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بغداد - وكاالت

والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  اأعلن 
كاظم  نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي 
احلايل  ال�سهر  مطلع  ال�ساحب  عبد 
ع���ن ا���س��ت��ح��داث ع���دد م���ن الأق�����س��ام 
ال��ع��ل��م��ي��ة اجل���دي���دة يف اجل��ام��ع��ات 
بع�ض  وتعليق  الأه��ل��ي��ة  وال��ك��ل��ي��ات 
ل�سوق  املنا�سبة  غري  الخت�سا�سات 

العمل.
الهياأة  اجتماع  تراأ�سه  لدى  ذلك  جاء 
الأهلية  والكليات  للجامعات  العامة 

ورئي�ض  ال��وزارة  م�ست�سار  بح�سور 
العلمي   الإ����س���راف وال��ت��ق��ومي  ج��ه��از 
وعدد من املالك املتقدم ومدير دائرة 
و�سهدت  الأه��ل��ي  اجلامعي  التعليم 
ح�سور عميد كليتنا ال�ستاذ الدكتور 
عبد الرزاق جرب املاجدي ع�سو هئية 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  يف  ال����راي 
ف�سال عن روؤ�ساء اجلامعات وعمداء 
ال��ك��ل��ي��ات الأه��ل��ي��ة. واأو����س���ح خ��الل 
ال���س��ت��ح��داث��ات  م��ل��ف  اأن  الج��ت��م��اع 
املوؤ�سرات  ودرا���س��ة  للتقييم  يخ�سع 
وامل�ستلزمات  العمل  ب�سوق  املتعلقة 

ال���ع���ل���م���ي���ة وامل������������وارد ال���ب�������س���ري���ة 
الو�ساطات  ع��ن  بعيدا  التخ�س�سية 
ون��اق�����ض  ال���ت���اأث���ري.  حم������اولت  اأو 
احل��ا���س��رون ع����ددا م��ن امل��ق��رح��ات 
بتطوير  امل��خ��ت�����س��ة  وال���ط���روح���ات 
واختتم  الأك��ادمي��ي  الأداء  وحت�سني 
وزير التعليم الجتماع بالتاأكيد على 
ميثل  الأه��ل��ي  اجلامعي  التعليم  اأن 
اأه��داف  حتقيق  يف  اأ�سا�سيًا  �سريكًا 
لذات  ويخ�سع  التعليمية  املوؤ�س�سات 
امل���ح���ددات وامل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة يف 

تقييم اجلامعات احلكومية.

وزير التعليم يعلن ا�ستحداث اأق�سام علمية 
جديدة يف اجلامعات االأهلية وتعليق بع�ض 

االخت�سا�سات غري املنا�سبة ل�سوق العمل

بغداد – وكاالت

الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ا�ستقبل 
اجلمهورية  �سفري  ال�ساحب  عبد  كاظم  نبيل  الدكتور 
وناق�سا  ك��وين  ر���س��ا  علي  ال�سيد  ب��غ��داد  يف  ال��رك��ي��ة 
جمالت التعاون بني املوؤ�س�سات التعليمية لدى البلدين.

ال�سفري  �سعادة  اللقاء  م�ستهل  يف  التعليم  وزي��ر  وهناأ 
والوفد املرافق له مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك واأعرب 
املنطقة  �سعوب  جميع  على  ال�سالم  يعم  ب��ان  اأمله  عن 

والعامل.
اىل  الأكادميية  وموؤ�س�ساتها  ال��وزارة  ا�ستعداد  وج��دد 
التن�سيق العلمي والأكادميي وتبادل العالقات الثقافية 

على  البلدين  تخدم  التي  املجالت  وتنمية  واخل��ربات 
وفق �سياقات واآليات التعاون الثنائي.

البعثات  دائ���رة  ع��ام  مدير  بح�سور  اجلانبان  وات��ف��ق 
والعالقات الثقافية على ت�سكيل جلنة م�سركة لتحديد 
توجه  يقت�سيها  التي  التفا�سيل  وحتديث  الأول��وي��ات 
يف  وتركيا  العراق  بني  التفاقية  جتديد  اىل  الطرفني 

جمالت التعليم العايل والبحث العلمي.
ال��رك��ي  ال�سفري رغ��ب��ة اجل��ان��ب  ���س��ع��ادة  اأك���د  ب����دوره 
البلدين  ب��ني  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م�سار  تطوير  يف 
العراقية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  العلمي  التفاهم  وتع�سيد 
والزمالت باملنح  املتعلقة  الربامج  وتطوير   والركية 

 الدرا�سية.

وزير التعليم ي�ستقبل ال�سفري الرتكي 
ويناق�سان جتديد اتفاقية التعاون العلمي 

واالأكادميي بني البلدين

هياأة الراأي يف وزارة التعليم تعقد اجتماعًا ا�ستثنائيًا وت�سوت 
على قرارات التو�سعة واملرقنة قيودهم وملف العقود

بغداد – وكاالت

العلمي والعلوم  التعليم العايل والبحث  اأجرى وزير 
الطاقة  هياأة  موقع  اىل  ميدانية  زيارة  والتكنولوجيا 
البحثية  مراكزها  وتفقد  التويثة  يف  العراقية  الذرية 
وناق�ض مع مديري ت�سكيالتها عددا من متطلبات الدعم 
 الالزم من التخ�س�سات الأكادميية واملالكات املخت�سة.

وع��ق��د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م اج��ت��م��اع��ا م���ع امل�����س��رف على 
الت�سكيالت  وم�سوؤويل  ال��ن��ووي  الن�ساط  ت�سكيالت 
ووجه  ال��ذري��ة  الطاقة  هياأة  يف  والهند�سية  العلمية 
الإمكانيات  وا�ستثمار  املوؤ�س�سي  التكامل  ب�سرورة 
ب��امل��الك��ات  ال��ع��م��ل  بيئة  وت��ع��زي��ز  امل��ت��وف��رة  العلمية 
ال�ستخدام  جم��الت  تع�سيد  من  ومتكينها  النوعية 
ال�سلمي للطاقة والإفادة من اخلربات العلمية العاملة 
العراقية. والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات   يف 

ا�سراتيجية  خطة  بلورة  اىل  الجتماع  خ��الل  ودع��ا 
لقانون  ال��ك��ام��ل  التطبيق  جم���الت  تت�سمن  �ساملة 
واإدامة  التدريب  م�سارات  ور�سم  الذرية  الطاقة  هياأة 
التي  وال�سهادات  التخ�س�سات  وحتديد  املختربات 
يتطلبها عمل هياأة الطاقة الذرية بالتن�سيق مع وزارة 
امل�ستقبلية  والأف��اق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
املقرحات  ناق�ض  فيما  الدولة  موؤ�س�سات  مع  للتعاون 
الت�سكيالت يف �سوء  مديرو  النظر عر�سها  ووجهات 
الأه����داف وامل��ه��ام امل��وؤ���س��رة يف ق��ان��ون ه��ي��اأة الطاقة 

الذرية العراقية )43( ل�سنة 2016.

وزير التعليم يتفقد موقع 
هياأة الطاقة الذرية 
ومراكزها البحثية 

بغداد –وكاالت
 

اجتماعًا  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عقدت 
لرئي�ض  الأول  النائب  بح�سور  ال��راأي  لهياأة  ا�ستثنائيًا 

جمل�ض النواب ال�سيد حاكم الزاملي
الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  وطالب 
الدكتور نبيل كاظم عبد ال�ساحب جمل�ض النواب العراقي 
احلكومية  اجل��ام��ع��ات  ع���دد  ب��زي��ادة  كلمته  م�ستهل  يف 
وتخ�سي�ض  املتزايدة  املخرجات  ل�ستيعاب  التخ�س�سية 
قطع اأرا�سي لأ�ساتذة اجلامعات ومنت�سبي التعليم العايل 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التعيينات  ملف  ومعاجلة 

باأ�ساتذة  يتعلق  ما  ول�سيما  التقاعد  قانون  ومراجعة 
متطلبات  لتلبية  الكافية  املالية  املبالغ  ور�سد  اجلامعات 
البحث العلمي واإكمال و�سيانة البنى التحتية اجلامعية 
وتخ�سي�ض موازنة خا�سة ل�سترياد الأجهزة املختربية.

بني  اإيجابيًا  تكاماًل  يتطلب  العام  الظرف  اأن  واأ���س��اف 
حم��ددات  و�سياغة  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني 
و�سواخ�ض تخدم م�سار واأهداف امل�سلحة العامة م�سريا 
اىل  بحاجة  العراقية  اجلامعات  اأن  اىل  نف�سه  الوقت  يف 
بال�سياقات  اللتزام  على  القائم  الأكادميي  توجهها  دعم 

العلمية والقانونية.
بدوره اأعرب النائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب ال�سيد 

حاكم الزاملي عن اعتزازه باجلامعات العراقية واإ�سهامها 
ال�سلطة  ممثلي  اأن  موؤكدا  التنمية  م�ساريع  يف  العلمي 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دع��م  يف  ج��ادون  الت�سريعية 
والبحث العلمي وم�سريا يف الوقت نف�سه اىل اأن جمل�ض 
النواب العراقي ي�سري باجتاه مرحلة جديدة يف الت�سريع 

واملتابعة.
ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات  املجتمعون  وناق�ض 
الأع���م���ال و���س��وت��وا ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��و���س��ع��ة اأخ���رية 
ال��درا���س��ي  للعام  العليا  ال��درا���س��ات  مقاعد  بخ�سو�ض 
وثالث  العامة  للقناة  مقعدين  بواقع   2022/2021
الفئات  لقناة  واحد  ومقعد  اخلا�ض  القبول  لقناة  مقاعد 
، ف�ساًل عن عودة املرقنة قيودهم من طلبة العام املا�سي 
العام  يف املراحل املنتهية ح�سرًا وا�ستئناف دوامهم يف 
ت�سمني  �سرورة  على  التاأكيد  مت  كما   ، القادم  الدرا�سي 
والبحث  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف   315 عقود  ملف 
ختام  ويف   .2022 لعام  الإحتادية  املوازنة  يف  العلمي 
الجتماع وجه النائب الأول ال�سيد حاكم الزاملي �سكره 
وتقديره لوزير التعليم العايل واأع�ساء هياأة الراأي على 
النواب  جمل�ض  اأن  م��وؤك��دا  املعرو�سة  املطالب  معاجلة 
�سيعطي دعمًا اإيجابيًا ملوؤ�س�سات الربية والتعليم العايل 
وملف  امل��وازن��ة  مو�سوع  يف  ول�سيما  العلمي  والبحث 
التقاعد اخلا�ض بالتدري�سيني من خالل الت�سريعات املهمة 
التي من �ساأنها توفري الدعم الالزم فيما جدد وزير التعليم 
اأ�ساتذة اجلامعات  العلمي املطالبة بدعم  العايل والبحث 
وتوفري متطلبات العي�ض الكرمي لهم من خالل تخ�سي�ض 

قطع الأرا�سي ال�سكنية التي تليق بدورهم يف املجتمع.
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�سباح  ال��دك��ت��ور  ال���س��ت��اذ  عميدها 
تكليفه  مت  ال��ذي  كلو،  ك��رمي  حممد 
 22 بتاريخ  الن�سور  كلية  بعمادة 
من  وهو   ،  2021 الثاين  ت�سرين 
مواليد النجف 1950م ، وحا�سل 
ع��ل��ى ���س��ه��ادة امل��اج�����س��ت��ري يف علم 
جامعة  م��ن  واملعلومات  املكتبات 
�سنة  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  �سفيلد 
�سهادة الدكتوراه  وعلى   ،  1984
يف ع��ل��م امل��ك��ت��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات 
�سنة  امل�ستن�سرية  اجلتمعة  م��ن 

.1995
ولدى دكتور �سباح اأكرث من اأربعني 
علمية  جم��الت  يف  من�سورًا  بحثًا 
وباللغتني  وعاملية  عربية  اكادميية 
لديه  كما   ، والن��ك��ل��ي��زي��ة  العربية 
املكتبات  اربعة كتب يف جمال علم 
واملعلومات ، وحاليًا يقوم بتاأليف 
الدرا�سات   “ بعنوان  جديد  كتاب 
واهميتها  انواعها  الببليومرية 
يف البحث العلمي “ يتناول الكتاب 
ب��اأن��واع��ه كافة  ال��ف��ك��رب��ي  ال��ن��ت��اج 
والرقمي  التقليدي  وتخ�س�ساته 
اكرث  �سباح  الدكتور  ح�سر  كما   ،
علميًا  موؤمتر  وع�سرين  خم�سة   من 

عربيًا وعامليًا .
ي�سعى  ال���ت���ي  الول����وي����ات  وع����ن 
خالل  �سباح  ال��دك��ت��ور  لتحقيقها 
التي  ت��ه��دف  فهي  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
البحثي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى اأ����س���ات���ذة ال��ك��ل��ي��ة 
ت��ر���س��ني  ج���ان���ب  اىل  وط��ل��ب��ت��ه��ا 
وال��رب��وي��ة  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
يف  ال��ن�����س��ر  وت�سجيع  ال��ك��ل��ي��ة  يف 
جمعية  وجم��ل��ة  املن�سور  ج��ري��دة 
العراقية  املكتبات واملعلومات  علم 
الدوريات  يف  الن�سر  اإىل  اإ�سافة   ،
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ر���س��ي��ن��ة ، و 
الع��م��ال  ان�سيابية  على  ال��ت��اأك��ي��د 
ال��ك��ل��ي��ة وت���وزي���ع  الداري��������ة يف 
لالق�سام  الداري�����ة  ال�����س��الح��ي��ات 
العلمية من اأجل النهو�ض بالعملية 

الدارية .
اأما عن فتح اق�سام جديدة يف كلية 
املن�سور اجلامعة فهناك �سعي من 
اأجل فتح ق�سم ال�سيدلة على املدى 
ال�سنان  طب  تخ�س�ض  ثم  القريب 

والطب العام .
الكلية  تعتزم  التي  اخلطط  وع��ن 
القيام بها م�ستقباًل لتطوير مهارات 
وخ������ربات ال��ط��ل��ب��ة ف��ه��ي اع��ت��م��اد 
للطلبة  العلمية  املختربات  تطوير 
والزيارات  التدريب  على  والتاأكيد 

امليدانية يف حقل العمل .
�سباح  ال��دك��ت��ور  ين�سح  واأخ����ريًا 
الطلبة باللتزام بالدوام وح�سور 
امل��ح��ا���س��رات ، ف�����س��اًل ع���ن اجل��د 
امل���ه���ام  اجن�������از  يف  وامل����ث����اب����رة 
ال��درا���س��ي��ة ، والل��ت��زام ب��الخ��الق 

اجلامعية الر�سينة .

عميد كلية املن�سور: ن�سعى اىل فتح تخ�س�ض ال�سيدلة على املدى القريب

بغداد – امين املهنا

والإع����الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك��ي��ل  اف��ت��ت��ح 
نوفل  الدكتور  الأ�ستاذ  والآثار  وال�سياحة 
املن�سور  كلية  مع  بالتعاون  رغيف،  اب��و 
ع�سر  للكتاب  ال��ث��اين  املعر�ض  اجلامعة، 
وال�سعبية  ال��راث��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  و���س��وق 
ال������دويل، وي���اأت���ي ذل����ك ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
للمكتبات  ال��ع��راق��ي��ة  اجلمعية  واأن�����س��ط��ة 

واملعلومات. 
دار  مب�ساركة  ك��ان  املعر�ض  اأن  اإىل  ي�سار 
ث��ق��اف��ة الط��ف��ال  ل��ل��رج��م��ة ودار  امل���اأم���ون 

وم��وؤ���س�����س��ة اأن���ك���ي ل��ل��ن�����س��ر م���ع م�����س��ارك��ة 
بال�سور  الفل�سطيني  املعر�ض  اب��داع��ات 
جمموعة  م�ساركة  عن  ف�ساًل  الكارتريية، 
املبدعني والفنانني يف تقدمي نتاجتهم  من 
و�سكر  والفلكلورية.   والفنية  ال��راث��ي��ة 
واجلمعية  الكلية  ع��م��ادة  الوكيل  م��ع��ايل 
اإقامة  على  واملعلومات  للمكتبات  العراقية 
التفاوؤل  روح  تبث  التي  الفعاليات  ه��ذه 
وال���ف���رح ب��ع��د ت��ف�����س��ي ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 
التعاون مع جميع  وفيما �سجع على روح 
ج�سور  مد  و�سرورة  ال��وزارة  موؤ�س�سات 

التوا�سل التي تدمي احلركة العلمية.

كلية املن�سور اجلامعة تقيم املعر�ض الثاين ع�سر  للكتاب و�سوق 
املنتجات الرتاثية وال�سعبية الدويل

كلية املن�سور اجلامعة تقيم حفاًل كبريًا مبنا�سبة تخرج 
طلبة املرحلة الرابعة  

بغداد – مو�سى ماهر 
 

اأعلنت كلية املن�سور اجلامعة، اأنها �ستقيم موؤمترها 
املتميزة  التخرج  مب�ساريع  اخلا�ض  الأول  العلمي 
اآيار املقبل،  للعام الدرا�سي )2022-2021(  يف 

وذلك لت�سليط ال�سوء على اإجنازات طلبتها.
امل�����س��روع  ه���ذا  اأن   امل��ن�����س��ور،  كلية  اإع����الم  وذك���ر 
اإلقاء  اإىل  املحفز واملميز واجلديد من نوعه يهدف 
الرابعة  املرحلة  طلبة  اإجن��ازات  اأب��رز  على  ال�سوء 
لأثبات  الفر�سة  واإعطاءهم  تخرجهم  م�ساريع  يف 
ق��درات��ه��م الب��داع��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة و ال��دع��وة جلميع 
كافة  العراقية  اجلامعات  يف  الرابعة  املرحلة  طلبة 
ووف��ق  املطلوبة  التخ�س�سات  �سمن  للم�ساركة 
ال�سوابط وال�سروط املحددة.  واأ�سار اإىل، اأن هناك 
جوائز مادية وعينية للم�ساريع الثالث الفائزة عن 
كل اخت�سا�ض، علمًا  اأن موعد التقدمي يبداأ من 20 

اذار وملدة �سهر.

كلية املن�سور اجلامعة تعلن 
موعد موؤمترها العلمي االأول 

اخلا�ض مب�ساريع التخرج
بغداد – م�سطفى موؤيد

 
حفاًل  املا�سي،  اآذار  يف  اجلامعة  املن�سور  كلية  اأق��ام��ت 
اأكدت  فيما  الرابعة،  املرحلة  مميزًا مبنا�سبة تخرج طلبة 
اللتزام بتوجيهات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
للذوق  ي�سيء  من  كل  وحما�سبة  اجلامعية  القيم  ب�ساأن 
حممد  �سباح  الدكتور  ال�ستاذ  الكلية  عميد  وقال  العام.  
كلو : »نتمنى لطلبتنا املوفقية يف م�سريتهم القادمة وان 

يكون لهم م�ستقبل زاهر«. وبدوره، حتّدث معاون العميد 
ال�ستاذ  اجلامعة  املن�سور  كلية  يف  العلمية  لل�سوؤون 
»بعد   : احلفل  خالل  �سلمان،  �ساكر  ال�ستار  عبد  الدكتور 
املن�سور  كلية  تاأ�سي�ض  على  عامًا  وثالثون  ثالثة  م�سي 
العراقية  اجلمعية  قبل  م��ن   1988 ع��ام  يف  اجل��ام��ع��ة 
احلا�سوب  ب��اأق�����س��ام  ب���داأ�  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  للمكتبات 
وبحوث  وامل�سرفية  املالية  والعلوم  ال�سناعية  والدارة 
باأثنى  هذا  وا�سبحت  وقتنا  اىل  ا�ستمرت  ثم  العمليات 

ع�سر ق�سم«.  واأ�ساف �سلمان، اأن »الفوج الول تخرج عام 
الواحد  الفوج  تخرج  عام  2022  يف  واليوم   1922
مبختلف  الكلية  اأق�سام  الحتفالية  و�سمت  والثالثون«. 
�سباح  الدكتور  ال�ستاذ  الكلية  عميد  و�سارك  الدرا�سات 
ال�ستاذ  العلمية  لل�سوؤون  العميد  وم��ع��اون  كلو  حممد 
الداري  وامل��ع��اون  �سلمان  �ساكر  ال�ستار  عبد  الدكتور 
ال�ستاذ الدكتور ح�سن النجار ف�ساًل عن روؤو�ساء الق�سام 

والكادر التدري�سي الطالب فرحة تخرجهم.

حاورته : �سابرين نوري

ُتعد كلية املن�سور اجلامعة من 
اأعرق الكليات االهلية تاأ�س�ست 
�سنة  1988 ، وال تزال منذ 
ن�ساأتها حتتل مركزًا مرموقًا 
بني الكليات االهلية يف العراق 
وم�ستمرة يف ر�سانتها العلمية 
وهي من اوائل الكليات 
التي اعتمدت يف جودتها 
على مواقع الكليات العاملية 
، الوايبومرتك�ض ، وت�سعى 
الكلية اىل احل�سول على 
االعتماد االكادميي واملوؤ�س�سي 
من قبل املنظمات والهيئات 
العلمية العاملية ، وت�سم كلية 
املن�سور اجلامعة تخ�س�سات 
علمية متنوعة فهي مب�ستوى 
جامعة.
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بغداد – عبد العظيم ثاير

ولدى ا�ساتذة ق�سم علوم املحا�سبة امل�سرفية 
و ه��م ك��ل م���ن  اأ.حم���م���د  ق����دوري ع��ب��د وم. 
الم��ري  عبد  ري��ا  ،وم.  علي  الله  عبد  ف��ائ��زة 
مهدي ، وم .مي�سون عبد الغني  العديد من 
تا�سي�ض  مت  قالوا  اإذ   ، الكلية  يف  الذكريات 
�سابقًا  وامل�سرفية  التجارية  العلوم  ق�سم 
يف   ) حاليًا  وامل�سرفية  املحا�سبية  )العلوم 

العام الدرا�سي 1992_1993
الكلية هم من الردنيني  ، وكان معظم طلبة 
والفل�سطينيني و يف �سنة 1995 /1996 
عند  اأي   ، التجربة  حت��ت  حما�سرين  كنا 
عديد  ح�سرنا  ولقد   ، الوىل  الدفعة  تخرج 
وح��ف��الت  للكلية  العلمية  امل���وؤمت���رات   م��ن 
على  وخارجها  الكلية  حدائق  يف  التخرج 
وكتبنا  ال�سناعة   وملعب  الك�سافة  ملعب 
على  وح�سلنا  العلمية   البحوث  من  كثريًا 
يف  العلمية  م�سريتنا  خ��الل  علمية  ترقيات 
الكلية ، وكنا ولزلنا ا�سرة واحدة نت�سارك 

الحزان والفراح معًا  .
اأفراحهم واأحزانهم  اأبناءنا الطلبة  و�ساركنا 
معًا وكان لنا دور يف حل كثري من امل�ساكل 
واأحببناهم    ، ل��ه��م  والج��ت��م��اع��ي��ة  العلمية 
واأحبونا  وع�سنا معهم ذكريات جميلة جدًا. 
واأ�سافوا ، كان لدينا �سداقات مع عديد من 
الرغم  على  معهم  متوا�سلني  ولزلنا  الطلبة 

م��ن م���رور ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ع��ل��ى تخرجهم 
ومنا�سب  مواقع   ي�سغلون  الن  وا�سبحوا 
كثريًا  ون��ف��رح   ، بهم  ونفتخر  مهمة  اداري���ة 

بتوا�سلنا معهم ومتابعة جناحهم  .
وقالت د.عبري عبد الرحيم خوجه ، تدري�سية 
ق�سم  ، كنت خريجة  الأعمال  اإدارة  ق�سم  يف 
امل�ستن�سرية والوىل  املكتبات من اجلامعة 
على دفعتي ، و مت تعييني انا واأحد زميالتي 

�سنة  املن�سور  كلية  يف 
امل��ك��ت��ب��ة  يف   1989
عملنا  على  نركز  وكنا 
ل  ح���ت���ى  ال���ك���ل���ي���ة  يف 
يكون هناك اي خلل يف 

العمل .
واأ����س���اف���ت ك����ان ل��دي 
مع  الذكريات  من  كثري 
الأوىل  ال��دف��ع��ة  ط��ل��ب��ة 
و����س���اه���دت ال��دف��ع��ات 
وال�����������������دورات ال���ت���ي 
الكلية  م���ن  ت��خ��رج��وا 
اأن��ا  كنت  اإذ   ، جميعها 
يف  املوظفني  اأق��دم  من 

الكيلة .
واأ�سارت لدينا ذكريات 
ال��ك��ل��ي��ة  يف  ح���زي���ن���ة 
الذين  زمالئنا  ب�سبب 
تركوا العمل يف الكلية 

ا�ستمرار  رغ���م  اخل��ا���س��ة  ظ��روف��ه��م  ب�سبب 
توا�سلنا معهم . 

واأكدت على عدم ا�ستطاعتها اكمال درا�ستها 
يف بداية تعيينها ب�سبب عدم منحها اجازة 
لإكمال درا�ستها يف بداية الأمر و ب�سبب عدم 
توافر الوقت الكايف ، لأنها كانت تخرج من 
العمل يف وقت متاأخر اإىل البيت ، وكان كان 
جاء  اإذ  خريج  طالب  بف�سل  درا�ستها  اكمال 

اأقدم  �سوف  لها  الكلية وقال  اإىل  ما  يوم  يف 
لِك على درا�سة املاج�ستري.

ووليمة  منا�سبات  تقيم  الكلية  كانت  وقالت 
غداء يف فرات معينة اأو خمتلفة و�سفرات 
العالقات  توطني  هي  منها  الفائدة  �سياحية 
 4 الجل  وافاها  والتي  الطالب  وبني  بيننا 

�سباط 2022 اثر نوبة قلبية . 
ال���ك���رمي ح��م��ي��د /  ن����دى ع��ب��د  ق���ال���ت م.  و 
ق�سم  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
ونظم  احل��ا���س��وب  علم 
امل����ع����ل����وم����ات وال���ت���ي 
علمية  م�����س��رية  ل��دي��ه��ا 
انا   ، الكلية  يف  طويلة 
الوىل  الدفعة  خريجة 
كنت  اي  ال��ك��ل��ي��ة  م���ن 
موجودة منذ تاأ�سي�سها 
وهناك   ،  1988 ع��ام 
طالب ممن كنت اعرفهم  
وا����س���ب���ح���و ا����س���ت���اذة 
ال��ك��ل��ي��ة او���س��غ��ل��وا  يف 
م��ن��ا���س��ب اإدراي�������ة يف 
الكلية  اوخ��ارج  الكلية 
 ، اخ������رى  دوائ��������ر  يف 
واأ���س��اف��ت ك��ان��ت اب��رز 
ذك���ري���ات���ي  وع��الق��ات��ي 
الج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة م���ع 
ال��ع��م��ل  يف  زم���ي���الت���ي 

ولهم كل احلب والحرام املتبادل  .
وقالت م.م.الء حكمة عبد ال�ستار التدري�سية 
يف ق�سم اإدارة الأعمال ، كنت طالبة يف كلية 
وتخرجت   1993 ع��ام  اجلامعة  املن�سور 
املن�سور  كلية  تعييني يف  1997 ومت  عام 
لأنني  البكلوريو�ض  ب�سهادة   2000 ع��ام 
كنت من الطلبة املتميزين ، اإذ كنت ال�ساد�سة 
لدرا�سة  تقدمت  ذل��ك  بعد  ث��م  الق�سم    على 
ماج�ستري عام  2013 واأكملت الدرا�سة عام 
اإدارة  ق�سم  تدري�سية يف  2016  وحتولت 
العمال .  واأ�سافت كان لدنيا احد ال�ساتذة 
يراعي الطالبات املتزوجات اإذ مينح الطالبة 
لديها  وم��ن  ال�سعي  على  درج���ة  امل��ت��زوج��ة 
طفلة   لديها  ومن  درجتني  مينحها  ولد  طفل 

مينحها 3 درجات  . 
واأك������دت ب����اأن ل��دي��ه��ا ع��دي��د م���ن ال��ع��الق��ات 
م�ستمرة  زلت  وما  زميالتها  مع  الجتماعية 

مع البع�ض منهم .
وا�سار م.م علي عبيد التدري�سي يف ق�سم علم 
احلا�سوب ونظم املعلومات ، كنت طالب يف 
الكلية وتخرجت منها �سنة 1998 /1999    
ومن ثم مت تعييني بها ، واأعرف البع�ض من 
ذكريات  لدي  وكانت    ، الوىل  الدفعة  طلبة 
من  ع��دد  على  وت��ع��رف��ت  الطلبة  م��ع  جميلة 
 ، عملنا  اأثناء م�سرية  الخوات  و  ال�سدقاء 
ال�سدقاء  من   عديد  مع  اأتوا�سل  اأزال  ول 

ممن كان معي اثناء درا�ستي .

ذكريات التدري�سيني يف كلية املن�سور اجلامعة 

تعد كلية املن�سور اجلامعة اإحــــدى املوؤ�س�ســــات االأكادميية اخلا�سة للتعليم العايل ذات النفع العام ، اإذ اأ�س�ستها عام 1988 يف بــغداد اجلمعية 
العراقية للمكتبـــات واملعلومات، وبو�ســـر بالدرا�سة فيها يف 1 /10 /1988 ، وان�سم للكلية العديد من التدري�سيني يف بداية ن�سائتها ومنهم مايزال 

موجودًا حتى االأن ولكل تدري�سي عديد من الذكريات اجلميلة يف الكلية .

لدينا ذكريات حزينة يف الكلية ب�سبب زمالئنا الذين 
تركوا العمل يف الكلية ب�سبب ظروفهم ال�سحية رغم 

ا�ستمرار توا�سلنا معهم

كان لدينا �سداقات مع عديد من الطلبة والزالنا 
متوا�سلني معهم رغم مرور �سنوات على تخرجهم
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 ظاهرة قدمية تهدد االهايل على الرغم 
من العقوبات القانونية بحق من ميار�سها

الرمي العشوائي..

بغداد – علي الالمي

اأ�سبح اإطالق النار يف الهواء اأمرًا طبيعيا للكثري من النا�ض االأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة االإ�سابات الع�سوائية بني االأهايل من اأطفال ون�ساء ومن كافة الفئات العمرية 
يف املجتمع وت�سبب اإطالق العيارات النارية يف اجلنائز واملنا�سبات االجتماعية يف قتل واإ�سابة م�سيعني وعدد من �سكان املناطق املجاورة نتيجة “الرمي الع�سوائي” اإ�سافة اإىل 
الرعب الذي ت�سببه هذه الظاهرة ، واإن اإطالق النار من االأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة يف العراق، باتت تقليدًا ع�سائريًا و�سعبيًا ال ميكن االإ�ستغناء عنه يف جميع املنا�سبات، 
)االأفراح واالأحزان(، على الرغم من ت�سببه مبقتل الع�سرات �سنويًا ، وال توجد اأرقام ر�سمية حول ح�سيلة �سحايا اإطالق النار يف املنا�سبات العراقية، غري اإن �سقوط قتلى 

وم�سابني يف مثل تلك املنا�سبات بات امرًا عاديًا ومتوقعًا.  

فقدان ال�سيطرة على ال�سالح 
واأمام جمع من امل�سيعني وقف ال�ساب ثامر 
لت�سييع  ع��ام   ١٩ العمر  م��ن  البالغ  حممد 
م�ساعفات  نتيجه  امل��ت��ويف  ع��م��ه  ج��ن��ازه 
وجهاء  وم��ن  ع�سرية  �سيخ  وه��و  ك��ورون��ا 
املنطقه التي ي�سكن فيها اإذ جاءت الع�سائر 
لكي تقدم الهازيج والق�سائد الع�سائرية ، 
احد  قبل  من  بال�سالح  النار  اطالق  واأثناء 
 ( ن��وع  ���س��الح  يحمل  ك��ان  ال���ذي  امل�سيعني 
ال�سالح  ال�سيطرة ونزل  فقد  كال�سينكوف( 
امل�سيعني  روؤو����ض  على  ال��ن��ار  يطلق  وه��و 
واأدى اإىل ا�سابه ال�ساب ثامر وبعد �ساعة 

من ا�سابته توفى. 
ال�سعبيه  املناطق  يف  الع��را���ض  اأح��د  ويف 
ويف ح�سور كبري من القارب واأل�سدقاء 
واجل�������ريان ال��ق��ري��ب��ني ل���� اأح���م���د ق��ا���س��م  
املنا�سبه  بهذه  حمتفلني  وه��م   ) )العري�ض 
رتبة  يحمل  وهو  احمد  ا�سدقاء  احد  جاء 
النار  باطالق  فقام  �سرطه  �سيارة  مع  رائد 
دون  م��ن  متو�سط  �سالح  ن��وع  يف  املكثف 
ل�سديقه  غريبة  بطريقة  حمتفاًل  ت��وق��ف 
وب��ع��د م����رور م��اي��ق��ارب ١٥ دق��ي��ق��ة اأجت��ه 
ال��ع��ر���ض ي�سرخون  مل��ك��ان  اأح���د اجل����ريان 
���س��دي��دي��ن  واأمل  ع���ايل  ب�����س��وت  وي��ب��ك��ون 
عن  ال�ستف�سار  وبعد   ت��ام  انهيار  ي�سبقه 
ر�سا�سة  ان  ت��ب��ني  الن��ه��ي��ار،  ه���ذا  �سبب 
الذي  ال�سماء على كتف حفيدهم  نزلت من 
مل  الله  بف�سل  و  �سنه   11 العمر  من  يبلغ 
 تنهي حياة هذا الطفل ولكن ا�سبحت يده

 اليمنى م�سلولة.

عقوبات قانونية
وبناءًا على ماجاء مبقررات جل�سة جمل�ض 
 1/  10 بتاريخ  املنعقدة  العلى   الق�ساء 
اط��الق  ظ��اه��رة  م��ع��اجل��ة  ب�����س��دد   2019/
والتي  املنا�سبات  يف  ال��ن��اري��ة  ال��ع��ي��ارات 
عنها  تنتج  �سلبية  اجتماعية  ظاهرة  ت�سكل 
قيادة  جمل�ض  ق���رار  يف  ورد  م�سرة  اث���ار 
 5/  17 يف   )570( رق��م  املنحل  ال��ث��ورة 
باحلب�ض  )يعاقب   -: مايلي  على   1982/
على  تزيد  ول  واح��دة  �سنة  عن  لتقل  م��دة 
نارية  عيارات  اطلق  من  كل  �سنوات  ثالث 
يف املنا�سبات العامة او اخلا�سة يف املدن 
يكون  اأن  دون  م��ن  وال��ق�����س��ب��ات  وال��ق��رى 

جمازًا بذلك من قبل ال�سلطة املخت�سة(.
وب���ني ال��ل��واء م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف 
وزارة الداخلية د. �سعد معن : اإن الوزارة 
م�ستمرة باتخاذ الجراءات القانونية بحق 
الفراد الذين ميار�سون هذه الظاهرة وهي 
احلب�ض مدة ثالث �سنوات ومت القاء القب�ض 
ع��ل��ى ع��دي��د م��ن م��رت��ك��ب��ي ه����ذه  ال��ظ��اه��رة 
وت�سجل فيها جرميتني وهي جرمية الرمي 
مرخ�ض  غري  �سالح  وا�ستخدام  الع�سوائي 
ال��وزارة  قبل  من  م�ستمر  فعل  رد  وهناك   ،
امل�ستمر  وال��ت��وع��ي��ة  التثقيف  ع��ن  ف�����س��اًل 
ومن  والع���الم  العالقات  دائ���رة  بالخ�ض 
ور�ض  اقامة  مع  املجتمعية  ال�سرطة  خالل 
عملية  بهذا املو�سوع بالتن�سيق مع مديرية 
�سوؤون الع�سائر ، واأ�ساف معن نحن كجهة 
اآخ��ر  ق�سائي  اج���راء  ب��اي  نرحب  تنفيذيه 

ي�سرع �سد فاعلي هذه الظاهرة .

تقليد عراقي
وق���ال���ت ال��ب��اح��ث��ة الج��ت��م��اع��ي��ة د.ح��ن��ان 
ممار�سة  على  العراقيون  تعود   : العبيدي 
وه��ذا   ، ع��ام��ًا   50 نحو  منذ  التقليد  ه��ذا 
من  واعتبارها   ، املتكررة  ب�سبب احلروب 
حالة  انها  وعلى  املهمة  التهديف  اأ�ساليب 
واملك�سب  والنت�سار  الفوز  عن  للتعبري 
نقتلعها  اأن  ال�سعب  م��ن  احل��ال��ة  وه���ذه   ،
تعبريًا  لي�ست  وه��ي   ، حكومية  ب��ق��رارات 
ياأتي  ل  منعها  ول��ك��ن  حم��م��ودًا  انفعاليًا 
تفاخر  حمل  اأ�سبح  الم��ر  فهذا   ، ب�سهولة 
وتباهي بعدد الطالقات التي تطلق والتي 
هذا  ق��ام  ال��ذي��ن  النا�ض  على  كف�سل  تقدم 
ابتهاجه  ع��ن  للتعبري  بالرمي  ال�سخ�ض 
اأ�سبح تقليدًا  باملنا�سبة التي لديهم، وهذا 
اجتماعيًا ، اإذ من ليطلق العيارات النارية 
املنا�سبات يعده الخ��رون بخاًل وعدم  يف 
املنا�سبة  ل�سحاب  تقدير  وع��دم  اك��راث 
العراقية  ال�سخ�سية  اإن   ، واأ���س��اف��ت   ،
هو  النارية  العيارات  واط��الق   ، انفعالية 
اأق�سى حالت التنفي�ض النفعايل ، واأعتقد 
ي�ستمتعون  العيارات  يطلقون  الذين  اإن 
الفرح  ع��ن  تعبريًا  فيه  وي��ج��دون  ذل��ك  يف 
على  يق�سي  فلن  قانون  �سدر  لو  وحتى   ،

احلالة و�سوف ي�ستعمل ا�سلوب اآخر

توعية م�ستمرة
�سيوخ  اأح��د  الطعان  حممد  ال�سيخ  وب��ني 
األع�سوائي  األ��رم��ي  اإن   ، لم  ب��ن��ي  قبيلة 

النف�سية  وم��اأث��ره  الفرد  وح�سية  اىل  ميد 
عن  خمتلف  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ت��دف��ع��ه  ال��ت��ي 
واق�����ع ال������ذوق ال���ع���ام وك���ذل���ك الع�����راف 
كل  كانت  و�سابقًا   ، القدمية  الع�سائرية 
الخرى  تبعد عن  قريه  ت�سكن يف  ع�سرية 
ولي�ست هناك و�سائل ات�سال  فاذا حدثت 
او  ح��زن  ك��ان��ت  اإن  معينة  منا�سبة  لديها 
يعلم  لكي  اجل��و  يف  اطالقتني  يطلق  ف��رح 
لقريتهم  امل���ج���اوره  الخ�����رى  ال��ع�����س��رية 
لغر�ض  ل��ي��ح�����س��روا  م��ن��ا���س��ب��ة  ل��دي��ه��م  ان 
الخ��ريه  الآون����ة  يف  ول��ك��ن   ، م�ساركتهم 
مكثف  ع�سوائي  برمي  املو�سوع  ا�سبح 
ومتو�سطة   خفيفة  ا�سلحة  وا���س��ت��خ��دام 
واإن هذا المر مرفو�ض ب�سكل عام ونحن 
تهدد  ممار�سات  اأي  ردع  يف  القانون  مع 
�سلم  املجتمع  ومبتعدة عن الذوق العام ، 
والن اغلب ع�سائرنًا وخ�سو�سا يف بغداد 
يف  النارية  العيارات  اط��الق  عن  امتنعوا 
وهذا  والت�سييع  والعرا�سات  املنا�سبات 
ال�سيوخ  من  امل�ستمرة  التوعية  طريق  عن 
ناأمل  ونحن  ع�سائرهم  لبناء  والوجهاء 
و�سالم  اأمان  يف  العراقي  الفرد  يعي�ض  ان 
احل��روب م��اآث��ر  م��ن  ك��ث��ريًا  عانينا   بعدما 

 والرهاب .

فتاوى راف�سة
النجف  يف  ال��ع��ل��ي��ا  امل��رج��ع��ي��ة  اإن  ُي��ذك��ر 
 2015 عام  من  اآب  يف  اأ�سدرت  الأ�سرف 
النار  اإط��الق  قاطعًا  رف�سًا  ترف�ض  فتوى 

�سماحة  مكتب  موقع  ون�سر  الع�سوائي، 
امل���رج���ع ال���دي���ن���ي الأع����ل����ى ال�����س��ي��د علي 
الذي  الفتوى  ن�ض  ال�سي�ستاين  احل�سيني 
ج���اء ف��ي��ه: )ل ي��ج��وز اإط����الق ال��ع��ي��ارات 
لإرع��اب  �سببًا  ك��ان  اإذا  م��رّبر  ب��ال  النارية 
ال��ن��ا���ض واأذاه������م، وي��ت��ح��ّم��ل امل�����س��وؤول��ي��ة 
او قتل  ال�سرعية كل من يت�سّبب يف موت 
حمّله،  يف  م��ذك��ور  تف�سيل  على  ج��رح  او 
ما  ب�سبب  ال��ظ��اه��رة  فهذه  العموم  وعلى 
للعرف  منافية  ال�سلبيات  م��ن  ت�ستتبعه 
والأخ��الق ونن�سح كافة الأخ��وة املوؤمنني 
فيه  ملا  اجلميع  الله  وّف��ق  عنها،  بالتجّنب 

اخلري وال�سالح(.
وبعد تزايد حالت الوفيات يف احتفالت 
2015 وبداية  عام  امليالدية  ال�سنة  راأ�ض 
خطباء  ال�����س��ن��ي  ال��وق��ف  وّج����ه   2016
من  وامل�سلني  الأف����راد  لتنبيه  اجل��وام��ع 
خماطر الرمي الع�سوائي، والإخالل باأمن 

املواطن والدولة.
 5000 ب��ني  �سنويًا  ال��ع��راق  يف  وحت��دث 
ناري  مبقذوف  اإ�سابة  حالة   6000 اإىل 
ع�����س��وائ��ي مي����وت ك��ث��ري م��ن��ه��م وي��ج��رح 
حما�سبة  على  القانون  وين�ض  اآخ���رون، 
النا�ض  اأغ��ل��ب  اأن  اإل  وح��ب�����س��ه،  اجل���اين 
ل ي��ع��ون ح��ق��ي��ق��ة امل����وت غ���ري امل��ق�����س��ود 
ال�����ذي ي�����س��ب��ب��ون��ه ب��اإط��الق��ه��م ال���ن���ار يف 
اب��ت��ه��اج��ه��م  اإن  ي����درك����ون  ول  ال����ه����واء، 
�سيكون  “الناري”  وف��رح��ه��م  ال��ع��ن��ي��ف 
 ل��ه ث��م��ن ب��اه��ظ ه��و ح���زن وف��ق��ٌد ودم���وع

 يف مكان اآخر.
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�سدور كتاب ) النتاج العلمي ( لرئي�ض 
ق�سم اإدارة االعمال 

���س��دَر ع��ن دار ال��دك��ت��ور ل��ل��ع��ل��وم الداري����ة 
والقت�سادية ، كتاب النتاج العلمي / بحوث 
والتجارة  ال�سناعة  جم��ال  يف  ودرا����س���ات  
 2018  –  1979 امل��دة  خ��الل  والقت�ساد 
 ، القري�سي  را�سي  كاظم  مدحت  للدكتور   ،
املن�سور  كلية  يف  امل�ساعد  القت�ساد  ا�ستاذ 

اجلامعة . 
نتاجه  جمع  حماولة  هو  الكتاب  من  الهدف 
ال��ع��ل��م��ي امل��ن�����س��ور م���ن ب��ح��وث ودرا����س���ات 
يف  ون�سرها  بكتابتها  ق��ام  وال��ت��ي  وم��ق��الت 
املتخ�س�سة  العلمية  القت�سادية  امل��ج��الت 
انرنيت  وم��واق��ع  العلمية  امل��وؤمت��رات  ويف 
اب��ت��داأت  وال��ت��ي   ، عمله  ف��رة  خ��الل  ا�سيلة 
القت�ساد  يف  الدكتوراه  على  ح�سوله  منذ 
عام  �سيف  اجن��ل��را  يف  �سريي  جامعة  م��ن 
يف  والعمل  ال��ع��راق  اىل  وال��ع��ودة   1977
طريق  عن  جامعاتها  ويف  الدولة  موؤ�س�سات 
التدري�ض يف الدرا�سات العليا يف املاج�ستري 
والدكتوراه يف جامعتي بغداد وامل�ستن�سرية 
ومن   ، املا�سي  القرن  من  الثمانينات  خ��الل 
وزارة  وموؤ�س�سات  دوائ��ر  يف  العمل  خ��الل 
ال�سناعة واملعادن اإذ كتب العديد من البحوث 
العلمية كجزء من عمله الوظيفي ، ف�ساًل عن 
واملهنية  العلمية  امل��وؤمت��رات  يف  امل�ساركة 
على  او  ال�سناعة  وزارة  �سعيد  على  �سواء 
ال�سناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  �سعيد 
منها  املبكر  تقاعده  وحلني  ال�سنوات  لبع�ض 
عام  يف  اجلامعة  املن�سور  بكلية  والتحاقه   ،
العلمية  بحوثه  كتابة  م��وا���س��اًل  م   1989

 1993 ع���ام  ح�����س��ول��ه يف  وع��ن��د   ،
ا�ستاذ  ملرتبة  العلمية  الرقية  على 
تابع  مب�سروع  التحق  قد   ، م�ساعد 
ال��درا���س��ات  دائ���رة   ، املتحدة  ل���الأمم 
القت�سادية والجتماعية يف وزارة 
 –  1993 للمدة  الليبية  التخطيط 
 ) خبري   ( كم�ست�سار  وذلك   1995
ع��ددًا  كتب  وق��د   ، لديهم  اقت�سادي 
م���ن ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات ال��ت��ي 
واىل  الليبية  اجل��ه��ات  اىل  ُق��دم��ت 
نتاجه  جمع  ولقد   . املتحدة  الأمم 
لت�سهيل  واح���د  ك��ت��اب  يف  العلمي 
الدرا�سات  تلك  اىل  الرجوع  مهمة 
لال�ستفادة منها ملن ي�ساء من القراء 
ال�سناعة  جم��ال  يف  وال��دار���س��ني 
والكتاب   ، والقت�ساد  والتجارة 
على  ويحتوي  الكبري  القطع  من 
الكتاب  وت�سمن   . �سفحة   450
جمموعة من البحوث والدرا�سات 
واملقالت يف املجالت ال�سناعية 
فقد   ، والقت�سادية  والتجارية 
ب��ل��غ ع���دد ال���درا����س���ات يف جم��ال 
ال�سناعة نحو 14 درا�سة ، ويف 
جم���ال ال��ت��ج��ارة ���س��ت درا���س��ات 
، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال���درا����س���ات 
نحو  الق��ت�����س��ادي  امل���ج���ال  يف 
ع�����س��رة درا����س���ات ، ف�����س��اًل عن 
 ث��الث م��ق��الت يف ���س��وؤون عامة 

خمتلفة . 

 Deception in Crimeبعنوان كتاًبا  ر  ُن�سِ
Fiction: A Pragma-Stylistic Anal-

ا�سلوبي  حتليل  اجل��رمي��ة:  ادب  يف  )اخل���داع   ysis
براغماتي/تداويل( للتدري�سية �سفاء كاظم مرزه يف 

دار الن�سر الملانية »لمربت« .
اأ�ساليب  ا�ستبطان  يف  اهتمامه  ج��ّل  الكتاب  ي�سُب 
رواية   ، م�سهورتني  روايتني  يف  املُ�ستخدمة  اخل��داع 
 “ اأك���روي���د  روج���ر  ق��ت��ل  “جرمية  البولي�سي  الأدب 
لكري�ستي )٢٠٠٩/١٩٢٦( ورواية الإثارة النف�سية “ 
بالك�سف عن  “ لفلني )٢٠١٢( وتقوم  املفقودة  الفتاة 
اأ�ساليب اخلداع املُلغزة اخلا�سة باأميي ، ود. �سيبارد 
من خالل اإجراء حتليل يعتمد هيكاًل انتقائًيا بالعتماد 
لأط��ار  ق��اع��دة  بو�سفها  ال��ت��داول��ي��ة  الأ���س��ل��وب��ي��ة  على 
عندهما  من  ت��وارى  ما  اإبانة  بغية  التحليلي،  الهيكل 
من غاياٍت اأنانية وج�سعة.  ويهدف الكتاب اإىل ثالثة 
ا�ستك�ساف  اأوًل،   ، البع�ض  ببع�سها  مرابطة  اأه��داف 
التداولية  الأدوات  على  بالعتماد  الروايتني  اأ�سلوب 
اأحدهما   ، الأول  ال�سخ�ض  منظور  م��ن  الأ�سلوبية 
ميثل  والآخ���ر  )اأمي���ي(  عقلًيا  معتلة  �سخ�سية  ميثل 
بعني  الأخ��ذ  مع  �سيبارد(،  )د.  عقلًيا  ِويَّة  �سَّ �سخ�سية 
اِلعتبار الأدوار املنوطة بكال اجلن�سني واِلختالفات 
الثقافية ، ثانًيا، اجراء حتليل ا�سلوبي تداويل ملقارنة 
الأ�ساليب اخلداعية التي تظهر يف مرحلتي ما قبل حل 
النف�سية  الإِث��ارة  �سنفي  يف  بعدُه  اأو  واأثناءُه  الُعقدة 
ثالًثا،   ، الذهبي  للع�سر  التقليدي  البولي�سي  والأدب 
ِا�سِتجالء التباين بني م�ستويي تفاعل خطاب الرواية 

) م�ستوى التفاعل بني ال�سخ�سيات وم�ستوى التفاعل 
الأدوات  على  بالعتماد  وذلك  والقارئ(  ال��راوي  بني 
النوعي يف  التحليل  التداولية. قد تو�سل  الأ�سلوبية 
الكتاب ، حتقيًقا لالأهداف املذكورة ، اإىل ك�سف النقاب 
بالتالعب  ال�سليعان  �سيبارد  ود.  اأمي��ي  اأ�ساليب  عن 
تتحكم  غيبية  ت��اأث��ريات  لأر���س��ال  امل��اورائ��ي��ة  باللغة 

ب�سحة املعلومات عند املُتلقي .

كاذبة  اإنها  على  البحث،  لنتائج  وفًقا  اأمي��ي،  تتج�ّسد 
اأ�ساليب  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وظ��ف  وم���راوغ���ة  مت�سل�سلة 
القارئ  يجد  ُذِك��ر،  ما  اإىل  اإ�سافًة   ، املبا�سرة  اخل��داع 
اأميي، ُم�سلل يعتمد  النقي�ض من  اأن د. �سيبارد، على 
بالأ�سا�ض على اأ�ساليب خداع غري مبا�سرة لأنه ُمدرك 
اإىل  اللجوء  دون حاجة  الكالم من  ُيد�ّض يف  ما  بقوة 

البوح ِب�سيء.

تدري�سية يف ق�سم اللغة االنكليزية تن�سر كتابًا
 يف دار الن�سر االملانية " المربت "

التربية اإلعالمية 
والرقمية 

د.عقيل الخفاجي

اأهميتها  اأكت�سبت الربية الإعالمية والرقمية  لقد 
من خالل التحديات التي فر�ستها و�سائل الت�سال 
اأ�سبحت �سرورة يف ظل  فقد  والإعالم احلديثة، 
 ، لها  الت�����س��ال وازدي����اد احل��اج��ة  دوائ���ر  ات�ساع 

باأعتبارها و�سيلة حل
 ، كافة  والدول  املجتمعات  يف  و�سالمتهم  واأمنهم 
اإذ جعلت ثورة املعلومات والتكنولوجيا احلديثة 

العامل عبارة عن قرية �سغرية.
وتنبع اأهمية الربية الإعالمية من عدة اأ�سباب اإذ 
اإنها ُتعد جزءًا من احلقوق الأ�سا�سية لكل مواطن 
يف كل بلد يف بلدان العامل ، كما واأ�سبح احلاجة 
وملحًا  وعاجاًل  مهمًا  �سيئًا  الإعالمي  الوعي  اإىل 
و�سروريًا يف ظل ع�سر ثورة الإعالم واملعلومات 
ُتعد عاماًل  اإنها  ، ف�ساًل عن  والت�سالت اجلديدة 
فعاًل يف ن�سر ثقافة احلوار يف املجتمع، وت�ساعد 
املتعلم على ان يكون اإيجابيًا ،ي�سارك بفعالية يف 
بدون  واأن  كما   ، وبنائه  وتقدمه  املجتمع  تنمية 
وهم  اأبنائنا  من  كثري  �سين�سا  الإع��الم��ي  الوعي 
ال�سراعات  تتجاذبه  العامل  يف  الأعني  مع�سوبي 

والأهواء وامل�سالح، ول يرحم ال�سعفاء.
لدى  الإع��الم��ي  الوعي  اأهمية  عن  التحدث  وعند 
هذه  يكت�سبون  جعلهم  وكيفية   ، الطلبة  اأبنائنا 
املهارة، اأنها بب�ساطة الربية الإعالمية واعتمادها 
التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  يف  درا�سي  كمقرر 
اإذ   ، الثانوية واملرحلة اجلامعية  وخا�سة مرحلة 
طوال  اأبنائنا  ترافق  مهارة  الإعالمي  الوعي  اإن 
الطالب  ين�ساها  درا�سية  م��ادة  ولي�ست  حياتهم، 
اأو الطالبة مبجرد انتهاء المتحان بها، او عندما 
يختار تخ�س�سًا علميًا يف جمال بعيد عنها. ويف 
�سوء ما تقدم من ا�سباب ومربرات، والتي تعرب 
والرقمية،  الإع��الم��ي��ة  ال��رب��ي��ة  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ن 
الف�سائيات  ع�سر  يف  ملحة  ���س��رورة  جعلتها 
والنرنت ومواقع التوا�سل الجتماعي، فيجب 
علينا اغتنام الفر�سة ال�سائحة يف الإعالم الرقمي 
على  التفاعلي  اأو  اجلديد  ب��الإع��الم  ماي�سمى  اأو 
الطلبة  اأبنائنا  العامل، من خالل ت�سجيع  م�ستوى 
وبثها  ون�سرها  الإعالمية  امل�سامني  اإنتاج  على 
وح�سارتهم  وثقافتهم  وطنيتهم  ع��ن  يعرب  مب��ا 
العربية  باملجتمعات  الرت��ق��اء  يف  ي�ساهم  ومب��ا 
الإعالمية  الربية  لأن  م�سرق،  م�ستقبل   نحو 
تقدم للمتعلم �سورة �ساملة عن البيئة الإعالمية، 
وتك�سف له الكثري من اأ�سرار �سناعة الإعالم طبقًا 
متكني  على  وت�ساعد  الإعالمية،  الربية  ملبادى 
التعامل  وم��ه��ارات  اأدوات  ا�ستخدام  من  املتعلم 
التقليدية  ���س��واء  املختلفة،  الإع���الم  و�سائل  م��ع 
تعزيز  اإىل  يوؤدي  بدوره  ام اجلديدة، وهذا  منها 
للقيام  الإيجابية  ال��روح  وامتالكه  املتعلم،  ثقة 
ب�سلوك اإيجابي. واأخريًا .. فاإن الربية الإعالمية 
،واخل��ط��وة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ب��ذرة  بو�سع  ت�ساهم 
لهم  تتيح  وال��ت��ي   ، الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  يف  الأوىل 
موا�سلة التعلم يف هذا املجال ب�سفة ذاتية، �سمن 
منهجيات التعلم الذاتي والتعلم مدى احلياة ،كما 
العليا،  التفكري  مهارات  اكت�ساب  على  ت�ساعدهم 
اأو على الأقل الإح�سا�ض وال�سعور باأهميتها، لأن 
 الإعالم جمال خ�سب جدًا لتفعيل مهارات التفكري

 لدى الن�سان.



 ALM
ansour العدد ) 4 ( 7 / أيار / ٢٠٢2 رياضة 07

حوار – مها ثامر

ريا�سة  ع��امل  دخ��ل   ١٩٥٥ مواليد  حمادي  عبا�ض  م�سطفى 
امل�����س��ارع��ة يف ع��م��ر ث��م��ان ���س��ن��وات ب��الن�����س��م��ام اإىل ن��ادي 
العظمية الريا�سي ، متتاز �سخ�سية بطلنا م�سطفى عبا�ض 
الخرين  مع  �سادق  نقي  وتعامل  رفيعة  باأخالق  و  بالطيبة 
على  الهل  �سجعُه  ولقد   ، الريا�سيني  الخ�ض زمالئه  وعلى 

دخول امل�سارعة منُذ �سغر.
فهي   وم�ساركاته  م�سطفى  اجن��ازات  اأب��رز  ما  اأ�س�س�س�س�ض 

كانت يف اأوىل بطولته الريا�سية عام ١٩٧٢ اإذ فاز بالو�سام 
�سافر   ١٩٧٣ عام  ويف  للفتيان،  العراق  بطولة  يف  الذهبي 
فيها  وح�سل  )اريامهر(  الدولية  طهران  لبطولة  اإي��ران  اإىل 
على الو�سام الربونزي  ، ف�ساًل عن و�سام برونزي اخر يف 
بطولة طهران الدولية )اريامهر( لعام ١٩٧٥ ، وكذلك تغلب 
ال��دويل  اللقاء  يف   ١٩٧٧ ع��ام  يف  البولوين  امل�سارع  على 
بني العراق وبولونيا، ثم �سارك يف بطولة العامل يف مدينة 
عام   ويف   ، الدولية  اأفغان�ستان  وبطولة  ب�سوي�سرا  ل��وزان 
املغرب  من  اأبطال  وفازعلى  العرب  بطولة  يف  ١٩٦٨���س��ارك 

و�سام  على  ح�سل  رومانيا  بطولة  ويف  وم�سر،  وتون�ض 
تدريبية  دورات  عمل  م�سطفى  اع��ت��زال  وبعد  ال��ربون��زي.  
عديدة ، وكان فريق نادي اجلي�ض باكورة جتربته التدريبية 
اأقيمت  التي  ا�سيا  اثناء بطولة  النا�سئني  ، ثم مدربًا ملنتخب 
يف الهند ، و�سارك اأي�سًا يف عده بطولت وهو مدربا ملختلف 
وح�سل   ، وعامليًا  واآ�سيويًا  عربيًا  و  حمليًا  العمرية  الفئات 

خاللها على عدة او�سمة ومداليات ملونة .
ويف اخلتام ذكر كابنت م�سطفى ان م�ستوى ريا�سة امل�سارعة 

�سابقًا يف العراق اأف�سل من وقتنا احلا�سر.

م�سطفى عبا�ض حمادي: نادي اجلي�ض باكورة جتربتي التدريبية

بغداد - ح�سني �سعد 

ويف عامل كرة القدم اأعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي 
اإريان  الو�سط  لعب  �سقوط  عن   ،  2015 اأكتوبر  يف 
اأم��ام  الفريق  م��ب��اراة  بعد  عقاقري،  اختبار  يف  اآدم���ي 
اآر�سنال الجنليزي، يف دوري اأبطال اأوروبا، وخ�سع 

الالعب لتحقيق من جانب الحتاد الأوروبي.
اأرم�سرونغ من  ال��دراج��ات، ج��رد لن�ض  ع��امل  اأم��ا يف 
وع��وق��ب  ل��ل��دراج��ات،  فرن�سا  ���س��ب��اق  يف  ال�7  األ��ق��اب��ه 
الدويل،  الحتاد  �سادق  بعدما  احلياة،  مدى  بالإيقاف 
ملكافحة  الأمريكية  الوكالة  عقوبات  على   ،2012 يف 

املن�سطات بحقه .
ال�سابق  العامل  بطل  اع��رف  فقد  امل�سارعة  ع��امل  ويف 
التي  الذاتية  �سريته  يف  تاي�سون،  مايك  املالكمة،  يف 
بع�ض  قبل  خم��درات  تعاطى  اأن��ه   ،2013 عام  ن�سرها 
املباريات التي خا�سها. وعلى ال�سعيد العربي ، �سقط 
من�سطات  اختبار  امللويل يف  اأ�سامة  التون�سي  ال�سباح 
العداء  واأوق��ف  �سهرًا،   18 ملدة  اأوق��ف  و   2006 عام 

بعد  �سنتني  م��دة   2001 ع��ام  �سيف،  علي  اجل��زائ��ري 
تناوله مادة حمظورة، اأما امل�سارع امل�سري كرم جابر 
يف  مرات   4 الفح�ض  اإيقافه �سنتني بعد تغيبه عن  مت 
الرجي  لع��ب  باليلي  يو�سف  بجانب   ، واح���د  ع��ام 
عام  امل�سنطات  اخ��ت��ب��ار  يف  �سقط  ال���ذي   ، التون�سي 
اجلزائري  العا�سمة  لحتاد  لعبًا  كان  عندما   2015
اأوقف   ، ال�سعودية  ، و يف  ل�سنتني  بالإيقاف  و عوقب 
اأحمد عبا�ض عندما كان لعبًا لنادي الن�سر عام 2012 
خالد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املن�سطات،  ب�سبب  �سنتني  مل��دة 
ال���ذي متت   2013 ال��ه��الل ع���ام  ���س��راح��ي��ل��ي ح��ار���ض 

معاقبته �سنتني بعد ثبوت تناوله مواد حمظورة .
العراقية  البعثة  رئي�ض  اأف���اد  املحلي  ال�سعيد  وعلى 
احلميد،  عبد  هيثم  ط��وك��ي��و،  اأومل��ب��ي��اد  يف  امل�����س��ارك��ة 
ال��ع��داءة  ا�ستبعد  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  ال���دويل  اأن الحت���اد 
مكافحة  ق��واع��د  ح�سب  امل�ساركة  م��ن   ) ح�سني  دان��ه   (
املن�سطات، ب�سبب نتائج الفحو�سات التي خ�سعت لها 
واأثبتت  الأخ��رية،  العرب  بطولة  يف  م�ساركتها  اأثناء 
الأوملبية  اللجنة  وت�سلمت   ، حمظورة  م��واد  تناولها 

ال��ع��راق��ي��ة ر���س��ال��ة م��ن الحت���اد 
الدويل لألعاب القوى لإبالغه 

و�سف  ال����ذي  ب��ال���س��ت��ب��ع��اد 
باأنه جاء على وفق القواعد 
العاملية ملكافحة املن�سطات، 
بالإيقاف  ال��ع��داءة  وي��ل��زم 

وال��ت��ع��ل��ي��ق امل���وؤق���ت ع��ن كل 
امل�����س��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة، مبا 

اعتبارًا  طوكيو  اأوملبياد  فيها 
من 16 يوليو اجلاري حتى البت 

يف هذه الق�سية« ، واأكد م�سدر يف 
الحت���اد ال��ع��راق��ي لأل��ع��اب ال��ق��وى اإن 

ل�سل�سلة  خ�سعت  ح�سني  ال��ع��داءة   “
يف  م�ساركتها  اأثناء  خمتربية  فحو�سات 

يف  جتميل  لعملية  وخ�سعت  العرب  بطولة 
الأنف قبل مغادرتها اإىل تون�ض، ويتوقع اإن 
ذلك من  قد ت�سببت يف  مواد طبية وعالجات 

دون معرفة تاأثريها “.

اأبطال عامليون ا�ستبعدوا ب�سبب املن�سطات الريا�سية
تعر�ض عديد من الالعبني والريا�سيني يف خمتلف االألعاب، لعقوبات خمتلفة ب�سبب تناول مواد حمظورة واملن�سطات ، وعلى ال�سعيد 

العاملي يعد االأرجنتيني دييغو مارادونا اأبرزهم، بعدما مت اإيقافه خالل مناف�سات كاأ�ض العامل 1994 يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
بعد تعاطيه لعقار »اإفريدين« املحظور ، وجاءت عينة العداء الكندي بن جون�سون اإيجابية بعد ثالثة اأيام من فوزه بذهبية �سباق 

ال�سباق . ذات  يف  امل�سجل  القيا�سي  رقمه  ويلغى  امليدالية  منه  لت�سحب   ،1988 �سيئول  اأوملبياد  يف  مرت   100
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 بغداد - وكاالت

للن�سخة  ت�سويقي  اإع��الن  اأول  عن  النقاب  ك�سفت  نتفليك�ض 
املقطع  ويك�سف  ب��اب��ل«،  دي  »لكا�سا  م�سل�سل  م��ن  الكورية 
القادمة،  اجلديدة  للن�سخة  الر�سمي  العنوان  عن  الدعائي، 
Money Heist: Korea – Joint Ec -  ععنوان »
nomic Area”، ويبداأ الربومو الت�سويقي مع �سخ�سية 
 ، Yoo Ji-tae املمثل �سيج�سده  وال��ذي  “الربوفي�سور” 

يحمل  ج���دار  اأم����ام  وي��ق��ف  ال�����س��رق��ة،  لعملية  يخطط  وه���و 
ال�سهري،  دايل  �سلفادور  وقناع  تقليدية  كورية  اأقنعة  ع��دة 

وامل�ستخدم يف الن�سخة الأ�سلية للم�سل�سل.
الن�سخة  ع��ر���ض  م��وع��د  ع��ن  نتفليك�ض  من�سة  تك�سف  ومل   
ال��ع��ام  يف  ع��ر���س��ه��ا  امل��ت��وق��ع  وم���ن  امل�سل�سل،  م��ن  ال��ك��وري��ة 
اجلاري، وهي من اإخراج، Kim Hong-sun، وك�سفت 
الكورية  الن�سخة  �سخ�سيات  املمثلة Jun Jong-Seo اإن 
الن�سخة  يف  نظرائهم  عن  متامًا  خمتلفة  اأب��ع��اد  لها  �سيكون 

الإ�سبانية الأ�سلية، وقالت اإن اإنتاج امل�سل�سل قد تاأجل موؤخرًا 
ب�سبب ظروف اأزمة فريو�ض كورونا. وكانت �سبكة نتفليك�ض 
قد اأعلنت اإن م�سل�سل »La casa de papel« الذي عر�ست 
يف  ج��زء  اآخ��ر  ه��و  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب  �سهر  يف  حلقاته  اآخ��ر 
بعنوان  جديدة  ن�سخة  على  حاليًا  العمل  ويجري   ، العمل 
“برلني”، ومن املقرر عر�سها يف عام 2023، ويركز اجلزء 
الإ�سباين  املمثل  يج�سده  الذي  برلني  �سخ�سية  على  اجلديد 

بيدرو األون�سو يف امل�سل�سل الأ�سلي .

طرح املقطع الت�سويقي االأول للن�سخة الكورية 
»La casa de papel« من م�سل�سل

كاظم القري�سي: مل يعد هناك اهتمام باالأعمال التاريخية
حوار - زينب �سالح 

ممثل عراقي بداأ التمثيل حتقيقًا حللم الطفولة  ، ولد يف 
نف بانه  ذو �سوت  عام 1967 يف حمافظة وا�سط ، �سُ
 ، النار  اأمطار  عمل  عن  ممثل  كاأف�سل  فاز  ومميز،  رخيم 
 ، الدهانة  عمل  عن   2009 لعام  عراقي  ممثل  واأف�سل 
 ، اأبو طرب  2011 عن عمل  لعام  وكاأف�سل ممثل عراقي 
توىل اإدارة امل�سارح العراقية يف دائرة ال�سينما وامل�سرح 
من عام 2013 وحتى عام 2015 وكان مديرًا ملهرجان 
اجل��وائ��ز  ع�سرات  على  ح��از   ، للم�سرح  ال���دويل  ب��غ��داد 
مهرجان  يف  وُك��رم  العراق  وخ��ارج  داخ��ل  والتكرميات 
كما   ،   2015 عام  التجريبي  للم�سرح  ال��دويل  القاهرة 
اأح��د حكام  وك��ان  الإذاع��ي��ة   امل�سل�سالت  من  الكثري  ق��دم 
الأداء  لتقييم  العراقية  �ساعر  برنامج  يف  التحكيم  جلنة 

وال�سوت. املن�سور التقته وكان له معنا هذا احلوار

* كّل منا يف مرحلة الطفولة له حلم خا�ض، ماذا كان 
حلم كاظم القري�سي ؟

وبقيت  الإع��الم  او  الفن  جمال  يف  الدخول  كان  -احللم 
م�سرًا على حتقيق هذا احللم حتى حتقق يل مااريد .

 
*كيف كان موقف العائلة من ممار�ستك للتمثيل ؟

-مل تتدخل العائلة يف اختيار طريق م�ستقبلي اإطالقًا ، اإذ 
كنت حرًا  يف اختياراتي  ويف تنظيم ترتيب م�ستقبلي 

وفق ماكنُت احلم .

*هناك من يرى انك الت�سلح  لالأدوار الكوميدية؟
ا�سع  مل  نف�سي  انا  وحتى  بل  اعر�ض  من  هناك  -نعم. 
يف بايل اين �ساأعمل يف العمال الكوميدية ولكن �ساءت 

الظروف  .

*  حدثنا عن عالقتك بحامد املالكي؟
-رب اخ لك مل تلده امك ، هذا حامد باأخت�سار.

*هناك �سخ�سيتان داخل �سخ�سية فكيف توازن بني 
كونك ان�سان و فنان؟

اأنا  و   ، امل�سرح  خ�سبة  على  او  الكامريا  ام��ام  فنان  -ان��ا 
طبيعي  ب�سكل  حياتي  وام��ار���ض  ا���س��رة  ورب  ان�����س��ان 
اكرث  فنان لن هذا ي�سيف م�سوؤولية  ولكن لاأن�سى اين 

احرمها واقدرها .

* هل يوجد يف ار�سيفك الفني  عمل يدعو للخجل؟
-ل واحلمد لله على ذلك لين اهتم جدا باأختياراتي .

*هل  فكرت ان تعتزل الفن ؟
-الفنان ليعتزل... لنها لي�ست ريا�سة حتى ل  ي�ستطيع 
كنا  ومثلما  لالن�سان  اليومية  احلياة  هو  األفن  العطاء، 
�سبابًا وكان لنا اباء يف التمثيل �سنكون نحن الباء يف 

دورة احلياة الطبيعية.

*اأي �سخ�سية تاريخية  يتمنى كاظم القري�سي اأن 
يج�سدها؟

-لالأ�سف حلم ال�سخ�سيات التاريخية انتهى مع تغريات 

احلياة ، اإذ مل يعد هناك اي اهتمام بالأعمال التاريخية .

*من هو الفنان الذي تف�سل العمل معه؟
-اي فنان ناجح ويحرم قد�سية العمل.

يات التي تواجه الفن  *بالن�سبة لك ما هو اأكرب التحدِّ
العراقي ؟

�سادقة  نوايا  هناك  كانت  اذا  حتديات  اأي  هناك  -لي�ض 
على  نتغلب  ان  ه��و  التحدي   ، حقيقي  عمل  اجن��از  يف 

اح�سا�سنا باأن الآخرين اأف�سل منا .

*ما اكرث عمل تاأثر فيه كاظم القري�سي واثر يف 
�سخ�سيته من اعماله الفنيه؟

وفق  نتاأثر  او  �سخ�سيًا  نتغري  ب��اأن  ن�سمح  ان  -لميكن 
مانقدم من اعمال ولكن رمبا التغيري والتاأثري يكون على 
املمثل يف  اإذ تختلف نظرته عن  الأوىل  بالدرجة  املتلقي 

�سوء ماي�ساهده على ال�سا�سة .

* كاظم القري�سي لو مل يكن يف ال�ساحة الفنية فاأين 
�سيكون؟

-رمبا يف املجال ال�سيا�سي او الدبلوما�سي .

*ما الر�سالة الفنية التي اأردت اإي�سالها يف اعمالك ؟
-كل عمل يحمل ر�سائل وفق مااراد الكاتب �سواء كانت 
التي  الم��ور  من  وكثري  و�سيا�سية  واجتماعية  ان�سانية 
تهم حياة املجتمع ول�ست انا �سوى مو�سل لهذه الر�سائل 

ول�ست �ساحب الفكار .

*الحظنا انك قريب  جدا من متابعيك  يف ال�سو�سيال 
ميديا خمتلفًا عن باقي زمالئك يف املجال الفني يف 

هذا، ما ال�سبب؟
وال�سند  امل���ال  راأ����ض  ه��م  للفنان  وامل��ح��ب��ني  -امل��ت��اب��ع��ني 
احلقيقي له ، واأ�سعر ان من الواجب عليَّ مبادلتهم هذه 
نظر  وجهة  هناك  ورمب��ا   ، ماا�ستطيع  ق��در  على  املحبة 

اخرى لدى بع�ض الزمالء يف هذا املو�سوع .

التمثيل اأقرب 
االخت�سا�سات اىل نف�سي ، 
باأعتبار اأنني ق�سيت ردحًا 

من الزمن يف هذا املجال
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مع ارتفاع اأ�سعار ال�سكن .. احلكومة العراقية جتابها 
بخطط جديدة

اأغلى من لندن .. بغداد ت�ستعل باأ�سعار العقارات ال�سكنية والتجارية

الحفاظ على البيئة 
 وحمايتها غايتنا

أ.د. عبد الستار 
شاكر سلمان

 تاأتي اأهمية احلفاظ على البيئة من المور احلياتية 
احلية  الكائنات  جميع  ان  حيث   ، املهمة  اليومية 
تعي�ض فيها ، واإذا ما اأردنا �سمان بقاءنا ورفاهيتنا 
ما  ج��راء  م��ن  نقلق  اأن  علينا  يجب  ف��اأن��ه   ، جميعًا 
الدرا�سات  خالل  ومن   ، البيئة  هذه  لتلوث  يحدث 
للواقع  م�ساهدتنا  عن  ف�ساًل   ، العلمية  والتقارير 
ال���ذي ي��ح��دث م��ن ال��ري��اح وال��ع��وا���س��ف وال���زلزل 
اإننا  ندرك  ، جتعلنا  الطبيعة  م�سكالت  من  وغريها 
فعاًل نق�سر يف عدم احرام بيئتنا ، وعلى اجلميع 
التي  الدوات  و�سع  مع  ويدركها  امل�سكلة  يفهم  اأن 
ون�سر  التثقيف  ومنها  عليها  باملحافظة  ت�ساعد 
الوعي البيئي من خالل الفرد ذاته وا�سرته ثم بعد 
املجتمع  يف  وبعدها  ي�سكنه  ال��ذي  احل��ي  يف  ذل��ك 
الذي يعي�ض فيه ومن ثم يف جمال عمله ، اأما على 
قيام اجلامعات  فهو �سرورة  واأ�سمل  اأعم  م�ستوى 
ولقاءات  ب��ن��دوات  وامل��دار���ض  واملعاهد  والكليات 
توعوية ، ف�ساًل عن  قيام و�سائل العالم وبجميع 
ميكن  كما  م�ستدامة  بيئة  نحو  بالتن�سيق  اأ�سكالها 
ال�����س��وارع والم��اك��ن  ت�����س��اه��م الع���الن���ات يف  اأن 
ال�����س��رك��ات  اأن ت�����س��اه��م  ال��ع��ام��ة ، وم���ن امل��ف��ر���ض 
خالل  م��ن  ال��وع��ي  ن�سر  يف  وال���س��واق  ال�سناعية 
مداخل  يف  او  الب�سائع  على  العبارات  بع�ض  طبع 
القول  ميكن  وب��ه��ذا   ، العامة  والأم��اك��ن  ال���س��واق 
من  كل  جميعًا  م�سوؤوليتنا  البيئة  على  احلفاظ  ان 
لالحتفال  �سنوية  اأي��ام  تخ�س�ض  اأن  وميكن  مكانه 
الكائنات  جميع  مركب  هو  الكوكب  ب��اأن  والتذكري 
. اجلميع  عاتق  على  يقع  عليه  واملحافظة   احلية 

بغداد – علي كرمي اإذهيب
                        

بيت  على  احل�سول  عاما   )33( ظاهر  ب��الل  ف�سل 
ياأوي عائلته ال�سغرية املكونة من زوجته و اأطفاله 
الثالثة لينهي كابو�ض ت�سديد الإيجار الذي يالحقه 
يعادل  ما  عراقي  دينار  األ��ف   500 البالغ  �سهرًيا 

اأمريكي”. دولر   344
القطاع اخلا�ض يف  باإحدى �سركات  ظاهر موظف 
اأ�سعار  العا�سمة العراقية بغداد يعاين من ارتفاع 
العام  خالل  ترفع  التي  العا�سمة  داخل  العقارات 

الواحد 4 مرات و على م�ستوى جميع املناطق«.
ال��ع��راق بحاجة  ف��اإن  معلنة  ر�سمية  اأرق���ام  وف��ق  و 
اأزم��ة  لتجاوز  �سكنية  وح��دة  مليون   4 نحو  اإىل 
كبرًيا  انت�ساًرا  ي�سهد  وقت  يف  البالد،  يف  ال�سكن 
األف وحدة   522 من  باأكرث  ال�سكنية  للع�سوائيات 
جممع  اآلف   4 على  م��وزع��ة  ع�سوائية،  �سكنية 

�سكني ع�سوائي يف عموم املحافظات«.

داري
جلاأت احلكومة العراقية برئا�سة م�سطفى الكاظمي 
)داري(  با�سم  املا�سي لإطالق مبادرة عرفت  العام 

لتوزيع قطع اأرا�ٍض عرب التقدمي الإلكروين«.
الكاظمي اأعلن يف )11 -كانون الثاين- 2022(، 
قطعة  مليون  ن�سف  م��ن  اأك��رث  تخ�سي�ض  مت  ان��ه 
لها بحدود ثالثة  اأر�ض يف عموم املحافظات، قدم 
بحدود  ت�سليم  مت  ان��ه  مو�سحا  م��واط��ن،  ماليني 
مت  وب��ع��ده��ا  للمواطنني،  اأويل  �سند  األ���ف   )85(

للمواطنني«. اأويل  �سند  األف  ت�سجيل )101( 
احلكومة  م�ست�سار  احلملة  ه��ذه  ع��ن  يحدثنا  و 
ل�سوؤون الإعمار الدكتور �سباح م�ستت باآن« حملة 
يف  ال�سكن  اأزم��ة  لإنهاء  جديدة  مبادرة  هي  داري 
من  املواطنني  على  الأرا�سي  قطع  لتوزيع  العراق 
الفئات امل�ستحقة، يف خطوة على طريق حل الأزمة 
التي تعانيها البالد. وبخ�سو�ض الفئات امل�سمولة 
بهذه احلملة فقد ك�سف عنها م�ستت هم العراقيون 
الذين ل ميلكون قطعة اأر�ض ويف مقدمتهم الأرامل 
ف�سال  واملظاهرات  والإره���اب  احل��روب  و�سحايا 
ي�سمله  م��ن  وجميع  والإع��الم��ي��ني  ال�سحفيني  ع��ن 

قانون الرعاية الجتماعية«.
�سمن  �ست�ساعد  احلكومة  اأن«  امل�ست�سار  واأ�ساف 
عن  ببنائها  الأر����ض  قطعة  م��ن  امل�ستفيد  احلملة 
�ستجهز  ال��ت��ي  والإ���س��ك��ان  الإع��م��ار  وزارة  ط��ري��ق 
امل�ستفيد  و�سيختار  لالأرا�سي،  خمططات  بدورها 
اأ�سرته  اأف��راد  وع��دد  حاجته  ح�سب  البناء  ت�سميم 
وم�ساحة الأر�ض، و�ستكون هناك و�سائل م�ساعدة 
طريق  عن  البناء  قرو�ض  مبنح  اأي�سا  للم�ستفيد 

امل�سرف العقاري اأو �سندوق الإ�سكان«.
توزيع قطع الأرا�سي مهم جًدا لكنه لن يحل اأزمة 
ويجب  م�ستت،  ح�سب  نهائية،  ب�سورة  ال�سكن 

ا�ستمرار امل�ساريع الوزارية الأخرى الإ�سكانية«.
حمافظة  كل  يف  لديها  الإعمار  وزارة  اأن  واأ�ساف 
منخف�سة  م�سروعات  منه  ق�سم  �سكني  م�سروع 
ا�ستثمارية  م�����س��روع��ات  الآخ����ر  وال��ق�����س��م  الكلفة 
فوقها  وما  املتو�سطة  الدخول  اأ�سحاب  ت�ستهدف 
يف حني �ست�ستهدف احلملة اجلديدة للكاظمي من 

هو حتت خط الفقر واأقل من الفئة املتو�سطة«.

اأ�سباب االرتفاع
عزا م�ست�سار رئي�ض احلكومة لل�سوؤون القت�سادية 
اأ���س��ع��ار  ال��دك��ت��ور مظهر حم��م��د ���س��ال��ح،«ارت��ف��اع 

العقارات اإىل �سببني«.
يتعلق  الأول  ال�سبب  حديثه  خ��الل  �سالح  وح��دد 
ال��رثوات  مالكي  من  القت�سادي  الفائ�ض  بقوى 
�سعر  انخفا�ض  �ساعدها  اإذ  ال��دولري��ة  النقدية 
على   2020 عام  اأواخ��ر  العراقي  الدينار  �سرف 
اإزاء   23٪ مقدرة  بالدينار  مقابل  تراكم  حتقيق 
نقدية موجبة  ثروة  اأثر  لها  �سكل  ما  1 دولر،  كل 
ب�سراء  ال�سعرية  الفروقات  ا�ستثمار  على  �ساعدها 

العقارات التي مل ترتفع اأ�سعارها بالن�سب ذاتها«.
املركزي  البنك  م��ب��ادرة  ه��و  �سالح  وف��ق  وال��ث��اين 
الإ�سكان  متويل  ن�ساط  من  زادت  التي  العراقي 
والتي   ، م��وؤخ��را  للبناء  منحت  التي  وال��ق��رو���ض 
توجه الكثري منها نحو �سراء اأجزاء من عقارات اأو 
تق�سيم العقار الواحد لأغرا�ض ال�سكن يف املناطق 

املخدومة بالبنية التحتية يف املدن«.

مبادرة 
و يقول املدير التنفيذي لرابطة امل�سارف اخلا�سة 
�ساهم  امل�سريف،  القطاع  اإن  ط��ارق  علي  العراقية 
ب�سكل كبري يف تخفيف اأزمة ال�سكن، عرب املبادرات 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ل�����س��راء ال��وح��دات 
ال�سكنية من خالل امل�سرف العقاري بقر�ض 100 
ا�ستثمارية  �سكنية  وح��دة  ل�سراء  دي��ن��ار  مليون 
املجمعات  خ���ارج  ل�����س��راء  دي��ن��ار  مليون   125 و 
ال�ستثمارية و بن�سبة فائدة �سنوية متناق�سة 2% 

عام«. مبدة �سداد 20 
�سندوق  من  التمويل  قر�ض  اأما  ط��ارق:  وي�سيف 
الإ�سكان يبلغ 75 مليون دينار لبناء وحدة �سكنية 
ا�ستقطاع  مع  مربع  مر  على م�ساحة اأر�ض 100 
عمولة اإدارية 5 % من قيمة القر�ض و بذات مدة 
ال�سداد«.  ي�ستطرد طارق قائاًل : اإن العراق يعاين 
من اأزمة �سكن كبرية تتطلب دورا مهما من الدولة 

ملعاجلتها نهائًيا«.

فجوة الطلب
يجيب الباحث يف القت�ساد نبيل جبار العلي عن 
�سوؤال عدم جدوى املجمعات ال�ستثمارية يف حل 

اأزمة ال�سكن يف بغداد هو الفجوة بنب حجم الطلب 
من  بكثري  تفوق  قد  التي  ال�سكنية  الوحدات  على 

املعرو�ض الذي توفره املجمعات ال�ستثمارية«.
املليون  يقارب  قد  الطلب  اإن« حجم  العلي  يقول   و 
وحدة �سكنية فقط يف بغداد وقد ل متثل جمموع 
قيد  التي  اأو  حديثا  املن�ساأة  ال�سكنية  ال��وح��دات 
الإن�ساء ب�سعة اآلف، بذلك ل تتعدى ما ن�سبته 3٪ 

من حجم الطلب الفعلي«.
امل�ستثمرين  ق��ب��ل  م��ن  ا���س��ت��غ��الًل  ال��ع��ل��ي  ي��ج��د   و 
على  احلا�سلني  ال�ستثمارية  ال�سكنية  للمجمعات 
جمانية  �سبه  مم��ي��زة  واأرا���س��ي  ا�ستثمار  اإج���ازة 
يف قلب العا�سمة بغداد ، وبيع الوحدة  ال�سكنية 

احلقيقية«. كلفها  من  باأ�سعار تتجاوز 300٪ 
الوحدة  اأ�سعار  عن  القت�سادي  الباحث   ويك�سف 
بغداد  يف  ال�ستثمارية  املجمعات  يف  ال�سكنية 
األف   250  - األ��ف   150 مابني  اأ�سعارها  ت��راوح 
اإىل   50 اإن�ساءها  كلفة  تتجاوز  ل  دولر، يف حني 

دولر«. األف   75

خماطر االأرا�سي الزراعية!
حذرت الرئي�ض التنفيذي للمعهد العراقي لالإ�سالح 
القت�سادي الدكتورة انت�سار الرماحي من خطورة 

حتويل جن�ض الأرا�سي من زراعي اإىل �سكني«.
وت�سيف الرماحي اأن«ذلك لن ي�ساهم بحلحلة اأزمة 
و  التجاوزات  من  جديدة  م�ساكل  خلق  و  ال�سكن 

ا�ستغالل اأ�سحاب الأموال للمتاجرة فيها«.
واأ�سارت الرماحي اإىل اأنه يف ظل غياب التخطيط 
الزراعية  الأرا���س��ي  على  والتجاوزات  العمراين 
حلول  وجود  وعدم  بغداد  حول  الب�ساتني  وجرف 
جدية لأزمة ال�سكن يف بغداد �سيولد اأ�سراًرا كبرية 
و  والكهرباء  امل��اء  �سبكات  على  والتجاوز  للبيئة 

ال�سرف ال�سحي«.
اأ�سعار  بارتفاع  ا  اأي�سً ي�سهم  ذل��ك  قائلة:  تزيد  و 
تعطي  اإذ  ك��ب��ري،  ب�سكل  العا�سمة  يف  ال��ع��ق��ارات 
الواحد  ال��دومن  �سعر  ب��اإن  لكالمها  مثاًل  الرماحي 
)2500 م��ر( م��ن الأرا���س��ي ال��زراع��ي��ة ك��ان قبل 
اأما  )3،450 دولر(  دينار  مليون   5 قليلة  اأع��وام 

 30،500 اإي  مليون   50 نحو  اأ�سبح  فقد  اليوم 
ب��غ��داد  ال��ت��ي حت����اذي ج��زي��رة  ل��الأرا���س��ي  دولر 
ال�سياحية )�سماًل( وغريها من اأطراف العا�سمة«.

تلك الأرا�سي مت تقطيعها خارج الت�ساميم احلديثة 
بدون احل�سول  والبناء  التقطيع  لع�سوائية  وذلك 
العراقي مل يجيز  القانون  لإن  اإجازة ر�سمية  على 
اإىل  جن�سها  وحتويل  الزراعية  الأرا�سي  ت�سجيل 

اأرا�سي �سكنية بح�سب الرماحي«.

احللول
الباحث القت�سادي ب�سام رعد  هناك حلوًل يراها 
باأ�سعار  التالعب  و  ال�سكن  اأزم��ة  لإنهاء  �سرورية 

العقارات بني الفينة و الأخرى«.
اخلدمات  اإي�سال  خالل  من  احللول  رعد  يحدد  اإذ 

والكهرباء  وامل���اء  ال�سحي  ال�����س��رف  م��ن  ال��ع��ام��ة 
املخدومة  غري  ال�سكنية  الإح��ي��اء  جلميع  والطرق 

والتي مت توزيع اأرا�سيها �سابقا«.
توزيع  وت��رية  زي��ادة  الأخ���رى هي  من احللول  و 
ال�سكاين  والنمو  يتنا�سب  مبا  ال�سكنية  الأرا�سي 
لغر�ض  العا�سمة  مناطق  اإج��راء م�سح جلميع  بعد 
حتديد الأرا�سي التي ميكن اأن تخ�س�ض لالأغرا�ض 
للباحث  وفًقا  العامة  باخلدمات  تزويدها  ال�سكنية 
الق��ت�����س��ادي ال���ذي ي��وؤك��د ���س��رورة زي����ادة مبالغ 

قرو�ض الإ�سكان لتغطية نفقات البناء. 
بال�سغط على احلكومة  يربط رعد جناح احللول 
العراقية لقتطاع ما ن�سبته %3 من اإيرادات النفط 
لالإ�سكان  ين�سئ  �سندوق  يف  وو�سعها  �سنويًا 

الوطني”.

انخفا�ض �سعر �سرف الدينار العراقي �سكل ملالكي الرثوات 
النقدية الدوالرية ثروة نقدية موجبة �ساعدها على �سراء 

 العقارات .

توزيع قطع االأرا�سي مهم جدًا لكنه لن يحل اأزمة ال�سكن 
ب�سورة نهائية+
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*رق�سة ال�سيوف يف حفل ا�ستقبال قدا�سة البابا 
فرن�سي�ض، تعر�ست ملوجة انتقادات،  و�سفها 

كثريون بانها حتمل ر�سائل �سلبية وعدائية، ف�ساًل 
عن كونها ت�سكل خطرًا على حياة ال�سيف ، ما هو 

ردك ؟
حقيقية  غري  كانت  وال�سيوف  دقيق،  غري  كالم  هذا   -
ول ت�سكل اي خطر على حياة ال�سيف، وهذه الرق�سة 
ي�ستخدمون  العرب  وك��ان  العراقي،  ال��راث  من  هي 
ال�سيف ل�ستقبال ال�سيف والتعبري عن الفرح بقدومه، 
�سوء  عليها  لينعك�ض  ال�سيوف،  بتحريك  ويقومون 
ال��وط��ن  ب��ق��اع  ك��ل  م��وج��ود يف  التقليد  ال��ق��م��ر، وه���ذا 

العربي.

*كيف ترى اقبال اجلمهور العربي والغربي على 
االغاين الرتاثية العراقية؟

الغناء  على  العربي  اجلمهور  من  كبري  اإقبال  هناك   -
الفنان  اإن  ذلك  عديدة،  ل�سباب  يعود  وه��ذا  العراقي، 
ال��ك��ب��ري ك��اظ��م ال�����س��اه��ر وم��اج��د امل��ه��ن��د���ض وع���دد من 
الغنية  ي��ق��رب��وا  اأن  ا�ستطاعوا  الخ��ري��ن  امل��ط��رب��ني 

هذا  م��ار���ض  قبله  وم��ن  العربي،  للجمهور  العراقية 
ا�سهم  ما  ال��غ��زايل، وه��و  ناظم  ال��راح��ل  اي�سا  ال��دور 
على  اأم���ا   ، ال��ع��راق��ي��ة  واللهجة  الغ��ن��ي��ة  انت�سار  يف 
دجلة  ط��ي��ور  ف��رق��ة  ت��ق��دمي  فعند  ال��غ��رب��ي،  امل�ستوى 
لندن  يف  العربية  املو�سيقى  ف��رق��ة  او  ال�سويد  يف 
الغربي  اجلمهور  اأب���دى  ال��ع��راق��ي،  ال���راث  لغ���اين 
اإ�سافة ع��دوه��ا  فقد  ال��ع��راق��ي��ة،  باملو�سيقى   اع��ج��اب��ًا 

 لثقافتهم.

* ما ال�سعوبات التي تواجهها لتح�سري الفرقة الي 
جولة مو�سيقية او حفلة؟

مبوا�سفات  وي��ك��ون  الن��ت��ب��اه،  يلفت  حفل  لإع���داد   -
على  اأرك��ز  اأن  ينبغي  عالية،  وتعبريية  وتقنية  فنية 
من  كاملة  �سنة  اىل  احتاج  واحيانًا  التفا�سيل،  اأدق 
مو�سيقي  حفل  لتقدمي  والعمل  التح�سريات  اأج���ل 
�ساعة  او  �ساعة  م��دة  التلفزيون  يف  او  مهرجان  يف 
ون�سف، يت�سمن ع�سرة او اثنتا ع�سر مادة مو�سيقية، 
فالتح�سريات للعمل الفني واختيار الغاين املنا�سبة 
نف�سها،  واأ�سعب من احلفلة  اأهم  اقودها  التي  للفرقة 
على  للح�سول  ال�ساق  العمل  م��ن  كثري  حتتاج  فهي 

نتائج جيدة.

*ما تقييمك لواقع معهد الدرا�سات املو�سيقية بعد مرور 
خم�سون عامًاعلى تا�سي�سه؟ 

- تا�س�ض معهد الدرا�سات املو�سيقية عام 1970، وُيعد من 
املعاهد النموذجية يف الوطن العربي، لنه يدّر�ض الراث 
وقد  ال��ع��راق،  يف  التقليدية  املو�سيقية  واللت  وامل��ق��ام 
جنوم  الن  وهم  العراقيني،  الفنانني  ع�سرات  منه  تخرج 
عام  اح��داث  بعد  لال�سف  لكن  العراق،  يف  الفنية  ال�ساحة 
2003 عانى املعهد من الهمال، ول ميكن لهذه املووؤ�س�سة 
بحاجة  املعهد  فبناية  دعم،  بدون  الب��داع  موا�سلة  الفنية 
خم�س�سات  الغاء  يف  تتمثل  الخ��رى  امل�سكلة  ترميم،  اىل 
التدري�سيني، ف�ساًل عن هجرة معظم ال�ساتذة اىل اخلارج، 
للنهو�ض  ك��اٍف  غري  وه��ذا  منهم  قليل  ع��دد  اإل  يتبقى  ومل 

باملعهد، ولال�سف نفتقر للدعم احلكومي يف جمالت عدة.

*ما طموحاتك على ال�سعيد الفني؟
العراقي  ل��ل��راث  الوطنية  الفرقة  تاخذ  اأن  اإىل  اأط��م��ح   -
ال�سلوب  يف  ب��ه  يحتذى  جيد  من��وذج  وت��ك��ون  مكانتها، 
التعبريي، لن املو�سيقى العراقية اأ�سولها ثقافية تعبريية، 
لتاخذ  العراقية،  املو�سيقى  اأجم��اد  اإع��ادة  على  اأعمل  واأن��ا 
وال�ستعرا�سات  التهريج  ع��ن  بعيدًا  الطبيعي  و�سعها 

الفارغة.

 »رق�سة ال�سيوف« يف ا�ستقبال 
البابا كانت م�ستوحاة من الرتاث  التنمر الذاتي

رفل الغزي

التوا�سل  و�سائل  وظ��ه��ور  التكنلوجيا  تقدم  م��ع 
الج��ت��م��اع��ي  وت��ط��وره��ا وان��غ��م��ا���ض ال��ن��ا���ض يف 
تطبيقاتها ، انت�سرت عدة ظواهر ، كان لها تاثريات 
هذه  واح��دى   ، املجتمعات  على  و�سلبية  ايجابية 
الآونة  يف  انت�سرت  كلمة   وهي   ، التنمر  الظواهر 
الخرية تنطوي مبمار�سات عدوانية من قبل فرد ًا 
و جمموعة من الفراد نحو غريهم ومن ثم حتول 
التنمر لي�سبح مر�سًا نف�سيا ي�سمى » التنمر الذاتي 
عندما  الفعل  ه��ذا  ال�سخ�ض  ميار�ض  ما  وغالبًا   ،«
ليجد اأحدًا بجانبه او من يثق به لذلك يلجًا للف�ساء 

اللكروين وممار�سة  هذه الفعال لعدة اهداف.
ون�سرت جملة “�سحة املراهقني “المريكية درا�سة 
على   اأُجريت   ، الذاتي  التنمر  ي�سمى  ما  عن  حديثة 
ممن  المريكية  املدار�ض  طالب  من  مراهق   ٥٦٠٠
�سوؤال  مت   ، عاما   و١٧   ١٢ بني  اعمارهم  ت��راوح 
عدد منهم اإن  مروا بهذا ال�سيء فاأجاب اأغلبهم بنعم 
واتى ذلك نتيجة لتعر�سهم للعنف او التنمر بوجه 
دفعهم  مم��ا   ، بهم  املحيطني  قبل  م��ن  اخل�سو�ض 
تهديد  او  �سب  ر�سائل  ار�سال  على  بعدها  لالإقدام 
ح�ساباتهم  اإىل  الكرونيًا  ذاتهم  وجلد  �سخرية  او 
ب�سورة  للظهور  وهمية  ح�سابات  من  ال�سخ�سية 
بعطف  وليحظوا  اليهم  النظار  لتوجيه  امل�سطهد 

الخرين او اإنه يتمتع بروح الفكاهة.
ون�سحت الدرا�سة الباء واملدر�سني واملتعاملني مع 
املراهقني �سرورة مناق�سة تلك الظاهرة والتعريف 
باخطارها ، ف�ساًل عن مراقبة املراهقني على و�سائل 
التوا�سل الجتماعي وما ين�سرونه من قبل ذويهم ، 
و�سددت على وجوب التوقف عن التنمر الذاتي لأن 
للنف�ض حقوق على �ساحبها ف�ساًل عن اإدراك حدود 

امل�سوؤولية جتاه النف�ض. 
طب  يف  ال�ست�ساريات  اإحدى  تن�سح  النهاية  ويف 
الط��ف��ال اإىل ���س��رورة ت��ع��زي��ز  ال��ف��رد ودع��م��ه منذ 
اللحظة  وليدة  لي�ست  ال�سخ�سية  قوة  لن  �سغره 
الدرا�سات  من  مزيد  اإىل  يحتاج  الم��ر  هذا  اإن  و   ،
وال��ك�����س��ف ال�����دوري ، ف�����س��اًل ع��ن م��ت��اب��ع��ة  �سحة 

املراهقني .

املاي�سرتو عالء جميد:

جاء من اأق�سى اجلنوب، تداعب خيالته ا�سوات الع�سافري ونواعري املاء، ليلتحق مبعهد الدرا�سات املو�سيقية، يف بغداد عام 1976، 
ومن ثم اأكادميية الفنون اجلميلة، ومنذ طفولته ظهر عليه �سغفه وع�سقه للراث العراقي ، قاد املاي�سرو عالء جميد فرقة »طيور دجلة » يف 
ال�سويد ليقدم منطًا جديدًا من املو�سيقى، اإذ دمج املو�سيقى ال�سرقية بال�سمفونية الغربية، وكان اأول عمل م�سرك لفرقته مع » الورك�سرا 

» ال�سويدية هي اأغنية » ادلل علي ادلل »، كما اأبدع عندما ا�سرك املطربة امل�سرية مادلني مع فرقته يف اغنية » يا بديع الورد  ل� ) فريد 
الطر�ض( .. بعدها عاد اىل الوطن ليقود » الفرقة الوطنية للراث املو�سيقي العراقي » التي قدمت عرو�سا كبرية ل�سيما يف حفالت ا�ستقبال 

الرووؤ�ساء والزعماء ، )املن�سور( التقته وكان لنا معه هذا احلوار.

 واأنا ُم�ْسَتْلٍق على الأريكة
 تبزُغ ببايل فكرٍة

 عن ن�سيانِك ..
 يذهُب خيايل جيئًة وذهابًا

 بها،
 حتَّى تبددت على اأنها �سوٍء

 اأخري
 كان

 طيفِك .

* * * 

يوم اأم�ض جنا جارنا من حادث �سرِي 
 مروع

 يوم غد ميوُت اأحدهم ب�سبب ال�ُسكري
 األيوم اأنا  اأجنو ب�سحكتِك .

* * * 

 وكاأن روحي 
 ت�سكُن بج�سٍد 

 مهجور 
 بنافذٍة واحدة 
 تطُل على غابٍة 

 اأ�سابها اخلريف .
* * * 

 اأ�ستاقِك 
 وكاأنني اأحاول اإعادة احلياة 

 ل�سارٍع مات بقنبلة .. 
 اأو اأن اأغازل اإمراأٍة 

 مات ولدها الوحيد للتو .

* * * 
 كم متنيت  ان اأملك قلبًا رمليًا

 عندما يزوره الروج 
 يرمم نف�سه ويجف .

* * * 
 طال اأغرابي 

 ول خٌلّ يوا�سيني 
 ول زماٌن مبن اأهوى يوافيني 

 ها َقْد ُبليت بقلٍب ل اأقدره 
 يرمني من �سرٍح بالال�سيء يالقيني.

* * * 

 متُرّ الال حياة 
واأنا بعد ُكِلّ منت�سف ليٍل اأحت�سُن 

 وحدتي
 وكِلّ ما قراأته 

 اأُغنّي قبل جميء الو�سن 
 لن�سف �سريري 

 وكل �سيء .

 احمد ق�سي جا�سب
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قوانين الملكية الفكرية  

أ.د. صباح محمد كلو

باللغة  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ح��ق  ت��ع��ري��ف  مي��ك��ن 
 Intellectual property النكليزية 
بالنتاج  يتعلق  عام  م�سطلح  وهو   rights
ال��ف��ك��ري الإن�����س��اين واب��داع��ات��ه يف امل��ج��الت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وي��دخ��ل يف ن��ط��اق ه���ذا امل��ف��ه��وم 
الفكري  الن�ساط  ع��ن  الناجتة  احل��ق��وق  كافة 
و  والفنية  الأدب��ي��ة  امل��ج��الت  يف  الإن�����س��اين 

العلمية و ال�سناعية و التجارية وغريها.
 ، ق�سمني   اإىل  الفكرية  امللكية  حقوق  وتق�سم 
والفنية  الأدب��ي��ة  احل��ق��وق  يف  يتمثل  الأول 
وي��ن��ط��وي حت��ت ه���ذا ال��ن��وع ح��ق��وق امل��وؤل��ف 
التي تتمثل يف الأعمال الإبداعية من خمتلف 
�سنوف الأدب والفن والعلم من جهة واحلقوق 
املجاورة ، اأما الثاين فيتمثل يف حقوق امللكية 
ال�سناعية والتجارية والتي تغطي البتكارات 
والنماذج  والر�سوم  كالخراعات  اجل��دي��دة 
ف��اإن  ت��ق��دم  مل��ا  وط��ب��ق��ا   ، وغ��ريه��ا  ال�سناعية 
قوانني امللكية الفكرية حتمي مو�سوعات عدة 
)ك��رباءات الخ��راع والعالمات و ال�سماء و 
العنوان التجاري، و املوؤ�سرات اجلغرافية، و 
النماذج ال�سناعية، و املعلومات غري املف�سح 

عنهًا. 
الفكرية  امللكية  حق  مفهوم  ظهور  بدايات  اإن 
يف  قانون  �سدر  اإذ  1474م،  �سنة  فى  كانت 
البندقية ينظم حماية الخراعات ون�ض على 
حق  نظام  اأما  للمخرع،  ا�ستئثاري  حق  منح 
املوؤلف فريجع اإىل اخراع احلروف املطبعية 
)يوهان�ض  يد  على  الطابعة  واَللة  واملنف�سلة 

غوتنربغ( عام 1440م.
عديد  راأت  ع�سر،  التا�سع  القرن  نهاية  ويف   
من الدول �سرورة و�سع قوانني تنظم حقوق 
قد  ال���دويل  ال�سعيد  فعلى  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية 
اَل�سا�ض  اإن  تعد  معاهدتني  على  التوقيع  مت 
اإتفاقية  هما:  الفكرية  امللكية  لنظام  ال��دويل 
 1883 ال�سناعية  امللكية  حلماية  ب��اري�����ض 
امل�سنفات  حل��م��اي��ة   1886 ب���رن  واإت��ف��اق��ي��ة 

الأدبية والفنية .
حق  جم��ال  يف  الدولية  اجل��ه��ود  تكللت  ولقد 
العاملية  املنظمة  بتاأ�سي�ض  الفكرية  امللكية 
الوايبو  اتفاقية  مب��وج��ب  الفكرية  للملكية 
)WIPO( عام 1967 و هي املنتدى العاملي 
ل��ل��خ��دم��ات وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة وال��ت��ع��اون 
من  وك��ال��ة  ف��ه��ي  ال��ف��ك��ري��ة  جمال امللكية  يف 
بنف�سها  نف�سها  متول  املتحدة،  وك���الت الأمم 
ع�سوا،  دول���ة   193 اأع�����س��ائ��ه��ا  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
مهمتها  ب�سوي�سرا،  جنيف  مدينة  يف  مقرها 
ال�سطالع بدور ريادي يف اإر�ساء نظام دويل 
على  ي�سع  الفكرية  للملكية  وف��ع��ال  م��ت��وازن 

البتكار والإبداع لفائدة اجلميع.
القيام  اأن�سطة هذه املنظمة العاملية  اأبرز  ومن 
 )WIPO Lex( ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  بتطوير 
ال��ن��ف��اذ اىل  ت��ت��ي��ح  ���س��ام��ل��ة  ب��ح��ث  اأداة  وه���ي 
امللكية  القانونية عن  املعلومات  48000 من 

الفكرية جمانا من �ستى اأرجاء العامل.

تصوير 

 أعياد نبيل

الترجمة 
م.م. سارة عالء جاسم

التصحيح اللغوي
د.امينة حسين الموسوي

اإلخراج الفني

علي مجيد

شكر وتقدير الى 
شركة األنس لتعاونها 

في طبع الجريدة

دار االأزياء العراقية .. �سرحًا ثقافيًا وح�ساريًا مهم
بغداد – �سارة العزاوي

واحدة من موؤ�س�سات وزارة الثقافة تاأ�س�ست عام ١٩٧٠ 
منذ  اهتمت   ، مهم  وح�ساريًا  ثقافيًا  �سرحًا  ُتعد  كما   ،
البداأ بالتعريف بح�سارات العراق املتعاقبة عرب الزياء 
�سناعتها  يتم  التي  اخلزفية  والقطع  والك�س�سوارات 

داخل الدار.
ح�سارة  اإىل  الأزي�����اء  ع��رو���ض  ت�ساميم  ك��ل  وت��ع��ود 
وال�سالمية  والك��دي��ة  وال�سورية  ال�سومرية  العراق 
امل�ستوحاة  الفلكلورية  الأزي��اء  عرو�ض  الدار  تقدم  و   ،
من اأزياء �سكان العراق يف حمافظات العراق ال�سمالية 
تعك�ض  والتي  والل��وان  بالزياء  واثرائها  واجلنوبيه 
بلغت  ولقد   ، ال�سنني   الف  م��ن  الثقايف  التنوع  ه��ذا 
عر�ض   ٩٥٠ م��ن  اأك���رث  قدمتها  ال��ت��ي  الزي����اء  ع��رو���ض 
لالأزياء التاريخي والفلكلورية يف نحو ٧٠ دولة حول 
العامل لتقدمي العراق عرب الزياء ، كما اإن لدى الدار خط 
اإنتاجي حديث يواكب اآخر �سيحات املو�سه واجلمال .

العراقية  الزي��اء  دار  وموؤ�س�سي  العاملني  اوائ��ل  ومن 
ا���س��ه��ام��ات  ل��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��دار  ف��ري��ال  امل�سممة 
ف�ساًل  ال��دار  وتاأ�سي�ض  نهو�ض  يف  عديدة  واجن���ازات 
خا�ض  م�سغل  تاأ�سي�ض  اأج��ل  من  العايل  جمهودها  عن 
للخياطة كما قدمت كثري من العرو�ض املحلية والعاملية 

ال�سبوع  يف   ١٩٦٩ عام  قدمته  عر�ض  اأول  كان  وقد   ،
باهرًا  جناحًا  حقق  وال��ذي  العربي  للخليج  ال�سياحي 
تظهر  العراقيه  “ع�ستار  ال�سحف  فيه  كتبت  فقد  ان��ذاك 
امللكات  “حكاية  �سمي  عر�ض  قدمت  “ كما  الكويت  يف 
منت�سف  يف  ال��دويل  بابل  مهرجان  يف  اخلم�ض” اقيم 
ت�سعينات القرن املا�سي بح�سب قراءات �سعرية للراحل 

عبد الرزاق عبد الواحد .
الدار  تاأ�سي�ض  “اإن  اللقاءات  احد  يف  الكليدار  وقالت 
جهد  بعد  حقيقة  اأ�سبحت  ال��ب��ال  يف  وم�سة  م��ن  ج��اء 
النحتية  وال��زخ��ارف  النقو�ض  تلك  اإىل  ا�ستنادًا  كبري 
مدينة  قباب  و  م��راق��د  يف  امل��وج��ودة  والفنية  الدقيقة 
كبار  باأيادي  نق�ست  والتي  ولدت��ي  مكان  حيث  كربالء 
متفردة  �سورًا  تعك�ض  وهي  متعددة  دول  من  الفنانني 
يف اجلمال العراقي “ ، كما اأ�سافت الكليدار “ ع�سقت 
من  والقت�ساد  الطب  تركت  اين  حتى  الفني  الت�سميم 
احل�سارات  حياة  وقبعاتها  ف�ساتينها  روت  اإذ   “ اجله 
العربي  للحرف  جديدة  فكرة  وا�س�ست  كما   ، العراقية 
اإذ �سممت وا�سرفت على اكرث من ٤٠ عباءة عربية لكن 
هذا امل�سروع مل يكتمل يف وقته وبقيت جمرد ر�سومات 
قيد التنفيد ، وقد اأقامت الكليدار يف عام ٢٠١٨ عر�سًا 
الفلكلوري  بالطابع  متثل  ال��ع��راق��ي��ه  ل��الزي��اء  مم��ي��زًا 

والراثي للبلد يف ولية وا�سنطن المريكية .

أ.م.د ليلى محمد
م.د. سندس سرحان أحمد

هيئة تحرير

جريدة شهرية عامة تصدر 
عن كلية المنصور الجامعة

نصائح للقضاء على إدمان استخدام الهواتف الذكية لياًل
كثري  �أن  ح��دي��ث��ة  بحثية  در����س��ة  وج���دت 
وهم  مد�ر�سهم  �إىل  يذهبون  �لأط��ف��ال  من 
تفح�ص  يف  �ن��ه��م��اك��ه��م  ب��ع��د  م���ره���ق���ن، 
�لليل  م��ن  متاأخر  لوقت  �لذكية  هو�تفهم 

ب�سورة دورية.
�أظهرت �لدر��سة �أن �لأطفال �لذين يبلغون 
يف  ع��ادًة  ي�ستيقظون  عامًا   12 �لعمر  من 
ويتابعو�  يتفح�سو�  لكي  �لليل  منت�سف 
�حل�����س��اب��ات �خل��ا���س��ة ب��ه��م ع��ل��ى م��و�ق��ع 

�لتو��سل �لجتماعي.
و�أو�سحت �لدر��سة �أن �أكرث من و�حد بن 
ي�ستيقظون يف  �أفر�د مر�هقن  كل خم�سة 
منت�سف �لليل لكي يتابعون ح�ساباتهم �أو 
فيه  �أكد  �لذي  �لوقت  ر�سائل، يف  يدونون 
�لغالب  �أنهم يذهبون يف  �أكرث من ن�سفهم 
بحالة  ي�سعرون  وهم  �ملد�ر�ص  �إىل  دوم��ًا 

من �لأرق.
حلقيقة  �لإ�����س����ارة  �ل���در�����س���ة  ت��غ��ف��ل  ومل 

للهو�تف  �ل��و���س��ول  لرغبة  �لت�سدي  �أن 
ب�������ات حت����دي����ًا  �ل����ل����ي����ل  م���ن���ت�������س���ف  يف 
ح��ق��ي��ق��ي��ًا، و�أن�����ه ل��ي�����ص ب���الإم���ك���ان �ل��ق��ول 
�إىل �مل��ع��رك��ة  بتلك  ف���ازو�  ق��د  كثريين   �إن 

 �لآن.
باتت  رمبا  �مل�سكلة  تلك  �إن  �لقول  وميكن 
يلعب  بات  �لو�سو��ص  �أن  لدرجة  مر�سية 
دورً� كبريً� يف �إقناع �أدمغة �لأ�سخا�ص باأن 
هناك �آخرين رمبا قامو� بالرد �أو �لتعليق 
على �لتدوينات �أو �لتغريد�ت �أو رمبا قام 
�أحدهم باإر�سال ر�سالة بريدية على �لربيد 
�لإلكرتوين، ما يدفع بالأ�سخا�ص لتفح�ص 
متاأخرة  �أوق��ات  يف  رمبا  �لذكية  هو�تفهم 

من �لليل.
ت�ساعد  �لتي  �لن�سائح  بع�ص  هناك  لكن 
على وقف تفح�ص �لهو�تف �لذكية يف ذلك 

�لوقت :
- و����س���ع ح����د زم���ن���ي خ���ا����ص ب��ت�����س��ف��ح 

وح�سابات  �لإل���ك���رتوين  �ل��ربي��د  ر���س��ائ��ل 
م����و�ق����ع �ل���ت���و�����س���ل �لج���ت���م���اع���ي ك��ل 
�أو  ت�����س��ت��ي��ت  ي����ح����دث  ل  ح���ت���ى  ل���ي���ل���ة، 
 ����س���ع���ور ب���احل���اج���ة ل��ت��ف��ح�����ص �ل��ه��ات��ف

 بعد ذلك.
- �لتاأكد من �حل�سول على �أحدث �لأخبار 
قبل �خللود للنوم ومنح �لعائلة رقم �لهاتف 
�أية  حدثت  حال  عليه،  لالت�سال  �لأر�سي 
يف  معك  �لتو��سل  ت�ستدعي  طارئة   �أم��ور 

�لليل.
�لنوم على  �لهاتف يف غرفة  - عدم و�سع 
يغريك ل�ستخد�مه خالل  ل  �لإطالق حتى 

�لليل.
- �قتناء منبه قدمي �لطر�ز، مع �إبعاده عن 
تعرف  ل  لكي  بك،  �خلا�ص  �لروؤية  نطاق 
�أثناء �لليل، فال �سيء ُيذِهب �لنوم  �لوقت 
وقت  من  تبقى  ما  معرفة  �سوى  �لعن  من 

لال�ستيقاظ.

القفز التقليدي في اكابولكو يهدده الخطر وانحسار السياح
�لرت���ف���اع عن  م��ن  م���رت�  وث��الث��ون  خم�سة 
�سطح �لبحر، ثالث ثو�ن من �ل�سقوط �حلر، 
ثم �رتطام عنيف على �سفحة �ملياه �ل�سحلة 
ب�سرعة ت�سعن كيلومرت� يف �ل�ساعة..هكذ� 
ميار�ص غطا�سو مدينة �كابولكو �ملك�سيكية 

مهنتهم �خلطرة �جلاذبة لل�سياح.
خ��ورخ��ي ر�م�����س��ريي�����ص و�ح���د م��ن ه���وؤلء 
يف  مهنتهم  مي��ار���س��ون  �ل��ذي��ن  �لغطا�سن 
�لطل�سي،  �ملحيط  �ساطئ  على  �كابولكو 

 43 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �ل��رج��ل  ه��ذ�  وي��ق��ول 
�لقفزة،  �سكل  �مل��رء  يحدد  �ن  "ينبغي  عاما 
�لر�أ�ص  ويقوم  �لهو�ء،  يف  نف�سه  يطلق  ثم 
بد  ول  �جل�سم".  حركة  بت�سويب  ذلك  بعد 
�ىل  �مل��وج  و�سول  مع  بالتز�من  �لقفز  من 
�ل�����س��اط��ئ، و�ل ت��ع��ر���ص �ل��ق��اف��ز ل��الرت��ط��ام 

بال�سخور.
ورث خورخي مهنته هذه عن و�لده مونيكو 
�لبالغ من �لعمر �لآن 62 عاما، وقد �أم�سى 

�لآن  �ل�سخور، وهو  حياته مثل و�لده بن 
ينقل هذ� �لتقليد �لعائلي �ىل �بنه �نتونيو. 
عاما   24 �لعمر  من  �لبالغ  �نتونيو  ويقول 
"يف �لبدء كنت �أخاف من �لبحر، لكني بعد 
ذلك �أ�سبحت �أهوى �لأمر". وهو يحيي هذ� 
�لتقليد �لعائلي بالتز�من مع متابعة درو�سه 
يف فن �لطبخ. بد�أ هذ� �لتقليد يف �كابولكو 
قبل ثمانن عاما حن حتدى �ل�سيادون يف 
�ملنطقة بع�سهم بع�سا. بعد ذلك �أ�سبح هذ� 

�ىل  �ل�سياح  �أ�سا�سيا جلذب  �لتقليد م�سدر� 
�ملدينة و�سهرتها عرب �لعامل.

يبلغ عدد �لغطا�سن يف �كابولكو 62، وهم 
يتقا�سون  كمهنة  �لتقليد  ه��ذ�  مي��ار���س��ون 
�ىل  ��سافة  �سهريا،  ي���ورو   500 مقابلها 
�أجازة  يوم  على  ويح�سلون  �سحي،  تاأمن 
�لأ�سبوع وهي ظروف جيدة يف  و�حد يف 
بلد ي�سم 55 مليون �سخ�ص يقبعون حتت 

عتبة �لفقر.
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محمد فهد الحارثي

و�إب��د�ع��ات��ه��ا،  �لت�سميمية  ن��ي�����س��ان  ري����ادة  ���س��ّك��ل��ت 
�ل�  �ل��دويل  فر�نكفورت  ملعر�ص  �لرئي�سية  �لعناوين 
تاألقت  لل�سيار�ت، وذلك من خالل من�سة عر�ص   66
حت��دي  جل��ه��ة  �ل��ف��ري��دة  ني�سان  ع��الم��ة  ق����در�ت  فيها 
�ملاألوف و�إثارة حما�ص �مل�ستهلك على كافة �لأ�سعدة. 
ف��م��ع جم��م��وع��ت��ه��ا �ل��ك��ب��رية م���ن �لأف���ك���ار �جل��دي��دة 
�ل�����س��ي��ار�ت  ق��ط��اع  يف  حققتها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر�ت 
مركزها  على  جديد  م��ن  ني�سان  �أك���دت  �لكهربائية، 
�لر�ئد كاأحد �أكرث �سانعي �ل�سيار�ت �إبد�عًا وب�سريًة.

ومن �أهم معرو�سات ني�سان يف معر�ص فر�نكفورت 
فرق  وك��ان��ت  �لإخ��ت��ب��اري.  غريبز  ط���ر�ز   ،2015
�أوروب��ا  يف  ني�سان  ل�  �لتابعة  و�لهند�سة  �لت�سميم 

و�ل���ي���اب���ان ق���د ع��م��ل��ت ع��ل��ى حت��وي��ل ه���ذه �ل�����س��ي��ارة 
و��سحة  ر�سالة  يوفر  ملمو�ص  و�قع  �ىل  �لإختبارية 
�سيار�ت  ت�سميم  �ىل  ونظرتها  ني�سان  روؤي��ة  ح��ول 
غريبز  ني�سان  �مل�ستقبلية.وتنطلق  �أوف��ر  �لكرو�ص 
�لريا�سي"  �لطريق  "حمارب  مبد�أ  من  �لإختبارية 
�أوف��ر  �لكرو�ص  �سيار�ت  وق���در�ت  عمالنية  ومت��زج 
�للتان  �لعالية  �لريا�سي و�لإث��ارة  �لأد�ء  مع  �ملدجمة 
�ل�����س��ي��ار�ت  �ل�����س��ائ��ق م��ن خ��ل��ف م��ق��ود  ب��ه��م��ا  ي�سعر 
�لريا�سية �لتقليدية. ومع هذ� �خلليط، تتحلى غريبز 
ب�سخ�سية مزدوجة ناجتة عن �ملزيج �ملثايل ملميز�ت 
على  و�لقدرة  �ليومي  لالإ�ستعمال  �ملعدة  �ل�سيار�ت 
�لتكيف مع �لدروب غري �ملعبدة عندما تدعو �حلاجة.

 �لغربة عن �لذ�ت �أ�سعب �إح�سا�ص ميكن �أن ي�سعر به �لإن�سان. حينما 
�لتي  و�لطماأنينة  �لد�خلي،  �ل�سالم  نفتقد  �أنف�سنا  عن  غرباء  نعي�ص 
متنحنا �لأمان. ت�سغلنا �حلياة باإيقاعها �ل�سريع، وتلهينا بفال�ساتها 
�أن  �أن �حلياة كم ن�ستطيع  �ل�سريعة، و�أرقامها �ملغرية. نعتقد لوهلة 
نحقق، ولي�ص كيف نعي�سها. ت�سبح �ل�سورة عندنا ناق�سة، و�ملعادلة 

غري مكتملة.
جندد  �أن  نحتاج  �أنف�سنا.  على  للتعرف  يقودنا  �ل��ذ�ت  مع  �لت�سالح 
عالقتنا مع ذو�تنا. وهناك حمطات يف حياتنا لبد �أن نتوقف عندها 
للتحاور مع �أنف�سنا وملر�جعة م�سارنا. من �ملهم �أن نطرح على �أنف�سنا 
مل  �أ�سياء  نرى  جتعلنا  رمبا  لكنها  بديهية،  تبدو  حياتنا  عن  �أ�سئلة 
�أن ن�سعد  لنا  �أن نفكر كيف ميكن  �أي�سًا  تكن يف خميلتنا. ومن �ملهم 
من حولنا، ونهتم مبن نحب. كل �لنجاحات يف �لعامل دون م�ساركة 

�لآخرين هباء منثور، وجهد �سائع.
�أكرث  �لإن�سان  �لروؤية، يجعالن  �لذ�ت، و�لو�سوح يف  �مل�سارحة مع 
��ستقر�رً� وثقة يف �لنف�ص. عندما يتجاوز �لإن�سان �إ�سكالية �ملظاهر 
�حلياة  مع  نتعامل  حن  �ل�سعادة.  بو�بات  �أمامه  يفتح  و�لتز�ماتها، 
و�لت�سامح  �ل�ستيعابية  م��ن  م�ساحة  �لآخ��ري��ن  ونعطي  بو�قعية، 
فاإننا نكون �أكرث �قرت�بًا من �أنف�سنا وحقيقة معدننا. �أق�سى حلظات 

�لمتز�ج مع �لذ�ت هي حلظة �لعطاء.
�ل�سخ�ص  قيم. ومتى مت�سك  به من  نوؤمن  ما  �ملطاف  نهاية  نحن يف 
بالقيم �لتي يوؤمن بها ت�سبح �لأخطاء جمرد عرث�ت ب�سيطة، �سرعان 
ما يعود بعدها �إىل جادة �ل�سو�ب. كلنا نخطئ ولدينا هفو�ت. لكن 

�خلري �ملوجود يف د�خلنا يقودنا �إىل �مل�سار�ت �ل�سحيحة.
�إذ� ��ستطعنا �أن نكون �أنف�سنا بكل ما فيها من �سفات. وحاولنا �أن مند 
�سوف  فاإننا  �لآخرين،  �أوًل، ومع  ذ�تنا  مع  �لتو��سل  ولغة  �جل�سور 
�إىل  �ل�سيقة  �مل�ساحات  من  و�سنخرج  جديدة.  �أحا�سي�ص  �إىل  ننتقل 

ف�ساء و��سع، عنو�نه �لأمان ولغته �حلب

اليوم الثامن:

غربة �لأوطان قا�سية
تنتهي بقر�ر �لعودة للمكان

لكن غربة �لذ�ت �سعبة
حتتاج �إىل جهد و�إ�سر�ر

مّد الجسور

نيسان تطلق حقبة جديدة في ميادين تصميم السيارات

م����ه����ن����ي����ًا: ح����ت����ى ل��و 
ع��اك�����س��ت��ك �ل���ظ���روف 
�ملحاولت  وك��ّرر  ثابر 
يوم  �أّنه  تذّكر  �لبّناءة، 
جميل ول يجوز �سرب 
ط���م���وح���ات���ك و�آم����ال����ك 

عر�ص �حلائط
ع��اط��ف��ي��ًا: �ح���زم �أم��رك 
و�أق�����دم ع��ل��ى م�����س��روع 
�لرت�����ب�����اط ب�����س��رع��ة، 
�لظروف منا�سبة جدً�،

مفاجىء  ح��دث  مهنيًا: 
ما  رب����ح  �أو  ي��ع��ج��ب��ك 
فريق  �إىل  �ن��ت��م��اء  �أو 
خرب  �أو  ج���دً�  ي��ح��ّف��زك 

يخ�ّص �أحد �لزمالء
�أم��ور  حت��دث  عاطفيًا: 
جميلة لك ورمبا تروق 
�لآخرين فتَحب وحِتب 
ب���������دورك، وت��ع��ي�����س��ك 
تكون  جديدة  مغامرة 

خامتتها كما ت�ستهي

نوعية  خطوة  مهنيًا: 
د�ئ������رة  �إىل  ت���ع���ي���دك 
�ل�����������س�����وء جم����������ددً�، 
وخ���������س����و�����س����ا �أن������ك 
�ل���ف���رتة  يف  و�ج����ه����ت 
لفتًا  تر�جعًا  �ملا�سية 

يف عملك
نف�سك  جت��د  ع��اط��ف��ي��ًا: 
م�����ن�����دف�����ع�����ًا ل���ل���ق���ي���ام 
م�ستقبلية  ب��خ��ط��و�ت 

جتاه �ل�سريك

من  بذلت  مهما  مهنيًا: 
ج��ه��ود، ف��اإن��ك ق��د جتد 
وهذ�  عملك،  يقّدر  من 
�ل��ب��ح��ث  �إىل  ي���دف���ع���ك 
و�أك��رث  جديد  عمل  ع��ن 
�إنتاجًا ومفيدً� للجميع

عاطفيًا: �خل�سومة مع 
�ل�سريك يجب �أل تدوم 
�لوحيد  ف��ه��و  ط��وي��اًل، 
م�ساعدتك  على  �ل��ق��ادر 

يف كل �لظروف

تدريجيًا  تقرتب  مهنيًا: 
�لذي  �حللم  حتقيق  من 
لكن  ط����وي����اًل،  ر�ودك 
ترتيث  �أن  ي�ستح�سن 
لئال تفقد �ل�سيطرة على 
ما  كل  وتخ�سر  �لو�سع 
بنيته يف حلظةعاطفيًا: 
�سريك  مع  كبري  تعاطف 
ق���������دمي، ل����ك����ن ه���ن���ال���ك 
م�سجعة  غ���ري  جت����ارب 

تعّوق تقّدم �لأمور

عملك  �إب�����د�أ  م��ه��ن��ي��ًا: 
�إيجابية  مبالحظات 
ح��ت��ى ل��و ك���ان �جل��ّو 
�ملناخ  لّطف  �ساغطًا، 
لأن����ك �أن����ت ���س��اح��ب 

�لذبذبات �ل�سلبية
ي����وم مهم  ع��اط��ف��ي��ًا: 
ع�����ل�����ى �ل�������س���ع���ي���د 
لأن  �ل�����ع�����اط�����ف�����ي 
ع��و�ط��ف��ك �جل��ّي��ا���س��ة 

تغمر �حلبيب

م��ه��ن��ي��ًا: ي��ت��ح��دث ه��ذ� 
ة ما يف  �ليوم عن خ�سّ
و�مل��ادي  �مل��ايل  جمالك 
ت���خ���رج م��ن��ه��ا ق���وي���ًا، 
ورمبا تكون مل�سلحتك

ع��اط��ف��ي��ًا: ت��ب��ح��ث عن 
������س����ت����ق����ر�رك ورمب����ا 
ه����ذه  يف  ت������وؤّم������ن������ه 
بع�ص  وتوّقع  �لأثناء، 
و�لتطور�ت  �ملغامر�ت 

على هذ� �ل�سعيد

�لكثري  ل��دي��ك  م��ه��ن��ي��ًا: 
من �ملز�يا �لتي جتعلك 
مميزً� يف جمال عملك، 
فحاول �أن ت�ستغّل ذلك، 
وت���ق���رب م���ن زم��الئ��ك 
كلما ��ستطعت �إىل ذلك 

�سبياًل
�إىل  ت�سعى  ع��اط��ف��ي��ًا: 
�إر���������س��������اء �حل���ب���ي���ب 
ب�ستى  وّده  وك�����س��ب 

�لو�سائل

جّيد  يوم  �إّنه  مهنيًا: 
�لقلق،  �إىل  فال د�عي 
حت�سد ثمار جهودك 
�أك������رث مّم�����ا ت��ت��وق��ع 
وت����ف����رح ب��ال��ن��ت��ائ��ج 

�لتي تتو�سل �إليها
ع����اط����ف����ي����ًا: ت���ع���رف 
�زده���������ارً� ع��اط��ف��ي��ًا 
�لزده��ار  مع  يتناغم 

�ملاّدي

ي��ت��ط��ل��ب منك  م��ه��ن��ي��ًا: 
�ل��و���س��ع �ل��دق��ي��ق ب��ذل 
لت�ستحق  كبرية  جهود 
ت�ستحقه،  �ل��ذي  �ملركز 
وك����ل م���ا ع����د� ذل����ك لن 

يجديك نفعا
ع���اط���ف���ي���ًا: ق����ف ع��ل��ى 
يف  �ل�������س���ري���ك  ر�أي 
�لتفّرد  ح�سا�سة،  �أم��ور 
ح�سم  �إىل  ي�����وؤدي  ل���ن 

�لأمور كما تتمّنى

مهنيًا: �لكذب لن يفيدك 
ي��زي��د  ب���ل  ب�������س���يء، ل 
بينك  �سعوبة  �لأم���ور 
لو  حتى  �لزمالء  وبن 

كنت حمقًا
ع���اط���ف���ي���ًا: ق����د ت��غ��ف��ر 
�أخطاأ  �أم���ورً�  لل�سريك 
لكنك  جت���اه���ك،  ف��ي��ه��ا 
ل���ن ت��ت��ه��اون يف ح��ال 
حمور  هو  �لكذب  ك��ان 

�خلالف

م���ه���ن���ي���ًا: ك�����ن �أك�����رث 
حر�سًا على �لتاأكد من 
�سحة �ملعلومات �لتي 
ت�سدق  ول  تتلقاها، 
�لتى  �لإ����س���اع���ات  ك��ل 
�ل��ع��م��ل  ت�����س��م��ع��ه��ا يف 

فاحل�ساد كرث حولك
ع�����اط�����ف�����ي�����ًا: ع��ل��ي��ك 
ح���اج���ات  ت������درك  �أن 
�أك��رث  ب�سكل  �حلبيب 

و�أن تر�عيها
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قدمي. عربي  -1فيل�سوف 
�لبيوت. عمال   ��  ) عد   ( كلمة  -2مر�دف 

)�ل��…(. لبنان  عملة   �� عي�سى  �سيدنا  -3�أم 
.) �هتمام  �أو  ��ستح�سان   ( كلمة  مر�دف   ��  ) ر�سيع   ( كلمة  -4مر�دف 

.) معكو�سة   ( �مللوك  -5كر�سي 
نفي. �أد�ة   ��  ) �جلهل   ( كلمة  -6عك�ص 

 ��  ) ف�سل   ( كلمة  ثلثي   �� �ل��……… (   ( م�سر  �سعيد  يف  -7منطقة 
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. كلثوم  �أم  �أغاين  من  �لعديد  كتب  غنائي  �ساعر  -1��سم 
لندن. من  �سخ�ص   �� معكو�سة   ) ينجح   ( كلمة  -2عك�ص 

م�سهور. خليجي  ومطرب  مغني  -3�أ�سم 
�لوزن. قيا�ص  وحد�ت  من   ��  ) معكو�سة  �لكرمي)  �لقر�آن  �سور  -4من 

�لتعريف. �أد�ة   � �لأقارب  -5من 
�لزهور. من   ��  ) معكو�سة   ( �جلزر  6_عك�ص 

قدير. لبناين  -7مطرب 
حزن. �أو  زعل  مر�دف   ��  ) نظهر   ( لكلمة  مر�دفة  -8كلمة 
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.) معكو�سة   ( �سوتاحلمار   � -10للنفي 

سودوكو
لعبة منطقية مبنية على و�سع �لأرقام يف �ملكان �ملنا�سب.

�لهدف هو ملء �ل 9*9 مربعات باأرقام بحيث �أن كل عمود و�سف ومربع من �ملربعات 
�لت�سعة )و�لتي تدعى مناطق( حتتوي على �لأرقام من و�حد �إىل �لت�سعة دون تكر�ر.

�لأ�شجار �أ�شعار 
تكتبها �ل�شماء 

على �لأر�ض ، 
ونحن نقطعها 
ون�شنع �لورق 

منها لندون 
فيه فر�غنا 
وبالدتنا !.
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قالو
 -  الرجال ثالثة: إما صبي وإما غبي وإما نبي

-  كم ينمو غرور الرجل على شفتي إمرأة تقول له: أحتاجك

-  كم يظلم الرجل إمرأة وهبته حق السير فوق كرامتها

-  هناك كلمتان صغيرتان ممكن أن تضايقا الرجل: التفعل... 
توقف

-  أن رؤوس الرجال تتحرك من اليمين إلى اليسار إذا 
شاهدوا مباراة للتنس...

وتتحرك من فوق إلى تحت إذا شاهدوا أمرأة.

معلومات !!
هل تعلم �أن �أ�سخم كتل من �لذهب �خلام مت 

�لعثور عليها يف �أ�سرت�ليا و�لرب�زيل.

�إذ� و�سعت  �ل�سباع  �لأنثى من  �أن  تعلم  هل 
و لدها ترفعه يف �لهو�ء �أيامًا تهرب به من 
�لذر و�لنمل لأنها ت�سعه كقطعة من حلم فهي 
تخاف عليه من �لذر و�لنمل فال تز�ل ترفعه 
حتى  مكان  �إىل  مكان  من  وحتركه  وت�سعه 

ي�ستد.

�أن �لتم�ساح �لأمريكي و �لتم�ساح  هل تعلم 
ف��رت�ت  تق�سي  �ل��ب��ح��ر  وف��ر���ص  �لإف��ري��ق��ي 
نومها يف �لوقت �لذي تطفو� فيه على �ملاء 
خ�سو�سًا عندما يكون �ملاء د�فئًا وهي حتب 

�أن ت�سند روؤو�سها �إىل ظهور زمالئها.

مر�ت يف  تلد ثالث  �لأم  �لقطة  �أن  تعلم  هل 
�ل�سنة وتنجب من 15 : 20 هرة ، و�أغلب 
�لقطط  ت��ز�ح��م  �أن  يف  ي��رغ��ب��ون  ل  �ل��ن��ا���ص 
بيوتهم ولذلك فاإنهم يوزعونها على �لغري .. 

�أو .. يغرقونها.

نحو  يبلغ  �ل��ر�أ���ص  �سعر  ع��دد  �أن  تعلم  ه��ل 
 .. �ل�سليم  �ل��ر�أ���ص  يف  �سعرة  �أل��ف   120
وكلما كان �ل�سعر رقيقًا كان �أكرث .. و�ل�سعر 
و�ل�سعر  �لأ���س��ود  �ل�سعر  م��ن  �أك��رث  �لأ�سقر 
�ألف   90 يبلغ  �إذ  كثافة  �أقل  عمومًا  �لأحمر 
�سعرة .. ويتجدد هذ� �لعدد بوجه عام خالل 
ما بن  يوم  كل  ي�سقط  �أع��و�م حيث  خم�سة 

�سعرة.  60  :  50

هل تعلم �أن عدد جنود �حلملة �لفرن�سية على 
م�سر 36 �ألف جندي.

�ل���ي���اب���ان  يف  �حل���ك���م  ن���ظ���ام  �أن  ت��ع��ل��م  ه����ل 
�إمرب�طوري.
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