
ـان اجلديـد لم يكن يـقال والـعهـدة عـلى الراوي ان الـسـيد رئـيس البـر
ـنـصب الـرفيع لـوال اسـتـبـدال والءه من وطنـه واهله الى لـيـفـوز بهـذا ا

الولي الفقيه في ايران . 
ـكن له ان يـحـصل عـلى كـل هـذه االصـوات لـو لم تـتـبـنـاه واال كـيـف 
قربان جدا من اجلارة ايران . الكي ا كتلة البناء برئاسة العامري وا
ـعروف بوالءه اليران  وبالرغم من ان االحتـاد الوطني الكـردستاني ا
ـوقــراطي الـكــردسـتـاني الــذي اتـخـذ مـن تـركـيـا بـعـكـس احلـزب الـد
مرجعيـة له على الدوام  اال اننا نـراهما قد انـضما كذلك الى حتالف
ـسـنـود من ايـران كمـا هـو مـعـروف  ليـسـاهـما ـشار الـيه وا الـبـنـاء ا
ـان اجلـديـد عـلى امل حـصـولـهم عـلى مـنـصب بـانـتـخـاب رئـيس الـبـر
رئيس اجلـمهـورية بـسهـولة  اضـافة الى تـسهيـل التوافق عـلى رئيس
الوزراء القادم الذي يطـمحون من خالله تلبيـة مطاليبهم في االراضي
ـتـنـازع عـليـهـا  وتـسـوية مـشـاكل الـنـفط  وحصـتـهم من اخلـزيـنة  ا

واشياء اخرى . 
ومـقـابل كل هـذه الـوالءات فـان الـسـيـد حـيـدر الـعـبـادي مـازال مـصرا
عـلى ان تكـون امريـكا مـرجعـيته االولى لـينـال والية ثـانيـة في احلكم 
رغم ادراكه بـان انتـفـاضة الـبـصرة قـد سحـبت مـنه هذا الـتـطلع . كل
هذا يجري رغم مقاطعة الـشعب لالنتخابات ورغم ادعاء كل االحزاب

والكتل بانهم قادمون من اجل االصالح .
 وقد صـدعوا رؤوسـنا بـالفضـاء الوطـني واحلكـومة العـابرة لـلطوائف
والرافـضة لـلمحـاصصة والـقضـاء على الفـساد الـسياسي واالداري
ـكن لها وحتى االجـتماعي . وطـبعا فـان ماسـمي بكتـلة البـناء هذه ال
ان تتـجاهل االخـوة االعـداء من الصـدري ومن واالهم في سـائرون 
وغيرهم من الـواقف في انتـظار الغنائـم  ومن خلفهم الـسيد الصدر
يـرفع شـعـار شـلع وقلـع.. وال نعـلم قـلع من بـعـدمـا سـاهم اجلـميع في
قمع وقلـع الشعب من الـشمال الى اجلـنوب اضافة الـى قيامه بـتمييع
كتـملة للمـنطقة اخلضراء مظاهرات الـشعب في بغداد وصولـته غير ا
واعــتـكـافـه في عـمــلـيــة مـسـرحــيـة لن تــنـطــلي اال عـلـى اجلـهـلــة الـذين

قدسة ! ?  تمسحوا بحاجياته ا
سرحـية . وهل ننسى مظاهرات البصرة في االمس عند انتهاء هذه ا
الـقـريب والـتي ادت الى سـقـوط عشـرات الـشـهـداء ومـئـات اجلرحى 
ومـازالت االعتـقـاالت جاريـة الى يـومنـا احلـاضر لـكل من سـاهم فيـها
بعـد اعـتـبـارهم مـخـربـ وبـعـثـيـ ومـنـدسـ . واالكـثـر من هـذا قـيام
احلـشد الـشعـبي بـتشـكيل لـواء جـديد في الـبصـرة حـددت مهـمته في

قمع اي انتفاضة مستقبلية فيها . 
اذا ماعـدنا الى الـكتـلة االكبـر التي سـميت البـناء ظـلما وعـدوانا فـاننا
نـرى غـيـاب اي بـرنـامج عـمل او مـواصـفـات موضـوعـيـة مـتـفق عـلـيـها

الختيار رئيس الوزراء . 
سـتـشري في كل وغـيـاب اي مشـروع وطـني لـلقـضـاء على الـفـسـاد ا
ـافـيات مـفـاصل الـدولـة . او تصـفـيـة الـدولـة الـعـمـيـقـة الـتي تـديـرهـا ا
ـواطن ذرعا بـهـا وبسـيطـرتـها عـلى كل مرافق احلـزبيـة والتـي ضاق ا
ـالكي واخلزعلي ومـعهم قائد اجلمع احلياة . وهكـذا عاد العامري وا
ـصلح الـسـيد الـصدر لـيـحددوا مـسـتقـبل العـراق من خالل تـرشيح ا
ـدنية والـعسـكرية رئيس الـوزراء العـتيـد الذي بيـده كل الصالحـيات ا

لغوم .  على وفق الدستور ا
ـبتلى بهم في وكل يغني عـلى لياله  فهم في واد وكل ابـناء الشعب ا
واد آخر . يتوهم هؤالء السـياسيون الذين يدعـون فوزهم باالنتخابات
من كل الطوائف والقوميات اذا ماعتقدوا انهم سيكسبون ثقة الشعب
ـعاشية بهم من خالل هذه الـتسميـات او الوعود بتـحس االوضاع ا
لـلـشـعب  او انـهم قــادرون عـلى تـشــــــكـيل حـكــومـة حتـضى بـقـبـول

الشعب .
انهم وبـكل تاكيـد سيـعينـون واحدا من ازالمهـم ليكـون رئيسـا للوزراء

ولكنهم غير قادرين على تنفيذ مطالب الشعب . 
النــهم بـــبــســاطــة يــفــتــقــرون الـى احلــد االدنى من االدارة والــنــزاهــة
والـضمـيـر  وتـراهم يـجـتـمـعون لـتـشـكـيل كـتـلـة اكبـر شـكـلـيـا ولـكـنهم
ـناصب ـزايا والـعـطايـا ومازالـوا يـبيـعون ويـشـترون ا مـختـلـفون في ا
والوزارات ويتقـاسمونها كـانها ارثا لهم ابـد الدهر . حتسبـهم جميعا

وقلوبهم شتى . . 
واذا ماسـتطاعـوا ان يخدعـوا الشعب مـرة او اكثر بـاطروحات وهـمية
فــان الــشــعب ســوف لـن تــنــطــلي عــلــيه هــذه االالعــيب مــرة اخــرى 
خـصوصـا بعـد جتربـة خمـسة عـشـر عامـا من احلكم الـعقـيم الذي لم

رض .  وت والفقر واجلوع وا ينجب له سوى اخلراب وا
وان الشـعب قد صـحى من غـفوته ولن يـقبل بـاقل من حكم يـضمن له
تحضرة واحلرة ة ليعيش معززا مكرما كباقي اال ا حياة حرة كر
 النه لـيـس اقل مـنــهم شــأنـا  وبــعـكــسه فــان الـثــورة قـادمــة  وهـذا
الـشعب لـم ولن يتـهـيب من القـمع والـسـجون واالغـتـيالت  ومن يشك

في ذلك ليعيد قراءة تاريخه ليعلم اي شعب هو هذا العراق .
مالكم التفقهون قوال . . انه العراق . 
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في البرامج االذاعـية والتلـفزيونية
قروءة وفي النـتاجات الـصحفـية ا
ومـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
ـسـرحي والـنـتـاج الـسـيــنـمـائي وا
والـفـنــون الـتـشـكـيــلـيـة واالجـنـاس
االدبيـة: كالشـعر والقـصة والرواية
ــــــنــــــاهج وأدب االطــــــفــــــال وفي ا
الــدراســيـة والــثــقــافــة الــشــعــبــيـة
ــضــمـرة الـعــراقــيــة الـنــســقــيـة ا
رأة بوصـفها التـمثالت اللـغويـة ا
اخـر فـي الـتـشــريـعــات الـقـانــونـيـة
وخــاصـة الــتـشــريــعـات الــعـراقــيـة
والـعـربـيـة والـدولـيـة مـثل مـواثـيق

تحدة اال ا
وتـــابـــعـت ان هـــنـــاك مــــحـــاور عن
تـنـمـيط االخـر وقــولـبـته والـتـزاحم
الــهــويــاتي كــالــهــويــة الــثــقــافــيــة
ة وتـعزيز وصراع الـهويات والـعو
الـــهــويــة واســـتالبــهـــا فــضال عن
مــــحــــور حتــــوالت صــــورة االخــــر
وتـبــدالتـهـا واخملــيـال االجــتـمـاعي
والتـصورات النـمطيـة حيال االخر
ــــذهــــبي الــــعــــرقي (الــــديــــني ا
نـاطقي االيـديولـوجي) وتنـميط ا
الــــــــــواقـع فـي وســــــــــائـل االعـالم
ـــــضــــمــــون والــــتــــنـــــمــــيط ذي ا
الـــتـــعــصـــبـي وقـــضــايـــا تـــزاحم
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والــوثــائــقي).ويـــقــدم عــمل واحــد حلــقل
الـتـصـويـر الـفـوتوغـرافـي علـى أن يـكون
كـحـد الـعــمل أصــيال وبــقــيـاس  60*40 
ــــتـــحـــدث الـــرســـمي (ان أدنى ). وأكـــد ا
الــتــقـد عــلى اجلــائــزة يــكــون في مــقـر
ــكن اســتالم الــنــتــاجـات الــوزارة كـمــا 
شـاركات من خـارج العراق عـلى نفس وا
العـنـوان).وتـابع (إن اجلـائـزة تـهدف إلى
ـنـجز ـساعي نـحـو االعتـنـاء با تنـشـيط ا
ادية البالغة الثقافي فضال عن قيمتها ا
 عـشــرة ماليــ ديــنـار عــراقي والــنـحت
الـبـرونـزي اخملـصص لــهـا فـأن قـيـمـتـهـا
عنوية عالية جداً الن التقييمات تخرج ا
ـــيــ في من خالل مـــخـــتـــصــ وأكـــاد
اجملاالت التـسعة اخملـصصة لـلجائزة اذ
أن للـجائـزة جلان فـرعيـة مهـمتهـا فحص
تلك النـتاجات وتقـييمـها وأن عمـلها هو
ـعزل عن الـلـجـنـة الـعلـيـا الـتي اقـتـصر
عمـلهـا على حتـديد احلـقول لـهذا الـعام 
تطـلبات والشروط الالزمة وكذلك إقرار ا
لــلــتــقـد  مــنــوهــاً ان أســمــاء الــلــجـان
الـفـرعــيـة لن تـعـلـن  لـلـحـفـاظ عــلـيـهـا من
التأثـيرات اخلارجـية) وب الـعبيدي (إن
حــقـول اجلــائــزة لــيــست ثــابـتــة بل هي
مــتــحـــركــة ومــتــغــيـــرة كل عــام إلتــاحــة
عـرفية الفـرصة ألكـبر عـدد من احلقـول ا

بان تكون حاضرة).
واشــار الــبــيــان ان (الــلــجـنــة االعـالمــيـة
اخلـاصة بـالـتـرويج لـلجـائـزة والـتـعريف
بحقـولهـا وشروطـها ومتـطلـباتـها قامت
ـتنبي بحمـلة ترويج واسـعة في شارع ا
ومــديـنــة الــبـصــرة عــلى هـامـش مـؤتــمـر
الـسـرد وفي مــديـنـة الـسـلـيــمـانـيـة عـلى
هامـش معـارض فـنـية كـمـا انـها سـتـقوم
بـنـشـاطـات اخـرى تـعـريـفـيـة وتـرويـجـية
ـعـاهـد تـشـمـل اجلـامـعـات والــكـلـيــات وا
ــــنـــــتــــديـــــات واالحتــــادات فـــــضالً عـن ا
ــلــتـقــيـات والــنـقــابـات والــتــجـمــعـات وا
الـثــقـافــيـة والــفـنــيـة كـافــة داخل وخـارج
مــديـنــة بــغــداد اذ  وضع خــطــة عـمل
للتوجه نحو احملافـظات اجلنوبية بهدف
ـثـقـفـ اتـاحـة الـفـرصـة ألكــبـر عـدد من ا
ـشـاركـة واالدبـاء والـفـنـانــ لـلـتـقـد وا
بـاجلـائــزة). ونـظـمت دار ثـقــافـة االطـفـال
ورشـة تدريـبـيـة في فن الـعالقـات الـعـامة
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تـــواصل الـــلـــجــنـــة اخلـــاصـــة بــاســـتالم
ـتنـافسـة على جـائزة االبداع النـتاجات ا
الـعــراقي بـدورتــهـا الــرابـعــة عـمـلــهـا في
ــنــجـز تــقــلــيــد ســنــوي يـتــمــاهــــى مع ا

االبداعي .
ـتـحـدث الـرسـمي لـوزارة الـثـقـافة وبـ ا
عـــمـــران الـــعــبـــيـــدي في بـــيـــات تـــلــقـــته
(الـــزمـــان)امس (ان الـــلــجـــنـــة اخلـــاصــة
باستالم النتـاجات باشرت بـأعمالها في
ـــشـــاركـــــــات مــــن يـــوم 10 اســـــــتالم ا
تموز 2018 ومستمرة  بعملها لغاية 10
تـشـرين الـثـاني 2018  وضـمن احلـقول
التي أقرتها اللجنة العليا للجائزة والتي
شمـلت: (الشـعر و الـرواية والنـقد األدبي
والفـني والـثـقـافي و التـشـكـيل -الرسم و
الـتــصـمـيـم الـكـرافــيـكي و اخلـط الـعـربي
ـؤلف و الــتـصــويـر ــســرحي ا والـنص ا
الفـوتوغـرافي و(الفـيلم الـقصيـر الروائي

والوثائقي).
تحدث الرسمي (أن اللجنة العليا وذكر ا
ـتطـلـبات قد حـددت عـدداً من الشـروط وا
شاركـة في اجلائزة اذ نصت للتقـد وا
ـقـدم قـد اجنز في عـلى أن يكـون الـعـمل ا
الـــــســـــنـــــوات (2016-2017-2018) وال
تـقــبل األعـمــال الـتي سـبـق لـهـا الــتـقـد

لـلـجـائـزة لألعـوام (2017-2016-2015)
وأيـضـا ال تـقـبل األعـمـال الـتي سـبق لـهـا
الـفــوز في أيـة جـائــزة أخـرى مـحــلـيـة أو

ية). عربية أو عا
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تـطلـبات تتـضمن واوضح العـبيـدي ان ا
اسـتـمــارة الـتـرشــيح والـسـيــرة الـذاتـيـة:
رشح ثـالث نسخ لـلفـروع كـافـة ويـقـدم ا
طـبوع في الـفروع (الـشعر- من الكـتاب ا
الـــروايـــة  –الـــنــــقـــد األدبي والــــثـــقـــافي
والفـني) وتـقدم ثالث نـسخ مـطبـوعة من
ــســرحي ــقــدم حلــقل (الــنص ا الــعــمل ا
ــرشـح عــمـالً واحــداً ـــؤلف) ويـــقـــدم ا ا
حلقـول (الرسم  –اخلط العـربي) على أن
رشح عمالً يكون الـعمل أصـيالً ويقـدم ا
واحداً حلـقل الـتصـمـيم الـكرافـيـكي على
 A3 أن يــكــون الـعــمل أصــيـال وبـحــجم
رشح ثـــالث نسخ قرص مدمج ويقـــدم ا
(CD)  لـــلـــفـــيـــلـم الـــقـــصـــيـــر (الـــروائي

الـهــويـات في الـفــضـاء الــسـيـاسي
واالجــتــمـاعـي واالعالمي عــلى حـد
ســــواء وقـــولــــبـــة ثــــقـــافــــة االخـــر
والـتــواصل احلـضـاري واالخـر في
ـعتدل انواع اخلـطاب واخلـطاب ا
وخــطـــاب الــتــعــصب والــكــراهــيــة
والـــتـــطــــرف واالخـــر فـي خـــطـــاب
التـسامح وخـطاب الـدولة الـرسمي

وخطاب االعالم الدولي
واضـافت اجلـبـوري ان (هـنـاك عدد
ـؤتمر من شـارك في ا كبـير من ا
الــبــاحــثــ الـــعــراقــيــ والــعــرب
واالجـــانب اذ وصــلـت بــحــوث من
مختلف الباحث العرب واالجانب
واساتذة متخـصص من جامعات
عربـية واجنـبية وجـامعات عـراقية
مـشــيـرة الى ان الـلــجـنـة الـعــلـمـيـة
ــؤتـــمــر وضــعت ـــشــرفــة عـــلى ا ا
شـروطا لـلـمشـاركة تـتـضمن قـبول
كتوبة باللغة االسهامات العلمية ا
الـعــربـيـة واالنــكـلـيــزيـة في صـورة
بحوث ودراسات تطـبيقية وبحوث
عــلــمــيــة نـظــريــة واشــتــرطــنــا في
البحوث ان تـندرج حتت محور من

ؤتمر. محاور ا
وذكـــرت ان (الــبـــاحث يـــنـــبــغي ان
يقوم بـتحديد احملـور الفرعي الذي

½Ëb…∫ علي العالق في ندوة تخصصة بقطاع السياحة

قـبل ايـام شرفـني الـقاضـي رحيم الـعـكيـلي بـارسـال مقـاله االخـير لي
قـال قبل نـشره.وقد لقـراءته منـوها الى رغـبته فـي ان اشاركه قـراءة ا
اسـعـدني هـذا االمـر لـسـبب بـسـيط يـتـعـلق بـبـحـثي الـدائم عن كـلـمـات
صادقـة في زمـــــن بلغ فـيه الزيف الى ذقـوننا.وهل هـناك صـدق اكبر

من شمس الصدق التي تضيء كلمات العكيلي االخالقية.
وحـ انــتــهـيـت من الـقــراءة عــرفت ان مـدرســة الــوردي سـتــكــبـر في
اجتـاهـات مـخـتـلـفـة وسـنـكـتـشف جـذورهـا فـيـمـا بـيـنـنـا.قـلت لـسـيـادة
الـقاضي الـعـكيـلي ان اسلـوبه يـتمـرد عـلى تخـصصه الـقـانوني تـمردا
واضـحـا.فـهـنـاك بـسـاطـة تـذكــرني بـاسـلـوب الـوردي الـذي كـتب بـلـغـة

ارادت ان تصل الى الناس.
تعة النها لم تـسقط القراء من حسابها لذا اجد ان مقاالت العكـيلي 
ابـدا بل هي تريـد افهـامـهم جيـدا اضف الى هـذا موجـة الصـدق التي

تنتشر في لغة القاضي وكأنها عالمة مسجلة باسمه.
قال كثيرا خاصـة وان العكيلي صاحب جتربة في احلقيقة اعجبـني ا

في مجال البحث عن سرقات اللصوص.
وكـان مـضـمـون رسـالـة الـعـكـيـلي في مـقـاله تـتـعـلق بـدور الـنـزاهـة في
ـفـسـدين.ومـا يـجب ان حتـصل عـلـيه الـهيـئـة من دعم كي ال مالحـقـة ا

. سؤول تسقط في ايدي اصحاب النفوس الضعيفة من ا
ويرى العكـيلي ان ال خيار لنا اال بـتقوية االجهـزة الرقابية ومـنها هيئة
وضـمـان اسـتـقاللـيـتـهـا.وقـد يـرى الـبـعض في كالم الـقـاضي الـنـزاهـة
العـكيـلي تكـرارا لكن مـا هو جـديد فـيه هو نـبرة االصالح التـي جعلت
الـعـكـيــلي يـتـعــرض الحـكـام قـضـائــيـة بـسـجــنه النه قـال رايه في زمن

قراطي يؤمن بحرية الكالم والنقد. د
اذن هي رســالـة واضــحـة ارســلـهــا الـعــكـيــلي من مـنــفـاه الــيـنــا نـحن
حـنة الوطن.رسالة قـيمة جدا مع اخلطـوات االولى لتشكيل الغارق 
احلكـومة وكان الـقاضي يهـمس ان ال بديل من مـواجهة الـفاسدين اال
بتـفعـيل االجهـزة الرقـابية وقـبل هذه اخلـطوة لن تـكون لـدينا ارادة من

اجل هذه احلرب اجلديدة.
هـكـذا قـرأت انـا مقـال الـقـاضي الـذي كـان يحـمل الـيـنـا حال واضـحا
ـشــاكل لــو كـان هـــــــــنــاك من ســتـوقـــف يــجـنــــــبــنـا كــثــــــيـر مـن ا

عــنـــده.وفي قـــنـــاعــتي ال اظـن ان هــنـــاك من يـــريــد
لـلـــــــبـلد ان يـخـوض غـمـار الفـسـاد اربـعـة اعوام

اخــــــرى.
اذن هي كلمة حق اراد بها القاضي وجه احلق

كعادته.

والــلــيــاقـة .مــشــيــرا الى (اهــمــيــة تـمــتع
العامل في العالقـات العامة بالقدرة في
اجملـال االعالمي واســلـوب الـكــتـابـة وفن
احلـــديث فـــضالً عن امـــكـــانــيـــة الـــبــحث
العـلمي والـتـخطـيط واالتصـال والـتقـييم
بــعــد اجنـــاز كل عــمل او نـــشــاط بــهــدف
اعـطـاء دور كـبـيـر لــلـعالقـات واهـمـيـة فن
االتــكــيت في حــيــاتـنــا الــيــومــيــة والـذي
مارسه اجدادنا على مـدى سنوات موغلة

في عمق الزمن ). 
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وتــنــاول في حــواره ايــضــا جتــربــته في
ركز الثقافي الـعراقي في بيروت مؤكدا ا
انــهــا(تــعـد جتــربــة مــخــتــلـفــة من حــيث
اجلمهـور والثقـافة والواقع االجـتماعي ,
وتــــعـــامــــلت فــــيــــهـــا مـع اخلط االول من
ـشــهـد الـثـقـافي الـلـبـنـاني ـثـقـفـ في ا ا
فــضال عن الــشــخــصـيــات الــثــقــافــيـة

حتت عنوان (العالقات الـعامة اداة فاعلة
ـشــاركـة ـؤســســات) و لــتـنــشـيـط دور ا
نخـبة فـاعـلة من مـوظـفي الدار. وتـناولت
ـديـر الـعام الـورشـة التي حـاضـر فـيـهـا ا
للدار عـلي عويد العـبادي احلديث عن فن
العالقات الـعامة ودورها الـفاعل في عمل
دار ثقـافـة االطفـال والتـي تعـد واحدة من
االسالـيب التي تـسـهم في جناح الـبرامج
واالنــشــطـة ,اذ اكــد قــائال(ان لــلــعالقــات
ـضـي ببـرامج الـعـامـة الدور الـبـارز في ا
ـا له من تـأثير وانشـطة وفـعالـيات الدار 
مـبـاشـر من خالل الـتـنـسـيق مع اجلـهـات
االخرى لعمل اي نـشاط و اعطاء اجلانب
االيــجـــابي واالفــضل لـــنــجـــاح عــمل ايــة

مـــــؤســــســـــة ســــواء كـــــانت
اعالمــــيــــة او ثـــقــــافــــيـــة او
اقـتصـاديـة و اجـتـمـاعـية او
حتى جتارية او تسويقية ..

ــكـن لــهــا ان فال 
تـــقــــدم االفـــضل و
االجـــــــــــــود اال مـن
خالل وجــود اقــسـام
و كــــــوادر فــــــاعــــــلــــــة
للـعالقـات الـعـامـة ضمن
هــيــاكــلــهــا الــتــنــظــيــمــيـة
رآة العاكسة و بإعتبارهـا ا
العميقة لتـحقيق نتائج جيدة

و ملموسة ). 
كــــمــــا تــــطــــرق الـى مــــحــــور فن
الـــعالقـــات الــــعـــامـــة من حـــيث
ـبـاشـر على الـتأثـر والـتـأثـيـر ا
االخــرين بــعــيــدا عن اجلــوانب
االداريــة بــهــدف الــتــواصل مع
اجلمهـور الذي يعـد صفة مـهمة
من الصفات التي يجب ان تتمتع
الكــات الــعــامـلــة في مــجـال بــهـا ا
العالقـات العـامـة فضال عن تـمتـعهم
باالخالق العالية و الصدق واالمانة
ـظـهـرالالئق والـسـمـعـة الـطــيـبـة وا
وان يكـون قـادرا على اقـامـة عالقات

ــــــؤســــــســــــات مـع ا
االخـــرى ويـــتــــمـــتع
باالستقرار النفسي
واجلــــــاذبـــــيــــــة في
اتـكــيت فـن احلـديث

العراقـية الـتي احتـضنـتها ثـقافـة بيروت
حيـنهـا . وكانت جتـربة الـعالقات الـعامة
غنية تـمكنـا فيها من ايـصال اسم العراق
ا بنيناه من عالقات الى العالم العربي 
وثـيـقـة عامـة و تـواصل مـع احمليـط الذي
نظمات عملنا به آنذاك من السفارات و ا
العربية و الدولية فضال عن الشخصيات
التي تتصـدر الساحة الـلبنانـية) . بعدها
كانت هـناك مـداخالت طرحت فـيهـا افكار
وآراء حول تطـوير عـمل العالقات الـعامة
في دار ثــقـافــة االطـفــال . من جــانب اخـر
تناول منـسق الورشة صـفاء الدين طالب
محـور فن االتكـيت الذي خلـصه من حيث
ـضـمـون بـكـيـفيـة الـتـعـامل مع الـشـكل وا
الـوفـود و الــضـيـوف و اســلـوب احلـديث
شاركات ـهرجانات و ا في الفعاليات و ا
اخلــارجـــيــة ســواء مـن حــيث احلــوار او
اجللوس لتفعيل جناح اية فعالية

تقوم بها الدار.

يجـسد رؤية وزارة الـتعلـيم العالي
في االهـتـمـام بـالـرصـانـة الـعـلـمـيـة
وتطـبيقـا عملـيا لذلك والـذي يهدف
جلـعل اجلـامعـات مـركـزا للـخـبرات
ا تـضمه الـعلـمــــــــيـة والبـحثـية 
من كوادر علميـة متمـــــيزة ويأتي
ـــــؤتـــــمــــــر ضـــــمـن اخلـــــطـــــوات ا
الـــــرصــــــــــــيــــنــــة لـــــلــــجــــامــــعــــة
ــشــــــــــروعــات واخلـــــــــطــوات وا
الـــعــلـــمــيـــة الــرصـــيــــــــــنـــة الــتي
تــخـــــــــطــوهــا عــلى ارض الــواقع
والــــــتـي تـــــهــــــدف الى االرتــــــقـــــاء
نظـــــــومة البــــــحث العـــــــلمي
ــــســــــــــــؤولــــيــــة ـــــا يــــعــــزز ا و
االجـــتـــــــــمـــاعــــيـــة في خـــدمـــــــــة

اجملتمع.
ــــؤتـــــمــــر مـــــشــــاركــــات ويــــضـم ا
واسهـامات بحـثيـة وعرض جتارب
واقــعـــيــة مــلـــمــوســة وفـــاعــلــة من
الـبـاحــثـ الـعــرب واالجـانب عـلى
مدى يومي الـعاشر واحلـادي عشر
ــــقــــبـل وقـــد من تــــشــــرين االول ا
شارك في جتاوز عدد الباحث ا
ـؤتـمـر ثالثـ بـاحـثـا من مدارس ا
بحثية مختلفة وتخصصات علمية
ـؤتـمر مـتـنوعـة تـتالءم مع مـحور ا

وعناوينه .

ـسـاهـمة الـعـلـمـية تـنـدرج حتـته ا
على ان يكـون البحث اصـيال معدا
ـؤتـمر خـصـيصـا لـلمـشـاركة في ا
ه ألي واال يــكـون قــد ســبق تــقــد
مـؤتـمـر أو مـلـتـقى عـلـمي أو نـشـر
جزئـيا أو كـليـا أو نشـر ما يـشبهه
في أية وسـيلـة نشر الـكتـرونية أو

ورقية).
’Uš œbŽ

وســيــتم نــشــر الــبــحـوث فـي عـدد
ـؤتمـر كـما لـفتت خـاص لوقـائع ا
ـــؤتـــمــر اجلـــبــوري الـى ان هــذا ا
يـهدف بـالدرجـة االولى الى تعـزيز
الــوجـــود الــعــربي واالجـــنــبي في
اجلـامـعـات الـعــــــــراقـيـة وتـفـعيل
دور البــــــــحث العـــــــلـمي خلدمة
اجملــــتــــمع مـــــشـــــــــــيــــرة الى ان
شارك االجانب سـيتــــــحدثون ا
عـن تـوظـيف جتـاربـهم الـعـلـمـــــيـة
فـي خـدمـة مـجـتـمـعـاتـهم من خالل
ـا يســـــــهم البـحث العـــــــــلمي 
في بــــنــــائــــهــــا وتــــطــــويـــــــــرهـــا
وازدهارها. وبالتأكـيد سنتعلم من
تلك الـتجـارب الغنـية الن مـا بنيت
اال اال بـــطــلب الـــعــلم وتـــفــعــيل

البحث العلمي.
ــؤتـمـر واوضــحت اجلــبـوري ان ا

والـسـيـكـولـوجـيـا وفي عـلم الـلـغـة
والـعلـوم االنسـانـية وفي الـرسائل
االتصالية فضال عن صورة االخر
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تقوم هيئة الرقابـة بترجمتها وإعداد
تـقـاريــر فـنـيــة وعـمل قـاعــدة بـيـانـات
ـعــلــومــات مع االنــتــربـول وتــبــادل ا
لــلـــحــصـــول عــلـى الــدعم فـي مــجــال

عدات). اخلبرات وا
WOŠUOÝ  U¹b%

من جـــــهــــة اخــــرى نــــاقـش اجملــــلس
االقــتــصـــادي الــعــراقي الـــتــحــديــات
ـستـثـمرين عـوقـات التي تـواجه ا وا
في قطاع الـسياحـة. وقال بيـان تلقته
(الزمان) ان (اجملـلس ناقش في ندوة
تـخـصـصـيــة اقـامـهـا بـرعـايـة  االمـ
الـعـام جملـلس الـوزراء مـهدي الـعالق
الندوة التخـصصية بقـطاع السياحة
في الـعــراق حتت عــنـوان - مــعـاجلـة
ـعـوقــات الـتي تـواجه الـتـحــديـات وا
ــــــســـــــتـــــــثــــــمـــــــريـن في قـــــــطــــــاع ا
واضاف ان (اعـمال الندوة السيـاحة)
ثلون عن وزارة الثقافة شارك فيها 
وهـيـئـة الـسـيـاحـة ومـديـر عـام دائـرة
ـرافق الـسيـاحـيـة  مـديـر عـام دائرة ا
اجملامـيع السـيـاحيـة  ودائرة مـسجل
الشـركـات في وزارة الـتـجـارة وامـانة
واوضح الـبــيـان ان (الـقـطـاع بـغـداد)

الرسمي لـلوزارة  حيـدر العبودي في
بيان إن (الوزارة مددت التقد للمرة
 الــثـــالــثـــة إلى اســتـــمــارتي تـــعــديل
التـرشـيح وقـبـول خريـجي الـسـنوات
الــســـابــقـــة إلى الـــيــوم األحــد 23من

ايلول اجلاري ).
 `Oýdð q¹bFð

واشار الـبـيـان ان ( الـوزارة كـانت قد
أعــلـــنت عن بــدء الـــتــقــد لـــتــعــديل
الترشيح عن طريق مراجعة اجلامعة
أو مـؤسـسـة الـشـهـداء لتـفـعـيل الـرقم
ـــؤجل أو االمـــتــــحـــاني لــــلـــطـــالـب ا
الــــراسب عـــلـى وفق قــــنـــاة تــــعـــديل
فـيـمـا يـكـون الـتـقـد عـلى الـتـرشـيح
االستمـارة اخلاصـة بخـريجي الـسنة
الدراسـية الـسـابقـة عبـر بوابـة دائرة
الــــــــدراســـــــات  والــــــــتـــــــخـــــــطــــــــيط
ـتـابــعـة).فـيــمـا وشـاركـت مـديـريـة وا
شؤون الـطـاقـة الذريـة الـتـابع لوزارة
في الــــدورة الـــتــــدريـــبـــيــــة عن األمن
ــمـارسـات في الـكــيـمـيــائي وأفـضل ا
الــتــحــقــيــقــات اخلــاصــة بــاحلـوادث
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــتي أقـــيـــمت في
مــالـيــزيــا.وتـابـع الـبــيــان ان (الـدورة
الــتي نــظـمــتــهــا ادارة مــنع األعــمـال
اإلرهابية بأسلـحة الدمار الشامل في
مـنـظمـة الـشـرطـة الـدولـيـة االنـتـربول
تهـدف الى حتـسـ الدعم الـذي يـقدم
إلى البـلدان األعـضاء لـضمـان سالمة
واد الكيميائية للحيلولة دون وامن ا
اســـتــعـــمــالـــهــا وتـــوفـــيــر الـــتــدريب
ــسـؤولـة عن ـتـخــصص لألجـهـزة ا ا
ـواد الـكـيـمـيـائـية مـكـافـحـة تـهـريب ا
ــــــــواجـــــــهــــــــة خـــــــطــــــــر اإلرهـــــــاب
واضـــاف ان (الــدورة الـــكــيـــمــيـــائي)
اكـدت أهـمـيـة اسـتـمـرار الـتـعـاون في
مــجــال تــنــســيق مــشــاركــة اجلــهـات
الوطنية ب مديريـة الشرطة العربية
والدولـيـة من جـهة ووزارة الـداخـلـية
وهـيــئـة الـرقــابـة الـوطــنـيــة من جـهـة
ـنع االنتـشار وتـوفيـر الفرص أخرى 
واوضـح الــبــيــان ان ( الــتــدريـــبــيــة)
الـــــدورة اوصـت بــــــضـــــرورة األخـــــذ
علومات بتقارير االنتربول وحتليل ا
ـتـعـلــقـة بـعـوامل  CBRNEالتي وا
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث
شـول بالتعي العلمي عن أسماء ا
عـاهد. وقال األوائل على الـكليـات وا
بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه
(اسـتنـادا الى الـفـقـرة الثـالـثـة عـشرة
من تـعـلـيـمــات مـكـتب رئـيس الـوزراء
ـــتــضـــمـــنــة ا رقم  4لـــســـنــة  2018 
الـتـعــيـ عـلى الــدرجـات الـوظــيـفـيـة
الك الـشــاغـرة الــنــاجتـة عن حــركـة ا
لــلــعــام  2016 وعــمال بــقــرار هــيــأة
الـرأي في جلـسـتـهـا الثـامـنـة بـتاريخ
السـادس من ايـول اجلاري  اخلـاصة
بـــتــعـــيـــ األول عــــــلى الــــــــدراســة
الـصـبــاحــــيـة لـلـــــــــعـام الــــــدراسي
 2017/ 2016   حصرا نعلن أسماء
ـا ورد وفـقـا لـلـبـيـانـات ـشـمـولـ  ا
ودعا الـبـيان ؤشـرة إزاء كل مـنـهم) ا
ــصـلــحــة الى (أصــحــاب الــعالقــة وا
االطالع عـلـيـهـا وبـيـان االعـتراض إن
وجد عبـر البريـد االلكتـروني للوزارة
وان  آخر موعد الستالم االعتراضات
نــهـــايــة الــدوام الـــرســمي لـــيــوم غــد
األربـــعــاء  وبـــخالفه تـــهـــمل جـــمــيع
االعتراضـات). وكان  مـجلس الوزراء
قـــد وافق عــلـى تــعـــديل تــعـــلــيـــمــات
الـتـعــيـ عـلى الــدرجـات الـوظــيـفـيـة
الك واسـتـثـناء الـنـاجتـة عن حـركـة ا

ـــــــوازنــــــة الـــــــوزارة مـن قــــــانـــــــون ا
العامة.وقال مـكتب رئيس الوزراء في
بــيـان ســابق إن (اجملــلس وافـق عـلى
تـعديـل الفـقـرة - الـثـالـثـة عـشرة- من
الــتــعـــلــيــمــات رقم  4 لــســنــة 2018
تـعــلــيـمــات الـتــعـيــ عـلى الــدرجـات
الـوظـيـفـــــيـة الـناجتــــــة عـن حـــــركة
ـــــــــوجب قـــــرار الك الــــــصـــــادرة  ا
مـــــجــــــــــلـس الــــــــــوزراء رقــــم 226
وأضاف أن (التعليمات لسنة 2018 )
ثالث عـشر  يتم تصـبح بحسـب اآلتي
بتـعثـ عبـر برنامج تعيـ الطـلبـة ا
الـلجـنـة الـعـلـيـا لتـطـويـر الـتـعلـيم من
ويـتم تـعـي ـرور باآللـيـة آنـفـا دون ا
الثالثـة االوائل من كل كـليـة او معـهد
رور ـبـتـعـثـ عـبـر الـوزارة دون ا وا
واوضح الــبـــيــان ان بــاآللـــيـــة آنــفـــا)
(اجملــلس قـرر اســتــثــنــاء الـوزارة من
ــوازنــة ـادة  4 /11بـ من قــانـــون ا ا
الــعـامــة عــلى ان تـخــصص لــلــطـلــبـة
الــثالثــة االوائل وحــمـلــة الــشــهـادات
الــعـلــيــا وعــلى ان ال يـتــكــرر الــثالثـة

االوائل من نفس القسم). 
وأعـلنت الـوزارة عن  تـمـديـد الـتـقد
إلى اســتـــمــارتي تـــعــديل الـــتــرشــيح
وقـبـول خـريـجي الـسـنـوات الـسـابـقـة
على القنات (العامة وذوي الشهداء)
ـــتـــحــدث إلى الـــيـــوم األحــد. وقـــال ا

اخلـــاص حـــضـــر اعـــمـــال الــنـــدوة من
ـثـلي فنـادق بـغداد وبـابل وفـلسـط
ـنصـور ورابطـة الفـنادق الـسيـاحية وا
فـي محافـظتي كربالء والـنجف واحتاد
شـركات السفـر). ويذكر ان مركـز تنمية
االسـتـثمـار واالعـمار كـان قـد ناقش في
ورش عـمل سـابـقـة واقـع السـيـاحـة في
الــعــراق وســبل دعــمـهــا وتــطــويــرهـا.
واكــدت تـلك الـورش ان  الــسـيـاحـة من
ـــفـــروض ان تــكـــون الـــداعم الـــثــاني ا
لــلــمـوازنــة بــعـد الــنــفط بـســبب تــوفـر
ـرافق السياحيـة والبنى التـحتية لها ا
وقـد  اعـداد نـافـذة واحـدة لـتـسـهـيل
دخــول الـسـيــاح واالجـانب واحلـصـول
وان دول عـلى سمة دخول بشكل مُيسر
الـعـالم تهـتم بـالـسيـاحـة ولديـها وزارة
الـسيـاحة تـشرف عـلى تقـد اخلدمات
الـســيـاحـيـة وتـكـون وزارات الـداخـلـيـة
واخلـارجيـة والصحـة والنـقل جميـعها
داعــمه لــوزارة الـســيــاحـة وقــال بــيـان
ســـابق ان (هــنـــاك دوال تــعــتـــمــد عــلى
وازنة ئـة من ا الـسيـاحة بنـسبة 60بـا
الـسنوية علماً باَن العراق يتمتع ببيئة
ســيــاحــيــة تـؤهــله بــأن يــكــون جــاذبـاً

لـلسياحة طيلة ايام السنة حيث توجد
ـة منـذُ االف الـسـن اال ان مـعـالم قـد
ـعـالم جـعـلـتـهـا عـدم االهـتــمـام بـتـلك ا
تـتعرض الى االندثارات بـشكل مستمر
مـع نــــقص كــــبـــــيــــر في الـــــتــــســــويق
حــيث ان بــلـــدان مــثل مــصــر واالعـالم
وتــركــيـــا وغــيــرهــا تــروج لــلــمــنــاطق
الــــســـــيــــاحــــيــــة واالثــــريـــــة من خالل
مـسلسالت تلفزيونيـة لكي يطلع عليها
واقــــتــــرح مــــواطــــنـــــو بــــاقي الــــدول)
ــشـاركـون (تــفـعـيل الــقـطـاع اخلـاص ا
رافق الـسـياحي لـغرض انـتـقال هـذه ا
والـنــشـاطـات الـسـيـاحـيـة الى االفـضل
خــاصــة ان بــعض الــدول مــثل تــركــيـا
اليــ ومـــصــر بـــدخــلــهـــا عــشـــرات ا
ـا يـسـهـم في زيـادة نـسـبـة الــسـواح 
ـــلـــيـــارات من ـــوازنـــة بــــعـــشـــرات ا ا
الـــدوالرات). وتــابع الــبــيــان (ضــرورة
نـوفـر خدمـات لـلسـائـح لـكي تـفرض
رسـوم حـدوديـة عـليـهم وخـصـوصاً ان
الـزيارات الـدينيـة هي زيارات عقـائدية
ـــــنــــافذ عـــــلـى أن تـــــوزع ايـــــرادات ا
احلـــدوديــــة بـــنـــسب تــــشـــمل كـــافـــة
ر عبرها الزائر).  احملافظات التي  حيدر العبادي حيدر العبودي
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ــؤتـمــر الــعـلــمي الـدولي يــنـعــقـد ا
االول لــكــلــيـــة االعالم في جــامــعــة
بـغــداد حتت عـنـوان (االخـر في

الــــــنـــــتـــــاج
االتــصــالي)
في الـعـاشـر
من تـــشــرين
ـقـبل االول ا
وقـــــــــــــــــــالـت
الــــدكــــتــــورة

ارادة
اجلـــــــبــــــوري
ــــــعــــــاونــــــة ا
العلمية للكلية
ــــؤتــــمــــر ان ا
يــتــضــمن عـدة
مــــــــــــحــــــــــــاور
وعـــــنـــــوانـــــات
تـتعـلق (بـاالخر
واالنـا والـنحن)
وتتـناول مداخل
ــــفـــــاهـــــيم فـي ا
وبــنـــاء مــفـــهــوم
االنـــــــا واالخــــــر
والــنــحن واالخــر
بـــ الـــفـــلـــســـفــة
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