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نســوة يطـالنب حبـق اخلصـوصيـة 

سـامـي قفطـان: الصدفـة قـادتين لدخـول الوسـط الفنـي

آالف املتابعني ملشاهري بال حمتوى!

كلية املنصور اجلامعة ضمن تصنيف »الويب ماتركس« العاملي

الالممنصورنصور

هاوي تصوير عراقي يوثق 600 موقعا سياحيا وأثريا
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وزير التعليم العايل والبحث العلمي :

عميد كلية املنصور اجلامعة :عميد كلية املنصور اجلامعة :

* اجلامعات االهلية استوعبت اكثر من 112
الف طالب وطالبة وقدمت 3243 مقعدا جمانيا

قسام علمية جديدة  يف االختصاصات الطبيةقسام علمية جديدة  يف االختصاصات الطبية * سنفتتح ا* سنفتتح أٔ
* بعض الكليـات االهليــة مؤهلـة للدراسـات العليـا * بعض الكليـات االهليــة مؤهلـة للدراسـات العليـا 

شكر وتقدير.. الى شركة االنس للطباعة والنشر  لتعاونها في طبع الجريدة
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وزير التعليم: اجلامعات والكليات األهلية استوعبت أكثر من 
112 الف طالب وطالبة وقدمت 3243 مقعدا جمانيا

)الشباب والرياضة( تطلق مشروع )تطوير( لتنمية املجتمع املدين

الالممنصورنصور

المنصور : متابعة

أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
عبد  كاظم  نبيل  الدكتور  األستاذ 
الصاحب أن اجلامعات والكليات األهلية 
استوعبت أكثر من مئة وأثين عشر ألف 
طالبا هلذا العام الدراسي من خمرجات 
ثالث  وقدمت  اإلعدادية  الدراسة 
مقعدا  وأربعني  وثالثة  ومئتني  آالف 
كليات  يف  املجانية  املنحة  دراسيا ضمن 

املجموعة الطبية.
ومثن الوزير خالل اجتماع اهليأة العامة 
هذه  دور  األهلية  والكليات  للجامعات 
املؤسسات يف دعم حركة التعليم العايل 
يف العراق عرب احتضان )112507( من 
املليء  العام  هلذا  اإلعدادية  خمرجات 
مقعدا   )3243( وتوفري  بالتحديات 
املنحة  ضمن  الثمن  مدفوع  دراسيا 
املجموعة  كليات  يف  للقبول  املجانية 

الطبية.
املسارات  من  بعدد  التعليم  وزير  ووجه 
املهمة اليت منها تشجيع البحث والنشر 
الرصينة  العاملية  املجالت  يف  العلمي 
التصنيفات  وتعزيز مكانة اجلامعات يف 

متطلبات الرصانة العلمية.
جدول  ضمن  املجتمعون  واستعرض 
دائرة  ممثلي  حبضور  االجتماع  أعمال 
دائرة  ومدير  األهلي  اجلامعي  التعليم 
الدراسات والتخطيط واملتابعة ورؤساء 
واملعاهد  الكليات  وعمداء  اجلامعات 
األهلية خمرجات نظام القبول املركزي 
يتعامل  اليت  والفروع  القنوات  حسب 
باستمرار  والتوصية  النظام  معها 
من  جلنة  وتشكيل  وتطويره  اعتماده 
رؤساء اجلامعات والكليات لتقدمي ورقة 
تقييم شاملة للتعليم األهلي على صعيد 
التحتية  والبىن  الدراسية  األجور 
وضمان  املجانية  واملنح  القبول  وخطة 

المنصور : نور الهدى باسم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مشروع تطوير لتنمية قدرات 
الشباب والناشطني ومنظمات املجتمع املدين يف العراق. 

وقال مدير عام دائرة العالقات والتعاون الدويل حممود خلف 
العبيدي، يف تصريح لـ / املنصور ان وزارة الشباب والرياضة 
املرحلة  بتنفيذ  باشرت  الدولية  املنظمات  مع  وبالشراكة 
مساحات  خلق  اىل  يهدف  الذي  )تطوير(  مشروع  من  األوىل 
واملوصل  أربيل  املحلية يف حمافظات  واملنظمات  للشباب  آمنه 

والبصرة.
املوصل  من  انطلقت  املشروع،  من  األوىل  املرحلة  ان:  وأضاف 
منظمة  مع  بالشراكة  املدين  املجتمع  خدمات  مركز  بافتتاح 
جسر اإليطالية )UPP( وبعثة االحتاد األوريب، أذ يقدم هذا 

املركز خدمات استثنائية قانونية وادارية جمانية.
ان:  ميخائيل  رائد  )جسر(  منظمة  مدير  اوضح  جانبه  من 
عمل  نوعية يف  نقلة  املجتمعية، متثل  اخلدمة  مراكز  افتتاح 
مع  املستدامة  الشراكة  لتعزيز  متقدمة  وهي خطوة  املنظمة 
تنمية  جمال  يف  املؤسسي  والعمل  املدين  املجتمع  منظمات 

قدرات الشباب«. 
مع  تعاون  مذكرات  وقعت  والرياضة  الشباب  وزارة  ان  يذكر 
تدعم  برامج  ألطالق  الفاعلة  الدولية  املنظمات  من  عدد 
عمل  فرص  وتوفر  املجتمعي  السلم  وتعزز  الشباب  شرحية 

جديدة عرب تنفيذ مشاريع متوسطة وصغرية.

باملستلزمات  املختربات  ورفد  العاملية 
العلمية والتوجه حنو مذكرات التفاهم 
يف  الرصينة  املؤسسات  مع  والتوأمة 
العلمية  الترقيات  واستكمال  العامل 

للمالكات التدريسية.
متغريات  مع  التكيف  على  وحث 
مستلزمات  وتوفري  الراهن  الظرف 
واستحداث  للمعرفة  الرقمي  التحول 
حاجة  وفق  على  النادرة  التخصصات 
احلرم  خصوصية  ومراعاة  السوق 
التدريسيني  حقوق  وضمان  اجلامعي 
وتطوير  معتمدة  قانونية  عقود  ضمن 
مفوضية  مع  والتعاون  اإلداري  العمل 
الصدور  صحة  اجناز  يف  االنتخابات 

للوثائق الدراسية.
أن  التعليم  وزير  أكد  السياق  هذا  ويف 
املختصة عاكفة على  الوزارة ودوائرها 
تقييم أداء اجلامعات والكليات األهلية 
ضمن مهمتها اليت رمسها قانون رقم 25 

لسنة 2016.
اإلشراف  جهاز  رئيس  كشف  فيما 
والتقييم العلمي األستاذ الدكتور صالح 
متعددة  جلان  تشكيل  عن  الفتالوي 
وفق  على  املؤسسات  تلك  أداء  لتقييم 

السياقات  حسب  التدريسيني  حقوق 
القانونية املعتمدة.

وكان لعميد كلية املنصور اجلامعة أ.د. 
مهمة  مداخلة  شاكر  سلمان  عبدالستار 
يف االجتماع تناول فيها بعض اجلوانب 
اليت ختص اجلامعات والكليات االهلية، 

فضال عن التعليم االلكتروين.
محلة  أعداد  احلاضرون  وعرض 
يف  التحقوا  الذين  العليا  الشهادات 
ضوء  يف  االهلية  والكليات  اجلامعات 
صوت  فيما  الوزراء  ملجلس   112 قرار 
التعليم  جملس  رفد  على  املجتمعون 
من  االكادميية  بالشخصيات  األهلي 

حيث االختصاصات واأللقاب العلمية.

ستوكهولم متابعة

مضادة  أجسام  لديهم  بقيت  بكورنا  املصابني  غالبية  أن  أظهرت  حديثة،  سويدية  دراسة  إليها  خلصت  مبشرة  نتائج 
للفريوس مدة )9( على األقل. وأظهرت الدراسة اليت أجراها مستشفى )دانديريد ومعهد كارولينسكا(، أن خطر اإلصابة 
بكوفيد-19،  اإلصابة  من  تأكدت  قد  كنت  “إذا  تالني  شارلوت  الباحثة  وقالت  منخفضا.  كان  بالفريوس  أخرى  مرة 
فأعتقد بأنه ميكنك أن تكون يف آخر قائمة االنتظار بالنسبة للقاح وترك اآلخرين الذين حيتاجون للتطعيم يأخذونه 
الثالثة من الدراسة،  قبلك”.وبدأت الدراسة حول املناعة طويلة األمد لدى موظفي الرعاية الصحية. ويف املرحلة 
متكن الباحثون من تأكيد أن مجيع املشاركني تقريبا، أي 96 باملئة من املشاركني البالغ عددهم 370 شخصاًا الذين كان 
لديهم أجسام مضادة يف الربيع، ال يزال لديهم أجسام مضادة بعد تسعة أشهر.فيما أصيب أقل من 1 يف املئة مرة أخرى.

ناسا،  األمريكية  الفضاء  وكالة  أعلنت   *
ان 2020 كان اشد األعوام اليت سجلت على 
 2016 على  متفوقا  حرارة،  األرض  كوكب 
درجات  ان  اىل  مشرية  مئوية،  درجة  بعشر 
هامش  ضمن  لتقع  يكفي  مبا  قريبة  احلرارة 
خطا العلماء؛ لذلك اعتربوها العلماء عالقة 
متوسط  ان  الوكالة  علماء  ووجد  إحصائية. 
اكثر  كان   2020 يف  العاملية  احلرارة  درجات 
بني  عاما   30 متوسط  يف  عليه  كان  مما  دفئا 

1951 و1980 مبقدار درجة مئوية واحدة.

* طالبت منظمة العفو الدولية قطر بإجراء 
حتقيق مستقل يف وفاة عمال مهاجرين وقالت 
رجينا شبوتل، خبرية شؤون قطر يف املنظمة،  
إن » من الضروري إجراء تشريح ملعرفة أسباب 

حاالت الوفاة اليت مل تتضح مالبساهتا«.
كتبت  الربيطانية  »جارديان«  وكانت صحيفة 
وباكستان  اهلند  من  عامل  من 6500  أكثر  أن 
ونيبال وبنجالديش وسريالنكا توفوا يف قطر 
أن  إىل  الصحيفة  وأشارت   ،2010 عام  منذ 
ُوِصَفْت  احلاالت  هذه  من  العظمى  الغالبية 

بأهنا وفاة طبيعية.

العواصف  على  »إناث«  أمساء  اطالق  يتم   *
اطلقها  التسمية  وهذه  البلدان،  تضرب  اليت 
خرباء املالحة البحرية على السفن يف البحر 
، بالتايل طبق خرباء األرصاد نفس النظرية 
وراحوا يطلقون أمساء النساء على العواصف. 
الفمنست«  »مجعيات  بدأت  الوقت  مع  ولكن 
العواصف  هذه  تسمية  يتم  فلماذا  تعترض، 
أملانيا  يف  امرأة؟  باسم  املدمرة  واألعاصري 
وجدوا حاًل هلذا املوضوع، فيمكن ألي شخص 
مقابل  قادمة  عاصفة  أي  على  امسه  اطالق 

360 يورو يدفعهم لسلطات الطقس.

األجسام 
المضادة تحمي 

من اإلصابة 
بالعدوى 

مجددا

اخبار قصيرة

***

***

***

عميد كلية املنصور اجلامعة
يكـرم طالبتني يف قسم اإلعـالم الرقمـي

المنصور : خاص

وجه عميد كلية املنصور، ا. د عبد الستار شاكر سلمان، كتاب شكر وتقدير اىل الطالبتني 
)سحر سالم ودعاء كرمي(، يف قسم االعالم الرقمي، وذلك لتميزمها يف النشر الصحفي، 
اذ نشرت سحر حتقيقا يف جريدة الزمان بعنوان )اشعارات اخر الليل(، فيما نشرت دعاء 

حتقيقا يف نفس اجلريدة، عن ظاهرة )الكتابة على العمالت الورقية(.

التواصل  مواقع  “املال”  بوابة  رصدت 
االجتماعي األكثر استخداًما يف مجيع أحناء 
وذلك  احلايل؛  يناير  شهر  خالل  العامل  دول 
مؤسسة  عن  املعلنة  البيانات  إىل  استناًدا 
األحباث التسويقية »we are social« التابعة 

.»Hootsuite«لـ
مواقع  صدارة  “فيسبوك”  منصة  واعتلت 
بواقع  عاملًيا  املستخدمة  االجتماعي  التواصل 

2 مليار و740 مليون زائر خالل 
عاملًيا  الثانية  املرتبة  “يوتيوب”  واحتل 
زائر،  مليون   291 و  مليار   2 حنو  بإمجاىل 
تبعتها “واتس اب” ىف املركز الثالث بواقع 2 

مليار مستخدم.
وجاءت منصة “ماسنجر” ىف املرتبة الرابعة 
مبعدل 1.3 مليار زائر عاملًيا، تلتها “إنستجرام” 

ىف املركز اخلامس بواقع مليار و221 مليون .
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اخرى تناولت أسس تعادل الشهادات 

المنصور حيدر حسن

الطلبة  تعيني  إدراج  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
لعام 2021  املوازنة االحتادية  الثالثة األوائل يف مشروع قانون 
لسنة   67 قانون  حسب  الوزارة  مالك  على  للتعيني  رجعي  بأثر 
القانون ودخوله  فانه مت تطبيق  للوزارة  وثيقة  2017، وحبسب 

حيز التنفيذ قانونياًا بعد ورود التعليمات يف العام 2019.
وقالت الوزارة يف / بيان نشر هلا / اهنا سبق ان طالبت اجلامعات 
يف  االقسام  على  االوائل  الثالثة  اخلرجيني  بأمساء  بتزويدها 

الكليات واملعاهد للدراسة الصباحية.
والعناوين  بالدرجات  املالية  وزارة  تزويد  مت  انه  اىل  مشرية 
الوظيفية للطلبة االوائل على االقسام وان االجراءات مع املالية 
مستمرة حلني اقرار قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 

املعروضة حاليا امام جملس النواب للتصويت عليها واقرارها.

المنصور : رند قصي

اجلامعة،  املنصور  كلية  نظمت 
موضوع  حول  علمية،  ندوة 
واالنتخابات  االحتادية  )املحكمة 

املبكرة، وضرورة التالزم(.
عميد  برعاية  الندوة  وعقدت 
شاكر  الستار  عبد  د  ا.  الكلية 
االساتذة  من  كبري  وعدد  سلمان، 
جمايل  يف  واملتخصصني  والطلبة 
القانون والسياسة. وقدم املستشار 
النواب  جملس  يف  القانوين 
العبودي،  حسن  قاسم  القاضي 
ستواجه  اليت  لإلشكالية  عرضا 
عمل  تعطل  بسبب  االنتخابات 
فقدت  اليت  االحتادية  املحكمة 
اثنني  بوفاة  اعضائها،  من  ثالثة 

تقدميها  يف  شارك  تطبيقية(، 
باقر  حازم  الدكتور  االستاذ 
البعثات  دائرة  عام  مدير  طاهر 
وزارة  يف  الثقافية  والعالقات 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
االستاذ  القانون  قسم  ورئيس 
املساعد الدكتور علي غين عباس 

واملدرس سناء عبد طارش.
االقسام  رؤساء  الندوة  وحضر 
واملالك التدريسي يف الكلية وعدد 

من الطلبة، واملتابعني واملهتمني.
مركز  أقام  ذاته  السياق  ويف 
التعليم املستمر يف الكلية بالتعاون 
ندوة  اإلنكليزية،  اللغة  قسم  مع 
»االدمان  ظاهرة  حول  علمية 
التقدمي  يف  شارك   ، الرقمي« 
مدير  صاحل،  مهدي  صاحل  د  أ. 

واحالة الثالث اىل التقاعد.
هذا  ظل  يف  العبودي:  وتساءل 
الوضع املعقد، من هي اجلهة اليت 
ستصادق على نتائج االنتخابات«. 
هذه  حل  صعوبة  اىل  مشريا 
مل  الدستور  وان  السيما  املعضلة، 
حيدد الية اختيار رئيس واعضاء 

املحكمة االحتادية.
وحدة  أقامت  اخر  صعيد  وعلى 
الكلية  يف  املستمر  التعليم 
القانون،  قسم  مع  وبالتنسيق 
عبد  أ.د  الكلية  عميد  وبرعاية 
الندوة  سلمان  شاكر  الستار 
اسس  )قانون  املوسومة،  العلمية 
والدرجات  الشهادات  تعادل 
رقم  واالجنبية  العربية  العلمية 
20 لسنة 2020 - نظرة قانونية 

يف  والطفولة  االمومة  مركز 
قسم  ورئيس  دياىل،  جامعة 
سامي  األستاذ  االنكليزية  اللغة 
وفاء  م.  و  حممد،  العزيز  عبد 
االمومة  مركز  من   / كرمي  قيس 
والطفولة يف جامعة دياىلحبضور 
رؤساء االقسام واملالك التدريسي 
يف الكلية وعدد كبري من الطلبة.

مع  وبالتعاون  الكلية  نظمت  كما 
للمكتبات  العراقية  اجلمعية 
)اليوم  ومبناسبة  واملعلومات، 
العلوم(،  ميدان  يف  للمرأة  الدويل 
النساء  من  عدد  لتكرمي  حفال 
من  العلوم  جمال  يف  املتميزات 
الكلية،  يف  العامالت  التدريسيات 
فضال عن نساء يعملن يف مؤسسات 

علمية اخرى.

»املنصور اجلامعة« تقيم ندوة علمية حول موضوع 
املحكمة االحتادية واالنتخابات املبكرة

من بينها كلية المنصور الجامعة

»Webometr ics« تسع وسبعون جامعة عراقية يف التصنيف العاملي
المنصور : متابعة

الويب  تصنيف  نتائج  سجلت 
حضور  العاملي  ماتريكس 
جامعة  وسبعني  تسع  وتنافس 
ضمن  وأهلية  حكومية  عراقية 
العام  من  األول  النصف  نسخة 
الويب  موقع  وحسب   .2021
http://www.( ماتريكس 
webometrics.info/en/Asia/

كانون  نسخة  نتائج  فإن   )Iraq
أظهرت  قد   2021 لعام  األول 
زيادة يف عدد اجلامعات والكليات 
تصنيف  يف  الداخلة  العراقية 
الويب ماتريكس حيث بلغت تسعا 
حكومية  وكلية  جامعة  وسبعني 

جامعة يف أكثر من 200 دولة يف 
العامل ويتكون من ثالثة مؤشرات 
بوزن  املوقع  وضوح  هي:  مهمة 
اىل  املؤشر  هذا  يسعى  إذ   %50
قياس عدد الشبكات اإللكترونية 
باملوقع  املرتبطة  اخلارجية 
للجامعة  الرئيسي  االلكتروين 
 %10 بوزن  الشفافية  ومؤشر 
لقياس عدد االستشهادات لباحثي 
البحث  حمرك  ضمن  اجلامعات 
العلمي Google scholar ومؤشر 
)التميز(  العلمي  البحث  جودة 
األحباث  عدد  لقياس   %40 بوزن 
مؤشر  ضمن  املفهرسة  العلمية 

.scimago
العراقية  اجلامعات  أن  اىل  يشار 

وأهلية.
ترتيب  النتائج  وأوضحت 
العامل  مستوى  على  اجلامعات 
املوقع  بغداد  جامعة  احتلت  فيما 
اجلامعات  متصدرة   )2058(
عديد  بعدها  وتأيت  العراقية 
بابل  منها  اليت  اجلامعات  من 
واملستنصرية والكوفة والقادسية 
والبصرة واملوصل ودياىل وتكريت 
والرشيد  واملستقبل  واألنبار 
والصفوة وابن حيان ودجلة وأهل 
والنسور  والكفيل  واملنصور  البيت 

واإلسراء.
التصنيف  أن  بالذكر  جدير 
يعمل  ماتريكس  الويب  العاملي 
على تصنيف إحدى وثالثني الف 

حضورها  هلا  واألهلية  احلكومية 
وتنافسها املتصاعد يف التصنيفات 
 The( تصنيف  والسيما  العاملية 
ثالث  فيه  تدخل  الذي   )Times
وتصنيف  عراقية  جامعات 
)QS( الذي تدخل فيه جامعتان 
 )Scimago( وتصنيف  عراقيتان 
عشرة  مثان  فيه  دخلت  الذي 
وتصنيف  عراقية  جامعة 
دخلت  الذي   )Greenmetric(
عراقية  جامعة  ستون  فيها 
دخلت  الذي   URAP وتصنيف 
فيه أربع جامعات عراقية ويضاف 
 )Webometrics( تصنيف  اآلن 
تسع  وتنافس  الذي سجل حضور 

وسبعني جامعة عراقية.

املنصور  كلية  يف  انطلقت 
واسعة  تشجري  محلة  اجلامعة 
لروعة  مجالية  ملسات  الضافة 
فيه  تنتشر  الذي  املكان 
املساحات اخلضراء، واالصناف 
عن  فضال  لالشجار،  النادرة 

انواع خمتلفة من الزهور.
عميد  مبشاركة  متت  احلملة 
شاكر  الستار  عبد  ا.د  الكلية 
التدريسي  واملالكني  سلمان، 

والوظيفي. 
وقالت د. سندس سرحان امحد 
/ احد املشاركني يف احلملة / ان 
هي  وزينتها،  الطبيعة  مجال   «
ومن   ، للبشر  اهلية  هبة  حبق 
احلملة  هذه  تأيت  املنطلق  هذا 
لزيادة املساحات اخلضراء وزرع 
االشجار  من  جديدة  اصناف 

والزهور.

حملة تشجير ادراج تعيين الطلبة الثالثة 
األوائل في قانون الموازنة 

االتحادية
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كيف توظف لغة )R( الربجمية يف إجناز تقارير صحفية ؟
المنصور : متابعة

على  البيانات  صحافة  تعمل 
األخبار،  غرف  تنظيم  إعادة 
املهنية  األدوار  تشكيل  وإعادة 
للصحفيني، الذين يتعاونون بشكل 
واملصممني  املربجمني  مع  متزايد 
إجناز  يف  البيانات  وخرباء 
تعتمد  اليت  الصحفية  التقارير 
على البيانات واإلحصاءات، وهذا 
يتجاوز  الكفاءة  من  نوًعا  يتطلب 

األساليب الصحفية الكالسيكية.
شبكة  تقّدم  املادة،  هذه  يف 
مدخاًل  الدوليني  الصحفيني 
رائجة  برجمة  لغة  على  للتعّرف 
جدًا يف غرف األخبار يف املؤسسات 
اللغة  هذه  الكربى،  اإلعالمية 
عبارة  وهي   ،R تسمى  الربجمية 
القدرة  متنحك  برجمة  لغة  عن 
من  كبرية  كمية  مع  التعامل  على 
بتنسيقات  تقدم  اليت  البيانات 
خمتلفة من املصدر، واليت يصعب 
و  وحتليلها  وتفسريها  فهمها 
تصويرها يف وضعها األويل، ليأيت 
ترتيب  R، يف  الربجمة  لغة  دور 
هذه  تقدمي  و  وتصميم  وحتليل 
تكون  البيانات بشكل جيد حبيث 

مفهومة وسهلة. 

هي   ،  R لغة  ذلك  عن  فضال 
املصدر،  ومفتوحة  جمانية 
على  جنو.  رخصة  حتت  ومتاحة 
يف   R تستمر   ، األساس  هذا 
خالل  من  كبري  حد  إىل  التطور، 
هي  واحلزمة   ،R حزم  إضافة 
ووظائف  البيانات  من  جمموعة 
والعناصر  والوثائق   R اللغة 
أو   C يف  ديناميكًيا  املحملة 
بقوتني   R وتتمتع   .Fortran

رئيسيتني
جمموعات  مع  التعامل  األوىل: 
توجد  الكبرية. حيث ال  البيانات 
جمموعات  مع  التعامل  يف  مشكلة 

ميكنك  اليت  واإلحصائيات 
معني  بترتيب  عليها  احلصول 
وقواعد  املصادر  بعض  من  أحيانًا 
اآلخر  البعض  لكن  البيانات، 
يقدمها بتنسيق خمتلف. يف بعض 
األحيان تكون األشياء أمامك على 
ويف   - وواضحة  بدقة  الطاولة 
الصعب  من  يكون  أخرى  أحيان 

فهمها وتفسريها. 
 ،R الربجمة  لغة  دور  يأيت  هنا 
التعامل  على  القدرة  اليت متنحك 
والكبرية،  الضخمة  البيانات  مع 
صحفي  عمل  إجناز  تقرر  عندما 

يعتمد على البيانات.

لكن كيف تبدأ هبا؟
r-project. بتصفح  أبدأ 

بتزنيل  قم  الحقاًا   ،org
 .)R ) بيئة   R-environment
و  Windows ألنظمة  متاح  إنه 

Mac OS X و Linux. مبجرد 
باستخدام  البدء  ميكنك  تثبيته، 
تثبيت  أيًضا  الذكاء  من  ولكن   ،R
يوفر   .Rstudio املجانية  األداة 
متييز  مثل  وظائف   ،R استديو 
التلقائي  واإلكمال  للرمز  اللون 

لألوامر.
من   Rstudio يف  الشاشة  تتكون 
العلوي  اجلزء  يف  أجزاء.  أربعة 
األيسر توجد نافذة حترير ميكنك 
يف   .R ملفات  إنشاء  خالهلا  من 
حتكم  وحدة  توجد  اليسار  أسفل 
تفاعلي.  بشكل   R أوامر  لتشغيل 
معلومات  توجد  اليمني  أعلى  يف 

ماليني  طوهلا  يبلغ  اليت  البيانات 
عشرات  وعرضها  الصفوف 
األعمدة. من املحتمل أن يكون من 
جمموعة  أي  عمل  جًدا  الصعب 
الكبري يف أي  بيانات هبذا احلجم 

جدول بيانات عادي.
إحترايف  مرئي  عرض  والثانية: 
و  متقدمة  بطريقة  للمعلومات 

ابتكارية.

ملاذا جيب أن أهتم بـ R؟
الكاذبة  األخبار  عصر  يف 
أن  اجليد  من  البديلة،  واحلقائق 
األرقام  إىل  صحافتك  تستند 

حول  املثال  سبيل  على  متنوعة، 
و  الذاكرة  يف  املوجودة  الكائنات 
السفلي  اجلزء  يف  األوامر.  سجل 
خمططات  توجد   ، أخرًيا  األمين، 

.R ناجتة عن رمز
فإن   ،R لـ  شهيتك  ظهرت  إذا 
موقع  وهو   ،Computerworld
دورة  يقدم   ،IDG.se لـ  شقيق 
باستخدامه،  للمبتدئني  مفصلة 
األوىل   R أوامر  معرفة  ميكنك 
املختلفة  االحتماالت  واستكشاف 

.R اليت توفرها بيئة
الشهري  األمريكي  املوقع  نشر 
عشرات  حول  تقريًرا  بازفيد 
ببطء  حتوم  اليت  الطائرات 
املتحدة  الواليات  مساء  يف 
توجيهها  يتم  واليت  األمريكية، 
التحقيقات  مكتب  من قبل عمالء 
الفيدرايل ووزارة األمن الداخلي. 
على  والتجسس  شي  كل  ملراقبة 
من  والشركات  األفراد  بعض 
على  التقرير  وحيتوي  األعلى. 

لغة  باستخدام  صممت  خرائط 
بيانات  حتليل  خالل  من   ،R
مجعها  مت  اليت  الطائرات  موقع 
الرحالت  تتبع  موقع  بواسطة 
أماكن  وتوضح   Flightradar24

حتليق طائرات املراقبة.
سيظهر  املسجل،  احلديث  هذا  يف 
تيمو جروس، وهو صحفي البيانات 
السويسري،  العام  البث  هيئة  يف 
للحديث   ،Rddj.info ومؤسس 
شعبية  األكثر   R أصبحت  كيف 
البيانات.  صحفيي  أوساط  يف 
وسيعرض بعض األعمال املبتكرة 
لغة  باستخدام  إجراؤها  اليت مت 
البيانات،  صحافة  جمال  يف   R
أو  اخلاص  فريقه  قبل  من  سواء 
األخرى  اإلعالم  وسائل  قبل  من 
يف مجيع أحناء العامل. يف الوقت 
القوة  نقاط  إىل  سيشري  نفسه، 
)قابلية التكرار، على سبيل املثال( 
تعلم  إىل  )احلاجة  والعقبات 

الربجمة(.

الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى باستخدام الموبايل
يف 12 تشرين الثاين 2019، افتتحت الصحفية السورية 
 / روزنة  إذاعة  يف  الدجييتال  قسم  مديرة   / قات  ميس 
جلسات  ضمن  لساعتني  استمر  الذي  األول  الويبينار 
للصحفيني  الدويل  للمركز  اجلديدة  التدريبية  السلسلة 
وقد  والفيديو،  املوبايل  صحافة  حول  تتمحور  واليت 
استهّلت قات اجللسة التدريبية األوىل اليت كان عنواهنا 
حمترف  فيديو  كصحفي  استعمله  موبايلك..  »استخدم 
منذ اآلن«، بعرض مقّدمة عن صحافة الفيديو، تضمنت 
الصحافة،  من  النوع  هذا  إنطالق  بداية  حول  ملخًصا 
حمتوى  أشكال  مها:  أساسيني  حمورين  اىل  تطرقت  مث 
الفيديو اليت ميكن انتاجها على شبكة االنترنت ومنصات  
التواصل االجتماعي، وأهم العناصر إلنتاج حمتوى بصري 
عايل اجلودة. ولفتت قات إىل أّن » تطّور صحافة الفيديو 
التقارير  تصوير  يف  املوبايل  كامريات  استخدام  وزيادة 
الصحفية خالل السنوات األخرية، يعكس أمهية اكتساب 
الصحفيني اليوم مهارات جديدة تتعدى املهارات التقليدية 
»التغري  عن  وحتدثت  املقابالت،  واجراء  الكتابة  مثل 
اهلائل الذي حدث يف مؤسسات إعالمية عاملية«، مشجعًة  
التغريات  هذه  ملواكبة  مهارهتم  تطوير  على  املشاركني 

واإلستمرار بإنتاج أعمال صحفية مميزة.
ويف هذا السياق، تطّرقت الصحفية قات أيًضا إىل التغري 
أمهية  مؤكدة  األخبار،  تلقي  وبطريقة  اجلمهور  بسلوك 
معرفة الصحفيني هبذه التغريات حىت يتمكنوا من العمل 
بطريقة تتناسب معها، فاملتابع الذي يشاهد األخبار عرب 
املوبايل خيتلف عن الشخص الذي يقرأ األخبار باجلريدة، 
»وبالتايل فهذا األمر يؤثر على طريقة صناعة املحتوى«.

وحبسب قات فإّن »70% من اجلمهور ال يقرأون النصوص 
النص  كلمة، إمنا ميسحون  اثر  كلمة  والتقارير  واملقاالت 

عدد  استخدام  الصحفيني  على  يتعّين  وهلذا  عام،  بشكل 
قليل من الكلمات وبشكل واضح، إضافًة إىل وضع عناوين 

فرعية«.
ومنها  البصري  للمحتوى  املختلفة  القوالب  وعرضت 
وفيديو  فيديو  واالنفو  الصامت  والفيديو  املباشر  البث 
الذي  فيديو  والستوري  الطويل  والفيديو  درجة   360
مّث  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  استخدامه  يتم 
مؤكدة  التقارير،  من  املختلفة  األنواع  هلذه  مناذج  قّدمت 
ليس  عالية  تقنيات  موبايل حديث حيتوي  استخدام  أن 

ضرورًيا إلعداد تقارير جيدة بواسطة املوبايل.
ويف املحور الثاين، أوضحت قات العناصر األساسية للقصة 
حول  نصائح  وأعطت  والفكرة  املوضوع  ومنها  املصورة 
اختيار الفكرة، موصيًة بالتأين يف االختيار والقيام ببحث 
ورسم صورة جيدة حول القصة قبل الشروع يف التصوير.

للقصة،  العاطفي  التأثري  أمهية  عن  معرض حديثها  ويف 
شددت على أمهية أن تكون البداية قوية وتتضمن أكثر 
اليت  هي  األوىل  اللحظات  »إّن  قائلًة:  تأثرًيا،  اللقطات 

جتعل املتابع يقرر إذا ما كان سيتابع مشاهدة الفيديو«.
أّما العنصر الثالث واملهم يف صحافة الفيديو فهو الصوت، 
املحيطة  باألصوات  باالحتفاظ  قات  نصحت  وهنا 
يكون ذلك »ضرورًيا  املعلق فقط عندما  واستخدام صوت 
ومفيًدا«، مشريًة إىل أمهية أن يكون بطل القصة املصورة 
إنساًنا أو جمموعة من األشخاص. وبعد احلديث عن أمهية 
الصوت وكيفية تسجيله وتضمينه يف الفيديو، شددت قات 
على أمهية عنصر اجلاذبية البصرية والتسلسل البصري.

الصحافة  يف  وخبرية  صحفية  قات،  ميس  ان  يذكر 
روزنة  ومركز  روزنة،  لراديو  شريكة  ومؤسسة  الرقمية 

للتطوير اإلعالمي.

الالممنصورنصور
22 آذار 2021
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لتطوير  املستقبلية  خططكم  ما   *
الكلية ؟

باجلانب  املنصور  كلية  هتتم  ـ 
الطلبة  أمكانيات  لتطوير  املعريف 
العلمية، ضمن اخلطط واملفردات 
متطلبات  من  وهذا  املوضوعة، 
اجلامعية،  الشهادة  على  احلصول 
نبدأ  والعملي  املهارى  اجلانب  ويف 
طريق  عن  الثانية،  املرحلة  من 
زج الطلبة يف التطبيقات العملية، 

وحسب ختصص كل قسم.
من  متوفر  ومبا  الكلية،  يف  أما 
أربع  تضم  أذ  عاملية،  أكادمييات 
أكادميية  األوىل  أكادمييات، 
والثانية  للشبكات(،  )سيسكو 
لقواعد  )أوراكل(  أكادميية 
أكادميية  والثالثة  البيانات، 
والرابعة  )مايكروسوفت(، 
اكادميية )يف أم وير(، أذ نستثمر 
وفعالياهتا،  أنشطتها  من  البعض 
واخلرجيني،  الطلبة  لتدريب 
ولدينا تعاون مع عدد من الوزارات، 
مركز  التخطيط/  وزارة  بينها  من 
التطوير االداري، ووزارة الصناعة 
والتطوير،  البحث  بدائرة  ممثلة، 
وعدد  اخرى،  وزارات  عن  فضال 
املؤسسات األهلية، اىل جانب  من 
مؤسسة طالل  مثل  دولية،  جهات 
التعاون  سيتم  اليت  غزالة،  ابو 
معها يف جمال التدريب عن طريق 
اقامة ورش وبناء نظم املعلومات. 
ألننا نسعى اىل بناء جيل قوامه 
ليكون  املهنية،  واخلربة  املعرفة 
مؤهال اىل دخول سوق العمل بعد 
وضعنا  اخر،  جانب  ويف  التخرج. 

اجلامعات احلكومية.
*كيف تقيم جتربة التعليم االلكتروين 

يف ظل جائحة كورونا؟
ذو  سالح  االلكتروين،  التعليم  ـ 
املنصور  كلية  يف  وحنن  حدين، 
واسعة يف  لدينا جتربة  اجلامعة 
هذا املجال، واليوم يف ظل جائحة 
كورونا، أصبح اجلميع جمربين يف 
االلكتروين،  التعليم  الذهاب حنو 
على  جاء  الضيف  هذا  لكن 
غفلة، ويف العراق البىن التحتية 
تسمح،  ال  والتشريعات  ضعيفة، 
القاهر  الظرف  هذا  ظل  يف  لكن 
الذي قد يطول ال سامح اهلل، ليس 
االلكتروين،  التعليم  غري  امامنا 
اكرب  هبمة  العمل  املطلوب  لذلك 
لتحديث البىن التحتية، وهو امر 

حيتاج اىل اموال وتدريب.
كلية  يف  املوقف  واجهنا  وقد 
املنصور عن طريق حتديث مهارات 
املالك التدريسي ورفده باخلربات 
اعطاء  تتيح  اليت  الالزمة 
الدروس الكترونيا، وحىت اساتذة 
فقد  السن،  يف  الكبار  الكلية 
ابدعوا يف هذا النوع من التعليم، 
التدريس  تقنيات  تعلموا  ان  بعد 
مع  يتواصلون  وهم  االلكتروين، 
طلبتهم يف الدروس بكل ومرونة، 
ظل  يف  اننا  االعتراف  جيب  لكن 
هيبة  فقدنا  االلكتروين،  التعليم 
القاعة يف الدرس او يف االمتحان.

االهلية،  اجلامعات  *بعد جناح جتربة 
من  اكثر  بعضها  تأسيس  على  مر  اليت 
عشرين عاما، برأيك أمل حين الوقت 
هذه  يف  العليا  الدراسات  ألطالق 

يف  املناهج  لتوحيد  الوزارة  *مساعي 
مجيع االختصاصات العلمية، اال تعتقد 
اهنا تقضي على جانب التنوع والتفرد 

للكليات االهلية؟
ـ التوحيد الذي يتعلق، باألسس ال 
مشكلة فيه، لكن البد من مساحة 
ليتحقق  للخصوصية،  وهامش 
متيزنا  الكلية  يف  وحنن  االبداع، 
مناهجنا  لتحديث  الدائم  بسعينا 
الذي  التطور  وفق  على  العلمية 

يشهده التخصص العلمي عامليا.
اجور  جمال  يف  اجراءاتكم  *ما 
الدراسة، السيما يف الوضع االستثنائي 

الذي فرضته جائحة كورونا؟
للطلبة  كبرية  تسهيالت  قدمنا  ـ 
تراوحت  الدراسة،  اجور  يف 
ما بني )%25-%40(،  التخفيضات 
مرن،  دفع  نظام  اتباع  عن  فضال 
وليس  الدفعات،  من  عدد  يعتمد 

دفعة واحدة للمبلغ.
هل لديكم برنامج لتطوير قدرات   *
ومهارات  مبعارف  ورفدهم  االساتذة 

جديدة؟
يقدم  ان  استاذ  ألي  متاح  ـ 
دورات  او  برامج  باي  لاللتحاق 
ألقامة  خطة  ولدينا  تدريبية، 
من  عدد  اىل  لألساتذة  زيارات 
املجاورة،  الدول  يف  اجلامعات 
على  واالطالع  معارفهم  لزيادة 
وهناك  اجلامعات،  هذه  جتارب 
خطة تعاون بني كليتنا وجامعات 
يف اهلند وماليزيا وتونس وايطاليا 
ولبنان يف جماالت البحث العلمي 

وتدريب االساتذة.
على  الطلبة  اقبال  تقيمون  *كيف 

اجلامعة هذا العام؟
هذا  الكلية  على  االقبال  ـ 
االعوام  من  أفضل  يعد  العام، 
عدم  من  الرغم  على  السابقة، 
الطبية،  االختصاصات  وجود 
قسمي  ماعدا  الطبية  واهلندسة 
وهندسة  الطبيعي  العالج 
ميزة  وهناك  الطبية،  االجهزة 
الكليات  من  كوهنا  كليتنا،  لطلبة 
الرصينة، بصفتها عضو يف احتاد 
يوفر  مما  العاملية،  اجلامعات 
اجلامعات  يف  القبول  لطلبتها 

العاملية.

أقسام  الفتتاح  طموحة  خطة 
اختصاصات،  يف  جديدة،  علمية 
طب االسنان، والصيدلة، وتقنيات 
الطبية، واقسام طبية  املختربات 
االقسام  هذه  عن  وتنبثق  اخرى، 
خدماهتا  تقدم  خمتربية،  مراكز 
العالج  مركز  مثل  للمجتمع، 

الطبيعي.
تقدم  تعترض  اليت  الصعوبات  ما   *

اجلامعات والكليات األهلية؟
اليوم، هناك جانبني  العراق  ـ يف 
يعيقان تقدم أي مشروع يف جمال 
األول:  األهلي،  اجلامعي  التعليم 
والتعليمات.  التشريعات  يف  يكمن 
يف  الكبرية  الزيادة  هو  والثاين: 
أعداد اجلامعات والكليات األهلية، 
التوسع  هذا  من  الرغم  وعلى 
اجلامعات  هذه  اعداد  يف  الكبري 
والكليات، فما زالت دائرة التعليم 
نفسه  السابق  مبالكها  االهلي 
قبل اكثر من عشرين عام، لذلك 
التوسع  اىل  الدائرة  هذه  حتتاج 
هلا  ليتسىن  االداري،  مالكها  يف 
األهلية  الكليات  معامالت  أجناز 

بوقت قصري.
يف  نرغب  اننا  هو  األخر،  األمر 
ختصصات  يف  علمية  أقسام  فتح 
اجلامعات  يف  موجودة  غري 
القطاعية  اجلهات  لكن  االهلية، 
املسعى،  هذا  تعارض  احلكومية 
االهلي  للتعليم  اردنا  اذا  لذلك 
اجلامعي ان يتطور، جيب ان تكون 
املوافقات،  منح  يف  مرونة  هناك 
تبقى  ان  بالضرورة  وليس 
على  حكرا  االختصاصات  بعض 

اجلامعات؟
اجلامعي  االهلي  التعليم  قانون   -
اتاح   ،)2016( لسنة   )25( رقم 
االهلية،  والكليات  للجامعات 
وقد  العليا،  الدراسات  افتتاح 
االهلية  املؤسسات  بعض  باشرت 
بفتح الدراسات العليا، مثل )معهد 
ذلك،  بعد  الوزارة  لكن  العلمني(، 
فتح  تراخيص  منح  يف  تريثت 

الدراسات العليا.
جتربة  تطبيق  يف  تفكرون  *اال 
االختصاصات  يف  الصيفي  التدريب 
يف  عملية،  خربة  اىل  حتتاج  اليت 
املؤسسات ذات االختصاصات املناظرة؟

يف  موجودة  التجربة  هذه  ـ 
الكلية، وكنا نعمل هبا قبل جائحة 
عدد  مع  تنسيق  ولدينا  كورونا، 
لتدريب  احلكومية  املؤسسات  من 
الصيفية،  العطلة  خالل  طلبتنا 
ولدينا مركز التدريب الوظيفي يف 
الكلية، يقوم مبهام التدريب ايضا.

يف  التعليمية  البيئة  اىل  تنظر  *كيف 
هي  هل  االهلية،  والكليات  اجلامعات 

مشجعة لإلجناز العلمي؟
سياقات  تتبع  االهلية  الكليات  ـ 
جزء  فهي  العايل،  التعليم  وزارة 
ان  ويفترض  هلا،  ومكمل  منها 
القطاع  يف  العلمي  االجناز  افاق 
االهلي اجلامعي، افضل من القطاع 
احلكومي، وذلك لتوفر االمكانيات، 

وقصر »الروتني« االداري.

االعالم  قسم  لتطوير  خططكم  *ما 
الرقمي؟

االقسام  من  الرقمي،  االعالم  ـ 
يستقبل  النه  جدا،  احليوية 
شرحية من خرجيي االعداديات، 
للطالب،  االعالمي  البناء  لكون 
نظري  معريف  جانبني  يتطلب 
وان  السيما  مهين،  وتطبيقي 
البلد،  »سادن«  يعد  االعالمي 
جيمع  الذي  القسم  هلذا  رؤيتنا 
واجلانب  االعالم  اختصاص  بني 
هو  للمهنة،  التكنولوجي  التقين 
اعداد كفاءات اعالمية، متسلحة 
االعالمية  واملهارات  باملعرفة 
القسم  هذا  وسيشهد  املختلفة، 

تطورا كبريا يف املرحلة املقبلة.
خمرجــات  لرصانــة  تقييمكم  *ما 

الكليـــة؟
منذ  الكلية  خمرجات  قاربت  ـ 
طالبة  الف   )20( تأسيسها 
وطالبة، ونتواصل معهم عن طريق 
وقد  اخلرجيني«،  متابعة  »وحدة 
لديهم  الكلية  خرجيي  ان  وجدنا 
مراكز علمية وادارية واقتصادية 
يف أوربا ودول اخرى، وقد اقاموا 
على  جمموعات  واسسوا  جتمعا 
مواقع التواصل االجتماعي باسم 
كلية  خلرجيي  املغتربني  )كروب 
أسسوا  كما  اجلامعة(،  املنصور 

أذاعة.
يف  الكلية  طلبة  مشاركة  عن  *ماذا   

املسابقات العلمية؟
اليت  املسابقات  يف  نشترك  ـ 
العراقية،  اجلامعات  تنظمها 
اجلامعة  اقامتها  اليت  اخرها 
واجلامعة  الوسطى،  التقنية 
على  حصلنا  وقد  التكنولوجية، 
اختصاصات  يف  أوىل  مراكز 
وترتيبات  والقانون  احلاسوب 

اخرى يف بعض االختصاصات.
*هل متتلك الكلية جملة علمية حمكمة 

متخصصة بنشر البحوث؟
املنصور  كلية  )جملة  لدينا  نعم  ـ 
تصدر  حمكمة  علمية  اجلامعة(، 
نصف سنوية، ألغراض الترقيات 
موقع  ضمن  توجد  العلمية، 
وزارة  العلمية على موقع  املجالت 

التعليم العايل والبحث العلمي.

عميد كلية المنصور الجامعة

حوار خليل ابراهيم فاخر

تعد كلية المنصور الجامعة، من الكليات االهلية العراقية الرائدة والعريقة، فقد أسست عام 1988، وبلغ 
عدد خريجيها ما يقارب )20( الف طالب وطالبة، وتسعى الكلية الى رفد طلبتها بمعارف وبرامج أكاديمية 

متطورة، وتدريب علمي وعملي لتلبية احتياجات السوق من المالكات في االختصاصات المختلفة. وتعمل 
الكلية بوصفها مؤسسة وطنية على تكوين المعرفة ودعم التنمية المستدامة، لتفعيل الطاقات كلها من 

اجل خدمة المجتمع.. )المنصور( التقت عميد الكلية أ. د عبد الستار شاكر سلمان، للحديث عن واقع الكلية في 
ظل جائحة كورونا ومصاعب التعليم االلكتروني، والمشاريع التي تنوي الكلية تنفيذها خالل المرحلة المقبلة، 

والمعوقات التي تعترض تقدم التعليم االهلي الجامعي.

االعالم الرقمي 
قسم حيوي 

سيشهد 
تطورات مهمة 

في المرحلة 
المقبلة

قسام علمية جديدة  يف االختصاصات الطبية سنفتتح أ
بعض الكليـات االهلية مؤهلة الفتتاح الدراسات العليا 

مشهد للمساحات اخلضراء يف كلية املنصور اجلامعة 
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عن  للحديث  التقته  )املنصور( 
جتربته يف توثيق وتصوير املواقع 
استهل  وقد  السياحية،  واألماكن 

حديثه بالقول:
مشاهديت  بعد  كانت  البداية 
حبرية  عن  تلفزيونيا  تقريرا 
جذبين  وقد   ،2009 عام  ساوة 
املكان بتكويناته وقصصه، فقررت 
املناسبة،  الفرصة  تأيت  عندما 
ويف  االماكن،  هذه  بزيارة  سأقوم 
مبفردي  جبولة  قمت   2015 عام 
وكنت أصور بكامريا، اهلاتف فنالت 
)السوشيال  يف  املتابعني  اعجاب 
ميديا(، بعد هذا اشتريت كامريا، 
ومن هنا بدأت القصة للتعامل مع 
خمتلف  التصوير  من  جديد  نوع 
وهو  باهلاتف،  تصوير  عن  كليا 

التصوير االحترايف.
املواقع،  من  كثريا  زرت  ويضيف: 
آثار  ساوة،  )حبرية  املثىن  ففي 
ويف  السماوة(  بادية  الوركاء، 
حملة  النجف،  )حبر  النجف 
صحراء  التراثية،  احلويش 
النجف( ويف الديوانية )هور الدملج 
وقصر امللك غازي وآثار نيبور( ويف 
كربالء: )كنيسة االقيصر وكهوف 
الطار وعني التمر وشثاثة وقلعة 
الربدويل وحبرية الرزازة وقطارة 
)زقورة  قار  ذي  ويف  علي(  االمام 
ومتحف  اجلبايش  واهوار  اور 

االهوار(.
منديل  )ناحية  دياىل  ويف 
وقضاء  منديل  وسد  احلدودية 
)ملوية  الدين  صالح  ويف  بلدروز( 
وقصر  الربكة  وقصر  سامراء 

العاشق وسجن االمام علي اهلادي 
سامراء  وسدة  دلف  ابو  وملوية 

وسور شناس وحبرية الثرثار( .
ويتابع عودة » ويف نينوى: )النيب 
واملنارة  املوصل  وجامع  يونس 
وسد  القدمية  واملدينة  احلدباء 
والقوش  اللش  ومعبد  املوصل 
ودير مار ميت والغابات وبعشيقة 
اربيل  ويف  وغريها(  واحلمدانية 
)قلعة اربيل وشقالوة وقمة جبل 
)حبرية  السليمانية  ويف  هلكرد( 
وماةوت  ومتحف حلبجة  ناورويل 
وكهف  ازمر  وجبل  دوكان  وسد 
وسركلو  ريزان  وجيمي  قزاقبان 
بركلو وغريها( ويف دهوك: )كهف 
وزاخو(  زاويته  وجبل  انشكي 

واماكن اخرى كثرية .
كنت  املهمة  بداية  ويزيد: 
تطور  بعد  فيما  لكن  مبفردي، 
مهتمة  صفحة  واسسنا  العمل 
)وين(،  باسم  السياحية  باملواقع 
العمل،  مساعدين يف  لدي  واصبح 
الشباب  من  عدد  الينا  أنضم  مث 
من هواة التصوير. مشريا اىل ان 
واجهتهم،  الصعوبات  من  الكثري 
الطبيعة  تصوير  جمال  ان  اوهلا 
اىل  حيتاج  سكيب(  )الالند  وهو 
اوقات معينة ودقيقة لكي تصور، 
والثانية ان بعض االماكن بعيدة، 
على  مشيا  اليها  للسري  ونضطر 
التصوير  االقدام، حاملني معدات 
واالكل، الن بعض االماكن ال ميكن 
للسيارة السري فيها لكوهنا مناطق 
وعرة جدا. اما اما املشكلة الثالثة، 
فتكمن يف ان بعض االماكن مغلقة، 

يف  بعد  رحالته  يكمل  مل  ألنه 
االماكن  من  قدر  اكرب  زيارة 
جديدة،  ثقافات  على  والتعرف 
لتكون لكل صورة قصة ومعلومة، 
للمشاركة  سيخطط  املستقبل  ويف 
لعرض  ومهرجانات  معارض  يف 

نتاجه الفين.
ويقول عودة، انه يعشق الطبيعة، 
حب  اىل  اضافة  اشكاهلا  بكل 
من  وهذه  والترحال  االطالع 
الفضول  الصحفي،  صفات 

واالطالع على قصص خمتلفة.
موضحا انه مل يدرس فن التصوير 
الفوتوغرايف اكادمييا، لكن حبيه 
يتعلم  جعلتنه  للتصوير  وهوايته 
الكامريا،  مع  التعامل  كيفية 
املجال عن  مهارته يف هذا  ويطور 
بشكل  الدروس  متابعة  طريق 
إذ  اليوتيوب،   طريق  عن  علمي 
املصورين  اعمال  يتابع  بدأ 
جمال  يف  االجانب  املحترفني 
تصوير الطبيعة، فضال عن بعض 

املصورين املحليني.

وال يسمح بالتصوير فيها وحتتاج 
من  وادارية  امنية  موافقات  اىل 
أضافة  خمتلفة.  حكومية  جهات 
االماكن  هذه  اىل  السفر  اىل 

يتطلب اموال.
اكثر  اىل  الشاب،  املصور  ويشري 
من   « قائال  صوره،  غرابة  مكان 
هي  صورهتا،  اليت  املناطق  اغرب 
حبرية )ساوة( يف حمافظة املثىن، 
اذ حتتوي على نوع امساك وطيور 
البحرية غريبة، فضال عن ان  يف 
البحريات  اكثر  من  تعد  مياهها 
مائي  رافد  ويوجد  ملوحة، 
للبحرية. وهناك حبرية )ناورويل( 
يف السليمانية، حاما تصلها خييل 
كارتون  الفالم  مشهد  يف  انك  لك 
)نيلز(، ويف موقع اخر، جند قمة 
جبل )هلكورد( كمية الثلوج هناك 

يف الشتاء فاقت املتر ونصف.
ويضيف » زرت ما يقرب من 600 
 ، الشمال«  اىل  اجلنوب  من  موقع 
انه مل يشارك باي معرض  مبينا 
األن،  حىت  للتصوير  مهرجان  او 

هاوي تصوير عراقي يوثق 600 موقعا سياحيا وآثريا
المنصور : أديان علي

بعد تخرجه وحصوله على الشهادة الجامعية، انخرط الشاب أحمد 
عودة يف العمل الصحفي ليبدأ مشواره، مراسال لوكالة أنباء أصوات 

العراق، ثم محررا اخباريا يف وكالة أنباء المستقبل، لكن بوصلته أتخذت 
أتجاها أخر، حيث أحس بشغف لزيارة وتصوير المواقع السياحية 

واألثرية، أذ وثقت عدسته ما يقرب من 600 موقعا.

الالممنصورنصور

بريوت - متابعة 
دليل  مبثابة  جودين  سيث  كتاب 
اليت  املخاطر  حتمل  على  يشجعك 
واستجالب  هبا،  املخاطرة  تستحق 
عمل  إلجناز  املطلوب  التعاطب 

يساهم بأصالة واتساق وفرح.
أكثر  املبدع  العمل  يف  االنسجام 

أمهية من أصالته
الذين  للناس  خمصص  الكتاب 
أو  الكتابة،  أو  القيادة،  يريدون 

الغناء
الدار  عن  بريوت  يف  صدر  وقد 
 ) ناشرون   ( للعلوم  العربية 
 THE“ لكتاب  العربية  الطبعة 
 PRACTICE: Shipping

 PRACTICE: Shipping
نسخته  يف   ”Creative Work
اخلربة  "مشاركة  املعنونة  العربية 
على ختطي  اإلبداع"  تصنع  املهنية 
الشجاعة  على  للعثور  العوائق 
مبدع  عمل  على  لإلقدام  الالزمة 

ومشاركته مع اآلخرين.
املؤلف سيث  الكتاب يصّر  عرب هذا 
جودين على أن االنسجام يف العمل 
املبدع أكثر أمهية من أصالته، وهو 
سيساعد القارئ على حتويل شغفه 
من جمرد إهلاء إىل مسامهة مثمرة 
إىل  شغوف  كل  سيسعى  احلياة،  يف 

مشاركتها مع احلياة. 
يشجعك  دليل  مبثابة  الكتاب  هذا 

سيث  ملؤلفه   ”Creative Work
عنوان  حتت  الكتاب  جاء  جودين، 
تصنع  املهنية  اخلربة  "مشاركة 
اإلبداع"، وهو من ترمجة إمساعيل 
مركز  وحترير  ومراجعة  كاظم 

التعريب والربجمة يف بريوت.
عادة  اإلبداعي  العمل  يترافق  ال 
من  لكل  ولكن  بالنجاح،  ضمانة  مع 
النجاح منط معني،  أو عدم  النجاح 
مع  املنسجم  النمط  سلوك  ويعترب 
املمارسة هو الطريق األجنع للمضي 

قدمًا.
أكيمبو  العمل  باالستناد إىل ورشة 
جودين،  سيث  ابتدعها  اليت 
 THE“ سيساعدك كتاب املمارسة

تستحق  اليت  املخاطر  حتمل  على 
التعاطب  واستجالب  هبا،  املخاطرة 
املطلوب إلجناز عمل يساهم بأصالة 

واتساق وفرح.
الذين  للناس  خمصص  كتاب  هذا 
أو  الكتابة،  أو  القيادة،  يريدون 

الغناء.
الذين  للناس  خمصص  كتاب  هذا 
وإىل  التدريس،  إىل  يسعون 
املثرية  املشاكل  حل  وإىل  االبتكار، 

لالهتمام.
الذين  للناس  خمصص  كتاب  هذا 
حىت  الرحلة  يف  املشاركة  يريدون 
أو  ورسامني،  معاجلني،  يصبحوا 

قادة.

مشاركة الخبرة المهنية تصنع اإلبداع
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قضايا وتحقيقات

يف  السيء  األسلوب  استخدام  أو 
يف  السيما  الركاب،  مع  التعامل 
نقل  وهــي  اجلديدة،  )التقليعة( 
الركاب املتبقني يف وسط الطريق 
من سيارة اىل اخرى، فضـــال عن 
وال  قدمية،  اصبحت  بعضها  ان 
تصلح للنقل يف داخل العاصمة.. 
تدخل  تستوجب  املعاناة  هذه  كل 
العامة،  واملرور  النقـل،  وزارة 
هلذه  املناسبة  احللول  إلجياد 

املشكالت.

أجواء ملوثة
عاما(   35 )مدرس  سجاد  يشري 
اىل السلوك غري املنضبط لبعض 
التدخني  يف  املتمثل   ، السائقني 
وتلويث  املركبة،  قيادة  أثناء 
السيارة، فضال  األجواء يف داخل 
والركاب  التزامهم  عدم  عن 
بارتداء )الكمامة( على حد سواء، 

يعرض سالمة اجلميع للخطر.
اعاين كثريا من مقاعد  ويضيف: 
امللوثة  العام،  النقل  سيارات 
أالحظ  أذ  واألتربة،  بالدهون 
بعد مغادريت للمركبة، أن مالبسي 

مليئة بالبقع والدهون.
جلان  وجود  ضرورة  اىل  مشريا 
املرور  مديرييت  من  تفتيشية، 
لوزارة  التابعة   ، اخلاص  والنقل 
املركبات  عن  تكشف  لكي  النقل 
وتعاقب  اخلطوط،  على  العاملة 
املهملني او غري  اصحاب السيارات 

امللتزمني بالتعليمات املرورية.
جامعي( )أستاذ  مجال  ويروي 

النقل  مركبات  مع  حكايته 
اخلاص، أذ يقول: أسكن يف أحياء 
اىل  أركب  وعادة  بغداد،  شرق 
خط  وهناك  األندلس،  ساحة 
بالطابور  السيارات  فيه  تصطف 
املواطنني،  نقل  يف  دورها  ألخذ 

قيادة  يف  السواق  بعض  هتور  من 
الركاب  حياة  وتعريض  املركبات، 
يضايقين   « وتضيف  اخلطر،  اىل 
املركبة،  داخل  التدخني  كثريًا 
حتسس  من  أعاين  واين  السيما 
بعض  يف  وتنتابين   ، القصبات 
األحيان نوبات من السعال الشديد 
بسبب التدخني، وعندما اطلب من 
التدخني،  عدم  والركاب  السائق 
فصل  يف  وحنن  مغلق  املكان  ألن 
قاسية  ردوداًا  منهم  امسع  شتاء، 

وعبارات نابية.
محيد  واثق  العقيد  يبني  فيما 
ان،  العامة(  املرور  )دائرة  عرفان 
السائقني  حتاسب  املرور  دوائر 
الذي تفتقر مركباهتم اىل شروط 
مالية  غرامات  بفرض  األمن، 
عليهم او سحب اجازة السوق من 
مالية  غرامات  وهناك  املخالفني، 
غري  السيارات  ألصحاب  بسيطة 

بعض  السيارات  ان  املشكلة  لكن 
اليها  واضيفت  ضيقة،  مقاعدها 
االساسي  التصميم  خارج  مقاعد 
للمركبة، لذلك ال أحد يركب هبا، 
ويبقى املواطنون بانتظار السيارة 

التالية.
احلالة  هذه  تتسبب   : ويتابـــع 
مـن  املواطنني  تأخـــر  يف 
يف  عملهم  اماكن  اىل  الوصول 
من  أجد  لذلـــك  املحدد،  الوقت 
الضروري، أن جتد اجلهات املعنية 
طريق  عن  املشكلة  هلذه  حال 
وبيعها  حديثة  سيارات  استرياد 
الصاحلة  السيارات غري  ألصحاب 
وذلك  املرحية،  باألقساط  للعمل 
اخلاص  النقل  خطوط  لتحديث 

مبركبات مرحية«.

مدخنون ومتهورون
عاما(  27 )موظفة  زينة  تشكو 

النظيفة، وهذه الظاهرة موجودة 
ومشخصة من لدن املرور، وبسبب 
على  والدهون  األوساخ  تراكم 
يستطيع  ال  السيارات،  بعض  بدن 
السيارة  رقم  رؤية  املرور  شرطي 

لتسجيل املخالفة املرورية.

التحميل اجلائر
دائرة  مسؤول  يوضح  جانبه  من 
االعالم يف الشركة العامة إلدارة 
النقل اخلاص، حيدر الزبيدي، أن 
دور الشركة التابعة لوزارة النقل، 
داخل  النقل  حركة  تنظيم  هو 
من  واملحافظات  بغداد  العاصمة 
عددها  يبلغ  اليت  مرائبها  خالل 
بغداد  يف  موزعة،  مرآبا   )215(
ادارات  ان  مبينا  واملحافظات، 
املرائب تعمل على توفري مركبات 

مرحية للركاب«.
تواجه  اليت  املشكلة  ويضيف: 

النقل  عملية  تنظيم  يف  الشركة 
يف  تكمن  املركبات،  ومراقبة 
ولدينا  املرائب،  خارج  من  النقل 
االمنية  الدوائر  مع  خماطبات 
واملرور، مبنع هذا النوع من النقل، 
)التحميل  عليه  نطلق  الذي 

اجلائر(.

ال حل يف األفق
لن  اخلاص  النقل  ان  ويبدو 
اجلهات  تقاعس  ظل  يف  تتحسن 
يف  بواجباهتا،  القيام  عن  املعنية 
النقل داخل  تنــــــــظيم عملية 
حلوال  واجياد  العاصــــــــمة، 
املركبات  الستبعاد  عملــــــــية، 
العمل  من  للنقل  الصاحلة  غري 
داخل  الرئيسة  اخلطوط  على 
الغرامات  وفرض  بغداد،  حدود 
أوالذين ال  املتهورين  السواق  على 

يراعون الذوق العام.

مركبات متهالكة على الخطوط الرئيسةمركبات متهالكة على الخطوط الرئيسة

المنصور : فواطم الناهض

يبدو أن غياب الرقابة على المركبات العاملة على 
خطوط النقل الخاص الرئيسة داخل العاصمة 

بغداد، يتسبب بمعاناة يومية للمواطنين، بدء من 
إضافة مقاعد جديدة على خالف التصميم االساسي 

للمركبة، او عدم صالحية المقاعد لالستخدام 
البشري بسبب تلوثها باألتربة والدهون، فضال عن 

سلوك بعض السائقين غير المتحضر، المتمثل 
بالتدخين اثناء قيادة المركبة، وتشغيل اغان خادشة 

للحياء.
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النقـل اخلـاص .. مهنـة بـال ضـوابط !

بغداد : حمزة مؤيد

االقتصاد  خرباء  من  كثري  يؤكد 
األقتصادية  للمشاريع  ان  اىل 
يف  كبرية  أمهية  الصغرية، 
وحتويل  البطالة،  زخم  امتصاص 
منتجني،  اشخاص  اىل  العاطلني 
يف  ويسهمون  الضرائب  يدفعون 

من  بدال  الوطين،  االنتاج  دعم 
وقد  احلكومية،  املعونات  تلقي 
بعد  احلكومات  بعض  حاولت 
التغيري العمل يف هذا االجتاه، لكن 
الفساد املايل، وعدم وجود خطط 
ذلك،  دون  حال  وفاعلة  واضحة 
وألجل الوقوف على واقع املشاريع 
هذا  اجرينا  العراق،  يف  الصغرية 

خالله  التقينا  الذي  التحقيق 
االقتصاد  خرباء  من  بالعديد 
املشاريع  واصحاب  والباحثني 
من  عددا  عن  فضال  الصغرية، 

العاطلني.
ويبني كرار / صاحب حمل البسة 
/ انه كان يعمل يف جممع معروف 
الكرادة،  يف  الرجالية  لأللبسة 
املحل  صاحب  ولكن 
له  يصرف  كان 
راتباًا قلياًل، لذلك 
أنشاء  يف  فكر 
به،  خاص  مشروع 
البداية،  فكانت 
صنف  حتديد  يف 
اليت  األلبسة 
املتاجرة  يريد 
االلبسة  وهي  هبا، 
ومن مث  النسائية، 
تأجري حمل صغريا 

بوك عن  الفيس  اعلنت يف  لذلك 
احلالق  بطريقة  خدمايت  تقدمي 
اجلوال، وكنت اتنقل من زبون اىل 
بعد  النارية،  الدراجة  على  اخر 
ذلك فتحت حمال صغريا ، وفر يل 

مصدر رزق جيد واحلمد هلل ".
الشؤون  يف  الباحث  ويؤكد 
 " أن  صاحل،  عمر  االقتصادية 
الشباب  من  عددا  تدفع  البطالة 
لتحقيق  صغرية،  مبشاريع  للبدء 
الشخصي  باالستقاللية  طموحهم 
اقامة  عملية  ومتر  واملايل، 
مراحل،  بعدة  الصغرية  املشاريع 
واتوفري  الفكرة  أختيار  من  بدء 
راس املال، أنتهاًء بتشغيل املشروع.

ويضيف " جيب ان ندرس املشروع 
للصمود  قابل  ان  ونتاكد  جيدا 
عن  السوق،  يف  املنافسة  أمام 
جدوى  دراسة  اعداد  طريق 
كلفته  وحتديد  الصحيح،  بالشكل 

، بعدها باشر يف استرياد األلبسة 
واسعارها  مرغوبة  مناشيء  من 

رخيصة.
األولني،  الشهرين  يف   " ويضيف 
واجه املحل كسادا، ولكن بعد ذلك 
فشيئا،  شيئا  يتحرك  املحل  اخذ 
اننا  الزائن  عرف  ان  بعد  السيما 
وباسعار  جيدة،  بضاعة  نقدم 

مناسبة. 
فيما يشري يوسف / حالق 40 عاما 
/ اىل جتربته االوىل يف احلالقة 
اخوته  حبالقة  البيت،  يف  بدأت 
مهاراته  ان  اكتشف  وقد  الصغار، 
احلالقة،  مقص  استخدام  يف 
فضال عن امتالكه ذوقا يف اختيار 
القصات املناسبة ملختلف االعمار. 
بصورة  املهنة  تقان  وال   " ويتابع 
فن  لتعلم  معهد  دخلت  افضل 
احلالقة، وعندما خترجت مل تكن 
لفتح حمل،  الكافية  االموال  لدي 

جانب  اىل  حتقيقه،  واأمكانية 
التخطيط  يف  مهاراتك  تنمية 
يف  لتتمكن  واالدارة  والتسويق 
ناجح  مشروع  امتالك  من  النهاية 

بالفعل.
وتعتقد شيماء عمار/ تدريسية يف 
كلية املنصور اجلامعة، ان التوسع 
من  الصغرية،  املشاريع  اقامة  يف 
االقتصاد  عجلة  تشغيل  شأنه 
واالستخدام  النمو  مستوى  ورفع 
من  واحلد  الدولة  ملوارد  االمثل 

البطالة والفقر.
مشرية اىل امهية النهوض بواقع 
واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع 
بوصفها تسهم يف حتقيق التنمية 
يف  واالجتماعية  االقتصادية 
دعم  اصبح  لذلك  العامل،  بلدان 
واملتوسطة  الصغرية  املشروعات 
خيارا استراتيجيا حتميا لتطوير 

وزيادة الناتج املحلي.

خبراء: دعم المشاريع الصغيرة الحل االمثل المتصاص البطالة

الالممنصورنصور
22 آذار 2021
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*العربة يف االحتراف 
كاتب   / جزاع  طه  د.  ويرى 
إزالة  اجل  من  انه   ،/ واكادميي 
يتبادر  قد  الذي  واخللط  اللبس 
ان  فيظن  القارىء،  ذهن  اىل 
األشياء  على  احلكم  مقياس 
املتابعني  عدد  يف  هو  واألشخاص 
ال  اجلمهور،  عامة  من  واملعجبني 
خاصتهم , واول ما نقوم به هو فك 
والعلماء  االدباء  بني  االرتباط 
احلقيقيني  والفنانني  والشعراء 
ميتلكون  ال  ممن   ، غريهم  عن 
مواهب حقيقية يف هذا األنشطة 
ليس  اليت  واإلبداعية،  الذهنية 

هلم فيها ال ناقة وال مجل.
ان  القول  االجحاف  من  ويتابع: 
كبار االدباء والعلماء ال حيصلون 
ان  ذلك   ، باملاليني  متابعني  على 
يف  البالغ  االثر  والعلم  لالدب 
بناء احلضارة االنسانية وحتقيق 
مت  وان  حىت  البشري،  التقدم 
ضجيج،  دون  ومن  بصمت  ذلك 
منكبون  وهم  العلماء  ديدن  وهو 
خدمة  اجل  من  جتارهبم  على 
الشهرة  اجل  من  ال  البشرية، 
 .« املاليني  ومتابعة  والنجومية 
على  دليل  خري  ان  اىل  مشريا 
يفوزون  الذين  العلماء  ان  ذلك 
امساء  عام،  كل  يف  نوبل  جبائزة 
ويبقون  عامة،  للناس  جمهولة 
اجلائزة،  نيلهم  حىت  جمهولني 
يف  اختصاصاهتم  حدود  يف  اال 
الفيزياء  او  الكيمياء،  او  الطب 
وظائف  علم  او  واالقتصاد، 
االعضاء »الفسيولوجي« باستثناء 
عليهم  تسلط  منهم  قليلة  قلة 
األسباب  من  لسبب  األضواء 
فيتداول الناس امساءهم مدة قد 

تقصر او تطول. 
اصطالح  أرى  ال   « جزاع  ويضيف 
والشاعرات  الشعراء  أنصاف 
واإلعالميات  واإلعالميني 
إخل،  واملثقفات..  واملثقفني 
فان  متاما،  دقيقا  اصطالحا 
الشاعر اما ان يكون شاعراًا او ال 
يكون، فاالختالف يف الدرجة ال يف 
واخليال  الشاعرية  درجة  النوع، 
واملواظبة  واالبتكار  والتجديد 
ينطبق  ما  وهذا  واالستمرارية، 
األدبية  األصناف  خمتلف  على 
والفنية ، فنقول شاعر تقليدي أو 

شاعر جمدد، وفنان خامل أو فنان 
الكفاءة  حمدود  وإعالمي  مثابر، 
، لذلك يربز جنوم يف  وآخر بارع 

كل هذه املجاالت االبداعية » .
 ويبني االكادميي واستاذ الفلسفة، 
انه ليس العربة يف عدد املتابعني 
هلذا الشخص او ذاك، فمهما كانت 
وان  حىت  كبرية  املتابعة  هذه 
جتاوزت املاليني، فإهنا إن مل تكن 
قائمة على أساس صحيح وابداع 
تزول  ما  سرعان  فإهنا  أصيل، 

مهنته  وسر  اختصاصه  اساسيات 
عن  اما  التفاصيل  كل  ومعرفة 
طريق الدراسة او االطالع اىل ان 

يصل اىل االحترف«. 
كل  كان  املاضي،  يف   « ويضيف 
شخص خمتص بفن ابداعي معني 
عندما ينضم اىل أية جهة حبسب 
اىل  خيضع  ان  جيب  اختصاصه، 
تقرر  خمتصة  جلنة  من  اختبار 
اما  العمل،  ملمارسة  صالحيته 
فوضى  خمتلف،  فالوضع  االن 
التطور  ظل  يف  وخاصة  عارمة 
التكنلوجي وكثرة وسائل التواصل 
كل شخص  اصبح  إذ  االجتماعي، 
يطلق على نفسه فنان او اعالمي 
او شاعر او تسميات اخرى بدون 
ما  ينشر  رقابة،  او  ضوابط 
للنشر  واغلبها غري صاحلة  يشاء 
االعجاب  عليه  وتنهال  مبستواها 
نوع  واغلبها  املشجعة  والتعليقات 
من املجاملة والعالقات الشخصية 
التخلف  اطار  يف  يندرج  اليت 

الفكري للبعض،
امثال هؤالء االشخاص  ان  مبينا 
رمبا  الفنون،  هذه  على  الطارئون 
من  اكثر  وشهرة  واسع  هلم صدى 
املحترفني  االختصاص  اصحاب 
طويل  وباع  خربة  لديهم  الذين 
كل  تضيع  لذلك  عالية،  ومقدرة 
واهلاوي  املحترف  بني  املقاييس 

والدخيل .
 

غياب املحتوى الرفيع 
كاتب  وجيه/  علي  ويوضح 
كلها  األزمان  يف  ان   / وإعالمي 
مبتابعني  األصيل  الفن  حيظى 
أو  الفن  يكون  يكاد  إذ  القلة، 
املحتوى الرفيع هو حمتوى خنبوي 
العامة،  بعيدًا عن  يكون  وبالتايل 
وتستعيض العامة عن الفن الرفيع 
الذي ال تتعاطى معه مثل األوبرا 
الشعر  أو  التشكيل  أو  النحت  أو 
جودة،  أقل  تكون  موازية،  بفنون 
املكتوب  بالشعر  االستعاضة  مثل 

بشكل مباشر وسطحي.
صفحات  ان  وجيه:  ويردف 
الشعراء  أو  العامليني  الروائيني 
التشكيليني  الفنانني  أو  الكبار 
ألهنا  أقل،  متابعني  بعدد  حتظى 
إىل  حتتاج  رفيع  فن  مع  تتعاطى 
محولة معرفية معينة الستيعابه، 

ذوق  وإىل  معني  تعليم  وإىل 
الناس  كل  فليس  وبالتايل  معني، 
ال  رمبا  أو  هذا  على  حريصون 
أو  لفهم  مزاجًا  وقتًا وال  ميتلكون 
وهذه  املعرفية،  الذوات  تطوير 
الركيك  نتيجة طبيعة ألن يسود 
املحتوى  يزنوي  بينما  الغث  أو 
األصيل والنافع واهلادف إىل عدد 

معني من املتابعني.

الترويج الساخر
صحفي   / احلسيين  أمحد  ويبني 
وسائل  على  حمتوى  وصانع 
التواصل االجتماعي /، ان حمتوى 
والثقايف  االجتماعي  احلراك 
البلدان  يف  والسياسي  والعلمي 
املتقدمة، يكون اكثر تطورا بفعل 
املعين،  البلد  يف  احلراك  مسات 
كفاعل  االنترنيت  ظهور  فمنذ 
اصطدم  العراق،  يف  اجتماعي 
من  نــوع  اي  وجـــود  بانعدام 
الذي  الثقافية  االنساق  انواع 
عليه يف صناعة  يستند  ان  ميكن 
املحتوى  توجه  لذلك  املحتوى، 
لصناعة  االنترنيت  على  العراقي 
املنظمة،  غري  الثقافية  الفوضى 
تصوير  حنو  اجلميع  فذهب 
املسماة  الفديو  مقاطع  ومتثيل 
جزافا بـ »املضحكة »، او للربامج 
تنفس  اليت  الساخرة  السياسية 

من  وحنقهم  اجلماهري  كرب  عن 
بعد  املتعاقبة  االنظمة  سيسات 

.2003
تصدر  ظاهرة  احلسيين  ويعزو 
الرواج  لقائمة  التافهة  املحتويات 
اىل  التواصل،  منصات  على 
وتركه  البديل  النموذج  تكاسل 
للساحة الثقافية للمحتوى التافه 
اصحاب  جعل  مما  والسطحي، 
اليت  واملنصات  واالموال  املوارد 
الربح،  وهو  وحيًدا  هدًفا  متتلك 
التوجه حنو صناع املحتوى السيء 

واالستثمار يف حمتوياهتم.

التأثر بالثقافة الغربية
االجتماعية  الباحثة  وتعتقد 
تردي   « أن  تركي،  زين  مخائل 
الذوق العام واجلمايل، هو نتيجة 
اليت  العوملة  وثقافة  لسياسات 
الذوق  منظومة  على  انعكست 
النموذج  حملها  حل  اذ  الراقي، 
املوسيقى  جمال  ففي  الغريب، 
خمتلفة  موسيقي  الينا  دخلت 
مع  التنسجم  الفن،  ساحة  اىل 
ثقافتنا االصيلة، ومع هذا الزالت 
بعض جمتمعاتنا العربية ملتزمة 
الشعبية  واالغاين  بالتراث 
ويف  الشباب  من  وكثريا  القدمية، 
عبد  اىل  يستمتعون  صغري  عمر 

الوهاب وفريوز وام كلثوم.

ويصبح أصحاهبا يف طي النسيان. 
هذه  يف  السبب  يكون  وقد 
للناس  الوصول  سهولة  الظاهرة 
عرب وسائل التواصل االجتماعي، 
والصور  بالكالم  النشر  واستسهال 
عن  فضال  وغريها،  والفديوهات 
هبوط الذائقة الثقافية والفنية 
واستسهاهلم  املتابعني،  بعض  عند 
تلك  يف  يذاع  أو  ينشر  مما  للغث 

الوسائل .

تبين العابر
العظيم  عبد  الشاعر  يرى  بينما 
ظاهرة  هو  ما حيصل  ان  فنجان، 
عربيا،  يتعلق  واألمر  عاملية، 
الذي  والقهر  الكبت  مبحموالت 
يعاين منه الفرد العريب يف بالده 
التواصل  مواقع  سامهت  وقد   ،
االجتماعي بذلك لألسف، عندما 
اسست لثقافة القطيع ، عن طريق 
العقل  يف  اخلزعبالت  جتذير 
العريب املكبوت، وبرزت من خالل 
وغري  ضيقة  متهافتة،  ذائقة 

حساسة للجمال .. 
واضحة  حقيقة  هناك  ويضيف 
 , االجتماعية  املواقع  أن  هي 
وتويتر  وانستغرام  بوك  الفيس 
للتعارف  مواقع  هي  ذلك  وسوى 
منها  اكثر  االجتماعية  وللصلة 
الثقافية.،  او  الفكرية  للصالت 
محلوا  املثقفني  ان  اىل  مشريا 
كبرية  قضايا  املواقع  تلك  مجهور 
عليه، ولذلك حصل رد فعل عنيف 
عابر  هو  مبا  باالهتمام  يتمثل 
واليومي  العابر  وهذا   ، ويومي 
تبناه جمموعة من املدونني الذين 
مادته  لسهولة  جنوما  صاروا 
الوعي  ختاطب  ألهنا  وركتها 

الساذج والبسيط.

غياب الرقابة 
الكاريكاتري  رسام  يعتقد  فيما 
من  فن  لكل   « ان  عبداحلسن 
فنون االبداع خصوصية، فالفنان 
جيب  واالعالمي  والشاعر 
شروط  ثالثة  فيه  تتوفر  ان 
والفكرة،  )املوهبة،  هي  رئيسة 
ميلك  شخص  وكل  واالسلوب(  
ليكون  يؤهله  االبداع  من  مستوى 
طبقا  يتفاوت  معني  مستوى  يف 
ويعرف  واالديب،  الفكري  ملستواه 

المنصور : فاطمة سالم الجمالي

االرقام الفلكية للمتابعين والمعجبين ، بموديل اعالنات، او من يطلق على نفسه من الجنسين 
صفة االعالمي، واالعالم منه براء، أو شاعرة، وهي لم تكتب سوى تفاهات، او مدون ينشر فضائح 

وأكاذيب، ومع هذا ينشغل الكثير من المتابعين بأخبارهم وعالقاتهم الخاصة، وظهورهم يف 
االماكن العامة، فضال عن أزيائهم وقصات شعرهم ، فيما يجهل أمثال هوالء من المتابعين من 

هو محمد خضير، ومن هو فائق حسن، ومن هو االب أنستاس الكرملي ، ومن هو فائق بطي، 
وغيرهم من المبدعين.. 

د. طه جزاع

مهما كانت هذه املتابعة كبرية حىت 
وان جتاوزت املاليني، فإهنا إن 

مل تكن قائمة على أساس صحيح 
وابداع أصيل، وإهنا سرعان ما 
تزول ويصبح أصحاهبا يف طي 

النسيان

عبدالعظيم فنجان

األمر يتعلق مبحموالت الكبت 
والقهر الذي يعاين منه الفرد 
العريب يف بالده ، وقد سامهت 

مواقع التواصل االجتماعي بذلك 
لألسف، عندما أسست لثقافة 

القطيع

بسبب هبوط الذائقة الثقافية عند بعضهم

آالف املتـابعني ملشــاهري بــال حمتــوى!

الالممنصورنصور
22 آذار 2021
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كتاب وصحفيون يكشفون : نقــرأ هلـــؤالء

الفرحان وام كلثوم
حسني،  حمسن  الصحفي  ويشري 
وبشغف  يتابع  كان  انه  اىل 
الفرحان  داود  الصحفي  كتابات 
يف  األخبار»  »يوميات  جريدة  يف 
زاوية )حكايات من بغداد، بطلتها 
كانت  الكتابات  وهذه  كلثوم(.  ام 
الذي  كلثوم،  ام  مسلسل  تتناول 
من  ساعة  مدى  على  يعرض  كان 
ديسمرب  شهر  من  يوم  كل  مساء 
املارة  1999، حني كانت ختلو من 
شاشات  أمام  العراقيون  ويتسمر 
حلقات  ملتابعة  التليفزيون 
الكاتب  تأليف  من  وهو  املسلسل، 
الرمحن  عبد  حمفوظ  الكبري 
وإخراج املبدعة إنعام حممد علي، 

وبطولة النجمة صابرين.
احللقة  ويف  حسني»  ويتابع 
أم  فيها  توفيت  اليت  األخرية 
كما  العراقيني  بعض  بكي  كلثوم، 
يومها  وكنت  قبل،  من  يبكوا  مل 
مديرًا بالنيابة ملكتب )وكالة أنباء 
الشرق األوسط يف بغداد( فأرسلت 
قلت   ، خربا  الوكالة،  مقر  اىل 
احلصار  نسوا  العراقيني  إن  فيه: 
اجلائر الذي كان مفروضاًا عليهم  

يف  كلثوم  أم  وفاة  على  وحزنوا 
) أخبار  صحيفة  ونشرت  املسلسل، 
صفحتها  علي  اخلرب  هذ  اليوم( 

األوىل يف اليوم التايل.

فضل الصحافة
أنه  احللي،  زيد  الصحفي  ويبني 
وكان  بسيطة،  أسرة  اىل  ينتمي 
انه  إال  يكتب،  او  يقرأ  ال  والده 
القراءة،  اىل  وجهه  من  اول 
والتمعن فيها، دون ان يعرف سببا 
لذلك، فقد كان جيلب يوميا عدد 
صحف  من  للمزنل،  الصحف  من 
اخلمسينيات مثل )البالد، االخبار، 
االستقالل( ويطلب منه قراءة ما 
نشر فيها، على الرغم من كونه مل 

يكمل دراسته االبتدائية. 
جتّذر  اجلو،  هذا  يف  ويضيف« 
 ، واألدب  الصحافة  حب  عندي 
من خالل االطالع على ما تنشره 
تلك الصحف، فقرأت قصص فؤاد 
وعبد  صربي  وادمون  التكريل 
املجيد لطفي وغريهم، ومن جلباب 
هذه القراءات، عندي ولع املعرفة 
القصص  تلك  ان  ذلك  املجتمعية، 
تلك  يف  البلد  واقع  حتاكي  كانت 

شك أو ُمعارضة .. ال خيتلُف على 
حيدث  قد  ولكن  أحد،  القراءة 
وقوة  كأولوية،  عليها  االختالف 
انه  اىل  مشريا  ونوعية.،  تأثري 
االعالميني  على  يؤكد  ما  دائما 
الشباب، ان » الِقراءة نور وتبديد 
والظلمات،  واخلرافات  لألوهام 
فهي تنري الطريق، وُتحدد املعامل، 
االصطدام  قبل  بالعوائق  وتَبّصر 
أرجاء  يف  سياحة  اهنا  كما  هبا.. 
الكون الواسع ، تتجاوز بوساطتها 

قيود املكان والزمان.

بغداد ونزار القباين
فيما يبني د. هاشم حسن التميمي، 
انه طالع على مدى سنوات طويلة، 
فكرهتا  يف  متيزت  كثرية  مواضيع 
عرضها.  وطريقة  وصياغتها 
ثالثني  من  اكثر  قبل  ويضيف: 
عاما كتب الصحفي الراحل رياض 
اجلمهورية،  جريدة  يف  قاسم 
الشاعر  مع  جلولته  رائعا  وصفا 
بغداد،  يف  قباين  نزار  املعروف 
التقاطات صحفية عميقة  تضمن 
عنه  قال  شفافة..  ادبية  وبلغة 
ما  نزار قباين حينها، هذا امجل 

أدوار،  املنصات االجتماعية بعدة  تساهم 
بوابة  فهي  الصحافة،  ملؤسسات  بالنسبة 
فئات  إىل  وإيصاهلا  الروابط  لترويج 
زوار جدد، كما  بينهم  الزوار،  عديدة من 
تشكل أحد املصادر األولية لألخبار، وهي 
باملؤسسة  التعريف  وسائل  إحدى  كذلك 

ومبا تقوم به من عمل.
منافسة  أضحت  املنصات  هذه  أن  إاّل 
متكينها  يف  فقط  ليس  اإلعالم،  لوسائل 
وتداوهلا  األخبار  نشر  من  املستخدمني 
وسيلة  يف  اخلرب  يِرَد  ألن  احلاجة  دون 

كذلك  تستقطب  صارت  بل  إعالمية، 
بتعريفات  فيها،  إعالناهتم  لنشر  املعلنني 
تطلبه  مّما  بكثري  أقل  عادة  تكون  مالية 
وسائل اإلعالم بشكل عام، وبنسبة جناح 
الوسائل مبا  هذه  من  أكثر جناحة  تبدو 
مستخدمو  يقضيه  الذي  الوقت  معدل  أن 
االجتماعية  املنصات  تصفح  يف  اإلنترنت 
اإلعالم  وسائل  على  يقضونه  ما  يفوق 

الرقمية.
الفضاء  يف  اإلعالنات  عن  احلديث  وعند 
اإلعالنات  إغفال  أبدًا  ميكن  ال  الرقمي، 

حتولت  إذ  غوغل،  شركة  تستطبها  اليت 
هذه األخرية إىل املنصة األوىل لإلعالن 
غوغل  شركة  أن  غري  اإلنترنت،  على 
من  االستفادة  اإلخبارية  للمواقع  تتيح 
)أكواد(  املواقع  هذه  تضع  بأن  إعالناهتا 
ميّكن  مبا  منصاهتا  يف  غوغل  إعالنات 
واملواقع  )غوغل  الربح،  من  االثنني 
االقتصار  ارتأينا  لذلك  اإلخبارية(، 
املواقع  يف  اإلعالن  على  املوضوع  هذا  يف 
اآلن ال  الربح حىت  أن  مبا  االجتماعية، 

يزال أحاديا ومقتصرًا فقط عليها.

إىل   ”emarketer“ موقع  أرقام  وتشري 
حتتل  اليت  املنصات  أكرب  بني  من  أنه 
املراتب العشرة األوىل يف جلب اإلعالنات 
مواقع  ثالثة  توجد  املتحدة،  بالواليات 
حيتل  من  هو  وفيسبوك  اجتماعية، 
ال  كما  ككل.  القائمة  يف  الثانية  املرتبة 
موقع  أّي  العشرة  املواقع  بني  من  يوجد 
ياهو  موقع  اعتربنا  إذا  الّلهم  إخباري، 
الذي حّل يف املركز الرابع موقعًا إخباريًا، 
وهو الذي يعّد بوابة إنترنت تشتمل على 

الكثري من اخلدمات، منها نشر األخبار.

املدة .

علي امني وجنيب حمفوظ
ويوضح احللي، ان مع تقدم العمر 
به، بدأت قراءاته غري املدرسية، 
القصص،  يقرأ  فأخذ  تزداد، 
وغرائب  واالدب  الفنون  واخبار 
الوعي لديه،  ازدياد  ، ومع  العامل 
بدأ مييز بني الكتاب، واول كاتب 
صحفي شده ملتابعته، هو الصحفي 
املصري الكبري )علي امني( السيما 
عموده الشهري )فكرة( اما االديب 
والكاتب القصصي الذي استهواين 
ومن  فهو )جنيب حمفوظ(  كثريا، 
أفضال الصحافة علّي انين التقيُت 
شخصيا من كنت احبهم يف بدايات 
وجنيب  امني  علي  ومنهم  حيايت، 
القراءة  احللي»  .ويزيد  حمفوظ 
االعالمي،  رأمسال  هي  واملتابعة، 
أحد،  جيهلها  ال  القراءة  فأمهية 
إنسان،  ضرورهتا  يف  جيادل  وال 
وقد  عاقل،  َفضُلها  جيحد  وال 
سطرت فيها ألوف الكتب، ودجبت 
والرسائل  املقاالت  ماليني  حوهلا 
أمهية  تعد  فلم  واألحباث، 
أو  ِجداٍل  أو  نقاش  القراءِة حمل 

كتب عين.
الربيعي،  رجاء  الروائية  وتكشف 
أن  عليه  بداياته،  يف  الكاتب  ان 
مثال  األساسية،  بالكتب  يبدأ 
)ألف ليلة وليلة( لكوهنا ستعطيه 
آفاق كبرية، ويتعلم كيفية السرد 

واالطالة يف الكتابة.
وتتابع » اميل شخصيا إىل الكتب 
الفلسفة،  فلسفة  او  الفلسفية 
وبالذات األدب األملاين. موضحة، 
عنه  معروف  األملاين  األدب  ان 
مييل  فيما  بالفلسفة،  يهتم  انه 
االدب الروسي إىل غرس مفاهيم 
والوطن  اإلنسان  وحب  االنسانية 
فضال  النفس،  وهتذيب  واملجتمع 
يقرأ  ان  الكاتب  على  ذلك  عن 
معهم،  اختلف  وان  لألخرين 

ليتعرف على طريقة تفكريهم.
مردان،  أمنار  الشاعر  ويدعو 
على  األقبال  اىل  الشباب  الكتاب 
قراءة الروايات وكتب الفلسفة يف 
ذلك  خميلتهم،  لتوسيع  بداياهتم 
ان القراءة غذاء الكاتب والشاعر 
الوصف  يف  تعينه  الراوي،  او 
ضرورة  مؤكدا  والكتابة،  السرد 

التنوع يف القراءة.

د. هاشم حسن

أعجبين كثريا وصف 
رياض قاسم جلولته مع 

نزار قباين

زيد الحلي

من جلباب فؤاد التكريل 
وادمون صربي منا عندي 

حب االدب والثقافة

محسن حسين

أتابع بشغف داود الفرحان 
وتستهويين كتاباته يف 

يوميات األخبار 

رجاء الربيعي

بدايتــي مع ألـف ليلة 
وليلة وأميل للكتب 

الفلسفية

انمار مردان

 أدعو الكتاب الشباب 
اىل األقبال على قراءة 
الروايات وكتب الفلسفة

المنصور : نور السماء التميمي

مثلما ينشغل كبار الكتاب برواياتهم والشعراء بقصائدهم، والصحفيون بقصصهم الخبرية، ويتابع كل 
منهم ردود افعال وانطباعات القراء أزاء منجزهم الثقايف، للتعرف على مدى التفاعل مع المادة الصحفية 

أو االدبية، ومدى االنتشار وحجم المتابعة، فأنهم يف الوقت ذاته يحرصون على متابعة كتابات ومنجزات 
االخرين، ولديهم كتابهم المفضلين .. )المنصور( أجرت تحقيقا ألتقت فيه نخبة من األدباء والصحفيين 

العراقيين للتعرف على الكتابات التي تستهويهم، وأقرب الكتاب الى قلوبهم.

االعالم الرقمي 
أفاق مشرقة

علي عبيد

الالممنصورنصور
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نشر يف جريدة بغداد االخبارية، 
بصورة  تدرجت  خترجها  وبعد 
مهمة  جماالت  كل  يف  مسلكية 
االخرية  حمطتها  لتكون  املتاعب، 
مذيعة اخبار يف قناة العراقية.. 
)املنصور(، حاورت مليس يف العديد 
من اجلوانب اليت ختص مشوارها 
املهين، واسباب االنتقادات وحسد 
اخوة يوسف الذي تعرضت له يف 

االونة االخرية.ـ 
*هل تذكرين اول مهمة صحفية 

كلفيت هبا ؟
كانت  يل  صحفية  مهمة  اول  ـ 
كلية االعالم  الصحافة   يف قسم 
منا  طلب  عندما  بغداد(  جامعة 
الصحفي،  التحرير  مادة  أستاذ 
ان جنري حوارات لصاحل جريدة 
رساما  اقاربنا  احد  وكان  الكلية، 
مشهورا، امسه جبار جمبل، فعملت 
االستاذ،  اعجبت  مقابلة،  معه 
الكتابة  يف  بأسلويب  اشاد  الذي 
وظن يف باديء األمر ان هناك من 

ساعدين يف كتابة احلوار.
* كيف تنظرين اىل دراستك 

االكادميية، ومادورها يف تأهيلك 

حوار سحر سالم

لم تمر سوى اسابيع قليلة على التحاقها بكلية االعالم، حتى 
تمكنت لميس عبد الكريم ، أن تجذب األنظار اليها، لتحصل 

على تكريم العمادة، لنشرها حوارا مع فنان تشكيلي ، 
وبعد أيام دخلت المشرحة مع زميلها عبد الرشيد الصالح 

العداد تحقيق صحفي، وكانت رفيقة دائمة لمنصات 
التتويج يف مهرجانات الصحافة، ومن أجمل ما كتبت، 

كان عرضا لرسالة من نزار قباني إلى نجاة الصغيرة.

اعتِقلت السلطات الصينية مذيعة أسترالّية تعمل يف قناة »سي جي يت إن« الصينّية الناطقة 
اخلارجّية  وزيرة  وأوضحت  اخلارج.  يف  دولة  أسرار  إفشاء  هتمة  هلا  وُوّجهت  باإلجنليزّية 
األسترالّية، أّن الصني أبلغتها باعتقال تشنغ يل، اليت كانت حمتجزة. وتابعت: الصني اعتِقلت 
تشنغ لالشتباه يف أّنها قّدمت، بشكل غري قانوين، أسرار دولة يف اخلارج«.جاء ذلك خالل مقابالت 

اجرهتا مع رّواد أعمال يف أحناء العامل، وسط توّترات متزايدة بني البلدين.

احتجاز صحفية 
أسترالية في الصين

من   )70( اجلديد  العدد  بغداد، صدر  / جامعة  االعالم  كلية  عن 
احتجاب  بعد  تدريبية،  طالبية  جريدة  وهي  الصحافة،  جريدة 
ملدة عام عن الصدور بسبب احالة معظم العاملني يف كادر التحرير 

والقسم الفين للتقاعد.
وتصدر اجلريدة بأشراف عميد الكلية أ.د عمار طاهر، وهو صحفي 
واخر  املاضي،  القرن  تسعينات  أوائل  من  املهنة  يف  يعمل  متمرس 

سكرتريا  تقلدها،  وظيفة 
على  ومشرفا  للتحرير 
جلريدة  الرياضي  امللحق 
برئاسة  عهد  فيما  الزمان، 
شكرية  د.  أ.  اىل  التحرير 
قسم  رئيس  السراج  كوكز 
التحرير  ومدير  الصحافة، 
حممد  االستاذ  الصحفي 
املعموري، واملدير الفين كمال 
للجريدة  ليعيدوا  مصطفى 
من  كانت  كما  والبهاء  االلق 

قبل مصنعا للنجوم.

»الصحافة« تعاود الصدور
بعد عام من االحتجاب

صحف هجينة

مذيعة العراقية لميس عبد الكريم :

احلم بالعمل يف قناة عربية.. ولو تزوجت من 
غري إعالمي لقصقص اجنحيت !

املهين؟
يف  دراسيت  ـ 
االعالم،  كلية 
يف  اسهمت 
هتذيب موهبيت، 
يل  ووفرت 
ضية  ر ال ا
سبة  ملنا ا
اكون  كي 

خمتلفة 
الذين  عن 
يشتغلون يف جمال االعالم، من غري 
احلاصلني على شهادة جامعية يف 
االعالم، ميكن القول كانت اللبنة 
االوىل العدادي وصقل موهبيت، 
اعطتين فرصة ومساحة الكتابة 
فضال  )الصحافة(،  جريدة  عرب 
املعنوي عرب االهتمام  الدعم  عن 
مبوهبيت من ِقبل االساتذة الذين 
تعلمتنا  يدرسونا،وبالفعل  كانوا 
الكلمة  وأن  الصحافة،  اجبديات 

مسؤولية.
كافية  اجلامعية  الدراسة  *هل 
ملمارسة  اخلربة  على  للحصول 

العمل االعالمي ؟
اجلامعية  الدراسة  ـأجدًا 
كافية  غري  حتديداًا  النظرية 
ملمارسة  اخلربات  على  للحصول 
الدراسة  االعالمي،  العمل 
ترجح  ال  لكنها  مهمة  النظرية 
دون  من  اجليد  االعالمي  كفة 
اجلانب  يف  نفسه  على  يشتغل  ان 
بكل  الكلية  توفره  وهذا  العملي، 
او  اجلريدة،  يف  سواء  اقسامها 

االذاعة او االستديو.

* اال تعتقدين ان دخولك جمال 
كان  الفضائية  القنوات  يف  العمل 
قسم  خرجية  بوصفك  مغامرة 
يف  للخربة  وتفتقرين  الصحافة 

هذا املجال؟
عدا  مغامرة،  كلها  حيايت  انا  ـ 
الين  اجلورنال،  جريدة  يف  عملي 
وكاتبة  حمررة  وانا  اليها  اتيت 
وحوارات،  صحفية  حتقيقات 
هلذا مل تكن مغامرة كان كل شيء 
املهنية  حيايت  باقي  اما  متوقع، 
عملي  من  ابتداءًا  مغامرة  كلها 
مرة  اول  كمراسلة  التلفزيون  يف 
مل  املقابل  الن  الرشيد،  قناة  يف 
وانا  جناحي،  على  يراهن  يكن 
اجنح،  ان  متوقعة  كنت  ما  ايضاًا 
واثبت نفسي وجداريت، فضال عن 
عملي يف الشرقية نيوز، ايضاًاكنت 
وامكانيايت  خربيت  على  مراهنة 
وعلى قدريت يف الصمود، يف هكذا 
ماليني  يتابعها  رصينة  مؤسسة 
حمطيت  وحىت  املشاهدين،  من 
االخرية مذيعة يف قناة العراقية، 
الكلمة،  معىن  بكل  مغامرة  كانت 
مذيعة،  اعمل  مرة  اول  النين 
اجلنون،  من  ضرب  كانت  بالفعل 
واحلمد هلل جنحت هبا واستطعت 

ان اثبت نفسي جبدارة ومهنية.
*امجل كتاباتك الصحفية؟

الصحفية  املواضيع  من  كثري  ـ 
الصحفي  من  حواري  منها  احبها، 
البيضاين،  عبدالستار  واالديب 
السعداوي،  امحد  مع  وحواري 
صحفية  حتقيقات  عن  فضال 
بني  ما  صحفية(  )حروب  بعنوان 
الصحفيني، وعن مواضيع صحفية 
كما  مأزق،  يف  الصحفيني  ادخلت 
نزار  بعثها  رسالة  على  اشتغلت 
قباين اىل جناة الصغرية، يعاتبها 

بني  انتقاالتك  كثرة  *يالحظ 
والقنوات  الورقية  الصحافة 

الفضائية، مباذا تفسرين ذلك؟
الورقية،  الصحافة  ابنة  انا  ـ 
عن  الكلية  يف  االساتذة  وعرفين 
نشرت يف صحف حملية  طريقها، 
بغداد،  البيان،  )الزمان،  كثرية 
يف  دراسيت  طيلة  االخبارية( 
وملدة  خترجي،  حىت  اجلامعة 
يف  عملت  التخرج  بعد  سنتني 
جبريدة  الورقية  الصحافة 
)اجلورنال( لكن يؤسفين ان اقول 
الصحافة الورقية، بدأت تتراجع، 
فضال عن مجهورها الذي يتراجع 
الناس  بني  رواجها  وحىت  ايضا، 
والتكنولوجيا،  التطور  بسبب  قل 
االخبار  تقرأ  اخذت  الناس  الن 
بداًل  النقال  اهلاتف  طريق  عن 
ان  احسست  وقد  اجلريدة.  من 
يف  عمل  على  احلصول  فرص 
صعب،  امر  الورقية  الصحافة 
لذلك اجتهت اىل جمال التلفزيون 
وعملت يف اول خطوة مراسلة يف 
اىل  انتقلت  بعدها  الرشيد،  قناة 
فيما  انتقلت  مث  نيوز،  الشرقية 
اىل قناة العراقية العمل مذيعة 

اخبارية.
يف  جتربتك  تقيمني  *كيف 

جريدة جورنال؟
اجلورنال،  جبريدة  جتربيت  ـ 
الصعيد  على  التجارب  امجل  من 
كانت  ألهنا  واملهين،  االنساين 
املهين،  لالحتراف  املدخل  مبثابة 
مسحت يل باالنتقال اىل األعمال 
بوابة  باالحرى  او  االخرى، 
للظهور يف التلفزيون، خرجت منها 
خبربة كبرية واكثر نضجا، فضال 
العالقات  من  شبكة  تكوين  عن 

واملعارف مع أساتذة وصحفيني.

الهنا غنت قصيدة له من دون أن 
ان  وقتها  وقيل  موافقته،  تاخذ 
جديد  صحفي  فن  يعد  املوضوع 

ومجيل.
التلفزيوين،  العمل  صعيد  *على 
قناة  يف  لك  كانت  جتربة  اول 

الرشيد، كيف تقيمينها؟
ـ قناة الرشيد صاحبة فضل كبري 
علي، الهنا منحتين فرصة الظهور 
كيف  فيها  تعلمت  الشاشة،  على 
وضعتين  حقا  الكامريا،  مع  اقف 
اخلط  اول  على  القناة  هذه 
بشكل  املراسلة  صفة  واعطتين 

مجيل جداًا.
*بعد التحاقك بالعراقية، هناك 
سبب  ما  بقدراتك،  شكك  من 
احلملة اليت استهدفتك من زمالء 

االمس؟
العراقية،  بقناة  التحاقي  بعد  ـ 
من  االنزعاج  بعض  وجدت 
قبل  الكلية،  يف  معي  كانوا  زمالء 
سنوات كانوا هم يقضون اوقاهتم 
االهتمام  دون  من  النادي  يف 
وقد  النفس،  وتطوير  بالدراسة 
حتديداًا،  العملي  اجلانب  امهلوا 
مهارات  وبالتايل مل حيصلوا على 
كافية ملمارسة املهنة بعد التخرج، 
وقتاًا  بعضهم  يصرف  لالسف 
يسعى  ان  دون  الغرية  يف  كبرياًا 

لوحظ يف االونة االخرية، ان عددا غري قليل من الصحف، اكتفت 
املناسبات،  يف  الورقية  طبعاهتا  تصدر  فيما  االلكترونية،  بالنسخ 
هلا  تتوفر  وعندما  االعالنات،  بتجميع  اجلريدة  ادارة  وتقوم 
الظاهرة  هذه  ظل  ويف  عدد،  باصدار  تقوم  منها،  جيدة  حصيلة 
الصحافة  منها  تعاين  اليت  االقتصادية  املصاعب  اىل  تشري  اليت 
التفاتة حكومية لدعم هذه الصحف ومحايتها  املحلية، البد من 

من التساقط والتوقف القسري.

لتطوير نفسه.
*ما الذي تعملني على حتقيقه يف 

املستقبل؟
ان  هو  اليه  اسعى  وما  طموحي  ـ 
اعمل يف حمطة عربية مرموقة.

من  االعالمية  زواج  مميزات  *ما 
زميل يف نفس املهنة؟

اعالمي   من  زواجي  بالتاكيد  ـ 
وعلى  التطور  على  الشهية  يفتح 
النقاش يف البيت بطريقة مهنية، 
نفسه،  اجلو  من  االثنان  حنن 
وهو  االخبار،  ونناقش  ونتابع 
اطور  ان  اىل  دائم  بشكل  يسعى 
غريي،  من  اسرع  بشكل  نفسي 
متفهم  كلها،  يدعمين يف خيارايت 
يف  كانت  اذا  النشرات  الوقات 
اي  يف  انزعاج  يبدي  ال  املساء، 
جتربة مهنية جديدة، النه يعرف 
رمبا  ومشجع،  وداعم  املهنة  واقع 
اعالمي  غري  شخصا  تزوجت  لو 
لشعر بالغرية وحاول ان يقصقص 

أجنحيت.
مراسلة،  العمل  جتربيت  *بعد 
اخبار،  ومذيعة  برامج،  ومقدمة 
هذه  يف  نفسك  وجدت  اين 

املجاالت؟
ومراسلة  كصحفية  عملت  ـ 
ومذيعة اخبار ومل اجد اقرب اىل 

نفسي سوى املراسلة.

الالممنصورنصور
22 آذار 2021



دبل كنك

المنصور : يوسف الفارس

منذ نعومة أضفاره، لفت الفتى باسم قاسم االنظار الى مواهبة، وحالما أشتد عوده تالقفته الفرق 
الراحل  الثورة الى جانب  الشعبية الكبرى يف مدينة الصدر، وكان له حضور مميز مع فريق اتحاد 
المرحوم ناطق هاشم، وقد مثل منتخبي الناشئين والشباب، ومالبث ان ضمه نادي القوة الجوية 
الى صفوفه، وبعد مواسم عديدة ، شد قاسم رحاله الى نادي القيثارة ليعزف معه أنغام الفرح 

واألنتصارات غير مرة، ليمضي معه بقية مشواره الرياضي حتى اعتزال المالعب.
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الجنرال باسم قاسم لـ » المنصور « :

لو توفر ثالثة العبني » سوبر « ودعم مايل 
لتحققت نتائج إجيابية للنوارس 

الذهيب  الفريق  ضمن  من  وكان 
العامل  كاس  هنائيات  يف  املشارك 
التدريب،  صعيد  وعلى  باملكسيك، 
وقد  وجوالت،  صوالت  له  كانت 
حصد عديد من االلقاب يف خالل 
اجلماهريية.. لألندية  قيادته 

معه  لنا  وكان  التقته  )املنصور( 
هذا احلوار الذي كشف فيه الكثري 

من خفايا مشواره الكروي.. 
مغادرتك  من  ايام  ثالث  قبل   *
النادي  ادارة  اكدت  الزوراء 
االنفصال  اختار  من  بك،  متسكها 

عن االخر انت ام األدارة ؟
وحسب  الزوراء  مع  مهميت  ـ 
احلقيقية  املعطيات  من  جمموعة 
والواقعية وليس من باب التربير، 
التدرييب وهبذه  العمر  الين هبذا 
اجنازات  من  حققته  ومبا  اخلرب 
واالسيوي،  املحلي  املستوى  على 
لتوصيف  بل  أبرر،  أن  احتاج  ال 
ومنطقي،  واقعي  بشكل  األمور 
والصحيح  الواقعي  والتشخيص 
العالج،  يكن  مل  ان  العالج،  نصف 
وحسب االتفاق مع االدارة وخالل 
املوسم،  بداية  يف  كورونا  جائحة 
املالية،  الضائقة  بسبب  وكذلك 
اتفقنا على تقليص عدد الالعبني، 
حمددة  ميزانية  التوجد  ألنه 
االوضاع،  حتسن  وبعد  للنادي، 
وخالل فترة األنتقاالت الشتوية، 
واليت  املراكز،  بعض  دعم  طلبت 
البداية  منذ  بتشخيصها  قمت 

من  ان حنسن  لكن جيب  الفريق، 
للفريق،  واملعنوي  املادي  اجلانب 
العبني  ثالثة  نستقطب  وان 
لتكملة النواقص، وهذا ما طلبته 
الفريق،  مع  االستمرار  اجل  من 
الكادر  يف  االخوان  حىت  واعتقد 
يطالبون  االن  للنادي  التدرييب 
لالرتقاء  املطالب  هذه  بنفس 
وحتقيق  للفريق  العام  باملستوى 

تطلعات مجاهريه .
* هل تتطلع لقيادة املنتخب مرة 

اخرى؟
يف  الوطين،  املنتخب  -عملت 
نتائج  وحققنا  الظروف،  أصعب 
من  بدء  متوقعة،  وغري  جيدة 

مع  يف مباراتنا  اليابان 

هو  للمنتخب،  اضفنا  ما  واهم 
تعزيز القدرة اهلجومية من خالل 
زج الالعب مهند علي، على الرغم 
وجهت  اليت  االنتقادات  كل  من 
الينا من االعالم والفنيني واحتاد 

الكرة. 
االقالة  ظاهرة  ان  ترى  أال   *
عالمة  اصبحت  واالستقالة، 

فارقة يف هذا املوسم.؟
فشل  تعين  الظاهرة  -هذه 
والكادر  االدارة  السيما  اجلميع، 
التدرييب والالعبني، لكن ال ميكن 
تقال  ان  العملية  الناحية  من 
عمليا  واالسهل  االندية،  ادارات 
هو أقالة الكوادر التدريبية، وهذا 
يف  السائد  التفكري  مستوى  هو 

الكرة العراقية .
اين  الزوراء  من  بعد خروجك   *
وجهتك املقبلة، وما صحة االنباء 
اليت تتحدث عن تلقيك عرضا من 

امليناء ؟
-تلقيت عروضا حملية وخارجية، 

لكنها ال تليب الطموح.
مل  اليت  الرياضية  ألمنية  ما   *

تتحقق؟
مل  اليت  الرياضية  -األمنية 
تتحقق، هو استمراري مع املنتخب 
يف  اسيا  امم  بطولة  يف  الوطين 
أوصلت  ما  بعد  السيما  االمارات، 
املنتخب اىل حالة االستقرار على 
نوعية  او  اللعب  اسلوب  مستوى 
حتقيق  طموحي  وكان  الالعبني، 
مركز الئق يف هذه البطولة، لكن 
االخوان يف االحتاد كان هلم قرارا 
كاتنيش  املدرب  باستقدام  اخر 
مع  التوفيق  له  امتىن  والذي 
املنتخب الوطين العراقي وحتقيق 

تطلعات اجلماهري العراقية.
املدرب  وفاة  نبأ  تلقيت  كيف   *

الذي اكتشفك يف الطفولة؟
-املرحوم مزعل حسني، هو املدرب 
االول  الفضل  وصاحب  االول 
صقل  الذي  وهو   ، اهلل(  )رمحه 
مواهيب وأسس لبداييت ومشواري 
الكرة  عامل  يف  النجومية  حنو 
وكذلك هو املؤسس لكثري من جنوم 
الكرة، يف مدينة الصدر من خالل 

مركز شباب القدس العربية .
* من اطلق عليك لقب اجلنرال؟

وليس بعد ما انتهت مهميت. 
الفرق  مع  مقارنة  أجرينا  واذا 
املنافسة، بالدوري وما متتلكه من 
الالعبني،  مستوى  على  خيارات 
أذ  واملادي،  املعنوي  اجلانب  من 
مبالغ  استلمت  األخرى  الفرق  ان 
كاملة  الالعبني  عقود  قسط 
حني  يف  الدوري،  يبدا  ان  قبل 
مبلغ  اي  يستلموا  مل  العبينا  أن 
االوىل، وحىت  الدفعة  من قسط 
وهذا  الفريق  مع  مهميت  انتهاء 
اغلب  لدى  احباطا  ولد  املوضوع 
الظروف  هذه  ووفق  الالعبني، 
ومقارنة مبا ما حققناه من نتائج 
األخرى،  الفرق  مع  وباملقارنة 
الفرق  كل  الن  مقبولة،  فأهنا 
تعرضت غري مستقرة ، وتعرضت 
كون  من  الرغم  على  النتكاسات 
افضل  واملادية  الفنية  ظروفها 

الزوراء بكثري. 
قرعة  اىل  االشارة  من  والبد 
الدوري اليت مل تكن يف صاحلنا، 
االوىل،  االدوار  يف  وباألخص 
التحكيمية  االخطاء  عن  فضال 
من  الكثري  وباعتراف  القاتلة 
املتابعني وجلنة احلكام واملحللني، 
باالمكان  لكان  ولوال هذه االمور، 

ان نتصدر الدوري.
*امل يكن االستمرار مع الفريق، 
منتصف  يف  تركه  من  افضل 

الطريق؟
مع  االستمرار  املمكن  من  كان  ـ 

ايران ضمن تصفيات كاس العامل، 
حيث أنتهت املباراة بالتعادل 1/1 
، وكانت هذه املباراة تنقل الفريق 
اىل هنائيات كاس العامل يف حال 
فيها، وقدمنا خالل شوطي  الفوز 
به  اشاد  جيدا،  اداء  املباراة 
اجلميع، حىت مدرب اليابان اشاد 
كثريا بالفريق العراقي، وقال انه 
الذي  التغيري  مبستوى  متفاجي 
الفريق  لعب  اسلوب  على  طرا 
العراقي، ويف اطار ذات التصفيات 
 1/2 تايلند  يف  تايلند  على  فزنا 
عمان0/1  يف  االمارات  وعلى 
ملدة  املنتخب  مع  عملي  وخالل 
نتائج  حققنا  شهور  وثالث  سنة 
الرمسية  املباريات  يف  جيدة 
مباريات،   )8( )الفوز يف  والودية، 
واحدة،  وخسارة  وتعادل  و)7( 
باملنتخب  مشكلة  اهم  وعاجلنا 
اهلجومي  العقم  هي  الوطين 
اغلب  عطاءات  نضوب  بعد 

الالعبني النجوم. 
الكبرية  الفرصة  واعطينا 
الالعبني  من  ملجموعة 
الشباب الذين يشاركون األن 
يف املنتخب الوطين ألول مرة، 
معنا  يتفقون  املنصفني  وكل 
املنتخب  اداء  حتسن  على 
على  وقدرته  الوطين 
احليازة والتنويع باللعب 
التكتيكية  واملرونة 
الذي تعطينا القدرة 
على تغيري اسلوب 
خالل  اللعب 
 . ت يا ر ملبا ا

اجلماهريية،  االندية  مجاهري   -
هي من اطلقت علي لقب اجلنرال، 
وجاء  كثريا،  به  اعتز  لقب  وهو 
نتيجة ملا حققته من اجنازات، اىل 
الوظيفي،  الوظيفي  وضعي  جانب 

كوين ضابط شرطة.

أحرزت مهامجة ريال مدريد لكرة القدم، كوسوفاري أصالين، ثالثية 
تارخيية »هاتريك«، خالل اللقاء الذي فاز فيه فريقها على فالنسيا 
الدولية  املهامجة  وسجلت  للسيدات.  اإلسباين  الدوري  يف   ،1-3

السويدية، أهدافها الثالثة يف غضون 155 ثانية، حيث أحرزت 
 ،66:40 الدقيقة  يف  من ضربة حرة  األول  هدفها 

تقريبا  دقيقة  بعد  بالثاين  وأعقبته 
)67:47(، بعدما استغلت خطأ من إحدى 
الكرة،  منها  لتخطف  فالنسيا،  مدافعات 
فوق  من  براعة  بكل  ترفعها  أن  قبل 

احلارسة وتتهادى إىل الشباك.

مهاجمة ريال مدريد تسجل 

»هاتريك« تاريخي

راموس يهدي 
الفوز على 

اتاالنتا لزوجته

علق املدافع اإلسباين سريجيو 
ريال  دفاع  قلب  راموس، 
ضد  فريقه  فوز  على  مدريد، 
بثالثية  اإليطايل  أتاالنتا 
الثمانية  دور  وبلوغ   ، هلدف، 
أبطال  دوري  مسابقة  من 

أوروبا.
تصرحيات  يف  راموس  وقال 
صحيفة  نشرهتا  صحفية، 
ماركا اإلسبانية، عقب اللقاء 
بنتيجة  التأهل  كان  “هدفنا 
اليوم  لقاء  وخضنا  جيدة، 
بسيطرة  واللعب  الفوز  بنية 
ميكننا  وكان  الكرة،  على 
تسجيل املزيد من األهداف”.

وعن ركلة اجلزاء اليت سجلها 
بانينكا  بطريقة  لعبها  قال” 
ولكنه  دومًا  ذهين  يف  حيضر 
مل يكن اخليار األفضل ملباراة 
اليوم، كان تسجيلها شيء هام 
اهلدف  وأهدي  األمور،  حلسم 
بعيد  حتتفل  اليت  لزوجيت 

ميالدها غدًا”.

الالممنصورنصور
22 آذار 2021



منوعات

المنصور :  سحر سالم

يعاني كثيرون 
صعوبات يف الحصول 

على قسط وافر 
من النوم أثناء الليل، 

للراحة والتعويض 
عن يوم متعب قضاه 
الشخص يف العمل أو 

الدراسة. ولعل عدم 
أنتظام النوم يف كثير 

من جوانبه يتعلق 
باالستخدام السيء 

» للموبايل » ومواقع 
التواصل االجتماعي، 

ففي ساعة متأخرة من 
الليل، وعندما تكون قد 
دخلت يف مرحلة النوم 

العميق، يأتيك أشعار 
من إحدى شركات 

االتصال ليخبرك ، أن 
الشركة صرفت لك 

تعويضا عن المكالمات 
التي أجريتها هذا اليوم، 

وذلك الشتراكك يف 
خدمة معينة.
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إزعاج ليلي
هدوئك  تستعيد  أن  حتاول  حاملا 
استعدادا  نومك،  لتواصل  وتسترخي 
ليوم عمل جديد، يقطع عليك صديقا، 
مبنشور  األرق،  من  يعاين  انه  يبدو 
من  النوم  يسلب  اشعارامنه،  يصلك 
هذه  فجر  من  اخر  وقت  ويف  عينيك. 
مشوار  أخر  صديق  يواصل  الليلة 
الليلي برسالة، حتمل متنياته  اإلزعاج 
طيب  سعيد.ومع  وهنار  مبارك  بيوم 
يعين  ال  هذا  لكن  وصدقها،  التمنيات 

اننا قضينا ليلة هانئة.
رسائل الفجر

الصحفي مجال األمني، يقول انه مستاء 
شركات  احدى  رسائل  اشعارات  من 
الفجر  عند  تصله  اليت  األتصاالت، 
اضافت  الشركة  ان  لتخربه  يوميا، 
اشتراكه  نظري  مبلغ  كذا  رصيده،  اىل 

هذه الظاهرة: أن ما يعكر صفو احلياة، 
يف  والعقالنية  التنظيم  غياب  هو 
التواصل اإللكتروين مع األخرين، ذلك 
ان وجود األصدقاء يف مواقع التواصل، 
وقت،   أي  يف  نراسلهم  أن  معناه،  ليس 
ونرسل هلم متنياتنا الصادقة بأن يكون 
السالمة من  يومهم مبارك، وندعو هلم 

شرور كرونا، عند الفجر.
للنشر  املناسب  الوقت  اختيار  ويتابع: 
مع  يتفاعل  لكي  مهم  أمر  والتواصل، 
رسائلنا االخرين، لكن االختيار اخلاطئ 
مل  وأن  التذمر  من  حالة  اىل  يؤدي 
تصدر ردود أفعال علنية من األصدقاء، 
لكن إشعارات أخر الليل مزعجة وتلحق 
أن  األفضل  ومن  باألصدقاء،  الضرر 

تكون ساعات الفجر للراحة واهلدوء.
أمهال االشعارات

أن  الطب(،  كلية  يف  )طالبة  نور  وترى 
صحو  وقت  النهار  من  جعلت  الطبيعة 
الليل  من  جعلت  فيما  وعمل،  ونشاط 
اعتاد  وقد  ونوم،  وراحة  هدوء  وقد 
الناس يف السابق أن يقضوا أوقات الليل 
يف الظالم، لكن األن أصبحت الضوضاء 
الصباح،  حىت  هبم  حتيط  الصناعية 
وقد توصل باحثون إىل ان ذلك ميكن 
هلرمون  اجلسد  انتاج  على  يؤثر  أن 
األساس  يف  يساعد  والذي  امليالتونني، 

على النوم .
كنت  هذا  أخر،  ومبعىن   « وتضيف 
التواصل  مواقع  اشعارات  هتمل  ال 
االشعارات خالل  تقفل  أو  االجتماعي، 
ليلة  على  مقبل  انك  فاعلم  الليل، 

صعبة، ونوم مضطرب«.
كلية  يف  األجتماعية  الباحثة  وتوضح 
 « أن  صاحل،  زينب  د.  للبنات  التربية 
حول  شخص  مليارات  ثالثة  هناك 
التواصل  مواقع  يستخدمون  العامل 

علينه(  ويوم  عليك  )يوم  خدمة  يف 
وتتسبب له حبالة من األرق.

اليت  الضرورة  ما  أعرف  ال  ويضيف: 
يف  االشعار  هذا  ترسل  الشركة  جتعل 
من  أليس  راحتنا،  لتقلق  الوقت؟  هذا 
حينما  صباحا،  يف  ترسلها  أن  األفضل 
يكون مجيع املشتركني يف حالة اليقظة.

)أستاذة  سرحان  سندس  د.  وتذهب 
انا  تقول«  إذ  أخر،  جامعية(، يف أجتاه 
ألين  الليلية،  االشعارات  من  انزعج  ال 
عند  اهلاتف  جهاز  أطفئ  الغالب  يف 
النوم، وعندما أترك اهلاتف مفتوحاًا، 
الليل،  خالل  االشعارات  مع  الأتفاعل 
ويف الصباح أطالعها. وان االنسان حر، 
وممكن أن يستخدم جهازه بالوقت الذي 

حيدده.
غياب العقالنية

فيما يصف حسني نعيم )حمام 28 عاما( 

االجتماعي، أي ما يعادل 40% من سكان 
العامل، كما إننا نقضي يف املتوسط حنو 
املواقع  هذه  تصفح  يف  يوميا  ساعتني 
والتفاعل من خالهلا، وذلك وفقا لبعض 
حنو  وهناك  احلديثة.  الدراسات 
تنشر  وصورة  )تغريدة(  مليون  نصف 
كل  للمحادثة  شات(  )سناب  موقع  على 
اإلزعاجات  من  الكثري  وتسبب  دقيقة، 

بسبب اشعاراهتا، السيما الليلية منها.
االستخدام املفرط

ويعتقد الباحث النفسي يف كلية املنصور 
اجلامعة د. عبد الغفار عبد اجلبار، أن 
هناك استخداما مفرطا ملواقع التواصل 
األجتماعي يف أوقات الليل، وبالنتيجة 
اشعارات  عنها  تصل  املنشورات  كل  فأن 
اشعارات شركات  عن  لألصدقاء، فضال 

االتصال واالعالنات .
هي  ازعاجا،  االشعارات  اكثر  ويتابع: 
ان  املرسل  فيها  يطلب  اليت  الصوتية 
أكون  وقد  صوتية،  برسالة  عليه  ارد 
أن  كما  حماضرة،  او  بعمل  مشغوال 
بعض االشعارات غري مناسبة ال تراعي 
العمر واالهتمامات، مشريا اىل ان كثرة 
مواقع  ادمان  اىل  تؤدي  االشعارات 
منا  الكثري  ألن  االجتماعي  التواصل 

يدفعه الفضول لريى حمتواها.
أضرار احلرمان من النوم

أظهرت دراسة حديثة، ان احلرمان من 
إىل  يؤدي  أن  واحدة ميكن  ليلة  النوم 

ارتفاع مستويات القلق بنسبة %30.
عِلم  )أستاذ  والكر  ماثيو  ويقول 
هناك  كاليفورنيا(،  جبامعة  األعصاب 
النوم  غياب  بني  متباداًل  ارتباًطا 
باالضطرابات  واإلصابة  الطبيعي 
 )%80( من  يقارب  ما  وهناك  النفسية، 
من مرضى القلق يشكون من اضطرابات 

يف النوم.

تزعج األصدقاء وتسبب األرق

إشعارات آخر الليل .. زائر ثقيل يف الوقت اخلطأ !

المنصور : زهراء الساعدي

دول  من  العديد  حتاول  بينما 
ظاهرة  من  التخلص  العامل 
تدمر  اليت  املخدرات  ادمان 

واسرع انتشارًا، بشكل مباح وعلى 
الدولة،  اجهزة  ومسمع  مرأى 
مبطنة  بطريقة  ظهرت  ألهنا 
افتراضي  بشكل  مباشرة  وغري 
الكتروين،، وأذا هبا تسيطر على 
عقول الشباب واألطفال وتصبح 
وحديث  هلم  الشاغل  الشغل 

زماهنم!!! 
إهنا )لعبة البوجبي( هذه اللعبة، 

بالنفع  تعود  اهداف  لتحقيق 
إليهم فيما بعد.

اللعبة  هذه  علي  االدمان  ان 
يهدد مستقبل هذا اجليل،  خطر 
ملا  التهلكة،  حنو  به  ويرمي 
الصحة  على  اضرار  من  تسببه 
النفسية واجلسدية، احد اوجهه 
املستمر،  والتوتر  واالرق،  السهر 
النظر  وضعف  والعصبية، 
عن  واالمتناع  واالنعزال  والكسل 
بالنتيجة  كلها  الطعام،  تناول 
تؤدي اىل احلاق الضرر مبمارسي 
هذ االلعاب، كما واهنا تقود اىل 
واالقتتال  العنف  روح  تنمية 
من  مستخدميها  بني  واحلروب 
املبنية على  اللعب  خالل سياسة 
واملتفجرات  األسلحة  استخدام 

وكل أداوات القتل.

الشباب، وحتاول السيطرة عليها 
اليوم  تفاجئ  شىت،  وسائل  عرب 
ظهر  جديد،  مبخدرة  مبادة 
بلعبة  متسترا  جديدة  حبلة 
الكترونية، لتكون اكثر استشراء 

تأثري  مفعوهلا  يف  تشبُه  اليت 
املتعاطني  عقول  على  املخدرات 
هبا من حيث االدمان واهلروب من 
الواقع ، أذ اهنا تأخذ االشخاص 
اىل واقع افتراضي منعزل متاما 

عن الواقع الذي يعيشون فيه.
كثري  على  اللعبة  هذه  سيطرت 
فأخذت  واالطفال،  الشباب  من 
يف  وأسهمت  اوقاهتم،  تسرق 
عن  بعيدا  اهتماماهتم  حرف 
وهنا  والدراسة،  التعليم  مسار 
تكمن اخلطورة، الهنا يف طريقها 
املحتوى  فارغ  امي،  جيل  ألعداد 
وهوس  اجلهل  عليه  يسيطر 
ثقافة  ِبال  االفتراضي،  العامل 
أو علم يـنتفع منه، فال يستطيع 
ما  وهذا  بلدًا،  يعمر  أو  يبين  أن 
يريده صناع هذه اللعبة اخلطرة 

مع  وبالتزامن  اليوم  ونشاهدها 
التعليم  التعليم االلكتروين، هذا 
الوحيدة  الطريقة  اصبح  الذي 
جائحة  ضل  يف  بعد  عن  للتعلم 

كورونا،
على  والطالب  التالميذ  واجبار 
االلكترونية  االجهزة  امتالك 
العملية  سري  استمرار  بغية 
ما  سرعان  اهنم  إال  التعليمية، 
يقومون بتحميل هذه اللعبة على 
يواصلون  فنجدهم  اجهزهتم! 
هذه  ممارسة  يف  بالنهار  الليل 
اهلدف  ان  متناسني  اللعبة، 
هذه  استخدام  من  األساسي 
والتعلم،  الدراسة  هو  االجهزة 
اضاعة  اىل  املطاف  هبم  لينتهي 
دون  مير  يوم  كل  مع  حياهتم 

اجناز اي عمل مهم مفيد.

الحبوب المخدرة والـ ) PUBG ( أوجه اخرى لالدمان !
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الغيوم( و )كابوس ليلة صيف(.
سطور  دار  عن  حديثا  صدرت   *
“شيء  بعنوان  شعرية  جمموعة 
ضياء.  آلية  شوقا”  وعشرون 
للناقد  مبقدمة  الكتاب  استهل 
بعض  يف  يقول  عبداحلر  منذر 
أحتفي  أن  أريد  وألنين  منها: 
أقرأ  وانا  فوجئت  بشاعرة 

قصائدها يف جمموعتها اليت محلت 
عنوانا مجوحا ملفتا للنظر حقا هو “شيء وعشرون شوقا”. 

ُتبصران/  وال  ُتبصراِن  الرف/  على  )عيناِن  املجموعة:  نصوص  ومن 
بتٌر يليُق بغرغرينا الذاكرة/ روٌح على ُأهبِة القيامة/ لن يكّلفها األمُر 

سوى/ هدٌر كامُل املعاِلم(.

* ضمن سلسلة دراسات اجتماعية 
دجلة  دار  عن  صدر  وسياسية 
للكاتب  جديدا  كتابا  االكادميية 
جزاع  طه  الدكتور  والصحفي 
التنني  خمالب   ، )الصني  بعنوان 
الدكتور  املفكر  له  قدم  الناعمة( 
يف  وجاء   ، شعبان  عبداحلسني 
ثالثة  مجع  جزاع  )ان  التقدمي 

اقمار يف فضاء واحدة وهي الفلسفة والتاريخ 
وثقافاهتا  الصني  عن  ومقاالت  سلسلة حبوث  الكتاب ضمن  واالدب( 
وجمتمعها، يقع الكتاب يف )256( صفحة، يشار اىل ان هذا الكتاب هو 
الوليد الرابع للدكتور طه جزاع بعد ان اصدر )ابتسم انت يف بغداد( 
حتت  الغيوم،  و)فوق  الفاضلة(  واملدينة  العدالة  جدل  و)يوتوبيا 

ثقافية

واالوضاع  احلصار  ظل  ويف 
العراقيون  عاشها  اليت  الصعبة 
املاضي،  القرن  تسعينيات  خالل 
ماليني  مع  رحاله  املرواين  شد 
املهاجرين اىل خارج الوطن هربا 
يف  مدرسا  وعمل  اجلحيم،  من 
احدى القرى الليبية القريبة من 

احلدود التونسية
بعض  تسقط  ان  االقدار  وشاءت 
مسامع  على  القصيدة  هذه  ابيات 
هبا  فاعجب  الساهر،  كاظم 
كاتبها  عن  البحث  رحلة  وبدا 
الستحصال موافقتة على غنائه. 
املرواين  ان  الساهر  علم  وحاملا 
باحد  اتصل  ليبيا،  يف  موجود 
اللييب معمر  املقربني من الرئيس 
القذايف ومتكن الرجل من ترتيب 

لقاء بني االثنني.
الساهر  طلب  على  املرواين  وافق 
ابيات  بعض  حيذف  ان  شرط 

حصلت  ما  وسرعان  القصيدة 
شهرة  على  وليلى(  )انا  قصيدة 
متقدمة  مرتبة  واحتلت  واسعة 
العامل  يف  االغاين  افضل  بني  من 

خالل القرن العشرين.
اال ان السؤال الذي مازال يتردد 
وعشاق  الشباب  اوساط  بني 
املرواين .. هل ليلى فتاة عراقية 
الشاعر  يبتدعها  ومل  حقيقية؟ 
ما  حقيقة  ما  خياله،  وحي  من 
عن  وروايات  اشاعات  من  تردد 
عائدية القصيدة ؟ من هي ليلى، 

ما اوصافها ؟
املقربني  بأحد  االستعانة  وبعد 
شاهدا  كان  والذي  املرواين،  من 
فيها  كتبت  اليت  الظروف  على 
القصيدة، متكن الرجل من اقناعه 
بدأت  ان  وما  الينا،  باحلديث، 
املقابلة الصحفية، حىت متكنا من 
اذابة جليد صمت الشاعر العنيد 

الطريقة. 
متجهني  احلصري  قاعة  غادرنا 
حاليا،  االدارة  معهد  نادي  اىل 

سالته اين كانت جتلس ليلى؟
تلك  على  جتلس  عادة  قال: 
الثالثة من جهة  الطاولة )مكاهنا 
االدارة  معهد  كافتريا  يف  اليمني( 
حاليا اليت كانت يف السابق معهد 
املعلمني ومن مث حتولت اىل كلية 

التربية..
ان  اال  الشاي،  وارتشفنا  جلسنا 
املعلومات،  يف  خبياًل  كان  املرواين 
وسرحانه..  افكاره  سيل  قاطعت 
تبادلك  ليلى  كانت  هل  وسالته: 
مشاعر احلب. قال: ال ، يبدو اين 
كنت احبها من طرف واحد، لكنها 

كانت تعرف مشاعري حنوها. 
*مىت كتبت القصيدة واين؟

سبعينات  بدايات  يف  كتبتها  ـ 
كتبته  بيت  واول  املاضي،  القرن 
يف  وجهي(،  مالمح  )ضاعت  هو: 

بارك اجلوادر .
*هل تعتقد ان جتربتك العاطفية 
النجاحات  وراء  ليلى  مع  الفاشلة 

اليت حققتها ؟
مسحت  الين  نادم،  انا  اخي  يا  ـ 
وليلى(  )انا  غناء  الساهر  لكاظم 
هبزائمها،  تفاخر  ال  الناس  الن 
وانا رفضت ان يغين بيت عاتبتين 
ليلى على كتابته يف حينها، اقول 

االعالم  على  عصيا  ظل  الذي 
لسنوات.

باجتاه  االعالم  كلية  من  خرجنا 
سابقا،  املعلمني  دار  االدارة  معهد 
يف  كاجلندي  يسري  املرواين  وكان 
االمام  اىل  قدم  مهزوم،  جيش 
الوراء، وحاملا وصلنا  واخرى اىل 
اىل قاعة احلصري، اخذت الوان 
يستذكر  وبدا  تتغري..  املرواين 
الدراسة،  وذكريات  الشباب،  ايام 
املهرجان  واحداث  االمس،  ورفاق 

الذي القيت فيه القصيدة.
قال:  حلظات  لبضع  تامل  وبعد 
قاعة  يف  هنا  جالسة  ليلى  كانت 
دوري  جاء  وعندما  احلصري، 
القيت  املسرح  اىل  وصعدت 
استحسان  ونالت  القصيدة، 
القاعة  ودوت  احلاضرين، 
ابياهتا  اقرأ  بالتصفيق، لكين، مل 
الذي  البيت  حذفت  فقد  كلها، 
يف  عيناك  :)خانتك  فيه  اقول 
زيٍف ويف كذٍب .. ام غرك البهرج 

اخلداع مواليت(.
* سالت املرواين هل راودك شعور 
بالنشوة، النك هامجت ليلى هبذه 

القسوة وامام اجلميع؟
دامهين  ما  فسرعان  ال،  اجاب: 
شعور قاس باالمل والندم، وغادرت 
احلفل مسرعاًا، وكنت اوبخ نفسي، 
هبذه  واجرحها  اهامجها  كيف 

كنِت  ما  ترف  ذا  كنت  )لو  فيه: 
احلال  عسر  لكن  حيب  رافضًة 

مأسايت(.
*انا وليلى.. كانت عالمة بارزة يف 
املعاصر،  الغنائي  العراقي  الشعر 
وانزويت  عندها  توقفت  لكنك 
بعيدًا عن االضواء، ماسبب ذلك؟

فأجاب : هناك كتابات رائعة يل، 
مل تنشر وانا لست ممن يعلن عن 

اعماله.
قاعات  اىل  بعدها  توجهنا 
الدراسة، ووجدنا ان القاعة اليت 
حكاية  اروع  على  شاهدة  كانت 
خمزن  اىل  حتولت  قد  عشق، 
واخذنا  ادراجنا  مقفل..اعدنا 
التربية  كلية  حدائق  يف  نتجول 
ما  وندون  املرواين،  ذاكرة  لشحذ 

خيتزنه من ذكريات.
ليلى طويلة،  كانت  *سالته.. هل 
ام  اسود  شعر  ذات  قصرية! 

اشقر..؟ ما اوصافها ؟ 
ـ اجاب: هذه خطوط محراء، وال 
من  واشياًا  ان  اال  عنها،  احتدث 
ادىل  الدراسة  يف  املرواين  زمالء 
ليلى  قال:  اذ  مهمة،  بشهادة  لنا 
يف  وقع حسن  وقد  اصيلة،  شابة 
الطول،  متوسطة  وكانت  غرامها. 
اسود،  شعرها  البدن،  رشيقة 
يف  حبث  وقد   ، متوسط  ومجاهلا 
الكافتريا،  يف  الطالبات  وجوه 

الثقايف  املركز  يف  افتتح 
املتنيب  شارع  يف  البغدادي 
الشخصية  املتاحف  من  عددا 
والثقافة  الفكر  لرواد 
العراقية منهم  العالمة امحد 
اهلاليل  وعبدالرزاق  سوسة 
وعبداحلميد  عواد  وميخائيل 
الرشودي وعزيز السيد جاسم 
الشخصية  مقتنياهتم  ضمن   ،
نفائس  تضم  اليت  ومكتباهتم 
جمموعة  عن  فضال  الكتب 
وشهادات  وصور  مؤلفاهتم  من 
كانوا  ودروع  واومسة  تقديرية 

قد كرموا هبا من قبل جهات ومؤسسات حملية وعربية وعاملية.
وقال السيد طالب عيسى مدير املركز ان هذه املكتبات واملقتنيات حصلنا 
عليها جبهود شخصية عرب االتصال بذويهم، وقام فريق العمل يف املركز 
بتصنيفها وتنظيفها وعرضها يف قاعات خاصة حظيت بزيارات من رواد 

املركز وشخصيات اجنبية. 
مشريا اىل ان املركز الثقايف مستمرا يف التواصل مع اسر مبدعي العراق 
بغية املحافظة على هذا التراث الفكري الثر ، وستشهد االسابيع املقبلة 

افتتاح عدد اخر من املتاحف هذه.

المركز الثقافي البغدادي يضم 
مكتبات المفكرين الرواد

وقال: ان اقرهبن أليها شبه هذه، 
وكانت فتاة متواضعة اجلمال.

اليت  الشهرة  عليك  عادت  *كيف 
قصيدة  جناح  بعد  عليها  حصلت 

انا وليلى؟
ما حدث  الطريفة،  املواقف  من  ـ 
يل يف تونس، عندما كنت اعمل يف 
وكانت جبواري مدرستان  التعليم، 
جزائريتان، وحصل ان صادفتهما 
بالذهاب  يهمان  وكانا  املمر،  يف 
اىل حفل الساهر.. قلت هلما: ما 
الذي يعجبكما يف اغاين الساهر؟ 
فقلت  وليلى(.  انا  )اغنية  اجابا: 
هلما: انا كاتبها. مل جييبا وعرفت 
من نظراهتما، اهنما مل يصدقاين، 
فكررت قول : انا كاتبها، مالكما ال 
شاعرًا،  كنت  اذا  قاال:  تصدقان. 
وتدعي انك تكتب قصائد للساهر، 
الشعر!  ابيات  بعض  لنا  فارجتل 
يسري  كان  اجلزائر  :)حب  فقلت 
كنت  الطفولة..  منذ  دمي  يف 
ارضعه فىت ويافعاًا ويف الكهولة(.

*كيف كانت مشاعرك وانت تسمع 
القصيدة بصوت الساهر؟

القصيدة  فيها  مسعت  مرة  اول  ـ 
حيث  حكمت،  استوديو  يف  كانت 
قبل  اللحن  الساهر  امسعين 
لديك  هل  وسألين  تسجيلها 
يا  رائع  اجبته،  مالحظـــات.. 

كاظم.

المنصور ـ خليل ابراهيم فاخر

على مدى عقود من الزمن، شكلت قصيدة أنا وليلى حضورا 
فاعال على ٔالسنة الشباب والعشاق، على الرغم من جهل الكثير 

منهم لشخصية كاتبها، والظروف التي 
كتبت فيها، واستمر الحال على هذا 

المنوال، وادعى كثيرون انهم اصحاب 
هذه القصيدة، يف الوقت الذي اختار 

فيه حسن المرواني كاتب القصيدة 
الحقيقي، واحد شخوص الرواية، 

الصمت.

1313 العدد » 1 «

املرواني : ال أحب احلديث عن ليلى وهل تفاخر الناس بهزائمها؟

اصدارات جديدة

الالممنصورنصور
22 آذار 2021



النصف اآلخر

المنصور : زينب الصالح

على الرغم من حالة التقدم والتحضر التي غزت كل جوانب الحياة، لكن 
كثير من الزوجات، مازلن يعانين من انتهاك لحق الخصوصية الذي يوفر 

لهن هامش من الحرية، وهو حق ال ينبغي للزوج ان يقتحم اسواره، 
فليس من المعقول ان تجبر الزوجة على البوح بتفاصيل مكالمة هاتفية 

دارت بينها وبين صديقة لها، وهو على االغلب حيث نسوى، من غير 
المناسب ان يطلع عليه الزوج.

1414 العدد » 1 «

تلجأ الكثري من الفتيات إىل اعتماد تسرحيات الضفائر النصفية يف حياهتن اليومية، نظرًا ألناقتها ومالئمتها ملختلف اإلطالالت، سواء الكاجوال أو 
الرمسية أو اإلطالالت املسائية. وتفضل بعض العرائس اعتماد تسرحيات شعر بالضفائر النصفية، للظهور بإطاللة أكثر عصرية وجرأة يف حفل 

الزفاف أو اخلطوبة.

تسريحات شعر بالضفائر النصفية للعروس الرومانسيةتسريحات شعر بالضفائر النصفية للعروس الرومانسية

عقلية » سي السيد «مازالت قائمة !!

ما ضرورة متتع الزوجة
هبامش من اخلصوصية ؟

الزوج املتحضر
جامعية  أستاذة   / ضحى  تؤكد 
املتحضر  الزوج  ان   ،/ عاما   40
أن حيترم حق اخلصوصية  جيب 
حيشر  ال  أن  وجيب  للزوجة، 
وكبرية،  صغرية  كل  يف  نفسه 
اىل  حتتاج  األمور  بعض  فهناك 
للزوجة،  احلرية  من  هامش 
السيما ما يتعلق منها بعالقتها مع 
العمل،  يف  والزميالت  الصديقات 
مثال ذلك عندما تتحدث الزوجة 
أمور  يف  باهلاتف  هلا  صديقة  مع 
هناك  فليس  نسوية،  طبيعة  ذا 
ضرورة أن يطلع الزوج على ما دار 

بينهما من حديث.

سي السيد
فيما ترى سلوى/ معلمة 37 عامًا 
على  حترص  اليت  الزوجة  أن   /
مشاعر  تراعي  أن  جيب  بيتها، 
غيور،  بطبعه  يكون  الذي  الزوج، 
يتعلق  ما  كل  يعرف  ان  ويريد 
وصداقاهتا،  عالقاهتا  بزوجته، 
تقضي  كيف  من؟  مع  تتحدث 
عن  احلديث   « وتتابع  وقتها؟. 
للزوجة،  مساحة من اخلصوصية 
مستحيل،  أمر  شرقي،  رجل  مع 
لذلك جيب ان نكون واقعيني، وال 
نسهم يف خراب البيوت بسبب أمر 

غري ممكن حتققه«. 
عاما   27 موظفة   / نور  وتعتقد 
الزوج يف جمتمعنا هو )سي  /، ان 
السيد( مهما كان مثقفا، أو حاصل 
يريد  فهو  عليا،  شهادات  على 
عن  وواردة  شاردة  كل  يعرف  ان 
زوجته، ومن هذا املنطلق نفهم أن 
أمر  الزوجة  خصوصية  موضوع 
غري متاح. مشرية اىل أهنا تعتقد 
خترب  ان  الضروري  من  ليس  أن 
فمن  شيء،  بكل  زوجها  الزوجة 
من  هبامش  تتمتع  ان  الضروري 
احلرية، السيما يف األمور اليت ال 
ختص الزوج، وأال ستصبح احلياة 

جحيم . 

مساحة من احلرية
ويوضح سيف / حمامي  28 عاما /، 
أنه متفاهم مع زوجته، وال يتدخل 
تزوجها  كونه  خصوصياهتا،  يف 
لعدة  استمرت  حب  عالقة  بعد 
مبنية على  سنوات، ألن عالقتهم 
يكون  احيانا   « ويضيف  الثقة. 
أستفسر  أن  وأريد  فضول،  لدي 
أبادر  ال  ولكن  ما،  أمر  عن  منها 
الوقت،  لبعض  أنتظر  بالسؤال، 

حىت هي ختربين بكل شي ».

معظم  أن  اىل  العنبكي،  ماجد 
األجتماع،  جمال  يف  الباحثني 
يؤكدون على ان احلياة الزوجية 
اساس  على  تبىن  كوهنا  مقدسة، 
واالرتباط  املتبادلة  الثقة 
هذه  توفرت  ما  واذا  الروحي، 
الزوجية،  احلياة  فان  العوامل 

على  الوقت  نفس  يف   « وتتابع 
الزوجة أن تقدر حساسية الزوج، 
من  مانع  وال  لديه،  الثقة  وتعزز 
او  املوبايل  )باسوورد(  تعطيه  أن 

احلساب على الفيس ».
الزوجة،  خيص  فيما   « وتضيف 
الزوج،  وراء  تبحث  عندما  فأهنا 
فأن ذلك من باب احلرص واخلوف 
غري  العالقات  مزالق  من  عليه 
املشروعة، وليس بالضرورة الشك 

فيه.
املقبالت  الفتيات  ضحى  وتنصح 
الصحيح،  باالختيار  الزواج  على 
الذي يستند اىل العقل وليس اىل 

هوى القلب اخلداع.

 ،/ عاما   26 كاسب   / مهند  ويرى 
مطلعا  يكون  ان  جيب  الزوج  أن 
وذلك  زوجته،  خيص  ما  كل  على 
من  األسرة  ومحاية  حلمايتها 
واملطالبة  السوء،  صديقات 
هلا  السماح  معناه  باخلصوصية 
رقيب  دون  حياهتا  تعيش  ان 
ذلك  وحسيب، وهذا طرح خطري، 
ان الكثري من الزواجات انتهت اىل 
االنفصال، ألن الزوجة مل حتسن 
باحلرية  التمتع  يف  التصرف 
فيها، اخلصوصية،  الشخصية مبا 
عالقات  يف  االخنراط  خالل  من 
بعض  يف  او  سوية،  غري  صداقة 

جماميع السوء.

تعزيز الثقة
ويشري احد الباحثني، اىل أن متتع 
الزوجة مبساحة من اخلصوصية 
احلياة  الدامة  منه،  البد  أمر 
الزوجة  تشعر  ولكي  الزوجية، 
بالراحة والرضا، ذلك ان الزوجة 
انسانة قبل كل شيء، وما ال تريد 
ألحد أن يطلع على امر خاص هبا، 
البوح به.  جيب أن ال جترب على 
الثقة  وجود  ضرورة  على  مؤكدا 
يف االسرة، ليس بني األزواج، بل 
ألن  واألخوة،  األبناء  مع  حىت 
أمر مدمر  والريبة  الشك  موضوع 

وهدام لألسرة.

احلياة املقدسة
 « أن  النفسي،  الباحث  ويتابع 
جيب  للزوجة  اخلصوصية  حق 
تراعي  حبيث  مقيدا،  يكون  ان 
الزوجة هواجس الزوج ومشاعرة، 
مع  تتحدث  ان  املقبول  غري  فمن 
بشكل  الغرباء  من  اخر  شخص 
متواصل وان كان التواصل بريئا.

األجتماعي  الباحث  يشري  فيما 

وحمبة  تفاهم  حياة  تكون 
واخالص.

اذا  الشروط  هذه  ان  اىل  مشريا 
توفرت يف احلياة الزوجية، حتما 
املرونة  من  نوع  هنالك  سيكون 
احترام  عنها  ينتج  واحلرية، 

خلصوصية الزوجة.

لربيع   Raey's جمموعة  من  جديدة  قطًعا  فاشن  ماتشز  تطلق 
وصيف 2021 .متيزت املجموعة بدمج الصور الظلية مع األقمشة 
الفاخرة املختارة بعناية خللق جمموعة من القطع السهلة للمرأة 
وعملية.  مالبس  خزانة  إىل  الوصول  هلا  يتيح  مما  العصرية. 
تشتمل املجموعة اجلديدة على سترات من الكشمري ، وبلوزات من 
الكريب ، وبدالت ، ومعاطف ، وسراويل ضيقة ، وفساتني تونيك.

ماتشز فاشن تطلق 
مجموعة الربيع والصيف

الالممنصورنصور
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مجتمع

{

أعداد  يف  تفاقم  عن  فضال 
األسري  للتفكك  نتيجة  املطلقات، 
الظاهرة.  هذه  عن  ينجم  الذي 
الباحثون  أن يعكف  مما يستدعي 
األحباث  مراكز  يف  واملختصون 
الرمسية  واملؤسسات  العلمية 
هذه  لدراسة  املعنية  احلكومية 
املناسبة  الظاهرة واجياد احللول 
على  انعكاساهتا  من  للحد  هلا، 

األسرة واملجتمع العراقي.

* مشاكل املجتمع االفتراضي
ويؤكد قاضي يف حمكمة األحوال 
)طلب  الرصافة  يف  الشخصية 
البطالة   « أن  امسه(  ذكر  عدم 
اليت  االقتصادية  والصعوبات 
فضال  العراقية،  العائلة  تواجهها 
والزواج  القاصرات  زواج  عن 
التواصل  مواقع  ومشاكل  املبكر، 
األسباب  من  تعد  االجتماعي، 
يف  الكبرية  للزيادة  الرئيسة 
أن  اىل  مشريا  الطالق.  حاالت 
الطالق  حاالت  من  حالة   )%70(
 15( من  بأعمار  ملتزوجني  تقع 
االحصائيات  وتشري  عاما(،   30
يف  العراقية  للمحاكم  الرمسية 
نسب  أن  اىل  األخرية  السنوات 

هي  األعوام،  هذه  يف  الطالق 
األعلى يف تاريخ البالد.

األهايل  بعض  أن«  ويضيف 
العوز  ضغط  حتت  يضطرون 
تزويج  إىل  الزنوح،  أو  والفقر 
للتخلص  مبكر  عمر  يف  بناهتم 
أن  دون  من  املالية،  أعبائهن  من 
وعي  الزواج  من طريف  يكون ألي 
أو  اجتماعياًا  سواء  مبسؤولياته 
هناك  أن  مبينا  قانونيا.  حىت 
من  يعد  مستجدا،  خطريا  عامال 
ارتفاع  يف  الرئيسة  األسباب 
ادمان  وهو  الطالق،  معدالت 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
يف  والتوسع  األزواج،  قبل  من 
على  االفتراضية  العالقات 
مستوى اجلنسني، وما يرافق ذلك 
من حاالت االبتزاز والعالقات غري 

املشروعة .
يذهنب  بعضهن  النساء  ويتابع: 
والشك،  الظن  لسوء  ضحية 
بأن  الظنون،  تراوده  الزوج  ألن 
وقد  أخر،  زوجته حتادث شخصا 
يف  صديق  جمرد  الشخص  يكون 
العمل او يف اجلامعة، وجيب على 
أن  احلالة،  هذه  مثل  يف  الزوجة 
وتطمأنه،  املوقف  للزوج  توضح 

من  أستفز  لكنه  بالورد،  مفروشا 
زمالئي  مع  الربيئة  اتصااليت 
الدراسة،  ختص  أمور  يف  الطلبة 
الطالق  بني  ثانية  خيريين  وعاد 
أو ترك الدراسة ». وتتابع مىن » 
هذه املرة عاندت، وفضلت الطالق 

على ترك الدراسة«.

* املوبايل والتبذير
مستعار  أسم   / سالم  يشري  فيما 
هناك  أن  اىل   / عاما   27 مدرس 
اىل  أدت  األسباب،  من  مجلة 
أوهلا  زوجته،  عن  انفصاله 
والثاين  بالبيت،  اهتمامها  عدم 
تبذيرها وطلباهتا اليت ال تنتهي، 
الدائم  انشغاهلا  هو  واألهم، 
ال  اليت  وحمادثاهتا  باملوبايل 

الذي  للشك  فريسة  يقع  ال  لكي 
يتطور يف كثري من األحيان ليصل 

اىل الطالق ».

* غيور وشكاك
عاما   40 موظفة   / مىن  وتقول 
باهتة،  زوجي  مع  » عالقيت  أن   /
شخص  كونه  من  الرغم  على 
عمله،  يف  ناجح  ومهندس  مثقف، 
أال أنه غيور وشكاك جدا، ومهمل 
على  أجربين  وقد  ألسرته، 
املؤسسات  أحدى  يف  عملي  ترك 
احلكومية، وخريين بني الطالق أو 
ترك العمل، وقد رضخت لرغبته 

من أجل األطفال ».
سنوات،  عدة  بعد   « وتضيف 
أن  يل  يسمح  أن  منه  طلبت 
يف  املسائية  بالدراسات  ألتحق 
الرغم  على  اجلامعات،  أحدى 
جامعية،  شهادة  أمحل  كوين  من 
أعشقه  أخر  اختصاص  لدراسة 
صفاء  حلظة  ويف  الصغر،  منذ 
لتقدمي  للجامعة  ورافقين  وافق 
أوراقي، ومرت السنة األوىل ومن 
األوىل  جئت  حيث  الثانية،  مث 
وبات  الدراسيتني،  السنتني  يف 
العليا  الدراسات  اىل  طريقي 

وأصدقاء  الصديقات  مع  تنتهي 
االنشغال  هذا   « ويضيف  العمل. 
أخذت  شكوكا،  ولدي  املربر  غري 
تكرب وتتضخم مبرور الزمن، حىت 
عندما  عنها،  االنفصال  قررت 
ومما  يتغري،  لن  حاهلا  أن  وجدت 
وجد  عدم  االنفصال  أمر  سهل 

أطفال لدينا ». 
األهل سببا  يكون تدخل  واحيانا 
رئيسا للطالق، هذا ما تقوله شذى 
 « وتضيف   ،/ 31عاما   – معلمة   /
وقد  سنوات،  منذ مخس  تزوجت 
أجنب  مل  وألين  ببنتني،  رزقت 
ذكرا، كانت معاملة أهل زوجي يل 
سيئة، وبعد أن كان زوجي سندا يل 
ومدافعا عين، تغري حاله مع قدوم 
البنت الثانية، وصار يعاملين مثل 
كثريا  حتملت   « وتتابع   .« أهله 
التعامل الدوين واالحتقار، لسبب 
ليس يل ذنب فيه، فهي أرادة اهلل 
أهنم  خصوصا  يشاء،  من  يرزق 
ويتهمونين  علي،  يفترون  كانوا 
الذين  أخيه،  أبناء  أكره  بأين 
يسكنون اىل جوارنا ، ألين معقدة 
وصل  وقد  الذكور،  أجنايب  لعدم 
حتملي اىل أقصاه فطلبت منه ان 

يطلقين، وحصل الطالق«. 

*  ال حل !!
عبد  د.  النفسي  الباحث  ويرى 
تزايد  أن«  اجلبار،  عبد  الغفار 
معدالت الطالق، ناتج من العالقة 
والزوجة،  الزوج  بني  السلبية 
حل  ال  ان  ادركا  مشكالت  لوجود 
اىل  مشريا   .« االنفصال  غري  هلا، 
كال  وانفتاح  املبكر  الزواج  ان 
العالقات عرب مواقع  الزوجني يف 
وتدين  االجتماعي،  التواصل 
الوعي والنضج لدى بعض األزواج، 
يؤدي غالبا اىل االنفصال، السيما 

يف فئات األعمار الصغرية ».
البيئة  توفر  عدم  أن   « ويضيف 
األمنة للزوجة أو الزوج واختالف 
االجتماعية  والتنشئة  الطبيعية 
املستوى  يف  كانا  وأن  بينهما، 
اىل  سيؤدي   ، نفسه  االقتصادي 
االنفصال حتما. مبينا أن، مواقع 
أصبحت  االجتماعي  التواصل 
نافذة لالطالع على كل هو ما هو 
التواصل  السيما يف جمال  سليب، 
غري  افتراضيني  أصدقاء  مع 

معروفني.

* مصري جمهول
ويبدو ان االستخدام غري املسؤول 
التواصل  ملواقع  الزوجني  كال  من 
املربر  غري  واالنفتاح  االجتماعي، 
أشخاص  مع  العالقات  اقامة  يف 
عدم  عن  فضال  افتراضيني، 
وجتنب  الشريك،  مشاعر  مراعاة 
أستفزاره يف التواصل مع أشخاص 
االهل  تدخل  جانب  اىل  غرباء، 
واملصاعب  ختصهم،  ال  امور  يف 
األزواج،  ترهق  اليت  االقتصادية 
قنبلة  ستبقى  كلها  االسباب  هذه 
بالتفكك  العائلة  هتدد  موقوتة 

والذهاب اىل مصري جمهول.

المنصور :  نور السماء

تشهد أروقة المحاكم العراقية تزايدا ملحوظا يف معدالت الطالق، 
أذ تشير احصائية رسمية لشهر تشرين الثاني يف عام )2020(، الى وقوع 

)8345( حالة طالق، أي بفارق )3281( حالة، عن احصائية مماثلة للشهر  
نفسه يف العام السابق )2019(، أذ بلغت نسبة حاالت الطالق )5064( 

حالة، وهذا يشير الى مشكلة خطيرة، ستؤدي الى زيادات مذهلة يف 
أعداد األطفال المشردين والمتسولين.

قاضي :
البطالة والزواج 
المبكر ومواقع 

التواصل، أسباب 
رئيسة النفصال 

األزواج
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تفاقم معدالت الطالق
تنذر بكارثة اجتماعية !

المنصور :  متابعة

أثبتت دراسة جديدة أن تعرض 
يف  والتعنيف  لإلمهال  األمهات 
عمل  على  يؤثر  قد  الطفولة، 
دماغ أطفاهلن يف املستقبل، وعلى 
اخلوف  معاجلة  على  قدرهتم 

والقلق.

نشرت  جديد،  حبث  ووجد 
النفسي  الطب  جملة  يف  نتائجه 
يف  تصدر  اليت  البيولوجي 
عانوا  الذين  الناس  أن  هولندا، 
مرحلة  يف  العاطفي  اإلمهال  من 
أن  ميكن  والشدائد  الطفولة 
والقلق  اخلوف  هذا  ينقلوا 
بصمات  طريق  عن  ألطفاهلم 

األعصاب البيولوجية.
هذه  أن  الباحثون  واكتشف 
عرب  تنتقل  اليت  البصمات 
دماغ  منو  على  تؤثر  األجيال؛ 
األطفال، مما يؤدي إىل تغيري يف 
النقل العصيب بني مناطق اخلوف 
ومنطقيت  الدماغ،  يف  والقلق 
والقشرة  اجلبهي  الفص  قشرة 

احلزامية األمامية؛ املشاركتني يف 
صنع القرار وتنظيم العواطف.

من  زوجا   48 الباحثون  ودرس 
األشهر  واألطفال خالل  األمهات 
احلمل،  من  األوىل  الثالثة 
وأعطيت األمهات استبيانًا لتقييم 
طفولتهن،  يف  والشدائد  الصدمة 
العاطفي  اإلمهال  جتارب  تضمن 
مرحلة  يف  املعاملة  وإساءة 
للدراسة  وفقا  املبكرة،  الطفولة 
 IFLScience اليت نشر يف موقع
من  واحد  شهر  هلا.وبعد  ملخصا 
أطفاهلن  خضع  األمهات،  والدة 
باستخدام  الدماغ  لفحوصات 
املغناطيسي  بالرنني  التصوير 
الوظيفي يف حالة الراحة، وهي 
تقنية فحص الدماغ غري الغازية 
األطفال  على  استخدامها  وميكن 

أثناء نومهم.
ووجدوا أن األطفال من األمهات 
عاطفي  إلمهال  تعرضن  اللوايت 
كان  الطفولة،  مرحلة  يف  أكثر 

لديهم.

األم المعنفة 
في 

طفولتها قد 
تنقل مشاعر 

الخوف 
ألطفالها !

الالممنصورنصور
22 آذار 2021
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خالد سليم ينتهي من 
تصوير )جمال الحريم(

طالق شيرين بات 
وشيكًا

كيانو ريفيز يكرم فريق 
عمل ماتريكس

سامي قفطان:

الصدفة قادتين لدخول الوسط الفين
و)شرف املهنة( أفضل أعمايل يف الدراما

حوار  : فواطم الناهض

منذ انطالقته عام 1960، ترك الفنان سامي قفطان 
بصمة له يف كل االعمال التي شارك فيها، فعلى 

صعيد الدراما تميز يف تمثيلية )شرف المهنة(، ويف 
مجال السينما كان له حضور استثنائي يف فيلم 

)الظامئون(، فيما اسفرت نجاحاته عن حصوله على 
العديد من األلقاب والجوائز ..

)المنصور( التقته وكان لنا معه هذا الحوار الذي 
تحدث فيه عن بداياته وأهم اعماله، وواقع الدراما 

والفن بصورة عامة.

* كيف اكتشفت موهبتك يف التمثيل 
والغناء؟ 

ـ اكتشفت موهبيت من اول اختبار يل 
للسينما،  الصايف  شركة  يف  جتاوزته 
جاسم  املخرج  يل  اسند  وعندما 
مسرحية  يف  البطولة  دور  العبودي 

البخيل.
اليك، حلم  بالنسبة  كان  الفن  * هل 

ام صدفة؟
ـ كان صدفة.

* ما العمل الذي مل يزل يف ذاكرتك 
يف  الناجحة  االعمال  من  وتعتربه 

مسريتك الفنية؟
- متثيلية )شرف املهنة( ما زالت حتتل 

الصدارة .
ان  قبل  زاولتها  اليت  االعمال  ما   *

تدخل املجال الفين؟ 
يف  وعامل  وصانع  خياط  -عملت 

مطعم وعامل بالستك. 
* كيف تنظر اىل األعمال الدرامية 
اهنا  على  الشارع  يراها  اليت  االخرية 

اساءت للفن ؟
هبذه  رأيي  اقول  عن  -اعتذر 

االعمال .
مع  املشتركة  باالعمال  رايك  ما   *

الفنانني العرب؟
- بالتأكيد فيها فائدة للطرفني .

*اىل ماذا تعزو شحة وتدين االنتاج 
الدرامي العراقي؟

العقلية  غياب  اىل  اعزوها   -
االنتاجية .

جتد  الذي  الشاب  املمثل  هو  من   *
نفسك فيه؟

يف  طالب  وهو  سامي  امحد  ولدي   -

معه؟
خمرج،  كل  مع  للعمل  مستعد  -انا 

يوظف موهبيت بشكل جيد .
* هل يوفر العمل الفين عوائد جيدة 

لعيشة مترفة؟
للذين  مترفه  عيشة  يوفر  -نعم 
وال  عمل  اي  يف  املشاركة  يستسهلون 

حيسبون حساب للجودة .
فما  الفين،  املجال  ِتدخل  مل  لو   *

العمل الذي كنت تفضله ؟ 
- كنت ارغب بالعمل معلم ابتدائية.

* من هو مثلك االعلى فنيا؟
حممد  السينما  يف  االعلى  مثلي   -

معهد الفنون . 
* ماذا يعين لك فلم الضامئون ؟

احلقيقية يف جمال  »بداييت  يعين   -
السينما« 

االكادميية  الشهادة  ان  تعتقد  هل   *
يف جمال الفن ضرورية، ام ان املوهبة 

تكفي؟
واملمارسة  املوهبة  مث  -املوهبة 

والدراسة .
الوسط  لدخول  بيدك  اخذ  من   *

الفين؟
-الصدفة واقتراح احد االصدقاء. 

العمل  تفضل  الذي  املخرج  هو  من   *

كارلو  التلفزيون  ويف  مجيل،  شكري 
هارتيون، ويف املسرح حمسن العزاوي . 
* كيف تقيم جتربة املسرح التجاري؟

التجاري على ان  -ال عيب يف املسرح 
التامة  السيطرة  ميتلك  املخرج  يكون 

على املمثلني . 
* على الرغم من مجال صوتك، لكن 
مل تستثمره فنيا، سواء بالغناء او يف 

املسرح والسينما؟ 
اكثر  استثمرته يف  بالعكس صويت   -
من مسرحية مثل )ندميكم هذا املساء( 
واالرض  العطش  )حكاية  ومسرحية 

والناس( وغريها.

قبل أسابيع، أحدث املمثل فادي شربل بلبلًة عندما كشف أنه مل يقع الطالق بينه وبني زوجته املمثلة كارين رزق اهلل، ويعود اجلدل 
من جديد حول صّحة عودة املياه إىل جماريها بينه وبني كارين بعد »ستوري« نشرهتا األخرية على إنستغرام. يف التفاصيل، عادت 
كارين رزق اهلل اىل بريوت من االمارات العربية املتحدة فور انتهائها من تصوير أحدث أعماهلا الدرامّية، وتوّجهت إىل املزنل 

للقاء ابنتيها بعد حوايل شهر من الغياب.وكتبت كارين رزق اهلل عرب خاصية القصص القصرية »سعيدة بعوديت اىل املزنل«، 
وظهرت وهي تعاتب ابنتيها بسبب ختريب بعض األغراض املزنلية، فوّبختهما بالقول »ال استطيع ترككما حلظة لوحدكما.

كارين رزق الله: سعيدة بالعودة إلى المنزل

الجمهور مستاء من نهاية 
نسليهان أتاغول

سليم  خالد  الفنان  انتهى 
مشاهده  مجيع  تصوير  من 
مبسلسل )مجال احلرمي(، بدأ 
سليم فور االنتهاء من تصوير 
اإلعداد  األخري،  املشهد 
على  جديدة  أغنية  إلطالق 
املقرر  من  »السينجل«  طريقة 

أغنياته  جناح  بعد  القادم  الشهر  يطرحها  أن 
الفردية االخرية، وآخرها )اللي فات مات(.

عبد  املطربة شريين  اكتشفت 
تالعبا  هناك  ان  الوهاب 
زوجها  قبل  من  بأيراداهتا 
موكلته  كوهنا،  حبيب  حسام 
إدارة  على  رمسي  بتكليف 
املرة  ليست  وهذه  أعماهلا، 
األوىل اليت تكتشف تالعبا ال 

علم هلا به، وبعض العقود اليت أجراها حسام دون 
الرجوع إليها، وكما حتدثت وسائل إعالم مصرية 
أحد  تدّخل  أن  املعلومات  تؤكد  اخلالف،  عن 
أصدقائها  كل  وأن  ملصلحة شريين،  الفنانني جاء 
يعلمون مدى طيبتها يف ذلك؛ واتفق الطرفان على 

فسخ الشراكة أو الوكالة اليت جتمعهما قريبا.

 %40 اىل  تصل  بنسبة  ريفز  كيانو  النجم  تربع 
من دخله يف فيلم »ماتريكس« الشهري لزمالئه يف 
الكواليس ، ووّزع عليهم دراجات هاريل ديفيدسون 
باهضة الثمن، أما العاملني يف املؤثرات البصرية 
والصوتية، فجعلهم »مليونريات« بني يوم 
وليلة، إذ أعطى كل واحد منهم 
مليون دوالر، ألنه لوالهم ملا 
النجاح  ذاك  الفيلم  جنح 
الساحق، ووصل جمموع 
لطاقم  به  تربع  ما 
 75 واملوظفني  الفيلم 
دوالر.ويعرف  مليون 
تربعه  كيانو  عن 
مببالغ  دائما 
من  كبرية 
ألعمال  دخله 

اخلري.

 ( أحداث مسلسل  من  املاضية  احللقة  بويوكستني يف  توبا  بعد ظهور 
ابنة السفري ( بعد انسحاب بطلة املواسم األوىل منه نسليهان أتاغول 
اليت  الدرامية  التطورات  أن  يبدو  صحية،  لوعكة  تعرضها  نتيجة 
شهدها العمل يف احللقة السادسة والثالثني مل تنل إعجاب مجهور 

املسلسل. مبجرد عرض احللقة املاضية من أحداث مسلسل ) ابنة 
بويوكستني  توبا  فيها  ظهرت  اليت  إكيوريك  آلجنني   ) السفري 
وشهدت هناية وجود شخصية ) ناري ( بطلة املواسم السابقة 

من املسلسل بعد تعّرض نسليهان ألزمة صحية حتتاج بسببها 
إىل الراحة التامة لفترة ليست قصرية، تعّرض املسلسل 

بسبب  املسلسل  عرض  بعد  واسعة  انتقادات  حلمالت 
األحداث،  ناري ضمن  لشخصية  املنطقية  غري  النهاية 
إسطنبول  إىل  وتسافر  ابنتها  تترك  أن  قررت  حيث 
وتتخّلى عن أمومتها، وهو أمر غري منطقي بالنسبة إىل 
ناري  الذي متىن هناية موضوعية لشخصية  امُلشاهد 

حىت لو أّدى إىل وفاهتا ضمن األحداث.

الالممنصورنصور
22 آذار 2021



مرافىء

المنصور :  ورقاء الخزاعي

ٔاحيانا تتحول وسائل التواصل األجتماعي، 
والفيس بوك » على وجه الخصوص، الى 
منصات للخطاب غير المباشر، ٔاذ تحمل 

رسائل الى األخرين، تتضمن العتاب ؤاشواق 
العشاق، والشكوى من غدر األحبة، ٔاو التعبير 

عن الصالبة والجلد يف مواجهة المصاعب 
وتحقيق األحالم. وعلى الرغم من ان هذه 
الظاهرة تجنب البعض ٔاحراج المواجهة 

بالحديث وجها لوجهة مع الشخص المعني، 
إال  ٔإنها يف الوقت ذاته تثير ٔالتباسا وتخلق نوعا 

من التشويش، ٔاذ يفهم ٔاخرون، ممن هم غير 
معنيين باألمر ان الكالم موجه ٔاليهم.
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رسائل عرب »الفيس بوك« اىل جمهول !

شحنات اخليبة
 / مجال  يشري  الصدد  هذا  يف 
بعض  ان   / عاما   40  - مدرس 
يف  حسابه  على  منشوراته 
رسائل  الواقع  يف  هي  الفيسبوك، 
مقصودة اىل اخرين، حتمل عتبا 
ويضيف  مباشر.  غري  توبيخا  او 
يف  البعض  مع  العتب  افضل  ال   «
يغتابين  ملن  خاصة  االوقات،  كل 
يف غيايب، طبعا اقصد ممن كانوا 
افضل  لذلك  االحبة،  من  يوما 
وقاسية  شديدة  رسائل  توجيه 
اخليبة  شحنات  لتفريغ  هلم، 
.ويتابع  تنتابين  اليت  والغضب 
الرسائل  من  النوع  هذا  مجال» 
النستطيع  قد  كالم،  بقول  يسمح 

لقساوته،  االخر  وجه  يف  قوله 
كما اهنا رسائل احيائية، الحتمل 
متكن  وبالتايل  مباشرة،  مضامني 
الوقوع  وعدم  التهرب  من  القائل 
وكانت  القانون«.  طائلة  حتت 
جمهول،  اىل  املوجه  رسائلي  اخر 
تكشفه  الود  )متصنع  فيها  قلت 
املواقف( يف اشارة اىل ختلي بعض 
املقربني عين عندما واجهت ازمة 

وكنت حباجة هلم.
رسائل عتب !

 30  - مدرسة   / ندى  تبني  فيما 
النوع  هذا  تستخدم  اهنا   / عاما 
على  تنشرها  اليت  الرسائل  من 
التواصل  مواقع  يف  صفحاهتا 
الزعل  حالة  يف  االجتماعي، 

اللوايت  املتمردات  صديقايت 
يطالنب حبرية بال حدود.

رسائل نقدية
وتوضح د. ازهار صبيح/ صحفية 
النوع  هذا  يف  تنشط  واكادميية 
من النشر / » اهنا ُتسمي اغلب ما 
حساهبا  يف  )احلالة(  على  تنشره 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
ما  منها  )االفكار(،  بـ  الفيسبوك، 
او  الثقافة،  او  باحلياة،  يتعلق 
املطلق،  مبفهومه  احلب  او  العلم، 
ويف احيان ليست كثرية بالسياسة.

من  االساس  الغاية  وتتابع» 
االفصاح  هو  االفكار،  تلك  نشر 
امٌر  فذلك  نقاشها،  اما  عنها، 
املهتمني  لالصدقاء،  متروك 

من  حالة  وحدوث  زوجها،  مع 
او  املوقت،  واجلفاء  االنقطاع 
اهلجر، اليصال رسائل له تذكره، 

كيف قابل الوفاء بالنكران.
اخرى  احيان  يف  وتضيف» 
يتضمن احلديث رسائل اىل بعض 
حتمل  والصديقات،  االصدقاء 
ملوقف  نتيجة  مباشر  غري  عتب 
معني، او انتقاد ملواقف وسلوكيات 
وهذا  خاطئة،  اجتماعية 
ماتطرقت اليه يف اخر منشورايت 
يف حسايب على الفيس بوك قلت 
والتقاليد  العادات  كل  ليس  فيه 
االمر  خيتلط  احيانا   .. اكسباير 
التهتك  بني  الناس  بعض  على 
لبعض  موجه  وكان  والتحرر 

فيما  التحديد،  وجه  على  منهم 
بصيغة  االخرى  منشورايت  تأيت 
)رسائل نقدية(، يف حقيقة االمر، 
هي ليست موجهة لشخص بعينه، 
سلبية  حاالت  تؤشر  ما  بقدر 
غري  حنٍو  وعلى  تستشري  اخذت 
احلقيقي  الواقعني  يف  مسبوق 
ما  منها  االن  حىت  واالفتراضي، 

وصَل اىل مستوى الظاهرة.
يظن  ال  ولكي   « صبيح  وتضيف 
بعض َمْن ُهم يف قائمة االصدقاء، 
منشورايت  من  باي  معنيون  اهنم 
»النقدية«، عادة ما استعني خبيار 
من  استثين  ال  )exception(؛ 
رؤية املنشور، َمْن اعتقد انه يظن 
خطأًا الن املنشور موجه اليه، يف 

حني االن احلقيقة ليست كذلك ».
جتنب املواجهة

امحد  النفسي  الباحث  ويرى 
اىل  يلجا  بعضهم  ان  العكيلي، 
ملخاطبة  املباشرة  غري  الطريقة 
االخرين السباب عديدة ، وغالبا 
باهلدف  االسباب  هذه  تتعلق  ما 
من املراسلة، مشريا اىل ان السبب 
املواجهة  من  التخوف  يكون  قد 
ردود  فيها  تكون  اليت  املباشرة 
رغبة  او  مضمونة،  غري  االفعال 
شخصيته  تكون  ان  يف  الشخص 
املقابل  لدى  وسريه  معروفه  غري 
ما  معلومات،  على  احلصول  هبدف 
لوعرف  فيما  عليها،  ليحصل  كان 
املقابله  اجلهة  او  الشخص 

شخصية )املرسل(.
سينشغلون  االصدقاء   : مضيفا 
لكن  )والاليكات(  بالتعليقات 
الشخص املعين سيستلم الرسالة، 
اذ  تعنيف  من  تتضمن  ما  بكل 
يعرف انه املقصود بالرسالة، ويف 
احيان اخرى اذا مل تكن الرسالة 
حمكمة الصياغة، ستظل طريقها 
ويفهم اخرون غري معنيني باالمر 

اهنم املستهدفون هبذا اخلطاب«.
تكون  النفسية  الدوافع  مضيفا» 
االشخاص  بطبيعة  مرتبطة 
ومدى اتزاهنم النفسي والسلوكي، 
حمتواها  شدة  ماحيدد  وهو 

وقساوهتا على املستهدفني ».
اخر املطاف

مثل  فان  كلها  االحوال  ويف 
التواصل  ينشط  النشر  هذا 
االصدقاء  مبشاركة  االلكتروين، 
عن  تعرب  اليت  بالتعليقات 
مع  وتفاعلهم  الثقايف،  مستواهم 

احلالة والقضية املنشورة.

اياك أعني واسمعي ياجارةاياك أعني واسمعي ياجارة

سويسرا،  من  علماء  اكتشف 
نتائج  من  لالهتمام  مثريا  أمرا 
هو  االفتراضي،  الواقع  جتارب 
جبرأة  يتصرفون  الرجال  أن 
بعد رؤية تصرف رجل واثق من 

نفسه يشبههم.
 ،)PLOS ONE (وتشري جملة

للعلماء،  وفقا  أنه  إىل 
حياتنا  حلظات  أهم 
مع  التفاعل  تتضمن 
كان  إن  اآلخرين. 
بالتوظيف  يتعلق  هذا 
مع  التواصل  أو 
واحلديث  األقرباء 
مع املسؤولني أو تعارف 
ما  وغالبا  جديد، 
يؤثر أسلوبنا وقدرتنا 
يف  أنفسنا  تقدمي  يف 

نتيجة هذا التفاعل.
هذه  وترتبط 

أسلوب تقدمي أنفسنا. ومن اجل 
عمليا  طالبا،   76 اختاروا  ذلك 
التحدث  خربة  لديهم  ليست 
يرغبون  ولكنهم  اجلمهور،  إىل 

بتحسني مهارهتم يف اخلطابة.
وقد اعتمد الباحثون على منوذج 
حيتذى به - مثال معني للسلوك 

لألداء  األساسية  القواعد 
من  االنتهاء  وبعد  الناجح. 
تقدمي العروض، عرف الباحثون 
بنظائرهم  املشتركني  نصف 
اآلخر  والنصف  االفتراضيني 

باألفاتار الغرباء.
إىل  املشتركون  عاد  هذا  وبعد 
الواقع االفتراضي لـ »يشاهدوا« 
يتصرف  كيف  الباب  خلف  من 
ن  ضيو ا فتر ال ا ص  شخا أل ا
ويظهرون عالمات الثقة بالنفس 
على  كان  بعدها  ومهاراهتم. 
املشتركني القاء خطاهبم ثانية.

لغة  على  الباحثون  ركز  وهنا 
املشتركني  حركة  اجلسد- 
كما  اإللقاء،  خالل  ووضعهم 
بالنفس  الثقة  درجة  قّيموا 
يف  املشتركون  عنها  عرب  اليت 
كل  وحتدث  الكتابة.  اختبارات 
نفسه  تشبيه  مدى  عن  منهم 

مع  لنفسنا،  بتقييمنا  القدرة 
باالعتبار  األخذ  جيب  أنه 
مثل  أخرى،  اجتماعية  مهارات 
التكيف السريع مع البيئة وفهم 
بصورة  املحاور  الشخص  مشاعر 
العلماء  قرر  لذلك  صحيحة، 
حتسني  ميكنه  الذي  ما  حتديد 

ألداء  املشاركني  »يلهم«  أن  ميكن 
أجل  ومن  وحيوية.  جرأة  أكثر 
الواقع  يف  شبيها  أنشأوا  ذلك 
 »doppelgangers« االفتراضي 
خصصوا  وكذلك  مشترك،  بكل 
افتراضيني  ألشخاص  صورا 
جيسدون   )Avatar( أفاتار 
مجيع  أن  كما  حمددة،  أفكارا 
مجهور  أمام  قدمت  العروض 

افتراضيا أيضا.
مجيع  من  الباحثون  وطلب 
املشتركني استعراض مهاراهتم يف 
واقع افتراضي وأمام مجهور كبري 
عن تكاليف الدراسة. وقد اختار 
الباحثون هذا املوضوع ألنه يهم 

مجيع املشتركني مباشرة.
خطابات  تكون  أن  أجل  ومن 
هلم  قدم  متوازنة،  املشتركني 
الباحثون حججا جاهزة ميكنهم 
هلم  وضحوا  كما  استخدامها، 

بالشبيه االفتراضي.
هذه  نتائج  أظهرت  وقد 
الذين  الرجال  أن  االختبارات، 
أظهروا  التجربة  بداية  يف 
حتسن  بأنفسهم،  الثقة  عدم 
الشبيه  إلقاء  رؤية  بعد  أداؤهم 
االفتراضي. أما الرجال وكذلك 
ثقة  أكثر  كانوا  الذين  النساء 
يتغري  مل  البداية،  يف  بنفسهم 
شيء يف تصرفهم بعد مشاهدهتم 

الغرباء كما كان متوقعا.
وميكن استنادا إىل هذه النتائج، 
للتغلب  الطريقة  هذه  استخدام 
على اخلوف والقلق عند التحدث 
ال  أهنا  مع  كبري،  مجهور  إىل 
تصلح للجميع. فالنساء والرجال 
عليهم  أنفسهم  من  الواثقون 
هذه  لتقبل  طريقة  عن  البحث 

املهارة االجتماعية.
املصدر: فيسيت. رو

العلماء يكشفون كيف يصبح الرجال أكثر جرأة
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ابراج الحظ

أو  احلاسوب  بأجهزة  تستعني 
األجهزة  من  أخرى  أنواع  أي 
هذه  العمل.  يف  التكنولوجية 
ال  بشكل  ستساعدك  اخلطوة 
تتخيله وستعود بالنفع عليك. 

يعكر  حمري  ما  شيء  هناك 
صفوك. تستشيط غضبا فرمبا 
تفقد بعض األوراق املهمة ولن 
من  عليها.  للعثور  وسيلة  جتد 
الصعب جدا أن تتخذ أي قرار.

هناك  صعوبة،  يزداد  طريقك 
دافع  إحباطك.  شخص حياول 
عن خططك وامض إىل األمام، 
أو حاول تكييف أفكارك حبيث 

تتماشى مع الظروف احلالية. 

تتعرف على شخص بعد رؤيتك 
له يف مكان عام ما. متر بتجربة 
قبل.  من  تشهدها  مل  غريبة 
يف  عديدة  ساعات  تقضي  رمبا 

تفسريك ألفكار هذا الشخص.

اليت  الذكريات  أمامك  ترى 
تسبب لك الشعور باالضطراب. 
إجيايب  تطور  فهناك  تقلق  ال 
على  تقدم  حترز  سيجعلك 

الصعيد املهين والعاطفي.

وحتب  األطوار،  غريب  أنت 
على  اآلخرين.  مع  تتحدث  أن 
بوحدة  تشعر  ذلك،  من  الرغم 
أن  تفضل  قد  ولذلك  شديدة، 

تسمع أكثر من أن تتكلم.

العملية بشكل  مهاراتك  تستغل 
الوقت  معظم  تقضي  مفاجئ. 
بعض  على  لالطالع  املكتبة  يف 
بعض  تدون  أن  تريد  الكتب. 

التفاصيل الدقيقة. 

لديك كثري من الكالم تريد أن 
خترب به احلبيب. لديك القدرة 
إثبات حضورك دون بذل  على 
ستشعر  هناية،  يف  جمهود.  أي 

بالرضا عن نفسك.

بعض األمور تتطلب منك مزيدا 
اليت  االتصاالت  االهتمام.  من 
لك  تتيح  رمبا  اليوم  جتريها 
الفرص لتوطيد العالقات بينك 

وبني اآلخرين.

التأين  ويف  الندامة  العجلة  يف 
السالمة. كفاك إمهاال للشريك 
توقف  املحيطني.  مع  ونفاقا 
الوعود  وإطالق  املراوغة  عن 

الكاذبة.

تره  مل  لك  صديق  اليوم  ظهر 
ولكن  جدا،  طويلة  فترة  منذ 
خمتلفة  بطريقة  معه  تتعامل 
متاما ألنه قد يكون مديرك يف 

العمل أو ذا منصب أو سلطة.

حيمل إليك صديقا مل تره منذ 
مدة طويلة جدا، بشرى سارة. 
إذا كنت تبحث عن انفصال فقد 
يتم اآلن، أو إذا كنت تريد حال 

فقد يطرح أيضا .

الميزانالحمل الدلوالسرطان

العقربالثور الحوتاالسد

الجديالقوسالجوزاء العذراء

افقي
1- دولة عربية - نادي مصري

2- يصاحب الربق - والد - تعطى للمريض
3- من اجزاء اجلسم - مجع كلمة مجل - عملة اليابان )م(

4- من قطع الشطرنج )م(
5- والد )م(  - من االمراض - )م(

6 جرح خفيف - ابن االبن
7- حينما اسكن )م(

8- واحد باالنكليزية - حتية - يوجد يف داخل الشيء
9- رقم واحد بالتسلسل - متشاهبة - مجعها ايتام )م(

ظاهرة فيزيائية تعين االهتزاز بأقصى شدة - من وسائل النقل
عمودي

1- عكس خبيل - يلبس يف اليد
2- مفرد وعود - ارض - من احلروف العربية

3- من اجزاء جسم االنسان - حاكم - ختصين
4- والد الوالد - تطلق على املرأة )م(

5- والديت - عملة اجنبية )م(
6- تقع يف مدخل الدار - من املشروبات الكنبهة

7- متشاهبة - جيري يف عروق االنسان
8- للتعبري عن االمل )م( - اوجاع - وحدة قياس االورزان )م(

9- من منتجات احلليب - من اخلضروات )م( - ِجمال
10- يرغب - كلمة تطلق على منابع النفط
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تكتشف أحيانا أن مرتبك نفد بعد 
مصاريف  وأمامك  بسيطة،  فترة 
بقية الشهر، أو أنك غري قادر على 
تنفيذ أي من أمانيك اخلاصة رغم 
ذلك  يفعلون  زمالئك  مجيع  أن 
اهلدايا  بعض  ألنفسهم  ويشترون 

الثمينة، أنت حباجة إذن لتنظيم 
أمورك املالية.

سيارة  بالعمل  زميلك  اشترى  هل 
مما يدخره من راتبه يف حني أن 
راتبك ينفد قبل هناية الشهر؟ إذا 
مؤشر  فهذا  بنعم  اإلجابة  كانت 

اقتصادية  احتياجك خلطة  على 
ميكن  أمر  وهو  للتوفري،  مبسطة 
يف  بسيطة  بتغيريات  يتحقق  أن 

أسلوب احلياة اليومية.
اليت  التالية  اخلطوات  وتساعد 
“غوفيمنني”  موقع  استعرضها 
األملاين، يف حتقيق أقصى استفادة 

من النقود املتاحة لك:
هذا  يساعدك  امليزانية:  دفتر  ـ 
اإلنفاق  أوجه  معرفة  يف  الدفتر 
وميكن  فيها  التوفري  ميكن  اليت 
ببساطة  الدفتر  هذا  عمل 
املعلومات  تدوين  طريق  عن 
راتبك  تشمل  واليت  األساسية، 
الكهرباء  وفواتري  شقتك  وإجيار 
واملياه والغاز، وأي نوع من التأمني 
ومصاريف  شهريا،  تدفعه  الذي 
ومستحضرات  واإلنترنت  املحمول 

االكسسوارات  أو  املالبس  يف 
للعثور  يقودك  أن  ميكن  القدمية 
على أشياء مناسبة متاما ميكن أن 
ال  وبالتايل  املوسم،  هذا  ترتديها 
حقائب  أو  مالبس  لشراء  حتتاج 

جديدة.
ينصح  االئتمان:  بطاقة  ـ جتنب 
النقدي ألن هذا  بالدفع  اخلرباء 
املدفوعة  باملبالغ  الشعور  يزيد 
على عكس بطاقات االئتمان اليت 
شديد  وكأنه  يبدو  األمر  جتعل 

السهولة.
الذهاب  جتنب  بنفسك:  اطبخ  ـ 
االستراحة  فترة  أثناء  للمطاعم 
من العمل وابدأ يف طهي الطعام يف 
ما  دائما  املزنيل  فالطعام  البيت، 

يكون أوفر.
فنجان  الكماليات:  عن  التخلي  ـ 

واألدوية  الشخصية  النظافة 
الغذائية. وكذلك اخلروج  واملواد 
السيارة  ومصاريف  األصدقاء  مع 
هناية  ومع  واملالبس.  واهلوايات 
أوجه  بالتحديد  ستعرف  الشهر 
الذي  وما  بك  اخلاصة  اإلنفاق 

ميكن توفريه منها.
ـ قاوم ضعفك أثناء التسوق: من 
ال يستطيع مقاومة شهوة الشراء، 
قبل  السؤال  هذا  طرح  فعليه 
اختاذ قرار شراء، أي من األشياء 
جديد  كفستان  األساسية  غري 
الفستان  هذا  يتكلف  كم  مثال: 
وهل  العمل؟  ساعات  مقياس  على 
عمل  يوم  أجر  أدفع  أن  جيدي 

كامل للحصول على فستان؟
ـ احبث يف دفاترك القدمية: مبا 
فبحثك  نفسها،  جتدد  املوضة  أن 

ميكن  املقهى،  يف  اليومي  القهوة 
قهوة  بفنجان  عنه  االستعاضة 
قطعة  أن  كما  املزنل.  يف  مصنوع 
أن  ميكن  البيت  يف  شوكوالتة 
اجلاهزة  للمخبوزات  بديال  تكون 
للخروج  بالنسبة  أما  املقهى.  يف 
هناية  عطالت  يف  األصدقاء  مع 
بوضع  اخلرباء  فينصح  األسبوع، 
يتم  ال  لإلنفاق  أقصى  حـد 

جتاوزه.
ـ حدد هدفك: رحلة ملكان سياحي 
أو شراء دراجة جديدة أو شاشة 
تلفاز حديث.. إذا كانت هذه هي 
على  فاكتبها  التوفري  من  أهدافك 
ورقة وعلقها على خزانة مالبسك 
ومرآة احلمام، حبيث تراها بشكل 
على  لك  حافزا  وتكون  مستمر 

مواصلة التوفري.

خطوات سهلة لتوفري النقود!

بدأت عمالقة 
املشروبات كوكا 
كوال يف اختبار 

منوذج لعبوة 
ورقية  يتوقع 

ان جنحت ان تعوض نظريهتا 
البالستيكية.وتطلق الشركة 
جتربة حمدودة هذا الصيف 
هبدف يتمثل يف عبوات ميكن 
إعادة تدويرها كورقة ضمن 
جهودها لإلسهام يف مقاومة 
التلوث البالستيكي.ويعمل 

فريق البحث والتطوير 
التابع لكوكا كوال مع الشركة 
الدمناركية "بابوكو" يف هذا 

املشروع.

عبوة 
كوكا 
ورقية

الالممنصورنصور
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التراث والفلكلور
والفارس النبيل

عروس بيروت
تخجل من الناس

حمى التزلج على الجليد تجتاح هولندا

خليل ابراهيم فاخر

ماذا وراء الكتابة على العمالت الورقية ؟
المنصور : دعاء كريم

كثيرًا ما تقع يف ايدينا بعض العمالت الورقية 
يف خالل التداول اليومي، وقد كتب عليها بعض 
العبارات، بعضها بريئة، واضحة القصد والهدف، 

قد تكون بدافع تفريغ شحنات عاطفية 
للشريك الغائب، أو للذكرى، مثل )حبيبة فالن(، 

أو )أوقعلك عقد للموت ما أعوفك(، أو خط 
عليها بعض األشعار واألقوال المأثورة، ولكن 

بعضها األخر، ال يخلو من سوء النوايا

برقم  األمر  يتعلق  عندما  السيما 
هو  القصد  فلعل  لفتاة،  عائد  هاتف 
األزعاج من خالل جعل رقم اهلاتف 
العكر. املاء  يف  متصيد  لكل  متاحا 

كل هذه املمارسات، سواء النابعة من 
حسن النوايا، او ذات القصد السيء، 
اليت  النقدية،  العمالت  تشوه  فأهنا 
تشكل رمزا وطنيا ال جيوز العبث به 

ألي سبب كان.
)المنصور( التقت خنبة من املعنيني 
الظاهرة.  هذه  لبحث  باملوضوع 
 40 مدرس   / البشري  حممد  ويشري 
عاما /، اىل ان الكتابة على العمالت 
وظاهرة  مقبول  غري  أمر  الورقية، 
األوراق  تشوه  لكوهنا  غري حضارية، 
األحيان  بعض  يف  وجتعلها  املالية 
األسواق،  يف  للتداول  صاحلة  غري 
أصحاب  بني  مشاكل  تسبب  بل 
املحال والزبائن، ألن اصحاب املحال 

يستخدمها  أصبح   ، بعضهم  أن  أذ 
كدفتر مالحظات، يكتب عليها بعض 
والطرح  كاجلمع  احلسابية  العمليات 

وغري ذلك.
وترى نادرة غين / ربة مزنل - 4٨ 
العمالت  على  الكتابة  ان  عاما/، 
لألحراج  أحيانا  تعرضها  الورقية 
اهنا  ذكرت  أذ  التسوق،  عند  وتأخري 
تعرضت ملوقف حمرج يف احد مراكز 
ألرجاع  وقتها  اضطرت  التسوق، 
بعض املواد اليت كانت تنوي شرائها، 
لرفض البائع استالم بعض العمالت 
مليئة  كانت  ألهنا  منها،  الورقية 
العشاق  وكتابات  الشعرية،  باألبيات 
ولوعات  الفراق  أالم  عن  تعرب  اليت 
باستخدام  عليها  والتوقيع  احلب 
هذه  شوهت  اليت  امللونة  األقالم 

العمالت.
 - تكسي  سائق   / ابو حممد  ويصف 
الظاهرة بأهنا غري  /، هذه  ٣٩ عاما 

مقبولة.
مشريا اىل أنه غري مستعد اىل قبول 
عمالت مكتوب عليها عبارات مسيئة 
من  كثري  يف   « ويتابع   . العام  للذوق 
يبدل  أن  الراكب  من  أطلب  األحيان 
الكثري منهم ال يتقبلون  لكن  العملة، 
األمر بروح رياضية، ويبدون تذمرا، 
وتنشأ مشاكل مع الركاب بسبب هذه 
الظاهرة، ويف بعض االحيان أضطر 
منازهلم  امام  االشخاص  انتظار  اىل 
تبديل  لغرض  عملهم،  اماكن  او 
واليت  املشوهة  النقدية  العملة 
بعضها  ان  السيما  للعبث،  تعرضت 
تصبح شبه تالفة من كثرة الكتابات 
التجميل  ومساحيق  احلرب  بأقالم 

وغريها.
وزارة  يف  النفسية  الباحثة  وتؤكد 
الصحة، مروج محيد، ان » هناك عدة 
أسباب للكتابة على العمالت الورقية، 
نفسية،  ألزمة  نتيجة  هو  ما  منها 
بسبب فراق او هجر األحبة، حينها 

يرفضون التعامل بورقة نقدية مليئة 
بالكتابات واحيانا العبارات اخلادشة 

للحياء والتواقيع الشخصية.
ويضيف » أنا شخصيا أحتفظ ببعض 
ذات  األصدار،  احلديثة  العمالت 
ألهدائها  الواطئة،  النقدية  القيمة 
كتابة  بعد  الصغار،  أحفادي  اىل 
عبارات الود عليها، ولكن اطلب منهم 
يف  تداوهلا  وعدم  هبا  األحتفاظ 

االسواق ».
/ موظفة -  رزوقي  فيما تبني جناح 
٥٩ عاما /، ان العملة الورقية تفقد 
وجيب  عليها،  الكتابة  عند  قيمتها 
على  حنافظ  كما  عليها  املحافظة 
والبد  األمريكي،  )الدوالر(  عملة 
من  يعاقب  قانوين  نص  تشريع  من 
الورقية، عن طريق  بالعمالت  يعبث 
هذه  أن  اىل  مشرية  عليها،  الكتابة 
الظاهرة تفاقمت يف األونة األخرية، 

تكون الذكريات ذات وقع ثقيل عليه، 
املمارسات  هذه  مبثل  يقوم  جتعله 
مصادفة  او  نفسه،  عن  للتنفيس 
الوقت مع تاريخ ذكرى معينة يذكره 
اخرى  أحيان  ويف  عزيز،  بفقدان 
ما  شخص  هاتف  رقم  كتابة  تكون 
عليه  العثور  اىل  هتدف  عنوانه،  أو 
والتواصل معه، ولعل السبب يف كثري 
من هذه السلوكيات يعود اىل الشعور 
بالوحدة، والتجاهل، وعدم االهتمام 
االخر  بعضهم  اما  املقربني،  قبل  من 
العمالت  على  الكتابة  يتعمد  فأنه 
أحلاق  هدفها  سوية  غري  ألسباب 

األذى باألخرين.

بعد النجاح الكبري امللفت 
لالنظار وحتقيق مسلسلهما 

»عروس بريوت« نسبة 
مشاهدة قياسية، حتدثت 

جنمة املسلسل كارمن 
بصيبص  عن صفة 
اخلجل، حيث يظهر 
ذلك يف خجل كارمن 
من الناس واملجتمع، 

السيما واهنا يف 
بداية طريق 

الشهرة
وتوقفت 

كارمن أيضاًا 
عند موضوع 

األمومة اليت 
عاشتها يف 

املسلسل، ومل 
ختتربه يف 

الواقع. وأن 
األمر مؤجل 

إليها.

الطقس  من  الستفادة  جمددا  اجلليد  على  التزجل  أحذية  اهلولنديون  أخرج 
األوىل  للمرة  الشهرية  أمستردام  قنوات  إىل جتميد  جزئيا  أدى  الذي  البارد 
قناة  على  املغامرة  املتزجلني  عشرات  وأراد  سنوات.  ثالث  من  يقرب  ما  منذ 
برينسنخراخت املجمدة يف وسط العاصمة اهلولندية، رغم أن طبقة اجلليد 
كانت رقيقة جدا يف بعض األماكن.وشاهد أحد األشخاص اجلليد ينكسر حتت 
قدميه مث وقع يف املياه لكنه متّكن من الوصول إىل الضفة دون أن يصاب بأذى 
، ويف الهاي واملناطق املحيطة هبا، أتى متزجلون مع أطفاهلم مثبتني إياهم يف 
عربات أو برفقة كالهبم، حىت أن بعضهم أتى إىل املكان بدراجات هوائية أو 
نارية، وكان حمبو التزجل قد جتمعوا على عديد من البحريات واألهنار املتجمدة 

يف كل أحناء البالد .

تراثها  ابراز  على  العامل،  شعوب  من  كثري  حترص 
الثقايف، بشكل مجيل، يعكس رقيها واصالتها، ويف ذات 
السياق تعمل منظمة اليونسكو على احياء الرياضات 
املنقرضة وبعض الطقوس والرقصات الفلكلورية، يف 

حماولة منها لتوثيق تراث الشعوب.
العامل  بطولة  يف  صحفيا  موفدا  مشاركيت  وخالل 
للفنون القتالية اليت جرت يف مدينة أملاتا، العاصمة 
االقتصادية لدولة كازاخستان، يف ربيع عام ٢00٧، 
يف  املشاركة  للوفود  سفرة  املنظمة،  الدولة  نظمت 
قدمت  وهناك  الكازاخستاين.  الريف  اىل  البطولة 
ورقصات  قدمية  لرياضات  عروضا  خمتلفة  فرقا 

مستوحات من التاريخ..
وفتاة،  لشاب  فلكلوري  عرض  هو  انتباهي،  مالفت 
يتضمن سباقا باخليول يف عدة جوالت، ويف اخلتام، 
بروح  وخيضع  الفرس،  قرب  ويقف  اخلاسر  يترجل 
فان  املهزوم،  هو  الشاب  كان  فأذا  للعقوبة،  رياضية 
الفتاة جتلده بالسوط، وهي على ظهر جوادها، واذا 
كانت هي اخلاسرة، فتزنل عن صهوة الفرس، وتقف 
الفارس  لكن  ظهرها،  على  تزنل  السياط  بانتظار 
يرمي  جلدها،  من  وبدال  ذلك،  عن  يترفع  النبيل، 
السوط على االرض، ويقدم هلا التحية ويغادر املكان.

الستحضار  اخرى  صورة  املاراثون،  بطوالت  ولعل 
وقائع تارخيية، اذ تتناول موضوع اجلندي الذي غادر 
االنتصارات،  باخبار  حكومته  ليبلغ  احلرب  ساحة 
وحاملا يصل بالده، ويبشر بأخبار احلرب السارة، خير 
والسري  ويفارق احلياة، بسبب االجهاد  صريعا 

ملسافات طويلة.
والفلكلور،  بالتراث  االهتمام  هذا 
املتحدة  االمم  ترعاه  الذي 
القدمية  الرياضات  الحياء 
والتعريف  الوطين  والفلكلور 
هاما،  تساؤال  لدينا  يثري  به، 
الرياضات  من  كم  ترى 
والفنون  والطقوس  وااللعاب 
العراقية  والرقصات 
اىل  حتتاج  املندثرة، 
على  شاهدا  لتكون  احياء، 
شعب  وعراقة  أصالة 
الرافدين،  وادي 
املتجذرة  وثقافته 
أعماق  يف 

التاريخ.

الموعد االخير

النسخة االلكرتونية للجريدة
صـفحة

2020
https://www.facebook.com107843031356621
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د. امينة حسني املوسوي
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The Dean :
* New deparment are to be established, 
some of them in the medical fields.
* The Departments of Digital Media is a 
vital department that will witness major 
developments in the coming phase.

Al Mansour University College is in the 
global web-based Matrix ranking.
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How to employ (R) programming 
language to accomplish press reports?

The exacerbation of the divorce 
announces a social disaster.

What is behind writing on banknotes?

Lamis Abd Alkarem:
If I had married 
someone who was not 
a journalist, I would 
have been deprived
from achieving my 
dreams

Basim Kasim:
If we were supported, 
better results would 
be achieved for Al-
Nawars Team.

Al Mansour University College, students’ Al Mansour University College, students’ 
absence due to partial quarantine. absence due to partial quarantine. 

Sami Khaftan: Coincidence made me an actor.
Amateur Iraqi photographer documenting 600 touring and archaeological locations.

Late night notifications ...Unwanted visitors in the wrong time

Thousands of followers to 
contentless celebrities!

Women claim privacy rights.
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