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In Local Situation

امل������������وج������������ز

10 زماالت يف اأمريكا
ح�ش���ل الع���راق عل���ى 10 زم���االت درا�ش���ية يف معه���د �ش���يكاغو للآث���ار 
بالواليات املتحدة. جاء ذلك اثناء زيارة وزير الدولة ل�ش���وؤون ال�شياحة 
واالث���ار قحطان اجلب���وري الواليات املتح���دة االمريكي���ة، للتباحث مع 
مدير معهد �شيكاغو للثار )فريد دونري( يف �شبل التعاون مبجال تدريب 
امللكات العراقية، واال�شهام يف اعمال التنقيب باملواقع االثرية املحلية، 
وقال م�ش���در م�ش���وؤول يف الوزارة بح�ش���ب املركز الوطن���ي للإعلم: اإن 
اجلبوري اأعلن عن ح�ش���ول العراق على ع�شر زماالت درا�شية من معهد 
�شيكاغ���و )7( منه���ا الخت�شا�شيي االآث���ار، و)3( لل�شياح���ة. واأ�شاف:اإن 
املباحث���ات اأ�شف���رت اأي�ش���ا عن موافق���ة مبدئية لع���ودة بعث���ات التنقيب 

العلمية للعمل يف املواقع االثرية العراقية.     

حوارية يف املجل�س العراقي لل�سلم والت�سامن
ينظ���م املجل����س العراق���ي لل�شل���م والت�شامن طاول���ة حوارية يوم 
ال�شب���ت املقب���ل، تتن���اول حري���ة االع���لم العراق���ي والعربي يف " 
ت�شكي���ل روؤي���ة الناخ���ب العراق���ي". وق���ال م�ش���در يف املجل����س 
ل�)امل���دى( ام����س: ان هذ  الطاول���ة احلوارية تاأت���ي �شمن الن�شاط 
ال���ذي ي�شطلع به  املجل�س العراق���ي لل�شلم والت�شامن، يف ا�شاعة 
املفاهي���م الت���ي تر�ش���خ الدميقراطية وال�شل���م االهل���ي، وا�شاف: 
�شيكون �شيف هذه الطاولة الدكتور قي�س العزاوي .حيث �شيبدا 
حما�شرته يف ال�شاعة احلادية ع�شرة من يوم 30 / كانون الثاين 
اجل���اري يف مق���ر املجل�س الواق���ع يف �شاحةالواث���ق، و بح�شور 

ح�شد من النا�شطني واملهتمني بال�شاأن الثقايف.

جامعة وا�سط حتتفل بتاأ�سي�سها
بالذك���رى  ال�شن���وي  للحتف���ال  ا�شتعداداته���ا  وا�ش���ط  جامع���ة  اأكمل���ت 
ال�شابع���ة لتاأ�شي�شها. واأو�شح م�شاعد رئي����س اجلامعة لل�شوؤون العلمية 
والدرا�ش���ات العليا مناف عبد ح�شن: اإن احتفاال مركزيا �شتنظمه رئا�شة 
اجلامعة بالتعاون مع الكليات واالأق�شام العلمية يت�شمن اإقامة املعار�س 
للكتاب واالآثار وال�شور الفوتوغرافية. وا�شاف ل�)املدى(: كذلك افتتاح 
ع���دد من املخت���رات يف الكليات العلمية، ف�شل ع���ن اإقامة ندوات علمية 
تخ�ش�شي���ة يف بع����س الكلي���ات، تتعلق بواق���ع اجلامع���ة وعر�س اأفلم 
وثائقية عن تاريخ اجلامعة ومراحل تطورها ، ف�شل عن اإقامة معار�س 
للخرائ���ط وامل�ش���ورات ومعر����س خا����س لنتاج���ات االأ�شات���ذة من كتب 

وبحوث علمي.  
مطالبة مواليد 1992 بامل�ساركة يف االنتخابات

 ذ كر رئي�س املركز العراقي للتنمية االإعلمية، اأن املركز ا�شتهدف ال�شباب 
م���ن تولد 1992 الذين ي�شاركون الأول مرة يف االنتخابات املقبلة حلثهم 
على امل�شاركة.وقال عدنان ال�شراج بح�شب وكالة اآكانيوز ان "ا�شتهداف 
هذه الفئة مهم يف امل�شاركة الدميقراطية، خ�شو�شا وانهم ي�شكلون رقما 
ال ي�شتهان به وهو اكرث من 600 الف ناخب". وتابع: ان طريقة التثقيف 
"�شوف تتم عن طريق املدار�س الثانوية واجلامعات من خلل مفاحتة 
وزارتي الرتبية والتعليم العايل، من اجل عقد الندوات التثقيفية لفئات 
ال�شب���اب من طلبة اجلامعات و�شفوف اخلام����س وال�شاد�س االعدادي". 
وطال���ب ال�شراج االإعلم ب���اأن "يكون له الدور الب���ارز يف حث الناخبني 

للذهاب اىل �شناديق االقرتاع.

اخلدمات واالنتخابات

يع���اين النا�س منذ التغيري الذي اع���رتى البلد عام 2003 
حتى اليوم ق�شيتني مهمتني رئي�شتني، لهما م�شا�س مبا�شر 
وحيوي مبجري���ات احلياة العامة، وعنهم���ا ت�شظت اغلب 
امل�ش���اكل الت���ي ن���رزح حتت وطاأته���ا االن، م���ن دون حلول 
اآني���ة او م�شتقبلية تلوح يف االفق القريب. الق�شيتان على 
اهميتهم���ا ينبغي للح���زاب والكت���ل ال�شيا�شي���ة املر�شحة 
واملتناف�ش���ة يف االنتخابات املقبل���ة ان ت�شّمنهما براجمها 
ام���ام الناخب���ني بغي���ة ا�شتقطاب���ات او�ش���ع ،  املطروح���ة 
وا�شتمال���ة اجلماه���ري، ب���ل والتاأث���ري يف خياراته���م حتى 
حلظة الوق���وف امام �شن���دوق االق���رتاع .اأال وهما ق�شية 

االمن ، وق�شية اخلدمات.
فاذا كان االأم���ن قد حتقق ب�شكل جيد، نحمد الله عليه، وقد 
قط���ع �شوطا بعي���دا يف جوانب���ه امليدانية بف�ش���ل اجلهود 
امل�شني���ة التي بذلتها احلكومة بعد ت�شافر القوى الوطنية 
وال�شعبي���ة يف هذا ال�شاأن ، ما اعاد احلياة اىل طبيعتها يف 
املناطق التي و�شفت بال�شاخنة او مثلثات املوت وزواياه. 
اإال ان مل���ف اخلدمات �شهد تراجعا، وتع���رثا، وتلكوؤا بّينا 
يف كث���ري من املناطق، وال�شبب يعزوه بع�س املطلعني اىل 
ت���وزع امل�شوؤولي���ات، وتنافر اجله���ات امل�شوؤولة املحكومة 

بامل�شالح ال�شيا�شية والذاتية والفئوية.
ان املتاب���ع احل�شيف لهذين امللف���ني �شيلم�س ا�شباب تفوق 
وجن���اح املل���ف االمني على غ���ريه، يعود اىل ن���اأي القوات 
امل�شلح���ة ع���ن املحا�ش�ش���ات اوال ،وه���ي بذل���ك بعيدة عن 
النع���رات جميعه���ا، ف�ش���ل ع���ن ارتب���اط ملفاته���ا ب�شورة 
عامة بيد القائد الع���ام للقوات امل�شلحة، اما ملف اخلدمات 
فق���د توزع���ت م�شوؤوليات���ه ب���ني جه���ات �شيا�شي���ة متبارية 
ومتناف�ش���ة، ف�ش���ل ع���ن انه���ا حمكوم���ة ب���داء املحا�ش�شة 
القاتل، ف�شل عن املنافع ال�شخ�شية التي تتنازعها. واليوم 
نرى يف ظل ذلك تاأجي���ل يتلوه تاأجيل يف مو�شوعة اإقرار 
املوازنة ، وكل ذلك ال�شباب غري موجبة، تتعلق بال�شفقات 
ال�شيا�شية اوبتنازالت االطراف فيما بينها اكرث من تعلقها 

بهموم املواطن الذي يكتوي بنريان الواقع املر.
من هنا ينبغ���ي على املر�شحني، ا�شتثمار الفر�شة لتت�شمن 
براجمه���م اخلط���ط الكفيلة بحل���ول مو�شوعي���ة وواقعية 
ل���كل هذه اال�ش���كاالت التي افرزه���ا الواق���ع ال�شيا�شي منذ 
التغي���ري، وال���ذي كان �شحية المرا�س عدي���دة، يف املقدمة 
منها املحا�ش�شة الطائفي���ة البغي�شة .اذ ال ميكن النهو�س 
بالعب���اد والب���لد م���ن دون اق���رار اخلل����س م���ن كل ه���ذه 

االمرا�س التي تنت�شر داخل اجل�شد ال�شيا�شي املحلي.
يبق���ى مل���ف اخلدم���ات، ه���و ال�شغ���ل ال�شاغل ل���كل النا�س، 
ال���ذي هم االن يف غنى ع���ن اي كلم اخر يطلقه املر�شحون 
وال���ذي ال ي�ش���ب يف ه���ذا امل�ش���ار. والرنام���ج االنتخابي 
الق���وي واملتف���وق عل���ى غريه �شيك���ون حتم���ا، املف�شل بل 
كل���ل ، ملو�شوعة اخلدمات مبا فيها من �شوؤون تهم املواطن 

ال�شابر. 
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العمارة / رعد الر�سام
املهند����س  مي�ش���ان  حماف���ظ  اأ�ش���ار 
حمم���د �شياع ال�شوداين اىل اأن قطاع 
ال�شح���ة يف املحافظ���ة �شه���د تطورا 
ال�شابق���ة،  كب���ريا مقارن���ة باالأع���وام 
وا�شاف يف املوؤمتر ال�شنوي الثامن 
ال���ذي عقدت���ه �شح���ة مي�ش���ان حت���ت 
�شعار )اخلدمات ال�شحية - حمورها 
االإن�ش���ان وهدفها التنمي���ة( مت خلل 
ال�شن���وات القليل���ة املا�شي���ة  ت�شيي���د 
18 مركزا �شحيا و 10 وحدات طبية 
وهنالك 4 م�شت�شفيات قيد االأجناز "

 و�ش���دد ال�شوداين عل���ى اأن احلكومة 
املحلية م���ع توجهات دائ���رة ال�شحة  
اخلدم���ات  ج���ودة  معاي���ري  الإر�ش���اء 
ال�شحية. منوه���ا اىل اأن حتقيق ذلك 
يحتاج اىل زي���ادة يف التخ�شي�شات 
املحافظ���ة   موازن���ة  فيم���ا  املالي���ة، 
تع���اين عجزا كب���ريا  بح�ش���ب قوله.  
وتاب���ع " ناأمل اأن تت���م معاجلة �شحة 
اأدوية االأمرا�س  االأدوية وخ�شو�شا 
املزمنة حي���ث ي�شطر املر�شى لتاأمني 
احتياجاته���م م���ن ال�ش���وق التجارية 

باأ�شعار ت�شتنزف مدخوالتهم ".
اىل ذل���ك  اأكد رئي�س جمل�س املحافظة 
خ���لل  الر�ش���ا  عب���د  احل�ش���ني  عب���د 
كلمته �شعي احلكوم���ة املحلية اجلاد 
للنهو����س بواق���ع اخلدم���ات الطبي���ة 
اأن دع���م  يف املحافظ���ة، م�ش���ريا اىل 
هذا القطاع  م���ن اأولويات اهتمامات 
املجل����س، ال���ذي ي�ش���م جلن���ة خا�شة 
بال�شحة تتاب���ع ميدانيا، وبا�شتمرار 
م�شتوى اخلدم���ات ال�شحية، وتعمل 
عل���ى تذلي���ل العقبات الت���ي تعرت�س 

�شبل النهو�س بها.  
قلة املاك الطبي

ويف �شي���اق مقاب���ل اك���د مدي���ر ع���ام 
دائ���رة �شح���ة مي�شان الدكت���ور زامل 
�شي���اع العريب���ي خ���لل ا�شتعرا�ش���ه 
واقع القط���اع ال�شحي يف املحافظة، 
حت�ش���ن واقع اخلدم���ات الطبية على 

اأكرث م���ن �شعيد  مقارن���ة بال�شنوات 
املا�شية، حيث حقق���ت �شحة مي�شان 
املركز االأول عل���ى م�شتوى البلد يف 
االأداء االداري والفني، كما مت اإدخال 
النظ���ام  املعلوم���ات يف  تكنولوجي���ا 
الطبي داخل املوؤ�ش�شات ال�شحية يف 
املحافظة. م�شريا اىل النجاحات التي 
حققها برنامج الزائ���ر ال�شحي الذي 
ابتدعت���ه املحافظ���ة، وعممت���ه وزارة 
ال�شح���ة على بقي���ة املحافظات. الفتا 

اىل اأن تطبي���ق ه���ذا الرنامج  خلل 
الفرتة املا�شية �شاه���م يف  انخفا�س 
�ش���ن  دون  االأطف���ال  وفي���ات  ن�شب���ة 
اخلام�ش���ة، وتقلي���ل زخ���م املراجعني 
للم�شت�شفي���ات واملراك���ز ال�شحي���ة . 
و�شخ�س العريبي جملة من املعوقات 
املعاجل���ة  تتطل���ب  الت���ي  وامل�ش���اكل 
اخلدم���ات  بقط���اع  االرتق���اء  به���دف 
ال�شحية، عادا نق�س امللكات الطبية 
يف مقدم���ة تل���ك املعوق���ات.  مبينا اأن 

دائ���رة ال�شحة تعالج هذا النق�س من 
خ���لل تطوي���ر ورفع كف���اءة امللكات 
الطبي���ة، عر الدورات اذ اأن الطموح 
ه���و اأن يكون هنالك مركز �شحي لكل  
10 اآالف ن�شم���ة، حي���ث واق���ع احلال 
ه���و نح���و 17 ال���ف ن�شمة ل���كل مركز 
�شح���ي، م���ا ي�ش���كل عبئا كب���ريا على 

الكادر الطبي.
جتاوزات على احلر�س

لقط���ات  عر����س  مت  املوؤمت���ر  خ���لل 

فيديوية �شجلته���ا كامريات م�ش�شفى 
حم���اوالت  تظه���ر  الع���ام  ال�ش���در 
ي���روم  وم���ن  املراجع���ني،  بع����س 
زي���ارة مر�شاه���م الراقدي���ن  بدخول 
عل���ى  وجت���اوزه  عن���وة  امل�شت�شف���ى 
احلر����س، كم���ا �شجلت لقط���ات لعبث 
بع����س الزائرين واالأطف���ال مب�شاعد 
امل�شت�شف���ى . وق���د اأكد الدكت���ور عبد 
الك���رمي �شوي���ح  مدي���ر امل�شت�شف���ى 
خ���لل عر�شه لواق���ع م�شت�شف���اه ،اأن 

هنالك زخم���ا كب���ريا للمراجعني على 
العي���ادة اال�شت�شاري���ة،  حي���ث يبل���غ 
مع���دل املراجع���ني  800 �شخ�س لكل 
طبي���ب، وبع���د اأن ا�شتعر����س ن�ش���ب 
اإحاالت موظفي دوائر الدولة  للعلج 
يف امل�شت�شف���ى  ك�ش���ف اأن 24 % م���ن 
تل���ك الن�شب���ة تك���ون ) بالوا�شط���ة ( 
يف �شبي���ل احل�ش���ول عل���ى اإج���ازات 
مدي���ر  ا�شتك���ى  فيم���ا    ! مر�شي���ة 
م�شت�شف���ى الزه���راوي اجلراحي من 
مبين���ا  للمراجع���ني.  الكب���ري  الزخ���م 
اأن اإح�شائي���ات ال�شح���ة ت�ش���ري اإىل 
اأن  ح���وايل ن�ش���ف �ش���كان املحافظة 
يراجع���ون كل امل�شت�شفي���ني )ال�شدر 
والزه���راوي ( �شنويا .م���ا ي�شتدعي 
االإ�شراع باإجناز امل�شت�شفيات االربعة 
االإجن���از  قي���د  ه���ي  الت���ي  االأخ���رى 
لتخفيف زحام املراجعني مبا يح�شن 

واقع اخلدمات الطبية املقدمة .
كام يف اخلتام

االأ�ش���ارة  مت���ت  املوؤمت���ر  خت���ام  يف 
اىل ملحظت���ني ، االأوىل اأن املوؤمت���ر 
دون  م���ن  اأعمال���ه  اختت���م  ال�شن���وي 
مق���ررات  اأو  بو�شاي���ا  اخل���روج 
ال�شلبي���ات  معاجل���ة  ب�ش���اأن  حم���ددة 
بالقط���اع  النهو����س  وم�ش�شتلزم���ات 
ال�شح���ي، اأما امللحظ���ة الثانية فهي 
بخ�شو����س توزي���ع دروع املوؤمت���ر، 
حي���ث مت تكرمي عدد م���ن املوؤ�ش�شات 
الديني���ة ومدي���ري ال�شرط���ة واملرور 
وبع����س ال�شخ�شي���ات ، وق���د ب���ررت 
ال�شحة تكرمي ه���وؤالء، كونهم قدموا 
الع���ون والدعم لعمل دائ���رة ال�شحة، 
ولكن م���ا اثار حفيظة ع���دد غري قليل 
من امل���لكات ال�شحي���ة التي ح�شرت 
املوؤمتر، اأن ال ي�شم���ل التكرمي بع�س 
االأطب���اء  م���ن  املتميزي���ن  منت�شبيه���ا 
واملمر�ش���ني و�شواه���م م���ن العاملني 
يف القط���اع ال�شح���ي، فيم���ا مت من���ح 
مدير قاعة به���و االإدارة املحلية درعا 

الإ�شهامه يف دعم القطاع ال�شحي؟!!

وكاالت / متابعة املدى
 يف الوق���ت ال���ذي اك���د في���ه ممث���ل 
باالغذي���ة  اخلا�ش���ة  الف���او  منظم���ة 
والزراع���ة التابع���ة ل���لمم املتح���دة 
تق���دم  املنظم���ة  ان  القاه���رة،  يف 
دعم���ا كب���ريا اىل الع���راق ويف عدة 
م�شتوي���ات من اج���ل احل�شول على 
االم���ن الغذائي الكايف، ق���ال من�شق 
باالم���ن  )تليفود(اخلا����س  برنام���ج 
الغذائ���ي لل�ش���رق االدن���ى يف االمم 
املتحدة: ان العراق ومنذ عام 2003 
مل يتقدم بطلب للرنامج يف دعم اي 
م�ش���روع العانت���ه يف جم���ال االم���ن 

الغذائي والزراعي.
وق���ال ممث���ل املنظمة بالقاه���رة عبد 
ال�ش���لم ول���د احم���د  بح�ش���ب وكالة 
اآكاني���وز ام����س االحد: "انن���ا  لدينا 
اكر برنام���ج نعمل ب���ه يف العراق، 
خا�ش���ة يف مو�ش���وع املي���اه ال���ذي 
ا�شبح �شحيحا بالبل���د، واثر تاأثريا 
كب���ريا عل���ى الزراع���ة واال�شت�شلح 
ن�شاع���د  ان  ونح���اول  الزراع���ي، 
العراقي���ني يف ه���ذا املج���ال، بتقدمي 
املعون���ات املادية واال�شت�شارية كافة 

والدعم اىل ابعد حدود".
م�سكلة الفقر

وا�ش���اف ان "هن���اك م�شكل���ة اخرى 
مهم���ة ح�شلت يف الع���راق، وخا�شة 
الفق���ر  م�شكل���ة  وه���ي   2003 بع���د 
واجل���وع، وعدم وج���ود امن غذائي 
مللي���ني املواطن���ني العراقيني والتي 
واال�شا�ش���ي  الرئي����س  �شببه���ا  كان 
حملي���ة،   زراع���ة  وج���ود  ع���دم  ه���و 
وا�شت���رياد املواد الغذائي���ة كافة، ما 
ادى اىل زي���ادة ا�شعاره���ا، وبالتايل 
اث���ر عل���ى املواط���ن واأمن���ه الغذائي 
الذي نح���اول ان  ن�شاعده من خلل 
املنظمات والهيئات غري احلكومية".

وتاب���ع بالقول: "وقعن���ا اتفاقية مع 

احت���اد امل�شتثم���رات العربي���ات، من 
اجل و�شع اطار حل���ل م�شكلة االمن 
�شيك���ون  ال���ذي  العرب���ي،  الغذائ���ي 
نقطة انط���لق اىل قي���ام م�شروعات 
مهمة ج���دا والتي �شنق���وم بتنفيذها 
يف ال���دول العربي���ة املن�شوية حتت 
احت���اد امل�شتثم���رات العربيات ال�16 

دولة ومن �شمنها العراق".
االأمن الغذائي

وا�ش���ار ول���د احم���د اىل ان "م�شكلة 
الع���امل العرب���ي لي����س اجل���وع، فان 
اغلبي���ة ال���دول العربي���ة تغلبت على 
اجل���وع، ولكن امل�شكل���ة الكبرية هي 

االم���ن الغذائ���ي العربي، فه���و مهدد 
باله�شا�شة الن املوارد املالية العربية 
الزراعي���ة  واالرا�ش���ي  حم���دودة 
حم���دودة اي�شا وال�ش���كان يف زيادة 
عددية كبرية، وهذه املعادلة ال�شعبة 
الت���ي تواج���ه املنطق���ة العربي���ة ل���ن 
امل�شتقب���ل،  يف  وال  االآن  ال  تتغ���ري، 
ال���ذي �شيك���ون اأ�ش���وء مم���ا موجود 
حاليا، نتيجة التغ���ريات املناخية". 
واو�ش���ح ان "دور املنظم���ة هو لفت 
االنتباه اىل ال���دول العربية للتفكري 
يف طريق���ة لتوف���ري االم���ن الغذائي 
للجيال املقبلة، النه وح�شب االرقام 

املوجودة لدينا وكل ال�شيناريوهات 
االقلي���م  ان  تق���ول:  ن�شمعه���ا  الت���ي 
العرب���ي لي����س ق���ادرا ال االن وال يف 
امل�شتقبل عل���ى ال�شيطرة على االمن 
الغذائ���ي ل�شعب���ه، اال اذا كانت هناك 

تغريات جذرية يف ال�شيا�شة".
توقف الربنامج

ومن جهة ثانية ق���ال من�شق برنامج 
)تليفود(  ا�شماعيل ابو زيد بح�شب 
وكال���ة اآكانيوزام����س "لق���د كان لن���ا 
يف  برنام���ج  ا�شخ���م  الع���راق  يف 
ال�شرق االدنى قبل عام 2003 ولكن 
يف الوق���ت احلا�ش���ر، اليعم���ل ه���ذا 
الرنام���ج وهو لي�س معطل متاما". 
مو�شحا ان "العراق ع�شو عامل يف 
الرنامج، ونتمن���ى ان يعيد  تفعليه 
لنخ���دم �شعب الع���راق ال���ذي ن�شعر 
ان���ه باأم����س احلاج���ة للرنام���ج يف 
ه���ذه  الفرتة".وع���ن طريق���ة تقدمي 
الطلب���ات للرنام���ج ق���ال اب���و زي���د 
مدين   جمتمع  منظم���ة  الي  "ميك���ن 
م�شجلة، ان تق���دم طلبا اىل اي جهة 
ر�شمي���ة حكومي���ة والت���ي بدوره���ا 
تقوم مبفاحتتن���ا، وندر�س امل�شروع 
ون�ش���ع امليزانية املنا�شب���ة له ونبداأ 
االخ���رى"،  الرنام���ج  تفا�شي���ل 
م�شريا اىل "التاأكي���د على ان ت�شليم 
الطل���ب ال ب���د من ان يك���ون من جهة 
ر�شمية توافق على امل�شروع".وعن 
قام���ت  ال���ذي  االعلم���ي  الت�شخي���م 
ب���ه جه���ات معين���ة ح���ول انفلون���زا 
اخلنازير، قال اب���و زيد: ان "ق�شية 
اجلوع يف الع���امل وعدم وجود امن 
غذائي، وانت�شار الفقر هذه امل�شاكل 
تع���د اخطر بكث���ري م���ن اي مر�س". 
مفرت�شا ان "يك���ون قد مات مبر�س 
انفلوزا اخلنازيز يف عام 2009 من 
10 اىل 15 ال���ف �شخ�س يف العامل، 
بينما مات من ج���راء اجلوع مليون 
�شخ����س يف ع���ام 2009 ،وكل ع���ام 
يزداد هذا الع���دد ال�شخم". مت�شائل 
انفلون���زا  باالهتم���ام  اوىل  "ايهم���ا 

اخلنازير ام اجلوع العاملي؟".

2003 منذ  م�سروع  باأي  اأحد  يتقدم  ومل  متوقف  الربنامج  "تليفود": 

منظمة "الفاو" ت�ؤكد  حجم م�شاريعها لتاأمني االأمن الغذائي يف العراق

الرمادي / احمد النعيمي
خ�ش�ش���ت وزارة الزراع���ة مبل���غ مليار دين���ار ملزارعي حمافظ���ة االنبار 
ل�ش���راء م�شتلزم���ات زراعي���ة مدعومة، وبن�ش���ب ترتاوح م���ن30 _ 50 
% . وق���ال مدي���ر زراع���ة االنبار ل� )امل���دى( ام����س االول: "مت حتديد هذه 
امل�شتلزم���ات م���ن خلل جل���ان م�شرتكة اع���دت لهذا الغر����س بني جمل�س 
املحافظة ودائرة زراعة االنبار ".واو�شح املهند�س �شيحان عبود "تاتي 
هذه اخلطوة �شم���ن االعمال امل�شتمرة لدعم قطاع الزراعة يف املحافظة، 
واله���دف منه���ا زيادة املعرو����س من املحا�شي���ل الزراعي���ة، وتوفري دعم 
كاف للمزارع���ني للنهو����س بالواق���ع الزراعي "وا�شاف: "كم���ا ان هناك 
م�شاري���ع الكمال تنفيذ خمطط احلزام االخ�شر ملدينة الرمادي من اجلهة 
الغربي���ة، با�شراف خمت�ش���ني للحد من ظاهرة الت�شح���ر وزحف االتربة 
على م���دن االنبار "الفتا اىل ان " ميزانية تلك امل�شاريع، �شوف تكون من 
تخ�شي�ش���ات تنمية االقاليم للمحافظة ".كما افاد عبود " انه مت ا�شتكمال 
امل�شاري���ع اال�شتثماري���ة كافة للقط���اع الزراعي لع���ام 2009 يف املحافظة 

والتي جتاوزت كلفتها ملياري دينار.

تخ�شي�ص مليار دينار ملزارعي االأنبار

خ������ال ان����ع����ق����اد امل������وؤمت������ر ال�������س���ن���وي ال����ث����ام����ن ل������دائ������رة ال�����س��ح��ة

حمافظ مي�شان : ج�دة اخلدمات الطبية مره�نة بزيادة التخ�شي�شات املالية
واح�����د  ط���ب���ي���ب  اأم���������ام  ي����م���ي���ا  م�����راج�����ع   800  : م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����دي����ر 

�شريط فيدي� يظهر عبث  بع�ص الزائرين مب�شاعد امل�شت�شفى

بغداد / املدى
نف���ى رئي�س هيئة نزاعات امللكية العقارية، و�شع اليد 
على ارا����س مت ت�شليمها اىل املوظف���ني حاليا، ب�شبب 
وج���ود دعاوى عليها من قبل بع����س املواطنني. واكد 
رئي����س الهيئ���ة احم���د �شي���اع ال���راك بح�ش���ب املركز 
الوطن���ي للعلم ام����س: ان مثل هذه الق���رارات يبت 
به���ا الق�ش���اء والقان���ون ولي����س الهيئة. م�شيف���ا: انه 
حتى وان اقام مواطنون دعاوى على ارا�س �شادرها 
النظ���ام ال�شاب���ق ووزعه���ا يف حين���ه عل���ى املوظف���ني 
حالي���ا، ف���ان الق�شاء �ش���وف يحكم باحتف���اظ املالكني 
احلالي���ني للرا�ش���ي، وتعوي����س املدع���ني ع���ن ه���ذه 
االرا�ش���ي. وعزا رئي����س الهيئة ا�شب���اب تاأخر ت�شليم 
مبال���غ التعوي�س اىل امل�شتفيدين اىل قلة عدد الق�شاة 
واملحاك���م التمييزي���ة الت���ي تتاأخر بح�ش���م الدعاوى، 
وك�شبه���ا الدرجة القطعي���ة. ويف خ�شو����س القانون 

املرتق���ب للهيئ���ة، او�ش���ح ال���راك: ان الرمل���ان وع���د 
بالت�شوي���ت عليه قبل انتهاء الدورة النيابية احلالية.
موؤكدا ان هذا القانون من �شانه ان يزيد عدد الق�شاة، 
وي�ش���كل)3( حماك���م متييزي���ة، لل�ش���راع يف ح�ش���م 
ق�شاي���ا امل�شمول���ني بالقان���ون. وا�ش���ار اىل ان الهيئة 
م�شتم���رة يف ا�شتلم دع���اوى املواطنني وتعوي�شهم، 
كا�شفا ع���ن توزيع الوجب���ة ال�)22( عل���ى امل�شتفيدين 
خلل ا�شبوع���ني. وا�ش���ار اىل ان تخ�شي�شات الهيئة 
له���ذ الع���ام بلغ���ت )100( ملي���ار دينار ح�ش���ب ماورد 
يف املوازن���ة العام���ة، مو�شح���ا انه مبلغ قلي���ل، اال ان 
احلكوم���ة وع���دت بزي���ادة التخ�شي�ش���ات له���ذا العام 
عن���د �شرف املبالغ املخ�ش�ش���ة. وعن فروع الهيئة يف 
املحافظ���ات، لف���ت ال���راك اىل ان الهيئ���ة تن���وي دمج 
بع����س الف���روع ببع�شها، واإلغ���اء بع�شه���ا االخر بعد 

اجناز اعمالها. 

امللكية تنفي و�شع اليد على اأرا�ص عليها دعاوى
بغداد / اآكانيوز

ح����ذر باح����ث علم����ي متخ�ش�����س يف تغيريات 
املن����اخ وهايدروبولتيك����ي املي����اه، م����ن تفاقم 
تغ����ريات  ب�شب����ب  املي����اه"  "الجئ����ي  ظاه����رة 
املن����اخ. وق����ال رم�ش����ان حمزة بح�ش����ب وكالة 
اآكاني����وز ام�����س: انه "ب����داأت تل����وح يف االأفق 
تنام����ي ظاه����رة ازدياد الجئ����ي املي����اه ب�شبب 
تغ����ريات املن����اخ"، مو�شح����ا "هن����اك موجات 
م����ن اللجئني ينزح����ون من مناطقه����م ب�شبب 
اجلف����اف وتغريات املناخ، حيث يهرب النا�س 
م����ن الري����ف اإىل املدن".واأو�ش����ح ان "هوؤالء 
اللجئ����ني قد يكونون داخل احل����دود الدولية 
�شبي����ل  او يجت����ازون احل����دود يف  لبلدانه����م 
املي����اه". م����ن  احتياجاته����م  عل����ى  احل�ش����ول 
واأ�ش����اف حمزة: انه "من ال�شعب اإطلق هذه 

ال�شفة عل����ى النا�س، او االإق����رار بها يف اقليم 
كرد�شت����ان، ولك����ن ميك����ن الق����ول اإنه����ا حتدث 
ب�شب����ب  الب����لد  م����ن  املناط����ق اجلنوبي����ة  يف 
�ش����ح املي����اه وتغ����ريات املن����اخ"، ا�شاف����ة اىل 
انه����ا "موج����ودة يف العديد من بل����دان العامل 
وخا�ش����ة يف اإفريقيا".وتاب����ع الق����ول "هناك 
درا�شات واجتماعات يف اأروقة االمم املتحدة 
لر�ش����م خطط ب�ش����اأن كيفي����ة التعام����ل مع مثل 
هذه احلاالت اذا حدثت م�شتقبل".وي�شتغرب 
حمزة م����ن "ان�شغال العامل بلجئي احلروب، 
وعدم االلتفات للجئي املياه"، وي�شدد على ان 
"التغريات املناخية �شت�شيف الجئني اآخرين 
يف الع����امل هم )الجئو املي����اه( ب�شبب فقدانهم 
كل م�شتلزم����ات احلي����اة والعي�����س والزراع����ة 
وال����رثوة احليواني����ة، ناهي����ك ع����ن االأمرا�س 

التي �شت�شرتي ج����راء ذلك".ودعا احلكومات 
"التفك����ري  الظاه����رة اىل  ه����ذه  تع����اين  الت����ي 
باإيج����اد وتاأمني املياه يف املناطق التي تعاين 
�شح واأزم����ة املياه".. من خلل " و�شع خطط 
�شرتاتيجي����ة بعي����دة امل����دى وتاأم����ني م�ش����ادر 
م�شمون����ة الإمدادات املي����اه، ون�شر الوعي يف 
تقن����ني ا�شتخدام مياه ال�ش����رب والري واملياه 
امل�شتخدمة يف االإنت����اج ال�شناعي". كما حذر 
من �شرورة "عدم االطمئنان اىل �شنة مطرية 
املن����اخ  تقلب����ات  الن  امل�شتقب����ل"..  ون�شي����ان 
ما  با�شتمرار،  االأرج����ح  عل����ى  تزداد  "�ش����وف 
يعن����ي تعاقب موا�شم جفاف هن����ا وفي�شانات 
هن����اك".. ما يعن����ي "ح�شول موج����ات نزوح 
من الجئ����ي املي����اه، الذين �شيرتك����ون مناطق 

�شكناهم اىل مناطق اأخرى".

باحث يحذر من تفاقم ظاهرة "الجئي املياه" 

ارا�ض زراعية لتامني الغذاء

ردهة لالطفال اخلدج


