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كــيـــفــيـــة وضع حــلـــول لالجــراءات
ــتـخــذة من قـبل خــلـيــة االزمـة في ا
تمثلة في حتديد احلركة العراق وا
وانــقــطـاع الــطـرق بــ احملـافــظـات
العراقية بـاستخدام جتربـة مناقشة
الرسائل اجلامعية لطلبة الدراسات
العلـيا عن بعد عـبر شبـكة االنترنت
من خالل دائـــرة تــلـــفـــزيــونـــيــة في
بــرنـامج (Skyp ) كــذلك اسـتــخـدام
ــنــصــات الـــتــعــلــيــمــيــة عن بــعــد ا
بـالـنسـبـة لطـلـبـة الدراسـات االولـية
Google Class room باسـتـخدام
وتـــــفــــعــــيـل دور الــــتــــدريـــــسي في
عـلومات في استـخدام تـكنلـوجيـا ا
مــجـال الــتــعــلـيم وتــدريــبــهم عــلـيه
واسـتخـدام بعـض تقـنيـات الـتعـليم
اإللـــكــتــروني كـــتــدعــيـم لــلــتـــعــلــيم
التـقليـدي ويكـون ذلك داخل حجرة
الــــدراســـة أو خــــارجـــهــــا كـــقــــيـــام
التدريسي بـتوجيه الطالب لالطالع
عــــلى درس مــــعــــ عـــلـى شـــبــــكـــة
االنـتــرنت أو عـلـى قـرص مـدمج او
بـــتـــكــلـــيف الـــطـالب بــالـــبـــحث عن

معلومات معينة في الشبكة.
ـشـهـداني : واضـاف الـدكــتـور ا  
ان مـن الــضـــروري فـي هـــذه االزمــة
ــواجــهـة وبــاء كـورونــا اسـتــخـدام
التـعلـيم اإللكـتروني الـذي هو نـظام
تـفــاعـلي لـلــتـعـلــيم يـقــدم لـلـمــتـعـلم
بـاستـخـدام تـكنـولـوجيـات االتـصال
ـعـلــومـات. ويـعـتــمـد عـلـى بـيـئـة وا

إلـكتـرونـية رقـميـة مـتكـامـلة تـعرض
قررات عبر الشبـكات اإللكترونية ا
وتــوفــر ســبل اإلرشـــاد والــتــوجــيه
وتــنـظـيـم االخـتـبــارات وكـذلك إدارة
ـهـا. ـصـادر والــعـمــلـيــات وتـقــو ا
كنني اختصار خصائص التعليم
اإللــكــتــروني فـي كــونه يــقــدم عــبــر
احلاسوب وشبكاته مـحتوى رقمياً
متـعدد الوسـائط (نصـوص مكـتوبة

السـيــمـا في 35 جــامـعــة حـكــومـيـة
و45 جـــامـــعــــة وكـــلــــيـــة أهــــلـــيـــة
ـــيـــة واحــــدة لـــلــــشـــرطـــة. وأكــــاد
بــــإجـــمــــالي جتـــاوز  85جــــامـــعـــة
يـة تعـمل داخل العراق إلى وأكاد
جــانب جــامــعـــة تــابــعــة إلى وزارة
الـــدفــاع وأخــرى تــابــعــة إلى وزارة
الـداخـليـة وجـامعـتـ تـابعـتـ لكل
مـن الــــــوقـف الــــــســـــــنـي والــــــوقف

الشيعي. 
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وضـمن سيـاسـة جـامعـة تـكريت في
مـواجــهــة الـظــروف االسـتــثــنـائــيـة
احلــــالـــيــــة والســـتــــمـــرار احلــــيـــاة
ـيــة في اجلــامـعــة  اوعـزت االكــاد
ــثـلـةً بـاألسـتـاذ رئــاسـة اجلـامـعـة 
الـدكـتور جـهـاد ذيـاب مـحل  رئيس
اجلـامـعة بـضـرورة تـفـعيل الـتـعـليم
ــــنــــصــــات االلــــكــــتــــروني عــــبــــر ا
ــعــتــمـدة ووســائل االلــكـتــرونــيــة ا
الــتـواصـل االخـرى مــحـقــقـة نــسـبـة
ئـة من مشاركة الـطلبة بلغت 90 با
واالســـاتــــذة بـــحـــسـب مـــا افـــاد به
االســـتــاذ الـــدكـــتـــور جــودت كـــاظم
عـبــاس مــســاعــد رئــيس اجلــامــعـة

للشؤون العلمية. 
ويــشــيــر االســتــاذ الــدكــتــور ســعـد
سؤول عن هذه شهداني ا سلمان ا
التجربة والذي التقته الزمان بقوله
: لــقـد خـلــقت ازمـة كـورونــا جتـربـة
ي في جـــديـــدة فـي اجملـــال االكـــاد
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أو مــنــطــوقـــة مــؤثــرات صــوتــيــة
صـور ثـابـتة أو مـتـحـركة رسـومات
لقـطات فيـديو ) بـحيث تتـكامل هذه
الــوســـائط مع بــعـــضــهـــا الــبــعض
لـتـحـقيق أهـداف تـعـلـيمـيـة مـحددة.
ويدار هـذا التـعلم إلـكتـرونيـا حيث
ـهـام تـوفـر عــددا من اخلـدمـات أو ا
ذات العالقة بعملية إدارة التعليم و
الـتـعـلـم فـهـو قـلــيل تـكـلـفــة مـقـارنـة
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سي بـ ليـلة وضـحاها اليـوم وهاهـو العـراق الغـالي على قـلوبنـا وأرواحنـا 
عارك ال ناقـة لنا بها وال جمل ساحـة للمعارك بـ هذه الدولة أو تلك سـاحة 
.... وال دخل للـعراق فـيها سـوى فقط إضعـاف بنيـته التـحتيـة وخرق للـسيادة
الوطـنيـة وإبقائه دولـة وأرضا وشـعبا ضـعيف وال نـعلم لـها إستـقراراً .. وهذا

ما ال يتمناه أي عراقي يحب وطنه ويحافظ على شعبه.
ـدنية من هـذا الطرف ان ما يـحصل الـيوم من ضرب لـلمواقع الـعسـكرية أو ا
واطن من ضعف كبير الدولي واإلقـليمي يؤثر وبشكل مباشر على ما يعانيه ا
في كل اجلـوانب االقتـصاديـة والـصحـيـة واالجتـماعـيـة بل حتى الـعـسكـرية ..
وبشـكل أهم ماحصل من خـرق كبيـر من القوات االجنـبية لـلسيادة الـعراقية 
وإذا ما أخـذنا بعـ االعتـبار ان احلكـومة وبكل مـفاصلـها اذا لم تتـخذ قرارا
بـايقاف هذا اخلـرق وحصر الـسالح بيد الـدولة سوف تـفلت زمام األمور من
يد الـدولة وسيادتهـا  ويصبح العراق بحـكومته ال طعم وال رائحة له. رغم كل
النـداءات الـتي صدرت عن كـثـير مـن السـيـاسيـ والكـتل الـسـياسـيـة بحـصر
السـالح بيـد الـدولة بـحـيث لن يـسمح ألي جـهـة ان تتـخـذ قرار بـضـرب بعض
تخـذة هدف تـدريب القوات عـسكـرات التي يتـواجد فـيها الـقوات االجـنبيـة ا ا
العـراقية او مـحاربة الـعصابـات اإلرهابيه داعش او غـيرها دون عـلم احلكومة
سوف يـدخل البلـد في خانة عـدم االستقـرار وال وجود للـسلطـة وعدم تأثـيرها
عـلى من يـخـرق ضـوابط والـتـعـلـيمـات الـعـسـكـرية الـصـادرة من الـقـائـد الـعام
ــســلــحــة  ..  الـقــصف األمــيــركي الهــداف داخل الــعــراق له بُــعـد لــلـقــوات ا
ـرة إذ انه تزامن مع أزمة وباء فيروس (كورونا) في أسـتراتيجي خطير هذه ا
وأنخفاض أسعار النفط لدرجات مريعة بسبب حرب نطقة والعالم  العـراق وا
انفـعـاليـة شرعت بـها دول مـصدرة لـلنـفط دون سابق إنـذار ضد روسـيا  مع
خلـخلة كبيـرة داخل االسر احلاكمة لـهذه الدول ..وال ننسـى انخفاض أسعار
وقع التـنفيذي ظـاهرات والفراغ الـسياسي والصـراع على ا النـفط وازمة ا
" مــنـصـب رئـيـس الـوزراء" بــســبب والءات األجــنــحــة الــسـيــاســيــة لــلــخـارج
نـطقة على االطالق. حيث بات ...فـبسبب ما تقدم  بـات العراق أضعف دول ا
بـلـداً واهـنــاً جـدا وسـوف تُـهـد اخلـيـمـة الـعـراقــيـة بـأقل عـاصـفـة سـيـاسـيـة او
عسـكرية او أمنية او ارهابـية !!!!.  العراق اليوم بحـاجة ماسة الى االستقرار
ليـتفرغ لـبناء الـبلد ومـا الشبـاب اليوم الـذين يتظـاهرون اليـوم ويعتـصمون في
سـاحات احملـافظـات ويـعتـبـرون همـهم األول الـعراق وإعـادة مـوقعه بـ الدول
ـقدراته عـيـشيـة وايقـاف حاالت الـتدخل  ومنع الـتـدخل بشـؤونه الداخـليـة وا
واد التـصديرية ..  واالهتـمام بشعبه والتـأثير على صـادراته النفطيـة وباقي ا

وبناء منظومة حتترم شعبها وحتافظ على أمنها وسيادتها .. 
ـنطقـة او بالعـالم اجمع اصبح العـراق اليـوم وحاله كمـا هو حال كل الـدول با
يعاني من هذا الفيروس اخلطير الذي يزداد خطورة وانتشارا بسبب
عــدم الــوعي خلـطــورته وجتــاهل تــوفـيــر الــعـقــار الــنـاجع
ـنع انتـشاره بـ النـاس . ومن هنـا ندعو الى والـسريع 
االنـتـباه وتـكـريس كل اجلـهـود الى ايجـاد احلـلـول لكل
ــشــاكل احملــلـيــة كــمــا هـو احلــال في ايــجــاد الـدواء ا

والعقار للكورونا ...
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ـــؤتـــمـــر الــعـــلـــمي الـــثـــامن اوصى ا
جلمعية البيئـة والصحة العراقية في
تـحدة بـوضع مسألـة تدوير ملـكة ا ا
ومـعـاجلـة الـنــفـايـات ضـمن أولـويـات
اخلــطط الــبـــيــئــيـــة في الــعــراق وفي
البـرامج احلـكـومـيـة القـادمـة وتـعـزيز
دور وزارة الــــبــــيـــــئــــة وتــــزويــــدهــــا
بــتــخــصــيــصـــات مــالــيــة كــافــيــة في
راقبة يزانية وتشكيل هيئة وطنية  ا
البيـئة العـراقية ,مستـقلـة عن اجلهاز

التنفيذي للدولة. 
وبـحـسب بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس
فقد تضمنت التوصيات االخرى التي
خرج بـهـا الـبيـان اخلـتـامي للـمـؤتـمر
(بلـورة مشـاريع بحـثيـة بالتـعاون مع
كليات الـبيئـة في اجلامعات الـعراقية
ـراقــبـة نــوعــيـة ومــسـتــوى الـتــلـوث
البيئي وصولًا الى مسح بيئي شامل
في كـافـة مـحـافـظـات الـعـراق و اعداد
قاعـدة بـيـانـات وطـنيـة تـكـون اسـاساً
في رسـم الـــــســـــيـــــاقـــــات واألهــــداف
والبـرامج لـتحـسـ الـبيـئـة العـراقـية
ومـعـاجلــة ضـعف اإلدارة واحلــوكـمـة
عـبــر تــطـويــر الـكــفــاءات األداريـة في
ــتــعـلــقــة بــالـبــيــئـة ـشــاريع ا ادارة ا
لـتـحـقـيق كـفــاءة و نـوعـيـة عـالـيـة في
اإلجنـاز وتـوفـيــر الـبـيـئـة الــقـانـونـيـة
ـــالــــيـــة لــــدعم مــــشـــاريـع تـــدويـــر وا
ومــعــاجلـــة الــنــفــايـــات وخــلق وسط
جـــاذب لألســــتـــثـــمــــارات في مـــجـــال
معاجلة النفايات وحتويلها الى طاقة
حـــراريــــة او كـــهــــربـــائــــيـــة) واكـــدت
الــتـــوصـــيـــات ضــرورة(تـــعـــزيــز دور
ــدني في نــشـر مـنــظـمــات اجملــتـمع ا
الثقافة البيئـية والصحية والعمل من
اجل ان يـــحــقـق الــعـــراق اهـــدافه في
تقليص أنبـعاث الكاربون لـلتقليل من
ي وان يـكـون ـنــاخي الـعــا الـتـغــيـر ا
ــشـاريع مـؤشــرا مــهـمــا في جــمــيع ا
الصنـاعيـة والزراعيـة وايضـا توسيع
حـمالت الــتـشــجـيــر واصالح الـتــربـة
وتـقـلــيل هـشــاشـتــهـا ورفع مــسـتـوى
األعالم الـــــبـــــيــــئـي وتــــعـــــزيــــز دوره
االسـتـقـصائـي وضـرورة وجـود نـظام
خـاص لــلـحـوافــز لـتــغـيـيــر سـلــوكـيـة
ــواطـــنــ وتــنـــظــيم ورشـــات عــمل ا
ــنــاهج تــدريــبـــيــة لــرفـع مــســتـــوى ا
ـعلم دارس وتـمك ا البيئـية في ا

كـميـة الـنـفـايـات واعـادة اسـتـعـمـالـها
وتـــدويــــرهـــا وحتـــويـل الـــنــــفـــايـــات
الـعـضـويــة الى اسـمـدة واألخـرى الى
طاقة كهربائية او حرارية وايضا الى
الطـرق اخلـاصـة الـتي يـجب الـتـعامل

مع النفايات اخلطرة. 
ـعوقـات الـتي وانـتـقلـت بـعـدها الـى ا
جـــابـــهــــتـــهـــا الــــوزارات االحتـــاديـــة
واحلــكـومــات احملــلــيــة في الــتـعــامل
الـناجـح مع الـنفـايـات عـلى الـرغم من
ــالــيــة في وجــود الــتــخــصــيـصــات ا
بعض األحيان وأبرزها ضعف اإلرادة
في اتخاذ الـقرار وتـدني اخلبرات في
طـــرق اإلدارة و تـــشـــظي مـــنـــظـــومـــة
احلـوكــمـة والـســيـطــرة الـتي تــضـمن
اجلودة والـنـوعيـة وهـشاشـة الـبيـئة
اجلاذبـة لالستـثـمار وأيـضا إشـكاالت

ال العام . مرتبطة بالفساد و هدر ا
 وأكدت ضرورة مـراجعـة التشـريعات
تعلـقة بالنفـايات وتعزيز القانونيـة ا
تطـبـيـقـها . واوضـحت بـابـان ان عـقد
شروع ؤتمر العلمي هو لدعم ا هذا ا
الـذي قـدمـته الى احلـكـومـة الـعـراقـيـة
عـاجلة مـشكـلة الـنفـايات في الـعراق
وحتــويـــلــهــا الـى طــاقـــة حــراريــة او
كــهــربـائــيــة بــاســتــخــدام االقــتــصـاد
الــدائــري الــذي يـحــتــاج الـى شــراكـة
وسـيــاقـات ســلــيـمــة وتـخــصـيــصـات

مالية.
 وتال الصفار كلمة سفير العراق لدى
لنـدن مـحـمـد جعـفـر الـصـدر بالـنـيـابة
عـنه الــتي أكــدت ضـرورة الــبـحث عن
احلــلــول الــنــاجـعــة واالســتــفــادة من
الـنـفـايـات بـشـكـل اقـتـصـادي لـتـوفـيـر
الــطـــاقـــة مع ارســال اســـتـــنــتـــاجــات
ــؤتـمــر الـى الــســفـارة ومــخــرجــات ا
ـعــنـيـة في اليـصـالــهـا الى اجلــهـات ا

احلكومة العراقية. 
وادارت اجلــلــســة األولـى لــلــمــؤتــمــر
بـابـان وتـضـمــنت مـحـاضـرات لـوزيـر
ـائيـة األسـبـق لطـيـف رشـيد ـوارد ا ا
الذي اكد أهمية تـعزيز الثقـافة البيئة
وأشار الى التجربة البـريطانية كمثل
ناجح لـدور وزارة الـبيـئـة ومحـاضرة
لكيل وزيـر الصـحة والـبيئـة العـراقية
وحتـدث فــيـهــا عن مـعــاجلـة مــشـكــلـة

الأللغام في العراق. 
والــقت بـــابــان مـــحــاضــرة بـــعــنــوان
(تـــطــــويــــر نـــظــــام مـــســــتـــدام الدارة

ـوضوع كثـيـراً ما كـان يـشدني شـوق كـثيـر ان اكـتب في يومـاً مـا عن هذا ا
الذي يـبـحث عن اصل هـذه العـادات والتـقـاليـد ولـو بشي بـسيـط عمـا اعرفه
ـسـاهـمـة ـيـدان بـهـذا واسـع وا وان اكــون مـسـاهـمــاً بـشـرح ذلك حـيـث ان ا
وسـيـقي في العـراق ولكـون العـراق يقع حتـتاج الى دراسـة التـراث الفـني وا
على احلـدود الشـرقية الـقصوى لـلوطن العـربي فمنـذ القدم ونـحن نسمع عن
الـكـثـيـر من الـعـادات والـتــقـالـيـد الـفـنـيـة ونـقـرأ عن الـسـيـرة الـذاتـيـة لـرغـبـات
العـراقي في عالم الـتراث الـشعبي ومـن االنواع الشـهيـرة التي ينـساب الـيها
ثـال ما هـو متـعارف عـليه في الـوطن العـربي بـخصوص ومنـها عـلى سبـيل ا
هـذه الـتـقــالـيـد والـعـادات من انـهـا مـسـتـوحـاة اكـثـرهـا من الـعـراق حـتى ان
ستمع قصة شعب تاريخه مخضب في رحى احلروب ومنذ اكـثرها حتاكي ا
اقـدم االزمـان وجـدت االغـنـيـة في عـالم الـقـبـيـلـة في ايـام االحـراف واالتـراف
ا ـقام بشـرح هذه التـقاليـد قد يطـول ويحتـاج الى مساحـة اكثر  حيث ان ا
سـامحـة بـذلك ان كنت اذكـره لذا ارجـوا من الـقار الـعـزيز ان يـسدي لـي ا

اختصر ذلك بهذه السطور القليلة. ومن أهم انواع الدبكات واالغاني هي:
نفرد احلر. 1- احليران: وهو من اشهر انواع االغاني ا

2- الغناء الشيخاني: وهو غناء شعبي وشبه ديني. 
3- البسته: ينتشر في كثير من مناطق العراق.

4- الكصير: وهو من اهم غناء العشائر في الباديه 
5- الهـجيـني: ويؤدي على ايـقاع االبل واخليل ويـعتبـره البدو نـوعاً من انواع

القصيدة.
غني الذي يجيدها.  6- العتابة: وهي تؤدي من قبل ا

سـتـقـرة عـلى ضـفـاف دجـلة 7- الـنـايل: يـنـتـشـر غـناء الـنـايل عـنـد الـقـبـائل ا
والنـايل انواع فهنالك نـايل جبور ونايل عـنزه ونايل العبـيد ونايل احلويجة
ونـايل الـبـو فـهـد ونـايـل حـضـاري ويـقـول العـارفـ بـالـغـنـاء: "هـو مـن  اكـثر

االنواع حزناً".
8- السـويحـلي: ويخـتص به عـشائـر دليم الـرمادي والـعزة والـعبـيد ويؤدي
في امـاكن كـثـيـرة من مـدن الـعـراق ويـؤدي في مـنـاسـبـة االفـراح واالحـزان
ـطبج) وفيه الـكـثيـر من الشـعر حـيث ان الربـابة لـها دور خـاص واحيـاناً (ا

وهو مشهور عند قبائل الفرات االعلى. 
يجنا: وتؤدي جمعاً في اكثر االحوال. ولية والشمولي وابو اردين وا 9- ا

تعارف عـليه ولهذا وقع 10- البـوذية: وهي من اكثـر انواع الغنـاء الشعـبي ا
كـبـيـر مـن بغـداد الـى الـبـصـرة وتمـتـد الـى شـرق دجـلة فـي الـكـوت والـعـمارة
والـرمادي والسماوة وهي غـناء فردي وليس جماعـي والرجال هم الوحيدون
نـاسبات الذي يـجيدون غـنائهـا ويدخل فـيها لـغة البالغـة وتقر في اكـثر ا

وهي تعتبر انساني ووجداني. 
11- الساعديه: ويشتهر بها في مناطق االهوار. 

ناسبات والزواج واحلج والطهور. 12- الساس: وهي لعبة تمارس في ا
13- الـدبكة: وهي رقص اجلمـاعي وتمارس في كافـة انحاء العـراق والكثير
ثـال في لـبنـان وسوريـا وفـلسـط منـهـا في الوطن الـعـربي وعلى سـبـيل ا

واالردن والعراق حيث قد يشترك فيها الرجال والنساء. 
14- اجلـوبي: الـكـثـيـر من الـعـرب والـتـركـمـان يـشـتـركـون بـهـذه الـرقـصة وال
ـنـاسـبـات ـارسـتـهـا وتــؤدى في كـافـة ا تـقـتــصـر عـلى مـديـنـة بـالــذات عـلى 
ـفـرحـة مـنـهـا بـالـذات ويـشتـرك في ادائـهـا الـكـبـار والـصـغـار والـشـباب من ا

 . اجلنس
15- الـهـوسـة: وهي نـوع من انـواع الـشـعـر له نـكـهـة خـاصـة عـنـد اصـحاب
الذوق حـيث يُـرددها شـخص يـجيـدهـا اجاده ومن حـيث واقـعهـا فأنـهـا تثـير

النخوة واحلماسة ويشترك بها اصحاب البيارق واالعالم العشائر.
ناسبات الدينية. 16- الهيوه: وهي رقصة تؤدى من قبل النساء خاصة في ا
ة وفيها انواع كثيرة وسيقية العربـية القد قـامات: وهي من الفنون ا 17- ا
جـداً وقــد اشـتـهـر بــهـا مـطـربـ امــثـال مـحـمــد الـقـبـاجنـي وحـسن خـيـوكه
ويـوسف عـمـر ونـاظم الـغـزالي... وهي تـعـبـر عن الـذات االنـسـانـيـة وحتـكي
صائب الـتي حلت بنـا على مدى الدهـور على يد االسـتعمار قصـة االالم وا
ـقامات والـهوان على يـد خونه االمة وكـثيراً مـا حتكي هذه ا
قـصص الريـاح التي هـبت عـليـنا من كل حـرب وصوب.
واخـيراً اهـدي هذه االبـيات من الـشعر الـعربي الى كل

عراقي عزيز:
لك اجملد يا تربه لم تزل 
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اجرت كـلـية اآلداب بـجامـعة تـكريت
يوم االثن  16اذار اجلاري جتربة
جـديدة تـسـتـحق ان تنـقل الى بـقـية
اجلــامـعـات الــعـراقـيــة واجلـامـعـات
العـربيـة إلجراء مـناقـشة مـاجسـتير
فـي قــــسم االعـالم عــــبـــــر شــــبــــكــــة
االنترنت من خالل دائرة تلـفزيونية
في برنامج (Skype) بسبب ظروف
انــتـشــار فــايــروس كــورونــا وقــطع
الــطــرق وصــعــوبــة وصــول عــضـو
ــسـاعـد ــنـاقـشــة االسـتـاذ ا جلــنـة ا
الــدكـتـورة ســحـر خـلـيــفـة سـالم من
كلـيـة االعالم في اجلامـعة الـعراقـية
ــنــاقــشـــة والــتي تــعــد الى قــاعـــة ا
ــنــاقـشــة رســالـة الـتــجــربـة االولى 
ماجستيرعن بعد في جامعة تكريت
حــــيث جـــرت مــــنـــاقـــشــــة طـــالـــبـــة
اجـستـير تـسنـيم خلف مـحمد في ا
وسومة قسم االعالم عن رسالتـها ا
( الــصــورة الــذهــنـيــة لــلــمــعــلم في
صـحــافــة االطـفــال الــعـربــيــة). وقـد
ـنـاقـشـة من االسـتـاذ تـالـفت جلـنـة ا
الـدكــتـور ســعــد سـلــمــان عـبــد الـله
(رئــيـســاً) واالسـتـاذ جــمـال عــسـكـر
مضحي (عضواً ومـشرفاً) واالستاذ
ـسـاعــد الـدكـتــورة سـحـر خــلـيـفـة ا
سـالـم (عـضـواً خـارجــيـاً) واالسـتـاذ
ـــســاعـــد عـــيــسى عـــيـــال مــجـــيــد ا
(عـضـوا). وتـاتي هـذه الـتـجربـة من
اهمية تعميمها للجامعات العراقية
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ناقشة وتبدو العضو اخلامس في الشاشة WA∫  اعضاء جلنة ا UM

عبد الله لعيبي

واألســـاتــــذة وتـــزويــــدهم بــــخـــبـــرات
عصرية وتنظيم ورشات عمل تدريبية
حول خزن ومعاجلة النفايات اخلطرة
ــشــعــة ــواد الــكـــيــمــيــاويـــة و ا من ا
والـطــبــيـة بــصـورة عــصــريـة تــطـابق
ـيـة والـتـكــنـلـوجـيـا ـواصـفـات الـعــا ا
احلــديـــثـــة وحتـــديث الـــتــشـــريـــعــات
تعـلقـة بالنـفايـات و مياه القانـونيـة ا
ا يالئم والطرق اجملاري في العراق 

العصرية احلديثة في معاجلتها).
ـــؤتـــمـــر الـــذي عـــقـــدته وشـــارك في ا
جمعـية الـبيئـة والصحـة العـراقية في
ـتــحـدة في قــاعـة ويــلـكــنـز ـمــلـكــة ا ا
غوستاف تـوك بجامعة الـيوسيئل في
لـنـدن شـخــصـيـات مـهـمــة ونـخـبـة من
ـي وطلبة األطباء والعـلماء واالكاد
بتعث وحضر الدكتوراه العراقي ا
ـؤتــمـر ايــضـا الـنــواب مـنـى حـسـ ا
سلـطـان العـاكـوب وأرام ناجي مـحـمد
صـالح وريـبــوار هـادي عـبــد الـرحـمن
ومــيـادة مــحــمــد اســمــاعــيل الــنــجـار
ؤتـمر ايضـا وكيل وزير .وشارك في ا
الصـحـة والبـيـئـة كامـرون عـلي حسن
ائـيـة األسـبق لـطـيف ـوارد ا ووزيـر ا
ـفـوض لـدى سـفـارة رشـيـد والـوزيـر ا

العراق في لندن أحمد الصفار.
W¾O³ « ÊËRý

وافتتحت مـؤسسة ورئـيسة اجلـمعية
اخلبيـرة في شوؤن الـبيـئة و الـصحة
ـؤتـمر رسـمـيـا بكـلـمة جيـهـان بـابان ا
رحــبت فــيــهــا بــالــضــيــوف وأعــضـاء
مــجـلـس الــنـواب الــعــراقي وتــنــاولت
خاللـهـا مـعـضـلة تـراكـم الـنفـايـات في
العراق نتيجة لـلنشاط البشري والتي
لـهـا تـبــعـات صـحـيــة خـطـيـرة وأكـدت
ضرورة التـقلـيل من استـخدام الـطاقة
االحـفـوريــة في الـعـراق واالنــبـعـاثـات
ـسـبـبـة لـتـلـوث الـهـواء الـكـاربـونـيـة ا
ـناخي والـتـوجه الستـخدام ولتـغيـر ا
تـجددة ولـفتت الى الطـاقة الـنظـيفـة ا
ـا ان مــعــدل رمي الــنــفــايــات يــقــدر 
يعادل  1كغم لـلفـرد في اليـوم الواحد
ــــقـــدســـة خــــاصـــة أيـــام ـــدن ا وفي ا
الزيـارات الدينـية يـرتفع الى 1.5 كغم
في الـــــيــــــوم واشـــــارت الى ضـــــرورة
الـــتـــعــــامل مع الــــنـــفـــايــــات كـــمـــورد
اقــــتـــــصـــــادي واعــــتـــــمــــاد الـــــطــــرق
والـتـكــنـلـوجـيــا احلـديـثـة الــتي تـتـبع
سياقات االقتصاد الـدائري عبر تقليل
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ومــعـــاجلــة الــنـــفــايــات اخلـــطــرة في
الـعـراق) ثـم اسـتـمـع احلـاضـرون الى
ـستـشار في جلـنة محـاضرة الـقاهـا ا
ـان العراقي البيـئة والصحـة في البر
عـمــار جــابــر مــحـمــد الــعــطــا وكـانت
ـائي في بـعـنـوان (مـصــادر الـتـلـوث ا
العراق وتاثيرها عـلى الصحة العامة

والبيئة) . 
WO½UŁ W Kł

وفي اجلـلـسـة الـثــانـيـة الـتي ادارتـهـا
ايـضــا بــابــان قــدم احملــاضـرة االولى
ديفيد ويلسون  من جـامعة امبيريال
في لندن وهو خبير دولي في ادارة و
مــعـــاجلــة الــنـــفــايــات وكـــان عــنــوان
محاضرته (بـناء نظـام مستدام ألدارة
الـنـفـايـات الـصـلـبـة في الـعـراق ) قـدم
فــيــهــا حملـة حــول بــعـض الــدراسـات
والـتــقــاريــر الـدولــيــة حـول مــعــاجلـة
الـــنـــفـــايـــات الـــصـــلـــبــــة ومن ثم الى
التـبعـات الـبيـئيـة و الصـحـية لـتراكم
الـــنـــفـــايـــات في نـــيـــروبي و الـــلـــوث
الـهـوائي واشـار الى وجـود بـلـيـون

من البـشـر بـدون خـدمـات جمـع و نقل
الـنـفـايات الـصـلـبـة في الـعـالم وكـانت
احملـاضرة الـثـانـيـة ألسـتـاذ الـهـنـدسة
احلراريـة ومديـر الـبحـوث في جامـعة
بــرونـــيل في لــنـــدن حــســـام جــوهــرة
بعنوان (نظام لتـجفيف الشاي باتباع
نظام االنابـيب الساخنـة) التي تركزت
ـاذج استـخـدام الـتـكـنـولـوجـيا عـلى 
احلديـثـة في االنابـيب الـساخـنـة التي
تـــســـتـــخـــدم في صـــنـــاعـــات حتـــويل
النـفـايـات الى طاقـة حـراريـة ولتـقـليل
الـــــتـــــلـــــوث الـــــهـــــوائي وقـــــدم خالل
احملاضـرة مثـاال ملـموسـا في معـاجلة
شـروب الشاي في حديثـة في مصـنع 
البـرازيل الذي كـانت فيه نـسبـة عالـية
من الهيدروكربونـات بسبب استخدام
اخلـشب كـوقـود واقـتـرح كبـديـل نـظام
األنـابـيب احلــراريـة لـلـمــعـاجلـة الـذي

كانت له فوائد متعددة. 
وادار اجلـلــسـة الــثــالـثــة اخلـبــيـر في
شؤون الـطاقـة والـنفط والـغاز حـس
ـسـتـشـار في اجلـلـبي وقـدم خاللــهـا ا

وزارة النـفط الـعراقـية فـالح العـامري
محاضرة بعنـوان (اخليارات الصعبة
امـام الــطــاقــة والــبـيــئــة) وتــضــمـنت
اجللـسة الـرابعـة التي ادارتـها مـديرة
ية للشرق شركة سي دبليو سي الـعا
األوسط وشـمــال أفــريـقــيــا نـوارعــبـد
الــهــادي مـــحــاضــرة لـــرئــيس أحتــاد
الـكـيـمـيـائـ الـعـرب وعـضـو الـهـيـئـة
التـدريسـية في جـامعـة الكـوفة مـهدى
الـسـهالوي بـعـنـوان (تـطـويـر وإعـداد
الــعـراق بــرؤيــة جــديــدة لإلســتــدامـة
الـبـيـئـيـة). وادار اجلــلـسـة اخلـامـسـة
اســـتــــاذ الـــطب الــــريـــاضـي ورئـــيس
ية الـعلمـية للـبحث والتدريب األكاد
في لــنـدن وســام الــشــيــخــلي وشـارك
ــؤرخ فــيـــهــا االعالمـي و الــكـــاتب وا
ـحـاضـرة عـنـوانـها وسـوي  كاظـم ا
(بيئة اإلعالم اجلديد وإعالم البيئة ..
تحدث عالقة جدلية متـبادلة). وكان ا
ـتقـاعد الثـاني الطـبيـب االستـشاري ا
ماجـد الـيـاسـري وتـطرق الى (اإلعالم

البيئي الصحي). 

بـالـتـعـلـيم الـتـقـلـيـدي. كـمـا يـسـاعـد
ـتـعــلم اكـتــسـاب مــعـارفه بــنـفـسه ا
فـبذلك يـحـقق الـتفـاعلـيـة في عـملـية
ـعلم تـعـلم مع ا الـتـعلـيم (تـفـاعل ا
مـع احملــــــتــــــوى مـع الــــــزمـالء مع
ـؤسـسـة الـتعـلـيـمـيـة مع الـبرامج ا
والـتــطــبــيـقــات ) كــونه مــتــوفـر اي
إمـكانـيـة الـوصول إلـيه في أي وقت

ومن أي مكان .
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شـهــدت الـشـركـة الـعــامـة لـلـمـوانئ
الـعــراقـيـة احـدى تــشـكـيالت وزارة
الـــنــقل صـــبــاح االربــعـــاء مــراسم
هام ادارة الشركة استالم وتسليم 
ب صفاء عبـد احلس واثيل عبد

دير العام اجلديد. علي ا
وقـــالت الــوزارة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـــزمـــان) امس الـى ان (عـــمـــلـــيــة
الـــتــســـلــيـم جــرت  بـــاجــواء وديــة
وأخــويــة تــبــادل فــيــهــا الــطــرفــ
الــتــمـنــيـات بــالـنــجــاح والـتــوفـيق
لــبـــعـــضــهـــمـــا ودعــوات لـــلـــفــرح

خـتـلف قطـاعـات النـقل في ضوء
الــســيـاســة الـقــائــمـة عــلى اعــطـاء
الـــفـــرصـــة لــــلـــكـــفـــاءات وتـــدويـــر
ــواقع  وبــحـسب االشــخـاص في ا

حاجة العمل) .
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وأعـــرب لــــعـــيــــبي عـن (ســـعــــادته
بــالـطــريـقــة احلــضـاريــة لالسـتالم
ـكلف ـدير الـعام ا والتـسلـيم ب ا
اثــيل عــبــد عــلـي سـلــمــان وســلــفه
الدكتور صفـاء عبد احلس والتي
ـهــنـيـة الــعـالـيـة وروح تـدل عــلى ا
الـــــتـــــاخـي في الـــــعـــــمـل وحتـــــمل

ــســؤولــيــة مــضــيــفــاً أن تــبــادل ا
سؤليـات ال يعني عـدم االستفادة ا
مـن خـــبـــرات اإلدارات الـــســـابـــقـــة
شوار مـعها جـنباً إلى ومواصلـة ا
جـنب لألرتقـاء  بـعـمل وزاره الـنقل
كالً مـن مــــــوقــــــعه). مـن جــــــانــــــبه
اسـتـعرض عـبـد احلـسـ مـا قامت
به الشـركة مـن اعمـال خالل الفـترة
اضـية مـبـينـاً ان (جهـوداً كبـيرة ا
بـذلت من اجلـمــيع لالرتـقـاء بـواقع
ـــوانئ الـــعــــمل حــــيث حــــظـــيـت ا
بـاهـتمـام كـبـيـر ومـتابـعـة مـبـاشرة

للمشاريع من قبل الوزير). 

والــتـــفــاؤل في االدارات الـــكــفــوءة
الــقــادرة عــلى ادارة مــؤســســاتــنــا

بنجاح). 
من جــهــتـه قـدم الــوزيــر عــبــد الــله
لـعـيـبي شــكـره وتـقـديـره الى  عـبـد
احلـسـ مـثـمـنـاً  الـدور الذي بـذله
ــاضـيــة مـتــمـنــيـآ خالل الــفــتـرة ا
ــوفــقـيــة والــنــجـاح الى عــلي في ا
ادارة هذه الـشركـة العـريقـة) داعيآ
اجلميع الى (التعاون لتطوير عمل

مؤسساتهم).
مـــؤكـــدآ (حــرصـه عــلـى مــواصـــلــة
الـــتــعــامل احلــضـــاري الــصــحــيح

وبـ عــبـد احلـســ انه (ال يـخـفى
علـيكم ان اثـيل من اخملضـرم في
ـيـنائي واحـد اخلـبراء في اجملال ا
عـمل الـشـركـة وهـذه فـرصـة طـيـبة
ـــزيــــد من اخلــــدمـــات لـــتــــقــــد ا

 .( للمواطن
فــيـمـا قــال عـلي الى (أنــنـا نــتـطـلع
لــدور مــهم في عــمـلــيــة اسـتــكــمـال
همة في ــــــــــــشاريع ا االعمال وا
ــــــوانئ مـن خــــــــالل تـــــظـــــافـــــر ا
اجلهـود والعـمل عـلى تكـوين رؤية
مــشــتـــركــة مع االدارة الــعــلــيــا في

الوزارة).


