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اغـتـال مسـلـحون مـجـهولـون الروائي
والـكاتب عالء مـشذوب عصـر السبت
فـي شـــارع رئـــيــــسي وسط مــــديـــنـــة
كــــربـالء. وقــــال شــــهــــود عــــيــــان إن
ــــســــلــــحــــ أطــــلــــقــــوا وابال من (ا
الــرصــاص عــلى مــشــذوب فـي شـارع
مـيـثم الـتـمـار  فـأردوه قـتـيـال بـعد أن
اخـــتـــرقت  13 رصـــاصـــة جـــســـده).
وأوضـحوا أن (عمليـة االغتيال وقعت
بـعـد خروج مـشـذوب من لقـاء مع عدد
من اإلدبــاء والـصـحـفـيــ في مـلـتـقى
أدبي مـتـوجهـاً إلى مـنزله بـالـقرب من
ة). ولم تعرف بعد دينة القد مـركز ا
دوافـع االغتـيـال أو اجلـهـة الـتي تـقف
وراءه. وعـــرف مــــشـــذوب بـــنـــشـــاطه
الـثـقافـي والفـني وكـتابـاته في حـقول
أدبـيـة وفـنـيـة مـتنـوعـة. إذ نـشـر نـحو
أربـع روايـــات وثـالث مـــجــــمــــوعـــات
قـصـصـيـة وكـتـابـا عن تـاريـخ مـديـنة
كــربالء فـضـال عن عـدد من الــبـحـوث
في الـصـورة والـدرامـا الـتـلـفـزيـونـية.
وهـو عـضو في احتـاد األدبـاء ونقـابة
الـصحفي العراقي ويحمل شهادة
الـدكـتوراه من كـلـية الـفنـون اجلـميـلة
فـي بــغـــداد. وكــان الـــراحل من اوائل
الـذين كـتـبـوا في (الـزمـان) في مـلـحق
الـف يـاء بــعـد صــدورهـا في الــعــراق
عــام  2003 ودأب عــلى الــكــتــابـة في

صفحاتها الثقافية.
وطـــالــبت جلـــنــة الـــثــقـــافــة واالعالم
والـسياحة واالثـار في مجلس النواب
احلـكومـة واالجهزة االمـنية اخملـتصة
بــاجـراء الــتـحـقــيـقــات الـســريـعـة في
قـضـيـة اغتـيـال مـشذوب. كـمـا طـالبت
الــــلـــجــــنـــة في بــــيـــان امـس (كـــشف
مـالبـسـات احلـادث االجــرامي والـقـاء
الـقــبض عـلى اجلـنـاة الـذين ارتـكـبـوا
ة الشـنعاء مسـتنكرة هذا تـلك اجلر
ت لالديان الـعمل االجـرامي الذي ال 
واالعـراف والقيم بأية صلة). وضجت
وســـائل الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي في
الـعــراق بـكـتـابـات تـســتـنـكـر اغـتـيـال

الـفضيحة حيـنذاك لدى سقوط طائرة
تــنـقل الــسالح في الــبـحــر بـتــركـيـا).
علومات الى عدم ثقة وبشأن اشارة ا
واشــنـــطن بــالــقــدرات الـــســيــاســيــة
والـعـسـكـريـة الـعـراقـيـة خالل احلـرب
وعــدم فـعـالــيـة سالح اجلــو الـعـراقي
خـالل احلــرب قــال عــلــو ان (احلـرب
كــانت جتـري عـلى جـبـهـات عـدة وقـد
تـمــكـنـة اجلـيش الـعـراقي من حتـريـر
الـــفــاو بــنــجــاح بـل وفــاجــأ اجلــيش
االيـراني الـذي كان يـتوقع ان الـقوات
ـسـلـحـة الـعـراقيـة تـخـطط لـلـهـجوم ا
عـــبــر الـــقــاطـع االوسط انــطـالقــا من
ـواجـهـة جــبـهـة الـعــمـارة فـحــدثت ا
بــشـن هــجــوم من اجلــنــوب بــاجتــاه
الـفـاو انـتـهى بتـحـريـرهـا  وفي االثر
اضــطــرت طــهـرات إليــقــاف احلـرب)
مـضـيفـا ان (اجليش الـعراقي وسالح
اجلـو خـصـوصـا  لم يـكن يـعـتـمـد في
حــيـنه عـلى االمــدادات االمـريـكـيـة او
ـا كان قوامهم يتكون الـبريطانية وا
من الـطـائـرات الـروسـيـة والـفـرنـسـية
ـيـراج. وفي وقت الحق ومـن بيـنـهـا ا
استورد العراق طائرات سوبر اتندار
ـتطـورة لتـنفـيذ عـملـيات الـفرنـسـية ا
من اخلــلـيج الــعـربي لــكـونــهـا قـادرة
عـلى االقـالع من حـامالت الـطـائرات).
وخـــلص عـــلــو الـى الــقـــول ان (هــذه
ـــعــلـــومــات مـــفــبـــركــة وذات بـــعــد ا
ســيــاسي). وتـســاءل تــقـريــر نــشـرته
هـيـئـة االذاعة الـبـريطـانـية عن دوافع
ــعــارضــة ســيــاســة الـرئــيس لــنــدن 
االمـريـكي دونـالـد تـرامب جتـاه إيران
ــســاعي لــدرجـــة جتــعــلــهــا تـــقــود ا
األوربـية لـتمكـ طهران من االلـتفاف
عـلى الـعـقوبـات األمـريكـيـة?. واجابت
بــــالــــقـــول انــــهــــا (أهـــمــــيــــة إيـــران
االسـتـراتــيـجـيـة لـبـريـطـانـيـا وعـمـوم
الــغـرب) كــمـا تـكــشف وثـائـق سـريـة
بـريـطانـية.وتـابـعت ان (هذه الـوثائق
تـشــيـر إلى أن الـتـبـاين في الـرؤيـتـ
الـبـريطـانـية واألمـريـكيـة جتـاه إيران
يـعود إلى أيام حرب األعوام الثمانية
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ـادة  38 اوال من الـدسـتـور الـتي تنص ا
ا ال يـخل بـالـنـظام عـلى "تـكـفل الـدولـة 
: حـريـة التـعبـير عن الـعام واالداب:- اوالً
الــــراي بــــكل الــــوســــائـل). واضـــاف أن
(احملـكــمـة االحتـاديــة الـعـلــيـا وجـدت أن
هـدف هــذا الـنص مــغـايـر لــلـهـدف الـذي
ــدعي في دعـواه ذلـك ان حـريـة يــريـده ا
ـا ال يخل الـتـعـبيـر عن الـراي مـرتبـطـة 
بـالنـظام واالداب واالتفـاق اجلنـائي كما
تــقـدم مــخـالف كـل اخملـالــفه مع الـنــظـام
الــعـام واالداب الــعـامـه كـمــا أن مـا ذهب
ــصـري في احـد قـراراته الـيـه الـقـضـاء ا
بـهـذا اخلـصـوص فال يتـقـيـد به الـقـضاء
ــكـان ــوجــبــات وا الــعــراقي الخــتالف ا
والــــزمـــــان). ومــــضـى  إلى الـــــقــــول ان
دعي (احملـكـمـة قـررت رد الـدعـوى ضـد ا
عـليه االول رئيس مجـلس النواب اضافة
لـوظـيفـته لـعدم اسـتـنادهـا إلى سـند من
ـدعي عليه الـدستـور ورد الدعـوى ضد ا
الـثــاني رئـيس مــجـلس الـقــضـاء االعـلى
اضـافة لوظيفته لعدم توجه اخلصومة).
ـســتـقــلـة ــفــوضـيــة الـعــلـيــا ا وقـررت ا
ـمـنـوحـة لالنـتـخــابـات تـمـديـد الـفــتـرة ا
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رئـيـسا شـرعيـا.ونصّب غـوايدو نـفسه
فـي الـثــالث والــعــشــرين  من الــشــهـر
ـاضي رئيـسا مـؤقتـا للـبالد وحصل ا
عـلى تأييد واعتراف نحو عشرين بلدًا
ــتـــحــدة وكـــنــدا مـــنــهـــا الــواليـــات ا
واألرجـــنــتـــ والــبـــرازيل وتــشـــيــلي
وكـولومـبيـا وكوسـتاريـكا وغـواتيـماال
وهـندوراس وبـنمـا وباراغـواي وبيرو
ــغـرب فــيـمـا تــتـمـسك وجــورجـيـا وا
روسـيـا والـصـ وغـيـرهـمـا بـشـرعـيـة
مــادورو رئــيــســا وحــيــدا لــفـنــزويال.
ودعـت الـــــبــــرازيـل كال مـن الـــــصــــ
ـتــحـالــفــتـ مـع حـكــومـة وروســيــا ا
مـادورو إلى  الـتـراجع عن دعم االخـير
مـنـددة بـ(اإلبـادة اجلـمـاعـيـة) لـلـشعب

الفنزويلي. 
 واعــرب وزيـر اخلـارجــيـة الــبـرازيـلي
إرنـستو أراوجو خالل مـؤتمر صحفي
فـي برازيلـيا  عن امـله  في أن (تـتمكّن
الـص وروسيـا من رؤية احلقـيقة في
فـنـزويال ومـا فـعـله نـظـام مـادورو وما
سـيسـتمـرّ في القـيام به إذا بـقيت هذه
احلـــكـــومـــة في الـــســلـــطـــة) مـــنــددًا
بـ(اإلبـادة اجلـمـاعـيـة الـصـامـتـة بـحق
الــشــعب الـفــنــزويـلـي). عـلى صــعــيـد
آخـر ارتـفعت حـصيـلـة ضحـايا كـارثة
بــرومـاديـنـيـو إلى  121قــتـيالً و226 
مـفـقـوداً إثـر انهـيـار سـد مـنـجمي في

دون ان تــراعي تـلك الــضـرورات الـتي
طــال غـيـابـهـا. وان حلــظـة احلـسم قـد
) ورأى اجملر ان حـانت بـ الـفـريـقـ
عركة كبيرة (احـداث فنزويال عنوان 
ســتـسـتــمـر طـويال لــيس بـالـضـرورة
حتـت غـطـاء مــاركـسي او لـيــنـيـني او
تـروتسكي بل بعناويـن متعددة تمتد
الـى قــارات اخــرى ومـــصــالح اخــرى
مـتــشـابـكـة تـدرك اهـمــيـتـهـا امـريـكـا
وتـدرك ان قـوة شوكـة هؤالء اخلـصوم
ان تـمادت ستجـعلها في وضع صعب
الحـقا السـيمـا بعـد ان استـرد الروس
يا عـافيتهم وبدأ الصيـنيون زحفا عا
غــيـر مـسـبـوق وصـعـود قـوى اخـرى
صـــارت تـــتـــمـــرد عـــلى الـــغـــطـــرســة
االمـريكية) مـستدركا  بـالقول (إن كان
كل هــذا اليـتـحـقق آنـيـا لـكـنه يـرهص
ـا غيـر بعـيد جـدا تقرؤه ـستـقبل ر
امــريــكــا قــبل غــيــرهــا وتـعــمل عــلى
اجــهــاضه مــبــكـرا النــهــا مــاهـرة في
تـوجيه ضـرباتهـا االجهاضـية لالعداء
احملـتمـل وقـد فعـلت هذا كـثيرا وفي
ـلـحق ي).وكـان ا اكـثــر من مـيـدان عـا
الـعسكـري في السفـارة الفنـزويلية في
واشـنــطن خـوسـيه لـويس سـيـلـفـا قـد
اضي عن قطع عالقته أعلن األسبوع ا
بــالـــرئــيس مــادورو داعــيــا الــقــوات
ــســلــحــة إلى االعــتــراف بــغــوايــدو ا

(حـداث فـنـزويال االخـيـرة لـيـست فـقط
انــقالبــا داخــلــيــا كــاالنـقـالبـات الــتي
شـهدتها امريكا الالتـينية وما اكثرها
ــــا هي ذروة صـــراع ضــــد خـــصم وا
عـقـائـدي  ضـاقت به امـريكـا ذرعـا.فـقد
ـشـاكـسـة ارهـقــتـهـا جـارتـهـا الـقـارة ا
وشـغلت جـهاز مـخابراتـها طـيلـة عقود
طـويـلـة) مضـيـفـا ان (الفـقـراء يـريدون
اخلـبـز والعـدالـة وامريـكـا تريـد مـجاال
حـيويا اقتصاديا وسياسيا وامنيا من
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أعـلـن الـسـفـيـر الـفـنـزويـلي لـدى بـغـداد
جوناثان فيالسكو راميريز انشقاقه عن
حــكـومــة الــرئـيس نــيـكــوالس مـادورو
ان عـارضة رئيـس البر ووالءه لـزعيم ا
خـوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا
ـنشق في مـؤقتـا للـبالد.وقال الـسفـير ا
تـسجـيل فيـديو نـشره مـوقع ناسـيونال
ان (مــكــانــنـا الــوحــيــد هـو إلـى جـانب
ـــان الــــشــــعب والــــدســــتــــور والــــبــــر
تلك الـفنـزويلي) مـضيفـاً ان(غوايـدو 
حـقـا وواجـبا دسـتـوريا لـتـولي مـنصب
رئــيس اجلـمـهـوريـة). وتــابع مـخـاطـبـا
عارضة (سيد غوايدو أنت على زعيم ا
اجلـانب الصـحيح مـن التاريـخ والناس
والـــدســــتـــور. ومـــادورو وعـــصـــابـــته
ــغــتـــصــبــة لــلــســلــطــة جتــاوزوا كل ا
سـموح بـهـا).وقلل مـغردون اخلـطـوط ا
عــلى مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي من
اهـمـية انـشـقاق رامـيريـز وعـلق احدهم
قـائال (ما زاد حـنون في االسـالم خردلة
 وال الــنــصــارى لــهم شــغل بــحــنـون).
وكــتب آخـر ان (مـثل هــذه االنـشـقـاقـات
التـغـيـر من حـقـيـقـة الـصـراع في الـبالد
فــقـد بــات واضـحــا الــتـدخل االمــريـكي
والـغربي في الشأن الـداخلي لفنزويال).
وكـتب الـصـحـفـي عـبـد االمـيـر اجملر ان
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وصف خــبـيــر عـســكـري مــعـلــومـات
تـضـمـنـتهـا وثـائق بـريـطانـيـة بـشأن
ـوقف الـغربي من احلـرب الـعراقـية ا
االيــرانــيـة تــفــيـد بــســعي واشــنـطن
لتوجيه ضربة عسكرية لطهران ابان
احلــرب بــأنــهــا (مــغــازلــة واضــحــة
إليــــــران في ظـل الـــــســـــعـي االوربي
لـلتقليل من آثار الـعقوبات االمريكية
عــلى طــهــران) مـضــيــفــا ان (تـزامن
عـمليـة تسريب مـثل هذه الوثائق مع
الـذكـرى الـسـنـويـة إلنـتـصـار الـثـورة
االيــرانــيــة عــلى شــاه ايــران  دلــيل
واضـح عـلى صـحـة مـا نـقـول). وقال
عـماد علـو لـ(الزمان) امس ان (الدعم
الـغربي إليران في احلرب مع العراق
ــعـــلــومـــات الــتي كـــان واضــحـــا وا
تـضمنـتها الوثـائق البريطـانية التي
تـتحـدث عن رفض بـريطانـي حملاولة
امــريــكـا تــوجــيه ضــربــة عـســكــريـة
لــطـهــران ابـان احلــرب هي مــغـازلـة
واضـحة إليران السيمـا ان بريطانيا
ودول االحتـاد االوربي حتاول ايجاد
مـخرج لألزمـة ب واشنـطن وطهران
الـناجمـة عن فرض عقـوبات امريـكية
عــــلـى ايــــران والــــغـــــاء واشــــنــــطن
إللـتـزامـاتـهـا بـشـأن االتـفـاق الـنووي
كـــمــــا ان تـــســـريب هــــذه الـــوثـــائق
بــالـــتــزامن مع الـــذكــرى الــســنــويــة
إلنـتصـار الثـورة االيرانـية عـلى شاه
ايـران يحمل مغزى واضحا ومؤشراً
مـهـمـاً ويؤكـد صـحـة ما نـقـول بـشأن
الـغزل االوربي لـطهران) مـشيرا الى
ـــــــــوقف االوربـي ازاء ايــــــــران ان (ا
واضـح لــلـــغــايـــة وهــو ســـلــبي ازاء
الــعـقـوبـات االمـريـكــيـة عـلى طـهـران
وكـل ذلك من اجل ضـمــان مـسـاحـات
جـديدة للتبادل التجاري ومد جسور
بـــ االحتـــاد االوربي وطـــهــران في
ضــوء خـروج امـريـكـا مـن االتـفـاقـيـة
ـعـلـومات الـنـوويـة). ورأى عـلو ان(ا
الــواردة في الــوثـائـق الـبــريــطـانــيـة
تتناقض مع السياسات الغربية ازاء
تمـثلة بـاالحتواء احلـرب في حيـنه ا
ـــزدوج) الفــتــا الـى ان (واشــنــطن ا
والــغـرب كـانـا يـســعـيـان الى ايـجـاد
تـوازن في احلـرب وكانـا يـريدان لـها
ان تنتهي بال غالب او مغلوب اذا ما
قـدر لهـا ان تتـوقف).ومضى قائال ان
(امــريـكـا بــالـذات كــانت تـدعم ايـران
بـــشـــكل واضح مـن خالل اســـرائــيل
وجــمـيـعــنـا نـعــرف فـضـيــحـة ايـران
ـوجبـها إدارة كـونـترا الـتي عقـدت 
األمـريكية اتـفاقاً مع إيران لـتزويدها
اسة بـاألسلحة بسبب حاجة إيران ا
ألنـواع مـتـطورة مـنـهـا أثنـاء حـربـها
مـع العـراق وذلك لـقـاء إطالق سراح
بـــعض االمــريـــكــيـــ الــذيـن كــانــوا
مــحــتــجـزين فـي لـبــنــان حــيث كـان
االتــفـاق يــقـضـي بـبــيع إيـران نــحـو
ثـالثـة آالف صـاروخ. وقــد انـكــشـفت
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األطــفــال يـعــانـون اجلــوع لــكـنــنـا ال
نـسـتـطـيع الوصـول إلى مـسـتـودعات
الـطعـام).ولفت احلـبر االعظم إلى (أن
صـرخة هؤالء األطفـال وذويهم ترتفع

إلى حضرة الله).
تـوقع أن يـكـون في اسـتـقـباله ومـن ا
. وقـبل ـسـؤولـ االمــاراتـيـ كــبـار ا
الـقدّاس غدا الثالثاء سـيشارك البابا
فـي حــوار ديــنـي الــيــوم االثـــنــ مع
شـيخ األزهر أحمد الطيب ومسؤول

ديني آخرين.
ويــعـيش قــرابـة مـلــيـون كـاثــولـيـكي
جــمـيـعـهـم من االجـانب في اإلمـارات
حــــيـث تــــوجــــد ثـــــمــــاني كـــــنــــائس
كـاثـوليـكيـة الـعدد األكـبـر مقـارنة مع
الــــــــدول األخــــــــرى (أربـع فـي كـل من
الــكــويت وســلـطــنــة عـمــان والــيـمن
وواحــدة في الــبــحـريـن وواحـدة في

قطر).
وكـتب البابا في حسابـه بتويتر قبيل
انـطالق طائـرته "أزور هذا البـلد كأخ
ضي لـنـكـتب صـفـحـة حـوار مـعـا و

في مسار السالم سوية".
وتــتــبع االمـارات إسالمــا مــحـافــظـا
لـكنّـها تـفرض رقـابة عـلى اخلطب في
ـسـاجـد وعـلى الـنـشـاطـات الـديـنـية ا
فـيـهـا وتـعـتـبـر أحـد أبـرز مـنـاهـضي
االسالم السياسي في العالم العربي.
وتـتوقّع السلطات اإلمـاراتية مشاركة

{ ابـو ظبي (ا ف ب): استـقبلت دولة
ــتـحــدة الـبــابـا االمــارات الـعــربــيـة ا
فـرنـسـيس بـحفـاوة عـنـدما وصل إلى
أبــــوظــــبي مــــســـاء امـس االحـــد في
مستهل زيارة تاريخية لترؤس قدّاس
ضــخـم هي االولى حلــبــر أعــظم إلى
شبه اجلزيرة العربية مهد االسالم.
واسـتقل البـابا الطـائرة متـوجها الى
اإلمــارات حـــيث وصل الى ابــوظـــبي
في  18,00ت غ ودعـا قـبل ذلك بقـليل
إلـى احتـرام اتـفـاق وقت اطالق الـنار
فـي الـيـمـن حـيث تــقـود االمـارات مع
الــســعـوديــة حتــالف عــسـكــريــا ضـد
ـتــمـردين احلـوثـيـ في حـرب قـتل ا
فـــــيــــهــــا نــــحــــو  10 آالف شـــــخص
ــدنــيــ مــنــذ بـدء غــالــبــيــتــهم من ا

عمليات التحالف.
وقـــال الــبــابـــا عن الــهـــدنــة الــتي 
الـتوصل إليـها في السـويد في كانون
االول أنـه (يـوجّه نــداء إلى اجلـمــاعـة
عـنيـة كي تلـتزم الـدولـية واألطـراف ا
االتــــفـــاق الــــذي  الــــتـــوصـل إلـــيه
ــواد الــغـــذائــيــة ويـــضــمن تـــوزيع ا

ويعمل من أجل خير الشعب).
وأضـاف في عبارة مرجتلة لم ترد في
نـص خــطــابـه االصــلي (انـــني أتــابع
بــقــلق كــبــيـر األزمــة اإلنــســانــيـة في
الـيـمن. لـقد تـعـرض الـسكـان لالنـهاك
بــســبب الـنــزاع الــطـويل وكــثــيـر من

جــــنـــوب شـــرق الـــبــــرازيل األســـبـــوع
ــــــــــــــاضـي وفــق مــــــــــــــا ذكـــــــــــــرت ا
الــســلــطــات.ووقــعت الــكـارثــة في 25 
كــانـون الــثـاني عـنــدمـا تــسـبّب انـزالق
لـلتّربة بـانهيار الـسدّ في منجـم للحديد
اخلــام قـرب مــديـنـة بــيـلــو أوريـزونـتي
عـــاصــمــة واليـــة مــيــنـــاس جــيــرايس.
فقودين أصبحوا في عداد ويـعتقد أن ا
الـقتلى خـصوصا مع عدم الـعثور على
ـاضي.وكـانت أحــيـاء خالل األسـبــوع ا
ـاضـيـة قد احلـصـيـلة مـسـاء اجلـمـعة ا
. بــلــغت  115 قــتــيال و 248 مــفــقــوداً
والــغــالــبـــيــة الــســاحــقــة من الــقــتــلى
ــفـقـودين هم من الــعـمـال في مـنـجم وا
احلــديـــد وقــد دفــنــوا حتت األنــقــاض
جـراء انهيار مخلّفات طينية ح انهار
ـنطـقة ـنجم وا الـسد فـوق كـافيـتيـريا ا
اإلداريـة الـرئـيـسـة.وجـمّـدت الـسـلـطـات
أصـوال لـلـشـركـة تـقـدر قـيـمـتـهـا بـثالثـة
مــلــيــار دوالر تــمــهــيــدا لــدفع فــاتــورة
األضــرار والـتــعـويــضـات والــغـرامـات.
وكــانـت واليــة مــيــنــاس جــيــرايس قــد
تـــــضــــرّرت في الــــعــــام  2015 جــــرّاء
انــهـيــار سـد مـنــجـمي آخــر قـريب من
مـاريانـا التي تـبعد  120 كـيلـومترا من
بــرومــاديـنــيـو وأســفـر عن  19 قــتـيالً
وتـسبّب بكارثة بيئيّة غير مسبوقة في

البالد.

األديـب الـعـراقي واسـتــخـدام الـعـنف
إلســـــكــــات اخملــــالــــفـــــ في الــــرأي.
واســتــغــرب الــبـعض وقــوع عــمــلــيـة
االغــــتــــيــــال ووصــــفت بــــعـض هـــذه
الكتابات مشذوب بـ (الكاتب اجلريء)
ودعــا الـبـعض إلى إطالق اسـمه عـلى
دورة مـعرض الكتاب الـتي ستعقد في
بـغداد هذا الـشهر. من جـانبهـا شكلت
قــيــادة شــرطــة كــربالء فــريــقــا عــالي
ـة. كما ـستـوى للـتحقـيق في اجلر ا
ـواطـن الى دعـت (وسائل االعالم وا
الـتعـاون معـها من خالل تـوخي الدقة
فـي نــــشـــــر االخـــــبــــار وعـــــدم إطالق
االقــــاويل جــــزافــــا أو اإلجنـــرار وراء
ـعلـومات غـرضة واخـذ ا االشـاعـات ا
ـصـادر الــرسـمـيــة وذلك لـكـشف مـن ا
ــكن ولــكي ــة بــاســرع وقت  اجلــر
التـؤثـر بـعض االخـبـار عـلى مـجـريات

التحقيق).
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مـناطـقها وبـينهـا أبوظبي إال أنه من
ـــتـــوقع أن تــتـــوقف االمـــطـــار قــبل ا

صباح غد الثالثاء.
وعــلى مـ الـطـائــرة الـتي اقـلـته إلى
اإلمـارات قـال الـبـابـا لـدى عـلـمه أنـها
كــانت تـمــطـر في أبـو ظــبي (في هـذه

البلدان يعتبر هذا بشائر خير).

أكثر من  130 ألف شخص في قداس
الـثالثـاء في مـلـعب لكـرة الـقدم األول
مـن نوعه في شـبه اجلزيـرة الـعربـية
وســـيـــكـــون بـــحــــسب وســـائل إعالم

محلية األكبر في تاريخ اإلمارات.
وتــشـهـد االمــارات مـنــذ صـبـاح امس
االحـد تـساقط أمـطار عـلى العـديد من

ومـنذ الساعـات االولى لصباح االحد
ـــطـــر أمـــام اصــــطف مـــئـــات حتـت ا
كـــاتـــدرائـــيـــة الـــقــــديس يـــوسف في
الـعاصـمة االماراتـية التي سـيزورها
أيـضا البابـا صباح الثالثاء أمال في
احلـصـول على آخـر التـذاكر حلـضور

القداس.

بــــ إيـــران والــــعـــــــراق  من 1980
حـتى 1988 ). وبـحـسب التـقريـر فإن
(الـــوثــائق تــكـــشف عن أن الــواليــات
ـــتــحــدة كـــان لــديــهـــا هــاجس هــو ا
انــتـصـار إيــران في احلـرب فــعـمـلت
جـــاهــدة عـــســكــريـــا واقــتـــصــاديــا
لـلـحـيلـولـة دون ذلك فقـبل أن تـنـتهي
احلــرب بـعــامـ الحت لـألمـريــكـيـ
مــؤشـرات عـلى إمـكـانــيـة أن يـتـحـول
الـــهـــاجس إلى حـــقـــيـــقــة وكـــان أهم
ــؤشـرات هــو اســتـيالء إيــران عـلى ا
شـبه جزيرة الفاو الـعراقية).وبحسب
الــوثــائق فــإن (األمـريــكــيـ رأوا أن
هـذا الـتـطـور العـسـكـري أعـطى إيران
قــوة دفع نـفـسـيــة جـعـلـتــهـا ال تـبـدي
ضي إشـارة إلى أنها مستعدة لعدم ا
فـي احلرب واستمر هذا الوضع حتى
اسـتــعـاد اجلـيش الـعـراقي الـفـاو في
نـيـسان  1988 أي قـبل شـهـور قلـيـلة
مـن وقـف احلـــــــــرب بـــــــــالـــــــــقــــــــرار
ــــــــــــــي).وفـــــــــي  19 و20  اال
آذار  1986 جــــــرت في واشــــــنـــــطن
مـبـاحثـات أمـريكـيـة بريـطـانيـة بـشأن
احلـــــرب بــــدا خـاللــــهـــــا واضــــحــــا
لـلبريطاني أن األمـريكي يخططون
لـلتدخل بطرق منهـا القوة العسكرية
نع انتصار إيران.وكان موقف وزارة
الــدفـاع الــبـريــطـانــيـة واضــحـا وهـو
رفـض االجتــاه األمــريـــكي واإلصــرار
ــشـــاركــة مـــهــمـــا أصــر عـــلى عـــدم ا
ــضي فــيه.وفي األمــريــكــيــون عــلى ا
ـبـاحـثـات قـالت الوزارة تـقـريـر عن ا
(كـانت الـزيارة مـفيـدة للـغايـة خدمت
هـدفنا في تأكـيد مساندتـنا األساسية
لــسـيــاسـة األمــريـكــيـ في اخلــلـيج
ولـكن أيضا في التـعبير عن قـلقنا من
اخملـاطـر الـتي ينـطـوي عـليـهـا الـعمل

بالغ فيه). تسرع أو ا العسكري ا
 وأوصـت بأنه (ال يجب عـلينـا خاصة
أن نُـــجــر إلى دعم عـــمل عــســكــري ال
ـكـننـا التـحـكم فيه أو أنه في حـالة
ـا نضـطـر ألن نُـخيب انـدالع أزمـة ر
ــتــحـدة بــشـأن تــوقــعـات الــواليـات ا

ساندة). ا
 وأيـدت اخلـارجـيـة الـبريـطـانـيـة هذه
الـتـوصـيـة).بـعـد ذلك بـشـهـر زار وفد
مـن إدارة الشرق األوسـط باخلـارجية
الـبـريـطـانيـة واشـنـطن وكـتب رئيس
اإلدارة جـي إتش بــــويـس عن هــــذه
الـزيـارة قـائال إن األمـريكـيـ (طـلـبوا
دراســة عــسـكــريــة مـشــتــركـة لــســيـر
الــصـراع في اخلـلــيج مـســتـقـبال مع
ــســاعــدة األمــنــيــة لــدول تــنــســيق ا
اخلـلـيج). وخـلص الـبـريـطـانـيون من
ـبـاحــثـات إلى أن األمـريــكـيـ هــذه ا
(يـتجهون بشكل مـتزايد لالعتقاد بأن
إيـران سوف تـنتصـر في احلرب كـلما
طـالت لـذلك فإن الـسيـاسة األمـريكـية
ـكن وُجــهت نــحــو بـذل كل مــا هــو 
لـدعم الـعـراق عـلى األقل حلـ ظـهور
مـــــؤشـــــرات عــــلـى لـــــ في عـــــنــــاد
إيــــــران).واوضـح بـــــويـس إن (وضع

WOL²Ýd « WD×  …œUŽ≈ ∫¡UÐdNJ «

wÝUO  X uÐ W b)« v ≈ 
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـــادت مالكـــات وزارة الـــكــهـــربــاء
مـحطـة الرسـتمـية الـثانـوية 33 كي
فـي إلى اخلدمة بـوقت قيـاسي بعد
خــروجــهــا بــســبب الــســيـول الــتي
. وقالت ضـربت جـسر ديـالى القـد
الكات الـوزارة في بيـان امس إن (ا
الــهـنــدسـيـة والــفـنــيـة في الــشـركـة
الــعــامـــة لــتــوزيع كــهــربــاء بــغــداد
تـمكنت مـن إعادة محـطة الرسـتمية
الــثــانــويــة احلــاكــمــة إلى اخلــدمـة
بوقت قياسي والتي تغذي مشروع
ــاء وجــمــيـع مــحــطــات الــصـرف ا
ـيـاه لـعـموم الـصـحي وتـصـريـف ا
مـــنــاطق شـــرق الــقـــنــاة ومـــديــنــة
الــــصـــدر). وأضـــافـت أن (احملـــطـــة
خـــرجت مــســاء اخلــمـــيس بــســبب
الـسيول القادمـة من محافظة ديالى
والـتي ضـربت جـسر ديـالى الـقد

وأدت إلـى سقوط مقـطع من اجلسر

لالحـزاب الستكمال اجـراءات التسجيل.
وذكـــر بـــيــان امـس انه (اســـتــنـــادا الى
فـوض الـصالحـيات اخملـولة جملـلس ا
وجب قانون في مـفوضية االنتخابات 
ـعدل ـفوضـية رقم  11 لـسنة  2007 ا ا
وقـــانـــون االحـــزاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات
الـسـيـاسـيـة رقم  36 لـسـنـة  2015 قـرر
منوحة فوض تمديد الفترة ا مجلس ا
لالحـزاب الستـكمـال اجراءات الـتسـجيل
ـقـبل). واضـاف (وعلى ولـغـاية  3 اذار ا
االحـزاب الــسـيــاسـيـة الــتي  مـنــحـهـا
اجـازة تأسـيس مشروطـة مراجـعة دائرة
االحـزاب والتـنظـيمـات السـياسـية خالل
ــدة الــتي مــنــحـهــا اجملــلس وبــخالفه ا
ســيــتم اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة
ـذكـور). بـحـقــهم وفق احـكـام الـقـانـون ا
واشــار الــبـيــان الى ان (هــذا الــتــمــديـد
يــشــمل االحــزاب الــســيـاســيــة الــتي لم
ـراجـعة تـسـتـكـمل اجـراءات الـتـسـجـيل 
دائــرة شــؤون االحـزاب والــتــنـظــيــمـات
الـسيـاسيـة لغرض اسـتكـمال اجـراءاتها
وبـــخـالفه ســـيــــتم اتــــخـــاذ االجـــراءات

القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته).
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أصـدرت احملكمة االحتادية الـعليا حكماً
دسـتورياً بـشأن االتفـاق اجلنائي الوارد
في قــــانــــون الــــعــــقــــــوبــــات رقم 111
لســــــنة  1969 مـنوهة إلى أن مفهومه
يـخـتلـف عن حريـة الـتـعبـيـر الواردة في
ــتــحــدث الــرســمي الــدســتــور. وقـــال ا
لـلمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته
(الــزمـان) امس إن (احملـكــمـة االحتـاديـة
الـعليا عـقدت جلسـتها برئـاسة القاضي
مــدحـت احملــمــود وحـــضــور الـــقــضــاة
االعـضــاء كـافـة ونـظـرت دعـوى خـاصم
ـــدعي كل مـن رئــيس مـــجــلس فــيـــهــا ا
الـنواب ورئـيس مجلس الـقضـاء اضافة
ـدعي طعن لـوظيـفتـهمـا). واضاف أن (ا
ــــوجب عـــــريــــضــــة دعـــــواه بــــعــــدم
ــادة  56 مـن قــانــون دســـتــوريـــــــــــة ا
الــعـقـــــــــــوبـات رقم  111لـسـنـة 1969
الـتي تعاقب كل عـضو في اتفـاق جنائي
ـة كـانت بــالـعـقــوبـة احملــددة لـكل جــر
مـوضوع االتفاق اجلـنائي ولو لم يشرع
بــارتـكــابـهـا). وأشــار إلى أن (احملــكـمـة

االحتــاديــة الــعــلــيــا وجــدت أن احــكـام
االتــــفــــاق اجلــــنــــائي قــــد ذكـــــــرت في
ــــــــــــــواد 55 -  59  مـن قـــــــانــــــون ا
الـعـقـوبــات ومـنـهـا يـتـضح ان االتـفـاق
اجلـنـائي هـو وجـود شخـصـيـة او اكـثر
اتـفقـا على ارتكـاب فعل يـجرمه الـقانون
كـجـنايـة او جنـحه كـالسـرقـة واالحتـيال
والـتــزويـر وكـان هـذا االتـفــاق مـنـظـمـاً
ـدة قــصـيــرة). وتـابع ومــسـتــمـراً ولــو 
الـسـامـوك أن (احملكـمـة أوضـحت مـعنى
ـة موضـوع االتـفاق من ذلك بـانه اجلـر
شـانهـا ان تتـعرض الى امن اجملـتمع او
ـعنـوية الحـد اشـخاصه الـطبـيـعيـة او ا
وتـدل عـلى سـلـوك مـنـحـرف من اعـضـاء
هـذا االتــفـاق). وأسـتـطــرد أن (احملـكـمـة
ذهــبت في حــكـمــهـا إلـى أن هـذا الــفـعل
يــلــزم ان يـــعــالج امـــا بــالــعـــقــوبــة مع
االصالح او بــالــعـفــو عن الــعـقــوبـة اذا
بـادرة بـاخبـار السـلطـات العـامة تـمت ا
ــة و قــبل قــيــام تـلك قــبل وقــوع اجلـر
الـسـلـطــات بـالـتـحـرك ضـد اجلـنـاة كـمـا
ــادة ( 59 مـن قــانــون تـــقـــضي بـــذلك ا
دعي استند إلى الـعقوبات). وذكـر أن (ا

اخملـــتــــصـــة بـــتــــشـــريع الــــقـــوانـــ
دسـتـوريا).مـؤكدا انه(ال يـوجد قـانون
الـى االن بـــالـــوصف الـــذي تـــتـــداوله
مــواقـع الــتــواصل االجــتــمــاعي). من
جـــهـــة اخـــرى طـــالب عـــضـــو جلـــنــة
الــشــهـداء والــضــحـايــا و الــسـجــنـاء
الـسياسي النيابية عبد االله النائلي
مــجــلس الــقــضـاء االعــلى بــتــشــكـيل
مـحكـمة مـختـصة بـالنـظر بـاخملالـفات
الــتي تـعـارض تــطـبـيق قــانـون حـظـر
حــــزب الـــــبــــعث واحلــــكـم وفق هــــذا
ــجــد ويـروج ألفــكـار ن  الــقــانـون 
حـزب البعث ورموزه.وقال النائلي في
بــيــان ان (مــجـلـس الـقــضــاء مــطـالب
الـيوم بوقفة وطـنية لردع هؤالء الذين
ـــجـــدون الـــبــعـث ورمــوزه والـــذين
يــــســــتــــغـــلــــون مــــواقع الــــتــــواصل
االجـــتـــمــاعـي وحــريـه االعالم في بث
سـمـومهم وافـكارهـم اخلبـيثـة).واشار
طالبات جمللس القضاء الى ان(هـذه ا
االعــلى بـتـشـكــيل مـحـكـمــة مـخـتـصـة
لــتــطــبــيق قــانــون حـزب الــبــعث هي
مــضـمـون الــقـانـون الــذي يـنص عـلى
دد تـتفاوت احـكام قـضائيـة عقابـية 
بـ خـمس سـنوات الى خـمس عـشرة
ؤبد في احدى سـنة بل حتى احلكم ا

احلاالت).

قـبل خـلـيـة الـصـقـور االسـتـخـبـاريـة)
ـقتل ـتهـمـ اعـتـرفـوا  مـبـيـنـا ان (ا
اجملــنى عــلــيه والــذي يـعــمل بــصــفـة
مـــســـاعــد مـــصـــور في قـــنـــاة احلــرة

الفضائية). 
وأضـاف أن (العجلـة العائدة لـلمجنى
عـلـيه  الـعـثور عـلـيـها في مـحـافـظة
تـهمون يـحاولون كـركوك حـيث كان ا
ادخـالـهـا الى اقلـيم كـردستـان لـغرض
بــيـعـهــا هـنــاك). وأوضح أن (الـسـبب
وراء الــقـتل هــو سـرقــة عـجـلــته كـون
ـتـهـمـ يـشـكلـون عـصـابـة لـلـسـرقة ا
والـتسـليب بحـسب اعترافـاتهم). نفى
مـجلس الـقضاء االعـلى صحـة ماتردد
عن إصــداره قـرارا بــتـجــر تـمــجـيـد
. رئـيس النـظام الـسابق صـدام حس
ـركـز اإلعالمي  لـلـمـجـلس في وقـال  ا
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان الصحة
لـألخــبـــار الــتي (تـــتــداول فـي بــعض
مـــــواقع الـــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعي
بــخـصـوص إصـدار مـجــلس الـقـضـاء
االعـلى قـرارا يتـعـلق بـتجـر تـمجـيد
صـدام حـسـ وحتديـد عـقـوبه لذلك)
مـــوضـــحـــا ان (تـــشـــريـع اَي قـــانــون
يتضمن جتر فعل ما ومن ثم عقوبة
ذلـك الفعل هو من اختصاص مجلس
الـــنـــواب حـــصـــرا بـــوصــفـه اجلـــهــة
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وتـضـرر الـقـابـلـوات الـرئـيـسـيـة في
احملــطـة).واكـمـلت امـانـة بـغـداد عن
صـيانة وتـأهيل نفق الـشرطة غربي
الـعاصـمة. وقـالت في بيان امس ان
(اعـمال الصيانة والتأهيل اخلاصة
بـنفق الشرطة انتهت) الفتة الى ان
(الــنـــفق ســيــكــون جــاهــزا حلــركــة
.( ـقــبـلـ الــسـيــر خالل الـيـومــ ا
واكـــدت االمـــانـــة (إكـــمـــال اعـــمـــال
اإلكـسـاء اخلاصـة بالـنـفق) مشـيرة
الـى ان (مــــا تـــــبــــقـى هي اعـــــمــــال
تـكـمـيـلـية سـتـنـتـهي خالل الـيـوم
ـقبـل لـيفتـتح النـفق بعـدها امام ا
ـــرور). وكــانت حـــركــة الـــســـيــر وا
االمــانـة قـد اعــلـنت عن مـبــاشـرتـهـا
بــاعــمــال صــيــانــة وتــأهــيل لــنــفق
الـــشــرطــة بــعـــد تــعــرضه ألضــرار
بــســبـب قــدم عــمــره الــتــصــمــيــمي
واالفــتــراضي. وهي جتــري حـالــيـا
اعـمـال تـأهـيل وصيـانـة نـفق الـباب

الشرقي وتستمر اياما عدة.

الـعراق سيـاسيا وعسـكريا كان من
وجـــهـــة نــظـــر األمـــريــكـــيـــ ســبب

عضلة).  ا
واضـاف أن (األمريكيـ اعترفوا بأنه
فـي ضوء أوجه الـقـصـور في الـقـيادة
الـسيـاسية والـعسكـرية بالـعراق فإن
ـــكـن أن تـــفـــعـــله الـــواليـــات الـــذي 

تحدة فعليا قليل. ا
ـثال لديه كل  فـالعراق عـلى سبيل ا
األسـلـحـة الـتي يـحـتـاجـهـا. ولـذا فإن
األمـريـكـيـ يركـزون اهـتـمـامـهم على

محاولة كبح إيران). 
وســـعى األمــريــكـــيــون أوال إلى وقف
تــسـلـيح إيـران لـكـن (األسـلـحـة كـانت
تــتـدفق من أوربــا الـشــرقـيــة وكـوريـا
الـشـمـاليـة وسـوريـا ولـيبـيـا والـص
ــعـدل مــتـزايــد إلى إيـران)وتــكـشف
الـوثيـقة عن أن األمـريكـي فـكروا في
ضـربـات عسـكريـة تـشل إيران.ويـقول
بـــويس (عــلى اجلــانـب الــعــســكــري
اعـتقـد األمريـكيـون أن هجـوما شامال
ـــنـــشــآت وبـــارعـــا من اجلـــو عـــلى ا
احلــيـويـة االقـتـصــاديـة في إيـران قـد

يغير السلوك اإليراني. غير أن افتقاد
الـــعـــراق إلى الـــعـــزم والـــتـــصـــمـــيم
الــــعـــســـكــــري فـــضال عـن الـــعـــنـــاد
الــســيـاسي اإليــراني لم يــجــعال هـذا

خيارا مبشرا للغاية). 
وبـعد شـهر تـقريبـا زار وفد عـسكري
ستـوى بقيادة ضابط أمـريكي رفيع ا
بــرتــبـــة جــنــرال يــرافــقه أربــعــة من
مـسـاعـديه اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة.
وكــان الـهــدف هـو أن يــعـرض الــوفـد
دة 28 نـتائج جولة طويـلة قام بها و
يـومـا لـلـمـنـطقـة شـمـلت قـطـر وعـمان
واإلمــارات والــبـحــرين والــسـعــوديـة

والكويت واألردن.
ويـكشف تقرير للخارجـية البريطانية
عـن (إحــبـــاط لــدى األمـــريــكـــيــ من
االفـتـقـاد إلى اسـتـجـابـة دول اخلـليج
السـتـعـداد أمـريـكـا لـلـتـعاون فـي فعل
ـــزيــد مـن أجل الــدفـــاع عــنـــهم) في ا
ضــوء الـتــوابع احملـتــمـلــة النـتــصـار

إيران. 
وحتــدث تــقـريــر الحق إلدارة الــشـرق
األوسط في اخلارجية البريطانية عن

أن تـــقــديــر األمـــريــكـــيــ لــلـــمــوقف
الــعـســكـري بــ إيـران والــعـراق ظل
متشائما للغاية.وأوجز التقرير الذي
كـــتب بـــعـــد زيـــارة وفـــد بـــريــطـــاني
لـواشـنـطن اخملـاوف األمـريـكـيـة كـمـا
يــأتي(أوال: ثــبت أن الــقــدرة اجلــويـة
الـعراقية غير فعـالة رغم أنها نظريا
مـتفوقة على الـقدرة اإليرانية... وعدم
ـا هـو نتـيـجة لـعدم الـفـعالـيـة هذا ر
اســتـعـداد صـدام حـســ الـشـخـصي

لشن هجمات شاملة وفعالة.
واقع  ثـانيا: الـقصف العـراقي على ا
اإليــرانـيـة في الـفـاو كــان أيـضـا غـيـر
ـواقع اإليـرانـيـة قـد حُـفـرت فـعـال. فـا
بــشـكل جـيــد  ثـالـثـا: حــشـد الـقـوات
الـعـراقي بــالـقـرب من هـور احلـويـزة 
احملــــاذي إليــــران  زاد اخملــــاوف من
هــجــوم إيــراني كــبــيــر في الــشــهـور

قبلة) القليلة ا
.وأكــدت هـذه الـزيـارة بـجــديـة الـقـلق
األمـريكي من احـتمـال انتـصار إيران.
فـسـعت واشـنطن إلـى إقنـاع احلـليف
البريطاني باالنخراط في خطة طارئة

ـنع مـثل لـتــدخل عـسـكـري مـحـتـمل 
هـذا االنـتـصـار.غـيـر أن بـريـطـانيـا لم

تغير موقفها. 
ورأت أنـه رغم احلرص على العالقات
االسـتراتيـجية مع واشـنطن فإن مثل
هـذا االنخراط سيكون ضد مصاحلها

نطقة.  في ا
ووفق وثـيقة بعنوان (إيران/العراق/
ـمــلـكـة الــتـخـطــيط لـلـطــواريء بـ ا
ـتـحـدة) أكـدت ــتـحـدة والـواليـات ا ا
اخلـارجية البريطانية مجددا ضرورة
الـنأي عن أي خطـة عسكـرية أمريـكية

للتدخل في مسار احلرب . 
وتـقول الوثيـقة إن (سياسـة احلكومة
الـبـريطـانيـة هي تفـادي إجراء نـقاش
جــــاد أكــــثــــر من الـالزم مع اجلــــيش
األمـريـكي بـشـأن خـطط لـعـمـلـيات في
مـنـطـقـة اخلـليج) مـضـيـفـة ان(خـدمة
نطـقة ستـكون أفضل مـصاحلنـا في ا
عـلـى األرجح لـو لم تـنـظـر إلـيـنـا دول
اإلقـلــيم عـلى أنـنـا مـشـاركـون بـدرجـة
وثـيـقـة أكثـر من الالزم في الـتـخـطيط

األمريكي).
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صور البابا
فرنسيس تنتشر
في شوارع ابو
ظبي استعدادا
الستقباله امس

عالء مشذوب

فتش العام للوزارة كر اخرى علن ا
ـكتب في إسـترداد الـغـزّي عن جناح ا
اكــثـر من  60 مــلــيـار ديــنـار خالل . 
ونــقل بــيــان تــلــقت ه(الــزمـان)2018
ـبلغ الكلي امـس عن الغزّي قوله أن (ا
وصل الى  60 مـلياراً و 959 مـليوناً
و 810 آالف ديـــنــــار) مـــشـــيـــرا الى
ــثل جــهــود أقــسـام ــبــلغ  ان(هــذا ا
ــــكـــتب كــــافـــة عــــلى مــــدار الـــعـــام ا
ـاضـي).واوضح الـغـزي أن (مـصادر ا
ـوصى بـإسـتـردادهـا تُـمـثل األمــوال ا
ــوصى بــإبــطــال أقــيــام الــعــقــارات ا
قـيودهـا وإعادة مـلكـيتـها الى الـدولة
ـمنـوحة إضـافـة الى قيـمـة القـروض ا
ـصـارف بـضـمان عـقـارات مُـبالغ من ا
في تـــقــديــر أقــيــامــهــا وأســتــخــدمت
كـضـمـانـات عـقـاريـة لـتـلك الـقـروض).
ـركـزية وصـدقت مـحـكـمـة التـحـقـيق ا
أقــوال ثالثـة مــتـهــمـ بــيـنــهم امـرأة
اعـتـرفوا بـقـتل مسـاعـد مصـور احدى
الـقـنـوات الفـضـائـية في بـغـداد. وقال
ــتـحــدث الـرسـمـي جملـلس الــقـضـاء ا
األعـلى الـقاضي عـبد الـستـار بيـرقدار
فـي بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس إن
ــركـزيـة دونت (مــحـكـمــة الـتـحــقـيق ا
اعـتـرافـات ثالثـة  مـتهـمـ بـعـد الـقاء
الـقبض عليهم بناء على معلومات من
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أطـلـقـت وزارة الـعدل  524 نـزيالً من
سجونها في بغداد واحملافظات خالل
ــاضي بــيــنـهم  47 إمــرأة. الــشــهـر ا
وقــــال بـــيـــان صــــادر عن الـــوزارة أن
ـــوقف الـــشـــهــري اخلـــاص بـــعــدد (ا
ــطــلق ســراحــهـم في شــهــر كــانـون ا
ــــاضي لــــدائـــرة اإلصالح الــــثــــاني ا
الـتابـعة لـلوزارة  يـشيـر الى ان العدد
الــكــلي لــلــمــفــرج عــنـهـم من ســجـون
الـوزارة بـــــلغ  524 نـزيالً في بـغداد
واحملـافـظات  47 مـن النـساء و477
مـن الــرجــال بـــيــنــهم  81 مـــشــمــوالً
بـالـعـفـو العـام  االفـراج عـنـهم بـعد
انـتـهاء مـدد مـحكـومـيتـهم) الفـتا الى
ان (دائــرة االصالح قــطــعت اشــواطـاً
كــبــيــرة في مــجــال عــمــلــيــات اطالق
الـسـراح مع تـطبـيـقـها نـظـام االرشـفة
االلــكـتــرونــيـة الــذي يـتــيح امــكـانــيـة
ـنـتــهـيـة احــكـامـهم حتــديـد الـنــزالء ا
الـقـضـائـيـة ويـسـهم بـحـسم مـلـفاتـهم
وفـقاً للـمدة القانـونية احملددة إلطالق
ـطـلق سـراحـهم الـسـراح).وبـلغ عـدد ا
بــقـانـون الـعـفـو الـعـام  8آالف و338
نــزيـالً مــنــذ تــشـــرين الــثــاني 2016
ـاضي. من جهة لـغاية نـهاية الـشهر ا
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