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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (673)Sun. (21) May

العمل تدعو املشمولني بحامية الشبكة االجتامعية اىل تسلم رواتبهم
بغداد  /املدى

دعت دائـرة الـرعـايـة االجـتمــاعيـة يف
وزارة العـمل وال ـش ــؤون االجـتـم ــاعـي ــة
االس ـ ــر امل ـ ـش ـم ـ ــول ـ ــة ب ـ ــرواتــب ش ـبـك ـ ــة
احلمـايـة االجـتمــاعيـة الـى مــراجعـة
مكــاتـب البــريــد املـتخـصـص ــة لتـسـلم
رواتـبهـم مـع مك ــاف ــأة عـي ــد االضح ــى
املـبـ ــارك اعـتـبـ ــاراً مـن يـ ــوم الــثالثـ ــاء
املـقبل املــوافق الثــالث والعـشـريـن من
شهـر أيـار احلـالـي ملنـطقـة الـرصـافـة
ومــدينــة الصـدر ويـوم االربعـاء املـقبل
املـ ــوافق ال ــرابـع والع ـش ــريـن مـن أي ــار

اجلاري ملنطقة الكرخ .
وذك ــر امل ـسـت ـش ــار االعالمـي أن ه ــؤالء
املشـمولني هم االسـر املشمـولة سـابقاً
مــن خالل قـ ـسـمـي شـبـكـ ــة احلـمـ ــايـ ــة
االجـتـم ــاعـيـ ــة يف الك ــرخ وال ــرص ــاف ــة
الــذيـن يتـسـلم ــون رواتبـهم مـن خالل
مـكـ ــاتـب الـبـ ــريـ ــد وان الـ ــرواتـب الـتـي
سـيتـسـلمــونهــا متـثل الــدفعــة االولــى
لالشهــر كــان ــون الثــانـي وشبــاط واذار
من هذه السنة.
وب ــني الـالم ــي ان امل ـ ـ ـشـ ـمـ ـ ـ ــول ــني م ــن
م ـنـ ـ ــاطق ال ـيـ ـ ــوسف ـي ـ ــة واحمل ـم ـ ــودي ـ ــة
واللطـيفيـة سـيتم تـوزيع رواتبـهم من

مكـتب بــريــد حـيفــا ام ــا منـطقــة ابــو
غـريب فـأن املـشمــولني فيهـا سيتـسلم
رواتــبهـم مـن دائ ــرة ات ـصـ ــاالت الك ــرخ
فـيـم ــا سـيـتــسلـم ــون امل ـشـم ــول ــون مـن
سـكنـة الـطــارميـة رواتـبهم مـن مكـتب
بـريـد الكـاظـميـة ويــأتي هـذا االجـراء
بسبب خصوصية االوضاع االمنية يف
ه ــذه املنــاطق  ،امــا بـقيــة املــشم ــولني
ف ـي ـتـ ــسل ـم ـ ــون رواتــبهــم مــن مـك ـ ــاتــب
البريد اخملصصة لهم سابقاً .
وذكـر ان دائـرة الـرعـايـة االجـتمــاعيـة
ق ــد دعـت وعل ــى شـكل وجـب ــات االس ــر
امل ـ ـش ـمـ ـ ــولـ ـ ــة بـ ـ ــراتــب ال ـ ـش ـبـكـ ـ ــة مــن

العاطلني عن الـعمل واملتزوجني ومن
املسجلـني لدى اجملـالس الـبلديـة الى
تسلم رواتبهـم من صندوق الشبكة يف
مـجـ ـ ـمـع وزارة الـعـ ـ ـمـل والـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة ل ـت ـ ــسلــم االع ـ ــان ـ ــات
اخملصصة لهم .
واوضـح ان ف ـ ـ ــرق الـعـ ـمـل اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
ببرنـامج شبكـة احلمايـة االجتمـاعية
وامل ـشـكل ــة مـن مج ــالــس احمل ــافـظ ــات
والـ ـبـلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــات ودوائـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة
االجتـماعيـة مسـتمرة بـتوزيع اعـانات
الـشـبكــة علــى املـشـمــولـني كل حـسـب
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه .
مـــ ـ

البصرة /عبد احلسني
العزاوي

اعلـن الــدكـتــور عـب ــد املهــدي ص ــالح
االنـصــاري مـســاعــد رئـيـس جــامعــة
البصـرة للشـؤون العلميـة لـ(املدى)-
ان حـص ــة كلـي ــات ج ــامع ــة الـبـص ــرة
وم ــراك ــزه ــا الـبحـثـيـ ــة والعلـمـي ــة يف
بعثات وزارة التـعليم العالي والبحث
الـعلـمـي بـلغــت ( )84بعـثـ ــة دراسـيـ ــة
منهــا ( )70لنـيل شهـادة الــدكتـوراه و
( )14لنيل شهادة املاجستير.
واوضـح ان ال ـبـع ـث ـ ـ ــات اخمل ـ ـص ـ ـص ـ ـ ــة
ش ـ ـمـلـ ــت اجمل ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـيـع ال ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
والصـيدالنيـة والهنـدسية والـزراعية

وال ـب ـيـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــة والـعلـ ـ ــوم الـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــة
ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى العل ــوم االن ـس ــانـي ــة
واالجتماعية والقانونية.
واكـد ان هـذا العـدد ال يغـطي حـاجـة
كل ـيـ ـ ــات ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة ال ـبـ ـصـ ـ ــرة الـ()17
وامل ــراك ــز الـبحـثـي ــة والـعلـمـي ــة الـتـي
تـشهـد تـوسعـاً يف مـسيـرتهـا العلـميـة
الن  %50من الهيـئات التـدريسـية من
حـمل ــة شه ــادة امل ــاج ـسـتـي ــر ،كـم ــا ان
اغلــبهــم مــن خـ ـ ــريجــي اجلـ ـ ــامع ـ ــات
العراقية.
واشـار الدكـتور االنـصاري إلـى انه قد
بــاتـت احلــاج ــة ملحــة ألرس ــالهـم يف
بعثات دراسية الى اجلامعات العاملية

بهدف الـدراسة هنـاك واالطالع على
مفاصل التقدم العلمي والتكنلوجي
بع ـ ـ ــد انقـ ـطـ ـ ــاع دام ( )15س ـنـ ـ ــة عــن
اجلامعات العاملية.
وعلـى صعيـد مـتصل أوضـح مسـاعـد
رئـي ــس جـ ــامعـ ــة الـب ـصـ ــرة للـ ـشـ ــؤون
العلمية حول االتفاقيات العلمية.
ان اجلـامعـة تــرتبـط مع العـديــد من
اجلـامعـات العـامليـة بعالقـات ثقـافيـة
وب ـ ــروت ـ ــوكـ ـ ــوالت لل ــتع ـ ــاون الـعل ـمــي
وتـب ــادل اخلـبـ ــرات العلـمـي ــة واج ــراء
البحوث االكـادميية املـشتركـة وتبادل
الزيارات.

زراعة الديوانية تعقد مؤمترها الزراعي الثالث

ماء واسط جتري  1270فحصاً ملياه الرشب

الديوانية  /باسم الشرقي

واسط  /طالب املاس الياس
أجــرى قــسم الــسيـط ــرة الن ــوعيــة يف مــديــريــة مــاء
محافـظة واسط ( )1270فحـصا لنقـاوة املياه خالل
الربع األول من العام احلالي .
ذكـ ــرت ذلك رئـي ـس ــة ق ـسـم ال ـسـيـط ــرة الـن ــوعـي ــة يف
مـديريـة ماء احملـافظة الـسيدة سـوزان مزهـر الوزان
لـ (امل ــدى) وق ــالـت أن اخملـتـب ــر امل ــرك ــزي ،مـن خالل
جلـنة مكونة مـن دوائر املاء والبيئـة والصحة ودائرة
التفتيش التابعة لوزارة البلديات واألشغال ،يجري
بــشكـل مت ــواصل فحــوص ــاته عل ــى ميــاه الـشــرب يف
عـم ــوم مـن ــاطق احمل ــافـظ ــة وق ــد مت أج ــراء ()1270
فحـص ــا خالل ال ــربع األول مـن العــام احلــالـي وقــد
أثبـتت الفحـوصـات تلـوث ـاً يف ( )19عينـة كــانت غيـر

ختصيص  84بعثة دراسية جلامعة البرصة

مطابـقة للشروط املـطلوبة يف منـاطق مختلفة من
احملافظة .
وأشـارت الـوزان إلـى أن هـذه الفحـوصــات تتم بـشكل
دوري ومـستمـر وأن عـمليـة اخــذ النمــاذج تتم بـ ()3
أنـواع من الـفحوصـات وتشـمل الفحص الـبايلـوجي
والفحص الفيـزياكيميـائي و أن اخملتبر يـقوم بأخذ
منوذجني لفحص املاء اخلام وماء الشرب.
وط ــالـبـت ال ــوزان دائ ــرة صح ــة احمل ــافـظ ــة بــتفعـيل
دورهـا بأخـذ النمـاذج والعمـل بجديـة أكثـر الن هذه
النمـاذج تهم املـواطنـني جميعـا ورفـد اخملتبـر بكـادر
فـنـي إضـ ــايف لغ ــرض أجن ــاز الـفح ــوصـ ــات الالزم ــة
والــسيـطــرة علــى التلـوث احلــاصل يف امليــاه لبعـض
مدن احملافظة .

عق ــدت م ــدي ــري ــة زراع ــة ال ــدي ــوانـي ــة
مـؤمتـرهـا الـسنـوي الثـالـث يف قضـاء
الـشــاميــة ملنـاقـشــة اخلطـة الــزراعيـة
لـلمــوسم الــزراعي الـصيـفي احلــالي
وبحـض ــور اللجـنــة الــزراعـي ــة العلـيــا
باحملافظة.
وقال السيد صـالح جبر مدير زراعة
الـديــوانيـة ان املـؤمتـر نـاقـش الـسـبل
الكفيـلة بـوضع آليـة لتنفـيذ أخلـطة
الـزراعيـة ألصـيفيـة حملصـول الـشلب
واالسـتـمـ ــاع الـ ــى شـكـ ــاوى املـ ــزارعـني
ومعـ ــانـ ــاتهـم ،واضـ ــاف ان أملـ ــديـ ــريـ ــة
ح ــرصـت عل ــى ح ـض ــور ممـثلـني مـن

م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة امل ـ ــوارد امل ـ ــائ ـي ـ ــة ودائ ـ ــرة
الــكه ـ ــرب ـ ــاء م ــن اجل ان ت ـتـ ـض ـ ــاف ـ ــر
اجلهود لدعم زراعة هذا احملصول.
مـن جهـته دعــا الــسيــد جمــال فــريــد
العـطـيه رئـي ــس اجمللــس الـبل ــدي يف
قضاء الـشامية املؤمتـرين إلى مد يد
الع ـ ـ ــون للـفالحــني وخـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا يف
تـنفيـذ خـطـة زراعـة الــشلب وقـال ان
الفالحـني ق ــام ــوا بح ــراث ــة األراضـي
وتـســويـتهــا وشــراء بــذور ذات ن ــوعيــة
جيـدة ممــا تطلـب مسـاعـدة مـديـريـة
الكهــربــاء ومــديــريــة املــوارد املــائيــة و
بـ ــذل أق ـص ـ ــى اجلهـ ــود لـتـ ــوفـيـ ــر 10
ساعات متواصلة من الكهرباء يوميا
الى املـغذيـات من اجل أكمـال عملـية

الــري األول ــى لهــذا احملـصــول فـيـمــا
نـاشـد مـديـريـة املـوارد املــائيــة القيـام
بــأعـمــال تـنـظـيف االنهــر واجلــداول
وضـرورة كريهـا لغرض تصـريف املياه
الفــائـض ــة عن احلــاج ــة ،كمــا نــاشــد
وزارة ألــتج ـ ــارة ض ـ ــرورة زيـ ـ ــادة سع ـ ــر
شـ ــراء ال ـطـن الـ ــواحـ ــد مـن الـ ــشلـب
وتخفـيض أسعـار الـسمـاد الكـيمـاوي
واملـستلـزمـات واملعـدات الــزراعيــة من
اجل دعـم الـفالح الـ ــذي عـ ــانـ ــى مـن
ارتف ــاع االسعــار الـتـي ح ــددتهــا وزارة
الزراعة .
مــن ج ـ ــانــبه قـ ـ ــال امله ـن ـ ــدس ح ـي ـ ــدر
حمـادي مـديـر كهـربـاء الـديـوانيـة ان
أملديرية اعلمت الوزارة بحاجتها الى

 12ســاعــة مـت ــواصلــة مـن الـكهــربــاء
لل ــمغـ ـ ــذيـ ـ ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة يف قـ ـضـ ـ ــاء
الشامية والنواحي ألتابعة لها كونها
هي املنـاطـق املشهـورة بـزراعـة الـشلب
مــؤكــدا ان الــوزارة ســوف تــوافق علــى
هـذا االقتـراح لـدعم املـوسم الـزراعي
الصيفي.
ويف نهـايـة املـؤمتـر دعـا الـسيــد خليل
جلـيل حـم ــزة مح ــافـظ ال ــدي ــوانـي ــة
رئيـس الـلجنـة الــزراعيـة الـعليـا الـى
الـت ــوسع ب ــزراع ــة محـص ــول ال ــشلـب
مـشيـراً الـى انه سـوف يقــوم بتــذليل
العـقبــات الـتي تـعتــرض وصــول املــاء
الى األراضي املشمولة بالزراعة لهذا
املوسم.

جتهيز الوكالء بكميات من الطحني ،وتواصل العمل باملطاحن اجلديدة
بغداد /كرمي احلمداني

اوضح مـص ــدر يف ال ـش ــرك ــة الع ــام ــة
لتـصـنيـع احلبــوب يف وزارة الـتجــارة
إنـه مت جته ـي ـ ــز  1612وك ـيـل طحــني
بكمية  18795طنـاً للفترة من 4/30
لغ ـ ــاي ـ ــة  2006/5/6حـيـث اصــبحـت
نــسبــة التـجهيـز لـشهــر نيـسـان %60
وتتـواصل عـمليــات التـجهيــز تبـاعـاً
الكمال احلصة بالكامل.
وق ــال املـص ــدر لـ"امل ــدى" ب ــأن الف ــرق
الـرقــابيــة التــابعــة للـشـركــة العـامـة
لتـصـنيـع احلبــوب ق ــامت بـ 92زيــارة
الــى املطـاحـن ومت سحب  88منـوذج
طحـني و 64منــوذج حـب ــوب وظهــرت
مخــالفتــان غيـر نــوعيـة بعـد اجـراء
الفحوصات اخملتبـرية على النماذج
املــسحــوبــة وكــذلـك مت حتقـيق 100
زيــارة ال ــى وكالء الـطحـني حـيـث مت
سحـب  51منـ ــوذجـ ـ ـاً لغـ ــرض بـيـ ــان
مـ ــدى صالح الــطحــني لالسـتـهالك
البشري.
ويحـت ــاج العــراق مـن الــطحـني الــى
 260000ط ــن شهـ ـ ــري ـ ـ ـاً مل ـتـ ــطل ـبـ ـ ــات
البطاقة التموينية.
من جــانب آخـر اكـد املـصــدر ذاته أن
اعمال النـصب والتركيب للمطاحن
املـ ـ ـ ــزمـع ان ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ــا يف عـ ـ ـ ــدد م ــن
محــافـظــات العــراق جتــري ب ــوتيــرة
مـتـص ــاع ــدة حـيـث مت االنـته ــاء مـن
تـركـيب الهـيكل احلـديـدي لـبنـايـات
املطـاحن يف كل مـن النجف والكـوت
وبــابل والــسمــاوة ومتـت املبــاشــرة يف
تـغلــيف هـيـ ــاكـلهـ ــا احلـ ــديـ ــديـ ــة مع
االسـ ـتـ ـم ـ ـ ــرار يف اعـ ـم ـ ـ ــال الـ ـن ـ ـص ــب
وتركـيب سايلوات احلنطة الداخلية
واخلارجية التابعة لها.
ام ـ ــا اع ـم ـ ــال ال ـنـ ـصــب وال ـت ـ ــرك ـيــب
لـلـهـ ـيـكـل احل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدي لـ ـبـ ـن ـ ـ ــايـ ـت ــي
مـطـحنـتي كــربالء فــانهــا مـسـتمــرة
بوتيرة جيدة.

جتاوز حمافظتي البرصة والنارصية عىل احلصص
وراء كثرة ساعات القطع املربمج
بغداد /كرمي السوداني

ع ـ ـ ــزا م ـ ـص ـ ـ ــدر مـخ ـ ـ ــول يف وزارة
الكهــربــاء زيــادة ســاعــات القـطع
الكهـربائـي املبرمج يف بغـداد الى
جتـ ـ ـ ـ ـ ــاوزات عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى احل ـ ـ ـصـ ـ ــص
الكهربائية للمحافظات.
وق ـ ــال امل ـص ـ ــدر ان مح ـ ــاف ـظ ـتــي
الـبـص ــرة والـن ــاص ــري ــة جت ــاوزت ــا
احل ـصــص املقـ ــررة لهـم ــا فــضالً
ع ــن انـقـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع خـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط نـقـل
الـطاقـة يف املنطقـتني الشـمالـية
والـشمـاليـة الغـربيـة ممـا تـسـبب
يف حجـ ــز ال ـطـ ــاقـ ــة املـنــتجـ ــة يف
مـح ـ ـ ـ ــافـ ـ ـظـ ـت ــي صـالح ال ـ ـ ـ ــدي ــن
واالنبـار.واكـد املـصـدر ان الـوزارة

بـحثـت مع محــافــظتـي البـصــرة
والـن ــاص ــري ــة م ــوض ــوع الـتج ــاوز
وجرى التنسيق الزالته.
ال ـ ـ ـ ــى ذلــك مت ـكـ ـن ــت املـالك ـ ـ ـ ــات
الهنــدسيــة والفـنيـة يف مـديـريـة
ت ــوزيع كهــرب ــاء الفــرات األوسـط
مـن إكـمـ ــال مـ ـشـ ــاريع الــتغـ ــذيـ ــة
والـب ــدء مب ـش ــاريع ( )pcoيف
محـ ــاف ـظـ ــة ب ـ ــابل حـيـث شــملـت
املـشاريع القصبـة القدمية وحي
الـ ـنـ ـ ـ ـ ــور يف قـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء احملـ ـ ـ ـ ــاويـل
ومـ ـش ـ ــاريع احلــي العـ ـسـكـ ــري يف
نــاحيـة اإلمـام ونــاحيـة املـشـروع
وقـريـة الـسـادة الـزركـان وبـستـان
احللو واجنـاز مشـروع الكريـطعة

فضالً عن مـد قابلـوات التغـذية
حملـ ـط ـتــي احلـ ـ ـس ــني والع ـب ـ ـ ــاس
بـن ـسـب مـتقــدم ــة يف محــافـظــة
كـ ــربـالء ورفع الــتجـ ــاوزات علـ ــى
املنظومة
ويف محـ ــاف ـظـ ــة الـنـجف متـكـنـت
املالك ـ ـ ــات اله ـنـ ـ ــدس ـيـ ـ ــة م ــن لف
وتـصلـيح  30محــولــة يف الــورشــة
الكهربائية.
ويف ال ــدي ــوانـي ــة ق ــامـت املالك ــات
املتخصصـة بإصالح ثالثـة أبراج
مـت ـضـ ــررة يف خــط الـ ـشـنـ ــافـيـ ــة
_الـغ ـ ـ ــرب ()33ك ــي يف ون ـ ـص ــب
اربعة أبراج إضافية وتسليك 14
فتحـة ونصب أعمـدة ضغط عالِ
وتصليح 18محولة .

 32823أرسة يف النجف شملت
بـقـــــــانـــــــون احلــاميـــــــة االجــتــامعــيـــــــة
النجف /عامر العكايشي

تسلمت وجبة جـديدة من املعوقني والعاطلني
عن العـمل رواتب اإلعـانـة مـن شبكـة احلمـايـة
االجتماعية يف محافظة النجف .
وقـ ــال م ـص ـ ــدر مخـ ــول يف شـبـكـ ــة احلـمـ ــايـ ــة
االجتمـاعيـة يف النجف لـ (املـدى) :مت تسـليم
رواتـب اإلع ــانـ ــة لـ( )750مع ــوقـ ـاً وعـ ــاطالً عـن

العـمل من الــشبكـة ليـصل مجمـوع الـذين مت
ت ـ ــسل ـي ــمهــم الـ ـ ــرواتــب فـعال يف ال ـنـجف الـ ـ ــى
( )32823أســرة مــشمــولــة بقــان ــون احلمــايــة .
واوضـح امل ـ ـص ـ ـ ــدر انـه مت ال ـ ـص ـ ـ ــرف لـ ()9980
معـ ــوق ـ ـاً و( )4300ع ـ ــاطل و(  )14316مـن ذوي
الــدخل املـنخفـض ،وان بقـيــة املعــامالت قـيــد
اإلجنــاز وسيتـسلمـون رواتـبهم يف اقـرب وقت .

أطباء وصيادلة املوصل يرضبون عن العمل
ويـــطـــــالــبـــــون احلـكـــــومـــــة بــتـــــوفــري احلــاميـــــة هلــم
املوصل /املدى

اصـدرت نقـابـة االطبـاء بـاملـدينـة امس
االول بـيـ ــانـ ــا اعلـنـت فــيه عـن اعـتـ ــزام
االطبـاء والـصيـادلــة واطبــاء االسنـان
الـقـ ـي ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــأض ـ ـ ـ ــراب ع ــن الـعـ ـمـل يف
العـي ـ ــادات اخل ـ ــاص ـ ــة وال ـصـي ـ ــدلـي ـ ــات
واخملتبـرات الـصحيـة ملـدة خـمسـة ايـام
وذلك ابتداء من اليوم االحد.
وط ــالـب الـبـي ــان ال ــذي حــصلـت امل ــدى

علــى نــسخــة مـنه احلكــومــة الع ــراقيــة
والـسلطـات باحملـافظـة بالعـمل اجلدي
علـى تـوفيـر احلمـايـة الالزمـة لالطبـاء
والصيادلة والـكفاءات االخرى باملدينة
ك ـم ـ ــا ن ــبه ال ـب ـي ـ ــان ال ـ ــى ان اس ـت ـم ـ ــرار
عــملـيـ ــات اغـتـيـ ــال االطـبـ ــاء سـيـ ــؤدي
بالنتيجـة الى هجرة الكـفاءات الطبية
من املـدينـة ممـا سـينعكـس سلبـاً علـى
البـنيــة الـصـحيــة ت ــاثيــرا سلـبيــا علــى

االوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـصـح ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وغ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــا
للمواطنني.
وكـان عضـو يف نقابـة االطباء بـاملوصل
قد ابلغ املدى بوقوع  11عملية اغتيال
لـالطبــاء والــصيــادلــة بــامل ــدينــة خالل
االشهـر املاضـية فـضالًَ عن هـجرة 64
اخ ــريـن حف ــاظ ــا عل ــى حـي ــاتهـم بع ــد
تعـ ــرضهـم الـ ــى ته ــدي ــدات مـن جه ــات
مجهولة.

كلية الرتبية األساسية تنظم معرضاً حول الرتبية اخلاصة
بغداد/املدى

نـظـمـت كلـي ــة الـت ــربـي ــة األس ــاسـي ــة يف
اجلـامعـة املـستـنصـريـة معـرضهـا االول
حول التربية اخلاصة.
وق ــال رئـيــس اجل ــامع ــة امل ـسـتـنـص ــري ــة
الــدكتـور تـقي املـوســوي خالل حـضـوره
افـتتـاح املعـرض انه بـات مـن الضـروري
أق ــام ــة مـثل هـ ــذه املع ــارض لـت ــشجـيع
االهـالي علـى أرسال أطفـالهم من ذوي
االحـتـي ــاج ــات اخل ــاص ــة ال ــى املع ــاه ــد
واملدارس اخلاصة بهم.
واض ــاف امل ــوسـ ــوي ان املع ــروض ــات مـن
االشكـال واجملسمـات واملعينـات والصور
واملقاطع الفيديوية ستساعد االطفال
مــن ذوي االح ـت ـي ـ ــاج ـ ــات اخل ـ ــاص ـ ــة يف
تـطويـر امكـانيـاتهـم العلمـية وقـدراتهم
العقلية.

أخبار جامعية
بغداد /املدى

*اعل ـنــت دائ ـ ــرة الــبع ـث ـ ــات والـعالق ـ ــات
الثقـافيـة اسمــاء املقبـولني يف الـبعثـات
ال ــدراسـي ــة لـكل مـن الـعل ــوم ال ـص ــرف ــة
واالنسانية.
*تـت ـ ــواصل االســتعـ ــدادات يف ج ـ ــامعـ ــة
االنـب ــار لـب ــدء االمـتح ــان ــات الـنه ــائـي ــة
االوليــة للـفتـرة مـن  5/31لغـايـة/6/15
 2006بـ ــاسـتـثـنـ ــاء امــتحـ ــان ـ ــات طلـبـ ــة
الدراسات العليا فستبدأ 7/1
*عقــدت كليــة التــربيـة جــامعـة واسـط
قـسم العلـوم التـربـويــة والنفـسيـة نـدوة
علـميـة حتـت عنــوان (املنـاهج املــدرسيـة
احلـ ــالـيـ ــة والـت ـطـ ــورات املـ ـســتقــبلـيـ ــة)
تـناولت واقـع املناهج الـدراسية احلـالية
واسباب تطويرها.
*كـرمت الكليـة الطبيـة يف جامعـة بابل
طلبتهـا االوائل تـشجيعـاً لهم وحتفـيزاً
لزمالئهم على التفوق العلمي.
*عقـدت وحــدة البـيئــة يف كليــة العلـوم
جــامعــة القــادسـيــة مــؤمتــره ــا العلـمـي
الثالث.
*ن ـظـمـت جـ ــامع ــة ك ــربـالء مه ــرج ــانـ ـاً
تـأبينياً لفقيد االسرة اجلامعية (قاسم
محمـد الـدايـني) الـذي اغـتيل مـن قبل
قـوى الشـر وشـارك يف املهـرجـان اسـاتـذة
وطلبة اجلامعة.
*نـ ـظ ـمــت اجلـ ـ ــامع ـ ــة ال ـتـكــنل ـ ــوج ـي ـ ــة،
بـحضـور حـشــد من االسـاتـذة والـطلبـة
اجلــامعـيني مـؤمتـرهـا الـهنــدسي االول
لفرع التكييف.

