
وبالتعاون  البغدادي  الثقايف  املركز  اأقام 
احتفالية  والفكر  للثقافة  في�ض  منتدى  مع 
الرتاث  الئحة  اإىل  االأه��وار  ادراج  مبنا�سبة 
الوفد  من  رفيعا  وف��دا  وح�رضها  العاملي. 
اأثمر عن  الذي  اأدار هذا امللف احليوي  الذي 
العراقية  االأه��وار  باإ�سافة  لليون�سكو  قرار 
اعتاد  فمثلما  العاملي.  ال��رتاث  الئحة  اإىل 
ابتالٍء، حزٌن  كل  يجمَعهم يف  اأن  العراقيون 
تداعينا  رحيٌب،  فرٌح  اليوم  يجمُعهم  كئيٌب 
اإليه لتلتَم به جراحُتنا وت�ستحيَل فيه اآالُمنا 
�سواد.  كلِّ  تاأتَي على  اأن  بي�ساَء ع�سى  اآماال 
على  امل�رضف  الالمي  علي  الدكتور  وق��ال 
العمل  "بداأنا  االأه��وار:  تر�سيح  ملف  اإع��داد 
بامل�رضوع يف عام 2007 يف االأمم املتحدة 
و�سعينا ملدة عامني لنمول امل�رضوع وكانت 
وطني  فريق  اإع��داد  هي  الفكرة  البداية  يف 
وكادر متخ�س�ض الإدارة االأهوار، ومن خالل 
عملنا يف االأمم املتحدة اأ�سبح االتفاق على 
ادراج ملف الرت�سيح ويتكون ملف الرت�سيح 
من 600 �سفحة تقريبا كتب بايدي عراقية 
ويف  متخ�س�ض.  اأكادميي  وبفريق  خال�سة 

عام 2014 قدمنا ملف الرت�سيح وا�ستكملنا 
بكل جهد الإدراج االأهوار". واأ�ساف: "كانت 
يف العراق �سابقا ثالثة مواقع �سمن الرتاث 
اأدرجنا  اخلريين  وبجهد  وال��ي��وم  العاملي 
الئحة  اإىل  مواقع  �سبعة  واح��دة  وب�رضبة 
واربعة  طبيعية  منها  ثالثة  العاملي  الرتاث 
منها اثرية. وبعد �سماعنا اقرار املواقع اإىل 
الالئحة حيث �سجت القاعة وهتفنا للعراق 
ورفعنا العلم العراقي عاليا وذرفنا دموعنا 
فائدة  ذو  االجن��از  هذا  يعترب  و  الفرحة  من 
احل�سارة  �سوت  اإع��الء  يف  معنوية  وطنية 
ال�سياحة  العراقية و فائدة مادية يف اعادة 
اإىل هذه املواقع". واأكد الالمي على "�رضورة 
املرحلة  يف  امل�رضوع  هذا  ادارة  ا�ستكمال 
القادمة ويكون بيد كادر متخ�س�ض ومهني 
بعيد عن املحا�س�سة و امل�ساكل ال�سيا�سية و 
يجب اأن تكون هناك خطة عمل متقنة الإدارة 
الرتاث  �سمن  ادرجت  التي  االأثرية  املواقع 

العاملي". 
منظمة  رئي�ض  دروي�ض  جعفر  اال�ستاذ  واأكد 
وقوف  ���رضورة  على  له  كلمة  يف  "اأثر" 
هذه  الحياء  جادة  وقفة  العراقيني  ال�سا�سة 
املنا�سبة وجعلها عيدا وطنيا يحتفل به كل 
االأهوار  م�ساحة  اأن  دروي�ض  واأ�ساف  عام. 

على  اأم��ة  ت�سكل  مربع  مرت  كيلو  األ��ف   77
الب�رضي  و  الثقايف  و  احل�ساري  امل�ستوى 
هو  العاملي  ال��رتاث  �سمن  ادراج��ه��ا  اأن  و 
اعرتاف يجب اأن ي�سكل بداية التحام جديدة 
العراق  يف  احل�سارية  الهوية  لالأ�سف  و 
ذهبت �سحية ال�سيا�سة فالبد اأن نعيد النظر 
موروثنا  على  للحفاظ  حقيقة  بداية  نبداأ  و 
احل�ساري و الرتاثي. واألقى ال�ساعر الدكتور 
باملنا�سبة  ق�سيدة  يا�سني  اآل  ح�سني  حممد 

مطلعها:
يف  نبات   ... هاما  اخل�سارء  كالنخلة  عال 

بواديه تناما
يف  فاأقري   .... خري  واح��ات  ظلها  يف  �سما 

منازله الثماما
املركز  م��دي��ر  عي�سى  ط��ال��ب  ال�سيد  وق���ال 
الثقايف البغدادي: )اإن جناح �رض هذا امللف 
واإن  املقيتة  املحا�س�سة  عن  ابتعاده  هو 
خال�سة(  عراقية  باأياد  كان  امللف  اجن��از 
درع  البغدادي  الثقايف  املركز  مدير  وقدم 
بغداد  حمافظة  قبل  من  والتمييز  االإب��داع 
التميمي  حم�سن  علي  اال�ستاذ  من  واملقدم 
ال��دك��ت��ور حممد  ق��دم  ب��غ��داد. كما  حم��اف��ظ 
اخلا�ض  ال��ف��ك��ري  االإب����داع  درع  ال��وا���س��ح 

مبنتدى في�ض للثقافة والفكر.

من  يقربك  ما  منها  التي  فوائدها  احلديثة  االت�سال  لو�سائل   
�ستكون  اأنها  رمبا  يخفى  ما  ولكن  بعيدا،  كنت  مهما  عائلتك 
عائقا يقف يف طريق جناح عائلتك، اأو رمبا مفككا لها، و�سائل 
االت�سال احلديثة اأحدثت طفرة تكنولوجية يف ال�سنوات االخرية، 
واأنها مل تكن طفرة يف عامل التكنولوجيا فقط بل اأحدثت طفرة 
العملية  يف حياتنا وجمرياتها غريت معامل كثرية يف حياتنا 
ما مل  اال�رضية  امل�ساكل  والعائلية، حملت معها من  والدرا�سية 
نكن نعرفه من قبل، كما وفرت الأفراد اال�رضة مزيدا من �ساعات 
يت�سفح  حا�سوبه  على  منكبا  منهم  كل  انفرد  حيث  العزلة، 
اأو  ا�سدقاء  مع  احل��وارات  يف  غارقا  اأو  االلكرتونية،  املواقع 
بع�سها  خمتلفة،  عالقات  معهم  يقيم  جمهولني،  انا�ض  مع 
اأنت�رضت  الت�سلية وغريها. ولقد  جاد ومفيد، وبع�سها الأغرا�ض 
"�سكرتارية  اأ�سحابها  �سماها  العراقية �سفحة  ال�سفحات  على 
�سورة  البنت  تن�رض  بالفتيات  خا�سة  ال�سفحة  هذه  جهنم"، 
حلبيبها وت�ساأل اإذا كان لالأخريات عالقة به، من املوؤكد اأن هذه 
وال�سابات،  املتزوجات  الن�ساء  من  الكثريات  �ستجذب  ال�سفحة 
فبدال من اأن تلعب الفتاة دور املحقق وتفت�ض يف هاتف زوجها 
اأو خطيبها، وتتحمل معاناة التفتي�ض بني اأغرا�سه، لي�ض عليها 

اأال اأن تر�سل �سورته لتتعرف على اأ�رضاره.
اأخوة  من  العراقيني  من  الكثريين  �سخط  اأث��ارت  ال�سفحة  هذه 
امل��راأة  �سمعة  مع  مالئم  غري  البع�ض  واأعتربه  واأب��اء،  واأزواج 
ن�سبة  باأن  خميفة  دولية  درا�سة  اإىل  البع�ض  واأ�سار  العراقية، 
االعالم  و�سائل  يف  تردد  ما  واآخر   ،66% اإىل  و�سلت  الطالق 
التوا�سل االجتماعي االإلكرتوين »في�سبوك« وراء ثلث  اإن موقع 
فقد  ذلك،  اال�ستغراب، مثال على  اآثار  ما  الطالق، وهذا  حاالت 
ب�سبب  الطالق  ح��االت  من   66% املتحدة  الواليات  ر�سدت 
الفي�ض  التكنولوجيا وموقع  و�سائل  اأ�سبحت  لذلك  بوك،  الفي�ض 
الَعالقات  واإقامة  املبا�رض،  التعامل  من  للهروب  َمْدَعاة  بوك 
الَعالقات  واإنَّ �سعف هذه  االمريكي،  املجتمع  اأالجتماعية يف 
التحاور  يقلل  االجتماعية  بالزيارات  القيام  وندرة  الواقع  يف 

وتباُدل اخلربات وامل�ساعر، وقد ُت�ْسَتبدل بالر�سائل الق�سرية.
اإن الالفت للنظر تلك النِّ�َسب العالية لال�سخا�ض، الذين يق�سون 
الدرا�سة  اأن  اإال  )الكومبيوتر(  احلا�سوب  خلف  طويلة  �ساعات 
ُعفت عالقته  املذكورة تبنيِّ اأن االإن�سان اجتماعي بطبعه، فاإذا �سَ
باأفراد اأ�رضته وجد البديل يف جهاز احلا�سوب وغريه من اأجهزة 
االأجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأن  درا�سات  واأكدت  التكنولوجيا، 
نف�سية  االأمرا�ٌض  وتنت�رض  االأ�رضة،  اأفراد  بني  العالقات  ت�سعف 
قابلية  وبطء  واالإنطوائية،  العزلة  وحب  االكتئاب  مثل:  بينهم؛ 

الفرد يف التاأقلم مع املجتمع.
جرائم ب�سبب الفي�ض بوك

 ال ميكن اأن تك�سب اآالف االأ�سدقاء دون ع�رضات االأعداء، فاأنت 
مع موقع التوا�سل االجتماعي في�سبوك ال تعرف النا�ض حقيقة، 
ولكن تعرف ال�سورة التي ينقلونها عن اأنف�سهم، فعلى الرغم من 
اأن هناك من كان  اإال  املميزات االإيجابية الكثرية لهذا املوقع، 

على موعد مع جرمية احتيال اأو قتل عن طريقه. 
عمرها  م��ن  ال�18  يف  كانت  بيلومي�سوف"  "نونا  ال�سابة 

ال�"في�سبوك"،  طريق  عن  كري�ستوفر  ال�ساب  على  تعرفت  عندما 
كري�ستوفر اأدعى اأنه يعمل كمنقذ للحيوانات واأن �رضكته تبحث 
عن عاملني، نونا امل�سهورة بحبها للحيوانات اأبدت ا�ستعدادها 
طوال  معه  تع�سكر  اأن  كري�ستوفر  منها  فطلب  للوظيفة،  للتقدم 
الليل يف منطقة معينة حتى يريها قواعد الوظيفة، الغريب يف 
اأحد االأيام  "نونا"، ليجدوا جثتها يف �سباح  اأنها وافقت  االأمر 

يف اإحدى اجلداول املائية.
الربيطانية "تري�سي" كانت تواجه بع�ض املتاعب يف عالقتها 
ح�سابها  يف  العالقة  خانة  تغري  جعلها  الذي  االأم��ر  بزوجها، 
اإن  رغم  "منف�سلة"  اإىل  متزوجة  من  ال�"في�سبوك"  موقع  على 
االنف�سال مل يقع بعد. عندما �ساهد زوجها هذا التغيري يف خانة 
العالقات ان�رضف من العمل وذهب اإىل البيت ليقوم بقتلها ثم 

انتحر. 
الربيطانية "كاميل" دخلت يف عالقة غرامية مع بول بري�ستول 
ا�ستمرت  "ترينيداد"،  االأخري  موطن  يف  كمحا�سبة  عملها  اأثناء 
عالقتهما 3 �سنوات اإىل اأن عادت كاميل اإىل موطنها بريطانيا 
اجلديد  �سديقها  مع  �سورها  وتن�رض  جديدة  عالقة  يف  لتدخل 
فقام  غ�سبا،  وي�ست�سيط  بول  لرياها  ال�"في�سبوك"،  موقع  على 

بال�سفر اإىل بريطانيا ليعطيها 20 طعنة اأودت بحياتها. 
كان كل من اأدم مان وليزا بيفريل يخو�سان اإجراءات طالقهما، 
حيث كانت بيفريل تطالب زوجها بنفقة �سهرية الأبنائها، عندما 
حكمت املحكمة باإلزام "مان" بدفع 400دوالر �سهريا، اأي ما 
يف  حائطها  على  بيفريل  علقت  �سعودي،  ريال   1500 يعادل 
"مان" اال�ستفزاز  ال�"في�سبوك" "من ي�سحك االآن؟" فلم يحتمل 

ليقوم بقتل طليقته 
بيفريل حمطما جمجمتها مبطرقة.

توتر العالقات 
من  باحثون  بها  قام  حديثة،  درا�سة  اأظهرت  ال�سياق  هذا  يف 
املفرط  اال�ستخدام  اأن  مفادها  االأمريكية،  بو�سطن  جامعة 
يف  بالفو�سى  يت�سبب  اأن  ميكن  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
العالقات العاطفية، حيث ك�سف الباحثون عن وجود عالقة بني 
ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي ك�"الفي�ض بوك" و"تويرت" 
العاطفية،  والعالقات  بالطالق  املتعلقة  االجتماعية  وامل�ساكل 

الفتة اإىل اأن الغرية التي ي�سببها "في�ض بوك"، تزيد من امل�ساكل 
وامل�سادات بني االأزواج يف جميع االأعمار. 

من  كاليتون"  "رو�سل  الدكتور  اأجراها  اخرى  درا�سات  واأكدت 
االأمريكية،  بو�سطن  بجامعة  واأ�ساتذة  "مي�سوري"،  جامعة 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  بوك"  "في�ض  م�ستخدمي  و�سملت 
18 و82 �سنة، وكان ال�سوؤال: كم من الوقت يق�سون على الفي�ض 
بوك وكم مرة حدثت م�سكلة مع �رضكائهم العاطفيني ب�سبب هذا 
املوقع؟، فاأظهرت نتائج الدرا�سات اأن ا�ستخدام في�ض بوك، كان 
وتزايد  الزوجني  بني  الطالق  معدل  ارتفاع  على  كبريا  موؤ�رضا 

معدل امل�ساكل بينهما.
تزايدت  االأزواج،  بني  الطالق  معدالت  باأن  الدرا�سات  واأف��ادت 
45 دولة، يف الفرتة ما  التوا�سل االجتماعي يف  ب�سبب مواقع 
بني 2010 و2014، واأنه من بني اأ�سباب االنف�سال بني االأزواج 
دائمي ا�ستخدام مواقع التوا�سل االجتماعي، هي اكت�ساف اأحد 
الزوجني ر�سائل غري مالئمة، كذلك تعليقات فظة وبها جمافاة 
�سلوك غري مر�ٍض من خالل ن�ض  واكت�ساف  الزوجة،  اأو  للزوج 
اأن  اإىل  الدرا�سات  اإحدى  واأ�سارت  اجلديد،  ال�سديق  من  مبعوث 
الفي�ض بوك،  االأ�سخا�ض يف عالقة رومان�سية ي�ستخدمون  اأكرث 
يكون على االأرجح ملراقبة ن�ساط �رضكائهم على املوقع، والتي 
ممكن اأن توؤدي اإىل م�ساعر الغرية، واأن م�ستخدمي الفي�ض بوك 
اأكرب لالت�سال مع امل�ستخدمني االآخرين  ب�سكل مفرط لهم حظ 
مبا فيهم �رضكائهم ال�سابقني، ومن املمكن اأن يوؤدي اإىل اخليانة 
علماء  بها  قام  التي  الدرا�سة  وك�سفت  اجل�سدية.  اأو  العاطفية 
بوك  في�ض  االجتماعى،  التوا�سل  مواقع  اأن  مي�سورى،  جامعة 
اال�ستخدام  اإىل  م�سرية  والطالق،  اخليانة  يف  تت�سبب  وتويرت، 
اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  ي��وؤدي  االجتماعية  لل�سبكة  املفرط 
وبينت  االإن�سانية،  العالقات  وتدمري  الزوجية  العالقات  تفكك 
م�ستخدم،   500 من  اأكرث  على  اجلامعة  اأجرتها  التي  الدرا�سة 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اأمام  وقته  اأغلب  يق�سي  الفرد  اأن 
عقد  وانفراط  الزوجية،  امل�ساكل  من  العديد  وقوع  اإىل  اأدى  ما 
حيث  امل�ساعر،  على  �سلبا  والتاأثري  بينهما  القوية  العالقة 
وجدت الدرا�سة اأنه بغ�ض النظر عن مدة العالقة الزوجية، فاإن 
الطرف  واإهمال  بوك،  وفي�ض  لتويرت  احلد  الزائد عن  اال�ستخدام 

اهتمام حلوار  اأي  اإبداء  اأو حتى عدم  التحدث معه  االآخر وعدم 
ما مع الطرف االآخر، يثري الغ�سب ويولد م�ساكل وغرية وم�ساعر 
لذا  الزوجية،  العالقة  تدمري  عنها  ينتج  االآخ��ر،  جتاه  �سلبية 
تقلي�ض  ب�رضورة  الزواج  على  حديثا  املقبلني  الدرا�سة  تن�سح 
اأنه  الدرا�سة،  واأكدت  ال�سبكات.  تلك  اأمام  يق�سونه  الذي  الوقت 
اأ�سهل، زاد االإغراء الذي يفرزه  اأ�سبح االت�سال باالإنرتنت  كلما 
اأرجل،  بعدة  كالعنكبوت  اأ�سبح  فاالإنرتنت  االفرتا�سي،  العامل 
العنان؛  ترخي  ما  ومنها  لالآخرين،  الفخاخ  تن�سب  ما  منها 
اإن  الدرا�سة:  وقالت  االختناق،  و�سك  على  كانت  فري�سة  لتطلق 
الغالبية العظمى من النا�ض يف العامل يتوا�سلون عرب االإنرتنت، 
ي�ساألون  فاالأ�سدقاء  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمني 
عن بع�سهم عربها، فيما تقل الزيارات ال�سخ�سية، وهناك اأنا�ض 
جدد يتعرفون على بع�سهم البع�ض، وغرف املحادثة امل�سماة 
لل�سداقة  اإما  فيتقابلون،  التقاء؛  نقاط  يتواعدون يف  "ت�سات"، 
اأو الإقامة عالقة غرامية، اأو حتى للزواج، اإذا جرت االأمور ب�سكل 

جيد.
خيانات زوجية

اإن اخليانة الزوجية اأ�سبحت يف يومنا هذا �سهلة جدا با�ستخدام 
ال�سات  اإىل  ال�سخ�ض  يدخل  حيث  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
من خالل الفي�ض بوك، فيتعرف على امراأة افرتا�سية يف البداية، 
اإىل حقيقية الحقا، فمن كان م�ستعدا للخيانة  ومن ثم تتحول 
الزوجية يذهب ويلتقي مبن تعرف عليها عرب الفي�ض بوك، وتبداأ 
اللعبة،  تنك�سف  قد  ولكن  ت�سك؛  ال  فرمبا  الزوجة  اأما  العالقة، 
ال  ال�سهولة  وهذه  الزوجية،  العالقة  وتنتهي  الكارثة  وحتدث 
تنطبق على الرجال فقط، بل ميكن للزوجة اأي�سا اإيجاد ع�سيق 
بغياب  املحادثة  يف  فتدخل  تويرت،  اأو  بوك  الفي�ض  عرب  لها 
اأ�سافت  ال�سياق  هذا  ويف  الهاوية.  يف  ال��زواج  ويقع  زوجها، 
ال�سخ�ض يف  يدخل  احلاالت؛  اأنه يف كثري من  نف�سها،  الدرا�سة 
حمادثة عادية ولي�ض يف ذهنه اإيجاد �رضيك اأو خيانة الزوجة، 
وتبداأ االأحاديث بريئة لي�ض فيها نوايا �سيئة، لكنها �رضعان ما 
للدخول يف عامل  بداية؛  اإىل  االفرتا�سي  العامل  ليتحول  تتطور؛ 
الفر�ض وكيفية ا�ستغاللها عندما تتوافق مع م�سالح �سخ�سية؛ 

فيتواعدون للتعارف اأو الذهاب اإىل ال�سينما،

ال�سيد رئي�ض الوزراء املحرتم 
اتخاذ  بالتعجيل يف  االأعدادي نطالب  ال�ساد�ض  لفيف من طلبة  نحن 
قرار حت�سني املعدل، حيث اأن يف جل�سة جمل�ض النواب االثنني املا�سي 
18/7/2016 احيل االأمر اإىل جلنة الرتبية النيابية للنظر فيه، ومل 
على  نح�سل  اأن  نريد  التي  املواد  ملراجعة  الكايف  الوقت  لنا  يبقى 
درجات عالية فيها يف الدور الثاين لذا نطالب وزير الرتبية الدكتور 
واملكملني  للناجحني  املعدل  حت�سني  باقرار  بخ�سو�ض  اقبال  حممد 
املواد  مراجعة  عند  الوقت  ليكفي  �رضيعا  القرار  واأعالن  واملوؤجلني، 

الدرا�سية.

الوزراء  رئي�ض  ال�سيد  الكربالئي"انا�سد  اأن�ض   " املواطن  اين 
الدكتور حيدر العبادي املحرتم  باالعرتاف الكامل ب�سهادة 
يف  معنا  امتحنوا  الذين  باإخواننا  ا�سوة  ال�سيعي  الوقف 
ال�سنوات ال�سابقة ، وقبلوا يف كليات وتخرجوامنها، وكذلك 
من  للطالب  كب�رضى  التقوميي  االمتحان  باإلغاء  نطالبكم 
ابناء القوات االمنية واحل�سد ال�سعبي تزامنا مع االنت�سارات 
والوقوف  لنا  دعمكم  ننتظر   .. القتال  جبهات  يف  امليمونة 

معنا..فاأنا واحد من االف الطالب ظلمهم هذا القرار.

من الرياديني يف علم اجلينات يف ال�رضق االأو�سط ولدت 
و تربت يف العراق و تخرجت من جامعة الطب يف بغداد 
ثم اكملت درا�ستها يف لييدز و اأدنربة متخ�س�سة يف طب 
االأطفال و اجلينات .�ساهمت يف التعرف على العديد من 
االأمرا�ض اجلينية و متت ت�سمية نوعان من العلل اجلينية 
ع�سوة  اأ�سبحت  "الغزايل"  باأ�سمها  �سابقا  معروفة  الغري 
يف املركز الدويل لالمرا�ض اجلينية يف روما عن طريق 
االأول  يعد  الذي  الت�سوه  حاالت  لت�سجيل  نظام  تاأ�سي�ض 
جائزة  ارفع  و  اعلى  تلقت  االأو�سط  ال�رضق  يف  نوعه  من 
لن�ساء العلم يف العامل و هي جائزة "اليون�سكو-لوريال" 
نظرا الإجنازاتها و اإجنازات فريقها يف ت�سخي�ض جينات 
توؤدي اإىل علل وراثية معينة و كذلك ر�سم خرائط جينية 
تاأ�سي�ض  يف  �ساهمت  خمتلفة.  اأم��را���ض  ل�سبعة  كاملة 
من  هي  و  االإم��ارات  يف  اجلينوم  لدرا�سة  العربي  املركز 
الطب  ال�سنة. عاملة  ابو ظبي لهذه  احلا�سلني على و�سام 
الوردة،  ت�سبه  الغزايل" ال  "حلاظ  باجلينات  املتخ�س�سة 
بل الوردة ت�سبهها. وقد عملت على ن�رض الوعي الأكرث من 
17 عاما بني �سعوب ال�رضق االأو�سط ال �سيما يف مو�سوعة 
بظهوراالأمرا�ض  ذلك  االأقارب وعالقة  التزاوج بني  كرثة 
على  التعّرف  من  متّكنت  وكذلك  املنطقة.  يف  الوراثية 
كثري من االأمرا�ض الوراثية اجلينية، و�ساهمت يف حتديد 
االإكلينيكي  امل�ستويني  على  وراثية  اأمرا�ض  موا�سفات 
الفح�ض  باأهمية  التوعية  يف  اأ�سهمت  كما  واجلزيئي. 
من  الوقاية  من  ج��زءا  باعتباره  ال���زواج  قبل  اجليني 
يف  امل�سورين  عد�سات  اجتذبت  لقد  الوراثية.  االأمرا�ض 
ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ض  اأقامه  الذي  اال�ستقبال  حفل 
�ساركوزي يف ق�رض االإليزيه بباري�ض لن�ساء العلم الفائزات 

بجائزة "لوريال اليون�سكو" يف العام 2008. 
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موقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك".. تأثيرات متباينة على حياة الناس
تحقيق – ساجدة خضر

اأث���ار احلوار ح���ول اإلغاء جماني���ة التعليم ما بعد 
التعليم املتو�س���ط يف الع���راق الكثري من النقا�ش 
واالعرتا����ش واالمتعا����ش ملا اأقدم علي���ه الوزير 
االأ�س���بق للتعلي���م الع���ايل عل���ي االدي���ب ورئي�ش 
كل  ورغ���م  القان���ون.  لدول���ة  الربملاني���ة  الكتل���ة 
امل���ربرات الت���ي ت�س���وق وراء ه���ذا االج���راء، اإال 
اإنن���ا ن�س���جل بع�ش م���ن املالحظ���ات اال�سا�س���ية 
واملف�س���لية ذات الطاب���ع الرتب���وي، وما ينطوي 
علي���ه ه���ذا النم���ط م���ن التفك���ري الالعق���الين يف 

ظروف العراق امل�ستع�سية:
1 � اإن اإلغ���اء جماني���ة التعلي���م يعن���ي اأن هن���اك 
م���ن  الذي���ن ال ميتلك���ون  العاطل���ن  م���ن  جي����ش 
املوؤه���الت م���ا يعينه���م على املناف�س���ة يف �س���وق 
العم���ل وتلبية احتياجته وال���ذي يتطلب احلدود 
املعقول���ة من اإج���ادة املهارات املهني���ة ومتطلبات 

احتياجات ال�سوق.
اإلغ���اء جمانية التعلي���م يعني انه االكتفاء  اإن   �2
يف املرحل���ة املتو�س���طة وه���ي مرحل���ة ال تعن���ي 
�س���يء �س���وى االكتفاء بهذا احلد من التعليم ومن 
املع���ارف التي ال جتدي نفعا مهنيا، وبالتايل ترك 

الدار�سن يف مهب الريح.
م���ا يعنيه  التعلي���م يعني  اإلغ���اء جماني���ة  اإن   �  3
ه���و ف�س���ح املج���ال جلي����ش االأمي���ن والعاطل���ن 
ع���ن العمل اأن يت�س���دروا امل�س���هد ب���كل اوجاعهم 
ومعاناتهم وه���م ال ميتلكون من اخلربة واملهارة 

مبا يكفي.
م���ا يعنيه  التعلي���م يعني  اإلغ���اء جماني���ة  اإن   �  4
اأن هن���اك ت���ردي ثق���ايف الأجي���ال من الدار�س���ن، 
وه���م مهددي���ن بالع���ودة اإىل االأمي���ة االأبجدية اأو 

احل�سارية.
عل���ى  يفرت����ش  كان  الع���راق  مث���ل  ظ���روف  يف 
الدولة العراقية اأن تتحمل امل�س���وؤولية االأكرب يف 
اخلدمات من �سحة وتعليم وغريها من اخلدمات 
وال ت�س���مح بهكذا مهات���رات من االديب وغريه اأن 
يعبث���وا يف الثوابت الوطني���ة والتاريخية، ويف 
احلقوق االن�س���انية التي اأ�س���بحت من امل�سلمات 
التي ال يجوز امل�س���ا�ش بها، ولكن االإ�سالمين من 
االدي���ب وغريه ومن الالهث���ن وراء املال وحتت 
�س���عارات االقت�س���اد يف النفق���ات يري���دون خلط 
االوراق يف حماولة حلرمان �سعبنا من اخلدمات 
امل�سلمات ولالمعان يف الف�ساد مبختلف مظاهره.

المركز البغدادي الثقافي يحتضن جلسة لالحتفال مبدعون من
طالب السادس اإلعدادي وقرار بقرار ادراج األهوار ضمن الئحة التراث العالمي
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