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جتــري اسـتــعـدادات الــطــلـبــة في مـثل
هـذه االيام من كل عام الستقبال السنة
الــدراســيــة اجلــديــدة بــفــرح وسـرور 
وتـمـنى اوليـاء امـور الطـلـبة ان يـشـهد
الـعام الدراسي اجلديد استقرارا امنيا
واقـتصاديا وسيـاسيا وان تهتم وزارة
الــتـربـيـة بـالــواقع الـدراسي واخلـدمي
ـنـاهج الـدراسـيـة لـكـافة واالهـتـمـام بـا
ــراحل الـدراسـيــة سـيـمــا ان الـطـالب ا
عـاش مـعـانـاة حـقـيقـيـة جـراء االسـئـلة
ـراحل الـدراسـية االمـتـحـانـيـة لـكـافـة ا
الــتي انـعــكـسـت سـلــبـا عــلى الـنــتـائج
الـنـهـائـيـة وتسـبـبت بـخالفـات عـائـلـية
بــ الـطــلـبـة  والــعـائــلـة الــتـدريــسـيـة
واولياء امور الطلبة الذين ناشدوا في
احــاديث مع لـ (الـزمـان) امس ضـرورة
ـــوذجي الــــنـــهـــوض بـــواقـع دراسي 
يحقق نتائج متميزة الوالدهم مشيرين
ـسـتـلـزات الى (ضـرورة تـوفـيـر كـافـة ا
الــدراسـيــة وحتــسـ الــواقع اخلـدمي
ــدارســهم الــتي تــشـهــد ومــنــذ اعـوام
تـدهور اخلدمات ماينعكس على نتائج
الــطــلــبـة وضــرورة اهــتــمـام الــلــجــنـة
الـنــيـابـيـة الـتي تـشــرف عـلى الـتـعـلـيم
بـسن وتفعيل الـقوان التي تصب في
الــتـطــور الـدراسي وحتــقـيق الــنـتـائج
الـتي تدفع بـعجـلة التـعلـيم والعلم الى
ـرجعـية نـاشدات ا امـام ) مـشيـدين (
عـنــدمـا تـؤكـد في خـطب اجلـمـعـة عـلى
ضــرورة االهــتـمــام بــالـواقـع الـدراسي
والــتـعـلــيـمي الــذي شـهـد تــراجـعـا في
الـنتائج النهـائية وبشكـل غير مسبوق

اضية).  في االعوام القليلة  ا
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ــتـقـاعـد سـلـيم ابـو وسـام ( في وقـال ا
مــثل هـذه االيـام يـعم الـفـرح والـسـرور
في نـفوس ابنائنا من الطلبة سيما من
ـراحل االولـيـة بعـد انـقـضاء الـعـطـلة ا
الــصــيـفــيــة الـطــويــلـة والــتي شــهـدت
ارتـــفــــاع درجـــات احلـــرارة الى اعـــلى
درجـاتـهـا وصـاحبـه انعـدام لـلـخـدمات
ـــاء وبـــعض واولـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء وا
شاكل السياسية اخلـروقات االمنية وا
وعــدم االسـتـقـرار الــنـفـسي  واخلـدمي
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ـعـنوي الن ـادي وا االهـتـمـام والـدعم ا
الــتـعـلـيـم هـو االسـاس بل ان الــتـعـلـيم
يــقــود الــعــراق الى بــر االمــان ويــعـود
هني بـالعـراق الى الواقع احلـقيـقي وا
ية لـيستطيع ان يواكب التطورات العا
ومـن اخملـجل ان نــرى خـريج الــدراسـة
االبـــتـــدائـــيــة وبـــعـــد دراســة  6اعـــوام

اليــســتــطــيع ان يــكــتب اســمه الــكــامل
بـشكل صـحيح او اليسـتطـيع ان يجمع
عــددا واخـر فـكـيف لـه ان يـسـتـطـيع ان
يـقرا حـرفا انكـليزيـا او معلـومة علـمية
او صــحـيـة بـالـتــالي يـعـد طــالـبـا امـيـا
حـاله حـال الـذي اليـقـرا واليـكـتب فـهـنا
يـتحـتم على احلـكومـة ان تهـتم بجانب
الـــتــعــلـــيم  وهــو االهـم لــنــســـيــر وفق
مـــنــظــومـــة صــحــيـــحــة تــعـــيــدنــا الى

احلضيرة االنسانية ).
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وطـالب عبد الله بضرورة تشكيل جلان
لــلــمـنــااهج الــدراسـيــة وجلــان كـبــيـرة
دارس في احملافـظات لتـقييم ـتابعـة ا
صالحـياتها حيث ان الغـالبية التصلح
ان تـكـون او يطـلق علـيـها اسم مـدرسة
ـنطـقة لـقضاء فـصارت جتـمعـا البناء ا
سـاعات النهار بشـكل سلبي واعتقد ان
الــوقت حــان من مــجـالـس احملـافــظـات
واحلـكـومـة ومـجـلس الـنـواب ان تـهـتم
بــــشـــكـل جـــاد بــــاجلـــانـب الـــتــــربـــوي
والــتــعـــلــيــمي خــاصــة ان في الــعــراق
كوادر تدريسية باجلملة تركوا التعليم
هن حرة بسـبب عدم تعينهم وعـملوا 
في الــــقـــطــــاع الـــتـــعــــلـــيـــمـي وضـــمن
اخــتــصــاصـــاتــهم  نــعم نــحــتــاج الى
صـحـوة كـبـيـرة وجـادة وسـريـعـة وقبل
انــطالق الــســنــة الــدراســيــة اجلــديـدة
النــتـــشــال واقع الــتــعــلـــيم وتــوفــيــيــر
مـيــزانـيـات مـالـيـة ضـخـمـة مع مـراقـبـة
ـقصـرين والفـساد شـديدة ومـحاسـبة ا
والـتـجار بـاسم الـتـعلـيم بـالتـالي يـؤثر
عــلى ابـنـائـنــا من الـطـلـبــة ويـصـيـبـهم
رض اجلهل واالمية التي  القضاء
عـلـيـهـا في زمن الـنـظـام الـسابـق وبقي
الــعـراق من االوائل في الـتـعـلـيم بل ان
عـدد من طلبة الـعرب ومن جميع الدول
يـقصـدون العـراق ويتـوسطـون للـقبول

ـظلومة وان قـلقنـا يتضاعف رواتـبنا ا
الــــيـــوم بـــخــــصـــوص شـــراء الــــكـــتب
نهاج العام ـدرسية التي تدخل فـي ا ا
الوالدي الـذين يـدرسـون في االبتـدائـية
ـتــوسـطـة ومـايـتـحـتم عـلـيـنـا شـراء وا
ـنـهـاج الدراسي الـكـتب الـتي تـدخل با
الـــذي يــجـب ان يــوزع مـــجــانـــا ولــكن
الـتربـية تـوزع تلك الـكتب والـتي دائما
مــاتـكـون تـالـفـة النـهـم يـعـتـمـدون عـلى
الـكـتب الـتي يـتـسـلـمـونـهـا من الـطـلـبة
ـتـخـرجـ فـتـجدهـا  تـالـفـة ونـاقـصة ا
الـصـفـحـات بالـتـالي يـتـحتم عـلـيـنا ان
ـتــنـبي وهــنـاك جنـد نــتـوجه لــشـارع ا
الــكـتب الـتـي يـجب ان تـوزع البــنـائـنـا
لـكــنـهـا تـسـرب لـبــعض الـتـجـار هـنـاك
ويــقــومــون بـفــرض اســعــار وبـيــعــهـا
لـلـطـلـبـة كـذلك هـو احلـال لـلـقـرطـاسـية
ــــدارس الـــــتي تــــفـــــرضــــهــــا ادارات ا
وشـرائـها من سـوق السـراي وباسـعار
مــرتـفـعـة تـرهـق جـيـوبـنــا  ويـقـيـنـا ان
فــصل الــشـتــاء عـلـى ابـواب فــيـحــتـاج
ــســتــلــزمــات البس وا الــطــالـب الى ا
االخــرى وجـمـيـعـهـا تــرهـقـنـا ونـعـاني
مـنـها ونـتمـنى من الـتربـيـة واحلكـومة
دارس وتـوفـيـر اخلـدمات االهـتـمـام بـا
وقـاعـات الدراسـة الصـفوف حـيث كات
ـهملـة تستـقبل اعداد دارس ا بـعض ا
كـبـيرة من الـطـلبـة بحـيث يـفوق الـعدد
من 20 طــالب في الــصف الــواحـد الى
طــالب وطـالـبــة مـايـؤثــر جـدا عـلى 60
اسـتــيـعـاب الـطـالب لـلـدروس بـالـتـالي
ـسـتــوى الـعـلـمي وتـزداد تــؤثـر عـلى ا
دارس االبـتدائية نـسبة الـرسوب في ا
ـتوسطة ) وتضيف ( نتمنى جادين وا
اهـــتــمــام احلــكــومــة
ومــــجـــلـس الـــنـــواب
ــشــرفـ والــنــواب ا
عـلى التـعلـيم  تـوفير
مـسـتلـزمات الـدراسة
ـطابع واالتـفاق مع ا
االهـلـية لـطبع الـكتب
ــنـاهج ــدرســيـة وا ا
الــدراسـيـة لـلـمـراحل
الـدراسيـة وتوزيـعها
ـبـلـغ رمـزي اضـافة
وهــو االهـم تـشــكــيل
جلــان مــخــتــصـة من
مــهــنــيــ واســاتــذة
ــــــنــــــاهج لــــــوضـع ا
الــدراســيـة وخــاصـة
لـلـدراسـة االبـتـدائـيـة
كــونــهــا االسـاس في
اسـتمـراره بالـدراسة
ويــــجب ان تـــخـــضع
ناهج للدراسة تـلك ا
والــتــجــارب من قــبل
اصـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب
االخـتـصـاص خـاصة
اضية ان السنوات ا
شــهـدت اخــفـاقــات في نــسب الـنــجـاح
ناهج الدراسية التي بـسبب صعوبة ا
يـــبـــدو انـــهـــا لـم تـــخـــضع لـــتـــجـــارب

ومراجعات).           
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وقـال التـربوي صـباح عـبد الـله مفتش
فـي تــربـــيــة الـــديــوانـــيـــة ( ان الــواقع
الـــــدراسـي يـــــحـــــتـــــاج الـى تـــــمـــــويل
وتــخـصـيـصــات مـالـيـة كــبـيـرة تـوازي
الــتـــخــصــيــصـــات لــوزارات ســيــاديــة
وبـرايي ان التعليم اهم وزارة تستحق

ـدارسها ومعاهـدها وكليااتـها بينما
ـــتــخـــرج  من االن اليـــقـــبل الـــطـــالب ا
ـعاهـد العـربية الـعراق في الـكلـيات وا
واالجــنــبــيــة الســبــاب انــعــدام خــدمـة
الــتـعـلــيم في الـعـراق وهــنـا جـاء قـرار
ـرجعية االهـتمام باجلانب الـتعليمي ا

امرا وطنيا وسياسيا ودينيا ).

مـــصــطـــفى حـــيـــدر طــالب فـي الــصف
الــسـادس االبـتــدائي شـاركـنــا بـالـقـول
(جنـــحت مـن اخلــامـس الى الـــســادس
االبـتـدائي اتـمـنى ان اجد مـكـانـا يـليق
بـي صف مـدرسـتي شـبـابـيـكه صـاحلـة
والنـطـلب تدفـئة بـفـصل الشـتاء الـقادم
ولـكن نـتمـنى اصالح شـابيك صـفوفـنا
ـقـلوعـة ونتـمنى ـتـكسـرة وابوابـها ا ا
ان جنــــــلـس عــــــلى رحـالت وكــــــراسي
صــاحلـة حـيث انـنــا جنـلس كل اربـعـة
طـلبة على مقعد واحد اليسع اال الثن
فـنـضـطـر ان نـتـبـادل االمـاكن ويـجـلس
قــسم كــبــيـر مـن الـطــلــبــة عـلى االرض
ونــــتــــمـــنـى ان يـــاتــــيــــنـــا مــــعــــلم من
االخــتـصــاص فــنـجــد ان مـعــلم الـلــغـة
االنــكـلـيــزيـة نـفـسـه يـعـلــمـنـا الــتـربـيـة
الـــديــــنـــيـــة وهــــكـــذا يـــجــــري تـــبـــادل
ـعـلـمـ وكـوادر االخـتـصـاصـات بـ ا
الـدراسة وبـالتـالي نخـرج نهـاية الـعام
ــــــنـــــاهج مـن دون ان نـــــتـــــعـــــلـم من ا
الـدراسـيـة الـتي تـتـعـبـنـا والجنـد انـها
بـسيـطة بل فـيهـا صعـوبة خـاصة انـنا
تــســلـمــنـا مــنــاهج لـلــعــلـوم هي اصال
مــخـصــصـلــة لـلــمـتــوسـطــة وهـكـذا ان
الـــــرســــوب يـــــزداد بـــــ الــــطـــــلـــــبــــة
ومــايــضـطــرنــا تـرك الــدارســة واعـرف
اكـثـر من عـشـرة طـلبـة تـركـوا الـدراسة
لـهــذا الـسـبب وانـهم يـعـمـلـون االن في
مفترق الطرق والشوارع لبيع السكائر
والـــبــعض امـــتــهـن الــتـــســول النه من

عائلة فقيرة ويتيم االبوين ) .
ويـشاطره الراي الطالب حسن محمود
طـالب في الصف االول متـوسط فيقول
ـتـوسـطـة هي احـد ( ان الــدراسـة في ا
اهـم اسباب تـراجع مستـوانا الدراسي
حــيث ان االخـتـصـاصــات الـتي تـشـغل
دروسـنـا تـخـتـلف بـ مـدرسـة واخرى
وان الـــنــقص يـــجــعل اكــثـــر دروســنــا

شاغرة بالتالي يضطر مدرس الرياضة
ان يــدرســنــا الـلــغــة الــعـربــيــة وهــكـذا
بــالـتــالي عـنــدمـا يــاتي دور االمــتـحـان
فـالـكـثـيـر مـنـا يـتـلـكـا ويـخـفق بـالـتـالي
يـعـرض نـفسـه للـرسـوب وقـسوة االهل
ومـحاسـبة االدارة مايـجعل الـكثيـر منا
يـتـسرب مـن الدراسـة ويـذهب الى مهن
حــــرة كـــعـــامـل في مـــحل او
تــنـظــيف او بـيع ســكـائـر او
مــهـنـة الـتـحــمـيل رغم الـسن
الــيـافع وبــالـتــالي جنـد االن
فـي الشارع عـشراات الطـلبة
ـــدارس ــــتـــســــربــــ من ا ا
بـسـبب االهـمـال في اجلـانب
الــــتــــعــــلــــيـــمـي واالهــــمـــال
بــاخلـدمـات وغـيـاب الـرقـابـة
والـــقــانــون وظـــهــور فــســاد
الــتــعــلــيم كــلــهــا اجــتـمــعت
لــتـتـســرب اعـداد كــبـيـرة من
الـــطــــلـــبـــة الى الـــشـــوارع )
ويـخـتتم ( يـقيـنـا ان اهتـمام
احلـكومة والـوزراء باجلانب
الــــعـــــلــــمي ودعـم الــــطــــالب
ـدراس وبـنـاء واالهـتـمـام بـا
مـــــدارس اخـــــرى واعـــــمــــار
ــدارس الـتـالـفـة سـيـنـهض ا
بـواقع الـتـعـلـيم بل يـجـعـلـنا
ـــدرســـة والـــدراســة نـــحب ا
ـــكن ان نــتـــركــهــا وهي وال
دعـــوة من طــالـب عــمــره 13
عــامــا ان تــهـتـم حـكــومــتــنـا
بــــالـــتــــعـــلــــيم وان تــــعـــامل
احلــكـومـة ومــجـلس الــنـواب والـوزراء
الـطـلـبـة مـثـلـمـا تـعـامل ابـنـائـهـا الـذين
يــجـــلــســون االن عــلى مــقــاعــد دراســة
ــوذجـيــة اهــلــيـة يــدفــعـون ــدارس 
الي بينما نبقى نبحث عن البنائهم ا
كـرسي جنلس عليه في الصف ونبحث
عن كــتـاب جـديـد وقـرطــاسـيـة ومـلـبس

يليق بنا كطالب يفخر بنفسه ).
كل هـذه الـنـشــــــــــاطـات الـتي يـذكـرها
اجلــــمـــيع والــــتي حتـــبـب الـــعــــــــــــام
الـدراسـي الى الـتالمـيـذ والـطـلـبـة عـلى

حد سواء . 
WOÝ«—œ Â«uŽ«

اال ان هـذا الـعـام الدراسي يـخـتلف عن
كل االعــوام الـدراســيـة الــتي عـشــنـاهـا
وعـاشها بعدنا اجـيال من الطلبة  هذا
الــــعـــام يــــأتي والـــعــــراق يـــعــــيش في
صـــــراعــــات ومـــــشــــــــــــاكـل مــــالـــــيــــة
واقتصادية فكان العراق في وقت ليس
واالن بـبـعيـد  يعـيش بـاحلب والسالم 
بــعــد حتـريــر الــعـراق مـن داعش الـذي
ســرق فــرحــة الـصــغــار بــعـودتــهم الى
درسيـة والى صفوف سـاحات اللـعب ا
تــزهـو بـطالبـهـا والـى حتـيـة الـعـلم كل
يـوم خـمـيس وتـلك االنـاشـيـد اجلـمـيـلة
والـقـصائـد التي تـتـغنى بـحب الوطن 
نـــذكــــر كل ذلــــــــك فـي بـــدايـــة الـــعـــام
الـدراسي هـذا وكـلـنـا امل فـي ان تـكون
احـوالـنـا هــــــــــذه  وان تـسـتـطـيع كل
الـــقـــوى اخلـــيـــرة الى جـــانـب اجلـــهــد
الـعـسـكـري ان تـعـيـد لـنـا ايـام الـدراسة
الـتي يحن اليها ابناؤنا االعزاء ويقينا
ان االهـــتـــمــــام بـــالـــدراســـة لـــيس  في
ــنــاطق الـــعــاصــمــة فــقـــــــــط بـل في ا
احملـــررة وبــعض احملــافـــظــات هي من
ــــهـــــمــــات الــــتـي تــــقع عــــلـى عــــاتق ا
ومـسـؤولـيـة احلـكـومـة وبـالـتـعـاون مع

واطن. ا

والــصـحـي مـاكــبل ابـنــائـنــا وجـعــلـهم
اليـغادرون بـيوتـاتهم بـاستـثنـاء بعض
يسورة احلال التي اختارت الـعوائل ا
كـردستان ودول اجلوار لقضاء العطلة
الــصــيــفــيــة بــيــنــمــا اضـطــرت بــعض
الــعـــوائل مــجــبــرة ان تـــذهب لــبــعض
الـوسـائل الـتـرفـيـهـيـة الـتي تـعـاني من
ـسـابح ـتــنـزهـات وا اهــمـال شـديـد كـا
الـتي تعـاني من اهمال وتـهدد بانـتقال

شتى االمراض البنائنا).
WKDŽ ¡UCI½«

ويـضيف (واالن وبـعد انقـضاء العـطلة
ـدارس الـصـيـفـيـة وقـرب فـتح ابـواب ا
وبـكــافـة مـراحـلـهـا نـتــمـنى من تـفـعـيل
الـرقـابـة احلـكومـيـة اوال عـلى االرتـفاع
اجلـــشع بـــاســـعـــار مـالبس الـــطـــلـــبــة
ـــســـتـــلـــزمـــات الـــدرســـيــة والـــكـــتب ا
وتـوفيـرها باسـعار رمزيـة مثلـما كانت
عـنية في تـعمل احلـكومة والـوزارات ا
زمن الــنــظــام الــســابق مـن تــوزيــعــهـا
بــاسـعــار رمـزيــة ومـحــاسـبــة جتـارهـا
والـــذين يــســـتــغـــلــون تـــلك الـــفــرصــة
ويـتعاملون مع بـعض ضعاف النفوس
ـوظف في مخـازن وزارة التربية من ا
وتـســريـبـهـا الى جتـار شـارع الـسـراي
ــتــنــبـي ويــبــيــعــونــهــا بــاضــعــاف وا
ـاديـة الولـيـاء امـور مـايــرهق احلـالـة ا
الـطلبة. نناشد وبـشدة ضرورة متابعة
هــذه احلـالــة بـهــدف اسـعــاد طـلــبـتــنـا
بـكتب ومـناهج جديـدة بدال من التـالفة

وغير الصاحلة للدراسة والتعليم ). 
واطـنة سـعاد عـيدان مـوظفة وام امـا ا
الربــعـة طـلــبـة فــتـقـول ( بــعـد مــعـانـاة
رافــقت ايـام الـعــطـلـة الــصـيـفــيـة الـتي

اتـخـمت بـانـعدام اخلـدمـات االسـاسـية
ـاء رافقـهـا ارتـفـاع غـير كـالـكـهـربـاء وا
مــســبـوق بــدرجـات احلــرارة نــسـتــعـد
الــيــوم لــتــرتــيب مــتــطــلــبــات الــســنـة
الـــدراســيــة اجلــديـــدة الــتي ســـتــفــتح
ابـوابـهـا قـريـبـا ويـقـيـنـا ان مـعـانـاتـنـا
التــخـــتــلف عن االعــوام الــســابــقــة اذا
مـااسـتـثنـيـنا سـنـوات الـنظـام الـسابق
عـنـدمـا كـانت مـجانـيـة الـتـعـليـم والتي
ـدرســيـة تــغــنـيــنـا عـن شـراء الــكـتـب ا
ـا مادخـرناه من والـقـرطاسـيـة ويوفـر 
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اعـــلـــنت مـــديـــريـــة زراعـــة كـــربالء عن
ـا من مــكـافـحـة ثالثـة االف و363 دو
بـساتـ احلمضـيات واشجـار الفواكه
من حــشــرتي ذبـابــة الــفـاكــهـة وذبــابـة
اخلــوخ والـيــاســمـ الــبـيــضـاء خالل

موسم 2019. 
ــهـنـدس وقــال رئـيس قــسم الـوقــايـة ا
الـــزراعي ثـــائـــر مــتـــعب فـي تــصـــريح
صــحـــفي ان (قــسم الـــوقــايــة قــد نــظم
ا من كافحة 3 االف و363 دو حـملة 
ـصـابـة بــسـاتـ الـنــخـيل احملـافـظــة ا
بــحــشــرتي ذبــابــة الــفــاكــهــة واخلـوخ
وذبـابة الياسم الـتي تصيب بسات
الــفـاكــهــة واحلـمــضـيــات بــاسـتــخـدام
مـصائد وفرمـونات ومبيـدات). مضيفا
ان (احلـــمـــلـــة بــدأت في 2019/4/25
ومـازالت مـسـتـمـرة وبـاسـتـخـدام 325
لــتــرا من مـبــيــد لـيــفـو بــاالضــافـة الى
ـصـائـد الـصـفر اسـتـخـدام 1800 مـن ا
و2500 فـرمـون لذبـابة الـفـاكهـة والفي

فرمون لذبابة اخلوخ).
 U öŽ d¹uDð

مـشيرا الى ان (احلملة جرت بالتعاون
ـتـابـعة ـزروعات و مع دائـرة وقـايـة ا
واشـــراف مالكــات قـــسم الــوقـــايــة في
ـديـرية ووحـدات الوقـاية في الـشعب ا

الزراعية). 
وبــحـثت جـامـعـة كــربالء مع اجلـامـعـة
االيـرانــيـة تـطـويـر الـعالقـات الـعـلـمـيـة

ـيـة ب اجلـامـعـة ونظـيـرتـها واالكـاد
االيـرانـيـة وكـذلك االطالع عـلى طـبـيـعة
الــبــرامج الــتــعــلـيــمــيــة في اجلــامــعـة
بـــاالضـــافــة الـى الــتـــعـــاون الـــعــلـــمي
الكـات والــبـحـثي الى جــانب تـدريب ا
الـــتـــدريـــســــيـــة وتـــطـــويـــر الـــبـــرامج

التدريسية في اجلامعة. 
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
رئـيس اجلامـعة بـاسم السـعيـدي عقب
اسـتقباله وفدا من اجلامعات االيرانية
قــوله ان (جــامــعــة كــربالء تــتــطــلع ان
ية يـكون تـعاونـها مع اجلـامعـات العـا
واالقـليمية على مستوى اعلى وتكوين
ؤسسـات التعليمية شـراكة فاعلة مع ا
ا يواكب عـرفي و لـتحـقيق التـكامل ا
يـة في ـسـتـجـدات الـعـا الـتـطـورات وا
تـبعة ظل الـبرامج الـعلـميـة احلديثـة ا

تقدمة).  في الدول ا
واضـــاف الـــبــيـــان ان (رئـــيس الـــوفــد
االيراني الدكتور محمد علي قد اكد ان
(الــهـدف من الـزيــارة هـو االطالع عـلى
ــيـة وبــحث بــرامج اجلــامــعــة االكــاد
ـشتـرك بـ جـامـعـة كربالء الـتـعـاون ا
واجلــامـعـات االيــرانـيـة وخــلق فـرصـة
لــلــتـــعــاون ايــضــا في مــجــال تــقــويــة
الـــعـالقـــات ووضع اسـس لـــلـــتـــعـــاون

.( العلمي والثقافي ب اجلانب
ـالكــات الــفــنـــيــة مــشــاهــدة وأجــرت ا
حـقـلـيـة لـزراعـة بـذور الـشـلب بـطـريـقة
ـيكـانيـكي في محـطة أبـحاث الـشتـال ا

الـديوانـية . وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس دائـــرة الــــبــــحــــوث الــــزراعــــيـــة
بـالتـعاون مع دائرة اإلرشـاد والتدريب
الــزراعـي نــفــذت زراعــة بــذور الــشــلب
ــيـكـانـيـكي وإجـراء بـتــقـانـة الـشـتـال ا
مـشـاهـدة مـيـدانـيـة في مـحـطـة أبـحاث
الـديوانيـة  بحضور اخملـتص والتي
تـأتي ضـمن الـبـرنـامج الـوطـني إلكـثار
بــذور الــرتب الــعــلــيــا حملــصــول الــرز
زارع باعتماد وتـهدف إلى تشجيع ا
ــا لـهـا من هــذه الـتــقـنـيــة ونـشــرهـا  
ـــيـــزات تـــؤدي إلـى زيـــادة اإلنـــتــاج
مـقـارنــة بـالـطـريـقـة الـتـقـلـيـديـة وتـقـلل
ـسـتـخـدمـة فضالً عن كـمـيـات الـبذور ا
ســرعـة إجنــاز الـعـمـل وتـقـلــيل األيـدي

العاملة). 
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وتـسـتـمـر الـدائرة بـتـنـفـيـذ فعـالـيـاتـها
ونـشاطاتها باعـتماد التقانـات العلمية
احلـديثة ونـشرها وشـرح كيفـية زراعة
احلـــقـل ابـــتـــداءا مـن احلـــراثـــة حـــتى
مــرحــلــة الــشــتـال لــتــحــســ اإلنــتـاج
احملــلي وسـد حـاجــة الـسـوق وتــلـبـيـة

واطن . رغبات ا
زراعــة أكــثـر من 100 صــنف من بـذور
احلنطة في محطة ابحاث ابو غريب
واعـلنت دائرة فحص وتصديق البذور
عـن زراعـــة اكـــثـــر من  100صــــنف من
ــســجــلـة بــذور مــحــصــول احلـنــطــة ا
ـــعــتــمــدة فـي الــعــراق فـي مــحــطــة وا

ابـحاث ابوغريب.  حيث  زراعة هذه
الـكـميـات من اصـناف احلـنـطة لـغرض
اعـــداد الـــدلـــيـل الـــوطـــني لالصـــنـــاف
ــواصــفـات الــزراعــيــة في الــعــراق وا
الـتي يـتـمتع بـهـا كل صـنف فضال عن
تــكـثـيـرهـا وادامـتــهـا واحملـافـظـة عـلى
نـقـاوتـها الـوراثـية عن طـريق الـكوادر
الـفـنيـة اخملتـصة في دائـــــــــرة فحص
وتـصديق الـبذور وبـتوجـيه من الـسيد
وزيــر الــزراعـــة والــلــجــنــة الــوطــنــيــة

للبذور. 
وقـال الـبـيـان ان (هـذه اخلـطـوة تـهدف
الى تـثـبـيت هـويـة االصنـاف الـزراعـية
واحلـفاظ عـلى حقوق الـفالح والباحث
نـتيـجة الـعمل الـعلمـي الذي قام به في
اســتـنـبـاط هـذه االصـنــاف وتـمـيـيـزهـا
ظـهرية لـها فضال وحتـديد الصـفات ا
ــسـاعـدة فـي اسـتـنــبـاط اصـنـاف عن ا
ــســتــقـــبل من اجل زيــادة اخـــرى في ا
انـتاجيـة البذور وتـأم االمن الغذائي

للمواطن).
زروعـات باعداد وقـامت دائـرة وقايـة ا
قـررة لتنفـيذ حمالت مـكافحة اخلـطة ا
آفــات احملـاصــيل الـزراعـيــة اخملـتــلـفـة
بـــــصـــــورة مــــجـــــانـــــيــــة مـن االدغــــال
وسم واحلـشـرات التي تـصـيبـهـا في ا

قبل.  ا
ـــوضـــوعــة حـــيث شـــمـــلـت اخلـــطـــة ا
ـكـافحـة االفات الـزراعيـة التي تـصيب
احملـاصيل الزراعية تنفيذ اكثر من 16

حـملـة مكـافحة وبـواقع أكثـر من اربعة
ـسـاحـات الـزراعـيـة مـاليـ دو من ا
في احملــافـظـات كـافــة وحـسب الـرقـعـة
الـزراعـيـة في كـل مـحافـظـة وتـتـضـمن
مــكـافــحــة ادغـال احلــنـطــة والــشـعــيـر
وآفـات الـنخـيل وغيـرها من احملـاصيل
ـبـيـدات اخلــضـر فـضال عن جتـهــيـز ا
كافحة الالزمـة لغرض تنفيـذ حمالت ا
ــطــلـوبــة ومن مــنـاشىء فـي االوقـات ا
ية رصينة وصديقة للبيئة وتهيئة عا
ـبـيـدات مـنـهـا ـطـلـوبـة لـرش ا االالت ا

مــبـيـدات الـبـلـص واتـلـنـتس وفالش.
كــمـا تــشــمل اخلـطــة تــهـيــئـة الــكـوادر
الـفنـية اخملـتصـة للـمكـافحـة عن طريق
ـــكــافــحــة الـــطــائــرات الـــزراعــيــة او ا
االرضــيـة واجـراء الـنـدوات االرشـاديـة
ــزارعــ بـالــتــعـاون مع لــلــفالحـ وا
دائــــرة االرشـــاد والـــتــــدريب الـــزراعي
لــغـرض تـقـد الـنـصـائح واالرشـادات
كـافـحة الالزمـة عـند اجـراء عـملـيـات ا
مـن اجل احلــــفــــاظ عـــلـى احملـــاصــــيل

وزيادة انتاجيتها.
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كــشف رئـاســة اجلـمــهـوريــة عن اعـداد
مـشـروع قانـون اجمللس االعـلى للـمرأة
لـضمان حقوقها وتأم مشاركة فعلية

لها في منظومة احلكومة . 
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
ستـشارين علي الشكري رئـيس هيئة ا
خالل كــلـمـة الــقـاهـا نـيــابـة عن رئـيس
اجلــمـهـوريـة بـرهم صــالح في مـنـتـدى
رأة قوله بـغداد اإلقـليـمي للنـهوض بـا
ان (تـشريع القانون هـو اللبنة الـفعلية
األسـاسـيـة لـرعـايـة وحـمـايـة حـقـيـقـيـة

رأة). لشؤون ا
مــشـيـراً إلى ان (الــرئـاسـة عــمـلت مـنـذ
ــنـصب عــلى دعم كل جــهـد تــسـنــمي ا
ـرأة وتـأمـ يـسـعى لـتـعـزيـز حـقـوق ا
مــشــاركــة فــعـلــيــة لــهــا في مــنــظــومـة
ـانـاً مـنـا احلـكــومـة واتـخـاذ الـقـرار إ
كن بـبـناء حـقـيـقي للـدولـة الن ذلك ال 
ان يــتــحــقق واجلــمــيع مــغــبــون حــقه

مؤكدا ان ومـقصي عن منظومة القرار)
(صالح وفي اطار اجلهد الوطني الذي
ـرأة والـنـهوض يـرعـاه لـدعم قـضـايـا ا
بـها عكفت الرئاسة على إعداد مشروع
قـانون اجملـلس األعلى للـمرأة وهو في
مـراحــله الـنـهـائـيـة وسـوف يـرسل إلى
مــجـلس الـنــواب آمالً في إقـراره خالل
ونقل الشكري قبل) فصله التشريعي ا
ـنـتـدى وان (أمـنــيـات صـالح بـنـجـاح ا
يـخـرج بـأفـكـار وقـرارات عـمـلـيـة تـخدم
ــرأة وتــســتــكــمل اجلــهــود قــضــايـــا ا
الـســابـقـة الـسـاعـيــة إلنـشـاء مـؤسـسـة
رأة). وطنية مستقلة ترعى وتعنى با
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مــشـيـرا الى ان (رعـايــة صـالح ألعـمـال
ــان مـنه ــنـتــدى مـا هــو إال دلـيل وإ ا
رأة العـراقية الـتي تعرضت بـقضايـا ا
ومـا تـزال لـلـكـثـيـر من الـقـهـر واحلـيف

واإلقصاء). 
ـنـتـدى مسـتـشـارة رئيس وشـارك في ا

اجلـــمـــهــوريـــة خـــا لــطـــيف وكـــبــار
ــــثـــلـــو ــــســـؤولــــ في الــــدولـــة و ا
ـدنيـة وعدد من ـنظـمات الـنسـوية وا ا
ــثـلي الــبـعــثـات الــدبـلــومـاســيـة في
ــنـتــدى إلى إدمـاج ويـســعى  ا بــغــداد
ـــرأة في الــســـيــاســيـــات الــوطـــنــيــة ا
وازنات وإلى والـستراتيجية وإعداد ا
رأة قوة فـاعلة وأسـاسية في اعـتبـار ا
قـيادة اجملتمع حلل الـنزاعات وحتقيق
فـــضالَ عن األمـن والــسـالم والـــعــدالـــة
تـعـزيز مـشاركـتـها في عـملـيـة التـنمـية
ـنـظـمات ـسـتـدامـة.  ونـظم عـدد من ا ا
ـرآة غـيــر احلـكـومـيـة ودائـرة تـمـكـ ا
فـي األمــانــة الــعـــامــة جملــلس الــوزراء
ــرأة في واجملـــلس األعـــلى لـــشـــؤون ا
حـكومة إقليم كردستان بدعم من بعثة
ساعـدة العراق يونامي ـتحدة  األ ا
ـشـاركـة تـسع دول عـربـيـة ووكاالت و
وراوبط نـسـوية والـسـفارة الـهـولنـدية

في العراق.

علي شكري يلقي
كلمة رئيس
اجلمهورية

أربيل
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" لو تـهيـأت الظـروف ل"نعيم حـالوي وعادل كرم وروال شـاميـة وعبـاس شاه
بـتقـد كـومـيديـا تـلـفزيـونـيـة ساخـرة من االوضـاع الـسيـاسـيـة واالجتـمـاعـية في
العراق لـكانت مواسم برنامج" مـافي متلو" متـجددة تشهد تفـاعال جماهيريا ال
يـخـبو لـكن الـفـريق الـفـني سـيـواجه حـمـلـة سيـاسـيـة بـأعـتـبـار ان الفـن يجب ان
يـخـضع جلـمـلة" عـدم الـتـدخل في الـشـؤون الـداخـليـة" هـذا اذا لم يـجـري تـهـديد

الفريق او خطف او اغتياله كله او بعضه.
تعود نعيم حالوي ان يردد بأنفعال مضحك جملة" وين هيي الدولة?" 

طر ومن حترير خالل لوحـاته القصيرة الـتي تظهره واخـيه يتذمران من تأخـر ا
الـشـرطة مـخـالفـة الخـيه الذي يـأكل لـقيـمـات اثنـاء قـيادة الـدراجـة او يؤدي دور
ـطـالب السـكن فـتـستـجـيب له الدولـة وتـوفر سـكـنا ـواطن الـذي يحـرج الـدولة  ا
مـريحـا ويـضغط عـلـيـها لـتـوفر الـعـمل فـتسـتـجيب ويـسـتـمر بـالـضغط و الـبـكاء
شـاكـيـا من دولـته الـتي لم تـكـلف نــفـسـهـا لـلـتـرويح عـنه وارسـاله لـيـتـسـوق عـلى
حـسـابـهـا كل مـا تــتـشـتـهي نـفـسـه من اخلـارج فـتـسـتـجــيب له النه يـصـر عـلى

احراجها بجملة بكائية" وين هيي الدولة?".
واطن ـعادلـة مـقـلـوبة لـيـخـلق الكـومـيـديـا فيـظـهـر ا حالوي يـعـرف كيف يـقـدم ا
ـواطن مـشاكـسا وبال دلوعـا و الدولـة خجـولـة من تقـصيـرهـا بحق الـشعب و ا
قضـية مـثل قصـة موسم الـليـمون الـذي ظل يـتهم الـدولة فـيه انهـا قضت عـليه
ـصاريف لك اال شـجـرة تطـرح كيـلـو غرامـ من اللـيمـون تـكفي  لـيـظهـر انه ال 
اسرته و شـقيقه ذي العشرة اوالد و هو يـصرخ: راح موسم الليمون وين هيي

الدولة?.
ذكـاء فـريق الـعـمل وذكـاؤه السـيـاسي و االجـتـمـاعي حتديـدا جـعـله يـقـدم ما ال
يـزعل مــنه احـد وعـ الـوقـت مـوجـود في الـواقـع لـكـنه ال يـحــتـمل اال ان يـقـدم
بـجرعـات مخـففـة واال فـأن الكـوميـديا قـاتلـة النهـا تعـلق في الوجـدان ويطـلبـها
الذوق والـكوميديا الطف من نشرات االخبار والتـعليقات السياسية التي وعدا

عن كونها قليلة الصدق فهي ايضا عملة رديئة لكنها متداولة.
ـسـاحـة قـلـيـل الـعـدد كـبـيـر الـباليـا في مـجــتـمع تـعـددي مـثل لـبـنــان صـغـيـر ا
صـائب ظهر "حالوي" ليخفف عن الناس بجملته التي يكررها مهما غير من وا
ثيـابه الرثة واالنـيقة لـيقول لـلدولة: لـقد صـنعتم مـواطنا هـذا طموحه و اداؤه او

ا تعتقدونه هكذا. ا تريدونه هكذا او لر ر
قــلت في االســطـــر االولى لــيــته يــقـــدم عــمال عن الــعــراق
ـة ان فريـقـا تـمـثـيلـيـا عـراقـيـا لم يـكتفِ الحـظـتي الـقـد
بــتـــقـــلـــيــد فـــريق نـــعـــيم حالوي بـل و ســرق الـــفـــكــرة
وتفـصيالتها ال سيما قـضية اجلهل باللـغة االنگليزية
فـيـمـا عجـز الـفريق عـن تكـمـلة الـسـرقة فـلم يـتـمكن من
تــكــرار جــمــلــة" وين هــيـي الــدولــة?"  فــالــعــراقــيـون ال

يحتملون النقد مسروقا ام غير مسروق.

دارس bOKIð∫ رفعة العلم تقليد اسبوعي في ا

V²∫ تلميذات يتسلمن كتباً جديدة

ـاضي ونـحن  نـسـمع ونرى مـنـذ ان ابصـرنـا نـور الـدنـيـا  منـتـصف الـقـرن ا
مـجـريـات الـصـراع الـعـربي مع عـصـابـات مـتـوحـشـة حتـولت لـدولـة مـارقـة ال

تعترف بقانون وال حدود وقيود دولية. 
 وتـعودنا ان اسرائيل تختـرق كل االعراف والقوان وتدان من مجلس االمن
ـتحـدة والـعالم كـله لـكنـهـا على الـرغم من ذلك تـبقـى مدلـلة لالدارات واال ا
قراطـية او اجلمـهورية تدعـم عدوانها وتـتستـر على وحشـيتها االمـريكية الـد
في االراضي الـفلسطـينيـة احملتلة وامـتد عدوانـها على العـرب جميـعا وقادها
ذلك لـلغطرسة وهي تتـلقى مساعدات ملـيارية سنوية من امـريكا والتي مهدت
 لـها الـطريق للـتطـبيع بـ العـرب والكـيان الـصهـيوني الذي اوشـك ان يحقق

حلمه وشعاره من الفرات الى النيل..... 
والبـد  من االشارة ان اسرائيل نتـنياهو تعـيش االن مرحلة نوعـية من التغول
وعـدم احـترام االخـرين فـهي تـغـيـر عـلى سوريـا ولـبـنـان ووصل الـعدوان الى
الـعراق ولالسف مازال مـوقفـنا هزيال وصـراعاتنـا مدمـرة ولم  جنتمع لـنقرر
اسـلوب الرد الستعادة كرامتنا وسيادتنـا وهيبتنا امام دولة لقيطة...ولالسف
تـرتفع اصـوات تشـمت بـقتل عـراقيـ وهذا امـر مـرفوض عـلى الرغم من كل
حتـفظاتـنا وسـعيـنا البـعاد الـبالد عن محـاور الصـراع لكن ذاكـرتنـا ونظـرتنا
هـانـة والذل والبـد من موقف لـلمـستـقـبل بل كرامـتنـا ال تـسمح لـنا الـقـبول بـا
ـطلق للـتفكـير الذي يامل ـاني صريح الدانة الـعدوان والرفض ا حـكومي وبر

بـاالصالح باالسـتعـانة باالطـراف اخلارجـية االجـنبـية مـهما
كـانت تسـمـيتـهـا....الشـعب يريـد  دولـة مسـتـقلـة قادرة
حلـمــايـة شــعـبــهـا وضــمـان اســتـقاللــهـا وســيـادتــهـا
ـــتـــوحـــشــــــة داخل التـــســـمـح ان تـــمـــتــد االيـــادي ا
حــــدودنا وبغـير ذلك سـيطمع فـينا الـقاصي والداني
فـنـخــسـر الـتـاريـخ واجلـغـرافـيــة ونـصـبح وطن بـدون

هوية.

 يـقـال لـكل زمـان دولـة ورجـال .. ال سيـمـا في الـعـالم الـعـربي عـامـة وفي الـعراق
تـغيـرات عبـر الزمن لم تـكن مرحـليـة بنـائيـة تكـمل  بعـضهـا بعض .. خـاصة  فـا
قدمـا في البناء والعمران واحليـاة والدين .. على مستوى الدول او االشخاص ..
ـلــكـيـة ومن ثم فــمن دولـة بـني امــيـة الى بــني الـعـبــاس الى الـعـثــمـانـيــ وحـتى ا
ـقـراطيـة الـفوضـويـة احلالـيـة ... كل التـغـيرات اجلـمهـوريـة والبـعـثيـة وصـوال للـد
كـانت دمـوية .. اغـلبـها ان لـم تكن كـلهـا تدار وتـطـبخ بعـيدا عن األنـظـار الشـعبـية
يخـتلط احلابل الداخلي بالنابل االجـنداتي الدولي لدرجة غابت عن تلك الدول أي

مشاريع استراتيجية تصب في مصلحة الشعب والدولة...
سؤول  عن ترك مدير في لصـوصية عراقنا اجلديد وباحدى مـؤسساته ابلغوا ا
ــســؤول اال ان عـ ــلف االعالمي لــعــمــله الســبــاب مــعــيـنــة .. فــمــا كــان من ا ا

(اجلــايــجي )  اي الـذي يــعـد ويــوزع الـشــاي لــلـضــيـوف .. مــسـؤوال جــديـدا ..
ـسـالة سـهـلة ال حتـتاج وحيـنـما جتـرأ احـدهم عن سؤاله في ذلـك  قال .: ( ان ا
الى تعـقيـد .. فاجلايـجي خوش ولـد.. فقط عـلمـوه كيف يـكتب ويـحكي وسـتمشي
ؤسـسة اخرى  ارادت تطـوير العـمل . فلجأت الى تـغيير األمور ) .. كـما حدث 
شـرف االعالمي الـعام .. وكـلـفوا احـد موظـفي اخلـدمات بـديال عـنه .. وحـينـما ا
ـتخـلف .. صـدر في اليـوم الـتالـي قرار انـهاء اعتـرض احـدهم عن هذا االجـراء ا
ؤسسة خدمـاته .. بتبرير .. انه مـعرقل لثورية الـعمل .. وال يتماشى مع روحـية ا

وتطلعاتها ..
ـتـلك خـبـرات كـثـيرة فـي العـمل اتـصـلي بي الـزمـيل د . عـلي احلـسـنـاوي الـذي 
ؤسسـاتي الرياضي السيما الفـنية واإلعالمية والعالقتيـة معززة بخبرة سنوات ا
طويـلة فضال عن اجادته التكلم لست لغات .. فقال لي : ( استاذ .. يحق ان اكن
حـبـيس بـيـتي بـال عـمل بـرغم كل مـا في الـدولـة من مـؤسـسـات .. ومـا امـتـلك من
خــبـرات ..) لم اســتـطـع اجـابــته اكـثــر من : ( الـلـه كـر ويــصـيــر خـيــر والـقـادم
افضل).. بـعد يـوم كنـت ببرنـامج رياضي مـشتـرك مع صديـقي الدكـتور حـميد
ستنصرية .. فاستثمرت الفرصة طالبا منه ايجاد درجة فاضل رئيـس اجلامعة ا
ـعـززة وظـيـفـيـة لـلـزمـيل لـلـدكـتـور عـدنـان لـفـتـة واالفـادة من امـكـانـيـاته الـعـلـمـيـة ا
بالتـجربة واخلبـرة فضال عن مسيـرة اخالقية ومهنـية عاليـة .. وقد رحب الدكتور
قترح وقال يشرفني واتمـنى ان يكون مثله استاذا في جامعتنا ) !! كثيـرا بهذه ا
مـضـيـفـا : ( لكـن االشكـالـيـة الـكـبـرى ال تـكـمن هـنـا وحـلـهـا لـيس عـندي .. اذ ان
التـعي محصور بـيد اجلهات العلـيا .. وفقا لضـوابط ومحددات لالسف الشديد
ال استـطع من خاللها اختيار من اجده اهال لـلمهمة واعتقـده يخدم اجلامعة وفقا

ميزة).  عيارية الكفاءة والشهادة والسيرة ا
يـقـال ان مـؤسـسـة عـراقـيـة مـا خـضـعت الى الـتـحـقـيق لـطـفح مـفـاسـدهـا  .. وقـد
وظف ( جعيوط ) الراس احملرك فضـحت عمليات التدقيق الكثير  وقد تب ان ا
للـمؤسسة خالل سنوات خـلت .. الذي يستلم خـمسة رواتب بعنـاوين مختلفة من
ـتلك اي شـهادة وال يـجيـد اي خبـرة غيـر ( اللـواكة ) – ؤسـسة .. انه ال  ذات ا
ن ملك وتعـني النفاق والـتلون والتـزلف وبيع الضـمير بابـخس االثمان واالنـحناء 
دسـت احلكم  ...–وقد  فـصـله وطرده بـعـد ان حولـوه الى كـبش فداء وأفـرغوه
من كل الـهـالـة والنـفـخـة الكـذابـة .. ثم  تـعيـ ..( جـرويـر ..)  بديال عـنه لـيـقوم

ـسؤول فـيما بذات االهـداف التي تـبطن وتكـرش بهـا جيوب ا
ؤسسـة حجر عـلى حجر ..  هـكذا تدور عـجلة االمة تهـدم ا
في ظل زمن جـعيـوط وخـلـيـفتـه جريـور... الـلـذين ال يـعرف
لهما اصال وال سيرة مؤسساتية سابقة ولم يبق لذكرهما
تاريخ.. بـعد ان شـطبت مـلفاتـهمـا واحرقت واندرست ولم

يتبق منها غير صحراء جرداء وبراميل نفط محترقة.


