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ـاضي الى ان اقـتـربت الـبـشـريـة من الـدخول الى مـنـذ عـشـريـنات الـقـرن ا
ـعاصرة الكـثير من االزمات االلـفية الـثالثة ‘واجـهت احلضارة االنـسانية ا
ـؤثرة بـشكل خطـير بـكافة اشـكاالته ( االقتـصاديـة و السيـاسية ـزلزلة وا ا
واالجـتـمـاعـية والـصـحـيـة ) و اثـر بـقـدر توسـعـات هـذه االزمـات عـلى حـياة
اليـ ووضـعـهم فـي زوايا ضـيـقـة مـن اخلـطر الـشـامـل : جـوع وخوف و ا
ثـال من اجلانب االقـتصادي مـرض  وتفكك اجـتماعي ..ألخ ‘عـلى سبـيل ا
االنـهيار الكبير الذي بدأ من امريكا ( ( 1939 – 1929فكان  تاثير احد
ـانيا وبـالتالي ادى الى رعـبة ظهـر في انتـصار النـازي في ا امـتداداتهـا ا
ية الـثانية  والـتي ذهب ضحيتهـا مالي من البشـر عدا تدمير احلـرب العا
اكـثر البـلدان خصـوصا في اوروبا  ‘امـا في مجال ظـهور الوباء من خالل
ظـهور فاريروسـات وافرازات تلوث الـبيئة بـدأ  بظهور انـفلونزا االسـبانية (
الي خالل  ( 1919 – 1918الـتى ادى انـتـشارهـا الـسـريع الى مـوت ا
عام ‘بـعد ذلك ظهـور وباء ايبـوال و انفلـونزا الطـيور و االيدز ...ألخ  ‘واالن
 ‘امــام الـبــشــريـة وثــائق كــيـفــيــة ظـهــور هــذه االزمـات واالوبــئــة مع ارقـام
وتـفـاصـيل االضـرار الـتي حلـقت بـاحلـيـاة  من حـيـث االرض والـناس  ‘بل
نـسـمع بـ فــتـرات احلـديث عن بـعض من هـذه االحـداث من شـهـود عـيـان

اضي وما بعدها ) ن بقوا في احلياة حلد االن (عشرينات القرن ا
وعـنـدما نـاتي ونـراجع هذه الـوثـائق واالرقام واثـارهـا على اكـثـر من جانب
مـن جوانب حياة االنسان ‘النـرى غموض في تسـجيل االحداث كل حسب
ـا حدث  ‘حـتى مـرحلـته وتـروي لنـا االدلة بـشـكل نقف امـامـهم مرعـوب 
راحل هنـاك شواهد عـلى مواجهـتهم بنوع من الـناس الذين عـايشوا تـلك ا
ـعنويات العالية والتي  تدل على وعـيهم في مواجهة االخطار الناجمة عن ا
تــلك الــكـوارث واالحـداث  ‘امــا في مــواجـهــة الـوبــاء اجلــديـد (  فــايـروس
ـعـلومـات االولـيـة  انه اخذ اجتـاه الـتـخويف كـورونـا ) رأينـا مـنـذ انـتشـار ا
‘وبـدأ بالتـخبط في احلـديث عن ان ظهور الـوباء وانتـشاره ناجت عن الـتامر
هـيمـنه على الـساحـة الدولـية الى الـتخبط و الـصراع بـ القـوى العظـمى ا
في شـرح ظهـور الوباء مـن جانبه الـعلـمي بحـيث شمل هـذا التخـبط منـظمة
الـصـحـة الـدولـيــة اذ لم تـعـتـرف بـخـطـورة الـوبـاء اال بـعـد ان حـصـد ارواح

االلف من الناس في دول جنوب شرقي اسيا  وايران...
فـهذه الـظـاهره في الـتـعامل االولي مع ظـهـور الوبـاء صدم الـبـشريـة عنـدما
رأى وسـمع عجز تـلك الدول الكـبرى التى قـبل ذلك احلدث تدعي امـتالكها
قـدرات علميـة الى حد علـمهم بـ( سر وجود الـروح ) وال خوف عندهم االن
جرد  ان ـستقبل مـن مواجهة اي طار  بـشري او  بيئي  ‘ولـكن  وفي ا
دق وبـاء كـورونـا بابـهم ظـهـر ان  قـوتهم لـيس اال وهم الـى حد سـمـعـنا من
قـادتـهم كالم عن اخـطـار الـوبـاء  الـذي سـيـطـر اخلـوف والرعـب حتـى على
نـبرة صـوتهم  من هـول موت االعدد الـبشـرية في بـلدانـهم ( رئيس الوزراء
الــبـريـطـاني و تــرامب االمـريـكي  –قـادة الــرمـوز الـشـعـبـيــويـة في الـعـصـر

احلديث ..!!)  
 من خالل هـذا العرض الـسريع عن ظهور هـذا الوباء وكيـفية  االعالن عنه
ـرعـبـة و تـعـامل اجـهـزة و بـدايـات مـواجـهـتـه ادى الى تـوسع اخلـسـارات ا
ؤسسـات العلـمية والـتي بدأت بـشكل غيـر منظم نـظمـات وا الـدول وحتى ا
ـا ادى  لـيس فـقط  الى خـسارات واالربـاك  كـان ظـاهـرا في خـطـواتـهم  
روحـية ومادية بل انتـشر من خالله الرعب واهتزاز الـوضع النفسي بشكل
واسع في العالم  ‘ونـرى انه ومع انتشار هذا الوباء واطالة الوقت والتاخر
 في اعالن الـبشاره واطمئـنان الناس عن وصول أخـتراع لعالج علمي زاد
الـقـلق حـتـى ادى الى اكـثـر من اعالن عن انـدحـار الـيـائـسـ ..! وخـطـورة
اسـتمـرار هـذه الظـاهرة ( الـقـلق النـفسي ) يـظـهر بـشكل
حـاد في نهاية القضاء عـلى الوباء رغم ان هذه النهاية
ايضا ليس واضحا ليظهر من خالله ضوء الفرح في
نـهاية النفق ..واخلوف من اجملهول هو اخطر ظاهرة

ازلية يقلق مستقبل البشرية .
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طـــرحت شـــركـــة صــنـــاعـــة األدويــة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة في سـامراء وا
 SDIمــسـتــحـضــرات لـعالج عـدوى
كـــــورونــــا تـــــكــــون مـــــتـــــوفــــرة في
ـقبل الصـيدلـيات مـطلع األسـبوع ا
وتبـرعت  بإنـتاجـها األول من عالج
الـوبــاء لـوزارة الــصـحــة والـبــيـئـة.
وقال مدير عام الشـركة عبد احلميد
عـــبــد الـــرحـــمن الــســـالم في بـــيــان
اطـــلــعت عـــلـــيه (الـــزمــان) امس إن
(الــشــركــة ســتــطــرح مــســتــحــضــر
ـــــذاخــــر ازثـــــرومـــــايـــــســـــ إلـى ا
والــصــيـدلــيــات احملــلـيــة األســبـوع
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واضــــاف ان (الــــدفــــعــــة األولى من
ـسـتـحـضـر سـيــتم تـسـلـيـمـهـا عن ا
طـــريق خـــلــيـه األزمــة الـى الــوزارة
الصحة بواقع  4 آالف و  50 عبوة
تـبـرعــا من الـشــركـة لــعالج مـرضى
الــفــايــروس بــالــتـعــاون مـع مـكــتب
االكــــلـــيـل وكـــيـل الـــشــــركـــة لــــهـــذا
ــــســـتــــحـــضــــر). وبـــرغـم من شح ا
وارد والدعم  اال االمكانيات وقلة ا
ان بــاحــثــ عــراقــيــ يــواصــلـون
الـعــمل لـلـوصـول الى مـادة تـسـاعـد
بــالــقــضــاء عــلى الــفــايــروس الـذي
ينتـمي الى العـائلة الـتاجية  فعلى
الـصــعـيـد الــطـبي كــشـفت الـكــاتـبـة
الـصــحـفــيـة ســعـاد اجلــواهـري عن
(جنــــاح فـــريق بــــحـــثي مــــؤلف من
/ الـبـاحــثـة سـوزان ســعـدي حـسـ
ــسـتــنــصــريــة  ونــهـاد اجلــامــعــة ا

خـالوي تـكـتـوك/اجلـامـعه الـتـقـنـيـة
الــوســطى اســتـــخالص نــتــائج من
دراسـة مـاجـسـتـيــر لـلـطـالب مـجـيـد
ـضـاد ــوسـومه الــتـاثـيــر ا هـاشم ا
ـنتـجـة بواسـطة لـلـمادة الـنـانويـة ا
بكتريا مرضية معزوله من اصابات

اجملاري البولية).
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مـضـيـفة ان (الـبـاحـثـ استـخـلـصا
مـادة نـانـويـة طـبـيـعـيـة مـعزولـة من
ــصــابــ بــكــتــريـــا مــرضــيــة مـن ا
بــالـتـهـاب اجملـاري الـبـولـيـة وبـعـد
توصيفها و دراسة خواصها بطرق
مـختـبـرية مـتـطورة  اسـتـخدامـها
بــتــراكــيـــز مــخــتــلـــفــة عــلى احــدى
فـايـروسات الـعـائـلة الـتـاجيـة وبـعد
دراســــة دامت  6اشــــهــــر اظــــهـــرت
الـنـتـائج ان التـركـيـز قاتل وبـنـسـبة
ـئـة عـلى الـفـايـرسـات الـتـاجـية) بـا
مــشــيــرة الـى ان (الــدراســة اوصت
بـامـكانـيـة القـضـاء على فـايـروسات
الــعــائــلـة الــتــاجــيـة ومـن ضـمــنــهـا
كن اسـتخـدام هذه الـكورونـا كمـا 
ادة بـطرق اخـرى كالـتعـفيـر وقتل ا
ـرضــيــة سـواء في الـفــايــروســات ا
ـؤسسـات احلـكـومـية). ـنـازل او ا ا
فــيــمــا تــمــكــنت الــفــرق الــبــحــثــيـة
والعـلمـية الـتابعـة خللـية االزمة في
جـامـعة الـبـصرة مـن توفـيـر الوسط
ـــــنـــــتج في ــــصـــــنع وا الـــــنــــاقـل ا
مخـتبرات كلـية الصـيدلة بـاجلامعة
لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة في ست
محافظات.وقال عميد كلية الصيدلة
فالح حسن شري إن (الكلية تمكنت
من تـوفيـر الـفي وسط ناقل و٤االف

راح أكـتب بـلــهـجـتـنـه الـدارجـة عن احلـال الــلي وصـلـنه إلـه بـالـعـراق من
ـستويـات ألن قلـمي ميطـاوعني كـلما التردي واإلنـحطـاط وعلى مخـتلف ا
حتى أردت الـكتـابـة بـالـفـصـحى من حـيث كـلـشي بـالـعـراق صـار أعـوج 
ـتوفـ جراء ألن نـسبـة ا الكـورونا الـعـراقي يخـتـلف عن كل دول العـالم 
ـوضـوع اللي الوبـاء هي أعـلى نـسـبة بـالـعـالم قـياسـاً لـعـدد األصابـات ا
راح اكتب عنه مـوضوع فـساد إله عالقة بـكورونـا ٠٠٠ اليوم شـفت خبر
على الفيس يكـول أكتشفـوا حالة فساد كـبرى في وزارة التجـارة بقضية
اخلزين اإلسـتـراتيـجي حتـسبـاً لـلكـورونـا أبطـالـها وزيـر التـجـارة ورئيس
ـان احللـبوسي مع الكـربولي وهم شـله وحده ومن كـتله وحده قـيمة البر
السرقة ٣٠٠ مليون دوالر طبعـاً هذا اخلبر يهم كل عراقي ولو موضوع
ـوطبـيعي هو إنه السرقـات والفـساد صار كـلشي طـبيـعي بالعـراق لكن ا
ـوت مـحـدق بــيـنه من كل حـدب وصــوب والـكـورونـا قـد بـهـذا الـظــرف وا
يجـتـاح العـراق طـول وعرض  واسـعار الـنـفط تدنـت إلى مسـتـويات غـير
مسـبوقـة يـعني مـقـبلـ عـلى كارثـة إقتـصـادية خـطـيرة  كل هـذا ورئيس
بلغ اللي من األولى أن يذهب مجلس النواب مع حاشيته يـسرقون هذا ا
إلى خلـية األزمـة جملـابهـة الـوباء هـسه من حق أي واحـد يرد( من يـكول
خـلي ناخـذ إحتمـال مو صـحيح ألـيس من الواجب اخلبـر صحيـح )طيب
ان أن يـظهـر كي يُكَـذّب اخلبـر  ولكـنه ال يفـعل ألن مثل على رئـيس البـر
هـيــجي أخـبــار صـارت عــدهم زالطــة مـيــهـتــمـون إلــهـا من حــيث الخـجل
وإذا كـان اخلــبــر صــحــيح فــمــا هــو مـوقـف رئـيـس الـوزراء والمــسـتــحـه
ـهدي والـذي تـرك الـوزارة ترك إضـطـراري ولـكنه سـتـقـيل عادل عـبـد ا ا
يـديــر جـلـســات مـجــلس الـوزراء وأيــضـا بــشـكل إضــطـراري وهـو البس
الكـمـامـة بـشـكل مضـحك مع جـوقـة الـوزراء والـيوم شـفـته مـجـتـمع وهو
البس الكمامة مع احللبوسي اللي مالـبس الكمامة حتى يكافئه على هاي
الـسـرقـة الـلي طش خـبـرهـا حلـد إهـنـا اخلبـر إنـتـهى وآنـي أسـأل اكول
هذولـه شنـو دواهم الكـرونه يـخـافـون من عـنـده والشـعب هم يـخـافون من
عنده ألن األنتفاضة طالت مدتها وهسه كورونا قللت من زخمها وأجلتها
إلى حـ  وحـتى من الـله مـيـخـافـون ومـاعـدهم ضـمـيـر الـلي يـحـاسبـهم
كسر بجمع الخوف والمستحه شلون تخلص وشلون نخلص من عدهم
ــســـتــحـــة أتــذكــر مــاأدري وأعـــتــقـــد كــلـــنه مــيـــدري ٠٠٠٠ عــله ذكـــر ا
بالـسـبـعيـنـيـات مـوظف بالـنـجف شـريف نـصبـوله كـمـ واتهـمـوه بـرشوة
مـقدارهـا ديـنـارين طـلـعـوه بـالتـلـفـزيـون حـلـيق الـشـعر وصـوروه من اربع
جهات وحـكمـوه ٦أشهر مع طـرد من الوظـيفة  بـعد خـروجه من السجن
بقه في بيته ٥ سنوات ميـطلع يعني بقه جليس الدار
يخـجل أن يطـلع  وهو شـريف مامـاخذ رشـوة ابداً
أكول هـذوله الـسـيـاسـيـ احلكـام الـلي مـيـخـجـلون
واليستحون متصيـرلهم اي جاره إله كنسهم بثورة

عارمة

كلمات على ضفاف احلدث
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رفعت جامـعة نيـويورك في أبوظبي
12 ألف كتاب باللغة العربية مجانا

وعلى الرابط 
http://dlib.nyu.edu/aco/

وقــالت اجلـامــعـة (اخــتي الـعــربـيـة
اخـي الـــــعــــــربي مـن عـــــبــــــادان الى
تطوان التضيع وقتك وانت مضطر
للجلوس في البيت هذه االيام. اليك
آالف الـكــتب لـلـقــراءة وكـذلك مـواقع
مـفـيــدة لـتـعـلــيم الـلـغـات األجــنـبـيـة

ومنح دراسية وامور اخرى).
(الــزمــان) تــنــقل لـــكم بــعض روابط
الـكـتب لـلـفـائـدة وبـعض الـكـورسات
الــعـربـيـة واالنـكـلـيـزيـة وغـيـرهـا من

فيدة واقع ا ا
V²J «

1-  كل كتب ابراهيم الفقى
http://bit.ly/2PStp0j

2-  كل كتب مصطفى محمود
http://bit.ly/2SpCpvm

3-  كل كتب أحمد خالد توفيق
http://bit.ly/2Qgy3Ed

4-  كل كتب عباس محمود العقاد
http://bit.ly/34Ryr19

5-  كل كتب الشيخ الشعراوي
http://bit.ly/399MVgn
6-  كل كتب جنيب محفوظ
http://bit.ly/2EPqIWO

7-  كل كتب دوستويفسكي 
http://bit.ly/39a7ZU3
8-  كل كتب اجاثا كريستي
http://bit.ly/2SqBfQk
9-  كل كتب انيس منصور
http://bit a.ly/2tIvbIC
10-  كل كتب محمد الغزالي

http://bit.ly/2Zot48U

11-  كل كـــتب مــــحـــمـــد بن صـــالح
العثيم

http://bit.ly/2QiQh8g
12-  كل كتب ابن خلدون

http://bit.ly/2QlDzWp
13-  كل كـــتـب مـــصـــطـــفى لـــطـــفي

نفلوطي ا
http://bit.ly/2Sokvcz
ن العتوم 14-  كل كتب أ
http://bit.ly/39dD74Q

15-  كل كتب راغب السرجاني
http://bit.ly/2PVP1cf
16-  أكثر من  4االف رواية
http://bit.ly/2tPM8B7

17-  أكــــثـــر من  3االف كــــتـــاب فى
التاريخ

http://bit.ly/2smMwXp
18-  أكــــــثـــــر مـن ألف كــــــتـــــاب فى
التنمية البشرية وتطوير الذات

http://bit.ly/2Zo7fGm
19-  أكــــثـــر من  7أالف كــــتـــاب فى

العلوم اإلسالمية
http://bit.ly/2rvQ0Xe

20-  أكـــثــــر من ألـــفــــ كـــتـــاب فى
نطق الفلسفة وا

http://bit.ly/2s9SRWb
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http://bit.ly/ : 1.  مــــــــــوقـع إدراك
2K5sTJQ

http://bit.ly/ :2.  مــــــــــــوقـع رواق
2JF1LlC

http://bit.ly/ :3. مــــــوقـع نــــــدرس
2K2gSF7

http://bit.ly/ :4. مـــوقـع حـــســوب
2KAuS9s

http://bit.ly/ :5. مــــوقـع مـــــهــــارة
2KBKvNF

http://bit.ly/ :6مــــوقع حتــــريـــر. 
2KAv20y
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http://bit.ly/ :1. مـوقع كـورسـيـرا
2XdrdSs

http://bit.ly/ :ي 2. مـــوقـع يـــود
2QoNQR3

Tutorial Point )) 3. مــــــــــــــوقـع
http://bit.ly/2JEGyZ5

Future learn) :http:/ ) 4. مـوقع
/bit.ly/2Xgtlb4

Edx) : http://bit.ly/) 5. مــــــوقع
2XMGVrc

http://bit.ly/: 6مــــوقع لــــيــــنـــدا. 
2XORFVV

 W¹eOK$ù« WGK « rKFð

http:// : 1. مـــوقع اجنــلــيــزي.كــوم
bit.ly/2YRvHyb

Cambridge) http://) 2. مــــــــوقع
bit.ly/2M7GgvG

Engvid) http://bit.ly/) 3. مـوقع
2WruAb2

Youglish : http:// 4. مـــــــــــــوقـع
bit.ly/2Ljj75Z

British Council : 5. مـــــــــــــوقـع
http://bit.ly/2ZusIR4
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http://bit.ly/: 1. مــــــوقـع مـــــــرجع
2QoPHoT

Study Portals) http://) 2. موقع
bit.ly/2VTP5J4
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ـــتــــحـــدة 1. مــــوقع تـــطــــوع األ ا
http://bit.ly/2QoPMJd:

ـــتــــحـــدة 2. مــــوقع تـــطــــوع األ ا
http://bit.ly/ (اونــــــــــــــــاليــــــــــــــــن)
2HUM8TBقـــائــمــة بـــأهم مــواقع
الـتـعـلـيم الـذاتي في الـعـالـم .. مـنـها
مــواقع تــعــلـــيم وتــدريب مــجــانــيــة

وتوفر الشهادات مجانية:
 www.edx.org -1

 www.coursera.org -2
 www.udacity.com -3

 www.edraak.org -4
 www.class.stanford.edu -5

lab.org - www.venture -6
-7

www.education.10gen.com

 www.openhpi.de -8
 www.ocw.mit.edu -9

 www.khanacademy.org -10
 www.oli.cmu.edu -11

 www.oyc.yale.edu -12
-13

www.webcast.berkeley.edu
-14

www.openclassroom.stanfor
d.edu/MainFolder/

HomePage.php
 www.see.stanford.edu -15

 www.ck12.org -16
 www.udemy.com -17

 www.skillshare.com -18
 www.codecademy.com -19

 www.p2pu.org -20
 www.ed.ted.com -21

-22
www.myopencourses.com

 www.myopencampus.in -23
 www.nptel.iitm.ac.in -24

 www.saylor.org -25
 www.academicearth.org -26
 www.youtube.com/ -27

education
 www.phodphad.com -28

 www.learntobe.org -29
 www.floqq.com -30

 www.learnerstv.com -31
 http:// -32

www.coursetalk.org/
 http:// -33

www.skillacademy.com/
 http:// -34

www.mruniversity.com/
 www.alison.com -35 

ســواب لـلـمـؤسـسـات الـصـحـيـة في
ست مـــحـــافـــظــــات هي الـــبـــصـــرة
والـــــقــــادســــيـــــة وذي قــــار وواسط
ــــثــــنى) واضـــاف ان وكــــربالء وا
(الــكـلــيــة ســلــمت  300وسط نــاقل
و 600 سواب لدائرة صحة ذي قار
و 400 وسط نـــــاقل و 800ســــواب
ـثـنى و 200 وسط و400 لـصـحـة ا
سواب لـصحـة كربالء و 300 وسط

نـاقل و 600 ســواب لـدائــرة صـحـة
واسط فــضال عن تــسـلــيم مــديــريـة
صـحــة الـبـصـرة الف و  700 وسط

ناقل و 4 االف سواب طبي).
مـشيـرا الى ان (الـكلـية لـديـها خـطة
لـــتـــوزيع  5 االف وسط نـــاقل و10
ــــــدة االف ســـــــواب طـــــــبـي خـالل ا
قبلة). في غضون ذلك ناشد طلبة ا
دراسـات عـلـيـا عـالـقـون في تـركـيا 

احلــكـومـة الـعـراقـيـة بـأعـادتـهم الى
العـراق بصورة عـاجلـة . وقالوا في
مـــنــاشــدة عـــبــر مــواقـع الــتــواصل
االجتـماعـي اطلعـت علـيهـا (الزمان)
امس (نحن طالب الـدراسات العـليا
ــكــونـات  في تــركــيــا من جــمــيـع ا
نـســكن مــحـافــظــة اربـيل واعــدادنـا
اكــثـر من 200 شــخص نــرجــوا من
ــــســـؤولـــ  في اربــــيل وبـــغـــداد ا

نـاشدتنـا واعادتنا الى االستجـابة 
اهـلنـا في الـعـراق والسيـمـا اننـا قد
راجـعـنـا ســفـارة الـعــراق في انـقـرة
لـكــنـهم لـم يـجـيــبـوا عــلى طـلــبـنـا )
(لـذلك  نــدعــو احلـكــومـة مــضـيــفــ
العراقية الى تخصيص  طائرة عبر
رحـلـة استـثـنائـيـة لنـقـلنـا من انـقرة
ـكن الـتــواصل مـعـنـا الى اربــيل و
عـــبــر هــذا الــرقم 07704341861).

معمل انتاج لشركة ادوية سامراء
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طــالب رئـــيس جلــنــة الــتــربــيــة في
مـــجـــلس الـــنــواب قـــصي مـــحــسن
الــيــاســري وزارة الـتــربــيــة اتــخـاذ
مــجــمــوعــة من االجــراءات من اجل
عدم ضـياع الـعام الـدراسي احلالي

بسبب الظروف الراهنة.
وخــاطب الــيــاســري رئــيس خــلــيـة
االزمــة الـنــيـابــيـة فـي بـيــان تـلــقـته
(الـزمـان) (بــالـنـظـر لــلـظـروف الـتي
شهـدها الـعام الـدراسي احلالي من
ـناهج الـدراسية تأخـير في إتـمام ا
بــســبب االضــراب الــذي حــصل في
بـــعض احملـــافـــظـــات ومـــا تاله من
تـــعــطــيل الــدوام بـــســبب جــائــحــة
كورونا ومن اجل عدم ضـياع العام
الـدراسي نـقـتـرح ان حتـدد الـوزارة
جدول جـديد لالمتـحانـات النهـائية
ويــكــون بـــعــد تــاريخ  15حــزيــران

2020.
واكـد اليـاسـري في مـقتـرحـاته على
ضـــــرورة اجــــراء االمــــتـــــحــــانــــات
نـتهـية بـحسب ما لـلصفـوف غيـر ا
ـنـهج حـتى  اكـمـاله من فـصـول ا

وان كـان فـصال واحـدا علـى ان يتم
تــعــويض ذلك في الــعــام الــدراسي

قبل2021 ا
واقـتـرح تـعـلــيق امـتـحـان الـوزاري
لـلــصف الــسـادس االبــتـدائي لــهـذا
الـــعـــام فـــقـط واجـــراء االمـــتـــحـــان
راحل ـدارس مع ا النـهائي داخل ا

نتهية غير ا

وأشار الـى ضرورة حـذف الفـصول
نتهية التي لم الدراسية للمراحل ا
يـــتـم دراســـتـــهـــا من قـــبل الـــطالب
ـنـهـاج الى وحتـويل مـا تـبـقى من ا
أسئلـة تقدم الى الـطالب ويتم طرح
اجـــوبــــتـــهــــا من خالل الــــقـــنـــوات
ــنـصـات الـرســمـيــة والـتـربــويـة وا
االلــكـتـرونـيــة وذهب الـيـاسـري الى
ــنـاهج الــدراســيـة أهــمـيــة حــذف ا
لــلــمــحــافـظــات الــتـي حــدث فــيــهـا
اضــراب عن الـدوام قــبل الـتــعـطـيل
بــســبب فـيــروس كــورونـا وهي ذي
قــــار ومـــــيــــســـــان وواسط وبـــــابل
والنـجف والديوانـية وكربالء اذ ان
هذه احملافظات لم تـكمل فصل او
ثالثـة فصـول لـذلك عـلى الوزارة ان
تعد خطة خاصة بهذه احملافظات
وطـــالب الـــيــاســـري بـــاإلســراع في
حتـديـد الــفـصـول الــتي سـوف يـتم
ـــنــاهـج الــدراســـيــة حــذفـــهـــا من ا
واطـالع الــطــلــبــة عــلــيــهــا لــغـرض
دراسـتــهـا ويــكـون الـدخــول شـامال
ـــنـــتـــهـــيـــة وكـــذلك ـــراحل ا لـــكل ا

االمتحانات اخلارجية
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محمد علي احلكيم 
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اكـد وزيـر اخلـارجيـة  مـحـمـد عـلي
احلـكيم عـلى تسـلم الوزارة رسـالة
من نـظـيــرتـهــا االمـريـكــيـة تــقـتـرح
إجــراء مـــراجــعــة شــامـــلــة بــشــأن
مـسـتـقـبـل الـعالقـات بـ الـبـلـدين.
وقــال احلــكـــيم في تــغـــريــدة عــلى
تـويـتـر  ان ( اخلـارجيـة الـعـراقـية
تــســلــمـت  رسـالــة مـن اخلــارجــيـة
األمريكـية تقتـرح اجراء مفاوضات
ـطروحة في فـاهيم ا مبـنيـة على ا
اإلطـــار االســـتـــراتـــيـــجي وإجـــراء
مــراجـعـة شــامـلــة حـول مـســتـقـبل
العالقـات في اجملاالت االقتـصادية
والـثــقــافــيـة والــتــبـادل الــتــجـاري
واألمنـية ثنائـيا وإقلـيميا) مـضيفا
ـــبـــادرة وســوف (نــرحـب بــهـــذه ا

نحدد موعدا مناسبا). 
ــســتــقـيل وكــان رئـيـس الـوزراء ا
ـهـدي قـد رحب بـفتح عـادل عـبـد ا
حــوار اســتــراتـيــجي بــ الــعـراق
تحـدة االمريكية خالل والواليات ا
لقـائه في مكـتبه اول امس السـفير
االمريكي لدى بغداد ماثيو تولر  .

من جــهــة اخــرى نــفت اخلــارجــيـة
امس ما تـردد عن  توزيعـها امواال
ـــواطـــنـــ في حـــكـــومـــيـــة بـــ ا
اخلــــــــارج.وقــــــــالـت في بــــــــيــــــــان
بالغ امس(وضح للـرأي العـام أن ا
لــيــست مــنـحــة أو تــبــرعـا وهي ال
تـشـمل إال حـاالت إسـتـثنـائـيـة جداً
ن إنـقـطـعت بـهم الـسُـبُل وتـكون

ــــبـــالـغ من خالل عــــائالتــــهم في ا
الـــعـــراق وتــــخـــضع اجـــراءاتـــنـــا
ـصـرفـية في لقـواعـد الـتـعـامالت ا

الدول).
 من جــهــته قــال وزيـر اخلــارجــيـة
فـي تـــغـــريـــدةً عـــلى "تـــويـــتـــر" إن
(اخلـــــارجـــــيـــــة التـــــوزع األمــــوال
ــواطــنــ في احلــكــومــيــة عــلى ا
اخلـارج وهي غـيـر مـخـولـة ولـيس
لــــديـــهــــا اإلمـــكــــانــــيـــة عــــلى ذلك
واطـن وجـهودهـا في مـساعـدة ا

تنسيقية).
وأضاف أن (بيان الناطق الرسمي
اســـيـئ فـــهـــمـه واألمـــوال هي من
ـــواطــنـــ الـــتي أمـــوال عــوائـل ا
ترغـب بإيـصـالـهـا إلـيـهم  ولـيست
أمواالً حكومـية). وأعلنت الوزارة
في بــــيـــان ســـابق امـس عـــزمـــهـــا
ارسـال مبـالغ مالـية ومـؤن غذائـية
لـرعـايـاهـا في اخلـارج مع انـتـشار

.( فيروس كورونا
 وقــالت  (انــهــا تــتــكــفل بــإرســال
مبـلغـثالثة آالف دوالر لـكل فرد في

اخلارج).


