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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

سقوط قائد اجنبي من القاعدة بأيدي قوات التحالف

شبكة اجنبية تستهدف تصعيد العنف الطائفي يف العراق
بغداد /وكاالت
أع لـنـت قــوات ا لـت ح ــالف أ مــس
ا ل ـسـبـت أن ه ــا ا عـتـق لـت ق ــا ئ ــدا
أج نـب يـا قــالت انه يـن تـمي إ لـى
مـا يـس مـى "ت نـظيم ال قـا عـدة يف
ال عـ ـ ــراق" يف ع ــم ل ـيـ ـ ــة د هــم يف
تكريت بداية الشهر احلالي.
و ق ــال بـي ــان ص ــادر عـن ا مل ــر ك ــز

اال عـالمي وا لـص حـفي ا ملــش تــرك
أنه "مت ا ع ــت ق ـ ــال ع ـم ـ ــر ح ـ ـســن
ا لـ ــر شـيـ ــد ا لـ ــدو سـ ــري ،امل عـ ــروف
ب ــا ســم جع ف ــر عـب ــد اهلل ج ــا سـم
عـ ـبـ ـ ـ ــد اهلل وا ملـ ـ ـ ــز عـ ـ ـ ــوم ب ـكـ ـ ـ ــو نـه
(ار ه ــا بـي ــا) أ جـنـبـي ــا يف تـنـظـيـم
ال ق ــا ع ــدة يف ال ع ــراق ".م ـشـي ــرا
الى أنه سعودي اجلنسية.

وأوضح ا لـب يــان أن االعت قـال مت
"ا ثـنــاء عـم لـيــة د هـم يف ت كــر يـت
أع لــن ع ــن هـ ـ ــا يف بـ ـ ــدا يـ ـ ــة هـ ـ ــذا
ا لــش هــر وا ثـمــرت أ يـضــا بـن جــاح
عـن ا عــت قـ ــال قـ ــا ئـ ــد (ار هـ ــا بـي)
ر ئ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ــي آ خ ـ ـ ـ ـ ــر يف ت ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـيـ ــم
ال قـا عـدة ،وزود قــوات الت حـالف
مبعلو مـات إضا فـية عن ا لـقيادة

مواجهات مسلحة يف الديوانية ورفع حظر
التجوال يف احللة
الديوانية -احللة /املدى
انـدلعت فجـر امس الـسبت
م ـ ـ ــواجـه ـ ـ ــات مـ ـ ـسـلـح ـ ـ ــة يف
مـن ــاطق مـتع ــددة مب ــديـن ــة
ال ــدي ــوانـي ــة بـني م ــسلحـني
مجهـولني وقـوات عـسكـريـة
ت ــابع ــة للجـيــش االم ــريكـي
والعراقي.
وذكـ ـ ـ ـ ــر شـهـ ـ ـ ـ ــود عـ ـيـ ـ ـ ـ ــان ان
دوريـ ــات اجلـي ــش العـ ــراقـي
واالمـريـكي تـسـانـدهـا قـوى
من الـشـرطـة اطلقـت النـار
ب ـ ـشــكل ع ـ ـشـ ـ ــوائــي يف حــي
الـ ــوحـ ــدة بهـ ــدف متـ ـشـيــط
املـ ـ ـنـ ـ ـ ـطـقـ ـ ـ ـ ـ ــة ورد عـلـ ـ ـيـه ـ ــم
م ـسـلح ــون مـت ــواج ــدون يف
احلي لتنـتقل املواجهة الى
حــي  60واح ـيـ ـ ــاء الـ ـصـ ـ ــدر
االول ــى والث ــانيــة ،وشهــدت
تلـك امل ـن ـ ــاطق م ـ ــواجه ـ ــات
عـنــيفـ ــة ادت الـ ــى اصـ ــابـ ــة

سبعـة مـن الشـرطــة واثنني
من اجليـش العراقـي .وذكر
مصـدر طـبي يف مـستـشفـى
الـديوانـية العـام ان دوريات
ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة نـقلــت س ــبعـ ـ ــة
جـ ــرحـ ــى اصـيـبـ ــوا بجـ ــروح
متفاوتـة حالـة اثنني منهم
خطرة.
م ــن جه ـ ــة ث ـ ــان ـي ـ ــة ق ـ ــامــت
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
ـ
االمـريـكيـة تــسنـدهـا قـوات
مـ ــن اجل ـ ـيـ ـ ـ ــش الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
بحــملـ ــة مـ ــداهـم ـ ــات علـ ــى
مـن ــطقـ ــة حـي االسـكـ ــان يف
الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـي ـ ـ ــة .بح ـث ـ ـ ـاً عــن
مــسلحـني ي ـشـتـبه قـيــامهـم
بعــملـي ـ ــات مـ ـسـلح ـ ــة ض ـ ــد
القــوات االم ــريكـيــة ،وافــاد
شهــود عيـان بـأن الـدوريـات
ق ـ ـ ـ ــام ــت بـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــات ده ــم
وتفـتيــش ملنــازل املــواطـنني

بحـث ـ ـاً عـن مـ ـسـلحـني ،ولـم
تتـوفر معلـومات عن نـتائج
املداهمات.
الـ ــى ذلـك قـ ــال م ـصـ ــدر يف
قـيــادة شــرطــة ب ــابل انه مت
أم ــس الـ ـسـبــت رفع ح ـظ ـ ــر
التجـوال الذي مت تـطبيقه
منذ صباح اجلمعة.
وأشــار املـصــدر الــذي رفـض
الكــشف عن هــويته إلـى أن
"االجهـزة األمنيـة املنتـشرة
يف عـم ــوم احمل ــاف ـظ ــة مـن ــذ
صـ ـب ـ ـ ـ ــاح اجلـ ـمـع ـ ـ ـ ــة تـلـق ــت
تـعل ـي ـمـ ـ ــات ب ـ ـ ــرفع حـ ـظـ ـ ــر
التجوال وتسهيل إنسيابية
احلركة".
مـ ـ ـضـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـاً إن الـ ـ ـطـ ـي ـ ـ ـ ــران
االمـ ـ ـ ــري ـك ــي ظـل يـحـلـق يف
سمـاء املـدينـة طــوال الليل
حتـى السـاعـة العـاشـرة من
صباح أمس.

وا لـعـ ـ ـمـل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــات يف تـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم
القاعدة".
و لــم يـكـ ــشف ا ل ـب ـي ـ ــان عــن إ ســم
املعتقل اآلخر.
وأ ش ــار ا لـبـي ــان إ ل ــى أن ا مل ــد ع ــو"
ج عـفر ع بـد اهلل جا سـم عبد اهلل
اع تـرف بـأ نـه ع ضــو من تـن ظـيم
ا لـق ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدة وأ نـه د خـل ا لـع ـ ـ ــراق

استشهاد مقاتل والقاء القبض عىل ( )66ارهابياً ومشتبهاً به
بغداد  -احملافظات /املدى
استــشهــد احــد مقــاتلـي اللــواء االول
والـق ـ ــي الـقـ ـ ـب ـ ـ ــض عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ( )66م ـ ــن
االرهــابـيـني وامل ـشـتـبه بهـم يف ق ــواطع
الع ــمل ـي ـ ـ ــات اخمل ـتـلف ـ ـ ــة خـالل األربع
والعشـرين سـاعة املـاضيـة ،وقال بـيان
عــن املكـتـب االعالمــي للق ــائ ــد الع ــام
لـلقـ ــوات املـ ـسـلحـ ــة ت ــسلـمـت (املـ ــدى)
ن ـ ـ ـسـخـ ـ ـ ــة مـ ـنـه أمـ ـ ــس انـه مت الـقـ ـ ـ ــاء
القبـض علــى ستـة ارهـابـيني مـن قبل
الف ــرقـتـني الـ ـس ــادس ــة والـتـ ــاسع ــة يف
قــاطع بغــداد كمـا القـي القبـض علـى
( )49مـن امل ـشـتـبه بهـم والعـث ــور علــى
عبـوة ناسفـة من قبل الفـرقة الـثانـية
يف قـ ـ ـ ــاطـع املـ ـ ـ ــوصـل ،امـ ـ ـ ــا يف قـ ـ ـ ــاطـع
الـ ــرمـ ــادي فقـ ــد القــي القـب ــض علـ ــى
خمـســة ارهــابيـني من قـبل الفــرقـتني
االولــى والسـابعــة فيمـا القي القـبض
عل ـ ــى م ـ ـش ـت ـبـه به مــن ق ـبـل الف ـ ــرق ـ ــة
الثـامنة يف قـاطع الفرات االوسط ،يف
الـ ــوقـت الـ ــذي تـ ـسـتـمـ ــر فــيه اخل ـطـ ــة
االمنـية مبحـافظـة البصـرة من خالل
تـكـثــيف الـ ــدوريـ ــات ومـ ـسـك ال ـطـ ــرق
الــرئيـسيــة والتقـاطعـات العـامــة ،من
ج ــانـب آخ ــر ق ــامـت ق ــوات ال ـش ــرط ــة

قوات اجليش حتبط اقتحام قرية يف جنوب هبرز
بعقوبةPNA /
ذكـ ــر م ــسـ ــؤول عـ ـسـكـ ــري يف الفـ ــرقـ ــة
اخلــامـســة (ق ــوات احلمــزة) ان قــواته
احـب ـطــت مح ـ ــاول ـ ــة زم ـ ــرة اره ـ ــابـي ـ ــة
بـاقتحام قـرية (جواد الـبشو) الـواقعة
جنوب بهرز.
واشـ ـ ــار امل ــصـ ـ ــدر الـ ـ ــى ان املـ ـ ـسـلحــني
هـاجمـوا القـريـة بـاالسلحـة اخلفيفـة
واملــتـ ـ ــوس ــطـ ـ ــة وت ــص ـ ـ ــدت لهــم قـ ـ ــوات
احلمـزة بعـد تـسـلمهــا استغـاثــات من

اهــالي القـريــة عبـر اجهـزة املـوبـايل و
متـك ـنــت مــن اف ـ ــش ـ ـ ــال مـخـ ــط ـ ـطـهــم
االرهابـي ،وقد الذ اإلرهابيـون بالفرار
الى منطقة الطرفاية اجملاورة.
واوضح املــصـ ــدر ان املـ ــواجهـ ــات الـتـي
حـصـلت قـبل وصــول القــوات اسفــرت
عـن اصـ ــابـ ــة ثالثـ ــة قـ ــرويــني بجـ ــروح
تــولت القـوات نقـلهم الـى املـستـشفـى
لتلقي العالج.
ويف بلـدروز ،اعـلن قــائمـمقـام املــدينـة

بـط ــري ق ــة غـي ــر ق ــا ن ــو نـي ــة عـب ــر
سوريا يف شهر متوز "2005.
كـ ـم ـ ـ ـ ــا أ ش ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى أ نـه "اد ل ـ ـ ـ ــى
مبع ل ــو م ــات م ــؤ ك ــدة عـن شــب ك ــة
م لـيـ ـشـيـ ــا أ جـنـبـيـ ــة تـ ـســت هـ ــدف
ا ملـ ــوا طـنــني ال عـ ــرا قـيــني ،ب هـ ــدف
ت ــص عـيـ ــد ال عــنف ا ل ـطـ ــائ فـي يف
ا لـع ـ ـ ـ ــراق وا لـعـ ـمـل مـع خـال ي ـ ـ ـ ــا

إر هـ ــا بـيـ ــة مــت عـ ــددة يف تـكـ ــر يـت
ومحافظة صالح الدين".
و قـال ا لـب يـان ا نـه اع تـرف أ يـضـا
" بـ ــا شـت ـ ــراكه يف ا لـه ج ـ ــوم ع لـ ــى
نـقـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة تـف ـ ـت ـ ـي ـ ـ ــش تـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ـ ــة
للبيشمركة بتاريخ  21من شهر
ايار يف الضلوعية ،حيث اصيب
يف العنق اثناء الهجوم".

املهـن ــدس محـم ــد معــروف ح ـسـني ان
قوات مـشتركـة من اجليـش والشـرطة
ومب ــسـ ــانـ ــدة ودعـم مـن آلـيـ ــات قـ ــوات
م ــتعـ ـ ــددة اجلــنـ ـ ـســيـ ـ ــة ،اع ـتـقلــت 78
مـ ـشـتــبه ـ ـاً بـه خالل مـ ــداهـمـ ــة قـ ــرى
مـن ــطق ـ ــة ال ـ ــدهلـكـي ـ ــة شـم ـ ــال غ ـ ــرب
املديـنة ..يـشار يف هـذا الصـدد إلى ان
احياء الـسجاد واملنتظر واملهدي عادة
م ــا تـتع ــرض ال ــى قــصف ب ــاله ــاون ــات
والكاتيوشا من هذه القرى.

الـوطـنيـة بـالقــاء القبـض علـى ثالثـة
مـن املـ ـشـتـبـه بهـم يف ق ـ ــاطع املـ ــدائـن
والـقـ ـ ـ ــاء الـقـ ـبـ ــض عـلـ ـ ـ ــى اثـ ـن ــني م ــن

املـ ـشـتـبـه بهـم يف حــي الع ـ ــامل فـيـمـ ــا
استـشهـد احـد مقــاتلي اللـواء االول/
الفرقة االولى نتيجة نيران معادية.

انتهاء مهمة اجليش الياباين يف العراق رسمياً
أساكا /ا ف ب
اعلن رئيس الوزراء اليـاباني جونيـشيرو كويزومـي رسميا أمس السـبت انتهاء مهمة
القـوات اليابـانية يف العـراق التي استـمرت سنتـني ونصف السنـة والتي تعتبـر مهمة
تاريخية بالنسبة الى اليابان "البلد املسالم".
وقـال كويـزومي خالل احتفـال يف قاعـدة اساكـا العسكـرية القـريبـة من طـوكيـو" ،انا
فخور النكم عدمت ساملني" من العراق.
واضـاف متـوجهـا الـى نحــو ست مئـة جنـدي شـاركـوا يف مهمـة "غيـر قتـاليـة" العـادة
البناء يف مديـنة السماوة" ،انه المر رائع ان تكـونوا اجنزمت مهمتكم من دون اطالق
رصاصة واحدة ومن دون التسبب بوفاة واحدة".
وقال كويزومي ان "الشعـبني الياباني والعراقي سيتـذكران لوقت طويل العمل الذي
قمتم به" .وعاد آخر اجلنود اليابانيني من العراق الثالثاء الى بالدهم.
وكـانـت تلك املـرة االولــى التـي يتـوجـه فيهــا جنـود يـابــانيـون الـى سـاحـة حــرب منـذ
 1954.ويحظـر دستـور اليـابـان الـذي وضع بعـد هـزميـة اليـابـان يف احلـرب العـامليـة
الـثانيـة على البـالد استخدام الـسالح اال يف حالـة الدفـاع .وال ميلك اليـابان رسـميا
اي جيش ،بل فقط "قوات دفاعية".
وتعهدت طـوكيو بـعد انسحـاب جنودهـا مبواصلـة مساعـداتها املـالية للعـراق لدعمه
يف جهــود اع ــادة االعم ــار .كم ــا ستــواصـل اليــاب ــان عمـليــات الـتمــويـن ونقل القــوات
احلليفة جوا يف العراق.

املرصد األمني
بغداد  -احملافظات/
مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت

استشهاد مدني يف كركوك

اعلـن مـصــدر امـنـي م ـســؤول يف كــركــوك أمــس ال ـسـبـت ان
ثالثة مـدنيني اصيبـوا اجلمعة جـراء اطالق عيارات نـارية
يف منـطقـة رحـيم آوة قـرب مـحطـة الــشهبـاء لـلتعـبئــة من
قبل مجهولني ومت نقل املصابـني الى مستشفى قريب من
مك ــان الهجــوم .واضــاف املـصــدر ان م ــدنيـ ـاً استــشهــد إثــر
تعـرض سيارته الـى اطالق نار مـن قبل دورية امـريكيـة اثر
االشتبـاه بالسيـارة موضحاً ان احـدى دوريات مركـز شرطة
احلــويجــة تــوجـهت ال ــى املنـطق ــة وتبـني استــشهــاد (فــالح
ياسـني حسني) سـائق السيـارة التي احـترقت بـالكامل ومت
نقل اجلثة الى الطب العدلي.

مصرع ثالثة جنود امريكيني

ذكــر بيــان للـجيـش االمـريـكي أمـس ان ثالثـة مـن اجلنـود
املـنسـوبني الـى اللـواء االول يف الفـرقـة املـدرعـة االمـريكيـة
األولـى يف مشـاة البحـريـة االمـريكيـة (املـارينـز) قتلـوا يـوم
اخلميس املاضي يف عمليات عسكرية يف محافظة االنبار.
ولــم يك ــشف الـبـي ــان عـن أيـ ــة تف ــاصـيل اخ ــرى ولـم ي ـش ــر
بالتحديد الى املكان الذى قتل فيه اجلنود.

اعتقال إرهابييَن يف كركوك

اعــتقلـت ق ــوات ال ـش ــرط ــة لـيل ــة أمــس االول اره ــابـيـني يف
كركوك من جماعة (سرايا اجملاهدين) االرهابية.
قــال العـقيــد انــور قــادر مــديــر مــركــز شــرطــة ال ــدوميــز يف
تـصريح صحفي :ان قواتنا متكـنت من اعتقال االرهابييَن
(ج ــاسـم ح ـسـن ورع ــد ف ــرات سلـط ــان) يف مـنــطق ــة اس ــرى
ومفقـودين بكـركــوك ،حيث كـانـا يقـومـان بـنشـر مـنشـورات
تنظيمهم االرهابي يف املنطقة ومت اعتقالهما.
واضـاف قادر :ان االرهـابيـيَن اعتـرفا بـأنهمـا نفـذا العـديد
من العمليات االرهابية يف كركوك واملنطقة.

هجوم بقذائف الهاون

قـال أحـد شهـود العيـان لـوكـالـة أنبـاء (أصـوات العـراق) إن
أربع قـ ـ ــذائف هـ ـ ــاون سق ـطــت عل ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـس ـي ـم ـ ــاك
االمـريكيـة وسط الفـلوجـة يف السـاعة الـواحدة بـعد ظـهر
أمس السبت.
وأضــاف الـشــاهــد أن القــوات االمــريـكيــة وقــوات الـشــرطــة
انـتـ ـش ــرت مـب ــاشـ ــرة بع ــد الـهج ــوم يف األحـي ــاء احملـي ـط ــة
بـالقـاعـدة" ،بـينمـا قـام اجلنـود االمـريكـان بـرمـي عشـوائي
مكثف".
واوضح أن القــوات االم ــريكـي ــة أغلقـت ال ـشــارع الــرئـي ـسـي
ملــديـن ــة الفلــوجــة واحمل ــاذي للقــاعــدة االم ــريكـيــة وراحـت
تـتجــول يف أحـيــاء الـبعـث والــوح ــدة للـبحـث عـن مـنفــذي
الهجوم.
ولم يتم التعرف بعد على حجم االصـابة واخلسائر جراء
الهجوم.

شرطي يلقى حتفه يف النجف

قــال م ـســؤول ب ـشــرطــة الـنجف رفــض الكــشف عـن اسـمه
لــوكــالــة أنـبــاء (أصــوات العــراق) إن "شــرطـي ـاً لقـي حـتفه
أمس السبت بـنيران اجليش بـعد مشادة كـالمية بني افراد
حـاجـز تفـتيـش للـشـرطـة ودوريـة لـلجيــش يف حي الـوفـاء
مبحــافـظــة الـنجـف ".ولم يــوضح املـســؤول أسبــاب حــدوث
املشادة.
وقال شـهود عـيان إن الـشرطـة منعت مـرور دورية اجلـيش،
وحـصـلت مـشــادة كـالمي ــة بني الـط ــرفني ،وق ــام جن ــود من
اجليش باطالق النار مما ادى الى قتل الشرطي.
وق ـ ــامـت الـ ـش ـ ــرط ـ ــة بغـلق مـك ـ ــان احل ـ ــادث وإطالق الـن ـ ــار
عـشــوائيــا لتفــريق املـواطـنني الـذيـن جتمعـوا حــول مكـان
احلادث.

استشهاد مدنيني يف كركوك

قــال مصـدر أمـني مـسـؤول لـوكـالـة أنبـاء (أصـوات العـراق)
أمـس إن "مــدنيـني إثنـني استـشهـدا وأصـيب ثالثـة آخـرون
إثـر إنفجـار سيـارة مفخخـة قــرب محطـة تـعبئـة عقبـة بن
نافع احلكومية".
وأضاف أن "االنفجار احلق أضرارا مادية مببانٍ قريبة من
مكان االنفجار الى جانب احتراق سيارة من نوع (كوستر)
تنقل مدنيني كانت قرب مكان االنفجار".
وأوضح املـص ــدر أن "مـن بـني ال ــشه ــداء طـفل صغـي ــر ،وان
الشهداء واملصابني نقلوا الى مستشفى كركوك العام".
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