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ا�شتحداث 3 مديريات للرتبية
ف�ي بابل

ا�ضتحدثت وزارة الرتبية ثالث مديريات للرتبية يف اأق�ضية املحاويل 
وامل�ضي���ب والها�ضمي���ة ترتب���ط باملديري���ة العامة لرتبي���ة بابل 0وقال 
م�ض���در م�ض�ؤول يف تربي���ة املحافظ���ة ل�)املدى( ام����س: اإن املديريات 
الث���الث با�ض���رت العمل حيث مت تهيئ���ة االماكن املنا�ضب���ة وتخ�ض�س 
كل مديري���ة باالأم�ر االإداري���ة واحل�ضابية والنق���الت وت�زيع الكتب 

والقرطا�ضية.
واأ�ض���اف امل�ضدر اإن اإن�ضاء هذه املديرات ي�ضاعد على تقدمي اخلدمات 
وحل امل�ضاكل بال�ضرعة املمكنة 0ومن االزدحام احلا�ضل على املديرية 

العامة للرتبية لكرثة املراجعني من االق�ضية والن�احي.    

تطبيق نظام اإدارة اجلودة بجامعة 
الكوفة   

با�ضرت جامع���ة الك�فة العمل بنظام ادارة اجل����دة لتزويد اجلامعة 
والطلب���ة مبتطلبات الطالب االدارية وفق االنظمة االلكرتونية .وقال 
عل���ي ال���رواف مدير اع���الم اجلامعة ل����) املدى (: " يف خط����ة �ضباقة 
جلامعة الك�فة يف جمال ح��ضبة اأنظمة اجلامعة واالنفتاح على اآفاق 
جديدة ت�اكب الع�ضر احل���ايل وترثي امل�ؤ�ض�ضة التعليمية واالإدارية 
واإميانًا من اجلامعة بتفعيل نظام اإدارة اجل�دة ،قامت مالكات مركز 
 ")sis( احلا�ضب���ة بتحليل وت�ضمي���م وتنفيذ نظام معل�م���ات الطالب
.وا�ض���اف " ويت�ىل ه���ذا النظام تزويد اجلامع���ة مبتطلبات الطالب 
االإداري���ة وتتم وفق الربامج االلكرتوني���ة وباإمكان الطالب احل�ض�ل 

على كتاب تاأييد يف اأي وقت وير�ضل اإليه عرب الربيد االلكرتوين. 

بناء وحدات �شكنية
ف�ي كربالء

با�ض���رت جمعي���ة اله���الل االأحم���ر ب��ض���ع حج���ر االأ�ضا�س لبن���اء اأول 
)200( وحدة �ضكنية يف مدينة كربالء، �ضمن م�ضروع الهالل االأحمر 
االإ�ض���كاين، الذي يت�ضمن بناء 600وح���دة �ضكنية منها )200( وحدة 
�ضكني���ة يف كرب���الء و)150( وح���دة يف االأنب���ار و)150( يف دي���اىل 
و )100( يف ناحي���ة اللطيفي���ة جن�ب���ي بغداد.وق���ال الناط���ق با�ض���م 
اجلمعي���ة حمم���د اخلزاع���ي ل�)املدى("و�ضعن���ا حجر االأ�ضا����س لبناء 
200وح���دة �ضكنية واطئة الكلفة، من اأجل امل�ضاهمة يف تخفيف اأزمة 
ال�ضكن، و�ضيتم ت�زي���ع هذه ال�حدات على ع�ائل ال�ضهداء واالأرامل 
واملهجري���ن داخل املحافظة، كم���ا با�ضرنا باإج���راءات م�ضاريع اأخرى 

مماثلة يف االأنبار ودياىل واللطيفية.
 

�شرتاتيجية لتنفيذ الطرق
و�ضعت  وزارة االعمار واال�ضكان  �ضرتاتيجية متكاملة لتنفيذ ع�ضرات 
امل�ضاريع املهمة يف قط���اع الطرق واجل�ض�ر، التي تت�زع على جميع 
املحافظات، ويت���م تنفيذها من تخ�ضي�ضات ال����زارة اال�ضتثمارية".
واو�ض���ح م�ض���در م�ض����ؤول يف ال����زارة بح�ض���ب وكالة ) اإيب���ا (" ان 
الهيئة العامة للط���رق واجل�ض�ر تت�ىل تنفيذ م�ضاريع �ضيانة الطرق 
واجل�ض�ر املربجمة والطارئة ومبيزاني���ة خا�ضة، ووفق الك�ض�فات 
املُع���دة من مديري���ات الطرق واجل�ض����ر يف املحافظ���ات، ا�ضافة اىل 
اال�ض���راف على املئات م���ن الطرق الريفية املُنف���ذة �ضمن تخ�ضي�ضات 
ال����زارة اال�ضتثمارية اأو تنمي���ة االقاليم وبالتن�ضي���ق مع املحافظات 

املعنية.

بغداد / �شها ال�شيخلي
اعلن احلزب ال�ضي�عي العراقي ام�س 
عن قائمة احتاد ال�ضعب التي �ضت�ضارك 

يف االنتخابات النيابية املقبلة. 
للح���زب  الع���ام  ال�ضكرت���ر  وق���ال 
ال�ضي�ع���ي حمي���د جمي���د م��ض���ى يف 
كلمت���ه يف  امل�ؤمت���ر ال���ذي انعق���د يف 
هن���اك  ان  ام����س:  ال�طن���ي  امل�ض���رح 
الكث���ر م���ن املهم���ات مل تنج���ز خ���الل 
خالي���ا  ان  كم���ا  املا�ضي���ة،  ال�ضن����ات 
مل  االجرامي���ة  وحلقات���ه  االره���اب 
ت�ضتا�ض���ل بعد ، و يتطل���ب ذلك مزيدا 
من العمل واالج���راءات لتقدمي اف�ضل 

اخلدمات.
وا�ض���اف م��ض���ى : ان قائمتن���ا الت���ي 
نعلنه���ا الي����م )ام����س(  ت�ؤم���ن بحكم 
القان����ن واح���رتام حق����ق االن�ض���ان 
بعي���دا  امل�اطن���ني  ب���ني  وامل�ض���اواة 
ع���ن انتماءاته���م الديني���ة والطائفي���ة 

والق�مية واحلزبية.
وا�ض���ار اىل:" ان االح���زاب امل�ضارك���ة 
يف ه���ذه القائم���ة يعربون ع���ن ن�ضيج 
ن�عي���ة  ا�ضاف���ة  ليك�ن����ا  جمتمعن���ا 

وا�ضحة املعامل يف عراقنا اجلديد.
ه���ي  اح���زاب   5 القائم���ة  وت�ض���م 
احل���زب ال�ضي�ع���ي العراقي واحلزب 
ال�طن���ي الدميقراط���ي االول وقائم���ة 
وح���زب  الدميقراطي���ة  الكلدوا�ض����ر 
وح���زب  العرب���ي  الث����ري  العم���ال 
االخ���اء وال�ض���الم، ف�ضال ع���ن عدد من 

ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية. 
التداب���ر  اتخ���اذ  اىل  م��ض���ى  ودع���ا 
واالج���راءات الالزم���ة حلماي���ة ابناء 
الهجم���ات  م���ن  العراق���ي  ال�ضع���ب 
االرهابي���ة وتط�ي���ر ق���درات االجهزة 
االمني���ة باال�ضاف���ة اىل تق���دمي اف�ضل 

اخلدمات لل�ضعب العراقي.
املكت���ب  ع�ض����  ق���ال  جانب���ه  وم���ن 

ال�ضيا�ض���ي للح���زب ال�ضي�ع���ي خ���الل 
حف���ل االعالن عن القائمة : ان االعالن 
ع���ن القائم���ة ه���� ال���رد عل���ى التحدي 
الذي يح���اول الت�ضييق على املمار�ضة 
الدميقراطي���ة ،وال���ذي فر�ضته الق�ى 
املتنف���ذة يف الربملان ، كم���ا يهدف اىل 

بناء ع���راق جديد خال م���ن اال�ضتبداد 
ي�ضع���ى مل�ضاندة ابناء ال�ضعب العراقي 

بكل اطيافه.
وا�ضاف : ان من ال�اجب حتذير ابناء 
�ضعبنا من الع�اقب الف�رية ملا اقدمت 
علي���ه الكت���ل الكب���رة عندم���ا ارتكبت 

اخلطيئة ب�ضلبها ا�ض�ات مايزيد على 
ملي�نني وربع امللي�ن ناخب اقرتع�ا 
لق�ائم اخرى وا�ضتخدامها يف انتزاع 
مقاعد ا�ضافية يف جمال�س املحافظات 
م���ن دون وج���ه حق، وه���ذا حتد كبر 
للناخبني وارادتهم وحقهم الد�ضت�ري 

يف اختي���ار من يري���دون لتمثيلهم يف 
الربملان واالجهزة املنتخبة االخرى.

وج���رت خ���الل  االحتفالي���ة فعالي���ات 
ع���دد  ح�ضره���ا  و�ضعري���ة،  غنائي���ة 
كبرم���ن اع�ض���اء وا�ضدق���اء احل���زب 

وو�ضائل االعالم. 

عظمة قانون

عقد املتقاعدون اآماال عري�ضة، يف حت�ضني واقعهم املعي�ضي 
وزي���ادة رواتبه���م املتدني���ة الت���ي ال تتنا�ض���ب –قطعا- مع 
اجلن����ين  واالرتف���اع  املت�ض���ارع  االقت�ض���ادي  الت�ضخ���م 
لال�ضعار.عق���دوا كل ذلك على اقرار قان�ن التقاعد اجلديد، 
ال���ذي �ضيحق���ق له���م، بح�ضبهم، زي���ادة ال باأ����س بها حتفظ 
كرامته���م وت�ض�ن اآدميته���م م���ن التده�روالنك��س وهم 
يف خري���ف العمر، بعد �ضن�ات ط�يل���ة من الكدح والكفاح 
ق�ض�ه���ا يف خدم���ة الدولة واملجتمع، وح���ني حتقق اقرار 
القان����ن ميكنن���ا الق����ل: انه  حتق���ق جزء طي���ب من هذه 

االمال.
فق���د با�ض���رت وزارة املالي���ة، ام�س االول، ب�ض���رف رواتب 
املتقاعدي���ن م���ن خ���الل م�ضارفها، م���ع الزي���ادة املخ�ض�ضة 
وباأث���ر رجع���ي، ال �ض���ك ان ه���ذا االج���راء جاء بع���د جه�د 
م�ضني���ة و�ض���رب ط�ي���ل وكف���اح مرير ق���ام ب���ه املتقاعدون 
انف�ضه���م وجه���ات خي�ّ���رة كث���رة �ضاندته���م �ض����اء ر�ضمية 
او منظم���ات جمتم���ع م���دين. ويعد اق���رار قان����ن التقاعد 
للمدني���ني والع�ضكريني اجنازًا عظيم���ًا ، ذلك ملا اعرتاه من 
تعقيدات ومراجع���ات وتاأجيالت، لذا حني ا�ضفه باالجناز 
العظي���م ل�ضت مبالغ���ا، واملتابع ل�ضر اجلل�ض���ات الربملانية 
البطيء واملتلكئ يدرك م���ا هدفت اليه، خ�ض��ضا ان هناك 
ع�ض���رات الق�انني تنتظر اقرارها ب�ض���رب يكاد ينفد، ف�ضال 
ع���ن ان مثل ه���ذه الق�انني تهم �ضرائح فق���رة وم�ضح�قة، 
مثل املتقاعدين الذين لي�س لهم ح�ل وال ق�ة امام غطر�ضة 

الروتني واالداء البروقراطي اململ.
وبع���د ان ا�ضبغنا العظم���ة على هذا االجن���از الذي فرح به 
املتقاع���دون اميا فرح جن���ده االن م�ضحكا ب�ضكل، و�ضئيال 
للغاي���ة ام���ام اجن���از اك���رب حقق���ه الربمل���ان ل�ضال���ح فئات 
مرتف���ة حد التخمة، واق�ضد به قر����س ال�100 ملي�ن دينار 

للربملانيني، ومن بدرجة مدير عام يف الدولة !!
ان ال�ض���رورة تقت�ض���ي على م���ن �ضّن هذا الق���رار ان يك�ن 
من�ضفا ومتفك���را وعليه ان ياأخذ بنظ���ر االعتبار الظروف 
احلرجة التي نعي�ضها..األي�س من االن�ضاف ان ي�ضع ن�ضب 
عيني���ه �ضرائح وا�ضعة ا�ضابها الفقر املدقع والجتد ال�ضبيل 
ل�ض���راء ال���دواء ملر�ضاها؟!..ولكي ال يثر مث���ل هذا الكالم 
ت�ترات حادة عند البع�س ممن ينتف�س مغا�ضبا حني نذكر 
امام���ه حال النا����س الكادح���ني امل�ضح�قني الذي���ن ميثل�ن 
ال�ض����اد االعظم يف بالدنا الي�م ، اق�ل ل�ضت متقاعدا ول� 
كن���ت ما كفتن���ي الكلمات، " والنائحة الثكل���ى غر النائحة 
امل�ضتاأج���رة".. عزاوؤن���ا ان "�ضدق ال���كالم ال يغ�ضب عقالء 

الرجال"..وان ه� اإال كالم لتذكر اأويل االلباب..      

ك���������الم اب���ي�������ض 

علي القي�شي

احتــاد  قائمــــة  عــن  "الـ�شـيــوعـــي" يعلن  
ال�شعــب لـــالنــتـــخـــابـــات الـمـقـبـلــة

الـعـمـــل:
تثبيت 280 
موظفا على 

املالك الدائم
بغداد/ يو�شف الطائي

اأعلنت وزارة العمل وال�ض�ؤون 
االجتماعية عن تثبيت )280( م�ظفا 

من العاملني ب�ضفة عقد على املالك 
الدائم يف ال�زارة . 

وقالت مديرة عام الدائرة االدارية 
واملالية ليلى كاظم عزيز ل�)املدى( 

ام�س االول : ان الدائرة با�ضرت 
باجراءات تثبيت امل�ظفني العاملني 

ب�ضفة عقد على املالك الدائم يف 
ال�زارة، وت�ضمنت الدرجات 

ال�ظيفية التي مت ت�فرها الدرجة 
ال�ضابعة، والثامنة، والتا�ضعة، 

والعا�ضرة يف دي�ان ال�زارة 
ودوائرها.وا�ضافت: ان الهدف من 

هذا التثبيت لتحقيق اال�ضتقرار 
ال�ظيفي وحت�ضني م�ضت�ى االداء. 

وا�ضارت عزيز اىل ان هذه التعيينات 
متت وفق �ض�ابط خا�ضة و�ضعت 
لهذا الغر�س حيث مت االخذ بنظر 

االعتبار الت�جيهات املركزية باعطاء 
االف�ضلية حلاالت خا�ضة واعتماد 
فئتني �ضملت االوىل تثبيت )72( 
م�ظفا على املالك الدائم ا�ضتثناء 

من �ضرط اال�ضبقية لك�نهم من 
ع�ائل ال�ضهداء من الدرجة االوىل 

،واالرامل واملطلقات . و�ضملت 
الفئة الثانية تثبيت )208( وبح�ضب 

ا�ضبقية التعاقد مع مراعاة احلالة 
االجتماعية للمتعاقد وتف�ضيل 

املتزوجني من اجل تاأمني اال�ضتقرار 
العائلي وال�ظيفي لهم. واكدت 
ان ال�زارة �ضتعمل على تثبيت 

جميع املالكات العاملة يف دوائرها 
وبح�ضب ما يت�فر من درجات 

وتخ�ضي�ضات مالية . 

بغداد/ املدى

ا�ض���در جمل�س ال����زراء ق���رارا يت�ضم���ن معادلة 
�ضاعات العمل االإ�ضافية يف اأيام العمل االأ�ضب�عية 

االعتيادية والعطل الر�ضمية وحتديد �ضقف لها.
واو�ض���ح الدكت�ر عل���ي الدباغ الناط���ق يف بيان 
حك�مي ام����س تلقت املدى ن�ضخة منه:اأن جمل�س 
ال����زراء قرر امل�افقة على تخ�ي���ل وزارة املالية 
باإ�ض���دار �ض�ابط تق�ض���ي بح�ضر العم���ل بنظام 

ال�ضاع���ات االإ�ضافي���ة باأ�ضي���ق نط���اق ممك���ن مع 
تعديل ق���رار جمل�س ال����زراء رق���م )294( ل�ضنة 
2008 مبعادل���ة �ضاع���ة العمل االإ�ضافي���ة يف اأيام 
العم���ل االأ�ضب�عية االعتيادي���ة والعطل الر�ضمية 
ب�ضاع���ة ون�ض���ف ومب���ا ال يزي���د ع���ن 25 �ضاع���ة 

اأ�ضب�عيًا.
واأ�ض���ار الدب���اغ اىل اأن امل�افق���ة عل���ى مقرتحات 
وزارة املالي���ة ح����ل �ضاع���ات العم���ل االإ�ضافي���ة 
للم�ظف���ني يف قطاعات الدول���ة تاأتي ا�ضجامًا مع 
م����اد م�ضروع قان�ن امل�ازن���ة العامة االحتادية 

ل�ضن���ة 2010 وذل���ك ل�ضغ���ط النفق���ات يف ه���ذا 
املجال،حيث �ضب���ق واأن عر�س م��ض�ع �ضاعات 
العم���ل االإ�ضافية على جمل�س ال����زراء وتقدمت 
وزارة املالي���ة باإقرتاح الإ�ض���دار �ض�ابط تق�ضي 
بح�ض���ر االإ�ضتغ���ال يف �ضاعات اإ�ضافي���ة باأ�ضيق 
احل���دود وكذلك تعدي���ل اأجرة ال�ضاع���ة االإ�ضافية 
يف اأي���ام العط���ل والراح���ة االأ�ضب�عي���ة بجعله���ا 
م�ضاوية ل�ضاع���ة ون�ضف �ضاعة عمل اتيادية ومت 
حتديده���ا ب� )25( �ضاع���ة اأ�ضب�عيًا اأي ال ت�ضرف 
للم�ظ���ف اأج�ر تزيد  ع���ن )25( �ضاعة اأ�ضب�عيًا 

�ض����اء كان اال�ضتغ���ال اأي���ام العم���ل االعتيادي���ة 
اأم اأي���ام الراح���ة االأ�ضب�عية والعط���ل الر�ضمية. 
وق���ال الدباغ بح�ض���ب البيان اأن االق���رتاح الذي 
تقدم���ت به وزارة املالية ين�ضج���م مع املادة )40( 
م���ن م�ض���روع قان����ن امل�ازنة العام���ة االحتادية 
ل�ضن���ة 2010 والتي تن�س عل���ى اإ�ضدار تعليمات 
باإيقاف ال�ضرف بنظ���ام �ضاعات العمل االإ�ضافية 
عل���ى اأن تراعى احل���االت ال�ضرورية يف �ضاعات 
العم���ل االإ�ضافي���ة لبع����س ال����زارات )التج���ارة 

وال�ضحة(.

حتديد �شاعات العمل االإ�شافية مبا ال يزيد على 25 �شاعة اأ�شبوعيًا

الب�شرة/ عدي الهاجري
اعل���ن مدير م���رور حمافظ���ة الب�ض���رة ت�زيع اأك���رث من 16 
األف ل�ح���ة و�ضن�ية لل�ضيارات غر امل�ضجل���ة "املنفي�ضت".
واو�ض���ح العمي���د احلق�قي ثامر احلم���داين ل�)املدى( ام�س 
:"مت ت�زي���ع اك���رث م���ن 18000 ل�ح���ة و 5 االف �ضن�ي���ة 
لل�ضيارات غر امل�ضجل���ة )املنفي�ضت( خالل الفرتة ال�ضابقة. 
وتابع:"ت�ضر عملية الت�ضجي���ل بان�ضيابية وي�ضر من خالل 
تكثيف جه�د منت�ضب���ي املديرية الكمال املعامالت مع و�ضع 
ج���دول للمراجع���ة بح�ض���ب احل���روف االبجدي���ة م���ن اجل 
التقليل من الزحام. وا�ضاف:"الف���رتة املخ�ض�ضة لت�ضجيل 
ال�ضي���ارات متتد حتى ي�م الثالثني م���ن كان�ن االول القادم 
ولدين���ا ني���ة الكمال كاف���ة االج���راءات باأ�ض���رع وقت ممكن. 
وا�ض���ار اىل اعطاء مديرية امل���رور العامة االول�ية ملحافظة 

الب�ضرة على بقية حمافظات العراق يف امتام عملية ت�ضجيل 
ال�ضي���ارات غر امل�ضجلة والتي مت دف���ع ر�ض�مها الكمركية . 
وب���ني: ان االح�ضاءات �ضجلت دخ�ل 62 األف مركبة لعم�م 
املحافظ���ات منها 21 ال���ف �ضيارة ملحافظ���ة الب�ضرة وحدها 
م���ن ا�ضل 25 األف �ضي���ارة يف املنطق���ة اجلن�بية،وه� عدد 
كب���ر �ضينتج عن���ه اختناق���ات وزخ���م م���روري يف �ض�ارع 
الب�ضرة،ف�ض���ال ع���ن �ض���رورة ان�ض���اء م���رتو يف املحافظة. 
ولف���ت اىل ان  املديري���ة تخطط ملنع بع����س املركبات دخ�ل 
املدين���ة خ�ض��ض���ا يف اوق���ات ال���ذروة وال���دوام الر�ضم���ي 
ال�ضباح���ي حال الزمة االزدحام���ات الي�مية . فيما دعا مدير 
مرور حمافظة الب�ضرة احلك�مة املحلية الن�ضاء عدة ج�ض�ر 
معلقة وتفعيل النقل بالزوارق عرب تزويد الب�ضرة بزوارق 

وفتح االنهار. 

كربالء/ املدى

ق���ال نائ���ب رئي�س جمل����س حمافظة 
كرب���الء ن�ضي���ف جا�ض���م اخلطابي: 
م���ن  بالكث���ر  دف���ع  اجلف���اف  اإن 
املحافظ���ة  يف  الب�ضات���ني  اأ�ضح���اب 
لهج���ر ب�ضاتينهم اأو بيعها على �ضكل 

اأرا�س �ضكنية.
واأ�ض���اف اخلطاب���ي بح�ضب"رادي� 

املحلي���ة  احلك�م���ة  اأن  �ض����ا": 
حاول���ت احل���د م���ن ظاه���رة تفتيت 
الب�ضات���ني ع���رب اللج����ء اإىل بع�س 
االإج���راءات، لكن���ه ا�ضتك���ى من عدم 
فاعلي���ة اإج���راءات احلك�مة يف ظل 

�ضحة املياه.
وب���ني اخلطابي: اإن اأزم���ة املياه لن 
مطالب���ا  دويل،  تع���اون  دون  حت���ل 
"االأمم املتحدة والدول املجاورة اأن 

تراع���ي الق�انني ب�ضاأن املياه واأن ال 
ت�ضتغ���ل املياه لل�ضغ���ط على العراق 

حتقيقا لبع�س االأهداف".
يذك���ر اأن كرب���الء ت�ضته���ر بب�ضاتني 
النخي���ل واحلم�ضي���ات، لكن الكثر 
من اأ�ضحاب هذه الب�ضاتني ا�ضطروا 
اإىل هجرها خالل ال�ضن�ات االأخرة 
ب�ضب���ب اجلف���اف وارتف���اع تكاليف 

اإدامتها. 

وا�شط/ حيدر اخلزرجى

وافق���ت �ضرك���ة �ضيني���ة م�ضتثم���رة مل�ق���ع االأح���دب 
النفطي يف حمافظة وا�ضط على تعيني 150 حار�ضا 

امنيا حلماية امل�قع.
النعماني���ة  ق�ض���اء  يف  م�ض����ؤول  م�ض���در  واو�ض���ح 
ل�)املدى( ام����س: اإن هذا االإجراء ياأتي نتيجة ت��ضع 
اإعمال ال�ضركة املنفذة وان احلرا�س الذين مت  تعيينهم 
ب�اق���ع 105 حرا�س من نف�س ناحي���ة االحرار حيث 
امل�ق���ع، اإم���ا الباق����ن البالغ عدده���م 45 من مناطق 

املحافظة  كافة. وا�ضاف امل�ضدر: اإن ال�ضركة جهزت 
م�قع ت�اجد االآبار باالأجه���زة واملعدات ال�ضرورية 

لبدء عمليات التنقيب واال�ضتخراج.
وبني امل�ضدر: اإن عدد االآبار التي مت اكت�ضافها بلغت 
9 ، حي���ث ان  �ضبعة منه���ا مت اكت�ضافها مع بداية عام 
2001 واالأخ���رى بعد التا�ضع من ني�ضان عام 2003 
وان ال�ضرك���ة ال�ضيني���ة قد اأبرمت اتفاق���ا مع وزارة 
النف���ط يف زم���ن النظ���ام ال�ضاب���ق ب�ض���ان ا�ضتخراج 
النف���ط من هذه االآبار االانه���ا مل تنفذ ، وقال ال�ضدر 

اما الي�م فقد عادت اىل  جتديد عملية اال�ضتثمار.

حتويل ب�شاتني يف كربالء اإىل اأرا�ض �شكنية

تعيني 150 حار�شا يف حقل االأحدب النفطي

�شرف 18 األف لوحة �شنوية يف مرور الب�شرة

جمل�ض بابل يقر قانون تاأ�شي�ض 
وحدة االإيرادات

بابل/ اقبال حممد

اق���ر جمل����س حمافظ���ة باب���ل قان����ن 
يف  االي���رادات  وح���دة  تا�ضي����س 
ال�ضالحي���ات  مب�ج���ب  املحافظ���ة 
املخ�ل���ة الي���ه يف قان����ن املحافظ���ات 
رق���م 22 ل�ضن���ة 2008.وب���ني م�ض���در 
م�ض�ؤول يف املجل����س ل�)املدى( ام�س: 
ان القان����ن يتك�ن من 13 مادة جتيز 
الر�ض����م  جباي���ة  املحافظ���ة  ملجل����س 
وكافة االي���رادات وايداعها يف وحدة 
االيرادات و�ضرفه���ا مب�جب قرارات 
يتخذه���ا املجل����س، وتلت���زم املحافظة 
بتنفيذها.وا�ض���اف: جاء يف اال�ضباب 
امل�جب���ة للقان�ن الذي �ضدر بالرقم 3  
ان���ه وان�ضجاما مع ال�ضالحيات املالية 
واالدارية ال�ا�ضعة املمن�حة لل�ضلطات 
املحلية ب���ادارة �ض�ؤونها يف املحافظة 
وفق مب���دا الالمركزي���ة االدارية ومن 

اجل و�ضع الغط���اء القان�ين للجباية 
فقد �ضرع هذا القان�ن.

وعل���ى �ضعي���د اخر ب���ني امل�ض���در: ان 
املجل����س ناق����س م��ض����ع ت�قف 18 
جممعا لت�ضفية املاء عن العمل ب�ضبب 
اخط���اء ارتكبته���ا مديري���ة م���اء بابل 
عندم���ا ت�ضلمت املجمع���ات بالرغم من 
ع���دم مطابقته���ا للم�ا�ضف���ات الفني���ة 
حم���رج  ح�ض���ان  عليها.وق���ال  املتف���ق 
رئي����س جلن���ة اخلدم���ات يف املجل�س 
الكلف���ة  ان  اجلل�ض���ة:  انعق���اد  اثن���اء 
االجمالي���ة للمجمعات تبل���غ 25 مليار 
دين���ار مل ي�ضتفد منها ابن���اء املحافظة 
ب�ضب���ب تالع���ب اح���د املهند�ض���ني يف 
الفني���ة  بال�ض���روط  امل���اء  مديري���ة 
لل�ض���ركات  و�ضماح���ه  للمجمع���ات، 
املنفذة بتجهيزه���ا باح�ا�س تر�ضيب 
وفالت���ر حملي���ة ال�ضن���ع ولي�ضت ذات 

منا�ضئ اوروبية.

بغداد/ �شفية املغريي
ا�ضتحدث���ت دائرة �ضح���ة الكرخ عي���ادات ا�ضت�ضارية خا�ضة 
مبر�س االنفل�نزا ال�بائية يف كل امل�ضت�ضفيات التابعة لها . 
واو�ضح  الدكت�ر عامر باقر مدير �ضعبة االأمرا�س االنتقالية 
يف الدائ���رة ل�)امل���دى( ام�س : لقد مت ا�ضتح���داث عيادات يف 
امل�ضت�ضفي���ات التخ�ض�ضية ) الكرخ لل����الدة وم�ضت�ضفى ابن 
البيط���ار للجراح���ة القلبي���ة ( ال�ضتقب���ال ح���االت امل�ضاب���ني 
مبر�س االإنفل�ن���زا وت�ضخي�س ن�عها �ض�اء كانت اعتيادية 
اأم اأنفل�ن���زا ال�بائية ) اأنفل�ن���زا اخلنازير( . وا�ضاف: يف 
حال���ة اإ�ضابة املري����س باأنفل�نزا ال�بائية يدخ���ل اإىل غرفة 
العزل اخلا�ض���ة بامل�ضت�ضفى . ويتم متابعته يف الردهة على 
م���دار 24 �ضاع���ة . وا�ضارباق���راىل اأن العي���ادة مت�ف���ر فيها 
ع���دد كاف من الك����ادر الطبية وال�ضحي���ة املتخ�ض�ضة ويف 
املخت���ربات الطبي���ة العائ���دة للعي���ادة باالإ�ضاف���ة اإىل ت�فر 

كميات كافية من االأدوية اخلا�ضة بهذا املر�س . 

النجف/ عامر العكاي�شي
متك����ن فريق طب����ي جراح����ي يف م�ضت�ضفى ال�ض����در التعليمي 
مبحافظة النجف من رفع ورم خبيث يزن ) 5 كغم( يف عملية 
جراحية متميزة �ضهدتها املحافظة. وقال الدكت�ر رعد ال�ضفار 
الطبي����ب االخت�ضا�س ل�) املدى ( "ام�����س اإن املري�ضة ) �س خ 
( البالغ����ة م����ن العمر 65 عام����ا وهي من �ضكن����ة مدينة الك�ت 
راجع����ت امل�ضت�ضفى وهي ت�ضك� من االأم يف املعدة والق�ل�ن 
" . وا�ضاف " وبعد اإجراء الفح��ضات الالزمة تبني وج�د  
ورم خبي����ث يف الغدة الكظرية  الي�ضرى مع الت�ضاقات داخل 
البطن مع  املع����دة والق�ل�ن واحلجاب احلاجز والطحال ". 
وب����ني ال�ضفار بانه " قد قرر الفري����ق الطبي ا�ضتئ�ضال ال�رم 
ال����ذي تك�ن م����ن كتلت����ني احدهما يف م����كان  الغ����ده الكظرية 
امل�ضتا�ضل����ة �ضابق����ا واالأخ����رى ملت�ضقة مع املع����دة والق�ل�ن 
واحلج����اب احلاجز والطحال وق����د ا�ضتغرق����ت العملية اأربع 

�ضاعات فيما بلغ  وزن ال�رم املرف�ع ) 5كغم ( " .

عيادات خا�شة 
باالإنفلونزا الوبائية

جناح فريق طبي با�شتئ�شال 
ورم خبيث يف النجف

توجيه موؤ�ش�شات 
الدولة بعدم رفع 

العلم ال�شابق
بغداد/ املدى

وجهت االأمانة العامة ملجل�س ال�زراء 
جميع ال�زارات والدوائر الر�ضمية 

والهيئات وامل�ؤ�ض�ضات غر املرتبطة 
ب�زارة واملحافظات كافة بعدم رفع 

العلم ال�ضابق. 
وذكر م�ضدر م�ض�ؤول يف امانة 

جمل�س ال�زراء يف ت�ضريح نقله 
املركز ال�طني لالإعالم ام�س االول: 

ان الت�جيه ي�ضدد على �ضرورة 
مراعاة ارتفاعه عن م�ضت�ى ارتفاع 

البناية، واأن يك�ن حجم ال�ضارية 
مالئمًا حلجم البناية والعلم، لتك�ن 

روؤيته من جميع اجلهات.
وا�ضاف: ان الت�جيه يت�ضمن جتديد 

التالف والقدمي من االأعالم، كما 
األزمت االمانة امل�ض�ؤولني يف دوائر 

الدولة ب��ضع العلم يف مكاتبهم. 

الرمادي/ املدى
ناق�ضت كلية القان�ن بجامعة الفل�جة حق�ق املراأة والعنف 
�ضده���ا، وذلك خ���الل ندوته���ا العلمي���ة االأوىل الت���ي جاءت 
حت���ت عن����ان "حق����ق امل���راأة والعن���ف امل�ج���ه �ضدها يف 
ميزان ال�ضرع والقان�ن" واو�ض���ح عميد الكلية بان الندوة 
ته���دف اإىل بي���ان حق�ق املراأة �ض�اء اأكان���ت زوجة من نفقة 
ومه���ر اأم عامل���ة يف اخذ االأجر عن كل ال�ضاع���ات االإ�ضافية، 

والتمت���ع باالإجازات، وبيان م���دى العنف امل�جه �ضدها من 
قب���ل رب العمل، اأو حق�قها ال�ضيا�ضي���ة يف التمثيل النيابي 
اأو االنتخاب���ي . واأ�ضاف بح�ضب بيان العالم وزارة التعليم 
العايل تلقت املدى ام�س ن�ضخة منه: ان الندوة ت��ضلت اىل 
نتائج عدة منها ان العنف الذي تتعر�س له املراأة يع�د لعدم 
معرفته���ا يف اغلب االأحيان بحق�قه���ا، كما وان التمييز �ضد 

املراأة م�ضالة مرف��ضة حتى ل� كان متييزًا ايجابيًا.

جـامـعـة الـفـلـوجـة  تـنـاقـ�ض حـقـوق الـمـراأة

من ب�شاتني كربالء..       �شورة من االر�شيف

احتفال جماهريي للحزب  )�شورة من االر�شيف(


