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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation

العدد ( )1675ال�سنة ال�سابعة  -االثنني ( )14كانون االول 2009

للباحثني فـي مرحلتي الدكتوراه وما بعدها

ك����ل����ام اب���ي�������ض

ركام الف�ضائيات

الـتـعـلـيــم تعلـن عـن زمــاالت بحثيــة مــن م�ؤ�سـ�ســة
الك�سنـــدر فــون هومبـولــت الألـمــانـيــة

علي القي�سي
تن�ش ��ط الف�ضائيات وو�سائل االع�ل�ام االخرى بالتعليق
عل ��ى االح ��داث اليومية اجلاري ��ة يف الب�ل�اد ،كنمط من
خط ��اب اعالمي ممتاز ي�سعى ال�ستقط ��اب املتلقي ،وهي
خالل ذلك ت�ستق ��دم " معلقني" و"حمللني" للحدث ،وكل
ي ��ديل بدل ��وه بح�سب م ��ا حت ��ب الو�سيلة وم ��ا تهوى،ال
بح�س ��ب احلقيق ��ة ،ووفق االهداف الت ��ي ا�ستحدثت من
اجلها تل ��ك الو�سيلة االعالمية (وبعزق ��ت) عليها ماليني
ال ��دوالرات .واالح ��داث عندن ��ا متتابع ��ة ،مت�سارع ��ة،
ومت�شظي ��ة – واحلمدلل ��ه – حت ��ى بات الع ��راق منجما
لالخب ��ار ،واملغ ��ذي الرئي� ��س ملطابخ �صناع ��ة اخلرب يف
الع ��امل  ..وطامل ��ا �أوج ��ع ه� ��ؤالء "املعلق ��ون " ر�ؤو�سن ��ا
بهذي ��ان حمم ��وم م ��ن االوه ��ام واالكاذي ��ب واملراهنات
اخلاطئ ��ة الت ��ي تزي ��د م ��ن همومن ��ا و�آالمن ��ا ،والتي ال
ميك ��ن و�صفها اال كجزء من احادي ��ث ال�سـّوقة والرعاع،
له�شا�شته ��ا وانغما�سه ��ا بالعدواني ��ة جت ��اه كل م ��ا ه ��و
عقالين ومو�ضوعي ومقبول.
تروج هذه الف�ضائيات من خالل هذا النمط من الربامج
اىل خط ��اب اق ��ل ما يقال عن ��ه ،انه م�شب ��وه ! فهو اليدع
�صغ�ي�رة او كب�ي�رة مترم ��ن دون ان ي�ستثمره ��ا لد� ��س
ال�س ��م يف الع�س ��ل ،وف ��ق خط ��ط مر�سومة م�سبق ��ا ،على
الرغ ��م من ان ذلك اليف ��وت على املتاب ��ع احل�صيف ،لكن
احيان ��ا طائرالوع ��ي يك ��ون متعب ��ا و�س ��ط ه ��ذا الركام
الهائ ��ل م ��ن االكاذي ��ب واالف�ت�راءات الت ��ي تبثه ��ا ه ��ذه
الف�ضائيات املختلفة ،وم ��ا يلفت االنتباه ويثري الده�شة
ان جميعه ��ا خمتلف ��ة ومتقاطع ��ة فيم ��ا بينه ��ا م ��ن حيث
االنتماء واخلطاب ،لكنها متفق ��ة على تدمري ج�سرالثقة
ب�ي�ن املواط ��ن وم�ستقبله  ..ولأين مثل كث�ي�ر من النا�س
موق ��ن ج ��دا ان االي ��ام املقبلة �سوف لن تك ��ون ب�أي حال
م ��ن االحوال اتع�س او �أ�سو�أ من االيام املا�ضية ،لكن من
ي�ستمع اىل اكاذيب "املعلقني" اياهم الذين يط ّلون علينا
م�ساء كل يوم م ��ن الف�ضائيات ،يت�صوران القيامة قامت
او او�شكت على القيام ،وان "عزرائيل" يف باب الواحد
من ��ا ينتظر الدخول ليقوم بعمله!! وان هذه الف�ضائيات
املمولة من جهات جمهولة ترى بح�سب معلقيها " الدنيا
�سودة ام�صخمة"..
وم ��ن ي ��ك ذا ف ��م مري� ��ض يجد م ��را ب ��ه املاء ال ��زالال..
احلقيق ��ة بع ��د هذا ال ��كالم الطوي ��ل اململ ،ان ��ا ال اطالب
ه ��ذه الف�ضائي ��ات بالكف عن هذيانها ،فه ��ذا هو ديدنها ،
لكني اطال ��ب اجهزة االعالم الر�ص�ي�ن البنـّاء بالكف عن
تقلي ��د ذل ��ك ،النه يخ ��ل باملو�ضوعي ��ة وي�شي ��ع القرف..
اذ ان املواط ��ن العراق ��ي اوع ��ى م ��ن كل ه ��ذه الرتهات،
ويح�ض ��رين كالم عبقري �أملاين قاله بعد احلرب العاملية
الثانية ":انهم اخذوا امل�صانع  ،ولكن مل ي�أخذوا العقول
القادرة على �إقامتها يف نف�س املكان مع تطويرها".
و�سيعيد العراقي ما دمرته قوى ال�شر حتم ًا.

بغداد  /املدى
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث
العلم ��ي ع ��ن توفر زم ��االت بحثية من
م�ؤ�س�س ��ة الك�سن ��در ف ��ون هومبول ��ت
الأملاني ��ة ملنت�سبيه ��ا الباحث�ي�ن يف
اجلامع ��ات كافة والهيئت�ي�ن واملجل�س
العراقية لالخت�صا�صات الطبية ،ممن
هم يف مرحلتي الدكتوراه وما بعدها
يف التخ�ص�ص ��ات العلمي ��ة املختلف ��ة.
وق ��ال املدي ��ر الع ��ام لدائ ��رة البعث ��ات
والعالق ��ات الثقافي ��ة الدكت ��ور ح�سني
عب ��د الله عب ��د الر�ض ��ا بح�س ��ب بيات
الع�ل�ام ال ��وزارة تلق ��ت امل ��دى ام� ��س
ن�سخ ��ة منه :ان التن�سي ��ق والتوا�صل
م ��ع املنظم ��ات الأجنبي ��ة يف اخلارج
يدخ�ل�ان �ضم ��ن توجه ��ات ال ��وزارة
الهادف ��ة �إىل توفري الفر� ��ص لباحثيها
بهدف �إكم ��ال بحوثهم العلمية ،مبينا:
ان م ��ن �ضم ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الأجنبي ��ة
الت ��ي مت التن�سي ��ق معه ��ا لت�ضيي ��ف
باحثيه ��ا ه ��ي م�ؤ�س�س ��ة الك�سن ��در
ف ��ون هومبول ��ت الأملاني ��ة الت ��ي تعد
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة الر�صين ��ة
واملعروف ��ة عامليا بت�ضيي ��ف الباحثني
م ��ن دول العامل بالتخ�ص�صات العلمية
املختلفة ،م�شريا �إىل ان الت�ضييف يف
�إح ��دى امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة الأملانية
ت�ت�راوح ب�ي�ن(� )24-6شه ��را يعك ��ف
خاللها الباحثون ممن هم يف مرحلتي
الدكت ��وراه وم ��ا بعده ��ا عل ��ى �إمت ��ام
بحوث علمية ر�صينة يف التخ�ص�صات
املختلفة .و�أو�ضح بح�سب البيان :ان
الزم ��االت توزع ��ت عل ��ى برناجم�ي�ن،
الأول زم ��االت هومبول ��ت البحثي ��ة
للباحث�ي�ن املتقدم�ي�ن ال ��ذي خ�ص� ��ص
للتف ��رغ العلم ��ي البحث ��ي ح�ص ��را،

احلالة اجلوية

تخ�صي�ص  34مليار دينار لتعوي�ض الفالحني املت�ضررين
بغداد  /املدى
خ�ص�ص ��ت وزارة الزراع ��ة مبال ��غ
تعوي�ضي ��ة للفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن
املت�ضرري ��ن يف مناط ��ق اجلزي ��رة
باالنب ��ار وربيعة يف املو�صل عن قيمة
البذور واحلراثة.
وق ��ال وكي ��ل ال ��وزارة مه ��دي �ضم ��د

بح�س ��ب املرك ��ز الوطني للإع�ل�ام :ان
قيم ��ة التعوي�ض ��ات بلغ ��ت  34ملي ��ار
دينار.
واو�ض ��ح :ان �شحة الأمط ��ار وتوقف
الزراع ��ة خ�ل�ال املو�س ��م املا�ض ��ي يف
تل ��ك املناط ��ق �أدت �إىل فق ��دان ب ��ذور
الزراعة.من جانب اخر توقع �ضمد ان
يكون املو�سم ال�شتوي احلايل مب�شرا

لالرا�ضي الزراعية ،م�ؤكدا ان الغطاء
النبات ��ي والنبات ��ات الرعوي ��ة الت ��ي
تولده ��ا االمط ��ار الواف ��رة �ستنعك�س
كمراع
ايجاب ��ا على الرثوة احليوانية
ٍ
طبيعي ��ة ،وتنع� ��ش هذه ال�ث�روة ،كما
انها تقل ��ل من اثار الت�صح ��ر ،وت�ؤدي
اىل تثبيت ال�ت�رب املتحرك ��ة والغبار
والعوا�صف الرملية.

حمافظ كربالء يطالب بتخ�صي�ص مبالغ �إ�ضافية للتطوير
كربالء /املدى

دع ��ا حمافظ كربالء �آم ��ال الدين اله ��ر �إىل تخ�صي�ص مبالغ
�إ�ضافي ��ة للمحافظ ��ة لالرتق ��اء باخلدمات فيها نظ ��را لتزايد
�أعداد الوافدين لزيارة املدينة .و�أو�ضح الهر بح�سب"راديو
�سوا"  :ما زلنا نطالب مببالغ للمدينة خ�صو�صا وهي مركز

دورة
تــدريبـيــة
لباحثــي
دائرة �إ�صالح
الأحـداث
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�سياح ��ي مهم ،وال ميك ��ن ببنى حتتية وخدم ��ات �ضعيفة �أن
نقدم ما يجب تقدميه للزائرين".
و�أ�ض ��اف� :إن املتخ�ص�صني يف جم ��ال االقت�صاد ي�ؤكدون �أن
كرب�ل�اء ميكن �أن ت�شكل م ��وردا مهما للدخل القومي فيما �إذا
طورت ب�شكل كبري.

به ��دف متك�ي�ن العلم ��اء والباحث�ي�ن
احلا�صل�ي�ن عل ��ى �شه ��ادة الدكت ��وراه
يف ال�سن ��وات االثنتي ع�شرة الأخرية
م ��ن �إمتام بحوثه ��م يف �أملانيا على ان
يكون ��وا م ��ن الفئات العلمي ��ة املتقدمة
ذات الدواف ��ع الأكادميي ��ة والبحثي ��ة

مم ��ن عنده ��م بح ��وث ومن�ش ��ورات
�سابق ��ة� ،أما الربنامج الث ��اين امل�سمى
زم ��االت ج ��ورج فور�س�ت�ر البحثي ��ة
والت ��ي تت�ضمن ان يك ��ون املتقدم فيها
حا�ص�ل�ا عل ��ى �شه ��ادة الدكت ��وراه يف
ال�سن ��وات الأرب ��ع املا�ضي ��ة ،وميك ��ن

م�شم�س
�شروق ال�شم�س06:58 :

درجة احلرارة العظمى  17 :مئوية
درجة احلرارة ال�صغرى 9:مئوية

امللكية العقارية توزع
الوجبة  21اخلا�صة بكركوك
بغداد /يو�سف الطائي
ت ��وزع هيئة ح ��ل نزاع ��ات امللكية
العقاري ��ة الأربع ��اء املقب ��ل مبالغ
التعوي�ض ��ات للوجب ��ة ال� �ـ 21
م ��ن وجب ��ات التعوي� ��ض والت ��ي
خ�ص�ص ��ت مل�ستفي ��دي حمافظ ��ة
كركوك ح�صرا.
وق ��ال م�صدر م�س� ��ؤول يف الهيئة
لـ(امل ��دى) :ان �إجمايل مبالغ هذه
الوجب ��ة بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن ملي ��ار
ون�صف املليار دينار� ،ستوزع على
�أكرث من  127م�ستفيدا ،وا�ضاف:
ان ه ��ذه الوجب ��ة تع ��د الثالثة من

لطلب ��ة الدكت ��وراه يف مرحل ��ة البحث
الذي ��ن انه ��وا املتطلب ��ات الف�صلي ��ة
امل�ؤهل ��ة لكتاب ��ة ر�سال ��ة الدكت ��وراه
التق ��دمي له ��ذا الربنام ��ج عل ��ى ان
يقدموا مق�ت�رح الر�سالة واملن�شورات
والبح ��وث الت ��ي عملوه ��ا ف�ض�ل�ا عن

بني الوجب ��ات اخلا�صة مبحافظة
كرك ��وك ،واحلادي ��ة والع�شري ��ن
من ب�ي�ن �إجم ��ايل الوجب ��ات التي
وزعتها هيئة ح ��ل نزاعات امللكية
العقاري ��ة عل ��ى امل�ستفيدين �ضمن
قانونه ��ا الناف ��ذ ذي الرقم  2ل�سنة
.2006
يذك ��ر ان الهيئ ��ة وزع ��ت حت ��ى
االن  20وجب ��ة م ��ن وجب ��ات
التعوي�ض ��ات ،بحي ��ث و�صل ��ت
املبال ��غ املوزعة اىل اكرث من 313
ملي ��ار دينار ،يف ح�ي�ن و�صل عدد
امل�ستفيدي ��ن اىل �أك�ث�ر من 4200
م�ستفيد.

بابل /اقبال حممد

نظم ��ت العي ��ادة اال�ست�شارية لربنامج
الت ��درن الرئ ��وي يف حمافظ ��ة باب ��ل
وبالتع ��اون مع املديرية العامة لرتبية
باب ��ل ن ��دوة حتت �شع ��ار " م ��ن اجلك
ياع ��راق نعمل ي ��دا بيد لدح ��ر ال�سل "
ك�شفت خاللها مدي ��رة برنامج التدرن

الرئ ��وي يف املحافظ ��ة الدكت ��ورة
حن ��ان �إبراهي ��م "�أن ع ��دد امل�صاب�ي�ن
مبر� ��ض الت ��درن الرئوي(ال�س ��ل) يف
باب ��ل بلغ �أك�ث�ر م ��ن � 700إ�صابة وان
هن ��اك خم ��اوف م ��ن ارتف ��اع الع ��دد
ب�سبب �إهم ��ال بع�ض امل�صابني العالج
"م�ش�ي�رة اىل ان مر�ض التدرن يقتل

 3مالي�ي�ن حال ��ة �سنوي ��ا وان اك�ث�ر
ا�صاب ��ات الت ��درن تك ��ون ب�ي�ن الفئ ��ة
العمري ��ة � 45 -15سن ��ة وان ه ��ذا
املر� ��ض اذا مل يكت�ش ��ف ويعالج ميكن
ان يع ��دي ما ب�ي�ن  10اىل � 15شخ�صا
من مالم�سي ��ه �سنويا وهو مر�ض معدٍ
ت�سبب ��ه جراثيم تهاجم الرئتني م�سببة

الرطوبة الن�سبية %80 :
ال�ضغط اجلوي 1019 :

كركوك  /املدى
اعل ��ن مدي ��ر بلدية كرك ��وك ،ام�س االح ��د ،ان مركز حمافظة
كركوك �سيتم تق�سيمه اىل �ست وحدات بلدية ،ما ي�ساعد يف
�سرعة اجناز امل�شاريع اخلدمية املقدمة ملواطني املحافظة.
و�أ�ض ��اف جمال �شكور بح�سب وكالة �آكانيوز":عقدنا العزم
من ��ذ الع ��ام املا�ضي عل ��ى جعل مدين ��ة كرك ��وك مق�سمة اىل
بلديات متعددة ،اذ خططنا لتق�سيمها اىل �ست بلديات ،ولكن

الر�ؤية:
جيدة

ب�سبب �ضعف التخ�صي�ص ��ات املادية وقلة توفر امل�ستلزمات
ال�ضروري ��ة لعم ��ل البلدي ��ات مت ت�أجي ��ل تنفيذ العم ��ل بهذه
اخلطة".و�أو�ض ��ح ان " العمل ج ��ار االن لو�ضع هذه اخلطة
حيز التنفيذ وابتداء من اال�سبوع اجلاري �سيتم العمل على
وفق هذا الربنامج" مبين ًا ان "اخلطة اجلديدة من �ش�أنها ان
ت�سه ��ل عمل البلديات ،مبا ميكنها م ��ن تقدمي خدمات �أف�ضل
واجن ��از امل�شاريع اخلدمي ��ة للمواطنني م ��ن دون ت�أخري او
تلك�ؤ".

تنفيذ م�شاريع الطاقة املتجددة فـي النجف
النجف /املدى

تق ��وم وزارة العلوم والتكنولوجيا وبالتع ��اون مع جمل�س حمافظة
النجف بتنفيذ م�شاريع ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف املحافظة.وقال
مدي ��ر مرك ��ز الطاق ��ة ال�شم�سية يف ال ��وزارة بح�سب املرك ��ز الوطني
للإع�ل�ام :ان الوزارة �ستنف ��ذ م�شروع ت�شغيل منظوم ��ة �إنارة بقدرة

 400كيل ��و واط يف النج ��ف ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�ستخراج املي ��اه اجلوفية
وت�صفيته ��ا لتك ��ون �صاحلة لال�سته�ل�اك الب�شري با�ستخ ��دام الطاقة
ال�شم�سي ��ة وطاقة الرياح ،م�ضيفا :ان ال ��وزارة تعمل على تقييم �أداء
منظوم ��ة �إن ��ارة ال�ش ��وارع العاملة بالطاق ��ة ال�شم�سي ��ة وتطويرها،
و�إيجاد ت�صاميم �أكرث كفاءة وتكون مالئمة للأجواء املحلية.

امل������������وج������������ز
عق ��دت بالتعاون مع تربي ��ة بابل على
قاعة ثانوي ��ة املتمي ��زات للبنات نظرا
لأهمي ��ة طلب ��ة املدار� ��س يف عملي ��ة
التوعي ��ة و�إي�صال املعلومات اخلا�صة
عن املر�ض �إىل ذويهم ،خ�صو�صا وان
مر�ض التدرن من الأمرا�ض االنتقالية
وب�أكرث من طريقة.

بغداد /املدى
نظمت دائرة ا�صالح االحداث
يف وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية دورة لباحثيها
االجتماعيني العاملني يف اق�سامها
االيوائية .واو�ضح م�صدر
م�س�ؤول يف الدائرة بح�سب وكالة
�إيبا :ان ق�سم البحوث والدرا�سات
اقام هذه الدورة يف اطار اخلطط
والربامج اال�صالحية التي تنفذها
الدائرة وت�ضمنت تقدمي عدد من
البحوث احلديثة التي ت�صب
يف خدمة العملية اال�صالحية
توىل تقدميها عدد من كوادر
ق�سم البحوث والدرا�سات على
الباحثني العاملني يف االق�سام
االيوائية التابعة للدائرة .من
جهة اخرى مت افتتاح مكتبتني
يف ق�سم تدريب الفتيان وال�شباب
البالغني يف الكرخ ومدر�سة ت�أهيل
ال�صبيان يف ال�شاجلية و�ضمت
املكتبتني جمموعة من الكتب
والق�ص�ص التي تتنا�سب وعمر
االحداث.

نتيجة الف�صل الدرا�سي امل�ؤهل لكتابة
الر�سال ��ة ،منوه ��ا اىل ان امل�ؤ�س�س ��ة
املذك ��ورة تعط ��ي للباح ��ث امل�ستفي ��د
احل ��ق يف اختي ��ار م�ش ��روع البح ��ث
الذي يرغب في ��ه ،وامل�ؤ�س�سة امل�ضيفة
الت ��ي ي ��ود �إمت ��ام بحث ��ه فيه ��ا -وهي

بلدية كركوك تق�سم املحافظة �إىل �ست وحدات

�أك�ثر م��ن  700م�ص��اب بال�س��ل الرئ��وي فـ��ي باب��ل
الت ��درن الرئ ��وي .و�أ�ش ��ارت ابراهيم
اىل "ان هناك نق�صا وا�ضحا يف كمية
العالج الالزم للم�صابني يف املحافظة
حي ��ث �أن بع� ��ض امل�صاب�ي�ن يذهب ��ون
�إىل بغداد للح�ص ��ول على العالج لكن
دون ج ��دوى الأمر الذي يه ��دد �أعدادا
كبرية م ��ن امل�صابني .يذك ��ر�أن الندوة

طلبة جامعيون

ال متن ��ح زي ��ارات درا�سي ��ة ق�ص�ي�رة
امل ��دى ودورات تدريبي ��ة �أو ح�ض ��ور
م�ؤمت ��رات و�إمن ��ا تغط ��ي الن�شاط ��ات
البحثي ��ة طويل ��ة الأم ��د ،-مبين ��ا :ان
من �ضمن ال�ش ��روط الواجب توافرها
يف املتق ��دم لهذه الزماالت ان يكون قد
ن�ش ��ر بحوث ��ا يف جم�ل�ات �أو دوريات
علمية ر�صينة ،وان يقوم بجلب كتاب
ت�أييد من م�ؤ�س�سة علمية بحثية �أملانية
تبدي ا�ستعدادها لت�ضييفه طوال مدة
البح ��ث ،ف�ض�ل�ا ع ��ن قيام ��ه بتق ��دمي
ر�سائل تزكية من �أ�ساتذة متخ�ص�صني
يف جم ��ال البح ��ث املزم ��ع �إقامت ��ه
ويف�ض ��ل ان ال يكون ه� ��ؤالء الأ�ساتذة
م ��ن العامل�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ة العلمي ��ة
الت ��ي يعم ��ل فيها املتقدم ،ع�ل�اوة على
متكن ��ه من �إج ��ادة اللغ ��ة الأملاني ��ة �أو
االجنليزية.
واك ��د البي ��ان ان امل�ؤ�س�س ��ة �ستتحمل
نفق ��ات امل�ش ��ارك املت�ضمن ��ة " مبل ��غ
 2250ي ��ورو �شهري ��ا للتنق ��ل داخ ��ل
�أملانيا والت�أمني ال�صحي ،وتخ�صي�ص
راتب لتغطي ��ة التكاليف  800 -يورو
�شهري ��ا -للم�شاري ��ع البحثي ��ة يف
العل ��وم الطبي ��ة والهند�سي ��ة و500
ي ��ورو للم�شاريع البحثي ��ة يف العلوم
الإن�ساني ��ة واالجتماعي ��ة ،وتوف�ي�ر
زمال ��ة للغ ��ة وت�شم ��ل دورة مكثفة يف
اللغة للباحث وزوجته وت�ستمر �أربعة
�أ�شه ��ر يف احد معاهد اللغة يف �أملانيا،
وتك ��ون قبل ال�ش ��روع بالبحث ،ف�ضال
عن قي ��ام امل�ؤ�س�س ��ة بتغطي ��ة تكاليف
ال�سف ��ر للباح ��ث يف ح ��ال ع ��دم متكن
اجلهة الت ��ي يعمل فيها من تغطية تلك
التكاليف ،وتغطي ��ة تكاليف الزيارات
العائلي ��ة ومل ��دة � 3أ�شه ��ر عل ��ى الأق ��ل
بواقع  326ي ��ورو للمتزوجني و204
لكل طفل".

تذكرة �أ�سبوعية جمانية
لت�شجيع املهجرين
اعلن ��ت وزارة النق ��ل ع ��ن توف�ي�ر تذكرة ط�ي�ران جماني ��ة على منت
اخلط ��وط اجلوية العراقية للراغبني بالعودة اىل ار�ض الوطن من
املهجري ��ن .واو�ضح بيان العالم ال ��وزارة تلقت املدى ام�س ن�سخة
من ��ه :انه �ستج ��ري قرع ��ة ا�سبوعية م�ص ��ورة تلفزيوني ��ة الختيار
الفائ ��ز بالتذكرة .ودعا البيان املهاجري ��ن الراغبني باحل�صول على
تذكرة العودة اىل الوطن الر�سال اال�سم الكامل والدولة املقيم فيها
ون�سخ ��ة م ��ن اجلواز ورق ��م املوبايل وان يكون ع�ض ��وا يف املوقع
االلكرتوين للوزارة ،ليدخل ا�سمه يف القرعة.

املوافقة على �إن�شاء  60مدر�سة
فـي ذي قار
قال حمافظ ذي قار طالب احل�سن :انه متت موافقة جمل�س الإعمار
يف جمل�س الوزراء ،على �إن�شاء  60مدر�سة يف املحافظة ،وا�ضاف
بح�سب املركز الوطني للإعالم� :إن هذه االعداد من املدار�س �ستكون
بديل ��ة للمدار�س الطينية يف املحافظ ��ة ،م�ضيف ًا� :أنها �ستتوزع على
جميع مناط ��ق الأق�ضية والنواحي يف عم ��وم املحافظة.من جانب
�آخ ��ر �أو�ضح احل�س ��ن �أن امل�شاريع القائمة يف املحافظ ��ة الآن ،تعد
�أف�ض ��ل امل�شاري ��ع مقارنة ببقي ��ة املحافظات الأخرى ،الفت� � ًا �إىل �أن
جميع التخ�صي�صات للعام احلايل اقت�صرت على ت�سديد املتطلبات
املالية لتلك امل�شاريع.

ا�ستعدادات للم�ؤمتر العلمي
الدوائي الرابع
تنظ ��م ال�شركة العام ��ة ل�صناعة الأدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبية يف
�سامراء ي ��وم الأربعاء  23كانون االول اجل ��اري م�ؤمترها العلمي
الدوائ ��ي الراب ��ع .و�أو�ضح م�ص ��در م�س�ؤول بح�س ��ب بيان العالم
وزارة ال�صناع ��ة تلقت املدى ام�س ن�سخة من ��ه� :إن ال�شركة ت�ستعد
حالي� � ًا لعقد امل�ؤمتر ال ��ذي �سيت�ضمن العديد من املح ��اور من بينها
حما�ض ��رة ع ��ن ت�صني ��ع ال ��دواء الوطن ��ي و�أخ ��رى ع ��ن الت�سويق
الدوائ ��ي �إ�ضاف ��ة �إىل حما�ضرة عن الأدوية امل�ست ��وردة املغ�شو�شة
وعن دور الأجهزة الرقابية و�سالمة الدواء.

خدمات �صحية

