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إسالم آباد ـ أ.ش.أ: أكد القائم بأعمال رئيس حركة 
طالبان الباكســـتانية مولوي فقيـــر امس أن مجلس 
الشـــورى الطالباني انتخب حكيم اهلل رئيسا جديدا 
للحركة، خلفا لبيعة اهلل محسود الذي اكد مسؤولون 

باكستانيون واميركيون مقتله.
وأضاف مولوي فقير في اتصال مع صحافيني في 
اســـالم اباد أن املجلس املكون مـــن 42 عضوا انتخب 

الرئيـــس اجلديد لطالبان في اجتمـــاع عقد في وكالة 
»اوراكزاي« القبلية بشمال غرب باكستان.

وكان مولوي فقير قد اتصل بالصحافيني هاتفيا يوم 
االربعاء املاضي ليعلن نفسه الزعيم اجلديد لطالبان 
ولكنه نفى ما وصفه بشائعات موت بيعة اهلل محسود 
وقال ان محســـود حي ولكنه مريض بدرجة خطيرة 

ولذا اختفى عن األنظار.

مولوي فقير: مجلس شورى »طالبان باكستان« انتخب حكيم اهلل خلفًا لمحسود

 أوباما يزور الصين في نوفمبر
ألول مرة منذ انتخابه

بكني ـ وكاالت: أعلن ســـفير الواليات املتحـــدة في الصني جون 
هانتسمن امس ان الرئيس االميركي باراك اوباما سيقوم باول زيارة 

رسمية الى بكني منتصف نوفمبر.
واضاف هانتســـمن للصحافيني »بحلول نهاية السنة وبعد لقاء 
الرئيس مع املسؤولني الصينيني أملي كبير ان تتحسن العالقات بني 

الواليات املتحدة والصني اكثر من أي وقت مضى«.
وقال هانتسمن في مقر اقامته عقب وصوله الى العاصمة الصينية 
ان العالقات بني القوتني االقتصاديتني والسياسيتني آخذة في التحسن. 
وقال في خطاب تنقل فيه بني احلديث باالجنليزية ولغة املاندرين 
الصينية »ينبغي بنهاية العام ان نكون في شكل أفضل من اي وقت 

مضى بني الواليات املتحدة والصني«.
لكن قمة اوباما مع الرئيس الصيني هو جينتاو ســـتواجه ايضا 
خالفات شائكة مع بكني بشأن التجارة والسياسة االقتصادية وطموحات 
كوريا الشمالية بخصوص االسلحة النووية وسياسة التغير املناخي 
مع ســـعي الدول للموافقة في ديسمبر على اتفاق خلفض انبعاثات 

الغازات املسببة لالحتباس احلراري.

تقرير: »سي آي إيه« استخدمت مسدسات 
ومثاقب كهربائية النتزاع اعترافات

واشنطنـ  يو.بي.آي: كشف مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون 
عن محتويات تقرير موسع وســــري أعده مراقبو برنامج االستجواب 
لدى وكالة الستخبارات املركزية االميركية »سي أي إيه« أن مستجوبيها 
استخدموا املسدس واملثقب الكهربائي لترهيب أحد قادة تنظيم القاعدة 
املعتقلني لديها منذ العام 2002 عبدالرحيم الناصري ودفعه إلى اإلقرار 
مبعلومات. ولفتت صحيفة »واشنطن بوست« امس إلى أن التقرير سينشر 
االسبوع املقبل. وأشارت إلى أن الناصري هو أحد قادة »القاعدة« الثالثة 
الذين تعرضوا للتعذيب عن طريق اإلغراق ونقلت عن أحد املسؤولني 

وصفه لتلك التكتيكات بـ »اإلجراءات التهديدية«.
ونقلت الصحيفة عن مســــؤولني ســــابقني أن التقرير الذي أعد في 
العام 2004 أظهر تفاصيل عن استجواب الناصري ومن ضمنها املرات 
التــــي كان يهدد فيها باملوت وبتعرضه إلى جراح بليغة في حال رفض 

التعاون مع احملققني.
وطلب قضاة فيدراليون في نيويورك نشر التقرير بالكامل نهار غداوذلك 

ردا على قضية رفعت من قبل احتاد احلريات املدنية األميركية.

ديوان المحاسبة عّلق مهام مشائي

إيران: رجال دين محافظون 
يعارضون توزير النساء

طهــــرانـ  أ.ف.پ: أفادت صحيفة طهران امروز احملافظة امس 
بان رجال دين إيرانيني يعارضون اقتراح الرئيس احملافظ محمود 
احمدي جناد تعيني 3 نســــاء في مناصب وزارية ضمن حكومته 
املقبلة. واختار الرئيس سوسن كشوارز ومرضية وحيد دستجردي 
وفاطمة اجورلــــو لتتولني حقائب التربية والصحة والشــــؤون 
االجتماعية. وأعلن محمد تقي رهبار رئيس رجال الدين في البرملان 
»هناك شــــكوك دينية حول قدرة النســــاء على القيادة. يجدر ان 
تأخذ احلكومة ذلك في االعتبار« واكد ان مجموعته ستستشــــير 
املرشد االعلى للجمهورية االسالمية علي خامنئي في هذا الصدد 
قريبا. وقال تقي ربهار انه اذا بت املرشد االعلى في املوضوع فان 
رجال الدين سيواكبون رأيه لكنه اذا لزم »الصمت« فإن البرملان 
»سيستمع الى وجهة نظر رجال الدين اثناء التصويت على منح 
الثقــــة«. وعرض الرئيس األربعاء الئحة بـ 21 مرشــــحا ليكونوا 
اعضاء احلكومة على ان يحصــــل كل منهم على ثقة البرملان في 
30 اجلــــاري. وأكد تقي رهبار ان رجال دين نافذين مثل آية اهلل 
ناصر مكرم شــــيرازي ولطف اهلل صافي غلبيغاني يشاطرونه 
الرأي ويأملــــون ان يأخذ احمدي جناد ذلك في االعتبار. وإذا اقر 
البرملان تعيني واحدة على األقل من مرشحات الرئيس فستكون 
املرة االولى تتولى فيها امرأة منصب وزير منذ قيام اجلمهورية 
االسالمية سنة 1979. من جهة اخرى، عّلق ديوان احملاسبة مهام 
مكتب الرئيس محمود احمدي جناد، اســــفنديار رحيم مشــــائي، 
بتهمة استغالله للسلطة، بحســــب ما نقلت صحيفة »سرمايه« 
االقتصادية امس. وذكرت الصحيفة ان »ديوان  احملاســــبة حكم 
بتعليق مهام مشائي مدة شهرينألنه استمر بإعطاء احد املوظفني 

صالحيات مالية غير قانونية«.

البعثة األوروبية في كابول: االنتخابات األفغانية كانت جيدة

مراقبون: »طالبان« قطعت أصابع ناخبين
كابولـ  وكاالت: قال رئيس مؤسسة انتخابات حرة وعادلة نادر نادري في 
مؤمتر صحافي ان مسلحى حركة طالبان قطعوا اصابع اثنني من الناخبني 
في جنوبي أفغانســـتان لقيامهما باإلدالء بأصواتهما في االنتخابات تنفيذا 

للتهديدات التي رددوها قبل االنتخابات.
وأضاف نادري »في بعض املراحل شاهد مراقبونا العقوبات غير القانونية 
والوحشـــية من جانب حركة طالبان وانه في إحدى احلوادث على ســـبيل 
املثال شـــاهد  مراقبونا عملية قطع اصبعـــني الثنني من الناخبني في إقليم 

كندهار«.
من جانبها قالت جلنة االنتخابات املستقلة أيضا ان 11 من أفرادها قتلوا 
خالل الهجمات التي نفذها مقاتلون تابعون حلركة طالبان خالل االنتخابات 

التي جرت يوم اخلميس املاضي.
واعلن مسؤول بعثة االحتاد االوروبي ملراقبة االنتخابات في افغانستان 
فيليب موريون امس ان االنتخابات الرئاسية واحمللية التي جرت اخلميس 
املاضـــي كانت »جيدة ونزيهة« بشـــكل عام لكنها لم تكـــن »حرة« في كل 

املناطق.
وقال موريون في مؤمتر صحافي في كابول »لم تكن االنتخابات حرة في 

بعض املناطق بسبب الذعر الذي يسودها«.
واضاف »ما الحظناه عموما كان جيدا ونزيها بحسب مراقبينا ومنهجيتنا«، 
لكنه اضاف ان من الســـابق الوانه ابداء حكـــم نهائي على تلك االنتخابات. 

وقال »باالمكان القول انه انتصار للشعب االفغاني«.
ونوه حلفـــاء حكومة كابول الغربيون وعلى راســـهم الواليات املتحدة 

باالنتخابات واعتبروها ناجحة.
وهدد مقاتلو طالبان مبهاجمة مراكز االقتراع لكن حمام الدم الذي توعدوا 

به لم يحصل رغم وقوع العديد من احلوادث والهجمات.
كمـــا اعتبر وفد مراقبي االحتاد االوروبي في افغانســـتان في بيان حول 

نتائج تقاريره التمهيدية، هذه االنتخابات تشكل »تقدما مهما«.
واشـــار الى ان املشاركة كانت »كثيفة جدا في شمال البالد ومتدنية جدا 

في جنوبها«.

نجل القذافي يلمح إلى أن اإلفراج عن المقرحي تم بصفقة وبريطانيا تنفي
الذي يعانون منه اآلن.

هـــذا ورحب الرئيس الليبـــي بقرار احلكومة 
االسكوتلندية باإلفراج عن املقرحي ألسباب إنسانية 

نظرا ملعاناته من سرطان البروستاتا.

رسالة شكر إلسكوتلندا وبريطانيا

وقال القذافي »في هذه الســـاعة أريد أن أبعث 
برسالة إلى أصدقائنا في اسكوتلندا أهنئهم فيها 
على شجاعتهم وعلى أنهم برهنوا على استقالل 
قرارهم رغم الضغوط غير املقبولة وغير املنطقية 
التي عارضتهم، ولكنهم اتخذوا هذا القرار الشجاع 

السليم واإلنساني«.
كما وجه القذافي الشـــكر الى رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون وامللكة اليزابيث ملكة 
بريطانيا لتشجيعهما السلطات االسكوتلندية على 

االفراج عن املقرحي.
وقال إن هذه اخلطوة في مصلحة العالقات بني 
البلدين وفي مصلحة الصداقة الشخصية بينه وبني 
بريطانيا كما ســـتنعكس بشكل ايجابي بالتأكيد 

على كل مجاالت التعاون بني البلدين. 

المقرحي: إدانتي خطأ قضائي

الى ذلك، اكد املقرحي انه ســـيبرز أدلة تثبت 
انه كان ضحية خطأ قضائي، وذلك في مقابلة مع 

صحيفة »تاميز« تنشر السبت.
وقال املقرحي كما نقلـــت عنه الصحيفة »لو 
كان ثمة عدالة في بريطانيا، لكنت برئت او لكان 
احلكـــم ألغي ألنه كان غير قانوني. لقد كان خطأ 

قضائيا«.
واضاف »يعتقدون انني مذنب لكنني لست كذلك. 

يوما ما ستظهر احلقيقة، احلقيقة ال متوت«.
وردا على ادانة الرئيس االميركي باراك اوباما 
لالســـتقبال احلافل الذي لقيه في طرابلس، قال 
املقرحي للصحيفة »انه )اوباما( يعلم انني مريض 
جدا. تعلمون ماهيـــة املرض الذي أعانيه. املكان 
الوحيد الذي علي التوجه اليه هو املستشفى لتلقي 
عالج طبـــي. ال اهتم بالذهاب الى أي مكان آخر«. 

وتابع »ال تقلق سيد اوباما. انها 3 أشهر فقط«.

بلغاريا واســـتقباله من قبل رئيسها بأنه يجرح 
مشاعر أسر الضحايا الليبيني«.

وكانت ليبيا قد افرجت عن ممرضات بلغاريات 
وطبيب فلسطيني بعد ان أدينوا من قبل القضاء 

الليبي بحقن مئات األطفال بڤيروس االيدز.
وقال القذافي إن ليبيا عندما حتملت املسؤولية 
وبدلت عقوبة اإلعدام على الطاقم الطبي البلغاري 
إلى السجن املؤبد استجابة لطلب »صديقي الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي ومن أجل فرنسا حولنا 
الطاقم املدان بجرمية القتل اجلماعية الى أن يقضوا 

احلكم املؤبد في بلغاريا«.
وأضاف »لألســـف الشديد يســـتقبل البرملان 
األوروبي هذا الطاقم القاتل املدان بالتصفيق وقوفا 

وكأنهم أبطال«.
وتابع »هل نحن ليس لدينا مشاعر وهم عندهم 
مشـــاعر؟ هل نحن حمير وهـــم أوادم؟« معتبرا 
أن سياسة الكيل مبكيالني والتطاول واالستكبار 
واالستخفاف باألمم األخرى ومبشاعرها وبرأيها 
العام وبإنسانيتها هو الذي ولد الغنب وولد اإلرهاب 

ولم يكن سهال على الليبيني ان يعترفوا بأنه ضحى 
من اجلهم لفك احلصار الذي كان مفروضا عليهم 

من الدول الكبرى«.
من جهته، قال املقرحي في املقابلة »تفاءلت عندما 
تولى ملفي سيف االسالم ملا له من مكانة دولية، 
ولم اكن أتصور انني ســـأرجع الى بلدي ويطلق 

سراحي ألنه كان امرا في غاية الصعوبة«.

القذافي: هل نحن حمير وهم أوادم؟

كما حظي املقرحي وأفراد من أسرته بلقاء مع 
الرئيس القذافي رغم االســـتياء الذي أعربت عنه 
كل من لندن وأميركا على احلفاوة التي اســـتقبل 

بها املواطن الليبي في بالده.
وأعرب القذافي عن أسفه لتعالي األصوات والتي 
وصفهـــا بـ »غير املنطقية« والتي تشـــير إلى أن 
اإلفراج عن املقرحي يجرح مشـــاعر أسر ضحايا 

لوكيريي.
وتســـاءل »ملاذا لم يتم الـــكالم على أن العفو 
عن الطاقم البلغاري الطبي حتى قبيل نزوله في 

عواصمـ  وكاالت: ملح سيف االسالم جنل الرئيس 
الليبي معمر القذافي الى ان االفراج عن املدان في 
قضية لوكيربي عبد الباسط املقرحي مت مبوجب 
صفقـــة جتارية بني لنـــدن وطرابلس لكن وزارة 

اخلارجية البريطانية سارعت الى نفي ذلك.
وقال سيف اإلسالم في مقابلة تلفزيونية بثت 
على قناة املتوســـط امس االول ان ملف املقرحي 
الذي افرجت عنه اسكوتلندا اخلميس املاضي لدواع 
صحيـــة، كان في صلب العقود التجارية التي مت 

توقيعها مع بريطانيا.
وأضاف ان امللـــف »كان دائما على طاولة كل 
املفاوضات الســـرية والعلنية مع بريطانيا ومت 

استغالله في كل الصفقات التجارية«.
لكن وزارة اخلارجية البريطانية سارعت الى 
نفي هذه التصريحات وقال متحدث باسمها لوكالة 

فرانس برس »ليس هناك صفقة«.
وأضاف املتحدث ان »كل القرارات املتصلة بقضية 
املقرحي كانت محصورة بالوزراء االسكوتلنديني 

والسلطات القضائية االسكوتلندية«.
وتابع »لم تتم اي صفقة بني احلكومة البريطانية 
وليبيا على صلة باملقرحي وبأي مصالح جتارية 

في هذا البلد« في اشارة الى ليبيا.
وكان وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد ميليباند 
نفى في وقت سابق ان تكون حكومته سعت الى 
اطالق سراح املقرحي لتحسني العالقات التجارية 

بني لندن وطرابلس.
وقال ميليباند »ارفض هـــذا األمر متاما، انها 
إهانة بحقي وبحق احلكومـــة )البريطانية( في 

الوقت نفسه«.
لكن ســـيف اإلسالم القذافي أكد ان االفراج عن 
املقرحي كان حاضرا ايضا »على طاولة املفاوضات 
مع كل زيارة لرئيس الوزراء البريطاني السابق 
توني بلير« الذي يقـــف العام 2007 وراء توقيع 

اتفاق للتنقيب عن الغاز في ليبيا.
وخالل املقابلة، خاطب سيف االسالم املقرحي 
الذي كان جالسا الى جانبه على منت الطائرة التي 
اقلت الرجلني الى طرابلس مؤكدا ان »امر االفرج 
عن عبد الباسط مر بظروف قاسية وصعبة للغاية، 

الرئيس الليبي ينتقد االستياء الغربي من حفاوة استقبال المدان باعتداء لوكيربي في طرابلس

القذافي مستقبال املقرحي وأفراد من أسرته في طرابلس أمس األول             )أ.ف.پ(

 تواصل القصف الجوي على معاقل الحوثيين
وأنباء عن مقتل أحد قادتهم وأسر 80 جنديًا

الطيران  ـ يو.بي.آي: واصل  صنعاء 
الحربي اليمني امس قصفه على معاقل 
المتمرديـــن الحوثيين فـــي محافظتي 
صعدة وعمران في أقصى شـــمال البالد 
اثر استعادة الجيش مدينة حرف سفيان 

من المتمردين.
وأفاد مصدر يمني مطلع ليونايتد برس 
انترناشونال بأن احد قيادات الحوثيين 
المدعو صالح طالع قتل أمس االول خالل 
المواجهـــات الدامية التي وقعت بحرف 
ســـفيان فيما أصيب احد قيادات اللواء 

117 العقيد أمين ضبعان.
وأشار المصدر إلى انه اليزال الطيران 
يستهدف مناطق في مديرية المالحيظ في 
منطقة)غفار تهامة وطالن( حيث سقط 
خالل القصف الجوي عـــدد من القتلى 
والجرحى كما قام بضرب مناطق الحمة 

والمدينة وذو صيفان بحرف سفيان.
وأكد تقرير رسمي تطويق ومحاصرة 
مجموعات من عناصر الحوثيين في عدد 
من الطرق التي فـــروا إليها في منطقة 

حرف سفيان ويجري مالحقتهم في عدد 
من المناطق التي لجأوا إليها.

في المقابل، أفـــاد بيان تابع للمكتب 
اإلعالمي للقائد الميداني للمتمردين عبد 
الملك الحوثي بأن قواته استولت على 
منطقة ذو صيفان بحرف سفيان وأسروا 
80 جنديا واستولوا على معدات وذخائر 
عســـكرية. وجدد الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح أمـــس االول في خطاب 
بمناســـبة حلول شـــهر رمضان دعوة 
الحوثيين إلى السالم وحقن الدماء على 
أســــاس االلتزام بالشروط الستة التي 
منحتها ســابقا اللجنة األمنية للحوثي 
مقابل وقف إطالق النـــار والعودة إلى 

التهدئة والتزام السالم.
ورد المتحدث باسم الحوثي بدعوته 
الرئيس صالح الى إيقـــاف الحرب في 
صعدة احتراما لما وصفه »بمقدســـات 

اهلل في الشهر الكريم«.
وفي سياق متصل طالبت مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين الجيش 

والحوثيين بوقف إطالق النار في منطقة 
القتال للسماح للمدنيين بالفرار وإلفساح 
المجال لعمـــال االغاثة الدولية إليصال 

المواد اإلنسانية العاجلة.
وأعربت المفوضية في بيان عن قلقها 
المتزايـــد على مصيـــر االف المدنيين 
في اليمن بســـبب حدة وتصاعد القتال 
بين الحوثييـــن والقوات الحكومية في 
الجبال بشمال البالد مطالبة بتوفير 5 
ماليين دوالر لالستجابة لحالة الطوارئ 

الحالية.
وذكرت المفوضية ان التقديرات تشير 
الى أن القتال في صعدة أدى إلى تشريد 35 
ألف شخص خالل األسبوعين الماضيين 
فيما يبدو ان الوضع حرج هناك وفي عدة 

محافظات ودوائر قريبة من صعدة.
انه  الى  المفوضية  وتشير تقديرات 
منذ عام 2004 ومع استمرار هذا النزاع 
فان نحو 150 ألف شخص قد تأثروا من 
الحرب الدائرة في شمال اليمن والقريبة 

من الحدود السعودية.

األمم المتحدة تدعو إلى هدنة للسماح للمدنيين بالفرار

زيباري متفقدا امس موقع التفجيرين اللذين وقعا في بغداد االربعاء املاضي                  )ا.پ(

هنية يدعو مصر لتقديم تسهيالت إلدخال البضائع إلى غزة
غزة ـ د.ب.أ: دعا رئيس احلكومة الفلســــطينية 
املقالة إســــماعيل هنية السلطات املصرية إلى تقدمي 
تسهيالت من أجل إدخال البضائع إلى قطاع غزة خالل 
شهر رمضان. وأعرب هنية أمس االول عن أمله بأن 
تبدي احلكومة املصرية تسهيالت بخصوص إدخال 
املواد الغذائية والطبيــــة إلى قطاع غزة،  خصوصا 
مع بدء شــــهر رمضان وســــد احتياجات القطاع من 
تلك اللوازم. وأضاف أن »الشــــعب الفلسطيني في 

غزة من حقه، كبقية الشعوب اإلسالمية،  االحتفال 
بقدوم شهر رمضان الكرمي من خالل التسهيالت التي 
يتوجــــب على اإلدارة املصرية تقدميها إلدخال املواد 
الالزمة إلى القطاع«. وكان األمن املصري أعلن العثور 
على أكبر مخزن للبضائع املعدة »للتهريب« إلى قطاع 
غزة مبناسبة شهر رمضان، والتي تقدر قيمتها بعدة 
ماليني من الــــدوالرات، في منطقة قريبة من احلدود 

املصرية مع القطاع.

محادثات بين الكوريتين في سيئول هي األولى منذ سنتين
سيئولـ  وكاالت: اجتمع وزير الوحدة الكوري 
اجلنوبي برئيس جبهة الوحدة حلزب العمال الكوري 
الشمالي امس في أول لقاء من نوعه بني البلدين منذ 
حوالي سنتني تقريبا وأعرب الوفد الكوري الشمالي 

عن رغبته في لقاء الرئيس لي ميونغ باك.
وذكرت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية »يونهاب« 
ان وزير الوحدة هيون إين تيك أجرى محادثات مع 
كيم يانغ كون رئيس جبهة الوحدة حلزب العمال 
في كوريا الشـــمالية الذي يزور سيئول  للتعزية 
في وفاة الرئيس الكوري اجلنوبي الراحل كيم دي 
جونغ. وذكرت وسائل االعالم الكورية اجلنوبية ان 
الوفد الكوري الشمالي مدد فترة بقائه في سيئول 

بعد أن كان من املقرر أن يغادر البالد امس.
وقالت قناة يونهاب إن متديد الزيارة قد يكون 
مرتبطا باجتماع محتمل مع الرئيس الكوري اجلنوبي 
لـــي ميونغ باك. وصرحت متحدثة باســـم وزارة 
الوحدة بأنه ال ميكنها تأكيد أي شـــيء بخصوص 

جدول أعمال الوفد الكوري الشمالي.
وكان كيـــم و5 من كبار املســـؤولني الكوريني 

الشماليني قدموا أمس االول تعازيهم في الرئيس 
الســـابق كيم دي جونغ. وقال كيـــم لهيون أثناء 
التقاط صور تذكارية »بعد لقائي مع بعض الناس 
)في كوريا اجلنوبية( شـــعرت بضرورة تطوير 

العالقات الكورية املشتركة«.
وأضاف »أمتنى أن نناقش القضايا املشتركة بكل 
بصراحة أثناء احملادثات باعتبارها أول محادثات 
رفيعة املســـتوى بني البلدين منذ تسلم احلكومة 
احلالية مهامها«، مضيفا »لم جند فرصة للتحدث 
مع مســـؤولي احلكومة«. وعبر كيم عن ارتياحه 
وســـعادته لتقدمي جميع التسهيالت أثناء إقامته 

في سيئول.
بدوره قال الوزير هيون »نتقدم بخالص شكرنا 
للوفد لتقدميه العزاء في الرئيس األسبق كيم دي 
جونغ«.وقال مصدر مطلع على شؤون كوريا الشماية 
إن كيم عبر أثناء محادثاته مع وزير الوحدة الكوري 
اجلنوبي عن رغبة الوفد في لقاء الرئيس الكوري 
اجلنوبي لي ميونغ باك وقال إنه يحمل رسالة من 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل.

العراق: اعتقال مجموعة مسؤولة عن »تفجيري بغداد«
وزيباري ال يستبعد تواطؤ قيادات أمنية

لـــدى االجهزة االمنية وهذا البد 
ان يعالـــج بجهـــد امني وليس 

بالتصريحات«.
ميدانيا، اعلنت مصادر امنية 
عراقية مقتل 3 جنود عراقيني في 
هجومني منفصلني امس في بغداد 
وبعقوبة كبـــرى مدن محافظة 

ديالى، شمال شرق بغداد.
وقال مصدر عســـكري »قتل 
جنديان عراقيان واصيب ثالث 
بجروح في هجوم باسلحة كامتة 
للصوت، استهدف نقطة تفتيش 
في منطقة االعظمية )شمال(«.

واشار الى ان املهاجمني الذوا 
بعدها بالفرار.

وفي بعقوبة اعلن مصدر في 
الشـــرطة »مقتل جندي عراقي 
واصابة اثنـــني اخرين بجروح 

اثر انفجار عبوة ناسفة«.
واوضـــح ان »االنفجار وقع 
صباحا واستهدف دورية في حي 

الكاطون )وسط بعقوبة(«.
كما اعلنت الشرطة العراقية 
في املوصل مقتل فتاتني ورجل 
شـــرطة في حادثـــني منفصلني 

شهدتهما مدينة املوصل.

الالزم واالمـــن الزائف والبد ان 
نقول احلقيقة«.

وتابع »هناك تدهور امني واقع 
منذ شهرين، والقادم اكبر«.

وطالـــب باتخاذ اجـــراءات 
حازمة، قائـــال »علينا معاجلة 
اخلمول والكسل وعدم االنضباط 

اشارة الى الشاحنة املفخخة التي 
استهدفت وزارة اخلارجية.

وانتقد زيباري ضعف الدور 
االمني قائـــال »البـــد ان يكون 
هناك حتقيق مسؤول وتسمية 
االمـــور باســـمائها والكف عن 
التصريحـــات املتفائلة اكثر من 

لتمرير السيارات املفخخة الى هذه 
املناطق احلساسة«.

الوزراء  واضاف ان »رئيس 
امر باعتقال قيادات امنية برتب 
عميد ومقدم ورائد للمساءلة عن 
كيفية السماح ملرور هذه الشاحنة 
في هذه املنطقة احلساسة« في 

بغدادـ  وكاالت: أعلن اللواء 
قاسم عطا املتحدث باسم خطة 
أمـــس عن اعتقال  أمن بغداد 
مجموعـــة »إرهابية« قال انها 
مســـؤولة عـــن التفجيريـــن 
اللذين استهدفا مبنيي وزارتي 
اخلارجيـــة واملالية في بغداد 
األربعاء املاضي. واكتفى عطا 
ان املجموعة مرتبطة  بالقول 
ببعثيني سابقني، واعدا بتقدمي 
املزيد مـــن املعلومات حولها 

الحقا.
في غضون ذلك،اعلن وزير 
اخلارجية العراقي هوشـــيار 
زيباري امس انه »ال يستبعد 
وجود تواطؤ« حصل بني قيادات 
امنية واجلناة املسؤولني عن 
التفجيرات التي وقعت في بغداد 
االربعاء املاضي واسفرت عن 
مقتل نحو 100 شخص وجرح 

اكثر من 600 آخرين.
وقال زيبـــاري في مؤمتر 
صحافي عقده في مقر وزارة 
اخلارجية الذي تعرض الضرار 
التفجيرات »ال  جسيمة جراء 
استبعد وجود تواطؤ من قبل 
اجهزة امنية والعناصر االرهابية 


