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مــشــيـــرة الى ان (مــقــتـــرح الــقــانــون
تضمن كل فـعل او امتـناع عن فعل او
الـتـهــديـد بــأي مـنــهـمـا يــرتـكب داخل
االسـرة يــتـرتب عــلـيه ضــرر مـادي او
ــة وفق الـقــانـون مـعــنـوي يــعــد جـر
وهـذا مـا اسـتــقـرت عـلـيـه الـتـعـديالت
االخـيـرة). واشـارت الـتـمـيـمي الى ان
(الــقـــانــون شـــهــد مـــنــاقـــشــات داخل
مجـلس الـنواب ولـقـاءات مسـتـفيـضة
مع كـتل وتــيــارات مـخــتـلــفـة من اجل

الدفع لتشريعه).
 öL×Ð W³ UD

من جــانــبـهــا رأت الــنــاشــطــة امــيـرة
اجلابـر انه (يـجب ان يـنـظـر لـلـقـانون
من دائرة العائلة حتى يتم اقراره الن
ـسـتـفـيـدين مـن تـشـريـعه هم جـمـيع ا
رأة افـراد االسـرة وال يـقتـصـر عـلـى ا
فــــقـط او االطــــفــــال) ,الفــــتـــــة الى ان
(اسبـاب تفشـي ثقـافة العـنف االسري
ـرأة في اجملــتــمع هي عــدم مــعــرفــة ا
بحقوقها وتقبلها للظلم الواقع عليها
من بـاب رغــبـتـهــا في احملـافــظـة عـلى
واســتــطـردت ــومــتــهـا) , االسـرة ود
بالـقول ان (اخلالص من هـذه الثـقافة
يـــكـــون من خـالل حـــمالت تـــوعـــويـــة

تـوضح لــلـمــجــتـمع االثــار الـســلـبــيـة
ارسة العنف ترتبة على استمرار  ا
االســري اذا مــا قـــارنــا ذلك بـــنــســبــة
االحـصـائــيـات حلــاالت الـطالق داخل

اجملتع العراقي). 
وشـدد صــحـفــيــون ونـاشــطـون خالل
الـورشـة عـلى ضـرورة اقـرار الـقـانون
ـــنع كـــونه خـــطـــوة ال غـــنى عـــنـــهـــا 
االنـتـهــاكـات والـتــمـيـيــز الـتي حتـدث
داخل االســـــــرة مــــــؤكــــــديـن ان (اهم
اســبــاب تــفـــشي الــعـــنف هي ضــعف
الـــوازع األخـالقي والــــديـــنـي وســـوء
الفهم عـند من يقـوم باإلعتـداء وغياب
ثقافة احلوار والنـقاش والتشاور ب
أفراد االسرة اضافة الى عدم جتانس
الزوجـ في مخـتـلف جوانب احلـياة
من التـربيـة وحتى الـتفـكيـر والتعـليم
سـتـوى اإلجتـمـاعي وايـضا الـفـقر وا
ــاديـــة والـــبــطـــالــة وســوء احلـــالـــة ا
والـظـروف الــصـعـبــة الـتي تـشــهـدهـا

البالد). 
ويشكل الـعنف األسري مـشكلـة كبيرة
في العـراق حـيث تتـعـرض واحدة من
كل  5نـسـاء لـلـعـنف األسـري الـبـدني,
في ح يـحظـر الدسـتور الـعراقي كل

غيـاب قانـون يكـافح العـنف وان احلد
من الظاهرة او مكافـحتها حتتاج الى
تـــكــــاتف اجلــــهــــود الجـــراء حــــمالت
تــوعــويـــة بــشــأن الــقـــانــون ومن هي
ـشـمولـة بـبـنـوده). وأوضح الـفـئـات ا
اسماعيل لـ(الزمان) امس أن (الورشة
تنـاولت بالـتفـصـيل مضـمون مـسودة
ـعـوقـات التـي حالت دون القـانـون وا
اقـراره كـون تـشـريـعه اصـبح ضـرورة
مـلـحـة للـحـد من تـفـشـي العـنـف الذي
يـشـكل خـطـرا كــبـيـرا عـلى اجملـتـمع)
مــشــددا عــلى (اهـــمــيــة الــقــانــون في
احلفاظ على تماسك الـعائلة وحتقيق

االستقرار االسري). 
œuIH  Ê“«uð

بــدورهـــا قــالت الـــقــانــونـــيــة طـــيــبــة
الـتـمــيـمي خالل الـورشــة ان (تـشـريع
الـقــانـون يــعـيـد الــتـوازن بــ الـرجل
ــراة ويــضــمن اســتــمــرار احلــيـاة وا
الــزوجــيــة ويــحـــد من تــفــكك االســرة
والسيـما ان مـا تشهـده احملاكـم اليوم
من احـــصــــائـــيـــات حلــــاالت الـــطالق
وانفصـال االزواج عن بعضـهما  ,امر
يـدعــو لـلــقـلـق والـتــخـوف من تــفـشي
ظواهـر سـلـبـية تـؤثـر عـلى اجملـتمع),
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عـبـد األمـيـر احلـمـداني مـجـمـوعـة من
الــقـطـع والــوثـائـق األثــريـة كــانـت قـد
حــصــلت عـــلــيــهــا
وزارة اخلــارجــيــة
من دول عـــــــدة في
الـــــعـــــالـم  عـــــبـــــر
الــــتـــــنــــســـــيق مع
ســفــارات الــعــراق
التي تـواجـد فـيـها
هــذه اآلثـــار الــتي
أخـــــــــــــــــرجــت مـن
العراق بـطرق غير
شرعـية.وقـال بيان
لـــــــــــــــــلــــــــــــــــوزارة
تـــلـــقـــته(الـــزمـــان)
امـــــــــــــــــــــــــــــــس ان
احلـــــــمـــــــدانـي مع
وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
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مع انه جـاء متـأخـرا  لكـن البأس  وان كـنـا قـد خضـنـا معـاركه مـبـكرا
وحسمنا الكثير منـها  حتى غدونا منارة تهتـدي بها الكثير من الشعوب
 نعم .. درس متأخر لـكنه بليغ في مـعانيه  وتعـلمنا مـنه ما عجزت عنه
دارس  لـذلك سيـبقى درس الـشبـاب عـالقـا في الذاكـرة ما حـييـنا كـما ا
علق في أذهان األجيال ما أقدم عليه شاعرنا الكبير الزهاوي وهو يقارع
تخلف من تقاليدنا وأعرافنا  فمضمون ثورة تشرين ال يقف عند تذمر ا
شباب مـتطـلع من طبـقة فـاسدة انـتجت خرابـا  بقـدر ما هـو صراع  ب
ـسـتـنـيـر من الـقيـم  وهذا سـر قـوة هـذا الـدرس وتـواصلـه على عـتم وا ا

مدى أشهر بالرغم من أنهار الدم التي سالت في ساحاته .
اضي وعشاق الكهـوف  وب احلا بغد هووس بـا انه صراع ب ا
ــواطـنــة والـعــدالـة مـشــرق لـدولــة مـدنــيـة تــشـيع فــيـهــا أجـواء احلــريـة وا
االجتماعـية ويحـكمها قـانون له هيبـة وليس سالح سائب وقـادة يخشون
تسمية األشيـاء بأسمائها  صـراع ب التبعيـة واالستقالل  ب الوحدة
ستحدث والتشرذم  ب االعتدال والتطرف  ب دولة معاصرة تتمثل ا
من الـقـيم وتـسـتــحـضـر رصـيـدهـا من األصـيـل  وبـ اخـرى يـحـكـمـهـا

مغامرون وفاسدون وقصار النظر .
ينتـفض الشبـاب من أجل أن يكون لـلوطن معـنى  وليس كيـانا مبـعثرا ال
يـحـتل من الـقـوائم سـوى ذيـولـهـا  وان يـكـون لـلـمـرأة دورهـا الـفـاعل في
ـيزا واسـتقالال اجملتـمع  وليس عـورة يُسـتحى مـنهـا  نريـد لهـا كيـانا 
اقتصـاديا  تـتمتع بـثقة عـاليـة بالنـفس  ال تابـعة ذليـلة تـتحكم بـها أهواء
ـواجهة تاريخ الرجال  فهي أكـثر من نصف اجملتـمع والبد من تمكـينها 
أساة كمـا تقول سـيمون دي بوفـوار . فهي ليـست بأقل من الرجال من ا
نـتفـضـ تأمـلوا في شأنـا كمـا يـقولـون  ألم تكـن في مقـدمة صـفـوف ا
فديوهات االنتفاضة  انهن يناضلن من أجل حترير مَنْ سُلبت ارادتهن.
فاهيم التي يريد البعض ستنير للـمعتم من األفكار وا يتصدى الشباب ا
ـسـتـنـيـر تكـمن احملـبـة والـتـسامح اجبـارنـا عـلى االسـتـسالم لـها  وفي ا
والقبـول باآلخـر  وامتزاج جـميع ألـواننـا االجتمـاعيـة  وكل ما من شأنه
تشكيل مجتمع متحضر  فال يقبل العراقيون شبابا وشيوخا بغير ذلك.
عقول أن يفترش أطفـالنا األرصفة وتقاطعات الطرق  بدل أن فمن غير ا
وسيقـى والقاعات الرياضية  من يكونوا في النوادي العـلمية وصاالت ا
العيب على صناع احلضارة أن يتحول أطفالهم الى وسيلة لالستجداء 
وشبابهم مشـاريع موت للكـراهية  ونسائـهم سبايا لـدى أصحاب اللحى

الكثة والشعر األشعث .
يـريـد الـشـبـاب لـبالدهم ان تـكـون فـضـاء لـلـبـهـجـة  ولـيس كـهـفـا لـلـنـواح
والبـكاء  وليـس غير الـفنـون تشـيع الفـرح في النـفوس  فـأطلـقوا األوتار
وصـدحت احلـنـاجــر بـحب الـعـراق  ورُسـمت الــلـوحـات عـلى اجلـدران 
لتـقول ان الفن أبـلغ وسيـلة لـشحـذ الهـمم والنـهوض بـاألوطان  مـتحدين
من يُـحّــرم الـفـنــون وكـأنـهــا رذيـلـة  ألــيس أول قـيــثـارة في الــعـالم كـانت

عراقية?.
ـتراكـم من التـخلف الـذي خـلفه أنـصار ـواجـهة ا لقـد وضعـنـا الشـباب 
احملـاصـصـة وحـواضـن الـدواعش  والـذين ال يـصــلـحـون اال ان يـكـونـوا
أبواقا للغير  والـذين ال يُعرف لهم موقف محدد  والـذين يطلقون الناعم
ستنقع من الكالم ويضمرون ما يجـافيه  والذين أغمضوا عـيونهم عن ا
واجهة تكمن في السؤال الذي يطرحه اآلسن طمعا بالسلطة  وشرعية ا

ا بلغته اجملتمعات من حولنا ?. اجلميع : أين نحن 
وانفجرت االنـتفاضـة في وقت دب فيه اليـأس في النفـوس  وبلغ اخلنوع
مـبــلـغه فـي جـيل عــصـرتـه احلـروب وأوهــنه احلـصــار ولم يــكن فـيه ذاك
احلمـاس لـتـحـريك الراكـد من الـواقع مع قـسـاوة مـرارته  وظن اآلباء ان
ـستـنيـر شيـئا  ـا ال طائل مـنه  وانهم لم يـروا من ا األبنـاء مشـغولـون 
ولذا فال أمل في الـتغـييـر  لكن الـنتـائج  جاءت عـلى عكس
ما توقعه اآلباء  فأنعش األبناء بعضا من بقايا جذوة
الشـباب فـيـهم  فاتـسـعت حدقـات العـيـون اعجـابا 
اذج لـالحـتـذاء  لـقد بـث الـشـباب وصـار األبـنـاء 
في اجلـــســـد الـــعــــلـــيل أمال كـــبــــيـــرا  ومن يـــؤمن

ستنير ال محالة منتصر . با
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علـقت وزارة التـعليـم العالـي والبحث
ـي للمراحل العلـمي االمتحـان التقو
ــنــتــهــيــة بــالــدراســات األولــيــة في ا
الـكلـيـات احلـكـومـيـة واألهـلـيـة لـلـعام
الــــــدراسـي احلــــــالي 2019- 2020 
مسـوغة قـرارها بـتعـليق االمـتحـانات
ـيـة بـالظـروف الـراهـنـة الـتي الـتـقـو
ر بهـا البلـد. وكان طـلبة اجلـامعات
الــعـــراقــيــة قـــد اضــربـــوا عن الــدوام
تـضـامـنـا مع احملـتـجـ علـى الـفـساد
احلكومي حيث انخرطت اعداد كثيرة
من الــــطــــلــــبــــة في االعــــتــــصــــامـــات
والـتـظـاهـرات في مـحـافـظـات الـعراق
ــا اضــطـر اجلــنـوبــيــة والــوســطى 
الـــوزارة الى اصـــدار تـــقـــو جـــديــد
لـلـعـام الـدراسي احلـالي يـبـدأ في 12
قرر له وعد ا كانون الثاني بدال من ا
في 2 تــــشـــريـن الـــثــــانـي من الــــعـــام
ــاضي. وجــاء قــرار الـــتــعــلــيق إثــر ا
موافقة الـوزير على محـضر توصيات
اللجـنة الـوزارية الـتي شكـلت لدراسة
ـوضــوع.عـلى صــعـيــد اخـر أطــلـقت ا
الـوزارة مــنـصـة الــكـتــرونـيــة خـاصـة
بالـبـحـوث التـطـبـيقـيـة تـنفـيـذا خلـطة
العـمل بـالـبرنـامج احلـكـومي اخلاص
بتفعيل البـحوث التطبـيقية في خدمة
اجملتـمع واالقتـصـاد العـراقي لـتوفـير
بنى حتـتـيـة ضروريـة وبـيـئة صـحـية
نظيفة.ودعت دائرة الـبحث والتطوير
سؤولة عن في الوزارة وهي اجلهـة ا
ــشـروع مــســاعــدي رؤسـاء تـنــفــيــذ ا
اجلامعات ومعاوني العمداء للشؤون
العـلـمـيـة ومـوظفـ مـتـخـصـص في
احلــاســبــات من جـــمــيع اجلــامــعــات
العـراقـيـة الى حـضـور اجتـمـاع يـعـقد
في كـلــيــة دجـلــة اجلـامــعــة لـلــتـدريب
ومعـرفـة كـيفـيـة الـوصول واسـتـخدام
نصة االلكـترونية وتـنسيق اجلهود ا

شروع. لتحقيق اهداف ا
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من جــــــهــــــة أخــــــرى دخـل عــــــدد من
اجلـامـعـات الـعراقـيـة الـى التـصـنـيف
(UniRank) ي األســــتــــرالي الــــعــــا
والــذي يــهــتم بـــقــيــاس مــدى شــهــرة
واقع اإللـكـترونـيـة للـجامـعـات التي ا
ي نالت االعتراف أو االعـتماد األكاد
من منظمـات أو هيئات دولـية. ويعلن
ذلك التصنيف كل ستة أشهر ويطلب
ــــشــــاركـــة في من كل اجلــــامــــعـــات ا

اعـتـاد الـعـرقـيــــــون مـنـذ اعـالن الـدولة احلـديـثـة في 23/ من شـهر آب
سنة 1921  ان يطـلعوا مـن خالل وسائل االعالم  عـلى السـيّر الـذاتية
للـوزراء ورؤساء الـوزارات  عدا اسـتثـناءات قـليـلة في بـعض الفـترات ..
ـهم  تـقلص الحظ بـعد الـتـغيـير في 2003 ان هذا الـتقـلـيد ا غيـر ان ا
ـسـؤولـ ـسـتـوزر  وا الى حـد كـبـيـر  فـبـتـنـا ال نـعـرف عن الـشـخص ا
االخرين  إال النـزر اليـسير ونـتفا من هـنا وهـناك  وقد اتـاح هذا احلال
غيـر الـطبـيـعي  الى وسـائل التـواصل االجـتمـاعي ان تـؤدي دورا مقـلـقاً
في اعطـاء مـعلـومات مـتـناقـضـة  حسب االهـواء والـتوجـهات الـسـياسـية

تضادة مرة اخرى .. تصاحلة مرة  وا التي تمليها الظروف  ا
ان الدعوة الى اعـادة مفاهـيم  عاش تفـاصيلهـا الشعب طـوال عهود من
حيـاته ومـنـها مـعـرفة سـيـر من يقـودون الـبالد  بـدقة ومـصـداقيـة وثـقة 
يعـني  الـتجـانس في الـزمان  والـتـواصل مع الشـعب  فـحاضـره يـعني
اضـيه ومسـتقبـله استـمرار حلـاضره  فال انـفصام او شك استمـراراً 

في الرؤى لقادم االيام في حياة الوطن.
ــنـــطق  جنــد  مـن الــضـــروري  االعالن  بــشـــفــافـــيــة عن ووفق هـــذا ا
ـنـاصب الـكـبـيـرة شـهـادات وجتـارب من يـتـولـون احلـقـائب الـوزاريـة او ا
االخرى  الن ذلك  قارب أمان لـلشعب  ألنه سـيتعرف بـدقة على خـلفية
ـســؤول  من أســاسـهــا ولــيس من فـروعــهــا  فـان كــانت صــادقـة في ا
سؤولـيات السابقـة  والبحوث والدراسات عرضها وتواريخـها ومواقع ا
ـستـوزر  فان الـشعب  سـيرفع التي اعـدها او شـارك فيـها الـشخص ا

راية القبول بفرح وسرور ..
ــاضـيــة  ان بــعض من يـتــولـون لـقــد الحـظــنـا فـي الـتــجـارب الــقـريــبـة ا
سؤوليات الرفيعة  يبالغـون في سيّرهم الذاتية  فيكتب احدهم  "مثالً ا
" انه حاصل عـلى الدكـتوراه في الـقانـون الدولي  او في االقـتصاد  او
ـالــيـة  او الـعـســكـريـة  دون ذكــر اسم اجلـامـعـة الـزراعـة  او الــعـلـوم ا
ا هـذه العـمومـية الرصـينـة التي درس فـيـها  او سـنة تـخرجه الـخ  ور
ــطـلـوبـة   جتـعل الـشك قـائـمـا  مـا يـؤثـر في ذكـر الـتـفـاصـيل الـذاتـيـة ا
مجـتمعـيا عـلى النـاجت النـفسي لـلمـواطنـ  انطالقـا من قنـاعة بان واقع
ـناورة الظـرف  السـيـاسي عمـومًا بـطـبيـعته يـتـحمل ا

والكذب أحيانًا واالزدواجية ..!
نأمل من احلـكومة اجلـديدة  ان تـعيـد هذا الـتقـليد
الى الـواجهـة  من اجل إيـثـار الـصـالح الـعـام على

الصالح اخلاص.. فبالثقة حتيا االوطان ..

في مخـتلف أنحـاء العـالم  عن طريق
فــريق وطـــني مــؤهـل لــهــذا الـــعــمل)
مبيناً ان (هذا التنسيق والتفاهم ب
الوزارت أثمر عن استرداد العشرات

هربة).  من القطع األثرية ا
وأكـد احلــمــداني إن (هــنـالك 15 ألف
قـطـعــة أثـريـة مــسـتـردة في الــسـفـارة
العراقيـة بواشنطن تـنوعت ب الرقم
الـطـيـنــيـة ومـجـمـوعــة الـهـوبي لـوبي
والــــرقم الــــتي اخــــذتــــهـــا جــــامــــعـــة
بـنـســلـفـانــيـا في عــشـريـنــيـات الـقـرن
ــاضي من مـــديــنــة أور بــاإلضــافــة ا
ـعـهد ـوجـودة بـأسـبانـيـا وا للـقـطع ا
ــــلـــــكي ومــــخـــــتــــلف دول الـــــعــــالم ا
كــأوكـــرانـــيــا وبـــلـــغــاريـــا واإلمــارات
والـيـابـان والـتي أخـرجت من الـعـراق

بطرق غير شرعية).
ــنــظــمــات وأشــار إلى أن (الــعــالم وا

تحدة ومجلس األمن الدولية واأل ا
يقـفون مع الـعراق من خالل قـراراتهم
بشأن أسترداد وإعادة اآلثار العراقية
راكز هربة). مؤكدا ان (العديد من ا ا
ـتاحف أبدت البحـثية واجلـامعات وا

رغبتها في إعادة التراث العراقي).
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من جـانــبه أعـرب احلــكـيم عـن شـكـره
لــكل من (ســاهم في اســتــرجــاع هــذه
اآلثـار السـيـمـا الــدول الـتي كـانت قـد
ملكة دخلت إليها هذه اآلثار ومنها ا
تحدة مـلكة ا العربية الـسعودية وا

وسويسرا وكوريا اجلنوبية).
وأضــاف إن (األ احلـــيـــة هي الـــتي
تنطـلق من ماضـيهـا لتعـمر حـاضرها
ـستـقبـل أجيـالهـا لذا تـهتم وتؤسس 
بـاحلـفـاظ عــلى تـراثـهــا وجتـعل مـنه
بنـيـة حتـتيـة تـشـيد بـهـا مـنظـومـتـها

مــحــمــد عـــلي احلــكـــيم خالل مــراسم
ـقـر وزارة اخلـارجيـة مـحـضر جرت 
سـتعادة  التسـلم والتسـليم لـآلثار ا
بــحـــضــور وكـالء وزارة اخلــارجـــيــة
ـــــثـــــلـي الـــــبـــــعـــــثـــــات وعـــــدد مـن 
الـدبــلــومــاسـيــة الــعـامــلــة في بــغـداد
ووســـائل إعالم مـــحـــلـــيـــة وعـــربـــيــة

ية).  وعا
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ونقل البيان عن احلمداني قوله خالل
ـراسم إن (الـيـوم هـو يـوم بـهـيج إن ا
يـسـتـرد الــعـراق هـذه الــقـطع األثـريـة
بـفــضل اجلــهـود الــتي بـذلـت من قـبل
وزارتي الـثــقـافــة واخلـارجـيــة وقـسم
اإلستـرداد في الـهـيـئـة الـعـامـة لـآلثار
ـهـربة والتـراث الـذي يـتـتـبع الـقـطع ا
ــزادات او ــعـــروضـــة لــلـــبـــيع بـــا وا
الـصـاالت او الـشـبــكـات بـشـكل يـومي
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طالـب صحـفـيـون ونـاشـطـون مـجلس
النـواب باقـرار قانـون العـنف االسري
للحفاظ على نسيج االسرة واحلد من
تــفـشـي الــعـنـف الـذي اصــبـح يـشــكل
خطرا فـادحا بسـبب ما يـنتج عنه من
ظواهر سلـبية تكـون عواقبهـا وخيمة
عـلى اجملــتـمع  ,فـيـمــا عـدت مـنــظـمـة
مـتــخـصــصـة بــالـتــدريب االعالمي ان
اقـرار الـقـانـون سـيــسـهم بـبـنـاء جـيل
يــعي مـــســؤولــيـــاته جتــاه اجملـــتــمع

والفرد. 
وقــال رئــيس مـــركــز نــايــا لـــلــتــدريب
االعالمي ياسر اسماعيل خالل ورشة
حـواريــة بـشــأن الـقــانـون حــضـرتــهـا
ركـز لهذه (الزمـان) امس إن (اقامـة ا
الـــورشــة بـــالـــتـــعــاون مـع مــنـــظـــمــة
انـتــرنـيــوز االمـريــكـيــة هـذه الــورشـة
ــنــاقــشــة مـقــتــرح قــانـون احلــواريـة 
مكافحـة العنف االسري ,تهدف البراز
عـوقات الـتي حتـول دون اقراره في ا
مجـلس النـواب برغـم اهمـيته نـتيـجة
زيــادة حـاالت الــعــنف فـي اجملـتــمع)
مـبيـنـا ان (هـنـاك اسـبـابـاً كـثـيرة ادت
الى زيادة العنف داخل االسرة اهمها
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ورؤيتها إلى ما ينبغي أن تكون عليه
صورة احلياة اإلنسانية).

وبـلغ عــدد الـقــطع الـتي أســتـعــادتـهـا
وزارة الـثـقـافـة فـي هـذه الـدفـعـة 400
قطـعـة اثـريـة تـوزعت ب 156 لـوحاً
مسمارياً تـسلمتهـا سفارة العراق في
ـتـحف الـبـريـطانـي وملف لنـدن من ا
يحتوي على 250 وثيقة تـعود للقرن
ــاضـي وهــو عـــبــارة عـن مــراسالت ا
ـالــكـة تــسـلــمـتــهـا تـخص الــعــائـلــة ا
ســفـارتــنــا في الــريــاض من الــهــيــئـة
الـعـامـة لـلـسـيـاحـة والـتـراث الـوطـني
السـعـوديـة وقطـعـة أثريـة تـسـلمـتـها
ســفــارتــنــا في ســـيــئــول من شــخص
ـــــــانـي مــــأخـــــوذة من زقــــورة أور أ
وقطـعة أثـرية تـسلـمتـها سـفارتـنا في
بـيـرن من عــائـلـة عــراقـيـة مـقــيـمـة في

سويسرا. ستلمة مجموعة من القطع االثرية ا

التـصنـيف إضافـة وحتـديث بيـاناتـها
شـهـريـاً ويحـتـوي عـلى 9 آالف كـلـية
وجامـعـة يتم تـصـنيـفـها وفـقـا لشـهرة
مــوقــعــهــا اإللــكــتــروني عــلى شــبــكــة
اإلنتـرنت لدى  200دولة. ووفـقا آلخر
ـي لعام 2020 تقـرير لـلتصـنيـف العا
ـركز فقـد حـصلت جـامـعـة بابل عـلى ا
االول محلياً وبعدها جامعة بغداد في
رتبة الثانـية واجلامعة التـكنلوجية ا
رتـبة الـثـالثـة ثم جـامعـة الكـوفة في ا
رتبة رابعا وجامعة الـقادســـــية قي ا
اخلـامـسـة ضـمن 62 جـامـعـة عـراقـيـة
حكومية   على صـعيد متصل احتلت
ـرتبـة األولى وبـفارق جامـعـة بغـداد ا
كــبــيــر في عــدد الــبــحــوث الــعــراقــيـة
ـــنــــشـــورة ضـــمـن اخـــر تـــصــــنـــيف ا
ــيـة. وذكـر اخـر لـلـمــسـتـوعـبــات الـعـا
ي سـتوعب سـكوبـاس العا تصنـيف 
للـبـحـوث الرصـيـنـة ان جامـعـة بـغداد
ــرتـبــة األولى بـ اجلــامـعـات نـالت ا
ـراكـز الـبــحـثـيـة فـي الـعـراق بـعـدد وا
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ــســتـوعب ــنـشــورة في ا الـبــحــوث ا
بـواقع 10 آالف و362 بــحــثــا فــيــمـا
رتبة جاءت اجلامعة التكنـولوجية با
الـثــانـيــة بــعـدد بــحـوث 3آالف و308
رتبة الثالثة بـ3آالف وجامعة بابل با
ــرتــبـة و263 وجـامــعــة الــبــصـرة بــا
الـرابــعــة بـعــدد بــحـوث 3آالف و160
رتـبـة اخلـامـسة ـوصل بـا وجامـعـة ا
ب3آالف و142 بــــحــــثــــا اجلــــامــــعـــة
رتبة السادسة بألف ستنصرية با ا
و712 بــحــثـــا  وجــامــعـــة الــكــــــوفــة
سـابــعـا بــعـدد بــحـوث 2251. وبـارك
رئيس جامـعة بـغداد عـماد احلـسيني
لعمادات وأسـاتذة وموظـفي اجلامعة
هـذا الـتـفـرد الـعـلــمي الـكـبـيـر وطـالب
ــواصــلــة اجلــهــود لــلــحــفــاظ عــلى
الـتــمـيــز الـريــادي في مــجـال الــبـحث
الـعــلـمي وقــدم شــكـره وتــقـديــره لـكل

بذولة في هذا االجتاه. اجلهود ا
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في موضوع اخر انذرت هيئة االعالم

واالتصاالت قناة فضائـية على خلفية
موضـوع بـعنـوان (سـماسـرة الـدعارة
في اجلــــــامــــــعــــــات) اذيـع فـي  احـــــد

اضي.  برامجها األسبوع ا
وذكرت الـهـيئـة وفقـا لـوثيـقـة موجـهة
ا للقنـاة تضمنت نص االنـذار (نظرا 
ورد من مــخـالــفــة وقـيــامــكم بــإسـاءة
صـريـحـة الى اجلـامـعـات والـتـشـهـيـر
بـهم تـقـرر انـذاركم بـضـرورة االلـتـزام
ـادة اخملـالـفـة الـتي  بـثـهـا بـإزالـة ا
ــوضــوع من قـــنــاتــكم بــخــصـــوص ا
ووســــائل الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي
ـادة الـتـابـعـة لــكم وعـدم تـكـرار بث ا

باي وقت الحق). 
كما شددت على (تقد اعتذار رسمي
من خالل شاشتكم الى وزارة الـتعليم
الـعـالي وطـلـبـة اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
ـادة تضـمـنت اساءة وتـشهـيرا كون ا
صريحا بالطبقة الطالبية العراقية). 
ادة التلفزيونية عن وجود وحتدثت ا
حاالت بغاء ب طلبة اجلامعات وانه

مارسة الدعارة يتم استدراج طالبات 
خـارج احلـرم اجلـامــعي وتـصـويـرهن
بأوضاع مخـلة ثم ابتـزازهن بعد ذلك.
من جـهــتـهــا أصـدرت وزارة الــتـعــلـيم
العالي والـبحث العـلمي بيـانا رفضت
فـيه مـا  عــرضه في الـقــنـاة واتـهـام
الـطــلــبـة بــأعـمــال تــتـنــافى مع الــقـيم

األخالقية.
 وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(في الوقت الـذي حتـرص فـيه الوزارة
عــلى تــطــويــر عــجــلــة مــؤســســاتــهــا
ومواكـبـة الـتـطـور عنـد نـظـيـراتـها في
نـطـقـة والـعـالم.  تواجـه الوزارة في ا
ـقطع الـزمني الـدقيق مـوجة من هذا ا
االسـتــهــدافـات الــتي حتــاول االسـاءة
الى ســمــعـــة اجلــامــعــات الـــعــراقــيــة
وطـلـبـتـهــا عـبـر فـبـركــة مـجـمـوعـة من
علـومات وتـوظيفـها بـإطار التـقارير ا
ــأجـورة ومــحــاولــة انــتــاج الــصـور ا
ــؤسـسـات اجلـامـعـيـة الـسـلـبـيـة عن ا
ـــنــافـــســات ألغــراض الـــتــكـــسب او ا

الـســيــاســيــة) مـضــيــفــا ان (الـوزارة
ــثل هــذه تــســجل رفــضــهــا الــقــاطع 
ـوضوعـيـة والبـعـيدة التـقـارير غـيـر ا
ــهـنــيــة ومــراعـاة ــصـداقــيــة وا عن ا
ــعــايــيــر األســاســيــة لــلــمــنــظــومــة ا

اجملتمعية العراقية).
وقـــال الـــبـــيـــان ان الـــوزارة اتـــخــذت
اإلجـراءات الــقـانــونـيــة والـقــضـائــيـة
ـعـلـومـات الـتي ـتـابـعــة ا واالداريـة 
قُدمت في التـقريـر  وقال انهـا (بصدد
تنـسـيق خـطـوات مـشـتـركة مـع بعض
ـعـنــيـة بـرقـابـة االنـتـاج ـؤسـسـات ا ا
اإلعالمـي). وشـــــددت الـــــوزارة عـــــلى
جـمـيع مـؤسـســــــاتــهـا وتـشـكـيالتـهـا
اجلـامــعــيـة ال ســيــمــا اقــسـام االعالم
فيها بضرورة (القيام بواجباتها إزاء
راد انتاجها وضوعـات ا التأكد من ا
داخل احلرم اجلامعي من قبل وسائل
اإلعالم فــضال عـن مــرافــقـــة الــفــريق
كلف الصحفي عند تـنفيذه الواجب ا

به داخل اجلامعة).   
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أشكال العنف والـتعسف في األسرة .
وكانت رئاسـة اجلمـهوريـة قد ارسلت
ان. ويهدف مسودة القانـون الى البر
الـقــانـون الى حــمـايـة االســرة وعـلى
وجه اخلصوص النساء والفتيات من
ـبــنـي عـلـى الــنـوع اشــكــال الـعــنـف ا

االجــتـــمـــاعي واحلـــد من انـــتـــشــاره
والـوقـايــة مـنه ومـعــاقـبـة مـرتــكـبـيه
والـتعـويـض عن الـضـرر النـاجت عـنه
وتوفـيـر احلـمايـة لـلـضحـايـا وتـقد
الــرعــايـــة الالزمــة لـــهم وتــأهـــيــلــهم

صاحلة االسرية. وحتقيق ا


