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المشرف العام 
ا.م.د عبد الرزاق الماجدي

رئيس التحرير 
ا.د. عبدالكريم لعيبي

جريدة عامة - تصدر عن كلية االسراء الجامعة - قسم االعالم

انجاز جديد لكلية االسراء
حققت كلية االرساء الجامعة انجازا جديدا برتشيحها اىل مجلس التعليم العايل االهيل ضمن عرشة كليات 
م�ن اص�ل 62 جامعة وكلية اهلية .. وق�ال عميد كلية االرساء ا.م.د عبدال�رزاق املاجدي : ان هذا النجاح 
ال�ذي حققت�ه الكلية هو ثمر جهود جميع العاملني فيها ما اوصلت اس�م الكلية اىل املكانة التي اصبحت 

عليها . 
مؤك�دا رضورة تظاف�ر الجه�ود وتواصلها م�ن اجل االس�تمرار بالنجاح وصوال اىل مس�توى الجامعات 
الكربى  وبهذة املناس�بة يتقدم رئيس واس�اتذة قسم االعالم يف كلية االرساء التهاني الحارة لعميد الكلية 

وادارتها  متمنني من الباري عز وجل ان يكلل مس�اعيهم بالنجاح والتفوق .

    بع�د الحم�د لله والثناء علي�ه بأفضل ما يكون 
علي�ه الحم�د أتقدم بأحس�ن التحي�ات وأكرمها 

وارفع الش�كر واجل العرفان 
ل�كل الذين س�اهموا يف بناء 
األكاديم�ي  ال�رح  ه�ذا 
االخ�وة  م�ن  املعط�اء 
واالخوات الذين بذلوا جهودا 
مضني�ة ع�ى مدى مس�رة 
أكثر من ست سنوات تحقق 
املنش�ود  اله�دف  خالله�ا 
ب�ان أصبح�ت كليتنا وبكل 
فخر مؤسس�ة رائدة مكللة 
بأبه�ى  سلس�لة س�نواتها 
ص�ور النج�اح بم�ا يصب 
أبن�اء عراقن�ا  يف مصلح�ة 

الحبيب.
  لق�د اثبتت املنج�زات التي 
االرساء  كلي�ة  حققته�ا 
ال�دور  وإعط�اء  الجامع�ة 
الجامع�ي األه�يل  للتعلي�م 
،انه يس�هم اس�هاما فعاالً 
يف اس�ناد التعليم الحكومي 
ورفع أكرب ق�در ممكن من 
امللق�اة  املس�ؤولية  كاه�ل 
عى عاتق�ه... حيث أصبح 
األه�يل  الجامع�ي  التعلي�م 
يع�ادل ثلث التعليم بش�كل 

عام يف البلد مما يستدعي اعطاءه أكرب قدر ممكن 
من الرعاية واالهتمام من لدن كل املسؤولني عن 

التعليم يف العراق.
ان مسرة كليتنا مستمرة باتجاه السعي للتطوير 
والتحدي�ث س�واء املنش�آت واملرافق الهندس�ية 
الس�تيعاب أكرب ع�دد م�ن أبنائنا الطلب�ة او من 
النواح�ي العلمية وتطوي�ر الربام�ج واملختربات 
والقاعات واستقطاب الطاقات املتميزة للهيئات 
التدريس�ية وذل�ك بتظاف�ر كل الجه�ود ولخل�ق 
البيئة التعليمية تتوافق وما وصل اليه الجامعات 

العاملية.
امنيات�ي بالتوفيق لكل أبنائي من خريجي كليتنا 
وارسهم التي تبذل الغايل والنفيس يف سبيل تعليم 

أبنائهم.
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ا.م.د.عبد الرزاق الماجدي
عميد كلية االسراء الجامعة

انجازات مستمرة..
وعطاء متواصل

االسراء تمدّ جسورًا مع الجامعات العالمية 

جوالت ميدانية لطلبة قسم 
االعالم لغرض االطالع والتدريب

زيارة إلى المتحف الوطني 
للفنون  بواشنطن

االسراء تعقد المؤتمر الوطني االول للتعليم الجامعي االهلي
االفتتاحية
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اخبار جامعية

مدّ جسورًا مع الجامعات العالمية واستضاف اساتذة
 من امريكا وهولندا وتركيا

طب االسنان – قسم متميز ونشاطات مستمرة

أن التخطي�ط يف مج�ال التعلي�م ه�و م�ن 
يف  االف�راد  تواج�ه  الت�ي  امله�ام  اصع�ب 
املجتمع،حي�ث أن ادوات�ه ووضع الخطط 
في�ه تحتاج اىل دراي�ة وحكمة وقدؤرة عى 
توظي�ف االدوات وقراءة صحيح�ة لنتائج 

هذه الخطط يف املستقبل.
يف كلية االرساء الجامعة هناك ثمانية عرش 
قس�ما توزعت بني االختصاص�ات الطبية 
والعلمي�ة واالنس�انية ، وجميعه�ا تخ�دم 
س�وق العم�ل العراق�ي، وما توف�ر يف هذه 
الكلية املعطاء من ادوات يف رسم السياسة 
التعليمي�ة كان مثاال يقت�دى به يف الكليات 

والجامعات االخرى من خالل اآلتي:
التدري�ي  ال�كادر 
حي�ث   ، والتعليم�ي 
الكلي�ة  اعتم�دت 
اس�تقطاب  ع�ى 
التدريس�ية  الك�وادر 
العالي�ة  الخ�ربة  ذات 
الجي�دة  والس�معة 
يف  الكب�ر  والتاري�خ 
اختصاصه�ا  مج�ال 
أع�الم  كان  حي�ث   ،
يف  التدري�ي  ال�كادر 
العراقي�ة  الجامع�ات 
يف بيئ�ة كلي�ة االرساء 
ول�كل  الجامع�ة 

االختصاصات.
الدراس�ية  القاع�ات 
التي تعد من القاعات 
النموذجي�ة يف الحجم 
وف�ق  النموذج�ي 
العاملي�ة  القياس�ات 
املريح�ة  واملقاع�د 
العالي�ة  ذات الج�ودة 
أنظم�ة  اىل  ،اضاف�ة 
والس�بورات  الص�وت 
وأجه�زة  الذكي�ة 
الع�رض وف�ق احدث 

املعدات التكنلوجية .
وال�ورش  املخت�ربات 
املخت�ربات  تع�د   :
ومكان�ات  وال�ورش 
والعي�ادات  التدري�ب 
الطبي�ة من احدث املخت�ربات وفق املعاير 
العاملية املعتمدة بأرق�ى الجامعات أضافة 
واملكائ�ن  واملع�دات  االجه�زة  توف�ر  اىل 
وك�رايس االس�نان وبأعداد تغط�ي حاجة 
االقسام وبما يتناسب مع عدد الطلبة ومن 

ارقى املنايشء العاملية.
 الطلب�ة : وه�م عم�اد العملي�ة التعليمية 
،فق�د كان�ت كلي�ة االرساء الجامع�ة هي 
الوجه�ة الرئيس�ة الغلب الطلب�ة الراغبني 
يف الكلي�ات االهلي�ة ملا وج�دوه من فرصة 
حقيقية يف التعلي�م ،وان بيئة االرساء هي 
البيئ�ة املثالية لتحقي�ق طموحاتهم، ومن 
الالف�ت لالنظ�ار ان هن�اك نس�بة عالي�ة 
م�ن الطلب�ة الذين الغوا قبوله�م يف كليات 
اخ�رى مفضلني القب�ول يف كلي�ة االرساء 
العتقادهم ان هذه الكلية هي االفضل من 
ب�ني الكلي�ات االهلية يف الع�راق. وبالتكيد 
ان ه�ذا االنج�از البد انه توف�ر من تظافر 
الجه�ود مجتمع�ة وبقي�ادة حكيمة تدير 
اعم�ال الكلي�ة وبنجاح، وال نن�ى الجهد 
الكبر الذي يبذله  االستاذ املساعد الدكتور 
عبد ابرزاق جرب املاجدي وبطريقة القيادة 
املرنة التي تختزل الروتني والوقت يف توفر 

كامل مستلزمات النجاح.
أخ�را نامل م�ن الجمي�ع التع�اون وبذل 
الجه�ود لالرتقاء يف الكلية عاليا يف س�ماء 
العاملي�ة ب�ني الجامع�ات املتمي�زة حي�ث 
تستعد الكلية للدخول يف التصنيف الوطني 
والعامل�ي بني الجامع�ات ، ونحن عى ثقة 

من قدرة الجميع يف بلوغ ذلك.

كلمتي لكم ..أحبتي

أ.د. عاشور حمود داود
المعاون العلمي – كلية االسراء

جريدة االرساء
يعد قسم طب االس�نان يف كلية االرساء 
الجامع�ة م�ن االقس�ام املتمي�زة التي 
واضب�ت عى العطاء وفت�ح ابوابه امام 
ابناء املواطنني للع�الج يف العيادات التي 

يضمها القسم يف بنايته.
ولغرض تسليط الضوء عى القسم الذي 
يش�هد اقباال واسعا من الطلبة لالنتماء 
الي�ه التقين�ا رئي�س القس�م االس�تاذ 
الدكت�ور رع�د محي الدي�ن حلمي الذي 
قال ان قسم طب االسنان استحدث سنة 
2013 به�دف اع�داد كادر متخصص يف 
طب وجراحة الفم واالس�نان. وتستمر 
مدة الدراسة فيه خمس سنوات. واشار 
اىل ان الدراس�ة يف القس�م بدأت يف العام 
ت�م  , حي�ث    2014  - ال�درايس 2013 
قب�ول 150 طالبا وطالب�ة وفقا للطاقة 
االس�تيعابية للقسم وحس�ب تعليمات 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
واض�اف تولت ادارة القس�م االس�تاذة 
الدكت�ورة خلود عب�د اله�ادي الصايف ) 
دكتوراه طب وجراحة الفم واالس�نان/ 
اختص�اص جراح�ة وام�راض ما حول 
االس�نان(, حيث سعت س�عيا حثيثا يف 

توف�ر ال�كادر الطبي والعلم�ي والفني 
واالداري للقس�م, وعمل الجميع بتهياة 
العلمية ومس�تلزماتها بدعم  املختربات 
واس�ناد من عمي�د الكلي�ة الدكتور عبد 
ال�رزاق املاجدي, وللس�نوات الدراس�ية  
الثالثة االوىل حي�ث تم تجهيزها باحدث 
االجهزة واملعدات العلمية ومن مناش�ئ 
عاملي�ة ، اضاف�ة اىل القاعات الدراس�ية 
ووس�ائل الع�رض الحديث�ة يف التعليم. 
واعتم�دت املناهج الدراس�ية ذاتها التي 
تدرس يف كلي�ة طب االس�نان/ جامعة 
بغ�داد, باعتباره�ا الكلي�ة االم يف ه�ذا 
الدكت�ور  االس�تاذ  االختصاص.واش�ار 
رع�د محي�ي الدي�ن حلمي اىل ان�ه توىل 
رئاسة القس�م يف العام الدرايس 2015-

نفذه�ا  الت�ي  االنش�طة  .وع�ن   2016
القس�م ق�ال حلم�ي اس�تطاع القس�م 
وبجه�ود حثيثة تحقيق انجازات عديدة 
العي�ادات  تهي�أة  تضمن�ت:  ومتمي�زة 
الطبية التخصصية لطلبة الصف الرابع، 
وإقامة ندوات علمي�ة يف االختصاصات 
الطبية املتنوعة خالل العامني الدراسيني 
ش�ارك    2017-2016 و   2016-2015
فيه�ا اس�اتذة متخصص�ون يف مج�ال 

الط�ب وطب االس�نان. كما ت�م افتتاح 
دورة مساعدي اطباء االسنان يف الفصل 
الدرايس الثان�ي 2016-2017 وهي اول 
دورة تق�ام يف الع�راق من�ذ س�بعينيات 
القرن املايض لتاهي�ل الخريجني للعمل 
كمساعدين الطباء االسنان يف العيادات 
كاف�ة، واقب�ل ع�ى ه�ذه ال�دورة عدد 
مناسب من خريجي الدراسات الثانوية 
والجامعي�ة الجل ان تتوف�ر لهم فرص 
عم�ل يف هذا املجال حي�ث يحتاج اطباء 
االس�نان اىل مثل هذا الكادر يف عياداتهم 
فني�ا واداريا. واش�ار اىل ان القس�م مّد 

الجس�ور م�ع الجامع�ات العاملية عرب 
استضافة اس�اتذة من امريكا وهولندا 
وتركيا.واوض�ح رئي�س القس�م أنه يف 
العام ال�درايس 2016-2017 تم افتتاح 
العيادات الطبية التخصصية يف القس�م 
لطلب�ة املرحل�ة الرابعة، وتم اس�تقبال 
املراجع�ني لتقدي�م الخدم�ات العالجية 
لهم، وتش�مل هذه العي�ادات ) امراض 
اللثة – صناعة االس�نان – جراحة الفم 
– ام�راض الفم – حش�وات االس�نان – 
تقويم االس�نان – اشعة االسنان – طب 

الفم (.

بغداد – االرساء
ضم�ن انفتاحها عى الجامع�ات العربية 
والدولية يف اطار التع�اون العلمي وزيادة 
املعلوم�ات نضم قس�م هندس�ة العمارة 
يف كلي�ة االرساء الجامع�ة س�فرة علمية 
اىل كلي�ة الهندس�ة يف الجامع�ة اللبنانية 
االمريكي�ة ،لغ�رض االط�الع ع�ى س�ر 
التدريس�ات هناك ومس�تويات الطلبة يف 
املراح�ل املختلف�ة. وبهذا الص�دد اوضح 
اج�رى  القس�م  ان  مش�هدي  ه�ادي  ا.د 
مخاطبات رس�مية مع الجامعة اللبنانية 
االمريكية وت�م االتفاق عى قيام عدد من 
اس�اتذة وطلبة القس�م بزي�ارة الجامعة 
. واض�اف ان وفد كلي�ة االرساء توجه اىل 
منطق�ة جبيل حيث مق�ر الجامعة حيث 
ت�م اس�تقباله من رئيس قس�م هندس�ة 
العمارة الدكتور رشيد شمعون الذي رحب 
بالوف�د خر ترحيب واصطحبهم يف جولة 
داخ�ل اروقة الكلية ش�ملت الفروع كافة 
واالستوديوهات واملتحف التخصيص الذي 

يضم اعمال الطلبة .

واضاف مشهدي كما اجرى الوفد لقاءات 
واملس�اعدين  التدريس�يني  م�ع  مثم�رة 
وم�رشيف املحرتف�ات واملش�اغل واملتحف 
واملكتبة ، اضافة اىل لقاءات مع الطلبة يف 
الصفوف الدراسية املختلفة واالطالع عى 
بعض االعم�ال التي انجزوه�ا والتي هي 
قي�د االنجاز ، اضاف�ة االطالع عى مراحل 
عمل بعض النماذج يف الورش التخصصية 
والكارتوني�ة،  الورقي�ة  باالعم�ال   (

واالملني�وم(  الحدي�د  والنجارية،واعم�ال 
كم�ا تم االطالع عى املكائن الخاصة بتلك 

الورش.
من جانبه قال الدكتور عماد عبد الحميد 
الذي تراس وفد كلية االرساء اىل ان الزيارة 
تضمن�ت ايضا حضور محارضة للدكتور 
م�ارون دكاش مع طلب�ة املرحلة االخرة 
فيم�ا   ، االمريكي�ة  اللبناني�ة  الكلي�ة  يف 
اصطح�ب عميد كلية العمارة يف الجامعة 

الوفد لحضور مناقش�ات مشاريع تخرج 
الطلبة ، حيث ش�ارك رئي�س وفد االرساء 
الهندس�ية  العلمي�ة  املداخ�الت  ببع�ض 
كعض�و يف الحلقات النقاش�ية لتقويم ما 

تم عرضه من اعمال ومشاريع التخرج.
واش�ار عبد الحميد اىل ان�ه قدم نيابة عن 
عمي�د كلية االرساء الجامع�ة درع الكلية 
اىل عميد كلية هندس�ة العمارة ) الدكتور 
امي�ل ح�داد( ورئي�س قس�م العم�ارة يف 
الكلية ) الدكنور رش�يد ش�معون( اللذين 
ثمنا ه�ذه املبادرة بتقدي�ر وثناء كبرين.

واوض�ح رئي�س وف�د االرساء ان الزيارة 
تمخضت ع�ن اتفاق اويل بش�أن امكانية 
التعاون بني الكليتني وايفاد عدد من طلبة 
قس�م هندس�ة العم�ارة يف كلي�ة االرساء 
يف  دراس�ية  فص�ول  لحض�ور  الجامع�ة 
الجامعة اللبنانية االمريكية لزيادة الخربة 
واملس�اعدة عى تقديم صورة مرشقة عن 
واقع التدريس وإمكانات الطلبة يف مجال 
تخصصهم وعرض ش�ورة عن مس�توى 

التعليم الجامعي يف العراق.

قسم هندسة العمارة في ضيافة الجامعة اللبنانية 
LAU االمريكية

ان هذا 
االنجاز البد 

انه توفر 
من تظافر 

الجهود 
مجتمعة 
وبقيادة 
حكيمة 

تدير اعمال 
الكلية 
وبنجاح
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مقاالت

    لق�د تع�رض عراقن�ا الحبي�ب ل�ك أن�واع 
ال�رش والتخري�ب عى م�ر العق�ود املنرمة 
من الزم�ن. ان عملية اس�تعادة مجده ال تتم 
اال م�ن خالل إع�ادة بن�اء االنس�ان العراقي 
الجديد رغم ان هذا االمر ليس بالسهل ليسر 

اىل  في�ه  نحت�اج  ب�ان 
مؤسسات فاعلة مبنية 
عى أس�اس موضوعية 
هادفة وتعد الجامعات 
التعلي�م  ومؤسس�ات 
خر  االكاديمية  الع�ايل 
منه�ا  تنطل�ق  ركي�زة 
الف�رد  بن�اء  مس�رة 
بن�اء يت�الءم وما وصل 
الي�ه العال�م الي�وم من 
تط�ور هائ�ل وعى كل 

األصعدة.
    ونحن يف كلية االرساء 
بتلك  فخورين  الجامعة 
تحقق  التي  اإلنج�ازات 
يف مدة قياسية تخرجت 
م�ن  دفعت�ني  منه�ا 
اختصاص�ات مختلف�ة 
يف  التط�ور  وان عجل�ة 
ماضي�ة  الكلي�ة  ه�ذا 
سواء يف تطوير األقسام 
املفتوحة او اس�تحداث 
اقسام علمية وإنسانية 

جديدة.
الجامع�ي  التعلي�م  ان 
بش�كل  أس�هل  األه�يل 

الف�ت يف اس�تيعاب اع�داد كبرة م�ن الطلبة 
،لذلك نناش�د الجهات الحكومية ذات العالقة 
لب�ذل اق�ى جه�ود لرعاي�ة الكلي�ة االهلية 
الواع�دة من اجل اتاحة الفرص�ة امام أبنائنا 
للدراس�ة داخ�ل بلدهم بدال من تجش�م عناء 
الغربة فان توفر فرصة دراس�ية لهم واجب 

وطني يجب ان يسهم بها الجميع.

الكليات االهلية ..فرصة 
للطلبة لتجنب الغربة 

مجيد جابر الموسوي 
 مدير العالقات العامة واالعالم

نحن في 
كلية االسراء 

الجامعة 
فخورين 

بتلك 
اإلنجازات 

التي تحقق 
في مدة 
قياسية

زيارة إلى المتحف الوطني للفنون  بواشنطن

التعليم وجيل االنترنت

يف واش�نطن س�بعة وتس�عون متحف�ا، واملتحف يف 
واش�نطن كما سيالحظ أي زائر ليس معلما  سياحيا 
أو ثقافي�ا  فق�ط ، بل ه�و مركز تعليم�ي أيضا ، بل 
ق�د تك�ون  هذه مهمت�ه األوىل عن�د أهل املدين�ة ؛ إذ 
يالحظ الزائر أن صفوفا دراسية بأكملها من األجيال 
الجدي�دة تدخل إلي�ه بصحبة املعلم�ني ؛ لتنتقل معه 
ه�ذه األجيال م�ن امل�ادة املدونة يف الكت�ب إىل الرؤية 
العيني�ة  لألش�ياء ، يف تل�ك املتاحف  ت�رى رؤية عني  
كي�ف ظه�رت أول طائ�رة  ، ولها أن تتلم�س بيدها  
مقبض مركبة فضائية اس�تعملها رواد كبار يوما ما 
ث�م آن لتل�ك املركبة أن تتقاعد ؛ لتك�ون  مادة علمية 
له�ذه األجي�ال ، وله�ا أن تدل�ف إىل داخ�ل ممراته�ا 
الضيقة  فتشاهد كيف ان أولئك الرواد لبثوا فيها مدة 
من الزم�ن  يف أجواء الفضاء القصية ، ولها يف رضب 
آخر من املتاحف  أن ترى  حيوانات العالم املنقرض � 
كم�ا هو الحال يف املتحف الطبيعي � ، أوأن ترى كيف 
تطور الطب  وعلوم الصحة يف متحف الصحة والطب 

.
املهم كان تطور املتاحف مرتبطا بكونه موئال للتعلم 
والتأم�ل والدرس قب�ل كل يشء  بل يج�د الناس ذلك 

أمرا أساسيا يف وظيفتها .
 زيارتنا هذا اليوم س�تكون إىل املتحف الذي يعد األول 
يف قائم�ة تسلس�ل املتاح�ف يف العاصم�ة األمريكية 
، وهو ( املتح�ف الوطني للفنون )،املعروف باالس�م 

National  Gallery of Arts�الرسمي باإلنكليزية ب
وه�و متحف تم إنش�اؤه  ع�ام 1937  ليكون معلما 
مهيب�ا يف العاصم�ة ، إذ  ال يق�ل رواده ع�ن خمس�ة 
مالي�ني  زائ�ر كل عام   بني تلميذ صغ�ر  جاء يطلب  

رؤي�ة  ما ق�رأ عنه  يف كتابه امل�دريس من عمل فني 
راق إىل ش�يخ  عجوز  يبحث عن الف�ن الرفيع الذي 
خلفته رواد عظام س�ابقون مث�ل رودان وجوجان 
وس�يزان وموني�ه  وف�ان ك�وخ  ومئات م�ن كبار 
الفنان�ني عى مدى قرون عظيم�ة .  إن من يريد أن 
يستكش�ف ما يف املتحف م�ن نفائس فنية يحتاج يف 
حقيق�ة األمر إىل زيارات  طويل�ة ، فهو يضم أروقة 
متعددة بقاعات متداخلة، ما فيها يحتاج إىل التأمل 
أكث�ر من االس�تطالع ، وإىل تلمس الجهد اإلنس�اني 

العجيب أكثر منه من االستمتاع بجمالها . 
  كان م�ن النعمة بالنس�بة يل أنن�ي تأملت بكثر من 

الصرب  لوحة دافنيش الوحيدة يف كل أمريكا  
، وأنن�ي تأملت كث�را لوحة مانيه العجيبة املس�ماة 
بانتظار القط�ار  التي تعد تطويرا ثوريا باملوضوع ، 
إذ رسم لنا بحس انطباعي دقيق صورة سيدة تنتظر 
القط�ار م�ع كت�اب بيده�ا وطفلة قد ف�رغ صربها  

وكلب صغر: 
ولوحة بعنوان) فتاة تقرأ( لجان أورنوريه فراجونار: 

ولوح�ات الفنان لوتري�ك املقعد الذي كانت رس�ومه 
مفعمة بحركة األرجل الراقصة : 

ولوحة بابلو بيكاسو املسماة : احتضار املهرج :
ولوحات فان كوخ التي امتألت برس�م ضوء  ال يمكن 

ألحد غره أن يرسمه بهذه الريشة االنطباعية .....
مئ�ات اللوح�ات يف ه�ذا املتحف تجعل�ك تعرتف بأن 
الجه�د اإلنس�اني يف الفن هو ما يدفع�ك إىل أن تكون 
أكثر نبال وأرق خلقا  ويصطنع لك قناعة راسخة بأن 

هؤالء اقتبسوا  من أجلك ذلك النور الخفّي.

م.م نزار عبد الغفار رسن

يف  املجتمع�ات  ان  اىل  الدراس�ات  تش�ر 
تغر دائم ، الس�يما بعد انتشار االنرتنت 
عى نطاق واس�ع حتى لم يعد مجاال من 
املجاالت لم يتعامل مع الش�بكة العاملية 

التي تشاركنا حتى غرف نومنا.
تأث�رات  تن�اول  الدراس�ات م�ن  وم�ن 
االنرتن�ت ع�ى االجي�ال املتعاقب�ة مبينا 
الفروق�ات التي احدثه�ا يف طرز التفكر 
والحي�اة بمختل�ف جوانبه�ا ، ومن ذلك 
اطلق الباحث االمريكي دون تابس�كوت 
عى الجيل الحايل تسمية )جيل االنرتنت( 
وه�ي تس�مية اس�تمدها م�ن دراس�ته 
لتأثرات ش�بكة املعلوم�ات العاملية عى 
الش�باب وكي�ف جعلته�م يختلفون عن 
االجي�ال الت�ي س�بقتهم منطلق�ا م�ن 

التط�ورات ع�ى املجتم�ع االمريكي من 
نهاية الحرب العاملية الثانية حتى اليوم.

ورغم ان تابس�كوت يشر اىل االنتقادات 
الت�ي يوجهه�ا الباحث�ون له�ذا الجي�ل 
عرب الس�لبيات العديدة التي تس�بب بها 
االنرتن�ت وانتش�ار اس�تخدام االجه�زة 
اللوحي�ة واملحمول�ة حتى بات االنس�ان 
ع�ى تواص�ل مس�تمر مع الش�بكة عى 
م�دار الس�اعة اال ان�ه يف الوقت نفس�ه 
يحدد العديد من االمور املهمة التي اثرت 
فيها االنرتنت عى الجيل الش�اب بش�كل 

ايجابي.
وم�ن االمور الت�ي تطرق اليه�ا يف كتابه 
)جي�ل االنرتنت(ما يخ�ص التعليم حيث 
يش�ر تابس�كوت اىل ان الش�باب الذي�ن 
يمثلون جيل االنرتنت يفرضون نوعا من 
التغي�ر عى منظوم�ة التدريس لتتحول 

من نهج يرتكز عى امل�درس ويقوم عى 
التوجي�ه اىل نه�ج يرتك�ز ع�ى الطال�ب 
ويقوم عى التعاون.ومم�ا يرويه يف هذا 
الجان�ب ان مخرتع الفيس�بوك الش�اب 
مارك زوكبرغ تفاجأ بقرب االمتحانات 
النهائي�ة يف م�ادة تاري�خ الف�ن وهو لم 
يتح�ر له�ا كون�ه مش�غوال بتصميم 
موقع )الفيسبوك( فما كان منه اال ان بدأ 
يض�ع الصور عى احدى صفحات املوقع 
ويتلقى ال�رشوح والتعليقات من الطلبة 
االخري�ن حت�ى اس�تطاع تكوي�ن فكرة 
كامل�ة ع�ن املوضوع ويجت�از االمتحان 
تابس�كوت  دع�اه  م�ا  وه�ذا   ، بنج�اح 

املشاركة يف التعليم عرب االنرتنت.
وما الحظت�ه اثناء االمتحان�ات النهائية 
يف الجامع�ات ان طلبة الكليات يتبادلون 
واالس�ئلة  واملح�ارضات  املعلوم�ات 

الت�ي ال يجدون له�ا اجوبة عرب ش�بكة 
االنرتن�ت مس�تخدمني برام�ج املحادثة 
)املاس�نجر ،والفاي�رب ،والوات�س آب( او 
مواقع التواصل االجتماعي)الفيس�بوك( 
فيش�كلون مجامي�ع دراس�ية ع�ن بعد 
، ب�ل ان البع�ض منه�م ل�م يت�وان عن 
ليس�أله ع�ن  امل�ادة  باس�تاذ  االتص�ال 
نقط�ة غامضة او موضوع اش�كل عليه 

وبذلك ش�كلت ش�بكة االنرتنت عامال 
مضاف�ا الط�رق التعليم اخرجت 

التواص�ل ب�ني الطلبة او 
واس�اتذتهم  الطلبة 
م�ن ج�دران قاع�ة 
اىل  املح�ارضات 

االف�رتايض  الفض�اء 
يمك�ن  حال�ة  وه�ي 
اذا  بنجاح  استثمارها 

ما اس�تطعنا ان نستغلها بشكل صحيح 
منه�ا  االس�تفادة  اىل  الطلب�ة  وتوجي�ه 
بدال م�ن تضييع الوقت بجعلها وس�يلة 

للرتفيه ال اكثر.
هنال�ك الكث�ر مما يقال يف ه�ذا الجانب 
مما ال تسمح به املساحة هنا ، لكنه امر 

جدير بالدراسة والتفكر. 
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التخلص من السالمونيال داخل البيض

ين�زع كث�ر م�ن الطه�اة إىل التمس�ك 
بالعادات واملمارس�ات التي تعلموها 
من دون أن يعرفوا سبب إجرائها أو 
فيما إذا كانت تعطي أفضل النتائج، 
ومم�ا يدع�و إىل العج�ب حق�ا عدم 
الثقة يف التفس�رات العلمية ألرسار 
الطبخ مع أنه ليس ثمة دليل عى أن 
العلم والتقانة يتعارضان مع اإلبداع 
يف يشء، ال ب�ل � عى العكس � ربما 

زانه. يحفِّ
ع�ى  التقلي�دي  الطب�خ  يعتم�د    
لتس�خني  أساس�يتني  طريقت�ني 
االوىل يف  الطريق�ة  تتمث�ل  األغذي�ة، 
تعري�ض املادة لس�ائل ح�ار )كما يف 

الغيل والطهي البطيء والقيل( أو لغاز 
حار )كم�ا يف اليش والَخبْ�ز يف الفرن(، 
َوَس�ط  جزيئ�ات  تصط�دم  فعندم�ا 
التسخني بس�طح الطعام، فإنها تنقل 
طاقته�ا الحركي�ة إلي�ه، بينم�ا تتمثل 
الطريقة الثانية بالشواء grilling حيث 
الكهرومغناطيس�ية  تصطدم األش�عة 

بالطعام وتتحول إىل حرارة. 
ويف كلت�ا الطريقتني، تص�ل الحرارة إىل 
داخل م�ادة الطعام بالنق�ل والتوصيل 
فق�ط، وملا كانت األج�زاء املختلفة من 
الطع�ام تتمايز يف تعرضها للس�خونة 
أثناء طبخها، ال يكون مذاقها وقوامها 
متجانس�ني، ويتأثر استمتاعنا بقطعة 
من اللحمة الرشحة )ستيك( من النوع 

املمتاز، أو رغي�ف خبز محّمص إىل حد 
بعي�د بهذا الت�درج الح�راري واختالف 

التجانس يف القوام والبنية.
لوح�ظ بطري�ق الصدف�ة أن املوج�ات 
امليكروية التي طولها نحو 10 سنتيمرت 
يمكنها اخرتاق مسافة كبرة عرب املواد 
وتعطي أثناء مرورها طاقة عى ش�كل 
ح�رارة، ويتوق�ف تأثرها ع�ى وجود 
جزيئ�ات قطبي�ة مث�ل امل�اء، وتجع�ل 
املوجاُت امليكروي�ة الجزيئات القطبية 
ت�دور أو تهت�ز، ويح�ّول االحتكاك مع 

املادة تلك الطاقة الحركية إىل حرارة. 
ال يمتص الثلج املوج�ات امليكروية ألن 
جزيئ�ات مائ�ه محص�ورة يف البلورات 
وعاج�زة عن ال�دوران. وهك�ذا يمكن 

للم�رء أن يغيل امل�اء داخل قالب 
ثلجي باستخدام املوجات امليكروية.

عندما يحّر اللحم يف فرن امليكروويڤ 
يس�خن بصورة متجانس�ة إىل الدرجة 
100 س�يلزية ويبقى عن�د تلك الدرجة 
م�ادام يح�وي م�اء، وله�ذه الطريقة 
يف طه�ي اللح�م باملوج�ات امليكروي�ة 
ميزت�ان: الرسع�ة واس�تهالك طاق�ة 
أقل، ولكن م�ن ناحية أخرى فإن الغيل 
التقلي�دي، بوج�ود املرق ال�ذي يحتوي 
عى أعشاب وخراوات، يعطي اللحم 

نكهات إضافية.
يك�ون اللح�م املش�وي أل�ذ م�ن اللحم 
التحم�ر  تفاع�الت  ألن  املس�لوق 
 100 درج�ة  ف�وق  تش�تد   browning

الكربوه�درات  ترتاب�ط  إذ  س�يلزية، 
واألحم�اض األميني�ة بعضه�ا ببعض 
يف اللح�م، وتش�كل أنواع�ا كث�رة من 
املركبات بعضها يثر الشهية وبعضها 
اآلخر ذو لون بني غامق، ونتيجة لهذه 
التفاع�الت )وتدعى تفاع�الت ميالرد( 

يتقّصف سطح اللحم املشوي.
ويلج�أ الطاه�ي –احيان�اً- إىل الجم�ع 
والطه�ي  التقليدي�ة  الطريق�ة  ب�ني 
بامليكرووي�ڤ للحص�ول ع�ى أفض�ل 
النتائج، فعند شوي قطع من الدجاج أو 
البط أو قليها، يتحمر الجلد مما يعطيه 
طعم�اً لذيذاً، ثم يت�م حقن قطع اللحم 
بس�ائل الربتقال ال�ذي يَمتص املوجات 
امليكروي�ة جي�دا الحتوائ�ه ع�ى كمية 
كب�رة من املاء، ثم توضع بعد ذلك هذه 
القط�ع يف امليكروويڤ لطه�ي داخلها 
وه�ذا ال يس�تمر س�وى بض�ع دقائق. 
وبه�ذه الطريق�ة يغيل القس�م الداخيل 

من اللحم يف وسط من الربتقال.
تغ�رات  إىل  اللح�م  طه�ي  ي�ؤدي 
فيزيائي�ة وكيميائي�ة متنوع�ة )كم�ا 
يف الص�ورة ادن�اه(، فاللح�م الط�ازج 
النيئ )يف اليم�ني( تكون أليافه متصلة 
بالكوالج�ني، وبع�د ف�رتة قص�رة من 
التس�خني )يف الوس�ط( يبدأ الكوالجني 
باالنهيار، ويك�ون اللحم املطبوخ جيدا 
)يف اليسار( طريا ألن الكوالجني فيه قد 

تفكك، بكامله تقريبا، إىل جيالتني.

ط�ورت جامع�ة بنس�لفانيا مول�داً 
صغراً يستمد طاقته 

من 

ع�ى  اهتزازالحقيب�ة 
ظهر حاملها مما يمكنه من الحصول 
هواتف�ه  لتش�غيل  وات   20 ع�ى 
وكامرات�ه الرقمي�ة وغره�ا، كما 
طور معهد جورجيا للتقنية خيوطاً 
يدخ�ل يف صناعتها بل�ورات نانوية 
م�ن الزنك، والتي عتد اس�تخدامها 
يف صناع�ة املالب�س س�تنتج طاقة 

كهربائي�ة يمك�ن توجيهه�ا، وهناك 
مرشوع آخر يهدف اىل وضع رشيحة 
م�ن البوليمر داخل الجس�م البرشي 
لتول�د كهرب�اء معتم�دة ع�ى رسعة 
مرور الدم يف الجسم مما يجعلها تولد 
طاقة كهربائية كافية لتشغيل منظم 
القلب ومضخة االنس�ولني واالجهزة 
الطبي�ة املزروع�ة يف الجس�م.تعتمد 
بع�ض الن�وادي الرياضي�ة عى ربط 
اجهزته�ا بحيث تولد تي�اراً كهربائياً 
عندم�ا يقوم االف�راد باس�تخدامها، 
حي�ث يس�تعمل يف اض�اءة الن�ادي، 
وعندم�ا يبدء مرت�ادوا االندية الليلية 
بدخول س�احة الرقص، فان االرضية 

س�تحوي بع�ض الرشائح الت�ي تولد 
الكهرب�اء بازدي�اد م�ع زي�ادة ع�دد 
وحركات الراقص�ني، ويف اليابان، يتم 
تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة من وطء 
املس�افرين ل�الرض عن�د محاولتهم 

الوصول اىل القطارات.
لع�ل الط�ف التقني�ات ه�ي رشيحة 
ترتبط بالركب�ة، وتولد تياراً كهربائياً 
كلما تحرك�ت الركبة يكفي لش�حن 

الهواتف االلكرتونية.
ال زالت كل ه�ذه التقنيات يف بدايتها، 
جع�ل  يف  االوىل  الخط�وة  ولكنه�ا 
االنسان منتجاً وليس مستهلكاً فقط 

للكهرباء.

انخفض اس�تهالك البيض إىل النصف الس�يما يف 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية واململك�ة املتحدة � 
عندم�ا اش�يع ان معظم البيض مل�وث ببكتريا 
الس�لمونيال Salmonella، ولح�ل ه�ذه االزمة، 
توصل اح�د العلم�اء اىل ان بكتريا الس�لمونيال 
)داخل مح البيضة( تم�وت عند تعريضها بضع 
دقائ�ق لدرجة حرارة 59 س�يلزية، بينما يتحول 
امل�ح اىل م�ادة صلب�ة يف 62 اىل 65 س�ليزية، لذا 
فللتخل�ص م�ن الس�املونيال  يتم وض�ع البيضة 
)التي يراد س�لقها( يف ماء يغيل مدة 3.5 دقيقة، 

مم�ا يؤدي اىل تصل�ب آح البيضة، ولكنه ال يرفع 
درجة حرارة املح إىل أعى من 30 درجة سيلزية.

بعد ذلك، يتم نقل البيضة برسعة إىل حمام مائي 
درج�ة حرارت�ه 60 س�يلزية، وعندها س�رتتفع 
عندئذ حرارة املح تدريجيا إىل 59 س�يلزية خالل 
س�بع دقائق ونصف الدقيقة مما يجعل البيضة 
امللوثة بمليون عضوية س�لمونيال صالحة لألكل 

بفضل هذه املعالجة.
يف حال�ة قيل البيض�ة، ، يحتاج مح بيضة واحدة 
ما ي�رتاوح بني 150 و 250 ميّل ل�رتا من الزيت، 

ويجب اضاف�ة القليل من الطح�ني )املكون من 
النش�ا واميلوبكتني( اىل البيضة، مما سيحد من 
حري�ة حرك�ة جزيئات الربوت�ني الطويلة يف مح 
البيضة وتمنع الروابط الهيدروجينية والجسور 
الكربيتي�ة من التحطم، لذا ترتفع درجة الحرارة 

ببطء ويتم التخلص من السلمونيال.
ويف الواقع، يربز علمان جديدان هما )علم الطبخ 
 molecular and physicalالجزيئي والفيزيائ�ي
 culinary والفيزي�اء املطبخي�ة ،)gastronomy

physic منذ عام 1990م.

الكيمياء والفيزياء في المطبخ

يف ع�ام 1936 ، تم اس�تخدام طريق�ة االندماج 
املعتم�دة ع�ى تش�عيع عن�ر بعن�ر آخ�ر، 
النت�اج أول عن�ر مصن�ع ، وه�و تكتيني�وم 

technetium، أو العنر رقم 43.
تم اس�تعمال طريقة االندم�اج لصنع العنارص 
م�ن 93 اىل 98 يف الجدول ال�دوري وهي عنارص 
صلب�ة، وانص�اف اعماره�ا ع�دة مئ�ات م�ن 
السنوات، وتفاوتت الكمية التي أمكن تحضرها 
م�ن كل من هذه العنارص من عنر إىل آخر من 

اطنان اىل كيلوغرامات.
وص�ل نص�ف عم�ر العن�ر 99 )اينش�تانيوم 
Einsteinium( خمس�مائة ي�وم، ونص�ف عمر 
العن�ر 100 )فرميوم Fermium( حوايل مائة 
يوم، وبلغ االحتياطي من الفرميوم جزء واحدا 

من تريليون جزء من الغرام. 
حاول العلماء اس�تخدام تقني�ات جديدة النتاج 
العنارص، من خالل انش�اء )مرسعات االيونات 
الثقيلة( التي تكون بشكل دائري وتمتد ملسافات 
طويل�ة م�ن الكيلومرتات )اك�رب املرسعات عى 
ح�دود فرنس�ا وس�ويرسا ويصل قط�ر دائرته   
27 كيلوم�رت(، مم�ا ادى اىل ترسيع جميع أنواع 
األيون�ات، بما يف ذلك أيون�ات اليورانيوم موفرة 
بذل�ك مرونة كبرة يف املحاوالت الهادفة إىل دمج 

نواتني، لبدء انتاج )العنارص الفائقة الثقل(. 
الطريق�ة الوحيدة لصنع عن�ارص جديدة فائقة 
الثق�ل superheavy ه�ي من خ�الل قذف نوى 
ال�ذرات بعضه�ا ببع�ض برسعات هائل�ة، مع 
األم�ل باندم�اج fusion ه�ذه الن�وى، يف ن�واة 
جدي�دة تتمتع بثب�ات معني، الن ه�ذه النواة ال  
بد أن تمتلك م�ا يُْطِلق عليه الفيزيائيون الغالف 
)الق�رشة( املغلق closed shell، وهكذا تم انتاج 
عنارص جديدة حمل�ت ارقام من 101 اىل 118 ، 

لم يصل نصف عمر كل منها ثوان معدودات.
دل�ت الحس�ابات النظري�ة ع�ى أن العن�ارص 
القريب�ة من العن�ر 114 ال ب�د أن يكون لكل 
منه�ا عمر نصف طويل، يقدر بباليني الس�نني، 
مم�ا أدى اىل توق�ع إنتاج كميات ملموس�ة من 
العن�ارص الفائقة الثقل، ولكن اوضحت النتائج 
العملي�ة خطأ ذل�ك، إذ لم يع�ش أي عنر بعد 
العن�ر 100 اال لدقائق أو ثوان، أو حتى اجزاء 

من امليل ثانية
س�تؤدي التحس�ينات املس�تمرة ع�ى تقني�ات 
التج�ارب اىل انتاج عنارصجدي�دة،  لكن العقبة 
الرئيس�ة ه�ي أن اصطناع كل عن�ر جديد يف 
الجدول الدوري س�يكون أصعب من سابقه، إذ 
م�ن الطبيع�ي أن تتنافر النوى ذات الش�حنات 
املوجب�ة، ويزداد التنافر كلما كربت النواة، وعى 
الرغ�م من أن التقنيات تمكن�ت من التغلب عى 
ه�ذه الق�وى الفيزيائي�ة حتى اآلن، ف�ال يمكن 

االستمرار يف ذلك إىل ما النهاية.

العناصر المصنعة 
ضمن الجدول الدوري

االجسام البشرية 
مصدر لتوليد الكهرباء
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الطب والحياة

االستاذ الدكتور محمد عبدالله محمد 
 قسم تقنيات التحليالت املرضية

أنن�ا جميًعا محاطون بالس�موم: يف اله�واء، والطعام، واملياه، 
ويف منازلن�ا، وأماكن عملنا، يف مالبس�نا التي تنظف بالتنظيف 
الجاف والعطور غالية الثمن؛ يف وس�ائدنا ومراتبنا… تس�تمر 
القائمة إىل ما ال نهاية، وينطبق األمر عى الذين يعيشون منا يف 
املزارع، واملدن الصغرة، واملجتمعات الرعوية يف ضواحي املدن 

مثلما تنطبق عى الذين يعيشون يف املدن واملناطق الصناعية.
الس�موم تغمر املاء الذي نرشبه، وته�ب إلينا من خالل الهواء، 
وتترسب إىل تربتنا. نأخذ السموم من خالل ما نأكله، ونرشبه، 
ونتنفس�ه، وأيًضا، بش�كل مخيف، من خالل منتجات تنظيف 
املنازل، ومنتجات العناية الشخصية، ومستحرات التجميل. 
تختبئ السموم يف مطابخنا، وس�جادنا، وأثاثنا. إنها ببساطة 

حقيقة من حقائق الحياة العرية.
 “الس�موم” تعن�ي حرفيًّ�ا املواد الس�امة التي تمث�ل خطورة 
كبرة عى جسم اإلنس�ان وتجد طريقها إىل أجسامنا بكميات 
كب�رة عى نح�و غر مالئ�م )ليس م�ن ال�روري أن تكون 
بكمي�ات كب�رة؛ الكميات الصغ�رة من بعض ه�ذه املواد من 
املمك�ن أن تكون مرة جًدا للبرش؛ هذا األمر يعتمد عى املادة 

والشخص(.
 تش�مل الس�موم املعادن الثقيلة )مثل الزرني�خ، والكادميوم، 
والرص�اص، والزئب�ق(، والذيفان�ات الفطرية )الس�موم التي 
تُطل�ق ع�ن طريق بع�ض أن�واع العفن الت�ي يمك�ن أن توجد 
يف منازلن�ا، ومكاتبن�ا، ومدارس�نا(، ومئ�ات اآلالف م�ن املواد 
الكيميائي�ة الصناعي�ة الت�ي تس�تخدم يف كل عملي�ة تصنيع 
تقريبًا وتوجد تقريبًا يف كل مادة مصنعة صناعيًا، من حاويات 
الطعام البالستيكية التي تسبب خلل الهرمونات والتي توجد يف 

الثالجات إىل املعادن الثقيلة املرسطنة املوجودة يف املياه.
مع�دالت األمراض املزمنة ترتفع بش�كل رسي�ع. مثلما ترتفع 
أيًضا معدالت اإلصابة بالرسطان. لدينا الحساسية. و الربو. و 
وب�اء املناعة الذاتية. ، 53 م�ادة عى األقل من املواد الكيميائية 
الصناعية التي وجدوها يف دراس�ة عبء الجسم األوىل معروف 
أنه�ا تثبط الجه�از املناعي، وكذل�ك أيًضا العديد من الس�موم 
األخ�رى الت�ي لم يتواف�ر لدى تل�ك الدراس�ات األولي�ة املوارد 

لفحصها.
يوجد تقريبً�ا مائة ألف مادة كيميائي�ة يف البيئة والعديد منها 
-إن ل�م يك�ن أغلبها- مواد س�امة، وكميات كب�رة منها تجد 
طريقها إىل أجس�امنا وتجعلنا مس�كنها الدائم. بالنس�بة لكل 
شخص، هذا يمثل عبئًا سميًا كبرًا. بالنسبة ملن يعاني منا من 
حاالت املناعة الذاتية أو عى طيف املناعة الذاتية، قد يكون هذا 
الع�بء هو الذي يدفعنا إىل الحاف�ة، إىل حياة مليئة باألعراض، 

واعتالل الصحة، واأللم.
كيف تتسبب السموم يف حاالت املناعة الذاتية

تخفيف العبء الس�مي يصنع فرًقا كبرًا يف وقف تطور حاالت 
املناع�ة الذاتية، وعكس االضطرابات، ومنع األش�خاص الذين 
هم عى طيف املناعة الذاتية من الدخول بشكل أعمق يف املناعة 
الذاتي�ة. ال يوج�د أحد متيقن من الطريقة التي يس�ر بها هذا 

األمر بالضبط، ولكن هناك بعض النظريات األساسية.
هناك فرضية تقول إن املعادن الثقيلة، عى وجه التحديد، تغر 
أو تدمر الخاليا املوجودة يف األنسجة املختلفة يف الجسم. يفشل 
الجهاز املناعي يف التعرف عى النسيج املتغر ويهاجمه عى أنه 
غ�ازي غريب. يبدو األمر وكأن املعادن الثقيلة تضع قناًعا عى 
الخاليا حتى إنها تشبه فجأة صور كل هؤالء األرشار املوضوعة 

عى جدران مركز القيادة.
وهن�اك نظرية أخ�رى تق�ول إن املع�ادن الثقيلة تنب�ه جهاز 
املناع�ة، لدرجة أنه يكون يف حالة تأهب قصوى. يبدأ يف فقدان 
قدرته ع�ى التفريق بني الجس�م والغزاة الخارجي�ني؛ أي، أنه 
يفق�د “تحمله الذاتي”. وعندما يصب�ح غر قادر عى التفريق 
ب�ني الذاتي وغر الذاتي، يقوم جه�ازك املناعي بمحاولة تدمر 
خالي�اك، وتب�دأ حالة املناع�ة الذاتي�ة لديك. يب�دو األمر وكأن 
املعادن الثقيلة تفتح النار عى مركز القيادة بفئة أخرى كاملة 
من األسلحة، وفرقة األمن الضعيفة لديك تخرج عن السيطرة، 

وتبدأ يف إطالق النار عى كل يشء، األرشار ومعهم أنسجتك.

 كيف تتسبب السموم في
أمراض المناعة الذاتية

    الدكتور عباس الجودي
 قسم تقنيات  التحليالت المرضية

    ا. د. اياد  احمد  الطويل  
 قسم تقنيات التحليالن المرضية

تقنية النانو مغناطيس لمعالجة السرطان

معالج�ة  يف  الح�رارة  جرب�ت  لق�د 
االم�راض عموم�ا منذ زم�ن طويل، 
ولك�ن التقني�ة الت�ي تج�رى عليه�ا 
البحوث  وان كانت تستخدم الحرارة 
لقت�ل الخالي�ا الرسطاني�ة أال أنها يف 
الواق�ع تعم�ل ككاب�ح مغناطي�ي 
لألمراض . أذ تس�تخدم مغانط شبة 
كروية ، او ما يمكن تسميتها كريات 
القت�ل  يف  للمس�اعدة  مغناطيس�ية 
املصابة  املس�تهدفة  للخالي�ا  الح�ذر 
فقط وال يستهدف خاليا غر مصابة. 
وما يعطي تل�ك املغانط مزاياها غر 
العادية ه�و حجومها البالغة الصغر  
فقطر كل منه�ا تقريبا جزء من الف 

من قطر شعرة االنسان.
اىل  التقني�ة  ه�ذه  ب�ذور  تع�ود 
الخمسينيات من القرن املايض عندما 
قام فريق من الباحثني يف مستش�فى 
Presbyteriaqn –ل�وك القدي�س 

stlukes hospitalبنرش نتائج دراسة 
تضمن�ت قي�ام أطب�اء م�ن  الفريق  
الحدي�د  بوركس�يد  ب�ودرة  بحق�ن 
اللمفاوي�ة  العق�د   داخ�ل  الناعم�ة 
النتق�االت  باس�تضافتها  املش�تبه 
ورمية وهذه تشكل بذورا لرسطانات 
جديدة ثم طبقوا حقال مغناطيس�يا 
لتسخني املغانط الدقيقة ، وكانت تلك 
النتائج كالسحر. كما ذكر الباحثون 

يف وثائق الجراحة للعام 1957 .
يف الوق�ت الحارض قد نجحت الجهود 
الباحث�ني يف صن�ع  العلمي�ة لف�رق 
مغانط أصغر وأكثر فعالية لتنش�يط 
املغانط النانوية بدون حرق النس�يج 
الس�ليم ، ويصم�م معظ�م الباحثني 
مغناطه�م بقي�اس جزء م�ن مليار 
من املرت كمس�خنات مركزة بش�دة ، 
املغناطيسية  الجزيئات  حيث تسخن 

مغناطي�ي.  حق�ل  تأث�ر  تح�ت 
خارج�ي اىل درجة الحرارة التي تقتل 
الخاليا املجاورة .وقد س�جلت موخرا 
مجموعتان طبيت�ان أمريكية نجاحا 
يف تطوي�ر مغان�ط نانوي�ة مصنع�ة 
م�ن الحدي�د والكوبالت عالي�ة االداء 
. كم�ا اجري�ت  ملعالج�ة الرسط�ان 
دراسات أخرى عن أمكانية استهداف 
وتعقب وتوزيع الح�رارة القاتلة عرب 
ن�وع أضع�ف ولكن ربما اقل س�مية 
من الجزيئات املغناطيس�ية النانوية 
الخالي�ة م�ن الكوبلت. وه�ذا مادفع 
وكال�ة م�اك ف�ورس للتكنلوجي�ا يف 
املانيا الغربية/ برلني اىل أجراء بحوث 
عالي�ة الدق�ة بغرض جع�ل كرياتها 
املغناطيس�ية البالغ�ة الصغ�ر تؤدي 
وظيفة مزدوجة بشكل متزامن  وهي 
أوال التسخني وبالتايل معالجة االورام 
الرسطانية يف الجس�م ،وثانيا توزيع 
وأيص�ال االدوية اىل داخ�ل الخباثات 
بش�كل مبارش، حيث أن هذه الوكالة 
تعترباملجموعة الوحيدة التي اختربت 
هذه التقنية عى االنس�ان فهي تبدو 
االق�رب اىل االنط�الق نحو التس�ويق 

التجاري. 
وال يزال البحث جاري لتطوير العديد 
الك�رات  الس�تعمال  التقني�ات  م�ن 
النانوي�ة برتاكيب اوطالء غر الحديد 
والكوبل�ت  حيث منح�وا احد الفرق 
البحثي�ة مغناطه�م النانوية ))طالء 
سكريا(( من حامض الغاالكتوروني 
املتعدد .ومن ثم ربطوا اىل الطالء بنى 
دقيقة شبه بروتينية ترتف الببتيدت 
املرتبطة ككالب�ات او خطافات لنزع 
املس�تقبال ت الت�ي توج�د فقط عى 
س�طح خاليا رسطان املبيض. سبب 
الطالء للكريات النانوية املغناطيسية 
لحجب الكوبلت ذي السمية الكامنة 
وملنع التمغن�ط النانوية من الظهور 
كأجس�ام  غريب�ه يس�عى الجس�م  
للتخل�ص منه�ا ،كم�ا يمك�ن أيدعم 
هذا الط�الء بأضداد ترتب�ط انتقائيا 
بمستقبالت توجد عى سطح الهدف 

وهو هنا الخاليا الرسطانية .
العالج بتقنية النانو

الع�الج  وس�يلة  الص�ورة(  )رشح 
تكنولوجي�ا  ع�ى  تعتم�د  الجدي�دة 
النانو، دون الحاجة إىل تدخل جراحي 

أو كيميائي أو إشعاعي.
قب�ل الب�دء يف املعالج�ة بالتس�خني 
املب�ارش يت�م عم�ل ص�ورة للدم�اغ 
بالرنني املغناطيي لتشخيص الورم، 
ثم يقوم الحاسوب عن طريق برنامج 
بتحويله�ا   ”Nano Plan“ خ�اص 
لصورة ثالثي�ة األبعاد إلنتاج خارطة 
تفصيلية لعدد ومناطق حقن السائل 
املغناطي�ي وجرعاته حس�ب حجم 
وأبعاد ال�ورم. كما يق�وم الكمبيوتر 
بحساب درجة الحرارة الالزمة ومدة 

بقائها لتدمر الخاليا املصابة.
ويحقن س�ائل نان�و أكس�يد الحديد 
األس�ود بجهاز خ�اص وتحت مخدر 
موضع�ي. وبع�د م�رور 1-4 أي�ام، 
لضمان انتش�ار الس�ائل املغناطيي 
يف أنس�جة ال�ورم، يوض�ع املري�ض 
فوق رسي�ر جهاز مول�د مغناطيي 
 Magnet Fluid  – صم�م خصيص�اً 
وم�زوداً   ،)Hyperthermia )MFH
بنظ�ام معلوماتي يتحك�م يف رسعة 
ووح�دة  الالزم�ة،  املوج�ات  ت�ردد 
ترمومرتي�ه لقي�اس درج�ة ح�رارة 
طري�ق  ع�ن  املس�تهدفة  األنس�جة 

منظوم فلوري بري.
وعند تس�ليط املوجات املغناطيس�ية 
عالي�ة ال�رتدد صوب منطق�ة الورم، 
تق�وم املوج�ات بذبذب�ة جس�يمات 
الحدي�د النانوية برسع�ة بمقدورها 
رفع حرارة أنس�جة ال�ورم إىل ما بني 
41-70 درجة مئوي�ة لتدمر الخاليا 
املصاب�ة، دون الش�عور بألم، عى أن 
تعاد جلس�ة املعالجة 6 م�رات وملدة 
س�اعة يومياً وبدون تخدير. وال تزال 
البحوث مس�تمرة للتوصل اىل أفضل 
النتائج للقضاء عى هذا املرض الذي 

الرسي.

تعريف األمراض الوراثية : 
 Hereditary الوراثي�ة  األم�راض  مفه�وم  يش�ر 
Diseases كم�ا يف املوس�وعة الطبي�ة إىل » أنها تمثل 
مجموعة م�ن األمراض التي قد تنتق�ل بالوراثة من 
جي�ل إىل جي�ل، وينتج عنه�ا اضط�راب يف الجينات 
املحمولة ع�ى الصبغيات، وقد يكون ذلك االضطراب 
يف ع�دد الجين�ات أو تكوينه�ا »، وق�د تصي�ب تل�ك 
األم�راض أحد الجنس�ني دون اآلخ�ر، ويطلق عليها 
يف تل�ك الحال�ة اس�م األم�راض الوراثي�ة املرتبط�ة 
بالصبغي�ات الجنس�ية، وق�د يك�ون أحد الجنس�ني 

حامال للمرض الوراثي، دون أن يصاب به.
كم�ا تع�رف بأنه�ا » األمراض الت�ي يكون س�ببها 
خل�ال يف مورث�ة األب أو األم، واألم�راض الوراثي�ة 
عدي�دة، ويمك�ن تش�خصيها يف الطف�ل وهو جنني 
بعملية خاصة حي�ث توضع إبرة جوفاء يف رحم األم 
الس�تخراج عينة من الس�ائل املخاط�ي الذي يطفو 
فيه الطفل، ففي هذا الس�ائل م�ن الخاليا ما يكفي 
الكتش�اف امل�رض الوراث�ي«.ويف ض�وء ذل�ك تعرف 
األم�راض الوراثية بأنها » األم�راض التي تورث من 
اآلباء إىل األبناء، كما يف أمراض عدة كالبول الس�كري 
والرسطان واألمراض العصبية والنفسية وال يشرتط 
أن�ه إذا كان اآلب�اء مصاب�ني بأحد ه�ذه األمراض أن 
يصاب بها األطفال، ولكن احتمال إصابة األبناء بتلك 

األمراض ي�زداد يف حالة إصابة اآلباء بهذه األمراض، 
واألم�راض الوراثية حقيقة هي األم�راض التي قدر 
فيه�ا للجنني أن يول�د مصابًا بها، وقد تكون س�ببًا 
يف وفات�ه، وق�د يعيش بها مريًضا ط�وال حياته، وال 

يشرتط أن تكون تلك األمراض موجودة يف اآلباء«
العالقة بني املرض والوراثة : 

يع�د عل�م الوراث�ة البرشي�ة - الذي يخت�ص بطرق 
وراث�ة الصف�ات الطبيعي�ة وتحدي�د أث�ر الوراثة يف 
ظهور األمراض الوراثية - من أحدث العلوم الطبية، 
إذ ب�دأ منذ ثالث�ني عاًما فقط يف ال�دول املتقدمة منذ 
اكتش�اف العدد الصحيح للكروموس�ومات يف جسم 
ن�واة خلي�ة  اإلنس�ان وه�و )46 كروموس�وم( يف 
جس�دية ، واكتش�اف أن بعض األم�راض والوراثية 
الكروموس�ومات  ع�دد  يف  اخت�الل  س�ببها  يك�ون 
وتمث�ل الكروموس�ومات حامالت العوام�ل الوراثية 
)الجينات( يف نواة الخلية ، وتقس�م الكروموسومات 
يف الخاليا الجس�دية لإلنس�ان إىل )46 كروموسوم ( 
مقس�مة إىل ) 23 زوج ( كل منها يشبه اآلخر تماماً 
، وتحتوي أول خلية يف جسد اإلنسان وهو جنني عى 
)46 كروموسوم ( )23 منها من األم ، و23 منها من 
األب (، علم�ا بأن )22 كروموس�وم ( منها جس�دية 
وكروموس�وم واح�د فق�ط يح�دد صف�ة الجنس ) 

الذكورة واألنوثة (.

أنواع األمراض الوراثية :
تنقسم األمراض الوراثية إىل ثالثة أنواع هي

) أ( األمراض الجينية.
)ب( األمراض الكروموسومية.

 )ج�( األمراض املركبة
أسباب األمراض الوراثية : 

يتض�ح م�ن خ�الل الدراس�ات الطبي�ة أن األمراض 
الوراثي�ة أن األم�راض الوراثية تنش�أ نتيجة ظهور 

سبب من هذه األسباب : 
1 - حدوث تغر يف عدد الكروموس�ومات بالزيادة أو 

النقصان. 
2 - حدوث تغرات هيكلية يف الكروموس�ومات مثل 

تكسر الكروموسومات.
3 - إذا كان عدد الكروموسومات طبيعيا ولكن توجد 
جين�ات تحمل الصفات املرضية وتنتقل من اآلباء إىل 

األبناء. 
4 - إصاب�ة األم ببعض األمراض املعدية مثل الزهري 

والحصبة األملانية مما يؤثر يف الجينات. 
5 - تن�اول األم العقاق�ر وتعرضه�ا للكيماوي�ات 
واإلش�عاعات يؤث�ر يف الجين�ات فيحدث تش�وهات 

للجنني.
6 - وجود أس�باب متعددة وكثرة تتس�بب يف ظهور 

األمراض الوراثية.

األمراض الوراثيه في اإلنسان
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حرم جامعي

االرساء – نزار السامرائي
يف تظاه�رة علمية واس�عة اقامت 
كلي�ة االرساء الجامعة بالتنس�يق 
م�ع مديري�ة التعليم الع�ايل االهيل 
)املؤتم��ر الوطن�ي االول للتعلي�م 
قاع�ة  ع�ى  األهل��ي(  الجامع�ي 
فن�دق بابل بحضور وزي�ر التعليم 
الع�ايل ا.د.  عبدال�رزاق عبد الجليل 
العيى ال�ذي افتتح املؤتمر بكلمة 
اعرب فيها ع�ن رسوره بأن تكوَن 
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارُة 
والتكنولوجي�ا  والعل�وم  العلم�ي 
راعيًة للمؤتمر الذي قامت بإعداده 
واش�ار  الجامع�ة.  اإلرساء  كلي�ُة 
العيى اىل بداي�ة التعليم الجامعي 
األهيل يف العراق سنة 1956 عندما 
تأسس�ت جامعُة الحكمة الخاصة 
يف الزعفرانية ببغداد، مبينا ان هذا 
النمط من التعليم العايل لم يش�هد 
أي توس�ٍع حتى عام 1988 عندما 
تأسست ثالُث كلياٍت جامعٍة أهليٍة 
هي ال�رتاث واملنص�ور والرافدين، 
الكلي�ات  اس�تحداث  وتواص�َل 
الس�نوات  يف  األهلي�ة  الجامع�ة 
الالحق�ة لتص�ل إىل  تس�ع كلي�اٍت 
جامعٍة عام 1996 وهو العام الذي 
ش�هد ص�دور قان�ون الجامع�ات 
والكليات األهلية رقم 13، واوضح 
التأس�يس  عملي�ة  ان  العي�ى 
اس�تمرت حتى بلغ عدُد الجامعاِت 
والكلي�اِت ) املع�رتُف به�ا من قبل 
وزارة التعليم الع�ايل ) 17( بحلول 
اس�فه  ع�ن  معرب�ا   ،2008 ع�ام 
من فت�ح بع�ُض الكلي�ات أبوابها 
لقبول الطلبة قب�ل أن تحصل عى 
موافق�ِة ال�وزارة. واوضح العيى 
ان امل�ؤرشات ت�دل ع�ى ان معظم 
تل�ك الجامع�ات والكلي�ات تُعاني 
من مش�كالٍت ومعوقاٍت وتحدياٍت 
وأبنيته�ا  بهيكليته�ا  تتعل�ُق 
ومالكاتها التدريسية واملستلزمات 
اللوجس�تية من مخت�رباٍت وورٍش 
وس�احاٍت  ومكتب�اٍت  ومعام�ٍل 
 ، وغره�ا  الالصفي�ة  لألنش�طة 

مؤك�دا انه يف ضوِء ه�ذه املعطيات 
أصب�َح لزام�اً ع�ى وزارة التعلي�م 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي والعل�وم 
الخط�ط  وض�َع  والتكنولوجي�ا 
بمؤسس�اِت  للنه�وِض  واملعاي�ر 
التعليم الجامعي األهيل ليحتل هذا 
القطاع التعليمي مكانتُه املناس�بة 
ويك�وَن بمثاب�ِة الرشي�ِك واملكمل 
للتعليم العايل الحكومي.لذا ُوضعت 
املؤسس�ات  الس�تحداث  الضوابط 
األكاديمي�ة األهلي�ة ليص�َل ع�دد 
الجامع�ة  والكلي�ات  الجامع�ات 
األهلي�ة إىل 54 جامعٍة وكليٍة حجم  
القب�ول الس�نوي فيها تج�اوَز 30 
ثالثون أل�ف طالٍب وطالب�ٍة لغاية 
هذه الس�نة 2017. وش�دد عى ان 
التعليم الع�ايل الجامعي األهيل يّعد 
الظهر الحقيقي واألساس للتعليم 
الحكومي، لذا فان نظرتنا يف وضِع 
القوانني ومتابعتها يف أدائها أصبَح 
من امله�ام األولية خاصًة بعد أقرار 
قانونِه الجدي�د .واوضح إن أهداَف 
قانون رقم 25 لسنة 2016 قانون 
التعلي�م الع�ايل األهيل رك�زت عى 
توفِر الدراس�ة الجامعي�ة  األولية 
والعلي�ا ) النظري�ة والتطبيقي�ة ( 
ونرَش املعرفِة يف العراق وتطويرها 
من خ�الل القيام بالبح�ث العلمي 
وتش�جيعِه وتطوير املنهج العلمي 
وتنمية الش�عور باالنتماء الوطني 
وروح املس�ؤولية وااللتزام بالخط 
الوطني املس�تند إىل وحدة الش�عب 
والوطن فض�الً عن التوج�ِه لفتح 
فروٍع لجامع�اٍت أجنبيٍة رصينٍة يف 
بغ�داد واإلقلي�م واملحافظ�ات غر 
املنتظمة يف اإلقليم.   وانسجاماً مع 
روِح هذا القان�ون وضعت الوزارة 
ج�ودة  يضم�ُن  بم�ا  التعليم�ات 
مخرجات التعليم الجامعي األهيل . 
وأكد العيى إن وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلمي ج�ادة يف طريقها 
لتحدي�ث آليات العمل يف الجامعات 
والكليات الجامعة األهلية ، منوها 
اىل ان بعض إداراِت هذه املؤسسات 

لديه�ا الحم�اس والتفاع�ل لبن�اء 
وتحديث ه�ذا النمط من التعليم يف 
العراق، معربا يف الوقت نفس�ه عن 
االس�ف من بقاء بعض املمارسات 
الس�لبية ملؤسس�اٍت اخ�رى والتي 
يج�ب أن التحص�ل يف مؤسس�اٍت 

تُعنى بتأهيل جيل املستقبل.
مدير التعليم االهيل : هدفنا الوحيد 
ه�و إحراز مرتبة متقدمة يف س�لم 

الدول املتطورة 
م�ن جانب�ه ق�ال مدي�ر التعلي�م 
الجامعي االهيل يف كلمته باملناسبة 
أن اس�تعادة الهوي�ة الوطني�ة يف 
العراقي�ة،  الحي�اة  مفاص�ل  كل 
م�ا زال�ت تمث�ل مطلب�ا حاس�ما 
وجوهري�ا نس�عى الي�ه جميع�ا، 
ك�ي نتج�اوز الهوة املعرفي�ة التي 
فصلتنا عن العالم املتمدن بس�بب 
السياس�ات الكارثية لنظام البعث 
املب�اد. واوضح رزوق�ي إنه يف ظل 
وتزاي�د  الكب�ر  الس�كاني  النم�و 
اع�داد خريج�ي التعلي�م الثان�وي 
وملحدودي�ة الطاق�ة االس�تيعابية 
ب�رزت  الحكومي�ة  للجامع�ات 

تعليم�ا  تأس�يس  اىل  الحاج�ه 
رديف�ا للتعلي�م الحكوم�ى يق�وم 
بإنش�ائه القطاع الخاص وترشف 
الوزارة بش�كل كامل ع�ى العملية 
االكاديمي�ة في�ه. ولهذه االس�باب 
ت�م ال�رشوع  بإنش�اء العدي�د من 
الجامع�ات والكلي�ات االهليه  منذ 
مدة زمنية طويلة .واش�ار اىل نمو 
هذا القطاع بشكل مضطرد ،مبينا 
ن هذا التوس�ع جاء لتلبيه الحاجة 
الفعلي�ة لتوف�ر ف�رص دراس�ية 
لكاف�ه ابن�اء الش�عب وىف مختلف 
املحافظات والذين لم يوفقوا لهذه 
الفرصة يف التعليم الحكومى . واكد 
ان وزارة التعليم العايل تقود عملية 
اص�الح كبره ل�كل قط�اع التعليم 
العايل وعى وجه الخصوص التعليم 
الجامع�ي االه�يل.  واش�ار رزوقي 
اىل أس�تكمال اجراءات منح اجازة 
تأس�يس ل� )6( س�ت جامعات و 
كلي�ات اهلي�ة كم�ا تم اس�تحداث 
اكث�ر م�ن )100( مائ�ة قس�م يف 
االهلي�ة  والكلي�ات  الجامع�ات 
وبمختلف االختصاص�ات و تعيني 

اكث�ر من  )3000( الفني من حملة 
الش�هادات العلي�ا ) ماجس�تر – 
دكتوراه ( يف مختلف االختصاصات 
يف  االلكرتون�ي  النظ�ام  واعتم�اد 
الجامع�ات  يف  والقب�ول  التقدي�م 
والكليات االهلية لتجاوز مس�اوئ 
القبول املبارش و العمل عى اعتماد 
تصنيف محيل للجامعات والكليات 
االهلي�ة واالرتقاء بمس�توى ادائها 
فضال عن  معالجة أوضاع اكثر من 
)6000( ستة االف طالب مقبولني 
يف ع�دد م�ن الجامع�ات والكليات 
االهلية قب�ل االعرتاف بها رس�ميا 
من قب�ل ال�وزارة وتش�كيل لجان 
تولت اع�داد تعليمات تنفيذ قانون 
التعلي�م الع�ايل االه�يل رق�م )25( 
لس�نة 2016 واعداد نظام صندوق 
والعامل�ني  التدريس�يني  تقاع�د 
االهلي�ة  والكلي�ات  الجامع�ات  يف 
واالعرتاف بالجامعات املؤسس�ة يف 
اقليم كوردس�تان  ، مؤكد الطموح 
اىل مضاعفة تلك االنجازات بتظافر 
الجهود لالرتقاء بمس�توى الوزارة 
ودوائره�ا وتش�كيالتها كافة  وان 

يك�ون هدفن�ا الوحيد ه�و إحراز 
ال�دول  مرتب�ة متقدم�ة يف س�لم 
الحكوم�ي  التعلي�م   يف  املتط�ورة 
التع�اون  خ�الل  م�ن  االه�يل   او 
واالهلي�ة  الحكومي�ة  الجامع�ات 

لتحقيق االهداف املنشودة .
 املاج�دي : املؤتمر نقط�ة انطالق 
جدي�دة باتج�اه النه�وض بواق�ع 

التعليم األهيل
اىل ذل�ك أكد رئي�س املؤتمر ا.د.عبد 
ال�رزاق املاج�دي ان انعق�اد ه�ذا 
املؤتمر ه�و حصيلة لُجهود العديد 
من »اإلخوة والزمالء« وعى رأسهم 
وزير التعليم الع�ايل ،و مدير دائرة 
التعليم الجامعي األهيل ،واألس�تاذ 
الدكتور محم�د الربيعي . واكد ان 
الغاي�ة األساس�ية الت�ي يتوخاها 
القائمون عى املؤتمر هي الوصول 
عرب املناقش�ة الجادة واملوضوعية 
التعلي�م  يف  املعتم�دة  املعاي�ر  اىل 
ومج�االت النه�وض ب�ه. واع�رب 
املاجدي عن الطوح بأن تكرس كل 
الجهود املبذولة إلنجاح املؤتمربما 
جدي�دة  انط�الق  نقط�ة  يجعل�ه 

االسراء تعقد المؤتمر الوطني االول للتعليم الجامعي االهلي

التعليم الجامعي األهلي الظهير الحقيقي واألساس للتعليم الحكومي
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باتجاه النه�وض بواقع التعليم األهيل 
يف عراقنا الحبيب عرب التأس�يس لبيئة 
أكاديمي�ة قادرة ع�ى التفاع�ل بثقة 
عالية مع املعرف�ة العاملية ، مؤكدا ان 
كل ذل�ك يتحق�ق عرب نق�اش األفكار 
وتنضي�ج الرؤى واالس�تماع اىل الرأي 
وال�رأي األخر .واوضح ان عمادة كلية 
االرساء الجامعة كج�زء من منظومة 
التعلي�م الجامعي األه�يل تؤمن أيمانا 
عميق�اً بأهمي�ة ه�ذا القط�اع ومدى 
يف  والفعال�ة  األساس�ية  مس�اهمته 
توس�يع مس�احة القبول واالستفادة 
من فرص التعلي�م التي قد ال تتوفر يف 
القطاع الحكومي وملختلف األس�باب.

كما اعرب ع�ن االدراك الت�ام بأهمية 
وثق�ل املس�ؤولية امللق�اة ع�ى كاهل 
الوزارة ودائرة التعليم الجامعي األهيل 
. مش�ددا ع�ى ان من الواج�ب  تعزيز 
الوع�ي النق�دي البناء الذي ي�ؤدي بنا 
اىل تش�كيل مجتم�ع تعليم�ي مرتابط 
تجمعه أهداف مش�رتكة رابطها األول 
هو االرتق�اء بهذا القط�اع اىل مصاف 

الدول املتقدمة يف هذا املجال .
اوراق العمل 

وشهدت 
املؤتمر  جلس�ات 
ع�دد  مناقش�ة 
م�ن اوراق العمل 
بها  تق�دم  الت�ي 
بالتعليم  املعنيني 
االهيل  الجامع�ي 
، وتناول�ت اوراق 
استعراض  اعمل 
التعلي�م  واق�ع 
االهيل  الجامع�ي 
تط�وره  واف�اق 
م�ا  وتش�خيص 
من  العمل  راف�ق 
س�لبية  نق�اط 

والتوصية 
ع�رب  بتجاوزه�ا 
ال�دؤوب  العم�ل 
وتضمن�ت   ..

الجلسات 
مناقش�ة االوراق 

التالية:
1-ورق�ة عم�ل م.م.ع�يل رزوقي عن 
)التعليم العايل االهيل الواقع واالفاق(.

2-ورق�ة عم�ل د.عيل حاتم الحس�ن 
/ عمي�د كلي�ة دجل�ة الجامعة عن 
)طبيعة العالقة ب�ني التعليم العايل 

الحكومي والتعليم العايل االهيل(.
3-ورق�ة عم�ل د.عبدال�رزاق جرب 
االرساء  كلي�ة  عمي�د  املاج�دي/ 
الجامع�ة ع�ن ) قان�ون التعلي�م 
الضع�ف  ,نق�اط  االه�يل  الع�ايل 

والقوة من خالل التطبيق(.
4-ورقة عم�ل د.محمد الربيعي 
/ مستش�ار فخري للوزارة عن 
التعليم  )مقارن�ة ب�ني ج�ودة 
الع�ايل االه�يل والتعلي�م العايل 

الحكومي(.
د.محم�ود  عم�ل  5-ورق�ة 
ج�واد اب�و ش�عر / عمي�د 
كلية الرافدي�ن االهلية عن 
واج�راءات  )سياس�ات 
قبول الطلبة يف الجامعات 

والكليات االهلية(
د.عبد  عمل  6-ورقة 
عبدجاسم  الرسول 
كلي�ة  عمي�د   /
الجامعة   املنص�ور 
تقيي�م   ( ع�ن 
التعلي�م  تجرب�ة 
يف  االه�يل  الع�ايل 

ضل سياسات الفرص 
والتهديدات(.

7-ورق�ة عم�ل د.عم�ار عبد 
الكلية  االمر الس�المي/ م�ن 

)اس�تقاللية  ع�ن  االس�المية 
يف  االه�يل  الجامع�ي  التعلي�م 

املركزية والالمركزية(.
8-ورقة عم�ل د.صباح النجار/

م�ن كلي�ة ال�رتاث الجامعة عن 

)تجارب بعض ال�دول العربية 
والعاملية يف ادارة جودة التعليم 

الجامعي االهيل(.
وش�هد املؤتم�ر حض�ورا 
لرؤس�اء  متمي�زا 

الجامع�ات وعم�داء 
االهلي�ة  الكلي�ات 

والتدريسيني 
والشخصيات 

العلمية 

والجامعي�ة الذي�ن اس�هموا باغن�اء 
باملناقش�ة  املقدم�ة  العم�ل  اوراق 
واملالحظ�ات والخ�روج بالتوصي�ات 
واملقرتحات التي يمكن ان تسهم يف ان 
يكون املؤتمر عالمة بارزة يف مس�رة 
التعلي�م الجامعي االهيل يف العراق بما 
يعزز م�ن مس�رة التعلي�م الجامعي 
ويط�ور م�ن امكانيات�ه وص�وال اىل 

مصاف الجامعات العاملية.

االسراء تعقد المؤتمر الوطني االول للتعليم الجامعي االهلي

التعليم الجامعي األهلي الظهير الحقيقي واألساس للتعليم الحكومي
تفوق قسم االعالم في االمتحانات 

التنافسية

حقق قسم االعالم نجاحا متميزا يف االمتحانات التنافسية 
للسنة الدراسية 2016-2017 والتي ارشفت عليها جامعة 
بغداد بحصوله عى نس�بة 97%  للم�واد االمتحانية الثالث 
التي شملها االمتحان التنافي علما ان النسبة النهائية يف 

الدور الثاني لطلبة السنة الرابعة كانت %100.
وش�دد رئيس القس�م ا.د. عب�د الكريم لعيبي ع�ى ان هذا 
االنجاز كان حصيلة تظافر جهود االس�اتذة والتدريسيني 
واملتابع�ة املس�تمرة للطلب�ة طيل�ة العام ال�درايس وحتى 

خارج اوقات املحارضات .

مشاركة بحثية في المؤتمر الدولي 
االول للعلوم

التدري�ي يف  الدكت�ور )محم�د غ�ازي ص�ربي(  ش�ارك 
قس�م املحاس�بة / كلية االرساء الجامع�ة باملؤتمر الدويل 
األول للعل�وم يف كلي�ة العلوم جامعة النهرين تحت ش�عار 
)العل�وم املتقدمة ركيزة للبناء والتنمية ( ببحثه املوس�وم 
 Analyzing Cryptosystems by Using Artificial(
Intelligence( وكذلك بادارة احدى جلسات املؤتمر )مقرر 

جلسة( وضمن محور الرياضيات

العلمي��ة  المخطوط��ات  مع��رض 
المنهجية 

برعاية االس�تاذ املساعد الدكتور عبد الرزاق املاجدي عميد 
كلي�ة االرساء الجامع�ة افتتح االس�تاذ املس�اعد الدكتور 
محمد عيل جواد رئيس قسم القانون معرض املخطوطات 
العلمية املنهجية لدراس�ة اللغة االنكليزية للمرحلة الثانية 
لقسم القانون والتي تشكل وسائل ايضاح مساعدة لفهم 
اللغ�ة االنكليزي�ة ، و ارشف ع�ى اعداد ه�ذه املخطوطات 
امل�درس املس�اعد رائ�د فاض�ل الش�يخيل م�درس اللغ�ة 

االنكليزية ولفيف من طلبة املرحلة الثانية .

التبرع بسيارة قص الثيل لملعب 
الشعب الدولي

اع�رب مدي�ر ع�ام دائ�رة الرتبي�ة البدني�ة يف وزارة الش�باب 
والرياض�ة د. عالء عبد القادر عن تثم�ني الوزارة ملبادرة كلية 
االرساء الجامع�ة من اج�ل اظهار املنش�آت الرياضية بأبهى 
حلة ومنها مجمع ملعب الش�عب الدويل.وقال عبد القادر عند 
استالمه سيارة حديثة لقص الثيل اهدتها عمادة كلية االرساء 
الجامع�ة االهلية الدارة ملعب الش�عب : ان ارتباط الجماهر 
العراقية بكافة مشاربها ومكوناتها بملعب الشعب ما هو اال 
حالة اعتدنا عليها يف احلك الظروف واصعبها ،واردف بالقول: 
عكس�ت عم�ادة جامع�ة االرساء االهلية وبش�خص عميدها 
الدكت�ور عبد الرزاق جرب املاجدي الوج�ه الناصع والحضاري 
للعراقي املحب لبلده ورياضته بعد ان اس�هموا بأهداء ماكنة 
قص الثيل الدارة ملعب الشعب يف خطوة تشعرنا بالفخر كون 
الجماه�ر الرياضية باتت تدرك اهمية ملعب الش�عب الدويل 

وتعكس روح التعاون الواجب لها ان تسود يف مجتمعاتنا. 



Issue no.2 - Des. - 2017العدد االول- السنة الثانية  - كانون االول - 82017

www.alisraacollege.com

الثقافة هي الغذاء الروحي للجسد

هيثم رشيد:
وعكتي الصحية سبب إغالق منتدى 

»غني محسن«

 زينب الرويشدي
      طالبة في قسم القانون كلية االسراء الجامعة ، جمعت بين القضاء واالدب 
تحدثت  التي  عباس  ريهام  انها  عباراتها,  وراء  ارادتها  جميلة  نصوصا  لتنتج 

لـ)االسراء( في حوار سريع

ريهام عباس:

ثقافة

* بداية ن�ود ان نعرف من هي ريهام 
عب�اس ومن اي�ن اتت فك�رة الكتابة 

ومن ساعدك للقيام بهذا العمل؟
يف  طالب�ة  عب�اس  ريه�ام  -اس�مي 
جامعة االرساء\قسم القانون ,بدأت 
الكتاب�ة يف س�ن الرابع�ة ع�رش الذي 
ساعدني بهذا العمل هواني اقرأ كثرا 
م�ن الرواي�ات مختلف�ة االتجاه�ات 

وحبي لالفكار التي تبنيها الرواية.
•من ه�و الكات�ب ال�ذي تعدينه مثل 

اعى يف حياتك الشخصية؟
_واسيني االعرج اول االشخاص الذي 

جذبتني كتاباته اىل ان اكون كاتبة 
•اين تنرش ريهام عباس كتاباتها؟

الصفح�ات  م�ن  الكث�ر  يف  _ان�رش 
االدبية العراقي�ة عى مواقع التواصل 

االجتماعي وبعض من املجالت.
•ماهي تعنيه الثقافة لك ؟

الروح�ي للجس�د  الغ�ذاء  _  اعده�ا 
وتطبيق ملا نمر به من تجارب وبداية 

تقدم الشعوب وتطورها.

•ماهي العبارة الت�ي تعتز بها ريهام 
عباس؟

_القلم هو صديقي الذي اليتخى عني 
اب�دا والورق�ة فهي بمثاب�ة صندوق 

ارساري.
ه�ل لديك مش�اريع ادبية   •

كرواية او قصة او اصدار كتاب؟
_ العدي�د م�ن املش�اريع الت�ي افك�ر 

به�ا وخصوص�ا يف مج�ال الرواي�ات 
ولكنها مؤجلة لكوني طالبة جامعية 
واهتم بدراس�تي باعتق�ادي اليمكن 
دمج االمرين معا واعتقد س�يكون يل 

مستقبل مع الكتابة بعد تفرغي  
•ه�ل هن�اك م�ن يق�دم ل�ك الدع�م 

واملساعدة يف نرش اعمالك االدبية؟
االش�خاص  م�ن  العدي�د  _هن�اك 
قام�وا بمس�اعدتي مادي�ا ومعنوي�ا 
بتش�جيعهم يل ومحبته�م مل�ا اكتب�ه 
اكت�ب  م�ا  ايص�ال  يف  واملس�اعدة 
الك�رب عدد م�ن الناس وعى رأس�هم 

الصحفي�ة »مري�م س�مر« صاحبة 
مرشوع كاتبات املستقبل قامت بنرش 
ثالث نصوص يل يف كتاب اسمه«كرز« 
وكذلك القص�ص القصرة ونرشت يف 
جري�دة حريتي ني�وز ومجلة كاتبات 

املستقبل االلكرتونية.
•هل تعتقدين حياة الكاتب بس�يطة 

ام معقدة؟
_بس�يطة بالطبع الن الحياة بسيطة 
نحن من نعقد االم�ور وكذلك الكاتب 
قد مر بمواقف كث�رة جعلته يتحدى 

الحياة املعقدة بالكتابة.
 * ملاذا قالت ريهام عباس لدي العديد 
من املش�اريع ولكني اهتم بدراس�تي 
اوال؟هل برأيك الدراسة تعرقل مسرة 

طموحك يف الكتابة؟
-كوني طالبة جامعية دراس�تي اوال 
هي من توصلن�ي للمكان الذي ارغب 
ب�ه باالضافة اىل ان الوق�ت لدي قليل 
جدا يجعلني امارس كتاباتي بش�كل 
ان  اق�رر  وعندم�ا  وعف�وي  بس�يط 
اكتب رواية باملستوى املطلوب والذي 
اطمح ان احقق�ه يحتاج مني الوقت 
ال�كايف والجهد املكثف لك�ي ال اواجه 

النقد وتصل للناس بشكل جميل

عراقي�ا اصي�ل ..طيب القلب.. ملع اس�مِه يف س�ماء 
الش�عر الش�عبي العراقي، ورغم مرضه واصل رسم 
ابداع�ُه يف ابي�ات قصيدت�ُه، ذلك هو الش�اعر هيثم 

رشيد الذي تحدث ل�)االرساء( يف هذا الحوار....
حاوره/كرار عدنان

* ماه�ي الصعوبات الت�ي يواجها هيثم رش�يد ك� 
شاعر؟

-يف الواقع أغلبية االعمال التي أكتبها وأس�جلها اجد 
صعوبة يف نرشها يف وس�ائل االعالم لسبب تعرب عن 

2واقعنا املرير.
* رأيك بحال الشعر اليوم؟

-بالتاكي�د فأن الزي�ادة كالنقصان وهناك عدد كبر 
من الش�عراء وهذا اليشء جعل م�ن صعوبة إيصال 
الجمهور«الذواقه«الش�عر  اىل  الجميل�ة  القصي�دة 

الشعبي من قبل بعض الشعراء الشباب. 
*ه�ل النق�د والناقد«الذواقه«يهم هيثم 

رشيد يف كتابة قصائده؟
-ال شك بأن ذائقة الشعر الشعبي يهم 
جميع الش�عراء وبالنس�بة يل اذا كان 

النق�د صحيح�اً فهو يهمن�ي والعكس 
غر صحيح.

* منت�دى غن�ي محس�ن ماذا 
لك؟وماس�بب  يعن�ي 

اغالقه؟
-منتدى غني محس�ن 
الجميلة  الذكريات  من 
الوق�ت  وبنف�س 

كان  مؤملة،واالغ�الق 
بس�بب األزم�ة الصحي�ة التي 

أعاني منها.
* كي�ف يتعام�ل هيث�م رش�يد م�ع القصي�ده عند 

كتابتها؟
-تعام�ل م�ع القصي�ده بأس�تمرار افك�ر واضغط 
ع�ى نفي لك�ي اخرج بمف�ردات جميل�ة يف كتابة 

القصيدة.
* مت�ى يكت�ب هيث�م رش�يد القصائد؟وه�ل لديك 

طقوس خاصة يف الكتابه؟
-كتاب�ة القصيده تبدأ عندما يك�ون هناك موضوعاً 
يحرك املش�اعر يف داخيل،والتوج�د طقوس معينة يف 

الكتابة. 
* هل سبق وتأثرت بشاعر معني؟وملاذا؟

-كل شاعر ناجح البد ان يتاثر بالسابقني وبالتاكيد 
تأثرت بهم،لس�بب اذا أراد الش�اعر ان ينجح البد ان 

يقتدي ويتعلم بمن سبقُه يف التجربة.
* ما عنوان القصيدة االوىل ؟وملن ُكتبت؟

-اول قصائدي تحت عنوان«اكش�خلك زغر من 
ترج�ع وياي«وُكتبت هذه القصيدة ألنس�انة 

لها قيمة كبره يف قلبي.
* بالختام كلمة تقولها؟

 ، الجمي�ل  الح�وار  -ش�كرا لك�م ع�ى ه�ذا 
ويس�عدني ان اه�دي ق�راء )االرساء( مقطع 
من قصيدة  »اكشخلك زغر من ترجع 

وياي« :
لفيت الدروب وضلت الكيگ

مشيت بال واعي ومتيه الرأي  
تعاهدنا بعشگنا نبقى للموت 
وامل�وت  بع�دت  ان�ت  اش�و 

ماجاي

انا والفرات
ا.د.هادي الشمري

12 كانون أول 2017

أنّا تكلَّمُت الفراُت تكّلما 

فَهواَي هْو، ما إْن أراَد تقدُّما

ولُه الرزايا إن تسابق زحُفها 

 أفنيُت ُعمري كي يَعزَّ ويَسَلما

جّهزُت قويس، والحصاَن دعوتُُه 

 وَسنَنُت سيفي، والِسناَن األقَوما

ونضوُت عنّي ُكلَّ ناعِم َملبٍَس 

 ورميُت عنّي من همومي األقَدما 

وَزَررُت ِدرعي، طالباً من والدي 

 َدَعواِته، لو قام ليالً ُمظِلما

واألهَل أوَدعُت اإللَه ضمانَُهم 

 والداَر، واألُمَّ الحنوَن ُمَقدَّما

ونويُت أرسي كي أُصدَّ ُمصيبًة 

 باتت تُِعدُّ ِمَن الحواِلِك ُجذَّما

ال ُمسرتاَح اليوَم فيما يقتيض 

 منّي انتباهاً، لو أُباري ُمرَغما

سأُهزُّ من عرِش الُطغاِة ركائزاً 

 أُجري ِدمائي لو بداري أجرما

قد زاَد من ِصهيوِن َفرُط َعداوٍة

 تَفري ِجراحاً ُمرتَعاٍت بالِدما

يبني كما يبغي وما من راِدٍع 

ما  لكنَُّه يف ذاك، زاَد تََوهُّ

لم يخترَِبْ روَح الُعروبِة َمّرًة 

إن فارت التَنوُر وهجاً ُمَرما

فاألرُض من دوِن السالِح َمشاَعٌة 

 والبيُت يُوهى لو تخلََّف َمن رمى

إنّا جنوُد الحقِّ يف صدِر الوغى 

 نفديِه بيتاً قد تَساَمَق َمعَلما

نادى)صالُح الديِن( َويِك مروئتي

 إْن لم تصوني مسِجداً وُمَحرَّما

وأنا أُلبّي ما استطعُت ِندائَُه 

 وأُهبُّ عزماً لن يَِكلَّ ويَهرما

أقسمُت أنّي ال أُفاِرُق صارمي 

 أحمي بالدي، كلَّ ِشرٍب والَسما

وأُزيُح عن أريض َدواِهَي غاِصٍب 

 يبغي األذى للساكننَي وللِحما

ألُعيَد ل�)األقى( نَضاَرَة عِرِه 

 ولِيَبَقنَيَّ الدهَر رصحاً ُمكَرما

أحد االق�وال املأثورة عن الربت إينش�تاين 
صاحب النظرية النس�بية املش�هورة » ألم 
الدراسة لحظة وينتهي ، ولكن أهمالها ألم 

يستمر مدى الحياة«.
من هذا االقتباس نرى ان اهمية الدراس�ة 
والحصول ع�ى املعرفة هو يشء اس�ايس 
ومه�م يف حياة االنس�ان ،وحياة املجتمع . 
ومن القديم شكلت املدرسة وأماكن التعلم 
والتعليم الركن االس�ايس يف بناء شخصية 
االنس�ان واملجتمع بش�كل ع�ام ،حيث ان 
املجتمعات التي يكون فيها نسبة املتعلمني 
عالي�ة تكون مجتمع�ات حضارية ولديها 
تأثرات كبرة عى االنس�انية ،وخر مثال 
ع�ى ذل�ك يف اليون�ان القديم�ة كان هناك 
مجتمعان هما املجتم�ع االثيني واملجتمع 
االس�بارطي ، اعتد االول عى بناء الفرد يف 
بيئ�ة ح�رة ومتعلمة ووف�ر أدوات التعليم 
فكان نت�اج هذا املجتمع اف�راد حضاريني 
وعلم�اء خدموا االنس�انية يف علمهم ، عى 
العكس منه املجتمع االسبارطي الذي كان 
يعتمد عى البناء الجسماني لالفراد إلعداد 
مقاتلني اش�داء دون االهتمام يف تعليمهم 

وأكتسابهم الثقاتفة العامة.
ويف عاملن�ا الح�ايل نرى ان ال�دول تنظر اىل 
اكتس�اب الف�رد للعل�م بأنه غاي�ة وليس 
وس�يلة ألنن�ا عندما نبني مجتم�ع متعلم 
فأنن�ا نحصن أف�راد من مظاه�ر التخلف 
الع�ادات  ظه�ور  م�ن  نحمي�ه  ،وبالت�ايل 
الس�يئة التي ترافق الجهل وع�دم التعلم . 
لذلك نش�اهد ان معاناة غ�ر املتعلم تكون 
مس�تمرة واثاره�ا مس�تمرة علي�ه وعى 

البيئة التي تحيط به.

ا.د. عاشور الساعدي 

ومضة
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سبورت

المنشطات ..آفة فتاكة انتشرت بين الشباب 

محمد حميد: 
القيثارة في القلب دائما ..وتركه ليس ب� »رغبتي«

علي خالد جاسم
موضة ش�بابية جديدة انترشت بني 
الش�باب بسبب التطور الرسيع الذي 
حصل بمختلف مج�االت الحياة مما 
انعكس سلبا عى الرياضيني انفسهم 
بالرغب�ة يف البن�اء الرسيع للعضالت 
وتنمي�ة البنية باق�ل مجهود ممكن 

وقت..  ارسع  ويف 
ظاه�رة  انه�ا 

االسترويدات 
الت�ي  البنائي�ة 

اثبتت فش�لها 
واثبات 

فشل 

مستخدميها من الرياضيني انفسهم 
يف تحقي�ق املراد م�ن تناولها ،وغاية 
اس�تخدامها لصعوبة الس�يطرة عى 

االثار الجانبية التي تسببها .
وروجت رشكات االدوية املتخصصة 
له�ذه امل�ادة الت�ي تعمل ع�ى تدمر 
املس�تغلني  جان�ب  اىل   ، الرياضي�ني 
الذين يعملون عى اس�تغالل السذج 
وضعاف العقول من اجل تحقيق 
اك�رب ق�در ممك�ن م�ن الربح .. 
وذل�ك بالرتويج اىل انه�ا عقاقر 
وليس�ت منش�طات ،فال تس�بب 
املعروف�ة  واملخاط�ر  االرضار 
للمنشطات وان فاقت ارضارها 

الحد االعى للمستخدمني.
عقاق�ر  ع�ن  تاريخي�ة  نب�ذة 

الحقن املوضعي:
لعقاق�ر  كان  ظه�ور  اول  ان 
يف  املوضع�ي  الحق�ن 

ثمانينات 

االملان�ي  ي�د  ع�ى  امل�ايض  الق�رن 
الس�يناثول  اس�مه  كالرك  كري�س 
يعتم�د  صنع�ه  يف  التطوي�ر  وكان 
ع�ى تصني�ع م�ادة للحق�ن تعطي 
مكاس�ب اكرب وتمتد وتك�ون دائمة 
وهو مماثل للس�يليكون املس�تخدم 
يف عمليات التجمي�ل, وعندما يحقن 
داخ�ل العضل�ة يمك�ث ب�ني اليافها 
حي�ث يتوزع ب�ني االلي�اف العضلية 
وال  االص�يل  برتكيب�ه  محتفظ�ا 
تترشب�ه االلي�اف العضلي�ة فتكون 
العضل�ة مث�ل الس�اندويج املحش�و 
املتكرر  بالعقار,وعن طري�ق الحقن 
داخل العضلة يزداد حجمها ويصبح 
اشبه بالبالون الذي تم نفخه بالهواء 
فيتبقى يف العضلة ما يقارب 70% او 
50%ويمت�ص الجس�م املتبقي منها 
معرضا الكبد وامل�خ والقلب ملخاطر 

شديدة.
مخاطر االستخدام:

بمخاط�ر  الري�ايض  اليش�عر  ق�د 
االس�تخدام يف مقتبل حيات�ه واثناء 
ممارس�ته للرياض�ة اال بعد مرور 
مح�ددة,وان  زمني�ة  ف�رتة 

ه�ذا  ع�ن  تنت�ج  الت�ي  املخاط�ر 
االس�تخدام حدوث ضع�ف يف الدورة 
الدموي�ة وح�دوث تش�وه ظاه�ر يف 
الش�كل العام للجسد وقابلية العضو 
املحقون للش�لل نتيجة الضغط عى 
اعص�اب العضو كالذراع عى س�بيل 
املثال ,كما تؤدي اىل تعرض الشخص 
لالم�راض القلبيى�ة ورك�ود ال�دورة 
الدموي�ة اضاف�ة اىل كون�ه عرض�ة 
الم�راض الرسط�ان بانواعه,اما من 
ناحية االثار الجانبية العادية للحقن 
املوضع�ي الغ�ر س�ليم ه�ي حدوث 
بعض االصابات يف اماكن الحقن مثل 
تورم النس�يج العضيل وما يصاحبه 
من الم شديد وظهور بعض الدمامل 
حي�ث ممك�ن وان يتطل�ب ذل�ك اىل 

تدخل جراحي.
كممارس�ني  نح�ن  واجببن�ا  وم�ن 
للرياضة ان ننبه االخ�وة الرياضيني 
اىل ان الغ�رض الرئي�ي للممارس�ة 
الرياضة الرغبة يف حياة مديدة بجسد 
ق�وي خ�ايل م�ن االمراض متناس�ق 
جميل املنظر والحفاظ عى العضالت 
ال�ال ارادي�ة مث�ل القلب واالحش�اء 
الداخلي�ة يف كام�ل قوته�ا حتى  بعد 
التقدم بالس�ن لينعم الريايض بثمار 
ممارسته للرياضة يف مقتبل العمر.

حاوره/كرار عدنان
العب مثل العديد من األندية العراقية 
وايض�اً املنتخ�ب العراقي،حصل عى 
لقب�ني يف درع ال�دوري العراق�ي مع 
نادي الرشطة،ليس�تقر يف فريق نفط 
املرم�ى محمد  الوس�ط،انُه ح�ارس 

حميد...
* ماهو س�بب ت�رك ن�ادي الرمادي 

متجهاً لنادي الرشطة؟
-س�بب ت�رك الن�ادي كان م�ن اجل 
تطوي�ر مهارت�ي ك� ح�ارس مرمى 
الوطن�ي  املنتخ�ب  لتمثي�ل  وايض�اً 

والحمدلله حققت الحلم.
* حصلت عى درع الدوري ملرتني مع 
نادي الرشطة.ماهو ش�عورك يف تلك 

اللحظات؟
ال�دوري  درع  ع�ى  -الحص�ول 
وملرت�ني بع�د غي�اب اللق�ب عن 
خزينة النادي لفرتة 17 سنه كان 
ش�عور اليوصف،وايض�اً إنجاز يل 

ك� حارس.
ع�ى  حصول�ك  بع�د   *

لقب�ني درع دوري مع 
قررت  الرشطة،مل�اذا 
الرحي�ل ع�ن فري�ق 
ن�ادي  اىل  والذه�اب 

زاخو؟ 
ن�ادي  ات�رك  -ل�م 
الرشط�ة يف رغبت�ي 
والقيث�ارة يف القل�ب 

دوماً.
* عدم اس�تمرار لف�رتة الطويلة مع 
نادي زاخو ورسعاً مافكرت باالنتقال 

لنادي الطلبة،ماسبب هذا القرار؟
-يف الواق�ع تركت نادي زاخو لس�بب 
إدارة النادي آنذاك لم تويف ب� وعودهم 

يل مع الفريق.
* محم�د حميد وقع عق�داً مع نادي 
الطلبة ولم يمثل النادي،مادواعي هذا 

القرار؟ 
-بالفع�ل لم اللعب م�ع الفريق فقط 
ت�م عقد االتفاق ع�ى العقد ورسعان 

مافصلت العقد وانتقلت لنادي اخر.
* ق�ررت االنتق�ال واالس�تقرار م�ع 
الوسط،ماسبب  نفط  نادي 

ذلك؟
الس�بب  الواقع  -يف 
نف�ط  فري�ق  ه�و 
الي�وم  الوس�ط 
اصبح  م�ن األندية 
ع�ى  تناف�س  الت�ي 
درع ال�دوري وايض�ا 
كادراً  يمل�ك  الن�ُه 

متطوراً جداً.
كح�ارس   *
ن�ادي  لفري�ق 

نفط 

نقوص�ات  ماه�ي  الوس�ط،برأيك 
النادي؟وه�ل ق�ادر ع�ى خطف درع 

الدوري؟
-ال اعتق�د هناك نقص يف الفريق،وب� 
رأي الالعب�ني قادري�ن ع�ى خط�ف 
الدرع ولكن الي�وم اصبح هناك يشء 
م�ن الصعوب�ة لس�بب إلغ�اء نظ�ام 

املجموعات من الدوري.
* تمثي�ل املنتخب العراقي،ماذا يعني 

لك؟
-بالواقع يعني يل الكثر وجداً مرسور 
الرتداء فانيلة املنتخب رغم املسؤولية 
الت�ي يف عاتقي وحماية العرين رشفاً 

يل.
* ماذا ينقص منتخب العراقي اليوم؟

-املنتخ�ب يف مرحلة بن�اء جيل جديد 
افض�ل  لتقدي�م  وق�ت  اىل  وبحاج�ه 
لجمي�ع  التوفي�ق  واتمن�ى  النتائ�ج 

الالعبني.
* اوص�ف لن�ا ش�عورك ك�� حارس 
مرم�ى عند حصول منتخب الش�باب 
ع�ى املركز الراب�ع يف تصفيات كاس 

العالم للشباب؟
-يف تلك اللحظات ش�عورنا ك� العبني 
جميل�ة ج�دا والحص�ول ع�ى مركز 

الرابع يف البطوله يشء مفرح.
* اجمل مب�اراة قدمها محمد حميد 

مع املنتخب العراقي،ماهي؟وملاذا؟
-يف الواق�ع لي�س فقط م�ع املنتخب 
ولكن حتى يف مسرتي الكروية كانت 

ضد املنتخب الربازييل،والسبب قدمت 
اداء جيد ومفرح يف تلك املباراة.

* محم�د حمي�د ك� ح�ارس مرمى 
جيد،هل لديك عروض محلية او حتى 

احرتافيه؟
-نع�م هن�اك العدي�د م�ن العروض 
ع�ى مس�توى املح�يل وايض�ا عقود 
خارجيه،ولك�ن حت�ى االن لم أفصح 

عن أي عقد.
* م�ن ه�م املدرب�ني الذي�ن انصفو 

محمد حميد ومن ظلمه؟
-هن�اك الكثر من املدربني انصفوني 
ك� ح�ارس مرمى،والذي�ن ظلموني 
ان  اح�ب  ال  املدرب�ني  م�ن  العدي�د 

اذكرهم.
* ه�ل س�بق وان تأث�رت ب�� الع�ب 

معني،وملاذا،
املهاج�م  يف  -تأث�رت 
الربازييل«رونالدو«،والسبب ال اعتقد 
هن�اك الع�ب س�يصب اىل مس�توى 

الالعب.
* من اين كانت انطالقة محمد حميد 

ك� حارس؟
-االنطالقة كانت م�ع نادي الرمادي 
تح�ت إرشاف م�درب الحراس«خالد 
فياض«الذي يعد م�ن افضل املدربني 

يف البالد.
يف ختام الحديث كلمة تحب قولها؟

اتمنى لكم املوفقي�ة والنجاح وايضاً 
شكراً ل�)االرساء(

التنافس الس�يايس عى السلطة يف العراق افرز الكثر 
من الراعات متع�ددة االتجاهات بني الفرقاء الذين 
يتوجه�ون يف كثر من االحيان اىل الش�ارع الش�عبي 
الستثارته واس�تمالة عواطفه يف تأجيج املشاعر ضد 
اآلخر بش�تى الطرق اهمها االعالم الذي يعد الوس�يلة 
االفض�ل للوص�ول اىل املتلقي/الهدف ورس�م صورة 
ذهنية ضد االطراف السياسية املنافسة تبقى حارضة 

عند رسم التصورات عن اية حالة يمر بها البلد .
ويف الوق�ت ال�ذي تقع ع�ى االعالم مس�ؤولية صعبة 
بايجاد التوازن يف رسم الخطاب العام وتقديم املعلومة 
الصحيح�ة لل�رأي العام من اجل مس�اعدته عى بناء 
رؤي�ة صحيح�ة والتوص�ل اىل قرارات تس�هم يف دفع 
البل�د بعيدا عن حاف�ة االنهيار التي تدف�ع باتجاهها 
املصالح الفئوية والسياس�ية املختلفة ، نجد لالس�ف 
ان الخطاب االعالمي ينزاح باتجاه االهداف السياسية 
ليتح�ول اىل ص�دى للخطاب الس�يايس ال�ذي تبتغيه 
الكتل املتصارعه ، وبذلك فأنه بدال من ان يبني خطابا 
مس�تقال فاع�ال ، يعم�ل عى اع�ادة انت�اج الخطاب 
الس�يايس ورس�م اتجاهات متوافقة مع م�ا يبتغيه 
م�ن اثارة الرأي العام وتوجيه�ه وفق ما يريده صانع 
الخطاب السيايس مما يزيد التوتر داخل املجتمع بدال 
من العمل عى حر الراع داخل الطبقة السياسية 

الحاكمة.
وه�ذا االم�ر ه�و م�ا يمك�ن ان يحص�ل يف ال�دول 
)الديمقراطي�ة( حي�ث تعمل الحكوم�ات او االحزاب 
املهيمنة عى توظيف االعالم لتحقيق غاياتها وبالتايل 
الحصول عى تأييد الرأي العام للمواقف التي تتخذها 
ع�ى اس�اس انه�ا رضوري�ة للمجتم�ع وتع�رب عن 
اتجاه�ات الرأي فيه وتمثل مصالحه ، وبالتايل تحقق 
الهيمنة عى املجتمع الذي ينس�اق اىل ما يقدم له من 
اراء عرب وس�ائل االعالم املختلفة وبأش�كال متعددة. 
ان االع�الم يف كث�ر من ه�ذه الح�االت ال يعمل يف ظّل 
الس�لطات القائم�ة )الحكوم�ة او االح�زاب املوالي�ة 
واملعارضة( بش�كل مب�ارش فهو يتبع آلي�ات االعالم 
الحر الذي تديره رؤوس االموال الخاصة ويدار من قبل 
صحفيني واسماء ال تحمل ارتباطات تنظيمية بجهة 
ما، لكن من جه�ة اخرى فأنه يجد تمويال ودعما من 
هذه الجهات بش�كل غر مب�ارش ، وهذا رضوري من 
اجل ديمومته واس�تمراره ، ويتمثل باإلعالنات واملنح 
،او بتزوي�ده باملعلومات التي ال يص�ل اليها االخرون 
، وتتس�اوق ه�ذه املعلوم�ات مع االه�داف التي تريد 
االحزاب او الكتل السياسية او حتى السلطة املهيمنة 
ان تحققه�ا داخل املجتمع لتحص�ل يف حالة تفاعلها 
مع ال�رأي العام ع�ى حالة من االذع�ان تمرر عربها 
الق�رارات التي تريدها بش�كل يجعل املواطن يش�عر 
بأنها رضورية الجتياز املرحلة وبالتايل فان الس�لطة 
ه�ي تعمل من اجل املجم�وع وبالتايل فان القبول بما 
يح�دث هو ج�زء من واج�ب املواطن تج�اه وطنه او 
الجهة التي يتفاعل معها وينتمي اليها س�واء اكانت 

سياسية او دينية او قومية.
وهنا يظهر املثقف يف الس�احة حيث يتخذ دور املوجه 
واملحل�ل عرب » كمية هائلة من الكتب والربوش�ورات 
واملق�االت يف املجالت والصحف واالحاديث والجداالت، 
الت�ي تتك�رر بال نهاي�ة وتش�كل بمجموعه�ا الهائل 
ذلك الجهد املس�تمر الذي تولد من�ه االرادة الجماعية 
بدرج�ة معين�ة م�ن التجان�س ،وبدرج�ة رضوري�ة 
لنجاح الفعل املتناس�ق واملتواقت يف الزمان والفضاء 
الجغ�رايف » ويرى املفكر االيطايل غراميش ان املثقفني 
» هم اجراء الجماعة املهيمنة ،املس�تخدمون من اجل 
تنفيذ الوظائف املس�خرة ملسائل الزعامة االجتماعية 
واالدارة السياس�ية« .ان اتجاهات السلطات الفاعلة 
نحو املثق�ف ليس لكون�ه االكثر انحي�ازا للراعات 
او االكث�ر طائفية وتعصب ولك�ن لقدرته عى النفاذ 
اىل وس�ائل االعالم املختلفة وبالتايل يستطيع تسويق 
الخط�اب الذي يعمل ع�ى اعادة انتاجه بش�كل اكثر 
فاعلي�ة من غ�ره ، لكون معظم األف�راد )الجمهور( 
يتجه�ون ويتحركون يف االتجاه الذي تدعمه وس�ائل 
اإلع�الم وبالتايل يتك�ون الرأي العام بما يتناس�ق مع 

األفكار التي تدعمها وسائل اإلعالم.

غفران نزار عبدالغفار

من اجل خطاب اعالمي 
متوازن
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كتب

  نزار عبد الغفار السامرائي
البيضان�ي  س�عدون  يق�دم  االوىل  الصفح�ات  من�ذ 
شخصيات روايته يف إطار تاريخي معرفا بها الواحدة 
تل�و االخ�رى عى اس�اس ش�ّد انتباه الق�اريء تحت 
عن�وان )مدخل( اىل م�ا ييل من اح�داث . ولكن ما ان 
ينته�ي املدخل حتى يس�حب البيضان�ي القارىء اىل 
عوالم جديد يختلط فيه�ا الواقعي باملتخيل وتتداخل 
فيها االزمان بش�كل مكثف فتصب�ح اللحظة الراهنة 
تاريخ�ا ي�روى عى لس�ان ش�خصيات توفي�ت منذ 
زمن بعيد ، وهنا يصبح الس�ؤال من هو الراوي ومن 

املستمع ؟ 
ال�راوي االس�ايس جلي�ل ال�ذي تنث�ال علي�ه االفكار 
والصور والخياالت لتس�تعرض التاريخ الرسي ملدينة 
املج�ر الكبر ، وكأنها تحكي ع�ن تاريخ العراق ، فما 
م�ّر عى هذه املدينة الجنوبية الصغرة هو نفس�ه ما 
مّر عى املدن العراقية االخرى التي تقاذفتها الحروب 
لعقود ع�دة لتحيلها اىل ركام م�ن البرش الذين يأنون 
تح�ت وطأة الع�وز والحاج�ة ،وليس بال�رورة ان 
يكون ذل�ك ماديا ، وانما فقر روح�ي وعوز معنوي ، 
ما يدفعهم اىل محاولة اش�باع رغباتهم حتى وان ادى 
ذل�ك اىل تجاوز خط�وط املحرمات س�واء بالواقع ام 

بالتلفيق.
الرسي�ة  الوقائ�ع  باس�تعراض  البيضان�ي  واج�اد 
للمجتم�ع الصغر الذي يكاد ال يخفي خافية عن احد 
من اف�راده » فكل اه�ايل املجر الكبر يع�رف احدهم 
االخ�ر س�واء باالس�م او الوج�ه ،وكّل غري�ب يدخل 
املدينة يشار له« )ص97(، فيتداول الجالس االحاديث 
ويتناقلون الحكايات عن هذا وتلك يف مجالسهم دون 
ان يع�و انهم يؤرخ�ون االحداث غ�ر املدونة للمدينة 
وناس�ها الذين ال يعرهم املؤرخون انتباها النهم غر 
معروف�ني وال يش�كلون اهمية اال لذويه�م ومجتمع 

املدينة .
ورغ�م تع�دد الش�خصيات الت�ي يتناوب�ون يف رسد 
االح�داث وه�م من املوت�ى الذين عاش�وا يف املدينة يف 

ازم�ان مختلفه )الح�اج هاني ابو صالل ، والش�يخ 
ش�عالن ب�ن طاهر،وعب�د ع�ون( اال ان عملية الرسد 
جميعه�ا تتجمع يف ش�خصية واحدة هي جليل حيث 
يمكنن�ا ان نحدد ان للنص راو واحد يوزع االدوار عى 
الش�خوص ويضع عى لسانهم ما يريد ان يقوله هو 

بشأن الحياة االجتماعية .
ان البيضاني لم يس�تخدم الح�دث التاريخي كما هو 
ل�روي االح�داث بمتوالية رسدية ، ب�ل يمكننا القول 
انه اقرب اىل اس�تخدام ما يس�ميه عبد الل�ه ابراهيم 
»التخي�ل التاريخ�ي« وال�ذي يعرف�ه يف كتاب�ه الذي 
يحمل االسم نفس�ه ،بأنه املادة التاريخية املتشكلة 
وظيفته�ا  ع�ن  انقطع�ت  الرسد،وق�د  بواس�طة 
التوثيقية،والوصفي�ة وأصبح�ت ت�ؤدي وظيف�ة 
جمالي�ة ورمزي�ة، ذلك ب�أن التخي�ل التاريخي ال 
يحي�ل عى حقائق امل�ايض وال يقررها،وال يروج 
لها،انم�ا يس�توحيها بوصفه�ا ركائ�ز مفرسة 

الحداثه. 
لذل�ك كثرا ما تتداخ�ل االح�داث التاريخية يف 
رواي�ة البيضان�ي ب�رؤى مع�ارصة ال يمك�ن 

للش�خصيات الت�ي مات�ت من�ذ اع�وام عديدة 
التعرف عليها النها لم تعشها اصال ، بل ان الشخصية 
الرئيس�ية هي وحدها من عاش�ها وع�ارص احداثها 
وك�ون رؤية واضحة عنها الس�يما ما يخص الهجرة 
م�ن الري�ف ومناط�ق االه�وار اىل املدين�ة الصغ�رة 
وانتقال العادات والتقاليد التي تتميز بها العش�ائر يف 

تلك املناطق اىل اهايل املدينة .
» ال أع�رف حتى االن فيما اذا كنت أنا أحلم ام ميتا أم 
حيا ،ولنفرض أنا ميت وعدت أرسد شيئا من ذكرياتي 
عى غ�رار الح�اج هاني والش�يخ ش�عالن وزمرتهم 
ف�آن األوان يل أن اروي م�ا تحمله ذاكرتي من خراب« 
ص97ويف ه�ذا الجان�ب يش�ر الناقد فاض�ل ثامر يف 
كتابه )التأريخي وال�رسدي يف الرواية العربية( اىل ما 
اورده ريك�ور من ان كثرا من االش�كاليات الناجمة 
ع�ن العالقة ب�ني الزمني�ات املتعددة ال يمك�ن حلها 

دون  م�ن 

مساهمة الرسد القصيص 
يف هذا الجدال ،ويش�ر اىل ان القصص بفضل 

الحري�ة الكربى التي تتمتع به�ا االحداث التي وقعت 
فعلي�ا يف املايض تعرض فيما يخص الزمنية امكانات 

غر مسموح بها للمؤرخ.
لذل�ك ف�أن نهاية الرواية تأت�ي يف رسد يتضمن صور 
الحارض الذي يش�هده البلد ما بع�د 2003 والنزاعات 
ال�دويل  والتدخ�ل   ، والعرقي�ة  والفئوي�ة  الطائفي�ة 
واالقليمي يف الش�ؤون الداخلي�ة للبلد والتي تجاوزت 
الس�يايس وص�وال لغاي�ة التأثر ع�ى بنية النس�يج 
االجتماع�ي بأدعاءات وأش�كال مختلف�ة جعلت من 
انثيال ص�ور الحياة االجتماعية البس�يطة يف املايض 
تفرض نفس�ها ع�ى االف�راد الذين يس�تذكرونها يف 

الوقت الذي يعيد التاريخ املأس�اوي تش�كيل نفس�ه 
بش�كل كومي�دي ، وهو م�ا يرمز الي�ه البيضاني 
عندما يختطفه هان�ي ابن الحاج صالل 
ولعيبي بن ش�عالن الطاه�ر وعزيز عبد 
ع�ون ، اي ابناء الش�خصيات التي تروي 
اح�داث الرواي�ة والت�ي مات�ت من�ذ زمن 
 ، لحقيقته�ا  مخال�ف  بش�كل  وتظه�ر   ،
ويتعامل معها الناس عى انها ش�خصيات 
تس�تحق التقدير واالحرتام رغ�م معرفتهم 
بالحقيق�ة التي يتداولوها بينهم برسية دون 
التج�رؤ عى البوح بها علن�ا.« دائما اقول مع 
نفي لو لم يكن يف حياتنا ش�يئا اسمه الكذب 
كي�ف نتخلص م�ن املواقف املحرج�ة واملخزية 
ال ب�ل كيف نلمع صورنا املطلي�ة بغبار الخديعة 

»ص29.
لقد اس�تطاع س�عدون البيضاني بناء نصا روائيا 
جمي�ال يتداخل ب�ه اليوم�ي بالتاريخي باس�لوب 
شيق استخدم فيه املفردة الشعبية واحيانا املفردة 
املحلي�ة البحته بش�كل يجعل للنص متعته الس�يما 
وان�ه يتحدث ع�ن مجتمع محيل ل�ه خصائصه التي 
يتفرد بها عن بقية مدن ومناطق العراق، والجميل يف 
االم�ر ان تلك الخصوصية لم تمنع الكاتب من اضفاء 
طاب�ع يجعله اقرب اىل الحديث عن اي مدينة او قرية 

يف العراق .
لقد اس�تطاع الروائي س�عدون البيضان�ي بناء نص 
روائي باس�لوب يجعلنا مع ت�رادف الرسد امام رواية 
تنتمي اىل الواقعية الس�حرية فعال ..واقعية س�حرية 
بنكه�ة عراقي�ة وطع�م جنوب�ي عم�اري يحمل من 
االرسار والحكايات والغرائبية الكثر ممن لم يتناوله 
الرواة سابقا كون اغلبهم منجذبون للتوثيق الرسدي 

الواقعي التاريخي.
العنوان : نافلة الخراب

الكاتب : سعدون جبار البيضاني
النارش : دار ميزوبوتاميا 2016

مجتمع  يف  باحث  استاذ   « كاستلز  مانويل  يؤمن 
 « برشلونه  يف  املفتوحة  كتالونيا  جامعة   ، املعلومات 
أن السلطة تقوم عى السيطرة عى االتصال واإلعالم 
،سوء كانت السلطة العمالقة للدولة ورشكات وسائل 
من  للمنظمات  الصغرة  السلطة  أو  الكربى  اإلعالم 
يقول   « الحر  لالتصال  كفاحي  كان  ،ولهذا  نوع  كل 
كاستلز » السلطة أكرب من كونها االتصال ، واالتصال 
أكرب من كونه سلطة ، لكن السلطة تعمد عى التحكم 
باالتصال ،ألن السلطة املضادة تعتمد عى خرق هذه 
املحتمل  من  الذي  الجماهري  واالتصال   ، السيطرة 
وتحركه  تصيغه   ، عمومه  يف  املجتمع  اىل  يصل  أن 
اإلعالم  وسائل  عمل  يف  املتجذرة  السلطة  عالقات 
والحياة السياسية يف الدولة ،وتقع سلطة االتصال يف 
قلب هيكل وحراكية املجتمع .هذا هو موضوع كتاب 
ترجمة   ، كاستلز  مانويل  تأليف   « االتصال  سلطة   «
وتقديم محمد حرفوش يف طبعته االوىل 2014 ،وعدد 
والصادر  الكبر  القطع  من  صفحة   722 صفحاته 
،مروالذي  القاهرة   ، للرتجمة  القومي  املركز  عن 
التي كتبها  االفتاحية  نقدمه بشكل موجز من خالل 
والتي  بدراسته  التعريف  فيها  يحاول  والتي  املؤلف 

تساؤل  عن  أجابات  تقديم  محاول  اىل  فيها  يهدف 
خالل  من  ويمارسها  السلطة  عالقات  يبني  من  هو 
إدارة عمليات االتصال ، وملاذا ، وكيف يمكن لعالقات 
أجتماعية  أطراف  خالل  من  تتغر  أن  هذه  السلطة 
عقول  عى  التأثر  عرب  االجتماعي  التغير  تستهدف 
الصيغة  أن   « علمية  فرضية  يف  وتتمثل   ، الجماهر 
تشكيل  عى  القدرة  يف  تكمن  للسلطة  أصولية  األكثر 
العقل البرشي ،فطريقة التي نشعر ونفكر بها تحدد 
الفردي  املستوى  ،عى  بها  نترف  التي  الطريقة 
كاستلز   « يقدمه  الذي  التحليل  ،يشر   ... والجماعي 
مجتمع   « محدد  اجتماعي  بناء  اىل  الكتاب  هذا  يف   «
الشبكات » ذلك البناء االجتماعي الذي يميز املجتمع 
يف بداية القرن الحادي والعرشين ، وهو بناء اجتماعي 

أقيم حول )لكن اليقتر ( شبكات االتصااللرقمية.
ويجادل » كاس�تلز » ب�أن عملية صياغة وممارس�ة 
عالق�ات الس�لطة تغرت بش�كل حاس�م يف الس�ياق 
التكنولوج�ي والتنظيم�ي الجدي�د النات�ج عن ظهور 
ش�بكات االتصال الرقمية العاملي�ة باعتبارها النظام 
االس�ايس ملعالجة الرم�وز يف عرن�ا ، ولذلك يتطلب 
تحلي�ل عالق�ات الس�لطة فه�م اًلخصوصية أش�كال 

وعمليات االتصال ذات الطابع االجتماعي التي تعني يف 
مجتمع الش�بكات ٌكالً من وسائل اإلعالم الجماهرية 
متعددة اإلنماط والشبكات التفاعلية اإلفقية لالتصال 
القائمة حول االنرتنيت واالتصاالت الالسلكية ومكنت 
هذه الش�بكات االفقية يف الحقيقة من ظهو مايطلق 
عليه مانويل كس�تلز}} اإلعالم الذاتي الجماهري {{ ، 
مما يعزز بشكل حاسم اس�تقالل القائم باالتصال يف 
مواجهة رشكات االتصال حيث يصبح املستخدمون ، 

مرسلني ومتلقني .
لكي يرشح كاستلز الكيفية التي تتكون فيها السلطة 
يف عقولن�ا م�ن خالل عملي�ات االتصال فان�ه يحتاج 
اىل تج�اوز هوي�ة املرس�ل وكيفي�ة إنتاج الرس�الة يف 
عملية صناعة الس�لطة ونقلها وصياغتها يف شبكات 
االتص�ال اإللكرتوني�ة ، ويقول ،يتعني علين�ا أيضاً أن 
نفهم الكيفي�ة التي يجري بها معالجتها يف ش�بكات 
امل�خ ، ويمك�ن يف نهاي�ة املط�اف التعرف ع�ى آليات 
صنع الس�لطة يف صيغ معينة من الربط بني ش�بكات 
االتصال واملعنى يف عاملنا وشبكات االتصال واملعنى يف 
أمخاخنا.قدم كاس�تلز معتمداً عى طائفة واسعة من 
النظريات االجتماعية والسيكولوجية ، بحثاً اصيال يف 

العمليات السياس�ية والحركات االجتماعية ، يتضمن 
التضلي�ل اإلعالمي للجمه�ور االمريكي بش�أن حرب 
العراق ، والحركة البيئية العاملية للتصدي لتغير املناخ 
، والسيطرة عى املعلومات يف الصني وروسيا والحمالت 
االنتخابية القائمة عى االنرتنيت ، مثل حملة اوباما يف 
الواليات املتحدة االمريكية ،وعى اساس دراسة الحالة 
هذه يقرتح كاستلز نظرية جديدة يف السلطة يف عر 
املعلوم�ات تقوم عى ادارة ش�بكات االتصال .الكتاب 
الرس�وم  ،إهداء،ش�كر،قائمة  تقدي�م  ع�ى  أحت�وى 
التوضيحية ،قائمة الجداول،افتتاحية،خمسة فصول 
،ملحق ، بيلو جرافي�ا ، يف الفصل االول تصدره عنوان 
» الس�لطة يف مجتمع الشبكات » ، الفصل الثاني كان 
بعنوان » االتص�ال يف العر الرقمي »، الفصل الثالث 
تصدره عنوان » ش�بكات العقل والس�لطة » ، الفصل 
الرابع كان عنونه » برمجة شبكات االتصال : سياسة 
اإلع�الم وسياس�ية الفضائ�ح وازم�ة الديمقراطي�ة 
، الفص�ل الخام�س تص�دره عن�وان » إع�ادة برمجة 
ش�بكات االتصال : الحركات االجتماعية والسياس�ة 
املتمردة والس�احة العامة الجديدة . الكتاب محمل يف 

ملفات املنتدى

نافلة الخراب ..
الواقعية السحرية بنكهة عراقية جنوبية

 سلطة االتصال 



11 العدد االول- السنة الثانية  - كانون االول - 2017 Issue no.2 - Des. - 2017

www.alisraacollege.com

استراحة

منح�ت الس�فارة الربيطانية ل�دى اململكة 
األردنية قط�ًا، تبنته من م�أوى للقطط ىف 
أكتوب�ر، منصب كب�ر صائ�دى الفرئان ىف 
الس�فارة كأول ممث�ل ىف الخ�ارج للقط�ة 
باملرس�تون كبرة صائدى الف�رئان ىف مقر 

وزارة الخارجي�ة الربيطاني�ة ىف لن�دن.
وأطلقت الس�فارة عى القط اسم لورانس 
عبدون، عى اس�م الضابط الربيطانى الذى 
اش�تهر بدوره ىف مس�اعدة القوات العربية 
خالل ث�ورة العرب ع�ى الدول�ة العثمانية 
أثن�اء الح�رب العاملي�ة األوىل، وعبدون حى 
بالعاصم�ة األردني�ة تق�ع في�ه الس�فارة 
الربيطانية.وقالت لورا دوبان نائبة السفر 
الربيطان�ى ل�دى األردن إنه ت�م منح القط 
الصفة الدبلوماسية ليعمل من أجل إظهار 
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مواطن أمريكى أطعم 
غزالة فجلبت عائلتها

لم تكتف الغزالة بأخذ حصتها من الطعام بل 
جلبت عائلتها بالكامل لتناول حصتهم مثلها، 
بدأت الواقعة بدخول غزالة تائه بأحد املتاجر 

ىف والية كولورادو األمريكية.
وع�ى الفور أقدم صاحب املتجر عى إعطائها 
البسكويت لتناوله وإطعامها، ولم يمر سوى 
دقائ�ق مع�دودة وكان�ت الغزال�ة ق�د جلبت 

عائلتها بالكامل ألخذ حصتهم.
الواقع�ة وثقه�ا بالكام�ل مواط�ن أمريكى، 
بموق�ع  الش�خى  ونرشه�ا ع�رب حس�ابه 
ع�دد  ليص�ل  توي�رت،  االجتماع�ى  التواص�ل 
املش�اركات عليه�ا م�ا يق�ارب ال��50 أل�ف 

مشاركة وأكثر من 180 ألف أعجاب.

سامسونغ تعدل كمية 
شاشات “OLED” الموردة 

آلبل
ك�دت مواق�ع مهتم�ة بش�ؤون التقني�ة أن 
شاش�ات  كمي�ة  م�ن  س�تزيد  سامس�ونغ 

»OLED« التي تبيعها آلبل 4 مرات.
بعد الخالفات التي نشبت بني آبل وسامسونغ، 
 »OLED« بداية العام، بس�بب ثمن شاش�ات

لت�ي  تصنعها سامس�ونغ لهواتف ا
والهوات�ف   »X-آيف�ون«
الت�ي  املس�تقبلية 
ستنتجها آبل يف 2018، 
الرشكت�ان  توصل�ت 
في�ه  تابع�ت  لح�ل 
سامس�ونغ تزوي�د 
األوىل  منافس�تها 
األس�واق  يف 
به�ذا الن�وع من 

الشاشات.

ا.عصام عيسى علوان - قسم االعالم
انتجت التقنيات الرقمية الحديثة جيال جديدا من شاشات 
الع�رض التلفزي�وي تمي�زت بالدق�ة والوض�وح الع�ايل 
ونستعرض هنا عدد من انواع الشاشات التلفزيونية التي 

تم انتاجها بفضل التطور الكبر يف عالم اتقنية.
•شاش�ات طافي�ة يف اله�واء : تتحق�ق هذه الشاش�ات 
بتكثي�ف قطي�ات املاء الس�ابحة يف اله�واء، لتجعل منها 
شاش�ة تلفزيونية ،يمكن عرض الص�ور عليها، وبمجرد 

الشاش�ة الطافية تختفي اطف�اء الجه�از ف�أن تلك 
تتي�ح  التقني�ة  ه�ذه  اج�راء عروض . 
ويف  ببس�اطة  تلفزيوينة 
اي م�كان يت�م أختياره، 
وتك�ون اكثر نفعا الولئك 
الذي�ن يقوم�ون بتقديم 
اعالنات عن البضاعات ، 
او تقديم عروض لكسب 

الناس.
الش�ديد  الفه�م  ان 
للحص�ول  للمس�تهلكني 
عى شاشات اكرب حجما 
يدف�ع  وضوح�ا  وأكث�ر 
املهندس�ني يف هذا املجال 
شاش�ات  تطوي�ر  اىل 
ع�ى  للتف�وق   LCD��ال

100 بوصة شاش�ات البالزم�ا حتى تص�ل اىل حجم 
او أكثر.

•اما شاش�ات االرس�ال املجهري فهي تتكون من ماليني 
االنابييب املجهرية املضغوط�ة . وتوفر نوعية افضل من 
تل�ك الصور التي توفرها الشاش�ات االخرى، وهذا بدوره 

يعمل عى مضاعفة حجم الشاشة .
•تقنية الشاش�ات املجسمة : يقول البعض اننا نعيش يف 
عالم ثالثي االبعاد ،فيجب ان ال نستمر بمشاهدة شاشات 
تع�رض عروضه�ا ببعدين فقط .. وهذا دفع املهندس�ني 

لتكثيف الجهود لنتحقيق عروض ثالثية االبعاد.
علين�ا ان ندرك قب�ل كل يشء اننا مهما قلنا عن العروض 
املجس�مة ، فه�و يف الواقع ال يعني أكثر م�ن خلق الوهم 
بذل�ك. ألن العرض اوال واخرا يجري عرب شاش�ات لها يف 
االس�اس بعدين فقط . ان الجهود املضني�ة املبذولة هي 
فق�ط لتقري�ر وهم املش�اهد ،انه يش�اهد ص�ورا ثالثية 
االبعاد. وتتنافس مصانع الشاش�ات فيم�ا بينها لتوفر 
شاش�ات عرض ثالثية االبعاد، ولكن دون الحاجة اىل تلك 

النظارات السمجة التي يضعها املشاهد علىعينيه.
تعمل بعض الرشكات عى نس�ج ص�ور يتم عرضها عى 
ش�كل أرشطة صورية متع�ددة عمودية، واس�تخدام 
أغطية ومرش�حات خاصة مرّكبة 
يف الشاش�ة ،تس�مح ل�كل ع�ني 
م�ن عي�ون املش�اهدين ان ترى 
مجموع�ة مختلف�ة قلي�ال م�ن 
الصور املعروضة عى الشاش�ة . 
وبهذا يتوهم املش�اهد بانه يرى 

الصور بابعاد ثالثة.
•اما شاش�ات االنابيب املجهرية 
فتقوم بل�وي الضوء،بحيث انها 
تحج�ب بعض االش�عة الضوئية 
وتعزز البعض االخر فتبدو الصورة 

ثالثية االبعاد.
•شاش�ات امل�رسح املن�زيل العمالقة: وهي شاش�ات من 
املطاط قابلة للنفخ لتغدو شاش�ات عمالقة يبلغ طولها 
خمس�ة امتار وعرضه�ا اربعة امت�ار لتنتص�ب وكأنها 

مرسح يف حديقة املنزل.
ويمكن لهذه الشاش�ة ان تس�تقبل العروض التلفزيونية 
من املصادر املختلفة، او تشغيل اقراص الفيديو الرقمية 

او املشاركة بالعاب الفيديو.
يبقى الس�ؤال هل تس�تطيع هذه التقنيات ان تشبع نهم 
املس�تهلكني ، ام انه�ا انها تدفعه�م للمطالبة باملزيد من 

التقنيات األكثر إثارة ؟!

شاشات تلفزيونية مثيرة بتقنية حديثة

أفقيا:
1- باخرة س�ياحية ش�هرة اصطدم�ت بجبل 
جلي�د أوائل القرن امل�ايض فغرقت مع طاقمها 

وركابها – إخرس –
 2- مصيف سوري – من الحبوب –

 3- من الحيوانات اللبونة – الهارب – 
4- مطربة س�عودية – من الخلفاء الراش�دين 

– عائش – 
5- جواب – لون الحمرة ليس بناصع – 6- اسم 

لصاروخ حربي فرني –
 7- قريب – األسد – 

8- ح�رف نص�ب – وكال�ة أبح�اث الط�ران 
والفض�اء األمركي�ة – نوت�ة موس�يقية – 9- 
فق�ر هندي تّباعه يس�ّمون ج�اليل – أحد أبناء 

نوح – 10- ماركة سيارات

أفقيًا
1- فاتح شهر وملك املغول –

 2- ضّد ُيقارب – جزيرة بركانية يف الفيليبني 
– 3- تس�بق املطر وتحدث صوتاً هو صوت 

السحاب – هيئة املالبس – من الخضار – 
4- من الطيور املائية – أوالد إناث – 

5- مثل ونظر – مضغ والك – اقرع الجرس 
– 6- تصدر عن رئيس الجمهورية –

 7- إمرباطور روماني – 
8- رّص – صّف م�ن الجنود عميق ومرتاّص 

– ال ُيباح به –
 9- مطرب�ة لبنانية – مرفأ أردني عى البحر 

األحمر –
 10- مل�ك إنكلي�زي كان زير نس�اء انفصل 

عن الكنيسة الكاثوليكية

عموديًا

كلمات متقاطعة

- يمتل�ك األطف�ال 30 عظم�ة، يف 
حني يمتل�ك اإلنس�ان البالغ 206 
عظ�ام؛ وذلك ألّنه�ا تندمج بعض 

بعضها.
- تعت�رب الذبابة ه�ي أخطر كائن 
حّي عى س�طح الك�رة األرضّية، 
وذل�ك بس�بب قدرته�ا ع�ى نقل 
النفاي�ات، وامللوث�ات م�ن كائ�ن 

آلخر.
- يعترب السمندل العمالق هو أكرب 
الحيوان�ات الربمائّي�ة يف العال�م، 
ويصل طوله إىل خمس�ة أقدام. - 
تم العثور ع�ى أول فروس يف كلٍّ 
من النباتات والحيوانات قبل 100 

سنة. 
- يعترب جران�د كانيون أّول نصب 
م�ن  مصن�وع  وطن�ّي  ت�ذكاري 

السيلوفان قبل 90 سنة. 
- تم اخ�رتاع أّول خ�الط للطعام، 

وأّول ثالجة قبل 80 سنة. 
- تّم اخرتاع املربقة وPVC املعروف 
ب�بويل فينيل كلوريد قبل 70 سنة. 
-اكتش�ف أوت�و ه�ان االنش�طار 
تقس�يم  طري�ق  ع�ن  الن�ووي 

اليورانيوم قبل 60 عاماً. 

هل تعلم ؟
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يتقدم اس��اتذة وطلبة قس��م االعالم ب��ارق التهاني واطيب 
التبري��كات الى الش��عب العراق��ي والجيش العراقي الباس��ل 
وقواتنا االمنية والحشد الشعبي المقدس بمناسبة انتصارهم 

على عصابات داعش االرهابية .
متمنين العزيز القدير ان يحفظهم ذخرا للعراق 

بقل�ب مفع�م بامل�ودة والتف�اؤل ، أرحب 
بأبنائ�ي الطلبة وبنات�ي الطالبات يف هذا 
الع�ام ال�درايس الجدي�د س�ائال الله عزت 

يك�ون  ان  قدرت�ه 
عام نج�اح وتوفيق 
وأم�ان لك�م ول�كل 

االجيال العراقية.
ليكن شعارنا توكيد 
يف  العلمية  الرصانة 
 ، التعليمية  العملية 
واالجتهاد  والجه�د 
املج�االت  كّل  يف 
الدرايس  والتحصيل 
املعرف�ة  ولك�ون   ،
غاي�ة  العلمي�ة 
ووس�يلة  س�امية 
النها  غاي�ة  راقي�ة، 
الحض�ارة  جوه�ر 
وانه�ا   ، االنس�انية 
بن�اء  اىل  الطري�ق 

العقل االنساني.
وليكن كّل ذلك رضبا 
من إس�هام حقيقي 
يف بن�اء ه�ذا الوطن 
،ليك�ن  العري�ق 
نجع�ل  ان  ش�عارنا 
الكلي�ة  ه�ذه  م�ن 

الفتية منارة اخرى للعلم واملعرفة تشمخ 
بني منارات العراق العلمية االخرى.

أك�رر ترحيبي بك�م أجمع�ني ، واحيي يف 
الوقت نفس�ه هي�أة التدري�س واالداريني 
الذين أعرف أنهم يبذل�ون الجهد من أجل 
تحقي�ق رس�الة الكلية ورؤيته�ا، إذ انهم 
يعدون ذلك قبل كّل يشء أمانة يف أعناقهم 
لجي�ل عراقي فتي يش�عرون بأبوتهم له، 
ولعراق راس�خ حمل منذ أزمان س�حيقة 

شعلة الحضارة والعقل اىل العالم كله.

عام مأله التفاؤل

ا.د. عبد الكريم لعيبي
رئيس قسم االعالم

نجعل 
من هذه 

الكلية 
الفتية 

منارة اخرى 
للعلم 

والمعرفة 
تشمخ بين 

منارات 
العراق 

العلمية 
االخرى

ا.د. غالب المطلبي        د. فتح اهلل غازي

م.م. نزار السامرائي

هيأة التحرير

تصميم : رسالن سالم

طبعت في شركة األنس للطباعة والنشر

جوالت ميدانية لطلبة قسم االعالم لغرض االطالع والتدريب 

تهنئة

كرار عدنان/بغداد
ضمن منهاج�ه الخاص بتدري�ب الطلبة 
واطالعهم عى اس�اليب العم�ل االعالمي 
االرساء  كلي�ة  يف  االع�الم  قس�م  نظ�م 
الجامع�ة جوالت ميداني�ة للطلبة اىل عدد 
م�ن املؤسس�ات االعالمي�ة يف العاصم�ة 
بغداد لغ�رض اطالع الطلب�ة ميدانيا عى 
عم�ل املؤسس�ات وط�رق واع�داد املواد 
االعالمية واساليب اخراجها الفنية سواء 
يف مجال االذاع�ة والتلفزيون او الصحف 

املقروءة
شبكة االعالم العراقية 

وافقت شبكة االعالم العراقية عى تدريب 
طلب�ة قس�م االع�الم يف مرك�ز التدري�ب 
االعالم�ي واس�تديوهات قن�اة العراقي�ة 
للس�نة الثانية ع�ى الت�وايل ، والتقى وفد 

م�ن قس�م االع�الم ض�م الدكت�ورة وداد 
مارل�ني  والتدريس�ية  الدوغج�ي  نج�م 
عوي�ش هرم�ز ، رئيس الش�بكة مجاهد 
ابو الهي�ل ، وتم االتفاق عى تدريب طلبة 
الص�ف الراب�ع ف�رع الصحاف�ة االذاعية 
والتلفزيونية  ضمن الدورات التي يقيمها 
مركز التدريب االعالمي يف الشبكة مجاناً 
، ال�دورة س�تكون لش�هرين بواق�ع يوم 
يف كل اس�بوع ، ع�ى ان يس�تلم املت�درب 
ش�هادة مش�اركة يف خت�ام ال�دورة م�ع 
تقيي�م الداء كل طال�ب وطالب�ة ، فض�ال 
عن اقامة جوالت دورية اىل اس�تديوهات 
واقس�ام قناة العراقية. وقدم الوفد نيابة 
عن رئاس�ة قس�م االعالم وعم�ادة كلية 
االرساء الش�كر الجزي�ل  لرئيس ش�بكة 
االع�الم العراقي�ة للتع�اون الكب�ر الذي 

اب�داه خدمة للمس�رة العلمي�ة  لطلبتنا 
االع�زاء. جدي�ر بالذكر ان ش�بكة االعالم 
العراقية كانت قد اس�تقبلت طلبة قس�م 
االعالم يف السنة الدراسية املاضية 2016-

2017 بدورة تطبيقية تمت يف اروقة قناة 
العراقية.

جريدة الدستور
زار مجموع�ة م�ن طلبة قس�م االعالم - 
ف�رع الصحافة - املرحل�ة الرابعة جريده 
الجري�دة  التدري�ب يف  لغ�رض  الدس�تور 
 ، ن�زار عبدالغف�ار رس�ن  ب�أرشاف م.م 
والتق�ى الطلب�ة رئي�س تحري�ر جري�دة 
الدس�تور باس�م الش�يخ الذي تحدث عن 
آف�اق العمل الصحفي يف الع�راق ومراحل 
اع�داد الجري�دة وم�ا يتعل�ق بذل�ك م�ن 
مالحظات .كما تحدث الش�يخ عن اهمية 

اعداد الطلبة ، معلنا عن اس�تعداد جريدة 
الدس�تور لتدريب الطلبة وفتح صفحاتها 
امامه�م لن�رش مس�اهماتهم وكتاباتهم 
يف مختل�ف املج�االت. كما التق�ى الطلبة 
املس�ؤول الفن�ي للجري�دة واطل�ع ع�ى 
طريقة التصميم واالخراج الصحفي وفق 

الطرق الحديثة املتبعة.
اذاعة سوا

بدعم من اذاعة س�وا وب�ارشاف الدكتورة 
رن�ا عبداللطي�ف الع�زاوي اقيم�ت دورة 
تدريبية لطلبة قسم االعالم - فرع صحافة 
االذاع�ة والتلفزيون - املرحل�ة الرابعة يف 
استوديوهات اذاعة س�وا ، واطلع الطلبة 
عى طرق اعداد وتنفيذ الربامج واس�اليب 
الب�ث املس�تخدمة يف االذاع�ة وم�ا يتعلق 

بذلك من امور فنية وتقنية.

بأجواء م�ن الفرح والبهجة ش�ارك 
عمادة وتدريي وطلبة كلية االرساء 
الش�عب  ابناء  احتف�االت  الجامع�ة 
بالن�ر الكب�ر عى تنظي�م داعش 
االرهاب�ي وط�رده من كام�ل ارض 
العراق ..وحر االحتفال الذي اقيم 
بقاعة الكلية أ.د عاش�ور الس�اعدي 
املع�اون العلم�ي للكلي�ة و د. اك�رم 

عيل معاون ش�ؤون الطلبة ورؤساء 
التدريس�يني  اىل  اضاف�ة  االقس�ام 
فعالي�ات  قدم�وا  الذي�ن  والطلب�ة 
تعرب ع�ن اعتزازهم الكب�ر بالنر 
املتحقق بس�واعد االبط�ال من ابناء 

القوات املسلحة والحشد الشعبي.
وتخل�ل الحف�ل االناش�يد الوطني�ة 
والقاء القصائد التي تتغنى ببطوالت 

ابن�اء الع�راق وتح�ث ع�ى الوحدة 
الوطنية .وتم باملناس�بة تكريم عدد 
م�ن عوائ�ل ش�هداء كلي�ة االرساء 
الذي�ن ش�اركوا يف القتال ضد داعش 
بصفوف الجيش والحش�د الش�عبي 
،كما تم تكريم الطلبة الذين لبوا نداء 
املرجعية الديني�ة للدفاع عن الوطن 

والشعب.

االسراء تحتفل بالنصر الكبير


