
وصول اكمال دراستهم الـعليا والرفض ا
ــفــاضــلــة الــتي حــول مــســألــة مـــعــيــار ا
أصبحت حل حـاسم يضمن مكـانة القبول
ــعــدالت الــعــالـيــة بــالــرغم من أن لــذوي ا
بـــعــــضــــهـم من خــــريــــجي اجلــــامــــعـــات

اخلارجية.
وهـذا ومن جـانب آخـر فـيمـا يـخص خـطة
الــقـــبــول الـــتي حــددت بـــعــدد مـــعــ من

قاعد. ا
رقنـة الذين والنـسسى أصـحاب الـقيـود ا
بـــقــوا مـــحــرومـــ من فــرصـــة الــتـــقــد
شـكلـة عائق مـريع أمامهم وصارت هـذه ا
وما يـزالون في سـلم االنتـظار  فضال عن
ـقـاصــة في األقـسـام الـعـلـمـيـة مـشـكالت ا
واألنـــســـانـــيــة حـــيث وصـــلت فـي بــعض
األقسام والكليـات الى ما يزيد عن خمسة
مـــواد أضــافــيــة حــيـث يــجــازف الــطــالب
بــالـتــقـد في مــثل هـذه الــكـلــيـات بــفـعل
احلـرمـان من الـقـبــول في كـلـيـته األسـاس

عقد . ونظامها الداخلي ا
يـقـول األسـتـاذ عـبــد الـبـاقي عـبـد اجلـبـار
احلــــيــــدري فـي أحــــدى بــــحــــوثه بــــهــــذا

اخلصوص :
" من الــضـرورة تــقــو واقع اجلــامــعـات
الـعــراقـيـة وتـشــخـيص مـفــاصل الـضـعف
التي تعيقـها عن أداء رسالتها  وضرورة
أستثـمار الثروات الـفكرية لـدى العراقي
وأعــادة الــبالد لــلـعــقـول الــعــلـمــيــة الـتي
فـقدتـها سـابـقاََ وخـلق صلـة فاعـلة مـا ب
اجلامعات ومكونات اجملتمع العراقي"
والنــنـسى أن مـن الـضـروري األخــذ بـعـ
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األعــتــبـار عــدة أعـتــبــارات لـتــكـون بــدايـة
ي والـعلـمي في سـلـيـمـة لألصالح األكـاد
الـعـراق وتــشـخـيص أتــخـاذ الـوزارة مـثل
هــذه الــقـوانــ احلــديــة فــضال عن وضع
فـلـسـفـة ذات حدود بـعـديـة واضحـة قـابـلة
لـألدراك والـوعي ومـعـاجلـة الـفـجـوة الـتي
بـاتت تتـسع شـيئـاََ فشـيئـاََ مابـ تخـطيط
الـتعـلـيم الـعـالي والـتـخـطـيط األقـتـصادي

تــدن الـتــعــلـيم الــعـالـي في الـعــراق بـكــافـة
ــقــايـيـس حـتـى حتـول الى مــشــكــلـة ذات ا
أبعـاد جمـة يتطـلب الوقـوف عندهـا خاصة
لـحوظ فـي الفـترة األخـيرة بـعد الـتـراجع ا
ـعـاصـرة ألزمـات الـبـلـد وبـكـافـة اجملـاالت ا
بـفعل الشـروط والعـقبـات التعـجيـزية التي
بـاتت بـدورهـا عـراقـيل تـعثّـر خـطى الـتـقدم
واألزدهــــار. أن أعـــــادة الــــنــــظـــــر في هــــذا
ـوضـوع ضــرورة مـجـديــة البـد من األخـذ ا
بها بع االعتبار فهي خطوة سامية تعيد
الــثــقــة في اجملــتــمع وتــعــيــد احلــيــاة الى
طبيـعتها بـعد كل ما خـلفه من فوضى أمام
بـوابـة وزارة الـتـعلـيم الـعـالي الـيـوم فضالََ
عن بنـاء أساس سـليم وصـحيح تـقف عليه
ـا يـنـســجم مع تـطـورات أركـان اجملـتـمـع 
الـعصر . تـكمن مـشكلـة التـعلـيم العالي في
عقدة القطر العراقي بالقوان والشروط ا
سؤولـة والتعامل قـرة من قبل اجلهـات ا ا
مـع الــوســائـل اجلــامــدة الـــتي التــنـــســجم
والتتفق مع روح الـعصر وهـذه االزمة بحد
ذاتــهــا مــشــكــلــة مــؤطـرة البــد مـن تــعــيـ
حـدودهــا ومـداه وهـنــا تـظـهــر الـتـسـاؤالت

طارحة نفسها :
ـشـكـلـة عـلى الـعـراق - هل تـقـتـصـر هــذه ا

فحسب ?
- كـيف تـتم مـعـاجلـة هـذه االزمـة وتالفـيـها
بــعـد أن أمــتـدت أبــعـادهــا خـاصــة بـعـد أن
تــعـالـت أصـوات ذات صــدى تـرفض أغالق
األجـازات الـدراسيـة خـارج الـقطـر الـعراقي
وتــعــقـــيــد آلــيــة األجـــازات الــدراســيــة في
الداخل بـالـنـسـبة لـلـمـوظفـ الـراغـب في

الـــتي أصـــبـــحت تـــشــــكل ثـــقالََ عـــلى ذوي
عدالت الدنيا أضافة الى أعادة النظر في ا
مسـألـة اخملـتبـرات الـبـحثـيـة وجتـهيـزاتـها
وكـلـفهـا والـغـاء احلـلـقـات الـغـيـر ضـرورية
والــــتي الداع لــــهــــا وتـــعــــزيــــز الـــرســــائل
واألطـــاريح الــعـــلـــمــيـــة من خـالل تــوفـــيــر
ــكــنــة من حــيـث تـســهــيالت تــســهــيالت 
صادر العـلمية احلصول عـلى البيانـات وا
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ـنـشـور في صـحيـفـتـكم بـعـددها  6051في اشـارة الى الـعـمـود الصـحـفي ا
رور باتخاذها  30/5/2018وحتت عنوان (مرور الطوبجي) بينت مديرية ا
االجراءات الالزمـة بـالـقضـاء عـلى اي شـكل من اشـكال الـروتـ من خاللـها
ـيـدانـيـة الى مـواقع الـتـسـجـيل كـافـة والـقـيـام بـتوجـيه مـتـابـعـتـهـا وجـوالتـهـا ا
الـعـامـلـ من ضـبـاط ومـراتب ومــوظـفـ لـتـسـهـيل وسـرعـة اجنـاز مـعـامالت
واطنـ كمـا واكدت انـها مسـتعـدة الستـقبالـهم ومقـابلـتهم يـوم االربعاء من ا
ـناسـبة كل اسـبـوع وان ابوابـهـا مفـتوحـة لـتلـقي شـكاواهم وايـجـاد احللـول ا

وقد حددت لهذا الغرض اخلط الساخن .440
للتفضل باالطالع مع التقدير

اللواء الدكتور مدير دائرة العالقات واالعالم

ـكـتــبي والـوسـائل ومـعـاجلــات الـضـعـف ا
الـتـقلـيـديـة في الـبـحث وهـذه كلـهـا تـعـتـمد
عـلى تـعـزيـز عالقـة الـقـطـر بـالـدول اجلـوار
وعقـد أفاقيـات تعاون دولي وتـدريب علمي
من أجـل أخـراج بــحــوث عــلــمـيــة رصــيــنـة
والــنــهــوض بــواقع الــتــعــلــيم الــعــالي من

جديـد.
مروه العميدي - بابل
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العقـيد ميسر محـمد صالح فائق النـعيمي مدير الـقانونية في مديـرية جنسية
عـرفة واعـرف حبه ـوصل  صديـقي وزميـلي منـذ عام 1985 اعـرفه حق ا ا
ـوصل بيـد داعش التـزم بيته لوطـنه ووطنيـته ال شائـبة عـليهـا . اثنـاء سقوط ا
وبقى حـبيس فيه ولم يستـطع مغادرة مدينـته . كنت بتواصل معـه لغاية شهر
شـبـاط 2017 عـنــدمـا داهـمت قـوة من داعـش بـيـته واعـتـقــلـته واودعـته احـد
وصل من سجـونها  كـان الظن باديء األمر انـها قتـلته حل مـا  حترير ا
وقـوفـ بـسـجون داعـش لغـرض الـتـحـقيق قـبل قـواتـنا الـبـطـلـة واخذت كـل ا
والـتأكـد مـنـهم وكـان من ضمـنـهم الـعـقيـد مـيـسر مـحـمـد صالح الـذي عـرفـنا
ـثـنى  مـرَّ عـلى الحـقـاً انه مـوقـوف فـي االنـضـبـاط الـعـسـكـري قــرب مـطـار ا
ـوقف ولم يستـكمل التـحقيق مـعه والتأكد من توقـيفه اكثر مـن سنة في هذا ا
ـنشور شخـصيـته !!  ننـاشد كل اخلـيرين ومن له الـقدرة عـلى ايصـال هذا ا
لوزيـر الداخليـة ووزير الدفاع ورئـيس الوزراء لينـظروا بقضـيته واالفراج عنه
نـظمات االنسـانية التي ا فـيها ا واعادته ألهـله الذين طرقوا جـميع االبواب 
ـعنية باألختـفاء القسري ) التـابعة لهيئة األ اوصلت قضـيته الى ( اللجنة ا

تحدة لكن دون جدوى حلد اآلن !! ا
محمد جبر حسن - بغداد
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اتــقـدم بـجــزيل الـشــكـر واالمـتــنـان الى كـل من قـدم لـنــا الـتــعـزيـة الــصـادقـة
?wðb رحــمـهـا الـله ســواء من حـضـر مـجـلس «Ë ــواسـاة احلـسـنـة بـوفـاة وا
الـفـاحتـة او اتـصل هـاتـفـيـا او ارسل بـرقـيـة تـعـزيـة عـبـر وسـائط الـتـواصل
wK?³?A? « b?O?³?Ž rþU?  d? U?Ž u?³? « Âu?L?Ž aO?ý االجـتـمـاعي وفي مـقـدمـتهم
واوالده حفـظـهم الـله. فقـد كـانت لتـعـزيـتكم الـرقـيقـة ابـلغ االثـر في نفـوسـنا
قرون بـصادق الود والـوفاء جزاكم الـله جميـعا عنا فـاليكم خـالص الشكـر ا

خيرا وحفظ اهلكم وال اراكم مكروها في من حتبون.
WKzUF « sŽ
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اضي أمر وزير التعليم العالي والـبحث العلمي د. يوسف كوران بتعليق األقسام منذ الـعام الدراسي ا
العلـمية في جامعـات اإلقليم ومنها قـسم اللغة العـربية في كليـة التربية جـامعة كرميان –كالر في ح
يعمـل على قدم وساق الستمرار األقسـام الكُردية في جامعة بغـداد وغيرها ومن االزدواجية إن الوزير
ترأس منـذ مدة وفداً في زيارة إلى وزارة التعليم في احلكومة االحتـادية لعقد مذكرات تفاهم والتنسيق
قابل اتخـذ إجراءات حتدّ من انتشار الـلغة العربيـة في اإلقليم علماً أن هذا ب الوزارتـ ولكنه في ا
ّ فتحه مع افتتاح اجلامعة مباشرةً ولكن برغم عشرات احملاوالت إال ّ تعليقه في كالر  القـسم الذي 
أن أصدر قـرار تعلـيق القـسم للمـرة الثانـية في تاريخ  2018/7/24 لـلسنـة الدراسية 2019/2018
كمـا ان مـعلـقًـا في السـنـة التي سـبـقتـها 2018/2017 بـرغم وجود الـكـادر التـدريـسي الكـامل ورغـبة

الطلبة للدراسة فيها.
. أما عن سبب التعليق فهو غير معلوم حتى اآلن كما صرحت لنا رئيسة القسم د. كواكب كر

ا يكون تـمهيدًا إلغالقه نهائيًا وبذلك كما نـعلم أن تعليق أيّ قسم من أقسام اجلامـعة ألكثر من سنة ر
سنتـأخر خطوات إلى الوراء بدالً من أن نتقدم ولو خطوة واحدة لألمام وجدير بالذكر أن اللغة العربية

هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية واللغة الثانية بعد اللغة الكُردية في اإلقليم.
آشتــي كمـــال - كُــردستــان
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الية احملر السيد وكيل وزارة ا
السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية احملر

فتش العام احملترم السيد ا
حتية طيبة

تقاعدين وضوع: استمرار االستقطاعات الغير القانونية من رواتب ا ا
ـوازنـة لــسـنـة  2018ال تـوجـد فــيه اي فـقــرة لالسـتـقــطـاع ومع ذلك كـمـا تــعـلــمـون ان قـانــون ا
استقطعت من رواتبي التقاعدية مـبالغ بطريقة عشوائية وغـير قانونية. والذي يؤيد صحة كالمي

ذكورة تفاصيلها ادناه رفقة طيا وا هذا قوائم الرواتب لسنة  2018وا
ستقطع                  نسبة االستقطاع بلغ ا تاريخ قائمة الراتب           ا
ئة شباط 2018                  82 الف دينار                    8.4 با
ئة نيسان 2018                 47 الف دينار                    4.8 با
ئة حزيران 2018                46 الف دينار                    4.7 با
ئة آب 2018                     47 الف دينار                    4.8 با

فتش العام احملترم السيد الوكيل السيد رئيس الهيئة السيد ا
سـتقطعة بالـكامل وصرفها ضمن بالغ ا اطلب من سيادتكم ايقـاف هذه االستقطـاعات واعادة ا

قائمة الراتب لشهر تشرين االول من هذه السنة.
ولكم الشكر والتقدير

الرقم التقاعدي: 3442024001
رفقات: قوائم رواتب مصورة عدد 5 ا

حبيب زيدان عطية
مدير متقاعد
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وفجأة أسـتيـقظ مسـؤولي التقـاعد بـالنـسبة لـلمـتقاعـدين الذين كـرموا بـسن
الفـصل السياسي  وعنـد مراجعتـهم لغرض أجراء مـعاملة الـتقاعد ومع تلك
ـتقاعد عـند تقد مـعاملـته والتعب الذي يـصيبه ب العذابـات التي يتـلقاها ا
هـذه الـدائـرة وهـذه الـدائـرة وكـأنه حـمــالـة احلـطب ولـيس انـسـانـاً مـتـعـبـاً في
آواخر عـمره . وقد صُدم أصحـاب الفصل السـياسي بطلب مـبلغ مالي منهم
اليـ هـذا نـظـير الـتـوقـيـفـات التـقـاعـديـة لـسنـ الـفـصل الـسـياسي يـقدر بـا
يعـطون في اليم ويـأخذون في اليسار .. أهـكذا يا سادتي الطـيب تكرمون
ـتــقـاعـديـن . مـاذا هل اســتـيــقـظـتـم اخـيـراً أصــحـاب الــفـصل الــسـيـاسـي وا
الي في خـزائن الـدولة الـتي أثـقلـها الـذهب األسود لتـعوضـون به الـتقـشف ا
زري ـني اإلرهـاق والـتـعب ا وصـار جـفـاءاً تـأكـله اجلـيوب . انـني كـمـواطن آ
ـتقاعـد حينـما يقـدم معامـلته ويدور كـالناعـور وياليته الذي يصـيب االنسان ا
كـالـنـاعـور ذلك اكـرامـاً لـه لـسـنـ خـدمتـه الـطـويـلـة والـصـفعـة الـتـي يـتـلـقـاها
اليـ الدنـانير الـتي لم تـخطر له عـلى بال في أصحـاب الفـصل السـياسي 
ظلوم يوم من األيـام ... احترموا إجراءات مؤسـسة الشهداء الـتي كرمت ا
بسـنوات اخلدمة وهـو تعويض حـقيقي لـقاء حرمـانهم من سنـ اخلدمة التي
ـتـلك سـوى أجرة تـقـاعـد الذي ال  اضي واحـتـرمـوا ا فـقـدوهـا في الـزمن ا
عاملة رغم األمراض التي أتعبته وجعلته حطاماً . السيارة وثمن وصوالت ا

ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء ........ والسالم 
عبد صبري أبو ربيع مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


