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البحث في األرشیف - ال يشمل آخر ٧٢ ساعة
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مقتل 5 عسكريین بسقوط مروحیة للجیش المصري شمال سیناء

المرصد السوري: غارات جوية على ريف دمشق وحلب

الحريري يحذر من "دعوات جبھة النصرة المشبوھة"

آنشیلوتي يستعد لتحقیق أولى ارقامه القیاسیة مع لایر مدريد

ھادي: الحوار الوطني أنھى أعماله على قاعدة ال غالب وال مغلوب

الشرطة المصرية تفرق متظاھرين مناھضین للنظام بالغاز

وزير الداخلیة األوكراني: ال جدوى لمحاوالت تسوية األزمة سلمیًا

جیش جنوب السودان يؤكد "ھدوء" الوضع مع تنفیذ وقف النار
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اشتباكات متقطعة في الرمادي

والفلوجة ورئیس الوقف السني يتھم

دوالً بزعزعة األمن

أوباما يؤكد دعم المالكي «في

مواجھة اإلرھاب» ويحض القادة

العراقیین على الحوار

المالكي: حان الوقت لتخلیص

الفلوجة من مسلحي «القاعدة»

مقتل شخصین وجرح 9 في حادثین

أمنیین منفصلین في العراق

الجیش العراقي: أسلحة في

الفلوجة تكفي الحتالل بغداد

أكثر من عشرين عراقیاً ضحايا تفجیر

6 سیارات مفخخة

إصابة 4 أشخاص في انفجار سادس

سیارة في بغداد

مقتل عراقیین 2 وإصابة 10 بانفجار

مزدوج جنوب كركوك

إصابة شرطیین عراقیین 2

باستھداف دورتین في تكريت

تنظیم «الصحوة « في ديالى يؤكد

استعداده لشن ھجوم على

«داعش»

أكثر من سبعین قتیًال عراقیًا

في ھجمات على أسواق

شعبیة
بغداد - جودت كاظم؛ بعقوبة – محمد التمیمي

الخمیس ١٦ يناير ٢٠١٤

قتل أكثر من سبعین عراقیاً وأصیب العشرات في ھجمات

متفرقة، بینھا تفجیر انتحاري بحزام ناسف وأخرى

بسیارات مفخخة، على ما أفادت مصادر أمنیة وطبیة.

وقال ضابط برتبة عقید في الشرطة إن «خمسة أشخاص قتلوا وأصیب 14 في

انفجار سیارة مفخخة قرب سوق شعبیة في منطقة الحسینیة» ذات الغالبیة

الشیعیة شمال شرقي بغداد. كما «قتل ثالثة أشخاص وأصیب ثمانیة في

انفجار سیارة ثانیة قرب سوق شعبیة في الحسینیة، وقتل سبعة وأصیب

عشرون في انفجار سیارتین مفخختین في منطقة الشعلة» ذات الغالبیة

الشیعیة في شمال بغداد. وقضى ثالثة وأصیب عشرة في انفجار سیارة

مفخخة في شارع الصناعة، وسط بغداد. وثالثة آخرون في انفجار سیارة

مفخخة في شارع فلسطین.

وفي ھجوم آخر بسیارة مفخخة في ساحة األندلس، وسط بغداد، قتل

شخصان على األقل وأصیب ثمانیة. كما قتل أربعة أشخاص وأصیب 13 في

انفجار سیارة، في سوق شعبیة في منطقة الشعب.

وأكدت مصادر طبیة في مستشفیات بغداد حصیلة الضحايا.

وفي وقت سابق أمس، قتل 16 شخصاً وأصیب عشرون في ھجوم انتحاري

بحزام ناسف استھدف مجلس عزاء ألحد عناصر «الصحوة» جنوب بعقوبة. وقع

الھجوم في قرية شطب التابعة لناحیة بھرز جنوب بعقوبة (60 كلم شمال

شرقي بغداد).

وتعد محافظة بعقوبة، كبرى مدنھا بعقوبة، من المناطق المتوترة وتشھد أعمال

عنف شبه يومیة.

وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) قتل سبعة أشخاص بینھم ثالثة جنود

في ھجمات متفرقة، على ما ما أفادت مصادر أمنیة وطبیة.

وتتزامن الھجمات مع تواصل االشتباكات وانتشار مسلحین يسیطرون على

مناطق متفرقة في محافظة األنبار، ذات الغالبیة السنیة، غرب بغداد، فیما

تواصل القوات العراقیة فرض حصار على مواقع متفرقة في المحافظة.

وأعلن قادة أمنیون في محافظة ديالى سیطرة مسلحین ينتمون إلى تنظیم

«الدولة اإلسالمیة في العراق والشام» (داعش) على موقع تابع للصحوة

«ورفعوا علم التنظیم بدالً من العلم العراقي».

وأوضح القیادي في تنظیم «صحوات أبي صیدا»، عبد الحمید العبیدي في

تصريح إلى «الحیاة» أن «مسلحین ينتمون إلى تنظیم داعش سیطروا على

موقع للصحوة بعد قتل الحراس في قرية أبي كرمة التي تقع شمال شرقي

بعقوبة، ورفعوا علم التنظیم بعد إنزال العلم العراقي». وأضاف أن «السیطرة

تمت بعد مواجھات استمرت ساعتین».

جاء ذلك، فیما أكد القیادي في «الصحوة» أبو الفوز العراقي لـ «الحیاة» أن

«موالین لداعش وفروا الدعم للتنظیم الذي بات يھدد ديالى بقوة». وأشار إلى

أن «المعلومات تفید بانتشار كثیف للمسلحین في قرية أبو كرمة ويمكن توقع

سقوطھا في يد التنظیم». وانتقد العراقي «تجاھل القیادات األمنیة دعوة

الصحوة إلى شن حملة عسكرية واسعة».

في ھذا الوقت، أعلنت القوات األمنیة قتل «إرھابي في مكمن لمجموعة

مسلحة في منطقة البو سودة في حین تمكنت قوة أخرى من ضبط مخبأ

لألسلحة واألعتدة وتفكیك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في بغداد».

وأكد عضو لجنة األمن والدفاع النائب شاكر الدراجي في تصريح إلى «الحیاة»

أن «التفجیرات التي ضربت بعض مناطق العاصمة ومدناً أخرى رد فعل على ما

تقوم به قواتنا من عملیات عسكرية نوعیة دكت مخابئ وحواضن اإلرھاب في

محافظة األنبار».

وأضاف: «من بین الرسائل التي حملتھا تفجیرات أمس محاولة يائسة من
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فیسك مدافعًا عن النازية

البعثیة
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تأيید الحريري لقیام

حكومة جامعة أحرج «8

آذار» وأوقعھا في إرباك

السبت ٢٥ يناير ٢٠١٤

 

في ذكرى 25 يناير

الثالثة: ھل تودع مصر

األحزاب اإلسالمیة؟

 السبت ٢٥ يناير ٢٠١٤

«وتدور» لعمر راجح...

متعة بصرية في انتظار

المجھول

السبت ٢٥ يناير ٢٠١٤

 

أنسنة اإلسالم ... مقاربة

بین الطاھر بن عاشور

ومحمد أركون
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« Sub سكرايب» يقدم

علمًا «طريفاً»
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بالصور... أول يوم من

االستفتاء على الدستور في

بالصور.. الفلسطینیون

يحتفلون بموت شارون

بالصور.. انتشال رضیع حي

من تحت أنقاض القصف

مشاھدًةھذا األسبوع

آالف الصور المروعة التي قد تدين نظام الرئیس السوري
بـ"القتل الممنھج"

٢٣١٣٥

٧٨٩٥عاصي الحالني يخضع لجراحة

القاء القبض على "الواعظ" مشتبھاً فیه "ارھابیاً" في الضاحیة
الجنوبیة لبیروت

٧٢٠٨

٦٩٣٨دفنت ابنھا... وبعد أيام فوجئت به يدخل المنزل!

«داعش» يفرض معايیره على «والية الرقة»: منع األغاني
والدخان وفرض الصالة والنقاب

٦٣٧٢

اقتراح سوري مدعوم روسیاً: انتخابات رئاسیة برقابة دولیة
خالل 3 أشھر

٤٦٢١

٤٣٧٧في أّن عبد الناصر مّیت جّدًا

الجیش العراقي يشن عملیة عسكرية ضد "داعش" في
الرمادي

٤٣٠٨

٣٨٨٥إيران و «القاعدة» والدور

أفريقیا الوسطى: مسیحي يأكل لحم مسلم ثأراً لزوجته
ورضیعه!

٣٦٩٢

٣٦٤٥إعدام «ثالثیني» كان يستعبد النساء جنسیاً!

٣٢٤٢ال إيران وال األسد وال روسیا مع «نقل السلطة»
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خاليا اإلرھاب لنقل المعركة إلى مناطق خارج األنبار لفك الحصار العسكري

واألمني الذي يضیق علیھا ويفشل كل مخططاتھا اإلجرامیة ھناك».

وقتل أكثر من 550 شخصاً في اشتباكات وھجمات منذ بداية الشھر الجاري

في عموم العراق.
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