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عضوة مجلس محافظة املثنى تعلن لـ(

) عن أسباب تعليق عضويتها

املحسوبية وطغيان العشائرية وضعف املجلس يف اختاذ القرارات وراء االنسحاب

املثنى/عدنان سمير دهيرب
مــن ـ ـ ــذ ان عــني أعـ ــض ـ ـ ــاء مـجـل ـ ــس
محـافظـة املثـنى قـبل عام ،يـتلمس
الناس يف مـركز واقـضية احملـافظة
نـت ـ ــائج عــملـي ـ ــة وفق قـ ــانـ ــون إدارة
الـدولــة للمجلـس واعضـائه ،وإمنـا
ظل تــشكـيلــة رسـمـيــة ال تغـنـي وال
تفق ــر .ت ــشكـيل ــة اعـتـ ــرض علـيه ــا
أبـنـ ــاء مـ ــديـنـ ــة الـ ـسـمـ ــاوة بـ ـسـبـب
التمـثيل النـسبي الـذي ال ينـسجم
مع عـدد السكـان .وقد عـقد بـرملان
ال ـسـم ــاوة الــشعـبـي امل ـســتقل عـن ــد
تــشكـيله نــدوة وشـكل وفــدا طــالـب
بزيـادة متثيل املدينـة وعدم اضفاء
الـصبغـة العـشـائـريـة علــى أعضـاء
اجمللـس البـالغ عـددهم  39عضـواً.
غـيــر ان املـطــالـيـب بــاءت ب ــالفــشل
مــن ق ــبل (ديـك انـ ـ ــدراوس) مم ــثل
سلطة التحالف يف املثنى.
الوضع لم يتغير
وظـل اجملـل ـ ـ ــس اس ــم ـ ـ ـ ــا بـال عـ ـمـل
واضح وبـارز بـسبـب غلبـة وسـيطـرة
سلطـة االحتالل على كل القرارات
واجلـوانب السيـاسية واالقتـصادية
واخل ــدمـي ــة واألمـنـيـ ــة وكل مـ ــا له
عالق ـ ــة بقـي ـ ــادة احمل ـ ــافــظ ـ ــة بع ـ ــد
املتغيـرات اجلمة الـتي حدثـت بعد
سقوط النظام.
ولم تكن احلالـة بأفضل ممـا كانت
عليه بعد تسلم السيادة.
ح ـيــث ك ـ ــان امل ـ ــواطــن يـ ـ ــأمل يف ان
ت ـتـخ ـ ـ ــذ إج ـ ـ ــراءات أع ـمـق وأكــث ـ ـ ــر
وض ــوحـ ـاً ،لـتـ ــرتقـي إل ــى م ـسـت ــوى
الـتغـيي ــر وطمــوح املــواطـنني الـتي
ت ـسـمع ب ــرص ــد ماليـني ال ــدوالرات
وملــي ـ ــارات ال ـ ــدن ـ ــانــي ـ ــر ل ـتــنفــي ـ ــذ
مشاريع خـدمية لم تـنعكس بشكل
ايجـابي .إال بنـسبـة ضئيلـة بـسبب
ه ــول االهمــال الــذي تعــانـيه مــدن
وقـصبـات احملــافظـة طـوال العقـود
املـنــص ــرم ــة مـن ن ــاحـيـ ــة ،وتف ـشـي
واســت ـ ــش ـ ـ ــراء الف ـ ــسـ ـ ــاد اإلداري يف
معـظـم دوائــر الــدولــة مـن نــاحـيــة
أخـ ـ ــرى .والـ ـ ــذي ادى إلـ ـ ــى خـ ـ ــروج

التـظــاهــرات وعقــد النــدوات الـتي
دعـت ومازالـت إلى اتخـاذ إجراءات
علميـة لوقف تـسرب االمـوال التي
تـ ـ ــذهــب دون فـ ـ ــائـ ـ ــدة ،ومـ ــش ـ ـ ــاريع
عقـيـم ــة ن ـسـبـيـ ـاً وإذا م ــا حتـققـت
نتـائجهـا االيجابـية فهـي محدودة
جداً.
وقـ ـ ــد انعـكـ ــس عـ ـ ــدم اداء اجمللـ ــس
علـ ـ ــى اع ــض ـ ـ ــائه ح ـيــث اس ــتقـ ـ ــال
مؤخـراً السـيد عالء حـنوش عـضو
اجملـل ـ ــس بـ ـ ـس ـبــب ع ـ ـ ــدم أه ـمــي ـ ـ ــة
اسـتـم ــرار عـض ــويـته وألن ص ــوتـني
ميـثالن م ــديـن ــة ال ـسـم ــاوة لـي ـسـت
لهـم ــا ج ــدوى مـثلـم ــا ي ــذكـ ــر ذلك
حول أسباب االستقالة.
هذه أسباب تعليق العضوية
وبـع ـ ـ ـ ــد اقـل م ــن اس ــب ـ ـ ـ ــوع عـلـق ــت
ال ـسـي ــدة ب ــدور الـي ــاس ــري عـض ــوة
اجمللــس ورئـيــس ــة م ــؤســس ــة امل ــرأة
احلـرة وممثلة وزارة الدولة لشؤون
املـرأة عضـويتهـا يف اجمللس وكـانت
أكثـر وضـوحـاً وصـراحـة يف أسبـاب
تعلـيقهــا عنـد الـتصـريح لـ(املـدى)
ق ــائلـ ــة ان تعلــيق العـض ــوي ــة ج ــاء
ل ـ ـضـعـف اجملـلـ ـ ــس الـ ـ ـ ــذي لـ ـ ـ ــديـه
اإلمكـانيـة بإقـالة مـديري الـدوائر
بعــد تثـبيـت تقـصيــر هــؤالء ســواء
كان الفسـاد اإلداري حاصال أم لم
يحصل .غيـر ان القرارات لم تنفذ
وال ــواجــب يق ـضـي تـ ــشكــيل جل ــان
فـني ــة ومتــابعــة مع الــوزارات الـتي
يرتبط بها مدراء الدوائر.
ك ــم ـ ـ ــا ان اجملـلـ ـ ــس اتـخ ـ ـ ــذ بـعـ ــض
القـرارات اخلـاطئـة جتـاه االحـزاب
ال ــت ــي ك ـ ـ ـ ــون ــت اجملـل ـ ـ ــس .وطـغ ــت
العـشــائــريــة علــى األعـضــاء حـيث
شكلــوا ( )24عضـواً من اصل ()39
يف اجملـلـ ـ ـ ـ ــس وت ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــت اح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
وجتمعـات معـروفــة مثل (احلـركـة
ال ــدسـت ــوري ــة ،وح ــرك ــة ال ـضـب ــاط
االحـ ـ ـ ــرار ،واالئـ ـتـالف الـ ـ ـ ــوط ــن ــي)
وسـبق لنــا ان اعتــرضنـا علـى ذلك
منــذ 6 /30غيــر ان اجمللـس اجـرى
تــس ــويف ــا عل ــى طلـبـن ــا ودع ــوتـن ــا.
فــضالً عـن عـ ــدم وجـ ــود حــصـ ــانـ ــة

أعضاء اجمللس ال ينفذون مشاريع تخدم املرأة
لنظرتهم الدونية والقبلية لها
الع ــضـ ـ ــاء اجمللـ ــس .أي ب ـ ــامـك ـ ــان
مدير الـدائرة الذي يـقال ان يقدم
شكــوى علـى عـضــو اجمللـس إذا مـا
صـ ـ ــرح ضـ ـ ــده يف وسـ ـ ــائـل االعالم.
وه ــذا م ــا حـ ــدث معـن ــا حـني ق ــدم
مـديـر الــشبـاب والـريـاضــة شكـوى
ضـدنـا .وبـلغنـا شــرطي بــاحلضـور
للـمـحكـم ــة النـن ــا ص ــرحـن ــا ح ــول
اسبــاب اقــالـته مـن منـصـبه ضـمن
قرار اتخذه اجمللس.
اجمللس عشائري وليس قانونياً
* هل تعليق العضـوية جاء بسبب
ال ــت ـ ــظ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــرات أو ألن اجملـل ـ ـ ــس
سـتـنــتهــي مهـمــته واعـمـ ــالـه بعـ ــد
شهرين والتعليق يهدف إلى كسب
الـ ــشـ ـ ــارع مع ق ـ ــرب االن ــتخ ـ ــاب ـ ــات
وبالتالي كسب أصوات جديدة؟
ـ نـح ــن مـع ــي ــن ـ ـ ـ ــون م ــن سـل ـ ــط ـ ـ ـ ــة

االحتالل ،وسبق ان طـالبـت بذلك
مـنـ ــذ أكـثـ ــر مــن شهـ ــريـن .كـمـ ــا ان
اجملـل ـ ــس ت ـ ــس ـ ـ ــود ف ـيـه الـعـالق ـ ـ ــات
الع ـ ــشـ ـ ــائـ ـ ــري ـ ـ ــة فف ــيه ( )15ش ــيخ
عـشيـرة أو من ميـثلهم إضـافـة إلـى
ان ال ــنـ ـ ـ ــواح ــي وبـعـ ــض االحـ ـ ـ ــزاب
ع ـشــائــري ــة أي ان اجمللــس تــطغــى
علـيـه القـيــم العــش ــائ ــري ــة ولـيــس
القانون؟!!
* هل لــدى اجمللـس مـسـتمــسكــات
ثـبـ ــوتـيـ ــة ضـ ــد مـ ــديـ ــري الـ ــدوائـ ــر
املق ــص ـ ــريــن أو ال ـ ــذيــن يـ ــس ـ ــود يف
دوائرهم الفساد اإلداري؟
ـ نعـم ل ــدى اجمللــس م ـسـتـمــسكــات
ضـ ــد عـ ــدد مـن مـ ــديـ ــري الـ ــدوائـ ــر
وهنــاك جلــان مـتخـصـصــة علـنيــة
واخـرى سـريـة بـدأت اعمـالهـا منـذ
تـسلم الـسلطـة يف  30حـزيـران من

العـام اجلــاري غيـر ان احملـســوبيـة
والتحــالفـات والـتعهــدات املعـروفـة
هـي الــس ــائ ــدة بـني بعـض أعـض ــاء
اجملل ــس .لـ ــذلـك كـ ــانــت القـ ــرارات
هـشــة وضعـيفــة وتـطغــى علــى رأي
البعض الرافض لذلك.
اضـافـة الـى ان أي مـشـروع أو فكـرة
اق ـ ــدمهـ ــا تـ ــرفــض أو تـ ــؤجـل فقـ ــد
قـدمت فكـرة أو دراسة اقـامة مـركز
تــأهـيل منــوذجـي للـن ـســاء وروضــة
منـوذجيـة وانـشـاء مـتنـزهـات .غيـر
أنهــا رفـضت عـلم ـاً ان  CPAسـبق
ان خـصص مـبلغ مليـون دوالر إلى
مجلس احملافـظة لتنفيـذ مشاريع
ومـن ضـمـنهــا بـنـسـبــة  %10تـنفـيــذ
م ــشـ ــاريـع تخـ ــدم املـ ــرأة يف املـ ــركـ ــز
واالقـضيـة .وكـان مـبلغ ( )500ألف
دوالر للــم ـ ــركـ ـ ــز و( )500ألف دوالر

لالق ـضـيـ ــة والـنـ ــواحـي لـتـ ـشـيـيـ ــد
بـنــايــات وتــأهـيل أخــرى .وأن عــدم
تـنفـيــذ مـش ــاريع تخـص املــرأة هــو
بـسـبب الـنظـرة الــدونيـة والقـبليـة
للمرأة.
رفض مشاريع املرأة
وأشـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى ان اجملل ـ ــس رف ــض
مـشـروعـا آخــر للمـرأة قــدمتـه قبل
تـعلـيـق العــضـ ــويـ ــة .حـيــث وصلـت
مـنح ــة ب ــريــط ــانـي ــة مـن الـبــص ــرة
كـدفعـة أولــى مببلـغ ( )882مليـون
دينار.
ومـن املشـاريـع التي سـتنفــذ ضمن
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـنـح ـ ـ ـ ــة صـ ـبـغ االرصـف ـ ـ ـ ــة
وتشجير الشوارع!؟
* سـبق ان فــزتِ بــرئــاس ــة الهـيـئــة
النـسويـة العليـا يف احملافـظة غـير
ان اتهامـات حصلت ضدك بـتزوير

شـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادتـ ـ ـ ـ ــك
الدراسية؟
ـ لقـ ـ ــد جـ ـ ــرت عـ ـ ــدة
اجـتمـاعــات جمللـس
احملــافظــة لتـشـكيل
هيئة نسوية ترتبط
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة
لشـؤون املرأة ووضع
آلـيـ ــة لالنـتخ ــاب ــات
الـن ــس ـ ــوي ـ ــة مــن كل
ق ــض ـ ــاء ام ـ ــرأت ـ ــان وام ـ ــرأة مــن كل
ناحية فضالً عن ترشيح امرأة من
كل حـ ـ ــزب ومــنـ ـظــمـ ـ ــات اجملــت ــمع
امل ـ ــدنــي الــنـ ــس ـ ــويـ ـ ــة فق ــط .وك ـ ــان
احلضور ( )28امرأة وحصلت على
( )16صــوت ـاً .غـيــر ان اعـتــراضــات
جـرت مـن بعض االحـزاب من بـاب
احلـصــول علــى الفــوز وليـس علـى
أس ــاس الـكف ــاءة .وج ــرت مـن ه ــذه
اجلهـات عـمليـات تـزويـر لـشهـادتي
ال ـ ــدراســيـ ـ ــة وتخ ـ ــري ــب الع ــملــي ـ ــة
االنتخابية.
عملنا النسوي بخير
وحـول مـؤسـسـة املـرأة احلـرة الـتي
تـ ـ ــرأسه ـ ــا ق ـ ــالــت ال ـ ـســي ـ ــدة ب ـ ــدور
اليـاسـري ان املــؤسسـة انبعـثت من
السماوة بعـد سقوط النـظام املباد
وهي مـسـتقلــة وهــدفهــا املـط ــالبــة
بـحـق ـ ـ ــوق امل ـ ـ ــرأة ورص ـ ـ ــد ضــم ـ ـ ــان
اجـتـمـ ــاعـي يف الـ ــدسـتـ ــور الـ ــدائـم
والــت ــطـ ـ ــويـ ـ ــر الـ ـ ــذات ــي لالنـ ــسـ ـ ــان
العـ ــراقـي والـعالج الــنفـ ـســي بعـ ــد
مـرحلـة ملـيئـة بـاملعـانـاة واحلـروب
واحلصـار .والـذي يجـري معـظمه
شكلي دون بناء اإلنسان.
وقــد عقــدت عــدة نــدوات لـلنـســاء.
وقد وجدت ان االستجـابة ضعيفة
بـسبـب نقص احلـاجـات األسـاسيـة
لالنسان.
وقـ ـ ــد حـ ــصلــت املـ ـ ــؤسـ ــس ـ ـ ــة علـ ـ ــى
مــس ــاع ــدات مـن مـنـظـم ــات دولـي ــة
ووزعنـاها علـى النسـاء إضافـة إلى
تـ ـ ـ ـشـغـ ـيـل ( )40ام ـ ـ ـ ــرأة يف دوائ ـ ـ ـ ــر
الـصحـة بــدعم مـن األمم املتحـدة
ون ــسـ ــاء يعــملـن بــصفـ ــة مـنــضـ ــدة

كـمـبـي ــوت ــر يف دائ ــرة ال ــري ودوائ ــر
أخرى.
وأضــافـت كمــا حـصـلنــا علــى مـبلغ
()80ألـف دوالر عن ط ــريق القــوات
الهولندية العـاملة يف املثنى ومتت
املـ ـ ــوافق ـ ــة عــن طـ ـ ــريق مـجه ـ ــزيــن
بـاشـراف املــؤسســة لشـراء مـختلف
املـالبـ ـ ـ ـ ــس لـالطـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ومـالع ـ ــب
وحلـ ــويـ ــات مبلـبـغ ( )16ألف دوالر
وجبــة أولــى .وك ــانت املــؤسـســة قــد
اجــرت مسحـا شـامـال لكل االحيـاء
ال ـ ـسـك ـنــيـ ـ ــة لــت ـ ــسج ـيـل الع ـ ـ ــوائل
املـتـعفف ــة .علـمـ ـاً ان اجله ــود الـتـي
تبـذل واألمــوال التـي تصـرف علـى
حــس ــاب امل ــؤســس ــة وال ــذي حتــصل
علــيه ويـثـيـ ــر فـيـنـ ــا الـن ــشـ ــوة هـ ــو
ابتـسامة الطفل ورضى املرأة حيث
وزعنا أيـضاً عبـاءات على كثـير من
النسوة.
دعم العوائل الفقيرة
كـمـ ــا مت تـ ــوزيع مـ ــواد غـ ــذائـيـ ــة يف
االعيــاد واملنــاسبــات وفتح  6دورات
للـك ـم ـبــي ـ ــوت ـ ــر ش ـ ــاركــت ف ــيه ـ ــا 70
مـتدربة لـغرض تشغـيلهن يف دوائر
الـدولـة .واملبـاشـرة بتـشييـد مـشغل
انـت ــاجـي حـيـث جهـ ــزت بـ 6مك ــائـن
خـيـ ــاطـ ــة ومـن امل ـ ــؤمل وصـ ــول 10
مـكـ ــائـن خـيـ ــاطـ ــة أخ ـ ــرى لغـ ــرض
جتهــي ـ ــز األس ـ ــواق ب ـ ــاالنــت ـ ــاج مــن
خـالل خيــاطــات مــاهــرات بــاسعــار
منـاسبـة كمـا مت اقـامـة نـاد ريـاضي
اجـتـمــاعـي ن ـســوي بـكلف ــة  34ألف
دوالر .ول ـ ـ ــدي قـ ــطعـ ـ ـ ــة ارض وآمل
احل ـ ــص ـ ـ ـ ــول عـل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدة
لتشييدها.

الكلية التربوية املفتوحة يف واسط تعمل بنظام التعليم عن بعد

ارتفاع االجور وتعليق القبول خلق فجوة بني الكلية و(الطلبة) املعلمني
تعد الكلية الـتربوية املفتـوحة صرحا" من
صـ ــروح الـعلــم وتعــمل بـن ـظـ ــام جـ ــديـ ــد يف
قـط ــرن ــا الع ــزي ــز يع ــرف ب ــأسـم (الــتعلـيـم
املفتـوح والـتعليـم عن بعـد) لتـوفيـر فـرص
الـتعلـيم العـالـي ملن لـم تتح لـهم الفـرصـة
ألكـمـ ــال تعلـيـمهـم مـن دون أن ي ــؤث ــر ذلك
علــى مـس ــؤوليــاتـهم ال ــوظيـفيــة  ،وقــد مت
حتـ ــديـ ــد الـ ــدارسـني يف الـكلـيـ ــة ح ـصـ ــرا"
ب ــاملعلـمني املـسـتم ــرين بــاخلــدمــة كــونـهم
يـ ـشـكل ـ ــون ش ـ ــريح ـ ــة كـبـي ـ ــرة يف اجملـتــمع
لـتطويـرهم ومنحـهم شهادة الـبكالـوريوس
الــتعلـيـمـي اثـن ــاء اخل ــدم ــة وهـي مع ــادل ــة
ل ــشهـ ــادة الـبـكـ ــالـ ــوريـ ــوس الـتـي متـنـحهـ ــا
اجلامعات العراقية احلكومية .
وللـوقــوف علــى واقع هــذه الكـليـة  ..كــانت
لـن ــا ج ــول ــة يف أروقـته ــا الـتقـيـنـ ــا خالله ــا
الـدكتـور أحمـد جعفـر داود مـسـؤول مـركـز
الـدراسـة املفتـوحـة يف احملـافظـة  ..سـألنـاه
عن بداية افتتاح الكلية :
فأجـابنا قـائال  ..تأسـست الكليـة التربـوية
املفتـوحـة اول مـرة علـى صعيـد العـراق يف
التـاسع عـشـر من تـشـرين األول عـام 1998
واف ـت ــتحــت أب ـ ـ ــوابهـ ـ ــا اول م ـ ـ ــرة يف العـ ـ ــام
ال ــدراسي  2000ـ  2001وهــذه الكـليــة تــضم
مجـمــوعــة مـن املــراكــز تـنـت ـشــر يف جـمـيع
محــافـظــات القـطــر  ..ومـنهــا هــذا املــركــز
الـذي مت افتـتاحـه يف العام الـدراسي 2001ـ
 2002بقسم واحـد هو قـسم اللغـة العربـية
ثم بــدأ بــالتــوسع تــدريـجيــا" حتــى أصـبح
اآلن يـضم أربعـة أقـســام علـميـة هـي اللغـة
الع ــربـيـ ــة والعل ــوم الـت ــرب ــوي ــة والـنف ـسـي ــة
والتـأريـخ والفيـزيـاء .يـضم املـركـز حــاليـا"

أكثر مـن  300طالب وطالبـة يتوزعون بني
أقسامه العلمية األربعة

ماذا يقصد بالتعليم املفتوح أو
التعليم عن بعد ؟

ـ أن نـظــام الـتعلـيم عـن بعــد ج ــاء نتـيجــة
الـتطــور والتقــدم التـكنـولــوجي احلـاصل
ولكي يتـناسب الـتعليم مع روح العـصر يف
مج ــال املـعل ــوم ــاتـي ــة ويــتج ــاوز الـن ـظ ــام
التعلـيمي التقليدي املعتمـد اساسا" على
العالق ــة املـب ــاش ــرة بـني امل ــدرس وال ــدارس
وذلك بجعل ( )%90من الـتعليم معـتمدا"
عل ــى املــتعلـم فــضال" عـن اعـتـم ــاده عل ــى
الـ ــوسـ ــائل الـتـعلـيـمـيـ ــة املعـ ــدة بـ ــأسلـ ــوب
التعليم عن بعد.
ـ أن احلـ ــاجـ ــة املـلحـ ــة لهـ ــذا الـن ـظـ ــام مـن
الـتعلـيم ازدادت لـيكــون م ــواكبــا" لـلتـطــور
احلــاصل يف العــالم نـظـرا" لـزيـادة أعـداد
الــراغـبني بــااللـتحــاق بــالـتعـليـم الع ــالي
م ــتخـ ـط ـيـ ـ ــا" احلـ ـ ــواج ـ ـ ــز اجلغـ ـ ــراف ـيـ ـ ــة
واالقتـصـاديــة للـوصـول إلـى كـل راغب يف
الـتعلـيم وكــذلك الـظــروف األجـتم ــاعيــة
التي حتيط بنا
* كيف يكون نظام القبول يف الكلية؟
ـ يـتــم اإلعالن عــن القـب ــول يف الـكلـي ــة يف
منـتصف متـوز ،من كل عـام علـى أن يكـون
املــتق ـ ــدم للـ ــدراسـ ــة مـعلـمـ ــا" مـ ـسـتـمـ ــرا"
بـاخلدمة عند طلب االنتـساب إلى الكلية
وبـت ــأيـي ــد مـن ادارة م ــدرسـته وامل ــدي ــري ــة
العامـة للتربيـة  .وبعد أن يحـصل املتقدم
علـى اسـتمــارة التقـدمي يقـوم مبـلئهــا من
قــبل ادارة مـ ــدرســته واملـ ــديـ ــريـ ــة العـ ــامـ ــة
لـلتــربيـة وكـذلـك املعهـد أو املـدرسـة الـتي

تخــرج فـيهــا وحـسـب احلقــول اخملـصـصــة
لكل جهـة  .ثم يقـوم املتقـدم بـدفع األجـور
الدراسية املقررة بصك مصدق معنون إلى
املـديرية العامـة للتربية /احلـسابات  .بعد
ذلك يـتم إعالن نتـائج القبـول يف الكلـية..
لنـلتـقي بـالـطـلبـة املـقبــولني ونــوضح لـهم
ط ـب ـيـع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة عــن بـع ـ ـ ــد ون ـ ـظ ـ ـ ــام
االمـتح ــانـ ــات املعـتـم ــدة وفـت ــرة ال ــدراس ــة
وكـذلك طـبيعـة اللقـاءات الـتشـاوريــة التي
تنظمها الكلية وفق جداول معلنة .
وعـندمـا يتـرك املتقـدم الدراسـة ألي سبب
ك ــان يـلغ ــى ت ــسجـيـله يف الـكلـيـ ــة وال تع ــاد
األجور الدراسية إليه .
* علـى ذكر األجور الـدراسية ..فقـد جاءنا
العــديــد مـن طلـبــة الـكلـيــة وهـم ي ــشكــون
ارتفـاع األجـور الـدراسيـة بـشكـل كبيـر ومبـا
يع ــادل ثالث ــة اضعــاف األجــور الــدراسـيــة
للعام املاضي .ما أسباب ذلك؟
ـ سـبب ارتفـاع األجـور الـدراسيـة هـذا العـام
يعود إلـى أن الكلـية تعـمل بنظـام التـمويل
الــذاتـي لــذا اضـطــررنــا إلــى زيــادة األجــور
ال ــدراسـي ــة لـت ــوفـي ــر رواتـب الـت ــدري ـسـيـني
وامل ــوظفـني الع ــاملـني يف الـكلـي ــة مع أنـن ــا
علـى يقـني مطلق بـأن املبـالغ املسـتحصـلة
مــن الـ ــطل ـب ـ ـ ــة ال ت ـت ـن ـ ـ ــاس ــب مع دخـلهــم
الشهري ورمبا تثقل كواهلهم.
* كــانـت هـن ــالك رغـبــة ل ــدى العــديــد مـن
الطلبـة للتقـدمي إلى الكـلية هـذا العام اآل
أنهم فوجئوا بتعليق القبول  .ملاذا ؟
ـ مت تـعل ــيق ال ـ ــدراس ـ ــة يف الــكل ـي ـ ــة لـلع ـ ــام
الـدراسي احلـالـي ألسبـاب تعـود إلـى إعـادة
النظـر يف املناهـج الدراسيـة املقررة وتهـيئة
املـسـتلـزمـات املـطلـوبــة للـدراسـة الـعمـليـة
كــأجهـزة احلـاسـوب واألشـرطـة الــسمـعيـة
وأشــرطــة الـفيــديــو واخملـتبــرات اخلــاصــة
بقسم الفيزياء .

معوقات البد من حلها

* وعن املعوقات قال:
هـنــالـك بعــض املعــوقــات نــرى مـن املفـيــد
ذكرها علها جتـد اذنا" صاغية من اجلهات
املعنيـة ملعاجلـتها ووضع احللـول السلـيمة
لها ..خدمة للصالح العام أهمها :
عــدم اهـتم ــام وزارة الت ــربيــة به ــذه الكـليــة
وإهمـالهـا إهمـاال" تـامـا".عـدم وجـود بنـايـة
خـاصـة ومـسـتقلـة ممـا نـضـطــر للـدوام يف
بنـايـة األعــداد والتــدريب وهـذا يـؤدي إلـى
الكثير من الصعوبات وخاصة تنظيم دوام
الطلبة .وكذلـك عدم وجود مالك كاف يف
الكليـة لذا نضطر لالستعانة باحملاضرين
الـذين هم ليسوا على مالك الكلية الدائم
.افتقـار الـكليـة إلــى اللـوازم الـضـروريـة يف
اجلــانب العـملي  ،كـذلك عـدم وجـود أثـاث
الئق لـلق ــاع ــات ال ــدراسـي ــة .وعـ ــدم متكـن
ال ــطلـبـ ــة مـن احل ـضـ ــور إلـ ــى الـكلـيـ ــة ألن
دوامهـم يف مدارسـهم يتعـارض مع دوامهم
يف الكـليــة  ،ل ــذا ننــاشــد املــديــريــة العــامــة
للتـربيـة ملسـاعـدة منتـسبيهـا ممـن هم من
طلبـة الكليـة ووضع حلول مـناسبـة بحيث
ال ي ـتـع ـ ـ ــارض دوامـهــم يف م ـ ـ ــدارسـهــم مـع
دوامهم يف الكلية.
* ما هي أهداف الكلية ؟
ـ تتلخص أهداف الكلية مبا يلي:
1ـ إتاحة فرص التعليم العالي (اجلامعي)
للـمعلمني املـستمـرين بـاخلدمـة والسـماح
لـهم ب ــاجلمـع بني الــدراســة والعـمل بــرفع
املـ ـسـت ــوى الـعلـمــي لهـم2 .ـ املـ ـس ــاهـم ــة يف
تطوير نوعيـة التعليم باستخدام الوسائل
التقنيـة احلديثـة واملتنوعـة التي أصبحت
ضرورة ملحـة لتـطويـر العملـية الـتربـوية.
3ـ إتــاحــة الفــرصــة للـمعـلمـني يف املنــاطق
الـبعـيــدة والـنــائـيــة الــذيـن يـتع ــذر علـيهـم
الوصول إلى اجلـامعات التقليدية الكمال
دراسـتهـم4 .ـ تخفـيف ال ــزخم احلــاصل يف
مـؤسسـات التعليـم العالـي نتيجـة الطلب

املتزايد للدراسة يف هذه املؤسسات.
5ـ فــسح اجمل ــال ملـن ســبق لهـم احلـص ــول
عل ــى ال ــشه ــادة اجلـ ــامعـي ــة األولـي ــة مـن
املـعل ـمــني لـلحـ ـصـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى الـ ـ ــشه ـ ـ ــادة
اجلامعية األولية يف اختصاص ثان.

احلقيبة الدراسية

ولإلطـالع عل ـ ــى حجـم اخلـ ــدمـ ــات الـتـي
توفرها الكلية لطلبتها ..قال:
أن الـكليــة يف سعيهـا الـدؤوب إلــى حتقيق
أفـضل النتـائج يف عملهـا وفرت املـزيد من
املتـطـلبــات ال ــدراسيــة لـطـلبـتهــا وأهـمهــا
احلقيبة الدراسية التي تشمل املساعدات
الـدراسيــة املكتـوبـة ومبـا يتـالءم مع نظـام
ال ـتـعل ـيــم عــن بع ـ ــد  .ك ـ ــذلـك األش ـ ــرط ـ ــة
الــسمـعيــة واألشــرطــة املــرئيــة املــسمــوعــة
والعمل على تسهيل حصول الدارس على
املـص ــادر اخملــتلف ــة فــضال" عــن ذلك ف ــأن
الكـليـة جــادة يف استـنبـاط وسـيلـة تـراهـا
ضـ ــروريـ ــة لـتـحقــيق ال ـطـمـ ــوحـ ــات الـتـي
يــسعــى إلـيهــا الــدارس مـن خالل تــوفـيــر
أجواء دراسية مناسبة
اضاف مـن النشـاطات الـتي سعت الكلـية

لـتـحقـيـقهـ ــا عق ــد الـلق ــاءات الـت ـش ــاوري ــة
ال ــشه ــري ــة لغ ــرض امل ـس ــاع ــدة يف إيـص ــال
املعلـومـات املـطلـوبـة إلـى الـطـلبـة وبــشكل
متـواصل إذ مت اعـداد جـداول منـظمـة ويف
ساعات محددة لكل مـادة دراسية يتم فيها
لقـ ــاء الـ ــدارس بـ ــالـتـ ــدريـ ـسـيــني لغـ ــرض
الـدراسـة واحملـاورة العلـميـة بيـنهمـا وعلـى
مدار أشهر السنة الدراسية.
وقـد كـان لهـذه اللقـاءات الـتشـاوريـة أثـرهـا
الكـبيــر يف جتــاوز الكـثي ــر من الـصعــوبــات
الـ ـت ــي واجـه ــت ال ـ ـ ـ ــدارس ــني يف دراسـ ـتـه ــم
القائمـة على نظـام جديد يف الـتعليم وهو
نـظــام املـفتــوح والـتعلـيم عـن بعــد واألخــذ
بـيــدهـم وتــوجـيههـم تــوجـيهــا" صحـيحــا"
خـدمــة للهـدف الـذي يـسعـى الــدارس فيه
إلـى حتـقيق طمـوحه الـدراسي ومن خالل
التعليم الذاتي.

آراء الطلبة

بعـد ذلك لـنسـأل نخبـة مـن طلبــة الكليـة
عــن ان ـط ـب ـ ــاع ـ ــاتهــم وآرائهــم …فـك ـ ــانــت
حصيلـة لقاءاتنا هـذه اجملموعة من اآلراء
الـ ـط ـ ــالــب ح ـ ـس ــني عل ــي مه ـ ــدي  /ق ـ ـســم

الفيـزيـاء  ..يقـول  ..بعـد املعـانـاة الطـويلـة
واالنــتك ــاس ــات امل ــري ــرة واحل ــرم ــان ال ــذي
رافقنــا طيلـة العقــود الثالثـة املـاضيـة من
اهلل تعالـى علينا بنعمة كبـيرة طاملا دعوناه
تعالى لتـحقيقها لنا حـيث مت افتتاح هذه
الـكلـي ــة الـتـي اعـتـب ــره ــا خـيـم ــة ن ـسـتــظل
حتتهـا ومع أن اعمـارنـا كبيـرة األ أن لـدينـا
رغبة عارمة الكمال التعليم اجلامعي.
الطالب فاضل عيدان جبار /قسم التأريخ
يقــول  ..ال تخلــو دراسـتنــا يف هــذه الكـليــة
مـن بعـض الــسلـبيــات وخــاصــة ب ــالنــسبــة
للـطلبة من خارج مركـز احملافظة حيث أن
الكثير منا يعاني من صعوبة الوصول إلى
الـكلـي ــة يف ال ــوقـت اخمل ـصــص لل ــدوام ألن
م ــدارسـنـ ــا تقع يف مـن ــاطق ن ــائـي ــة لـ ــذلك
نــرجــو منـكم إيـصــال صــوتنــا إلــى الــسيــد
مـدير عـام تربـية واسط لاليعـاز إلى ادارات
املـ ــدارس ملـ ـسـ ــاعـ ــدتـنـ ــا ومـ ــراعـ ــاة الـ ــوضع
الدراسي اجلديد الذي نعيشه.
الـ ـط ـ ــال ـبـ ـ ــة أمجـ ـ ــاد علــي ض ـم ـ ــد  /ق ـ ـســم
الفـيـ ــزيـ ــاء  ..تقـ ــول  ..ن ــشعـ ــر بـ ــالـبـهجـ ــة
والسرور مـا إن تطا" اقدامنا مدخل الكلية

واسط  /جبار بجاي
حـيــث تعـ ــود بـنـ ــا الـ ــذاكـ ــرة إلـ ــى األيـ ــام
اخلـوالـي عنـدمـا كنـا طالبـا" يف املـرحلـة
الثـانـويـة  ..اآل أن الــشئ الــوحيـد الـذي
اضفـى طـابعــا" داكنـا" هـو االرتفــاع غيـر
احملسـوب لألجور الـدراسية هـذا العام ..
حـيـث لـم نـكـن نـت ـ ــوقـع ارتف ـ ــاع األج ـ ــور
ثالث ــة أضع ــاف األج ــور الـتـي دفعـن ــاه ــا
العـام املاضي ومـا زلنا نـأمل يف تخفيض
هذه األجور .
الـطلبـة فهــد عبــد اجلبــار محمـد وأيـاد
عبـاس علي وسـالم كـاظم حـمد ومحـمد
ف ــرح ــان وه ــاشـم حـ ـســني وعلـي م ــزي ــد
اتفقـوا بـأن الـريـاح جـاءت مبـا ال تـشتهي
الـسفن هـذا العـام وخـاصـة فـيمـا يـتعلق
بـاألجـور الــدراسيــة فبـدال" مـن أن يصـار
إلى خفـض األجور  ..فـؤجئـنا بـاالرتفاع
الكـبيـر واملفــاجئ لهـا  ..حـيث أن الكـثيـر
منا ال يستطيع أن يدفعها مرة واحدة ..
وكـم متـنـيـنـ ــا" اسـتــيفـ ــاءهـ ــا علـ ــى شـكل
أقساط.

بالتنسيق مع املنظمات اإلنسانية

مد شبكات ناقلة وتأهيل وصيانة مشاريع ملياه الرشب يف دياىل
بعقوبة/املدى
ب ــاش ــرت مـنـظـم ــة الــصلـيـب
االح ـمـ ـ ــر بـ ـ ــال ـت ـنـ ـ ـس ـيـق مع
مـديـريـة مـاء ديـالـى بـاعـادة
ت ـ ــأهــيل م ـ ـش ـ ــروع بـعق ـ ــوب ـ ــة
القــدمي الــذي ك ــان متــوقف ـاً
مـن ــذ خـم ـس ــة ع ـش ــر ع ــامـ ـاً،
وس ـي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ـ ــروع
800م/3س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة م ــن امل ـ ـ ـ ــاء
لـي ـس ــاهــم يف تقلـيل احلـمل
عـل ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ـ ــروع بـعـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــة
امل ـ ــرك ـ ــزي ،وســيح ـ ـســن ه ـ ــذا
املشروع نوعية املياه.
أعلــن ذلك لـ(امل ــدى) م ــدي ــر
دائــرة مــاء ديــال ــى املهـنــدس
م ـ ــرتـ ـض ـ ــى ج ـ ــاســم ح ـم ـ ــود،
وأضـاف ان املـنظمـة املـذكـورة
بـالتنـسيق أيضـاً مع دائرتـنا
ستقوم باعادة تأهيل مجمع
م ــاء املق ــدادي ــة بـط ــاق ــة ربع
مل ـي ـ ــون غ ـ ــال ـ ــون يف ال ـي ـ ــوم
بعـدمــا متت املـصـادقــة علـى
الكشف اخلاص باملشروع.

اجناز خطة 2004

من ج ــانب آخــر قــال مــديــر
مـاء ديـالـى ان العـمل انتهـى
بالـبناية اجلـديدة للمـديرية
بـنسبة اجناز  %100بعد ان
تـوقف نتيجـة احلرب وبلغت
كلفـة انشـاء البنـاية ملـيار و
28مل ـيـ ـ ــون دي ـنـ ـ ــار عـ ـ ــراقــي.
كـذلك انتهى العمـل وبنسبة
اجن ـ ــاز  %100ض ـمــن خـ ـط ـ ــة
املـديريـة للنصف الـثاني من
الـسنـة احلــاليـة يف مـشـاريع
ع ــدي ــدة مـنه ــا؛ بـن ــاء سـي ــاج

م ـ ـش ـ ــروع م ـ ــاء احل ـ ــري ـ ــة يف
بعقـوبـة ومــد خط نـاقل مع
شــبك ــة داخلـي ــة يف مـنــطق ــة
احل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد .وم ـ ـ ــد ش ـبـك ـ ـ ــات
داخلـي ــة يف قـ ــرى العجـيـمـي
والعبـور واحلكـيم واالحـيمـر
واالم ـي ـ ــري ـ ــة وس ـي ـ ــدع ـب ـ ــاس،
والـ ـ ـ ـشـ ـيـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء واملـ ـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ـ ــة
ال ـصـن ــاعـي ــة يف بـنــي سع ــد.
وتـأهيل مشـروع ماء بعقـوبة
وبـنـ ــاء حـ ــوض تغ ـطـي ــس يف
مخـ ــزن املـ ــديـ ــريـ ــة وتـ ــأهــيل
مجمع ماء العزية يف قضاء
بل ــدروز بـن ـسـب ــة اجن ــاز .%95
ومـا زال العمل جـاري ـاً لبنـاء
دوائ ـ ــر ف ـ ــرعـي ـ ــة يف ن ـ ــاحـي ـ ــة
جلــوالء ونــاحيــة الــوجيـهيــة
ون ــاحيــة ابـي صيــدا ونــسبــة
اإلجنـ ــاز فــيهـ ــا تـتـ ــراوح بـني
 %15ـ .%40
ك ـم ـ ــا ج ـ ــرى م ـ ــد ش ـبـك ـ ــة يف
احلــي العـ ـسـكـ ــري بـنـ ــاحـيـ ــة
الــسالم واخ ــرى يف مـنــطق ــة
وادي احلـصــان يف املقــداديــة
وث ــالث ــة يف منـطقــة الــدلـيم
بـبعقـوبـة ورابعــة يف منـطقـة
العـثمــانيـة األولــى والثــانيـة
ب ـبـعقـ ـ ــوبـ ـ ــة ب ـنـ ـ ـســب اجنـ ـ ــاز
تـ ـ ـ ــراوح ــت ب ــني ( %5ـ )%100
وت ـبـ ـ ــديل ش ـبـكـ ـ ــة مـ ـ ــاء حــي
ال ـشـعل ــة يف خـ ــانقــني وذلك
مـن قـبل مـن ـظـم ــة مـي ــرسـي
كور /القاطع الشمالي.

عشرات املشاريع
للمنظمات الدولية

وحتـ ـ ـ ــدث رئـ ـيـ ـ ــس الـهـ ـيـ ـئـ ـ ـ ــة
الفنيـة يف املديـرية املهـندس

خـ ـضـ ـ ــر مـ ـ ــسلــم ع ـبـ ـ ــد عــن
امل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاريـع ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــرى
تنفـيذهـا من قـبل املنظـمات
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة يف ديـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــى
بــالتنـسيق مع مـديـريـة مـاء
ديالى وقال:
ـ قامـت منظـمةACTED
بتــأهـيل مجـمع ــات امليــاه يف
م ـنـ ـ ــاطق األس ـ ــود الـك ـب ـي ـ ــر،
واالس ــود الــصغـي ــر ،والـن ــاي،
والـعـ ـ ـ ــاصـ ـم ــي ،والـ ـبـ ـ ـ ــوازيـل،
والـ ـ ـشـ ـ ــاخـ ـ ــة ،واخلـ ـ ــزارجـ ـ ــة،
واجمل ـ ــدد ،وال ـتـ ـ ــايه ـ ــة ،واب ـ ــو
ح ـ ـ ـص ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــدوريـ ــني،
وص ـنـك ـ ـ ــر ،وذي ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،ونـه ـ ـ ــر
االمـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وحـ ـ ـ ـ ـسـ ــني خـلـف،
والـتعــاون ،وزهــرة وجـيــزانـي
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عـل ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
والعـامـريـة ،والسـد العـظيم،

وال ـس ــوه ــانـي ،بـن ـسـب اجن ــاز
تـ ـ ـ ـ ــراوحـ ــت بـ ــني  %70ـ 100.
وق ـ ــامــت م ـنـ ـظ ـم ـ ــةHELP
بتــأهـيل مجـمع ــات امليــاه يف
منــاطق الـعم ــراني ــة وهبـهب
الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة وداود ،وب ـنـ ـ ـســب
اجنـ ـ ــاز تـ ـ ــراوحــت بــني  %80ـ
 .%95وقـ ـ ـ ـ ــام ــت مـ ـنـ ـ ـظـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
الكنائس النـرويجية باعمال
صيانة طارئـة ملشروع بلدروز
اجل ــدي ــدة ومحـط ــة تق ــوي ــة
ال ـ ــزه ـ ــراء .وت ـ ــأهـيـل مجــمع
مـاء اليـرمـوك ومـشـروع مـاء
املقـداديـة اجلـديـدة ومشـروع
ماء ابي صـيدا بنـسب اجناز
ت ـ ـ ـ ـ ــراوحـ ــت بـ ــني  %85ـ .%95
وقــامـت منــظمــة الـكنــائيـس
النــرويجيـة بــاعمــال صيـانـة
ط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة ملـ ـ ـش ـ ـ ــروع بـل ـ ـ ــدروز

اجل ــدي ــدة ومحـط ــة تق ــوي ــة
الزهراء ،وتأهيل مجمع ماء
ال ـي ـ ــرم ـ ــوك وم ـ ـش ـ ــروع م ـ ــاء
املقـداديـة اجلـديـد ومـشـروع
ماء ابي صـيدا بنـسب اجناز
تراوحت بني  %85ـ  .%95كما
قـ ـ ــام ــت اله ـي ـئـ ـ ــة الـ ـط ـب ـيـ ـ ــة
ومـجـ ـمـع م ـ ـ ـ ــاء االحـ ـيـ ـم ـ ـ ـ ــر
وم ـج ـ ـ ـمــع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـســالم
ومجـمع ماء احلـديد بـنسب
اجنـ ـ ــاز تـ ـ ــراوحــت بــني  %75ـ
.%97
واخ ـي ـ ــراً ق ـ ــامــت م ـن ـظ ـم ـ ـ ـ ـ ــة
كـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ــاملـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـت ــأهـيل
م ـشــروع مـ ـ ـ ــاء الــوجـيهـي ـ ـ ـ ـ ــة
بنــسبــة اجنــاز  ،%95ون ـصـ ــب
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــاء مج ــمع ـ ـ ــة يف
سعديـة الشط بـنسبـة اجناز
.%100

