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افتتاح دورة تطويرية يف النجف
افتت���ح يف مرك���ز التدري����س والتطوير اجلامع���ي بجامعة الكوفة 
ال���دورة التطويري���ة الثامنة لأع�ض���اء هيئة  التدري����س، واو�ضح 
م�ضدر م�ض���وؤول يف اجلامعة بح�ضب بيان لع���ام وزارة التعليم 
تلقت املدى ام�س ن�ضخة منه: ان  الدورة تهدف لطاع امل�ضرتكني 
عل���ى اأخاقيات مهن���ة التدري�س ومه���ارات التدري����س، واطاعهم 
عل���ى مناذج التعليم يف التدري�س اجلامعي وا�ضتخدام احلا�ضوب 
واللغة النكليزية، لزيادة مهارات التدري�ضيني،وت�ضمنت الدورة 
بح�ضب البيان حما�ضرة حت���ت عنوان "اأخاقيات مهنة التدري�س 

والتقاليد اجلامعية" للدكتور حممد البكاء.

تنفيذ م�سروع �سرق الغراف
تقوم املاكات الفنية والهند�ضي���ة يف وزارة املوارد املائية بتنفيذ 
اعمال ا�ضت�ضاح ارا�ضي منطقة الدواني�س، �ضمن م�ضروع �ضرق 
الغ���راف يف حمافظ���ة وا�ض���ط، وقال بي���ان لعام ال���وزارة تلقت 
امل���دى ام����س ن�ضخة من���ه: ان امل�ض���روع مق�ض���م اىل ثاث���ة اجزاء 
اجن���ز اجل���زء الث���اين والبال���غ م�ضاحت���ه )3500( دومن، ومازال 
العم���ل م�ضتمرًا يف ا�ضت�ضاح اجل���زء الول والثالث من امل�ضروع 
والبالغ���ة م�ضاحته 11 الف دومن، وا�ضاف البيان كما �ضمل العمل 
تنفي���ذ �ضبكتي ري وبزل مع من�ضاآتها كاف���ة املتمثلة بنواظم �ضدر 
للقنوات املوزع���ة والثانوية واملغذية مع نواظ���م قاطعة ومهارب 
ذيلي���ة وتقاطع قناة مع مبزل، ا�ضافة اىل منافذ ري حقلية باجتاه 

واحد وباجتاهني..

مي�سان ت�سيطر على االأمرا�ض 
االنتقالية

ق���ال م�ض���وؤول يف دائ���رة �ضح���ة حمافظ���ة مي�ض���ان: اإن املوؤ�ض�ضة 
ال�ضحي���ة يف املحافظ���ة جنح���ت يف ال�ضيط���رة عل���ى الأمرا����س 
النتقالي���ة عل���ى الرغم م���ن نق�س الك���وادر الطبي���ة يف املحافظة. 
واأ�ض���ار املتحدث با�ضم الدائرة جم���ال العلوي بح�ضب راديو �ضوا 
اإىل اأن ال�ضلط���ات ال�ضحية يف املحافظة متكنت من ال�ضيطرة على 
مر�ضي الكولريا والنفلونزا الوبائية ب�ضكل تام.من جهة اأخرى، 
اأك���د العل���وي اأن اأب���رز التحديات الت���ي تواجه دائ���رة ال�ضحة يف 
مي�ضان تتمثل بنق�س املاكات الطبية وخ�ضو�ضا الن�ضائية منها.

م�ساريع للماء يف ذي قار
تعت���زم وزارة البلدي���ات والأ�ضغ���ال العامة ان�ض���اء م�ضروعي ماء  
�ضاحل���ني لل�ض���رب يعم���ان  بالطاق���ة ال�ضم�ضي���ة يف حمافظ���ة ذي 
ق���ار. وقال مدي���ر ماء الرفاع���ي فالح مطر بح�ض���ب املركز الوطني 
لاإع���ام: اإن طاق���ة امل�ضروع���ني تبل���غ 3م3 يف ال�ضاع���ة. واأ�ضاف 
حبيب اأن موق���ع امل�ضروعني �ضيكون يف قريت���ي بقية الله الأعظم 
وال�ضادة الإخوان يف ق�ضاء الرفاعي، م�ضريًا اإىل اأن هذه التجربة 
تع���د الأوىل من نوعها �ضمن م�ضاري���ع املاء يف املحافظة. يذكر اأن 
هذه امل�ضاري���ع تعد اقت�ضادية من حيث توف���ري الطاقة الكهربائية 

والوقود.

الوعي باملخاطر

"القناعة كنز ل يفنى" حكمة رائعة تنب�س بحيوية قادرة 
عل���ى تخفيف �ضراهة البع����س ممن يظهر ع���دم الر�ضا عن 
حط���ام الدنيا.وفم���ه مثل جهن���م لتر�ض���ى اإل باملزيد. هذه 
احلكم���ة وم���ا ي�ضابهها الكثري كان���ت تزّين ج���دران املحال 
التجاري���ة واملقاهي والماكن العامة بخط جميل وطبعات 
انيقة. يحر�س كرث من النا�س على ا�ضاعتها ل�ضباب �ضتى، 

كجزء من املوروث ال�ضعبي، وللتذكري بفحواها.
ه���ذه احلكمة اجلميل���ة قدحت يف خاط���ري ام�س، وانا يف 
�ضي���ارة )الكيا( التي انطلقت بنا م���ن مراأب بغداد اجلديدة 
اىل الب���اب ال�ضرقي، ومع انطاقته���ا �ضاح ال�ضائق الجرة 
"750"دينارا، لتعلو ا�ضوات الركاب معرت�ضني على رفع 
الجرة من دون م���رر لها �ضوى اجل�ضع املقرف، وكالعادة 
رد ال�ضائ���ق ا�ضب���اب ذل���ك اىل الزدحامات الت���ي متنع عنه 
وزمائ���ه العم���ل، م�ضيف���ا تري���را اخ���ر اأ�ضك���ت اجلميع، 
ويف ال�ضم���ت ال�ضامة احيانا، وبع���د ان ك�ضر ال�ضائق عن 
عدوانيته، معلنا انه دفع "املق�ضوم" ملفرزة هيئة النقل قبل 

ان يد�ضن يومه بالعمل!!
الواقع���ة اع���اه تتك���رر هنا اوهن���اك يومي���ا، ب�ضبب ج�ضع 
ال�ض���واق غري امل�ضوغ، وان اقت�ضى ذلك خمالفة القانون او 
ايذاء النا����س، وب�ضبب ف�ضاد �ضغار املوظفني،الوالغني من 
اخم����س قدميه���م حتى قمة راأ�ضهم بالر�ض���ا، التي عر عنها 
ال�ضائ���ق ب�"املق�ضوم". والتي كانت ال�ضب���ب الرئي�س وراء 

رفع الجرة على النا�س. 
تق���رتب ال�ض���ورة التي او�ضحن���ا خطوطه���ا العري�ضة من 
احلالة العامة التي نعي�ضها، ويظلل الف�ضاد جزءها الكر، 
ونح���ن نكت���وي بنريانه���ا يومي���ا وه���ي ل �ض���ك حلق���ة يف 
�ضل�ضل���ة متوا�ضلة تبداأ من الطبق���ات الدنيا لت�ضعد بروية 
اىل العايل من الدرج���ات الوظيفية. هذه احلالة وامثالها 
تفر�س على اجله���ات املعنية حت�ضني �ضغار املوظفني �ضد 
الر�ضوة باأدوات فاعلة، وج���ادة، وقابلة للحد من الظاهرة 
على ات�ضاعها. اذ الر�ضوة مهما �ضغر �ضاأنها تعود على ذات 
املرت�ض���ي بال�ضرر البالغ، باعتباره جزءا من املجتمع الذي 
يح���رتق بنريان الف�ض���اد امل�ضتع���رة، اذن هو لي����س مبناأى 
ع���ن لهيبه���ا، وم���ا الزي���ادة التي فر�ضه���ا �ضائ���ق الكيا على 
النا����س بحج���ة دفع���ه الر�ضوة ملف���ارز هيئة النق���ل اإل جزء 
م���ن �ض���ورة اكر �ضتحي���ل املرت�ضي اىل �ضحي���ة ل حمالة. 
ل���ذا ا�ضاع���ة الوع���ي مبخاطر الر�ض���ا، يتطلب م���ن اجلهات 
امل�ضوؤول���ة ان تتمت���ع مبهارة عالية يف ف���ن خماطبة النا�س 
و�ضب���ل التاأث���ري فيه���م، ف�ض���ا ع���ن البحث عن ط���رق فعالة 
عند ت�ضوي���ق اخلطاب املعر عن خماط���ر وا�ضرار الف�ضاد 
على الفرد واملجتم���ع وم�ضتقبل الجيال املقبلة يف العراق 
اجلديد. وان اقام���ة جمتمع �ضليم خال من الف�ضاد ل يتاأتى 
بالقوة وح�ض���ب، وامنا باإ�ضاعة الوعي العميق بني الفراد 

واجلماعات اي�ضا.    

ك���������ام اب���ي�������ض 
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الب�سرة/ عدي الهاجري

يف  الكهرب���اء  جلن���ة  م�ض���وؤول  اعل���ن 
جمل�س حمافظ���ة الب�ضرة و�ضع خطة 
جم���ال  يف  الإنت���اج  لزي���ادة  مف�ضل���ة 
التيار الكهربائ���ي يف املحافظة. وقال 
املهند����س زياد عل���ى فا�ض���ل ل�)املدى( 
ام�س:"ت�ضعى احلكومة املحلية لزيادة 
انت���اج التيار الكهربائي من خال عدة 
جهود وحم���اولت وم�ضاري���ع جديدة 
وتطوي���ر حمطات اخ���رى، وذلك عر 
خط���ة مف�ضلة وعلى ع���دة م�ضتويات. 
الكهرب���اء  وزارة  وتابع:"خاطبن���ا 
لا�ض���راع يف تاأهيل الوحدات املدمرة 
كهرب���اء  ع���ام 1991يف حمط���ة  من���ذ 
زي���ادة  ل�ضم���ان  احلراري���ة  الهارث���ة 
واط.  مي���كا   400 مبع���دل  الإنت���اج 
وا�ضاف:"متت املبا�ضرة بطرح فر�ضة 
ا�ضتثمارية يف هيئة ا�ضتثمار الب�ضره 
للتو�ضع���ة مبعدل 600 مي���كا واط يف 
حمط���ة الهارث���ة، اىل جان���ب املبا�ضرة 

بن�ضب الوحدات اجلديدة. 
وا�ض���ار اىل ان اخلط���ة ت�ضمل تو�ضعة 
حمطة ال�ضعيبة بع���د اعداد لتو�ضعتها 
مبع���دل 250 و�ضلم���ت الدرا�ض���ة اىل 
وزارة الكهرباء. ونوه اىل ا�ضتحداث 
خطة اخ���رى لتو�ضيع حمط���ة كهرباء 
النجيبي���ة من خال تبدي���ل الوحدات 
النكليزية القدمية ومبعدل 150 ميكا 
واط.وذكر فا�ضل ان التيار الكهربائي 
�ضريتف���ع طاقت���ه التوليدي���ة من خال 
ا�ضافة بارجة ذات طاقة توليدية بقوة 
100 مي���كا واط يف احد ار�ضفة ميناء  

خور الزبري، ف�ضا عن ن�ضب حمطات 
�ضان���دة تعم���ل بالدي���زل ذات �ضع���ات 
خمتلفة ت�ضل طاق���ة الوحدة الواحدة 
اىل 50 ميكا واط تن�ضب قرب حمطات 

التوزيع لتغذي���ة املناطق او املحطات 
الثانوية.وك�ض���ف فا�ض���ل ع���ن وجود 
مق���رتح لزي���ادة الطاق���ة املجه���زة من 
اجلان���ب اليراين )خط خ���ور الزبري 

–خرم�ضه���ر( ورف���ع الطاق���ة املجهزة 
اىل 400 مي���كا واط بزي���ادة 200 مع 
 AUTO اإ�ضافة حمط���ات حتويلية
.ون���وه   TRANSFORMER

اىل وجود فر�ض���ة ا�ضتثمارية لن�ضاء 
حمط���ات توليدي���ة يف مناطق خمتلفة 
من الب�ض���ره لتوف���ر الوق���ود بكميات 

منا�ضبة جدًا.

عامل مولدة كهربائية

ح�صم جميع 
ملفات 

املف�صولني 
لعام 2009

 بغداد/ املدى

اعلنت جلنة اعادة املف�ضولني 
التابعة لامانة العامة ملجل�س 
الوزراء اإجناز جميع امللفات 

الواردة لها من الوزارات خال 
العام املا�ضي )2009(.

وقال رئي�س اللجنة بح�ضب 
املركز الوطني لاإعام: ان 
جمموع ال�ضابري الواردة 

للجنة خال العام املا�ضي بلغت 
اكرث من 35 الف ملف، مت ح�ضم 

جميعها. واأ�ضاف: ان جمموع 
القرارات ال�ضحيحة بلغت اكرث 

من 11 الف قرار، فيما اعادت 
اللجنة نحو 8 الف ملف اإىل 

الوزارات لوجود نواق�س فيها، 
م�ضريا اإىل ان قرارات اللغاء 

بلغت نحو 8 الف، وان قرارات 
التكليف بلغت نحو 9 الف. 

يذكر ان اللجنة كانت قد �ضكلت 
�ضت جلان لتدقيق امللفات 

الواردة من الوزارات ب�ضان 
احت�ضاب مدة الف�ضل ال�ضيا�ضي 

للموظفني املت�ضررين اإبان 
النظام ال�ضابق.

احللة/ املدى

جنح باح���ث بجامع���ة بابل من ابت���كار طريقة 
جدي���دة يف الطباع���ة متن���ع ح���الت التزوي���ر 
والكت���ب  وامل�ضتن���دات  الوثائ���ق  يف  والغ����س 

الر�ضمي���ة. وقال الدكت���ور عماد �ضاحب ح�ضني 
ال�ضت���اذ يف كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة باجلامعة 
مبتكرالطريقة ل�)املدى( ام�س: ان هذه الطريقة 
ادخ���ال  يت���م  الذكي���ة حي���ث  الطباع���ة  ت�ضم���ى 
الوثيق���ة اىل جه���از احلا�ض���وب ع���ر مدخات 

مبتكرة نع���رف من خاله���ا م�ضداقية الوثيقة، 
م�ض���ريا اىل ان الطريق���ة متر مبراح���ل عديدة، 
اذ تت�ضمن املرحلة الوىل مكائن طباعة خا�ضة 
نتيج���ة  لتعط���ي  خا�ض���ة  واحب���ارا  ومبتك���رة 
امني���ة، موؤكدا ان ه���ذه الطريقة �ض���وف توؤمن 

حق املواطن وح���ق الدولة يف ا�ضدار الوثائق 
وامل�ضتندات والكتب الر�ضمية، من دون املرور 

مبو�ضوع �ضحة ال�ضدور. 
م�ضيف���ا اىل تو�ضل���ه اي�ض���ا اىل انت���اج طاب���ع 
يف���وق  وامني���ة  فني���ة  موا�ضف���ات  ذي  امن���ي 

الطابع امل�ضتورد امل�ضتخدم يف هوية الحوال 
والبطاق���ة التموينية وج���واز ال�ضفر، يحتوي 
على ايقونة خا�ضة خمفية لترى بالعني وامنا 
م���ن خ���ال احلا�ض���وب وع���ر برنام���ج وجهاز 

خا�س مبتكر ملنع حالت التزوير.

ــــــر الــــوثــــائــــق ــــــزوي ـــــار طــــبــــاعــــة متــــنــــع ت ـــــك ـــــت اب

بابل /عادل الفتاوي

ر�ضدت هيئة الت�ضالت اكرث من 12 خمالفة يف 
جمال البث العامي من و�ضائل العام املختلفة 

يف حمافظات الفرات الو�ضط. 

اك���د ذل���ك رئي�س جمل����س امن���اء الهيئ���ة الدكتور 
�ضف���اء الدين ربيع، اثن���اء زيارت���ه جلامعة بابل 
وا�ض���اف: ان الهيئ���ة تعت���زم فتح مكت���ب اقليمي 
خا����س مبنطقة الفرات الو�ض���ط يكون مقره يف 

حمافظة بابل. 

م�ض���ريا اىل ان���ه مت التباحث م���ع املحافظ لوقف 
هذه التجاوزات ومنح تراخي�س البث. 

وق���د هدف���ت زي���ارة رئي�س جمل����س امن���اء هيئة 
الت�ضالت اىل تعزيز افاق التعاون مع اجلامعة 
يف جمال تدري���ب الطلبة واطاعه���م على احدث 

تقني���ات الت�ض���الت وتقدمي املوا�ضف���ات الفنية 
والبيئي���ة ومن���ح الرتخي�س للجامع���ة يف جمال 
الب���ث الذاع���ي الذي تعت���زم العمل ب���ه من خال 
فت���ح اذاع���ة خا�ض���ة باجلامع���ة ي�ضم���ل تردداتها 

منطقة الفرات الو�ضط.

ر�صــد 12 خمالفــة فــي جمــال البـث الإعالمــي

بغداد/ �سفية املغريي
جنح فري���ق طبي يف م�ضت�ضفى الطفل 
املرك���زي م���ن اإج���راء عملي���ة جراحية 
ف���وق الك���رى وباأجه���زة ب�ضيطة من 
نوعه���ا لطفل���ة تبل���غ م���ن العم���ر �ضنة 

ون�ضف.
واو�ض���ح الدكتورح�ض���ني مالك طبيب 
اخت�ضا����س جراحة اأطف���ال وامل�ضرف 
عل���ى العملي���ة ل�)املدى( ام����س: متكن 
الفري���ق الطب���ي املخت����س م���ن اجراء 

املقع���د  لت�ضحي���ح  جراحي���ة  عملي���ة 
ا�ضتغرق���ت ماب���ني 2-3 �ضاع���ات وق���د 
تكللت بالنجاح. وا�ضاف مالك: تعتر 
هذه العملية م���ن العمليات اجلراحية 
الن���ادرة، كونه���ا ف���وق الك���رى وهي 

حتتاج اإىل اأجهزة حديثة، م�ضريا اىل 
ان العملية لي�ضت الأوىل التي جتري، 
فقد مت اإج���راء عمليات عديدة م�ضابهه 
ملث���ل ه���ذه احلال���ة، ويف ظ���ل ظروف 

اأ�ضعب مما عليه الن.

االنبار/ املدى
افتتح���ت دائ���رة �ضحة الأنب���ار مركزا 
تخ�ض�ضيا لطب الأ�ضنان وجراحة الفم 
يف ق�ض���اء حديثة. وق���ال مدير �ضحة 
املحافظ���ة خ�ضري حمد بح�ضب"راديو 

اإن افتت���اح املرك���ز �ضيجن���ب  �ض���وا": 
اأه���ايل حديث���ة م�ضق���ة  املر�ض���ى م���ن 
الذه���اب اإىل بغ���داد اأو الرمادي لتلقي 
الع���اج. وح���ول اخلدم���ات ال�ضحية 
مدي���ر  اأ�ض���ار  املرك���ز،  يقدمه���ا  الت���ي 

م�ضت�ضف���ى حديثة الدكت���ور وليد عبد 
احلكي���م اإىل اأن "املرك���ز يحتوي على 
10عيادات متطورة متكاملة بالإ�ضافة 
اإىل جه���از بانوراما وهو جهاز لأ�ضعة 
الوج���ه والفك���ني واملرتب���ط باأكرث من 

ث���اث جامع���ات اأجنبي���ة لا�ضت�ض���ارة 
الفوري���ة". وت�ضه���د حمافظ���ة الأنبار 
بناء امل�ضتو�ضف���ات واملراكز ال�ضحية 
ف�ض���ا ع���ن افتت���اح ع���دد م���ن املراكز 

التخ�ض�ضية.

بغداد/ املدى
 ا�ضتكملت وزارة الرتبية اجراءاتها ل�ضتقبال امتحانات ن�ضف 

ال�ضنة للعام الدرا�ضي احلايل 2010/2009.
وق���ال بي���ان لل���وزارة ت�ضلم���ت امل���دى ن�ضخ���ة من���ه ام����س: اأن 
المتحان���ات �ضتب���داأ اعتبارا م���ن يوم الثنني امل�ض���ادف 1/18 
لغاية 2010/1/28 و�ضيكون هذا املوعد موحدا لكافة املراحل 

الدرا�ضي���ة البتدائية واملتو�ضطة ف�ضا عن الدرا�ضة العدادية. 
وامل�ضرف���ني  املدار����س  اإدارات  دع���ت  الرتبي���ة  وزارة  وكان���ت 
الأج���واء  توف���ري  �ض���رورة  اىل  الرتبوي���ني والخت�ضا�ضي���ني 
املائم���ة، كما مت التف���اق مع وزارتي الدف���اع والداخلية لتاأمني 

املراكز المتحانية وتوفري الغطاء الأمني.

اإجراء عملية فوق الكربى فـي م�صت�صفى الطفل

افتتاح مركز تخ�ص�صي فـي حديثة

ا�صتعدادات لمتحانات ن�صف ال�صنة

 بغداد/ املدى
  اأكدت اأمانة بغداد اأن ت�ضعرية وقوف 
ال�ضي���ارات يف املرائ���ب املوؤج���رة م���ن 
لتزي���د  بغ���داد  العا�ضم���ة  يف  قبله���ا 
املكت���ب  ونق���ل  دين���ار.   )1000( ع���ن 
الإعامي لأمانة بغداد عن اأمني بغداد 
الدكتور )�ضابر العي�ضاوي( قوله " اأن 
ت�ضعرية وقوف ال�ضيارات يف املرائب 
املوؤجرة للقطاع اخلا�س من قبل اأمانة 

بغداد لتزي���د ع���ن )1000( دينار يف 
اأ�ضواأ الظروف والأحوال". 

تدع���و  بغ���داد  اأمان���ة  اأن  واأ�ض���اف" 
املواطن���ني كاف���ة اىل ع���دم اإعط���اء اأي 
مبال���غ كاأج���رة لوق���وف �ضياراتهم يف 
املرائ���ب غ���ري الر�ضمي���ة"، م�ضريًا اىل 
يف  ال�ضيارات  وق���وف  ت�ضع���رية  "اأن 
املرائب الر�ضمي���ة لتزيد عن )1000( 

دينار اأي�ضًا". 

وتاب���ع "نهي���ب اأي�ض���ًا باأه���ايل مدينة 
بغ���داد اىل الإب���اغ عن اأي���ة خمالفات 
وق���وف  اأ�ضع���ار  رف���ع  بخ�ضو����س 
املرائ���ب  يف  ال�ضي���ارات  ومبي���ت 
النظامي���ة ليت�ضنى لأمانة بغداد اتخاذ 
والقانوني���ة  الأ�ضولي���ة  الإج���راءات 
بحقه���م وذلك من خ���ال الت�ضال على 
 )124( الرق���م  ذي  الثاث���ي  الهات���ف 

اخلا�س ب�ضكاوى املواطنني". 

النجف/ املدى
نظمت جامعة الكوفة حفا تكرمييًا لعدد 
م���ن موظفيها املتميزي���ن. واو�ضح بيان 
لعام وزارة التعليم العايل تلقت املدى 
ام�س ن�ضخة منه: ان احلفل افتتح بكلمة 
لرئي�س اجلامع���ة تناول فيها الجنازات 
التي حققتها اجلامعة بعد �ضقوط النظام 
ع���دد  وازدي���اد   2003 ع���ام  يف  البائ���د 
الكلي���ات يف اجلامع���ة م���ن  9 كليات اىل 

17 كلي���ة اإ�ضافة اىل زي���ادة عدد الأق�ضام 
العلمي���ة الت���ي و�ضل���ت اىل 67 ق�ضم���ا، 
بالإ�ضاف���ة اىل فتح وا�ضتح���داث العديد 
م���ن املراك���ز البحثي���ة، وكان���ت اجلامعة 
م���ن اأوائل جامع���ات الب���اد يف جمالت 
الأكادمي���ي  والعتم���اد  اجل���ودة  اإدارة 
وا�ضتح���داث مرك���ز الت���و ف���ل. وا�ضاف 
البيان: كما اأثنى على اجلهود التي بذلها 
املنت�ضبون من مديرين وموظفني وطلبة، 

والت���ي من خالهم و�ضل���ت اجلامعة اىل 
هذا امل�ضتوى. وقال البيان: جرى خال 
احلفل تكرمي روؤ�ضاء الأق�ضام يف ديوان 
املتميزي���ن  املراك���ز  وم���دراء  اجلامع���ة 
واملوظفني املتميزين يف الكليات، ف�ضا 
عن طلبة كلية الرتبي���ة الفنية امل�ضاركني 
لل���دور  )امل���د(  امل�ضرح���ي  العر����س  يف 
املتمي���ز الذي قام���وا باأدائ���ه يف احتفال 

يوم اجلامعة.

بغداد/داود الكعبي
دعا رئي�س احتاد احلقوقيني العراقيني 
على ال�ضمري، اىل تفعيل املادة )229( 
من قانون العقوبات ال�ضاري املفعول، 
ف�ضا ع���ن اتاحة الفر�ضة ام���ام دائرة 
دوره���ا  تاأخ���ذ  لن  الع���ديل  املحق���ق 
القان���وين احلقيق���ي. ج���اء ذل���ك خال 
لق���اء ال�ضم���ري ووف���د ميث���ل الحت���اد 
برئي�س جمل�س الق�ضاء العلى مدحت 
املحمود، متت فيه نقل معاناة املحامني 
امام �ضوح الق�ض���اء واملحاكم، وايجاد 
ال�ضم���ري  معاجلتها.واو�ض���ح  �ضب���ل 

ل�)املدى(: تفهم رئي�س جمل�س الق�ضاء 
العل���ى مطال���ب الحت���اد ودعم���ه غري 
املحدود له، باعتب���ار ان الحتاد ميثل 
حقوقي���ني وحمامني وق�ضاة، تقع على 

عاتقهم حماية القانون وتطبيقه.
وب���ني: ان املحم���ود كان متفهم���ا ملهنة 
املحام���ي ال�ضامي���ة التي ه���ي ركن من 
ان  ال�ضم���ري:  وق���ال  العدال���ة.  اركان 
رئي����س جمل����س الق�ض���اء العلى وجه 
كتاب���ًا اىل مكتب القائد الع���ام للقوات 
مكافح���ة  جه���از  ومكت���ب  امل�ضلح���ة 
الرهاب واحتاد احلقوقيني العراقيني 

اإن ت�ضمي���ة  "اود اعامك���م  في���ه  ج���اء 
وتكلي���ف احد ق�ضاة املحكمة ومن معه 
م���ن املحققني الق�ضائي���ني يف النتقال 
اىل املواق���ف ومراك���ز الحتجاز التي 
يودع فيها املوقوفون لإجراء التحقيق 
املي���داين معهم، كان ل�ض���رورات امنية 
عند بداية خطة فر�س القانون ل�ضمان 
�ضرعة اجن���از التحقيق وح�ضم ق�ضايا 
املوقوف���ني" معت���رًا اإن ذل���ك "ليعني 
بقاء القا�ضي واملحقق���ني يف دوائركم 
كمقر دائم لعملهم،  وامنا ال�ضل حمل 
عم���ل القا�ض���ي واملحق���ق يف املحكمة 

املواق���ف  اىل  انتقاله���م  وال�ضتثن���اء 
ومراكز احلجز اإن كانت هناك �ضرورة 

ق�ضوى ت�ضتوجب ذلك". 
واو�ض���ح املحم���ود خ���ال اللق���اء: اإنه 
املحام���ني  اح���رتام  فر����س  م���ن  لب���د 
والق�ض���اة على جميع الط���راف، على 
اأن يك���ون هناك تع���اون م�ضرتك مابني 
واحت���اد  العل���ى  الق�ض���اء  جمل����س 
احلقوقيني حل���ل كل امل�ض���اكل وتذليل 
جميع ال�ضعوبات وم�ضاعدة املحامني 
يف اجناز مهامهم بالوقت املحدد ومن 

دون عراقيل.

تكرمي املتميزين فـي جامعة الكوفةاألف دينار ت�صعرية وقوف ال�صيارات

احتاد احلقوقيني يدعو اإىل تفعيل املادة 229
من قانون العقوبات

حملة لهدم ُكَور 
الفر�صي يف كربالء

بغداد/ حممد فاروق
نظمت مديرية بيئة كرباء  حملة 

لهدم كور الفر�ضي املنت�ضرة يف 
مناطق متعددة من املحافظة، والتي 
�ضملت منطقة ب�ضاتني احلر و�ضول 

اىل منطقة حي العبا�س.
وقال حيدر فوؤاد ر�ضيد مدير بيئة 

كرباء: ان احلملة نفذت بالتعاون 
مع �ضرطة البيئة حيث مت هدم اكرث 
من )20( كورة فر�ضي، وردم احلفر 

التي ت�ضتعمل كمخزن للوقود )النفط 
ال�ضود( حيث مت توعية ا�ضحاب 

هذه الكور ب�ضرورة جتنبهم مزاولة 
هكذا اعمال كونها توؤثر على �ضحتهم 

وعلى �ضحة املواطنني ثانيا.

زراعة كربالء تنتهي 
من ت�صلم التمور

كرباء/ املدى
ذكر مدير زراعة كرباء املهند�س 

رزاق الطائي: اإن اللجان التي 
�ضكلتها املديرية انتهت من ت�ضلم 

كميات التمور من الفاحني للعام 
املا�ضي، حمققة زيادة ت�ضل ن�ضبتها 

اإىل 25%  عما مت ت�ضويقه عام 
2008،م�ضريا يف الوقت نف�ضه اإىل 

اإن اإحدى ال�ضعب الزراعية انتهت 
هي الأخرى من توزيع اأ�ضمدة على 
الفاحني للف�ضل الزراعي ال�ضتوي 

احلايل.

وا�سط/ حامد املياحي
ح�ضل���ت املوافق���ات الأ�ضولي���ة عل���ى 
مقرتحات ا�ضتحداث عدد من الأق�ضام 
العلمية وخطة لقبول طلبة  الدرا�ضات 
للع���ام  وا�ض���ط  جامع���ة  يف  العلي���ا  
الدرا�ض���ي املقب���ل 2010-2011.اك���د 
ذل���ك الدكت���ور ج���واد مط���ر املو�ضوي 
 ) ل)امل���دى  وا�ض���ط  جامع���ة  رئي����س 
التعلي���م  وزارة  اإن  وق���ال:  ام����س 
العايل والبح���ث العلمي �ضادقت على 

مقرتحات جامع���ة وا�ضط با�ضتحداث 
اأق�ض���ام الريا�ضي���ات والعلوم البيئية، 
ف�ضا ع���ن برامج للماج�ضتري يف كلية 
العل���وم، م�ض���ريا اإىل اأن ق�ضمًا للفنون 
اجلميلة “�ضي�ضتحدث يف كلية الآداب 
الهند�ض���ة  كلي���ة  للكهرب���اء يف  واآخ���ر 
و�ضيكون هناك ق�ض���م ثالث للجغرافيا 
يف كلي���ة الآداب ودرا�ض���ة للدكت���وراه 
يف ق�ضم الأدب العربي، وعدد اآخر من 

الأق�ضام والرامج يف كلية الرتبية.

بغداد/ املدى
نفت وزارة الزراع���ة حظرها ا�ضترياد 
دول  م���ن  واخل�ض���راوات  الفواك���ه 
اجل���وار. وقال مه���دي �ضم���د القي�ضي 
وكيل ال���وزارة بح�ضب املركز الوطني 
ال�ضت���رياد  اآلي���ة  اإن  ام����س:  لاإع���ام 
اىل  ا�ضتن���ادا  ب�ضواب���ط  حم���ددة 
تو�ضية من وزارة الزراعة اإىل وزارة 
التجارة، م�ضيف���ا ان الوزارة كانت قد 
منع���ت يف وقت �ضاب���ق دخول الفواكه 

واخل�ض���ر اإىل الب���اد لوف���رة النت���اج 
املحل���ي. واأ�ضار اإىل اأن اآلية ال�ضترياد 
له���ا �ضواب���ط وم�ض���ارات قانونية من 
اأجل تفعيلها بال�ضيغ���ة ال�ضليمة وهي  
امل���واد،  خ���زن  ل�ض���روط  ال�ضتيف���اء 
وتوف���ري �ضهادة املن�ضاأ م���ن قبل اجلهة 
امل�ضتوردة، وخ�ضوع امل�ضتورد لعملية 
الفحو����س، واللت���زام بف���رتة اإج���ازة 
املنف���ذ  حتدي���د  واأخ���ريا  ال�ضت���رياد، 

احلدودي لدخول املواد امل�ضتوردة.

ا�صتحداث اأق�صام علمية يف جامعة وا�صط

ل حظر على ا�صترياد الفواكه واخل�صراوات

متو�سطة للبنات


