
ب��كل  �ستنظ��ر  انه��ا  الع��ايل،  التعلي��م  وزارة  اأك��دت 
الطروح��ات الت��ي ال تتعار���ض مع الثواب��ت العلمية، 
مبين��ة انها ناق�ست عدد من امللف��ات من بينها طلبة 

املرقنة قيودهم والدور الثالث.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا خ��ال اجتماع��ا مع 
اأع�س��اء جلن��ة التعلي��م النيابي��ة وبح�س��ور عدد من 
م��ن مراعاته��ا  "بالرغ��م  انه��ا  اجلامع��ات  روؤ�س��اء 
للم�سلح��ة العام��ة وتداعي��ات الظرف الراه��ن فاإنها 
تنظ��ر بجدي��ة لكل الطروح��ات الت��ي ال تتعار�ض مع 
الثواب��ت العلمية فاأنها �ستنظر ب��كل الطروحات التي 

ال تتعار�ض مع الثوابت العلمية".
واأ�ساف��ت الوزارة ان "املجتمعني اتفقوا على مراعاة 
معايري الر�سانة العلمية مب��ا يحفظ مكانة املوؤ�س�سة 
االكادميية العراقية"، مبين��ا ان "املجتمعني ناق�سوا 
اي�س��ا ع��دد من امللف��ات الت��ي تخ�ض الطلب��ة والتي 
اأثريت موؤخ��را يف الربملان وال�سيما م��ا يتعلق منها 

باملرقنة قيودهم وامتحان الدور الثالث".
و�سوت جمل�ض الن��واب يف 6 ت�رشين االول على قرار 
يدع��م �سيغ��ة ق��رار اعادة طلب��ة اجلامع��ات املرقنة 

قيودهم ومنح دور ثالث للرا�سبني.

وج��ه وزي��ر النفط جب��ار علي ح�س��ني اللعيب��ي، با�ستئناف 
العم��ل الف��وري يف م���رشوع م�ست�سفى �رشكة نف��ط الب�رشة 
)نف��ط اجلن��وب �سابق��ا( يف حمافظ��ة الب�رشة. وق��ال بيان 
لوزارة النفط ان "اللعيبي تفقد موقع م�رشوع مبنى م�ست�سفى 
�رشك��ة نفط اجلنوب يف حمافظة الب�رشة، واوعز با�ستئناف 
العم��ل فورا يف تنفيذ املرحل��ة الثانية من امل�رشوع". وقال 
اللعيبي بح�سب البيان ان "هذا ال�رشح الطبي يف املحافظة 
ال��ذي توقف العمل به ع��ام 2008 هو احد املرافق اخلدمية 
الت��ي حتر���ض ال��وزارة عل��ى تنفي��ذه للعامل��ني يف القطاع 
النفط��ي ولعوائله��م، حيث يق��ام امل���رشوع يف موقع متميز 
وعل��ى م�ساح��ة كب��رية ويت�سم��ن ان�س��اء مب��اين ورده��ات 
ت�ستوع��ب 400 �رشي��ر، ف�س��ا عن قاعات وغ��رف للفح�ض 
واملراجع��ة واالإدارة ورده��ات الطوارئ والإج��راء العمليات 
حي��ث مت تزويده باالأجهزة واملعدات الطبية " . وا�ساف انه 
"قد وجه با�ستئناف العمل فورا بهذا امل�رشوع الذي �سيقدم 
اخلدم��ات الطبي��ة واالإن�ساني��ة ل�رشيح��ة كب��رية م��ن ابن��اء 
العراق،" م�سددا على ان "يتم االنتهاء من امل�رشوع واإجنازه 
يف ف��رة اق�ساه��ا ال تتج��اوز نهاية العام املقب��ل، وانه قد 
اأوع��ز بتوفري االأم��وال الازم��ة للم�رشوع م��ن تخ�سي�سات 
اخلدمات االجتماعية وتذليل كاف��ة املعوقات وال�سعوبات 

التي كانت تعر�ض تنفيذ العمل".
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على �سبيل املث��ال طلبة املرحلة  االبتدائية االأوىل 
ه��وؤالء الذي��ن ال يعرف��ون ع��ن احلياة �س��يء �سوى 
امل��رح واحلنو العي�ض يف ظل اجل��و العائلي االأليف 
واملحبب فج��اأة عندما تدور عجلة احلياة لرميهم 
عل��ى اأب��واب مدر�سة كاحل��ة يك�سوها ال��راب ويف 
�سفوف ال ت�سع اعداد الطاب املتقدمني اىل درجة 
يب��داأ فيه��ا الط��اب يومه��م الدرا�س��ي االأول وقف��ا 
عل��ى االأقدام او يفر�س��ون االأر�ض املربة بثيابهم 
اجلدي��دة واغرا�سه��م الت��ي ا�سروها بح��ب ولهفة 
كب��رية وبالتاأكيد مل يك��ن يف بالهم انه��ا �ستك�سى 
بال��راب ال باالأحام واحلياة اجلدي��دة التي تاأخذ 
بيدهم خط��وة فخطوة نحو احلل��م ..احللم الذي من 
اأجل��ه نتحمل عناء وم�سقة درا�سة 12 �سنة ومن ثم 
نكمل��ه بالدرا�س��ة اجلامعية. وهذا ال��كام لي�ض من 
وح��ي اخليال وال وجود للمبالغة فيه وكمثال على 
ذلك مدر�سة اأربد االبتدائية يف منطقة املعالف يف 
بغ��داد ، ه��ذه املدر�س��ة النائية والت��ي ال متتلك اأي 
بن��ى حتتية ت�ساعد على خلق اأجواء �سليمة للدرا�سة 
والتف��وق والتي يق�سي فيه��ا الطلبة درو�سهم وقفا 
عل��ى االأقدام ، املدر�س��ة التي يتن��اوب على الدوام 
فيه��ا ث��اث مدار���ض اأخري��ات وكل مدر�سة متتلك 
ع��دد حمدد م��ن الرحات يحي��ز عليها م��ن ميتلك 
احلظ االأوف��ر وحني انتهاء دوام واحدة منهن تقفل 
اح��دى ال�سف��وف عل��ى الرح��ات املخ�س�س��ة لها 
لترك ب��اِق املدار�ض م��ن دون ما يكف��ي طابها..
ه��ذه الكارثة حتدث يف ب��اد الرافدين وتتكرر مع 
ع���رشات املدار���ض وم��ن ق��ع �سحيتها ه��م الطلبة 
وحدهم الذين �سيج��دون اأنف�سهم من دون م�ستقبل 

ومن دون ان ي�ستح�سلوا اأي فائدة مما يدر�سونه 
ويف حدي��ث مع اإحدى معلمات هذه املدر�سة ال�ست 
) �س��ارة حي��در ( قال��ت ، اأن "ح��ال املدر�س��ة ُيرثى 
له��ا وال اأح��د يكرث مب��ا يعانون��ه ه��وؤالء الطلبة 
املغ�سوب عليهم من نق���ض امل�ستلزمات الدرا�سية 
وغياب املناهج اجلديدة باالإ�سافة اىل �سوء البنى 
التحتي��ة الت��ي ال يطيق اح��د املكوث فيه��ا ل�ساعة 
واح��دة فق��ط" ، وت�سي��ف " بالت��ايل نلق��ي الل��وم 

عل��ى الطلبة امل�ساك��ني ونعاقبهم عن��د مقاطعتهم 
للمدر�س��ة وهروبهم منه��ا وال ن�ساأل ع��ن االأٍ�سباب 
التي دفعتهم للهرب وهل ان املدر�سة بيئة �ساحلة 
لتلق��ف احامهم وتهذيبه��ا ام اأنها كالوح�ض الذي 

يلتهم اآمالهم "
من جانبه اأ�سار االأ�ست��اذ ليث حامد مدير املدر�سة 
، اىل ان " م��ا تفتق��ده املدر�سة ال يقت�رش فقط على 
غياب البن��ى التحتي��ة والبيئة ال�سحي��ة املنا�سبة 
واب�س��ط م�ستلزمات الدرا�سة امن��ا تفتقد اىل املر�سد 

الرب��وي واالجتماع��ي احلقيق��ي ال��ذي ي�ستوع��ب 
م�ساكل الطلبة وي�ساع��د على حلها ب�سبب امل�ساكل 
الكث��رية التي تن�سب بينهم وه��ذا بالطبع يعود اىل 
م�س��اكل نف�سية �سببته��ا لهم البيئة غ��ري املنا�سبة 
الت��ي يتعلمون فيها والت��ي تنعك�ض على عاقاتهم 
م��ع االآخرين وب�سبب االأحباط والياأ�ض من الدرا�سة 
نراهم يتجهون اىل اأمور اأخرى ال تنا�سب اأعمارهم 
وته��دم م�ستقبلهم نح��ن ننا�سد للم�ساع��دة واإيجاد 

احلل يف اقرب وقت "

بعد منع المستورد "الرقي" المحلي يتسيد السوق بحالوته

 ه��ذا م��ا ين��ادي ب��ه اأحم��د جم��ال ب�ساعت��ه 
املعرو�س��ة ب�سي��ارة بي��ك اب يف �س��وق بغ��داد 
اجلدي��دة لبيع الفواكه واخل�رشاوات. فيما يردد 
زميله "رق��ي عراقي وعال�سج��ني"، هاما برفع 
احدهن وهو ميرر ال�سكني بجوفها قاطعا جزءا 
منه��ا ملوحا به امام النا�ض، حيث تقدم احلاج 
حمم��ود نحو ال�سي��ارة م�سخ�سا بنظ��ره )رقية( 
متو�سط��ة احلجم م��ا ان انتهى ح�سن من وزنها 
حت��ى قط��ع جزءاً منه��ا ملوح��ا بحمرتها امام 

النا�ض.
لي���ض بعي��داً ع��ن �سي��ارة ح�س��ن يق��ف ال�س��اب 
�سجاد ام��ام ب�سطّية �سط��رت اىل �سطرين االول 
)للرقي( واالآخر للبطيخ الذي يبدو انه م�ستورد 
حلجم��ه ال�سغري قيا�سا بحج��م البطيخ العراقي 
املع��روف بتو�س��ط حجمه، �سجاد وه��و ينادي 
عل��ى ب�ساعته )�سلون احمر يا ول��د( اثناء ذلك 
تق��دم نحوه رج��ل خم�سين��ي بع��د ان تاأكد من 
نوعية )الرقي( اختار واحدة. �سجاد ذكر ان هذا 

املو�س��م يب�رش باخلري فاملح�سول العراقي جيد 
ومتوف��ر بكميات كبرية ميكنه��ا ان ت�سد حاجة 
ال�سوق. منوه��ا: اىل بع�ض املناط��ق امل�سهورة 
بزراعة البطيخ والرقي مث��ل �سامراء والفلوجة 
والعظي��م وخانق��ني واملقدادي��ة والت��ي ترف��د 
اأ�س��واق بغداد بكميات كبرية.  رغم تذمر النا�ض 
م��ن ف�سل ال�سيف ب�سبب ارتفاع درجة احلرارة 
واالنقطاع الدائم للكهرباء اإال ان كل ذلك ُين�سى 
ام��ام )�سيني��ة الرق��ي( مثلما و�س��ف ذلك ابو 
�سلوان املعلم املتقاع��د، الذي عاد بذاكرته اىل 
�سنني عدة، وكيف كان النا�ض ي�سعون )�سينية 
الرق��ي( على )�ست��ارة( ال�سطح لت��ربد. م�سيفا: 
بالن�سبة يل ال ميك��ن ان اتخلى عنها خ�سو�سا 

وقت الظهرية فهي ماذ االرتواء.
الرب��ح خ��ري م��ن اهلل هك��ذا رد ابو �س��ام بائع 
)الرق��ي( يف الب��اب ال�رشقي وهو ي��وزع القطع 
يف �سحون �سغرية �سعر الواحد منه األف دينار 
على طريق��ة الوجبات ال�رشيع��ة. ابو �سام منذ 
�سن��ني يق��ف يف مكانه املعت��اد ال��ذي يتحول 
ي��وم اجلمع��ة اىل �ساح��ة التحري��ر، الفت��ا: اىل 
بيع��ه كمي��ة كبرية ج��دا يف اح��دى التظاهرات 

عل��ى  مائ��م  االقب��ال  ان  منوه��ا  املليوني��ة. 
)الرق��ي( يف ف�س��ل ال�سي��ف اذ يق��ف بعربت��ه 
ال�سه��رية يف ب��اب املعظ��م املع��روف بكثافته 
ال�سكاني��ة. وذكر بيان لوزارة الزراعة اإن القرار 
ياأت��ي من ب��اب حماي��ة املنتج املحل��ي ودعم 
االإنت��اج العراق��ي، وهي ال�سيا�س��ة الثابتة التي 
انتهجتها الوزارة ملراقبة ال�سوق ومنع ا�سترياد 
املحا�سي��ل الت��ي ميك��ن اال�ستغن��اء عنها عند 
وف��رة املح�س��ول املحل��ي البديل. م�س��رية: اىل 
ان وف��رة املحا�سيل دليل عل��ى �سامة اخلطط 
الزراعي��ة التي اأقرتها الوزارة اإ�سافة اإىل الدعم 
املقدم للمحا�سي��ل واالأ�سمدة ك�سم��ادي الداب 
واليوري��ا. هذا املنع ا�س��اع الطماأنينة واالمان 
يف نفو���ض املزارع��ني ال��ذي اخ��ذوا بالت�سابق 
عل��ى زراعة اكرب م�ساحة م��ن ارا�سيهم وب�ستى 
م��ن  م��زارع  العام��ري  ابراهي��م  املحا�سي��ل 
اليو�سفي��ة ذك��ر ان��ه من��ذ مو�سمني تقريب��ا بداأ 
بزراع��ة الرقي الذي ع��ده واحدا من املحا�سيل 
ال�سيفية املهمة التي ال ميكن ان ت�ستغني عنها 
العائلة العراقية. م�سيف��ا: هناك مناطق تعترب 
معاق��ل لزراعة الرقي، مث��ل الهندية واحلويجة 

والعظي��م واللطيفية وامل�سي��ب. على مقربة من 
عل��وة الر�سيد ثم��ة ع�رشات ال�سي��ارات املتوقفة 
بتفري��غ  يق��وم  بع�سه��ا  خمتلف��ة  بحم��والت 
حموالته��ا ب�سيارات ا�سغر، وبع�سها يقف على 
ال�سارع العام يباع باملفرد يحاول جذب النا�ض 
بطرق ع��دة �س��واء كان بالعر���ض او باملناداة 
منهم امل��زارع جميل اجلنابي ال��ذي ا�ستعر�ض 
بع�ض ان��واع الرقي مثل الدباب��ة لكرب حجمها 
و�سكله��ا، مو�سح��ا: يف بع���ض االحي��ان ي�سل 
وزن احده��ا م��ا ب��ني 10 اىل 15 كيلوغرام��ا. 
منوه��ا: ان ه��ذه النوع ل��ه زبائن حم��دودون. 
مردف��ا: وهن��اك نوع اخ��رى ي�سم��ى ال�ساروخ 
لرفع��ه وطوله وهذا اي�سا له حمبيه. م�سددا: ان 
ه��ذا املو�سم يعد االف�س��ل للمحا�سيل الزراعية 
املحلي��ة منذ �سن��ني ب�سب��ب �سيط��رة امل�ستورد 
على ال�سوق خا�سة االيراين وال�سوري.  ب�ساتني 
دي��ايل ا�ستهرت باأن��واع احلم�سي��ات وتركيب 
بع�سه��ا عل��ى بع���ض الإنت��اج ن��وع ممي��ز من 
الربتق��ال اإال ان مزارعه��ا هي االخ��رى ادخلت 
طريق��ة الركي��ب على حما�سيله��ا وهذه املرة 
عل��ى الرقي اذ اعلن��ت وزارة الزراعة عن جناح 

جترب��ة اجرته��ا يف تركي��ب نب��ات الرقي على 
يف  وذل��ك  )اال�سكل��ة(  االحم��ر  ال�سج��ر  نب��ات 
اط��ار التجارب الزراعي��ة التي ينفذه��ا املركز 
االر�س��ادي بالتعاون مع ك��وادر م�ستل بعقوبة 

التابع ملديرية حمافظة دياىل.
وذكرت ال��وزارة يف ت�رشيح: ان ه��ذه التجربة 
تهدف اىل حت�س��ني م�ستوى حم�سول الرقي يف 
حمافظ��ة دياىل والق�ساء عل��ى الفطريات التي 
ت�سي��ب الرب��ة خا�سة ان املحافظ��ة التي تعّد 
م��ن املحافظ��ات املنتج��ة للرق��ي. مردفا: مما 
جع��ل املخت�س��ني والباحثني يقوم��ون باأجراء 
جترب��ة تركيب نب��ات الرقي على نب��ات ال�سجر 
االحم��ر. م�سر�سا: ان نب��ات الرقي يطعم على 
ا�س��ول نبات ال�سجر االحم��ر بعد تهيئة االر�ض 
والبذور واالأطباق وا�ستخدام اال�سمدة الع�سوية 
امل�ستخرجة من خملف��ات النباتات. م�سددا: ان 
ه��ذه التجربة جنح��ت جناحا كبري حي��ث اأنتج 
ال��دومن الواح��د اأكرث من 12 طن��ّا من حم�سول 
الرق��ي ومب��ذاق جي��د وتتمي��ز ه��ذه التجرب��ة 
ت�سي���ب  الت��ي  الفطري��ة  االمرا���ض  مبقاوم��ة 

الرب�ة.

بغداد ـ متابعة 

بعد ال�شكاوى الكثرية من قبل 
املزارعني وت�شررهم من ا�شترياد 
املحا�شيل الزراعية ومنها الرقي 

اأعلنت وزارة الزراعة عن منع 
ا�شترياد حما�شيل الطماطم 

والبطاطا والرقي، بالإ�شافة اإىل 
حم�شول البطيخ، وذلك لوجود 

منتج حملي يكفي ل�شد الحتياج 
اليومي للمائدة العراقية ومن 

حينها والأ�شواق ت�شدح بكلمتني 
وطيب". وطيب" "احمر  "احمر 

 جميع العوائل تنتظر من 
اأبنائها التفوق وحب الدرا�شة 
واحل�شول على عالمات عالية 

والنهو�ض كل �شباح بوجه 
مبت�شم وقلب حمب ومن 

دون تذمر ، والرتبية تنتظر 
من الطلبة يف نهاية كل عام 
ن�شب جناح عالية ومعدلت 

كبرية كي تزهو بنف�شها 
وتن�شب جناحاتهم لها لكن 

من امل�شوؤول عن كره الطالب 
للدرا�شة؟ ومن امل�شوؤول 

عن اأخفاقه فيها وحماولته 
للهروب منها 

قائممقامية الفلوجة تدعو إدارات المدارس 
المباشرة بالدوام واستقبال الطلبة العائدين

تسعيرة الكهرباء تتسبب بإغالق 90% من معامل البصرة

معلمو السليمانية يهددون باللجوء إلى البرلمان والحكومة 
االتحادية عند عدم االستجابة لمطالبهم

في بالد الرافدين.. يبدأ الطلبة يومهم الدراسي األول وقوفا على األقدام!  

بغداد � متابعة: دعت قائممقامية الفلوجة، عدد من اإدارات وكوادر املدار�ض 
اإىل االلتحاق اىل عملهم داخل الفلوجة اعتبارا من االربعاء املقبل للمبا�رشة 

بالدوام وا�ستقبال الطلبة العائدين.
 وقال��ت القائممقامية يف بي��ان مقت�سب، انه "على اإدارات وكوادر املدار�ض 
االلتح��اق اىل عمله��م داخل الفلوجة  اعتبارا م��ن االربعاء املقبل للمبا�رشة 

بالدوام وا�ستقبال الطلبة العائدين".
 وت�سه��د الفلوج��ة ع��وده العدي��د من العوائل بع��د تطهريها من قب��ل القوات 

االمنية واحل�سد ال�سعبي وطرد تنظيم داع�ض منها.

بغ��داد � متابع��ة : اعل��ن جمل�ض حمافظ��ة الب�رشة ، اغاق م��ا ن�سبته 90% 
م��ن معام��ل املحافظة ب�سبب ت�سع��رية الكهرباء اجلديدة ، فيم��ا اأو�سح بان 
اغ��اق املعامل �سيوؤثر على املنت��وج الوطني كثرياً ، دعا احلكومة املركزية 

اىل اإيجاد حلول منا�سبة واإعادة النظر بالت�سعرية التجارية .
وق��ال ع�س��و املجل�ض ن�س��اأت املن�س��وري يف بي��ان �سحف��ي ،ان "الب�رشة 
�سهدت خال اليومني املا�سيني اغاق ما ن�سبته %90 من معاملها ب�سبب 
ت�سع��رية الكهرباء اجلديدة" ، م�سرياً اىل ان "ت�سعرية الكهرباء قد ارتفعت اىل 
اكرث من ع�رشة ا�سعاف واأ�سبحت فاتورة الكهرباء تراوح بني 25 اىل 30 

مليون �سهريًا وهذا مبلغ كبري ال ت�ستطيع اغلبية املعامل دفعه".
واأو�سح املن�س��وري ان " اغاق املعامل �سيوؤثر على املنتوج الوطني كثرياً 
و�سي�ساه��م اي�سًا يف زيادة البطالة حيث �ستتخل��ى تلك املعامل عن االيدي 
العامل��ة فيها" ، م�سدداً باأن " احلكومة املركزية يف بغداد مدعوة اىل اإيجاد 
حلول منا�سبة واإعادة النظر بالت�سعرية التجارية من اجل اإعادة افتتاح تلك 

املعامل".

بغ��داد � متابع��ة: تظاه��ر املئ��ات م��ن معلم��ي حمافظ��ة ال�سليماني��ة، للمطالبة 
بتح�سني رواتبهم، فيما هددوا باللجوء اإىل الربملان واحلكومة العراقية يف حال 

ا�ستجابة حكومة االإقليم ملطالبهم.
وق��ال ع�سو الهي��اأة امل�رشفة على مظاه��رات املعلمني دل�س��اد باباين يف حديث 
�سحف��ي، اإن "املعلم��ني �سيوا�سل��ون الظاه��رات لل�سغ��ط عل��ى حكوم��ة االإقليم 
لا�ستجابة بتح�سني رواتبهم وتوزيعها يف املوعد املحدد"، موؤكدا اأن "املعلمني 

مل يراجعوا عن املطالبة بحقوقهم".
واأ�س��اف باباين اأنه "يف حال عدم ا�ستجابة حكومة االإقليم ملطالبنا �سنلجاأ اإىل 
الربملان واحلكومة العراقية"، الفتا اىل "اأننا جزء من العراق ومن حقنا املطالبة 

بحقوقنا".
م��ن جانب اآخر، قال اأح��د املتظاهرين ويدعى اأردالن حاجي اأن "جميع مواطني 
كرد�ست��ان ي�سان��دون �سمان حقوق املعلم��ني واملوظفني"، مطالب��ا امل�سوؤولني 

ب�"ترك ال�سلطة يف حال عدم اإمكانكم اإجراء االإ�ساحات".
وت�سهد حمافظة ال�سليمانية احتجاجات ومظاهرات وا�سعة للمعلمني واملوظفني 

للمطالبة بتح�سني اأو�ساعهم.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

، ان  ك�سف��ت جلن��ة ال�سح��ة والبيئ��ة الربملاني��ة 
�رشكة توري��د االدوية )كيمادي��ا( مل ت�ستلم جميع 
املوازن��ة  يف  ال��واردة  املالي��ة  التخ�سي�س��ات 

االحتادية العامة لعام 2016.
وقال��ت ع�سو اللجنة من��ال امل�سلماوي يف حديث 

"ال�رشك��ة العام��ة لتوري��د االدوي��ة  �سحف��ي ،ان 
)كيمادي��ا( مل ت�ستل��م كام��ل املبال��غ املخ�س�سة 
�سمن موازنة عام 2016 رغم وجود حاجة ما�سة 

لتوريد االدوية للم�ست�سفيات واملراكز ال�سحية".
وا�ساف��ت امل�سلم��اوي، ان "النق���ض الوا�س��ح يف 
االدوي��ة الطبي��ة ال��ذي تت��م معاجلت��ه م��ن خال 
ال�رشكة ب��ات امرا �رشوريا وبالتايل فلم�ستحقات 

التي يج��ب ان تدع��م الية عم��ل كيماديا ملعاجلة 
امل�سكلة ".

ولفتت اىل ان "من خال اجلداول ف�رشكة كيماديا 
مل ت�ستل��م كل املبال��غ املخ�س�س��ة له��ا ،وهن��اك 
تعطي��ل يف اغل��ب اجلوان��ب املالي��ة الت��ي حتق��ق 
انعا���ض جان��ب توف��ري امل�ستلزم��ات والعاج��ات 
الطبي��ة"، مبينة ان "اخللل يف نق���ض االمكانيات 

املالية ومو�سوع فح���ض االدوية امل�ستخدمة يف 
القطاع��ات اخلا�س��ة وال�سحية ي��وؤدي اىل نتائج 

�سلبية يف تقدمي اخلدمات ال�سحية ".
وكان��ت جلن��ة ال�سح��ة والبيئ��ة ق��د ا�ست�ساف��ت 
اال�سبوع املا�سي مدير عام ال�رشكة العام لتجهيز 
االدوي��ة )كيماديا( وناق�س��ت اال�ست�سافة العوائق 

التي توؤخر عمل ال�رشكة.

الصحة البرلمانية: "كيماديا" لم تستلم تخصيصاتها وهناك نقص في األدوية

بغداد ـ متابعة 

التعليم العالي تناقش ملفات الطلبة 
المرقنة قيودهم والدور الثالث

استئناف العمل في مشروع 
مستشفى شركة نفط الجنوب


