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الصدور)  مـبينا ان (مـديريته على
اســـتــعـــداد إلجــراء الـــفــحـــوصــات
ــؤســســات االشـــعــاعــيـــة لــكــافـــة ا
والـــدوائــر احلـــكــومـــيــة في حـــالــة
رغــــبــــتـــــهم بـــــذلك  اضـــــافــــة الى
تـعلقـة بإجراء واجبـاتها االخـرى ا
يدانـية لكـافة مناطق الفحـوصات ا
احملــــافــــظــــة) .  ومن جــــانـب آخـــر
اعــلــنت دائـــرة صــحــة ديــالى   ان
(فـرق الــرقـابـة الـصـحـيـة في قـطـاع
بـعقـوبـة األول نفـذت حمـلـة صحـية
ـناطق ومنـها قرية حد كبرى على ا
االخــضـر وقـريـة حـد مــكـسـر ضـمن

ناحيـة العبـارة    خاللها غلق 3
مـحـالت قـصــابـة كــونــهـا مــخـالــفـة
لــلــشــروط الــصــحـيــة وإتالف 120
كـــغم  مـن الــلـــحــوم كـــونـــهــا غـــيــر
صــــاحلـــة لالســـتــــهالك الـــبـــشـــري
ـــوجب مـــحــضـــر اتالف رســمي و
وبــحــضـــور صــاحب الـــعالقــة و
فـرض غـرامة مـالـية عـلى اخملـالـف
مـنـهم   أيـضـا غـلق كـوفي شوب
خملالفته الشروط الصحية في قرية
حــد مـكـسـر  اضـافــة  الى تـفـتـيش
األفران وتدقـيق االجازات الصـحية
وبـطاقـات الـفحـص الطـبي وتـدقيق
مـادة الــطــحــ واخلـمــيــرة). وقـال
مــديــر اعـالم صــحــة ديـــالى فــارس
العـزاوي لــ (الـزمان) انه ( خالل
ـواد اجلـولــة  زيـارة مــحالت بـيع ا
ـنـتـجـات من الــغـذائـيـة وتـفـتــيش ا
حــــيث تـــاريخ اإلنــــتـــاج والـــنـــفـــاذ
ـواد الصـلـبة وإتالف 15 كـغم من ا
تـضمـنت تـوابل واجـباسـاً مـتنـوعة
كونها منتـهية الصالحية  و زيارة
الــروضـات واحلــضـانـات فـي قـريـة
ـــتــابـــعـــة الـــشــروط حــد مـــكـــســـر 
الـصــحـيــة فــيـهــا من حــيث الـواقع
الـبـيـئي وقـيـاس نـسـبـة الـكـلـور في
3.5 ppm ــاء وكــانت الــنــتــيــجـة ا
وتــفـتــيش تـاريخ االنــتـاج والــنـفـاذ
ـعبأة والـعصائـر التي يتم للـمياه ا

ها لألطفال). تقد
WO×  WKLŠ

واضــاف الـعــزاوي  انه ( ايــضـا
تـنـفـيـذ حـمـلـة صـحـيـة عـلى نـاحـية
كــنــعـــان تــضــمـــنت زيــارة مــحالت
القـصابـة والتأكـيد عـلى عدم اجلزر
العـشوائي كـونهـا تسـبب األمراض
 باإلضافة الى منـظرها الغير الئق
  حـيـث  غـلق 4 مــحـال قــصــابـة
كـونـها مـخـالـفة لـلـشـروط الصـحـية
وزيارة محالت الـقصابـة في تقاطع
الوثبة والسـوامرة  في مركز قضاء
بعقوبة وتدقـيق االجازات الصحية
وبـطـاقات الـفـحص الـطبـي للـعـمال
و غـلق مـحـلـ لـلقـصـابـة كـونـها

مخالفة للشروط الصحية) .
وفي كـربـالء ابـرمت مـديـريـة بـلـديـة
كربالء عقدا استـثماريا مع شركتي
كارديـنيا وبـرسنـجار لالستـثمارات
الــعـقــاريــة لــغـرض انــشــاء مــجـمع
سـكني اطـلق عـليه (مـشـروع مديـنة
اخلـيــر) الــســكــني. وقــال مــسـؤول
اعـالم الـــبـــلـــديـــة مـــاجـــد نـــاجي لـ
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سح تضمن اجراء ا الكهربائيـة وا
ـــعــامل االشـــعــاعي عـــلى ابــنـــيــة ا
رافق االخرى اخلاصة واخملازن وا
ـسح بــالــشـركــة  فــقـد   اجــراء ا
ـــــيــــداني اإلشـــــعــــاعي  مـن قــــبل ا
كوادرنـا الفـنيـة). واضاف الـشمري
لـ (الزمان) امس انه  (ال مانع لدينا
ـديريتـنا من منح قدر تـعلق االمر 
شــــهـــادة الــــسالمــــة من الــــتـــلـــوث
االشـعــاعي لـشــركـة ديــالى الـعــامـة
لـلـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة واالبـنـية
تـضمـنة  كـرفانات اخلاصـة بهـا وا
ـســتـغـلـة مـكـاتب  ادارة اجلـودة وا
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اعلـنت مـديريـة البيـئة فـي محـافظة
ديــالى انـهــا مـنــحت شـركــة ديـالى
الـعــامـة لـلــصـنـاعــات الـكـهــربـائـيـة
شــــهـــادة الــــسالمــــة من الــــتـــلـــوث
االشـعـاعي  فـيـمـا اكـدت انـهـا على
اســـتــعـــداد إلجــراء الـــفــحـــوصــات
ــؤســســات االشـــعــاعــيـــة لــكــافـــة ا
والـدوائـر احلـكومـيـة .  وقـال مـدير
ـهــنـدس عـبــد الـله هـادي الـبـيــئـة ا
الــشــمــري  انه  (بــنــاءً عـلـى  طـلب
شـركـة ديـالى الــعـامـة لـلــصـنـاعـات

WO UHðù« vKŽ WFÒ u  W Ëœ 76 ‡Ð o×²K¹ ‚«dF «

 ÊU e «–  œ«bGÐ

مـنــحت الـهـيـئــة الـوطـنـيــة لالسـتـثـمـار
257 اجـازة اسـتثـمـارية وبـكـلفـة بـلغت
اكثر من  8 ملـيارت دوالر مـتوزعـة ب
الـقـطاعـات االقـتصـاديـة اخملتـلـفة خالل

عام 2018.
وقال بيـان للهـيئة تلـقته (الزمان) امس
ان (تلك اإلجـازات االستـثمـارية توزعت
بواقع 88 إجازة منحت من قـبل الهيئة
وعـدد من هـيئـات اسـتثـمـار احملافـظات
التي تدار من قـبلهـا حسب نظام رقم 2
عدل بـسبب عدم تـشكيل لسنة 2009 ا
مجلس ادارة  لـها و هي  ديالى و بابل
و الــــنـــجـف والـــديــــوانـــيــــة و ذي قـــار

وميسان و البصرة ).
واضـاف انه ( من بـ هـذه اإلجازات 4
ـشـاريع سـتراتـيـجـية وبـكـلـفة إجـازات 
الفتا الى ان تزيد عن 3 مليارات دوالر)
ــمــنــوحــة (األجــازات األســتــثــمــاريــة ا
والــبــالــغـة  88أجـازة  تـوزعت بـ 12
قــطــاعـاً اقــتــصــاديــاً بـواقع 21 أجـازة
لــلـــقــطـــاع الــتـــجــاري وأجـــازة واحــدة
لــلــقـطــاع الــتـرفــيــهي  واخــرى لـقــطـاع
االتصاالت  و 6أجازات لقـطاع التـعليم
و 4لـلـقـطـاع اخلـدمـي  واخـرى لـلـقـطاع
واوضح الـبـيـان ان (حـصـة الـريــاضي)
الــــقـــطـــاع الــــزراعي كـــانت  3أجـــازات
الـــســكــني 8 أجـــازات و الــســـيــاحي 4
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أجــــــازات و الــــــصــــــحي 6 أجـــــازات و
وكـــان قـــطــاع الـــصـــنـــاعي 16 أجــازة 
الـــطــاقــة نـــصــيب مـن األجــازات حــيث
ـمنـوحة لـهذا الـقطاع بلـغت األجازات ا
 14أجــازة بــواقـع  اجــازتــ حملــطــات
مـبيـنا الكـهرباء و 12 اجـازة للـجبـاية)
ــمـنــوحــة من قـبل ان (عـدد االجــازات ا
هــيــئــات االســتــثــمــار في احملــافــظــات
االخــرى عـدا  اقــلــيم كــردسـتــان بــلـغت
 169اجــازة بـواقع 12 اجــازة لــهــيــئـة
اسـتــثـمـار االنـبـار و 66 اجـازة لــهـيـئـة
اسـتـثـمـار بـغداد و 10 اجـازات لـهـيـئة
اسـتــثـمـار كـربالء و 26 اجـازة لــهـيـئـة
اســتـثــمـار واسط  و32 اجــازة لـهــيـئـة
ــثـنى و15 اجــازة لـهــيـئـة اســتـثــمـار ا
استثمار كركوك) واكد البيان انه (يتم
ـقدمـة من قبل دراسـة جميـع الطـلبات ا
ــســـتــثــمــريـن وفــقــاً ألحـــكــام قــانــون ا
األســـتــــثــــمـــار رقم 13 لــــســـنـــة 2006
وتـــعــديـالته  كـــمــا يـــتم الــتـــواصل مع
سـتثـمرين لـغرض استـكمـال الوثائق ا
ـتـطلـبات الـتي نص عـليـهـا القـانون وا
واالنـظـمـة ذات الـعالقـة بـالـتـنـسـيق مع
دوائـر الـنـافـذة الـواحـدة واالقـتـصـاديـة
والــقـــانــونــيــة والــفــنـــيــة في الــهــيــئــة
ـالــكـة والــوزارات اخملـتــصـة خــاصــة ا
ــرتــبــطــة لألراضـي  واجلــهــات غــيــر ا

بوزارة واحملافظات). 

(الزمان) امس انه ( توقـيع العقد
ــــشــــروع من قــــبل الــــشـــعــــبـــة بـــا
ــديـــريــة وتــمت الــقـــانــونــيـــة في ا
صـادقة علـيه من قبل مـدير بـلدية ا
ـــار صـــالح ـــهـــنــــدس ا كـــربـالء ا
وقع الى الرفـيعي لـغرض تـسلـيم ا
الشركات حيث تضمن العقد تسليم
موقع االرض والبالغ مساحته 100
ـباشـرة باجنـاز هذا دو لغـرض ا
اجملمع). مبـينا ان (اجملـمع يحتوي
على 678 وحـدة سـكـنـيـة). مـشـيـرا
الى ان (العقد يتضمن ايضا اعمال
الـبـنى الـتـحـتـيـة مـثل شـبـكـتـي ماء
وكهرباء واتصاالت ومجاري ومياه
امطار وشبكـة الغاز السائل وانارة
الــشــوارع وحــدائق). الفــتــا الى ان
ـشـروع 24 ـدة احملـددة الجنـاز ا (ا
شهـرا).وشكـا عمـال التـنظـيفات من
حافـظة كربالء االجراء الـيوميـ 
من تــأخــر صـــرف رواتــبــهم وهــذه
احلالـة الزالت تـتكـرر وفي كل شـهر
مــطـالـبـ (بـلــديـة كـربالء ان تـكـون
الــراعي االمــ حلـقــوقــهم السـيــمـا
وانهم يعـملون مـنذ الصبـاح الباكر
وفي ســاعــات طــويــلــة من الــنــهــار
متـحملـ حرارة الـشمس في فصل
الصيـف وبرودة الشـتاء). واشاروا
فـي احــــــاديث لـ (الـــــــزمــــــان) امس
والـذيـن فــضـلــوا عــدم الــكــشف عن
اســمــائــهم. (نــحن نــعــمـل بــجــديـة
وهــدفـنـا هــو خـدمـة مــديـنـة كـربالء
ظـهر الـالئق حامـل واظـهارهـا بـا
في اعيـننـا شعـار من اجل محـافظة
اجمل وانـظف ولـكن مع ذلك نواجه
تــــأخــــرا فـي صــــرف رواتـــــبــــنــــا).
واوضـحـوا (الزلـنـا نـعـمل حـتى في
ايام اجلـمع والـعطل الـرسمـية وفي
ــنــاسـبــات الــديــنــيــة وكـنــا خالل ا
قدسة ديتـنا ا سنوات عدة خـداما 
مع غـياب الـرعـايـة لنـا). الفـت الى
ان (احلـال بـقـي كـمـا هـو عـلـيه االن
السيما ونحن الغالبية منا مسؤول
عن عـائـلـة كبـيـرة وان الـراتب قـليل
في ظل الـــظــروف الــيــومـــيــة الــتي
ـــواطن في الـــبالد). يـــواجـــهـــهـــا ا
مـــطـــالـــبــ (بـــضـــرورة ايالء تـــلك
اجملـــمــوعـــة الــرعـــايــة واالعـــتــمــام
وصــــــرف رواتــــــبــــــهـم في الــــــوقت
احملـددوجتـنب حـاالت الـتـأخـير في
صــرف الــرواتـب لــكي نــتـــمــكن من
مــواصـلــة عــمـلــنــا الـيــومي بــشـكل

مستمر) 
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كربالء 

تلك التي صدح بها لسان األديب الناقد األستاذ عالوي كاظم كشيش
من على منـبر نادي الـكتاب فـي كربالء يوم األربـعاء الفـائت أمام جمع
ثقـف والتي كان موضوع أمسيتها فكرين واألدباء والشعراء وا من ا
ـثقـف التـنـويـري) والـتي  حـاضـر فـيـهـا الـبـاحث األسـتاذ حـسن (دورا
ـداخلة عـموري ... تلك ا عبيـد عيسى وقـدمه الكـاتب األستاذ فـاضل ا
العـاصفـة أستفـزتنـا إيجـابيـاً ..أستـفزتـنا وأيـقظـتنـا من سبـات الثـقافة
الـسـلـبـيـة الـرائجـة فـي فـوضى الـنـشـر واإلنتـاج واألحـسـنت والـتـرقـيع

(وحفالت التوقيع  التافهة) والتبعية والتقليد وووو! ..
أسـتـفـزتـنـا مـداخــلـة عالوي من خالل صـدقـهـا وصــراحـتـهـا وعـمـقـهـا
ومالمستهـا لواقع ثقافـتنا العـراقية بشكـل دقيق وعميق ومـباشر ..لقد
كانت مداخلته عبارة عن سلسلة من العمليات اجلراحية الذكية جلسد
الثـقافـة العـراقيـة الـتي أعتـراها الـترهل والـفـوضى وعدم الـتركـيز بـعد

عام 2003.
ا جاء في مداخلة عالوي كاظم كشيش : و

ثقفـ باخليـول ....منها من يـظل حراً في طريقه [ اليوم .. أنا أشـبّه ا
...ومنهـا من يصـلح جلر الـعربات فـيفـقد قيـمته وكـرامته..! لـقد أصبح
) الذين يؤلفـون الكثير عن سـاج النهج الثقـافي عندنا يشـبه ثقافة (ا
سّـون الـسجـان بـشيء..! كمـا إن انـعدام الـرؤية احلريـة ..ولـكنـهم ال 
أنتج مثقف سلبي (يجلـدون ذواتهم ..ويحتقرون منابعهم وأصولهم)
.. لذلك قـلما جتـد عنـدنا مـثقـفاً يـعمل عـلى دعم األمل البـشري وتـقوية

الروح عند اآلخرين ..!
ثقف ...هو اإليجابي قوالً وعمالً وليس السلبي الهش..! ا

لقد كثر اإلنتاج الثقافي بكل أنواعه وأغلبه يحمل طابع القنوط والنواح
وتهد الـقوة الـروحيـة اإلنسانـية من أجل جـعل اآلخرين أسـماك مـيتة

.. هزومون ال يكونون مثقف أبداً تسير مع التيار.. السلبيون ا
هزومـون السلـبيون يـنسبـون كل تراثنـا العزيـز إلى الصحـراء إمعاناً ا
...وال يدرون أن ـستـشرقـ في منـحه طابـعـاً بدويـاً جلـفاً حتت تـأثـير ا
نظام الـلغـة العـربية مـفخـرة البدوي الـذي صنـعه ومفـخرة أخرى له إن
كان أقـتـبـسه... الـصحـراء تـنـقـية لـلـحس والـوجـدان وهي الـتي أجنبت
النبي الـكر اخلا الـذي قال : (بـشّروا وال تنـفّروا) .. إنه نبي األمل
والـعـمـل والـعـلم واألخـالق والـرحـمــة وهـذه كـلــهـا قـيـم مـدنـيــة ولـيـست
صحـراويـة...! مـثـقـفنـا الـيـوم بـات يتـغـذى من رضـاعـات اآلخـرين مثل
ــلـوث..أنــهــا لـعــبــة الـتــرجــمـة ـص أصـبــعه ا الـطــفل الــســاذج الـذي 
يــاسـادة.....لــعــبــوا بــكل شيء وأفــســدوه...وهــؤالء يـتــغــذون بال وعي

ا ال يعرفون..] ..!! ويهرفون 
أنتهى ما حصلنـا عليه من مداخلة عالوي كاظم كـشيش التي قد فاتنا

منها الكثير ..ولكن بقي لنا أن نقول :
إن عالوي كـاظم كشـيش عـاش بـ أكـناف طـبـقـة أدبـية جتـيـد مـفـاتيح
الـبالغـة والـكالم .. ونـشـأ في مـديـنـةٍ حـضـاريـةٍ مـعـروفـةٍ تـزدحم فـيـهـا
الثقافات اإلنسانية  ولعل ذلك كان له أثر كبير في قراءته لألشياء مِن
حـوله  ورغم أن مـديـنتـه - كربـالء- قد يـعـدهـا الـبـعض مـديـنـة مـغـلـقة
ثقافـياً وموقـوفة عـلى لون واحد وتـستـمد تراثـها الـفكري والـثقافي من

مصدر واحد وتاريخ واحد ..
ولكن عالوي نهض نفسه بنفسه ..ورباها  –ثقافياً وفكرياً - جيداً من
أجل أستقالليته الفكرية وإن كان اليـبتعد كثيراً عن غزارة هذا التراث
ـوروث الثقـافي الرائع الـذي فتح بصـره علـيه وأغترف من ومكنـونات ا
معينه  الكثـير الكثير وتـغذت روحه منه ..إال أنّ نزعته الشـخصية نحو
اإلستقـالل والقراءة احلـرة صنـعت منه  شـخصـاً أكثـر جتريـباً وأقوى

خامة...
إن حـاجـتــنـا لـعـ بــاصـرة تـؤّول لـنــا مـشـهـدنــا الـثـقـافي بــشـكل غـيـر
مـضطـرب والحـيـادي وال مـتـعـنف والمـشـائم تـستـلـزم مـنـا الـعـثـورعلى
قاريء من طـراز خـاص .. طراز أشـبه بـصيـاد الآللـىء .. يعـرف كيف
يغوص فى األعماق ويخرج ومعه درة فريدة من تلك الدرر الغافية  في
أعمـاق البـحر الـسـحيـقة .. ولـعمـري أن عالوي كـاظم كشـيش هو ذاك

ــاهـر الـذي وفـي كل غـطـســة في بـحـر الـغـواص ا
الـنـقـد اليـخـرج إلـيـنـا خـالي الـوفـاض بل يـخـرج
وسـلـته زاخـرة بـكل مـاهـو جـديـد ومـفيـد ونـافع
ة وهي تشع بـاجلواهر الـثمـينـة والآلليء الـكر

التي كانت دفينة أعماق البحر ..!
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العراق لها يأتي استكماالً للجهود
الـتـي تـبـذلهـا احلـكـومـة في سـبـيل
حتـــقـــيق الـــبــــرنـــامج احلـــكـــومي

واهتمامها بالتجارة والنقل). 
ونـوّه لعـيبي الى (اهـميـة انضـمام
العـراق إلى االتفاقـية التي سـتعزز
ــقــومــات الــتـي يـتــمــتـع بــهـا من ا
الـعراق مع اجملـتـمع الـدولي ورفد
االقــتــصـاد الــوطــني عــبـر تــعــزيـز
حـركة عـبـور البـضـائع التـرانزيت
كمـا وتـفـتح آفـاقـاً جـديـدة لـلـتـجار
الــعــراقــيــ إلى مــراكــز الــتــجـارة
الـــدولـــيــة مـــثل الـــصـــ وأوروبــا

وغيرها). 
مـن جــانـــبه عــبـــر دي بــريـــتــو عن
ســعـــادته حلـــفـــاوة االســتـــقـــبــال
واجلــديــة الــكــبــيـرة لــدى اجلــانب
الـــعـــراقي فـي االنـــضـــمـــام لـــهـــذه
االتـفـاقيـة قـائال: نـحن على قـنـاعة
تــامــة أن تــطــويــر خــدمــات الـنــقل
الـــــدولـي ومـــــواءمـــــة اإلجـــــراءات
ـية ـمـارسات الـعـا الـكـمـركيـة مع ا
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ـهنـدس عبـد الله اكـد وزير الـنقل ا
لعيبي  خالل لـقائه  باالم العام
لالحتــاد الــدولي لــلــنــقل الــطــرقي
أومــبـرتـو دي بـريـتـو أن انـضـمـام
الــعــراق إلى نــظــام الــنــقـل الــبـري
الدولي  (تي آي آر) سيسهم بشكل
فـــعـــال في حتـــقــــيق الـــعـــديـــد من
األهـداف اإلسـتـراتـيـجـيـة من خالل
تــــســـهــــيل الــــتـــجــــارة وجـــــــــذب
االسـتثـمـارات ورفع كفـاءة خـدمات

النقل في العراق).
مـشـيــراً في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس الـى ان هـــــــنـــــــاك 76دولـــــــة
إنـضـمـت لالتـفـاقــيـة من ضــمـنـهـا
تــركـيــا وإيـران واألردن والــكـويت
إضـافــة ألكـبــر ثالث دول مـعــروفـة
بـاحلـركـة الـتجـاريـة الـتي إنـضمت
مـــؤخـــرا وهي الـــصـــ والـــهـــنـــد
وبـــاكـــســـتــان الفـــتـــا اال انه خالل
70عاما لم يـؤشر أي مخـالفة على
هــذه االتـــفـــاقـــيــة وأن انـــضـــمــام

ســيــســاهم في تــنــمــيــة الــتــجــارة
اإلقـــلــيــمـــيــة واســـتــدامــة الـــنــمــو

االقتصادي. 
يذكـر إن نظام الـنقل الـبري الدولي
يــســـهل حــركــة الــتــجــارة والــنــقل
الــدولي بــأقل مــدة زمــنــيــة وأكــثـر
فــاعـلــيـة من حــيث الـتــكـــــــــــلــفـة
ويــعـمل عـلى حتــسـ الـكـفـاءة من
خالل تـــقـــلــيل كـــمـــيــة الـــتــقـــاريــر
ـطـلوبـة وتـبـــــــــسـيط اإلجراءات ا
ـــعـــابــر احلـــدوديــة مع عـــنـــــــــد ا
تــوفــيـــر احلــمــايــة الـــفــعـــــــــــالــة
إليــرادات كل بـلــد تـمـر مـن خاللـهـا
الــبــضــائع ويــســمح الــنــــــــــظـام
ـــركـــبـــات أو احلـــاويــات ـــرور ا
ـغـلـقة بـاخلــــــــتم الـكــــمركي من ا
ـــــنــــشـــــأ إلى الـــــوجــــهــــة بـــــلــــد ا
الـــنــــهــــــــــــائــــيــــة وفق إجـــراءات
مـــــيـــــســــــرة ودون احلـــــاجـــــة إلى
ــنــافــذ ــادي عــبـــر ا الــتــفـــتــيش ا
احلــدوديــة وبــاســتــخــدام ضــمــان

ي. كمركي عا

والتسويق ودائرة االنتاج واالعالم
 اضافـة الى اإلدارة العـليـا وبنـاية
ـوجودة اسـتـعالمـات احملـوالت   ا
ضمن بناية الشـركة  ووفقا لتقرير
ــــسح االشــــعــــاعي الــــصــــادر من ا
مـديريـتـنا)  مـشيـرا الى ان (جـميع
الـقــراءات تــشــيــر الى انــهــا ضـمن
ـسـموح بـها وعـدم وجود احلدود ا

اي تلوث اشعاعي).  
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واكد مدير بيـئة ديالى  ان (شهادة
الــسالمــة من الــتــلــوث االشــعــاعي
ـدة   180يــومـاً مـن تـاريخ نــافــذه 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 Issue 6284 Wednesday 27 /2/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6284 االربعاء 21 من جمادى االخرة 1440 هـ  27 من شباط (فبراير) 2019 م

ـتحضـرة والنـاميـة على طاقـات التـعليم تراهن دول العـالم والشـعوب ا
ــؤهـلـة عــلـمـيــا وعـمـلــيـا ولـيس الـعـالـي في رفـد اجملـتــمع بـالــكـفـاءات ا
بالشهادات اجملـردة التي تمنح صـاحبها امتـيازات وحترم اجملتمع من

كفاءات حقيقية تمزج العلم بالتجربة.
ولـعل الــعـراق الــذي تـعــرض لـتـحــديـات احلــروب والـفــسـاد واالرهـاب
بـحـاجـة مـاسـة الصالح مـنـظـومـاتـه الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة عـلى اسس
ومعـايـيـر حديـثـة وهـذا االمـر يحـتـاج خلـبراء وشـجـاعـة باتـخـاذ الـقرار
هـنيـة بـعيـدا عن تدخالت مـجلس ومسـاحة واسـعة من االسـتـقالليـة وا
طلوب منهـا من اجل التطوير رفع يدها من تنـفذة  وا النواب والقوى ا
الـتـربــيـة والــتـعـلــيم الـعـالـي وتـرك االمـر بــرمـته الهل االخــتـصـاص مع
اسنادهم مـاليا وقـانونيـا في اطار تـنفيـذ ستراتـيجيـات خمسـية حتدث
نقلـة نوعيـة في مستـوى اخلريج اجلامـعي عامة والـعليا خـاصة وكذلك
تـاهـيل الـتـدريـسيـ واسـتـبـعـاد الـعـنـاصـر الـفـاشـلـة وحتـديث الـتـعلـيم

االلكتروني  وحتس اداء االدارات اجلامعية.
ؤشـرات تـكـشف عن سالمـة الـتـوجه خاصـة قـرار اعـتـماد ان بعـض ا
عـتمـد في اغلب دول الـعالم الـذي يضمن ـقررات الـدراسيـة   ا نظام ا
احلداثة ويـتيح لـلطالب حـرية اخـتيار بـعض الوحـدات الدراسيـة ويوفر
جلامعـاتنـا فرص الـتوأمة مـع ارقى واشهر اجلـامعـات  السيـما اذا ما
نافـسات انظـمة اجلـودة الدوليـة واعتـمادنا لـنظام جنحنـا في الدخـول 
وطني ينسجم مـع واقعنا ناهـيك عن اهمية الـعناية باالبـحاث التطـبيقية
واالبـتعـاد عن الـدراسـات الـوصـفـيـة الـسـطحـيـة الـتي تـكـرر الـنـظـريات

صطلحات بدون اضافة او نطوير. وجتتر ا
وفي الوقت الذي نبـارك خطوات التـطوير والـتحديث نحـذر من سياسة
ـنـافـسـة ومـا حتدده الـتوسـعـة في الـدراسـات الـعـليـا وغـيـاب عـنـصر ا
حاجة السـوق وقدرات االقسـام العلـمية وضرورة الـعودة العتـماد قناة
قـبـول واحــدة مع قـنـاة لــلـنـفــقـة اخلـاصــة فـقط تـتــيح فـرص مــتـسـاويـة
ـساواة في الـدسـتور والـنظـر لـلشـهادات ـبدا حق ا للـتمـيـيزين عـمال 
ظلـومية اال العلـيا بانـها اسـتحقـاق علمي ولـيست مكـرمة او تـعويضـاً 
بـحـدود معـقـولـة وتـوافـر الـشـروط... ولـيـكن شـعـارنـا الـنـوعـيـة وليـست
ـؤلفـة مـن  حـملـة الـدكـتـوراه وهم غـربـاء عن الـكـمـيـة فـما نـفـع االالف ا
يـدان ....ولعل االندفـاع بتحطـيم الروت والـقيود قد يـوقعنا اخلبرة وا
باحملـذور ويـفتح ثـغـرات لتـسرب الـكـفاءات الـكـاذبة والـسـاع النـتزاع
شهـادات عـليـا لـتامـ الـوجاهـة وانـتـزاع مكـاسب  تـضاف لـدرجـاتهم
الي  والبد من تدقيق شديد قبل منح اخلاصة او نفوذهم السياسي وا
ـعـاهـد االهـلـيــة واسـتـمـرار اخـضـاعـهـا اجـازات تـاسـيس الـكــلـيـات وا
قـايـيس اجلـودة وعـدم الـتعـجل بـاالعـتـراف بالـدراسـة عن بـعـد فـنحن
نعـرف اسـرارهـا وخـفـايـاها وكـذلك البـد من تـدقـيق شـهـادات وابـحاث

عاهد قبل النطق باالعتراف مجاملة لنواب بعض ا
او اصــحــاب مــصــالح نــقــول ذلك انــطالقــا من
حرصـنـا عـلى مسـتـقـبل الـبالد وحقـوق الـعـباد
والتي يـؤسس لهـا في التـربيـة والتعـليم الـعالي

وللحديث بقية...وال يصح اال الصحيح.


