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اصابة استاذ جامعي بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته بحي الخضراء غربي بغداد

2011-05-31

بغداد – اصابة استاذ جامعي

ته غرب بغداد.أفاد مصدر في الشرطة العراقية  بان أستاذا جامعيا أصيب بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيار

رورھا بمنطقة حيوقال المصدر إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة في سيارة حديثة تعود لأستاذ جامعي انفجرت، لدى م
الخضراء، غرب بغداد، مما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالسيارة".

ادث ونقلتوأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن "قوة أمنية فرضت طوقا امنيا على مكان الح
ي تقف وراءه".المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي الع@ج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة م@بسات الحادث والجھة الت

بغداد، العثور على جثة رجل مجھول الھوية قضى طعنا بسكين في حي الصحة بمنطقة الدور ة، جنوبوشھدت 
بغداد.

لرحمانية غربمن جانب اخر قال مصدر أمني أن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة ا
بغداد.

 الطريق في منطقةوقال المصدر "إن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب
الرحمانية".

".وأضاف المصدر "تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرخ وتراوحت إصابتھم بين المتوسطة والخفيفة

 

ديالى – انفجار عبوة ناسفة

تھدفت سيارته شمالذكر مصدر أمني في محافظة ديالى بأن مدنياً قتل فيما أصيبت شقيقته بانفجار عبوة ناسفة اس
بعقوبة.

دينة بعقوبةوقال المصدر  إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق فرعية في إحدى القرى الشمالية لم
سائقھا الم سيارة مدنية، مما أسفر عن مقتل  دعو عنادانفجرت، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مستھدفة 

العزاوي وإصابة شقيقته التي كانت برفقته بجروح خطرة .

ث ونقلتوأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية فرضت طوقا امنيا على مكان الحاد
لمعرفة م تحقيقا  دائرة الطب العدلي، فيما فتحت  @بسات الحادثالمصابة إلى مستشفى قريب وجثة القتيل إلى 

والجھة التي تقف وراءه .

 

كركوك – تفجير منزل ضابط

الحويجةأعلنت مديرية شرطة الأقضية والنواحي في كركوك أن مسلحين مجھولين فجروا منزل ضابط بشرطة 
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جنوب غرب كركوك.

رت بعبوات ناسفةوقال مدير شرطة الأقضية والنواحي، العميد سرحد قادر  إن مجموعة مسلحة مجھولة الھوية، فج
ي يقع في مركزمنزل الرائد منذر جاسم، الذي يعمل في مديرية مكافحة الإجرام في شرطة قضاء الحويجة، والذ

 كم جنوب غرب كركوك)، مشيراً إلى أن "الضابط وعائلته كانوا خارج المنزل ساعة وقوع45ناحية الرياض (
الانفجار.

ناحية الرياضوأضاف قادر  أن الانفجار تسبب بأضرار مادية كبيرة بمنزل الضابط ، مبيناً أن قوة من شرطة  
حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة م@بسات الحادث والجھة التي تقف وراءه.

كم شمال شرق العاصمة بغداد)، تشھد تصعيداً في عدد الھجمات المسلحة، وتسجل أعمال260يذكر أن كركوك (
عنف شبه يومية تستھدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء.

 

نينوى – اعتقال مطلوبين

 

بتھمة "الإ اثنين  أمنية اعتقلت مطلوبين  بأن قوة  الث@ثاء  نينوى  رھاب" غرباعلن مصدر في شرطة محافظة 
الموصل.

قة الھرمات غربوقال المصدر إن "قوة من الجيش والشرطة تابعة لقيادة عمليات نينوى نفذت عملية دھم في منط
عمل في صناعةالموصل، أسفرت عن اعتقال مطلوبين اثنين بتھمة الإرھاب"، مبينا أن "القوة ضبطت أجھزة تست

كواتم الصوت بمنزل أحد المعتقلين".

دقيقية"، مشيرا وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية 
إلى أن "القوة اقتادت المعتقلين إلى أحد مراكز الاحتجاز الأمني وأخضعتھما للتحقيق".

 غربيمن جانب اخر قال  مصدر أمني مسؤول عمليات  شرطة نينوى  عن مقتل شرطيين اثنين بھجوم مسلح
الموصل.

ية عائدة للشرطةوقال العميد محمد الجبوري إن "مسلحين مجھولين فتحوا نيران أسلحتھم الخفيفة على نقطة أمن
مما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين في منطقة موصل الجديدة" غربي الموصل.

 

 

 

البصرة - العثور على مقبرة جماعية

 

ة أيام  تضم رفاتقال مصدر امني من شرطة حمايات النفط  أن المقبرة الجماعية التي تم العثور عليھا قبل ث@ث
العشرات، بعد أن تم العثور على اثنتي عشرة جثة في بداية الأمر.

 كم60رطاوي( وأوضح المصدر أن "المقبرة الجماعية التي تم العثور عليھا بالقرب من محطة عزل الغاز في ا
ات منھا، لذلكشمالي غربي البصرة) تضم رفات العشرات  وليس اثنتا عشرة جثة فقط، حيث تبين أن ھناك العشر

لجثث".أوقفنا عمليات البحث بانتظار وزارة حقوق الإنسان لاستكمال عمليات البحث واستخراج جميع ا

ابھا قد اعدموا".وأشار إلى أن "الجثث التي تم العثور عليھا أولا كانت مربوطة ببعضھا، ما يشير إلى أن أصح

 بعد دخول القوات الأجنبية2003وأضاف المصدر" كل الدلائل التي تم العثور عليھا  تشير إلى أن ھؤلاء قضوا عام 
إلى العراق، وھويات بعضھم مجھولة".

الصباح الجديد - وكالات
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