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بغــــداد/ املــــدى: أصـــــــــدر
املكـتـب الــصحفـي لـــرئـــاســـة
اجلــمهــــوريــــة بـيــــانــــاً رد فــيه
علــى تـصــريحــات ملـســـؤولني
تتهم هيـئة الرئـاسة بتـأخير

تنفيذ عقوبة اإلعدام.
وجــــــــاء يف الـــبـــيــــــــان الــــــــذي
حصلت )املـدى( على نـسخة
مـنه: أن الرئـاسة تـسلمت يف
مـواقيـت مختلفـة مجمـوعـة
ملفــات مـن مجلـس الــوزراء
املــــــوقــــــر تــتـــضــمــن قــــــرارات
احملــــــــــــاكـــــم اجلـــــنــــــــــــائـــــيــــــــــــة
والـــتـــمـــيـــيـــــــــزيـــــــــة إلصـــــــــدار
املـــــــــراســـيـــم اجلـــمـهـــــــــوريـــــــــة
الالزمــة. وفعالً قــام مجلـس
الــرئــاســة بــاملـصــادقـــة علــى
جمـيع األحكـام الــواردة إليه
ـــــــــــــأســـــــــــــرع وقـــــت ممـــكـــــن. ب
وتـــــوضـــيحــــــاً للــــــرأي العـــــام
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دقـــــة األسـمـــــاء وقـــــانـــــونـيـــــة
اإلجـراءات وإعـداد املـراسـيم
وتــــــوقــيـعهــــــا. وان اجلــــــدول
أدناه آلخـر مجموعة ملفات

يبني هذه احلقيقة
وتـــــــابـع الــبــيـــــــان: إن دعـــــــوة
مجلــس الـــرئـــاســـة لـتحـــري
الدقة عنـد التصريح تتالزم
مع إبـدائه كل معاني اإلكبار
مبــــؤســـســــاتـنــــا القــضــــائـيــــة
والــتـــنفــيـــــذيـــــة الــتــي يـعلــم
اجلـمــيع بــــأنهــــا تعــمل لــيل
نهـار وسـط ظـروف غـايـة يف
الـصعوبـة والتعقـيد وهـو ما
يقـتــضـي الـــشـكــــر والـثـنــــاء
والـــتعــــــاون اجلــــــاد لــكل مــــــا
يــــسهـل مهـمـــــاتهــــا خــــدمــــة
لألمن واملـواطن واالسـتقرار
و تــوخيــاً لتــطبـيق العــدالــة

وسيادة القانون والنظام.

لـــــــوزارة الـعـــــــدل بـــتـــنـفـــيـــــــذ
األحكام. 

وأضـــاف الـبـيـــان: مـن نـظـــرة
ســـــريعــــة آلخـــــر مجـمــــوعــــة
ملفــات وصـلت إلــى مجلـس
الــــرئــــاســــة والـتـي تــضـم 12
قـــــضـــيـــــــــة واملـــــــــراحـل الـــتـــي
اســـتـغـــــــــرقـــتـهـــــــــا يف كـل مـــن
املــــراحل األربـع أعاله والـتـي
استـغرقت كمعدل عام بني 9
أشـهــــــــــــر و14 شـهــــــــــــراً قـــــبـل
وصــــــــولـهــــــــا إلــــــــى مـجـلــــــس
الــرئــاســة إلصــدار املــراسـيم
اجلـــمـهــــــــوريــــــــة، يـــتــــضـح إن
إصدار املـراسيم مـن مجلس
الــرئــاســة لم يـسـتغــرق أكثــر
من 4-6 أسـابيع وهـو الـوقت
ــــــــــــذي يـــــتـــــــطـلـــــبـه الـالزم ال
الـتــسجـيل اإلداري وتـــدقـيق
مجموع املـلفات والتـأكد من
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ومنعـاً مـن اللبـس الـذي قـد
تـثـيـــره الـتــصــــريحـــات غـيـــر
الدقيقة، نشرح بان العملية
تـبـــدأ بـــإحـــالـــة املـتهـم علـــى
قــــاضـي الـتـحقـيـق متهـيــــداً
إلحـالـة املـتهم إلــى احملكمـة
اجلـنـــائـيـــة يف حـــالـــة تـــوفـــر
القـــرائن الـثبـــوتيــة الالزمــة
والــتــي جتــــــري احملــــــاكــمــــــة
وتـــصــــــدر احلـكــم املــنــــــاســب
لـطـبـيعــة اجلــرم. ثـم تعقـب
ذلك عملـية التمييـز ليأخذ
احلـكــم درجــتـه القـــطعــيـــــة.
يـــــســتــتـــبع ذلـك يف حــــــالــــــة
أحـكــــام اإلعــــدام احلــصــــول
عـلــــــــى مــــــــوافـقــــــــة مـجـلــــــس
الـــــوزراء الـــــذي يــــطلــب مــن
مجـلس الـرئـاسـة الـتصـديق
عـلـــــــــى األحــكـــــــــام وإصـــــــــدار
املراسيم اجلمهورية لإليعاز

يف رده على اتهامات بتأخير تنفيذ أحكام اإلعدام 

جملس الرئاسة: صادقنا عىل مجيع األحكام الواردة دون إبطاء
بغداد/ املدى

اعلن اجليـش االمريكـى أمس عن قيـام قوات
امـريـكيـة عــراقيـة مــشتـركـة بـتنـفيــذ عمـليـة
عــــسـكـــــريــــــة واسعـــــة ملـالحقـــــة املــــسـلحــني يف

الضواحي الغربية من بغداد.
وذكـر بيـان للجـيش االمـريكـي أمس ان قـوات
من اللـواء اخلـامــس من الـشـرطـة الـوطـنيـة
العراقية وجنـوداً من اللواء االول من الفرقة
الـسـادســة يف اجليـش العـراقـى وبــاسنــاد من
1300 جنــدي امــريـكي مـن الفــرقـــة اجلبـليــة
العــاشـــرة نفــذوا عـملـيــة )اجلـبهــة املــوحــدة(
ملالحقـة املسلحني يف منطقة العامرية غربي

بغداد.

وطبقـا للـبيـان فـان الهــدف من العـمليـة كـان
اعتقـال املسـلحني املنـاوئني للقـوات العـراقيـة
واالستـيالء علــى مخـابــىء لالسلحــة يف حي

العامرية.
واوضح الـبيـان ان الـشـرطـة العــراقيـة طــوقت
املنطقـة التي يبلغ تعـداد سكانهـا حوالي 150
الف نـسمـة يف سـاعـات الـصبـاح االولـى بـينمـا
قــــام مهـنـــدســــو الفـــرقـــة مـتعـــددة اجلـنــسـيـــة
بتطهيـر شوارع املنطقـة من العبوات الـناسفة
احملـتــملــــة. واضــــاف الـبـيــــان ان قــــوات االمـن
العــراقـيــة بــاشـــرت بعــد ذلـك بعـملـيــات دهـم
وتفـتيـش دون ان يكــشف عن اعــداد املعتـقلني
او كميات االسلحة املصادرة نتيجة العملية.

القوات األمريكية والعراقية تنفذ عملية
)اجلبهة املوحدة( ملالحقة املسلحني غريب بغداد

بغداد/ طامي اجملمعي
أعلن مـديـر مكـتب جـوازات
الـــصلــيخ الــــذي اعـتـمـــــدته
مـديـريـة الـسفـر واجلنـسيـة
لتمـديد اجلـوازات املنتهـية
مــــدة نفـــاذهـــا عـن متـــديـــد
أكثـر من 750 جـوازاً يـوميـاً
ابـــتـــــــــداءً مـــن الـــــــســـــــــاعـــــــــة
الـــســــابعــــة صـبــــاحــــاً حـتــــى

الساعة السادسة مساءً.
وقـال مـديـر املـكتب الـعميـد
هـــيـــثـــم الـغــــــــراوي أن هــــــــذا
املكـتـب اسـتحـــدث حـــديـثـــاً
لـتمديـد اجلوازات الـصادرة
من مكاتـب بغداد حصراً او
حـــسـب بــطــــاقـتـي الـــسـكـن
والـــتـــمــــــــويـــنـــيــــــــة وحــــــســـب
اجلــدول اخملـصــص ملنــاطق

بغداد.
وأضـــــاف ان هــنـــــاك زخــمـــــاً
كـبـيـــراً علـــى املكـتـب لكـــونه

ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــة عــل واإلجـــــــــــــــــــاب
استفساراتهم.

مـــــن جــهـــــتــهـــــم انـــــتــقــــــــــــــد
املـواطنـون اإلجـراءات الـتي
يتخـذهـا املكتـب بخصـوص
الــــــروتــني الـــــــذي يعــتــمــــــده
ضـابـط الشـؤون أو مـوظفـو
املــكـــتـــب بـخــــصــــــــوص بـــيـع
االســـتـــمــــــــارات اخلــــــــاصــــــــة
بـالـتمـديـد الـتي تـنفــذ من
الـســاعــة العــاشــرة صبــاحــاً
حـيث الـــزخم احلــاصـل من

قبل املواطنني.
وطـــالـب مـــديـــريـــة الـــسفـــر
واجلـنسـية بـافتتـاح مكـاتب
أخرى خـاصة بـالتمـديد او
اعـتـمـــاد اآللـيـــة الــســــابقـــة
الـتـي كــــانـت تـــســتخــــدم يف
مكـاتب جوازات بغـداد التي
تقــــوم بــــالـتـمــــديــــد حـــسـب

مكاتب املناطق.
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املـكـتـب الــــوحـيــــد اخلــــاص
بالـتمديـد يف بغداد إضـافة
إلــــى قلـــة املــــوظفـني ونحـن
طــالـبـنــا املــديــريــة بــزيــادة
املالك او بــــافـتـتــــاح مـكـتـب

آخر.
مـــن جـهـــتـه أكــــــــد مــــــــديــــــــر
الـــــشـــــــؤون الـــــــداخـلــيـــــــة يف
مكتـب جوازات الـصليخ أنه
متــت مفــــاحتــــة املــــديــــريــــة
لـــــــزيـــــــادة مـالك الــــــشـــــــؤون
الداخـلية ملـتابعـة معامالت
املــــــــــواطــــنــــني وإجنــــــــــازهــــــــــا

بالسرعة املمكنة.
وأضـاف أن منـتسبـي املكتب
يـعـــــــــــانـــــــــــون مــــن الـــــــــــزخــــم
احلــــــــــاصـل عـلــــــــــى مــكـــتـــب
جـــــوازات الــــصلـــيخ لـكــــــونه
املـكـتـب الــــوحـيــــد وطــــالـب
بتعيني كـادر استعالمات يف
املـكتـب لتــوجـيه املــواطـنني

مكتب جوازات الصليخ يمدد أكثر من 750 جوازًا

الديوانية / باسم الشرقي
قـال السيـد فاضل سلـطان  الـناطق الـرسمـى باسـم شهداء
االنتفاضة الشعبانية فى محافظة الديوانية: ان احلكومة
لم تنفـذ قـرارهـا اخلـاص بتـوزيع قطع  أراض سـكنيـة علـى
عوائل الشهداء من ابناء االنتفاضة حتى اآلن، ولهذا  فان
أهـالي الـشهـداء سيقـومـون بـتظـاهـرة سـلميـة  ان لـم ينفـذ

هذا القرار. 
واوضح  سلطان  ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء فى
بـداية شهـر آذار  املاضـي لم يتم تنـفيذه حتـى االن ولم يتم
تــشكـيل جلــان فـنـيــة الفــراز االراضـي  الـتـي مـن املـــؤمل ان
تـوزع على عـوائل الشهـداء، مشيـرا إلى ان عـشرات الـعوائل
من ابناء الـشهداء ممن ينتمون إلى حـركة ثوار االنتفاضة

يفترشون االرض بدون مساكن.
يــذكــر ان هــذه العــوائل الـتي يـصل عــددهــا إلــى نحــو  800

عائلة  من املؤمل ان يشملها هذا القرار  يف حال تنفيذه.

أهايل شهداء االنتفاضة الشعبانية يف
الديوانية هيددون بتظاهرة سلمية

أربيل / املدى
افـتـتح الـبـطــريــارك مــار
عمـا نـوئيـل  دلي كنـيسـة
الــقــلــــــــب االقــــــــــــــــــــدس يف
مديـنة اربـيل التي بـنيت
على نـفقة حكومة اقليم
كــــــــــــــــردســــــتــــــــــــــــان وخــالل
ـــــــــــــــــر االفـــــــتـــــــتـــــــــــــــــاح عـــــــب
الـبــطـــريـــارك عــن شكـــرة
وامــتــنـــــــانـه لـلـــــــرعـــــــايـــــــة
واالهـتمــام الـتي تــولـيهــا
حـــكــــــــــــــومــــــــــــــة االقــلـــــيـــــم
لــلـــــــمـــــــــــــســـــــيــحـــــــيـــــــني يف
ـــــــــان خـــــــــاصـــــــــة كـــــــــردســـت
والعـــــراق عـــــامـــــة. وكـــــان
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بطريارك كنيسة الكلدان يزور اقليم
كردستان ويفتتح كنيسة القلب االقدس

ســركيـس اغــا جــان نــائب
رئـيس مجلـس الوزراء يف
حكـومـة اقلـيم كــردستـان
ونـــــائــب محـــــافـــظ اربــيل
ومــديــر اوقــاف اربـيل قــد
أستـقبلــوا يف مطــارأربيل
ــــــــــــــاســــــــــــــة ــــــــــــــرئ وفــــــــــــــداً ب
الـبــطــــريــــارك مــــار عـمــــا
نـــوئـيل  دلـي، بـطـــريـــارك
كـــنـــيــــــســــــــة الــكـلــــــــدان يف
العـراق والعالـم وقد ضم
وفـــد الـبـطـــريـــارك عـــدداً
مـن مطـارنـة ورجــال دين
كنائـس الكلدان يف اربيل

ودهوك وبغداد.

ـ ـ ـ ـ

بغـداد - محــافظـات/ مـراسلــو ومنـدوبـو
املدى/ وكاالت

أفادت مـصادر امنيـة أمس األحد بـأن قوات
اجلــيـــــش القــت القــبـــض علـــــى اثــنــني مــن

إرهابيي القاعدة يف منطقة الكرادة.
وقـال املصـدر الـذي فضل عـدم الكـشف عن
اسـمه أن قــوات اللـــواء الثـــاني مـن الفــرقــة
العـــراقـيـــة الــســـادســـة ألقـت القـبــض علـــى
ارهــــابـيـني اثـنـني يـنـتـمـيــــان إلــــى تـنــظـيـم
القــاعــدة االرهــابـي يف مـنـطقـــة الكــرادة يف
اخلـامس مـن الشهـر اجلـاري. وأكـد املصـدر
أن الـعمـليــة بــدأت بعــد تــسلـم أستـخبــارات
اللــواء معلـومــات عن وجـود االرهـابـيني يف
تـلك املنطـقة وبعـد عملـية تفـتيش قـام بها
رجـال اللـواء الـتي بــدأت يف ليلـة اخلـامـس
من هـذا الشهرحيث مت القـاء القبض على
هــذين اجملــرمني بعـد محـاولـتهمـا الهـروب
وأضـاف املصـدر: مت القـاء القـبض علـيهمـا
دون أن حتدث أي أصابات يف صفوف رجال
اللـواء الثانـي. كما مت األستـيالء على سبع
عشرة رشاشـة كالشنكوف وعشرين لفة من
مــادة ال تـي أن تي الـشــديــدة االنفجــار مع
ثالثة مـسدسـات و خمـسة شـواجيـر ومئتي
رصاصـة عيـار 7.62 ملم وثمـانيـة صنـاديق
ـــــــوا رصـــــــاص لـلـــمـــــســـــــدســـــــات الـــتـــي كـــــــان

يستخدمونها يف عملياتهم األجرامية.
ويف ديـإلــى اعلـنت القـوات األمـريـكيــة إنهـا
عثـرت على مـخبأين لألسلـحة قرب مـدينة
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القبض على إثنني من إرهابيي القاعدة يف الكرادة، والكشف عن مخبأين لألسلحة يف بلدروز

يوم دامٍ آخر يوقع مزيدًا من الضحايا األبرياء يف هجامت متفرقة

بغداد/ املدى
استقبـل السيـد باقـر جبـر الزبـيدي
وزيــــر الـــــداخلـيــــة الـــســــادة اعــضــــاء

اللجنة املكلفة بدمج امليليشيات.
ذكر ذلك مصدر يف الوزارة لـ)املدى(
وأضاف: أن الـزبيـدي اطلع علـى ما
مت اجنازه خالل الفترة املـاضية مبا
يــتعـلق بــــاعـمــــال الـلجـنــــة، وابــــدى
تــوجـيهــاته بـشـــأن مبــاشــرة اللـجنــة
نشاطـاتها وعـودتها لالنعقـاد بشكل
منـظم من اجل اجنـاز املهـام املـوكلـة
اليهـا مبــا يضـمن تـنفيـذ القـرار 91
اخلـــــــــاص بـــــــــدمـج املـــيـلـــيـــــــشـــيـــــــــات
وتــــــأهــيـلهــم لـلعـــمل ضــمــن دوائــــــر
الـــــــدولــــــــة كالً ضــمــن اخــتـــصــــــــاصه
واحــالــة كـبــار الــسـن الــى الـتقــاعــد
وفق الضوابط تكـرمياً جلهودهم يف

مقارعة نظام الديكتاتورية املباد.
واكـد السيـد الوزيـر اهميـة ان يكون
الــسالح بيـد الـدولـة وعـدم الـسمـاح
بحمله يف الشارع اال للمخولني من
القـــوات االمـنـيـــة وحـــاملـي هـــويـــات
حمل الـسالح الناري، وسوف يصادر
الــــــسالح الــــــذي يـــضــبـــط لــــــدى أي
شخــص يف الـــشــــارع وفـق القــــانــــون

وضوابط الدستور.
بعـدهـا جـرت منـاقشـات مـستفـيضـة
من قـبل الـســادة احلـضـــور للخــروج
بتــوصيـات تــسهم يف حـسم مـوضـوع
دمـج املـــيـلـــيـــــــشـــيــــــــــات يف اجملـــتـــمـع

العراقي اجلديد.
إلــى ذلـك عقــد الــسـيــد بــاقــر جـبــر
الـزبيـدي وزيـر الــداخليـة اجـتمـاعـاً

مـــوسعــاً ضـم الــســادة وكـيل الــوزارة
لـشــؤون الـشــرطــة وقــائــد الـشــرطــة
الوطنية وقائـد شرطة بغداد وقائد
الفـرقـة الثـانيــة الشـرطـة الــوطنيـة
وآمــــري االلــــويــــة ومــــديــــر شــــرطــــة
الـنجــدة وبغــداد الكــرخ والــرصــافــة

واملستشار القانوني.
وجــــرى خالل االجـتـمـــاع مـنـــاقــشـــة
الـــوضع االمـنـي يف بغـــداد واجلهــود
املبذولة لتحقيق االمن واالستقرار
ومتـت مـنـــاقــشـــة احـــدى العـملـيـــات
البطوليـة لرجال الشرطة الوطنية
يف قـــاطع الـــدورة الـتـي اثـمـــرت عـن
قـتل عـــدد مـن املـــسلحـني والقـبـض

على مجموعة اخرى.
وقـــد اكـــد الــسـيـــد الـــوزيـــر تـــشكـيل
جلــنـــــة مخــتــصـــــة ملــتـــــابعـــــة شـــــؤون
ـــــــــــــوقـــــــــــــوفـــــني يف مـــــــــــــواقـف وزارة امل
الـداخليـة لتقـدمي افضل اخلـدمات
الــضــــروريـــــة لهـم والـتــــأكـيـــــد علــــى
مـراعـاة حقـوق االنـســان واستخـدام
األســــالـيـب اجلــــديــــة يف الـتـحقــيق
اجلــنـــــائــي مــــســتــنـــــدة إلـــــى االدلـــــة
الـعلميـة بعيـداً عن االسـاليـب التي
كـــــانــت مــتــبعـــــة مــن قــبـل االجهـــــزة
االمـنـيــة القـمعـيــة يف زمـن الـنـظــام

الديكتاتوري املباد.
وشـدد السيد الوزير على توجيهاته
الـسابقـة بعدم الـتعرض لـلمسـاجد
وعـدم اقتحـامهـا اال بعـد اسـتتنفـاد
جـمــيع الــطــــرق خلــــروج املـــسـلحـني
مـنها وبـالتنـسيق مع ادارتـي الوقف

السني والشيعي.
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وأضاف أن االنفجار أسفـر عن مقتل ثالثة
من مـنتسـبي الشـرطة وجـرح منـتسب رابع،
وقـــــد طـــــوّق بـــــاقـي أفـــــراد الـــــدوريـــــة مـكـــــان
احلـــادث، فـيـمـــا قـــامـت سـيــــارات االسعـــاف

بنقل جثث القتلى واملصاب.
وأشـار احلمداني إلى أن الضحايا جميعهم

من ناحية القيارة التابعة للمحافظة.
وأضـاف أن الشـرطة اشـتبكت مع املـسلحني

يف أعقاب احلادث.
ويف البـصــرة عثــرت قــوات مــديــريــة شــرطــة
االقـضيـة النـائيـة علـى مخبـأ يضـم ثالثني

قنبلة هاون نوع 180 ملم. 
وقــال العـميـد فـارس حــسني اإلمـارة مـديـر
شـرطـة االقـضيــة النــائيـة أمـس األحـد:"إن
هذه القنابل من مـخلفات اجليش العراقي
الـسـابـق عثــرت علـيهــا مفـارزنــا يف منـطقـة
نهــر جـــاسم يف قـضــاء شـط العــرب وقــد مت
تـسليمـها إلـى قيـادة شرطـة البـصرة حـسب

التعليمات".

الحظنـا آثار  تفحم جثث جلـنود امريكيني
يقـــــدر عـــــددهــم بـــثالثـــــة واثــنــني آخـــــريــن

مصابني بجروح خطرة.
ويف الـنـــاصـــريـــة دهـمـت قـــوات الــشـــرطـــة يف
احملـــافــظـــة أوكـــار عــصـــابـــات الـتـــسلـيـب يف
مـنطقـة الهـصاصـرة واشتـبكت مع عـدد من
املطلـوبني وقـد أسفـر االشتبـاك عن مـصرع
أحدهم وإلقاء القبض على )4( آخرين من

بينهم أحد اجلرحى.
ــــــدى(: وقــــــال مــــصــــــدر أمـــنـــي مــــطـلـع لـ)امل
اشتـبكـت القــوة مع عـــدد من املـطلـــوبني يف
قـضـايـا خـطـف وقتل وتـسلـيب وقــد متكـنت
من قتل أحدهم وجرح آخر نقل على أثرها
إلـى املـستـشفـى كمـا مت إلقـاء القـبض علـى
ثالثـــــة آخـــــريــن وضــبـــط عـــــدد مــن قــــطع
األسلحـة. ونفــى املصـدر وقـوع إصـابـات بني
عـنـــاصـــر الــشـــرطـــة مـــؤكـــداً تعـــرض إحـــدى

سياراتهم إلى أضرار.
ويف املــوصل ذكــر مــســؤول فــى الــشــرطــة إن
ثالثــة من مـنتـسـبي الـشـرطــة قتلـوا وجـرح
رابع بــانفجـــار عبــوة نــاسفــة علـــى دوريتـهم

صباح أمس األحد.
وأوضـح اللــــواء الــــركـن واثـق محـمــــد عـبــــد
القــادر احلمــداني قـائـد الـشـرطـة أمـس أن
العـبـــــوة زرعهــــا مـــسـلحــــون مـجهــــولــــون يف
منطقـة الصنـاعة الـواقعة يف شـرق املديـنة،
وقد انفجـرت يف الساعة العاشرة من صباح

أمس مستهدفة دورية للشرطة.
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بـــالفــرقــة الـــرابعــة يف اجلـيــش العــراقـي يف
تكريت.

ـــــــــواء ذوالـفـقـــــــــار يف ويف الـــنـجـف الـقـــــــــى ل
احملــــافــظـــــة القـبـــض علــــى احــــد املــتهـمـني
الفــارين الـذي كـان قــد اقتـرف العـديــد من
جرائـم اخلطف والتـسليب والـسرقـة. وقال
املالزم اول رافــــد محـمـــد حـــالـــوب: ان هـــذا
املــتهــم كـــــان فـــــارا مــن وجـه العـــــدالـــــة ملـــــدة
سـنتني وبعـد جمع معـلومـات استخـباراتـية
قــــامــت مجـمــــوعــــة مـن مـنـتـــسـبــي اللــــواء
مبـالحقــتـه وإلقــــــاء القــبــــض علـــيه وكـــــان
مـتنكــرا حلظـة القـبض عـليه، وقــد اعتـرف
اجملـــرم علـــى العــديــد مـن جــرائـم اخلـطف
والــســـرقـــة والـتـــسلـيـب كـمـــا اعـتــــرف علـــى
مجـمـــوعـــة مـن اجملـــرمـني شـــاركـــوه تـنفـيـــذ

اجلرائم.
ويف الــديــوانـيـــة تعــرضـت دوريــة  امـــريكـيــة
تابعة لقوات متعددة اجلنسية يف احملافظة
إلـــى انـفجــــار بعـبـــوة نــــاسفــــة علـــى طــــريق
الـــديـــوانـيـــة - الــنجف - مــســـاء امــس وقـــد
اسفــــر االنفجـــار عـن مـصـــرع ثالثـــة جـنـــود
امـــريكـيـني واصــابــة اثـنـني اخــريـن بجــروح
خطـرة، وقـد ذكـر شـاهــد عيـان لـ)املـدى( ان
عـبــوة نـــاسفـــة انفجــرت مــســاء امــس علــى
دوريــة امــريـكيــة علــى طــريق الــديـــوانيــة -
الـنـجف حتــــديــــداً بـــــالقــــرب مـن مـنـــطقــــة
الـنـــوريـــة، وقــــد اسفــــر االنفجـــار عـن حـــرق
عجلـــة هـمـــر، وتـــابع الــشـــاهـــد عـيـــان: لقـــد
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متـأثـرا بجـراحه يف انـقالب آليـة للـشـرطـة
كان يستقلها يف مدينة بعقوبة. 

وقـال مـصـدر يف الـشـرطـة أمـس األحـد:"إن
دورية من الشرطـة العراقية وأثناء توجهها
إلـــى مـنــطقـــة بـعقـــوبـــة اجلـــديــــدة اللــيلـــة
البــارحــة انقلـبت إحـــدى عجالتهـــا يف تلك

املنطقة". 
وأضـاف:"إن احلادث أسفر عن إصـابة اثنني
آخــريـن بجـــروح من بـينـهم ضــابـط بـــرتبــة
مالزم أول وقــد مت نقلـهمــا إلــى مــستـشفــى

بعقوبة العام".
ـــــديــن قــتـل ثالثــــــة أشخـــــاص ويف صالح ال
بــيــنهــم أحـــــد أفـــــراد اجلــيــــش العـــــراقــي يف

حادثني منفصلني يف احملافظة.
وقـال مصـدر يف شرطـة تكـريت صبـاح أمس
األحد: إن شخصني كانـا يحاوالن زرع عبوة
نــــاسفــــة علـــى الــطــــريق الـــدولــي تكـــريـت -
املــوصل قـتال من جــراء انفجـارهــا علـيهمـا
يف وقـت متــأخـــر من لـيلــة أمـس مـسـتغـلني

فترة حظر التجوال.
وأشـار املصـدر إلـى عـدم متكـن الشـرطـة من
الـتعرف على هـويات الشخصـني بسبب قوة

االنفحار.
ويف الضلـوعيـة اغتـال مسـلحون أحـد أفراد
اجليش العـراقي يف منطـقة البسـاتني غرب
املــــديـنــــة مـــســــاء امـــس عـنــــد تــــوجـهه إلــــى

االلتحاق بالعمل.
والضحيـة هو حـسني علي )19 سنـة( يعمل
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بلدروز يف احملافظة. 
وقـــالـت يف بـيـــان أصـــدرته أمــس األحـــد "إن
جـنوداً يعـملون يف قـاعدة عمـليات كـالدويل
املتقـدمـة- قـوة مهــام رابطـة اإلخـوة، عثـروا
علــى مـخبـــأين مـنفـصلـني لألسلحــة شــرق

بلدروز أثناء القيام بدورية روتينية. 
وأضــــافـت " إن اخملـبــــأ األول احـتـــــوى علــــى
ثالث قـــذائف مـن عـيـــار 120 ملـم وقـــذيفـــة
واحـدة مـن عيــار 175ملـم و 152 ملم و 130

RPG".  ملم و 40 قذيفة
وأشـارت إلــى أن " اخملبــأ الثــاني الــذي عثـر
عليـه يف موقع آخـر احتـوى على 50 قـذيفة
مـن عيــار 82 ملم و 4 قـذائف مـن عيـار 160
ملـم و 2 قـــاذفـــة  RPGولغـم واحـــد مــضـــاد

للدروع". 
وقــــال:"مت أتالف محـتـــويـــات كال اخملـبـــأيـن

من قبل فريق ابطال املتفجرات". 
إلـى ذلك اغتـال مـسلحـون مجهـولـون ظهـر
أمـس عبـد الكـرمي هـادي جـاسم املـوظف يف

دائرة صحة ديإلى يف منطقة الكاطون. 
وقـــال مــصـــدر يف الـــشـــرطـــة "ان مـــسـلحـني
مـجهـــولـني اطـلقـــوا الـنــــار علـــى الــضحـيـــة
الـذي يعـمل/معــاون طبـيب/ يف مـستـشفـى
بعقوبة العام فاردوه قتيال والذوا بالفرار". 
من جهـة اخــرى اصيـب اثنــان من املـدنـيني
بجـــروح اثــــر اطالق نــــار علــيهـمـــا مـن قــبل

مسلحني مجهولني يف املنطقة ذاتها.
من جهـة ثانـية تـويف احد عـناصـر الشـرطة

وزير الداخلية يستقبل أعضاء اللجنة 
املكلفة بدمج امليليشيات


