
ـرشح صاحب الـعـدول عن تكـلـيفـنـا الى ا
فـاضـلة هي ركـز الـثاني  ,ألنه اسـاس ا ا
ــعــمـــمــة وفـق كــتــاب وزارة الـــضــوابـط ا
الــتــعـلــيم الــعــالي  و الـبــحث الــعــلـمي –
شعبة الدرجات اخلاصة عدد م و د / ع /
س /  1028في  2017-12-13لــــــــيــــــــتم
االختيـار بصورة مـوضوعيـة و حيادية و
شــفــافـة  ,و ال يــوجــد في تــلك الــضـوابط
ذكـورة  ما يشـير الى جواز االنـتقال من ا
ـرشح ـركـز االول الى ا ـرشح صــاحب ا ا
ــــركـــز الـــثــــاني . وان اجـــزنـــا صـــاحب ا
االنتقال جدال فهل توجد اسباب رسمية و
موثقة مبررة لالنتقال ام مجرد ادعاءات ,
قــال ســبـحــانه و تــعـالـى (يَـا أَيُّــهَــا الَّـذِينَ
نُوا أَنْ آمَـنُـوا إِنْ جَـاءَكُمْ فَاسِـق بِنَـبَـإٍ فَـتَبَـيـَّ
تُصِيبُـوا قَوْمًا بِجَـهَالَةٍ فَتُصْـبِحُوا عَلَى مَا
َ)  ,و ان وجـــدت اســبــاب فَــعَــلْــتُـمْ نَــادِمِـ
فروض ان نبلغ بها  ,قال االستبعاد من ا
َ حَتَّى سبـحانه و تعـالى (وَمَا كُـنَّا مُعَـذبِ
نَــبْــعَثَ رَسُـولًــا) لــنـتــمــكن من الــدفـاع عن
تهم انفـسنا .ألنه حق الـدفاع مقـدس  و ا
بـــريء حـــتـى تـــثــــبت ادانـــتـه و من بـــاب

تخذة . الشفافية في االجراءات ا
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ثـالــثــا: نــتــســأل مــا هي تــوصــيـة رئــيس
ـقــابـلـة اجلــامـعــة في الـلــجـنــة الـوزاريــة 
ــنــظــومـة ــتــقــدمــ عــبــر ا ــرشــحــ ا ا
االلــكـتــرونـيــة و امـام ســيـادة الــوزيـر هل
كــانـت بــجــانـبــنــا ام  بــجــانب مـن يــريـده
ـكـلـف بأمـر جـامـعي رئـيـس اجلـامـعة او ا
بـتسـييـر امـور عمـادة الكـليـة او مسـاعدي
رئـيس اجلـامـعة و تـوصـيـة االخيـر مـهـمة
جدا امـام الوزارة تـصل الى حـد استـبعاد
ـرشح و ان رشحـته الـلجـنة الـوزارية او ا

اجلامعية .
ـتـنـبي : (وعـ الـرضـا عن كل عـيب قـال ا

( ساو كليلة    و ع السخط تبدي ا
ـا اوردنـاه بـالضـرورة سـتـكون تـوصـية
ــكـــلــفــ بــأوامــر رئــيس اجلــامـــعــة مع ا
جامعية او من يريدهم و قد جتعل اللجنة
ــركـز الــثـاني او الــوزاريـة تــضــعـنــا في ا
حتـمل سيـادة الوزيـر عـلى استـبعـادنا من
قال ـركز االول  , الـتـكـلـيف و ان كـنـا فـي ا
سبـحانه و تعـالى (تِلْكَ إِذًا قِسْـمَة ضِيزَى)
و هـو مـا حـصل حـيـث  اسـتـبـعـادنا و ,
ـهـام عـمـادات و مـسـاعـدي رؤسـاء كــلف 
كلف اجلامعـات في اجلامعـات العراقـية ا

(وَإِذَا حَــكَــمْــتُـمْ بَــيْنَ الــنَّــاسِ أَنْ تَــحْــكُــمُـوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ الـلَّهَ نِعِمَّا يَـعِظُكُمْ بِِه إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا)
السيد رئيس حترير جريدة الزمان احملترم

شكوى
حتية طيبة ....

نــحن تـــدريــســيي اجلــامـــعــات الــعــراقــيــة
رشح الى مناصب عمادات و مساعدي ا
رؤسـاء اجلامـعات في اجلـامعـات العـراقية
نــتـظــلم من االوامــر الـوزاريــة بـصــدد عـدم

ناصب لألسباب االتية: تكليفنا بتلك ا
اوال: اومر التـكليـفات لعمـادات و مساعدي
رؤسـاء اجلامـعات في اجلـامعـات العـراقية
صـدرت ابـتـداء من انـعقـاد مـجـلس الـنواب
العراقي اجلديد حيث استغل وزير التعليم
الــعــالي و الـبــحث الــعــلـمي د عــبــدالـرزاق
ـرحـلة إلصـدار تـلك االوامر الـعـيسى تـلك ا
لــــعـــدم وجــــود من يــــحـــاســــبه عـــلـى تـــلك

التكليفات.
ثــانــيــا: ال نــعــلم ان كــان مــركــزنــا االول ام
الـثـاني كـمـرشــحـ لـعـمـادات و مـسـاعـدي
رؤساء اجلامعات في اجلامعات العراقية ,

ــاذا  و من ثم ,ان كـــان مـــركـــزنـــا االول 

ww.azzaman.com

بـأمـر جامـعي من قـبل رؤساء جـامـعتـنا او
مـن يــريـــده رئـــيس اجلـــامـــعــة واذا كـــانت
توصيـة رئيس اجلامعـة مهمة بـهذا الشكل
و قد تـكون غيـر حيـادية بحـيث تؤثر ان لم
تــلـغي راي جلـنـة وزاريــة مـؤلـفـة من وكالء
وزارة و مـسـتـشاري وزيـر و مـدراء عـامون
ورأي جلـنة جـامعـيـة مؤلـفة بـرئاسـة عمـيد
كـلـيـة او مـساعـد رئـيس جـامـعـة و عدد من
االعــضــاء مـن حــمــلــة شــهــادة الــدكــتـوراه
وااللقاب العـلمية و غيـرهم فما الهدف من
الــتـقــد االلـكــتـروني فــلـيــكـون مـن يـريـده
كلف بأمر جامعي رئيس اجلامعة      او ا
ـكــلف بـعــمـادة او مــسـاعـد من قــبـله هــو ا
لرئيس اجلامعة  بأمر وزاري دون الرجوع
ــرور الـى الــتـــقــد االلـــكــتـــروني و دون ا

باللجنة الوزارية او اجلامعية .
رابـعـا: و اذا  اسـتـبـعــادنـا من الـتـكـلـيف
لقلة خـبرتنا او ألننـا ال نحمل لقب استاذ ,
فقد كلف رؤسـاء جامعاتنـا و وزير التعليم
الــعــالـي والــبـحـث الــعــلـمـي د عــبــدالـرزاق
نـاصب ال توجـد لهم الـعيسـى  تدريـس 
خـبرة كـبـيرة في االدارة و ال يـحـملـون لقب

استاذ .
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) مـوضوع عدم اسـتقرار نـوعية االدوية واطن (مقـداد حس يتنـاول ا
ـرضى وخـاصـة اصـحـاب االمراض في الـصـيـدلـيـات ويـقـول اعـتـاد ا
زمـنـة عـلى تنـاول ادويـة مـعيـنـة وفي كل فـتـرة تفـقـد هـذه االدوية من ا
الصيدليات وتختفي والبد من توفر البدائل التي قد ال تناسب البعض
والبـد من اســتـقــرار نـوعــيـة االدويــة وعـدم مــنع اسـتــيـرادهــا وايـجـاد

البدائل.
ـرجعـية الـرشيـدة و على خـامسـا: ختـاما ا
راســهــا ايــة الــله الـــعــظــمى الــســيــد عــلي
الـسـيـسـتانـي تبـحث عن الـوجـوه اجلـديدة
ـناصب الـقياديـة و نحن غـير اجملربـة في ا
تدرسيـ لم يتسن لنـا تسنم منـصب عميد
كـلـيــة او مـسـاعـد عــلـمي او اداري لـرئـيس
اجلــامــعـة  ,و نــحس ان عــنــدنـا طــاقـات و

افكار تسهم في بناء عراقنا اجلديد.
ــانــكم بــالـله ـا ذكــرنــاه انـفــا نــلـتــمس ا
ســـبـــحـــانـه و تـــعـــالى و الـــقـــران الـــكـــر
وعدالتـكم بإلغاء االوامـر الوزارية اخلاصة
بـــتــكـــلــيف اشـــخــاص غــيـــرنــا لـــعــمــادات
ومــــســـــاعــــدي رؤســـــاء اجلــــامـــــعــــات في
اجلــامـعــات الـعــراقــيـة لــكــونـهــا مــخـالــفـة
لــلــقــانــون و الــعــدالــة و تــكــلــيــفــنـا بــتــلك

ناصب. ا
ارسلنـا اليكم الشكـوى بتلك الطـريقة خوفا
من ســطــوة و ســلـطــة رؤســاء اجلــامــعـات

ومساعديهم و عمداء الكليات .

تدريسي جامعات العراق
مرشح لعمادات و مساعدي رؤساء اجلامعات
في اجلامعات العراقي
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واطن سـهيل عـبد الـكر من بـغداد/ راغـبة خـاتون مـوضوع يطـرح ا
االستيراد ويـقول منذ اكـثر من عقـد ونصف واالستيـراد يأتي بكل ما
هو متخـلف الى العراق ابـتداء من سيارات الـباالت والسـتوتات والتك
تك والدراجـات الـنـارية الى الـبـاالت.. وبـدال من رفع مسـتـوى الـشعب

صرنا نرى كل ما هو متخلف بيننا.
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ـتـقـاعـد حـسن كـاتب زايـر رقم هـويـتي 418495 قـدمت مـعـامـلة اني ا
الضافة اعالـة زوجتي وطفـلتي منـذ حزيران عام 2016 ولغاية االن لم
تـنـجـز مـعـامـلــتي بـرغم مـراجـعـتي كـل شـهـرين واكـمـال جـمـيع اوراق
ـعـامـلة سـتـنـجـز قريـبـا فـالى متى معـامـلـتي وفي كل مـرة ابـلغ بان ا

ابقى انتظر?

UO U³ «Ë WÞULD « W “√
ـواطن زيــاد عــبـد الــله من بــغــداد/ حي الـشــعب مــوضـوع يـتــنــاول ا
الـطـماطـة والـبـامـيـا ويـقـول مـنـعت اجلـهـات اخملـتـصـة اسـتـيراد هـذين
احملصول بـاعتبـار ان الفالح العـراقي قادر على اغـراق السوق وهو
امر فرحـنا به وتـب فـيما بـعد ان الـفالح لم يـستـطيعـوا توفـير هذه
احملاصيل لبغـداد فقط االمر الذي رفع اسعـارها ووصلت الى اسعار

غير مسبوقة وهذا هو التخطيط السليم.

ـواطن احـسان جـابر من بـغداد اجلـديـدة الى البـطالـة ووجود يشـير ا
ياه مئـات االالف من الشـباب بال عـمل االمر الـذي اعاد ظـاهرة بيـع ا
في الـشـوارع وجـمع اخلـبـز اليـابـس وحتمـيـل البـضـائع وهـي امور ال
تليق للشـباب اخلريجـ الذين اكملـوا دراستهم من اجل االسهام في

نهوض الوطن.
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ــواطن (اسـاة عــبــد الـســتــار) من بـغــداد/ الــكـرخ مــوضـوع يـطــرح ا
ريض واطن ا راكز الصحية ويقول ان واقعها مزر فا ستشفات وا ا
ـستشفى ويدفع مبالـغ من النقود ليقال له ركز الصحي او ا يراجع ا
اذهب واشتـري الـدواء من الـصيـدلـيـات! وهو امـر يـنـطبق عـلى مـقـولة

(شر البلية ما يضحك).
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( ـواطنـة (ساهـرة جبـار حس قدمت ا
ـتـضـمن نـصـبـهـا قـيـمـة عـلى طـلـبـهـا ا
ـفقود ) ا شقـيقـها (جـاسم جبار حـس
ـلـصـقة صـورته جـانبـا تـقرر حـالـيا وا
نـشـر فـقدانه في صـحـيـفتـ مـحلـيـت
يـومـيـتـ وعـلى من لـديـه اعـتراض او
ــفـقـود مــراجـعـة هـذه مـعــلـومـات عن ا
احملــكــمــة خالل مــدة ســبــعــة ايــام من

تاريخ النشر.
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مـســتـشـفى األمــراض الـسـرطــانـيـة
الـتــابع لـوزارة الـصـحـة تـعـاني من
نقص في عدادات اجلرعة للمرضى
الراقـدين فيهـا  حيث توجـد تسعة
عـدادات عــاطـلـة وثالثـة تـعـمل فـقط
ـــرضى الــراقــديـن كــثــيــر وأعــداد ا
ـا يـشـكل اربـاكـاً لـالطـبـاء اثـناء ..
عــمـلــهم وكــذلك لــلــمــرضى . وهـذه
اصـبـحت مـشـكـلـة ازلـيـة اذ يـنـتـظر
ــريض زمـنــاً طــويالً في انــتــظـار ا
ريض الفـراغ من هذا الـعداد عـند ا
اآلخــــر ..ولــــقــــد شــــاهــــدت ذلك في
ـســتـشـفى كــلـمــا ارادت ان تـأخـذ ا

اجلـرعـات الـزمـنـيـة اثـنـاء مـراجـعة
ستشفى ..نامل اختي الراقدة في ا
ـهمة ان يتم اصالح هـذه االجهزة ا
ريض في اخذ التي يعتمـد عليها ا
عـالجه وجــــرعــــأتـه ..اضــــافــــة الى
مــــســــألــــة مـــهــــمــــة هي ان بــــعض
الـعالجـات ال حتفظ بـشـكل صـحيح
..وتكون فاسدة قد تؤدي بحياة اي
مـريض ..نـامل ان بـتم متـابـعـة هذا
ـــــوضـــــوع واصالح الـــــعـــــدادات ا
اخلــاصــة بــاجلــرع الــتي يــاخــذهـا

رضى . ا
أم جياد /نائب احتاد االدباء الدولي
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واطن لسـاعات عدة بسبب عـلوة الرشيد رورية الكـبيرة وتأخيـر ا واطن (حسام خـضير) من بغـداد/ اليوسفيـة موضوع االختنـاقات ا يـطرح ا
شـكلة الـتي باتت تـؤثر عـلى حيـاتهم الـيومـية وايـجاد طريق ـواطنـ ايجـاد حل لهـذه ا ـواطن باسم االف ا واالزدحـام احلاصل قـربها ويـطالب ا

فرعي للشاحنات للدخول واخلروج.

ـنـاهـج الـدراسـيـة مـنـذ ســنـوات وا
غـيــر ثــابــتــة مـا بــ تــغــيــيــر كـلي
لـلــمـنـاهج وتــغـيـيـر بــعض فـصـول
الكتاب الـواحد وفي كل عام يفاجئ
الــطالب بــهــذه االمــور الــتي بــاتت
مثـار قلق الـكثـير من الـطالب الذين
يـسـتـعـدون في الـعـطـلـة الـصـيـفـيـة
ـــنـــاهج وحتـــضـــيـــرهـــا بـــقـــراءة ا
واالطالع عــلــيــهــا قــبـل بــدء الــعـام
اجلديـد ورغم تـلك االستـعدادات او
اخـــــــذ الــــــــدروس من اصـــــــحـــــــاب
االختصاص يفاجئ الطالب بتغيير
ـناهج واسـتبـدالهـا باخـرى! وهو ا
امــر يــصــيـب الــكـثــيــريـن بــصــدمـة
الـــتـــحـــضـــيــر وصـــرف الـــوقت في

الـــقــراءة واالســتــعــداد لـــلــمــنــاهج
اجلــديــدة نـاهــيك عن ان هــذا االمـر
يـــــربك جـــــمـــــيـع الـــــطالب وكـــــذلك
عـلمـ الذين البـد لهم درسـ وا ا
ناهج مندورات للـتقوية عـلى تلك ا
تـغيرات لهـضمـها والـتعرف عـلى ا
ــنــاهج اجلــديــدة الـــطــارئــة عــلى ا
ــنـــاهج اجلـــديـــدة ان اســـتـــقـــرار ا
ــدرسـ مـطــلـوب جــدا لــلـطالب وا
ـنـاهج سـوف يـتيح وان اسـتـقرار ا
ـــراجــعــة لـــلــطـالب االســتـــفــادة وا
والسيـطرة على القـراءة وان تغيير
ـنــاهج يــدل عـلى الــتـخــبط وعـدم ا

االستقرار وهو امر سلبي.
فاهم هادي - بغداد/ احلرية
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مع وجـود االمـراض واالوبـئــة الـتي تـسـبـبــهـا احلـيـوانـات زادت مــخـاطـر احلـيـوانـات
ــكن تـصـور الـسـائــبـة الـتـي جتـوب كل مـكــان من الـقــرى والـنـواحـي في ديـالى وال 
مـخـاطـر تـلك احلـيـوانـات الـسـائـبـة وهي تـدور في االحـيـاء ال بـواقع حـيـوان او بـضع
واطن اعـز وهو امر يقلق ا حيوانـات ولكن كقطعان للمـشاية من االبقار واالغنام وا
ـساكن والـتـأثيـر عـلى االخرين ـكن لـلبـعض تـربيـة تـلك احليـوانـات وسط ا اذ كـيف 

تخلفة.. بتلك الصورة ا
ـسـاكن وان  ان تـربـيـة احلـيـوانـات يـجب ان تـكـون في حــظـائـر نـظـامـيـة بـعـيـدة عن ا
ـكن اطالقـهـا كل صـبـاح لـتـجـول الـشـوارع بـحــثـا عن غـذاء لـهـا امـر مـسـتـهـجن ال 
استـمراره وعليه البد من اتـخاذ اجراءات بهذا الـصدد ومنع اطالق احليوانات وسط
سـاكن وتربـيـة تلك احلـيـوانات في امـاكن مـفتـوحـة بعـيدا عن الـطـرق وابعـادها عـن ا
ـدارس وهو اجـراء سليم يـحفظ الصـحاب احليـوانات حـيواناته ساكن وا االطفـال وا

وللمواطن االخرين صحتهم.
جنم كر - ديالى/ اخلالص

ــواطن (ايــاد مــحــسن) من بــغــداد/ ابــو دشــيــر مــوضـوع يــتــنــاول ا
واطـن ويـقول ان الـشاحـنات الشـاحنـات وتأثـيراتـها الـسـلبـية عـلى ا
تسبب االزدحامـات وتعرقل مرور ايـة سيارة في الـسيطرات كـما انها
دارس والبد من ايجاد طرق خاصة لها تخرب الطرق وترعب طالب ا

كما هو معمول به في العالم كله. 
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