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بــاحلــصــول عــلى اجلــنــســيــة. وقــالت
ـــعــتـــقــلــ ـــنــظـــمــة في بـــيــان إن (ا ا
يــواجـــهــون عــددا من االتــهــامــات من
ــشـاركــة في تـظــاهـرات غــيـر بــيـنــهـا ا
مــرخـصـة ونـشـر "أخــبـار كـاذبـة" وتـهم

مرتبطة بأمن الدولة). 
 ôUI²Ž≈ WKLŠ

ـنـظـمـة أن (حمـلـة االعـتـقاالت وأكـدت ا
جـرت بـ  11و 14تــمــوز احلــالي إثـر
تـظاهرات نفّذها البدون احتجاجا على
دعث (20 انـتـحـار شـاب يـدعى عـايـد ا
عـاما) بسبب عـدم قدرته على احلصول
عـلى أوراق رسـميـة ففـقد عـمله نـتيـجة
لـذلـك) وفـقـا لـلـمـنـظـمـة الـتي قـالت في
تــغـريــدة عــلى حـســابـهــا الــرسـمي في
تــويـتـر (شـنـت الـسـلـطــات في الـكـويت
حــمـلــة قـمع ضــد مـحــتـجــ سـلــمـيـ
ـي اجلـنــســيـة طــالــبـوا بــحــقــوق عـد

ــعــروفــة بــاسم فــئــة الــبــدون. نــدعـو ا
الـسـلـطات إلى احـتـرام احلق في حـرية
الــتــجــمـع الــســلــمي والــتــعــبــيــر وإلى
اإلفـراج الـفـوري عن احملـتـجـزين مـا لم
ة جنائـية معترف يـثبت ارتكابـهم جر
بــهـا). اعـتـقـلـت الـسـلـطـات الــكـويـتـيـة
بــشـكل تــعـسـفي أكــثـر من اثــني عـشـر
مـحـتـجـاً في األيـام األخـيـرة فـي حـمـلة
قـمع ضـد مـحتـجـ سلـمـيـ يطـالـبون
ي بــحــقـــوق لــصــالح مــجــمــوعــة عــد
ـعروفـة بـاسم فئـة الـبدون. اجلـنـسيـة ا
وأدانـت منظمـة هيومن رايتس ووتش
إلـقاء الـسلـطات الكـويتـية الـقبض على
عـدد من البدون كانوا يـعتزمون إحياء
ذكرى انتحار أحدهم. فقال نائب مديرة
قــــسـم الــــشــــرق األوسط فـي هــــيــــومن
رايـتس ووتش مـايـكل بيج انه (يـنـبغي
عـلى السلـطات الكـويتيـة أن تفرج فورا
ــعـتـقــلـ الـبــدون والـذين كـانـوا عن ا
يـــدافـــعــــون ســـلـــمـــيـــا عـن حـــقـــوقـــهم
األسـاسية. ينبغي عـلى احلكومة إيجاد
ي اجلنـسية في حل عـادل لقـضية عـد
سـتمـرة مـنذ زمن طـويل بدال الـكـويت ا
مـن مـحـاولـة إسـكـاتـهم) وكـشف رئـيس
مـجـلس األمـة الـكويـتي مـرزوق الـغا
أمس األحــد في تـصـريح لــلـصـحـفـيـ
فـي مجلس األمة عن حل جذري وشامل
ـقيـم بصـورة غيـر قانـونية لـقضـية ا
الـبدون خالل الصـيف. وقال الغا (إن
ذلك بـــنــاء عــلى تــوجــيــهــات من أمــيــر
الـــكـــويـت صـــبـــاح األحـــمـــد اجلـــابــر)
وأضـاف (أن قـضـيـة اجلـنـسـيـة ال يجب
أن تـكون مـادة للمـساومـات السيـاسية.
ولـم يـكــشف الـغــا عن تــفـاصــيل هـذا
احلل لــكــنه قــال إنه ســيـبــدأ بــتــشـريع
يــصـادق عــلـيه مــجـلس األمــة). وكـانت
هــذه الـــقــضــيــة قـــد بــرزت بــعــد حــرب
الــكـــويت حــيث  طــرد عــدة االف من
الـبدون خارج الكويت عـبر العراق كما

نشطت منظمات للدفاع عن حقوقهم. 

االعــتــصــامــات مــســتــمــرة كل جــمــعــة
الــســاعــة الــسـابــعــة والــنــصف مــسـاءً
االعـــــتــــصــــامــــات ألجـل إطالق ســــراح
طالـبة بحل عادل ـعتقلـ ا إخـواننا ا
وشـامل لـلـبدون حـتى هـذه اللـحـظة لم
نــحــصل عــلى حـل لــلـقــضــيــة ولم يــتم
. إذاً ــعـتـقـلـ إطالق ســراح إخـوانـنـا ا
نــحن مـسـتــمـرون). وقـال فــهـد اخلـلـيل
ـعـقـول أن يـصل بـنـا احلـال (من غــيـر ا
في  2019ونـحن نطالب بـتعليم وعالج
وشــــــهـــــادة مـــــيـالد في دولــــــة تـــــدعي
ــقــراطــيــة وفــوق هــذا كــله دولــة الــد
نـفطية فلماذا يتعامل الناس وكأننا في
مــجـاعـة). ومن جـهـتـهــا قـالت مـنـظـمـة
الـعفـو الدوليـة إن السـلطات الـكويـتية
اعـــتــقـــلت أكـــثــر من  12شـــخـــصــا من
الـبـدون بيـنهم نـاشط حـقوقي مـعروف
في حـملة استـهدفت متظـاهرين طالبوا
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عــادت قـضــيـة بــدون إلى الـواجــهـة من
جــديـد بــعــد إقـدام الــشـاب عــايـد حــمـد
مـــدعث مـن الـــبـــدون عــلـى االنـــتـــحــار
واعـتـقال الـسلـطات الـكـويتـية لـنشـطاء
احـتـجو وطـالـبـوا بحل مـشـكلـتـهم على
خـلفـية هـذه الواقـعة. واشـتعـلت مواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي غــضــبــا مــنــذ
احـتـجـازهم وحـتى الـيـوم. وأطلق رواد
مــــواقع الــــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي في
الـــــــــــــكــــــــــــــويـت هــــــــــــــاشـــــــــــــتـــــــــــــاغ
_الـبـدون 10 الـذي احلـريه_لـلـمـعـتـقـل
كـان من ضمن قـائمة أكـثر الهـاشتاغات
انـــتـــشـــارا حـــاصـــدا أكــثـــر من  4آالف
ـستـخدمون تـغريـدة عبـر من خاللـها ا
عـن اســـتــــيـــائــــهم من دولــــة الــــكـــويت
. فـقال عـتـقلـ وطـالـبوا بـاإلفـراج عن ا
الـــبـــدون مــــحـــمـــد (أخـــواني الـــبـــدون
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وافـقت وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي عــلى اطالق وثـائق خـريـجي
تابعة دير العام لدارة الدراسـات والتخطيط وا كليات الطب البيطـري. وقال ا
وافـقـة حـصـلت علـى إطالق وثائق ايهـاب نـاجي عـبـاس في بـيان امـس إن (ا
ا ورد خريجي كلـيات الطب الـبيطري لـعدم وجود مـا يحتم حـجبها اسـتنادا 

في قانون التدرج الطبي البيطري رقم  136لسنة 1980). 
وأكد وزير الـتخـطيط نوري الـدليمي
قـبل سيـشهـد نهـاية ملف ان العـام ا
ـــدارس الـــطـــيـــنـــيـــة فـي الـــعــراق ا
ــدارس قــادرة عـلى واســتــبـدالــهــا 
ـنـاسبـة لـلـتـعـليم. تـوفـير الـظـروف ا
وذكـر بـيان امـس إن (الدلـيـمي خالل
ترؤسه اجتماعا موسعا مع عدد من
ــتـقــدم في الـوزارة ومــديـري الك ا ا
الــتـخــطــيط في احملــافـظــات بـ ان
ئة من الوزارة خصصت نحو  45با
برنامج تـنمية األقـاليم لتـحس هذا
القـطاع الـهام بـواقع تريـليون و168

مليار و 492مليون دينار). 
l¹—UA  cOHMð

كـمـا أكد أهـمـيـة (اضـطالع مـديـريات
الـــتــخـــطــيط في احملـــافــظـــات كــافــة
ـشـاريع وتـنـسيق ـتـابـعة تـنـفـيـذ ا
ـارســة الـدور الــرقـابي اجلـهــود و
ـشـاريع في اقـرب والـسـعي إلجنـاز ا
ـكـنـة وتـقـد افـضل فـتـرة زمـنـيــة 
) مــوجــهــاً اخلــدمـــات لــلــمــواطــنــ
شـاريع (بـتـسـهـيل إجـراءات إدراج ا
بـنـحــو عـام). وبـحث وزيـر الــتـعـلـيم
الـــعــالـي والــبـــحث الــعـــلــمـي قــصي
ـثـلي بـعـثـة الـصلـيب الـسـهـيل مع 
االحـمـر الـعــامـلـة في الـعـراق إنـشـاء
كـــلــيــة تـــقــنــيـــة في الــعـــراق تــعــنى
ــســانـد بــتــخــصــصــات االطــراف وا
الـصـنــاعـيـة لـتـضــاف الى الـكـلـيـات
ـتــخــصــصـة الــتــقــنــيـة والــطــبــيــة ا
ـوجـودة في تـشـكـيالت اجلـامـعـات ا

ـعــنـيــة لـلــعـمل ذوي االخــتـصــاص ا
سويـة مع نظـرائـهم من التـدريسـي
العراقي لتحقيق اعلى مستوى من
الرصـانة العـلمـية واالعتـماديـة لهذه
الــكـلــيـة). ولــفت الى ان (وفــد بـعــثـة

الــصــلــيب االحــمــر عــرض إجـراءات
إسـتكـمال هـذه الـكلـيـة التـقـنيـة التي
ـــعــايـــيــر ســـتــكـــون وفــقـــاً ألحــدث ا
ــــيــــة في هــــذا والــــضــــوابط الــــعــــا
الـــتـــخـــصـص الى جـــانب كـــونـــهـــا

سـتكـون وفـقـا للـمـعايـيـر والـضوابط
عتمدة داخل العراق). وأوضح كما ا
( الــــــتــــــداول بــــــشــــــأن مــــــدخالت
ومــخـرجـات هــذه الـكــلـيـة الــتـقــنـيـة
وقــــدمـت تـــصــــورات بــــأن عــــدداً من

التقـنيـة في العراق. وذكـر بيان امس
ـثـلي بـعـثـة ان الـسـهـيل (اســتـقـبل 
الصـليب االحـمر الـعامـلة في الـعراق
ــكـتـبه فـي مـبـنى وعـقــد اجـتــمـاعـاً 
دمجة وزارة العلوم والتكنـولوجيا ا
شـــارك فــيه بـــاالضــافــة الـى الــوزيــر
تـيـريـز بـاول مــنـسـقـة بـرنـامج إعـادة
التأهيل البدني في الـعراق ومونيكا
ارباجـاوس منـسقـة قسم الـصحة في
اللـجنة الـدوليـة للـصلـيب االحمر في
العراق باالضافـة الى سهى القيسي
مــســـاعــدة مــنــســقــة بــرنــامج إعــادة
التأهيل البـدني في العراق وحضره
الـوكــيل الــفـني لــلـوزارة فــؤاد قـاسم
مـــحــمـــد ومــديـــر دائــرة الـــدراســات
والـتــخـطـيـط إيـهـاب نــاجي عـبـاس).
وأشـــار الى ان (االجـــتـــمـــاع تـــنــاول
موضوعـة إنشـاء كليـة تقنـية من قبل
منـظـمـة الصـلـيب االحمـر في الـعراق
ساند تعنى بتخصصات االطراف وا
الـصـنــاعـيـة داخل الــعـراق لـتـضـاف
الـى الــكـلــيــات الــتــقــنــيــة والــطــبــيـة
ـوجـودة بــالـفـعل في ـتــخـصـصــة ا ا
تــشـكــيالت اجلـامــعـات الــتـقـنــيـة في
ــــركـــز الـــعــــراق عــــلى مــــســــتــــوى ا

واالقـــلـــيم). وتـــابع الـــبـــيـــان انه (
الــتـــبــاحث بــشــأن أهــمــيــة إعــتــمــاد
ـعتمدة اخملتبرات الـتقنيـة احلديثة ا
ـية الـرصيـنة في في اجلامـعات الـعا
رتقبة مع ضرورة عمل هذه الكلية ا
إسـتـقـدام الــتـدريـسـيـ االجـانب من

ــؤســـســات فـي الــبالد الـــوزارات وا
سـتسـتـفـيد من مـدخالت ومـخـرجات
تــلك الــكــلــيــة بـيــنــهــا وزارة الــدفـاع
ووزارة الـــصــحـــة الى جـــانب وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي).

البدون في إنتظار الفرج

وتـعـريـفـيـة بـاحلـضـور. ونـقل بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس عن ابراهـيم القـول (أن هذه
ــعــنــيـة الـدورة تــعــد من أهم األولــويــات ا
بـتـنــظـيم امـور أمـن الـطـيــران في مـطـارات
ـنـظـمة ـتـطـلـبـات الدولـيـة  البـالد وتلـبي ا
ـدني الــدولي من خالل تـوزيع الـطـيــران ا
ـسـؤوليـات جلـمـيع اجلـهات الواجـبـات وا
ذات الـعالقــة بــأمن الــطـيــران في الــعـراق.
مـضــيــفــا: يـأتي انــعــقــاد الـدورة بــتــعـاون
ـكتب ـدني وا مشـتـرك بـ أمن الـطـيـران ا
ـدني الـدولي ـنـظمـة الـطـيـران ا اإلقـلـيمـي 
والذي يعد النشـاط اخلامس لها خالل هذا
الـــعــام عـــبـــر ســـلـــســـلـــة مـــتــواصـــلـــة من
احملـاضرات سـاهـم في الـقـاءها خـبـراء في
مـجــال أمن الــطــيـران ويــســتــمـر مــنــهـاج
الدورة  لـغاية  29من الشهـر اجلاري ويتم
. ـشـاركـ خالله تـوزيع الــشـهـادات عـلـى ا
ـدني الـعـراقي يـذكـر إن سـلـطـة الـطــيـران ا
ـسـتـحـدثـات ـسـتـجـدات وا مـواكـبـة ألهم ا
ــــدني وفق اخلـــاصـــة بــــأمن الــــطـــيـــران ا

تطلبات الدولية . ا

(تـشــكـيل جلــنــة حـكــومـيــة لـتــســهـيل رفع
احلواجـز الـكـونـكـريـتـيـة من مـداخل مـطار
بغـداد). وضبـطت الهـيئـة العـامة لـلكـمارك
كاميرات مراقبة وادوية بشرية مخالفة في
مطاري بغداد والبصـرة. وقالت الهيئة في
بيـان امس إنه ( ضبط كـاميـرات مراقـبة
ـنوع دخـولها في مطار الـبصـرة الدولي 
حاول مـسـافـر صـيـني اجلنـسـيـة ادخـالـها
لـلــبــلــد خالفــا لـلــضــوابط والــتـعــلــيــمـات
النافذة). وأضـافت الهيئـة أن (مطار بغداد
الدولي قام ايضا بضبط مـخالفت احدها
ادويـة بـشـرية واألخـرى عـبـارة عـن ألـبـسة
رجـالـيـة بــكـمـيـات جتــاريـة دون مـوافـقـات
اسـتــيــراديــة). واكـدت (اتــخــاذ اإلجـراءات
القـانونـية بـحق اخملالـفات وفـقا لـقانـونها

عدل). النافذ رقـــــــم 32 لسنة 1984 ا
ـدني الـعـراقي وأقـامت سـلـطـة الطـيـران ا
دني فتشي أمن الـطيران ا دورة تدريبيـة 
الوطنيـ في مطار بغـداد الدولي. وافتتح
مـديـر عــام الـسـلــطـة عــلي خـلـيـل إبـراهـيم
أعـمــال الــدورة بـالــقــاء كــلـمــة تــرحـيــبــيـة
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أعــلـن الــفـــريق الـــركن مـــحـــمــد الـــبـــيــاتي
السـكـرتـيـر الـعـسـكـري لـرئيـس الوزراء عن
ــركـــبــات ــبـــاشــرة بـــتـــســهـــيل دخـــول ا ا
ـطار بـغداد مـحدداً تـوجهـة إلى صالـة ا ا
أيام إليجـاد مداخل أخـرى. وأشار الـبياتي
ـشـكـلـة وهـو رئـيس الـلــجـنـة احلـكـومــيـة ا
لــــتـــــســـــهــــيـل إجـــــراءات رفع احلـــــواجــــز
الـكـونـكـريـتـيـة عـن مـطـار بـغـداد في بـيـان
امس إلى أن (جلــنــة األمــر الـديــواني 247
بـرئــاسـة الــسـكــرتـيــر الـعــسـكــري بـاشـرت
ـتـوجـهـة إلى بـتـسـهـيل دخـول الــعـجالت ا
صــالـــة مــطــار بـــغــداد وفـك االخــتـــنــاقــات
رورية). وأضـاف انه (سيتم خــــــالل 10 ا
 أيـام إيـجـاد مــداخل أخـرى بـعــيـدة  عـنه)
مبيـنًا أن (العـمل جارٍ في شـارع ابو غريب
بـالـتــنـســيق مع الـدوائــر اخلـدمـيــة خـدمـةً
). وكـان مـكـتب رئـيس الوزراء للـمـواطـنـ
هدي أصدر مطلع أمرا ديوانياً عادل عبدا
خـاصـاً بـفـتح شـارع مـطـار بـغـداد الـدولي
ــسـافــرين. وتــضـمن وصـولًــا إلى صــالـة ا
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لم نـسمع يوما مـواطنا أو مسؤوال تـنفيذيـا أو تشريعيـا راضيا عن مفردات
بالغ التي تصرف لها إال الـبطاقة التموينية وبرنامجها وأسلوب توزيعها وا
ـواطـن وتـرهـبهم من غالء األسـعـار لو ألـغـيت هذه أصـواتـا قلـيـلة تـرعب ا
الــبـطـاقه وهي أقالم وفـضــائـيـات لـهــا أغـراضـهـا ودوافـعــهـا في اسـتـمـرار
ــفـردات الـبـطـاقـة ــنـافع مع اسـتــمـرار شـراء الـدولـة  الـفــسـاد والـفـوائـد وا
ساك والبسطاء الذين الـتموينية فاقتـنعتْ جموع من الشعب وجلّهم مـن ا
ـيا ـصـروفة عـلـيهـا وأسعـار مـفرداتـهـا عا ـبالغ ا لـيس لـديهم اطالع عـلى ا

ا يستلمونه نوعا وكما. ح مقارنتها 
ـطـلـعة عـلى بـرنامـج البـطـاقة الـتـمويـنـية أمـا الـطبـقـة الـواعيـة من الـشعب وا
ـبـالغ الـتي تـتـحـمـلـهـا خـزيـنـة الـدولـة لـتـوفـيـر ـسـتــورد مـنـهـا وا واحملـلي وا
واطـن حل أمثل لقطع مـفرداتها فـيرون أن الغاءها وتـوزيع مبالغـها على ا
ـواطن ليـشـتري الـطـريق عـلى الوسـطـاء والـفاسـدين وإتـاحـة اخليـار أمـام ا
ـصـلـحة بـثـمـنـهـا مـا شـاء من الـسـوق .. لـذلك بـثت وسـائـل إعالم مـرتـزقـة 
الـفـاسدين دعـاية مـرعبـة لـلبـسطـاء بأن أسـعار الـسـوق ستـشتـعل وصورت
ـقـ الـذي تــسـيـطـر فـيه احلــال وكـأنـنـا في عـهــد االقـتـصـاد اإلشـتــراكي ا
الـسـلطـة على الـسوق ومـنافـذ دخول وخـروج الـبضـائع والسـلع  وذلك لكي
ادة ـلـيارات عـلى حسـاب خـزينـة الدولـة وا تـبـقى العـقود تـدر ألصـحابـها ا
ساك وغير الواع واطن .. ولم يدر في خلـد ا الـرديئة التي يستهـلكها ا
من الـشعب أن الـوضع لـيس كمـا سوّقت له أبـواق الفـاسدين فـالسوق اآلن
حـرة وتـسـتطـيع أن تـخـتـار ما تـريـد وهـناك تـنـافس حـاد وجاد بـ الـتـجار
لـتوفيـر أفضل سلـعة بأرخص األسـعار ..وفي حلـقات متـلفزة لي عـبر أكثر
واطن من فـضـائيـة حصـلت عـلى رأي عام وبـنسـبـة عالـية جـدا يـؤيد مـنح ا
بـدال نقديـا عنهـا . سادتي األكارم  بـنظرة سـريعة فـاحصة ألسـعار السلع
الــســتــراتــيـجــيــة كــالــطــحـ والــرز والــزيت والــســكــر في الــدول اجملـاورة
سـتـكتـشف أن الدولـة خاسـرة في هـذه العـملـيـة .. خذ مـثال أن سعـر كيس
الـطـحـ يـكـلف الدولـة خـمـسـة وأربـع ألـف دينـار وهـذا عـلى لـسـان وزير
الـتجـارة األسبق وكـالة مـحمـد شيـاع الذي ذكـر لي شخـصيـا هذا الرقم ..
واطن يستلمه من الوكيل ليـبيعه للدوّار بعشرة آالف دينار !! في حـ أن ا
تـصور معي أين يذهب هذا الفرق الهائل ? ومن يستفيد منه غير من يجمع
هـذا الـطحـ ثم يبـيـعه للـدولة بـسـعر مـضاعـف ثالث أو أربع مرات لـتوزّعه
واطن عـلينا! هذه لـيست دعوة بل صرخـة إللغائها وتـوزيع مبالغهـا على ا
لـنتـخلص من فـساد كـبيـر مسـتدام ومـتوارث لـست عشـرة سنـة قصـم ظهر
ــواد الـعـفـنـة اإلقــتـصـاد وكـبّل الــسـوق وجـعـله دائــرة مـغـلـقــة سـوّقت لـنـا ا
بالغ هـائلة تـذهب الى جيوب الـفاسدين ـغشوشـة والديدان واألمـراض  وا
ـحـاربـة الفـسـاد ووزارة الـتـخـطيط ..وتـسـتـطـيع احلـكومـة إن كـانت جـادة 
واطن مـباشـرة باستـفتـاء الستالم بـدل نقدي عـنها حتـديدا أن تـأخذ رأي ا
أو بـقـائـهـا بـعـيـدا عن مـؤثـرات إعالم فـاسـد يـروج لـبـقاء
هـذه الــصـخـرة الـكـأداء الـتي أتــخم مـنـهـا نـفـر أجـرم
واطن فـهي أعـتم زاوية فـساد وسط بـحق الـوطن وا
الـشـمس في رابـعـة الـنـهار من ولـم يسـتـطع تـمـيـيز
هـذه البقعة الداكنـة وكأنها الكسوف فـليتبوأ مقعده

ب الفاسدين .

يــنـتــقــد خـبــراء الـتــعــلـيم  فـي الـعــراق وزارتي الــتـربــيـة والــتــعـلــيم الــعـالي
وتـشكـيالتهـما سـواء احلكـوميـة منـها أم االهـليـة وذلك بسـبب ضعف االداء
تـوسـطة لـهـذا العـام حيث رحـلـة ا والـتـدني الواضح بـنـسب النـجـاح  في ا
ا حدا ئـة  اعـلنت وزارة الـتربيـة العراقـية أن نسـبة النـجاح كانت  34.7 بـا
ة وتـدعو للـقلق والـسرعـة لتـشخيص بـالكـثيـر من اخلبـراء عدها ظـاهرة مـؤ

ناسبة لها.  األسباب ووضع العالجات ا
ومن يــراجع أداء وزارتي الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث الـعـلـمي عـبـر
الـسـنـوات الـسـابـقـة يـجـد أن هـنـالك مـؤشـرا عـلى انـخـفاض االداء االداري
والـعلـمي فيـهما فـالكـثير من االدارات فـي الوزارت غـير مـؤهلة وتـنقـصها

ية والتربوية.  اخلبرة االكاد
تـمثـلة لـتلـك االسبـاب وغيـرها كـان البد لـلسـلـطة الـتشـريعـية والـتـنفـيذيـة وا
ـتـعـاقـبـة وضح احلـلـول الـنـاجـعة ـجـلـسي الـنـواب والـوزراء لـلـحـكـومات ا
ية; وعدم نـظومة التربـوية والتعـليميـة واالكاد دمر في ا إليـقاف االنهيـار ا
االكـتـفاء بـتعـيـ وزير ذي شـوكة وسـلطـة نـافذة وقـوية  وتـلـقى على كـاهله
ـنظومـة التـربويـة والتعـليـمية ; إذ وحـده إعادة تـأهيل وإيـقاف االنهـيار في ا
اثــبـتت الـتــجـارب أن لـلــوزيـر سـقـفــا زمـنـيــا السـتـيــزاره ومن ثم يـأتي آخـر

فينقض ما بنى الذي قبله ويرجع احلال على ما هو عليه قبل ذلك. 
ـنــظـومــة عـلى مــجـلس الــنـواب ومــجـلس لــذلك يـقـع عبء  االصالح لـتــلك ا

الوزراء والكتل السياسية النافذة.
نظومة اوصي: ولوقف انهيار هذه ا

- تـفعيل قانون الهيئة العراقية لالعـتماد وضمان اجلودة; التي منها تنطلق
عايير الوطنية لالعتماد وضمان اجلودة.  ا

- اقـرار قانون (اجمللس االعلى للتـربية والتعليم) وتـفعيل دوره ليكون بديالً
عن وزارتي التربية والتعليم.

- هــيـكـلـة وزارتي الــتـربـيـة والــتـعـلــيم وتـوزيع مالكـاتــهـمـا عـلـى تـشـكـيالت
الوزارت أو حسب احلاجة للتخصص في وزارات ودوائر الدولة كافة.

- تـعديل وتفـعيل االستـراتيجيـة الوطنـية للتـعليم في الـعراق لتـكون باكورة
عمل اجمللس االعلى للتعليم.

ـعهـد الـعراقي - اقـرار قـانون الـتـدريب والـتطـويـر التـربـوي وتفـعـيل دور (ا
لـلتـدريب والـتطـوير الـتربوي) ومـجلـسه الذي يـرتبط اداريـا باجملـلس االعلى
لـلتربـية والتعـليم  والذي يقع عـلى عاتقه تـدريب وتطوير الـهيئـات التعلـيمية
ـيــة ووضع مـوازنــة خـاصــة به; والــزام اجملـلس االعــلى لـلــتـعــلـيم واالكــاد
دة ال تتـجاوز اخلمس الى عشر ; و ـتابعة تـنفيذ برامـجه وعلى مرحلـت

سنوات.
- تــكــون الــهــيــئــة الـــوطــنــيــة لالعــتــمــاد وضــمــان اجلــودة احلــلــقــة االولى
ـؤسـسـات ـؤسـسي والــبـرامـجي والــتـدقـيق عــلى جـمـيـع ا بــاالسـتـحــداث ا
ـراكز البحثية والعلميـة سواء كانت في احللقة االولى بالتعليم االساسي وا
االبـتــدائي أم احلـلـقـات االخـرى الـتـي تـلـيه ; والـتـعـلـيـم اجلـامـعي وبـجـمـيع
عـاييـر الكـميـة والنـوعيـة الـتي تطـلقـها الـهيـئة ومن ثم مـراحلـه ومن خالل ا
ارسـال ذلك الى اجملـلس االعـلى لـلتـعـليـم للـمـصادقـة عـلـيه واقراره لـيـكون
لـلمـؤسسـات احلـكومـية واالهـليـة معـاييـر واوزان واضحـة ومتـساويـة وبيـنة

تتالقى فيها جميعاً دون التقليل من شأن احداهما على االخرى. 
- كـمـا لـلـهـيـئة الـوطـنـيـة لالعـتـمـاد وضمـان اجلـودة صالحـيـة االسـتـحداث
ــؤسـسي والـبـرامــجي فـلـهــا نـفس الـصالحــيـة في سـحب االعــتـمـاد بـعـد ا

التدقيق وابالغ اجمللس االعلى للتربية والتعليم في ذلك. 
 - عـمل وزارتـي الـتربـيـة والـتـعـلـيم يـتـخـلص في عـمل
جـهـاز االشـراف والـتـقـو الـعـلـمي ومـنه تـنـبـثق بـقـية
ـثــابـة داعم لــهـذا اجلــهـاز الـذي الــدوائـر الــتي هي 
يـكون النواة االولى للهيئة الـعراقية لالعتماد وضمان

اجلودة. 

مطار بغداد الدولي بعد إجراءات رفع احلواجز الكونكريتية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6409 الثالثاء 20 من ذي القعدة 1440 هـ 23 من تموز (يوليو) 2019 م
Issue 6409 Tuesday 23/7/2019

œ«bŽ√ w  …œU¹“ ∫n−M «

dLI « WH š WKO   «œôu «

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ســجـلت مــسـتـشــفى الـزهــراء  لـلـوالدة
واالطــفــال في الــنــجف لــيـلــة خــسـوف
الـــقـــمــر زيـــادة مـــلــحـــوظـــة في اعــداد
الــوالدات مـقــارنـة بـااليــام الـســابـقـة .
ــســـتـــشــفى الـــدكـــتــور وقـــال مـــديـــر ا
مــصــطــفـى الــهــرمــوش لـ (الــزمـان) ان
ــســتـشــفى الــرئــيـسي فـي احملـافــظـة ا
ـــتــخـــصص بـــأمــراض الـــنــســـائــيــة ا
واالطـفال شهد لـيلة خسـفة القمر وهي
الـليـلة الـتي حدث فـيهـا خسـوف للـقمر
اعـداداً غيـر طبيـعيـة من حاالت الوالدة
 فـي مـفــارقـة لن جنــد لـهــا تـفــسـيـرا).
وبــ الــهـرمــوش  ان (بــعض الـنــسـاء
تملكتهن اخلشية من نهاية العالم على
شـهورين  فـما نـجمـ ا روايـة احـد ا
كــــان اال ان (فـــوضــــعت كـل ذات حـــمل
سـتشفى حـملـها). مـؤكداً ان (ردهـات ا
امــتألت بــحــاالت الــوالدة الــتي بــلـغت
زهـــاء   100والدة   ولـم تـــســجـل ايــة
حــالـة غـيـر طــبـيـعـيــة). مـشـيـراً الى ان
(اعداد الوالدات في بقية االيام تتراوح

ب  60 -50والدة).
واسـتقبلت طـوار الباطنـية في مدينة
الــصـدر الــطـبـيــة في الـنـجف مــواطـنـاً
تـعـرض الى صـعـقه كـهـربـائـيـة شـديدة
فـي مــنــزله قـــبل ظــهــر االحــد .  وبــ

اخــصـائـي طب الـطــوار رافـد مــحـمـد
رضـا عمـران  لـ (الزمان) الـتي حضرت
ـريض (ب.ع) الـبالغ لـلـمسـتـشفى ان (ا
مـن العمر  25سـنه وصل الى الطوار
الــبـاطــنـيــة بـعــد تـعــرضه الى صــعـقـة
كـهربائية شديدة ادت الى توقف القلب
ـدة (سـاعة ونـصف)  حيث والـتـنفس 
اسـتنفـرت الطوار البـاطنيـة مالكاتها

ألسعاف احلالة).
واكـد عـمـران ان (عالمـات الـوفـاة كانت
ريض بـعـد توقف الـقلب مـؤكـدة عنـد ا
والـتـنفس وتـوسع حدقـة العـ اال انا
اجـرينـا له اسـعافات لـألنعـاش الرئوي
الـقلبي واعطائه اكثر من 30 جرعة من
ـنـقـذه  لـلـحـياة  الـعـقـاقـيـر الـطـبـيـة ا
اضـافة الى الصدمات الـكهربائية الجل
إنــقــاذ حـيــاته). مـوضــحـاً ان (الــفـريق
الك التـمـريضي بـذل اقصى الـطـبي وا
ريض  اجلـهـود ألنقـاذ حيـاة الشـاب ا
و بــحــمــد الــله انــقـاذه واعــادته الى
  وتـــمت احـــالــتـه الى ردهــة احلـــيـــاة
ـركـزه لـتـلـقي الـعالج  و ان الـعـنـايـة ا
هـذه احلـاله تعـتبـر اعجـاز طبي  فـريد
ـريض مـن نـوعه). من جــانـبــهم ذوي ا
قــدمــو شـكــرهم الى الــكــوادر الـطــبــيـة
ــريض والـــتـــمـــريــضـــيـــة ألنـــقــاذهـم ا

واعادته الى احلياة.


