
بغداد

 d¼UD « r UÝ »UJŽ

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

”Ëd¹UH  —UIŽ œU−¹ù WOMÞu «  «d³)« UMBIMðô 

 «d³²<«  dÒ uð «–≈ U½Ë—u

dONDðË dOHFð WKLŠ rEMð W¹Ëœ_« WŽUM

¡«d UÝ WM¹b  qš«b Ë UNF½UB*

∫w «dŽ W¹dN−  ¡UOŠ√ YŠUÐ  …c U½ s  W öÞ«

 ‰«u& dCŠ Y UŁ Âu¹

بغداد

…d «R*UÐ ô rKF UÐ ”UM « UO×¹

ـارسـة عــلـمـيــة مـعـروفــة في جـمـيع وضع سـيــنـاريـوهــات لـلـمــسـتـقــبل 
العـلـوم.وهي تخـتـلف عن رجم الـغيـب بأنـهـا مسـتـقبـل مبـني عـلى ماضي
ثل وحاضـر.كثـيـرون توقـعوا وبـاء فـتاك لـكن لـو توقـعوا هـذه الـكورونـا 
لكانت دولة واحدة على االقل جتنبته او تداعياتها التي حتصل بها اليوم
لديـهـا لـقاح له.واضـح أن اجلمـيع يـغـرقون وأن عـروشـاً سـياسـيـةً كـبرى
وفي كل القارات سـتسـقط.وهنـا حاولتُ أن أجـد أستثـناءً فـلم أجد سوى
سوريا وكوريـا الشمـالية اللـتان تدعـيان(لالن على االقل) أنـهما نظـيفتان

من هذا الوباء!
ـؤامــرة.فـمن هـو(قـافـل)عـلى فـكـرة ?حـديـثي هــذا لـلـمـؤمــنـ بـالــعـلم ال ا

ؤامرة سيصعب أقناعه. ا
أن تفـاعل تداعـيات كـورونـا أقتـصاديـا مع حـرب النـفط الدائـرة هي دليل
ن ـؤامـرة أو تـنبـؤات الـبـعض  آخـر عـلى أن مـاحصـل لـيس له عالقـة 
بـاتت ڤـيـديـواتـهم تـخـرج لـنـا عـبر الـواتـس آب كل سـاعـة.مـايـحصـل غـير

ا)التنبؤ به. مسبوق وماكان ألحد(سوى ابو علي الشيباني ر
التنبؤ بحصول كساد أقتصادي نتيجة تباطؤ الطلب أو إشباعه أو زيادة
ي نـــتــيـــجـــة طــرفي ي شـيء ومــايـــحــصـل من كـــســاد عـــا الـــدين الــعـــا
عادلة(العرض والطلب) شيء آخر.لقد ثبت أن العالم بات كجسد واحد ا
ؤامرة تغذيه نـفس الدورة الـدموية(اقـتصـاديا على األقل)وأن مـن يفكـر 
كونيـة أو شن حرب بـيولـوجية لـتدمـير أقـتصاد دولـة ما(سـواء الص أو
هـو من الغـباء(أن وُجـد)ألنه بـالنـتيـجة امريـكا) كـالتـي يتـصورهـا البـعض
ســـيـــدمـــر بـــحـــربه هــــذا جـــزء رئـــيس من هـــذه الـــدورة وســـيـــكـــون أول
ــا يــحــصل.ولـــتــصــديق مــا ــتــضـــررين.أعــطــوني دولـــة لم تــخــســـر  ا
ي بأسره دون ترقـبوا مـعي ماسـيحصـل من كارثة لالقـتصـاد العـا أقول

استثناء.
اذا يلجـأ االنسان للـغيب?عندمـا يعجـز عن تفسيـر مايواجهه والـسيطرة
اذا يلجأ األنسان للمؤامرة?لنفس السبب!عجز االنسان عن تفسير عليه!
بل ايواجهه احلاصل والسيـطرة عليه ال يـعني عدم وجود تـفسير علـمي 
عدم قـدرته لآلن عـلى اكـتشـافه.هكـذا تـطور تـفسـير الـظـواهر الـتي كانت
تعد غيبا وباتت علماً معروفاً.فعدم القدرة(حالياً على األقل الن األزمة لم
تأخذ كل ابـعادها بـعد)عـلى التفـسير ال يـعني بـالضرورة وجـود مؤامرة!
هـذا ال يعـني اسـتـبـعـاد السـيـنـاريـو تـمامـاً لـكـنه يـعـني الـدراسة الـعـلـمـية
ا يحصل وانتظار كل أبعادهـا قبل اخلروج بأستنتاجات نهائية. تأنية  ا
عقدة أعرف ان من السهل اللجوء للـغيب او للمؤامرة لتفـسير الظواهر ا
ـطـر هو ـانه بأن ا لكن تـصـوروا معـي لو أن لالنـسـان بقى عـلى نـفس أ
من الـله دون الـتـعـمق بـكـيف يـحـصل?! أو أن األعـاصـيـر هي غـضب من
أو ان سـقوط األحتاد الـسوڤـيتي كـان نتـيجة مـؤامرة أمـريكـية وليس الله

نتيجة ضعف بنيوي للنظام!!
تعـزيز فكرة أخيراً فـما هو األفضل لـنا كشـعوب نامـية غارقـة في اجلهل
ؤامـرة واالنـشـغال بـأمـريكـا الـتي أخـترعت الـڤـايـروس ألسقـاط الـص ا
أو األنشغال بدالً عن أو الص التي أرادت الـقضاء على أمريـكا وأيران
ذلك بإعـمـال العـقـول وتفـتيـح األذهان بـأتقـاء وعالج هـذا الوبـاء من جـهة
وتداعـياته االقـتـصاديـة من جهـة أخرى?! هل نـحـتاج في هـذا الوقت الى
ــاء ألطــفــاء هـذه ــزيــد مـن ا ــزيــد من الــزيت عــلى نــار خالفــاتــنــا أم ا ا

اخلالفات في هذا الوقت العصيب?!
{ عن مجموعة واتساب
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ــوت يـــطــرق األبــواب الــفــايــروس ا
الــلــعــ " كــورونــا " يـدور فـي األزقـة
والـــطـــرقـــات يـــحـــصــد األرواح دون
رحمـة حتذيرات مـرعبـة تمأل األفاق:
الـكــارثـة بـأنـتـظــاركم اذا مـا أسـتـمـر
نـوال تـواضع في احلـال عـلى هـذا ا
االمــكــانـــيــات احلـــكــومــيـــة وتــمــرد
ــواطـنــ الـذي والمــبـاالة من قــبل ا
يصـر الكـثيـر منـهم على عـدم األلتزام
بـتعـلـيـمات الـوقـاية الـتي تـشـير الى
ـنـازل وعـدم االخـتالط.. ـكـوث في ا ا
ـصاب والـوفيـات في تزايد اعداد ا
تـــرى مـــالـــذي تـــخـــبـــئه لـــنـــا األيـــام
الــــقــــادمـــــة.. من يــــوقـف أنــــتــــشــــار
الــفـايــروس الــقـاتـل? الـذي قــهـر دوال
مـتـقدمـة في أوربـا وأسـيـا وأمـريـكا..
(الـــزمــــان ) ألــــتــــقت الــــبــــاحث في "
األحيـاء اجملهـريـة " األستـاذ الدكـتور
أياد كـاظم زغيـر التـدريسي في كـلية
العـلوم / جـامعـة بغـداد والذي نـشر
العديد من البحوث الرائدة في مجال
الـــفـــيـــروســـات في عـــدد من اجملالت
ــتــخــصــصــة فـي اوربـا الــعــلــمــيــة ا
واســيـا وذلك لــلـحــديث عن مـخــاطـر
فـيروس كـورونـا وطبـيـعة أنـتـشاره
ودور الـــبـــاحـــثـــ فـي اخملـــتـــبـــرات
اجلــامـعــيـة الـعــراقـيــة أليـجــاد عـقـار
مضـاد له ومـاتقـييـمه لـواقع انتـشار
الـــفــايـــروس في الـــعــراق واســـئــلــة
اخرى اجاب عليها في هذا احلوار.
يز هذا الفيروس عن غيره من { مالـذي 

الفيروسات القاتلة مايجعله اكثر فتكا?
- سـهـولـة انـتـقـاله والـطـرق الـكـثـيرة
ـكن ان ينتـقل بهـا اضافة الى التي 
مقـاومته للـظروف اخلـارجيـة بحيث
ـكــنه الـبـقــاء لـفـتـرة طــويـلـة خـارج
اجلـسم اضـافـة الى امـتالكه قـابـلـيـة

ـنـاعـيـة وهو عـلى اخـتـراق اخلاليـا ا
ســــلـــــوك تــــتــــبــــعـه اخــــطــــر انــــواع

الفايروسات. 
ــاذا ظـــهـــر  هــذا الـــفــيـــروس في هــذا  }

الوقت ?
- ظــهـر في هــذا الــوقت لـكــونــهـا من
اكــثــر الــفــتــرات الــتـي حتــدث فــيــهـا
اصابـات اجلهاز الـتنـفسي ألن اجلو
الـــبـــارد يـــحــافظ عـــلى الـــفـــايــروس
ـــدة طــويــلــة خــارج وبـــشــكل فــعــال 

اجلسم. 
{  الى مـاذا تعزو ظهوره في الص ومن

ثم ايران اوال?
- ظهر بالص كون الفايروس ينتقل
عن طــريق احلــيـوانــات الـبــريــة مـثل
اخلـفافـيش وهـذه احلـيـوانـات تؤكل
في الـص بـدون طـبخ جـيـد وانـتقل
الى ايـران وذلك عن طــريق الـعالقـات
مـيـزة ب الـتجـاريـة واالقتـصـاديـة ا
الــــدولـــــتـــــ والـــــســــبـب األخــــر ان
اجلـمـهـوريــة األسالمـيـة في ايـران لم
راحل ناسبة في ا تتخذ األجراءات ا
األولى لـتــفـشى الـفــايـرس بـ ابـنـاء

الشعب األيراني.
{  مـا أسـبـاب انـتقـاله الى اوربـا وتـفـشيه

السريع في اوربا?
- يــعـود ذلك الـى طـبــيـعــة الـشــعـوب
األوربــيـــة الــتي تــمــتــاز بــالــتــواصل
ـــســـتـــمـــر  ذلك ان الـــفـــرد األوربي ا
بـطبـيـعته يـقـضي معـظم وقـته خارج
الـــبــيت بــ الـــعــمل والـــتــواصل مع
ـطـاعم والـكافـتـريات االصـدقاء في ا
اضــافـة الى عــدم اخــذ الـتــوجـيــهـات
الـصـحـيـة بـجـديـة في بـدايـة انـتـشار
الــفــايــرس واألهـم من ذلك ان مــعــظم
سكان الـقارة األوربيـة من كبار السن
وهذا يـجعـلهم اكـثر عـرضة لألصـابة

بالفايرس.

هي ثنائية حفرت عميقاً في ذاكرة
العمر..

النوارس من جهة  وسواحل البحار
وشواطئ االنهار من جهة اخرى .
 واكثر من سبب يدعوني  ان اخترق

هذه الثنائية  الجعلها ثالثية :
النوارس..و..السواحل والشواطئ..

و..أنا..
ا لم اتعسف بذلك.. ور
       زرقة مياه الهور ?!

ياه ..مياه البحر فكم احببتُ زرقة ا
والهور ?.وأسأل نفسي مراراً :
لم هذا احلب  وذلك الشوق ?.

هل هو عائد لسنوات الطفولة  حيث
ولدتُ وعشتُ على حافات هور احلمار جنوبي العراق ?.

ائية الواسعة  وزرقتها  تعطي نكهة سطحات ا  هناك كانت ا
ا. البحر ?..واجلواب : ر

  جزيرة اخلزيرات ?!
وحمتُ حول البحر .من خليج

( اوغاريت ) قرب مدينة الالذقية
السورية  عاينت البحر . ومن جزيرة

( اخلـزيـرات / اخلــضـيـرات )  االنـدلــسـيـة االسـبــانـيـة  عـبــرتُ الـبـحـر
غربية. باجتاه مدينة طنجة ا

  ومن اثينا ركبتُ السفينة اليونانية
باجتاه جزيرة قبرص  وعبر اجلزر

اليونانية : كريت و..رودس .
ومن قبرص ركبت سفينة روسية 
باجتاه الالذقية  ومنها الى مدينة

االسكندرية في مصر.
كانت اجلزر االغريقية درراً ترصع

وجه البحر.
    كانت الصخور عارية !!

وحول البحر وجزره وزرقته  قدم
االديب الفرنسي ( ستاندل )  هذه

الصورة :
رأيتُ الصخورَ عارية كفتاة جميلة .

اء يضربها كأنه لص يستدرجها الى كهف بعيد . ورايتُ ورايت ا
الشمس من وراء السحاب سعيدة

بذلك.
وتمنيتُ  يقول ستاندل  ان اكون

اء والرمل حتت الصخور والشمس ا
. ايضاً

 وانا االخر تمنيتُ ذلك .
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نــفـذت الــشـركـة الــعـامــة لـصــنـاعـة
ــسـتـلــزمـات الـطــبـيـة / االدويـة وا
ســــامــــراء احــــدى شــــركـــات وزارة
ـعـادن حـمـلـة واسـعة الـصـنـاعـة وا
لتعفيـر وتعقيم بنايـاتها اإلنتاجية
ـــقــر الــشـــركــة واحلي واالداريــة 

ــعـمل االدويـة  ومـداخل الــسـكـني 
ـــقــدســة ضــمن مـــديــنــة ســامــراء ا
ــشــتــرك بــ الــشــركــة الــتــعــاون ا
ـــؤســـســات احلـــكــومـــيــة وبــاقي ا

دينة   االخرى في ا
  وبـاشـرت الكـوادر اخملـتصـة  مـنذ
الصباح بعـملية التطهـير والتعفير

لـلــجــدران اخلــارجــيــة لــلــبــنــايـات
ــداخل الــرئـيــســيـة بــهــدف مـنع وا
ـسـتـجد انـتـشـار فـيـروس كورونـا ا
ـيــاً لـلــحـفـاظ بـعــد إعالنه وبــاء عـا
ــديـــنــة عــلـى سالمـــة مــواطـــنـــ ا
ولــــتـــطـــبــــيق أجـــراءات وقــــائـــيـــة
وأحـتـرازيـة تـمـنع انـتـقـال وتـفـشي

ان الـشـركـة الـفـايــروس.  مـضـيـفــآ 
شـهـدت في اآلونـة االخـيـرة حمالت
تـــثـــقـــيــفـــيـــة وتـــوعــويـــة واســـعــة
لـلـمـوظـفـ لـتـجنـب االصـابـة بـهذا

الفيروس والية الوقاية منه .
وتأتي هذه احلـملة تنـفيذا لقرارات
ـشـكـلـة في الـشـركـة خـلـيـة االزمـة ا
ويـذكـر ان االدارة الــعـلـيـا لــلـشـركـة
وحرصهـا على سالمة ابنـاء البلد 
فـقـد وجـهت بـاألسـتـمـرار بـاالنـتـاج
والـدوام بنـسـبة  %50لـتـتمـكن من
انــتــاج مـواد الــتــعـقــيم والــكــحـول
وارســـالـــهــــا الى وزارة الــــصـــحـــة
ؤسسات الصحية لتوزيعها عـلى ا
ـواجهة ـستـشفـيات  احلـكومـية وا
خــطـــر تـــفــشـي فــيـــروس كـــورونــا
نتشر في أغلب محافظات العراق ا
 وحــسب تــوجــيـهــات الــوزارة في
سـتلزمـات اخلاصة توفـير جمـيع ا
بــعــمـلــيــات الــتــعـفــيــر والــتــعــقـيم
لـلــمــوظــفــ الــقــائــمــ عـلـى هـذه
ــعـدات ــرشــات وا الــعــمــلـيــة من ا
ــعـقــمـات من اجل احلــفـاظ عـلى وا

سالمة موظفينا كافة .

{ كيف تـنظر لـواقع انتشـار الفيروس في
العراق?

- انـــتـــشـــار الـــفـــايــــرس في الـــوقت
احلالي في العـراق يعتـبر بطيء الى
ـقـارنـة بـالـدول األوربـيـة مـتـوسط بـا

وايران. 
{ كـيف تـقيـيم جـهـود الدولـة العـراقـية في

مواجهة تفشي هذا الفيروس?
- تــعـتــبـر األجـراءات الــتي اخــذتـهـا
احلكـومة جـيـدة من ناحـية الـقرارات
ـشــكـلــة في الـواقع الــصـحي ولــكن ا
الـذي يـنـذر بـكـارثـة في حـال انـتـشار

الفايرس.
{ هل تتـوقع سيتم تطويق الوباء والقضاء

عليه في العراق خالل وقت قصير?
- يـعـتــمـد ذلك عـلى مــدى اسـتـجـابـة

الشعب بتوجيهات وزارة الصحة.
يا? { وماذا عن جهود احتوائه عا

ـيـة جـاءت مـتـاخـرة - اجلـهـود الـعــا
وضوع ال يعنيهم اضافة الى وكأن ا
تباطئ األسـتجابـة النتشـار الفايرس
فروض ان يتم تقييم حيث كان من ا
لـــســرعــة انــتــشـــار ه ويــتم تــطــويق
ـسـافـريـن الـقـادمـ من وحـجــر كل ا
الــصــ او الـــذين زاروا الــصــ في
األســــبــــوعــــ األخــــيــــريـن ولــــيس
األعـتمـاد عـلى مـقيـاس احلـرارة كون
ذلك يــعــتــمــد عــلى ظــهــور األعـراض
والتـعــني عــدم ظـهــور األعـراض بـأن
الشخص غـير مصـاب كون األعراض
من ارتفاع في درجات احلرارة تظهر
ــنـاعــيـة بــعــد ان تـتم األســتــجـابــة ا
لـلـمرض وهـذا يـعـني بـعـد ان يـحدث

تكاثر للفايرس في اجلسم.
راكز الـبحـثية في { ماسـبب غيـاب دور ا
اجلــامــعـات الــعــراقــيــة في مــواجــهــة هـذا

الفيروس?
- هذه مـشـكلـة كـبيـرة في الـعراق اذ

ــراكـز ال يــتم اعــطـاء اي دور لــهــذه ا
البحثية الن احلكومة التخصص اي
مــوازنــة لــلــبــحث الــعــلــمي فـي حـ
مـعظم دول الـعـالم تـخـصص مـوازنة
ـليـارات عـلى الـبـحث الـعـلـمي اما بـا
في العـراق فال تـوجد مـوازنة خـاصة
في هـــذا اجملـــال  وهـــذا ســبـب عــدم
تــطـور الـبــحث الـعــلـمي فـي الـعـراق
اضــافــة الى عــدم حتــرك اجلــامــعـات
بهـذا األجتاه من نـاحيـة التـعاون مع
راكـز البحـثيـة الدوليـة نتـيجة الى ا
البـيرقـراطيـة السـائدة في اجلـامعات
الــتي تـلــعب دورا مـهــمـارفـي تـقــيـيـد

البحث العلمي.
{  الم تـوجـه اجلـامـعـة بـانـخـراط اسـاتـذة
االخـتـصـاص في اجــراء بـحـوث تـطــبـيـقـيـة

النتاج عقار مضاد لكورونا.
- نـعم هنـاك تـوجيـهـات ولـكن نقص
ـــعــدات وعـــدم وجـــود اخملــتـــبــرات ا
ـــتـــخـــصـــصـــة جـــعـــلت من اجـــراء ا
البحوث على هذا النوع من الفايرس
من األمور اخلطـيرة كون الـعمل عليه
يـحتـاج الى مـخـتبـرات ذات مـسـتوى
امن حــيـوي وسالمـة حــيـويـة عــالـيـة
جـدا وهـذا غـيـر مـتـوفـر في الـعـراق.
وفي حــالـة قــيـام الـبــاحـثــ بـاجـراء
بـــحـــوث عــــلى الـــفــــايـــرس في هـــذه
اخملـــتــبـــرات قــد يـــؤدي الى تـــســربه

. واصابة العامل
{ هل هـنـاك جـهـات مـحـلـيـة تـعـمل النـتـاج
عقـار مضاد لكورونا ام نـنتظر ماجتود به

دول العالم علينا?
- لألسف ال توجـد جهـات تعـمل على
ذلك حـسب عــلـمي وبـأنـتــظـار نـتـائج

اخملتبرات الدولية.
{ مــا هي الــوســـائل لــلــحــد من انــتــشــار

الفيروس?
- اتــبـاع تــعــلـيــمــات وزارة الـصــحـة

ـية وتـعلـيمـات مـنظـمة الـصـحة الـعا
واقع األلـكـترونـية وجـودة عـلى ا وا

للحد من انتشار الفايرس.
ـواطنـ بألـيات {  ما تـاثيـر عدم الـتزام ا

التباعد االجتماعي وعدم االختالط?
- ســوف يـــتـــســـبب ذلك بـــأنـــتـــشــار
الــفـايــرس وزيــادة حـاالت الــتــعـرض
واألصــــابـــة وقـــد يـــكـــون الـــشـــخص
وادواتـه ولـــيـس الـــشــــخص نــــفـــسه
وسيـلة لـنـقل الفـايرس الى اشـخاص

اخرين.
{  ما افضل الطرق لعالجه?

- ال يــــتـــوفـــر دواء مـــنــــاسب لـــعالج

فــايــرس كـرونــا ولــكن هـنــاك وقــايـة
وهو احلجر الصحي.

{ كلمة اخيرة?
أنـــتــشــار هـــذا الــفــايـــرس قــد كــشف
وبـــشــكل كــبـــيــر اهــمـــيــة الــوعي في
مكـافحة انـتشـار األوبئـة في اجملتمع
اضافـة الى ضـرورة ان يـكون لـلـدولة
ــواجــهــة األزمــات ولــيس ســيـــاســة 
األنــــتـــــظــــار الى ان حتــــصل األزمــــة
ـــواجـــهــتـــهـــا واالهم من ذلـك يــجب
اسـتــثــمــار الــطــاقــات الــعــلــمـيــة في
اكــتــشـــاف عالج او لــقــاح لألمــراض

اخلطيرة.
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سـيـرت وزارة النـقل رحـلة جـويـة استـثـنائـيـة بعـد مـوافقـة جلـنة
األمــر الــديـواني  55لــســنـة  2020عـلى مــ أحـدى طـائـرات
ـواطنـ العراقـي والطالب اخلطـوط اجلوية الـعراقـية العادة ا
من مصـر يـوم غـد الثـالثاء. وقـال الـوزيـر عبـد الـله لـعـيبي  في
واطن الراغب بيـان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تـدعو ا
في الـعــودة الى الـبالد من الـذين يـحــمـلـون تـذاكـر سـفـر عـودة
ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية وكذلك الطلبة العالق
كتب اخلـطوط اجلـوية العـراقية في هـناك  الى سرعـة التـوجه 
القـاهرة اليـوم لتأكيـد احلجز لـتذاكر الـعودة وقطع تـذاكر سفر
جديدة) الفتـا الى (العمل على تهيئة هذه الـرحلة بعد التنسيق
صـريـة ذات الصـلة مع السـفارة الـعـراقيـة هـناك والـسلـطـات ا
كن).وفي لتـسهـيل اجـراءات العـودة للـعـراقيـ بأسـرع وقت 
الـسـيـاق ذاته  اشـار لـعـيـبي الـى ان (الـطـائـرة الـثـانـيـة لـرحـلة
دلـهي وصلت فجر االثـن وعلى مـتنها  218عـراقياً باالضافة
الى  6جثـامـ وبذلك اكـمـلت اخلطـوط اجلويـة الـعراقـية اجالء
ـواطن العراقـي البالغ عددهم  500شـخص من دلهي الى ا
مــطــار بـغــداد الــدولي). واضـاف ان (الــوزارة وفــرت حـافالت
ـركبات للمسـافرين والوفود لنقل الـعائدين مجانًا الى وبعض ا
أماكن سـكـناهـم في جانـبي الـكـرخ والرصـافـة بـعد الـتـأكد من
ـطـار من سالمـتهم) مـشـيرا الى الكات الـصـحـية في ا قـبل ا
(التنـسيق مع قيادة عمليات بغداد لتـسهيل عملية النقل وحركة
اضية احلافـالت في بغداد).وقام الناقل الـوطني خالل األيام ا
بـرحالت اسـتـثـنـائيـة لـعـدد من الـدول لغـرض اجالء الـعـراقـي
ـتـمثـلـة بـانـتـشار ـيـة ا الـعـالقـ خـارج الـبالد بـعـد األزمـة العـا

فايروس كورونا .
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توعدت وزارة التعليم العالي بسحب
رخص االعتماد للكليات االهلية التي
تـسـتغل ازمـة فـايـروس كـورونـا لرفع
االجور الدراسية للطالب بحجة كلفة
عادة الـتـعـلـيم االلـكـترونـي عن بـعد  
االمر انتهـاك لقوان الـتعليم األهلي
تـحدث باسم الـوزارة عدنان . وقال ا
الــعـربي فـي بـيــان اطـلــعت (الــزمـان)
عــلــيه الـيــوم ان (عــمـلــيــة رفع اجـور
الـــدراســــة فـي بــــعض اجلــــامــــعـــات
والـكلـيـات االهلـيـة حتت ذريـعة كـلـفة
رفع احملــاضــرات عــلى الــويـب سـات
امـــر مــرفـــوض وانــتـــهــاك لـــقــوانــ
وتعلـيمـات التعـليم األهلي) وأضاف
ان (الـوزارة وبــالـتـنــسـيق مع خــلـيـة
ـــتـــابـــعـــة االمـــر االزمـــة ســـتـــقـــوم 
ومحـاسبـة الكـليات الـتي حتاول رفع
األجور مستـغلة ازمة كـورونا بعد ان
ـسـتـفـيـد من الـكـلـيـات االهــلـيـة هي ا
الـــتــعــلــيم االلــكـــتــروني كــونــهــا اقل
تــكــلــفـة) داعــيــا الى (الــتــواصل مع
الــوزارة لإلبـالغ عن الــكــلــيــات الــتي
رفــعت األســعـار) وتــابع الــعـربي ان
(عــقــوبــة الــكــلــيــات اخملــالــفــة الــتي
تـــســــتــــغل كــــورونــــا لـــرفـع أالجـــور
الدراسـية تـصل الى سـحب الرخـصة
وغلـقهـا). فيمـا اعلـنت وزارة التـربية

عن اســـتـــمــرار فـــضـــائـــيـــة الـــعــراق
الـــتـــربــــويـــة بـــتـــســــجـــيل الـــدروس
ولـلمـراحل كـافـة. وقال بـيـان لـلوزارة
اطـــلـــعـت (الـــزمـــان) عـــلـــيه امس انه
(بـجـهـود اسـتــثـنـائـيـة وبـتـوجـيه من
الـــوزيــرة ســـهــا خـــلــيل الـــعــلي بك 
تسـتـمر الـفـضائـية الـتـربويـة وضمن
احلــمــلــة الـوطــنــيـة الــواســعــة الـتي
اطلـقتـها بـتسـجيل الـدروس العـلمـية
ــر بــهــا وذلك رغـم الــظــروف الــتـي 
الــعـــراق بــســبب انــتــشــار فــايــروس

كورونا)
 واضاف ان (بـث الفـضـائيـة مـستـمر
ولساعـات متـأخره يومـياً رغم وجود
حـظــر الـتـجــوال بـتـســجـيل الـدروس
ولــلـــمــراحل كـــافــة وعـــرضــهـــا عــلى
الــشـــاشــة وعــلى وســـائل الــتــواصل
االجتماعي لـتذليل الـعقبات لـلتالميذ
والطـلبـة من خالل مواصـلة دروسهم
ـــنــهج الـــدراسي). بـــدورهــا ضـــمن ا
اشـادت ادارة الفـضـائـيـة بـ (اجلـهود
اجلـــــبــــارة واحلــــرص الـــــواضح من
اللـجان الـعلـمية من خـالل حضورهم
ـا يـحـتـاجه الطـالب من ومـتـابعـتـهم 
تـدريس وتـوضيـح للـمـواد الـدراسـية
من جل استمرار الـتعويض احلاصل
نتيـجة انـقطاع الـطالب عن مدارسهم

بسبب الظرف الراهن).
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