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ناصب ومنشغال هدي زاهدا با غالـبا ما يبدو السيد رئيس الوزراء عادل عبد ا
بالـفكـر السيـاسي واالقتـصادي ولم يـتضح من مـسيـرته انه قائـد ميـداني مؤثر
في اجلـمـاهيـر وله قـدرة حتريـكـها نـحـو األهداف الـتي يـدعو لـهـا برغم مـعـرفته
بـعلـل العـمـلـيـة السـيـاسـيـة مـنذ والدتـهـا بل ان مـضـمـون ما تـصـدح به حـنـاجر
ـتكـلم في جـمـاهيـر سـاحـة الـتـحـريـر كان قـد تـطـرق الـيه في لـقـاء صـحـفي مع ا
مـنتصف عام 2008 وكان عـارفا ان هذه الـعمـلية لن تـنتهي سـوى الى الفشل
وكان قد اقـترح حـلوال للـكثـير من هـذه العلل في مـقاالته االفـتتـاحية الـتي كتـبها
في جريـدته (العـدالة) ومن بـ ما قاله فـي ذلك اللقـاء ان العـملـية الـسيـاسية لن
ـستنقع يرقى لـها حال ما لم تـتخلص من احملاصـصة لكـنه كغيره تـلوث بهذا ا
تـعـاقبـة بـدءا من حكـومة اآلسن عـنـدما اسـتـلم منـاصب رفـيعـة في احلـكومـات ا
عالوي واســتـســلم لــهـا تــمــامـا عــنـدمــا كـلـف بـرئــاسـة الــوزراء فــاذا به يـوغل
باحملـاصصة أكثـر من الذين سبـقوه الى درجة انـتظر أشهـرا ترشيـحات الكتل
واألحـزاب لـبـعض الــوزرات وكـنت أظن ان الـشـروط الـتي فـرضـهـا عـلى الـكـتل
ـنصب رئاسة الوزراء سـيكون أولها اطالق يده الفـائزة في االنتخابـات للقبول 
في اختـيار فريـقه احلكـومي بعيـدا عن احملاصـصة لكـنه خيب اآلمـال ما جعل

راقب .  فشله متوقعا حتى لدى أبسط ا
واآلن واألزمـة عـلى أشـدهـا بـيـنـمـا الـهـروب من مـواجـهـتـهـا طـبع سـلـوك جـمـيع
الفاعـل الـسيـاسيـ الذين بـدا انهم فـقدوا الـسيـطرة عـلى مجـرياتـها في ح
ـنطقة اخلضراء وال نـدري ما ينتظرون?  والى أين بلغ زحف اجلـماهير أبواب ا
تتـجه بنـا األزمة ? ان ادارة األزمـات فن يقـتضي مـهارة فـائقـة ومتـابعـة حثـيثة
وقـرارا سـريـعـا ذلك ان لألزمـة ظـروفـهـا ومـنـاخـاتـهـا ومـراحـلـهـا وضـغـوطـاتـها
وأولـهـا ضـغط الـوقت لكـنـنـا لم نـتـلـمس ادارة واضـحـة لهـذه األزمـة بـاسـتـثـناء
خـطـابــات مـتـبـاعـدة لـلـرئـاسـات الـثالث افـتــقـدت قـدرتـهـا عـلى الـتـأثـيـر فـاألزمـة
تتـصاعد بـوتيـرة متـسارعـة واالدارة مفقـودة بداللـة عدم تـشكل فـريق إلدارتها
عروفة والكل يـنتظـر ما جتود به قـريحة رئـيس الوزراء الذي لم يـفرط بقـيلولتـه ا
كنها حلحلة األزمة والعودة ليطـلق خطاباته عند منتصف الليل ادارة كهذه ال 
باالمور الى طبيعتها وبالتالي ستذهب بنا األزمة الى منطقة غير مرغوبة ال من
أصحاب الـعمـليـة السـياسـية وال من اجلـماهـير احملـتشـدة في ساحـة التـحرير
وهـذا مـا تريـده أطراف دولـيـة عديـدة غلب الـسـكون عـلى حركـتـها مـا يشـير الى
رضـاهم عن الـوضـع الـراهن لالزمـة بـاســتـثـنـاء طــهـران الـتي فـوجــئت بـتـحـول
درامـاتــيـكي الجتـاهــات الـشـبــاب ازاءهـا والـذي كـشـف عن رأي عـام كـامن في
ا ضـعفه في الـوسط السـني والذي لـم تدركه طـهران فـيما الوسط الـشيـعي ور
مضى  او ظـنت ان نفوذها القوي سيمكنـها من السيطرة عليه في حال اندالعه
. ان قـيـادة البـلـدان وادارة األزمات بـحـاجة لـبطـولـة تقـنع اجلـماهـيـر وتسـتـجيب
حلـاجـاتهـم والذي لـيس لـديـه رغبـة بـالـبـطـولـة عـلـيه أال يـقـحم نـفـسه في مـنـطـقة
هدي حكـيما ويتـسم بالقدرة مكتـظة باأللغـام كالعراق ومع ذلك فـلو كان عبـد ا
على اقـتنـاص الفـرص فـان هذه األزمـة منـحته فـرصـة أخيـرة ال وجود لـغيـرها
لـكي يغـيـر مسـار الـعـملـيـة السـيـاسيـة ويـكفـر عن أخـطـائه وأولهـا خـطأ الـقـبول
ـنـصب رئـاسـة الـوزراء في زمن احملـاصـصـة لـيـكـون بـطال ويـسـتـثـمـر الـزخم
ـنافـس عـلى الكالم فـيتـخذ قـرارا شجـاعا تـذمر وعـدم قدرة ا اجلمـاهيـري ا
بـتـغـيـير وزاري شـامل ويـشـكل حـكـومـة مـصـغـرة ال يـسـتـفـتي بـهـا أحـدا سوى
اجلـمــاهـيـر ويـديــر ظـهـره جلـمــيع الـكـتل واألحــزاب ويـتـعـهــد لـلـجـمــاهـيـر بـأنه
سيسـتقيل خالل مدة وجـيزة ريثمـا تكون االمور طبـيعية وبـذلك يرمي كرة النار
في مـلـعب األطـراف الـتي نـحت بـنـفـسهـا جـانـبـا عـنـدمـا اشـتـد اوار األزمة ولن
ـقـدورها االعـتـراض عـلى اجـراءاته وال أحـد يـسمع لـهـا وأولـهـا الـكتل يـكـون 
ان وبهـذا ينأى بـنفسه عن حتـمل تراكمـات الفشل التي وُضع الكـبيرة في البـر
ـراهنـة على الـوقت او انـتظـار النـصائح فيـها في غـفلـة مـنه. اما ا
من خـارج احلـدود او الـتـزمت في مـراعـاة الـشـركـاء الـذين
زورة افتـقدوا شـرعيـتـهم منـذ اعالن نتـائج االنتـخابـات ا
وتــعـززت بــأصــوات اجلــمــاهــيــر الــهــادرة فـي ســاحـات
ـزيد من الدم ـراهنة لـن تفضي اال  التـظاهـر فان هذه ا

الذي يتحمل وزره امام الله تعالى والقانون .
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فـكـر د. عـبـد احلـس شـعـبـان  ان اجـتـز من  قراءته لـيـسـمح لي الـصـديق ا
نـشورة للمشهد العراقي احلالي  في ضوء الـتظاهرات الشعبية  حيث قال : ا
( إن الـطبـيـعة الـعـفويـة لـلـتظـاهـرات والصـفـة االسـتقاللـيـة للـمـحـتجـ هي حـالة
جديـدة تعكس عـمق الهـوّة ب األحـزاب والتـيارات والكـتل السـياسـية والسـيّما
ـشاركـة من جـهة وبـ الـشارع الـذي يضـم األغلـبيـة الـصامـتة من احلـاكـمة وا
ـطــحـونــ والـذين فــقـدوا األمل فـي إمـكـانــيـة إصالح ـسـتــلـبــ وا ــواطـنــ ا ا

عاشية من جهة أخرى ) األوضاع وحتس ظروفهم ا
ـشـهـد الـعــراقي بـكل دقـة  ووضـعت لـقـد خلـصـت سـطـور د. شـعـبــان  واقع ا
االصبـع على مـوضع االلم  ومـكمـن الداء الـذي ادى الى هـذا احلراك الـشـعبي
سبوق . واظـنه جنح  في نحت مقـوالت ومفاهـيم لتفسـير هذه الـتظاهرات غيـر ا
واسـتـمـرارها   مـن منـظـور قـار جـيـد لـواقع الـعـراق ومعـرفـة اكـيـدة بـدهـالـيز

سياساته .
فـالتـظـاهرات الـسلـمـية اجلـارية مـنـذ اسابـيع   هي ظاهـرة اجـتمـاعيـة سـياسـية
اظنـها بداية البدايـات أو مرحلة التشـكل األولي والذي غالبا مـا يشهد صراعا
ـضادة ويـحـتاج حـيـزا زمنـيـا كافـيا مـحـمومـا بـ األطروحـات  واألطروحـات ا
ـطـروحــة بـقـوة  وهي اســئـلـة لــبـلـورة اإلطــار األنـسب لإلجــابـة عـلـى األسـئـلــة ا
واقع االلكترونية ومطالـبات لن تعد خافية على احد  فالفضائيات والصحف وا

تظاهرين مباشرة  ومن السهولة معرفة مضامينها .  تنقلها من افواه ا
ـقراطية احلقيقية  واحلرية والعدالـة االجتماعية ومكافحة الفساد واجد ان الد
ـفسـدين  السيـما احلـيتـان الكـبيـرة  واالجابات  واعالن اسمـاء الفـاسدين وا
قـنعـة للسـؤال الكـبير ( من اين لـك هذا ? )  هي الرهـان احلقـيقي وراء اندالع ا
شرارة هـذه التـظاهـرات  والقـار اجليـد هـو من يتـفحص االشـياء بـعقل مـتزن

وما وراءها  وال يكتفي بالظاهر منها .
درك  بـوصفه القـائد االول لـشؤون احلـياة   والـقادر على  ان سيـادة العـقل ا
طروحة  كفيل برسم صورة واقع فهم وإيـجاد احلل لكل االسئلة واإلشكاالت ا
ـطـلـوب  اذا   قـيـام حـركـة اسـتـنـارة  مـزدان بـأركـان واشـعـاعـات االمل .. فـا
وروث العراقي زاج الشـعبي  وا وتطـوير ومراجعة لـلفكر السيـاسي اجلمعي وا
الرافض لـلذل  باإلضافة إلى ضرورة اندماج الـنخب بالناس  حيث نرى اليوم
ابتـعادا مـلمـوساً بـ الراعي والـرعيـة  وهذا ما سـبب شـرخاً كبـيرا بـ طرفي

عادلة . ا
شـهد التـظاهرات   شـهيتي  شكـرا لك  دكتور شـعبان .. لـقد فتـحت قراءتك 
للـبوح بسطور قـليلة  وهـو ما يسمح به حـجم عمودي الصـحفي  وانا معك في
" فـهذا يعني شـعور قلق وعدم تـظاهرين ح يـؤكدون  أنهم يـريدون "وطناً ان ا
طمأنـينـة بسـبب التـميـيز واالسـتغالل والـنهب األمـر الذي يـعني تـعاظم الـشعور
بذبـول الهويّة أو تـبّددها وتشـويهها فـالوطن يعني وجـود مواطنة
ومواطـنون لهم احلـقوق مثلـما علـيهم الواجـبات ويخضع
اجلـمـيع لـلـقـانـون وحسـب مونـتـسـكـيـو : فـالـقـانـون مثل
ــواطـنــة مـبــتـورة ـوت ال يــسـتــثـنـي أحـداً وســتـكــون ا ا
وناقـصـة ومـشوّهـة مع الـفـقـر والعـوز واحلـاجـة واجلهل

واألمية.  
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هرجان السينمائي على هامش ا
الدولي الذي يقيـمه مركز الذاكرة
ـقراطـية والسالم شـتركـة  للد ا
الــتــقى الــدكـتــور عــبــد احلــسـ
شــعــبــان الــرئــيس الــكــولــومــبي
الـــــســــــــــابق خـــــوان مــــــانـــــويل
ســانـتــوس احلــائـز عــلى جــائـزة
نــوبل لــعــام 2016 جلــهــوده في
ـصـاحلـة الـوطـنـيـة في حتــقـيق ا
بالده بــعــد حــرب أهــلــيــة ونـزاع

مسلح دام 52 عاماً. 
وكـان قـد تـقرر مـنح جـائـزة مـركز
ـقـراطـية ـشـتـركة لـلـد الـذاكـرة ا
والـــسـالم في الـــدورة الـــثـــامـــنــة
نعقد في للمهرجان السينمائي ا
مــديــنـــة الــنــاضــور الـــشــمــالــيــة
ـغـربـيـة وسط حـضـور مـتـمـيّـز ا
رســـمـي وشـــعـــبي شــــاركت فـــيه
الـنخب الـفـكريـة والثـقـافيـة حيث
نــظّم احــتــفــال مــهــيب لــتــسـلــيم
اجلــــائـــــزة حــــضــــره الـــــرئــــيس
ـناسـبة ألقى سانـتوس وبـهذه ا
ــهـرجـان ـركــز ورئـيس ا مـديــر ا

مــشــروع الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة
خـصــوصـاً جنـاحه في وضع حل
نــاجـع لــلـــحـــرب األهــلـــيـــة الــتي
استمـرت لعقـود من الزمان وأدّت
إلى جتـــريف نـــحـــو ثــلـث الــبالد
وقـــتل مـــا يـــزيــد عـــلى 200 ألف
مـــواطن كـــولـــومـــبي وتـــعـــطـــيل
الــتـنــمـيـة ومــنع خـطط اإلصالح
نــــاهــــيـك عن ســـــيــــادة الــــعــــنف

واإلرهاب.
 وتطرّق شعبان إلى ما نشره في
صـــحــيـــفـــة الــزمـــان الـــعــراقـــيــة
الـواسعـة االنتـشـار والتي تـصدر
في لندن وبغـداد بخصوص نيل
الرئيس خـوان سانتـوس جلائزة
نــوبل الـطـريق الـصـحـيـحـة الـتي
اخـتـارهـا رغم وعـورتـهـا لـكـنـهـا
األقـــــــــرب واألســــــــلـم واألمـن إلى
احلــقـــيــقـــة وطــريق احلـــقــيـــقــة
يخـتلف باخـتالف سالـكيه حسب

ابن عربي. 
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ا وأشـاد  الرئـيس الـكولـومـبي 
نــــشـــرتـه (الــــزمــــان) وذلك عــــلى

هـامش لــقــائه مع الـدكــتـور عــبـد
احلـسـ شـعبـان . وقـدّر شـعـبان
أن بالدنـا الــعـربــيـة واإلسالمــيـة
تـعـاني من الــتـعـصّـب والـتـطـرّف
والــعــنف واإلرهــاب نــاهــيك عن
الـــتـــهـــمــــيش واإلقـــصـــاء وعـــدم
االعــتـــراف بــاآلخـــر األمــر الــذي
يـــحــتــاج إلى دراســـة الــتــجــربــة
الـكـولومـبـية ال بـهـدف االقتـباس
أو االستـنساخ بل بـهدف اإلفادة
مـنـها كـتـجربـة إنـسانـيـة  مثـلـما
جتــــارب بــــعـض دول أمــــريــــكــــا
الالتينية وجتربـة جنوب أفريقيا
وجتـارب بـلـدان أوروبا الـشـرقـية
في ميدان العدالة االنتقالية التي
تمت في الغالب بال ثأر أو انتقام
أو كـــيــديـــة وهــو مـــا نــحـــتــاجه
لـبــلـدانــنـا الـعــربـيــة واإلسالمـيـة
ـقـراطي احلـقـيقي لالنـتـقـال الـد
بحيث تكون  الـثورة احلقيقة في
صـنــدوق االقـتــراع كـمــا جـاء في
كلمته بحق الرئيس سانتوس ال
بـالعـنف واإللـغاء وإنـكـار التـنوّع
والتـعدّديـة واحلق في االختالف.

وكان الرئـيس سانتـوس قد اطلع
عـلى تــرجـمـة مــا نـشــرته الـزمـان

وأبدى إعجابه . 
وحـ ألـقى كـلـمــته لـلـشـكـر عـلى
ـــهــيب لـم يــنسَ أن االحـــتــفـــال ا
يـــشـــيــــد بـــدور مـــركـــز الـــذاكـــرة

عـــبــد الـــسالم بـــو طـــيب كـــلـــمــة
ـنـاقب ـنــاسـبـة أشـاد فـيــهـا  بـا
الرئـيس الكـولومـبي واستـحقاقه
ـستوى لهـذه اجلائـزة الرفيـعة ا
مـــقـــدّراً حـــضـــوره من بـــوغـــوتــا
عـاصـمــة كـولـومـبـيــا في أمـريـكـا
الالتـيـنــيـة لـتـســلّم اجلـائـزة  ثم
تـبـعه السـفـيرة أمـيـنة بـو عـياش
رئـيسـة اجملـلس الوطـني حلـقوق
اإلنـسـان  بـكـلـمــة تـنـاولت فـيـهـا
سـجل الـرئيس فـي ميـدان حـقوق
اإلنــســان وحـرصه عــلى حتــقـيق
صاحلـة الوطنيـة  كما عرضت ا
ــغــرب في هــذا اإلطـار جتـربــة ا
وألنـهــا لم تـتــمـكن مـن احلـضـور
ألقاها نيابـة عنها أحد األساتذة.
ثم جـــــاء دور الــــدكــــتــــور عــــبــــد
احلــســ شــعـبــان نــائب رئــيس
جـامــعـة الــلّـاعـنف فــألـقى كــلـمـة
بــاسم الــلــجــنــة الـعــلــمــيــة الـتي
يترأسـها في مركز الـذاكرة تناول
فـيهـا شجاعـة الرئـيس سـانتوس
وجرأته في اإلقدام عـلى موضوع
ــصــاحلـــة الــوطــنــيــة في إطــار ا

ـغـربـيـة فـي مـيدان وبـالـتـجـربة ا
الـعــدالـة االنــتـقــالـيـة الــتي اطـلع
عليـها وهي التجـربة التي شقت
طـريـقـهـا بــ الـتـجـارب الـدولـيـة
لسالستها وانسـياقها ورياديتها

منذ عقد التسعينات.
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احــبــطت مــديــريــة االســتــخــبــارات
الــعـــســـكــريـــة عـــمــلـــيـــة ارهــابـــيــة
الســتــهــداف صالة اجلــمـعــة بــاحـد
جـــوامـع نـــاحــــيـــة الـــبــــغـــدادي في

محافظة االنبار.
ـديــريـة في بـيـان امس إن وذكـرت ا

على نفسه اسم ابو عـائشة الشامي
باالضافة الى رمانة هجومية معه).
واشار الـى ان (ذلك  خالل عمـلـية
نوعية واستبـاقية حيث  التعامل
ضبوطة وفق السياقات واد ا مع ا
ــعـمــول بـهــا). كـمـا ألــقت قـوة من ا
االسـتـخــبـارات الـقـبض عـلى اثـنـ

من االرهــابـيـ يـعـمـلـون كـعـنـاصـر
أمنية لداعش في احملافظة نفسها .
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واكــد الـــبــيـــان ان (مــفــارز شـــعــبــة
االستخـبارات العـسكريـة في الفرقة
الـــــعــــــاشـــــرة وبـــــالـــــتــــــعـــــاون مع
ـشاة 40 ألقت اسـتـخـبـارات لـواء ا
الـــقــبـض عــلى أثـــنــ من
اإلرهــابــيـ الــلــذين كــانـا
يـعــمالن كـعـنــاصـر أمـنـيـة
عـلـومات مـهمـتـهـا جمـع ا
عن الــقـــطــعـــات االمــنـــيــة
تعاون معها وتضبط وا
بـــحـــوزتـــهــمـــا بـــنـــدقـــيــة

كالشنكوف وعتادها).
وأضــاف ان (االرهـــابــيــ
ــطـلــوبــ لــلــقــضـاء مـن ا
ـــوجب مـــذكـــرات قــبض
ــــــادة 4 وفق احـــــــكــــــام ا
إرهــــاب). واعـــلـــنت وزارة
الـداخـليـة عن مـقـتل اثـن
مـن قـــــــيــــــادات داعـش في
كركـوك.وقـالت الوزارة في
بــــيـــان امـس ان (قـــوة من
وكـــالـــة االســــتـــخـــبـــارات
والتحقيقات االحتادية في
الـوزارة تمـكـنت من تـعقب
ورصـد حتــركـات عــنـاصـر
داعش في ناحيـة الرياض
ــــحــــافــــظــــة كــــركـــوك ,
يختبئون في احدى القرى
الـــزراعـــيــة) ,مـــبـــيـــنــا ان
(الــقـــوة تــمــكــنت من قــتل
اثـــــنــــ مـن الــــقـــــيــــادات
وتــدمـــيــر وكــرهم وضــبط
وجوده بداخله), واد ا ا

مــــــشــــــيــــــرة الـى انه (

اتخاذ االجراءات القانونـية بحقهما
ـديـريـة ومـكـافـحـة ارهـاب من قـبـل ا
كــركــوك واســـتــخــبـــارات الــشــرطــة
االحتـاديـة). ونـفـذ احلـشـد الـشـعـبي
عـمـلـيـة أمـنـيـة لــلـقـضـاء عـلى فـلـول
ـــوصل.وذكـــر بـــيــان داعـش شــرق ا
لـلحـشـد ان (قوة من قـيـادة عمـلـيات
احلـشـد في احملـافـظة نـفـذت عـمـلـية
أمــنـيــة لـلــقـضــاء عـلى فــلـول داعش

وصل).  شرق ا
وكـــانت خـــلــيـــة اإلعـالم األمــنـي قــد
اضي عن تدمير اعلنت اخلمـــيس ا
8 أوكار لإلرهابي والعثور على 6
عــبـوات نـاسـفــة في سـلـســلـة جـبـال
كاني دوميالن.وذكر بيان للخلية إن
(قطـعات الـفرقة الـسادسـة بالـشرطة
االحتــــــاديـــــة وقــــــوة من احلــــــشـــــد
الــعــشــائــري وبـإســنــاد مـن طــيـران
اجلــيش بـاشــرت بــواجب تـفــتـيش
ســلــسـلــة جـبــال كـانـي دومـيالن في
ـــنـــطـــقــة احملـــصـــورة عـــلى قـــمــة ا
الـســلـسـلـة والـوديـان احملـيـطـة بـهـا
خلف شركة احلفر العراقية ومحطة
الـــعـــزل). وأضــاف أن (الـــعـــمـــلـــيــة
أسـفـرت عن الـعـثـور عـلى 8 عـبوات
ناسفة  ومعاجلة واحراق  6 اوكار
) ,مــبــيــنــاً أن (الــقــوات لالرهـابــيـ
األمــنــيـــة عــثــرت أيــضـــاً عــلى نــفق
حـديث عـلى شـكل مـغـارة بـطـول 75

متر داخل السلسـلة اجلبلية وقد 
تفجيره وحرقه).

وتــابـع الــبـــيــان ان (الـــقــوة ذاتـــهــا
ـطلوب الـــــقت القـبض على أحد ا
ـادة 1/4ارهــاب بــالـقــرب من وفق ا
النفق فيما ألـقت القبض أيضاً على
ـشـتبه بـهـما). الى ذلك , اثـن من ا
نـوهت قــيــادة عــمـلــيــات بــغـداد عن

(مـــفـــارز شـــعـــبـــة االســـتـــخـــبــارات
الــعـســكـريــة في الـفــرقـة ٧ أحــبـطت
عـمــلـيــة ارهـابــيـة كـانـت تـســتـهـدف
ــصـــلــ بـــاحــد جـــوامع نـــاحــيــة ا
البغدادي بقضاء هيت ووصلت الى
مـــكــان احلــزام الــنــاسف الــذي كــان
سـيـسـتـخـدمه االرهـابي الـذي يـطلق

تــفــجـــيــر مــســيــطــر عـــلــيه في ابي
غــريب.وقـالت الــقـيــادة في بـيـان ان
ـشـاة (اجلـهـد الـهـنـدسي في فـرقـة ا
السادسة قام بـتفجير مـسيطر عليه
لـــكـــدس من اخملـــلـــفـــات احلـــربـــيــة
لداعش  ضمن مناطق ابو غريب). 
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وفي ديـــالى اكـــدت قـــيـــادة شـــرطــة
احملـافـظـة حتـريـر مـواطن مـختـطف
شـمـال شــرقي بـعـقـوبـة. واوضـحت
الــقــيــادة في بــيــان امس انه (بــنـاء
علـى معـلومـات أمنـية بـوجود حـالة

أخــتـطــاف في مــديـنــة بـعــقـوبـة 
تشـكيـل فريق امـني من قسم شـرطة
الــــعـــبــــارة ومـــفــــارز من مــــديـــريـــة
االسـتـخبـارات ومـكـافـحـة االرهاب/
ديالى وقسم امن افراد ديالى ونشر
ـفارز األمنـية في مكان الدوريات وا
احلـــادث حــيـث   الـــعــثـــور عـــلى
اخملطوف في قرية حد مزيد التابعة

لناحية العبارة).
مـــشـــيـــرا الـى (اتـــخـــاذ االجـــراءات
الـقـانــونـيـة وتـسـلـيم اخملـتـطف الى
ـــا وجـــاري الــــبـــحث عن ذويه ســـا
). وافـاد مـجـلس الـقـضـاء الـفـاعــلـ
األعـــلـى في وقت ســـابق عـن إلـــقــاء
الــقــبض عــلـى عــصــابــة مــحــتــرفــة
بـســرقــة ســيــارات الــدفع الــربــاعي
عـروفـة بـ(اجلكـسارات في ومنـهـا ا
بغداد.  وكـشف حتقـيق قضائي عن
ان (رئـــيس اجملـــمــــوعـــة تـــدرب في
تـركـيا عـلى جـهـاز لفـتح هـذا الـنوع
من الــعـــجالت جــكــســـارات ولــكــزز
الـــبــاهـــظــة الـــثــمـن حــيث اعـــتــرف
الــلــصــوص بــان عـــمــلــيــات الــبــيع
ـسروقـة تكون فـي اقليم للـعجالت ا

كردستان) على حد تعبيرهم. 


