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العدد ( )802االربعاء ( )1تشرين الثاني 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (802) Wed. (1) November

اسـتشهـاد شـرطي يف بغـداد واغتيـال مـواطن يف مـنطقـة احلـريـة

مواجهات مسلحة يف الفلوجة ..ونجاة مدير رشطة التحقيقات اجلنائية يف كركوك من حماولة اغتيال
بغداد –احملافظات  /املدى والوكاالت
قــال شهــود عيـان ان اشـتبـاكــات عنـيفـة
انـ ـ ــدلعــت صــب ـ ــاح أمـ ــس الــثالث ـ ــاء بــني
مــسلحني وقـوات عــراقيــة كمـا انفجـرت
عــب ـ ــوة نـ ـ ــاسفـ ـ ــة عل ـ ــى دوري ـ ــة لـلق ـ ــوات
العراقيـة وسط مدينة الفلوجة اسفرت
عن تدمير عجلة همر عراقية .
وذكـر الـشهـود ان عبـوة نـاسفـة انفجـرت
على دوريـة للقوات العـراقية مكـونة من
آليـتني ن ــوع همــر يف الـســاعــة العــاشــرة
صــب ـ ــاح أمـ ــس يف حــي ال ـ ــوح ـ ــدة وســط
مدينة الفلوجة .
واضــاف احــد الـشهــود ان عبــوة نــاسفــة
ك ــانت مــوضــوعــة علــى ج ــانب الـطــريق
الـرئيـس يف حي الـوحـدة انفجـرت علـى
دوريــة تــابعــة للقــوات العــراقيــة واعـقب
االنـفج ـ ــار مهـ ــاجـم ـ ــة بقـيـ ــة الـ ــدوريـ ــة
ب ــأسلحــة بـي كـي سـي عـنــدهــا حـضــرت
تعــزيــزات مـن اآلليــات األمــريـكيــة الــى
مـوقع احلـادث وطـوقت مـوقع االنفجـار
ومنعت سير املركبات واألشخاص.
واكـ ــد الـ ـشـ ــاهـ ــد ان االنـفجـ ــار ادى الـ ــى
تـ ــدمـيـ ــر عـ ــربـ ــة هـمـ ــر تـ ــابعـ ــة لـلقـ ــوات
الـع ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ــة وحـلـق ــت عـق ــب الـهـج ـ ـ ــوم
الطائرات املروحية.
وقــال مـصــدر يف ال ـشــرطــة ان شــرطـيــا
اسـت ــشه ــد يف ح ــادث مـنفــصل نـتـيج ــة
اشتباكات بني مسلحني وقوات الشرطة
يف مدينة الفلوجة.
واضـاف املصدر ان اشتـباكات بـاالسلحة
اخلفيفـة وقعـت عنـد الـسـاعـة العـاشـرة
والـنصـف من صبـاح أمـس الثالثـاء بني
م ـ ـسـلحــني وق ـ ــوات الـ ــش ـ ــرط ـ ــة يف حــي
ال ــرس ــال ــة بـ ــالق ــرب مـن معـمـل طحـني
الفلوجة .
واكــد املصـدر ان املـواجهـات اسفــرت عن
اسـتــشهــاد شــرطـي يعـمل يف ال ـشــرطــة
احملليـة يف الفلـوجـة بعـد اصـابته بعـدة
اطالقات نارية .
ولم يـشــر املصـدر الــى حصـول اصـابـات
يف جانب املسلحني الـذين الذوا بالفرار
عقب الهجوم .
وكـ ــانـت اشـتـبـ ــاكـ ــات قـ ــد ان ـ ــدلعـت بـني
مـسـلحني وقـوات امـريـكيـة وعــراقيـة يف
م ــديـنـ ــة الفل ــوج ــة ،اسـتخ ــدمـت فـيه ــا
أسلحـة مـتنـوعـة ولـم تتـوفــر معلـومـات
عن خسائرها.
وذكـر مصدر يف الـشرطة " ان املـواجهات
انــدلعـت بــالقــرب مـن جـس ــر الفلــوجــة

اجلـ ــديـ ــد يف حـي الـ ــرسـ ــالـ ــة يف سـ ــاعـ ــة
متـأخرة من الليلـة قبل املاضيـة بعد ان
هـ ــاجـم مـ ـسـلحـ ــون مـجهـ ــولـ ــون دوريـ ــة
للقوات العراقية تتكون من آليتني".
وأضــاف ان قــوات امــريـكيــة وصـلت الــى
مــوقع الهجـوم واشـتبـكت مع املـسـلحني
الــذيـن اسـتخــدمــوا قــاذفــات آر بـي جـي
وأسلحة خفيفة.
ولـم تـتــوف ــر معلــومــات علــى الفــور عـن
خـ ـسـ ــائـ ــر االشـتـبـ ــاكـ ــات ك ـ ــون القـ ــوات
االمريكية اغلقت املكان عقب الهجوم..
ولـ ــم يـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــدر تـعـل ـ ـيـق مـ ــن اجلـ ــيـ ـ ـ ــش
االمريكي عن الهجوم.
مـن ج ــانـب آخ ــر ق ــال مـص ــدر أمـنـي ان
شرطيـاً استشهـد واصيب ثالثـة آخرون
يف انـفجـ ــار عـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة اســتهـ ــدفـت
دوريتهم علـى جسـر (البـوعيـثة) جـنوب
بغداد.
فـيـم ــا قـ ــال شه ــود عـي ــان إن م ـسـلحـني
مجهولني اغـتالوا صبـاح أمس الثالثاء
مواطنا أمام منزله يف احلرية الثانية.
وأضاف الشهـود ان مسلحـني مجهولني
فـتحــوا الـن ــار علــى املــواطـن الــذي كــان
يروم ايصـال اطفاله الى املدرسة فاردوه
قتيال يف احلال والذوا بالفرار.
الـى ذلك لقي ثالثـة مدنيني مـصرعهم
بـنـيـ ــران القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة أم ــس يف
مدينة املوصل .
وقال مـصدر يف شرطة محـافظة نينوى
ان دورية تابعة للقوات االمريكية قامت
مبالحقة عجلـة مدنيـة يستقلهـا ثالثة
م ــدنيـني يف منـطق ــة حي املـيثــاق شــرق
مدينة املوصل.
وقـ ــال امل ـصـ ــدر ان القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة
اطلـقت نيـران اسـلحتهـا صـوب العجلـة
وقتلت من فيها .
واوضح امل ـصـ ــدر ان سـي ـ ــارات االسعـ ــاف
نـقلــت ج ـثــث ال ــضح ـ ــاي ـ ــا ال ـ ــى الـ ـطــب
العدلي .
ولــم ي ـبــني امل ــص ـ ــدر اســب ـ ــاب مـالحق ـ ــة
العجلة او هوية مستقليها .
مــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى ق ـ ــال م ــص ـ ــدر أم ـنــي
مـســؤول إن مــديــر شــرطــة الـتحقـيقــات
اجلن ــائيــة يف شــرطــة كــركــوك جن ــا من
محـ ــاولـ ــة اغـتـيـ ــال اثـ ــر انـفجـ ــار عـبـ ــوة
ناسفة على موكبه جنوب املدينة  ،فيما
اصيب ثالثة من افراد حمايته.
وقـال مصـدر بغرفـة العمليـات املشتـركة

قوات مشتركة يف عملية امنية

"انفجــرت عبـوة نـاسفـة مـزروعــة صبـاح
أمس الثالثـاء على موكب العقيد آراس
نـ ـ ــامق م ـ ــدي ـ ــر ش ـ ــرط ـ ــة ال ـتـحقــيق ـ ــات
اجلـن ــائـي ــة يف مـنــطق ــة حـي ال ــواسـطـي
على الطـريق الرئيسي (جنوب كركوك)
م ــا اسفــر عـن اصــاب ــة ثالثــة مـن افــراد
حـمـ ــايـتـه مت نقـلهـم الـ ــى املـ ـسـت ــشفـ ــى

السجن عاماً واحداً على منتحل صفة طبيب

القبض عىل مهربني وجتار مواد تالفة يف النجف

النجف  /املدى
اصــدرت محـكم ــة استـئنــاف
النجف حكـماً باحلـبس مدة
عـ ـ ــام واح ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى شخ ــص
ان ـ ـتـحـل صـفـ ـ ـ ـ ـ ــة "طـ ــبـ ــيـ ــب
اسنـان" .وقـال احمـد دعـيبل
م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز االعـالمــي
حملـافـظـة الـنجف لـ(املـدى):
من خالل الـتنــسيق والـعمل
امل ـ ـشــتـ ـ ــرك بــني مـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة
م ــكـ ـ ـ ـ ـ ــافـحـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقـتـص ــادي ــة ودائ ــرة صح ــة
الـنجف حــول عمـل االطبـاء
والــصي ــدليــات الــوهـميــة مت
القـ ــاء القـبــض عل ــى املـتهـم
(س  .م ) النـتحـ ــاله صف ــة "
طـبـيـب اسـنــان " ومت ع ــرضه
عـل ـ ـ ـ ــى مـح ـك ــم ـ ـ ـ ــة الـ ـنـجـف
واصـ ــدرت حكـم ــا ب ــاحلـبــس
سنة واحدة عليه .
من جهـة اخـرى القت مفـارز

مـديـريـة مكـافحـة اجلـرميـة
االقـتـص ــادي ــة يف مح ــافـظ ــة
الـنـجف القـبــض عل ــى ع ــدد
مــن امل ــته ـم ــني وبح ـ ـ ــوزتهــم
كـمي ــات من املــواد الغ ــذائيــة
والعـصــائــر غـيــر الـصــاحلــة
لالسـتهـالك البـشــري وآخــر
بحـوزتـه كميـة من مـادة زيت
الـغ ـ ـ ـ ــاز (الــك ـ ـ ـ ــاز) اع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا
للتهريب .
وقــال مـصــدر يف املــديــريــة لـ
(املـ ـ ـ ـ ــدى) :متــكـ ــنـ ــت كـ ـ ـ ـ ــوادر
مديـريتنا مـن القاء القبض
عـل ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـتـهـ ــم (ه  .ه  .س)
يـق ـ ـ ــود ســي ـ ـ ــارة ن ـ ـ ــوع (كــي ـ ـ ــا
فـونـتيــرا) محملـة بـ ()3000
كيـس كـبيـر حلـيب الـريـاض
بـال شه ـ ـ ــادة صحــيـ ـ ــة ،كــمـ ـ ــا
القــت مف ـ ــارز امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة يف
س ـيــط ـ ــرة معــمل الـ ـس ـم ـنــت
علـى املتهم (ج  .ع  .ج) يقود

سـي ـ ــارة ن ـ ــوع (كـي ـ ــا ب ـ ــانـك ـ ــو)
محـملـ ــة بـ( )1000كغـم مـلح
طع ـ ـ ــام بال اج ـ ـ ــازة وشه ـ ـ ــادة
صحية  .واضاف  :كما القت
مفــارز املــديــري ــة يف سيـطــرة
ال ـنـجف -كـ ـ ــربـالء الق ـب ــض
علـ ـ ــى امل ــته ــم (ز  .ع) يقـ ـ ــود
سيارة محملة بـ ( )702سيت
عصيـر ال يوجـد عليه تـاريخ
انتاج ونفاد او شهادة صحية
للبضاعة.
ويف السياق ذاته القت مفارز
املـديريـة القبض علـى املتهم
(ف  .ع) يق ــود سـي ــارة حــمل
محـملــة بـ ( )19ب ــرميـل زيت
الـغ ـ ـ ـ ــاز (ك ـ ـ ـ ــاز) ك ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ــروم
تـهـ ـ ـ ـ ــري ـ ـبـهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــارج
احملافظة.
واكـ ـ ـ ــد املـ ــصـ ـ ـ ــدر ان جـ ـمـ ـيـع
املـ ـتـهـ ـم ــني احـ ـيـلـ ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـ ــى
القضاء لينالوا جزاءهم.

لتلقي العالج".
وأضـاف "ان مديـر التحقـيات اجلنـائية
لم يصب بأذى جراء االنفجار".
كمــا اعـلن الــرائ ــد خبــات خلـيل مــديــر
شــرطــة حـمــايــة الـكهــربــاء يف مــديـنــة
كـركـوك يـوم االثـنني بـأن  20بـرج ـاً من
االبـراج الناقلة للطاقـة الكهربائية بني
قضاء بـيجي ومحطتهـا الكهربـائية –

رومــــا تــــؤكــــد اسـتـمــــرار
دعمها لبغداد
بغداد  /املدى
بحـث النــائب االول لــرئيـس مجلـس النـواب الــشيخ خـالـد
العـطـيــة امــس مع سفـيــر ايـطــالـي ــا يف العــراق بـيـن ــارديلـي
العالقات الثنائية وسبل االرتقاء بها.
وقـال بـينــا رديلـي ان احلكـومـة االيـطــاليـة تــدعم العـمليـة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة القـ ــائـمـ ــة يف العـ ــراق وان ان ــسحـ ــاب القـ ــوات
االيـط ــالـي ــة اليعـنـي الــتخلـي عـن الع ــراق م ــؤك ــداً ان روم ــا
مستمرة بدعم بغداد سياسياً واقتصادياً.
مـن ج ــانـبه اع ــرب العـطـي ــة عـن شك ــره وتق ــدي ــره مل ــواقف
احلكومة االيطـالية مع العراق داعيـا يف أستمرار التواصل
بني اجلـانبـني السيمـا بعـد تشـريع قـانون االسـتثمـار الذي
اقـره مجلـس النـواب مـؤخـراً ،واضـاف ان هنـاك مفـاوضـات
مهـمـ ــة جتـ ــري اآلن بـني احلـكـ ــوم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة واجلـ ــانـب
االمريكي لتعزيز بنـاء القوات االمنية وتسلم امللف االمني
كـ ــامالً لــتك ــون هـن ــاك ق ــدرة لـتح ــريـك القـ ــوات الع ــراقـي ــة
للقـضاء على االرهـاب ما يسـاعد الدول علـى االستثمار يف
العـراق ،مـشيـراً الـى ان الفصل الـتشـريعي الثـاني سـيشهـد
تشـريع قانـون النفط قـريباً فـضالً عن جمـلة من الـقوانني
السياسية واالقتصادية املهمة.

ون ــاحيــة تــازة سقــطت بـسـبب االمـطــار
الغــزيــرة التـي شهــدتهــا املنـطقــة خالل
اليومني املنصرمني.
واوضح الـرائــد خبـات بـأن هـذه االبـراج
تـنقل الـطــاق ــة الكهــرب ــائي ــة من قـضــاء
بـيجـي مــروراً بـنــاحـيــة تــازة ال ــى إقلـيـم
كردستان الى جانب تغذيتها كركوك ما
تسبب يف انقطاعات للكهرباء.

الـ ــى ذلـك القــت االجهـ ــزة االمـنـيـ ــة يف
محافـظة النـجف القبض علـى موظف
حكــومـي يعـمل بــاملتــاجــرة بــاملـشــروبــات
الكحولية سراً مستغال وظيفته.
وقـ ـ ــال م ــصـ ـ ــدر يف شـ ـ ــرطـ ـ ــة ال ـنـجف لـ
(املـ ــدى) :اسـت ـطـ ــاعــت مفـ ــارز شـ ــرطـ ــة
احليــدريــة ويف جتــوال مفــارزهــا ضـمن
الرقعـة اجلغرافية التـابعة لها مت القاء

القـبض علـى املـدعـو (ج .هـ) من اهـالي
احليـرة حيـث ضبط وهـو يتـاجر بـاملواد
الــكحـ ـ ــولــيـ ـ ــة وبحـ ـ ــوزتـه ( )124علــبـ ـ ــة.
واضــاف :وقــد ك ــان ينــوي ادخــالهــا الــى
م ــديـن ــة الــنجف ومـن ثـم بــيعه ــا ،واك ــد
املصـدر ان املدعـو قام بـادخال مـثل هذه
املشروبات الى النجف مرات عديدة.

ارتفـاع عدد قتىل اجليش االمريكي يف العراق اىل( )103خالل ترشين االول
بغداد  /املدى
اعلن اجلـيش االميـركي يف
بيـان أمــس الثالثـاء مـقتل
جـن ــدي امـي ــركـي ومجـن ــدة
خـالل مـعـ ـ ـ ــارك يف بـغـ ـ ـ ــداد
ليـرتفع بذلك عدد القتلى
االميـركيني الـى  103جنود
خالل الشهر اجلاري.
وقـال البيـان ان "اجلنـديني

قتال يف حـادثني منـفصلني
االثـنني يف بغـداد احــدهمـا
بـ ـ ــاطالق ن ـ ــار وال ـث ـ ــانــي يف
انفجــار عبـوة نـاسفــة" ،من
دون اع ـ ـط ـ ـ ــاء م ـ ـ ــزي ـ ـ ــد مــن
التفاصيل.
واكـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االميـركيـة (الـبنتـاغـون) يف
وقـت س ــابق مقـتل  101مـن

جـ ـنـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا 96 ،مـ ـنـه ــم يف
مـعارك وخـمسـة يف حوادث
عرضية.
وال ـ ـ ــى ج ـ ـ ــانــب ح ـ ـص ـيـل ـ ـ ــة
القـتل ــى الع ــسك ــريـني قـتل
خ ـ ـمـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــة مـق ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـيـ ــني
اميــركـيني مــدنيـني واربعــة
جـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـ ــن الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
املــتحـ ــالفـ ــة خالل ال ــشه ــر

ذاته.
وشهـد الـشهـر اجلـاري رابع
اعلـى حصيلة قـتلى تواجه
الق ــوات االمـي ــركـي ــة مـن ــذ
 2003واالعلــى منـذ كـانـون
الثــاني  2005حـيث وصـلت
ال ـ ـ ـ ــى مـقـ ـتـل  106ج ــن ـ ـ ـ ــود
امريكيني آنذاك.

مهامجة معسكر ايكو واستهداف دورية امريكية يف الديوانية
الديوانية /املدى
تعـرض معـسكـر ايكـو للقـوات متـعددة
اجلنسية يف الديوانية أمس الى عشر
قـ ـ ــذائف ه ـ ــاون م ـ ــا ادى ال ـ ــى ان ـ ــدالع
الـنـي ــران يف املع ــسك ــر واسـتـم ــر حـت ــى
الـصبــاح  ،ولم يـذكــر املعـنيـون حـجم
اخل ـســائــر الـب ـشــريــة الـتـي تكـب ــدتهــا
الق ــوات مــتع ــددة اجلـنـ ـسـي ــة يف ه ــذا

احلادث.
الـ ــى ذلك اســته ــدفـت عـب ــوة نـ ــاسف ــة
دوريـة امــريكيـة صبـاح أمـس الثالثـاء
عل ــى ط ــريـق االسك ــان  -عـفك وذك ــر
شهـود عيان :إن عـبوة ناسـفة انفجرت
أمس على دورية امـريكية بالقرب من
مـنــطقـ ــة االسك ــان ادت ال ــى احـت ــراق
عـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة هـ ـمـف ــي ،حـلـق ــت بـعـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا

املروحيات االمريكية بشكل منخفض
عل ـ ــى مـك ـ ــان احل ـ ــادث ف ـي ـم ـ ــا ق ـ ــامــت
ال ــدوري ــات االم ــريكـي ــة بف ــرض ط ــوق
ام ـ ـنـ ــي عـلـ ـ ـ ـ ــى املــكـ ـ ـ ـ ــان بـحـ ــث ـ ـ ـ ـ ـاً عـ ــن
املهــاجمـني .ولم يـذكـر الـشهــود حجم
اخلسـائـر الـبشـريـة التي تعـرضت لهـا
الدورية.
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