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ومواد  لكي يتسنى الرجوع إليها.
 2- حتــــديـــد شــــروط الــــعـــضــــويـــة
ومشاركة األعضـاء سواء في الهيئة
ؤسسة أو في الهيـئة العامة التي ا

حتتاج إلى إفراد مادة خاصة بها.
 3-حتــــديـــد مــــهـــمــــات الـــهــــيـــئـــات
واختصـاصاتهـا الرئـيسة عـلى نحو

واضح.
 4-خــــصـــيـص فــــقـــرة فـي األهـــداف
تـــخصّ الـــشــبـــاب وآخـــرى خـــاصــة
بإعالء شـأن ثـقـافة احلـوار والـتـنوّع
الثقافي والهوّيات اخلاصة في إطار

تبادل. االحترام ا
 5-إضافة فـقرة إلى الوسائـل تتعلّق
بــــاســــتــــخــــدام وســــائل الــــفــــضـــاء
االلـــــكـــــتــــرونـي وأدوات االتـــــصــــال
ــنـتـدى والـتــواصل لـشــرح أهـداف ا

وتعميق الوعي اجلمعي بها.
 6-الــــبـــحث عـن مـــصــــادر تــــمـــويل
مــسـتــحـدثــة ومــبـتــكــرة إلدامـة زخم
الـنـشــاطـات والــبـرامج الـتي يــعـتـزم
نتـدى إقامـتهـا دون أية شروط أو ا

ارتباطات.
 7-الـتـأكـيـد عـلى احـتـرام الـتـعـدّديـة
ـتـجـاورة الـديـنــيـة واإلثـنـيــة لأل ا
واحـتـرام الـعـنـاصــر الـثـقـافـيـة الـتي
ـنـطـقـة أسـهـمت في بـنــاء حـضـارة ا
ـسيحـية وبـقية ا فيـها اإلسالم وا
ـعـتـقـدات عـلى أسـاس الـديـانـات وا
ـــســـاواة والـــتـــكـــافـــؤ واالحـــتــرام ا

تبادل. ا
نتدى  8- التأكـيد على اسـتقالليـة ا
والـعـمل عـلى صـيـانـتـهـا خـصـوصاً
وهو ليس جزءًا من دولة  أو حكومة
أو حـــزب أو جــــهـــة ســـيــــاســـيـــة أو
أيــديــولــوجـــيــة وإنّــمــا فــضــاء حــر
ــثـقــفــ أحـرار يــؤمــنـون بــاحلـوار
والتفاهم والتعاون وصوالً للتكامل.
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ـنتدى جرى استـعراض خـطة عمل ا
ــا تــبـقّـى من عـام 2019 ــقـتــرحــة  ا
ــنــاقــشـات عــلـى إجـراء وانــصــبّت ا
تكـثيف لـلخطـة بغـية حتـديد مـهمات
ــدة تـــتـــنـــاسب مع مـــا تـــبـــقى مـن ا
الــزمــنــيــة لــلــعــام اجلــاري وقــابــلـة
ــتــاحــة لــلــتـــنــفــيــذ بــاإلمـــكــانــات ا
ـنتـدى لتـشمل والتـوسّع في موارد ا
عــائــدات إعــداد الــدراســات وتــقـد
االسـتـشـارات والـنـصح الـذي يـقـدمه
نتـدى للـجهـات األخرى خـصوصاً ا
ـســتـقـبـلي. و الـتـوافق في عـمـله ا

على اآلتي:
 1-  التفكيـر في نشاطات ومبادرات
أخرى للعام  2019ولألعوام التالية
تـضــاف إلى اخلــطــة من قــبـيـل مـنح
الـشـهـادات الـتــقـديـريـة وتـخـصـيص

جـائــزة سـنــويـة لـلــنـاشــطـ في بث
ـــشـــتـــرك واحـــتــرام روح الـــعـــيش ا
اخلـصـوصـيـات الـثــقـافـيـة وتـعـمـيق
ــشـتــركـات وكــذلك إقــامــة مـؤتــمـر ا
ـتحـققة نـاقشـة االجنازات ا سنـوي 
ــقــتــرحــة وكــذلك إعــداد واألفــكــار ا
أوراق مــهـــمــة في الـــقــضــايـــا الــتي
نــاقــشــهــا االجـــتــمــاع الــتــأســيــسي

للمنتدى.
 2-فتح صفحة أو حساب في مواقع
الــتـواصل االجــتــمــاعي ( فـيــســبـوك

وتوتير).
ــنـــتـــدى في  3-ضـــرورة حـــضـــور ا
ناسبات التي تمـثل تقاليد راسخة ا
لدى اجملموعات الثقافية أل اإلقليم
ـشاركة نـتدى وتأكـيد ا للتـعريف بـا

الوجدانية.
 4- الــتــواصل مع "مــنــتــدى الــفــكــر
ـعـهـد العـربي الـعـربي" في عـمـان وا
ـقــراطـيـة في تـونـس لـتـنـسـيق لـلـد
شاورات العمل واإلفادة من نـتائج ا
ـؤتـمـرات الـسـابـقـة بـهـذا الـشـأن وا
وتعزيز التعاون لـبناء شبكة واسعة

لفكرة التكامل اإلقليمي.
 5 - الـــعــمـل عـــلى احلـــصــول عـــلى
تــــرخـــيص قــــانـــونـي لـــفــــتح فـــروع
لـلـمـنـتـدى أو مـنـتـديـات مـوازيـة  في
بلـدان اإلقـلـيم األخـرى بهـدف تـعـزيز
حـــضــور فـــكــرة الـــتـــكــامـل في هــذه
الــبــلــدان عــلــمــاً بــأن لــبــنــان خــطـا
اخلـطـوة األولى عـلـى هـذا الـصـعـيـد
بــتـأســيس مــنــتـدى بــاسم الــتــكـامل
اإلقــلـيــمي و تــســجــيــله بــصـورة

رسمية في بيروت.
 6- خوّل مجـلس الرئاسـة التواصل
ـــثـــلـي الـــبـــلــدان مع نـــواتـــات من 

نتدى. للتحرّك باسم ا
ثــالــثــا- اخــتــيــار رؤســاء وأعــضــاء

الهيئات 
وفي جــــلـــــــــــســــة الـــيـــوم الــــتـــالي
الــــســـــــــــبت2019/5/11 نــــوقـــــشت
مــســألــة اخــتـــيــار رئــيس ومــجــلس
ـــســـتـــشــاريـن و االتـــفــاق عـــلى ا
إرجـائـها إلـى وقت الحق لـلـمزيـد من
ــشـاورات السـتــكـمـال االتـصـاالت وا
قــوامـهــا وتـقــرّر اعــتـبــار من حــضـر
وأبـــدى مـــوافـــقــتـه عـــلى احلـــضــور

عضواً في الهيئة العامة .
وتقرر ما يلي: 

ــدة عــامـ اوال-  تــكـون الــرئــاســة 
ـرّة ـكـن جتـديــدهــا  وهي دوريــة و

واحدة فقط.
ـهـمات بـ الـرئـيس ثـانـيـا- تـوزّع ا
ونــــوابه وفــــقـــاً لـالخـــتــــصــــاصـــات
ــات بـحــيث يــكـون كل عــضـو ـهــمّ وا
فيها مسؤوالً في مجال عمله بصفته
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ـنتدى توافقت الـهيـئة  التـأسيـسية 
التكـامل اإلقلـيمي علـى اعتمـاد نظام
أساسـي مبـسّط مع تـضـمـيـنه بعض
ــتـــعــلــقــة بــالــقــضــايــا اإلضــافــات ا
والـشؤون الـتي يـعـنى بـهـا وتـأكـيده
احتـرام الـتـعدّديـة الـديـنيـة واإلثـنـية
ــــتـــجــــاورة. وجــــاء في نص لأل ا
الـبـيـان اخلــتـامي الجـتـمــاع الـهـيـئـة
الــــذي تــــلـــقــــتـه (الـــزمــــان) امس ان
ـنتدى الـتكامل (الهيـئة التـأسيـسية 
ــيـ ــؤلــفــة من أكــاد اإلقــلــيــمي ا
وناشط في مجاالت الثقافة والفكر
ــــدني عــــقـــدت واألدب واجملـــتــــمع ا
اجـتــمـاعــهــا األول في بـلــدة بـرمــانـا
دة من 10 لغـاية 11 (لبنـان) خالل ا
أيـار (مـايو) 2019 وجـاء االجـتـماع
الـذي حضـره نـحـو أربـعـ شـخـصاً
مـن األتــــــراك والــــــعــــــرب والــــــكـــــرد
واإليـرانـيـ واجملـمـوعـات الـقـومـيـة
اخملـــتــلـــفــة تـــتــويـــجــاً لـــســلـــســلــة
اجتماعات ولقاءات ومداوالت بدأ ت
في بيروت وانـتهت بـإعالن تمـهيدي
عن تأسيس منتدى التكامل اإلقليمي
الصادر فـي العاصـمة الـتونـسية في
/ كـانون األول 2016  والذي  فـيه
حتـــديــد مـــهـــمـــات هــذا االجـــتـــمــاع
ـنـاقـشــة وإقـرار الـنـظـام ــلـة  ـتـمـثّ ا
الــتــأســـيــسي لــلــمـــنــتــدى واخلــطــة
قترحة لعام  2019واختيار هيئات ا
نـتدى. وبـدأ االجـتمـاع في السـاعة ا
الـعــاشـرة من صــبـاح يــوم اجلـمــعـة

الــكــراهـيــة واإلقــصــاء والــتــهـمــيش
وســـائـــر الـــنـــعـــرات الـــعـــنـــصـــريـــة
والـطــائـفــيـة والــتـأكـيــد عـلى الــقـيم
ــشـتــركــة الــتي تــمـثل اإلنــسـانــيــة ا
ــتــجــاورة والــعالقــات الــثــقــافـــات ا
الــتــاريـــخــيــة الــتـي جتــمع شــعــوب
ـــهــا ومــجــامـــيــعــهــا ــنـــطــقــة وأ ا
الــــثــــقــــافــــيــــة. وأجــــمـع األعــــضـــاء
ؤسـسون الذيـن حضروا مـن مصر ا
واليـمن والـعـراق وفلـسـطـ وليـبـيا
وسوريـا وتـركيـا ولـبنـان فـيمـا غاب
مـــؤســـســون مـن تـــونس واجلـــزائــر
ـغــرب لــتــعــذّر وصــولـهم وإيــران وا
بــدواع عــدّة عــلى أهــمــيــة الــنــظــام
األســاسـي وعــكـــفــوا عـــلى دراســته
بـــشـــكـل مـــعـــمّـق وأكّـــدوا تـــوســـيع
وسـائـلـه ومـوارده وحتـديــد مـهـمـات
ـــنـــتــدى ووظـــيـــفـــته األســـاســـيــة ا
ـــمــا الـــســعي عـــلى "تــعـــظــيم والســيّ
اجلـوامع" و"تـقـلـيص الـفـوارق" كـما
أكّـدوا علـى أهمـيـة جتـسـيـر الـفـجوة
ـيـ بـ أصــحـاب الــقـرار واألكــاد
ا يـعزز روح ثـقفـ بـشكل عـام  وا
التفاهم ويشــــــيع ثقافـــــــة التعاون
ــــــشـاركــة و االتـفــاق عـلى مـا وا

يأتي :
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 الـــتــوافـق عــلـى اعـــتــمـــاد نـــظــام
أساسـي مبـسّط مع تـضـمـيـنه بعض
ــتـــعــلــقــة بــالــقــضــايــا اإلضــافــات ا

والشؤون اآلنية: 
 1-تقسيم هيكلية النظام إلى فصول
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بغداد

نبض القلم

نتدى التكامل االقليمي »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع الهيئة التأسيسية  

كانة حتول الكاتب الروسي تولستوي في مرحلة من حياته  –وهو بتلك ا
الكبيرة  والـشهرة الواسعـة الى واعظ  .. وكانت جتربة جـديرة بالتأمل 

والبحث واالهتمام من الباحث والنقاد الى يومنا هذا ...
همت .. الروائي فهل ذلك يحسب له أم عليه ...? وهل هناك تـقاطع ب ا

والواعظ ..?..
قــد يـــجــد الــكـــاتب ضــرورة فـي ذلك  وتــوضـــيح مــا يـــؤمن به  أو يــراه

صحيحا .. وفي كل االحوال  ليس ذلك موضوع هذه األسطر ..
ولكن ...

بـاشرة  عن الـواقع قد يـجد الـكاتب الـصحفـي نفسه في مهـمة الكـتابـة  ا
علم  من حيث ال رشد  والشيخ  والواعظ  وا صلح  وا ارس دور ا
يدري  أو بدراية تامة عندما يرى الصورة قاتمة  وليس لها من حل غير
أن يـكون واعـظـا  يـنـذر بـاخلـطر وعـواقب االمـور  ويـقـتـرح احلـلـول لكي

تعود بيضاء ناصعة ..
قد يـضـعه البـعض في أحـد تلك الـعـناوين من خالل  فـكـرة معـيـنة .. فـهو
ثال عندمـا يذكر ببديهيات غـابت  أو أصبحت استثناء  قد على سبيل ا

يبدو ضمن تلك العناوين ...
ارس هـذا الدور  أو قـريبـا منه  ويـذكر بـثوابت الدين  ال بأس من أن 
ـتوقـعة   وقواعـد االخالق والقـيم  ومـبادىء الـوطنـيـة  وينـذر بالـنـتائج ا
ــنع  ســقـوط مـن لـديه ــنـوال  لــكي  إذا مـا إســتــمــر احلـال عــلى هــذا ا
استـعداد لـلوقـوع في مـهاوي الـرذيلـة واالنحـراف  ويـل  قـلب من قسى

وت  ويهدي الى الطريق القو .. وجف   ويحيي  ضميرا كاد أن 
ـال بعض الشيء  على من يراه ال بأس في ذلك  وإن بدا (ثقيال)  أو 

بهذه الصورة ..
ويـسـتـغل الـكـاتب أي مــنـاسـبـة تـتـحـمل احلـديـث عن فـكـرة يـرمي بـهـا في
بحيرة تكاد أن جتف  ويأمل أن تتسع دائرتـها وتعود احلياة تتدفق فيها

من جديد ..
لم يـكـن أمـام الــكـاتب الــيـوم غــيـر أن يــدعـو الى  شــيـوغ ثــقـافــة الـنــزاهـة
واحملـاسـبة والـتـمـسك بـالـقـيم  الـنـبـيـلـة عنـدمـا يـعم الـفـسـاد بـصـورة غـير
مسبوقة  ويصبح  ثقافة تتطلب ثقافة مضادة  وتسود حالة من االحباط
والـيـأس  والـقـلق  واالنـفـصـام الــروحي  واجلـفـاف الـفـكـري  وتـنـتـشـر
ظواهـر غـريبـة شـاذة تـنذر بـتـدميـر الـبالد والـعبـاد  إن لم تـتـخلص مـنـها
بسـرعة  كـاخملـدرات واالنتـحـار والتـفـكك االسري والـطالق بـهذه الـنسب
العالية  وجتـارة االعضاء البشريـة  وإستغالل براءة الطـفولة  ومشاكل
إجتماعية أخرى  والـبطالة  وهي أس البالء  وتراجع مـستوى التعليم 

وغياب حصة الوطنية في جداول الدروس ..
ظواهر تعـجب أن جتدها في بـيئة  مـثل العراق  قد تـهدد أجيـاال  وتغير
منـظومـة القـيم والعـادات والتـقالـيد بـاخرى غـريبـة مدمرة .. وتـعجـب أكثر
سؤولـية .. فان لم يكن عندما تـفسر االشيـاء بغير حـقيقتـها للتـهرب من ا
من بيده مقاليد األمر قادرا عـلى كبح جماح  االنتحار مثال  ففي االقل ال
يـبرر وجـوده بـغـيـر سبـبه احلـقـيـقي  فـنخـدع أنـفـسـنـا بقـبـول هـذا الـعذر
ونهـرب من مواجـهة احلـقيـقة  فـهل كان اجلـسر هـو سبب االنـتحـار لكي
نـقـيم احلــواجـز عـلـيـه  وهل كـانت  لـعــبـة ( بـوبــجي )  وحـدهـا وراء هـذه
اذا  الهوس النسبـة في الطالق  أم هناك  اسـباب جوهريـة اخرى ?..  و
ـكن ان ـاذا الـهـروب مـن الـواقع الى عـالم افـتـراضي   بـهـذه الـلـعـبـة ? و
ـاذا نـفـتح الـفـضـاء على يـعيـشه الالعـب فيـهـا يـبـعـده عن احلـقـيقـيـة ..  و
مـصـراعـيه لـدخـول بيـوتـنـا  إذا لم نـكن مـسـتـعـدين له ?..فـهـل هو الـسـبب

فسرون.. االساس أم هناك أسباب حقيقة لم يقترب منها ا
قاييس االجتماعية واالقتصادية فمستوى دخل الفرد يعد من ب أهم ( ا
ط حـيـاة االســرة ونـظـرتــهـا الى احلـيـاة الـتي يـعــتـد عـلــيـهـا في حتـديــد 
وقيمـتها الـثقافـية )  و( تامـ الشبـاب ضد البـطالة وتـوفير فـرص العمل
لـهم .) عـامل اسـاسي مـهم  في بـنـاء الـفـرد واالسـرة واجملـتـمع ... هـكـذا

تخصصون يرى ا
ـر دون أن يـنـتبـه اليه ـكن أن يـكـون االنـتـحـار مـثال خبـرا عـاديـا   كان 
أحـد  أو يـضـيع بـ أألخـبـار االخـرى  لـكن عـنـدمـا يـتحـول الـى ظـاهرة
يـعـنـي أن هـنـاك أزمـة حــقـيـقــيـة يـعــيـشـهــا ذلك اجملـتـمـع  وكـذلك الـطالق

واحلاالت االجتماعية االخرى ..
 الوعظ مهمة إنسانية نبيلـة  ال يختص فيه أحد دون أخر  أو  فئة معينة

أو يقتصر على الدين  ..
خـطـاب الـهي  لـكل الـبــشـر من خالل الـرسـول مـحـمـد ( ص ) ( ادع الى
وعـظـة احلسـنة )   وهـو حتذيـر في الوقت نـفسه سبـيل ربك باحلـكمـة وا
(بأن هنـاك موعـظة غـير حـسنة أيـضا)  تـنطـلق من لسـان االدعياء  ومن

الواجب فضحهم  وأحد االدوات في هذه العملية  الكلمة .
فـكـر والـكـلمـة دور اسـتـثـنائي  لـكـنـها في هـذه الثـقـافـة يكـون لـلـكـاتب وا

تلقي  .. ستوى عال متمكن من التأثير في ا حتتاج الى كاتب 
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في سورة هود وردت كـلمة الـسعـادة  في موضعـ  .. االول : ( يوم يأت
ال تـكـلم نـفس إال بـاذنه  فــمـنـهم شـقي وسـعـيـد ) (105).. ومـوعـده يوم

القيامة ..
والثاني : في اجلـنة .. ( وأما الذين سـعدوا ففي اجلـنة خالـدين فيها ) ..
ـا انــعم الـله عـلــيـهم جـزاء (108).. فـأهل اجلـنــة يـوم الـقــيـامـة ســعـداء 

أعمالهم الصاحلة في احلياة األولى .. وتلك هي السعادة احلقيقية ..
وفي الـدنـيـا إخــتـلف الـنـاس في رؤيــتـهم لـهـا وذهــبـوا مـذاهب شـتى.. كل
ـنــظــاره اخلـاص ورغــبــاته.. هــنـاك من يــراهــا  في اجلـاه واحـد يــراهــا 
ال حتى ـنصب  وأخر في الشهـرة والنجوميـة  وغيره في ا والسلطة وا

وإن جاء عن طريق حرام ..وقس على ذلك الكثير..
ـرء إن لم  يـكن مـتـوازنا  وإشبـاع  تـلك الـرغـبـات قـد يـنقـلب وبـاال عـلى ا
ويحسن إستخدامها  ويجتاز االبتالء فيها بجدارة عالية  فقد يأتي عليه

موقف يتمنى لو لم تكن قد حتققت ..
 قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 
ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

هكذا يرى االمام علي السعادة وقد خلصها  بقوله :
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت
إن السعادة فيها ترك ما فيها

واختصر الشافعي السعادة بالبيت األتي :
سر السعادة حسن ظنك بالذي
خلق احلياة وقسم األرزاقا ..

ـان يـرتـقي بـاالنـسـان  ويـجـعـله سـعـيـدا .. والـقـنـاعة ( كـنـز ال يـفـنى) اال
جتـعـله يـنـظـر الـى احلـيـاة بـبـسـاطـة  ويـركـز عــلى مـا هـو جـمـيل فـيـهـا ..
ـلك  بل في ــا  ــلك بـقـيــمـته  وهي ال تــكـمن  وجتـعـلـه يـنـظــر الى مـا 

لك .. ا  االستمتاع 
السـعادة تـنبع من داخل االنـسان  ولـذلك قد يـجد االنـسان  سـعادته في
عمل يـوافق حـكم الله والـضـميـر   ويـترك مـا عـداه  حتى وإن كـان ثـمنه

عنى يقول االمام احلس : غاليا .. وفي هذا ا
وت اال سعادة واحلياة مع الظا اال برما ..  والله ال أرى ا

فال سعادة بدون كرامة ..
وال سعادة تقوم على شقاء وبؤس االخرين ..

وال سعادة في الـدنيا إن خـسرت األخرة .. الـسعادة احلـقيقيـة في القرب
الى الله  والشقاء في االبتعاد عنه ..
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ـاذا جـاءت كـلـمــة ( قـريب)  بـالـتــأنـيث في قـول الـله  قـد يـسـأل سـائـل .. 
يزان  وما يدريك لعل سبحانه وتعالى ( الله الذي أنزل الكتاب باحلق وا

راد السـاعة قـريب ) ( الـشورى 17).. باخـتـصـار .. ا
وقت قـــــــيــام الــســاعــة .. كـــــــــمــا أن وزن فــعــيل
الئـكـة ــؤنــــــث ( وا ـذكـر وا يـتـسـاوى فــــــــــيه ا
بــعـــد ذلك ظــهـــيــر ) الـــتــحــر 4.. هــكـــذا يــقــول

فسرون .. ا
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احــتـفـلـت جـامـعــة الـكــفـيل في الــنـجف
مـؤخرا بـاجنـاز مبـناهـا اجلـديد مـؤكدة
انفـتـاحـهـا عـلى الـتـعـاون مع جـامـعات
وعن اجلــامـعــة وخـطـطــهـا قـال ــيـة عـا
رئـيس اجلـامـعـة نـورس مـحـمـد شـهـيد
الــدهـــان لـ(الـــزمــان)(تـــأســسـت كــلـــيــة
الـدراســات االنـسـانـيـة في عـام 2005 م
بـواقع قسـم هـما الـقانـون والشـريعة
وفي عام 2013 م  وهب هـذه الـكـلـية

قدسة.  الى العتبة العباسية ا
 WOŽu½ WDš

ـقدسة وقد وضـعت العـتبة الـعبـاسية ا
قـسم الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي فـيـهـا
خـطـة  سـتـراتـيـجـيـة نـوعـيـة بـاالرتـقـاء
بــهـذه الــكـلــيـة وقــد بـدأت هــذه اخلـطـة
حيث حتولت كلية الدراسات االنسانية
الـى كلـيـة الـكـفـيل اجلـامـعـة وبـعد ذلك
حتــولت إلى جــامـعــة الــكــفـيـل وبـواقع
خـمس كـلــيـات هي كـلــيـة طب األسـنـان
والصيدلة والـقانون والهندسـة التقنية
وكــــلـــــيــــة الــــتــــقــــنــــيــــات الــــطــــبــــيــــة
والـصحـية/بـاإلضافـة إلى ثالثة أقـسام
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عــلــمــيــة هي قــسم اإلعالم والــشــريــعـة
والسياحة الدينية) .

مـــوضــحــا ان (الـــهــدف الــرئـــيــسي من
تـأسيس جـامعة الـكفـيل وتبـني العـتبة
الــعـبـاســيـة لــهـا أو الـقــطـاع الــتـربـوي
والتعـليمي هـو خدمة اجملـتمع و تقد
ـيـز ـوذج تـربــوي تـعـلـيـمـي بـشـكل 
ـية يحـاكي مـتـطـلبـات اجلـامـعات الـعـا
الـرصيـنة من جـهة ويـقدم خـدمة ألبـناء
هــــذا الـــبــــلـــد مـن جـــهــــة أخـــرى).وعن
األولـويـات األكثـر إحلـاحا في اجلـامـعة
قـال (تـقد اخلـدمـات النـوعـية لـلـطلـبة
من حيث تـقد بيـئة جامـعية تـعليـمية
مــتـــمــيــزة من جــانـب ومن جــانب آخــر
تـطـبـيق مـتـطـلـبـات الـتعـلـيم وأسـالـيب
ــشـتــمــلــة عـلى الـتــعــلــيم احلــديـثــة وا
الـتـعـلـيم االلـكـتـروني وتـوفـيـر مـصـادر
ـكـتــبـة بـاجملالت ـعــلـومـات واغـنــاء ا ا
الــعـلـمـيــة والـكـتب الــعـلـمـيــة احلـديـثـة
بـاالضافـة الى استـقـطاب عـينـات طيـبة
مـن تــدريــســيي الـــعــراق و تــدريــســيي
ــــســــيــــرة الـــــعــــالم مـن اجل اغــــنــــاء ا
التعليمية (وعن كيفية التخطيط لزيادة
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وافـتــتـحه بــالـتــرحـيب 10/5/2019
بــاحلـضــور األســتـاذ ســعــد مـحــيـو
والسيمـا القـادم من خارج لـبنان 
ثم تـولى إدارة االجـتــمـاع عـلى مـدى
يوم الدكتور عـبد احلس شعبان
الـذي  اخـتـيـاره رئــيـسـاً لـتـسـيـيـر
عمل االجـتماع . وبـدأ بتـنفـيذ جدول
قتـرح وكانت الفقرة األولى العمل ا
قبل إقراره اخـتيـار جلنة اعـتماد من
احملـامــيــة دونـا جــعــلـوك واإلعالمي
نوزاد احلكيم  كـما  اختـيار جلنة
لــــصــــيــــاغــــة الــــبــــيــــان اخلــــتــــامي
والـتـوصـيـات والـقـرارات مـؤلـفـة من
الـدكـتـورين مـحمـد اخملـالفي وأحـمد
عبد اجمليـد . وكانت كلمـات االفتتاح
لـكل من سـركـيس أبـو زيـد واألسـتاذ
سعـد مـحـيـو  تركـزت عـلى تـوضيح
همـات األساسـية لـلمنـتدى وتـأكيد ا
اسـتــقاللـيــة مـنـطــلـقــاته وإنـســانـيـة
أهـدافه وقـرّر االجــتـمـاع اعــتـمـادهـا
كوثـائق للـمنـتدى وأوصى بـطبـعها.
وجرت مناقشات مستفيضة حملتوى
الـــــنــــظــــام األســـــاسي وتـــــعــــديالت
وتدقيقات متنوّعة أكّدت على أهمية
ـــنـــتــــدى والـــدور الـــذي مـــشــــروع ا
كن سيـضـطـلع به واجملـاالت الـتي 
أن يفتح آفاقـها في تعزيـز مشتركات
اإلقـلــيم وشــعـوبـه ذات الـتــضـاريس
ـتـعــدّدة وإبـراز قـيــمـهـا الـثــقـافـيــة ا
األخالقـــيـــة كـــالـــسالم والـــتـــســـامح
والتعـاون والقبـول بالتـعدّد واإلقرار
والـتــنـوّع واالخــتالف ونـبــذ ثـقــافـة
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ــيـة ــؤسـســات االكـاد الـتــواصل مع ا
احملـــلــيـــة والـــدولـــيـــة اوضح الـــدهــان
قـائال(هنـاك فقـرة ضـمن خطـة اجلامـعة
االســـتــراتـــيـــجــيـــة هي بـــنـــاء عالقــات
ـية مـتـمـيزة ـيـة مع جـامعـات عـا أكـاد
تستخدم فيها اجلامعة مبدأ) الربح مع
ـبـدأ يــفـيـد كال الــطـرفـ الـربح) هــذا ا
ـــســـيـــرة الــــعـــلـــمـــيـــة لـــكال ويـــعـــزز ا
حـقـيقـة نحـن نفـتخـر بـجامـعة الـطـرف
الـكفيل إذ هـناك مـتطـلبات  حتـقيـقها
من قــبل اجلــامـعــة حتـاكـي مـتــطـلــبـات
يـة الرصـينـة من حيث اجلـامعـات العـا
اجلـودة والرصـانة ومن حـيث مسـتوى
الــبـيـئـة الــتـعـلــيـمـيــة الـذي  إنـشـاؤه
ــا يــحـقق وتــبــنـيـه من قـبـل الـعــتــبـة 
ــيـة الــنــديـة لــبــعض اجلــامـعــات الــعـا
وهـناك ايـضآ من ضـمن خطـة اجلامـعة
ـتـبـعة في ـنـاهج الـدراسـيـة ا تطـويـر ا
كليات اجلـامعة وهذه الفـقرة موضوعة
عـــــلى طــــاولــــة الــــنــــقـــــاش مع بــــعض
ية بـالفعل  الـتوجيه اجلامـعات العـا
من قـبــلـنــا الى بـعـض اجلـامــعـات وقـد
اسـتقـبـلنـا بدورنـا رسـائل من جامـعات

اخــــرى من اجل فـــتـح أطـــر الـــتـــعـــاون
ال العلـمي والبحثي مع هـذه اجلامعات
نـريـد ان نوقـع مذكـرة تـفـاهم وال حتقق
حقيقةِ نرغب بتفعيل على ارض الواقع
اي مــذكـرة نــقـوم بــتـوقــيـعــهـا من اجل
تـقــد خـدمـات نـوعــيـة الى جـامــعـتـنـا

وأهلنا).
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مــشـيــرا الى (تـتــمـيــز جـامــعـة الـكــفـيل
بـــوجـــود قــــسم االرشـــاد والــــتـــوجـــيه
الــتـربــوي وهــذا الـقــسم حــقق بـصــمـة
ـانـا مـنـها مـتمـيـزة جلـامـعـة الـكفـيل ا
بـاهـميـة ابـنائـنـا الطـلـبة خـصـوصا في
ر ـرحـلة وهـذه الـظـروف الـتي  هـذه ا
بــهـا بــلـدنــا احلـبــيب وفي هـذا الــقـسم
هــــــنــــــاك شـــــعــــــبـــــة الــــــنـــــشــــــاطـــــات
بـــاالضـــافـــة الـى شـــعـــبـــة الــــطالبـــيــــة
ـوجـودة ضـمن الـنـشـاطـات الـطالبـيـة ا
هيكلـية رئاسة اجلامـعة وتختص هذه
الـشـعـبة بـإعـداد خطـط نوعـيـة لتـطـوير
مهارات الطـلبة سواء كـان على النشاط
الــتــربـوي او الــنــشـاط الــفــكـري هــنـاك
برامج نوعية تتبناها اجلامعة من أجل

تـوفير بـيئـة نوعـية ألبنـائنـا الطـلبة كل
هذه الـبـرامج تـتـبنـاهـا جـامعـة الـكـفيل
مـن االلف الى الــيــاء ومـن حــيث الــدعم
ــالـي وحــيث تــوفــيــر الـــلــوجــســتي وا
مــدربـ اكــفـاء بــتـخــصـصــات مـعــيـنـة

يحتاجها أبناؤنا الطلبة).
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نائباً للرئيس في إطار من ال مركزية
ـــــبـــــاع الــــــهـــــيـــــئـــــات الــــــعـــــمـل واتّ

والشخصيات بصالحياته.
ثالثا- يتكون مجــلس الرئاسة من : 
اوال- وثاب شاكـر الدلـيمي - رئـيساً

(العراق)
ثـــانــيـــا- خــالـــد شــوكـــات - نــائـــبــاً

(تونس) 
ثــالــثــا - مــحـمــد اخملـالفي - نــائــبـاً

(اليمن) 
رابـعــا-  مـحـمــد صـالح صــدقـيـان -

نائباً (إيران)
خـامسـا- تـوران كـسالكـجي - نـائـباً

(تركيا) 
ســادســا-  أحــمــد اخلــولي- نــائــبــاً

(مصر)
سـابــعـا- شــيـرزاد الـنــجـار - نــائـبـاً

(إربيل - العراق)
ثامنا-  إليانا بدر - نائبة (لبنان)

تـاسـعـا-  جـاكـي درفـشـيـان - نـائـبـة
(لبنان)

ــا يــأتي: ــهـــمــات وفــقـــاً  وحــدّدت ا
الناطق الرسمي والشؤون القانونية
الـية وشـؤون العـضوية واإلعالم وا
والــعالقـــات والــتــنــســـيق الــداخــلي
ومــــســـــؤول األنــــشــــطـــــة الــــدوريــــة
والـفاعـلـيـات اخملـتـلـفـة. و االتـفاق
عـلى أن يــكـون ســعـد مــحـيــو مـديـراً

تنفيذياً للمنتدى . 
كــمــا تــقــرر طـبـع وثــائق االجــتــمـاع
واخـتيـار شـعـار لـلـمـنـتـدى يتـفق مع
أهدافه وتكثيف اللقاءات ب أعضاء
مــجــلس الــرئــاســة خــصــوصـاً وإن
مرحلة الـتأسيس حتتـاج إلى الكثير

من اجلهد والتواصل. 
وكان اجتماع الـهيئة التـأسيسية قد
تـلـقى دعـوة النعـقـاد حـلـقـة نـقـاشـية
حـول الـتكـامل اإلقـلـيـمي من تـونس
كـــــمــــــا وصـــــلت دعــــــوة أخـــــرى من
اســـطـــنـــبــول لـــعـــقـــد دورة جـــديــدة
لــلـمــنــتـدى وأعــلن جنــدت عــقـراوي
اسـتــعـداد إربــيل لــتـضــيـيف أعــمـال

نتدى أو إحدى فعالياته.  ا
وفي خــتـام أعــمــال االجـتــمــاع ألـقى
وثـاب شــاكـر الـدلــيـمي كــلـمــة شـكـر
فــيـــهــا احلـــاضــريـن بــاسم مـــجــلس
الــرئــاســة عــلى ثــقــتــهم بــاخــتــيـاره
رئـيــسـاً وتـعــهـد بـالــعـمل لـتــحـقـيق
ـا يـضـمن تـعـزيز نـتـدى   أهـداف ا
الـعالقــات وتـوثـيــقـهـا والــعـمل عـلى
تـــذلـــيل الـــصـــعـــوبــات ألجـل بـــنــاء
عالقـــات مـــتــكـــافــــــــــئــة أســـاســـهــا
شتركة صالح ا تبادل وا االحترام ا
ــــا يــــنــــســـجـم مع قــــيم الــــسالم و
والـتـسـامح والـتـآخي بـ الـشـعـوب

. واأل

نتدى WLK∫ وثاب شاكر يلقي كلمة في ختام ا
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ـــركــز الـــوطـــني لـــلـــصـــحــة شـــارك ا
ــهــنــيــة الـتــابـع لـوزارة والــسالمــة ا
الــعـمـل والـشــؤون االجــتــمــاعــيـة في
ؤتـمر الـعلـمي الدولي الـتخـصصي ا
عهد الضطراب التـوحد الذي اقـامه ا
الطـبي التـقني بـرعايـة وزير الـتعـليم
العالي والبحث الـعلمي .  ونقل بيان
تـلـقــته (الـزمـان) امس عـن مـديـر عـام
ـركـز الــوطـني لــلـصـحــة والـسالمـة ا
ـهــنـيــة نـاضــر الـشــمـري الــقـول ان ا
ـركـز يـحـرص عـلى تـطـويـر قـدرات (ا
العامـل فيه ومـواكبة الـتطورات في

ــهــنــيــة من خالل مــجــال الــسالمــة ا
ــؤتــمــرات ــشــاركــة فـي احملــافل وا ا
عنية بصـحة الفرد واجملتمع سواء ا
ـؤتمـرات عماالً عـنيـون بتلك ا اكان ا
ـركـز شارك او غـيـرهم الفـتـا الى ان ا
ؤتمر العلمي الدولي الضطراب في ا
الـتـوحـد الى جـانب مـشـاركـة الـعـديد
ي من االساتذة اجلامعي واالكاد
وذوي االختـصاص من داخل الـعراق

وخارجه) .
ـؤتـمـر تـناول مـنـاقـشة واضاف ان (ا
بــحــوث تــخـــصــصــيــة عن مــوضــوع
صاب االضطرابات التي تصاحب ا

ـرض الــتـوحــد ودراسـة اســبـابــهـا
الـطـبـيــة واالجـتـمـاعـيــة والـسـلـوكـيـة

والنفسية .
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ــؤتـمـر  عـقـده في مـشـيـرا الى ان ا
ـؤشـرات الــتي تـؤكـد ارتـفـاع ضـوء ا
ـرض عـلى ـصــابـ بـهــذا ا نـســبـة ا
مــســتــوى الــعــراق والــعــالم) . وبــ
الــشــمـــري ان (من اهم الـــتــوصــيــات
ــؤتـــمـــر هي الـــنـــاجتـــة عن اقـــامـــة ا
ضرورة انشـاء قاعـدة بيـانات وطـنية
لالهـــتــمــام بـــهــذه الــشـــريــحــة وسن
قــوانــ وتـشــريــعــات تــضـمـن ابـداء

العناية اخلاصـة بهم وايالئهم مزيدا
من االهتـمـام ومـتابـعـة طرق الـوقـاية

رض). من االصابة بهذا ا
ــركـــز الــوطــني لـــلــصــحــة واجــرى ا
ــهـنـيــة في وزارة الـعـمل والـسالمـة ا
والــشــؤون االجـــتــمــاعــيـــة امــتــحــان
الفصـل الثاني لـ 242 طالـباً وطـالبة
ــعــهــد الــطــبي الــتــقــني من طــلــبــة ا
ادة سائية  للدراست الصباحية وا
ـهــنـيــة .  وقـال الــشـمـري الـسالمــة ا
ــركـز يــتــولى بــحــسب الــبــيــان ان (ا
ـعـهـد الطـبـي التـقـني تـدريب طـلـبـة ا
سائية على للدراست الصباحية وا

هـنـيـة واسـالـيـبـهـا وطرق الـسالمـة ا
الـتـعـامل مع االصــابـات ونـحـوهـا ثم
ـادة يــتم اجــراء امــتــحــان (نــظــري) 
شارك في هنية للطلبة ا السالمة ا
تـلك الــدورات وفق تـنــسـيق مــشـتـرك
ب الـوزارة ووزارة الـتـعـلـيم الـعالي
ركز والبحث العلمي مشيرا الى ان ا
اجرى امـتحـان الـفصل الـثـاني للـعام
الدراسي 2019-2018 لـ 242 طالباً
ـركـز يـقوم وطـالبـة) .  واضـاف ان (ا
باصطـحاب الطـلبة بـزيارات ميـدانية
الى مــــواقع عــــمل مـــخــــتـــلـــفــــة يـــتم
اختيارها وفق تـخصصاتهم لالطالع

بـشـكل عــمـلي عـلى طـبــيـعـة اخملـاطـر
ـــهــنـــيــة الـــتي قـــد يــتـــعــرض لـــهــا ا
العامـلون وطـرق الوقايـة منـها فضال
ـكن ان تـخـلـفه عن االطالع عـلى مـا 
بـــعض انـــواع االعـــمــال مـن امــراض
مــهـــنــيـــة وطــرق اجـــراء الــفـــحــوص
.( اخملتبرية والطبية الالزمة للعامل
ـركـز الــوطـني لـلـصـحـة  وتـابع ان (ا
هنية يتولى تدريب طلبة والسالمة ا
ـعـاهـد بالـتـنـسـيق مع اجلـامـعـات وا
وزارتي الــصـحــة والـتــعـلــيم الــعـالي
والبحث الـعلمي كـونه احد متـطلبات

تخرجهم) .
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