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انتحاري بسیارة مفخخةفي ھجوم75شرطیاً عراقیاً وإصابة 21مقتل 
2011مایو 06, الجمعة

شرطیاً عراقیاً 21قتل -، أ ف ب»الحیاة«بغداد، 
أمس، في ھجوم انتحاري 75على االقل وأصیب 

تأھب امني لمواجھة اي عمل في الحلة، وسط
امة أس» القاعدة«انتقامي لمقتل زعیم تنظیم 

.الدنبن

انتحارياً يقود سیارة «وقال مصدر امني إن 
الحلة وفجر نفسهمفخخة ھاجم مديرية نجدة

عند الباب الرئیسي، ما أسفر عن مقتل 
.»الشرطةالعشرات من عناصر

وفي وقت الحق، أعلنت مصادر طبیة في 
، وعلقت الئحة بأسماء ضحايا »حال بعضھم خطرة75وإصابة شخصاً 21مقتل «مستشفى الحلة 

.الھجوم

وسطالھجوم الذي وقع حوالى الساعة السابعة حفرة بعرض مترين، وأصاب مبنى المديريةوخلَّف
.جسیمةوعدداً من المباني المجاورة بأضرار) كلم جنوب بغداد95(المدينة 

ین محملةً مئةً وخمسالسیارة كانت«وقال رئیس مجلس محافظة بابل كاظم مجید التومان، إن 
.»كیلوغراماً من المواد شديدة االنفجار

لیةالھجوم وقع أثناء عم«اللجنة االمنیة في مجلس المحافظة حیدر الزرزور، الى ان وأشار مسؤول
یث يجري ح)تغییر الحرس(االنتحاري استغل توقیت تبادل الوجبات «وأضاف ان . »التعداد الصباحي

ول مسافة من الدختعداد في الساحة الرئیسیة، فاقتحم الباب الرئیسي وفجر نفسه بعدما تمكن
.»أربعة امتار داخل الباحة

، حین ھاجمت مجموعة )مارس(شخصاً في تكريت نھاية آذار 58وھذا الھجوم ھو االعنف منذ مقتل
.مقر المحافظة» القاعدة«مسلحة تابعة لتنظیم

شخصاً، 50استھدفت الحلة وقتل فیھا ووقع ھجوم أمس بعد حوالى عام على سلسلة تفجیرات
.من البالدوقبل أشھر قلیلة من انسحاب القوات االمیركیة

حد على الدن في باكستان االاسامة بن» القاعدة«كما جاء بعد أيام قلیلة من مقتل زعیم تنظیم 
ھجوم أمس قد يشنھا التنظیم، علماً انايدي قوات امیركیة خاصة، وسط مخاوف من عملیات انتقامیة

.لم تتبنَّه ايُّ جھة

إجراءات مشددة اتخذت حول «مدير اإلعالم في الشرطة مقداد الموسوي، أن وفي النجف، اعلن
وأضاف . »وبعض المرافق المھمة في المدينة تحسباً ألي طارئ او اي عملیة انتقامیةمراكز الشرطة

یة قد انتقامرد الفعل على مقتل بن الدن أمر وارد، والتفجیرات األخیرة تثبت ان ھناك ھجمات«ان
وقوع المشددة تحسباً لواتخذت معظم المحافظات العراقیة سلسلة من اإلجراءات االمنیة. »تنفذ

. »توقعةردة الفعل م«المجاورة للحلة، إن وقال رئیس مجلس محافظة كربالء. ھجمات انتقامیة مماثلة
ددت استنفار، وانتشرت في مداخل المدينة القديمة وشاجھزتنا األمنیة حالیاً في حال«: وأضاف

.»إجراءاتھا

ةالعراق كله لیس بعیداً عن الحمل«سؤال عن احتمال وقوع ھجوم في كربالء، قال إن ورداً على
.»لكلتجنُّب ذلكننا أعددنا خططاً استباقیة تعتمد على معلومات استخبارية(...) االنتقامیة 

، داخل القريبة من محافظة بابلوقال رئیس لجنة القوى االمنیة في مجلس محافظة الديوانیة
االمن واالستقرار وحماية المواطنین المحافظة اتخذت التدابیر الالزمة لحفظ«الكناني، إن 

أحداث بابل في المحافظة اعدت خططاً استثنائیة بعداللجنة االمنیة العلیا«وأضاف ان . »وممتلكاتھم
.»المحافظة ومخارجھاوتم نشر حواجز اضافیة عند مداخل
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ال بمنطقة جانب الطريق في شارع نضوقتل شخص وأصیب ثالثة في بغداد بانفجار عبوة زرعت على
.الكرادة

طقة قضاء الطوز جنوب كركوك، أن مدير االمن الكردي في المنفي موازاة ذلك، اعلنت الشرطة في
.أصیب بانفجار عبوة أسفرت عن قتل شخصینالرائد نوزاد كريم فارس،

ارته في أعلنت الشرطة مقتل شخص بانفجار عبوة الصقة بسی)كلم شمال بغداد370(وفي الموصل 
.المدينةحي الحدباء شمال
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