
يقال ان احالم الـعظـماء ال تتـحقق أبـدا  بل تتسـامى دائمـا وهو قول
اليـ من الـعـراقـيـ يـسـتـحق الـوقـوف عـنـده جـلــيـا خـصـوصـا وان ا
يسـتـذكـرون هـذه االيـام ساعـة الـصـفـر  هذه الـسـاعـة الـتي أعـطت ما
ــقـتل الـسـيــد الـصـدر الـثـاني أعـطت من الـضــحـايـا الـذين انــتـفـضـوا 
ــقـولـة واسـال وجنـلـيه رحــمـهـمـا الــله  وهـنـا اريــد ان أقف عـنـد هـذه ا
نفـسي كـمـا اسـأل غـيري  هل حـقق الـسـيـد قدس سـره مـا كـان يـريد

? حتقيقه من احالم 
 احالم كانت اغـلـبهـا واقـعـية تـتـمثل بـوحـدة الصف  ووحـدة الـقرار .
لك حكمة اجيال عديدة ورحلت معه رحل السيد محمد الصدر الذي 
هـــــذه األحـالم ورحل الــــــعــــــــــــــشــــــرات من أنـــــــــــــصـــــاره الــــــذين
ـقتـله بـعد ان  إعـدامهم  وأودع الـعـشرات من اتـباع انتـفـــــــضـوا 

التيار في السجون . 
ـتـداخـلـة والـطـرق الـوعـرة عـاد وبـعـد سـلـسـلـة من الـدروب واحلــروب ا
رحوم محمد أنصار التيار يحملون ذات شعارات زعيمهم الروحاني ا
ــقـراطـيـة الـصـدر  وبــاتت اصـواتـهـم تـعـلــو في اجـواء يـقــال انـهـا د
وانـتــفـضـوا وزمــجـروا وقــاطـعــوا  وهـاهم الــيـوم يـتــسـلــمـون مــفـاتـيح
السـيطـرة على مـجريـات احلكم في الـعراق صـحيح ان رجـاالت التـيار
امس هم ليسوا بذات رجاله اليوم لكــــنني على يق انهـــــــم تتلمذوا
على أيديهـم  وأنهم سيبـقون دوما يـرفــــعون شـــــــعار وحدة الصف
والقرار مثــــلما نادى معلمـهم االول وكلي امل بأن التغيير سياتي عن

طريـقهم وال اشك في ذلك وكـيف ال وانا عـاصـــــرت
وعشت مع احد أبـناء الــــــتـيار وحتـــــــت سقف
واحـد ولـسـنـوات طـويـلة وهـو رغـم الـتـــــــهـديد

والوعيد لم يــــــغير نهجه وطريقه. 
ومـنذ ذلك الـوقت وشقيـقي يحلم بـوحدة القرار

وانا ما زلت انتظر رد االعتبار .

www.azzaman.com
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كـــشف الــتــنـــقــيب عـن وجــود عــيــادة
وطــاوالت لـلــدراســة ومـكــان لـلــتـعــبـد
ـؤرخــون الى ان هــذا االثـر ويــؤكــد ا
كـان ما قـبل االسالم حيـث وجدت هذه
الـكنيسة عـلى حافة الدولة الـبيزنطية
والـسـاسـانـيـة وكـان لـهـذه الـكـنـيـسـة
ـــســـيح ال ومـــوقـف يـــشـــيـــر الـى ان ا
يـكـتسب الـصفـة االلوهـية وقـد حورب
هـذا االجتـاه من قـبل الـكنـيـسـة:عـملت
وسم دائـرة االثار العراقية بـالتنقيب 
واحــدفي هـذه الــكـنـيــسـة الـتـي تـمـثل
ــسـيـحــيـة وتـبــني احلـيـرة ــرحـلـة ا ا
ومن خالل ـسـيـحي ـنـاذرة الـدين ا وا
ـزجج و(كلس الـتـنـقيـب وجد الـطـ ا
بـدون زجـاج) لـكن ابـدى حتـفـظه عـلى
ان بـــعض الــلـــقى شـــوهــدت مـــرمــيــة
ـسـؤولـ ـكـان لـكن ا ومـبــعـثـرة في ا
قـالوا من له اهمـية  اخذه الى مكان
امـن واســتـــمــر د. حـــيــدر بـــاحلــديث
لــبـــيــان الــتــســامـح والــتــعــايش بــ
سـلم في عهد االمام ـسيحي  وا ا
عــــلي (ع) وعـــدهـم قـــريـــبــــ من اهل
الـبيت خاصة وان االمام علي في ليلة
اجلــــرح قـــد ارسل فـي طـــلب طــــبـــيب
سكوني) وكان مـسيحي اسمه (اثير ا
ـسيـح يـعبدون الـله من حيث يـعد ا

ـنـطـقـة يـؤمـنـون ! واوضح ايـضـا ان ا
دخـــلت االسال م بـــعــد فـــتح خـــالــد بن
واضـاف بــإن كــربالء جــاهـزة الــولــيــد
ـكن ان يستمر ألحـياء هذه االثار وال 
وضع االثـار بـهذا الـشكـل لتـكون مـكان
ـكـان لــشـوي الـسـمـك وفي كل زيـارة (ا

يقل والتدهور يزيد)!
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عــضـو مــجـلس الـنــواب عن مـحــافـظـة
ـوسـوي) وهـو رئـيس كـربـالء (حامـد ا
الـلجنة التحضيرية للمؤتمر السياحي
االول فـي كـربالء حتــدث قــائال " نـحن
ـواقع ــلك رؤيـة لـلـنــهـوض بـاثـار وا
االثـريـة في كل الـعـراق ومـنهـا مـنـطـقة
الـــــفــــرات االوسـط بــــابل  –الـــــكـــــفل-
كـربالء- الديـوانية خـارطة اجلغـرافيا
لـالثـــــار جتـــــذب كل ســـــواح الـــــعـــــالم
وحتــتــاج الى الــتـؤامه والــتــعـاون من
قـبل جميع مؤسسـات الدولة وحرصنا
في الـتحضـير للمـؤتمر الـسياحي على
دعـــوة وحــضـــور وزارة الـــنــقل ألنـــنــا
بـحـاجـة الى تـعـاضـد اجلـمـيع وهـناك
ي على الـعـراق واالستـثـمار اقـبـال عـا
لـــيـس قـــول فـــقط بل هـــو قـــول وفـــعل
ونـحـتاج الى كل اجلـهود والى االعالم
الـعـراق يـعـتـز ـواطـنـ والى تـعـاون ا
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يــعـتـقـد الـكــثـيـر بـإن وجــود الـعـتـبـات
ـــقــدســـة في مــديـــنــة كـــربالء يـــلــغي ا
االهـتـمام بـإي سيـاحـة اخرى اثـرية او
تـراثـية –تـاريـخـيـة او طبـيـعـيـة وهذا
دن االعـتقاد غير صحيح خاصة وان ا
اليــ من الـــديــنــيـــة الــتي يــزورهـــا ا
مـكن ايضا ان تكـون فيها الـناس من ا
ـشهد الـسياحي سـياحة اخـرى تكمل ا
لـلمدينة وجتذب الزائرين بعد االنتهاء
قدسة ان يذهبوا من الزيارة لالماكن ا
فـي رحـــلـــة نــــحـــو اعـــمــــاق الـــتـــاريخ
ويـتعرفوا على اوجه السياحة االخرى

للبلد.
ونـحن حـينـما كـنا نـزور مـدينـة مشـهد
الـتي حتـتضن مـرقـد االمام الـرضا (ع)
كـان هـناك تـسـويق للـمـنتج الـسـياحي
ـسـتـغل سـيـاحـيا ـتـوفـر طـبـيـعيـا وا ا
وذلـك ألطـــالـــة اقـــامـــة زوار االمـــام في
ـديـنـة ومن هـذه االماكـن السـيـاحـية ا
في مـــشـــهــد هي (بـــحــيـــرة جــالـــيــدره
ومـــنــطـــقـــة شــانـــديــزالـــتي تـــشــتـــهــر

طاعم ) بالشالالت وا
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وفي كربالء هناك مناطق اثرية حتتاج
الى االهــتــمــام وتـوفــيــر مــسـتــلــزمـات
وبنية حتتية ال تقل اهمية من الناحية
الـتـاريخـية او الـطـبيـعيـة عـما مـوجود
في مـدينـة مشـهد بـايران لـكن التـركيز
ـقـدســة واالكـتـفـاء بـهـا عــلى االمـاكن ا
يـعد من االخـطاء الـتي تعـمل احلـكومة
احملـــلــيـــة في كـــربالء عــلـى جتــاوزهــا
ـان الذين بـالـتـنسـيق مع اعـضـاء البـر
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فــتـح ظــهــور وســائل االعالم الــرقــمــيــة 
الــبـاب مــشـرعًــا ألسـئــلـة جــوهـريــة حـول
مستقبل كليات االعالم في الوطن العربي
 وإلى أي مـــدى ســـتــقـــاوم كـــواحــدة من
وسائل التعلـيم لصناعة االعالمي في ظل
التـطور الـتـكنـولوجي وحتـول الصـحفي
ــواطن إلى الــســـاحــة الــرقــمـــيــة لــنــقل ا
احملـــتــوى ال ســيـــمــا مع حتـــول وســائل
التواصل االجتـماعي إلى مصدر أساسي
لــلـمــعـلــومـات عــنـد شــريـحـة واســعـة من
اجلـمــهـور. لـهـذا يـصــر الـبـرفـسـور يـاس
خــضــيــر الــبـيــاتي االســتــاذ في جــامــعـة
عـجـمـان فـي االمـارات عـلى أهـمـيـة اعـادة
الـــنــظـــر في مــنـــاهج كــلـــيــات االعالم في
ا يـتـناسب وحتـديثـهـا  الـوطن العـربي 
مع الثورة التكنولوجية  وسوق العمل 
ألن معظم هذه الكليات لم تعد مجدية في
هارات تخريج الكفاءات االعالمية  ذات ا
ـــنـــســـجــة مع ـــهــنـــيـــة الــرصـــيـــنــة وا ا
ـــؤســـســات االعالمـــيـــة احلــديـــثــة  بل ا
كــمـا يــرى  عـبـئــا ثـقــيالً عـلى أصــبـحت 
وهدرا اقتصاديا في اجملتمعات العربـية 
ـوارد الـبـشـريـة  ألن الـنسـب األكبـر من ا
اخلريجـي بال عـمل أو في اماكن عمل ال
عـالقــة لــهم بــأخــتـــصــصــاتــهم ويــوضح
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الـبيـاتي الـذي أخـتـيرمـؤخـرا عـضوا في
ــيــة الول مــرة احتــاد اجلــامــعــات الــعــا
وتــرأس ادارة االعالم في جــامــعــة الـدول
وتـولى رئـاسـة حتـرير الـعـربـيـة  سـابـقـا 
أكــثــر من صـحــيــفـة ومــجـلــة في الــعـراق
وقـــاد الـــعـــديـــد من كـــلـــيـــات االعالم في
جامـعة بـغـداد والدول الـعربـية  أن واقع
كلـيـات االعالم تؤشـر الى وجـود خلل في
بــنـائـهـا الــعـلـمي ورســالـتـهــا وأهـدافـهـا
نـاهج ألنـهـا مـا تـزال تـعـيش بـعـقـلـيـة  ا
التـقلـيدية وجتـترهـا كقـاعدة ثـابتة وهي
تـســتـنـد عـادة عــلى مـبـدأ نـظــام الـتـلـقـ
واحلــــفـظ  دون األهــــتــــمــــام  االســــاسي
بــالــتــدريب احلــقــيـقـي. ويـرى ان الــواقع
احلقيـقي لهذه الـكليـات أنها تـعيش أزمة
ألنهـا في ردهـات االنعـاش العـلمي حيـاة 
واحلل هـو أعــادة احلـيـاة لــهـا من خالل
أجراء صـدمة علـميـة  تتـمثل في حتديث
وأجراء حتـسيـنات عـميـقة في برامـجهـا 
ورفع نـســبـة جــودة الـبــرامج الــعـلــمـيــة 
واعــادة الــنــظـر الــتــدريب بــشــكل واسع 
بــالــقــبــول وتــعــيــيــنــات أعــضــاء هــيــئـة
وأخــتــيـار االكــفـاء وأصــحـاب الــتـدريس 
اخلبـرات النـظريـة والعـملـية لـقيـادة هذه
الــكـــلــيــات . لــكــنـه مع ذلك يــرى أن احلل
اجلذري إلعـادة احلياة لـهذه الـكلـيات هو

بــاثـاره الــتـاريــخـيــة ونـحن ضــد ازالـة
ة االثـار كونها تمثل حقبة تاريخية ظا
فـنحن نريد للظالم ان يـبقى اثره مثلما
ووجـود القـصور نـقـوم نخـليـد العـدالة
ــ هي الــتــاريــخـــيــة لــلــحــكــام الــظــا
ـهم كمـا نـدعو ألدانـتـهم ولـيس لتـكـر
ـسـروقـة الــدولـة الى اسـتــرداد االثـار ا
ـنـهوبـة: وللـسيـاحـة بعـد اقتـصادي وا
بـتعـظيم موارد الـدولة وتنـويع مصادر
ونحن بحاجة الى ابراز الدخل القومي
دول نــقـاط الــقـوة الـتــاريـخــيـة لــديـنـا 
كـثيـرة حتب ان تسمع وتـرى حضارات
والسياحة بحاجة الى تنوعة العراق ا
ونـحن سـوف نـتـناول كل بـنـيـة حتـتيـة
ـؤتـمـر الـتـحـضـيري هـذه احملـاور في ا
االول لـلسـياحـة وبوجود وزيـر الثـقافة
واالثـار سـنعـمل لـتحـقـيق رؤيتـنـا التي
حتمي وحتافظ على االثار في العراق"
يــبــدو لـي بــإن هــنــاك جــهــداً رســمــيــاً
ــانــيـاً بــالـتــنــسـيق مع حــكـومــيــاً وبـر
مـجـلس مـحـافـظـة كـربـالء واالسـتـعـانة
ي لألهـتـمـام بـاالثـار بـاجلــانب االكـاد
في كـربالء وقـد ينـتج عنـها ربط جـميع
تـلك االثار في منطقة عـ التمر بشبكة

سياحية واحدة.
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ـائية يـاه وسرقـة احلصص ا ازمـة ا
ادى ذلـك الى جفـاف الـبـحيـرة بـشكل
كــامل لــتـصــبح من االمـاكن اخلــطـرة
ـــوحــشــة الــتـي ال تــرى فــيــهــا اال وا
قــوارب الــصــيــد احملــطــمــة وبــقــايــا
احلـيـوانـات النـافـقـة" كانت وجـهـتـنا
الى حــيث اثــار (كـنــيـســة االقـيــصـر)
ـكـان الذي وقـبل الـوصـول الى هـذا ا
مـوقـعه ال يـدل بـإن هنـاك اي اهـتـمام
بــاالثـر! مـررنــا عـلى كـهــوف (الـطـار)
ــ الـطــريق وهي الــتي تــقع عــلى 
ة وثقت تـكوينات طـبيعية اثـرية قد
بـالـتنـقيب من قـبل الـبعـثـة اليـابانـية
واكــــد (هـــــيــــدو فــــوجي) بــــإن هــــذه
الـــكــهـــوف مــرت بـــثالثـــة مــراحل او
اطـوار :- االول قـبل ثـالثـة عـشـر قرن
قـــبل الـــتـــاريخ الـــثـــاني فـي عـــصــر
الـــيــارئـــيــ والــثـــالث في الـــعــصــر
االسـالمي ومن شـدة جـمـال وغـرابـة
تـكـويـنـتـها الـشـكـلـيـة اعتـقـد اخلـبـير
الـيــابـاني بـأن هـذه الـكـهـوف نـحـتت
صــنـاعـيــا من قـبل االنـســان! سـمـيت
نطقة تسمي بـكهوف الطار ألن تلك ا
ـــرشــد ا كـل شيء مـــرتــفـع بــالـــطـــار
الـسـياحي حـينـمـا كنـا نريـد ان نزور
تـلك الـكهـوف لم تـتحـقق رغبـتـنا ألنـها
لـيست مدرجة في برنامج الرحلة احد
هــواة الــتــصــويــر قــال حــاولــنـا نــحن
ــــغــــامــــرون فـي الــــذهــــاب الى تــــلك ا
زاح الـكـهـوف وتـصويـرهـا!ومن بـاب ا
ـرشـد السـيـاحي بـانهـا مـوحـشة قـال ا
ومتروكة والطريق اليها ليس سالكا!
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تـعد كنيسة االقيصر والتي يعود
تـــاريـخ انـــشـــائـــهــــا الى الـــقـــرن
ــيالدي اي قــبل 120 اخلــامس ا
ســنــة من والدة الــرسـول مــحــمـد
(ص) تــتـمـيـز الـكــنـيـسـة بـوجـود
كـــتــابــات آرامـــيــة والحـــظــنــا ان
ـذبـح كـان نــحـو مــديـنـة اجتــاه ا
ــتـبـقي من الــقـدس والـتــشـكـيل ا
االثر يعطي لنا صورة الصليب.
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اكــد لـنــا د. حــيـدر نــاجي عـطــيـة
–رئيس قسم هندسة العمارة في
وقع جـامعة كربالء- وهو يزور ا
االثـري كـنـيـسـة االقـيـصـر "ان في
ــكــان كــانـت هــنــاك حــيـاة هــذا ا
وبـيوت للـسكن وفيـها سور كـبير
واسـطـوانـات وسـور ثـان  يـحيط
ــقــدس كــمــا بــاجلـــزء الــديــني ا

في حتويـلها الى كـليات تـطبـيقيـة ترتبط
بسوق العمل واجتاهات العمل االعالمي
ـــيـــدانـــيـــة. ويـــعـــتـــقــد ومـــتـــطـــلـــبـــاته ا
ـــؤلــفــات االعالمــيــة صــاحب ا الـــبــيــاتي
احلـديــثـة الــتي تـصل الـى اكـثـر من (25)
بأن من الـظلم تـعـميم الـنقـد على مؤلـفـا  
جـمـيع كـليـات االعالم  لـكـنـنـا يـنـبغي أن
ألن نـكـون عــلـمـيـ في تــصـويب اخلـطـأ 
هـنـاك اسبـاب حـقـيـقيـة وراء تـدهـور هذه
الكـليات فـمخـرجاتـها ضعـيفـة ال تناسب
ـعــنى أنــهــا ال تـعــتــمــد عـلى ــرحــلــة  ا
مـارسات الـيومـية وتـكتفي هـنيـة وال ا ا
بالـنـظريـات اإلعالمـية الـبعـيـدة كل البـعد
ـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــة اإلعـالمـــــــــــيــــــــــة عـن ا
وتركيزهـا على التعليم النظري احلقيقية
والـتلـقـ وإغراق أقـسـام اإلعالم بـأعداد
كـــبـــيـــرة من الـــطالب تـــفـــوق قـــدراتـــهـــا

االستيعابية في بعض األقطار العربية.
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ويـرى الـبـيــاتي ان اإلعالم كـمـا أنه عـلم
فـإنه فن ومـهــنـة ويـنـبـغي أن ال يـقـتـصـر
على التعليم النظري فقط إذ أنها تتطلب
تـدريــبـا عــمـلــيــا كـافــيـا مــثـلــمــا يـتم في
التخـصصات التـطبيـقية كالـطب والعلوم
الطبية وغيرها لكن معظم أقسام اإلعالم
لم تــنـــجح حــتى اآلن في تــنــفــيــذ بــرامج
تـدريب قــويـة تـكـون اسـتـكــمـاال لـلـتـعـلـيم
الـنـظـري واقــتـصـرت مـحـاوالت األقـسـام
عـــلى الـــتـــدريب الـــتـــعـــاونـي لـــســـاعــات
مــحــدودة وهـــو تــدريب شــكــلي ال يــجــد
اهتـمامـا حـقيـقيـا من اجلهـات التي تـقبل
ـالحظ أن هـــــذه بـــــتـــــدريـب الـــــطالب. وا
الـكــلــيــات تــبــتـعــد أحــيــانــاً عن الــسـوق
اإلعالمي وتـخـتــار االسـهل من الـبـرامج
ألن الـتــنـوع مـطـلـوب في الــتـخـصـصـات
كن فليست الكتـابة اإلخبارية هي التي 
أن تؤدي إلى فرص عمل للـخريج فقط
ـا هنـاك تـخصـصـات أخـرى حتتـاجـها ا
الصنـاعة اإلعالمية احلـديثة الـيوم بشدة
ـونـتـاج عـلى احلـاسوب مـثل اإلضـاءة ا
والصـوت والغـرافيك وكـتّاب ومـصممي
األفــــــــكـــــــار اإلعالنـــــــيــــــــة والـــــــتـــــــرويج
وهو اإلعالني.وقادة للـحمالت االعالمـية 
مـايـجـعـلـنـا نـقـول إن احلـاجـة دائـمـة إلى

دراســة واقــعــيــة ومــوضـوعــيــة لــلــسـوق
اإلعـالمي.ويـــشـــكـــو الـــبـــيـــاتي مـن ازمــة
احلـرفـيـ فـي هـذه الـكـلـيـات ويـعـتـبـرهـا
ألن كليات اإلعالم في شكلـة الرئيسـية  ا
رأيه ال حتـتـاج إلى شــهـادات نـظـريـة في
ـارسـ ــا حتـتـاج الى  اإلعالم فـقط إ
لــهم تــاريخ في الــعـمـل اإلعالمي  الــقـادر
على تـوصيـل خبـراته النـظريـة والعـملـية
ـؤسف أن الـكـثـير مـعـاً إلى طلـبـته  ألن ا
من حــامـــلي الــشـــهــادات الـــعــلـــيــا ومن
ـارس طيلة ية لم  خريجي جـامعات عـا
حـيــاته الـكـتــابـة الـصـحــافـيـة واإلذاعـيـة
وأحياناً ال يجـيد كتابـة خبر صحافي من
عــدة أســـطــر بـــشـــكل عــلـــمي ويـــفــتـــقــد
احلضـور اإلعالمي كـمسـاهم أو خبـير أو
بل الــبـعض ال يـقــرأ واليـكـتب رغم كـاتب 
عرفـية الـكبيـرة  وهي إشكـالية الثـورة ا
كـبـيــرة سـاهـمت بــشـكل واضح في تـدني
ستوى العلمي لهذه الكليات وأضعفت ا
جــودة مــخــرجــات الــتــعــلــيـم وصــنــاعـة
تميـز. لذلك يعتـقد البياتي ان اإلعالمي ا
احلل هو قـبول اهل االختـصاص الـعملي
من الــتـــدريــســـيــ وتــطـــعــيـم الــكــوادر
ــمـــارســ في مـــجــال الــتـــدريــســـيــة بـــا
الـصـحـافــة واالذاعـة والـتـلـفـزيـون ألنـهم
األجدر في مـجال الـتدريب الـعمـلي وهذا
يــتــطــلب اعــادة الــنــظــر بــالــتــشــريــعـات
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ــشــكــة األخــرى الــتي وأضـــاف أن هــنــاك ا
تــتــمــثل بــالــطــالب الي يــخــتــار تـخــصص
االعـالم ألسـبـاب عـديـدة مـنــهـا مـوضـوعـيـة
وهي إعــداد وتـأهــيل وغــيــر مــوضــوعــيــة 
ــوهــبــة الـــطــلــبـــة ضــعــيــفـي الــثــقــافـــة وا
وهـم الـكـثـر عــمـلـيــة عـسـيـرة واالســتـعـداد
لـلكليـات بسبب خصـوصية تدريس اإلعالم
بــشـقـيـه الـنـظــري والـعـمـلـي وحـاجـته إلى
قــدرات مــهـيــئــة لـدخــول هـذا الــتــخـصص
ومــدارك مـعـرفـيـة مـقــبـولـة واالهم الـرغـبـة
واالســتـعـداد لـلـعـمـل اإلعالمي ألن الـكـثـيـر
مــنـهم يـخــتـار هـذا الــتـخـصص بــاعـتـبـاره
تـخصصاً سهالً أو بسبب ضعف معدله في
أو هروبه من امـتحانـات التوفل  الـثانـوية
ـة حيث وبـالـتـالي فـإن الـصـورة تـبـدو مـؤ

جـيش من الـطلـبة اخلـريج الـعاطـل عن
ـؤســســات اإلعالمــيّـة. الــعــمل تــرفــضـهـم ا
هـو فـي تنـشـيط واحلـل كـمـا يرى الـبـيـاتي 
كـلـيات اإلعالم الـقائـمـة وحتديـثهـا وإعادة
الـنظر بـالدراسات الـعليـا وجعلـها دراسات
وذات مـوضوعـات مـعـاصرة من تـطـبـيقـيـة 
قـــلـب مــيـــدان الـــعـــمل اإلعالمـي   وهــذا ال
يــتـحـقق اال بـوجــود نـظـام تـعــلـيم جـامـعي
مـتـفاعل مع الـعصـر ويـحمل خـصوصـيات
الـواقع وسوق العمـل ويبرز هوية الـتعليم
دون اســتـنــسـاخ مع أهــمـيــة وجـود بــيـئـة
مـزدهرة لـهذه الـكلـيات جتـعلـها قـادرة على
تـنـفـيـذ فـلـسـفـتـهـا الـتـعـلـيـمـيـة وبـرامـجـهـا
ــيّــة والــبــحــثــيّــة من مــنــطــلق أن االكـــاد
اجلــامــعــة هي حــاضـنــة اإلبــداع الــعــلـمي
وتـــطــويـــر االخــتـــراعــات ومـــركــز اإلبــداع
والـتعلم وتولـيد األفكار اجلديـدة ومختبر
لـصـنـاعة اإلعالمي اجلـديـد. ومع ذلك يـصر
الـبـيـاتي عـلـى ان احلل اجلـذري هـو انـشاء
كـليـات تطـبيـقيـة معـاصرة واالعـتمـاد على
ـمارسـ واال فأنـنا مـقبـلون ـي ا األكـاد
عـلـى موت الـكـلـيـات الـتـقـلـيـديـة مـسـتقـبال
وانــحــســار الـقــبــول فـيــهــا ألنـهــا لم تــعـد
مـسـتـوعـبـة سوق الـعـمل الـذي يـحـتاج الى
ـــارســـ يـــســـتـــوعـــبــون الـــتـــعـــامل مع
تـكنـولوجـيا االعالم واالتـصال ولـيس على
ــة أصـبــــــحت خـارج ـيــة قـد مــواد اكــاد

متطلبات العصر.    

 WOMI² « …—u¦ « l  VÝUM²ð WOIO³Dð v ≈ UNK¹u% q(« ∫wðUO³ « dOCš ”U¹

wLOL² « rG½

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6302  االربعاء  12 من رجب  1440 هـ 20 من اذار (مارس) 2019 م
Issue 6302 Wednesday 20/3/2019

 W UD « „öN²Ý≈ qOKIð
وإســتـهـالكـهــا لــلــتــيـار "أالن غــسـالــة مالبـس تـعـــــمل عــدة ســاعــات 
ة" نص دعائي ئة من الغـــــــسالت القد الكهربائي أقل سبــــــع با
ــشــهـورة الــتـي تــبـيـع األجــهـزة لــغــســالــة جـديــدة فـي أحـد احملـالت ا
ــنـــــــزلـيــة  هــذه هي مــيــزات األجــهـــــــــزة اجلــديـدة الــكــهـربــائــيــة ا
التســــــــابق والتـــــباهي في تـوفيـر التيـار الكـــــــهربـائي حتى يـتمكن
الــزبـــــــــون من تـــوفـــــــيـــر مــبـــلغ ال بــأس بـه من قــائـــمــة الـــكــهـــربــاء

الشهــــــرية. 
مع وجود الـطفـرة الـتكـنولـوجيـة إال أن توفـيـر استـهــــــالك الطــــــــاقة
بكل أنواعـها لم يتم اهـــــــــماله وجتاهـله   بل على العـكس البـــــحث
العلمي مستمر وعـلى قدم وساق لتقد منــــــتج مـتطور غير مستهلك
لـلــطــاقـة وبــســعـر مــنـاسـب لـلــجـمــيع كــأجــهـزة كــهـربــائــيـة وســيـارات

ومســـــــاكن .
أيضا يجب أن أذكر أن كل منتج اآلن يضع ملصق واضح توضح فيه
مقياس استهالكـها  حتى يعرف الزبون قـبل أن يقدم على الشراء أن

كانت موفرة أو مستهلكة . 
يزة ونـحن بأمس احلاجة لهـا  فالكثير بيوتنا اجلمـيلة تنقـصها هذه ا
ـة جـدا حتـى لو من الـعـائالت حتـتـفظ بـأجـهزة كـهـربـائـيـة مـنـزلـيـة قـد
تـعطـلت عـدة مـرات تـقـوم بـإصالحـهـا  وهي لـيـست ذات كـفـاءة عـالـية
بـتـاتـا واستـهالكـهـا لـلـتـيـار الـكـهـربـائي مـخـيف  والـقـائـمـة دوما تـأتي
مرتفعة وتثـقل جيوبهم . كما أن دوالً عـربية كثيرة تـعاني شحاً مرعاًب
ـة ألنـهـا سوف بالـتـيـار الـكـهربـائي ولـذلك ال فـائـدة من األجـهـزة القـد
تعـمل مدة قـصـيرة جـدا  لهـذا ال مجـال إمـامهم إال بـتبـديـلهـا بأجـهزة

جديدة ال تستهلك التيار الكهربائي . 
جنـد أيـضـا الـسـيـارات الـكـهـربـائـيـة بـاتت تـفـرض نـفـسـهـا عـلى أرض
وقـد أعـلـنت كل دول اإلحتـاد األوربي أن اخلـمـسة عـشـر عـاماً الواقع 
الـقـادمة لـن توجـد سـيـارة تـسـتـخـدم الـوقـود بل فـقط سـوف تـسـتـخدم
السـيـارات الـكهـربـائـية لـتـوفـيرهـا لـلـمنـتـجـات النـفـطـية وحـمـايـة للـبـيـئة

ولتقد سيارات رخيصة الثمن .

ما فعـله النقـيب اجلديد لـلمـحاميـ العراقـيون كان مـفاجاة من الـعيار
ـفسـدين كلهم الثقـيل اثلـجت قلوب الـعراقـي واحزنـت  بل اغضبت  ا

بتعدد صفاتهم والقابهم.
 كان القرار االول لـضياء الـسعدي الغـاء رواتب ومخصـصات اعضاء
مجـلس النـقـابة وبـيع اجلـكسـارات  واعادة مـبـالغـها لـصـندوق الـنقـابة
وأصل الـقــرار وفـلـســفـته يـنــطـلق  من ان الــعـمل الــنـقـابـي عـمال لـيس
ـدني وال يـنبـغي وظـيفـيـا بل تـطـوعي اسـوة بـعـمل مـنـظـمـات احملـتـمع ا
ال الـعام للـنقـيب ونوابه واعـضاء مـجلـسه وجلانه الـتمـتع بامـتيـازات ا
الذي يـعـود لـلـهيـئـة الـعـامة ويـنـفق عـلى شـؤونهـا. واليـجـوز اجلـمع ب
راتـبـ والـعـيش بـرفـاهـيـة و سـلـطـة امـبـراطور  حتـت شـعـارات ونـفوذ
النقابـة بغياب القـانون وعدم اكتـراث ومسؤوليـة الهيئـة العامة وضعف
ـان واخـتـراقـهـمـا بـاسالـيب مـلـتـويـة لـلـعالقـات الـعـامة احلـكـومة والـبـر

شتركة صالح الشخصية ا وا
نقول نعم لهذا القرار اجلريء ونأمل التمسك به وتعميمه ليكون سياقا
ستقـلة فهذا االجـراء سيجنـبنا االثراء حتى جمللس النـواب والهيئـات ا
واقع وكـانها شـروع والتكـالب احملـموم لالسـتحواذ عـلى هـذه ا غيـر ا
منـاصب ابـدية تـفـتح لـهم طريـق الشـهـرة و حتسـ االحـوال بالـقـانون
حيث يـشـرع احللـبـوسي ونوابه النـفـسهم مـايـحلـمون بـه من امتـيازات
ـانـات الـعـالم عـلى الــرغم من احـتـجـاج الـشـعب غـيـر مـسـبـوقـة فـي بـر
والبـعض االخر يـثري  بـاستغـالل النفـوذ واستـغالل غبـاء االخرين من

صناع القرار.
 هل سيفـعلها مـجلس النـواب وبقيـة النقـابات واالحتادات والـهيئات ام
انهم سيـنظرون لـقرار النـقيب ضـياء حمـيد السـعدي بانه مـؤامرة على
ـان والـنـقـابـات?  فـتـحـسـ  احـوال االعـضـاء سـيـوفـر لـهم هـيـبـة الـبـر
شـاكل فـرصـة لـتنـمـيـة عـبـقـريـتـهم وقـدراتـهم اليـجـاد حـلـول مـبـتـكـرة  
ـواطن الــذي يـعــيش حتت خط الــفــقـر  والــوطن الـذي حتــول خلـراب ا
ـثـله انـتـزع فـرصـة ن هب ودب ومن يـفـتـرض انه   وتـمـنح جـنـسـيـته 
وظف واجلندي الثراء والرفاهية دون ان يقدم احلد االدنى من خدمة ا
والشـرطي ومـقـاتل احلـشد الـشـعـبي  فـهل هذا من الـعـدل واالنـصاف
ـتلك شـرف وشجـاعة بشىء? نـامل بكل مـن يعـترض عـلى مقـالـنا ان 
ـكان ولـيس عـبـر قـنوات الـصـحف الـصـفر الرد والـتـوضـيح في هـذا ا
أجـور فهل سـيفعـلها احلـلبـوسي  ونواب مجـلسه واالخرون واقع ا وا
ويتـخلـون عن امتـيـازاتهم ويـذهبـون جملالـسهم بـسـياراتـهم الشـخصـية

بــهـــدوء وبــدون حـــمــايــات وضـــجــيـج...? ام انــنــا
اني سـنبـقى نـردد فـعـلـهـا الـسـعـدي وحـده وبـر
اخر في كردستان فاستحـقا التحية واالحترام
وخـرقـهـا احلـلـبـوسي واخـرون  فـاسـتـحـقـوا...

اللوم على مر الزمان ..!
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ـــعـــروف بــداء عـن داء الــنـــــــقـــرس وا
ــسـتــشـفى ــلـوك .  وافــاد به مــديـر ا ا
الـدكتور صالح حـردان العزي وأضاف
ان احملــاضــرة تـاتـي ضـمن الــبــرنـامج
سـتـمر بـهدف ـعـد للـتـعلـيم الـطبـي ا ا
الكات الـتواصل العلمي والطبي ب ا
الـطبية االختـصاص . وعرف عامر داء
فاصل الـنقرس بـأنه نوع من التـهاب ا
يــتــمــيـز بــنــوبــات ألم حـادة فــجــائــيـة
فاصل وهو واحـمرار وحساسـية في ا
اضـطراب مركب قد يصيب اي شخص
ولـكن الرجال اكثـر عرضة لالصابة من

النساء . 
ــؤثـــرة عـــلى وأوضـح ان (الــعـــوامـل ا
ـرض حيث يتكون عند تراكم بلورات ا

الـــبـــطن واســـتــكـــشـــافـــهــا ). وأوضح
رئــيس الـفـريق اجلـراحـي مـحـمـد عـبـد
الـــرحــمن انـه ( اجــراء فــتـح الــبــطن
االســتـــكــشــافي وتــبــ وجــود قــرحــة
ـعدة ارسلت الى سـرطانيـة نازفة في ا
الـفـحص النـسـيجي بـعـد استـئـصالـها
ــعــدة اســتـمــرت اكــثـر من وخــيــاطـة ا
سـاعة حتت الـتخديـر العـام بالرغم من
ارتــفــاع مــســتــوى الــســكــر والـضــغط
لـلـمـريضـة  الـذي يشـكل خـطـورة على
وضــعـــهــا الــصــحي حـــيث اســتــمــرت
مــراقـــبــة حــالــتــهـــا الــصــحــيــة حلــ
استقرارها وتماثلها للشفاء التام) . 
فـيـمـا قـدم الدكـتـور مـحمـد عـامـر مـقيم
اقـدم مـفاصل  مـحاضـرة علـميـة طبـية

ا ـفـصل  مـن حمض الـيـوريك حول ا
يـتسبب بالتهاب والم حاد كذلك تناول
ـفـرط وارتــفـاع ضـغط الـدم الــكـحـول ا
والـسـكري والـكـولسـتـرول وشحـيـمات

 . الدم وتصلب الشراي
ـضـاعـفات حـيث تـتـكون واشـار الهم ا
ـتـقـدم الذي حـصى الـكـلى والـنـقـرس ا

يعالج بواسطة االدوية) . 
امــا طـرق الـوقــايـة فـبــيـنــهـا (بـتــقـلـيل
تــنـــاول الــلــحــوم احلــمــراء والــفــواكه
شـروبات الكـحولية الـبحريـة كــــذلك ا
واالكـــثـــار من تــنـــــــاول مـــنــتـــــــجــات
احلـليب وتناول الكاربوهدرات كاخلبز
بـــــاالضــــــافـــــة الـى الـــــ والـــــكـــــــــرز

.( وفيتام

ريضة في ا
حلظة اجراء
اجلراحة لها
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اجــرى فــريق طـبي جــراحي خــافـر في
مـسـتشـفى الـنعـمـان التـعـليـمي الـتابع
لـصحة بغداد الرصافـة عملية جراحية
ريضة ثمـانينية راجعت وحدة طـارئة 
ـاً حـاداً الــطـوار لــيالً وهي تـعــاني أ
فـي الــبـــطن مع فـــقـــر الــدم واجلـــفــاف
ــسـتــشـفى الــشـديــدين . وقــال مـديــر ا
صـالح حـردان الــعــزي انه   فـحص
ـريضة وارسالهـا الجراء الفحوصات ا
اخملـتـبـريـة والـشـعـاعـيـة الـتي اظـهـرت
وجــود جتــمع هــوائي حتـت احلــجـاب
ا يعني وجود ثقب في قناة احلـاجز 
ا الـهـضم اجلهـة اليـمـنى من البـطن 
تـطلب االمر القيام بعـملية طارئة لفتح

ياس خضير البياتي

طلبة في احدى كليات االعالم

ــــثــــلــــون مـــديــــنــــة كــــربالء وكــــذلك
بـالـتـنسـيق مع جـامـعـة كربالء ووزارة
! و الــلـقـاء ــؤرخـ الــنـقـل واحتـاد ا
ــوقع الـكــنـيــسـة االثــريـة(االقــيـصـر)
بــشـــخــصــيــات مــســـؤولــة في كــربالء
ـبـذول حتــدثت عن عـمــلـهــا واحلـهــد ا
حلــــمـــايـــة االثــــار واحـــيــــاء الـــذاكـــرة
ـتـنـوعـة في الـتـاريـخـيـة لـلـسـيـاحـيـة ا
كـــربالء والــوفـــد يــتـــكــون مـن (حــامــد
ـــوســوي عــضــو مـــجــلس الــنــوب – ا
رئـيس الـلـجنـة الـتحـضـيريـة لـلمـؤتـمر
د.حــيــدر الــســـيــاحي االول في كــربالء
نــاجـي عــطــيــة رئــيـس قــسم هــنــدســة
الــعــمــارة  –جــامــعــة كــربـالء: عــبـاس
فــاضل قـنــبـر مـســؤول مـكـتـب مـجـلس
الـــنــواب فـي كــربالء عـــزيــز الـــطــرفي
ــــــؤرخـــــ عــــــضــــــو جـــــمــــــعــــــيــــــة ا
صـفــاء نـصـر الـله –عــضـو الــعـراقـيـ
مـجـلس محـافظـة كـربالء رئيـسة جلـنة
ـعمـارية سارة ـهنـدسة ا الـسيـاحة وا
عــلي" سـنــعـود في نــهـايــة االسـتـطالع
لـــلــحــديث عن اجلـــهــود ورؤيــتــهم في

احياء االثار في كربالء!
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االثـار في كـربـالء تقـع في مـنـطـقـة ع
الــتـمـر وهـي تـبـعـد 45 كـم عن كـربالء
وعــ الـتـمــر سـمـيت لــكـثـرة بــسـاتـ
الـتـمـر فيـهـا كمـا انـهـا تشـتـهر بـعـيون
ـاء الـنقـية الـصـاحلة لـلشـرب وانواع ا
ـلـونـة نـادرة من االسـمـاك الـصـغـيـرة ا
واجـمـل الـواحـات وفـيـهـا تـقع بـحـيـرة
الــــــرزازة الـــــتـي تـــــعــــــد من االمــــــاكن
يـا ولكن "مع ـشهـورة عـا الـسـياحـية ا
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