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الـوزراء عـلى ان يـؤخذ بـنـظـر االعتـبـار درجات
إعـــادة الـــتـــعــيـــ مـن ضـــمــنـــهـــا). وتـــابع ان
(الـتشكيالت التي تـتوفر لديهـا درجات وظيفية
هي جامعة بغداد واجلامعة التقنية الوسطى
واجلــامــعـة الــتــقــنــيــة اجلـنــوبــيــة وجــامــعـة
ـوصل وجـامعـة تـكريت الـفـلوجـة وجـامعـة ا
وجـامعة البصـرة للنفط والغـاز وجامعة جابر
بن حـيان الـطـبيـة وجامـعة الـنهـرين وجامـعة
ابن ســيـنــا لـلــعــلـوم الــطـبــيــة والـصــيـدالنــيـة
وجامعة بابل وجامعة كربالء وجـامعة واسط
ـستـنـصـريـة واجلـامعـة الـتـقـنـية واجلـامـعـة ا
الـشـمالـيـة وجـامعـة الـفـرات األوسط الـتقـنـية
وجـامعـة نينـوى وجامـعة البـصرة واجلـامعة
الـعـراقيـة وجـامعـة الـكـرخ للـعـلوم واجلـامـعة
ثنى الـتكنولوجية وجامعة سومر وجامعة ا
وجـامعـة القـادسية وجـامعـة الكـوفة وجـامعة
ـعلـومات واالتـصاالت واجمللس تـكنـولوجـيا ا
الــعــراقي لالخــتــصــاصــات الــطــبــيــة ومــركــز
الـبـحـوث الـنفـسـيـة و مـركز بـحـوث الـسـرطان
والــوراثـــة الـــطــبـــيــة والـــهـــيــئـــة الـــعــراقـــيــة

للحاسبات).
ديرية العام للتربية في محافظة كما اصدرت ا
الـنجف اعماماً عن بدء العطـلة الصيفية ابتداء
مـن يــوم  17حـــزيــران اجلـــاري حــسب كـــتــاب
ــــــرقم   8697فـي .2019  6 / 16 الــــــوزارة ا
وقـال مديـر اعالم تربـية احملـافظـة وسام رازقي
لـ (الــزمـان) ان (عـمـل االدارة (كـمـديــر ومـعـاون
وكـادر اداري وخدمي) سـيستـمر وفـقاً للـسياق
ـتبع خالل الـعطـلة الصـيفـية  وعـلى ان تقدم ا
ـدرســة تـعـهـداً بـأنـتــهـاء كـافـة االعـمـال ادارة ا
اخلـاصـة بـاالمـتـحـانـات وانه ال حـاجة الي من
ـدرسة لـلـمدة 6 /17 ـدرسـ في ا ـعـلـم وا ا
ولـغاية  7 /1وهـو بدء العـطلة الـصيفـية.. وفقاً
لالنـظـمة الـتـربويـة). واوضح الـرازقي أن (هذا
الـتوجيه يـشمل كل من كلف بـأية اعمـال تتعلق

باالمتحانات العامة للمراحل كافة).

الـتشـكيالت اجلـامعـية مـؤكدا االعالن عن هذه
ــوقع االلــكـتــروني الــدرجــات ســيـكــون عــبــر ا
شكلة لهذا لـلجامعة من قبل جلنة التعـيينات ا
وازنة الـغرض واستنادا الى تـعليمات تـنفيذ ا
لــســنــة  2019ومــا ورد بــالــتــعــلــيـمــات رقم 4
الـواردة بالقرار  226لـسنة  2018والـتعليمات
رقم  8الالحـقـة بـالـقـرار رقم  375لـسـنـة 2018
وآخــرهــا الــتــعــلــيـمــات رقم  10لــســنـة 2018
الـواردة بالـقرار رقم  403لـسنة  2018عـلى أن
ـنصـوص علـيهـا في القـوان تـراعى النـسب ا
والـتعليمات والـضوابط). واضاف ان (التعي
سـيــكـون عـلى الـدرجــات الـوظـيـفــيـة الـشـاغـرة
الك ضـمن التـشكـيل الذي الـناجتـة عن حـركة ا
نـتــجت عـنه الـدرجــة في الـقـضــاء أو الـنـاحـيـة
اسـتـناداً إلى تـعـليـمـات األمانـة العـامـة جمللس
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وجه وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
عـاجلة حاالت الطلـبة بانتهاء قـصي السهيل 
الـسـنة الـدراسـية اجلـاريـة وذكر بـيان امس ان
(الــوزيــر اعـطــاء صالحــيــة جملـالـس الـكــلــيـات
بـاضـافـة ٥ درجـات لـلـطـلـبـة الـراسـبـ جلمـيع
ــراحل) واضـاف ان (الـســهـيل ســمح جلـمـيع ا
الـــطـــلـــبـــة الـــراســبـــ فـي الـــدور االول بــاداء
امـتحـانات الـدور الثـاني بغض الـنظـر عن عدد
ـواد الراسب فيها) واكـد (االستمرار بالعمل ا
ـراحل بـنـظــام الـعـبـور (الـتـحــمـيل) وجلـمـيع ا
واالخـتصاصات) فيما قدر السهيل اعفاء عميد
كـلــيـة الـفـارابـي اجلـامـعـة قــادر حـمـود الـشـرع
ومـعاونه عبد احلـكيم عبد الـكر ومقررة قسم
تابعة ان حسـام ومسؤول شعبـة ا الـقانون ا
ومـراقبة الكـاميرات اميـر عالء الدين الرتكابهم
افـعـاالً تـتنـافى مع الـقـيم الـتـربـوية والـعـلـمـية.
وذكــر بـيــان امس ان (الــســهـيـل امـر بــتــوجـيه
وجـب احكام انـذار لكـليـة الفـارابي اجلامـعه 
ـادة 38 من قــانـون الـتــعـلـيم الــفـقـرة اوالً من ا
االهــلي رقم 25 لــســنـة 2016 لــعــدم اتـخــاذهـا
ـنـاسـبـة في احلـفـاظ عـلى رصـانـة االجـراءات ا
سـيــر االمـتـحـانــات وهـيـبـة وســمـعـة الــتـعـلـيم
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واضــاف الـبــيـان ان (الـســهـيل اوصـى بـاعـادة
امـتـحـان مواد حـقـوق الـعيـنـيـة لقـسم الـقـانون
والـفايـروسات بـقسم عـلوم احلـياة بـعد يـوم
من انــتـــهــاء االمــتــحــانــات). الى ذلك اصــدرت
الـــوزارة ضــوابـط الــتـــعـــيــ عـــلى الـــدرجــات
الك الـوظـيـفـيـة الشـاغـرة الـنـاجتـة عن حـركة ا
لـعدد من اجلـامعـات للعـام اجلاري. وقـال مدير
عــام الـدائــرة الـقــانــويـة واالداريــة في الـوزارة
ـعـمـوري إن (الـسـهـيل وافق ضـمـيــر حـسـ ا
عــلـى اعالن الــدرجـــات الــشــاغـــرة في عــدد من
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ز حتت عـنـوان (تكـتيـكـات طهـران أربـكت ترامب) نـشـرت صحـيـفة الـفـاينـنـشال تـا
تـحدة ـطـردة ب إيـران والواليـات ا الـبريـطـانيـة تقـريرا حتـليـلـيا يـتحـدث عن األزمة ا
ونذر احلـرب التي تـلـوح في األفق وعن إمكـانيـة حل األزمـة وما يـرتبط بـها من أبـعاد

إقليمية في منطقة الشرق األوسط.
ويـقـول كاتـبـا التـقـرير أنـدرو إنـغالند
ومــنــافــار خالج إن إســقـاط الــطــائـرة
االسـتـطالعـيـة األمـريكـيـة فـوق مـضيق
هــرمــز كــان أول هــجــوم نـاجـح إليـران
على هدف أمريكي منذ تصاعد التوتر
بــ الـبـلـدين وكـان يــتـوقع أن يـشـعل
حـربا مـباشـرة. ولكن في الـيوم الـتالي
حتـدثت وسـائـل اإلعالم األمـريـكيـة عن
أن الـرئيس دونـالد ترامب أقـر ضربات
عسكرية على أهداف إيرانية من بينها
أجـــهــزة رادار وبــطـــاريــات صــواريخ
ولكن العملية ألغيت بصورة مفاجئة.
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ويـرى الكاتبان أن التطورات خالل 24
ــوقف بــ الـبــلـدين ســاعـة تــبـ أن ا
حتـول إلى لعـبة ال يـعرف مـنتـهاها وال
أهـدافـهـا. كـمـا تـوحي هـذه الـتـطـورات
أيــضــا بــأن إدارة تــرامب تــتـعــامل مع
الــقــضــيــة اإليــرانــيــة بــطــريــقــة غــيــر
مـنسـجمة تـمارس فيـها الضـغوط على
إيـران إلرغامها على الرضوخ للمطالب
الــتي دفـعت واشـنـطن إلى االنـسـحـاب
ـبـرم عام 2015 مـن االتفـاق الـنـووي ا
بـ القوى العظـمى وطهران. ويضيف
ـتحدة الـكاتـبان أن (إيران والـواليات ا
تـؤكـدان على أنـهـما ال تـريـدان احلرب.
ويُــعـرف عن تـرامب أنه يـعـتـرض عـلى
ـكـلـفـة. ولـكن الــتـدخالت الـعـسـكـريــة ا
اخملـاوف تتـزايد الـيوم من أن الـرئيس
ـــغــامــرة الـــذي انــتــقـــد ســلـــفه عــلى ا

ســنــغــوبــتــا يــقــول فـيـه إن (اإلشـارات
ــتـنـاقـضـة الـتي يــرسـلـهـا تـرامب قـد ا
ــتــشـدديـن في إيـران). تــعــزز مــوقف ا
ويــقــول كــيم إن (الـطــائــرات كــانت قـد
أقــلـعت والـســفن احلـربـيــة كـانت عـلى
اســتـعـداد لـتـنــفـيـذ الـضــربـات عـنـدمـا
تــراجع دونـالـد تـرامب في آخـر حلـظـة
عـن قــراره بــإشــعــال نــزاع مــســلح مع
إيران كان سيؤدي إلى نتائج وخيمة.
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وكان تبادل التهم ب الطرف بدأ منذ
فـتـرة ولـكن احلـرب الـكالمـيـة تـطورت
واجهـة حقـيقة. ويـرى الكاتب لـتنـذر 
أن مـا حـدث دلـيل عـلى وجـود انـقـسام
بـخصوص اتخـاذ قرار احلرب والسلم
فـي إدارة ترامب. ويذكـر أن ترامب برر

تـراجعه عن تنفيذ الضربات العسكرية
بـاخلـسائـر الـبـشريـة الـتي قد تـتـسبب
فـيهـا ولكن مسـؤول أمـريكيـ قالوا
إن الـغارات اجلويـة كانت مبـرمجة في
الـــســاعـــات األولى من يـــوم اجلــمـــعــة
لـضـمان وقـوع أقل عـدد من الـضحـايا
وأضـافوا أن عوامل أخرى كـانت سببا
في إلـــغــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة.
والــواقع حـسب الـكـاتب أن مـسـؤولـ
فـي البيـت األبيض مـثل جون بـولتون
مــــســـتـــشــــار األمن الـــقــــومي ومـــايك
بــومــبـيــو وزيــر اخلـارجــيــة وجـيــنـا
ـركــزيـة هــاسـبـل مـديــرة اخملـابــرات ا
كـانـوا مع الضـربـات العـسـكريـة ولكن
مـــســؤولــ آخــريـن في الــبـــنــتــاغــون
حـذروا من أنـهـا سـتـؤدي إلى سـلـسـلة

من ردود فــعل يـصـعب الـتــحـكم فـيـهـا
وجتــعل الـقــوات األمـريـكــيـة في الـدول
اجملـاورة في خـطـر. وفي الـنـهـايـة قرر
تـرامب إلغاء العـملية برمـتها. وهذا قد
يـــعـــزز الـــرأي فـي أنه لـــيس مـن هــواة
احلــرب وأنه رئــيس يــفـضـل سـيــاسـة
الـعزلة على سيـاسة التدخل). ويضيف
كــيم أن (الــطـرفــ يُـظــهــران الـتــشـدد.
فــــقـــائـــد احلــــرس الـــثــــوري اإليـــراني
اجلـنرال حسـ سالمي قال إن "األمر
الـوحيد الـذي يضمن السالمـة ألعدائنا
هـو أن يحتـرموا سيادة األمـة اإليرانية
الـعظـيمة وأمـنها الـقومي ومصـاحلها
ـــوقف الــــوطـــنـــيـــة". ويــــرى أن هـــذا ا
تـشددون في إيران األمـريكي يفـسره ا
ــواجــهــة الــذي ال يـــعــتــرضــون عــلى ا

بــالـتـدخل الــعـسـكـري يــقـود الـواليـات
ــتـحــدة إلى حــرب أخـرى في الــشـرق ا
األوسـط. ويـذكــر الــتــقــريــر أن طــهـران
مـنـزعـجـة من مـسـتـشـار األمن الـقومي
جـون بـولتـون حتديـدا ألنه يـدعم علـنا
تـــنــــظـــيم مـــجـــاهــــدي خـــلق اإليـــراني
ـــــعــــارض وكـــــان من احملـــــافــــظــــ ا
ــتــشـددين الــذي شــجـعــوا عــلى غـزو ا

العراق). 
ويــعـتـقــد اإليـرانــيـون أن بـولــتـون هـو
الـشـخـصيـة الـرئـيسـيـة فـيمـا يـسـمونه
"الـفـريق الـثـاني" الـذي يـضم بـنـيـام
نـتـنـياهـو رئـيس الوزراء اإلسـرائـيلي
وولي الــعــهــد الــســعــودي مــحـمــد بن
سـلـمان والـشيخ مـحمـد بن زايد قـائد
األمـر الواقع في اإلمـارات. وعلى الرغم
من كـل هـذا الـتــوتـر يـرى مــحـلـلـون أن
كنا وأن احلوار ب البلدين ال يزال 
إعـالن إيــران اســـتـــئــنـــاف تـــخـــصــيب
ا هدفه دعم مـوقفها في الـيورانيـوم إ
ـفـاوضـات احملـتمـلـة إذ سـبق أن قال ا
اإليـرانيون إنـهم مستعـدون للحوار مع
تـــرامب ولــكـن الــواقع يـــشــيــر إلى أن
ـــطــالب الــتـي وضــعــتـــهــا الــواليــات ا
ـتـحدة ال أمل في أن تـقـبل بهـا إيران. ا
وهــــذا مــــا يــــعــــزز اخملــــاوف حــــسب
الـــكـــاتـــبـــ من انـــدالع حـــرب يـــقــول
اجلــمـيـع إنـهم ال يــريـدونــهـا. ونــشـرت
صـحـيفـة آي الـبريـطـانيـة الـصادرة عن
دار االنـدبندنت مقاال حتليليا كتبه كيم

الـعسـكريـة بأنه تـخبط وعـدم تخـطيط
وقــــلـــة حــــزم في اجلــــانب األمــــريـــكي
ــزيــد من ويــجـــعــلــهم يــدفـــعــون إلى ا
الــتــحــدي. وهــذا بــدوره يــعـزز مــوقف
ـــتـــشـــدديـن في الـــبـــيت بـــولـــتـــون وا
األبــــيض لــــلــــدفع مـن جـــهــــتــــهم إلى
الـعمليـات العسكريـة. ويضيف الكاتب
ــخــاطـر أن األحــداث األخــيــرة إنـذار 
ــتــحـدة انــدالع حــرب بــ الــواليــات ا
وإيـــران إذ يـــواصل الـــبــيـت األبــيض
ضــغــوطه عــلى طــهــران بــالــعــقــوبـات
االقــتــصـاديــة من جــهــة والـتــعــزيـزات
الـعسكرية في اخلـليج من جهة أخرى.
وهـنـاك مخـاوف كبـيـرة من أن تصـاعد
الــتــوتــر بـ الــطــرفــ قــد يـؤدي إلى

ارتكاب خطأ يشعل حربا حقيقية).

تــمــثـلت بــتــبـديل الــصــمـام االبــهـر عن
طـريق الـقسـطرة بـدال من عـملـية الـقلب
ـفـتوح". وأضـاف أن " الـفريق الـطبي ا
الــذي أجــرى الــعــمــلــيــة كــان بــرئــاسـة
الـبـروفـسـور عمـر كـوكـتـكان فـيـمـا كان
الــفــريـق الــعــراقي بــرئــاســة الــدكــتــور
حتــسـ الــكـنـانـي والـكـادر الــطـبي في
ـركز) مبينـا أن (العمليـة تمت بنجاح ا
ـــرجح اجــراء  5عـــمــلـــيــات تـــام ومن ا
ـــرضى أغـــلــبـــهم من أخـــرى نـــوعــيـــة 
مـحافظة ذي قارمن  متـقدم في العمر
ويـعانون من تضيق الـصمام االبهر في
الــقـلب). من جــانـبه بـ رئــيس الـوفـد
الـــطــبي الـــتــركـي الــبـــروفــســـور عــمــر
كـوكـتكـان ان (العـملـية اجـريت بنـجاح
ـتلك ـركـز كان مـتـعـاون و بـاهـر وأن ا
ـواد الالزمـة الجـراء هـكـذا الــقـدرات وا
لك  خطة عمل عـمليات) مضيفا أنه (
الجـراء عـمـلـيات اخـرى حلـاالت تـضيق
الــصــمــام االبـهــر من خالل الــقــســطـرة
وســــتــــكـــــون له زيــــارات أخــــرى خالل
االشـهــر الـقـادمـة الى مـركـز الـنـاصـريـة
لـلـقـلب الجـرى هـكـذا عـمـلـيـات وتـدريب
الـــكـــوادر الــطـــبـــيـــة الــعـــراقـــيــة عـــلى

اجراءها).

قــضـــاء الــشــطــرة شــمــالي ذي قــار عن
اطالق حـمـلـة واسـعة الكـسـاء الـشوارع
في مــركـز الـقــضـاء. وقـال مـديــر بـلـديـة
الـشطـرة ناظم الـغزي ان (احلـملـة تنـفذ
ضــمن اربــعــة اقــســام يــبــدا اولـهــا في
مـنطقة الشوملي شـمالي القضاء بطول
ثالثــة كـيـلــومـتـرات  عـلى ان حتــلـقـهـا
بــقـيــة االقـســام تـبـاعــا). واشـار الى ان
(الــعـمل يـتــضـمن اكــسـاء الـتــخـسـفـات
واصـالح االضـــــــرار في الـــــــشــــــوارع 
السـيــمـا وانـهـا لم تـكـسى مـنـذ خـمـسـة
اعـوام كما انها تـعرضت الضرار كبيرة

نتيجة االمطار االخيرة). 
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واوضح ان (عــمــلـيــات االكــسـاء تــنــفـذ
بــجـهـود ذاتـيـة وبـاالعــتـمـاد عـلى مـادة
ـصـنـعـة فـي مـعـمل اسـفـلت االســفـلت ا
الـشطـرة). من جهـة اخرى أعـلنت دائرة
صـحة ذي قـار عن تمـكن فريق طبي من
إجـراء عــمـلـيـة نـوعـيـة هي االولى عـلى
مـســتـوى الـعـراق في مـركـز الـنـاصـريـة
لـلقلب.  وقـال مدير عام الـصحة جاسم
اخلـــالــدي  ان (فـــريــقــا طـــبــيـــا عــراقي
وتـركي تـمـكن من إجراء عـمـلـية نـوعـية
هـي األولى من نــــوعــــهــــا في الــــعـــراق
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كـشف محـافظ ذي قار يـحيى الـناصري
عن اطـالق حمـلة خـدمـية كـبرى الكـساء
شـوارع مـديـنـة النـاصـريـة بـعـد استالم
احملــافــظــة  1000طـن من مــادة الــقــيـر
مـؤخرا. وقـال الناصـري في بيان تـلقته
(الــزمــان) امس ان (احلــمـلــة ســتــشـمل
ـديــنـة غــيـر اخملــدومـة اغــلب شــوارع ا
بـالتـبليـط والتي اكتـملت مـراحل العمل
فيها بالنسبة للخدمات االخرى مشيرا
الى الـعـديـد من الشـوارع تـشـهد حـالـيا
اعـــمـــال االكـــســـاء وانـــشـــاء االرصـــفــة
واعــمــال الــتــشــجــيــر من قــبل مـالكـات
دائــرة الـبـلـديـة بــاالضـافـة الى الـدوائـر
الـــســانـــدة). واضــاف ان (الــعـــديــد من
شــوارع مـركـز احملــافـظــة تـعـرضت الى
الـضرر بـسبب الـظروف اجلـوية وسـير
ـركــبـات ذات االحـمـال الـعـالـيـة وعـدم ا
شاريع اكساء جديدة بسبب شمولها 
اليـة اال ان احملافظـة كثفت من االزمـة ا
ـعنـية جـهودهـا  مؤخـرا مع الوزارات ا
السـتـحـصال كـمـيـات منـاسـبـة من مادة
الــقـيـر وبــامـكـانــيـات الـدوائــر الـذاتـيـة
ـشـاريع اخلـدمـيـة). عـلى الكـمــال هـذه ا
صـعـيـد  مـتـصل اعـلـنت مـديـريـة بـلـدية
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قبل  وحتـديدا يوم  30 حـزيران  احلالي  يـنبـغي ان تكون مع بـداية االسبـوع ا
الــوظـائف الــتي تــدار بـالــوكـالــة  في الــدولـة الــعـراقــيـة عــدا "االجـهــزة األمـنــيـة
ـوضـوعـية ـؤشرات ا ـاضي  لـكن ا والـعـسـكـرية"  قـد انـتـهت  واصبـحت من ا
والذاتـيـة في اخلارطـة ( الـوظيـفـية ) احلـكـوميـة في الـوقت الراهن تـشـير الى ان
حتقـيق ذلك الهدف الذي اعلنت عنه احلكومـة  هو من " احالم العصافير " غير
الـقـابلـة للـتـحقـيق بسـهولـة  ودون مـنغـصات   في ظل خـيـمة احملـاصصـة التي
ـهمـة بـالـوكالـة  وفـيهم من ـواقع الـرسـميـة  ا يـحـتمي فـيـهـا مئـات من شـاغلي ا
ـوظـفـ  يـسبق قـضى سـنـوات طـويـلـة في الـوظيـفـة  وحتت ادارته جـيش من ا
اسمه حـرف ( و ) عـند الـتـوقيع عـلى االوامـر االدارية الـتي تـخص الدائـرة التي
ـبـادرات ـسـتــغـرب وظـيــفـيـا ادى الـى ضـعف حـركــة ا يـرأسـهــا  وهـذا االمــر ا
رؤوسـ والرؤسـاء في هـذا القـطاع احلـكومي او ذاك . ومـة العـطـاء عنـد ا ود
ومنـذ ان ( شاعت ) االخـبار عن عزم الـدولة  عـلى انهـاء ملف العـمل بالـوكالة 
ـسؤول فـي مجلس الـوزراء عليـها وتعلـيقات احملـلل في اني وا وتأكـيد البـر
ـواقع التي تدار سـيرة االدارية في ا الـصحف ووسائل االعالم االخـرى  فأن ا
بالـوكالة  وهي كثيرة الريب عرجاء وتسيـر بنحو يعتريه الضعف واخلوف  ما
ـكـبل بــحـرف ( و) يـعـمل بـوتـيرة ـسـؤول ا انـعـكس بـالـسـلب عـلى االداء .. فال ا
ـعـيـته  يـسعـون الى تـطـوير ـنتـسـبـون الذين يـعـمـلون  الـواثق من نـفـسه  وال ا
ادواتهـم ورؤاهم  لشـعورهم ان مـديرهم  مـجرد " ضـيف " سيـغادر غـرفته في
اية حلـظة ! لسـتُ مع التعـميم  في قـضية اعـفاء كل من شغـل او يشغل وظـيفته
وازنة مطلوبة  ورؤية احلالـية بالوكالة  كما لستُ مع التعميم ببقاء اجلميع  فا
ن يـشغـلون مـواقعـهم بالـوكالة احلق يجب ان تـسود  فـهنـاك الكثـير والـكثـير 
هارات واخلبرات التي يستـحقون التثبيت   لنزاهتهم  و علـميتهم  واكتسابهم ا
ن يـقودون ـقـابل هنـاك الـكثـيـر والكـثـير  انـعـكست  ايـجـابا عـلى ادارتـهم  وبا
دوائـرهم  بـالـوكـالـة  ال يــسـتـحـقـون ان يـكـونـوا في مــواقـعـهم  لـفـشـلـهم وعـدم
قـدرتـهم علـى استـيـعـاب تـقـالـيد الـعـمل احلـديـثـة  كـونهـم اتبـاعـاً ولـعـبـاً بـيد من
رشحـهم ودعمـهم في تولي مـهام  هي اكـبر من حجـمهم الـذهني ! وهـنا  اقول
"  للـوظائف  عـلى أساس الـتدرج سـؤول " االصـليـ بصـوت عال ان اخـتيـار ا
الوظـيفي واعتمـاد معايـير النزاهـة والكفـاءة واحلزم والشجـاعة وعدم احملـسوبية
والـثـلـليـة واالبـتعـاد عن الـتحـزب الـظـاهر واخملـفي  هي مـفـاهيم  ضـروريـة  تقع
ضمن الـقاعدة االخالقية والوطنية التي ينبغي ان تسيّر العراق في كل مناحيه .
ان الوطن امـانة في اعناق اجلميع  واحلفاظ عـليه واجب ومسؤولية عظمى . ...
فـاحلذر  احلـذر من االستـعـجال في حـسم مـوضوع ( الـواو ) ألنه شـباك  بال
مزالج  خـال من الزجـاج  ومشـرع للـخرق حتت مسـميـات عدة  ظـاهرهـا غير
لف حرف ( الواو ) ان يـدرك   بأن حكمة الله هي باطـنها . وعلى من يتـصدى 
احلــاكـمــة ابـدا  هــذه احلـكــمـة فــيـهــا من يـريــد لـلــوطن الـذي اتــعـبــته احلـروب
وجـراحـات االخـوة  ان يـكـون رائعـا  جـمـيال  عـظـيمـا  وفـيـهـا من يـريد له ان
يكـون كريها  حـاقدا  متخـلفا.. وبـ اجلانب يـكون الصراع االبـدي : النصر
احيـنا للخـير والرحـمة واجلمال  واحـيانا مع االسف  لـلشر والـتخلف .. ولكن
ـة  تـتــراوح احلـيـاة بـ الــشـيـطـان واالنــسـان .. احـدهـمـا بـ الـنـصــر والـهـز
يـسـتولي عـليـهـا احيـانا الى ان يـجلـيه عـنهـا اآلخر .. ال نـهـاية بـنصـر حاسم وال
ة حاسـمة ... فاحلرب بـ الزهو والـتخلف سـجال .. كما بهـز
بـ طــمــوح الـوعـي والـتــخـلـف .. فـمــتى يــنـتــصــر الـوعي
والــطـمـوح  كي نــهـزم الـتـخــلف واحملـسـوبــيـة .. ان مـلف
(الواو ) اخـتبار لـنا .. فهل جنـتاز االختبـار بنجاح   ام
سنـقع في حـفرة بال مـستـقر ? اتـمنى ان يـعرف الـبعض

ذلك قبل فوات األوان.
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اضي لم يكن للطـلبة رغبة في التخرج في اجلامعات  ألن في ثمـانينات القرن ا
ذلك يعـني مواجهة خدمـة عسكرية غيـر محددة بزمن  فاجلـيش يخوض معركته
ستحيل هو التسريح  واألحالم ليست ضد ايران وال أحد يعرف نهاية لها  وا
دة اسبـوع في الشهر يضيع مـنها يومان في الطريق  بأكـبر من اجازة دورية 
وحلظـة وصولك إلسرتك تبدأ مسـألة االلتحاق بنـخر رأسك االلتحاق ال يوصف
لل  فـالـكـلمـات أعـجـز من أن تـعبـر عن مـشـاعـر جنـدي مـلـتـحق  حتـى وصل ا
واالحبـاط ببعض اجلنود الى التفـكير بتعويق أجسادهـم للخالص من العسكرية
التي امـتدت لـبـعضـهم أكثـر من عـقد  أمـا الـذين أعاقـتهم احلـرب  فـلن ينـسوا
جلنـة (شرحبيل) التي صالت وجالت بهم  فأعـادت الكثير منهم الى اخلدمة مع
ـرء لـلخالص انـهم غـيـر صـاحل لـهـا . اغـلقت جـمـيع األبـواب وال سـبيل امـام ا
عيل الوحيد لـعائلته  واذا كان الراتب ال يـكفي  فعلى اجلندي حتى وان كـان ا
عيشي) كما كان يقول رئيس ( العـمل في الط أثناء اجازاته لتحس وضـعه ا
ـصيـر احلتـمي هو خـنادق ـا ان ا الـنـظام في أحـاديثه الـتلـفـزيونـية الـيومـية . و
البوابـة الشرقية  لم يعد للدراسة معنى للطلبة الذين تالشت طموحاتهم تماما 
وحتول الـرسوب هدفا  وصار احلضور للجامعات لـلنزهة وتبديد الوقت  بينما
دفعت االدارات الى الـنـجاح  لـكي ال تُلـقى الالئـمة عـلـيهـا  من تلك الـلـحظـة بدأ
التـعليم باالنهـيار بخسران عـنصر أساس من عـناصره . وفي التسـعينات صار
علم بـقاال واستاذ اجلامعة معقبا  والطالب بائـعا للحصة التموينية عند أبواب ا
ـركـزيـة  فـاحلصـار االقـتـصـادي بـلغ باجملـتـمع مـبـلـغـا  والرواتب ال األسـواق ا
تـكـفي لـيـوم واحـد  ومـعـها مـا عـاد لـلـدراسـة جـدوى  فـالـنـتـيـجة مـوظف بـائس
رات براتب مـخز حـتى انك تستـحي ذكر رقمه احلـقيـقي لسائل  فـفي احدى ا
سأل راع اسـتاذا جامعيـا عن راتبه  فاحمر وجه االسـتاذ خجال من ذكر الرقم
الـذي كـان بـحـدود خـمـسـة آالف ديـنـار  بـيـنـمـا سـعـر الـكـيلـو غـرام الـواحـد من
السـكر ألف وخمس مئة دينار  أي ان راتبه ال يـساوي سوى ثالثة كيلوغرامات
من السـكر او خمسة كيلـوغرامات من الطح  او نـصف كيلوغرام من اللحم 
فضـاعف رقم راتبه مـرت دفـعا لإلحـراج  فضـحك الراعي من كل قـلبه  وقال
ئة دينار  له ما مـعناه ( خمس دجـاجات  بخمس بـيضات يومـيا  كل بيضـة 
بـذلك يــتـحـقق راتــبك  دعك من الــكـشـخــة الـفـارغــة يـا اسـتــاذ )  واحلـال هـذا
تالشت دوافع الـطالب واالستـاذ معا  فـازداد التعلـيم تدهورا فـوق الذي حصل
أثـنـاء احلـرب  ومع ذلك ظـل الـناس يـحـثـون أبـنـاءهم عـلى الـدراسـة لـيس بـدافع
حتصـيل العلم  بل بدافع األمل أن تكون لـلشهادة قيمة  وقـيمة مادية حتديدا 
ألن ال قيمـة معـنويـة للشـهادة مـا لم تدعـمها قـيمـة ماديـة  كل هذا وغيـره الكـثير
قراطية  تخيلوا توق الطالب للتعلم حصل في زمن الـدكتاتورية . وفي زمن الد
والـتـفـوق  وهو مـوقن بـأن فرصـة احلـصـول على وظـيـفة مـعـدومـة في القـطـاع
العـام واخلاص  فـالعـام ترهل  واخلاص لـم يفّعل مـنذ تـغيّـر النـظام الـسياسي
في بالدنا وحـتى اآلن  ومع طالب مـحبط بال أمـل  ال أظن للمـنظـومة الـتعـليـمية
اكتـماال وال رقيا . وهكذا يتخرج الطلبة وفي أيـديهم شهادات عليا  لكننا نراهم
عمـاال في مطاعم  او سواق تكـسي  او بقال  او بائـعة للشاي في الـتقاطعات
ـهن التي حتظـى جميـعهـا باحـترامنـا  لكـنهـا ال تناسـب مؤهالتهم وغيـرها من ا
ؤهالت من بـصـرف الـنـظر عـن رأينـا بـجـودتـها . خـلق فـرص الـعـمل وبـحسـب ا
مهـمات الدولـة  كيف تُخـلق ? على رجـالها الـتفكـير بـذلك  وأال يتركـوا مفاصل
ـتـخـلـفـون وأصـحـاب الـديـون اخلـارجـية  بـذرائـع حتـس الـدولـة يـتـحـكم بـهـا ا
االقتـصاد  فـالذي يـريد حتـس االقـتصـاد حقـا  عليه أن
يفـعّل الـقـطاع اخلـاص والـقـطاعـات الـراكـدة لتـكـون رديـفا
للـقـطاع الـعـام  فال قيـمـة لتـحـس االقـتـصاد بـخـسران
األبــنـاء ? لألسف الــنـتـيــجـة واحـدة في كـل الـعـهـود وان

ؤامرة. اختلفت األساليب وهذه هي ا
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رجحت هيئـة االنواء اجلويـة التابعـة لوزارة النـقل ارتفاعًا
ناطق قليال فـي درجات احلرارة اليـوم االحد في جمـيع ا
 مشيرة الى ان الطقس سيكون صحوا  ,والرياح خفيفة
الى مـعتدلـة السرعـة. وجاء في تقـرير لـلهيـئة اطلـعت عليه
ـنــطـقـة الـوسـطـى والـشـمـالـيـة (الــزمـان) امس ان(طـقس ا
واجلنوبـية سيكـون اليوم االحد صـحوا ودرجات احلرارة
تـرتفع قلـيال ) مضيـفا ان(الرياح شـماليـة ستكـون غربية
خفيـفة الى مـعتـدلة الـسرعة من 20-10كم/س فـيمـا يبلغ
مـدى الرؤية 10-8كم .( وبلـغت درجة احلـرارة الصـغرى
في بــغــداد  امس  22درجــة مــئــويــة والــعـظــمى  42وفي
الـبـصرة  46-29والـسـلـيـمـانـية  38-24مـئـويـة. في شأن
مـتــصل افــادت قــيــادة شـرطــة ديــالى بــاتــخـاذ ســلــســلـة
اجـراءات حلـمـايــة مـنـتـسـبــيـهـا من ضـربــة الـشـمس بـعـد

ارتفاع درجات احلرارة.  
WDÐ«d  ◊UI½

وقــال الـنـاطق االعالمـي بـاسم شـرطــة احملـافـظـة الــعـقـيـد
غــالب الــعــطـيــة لـ ( الــزمــان ) امس ان  ( شــرطــة ديـالى
فارز اتخذت سلـسلة اجراءات حلماية منتسبيها خاصة ا
ـدن واالريــاف والـطـرقـات ـرابـطــة في ا اجلـوالـة ونــقـاط ا
اخلارجية من ضربة الشمس مع ارتفاع درجات احلرارة
سـقفـات لنـقاط ) . واضـاف ان  (اهم االجـراءات تامـ ا
فـارز اجلوالة بإجراءات رابطـة وتأكيد ضـرورة التزام ا ا
احلـمـايـة الصـحـيـة لـتـفـادي اي حـاالت اصـابـة بـضـربات
سح اجليولوجي الشمس  ) .من جهة اخرى قالت هيئة ا
األمريـكـية إن زلـزاال بـقوة  6.3درجة وقع فـي إندونـيسـيا
عـلى بعد  248كيلـومترا غربـي جايابورا في إيـريان جايا
الواقعة بـإقليم بابوا الغربية.وكانت الهيئة ذكرت في باد
األمر أن الـزلزال كان بقوة  6.5درجـة.ولم ترد تقارير عن
وقوع خسـائر. وقالت السـلطات اإلنـدونيسـية إنه ال يوجد
خـطر من احـتمال حـدوث أمواج مـد عاتـية تـسونـامي بعد
الـزلزال.وأضـافت الهـيـئة أن (الـزلزال ضـرب مـنطـقة ذات
كثافـة سكانية منـخفضة على عمق  12كيـلومترا). وكانت
الــهــيــئــة قــد ذكــرت أن الــزلـــزال وقع عــلى عــمق عــشــرة
كيـلـومتـرات.  وفي مـسـار آخر قـال مـدير إدارة الـطـيران
والـفضـاء األمريـكـية (نـاسا) إن (االنـفـجار الـذي دمر في

نيسان تـاكسي الفضاء الذي صنعته شركة سبيس إكس
سـيـؤجل دون شك حتـرك نـاسـا نـحـو إعـادة إرسال رواد
الفضـاء األمريكي إلى محطـة الفضاء الدولية من أراض
أمـريـكيـة هـذا العـام.لـكن جـيم بـريدنـسـت مـديـر نـاسا لم
يقـدم جدوال زمـنيـا واضحـا لتـسيـير برنـامج نقـل الطواقم
جتاريا الـذي يتكلف ملـيارات عدة من الدوالرات وقال إنه
لن يــحــكم مــســبــقــا عــلى نــتــائج حتــقــيق يــجــري بــشـأن
احلـادث.وقال بـريدنسـت للـصحـفي في مـعرض باريس
اجلــوي ان(اجلـدول ســيــتـغــيــر دون شك ولن يــكـون كــمـا
خـطـط له من الـبـدايــة) . والـقت تـصــريـحـات بـريــدنـسـتـ
ـلـيارديـر إيـلـون مـاسك بـإعادة ظـالال جديـدة عـلى هـدف ا
إرســال رواد فـضـاء من األراضي األمــريـكـيــة إلى مـعـمل
األبحاث الـذي يدور حول األرض إال أن شـخصية مـطلعة
عـلى األمــر قــالت إن ســبـيس إكـس أبـدت بــشــكل خـاص
ثقـتـها فـي العـودة إلى هـدفهـا.وألعـوام اضطـرت الـواليات
ـتـحـدة لالعـتـمـاد عـلى روسـيـا في الـرحالت إلى مـحـطة ا
الـفضاء. ويـهدف بـرنامج نـقل الطـواقم جتاريـا إلى تغـيير
ذلك.وأجـلت شـركـة بـويـنج الـتي تـعاقـدت مـعـهـا نـاسا من
جـانب آخـر لتـطويـر نـظام مـنفـصل للـصـاروخ والكـبسـولة
إلرســال رواد إلـى الــفــضـــاء رحالتــهـــا ألشــهــر.وزاد من
الــشـكــوك في األمـر قــول نــاسـا إنــهـا تــبــحث دفع أمـوال
حلجـز مـقعـدين إضافـي إلى مـحـطة الـفضـاء في خريف
 2019وربـــيع  2020لـــضــــمـــان اســـتـــمــــرار الـــتـــواجـــد
األمريـكي.وكان من اخملطط في الـبداية أن تـنطلق رحالت
ـأهـولـة في يولـيـو تـموز عـقب رحـلة دوران سبـيس إكس ا
اضي. نـاجحـة بدون طـيار اسـتمـرت ستة أيـام في آذار ا
ــحـطــة كـيب كــنـافــيـرال ووقع احلــادث في  20نــيـســان 
اجلويـة بيـنمـا كانت مـركبة سـبيس إكس تـستـعد الخـتبار
ثــمـاني مــحـركــات دفع طـارئــة صـمــمت لـدفع الــكـبــسـولـة
ـعـروفـة بـاسم كـرو دراجـون لــتـنـفـصل بـأمـان من أعـلى ا
الـصـاروخ في حـال فـشل عـمـلـيـة اإلطالق.ومـنـحـت نـاسا
 6.8مـلـيـار دوالر لـشركـتي سـبـيس إكس وبـوينج لـتـطـوير
لــنـظــامـ مــنــفـصــلـ لــلـكــبـســوالت الــفـضــائـيــة.وتـعــهـد
بـريـدنسـت أيـضـا بتـواصل أفـضل وشفـافيـة بـعد تـوجيه
انتـقـاد إلى ناسـا وسـبيس إكس بـشـأن عدم افـصـاحهـما
بشكل واضح عن مالبـسات ما حدث للكـبسولة أليام بعد

احلادث. قصي السهيل
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