
ممكن!..  غيير  ال!..  ال،  وا�ستغراب:  بتعجب  تقولوا  ال 
اإال  غريب  فما  م�ساألة!  غريب  اأمييور  عجيب  م�ستحيل!.. 
هذه  يف  بالغريب  يعد  مل  ال�سيطان  حتى  بل  ال�سيطان، 
البالد التي له فيها األف �سكل و�سكل: مزور �سهادة يحتل 
بوا�سطتها من�سبًا رفيعًا، وزير ال يعرف �سيئا من �سوؤون 
وزارته ويتوىل من�سبه باملحا�س�سة، نائب يفوز ب�سوت 
رئي�س قائمته ولي�س باأ�سوات الناخبني، معقب معامالت 
غره  اأميييالك  على  م�ستحوذ  مرت�س،  مييوظييف  بيياالأجييرة، 
اليها،  ينت�سب  التي  امليلي�سيا  بقوة  اأو  واحليلة  بالغ�س 
جالد �سابق يطيل حليته وي�سّود جبينه وين�سّم اىل حزب 

حكومي.
وال  مبالغة  وال  تلفيق،  وال  فيها  تاأليف  ال  احلكاية  هييذه   

تهويل. اإنها منقولة طبق االأ�سل عن م�سادرها املوثوقة:
وكياًل  الفالين(  )فالن  تعنّي  املحا�س�سة  قانون  مبوجب   
له عالقة ما باالإعالم والثقافة. موظفو  لييوزارة.. من�سبه 
مكتبه ت�سّوروا انه يحمل �سهادة معتربة يف اللغة اأو االأدب 
العالية  بالثقة  له وهناأوه  باركوا  املن�سب...  ليتوىل هذا 
ال�سيا�سية  العملية  وقيادات  احلكومة  اإياها  اأولته  التي 

التي توافقت على منحه هذه الوظيفة املرموقة. 
يف اأول يوم عمل ر�سمي حمل اليه مدير مكتبه ملف الكتب 
كل  ب�ساأن  الييالزم  باتخاذ  ويييوّجييه  عليها  ليّطلع  اليييواردة 
واحد منها. وبحكم خربته يف املكتب مع الوكيل ال�سابق 
اقرتح مدير املكتب: هذا يحال اىل ال�سوؤون املالية، وهذا 
منا�سبًا..  هام�سًا  عليه  تكتب  وذاك  الييوزييير،  ال�سيد  اىل 
الذي  الوكيل  ل�سعادة  وقدمه  القلم  املكتب  مدير  �سحب 
كتب على االأول:"ال�سوؤون املالية"، وعلى الثاين:"ال�سيد 
الوزير"... وعلى الثالث:"هام�س منا�سب"!.. ترّدد مدير 
بعدما  بييارتييبيياك  ل�سيده  يييقييول  اأن  قبل  للحظات  املكتب 
انك  اأق�سد  اأمي:"اأ�ستاذ..  �سبه  الوزارة  ان وكيل  اكت�سف 

تقراأ الكتاب ثم تهّم�سه مبا تراه منا�سبًا".
مل  االن  هييذه احلكاية  يييقييراأون  ممن  كثرين  ان  اأفييرت�ييس 
يتعجبوا اأو ي�ستغربوا، فكل واحد منهم ال بد اأن �سادف 
ببع�س االختالف يف  اأو  الوكيل  �سيطانًا يف �سورة هذا 
التفا�سيل. ومن مل يقابل يف دائرته او دائرة اأ�سطر اىل 
يف  مثله  واحييدًا  راأى  انه  بد  فال  كهذا  �سيطانًا  مراجعتها 
وال  نييدوة  يف  ي�سارك  اأو  لل�سحفيني  ي�سرح  التلفزيون 
يجيد اللغة وال فن الكالم، اأو يلقي �سوؤااًل بليدًا اأو مداخلة 
يف  �سامتًا  يبدو  اأو  اليينييواب،  جمل�س  يف  ال�سدد  خييارج 
الغالب، فالوكيل بطل هذه احلكاية لي�س الوحيد من نوعه 

و�سنفه يف دولة العراق يف القرن احلادي والع�سرين.
تاأ�سي�س  عهد  وهو  املا�سي،  القرن  من  االأول  الن�سف  يف 
الدولة  اأنقا�س  على  قامت  التي  احلديثة  العراقية  الدولة 
تزدحم  العراقية  الدولة  كانت حمافل  املتخلفة،  العثمانية 
والقانونية  وال�سيا�سية  والثقافية  الفكرية  بال�سخ�سيات 
الباجه  نييدمي  ال�سبيبي،  ر�سا  حممد  اأمثال  من  املرموقة 
ال�سايغ،  جنيب  بطي،  روفائيل  جري،  �سالح  �سعد  جي، 
مئات  بل  االأثييري، وع�سرات  ح�سني جميل، حممد بهجت 

اآخرين غرهم.
بالله عليكم، من منكم ميكنه تعداد اأ�سماء ع�سرة اأ�سخا�س، 
ممن  ال�سخ�سيات،  لتلك  والفكري  الثقايف  امل�ستوى  يف 
تاأ�س�ست  التي  احلالية  دولتنا  يف  عليا  منا�سب  يتولون 
ارتياد  بعد  ما  قرن  والع�سرين،  احلييادي  القرن  مطلع  يف 

الف�ساء اخلارجي والو�سول اىل الكواكب واالإنرتنت؟
اأروقييية دوليية الييعييراق اجلييديييدة يف مطلع الييقييرن احلادي 
والع�سرين تزدحم، بل تختنق، بال�سياطني من اأمثال ذلك 
الوكيل االأمي... وكما تعلمون اإذا ح�سرت ال�سياطني فّرت 

املالئكة!.

�شياطني العراق اجلديد
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تطالعنا  تقريبا  اآذار  �سهر  بداية  منذ 
ال�سحف املحلية باأخبار من نوع، مقتل 
كامتة  باأ�سلحة  وزيييير  وكيييييل  م�ساعد 
�سيارته  على  جمهولون  نفذه  لل�سوت 
يف  مهند�س  قتل  فيما  بييغييداد،  و�ييسييط 
بهجوم  برفقته،  كييان  وميييدين  وزارة 
منطقة  يف  ال�سريع  اخلط  على  م�سلح 
م�سلحون  بيييغيييداد.  جييينيييوب  الييييييدورة 
مدنية  �ييسيييييارة  ي�ستقلون  جمييهييولييون 
كامتة  م�سد�سات  ميين  اليينييار،  اأطييلييقييوا 
ملوظف  تعود  �سيارة  باجتاه  لل�سوت 
بغداد،  غرب  مبنطقة  املالية  وزارة  يف 

ما اأ�سفر عن مقتله يف احلال".
و�سهدت بغداد، مقتل منت�سب يف دائرة 
مبنطقة  ميي�ييسييلييح  بييهييجييوم  امليييخيييابيييرات 
امليينيي�ييسييور بييكييامت لييليي�ييسييوت اييي�ييسييا و 
االول  يف  قتلوا  جمهولون  م�سلحون 
عقيد  بييرتييبيية  �ييسييابييطييا  اآذار  �ييسييهيير  ميين 
با�ستخدام  بييغييداد  ميييرور  �ييسييرطيية  يف 
�سرق  لل�سوت  بكوامت  مييزودة  اأ�سلحة 
االأخبار  كمية  وتت�ساعد  العا�سمة، 
التوترات  ت�ساعد  مع  النوع  هييذا  من 
خمتلف  يف  والييتييجيياذبييات  ال�سيا�سية 
مناحي العملية ال�سيا�سية اجلارية يف 

البالد 
من  وعييدد  بغداد  العا�سمة  �سهدت  فقد 
اآذار  اإطييالليية  منذ  االأخيييرى  املحافظات 
االغتيال  بيياأعييمييال  ت�سعيدًا  املن�سرم 
الع�سرات  بحياة  اأودت  التي  بالكامت 
وامل�سوؤولني  ال�سباط  من  عييدد  بينهم 
يف  العلمية،  والييكييفيياءات  احلكوميني 
�سيا�سية  اأزميية  البالد  فيه  تعي�س  وقت 
احلكومة  ت�سكيل  اكتمال  بعدم  تتمثل 
وعيييدم االتييفيياق على اأ�ييسييميياء اليييوزراء 
اليييييوزارات  اإدارة  �ييسيييييتييولييون  الييذييين 

االأمنية حتى االآن. 
جرائم  خييميي�ييس  اأو  اأربييييييع  كيييل  وبيييعيييد 
املحلية  ال�سحف  الينا  تييزف  بالكامت 
عييين طييريييق ميي�ييسييادر خييا�ييسيية، اأنييبيياء 
عييلييى الييطييريييقيية الييتييالييييية: ميي�ييسييادر يف 
قييوة  اأن  اليييداخيييلييييييية،اأكيييدت،  وزارة 
اعتقال  مييين  متييكيينييت  خييا�ييسيية  اأميينييييية 
عنا�سر  اغتيال  �سبكة"االإ�سناد"خللية 
القب�س  اإلقاء  مت  التي  االأمنية  القوات 
عليها يف مناطق خمتلفة من العا�سمة 
بغداد."، مبينا اأن"ال�سبكة متكونة من 

ثمانية اأفراد".
ويف تطور خطر اعرتف م�سوؤول كبر 
من  بان  العراقية  الداخلية  وزارة  يف 
اإرهابية  �سبكة  االغتياالت  وراء  يقف 
بع�س  اجليييوار،  دول  بيياإحييدى  مرتبطة 
اأخرى  وم�سادر  اإيييران  تتهم  امل�سادر 
ال�سعودية، مهمتها ت�سفية �سباط كبار 
يف االأجيييهيييزة االأميينييييية بييوا�ييسييطيية كامت 

ال�سوت.

اإعالم،  لو�سائل  امني  م�سدر  واعرتف 
خارجية  جييهييات  ميين  ت�سميم  بييوجييود 
لت�سعيد العنف وقال بهذا ال�سدد:"هناك 
�سديد باجتاه ت�سعيد االغتياالت،  دفع 
اإذ  جميياورة  دول  م�سدره  الدفع  وهييذا 
بالت�سعيد  �سلوعها  توؤكد  ملفات  لدينا 
والدفع بغر�س زيادة معدالت اجلرائم 
الييدول  كييل  اأن  ا  خ�سو�سً االإرهييابييييية، 
تتخذ  واالإقليمية،  العربية  املييجيياورة، 

من العراق �ساحة خلدمة م�ساحلها.
و�يييسيييط هيييييذه االأجيييييييييواء كيي�ييسييف احيييد 
الداخلية  وزارة  ملن�سب  امليير�ييسييحييني 
االغتيال  عمليات  ملف  تفا�سيل  عيين 
العا�سمة بغداد بوا�سطة  التي �سهدتها 

االأ�سابيع  خالل  لل�سوت  كامتة  اأ�سلحة 
واالأ�ييسييهيير االأخييييرة واتييهييم هييو االآخيير 
باالإ�سراف  واأجنبية  خارجية  جهات 
املو�ساد  ميينييهييا  الييعييمييليييييات  تييلييك  عييلييى 
اخلا�سة  واجلييميياعييات  االإ�ييسييرائيييييلييي 
االغتياالت  اأن  مبينا  باإيران  املرتبطة 
تتم بوا�سطة ا�ستخدام هويات تعريف 
لوزارتي  تابعة  واأ�سلحة  و�ييسيييييارات 
م�سادر  اأكدت  فيما  والدفاع.  الداخلية 
كل  من  امليلي�سيات  عنا�سر  ان  اأخييرى 
االأطراف التي ت�سللت اىل اأجهزة االأمن 
وال�سرطة، وتتمتع بع�س هذه العنا�سر 
مبواقع قيادية يف هذه االأجهزة، تقف 
حل�ساب  اجليييرائيييم  هيييذه  تنفيذ  وراء 

ت�سفية اأمور عالقة بني اأكرث من طرف 
�سيا�سي يف البالد.

اأن"عمليات  اآخيييير  ميي�ييسييدر  اأكييييد  فيييييمييا 
االغييتيييييال تييتييم بييو�ييسييايييات مييين داخيييل 
اإعييطيياء االأخبار  الييوزارتييني ميين خييالل 
ي�سلكه  الييذي  الطريق  ب�ساأن  الدقيقة 
امل�ستهدف ولون �سيارته والوقت الذي 

يخرج فيه”. 
جهات  اأن"هناك  االأ�ييييسييييدي  وكيي�ييسييف 
خييارجييييية واأجيينييبييييية ميييوجيييودة داخييل 
كانت  كما  العمليات  هذه  متار�س  البلد 
االإ�سرائيلي  كاملو�ساد  �سابقًا  متار�سها 
عييييرب جتيينيييييد بييعيي�ييس الييعيينييا�ييسيير يف 
الك�سف  اأن"عملية  اإىل  الدولة"الفتًا 

عنها تتطلب موافقة �سيا�سية وموافقة 
القيادة العليا للقوات امل�سلحة”. 

م�سادر ذكرت للمدى ان غالبية عمليات 
الكرخ  جييانييب  يف  حييدثييت  االغيييتيييييييال 
اأما  املثنى  مطار  �سارع  يف  بغداد  من 
ب�سارع  فحدثت  اليير�ييسييافيية  جييانييب  يف 
فل�سطني وامتداد �سارع القناة وطريق 
حممد القا�سم ال�سريع الذي كان املنطقة 
باعتباره خطًا  العمليات  لتلك  الرئي�سة 

�سريًعا ال ميكن مراقبته ب�سكل كامل. 
يف  بغداد  عمليات  قيادة  ك�سفت  فيما 
الر�سمي  لييليينيياطييق  �سحفي  تيي�ييسييريييح 
بييا�ييسييمييهييا عييين اجليييهيييات املييتييورطيية يف 
كوامت  طييريييق  عيين  االغييتيييييال  عمليات 
الداخلية  وزارتييي  ان  موؤكدا  ال�سوت، 
واخليييارجييييييية تيينيي�ييسييق ميييع االنيييرتبيييول 
على  القب�س  الإلقاء  الدولية(  )ال�سرطة 

حارث ال�ساري وت�سليمه للعراق.
واأ�ساف"ان قيادة عمليات بغداد اأ�سرت 
اخلا�سة  االإرهابية  االأعمال  بع�س  باأن 
ال�سوت  كيييامت  عيين طييريييق  بيياالغييتيييييال 
باجلي�س  تيي�ييسييمييى  ميييا  جييهييات  تيينييفييذهييا 
وما  الييقيياعييدة  وتنظيمات  االإ�ييسييالمييي 
ي�سمى باملقاومة العراقية التي يقودها 
ع�سائب  اىل  اإ�سافة  ال�ساري  حييارث 

اأهل احلق.
واأكد ان حارث ال�ساري متورط مع ما 
اذ عر�ست  االإ�سالمي،  ي�سمى باجلي�س 
قيييييييادة الييعييمييليييييات كييميييييات كييبييرة من 
املتفجرة  وامليييواد  واالأ�سلحة  االعييتييدة 
بحوزة م�سوؤويل امل�ساجب وظهر اأنهم 
ينتمون اىل اجلي�س االإ�سالمي ولديهم 

ارتباط مبا�سر بحارث ال�ساري.
ال�سوت  بييكييامت  االغييتييييياالت  وحتيييدث 
بطريقة مباغتة دون ان تثر االنتباه، 
االغتيال  عمليات  الإحييدى  عيان  �ساهد 
بييالييكييامت وقييييد تيي�ييسييادف وجيييييوده مع 
قال  االغييتيييييال  جييرمييية  تنفيذ  حلييظييات 
�سوداء  �سيارة  اثنان من  للمدى:ترجل 
ولكنها  موديلها  وال  نوعها  اعيييرف  ال 
حييديييثيية جيييدا واجتييهييا �ييسييوب �سخ�س 
وبلمح  اخلا�سة  �سيارته  ب�سعود  يهم 
الب�سر اأطلقا عليه عدة اطالقات بالكاد 
�سمعت �سوتها ثم الذا بالفرار بكل خفة 

وبرودة اأع�ساب.
االأعم فان اجلناة ينجون  االأغلب  ويف 
يف  االأمنية  الييقييوات  وتف�سل  بجلدهم 
بع�س  ان  ميين  بالرغم  عليهم،  القب�س 
عييمييليييييات االغييتيييييال جتيييري قييريييبييا من 

مواقع لل�سرطة اأو حواجز لهم!
معدل  فييان  اأمنية  اإحيي�ييسيياءات  وح�سب 
جرائم االغتيال بالكامت ترتاوح بني 8 
اىل ع�سر عمليات اغتيال، واحدة منها 
با�ستهداف  نوعية  تييكييون  االقيييل  على 
جامعي  ا�ييسييتيياذ  اأو  حكومي  ميي�ييسييوؤول 
للمدى  اأكيييدوا  خمت�سون  طبيب.   اأو 
يواجه  اجلناة  على  القب�س  اإلييقيياء  اأن 

مهارة  بيي�ييسييبييب  حييقيييييقييييية،  �ييسييعييوبييات 
اإثارة  التنفيذ، وميزات الكامت يف عدم 
وتزداد  و�سجيج  جلبة  او  انتباه  اي 
درجة ال�سعوبة مع تزايد كفاءة اجلاين 
فكلما كان متقًنا ال�ستخدام �سالحه يف 
تنفيذ عمليته والفرار ب�سرعة من مكان 
اأكرث  العدالة  من  اإفالته  كان  اجلرمية، 

�سهولة و�سرعة.
ان  نييييقييييول  ان  نيي�ييسييتييطيييييع  وعيييميييليييييييا 

العمليات:
اوال: جتري يف خمتلف مناطق بغداد 
مع  واليير�ييسييافيية،  الييكييرخ  جانبيها  ويف 

ارجحية ن�سبية جلانب الر�سافة.
�سباطا  ت�ستهدف  االغييتييييياالت  ثييانيييييا: 
يف االأجييهييزة االأميينييييية والييكييفيياءات من 
والديانات  والييطييوائييف  املييلييل  خمتلف 

واالنتماءات ال�سيا�سية 
املدربني  ميين  اجلييرائييم  ثالثا:مرتكبو 
ابعد  اىل  حييرفيييييون  انييهييم  اي  جيييييدا، 
احلدود، وهذا النوع من املهارات عادة 
حتى  اأو  عييادييية  ع�سابات  متتلكها  ال 

ع�سابات اجلرمية املنظمة.
ع�سوائيا  لي�س  ال�سحية  رابعا:اختيار 
وهو اختيار ذو ابعاد ور�سائل �سيا�سية 

وا�سحة احلروف واجلمل واملعاين.
بعناية  مييدرو�ييس  الييتييوقيييييت  خيياميي�ييسييا: 
وينطلق عادة مع االختناقات ال�سيا�سية 
حتقيق  منها  ييييراد  الييتييي  والييتييعييرثات 
االغتياالت  هييذه  ت�ساهم  معني،  هييدف 

بتحقيقه! 
اليييكيييامت، تطالعك  كييثييافيية جييرائييم  وميييع 
مفرحة  انييبيياء  عيين  اليومية  ال�سحف 
بالقب�س على هذا النوع من الع�سابات، 
ومداهمة م�سانع للكامت، والقب�س على 
ممييولييني وكيييان اآخييرهييا مييا قييالييه مدير 
امل�سلحة  للقوات  الييعييام  القائد  مكتب 
الفريق الركن فاروق االعرجي لو�سائل 
لغر�س  جيياهييزة  خطط  االعالم"لدينا 
مييعيياجليية هيييذا املييو�ييسييوع، وان االييييام 
مكثفة  تييطييور  عملية  �ست�سهد  املقبلة 
امل�سد�س  يحمل  ميين  متابعة  لييغيير�ييس 

الكامت"
تربط  طييردييية  عالقة  ان  يقول  الييواقييع 
التي تت�ساعد  الكامت  اأعداد جرائم  بني 
مع ت�سريحات امل�سوؤولني الذين ن�سمع 
عن خططهم وال نرى تاأثرها على هذه 
اجلرائم وبني التوترات ال�سيا�سية بني 

القوى الفاعلة يف العملية ال�سيا�سية.
والذي  احلقيقة  اىل  االأقييرب  الت�سريح 
ومن  الكامت  جرائم  ك�سف  على  ي�ساعد 
اأو  يقف خلفها �سواء من دول اجلييوار 
القوى ال�سيا�سية مبا فيها العاملة حتت 
والربملان  الد�ستورية  ال�سرعية  غطاء 
واحلكومة، هو ان ك�سف هذه اجلرائم 
قييرار  اىل  بييحيياجيية  خلفها  يييقييف  ومييين 
�سيا�سي بكل ما تعنيه هذه احلقيقة من 

اأبعاد!! 

الك�شف عن ع�شابات الكوامت يتطلب قرارًا �شيا�شيًا!

 جريدة �شيا�شية ي�مية ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة
املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
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 خالد خ�شري

طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

اجل�ار والقاعدة وامليلي�شيات اأبرز الداعمني 

 بغداد/ ايا�س ح�شام ال�شام�ك

مل تنتِه حتى اللحظة اخلالفات حول ق�سية تعيني 
انتقلت  حتى  املو�سل  حمافظة  يف  ال�سرطة  قائد 
هيييذه الييعييدوى اىل الييبيي�ييسييرة، حيييييث رفيي�ييس نائب 
اجلمعة،  اأم�س  الب�سرة  حمافظة  جمل�س  رئي�س 
املحافظة  �سرطة  قائد  اختيار  يف  املتبعة  االآلييييية 
تعيينه  يكون  اأن  على  متفقا  كييان  اأن  بعد  اجلديد 
خلفا للواء الركن عادل دحام املقال من قبل املجل�س 

ب�سورة موؤقتة.
ان  كرد�ستان  انباء  لوكالة  ال�سليطي  احمد  وقييال 
رئا�سة  بييقييرار  تييفيياجيياأ  الب�سرة  حمافظة  جمل�س 
حمافظة  �سرطة  قييائييد  على  بامل�سادقة  الييييوزراء 
اأن  على  متفقا  كان  اأن  بعد  العبادي  علي  الب�سرة 
قبل  ميين  املييقييال  دحيييام  لييعييادل  خلفا  تعيينه  يييكييون 

املجل�س ب�سورة موؤقتة". 
�سخ�سية  عييلييى  يييعييرت�ييس  مل  اأن"املجل�س  وبيييني 

االختيار  اآلية  على  اعرت�س  ولكنه  العبادي  علي 
و�سلبها  املحافظة  جمل�س  بتجاهل  متثلت  التي 
اإنها تطالب وتنا�سد بتو�سيع  ل�سالحيتها يف حني 

ال�سالحيات". 
واأ�سار ال�سليطي اإىل اأن"جمل�س حمافظة الب�سرة 
مل ييي�ييسييادق على قيييرار رئييا�ييسيية الييييوزراء ومييا زال 
اأبناء  من  �سخ�سيات  ثييالث  تر�سيح  على  م�سمما 
املحافظة لتويل هذا املن�سب املهم واحل�سا�س جدا 

الأنه يتعلق باأرواح وامن و�سالمة املحافظة". 
اليييوزراء  ورئييا�ييسيية  اإن"العراق  بالقول  واأو�ييسييح 
القانون  ل�سلطة  خا�سعة  البالد  تكون  بان  تطالب 
القوانني  مبخالفة  عنه  امل�سوؤولون  يكون  بينما 
فيها احلكومات  تتجاهل  مركزية  قرارات  باإ�سدار 

املحلية".
بيد ان رئي�س اللجنة االأمنية يف املحافظة اتهم كال 
من ال�سليطي ورئي�س املجل�س امني جبار اللطيف 
اىل  ال�سرطة  قائد  من�سب  يكون  ان  اىل  بال�سعي 

اجلهات التي ينتمون اليها.
هاتفي  اتيي�ييسييال  املييالييكييي يف  غييييامن  عييلييي  وقيييييال 
الب�سرة  �سرطة  قائد  من�سب  تعيني  مع"املدى"ان 

قانوين ود�ستوري ور�سمي.
من�سبه  من  اقيل  ال�سابق  القائد  ان  املالكي  وتابع 
ذلك  منذ  وبييالييتييايل  املا�سي  الييثيياين  كييانييون  نهاية 
فاإن  احلييايل  ني�سان  �سهر  من   25 وحتى  التاريخ 
�ساغر، مو�سحا ان حمافظة  ال�سرطة  قائد  من�سب 
اوا�سط  ولغاية  �سباط   25 تاريخ  ومنذ  الب�سرة 
عييلييى ان  ميي�ييسييددا  بيييدون حمييافييظ،  ال�سهر احليييايل 
الت�سريعات تن�س على ان جمل�س املحافظة ينتخب 
جمل�س  فيياإن  وبالتايل  �سهر،  فييرتة  خييالل  املحافظ 
حمافظ  وجييود  عييدم  م�سوؤولية  يتحمل  املحافظة 
ما  انه  م�سيفا  الفرتة،  تلك  طييوال  لل�سرطة  وقائد 
كان من احلكومة املركزية اال اإر�سال قائد لل�سرطة 
وكالة اىل حني ما ينتخب رئي�س جمل�س املحافظة 
االأمنية"من  اللجنة  رئي�س  وتابع  جييديييدا.  قائدا 

املعيب على جمل�س املحافظة كونه عجز عن اختيار 
حدثت  وبالتايل  الفرتة،  تلك  طييوال  لل�سرطة  قائد 
املركزية  احلكومة  وعملت  قانونية  خروق  هنالك 
من  كييال  املييالييكييي،  واتييهييم  املوقف".  معاجلة  على 
رئي�س جمل�س املحافظة ونائبه بتاأخر اختيار كٍل 
من املحافظ وقائد ال�سرطة واإعداد "طبخة" لتكون 
اليها، �ساربا  ينتمون  التي  للجهات  املنا�سب  هذه 
املا�سي  �سباط  التي خرجت يف  بالتظاهرات  مثال 
حمافظ  باإقالة  طالبت  التظاهرات  هييذه  قائال"ان 
الب�سرة ورئي�س جمل�س املحافظة وحل املجل�س"، 
ا�ستهزاأ  املحافظة  جمل�س  بالقول"ان  م�ستدركا 
ومل  يييومييا   48 ا�ستمر  كييونييه  الب�سري  بيياملييواطيين 
احلكومة  من  اأربعة  اأن  له"،"مبينا  حمافظا  يخرت 
املحلية قدموا تر�سيحا ملن�سب حمافظ الب�سرة يف 
حني ان املواطن الب�سري ينظر اىل جميع اأع�ساء 

احلكومة بالف�سل.
اىل  ت�سعى  باأنها  ي�سمها  مل  جهات  املالكي  واتهم 
تطبيق مقولة"اذا قال �سدام قال العراق"، مو�سحا 
ت�سعى  ان  تريد  �سخ�سية  املحافظة  ان يف جمل�س 
اىل تطبيق هذه املقولة على نف�سها، راف�سا اإعطاء 

تفا�سيل اأكرث عن هذا املو�سوع. 
الربملانية  النزاهة  جلنة  ع�سو  ك�سف  بغداد  ويف 
باإقالة  احلكومة  اتخذته  قرار  عن  الزوبعي  طالل 
يون�س،  عدنان  علي  اللواء  العا�سمة  �سرطة  قائد 
م�سيفا يف ات�سال هاتفي مع"املدى"ان قرار االإقالة 
جاء على خلفية اتهام يون�س بحاالت ف�ساد، م�سددا 
الف�ساد  ملفات  جميع  يف  البحث  جلنته  عزم  على 

التي تورطت فيها قيادات ع�سكرية كبرة.
حمافظة  جمل�س  يف  االأمنية  اللجنة  رئي�س  ان  اال 
بهذا  املجل�س  علم  نفى  ذرب  الييكييرمي  عبد  بييغييداد 
حال  لي"املدى"انه  حديثه  يف  مو�سحا  الييقييرار، 
هذا  �سيطرح  فاإنه  للمجل�س  الر�سمي  الييدوام  بييداأ 
بهذا  احلا�سم  الييقييرار  التييخيياذ  للنقا�س  املييو�ييسييوع 

اخل�سو�س.
نقلت  والييتييي  نيييييوز  ال�سومرية  وكيياليية  وبح�سب 
رئي�س  ان  قوله  امل�ستوى  رفيع  امني  م�سدر  عن 
�سرطة  قائد  بتعيني  اأميير  املالكي  نييوري  اليييوزراء 
قائد  ملن�سب  دحييام  عييادل  اللواء  ال�سابق  الب�سرة 
ال�سابق  من�سبه  ميين  اأقيييييل  واليييذي  بييغييداد،  �سرطة 
على خلفية هروب عدد من املعتقلني اخلطرين من 

�سجون الب�سرة. 

نافذون يف املحافظة يطبخ�ن �شفقة منا�شب جديدة

بغداد ت�شتبدل قائد ال�شرطة املتورط بالف�شاد باآخر اإقالته الب�شرة

 بغداد/ قتيبة حامد

توا�سلت حركة االحتجاجات ل�سباب 
اجلمعة  اأميي�ييس  يييوم  التحرير  �ساحة 
حتى  �ييسييبيياط   25 ميينييذ  امليي�ييسييتييمييرة 
اللحظة، للمطالبة باالإ�سالح وحماية 

احلريات. 
اإبراهيم  االأدبيياء  با�سم احتاد  الناطق 
اخلييييييياط اليييييذي كييييان ميييتيييواجيييدا يف 
لي"املدى":ان  اأ�ييييسييييار  اليييتيييظييياهيييرة 
يف  جديدة  �سلطة  خلقت  التظاهرات 
�سرعية  اكرث  اياها  معتربا  ال�سارع، 
الت�سريعية  االخيييرى  ال�سلطات  ميين 
اخلياط  ا�سماها  والتي  والتنفيذية، 

اياها  وا�سفا  اخلام�سة،  بال�سلطة 
واآمييال  هموم  عيين  واملييعييربة  بالنقية 

ال�سعب.
بفتح ملفني رئي�سني  وطالب اخلياط 
اولييهييمييا مييلييف الييفيي�ييسيياد الييييذي ال يقل 
اما  االإرهيييياب،  عيين  و�سرا�سة  اأهمية 

الثاين فهو احلريات العامة.
ونوه اخلياط بانه على احلكومة ان 
كانت جادة يف عملها ان ت�ستفيد من 
هذه التظاهرات وتعمل على مراجعة 
بييرنيياجمييهييا وميييا تيينييفييذه، فيي�ييسييال عن 
اأمام  امللفات  وك�سف  ب�سفافية  العمل 
لكن  بالقول،  م�ستدركا  العام،  الييراأي 
باالحتجاج  امل�ستمرين  املتظاهرين 

اأو�سلوا ر�سالة اىل احلكومة مفادها 
ان مل تعالج ق�سية الف�ساد امل�ست�سري 
اي  تييقييدم  اليييدولييية ومل  مييفييا�ييسييل  يف 
م�سوؤول رفيع امل�ستوى اىل الق�ساء، 

فاإنهم �سيوا�سلون االحتجاج.
عيييرب مواقع  اليينييا�ييسييط  قيييال  بيييييدوره 
اجلاف  علي  االجتماعي  التوا�سل 
يوم  �ييسييبيياط  يييييوم 25  مييين  ابيييتيييداء 
على  احلجة  األقيت  املييظيياهييرات  بييدء 
نف�سه  الوقت  يف  واأدركيييت  احلكومة 
كلمته  ليييييقييول  انييتييفيي�ييس  اليي�ييسييعييب  ان 
مرافق  لكافة  الوا�سح  االإهييمييال  �سد 
احلياة فخالل كل هذه الفرتة حاولت 
من  منعنا  الييطييرق  ب�ستى  احلييكييوميية 
منا  البع�س  على  واالعتداء  التظاهر 
لكنها  واتهامنا  بوطنيتنا  والت�سكيك 
للو�سع  وا�ييسييتيي�ييسييلييمييت  ت�ستطع  مل 
الييراهيين فييبييداأت بييو�ييسييع خييطيية املئة 

يوم.
وتييابييع اجلييياف ان الييتييظيياهييرات رغم 
انها  اىل  املييرحييليية  هييذه  يف  �سغرها 
تعترب ا�ستعدادات م�ستمرة للتظاهرة 
الكبرة التي �ستبداأ بنهاية املئة يوم 
اىل  الفتا  احلكومة،  قبل  من  املحددة 
اىل  يوم  املئة  بنهاية  �سيدعون  انهم 
خالل  من  وبكثافة  التظاهر  حت�سيد 
ومن  االجتماعي  التوا�سل  مييواقييع 
التظاهرات  هييذه  تتحول  ان  املمكن 
العراق  ي�سهد  مل  اذ  اعت�سامات  اىل 

تغيرا فعليا وجديا.
يدعى  واليييييييذي  االآخييييييير  امليييتيييظييياهييير 
م�سطفى احللفي قال:اإن ما التم�سناه 
من احلكومة حتى االن هو غر كاف 
بها  نادينا  التي  للمطالب  مقنع  وغر 
فاكت�سفنا ان كل الوعود التي اأطلقت 
كاذبة  وعييود  هييي  احلكومة  قبل  ميين 
تييخييدييير او  الييهييدف منها  غيير جييدييية 

امت�سا�س غ�سب هذه اجلماهر.

تظاهرات اجلمعة:

فتح ملفي الف�شاد واحلريات على راأ�س 
الئحة املطالب


