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فـي ال��ي��وم الأول وف���رت  30ميغا واط

حمــالت تر�شـيـد حكومـي و�إزالة جتـاوزات على الطاقـة الكهربائيـة
يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقده
وزير الكهرباء وكالة ح�سني
ال�شهر�ستاين �صباح اجلمعة
املوافق 25من ال�شهر اجلاري
ا�شار اىل البدء بحملة لرفع
خطوط الطوارئ عن بيوت
ومكاتب امل�س�ؤولني ،واملناطق
اخلا�صة وحتى �شوارعها التي
تبقى عادة م�ضاءة طوال
الوقت  ،يف ا�شارة منه اىل
املنطقة اخل�ضراء ،وكذلك
مقرات االحزاب ال�سيا�سية،
وامل�شاريع ال�صناعية العامة
غري املنتجة ،وغريها من
املرافق ال�سياحية والدينية
يف االوقات التي الحتتاج فيها
اىل الطاقة الكهربائية ،ودعا
اجلميع من امل�س�ؤولني واملعنيني
االلتزام بذلك يف جميع انحاء
العراق من دون ا�ستثناء.

 كاظم الجما�سي/وكاالت
وف��ي اط��ار حملة وا�سعة تقودها غرفة
عمليات م�شتركة ت�ت��أل��ف م��ن وزارت ��ي
النفط والكهرباء وقيادة عمليات بغداد
وال �ق��وى االمنية،برئا�سة القائد العام
ل �ل �ق��وات ال�م���س�ل�ح��ة ن� ��وري المالكي،
اع �ل��ن ال���ش�ه��ر��س�ت��ان��ي ع��ن ق ��رب توفير
مامقداره( )1000ميغا واط طاقة م�ضافة
الى المنظومة الوطنية.
من جهته قال المتحدث با�سم قيادة عمليات
ب �غ��داد ال �ل��واء ق��ا��س��م ع�ط��ا ف��ي ت�صريح
لل�سومرية ن�ي��وز ن�شرته على موقعها

ام ����س ،ان ��ه ت��م رف ��ع خ �ط��وط ال �ط��وارئ
للتيار الكهربائي ب�شكل كامل عن المنطقة
الخ�ضراء وم �ن��ازل الم�س�ؤولين ،وهي
حاليا-على حد تعبيره -م�شمولة بالقطع
المبرمج كباقي مناطق بغداد.
وا��ش��ار عطا بح�سب الم�صدر ذات��ه الى
ان حملة رف��ع ال�ت�ج��اوزات على ال�شبكة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء ب� ��د�أت ي ��وم ام�س
االول وا� �س �ف��رت ع��ن ت��وف �ي��ر  30ميغا

واط ،الفتا الى ان ال�سقف زمني ًا للحملة
ال� �م ��ذك ��ورة،وم� ��ؤك ��دا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ان الحملة ل��ن ت�ت��وق��ف ح�ت��ى رف��ع كافة
التجاوزات على ال�شبكة الوطنية بالكامل،
فيما ذكر اي�ضا ان مجل�س محافظة بغداد
�سيتابع عمل المولدات االهلية ،و�سيحدد
�سعر االمبير ال��واح��د ال��ذي ت��وف��ره تلك
المولدات .وكان قد ا�شار وزير الكهرباء
وكالة في م�ؤتمره ال�صحافي المذكور،

والذي ح�ضرته(المدى) ان وزارة النفط
رفعت الحجب عن مخزونها للطوارئ من
مادة الكاز اويل ،وقررت تجهيز المولدات
االهلية والمحافظات بكميات م�ضافة من
تلك المادة ،م�شترطا على م�س�ؤولي تلك
المحافظات االل�ت��زام بتر�شيد ا�ستهالك
ال �ط��اق��ة و� �ش �م��ول م�ك��ات�ب�ه��م ومنازلهم
بالقطع المبرمج� ،ش�أنهم �ش�أن مواطني
محافظاتهم اوال ،وت�أمين و�صول كميات

الكاز اويل المجهزة الى المولدات ب�شكل
كامل ثانيا.
ومن جهتها نفذت امانة بغداد حملة الزالة
ال �ت �ج��اوزات الحا�صلة ع�ل��ى ال�شوارع
والأر�صفة والخدمات العامة �ضمن بلدية
قاطع ال�شعب ،بالتن�سيق مع قيادة عمليات
ب�غ��داد ،ودائ��رة ام��ن وحرا�سات االمانة
�شملت بح�سب وكالة االنباء العراقية رفع
اللوحات االعالنية غير النظامية و�ستة

خماوف من عدم االهتمام بالو�ضع العراقي

�سيا�سي عراقي  :هيل رجل جيد وقد تعلم الكثري لكن العراق
اليعمل وفق ًا للكتب الدبلوما�سية
 ترجمة  :عمار كاظم حممد
يقولون ان ال�سيا�سة يف العراق ظلت عائمة ،
وقد رك��زت الواليات املتحدة على االن�سحاب
ولي�س على بناء رواب��ط بعيدة امل��دى لتعزيز
اال�� �س� �ت� �ق ��رار .وم� ��ع ت ��وج ��ه ب�ت�راي ��و� ��س اىل
افغان�ستان فهم متخوفون من ان ي�ؤدي ذلك اىل
املزيد من االهمال.
كان قرار الرئي�س اوباما لتحريك قائد القوات
االم��ري �ك �ي��ة يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط اجل�ن�رال
ديفيد برتايو�س للرتكيز ب�شكل خا�ص على
افغان�ستان ي��ؤ��ش��ر ق��ول بع�ض الع�سكريني
وامل �ح �ل �ل�ين ال���س�ي��ا��س�ي�ين ب��ان��ه ت�غ�ي�ير جدي
يف ال���س�ي��ا��س��ة ن�ح��و ال �ع��راق  .ام ��ا بالن�سبة
للم�س�ؤولني العراقيني فيقولون انهم قد مل�سوا
ذل��ك حتى قبل قيام الرئي�س اوب��ام��ا بتحويل
برتايو�س لكي يحل حمل اجلرنال �ستانلي ماك
كر�ستل الذي ا�ستقال خالل هذا اال�سبوع ب�سبب
تعليقات فريقه اال�ستخفافية بالقادة املدنيني
االم�يرك �ي�ين .ال�ع��راق�ي��ون ي�صفون م�س�ؤويل
ال�سفارة االمريكية بانهم مهوو�سون بو�ضع
حد للح�ضور الوا�سع النطاق للقوات االمريكية
يف ال�ع��راق  .فهم ي�ؤمنون ان امليل الوحيد
لل�سفارة الأمريكية كان دائما يرتك الواليات
املتحدة تتخبط من ازم��ة لأزم��ة هنا  ،البع�ض
من الع�سكريني الأمريكيني واملحللني الغربيني
انتقدوا اي�ضا ما كانوا يرونه ف�شال يف التفكري
يف مابعد خطة خف�ض ال�ق��وات اىل � 50ألف
مقاتل بنهاية �شهر �آب حيث �أن قلة الرتكيز ميكن

�أن ت�ترك ال�ع��راق مفتوحا ملناف�سي الواليات
املتحدة من جريانه  .لقد �صنع برتايو�س ا�سمه
من خالل اال�سرتاتيجية التي و�ضعها والتي
�ساعدت على انهاء العنف يف العراق حيث مت
ترقيته لقيادة القوات املركزية االمريكية  ،حيث
ي�شرف على العمليات الع�سكرية يف كافة انحاء
منطقة ال�شرق االو�سط  ،وتتمثل مهمته الآن
يف الرتكيز ب�شكل خا�ص على افغان�ستان التي
تعتربها ادارة الرئي�س اوباما النزاع الأكرث
رهبة ال��ذي يواجهها وه��و ما يعجل بتوجيه
انتباه اق��ل نحو العراق  .افغان�ستان ت�سخن
مع ملف اهتمام عال كهذا  ،واجلرنال االمريكي
�سي�سحب كل امل�صادر باجتاه افغان�ستان والتي
كان قد جلبها اىل العراق  ،يقول �ضابط امريكي
كبري رف�ض االف�صاح عن ا�سمه  ،ان هذا االمر
�سي�ؤثر على ت��وازن اال��ش�ي��اء يف ال �ع��راق يف
ال��وق��ت احلا�ضر " .امل���س��ؤول��ون العراقيون
متلهفون ال�ستعادة ال�سيطرة على بالدهم لكنهم
قلقون من ان تتغا�ضى االدارة االمريكية نف�سها
عن احلاجة اىل االرتباط امل�ستمر)).
ي�ق��ول م���س��ؤول ع��راق��ي كبري " ان الواليات
املتحدة قد عقدت وتعاملت مع العراق وك�أنه
بلد عادي وهذا ما نتمناه جميعا " لكن العراق
م ��ازال ي�ع��اين م��ن وج ��ود املجاميع امل�سلحة
والتهديد الثابت للعنف وك��ان النق�ص املزمن
للكهرباء يف ه��ذا ال�صيف قد ادى اىل موجة
احتجاجات وا�سعة واج�برت وزي��را حكوميا
على ت�ق��دمي ا�ستقالته كما ان م� ��أزق ت�شكيل
احلكومة املقبلة ميكن ان ي�سحب البالد اىل

العنف جمددا .
وكانت الواليات املتحدة طوال اربع �سنوات
قد لعبت دورا يف كل �سمات احلكم يف العراق
ب�ضمن ذلك اخلدمات اال�سا�سية و�ساعدت يف
اع��ادة احلياة اىل االقت�صاد وحت�سني الأم��ن .
ويف عام  2008فاو�ضت الواليات املتحدة يف
عملية نقل امللف الأمني اىل احلكومة العراقية
.
يقول اح��د امل�س�ؤولني العراقيني ان ال�سفارة
االم��ري�ك�ي��ة يف ب �غ��داد االن وب �ق �ي��ادة ال�سفري
كر�ستوفر ت�ب��دو معاقة ب�سبب قلة االهتمام
من البيت الأبي�ض م�ضيفا "ان هيل رجل جيد
جدا وقد تعلم الكثري خالل ال�سنة املا�ضية لكن
العراق اليعمل وفقا للكتب الدبلوما�سية فهو
يحتاج اىل �شيء اك�ثر من ما هو موجود يف
الكتب  ،لكن مهمته معروفة وانا ال اعتقد انهم
يفهمون التحديات التي نواجهها ".
م��ا يتعلق بال�سيا�سة يف ال �ع��راق ،االن حتت
هيمنة نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن وقال
م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض ان بايدن يرت�أ�س
اج�ت�م��اع��ات �شهرية ب���ش��أن ال �ع��راق يف غرفة
عمليات البيت الأبي�ض ويت�سلم مع الرئي�س
اوب��ام��ا تقارير منتظمة يف موجز الرئي�س
ال�ي��وم��ي  ،ل�ك��ن اوب��ام��ا مل ي�تر�أ���س اجتماعا
ح ��ول ال��ع��راق م�ن��ذ ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي  ،وطبقا
لقول �شخ�صية عراقية ب��ارزة ف��ان العديد من
العراقيني ي�شعرون بالقلق يف ان بايدن لي�س
لديه نفوذا لتن�سيق ال�سيا�سة االمريكية ،كما
ان جمموعة ال�سيا�سيني العراقيني ي�شكون

من الردود ال�سطحية وابتعاد وا�شنطن  ،يقول
مثال الآلو�سي " اننا ال ن�شعر بحكمة ال�سيد
اوب��ام��ا ون�ح��ن ال ن�ع��رف��ه " ول ��ذا ي��رى بع�ض
املحللني خطرا يف خف�ض الدور االمريكي يف
العراق .
ان ال�ضغط لتحويل امل�صادر اىل افغان�ستان
كبري ج��دا ،يقول دانييل بالتيكا م��ن جمل�س
خ�ب�راء معهد ال�ع�م��ل الأم��ري �ك��ي حم ��ذرا " ان
عنا�صر املجاميع االرهابية يحاولون اختبار
امل�ي��اه ل�ي�روا االجت ��اه ال��ذي يذهبون ب��ه واذا
ما اكت�شفوا ان ال��ردود عليهم غري مبالية من
قبل الواليات املتحدة فرمبا �سي�ستمرون يف
ن�شاطهم ".
يعرتف امل�س�ؤولون االمريكيون يف وا�شنطن
بان مهمة العراق تو�شك على االنتهاء م�ضيفني،
انهم يف اغلب االحيان يتوقعون ان تنال ادارة
الرئي�س اوباما الف�ضل يف تنفيذ ان�سحاب منظم
 ،حيث قال احد كبار امل�س�ؤولني االمريكان يف
مقابلة �صحفية :ان االن�سحاب �سيحوز على
اال�ستح�سان يف العامل اال�سالمي  .ال�سفارة
االمريكية وامل�س�ؤولون الع�سكريون يف بغداد
عار�ضوا الفهم القائل ان الواليات املتحدة مل
تعمل على و�ضع ا�س�س لعالقة طويلة املدى
مع العراق ففي بيان م�شرتك قالوا فيه " انهم
رك��زوا على اجن��از ر�ؤي��ة �شراكة ا�سرتاتيجية
دائمية بني العراق وال��والي��ات املتحدة ت�ؤكد
على ال�سيادة يف ع��راق م�ستقر ومعتمد على
نف�سه ".
عن  :لو�س اجنل�س تاميز

م�ب��ان ق�ي��د االن �� �ش��اء �سيما منطقة بوب
ال�شام ال�صناعية والمحلة 317المعروفة
بطابعها التجاري ،فيما قامت كوادر في
مدينة ال�صدر ام�س برفع اكثر من 100
ح��ال��ة ت �ج��اوز ع�ل��ى ال�شبكة ف��ي منطقة
��ش��رق ال�ق�ن��اة التابعة للمديرية ،وذكر
بح�سب وك��ال��ة ان�ب��اء االع�ل�ام العراقي،
م�صدر م�س�ؤول في المديرية المذكورة
ان التجاوزات �شملت المحال التجارية

والمعامل االهلية والمنازل التي ت�ستخدم
خطوط الكهرباء ب�شكل غير ر�سمي وتلك
ال�ت��ي ت�ستخدم اك�ث��ر م��ن خ��ط م��ا ي�شكل
�ضغطا على المحوالت الكهربائية .وا�شار
الى ان المديرية م�صممة على رفع جميع
التجاوزات خالل االيام المقبلة من اجل
اال�سهام ب�إي�صال الكهرباء لجميع مناطق
المديرية ب�شكل ع��ادل وتقليل �ساعات
القطع عن دور المواطنين.
وم���ن ج �ه��ة اخ� ��رى ت �ت��وال��ى ان �ت �ق��ادات
ال�سيا�سيين العراقيين ،فقد حمل النائب
قتيبة الجبوري ع�ضو القائمة العراقية،
لجنة الطاقة في مجل�س النواب م�س�ؤولية
الف�شل ف��ي تطوير ال�ك�ه��رب��اء ،وا�ضاف
لآك��ان�ي��وز ،ان اللجنة ف�شلت في مهامها
الحقيقية التي �شكلت من اجلها ب�سبب
ان�شغال اع�ضائها بم�س�ؤوليات اخرى ،كما
ان عمل اللجنة الحكومية كان يفتر�ض ان
ي�ضم خبراء من وزارتي النفط والكهرباء
تتبنى و�ضع الخطوط العامة للنهو�ض
بواقع الكهرباء في البالد.
وك��ان رئي�س م�ست�شاري �ش�ؤون الطاقة
ف��ي مجل�س ال ��وزراء ثامر الغ�ضبان قد
اكد في ت�صريحات ام�س ،ان لجنة الطاقة
عقدت اجتماعها الرابع يوم ام�س االول
لمناق�شة دعم الم�شاريع الكهربائية التي
�ستطرح لال�ستثمار االجنبي ،ف�ضال عن
ا�ستثمار الغاز في المنطقة الجنوبية،
الف �ت��ا ال��ى ان ال �غ��از ف��ي ال �ع��راق يحرق
بكميات كبيرة ،وان هناك خطة حكومية
اليقاف هذا الهدر .ونفى الغ�ضبان ماتردد
م��ن ان��ب��اء ح ��ول دم ��ج وزارت � ��ي النفط
والكهرباء ،قائال( معظم ال��دول النفطية
لديها وزارات م�ستقلة للكهرباء واخرى
للنفط).
ويذكر ان تظاهرات غا�ضبة ،كانت قد عمت
ع��ددا م��ن محافظات الو�سط والجنوب
منذ اكثر م��ن ا�سبوعين ،ا�صطدم فيها
المتظاهرون مع القوات االمنية ا�ست�شهد
جراءها �شخ�ص وجرح �آخرون� ،سيما في
محافظتي الب�صرة وذي ق��ار ،وعلى �إثر
تلك االحداث واالحتجاجات على االزمة
ال �ح��ادة ف��ي تجهيز ال�ط��اق��ة الكهربائية
للمواطنين ال �ت��ي ت��زام�ن��ت م��ع ارتفاع
ملحوظ ف��ي درج��ات ال �ح��رارة ،ا�ستقال
وزي��ر الكهرباء ال�سابق كريم وحيد في
 21حزيران الجاري ،وعين وكالة محله
وزير النفط ح�سين ال�شهر�ستاني ،ب�أمر
من رئي�س الوزراء نوري المالكي.

قانـوين �أميـركي :الق�ضاء العراقي برهـن
على التزامه ب�سيادة القانون
 بغداد  /وكاالت
انهى القا�ضي جوزيف البالنت ،قا�ضي املحكمة الفيدرالية
ب��والي��ة نيوهامب�شاير ،وج��ون ك��اك��اف��ا���س ،النائب العام
للوالية ،زي��ارة قاما بها للعراق م��دة ا�سبوع لإلقاء نظرة
�شاملة على م�شاريع وبرامج وت�سهيالت احلكومة الأمريكية
يف جمال �سيادة القانون.
وذك��ر بيان �صادر عن ال�سفارة االمريكية ان من املعامل
الرئي�سة لربنامج الزيارة �إقامة ندوتني �إحداهما حتقيقية
والأخرى ق�ضائية .وكان اللقاء الذي �شهده معهد التطوير
الق�ضائي الأول من نوعه ،حيث جمع الق�ضاة واملدعني
العامني العراقيني ونخبة م��ن القانونيني واملهنيني يف
جمال فر�ض القانون من جميع وزارات احلكومة العراقية
ودوائرها ،ومنها مفو�ضية النزاهة .و�ألقى القا�ضي البالنت
وال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ك��اك��اف��ا���س حم��ا��ض��رات ت�ن��اول��ت �إ�ستقالل
الق�ضاء ،والتعاون وتن�سيق العمل مع ال��دوائ��ر الأخرى
من �أجل تعزيز التحقيقات التي ت�ستند �إىل الأدلة .وعقدت
ندوة مماثلة يف معهد التدريب الق�ضائي ،وهو املركز الأول
املرموق لتدريب الق�ضاة اجلدد يف العراق.
وعب القا�ضي البالنت عن �إعجابه بالق�ضاء العراقي ،والذي
رّ
و�صفه ب�أنه "برهن على التزام متوا�صل ب�سيادة القانون
وا�ستقالل الق�ضاء خالل فرتات ع�سرية جد ًا".
والتقى القا�ضي البالنت والنائب العام كاكافا�س مع القا�ضي
مدحت املحمود ،رئي�س جمل�س الق�ضاء الأع�ل��ى ،ونائب
وزير العدل ،وق�ضاة املحكمة العراقية العليا ،وم�س�ؤولني
من مفو�ضية النزاهة ،وم�ست�شاري حقوق الإن�سان .كما
زارا كلية ال�شرطة يف بغداد ،و�أثنى كل منهما على التقدم
الذي �أحرز يف تدريب الإناث من �ضباط ال�شرطة ،وتطوير
منهج درا�سي حديث و�شامل يف جمال فر�ض القانون.
و�صرح النائب العام كاكافا�س قائال�" :إن هذا الأ�سبوع قد
برهن بو�ضوح على �أن الق�ضاة واملحققني واملدعني العامني
العراقيني يدركون �أن �سيادة القانون هي عدو الإ�ضطهاد.

وان �إخال�صهم يف تلك الأوقات الع�صيبة �أمر مله ّم حق ًا".
وم��ن برنامج القا�ضي البالنت ح�ضوره مباراة للمالكمة
ا�شرتك فيها �شباب عراقيون يف ال�سفارة الأمريكية .ونظر ًا
لأن القا�ضي البالنت هو حكم مالكمة خم�ضرم معتمد من
احتاد املالكمة الأمريكي فقد نظم در�س ًا عملي ًا �شارك فيه 24
مالكم ًا هاوي ًا مع مدربيهم من نادي بغداد للمالكمة �شرح فيه
كيف �أن دوره كرجل قانون وقا�ضي حمكمة ي�شبه دور حكم
حلبة املالكمة يف جوانب كثرية.
وقد عينّ القا�ضي جوزيف نورماند البالنت ،وهو خريج
جامعة ج��ورج ت��اون ،قا�ضي ًا باملحكمة الفيدرالية يف عام
 2007بعد م�سرية مهنية عمل فيها مدعي ًا عام ًا يف دائرتني
للنائب ال�ع��ام ،وهما بو�سطن ب��والي��ة ما�سات�شو�سيت�س،
وك��ون�ك��ورد ب��والي��ة نيوهامب�شاير ،ومكتب امل��دع��ي العام
لوالية نيوهامب�شاير.
ويف عام  2009عينّ الرئي�س �أوباما القا�ضي جون كاكافا�س
نائب ًا عام ًا لوالية نيوهامب�شاير .وقبل تعيينه يف هذا
املن�صب تبو�أ منا�صب فيدرالية وعلى م�ستوى الوالية،
منها رئي�س وحدة جرائم القتل مبكتب املدعي العام لوالية
نيوهامب�شاير ،وحمامي حماكمات يف قوة العمل اخلا�صة
بالنواحي القانونية لتمويل احلملة االنتخابية الأمريكية
بوزارة العدل .والقا�ضي كاكافا�س هو خريج كلية بو�سطن
للقانون ،واجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن العا�صمة.
وت�أتي زيارة القا�ضي البالنت ،قا�ضي املحكمة الفيدرالية،
وال�سيد كاكافا�س ،النائب ال�ع��ام ل��والي��ة نيوهامب�شاير،
يف �إط��ار �سل�سلة الزيارات التي ترعاها ال�سفارة ووزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ،وال�ت��ي يقوم بها الق�ضاة ورجال
ال�ق��ان��ون م��ن �أج��ل ت�ن��اول ع��دد م��ن الق�ضايا الهامة �ضمن
املبادرة الرئي�سة للمتحدثني الزائرين ،والتي ت�شمل �سيادة
القانون واملجتمع املدين .كما تدعم زياراتهما �إتفاق الإطار
الإ�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة والعراق ،والذي ين�ص
على تنظيم �أن�شطة الغر�ض منها تعزيز اح�ت�رام �سيادة
القانون.

االم���ت���ح���ان���ات ال���ع���ام���ة ل��ط��ل��ب��ة ال����ع����راق ب��ي�ن االن�����س��ي��اب��ي��ة وامل���ع���وق���ات
 املدى /وكاالت
لليوم ال�ساد�س على التوايل من االمتحانات العامة ،بفرعيها
العلمي واالدب ��ي ،وال�ت��ي ينخرط يف ادائ�ه��ا مئات االلوف
من الطلبة العراقيني يف عموم البالد،ومع ارتفاع درجات
احلرارة التي كان معدلها الو�سطي( ) 40درجة مئوية ،ت�شهد
عملية االمتحانات ع��ددا من املعوقات تباينت اراء الطلبة
ب�ش�أنها...
يقول علي طالب /املركز االمتحاين -اجلامعة امل�ستن�صرية/
ح�سب(نينا) :كانت ا�سئلة در�س الريا�ضيات للفرع االدبي،
ليوم ام�س �صعبة ،وك��ان هناك خط�أ يف احد اال�سئلة االمر
ال��ذي جعلنا الن�ع��رف مااملق�صود م�ن��ه ،وب��وج��ه ع��ام هناك
�صعوبة يف م�ستوى اال�سئلة عما در�سناه طوال العام.
ويقول احمد كاظم /املركز االمتحاين-كلية اب��ن الهيثم/
للمدى :طوال االيام املا�ضية عانينا من حرارة اجلو و�ضعف
اخلدمات الب�سيطة من مثل توفري ماء ال�شرب البارد ،ف�ضال
عن ال�صعوبة الوا�ضحة يف م�ستوى اال�سئلة ،والت�شدد املبالغ
فيه يف عمليات املراقبة..
فيما ذك��ر احمد ح�سني /املركز االمتحاين-جامعة بغداد/
ان �أ�سئلة الريا�ضيات كانت �سهلة جدا بالقيا�س اىل ا�سئلة
اللغتني العربية واالجن �ل �ي��زي��ة ،فقد ك��ان��ت ا�سئلتهما من
ال�صعوبة انها مل ت�شهد مثيال لها طوال كل االمتحانات العامة

ال�سابقة ،واعاب ح�سني رداءة طباعة تلك اال�سئلة ،وا�ساليب
التعامل(غري الرتبوية) التي يتعامل بها بع�ض املراقبني،
ف�ضال عن حرارة ماء ال�شرب.
اما �سارة عبد ال�ستار /املركز االمتحاين -كلية الرافدين/
فقد ا�شتكت من �صعوبة اال�سئلة بوجه ع��ام وا��ش��ارت اىل
ان وا�ضعي تلك اال�سئلة و�ضعوها وك�أمنا يف دخيلتهم نية
االنتقام من الطلبة امل�ساكني ،على حد تعبريها ،وطالبت
ال�ل�ج��ان ال�ت��ي �ست�شرف على ت�صحيح دف��ات��ر االمتحانات
بالنظر بعني العطف على الطلبة الذين كرثت اوجه معاناتهم،
م��ن درا��س��ة حت��ت لهيب ح��ر ال�صيف ،وازدح��ام��ات الطرق،
واالنقطاعات الطويلة وامل�ؤذية يف التيار الكهربائي.
وي�ؤكد �صادق فالح/املركز االمتحاين-جامعة بغداد /ان
ا�سئلة الفرع العلمي كانت ام�س مطولة وم��رك��زة ،ولكنها
واردة يف املنهج املقرر ،ومل ت�صل اىل �صعوبة ا�سئلة اللغتني
العربية واالجنليزية ،غري ان اال�سئلة بوجه ع��ام ات�سمت
بال�صعوبة على غ�ير م��اك��ان م�ستواها عليه يف االع ��وام
املا�ضية.
اما احمد عادل /املركز االمتحاين -جامعة بغداد /فيذكر ان
اخلط�أ املوجود يف ال�س�ؤال االول جعلنا النفهم ماملطلوب
بال�ضبط وعندما ا�ستف�سرنا من املراقبني عنه ،مل ي�سعفنا احد
منهم ،اذ اجمعوا على عدم وج��ود مدر�س ريا�ضيات بينهم
ليجيب عن ا�ستف�سارات الطلبة ،وتوقع جناحه يف هذه املادة

بدرجة خم�سني من مائة او اكرث بقليل.
يف اجلانب االخ��ر ا�ستطلعت (امل��دى) ر�أي رحيم �شالكة/
م�شرف تربوي /ب�ش�أن وجهة نظره بنحو عام عن م�ستوى
اداء وتنظيم وزارة الرتبية لالمتحانات العامة لهذا العام،
ف�أجاب� :شهدت االمتحانات العامة للدرا�سة االعدادية هذه
ال�سنة ا�ستعدادا م�سبقا ،الجن��اح عملية االداء على اح�سن
وج��ه ،اذ مت اختيار ع��دد من اجلامعات والكليات واملعاهد
كمراكز امتحانية للطلبة من اجل �ضمان نزاهة االمتحانات
ولكي ي�أخذ كل م�ستحق ا�ستحقاقه ،ومن ناحية اخرى وفرت
ال��وزارة ميزانية خا�صة لتقدمي م��اء ال�شرب البارد للطلبة
املمتحنني ،باال�ضافة اىل خدمة الكهرباء من خالل توفري مادة
الكاز للمولدات ب�شكل عام ،و�شهدت عملية اداء االمتحانات
ان�سيابية عالية ،ماعدا بع�ض التداخل بني اداء كادر اال�شراف
واالدارة يف املركز االمتحاين من جهة ،وم��ن جهة اخرى
تواجد منت�سبي اجلامعات والكليات واملعاهد اثناء اداء
االمتحانات.
علي ن�شمي/مدير مركز امتحاين -كلية االدارة واالقت�صاد/
ي�شاطر امل�شرف �شالكه وجهة نظره وي�ضيف :كان ا�ستعدادنا،
م��دي��را للمركز ومراقبني منا�سبا ،وج��رت االمتحانات من
دون معوقات كبرية ،وبد�أنا نلحظ انح�سار ظاهرة ت�أجيل
االمتحان باملواد الدرا�سية املختلفة ،التي ب��د�أت م�ستفحلة
اول االمر ثم مالبثت تنح�سر.

احد مراكز االمتحانات

