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بغداد/ املدى 
"حتل الــيــــــوم الــــــذكــــــرى الــثــــــامــنــــــة و
األربعني لثـورة 14 متـوز اجمليـدة. ومع
هـــذه الـــذكـــرى يــسـتعـيـــد العـــراقـيـــون
شــريـط األحـــداث التـي تعـــاقبـت علــى
البالد، والنـتائج التي متخـضت عنها،
والعبـر و الــدروس، التـي أغنـت رصيـد
التجـربة التاريـخية للحركـة الوطنية
بكل مكوناتها و فصائلها و أحزابها. 

وكـمــــا تــــوحــــدت اإلرادات الــــوطـنـيــــة،
عــشـيـــة الـثـــورة و إبــــانهـــا ويف أيــــامهـــا
األولـــى، حـــول هــــدف نقل الـبالد إلـــى
مــــــرحلـــــة تـــــأســيــــس دولــــــة القـــــانـــــون

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

لـنـتـــوحـــد مجـيعـــــــــا .. لكــي ال نكـــرر مـــأســـــــــاة الـتـــاريــــخ
عـــصــــــامــيـــته و وطــنــيـــته و نــــــزاهـــته،
ــــــده ودفء قلـــبه، دون أن ونـــظــــــافــــــة ي

يخلف وراءه شروى نقير.
لنـتوحـد جميعـاً، لكي ال نـكرر مـأساة
تـــــأريخ كـــــان ميـكـن أن يـكـــــون نقــطـــــة
انــطالقــــة مــضـيـئــــة واعــــدة لـــشعـبـنــــا

ووطننا.
لنتـوحد، ولنعـمل معاً إلجنـاح مبادرة
الـــــوحـــــدة و املـــصـــــاحلـــــة الـــــوطــنــيـــــة
مـتــضـــامـنـني مـع احلكـــومـــة و قـيـــادة

البالد.
لـنتوحد.. ففي هذا التوحد،.. ضمان
انـتصـارنـا علـى اإلرهــاب و التـكفيـر و

الفتنة الطائفية املقيتة.
لـنـتـــوحــــد إذ بهـــذه الـــوحـــدة، نــصـــون
وحـــدة شعـبـنـــا و مــسـتقـبل وطـنـنـــا، و
نـــضـعهــمــــــا علـــــى طــــــريق الـــتقـــــدم و

الدميقراطية
اجملـــد لـتـمـــوز و مـــآثـــرهـــا الـــوطـنـيـــة

اخلالدة.
الـذكــرى العـطــرة لقــادتهـا الــشجعـان
وضــبــــــاطهـــــا األحــــــرار وعلــــــى رأسهــم

الزعيم عبد الكرمي قاسم
         

                جالل طالباني
                رئيس اجلمهورية

ـ
الــسـيـــاسـي الـــسلـمـي و االنخـــراط يف
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة الــدميقـــراطيــة

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 الــسـيــاسـي الــسلـمـي
الــــــدؤوب وان تـــنخــــــرط كـل القــــــوى و
األطراف التي تعلن مثل هذا املوقف،
يف الــنـــــشــــــاط العـــملــي املــبــــــاشــــــر يف
مـالحقــــة اإلرهــــابـيـني و تـــصفـيــتهـم،
وجتفـيف مصـادر نـشــاطهم و الـدعـوة

للتعبئة الشعبية العامة ضدهم. 
إن علـــــى اجلــمـــيع اســـتعــــــادة املغـــــزى
العميق للثـورة املغدورة التي نـستعيد
ــــــاتهــــــا ذكــــــراهــــــا، والــتـــمعــن يف ذكــــــري
املفـجعــــة، حـيــث أكلـت الـثـــــورة بفـعل
األخــطــــاء واخلــطــــايــــا 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
اإلشـــادة بـــدور زعـيـمهـــا عـبـــد الكـــرمي
قــاسم الــذي صفي بـوحــشيـة وغـدر و
الـذي بــرهن بعــد رحيلـه املفجع علـى
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تـعبئـة كل القـوى االرتـداديـة لإلجهـاز
علـيهــا وتـصـفيــة مـنجــزاتهــا و جــرهــا
ـــــــى مـــــــا آلـــت إلـــيـه يف ظـل نــــظـــــــام إل

الطاغية الفرد املستبد. 
لــيــــس بــــــالغـــــريـــب أن تعــيــــــد القـــــوى
الـــوطـنـيـــة رغـم اخـتـالفهـــا يف الـــرؤى
ــــــار ــــــورة، االعــتــب ــــــان الــث ــــــواقـف إب وامل
الـوطنـي لثـورة متـوز وقيـادتهـا. بل إن
القــوى الـتي كـــانت يف أســـاس التــآمــر
علــيهـــا أجـبــــرت، نفـــاقــــاً، ولكـــسـب ود
قـطـــاعـــات جـمـــاهـيـــريـــة واسعـــة علـــى
االعتـراف بـالثـورة و دورهـا التـاريخي

اجمليد يف مسيرة العراق املعاصر. 
إن الـبالد وهي تـواجـه خطـر االنـزالق
إلـــــى مخــــاطـــــر الفـتـنــــة الــطـــــائفـيــــة
املقـيتـة، حـريـة بــاستـرجــاع عبـر ثـورة
متـوز، و الـتصـدي بـشجـاعـة و جـرأة و
نكــــران ذات للـمهـمـــة املـبـــاشـــرة الـتـي
تـــواجه اجلـمـيع واملـتـمـثلـــة بـــإفــشـــال
ــــــري الــــصــــــدامــي اخملــــطــــط الــتـكـفــي
الـظالمي الهـادف إلـى االنحـدار نحـو
هـــاويـــة احلـــرب األهلـيـــة الـطـــائفـيـــة،
ــــــة ــــــإقــــــامــــــة جـــبـهــــــة وطـــنـــي وذلـك ب
دميقــراطـيــة تــسـتــوعـب كل املــؤمـنـني
بـالعـراق اجلـديــد و التــواقني إلقـامـة
نــظــــام دميقـــراطـي احتـــادي تــــوافقـي
ــــــى العـــمل تــــــداولــي بــــــاالحــتـكــــــام إل
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جتـــسـيــــد مقــــدرات شعــبه و تــــوظــيف
ثــــرواته لــصــــالـح تقــــدمه و تــطــــوره و
ــــــز دوره و مـكــــــانــتـه يف جــمــيـع تـعــــــزي
احملـــــافـل العـــــربــيــــــة و اإلقلــيــمــيـــــة و

الدولية. 
ـــــــوجـهـــــــات الـــتـــي ومـــن بـــني أهـــم الـــت
كــــرســتهــــا ثــــورة متــــوز، إرســــاء أســـس
"جـنـيـنـــة " لـلحـــريـــات واملــســـاواة بـني
املــــواطـنـني. واإلقــــرار بـحقــــوق املــــرأة
وحـمـــايـــة الــطفـــولـــة، وإعـــادة األرض
والكـرامـة للفالح، وضمـان حقـوق دور
الفئـات و الشـرائح االجتمـاعيـة التي
هــضــمــت حقـــــوقهـــــا ويف مقـــــدمــتهـــــا
العمـال وذوو الدخل احملـدود والفئات
املهـمـــشــــة اجـتـمــــاعـيــــاً و اقـتــصــــاديــــا

واملقصّية سياسياً و ثقافياً. 
كمـا كـان مـن بني أبـرز مـا أكـدت عـليه
الــثـــــورة و الـــــدســتـــــور املـــــؤقــت الـــــذي
صــــاغــته، تـكــــريـــس شــــراكــــة العــــرب و
األكــراد يف الــوطـن، وضمــان احلقــوق
القـــومـيـــة والـــوطـنـيـــة لـكل األقلـيـــات
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
الـــسـبـب الــــرئـيـــس يف اســتهـــــدافهــــا و
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1963 بـــــوابــته الـــــدمـــــويـــــة و قـــــاعـــــدة
ارتداده نحو سلسـلة من التراجعات و
االنـتكــاســـات، والتـصـفيــات الــدمــويــة
الـتـي مهــدت الــسـبـيل لـتــسلـط حــزب
الـبعـث العــربـي االشـتــراكـي العـفلقـي
وتكـريس الـسلطـة الشـمولـية املـطلقة

للطاغية صدام وزمرته اإلرهابية.
إن القـيمــة احلـقيـقيــة لهــذه الــذكــرى
الـوطـنيـة تـتجـســد اليــوم يف دالالتهـا
الــسـيــاسـيــة، بـــوجهـيهـــا، االيجــابـي و
الــــسلـبـي، و فـيـمـــــا تقـــــدمه مـن عـبــــر
ودروس، وتــشــيعه مـن مـنـــاخـــات تعـــزز
إرادة الوحـدة و املصـاحلة الـوطنـية، و
االحـتكــام إلــى لغـــة العقل واحلـكمــة،
وتـغلــيــب مــنــطـق العــمل الـــســيـــــاســي
املـسـتنــد إلــى قــاعــدة الــدميقـــراطيــة
والتعـدديـة و تـداول الـسلطـة سلـميـاً،
يف مــواجهــة املغـامــرات العـسكـرتـاريـة
واإلرهـاب املـنفـلت، ونـزعـة الـتكـفيـر و
اإللغـــــاء و املـــصـــــادرة و الـــتهــمــيــــش و
احتكار السلطة، و الفتنة الطائفية. 
لقــــد أطلقـت الـثـــورة مع انـتـصـــارهـــا،
الـطـــاقـــة اخلالقـــة للــشعـب، و أفـــرزت
قــيــمـــــا ومـــنجـــــزات وطــنــيـــــة رفـــيعـــــة،
ـــــــات وأشـــــــاعـــت اآلمـــــــال يف اإلمــكـــــــان
ـــــــــة، إلعـــــــــادة خـلـق عـــــــــراق الــكـــــــــامــــن
دميقــــراطـي مـــســتقـل، كلـي اإلرادة يف
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واحلــــــريــــــات واملــــــؤســــســــــات و حقــــــوق
اإلنـســان، واستـطــاعت بــذلك حتقـيق
ــــــة، ــــــاســـي ــــــة، و ســـي مـــنـجــــــزات وطـــنـــي
واقـتــصــــاديــــة، واجـتـمــــاعـيــــة بـــــالغــــة
األهـميــة و اخلـطــورة، فــإن اخـتالفهــا
وفـــرقـتهـــا والـتـبـــايـنــــات يف تقـيـيـمهـــا
طـبيعـة املـرحلــة ووجهتهـا و أهـدافهـا،
قـــــوضــت اآلمــــــال، وأحلقــت بـــــالــثـــــورة
وقواها خسائر و أضرارا جسيمة. كان
مـن آثــارهــا اخلـطـيــرة، متــزيق نـسـيج
احلـــركـــة الـــوطـنـيـــة و تـــدمـيـــر الـبـنـــى
السيـاسية االيجـابية رافعـة أي حتول
دميقـــراطـي، ودفع الـبالد إلـــى الـنـفق
املــظلـم الــــذي شكـل انقالب 8 شـبـــاط
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بغداد احملافظات /
املدى - وكاالت 

اعلــنــت مـــصــــــادر امــنــيــــــة أمــــس
الـسبت اسـتشهـاد ثالثـة مـدنيني
و"ارهـــابـيـني" اثـنـني واصـــابـــة 11
آخــريـن بجــروح فـيمــا اعـتقل 52
مـشـتبهــا وستـة مـطلــوبني جـراء
حـدوث اشتبـاكـات مـسلحـة بـدأت
فجـــــر أمــــس وانــتهــت مــنــتـــصف

النهار يف بغداد.
وقـــــال مــصـــــدر يف وزارة الـــــدفـــــاع
فــضل عـــدم الكــشف عـن هـــويـته
"اســتـــــشـهـــــــاد ثـالثـــــــة مـــــــدنــيــني
واصـــــيـــــب 11 آخـــــــــــــرون جـــــــــــــراء
اشـتـبـــاكــــات وقعـت صـبـــاح أمــس
السبت يف منطقة الفضل وشارع

الكفاح وشارع حيفا". 
وكــان املـصـــدر اعلـن يف حـصـيلــة
سـابقـة استـشهـاد مـدني واصـابـة
11 آخــــريـن جــــراء االشـتـبــــاكــــات

ذاتها.
واوضح ان "مـــــدنــيـــــا اســتــــشهـــــد
واصـيـب ســبعــــة آخــــرون بجــــروح
جــــــراء سقـــــوط قــــــذيفـــــة هـــــاون
واشـتـبـــاكـــات مـــسلحــــة وقعـت يف
منطقة الفضل وشارع الكفاح".

وتـابع "استشـهد مدنـيان واصيب
اربعــــــة آخــــــرون يف اشــتــبــــــاكــــــات
مسلحة وقعت يف صباح أمس يف

شارع حيفا".
واكـــــد املــصـــــدر ان "قـــــوات االمــن
اعــتقلـت 52 مــشـتـبهـــا به، حـيـث
اعــتـقل 54 مـــنهــم يف مــنــــطقـــــــة
االعـظـمـيــة فـيـمــا اعـتقل سـبعــة

اخرون يف شارع حيفا".
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ديالى  –كركوك.
وقــال املـصــدر: اسـتمــرار اخلـطــة
االمــنــيــــــة يف الــبـــصــــــرة وضــمــن
قــــــاطـع الفــــــرقــتــني الــثــــــامــنــــــة
والعــاشــرة والقــاء القـبـض علــى
31 مـــــن االرهــــــــــــابـــــيـــــني و4 مـــــن
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
مـنــطقـــة حـي الـنـــور بـــالــســـاحل
االيــســـر مـن املـــديـنـــة اسفـــر عـن
اسـتشهـاد اربعـة  اشخـاص اثنـان
مـنهـم من افــراد الــدوريــة وجــرح

ثمانية اخرين
وانـــــــدلعــت مـــــســــــاء أمـــــس االول
مــــواجهـــات مــسـلحـــة بـني قـــوات
الـشـرطـة ومـسلحـني يف منـطقـة
الغــابــات الــسيـــاحيــة ممــا اسفــر
عـن اسـتــــشهـــــاد احـــــد املـــــدنـيـني
وجـــرح اخــــر بحــسـب مــصـــدر يف

شرطة املدينة
الــى ذلـك عثــرت قـــوات األمن يف
تلعفر على مقبرة جماعية تضم
12 جـثــة الشخــاص قـتلــوا رمـيــا
بـالـرصـاص وقـال مصـدر امني لـ
)املـــدى( ان اكـتــشـــاف املقـبـــرة مت
بعد احلصول على معلومات من
احــد افــراد اجلمــاعــات املــسلحــة
الــذين مت القــاء القبـض علـيهم
مــــن قــــبـل قـــــــــــوات األمــــن يـــــــــــوم
االربعاء املـاضي يف احدى القرى

القريبة من مدينة تلعفر.
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الـــــــدفـــــــاع أمـــــس عــن مـقــتـل 23
ارهـــابـيـــاً واعـتقـــال 41 ارهـــابـيـــا
و106 من املـشتـبه بهم ومالحـقة
الـفلــــول االرهــــابـيــــة يف قـــــواطع

العمليات اخملتلفة.
وقال املـصدر مت قـتل 21 ارهابـياً
والقـــــــاء القــبــــض علــــــى 25 مــن
املـشـتبه بهـم والعثـور علـى عبـوة
نـاسفـة وتـنفيـذ 154 دوريـة و114
سـيطـرة ضـمن قـاطع الفـرقـتني
الــســادســة والـتـــاسعــة يف قـــاطع

بغداد.
واضاف املصدر: استـمرار عملية
الـرمح 7 ضمـن قاطع مـسؤولـية
الفـــــرقـــــة الــثـــــانــيــــــة وتفــتــيــــش
وتطـويق بعض املناطق ومت قتل
2 ارهــابـي والقـــاء القـبـض علــى
47 من املشتبه بهم والعثور على
عـبوة نـاسفة وابـطالهـا يف قاطع

املوصل.
واكد املـصدر القـاء القبـض على
3 من املــشتـبه بهـم وتنـفيــذ 112
واجــب دوريـــــة و19 واجــب كــمــني
و12 سـيــطـــــرة وتفـكـيـك سـيـــــارة
مفخخـة يف اخلـالـديـة والـعثـور
علــى عبـوة نـاسفــة يف الكـرمـة /
فلــوجــة ضـمـن قـــاطع الــرمــادي
قــــيــــــــــادة الـفــــــــــرقــــتــــني االولــــــــــى

والسابعة.
كـمــا مت القــاء القـبـض علــى 10
ارهــابـيـني و25 مـن املــشـتـبه بهـم
والعثـور علــى 2 عبـوة نـاسفـة يف
احلـويجــة ومت ابطـالهـا وتـنفيـذ
73 دوريـــة و7 كـمـني و8 سـيــطـــرة
ضــمــن قــــــاطـع صالح الــــــديــن –

شخــصــــا بـيــنهـم مــطلــــوبــــون يف
عمـليــة عــسكــريــة نفــذتهــا فجــر

أمس يف منطقة املقدادية".
ويف كــــــركـــــــوك اعلــن مـــصــــــدر يف
الــشـــرطـــة "أسـتـــشهـــاد مـــدنـيـني
اثـنـني واصـــابـــة اخــــر بجـــروح يف
انـفجــــــار عــبــــــوة نـــــــاسفـــــــة داخل
مقهى لالنترنت وسط كركوك".
إلـــــى ذلـك ذكـــــر مــصـــــدر يف وزارة

مــــدنـي واصـيـب آخـــــر يف هجــــوم
مــسلح علــى الطـريق الــرئيـسيـة

شمال بعقوبة".
كـمــا اصـيـب ضــابـط يف اجلـيــش
الـعــــــــراقـــي عـــنــــــــدمــــــــا هــــــــاجـــمـه
مسلحـون مجهولون وفق املصدر

نفسه.
واكـــــد املــصـــــدر ان "قـــــوات االمــن
متكـنت مـن اعتقــال اكثــر من 20

اشخـاص واصـابـة اثـنني اخــرين
بـــيـــنـهـــم ضــــــــابـــــط يف اجلـــيــــــش
الـعــــــــراقـــي يف هـجـــمــــــــات وقـعـــت

أمس".
وقــــال ان "مـــسـلحـني مـجهــــولـني
اغـتــالــوا صـبــاحـــا ثالثـــة اشقــاء
بــيـــنهــم جــنــــــديــــــان يف اجلــيــــش

العراقي يف ناحية كنعان." 
ويف حـــادث مـنفــصل "اسـتـــشهـــد

اثنـان آخـران بجـروح يف انفجـار
ســـيــــــــارة مـفـخـخــــــــة يـقــــــــودهــــــــا

انتحاري".
واوضـــح ان "الـــهـــجــــــــــــــــــــــوم وقـــع
منتصف أمـس مستهـدفا نقـطة
تفـتـيــش ملغـــاويـــر الـــداخلـيـــة يف

منطقة الغدير".
ويف بـعقـــــوبــــــة اعلــن مــصـــــدر يف
الــــشـــــرطـــــة "اســتـــــشهــــــاد اربعـــــة
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من جــانـبه، اكــد مـصــدر يف وزارة
الـــــداخلـيــــة "اسـتــــشهــــاد مــــدنـي
واصــابــة سـبعــة آخــريـن بجــروح
جراء االشـتباكـات التي وقعت يف
منـطقــة الفـضل" وتــابع "اصـيب
اربعـــة مـــدنـيـني يف االشـتـبـــاكـــات

التي وقعت يف شارع حيفا".
واضـاف ان "االهـالـي يف منـطقـة
الفــضل وقفــوا الــى جـنـب قــوات
الشرطة لـيشتبكوا مع املسلحني

الذين وصلوا الى منطقتهم".
واكـــــد مـــصـــــدر وزارة الـــــدفـــــاع ان
"االشـتبــاكــات بــدأت مع ســاعــات
الـفجــــــر االولـــــــى وتقــــــوم قــــــوات
االمن لـوحـدهـا االن بـاالمـسـاك
بـــــــــزمـــــــــام االمـــــــــور يف املـــنـــــــــاطـق

الثالث".
من جـانبهـا، اعلنت وزارة الـدفـاع
يف بـيــــان لهـــا ان "قــــواتهـــا قـتلـت
اثـنـني مـن االرهــابـيـني واعـتقلـت
ستــة مـطلــوبـني واستــولـت علــى
ســت دراجــــــات نــــــاريــــــة محـــملــــــة

باالسلحة اخلفيفة".
وعـلـــــــى صـعــيـــــــد مــتــــصـل اعـلــن
مـصــدر يف وزارة الــداخـليــة أمـس
الـسبـت استـشهـاد اثـنني واصـابـة
اثنني من مغاوير وزارة الداخلية
يف هجــــــوم انـــتحــــــاري بــــســيــــــارة
مـفـخـخـــــــــة يف بـغـــــــــداد، فـــيـــمـــــــــا
استــشهـــد ستــة اشخــاص وجــرح
ثـالثــــــــــة اخــــــــــرون يف هـجـــمــــــــــات

متفرقة يف بعقوبة وكركوك.
وقـال املصـدر مفضال عـدم كشف
هـــــويــته "اســتــــشهـــــد اثــنـــــان مــن
مغـاويـر وزارة الــداخليـة واصـيب

 مقـتل 23 واعتقـال 41 ارهـابيـاً  والقـبض عىل 106 مـن املشـتبه هبـم   والعثـور عىل 12 جثـة يف تلعفـر 
يف احلدث االمني

وجه رئيس اجلمهورية جالل طالباني بياناً
مبناسبة الذكرى الثامنة واالربعني لثورة 14 متوز

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:- 

العدد )720( االحد)16( متوز 2006

NO. (720)Sun. (16) July

قـوات عـراقيــة يف مهمـات امـنيـة يف احـد منـاطق اطـراف بغـداد .. امـس


