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شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

ي����ا�����س����ت����ي ه�����امن
يف عق ��د الثمانين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي وعندم ��ا كان معظ ��م
العراقيني يف جبهات احلرب مع ايران
�شغ ��ل اال�شق ��اء امل�صريون العاملون يف الع ��راق مواقع واماكن
عم ��ل امل�ساقني اىل اخلدمة الع�سكرية  ،ويف حي ال�صحة مبنطقة
ال ��دورة ،وبالتحدي ��د يف العم ��ارات ال�سكني ��ة  ، ،وبج ��وار �شقة
"غفار " املعاق �سكنت ا�سرة م�صرية  ،االب يعمل خياطا لالزياء
الن�سائي ��ة وزوجته عطيات كانت مهمتها التحرك على الزبونات
 ،وخلروجه ��ا امل�ستم ��ر من ال�شق ��ة  ،وت�سكع اطفاله ��ا امل�شاك�سني
يف احل ��ي  ،وبط�شهم باالطف ��ال اال�صغر منهم �سن ��ا ،لطاملا نبهها
اجل�ي�ران ب�ض ��رورة االهتمام مبكاميعها  ،ومنعه ��م من ا�ستخدام
العنف .
"عطي ��ات" من ��وذج للم ��راة �شاهده ��ا اجلمه ��ور يف امل�سل�سالت
واالف�ل�ام امل�صري ��ة  ،كثرية ال ��كالم  ،التعرف الغ�ضب  ،وعندما
ت�ستفزه ��ا ام ��راة اخ ��رى تردها بعبارتها "ي�سام ��ج ربنا ياهامن
واحن ��ا غالبة " وه ��ذا الو�صف ال ينطبق عل ��ى اطفالها "الكدعان
" فله ��م ا�ساليبه ��م بال�شج ��ار  ،وكرثتهم منحتهم فر�صة ح�صر
اخل�ص ��م يف زاوي ��ة �ضيق ��ة ليتلق ��ى ال�صفع ��ات فيج�ب�روه على
اله ��رب لي�ستنج ��د بامه او �شقيقت ��ه الك�ب�رى  ،الن اغلب الرجال
وال�شب ��اب يف وحداته ��م الع�سكري ��ة ي� ��ؤدون واج ��ب "حرا�س ��ة
البوابة ال�شرقية" .
يف اح ��د االي ��ام وعندما "ولعت" اجلبهة على ح ��د تعبري اال�شقاء
يف قاط ��ع العم ��ارة  ،واالع�ل�ام الر�سم ��ي يبث بالغ ��ات ت�سرتعي
انتب ��اه املواطن�ي�ن ب ��ان القيادة العام ��ة للقوات امل�سلح ��ة �ستعلن
بيان ��ا مهما بعد قلي ��ل � ،شهدت اجلبهة الداخلي ��ة يف حي ال�صحة
هجوما من نوع اخر ف�شن "كدعان عطيات" على اوالد غفار غارة
خاطف ��ة وبا�ستخ ��دام احلج ��ارة واالدوات اجلارح ��ة  ،والع�صي
والكيب�ل�ات  ،و�صل اوالد غفار اىل �شقتهم يجرون اذيال الهزمية
 ،وكبريه ��م يطلق �صرخات ا�ستغاثة ملعاقبة املعتدين  ،يف وقت ،
بد�أ التلفزيون الر�سمي يب ��ث بيان اف�شال هجوم على قاطع الفكة
 ،على اللواء االيل  ، 51ومتكن العدو من احل�صول على موطىء
ق ��دم  ،ولكن قواتنا البا�سل ��ة  ،توا�صل القتال لطرد العدو با�سناد
م ��ن طريان اجلي�ش  ،و�صقور اجلو ال�شجع ��ان  ،انتهى البيان ثم
وا�صل التلفزيون الر�سمي بث املزيد من االغاين املعروفة يف ذلك
الوق ��ت ،لك ��ن املوق ��ف يف اجلبه ��ة الداخلية مل يح�س ��م  ،بعد ان
ف�شلت زوجة غفار من اخرتاق �شقة عطيات املح�صنة  ،واقت�صرت
املواجهة على امل�ش ��ادات الكالمية بني الطرفني با�ستخدام اللهجة
املحلية ،
" مفي� ��ش دول ��ة مفي�ش نيابة دحنا غالبة يانا�س "  ،وياتي الرد
م ��ن الزوج ��ة  ":يا�ستي هامن حو�شي افاريخج عن جهالنا " فرتد
عطي ��ات  ":والنب ��ي ما عندنا� ��ش فراخ " وا�ستم ��ر ال�سجال حتى
امل�ساء حلني و�صول الزوجني  ،فعاد الهدوء اىل اجلبهة الداخلية
 ،بع ��د اعالن مت�س ��ك الطرف�ي�ن باالوا�صر القومي ��ة والدفاع عن
العروب ��ة  ،وتوزيع "ال�شربات" وعق ��د هدنة �صلح بني االطفال ،
وتوجيه انذار �شديد اللهجة من زوج عطيات اىل اطفاله الكدعان
 .مقول ��ة زوجة غفار لل�ستي هامن عطيات "حو�شي االفاريخ " اي
امنعي اطفالك من االعتداء على االخرين  ،تكاد تكون قريبة جدا
م ��ن ت�صريح جاء عل ��ى ل�سان احد النواب موجه ��ا اىل تركيا من
خماطر ال�سيا�سية "االردوغانية " على امن املنطقة والغريب يف
االم ��ر ان الف�ضائية وبعد بث ت�صري ��ح النائب  ،عر�ضت م�سل�سال
تركيا يا�ستي هامن .

العدد ( )2611ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س ( )4ت�شرين الأول 2012

ي�شجع �أغلبهم على الهجرة
ابتزاز ذوي املر�ضى لهم
ّ

كربالء :جلوء �أطب��اء التخدير �إىل �إقلي��م كرد�ستان هرب ًا من
مالحقات الع�شرية
 كربالء� /أجمد علي

يعاني القطاع ال�صحي كثيرا
من م�شاكل �إدارية وفنية
وتقنية في العراق مما
انعك�س �سلبا على تقديم
الخدمات ،فربما تو�سعت
الم�شاريع الإن�شائية وثمة
م�ؤ�س�سات �صحية كثيرة تم
�إن�شا�ؤها خالل ال�سنوات
الما�ضية �إال �أن م�شكلة
الكوادر بقيت على حالها.

وم ��ن ه ��ذه الك ��وادر الت ��ي تع ��اين منه ��ا
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة هم �أطب ��اء التخدير
الذي ��ن يو�صفون ب�أنهم �أول �أيادي الرحمة
الت ��ي تهيئ املري�ض قب ��ل �أن ي�أتي الطبيب
االخت�صا�ص فه ��و االبت�سامة الأوىل التي
يجدها املري�ض �أمامه.
احم ��د من �أه ��ايل املحافظة ق ��ال �إنه ادخل
ابنه �إىل امل�ست�شفى لإجراء العملية �إال انها
ت�أخرت ب�سبب عدم وجود طبيب تخدير.
وي�ضي ��ف "ال ادري مل ��اذا ال حت ��ل ه ��ذه
امل�شكل ��ة م ��ن خ�ل�ال زي ��ادة يف الروات ��ب
وو�ض ��ع �شروط جي ��دة الن م ��ا ن�سمعه ان
ق�سم التخدير ال احد يرغب به".
ويناق�ض ��ه ح�س�ي�ن حمم ��د ال ��ذي حت ��دث
لـ"امل ��دى" ،قائال "هذا الأم ��ر غري �صحيح
فق�س ��م التخدي ��ر يف كليات الط ��ب فيه عدد
طلبة مماث ��ل للأق�سام الأخ ��رى مبعنى ان
ع ��دد املتخرجني م ��ن ه ��ذا الق�س ��م �سنويا

يعادل خريجي �أي ق�سم".
ويتاب ��ع حمم ��د ان "اطب ��اء التخدير عملة
ن ��ادرة وان امل�ست�شفيات الأهلية حتتاجهم
وهي كث�ي�رة االن وانهم يتقا�ضون �أجورا
اعل ��ى حت ��ى م ��ن الأطب ��اء الذي ��ن يجرون
العمليات اجلراحي ��ة لأن لهم بدالء ،وعلى
الدول ��ة ان جتد ح�ل�ا لهذه امل�شكل ��ة لأنه ال
ميك ��ن �أن تكون هناك �ص ��االت عمليات بال
�أطباء تخدير".
طبي ��ب التخدي ��ر ح ��امت فع ��اوي يلخ� ��ص
لـ"املدى" م�ش ��اكل زمالئه الأطباء ،ويقول
"م�شارك ��ة جمي ��ع الأطب ��اء يف العملي ��ات
اجلراحية ف�إذا كان الطبيب الواحد يجري
ثالث �أو �أربع عمليات ثم ي�أتي طبيب �آخر
ف�أن طبيب التخدير يرافق اجلميع وت�صل
املعلي ��ات التي ي�شارك فيه ��ا يوميا �إىل 20
عملية وهو �أمر مرهق".
وي�ؤكد فعاوي �أن "الأمر خمالف للقوانني

العاملي ��ة املتع ��ارف عليها وه ��ي �أن يجري
طبيب التخدير ث�ل�اث اىل اربع عمليات"،
وي�ضيف "امل�ش ��اكل اي�ضا كثرية وال تخلو
م ��ن امل�ش ��اكل االجتماعي ��ة والتهدي ��دات
الع�شائرية ف�ضال عن قلة املردود املادي لأنه
اخت�صا� ��ص يخلو من العي ��ادات اخلا�صة
التي يتمتع بها الأطباء الآخرون".
ويو�ض ��ح "يعم ��ل الطبي ��ب عل ��ى حت�ضري
املري�ض لإج ��راء العملية اجلراحية وعدم
تعر�ض ��ه الختالط ��ات ت� ��ؤدي اىل الوف ��اة
�أثن ��اء وبع ��د عملي ��ة التخدي ��ر" ،م�ضيف ��ا
ان "الطبي ��ب يج ��ب ان يكون ملم ��ا ب�أمور
التقنيات احلديثة والأدوية امل�ستخدمة يف
العملية واملر�ض ،ومعرفة ا�صابة املري�ض
ب�أمرا�ض اخرى الن طبيب التخدير ينبغي
ان يكون جامعا لعلوم اجلراحة".
مدير م�ست�شفى الن�سائية والتوليد الدكتور
�صب ��اح نور هادي ي�صرح ل� �ـ "املدى" ،بان

"هناك م�شكل ��ة تواجهنا تتلخ�ص ب�أطباء
التخدير بقلة عددهم حتديدا".
ويو�ض ��ح "ه ��ذه القلة جعلته ��م يتحملون
العم ��ل الكثري مم ��ا دفع بالكث�ي�ر منهم �إىل
تق ��دمي ا�ستقالتهم بل ويقدم ��ون على نقل
�إىل مكان وظيفي يف �أق�سام �أخرى".
وي�ش�ي�ر املو�س ��وي اىل �أن "قل ��ة الرواتب
و�صعوب ��ة العم ��ل يف ه ��ذا االخت�صا� ��ص
لأنه يجم ��ع علوم الط ��ب واالخت�صا�صات
االخ ��رى وع ��دم وج ��ود حماي ��ة ،جعل ��ت
الكث�ي�ر منهم يذهب اىل اقليم كرد�ستان او
اللجوء اىل دول �أوروبية اخرى الن هناك
امتي ��ازات له ��م مع توف ��ر الدع ��م املعنوي
اي�ضا".
ويدع ��و املو�س ��وي "احلكوم ��ة ووزارة
ال�صح ��ة اىل االهتم ��ام بت�شجي ��ع الطلب ��ة
عل ��ى القب ��ول ب�أق�سام التخدي ��ر يف كليات
الطب من خالل زي ��ادة رواتبهم اىل ن�سبة

بعد ف�شل املقاوالت الإيرانية ذات الهياكل احلديدية

اتفاقية ال�ستخدام املجاري املالحية

طالب �أهوار النا�صرية ي�ؤدون امتحاناتهم يف العراء منذ � 3أعوام
 النا�صرية /ح�سني العامل
قال مدي ��ر ناحية الإ�صالح �إن تالمي ��ذ  11مدر�سة يف
ناحي ��ة الإ�ص�ل�اح املتاخم ��ة ملناطق �أه ��وار النا�صرية
مازال ��وا يدر�س ��ون وي� ��ؤدون امتحاناته ��م يف العراء
منذ ثالث �سنوات وذلك بعد تهدمي مدار�سهم الطينية
لغر�ض تنفيذ م�شروع مدار�س الهياكل احلديدية الذي
ي�شمل  50مدر�سة يف مناطق اهوار النا�صرية والذي
ما زال متلكئا منذ �أكرث من ثالث �سنوات.
واو�ضح علي ح�سني يف ت�صريح لـ «املدى»� ،أن «تلك�ؤ
م�شروع مدار� ��س الهياكل احلديدية ال ��ذي ي�شمل 50
مدر�س ��ة يف مناط ��ق �أه ��وار النا�صرية م ��ن بينها 11

م�صادرة حلوم
فا�سدة
 كركوك /املدى
�أعلنت دائرة �صحة حمافظة كركوك،
اجلمعة ،عن م�صادرة �أكرث من ن�صف
طن من اللحوم الفا�سدة و�إتالفها
لعدم �صالحيتها لال�ستهالك الب�شري،
م�ؤكدة ت�شديدها الرقابة على املخازن
والأ�سواق ملنع تداول تلك املواد.
وذكر مدير عام دائرة �صحة حمافظة
كركوك �صديق عمر ر�سول يف حديث
لل�صحافة وتابعته «املدى»� ،إن «فرق
الرقابة ال�صحية يف دائرة �صحة
كركوك وبالتن�سيق مع اجلهات
املعنية نفذت خالل الأ�سبوع احلايل
حملة وا�سعة يف الأ�سواق املحلية
وخمازنها �صادرت خاللها  550كغم
من اللحوم الفا�سدة التي ت�ستخدم يف
�صناعة املواد الغذائية» ،مبين ًا �أنه «مت
�إغالق معمل للمنتجات الغذائية ملدة
�شهر ملخالفته الإجراءات ال�صحية».
و�أ�ضاف ر�سول �أن «احلملة �شملت
حما ًال وخمازن بيع املواد الغذائية
واملطاعم والأفران ومعامل �صنع
املواد الغذائية» ،مو�ضح ًا �أن دائرته
«�شددت �إجراءاتها الرقابية على
خمازن و�أ�سواق املحافظة ملنع
تداول مواد غري �صاحلة لال�ستهالك
الب�شري».

مدر�س ��ة يف ناحي ��ة الإ�صالح فاقم م ��ن معاناة تالميذ
املدار� ��س حيث مازال البع�ض من تلك املدار�س يداوم
وي� ��ؤدي االمتحان ��ات يف الع ��راء بع ��د �أن مت �إخ�ل�اء
مدار�سهم املبنية بالق�ص ��ب والربدي والطني وهدمها
فيم ��ا بعد لغر�ض تنفيذ امل�شروع ال ��ذي ما زال متلكئا
منذ اكرث من ثالث �سنوات ومل تتجاوز ن�سب اجنازه
الـ %10حتى االن".
و�أ�ض ��اف ح�س�ي�ن "�أن امل�شروع الذي بو�ش ��ر بتنفيذه
عام  2009وكان من املقرر �أن ينجز خالل ثالثة �أ�شهر
ون�ص ��ف للأ�س ��ف ال�شديد م ��ا زال ي ��راوح يف مرحلة
الأ�سا�س وبن�سب اجناز ال تتجاوز الـ ."%10
وا�ش ��ار اىل ان «بع� ��ض �إدارات املدار� ��س جل� ��أت �إىل

ال ��دوام و�أداء االمتحانات للتالميذ يف العراء وحتت
�أ�شع ��ة ال�شم�س" ،م�ؤكدا عدم �إمكانية دمج تالميذ تلك
املدار� ��س مع مدار�س �أخرى ك ��ون كل مدر�سة من تلك
املدار� ��س ت�ضم ما ب�ي�ن  300 – 250تلميذ و�أن اقرب
مدر�س ��ة منها تبعد ما ب�ي�ن  15 – 10كيلومرتا ف�ضال
عن اكتظ ��اظ الأبني ��ة املدر�سية يف الناحي ��ة بالأعداد
الكبرية من التالميذ والطلبة».
ولف ��ت مدير ناحي ��ة الإ�ص�ل�اح اىل تع�ث�ر الإجراءات
الإدارية يف حل امل�شكلة� ،أن «الناحية ولكون امل�شكلة
مركزي ��ة وتتعل ��ق بتعاق ��دات وزارة الدول ��ة لإنعا�ش
الأه ��وار امللغ ��اة قامت بط ��رح م�شكل ��ة املدار�س على
حماف ��ظ ذي قار ومدير الرتبية ووزير التخطيط لكن

بغداد /المدى

للأ�سف ال توجد بوادر للحل حتى الآن".
وم ��ن جانبه �أك ��د امل�ست�شار القان ��وين ملحافظ ذي قار
ج ��واد كاظم ب ��در «انعكا� ��س تل ��ك امل�شكل ��ة �سلبا على
امل�ست ��وى العلمي والرتبوي للتالمي ��ذ منوها اىل �أن
تلك� ��ؤ امل�ش ��روع ت�سبب بحرم ��ان املحافظة م ��ن ابنية
مدر�سي ��ة كان من امل�ؤمل �أن حت ��ل جزءا من االختناق
واالكتظ ��اظ ال ��ذي تع ��اين من ��ه مدار� ��س املحافظ ��ة .
م�شريا اىل قيام احلكومة املحلية يف ذي قار مبفاحتة
احلكوم ��ة املركزي ��ة ب�ش� ��أن م�شروع مدار� ��س الهياكل
احلديدي ��ة املتلكئ اال �أن بوادر احل ��ل يف الإجراءات
املركزية مل تظهر حتى الآن على حد قوله».

حكومة الب�صرة تناق�ش متابعة الفالحني املت�سلمني موادهم
الزراعية من دون ممار�سة الفالحة
 الب�صرة /ري�سان الفهد
دع ��ا حماف ��ظ الب�ص ��رة خل ��ف عب ��د ال�صم ��د
خل ��ف ،اىل �ض ��رورة اع ��ادة احلي ��اة اىل
القط ��اع الزراع ��ي يف املحافظ ��ة م ��ن خ�ل�ال
و�ض ��ع احللول الالزم ��ة الع ��ادة القطاع اىل
�ساب ��ق عهده.وا�ض ��اف عب ��د ال�صم ��د خ�ل�ال
اجتماعه مع اع�ضاء اجلمعيات الفالحية يف
املحافظ ��ة وح�ضرته «امل ��دى» ،يجب «و�ضع
الآلي ��ة ال�صحيح ��ة الت ��ي ميكن فيه ��ا ت�سليم
م ��ادة النايل ��ون واال�سم ��دة الكيمياوية اىل
املزارع�ي�ن والكميات املح�سوب ��ة لهم» .ودعا
اىل متابع ��ة املزارع�ي�ن الذي ��ن يعزف ��ون عن
الزراعة وحما�سبتهم على الرغم من ت�سلمهم
ح�ص�صه ��م م ��ن امل ��واد الت ��ي خ�ص�صتها لهم
وزارة الزراعة.
وب�ي�ن ان امل�ش ��اكل كبرية وكث�ي�رة يف قطاع
الزراع ��ة واحلكومة املحلي ��ة ت�سعى بجهود
حثيث ��ة اىل النهو�ض بها ع�ب�ر توفري جميع
الت�سهي�ل�ات للفالح�ي�ن وتخفي ��ف الروت�ي�ن
القاتل وال�سعي اجلاد مل�ساعدتهم .من جانبه
ق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة الزراعي ��ة يف جمل� ��س
حمافظ ��ة الب�ص ��رة املهند� ��س عل ��ي �سوادي
�إن احلكوم ��ة املحلي ��ة ت�سع ��ى �إىل تقدمي يد
الع ��ون �إىل املزارعني من خالل توفري جميع
االحتياجات وامل�ستلزمات اخلا�صة بالزراعة
وبالتايل ال يوجد عذر لإهمال املزارع وتركه

كربالء ت�شهد نق�ص ًا يف الكادر الطبي
خطورة تزيد على  300باملئة كون الراتب
م�ص ��در االطب ��اء الوحي ��د ومنحه ��م مبالغ
نقدي ��ة مقطوع ��ة ومكاف� ��آت كلم ��ا زاد عدد
العملي ��ات الت ��ي ي�شاركون فيه ��ا منهم كما
ومنحه ��م قط ��ع �أرا�ضي �سكني ��ة او بيوت
ف�ض�ل�ا ع ��ن حمايته ��م �أي�ض ��ا م ��ن املطالب
الع�شائرية التي تطال الأطباء".
من جانبه اكد مدير عام �صحة كربالء عالء
ح ��ودي يف ت�صري ��ح لـ "امل ��دى" ،وجود "
م�شكلة تع ��اين منه ��ا جمي ��ع امل�ست�شفيات
ف�ل�ا يعق ��ل �أن يك ��ون يف امل�ست�شفى طبيب
تخدي ��ر واحد او اثنني او حتى ثالثة وهم
يتحملون وزر العملية اجلراحية".
و�أ�ضاف "هي لي�ست م�شكلة يف كربالء بل
يف عموم العراق وان ما متوفر يف كربالء
قلي ��ل ج ��دا ان يف العراق كل ��ه هناك 300
طبي ��ب تخدي ��ر موزع ��ون عل ��ى اخلارطة
الطبية يف املحافظات" .

�أك ��دت لجنة الزراعة والمي ��اه النيابية �أنها �ستف ّع ��ل اتفاقية الأمم المتحدة
لقانون ا�ستخ ��دام المجاري المائية الدولية لأغرا� ��ض غير مالحية  .وقال
ع�ض ��و اللجنة ع�ض ��و مجل�س النواب هادي اليا�س ��ري في ت�صريح �صحفي
تابعته «المدى» ،ان «لجنة الزراعة والمياه النيابية رفعت ر�سالة الى هيئة
الرئا�س ��ة لتفعيل اتفاقية االمم المتحدة لقانون ا�ستخدام المجاري المائية
الغرا� ��ض غي ��ر مالحية واالتف ��اق مع �أرب ��ع دول عربية و�أجنبي ��ة من اجل
تفعيل هذا القانون ب�ص ��ورة �أو�سع وال�ضغط على الجانب التركي لإطالق
ح�ص ��ة الع ��راق المائية كاملة» .و�أ�ضاف �أن «اللجن ��ة تحذر من واقع المياه
في البالد» ،مبينا ان «الأيام المقبلة �ست�شهد �شح مياه حاد جدا».

�أرا�ض مل�شاريع متنوعة يف املحافظات
بغداد /المدى
خ�ص�صت االمانة العامة لمجل�س
الوزراء �أرا�ضي خا�صة لم�شاريع
اال��س�ت�ث�م��ار وال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي عدد
م��ن ال �م �ح��اف �ظ��ات .وذك� ��ر بيان
لأمانة مجل�س ال��وزراء وتابعته
«ال � �م� ��دى» ،ام ����س ال �ج �م �ع��ة ،ان
«ال�م���ش��اري��ع ك��ان��ت متنوعة من
حيث التخ�صي�ص ح�سب حاجة
المحافظة ففي النجف الأ�شرف
خ�ص�ص دون�م��ان لإن���ش��اء معمل
غ��رب �ل��ة وع �� �ش��ري��ن ف ��ي وا� �س��ط
لإن���ش��اء محطة تحويل ثانوية
وم �� �ش �ت��ل» .وا�� �ض ��اف ان� ��ه «في
م �ي �� �س��ان ��س�ي�ت��م �إن �� �ش��اء محطة

م �ي��اه ثقيلة وتخ�صي�ص ()12
دونما ،في وا�سط لإن�شاء حقول
ل��ل��دواج��ن وم �ح �ط��ة ا�ستراحة
ومعمل غ ��از ,ومفق�س ومحطة
تحويل كهرباء وحقل دواجن في
ب��اب��ل ,وم�خ��ازن زراع�ي��ة وموقع
طمر �صحي في نينوى  ,ومعمل
بلوك في ديالى ,ومعمل للثلج في
�صالح الدين  ,ومعمل ج�ص في
محافظة كركوك".
وا�شار البيان الى «�ضرورة ابالغ
هيئة االث ��ار وال �ت��راث ف��ي حالة
ظهور �آث��ار اثناء العمل على ان
ي �ب��د�أ ال�ع�م��ل ب��ال�م���ش��اري��ع خالل
�ستة ا�شهر من ت�أريخ التخ�صي�ص
وبخالفه يلغى التخ�صي�ص».

درا�سة للتعامل مع االخرتاعات

دون زراعة.
وك�ش ��ف �سوادي عن تخ�صي� ��ص مبالغ مالية
�ضم ��ن ميزانية تنمي ��ة الأقاليم لع ��ام 2012
ت�صل �إىل  30ملي ��ار دينار �ست�ساعد يف دعم
املزارعني و�إرجاع املناطق ال�صحراوية اىل
خ�ض ��راء والتي تعود بالفائ ��دة اىل ال�صالح
الع ��ام .وا�ش ��ار اىل ان العام الق ��ادم �سي�شهد
زي ��ادة التخ�صي�ص ��ات �إىل  50مليارا وبذلك

نك ��ون قادرين عل ��ى �سد جمي ��ع امل�ستلزمات
التي يحتاجها الفالحون واملزارعون.
وب�ّي�نّ �أن املبال ��غ املخ�ص�ص ��ة لدع ��م القط ��اع
الزراع ��ي �ست�ساه ��م يف توف�ي�ر احلا�صدات
وال�ساحب ��ات الزراعي ��ة وامل�ضخ ��ات
وامل�ستلزم ��ات الزراعي ��ة مث ��ل املبي ��دات
و�أ�سمدة وغريها مب ��ا يحتاجه الفالح خالل
العملي ��ة الزراعية وب�ص ��ورة جمانية .فيما

ذك ��ر مدي ��ر الزراع ��ة يف املحافظ ��ة عام ��ر
�سلم ��ان :ت�سعى وزارة الزراعة مع احلكومة
املحلي ��ة �إىل �إيج ��اد احللول للأ�ض ��رار التي
�أ�صاب ��ت الواق ��ع الزراع ��ي يف حمافظ ��ة
الب�صرة خ�صو�ص ��ا حم�صول الطماطم الذي
ت�شتهر ب ��ه مزارع ق�ضاء الزب�ي�ر وما تعانيه
من �شح ��ة املياه وتردي نوعيت ��ه �إ�ضافة اىل
امل�شاكل الزراعية الأخرى.

بغداد /المدى
�أعلن ��ت دائ ��رة �ش�ؤون اللج ��ان عن ت�شكي ��ل لجنة تتول ��ى درا�سة و�ضع
�أ�س�س و�ضوابط للتعامل مع االختراعات واالبتكارات.
وذك ��ر بي ��ان المان ��ة مجل� ��س ال ��وزراء� ،أن «اللجن ��ة �ستك ��ون برئا�س ��ة
ممث ��ل ع ��ن وزارة التعليم العالي والبحث العلم ��ي ووزارات (ال�صحة,
ال�صناعة والمعادن ,العل ��وم والتكنولوجيا ,ف�ض ًال عن المجمع العلمي
العراقي)».
وا�ض ��اف �أن «ت�شكي ��ل اللجن ��ة المذك ��ورة ج ��اء ل�ضم ��ان اال�ستفادة من
الم�شاري ��ع المقدم ��ة ف ��ي خطط التنمي ��ة الوطني ��ة في الع ��راق على �أن
ترف ��ع تو�صياتها النهائية �إل ��ى الأمانة العامة لمجل� ��س الوزراء التخاذ
الإجراءات الالزمة».

