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الديوانية- املدى
قـامـت جممـوعـة مـسلحـة بـالقـاء قـنبلـة يـدويـة علـى مقـر
منظـمةRTIيف مديـنة الديـوانية وبـاطالق نار كثيـف باجتاه
املبنى أسفر عـن اصابة احد افراد حرس املـنظمة فيما سارعت
قوات الشرطة العراقية  لـتطويق املكان واشتبكت مع اجملموعة
املسلحـة واستطـاعت، ان تلقـي القبض عـلى ثالثـة منهم، ومل
تفصح الـشرطة عن أيـة معلومات اضـافية ان كانـوا قد حصلوا

عليها من املعتقلني اثناء التحقيق.
ويـذكر ان هذا احلـادث ليس الوحـيد الذي تتعـرض له املنظمة
فقد سبـقته عدة هجمـات عالوة على تـعرض مقر املـنظمة اىل

السلب والنهب بالكامل من قبل افراد جمهولني.
ويف حادث آخر الـقى جمهولـون قنبلة صـوتية علـى احد احملال
التجاريـة يف مدينـة الديوانـية.. وأفاد شهـود عيان ان الـشرطة
قـامت بالقاء القـبض على احد منفـذي احلادث وان التحقيق ما

زال جاريًا ملعرفة مالبسات احلادث.

بعقوبة /املدى 
بـإشـراف الكـابـنت أالن مسـؤول قـوات
التحـالف يف مـنطقـة منـدلي ومـديـر
النـاحية وأعضاء جملـس إدارة الناحية
وعــدد كبـري من شخـصيــات وأعيـان
املديـنة، جرت مـؤخرًا انتخـابات حرة
ونـزيهـة يف مـدينـة منـدلـي الختيـار

بغداد/رياض القره غولي 
            صائب ادهم 

تدرس وزارة اإلعمـار واإلسكان وضع
آليـة للحــد من ارتفـاع أسعـار مـواد
البناء يف السـوق احمللية إلفساح اجملال
أمام املواطـنني لبناء وحـدات سكنية

بكلف واطئة.
وتــدارس وزيــر اإلعمــار واإلسكــان
املهـندس الدكتور عـمر الفاروق سامل
الدملـوجي خالل اجـتماع ضـم كبار
املـســؤولني يف الـوزارة جـوانـب آليـة
التعامل مع مواد الـبناء املتوفرة لدى
شـركـات الـوزارة بـشكل ال يـؤدي إىل
ارتفاع أسعـارها يف السـوق احمللية من
خالل عـدم اهلدر واالعتـماد علـى ما

متوفر ومنتج يف شركات الوزارة.
وطــالب الـشـركـات بـالـتنـسـيق مع
اجلهــات األمـنـيــة إلعــادة اآللـيــات
واملكـائن واملعـدات التخـصصيـة اليت
تعرضت للـسرقة بعد أحداث احلرب،
مـشـددًا علـى ضـرورة احلفـاظ علـى
املــال العــام كجـزء مـن التـعبـري عن

االنتماء للوطن.
وحث شـركات الوزارة ودوائـرها على
تـوسـيع أعمـال التـنفيـذ املبـاشـر يف
خمـتلف املـشــاريع بهــدف اسـتغالل
واستثمار إمكانيات املالكات اهلندسية
والفـنـيـــة واإلداريـــة يف العـملـيـــة
اإلنتـاجيـة لـلقضـاء علـى الـبطـالـة

إجناز 90% من مراحل  إعمار بناية اجمللس الوطني

آلية جديدة يف وزارة اإلعمار واإلسكان للحد من ارتفاع
أسعار مواد البناء يف السوق احمللية 

كازينو شـط العرب يف البصرة وأعمار
املركـز الوطـين للمختربات يف مـدينة
الـبصرة أيضـًا. كما إن الشـركة إعادت
إعمـار منشـآتها اخلـاصة بهـا نتـيجة
تعرضها للنهب والـتخريب إبان حرب

التحرير.
وقــال يف ختــام اللقــاء معه أنه قــد
أنيطت بالـشركة عملية تنفيذ أعمال
أخـرى يف بغـداد واحملــافظـات سيـتم
إجنـازهـا عن طـريق كــوادر الشـركـة

الفنية واهلندسية مباشرة.

مــراحل الـعمل مبــراحلـه الثالث إىل
90% وستبـدأ الشركـة بعد ذلك بـأعمال
املرحلة الرابعة واألخرية من مشروع

إعادة اإلعمار.
وأشـــار إىل حتقـيق 70% مـن أعـمــال
إعادة إعـمار وزارة اخلـارجيـة. وقال
أن الشـركـة سبق هلـا إن نفـذت عـدة
مـشاريع يف بعـض املرافق احليـوية يف
أحنـاء البالد منهـا إعادة إعـمار وزارة
العـمل والــشـــؤون االجـتـمـــاعـيـــة
واملنطقـة احلرة يف القـائم ومـشروع

املـقنعـة واحلــد من االعـتمـاد علـى
املقـاولـني الثـانـويـني وتقلـيل كلف
تنفيـذ املشـاريع للمـساهـمة يف بـناء

العراق اجلديد.
من جهـة اخرى أعلـن السيـد صبيح
عـلي األســدي مــديــر عــام شــركــة
الرشيد للمـقاوالت اإلنشائيـة التابعة
لوزارة اإلعـمار واإلسكـان أن الشـركة
أجنــزت 95% من أعمـال إعـادة إعمـار
بنـايـة وزارة املـاليـة وإعـادة إعمـار
بـنايـة اجمللس الـوطين الـذي وصلت

بغداد-املدى 
اعـدت مديريـة الكمارك العـامة آليـة عمل جديـدة الستحصـال مبالغ
ضـريبـة اعمـار العـراق مـن قبل مـستـوردي الـسيـارات الـشخـصيـة

)املنفيست(.
وان اآللية تتضمـن قيام املنافذ احلدودية بتنظيم التصاريح الكمركية

وتسلم مبالغ )ضريبة اعمار العراق( على السيارات املستوردة. 
وان املـديرية تـقوم بعد تـثبيت كتب الـتسجيل والتـصاريح ووصوالت
تـسلم املـبالغ بـإرسال املعـامالت مبوجـب حمررات اصـوليـة بوسـاطة
معتمديـن تتم تسمـيتهم من قبل املـديرية، تـسلم اىل مديـرية املرور

العامة حيث شكلت جلنة خاصة للتدقيق يف هذا املوضوع.

إجراءات 
جديدة الستحصال ضريبة

إعـمـار العـــراق

بغداد / املدى 
بالتعـاون مع مؤسسـة التمويل
الدولية الـتابعة لـلبنك الدولي
اقيم يف العاصمة األردنية عمان
بــرنـــامج تــأهـيلـي ملالكــات

القطاع املصريف العراقي.
ذكـر ذلـك مصـدر مـسـؤول يف
وزارة املـــاليــة وقــال ان هــذا
الـربنـــــامج جـــــاء مــن اجل
مسـاعدة املـؤسسـات املصـرفية
العـراقيـة واالطالع علـى آخـر
املـستجـدات يف عمل الـصريفـة
العـــامليــة لـتحقـيق اهــدافهــا

االقتصادية.
كمـا تضمن الربنـامج التدرييب

110 ماليني دوالر لتطوير القدرات
الفنية للمصارف العراقية

تقـــديم مـســاعــدات فـنيــة
الغـراض التـدريب بقيـمة 110
ماليـني دوالر يـتــوىل الـبـنك
الــدولـي تــوفـري )50 ملـيــون
دوالر( مـن هـــذا املـبـلغ امـــا
القـسم اآلخر فتتربع به الدول
املــاحنــة وأكــد ان اهلـــدف من
الـربنــــامج هــــو الــتعــــريف
باملمارسـات املصرفيـة احلديثة
واملـساعدة يف االسراع يف عملية
الـتغـيـري الـيت سـتــشهـــدهـــا

املؤسسات املصرفية يف العراق.
وقــد شــارك يف الـربنـــامج 19
مصرفـًا عراقيًا ميثلون القطاع

اخلاص.

اربيل /املدى 
)10(غرامـات من مادة الـT.N.Tيف
سلـة النفـايـات أمـام منـزل بكـر
أمحــد يعقــوب عـضــو الربملــان
الكـردستـانـي يف أربيل، وبعـد أن
أبلـغ عضـو الربملـان قـوات األمن
عـن هـــذه العـبــوة الــشــديــدة
االنفجـار هـرعـت عنـاصــر من
قوات األمن إىل املوقع ومتكنوا من
إبـطــال مفعــول الـقنـبلــة قـبل

تفجريها بثالث دقائق.
ويف نفس املنـطقة بـأربيل وضع
إرهابـيون أعـداء الدميـقراطـية
واحلــــــريــــــة والـــــشعـــــــــب
الكـردستـاني )10( كـيلوغـرامات

إبطال مفعول عبوتني ناسفتني شديدتي
االنفجار يف أربيل

الـسلـيمـانيـة وكـريـم سنجـاري
وزيـر الــداخليــة يف إدارة أربيل،
كمـا وحضـر اللقـاء الكـولـونيل
هــاري شــوت مـســؤول سلـطــة
االئتالف وأكـرم جـاف مـسـؤول
OPC، ويف االجـــتـــمـــــــــاع مت
الـتبــاحث حـول الـتعــاون بني
الـوزارتـني من مجـيع النــواحي
وخــاصــة األوضــاع األمـنيــة يف
إقلـيم كردسـتان وسبل مـواجهة
اإلرهاب واإلرهـابيني، إضـافة إىل
املــســـاعـــدات الـيت خـصـصـت
للــــوزارتــني بهــــدف تــــوفـري
املــستلـزمــات الضـروريــة هلمـا

والبالغة )320( ألف دوالر.

من مـادة الـ T.N.T أمـام منـزل
محه أمني صـداق أحد مـسؤولي
احلزب الدميقراطي الكردستاني،
ومتكنت عنـاصر من قوات األمن
بعـد كـشف مـوقع القـنبلــة من
إبـطال مفعـوهلا. هـذا ومل يعرف
حلد اآلن مـنفذو هـذه العملـيات
اإلرهــابـيــة وأن الـتحقـيقــات

مستمرة بهذا الشأن.
وقـد اجـتمع يف مـبنـى  OPCيف
أربيل وفد من وزارتي الـداخلية
يف اإلدارتـني الكـــردستـــانيـتني
بـرئـاسـة كل مـن عثمـان احلـاج
حممـود وزيـر الـداخليـة يف إدارة

البصرة/عبد احلسني الغراوي
وقع مـسـؤوالن من جـامعـة الـبصـرة
وجـامعة نـوتنكهـام الربيطـانيـة على
اتفـاقيـة للتعـاون العـلمي واألكـادميي

بني اجلامعتني.
وقـال الــدكتـور عالء حـسني عـودة/
مديـر العالقات جبـامعة البـصرة أن أ.
د. عبد املهدي صـاحل األنصاري مساعد
رئيـس اجلـامعـة وقعهـا عن جـامعـة
الـبصــرة بيـنمــا وقعهــا عن اجلــانب
الربيـطــاني الــسيـد كـيث سـريج من
سلــطـــة اإلئــتالف يف اجلـنـــوب وإن
االتفـاقيـة تـشمل تـرسـيخ التعـاون يف
جمـاالت تبـادل زيـارات األسـاتـذة بني
اجلـامعتـني وتبـادل الـربامج العلـميـة
للطـلبة وحبـوث الربامج املشـرتكة بني

لدعم البرامج املشتركة وتبادل اخلبرات
جامعة البصرة توقع اتفاقية علمية مع جامعة نوتنكهام الربيطانية

من جــانب آخــر متـصل أفــاد كـيث
سـارفيت املستـشار لقسـم التخطيط يف
سلطة االئتالف يف املـنطقة اجلنـوبية،
ان التــوقـيع علــى هــذه االتفـــاقيــة
لتــوطيــد التعــاون بني اجلــامعـتني
العراقية والربيطـانية سيمهد الطريق
إلتـاحـة الفـرصـة لألسـاتــذة والكليـة
لـتبـادل الـزيــارات واخلربات العـمليـة
والعلميـة. إن هذه االتفـاقيـة سرتتقي
بعمـل جامعـة البـصرة علـى املسـتوى

العلمي حنو األفضل.

املــؤســسـتـني الـتعلـيـمـيـتـني ودعـم
املـشاريـع العلميـة جلامعـة البـصرة يف
اجملــاالت اهلـنــدسـيـــة واملعـمــاريــة

والتخطيط والتطوير.
وأوضح أن الــدكتـور صـاحل إمســاعيل
جنـم/ عميـد كلـية اهلـندسـة جبامـعة
البـصرة اقرتح على اجلـانب الربيطاني
إمكــانيــة تــوسـيع قـسـم اهلنــدســة
املعماريـة جلعله أحد أقسـام التخطيط
واهلندسـة املعماريـة مثلمـا معمول به

يف جامعة الربيطانية.

كركوك /املدى 
زار وزير الداخلـية يف حكومـة إقليم كردستـان مدينـة كركوك واجـتمع يف مبنى
مركز تنظيمات االحتاد الوطين الكردستاني مع مسؤولي وأعضاء املركز، ويف اللقاء
ناقـش الطرفان األوضاع احلـالية يف مدينـة كركوك ومن مجيع الـنواحي، وخاصة
األوضاع األمنيـة فيها، وعرب وزيـر الداخلـية عن دعم وزارة الـداخلية يف حكـومة
اإلقليم إلدارة حمـافظة كـركوك ومجيع األحـزاب واجلهات الـسياسيـة فيها، وذلك

بهدف السيطرة على األوضاع األمنية واالستقرار فيها.
مـن جهة أخـرى يستـمر اإلرهـابيـون يف اعمـاهلم اإلجـراميـة حبق مسـؤولي إدارة
حمـافظة كـركوك، حيث اسـتهدفوا مـنزل النقيب مـؤيد شاكـر أنور مديـر شرطة
مرور كـركوك مـن خالل تفجري عبـوة ناسفـة بالقـرب من مـنزله الـواقع يف حي

العروبة بدون أن تسفر عن أضرار بشرية أو مادية.
وعـلى نفس الصعـيد استهدف املخـربون من بقايـا النظام املـباد وعناصـر إرهابية
متطـرفة مقـر قوات الـتحالف بـالقرب مـن تل الورد عـن طريق قـصفها بـإحدى

قنابر اهلاون من مكان جمهول، ومل يؤد االنفجار إىل وقوع أضرار تذكر.

حبث العالقات األمنية بني حكومة إقليم
كردستان وإدارة حمافظة كركوك

بغداد / سحر اخلالدي 
حـصلت وزارة حقوق اإلنـسان علـى أمر
قضـائي من وزارة العدل يـقضي بإخالء
األماكن اليت يشك يف أنها مقابر مجاعية
أو إنها حتوي رفـات معدومني أبان حكم

النظام السابق.
إن األمر القضـائي تضمن فـرض غرامة
مـاليـة تقـدر بـ)150( ألف دينـار وسجن
ملـدة 3 سنـوات ملن يـسكن أو يـعبث مبثل

أمر قضائي بإخالء األماكن اليت يشك يف كونها مقابر مجاعية
تلك األمـاكن سواء كـان بدافـع القصد أو
غري ذلك.وأن الـوزارة اختـذت إجـراءات
خـاصة للحفـاظ على املقـابر اجلمـاعية
الـيت تعد أدلـة شاخـصة علـى انتهـاكات

النظام السابق وإدانته أثناء حماكمته.
وأشارت مصـادر يف وزارة حقوق اإلنسان
إىل أنه قـد مت العبث وتغيـري معامل وآثار
4 مقابر مجـاعية ممتدة من الـرضوانية
وحتى الطريق الدولي السريع رقم )1(.

البصرة/املدى 
ابلغ شهود عيـان لـ)املدى( ان قوة
مـن شرطـة الطـوارئ يف البـصرة
يرتدي افرادها السرت الواقية ضد
الـرصـاص وهـم ملثمـو  الـوجـوه
داهمـوا بـاعــة االسلحـة ومـواد
اهللوسـة بعد ان اغـلقوا الـطريق

مداهمة اسواق بيع االسلحة وحبوب اهللوسة يف البصرة
بـيـع االسلحــة يف حـني اصــابـت

احدهم جبروح حملاولته اهلرب.
)املدى( زارت الـسوق والحظت ان
الباعة الذين متكنوا من اهلرب من
شرطة الطـوارئ عادوا ثانية بعد
نصف سـاعة مـن مغادرة شـرطة

الطوارئ.

الـرئـيس املـؤدي اىل سـاحـة سعـد
ملنع حـركة السـيارات والسـيطرة
علـى سوق البـصرة القـديم الذي

يتواجدون فيه.
واكـدوا ان شرطة الـطوارئ قامت
مبطــاردتهم ومتـكنـت من القـاء
القبـض على العديـد من مروجي

انتخابات الختيار مرشحني لعضوية جملس حمافظة دياىل
النتـائج كـاآلتـي: حصل جـابـر سعيـد
حـسـن ممثل االحتـاد الــوطين علـى 8
أصــوات، وحـصل هــادي مـصـطفــى
مستقل على 5 أصوات، كما حصل حزب
الــدعــوة علــى صــوت واحــد وممـثل
احلزب الدميقـراطي الكردستـاني على

صوتني.

مـرشحـني لعضـويـة جملس حمـافظـة
دياىل.

هـذا وبعد إجـراء العملـية االنـتخابـية
وفرز األصـوات حبضور القـاضي املدني
للمنطقة، انتخب كل من ممثل االحتاد
الوطين الكـردستاني ومـرشح مستقل
لعضويـة جملس حمـافظة ديـاىل، وكان

.

شرطة الديوانية تلقي القبض على جمموعة
RTI من املسلحني الذين هامجوا منظمة

صالح الدين / عبد الزهرة املنشداوي
جتـري قوات االئتالف حاليـًا تفكيك شركة
صالح الدين العامـة املختصة بإنتاج أجهزة
االتصـاالت وبـيع ممتلكـاتهـا وأجهـزتهـا إىل
مـقاولـني عراقـيني بطـريقـة )اخلردة( يف
حني كـانت تعد هـذه الشـركة الـذي تتخذ
من قضـاء الدور مـوقعـًا هلا مـن الشـركات
املتطـورة اليت أنـشأتهـا شركـة )تومـسون(
الفـرنــسيـة بـأعلــى الكلف املــاليـة وقـد
اختصـت بإنـتاج أجـهزة الـرادار وصنـاعة
األلـواح املطبوعـة )كارت( اليت تـستخدم يف

جماالت عديدة.
وبعد االحـتالل مباشرة اختـذ منها اجليش
األمـريكي مقرًا دائمًا له اسـوة باملقرات اليت
اختـذتهـا قـوات االحـتالل يف قصـور صـدام
العديـدة ملا حتـتويه ابـنيتهـا من خـدمات

آمنة.
ويـشعـر العـاملـون يف شـركـة صالح الـدين
العــامــة بــأنـهم إزاء مـصـري جمهــول وهم
يشاهدون يوميًا ما يباع من أجهزة ومكائن
الشـركة مـن قبل هذه القـوات ويشار إىل أن
منتـسبيـها يفـوق عددهـم األلفي منـتسب
ويـتسـاءلـون عن اجلهـة اليت اعـطت احلق
لقــوات االحتالل بـالـتصـرف يف ممـتلكـات
شـركـتهم دون الـرجـوع إىل جملـس إدارتهـا

املنتخب.

املدى / علي عويد
تطـرح الشـركـة العـامـة للـزيـوت النبـاتيـة
األسبــوع املقبل نـوعـًا جـديـدًا من مـنتـوج
الزاهي مبـواصفات جـديدة أكـثر تقنـية من

السابق. 
أعلـن ذلك لـ)املدى( مـصدر يف الـشركـة وقال
أن اإلنـتاج اجلديد يتميز بـإضافة مادة فعالة
تساعد على إعطاء بريق اكثر متيزًا وحتتوي
على رائحة عطر شفـافة عند استخدامه كما

أنه ال يؤثر على اجللد والعيون واألنف.
وأضــاف املصــدر أن اإلنتـاج اجلـديـد الـذي
سـيكــون معبــأ بعبــوة )2 لرت( وبلـون أزرق
واحـدًا من عـدة منتجـات سيتم طـرحها إىل
األسـواق احملليـة مبواصـفات عـاليـة اجلودة.
مشـريًا إىل أن الشركـة تسعى إىل إيـصال مجيع
مـنتجـاتهـا إىل املـواطنـني عرب عـدة منـافـذ
تسـويقيـة ومنهـا البيـع املباشـر يف مراكـزها

التسويقية.

مشول املعامل والدوائر
احلكومية بالقطع املربمج

بغداد / كريم جاسم السوداني
الـغت وزارة الكهرباء مجـيع االستثناءات اليت
كانـت متنح لبعـض دوائر وشـركات الـدولة
ذكـر ذلك لـ )املـدى( املـديـر العـام لكهـربـاء
بغداد / الرصـافة املهنـدس نافع عبـد السادة
وأضاف إن القـرار جاء بعـد النقـص احلاصل
للـطاقـة الكـهربـائيـة يف التـوزيع والتجهـيز
واسـتـثـنـيـنـــا مــشـــاريع )املـــاء واجملـــاري
واملستشفـيات واملنشآت الـنفطية( من القطع

املربمج كونها مشاريع إنسانية.
وأكد عبد الـسادة أن تقليل حصـص الكهرباء
للـمصــانع احلكــوميــة خالل فرتة الـصيف
للـفرتة مـن 15/ 6 ولغــايـــة 15/ 9 /2004 متت
باالتـفاق بـني وزارتي الكـهربـاء والصنـاعة

واملعادن لدميومة العمل يف تلك املعامل .
وأشـار إىل أن لدى قاطع الـرصافة العـديد من
املعـامـل واملصــانع احلكــوميــة املتـمثلـة يف
منطقـة الوزيرية ومجيلـة الصناعية ومحل
الذروة عادة يكـون ما بني الـساعة 6 صـباحًا

وحتى 12 لياًل.

أنواع جديدة من منتجات
شركة الزيوت النباتية

قوات اإلئتالف تبيع
موجودات شركة صالح

الدين كخردة

كربالء - املدى 
أعلـن الــدكـتــور صـــاحل مهــدي
احلـسنـاوي املـديـر العــام لصحـة
كـربـالء انه سيتـم افتتـاح ردهـة
لـلطـب النفـسي ضـمن بـرنـامح
الصحـة النفـسيـة يف مـستـشفـى
احلــسـني العـــام وجتهـيــزه بـكل
املعـدات والـتجهيـزات الالزمـة له
كـمــــا مت تهـيـئـــة كـــادر طـيب
متخـصص هلذا الغـرض مع إعداد
كـادر متريضي ذي خربة متقدمة
بهــذا األمــر وقــال لـ)املــدى( إن
هنــالك نيـة يف إيفـاد )الكـوادر(
الـتمـريـضيـة إىل  خمـتلف أحنـاء
العـامل لـزيـادة املعـرفـة واالطالع

تطوير 
العمل يف مستشفيات كربالء

وزيادة املعرفة .
من جهة أخرى قال الدكتور عبد
الكـريـم عليـوي جـاسم مـديـر
مسـتشفى األطفـال يف كربالء أنه
مت افتتاح ردهة جديدة لألطفال
يف املـستشفـى تتسع ألكـثر من 48
سـريـرًا. وأضـاف أن الـردهـة مت
إنشاؤهـا من قبل منظـمة )إنقاذ
الـطفــولــة( وإن دائــرة صحــة
كــربالء وبــالـتعــاون مع وزارة
الـصحة قـامت بتجهـيز الـردهة
باألجهزة واملعدات الطبية. وأشار
إىل أن هناك ردهـات أخرى سيتم
إنشـاؤها مـستقباًل إضـافة إىل أن
العمل مـسـتمـر إلكمـال ردهـات

جديدة يف املستشفى.

علـى األساليب احلديثة واملتطورة
للعالج كمـا سيـتم نقل خـدمـات
الـباحـثني االجتـماعـيني من كال
اجلـنسـني إىل مالك وزارة الصـحة
وإدخـاهلم يف دورات تدريبيـة كما
كانت جترى يف السابق حيث نالت
حمـافظـتنا مـراتب متقـدمة عن
بقـية حمـافظـات القطـر وأكد إن
الــسيـد وزيـر الـصحـة قـد أوىل
اهتـمامـًا كبـريًا يف هذا اخلـصوص
واعتـربه من أولــويــات اهـتمــام
الـوزارة وجتــري اآلن مبــاحثـات
واتصــاالت وتنــسيق مـع ممثلـة
الصحة العـاملية يف العراق واملكتب
اإلقليمي يف مصر إلرسال عدد من
األطباء إىل خـارج القطر لالطالع

الناصرية/حسني كريم العامل
ألقـت مفــارز وحــدة اجلـــرائم
الكـربى يف حمــافـظــة ذي قــار
القبـض علـى مخـسـة أشخـاص
قـاموا بـسرقـة احلديـد املغـلون
العائد لشبكة الكهرباء يف منطقة
تل اللحـم. وضبـطت حبــوزتهم
أدوات قــــطع وبــنـــــدقــيـــــة
كالشنكـوف. وقـد مت تـوقـيفهم
وفق املـادة 244/ 11 فـيمـا فـتحت
قـضيـة أخـــرى مـسـتقلـة وفق
املــادة 27 أسلحــة حبق الـشخـص
الــذي كــان حيـمل الـسـالح. من
جـانب آخر عثرت مفارز شرطة
قلعــة سكــر أثنــاء جتــواهلــا يف

الشرطة يف ذي قار تلقي القبض
على سراق شبكة الكهرباء

الطريق العام - بغداد - الناصرية
علــى حقل ألغـام كـان مـزروعـًا
علـى كتف الطريق الرتابي األمين
مقـابل مفـرق )احمـيميـد( وهـو
عبارة عن ثالث حـاويات مسلكة
بــأسالك مــربــوطــة. وقـــامت
مفـرزة الـدفـاع املـدني بـإبطـال
مفعـول األلغـام ورفعهـا من دون
أضــرار. فـيمـــا عثــرت مفــارز
شرطـة مركـز السـاهرون عـلى
رمانة يـدوية من النوع اهلجومي
منـزوعـة األمـان قــرب الكـراج
الـداخـلي ملــدينـة الـصـدر ومت
إبطـال مفـعوهلـا من قبل مـفارز

الدفاع املدني.

.


