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الناصرية/املدى
أعلن مـديـر وحـدة اجلــرائم
الكـربى يف حمافظـة ذي قار عن
إلقــاء القبـض علـى عـصـابـة
تــسلـيب تـتكــون مـن أربعــة
أشخـاص على طريق )نـاصرية
- بـطحــاء( اقرتفـت أكثــر من
عـشـر جـرائـم قتل وتـسلـيب

واغتصاب.
وقال الـرائد علي مـوسى وادي
بعـد حمـاولـة أفــراد العصـابـة
االستيـالء بالـقوة عـلى سـيارة
اجملين عليه عـبد األمري شريف
عبــد اهلل وهي نـوع سـوبـر 82
حتـمل الـــرقم )13044( قـــامت
مديرية الطرق اخلارجية اليت
استـخربت باحلـادث وبالـتعاون
مع إحــــدى مفــــارز وحــــدة
اجلــرائـم الكـربى اليت صــادف
مــرورهـــا يف مكــان احلــادث
مبهـامجـة اللصـوص وتبـادلت
مـعهــم إطالق الـنـــــار لفـرتة
وجـيزة استـسلم بعدهـا اجلناة
لقـوات الـشـرطـة وهـم كل من
)ح. ش. ش تــولــد 1987، و )ع.
ك. ن. تــولــد 1978، و هـ. ع. م
تـــــــــولــــد 1980، و ع. س. هـ.
تـولـد 1986( وضـبط حبـوزتهم
مسدس عيار 8.5 ورمانة يدوية
وبوكـس حديـد مزود بـسكني
وقد تـبني من خالل الـتحقيق
أن األربعـة يشكـلون مع )هـ. م،
و ي. ع. خ، و ن. م. ش،

بغداد/خالد مجعة
خرب نـشر يف جـريدة بغـدادية
قبل أيـام علـى صفحتـها األوىل
جعل تـرتـيب هـذه الـزاويـة
يـتغـري، هـــذه املـــرة ســـأبـــدأ
بالواقعة العدلية، اخلرب يف تلك

الصحيفة هو تلك الواقعة.
مات وعاد إلى احلياة

)استيـقظ مواطن عـراقي كان
حيـسب يف عداد املوتى ليصرخ:
مـن قــــال لكـم أنـي أريـــد أن
أمـوت..، مما أثار ذعـر ودهشة
احلاضـرين يف مغـتسل املـوتى
بـالكـاظميـة،... وقـال صـديق
)املـتـــوفـــى( إن األطـبـــاء يف
مـــسـتـــشفــــى )...( أجــــروا
الفحوصات الالزمة على اجلثة
وأمروا بنقلها إىل ثالجة حفظ
املـوتى،... )وكـان املتوفـى( قد
سقـط مغـشيـًا عـليه نـتيجـة

أجهاد أصابه..(.
يف الـطب العدلي هنـالك موتان

هما:
1- املـــوت الـــواقعـي: ويعـــرف

بغداد /املدى
قــتل شخـص وأصـيـب آخـــر جبـــروح
خطرية على إثـر مهامجة جمـموعة من
امللثـمني لباعـة اخلمور يف )سـوق هرج(
وسط مـدينة النـاصرية. وذكـر مصدر
يف الشـرطة - إن أحـد سائـقي السـيارات
الـذي كان مـتواجـدًا يف ساعـات الغروب
بــالقـرب مـن مكـان احلـادث قــد قتل
برصـاص امللثمني الـذين يقـومون بني
فرتة وأخرى مبهامجة هذا املكان مدعني
أنـهم ينتمون ألحـدى احلركات الـدينية
وغـايتهـم )األمر بـاملعروف والـنهي عن

بغداد/حسني كريم العامل
مثن الـوكـيل املـسـاعـد لـوزيـر
الـداخليـة )املنطـقة اجلـنوبـية(
السـيد عبد اخلضر مهدي الطاهر
دور العــشــائــر واملــواطـنـني يف
املناطق اجلنوبية ومساهماتهم يف
تعـزيـز الـوضع األمـين من خالل
محاية الطرق اخلارجية واألخبار
عن العبوات الناسفة ومساعدتهم

اللقاء القبض على العصابات.
وأبــدى الطـاهـر يف لقــاء صحفي
ضم منـدوبي )املدى والـزمان( يف
النـاصـريـة امـتنـانه مـن مجيع
شيـوخ العـشـائـر يف حمــافظـات
البصرة وذي قار واملثنى وميسان
لتعـاونهم مع رجـال الشـرطة يف
تطبيق العـدالة وسـلطة القـانون
وخص بـالـذكـر عشـائـر اإلمـارة
وبين مـنصور اليت تصدت لقطاع
الـطرق يف مـناطقـهم املمتـدة من
البـصــرة إىل القـرنـة. وأشـار إىل
االستقـرار النـسيب الـذي يشـهده
اجلنــوب بفــضل ذلك الـتعــاون

قياسًا إىل حمافظات الوسط.
تزايد االستحقاقات األمنية
ويف رده علــــى ســــؤال يــتعـلق
بـاالسـتحقـاقـات األمـنيــة اليت
يتـطلبهـا اقرتاب مـوعــد تسـليم
الـسلـطـة قــال: إن االستعـدادات
األمـنيـة يف الـوزارة قـائمـة أصاًل
وقد ازدادت فاعليتها بعد تشكيل
احلكـومة املـؤقتـة. وبعـد استالم
امللف األمـين من قــوات التحـالف
حيث إن عملية حفظ األمن تدار
حـاليًا بـأيدي عـراقية وبـإشراف
مبـاشـر مـن رئيـس احلكـومـة
الــدكتـور أيــاد عالوي شخـصيـًا
وهذا حبد ذاته جيعل أزالم النظام
الـسابق وعناصـر اإلرهاب الوافدة
مـن اخلـــارج تقــوم بـتـصعـيــد
عملـياتهـا اإلرهابـية الـيت أخذت
بعــدًا آخــر وبـــاتت تـسـتهــدف
املدنيني. وقد أكـد رئيس الوزراء
ووزيـر الــداخليــة علـى ضـرب
جمـاميع اإلرهـاب الداخلـية مـنها
واخلارجية. وقد تبادلوا الزيارات
مع الــــدول اجملــــاورة يف هــــذا
اخلصوص وجـرى التنسيق. ومن
احملـتـمـل غلق احلـــدود والعـمل
بنظـام الفيزا. ومن جانبنا عملنا
يف جنـوب العـراق علـى االتصـال

سبب الوفاة الرئيس إن وجدت
وفـاة حقـًا!، وهـا أنـي اتسـاءل،
ماذا لو أن ذلك )املتوفى( حبياة
معلقة من دفنه؟، أو ماذا لو أن
ذلك املتوفى الـذي عاد للحياة،
كـان قد كتب وصية ذاكرًا فيها
تربعه بأحشائه كقرنية العني
أو الكـليــة أو أحــد اعـضــائه
لزرعها لرجل آخر؟، أو ماذا لو
تربعـت عائلـة ذلك )املتـوفى(
بأعضـائه؟، أفكر بذلك ألتذكر
أسـاتـذة الـطب العــدلي الـذي
يـكـــــررون علــــى الــــدوام يف
حمـــاضـــراتهـم الـنـظـــريـــة
وخمترباتهم العملية اآلتي، )إذا
استــدعي طـبيـب لتـشخـيص
مــوت يف وقت مـبكـر عـليه أن
يـستعني بكل الـوسائل واآلالت
املـتيـســرة ثم يعـاود الفـحص
وإجـراء االختبــارات املختلفـة
بفرتات زمنـية منتظـمة حتى
يـتحقـق من تــوقف األجهــزة
احلـيــويــة الـثالثــة بــشـكل
مستديم( على اعتبار أن حياة
الـنــــاس لـيـــســت لعـبــــة.

سـم مـكعـب، فـيـظهـــر علــى
اجلسـد احلي بـعد وقـت قصري
لون أصفر مزرق عند منطقة
الــزرق وال يظهـر ذلك اللـون

عند امليت.
3( قــيــــــاس ضغــــط العــني:
ضغـط العـني عنـــد األحيــاء
يـرتاوح بني 14 - 24 ملـم زئبق،
ينخفـض إىل 3 ملم بعـد نصف
سـاعـة مـن حلـول املــوت ثم

يصبح صفرًا بعد ساعتني.
أعود للـخرب ألفكر بـاملسـؤولية
األخالقيـة والقـانـونيـة اليت
سيـتحملهـا طبيـب املستـشفى
الـذي شخص حـالة املـوت تلك
معـتمــدًا فـيهــا علــى األغـلب
العالمــات الظـاهـريـة وأعـد
تقـريرًا لدفن إنسان حي، علمًا
أن حالـة املتوفـى تلك ترزم يف
خــانــة املــوت املـبهـم )سقـط
مغــشيــًا علـيه...(، لـــذلك ال
ميكـن إعداد تقريـر جييز دفن
اجلثــة خـــارج معهــد الــطب
العـدلـي، ألن من مهـام الـطب
العدلي األساسيـة الوقوف على

2( اختبـار ايكـارد: زرق اجلثـة
)حتـت اجللــــد( خبلـيــط مـن
الفلــورسني وبـيكــاربــونــات
الصوديوم وماء مقطر حبجم 8

الطـبيب لـربط قـاعـدة أحـد
األصـابع خبيط متني، وينتظر
حلـــول االحـتقـــان يف أصـبع
اجلسـد احلي، وانعـدام ذلك يف

أصبع اجلسد امليت.

الـبسـيطـة املتـوفـرة
للطبيب أو بـاستخدام األجهزة
الطـبية املـتطورة املـوجودة يف
معهــد الـطـب العـــدلي، هــذه
العالمـات تؤكد املـوت الواقعي،

أما أهم االختبارات فهي:
1( اخـتـبـــار مـــاكـــس: يلجـــأ

حيـــدث ال أراديـــًا وهـــو املهـم
طبيـًا عـدليـًا، كمـا يف حـاالت
املولـودين توًا، واملنـتشلني من
املــاء وهم بـني احليـاة واملـوت

واملصعوقني...
الـســؤال الــذي سيـتبــادر إىل
الـذهن حتـمًا هـو؛ كيف منـيز
بني املــوت الــواقـعي واملــوت
الظـاهـري؟، اجلـواب؛ للـجسـد
املـيـت نـــوعــــان فقــط مـن
العالمـات املــوتيـة، يف الـطب
العـدلـي لكل مــوت عالمــاته
اخلاصة به، أما العالمات فهي:
أ- الـعالمــــات الــظـنـيــــة أو
االحـتمـاليــة: وهي العالمـات
الـيت تعتمـد علـى املشـاهـدات
اخلــارجيــة البـسـيطــة مثل؛
انعـدام النـطق، اختفـاء دقات
الـقلـب والـنـبـــض، انعــــدام
احلــركــة التـنفــسيــة، هــذه
الـعالمــــات تــــؤكــــد املــــوت

الظاهري.
ب- العالمـات اليقـينيـة: وهي
الـيت يعتمـد يف الوصـول إليـها
عن طريق االختبارات باآلالت

طبيـًا بتـوقف أجهـزة اجلـسم
الـثالثــة، العــصيب والــدوران
والتنفس، حبيث تستحيل معه
احليـاة، هــذا التعـريـف يعين
عـــدم اشرتاط حــدوث املــوت
الـواقعي يف حـالـة تـوقف أحـد
أجهـزة اجلسم الـثالثة جيب أن

تتوقف األجهزة الثالثة معًا.
2- املـوت الـظـاهــري أو احليـاة
املعـلقة: فهـو عبـارة عن حـالة
خاصـة تنخفض فيها الوظائف
اجلسمانية لألجهزة الثالثة إىل
أدنـى حـد ميكن أن تـدوم معه
احليـاة، يف هذه احلالة سيصعب
علــى الـطـبيـب البـت بعــدم
حصـول املوت لعـدم متكنه من
إثبـات مـا يــدل علـى وجـود
احلياة فضـربات القلب ستكون
ضعـيفــة وبـطـيئــة حبـيث ال
تلتقـطها السـماعة الـطبية وال
حيــس نبـضهــا األصبـع عنــد
الـــرسغ، وكــــذلك احلـــال مع

احلركة التنفسية والعصبية.
املـوت الـظـاهـري قـد حيـدث
أراديًا كـما يف حاالت الـيوغا، أو

اإلنــــســـــان ميـــــوت مـــــرة واحـــــدة وإىل األبـــــد
يف معهــد الـطـب العــدلي:

200 ضــابــط يف عمــوم احملــافـظــة.

وهـذا جيـعل اخليـارات حمـدودة.
ومديـر الشـرطة احلـالي مـؤقت
حلــــد اآلن ومعـني مــن جملـــس
احملافظة والسلطـة املدنية وليس
لدينا اعرتاض عليه وحنن ننتظر
إكمال اإلجراءات اإلدارية لإلعالن
عـمن يــشغـــال منــصب قــائــد

الشرطة يف احملافظة.
سجن جديد

وعـن افتتـاح الـسجن املـركـزي يف
الناصرية قال:

مت افـتتـاح الـسـجن املـركـزي يف
الـنــاصــريــة يــوم 14/ 6/ 2004
وجرت مـراسيم بسيـطة ومعربة
يف مـعنــاهـــا حيـث ارتفع العـلم
العـراقي علـى الـبنـايــة حبضـور
ممـثلـي القــوات الـربيـطــانـيــة
واإليـطــاليــة وممـثل الـسلـطــة
املــدنيـة يف احملــافظـة. والـسجن
عـمومـًا سيـستقبل الـسجنـاء من
هــذا التــاريخ. وستـشـرف علـى
حــراسـته قـــوة من الـشــرطــة
العــراقيـة ومت جتـهيـز الـسـجن
بـاألسـرة واملفـروشـات وأجهـزة
التلفـاز. كما زود مبكـائن احلالقة
البالستيكية وفرش األسنان. وإن
بـناء الـسجن ضـروري مثلمـا هو
ضــروري بنـاء املـستـشفــى فكال
احلالتني تعاجل مـرضًا يعاني منه

اجملتمع.

أيار و1200 شخص مـشتبه به هذا
إضافـة إىل ما مت اختاذه يف البصرة
والنـاصريـة واملثنى حـيث قامت
شرطة الـناصريـة بإلقـاء القبض
علـى عصابـة خطرة قـامت بعدة

جرائم قتل واغتصاب وتسليب.
وأضــاف أن تعـاون املـواطـنني يف
منـاطق اجلنـوب أسفـر عن وضع
أمين مـستقـر، وهــذا االستقـرار
ليس كافيـًا وال يعطينا الراحة ما
دامـــت بغــــــداد وعــــــددًا مــن
احملــافـظـــات مهــددة مـن قـبل

اإلرهابيني.
قائد كفوء

وعن إجــراءات تنـصـيب قـائـد
الشرطة يف حمافظة ذي قار قال:

ليـس لــدينــا أي اعـرتاض علــى
األمسـاء املـرشحــة وليـس هنـاك
اعـرتاض علــى اآلليــة مــا دمنــا
مقتـنعني بلعـبة الـدميقراطـية.
وحنن مع اخـتيـار احملــافظـة إذا
طبقت اآلليـة بشكل صحيح. وإن
التـشاور جـار حالـيًا بـني الوزارة
واحملـافـظـة الخـتيـار الـشخـص
املنــاسب لـشـغل منـصب قـائـد
الـشـرطـة. حيـث إن النـاصـريـة
بأمس احلاجة لقائد شرطة كفوء
وهـذه احلـاجـة تـصطـدم بعقبـة
قلـــة الـــرتــب الكـبـرية يف سـلك
الشرطـة يف احملافظـة وقلة أعداد
الضبـاط حيث ال يتجاوز عددهم

بقوات التحالف ومطـالبتهم بسد
النـواقـص وإكمــال التـجهيـزات
واملعـدات وأكـدنـا علـى التـسليح
جملابهة احلاالت القائمة اآلن واليت

نتوقع حصوهلا مستقباًل.
وعلى الصعيد ذاته قمنا بتدريب
قـوات الشـرطـة لـرفع كفـاءاتهم
البــدنيـة والعلـميـة والعـمل مع
األوسـاط الثقـافيـة واإلعالميـة
وشيـوخ العـشـائـر لـزيـادة وعي
املــواطـن يف الـتـصــدي حلــاالت
االنفالت والتجاوز علـى القانون.
وقد جـرت عدة لقـاءات وعقدت
الكـثـري مـن الـنــدوات. وكــانـت
االستجابـة جيدة جدًا وقـد ملسنا
ذلك مـن خالل حتــسن احلــالــة
األمنـية علـى الطـرق اخلارجـية
وخاصـة طريق رقـم )8( الرابط
بني البصرة والناصرية والسماوة
الـــذي اخنفـضـت فـيه حـــاالت
التسليب بشكل كبري. كما إن هناك
لقــاءات أخــرى مع املـســـؤولني
والوجهاء وشيوخ العشائر لتأمني

طريق البصرة - ميسان.
إجراءات سريعة

وأضـاف إن االستعـدادات األمنـية
كــاملــة وتتـصـاعـد مـع اقرتاب
موعـد تسليم السلـطة للعراقيني
واإلجــراءات األمـنيــة وحــالــة
االستنفار ستتواصل حتى موعد
إجــراء االنتخـابـات. وقـد اختـذ
نـاعدة إجـراءات بهذا اخلـصوص

منها
1- إعــداد وتـطــويــر عـنــاصــر
الـشـرطـة ورفـدهـا بـأعـداد من

الضباط العسكرين الكفوئني.
2- تـشـكيل قـوة دفـاع مـدنـي من
العـسكــريني لـلقيـام بــواجبـات
محاية الطرق ونقاط التفتيش.

3- الـرتكـيـــــز علــــى إجــــراءات
الـتفـتـيــش يف مـــداخل املـــدن
وخمارجهـا للسيطرة عـلى حركة
اإلرهابيني وإلقاء القبض عليهم.
4- استكـمال عـدد من الـسيـطرات
يف مدينة البصرة وتواصل العمل
يف تـشـييـد الـبقيــة يف املنــاطق

األخرى.
5- نصـب الكمـائـن والتحــري عن
املشـتبه بهم، وعلـى سبيل املـثال
قــامـت شــرطــة مـيــســـــــــان
بتفتيش 1800 سـيارة خالل شهر

الناصرية / املدى
حبضور ممثلي وزارة الـداخلية والقوات
الربيطانـية والسلطة املدنية يف حمافظة
ذي قـار جرت مـراسيم افتـتاح الـسجن
املـركـزي يف احملــافظـة االثـنني املـاضي
ومبشـاركة ثالثـة فصـائل من الشـرطة
والــــــدفــــــاع املــــــدنـــي والقــــــوات
اإليطـالية.وجرى خالل املـراسيم إنزال
العلم اإليطـالي من فـوق بنـاية الـسجن
ورفع العـلم العــراقي بــداًل عنه. وقـال
مصدر مسـؤول يف الشرطـة العراقية إن
تسـليم إدارة الـسجن لإلدارة العـراقيـة
يــدخل ضـمن إجــراءات تـسـليـم امللف
األمين للعـراقيني. حيث سيكون السجن
حتت إدارة عراقية 100% وسيشرف على
حـراسته مـنتسـبو الـشرطـة العراقـية
فقط. ويذكـر أن بنايـة السجن اجلـديد
كـانت مقرًا للـفرقة الـعسكريـة احلادية
عشـرة وقد أعيـد تأهـيلها مـؤخرًا وفق
مـواصفـات الـسجـون احلــديثـة حـيث
ضمت أربع قاعات يف كل قاعة 20 غرفة
جمهزة باملـاء واخلدمات وأجهـزة التلفاز
ومزودة بـأدوات احلالقة الـبالستيكـية
واملغـاسل وفــرش األسنـان ومفـروشـة
بـالكـاربـت.من جهـة أخــرى كثـرت يف

وكيل وزارة الداخلية لشؤون اجلنوب لـ)املدى(
تثمني دور عشـائر اجلنوب يف مطـاردة اجملرمني واإلرهابيني

مع اقرتاب موعد تسليم السلطة تتصاعد واجبات الشرطة يف حتقيق األمن.
BMW بتــأجري سيـارة نـوع
من شــارع النـيل إىل القـاعـدة
اجلويـة ويف منتـصف الطـريق
طلـب أحــدهـم مـن الــســـائق
التوقف لقضاء احلاجة وبعد أن
تـوقفت السـيارة طعنه )ع. ك(
بكـتفـه وأطلق )هـ. ع( الـنــار
على صدره وبعد رمي الضحية
من السيارة ركض عدة أمتار ثم
سقـط ميتـًا. وقـد قـام )ي. ع(
هذه املرة ببيع السيارة وتوزيع

احلصص.
7.قـــام إثـنـــان مـن املـتهـمـني
بـسـرقـة سيـارة بـرازيلـي من
مـنطقـة سـومـر وبيعهـا علـى

املتهم )ع. م(.
مداهمة املنازل واحملال

8.قــــام عــــدد مـن املــتهـمـني
بـالسطـو على حمـال للصيـاغة
وسرقـوا منهـا خمشالت تـقدر
بـكيلو غرام من الـذهب وباعوا

املخشالت على )أبو سجاد(.
9.قـام املـتهمـون بـالـسطـو علـى
إحدى الـدور السكـنية العـائدة
إىل )أم عـلي( وســرقــوا مـنهــا

بعض املصوغات الذهبية.
10.قــــــــــــــــــــام )ع. ك، هـ. ع(
وشخص يدعى )حممد( جمهول
اسم األب مبداهمة إحدى الدور
يف حـي الـــشهــــداء والقـيــــام
بـاغـتصـاب عـدد من الـفتيـات
بعد ربط الـرجال الذيـن كانوا

متواجدين يف املنزل املذكور.

ـ

خالل كشف الـداللة وتعـرفهم
على صورة اجملين عليه.

4.قـام أفــراد العصـابـة بتـأجري
سيـارة أوبل سـوداء اللــون من
اخلـط الـســريع بــاجتــاه نهــر
اهلـولنـدي وهنــاك طلبـوا من
سـائقها التوقـف وعندما امتنع
الـســـائق أطلقــوا عـليـه النــار
فأصـابته إحدى الـرصاصات يف
الـصدر واخرتقت الثـانية رأسه
وقـد ختـلص اجلنـاة من اجلثـة
بـرميها قرب نهر الوفاء وقاموا
بـبيع الـسيـارة لـ )ي. ع( الـذي
ميلك كـراجـًا إليـواء الـسيـارات
املـسـروقـة وقـد اسـتلم املـبلغ
املدعـو أبو سجـاد الذي أعـطى
كل جمـــرم يف العـصــابــة 400

دوالر.
5.قـام أفراد العـصابة بـاستئجار
سيـارة كـابـرس سـتيـشـن من
اخلط السريع إىل تل اللحم. ويف
مـنتصف الـطريـق قام )ع. ك(
بـطعن الـســائق بــرقبـته من
اخللـف ليقـوم بعـدهـا )هـ. ع(
بــإطـالق النــار علــى صــدره
لريديه قـتياًل وبعـد ختلـصهم
مـن اجلثــة قــامـــوا بتـسلـيم
السـيارة كـالعادة إىل أبـو سجاد
املكـلف بالبيع وتوزيع احلصص
وأخــذ كـل منـهم حــصتـه من

الغنيمة.
6.قــــــام كل مــن )ع. ك، هـ. ع(
وعـــدد من أفــراد العـصــابــة

وشخص يدعى أبو سجاد يشغل
منصب أمني يف إحدى األحزاب
الـديـنيــة( عصـابـة منـظمـة
ومتخـصصـة بـالقتل وسـرقـة
السـيارات والسطـو املسلح. وقد

اعرتفوا بعدة جرائم خطرة.
سطو مسلح

1.تـسـليـب سيــارة نــوع مــازدا
علـــى طـــريـق اإلصالح بعـــد
إطالق النار علـى سائقهـا الذي
فـارق احلياة بعد إصـابته بعدة
إطالقـــات يف الـصـــدر وبعـــد
االسـتيالء علـى السـيـــــــــــارة
مت بيعهـا علـى املـدعـو )ح. م(

مببلغ 3500 دوالر.
2.اسـتـــأجـــر كل مـن )ع. ك، و
ح. ش، و هـ. ع، و ع. س، و ي.
ع( سـيارة نـوع سوبـر 1985 من
شـارع النيل. وقـد قامـوا بقتل
سـائقـها بـطعنه يف بـادئ األمر
وإطالق النـار علـيه فيمـا بعـد
وقــد استـولـوا علـى الـسيـارة
وبـاعوهـا علـى شخص يـدعى

أبو سجاد.
3.استـأجـر )هـ. ع، و ع. و. ن، و
ي. ع( سيـارة نوع سـوبر 1982
وتـوجهوا بـسائقـها إىل البـصرة
ويف منتـصف الطـريق أطلقـوا
عـليـه النــار واستــولــوا علــى
سـيارته وقـد عثـر على اجلـثة
قبل عدة أشهر قرب نهر عباده
وقد تطابقت أقواهلم مع وقائع
اجلـرميـة. وقـد أكـد ذلـك من

كربالء / املدى
يـبدو أن البعض من عناصر الشرطة
ما زالـوا بذاكـرة السنـوات السـابقة،
ومل يــدركــوا إىل اآلن أن زمـن اللـعب
علــى احلبـال ال يـصل بهـم إىل شيء.
فلقــد شكــى جممـوعــة كبـرية من
املـواطنني من ظواهـر سلبية ال متت
ألخالقيـات مهنة الـشرطة العـراقية
اجلـديـدة الـيت تثـبت يــوميـًا أنهـا
األجـــدر حبفـظ األمـن ومحـــايـــة
املواطنني مـن كل سلوك شائن.. لكن
الــشكــاوى اليت وردت تـؤكـد عـدم
اكـرتاث بعـض عنـاصـر الـشـرطـة
للمعـلومـة اليت يقـدمهـا املواطـنون
لإلخـبار عـن مشـتبه بهـم أو حاالت
جــرميــة وهــؤالء أمــا أن يكــونــوا
خـــائفـني مـن إجـــراء مهـمـتهـم أو
متواطـئني مع اجملرمني. مـواطنون
شــاهـــدوا جممــوعــة تــرتــدي زي
الـشرطـة يقومـون بتسليـب سيارات
علـى طــريق )كــربالء - اهلنـديـة(
وسـرقوا سيـارة املواطـن )ج. ع( بعد
أن قاموا بـضربه وإنزاله من السيارة
ثم ولوا هاربني فيها.. مت اإلخبار عن

هذه اجلرمية ومل يتخذ أي إجراء.
وأفاد املواطن )ك. ر( أنه شاهد سيارة

تقتل وتسرق وتداهم البيوت واحملال التجارية وتغتصب الفتيات

إلقاء القبض على أخطر عصابة يف الناصرية

الديوانية / املدى
قــررت مــديــريــة شــرطــة
الـديـوانيــة فتح مقـر طـوارئ
بـديـل لقيـادة قـوات شـرطـة
احملـافظـة حتـسبـًا لـوقـوع أيـة

اضطرابات أو أعمال إرهابية.
أعلن ذلك لـ)املـدى( اللواء قـائد
شرطـة الديوانـية سالم مجعة.
واشار إىل أن احملـافظة واألحزاب
وأبـناء املديـنة كانـوا يدًا واحدة
حلمـايــة منـشـآت احملــافظـة
ونـتـيجـــة هلـــذا الـتعـــاون مل

يف املدينة ودعا أبناءها إىل املزيد
من التعـاون الفاعل واجلدي من
أجـل دوام االستقـرار وتفــويت
الفـــرصـــة علـــى املخـــربـني
واإلرهـابـيني والـطـارئـني من
خارج احملافظة.مـؤكدًا سيطرة
قـوات الشـرطة عـلى الـوضع يف
كل منـاطق احملـافظـة مـشيـدًا
مبساعدة األحزاب كافة الدينية
والتيـارات السـياسيـة الوطـنية
على حتقيق األمـن وجناح مهمة
الـــشــــرطــــة العــــراقـيــــة.

تــــواصل اختــــاذ اإلجــــراءات
الـقانـونيـة حبق املسـيئني. وإن
سيــارات دوريــات الـشــرطــة
تتـواجد يف كل مـناطق مـدينة
الـديـوانيــة. وعن اتهــام بعض
الـعنــاصــر بـســرقــة احملالت
واإلضرار باملمتلكات العامة. أكد
قائـد شرطـة الديـوانيـة اللواء
سالم مجعـة أن مجيـع األحزاب
بــريئــة من هــذه الـعنــاصــر
وتـستنـكر أعـماهلـا اإلجرامـية
وأكـد أن الوضـع األمين مسـتقر

يــستهــدف أي مكـان مــدني يف
الــديـــوانيــة خالل األحــداث
األخرية.أوضح أن الـزي املــدني
الـذي ارتداه عـدد من عنـاصر
الشـرطـة وشـاهـده املـواطنـون
استخـدم نـتيجـة تــوجيهـات
أمنيـة وردتنا ملـواجهة عنـاصر
قـادمــة من خـارج احملــافظـة
وحتسبًا ألي طـارئ. ولنشر أكرب
قــوة ممـكنــة بني املــواطـنني
ومـــواجهــة أي حــدث عـنــد
وقــوعه. وقــال إن املــديــريــة

مدير شرطة الديوانية:

الوضع األمين مستقر يف احملافظة والتعاون قائم يف مالحقة اجملرمني

سجن الناصرية اجلديد بإدارة الشرطة العراقية فقط
تزايد عمليات اخلطف يف احملافظة

عالقـات مشـبوهـة مع عـناصـر من
الشرطة وخاصة يف قضاء اهلندية.

ويتـســاءل املــواطـن )أ. خ( عن دور
الشـرطة ودورياتها اليت من املفرتض
أن تنشـر قواتهـا على حمـيط كربالء
وأقضيتها وشوارعها، وقال بأن هناك
طـرقـًا مهمــة تكثـر فيهـا عـمليـات
سـرقـة الـسيــارات والتـسليـب وهي
مفرق خان الربع وهـو منطقة تكاد
تكـون خـاليـة. وكـذلـك يف الطـريق
الرئيـس الذي يربـط ما بني كربالء
وقـضــاء اهلنــديــة وخبــاصــة بعــد
الـسـيطـرة، حيـث تكثــر مثل هـذه
احلــوادث، وهنـاك طـريق الـدعـوم
وطـريق املقـربة الذي يـربط مـا بني
منـتصف طـريق كـربالء ومنـتصف
قـضاء اهلـنديـة.ولعلنـا اآلن نشري إىل
أهميـة دور الشـرطة ومـا تقتـضيه
املهمات الوطنية واإلنسانية من أجل
محــايــة املــواطنـني من اجلــرميــة
السيما يف الـوقت احلاضر ليتسنى لنا
اإلحساس باألمان وجيب واحلالة هذه
فـــرض عقــوبــات صــارمـــة حبق
املقصـرين من رجال الشـرطة الذين
تـشري الـدالئل إىل تـورط بعـضهم مع

عدد من اجملرمني.

حــديثـة تــسري مبحـاذاة أخـرى مت
إيقـافها يف مفـرق طريق خـان الربع
وتـسلـيب ســائقهــا، بعــد تــركه يف
الشـارع.. ويـضيف أنه سـأل املـواطن
فأخـربه عن ثالثة أشخـاص يقودون
السيـارة قاموا مبضـايقته يف الطريق
ثم احنرافه عن الطريق الرتابي ولوال
رعـايـة اهلل النقلـبت الـسيـارة وهـو
فيهـا.. ويقـول احلمـد هلل أنهم أبقـوا

على حياتي.
ويـؤكد املـواطن )م. ج( أن جممـوعة
من الـسالبــة قتلـوا أخـاه وسـرقـوا
سيـارته يف مـنطقـة الـدعـوم قـرب
املعهد الـفين، وأضاف.. أيـة إنسـانية
حيملهـا هؤالء القـتلة فهم مل يـكتفوا
بـالسـرقـة بل قـامـوا جبـرميـة قتل،
واملـطلــوب من مـديـريـة شـرطـة
كربـالء رصد هؤالء اجملـرمني الذين
يعيثـون فسادًا يف األرض وجيب وضع
حـد هلذا االستهتار الذي راح ضحيته
العديد من املواطنني وخباصة خالل
الشهـر املاضي، بعـدما كـانت حوادث

التسليب والقتل نادرة يف كربالء.
ويقـول مــواطنـون أن بـعض هـؤالء
اجملرمني ليسـوا من حمافظة كربالء
بينمـا يؤكد آخـرون أن لدى بعضهم

اتهامات تواجه شرطة كربالء يف عدم متابعة عصابات
سرقة السيارات على الطرق اخلارجية

اآلونـــة األخـرية حـــوادث اخـتـطـــاف
األطفـال واألشخاص يف مدينة الناصرية
ممـا أدى إىل إشـاعـة القـلق بني صفـوف
املـواطـنني. فقـد تعـرض مـؤخـرًا أحـد
املهندسـني العاملني يف إحـدى الشـركات
إىل االختطاف ومل يفـرج عنه إال مقابل
فدية جتـاوزت األربعة آالف دوالر بينما
تعرض قبل عـدة أيام أحد أبـناء رئيس
قسم احلاسبات يف كلية العلوم ومل يفرج
عنـه إال مقابل فـدية جتـاوزت املليـوني
دينـار. فـيمـا جنــا املقــاول )ر. ع( من
حماولـة اختطاف قـام بها عـدة أشخاص
يــدعـــون إنهـم يـنـتـمــون إىل إحــدى
الـتنظيمـات الدينيـة وبعد اتصـال أحد
أصـدقائـه مبكتب التـنظيم الـذي ذكره
اخلاطفـون تبـني كذب اإلدعـاء مما أدى
باجلـناة إىل اهلرب. بينمـا ما زال املواطن
حيـدر فـؤاد الـسهل الـذي اختـطف من
مكـان قريب من منـزله، جمهول املصري.
بعـد أن قـامت جممـوعـة من املـسلحني
تستقل سـيارة بيكـب خبطفه من وسط
الشـارع أثناء عـودته من العمل. يف حني
ما زال مصري أحـد األطفال جمـهواًل حلد
اآلن رغم عـمليـات الـبحث املـسـتمـرة
واملناشدات اإلنسانية اليت يطلقها ذووه.

خالل وقت استراحته
شرطي يهاجم لصوص وينقذ سيارة يرومون سرقتها

ويستولي على سيارتهم اخلاصة
بغداد /املدى

متكـن أحــد أفــراد الــشــرطــة يف فـرتة
اسـرتاحته من ختـليص إحـدى السـيارات
اليت استـولت عليها عصـابة من اللصوص
يف شارع احلبوبي بالناصرية.وقال مصدر
مـسـؤول يف الـشـرطــة - إن هيـثم ذيـاب
شرشـاب املنتسب ملركز شـرطة الصاحلية
كـان قد شـاهد عـددًا من أفـراد العصـابة

وهم يهـامجون إحدى السيارات وحياولون
االستيالء علـيها بـالقوة ممـا حدى به إىل
إطالق النار باجتاههم ومطاردتهم فالذوا
بــالفــرار خملـفني وراءهـم سيـارة نـوع
دولفني كـانوا يـرومون سـرقتهـا وقد مت
تسلـيم سيـارة الـدولفني الـيت تبني أنهـا
مـسروقة أيـضًا إىل مركـز مكافحـة سرقة
الــــســيـــــارات يف الــنـــــاصـــــريـــــة.

جمموعة من امللثمني تطلق النار يف سوق اهلرج
املنكـر(.ويـذكـر أن )سـوق هـرج( قـد
تـعرض للهجوم من قبل مسلحي املكاتب
الدينيـة الذين يـقومون غـالبًا بـالرمي
العشوائي مما يتسبب مبقتل العديد من
األبرياء الذين ال ناقة هلم يف بيع اخلمور
والمجل. وهــذا مــا حـــدث فعاًل قـبل
عشـرة أيام مـن هذا احلـادث حيث قتل
أحـد املــواطنني الـذي كـان يـسلك هـذا
الطـريق متوجهًا إىل منـزله فيما أصيب
أحد األطفال يف إحدى املرات بطلق ناري
حينـما كـان املسلـحون وبـاعة اخلـمور
يــتــبـــــــادلــــــــون إطالق الــنـــــــار.


