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اغـتـيـــال صـحفـيــني يف بغـــداد وانـفجــــار مفـخخـتـني يف كـــركـــوك

نجاة وكيلة وزير الداخلية من حماولة اغتيال وإلقاء القبض عىل  107إرهابيني ومشتبه هبم
بغداد  -احملافظات  /املدى والوكاالت
قـالت وزارة الـداخليـة امس االحـد ان مسـؤولة
ب ــال ــوزارة جنـت مـن مح ــاول ــة اغـتـي ــال عـن ــدم ــا
اســتهـ ــدفـت عـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة مـ ــوكــبهـ ــا ،واسفـ ــر
االنفجار عن اسـتشهاد أربعة اشخاص واصابة
ستة آخرين بجروح.
وق ـ ــال العـمـيـ ــد عـبـ ــد الـكـ ــرمي خـلف الـن ـ ــاطق
الـرسمي لوزارة الداخلية ان"عـبوة ناسفة كانت
مــوضــوعــة علــى ج ــانب الـطــريق بــالق ــرب من
اجلـامعـة املـستـنصـريـة استهـدفت مـوكب هـالـة
شاكر وكيلة وزير الداخلية للشؤون املالية".
وأضـ ــاف :أن االنـفج ـ ــار"اسفـ ــر عـن اسـت ــشهـ ــاد
اربعـة مــدنيني واصـابـة خـمسـة آخـرين اضـافـة
الى احد حراس املوكب".
وأكد خلف أن"هالة شاكر لم تصب باي سوء".
من جــانب آخـر قـال شهــود عيـان ان مـسـلحني
مـجه ــولـني اعـت ــرض ــوا طـ ــريق سـيـ ــارة اسع ــاف
يستقلها ثالثة اشخاص يف شارع قناة اجليش
للمــرور السـريـع امس االحـد ،واضـاف الـشهـود
ان املسلحني امطروا االشخـاص الثالثة بوابل
من الرصاص ،فارقوا احلياة على اثرها.
ويف م ـ ـ ـسـل ـ ـ ـسـل اغ ــت ــيـ ـ ـ ــال ال ـ ـصـحـف ــي ــني قـ ـتـل
م ــسلحـ ــون مجه ــولـ ــون تقـنـي ـ ـاً يعـمل يف قـن ــاة
العـراقية الفضائية .كما قتل مسلحون آخرون
الصحفي رائد قيس السامرائي امام منزله يف
منطـقة الـدورة ،ويعمل الـسامـرائي مـراسالً يف
اذاعة صوت العراق.
ويف كربالء ،أكـد الناطـق اإلعالمي باسـم قيادة
ش ــرط ــة احمل ــافـظ ــة رحـمـن مــش ــاوي ان مف ــارز
الــش ــرطـ ــة متكـنـت خالل األي ــام امل ــاضـي ــة مـن
إلقاء القبض على  53متهما بجرائم مختلفة
بعـ ــد أن مت إصـ ــدار أوامـ ــر القـب ــض علــيهـم يف
أوقات سابقة ولم تنفذ.
وأضـاف مشاوي يف تصـريح لـ (املدى) ان مفارز
الــش ــرط ــة ألقـت القـبــض عل ــى ه ــؤالء ال ــذيـن
ارتكـبــوا جــرائـمهـم يف أوقــات ســابقــة مـن هــذا
العــام بع ــد أن شكل مــديــر الـشــرطــة اجلــديــد
قـ ــوات طـ ــوارئ خـ ــاصـ ــة يف مـ ــراكـ ــز ال ــشـ ــرطـ ــة
مهـمتهـا تـنفيـذ أوامـر إلقــاء القبـض املتـأخـرة
إضــافــة إلــى وضع اخلـطـط للــدفــاع احملـلي يف
املقـرات واملـراكـز والـسـيطــرات لصـد أي هجـوم
محتمل.
وبني مـشــاوي إن ال ــذين الـقي الـقبـض عـليـهم
مـتهمــون بجــرائم الـسـرقــة والتـسلـيب والـقتل
وهي جـرائم جنائـية وسيحـالون إلـى التحقيق
لـيـنــالــوا جــزاءهـم إذا مــا أثـبـتـت الـتحقـيقــات
ارتكابهـم اجلرم أو يطلق سراحهم إذا ما ثبتت
براءتهم.
مـن جانـب آخر ذكـر اجليش االمـريكي يف بـيان
له ان جنـود احدى الدوريات االمـريكية متكنوا
مـن قـتل اح ــد امل ـسـلحـني بعـ ــد تع ــرض دوري ــة
امــريـكيــة الــى هجــوم بــاالسلحــة اخلفـيفــة يف
غــربي بغـداد االمـر الـذي رد علـى اثـره اجلنـود
على النار باملثل.
وأضــاف الـبي ــان ان جنــود الــدوريــة االمــريـكيــة
الحظـوا ان جثـة املـسلح القتـيل مت نقلهـا الـى
احدى املناطق اجملاورة.
وتابع قائال" حاول اجلنود مالحقة االرهابيني
الــذين كـانــوا يقـومـون بـسحـب اجلثــة ولكـنهم
تعرضوا مرة اخرى الى اطالق النار من احدى
ال ـسـيــارات واحــد املـنــازل يف املـنـطقــة حـيـث رد
اجلنـود على الـنار ومتكـنوا من تـدمير الـسيارة
و اصابة اثنني من االرهابيني بجروح".
وطـبقــا للـبيــان مت استـدعـاء طـائـرة مــروحيـة
هجــوميـة قــامت بقـصف املنـزل الـذي اطـلقت
مـنه الـني ــران ثم ق ــام اجلن ــود بتـطـهي ــر املنــزل
واعتقال اربعة مسلحني.
ويف الـفل ــوج ــة انـ ــدلعـت مـ ــواجه ــات مـ ـسـلح ــة
مبــن ـ ـطـق ـ ـ ــة احلــي ال ـ ـصــن ـ ـ ــاعــي بــني الـق ـ ـ ــوات
االمريـكية تـدعمهـا قوات مـن اجليش الـعراقي
وعنـاصـر مـسلحـة دون معـرفـة حجـم اخلسـائـر
الـنـ ــاجـمـ ــة لــض ـ ــراوتهـ ــا وعـ ــدم متـكـن سـيـ ــارة

االسعاف من الدخول الى املنطقة.
وانـفجـ ــرت عـبـ ــوة ن ـ ــاسفـ ــة اســتهـ ــدفـت دوريـ ــة
عسكـرية تـابعـة الى الـقوات االمـريكيـة يف حي
جـبـيل جـن ــوب امل ــديـن ــة مم ــا ادى ال ــى اعـط ــاب
عجلـة من نـوع همـر واصـابـة مـن فيهـا وقـامت
عل ــى الف ــور تلـك الق ــوات بـض ــرب ط ــوق امـنـي
حول املنطقة واجالء املصابني.
كـم ــا ق ــامـت ق ــوات االمـن الع ــراقـي ــة ت ــدعـمه ــا
القــوات االمــريـكيــة بحـملــة دهـم للـبحـث عن
املـ ـسـلحـني وعــن مخ ـ ــازن االسـلح ـ ــة يف حـيـي
اجلبيل واجلوالن ادى الى اعتقـال  13مشتبهاً
به.
وعل ــى صعـيــد مـتــصل تـظــاه ــر الع ـشــرات مـن
اهالي منـطقة الكـرمة احتجـاجاً علـى اعتقال
الـشيخ خـالـد الـشجيـري امـام وخـطيب جـامع
معــركــة بــدر الـكبــرى الــذي اعـتقل قـبل عـشــرة
ايام دون معرفة اسباب ودوافع االعتقال.
كما انفجرت فجر امس عبوة ناسفة يف مدينة
الرمادي مستهدفة دورية امريكية راجلة قرب
احملـ ــافــظـ ــة ولــم تعـ ــرف اخل ــسـ ــائـ ــر املـ ــاديـ ــة او
البشرية.
إلــى ذلك قــال مـص ــدر من شــرط ــة البـصــرة إن
ثالثة مـدنيني أصيـبوا بجـراح مختـلفة صـباح

ام ــس االحـ ــد اثـ ــر انـفجـ ــار عـبـ ــوة ن ـ ــاسفـ ــة يف
الـبصرة القـدمية ،فـيما مت تفكـيك عبوة ثـانية
من دون وقوع اضرار.
وأوضح الـرائد رافع محمد من شـرطة البصرة
أن"عـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة زرعهـ ــا مـجهـ ــولـ ــون ب ــسـ ــوق
الــسمـك يف البـصــرة القــدميــة تـسـببـت بجــرح
ثالثة مدنيني".
وأضـاف"مت إبـطــال مفعــول عبـوة أخــرى زرعت
يف سـوق الـسـمك أيـضـا قــريبــا من األولــى من
ق ــبل ش ـ ــرط ـ ــة األدل ـ ــة اجلــن ـ ــائــي ـ ــة دون وق ـ ــوع
خسائر".
ويف كــركــوك اعـلن مـســؤول يف الـشــرطــة امـس
االحــد اسـتــشهــاد خـمــس ــة اشخــاص واصــابــة
ع ــشـ ــرة آخـ ــريـن يف انـفجـ ــار سـي ـ ــارة مفـخخـ ــة
يق ــوده ــا انــتح ــاري اســته ــدفـت دوريـ ــة جله ــاز
حماية املنشآت احليوية وسط كركوك.
وقـال العميـد عادل ابـراهيم ان"انـتحاريـا يقود
سيارة مفخخـة فجر نفسـه وسط دورية جلهاز
حمـايــة املنـشــآت وسط كـركـوك ظهـر امـس مـا
اسفــر عـن اسـتــشهــاد خـمــس ــة اشخ ــاص علــى
االقل واصابة عشرة آخرين".
وانـفج ــرت سـي ــارة اخـ ــرى بعـ ــد ظه ــر امــس يف
سوق شـعبي مبنـطقة دومـيز جـنوب املـدينـة ما

القبـض على عصـابات مسـؤولة عن جـرائم اغتيـال ومهاجمـة قوات الشـرطة

شخصيات سياسية ودينية يف دياىل تطالب بتفعيل
مبادرة املصاحلة الوطنية

بعقوبة  /عمر الدليمي

طـالـبت شخـصيــات سيــاسيـة وديـنيـة يف
محــافظـة ديـالــى بتفعـيل مبـادرة رئيـس
ال ـ ــوزراء ن ـ ــوري امل ـ ــالـك ــي للــم ــص ـ ــاحل ـ ــة
ال ـ ــوط ـنــي ـ ــة ون ـ ــزع ال ـ ــسالح مــن جــم ــيع
املليشيات مع حترمي الدم العراقي ونبذ
جـمـيـع اشك ــال العـنف والـتـط ــرف.ج ــاء
ذلك خالل املـؤمتـر الـذي عقـدتـه جبهـة
ديـالـى املـوحــدة لعـشـائــر العـراق وحـمل
ع ــنـ ـ ـ ــوان (لـ ـنـعـ ـمـل ج ــمـ ـيـعـ ـ ـ ــا م ــن اجـل
املصاحلة الوطـنية) واكد املؤمترون على
اهـمية اطالق سـراح املعتقلني الـذين لم
تـثبـت ادانتـهم خـاصـة الـرمـوز الـديـنيـة
والع ـ ــشـ ـ ــائـ ـ ــريـ ـ ــة واعـ ـ ــادة مم ــتلـك ـ ـ ــاتهــم
الشـخصيـة ومنهـا االسلحـة الشـخصيـة
واملركـبات باالضـافة الى اعـادة املهجرين
الــى منـاطق سـكنــاهم وتـأمـني احلمـايـة
الكــافيــة لهم وعــدم دهم امـاكـن العبـادة
والرموز الدينيـة والعشائرية مع تشكيل
جلـنة دائميـة مؤلفـة من شيوخ العـشائر
ورجال الدين ومؤسسات اجملتمع املدني
وممــثلـي ال ــدوائ ــر االمـنـي ــة (الــش ــرط ــة
واجليــش) واجمللـس احملـلي لـكي تــأخــذ

علـى عــاتقهــا حل النـزاعــات والتـوتـرات
التي حتدث داخل احملافظة ،مع تفعيل
دور االجهزة القضـائية يف حسـم قضايا
املعتقـلني والتـأكيـد علـى وحـدة وسيـادة
العـ ــراق ف ــضال عـن الـ ــدع ـ ــوة للــتعـ ــاون
والـتكــاتف بـني جمـيع مكـونـات الـشـعب
العــراقـي ومخــاطـبــة االجهــزة االمـنـيــة
ملنع حمالت الدهم العشوائية.
من ج ــانب آخــر اكــد مـصــدر يف شــرطــة
ديالـى ان الشرطـة متكنت صبـاح االحد
مــن حت ـ ـ ــري ـ ـ ــر اح ـ ـ ــد اخمل ــط ـ ـ ــوفــني مــن
خ ــاطفـيه يف مــديـن ــة املقــداديــة .واشــار
الــى ان مــسلحـني مجهــولـني اختـطفــوا
ال ــضحــي ـ ــة يف مــن ــطق ـ ــة حــي املـعل ـمــني
وتصـادف مرور دوريـة للشـرطة يف محل
احلـ ــادث قـ ــامـت مبــطـ ــاردة اخل ـ ــاطفـني
الـذيـن اضطـروا إلـى تـرك العجلـة التي
يستقلونها وكان بداخلها اخملطوف.
كـم ـ ــا القــت مفـ ــارز شـ ــرطـ ــة اخلـ ــالــص
القـبض علـى احــدى عصـابــات اخلطف
واالغـتـي ــال مــتك ــون ــة مــن ثالث ــة اف ــراد
احــدهم بــرتبـة مالزم اول شـرطـة يـعمل
يف مـكتب وزيـر الـداخليـة واالخـر بـرتبـة

مالزم شــرطــة يف لــواء الــذئـب واالخيــر
جــن ـ ـ ــدي مــن ـ ــس ـ ـ ــوب ال ـ ـ ــى ل ـ ـ ــواء اس ـ ـ ــد
الـصح ــراء وجمـيعهـم من سـكنــة قــريــة
خرنابات.
ذك ــر ذلك العـقيــد حــامــد علــوان ن ــائب
م ــدي ــر ش ــرط ــة اخل ــالــص م ـضــيف ــا أن
ال ــشـ ــرطـ ــة قـ ــد ضـب ـطــت مع املــتهـمـني
سيــارة من نـوع بـي أم دبليـو وعــدداً من
قـطـع االسلح ــة واملــتفج ــرات واالقـنع ــة
مشيرا الى ان عـملية اعتقال اجملموعة
قـد جـاءت علـى خلفيـة معلـومـات ادلـى
بهـ ــا احـ ــد املـ ــواطـنـني الـ ــذي جنـ ــا مـن
عــملـيـ ــة اغـتـيـ ــال نفـ ــذتهـ ــا ضـ ــده هـ ــذه
اجملموعة و اصيب على اثرها بجروح .
وعلـ ــى صعـيـ ــد ذي صل ــة قـ ــال العـمـي ــد
سامـان طالبانـي أن قوات اجليش القت
القـبـض علــى ثالثــة اشخــاص آخــريـن
وضبطـت مد فـع هاون ومعـدات تفجـير
وقـ ـ ــذائف  RBG 7ك ـ ــانــت بحـ ـ ــوزتهــم،
وأشـار الـى ان هــذه اجملمـوعـة مـسـؤولـة
عن تـنفيـذ عـدد من عـمليـات االغـتيـال
والـتفجيـرات ومهـاجمـة قـوات اجلـيش
والشرطة.

املوسوي :املحكمة اجلنائيـة ستعقد اليوم لتحديد مـوعد النطق بقضية الدجيل
بغداد  /اف ب

اكــد مصــدر قضـائي مـسـؤول
امـ ـ ــس االحـ ـ ـ ــد ان جـلـ ـ ــسـ ـ ـ ــة
احملكمـة اجلنـائيـة العـراقيـة
العلـيــا الـتـي سـتعقــد الـيــوم
االثـنــني للـنــظـ ــر يف ق ـضـيـ ــة
الـ ــدجــيل ســتحـ ــدد مـ ــوعـ ــدا
للـنطق بــاحلكم مـوضحـا ان
القـ ــاضـي ســيحــض ـ ــر "لهـ ــذا
الغرض" فقط.
وق ــال امل ــدعــي الع ــام جـعف ــر
املـ ـ ــوسـ ـ ــوي "ان احملـكــمـ ـ ــة يف
ق ـضـيـ ــة الـ ــدجــيل لـن تـعقـ ــد
اليـوم كما كـان مخططـا لها،

وسيحـضر القـاضي من اجل
اعالن مـوعد النـطق باحلكم
فقط".
وك ــان امل ــوس ــوي ق ــد اعلـن يف
الثالث من الشهر احلالي ان
جل ـ ــسـ ـ ــة االحـ ـ ــد "س ــتحـ ـ ــدد
موعدا للنطق باحلكم".
مـن ج ــانـب آخ ــر اك ــد رئـيــس
فـ ـ ــريق ال ـ ــدف ـ ــاع عــن ص ـ ــدام
احمل ـ ــامــي خلــيل ال ـ ــدل ـي ـمــي
امس االحـد ان الفـريق عـلى
اسـتع ــداد حلـض ــور جلــس ــات
احملــاكمـة اخملـصصـة للـنظـر
يف قـ ـضــي ـ ــة ال ـ ــدج ـيـل عل ـ ــى

الرغم من ترجـيحه تأجيلها
حتى اشعار آخر.
وقـال الدليمي "من املؤكد ان
حتضـر هـيئـة الـدفـاع جلـسـة
احملــاكـمــة املـتـعلقــة بقـضـيــة
ال ــدجــيل وان ق ــرار الـتـعلــيق
الزال ساريـا بقضـية االنـفال
ولـالس ــبـ ـ ـ ــاب ال ــت ــي سـ ـبـق ان
بيناها".
ورجـح ال ـ ـ ــدل ـي ـمــي ان تـعـلــن
احملكمـة اجلنـائيـة العـراقيـة
العليـا يف وقت الحق تـأجيل
اجللــس ــة اخل ــاص ــة بقـضـي ــة
الــدجـيل  ،وقــال "علـمنــا من

مـصــادر مـطلعــة يف احملـكمــة
ان اجللـ ــس ـ ــة لــن تـعق ـ ــد وان
بـيـ ــانـ ــا يف هـ ــذا اخلــصـ ــوص
سـيصــدر يف وقت الحق" دون
اع ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن
التفاصيل.
وك ــان ال ــدلـيـمـي ق ــد اك ــد انه
ومـع ثـالثـ ـ ـ ــة م ــن مـحـ ـ ـ ــام ــي
الـ ــدفـ ــاع هـم رامـ ـســي كالرك
وزيـ ـ ـ ــر الـعـ ـ ـ ــدل االم ــيـ ـ ـ ــرك ــي
االســبق واالمــي ـ ــركــي كــي ـ ــرت
دوبـل ـ ـ ـ ـ ــر واالردنـ ــي عـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــام
الغـ ـ ــزاوي ال ــتقـ ـ ــوا الـ ـ ـس ـبــت
بصدام يف معتقله ببغداد.

اسفـر عـن استـشهـاد ثالثـة اشخـاص واصـابـة
تسعة آخرين بجروح.
واك ــد املـصـ ــدر ان االنفج ــار ادى إل ــى اشـتع ــال
ال ـنــي ـ ــران يف م ـبــن ـ ــى جت ـ ــاري وسـكــن ــي واحلق
اضراراً جسيمة باملمتلكات.
إلى ذلك ال تزال األسواق التجارية يف بعقوبة
مغـلق ــة مـن ــذ ي ــومـني والع ــدي ــد مـن ال ــدوائ ــر
مــض ــرب ــة عــن العــمل ب ـسـبـب ت ــردي األوض ــاع
األمـنـي ــة نـتـيجـ ــة للعـملـي ــات الـتـي تق ــوم به ــا
اجلماعـات املسلحـة وجهات مجهـولة يف مـركز
محافظة ديالى.
وق ـ ــال ط ـ ــارق اجلــب ـ ــوري 43( ،ع ـ ــام ـ ــا) ..وه ـ ــو
م ـ ــوظف مــن الـ ـسـك ـ ــان احملل ـيــني :أن"احلــي ـ ــاة
أصبـحت صـعبــة جــدا يف بعقــوبــة ..ألن تــردي
األمـن واخلــدمــات أجـب ــر العــديــد مـن أهــالـي
امل ــدينــة عل ــى النــزوح إلــى محــافـظــات أخــرى
قـريبـة ،كمـا هـاجـرت بعض العـوائل إلـى خـارج
القطـر بعد تعـرض أفراد منهـا إلى القتل دون
سبب".
وأضـاف"قـوات الـشـرطــة واجليـش لم تـستـطع
مـنع العـصــابــات واجلـمــاعــات املــسلحــة الـتـي
تعبـث مبصـائـر النـاس ،لــذلك اضطـر العـديـد
من أصحــاب املهن إلـى تــرك أعمــالهم نـتيجـة

تعرضهم لتهديدات من قبل املسلحني".
وتـشهـد مـدينـة بعقـوبـة (حـوالي  60كـم شمـال
شــرقـي العــاصـمــة العــراقـيــة بغــداد) عـملـيــات
مسـلحة شبه يومية سقـط خاللها العديد من
أبــن ـ ــاء امل ـ ــديــن ـ ــة ،وأطـلقــت الق ـ ــوات األم ـنــي ـ ــة
العـراقيـة مـن الشـرطـة واجلـيش عـمليـة (الـرد
السريع) أوائل الشهر اجلاري ،مبعاونة القوات
األمريكية ،لتعقب اجلماعات املسلحة.
ويف املـوصـل اعلن مـديــر العالقـات واالعالم يف
قيـادة شـرطـة محـافظــة نينـوى العثـور مع من
مت اعتقـالهم خالل االشتـباكـات التـي جرت يف
املــوصل علـى قــوائم بــأسمـاء املـراد تــصفيـتهم
ومـن ــاصـبهـم وارق ــام ه ــواتـفهـم احملـم ــول ــة مـن
منتسبي االجهزة االمنية.
وأوضـح العـمـيـ ــد سعـيـ ــد احـمـ ــد اجلـبـ ــوري يف
تـص ــريـح صحفـي أن " ع ــددا ممـن تـضـمـنـتهـم
هذه القوائم قد متت تصفيتهم بالفعل".
وشهـدت مـدينـة املـوصـل اشتبـاكـات عـنيفـة بني
مجمـوعـات كـبيـرة من املـسلحني وقـوات األمن
م ــسـ ــاء اخلـمـي ــس املـ ــاضـي اسـتـمـ ــرت خـم ــس
ساعات.
وأش ـ ـ ـ ــار اجل ــب ـ ـ ـ ــوري إل ـ ـ ـ ــى ان ج ــمـ ـيـع م ــن مت
اعـتقـالـهم وعــددهم  54كـانــوا يحـملــون معـهم

ورقـ ــة مغـلف ــة بـنـ ــايل ــون سـمــيك كـتـب علـيه ــا
كلـمــات غـي ــر مفهــومــة أص ــر املعـتقل ــون علــى
حـمـله ــا مـعهـم العــتق ــادهــم أنه ــا ال ـسـبـب يف
دخولهم اجلنة".
وأض ــاف " جـمـيـع املعـتـقلـني يحـمل ــون أوراق ــا
حتمل نفـس الكتـابـة وأقـروا أنهـا آيـات قـرآنيـة
بحروف متـصلة وبدون نقـاط وأن هذه اآليات
ستدخلهم اجلنة".
مــوضح ـاً أن " غــالـبيــة املعـتقـلني تـنتـمي إلــى
ق ــرى تـقع يف جـن ــوب غ ــرب املـ ــوصل وتـت ــراوح
أعـمــارهـم بـني  20و 30عــامــا  ،فـيـمــا جتــاوزت
أعمار البعض منهم سن الستني".
ويف مح ــافــظ ــة واســط ق ــال مــص ــدر أمـنـي إن
مـسلحني مجهولني قتلـوا  10أشخاص بينهم
 8نسـاء من عـائلـة واحـدة مبـنطقـة الـسيـافيـة
شمال مدينة الصويرة.
وأض ـ ــاف امل ــص ـ ــدر أن "م ـ ـسـلحــني مـجه ـ ــولــني
هـاجمـوا منطقـة السـيافـية الـسبت واقتحـموا
منـزال يف القـريـة وحـاولــوا اقتيـاد شـابني كـانـا
يف املن ــزل ،فتـص ــدت النـســوة لهـم يف محــاولــة
ملـنـعهـم مـن أخـ ــذ ال ــشـ ــابـني لـكـن املـ ـسـلحـني
أطلقـوا النــار عليهـم فقتلـوهم جـميعـا والذوا
بالفرار".

