على الدميقراطية" ،و�شدد
ال�ط��ريف على �أن ال�ع��راق يلعب دورا كبريا يف
املنطقة والأمر لي�س منة من الرئي�س االمريكي،
على حد قوله.

احلكومة :ال حوار مع
البعث املحظور
 بغداد /املدى
ك�شف م�ست�شار وزير الدولة ل�ش�ؤون امل�صاحلة الوطنية عن عدم ثقة احلكومة
بالف�صائل امل�سلحة �إال �أنها جمربة على ا�ستيعاب من ت�ؤكد �صحيفة �أعماله خلوها
من ال�سلوك الإجرامي.
و�أكد زهري اجللبي يف ات�صال مع "املدى" �أن من واجبات احلكومة رعاية كل
�أبناء ال�شعب ،وحماية من يعلن التخلي عن ال�سالح واالن�خ��راط يف العملية
ال�سيا�سية .مو�ضحا �أن عدد الف�صائل التي �ألقت ال�سالح و�صلت �إىل �أكرث من
�سبعة .الفتا يف الوقت نف�سه �إىل �أهمية �أ�سماء اجلماعات لأنها ت�أخذ م�سميات
خمتلفة وهي بان�شقاق دائما .منوها �إىل االهتمام بال�شخ�صيات التي قررت ترك
�سالحها جانبا والوقوف مع احلكومة.
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ممثل املرجعية :ن�ستغرب
�إطالق �سراح القتلة
 متابعة /املدى
انتقد ممثل املرجعية الدينية العليا
ال�سيد اح�م��د ال���ص��ايف �إخ� ��راج بع�ض
املتهمني بق�ضايا �إرهابية بحجة عدم
كفاية الأدلة رغم وجود ما يثبت �إدانتهم،
منا�شدا حم��اك��م التمييز يف الإ�سراع
حل�سم الق�ضايا املعرو�ضة �أمامها.
وقال ال�صايف خالل خطبة اجلمعة التي
�أقيمت يف ال�صحن احل�سيني "�إن اجلهة
الق�ضائية م�س�ؤولة عن �إ�صدار الأحكام
الق�ضائية بحق من تثبت �إدانتهم وان
جزءا كبريا من ا�ستقرار البلد ،الق�ضاء،
وال��ذي من املفرت�ض �أن تكون الأقوى
بني ال�سلطات".

وت ��اب ��ع ال �� �ص��ايف "نحتاج �إىل عدة
�إج� ��راءات لتعزيز ا�ستقاللية الق�ضاء
منها �أن نختار قا�ضيا �شجاعا مهنيا ال
يخ�شى يف احلق لومة الئم وان يكون
هناك جهاز يحمي القا�ضي وي�شعره
ب�أهميته يف �صناعة ال��دول��ة وبنائها
وخ��ا� �ص��ة ال �ق �� �ض��اة ال��ذي��ن يت�صدون
لق�ضايا الإرهاب".
و�أ�� �ش ��ار �إىل م �ل��ف ف �ي��ه جم �م��وع��ة من
الأحكام ال�صادرة بالإعدام ،معربا عن
تفاجئه بان القاتل يتم �إط�لاق �سراحه
بحجة عدم كفاية الأدل��ة ،منتقدا ت�أخر
حمكمة التمييز يف ح�سم بع�ض الق�ضايا
ال�ت��ي �أ� �ص��درت فيها حم��اك��م املو�ضوع
قراراتها منذ �سنوات.

