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املجلـس العـراقـي للـسلـم والتـضــامن يف كــربالء يعقـد مـؤمتـره االنـتخــايب الثـاين
كربالء  /املدى

عق ــد اجمللــس العــراقـي للــسلـم
والـتضـامن فـرع كـربالء مـؤمتـره
االنــتخـ ــابـي الـثـ ــانــي وبح ـضـ ــور
خالـد املرسـومي والـدكتـور فرات
ال ـ ــزه ـ ــاوي والق ـ ــاضــي مح ـم ـ ــد
ح ـ ـســني نـ ـص ـ ــر اهلل .الن ــتخ ـ ــاب
ه ـي ـئ ـ ــة اداري ـ ــة ج ـ ــديـ ـ ــدة لف ـ ــرع
اجملـلس يف املـدينـة ،بعـد عـامني
من العمل املتواصل.
ويف بــدايــة املــؤمتــر ألقــى شــاكــر
شـهيـب رئيـس الهـيئـة الـســابقـة
للـمـجل ــس كلـم ــة أك ــد فـيه ــا إن
العــراق أحــوج مــا يكــون يف هــذه
املــرحلــة ال ــراهنــة إلــى الــوحــدة
والـتضـامـن وسيـادة لغـة احلـوار
وإشـاعـة الثقـافـة الـدميقـراطيـة
وروح التـسامح .وبني إن اجمللس
العـراقي للـسلم والـتضـامـن من
أقــدم منـظمـات اجملـتمع املــدني
وراف ـ ـ ــد م ــن روافـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
ال ـ ــوط ـنــي ـ ــة يف الع ـ ــراق ف ـم ـن ـ ــذ
تـأسيـسه يف خمـسيـنيـات القـرن
امل ـن ـص ـ ــرم اخـ ـ ــذ اجمللـ ــس عل ـ ــى
عـاتقه الـنضــال من اجل الـسلم
ال ـ ــذي ك ـ ــان مــن اب ـ ــرز رجـ ـ ــاالته
الفكـرية الـشاعـر الكبـير محـمد
مـهدي اجلـواهري والـشيخ عـبد
الكرمي املاشطة.
وأوضح شهيب إن اجمللس يدعو

إلـ ــى نـب ـ ــذ العــنف وعـ ــدم إراقـ ــة
ال ـ ــدم ـ ــاء ال ـ ــزك ـي ـ ــة وقـ ـ ــال نحــن
بحــاجــة إل ــى التــآلـف والتــوافق
ال ــوطـنـي بـني اطـي ــاف اجملـتـمع
العــراقي.بعـدهــا ألقـى الــدكتـور
فـ ــرات الـ ــزه ـ ــاوي كلـمـ ــة هـيـئـ ــة
رئـاسـة اجمللـس املقـر العـام جـاء
فـيهــا ..تــرى رئــاســة اجمللـس إن
من أولى واجـباتها األسـاسية أن
تــب ـ ـ ــذل كل م ـ ــا يف وسـعهـ ـ ــا مــن
جهـود لـدفع مـشــروع املصـاحلـة
ال ـ ــوط ـنــيـ ـ ــة الـ ـ ــذي م ــن دونه ال
ميـكــن لـلع ـ ــراق أن يـ ـ ـس ــتق ـيــم.
وأضــاف إن بلــدنــا يـعيــش اليــوم
ظ ـ ــروف ـ ـ ـ ًا ب ـ ـ ــالغـ ـ ــة الـ ــصعـ ـ ــوبـ ـ ــة
والتعـقيد لغـالبيـة أبناء شعـبنا.
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا انـه يف هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــواقـع
يتــوجب علـى اجلمـيع مفكـرين
ومـثقفني ومـواطنـني أن يبـذلـوا
جهــودا كـبيــرة لـيحـمل ــوا جمـيع
األط ـ ــراف وي ـتـفهــمـ ـ ــوا الـ ـ ــواقع
احمليط بهم ويـناضلـوا من اجل
اخلـالص مـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ــواقـع
واسـتع ــادة ال ــوف ــاق بـني أطـي ــاف
ال ــشعـب الع ــراقــي وذلك بـن ـش ــر
ثـق ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ــوار والـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة
للـمـص ــاحل ــة بـيـنهـم واحل ــديـث
بـكل مـ ــا ه ـ ــو مفـيـ ــد لـت ـطـ ــويـ ــر
العــمل واألفـكـ ــار الـت ـصـ ــاحلـيـ ــة
واالبتعاد عـن كل ما يفـرق أبناء

شعـبـن ـ ــا ..وإن اجملل ــس يـ ــرى إن
الـسـبيل الــوحيـد للـوصـول إلـى
الهــدف املنـشـود بـالـقضـاء علـى
اإلره ـ ــاب وإيقـ ــاف ن ـ ــزيف الـ ــدم
وبــن ـ ـ ــاء مـج ـت ـمـع دميـق ـ ـ ــراطــي
مـ ــزده ـ ــر يعـي ــش بـ ــسالم ووئـ ــام

وه ـ ـ ــذا ال ميـك ــن أن يـح ـ ـ ــدث إال
بـتـض ــاف ــر جه ــود أبـن ــاء شعـبـن ــا
بـ ــاعـتـمـ ــاد احلـ ــوار وامل ـصـ ــاحلـ ــة
الـ ــوطـنـيـ ــة ..وي ـ ــرى اجملل ــس إن
على جـميع فروع مجلس السلم
يف جميع احملافـظات أن يجعلوا

مـن مشـروع املصـاحلـة الـوطنيـة
ه ــدف ــا لهـم وان يك ــون م ــوض ــوع
ح ــوار دائم بـني أطيــاف الـشـعب
العـراقي وتثـقيف وإيصـال أبعاد
وأهداف هـذا احلوار إلـى جميع
شرائح شعبنا.

ثم ألقــى علي شـاكــر اخلفــاجي
ع ـضـ ــو الـلجـنـ ــة الــتح ـضـيـ ــريـ ــة
للـم ــؤمت ــر كلـم ــة ج ــاء فـيه ــا إن
ال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى الـ ــسلــم هــي مــن
مبـادئ اجمللـس العــراقي للـسلم
والـتضــامن الـذي يعـتبـر واحـدا

مــن أق ـ ــدم واع ـ ــرق م ـنـ ـظــمـ ـ ــات
اجملتمع املدني يف العراق لذلك
ووفق هـذا املفهوم اتسعـت حركة
ال ـ ــسلــم وزاد م ـ ــؤي ـ ــدوهـ ـ ــا عل ـ ــى
ال ــرغـم مـن سـي ــاس ــة األن ـظـم ــة
امل ــتع ـ ـ ــاقــبـ ـ ـ ــة يف العـ ـ ـ ــراق عل ـ ـ ــى
إخـ ــض ـ ـ ــاع اجملـل ـ ــس مل ـ ـصـلـح ـ ـ ــة
السلطة احلاكمة إال ان اجمللس
بـقي ث ــابتــا عل ــى مبــادئـه وحني
سقـط ال ــدكتــاتــور أعـطــى دفعــا
ج ــدي ــدا لـت ــشكــيل اجمللــس مـن
خالل ق ـي ـ ــادات وط ـنــيـ ـ ــة تع ــمل
بــروح ع ــاليــة الـتف ــاني.وأضــاف:
لق ــد س ــاهــم اجمللــس يف إرس ــاء
لـبنــات أوليـة يف طـريق الـوحـدة
ال ـ ـ ــوطـ ـن ــي ـ ـ ــة ون ـ ــشـ ـ ـ ــر م ــبـ ـ ـ ــادئ
الدميـقراطـية والـعدل واملـساواة
لـيجعلــوا مـن التــوافق الــوطـني
شـراعـا لـسفـينـتهم إذا مـا أرادوا
االنطالق نحو بر األمان.
بع ــده ــا ب ــدأت أعـم ــال امل ــؤمت ــر
بفـتح بــاب الـتــرشـيح لعـضــويــة
فـرع اجمللـس يف كـربالء مـن بني
 209هـم أعضـاء الهـيئـة العـامـة
وتقـدم إلــى التــرشيـح  40عضـوا
ل ـي ـتــم ت ـ ــرش ــيح 21مــن ب ـي ــنهــم
وج ـ ـ ــرى الـ ـتـ ــصـ ـ ـ ــوي ــت يف جـ ـ ـ ــو
دميقــراطي اشـرف عـليه عـضـوا
هيئـة الرئـاسة وقـاضي محكـمة
استئنـاف كربالء وفاز املرشحون

سهام عبد اخلضر التي حصلت
على  113صـوتا ومازن الـياسري
 112صوتا وعبد الرحمن العواد
 111صــوتــا وصـبــاح ح ـسـن 108
أصــوات ..وجمـانـة مـحمـد عـلي
 107أص ـ ـ ــوات ..وعـل ــي شـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــر
اخلــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ــي  106أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات..
الـدكتـور محـسن اخلفـاجي 106
أص ـ ـ ــوات ..ال ـ ـ ــدك ــت ـ ـ ــور مـه ـ ـ ــدي
اخل ـضـ ــر  106أصـ ــوات ..شـ ــاكـ ــر
شهيب 105أصـوات ..زهراء ثامر
فـاضل  103أصوات ..هنـاء نعمة
 103أصـ ــوات ..نـب ـ ــراس محـمـ ــد
رض ـ ــا  102ص ـ ــوت ..ف ـ ــرق ـ ــد ع ـ ــز
الدين  101صوت ..عبد العباس
ن ـ ــور 101صـ ـ ــوت ..صف ـ ــاء رض ـ ــا
مهدي  100صـوت ..حسني عـبد
الهــادي ال ـســاعــدي  99صــوتــا..
عــب ـ ــد اللـ ـطــيف ال ـي ـ ــاس ـ ــري 99
ص ـ ــوت ـ ــا ..ح ـ ـســني ك ـ ــرمي ع ـ ــواد
98صـوتـا ..ضيـاء محمـد حـسن
 95صوتا ..عبد احلسن علي 89
ص ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــا ..غـ ـ ــسـ ـ ـ ــان زيـ ـ ـ ــدان 87
صــوتــا.وبعــد نهــاي ــة التـص ــويت
اعـل ـ ــن ع ـ ــن اجـ ـ ـت ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الحـق
النـ ـتـخ ـ ـ ــاب الـهـ ـي ــئ ـ ـ ــة االداري ـ ـ ــة
اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة وت ـ ـ ــوزيـع الـلـجـ ـ ـ ــان
واملـ ـسـ ــؤولـيـ ــات علـ ــى االع ـضـ ــاء
اجلدد الفائزين يف االنتخابات.

يف تعقيبهم على بيان دائرة البعثات

تدريسيو جامعة ذي قار يطالبون وزير التعليم العايل بالتدخل إلعادة النظر يف آلية
القبول يف البعثات الدراسية
الناصرية/حسني كرمي
العامل

اتـصل ع ــدد من اســاتــذة وتــدريـسـيي
ج ـ ـ ــامـع ـ ـ ــة ذي ق ـ ـ ــار مب ـ ـ ــراسـل ـن ـ ـ ــا يف
النـاصـريـة وطلبـوا مـنه نقل وجهـات
نـظرهم ومـقترحـاتهم وردودهـم على
ب ـي ـ ــان دائ ـ ــرة ال ــبع ـث ـ ــات والـعالق ـ ــات
الـثقــافـيــة يف وزارة الـتعلـيـم العــالـي
والبحث العلمـي املنشور يف جريدتنا
واملــتعـلق بـ ــرده ـ ــا علـ ــى مـ ــا نـ ـش ـ ــرته
الــصحف ووس ــائل االعالم عـن الـي ــة
احـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب نـقـ ـ ـ ـ ــاط املـفـ ـ ـ ـ ــاضـلـ ـ ـ ـ ــة
للمتقـدمني علـى البعثـات الدراسـية
واستجابـة لهذا الـطلب وحرصـا منا
علــى نقل وجهــات النـظـر اخملـتلفـة،
تـوجهـت (املدى) الـى كليـة تربـية ذي
قـ ـ ــار ل ـت ـ ــسجـل آراء املع ـن ـي ــني بهـ ـ ــذا
املوضوع.
االسـتــاذ امل ـســاعــد ريــاض رسـتـم مـن
قـسم الريـاضيات رد عـلى بيـان دائرة
البعـثات املنـشور يف جـريدتنـا بتاريخ
 2006/6/6قائال:
حـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ــوزارة ن ـ ـ ـسـ ـبـ ـ ـ ــة املـعـ ـ ـ ــدل
ملـنـت ـسـبـيهــا بـ  % 65ون ـسـبــة العـمــر بـ
 %15وه ـ ـ ــذ م ـ ـ ــرت ـبـ ــط بـ ـ ـشـكـل وث ـيـق
باخلدمة التي حدد لها  %10واللقب
الـعل ـمــي ( )% 7أي انه ـ ــا ت ـ ـشــكل م ـ ــا
ن ـ ـ ـ ـس ـ ـب ـ ـتـه  % 32أي ن ـ ـ ـصـف نـقـ ـ ـ ـ ــاط
املفـ ــاضل ــة اخل ــاص ــة بـ ــاملع ــدل! ام ــا
القــول بــان الـعم ــر ليـس هــو املـعيــار
للــمفـ ــاضل ــة يف الــبعـث ــات كـم ــا ذك ــر
البيـان فـانه حـسبمـا اعتقـد يجـانب
الـدقــة فلــو افتــرضنـا ان تـدريـسـيني
اث ـنــني له ـمـ ـ ــا املع ـ ــدل والــتخـ ـص ــص
نفـسـه تنــافـســا علــى مقع ــد دكتــوراه

وكـ ـ ــان ال ـتـ ـ ــدري ـ ـســي االول بـ ـ ــدرجـ ـ ــة
ب ــروفيـســور وخــدمـته عـشــريـن سنــة
تـدريسـية والتـدريسـي الثانـي حديث
الـتعيـني وعمـره  24عـامـا فـقط فـان
االول س ـيـح ـ ـصـل عـل ـ ـ ــى  17نـق ـ ـط ـ ـ ــة
بينـما يحصل الـثاني علـى  19نقطة
من اصل  32بـذلك يـكون الـتدريـسي
ال ـث ـ ـ ــانــي ال ـ ـ ــذي ه ـ ـ ــو احـ ـ ـ ــد طل ـب ـ ـ ــة
الـتــدريـسـي االول هــو مـن سـيحـصل
على مقعـد الدكتـوراه اما القـول بان
 118مـتقــدمــا حـصلــوا عل ــى البـعثــة
واعـمـ ــارهـم اكـثـ ــر مـن  40سـنـ ــة فـ ــان
ذلك يعــود وبــشكل اســاس الــى عــدم
وجـود منـافـس لهـم يف التـرشـيح من
ب ــني الـ ـ ـ ــذي ــن تـقـل اعـ ـمـ ـ ـ ــاره ــم ع ــن
االربعني سـنة ،واضـاف ثم ان البـيان
ركـز علــى العمـر فقـط بيـنمــا هنـاك
مــآخــذ كـثـيــرة لـم ي ــرد علـيهــا مـنهــا
عـ ـ ــدم اش ـتـ ـ ــراط م ـ ـ ــوافق ـ ـ ــة الق ـ ـســم
العلمـي والكليـة يف عمليـة التـرشيح
للـبعثـات بـالنـسبــة ملنتـسبـي التعـليم
الع ـ ــالـي ،وع ـ ــدم اعـتـم ـ ــاد اخل ـ ــدم ـ ــة
اجل ـ ـ ــامع ـي ـ ـ ــة فق ــط ح ـيــث اع ـت ـبـ ـ ــر
اخلـ ــدمـ ــة قــبل املـ ــاجـ ـسـتـيـ ــر (الـتـي
استفيـد منهـا يف املنافـسة للحـصول
علـى املـاجـسـتيــر) مكـافــأة للخـدمـة
بعـد املـاجـستيـر وكـذلك عـدم وضـوح
الـصـيغ ــة الـتـي مب ــوجـبه ــا تع ــاملـت
ال ـ ـ ــوزارة مـع ال ـتـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـ ــات ال ـتــي
طل ـب ــتهـ ـ ــا اجل ـ ـ ــامع ـ ـ ــة فلــم تـ ــظهـ ـ ــر
تخـ ـصـ ـص ـ ــات ك ـ ــانــت مــن اول ـ ــوي ـ ــات
اجلامعـة وقد مت حتويل تخصصات
بعـيــنهـ ــا الـ ــى امل ـ ــرشحـني مـن غـيـ ــر
امل ـ ــوظفـني وكـ ــذلـك اع ـط ـ ــاء نقـ ــاط
قلـيلــة للقـب العلـمي وعــدم انـصــاف
ال ــذيـن اضــطه ــدوا يف زمـن الـن ـظ ــام

انفجار عبوة يف بغداد اجلديدة
بغداد  /املدى –وكاالت
اعلنت مصادر امنية أمس عن
استــشهــاد ثالثــة مـن عنــاصــر
الـشــرطــة ل ــدى انفج ــار عبــوة
ناسفة يف بغداد اجلديدة.
وقـ ـ ــال املـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ــذي رف ــض
الـكـ ــشف عــن اســمه ان ع ـب ـ ــوة
ن ــاسف ــة ك ــانـت م ــزروع ــة عل ــى
جـانـب الطـريق انفجـرت قـرب
م ــسجـ ــد الـ ـسـ ــور يف مـن ــطقـ ــة
بغداد اجلديدة.
واض ــاف املـصـ ــدر ان االنفج ــار
اسفـ ـ ــر عــن اح ـتـ ـ ــراق احـ ـ ــدى
العـجالت واسـتـ ــشه ـ ــاد ثالثـ ــة
من شرطة حفظ النظام.
إلــى ذلك قــال شهــود عيـان ان
ثالثـ ـ ــة ج ـنـ ـ ــود اس ـت ـ ــشهـ ـ ــدوا،
وجــرح أربعـة آخـرون بــانفجـار
عـبــوة ن ــاسفــة يف مــديـنــة ابـي
غريب.
وأضـ ـ ــاف الـ ـ ــشهـ ـ ــود أن ع ـبـ ـ ــوة
ن ــاسف ــة انفجــرت يف ال ـســاعــة
الـواحدة ظهر أمـس يف السوق
ال ــشعـبـي مل ــديـن ــة اب ــو غ ــريـب
اثناء مرور رتل لقوات احلرس
الـوطـني بـالقــرب من الـسـوق،
فـ ـ ــاصـ ـ ــابــت اح ـ ـ ــدى العـجالت
احململة باجلنود.

وأوضح ــوا ان االنفجــار اسفــر
عــن اس ـتـ ـ ـشـه ـ ـ ــاد ثـالث ـ ـ ــة مــن
اجلنود واصـابة اربعـة آخرين.
ويف الـديــوانيـة قــال مصـدر يف
قيـادة الـشـرطـة أمـس الـسـبت
إن ق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدة (اي ـك ـ ـ ـ ــو) الـ ـت ــي
تــتخ ـ ــذه ـ ــا الق ـ ــوات املــتع ـ ــددة
اجلنـسيـات مقـرا لهـا تعـرضت
اللــيل ــة امل ــاضـي ــة إل ــى قــصف
صاروخي بصواريخ الـكاتيوشا
مـن قـبل مـجه ــولـني .واض ــاف
املـصـدر الـذي فـضل عـدم ذكـر
اسـ ـمـه أن "اثـ ـن ــني م ــن هـ ـ ـ ـ ــذه
الـص ــواريخ سقـطــا يف ســاحــة
عــام ــة تتــوسـط حـي اإلسكــان
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـكـ ـ ـن ـ ــي دون أن حت ـ ـ ـ ـ ـ ــدث
خسائر".
وأوضح أن "صــاروخني آخــرين
سقـط ــا يف الق ــاع ــدة وأح ــدث ــا
إنفجارا قويا".
وت ـ ـ ـ ـ ــابـع "س ـ ـمـع عـل ـ ـ ـ ـ ــى إث ـ ـ ـ ـ ــر
اإلنفجـار تبــادل إلطالق النـار
قريب من القاعدة ،ولم يتسن
مـعرفـة مصـدر إطالق النـيران
أو اخلـ ـسـ ــائـ ــر الـنـ ــاجـمـ ــة عـن
القصف".
ويف كــركــوك عـثــرت ال ـشــرطــة

السـابق وحرمـوا من اكـمال الـدراسة
حيـنهــا والــذين بــسبـب ذلك جــاوزت
اعمارهم الـ  40عاما.
ووافقه الــرأي املــدرس مـحمــد غــازي
رئيس قسم الرياضيات قائال:
اشـ ــارت دائـ ــرة الــبعـثـ ــات والـعالقـ ــات
الـثقــافيــة يف بيــانهـا الــى انهــا راعت
االلقـ ـ ــاب الـعل ـم ـي ـ ـ ــة لل ـم ــتقـ ـ ــدمــني
للبعثـات الدراسيـة خارج القطـر وما
ن ـ ــراه عـكـ ــس ذلــك فق ـ ــد مت اه ـم ـ ــال
اللقـب العلـمـي حلـملــة املــاج ـسـتـيــر
ممـن هم بــدرج ــة استــاذ مـســاعــد او
اس ـت ـ ــاذ ولــم مت ـنـحه م ـ ــا ي ـ ـس ــتحـقه
فــاعـطـته سـبع نقــاط فقـط مقــارنــة
بـلقـب مـ ــدرس مـ ـسـ ــاعـ ــد او مـ ــدرس،
فــالــذي لــديه خــدمــة عـشــريـن سنــة
وهـو بلقب استـاذ يحصل عـلى عـشر
نـقاط عـن اخلدمـة وسبع نقـاط عن
الـلـق ــب الـعـلـ ـم ــي وبـ ـ ـ ــذلــك ي ـ ـصـ ـبـح
مجمـوع نقـاطه سـبع عشـر نقـطة يف
حـني الـ ــذي لقــبه مـ ــدرس مـ ـسـ ــاعـ ــد
وعـمــره  24عــام ــا يحــصل عل ــى اربع
نقـاط عـن لقبـه العلمـي و 15نقطـة
عن العـمر لـتصبح بـذلك نقـاطه 19
نقطـة وهي بالتـالي اكثر مـن احلالة
االولـى كمـا اننـا لـو نـاقـشنـا مـوضـوع
اخل ــدم ــة اجل ــامعـي ــة جن ــد ان دائ ــرة
البعثـات لم حتدد اخلـدمة بعـد آخر
شهادة وقـامت باحـتساب اخلـدمة يف
وزارة اخ ـ ـ ــرى واتخـ ـ ــذ م ــثالً مـ ـ ــدرس
مساعـد له خدمة يف التعليم العالي
اقل من سـنتني وخدمته الـسابقة يف
وزارة التـربيــة عشـر سنـوات حتتـسب
له العـشــر سنـوات بعـشـر نقـاط ممـا
يـؤدي ذلك الـى ظهـور اسمه كـأصيل
يف البعثات الدراسية.

يف حـني اعترض املـدرس حسني علي
عبـد احلسني مـن قسم التـاريخ على
تهـمـي ــش دور اجل ـ ــامعـ ــة يف عــملـيـ ــة
الترشيح قائال:
يف كل دول العالـم حتظى كل جامعة
باستقاللية معيـنة لكن ما الحظناه
يف آلية الترشـيح للبعثات ان هنالك
سحب وجتـاوز واضح علــى صالحيـة
اجل ـ ــامع ـ ــة بحـيـث اصــبحــت مجـ ــرد
مــركــز للـتق ــدمي ولم تــدخل كـطــرف
فـاعل يف مناقشة آلية البعثات ،واننا
اذا سلـمنـا بهـذه اآلليـة وجتـاوزنـا مـا
فـيه ــا مـن سلـبـي ــات ومـنه ــا م ـس ــال ــة
العمر فاننا جنـد ان هناك مجموعة
مــن املقـب ــولـني يف الــبعـث ــات لـ ــديهـم
نقـ ــاط مفـ ــاضلـ ــة اقل مـن اقـ ــرانهـم
املـتق ــدمـني يف االخـتـص ــاص نف ــسه،
وهـ ــذا مـ ــا حــصل لـ ــديـنـ ــا وهـ ــوخـيـ ــر
شـاهـد فقـد تقـدم خمـسـة مــرشحني
يف اخ ـتـ ـصـ ـ ــاص ال ـت ـ ـ ــاريخ واعـ ـطــت
االقـ ـسـ ــام االولـ ــويـ ــة جملـمـ ــوعـ ــة مـن
االخـتـص ــاص ــات فك ــان اقل اخلـمــس
نقـاط وفق آليـة املعتـمدة هـو املرشح
الــوحـيــد للـبعـثــات وبــدون احـتـيــاط
ول ــو ك ــان االم ــر مـت ــروكـ ــا للج ــامع ــة
الختـلف كثيـرا لكـونهـا االعـرف مبن
يستحق الترشيح ومن ال يستحق.
واشــار املــدرس ستــار عبــود من قــسم
عل ـ ــوم احل ـي ـ ــاة ال ـ ــى ع ـ ــدم خـ ـض ـ ــوع
اسـتمــارات التقــدمي للتـدقـيق الالزم
من قـبل القـسـم املعـني او اجلــامعــة
فقال:
اود ان اوضـح ان هن ــاك من اسـتبــدل
اخـتصـاصه بـاخـتصـاص آخـر يـؤهله
للـتـ ــرشــيح ولـم يـ ــذكـ ــر اخـت ـصـ ــاصه
احلقيقي مما ادى ذلك الى التجاوز

علـى حقـوق اآلخــرين ،وكـان االجـدر
بــدائــرة الـبعـث ــات لكـي تـتالفــى مـثل
هـ ـ ــذا ال ــتالعــب ان تـ ـ ـشــكل جلـ ـ ــانـ ـ ــا
ملـ ـ ـ ــراجـعـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــدقـ ـيـق املـعـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات
وامل ـسـتـم ــسك ــات املــطل ــوب ــة يف داخل
االقسام واجلامعة.
ووافقه الرأي الدكـتور عمران موسى
مح ـم ـ ــد م ـ ــدرس االدب االنــكل ـي ـ ــزي
بقوله:
ان م ــا ذك ــره زمـيلـي صحــيح فهـن ــاك
قـ ـ ـســم مــن امل ـ ـ ــرشحــني اس ـتـ ـ ــأثـ ـ ــروا
ب ـ ــاس ـتـحق ـ ــاق اآلخ ـ ــريــن م ــن خالل
الــتالعـب بـ ــاملـعلـ ــومـ ــات املـ ــدونـ ــة يف
اسـتم ــارة التــرشـيح وذلك مـن خالل
عـدم ذكـر اخـتصـاصهم الـدقيق فقـد
مت تـ ــرشـيـح اشخـ ــاص الخـت ـصـ ــاص
االدب االنكليـزي وهم لـيسـوا كـذلك
وق ــد راجعـنــا واعـتــرضـن ــا عل ــى ذلك
ثالث مرات لكن دون جدوى.
يف حــني اس ــتغـ ـ ــرب املـ ـ ــدرس صـ ـ ــادق
جعف ــر طعـيـمــة ممــا ج ــاء يف بعـض
فقــرات الـبيــان قــائـالً ان بيــان دائــرة
البـعثــات اشــار الــى ص ــرف مئــة الف

يف احلــــــــــــــــــــــــــــــدث األمــــــــــــنــــــــــــي
قصف قاعدة ايكو يف الديوانية

أمـ ــس علـ ـ ــى اربع ج ـثــث ثالث
مـنهــا تعــود جلنــود اختـطفــوا
ام ــس يف هج ــوم م ــسلـح عل ــى
نقـ ـط ـ ـ ــة لل ــتف ـت ـي ـ ــش غـ ـ ــربــي
املدينة.
واوضـح مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ان اجلـ ـث ــث
الـثالث تع ــود جلنــود حـيث مت
اختطـافهم امس بعـد الهجوم
الــذي شنـته جمـاعـة مـسلحـة
مجهـولــة الهـويــة علــى نقـطـة
سـيـط ــرة (زغـيـتـ ــون) للجـيــش
ب ــالقــرب مـن نــاحـيــة رشــاد يف
حــني تع ـ ــود اجل ـث ـ ــة ال ـ ــرابع ـ ــة
ملواطن مدني مجهول الهوية.
ويف املــوصـل اغتــال مــسلحــون
مجهولون ضابطا يف اجليش.
وقــال مـصــدر يف ال ـشــرطــة ان
مــسلحـني مجهــولـني اطلقــوا
الـن ـ ــار عل ـ ــى الـعقـي ـ ــد ال ـ ــركـن
محمـد صــالح خـربـيط حـيث
ك ـ ـ ــان ب ـ ـ ــرفـق ـ ـ ــة زوجـ ـتـه داخـل
سيارتهـما يف حي فلـسطني يف
اجل ــانـب االي ـس ــر مـن م ــديـن ــة
املوصل.
واض ـ ــافـت ان خ ـ ــربـيــط ف ـ ــارق
احلياة يف احلال فيما اصيبت
زوجـته ب ــاص ــاب ــات مـت ــوسـط ــة
نـقـل ــت عـلـ ـ ـ ــى اثـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى
املستشفى.

دوالر علـى املـشمـول بـالـبعثـة وكـانهـا
تــستـكثــر هــذا املـبلغ علــى مـن افنــى
اك ـث ـ ــر مــن  20ع ـ ــام ـ ــا مــن ع ـم ـ ــره يف
خـ ـ ــدمـ ـ ــة اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة وتـ ـ ـسـ ـ ــاءل :اال
ي ـسـتحق مـن خــدم اجل ــامعــة طــوال
ه ـ ــذه امل ـ ــدة ويف اعق ـ ــد ال ـظ ـ ــروف ان
يــنفق مـثل ه ــذا املـبـلغ عل ــى اكـم ــال
دراس ــته ثــم مــن ايــن جـ ـ ــاءت دائـ ـ ــرة
البعثات مبعيار العمر؟
بيـنمـا قــال االستـاذ املـسـاعــد صبـاح
ن ــاهي الـسـعي ــدي رئيـس قـسـم علــوم
احلياة:
ان الـبـيــان اك ــد تفـضـيل االعلــى مـن
الناحـية العلميـة وتساءل :هل راعت
دائـرة الـبعثـات معــدل البكـالـوريـوس
من النـاحيـة العلمـية عـندمـا حددت
لـه  %20فـقـ ــط وكـ ـ ـ ــان املـفـ ـ ـ ــروض ان
حــددت لـه  % 50الن التــدريـسـيني يف
اجلـامعة ممـن لديهـم خدمـة ال تقل
عـن  15عامـا جلـهم من االوئل عـلى
اق ـس ــامهـم امــا تــدري ـسـيــو ال ـسـنــوات
الالحقة فقد مت اعتماد معدل % 65
لغـرض قبولهم يف دراسة املـاجستير،

العثور عىل  4جثث يف كركوك

كـما ان آلية القبول تشير الى ان من
عمـره  40عامـا يحصل علـى (صفر)
مـن النقــاط علمــا ان عمــر األربعني
ه ـ ـ ــو قـ ـم ـ ـ ــة الـ ـن ـ ـضـج ومت ـ ـ ــام الـعـقـل
والـرشـد وابـدى الـسعيـدي استغـرابه
من هـذه اآلليـة واشـار الــى مالحظـة
اخرى يف القبول وهي:
ان بع ــض ال ــتخـ ـصـ ـصـ ـ ــات ال ـتــي مت
رفعه ــا لـم تخـصــص له ــا حـص ــة يف
الـقـ ـب ـ ـ ــول كـفـ ـ ـسـجـل ـ ـ ــة الـ ـنـ ـب ـ ـ ــات ـ ـ ــات
واحلشرات وهي تخصصات قليلة يف
جامعـة ذي قار وتـترواح مـا بني 2 -1
تـدريـسي يف حني ظهـرت تخـصصـات
لـبعض الـتدريـسني لـم تكن مـوجودة
يف اجلامعة مثل البديولوجي.
ويف اخلتام طـالب استـاذة وتدريـسيو
جـامعة ذي قـار وزير الـتعليم الـعالي
والبحـث العلمي بـالتـدخل شخصـيا
العـ ــادة الـن ـظـ ــر يف آلـي ـ ــة ومعـ ــايـيـ ــر
الـقبــول لـلبـعثــات ال ــدراسيــة واكــدوا
ضـ ــرورة اشـ ــراك رؤسـ ــاء اجلـ ــامعـ ــات
وعـمـ ــداء الـكلـي ـ ــات يف وضع اآللـيـ ــة
املناسبة.

اغتيال ضابط يف املوصل

