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يف بيان لرئيس اجلمهورية جالل طالباني مبناسبة ذكرى ثورة  14متوز:

لـنـتـــوحـــد مجـيعـــــــــا  ..لكــي ال نكـــرر مـــأســـــــــاة الـتـــاريــــخ
وجه رئيس اجلمهورية جالل طالباني بياناً
مبناسبة الذكرى الثامنة واالربعني لثورة  14متوز
وجاء فيه ان القيمة احلقيقية لهذه الذكرى
الوطنية تتجسد اليوم يف دالالتها السياسية ،وفيما
تقدمه من عبر ودروس ،وتشيعه من مناخات تعزز ارادة
الوحدة واملصاحلة الوطنية واالحتكام الى لغة العقل
واحلكمة ،وهذا نصه-:
بغداد /املدى

"حتل ال ـيـ ـ ــوم الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـثـ ـ ــام ـنـ ـ ــة و
األربعني لثـورة  14متـوز اجمليـدة .ومع
ه ــذه ال ــذك ــرى ي ـسـتعـي ــد الع ــراقـي ــون
شــريـط األح ــداث التـي تع ــاقبـت علــى
البالد ،والنـتائج التي متخـضت عنها،
والعبـر و الــدروس ،التـي أغنـت رصيـد
التجـربة التاريـخية للحركـة الوطنية
بكل مكوناتها و فصائلها و أحزابها.
وكـمـ ــا تـ ــوحـ ــدت اإلرادات الـ ــوطـنـيـ ــة،
ع ـشـي ــة الـث ــورة و إبـ ــانه ــا ويف أيـ ــامه ــا
األول ــى ،ح ــول هـ ــدف نقل الـبالد إل ــى
مـ ـ ــرحل ـ ــة ت ـ ــأس ـيـ ــس دولـ ـ ــة الق ـ ــان ـ ــون

واحلـ ـ ــريـ ـ ــات واملـ ـ ــؤسـ ــس ـ ـ ــات و حقـ ـ ــوق
اإلنـســان ،واستـطــاعت بــذلك حتقـيق
ـج ـ ـ ــزات وطـ ـن ــيـ ـ ـ ــة ،و س ــي ـ ـ ــاس ــي ـ ـ ــة،
مـ ـن ـ
واقـت ـصـ ــاديـ ــة ،واجـتـمـ ــاعـيـ ــة ب ـ ــالغـ ــة
األهـميــة و اخلـطــورة ،فــإن اخـتالفهــا
وف ــرقـته ــا والـتـب ــايـنـ ــات يف تقـيـيـمه ــا
طـبيعـة املـرحلــة ووجهتهـا و أهـدافهـا،
ق ـ ــوضــت اآلمـ ـ ــال ،وأحلقــت ب ـ ــال ـث ـ ــورة
وقواها خسائر و أضرارا جسيمة .كان
مـن آثــارهــا اخلـطـيــرة ،متــزيق نـسـيج
احل ــرك ــة ال ــوطـنـي ــة و ت ــدمـي ــر الـبـن ــى
السيـاسية االيجـابية رافعـة أي حتول
دميق ــراطـي ،ودفع الـبالد إل ــى الـنـفق
املــظلـم الـ ــذي شكـل انقالب  8شـب ــاط

 1963ب ـ ــوابــته ال ـ ــدم ـ ــوي ـ ــة و ق ـ ــاع ـ ــدة
ارتداده نحو سلسـلة من التراجعات و
االنـتكــاس ــات ،والتـصـفيــات الــدمــويــة
الـتـي مهــدت ال ـسـبـيل لـتــسلـط حــزب
الـبعـث العــربـي االشـتــراكـي العـفلقـي
وتكـريس الـسلطـة الشـمولـية املـطلقة
للطاغية صدام وزمرته اإلرهابية.
إن القـيمــة احلـقيـقيــة لهــذه الــذكــرى
الـوطـنيـة تـتجـســد اليــوم يف دالالتهـا
ال ـسـيــاسـيــة ،ب ــوجهـيه ــا ،االيجــابـي و
الـ ــسلـبـي ،و فـيـم ـ ــا تق ـ ــدمه مـن عـبـ ــر
ودروس ،وت ـشــيعه مـن مـن ــاخ ــات تع ــزز
إرادة الوحـدة و املصـاحلة الـوطنـية ،و
االحـتكــام إلــى لغ ــة العقل واحلـكمــة،
وتـغل ـيــب م ـن ـطـق العــمل الـ ـس ـي ـ ــاســي
املـسـتنــد إلــى قــاعــدة الــدميق ــراطيــة
والتعـدديـة و تـداول الـسلطـة سلـميـاً،
يف مــواجهــة املغـامــرات العـسكـرتـاريـة
واإلرهـاب املـنفـلت ،ونـزعـة الـتكـفيـر و
اإللغ ـ ــاء و املـ ـص ـ ــادرة و ال ــته ـم ـيـ ــش و
احتكار السلطة ،و الفتنة الطائفية.
لقـ ــد أطلقـت الـث ــورة مع انـتـص ــاره ــا،
الـط ــاق ــة اخلالق ــة للــشعـب ،و أف ــرزت
ق ـي ـم ـ ــا وم ــنج ـ ــزات وط ـن ـي ـ ــة رف ــيع ـ ــة،
وأش ـ ـ ــاع ــت اآلمـ ـ ـ ــال يف اإلمــكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات
ـ
الـ ــك ـ ـ ـ ــامـ ــنـ ـ ـ ـ ــة ،إلعـ ـ ـ ـ ــادة خـلـق عـ ـ ـ ـ ــراق
دميقـ ــراطـي مـ ـســتقـل ،كلـي اإلرادة يف

جتـ ـسـيـ ــد مقـ ــدرات شعــبه و تـ ــوظــيف
ثـ ــرواته ل ـصـ ــالـح تقـ ــدمه و ت ـطـ ــوره و
ـزي ـ ـ ــز دوره و م ــك ـ ـ ــان ـتـه يف ج ـم ـيـع
ت ــع ـ ـ ـ ـ
احمل ـ ــافـل الع ـ ــرب ـيـ ـ ــة و اإلقل ـي ـم ـي ـ ــة و
الدولية.
وم ــن ب ــني أه ــم ال ــتـ ـ ـ ــوجـهـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
كـ ــرســتهـ ــا ثـ ــورة متـ ــوز ،إرسـ ــاء أس ــس
"جـنـيـن ــة " لـلح ــري ــات وامل ـس ــاواة بـني
املـ ــواطـنـني .واإلقـ ــرار بـحقـ ــوق املـ ــرأة
وحـم ــاي ــة الــطف ــول ــة ،وإع ــادة األرض
والكـرامـة للفالح ،وضمـان حقـوق دور
الفئـات و الشـرائح االجتمـاعيـة التي
ه ـض ـمــت حق ـ ــوقه ـ ــا ويف مق ـ ــدمــته ـ ــا
العمـال وذوو الدخل احملـدود والفئات
املهـمـ ـشـ ــة اجـتـمـ ــاعـي ـ ـاً و اقـت ـصـ ــاديـ ــا
واملقصّية سياسياً و ثقافياً.
كمـا كـان مـن بني أبـرز مـا أكـدت عـليه
ال ـث ـ ــورة و ال ـ ــدس ـت ـ ــور امل ـ ــؤقــت ال ـ ــذي
صـ ــاغــته ،تـكـ ــري ــس شـ ــراكـ ــة العـ ــرب و
األكــراد يف الــوطـن ،وضمــان احلقــوق
الق ــومـي ــة وال ــوطـنـي ــة لـكل األقلـي ــات
والـتجمعـات االجـتمــاعيــة والثقــافيـة
وإطالق احلـريــة النقــابيـة واحلــزبيـة
والصحفية يف العراق اجلديد.
إن هــذه القيـم و املنجـزات و الـدالالت
التي جتـسدت يف ثورة متوز ،كانت هي
الـ ـسـبـب الـ ــرئـي ــس يف اســته ـ ــدافهـ ــا و

تـعبئـة كل القـوى االرتـداديـة لإلجهـاز
علـيهــا وتـصـفيــة مـنجــزاتهــا و جــرهــا
ـإل ـ ـ ــى ـم ـ ـ ــا آل ــت إلـ ـيـه يف ظـل نـ ــظـ ـ ـ ــام
الطاغية الفرد املستبد.
ل ـيـ ــس بـ ـ ــالغ ـ ــري ــب أن تع ـيـ ـ ــد الق ـ ــوى
ال ــوطـنـي ــة رغـم اخـتـالفه ــا يف ال ــرؤى
إب ـ ـ ــان الــثـ ـ ـ ــورة ،االع ـتــب ـ ـ ــار
وامل ـ ـ ــواقـف ـ
ـ
الـوطنـي لثـورة متـوز وقيـادتهـا .بل إن
القــوى الـتي ك ــانت يف أس ــاس التــآمــر
علــيه ــا أجـبـ ــرت ،نف ــاق ـ ـاً ،ولكـ ـسـب ود
قـط ــاع ــات جـم ــاهـي ــري ــة واسع ــة عل ــى
االعتـراف بـالثـورة و دورهـا التـاريخي
اجمليد يف مسيرة العراق املعاصر.
إن الـبالد وهي تـواجـه خطـر االنـزالق
إل ـ ــى مخـ ــاط ـ ــر الفـتـنـ ــة ال ـط ـ ــائفـيـ ــة
املقـيتـة ،حـريـة بــاستـرجــاع عبـر ثـورة
متـوز ،و الـتصـدي بـشجـاعـة و جـرأة و
نكـ ــران ذات للـمهـم ــة املـب ــاش ــرة الـتـي
ت ــواجه اجلـمـيع واملـتـمـثل ــة ب ــإف ـش ــال
اخمل ـ ـطـ ــط ال ـتـكـفــيـ ـ ـ ــري الـ ــص ـ ـ ــدامــي
الـظالمي الهـادف إلـى االنحـدار نحـو
ه ــاوي ــة احل ــرب األهلـي ــة الـط ــائفـي ــة،
ـام ـ ـ ــة جـ ـبـهـ ـ ـ ــة وطـ ـن ــي ـ ـ ــة
ـإق ـ ـ ـ ـ
وذلـك ـب ـ ـ ـ ـ
دميقــراطـيــة ت ـسـتــوعـب كل املــؤمـنـني
بـالعـراق اجلـديــد و التــواقني إلقـامـة
ن ـظـ ــام دميق ــراطـي احت ــادي تـ ــوافقـي
تـ ـ ــداولــي بـ ـ ــاالح ـتـكـ ـ ــام إل ـ ـ ــى الع ــمل

ال ـسـي ــاسـي ال ــسلـمـي و االنخ ــراط يف
الـعمـليــة الــسي ــاسيــة الــدميق ــراطيــة
الواعدة.
إن هــذه املهمـة الـوطـنيـة الـســاميـة ال
تـتحقق بـأنـصــاف احللـول أو املــواقف
بل تتـطلب إدانـة صـريحـة لإلرهـاب و
الـتكفيـر ،و الـذين يحـتكمـون لـلسالح
بــدالً مـن العـمل ال ـسـيــاسـي الــسلـمـي
الـ ـ ــدؤوب وان ت ــنخـ ـ ــرط كـل القـ ـ ــوى و
األطراف التي تعلن مثل هذا املوقف،
ـش ـ ـ ــاط الع ــملــي امل ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر يف
يف ال ـن ـ ـ ـ
مـالحقـ ــة اإلرهـ ــابـيـني و ت ــصفـيــتهـم،
وجتفـيف مصـادر نـشــاطهم و الـدعـوة
للتعبئة الشعبية العامة ضدهم.
إن عل ـ ــى اجل ـم ــيع اس ــتعـ ـ ــادة املغ ـ ــزى
العميق للثـورة املغدورة التي نـستعيد
ذكـ ـ ــراهـ ـ ــا ،وال ـت ــمعــن يف ذكـ ـ ــري ـ ـ ــاتهـ ـ ــا
املفـجعـ ــة ،حـيــث أكلـت الـث ـ ــورة بفـعل
األخ ـطـ ــاء واخل ـطـ ــايـ ــا الـتـي ارتـكـبـت
أبنـاءها و قـواها و قـياداتـها ،الـواحدة
تلو األخرى.
ونـحن إذ نسـترجع ذكـريات ثـورة متوز
بـوصفهــا محطـة أسـاسيـة يف املـسيـرة
الـسيـاسيـة لبالدنـا ،لـيس بـوسعنـا إال
اإلش ــادة ب ــدور زعـيـمه ــا عـب ــد الك ــرمي
قــاسم الــذي صفي بـوحــشيـة وغـدر و
الـذي بــرهن بعــد رحيلـه املفجع علـى

عـ ـصـ ـ ــام ـي ــته و وط ـن ـي ــته و نـ ـ ــزاه ــته،
ونـ ـظـ ـ ــافـ ـ ــة ي ـ ـ ــده ودفء قل ــبه ،دون أن
يخلف وراءه شروى نقير.
لنـتوحـد جميعـاً ،لكي ال نـكرر مـأساة
ت ـ ــأريخ ك ـ ــان ميـكـن أن يـك ـ ــون نق ـط ـ ــة
انــطالقـ ــة م ـضـيـئـ ــة واعـ ــدة ل ــشعـبـنـ ــا
ووطننا.
لنتـوحد ،ولنعـمل معاً إلجنـاح مبادرة
ال ـ ــوح ـ ــدة و املـ ـص ـ ــاحل ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة
مـت ـض ــامـنـني مـع احلك ــوم ــة و قـي ــادة
البالد.
لـنتوحد ..ففي هذا التوحد ..،ضمان
انـتصـارنـا علـى اإلرهــاب و التـكفيـر و
الفتنة الطائفية املقيتة.
لـنـت ــوحـ ــد إذ به ــذه ال ــوح ــدة ،ن ـص ــون
وح ــدة شعـبـن ــا و م ـسـتقـبل وطـنـن ــا ،و
نـ ـضـعه ـمـ ـ ــا عل ـ ــى طـ ـ ــريق ال ــتق ـ ــدم و
الدميقراطية
اجمل ــد لـتـم ــوز و م ــآث ــره ــا ال ــوطـنـي ــة
اخلالدة.
الـذكــرى العـطــرة لقــادتهـا الــشجعـان
وض ـبـ ـ ــاطه ـ ــا األحـ ـ ــرار وعلـ ـ ــى رأسهــم
الزعيم عبد الكرمي قاسم

جالل طالباني
رئيس اجلمهورية

يف احلدث االمني

مقـتل  23واعتقـال  41ارهـابيـاً والقـبض عىل  106مـن املشـتبه هبـم والعثـور عىل  12جثـة يف تلعفـر
اشتباكات مسلحة يف الفضل والكفاح وشارع حيفا
بغداد احملافظات /
املدى  -وكاالت

اعل ـنــت مـ ـصـ ـ ــادر ام ـن ـيـ ـ ــة أمـ ــس
الـسبت اسـتشهـاد ثالثـة مـدنيني
و"اره ــابـيـني" اثـنـني واص ــاب ــة 11
آخــريـن بجــروح فـيمــا اعـتقل 52
مـشـتبهــا وستـة مـطلــوبني جـراء
حـدوث اشتبـاكـات مـسلحـة بـدأت
فج ـ ــر أمـ ــس وانــتهــت م ـن ـت ــصف
النهار يف بغداد.
وق ـ ــال م ـص ـ ــدر يف وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
فــضل ع ــدم الكــشف عـن ه ــويـته
"اس ـتـ ـ ـشـه ـ ـ ــاد ثـالث ـ ـ ــة م ـ ـ ــدن ـيــني
واصـ ـ ـي ـ ــب  11آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
اشـتـب ــاكـ ــات وقعـت صـب ــاح أمــس
السبت يف منطقة الفضل وشارع
الكفاح وشارع حيفا".
وكــان املـص ــدر اعلـن يف حـصـيلــة
سـابقـة استـشهـاد مـدني واصـابـة
 11آخـ ــريـن جـ ــراء االشـتـبـ ــاكـ ــات
ذاتها.
واوضح ان "م ـ ــدن ـي ـ ــا اس ـتـ ــشه ـ ــد
واصـيـب ســبعـ ــة آخـ ــرون بجـ ــروح
جـ ـ ــراء سق ـ ــوط قـ ـ ــذيف ـ ــة ه ـ ــاون
واشـتـب ــاك ــات م ــسلحـ ــة وقعـت يف
منطقة الفضل وشارع الكفاح".
وتـابع "استشـهد مدنـيان واصيب
اربعـ ـ ــة آخـ ـ ــرون يف اش ـت ـبـ ـ ــاكـ ـ ــات
مسلحة وقعت يف صباح أمس يف
شارع حيفا".
واك ـ ــد امل ـص ـ ــدر ان "ق ـ ــوات االمــن
اعــتقلـت  52م ـشـتـبه ــا به ،حـيـث
اع ـتـقل  54م ــنهــم يف م ـنـ ــطق ـ ـ ــة
االعـظـمـيــة فـيـمــا اعـتقل سـبعــة
اخرون يف شارع حيفا".

من جــانـبه ،اكــد مـصــدر يف وزارة
ال ـ ــداخلـيـ ــة "اسـتـ ــشهـ ــاد مـ ــدنـي
واصــابــة سـبعــة آخــريـن بجــروح
جراء االشـتباكـات التي وقعت يف
منـطقــة الفـضل" وتــابع "اصـيب
اربع ــة م ــدنـيـني يف االشـتـب ــاك ــات
التي وقعت يف شارع حيفا".
واضـاف ان "االهـالـي يف منـطقـة
الفــضل وقفــوا الــى جـنـب قــوات
الشرطة لـيشتبكوا مع املسلحني
الذين وصلوا الى منطقتهم".
واك ـ ــد مـ ـص ـ ــدر وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ان
"االشـتبــاكــات بــدأت مع ســاعــات
الـفجـ ـ ــر االول ـ ـ ــى وتقـ ـ ــوم قـ ـ ــوات
االمن لـوحـدهـا االن بـاالمـسـاك
ب ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــام االم ـ ـ ـ ــور يف املـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق
الثالث".
من جـانبهـا ،اعلنت وزارة الـدفـاع
يف بـيـ ــان له ــا ان "قـ ــواته ــا قـتلـت
اثـنـني مـن االرهــابـيـني واعـتقلـت
ستــة مـطلــوبـني واستــولـت علــى
ســت دراجـ ـ ــات نـ ـ ــاريـ ـ ــة مح ــملـ ـ ــة
باالسلحة اخلفيفة".
وعـل ـ ـ ــى صـع ـي ـ ـ ــد م ـت ـ ـصـل اعـلــن
مـصــدر يف وزارة الــداخـليــة أمـس
الـسبـت استـشهـاد اثـنني واصـابـة
اثنني من مغاوير وزارة الداخلية
يف هجـ ـ ــوم ان ــتحـ ـ ــاري ب ـ ـس ـيـ ـ ــارة
مـفـخـخ ـ ـ ـ ــة يف بـغ ـ ـ ـ ــداد ،فـ ـيـ ـم ـ ـ ـ ــا
استــشه ــد ستــة اشخــاص وجــرح
ثـالثـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــرون يف هـجـ ـمـ ـ ـ ـ ــات
متفرقة يف بعقوبة وكركوك.
وقـال املصـدر مفضال عـدم كشف
ه ـ ــويــته "اس ـتـ ــشه ـ ــد اث ـن ـ ــان مــن
مغـاويـر وزارة الــداخليـة واصـيب

انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى انرتنت يف كركوك

قـوات عـراقيــة يف مهمـات امـنيـة يف احـد منـاطق اطـراف بغـداد  ..امـس
اثنـان آخـران بجـروح يف انفجـار
سـ ـيـ ـ ـ ــارة مـفـخـخـ ـ ـ ــة يـقـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا
انتحاري".
واوض ــح ان "الـ ـه ــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وق ــع
منتصف أمـس مستهـدفا نقـطة
تفـتـيــش ملغ ــاوي ــر ال ــداخلـي ــة يف
منطقة الغدير".
ويف بـعق ـ ــوبـ ـ ــة اعلــن م ـص ـ ــدر يف
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة "اس ـت ـ ــشهـ ـ ــاد اربع ـ ــة

اشخـاص واصـابـة اثـنني اخــرين
بـ ـيـ ـنـه ــم ضـ ـ ـ ــاب ـ ــط يف اجلـ ـيـ ـ ــش
الـعـ ـ ـ ــراق ــي يف هـجـ ـمـ ـ ـ ــات وقـع ــت
أمس".
وقـ ــال ان "مـ ـسـلحـني مـجهـ ــولـني
اغـتــالــوا صـبــاح ــا ثالث ــة اشقــاء
ب ـي ــنهــم ج ـنـ ـ ــديـ ـ ــان يف اجل ـيـ ــش
العراقي يف ناحية كنعان".
ويف ح ــادث مـنفــصل "اسـت ــشه ــد

مـ ــدنـي واصـيـب آخ ـ ــر يف هجـ ــوم
مــسلح علــى الطـريق الــرئيـسيـة
شمال بعقوبة".
كـمــا اصـيـب ضــابـط يف اجلـيــش
الـعـ ـ ـ ــراق ــي عـ ـنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــاجـ ـمـه
مسلحـون مجهولون وفق املصدر
نفسه.
واك ـ ــد امل ـص ـ ــدر ان "ق ـ ــوات االمــن
متكـنت مـن اعتقــال اكثــر من 20

شخ ـصـ ــا بـيــنهـم مــطلـ ــوبـ ــون يف
عمـليــة عــسكــريــة نفــذتهــا فجــر
أمس يف منطقة املقدادية".
ويف كـ ـ ــرك ـ ـ ــوك اعلــن مـ ـصـ ـ ــدر يف
ال ـش ــرط ــة "أسـت ــشه ــاد م ــدنـيـني
اثـنـني واص ــاب ــة اخـ ــر بج ــروح يف
انـفجـ ـ ــار ع ـبـ ـ ــوة ن ـ ـ ــاسف ـ ـ ــة داخل
مقهى لالنترنت وسط كركوك".
إل ـ ــى ذلـك ذك ـ ــر م ـص ـ ــدر يف وزارة

ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع أم ـ ــس عــن مـق ـتـل 23
اره ــابـيـ ـاً واعـتق ــال  41اره ــابـي ــا
و 106من املـشتـبه بهم ومالحـقة
الـفلـ ــول االرهـ ــابـيـ ــة يف ق ـ ــواطع
العمليات اخملتلفة.
وقال املـصدر مت قـتل  21ارهابـياً
والق ـ ـ ــاء الق ـبـ ــض علـ ـ ــى  25مــن
املـشـتبه بهـم والعثـور علـى عبـوة
نـاسفـة وتـنفيـذ  154دوريـة و114
سـيطـرة ضـمن قـاطع الفـرقـتني
ال ـســادســة والـت ــاسعــة يف ق ــاطع
بغداد.
واضاف املصدر :استـمرار عملية
الـرمح  7ضمـن قاطع مـسؤولـية
الف ـ ــرق ـ ــة ال ـث ـ ــان ـيـ ـ ــة وتف ـت ـيـ ــش
وتطـويق بعض املناطق ومت قتل
 2ارهــابـي والق ــاء القـبـض علــى
 47من املشتبه بهم والعثور على
عـبوة نـاسفة وابـطالهـا يف قاطع
املوصل.
واكد املـصدر القـاء القبـض على
 3من املــشتـبه بهـم وتنـفيــذ 112
واجــب دوري ـ ــة و 19واجــب ك ـمــني
و 12سـي ـط ـ ــرة وتفـكـيـك سـي ـ ــارة
مفخخـة يف اخلـالـديـة والـعثـور
علــى عبـوة نـاسفــة يف الكـرمـة /
فلــوجــة ضـمـن ق ــاطع الــرمــادي
ق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة الـفـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـتـ ــني االولـ ـ ـ ـ ــى
والسابعة.
كـمــا مت القــاء القـبـض علــى 10
ارهــابـيـني و 25مـن امل ـشـتـبه بهـم
والعثـور علــى  2عبـوة نـاسفـة يف
احلـويجــة ومت ابطـالهـا وتـنفيـذ
 73دوري ــة و 7كـمـني و 8سـي ـط ــرة
ض ـمــن قـ ـ ــاطـع صالح الـ ـ ــديــن –

ديالى –كركوك.
وقــال املـصــدر :اسـتمــرار اخلـطــة
االم ـن ـيـ ـ ــة يف ال ـبـ ـصـ ـ ــرة وض ـمــن
قـ ـ ــاطـع الفـ ـ ــرق ـتــني ال ـثـ ـ ــام ـنـ ـ ــة
والعــاشــرة والقــاء القـبـض علــى
 31م ـ ــن االره ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــني و 4م ـ ــن
املشتبه بهم ضـمن قاطع الفرات
االوسـط .من جهـة اخـرى هـاجم
انتحـاري بسيـارة مفخخـة دورية
للـشـرطـة يف املــدينـة أمـس االول
وقال ضابط يف قيـادة الشرطة لـ
(املـدى) ان الهجـوم الذي وقع يف
مـنــطق ــة حـي الـن ــور ب ــال ـس ــاحل
االي ـس ــر مـن امل ــديـن ــة اسف ــر عـن
اسـتشهـاد اربعـة اشخـاص اثنـان
مـنهـم من افــراد الــدوريــة وجــرح
ثمانية اخرين
وان ـ ـ ــدلعــت مـ ـ ـسـ ـ ــاء أم ـ ــس االول
مـ ــواجه ــات م ـسـلح ــة بـني ق ــوات
الـشـرطـة ومـسلحـني يف منـطقـة
الغــابــات الــسي ــاحيــة ممــا اسفــر
عـن اسـتـ ــشه ـ ــاد اح ـ ــد امل ـ ــدنـيـني
وج ــرح اخـ ــر بح ـسـب م ـص ــدر يف
شرطة املدينة
الــى ذلـك عثــرت ق ــوات األمن يف
تلعفر على مقبرة جماعية تضم
 12جـثــة الشخــاص قـتلــوا رمـيــا
بـالـرصـاص وقـال مصـدر امني لـ
(امل ــدى) ان اكـت ـش ــاف املقـب ــرة مت
بعد احلصول على معلومات من
احــد افــراد اجلمــاعــات املــسلحــة
الــذين مت القــاء القبـض علـيهم
مـ ــن ق ـ ـبـل ق ـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ــوم
االربعاء املـاضي يف احدى القرى
القريبة من مدينة تلعفر.

