
(األصـوات الــتي نــسـمــعــهـا الــيـوم
ـسـاءلـة والـعـدالـة بــإلـغـاء قـانـون ا
هـي دعــوات  لــعــودة حــزب الــبــعث
ولــــكن يــــجـب إحــــقــــاق الــــعــــدالـــة
ـن أجـــرم بــــحق واالقــــتـــصــــاص 
الشـعب العـراقي وتلـطخـت يده بدم
الشهداء).حـسب قولها واضافت (ال
مـصـاحلـة دون تصـفـيـة احلـسـابات
مع الـقـتـلـة واجملـرمـ الـذين عـاثوا
باألرض فـساداً وإعـطاء كل ذي حق
ــسـاءلـة حــقه وان من يـقــول بـقـاء ا
ـــصــاحلــة والـــعــدالـــة ســيــنـــسف ا
الوطنيـة نقول لهم لـو كان إصبعي
بــعـثــيـاً لــقـطــعـتـه كـمــا قـالــهـا أبي

صاحلة ليس مع البعث).  فا
وعـــــلق رئـــــيـس الـــــوزراء حـــــيـــــدر
سـاءلـة بانه الـعبـادي عـلى اعالن ا
الهيئة (جاءت إلبعاد قيادات البعث
التي دمرت وسرقت الـبلد واليجوز
ان تــدخل في الــصـراع الــســيـاسي
ــســاءلـة وســنــحـقـق بـاســتــخــدام ا
والـعـدالـة في الـصـراع الـسـيـاسي),
وقــــال في بــــيـــان ســــابق ان (عــــلى
ـســاءلــة والــعــدالــة ان تـدقـق قـبل ا
نــــشـــرهــــا اســـمــــاءً قـــاتــــلت داعش
وحـاربت االرهـاب ويـجب ان تـكون
اجراءاتهـا دقيقـة وواضحة  ولـدينا
ـــســـاءلــة مـــعـــانـــاة من اجـــراءات ا
والعدالـة ونستـغرب في هذه االيام
يتم اجتثاث اسماء السباب صغيرة
وال يالحـقـون من تـسـبـبـوا بـسـقوط
ـسـاءلـة وصل) ,واشـار الى ان (ا ا
والـعـدالـة مــؤسـسـة تـابــعـة لـلـدولـة
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في مــحـــافــظــة  الــبـــصــرة وبــعض
نطقة اجلنوبية). االماكن من ا

فيمـا اشارت الهيـئة في بيـان تلقته
(الـــــزمــــــان ) امس الـى ان (طـــــقس
ـنـطـقـة الــيـوم االحـد سـيـكــون في ا
الوسـطى غـائمـا جزئـيا مع تـساقط
زخــات مـطـر مـتـفـرقـة تـكـون رعـديـة
ودرجـات احلـرارة مـقـاربة احـيـانـا 
لـلــيـوم الـســابق  الـريــاح جـنــوبـيـة
شرقيـة خفيفـة الى معتدلـة السرعة
من 10-20 كيلو مترا في الساعة و
مـدى الـرؤية 8-10 كـيـلـو مـترات ),
واضــاف ( وفي الــشــمــالـيــة طــقس
غـــائـم جــزئـي مع درجـــات احلــرارة
مـقــاربــة لـلــيــوم الـســابق  الــريـاح
متغيرة التجاه خفيفة السرعة وفي
اجلـنــوبـيـة  طـقـس غـائم جـزئي مع
تـسـاقط زخـات مـطر مـتـفـرقـة تـكون
رعــــديــــة احــــيــــانــــا 
درجـــــــــات احلـــــــــرارة
مقاربـة لليـوم السابق
 الــريـــاح جـــنــوبـــيــة
شــرقــيــة خـفــيــفـة الى
مــعــتــدلـة الــســرعـة )’
واوضـح الـــبــــيـــان ان
(طقس يوم غد االثن
سيـكـون في الـوسطى
غـــائـــمـــا جــزئـــيـــا مع
فرصة لتـساقط امطار
خفـيـفة مـتفـرقة تـكون
رعــــديـــة احــــيــــانـــا و
درجـــــــــات احلـــــــــرارة
مقاربـة لليـوم السابق
و الــريـــاح شــمـــالــيــة
غــربـيــة خــفــيــفــة الى
مـعتـدلة الـسـرعة وفي
الــشـــمــالــيـــة طــقــســا

صـحو ا و درجـات احلـرارة مقـاربة
لـلــيـوم الــسـابق  الــريـاح مــتـغــيـرة
االجتــاه خـفــيــفــة وفي اجلــنــوبــيـة
غــائـمـا جـزئـيـا مع فـرصـة لـتـسـاقط
امطـار خفـيفة مـتفـرقة تكـون رعدية
احـيانـا  ودرجـات احلرارة مـقـاربة
لـلـيــوم الـسـابق والــريـاح شـمــالـيـة
غـــربــيـــة خـــفـــيــفـــة الى مـــعـــتـــدلــة
الــســرعـة).  وأكــدت وزارة الـزراعـة
أن مـوجــة األمــطــار الــتي شــهــدهـا
ـاضــيـة أدت الــعـراق خالل األيــام ا
إلى إنعاش األهوار وزيادة اخلزين
ــــــيـــــاه اجلـــــوفـــــيـــــة ـــــائـي من ا ا
ـلـوثات نـتيـجة وانـخفـاض نسـبة ا

ياه األمطار. لء األنهر 
وقال الـوكيل الفـني للـوزارة مهدي
ضـمـد القـيـسي في تـصـريح سابق
ــطــر خـالل األســبـوع إن (هــطــول ا
ـــاضي أفــــاد في ري احملــــاصـــيل ا
الزراعية الشتوية ال سيما احلنطة
ــنــاطق الــوسـطى والـشــعــيــر في ا
ـنـاطق الـغـربـية واجلـنـوبـيـة أمـا ا
ومـــحـــافــظـــات نـــيــنـــوى وكـــركــوك
وصـالح الــــدين فــــإن قـــــســــمًــــا من
ـي يعـتمد محـاصيـلهـا الزراعـية د

اعتمادًا كبيرًا على األمطار).
 وأضـاف أن (هنـاك جـوانب عدة 
ـطـر مــنـهـا إنـعـاشــهـا عن طــريق ا
الـعـشب الذي يـنـمو نـتـيجـة هـطول
ـيـاه فضـلًـا عن الـتحـسن الـبـيئي ا
ـــو  اخلـــضــار وأعالف الـــثــروة و
احلـيـوانـيـة) ,واوضح الـقـيـسي أن
(األمطار أدت إلى ارتـفاع اإليرادات
ــائــيـــة وبــالــتـــالي ســتــؤدي إلى ا
ـلـوثـات إنــعـاش األهـوار وتـقـلــيل ا
التي حتـدث نتـيجـة جلفـاف األنهار
لـوثات إذ إن ملء األنهار وتراكم ا

الــــبالد  تــــطـــور قــــسم مـــنــــهـــا في
مــحـافـظـة مـيـسـان مـثال  وتـسـبـبت
بهطول زخات سـريعة من االمطار),
قبلة تشهد في واضاف ان (االيام ا
ــنـاطق كـافـة ارتــفـاعـا في درجـات ا
احلـــرارة  واالمــــطـــار تـــتــــركـــز في
مــنـاطق مـتــفـرقـة من مــدن الـشـمـال
فـقط وهــنــاك فـرص ضــعــيـفــة جـدا

دن ). لباقي ا
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واوضـح عــــــطــــــيــــــة ان ( درجــــــات
احلرارة ستشهد أنخفاضا في مدن
الـــــوسط والــــشـــــمــــال وامــــا مــــدن
اجلنـوب فاالنـخفـاض غيـر ملـموس
ـا تــنــخــفض وخـالل االســبــوع  ر
درجـات احلــرارة من جـديـد وتـعـود
دن الى معدالتها العامة في اغلب ا
ولكنها تستمر فوق الثالث مئوية
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ـــيـــاه يـــؤدي إلى تـــقـــلـــيل تـــلك بـــا
ــلـوثـات فــضـلًــا عن زيـادة روافـد ا
ــيـاه اجلـوفـيـة الــتي تـفـيـد الـبالد ا
كـــخـــزين مـــائي يـــرفع مـن الـــثــروة

ائية).  ا
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ـتـحدث عـلى الـصـعـيـد نـفـسـه عـد ا
بــاسم الــوزارة حــمــيــد الـنــايف في
بـيان سـابق ( كمـيـات األمطـار التي
هــطـــلت عـــلى الــبـالد أنــهــا قـــلــبت
وازين  بـشـأن مخـاطر اجلـفاف ), ا
واضاف (كنـا نخشى خـسارة قرابة
ئـة  من محـاصيـلنـا الزراعـية 30بـا
في الــــبالد بـــســـبـب ازمـــة جـــفـــاف
مـتـوقعـة وان كـمـيات مـيـاه االمـطار
وازيـن ونتـطـلع الى تـقـليل قـلـبت ا

هذه النسبة).
واوضح الـــــنـــــايـف ان ( اجــــراءات
ـائـيـة بـهـذا الـصدد ـوارد ا وزارة ا
كـانت  ضعـيفـة وال تـمتـلك بحـيرات
ـياه االمطـار للسـيطرة خزن كـافية 
عـلــيـهــا ضـمن اخلــطـة الــصـيــفـيـة
ياه وبالـتالي فـان الكثـير من تـلك ا

Êu ÒuH² Ë ÊuKýU
من احلـقائق التي ال حتـتاج الى برهـان وال يختـلف عليـها اثنان وال تـستوجب
سـتوى العـلمي لنـسبـة غير قـليلـة من أصحاب جدال او نـقاشا  هـي ضعف ا
ـاجـسـتـيـر والـدكتـوراه  ولـيس فـي قولـي هذا الـشـهـادات الـعـلـيـا من حـمـلـة ا
ـستوى انتـقاد لـوزارة التـعلـيم العـالي التي تـسعى جـاهدة من أجل االرتـقاء 
الدراسـات الـعـلـيا وحتـسـ جـودة مـخرجـاتـهـا  ذلك ان الـوزارة كحـال بـقـية
عنى القطاعات تصارع بيئة متأزمة وحتديات موضوعية وضغوطات ذاتية  
ان الظـروف التي تعـمل بها لـيست مثـالية ويـتعذر مـعها حتقـيق األهداف التي

تتوافق مع رؤيتها ورسالتها  .
عوامل شـتى تقف وراء هذا التراجع منها ما يرتـبط بخلل بنيوي في العملية 
ـتد الى  سـياسـات القـبول في يبـدأ من ضـعف مخـرجات الـتعـليم الـثـانوي و
رحـلتيـها األوليـة والعلـيا  وما يـقع ب هذين اجلـانب من حـلقات اجلامـعة 
ستوى .ما يستوجب وقفـة جادة في مؤتمر وطني للتعليم أسهـمت في تردى ا
شهود لها العـالي يشرف عليه ويعد أوراقه أساتذة من ذوي اخلبـرة العلمية ا
ن ال  ولـيـس بـتـشـكـيـل الـلـجـان الـتي يــحـدث ان يـكـون من بــ اعـضـائـهـا 
تدنية راتب العلمية ا او من أصحاب ا يتـوافر على جتربة تدريسية يُعتد بهـا 
لك منجزا علميا يكشف عن فكر عميق في مجال االختصاص . ن ال  او 
من ب احلـلـقـات التي أرغـب باحلـديث عـنهـا  وتُـعـد من ب جـزئـيـات عمـلـية
الدراسات العليا تلك التي تتعلق باالشراف على الطلبة الذي تتحكم في غالبه
جوانـب شخـصيـة أكثـر من استـناده الى تـراكم اخلبـرة  اذ يحـدث أن يسـند
ـشـرف ال يـتـوافـرون علـى مسـتـوى عـلـمي يؤهـلـهم لالشـراف  فـتدون طلـبـة 
أسمـاؤهم كمشرفـ من دون ان يقدمـوا للطلـبة شيئـا ملموسـا  فيهيم الـطلبة
همة  وفي أحيان كـثيرة يلجأوون على وجـوههم يتخبـطون في هذه التجربـة ا
ا هم فيه ألصحـاب اخلبرات ومن الكلية نـفسها يستنـجدون بهم الخراجهم 
من مأزق  بـالتـأكيد يـصعب على هـؤالء األساتـذة ان يروا الطـلبة بـهذه احلال
ـسـاعـدة  بـوصف ذلك مــوقـفـا انـسـانـيـا تـقـتـضـيه من دون ان يــقـدمـوا لـهم ا
ا يتـرتب على ذلـك من أعباء االخالق العـلمـية والـرسالـة التـربويـة   بالرغـم 

تفوق . وما يستنزفه من وقت وجهد  وبالتالي يحصد الفاشلون ثمار ا
وفي مواقف مـعيـنة يـوجه مشـرفون غيـر أكفـاء او ال مبـال طلـبتـهم توجـيهات
ـنعوهـم من استـشارة أسـاتذة آخريـن  فينـتهي خاطـئة  وفي الـوقت نفـسه 
ـكن وصـفـهـا اال بـكم ورق ال قـيـمة الـطـلـبـة الى اجنـاز رسـائل او أطـاريح ال 
ـناقشة يـعملـون ما بوسعـهم على ان يكون علـمية له  وعنـدما يقـترب  موعد ا
أعضـاؤهـا من بـ الذين تـربـطـهم بهـم عالقات شـخـصـية مـتـيـنة  ويـحـاولون
التـأثير فـيهم بـشتى السـبل  للـحصول عـلى درجة عـالية لـطلـبتهم   فـيحصل
ـتـفـوقـ الـذين نـاقـشـتـهم جلـان الـفــاشـلـون عـلى درجـات أعـلى من درجـات ا
موضـوعيـة وحـريصـة على اعـطاء الـدرجـة التي يـستـحقـونـها . ولـهذا مـشكـلة
ا اجـستـير   تكـمن في األهمـية الـبالغـة لهـذه الدرجات بـخاصـة في مرحـلة ا
توفـره من فرصة للمـنافسة لـلقبول في الدكـتوراه  فُيقـبل الفاشلون ويُـستبعد

تفوقون . ا
راتب علمية تؤهـلهم قانونيا لالشراف والسـؤال كيف وصل أساتذة فاشلـون 
عــلى الـطــلـبــة  واجلـواب ال يــخـرج  عن اخلــروقـات والــعالقـات الــشـخــصـيـة
راحل عـملية الـترقية الـعلميـة بدل األمانة  الى والفـساد الذي صار يـتحكم 
درجة أصـبح صاحب الترقية يعرف اخلبراء الـذين سيقيمون بحوثه  فيتصل
ـقّـيم ويـجـعـله في مـوقف بـهم او يـكـلف من يـؤثـر فـيـهم  األمـر الـذي يـحـرج ا
ـا يـحقق الـتـرقـية صعب ولـيس أمـامه سـوى خـيـارين : اما تـمـريـر البـحـوث 
ـترتـبـة عـلى ذلك  وفي الـغالب ألصحـابـهـا  او القـبـول بـجـميع اخلـسـارات ا
يــحـدث اخلـيــار األول  ومع ذلك ال يـحــاول الـفـاشــلـون االرتــقـاء بـأنــفـسـهم 
ـسـتـوى بـاق عـلى حالـه  بيـنـمـا تـرتـفع أصـواتهم مـطـالـبـة بـاالشـراف على فـا
ا ـا يـسـكت تـلك األصـوات  ولـيس  الـطـلبـة  ويـحـدث ان يـوزع االشـراف 

يحقق األهداف تالفيا لوقوع مشكالت.
ــوضــوع يــنــطــوي عــلى تــفــاصـيـل اخــرى ال تـتــسع ان ا
ـؤكــد ان مـعـاجلـة ــقـال لـذكـرهــا  لـكن من ا مـسـاحـة ا
سـتحيلة  بل يراد لهـا آليات محكمة شـكلة ليست با ا
ومـتابعـة دقيـقة  عنـد ذاك نرتـقي بالفـاشلـ وال نحبط

تفوق   . ا
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عـدت نـائبـة عن الـتـحـالف الـوطني
ــســاءلــة تــوقــيت قــرارات هــيــئــة ا
والــعــدالـــة األخــيــرة بــانــهــا غــيــر
مـنـاسـبـة  ,فـيـمــا حـذرت نـائـبـة عن
ائـتالف دولـة القـانـون  من خـطورة
سـاءلة والـعدالة انه إلغـاء قانـون ا
محاولة تمهد لدعوة لعودة البعث.
وقـــالـت الـــنـــائـــبـــة عن الـــتـــحـــالف
الـوطـني ابـتـسـام الهـاللي في بـيان
امـس أن (بـــنـــاء الـــبـــلـــد بـــحـــاجــة
ـصـاحلــة حـقـيـقــيـة تـعــالج جـمـيع
ـنـظـور ـاضـيـة وفق ا الـتــرسـبـات ا
الــوطــني) ,وأضــافـت ان (الــفــتــرة
احلـــالــيـــة الــتي نــعـــيــشــهـــا فــتــرة
انـــتـــخـــابـــات ودعـــايـــات لـــلـــقــوى
والـشـخـصيـات الـسـيـاسـية وان أي
قـــانــون او قـــرار يـــصــدر يـــجب ان
وعـــدت يــــراعى هــــذه الــــظـــروف) ,
الـــــــــهـاللـي (وقـت إعـالن قـــــــــرارات
ساءلة والعدالة االخيرة بانه غير ا
ا فروض ان تكون  مناسب وكان ا
بـــعـــد االنــتـــخـــابــات حـــتى التـــعــد
كـقضـايـا انتـخـابيـة والتـي تسـببت
بالم للكثيرين) ,وأكدت (حاجة هذه
القـرارات لدراسـة اكثـر وخاصة من
كـــــان لـه دور في قـــــتـــــال االرهـــــاب
الداعـشي لدرجة أعـفته من سـيئاته

السابقة). 
فـيــمـا حــذرت الـنــائـبــة عن ائـتالف
دولــة الـقـانـون زيــنب الـبـصـري من
ــســاءلــة خــطــورة إلــغـــاء قــانــون ا
والـعدالـة .وقـالت في بـيان امس ان

واليــــجب ان ال تــــخـــضـع لـــضــــغط
ســـيـــاسي او ابـــتـــزاز وال نــســـمح
ـقراطي في باسـتخـدام النـظام الد

التجاوز على حقوق الناس).
داعـيــا (االشــخــاص الــعــامـلــ في
ساءلة والعدالة االلتزام بالعدالة ا
فـهم لـيـسوا بـعـيـدين عن احملـاسـبة

والتدقيق). 
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وتـــظــاهـــر مـــئـــات األشــخـــاص في
اول ســاحـة الـتـحــريـر وسط بـغـداد
حـاسبة امس اجلمـعة للـمطالـبة 
ـتي ـقـصــرين بـجـر الــفـاسـدين وا
سبايـكر والصقالويـة.وقال بيان ان
ـحــاسـبـة ـتــظـاهـريـن طـالـبــوا  (ا
ـتي ـقـصــرين بـجـر الــفـاسـدين وا
سـبـايـكـر والـصـقالويـة اضـافـة الى
ــتــهــمـ ــســؤولــ ا مــحــاســبـة ا
بقـضايـا فساد وتـنفـيذ اإلصالحات

احلكومية).
فـيـمــا كـشف الـنـائب الـفـني حملـافظ
بـغـداد جاسم الـبـخـاتي عن تـسلم
عـتـصـم ألهـالي نـاحـية مـطـالب ا
جسر ديالى.وقال البخاتي في بيان
امس ان (مــــطـــالـب أهـــالي جــــســـر
ديـالى مــشـروعــة وسـنــحـصل بــهـا
على موافقة محافظة بغداد ورفعها
الى رئــاســة الـوزراء) ,واضـاف  ان
ـطـالـب هي تـبــلـيط شـوارع (أبــرز ا
نطقة بحدود  11كيلو مترا وبناء ا
مـستـوصف صـحي ومـشـروع ماء),
عتـصم في واوضح البيـان ان (ا
جــســر ديــالـى امــهــلــوا احلــكــومــة

يـومـ مهـددين بـالـلـجـوء الى قطع
الــــطـــريـق الـــرابـط بـــ بــــغـــداد –
واحملافظـات وطالبوا بـحضور وفد
صــاحـب قــرار ولـــيس لـالســتـــمــاع
فـــقط) ,وتـــابع الـــبـــيـــان ان ( هـــذه
االعــتــصـامــات تـاتـي بـعــد أيـام من
تظـاهرات شـعبـية كـبيـرة في قضاء
احلـسـيـنـيـة شـمـالي بـغـداد أجـبرت
مجلس الوزراء على تلبية مطالبهم
اخلــدمــيــة).وشــارك عــدد مـن رجـال
ـــرجع الـــديـن ووكالء ومــــقـــلــــدي ا
الــــديـــني صــــادق الـــشــــيـــرازي في
محافظة البصـرة بوقفة احتجاجية
امـام مـبــنى الـقـنــصـلـيــة االيـرانـيـة
اســـتــنــكــارا العــتـــقــال الــســلــطــات
االيـرانـيـة حـسـ الـشـيـرازي (جنل

رجع) في مدينة قم. ا
ـرجع في مــحـافـظـات وقـال وكــيل ا
اجلـــــنـــــوب ســــعـــــد الـــــدراجي  في
تـــصـــريح انـــهم يـــحـــتـــجــون عـــلى
ــرجع بـــطــريــقــة (اعــتــقـــال جنل  ا
تــعـــســـفـــيــة وغـــيـــر الئـــقــة ولـــذلك
ــعــارضــتـه الــفــكــريــة لــلــحــكــومـة
ـشــاركـون في االيــرانـيــة).وطــالب ا
الـوقـفة بـبـيان اسـتـنكـاري بـاالفراج
الــفـــوري عـن جنل الـــشــيـــرازي من
دون قيد او شـرط  داع السـلطات
االيرانيـة الى تقد  اعـتذار رسمي
عن ذلك االعــتـقـال. وكـان الـعـشـرات
مـن أهــالي كــربالء قــد نــظــمـوا اول
ـاثــلـة امس  وقـفــة احــتـجــاجـيــة 
أمـام مـبــنى الـقـنــصـلـيــة اإليـرانـيـة
احــتــجـاجًــا عــلى اعــتــقــال حــسـ
الــــشــــيـــرازي. ودعــــا احملـــتــــجـــون
احلكـومة الـعراقـية إلى الـتدخل من

أجل إطـالق ســراح الــشــيــرازي. 
تـوقــيف اربــعــة اشـخــاص بــعـد ان
اقـتـحـمـوا اجلـمعـة شـرفـة الـسـفارة
االيرانية في لندن بحسب ما افادت
الـشـرطــة الـبـريــطـانـيــة في واقـعـة
اثارت احتـجاجا شـديدا  من جانب

طهران. 
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وقـالت مـتحـدثـة بـاسم شرطـة لـندن
في تــصـريح امس انه  ( تــوقـيف
االربـعــة اشـخـاص بـداعي االضـرار
بــامالك الــغـيــر ولـوجــودهم بــشـكل
غـــــــيـــــــر قــــــانـــــــونـي فـي مـــــــكــــــان
دبـــلــومـــاسي).وعـــبـــر نـــائب وزيــر
اخلارجـيـة االيراني عـباس عـرقجي
(عـن احـتــجــاج ايـران الــشــديـد الى
الـســفـيــر الـبــريــطـاني في طــهـران
وطـلب من الـشـرطـة حـمايـة مـطـلـقة
للدبلوماسي االيراني في لندن).
ــــرجـع  حــــســـ وكــــان  أتــــبــــاع ا
الـــشــيـــرازي  قــد اقــتـــحــمـــوا مــقــر
الـــســـفــــارة اإليـــرانـــيــــة في لـــنـــدن
احتجاجا على اعـتقال مرجعهم في
قم مـن قـبل سـلـطـات طـهـران فـيـمـا

زينب البصري
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تــوقــعت الــهـيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـوية والـرصـد الزلـزالي الـتابـعة
لـــوزارة الــنـــقل ان تـــشــهـــد اجــواء
الـعـراق مـوسـمـا أنـتـقـالـيـا تـعـيـشه
ــنـــاطق الــشـــمــالــيـــة والــوســطى ا
واجلـنوبـيـة  هـذه االيام في مـرحـلة

اعتاب وداع فصل الشتاء . 
ــنــبئ اجلــويـة فـي الـهــيــئـة واكـد ا
صـادق عـطـيـة في بـيان ان امس ان
قـبـلة رحـلـة ا (الـعـراق يشـهـد في ا
نـاطق مـوسـمـا أنـتـقـالـيـا تـعـيشـه ا
الـشـمـالـيـة والـوسـطى واجلـنـوبـيـة
هـذه االيام فـي مرحـلـة اعـتاب وداع
فـصل الـشـتـاء حـيث تـوجـد  سـحب
ركـاميـة محـليـة التـكوين نـاجتة من
تسـرب هواء بـارد في طبـقات اجلو
العلـيا في منـاطق محدودة من مدن
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ال تسـعفني الذاكرة  ذكرهم جميعا  فـعددهم كبير .. بل كبير جدا .. واعني
بهم مـجـمـوعـة  العـراقـيـات والعـراقـيـ  الـذين توزعـوا  عـلى قـارات الـعالم 
بحـثا عن االمـان والوظـيفة والـعيش الـكر .. مـعظمـهم عقـول مبـدعة  وجدت
نفـسها مـثل سمـكة كبـيرة  في حوض صـغيـر  فاختـارت احلوض الكـبير في

اخلارج قبل ان تموت ..
ـوضوع الـذي اود االشـارة  الـيه  لـيس عن الـعـدد غـير الـطـبـيـعي لـعـراقيي ا
ـبـدعــ  اتـعــبـهم ـا عن حــاالت الـوفــاة الـتي حــدثت  وحتــدث  اخلــارج  إ
ـرض  دون ان تـبـادر االجـهـزة الـرسـمـيـة الى مـد يـد الـعـون لـهم  او حـتى ا
السـعي الى جـلب جثـاميـهم الى تـربة الـوطن .. فمن الـكـبيـر د. مخـلد اخملـتار
ـطلب السـنيد واخـرهم الصحـفي الرائد الى عبـد السـتار ناصـر الى د. عبد ا
فالح الـعمـاري  طيب الـله ثـراهم  والقـائمـة تـطول  وهـنا ادعـو الوطن  الى
تـفـوق في اخلـارج  وليس في ذلك ضـرورة االرتفـاع  الى مسـتـوى ابنـائه ا

طلوبة .. انتقاص من الهيبة  بل هي عالمة قوة ابوية للرعاية ا
 امامي اسـماء ألساتذة وعـمداء كليات تـركوا العراق يـتولون حاليـاً مسؤولية
اعداد كـوادر تسهم في بناء اقطـارها   واطباء في مواقع مـتقدمة في كبريات
مـسـتـشـفـيـات العـالم  وعـلـمـاء في االبـحـاث الـعـلـمـية واالجـتـمـاعـيـة  تـسـيدوا
يـة رصيـنة  فـيما تـكتظ مـؤسسـات اعالمية كراسي مـتقـدمة في جـامعات عـا
ي بـصحفيـ واعالميـ عراقي ... ذات مديـات مؤثرة فـي الرأي العام الـعا
هــؤالء مـفـخـرة عــراقـيـة  في زمن صـعـب . ان األ الـعـظـيـمــة هي تـلــك الـتي
لـهـمـ في كل مـجـاالت الـبـناء ـبـدعـ ورمـوزهـا ا حتافـظ على ثـرواتـهـا من ا
واحليـاة ..لكني حزين عـلى مشـهد وطـني الذي ال يعيـر اهمية لـعلمائه .. ترى
بادرات تشجع على عودة الكفاءات العراقية من ماذا يضير الدولة لو قامت 
ناسـبة في مكـانها خالل توفـير ارضيـة تعـتمد االحـترام ووضع الشـخصيـة ا

الصــحيح ?
ا هي حـقيقة يعـرفها اجلميع  ليـست  سطوري  اشارة  نصـيحة ألحد   ا
ـثلون  خارطـة االبداع العربي .. عرفـة والعلم  و فأبـناء العـراق  هم وعاء ا
ويؤدون  دوراً ثـقافياً ومجـتمعياً وعـلميا  مهـماً في محيط عمـلهم  ويسهمون
في تالقي األفـكار وتبادلـها وال شك أن اجلميع يـستشعـر أهمية ادوارهم في
بنـاء اجملتمـعات الـتي يعمـلون في فضـاءاتها ...والشك ان االبـداعات العـراقية
ـغــتــربـة  أصــبــحت احملـرك الــرئــيس لـفــعــالـيــات الــعـديــد من دول الــعـالم  ا
رء بالفـخر ازاءها  كـونها جتمع واصبـحت األساس في بنـاء مالمح يشعـر ا
ا وحديثـا وفي ذات  الوقت تسـعى إلى التعمق ب نـتاج العـقل البشري قـد
ـاضي واحلـاضـر لـلـتـعـامل مع مـصادر ـتـطورة عـبـر ا فـي الثـقـافـة والـعـلـوم ا
ـعـرفـة بـأنـواعـهـا اخملـتـلـفـة... انـهم عـراقـيـون  وجـذرهم في تـربـة الـعراق .. ا
ـصافـحـة لـهم  ونـرفع يـافـطات فـحري بـنـا مـد أيـادي ا

الترحيب احلقيقي بهم
فـبقـاؤهم   في خدمـة دول االغتـراب  خسـارة تنـموية
ندفـع ثمنها غالياً  ومكـسب معرفي كبير لتلك الدول 

وخسارة جسيمة للوطن ..

كالم أبيض

قد تذهب للخليج او مواقع اخرى).
فـيـمـا اكـدت عـضـو مـجـلس الـنواب
عن مـحـافظـة ديـالى الـنـائبـة غـيداء
ـئـة  من كـمــبش الـسـبت أن 80بـا
السيول االيرانـية تذهب هدرا لعدم
وجـود مـشـاريع تــخـزيـنـيــة كـافـيـة
فـــيـــمـــا دعت الـى تـــوســـيع ســـدّين

ائي. اروائ لزيادة خزينهما ا
وقـــالت كــــمـــبش فـي تـــصـــريح  إن
(الـــســـيـــول الـــقــادمـــة مـن احلــدود
الــعـراقــيـة  –االيــرانـيــة مع هــطـول
االمـطـار تـمـثل مـوردا مـائـيـا مـهـمـا
جـدا في احملـافـظة  لـكن لالسف 80
ئة منها تذهب هدرا لعدم وجود با
مشاريع تخزينية كافية ) ,واضافت
ان (القدرة التخزينية لسدي قزانية
ومـــــنـــــدلـي مــــحـــــدودة جـــــدا وهي
التــتالئم مع كــمـيــة تـلك الــسـيـول)
داعيـة الى (توسـيع السـدّين لزيادة
قــدرتــهــمــا الــتــخــزيــنــيــة لــلــمــيـاه
لالستفادة منها في ارواء مساحات
زراعيـة اكـبر وضـمان تـوفيـر خزين
مائي كافي خالل مواسم الصيف).

مهدي ضمد القيسي

ابتسام الهاللي

بــثت قـــنــاة تـــبث من خـــارج إيــران
إنزال العمل اإليـراني من قبل أتباع
الـــشـــيـــرازي ورفـع عـــلم يـــبـــدو أنه
ـجموعة موالـية للشيرازي يتعلق 
وكــانت الــســـلــطــات اإليــرانــيــة قــد
ـــــاضي اعـــــتــــــقـــــلـت اإلثـــــنــــــ ا
ــظــاهـرات الــشـيــرازي  وقــاد ذلـك 
واحتجاجات في مـدينة كربالء أمام
ـا اضـطرت الـقـنـصلـيـة اإليـرانيـة 
الـســلــطـات إلغـالقـهــا كـمــا نــظـمت
أمس مـظـاهـرات في الـكـويت لـنفس
ـراقـبــون في بـيـان الــسـبب.واكــد  ا
امس ان ( الــنـظـام اإليــراني يـواجه
حاليا إشكالية في الداخل وتراجعا
لـشعـبيـته أمام اإليـرانيـ أنفـسهم
ـــظـــاهــرات الـــداخــلـــيـــة الــتي في ا
ـعيـشة تـطالب بـتـحسـ مـستـوى ا
والــتـوظـيـف والـتـوقف عـن الـتـدخل
فـي الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلــدول

األخرى). حسب البيان . 
ـــئـــات من في ســـيـــاق اخـــر نـــظم ا
اهـالي قـضـاء اجلـبـايش والـنواحي
الــتـابــعــة له في مــحــافــظــة ذي قـار
ـطالـبة احلـكومة وقفـة احتـجاجـية 
ـرحلة الـثانية من ركزيـة باكمال ا ا
ــمـر الــثـاني لــلـطـريـق الـرابط بـ ا
الــقـضـاء ومـديـنــة الـنـاصـريـة.وقـال
رئيس مجلـس ناحية الـفهود صفاء
اجلـــــــابـــــــري فـي تـــــــصـــــــريح ان (
احملتـجـ من جمـيع شـرائح اهالي
الـقــضـاء ونــواحـيه رفــعـوا الفــتـات
ـركـزيـة يـطـالـبــون بـهـا احلـكــومـة ا
بااللتفات الى مـعاناتهم من حوادث
ـوت والذي راح مـا يعـرف بطـريق ا
ضــحــيــته الــعــديــد من ابــنــاء هــذه
ـــــنــــاطـق نـــــتــــيـــــجـــــة احلــــوادث ا

رورية).و ا
ـتـبـقـي من الـطـريق اشـار الـى ان (ا
مــــــا يــــــقـــــارب 75 كم ويـــربـط بــ
مـــحــافـــظــة ذي قـــار ومـــحــافـــظــتي
البـصرة وميـسان). الى ذلك تـظاهر
فالحـو اربـيل لـلـمـطـالـبـة بـحـقـوقهم
ـتـأخـرة.من جـهـة ومــسـتـحـقـاتـهـم ا
اخـرى دعت جلـنـة الـثـقـافة واالعالم

ـرجـعـيـة الـديـنـية الـنـيـابـيـة امـس ا
الـعـلـيـا للـرد عـلى تـصـريـحات رجل
دين خـــرج دعــا الســـتــبـــاحــة دمــاء
ـدنــيـ والـلــيـبــرالـيــ وطـالـبت ا
حاسبة هيئة اإلعالم واإلتصاالت 
الـقـنـاة الــتـلـفـزيــونـيـة الـتي روجت

لتلك االفكار. 
وقــالت رئــيـســة الــلـجــنــة الـنــائــبـة
ميـسـون الدمـلوجي في تـصريح إن
(طـــــرح اي بـــــرامج او مـــــواضـــــيع
حتض على العنف او تضع تشريع
لــــلـــقــــتل وتــــصــــفـــيــــة اخلــــصـــوم
واخملالف باالفكـار امر ينبغي عدم
الـــســـكــوت عـــلـــيه) مـــشـــددة عــلى
ضــرورة (مـحـاســبـة اجلــهـات الـتي

تروج لذلك). 
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وطـالـبـت الـدمـلـوجي هـيـئـة االعالم
واالتــصــاالت بـ(اتــخــاذ االجــراءات
الـســريـعــة والــضـروريــة حملـاســبـة
الـقـنـاة الــتـلـفـزيــونـيـة الـتي روجت
لـهـذه االفــكـار) داعـيــة تـلك الــقـنـاة
(ألن تــعــتــذر وتــعـــلن بــراءتــهــا من
الــشـخص الــذي صـرح من خـاللـهـا
ودعــا لــلــعـنـف ضـد الــلــيــبــرالــيـ

.( دني وا
رجعيـة الدينية ودعت الدملوجـي ا
الـعـلــيـا الى أن (يـكـون لـهـا دور في
اسكات تلك االصوات والـرد عليها
عــلـى اسـاس انــهــا صــرحت بــوقت
ســابق بــان الـعــراق دولـة مــدنـيـة)
مــشـيــرة الى ان (تـصــريـحـات رجل
ــــتــــطــــرفــــة هـي امــــتـــداد الــــدين ا
لتصريحات جاءت من دول مجاورة
لــلــعــراق). وشـــددت عــلى ان (هــذه
الــتــصــريــحــات تــمــثل اســتــهــدافـا
مـبــاشـرا لــنـا وتــهـديــدا خـطــيـرا) 
مـعــتـبـرة أن (حتـلـيل الـدم الـعـراقي
هــــو طـــرح اليـــخـــتـــلـف عن افـــكـــار
). وقال رجل الدين عامر التكفيـري
الكفيشي في محاضرة بثتها احدى
دنـي الـقنـوات التـلفـزيـونيـة ان (ا
والعـلمـانيـ خطـر اكبـر من تنـظيم

داعش).
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