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الك�سف عن ع�سابات 
الكوامت يتطلب قراراً 
�سيا�سيًا!

االفتتاحية

بقلم / فخري كرمي

الدولة املن�سية وثالثية الف�ساد 
واالإرهاب والطائفية:

بعد ثماين �صنوات على تبني �صعار امل�صاحلة الوطنية ، تخرج علينا وزارة 
امل�صاحلة الوطنية للمرة الثانية  بـ"اإعالن ملثم " عن ان�صمامات جديدة اإىل 
عملية امل�صاحلة ونبذ ال�صالح . وي�صتدرك املعنيون بالإعالن ، اأن "امللثمني" 
ميثلون اأنف�صهم و"بع�ض اأتباع املنظمة" وي�صعون للتاأثري على اآخرين لل�صري 

على خطى من �صبقهم للتخلي عن ال�صالح وامل�صاركة يف العملية ال�صيا�صية . 
الربهان  ياأتي  مل  اإن  "الوهمي"  ي�صبهون،  ال�صالح  نازعو  اجلدد  وامللثمون 
عك�ض ذلك، من ان�صم اإىل "امل�صاحلة احلكومية " يف خمتلف املراحل ، اإذ مل 
يك�صف اأحد منهم عن قوام منظمته وما يحتفظ به من �صالح ، ومن �صق الطاعة 
على قيادته ووا�صل حمل ال�صالح ، اأو ظل " كامنًا " ينتظر الفر�صة املنا�صبة 
حلظات  يف  القوى  مــوازيــن  على  للتاأثري  او  الو�صع  لإربـــاك   ، ل�صتخدامها 

احلراك وا�صتداد ال�صراع على مراكز ال�صلطة ومواقعها .
عن  والإعــــالن  احلكومية  امل�صاحلة  مــن  ال�صيغة  هــذه  اأن  ملفتًا  واأ�ــصــبــح    
ان�صمام ملثمني او "�صافرين" اليها يتالزم مع حمالت جديدة من التفجريات 
واللوا�صق املتفجرة واغتيالت الكوامت ، وكاأن ذلك يراد منه ان ي�صاق  كـ"رٍد" 
على اإعالن امللثمني او ال�صافرين املعروفني، وتكذيب للبيانات الر�صمية على " 

ت�صييق اخلناق "على الإرهابيني وت�صفية منظماتهم .
 وحكاية الن�صمامات املتتالية اإىل دعوات امل�صاحلة، تنعك�ض يف الوجه الآخر 
لها املتمثل يف البالغات اليومية عن القب�ض على قادة القاعدة واأمراء املنظمات 
اأ�صلحتهم  منهم، وتفكيك خالياهم وتدمري م�صتودعات  العديد  امل�صلحة وقتل 
الإرهابيني  اأن  يت�صح  معقدة،  غري  ح�صابية  عملية  ويف   . اأوكــارهــم  وك�صف 
لي�صوا جمرد �صبكات �صرية "خيطية" التنظيم وال�صالت والرتباطات معقدة 
التمويل، بل هي وفقًا للبيانات احلكومية اأكرث من "كتائب" حكومية واقل من 

جيو�ض نظامية.!
واملداهمات  العتقالت  عن  احلكومية  الأنباء  يتابعون  الذين  واملواطنون   
"الأبرياء"  املعتقلني  عدد  ازديــاد  على  ال  يطلعون  ل  الإرهابيني  �صفوف  يف 
العدالة  تطبيق  عن  ي�صاق  خرب  ول  �صراحهم،  باإطالق  املتكررة   واملطالبات 
الأحكام  َثُبتت اجلرمية عليهم، و�صدرت  الذين  اأولئك  باملجرمني وخ�صو�صا 
اأب�صع  اقرتفوا  قتلًة  عليهم  وُحِكَم  اأجِرموا  الذين  بني  ومن  عليهم.  بالإعدام 
على  اإكراههم  "�صبهة"  دون  واعــرتفــوا  اجلماعي،  والتفجري  الذبح  جرائم 
الإقرار باجلرائم التي نفذوها باأيديهم وبتخطيط منهم .ويتداول النا�ض اأمثلة 

عن جرائم وجمرمني تق�صعر من هولها الأبدان. 
اأحياء م�صت   ، وي�صتحيل على عاقل ت�صديق بقاء اغلب املحكومني بالإعدام 
على اإدانتهم خم�ض �صنوات واأكرث، اأما لرف�ض حمكمة التمييز العليا امل�صادقة 
اأو م�صوؤوًل متنفذًا تدخل لإيقاف تنفيذها او غ�ض  اأن جهة  اأحكامهم او  على 
الطرف عنها، وقد ا�صتفاد بع�ض املجرمني من ف�صحة الوقت وُدبر لهم الهروب 
"الداخل" او  من  املرتبة  الهروب  الآخر يف حمالت  البع�ض  اآثار  اختفت  كما 

لرتتيبات غام�صة، دون ان ُيكَت�صف من َرَتَب عملية الهروب .!
 وا�صتمرار هذه احلالة من ال�صرت�صال يف الجتاهني املتالزمني يف الن�صاط 
اليجابية  الأجواء  ت�صيع  ل  العتقال،  وعمليات  الأفراد  م�صاحلة  احلكومي، 
بني املواطنني عن حت�صن الو�صع الأمني وانح�صار م�صاحة الن�صاط الإرهابي، 
الإرهابيني  منــو  م�صادر  جتفيف  تعذر  مــن  نفو�صهم  يف  القلق  تثري  واإمنـــا 
وتكاثرهم. ويزيد من هذا القلق وفقدان راحة البال، الرتويع الذي يتعر�صون 
له بعد كل اإعالن عن اعتقالت جديدة لإرهابيني او ان�صمام "منظمات" جديدة 
الإعالم  ت�صتخدم  الأخــرى  هي  امل�صادة  القوى  اإن  ال�صيا�صية.  العملية  اإىل 
"ت�صميه مزاعم حكومية"  "بو�صيلة القتل" والتخريب والتفخيخ ردًا على ما 
واأم�صى  الر�صائل  اإي�صال  يف  واأ�صرع  تاأثريًا  اأكرث  وو�صائلها  ت�صفيتها،  عن 
اخبارها  تنتقل   ، يدوية  قنبلة  او  ل�صقًا  تفجريًا  اإن   . الإقــنــاع  على  فعالية 
�صيا�صة  يتطلب  وهــذا  الإعــالم.  و�صائل  تنقلها  اأن  قبل  حتى  منطقة  ابعد  اإىل 
مدرو�صة حكيمة ومقنعة يف خماطبة الراأي العام حول كل ما يتعلق بالإرهاب 
تتجنب  اأن  يجب  ال�صيا�صة  وهــذه  والت�صاحليني.  وامل�صاحلة  والإرهابيني 
املبالغة والدعاء والفرتا�صات غري  اأي �صيغة تنطوي على  الأول  املقام  يف 
املواجهة  الآخر من م�صهد  اأن اجلانب  كما  امل�صتقبلية.  بالحتمالت  املدعومة 
ابعد من حدود فعالية  اأن ل يذهب  الإرهــاب واخلا�ض بامل�صاحلة ينبغي  مع 
الأطراف او القوى التي تعلن التخلي عن العمل امل�صلح، وان يرتبط مثل هذا 
الإعالن بتقييم مو�صوعي منزه عن الأغرا�ض الدعائية واملحكومة باملزايدات 

ال�صيا�صية والقفز على الوقائع امللمو�صة واملعروفة ولو على نطاق حمدود . 
اإن النحياز اإىل العملية ال�صيا�صية وهجر ال�صالح كاأداة لل�صراع مع اخل�صوم 
حتمًا،  ي�صرتط  بل  امل�صلح،  العمل  واإيقاف  بالإعالن  يتحدد  ل  "الوطنيني"، 
ا�صتخدموا عملياتهم  ملن  بالن�صبة  اإىل هذا اخليار  قادت  التي  ال�صيا�صة  اإدانة 
التحتية.  البنية  �صد  او  عباداتهم  او  �صكناهم  مناطق  ويف  املواطنني  �صد 
ويقت�صي من الآخرين ممن ادعوا " املقاومة �صد الحتالل " ان يك�صفوا عن 
نواياهم ال�صيا�صية علنًا وبو�صوح اإىل جانب العملية الدميقراطية والتم�صك 
مببادئها، واإدانة النظام ال�صابق وجرائمه والتاأكيد على النحياز لبناء الدولة 
الدميقراطية الحتادية، وان ل يعتربوا الن�صمام اإىل العمل ال�صيا�صي، ميدانًا 
ملوا�صلة العمل لتقوي�ض النظام الدميقراطي والرتويج لأيديولوجية البعث 

ونظامه الفا�صي، وتزكية جرائمه حتت اي دعاوى كانت .
يوؤدي  لن  "حالت فردية" منعزلة،  كـ   ، الإرهــاب والإرهابيني  التعامل مع  اإن 
اأفــراد  قد ل ميتلكون غري امل�صميات التي كانوا ي�صدرون بها  اإ�صافة  اإل اإىل 
دام  ما  وتتكاثر  "تتزاوج" بقاياها  اأن  احلالة ميكن  مثل هذه  بياناتهم، ويف 
البالد  دامــت  ما  بذلك،  ي�صمح  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  املناخ 
واملحا�ص�صة  الف�صاد  م�صتنقع  يف  اآخر  بعد  يومًا  تغرق  ال�صيا�صية  والعملية 
الإرهاب  النجاح يف حما�صرة  قدٍر من  اأي  امل�صتحيل حتقيق  الطائفية. ومن 
الأمثلة  وتقدمي  الفا�صدين  على  اخلناق  ت�صييق  قبل  الإرهابية،  واملنظمات 
اأمام الق�صاء، وهذا  ال�صارخة منهم على الأقل اإىل امل�صاءلة العلنية واإدانتهم 
متعذٌر مع ا�صتمرار الطائفية كنهج لإدارة الدولة واملحا�ص�صة ك�صيغة لتقا�صم 

مغامنها، ودافع للتواطوؤ يف التغطية عليها .
يف  الإرهابية  املنظمات  قادة  اأو  امللثمني  عن  البحث  بان  يعتقد  من  ويتوهم 
ال�صلم  اإعادة  اإىل  النهاية  يف  يقود  نهج  اي�صًا،  منها  والأبعد  اجلوار  عوا�صم 
ال�صيا�صية  احلــيــاة  يف  اخللل  لن   . الــبــالد  ربــوع  اإىل  وال�ــصــتــقــرار  الأهــلــي 
غري  والت�صويات  ال�صلطة  على  ال�صراعات  عن  تتمخ�ض  التي  والتداعيات 
املبدئية على حت�صني املواقع "الذاتية" اخلا�صة بـ"الفرد الطامح" او "احلزب" 
او "الكتلة" على ح�صاب امل�صالح الوطنية العليا �صيفرز على الدوام"مغامرين 
وفلول معادية وطاحمة اإىل املال وال�صلطة" تلّوح بال�صالح من خارج احلدود 
تفجريات  او  جبانة  اغتيال  بعمليات  قدراتها  وت�صتعر�ض  داخلها،  من  او 
والل�صو�ض  ال�صابق  النظام  وخمابرات  اأمن  اأجهزة  بقايا  بتوظيف  حمدودة 
واملجرمني الذين حررهم قبل ال�صقوط من ال�صجون واملعتقالت او احلوا�صم 

الذين تدربوا على القتل وال�صلب والختطاف للقيام بالعمليات املذكورة .
 اإن اللثام كاأداة، ينطوي يف الغالب على اخلديعة والغدر، ول ي�صلح لالإعالن 
عن النوايا ال�صليمة. وامللثم ل يعرب عن طّوية ايجابية ال اإذا تعامل باملك�صوف 

حني يتعلق الأمر بالق�صية الوطنية، وي�صع اأوراقه على الطاولة، 
ب�صفافية  التعامل  على  اجلـــراأة  ينق�صهما  والو�صيط  امللثم  الطرفني،  وكــال 
وو�صوح مع املعني املبا�صر بـ "لعبتهما" ال�صعب امللتاع باملناورات ال�صيا�صية 

للمت�صابقني على كرا�صي ال�صلطة .

 بغداد/ داود العلي

تخفي�ض  يف  العراقي  الربملان  اخفق 
ك�صفت  اأن  بــعــد  اأعــ�ــصــائــه،  رواتـــــب 

م�صادر �صيا�صية عليمة للمدى ان ما مت 
تخفي�صه جمرد "كالم".

قرر،  الربملان  اإن  امل�صادر  تلك  وقالت 
رواتـــب   تخفي�ض  �ــصــابــق،  وقـــت  يف 

بينما  ديــنــار،  ماليني   8 اإىل  الـــوزراء 
خف�ض رواتب اأع�صائه اإىل 10 ماليني 
دينار ي�صاف اإليها خم�ص�صات خدمية 

ت�صل اإىل مليونني.

الوهمي  الــتــخــفــيــ�ــض  جـــانـــب  واىل 
الربملان،  اعتمد  فقد  النواب  لرواتب 
 90 اإ�ــصــافــة  املــ�ــصــادر،  تلك  وبح�صب 
�صنة  ع�صرة  خلم�ض  الراتب  من  باملئة 

للنواب وحدهم.
يتقا�صى  الــعــراقــي  الـــربملـــاين  وكـــان 
راتبا ي�صل اإىل 12 مليون دينار، قبل 
العراقية  الحتجاجات  تت�صاعد  اأن 
باجتاه  املــــدين  املــجــتــمــع  ــغــوط  و�ــص
واأ�صحاب  الرئا�صات  رواتب  تخفي�ض 

الدرجات اخلا�صة.
اللجنة  اإن  اأم�ض  للمدى  قالت  امل�صادر 
رواتب  تخفي�ض  ملف  عن  امل�صوؤولة 
وا�صحا،  تــخــبــطــا  اأظـــهـــرت  ـــنـــواب  ال
بني  وا�صحا  اتفاقا  هناك  اأن  يبُد  ومل 
اخلا�صة  املــ�ــصــودة  عــلــى  اأعــ�ــصــائــهــا 

مب�صروع القانون.
املا�صي  الأربــــعــــاء  جــلــ�ــصــة  و�ــصــهــدت 
فو�صى كبرية من خالل تعدد واختالف 
ال�صيا�صية  ــكــتــل  ال ـــف  ـــواق وم اآراء 
ال�صك  درجة  اإىل  القانون،  بخ�صو�ض 

برغبة النواب تخفي�ض رواتبهم.
اللجنة  مقرتح  اأن  املــ�ــصــادر  وك�صفت 
ع�صوائية  بــطــريــقــة  قـــدم  الــقــانــونــيــة 
كثرية  ثغرات  ت�صمن  وانــه  خ�صو�صا 
مع  ــتــداخــل  وال ال�صياغة  نــاحــيــة  مــن 

قوانني اأخرى.
عن  الك�صف  رف�ض  عراقي  نائب  وقــال 
اغلب  قبل  مــن  "ميال  هناك  اإن  ا�صمه 
زيادة  الــقــانــون  ت�صمني  اإىل  الــنــواب 

مبطنة".
الر�صمي  �صبه  التلفزيون  يعر�ض  ومل 
تتعلق  وقــائــع  املا�صي  الأربــعــاء  يــوم 
القانون،  مــ�ــصــروع  حـــول  بــنــقــا�ــصــات 
انـــه تــخــوف مــن ارتفاع  يــبــدو  فــيــمــا 
نقمة اجلــمــهــور عــلــى مــا يــجــري. يف 

بعر�ض  مدنيون  ن�صطاء  يطالب  وقت 
تفا�صيل النقا�ض اأمام الراأي العام عمال 

مببداأ ال�صفافية.
مل�صروفات  احلــالــيــة  الأرقــــام  وتــقــول 
برميل   500 اإن  برملانه  على  الــعــراق 

نفط تغطي تكاليف نائب واحد.
النائب  �صاعة  اجــر  بــان  اأي�صا  وتفيد 
وهي  دولرا   41.11 يبلغ  الــواحــد 
البناء،  عمال  من  ثالثة  اأجــور  تعادل 
اأجرة 72  يعادل  اليومي  راتبه  اأن  اأي 

عامل بناء.
قانون  مبــ�ــصــروع  املــجــلــ�ــض  وخـــــرج 
اأن  دون  اأعــ�ــصــائــه  رواتـــب  لتخفي�ض 
ا�صتخدمها  الــتــي  بــاملــعــايــري  يــلــتــزم 
احلكومة  واأعــ�ــصــاء  الــرئــا�ــصــات  مــع 

واأ�صحاب الدرجات اخلا�صة.
الربملان،  بها  تعامل  التي  الزدواجية 
وجممل ت�صريحات اأع�صائه حول عدم 
الراأي  غ�صب  اأثـــارت  الــرواتــب  كفاية 
العراقيني  من  عري�ض  وجمهور  العام 
وهدر  اخلــدمــات  �صوء  على  الناقمني 
ذي  غري  خم�ص�صات  على  العام  املــال 
الدولة  انـــف  يــ�ــصــل  وفــ�ــصــاد  جــــدوى 

العراقية.
وبينما ي�صرح نواب بان ما يتقا�صوه 
تكفيهم،  ل  وخم�ص�صات  رواتـــب  مــن 
�صرفه  او  ا�صتقطاعه  يتم  مــا  ب�صبب 
وال�صكن  واحلــمــايــة  الــ�ــصــرائــب  على 
مقارنة  اي  فــان  وال�صيافة،  والإيــفــاد 
الده�صة  العامل تثري  بنواب وبرملانيي 

والغ�صب يف اآن واحد.
 تفا�سيل اأخرى �س7
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 بغداد/ املدى

التيار  يف  قـــيـــادي  ــريــح  تــ�ــص ــــــار  اأث
مقاتلني  ا�ــصــتــقــدام  بــ�ــصــان  الــ�ــصــدري 
اأجانب ل�صفوف جي�ض املهدي يف حال 
العراق  يف  المريكي  الوجود  متديد 

ردود فعل عديدة داخل التيار.
جي�ض  اأن  اأكــد  ال�صدري  التيار  وكــان 
قــرار جتميده  املهدي يف حال مت رفع 
اإ�صافة  اي�صًا  العراقيني  غري  �صي�صم 
ملقاتلة  اأخــرى  ومكونات  طوائف  اإىل 
القوات الأمريكية فيما لو مل تن�صحب 

من البالد .
ــيــوز نــقــلــت عن  وكـــالـــة الــ�ــصــومــريــة ن
اأن  الأعرجي  بهاء  التيار  يف  القيادي 
جتميده  يلغى  حــني  املــهــدي  "جي�ض 
اأفــراده على طائفة  ف�صوف لن يقت�صر 
او مكون او حزب معني، كما اأنه �صوف 
الذين  كل  بل  فقط  العراقيني  ي�صم  لن 
القوات  العراق وطرد  يريدون حترير 

الأمريكية من البالد".

لكن قياديا يف التيار ال�صدري عرب عن 
ا�صتغرابه من ت�صريح الأعرجي، لكنه 
قال اإن قيادة مكتب ال�صهيد ال�صدر غري 

معتادة على مثل هذه الت�صريحات.
الـــذي ف�صل عــدم ذكر  الــقــيــادي  وقـــال 
ا�صمه يف ات�صال هاتفي مع املدى انه ل 
ت�صريحات  معلومات حول  اأية  ميتلك 
بان  علم  على  وقال:"ل�صت  الأعرجي، 
ال�صيد مقتدى قد ا�صدر تعليمات بهذا 

ال�صاأن، وا�صتبعد ذلك".
بالنائب  ــال  التــ�ــص املــــدى  وحـــاولـــت 
نائبا  لكن  جدوى،  دون  لكن  الأعرجي 
اآخــر يف كتلة الأحــرار اأكــد انه حتدث 
انه مل  اأكــد  الــذي  الأعرجي  النائب  مع 

يتحدث نهائيا عن املقاتلني الأجانب.
عدم  اأي�صا  ف�صل  ــذي  ال النائب  ــال  وق
املهدي  جي�ض  اإن  ا�صمه  عــن  الك�صف 
مفتوح اأمام اجلميع من الذين يريدون 

مقاومة الأمريكيني.
"التفاقية  اإن  اأيــ�ــصــا  قــال  الأعــرجــي 
العراق  بني  ال�صيت  ال�صيئة  الأمنية 

ــــوليــــات املــتــحــدة حتـــتـــوي على  وال
زمنيًا  �صقفًا  اأن هناك  تن�ض على  فقرة 
ــة من  ــي ــك ـــقـــوات الأمــري لنــ�ــصــحــاب ال
الأرا�ـــصـــي الــعــراقــيــة، ولــذلــك حــني ل 
نقوم  �صوف  الفقرة  هــذه  تطبيق  يتم 
قــــرار جتــمــيــد جــيــ�ــض املهدي  ــغــاء  ــاإل ب
ونتجه للعمليات امل�صلحة �صد القوات 

الأمريكية".
واعترب املتحدث الر�صمي با�صم التيار 
العبيدي،  �ــصــالح  ال�صيخ  الــ�ــصــدري 
اأم�ض الأول، اأن عدم ان�صحاب القوات 
الأمريكية نهاية العام اجلاري، يعطي 
احلق للتيار با�صتخدام ال�صالح �صده.

العراقيني  ال�صيا�صيني  من  عدد  وكــان 
قد عربوا عن قلقهم من عودة الطائفية 
واملـــظـــاهـــر املــ�ــصــلــحــة يف الــ�ــصــوارع 
عـــن جي�ض  الــتــجــمــيــد  رفــــع  حــــال  يف 
اإىل  ال�صدري  التيار  ودعـــوا  املــهــدي، 
العراقية  احلكومة  خــالل  مــن  العمل 
القوات  خروج  على  النواب  وجمل�ض 

الأمريكية.

التيار  زعـــيـــم  تــلــمــيــحــات  تـــــزال  ول 
ال�صدري مقتدى ال�صدر باإنهاء جتميد 
ال�صاحة  عــلــى  طــاغــيــة  املــهــدي  جي�ض 
اأكــد  اأن  بــعــد  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة، ول�ــصــيــمــا 
العبيدي  �صالح  التيار  با�صم  املتحدث 
رفــع  اأن  �ــصــحــفــيــة  تــ�ــصــريــحــات  يف 
التجميد عن جي�ض املهدي قرار �صينفذ 
يف نهاية العام احلايل يف حال بقيت 
حمذرا  العراق،  يف  الأمريكية  القوات 
حتمد  ل  موقف  هناك  �صيكون  اأنه  من 
�صيتبنى  ال�صدري  التيار  لن  عقباه 
كالتظاهرات  �صورها  بــاأوج  املقاومة 
والعـــتـــ�ـــصـــامـــات وكـــذلـــك املــقــاومــة 
التجميد  رفع  تقت�صي  التي  الع�صكرية 

عن جي�ض املهدي.
بيد اأن م�صدرا رفيع امل�صتوى من التيار 
التجميد  رفع  يف  جاد  ال�صدر  اأن  اأفــاد 
يف  تلقائية  بــ�ــصــورة  يــكــون  األ  عــلــى 
الأمريكية  القوات  ان�صحاب  عدم  حال 
كون الأمر يحتاج قرارا متخذا من قبل 

زعيم التيار مقتدى ال�صدر.

قال اإنه �سي�سم غري العراقيني

دعوة الأعرجي الأجانب جلي�ض املهدي تربك ال�ضدريني

 بغداد/ ايا�س ح�سام ال�ساموك

جترها  عــربــة  ــان  ــعــرو�ــص ال ركـــب  اأن  بــعــد 
اخليول مرورا باأهم الأماكن التاريخية يف 
لندن مثل �صاحة الربملان والطريق الرئي�ض 
وال�صاحة  باكنجهام"  "ق�صر  اإىل  املـــوؤدي 
الأمــري  زواج  مرا�صيم  انتهت  البي�صاء، 
وليام وكيت ميدلتون، بعد ان تابعه قرابة 

املليارين م�صاهد عرب العامل.
احلفل الذي ا�صتمر لقرابة اخلم�ض �صاعات 
الروؤ�صاء  من   2000 من  يقرب  ما  ح�صره 
خمتلف  مــن  امل�صاهري  والأمــــراء  واملــلــوك 
اأنحاء العامل يف حني احت�صد مئات الآلف 
ملتابعة  الـــ�ـــصـــوارع  يف  ــاهــديــن  املــ�ــص مـــن 

احلدث. 
عن  الــعــراقــيــون  ال�صا�صة  اأعـــرب  بــدورهــم 
�صرورة  على  م�صددين  باحلدث،  اإعجابهم 
هكذا  مــثــل  اإدارة  كيفية  مــن  ــتــفــادة  ال�ــص
منا�صبات وعدم العتماد على املال العام يف 

احتفالتهم.
ما  ال�صرقية  املجتمعات  وتقاليد  ـــادات  ع
الكتل  ائــتــالف  عــن  الــنــائــبــة  عليها  عــولــت 
الكرد�صتانية فيان دخيل يف التفريق بني ما 
مو�صحة  وال�صرق،  الغرب  يف  موجود  هو 
لـ"املدى" اأن الحتفالت يف  يف ت�صريحها 
رغم  املنا�صبة  على  تعتمد  الأوربــيــة  الــدول 
يتفاخر  فيما  بها،  الحتفال  كيفية  ب�صاطة 
مادية  اإمكانية  ال�صرقيون مبا ميتلكون من 

وقدرة على عمل مثل هكذا منا�صبات.
من  احلــد  اجــل  من  بالعمل  دخيل  وطالبت 
املنا�صبات،  يف  العام  املــال  من  ال�صتفادة 
اأن الهدايا التي ا�صتقبلها العرو�صان  مبينة 
اجلمعيات  اإىل  كــتــربع  �ــصــتــذهــب  اأمـــ�ـــض 
يدل  الأمــر  هــذا  اأن  على  م�صددة  اخلــرييــة، 
الإن�صاين،  التعامل  يف  رقــي  وجــود  على 
متمنية ال�صتفادة من بع�ض الأمور الراقية 

يف الثقافة الغربية.
القانون  دولــة  ائتالف  يف  القيادي  اأن  بيد 
دخيل  كـــالم  عــلــى  اعــرت�ــض  املطلبي  �صعد 
على  �ــصــرف  بــاونــد  مــلــيــون   16 اإن  قــائــال 
يقارب  مــا  وهــو  الب�صيط،  الحــتــفــال  هــذا 
املبلغ  هـــذا  اأن  مبينا  دولر،  مــلــيــون   30

اإعجابه  اأثار  ما  اأن  واأو�صح  بالقليل.  لي�ض 
هــو اعــتــزاز املــواطــن الــربيــطــاين بهويته 
اأن هنالك فخرا  ال�صيا�صية، مو�صحا  واأمته 
فقط  يعرفونه  ل  بــزواج  �صوية  لالحتفال 

عرب �صا�صة التلفاز. 
اإل اأن املطلبي انتقد وب�صورة �صمنية اإلغاء 
قائال  الثالث  للرئا�صات  الجتماعية  املنافع 
اإن الرئا�صات الثالث ل ت�صتطيع م�صاعدة اأي 
مواطن حمتاج، مو�صحا اأن رئي�ض الوزراء 
اإحـــدى  ي�صاعد  اأن  اأيــــام  قــبــل  ي�صتطع  مل 

املري�صات ب�صبب عدم وجود املنافع.
اأمنية  ا�ــصــتــعــدادات  ــزفــاف  ال و�ــصــهــد حــفــل 
حيث  الربيطانية  ال�صرطة  قبل  من  مكثفة 
اأ�صطح  فوق  القنا�صة  من  كبري  عدد  متركز 

اأكرث  الربيطانية  ال�صرطة  ون�صرت  املنازل 
من خم�صة اآلف رجل 

ما  القران وعلى عك�ض  عقد  مرا�صم  وخالل 
جرى العمل به عرفا مل تق�صم العرو�ض كيت 
الأمري ويليام  اإطاعة زوجها  ميدلتون على 
ولكن اأق�صم كل من ويليام وكيت لالآخر على 
كل  يكر�ض  واأن  والكرامة  والــراحــة  احلــب 

منهما نف�صه لإ�صعاد �صريكه.
يف  مــرة  لأول  تقابال  العرو�صني  اأن  يذكر 
اأندرو حيث كانا يدر�صان معا  جامعة �صان 
عام  يف  كيت  خطبة  بطلب  ويــلــيــام  وقـــام 
2010 بـ منحدرات "جبال روتندو" الكينية 
وقدم  العامل  يف  اجلبلية  القمم  اأعلى  ثاين 

الأمري خلطيبته خامت خطبة اأمه ديانا.

 بغداد/ املدى

الب�صرة  حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  رف�ض 
قائد  اختيار  يف  املتبعة  الآلية  اجلمعة،  اأم�ض 
�صرطة املحافظة اجلديد بعد اأن كان متفقا على 
للواء الركن عادل دحام  اأن يكون تعيينه خلفا 

املقال من قبل املجل�ض ب�صورة موؤقتة.
الب�صرة  النائب فان جمل�ض حمافظة  وبح�صب 
على  بامل�صادقة  الـــوزراء  رئا�صة  بقرار  تفاجاأ 

قائد �صرطة حمافظة الب�صرة علي العبادي بعد 
اأن كان متفقا على اأن يكون تعيينه خلفا لعادل 

دحام املقال من قبل املجل�ض ب�صورة موؤقتة.
بيد اأن رئي�ض اللجنة الأمنية يف املحافظة اتهم 
جبار  امني  املجل�ض  ورئي�ض  ال�صليطي  من  كال 
قائد  من�صب  يكون  ان  اىل  بال�صعي  اللطيف 

ال�صرطة اىل اجلهات التي ينتمون اليها.
وقـــال عــلــي غـــامن املــالــكــي يف اتــ�ــصــال هاتفي 
�صرطة  قــائــد  من�صب  تــعــيــني  مع"املدى"اإن 

الب�صرة قانوين ود�صتوري ور�صمي.
وتــابــع املــالــكــي ان الــقــائــد الــ�ــصــابــق اأقــيــل من 
وبالتايل  املا�صي  الثاين  كانون  نهاية  من�صبه 
ني�صان  �صهر  من   25 وحتى  التاريخ  ذلــك  منذ 
�صاغر،  الــ�ــصــرطــة  قــائــد  من�صب  فـــاإن  احلـــايل 
الب�صرة ومنذ تاريخ 25  مو�صحا ان حمافظة 
بدون  احلــايل  ال�صهر  اأوا�ــصــط  ولغاية  �صباط  
حمافظ، م�صددا على اأن الت�صريعات تن�ض على 
اأن جمل�ض املحافظة ينتخب املحافظ خالل فرتة 

يتحمل  املحافظة  جمل�ض  فــاإن  وبالتايل  �صهر، 
لل�صرطة  وقائد  حمافظ  وجــود  عدم  م�صوؤولية 

طوال تلك الفرتة.
ويف بغداد ك�صف ع�صو جلنة النزاهة الربملانية 
طالل الزوبعي عن قرار اتخذته احلكومة باإقالة 
قائد �صرطة العا�صمة اللواء علي عدنان يون�ض، 
قرار  مع"املدى"ان  هاتفي  ات�صال  يف  م�صيفا 
بحالت  يون�ض  اتهام  خلفية  على  جاء  الإقالة 
فــ�ــصــاد، مــ�ــصــددا عــلــى عـــزم جلنته الــبــحــث يف 

جميع ملفات الف�صاد التي تورطت فيها قيادات 
ع�صكرية كبرية.

ال ان رئي�ض اللجنة الأمنية يف جمل�ض حمافظة 
بهذا  املجل�ض  علم  نفى  ذرب  الكرمي  عبد  بغداد 
حال  لـ"املدى"انه  حديثه  يف  مو�صحا  القرار، 
بداأ الدوام الر�صمي للمجل�ض فاإنه �صيطرح هذا 
بهذا  احلا�صم  القرار  لتخاذ  للنقا�ض  املو�صوع 

اخل�صو�ض.
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وليام وميدلتون يعززان طقو�س الب�ساطة الربيطانية

نواب عراقيون: نحتاج الأموال لتم�ضية تقاليد ال�ضيافة والإعانات

�سراعات التحالف الوطني تربك املحافظة
ق����ائ����د ����ض���رط���ة ال���ب�������ض���رة امل����ق����ال ي�����ض��ت��ل��م م����ه����ام ال��ع��ا���ض��م��ة

 متابعة/ املدى

اأم�ض اجلمعة،  القيادي يف حزب الدعوة تنظيم العراق خ�صري اخلزاعي،  حذر 
من تدمري التحالف الوطني وتفجري الو�صع ال�صيا�صي يف البالد، يف حال عدم 
امل�صادقة على تر�صحيه ملن�صب نائب رئي�ض اجلمهورية، متهما البعثيني وجهات 

ذات العالقات ال�صيئة مع املالكي بالوقوف وراء عرقلة تر�صيحه للمن�صب.
وكالة ال�صومرية نيوز نقلت عن اخلزاعي قوله اإن "الأطراف املعار�صة لرت�صيحي 
ملن�صب نائب رئي�ض اجلمهورية، ل ميكنهم ال�صتمرار بهذه الطريقة"، حمذرا من 
اإعطاء احلزب ح�صة من  اأو  للمن�صب  امل�صادقة على تر�صحه  "ا�صتمرار عدم  اأن 
الوزارات يف احلكومة قد يوؤدي اإىل تدمري التحالف وتفجري الو�صع ال�صيا�صي 

يف البالد"، بح�صب قوله.
رئي�ض  مع  �صيئة  عالقات  لها  التي  اجلهات  وبع�ض  "البعثيني  اخلزاعي  واتهم 
الوزراء نوري املالكي، بالوقوف وراء عرقلة تر�صيحه لهذا املن�صب"، م�صريا اإىل 
اإدارتــه لوزارة الرتبية يف  الراف�صة لرت�صيحه ناجمة عن  اأن جزءا من املواقف 

احلكومة ال�صابقة".
واأكد اخلزاعي اأن "الكتلة )التحالف الوطني( ت�صتطيع اأن تغري املعادلة ال�صيا�صية 
يف اأي حلظة يف اأكرث من موقف، وعلى من ل يعجبه املالكي اأن ل ي�صحب ذلك على 

تر�صيحي"، م�صتبعدا "وجود حتفظ من قبل الكتل ال�صيا�صية على �صخ�صه".
واأكد مر�صح دولة القانون ملن�صب نائب رئي�ض اجلمهورية اأنه "لو كان الت�صويت 
اأن  باملن�صب"، م�صددا على  للفوز  الأوفــر حظا  لكان  املر�صحني  الربملان على  يف 

املهدي". عبد  عادل  مع  الوطني  التحالف  داخل  بالإجماع  جاء  "تر�صيحه 
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اخلزاعي: اإن مل اأ�ضبح نائبا 
للرئي�ض يتفجر الو�ضع ال�ضيا�ضي


