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إيران أطلقت مناورات »بيت المقدس 22« وسلمت »الذرية« تفاصيل اتفاق التبادل 
كلينتون تعتبر مشروع العقوبات رسالة واضحة لطهران.. وأردوغان يطالب نجاد بالتزام الصمت وتجنب التصريحات االستفزازية 

صورة غير مؤرخة لعبداحلميد ريغي في سجن مدينة زاهدان                  )أ.پ(

رئيس احلكومة املصري د. أحمد نظيف خالل املؤمتر الصحافي مع نظيره الكيني دايال أودينغا في القاهرة أمس           )أ.ف.پ(

»الغارديان« تكشف أول وثائق رسمية سرية 
تؤكد امتالك إسرائيل سالحًا نوويًا

عواصم- وكاالت: ألول مرة، كشفت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية ما يعتبر وثائق رسمية تثبت حيازة إسرائيل 
للس����اح النووي، وقالت ان إس����رائيل عرضت بيع نظام 
الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا رؤوسا حربية 
نووية، وهو ما س����ارعت إس����رائيل لنفيه على اعتبار انه 

ادعاءات كاذبة.
وأكدت الصحيفة أمس إن محاضر سرية الجتماعات بني 
مسؤولني بارزين من البلدين عام 1975 أظهرت أن وزير دفاع 
جنوب أفريقيا وقتها بيتر بوتا سأل عن الرؤوس احلربية 
النووية فعرض عليه وزير الدفاع اإلسرائيلي وقتها شيمون 
بيريز، الذي يشغل اآلن منصب رئيس إسرائيل، الرؤوس 

في ثاثة أحجام.
وأشارت إلى أن بوتا وبيريز وقعا اتفاقا واسع النطاق 
يغطي العاقات العسكرية بني البلدين تضمن شرطا معلنا 

ميلي احلفاظ على االتفاق في إطار السرية.
وأضافت الصحيفة ان وثائق االتفاق كشف عنها األكادميي 
األميركي ساش����ا بوالكو سورانس����كي الذي أعد كتابا عن 
العاقة بني إسرائيل ونظام الفصل العنصري السابق في 
جنوب افريقيا سيصدر هذا األسبوع وتقدم الدليل على أن 
إسرائيل لديها أسلحة نووية بالرغم من سياسة الغموض 

التي تنتهجها في عدم نفي أو تأكيد وجودها.
وقالت الصحيفة إن الوثائق تظهر أيضا أن نظام الفصل 
العنصري الس����ابق في جنوب أفريقيا أراد احلصول على 
الرؤوس النووية من إسرائيل الستخدامها كرادع ومن أجل 
شن ضربات محتملة ضد دول اجلوار وان الطرفني اجتمعا 
يوم 31 مارس 1975 وعرض املس����ؤولون اإلس����رائيليون 
خال االجتماع بيع جنوب أفريقيا صواريخ »أريحا« ذات 

القدرات النووية.
وأضافت ان من بني الذين حضروا االجتماع رئيس أركان 
جيش جنوب أفريقيا وقتها اجلنرال ر. ف. آرمسترونغ الذي 
قام بوضع مذكرة على الفور عن فوائد حصول باده على 

صواريخ أريحا في حال مت تزويدها برؤوس نووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوتا وزير دفاع جنوب أفريقيا 
وقتها لم يكمل صفقة الرؤوس النووية اإلسرائيلية بسبب 
التكاليف فضا عن عدم وضوح ما إذا كان رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي وقتها س����يوافق على الصفقة، األمر الذي دفع 
جنوب افريقي����ا في نهاية املطاف إلى بن����اء قنابل نووية 
بنفسها ورمبا مبساعدة إسرائيلية شهد على أثرها التعاون 
بني البلدين في مجال التكنولوجيا العس����كرية منوا على 
مدى السنوات التالية وقامت جنوب أفريقيا بتقدمي كميات 

كثيرة من اليورانيوم األصفر، التي احتاجت إليها إسرائيل 
لتطوير أسلحة نووية.

وقالت »الغارديان« إن إسرائيل ضغطت على احلكومة 
احلالية في جنوب افريقيا ملنعها من إخراج الوثائق عن نطاق 
السرية ردا على طلب من األكادميي األميركي سورانسكي. 
وأضافت أن الكش����ف عن هذه الوثائق سيس����بب إحراجا 
إلسرائيل السيما في محادثات هذا األسبوع في مجال منع 
االنتش����ار النووي في نيوي����ورك والتي تركز على منطقة 
الشرق األوسط ويقوض أيضا محاوالت إسرائيل اإليحاء 
بأنه في حال كانت لديها أسلحة نووية فهي »قوة مسؤولة 
لن تسيء اس����تخدامها في حني أن دوال مثل إيران ال ميكن 

الوثوق بها«.
ونسبت الصحيفة إلى سورانسكي قوله »إن وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية حاولت منعي من احلصول على وثائق االتفاق 
على أساس أنها مواد حساسة وخاصة التوقيع والتاريخ 
مع أن مسؤولي جنوب افريقيا لم يكترثوا لذلك وقاموا فقط 

بحجب بضعة أسطر قبل أن يسلموا هذه الوثائق لي«.
اسرائيل لم تتأخر في نفي صحة التقرير، وقال مقر رؤساء 
اس����رائيل في بيان نشرته االذاعة االسرائيلية أمس ان هذا 

التقرير ال ميت الى الواقع بصلة واصفا اياه »بالكاذب«.

عرضت تزويد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا برؤوس حربية نووية  أودينغا طمأن نظيف: ال تأثير التفاق 
»عنتيبي« على حصة مصر من النيل

القاهرة � وكاالت: أكد رئيس مجلس الوزراء املصري 
د.أحمد نظيف أن هناك اتفاقا بني دول حوض النيل 
على عدم اإلضرار بحصة مص����ر املائية وأن هناك 
اتفاقا من ناحية املعنى على ذلك وإمنا اخلاف فقط 
على الصياغة ف����ي بنود االتفاقية اإلطارية املوقعة 
مؤخرا في عنتيبى بأوغندا. جاء ذلك خال مؤمتر 
صحافي مش����ترك عقده رئيس الوزراء مع نظيره 

الكيني دايا أودينغا في القاهرة أمس.
وقال د.نظيف »إن جميع رؤساء دول حوض النيل 

أكدوا ذلك ملصر وأنهم ال يريدون أي تأثير سلبي على 
حصة مصر من مياه النيل«. ومن جانبه أكد رئيس 
الوزراء الكيني أنه ال ني����ة للتأثير على أمن مصر 
املائي وأن الرس����الة التي يحملها هي رسالة تفاؤل 
مجددا أن مصر لن تتأثر باالتفاقية املوقعة مؤخرا 
وأن الفقرة موضوع اخلاف سيتم النظر فيها. كما 
شدد اودينغ على أن مصر هي النيل وان النيل هو 
مصر منذ أي����ام الفراعنة وكينيا تدرك أهمية النيل 

بالنسبة ملصر وتعلم هذا جيدا.

عواص���م � وكاالت: مع ارتفاع 
العس���كرية  املن���اورات  وتي���رة 
اإليراني���ة وأحدثها »بيت املقدس 
22« التي انطلق���ت أمس، أعلنت 
طهران تس���ليمها رسالة مكتوبة 
ملدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حول تفاصيل اتفاق تبادل 
اليورانيوم الذي وقعته األسبوع 
املاضي مع كل من تركيا والبرازيل. 
مبوازاة ذلك بذلت وزيرة اخلارجية 
األميركية هياري كلينتون كل ما 
بوسعها القناع الصني بدعم مشروع 
عقوباتها اجلديد ضد طهران، وأكدت 
من بكني أن مس���ودة قرار مجلس 
األمن الدولي ترسل رسالة واضحة 
الواليات  أن  ايران، مضيف���ة  الى 
املتحدة والصني تش���اورتا بشكل 
مكثف حول التحديات التي يشكلها 

البرنامج النووي االيراني. 
وأضافت كلينتون في كلمتها 
لدى انطاق احلوار االستراتيجي 
الثان���ي بني الصني  واالقتصادي 
والواليات املتح���دة في العاصمة 
الصينية بكني ان »تزود ايران بساح 
نووي يقلقنا جميعا وملواجهة هذا 
التهديد اتبعنا معا منهجا متعدد 
االطراف باالنخراط والضغط بهدف 
تشجيع القادة االيرانيني على تغيير 

نهجهم«.
القرار  وقال���ت إن »مش���روع 
الذي اتفقت علي���ه الدول الكبرى 
وأملاني���ا )5+1( ووزع في مجلس 
األمن الدولي يبعث رسالة واضحة 

الى القيادة اإليرانية وهي االيفاء 
بالتزاماتكم او مواجهة املزيد من 

العزلة وحتّمل العواقب«.
الثقيل  الع���بء  ان  وأوضحت 
االن ملقى على كاهل ايران الظهار 
من خال اجراءاتها انها ستتحمل 

مسؤولياتها. 
هذا وكان املتحدث باسم اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرست أعلن � 
على هامش زيارته تركيا على رأس 
وفد إعامي في مؤمتر صحافي في 
اسطنبول � أن سفراء ايران وتركيا 
والبرازيل قاموا في الساعة العاشرة 
والنصف من صباح أمس بتوقيت 
ڤيينا بتسليم رسالة إيران الى مدير 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا أمانو. وأشاد املتحدث بدور 
تركيا والبرازيل في إعداد ما سمي 
»إعان طهران« املؤلف من عشرة 
بنود، معتبرا أنه جناح كبير وبداية 
لتحرك كبير من اجل التعاون البناء 

والعادل في املعادالت العاملية.
وقال إن العال���م اليوم ينتظر 
ردا ايجابي���ا من ال���دول النووية 
ومجموعة ڤيينا )أميركا وروسيا 
وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية(. من جهته حث علي أكبر 
سلطانية مبعوث إيران لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية القوى الكبرى 
والوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية 
التابعة ل���أمم املتحدة أمس على 
اليورانيوم،  اتفاق تب���ادل  تنفيذ 
إال أن���ه أك���د أن برنامج تخصيب 

الاتينية والتي تبدأ اليوم. 
مب���وازاة احلراك السياس���ي 
املتسارع في أكثر من مكان، بدأت 
القوات البرية في اجليش االيراني 
أمس مناورات واسعة حتمل اسم 
»بيت املقدس 22« في منطقة نصر 
آباد مبحافظة اصفهان وسط الباد. 
ونقلت قن���اة »العالم« االخبارية 
االيرانية عن بيان للجيش االيراني 
قوله إن املناورات ستقام على ثاث 

مراحل وتستمر ثاثة أيام.
وأضافت القناة أنه ستش���ارك 
في املناورات جميع أصناف القوات 
البرية في مواجهة العدو الوهمي 
وتتخللها تدريبات على احلرب غير 
املتكافئة واستخدام العتاد اخلفيف 
والثقيل باالضافة إلى اس���تخدام 
الدفاعي���ة والهجوم  التكتي���كات 

املباغت في الليل والنهار.
ونقلت القناة عن قائد القوات 
البرية للجيش العميد أحمد رضا 
بوردستان قوله إن »الشعب االيراني 
على ثقة من أن إج���راء مثل هذه 
املناورات ستجعل القوات األجنبية 
املتواجدة في املنطقة ال تفكر مطلقا 

في مهاجمته«.
البرية  ان »الق���وات  وأوضح: 
للجيش االيراني التي متلك ثماني 
سنوات من اخلبرة القتالية خال 
احلرب تعتبر اليوم من أقوى القوات 
العسكرية في العالم وتتمتع بأعلى 
درجات االستعداد العسكري« وفقا 

ملا ذكرته القناة.

اليورانيوم قضية منفصلة.
أن  وقال مهمانبرست »نتوقع 
ينف���ذ )االتفاق( في أس���رع وقت 
ممكن، »وأجاب ردا على سؤال ما 
إذا كانت إيران ستواصل تخصيب 
اليوراني���وم إذا نفذ االتفاق قائا 

»هذه ليست القضية«.
إال ان املوقف الرسمي االيراني 
واملوقف الغربي على حد سواء كان 
مثار انتقاد املعارضة االيرانية حيث 

1980-1988 »في ه���ذه االيام يتم 
التداول بشأن فرض عقوبات على 
امتنا. نعتقد ان الوضع احلالي ناجم 
عن سوء ادارة احلكومة ونزعتها 
املغامرة في السياسة اخلارجية لكن 
ال ميكننا ان نوافق على عقوبات 

تؤثر على حياة الناس«.
من جانبه طلب رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان أحد 
راعيي اتفاق تب���ادل اليورانيوم، 

انتقد احد قادة املعارضة االيرانية 
مير حسني موسوي العقوبات التي 
العظمى فرضها على  الدول  تريد 
ايران بس���بب سياساتها النووية 
وكذلك »نزعة احلكومة املغامرة« 
في سياستها اخلارجية حسب ما 

نقل موقعه االلكتروني أمس.
وقال موس���وي خال لقاء مع 
اسر العس���كريني الذين قتلوا في 
احلرب بني ايران والعراق بني عامي 

الرئيس اإليراني محمود احمدى 
جن���اد أن يلت���زم الصم���ت وأن 
يتجنب التصريحات االستفزازية 
في هذه املرحلة حس���ب صحيفة 
»خبر تورك«. وذكرت الصحيفة 
أن اردوغان طلب من أحمدي جناد 
خال اتصال هاتفي معه أمس األول 
أن يستفيد بأقصى قدر ممكن من 
الفرصة التي أتاحها توقيع اتفاقية 
اليوراني���وم. من جانبها  مبادلة 

أش���ارت صحيفة »زمان« إلى أن 
اردوغان أكد للرئيس اإليراني أن 
اتفاقية مبادلة اليورانيوم موضع 
متابعة م���ن العالم كله وأنه على 
ثقة من أن إيران لن تضيع الفرصة 
اكبر استفادة  وستس���تفيد منها 
ممكنة. واشارت الصحيفة الى أن 
االتفاقية ستكون على رأس جدول 
املوضوعات التي سيوليها اردوغان 
اهتمامه خال جولته في دول أميركا 

طهران تعدم شقيق زعيم »جند اهلل« ريغي 
طهران � رويترز: كش��فت وس��ائل إعالم رس��مية ان إيران أعدمت أمس 
عبداحلميد ريغي ش��قيق زعيم جماعة جند اهلل السنية عبد امللك ريغي. وقالت 
الوس��ائل إن عبداحلمي��د � وهو عضو بجماعة جن��د اهلل أدانه القضاء � أعدم 
شنقا في سجن في مدينة زاهدان بجنوب شرق إيران وذلك بعد إرجاء إعدامه 
في يوليو املاضي ثم في ديس��مبر الس��تخالص مزيد من املعلومات منه. وقد 
أكد ابراهيم حامدي املس��ؤول القضائي في اقليم سيس��تان بلوشستان انه مت 
الس��ماح ألسر ضحايا جند اهلل بحضور اإلعدام الذي نفذ امس للمساعدة في 
تخفيف آالمها. وأضاف »قررت الس��لطة القضائية عدم تنفيذ اإلعدام على املأل 
العتبارات أمنية«. من حهته قال التلفزيون احلكومي إن عبداحلميد ريغي اتهم 
في علميات تفجير وس��طو مس��لح وتهريب مخدرات. وعرضت القناة صورا 
للشاب امللتحي على موقعها على اإلنترنت. وتابع »أكدت اعترافات سابقة أدلى 
بها عبداحلميد أن واش��نطن ساعدت الش��بكة االنفصالية املسلحة على تنفيذ 
انش��طتها اإلرهابية ف��ي إيران«. بدورها قالت »جن��د اهلل« التي تتهم احلكومة 
بالتمييز ضد الس��نة، انها كانت وراء هجوم يوم 18 أكتوبر -وهو األعنف في 
إيران منذ ثمانينات القرن املاضي- والذي قتل فيه أكثر من 40 إيرانيا من بينهم 
15 م��ن أفراد احلرس الثوري. يذك��ر أن ايران ألقت في فبراير املاضي القبض 
عل��ى أخي��ه عبد امللك ريغي زعيم جماعة جند اهلل بعد أربعة أش��هر من إعالن 

جماعته مسؤوليتها عن التفجير.

صنع����اء � وكاالت: أعلن مصدر ميني امس 
ان مسلحني قبليني خطفوا زوجني غربيني مع 
سائقهما غرب صنعاء فيما اكد السائق للصحافيني 
عبر الهاتف ان الزوجني اميركيان وان اخلاطفني 

يطالبون باالفراج عن احد املساجني.
من جهته قال الس����ائق علي العراشي الذي 
متكن من االتصال بالصحافيني عبر الهاتف من 

مكان احتجازه ان الزوجني اميركيا اجلنسية 
وهما محتجزان في قرية اس����مها احلمراء في 
غرب اليمن، مؤكدا انهما يحظيان مبعاملة جيدة 
وهما بصحة جيدة. وبحسب السائق، تطالب 
القبيلة التي اختطف����ت الزوجني باالفراج عن 
رجل مسجون في السجن املركزي في صنعاء 

منذ عدة سنوات يدعى حمود شردة.

الى ذلك أكد مدير مكتب رئاسة اجلمهورية 
اليمنية ورئيس اجلهاز املركزي لأمن القومي 
علي محمد األنسي أن حرب اليمن ضد اإلرهاب 
مستمرة، ولن تتوقف سواء أكانت عبر املواجهة 
املباش����رة أو عبر العمل االس����تخباراتي الذي 
اس����تطاع أن يحبط كثيرا م����ن العمليات قبل 

وقوعها. 

اليمن: مسلحون قبليون يخطفون زوجين أميركيين وسائقهما

 سيئول بدأت عقوباتها وأوباما يدعمها بوجه بيونغ يانع
نذر الحرب تلوح في شبه الجزيرة الكورية ..وطوكيو تؤيد إحالة قضية غرق السفينة إلى مجلس األمن وتدرس فرض عقوبات جديدة

اجليش الكوري اجلنوبي يس��تنفر وفي الصورة جنود يس��تعدون لبدء مناوراتهم عند 
»پاجو« املنطقة الفاصلة بني الكوريتني                          )رويت��رز(

عواصم � وكاالت: ارتفعت أصوات طبول احلرب 
في شبه اجلزيرة الكورية، حيث هدد الرئيس الكوري 
اجلنوبي لي مينغ بجعل كوريا الشمالية »تدفع ثمن« 
اغراق بارجة تش����يونان غاليا، مبوازاة إعادة اطاق 

املناورات واحلرب النفسية ضد بيونغ يانغ.
وطالب الرئيس الك����وري خصوصا من مجلس 
األمن الدولي فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ 

وعلق املبادالت التجارية معها.
وهدد لي ميونغ باك في خطاب تلفزيوني طغت 
عليه احلدة، الشمال برد عسكري فوري إذا وقع أي 
عدوان جدي����د. وقال لي ان باده »لن تقبل بعد اآلن 
بأي عمل اس����تفزازي من الشمال وستبقى على مبدأ 

الردع االستباقي«.
وأضاف »اذا انتهكت مياهن����ا اإلقليمية ومجالنا 
اجلوي او أرضنا فس����نلجأ على الفور إلى حقنا في 
الدفاع عن أنفسنا«. وفي خطاب حازم جدا، أعلن لي 
ايضا عن تعزيز »كبير« في الوسائل الدفاعية الكورية 
اجلنوبية. وقال إن اجلنوب تس����اهل في املاضي مع 
»وحشية« الشمال، مشيرا الى تفجير استهدف الرئيس 
الكوري اجلنوبي في بورما وآخر ضد طائرة بوينغ 
تابعة لش����ركة الطيران الكورية في 1987. وأضاف 
»لكن األمور تغيرت اآلن وس����تدفع كوريا الشمالية 

الثمن بحجم اعمالها االستفزازية«.
وطالب بيونغ يانغ باعتذارات فورية ومبعاقبة 
املسؤولني عن الهجوم على البارجة تشيونان التي تزن 

1200 طن وغرقت قبالة سواحل جزيرة بينيونغ.
التهديدات الكورية اجلنوبية س����رعان ما ترددت 
اصداؤها عند حلفاء سيئول، إذ أعلنت احلكومة اليابانية 
أمس دعمها لكوريا اجلنوبية في إحالة قضية غرق 
السفينة »تش����ونان« أمام مجلس األمن الدولي فيما 
حث رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما وزراءه 

على دراس����ة فرض املزيد من العقوبات على كوريا 
الشمالية. وذكرت وكالة األنباء اليابانية »كيودو« أن 
احلكومة اليابانية عقدت اجتماعا أمنيا على مستوى 
عال ملناقشة ردات الفعل احملتملة جتاه التقرير الدولي 
الذي أصدرته كوريا اجلنوبية األسبوع املاضي والذي 
حمل كوريا الشمالية مسؤولية إغراق السفينة بطوربيد 

ما أدى إلى مقتل 46 بحارا كانوا على متنها.
وطلب هاتوياما من الوزراء دراس����ة فرض املزيد 

من العقوبات على كوريا الشمالية.
وفي واشنطن، أصدر الرئيس األميركي باراك أوباما 
أوامر إلى القادة العس����كريني في اجليش بالعمل إلى 
جانب القوات الكورية اجلنوبية لضمان اجلهوزية 

وردع أي اعتداء جديد عليها من كوريا الشمالية.
 كما أمر اوباما حكومته مبراجعة السياسة األميركية 
جتاه كوريا الشمالية ورأى ان العقوبات التي فرضتها 

سيئول على جارتها الشمالية »مناسبة متاما«.
 اال ان وزيرة اخلارجية األميركية هياري كلينتون 
أكدت في بكني ان الواليات املتحدة »تبذل جهودا شاقة 
لتجنب تصعيد« في شبه اجلزيرة الكورية. وقالت 
ان »الكوريني الش����ماليني يخلقون وضعا هشا جدا 
في املنطقة، يدرك كل بلد مجاور او قريب من كوريا 

الشمالية ضرورة تطويقه«.
من جهتها، ذكرت ش����بكة »سي.إن.إن« ان البيت 
األبيض أصدر بيانا بهذا الشأن بعد ساعات من إلقاء 
الرئيس الكوري اجلنوبي خطابه الذي أعلن فيه عن 
قطع العاقات التجارية مع بيونغ يانغ ومنع السفن 

الكورية الشمالية من املاحة في مياهها.
وقبا كانت س����يئول أعلنت استئناف املناورات 
واحلرب النفسية ضد الشمال في وقت حذرت فيه بيونغ 
يانغ بأنها ستدمر األجهزة التي تنشرها سيئول على 

احلدود لبث الدعاية ضدها ضمن احلرب النفسية.

املوصل - وكاالت: أعلنت مصادر امنية 
وطبية عراق���ية مقتل احد النواب الفائزين 
عن كتلة »العراقية« بزعامة رئيس الوزراء 
األسبق إياد عاوي عندما أطلق مسلحون 

النار عليه في املوصل مساء امس.
وقال ضابط شرطة ان »املسلحني كمنوا 
للنائب الفائ���ز عن كتلة العراقية بش���ار 
حامد العكيدي امام منزله في حي العامل، 
جنوب غرب املوصل، وأطلقوا عليه وابا 
من الرصاص فأصيب بجروح خطرة ومت 
نقله الى املستشفى حيث ما لبث ان فارق 

احلياة«.
وأضاف ان العكيدي في مطلع الثاثينيات 
من العمر، مشيرا الى ان احلادث وقع مساء. 
من جهته، قال الطبيب فارس العبيدي من 
مستشفى املوصل العام ان »العكيدي توفي 
بعيد وصوله اثر إصابته بطلقات نارية عدة 

في الصدر والرأس«. 
 يذك���ر ان »ال���عراقي���ة« ذات االت��جاه 
الليبرال���ي تص���درت نتائ���ج االنتخابات 
التشريعية التي جرت في السابع من مارس 
املاض���ي بحصولها على 91 مقعدا من أصل 

325 في البرملان.
وتضم الكت����لة العديد من الشخصيات 
واألحزاب الس���نية خص����وصا، بين�����ها 
النائب أس���امة  قائ��مة »احلدباء« بزعامة 
النجيفي بالغ النف���وذ في محافظة نينوى 

الشمالية. 
يذكر ان مس���لحني اغتالوا في الس���ابع 
من فبراير املاضي س���هى عبداهلل جاراهلل 

التي كانت مرشحة لانتخابات على قائمة 
»العراقية«.

 وعلق���ت النائبة ع���ن القائمة انتصار 
عاوي عل���ى احلادث ل���� »فرانس برس« 
بالقول: »لقد غدر الغادرون.. س���بق وان 
تلقينا تهدي���دات بالقتل قبل االنتخابات«. 
وأضافت ان »الفقيد كان يسير أمام منزله 
برفقة شقيقه عندما أطلق الغادرون النار 
ما أدى الى استشهاده وإصابة شقيقه الذي 

اليزال راقدا في املستشفى«. 
وبعد ساعة من حصول احلادث أعلنت 
انها اعتقلت ش���خصني اعترفا  الش���رطة 

بضلوعهما في عملية االغتيال.
وقد نقل موقع »السومرية نيوز« اإلخباري 
عن املس���ؤول في عمليات نينوى العميد 
الركن عبدالكرمي اجلبوري قوله إن قوات 
الش���رطة املتواجدة باملنطقة التي مت فيها 
اغتيال العكيدي »ألقت القبض على شخصني 
كانا من ضمن املجموعة التي نفذت عملية 

االغتيال«.
واشار اجلبوري إلى أن الشرطة طوقت 
منطقة حي العامل وفرضت حظرا للتجوال 
القريبة من احلادث  املن�����ازل  وداه����مت 
وعثرت على الشخصني مختبئني في أحد 

البيوت.
ولفت املسؤول اإلعامي في غرفة عمليات 
شرطة نينوى إلى أن املعتقلني »نقا إلى أحد 
املراكز األمنية وقد اعترفا باغتيال العكيدي«، 
مضيفا أن التحقيق مازال متواصا معهما 

للوصول إلى املتورطني اآلخرين.

مسلحون مجهولون يقتلون نائبًا 
عن قائمة عالوي والشرطة تعتقل 2 منهم


