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الــفــنـيــة لــلــفـريق الــوطــني ويــكـون
ــبـاشــر بــاألمـ الــعـام ارتــبــاطـهــا ا

جمللس الوزراء رئيس الفريق).
واشـــار الـــبـــيـــان  الى انه (انـــيـــطت
ـهـام تمـثلت بالـفـريق مجـمـوعة من ا
بـــاالشــراف عـــلى االســتـــراتــيـــجــيــة
قرة رأة ا الوطنية للنهوض بواقع ا
ــوجـب قــرار مــجـــلس الــوزراء رقم
 ومتابعة وتوجيه2014 لسنة 164
وتــنــســيق عـمـل مـؤســســات الــدولـة
ـنــظـمـات غــيـر احلـكـومــيـة بـشـأن وا
مخـرجـات اخلطـة  وتقـد الـتقـارير
الدورية الى الفريق الوطني واللجنة
ـرأة عن الــعـلـيــا لـلــنـهـوض بــواقع ا
مراحل اجناز اخلطة وكتـابة التقرير
الـــوطـــني واحــالـــته الى الـــهــيـــئــات

الدولية ذات العالقة).
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وتـــابع انه  (كـــمــا جـــاء في تـــوجــيه
مجلس الوزراء بشأن مهمات الفريق
الوطـني تـشكـيل اللـجنـة التـنسـيقـية
للفريق الوطني برئـاسة امينة بغداد
وعضويـة رئيس غرفـة عملـيات خطة
الـطــوار لـتـنـفــيـذ الـقـرار ومــنـسـقـة
ــثــلي عــدد من الـوزارات الــفـريق و
االحتادية واالقـليم شريـطة ان ال تقل
درجـتــهم الـوظـيــفـيـة عـن مـديـر عـام
لـتـتـولى الـلـجـنـة التـنـسـيـقـيـة مـهـمة
الـتـنـسـيق بـ الـقـطـاعـات احلـكـومة
االحتــــاديــــة وإقـــــلــــيـم كــــردســــتــــان
ـنـتظـمـة بـإقـليم واحملـافـظات غـيـر ا
واعداد جدول اعمـال الفريق الوطني
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سـتشفى علي مـهدي محمد وقال مدير ا
التميـمي ان (فريقا طـبيا متـخصصا في
ستـشفى جنح بإجراء عـمليـة جراحية ا
ـريــضـة مـصـابــة بـتـضـخم لـرفـع الـغـدة 
الــغـدة الـدرقــيـة الــسـامــة). الفـتـا الى ان
ـريـضــة بـصـحـة جـيــدة وهي تـتـمـاثل (ا
لــلـشـفــاء).  واعـلـنـت جلـنـة الــصـحـة في
مــجـلس احملــافــظـةعن وصــول لـقــاحـات
رض حـبة لعالج خـمسـة االف مصـاب 
بــغــداد . وقــالت رئــيـس الــلــجــنــة جنـاة
ـبذولـة مع وزارة الـطـائي إن (اجلـهـود ا
الــصـــحــة عن طــريق صــحــة احملــافــظــة
اثـــمــرت عن ارســال كــمـــيــات جــيــدة من
ــــرض من حـــصـــة الـــلـــقــــاحـــات ضـــد ا
ـواجـهة انـتشـاره في بعض احملافـظات 

دن والقصبات والقرى الزراعية). ا
مؤكدة ان (اللـقاحات التي وصـلت كافية
لـعالج خـمـسـة االف مـصـاب كـمـا وانـهـا
ـــرض فـي مـــنـــاطق تـــكـــفي الحــــتـــواء ا
احملـافظـة دون اسـتثـناء ومـنـها الـعـظيم

عدالت). التي سجلت اعلى ا
مشـيـرة الى ان (اللـقاحـات الـفائـضة عن
ـرضى احلــاجـة بــعـد اكــمـال مــعـاجلــة ا
سـيتم حتـويـلـها الـى خزين سـتـراتـيجي
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ـسـتــشـفـى الـصـدر تــمـكن فــريق طـبـي 
التـعلـيمي في الـبصـرة من ازالة ورم من
ــريض عـمــره ثالثـة الــغـدة الــنـخــامـيــة 
وعشـرون عـاما عن طـريق جـراحة االنف

تقدمة واحلديثة بالعالم. الناظورية ا
وقـــال رئـــيس الــفـــريق الـــطــبي  احـــمــد
العباسي  فـي بيان تلـقته (الزمان) امس
ان (الفريق الطبي تمكن من رفع ورم في
الـغـدة النـخـامـيـة بالـكـامل لـلـمريض عن
ـتقدمة طريق جراحة االنف الـناظورية ا

وبنجاح تام).
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مــشـيــرا الى ان (تــلك الـعــمــلـيــة اجـريت
عقدة بتقنيـة عالية وهي من العمـليات ا
واحلــديــثــة في الــعـالـم الـتـي جتـرى في
سـتشفى مركـز جراحـة قاع اجلمـجمـة 

الصدر التعليمي في احملافظة). 
وفي ديالى اعلنت دائرة صحة احملافظة
عن جنـــاح فــريق طـــبي في مــســـتــشــفى
ـقــداديـة الـعــام في إجـراء عـمــلـيـة رفع ا
الـغـدة الدرقـيـة المـرأة في الـعـقـد الـثالث

من العمر. 

بـالتـنـسـيق مع الـسكـرتـاريـة الفـنـية
فــضالً عـن اقــتــراح ســيــاســات عــمل
الفريق واليات تنفـيذ وترشيد اعمال

القطاعات احلكومية).
على صعيـد آخرنظمت شـعبة ضمان
اجلـودة واألداء اجلــامــعي في كـلــيـة
ــســتــنــصــريــة الــطب بــاجلــامــعـــة ا
بـالــتـعــاون مع قـسم ضــمـان اجلـودة
واألداء اجلامعي في رئاسة اجلامعة
 ورشة عـمل بشـأن  العصـف الذهني
في مجـال نشـر البـحوث الـعلـمية في

ية.  اجملالت العا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الــورشـة الــتي كــانت بـإدارة  مــديـر
قــــــسـم ضـــــــمـــــــان اجلــــــودة واألداء
اجلـامـعي في اجلــامـعـة  بـشـار مـكي
الـــــعـــــيـــــســـــاوي تـــــهـــــدف الـى حث
الـتـدريــسـيـ لـلـتــسـجـيل في مـواقع
ي  سـكوباس والثومسن النشر العا
رويـتــرز وغـيــرهـا  وتـوضــيح آلـيـات
النشر في دور الـنشر احملـكمة والتي
عـايير العلمـية الرصينة من تتبنى ا
دوريــات عـلــمـيــة مــخـتــصـة من أجل
ـعرفـة والنتـائج لكي تسـتمر تبادل ا
األبـــحـــاث وتـــتـــكـــامل نـــتـــائـــجـــهـــا

وأهدافها).
واضــــــاف انـه  (اســـــــتـــــــعــــــراض
مسميات العصف وهي متعددة منها
ـــفــاكــرة وإمـــطــار الـــدمــاغ وتــدفق ا
األفـــكـــار وتــــولـــيـــد األفــــكـــار وهـــو
بـاألســاس طـريـقـة عــمـلـيـة جــمـاعـيـة
إبداعـية حـيث بهـا حتاول اجملـموعة
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Wł«dÝ∫ حرفي يقوم بالنقش على اجللود في محله ضمن سوق السراج خلف سوق السراي ببغداد عدسة (الزمان) .
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لم أستغـرب من احتفال العراقي بـهذه الكيفية بأعـياد الكريسمس قبل ايام وما
حـصل من جتــاوزات تـكــشف حـالــة من ضـيــاع الـهــويـة االسالمــيـة لــدى أغـلب
شبـابنا من جـهة والتـدني  لدى بعـضهم عنـدما جتتـمع هذه االعداد من الـشباب
والشابـات في جتمع مخـتلط ليـرقصوا ويـغنوا لسـاعات متـأخرة من اللـيل بحجة
ـسـيـحـيــ يـحـتـفـلـون بـهـذه االحــتـفـال بـرأس الـسـنـة اجلــديـدة رغم أن االخـوة ا
ـناسـبـة بـطقـوس مـخـتلـفـة حـيث جتتـمع الـعـائـلة بـكل أفـرادهـا في بيت الـعـائـلة ا
لــيـتــسـامـروا ويــتـواصـلــوا ولـيس اخلــروج الى الـسـاحــات الـعــامـة والـرقص في
الشـارع  طبعاً من حق الشعب الـعراقي كباقي شعوب الـعالم أن يفرح ويحتفل
بأي منـاسبة ولـكن وفق طريقـة منضـبطة ومـنسجـمة مع اخللق والـقيم االسالمية
ة والعربية  ولكن ما حصل يكشف لنا مدى أجنراف شبابنا وراء الثقافة والعو
نظومة االسالمية عن الغربـية ولهذا التأثير والتأثر أسبـاب عديدة أولها قصور ا
كسب شبـابها وفقدانها جلزء كـبير من القاعدة وعلـيها االعتراف بهذه اخلسارة
من أجل مراجـعة جادة حلركـتها في اجملتـمع العراقي فال نفـرح ونحتفل بأعالن
شـخص غـربي إسالمه كل سـنـة ونـحن نـفقـد االالف كل يـوم لـلـمعـسـكـر الـغربي
عنـدما يتغـرب أبناءنـا باجلمـلة وال من خطـوات فعالـة ألنقاذهم من وحل الـتغريب
ـة والـلـوم يـقع كـذلك عـلى االحـزاب االسالمـيـة احلـاكمـة الـتي لم الـثـقـافي والـعـو
حتـمل من االسالم اال أســمه ولم يـحـصل االسالم مـنـهــا اال الـتـبـعـات الـسـلـبـيـة
والتـشـويه والـتـنـفـير فـلـيـراجـعـوا ما قـدمت أيـديـهم ولـيـسـتذكـروا بـدايـة نـشـأتهم
والغـرض من تأسـيس هـذه االحزاب الـتي كانت ومـازالت ترفع شـعارات الـدعوة
الـى االسالم ويسـمـون أنـفسـهم بـالـدعاة الى االسالم ولـكن حـركـتهـم اليـوم بـعد
وصـولـهم الى الـسـلـطـة تـقـتـصـر عـلى الـصـراع احملـتـدم في الـبـقـاء في الـسـلـطة
سـلـم البل حتـولوا الى دعـاة الى ما وكسب قـواعد الـنـاخبـ بدالً من كـسب ا
ـباديء التي كـانت تكتـبها أنـاملهم ـدنية والـعلمـانيـة وتخلـوا عن جميع ا يسمى ا
ـعـارضـة لـيـنـقلـبـوا عـلى أعـقـابـهم ولـيـتحـمل االسالم في نـشـرات اجلـهاد أيـام ا
وزرهم فكـانوا دعاة لـلفسق ولـلفجـور والفساد بـدل الدعوة الى الـله ودينه وخلق

انبيائه ورساالتهم السماوية.
نعم الـتحديـات كبيرة وسط دخـول سيل عرم من االنـفتاح عـلى تقنـيات التواصل
ـة بـثقـافـة غـربـيـة ولكـن هذا ال يـعـني أن نـقف مـكـتـوفي االيدي الـتي تـنشـر الـعـو
ونـستـسـلم لهـذه الثـقـافة واال فـسـتغـزونـا تدريـجيـاً وبـعد جـيـل لن جتـد مـسلـماً
واحداً فـيه حـميـة واخالق االسالم وهـذا لن يحـصل مـا دام هنـاك من يـحمل هم
االسالم ويـنـذر عـمـره لـنـصــرة دين الـله والـيـوم الـنـصـرة أسـهل من اجلـهـاد في
ساحات القتال والضرب السيف بل تستطيع نصرة االسالم من غرفتك وبجهاز
عـروف والنهي عن أصغـر من كف اليـد بنشـر ثقـافة االسالم الـواعي وباألمر بـا
ـنـكـر وعـدم اجملــامـلـة والـتـهـاون فـي أبـداء كـلـمـة احلق الــتي لن تـقـطع رزقـاً أو ا

تخـسر شـيئـاً فاحلق دائـماً يـعلـو وال يعلـو علـيه شيء ولكن
وعظة دائماً يرتكز على أساس مهم هما (احلكمة وا
احلسـنة) فبـدونهمـا تكون الـنتائج عـكسيـة وليكن أبـناؤنا
هم زرعـنا القادم الذي سيؤتي أوكله ففي كل جيل ووقت

هناك أنصار لله واليوم أنتم أنصار الله .

أثارت ظاهرة شهادات الدكتوراه الفخرية التي مألت الساحة الثقافية و الفكرية
في اآلونــة األخـيــرة مـشــاكل كـثــيـرة وأســئـلــة ال نـهــايـة لــهـا حــول مـصــدر هـذه
الشـهادات و السبب الذي مـنحت من أجله خصوصـا مع تزايد عدد األشخاص
ـعـرفة ـمـنوحـة لـهم والـذين يـشكـلـون في غـالـبهم حـلـقـات مـفرغـة من الـوعي وا ا
عـرفي إن وجـد ال يؤهـلـهم إلستـحـقاق إحـدى هـذه الشـهـادات التي ومـنـجزهـم ا
جرد منحها بهذا الشكل العشوائي و اجملاني و بكميات أصبـحت (ال فخرية) 
ـا عـرف عنـهـا في الـوسـط العـلـمي و مـن  مـنحـهـم إياهـا في كـبـيـرة مـقـارنـة 
السـنوات الـسـابقـة وفق شروط و ثـوابت جتـعلـها ذات طـابع رصـ ولن يخـتلف

منوحة لها ..  إثنان على الشخصية ا
ـبتـذل واجملاني بـهويـة اإلحتاد يذكـرني منح الـشهـادات الفـخريـة بـهذا الـشكل ا
العام لألدبـاء والكتاب الـعراقي وهـوية نقابـة الصحفـي في نهايـة التسعـينيات
ـتـون بـصـلـة ـاضي عـنــدمـا ضـبـطت هـذه الـهـويــات لـدى أنـاس ال  من الـقـرن ا
ـرير عـندمـا وجدوا إلحتاد األدبـاء أو نقـابة الـصـحفـي و  إكـتـشاف الـواقع ا
بـأن هذه الـهـويات قـد  مـنحـهـا مقـابل مـبالغ مـالـية أو خـدمـات مجـانيـة لـبعض
القـائم على النـقابة او االحتاد والغـرض الوحيد منـها هو دخول نادي اإلحتاد
بشـكل مجاني أو التفاخر من قـبل هؤالء عبر إشهارهم لهـكذا هويات لها معاني
كبـيرة أمام ذويـهم ومعارفـهم  وها هـو األمر يعـيد نفـسه مع شهادات الـدكتوراه
الالفخـرية واالف الـشهـادات التـقديـرية و الـدروع و كتب الـشكـر والتـقديـر التي

أصبحت مجانية ومبتذلة وال معنى لها .. 
ـئـة من الـســؤال األصـعب الــذي يـجـول في مــخـيـلــتي اآلن هـو : إن كـان 90 بــا
الــعـراقـيـ (شـعـراء و كــتـاب قـصـة و فـنــانـ و اعالمـيـ و حـمــلـة لـلـشـهـادات
الفـخرية !!) إذن من أي ثقب ال نعي مكانه يـأتي كل هذا التخلف و اجلهل الذي
ـوت ???!! وإن كانت هـذه الشـهادات الـفخـرية لـلدكـتوراه يطـبق على بـلدنـا حد ا
منـوحة بـهذا احلـجم الال معـقول قـد منـحت فعال ألشـخاص يـستـحقـونهـا فما ا

عرفي ?! الداعي للدراسة و حتمل عناء سنوات طويلة من اجلهد ا
ـن إمتلكت شرف ما عـلينا سـوى أن نكرس جهدنـا لعالقة بهـذه اجلهة أو تلك 
منح هكذا شهادات كي نكون ب ليلة و ضحاها حامل لشهادة (الدكتوراه)!!
اشكـاليـة منح شـهادة الدكـتوراه الـفخـرية اصـبحت حـاليـا احدى اهم احملاوالت
ي التـلفيـقيـة التي تـشكل اخالال واضـحا بضـوابط و مسـتلـزمات الـعمل االكاد
ـتعـلمـ إلستـغاللهـا وتـوظيـفهـا تدلـيسـا في النـشاط ومالذا لـلجـهلـة وانـصاف ا
ـسـتـشـري في الــتـعـلـيـمي اجلـامـعي وإســهـامـهـا في تـكـريس ظـاهــرة الـفـسـاد ا
ي يصل اجلامـعات العـراقية  كـما إن حيـازتها واسـتخدامـها في العـمل االكاد
تـرتبة عـليها تـعتبـر باطلة ة التزويـر) وان االثار ا بتوصـيفهـا الى مصاف (جـر
تـها ال تسقط بـالتقادم بطالنـا مطلقـا الن (ما بني عـلى باطل فهو بـاطل)  وجر
ـوظف الفـعـلي في الـظروف الـعـادية او الـزمـنى ألنهـا ال تـنطـبق عـلـيهـا (نـظريـة ا

االستثنائية . 
ـافيـا مـنظـمة في هـذا اجملـال لغـايات وال ابـالغ في تـقديـري بوجـود مـيكـانـزمات 
ـتـعارف عـلـيه من خالل تـعلـيـمات يـة .. وا ربـحـية و بـالـضـد من االمانـة االكـاد

وتوجيهات منظمة (اليونسكو - واحتاد اجلامعات العربية)
ان شــهـادة الــدكـتــوراه الـفــخـريــة هي شـهــادة رمـزيــة و ال يـجـوز بــأي حـال من
عـرفي واجلـامعي  ويـحـرم االستـذكار االحوال اسـتعـمـالهـا ألغـراض االنتـاج ا

بلقب 
(الدكـتور) حلامـلها فـهي شهادة تـقديريـة تمنح لـرؤساء الدول و لـرجال االعمال

ولغايات سياسية مقنعة احيانا وال تخضع ألي ضوابط معرفية . 
وقد مـنحت لعـدة مرات لشـخصيـات دولية ورؤسـاء و ملوك مع ان قـسم منهم ال
يجيـدون القراءة و الكتـابة بشكل جـيد ; كما قد  مـنحها لـشخصيات كـمكافئة
لعمـليات جيوسياسية ساهمت في تغيير خارطة العمق اجلغرافي للعالم ومنحت
الحـظ ان الهـيـئات طـربـ و شـعراء و شـخـصـيات سـيـاسيـة وديـنـية وا أيـضـا 
يـا هي الـتي تبـادر في منح ـعتـرف بـها أكـاد شـهورة وا ـيـة ا واجلـامـعات الـعا
شهـادة الدكـتوراه الـفـخريـة  ولكن حـاليـا لألسف ان اجلـامعـات اخلاصـة التي

تقوم
بـالـتــدريس عن بــعـد (اون الين) والـتـي الزالت تـنــاضل لالعـتــراف بـشـهــاداتـهـا
الدراسـية  هي االخرى دخلت هذا السباق و بشكل محموم . واألخطر من ذلك
ــراقـب يالحظ مــنـح شــهــادة الـــدكــتــوراه الــفـــخــريــة لـــلــبــعض مـن حــمــلــة إن ا
اجستير و اجستير و بدأ صاحبها يشرف و يناقش رسائل ا البكـالوريوس و ا
ي  اضـافة الدكـتـوراه  و تمـاديـا و ايغـاال في هـذا الغش و الـتـدليس االكـاد
لـذلك مـنـحه درجة (اسـتـاذ مسـاعـد وبعـدهـا درجة اسـتـاذ أي بروفـسـور) و هذه
هي الطـامة الكـبرى التي تـتجاوز وتـنتهك ال بـل تعتـدي على كل القـيم و التقـاليد

واالعراف اجلامعية . 
ان مـسـألـة (الـدراسـة عن بـعـد) عـلى الـرغم من ايـجـابـيـاتـهـا و تـوفـيـرهـا لـفرص
عـرفة اجلـامعـية إال انه يالحظ في الـبعض من هـذه اجلامـعات جتـري منـاقشة ا
ـاجــسـتـيــر و الـدكـتــوراه احـيـانــا ألشـخــاص خـارج ضـوابط االنــتـمـاء رســائل ا
ـعنـى ان هنـاك من يـحـصل على الـشـهـادات اجلامـعـية الـتـدريسي لـلـجـامعـة  
اجـستيـر) بطـرق ملتـوية وخـارج النـظام التـدريسي و يـتقدم (البكـالوريـوس او ا

بها للجامعة للحصول على شهادة اعلى .. 
فـترض ان مثل هذه الشهـادات يجب التأكد من مصـدر صدورها و خضوعها ا
ـية .. واخـيـرا اجد ان هـنـاك بعـضـا من اجلامـعـات التي ـعـادلة االكـاد لـنـظام ا

تقوم بالتدريس عن بعد قد اثبتت جدارتها و امانتها العلمية .. 
ـطـلـوب هـنــــــــا من وزارة الـتـــــــــعــلـيم الـعـالي وضع رقـابـة صـارمـة لـنـظـام وا

اجلودة والتأهيل. 
ـعلومات الـكافيـة حول القسم تلك ا كمـا على اجلمهـور أن 
األكبـر من هـذه الشـهـادات التي حتـمل مـسمى (دكـتوراه
فخرية) ويعي بشكل أكثر إدراكا مصادر هكذا شهادات
والـسـبب الـتي مـنـحت من أجـله وإال سـنـصـحـو ذات يوم
لـنـجـد بـأن اجلـمـيع (دكـاتـرة) ولن نـحـتـاج حـيـنـهـا لـعـنـاء

عرفي. الدراسة أو التدرج العلمي وا

الـتي تـدخل في مـعـاجلـة امـراض الـقـلب
ـــركــز يــتـم شــراءهــا مـن مــنــاشىء في ا
ــيـــة رصــيــنــة كـــصــمــامـــات الــقــلب عــا

حتسـبـا لظـهـور اصابـات جـديدة في اي
مــنـطــقـة داخـل احملـافــظـة). وتــابـعت ان
ـرض سـيـتـم خالل ايـام بـعـد (احـتــواء ا

زيد من الفرق الصحية).  نشر ا
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مـن جــهــة اخــرى بــحـــثت دائــرة صــحــة
ـستـنصـرية بغـداد الكـرخ مع اجلامـعة ا

رفع مستوى الواقع الصحي. 
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير
عــام الـدائــرة جـاسب لــطـيف احلــجـامي
بحث مع رئـيس اجلـامعـة صـادق محـمد
الـهـمـاش أفق التـعـاون مـابـ اجلـانـب

واطن). التي تصب في خدمة ا
واضــاف ان (الـلــقـاء شــهـد نــقـاش آلــيـة
الــتــعــاون في تــدريب طــلــبــة كــلـيــة طب
اجلــامــعــة الــواقــعــة ضــمن مــســتـشــفى
الــيــرمــوك الــتـــعــلــيــمي الـى ذلك تــفــقــد
احلـجـامي مـركــز ابن الـبـيـطـار جلـراحـة
الـقــلب لالطالع عـلـى اخلـدمـات الــطـبـيـة

قدمة للمواطن .  والصحية ا
الكـــات واشــــاد احلـــجــــامي بـ (بــــدور ا
الطـبيـة والـصحـية في اجـراء العـملـيات

عقدة). الصعبة وا
واد الـطبـية منـوها الـى ان (االجهـزة وا

وشــبــكــات الــشــرايــ وســدادات لـغــلق
فتـحـات القـلب لألطـفال فـضال عن جـهاز

منظم ضربات القلب). 

مؤقتة بسبب النقص في اإلمكانيات
ـــا اثـــر عــلـى اســـتـــمـــرار أعـــمــال
الترميم) ,واضاف ان (هـنالك نـقصا
في جتهيز وقود اآللـيات العاملة في
إكــمــال الــســدّة الــتــرابــيــة الــتي من
خاللـهـا تالفـيـنـا مـرحـلـة اخلـطـر في
ـــاضــيــة لــكن الـــســنــوات الــثالث ا
شـكلـة مازالت قـائمـة كمـا لم يبادر ا
اجلــــانب اإليــــرانـي إلى اتــــخـــاذ أي
إجــراء فـي هــذا اجلــانب لـــلــحــد من
ـشــكـلــة). واوضح الــبـدران أن (مـا ا
ــشــكــلـــة أكــثــر عــدم امــتالك عــقّــد ا
احلـــكــومــة احملــلــيـــة الــصالحــيــات
الالزمـة خملـاطـبـة دول اجلـوار حـول
مــــشـــــكالت احلـــــدود خــــاصــــة وان
اخملــاطـبــات عـبــر وزارة اخلـارجــيـة
الــعـــراقـــيــة حـــصـــرا والـــتي جــرى
ـشـكـلــة مـنـذ قـرابـة ست إبالغـهــا بـا
ــــلف في ســــنــــوات ومـــازال هــــذا ا
أروقتـهـا دون أن يتم حتـريـكه لغـاية
اآلن كـــمـــا لم نـــلـــمس تـــعــاونـــا من
احلكومة االحتادية في تقد العون

وضوع اخلطير). عاجلة هذا ا
وتـابع ان (تـفادي خـطـر مـيـاه الـبزل
اإليــرانــيـــة عــلى أراضي احملــافــظــة
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حذر مختصون في محافظة البصرة
من انهـيـار السـدّة التـرابيـة الواقـعة
عــلى احلــدود الــعــراقـيــة اإليــرانــيـة
بــشـكل كــامل نـتــيـجــة ارتـفــاع مـيـاه
البزل اإليرانـية وانخفاض األراضي
العراقية وعدم توفـر مصدّات نباتية
تــعــوق هــبــوب الــريــاح الــتي تــدفع
ــيــاه بـقــوة. فــيـمــا اكــد  الــوكـيل بــا
الـفـني لوزارة الـزراعـة مـهـدي ضـمد
الــقــيــسي ان اجنــراف مــيــاه الــبـزل
االيـرانيـة قـد تـكررت فـي وقت سابق
برغم انه امر مرفوض دوليا وبشكل

قاطع .
وقــال الــقــيـسـي لـ(الـزمــان) امس ان
(اجنـراف مـيــاه الـبـزل االيـرانـيـة قـد
تكررت في وقت سـابق برغم انه امر
مــرفـوض رفــضــا قـاطــعـا دولــيـا وال
كن الي دولة ان تـدخل ميـاه البزل
التـابعـة لهـا الى دول اجلوار كـونها
مـضـرة في االراضـي الـداخـلـة لـهـا),
ـــيــــاه تــــؤثــــر عــــلى واضــــاف ان (ا
خــــصـــــوبــــة االراضـي الــــزراعـــــيــــة
وطـــبـــيــعـــتـــهــا فـــضال عن ان وزارة
ائـيـة لديـهـا مخـاطـبات مع ـوارد ا ا

ايران بشأن الـقضيـة والوزارة تدعو
شكلة جميع اجلهات للـتدخل وحل ا
تـوقع حـدوثهـا). وحذر مـختـصون ا
في مــحــافـظــة الـبــصــرة من انـهــيـار
السدّة الترابية الواقعة على احلدود
الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة بــشــكل كــامل
نتـيجـة ارتفـاع ميـاه البـزل اإليرانـية
وانخـفاض األراضـي العـراقيـة وعدم
تـوفر مـصدّات نـبـاتيـة تـعوق هـبوب

ياه بقوة. الرياح التي تدفع با
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وقـال بــيـان امس ان (الــسـدّة حـدثت
ياه في فيها فـجوات تسربت مـنها ا
أكـثـر من  50كــيـلــو مـتــرا وفي حـال
انـــهـــيـــارهــا فـــأن ذلـك ســـيــتـــســـبب
بــتــجــريف مــيـــاه الــبــزل اإليــرانــيــة
مـــنـــاطـق شــرق احملـــافـــظـــة وإتالف
األراضي الزراعـية وتـلوث مـياه شط
الــعـــرب إضــافـــة إلى غــرق األراضي
ــــشـــغــــولــــة من قــــبل الــــشــــركـــات ا

النفطية).
ـهـنـدسـ ونـقل الـبــيـان عن نـقـيب ا
الـــزراعــــيــــ في احملــــافـــظــــة  عالء
الـبـدران الــقـول إن (اإلجـراءات الـتي
ـشـكـلـة تـعـد ـعـاجلـة هـذه ا اتـخـذت 

الــنــفط الــعــراقـــــيــة إضــافــة جلــهــد
الـقــوات األمـنـيـة اســتـكـمـلت إصالح
مـســافـة 1150 مـتــرا من أصل أكـثـر
من 11 كــيــلـو مــتــرات  مــتــضـرر من
أجــزاء الــســدّة). فــيــمــا قــال  عــضـو
اجملـــلس جــواد اإلمــارة إن (اتـــفــاقــا
جــــرى في وقت ســــابق مـع اجلـــانب
اإليراني من اجل قيامه  بإنشاء قناة
لـتـصـريف مـيـاه الـبـزل نـحـو الـبـحـر
لكن ما  االتفاق عليه لم ينفذ حتى

االن).
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فــيـمــا نـفى  مــصـدر في الـقــنـصــلـيـة
اإليــرانــيـة بــاحملـافــظــة  قـيــام إيـران
بــتــســريب مــيـــاه الــبــزل عــبــر نــهــر
الـــكـــارون إلـى مـــيـــاه شـط الـــعـــرب
مــشـــيـــرا إلى أن (اســـتـــقــامـــة نـــهــر
الكارون تـؤدي إلى تدفق ميـاه البزل
ـــيـــاه نـــحـــو الــــبـــحـــر ولـــيـس في ا

العراقية). 
ويـــرى الــــبـــاحـث الـــبــــيـــئـي  كـــاظم
شـكـلـة كـبـيرة الـغـيالني ان (أبـعـاد ا
خـــاصـــة وان أضـــرار مـــيـــاه الـــبــزل
اإليــرانـيــة نـاجتـة مـن مـزارع تــربـيـة
األســمـاك اخلــاصـة ومــزارع الـســكـر
الــكـبـيـرة وتــكـون بـكـمــيـات هـائـلـة).
واضـاف (لقـد بـحثـت بصـور األقـمار
االصطنـاعية واتـضح أنها مـياه بزل
نــاجتـــة من مــزارع اســمــاك ومــزارع
للـسكـر فعـندمـا يكـون لديـهم حصاد
زارع قصب السكر يـقومون بإفراغ ا
ـبـيدات ـيـاه وتكـون مـحـملـة  من ا
الفطريـات وهي شديدة السـميّة على
األمـد الـبـعـيـد ويـسـبب تـراكـمـهـا في
اجلسم األمراض السرطانية إضافة
ــصـانع وهي إلى مــيــاه مـخــلـفــات ا
مـــواد ســامــة نــاجتــة مـن عــمــلــيــات
ـعامل الـبتـروكيـميـاويات التـصنـيع 
ومصفى عـبادان ومصـانع البالستك
اإليـــرانـــيــة). واوضـح الــغـــيالني ان

(هـنـاك تـأثيـرا مـبـاشـرا لـتـدفق مـياه
البـزل من مـبـازل مخـفيّـة حتت مـياه
ـد مقـابل عـبـادان كمـا أن فـتح نـهر ا
الكـارون الذي يصـب في شط العرب
يتزامن مع إطالق مياه البزل لتفريغ
غمورة طوال فصل زارع ا أراضي ا
ــيــاه الــقــذرة فــيــمـا الــصــيـف من ا
نـخــشى من تـأثـيـر غــيـر مـبـاشـر من
انهيار الـسدّة بدفع مخـلفات احلرب
الــعـــراقــيـــة اإليــرانـــيــة من األلـــغــام
ـــتــــفـــجــــرات نـــحـــو الــــشـــواطئ وا
الــعـــراقـــيـــة). ويـــرى مـــراقـــبــون ان
(مـعــانـاة احملـافــظـة التـقــتـصـر عـلى
مـيـاه الـبــزل اإليـرانـيـة فـالـنـزاع بـ
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة عـلى تـقـاسم
ــيــاه يـرمي بــظاللـه عـلى حــصص ا

احملافظة).
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ويـضــيف بـدران ان (مــشـكــلـة نـقص
ــائـــيـــة الــواصـــلــة إلى اإلمـــدادات ا
احملـــافــظـــة حــصـــلت بــســـبب ســوء
ـــيـــاه ووجــود اإلدارة في تـــقـــاسم ا
بــعض الــتــجــاوزات من قــبل بــعض
احملافظـات على حصص احملـافظات
ــتـفق عــلـيـهــا). ويـذكـر ان األخـرى ا
احملـافظـة  تـعـتمـد بـشكـل كبـيـر على
مــيـــاه شط الـــعـــرب وتــعـــاني مـــنــذ
ـلوحـة بـعد سـنوات ارتـفـاع نسـبـة ا
إغالق إيران نهري الكارون والكرخا
وحتــويــلـهــمــا إلى داخل أراضــيــهـا
بـشـكل كـامل إضـافـة إلى انـخـفـاض
ـيــاه الـقــادمـة من نــهـري تــدفـقــات ا
دجلة والـفرات في حـ بلغت نـسبة
ـلـوحـة في نـاحـيـة الـسـيـبـة اربـعـة ا
ــلـيـون وان مـزارعي االف جـزء من ا
الـسـيـبة وقـضـاء الـفـاو يـشـكون من
ـياه في شط ارتفـاع نـسب مـلوحـة ا
العـرب ما أدى إلى تـسجـيل خسـائر
بـاهــظـة في مـحــاصـيـلــهم الـزراعـيـة

ونفوق حيواناتهم.

عالء البدران

ـشـكـلــة وتـقـو جـلـسـة ومـنــاقـشـة ا
الــعـــصف ) واشــار الـــبــيــان الى ان
(الــورشــة خـلــصت الى ان جــلــسـات
الــعــصـف الــذهــني أكــثــر كــفــاءة من
الــــعــــمل الــــفــــردي خلــــلـق األفــــكـــار

واستنتاجها).
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وعـلى صــعـيـد اخـر اصــدرت الـكـلـيـة
دلــيل الــعـام الــدراسي 2017-2016
ويـأتي هـذا الـدلـيل ضـمن مـتـطـلـبات
ضمـان اجلـودة واألداء اجلـامعي في
الكلـية  واضـاف البيـان ان (الورشة
شكـلت  جلنـة العـداد الدلـيل برئـاسة
عـضـو الـهــيـئـة الـتـدريـسـيـة في فـرع
األمـــراض والــطـب الــعـــدلي حـــســ
مـحمـود غـازي وعضـويـة تدريـسـي
من منـتسـبي الـكلـية وتـضمن الـدليل
الـهيـكل الـتنـظـيـمي للـكـليـة والـفروع
الـــعـــلــــمـــيـــة والـــلــــجـــان والـــشـــعب
والـــوحـــدات االداريــــة مع نـــبـــذة عن
مـهـام كل وحــدة من هـذه الـوحـدات 
اضافة الى نبـذة عن الفروع العـلمية
وأهــداف كل فــرع وأســمــاء الــهــيــئـة

التدريسية والفنية واالدارية).
وأوضح البيـان ان (الهدف من اعداد
هـذا الدلـيل هـو فتـح نافـذة تـعريـفـية
ـتـقـدم لـهذه ألقـسـام الـكلـيـة الطالع ا
الكـليـة وجلمـيع الفـروع العـلمـية كي
يـحــصل عـلـى رؤيـة واضـحــة وكـذلك
تـعـد  وثـيـقة مـهـمـة ومـطـلـوبـة ضمن
مــــســــتــــلـــــزمــــات احلــــصــــول عــــلى

االعتمادية).

ـشـكلـة مـعيـنـة بتـجـميع إيـجاد حل 
قــائــمـة من األفــكــار الــعـفــويــة الـتي
ؤسسة يسهم بها أفراد الفريق أو ا

شكلة). ذات الصلة با
ـــشـــاركــ  واوضـح الـــبـــيـــان ان (ا
تــطـــرقـــوا الى االســـتـــراتــيـــجـــيــات
اخملـتلـفـة لـلعـصف الـذهـني وقـواعد
إجــراء الـعــمـلــيـات لــزيـادة الــكـفـاءة
والـــفــاعــلــيــة فـى اتــخــاذ الــقــرارات
ـبـدعـة وتـولـيـد األفــكـار اخلالقـة وا
إلى جـانب أدوات الــعـصف الـذهـني
مــثل اخلــرائط الـذهــنــيـة والــكـتــابـة
الـذهنـيـة لـتفـعـيل الـتفـكـير وتـطـوير
القـدرات وكيفـية الـتدريس بـأسلوب
الـــعــصف الــذهـــني ضــمـن بــرنــامج

تنمية مهارات التدريس الفعال).
وتابع انه ( كـذلك التـفكـير بـاعداد
أسـئلـة لـيـست لهـا إجـابـة صحـيـحة
واحـدة وحتتـاج إلى أفـكـار ابـداعـية
بطريقة العصف الذهني  لكي يطلق
الطـلبـة العـنان ألفـكارهم في الـبحث
عن كل اإلجــــابــــات الـــصــــحـــيــــحـــة
ـمــكـنـة لــلـقـضــايـا الـتي واحلــلـول ا
تـعـرض عـلـيـهم وأن يـعـتـاد الـطـلـبـة
لتـطـوير أفـكـار زمالئهم واحـتـرامهم

والبناء عليها).
وتابع البيان انه (  شرح معوقات
ــــعـــوقـــات الـــعـــصـف الـــذهــــني كـــا
اإلدراكيـة والـنفـسـية والـتـركيـز على
ضـــــرورة الـــــتــــــوافق مـع اآلخـــــرين
ـعــوقـات  وخـطـوات وغـيــرهـا من ا
جــلـسـة الــعـصـف الـذهـنـي وحتـديـد
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قرر  مـجلس الـوزراء تشـكيل الـفريق
الـوطـني لـتـنـفـيـذ قـرار مـجـلس االمن
ــرأة واالمن رقم  1325 اخلــاص بـــا
والسالم برئاسة األم العام جمللس

الوزراء.
وقـــال بـــيـــان العالم امـــانــة اجملـــلس
امس ان (الفريق يضم بعضويته 25
جــــهــــة من اجلـــهــــات ذات الــــعالقـــة
بـــضــمـنــهــا امـيــنـة بــغــداد  رئـيــسـة
الـلــجـنـة الـدائـمـة الـعــلـيـا لـلـنـهـوض
ـــثــلي ـــرأة الــعـــراقـــيــة و بـــواقع ا
الــوزارات في احلــكــومــة االحتــاديــة
واالقلـيم باإلضافـة الى دائرة تـمك
ــرأة  األمــانــة الــعــامــة لــلــمــجــلس ا
ومــجــلس الــقــضــاء األعــلـى وجــهـاز

ـفـوضـيــة الـعـلـيـا االمن الـوطــني وا
حلـــقــوق االنــســان وجلــنــة تــنــفــيــذ
صـاحلة الـوطنيـة واللـجنـة العـليا ا
إلغـــاثــة الـــنــازحــ واألمـــ الــعــام

رأة). للمجلس األعلى لشؤون ا
واضـــــاف ان (الــــــفـــــريـق يـــــتــــــولى
صـادقة عـلى السـياسـات واخلطط ا
قـترحات لغـرض تنفيذ والبرامج وا
ـــوجب قــرار الـــتــزامـــات الـــعــراق 
مـــجــــلس االمن رقم   1325واعــداد
الــتــقــاريــر الـدولــيــة بــذلك وحتــديـد
مــوازنـة والـيــات عـمــله كـمــا يـكـلف
الفريق الـوطني غرفـة عملـيات خطة
الـطــوار اخلـاصـة بـتـنــفـيـذ الـقـرار
رأة في مكتب وزير الدولة لشؤون ا
هام السكرتارية – لغاة-   ا
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يـــــكـــــمـن حـــــلـه في إنـــــشـــــاء ســـــدّة
ـــواصـــفــات هـــنـــدســـيـــة وفـــنـــيــة
ـصـادفـة ادت صـحـيــحـة. فـلـوال أن ا
دورا في كـون وزيـري الـنـفط والـنقل
من احملـافـظة لـلـدورة احلـالـيـة ونال
ـوضــوع اهـتـمــامـهـمــا الـشـخـصي ا
الك  الـوزارتــ بـالــتـحـرك فـأوعــزا 
ـيـاه جـرفت شـرق الـسـريع لــكـانت ا

احملافظة بالكامل).
وكــان مــجــلس احملــافــظــة قــد شــكّل
جلـنـة طارئـة من اجلـهـات اخملـتـصة
ـعـاجلـة تـآكل الـسـدّة الـتـرابـيـة مع
واجـهـة أعـمال الـصـيـانة اعـترافـه 
بعض الصعـوبات اللوجـستية.وقال
ـنــافـذ احلـدوديـة في رئـيس جلــنـة ا
اجمللس مرتضى الشحماني انه (في
حال االستمـرار بالعمل ودون توقف
أو مـــشـــكـالت ســـتـــنـــتــــهي أعـــمـــال
الـــصــيــانـــة بــالــكـــامل خالل اقل من

شهرين وستخف حدة اخملاطر).
وارد ـثل دائرة ا ونقل البـيان عن 
ــــائـــيــــة في احملــــافـــظــــة فــــيـــصل ا
الكـــات عـــبــــدالـــقــــادرالـــقــــول أن (ا
ـــائــــيـــة ــــوارد ا ـــشــــتـــركــــة من ا ا
ـــوانئ وشــــــــــركــة واحملـــافـــظــة وا


