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ه�اء يف �سبك

ابت���اع رج���ل ثالث���ة كيلوغرام���ات حلم���ا واخذه���ا اىل 
البي���ت, ثم قفل راجعا اىل عمله , فما كان من امراأته اال 

ان جمعت جاراتها وعملت لهن ماأدبة عامرة.
ع���اد الرجل يف امل�شاء وطل���ب الع�شاء مطمئنا ان اللحم 
�شيك���ون �شي���د املاأدب���ة , و�شع���ت زوجته امام���ه برغال 
م�شلوق���ا باملاء فقال : اذا مل يكن لديك وقت لطبخ اللحم 
.. اما كان بامكانك ان تخلطي بع�شا منه مع الربغل كي 

ي�شت�شاغ طعمه.
 اجاب���ت املراأة ان مانعا منعها م���ن ذلك وهو ان الهر قد 
اكل اللحم , نظ���ر الرجل اىل الهر وقام باح�شار ميزان 
وزنه ب���ه ووجد ان وزن���ه ثالثة كيلوغرام���ات , عندها 
�ش���األ املراأة اذا كان الذي وزنت���ه الهر فاأين اللحم ؟ وان 

كان هذا وزن اللحم فاين الهر؟
نح���ن بدورن���ا نت�ش���اءل نف�س �ش���وؤال الرج���ل يف نهاية 
ال�شن���ن االرب���ع نح���ن عل���ى وزننا فاي���ن اللح���م واين 
االم���وال التي ر�ش���دت لالعمار وا�شع���اد ال�شعب , وما 
علين���ا اال ان ن���زن الن���واب وامل�شوؤول���ن ل���رى ماه���و 
التغي���ري ال���ذي ح���دث يف اوزانه���م لراق���ب امالكه���م 
وبيوته���م الفارهة واآخ���ر موديالت ال�شي���ارات , األي�س 
من ح���ق ال�شع���ب ان ي�شاأل اي���ن اموال النف���ط وماهي 
امل�شاري���ع الت���ي نفذت؟!  لقد اقمنا معر�ش���ا عر�شنا فيه 
�شناع���ات غرينا وكنا فقراء امام ال���دول االخرى , كان 
علين���ا ان نعر����س هم���را اوجهازا من اجه���زة ال�شونار 
التي اختلف فيها م�شنعوه���ا مع امل�شتخدمن فامل�شنع 
يقول انها متخلفة يف حن ي�شر امل�شتخدمون لالجهزة 
انه���ا ذات كف���اءة منقطعة النظري وخري دلي���ل على ذلك 
جتوال فريق نيويورك تاميز االعالمي مزودا با�شلحة 
وم���ارا بت�شع �شيط���رات مل ت�شتطع �شيط���رة واحدة ان 

تك�شف ماذا يحملون.
عل���ى ه���ذا اال�شا�س وعل���ى ا�شا�س التده���ور اخلدماتي 
ال���ذي جعل م���ن الكهرباء م�شاب���ة بعل���ة مزمنة وجعل 
م���ن امل���اء ذا طع���م ورائح���ة وجعل م���ن الطري���ق �شيئا 
مزعج���ا ومن بغداد قري���ة يف اخلم�شينيات حن غزاها 
)ا�شطي���ط( ولك���ن بال جامو����س, على ال�شع���ب م�شاءلة 
وا�شتجواب الربملانين حتت قبة الربملان ليحاكمهم ما 
الذي يعنيه ا�شرارهم على ا�شتح�شال مميزاتهم تاركن 
غريهم بال مميزات , وا�شتجوابهم عن فقري اقتات على 
ف�ش���الت االم���راء وا�شتجوابه���م عن الفتي���ات اللواتي 
بعم���ر الورود حن يجمعن قناين البيب�شي الفارغة من 
املزاب���ل وكذلك ا�شتجوابهم عن االدوي���ة الفا�شدة التي 
اتت عل���ى �شحة النا����س ف�شادرتها ب�شه���ادة اطباء يف 
م�شت�شفى اب���ن النفي�س ان اغلب االدوي���ة التي يجلبها 
جت���ار االدوي���ة هي فا�ش���دة ومن نوعي���ات رديئة جدا , 
والعم���وم الغالب من ال�شع���ب العراقي يعلم انه يتناول 
م�شتح�ش���رات )اجل�س( حتى ا�شبح���ت االنفلونزا من 

االمرا�س املزمنة يف العراق.
تعر�شنا جميعا لالمتحان وغدا نظهر النتائج و�شيح�شد 
كل واحد جهده بال جمامالت او غ�س و�شرى من الذي 
اكل اللح���م ؟ اله���ر ام غ���ريه و�شن���زن ه���وؤالء لنكت�شف 
ايه���م تاجر بدمائن���ا وايهم �شلب قوتن���ا ليرتك العوائل 
تنح�شر كاجلرذان بجحور مقرفة ت�شمى بيوتا , اما هم 
فقد )اكلوا على الفج���ن( وينبئ  مظهرهم عما اقرتفت 
ايديهم من تفريط مب�شلحة ال�شعب وم�شادرة لقوته. 

عبداهلل ال�سك�تي

وزن الهر اأم وزن اللحم؟

ا�����س����م����اء وم����دن  
عبد املهدي

بح���ث نائ���ب رئي����س اجلمهورية ع���ادل عب���د املهدي م���ع م�شت�شار 
االأمن العام لالأمم املتحدة ل�شوؤون العهد الدويل ابراهيم غمباري 
والوف���د املرافق ل���ه اخر التط���ورات لعمل م�ش���روع العهد الدويل 
وتطوي���ره مب���ا يالئم امل�شلح���ة العراقي���ة امل�شتقبلية م���ع مراعاة 

االجنازات التي حتققت يف الفرتة املن�شرمة. 
واك���د عبد املهدي على ا�شتمرار العالق���ات االيجابية ملمثلية االمم 
املتح���دة ال�شيم���ا يف جماالت تو�شي���ع دائرة العالق���ات اخلارجية 
وجوان���ب التنمية, مثنيا يف الوقت ذاته على اجلهود املبذولة من 

قبل م�شوؤويل العهد الدويل لتحقيق ال�شيادة واالمن للعراق.
من جانبه جدد ابراهيم غمباري ا�شتعداد وتوا�شل ممثلية الدول 
االع�ش���اء لالمم املتحدة لدعم العراق ا�شتنادا اىل التطورات التي 
حتققت فيه , كما اكد �شرورة العمل اليجاد �شيغة جديدة للتعاون 

ما بن العراق وباقي الدول االخرى. 

                                                   كربالء 
و�شع���ت قيادة �شرطة حمافظة كربالء خطة اأمنية تطلبت ن�شر 15 
األف عن�شر من منت�شبي االأجه���زة االأمنية حلماية قوافل احلجاج 
الذي���ن ميرون باملدين���ة  قا�شدي���ن تاأدية منا�شك احل���ج يف الديار 
املقد�ش���ة  ح�شب ما اعلن مدي���ر اإعالم �شرطة كرب���الء, الرائد عالء 

عبا�س”.
 وا�شار عبا�س  اىل اإن “جانبًاًً من اخلطة و�شع بالتعاون مع قيادة 
�شرط���ة حمافظة االنبار يف م�ش���ك االأر�س وحماي���ة القوافل التي 
ت�شلك الطريق عرب املنفذ احلدودي يف منطقة عرعر احلدودية”.

وا�ش���اف “مت ن�ش���ر العنا�شر االأمنية منذ اخلمي����س املا�شي  على 
اربع���ة حم���اور حلماي���ة القوافل, ه���ي املحور اجلنوب���ي للقوافل 
القادم���ة م���ن حمافظ���ة النج���ف, واملح���ور ال�شرق���ي للقادم���ة م���ن 
حمافظة بابل, وال�شم���ايل للقادمة حمافظة بغداد, والغربي حيث 
تات���ي قواف���ل احلج���اج من املنطق���ة الغربي���ة باجتاه منف���ذ عرعر 

احلدودي”.
منوه���ا اىل ان اخلط���ة “تت�شم���ن م�ش���ح املناط���ق املحيط���ة بهذه 
املح���اور بحث���ا عن خمابئ االأ�شلح���ة اأو اجلماع���ات امل�شلحة التي 

حتاول النيل من الو�شع االأمني واإرباكه”.

احل�ساين
ا�ش���ار النائ���ب عبد الهادي احل�ش���اين اإىل اأن نواب���ا تقدموا بطلب 
ال�شتج���واب ال���وزراء االأمنين عل���ى خلفية التفج���ريات الدموية 

التي �شهدتها بغداد موؤخرا. 
واأو�شح احل�شاين بح�شب "راديو �شوا" ام�س ال�شبت  اأن اأكرث من 
60 نائبا وقعوا طلبا ال�شتجواب م�شوؤويل الوزارات االأمنية الأنه 
م���ن دون حتقي���ق االأمن لن ت�شتمر العملي���ة ال�شيا�شية التي ي�شكل 
االأم���ن قوامها "خا�ش���ة والبلد مقب���ل على انتخاب���ات ت�شريعية", 
م�شددا عل���ى اأن ا�شتم���رار العملية ال�شيا�شية مرتب���ط ب�شكل كبري 

با�شتتباب االأمن وب�شط اال�شتقرار يف ربوع البالد.
وحول طلب ت�شييف رئي�س ال���وزراء ب�شفته القائد العام للقوات 
امل�شلح���ة, قال احل�ش���اين: اإن من مت طل���ب ا�شتدعاوؤهم هم وزيرا 
الداخلي���ة والدفاع الأنهم���ا املعنيان املبا�ش���ران بامللف االأمني ومن 
املفرو�س اأن يكون هناك تع���اون وثيق بن االأجهزة االأمنية لردع 

"االإرهابين".

العدد )1649( ال�سنة ال�سابعة - االح��د )8(ت�سرين الثاين 2009

 بغداد / املدى  
ج���الل  اجلمهوري���ة  رئي����س  بح���ث 
طالب���اين م���ع رئي�س املجل����س االعلى 
اال�شالم���ي العراقي عمار احلكيم اخر 

التطورات ب�شان قانون االنتخابات.
رئي����س  ان  رئا�ش���ي:"  بي���ان  وذك���ر 
اجلمهوري���ة زار ال�شي���د احلكي���م يف 
مع���ه  ببغ���داد وبح���ث  اقامت���ه  حم���ل 
اآخر امل�شتج���دات وم�ش���ار التطورات 
ال�شيا�شية, ال�شيما قانون االنتخابات 
جمل����س  يف  اإق���راره  و�ش���رورة 

النواب".
وا�شاف:"انه جرى خالل اللقاء الذي 
ح�شره نائب رئي�س اجلمهورية عادل 
عبد املهدي التباحث اي�شا يف �شرورة 
العم���ل امل�ش���رتك وتطوي���ر العالق���ات 
التاأريخية املتين���ة بن اجلانبن التي 
ت�ش���ب يف دع���م العملي���ة ال�شيا�شي���ة 

والتجربة الدميقراطية".
وا�ش���ار البي���ان اىل:" ان االآراء كانت 
متطابق���ة ح���ول املوا�شي���ع الت���ي مت 
بحثه���ا كم���ا ان ال�شي���د عم���ار احلكيم 
قدم �شكره للرئي�س طالباين على هذه 

الزيارة".

اأك�����دا ����س���رورة ال��ع��م��ل امل�����س��رك

طالباين يبحث مع احلكيم اخر التطورات
 ب�شاأن قانون االنتخابات

الها�شمي: 
اجواء اللقاء مع 

الريجاين مل تكن 
مريحة

بغداد / املدى
اأك���د نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�شم���ي, اأن اأجواء لقائه, مع 
رئي�س جمل�س ال�شورى االإيراين علي الريجاين والوفد املرافق له, 
"مل تكن مريحة ورمبا متوترة".وقال الها�شمي  "اأخربت الريجاين 
اأن اإيران فقدت الكثري من رغبة ال�شعب العراقي يف تطبيع العالقات 
ب���ن البلدي���ن ب�شبب التدخل غ���ري امل�شروع وغري املنطق���ي بال�شاأن 
الداخل���ي خ�شو�شا يف الق�شاي���ا االأمنية وال�شيا�شي���ة يف البالد", 
م�شيف���ًا " طلب���ت اإي�شاح���ات م���ن الريج���اين فيما يتعل���ق ب�شيا�شة 
اإي���ران ب�شاأن العديد من امللف���ات التي ت�شغل ال�شاح���ة العراقية من 
بينها قطع 42 نهرا عن العراق و التعديات التي حت�شل على حقول 
النف���ط امل�شرتكة والتجاوزات على املي���اه االإقليمية العراقية و�شح 
املي���اه يف �شط الع���رب و جتارة ال�شلع الغذائي���ة منتهية ال�شالحية 
واملخ���درات التي تدخل الع���راق اإىل جانب عدد من امللفات ال�شائكة 
االأخرى".واأو�ش���ح نائ���ب رئي�س اجلمهوري���ة اأن" علي الريجاين, 
كالعادة, نف���ى كل هذه املعلومات حتى عندما حاججته باأين ا�شتند 
اىل وثائ���ق ر�شمية عراقية م���ن �شخ�شيات قريبة الإي���ران وتقارير 
حكومي���ة عراقي���ة يف كل م���ا تقدمت ب���ه عاود الريج���اين لينفي كل 
م���ا طرحته يف اللقاء الذي مل يكن مريح���ا اإطالقا".وب�شاأن منا�شدة 
رئي����س جمل�س ال�شورى االإيراين التي تتعلق باإ�شدار عفو الإطالق 
�ش���راح ع���دد من االإيراني���ن املحتجزي���ن لدى الع���راق ممن جتاوز 
احلدود اأو االإقامة الر�شمية اأكد الها�شمي "طالبت الريجاين اإطالق 
�ش���راح العراقي���ن املحتجزين ل���دى اإيران حتى اأمتك���ن من درا�شة 
العف���و ع���ن االإيراني���ن املحتجزي���ن لدى الع���راق, ت���اركًا الكرة يف 

امللعب االإيراين".

بغداد / املدى 
اأعل����ن الناطق الر�شمي با�شم احلكومة 
علي الدباغ البي����ان اخلتامي الجتماع 
رفيع امل�شتوى حول ال�شراكة اجلديدة 
ب����ن العراق واملجتم����ع الدويل والذي 
انعق����د يف بغ����داد ي����وم ام�����س ال�شبت 
 ,2009 الث����اين  ت�شري����ن   7 املواف����ق 
وج����اء في����ه ان حكومة الع����راق عقدت 
وممثل����ون م����ن املجتمع ال����دويل يف 7 
ت�شري����ن الث����اين يف بغ����داد اجتماع����ًا 
رفي����ع امل�شت����وى حول تطوي����ر �شراكة 
جديدة بن العراق واملجتمع الدويل.

وناق�س املجتمع����ون توجهات �شيا�شة 
واالقت�شادي����ة  االجتماعي����ة  الع����راق 
م����ن  )امل�شتم����دة  املقبل����ة  لل�شن����وات 
اأولوي����ات العه����د الدويل م����ع العراق( 

كم����ا قدمته����ا احلكوم����ة , فيم����ا قام����وا 
با�شتعرا�س اإجنازات العهد الدويل مع 
العراق وتقييم التقدم املحرز يف خطة 
عم����ل االإ�ش����الح وتن�شي����ق ال�شيا�شات 
ال����دويل  املجتم����ع  م����ع  وال�شراك����ة 
وامل�شي قدم����ًا على �شعي����د التخطيط 
ب����ن  الوطن����ي واالإ�ش����الح والتفاع����ل 

حكومة العراق واملجتمع الدويل.
ال����دويل  العه����د  اأن  عل����ى  واتفق����وا 
اأداة هام����ة لتوف����ري  الع����راق كان  م����ع 
يف  الع����راق  ل�شع����ب  ال����دويل  الدع����م 
مرحل����ة انتق����ال �شيا�شي واإع����ادة بناء 

اقت�شادي.
كم����ا اأنه����م اعت����ربوا اأن جن����اح العه����د 
والتط����ورات  الع����راق  م����ع  ال����دويل 
االخ����رية يف و�ش����ع الع����راق ات�شم����ت 

واال�شتق����رار  ال�شي����ادة  بتعزي����ز 
والعالقات م����ع املجتمع الدويل داعن 
اإىل اإط����ار تع����اون جدي����د ب����ن العراق 
ه����ذه  توجي����ه  و�شيت����م  و�شركائ����ه. 
ال�شراك����ة اجلديدة نح����و تعزيز عملية 
التنمية والتطبيع التام لو�شع العراق 
ال����دويل كم����ا اأنه����ا �شتك����ون مرتك����زة 
عل����ى ملكية عراقي����ة كامل����ة وتخطيط 
�شرتاتيج����ي وطن����ي م�شت����دام واأك����رث 
اندماجًا بقي����ادة حكومة العراق ودعم 
دويل اأكرث فعالي����ة ا�شتجابة لالوليات 
الوطنية التي ت�شعها حكومة العراق.

كما اأنهم اتفق����وا على اأن هذه ال�شراكة 
اجلدي����دة �شرتتك����ز على التق����دم الذي 
ال�شن����وات  خ����الل  الع����راق  اأح����رزه 
املا�شي����ة واإىل جم����االت جن����اح العهد 

يتعل����ق  فيم����ا  الع����راق  م����ع  ال����دويل 
بت�شري����ع تعزي����ز �شالم الع����راق واأمنه 
وتعزيز التع����اون واالندماج االإقليمي 
وال����دويل واالزدهار ل�شع����ب العراق. 
وفيم����ا مي�شي الع����راق نح����و املرحلة 
التالية ويعد خطت����ه الوطنية للتنمية, 
مب����ا يف ذل����ك متطلب����ات واحتياج����ات 
الدع����م ال����دويل, ينبغ����ي و�ش����ع اآليات 
منا�شب����ة لدع����م التق����دم املح����رز عل����ى 
اأ�شا�س االلتزام امل�شرتك. ووافقوا من 
حيث املب����داأ, �شريط����ة تاأكيد احلكومة 
اجلدي����دة الت����ي �شيت����م ت�شكيله����ا بع����د 
م����ع  االنخ����راط  عل����ى  االنتخاب����ات, 
احلكوم����ة اجلديدة  لتحدي����د االأ�شا�س 
له����ذه ال�شراك����ة اجلديدة ب����ن العراق 

واملجتمع الدويل.

احلكومة: تطوير �شراكة جديدة بني العراق
 واملجتمع الدويل

بغداد / املدى 
دع���ت املفو�شي���ة العلي���ا امل�شتقل���ة لالنتخابات الكيان���ات ال�شيا�شي���ة اىل االلتزام 
بال�شواب���ط واالأنظم���ة واالج���راءات وع���دم البدء باأي���ة ممار�شة دعائي���ة اإال بعد 
امل�شادقة على املر�شحن و�شدور بيان ر�شمي بذلك , كما دعت الكيانات ال�شيا�شية 

التي مار�شت الدعاية يف انتخاباتها االفرتا�شية اىل ازالة مل�شقاتها الدعائية. 
وذك���ر بي���ان للمفو�شي���ة  وح�شلت )امل���دى( على ن�شخ���ة منه: لوح���ظ يف االآونة 
االخ���رية قيام بع�س الكيان���ات ال�شيا�شية ببع�س املمار�ش���ات الدعائية لكياناتهم 
وبراجمه���ا االنتخابي���ة وه���و اأم���ر خمال���ف الأنظم���ة املفو�شي���ة العلي���ا امل�شتقلة 
لالنتخاب���ات واجراءاته���ا الت���ي و�شعته���ا لتنظيم احلم���الت الدعائي���ة للكيانات 
ال�شيا�شي���ة والت���ي ن�شت على ب���دء احلمالت الدعائي���ة للكيان���ات ال�شيا�شية بعد 
م�شادقة املفو�شية على مر�شحيها .كما ان بع�س الكيانات التي اأجرت انتخاباتها 
الداخلي���ة والت���ي اعلن فيه���ا مر�شحوها االفرتا�شي���ون عن اأ�شمائه���م ودعاياتهم 

االنتخابية  مطالبون بازالتها لئال ت�شّو�س على الناخب وتوؤثر على خياراته. 

املفو�شية تدعو اإىل عدم 
ممار�شة الدعاية االنتخابية 

اإال بعد امل�شادقة

 بغداد / املدى 
اعتقل���ت الق���وات االأمنية خم�ش���ة اأ�شخا�س من 
جماع���ة م�شلح���ة تدع���ى "ل���واء ي���وم الوعد".
وذكر بيان ع�شكري امريك���ي ان اعتقال هوؤالء 
مت خ���الل تنفي���ذ اثنتن م���ن العملي���ات االأمنية 
بغ���داد  يف  امل�شرتك���ة  االمريكي���ة  العراقي���ة 

وال�شرقاط.
فف���ي �شم���ال �ش���رق بغ���داد, قامت الوح���دة 44 
م�شت�شاري���ن  م���ع  العراق���ي  للجي����س  التابع���ة 
اأمريكي���ن بتفتي�س اثنن م���ن املباين بحثا عن 
زعيم جماعة تطلق على نف�شها ا�شم "لواء يوم 
الوعد", والذي ي�ُعتقد باأنه متورط بالتخطيط 
والتن�شي���ق لهجمات �ش�ُنت �شد قوات االأمن يف 

العراق.
م���ن  لع���دد  اأويل  ا�شتج���واب  اىل  وا�شتن���ادا 
االأ�شخا����س يف موق���ع التفتي�س, اعتق���ل اأفراد 
وح���دة اجلي����س العراق���ي 44 ثالث���ة اأ�شخا�س 
ي�ُ�شتبه باأنهم من اأع�شاء تلك اجلماعة املذكورة, 

من دون وقوع حوادث تذكر.
وخ���الل عملي���ة اأمني���ة منف�شل���ة ق���رب مدين���ة 
ال�شرق���اط, على بعد نحو 100 كيلو مرت �شمال 
�ش���رق كرك���وك, ق���ام رج���ال ال�شرط���ة العراقية 
وم�شت�ش���ارون اأمريكي���ون بتفتي����س اثنن من 
املب���اين بحث���ا عن �شخ����س ينتم���ي اإىل تنظيم 
القاعدة يف العراق والذي ي�ُعتقد باأن له �شالت 

وثيقة بزعيم جماعة "لواء يوم الوعد".
وا�شتن���ادا اىل اأدلة جنائية مت العثور عليها يف 
موقع التفتي�س, مت اعتقال �شخ�س ي�ُ�شتبه باأنه 
الرج���ل املطل���وب و�شريك ل���ه يف اجلرمية من 

دون وقوع حوادث تذكر. 
ويف �شي���اق امن���ي منف�شل اأعلن مدي���ر �شرطة 
كرك���وك الل���واء جم���ال طاهر اأن ق���وة م�شرتكة 
م���ن ق���وات االم���ن الكردي���ة وال�شرط���ة املحلية 
ومديري���ة التحقيق���ات اجلنائي���ة متكن���ت م���ن 
حتري���ر طالبن خمتطفن ينتميان اإىل القومية 

الرتكماني���ة, وقتل���ت احد اخلاطف���ن واعتقلت 
اثنن منهم.

مت  الطالب���ن,  اأن  اإىل  طاه���ر  الل���واء  وا�ش���ار 
اختطافهما من قبل ع�شابة يف 20 ت�شرين االول 
املا�ش���ي ت�شتقل �شيارة حتمل لوحات ع�شكرية 

عندما كانا يف طريقهما اإىل مدر�شتهما.
واو�شح يف ت�شريح لل�شحفين ام�س ال�شبت: 
اأن ال�شرط���ة و�شعت خطة حمكم���ة بعد متابعة 
ات�شاالت اخلاطفن بذوي املخطوفن ومتكنت 
م���ن القب�س عل���ى احده���م , وعن���د ا�شتجوابه 
مت اال�شت���دالل عل���ى امل���كان ال���ذي اقتي���د الي���ه 
املخطوف���ان وال���ذي تبن اأنه داخ���ل مزرعة يف 

قرية عمر بيك يف ناحية �شوان �شمال كركوك.
واأ�شاف "مت ت�شكيل ق���وة لدهم الوكر وح�شل 
تب���ادل الط���الق الن���ار ب���ن اخلاطف���ن والقوة 
امل�شرتكة ا�شفر عن مقتل احد اخلاطفن والقاء 
القب�س عل���ى اثنن منهم ف�شال ع���ن اال�شتيالء 
عل���ى كمي���ات م���ن اال�شلح���ة والعت���اد وحترير 
املخطوفن م�شريا اىل اأن ال�شبب الرئي�س الذي 
اأدى بال�شرط���ة اإىل الو�شول لهذه الع�شابة هو 
ا�ش���رار والد احد املخطوفن, وهو طبيب على 
رف�س دفع الفدي���ة املطلوبة منه على الرغم من 
اأن وال���د املخط���وف الثاين دفع مبل���غ 50 الف 
دوالر, اال اأن الع�شاب���ة مل تطل���ق �ش���راح ولده 

وذلك الجب���ار الوالد الذي دفع الفدية بال�شغط 
على والد املخطوف االخر, لدفع الفدية.

م���ن جهت���ه ق���ال مع���اون مدي���ر �شرط���ة كركوك 
الل���واء توره���ان يو�شف: اإن ح���وادث اخلطف 
الت���ي ت�شهده���ا كرك���وك ه���ي اعم���ال اجرامية 
وابتزازي���ة التق���ف وراءه���ا دواف���ع �شيا�شية , 
م�ش���ريا اإىل اأن اخلاطف���ن الذي���ن األقي القب�س 

عليهم هم من اهايل كركوك.
ويف �شي���اق مت�ش���ل اأعل���ن م�ش���در يف �شرط���ة 
االأق�شية والنواحي التابع���ة ملحافظة كركوك, 
اأن م�شلحن جمهولن قتلوا اأحد قادة ال�شحوة 

جنوب غربي كركوك, .

اإن   :PUKmedia امل�شدربح�ش���ب   وق���ال 
م�شلح���ن قتلوا اأحد ق���ادة ال�شح���وة يف قرية 
الدكمات التابعة لناحي���ة الر�شاد جنوب غربي 
حمافظة كركوك , يف طريق عودته اىل منزله.

واىل دي���اىل حي���ث اعتقل���ت الق���وات االمني���ة 
يف املحافظ���ة 8 مطلوبن فيم���ا انفجرت عبوة 

نا�شفة و�شط بعقوبة مركز املدينة .
وذكر م�شدر يف �شرطة املحافظة بح�شب )اإيبا( 
" انه مت اعتقال اربعة يف بعقوبة واخرين يف 
اخلال����س والعظي���م واخ���ر يف جدي���دة ال�شط 
",م�شيف���ا :" ان عملي���ة االعتق���ال تاأتي �شمن 
حمالت ده���م وتفتي�س تنفذه���ا القوات االمنية 
بهدف تنظيف مدن دياىل من العنا�شر امل�شلحة 

املطلوبة للق�شاء ".
واو�ش���ح امل�شدر :" ان عب���وة نا�شفة انفجرت 
وكان���ت مزروع���ة ق���رب من���زل يف ح���ي االمن 
�شم���ايل بعقوب���ة م���ا ا�شفر ع���ن وق���وع ا�شرار 

مادية من دون ا�شابات ب�شرية ". 
 ويف العم���ارة اأبطل���ت مف���ارز �شعب���ة مكافحة 
املتفج���رات يف قي���ادة �شرطة حمافظ���ة مي�شان 
مفعول عب���وة نا�شفة عرث عليه���ا داخل العيادة 

اال�شت�شارية مل�شت�شفى ال�شدر العام باملدينة.
وق���ال مدير العالق���ات واالإع���الم العقيد �شادق 
�شالم بح�شب )اإيبا( ام�س ال�شبت:" ان العبوة 
و�شعت ال�شتهداف املراجع���ن والكادر الطبي 
وال�شح���ي ولكن مت اإبط���ال مفعولها يف احلال 
قبل ان تنفجر ورفعها من املكان. وا�شاف:" ان 
حال���ة الذعر راودت منت�شب���ي امل�شت�شفى حلن 
و�شول فري���ق معاجلة املتفج���رات حيث كانت 
العب���وة من �شنع حملي. ويف حمافظة نينوى 
قالت ال�شرطة: ان م�شلحن اطلقوا النار وقتلوا 
�شرطي���ا عند نقط���ة تفتي�س يف و�ش���ط املو�شل 
فيما ا�شيب ثالثة م���ن رجال ال�شرطة ومدنيان 
اثن���ان يف انفجار قنبل���ة مزروعة على الطريق 

ا�شتهدفت دورية لل�شرطة يف غرب املدينة.

بغداد / املدى 
�ش����دد رئي�����س هيئ����ة اأركان اجلي�����س 
عل����ى  زيب����اري  بابك����ر  اأول  الفري����ق 
�شعوبة اجلزم بعدم وقوع تفجريات 
دموي����ة كتل����ك التي وقع����ت يف بغداد 
موؤخ����را موؤكدا  اأن "االإرهاب" مل يعد 
ي�ش����كل تهدي����دا جدي����ا عل����ى م�شتقبل 

العراق. 

اإن  �ش����وا:  بح�ش����ب  زيب����اري  وق����ال 
اجلي�س �شيق����وم بت�شليم مراكز املدن 
اإىل ال�شرط����ة املحلي����ة كمرحل����ة اأوىل 
عل����ى اأن يبتع����د ع����ن �شواح����ي املدن 
يف املرحل����ة الالحقة, م�ش����ريا اإىل اأن 
الق����وات االأمنية كانت جت����د �شعوبة 
يف اإجالء جثة جندي يف �شارع حيفا 
اأو مدين����ة ال�ش����در اأو ال�شعل����ة اأو اأية 

منطق����ة اأخ����رى, الفت����ا اإىل اأن احلال 
تغريت حي����ث با�شتطاع����ة مفرزة من 
ال�شرط����ة املحلي����ة االآن الو�شول اإىل 
االإرهابيون  في����ه  م����كان يوج����د  "اأي 
يف اأي����ة منطقة يف العراق وت�شتطيع 

اإلقاء القب�س عليهم". 
يف  االأخ����رية  التفج����ريات  وب�ش����اأن 
بغ����داد, ق����ال زيب����اري اإن اأ�شبابا عدة 

اإىل  الفت����ا  التفج����ريات,  ه����ذه  وراء 
اأن����ه لي�س م����ن ال�شهولة اجل����زم بعدم 
وقوع اأية تفجريات يف العراق,"الأن 
هناك من يحت�شن االإرهابين وهناك 
م����ن البعثي����ن ال�شابقن وهن����اك من 
املجرم����ن الذي����ن يعمل����ون يف ه����ذا 
عل����ى  احل�ش����ول  اأج����ل  م����ن  االإط����ار 

االأموال". 

واأ�ش����ار زيب����اري اإىل وجود تدخالت 
داخلي����ة وخارجي����ة يف ه����ذا املجال, 
باالإ�شاف����ة اإىل اخلالف����ات ال�شيا�شية 
ب����ن االأح����زاب والكيانات, م����ا يوؤدي 
اإىل وقوع ه����ذه االنفجارات,"مبينًا: 
اأن االنفج����ارات �شتح����دث ل�شنتن اأو 

ثالث �شنوات اأخرى". 
وح����ول الو�ش����ع يف املناطق املتنازع 

اأن جه����ود  ,اأو�ش����ح زيب����اري  عليه����ا 
اأثم����رت  الدف����اع  ووزارة  احلكوم����ة 
ع����ن ت�شكيل ث����الث جل����ان رئي�شة يف 
املو�شل وكركوك ودياىل من ممثلن 
يف وزارة الدفاع ووزارة البي�شمركة 
يف اإقلي����م كرد�شتان لزيادة التن�شيق, 
معرب����ًا ع����ن تفاوؤله بح����ل امل�شاكل يف 

هذه املناطق م�شتقباًل. 

بابكر زيباري: االإرهاب مل يعد خطرا على م�شتقبل العراق

اعتقال 13 مطلوبا وحترير طالبني ومقتل اأحد خاطفيهما يف كركوك

االرهاب يف قب�ضة العدالة

طالباين واحلكيم


