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رضــخت وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي
انية والبحث العلمي لضغوط بر
مـورست علـيهـا واتخـذت سلـسلة
مـن االجــــــراءات الـــــتـي تــــــهـــــدد
الــرصـانـة الـعــلـمـيـة لــلـجـامـعـات
وتـــتــدخـل في ســيـــر الــعـــمــلـــيــة
ـا يضع الـعراق في الـتـعلـيمـية 
مـواجهة اجراءات دولية لعدد من
نظمات. وعقدت هيئة الرأي في ا
الـوزارة امس جـلسـة استـثـنائـية
بــحـضــور الــنـائب األول لــرئـيس
مــجــلس الــنــواب بـشــيــر احلـداد
ووزيـــر الــتـــعــلـــيم عـــبــد الــرزاق
نـاقشـة إمكـانيـة النـظر الـعيـسى 
ـلف احلـاالت الـدراسيـة األولـية
وتـوسعة مقاعد الـدراسات العليا
ومـتـعلـقـاتـها.وأكـد أعـضاء هـيـئة
الـــرأي بــحـــسب بـــيــان (ضــرورة
احملـافـظة عـلى الـسمـعة الـعـلمـية
يـة للجـامعـات وتطويق واألكـاد
مــظــاهــر االســتــثــنــاءات الــتي ال
تـنـاسب الـرصـانة الـعـلـميـة فـيـما
ـعطيات صـوتوا باإليـجاب على ا
ـن لم يؤد اآلتـيـة اجـراء امـتـحان 
حــقه في امـتـحـان الـدور األول أو
الـثاني أو كلـيهما لـلعام الدراسي
 2017/ 2018 عـلى أن تـستـكمل

ـنـحـرفـة بـقـوة لـهـذه الـسـيـاسـة ا
ـة وخيـانة فـالـسكـوت عنـهـا جر
ولـو كنت الـوزير لـقلت لـهم خذوا
ـنـاصب واتـركـوا لـنـا الــوزارة وا
وطـــنـــاً يــحـــتـــرم فــيه الـــقـــانــون
واسـتـقالل اجلـامـعـات والنـريدكم
ان تـصوتوا على قـوان وطلبات
تـذكـرنـا بقـانـون الـعفـو الـعام عن
الـقتـلة وجتـار اخملدرات ومـهربي
ــــواطــــنـــ االثــــار وخــــاطــــفي ا
ـزورين) داعيـاً جمـيع اساتذة وا
اجلـــامـــعـــات الى (الـــعـــمل عـــلى
اصدار قانون استقالل اجلامعات
وقـراراتها وسياسـاتها عن جميع
هـــذه الــتــجـــاذبــات والـــضــغــوط
واالعتصام في جامعاتهم ورفض
جـميع الـقرارات الـتعـسفـية وعدم
االذعـــان لــهــذه الــطـــلــبــات غــيــر
ــشــروعــة). ووصف الــتــمـيــمي ا
ـانيـة على الوزارة الـضغـوط البر
ــة اغــتـــيــال آلخــر بـــأنــهــا(جـــر
مـــاتــبــقـى من تــقــالـــيــد واعــراف
تــربــويـة وجــامــعـيــة) الفــتًـا الى
ان(الـسكوت عنهـا واالذعان اليها
مـذلة والـصحـيح إن كنـا اصحاب
مــبــادىء ان نـقــول كال ونــردد مـا
قـاله سـيـد الـشهـداء عـلـيه السالم
هـيــهـات مـنـا الـذلـة يـانـواب آخـر

الزمان) على حد تعبيره.

تـعلقة بـاالمتحان جـميع اإلجراءات ا
والــــنـــــتــــائج فـي مــــوعــــد أقــــصــــاه
11/15/ 2018 وإحلـاقاً بـقرار هـيئة
الـرأي في االجتمـاع العاشـر تقرر عد
الـسنة الـدراسية 2017/ 2018 سـنة
عــدم رسـوب جلــمـيع الــطـلـبــة الـذين
سـيـتم تـرقـ قـيـودهم في الـدراسات
األولية). ومنحت االجراءات اجلديدة
مـجالس اجلامعات صـالحية(معاجلة
حـاالت الــطـلـبـة في الـسـنـتـ األولى
ــنـتــهـيــة ضـمن ســقف اليــتـجـاوز وا
اخلـــمس درجــات ويـــتم اســتـــكــمــال
اإلجــراءات قـبل تـاريخ 2018/11/1
ـوازي وتــخـفــيض أجـور الــتـعـلــيم ا
الـــصــبــاحي والــدولـي بــنــســبــة 50
ـئـة من الـطـلـبة ـئـة ألعـلى  10 بـا بـا
ـئة ـئـة لـثـاني أعلى  10 بـا و 40 بـا
ـئـة لــثـالث أعـلى 10 مــنـهم و 35 بــا
ئـة من الطـلبـة وبحـسب صالحية بـا
مــجـالس الـصـنــاديق في اجلـامـعـات
والـكليات وجملالس صـناديق التعليم
الــعــالي في اجلــامــعــات والــكــلــيـات
ـعاهـد تخفـيض األجور الـدراسية وا
لـطلـبة الـدراسات الـعلـيا عـلى النـفقة
بلغ ئة من ا اخلـاصة بنسبة   30 با
الـكـلي لـلـطـالـب سـنـويـاً واسـتـضـافة
وتــنــســيب الــطــلــبــة واألســاتــذة في
األمـاكن التي مرت بـظروف قاهرة مع
مـــراعــاة الـــطــاقـــة االســـتــيـــعــابـــيــة

لـلـجـامعـات وحـاجـتهـا وشـمول ذوي
االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة حـــصـــراً
بـتوسعة مـقاعد الدراسـات العليا في
حـــالــة كــونـه إحــتــيـــاطــاً أول).واكــد
احلـداد خالل اجلـلـسـة (ضـرورة أخذ
ظـروف الــطـلـبـة في نـظـر احلـسـبـان)
.وكـان مـجـلس الـنـواب قـد ضيف في
ـاضي الــعــيـسى جــلــسـته األثــنــ ا
ـنـاقـشة تـقـدم فـي الـوزارة  ـالك ا وا
ـركـزي. خــطـة الـوزارة فـي الـقـبــول ا
وأعـلن رئـيس مجـلس النـواب محـمد
احلــــلـــبـــوسـي خالل اجلـــلــــســـة عن
مـشاركة كل من نائبـيه حسن الكعبي
 الـذي اعـتـذر عن حـضـور االجـتـماع
بـسـبب سـفره الى جـنـيف لـلمـشـاركة
ــانـــات الــدولي- فـي مــؤتــمـــر الــبـــر
واحلــداد في اجــتـمــاع هــيـئــة الـرأي
بـالـوزارة واألخـذ باحلـسـبان طـلـبات
الــــــنـــــواب ومــــــراعـــــاة الــــــظـــــروف
االسـتثـنائـية للـطالب خاصـة توسيع
القبول ومعاجلة السلم في اجملموعة
الــطـبــيـة ونــظـام الـتــحـمــيل أو مـنح
الدور الثالث للطلبة) مضيفاً انه(في
حــال لم يـتـم الـتـوصـل الى اتـفـاق او
قـرار مع هـيـئـة الـرأي فـسـيـتـم تـقد
طـالب الى وزيـر الـتـعـليم مـقـتـرح بـا
الــعـالي اجلــديـد) مـشــدداً عـلى (عـدم
الـتصويت على الوزير اجلديد اال في
ـوافـقـة عـلى تـنـفـيـذ الـقـرارات حـال ا

الـتي تـخـدم الـطـلـبـة). وكـان  الـنـائب
عن احلكمة خالد اجلشعمي قد كشف
فـي وقت سـابق عن مـوافـقـة مـبـدئـيـة
لـلـوزيـر علـى تفـعـيل نـظام الـتـحـميل
اجلــامــعي لــلــمــرحــلــة األولى وعــقـد
جــلـــســة طــارئــة لــهـــيــئــة الــرأي في
الــوزارة. ودعت الـنـائــبـة عن حتـالف
الـفتح دالل الغراوي النواب الى دعم
ـتـضــمن شـمـول جـمـيع مــقـتـرحـهـا ا
ـراحل الـدراسـية مـن دون استـثـناء ا
بـــقــرار الــعــبـــور أو عــدم الــرســوب.
وأكـــــدت في تـــــصــــريـح إن (هــــنــــاك
مــطــالـــبــات تــقــدم بــهــا اعــضــاء من
مــجـلس الـنـواب الصـدار قـرار عـبـور
لـلطلبة او عدّ هذه السنة عدم رسوب
نــتــيــجـة لــلــظــروف الـصــعــبــة الـتي
يـعيشـها البـلد ولدعم ابنـائنا الـطلبة
ومـنــحـهم فـرصـاً جـديـدة السـتـكـمـال
مـسيرتهم الـدراسية) مضـيفة أن (ما
رغـبـنـا به وسـعيـنـا لـتحـقـيـقه هو ان
يــكــون الــقــرار شــامال واليــســتـثــني
مـراحـل دراسـيـة مـعـيـنـة أو شـريـحـة
مــحــددة من الــطـلــبــة).واوضـحت أن
(صــيــغـة الــقــرار بـأن ال يــتم شــمـول
ن اســتــفـادوا من بــعض الــطــلـبــة 
قــرارات سـابـقــة صـدرت في سـنـوات
مــاضـــيــة عــلى اســاس انــهم فــقــدوا
فـرصتهم لكنـنا نرى ان الفرص يجب
ان تـبقى مـفتـوحة دائـما لـلطـلبة وان

نــكــون عــونــا لـهـم ولـيـس الـعــكس).
وكـانت الـوزارة قد قـررت في احلادي
عـــشــر من  الـــشــهـــــــــر اجلــاري عــدّ
2017 –2018 ســــنـــة عــــدم رســـوب
لـلـمـرقـنـة قـيـودهم بـسـبب الـتـحـمـيل
الـــتي لم تـــصل نـــســـبــتـه الى واحــد

ئة. با
يـون مجلس من جـهتهم طـالب اكاد
الـنواب بالكف عن التدخل في شؤون
الــتــعـلــيم الــعــالي ورفع ايــديـهم عن
ــركـــزي وعــدوا ضـــوابط الـــقــبـــول ا
الـضـغـوطـات الـتي مـارسـهـا الـنـواب
والــزيــارات الــتي قــام بــهــا الـبــعض
مـــنـــهم الى الـــوزارة تـــدخالً ســـافــراً
ـثـابــة طـرق غـيـر ومــخـجالً وانـهــا 
ـكــتـســبـات مــقـبــولــة تـهــدد بـعـض ا
الــعــلـمــيــة الـتي حتــقــقت في مــجـال
الـرصـانة والـتوأمـة اجلامـعيـة. وكان
ـانيـون قـد سربـوا مـا وصف بأنه بـر
نـوع مـن االبـتـزاز عـلى هـيـئـة مـذكـرة
مـطولة من سـبع صفحـات مقدمة الى
مـجـلس النـواب من قـبل مجـلس غـير
مـعروف يطلق اتهـامات ضد العيسى
بـالفساد والـتقصير ويـعدد امثلة عن
تـدخـله في عمل اجلـامعـات وحمـايته
لـعـمداء كـلـيات انـتـهت مدد تـكـليـفهم
ــرور اربع ســنـــوات عــلى تــبــوئــهم
ي هاشم مـناصـبهم). وطـالب االكاد
حـسن التـميمي الـنواب بـرفع ايديهم

عن الـتعلـيم العالي وقـال في منشور
عــلى مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي
(اقــول جملـلس الــنـواب بــصـوت عـال
وبــدون خـوف اوتـردد ولـيس تـزلـفـا
لــــوزيـــر او وزارة او حــــرصــــا عـــلى
كـرسي الـعـمـادة ارفـعـوا ايـديـكم عن
الـتعليم الـعالي واجلامعـات ويكفيكم
خرابا ودمارا  للبالد فانهيار التربية
والـتـعلـيم العـالي انـهيـار للـمـستـقبل
ـكن اصالحه بعـد الف عام ودمـار ال
ـعجزة من رب السمـاء) مضيفاً اال 
ان(مـــا جـــرى في مـــجـــلـس الـــنــواب
مــؤخــرا من اســتــجـواب ومــايــحـدث
طــوال الـــعــام من زيــارات مــكــوكــيــة
لـــلــنــواب لـــلــوزيـــر واركــان الــوزارة
ــراكــز واجلـــامــعــات والــكـــلــيــات وا
ــدارس االبـــتـــدائـــيــة ـــعـــاهـــد وا وا
والـثانـوية وحـتى حضـانات ورياض
االطـفال تدخل سافر ومخجل ظاهره
الـدفاع عن مـصالـح الطـلبـة وجوهرة
مـنـافع شـخـصـيـة عـائـلـيـة لـاللـتـفاف
عـلى الـقـوان والـتـعلـيـمـات لتـمـرير
ـتــلـكــئـ دراســيـا بــعض الـطــلـبــة ا
وانـضـبـاطيـا واسـتغـالل للـنـفوذ من
اجـل حتــقـــيق مــكـــاسب ســـيــاســـيــة
تــنـعـكس نـتـائـجــهـا  اخلـطـيـرة عـلى
مـسـتوى اجلـودة الـتعـليـمـية وغـياب
ـتـكـافـئـة لـعـموم الـعـدالـة والـفـرص ا
الـطـلـبـة بسـبب سـيـاسـة الـتوسع في

الـــقـــبـــول في الـــدراســـات الـــعـــلـــيــا
والــقــنـوات اخلــاصـة بــدون ضـوابط
وتـشـجـيع  الـتحـمـيل والـدور الـثالث
وتـرقـ الـقـيـد بـحـجـة ظـروف البالد
ـــا يــســـهم بــالـــتــســـيب والـــكــسل
واسـقــاط هـيـبـة االنـظـمـة اجلـامـعـيـة
وتـدنى مسـتواهـا التعـليـمي والعبث
بـجهود كـبيرة تـبذل من اجل الدخول
ــيــة بــعـد ان النــظــمــة اجلــودة الـعــا
تـخــلـفـنـا عن ركب ابـسط اجلـامـعـات
اخلـليـجيـة والعـربيـة الفـقيـرة بسبب
ــان وعــدم احـتــرامه ســيــاســة الــبــر
الســتـقالل اجلــامـعـات) مــشـيـراً الى
ان(االمـــر وصل الى فـــرض عـــنــاوين

دراســـيــة والـــتــوسع فـي الــدراســات
الــعـلــيـا واجلــامـعــات االهـلـيــة الـتي
ا اسقط الحتـتاجها ساحات العمل 
هـيبة الشهـادة وتسبب بتراكم رهيب
لـلشهادات العليا الـقليل منها تتوفر
ـيـة واالغـلـبـيـة فـيـه الـشـروط االكـاد
التـسـاوي قـيـمـة الـورق الـذي طـبـعت
عـلـيه.. ومـا خـفي كـان اعـظم اليـتسع

لها الف مقال). 
ومـضى الـتمـيـمي قائال ً(كـنت اتـمنى
ان اقـف وسط  مـــــجـــــلس الـــــنــــواب
احملـــتــرم الجــادل الـــنــواب بــاالرقــام
ــقـارنــات مع انــظـمــة اجلـامــعـات وا
ية بل العراقية نفسها واتصدى العا
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تـمكـنت قوات احلشـد الشـعبي من قتل
(الـوالي العـسكـري) لتـنظيم داعش في
مـحافـظة ديـالى. وقال مـسؤول االعالم
احلــربي وائـل الــشـمــري فـي تـصــريح
ان(لـواء  24 الـتـابع لـلحـشـد تـمكن من
قــتل من يــسـمـى بـالــوالي الــعـســكـري
دعو ابو ضحى الكروي قرب لداعش ا
احملـطـة الغـازية في نـاحـية مـنصـورية
اجلـبـل) مـوضـحـاً ان (الـعـمـلـيـة تـمت
بـعد مـحاصـرته واالشتـباك معه). وفي
ديـالى قتل مختل عقلياً ثالث نساء من
افــراد اســرته .وقـال مــصــدر أمـني في
تـصريح ان (شخصاً مخـتل عقلياً أقدم
عـــلى قـــتل ثالث نـــســـاء من عـــائـــلــته
بـاطالق النار عليهن في منطقة كاطون
الـــرازي بـــبـــعـــقـــوبـــة) من دون االدالء
بـتـفـاصـيل.وكـان الـنـائب عن مـحـافـظة
ديـــالى فـــرات الــتـــمــيـــمي قـــد قــال ان
احملــــافـــظـــة اصــــبـــحت عــــرضـــة الى
الـــتــســلـــيب والــنـــهب من عـــصــابــات
مـتنفذة.  واضاف الـتميمي لــ (الزمان)
امس  ان  (احملافظة تخلصت من منفذ
الـصفرة بعد فرض الـسلطة عليه حيث
سيتم نقله الى محافظة كركوك)  الفتا
الـى ان  (سـيــطــرة كــبــاشـي الــواقــعـة
بـاجتـاه قـضـاء خـانـقـ تـدخل عـبـرها
ــنــوعــة وقــسـم آخــر من تــلك مـــواد 
ـواد  تدخل مـن دون كمـرك وال يعرف ا
مـنشـؤها كمـا ان قسـماً من السـيطرات
تـعبّر مخـدرات ومواد فاسدة) مـضيفاً
ان(هــنــاك عــصــابــة اشــتــرت الــشـارع
وبـعض القـيادات األمـنيـة متـورطة مع
ـنـفلـتـة الـتي جتني هـذه الـعـصابـات ا
مـاليـــ الــــدوالرات وهـي أخـــطــــر من
داعـش) . ومـضى الــتــمــيـمـي قـائالً ان
(رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبادي اذا لم
يـتـحرك لـلسـيطـرة عـلى وضع سيـطرة
كـبـاشي فسـأقيم دعـوى قضـائيـة ضده
ـنـفـذ يـعــرّض حـيـاة الـنـاس ألن هــذا ا
لــلـخــطـر) مــشـيــراً الى ان (الـقــيـادات
ن تـتبع هذه األمـنيـة اخمللـصة تـعرف 
الـعـصـابـات بـسـبب الـتـصـفـيـة لـكـنـنـا
نــعــول عـلى رئــيس الــوزراء ونـحــمـله
سؤولية بتـكليف احـــد قيادات كـامل ا
جـهاز مكـافحة اإلرهـاب للسـيطرة على
ـنفـذ)  الفتـا الى ان (اقلـيم كـردستان ا

ال يـــلـــتـــزم بــــدخـــول الـــبـــضـــائع الى
احملـافـظـات). وأعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة
امـس عن اعــتـقــال ثـالثـة مـن مـوظــفي
الــكـــمــارك في ســيـــطــرة بــ كــركــوك
والـسليمانية. وقـالت دائرة التحقيقات
بـالـهـيـئـة في بـيـان ان (مالكـات مـكـتب
حتـقـيق الـهـيـئـة فـي مـحـافـظـة كـركوك
نـفذوا عمـلية ضـبط إلحدى الشـاحنات
الـتي حتـوي مـواد مـستـوردة مـخـالـفة
ـثــبـتـة في االسـتـمـارة لــلـمـواصـفـات ا
الــكــمــركـيــة بــغــيــة الــتـهــرب من دفع
الـرسوم) مـوضحة ان (عـمليـة الضبط
الـتي نُفذت في منفـذ چيمن الرابط ب
كـركوك والسليمـانية قادت إلى توقيف
ثـالثة من مـوظـفي الـكـمـارك فضالً عن
سـائق الـشـاحـنـة). واضـاف الـبـيان ان
ـوظف سيقـوا إلى قاضي التحقيق (ا
اخملــتص الــذي أمـر بــتـوقــيــفـهم بــعـد
تــدوين أقـوالــهم قــضـائـيــاً). وحتـدثت
تــقـاريــر في وقت ســابق من يـوم امس
عن اعــتـقـال جــمـيع مـوظــفي الـكـمـارك
بــسـيـطـرة الــسـلـيـمــانـيـة بـالــتـنـسـيق
تابعة مع مكتب مجلس الوزراء في وا
احملـافظة على خلفية ورود شكاوى من
جــهـات عـدة بـوجـود عــمـلـيـات ابـتـزاز
ـــذكــورة). وفـــســـاد في الــســـيـــطــرة ا
وأصـدرت مــحـكـمـة جـنـايـات الـبـصـرة
ـوت حــكــمـا بــاالعـدام شــنــقـا حــتى ا
ــتـهــمـ قــتال حـارس مــرأب لـســرقـة
سـيـارة في قـضاء أبـو اخلـصـيب.وقال
مـصـدر في رئـاسـة مـحكـمـة اسـتـئـناف
ـتهـم دخال الـبـصرة االحتـادية ان (ا
ـــرائب الـــواقـــعـــة في حي الـى أحـــد ا
الـــزيــــتـــون بـــقـــصــــد ســـرقـــة أحـــدى
الـسـيارات وقـامـا بوضع وسـادة على
رقــبــة اجملــنى عــلــيه - ا خ ع -  الـذي
يعمل بصفه حارس في الكراج ومن ثم
طــعــنه بـ 23 طــعــنـة أدت الـى وفـاته)
ـــتــهـــمـــ ارتـــكـــبــا مـــوضـــحـــاً ان (ا
تهما ليالً باالشتراك واالتفاق مع جر
مــــــتـــــهــــــمــــــ آخــــــرين مــــــفــــــرقـــــة
قـــضـــايــاهـم).وأضــاف ان (احملـــكـــمــة
حتــتـفظ لـلـمـدعــ بـاحلق الـشـخـصي
ـطـالـبـة بـالــتـعـويض أمـام احملـاكم بــا
ـدنـيـة وإرسـال الدعـوى الى مـحـكـمة ا

التمييز االحتادية للتدقيق).
ونــــفــــذت وزارة الــــعــــدل امس حــــكم
االعـدام بسـتة مـدان عـلى وفق قانون
مــكـافـحـة االرهـاب. وقـالت الـوزارة في

بـيان إنه ( تنفـيذ امس االربعاء حكم
االعــدام بـســتـة مــدانـ ضـمـن قـانـون
مــكـافـحـة االرهـاب بـعــد اكـتـمـال كـافـة
االجـــراءات اخلــاصــة بـــذلك) مــؤكــدة
(حـرصها وجميع  مالكـاتها على انفاذ
احـــكــام الـــقــانـــون وفق الـــســيـــاقــات
االصــولــيـة وبــاســرع وقت). من جــهـة
اخـــرى الـــقـت قـــوة من الـــشـــرطـــة في
الـبصرة  الـقبض على مـتهمـ بسرقة
ســـيــارة بــعــد الـــتــعــرف عـــلى هــويــة
أحــــدهــــمـــا بــــواســــطـــة كــــامــــيـــرات
مـراقبة.وقال مـصدر في تصريح  امس
إن (قـوة من الـشـرطة ألـقت الـقبض في
نــاحــيـة ســفـوان عــلى مــتـهـم بـســرقـة
سـيارة صـالون من نوع الـنتـرا بعد أن
 الـــتـــعــرف عـــلى هـــويـــته من خالل
ـتهم كـامـيرات مـراقـبة) مـضـيفـاً أن (ا
اعـترف خالل التـحقيق مـعه على متهم
آخــر شـارك في الــسـرقــة فـقــامت قـوة
عــلى الــفــور بــإلـقــاء الــقــبض عــلـيه).
ـنـافـذ احلـدوديـة عن وأعـلــنت هـيـئـة ا
إلـقاء الـقبض عـلى مسـافرين إيـراني
بـحوزتـهمـا مواد مـخدرة (هـيروين)في
مـنفذ الشالمجة احلدودي في البصرة.
وقــال بـيــان إن (مــفـرزة مــركـز شــرطـة
كــمـرك الـشالمــجـة ووقـوة مـن حـمـايـة
ـسـافــرين الـقت ــنـفــذ داخل صـالــة ا ا
الـــقـــبض عـــلى مـــســـافــر ايـــــــــــراني
بــحــوزته 13.9 غــرام ومــســافــر آخـر
بــحـوزته 44.8 غــرام) مــؤكـدا (احــالـة
ـــســـافـــرين إلـى شـــعـــبـــة اخملــدرات ا
ـؤثرات العقلية في شط العرب وفق وا
مــحــضــر اصــولي التــخــاذ اإلجـراءات
الـقـانونـية الـالزمة بـحقـهـما). وأعـلنت
مـحكـمة حتقـيق النـزاهة في استـئناف
الـكرخ امس عـن إعادة مبـلغ قدره 549
مـليون دينار إلى خزينة الدولة بدعوى
تـخص جتهيز وزارة الكـهرباء بأجهزة

تفجرات.  كشف ا
ـركـز االعالمي جملـلس الـقـضاء وقـال ا
األعـلـى في بـيـان أن (مـحـكـمـة حتـقـيق
الـنـزاهـة نـظرت دعـوى تـخص جتـهـيز
وزارة الـــكـــهـــربـــاء بـــأجـــهـــزة كـــشف
ــتـفــجـرات) مـوضــحـاً  أن (احملــكـمـة ا
اتــخــذت خالل الــتــحــقــيـق االجـراءات
فوض للشركة ديـر ا الـقانونية بحق ا
اجملـــهـــزة كـــون االجــهـــزة مـــخـــالـــفــة
ــتـــفق عــلــيــهــا و لــلـــمــواصــفــات ا

بلغ للوزارة). استرجاع ا
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خـــرج الــعـــراق من الئـــحــة الــدول
األعــلى حــرارة في الـعــالم بـبــلـوغ
درجـــة احلـــرارة الـــعـــظــــــــمى في
بـغداد  35 مـئـوية.وتـقـدمت الدول
الـواقعـة في النـصف اجلنوبي من
الـكرة األرضية في الالئحة بعد أن
حـلّ الــصـــيف فـــيـــهـــا. وجتــاوزت
درجـــــــات احلــــــرارة فـي مــــــــــــدن
الـعراق  40 مـئـوية خالل الـصيف
ـنصرم لتصل الى  50 وتـتجاوز ا
ذلـك احـــيـــانـــاً. ورجـــحت هـــيـــئـــة
االنـواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
الـتـابـعـة الى وزارة الـنـقل تـساقط
زخـات مطـر خفـيفـة وعدم حـصول
تـغـيـير فـي درجات احلـرارة الـيوم

اخلميس.  
وتــــــراوحت درجــــــة احلـــــرارة في
بـغـداد امـس االربـعـاء ب  12الى

 مئوية. وقالت في نشرتها 35
اجلـوية التي تلقتها(الزمان) أمس
ان (طـقس اليوم اخلمـيس سيكون
ـنطقـة الوسطى غائـماً بشكل في ا
جــــــزئـي الى غــــــائم مـع فــــــرصـــــة
لــتـــســاقط زخــات مــطـــر خــفــيــفــة
مــتــفــرقــة تــكــون رعــديــة احــيــانـا
خـاصة في االقسام الغربية منها)
ـــنــطـــقــة مـــضــيـــفــة  ان (طـــقس ا
الـشـمـالـيـة سـيـكـون غـائـمـاً بشـكل
جـــزئي الى غـــائم . واوضــحت ان
نطـقة اجلنـوبية سـيكون (طـقس ا
صـحـواً الى غـائم جـزئـي مع غـبار
خـفيف ) . من جهة اخرى استيقظ
ناطق احلدودية اهالي خانق وا
اجملـــاورة عــلى وقع هــزة ارضــيــة
ضــربت مــديـنــة ايــرانـيــة . وقـالت
مـديـريـة االنـواء اجلـويـة والـرصـد
الــــزلـــزالـي  في بــــيـــان  امس  ان
ـراصد الزلزالية سجلت حدوث (ا

هـزة ارضية في الـساعة الـسادسة
و 16دقـيـقة صـباحـا من يوم امس
فـي سـربــيـل زهــاب عـلـى بــعـد 18
كــيــلـو مــتـرا شــمــال شـرق قــضـاء
خــانـقـ في ديـالى) مـوضـحـة ان
(الــهـزة االرضـيـة كـانت بـقـوة 4,4
ـؤلف من عــلى مـقــيـاس ريــخـتــر ا
تسع درجـات وقد شعـر بها اهالي
ناطق اجملاورة شعوراً خانق وا
قــويــاً من دون خـســائـر مــاديـة او
ـياً اعـلنت احلـكومة بـشريـة ). عا
االوغـنـدية عن ارتـفاع عـدد القـتلى
نــتــيـــجــة انــهــيــار أرضي وقع في
ـاضي الــبالد في األســبــــــــــــوع ا
إلى  43 شــخـصــا فـيـمــا تـســتـعـد
الـسـلـطات إلعـادة تـوط الـسـكان
الــذين يــتـبــ أنــهم أكــثـر عــرضـة
لــلـــخــطــر في مــنـــطــقــة الــكــارثــة.
وتــســبــبت األمــطــار الــغـزيــرة في
طـــوفـــان من الـــصــخـــور والـــطــ
ـيـاه انـحدر أسـفل جـبل إجلون وا
ادى بـالقرب من احلدود مع كينيا 
الـى اقــتـالع األشــجـــار وانـــهـــيــار
ــنــازل ودفن الــســكــان فـي بــلـدة ا
بــــــوكـــــاالسـي وبـــــعـض الـــــقـــــرى

اجملاورة. 
وذكــر بـيـان لـلـحــكـومـة أن (الـعـدد
الـنـهائـي للـقـتلى وصــــــل إلى 43
شـــخـــصـــا بـــعـــــدمـــا كــان  31في
حـصـيـلـة أولـيـة) وأضافت أن (21
شـخصا أصيـبوا فيمـا تشرد نحو

 شخص).  800
وقـال البـيان إن (احلـكومـة وجهت
بـــالـــبـــدء عـــلى الـــفـــور فـي إعــادة
تــــــوطــــــ األشــــــخــــــاص الــــــذين
ــــزيــــد من يــــواجــــهــــون خــــطـــر ا
االنـهـيارات األرضـية). وخـصصت
احلكومة نحو  8.66 مليون دوالر
لـتـمـويل إعـادة الـتوطـ الـعـاجـلة
لألشخاص األكثر عرضة للخطر.
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 سـمّت جلـنـة جـائزة كـتـارا لـلـرواية
الــعـــربــيــة في قــطـــر الــفــائــزين في
دورتــهـا الـرابـعــة بـفـروع الـروايـات
ــــنــــشــــورة ــــنــــشــــورة وغــــيــــر ا ا
نـشورة وروايات والـدراسات غـير ا
نشورة. وتقلد روائي الـفتيان غير ا

عراقي احدى جوائز فئاتها.
ــنــشــورة فـاز فــفـي فــرع الــروايــة ا
ـصـري إبـراهـيم أحـمـد بـاجلــائـزة ا
عـيـسى عـن روايـة (بـاري - أنـشودة
سَـــودان) والــفــلـــســطــيـــنــيــة ثــورة
حـوامـدة عن روايـة (جـنـة لم تـسـقط

تـفـاحـتـهـا) والـسـوداني عـمـر فـضل
الــله عن روايــة (أنـفــاس صُــلـيــحـة)
واألردنـي قــاسم تــوفـــيق عن روايــة
(نـزف الـطـائر الـصـغـير) والـسـورية
جنـاة عبـد الصـمد عـن رواية (ال ماء
يـرويـهـا).ويـحـصل كل فـائـز في هذا
الـفـرع على جـائزة مـالـية قـدرها 60
ألـف دوالر إضــــافـــة إلـى تــــرجــــمـــة

الرواية للغة اإلنكليزية.
وقــال عــمــر فــضل الــله عــقـب فـوزه
ـرة الــثـانـيـة هـذا بــاجلـائـزة (هـذه ا
الـعام التي أفوز بجائزة بعدما فزت
ـيـة في جــائـزة الـطـيب صــالح الـعـا
ــــاضي.. الــــفـــوز شــــهـــر شــــبـــاط ا

بـاجلائـزت يـؤكد لي فـوز مشروعي
ـــعــرفـي ألن الــروايـــتــ الـــروائي ا
ـشروع الـفـائزتـ تنـتمـيان لـنفس ا
عـرفي).وفي فـرع الرواية الـروائي ا
نشورة فاز باجلائزة األردنية غـير ا
ثــــائـــرة غــــازي قـــاسم حــــســـ عن
مـــــخــــــطـــــوطـــــتــــــهـــــا (هـــــاجـــــر -
الـكويت وبـعد) والـسوري فـلسـط
حـسن محـمد بعـيتي عن مخـطوطته
صـري زكريا عبد (وجـوه مؤقتة) وا
اجلـــواد عن مــخــطــوطـــته (صــهــيل
تـائه) والـعـراقي عـبـد الـكـر شـنان
الـعـبـيـدي عن مـخـطـوطـتـه (الـلـحـية
األمـريكـية - مـعزوفـة سقـوط بغداد)

واألردنــــــيـــــــة هــــــيــــــا صــــــالـح عن
مخطوطتها (لون آخر للغروب).

ويــحــصل كل فــائــز في هــذا الــفـرع
عـلـى جـائـزة مـالـيـة قـدرها  30 ألف
دوالر إضــافــة إلى طـبــاعـة الــروايـة
وتـرجـمتـها لـلغـة اإلجنلـيزيـة.وقالت
هـيــا صـالح عـقب فـوزهـا بـاجلـائـزة
جـائزة كـتارا تـعني لي الكـثيـر ألنها
ــقـدمـة جــائـزة من أكــبـر اجلــوائـز ا
لـلــروايـة الـعـربـيـة ولـهـذه اجلـائـزة
خـصوصـية كبـيرة جدا ألن عالقـتها
ــجـرد تـوزيع بــالـكـاتب ال تــنـتـهي 
ـا هـي تـبـقى عـلى جــائـزة وفـوز إ
عـالقـة من خالل الـنـشــر والـتـرجـمـة
والــتــرويـج لــلــمــنــتج اإلبــداعي في

مجال الرواية.
وفـي فرع الـدراسات والـبـحوث غـير
غربي عبد ـنشورة فاز باجلـائزة ا ا
الـرحـيم وهـابـي والـتونـسـي مـحـمد
ـــصــري بـن الـــصــادق كـــحـالوي وا
مــحــمـــد مــحــمــود حــســ مــحــمــد
وريتاني ـغربي محمد مشبال وا وا
رابط مـحمـدو.ويحصل ولـد متـالي 
كـل فائـز في هـذا الـفرع عـلى جـائزة

مالية قدرها  15 ألف دوالر.
وفـي فــرع روايــات الــفـــتــيــان غــيــر
ـــنــشـــورة فــاز بـــاجلــائـــزة كل من ا
ــصــري حـسن صــبـري واألردنــيـة ا
ســـــنــــــاء كـــــامل أحــــــمـــــد شـــــعالن
والــفــلـــســطــيــني عــاطف طالل أبــو
ســيف والــســوريــة مــاريــا دعـدوش

والتونسية وئام غداس.

ويــحــصل كل فــائــز في هــذا الــفـرع
عـلى جائزة مالية قدرها عشرة آالف
دوالر.وقـال خالد إبـراهيم السـليطي
مـدير عـام مؤسـسة احلي الـثقافي -
كـــتـــارا في كـــلـــمـــة بـــحـــفل تـــوزيع
اجلـوائـز إن كتـارا ال تـسعى بـتـنوع
ـــبــادرات وتــعــدد اإلصــدارات إلى ا
ا حتـقـيق تـراكم كـمـي فحـسـب وإ
تــســعـى إلى تــعــزيــز هــذا الــتــراكم
ـداخالت نـوعـيـة وكـيـفـيـة لإلبداع
الـروائي تنـشد بـذلك تطـوير الوعي
ـاط الــسـردي الــعـربي وتــشـكــيل أ
الــتـفــكــيـر الــنـقــدي لالرتــقـاء بــهـذا
اجلـــنـس األدبي وتـــرســـيخ ريـــادته
ـيا عـربـيا وإشـعاعه وانـتشـاره عا
عــبـر جــسـور الــتـرجــمـة إلى لــغـات
أجـنبيـة حية. وكـانت إدارة اجلائزة
قـــد قــالت إنــهــا اســـتــقــبــلت 1283
مــشــاركــة فـي الــدورة الــرابـــــــــعـة
مـنها  596 مـشاركـة بفـئة الـروايات
نشورة و 562 مـشاركة بفئة غـير ا
ـنـشورة و 47 مـشـاركة الـروايـات ا
بــفــئـة الــدراســات والــبـحــوث غــيـر
ـنـشورة إضـافة إلى  78 مـشـاركة ا
نشورة. بفئة روايات الفتيان غير ا
ــؤسـسـة الــعـامــة لـلـحي وأطــلـقت ا
الــثــقـافي - كــتــارا جـائــزة الــروايـة
الــعــربــيـة في  2014 بــهــدف إثـراء
ــشــهــد الــثــقــافي ودعـم األصـوات ا
نطقة اإلبـداعية من مختلف أرجاء ا
الــعــربـيــة وفـتح الــبــاب أمـام كــبـار

بدع إلنتاج متميز. وصغار ا

 …—œUG* WłU×Ð ÍbN*« b³ŽË WO u uðËd³ « i d¹ ` U

—u J  lKCÐ wÝu³K(«Ë WOJK*« W ö «
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـفكر والسياسي العراقي البارز راى ا
حــسن الـعـلــوي ثالث مـدارس تـتـوزع
عـلى مثـلث الرئـاسة في الـعراق. وقال
لـ (الـــزمـــان) فـي مـــعـــرض حتـــلـــيـــله
قبلة حلكم البالد ـسارات السنوات ا
(ان ثـمة مـدرستـ ستحـكمـان العراق
ــدرســـة الــبـــريــطـــانــيــة االولـى هي ا
ــثـلــهـا رئـيس اجلــمـهــوريـة بـرهم و
صـــــالح الــــذي ال يـــــعــــد مــــنـــــصــــبه
ثل مـكونا رئـيسا في بـروتوكولـيا و
ـكــون الـكـردي. ويــتـمـيـز الــبالد هـو ا
ـيـداني الـذي ال يـركن الى بـاسـلـوبه ا
ـكتب بـقدر مـا يعـتمـد علـى محـصلة ا
لـــــقــــاءاتـه وحـــــواراته مع االخـــــرين
ــا كــان عــلـــيه اسالفه من بـــالــضــد 
رؤسـاء اجلمـهوريـة الذيـن ال يغادرون
ـــدرســة مـــكـــاتــبـــهم). واضـــاف (ان ا
كلف ثلـها رئيس الـوزراء ا الـثانيـة 
ـهـدي خـريج اجلـامـعـات عـادل عــبـد ا
الــفــرنــســيــة بــكل مــا تــتــصف به من
حـداثة وجتديد وفلسفات وهي تتسم
ايـضـا بـالـصـبـر واحلـركـيـة اي قـبـول
الـتغيير). ويسـأل العلوي (هل ان عبد
ــدرســة الــفــرنــســيـة ــثل ا ــهــدي  ا
تــمــثــيال دقــيــقــا?) ويــجــيب بــالــقـول
(بـالـتـأكـيـد ال النه لم يـأت الـى فـرنـسا
ـــوجـــبـــات بـــقـــصــــد الـــدراســـة بل 

ســـــيـــــاســــيـــــة اجلـــــاته الـى دراســــة
ـثال للـمجلس ـاجسـتيـر فيمـا كان  ا
االعـــــلى االسـالمي). وقـــــال (ان مــــدة
الــدراســة الــتي لـم تــتــجــاوز ســنـة ال
تـمـنـحه الـفرصـة الـكـافـية السـتـيـعاب
ــدرســة الــفــرنــســيـة وان مــؤثــرات ا
مــهــمـته االســاســيـة كــانت تــكـمن في
بـغــداد ولـيس في مـديـنـة او عـاصـمـة
ــهـدي اخــرى) واكــد ان (لـغــة عــبـد ا
الـفـرنـسـيـة ضعـيـفـة وال تـصـلح كأداة
بــالـنـســبـة له لــلـتـواصل او الــتـفـاهم
ــفــضي الى حــوار مــنـتـج مع االخـر ا
لـوجـود خـلل بـنائي). واشـار الـعـلوي
درست البريطانية وهـو يقارن ب ا
والـــفـــرنــســـيــة ان (االولـى اقــرب الى
الــعــراق ســواء كــان الــذاهب الــيــهـا
حـــاكــمــا ام مــعـــارضــا والســيــمــا ان
هدي ـدرست مختلفتان والن عبد ا ا
لم يــذهب الـى الـثــانــيـة لــلــتــخـصص
الـعـلمي مـثلـما ذهب بـرهم صالح الى
لــنــدن بــقـصــد الــتـخــصص فـي حـقل
االلـــكــــتـــرونـــيـــات. اي ان االول ذهب
بـقـصـد الـعودة). وشـدد الـعـلـوي على
ــــهـــدي الــــقــــول (ان صــــلـــة عــــبــــد ا
بــاالجتـاهــات الـســيـاســيـة الــسـابــقـة
اكـسبـته خبـرة لكـنهـا خبـرة منـقوصة
بـغــيـاب صـفـة الـصـبـر الـتي يـجب ان
يــتــحــلى بــهــا الــســيــاسـي). ويــعـزو
الـعـلـوي اسـباب هـذه الـنـقـطـة الى ما

وروثة من اسماه (باحلالة الساللية ا
ـعروفـة في العـهد ابـيه الـشخـصيـة ا
ــسـؤول في هـذا ــلـكي. حــيث كـان ا ا
الـعـهـد يـلـجأ الـى االستـقـالـة الـفـورية
البـسط االسـبـاب فـيـمـا يـبـقى الـثوري
مـحكومـا بعوامل مـوضوعيـة فيرفض
ـــبــــدأ حتت اي ضـــغـط ولـــكن هــــذا ا
الـسـؤال هل هي نقـطـة سلـبيـة?) وقال
الــعــلــوي (ان طـريــقــة تــعـامـل احلـكم
ــلــكي مع االحـداث والــوقــائع كـانت ا
ــمـارســات ومــنــهـا تــتــسم بــبــعض ا
ســقـوط احلـكـومـات او اقـدام الـوزراء
جرد سماع اي كالم عـلى االستقالـة 
او نـشـر اي مـقالـة في جـريدة يـومـية
فـأي عـظمـة او قوة حلـكـومة تـستـقيل
جملـرد اقـدام طالب عـلى رمي الـشـرطة
بــاحلـجـارة?). واكـد الـعـلـوي ان (هـذه
ـهـدي ــقـاربـة تـسـتــوجب من عـبـد ا ا
اسـتخالص العـبرة وان يكـون صارما
ـرحـلة وكـذلك ـتـطـلـبـات ا اسـتـجـابـة 
ـلكية الى ارادة اخلـروج من الساللة ا
السلطة اجلمهورية). ووصف العلوي
ـثلث الـرئاسي في الـضـلع االخر في ا
الــعــراق بـالــقـول (ان رئــيس مــجـلس
الــنــواب مــحـمــد احلــلــبـوسـي خـريج
مــدرســة االنــبـار وهـي مـزيج مـن قـيم
ـديـنة كـمـا يقـول الـعالم الـصـحراء وا
عـلـي الـوردي) واضـاف (عـنـدمـا نـريد
ثـلث الـرئـاسي فانه تـشـكـيل اضالع ا

(اليـبـدو مـثلـثـا مـتـساوي االضالع بل
ان ضـلع احللـبوسي هو االقـصر امام
اخلــبـرات الـعـلـمــيـة والـعـمــلـيـة الـتي
يــتـصف بــهـمــا ضـلــعـا صـالـح وعـبـد
ـــهــدي). واســـتــطـــرد الــعـــلــوي (ان ا
اني يبدو مكسورا قياسا الـضلع البر
درسـتـ البـريطـانيـة والفـرنسـية. بـا
وبــعــبـارة اخــرى فـان احلــلــبـوسي ال
ــيـة ــثل مــدرســة ذات تــقــالــيــد عــا
ـدرستـ السـابـقتـ فوضع سـنة كـا
الــعــراق مــنــذ الــعـام  2003هــو وضع
ثلث العراقي).  كسور في ا الضلع ا
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ركز واالقليم واالمنية واالقتصادية في البالد والتنسيق ب ا
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