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العدد ( )790األربعاء ( )11تشرين االول 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (790) Wed. (11) October

برملانيون :املشروع تعرّض لتدخالت دولية

تلـوح بـاملقـاطعـة
اليـوم ..مـرشوع االقـالـيم يعـرض للـتصـويت ..وكـتل نيـابيـة ّ
بغداد  /نصير العوام
يـشهــد البـرملــان اليـوم االربعـاء الـتصــويت

علـى مـشـروع قـانــون تكــوين االقـالـيم بعـد
قـراءته مــرتني داخل اجمللـس ،واشــار بعض

اعـض ــاء الـب ــرمل ــان ان اجلل ـس ــة ق ــد تــشه ــد
سجـاالً حـاداً حــول املشـروع اذا مـا قـاطعت

مبنى البرملان العراقي

املرصـد االمني
بغداد  -احملافظات/
مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت

مقتل جنديني اميركيني

اعلن اجليش االمـيركي أمس الثالثاء يف
بـي ــانـني مقـتل جـن ــديـني يف ش ــرق بغ ــداد
قــبل ظه ــر االثـنــني وتك ــريـت أمــس االول
االحد.
واوضح بيـان للجيـش ان"جنـديـا من قـوة
بغـداد قـتل عنـدمـا اطلق ارهـابيـون النـار
مـن اسلحـة خـفيفــة علـى دوريـة يف شـرق
بغداد.
واضــاف بـيــان آخــر ان"جـنــديــا مـن لــواء
الطيران املتمركـز يف منطقة تكريت تويف
االحـ ــد مـتـ ــأثـ ــراً بجـ ــروح اصـيــب بهـ ــا يف
انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته".

الـك ــتل ال ـنـ ــي ـ ــابـ ــي ـ ـ ــة اجللـ ــسـ ـ ــة اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة
بالتصويت.
وأثـار مـشـروع قـانــون تكـون االقـالـيم ازمـة
سي ــاسيــة بـني الكـتل الـني ــابيــة ويف اثــرهــا
اجل العـديــد من جلـســات مجلـس النـواب
مـا حـدا بقــادة الكتل الـسيـاسيـة الـى عقـد
مفـاوضــات استمـرت ألكثـر مـن عشـرة أيـام
مت فيهـا االتفاق علـى عدم تـنفيذ القـانون
إالّ بع ــد ( )18شه ــرا مـن ت ــاريخ املـص ــادق ــة
عليه يف البرملان.
وكــشف ســامـي العــسكــري عـض ــو مجلــس
النـواب عن كتله االئـتالف العراقي املـوحد
ع ــن ـت ـ ـ ـ ــدخـالت متـ ـ ـ ـ ــارس م ــن قـ ـبـل االمم
املـتحــدة والــسفــارة االمــريـكيــة يف مـشــروع
قانـون االقاليـم .وقال العسـكري لـ (املدى)
هناك ضغوط وتدخالت سياسية من قبل
االمم املـتحــدة والـسفــارة االمــريـكيــة علــى
امل ـشــروع ألرض ــاء جهــة سـيــاسـي ــة معـيـنــة.
مضيفا ان نوع التدخالت التي متارس من
قـبل االمم املـتحــدة علــى شكل مـقتــرحــات
منها صحيحة ومنها تتعارض مع التوجه
العـام للدستور .مـشيرا الى وجـود محاولة
إلرض ـ ــاء جــبه ـ ــة ال ـت ـ ــوافق مــن قــبل االمم
املتحــدة .وبني ان اجمللـس بــانتـظــار بعـض
التعـديالت علـى املـشـروع للـتصــويت عـليه
الن التصويت هو اخليار االخير.
مــن جهــته ق ـ ــال حـ ـسـن الـ ـسـنـي ـ ــد ع ـض ـ ــو
مـج ــل ـ ـ ــس ال ـ ــن ـ ـ ـ ــواب ع ــن كـ ـتـلـه االئـ ـتـالف
العراقي املوحد ان الكتل الـنيابية تعاملت
مع مـشــروع قــانــون تكــوين االقــالـيم بــروح
االنـتـمــاء ال ـسـيــاسـي .واضــاف ال ـسـنـيــد لـ
(املدى) ان النقـاشات الـسياسـية للمـشروع

هيئة اجتثاث البعث :استثناء  140موظفاً من االجراءات
بغداد  /املدى
استثـنت الهيئـة الوطـنية الـعليا
الجـتـث ــاث الـبعـث  140شخ ـصـ ـاً
من إجـراءات اجتثاث البعث من
القطاع العام وقطاع الدولة.
وأوضحت الهـيئة يف قـرارها رقم
 50ل ـ ـ ـسـ ـن ـ ـ ــة  ،2006ان ال م ـ ـ ــانـع
ل ــديهــا يف الــوقـت احلــاضــر مـن
إعادتهم الى وظائفهم:
وجـ ــاء يف القـ ــرار"اسـتـنـ ــاداً الـ ــى
أحك ــام الـفق ــرة (ج) مـن الـبـن ــد

(رابعـ ـاً) مـن اج ــراءات اجـتـث ــاث
البعـث من القطـاع العام وقـطاع
الـ ــدولـ ــة ال ـصـ ــادرة عــن الهـيـئـ ــة
الوطنية العليا الجتثاث البعث،
قــررت الهـيئــة الــوطـنيــة العـليــا
الجتثاث البعث استثناء الذوات
املــدرج ــة أسمــاؤهـم يف الق ــائمــة
امل ـ ـ ــرفـق ـ ـ ــة ط ـيـ ـ ـ ـاً وال ـتــي ت ـب ـ ـ ــدأ
ب ـ ـ ـ ــالـ ـتـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـسـل ( )1وتـ ـنـ ـتـه ــي
ب ــالـتــسلــسل ( )140مـن تـطـبـيق
إج ـ ــراءات اجـتـث ـ ــاث الــبعـث مـن

القـطاع الـعام وقـطاع الـدولة يف
العــراق استـثنـاءً مـشـروطـاً ملـدة
سنــة واحــدة اعـتب ــاراً من تــاريخ
املـب ــاش ــرة ب ــال ــوظـيفـ ــة عل ــى ان
تـراعــى االحكـام الـواردة يف قـرار
مـجل ــس احلكـم امل ــرقـم ( )52يف
 2003. /9 /29وال م ــانع لــديـنــا
يف الوقـت احلاضـر من اعـادتهم
الى الـوظيفة ،مع ضرورة ارسال
تقييـم لهم بعـد مـرور مـدة ()90
يوماً من تاريخ املباشرة.

جـ ـرّت الكـتل الـنـيــابـيــة الــى تــأزم سـيــاسـي
وهــذا مــا عـطل الـتـصــويـت عل ــى القــانــون
الــذي ك ــان من املـفت ــرض التـصــويـت علـيه
امـس الثالثـاء .مـشيـرا الــى ان النقـاش يف
املـشـروع ال جــدوى منه لـذا فـان الـتصـويت
علـيه ه ــو احلل الــوحـيــد ،مـبـيـنــا ان االمم
املــتحـ ــدة وعـ ــدداً مـن مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع
املــدني تـدخـلت يف املـشـروع"حـيث تـسلـمنـا
مـن االمم املتحـدة العـديــد من الـتصـورات
حــول املـشــروع الـتي ال تـغي ــر من جــذوره".
وقـال :ان االمم املتحـدة اثـارت العـديـد من
اخمل ــاوف مــن الق ــان ــون ح ــول ق ــدرة ابـن ــاء
احملــافـظــات إلدارة الفــدراليــة .مـضـيفــا ان
اللجنـة القـانـونيـة واالقـالـيم عـاكفـة علـى
ـاب ـ ــة االمم امل ــتحـ ـ ـ ــدة علـ ـ ــى االس ــئلـ ـ ــة
أج ـ ـ ـ
ـ
واخملـاوف التي طرحتهـا وذلك لعدم وجود
تـ ـسـ ــاؤل قـ ــانـ ــونــي النه ـ ــا مج ـ ــرد مخـ ــاوف
تـطبـيقـيه .مــشيـرا الــى ان جلـســة مجلـس
الن ــواب ستــشه ــد اليــوم ،إذا طــرح مـشــروع
قــانــون االقــالـيم لـلتـصــويـت ،سجــاال حــادا
بــني الكــتل الـنـي ــابـيـ ــة وذلك الن الــنق ــاش
الــذي دار حــول املـشــروع كــان نقــاشــا ميتــد
الــى خلفيـات سيـاسيـة .وتـوقع الـسـنيـد ان
تق ــاطـع بع ــض الكـتـل اجلل ـس ــة اخل ــاص ــة
بالتصويت على القانون.
وعلمـت (املدى) من مصادر برملـانية مقربة
مـن كــتلـتـي الـتـ ــوافـق العـ ــراقـيـ ــة واحلـ ــوار
الـ ــوطـنــي انهـمـ ــا ســتق ـ ــاطع ـ ــان اجللـ ـسـ ــة
اخلـاصـة بـالـتصــويت علـى مـشـروع تكــوين
االقــاليم .وقـالـت املصـادر ان بعـض اعضـاء
ـبه ـ ــة الـ ــت ـ ـ ــوافق م ــصـ ـ ـ ــروّن علـ ـ ــى عـ ـ ــدم
جـ ـ
الـتـص ــويـت او احلـض ــور خالل الـتـص ــويـت

خليلزاد وكيسي :االغتيال محاولة يائسة لوقف تقدم العراق

يعزي اهلاشمي ويؤكد وقوف االردن مع العراقيني
امللك عبد اهلل ّ
عمان  -بغداد /املدى
دان الـعـ ـ ـ ـ ــاهـل االردن ــي املـلــك
عـ ـبـ ـ ـ ـ ــد اهلل الـ ـثـ ـ ـ ـ ــان ــي ام ـ ـ ــس
الـثالث ــاء مقـتل شقـيق نــائـب
الـ ـ ــرئ ـيـ ـ ــس العـ ـ ــراقــي طـ ـ ــارق
اله ــاشـمـي عل ــى ي ــد جـم ــاع ــة
مـ ـسـلحـ ــة ،معـتـبـ ــرا انه"عــمل
غادر يـراد من ورائه عرقلة كل
جـه ـ ـ ــد ي ـ ـصــب يف م ـ ـصـلـح ـ ـ ــة

الع ـ ــراق" ،ح ـ ـســب م ـ ــا اف ـ ــادت
وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة االنـ ـبـ ـ ـ ــاء االردنـ ـيـ ـ ـ ــة
الرسمية (بترا).
وق ــالـت ال ــوك ــالـ ــة ان العـ ــاهل
االردنـي بعـث بب ــرقيــة تعــزيــة
الــى ن ــائب ال ــرئيــس الع ــراقي
طـ ـ ــارق اله ـ ــاش ـمــي"بـ ــشق ـيـقه
ال ـ ــذي ذهــب ضح ـي ـ ــة ح ـ ــادث
اجرامي استهدف حياته".

معركة عشائرية تتسبب يف استشهاد
مقدم يف رشطة العامرة

انفجار عبوة يف (عنة)

قـال شهــود عيـان امـس الثالثــاء ان عبـوة
ن ــاسفـ ــة انفج ــرت عل ــى دوري ــة ام ــريكـي ــة
ب ــالق ــرب مـن م ــديـن ــة عـن ــة اح ــدى م ــدن
محافـظة االنبـار ما ادى الـى تدميـر آلية
امريكية.
وأوضح أحـ ــد ال ــشهـ ــود ان العـبـ ــوة كـ ــانـت
مـ ــزروع ـ ــة علـ ــى جـ ــانـب ال ـطـ ــريـق العـ ــام
بـني"عـن ــة وح ــديـث ــة" يف وادي االفحـيـمـي
وانفجــرت اللـيلــة ا املــاضـيــة علــى دوريــة
امــريكيــة تتكـون من عـدة آليـات ادت الـى
تدمير احدى آليات الدورية.
وأشــار الــى ان القــوات االمــريـكيــة ق ــامت
باغالق منطقة االنفجار لعدة ساعات.
القوات العراقية تعتقل مجموعة ارهابية كانت حتاول نصب منظومة هاون لقصف االحياء السكنية ..بغداد /أمس

علـى املشـروع .فيـما أشـارت املصـادر الى ان
كتلـة احلوار الـوطني رفضـت فكرة املـشروع
وقــد ال يحـضــر اعـض ــاء الكـتلــة اجللـســة.
بيـد ان الـسـنيـد اجـرى مـسحــا يف مجلـس
النـواب حول التصويت على املشروع .وقال
ان الـكــتل ـ ــة الع ـ ــراقـي ـ ــة سـي ـص ـ ــوت بعــض
اعـض ــائه ــا علــى امل ـشــروع فـيـمــا سـيــرفـض
الـبعـض اآلخــر .امــا كـتله الـتــوافق فــانهــا
ستقــاطع اجللـسـة علـى االقل ،وبــالنــسبـة
ل ــق ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــي االئـ ـ ـتـالف والـ ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ــالـف
الـكـ ــردسـتـ ــانـي ق ـ ــال :أنهـمـ ــا سـي ـصـ ــوتـ ــان
للـم ـش ــروع مع امـتـن ــاع الكـتل ــة الـص ــدري ــة
وحزب الفضيلة عن احلـضور او التصويت
بسلبية للمشروع.
مـن ج ــانـبه اكـ ــد د .محـم ــد امـني الهـيـتـي
عـضـ ــو مجلــس الـن ــواب عـن كـتل ــة احل ــوار
الـوطني ان كتلتـه لم تصوت علـى املشروع.
واض ـ ــاف اله ـي ـتــي لـ (امل ـ ــدى) لــم نحـ ـض ـ ــر
ـ
اجللسـة اخلاصـة بالتـصويت علـى املشروع
اال اذ حـض ــر ت الكـتلــة الـصــدريــة .داعـيــا
الكتلـة الصدريـة الى عـدم حضور اجلـلسة
مـن اجل عــدم ت ـشـتـيـت االصــوات لـص ــالح
املشروع .مـن جانبه قـال اياد جمـال الدين
عضـو مجلس النـواب عن الكـتلة العـراقية
ان كتـلته سـتصـوت علـى املـواد او الفقـرات
الـتي تـتطــابق مع املـشـروع املقـدم مـن قبل
الـكتلـة العـراقيـة ،واضـاف جمـال الـدين لـ
(امل ــدى) ان م ـش ــروعـنـ ــا ال يخـتـلف كـثـي ــرا
عل ــى امل ـشـ ــروع املق ــدم مـن قـبل االئـتالف.
مـ ـشـي ــرا ال ــى وجـ ــود بع ــض االشك ــاالت يف
املـ ـشـ ــروع لـكـن هـ ــذا ال ميــنع مـن ت ـطـ ــويـ ــر
القانون.

ميسان  /املدى
ا عـلن مـص ــدر يف ق يــادة شــر طــة ا لـع مــارة عـن اس تــش هــاد
م قـدم من فـوج ال تـدخل ا لـسـريع يف م عـر كـة عـشـا ئـر يـة
وقعت يف قضاء اجملر الكبير.
وا كــد ا ملـصــدر ان م عــر كــة عـشــا ئــر يــة ا نــد لـعت يف ا حــدى
ق ــرى قـض ــاء ا جملـ ــر ال كـبـي ــر ا سـت خ ــد مـت فـي هـ ــا اسل ح ــة
م خـتل فــة وادت ا لــى فــو ضــى و قـتل عـشــوائي مــا ا ضـطــر
فـوج ال تـدخل ال سـريع ا لـى ال تـدخل لـفض ال نـزاع وب عـد
سـا عــات من م حـاو لــة اي قـاف ا ملــواج هـة ا صــابت اطال قـة
طائشة املقدم عقيل ع بـد احلسن الساعدي معاون آمر
فوج ال تـدخل ال سـريع يف الع مـارة وقتل تـه يف احلال ولم
ي حــدد ا ملـصــدر اجل هــة ا ملـســؤو لــة عـن ا سـتــش هــاد امل قــدم
الساعدي.

واكــد امللـك يف الب ــرقيــة"ادانـته
وشج ـبـه لهـ ـ ــذا الع ـمـل الغ ـ ــادر
الذي يـراد من ورائه عـرقلة كل
جهد يصب يف مصلحة العراق
ووحدة أرضه ومتاسك شعبه".
كـمــا اكــد"وقــوف االردن ودعـمه
اشق ــاءه يف الع ــراق يف سعـيهـم
ل ـت ـث ـب ـيــت االمــن واالس ــتقـ ـ ــرار
وت ـطـلع ـ ــاتهــم نحـ ــو مـ ـســتقــبل
مشرق".
ويف بـغ ـ ـ ـ ــداد ،أص ـ ـ ـ ــدر سـفـ ـي ـ ـ ـ ــر
ال ــوالي ــات املـتحـ ــدة يف الع ــراق
زملاي خلـيلزاد واجلنـرال جورج
دبلـي ــو كـي ـسـي ،ق ــائـ ــد الق ــوات
مـتعــددة اجلـن ـسـي ــة يف العــراق
بـي ــانـ ـاً دان ــا فــيه قـتـل الفـ ــريق
(املـتقــاعــد) عــام ــر الهــاشـمـي،
شقيق نائـب رئيس اجلمهـورية
طارق الهاشمي:
وجـ ــاء يف الـبـيـ ــان"نـيـ ــابـ ــة عـن
الــبع ـث ـ ــة االم ـ ــريـك ـي ـ ــة والق ـ ــوة
مـتع ــددة اجلنــسيــة يف العــراق،
نـ ـ ـ ـ ــديـ ــن اغ ـ ـت ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال الـفـ ـ ـ ـ ــريـق
الـهـ ـ ـ ـ ــاشـ ـم ــي" .مـ ـ ـضـ ـيـف ـ ـ ـ ـ ـاً"ان
االرهـابـيني الــذين قـامـوا بهـذا
الهج ــوم ،يف مح ــاول ــة ي ــائ ـس ــة
لوقف تقدم العراق نحو االمن
واالستقـرار ،هم اعـداء الـشعب
العراقي.
واش ــار الـبـي ــان إل ــى ان الف ــريق
الهاشمـي خدم بالده جندياً يف

اجل ـي ـ ــش الع ـ ــراقــي ورئ ـيـ ــس
اركــان يف وزارة الــدفــاع .وقــد
عــمل ض ـ ــابــط ارت ـب ـ ــاط بــني
وزارة الدفاع ومجلس الوزراء
مـ ــن اجـل تـعـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــز االمـ ــن
واالستقرار العراقي.
وجدد البيان التزام الواليات
امل ــتحـ ـ ــدة بـ ـ ــدعــم حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات االم ـ ــن
الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة و الع ــمل مـعه ـ ــا
أللقــاء القبـض علـى الـقتلـة
ومقاضاتهم ومعاقبتهم فوراً
مبـ ـ ــا يـ ـ ـس ـتـحقـ ـ ــون ط ــبق ـ ـ ـاً
للق ــان ــون الع ــراقـي .م ـش ــدداً
عـل ـ ـ ــى انـه لــن ي ـ ـ ــوقـف ه ـ ـ ــذا
العـمل الـش ــائن ق ــوات االمن
الع ــراقي ــة من االسـتمــرار يف
جهــوده ــا ملك ــافحــة االرهــاب
وبناء عراق حر ومسالم.
وختم البـيان بـالقول"نـتقدم
بخـ ــالــص الــتعـ ــازي لـنـ ــائـب
رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة طـ ــارق
الهـاشـمي وعــائلــة الهـاشـمي
ول ــزمالء الف ــريق اله ــاشـمـي
يف وزارة الـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ولل ـ ــشعــب
العراقي.
و ن ــؤك ــد دعـمـن ــا والـت ــزامـن ــا
حلـك ـ ــوم ـ ــة الع ـ ــراق ولق ـ ــوات
االمــن العـ ــراقـي ـ ــة وللـ ــشعـب
العـراقي يف سعيهـم لتحقيق
مستقبل سلمي".

قــوات مــشـرتكــة حــاولـت اعـتقــال إمـــام مجعــة الـتـيــار الـصــدري يف الــديــوانـيــة
الديوانية  /املدى
اقتحمت قـوة مشتـركة مـن اجليش
األمـريـكي والعــراقي جـامع القــائم
يف حـي الـنهـضــة يف الــديــوانـيــة يف
الـ ـس ـ ــاع ـ ــة الـ ـس ـ ــادس ـ ــة مــن مـ ـس ـ ــاء
االث ـنــني املـ ـ ــاضــي .وذكـ ـ ــر ال ـنـ ـ ــاطق
اإلعالمي يف مكتب الـسيد الـشهيد
الـ ـصـ ـ ــدر :ان قـ ـ ــوة م ـ ـش ـتـ ـ ــركـ ـ ــة مــن
واألم ـ ـ ــري ـك ــي
ـ
اجلـ ـيـ ـ ــش ال ــع ـ ـ ــراق ــي
اقــتح ـمــت ج ـ ــامـع الق ـ ــائــم يف حــي
النهضة مع مـوعد اإلفطار وارادت
ان تع ـتـقل إمـ ـ ــام ج ــمعـ ـ ــة ال ـت ـيـ ـ ــار
الـصــدري يف الــديــوانـيــة ،مم ــا دفع
أنـصــار الـتـيــار الـصــدري وعـنــاصــر
جـيــش امله ــدي إل ــى االشـتـب ــاك مع
القـ ــوات املـ ـشـتـ ــركـ ــة بـ ــالقـ ــرب مـن

اجلــامع ،ويف حـي  60بــالقــرب مـن
مـنطقـة حـي الصـدر الثـانيـة وحي
ال ــنهـ ـض ـ ــة ب ـ ــاألسـلحـ ـ ــة اخلف ــيف ـ ــة
والثقيلة.
كـم ــا انفج ــرت عـب ــوة ن ــاسف ــة عل ــى
دوريـة أمــريكيـة يف حـي النـهضـة 4
كم جنـوب الديـوانية مـساء االثنني
املاضي وذكـر شهود عيـان  :ان عبوة
ـج ـ ـ ــرت عـلـ ـ ـ ــى دوري ـ ـ ــة
ـن ـ ـ ــاس ــف ـ ـ ــة انـف ـ
أم ــريكـيــة وأحــرقـت اح ــدى عجالت
الهـم ــر ،وأض ــاف الــشه ــود :ان اح ــد
ـاري ـ ـ ــة تعـ ـ ــرض إلـ ـ ــى
احملـ ـ ــال ال ــتجـ ـ ـ ـ
احل ـ ــرق ب ـ ــالـكـ ـ ــامل أث ـن ـ ــاء ان ـ ــدالع
املـواجهــات بني قـوات مـشتـركــة من
األم ـ ـ ــري ـك ــي والـعـ ـ ـ ــراق ــي
اجلـ ـيـ ـ ــش ـ
وعنـاصر جـيش املهدي بـالقرب من

جامع القائم .
ـإل ـ ـ ـ ـ ــى ذلــك ق ـ ـ ـصـف ـم ـ ـ ـ ـسـلـح ـ ـ ـ ـ ــون
مجهـولـون مـسـاء االثـنني معـسكـر
ايك ــو ال ــذي تـتـم ــرك ــز فــيه الق ــوات
متعـددة اجلنسية جنـوب الديوانية
 5كـم ب ـصـ ــاروخ كـ ــاتـيـ ــوشـ ــا ،وذكـ ــر
شهــود عيـان :ان صـاروخ كــاتيـوشـا
أطلـقه م ـسـلح ــون مـجه ــول ــون مـن
مـنــطق ــة حـي الـص ــدر الـث ــانـي ــة مع
وقت اإلفطار وسقط وسط معسكر
ال ـ ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ـ ــود ان
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ
ـ
ايـ ــك ـ ـ ـ ـ ــو،
الـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات حـلقــت فـ ـ ــوق م ـ ـ ــوقع
انـطالق الصـاروخ وذلـك بحثـاً عن
املسلـحني الذيـن أطلقوا الـصاروخ.
ولـم ت ـصـ ــدر ت ـص ـ ــريحـ ــات رسـمـيـ ــة
تتحدث عن هذا الهجوم.
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