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أربيل / املدى 
اجنـز الـبنك الـدولي وبـالتعـاون مع وزارة التـربيـة
يف االقلـيم العـديــد من املـشــاريع التـربـويــة منهـا
بنــاء واعمــار مـجمــوعــة من املــدارس واملــؤسـســات
الـتــــربــــويــــة يف مــــديـنــــة اربــيل ، وتــضـمـنــت تلـك

كربالء / املدى
حتـت شعــار )الـتــربــويــون بـنــاة
مـــســتقـبـل العــــراق اجلــــديــــد(
أقــــــامـــت نقــــــابــــــة املـعلــمــني يف
كــربالء نـدوة حـواريــة ملنـاقـشـة
)اإلدارة املـــــــــدرســـيـــــــــة الـــــــــواقـع
واملتغيـرات( وقال خـالد مـرعي
نقيب املعلمـني يف احملافظة ان
النـدوة شهـدت طـرح مجمـوعـة
مـن األوراق الـتـي تقــدمـت بهــا
إدارات املــــدارس يف احملــــافــظــــة
ملـنــاقــشــة املــشـــاكل احلقـيقـيــة
الـــتـــي تـعــــــــانـــي مـــنـهــــــــا اإلدارة

املدرسية .
وقـــدم صـــاحـب عـــزيـــز محـمـــد
مـديـر مـدرســة العهـد اجلـديـد
االبتــدائيـة ورقــة عمـل بعنـوان
)اإلدارة املـــدرسـيـــة واألنــشـطـــة
الالصفـيـــة( معـتـبــرا إن اإلدارة
املــدرسيــة مـســؤولــة مـســؤوليــة
مـبــاشــرة عـن تـطــويــر وتـنـمـيــة
قـدرات الـتالميــذ اخملتلفـة من
خالل تفعـيل مـــواهب الـطـلبــة
وتنـميـتهــا لكــون هــذه املـــواهب
بحـاجـة إلـى كــوادر وإمكــانيـات
مــاليـة ومـاديــة وتهـيئـة مـا هـو
الزم لــتـــطــــــويــــــر املــــــواهــب ألن
املــــــــدرســــــــة هـــي الـــبـــيـــت األول
لـتـنـمـيـــة مـــواهــب الكـثـيـــر مـن

املبدعني.
فيمـا قدم عـباس عـودة علـيوي
مـــديـــر إعـــداديـــة كـــربالء ورقـــة
عمـل بعنـوان )تــأثيـر الـسلـوك
العـدوانـي علـى األداء اإلداري(

أقامته نقابة املعلمني

مؤمتر ملناقشة املشكالت التي تواجهها اإلدارات املدرسية يف كربالء

اخلـطـــوة الـتـــالـيـــة بـنـــاء علـــى
اختيار املتعلم ودرجة جتاوبه.

احلاسوب بـاالستجابة للحدث
الـــصـــــادر عــن املــتـعلــم فــيقـــــرر

وحـدد أهم ميـزة للحـاسوب أال
وهـي الـتفــــاعلـيـــة حـيـث يقـــوم

والتـعليم باستخـدام احلاسوب
والتعليم باستخدام االنترنيت

وتـطــرق فـيهــا إلـــى الفــروقــات
واملزايـا بني التـعليم التقـليدي

)الــبــيــت واملـــــدرســــــة( أوضحــت
فيهــا أهميـة العالقـة املـستمـرة
بـني البـيت واإلدارة بـاعـتبـار إن
املـؤسسـتني تتطـابقان بـالهدف
يف بنــاء جـيل يـســاهـم يف بنــاء
اجملـتمع وأبــرزت أهم مقـومـات
جنــــاح عــملـيــــة الـتــــواصل بـني
االثـنني ومنهـا  تنمـية الـتربـية
الــنفـــسـيــــة لــــدى أولـيــــاء أمــــور
الـطلبــة من خالل حـثهم علـى
التــواصل مع املـدرســة وتفـعيل
دور الـطـلبــة بـــإحيــاء مجــالـس
اآلبـــــاء مبــــشـــــاركــتهــم بــبعـــض
الفعالـيات التـي تبرز مـواهبهم
أمـــام أولـيـــاء أمـــورهــم وتفعـيل
دور منــظمـــات اجملتـمع املـــدني
مـــن خالل  دعـــمهــم جملـــــالــــس
اآلباء واألمـهات بكل الـوسائل.

وطــــرح احـمــــد جــــاسـم نــــاجـي
مـديـر ثـانـويــة املكــاسب دراسـة
مـسحيـة حـول سـلبيـة الـسمـاح
للــطالب الـــراسـبـني سـنـتـني أو
أكــــثــــــــــر يف صـفـهــــم وتـعــــــــــرض
الباحث إلى املشاكل احلقيقية
التي تعاني مـنها اإلدارة بسبب
تـفاوت األعمـار الكبـيرة بني 13
- 18 سـنـــة يف مــــرحلـــة واحـــدة
مما سببت الكثير من املشاكل.

أمـــا الـــورقـــة األخـيــــرة فكـــانـت
لـلمـشــرف التـربــوي إسمـاعـيل
كرمي اجلنديل بعنوان: )إدارات
املــــدارس وتقـنـيـــة احلـــاســـوب(

أوضح فـيهــا إن إدارات املــدارس
اخملتلفـة تعـانـي من سلـوكيـات
بعــض الــطالب الــــذيـن هـم يف
احلـقــــيـقـــــــــــة يـعـــــــــــانـــــــــــون مــــن
اضـطرابـات سلوكيـة تؤثـر على
عـملـيـــة تلقـي الــتعلـيـم وتعـيق
املدرس من االستمرار يف عمله
مما يعني احلـاجة إلى دراسات
جــــــادة لــتــــــأهـــيل مـــثل هــــــؤالء

الطلبة.
أمـــــا املـــشـــــرف االخـتــصـــــاصـي
عبـود مخيف عيـسى فقـد قدم
ورقــــــــــة بـعـــنــــــــــوان )الـــتـقــــــــــومي
الـتــــربـــــوي لإلدارة املــــدرسـيــــة(
متحـدثــا فيهــا عن أهـميـة دور
اإلشــــــراف االخــتـــصــــــاصــي يف
حتقــيق األهــــداف الـتــــربــــويــــة
ومــن بــيـــنهـــــا تـــطـــــويـــــر اإلدارة
املـــدرسـيـــة بـــاعـتـبـــارهـــا اجلهـــة
األســاسيـة الـتي تـوجه الـنظـام
الــتـــــــربـــــــوي وانــتـقـــــــد اإلدارات
الهزيلة لبعض املدارس فهناك
عـنــــاصــــر نــصـبــت عل كــــراسـي
اإلدارات هـــمهــــــا اجللــــــوس عل
كــرسي دوار وأدارت ظهـرهـا عن
املــــســـــؤولــيـــــة وهــي تـعلــم إنهـــــا
تـــنقــــصهــــــا اخلــبـــــــرة الالزمــــــة
لـلنجاح وبـذلك عادت العـملية
الـتربـوية إلـى مسـارها الـسابق
وأصـبحت يف دوامـة الـرتـابـة يف

العمل اإلداري ..
وقــــــدمــت مــــــديــــــرة ثــــــانــــــويــــــة
الـــــروضــتــني مــيـــــريـــــة حــمــيـــــد
الــــركــــابـي ورقــــة عـمـل بعـنــــوان

واسط / طالب املاس الياس 
حتت شعـار )نــرتقي بعـراقنـا لـبنـاء
اقـتــصــــادنــــا واسـتـثـمــــار مــــواردنــــا(
عقــدت كـليـــة اإلدارة واالقتـصــاد يف
جـامعة واسـط مؤمتـرا علميـا حول
بــيــئـــــة االســتــثــمـــــار يف االقــتـــصـــــاد

العراقي.
أوضح ذلك مـسؤول إعالم اجلامعة
الــسـيــد حــامــد املـيــاحـي لـ )املــدى(
وقـــــال: أن املـــــؤمتـــــر نـــــاقـــــش خالل
جلــســاته عــدة محــاور مـنهــا دوافع
مـتــطلـبــات حتــسـني االسـتـثـمــار يف
االقـتــصــــاد العــــراقـي واالسـتـثـمــــار
الــسـيــاحـي بعـــد شهــر نـيــســان عــام
2003 ودور الـقـــــــطـــــــــــــاع اخلـــــــــــــاص
واحمللـي واألجنـبي يف إعـــادة أعمــار
العــراق وقــراءة الـــدستــور واملــوازنــة
ودور القــطــــاع املــصــــريف يف تـنـمـيــــة
االســتــثــمـــــارات ومـــــدى فــــــاعلــيـــــات
شـــركـــات االسـتـثـمـــار يف االقـتـصـــاد

الوطني العراقي.
وأشــار إلــى أن املــؤمتــر طــرح الــرؤى
واألفكار والسبل الكفيلة بالنهوض

ـ ـ

جامعة واسط تعقد مؤمترًا علمياً حول بيئة االستثامر 
الســتقــبـــــال )30( طـــــالــبـــــا  لـلعـــــام
الـــــــــــــــــــــــــــــدراســـــــــــي املــــقـــــــــــبــــل يف)6(
اخـتـصــاصــات / اجلــراحــة والـطـب
الــبـــــاطــنــي واجملــتــمع والــتــــشــــــريح
الـبــــايلــــوجـي الــطـبــي والفـــسـلجــــة
الفـيـــزيـــائـيـــة الـطـبـيـــة والكـيـمـيـــاء
الـطـبيــة / وسنـسعــى إلــى أن تكــون
هـذه الـكليــة من الـكليــات املتـطـورة
والـنـمـــوذجـيـــة يف العـــراق خلـــدمـــة
أبــنـــــاء احملـــــافـــظـــــة واحملـــــافـــظـــــات
األخـرى كمـا بـاشــرت الكليـة العمل
بـإنـشـاء مـراكـز بحـثيـة تـخصـصيـة
بـأمـراض الـدم ومـركـز داء الـسكـري
املـــتخـــصـــص ومت أعــــــداد دراســــــات
وافيــة بخـصــوص هـــذين املــركـــزين
خلدمة املـواطنني، مشيـرا إلى عدم
ممــانعـــة الكـليـــة يف استـقبــال عــدد
من طلبة كليات الطب األخرى من
أبــنـــــاء احملـــــافـــظـــــة واحملـــــافـــظـــــات
اجملــاورة الفـتتــاح املــرحلــة الثــانيــة
لهـم يف حـــالــــة بلـــوغ عـــددهـم )20(
طـالبـا بعـد احلصـول علـى مـوافقـة
وزارة الــتـعلــيـــم العـــــــالــي والـــبحــث

العلمي.

ـ
اجلـــــامعـــــات العــــراقـيـــــة والعــــاملـيــــة
ومــواكـبــة الـتـطــورات احلـــاصلــة يف
الـبــــرامج الـعلـمـيــــة ويــضـم املــــوقع
الــصفحــة الــرئـيــسـيــة الـتـي تـنــشــر
فـــيـهـــــــا األخـــبـــــــار والـــنــــــشـــــــاطـــــــات
والـفعـــالـيـــات الـعلـمـيـــة لـلجــــامعـــة
وكــــــذلـك هــنـــــــاك مجــمــــــوعــــــة مــن
الـــروابـط ملـــواقع فـــرعـيـــة للـكلـيـــات
واألقـســـام العلـميــة واملــديــريــات يف
اجلـــــامعــــة فـيـمــــا ســيقــــدم املـــــوقع
مجــمـــــوعـــــة مــن اخلـــــدمـــــات مـــثل
ساعات احلـوار يف احلياة اجلامعية
واالســـتفــتــــــاءات الــــــدوريــــــة حــــــول
الـقــــضــــــــايــــــــا املـهـــمــــــــة يف احلـــيــــــــاة
اجلــامـعيــة وتخـطــط جلنــة املــوقع
لـــتقــــــدمي خــــــدمــــــة االســتــــشــــــارات
الــنفـــســيـــــة والــطــبــيـــــة والـعلــمــيـــــة
األخــرى بــاالعـتـمـــاد علــى أســاتــذة
اجلــــــامعــــــة وأن مــــــوقع اجلــــــامعــــــة
الـــــــرســمــي عـلـــــــى االنــتـــــــرنــت هـــــــو

www.wassit-universty.com). (
فـيـمـــــا أعلـن عـمـيـــــد كلـيــــة الــطـب
بجامعة واسـط الدكتور عـطا كطي
ـعـالوي عـــــن اســـــتـعــــــــــــداد كـلـــــيـــــتـه

باالسـتثمـار يف احملافـظة وخـصص
دراسـة مـستـفيضـة خـاصـة بـالسـوق
العـراقيـة لألوراق املـاليـة والنـهوض
بهـا يف مصـاف الدول االسـتثمـارية

الكبرى يف العالم
وعلــى الــصعـيـــد ذاته أكــد مــســؤول
إعالم اجلــامعــة أن الـكلـيــة نـظـمـت
حـلقـــــة نقــــاشـيـــــة بعـنــــوان )مـبــــدأ
القــــرض املــــريـب ومــــدى انــطـبــــاقه
علـى حـالـة االقتصـاد العـراقي بعـد
نيـسـان 2003( علـى قـاعــة النـدوات
يف الـكلـيــــة.. وقــــد ألقــــى الــــدكـتــــور
ميـثم لعيـبي بحثـا ركز خاللـه على
عـــــــرض نــــظـــــــري مـــــــوسـع ملـفـهـــــــوم
القـرض املـريـب ثم أجـرى محـاولـة
لـتــطـبـيق هـــذا املـبــــدأ علـــى حـــالـــة
القروض اخلارجية العراقية، جرت
بعدها منـاقشات مستـفيضة شارك
فيهـا أسـاتـذة الـكليـات ومخـتصـون

يف هذا اجملال. 
ومـن جهــة أخـــرى أطلقـت جـــامعــة
واســط  مــــوقـعهــــا الــــرسـمــي علــــى
شــبكـــة االنـتـــرنـت لــيكـــون مبـثـــابـــة
حـلـقــــــــــة الــــــــــوصـل بـــيـــنـهــــــــــا وبـــني

بغداد / عامر السعدي
بعـد إنحسـار األمـاكن الـتي ميكـن من خاللهـا أن يتعـرف
أحــد اجلـنـسـني علــى اآلخــر وصعــوبــة حتقـيـق ذلك إثــر
الـــوضع األمـنـي املـتفــاقـم وجـــدت العـــوائل يف العــاصـمــة
بغــــداد - يف العـــودة إلـــى الــطـــرق الـتـقلـيـــديـــة الخـتـيـــار
الــزوجــة والـــزوج وإمكــانـيـــة تلـبـيــة احـتـيــاجــات أبـنـــائهــا
وبنـاتهـا يف بنـاء أسـر جـديـدة - أمـراً ال بـديل له للخـروج
من أزمــة حجمـت اللقــاءات بني الــشبـاب والـشـابـات إلـى
حـد كبيـر. تـتلخص هـذه الطـريقـة بـالقيـام بـزيـارات إلـى
عـــوائل أخـــرى ميكـن مـن خاللهــا فــسح اجملـــال للـطــرف
الذي يـنوي اإلقـدام علـى هذه اخلـطوة وعـلى الـرغم من
إنهــا لـم تكـن كــافـيـــة للـتعـــرف علــى طـبـــائع وسلــوكـيــات
الطـرف املعـني إال أنهـا يف حـاالت معـينـة صـارت طـريقـاً

لزيجات موفقة.
أم علي/ ربـة بـيت، قـالت:  جلـأت إلـى هــذه الطـريقـة من
أجل األخــذ بيــد أخيهـا إلـى الـزواج بعـد أن تعــدى عمـره
األربـعني عــامــاً وبــرغـم اعتــرافهــا بعــدم جنــاح محــاوالت
سـابقة إال أنهـا الطـريقة الـوحيـدة املتـوفرة أمـام الشـباب
مـن كال اجلـنــسـني لعـــدم وجـــود مـنـــافـــذ أخـــرى نـتـيجـــة

الزدياد مظاهر العنف يف بغداد.
خيـون احلـاج حميـد، أثنـى علـى هـذه الطـريقـة ووصفهـا
بــــالــطــــريقــــة الــصحــيحــــة لـبـنــــاء أســــرة تعـتـمــــد القـيـم
االجتماعية للمجتمع العراقي إال أنه يف ذات الوقت أكد
تـــأثيـــر ذلك علــى الـشــابــات سـلبــاً يف حــال عــدم حـصــول

الزواج بعد زيارات متكررة.
وأخيراً علق وجدان سلـيم قائالً: إن الوضع األمني أغلق
األبـــواب التـي ميكـن للـطـــرفني أن يــطلع أحـــدهمــا علــى
اآلخــر فـــأعيــاد املـيالد ورأس الــسنـــة وحفالت اخلـطــوبــة
والـزواج يف القـاعــات والتـزاور مع اآلخــرين كلهـا اخـتفت
مـن احلـيــــاة يف بغـــداد، األمـــر الــــذي شجع الـنــــاس علـــى
إيجـــاد حل أراه غـيـــر صحـيح لـتــأثـيـــراته الــسلـبـيـــة علــى

األسر القادمة لعدم ارتكازها على معايير موضوعية.
وبـني مـــشجـع لهـــذه الــطــــريقـــة ورافــض لهـــا هـنـــاك مـن
يـتـبـنــــاهــــا ويعـتـبــــرهــــا أحــــد احللــــول الـتـي البــــد مــنهــــا

الستمرار دميومة احلياة وحيويتها.

العوائل تعتمد الطرق
التقليدية يف الزواج

كركوك /املدى
ـــاقـــش مـجلـــس محـــافــظـــة ن
كـركـوك أمـس أزمـة املــشتقـات
النفطية يف كركوك وقرر منع
تــزويــد احملـطـــات ووكالء بـيع
املـشـتقــات الـنفــطيــة من قـبل
دائـــرة التــوزيع دون مـصــادقــة
ـــنـفـــــط واملـعـــــــــادن جلـــنـــــــــة ال
وقــائممقـام القضـاء يف مـركـز
احملـــافـظـــة بهـــدف احلـــد مـن
عمليات التهريب والتجاوزات

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

النجف / عامر
العكايشي

نفـــذت الفــرق الــصحـيــة يف
محــافظـة الـنجف بــالتعـاون
مع مـديـريــة البلـديــة حملـة
واســعــــــــــــــة البــــــــــــــادة الــكــالب
السـائبـة يف مـركـز احملـافظـة
ومـــــركـــــز قــضـــــاء الـكـــــوفـــــة

ـ ـ ـ
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إبادة 130 كلباً سائباً يف النجف والكوفة 
محـافظة النجف وسـنستمر
يف هـــــــــــــــــذا الــعــــــمــل حلــــــني
القـضــاء نهــائـيــا علــى هــذه
ــــســبــب الـــظــــــاهــــــرة الــتــي ت
االمــراض وتـنقـل املكــروبــات
اضــافــة الــى خـطــرهــا علــى
االطفــال وكــذلـك منـظــرهــا
القبيح يف الشوارع واالزقة.

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
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والـكــــــوفــــــة، خـــصــــــوصــــــا ان
املــديـنـتـني تعــدان مـن املــدن
السيـاحيـة املهمـة ويقصـدها
آالف الزوار شهريـا سواء من
داخل العراق او من خارجه.
ــابــادة وأضــاف: لقــد قـمـنــا ب
اكـثر من )70( كـلباً يف قـضاء
الـكــــــوفــــــة و)60( يف مــــــركــــــز

ـ ـ ـ ـ ـ
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بــــــــــــاســــتـخــــــــــــدام حــــبــــــــــــوب
الستركنني.

وقـــال احـــد اعــضــــاء الفـــرق
ـــاتـي الــصحـيـــة لـ)املـــدى(: ت
هــــــــــذه احلـــمـلــــــــــة مـــن اجـل
احلـصــول علــى مـظهــر الئق
يف ازقــــة وطــــرقــــات الــنـجف

ـ ـ ـ ـ ـ
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الديوانية/باسم الشرقي
أكد املـهندس علي عبد الكاظم مدير
بـلديـة الديـوانيـة: ان الكـوادر الفنـية
والـهنــدسيــة يف املــديــريــة والـشــركــات
األخـــــرى يف احملـــــافـــظـــــة كــــشـــــركـــــة
حـــمــــــورابـــي لـلـــمـقــــــاوالت مــــــا زالـــت
مـستمـرة يف العمل بـالقيـام بحمالت
واسعـــة يف تـنفـيـــذ مــشـــاريع تــســـريع
االعـمـــار الكــســـاء وتـــأهــيل عـــدد مـن
شـــوارع احيــاء مــركــز املـــدينــة، واشــار
ـــأهــيل ــــى ان العــمل قـــد تــضـمـن ت إل
ــــرئــيـــســي بـكـلفــــة شــــارع اإلسـكــــان ال
)882200( مليــون دينـار وكـان مقـدار
مـــا اجنـــز مــنه )10%( وإنـــشـــاء املـمـــر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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مواصلة العمل يف إكساء وتأهيل شوارع مدينة الديوانية
مـلـــيـــــــون ديـــنـــــــار اجنـــــــز مـــنـه)37 %(
واكــســـاء شـــوارع مخـتـلفـــة اخـــرى يف
املركز املدني بكلفة )248000( مليون
دينـار أجنــز منه)90 %(، مـشيـراً  إلـى
ان املديرية يف نيتها الشروع  بتنفيذ
العــــديــــد مـن املـــشــــاريع اخلــــدمـيــــة
األخــرى مـنهــا)أعـمــال تـنفـيــذ طــرق
جـــديـــدة يف حـي الــصـــدر - جــمعـيـــة
الـنــســـر و تقـــاطع أبـــو الفــضل )ع( و
تقـاطع شــارع احلمـايـة القـدميـة مع
احلـلقـي وأعـمـــال تــنفـيـــذ شـــوارع يف
حـي الــزوراء-الـنهـضــة( إضــافــة إلــى
مـشــاريع أخــرى سـتتـم املبــاشــرة بهــا

خالل االشهر املقبلة.
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الـثـــانـي لــشـــارع حـي الـصـــدر بـكلفـــة
)407650( ملـيـــون ديـنـــار اجنـــز مــنه
)5%( وتــأهـيل شــارع الـتحــدي بـكلفــة
)292325( ملـيـــون ديـنـــار اجنـــز مــنه
)85%( و ترابيـة وفرش حـصى خـابط
لـــشـــوارع يف حـي الــنهــضـــة الـثـــالـثـــة
والـــــــزراعـــيـــني واجلـــمـعـــيـــــــة بــكـلـفـــــــة
)300800( مليون دينار اجنز منه)10
%( و تـــرابـيـــة وفـــرش حـصـــى خـــابـط
لشوارع يف احلي العـسكري واإلسكان
الـصـنــاعـي بـكلفـــة )303750( ملـيــون
ـــــار اجنـــــز مـــنه)10 %( و اكــــســـــاء ديــن
شـــوارع يف حــي العــصـــري واإلسـكـــان
واملـــــركـــــز املـــــدنــي بـكـلفـــــة )405600(
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آلـيـــة جـــديـــدة لـتـــوزيع املــشـتقـــات الـنفـطـيـــة يف كـــركـــوك
البـطاقة الـتموينيـة وبأشراف
ـــتـــــــــــوجـــــــــــات ـــيـع املـــن وكـالء ب
النـفطيـة وبـالتحـديـد منتـوج
ـــى ان يـتـم الغـــاز الـــســـائـل عل
ــــــوزيع االعالن عــن جـــــداول ت
ــــر حـــصـــص كل مــنـــطقــــة عــب
وسـائل االعالم كـافـة لـضمـان
ــــــــى املــــــــواطـــن وصــــــــولـهــــــــا إل
ـــى الــتجـــاوزات والقــضــــاء عل
ومعـــاجلـــة األزمـــة يف عـمـــوم
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك.
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ملـتابعـة عمل دائـرة املنتـوجات
النـفطيـة وشركـة تعبـئة الـغاز
بـرئـاسـة نـائـب رئيـس اجمللـس
ــــي ومــعــه عـــــــــــــدد مــــن ممــــثــل
حكومة كـركوك وتلك الدوائر
واالقضيـة والنـواحي لتـقدمي
تقارير حول احلصص املقررة
لـكل مـنــطقـــة مـن املــشـتقـــات
ـــــى ان يـكـــــون الـــنفـــطــيــــــة عل
الــتــــــوزيـع عــن طــــــريـق وكـالء
ـــاعـتـمـــاد املــــواد الغـــذائـيـــة ب
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اجمللـس منع تـزويـد احملطـات
ــــيـع املـــــــــشــــتـقـــــــــــــات ووكـالء ب
ـــــرة الـــنفـــطــيـــــة مــن قـــبل دائ
التــوزيع دون مـصــادقــة جلنــة
الـنفـط واملعــادن وقــائـمـمقــام

القضاء بالنسبة للمركز.
امــا فـيـمــا يـتـعلق بــاالقـضـيــة
والنـــواحي فـيكــون مبـصــادقــة
ــــوحــــدة االداريــــة او رئــيـــس ال

رئيس مجلس القضاء."
كما قرر اجمللس تشكيل هيئة
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محــافـظــة كــركــوك أشــار إلــى
ـــــون تلـك وجــــود مــن يـــســتـغل
الـــدوائـــر لـتـحقــيق مـكـــاسـب
ـــشــكل وغــــايـــــات شخـــصــيــــة ب
جعلـت تـلك الـــدوائـــر مـضـــرة
لـلمــواطـنني بـــدال من تـــوفيــر

املشتقات النفطية لهم."
واكـــــد  أنـه "بعـــــد االســتــمـــــاع
لإليـضاحـات التي قـدمت من
قبل ممثلي دائرتي املنتوجات
ـــــة الغــــاز قــــرر وشــــركـــــة تعــبــئ
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والبيع احلـاصل خارج املنـافذ
احملددة.

واوضح رئـيــس اجمللــس رزكــار
ـــــــاقـــــش ـــــس ن عـلـــي  إن "اجملـل
خالل اجللـسـة مـشكلـة شحـة
املـــشــتقـــات الــنفــطـيـــة الـتـي
تعـــانـي مــنهـــا املـــديـنـــة حـيـث
انـتقــد اداء دائــرة املـنتــوجــات
ــــة الــنفــطــيــــة وشــــركـــــة تعــبــئ

الغاز."
واوضـــح  أن " مـــجـــلــــــــــــــــــــــــس
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املدى /مكتب املوصل
منـذ تأسـيسـها يف عـام 2002، تسـعى
الـشــركــة العــامــة لــصنــاعــة االدويــة
واملـستلـزمات الـطبيـة يف نينـوى إلى
حتقـيق قفــزات نـــوعيـــة يف انتــاجهــا
مــــن االدويــــــــــة واملــــــــســــتـحـــــضــــــــــرات
واملـستلـزمـات الـطبيـة االخــرى لسـد
حاجة البلـد وتصدير الفائض منها
إلى اخلارج وعن ذلك يقول الدكتور
فــــرج محـمــــد عـبــــداهلل مــــديــــر عــــام
الشـركة بأن االنـتاج احلالي للـشركة
يغــطـي اكـثــــر مـن 15 % مـن حــــاجــــة
الـعـــــــــراق الـفـعـلـــيـــــــــة مـــن االدويـــــــــة
والعقـاقير التي تـشمل اكثر من 120
نـــوعـــا، مـنهـــا حـبـــوب الـبـــاراسـيـتـــول
واجلـيـــسـك والـكــــابــــوتـني واملــــراهـم

مدير عام أدوية نينوى: إنتاجنا يشمل 120 عقارًا ويغطي %10
من حاجة السوق املحلية

وعن اجلودة الـتي يتمتع بهـا منتوج
الـشــركــة يقــول مــديــرهــا العــام بــان
هـناك قـسمـا خاصـا للـسيـطرة عـلى
اجلـــودة والنـــوعيــة لـلمـسـتحـضــرات
والعقـــاقيـــر التـي تنـتجهــا الـشــركــة
ابــتــــــداء مــن اجــــــراء الـفحــــــوصــــــات
الالزمـة علـى املـواد االوليـة الـداخلـة
يف عمليـة االنتـاج ومن ثـم الفحص
والــتعقـيـب بعـــد عـملـيـــة الـتـصـنـيع
وذلــك اعـــتـــمــــــــادا عـلــــــــى عــــــــدد مـــن
الـــــدســـــاتـيـــــر العـــــاملـيـــــة املـتــبعـــــة يف
الـفـحـــــص والـقـــيـــــــــاس اخلـــــــــاصـــــــــة
بــصـنـــاعـــة االدويـــة مــثل الـــدسـتـــور
البــريـطـــاني   والـــدستــور االمــريـكي

.usp

بــانــواعهــا اخملـتلفــة مـثل بـتنــوســام
ودميـــودين والـشــرابــات  كـســـاميـلني
وبلـمــوكــوديـن مـضـيفـــا أن للــشــركــة
حـــالـيــــا ثالثـــة مــصــــانع مــتكــــاملـــة
النتاج االدويـة واملستلـزمات الطـبية
الـتي يـتم تــوزيعهــا علـى املـؤسـسـات
الــصحـيـــة وعلـــى املـــذاخـــر االهلـيـــة
وهــي مــصــنع نــيــنـــــوى املــتخــصــص
بانتاج الشرابات والقطرات اخلاصة
بـــــــــالـفـــم واالذن والـعـــيـــــــــون واالنـف
واحلـبـــوب بـــانـــواعهــــا والكـبــســـوالت
لالسـتخــدامــات الـطـبـيــة املـتـنــوعــة
ومـصنع احملـاليـل الوريـدية ومـصنع
الـــــوحـــــدة الـــــذي يــنــتج االمــبـــــوالت
الــســـرطـــانـيـــة واملـضـــادات احلـيـــويـــة

والبخاخات مبختلف انواعها 

بغداد / إسراء العزي
قـــــــررت وزارة الـعــمـل والـــــشـــــــؤون
االجـتمــاعيـة املـشـاركـة يف الـدورة
الـتــدريـبـيــة )أنـظـمــة الــسـيـطــرة
الـكهــــربــــائـيــــة( الـتـي ســتقــــام يف
املــــانـيــــا وذلـك مـن خـالل إيفــــاد
مجموعة من الـعاملني لديها يف
مركـز التـشغيل والـتدريـب املهني

وفد عراقي للمشاركة يف دورة أنظمة السيطرة
الكهربائية يف أملانيا

بـهــــــــدف الـــتـعــــــــريـف بــــــــأحــــــــدث
األنـظمــة الكهـربــائيـة املـتبعـة يف
الــدول املـتقــدمــة بــالـتنـسـيق مع
احلــكــــــــومــــــــة األملــــــــانـــيــــــــة الـــتـــي
ســـتـــتـحـــمـل نـفـقــــــــات الــــــسـفــــــــر

واإلقامة.
وتسـتمر الدورة ملـدة ثالثة أشهر.

يف بغداد وإقليم كردستان.
وقــال عبــد اهلل الالمي املـستـشـار
اإلعــالمــــــي يف وزارة الــعــــــمــل: أن
الــوزارة ستـوفـد )12( مــوظفـًا يف
مـراكز التشغـيل والتدريب املهني
)9( مــنهــم مــن بغـــــداد و)3( مــن
إقلـيـم كــــردسـتــــان إلــــى أملــــانـيــــا
للمـشـاركـة يف الــدورة التـدريـبيـة

مشاريع تربوية جديدة يف أربيل
املشاريع بناء ملحـقات وقاعات دراسية يف مدارس
عـديــدة منهـا مـدرسـة امـني زكي وثـانـويـة الــشيخ
محمـود يف اربيـل ، ويواصـل البنك الـدولي اكـمال
املـشــاريع التـربـويــة املتـبقيـة يف محــافظــات اربيل

ودهوك واالقضية والنواحي التابعة لها .


