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بغداد - احملافظات/ مندوبو ومراسلو املدى - وكاالت
اعلنت مـصادر امنيـة امس االربعاء مقـتل 16 شخصا

يف اعمال عنف متفرقة يف العراق.
وقال مـصدر يف شـرطة بعقـوبة "استـشهد 12 شخـصا
واصيب خمـسة آخـرون بينهـم رجل شرطـة بجروح يف
هجــــوم مـــسـلح تـبـعه انـفجــــار عـبــــوة نــــاسفــــة شـمــــال

بعقوبة".
واوضح ان "مسلحني هـاجموا صـباح امس بـاصا يقل
موظـفني يعملـون يف مصـنع للمنـتوجـات الكهـربائـية
علـى الطريق الرئيـسي شمال املدينـة تاركني الشهداء

واجلرحى داخل الباص".
وتـــابع املـصــــدر انه "بعـــد فـتـــرة وجـيـــزة وصلـت دوريـــة
الــشـــرطـــة الخالء الــضحـــايـــا، وعـنـــد اقـتـــراب رجـــال
الشـرطة من الـباص انفجـرت قنبلـة زرعها املـسلحون

يف الباص".
ويف حــادث منفـصل، اعلـن مصـدر يف شـرطــة بعقـوبـة
"استـشهــاد ثالثـة مـن عنـاصــر استـخبـارات الـشـرطـة
بيـنهم معـاون مـديــر استخبـارات الشـرطـة يف بعقـوبـة
علـى يد مـسلحني مجهـولني علـى الطـريق العـام بني

بلدتي بعقوبة واخلالص.
واوضح املصـدر الذي طـلب عدم الكـشف عن اسمه ان
"مـسلـحني مجهـولـني اغتـالـوا املقــدم كنعــان عبـد اهلل
معـاون مديـر استخبـارات شرطـة ديالـى مع اثنني من

عناصر االستخبارات كانا برفقته".
وقــال ان "الـضحــايــا كــانــوا يـسـتقلـــون سيــارة مـــدنيــة

واحدة".
ويف بغـــداد، اكـــد مــصـــدر يف وزارة الـــدفــــاع العـــراقـيـــة
استـشهـاد محمـد مـصحب العـامـري مـديـر العالقـات
يف الـوزارة على يـد مسلحـني مجهولني امـس االربعاء

يف بغداد.
وقـال املـصـدر الـذي فـضل عــدم الكـشف عـن اسمه ان
"مـــسـلحـني مـجهــــولـني فــتحــــوا الـنــــار علــــى محـمــــد
مـصـعب مــديـــر العالقـــات عنــدمــا كــان يقـــود سيــارته

اخلاصة يف منطقة البياع فاردوه قتيال يف احلال".
ويف ديــالـــى أعلـنـت مـصــادر يف الــشــرطــة أن حـصـيلــة
االنفجـار الــذي وقع عنــد سيـارة كــانت تقل مــوظفني
حكـومـيني يف مـدينـة بعقـوبـة صبـاح امـس ارتفع إلـى

سبعة قتلى.
وقال النقيب يـاسني محمد من الشـرطة "إن حصيلة
االنفجــار الــذي وقـع يف وقت مـبكــر مـن صبــاح امـس
أرتفع إلــى سبعــة قتلـى وستـة جـرحـى بيـنهم شـرطي

واحد."
كـــانـت مــصـــادر شـــرطـــة قـــد ذكـــرت يف وقـت ســــابق إن
خـمسة أشخـاص قتلوا وأصـيب ستة آخـرون يف حادث

إنفجار "غريب" يف مدينة بعقوبة.
وقال املـقدم سلـمان الـدهلكـي من الشـرطة "ان سـيارة
)مـيـنـي بــــاص( تـقل مــــوظفــني يعــملــــون يف مـنـــشــــأة
القـــادسـيــــة للــصـنـــاعـــات الـكهـــربـــائـيـــة، وهـي احـــدى
املــؤسسـات احلكـوميـة يف مـنطقـة بعقـوبـة، تـوقفت يف
مـنطقـة احلـديـد التـي تقع علـى مـسـافــة 10 كلم إلـى
الـشمال الغـربي من مدينـة بعقوبـة عند سـيارة أخرى

كان بداخلها أربع جثث."
وأضـاف الـدهلـكي ان املــوظفني يف الـسيـارة الـصغيـرة
حـــاولـــوا إخالء اجلـثـث يف الــسـيـــارة األخـــرى بعـــد أن
قـامـوا بــاالتصـال بـالـشـرطــة "عنـدمــا وقع انفجـار يف
نفــس املكــان أسفـــر عن مـقتـل خمـســـة من املــوظـفني
وإصـــابـــة سـتـــة آخـــريـن مـن بـيـنهـم واحـــد مـن افـــراد

الشرطة." 
وقال الدهلكـي إن "االنفجار غريـب، ولم يعرف سببه،
فـيمــا إذا كـــانت الــسيــارة الـتي كــان بـــداخلهــا اجلـثث

مفخخة أم أن عبوة انفجرت قرب السيارتني؟." 
واضــاف املـصــدر ان الـضحــايــا "اكـثــرهـم مـن العـمــال
الــذين يـعملــون يف منـشـأة القــادسيـة وهـم من سـكنـة

منطقة جديدة الشط قرب بعقوبة."
ويف االنبـار عثر على اربع جـثث يف منطقة العـويسات

جنوب عامرية الفلوجة صباح امس. 
وقـال مصـدر يف الشـرطة: "ان االهـالي وجـدوا اجلثث
ملقـاة علـى قـارعـة احـدى الطـرق يف املـنطقـة وابلغـوا
الشـرطة التي قـامت بنقلهـا الى املـستشفـى". واضاف
املصدر:" ان اجلثث بـدت عليها آثار تعذيب واطالقات

نارية يف الرأس والصدر".
وعلى صعـيد متصل تعرض مقـر للحرس الوطني يف

األمريـكية وأسفرت عـن إصابة اثنـني بجروح وكذلك
إعطاب عجلة نوع همر. 

وأشـــار املـصـــدر إلــــى أن القـــوات األمــــريكـيـــة قــطعـت
الــطـــرق املـــؤديـــة إلــــى مكـــان احلـــادث وقـــامـت بـنـقل
املصابني إلى املستشـفى التابع للقوات األمريكية يف

قاعدة النعمانية العسكرية.
ويف العمـارة انـدلع حـريق هـائل يف الـسـاعــة الثــانيـة
عشرة من ظهـر امس األربعاء يف محطـة تعبئة وقود

الدبيسات يف مركز املدينة. 
وذكر شهـود عيان: "أن احلـريق الذي ادى إلـى حدوث
أضـرار يف مـبنــى احملطـة وأجهــزة التـزويـد بـالـوقـود،
كــان سـبـبه تــســرب مــادة الـبـنــزيـن مـن احــد أنــابـيـب

التوصيل نتيجة ثقب فيه". 
واضـاف الـشهـود:" ان الـسيـارات الـتي كـانـت متـوقفـة
استطاعت اخلروج بسرعة من منطقة احلادث برغم

حدوث بعض االصطدامات فيما بينها".

جلنـود عـراقيـني مقطـوعـة الـرأس يف نهـر املـالح متت
تـصفـيتـهم بـصــورة بـشعــة وظهــرت علــى اجلـثث آثــار
تعــذيب وإطالق نــار عن قـرب يف أجـزاء مخـتلفــة من

اجلثث. 
وأشـــار املـصـــدر إلـــى أن قـــوات الــشـــرطـــة قـــامـت بــنقل
اجلـثـث إلــــى وحــــدة الــطــب العــــدلـي يف مـــسـتـــشفــــى
الـزهراء وسط املـدينة وقـد مت تسليم اجلـثث لذويهم

بعد التعرف عليهم.
إلـى ذلـك أعلنـت قيـادة قـوات شـرطـة احملــافظــة امس
االول عن انفجار عبوة ناسفة يف رتل أمريكي أسفرت

عن إصابة جنديني أمريكيني  يف قضاء النعمانية. 
وقــال مـصــدر يف شــرطــة احملــافـظــة لـ )املـــدى(: لقــد
انفجرت عبـوة ناسفـة محلية الـصنع قبل ظهـر امس
االول زرعها مجهولون على إحدى الطرق املؤدية إلى
مقــــر القــــاعــــدة العـــسـكــــريــــة األمــــريـكـيــــة يف قــضــــاء
النـعمـــانيــة اسـتهــدفـت رتال عــسكــريــا تــابعــاً للقــوات

مدينة هيت صباح امس إلى قصف بقذائف الهاون. 
وقـال شهــود عيــان: "إن خمـس قـذائف هـاون سقـطت
علــى مــدرســة تـتخــذهــا القــوات العـــراقيــة مقــرا لهــا
وسـط املــديـنــة يف الــســاعــة الــســادســة والـنــصف مـن

صباح امس". 
وأضــــافــــوا: أنهـم ســمعــــوا دوي انـفجــــارات وشــــاهــــدوا

تصاعد أعمدة الدخان بعد الهجوم. 
ولم يـشــر الـشهــود إلــى اخلـســائـــر التـي حلقـت بهــذه
القوات إال أنهم أكـدوا إن املبنى تعـرض ألضرار بليغة
جــراء القــصف، كمــا لم يـصــدر عن وزارة الـدفـاع إلـى

اآلن ما ينفي هذا احلادث أو يؤكده.
وعلى صعيد مـتصل تعرض مقر للحرس الوطني يف
مدينة هيت صباح امس إلى قصف بقذائف الهاون.

ويف تكـــريت قـتل مــسلحـــون مجهــولــون مـســاء أمـس
قيـاديـا بــارزا يف منـظمـة بـدر بـقضـاء الــدجيل. وقـال
مصـدر يف الـشـرطـة:"آن مـسلـحني مجهــولني أطلقـوا
الـنار على إبراهيم اخلزرجـى القيادي يف منظمة بدر
يف قــضــــاء الــــدجــيل واردوه قـتــيال يف احلــــال. وأشــــار
مقربـون من اخلز رجي إلى انه كـان يعيش يف طهران
منـذ أكثـر من ثالثني عـاما وقـد عاد إلـى العـراق وهو

يسكن يف قرية خزرج التابعة لقضاء الدجيل. 
ويف كـربالء نـددت رئـاسـة جـامعـة كـربالء وأسـاتـذتهـا
وطلـبــتهــــا بعــملـيــــة مقــتل احــــد تــــدريـــسـيــيهــــا بعــــد
اخـتطـافه من قـبل مجمـوعـة مـسلحـة مجهـولـة علـى
طـريق احملمـودية - بـغداد أثـناء مـراجعـته لكليـة ابن

رشد.
وقــال الــدكـتـــور مفـيـــد جلـيل عــوض رئـيــس جـــامعــة
كربالء أثـناء مسيـرة للتشييـع الرمزي جلثـة الشهيد
قــــاســم محـمــــد الــــدايـنـي  املــــدرس يف قـــسـم الـعلــــوم
النفسية والتـربوية بكلية التـربية.. إن أساتذة وطلبة
اجلـامعـة "مـاضـون يف إكمـال سيـر العـمليـة التـربـويـة
رغــم الــتهـــــديـــــدات مــن هـــــؤالء الـــظالمــيــني الـــــذيــن
يحـــاولـــون خلق الـتـــرويع والـهلع بـني صفـــوف العلـم

والعلماء.
مـضيفـا: إن اجلـامعـة تـستـنكـر اغـتيـال أحــد أعضـاء
كــادرهـــا التــدريــسي يف كـليـــة التـــربيــة قـــاسم مـحمــد
الــدايـني الـــذي اختـطفـته مـجمــوعـــة مجهــولــة قـبل
فتـرة واقتـادته إلـى جهـة مجهـولـة أثنـاء خـروجه من

بيته يف احملمودية متوجها إلى كلية التربية.
ويف واســط أعلـنـت قـيـــادة قـــوات شـــرطـــة احملـــافــظـــة
العثور على )3( جثث تعود جلـنود عراقيني مقطوعة
الـــرأس مـــرمـيـــة يف نهـــر املـــالح جـنـــوب غـــرب مـــديـنـــة

الكوت. 
وقــال مـصــدر يف شــرطــة احملــافـظــة لـ )املـــدى(: لقــد
عثرت قوات شرطة مدينة الكوت على )3( جثث تعود

اغتيال مدير العالقات يف وزارة الدفاع ومعاون مدير استخبارات شرطة ديالى

استشهــاد )16( شخصاً وإصابة )5( آخرين يف هجامت متفرقــة

البصرة / كونا
اجــــتــــمـع رئــــيــــــــس الـــــــــــوزراء
املــنــتهــيـــــة واليــته ابـــــراهــيــم
اجلـعفــــري امــــس مع قــــائــــد
القـــوات مـتعـــددة اجلـنــسـيـــة
جــــورج كـيـــســي ومحــــافــظـي
الـبــصــــرة وذي قــــار حـيـث مت
بـحــث االوضـــــــاع يف جــنـــــــوب
العـــــراق والســيــمـــــا الــــــوضع

االمني.
وقـال مـتحـدث بــاسم رئـاسـة
الــــوزراء ان اجلـعفـــــري بحـث
مع اجلــنـــــرال كــيــــســي ســـبل
جتهــيـــــــز القــــــوات األمــنــيــــــة
بـاملعـدات املـطلـوبـة لـتطـويـر
قدراتها الفنية والعسكرية.

وعلـــى صعـيــد مـتــصل بحـث
اجلـعفــــــري مـع محــــــافـــظــي

الـبــصـــــرة وذي قـــــار محـمـــــد
مصبح الـوائلي وعزيز كاظم
علــوان يف اجـتـمــاع مـنفـصل
ـــــــــــــــــــــــــوضـــع األمــــــــــنــــــــــي يف ال
احملــافظتـني وعمليـات اعـادة
االعمــار فيـهمــا اضــافــة الــى
اآللـيــــة املعـتـمـــدة لـتــطـــويـــر

الشبكة الكهربائية هناك.
ونـقلــت دائــــــرة االتـــصــــــاالت
احلـكـــــومــيـــــة عــن محـــــافــظ
الـبــصـــــرة محـمـــــد الـــــوائلـي
عقــب االجــتــمـــــاع قــــــوله: ان
الـلقـــــاء مع اجلـعفــــري كــــان
مـثـمـــرا وشـمل عـــدة محـــاور
منـها مجـاال األمن واالعـمار
مـؤكـدا ان الـوضع األمـني يف
الـبــصــــرة يـــشهــــد اســتقــــرارا

كبيرا.
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اجلعفري يعقد اجتامعات مع مسؤولني
وعسكريني لبحث الوضع األمني

بغداد /  هشام الركابي  
وقعت مضبطـة حلفظ االمن يف منطقة الـدورة الساخنة بني
ممـثلني عنهـا والقوات املـشرفـة على امـنها . وذكـر بيـان لوزارة
الــــداخلـيـــة ان تـــوقــيع املــضـبــطـــة جــــاء بعــــد لقـــاء بـني وزيـــر
الــداخـليــة الـــزبيـــدي ورئيـس ديــوان الــوقف الـسـني الـــدكتــور
احمــد عبــــــد الغفـور الـسـامــرائي  وعـدد مـن وجهــاء املنـطقـة
وائمة املـساجـد فيهـا. واضاف الـبيان ان االطـراف املشـاركة يف
اللقـاء وقعـت مضـبطــة لتحقـيق االمن يف املـنطقــة السـاخنـة
بـعد تـسمـية عـدد من االئـمة ممـثلني للتـنسـيق واالتصـال مع
القـوات املشـرفة عـلى املنـطقة، واشـار البيـان الى ان احـد بنود
املـضبطـة يـقضي بـالـسمـاح لكـل مسجـد بـاالحتفـاظ بخـمس
بنادق آلية معلومة االرقام لدى وزارة الداخلية لغرض الدفاع
عن املـسجـد يف حـال تعـرضه الي هجـوم ارهـابـي، كمـا اشـارت
املــضبـطــة الــى ان وزارة الــداخـليـــة ستـــؤمن جـميـع احلمــايــة
الالزمة أليـة منطقة او جـامع يف الدورة يف حال الـطلب منها
ذلك. كـما مت الـسمـاح لكل جـامع بـاالحتفـاظ بخـمس بـنادق
آلـيه مثـبتـة ارقـامهــا بكتـاب من ديـوان الـوقف الـسـني. كـذلك
جــرى خـالل اللقــاء مـنع  الـتكـبـيــر يف املـســاجــــــــد عـنــد مــرور
عناصـــر قوات الصقـــــــر املعروفة بـسياراتها وشـاراتها والتي لن

تستهدف اي مسجد قطعا.

الداخلية: توقيع مضبطة لتحقيق
األمن يف الدورة

واسط / املدى
أعلـنـت قـيـــادة قـــوات شـــرطـــة محـــافـظـــة واسـط اخـتـتـــام الـــدورة
التطـويـريـة اخلـاصـة التي نـظمت بـالتعـاون مع القـوات متعـددة
اجلنسـية ضمن بـرنامج تطـوير الشـرطة العـراقية والـتي أقيمت

يف األردن واستمرت ملدة شهرين . 
ذكـر ذلك مـســؤول اإلعالم لقيـادة الـشـرطـة يف احملــافظـة الـسيـد
عـثمـان كـرمي لـ )املـدى( وقـال: لقـد أنهـى مـتطـوعـو الـدورة )37(
من شـرطة احملـافظـة دورتهـم التطـويريـة ضمـن برنـامج تطـوير
الشـرطة الـعراقـية الـتي أقيـمت يف عمـان واستـمرت ملـدة شهـرين
تلقــوا خاللهـا دروســاً عمـليـة ونـظـريـة وتــدريبــات علــى مخـتلف
أنــــواع األسـلحــــة وفق األســــالـيـب احلــــديـثــــة املعـتـمــــدة مـن قــبل
أكــادمييــات الـشــرطــة ودروســا خــاصــة يف مخـتلـف فنــون الـقتــال
والـتـصـــدي للـمجـــرمـني وأســـالـيـب الــتحقــيق مع املـتهـمـني وفق

مبادئ وقوانني حقوق اإلنسان . 
وأشار إلى أن متطـوعي الدورة البالغ عددهـم )291( متطوعا قد
وصلوا أمس االول الثالثـاء على منت طائـرتني هبطتـا يف قاعدة
الكـوت اجلـويـة قـادمـتني من األردن وسـيتم تـوزيـع منتـسبي هـذه
الدورة على املديـريات وأفواج الشرطـة لغرض دعم عملية حفظ

األمن والنظام وتطبيق القانون يف احملافظة.

الدورة )37( من متطوعي رشطة واسط
تنهي تدريباهتا

ديالى / املدى
دهمت قـوة من اجلـيش العـراقي
املـنــاطـق القــريـبــة مـن مــديـنــة

املقدادية يوم امس االول. 
وذكر مـصدر يف اجليـش العراقي
رفــض الكــشف عـن اســمه امــس
األربعـــاء: "إن قـــوة مـن اجلـيــش
العــراقي واملـســانــدة مـن القــوات
األمـــــريـكــيـــــة دهــمــت مــنـــطقـــــة
مخيسة التابعة ألبي صيدا بعد
تطـويق استمـر ساعـات طواالً إذ
قامت القـوات األمريكيـة بتأمني
ــيــــــــة الـغــــطــــــــاء اجلــــــــوي لـعــمـل

املداهمات". 
وقـال: "إن املداهمـات أسفرت عن
اعـتقــال 19 شخـصــا مـن بـيـنهـم
ــــوبــني لـلقــــوات ســتــــة مــن املــطل

األمريكية". 
ويف مديـنة الـسعديـة دهمـت قوة
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ــــوالء: "إن وذكــــر مــصـــــدر يف جل
القوة دهمت مـنطقة العـساجرة
بعــــد تــطــــويـقهــــا ومتـكـنـت مـن
ـــــى شخــص إلقـــــاء القــبـــض عل
مـــشــتــبه بـه وبحـــــوزته أسـلحــــة
ـــــواظــيـــــر لــيلــيـــــة وقـــــواعـــــد ون
لــصــواريـخ الكــاتـيــوشـيــا صــنع

محلي". 
علـى صعيد منفصل قال الرائد
إدريــس بــاجالن مــديــر شــرطــة
جلـوالء: "إن عبـوة نـاسفـة كـانت
مــزروعــة بــالقــرب مـن دار احــد
ضباط اجليش العراقي السابق
وهــو بــرتبــة عـميــد عــسكــري يف
منـطقـة العـروبــة وسط املــدينـة

انفجرت ليلة أمس االول". 
وقـــال: "إن االنفجــار أسفــر عـن
إحلــاق أضــرار بــالــدار والــسيــارة

اخلاصة للضابط السابق".
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مــشتــركــة مـن اجليــش العــراقي
والـشــرطــة ومكـتب الـتحقـيقــات
املــــــركــــــزي مــنــــــاطـق مــــــديــنــــــة

السعدية. 
وقــال مصـدر امـني يف الـسعـديـة
ان القــــــوة املــــشــتــــــركــــــة دهــمــت
منـاطق ربيـعة والعـساجـرة وبني
ويــس يف مـنــطقــة الــسعــديــة إذ
نفــذت حـملــة دهـم وتفـتـيــش يف
تـلــك املـــنـــــــــاطـق أسـفـــــــــرت عـــن
اعـتقــال ثـمــانـيــة أشخــاص مـن
املـــــطـلـــــــــوبـــني لـــــــــدى الـقـــــــــوات

األمريكية". 
ــــــى صعــيـــــد مــتــصـل ألقــت وعل
مفــرزة مــشـتــركــة مـن اجلـيــش
العـــــراقــي وشـــــرطـــــة خــــــانقــني
وجلــوالء القـبــض علــى عـنـصــر
مشتـبه به يف منطقة العـساجرة

يف مدينة السعدية يوم أمس. 
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القبض عىل 19 مشتبهاً به بينهم ستة من املطلوبني
خالل عمليات دهم نفذتها قوات مشتركة يف ديالى


