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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (662) Mon. (8) May

يف رده على اتهامات بتأخير تنفيذ أحكام اإلعدام

جملس الرئاسة :صادقنا عىل مجيع األحكام الواردة دون إبطاء

بغــــداد /املــــدى :أص ـ ـ ـ ــدر
املكـتـب الــصحفـي ل ــرئ ــاس ــة
اجلــمهـ ــوريـ ــة بـيـ ــان ـ ـاً رد فــيه
علــى تـصــريحــات ملـس ــؤولني
تتهم هيـئة الرئـاسة بتـأخير
تنفيذ عقوبة اإلعدام.
وجـ ـ ـ ــاء يف الـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــذي
حصلت (املـدى) على نـسخة
مـنه :أن الرئـاسة تـسلمت يف
مـواقيـت مختلفـة مجمـوعـة
ملفــات مـن مجلـس الــوزراء
املـ ـ ــوقـ ـ ــر ت ـتـ ـض ـمــن قـ ـ ــرارات
احملـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ــم اجلـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــة إلص ـ ـ ـ ــدار
امل ـ ـ ـ ــراسـ ـي ــم اجلـ ـمـه ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة
الالزمــة .وفعالً قــام مجلـس
الــرئــاســة بــاملـصــادق ــة علــى
جمـيع األحكـام الــواردة إليه
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع وق ـ ــت ممـ ـك ـ ــن.
وت ـ ــوض ــيح ـ ـ ـاً للـ ـ ــرأي الع ـ ــام

ومنعـاً مـن اللبـس الـذي قـد
تـثـي ــره الـت ـصـ ــريح ــات غـي ــر
الدقيقة ،نشرح بان العملية
تـب ــدأ ب ــإح ــال ــة املـتهـم عل ــى
قـ ــاضـي الـتـحقـيـق متهـيـ ــداً
إلحـالـة املـتهم إلــى احملكمـة
اجلـن ــائـي ــة يف ح ــال ــة ت ــوف ــر
الق ــرائن الـثب ــوتيــة الالزمــة
وال ـتــي جتـ ـ ــري احملـ ـ ــاك ـمـ ـ ــة
وتـ ـصـ ـ ــدر احلـكــم امل ـنـ ـ ــاســب
لـطـبـيعــة اجلــرم .ثـم تعقـب
ذلك عملـية التمييـز ليأخذ
احلـكــم درج ـتـه الق ــطع ـي ـ ــة.
يـ ـ ـس ـت ـت ــبع ذلـك يف حـ ـ ــالـ ـ ــة
أحـكـ ــام اإلعـ ــدام احل ـصـ ــول
عـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوافـقـ ـ ـ ــة مـجـلـ ـ ــس
ال ـ ــوزراء ال ـ ــذي يـ ــطلــب مــن
مجـلس الـرئـاسـة الـتصـديق
عـل ـ ـ ـ ــى األح ـك ـ ـ ـ ــام وإص ـ ـ ـ ــدار
املراسيم اجلمهورية لإليعاز

ل ـ ـ ــوزارة الـع ـ ـ ــدل بـ ـتـ ـنـفـ ـي ـ ـ ــذ
األحكام.
وأض ــاف الـبـي ــان :مـن نـظ ــرة
س ـ ــريعـ ــة آلخ ـ ــر مجـمـ ــوعـ ــة
ملفــات وصـلت إلــى مجلـس
الـ ــرئـ ــاسـ ــة والـتـي ت ـضـم 12
قـ ـ ـضـ ـي ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ــراحـل الـ ـت ــي
اسـ ـتـغ ـ ـ ـ ــرقـ ـتـه ـ ـ ـ ــا يف كـل م ــن
املـ ــراحل األربـع أعاله والـتـي
استـغرقت كمعدل عام بني 9
أشـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر و 14شـه ـ ـ ـ ـ ـ ــراً قـ ـ ـبـل
وصـ ـ ـ ــولـهـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـجـلـ ـ ــس
الــرئــاســة إلصــدار املــراسـيم
اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،يـ ـت ـ ـضـح إن
إصدار املـراسيم مـن مجلس
الــرئــاســة لم يـسـتغــرق أكثــر
من  6-4أسـابيع وهـو الـوقت
الـالزم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـلـ ـ ـبـه
الـتــسجـيل اإلداري وت ــدقـيق
مجموع املـلفات والتـأكد من

دق ـ ــة األسـم ـ ــاء وق ـ ــان ـ ــونـي ـ ــة
اإلجـراءات وإعـداد املـراسـيم
وتـ ـ ــوق ـيـعهـ ـ ــا .وان اجلـ ـ ــدول
أدناه آلخـر مجموعة ملفات
يبني هذه احلقيقة
وت ـ ـ ــابـع ال ـب ـي ـ ـ ــان :إن دع ـ ـ ــوة
مجلــس ال ــرئ ــاس ــة لـتح ــري
الدقة عنـد التصريح تتالزم
مع إبـدائه كل معاني اإلكبار
مبـ ــؤسـ ـسـ ــاتـنـ ــا الق ـضـ ــائـيـ ــة
وال ـت ــنف ـي ـ ــذي ـ ــة ال ـتــي يـعلــم
اجلـمــيع بـ ــأنهـ ــا تعــمل لــيل
نهـار وسـط ظـروف غـايـة يف
الـصعوبـة والتعقـيد وهـو ما
يقـت ـضـي الـ ـشـكـ ــر والـثـنـ ــاء
وال ــتعـ ـ ــاون اجلـ ـ ــاد لــكل مـ ـ ــا
يـ ــسهـل مهـم ـ ــاتهـ ــا خـ ــدمـ ــة
لألمن واملـواطن واالسـتقرار
و تــوخي ـاً لتــطبـيق العــدالــة
وسيادة القانون والنظام.

القوات األمريكية والعراقية تنفذ عملية
(اجلبهة املوحدة) ملالحقة املسلحني غريب بغداد
بغداد /املدى
اعلن اجليـش االمريكـى أمس عن قيـام قوات
امـريـكيـة عــراقيـة مــشتـركـة بـتنـفيــذ عمـليـة
ع ـ ـسـك ـ ــريـ ـ ــة واسع ـ ــة ملـالحق ـ ــة امل ـ ـسـلحــني 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
 1300جنــدي امــريـكي مـن الفــرق ــة اجلبـليــة
العــاش ــرة 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
قـ ــام مهـن ــدسـ ــو الف ــرق ــة مـتع ــددة اجلـن ـسـي ــة
بتطهيـر شوارع املنطقـة من العبوات الـناسفة
احملـتــملـ ــة .واضـ ــاف الـبـيـ ــان ان قـ ــوات االمـن
العــراقـيــة بــاش ــرت بعــد ذلـك بعـملـيــات دهـم
وتفـتيـش دون ان يكــشف عن اعــداد املعتـقلني
او كميات االسلحة املصادرة نتيجة العملية.

مكتب جوازات الصليخ يمدد أكثر من  750جواز ًا
بغداد /طامي اجملمعي
أعلن مـديـر مكـتب جـوازات
ال ــصلــيخ الـ ــذي اعـتـم ـ ــدته
مـديـريـة الـسفـر واجلنـسيـة
لتمـديد اجلـوازات املنتهـية
مـ ــدة نف ــاذه ــا عـن مت ــدي ــد
أكثـر من  750جـوازاً يـوميـاً
ابـ ـت ـ ـ ـ ــداءً م ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة
الـ ـسـ ــابعـ ــة صـبـ ــاح ـ ـاً حـتـ ــى
الساعة السادسة مساءً.
وقـال مـديـر املـكتب الـعميـد
هـ ـيـ ـث ــم الـغـ ـ ـ ــراوي أن هـ ـ ـ ــذا
املكـتـب اسـتح ــدث ح ــديـثـ ـاً
لـتمديـد اجلوازات الـصادرة
من مكاتـب بغداد حصراً او
حـ ـسـب ب ـطـ ــاقـتـي الـ ـسـكـن
والـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة وح ـ ـ ـس ــب
اجلــدول اخملـصــص ملنــاطق
بغداد.
وأض ـ ــاف ان ه ـن ـ ــاك زخ ـمـ ـ ـاً
كـبـي ــراً عل ــى املكـتـب لك ــونه

املـكـتـب الـ ــوحـيـ ــد اخلـ ــاص
بالـتمديـد يف بغداد إضـافة
إلـ ــى قل ــة املـ ــوظفـني ونحـن
طــالـبـنــا املــديــريــة بــزيــادة
املالك او بـ ــافـتـتـ ــاح مـكـتـب
آخر.
م ــن جـهـ ـتـه أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــداخـل ـي ـ ـ ــة يف
مكتـب جوازات الـصليخ أنه
متــت مفـ ــاحتـ ــة املـ ــديـ ــريـ ــة
ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة مـالك ال ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
الداخـلية ملـتابعـة معامالت
املـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـنـ ــني وإجنـ ـ ـ ـ ــازهـ ـ ـ ـ ــا
بالسرعة املمكنة.
وأضـاف أن منـتسبـي املكتب
يـع ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــون مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــزخـ ــم
احلـ ـ ـ ـ ــاصـل عـلـ ـ ـ ـ ــى م ـكـ ـت ــب
ج ـ ــوازات الـ ــصل ــيخ لـكـ ـ ــونه
املـكـتـب الـ ــوحـيـ ــد وطـ ــالـب
بتعيني كـادر استعالمات يف
املـكتـب لتــوجـيه املــواطـنني

ـاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
استفساراتهم.
م ـ ــن ج ـهـ ـ ـت ـه ـ ــم انـ ـ ـتــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املـواطنـون اإلجـراءات الـتي
يتخـذهـا املكتـب بخصـوص
الـ ـ ــروتــني ال ـ ـ ــذي يع ـت ـمـ ـ ــده
ضـابـط الشـؤون أو مـوظفـو
امل ـكـ ـت ــب بـخ ـ ـصـ ـ ـ ــوص بـ ـيـع
االسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــارات اخلـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة
بـالـتمـديـد الـتي تـنفــذ من
الـســاعــة العــاشــرة صبــاح ـاً
حـيث ال ــزخم احلــاصـل من
قبل املواطنني.
وط ــالـب م ــدي ــري ــة ال ــسف ــر
واجلـنسـية بـافتتـاح مكـاتب
أخرى خـاصة بـالتمـديد او
اعـتـم ــاد اآللـي ــة ال ـسـ ــابق ــة
الـتـي كـ ــانـت تـ ـســتخـ ــدم يف
مكـاتب جوازات بغـداد التي
تقـ ــوم بـ ــالـتـمـ ــديـ ــد حـ ـسـب
مكاتب املناطق.

أهايل شهداء االنتفاضة الشعبانية يف
الديوانية هيددون بتظاهرة سلمية
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 امل ــؤمل 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.

بطريارك كنيسة الكلدان يزور اقليم
كردستان ويفتتح كنيسة القلب االقدس
أربيل  /املدى
ا فـتـتح ا لـبـطــر يــارك مــار
ع مـا نـوئ يـل دلي ك نـي سـة
ا ل ـق ـلـ ـ ـ ــب االق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس يف
مد يـنة ار بـيل التي بـنيت
على نـفقة حكومة اقليم
ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد سـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان و خــالل
اال فـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ا لـب ـط ــر ي ــارك عــن ش ك ــرة
وا م ـت ـن ـ ـ ــا نـه لـل ـ ـ ــر ع ـ ـ ــا ي ـ ـ ــة
واال هـت مــام ا لـتي تــو لـي هــا
ـوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اال ق ـلـ ـ ـي ـ ــم
ح ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ل ـل ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــني يف
خ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة
ـك ـ ـ ـ ــرد س ـ ــت ـ ـ ـ ــان ـ
وال ع ـ ــراق ع ـ ــا م ـ ــة .و ك ـ ــان

ســرك يـس ا غــا جــان نــائب
ر ئـيس مج لـس الوزراء يف
ح كـو مـة اق لـيم كــردس تـان
و ن ـ ــا ئــب م ح ـ ــا ف ــظ ار بــيل
و مــد يــر او قــاف ار بـيل قــد
أس تـقب لــوا يف م طــارأربيل
ـرئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ً ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ا لـب ـطـ ــر يـ ــارك مـ ــار عـمـ ــا
ن ــو ئـيل د لـي ،بـط ــر ي ــارك
كـ ـنـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ا ل ـكـلـ ـ ـ ــدان يف
ال عـراق والعا لـم وقد ضم
و ف ــد ا لـبـط ــر ي ــارك ع ــدد ا ً
مـن م طـار نـة ور جــال دين
كنا ئـس الكلدان يف اربيل
ودهوك وبغداد.

القبض على إثنني من إرهابيي القاعدة يف الكرادة ،والكشف عن مخبأين لألسلحة يف بلدروز

يوم دا ٍم آخر يوقع مزيد ًا من الضحايا األبرياء يف هجامت متفرقة
بغـداد  -محــافظـات /مـراسلــو ومنـدوبـو
املدى /وكاالت
أفادت مـصادر امنيـة أمس األحد بـأن قوات
اجل ـي ـ ــش القــت الق ـب ــض عل ـ ــى اث ـنــني مــن
إرهابيي القاعدة يف منطقة الكرادة.
وقـال املصـدر الـذي فضل عـدم الكـشف عن
اسـمه أن قــوات الل ــواء الث ــاني مـن الفــرقــة
الع ــراقـي ــة ال ـس ــادس ــة ألقـت القـبــض عل ــى
ارهـ ــابـيـني اثـنـني يـنـتـمـيـ ــان إلـ ــى تـن ـظـيـم
القــاعــدة االرهــابـي يف مـنـطق ــة 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  7.62ملم وثمـانيـة صنـاديق
رصـ ـ ـ ــاص لـل ــمـ ـ ــسـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا
يستخدمونها يف عملياتهم األجرامية.
ويف ديـإلــى اعلـنت القـوات األمـريـكيــة إنهـا
عثـرت على مـخبأين لألسلـحة قرب مـدينة

بلدروز يف احملافظة.
وق ــالـت يف بـي ــان أص ــدرته أمــس األح ــد "إن
جـنوداً يعـملون يف قـاعدة عمـليات كـالدويل
املتقـدمـة -قـوة مهــام رابطـة اإلخـوة ،عثـروا
علــى مـخب ــأين مـنفـصلـني لألسلحــة شــرق
بلدروز أثناء القيام بدورية روتينية.
وأضـ ــافـت " إن اخملـبـ ــأ األول احـت ـ ــوى علـ ــى
ثالث ق ــذائف مـن عـي ــار  120ملـم وق ــذيف ــة
واحـدة مـن عيــار 175ملـم و  152ملم و 130
ملم و  40قذيفة RPG".
وأشـارت إلــى أن " اخملبــأ الثــاني الــذي عثـر
عليـه يف موقع آخـر احتـوى على  50قـذيفة
مـن عيــار  82ملم و  4قـذائف مـن عيـار 160
ملـم و  2ق ــاذف ــة RPGولغـم واح ــد م ـض ــاد
للدروع".
وقـ ــال":مت أتالف محـت ــوي ــات كال اخملـب ــأيـن
من قبل فريق ابطال املتفجرات".
إلـى ذلك اغتـال مـسلحـون مجهـولـون ظهـر
أمـس عبـد الكـرمي هـادي جـاسم املـوظف يف
دائرة صحة ديإلى يف منطقة الكاطون.
وق ــال م ـص ــدر يف الـ ـش ــرط ــة "ان مـ ـسـلحـني
مـجه ــولـني اطـلق ــوا الـنـ ــار عل ــى الــضحـي ــة
الـذي يعـمل/معــاون طبـيب /يف مـستـشفـى
بعقوبة العام فاردوه قتيال والذوا بالفرار".
من جهـة اخــرى اصيـب اثنــان من املـدنـيني
بج ــروح اثـ ــر اطالق نـ ــار علــيهـم ــا مـن قــبل
مسلحني مجهولني يف املنطقة ذاتها.
من جهـة ثانـية تـويف احد عـناصـر الشـرطة

وزير الداخلية يستقبل أعضاء اللجنة
املكلفة بدمج امليليشيات
بغداد /املدى
استقبـل الس يـد باقـر جبـر الز بـيدي
وزيـ ــر ال ـ ــداخلـيـ ــة الـ ـسـ ــادة اع ـضـ ــاء
اللجنة املكلفة بدمج امليليشيات.
ذكر ذلك مصدر يف الوزارة لـ(املدى)
وأضاف :أن الـزبيـدي اطلع علـى ما
مت اجنازه خالل الفترة املـاضية مبا
يــتعـلق بـ ــاعـمـ ــال الـلجـنـ ــة ،وابـ ــدى
تــوجـي هــاته بـش ــأن م بــاشــرة اللـجنــة
نشاطـاتها و عـودتها لالنعقـاد بشكل
منـظم من اجل اجنـاز املهـام املـوكلـة
اليهـا مبــا ي ضـمن تـنف يـذ القـرار 91
اخل ـ ـ ـ ــاص ب ـ ـ ـ ــدمـج ا ملـ ـيـلـ ـيـ ـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ـ ــات
و تـ ـ ــأه ـيـلهــم لـلع ــمل ض ـمــن دوائـ ـ ــر
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة كالً ض ـمــن اخ ـتـ ـصـ ـ ـ ــاصه
واحــالــة كـبــار ا ل ـسـن الــى الـتقــاعــد
وفق الضوابط تكـرمياً جلهودهم يف
مقارعة نظام الديكتاتورية املباد.
واكـد الس يـد الوزيـر اهميـة ان يكون
الــسالح بيـد الـدولـة وعـدم الـسمـاح
بحمله يف الشارع اال للمخولني من
الق ــوات االمـنـي ــة وح ــاملـي ه ــوي ــات
حمل ا لـسالح الناري ،وسوف يصادر
الـ ـ ــسالح ا لـ ـ ــذي يـ ـض ـب ــط لـ ـ ــدى أي
ش خــص يف الـ ـشـ ــارع وفـق القـ ــانـ ــون
وضوابط الدستور.
بعـدهـا جـرت منـاقشـات مـستفـيضـة
من قـبل الـســادة احلـض ــور للخــروج
ب تــوصيـات تــسهم يف حـسم مـوضـوع
دمـج املـ ـيـلـ ـيـ ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ـ ــات يف ا جملـ ـتـ ـمـع
العراقي اجلديد.
إلــى ذلـك عقــد ال ـسـيــد بــاقــر جـبــر
الـزبيـدي وزيـر الــداخليـة اجـتمـاعـاً

م ــوسع ـا ً ضـم ال ـســادة و كـيل الــوزارة
لـشــؤون الـشــرطــة و قــا ئــد الـشــرطــة
الوطنية وقائـد شرطة بغداد وقائد
الفـر قـة ال ثـانيــة الشـر طـة الــوطنيـة
وآمـ ــري اال لـ ــويـ ــة ومـ ــديـ ــر شـ ــر طـ ــة
الـن جــدة وبغــداد الكــرخ وا لــرصــافــة
واملستشار القانوني.
و جـ ــرى خالل اال جـتـم ــاع مـن ــا ق ـش ــة
ال ــوضع االمـنـي يف بغ ــداد واجل هــود
املبذولة لتحقيق االمن واالستقرار
و متـت مـن ــاق ـش ــة ا ح ــدى العـملـي ــات
البطوليـة لرجال الشرطة الوطنية
يف ق ــاطع ا ل ــدورة ا لـتـي ا ثـم ــرت عـن
قـتل ع ــدد مـن ا مل ــسل حـني وال قـبـض
على مجموعة اخرى.
و ق ــد اك ــد ال ـسـي ــد ا ل ــوزي ــر ت ــش كـيل
جل ـن ـ ــة م خ ـت ـص ـ ــة مل ـت ـ ــاب ع ـ ــة ش ـ ــؤون
ـوق ـ ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ــني يف ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــوا قـف وزارة
ـامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـداخل يـة لتقـدمي افضل اخلـدمات
ال ـضـ ــروري ـ ــة لهـم والـتـ ــأكـي ـ ــد ع لـ ــى
مـرا عـاة حقـوق اال نـســان واستخـدام
األ سـ ــا لـيـب اجلـ ــديـ ــة يف ا لـتـحقــيق
اجل ـن ـ ــائــي م ـ ـس ـت ـن ـ ــدة إ ل ـ ــى االد ل ـ ــة
الـعلميـة بع يـدا ً عن اال سـاليـب التي
ك ـ ــا نــت م ـتــبع ـ ــة مــن ق ـبـل االجه ـ ــزة
االمـنـيــة ال قـمعـيــة يف زمـن ا لـنـظــام
الديكتاتوري املباد.
و شـدد السيد الوزير على توجيهاته
الـسابقـة بعدم ا لـتعرض لـلمسـاجد
و عـدم اقت حـامهـا اال بعـد ا سـتتنفـاد
جـمــيع ال ـطـ ــرق خلـ ــروج املـ ـسـل حـني
مـنها و بـالت نـسيق مع ادار تـي الوقف
السني والشيعي.

متـأثـرا بجـراحه يف انـقالب آليـة للـشـرطـة
كان يستقلها يف مدينة بعقوبة.
وقـال مـصـدر يف الـشـرطـة أمـس األحـد":إن
دورية من الشرطـة العراقية وأثناء توجهها
إل ــى مـنــطق ــة بـعق ــوب ــة اجل ــديـ ــدة اللــيل ــة
البــارحــة انقلـبت إح ــدى عجالته ــا يف تلك
املنطقة".
وأضـاف":إن احلادث أسفر عن إصـابة اثنني
آخــريـن بج ــروح من بـينـهم ضــابـط ب ــرتبــة
مالزم أول وقــد مت نقلـهمــا إلــى مــستـشفــى
بعقوبة العام".
ويف صالح الـ ـ ــديــن ق ـتـل ثالث ـ ـ ــة أشخـ ـ ــاص
ب ـيــنهــم أح ـ ــد أف ـ ــراد اجل ـيـ ــش الع ـ ــراقــي يف
حادثني منفصلني يف احملافظة.
وقـال مصـدر يف شرطـة تكـريت صبـاح أمس
األحد :إن شخصني كانـا يحاوالن زرع عبوة
نـ ــاسفـ ــة عل ــى ال ـطـ ــريق ال ــدولــي تك ــريـت -
املــوصل قـتال من جــراء انفجـارهــا علـيهمـا
يف وقـت متــأخ ــر 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
املـ ــديـنـ ــة مـ ـسـ ــاء ام ــس عـنـ ــد تـ ــوجـهه إلـ ــى
االلتحاق بالعمل.
والضحيـة هو حـسني علي ( 19سنـة) يعمل

ب ــالفــرقــة ال ــرابعــة يف اجلـيــش العــراقـي يف
تكريت.
ويف الـ ـنـجـف الـقـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـ ــواء ذوالـفـقـ ـ ـ ـ ــار يف
احملـ ــاف ـظ ـ ــة القـب ــض علـ ــى احـ ــد املــتهـمـني
الفــارين الـذي كـان قــد اقتـرف العـديــد من
جرائـم اخلطف والتـسليب والـسرقـة .وقال
املالزم اول رافـ ــد محـم ــد ح ــال ــوب :ان ه ــذا
املــتهــم ك ـ ــان ف ـ ــارا مــن وجـه الع ـ ــدال ـ ــة مل ـ ــدة
سـنتني وبعـد جمع معـلومـات استخـباراتـية
قـ ــامــت مجـمـ ــوعـ ــة مـن مـنـتـ ـسـبــي اللـ ــواء
مبـالحق ـتـه وإلق ـ ـ ــاء الق ـبـ ــض عل ــيه وكـ ـ ــان
مـتنكــرا حلظـة القـبض عـليه ،وقــد اعتـرف
اجمل ــرم عل ــى العــديــد مـن جــرائـم اخلـطف
وال ـس ــرق ــة والـت ــسلـيـب كـم ــا اعـتـ ــرف عل ــى
مجـم ــوع ــة مـن اجمل ــرمـني ش ــارك ــوه تـنفـي ــذ
اجلرائم.
ويف الــديــوانـي ــة تعــرضـت دوريــة ام ــريكـيــة
تابعة لقوات متعددة اجلنسية يف احملافظة
إل ــى انـفجـ ــار بعـب ــوة نـ ــاسفـ ــة عل ــى طـ ــريق
ال ــدي ــوانـي ــة  -الــنجف  -م ـس ــاء امــس وق ــد
اسفـ ــر االنفج ــار عـن مـص ــرع ثالث ــة جـن ــود
ام ــريكـيـني واصــابــة اثـنـني اخــريـن بجــروح
خطـرة ،وقـد ذكـر شـاهــد عيـان لـ(املـدى) ان
عـبــوة ن ــاسف ــة انفجــرت م ـســاء امــس علــى
دوريــة امــريـكيــة علــى طــريق الــدي ــوانيــة -
الـنـجف حتـ ــديـ ــداً ب ـ ــالقـ ــرب مـن مـن ــطقـ ــة
الـن ــوري ــة ،وقـ ــد اسفـ ــر االنفج ــار عـن ح ــرق
عجل ــة هـم ــر ،وت ــابع ال ـش ــاه ــد عـي ــان :لق ــد

الحظنـا آثار تفحم جثث جلـنود امريكيني
يقـ ـ ــدر عـ ـ ــددهــم ب ــثالثـ ـ ــة واث ـنــني آخـ ـ ــريــن
مصابني بجروح خطرة.
ويف الـن ــاص ــري ــة دهـمـت ق ــوات ال ـش ــرط ــة يف
احمل ــاف ـظ ــة أوك ــار ع ـص ــاب ــات الـت ــسلـيـب يف
مـنطقـة الهـصاصـرة واشتـبكت مع عـدد من
املطلـوبني وقـد أسفـر االشتبـاك عن مـصرع
أحدهم وإلقاء القبض على ( )4آخرين من
بينهم أحد اجلرحى.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــصـ ـ ـ ــدر أمـ ـن ــي م ـ ـطـلـع لـ(امل ـ ـ ــدى):
اشتـبكـت القــوة مع ع ــدد من املـطل ــوبني يف
قـضـايـا خـطـف وقتل وتـسلـيب وقــد متكـنت
من قتل أحدهم وجرح آخر نقل على أثرها
إلـى املـستـشفـى كمـا مت إلقـاء القـبض علـى
ثالثـ ـ ــة آخـ ـ ــريــن وض ـب ــط عـ ـ ــدد مــن قـ ــطع
األسلحـة .ونفــى املصـدر وقـوع إصـابـات بني
عـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة م ــؤك ــداً تع ــرض إح ــدى
سياراتهم إلى أضرار.
ويف املــوصل ذكــر م ـســؤول فــى ال ـشــرطــة إن
ثالثــة من مـنتـسـبي الـشـرطــة قتلـوا وجـرح
رابع بــانفج ــار عبــوة نــاسفــة عل ــى دوريتـهم
صباح أمس األحد.
وأوضـح اللـ ــواء الـ ــركـن واثـق محـمـ ــد عـبـ ــد
القــادر احلمــداني قـائـد الـشـرطـة أمـس أن
العـب ـ ــوة زرعهـ ــا مـ ـسـلحـ ــون مـجهـ ــولـ ــون يف
منطقـة الصنـاعة الـواقعة يف شـرق املديـنة،
وقد انفجـرت يف الساعة العاشرة من صباح
أمس مستهدفة دورية للشرطة.

وأضاف أن االنفجار أسفـر عن مقتل ثالثة
من مـنتسـبي الشـرطة وجـرح منـتسب رابع،
وق ـ ــد طـ ـ ـوّق ب ـ ــاقـي أف ـ ــراد ال ـ ــدوري ـ ــة مـك ـ ــان
احل ــادث ،فـيـم ــا ق ــامـت سـيـ ــارات االسع ــاف
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  180ملم.
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 ج ــاسم يف قـضــاء شـط العــرب وقــد مت
تـسليمـها إلـى قيـادة شرطـة البـصرة حـسب
التعليمات".
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