
Z_alhilly@yajoo.com 

wÒK(« b¹“

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

qOÐ—√ w  WD×  o¹dŠ W× UJ Ë  «—b  ÍdłU²Ð `ODð ¡öÐd   «—U³ ²Ý≈

ø Ê«dDÐ U½« q¼

ديالى

ø UN² u √ W ËbK  bOFÔ¹ s

لطـيف جـدا أن يتـحسـس األخيـار معـاناة الـفـقراء ومن تـعثـرت أرزاقـهم جراء حـظر
الـتجـوال او غيـرهم من الـذين تقـطـعت بهم سـبل احليـاة قـبل غزوة كـورونا ومع ان
أصـواتـهم قـد بــحت طـوال سـنـ لــكن أحـدا لم يـســمع لـهم حـتى بــلغ بـهم الـيـأس
مـبــلـغـا مــا عـاد مـعـهــا لـكالمـهـم جـدوى وصـراخـهـم صـدى فـفـوضــوا أمـرهم لـله
واستـسـلمـوا ألقدارهم الـبـائسـة في بيـوت من الـصفـيح او خيـام تـتالعب بهـا الريح
واألمـطار كـيف تشـاء عـوائل باآلالف تـقاسي شـتى أنـواع العـذاب أيتـام معـوقون
عـجــزة أرامل  بال سـكن او مــصـدر رزق مـنــتـشـرون في الــعـشـوائــيـات او قـرب
ـزابل او في أماكن نـائيـة بـعيـدة عن العـ يتـصدق عـلـيهم هـذا وذاك وأحسـنهم ا
حـاال تـلك الـنـسوة الـتي تـبـحث في الـتـآلف من اخلـضـروات عـما يـصـلح مـنـهـا لـقدر
هـزيل ما كـانت تتـصور يومـا أن يكـون بهـذا البـؤس فهل من هـدر للـكرامـة أكثر من

هذا ? .
ـتـصـدقـ الـذين يـشّـهـرون بـالـنـاس لـيس الـعـيب في الـفـقـراء وال في الـكـثـيـر من ا
ـثيرة لـلعـطف وليـست يسـارهم ال تـعرف ما تـعطي بالـتقـاط السـلفـيات والـلقـطات ا
ـيـنـهم بـحـسب أخالقـيـات اريـد لهـا ان تـشـيع في بالدنـا مـنـذ قـرون وكـنا ظن ان
سافة ب جامع ـساحات الفقـر تتسع برغم قصـر ا اجملتمع قد تـربى عليها واذا 
ـعـســول الـذي تـفــوه به أئـمـتــهـا وتـاريخ ال وآخـر وال نــدري الى أين ذهب الـكـالم ا

يُعرف له طول من الدعوة والتبليغ واالرشاد والنصح .
ـآسي الـنـاس ويـوظفـونـهـا لـلتـرويج لـشـخـصـيات الـعـيب لـيس في الـذين يتـاجـرون 
ـا يُــراد له أن يـكــون بـعــد حـ غــيـر مــعـلــوم اذا مـا قـدر بـعــيـنــهـا تــخـطط مــبـكــرا 
لالنتـخـابات أن حتـدث فـالنـاس أجـناس كـمـا يُقـال بل الـعـيب كل العـيب في الـدولة
ورجـالهـا وهم يرون بعـيون غيـر جاحـظة اإلذالل الذي تـكابده (الـرعية) وال يـفكرون
بـتحـرير الـناس من هـذه احملنـة التي الزمت أعـمار أجـدادهم وآبائـهم وامتـدت اليهم
لكون االرادة الصادقة النتشال هؤالء ن الله بـوطني يخافون الله و على أمل أن 
الـنــاس من وطـأة الـفــقـر ولـيس طـالب سـلـطـة لــيـسـدوا بــهـا نـقـصــا في وجـاهـة او
هالك بحسب الهوى يشبعـون شعورا ساديا بالتسلط على العـباد ليسوقوهم الى ا

ظلم من القناعات . او الزائف من الشعارات او ا
ا وصـلت اليه مثيالتها في العيب في مؤسـسات تدعي التنـوير وتتبجح باقـترابها 
ـة ليـوزعوا الـعالم وتـمارس فـعال ال يـختـلف عن فعل أدعـيـاء الدين واألخالق الـقو
كـيلـوغـرامـات معـدودة من اخلـضراوات وبـضع أرغـفـة من اخلـبز من دون أن يـفـكر
مـسؤولـوها بإيـجاد حل جـذري لعـراقيـ لم تتح لـهم فرصـة االرتقـاء باحلـال بالرغم
ا تنـعم به بالدهم من خيـرات لكنـك اذا تبادلت احلـديث معـهم يصورون أنـفسهم
عـباقـرة هذا الـزمان وان ال أحـد غـيرهم بـقادر عـلى تسـيـير االمـور مع ان حديـثهم
شـكالت لكن اياك من ليس بأكـثر من ثـرثرة وال حل في ثنـاياه حتى لـلبـسيط من ا

انتقادهم فلهم من أساليب القمع ما ال يخطر لك على بال .
نـثني عـلى من أعطى وما كـنا نأمل أن يـكون لـلبعض حـاجة للـناس فقـد قال االمام
ـرارات كلـها فـلم أجـد أمر من احلـاجة إلـى النـاس )) حقـا هو عـلي (ع) (( وذقت ا
ـنـظـمـات االجـتـمـاعـيـة فـفـيـهـا انـاس يـوزعـون وآخرون أمـر مـر بـضـمـنـهـا أنـشـطـة ا
ـعـوزة بيـنـمـا نـريـد أن نـحـفظ مـاء وجه احملـتاجـ وذلك لن يـشـخـصـون األحـوال ا
يكون اال من خالل الـدولة التي تـكمن وظيفـتها في رعـاية أحوال النـاس فالدولة هي

االم احلنون على أبنائها فمن يعيد لها امومتها  .
ـا يسـمى الرعـاية االجـتمـاعيـة والعـاطل ر به فـرصة إلعـادة النـظر  واظن ان مـا 
نع اخـتراقـهـا والتـحـايل علـيـها لـتؤدي ـا  عـن العـمل وتقـو دوائـرها وضـبـطهـا 
سـتفـيدون من وظـيفـتهـا بـشكل حـقيـقي فمـا يقـدم للـمحـتاجـ حالـيا ال قـيمـة له وا
ضـعاف الـنفـوس فيـها أكـثر من مـستـحقـيهـا كم هو واهم من يـرى في هذه األفـعال

سؤول الذين تنطلي عليهم هذه احليل . شطارة والكارثة في ا
سـؤول عن مـكافـحـة الفـقر ومـحو خـطوطه ال ـؤكـد ان ا من ا
يـعرفـون انه بيـئة مـؤاتـية النـتعـاش أمراض اجـتمـاعيـة ال تقل
ـكن أن تـنحـدر بـالـدولة الى فـتـكا بـاجملـتـمع من كورونـا و

حيث ال يتصور العباقرة .
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ـقـدادية اتـخـذت مـحـكـمـة حتـقـيق ا
في مــــحـــافــــظــــة ديـــالـى إجـــراءات
قـانونـيـة بحق عـجالت حتـمل مواد
غــذائــيــة وخـــضــراوات دخــلت الى
الـبالد بـصـورة غـيـر رسـمـيـة. وقال
بـيان جملـلس القـضاء االعـلى تلـقته
(الـــزمــان) الــســبت  ان (مـــحــكــمــة
ـقداديـة الـتـابعـة لـرئـاسة حتـقـيق ا
محـكمـة استئـناف ديـالى االحتادية
ـواد حـجـزت 25عـجــلـة مــحـمــلـة 
غــــذائـــيـــة وخــــضـــروات وفـــواكه)
وأضـــاف أن (اإلجــــراءات اتـــخـــذت
ــادة 194 اســتــنــادا إلى أحــكــام ا
كـــونـــهـــا كـــانت قـــادمـــة من ايـــران
بـطـريـقة غـيـر رسـميـة و حـجـزها
ا فيها وكذلك توقيف سائقيها). 
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واعـلـنت وزارة الــتـجـارة مــواصـلـة
فـرقـهـا الرقـابـيـة ضـبط الـعـديـد من
ـواد الــغـذائــيــة وااللـبــان وبـيض ا
ـــائـــدة والــــزيـــتـــون مـــنــــتـــهـــيـــة ا
الـصالحــيـة في مــحـافـظــة كـركـوك.
واكــد مـــديــر عـــام دائـــرة الــرقـــابــة
الـية في الـوزارة علي التـجاريـة وا
زهــيــر اجلـــلــبي فـي بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــان)  الـــســـبت  ان (مالكــات
ـالـية الـتابـعة الـرقابـة الـتجـارية وا
لــلــدائــرة في بــغــداد واحملــافــظــات
تـابـعة اسـعار مـسـتنـفرة طـاقـاتهـا 
ـواد الـغـذائـيـة في األسـواق وذلك ا
لـلـحـد من اسـتـغالل بـعـض الـتـجار
لـلــمـواطـنــ والسـيــمـا  خالل ايـام
ـفروض حـظـر الـتجـوال الـصـحي ا
في الــــبالد) مــــؤكــــدا ان (الــــفــــرق
الـتفتـيشـية في كـركوك وبـالتـنسيق
مع االجــهـزة االمـنـيـة  تـمـكـنت من
ـواد الـغـذائـيـة ضــبط الـعـديـد من ا
ـائـدة والـزيـتون وااللـبـان وبـيض ا
مــنـــتــهـــيــة الــصـالحــيــة تـــبــاع في

االسواق احملـلية حيث  الـتحفظ
واد واتـخـاذ االجراءات عـلى تلـك ا
( الـقـانـونـية كـافـة بـحـق اخملـالـف
ــواطــنــ الى (االبالغ عن داعــيــا ا
حــاالت الــفــســاد وارتــفــاع اســعــار
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة لـــيـــتم اتـــخـــاذ ا
االجــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة بــــحق
). وعـلى صـعــيـد مـتـصل اخملـالـفــ
تمكـنت مفارز مـديرية اسـتخبارات
وامن مـحـافـظـة كـربالء وبـالـتـعاون
مع قوة امـنيـة مشـتركـة من القبض
عـلى مـتـهـمــ اثـنـ يـتـاجـران في
ـواد اخملدرة في قـضاء الـهنـدية . ا
وقــال بـيـان لـوزارة الــدفـاع اطـلـعت
عــلـيه (الـزمــان)  الـسـبت  ان (قوة
امـنيـة مشـتركـة تمـكنت من الـقبض
عــلى مــتـــهــمــ اثــنـــ يــتــاجــران
ـواد اخملدرة في قـضـاء الهـنـدية بـا
صادره بـحقهم مـذكرتي قبض وفق
مشيرا ادة 28/مخدرات)  احكام ا
ـتـهـمـ الـى اجلـهات الى (احـالـة ا
الــتــحــقــيــقــيــة اخملــتــصــة الكــمــال
االجــراءات الــقــانــونــيــة). وعــثــرت
كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة
شــرطـــة احتــاديـــة خالل واجب في
جـزيـرة غرب سـامـراء على عـبـوت
قــمــعــيه وعـشــرة عــبــوات مـحــلــيـة

الصنع . 
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وقــال بـيـان ان (قــوات من الـشـرطـة
االحتــاديــة عــثــرت خالل واجب في
جـزيـرة غرب سـامـراء على عـبـوت
قــمــعـيــة وعـشــرة مـحــلــيـة الــصـنع
عــبـارة عـن جـلــكــان ســعـة 10 لــتـر
وعــبـــوتــ تــعــمل بــالــضــغط ضــد
ـدرعـات   تــفـكـيـكــهـا واتالفـهـا ا
حتت الـسيـطرة) مـبيـنـا ان (الـقوة
ذاتـها اسـتطـاعت معـاجلة 12عبوة
نـاسـفه قـمـعيـة من مـخـلـفات داعش
في جــزيـرة مــكــيـشــيـفــة  رفـعــهـا
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ـا يجدونـني "بطـرانا "  في ما ـسؤول عـن قطاع اخلـدمات عنـدنا  ر بعض ا
ســأدعـــو الــيه  واظن ان هــنــاك من يــشـــاطــرهم الــرأي ذاته " بــعض" الــقــراء 
ـوضــوع الـذي يـشــغل اجلـمــيع  ال يـسـمح بــأي تـعـارض مــعه  واعـني به " فـا
فايـروس كورونـا"  لكـني سأطرح مـا اريد  ولـيزعل من يـزعل  فحـرية " الرأي"
تبقى مـصانة حتى ان عاب عليها من ال يستسـيغها  او لم يستوعب مضامينها

.. وادخل صلب ما اريد قوله : 
بـغــداد  واحملـافـظـات  تــعـاني مـشــكـلـة في الـبــنى الـتـحــتـيـة  السـيــمـا الـطـرق
واجلسـور والساحات الـعامة  فـما الضـير  ان تبدأ الـدوائر اخلدمـية في امانة
بغداد والـبلـديات في احملافـظات  بـحملـة سريـعة  ليل نـهار مـستفـيدة من قرار
واطن  فروض حاليا ولغاية  11من نيسان  وخلوها من ا احلـظر الشامل ا
طـلـوب  واالمـر ليـس فيه تـكـلـفة مـالـيـة على ـركـبـات  للـقـيـام بالـتـرمـيم ا وقـلة ا
عدات الالزمة موجودة .. وهو طلوبة متوفرة محلـياُ بكثرة  وا واد ا الدولـة  فا
ـهنـدس عمل ال اظـنه يتـعـارض مع االجراءات الـصحـية  اذا الـتـزم العـمال وا
نتـسب االبطـال في وزارة الصحة  واجليش طـلوبة  شأنـهم شأن ا ـعايير ا با
رور والـكهرباء الذين نراهـم في الشوارع واالزقة  يقومـون بواجبهم الوطني وا

واالنساني ..
سبوقة ُالحظ  كـما تقول االحداث احلالية  أنّ األزمة الوبائية الراهنة غير ا فا
 انتـقلت آثارها بسرعة في جـميع أنحاء العالم عبـر طرق السفر اجلوي الدولي
  كمـا تـسبّب فـي شلّ االقتـصـادات وبعـث اخلوف والـفـزع في نفـوس الـناس 
في كل الـبلـدان واالمـصـار  ومن قطـاع الـصـحة إلى قـطـاعـات أخرى  وهي ال
تبـدي أيّة رحمة وال تستـثني أيّة جهة  فـإن بقينا مـكتوفي األيدي ازاءها  وبقت
دني  عيـوننا على نوع واحـد من التحدي  ستبـقى حفر التشـويه  العمراني وا
كن ان نحـولهـا الى مسـاحات من الـتطـور احلضاري ماثـلة امـامنا  فـي وقت 

الالئق .
تـواضع  بهذا الـصدد  يتـضمن قيـام جهة عـليا مـسؤولة  ذات ان مقـترحي ا
قـرارات مُـلـزمـة  تـرأسـهـا شـخـصـيـة ذات ثـقل اعـتـبـاري في الـدولـة  مـهـمـتـهـا
االسراع بـتحـديد الـشوارع الـتي حتتـاج الى تعـبيـد او اكساء سـريع فقـد باتت
احلالة ال تـوصف نتيجة التشققات واخلسفات التي اصبحت هماً يوميا للعوائل
ـؤسـفـة ــركـبـات.. وبـاإلمــكـان االطالع عـلى اشـعــارات احلـوادث ا وألصـحـاب ا
ستشفيات لنتعرف على حجم بسبـبها وارقام الضحايا من مراكز الشرطـة وا

أساة التي نعيشها يوميا. ا
عـروف ان ادامة الـشوارع تـتم عن طريق نـوع رئـيسـي ال ثـالث لـهما ومن ا
ـرن يـتم استـعـمال رن والـتـعبـيـد الصـلب فـفي حالـة الـتعـبـيد ا هـما الـتـعبـيـد ا
االسفـلـت وهو مـتـوفـر في الـبـلـد بـشـكل كـبـيـر امـا الـتـعـبـيـد الـصلـب فـيسـمى
باخلـرسانة وفيه يتم وضع طبقـة اخلرسانة علي االرض مباشـرة بعد معاجلتها
واخلرسانـة قد تكون مسلحة وغـير مسلحة.. وما اكثـر مصانع االسمنت عندنا
طلوب ومقـالع احلصى على مد البصر وكـذلك الرمل.. هذا كل ما في االمر .. ا
ـواطن ويسـر الـعـ فـحرام ان تـنـام بـغداد فـقط الـرغـبة فـي حتقـيق مـا يـريح ا

وت! واطن… شوارع ا وتصحو على شوارع متهالكة.. يسميها ا
عـذرا قــرائي  لـبـطـري  فــمـا اطـول الـطــمـوح  ومـا اقـصـر
الـعــمــر .. وبـ هــذا وذاك يـصــنع االنـســان جـحــيـمه او
نـعــيـمه .. وكـفـانــا الـله  وايـاكم شـر كــورونـا  ونـشـهـد
بغـداد واحملافظات وهي تـرفل بشوارع نظيـفة  معبدة 

مثل شوارع دول العالم .. يا رب !

كالم أبيض
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الفـتـا واتـالفـهـا حتـت الـســيـطـرة) 
الى انه (بنـاءً علـى ورود معـلومات
دقـيـقـة اشتـبـكـت قـوة مشـتـركـة مع
دواعش فـي مــنـــطــقـــة االســـحــاقي
وقــتل اثــنـ مــنـهـم). وفي ديـالى 
نـفــذت قـيــادة الــعـمــلـيــات عــمـلــيـة
مداهـمة وتـفتـيش لعـدد من مناطق
نـاحـيـة ابي صـيـدا. واشـار الـبـيـان
الـى ان (قـيـادة عـمــلـيـات ديـالى من
ـــشــــاة اخلـــامـــســـة خالل فــــرقـــة ا
ومديرية شرطة ديالى وبإسناد من

طــيـــران اجلـــيش نــفـــذت عـــمــلـــيــة
نـطقـة اخمليـسة مـداهمـة وتفـتـيش 
وابـو كــرمـة الـتـابــعـة لـنــاحـيـة ابي
صـــيــدا  لـــتـــطـــهــيـــرهـــا من داعش
وتــدمـيــر مـخــابـئــهم ومــضـافــاتـهم
ــطــلــوبـ والــقــاء الــقــبض عــلـى ا
وفــرض االمن واالسـتـقــرار في تـلك

ناطق) ا
 مبيـنا ان (نتائج الـواجب تضمنت
العـثور على مـضافـة واحدة حتوي
جـلـكان  5لـتـر  من مـادة الـسي فور

وعبوة ومالبس مـدنية فـي بسات
ابوكـرمة  تمت مـعاجلـتهـا من قبل
طــيــران اجلـــيش ومــفــرزة الــفــرقــة

اخلامسة). 
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وفي اربـيل  تــمـكــنت فــرق الـدفـاع
دني من معـاجلة حريق اندلع في ا

محطة للوقود . 
وقال شـهود عيـان لـ (الزمان) أمس
ان (فـرق االطــفـاء هـرعت إلى مـكـان
احلــــادث وتــــمــــكــــنت مـن إخــــمـــاد

احلـــريق الـــذي انــدلع فـي مــحـــطــة
للوقود في اربيل). 

وتقع احملطة قرب مجمع زين ستي
عــلـى طــريق شــقالوة ولم تــتــضح
اسـبـاب احلريق  لـكن يعـتـقد أن ال
خسائر بشـرية وقعت فيه. واضاف
الــشــهـود انــهم (ســمــعــوا اصـوات
انـفـجـارت مـتـتـالـيـة قـبل أن تـرتـفع
ســـحـب الــدخـــان وتـــغـــطي ســـمــاء
ــنــطـقــة الــتي هــرع إلـيــهــا رجـال ا

االسعاف).

واد الغذائية وخضروات محجوزة بعد وصولها من ايران e−Š∫ عجالت محملة با
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اوصى خــــبـــراء مــــتـــخــــصـــصـــون
الـعــراقـيــ االلـتـزام بــالـتــوصـيـات
الصـحية الـوقائيـة واجراءات حظر
الـتـجـوال الـتي فـرضتـهـا احلـكـومة
لـتـجـاوز مـوسم الـعـدوى واحلد من
حاالت االصابـة بفايـروس كورونا 
ـانية فيـما حذرت خـلية االزمـة البر
من حتـول احـيـاء سـكـنـيـة الى مـدن
مـوبـوءة بـفايـروس كـورونـا نتـيـجة
عـــدم اكــتـــراث االهـــالي بــخـــطــورة

وقف. ا
”Ëd¹U  ‰UI²½«

وحث خـــبـــراء مـــخـــتـــصـــون عـــبــر
واطـنـ عـلى (عـدم ترك (الـزمـان) ا
ـنـازل او الـتـعـامل مع االشـخـاص ا
الن احلــذر مـهم جــدا وحـاسم خالل
ـنع انـتـقـال الـفـايـروس هـذه االيـام 
خالل مــدة حـضــانـته  و االعـتــنـاء
ـقبل بالنـظافة خالل االسـبوع ا
الن جـــمـــيع االصـــابــات ســـتــظـــهــر
لـــنــدخـل في مــدة انـــتــهـــاء الــوبــاء
صابة) الفت وانخفاض االعداد ا
الى ان (مـــا حــــدث في ايــــطـــالــــيـــا
وتـسـجــيل اصـابـات بــأعـداد كـبـرى

جــــاءء نـــتــــيـــجــــة اهـــمــــال مـــوسم
الـــعــدوى). ونـــاشـــد رئــيس جلـــنــة
الـصـحـة والـبيـئـة الـنـيـابـيـة قـتـيـبة
اجلــبــوري اهــالي مــديــنــة الــصــدر
ـناطق والشـعلـة واحلريـة وبعض ا
االخـرى االلـتـزام بـاحلـظـر الـصـحي
حــــفـــاظــــا عــــلى سالمــــتــــهم.وقـــال
اجلـبوري فـي بيـان تـلقـته (الـزمان)
انه (فـي حـــال اصـــرار اخملـــالـــفـــ
لـلحـظـر الصـحي في مـديـنة الـصدر
والشـعلـة واحلريـة فإنهـا ستـتحول
الى مـــنــاطق مـــوبــوءة بـــفــايــروس
كــــورونـــا). بـــدوره  اكــــد الـــفـــريق
االعالمي لــلــجــنــة االمــر الـديــواني
ــنـاطـق واألحــيـاء عــرض أســمــاء ا
اخملالفـة للحـظر الصـحي في بغداد
واحملافظات إلى الرأي العام.  وقال
الـفــريق في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
الـــيـــوم ان (عـــدم امـــتـــثـــال بـــعض
االحـيــاء واالنـشـطــة الـتــجـاريـة في
بغداد واحملافـظات للحـظر الصحي
ــنـــاطق الى مــدن ســيـــحــول تـــلك ا
موبوءة بـالفايروس  حيث سجـلنا
خـروقـات في بـغـداد وبابـل وكربالء
والـــنــــجف ونــــيـــنـــوى ومــــيـــســـان
وواسط). وعززت احلـكومـة قواتـها

في عـدد من احملـافـظـات اجلـنـوبـية
لـفــرض حــظـر الــتــجـوال الــصـحي
بــــالـــقـــوة نـــتـــيـــجـــة عـــدم الـــتـــزام
.  ووصف مـــديـــر عــام ـــواطـــنـــ ا
صـحــة مـحـافــظـة الــنـجف رضـوان

الـكـنـدي   في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس  اصابة اشخاص غير وافدين
وال مالمس بأنه ( نذير خطر كبير
يـعـني ان الـفـايـروس بـات مـوجودا
فـي بـيئـتـنـا واحلـل االمثـل لـلـوقـاية

نازل ) واضاف منه هو البقاء في ا
مـــخـــاطـــبـــا االهــالـي (لــذا ادعـــوكم
لاللـتــزام بــإجـراءات  وتــوجـيــهـات
خــلــيــة االزمــة وان تــكــونــوا عــونـا
ألخــوتــكم فـي الــصــحــة واالجــهــزه

االمنـية الـذين  يدعـونكـم للبـقاء في
بيوتكم ويـنزلون للشـوارع ليكونوا

خط الصد االول للدفاع عنكم) .
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ــواقع الـتـواصل  وحــظي فـيـديـو 
االجــتــمــاعي لــطــبــيب يــبـكـي وهـو
واطـنـ االلتـزام باحلـجر يـناشـد ا
ـتـابـعة الـصـحـي وعـدم الـتـجـوال 
واسعة ودعا الـطبيب الـشاب وهو
واطـن الى يـنـحب بـبـكـاء حار  ا
نـازل وعـدم اخلروج مـنـها الـتـزام ا
نع انـتشار اال للـضرورة القـصوى 
الـفــايــروس . وأعــلن الــنـائب األول
حملـافظ الــنـجف هــاشم الـكــرعـاوي
ـبـاشـرة بتـسـويـة وتهـيـئة األرض ا
ــسـتـشـفـى الـتي تـبـرع اخلـاصـة بـا
حتـالف الـقـوى بـانـشـاء مـسـتـشـفى
ــــبــــادرة في احملــــافـــــظــــة ضــــمن ا
اإلنــســانــيـة الــتي اطــلــقــهــا رئـيس
مـجلس الـنواب مـحمـد احللـبوسي.
وافــتــتح وزيــر الــصـحــة والــبــيــئـة
جــعــفـــر صــادق عالوي والــســفــيــر
الــصـــيــنـي لــدى بـــغــداد مـــخــتـــبــر
الـبـايـولوجـي اجلزيـئي لـتـشـخيص
ـدينة الطب صاب بـالفايروس  ا

ببغداد.
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ِدعا عدد من  طلبة الدراسات العليا
من مـخـتـلف االخـتـصـاصـات وزارة
الــتـــعـــلــيم الـــعـــالي الى ان يـــكــون

الـكــورس الـثـاني كــورسـا بـحــثـيـا.
وقالوا في رسالـة موجهة الى وزير
الـتـعــلـيم الـعـالي تـلــقـتـهـا(الـزمـان)
امـس (نــــحن لــــفــــيـف من طــــلــــبــــة
الدراسـات العلـيا - الـدكتوراه- من

ن مـــخـــتـــلف االخـــتـــصـــاصـــات 
حتــمـــلــوا كل الــظــروف الــقــاســيــة
واكــــمـــلــــوا الـــكـــورس االول وادوا
امـتحـاناته وتـسـلمـنا الـنتـائج وقد
 البدء بالكـورس الثاني السابيع
عـدة واآلن بسـبب مـا أصاب جـميع
دول الـــعــالـم من هـــذا الــفـــايــروس
اخلــطـيــر اجتــهت الـقــرارات نــحـو
اكـمـال الــكـورس الـثـانـي بـواسـطـة
نـــــافـــــذة الــــصـف االلـــــكــــتـــــروني)
مـضـيـفـ ان ( ما نـعـانـيه هـو عدم
كـفـاءة هذا األسـلـوب كـتعـلـيم بديل
ــادة الــتـــعــلــيـــمــيــة في ايــصـــال ا
بـــاالضـــافــة الـى ضــعـف شــبـــكــات
ــشـكالت االنــتـرنت وغــيــرهــا من ا
وبـــالــــتـــأكـــيـــد عــــدم مالءمـــة هـــذا
االسـلــوب الـتـعــلـيــمي لـلـكــثـيـر من
ـواد الــعــلـمــيـة الــتــخـصــصــات وا
ولــذلـك نــطــالب  بـــجــعل الــكــورس

الـثــاني كـورســا بـحـثــيـا لـيــتـسـنى
شرف اخلاص للطالب ان يرتبط با
به واكــمــال مــســيـرتـه الـبــحــثــيـة )
مــــشــــيــــرين الـى ان (هــــذا االمـــر ال
ية يتقاطع مع معايير اجلودة العا
ـتقـدمة لـلتـعـليم الن جـميـع الدول ا
تـعـتـمــد عـلى اجلـانب الــبـحـثي في
مـنح الـشــهـادات الـعـلــيـا ) بـحـسب
قـولـهم. من جـهـته أيـد عـمـيـد كـلـيـة
بـغداد لـلـعـلـوم االقـتـصـاديـة لـبـنان
هــاتف الـشــامي هـذا الــطـلب. وقـال
الشامي في رتـعليق تلـقته (الزمان)
بـشـأن مـنـاشــدة هـؤالء الـطـلـبـة انه
ــكن الــتـاجــيل  بـل يـصــار الى (ال
كــــورس بـــحــــثي كـــمــــا في كل دول
ـتــقــدم اذ ان هــذه دراسـة الــعـالـم ا
دكــتـــوراه وخــاصـــة يــتـــبـــ انــهم
اكــــمـــلـــوا الــــكـــورس االول دراســـة
وامتحـانا  وهذا جيد ) مـضيفا انه

ــكن ان يــكـــون الــفــصل الــثــاني )
بــاوراق عـمل لــكل مــادة ويــقـدمــهـا
ـراجعة او ـادة با الطـالب الستاذ ا
بــالـــبـــريـــد االلـــكـــتـــروني  من اجل
احملـافـظة عـلى الـتـقـو الدراسي).
ي الى مـن جـهــة اخــرى دعـا اكــاد
مـنح اجلـامـعات والـكـلـيات االهـلـية
صالحـيـة حتـديـد وضـعـهـا لـلـفصل
الــدراسي االول وطـريــقــة نــهــايـته.
وقـال حـمـزة مـحــمـود الـزبـيـدي في
رســالــة تــلـقــتــهــا (الــزمـان) امس (
ارجـــو ان ال  تـــنـــسـى اجلـــامـــعــات
والــكـلــيـات االهــلـيــة الـتي تــعـد من
ـــيـــة والـــتي ـــؤســســـات االكـــاد ا
حــافـظت عـلى حــد مـقـبـول جـدا من
الــــتـــدريــــســـات ضــــمن الــــتـــقـــو
ـعـدل والـذي بـدأت فـيه اجلـامــعي ا
التـدريسات من   1/12ولذلك يجب
ان تـمـنح دائـرة الـتـعـلـيم اجلـامعي
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االهلي اجلامعات والكليات االهلية
صالحـيـة حتـديـد وضـعـهـا لـلـفصل
الــدراسي االول وطــريــقــة نــهــايــته
والبـدء في الفصل الـدراسي الثاني
وفـق احملـــاضــرات االلـــكـــتـــرونـــيــة
والتي مارستها بنجاح) مقترحا ان
(يصار الى نـهاية الـفصل الدراسي
االول وفق مــــضــــمـــون الــــتــــقـــو
عدل وجترى امتحاناته اجلامعي ا
مع الـفــصل الـدراسي الــثـانـي بـعـد
نـهـايـته عـنــدمـا تـتـحـسن الـظـروف
ونتـخلص من شـر الوبـاء باذن الله
ويـكـون االمتـحان لـلـطلـبـة الذين لم
يـحـضـرو الـدوام خملـتـلف االسـبـاب
مـن  مــــئــــة وفـق صالحــــيــــة ورؤى
مـجلس اجلـامعـة او مجـلس الكـلية
االهـلــيــة عــنــد تــقــيــيــمـهـم حلـاالت
الـطــلـبــة الـذين لــيس لـديــهم سـعي

فصلي).
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