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رئيس التحرير
د. فوزي الهنداوي 

اشراف عام
االستاذ الدكتور 

موفق املصلح لـغــات

�س��ارك عميد كلي��ة اللغات اال�ست��اذ الدكتور موفق 
امل�سل��ح يف احتفالية يوم الرتجم��ة العاملي بح�سور 
مع��ايل وزير الثقاف��ة الدكتور ح�س��ن ناظم ومدير 
ع��ام دار املاأم��ون للرتجمة والن�سر وع��دد كبري من 

املعني��ن ب�س��وؤون الرتجم��ة يف البل��د.
 وق��دم امل�سل��ح الته��اين للمرتجمن به��ذه املنا�سبة 
والتوا�س��ل  العامل��ي  التفاه��م  يف  بدوره��م  م�سي��دا 
وتعزي��ز  االن�ساني��ة  الثقاف��ات  ون�س��ر  احل�س��اري 
املع��ارف  نق��ل  خ��ال  م��ن  ال�سع��وب  ب��ن  ال�س��ام 
والعل��وم  االداب  حق��ول  يف  الفكري��ة  واملنج��زات 

والثقاف��ة.

عميد اللغات يشارك 
يف احتفالية يوم 
اأحي��ت عم��ادة كلي��ة اللغ��ات الرتجمة العاملي

بالتع��اون م��ع ل��واء اخلدم��ة 
احل�سيني��ة مهرجان��ا بذك��رى 
اربعينية �سيد ال�سهداء االمام 
احل�سن )عليه ال�سام ( حتت 
�سع��ار )االربعينية ... م�سرية 
الع�س��ق اأالأله��ي ( ي��وم االحد 

املوافق 27 ايلول 2020 .
بت��اوة  املهرج��ان  واأفتت��ح 
الك��رمي  الق��راآن  يف  عط��رة 
تاها التدري�سي اأحمد جا�سم 
ث��م األق��ى عميد كلي��ة اللغات 
اال�ستاذ الدكتور موفق امل�سلح 
كلم��ة العم��ادة اأ�ستذك��ر فيها 

مكان��ة الث��ورة احل�سيني��ة يف 
ال��رتاث االن�ساين ومدى ع�سق 
االن�ساني��ة لت�سحي��ات وقي��م 

هذه الثورة املباركة .
م��ن جانب��ه األق��ى مع��اون اآمر 
احل�سيني��ة  اخلدم��ة  ل��واء 
ال�سي��د عبداللطي��ف املو�سوي 

كلم��ة حي��ث ا�ستعر���ض فيه��ا 
احل�سيني��ة  الث��ورة  مب��ادىء 
و�سعائ��ر الزي��ارة االربعينية 
لامام احل�سن )عليه ال�سام ( 
وخلود وقد�سية هذه ال�سعرية 
املهرج��ان  واأختت��م  املقد�س��ة 

بنعي ح�سيني.

مهرجان تأبني يف ذكرى اربعينية 
سيد الشهداء )عليه السالم(

املصلح يعرض اسرتاتيجية كلية اللغات
 بحضور معالي وزير التعليم العالي

عر���ض عمي��د كلية اللغ��ات اال�ست��اذ الدكت��ور موفق 
امل�سل��ح ا�سرتاتيجي��ة الكلية للمرحل��ة املقبلة خال 
اجتم��اع جمل���ض جامعة بغ��داد بح�سور مع��ايل وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي اال�ستاذ الدكتور نبيل 

كاظم املنعقد يف الثاثن من ايلول 2020.
ورك��زت ا�سرتاتيجية كلية اللغ��ات على �سبل حت�سن 
االداء على وفق معايري اجلوده واالعتماد االكادميي 
وق��دم امل�سل��ح اقرتاحات��ه وت�سورات��ه ب�س��اأن الع��ام 
الدرا�سي اجلديد ومتطلبات النهو�ض وتطوير امل�ستوى 
العلمي للطلبة من خال املقررات الدرا�سية مبا يرتقي 

اىل م�ستوى اجلامعات العاملية املتقدمة.



2لـغــات
املصلح يعلن انجاز االمتحانات ويبارك جهود اسرة اللغات

اعلن عمي��د كلية اللغ��ات الدكتور 
العملي��ة  اجن��از  امل�سل��ح  موف��ق 
الدرا�ست��ن  لطلب��ة  االمتحاني��ة 
العليا واالولي��ة بنجاح تام وبارك 
امل�سل��ح جه��ودة ا�س��رة الكلي��ة وما 
قدمتة االق�س��ام العلمية واللجان 
االمتحاني��ة والوح��دات االدارية 
والعلمية ال�سان��دة من عطاء كبري 
وبهذه املنا�سبة وجه ال�سيد العميد 
يل��ي     فيم��ا  الكلي��ة  ر�سالةباأ�س��رة 

ن�سها:

ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحي��م 
وق��ل اعملوا ف�س��ريى اهلل عملكم 

ور�سول��ه واملوؤمن��ون
�س��دق اهلل العظي��م

وبتج��اوز  عالي��ة  باأن�سيابي��ة 
امل�ساعب االلكرتونية واالدارية 
اجنزت كلية اللغ��ات يف اق�سامها 
االولي��ة  االمتحان��ات  الع�س��رة 
وامل�سائية  ال�سباحي��ة  النهائي��ة 
الدرا�س��ات  امتحان��ات  وقبله��ا 

ال��دور  وامتحان��ات  العلي��ا 
الكف��اءة  وامتحان��ات  التكميل��ي 
والعربي��ة  االنكليزي��ة  للغت��ن 
النتائ��ج  واكم��ال  واحلا�س��وب 
العلمي��ة  االجن��ازات  وبه��ذه 
واالدارية الرائع��ة اأود ان اأعرب 
لل�سي��د  وتقدي��ري  �سك��ري  ع��ن 
املع��اون العلم��ي املح��رتم وال�سيد 
املعاون االداري املحرتم وال�سادة 
واملقرري��ن  االق�س��ام  روؤ�س��اء 

االمتحاني��ة  اللج��ان  واع�س��اء 
والزماء التدري�سين واملوظفن 
والوح��دات العلمي��ة واالداري��ة 
املحرتمن  ال�سان��دة ومنت�سبيه��م 
االلق��اب  حف��ظ  م��ع  كاف��ة 
واملقام��ات الذي��ن وا�سل��وا الليل 
االمتحان��ات  واجن��از  بالنه��ار 
واكم��ال النتائج وبنج��اح �ساحق 

وم��ن اهلل التوفي��ق .
م��ع  مودت��ي   وتقدي��ري

كتاب جديد لتدريسية
 يف قسم اللغة الفارسية

�سدرت التدري�سية يف ق�سم اللغة  
الفار�سي��ة ا.م.د خريي��ة دم��اك 
قا�سم ترجم��ة جديدة ملجموعة 
ق�س�ض طي��ور االح��ام املهاجرة 
�سيم��ن  االيراني��ة  لاديب��ة 
دات�س��ور وه��ي ترجم��ة م�سرتكة 
م��ع ال�سي��د حمم��د حم��ادي م��ن 
اجلمهورية اال�سامية االيرانية 
و�سدرت عن دار مزايا الكويتية.

الهوية واللغة ورقة بحثية للدكتور رحيم الخزاعي
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ورود الياسمني اصدار جديد 
لتدريسية يف اللغات

يو�س��ف  اي��ات  للدكت��ورة  �س��در 
�سال��ح للتدري�سي��ة يف ق�سم اللغة 
كت��اب  اللغ��ات  بكلي��ة  الرو�سي��ة 
اليا�سم��ن  ورود  بعن��وان  جدي��د 
والكتاب ي�س��م جمموعة خواطر 
ادبي��ة كتب��ت بلغ��ة انيق��ة وروح 
وم�سام��ن  متدفق��ة  �ساعري��ة 

ان�سانية با�سلوب جمايل �سيق.

ق��دم معاون عميد كلي��ة اللغات اال�ستاذ الدكت��ور امل�ساعد 
رحي��م را�س��ي اخلزاع��ي ورق��ة بحثي��ة بعن��وان الهوي��ة 
ومتظه��رات اللغ��ة يه��ود الع��راق يف ا�سرائي��ل امنوذجا يف 
ندوه بي��ت احلكمة الت��ي اقامها ق�سما الدرا�س��ات اللغوية 
والرتجمي��ة والدرا�س��ات االجتماعي��ة و�سلط��ت الورق��ة 
اال�س��واء عل��ى تاث��ريات هوي��ة يه��ود الع��راق ودوره��ا يف 
ت�سدي��ر الكثريم��ن املف��ردات والتعاب��ري وامل�سطلحات اىل 
اللغ��ة املحكي��ه يف الداخ��ل اال�سرائيل��ي وتط��رق الورق��ة 
اىل ال�س��راع ب��ن هوي��ة اجلذور وهوي��ة الواق��ع اجلديد 
واجت��اه بو�سلة الوالء وحظيت الورق��ة باهتمام احل�سور 
والقائم��ن عل��ى تنظي��م الن��دوه مل��ا ات�سم��ت به م��ن طرح 

مو�سوع��ي وا�سال��ة علمي��ة   ي�س��ار.\
اىل ان الدكت��ور اخلزاع��ي متخ�س�ض ب��االدب العربي وله 
العدي��د من الدرا�س��ات واالبح��اث املت�سله بتاري��خ وحياة 

يه��ود الع��راق الثقافي��ة واالجتماعي��ة.



هل تعوض الصحافه اآللية عن املحررين ؟
الذكاء االصطناعي يهدد انسيابية السبق االعالمي

ترجمة ا.م.د.ناديه علي اسماعيل
قسم اللغة االنكليزية 

ال��ذكاء  ي�سم��ى  م��ا  االخب��ار  وكات  ت�ستخ��دم 
)artificial intelligence( اال�سطناع��ي, 
يف  ال�سحفي��ن   ALمل�ساع��دة  اخت�س��ارا))  و 
ولك��ن  �سحف��ي  ك�سب��ق  كث��ريه  معلوم��ات  تق��دمي 
ه��ل يات��رى ال�سحاف��ه االلي��ه اواالوتوماتيكي��ه 
ع��ن  تعو���ض   )automated journalism(

ال�سحفي��ن؟
بالرغم من تزايد هذا النوع من ال�سحافه مل�ساعدة 
انهال��ن  اال  بكف��اءه  عمله��م  اداء  يف  ال�سحفي��ن 
تعو���ض عنهم.ان ا�سا�ض عمل ال�سحفي هو تو�سيح 
احلاله االن�سانيه والتي متتلكها هذه ال�سحافه اال 
انه��ا تفتقد اه��م عن�سر وهواالن�ساني��ه.يف الوقت 
احلا�س��ر هناك �سك  يف كون هذه ال�سحافه االليه 
ميك��ن ان ت��وؤدي االعم��ال الت��ي يق��وم بهاالب�س��ر. 

)robot( عندم��ا نتقب��ل فك��رة ان االل��ه
ميكن ان تكون هي املوؤلف �سرنى املزيد من التقارير 

املالي��ه  مكتوب��ه ب�س��وره جي��ده.
عل��ى كل حال ف��ان اف�سل التقاري��ر ال�سحفيه  هي 
الت��ي تتج��اوز ما هو متع��ارف  عليه.فمث��ا الق�سه 
 Washingtonال �سحيف��ة  يف  ن�س��رت  الت��ي 
امان��دا" ,انها  ح��ال  "كي��ف  عن��وان  حت��ت   Post

ق�س��ة ع��ن احلقيقه,الكذب والتعاط��ي يف املجتمع 
االمريكي.هذه الق�س��ه كتبت با�سلوب قوي جتاوز 
ا�سل��وب االخب��ار التقليديه يف الوق��ت الذي نبدل 
ال�سحف��ي باالل��ه ف��ان الق��دره عل��ى كتاب��ة ق�سه 

كه��ذه  ال ميك��ن ان يك��ون واقعي��ا.
ا�س��ف اىل ذلك فان �سحافة ال��ذكاء اال�سطناعي 
ال ميك��ن ان تك��ون الع��اج يف تق��دمي �سحافه غري 
منح��ازه حي��ث اظه��رت درا�س��ه قامت به��ا جامعة 
Cardiff و MIT حيث وجدت ان االن�سان االيل 
ميك��ن ان يطور االنحياز وب�سهول��ه , كالب�سر.حيث 
اك��دكل من علم��اء احلا�سوب وخ��رباء علم النف�ض  
ان االنحيازيتطل��ب ذكاء حمدود وقابليه معرفيه 
الذي��ن ميتلك��ون  النا���ض  ب��ن  للتط��ور واالنت�س��ار 
مكائ��ن ذكي��ه م�سنعه.اأما ما يخ���ض االخبار التي 
حتتاج ان تاخذ بنظ��ر االعتبار القيم االخاقيه 
فانهاحتت��اج �سحفي��ن ب��دل ال��ذكاء اال�سطناعي 
الن ال�سحف��ي لدي��ه البو�سله االخاقي��ه التي ال 

متتلكه��ا االل��ه.
تخ��دم ال�سحاف��ه اي�سا غر�ض اخ��ر وهو املجتمع.
حي��ث ان ال�سحاف��ه االلي��ه تعيقوب�س��ده املوؤ�س�سه 

اأالعامي��ه يف تعزيز روح املجتم��ع ل��دى الق��راء .
بالتاث��ري  االوتوماتيكي��ه  املعلوم��ات  تب��ادل  ب��داأ 
ن�س��ر  يف  ث��وره  لتب��داأ  ومهم��ه  عدي��ده  وبط��رق 
االخب��ار.اأول تاأث��ري له��ذه ال�سحاف��ه بداأبنظ��ام 
))algorithmsوال��ذي  احل�سابي��ه  احلل��ول 
 Facebookال تخ��دم  الت��ي  االخب��ار  يخت��ار 
ونتائ��ج البحث يف Googleهذا م��ا �سجع نا�سري 
االخب��ار الرقميه,وبطريقه م�سابه��ه فاأن العديد 
م��ن نا�س��ري االخب��ار يقدم��ون نف���ض االن��واع م��ن 
انظم��ة احلل��ول احل�سابي��ه وه��و جتمي��ع االخبار 

ل��كل م�ستعم��ل عل��ى مواقعاالنرتن��ت.
ه��ذا  ل��ن يك��ون بدي��ا للمح��رر حي��ث ان احلل��ول 

احل�سابي��ه  الذكيه ميك��ن ان تتدنى الختيار ق�سه 
لي�س��ت ذا اهميه.عل��ى اي ح��ال انه��ا تعط��ي ق��وه 
للمح��رر االيل  وتق��دم نوع م��ن املناف�سه يف غرفة 
االخب��ار  حي��ث ان املح��رر االيل يف موق��ع جي��د 
لقابليت��ه عل��ى ان يعزز معاي��ري ب�سيط��ه كمبيعات 

اال�س��رتاك.
رمب��ا ال ميكننا فهم تو�س��ع ال�سحاف��ه االليه ولكن 
او  حلادث��ه  ت�ستجي��ب  انه��ا  نتخي��ل  ان  ميك��ن  ال 
تغط��ي لق��اء يف جمل���ض املدين��ه او مقابل��ة انا���ض 
يف ال�س��ارع او ادارة عم��ل حتقيقي.البد من وجود 
�سخ���ض  يدخ��ل املعلومات للماكن��ه باال�سافه اىل 
وج��ود الكثري من املعلومات التي ال توجد يف �سبكة  
االنرتن��ت .يبدوهذا جليا عندما  ن�سال اأي �سحفي 
وهو يف انتظار ات�س��ال هاتفي لتزويده  باملعلومه.

حتت��اج االخب��اراىل حم��رر ميي��ز اأهمي��ة اخل��رب 
الكام��ريا  ان  الوا�س��ح  وم��ن  املتابع��ن  واهتم��ام 
وامل�سج��ل واملرتج��م ال�سوتي  ي�ساع��د ال�سحفي يف 
اجن��از عمل��ه ولكن كم م��ن الزوايا املظلم��ه  تبقى 
حي��ث ال ميك��ن للتكنالوجيا ان تعو���ض عن قابلية 
ال�سحف��ي اأن ي�ست�سع��ر اخل��رب ويجم��ع املعلوم��ات 
تاأث��ري  مق��االت ذات  املنا�سبهويق��دم   والتعليق��ات 

عل��ى الق��اريء.
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تكريم اوائل قسم اللغة االنكليزية

تدريسي ينشر بحثا 
يف مجلة علمية روسية

كرم عمي��د كلية اللغ��ات اال�ستاذ 
الدكت��ور موف��ق امل�سل��ح الطالبن 
االول عل��ى الدرا�س��ة ال�سباحية 
عل��ى  واالول  زك��ي  ب��رق  م��رمي 
الدرا�سة امل�سائي��ة حممد يو�سف 
املرحل��ة  خريج��ي  م��ن  ر�سي��د 
الرابعة بق�س��م اللغة االنكليزية 
وج��اء  احل��ايل  الدرا�س��ي  للع��ام 
التكرمي يف �سي��اق ت�سجيع عمادة 
كلي��ة اللغ��ات للطلب��ة املتفوق��ن 
ودعمهم معنويا ليكونوا امنوذجا 

للطلبة االخرين

اللغ��ة  بق�س��م  التدري�س��ي  ن�س��ر 
العربي��ة املدر���ض عل��ي حمم��د 
ر�سيد بحثة املو�سوم )بن اللغة 
والوطن درا�سة يف ق�سة خواجة 
�سميان�سك��ي(  مو�سي��ه  ن��زار 
العربي��ة  الدرا�س��ات  جمل��ة  يف 

االورا�سية يف رو�سيا.
معن��ى  درا�س��ة  البح��ث  ت�سم��ن 
نتاج��ات  يف  وجتلياته��ا  اللغ��ة 
االك��ر  اال�سرائيل��ي  االدي��ب 
جدال يف القرن الع�سرين اال وهو 
االديب مو�سيه �سيمان�سكي فقد 
طغ��ت �س��ورة العرب��ي يف الكثري 
م��ن اعمال��ه االدبي��ة وتب��واأت 
مكان��ا وا�سح��ا وكان��ت النظ��رة 
جتاه��ه نظ��رة �سلبي��ة مل تتغري 

واالتفاقي��ات  الظ��روف  بتغ��ري 
وامنا بقيت تراوح مكانها فهناك 
بع�ض املطالبات تن�ض على طرد 
العربي اىل ال�سح��راء وت�سوره 
بان��ه �سج��رة ب��ا ج��ذور ميك��ن 

اقتاعها يف اي وقت .
وبن البحث ان نظرة �سيمان�سكي 
اىل العرب��ي خمتلف��ة ع��ن باقي 
الت��ي  الظ��روف  بفع��ل  االدب��اء 
عا�سه��ا االدي��ب يف بداية القرن 
الع�سرين التي القت بظالها على 
نتاجانه االدبية وعر�ض النتائج 
�س��واء ايجابي��ة منه��ا وال�سلبية 
االجتماعي��ة  االبع��اد  مبين��ة 
والنف�سية يف الواقع على االر�ض 

وبا رتو�ض كما و�سفها االديب

تدريسي يحصل على شهادة عاملية 
يف التعليم االلكرتوني

ق�س��م  يف  التدري�س��ي  ح�س��ل 
اللغة االنكليزية بكلية اللغات 
املدر�ض �سباح �سامل على �سهادة 
عاملي��ة يف التعلي��م االلكرتوين 
اجتي��ازه  بع��د  ذل��ك  ج��اء 

الربنامج التدريب��ي املتقدم مع 
وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث 
العلم��ي وح�سول��ه عل��ى درجة 
االمتياز حيث مثل كلية اللغات 

يف الربنامج املذكور
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أستاذ يناقش أطروحة دكتوراه يف جامعة الكوفه

ق�س��م  رئي���ض  �س��ارك 
اللغ��ة الفار�سي��ة اأ.م.د اأنور 
عبا���ض جمي��د يف مناق�س��ة 
اأطروح��ة الدكت��وراه الت��ي 
امل�س��ادف  االثن��ن  ج��رت 
كلي��ة  يف  7/ايل��ول/2020 
الرتبي��ة للبن��ات – جامع��ة 
م�سرف��ا  ب�سفت��ه  الكوف��ه 
الفار�سية  اللغ��ة  لتخ�س���ض 
واملو�سومة )الن�سق ال�سوتي 
ب��ن العربي��ة والفار�سية – 
درا�س��ة تقابلي��ة ( للطالبة 
املخزوم��ي  حمم��د  فاطم��ة 
االطروح��ة  اأجي��زت  وق��د 

وبتقدير امتياز.
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املصلح  يتلقى شكر
الرتبية البدنية

تلق��ى عمي��د كلي��ة اللغ��ات اال�ستاذ 
الدكت��ور موف��ق امل�سل��ح كت��اب �سك��ر 
وتقدي��ر م��ن عم��ادة كلي��ة الرتبية 
للبن��ات  البدني��ة وعل��وم الريا�س��ة 
يف جامع��ة بغ��داد تثمين��ا جله��وده 
يف التع��اون م��ع الكلي��ه وج��اء ذل��ك 
الدكت��ور  بعثت��ه اال�ست��اذ  كت��اب  يف 
عمي��د  عبدالر�س��ا  كاظ��م  ب�س��رى 
كلية الرتبي��ه البدنية وتلقى املوقع 
االلك��رتوين ن�سخة منه ي�سار اىل ان 
الدكت��ور امل�سلح كان ق��د ح�سل على 
عدة كتب �سكر وتقدير من موؤ�س�سات 
اكادميي��ة وثقافية يف �سي��اق دعمه 

لن�ساطاتها.

تدريسية تناقش رسالة 
ماجستري يف املستنصرية

�سارك��ت رئي�ض ق�سم اللغ��ة الرتكية 
عبدالغن��ي  الدي��ن  �سع��د  يل��دز  اأ.م 
يف جلن��ة املناق�س��ة الت��ي اقيم��ت يف 
اجلامعة امل�ستن�سرية /كلية االداب 
بتاري��خ 2020/9/1 ملناق�سة طالب 
املاج�ست��ري )م�سطف��ى �سال��ح فالح( 
من ق�سم اللغة العربية وكان عنوان 
ر�سالت��ه )الع�س��ق االله��ي بن جال 
الدي��ن الرومي وابن الفار�ض درا�سة 

فنية مقارنة .

اللغات تكرم اساتذتها املبدعني يف فن املقالة

اللغ��ات اال�ست��اذ  ك��رم عمي��د كلي��ة 
الدكت��ور موف��ق امل�سل��ح التدري�سين 
الفائزين يف  م�سابقة فن املقالة التي 

نظمتها �سعبة االعام والعاقات. 
ووج��ه امل�سلح كتاب �سك��ر وتقدير 
�سه��ادات  ومنحه��م  للفائزي��ن 
تذكاري��ة  وهداي��ا  تقديري��ة 

,م��ن جانبه��م ع��رب الفائ��زون ع��ن 
تقديره��م البال��غ لعم��ادة الكلي��ة 
و�سعبة العاقات واالعام لتنظيم 
امل�سابقة يف ظ��ل االو�ساع احلالية 
الدكت��ورة  باملرك��زاالول  وف��ازت 
ق�س��م  م��ن  ح�س��ن  عي�س��ى  جن��اة 
اللغ��ة االملاني��ة وح�س��ل الدكت��ور 

رحي��م را�س��ي اخلزاع��ي م��ن ق�سم 
اللغ��ة العربي��ة والدكت��ورة اي��ات 
يو�س��ف م��ن ق�س��م اللغ��ة الرو�سية 
منا�سفةعل��ى املركزالث��اين وفازت 
اال�ست��اذ امل�ساعد ليلى فا�سل ح�سن 
م��ن ق�سم اللغ��ة اال�سبانية باملركز 

الثالث.
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وسائل االعالم يف زمن اتساع نطاق العوملة

مهاجمة لوحة بابلو بيكاسو " تمثال نصفي إلمرأة"

د.�سهاد عدنان
�سعبة االعام والعاقات العامة

اأ�سبح الع��امل اليوم قرية كونية �سغرية ال 
حتدده اجلغرافيات الطبيعية, ويعزى هذا 
االرتباط لتطورامل�ستمر لو�سائل االت�سال 
ب�ستى اأنواعها, هذا الف�ساء اإلكرتوين الذي 
تنتق��ل في��ه املعلوماتاملختلف��ة ب��ا حدود 
ب�سرعة خيالية حمطمة كل اأ�سوار ال�سرية, 
فاملعلومات من �سور ورموز العابرةللقوميات 
الت��ي اختزلت كل احل��دود اجلغرافية عن 
طري��ق االإع��ام, ه��ذا االإع��ام ال��ذي ه��و 
�س��واء  اأي جمتم��ع  لواق��ع  املراآةالعاك�س��ة 
اأو  ��ا  اأو اجتماعًيّ ��ا  �سيا�سيًّ اأو  ��ا  اأكان ثقافًيّ

ا. اقت�ساديًّ
ي�سع��ب  ملتب�س��ًا  العومل��ة  مفه��وم  زال  م��ا 
حتدي��ده اأو و�سعه يف اإط��ار منهجي حمدد 
اأ�سه��ر  ح�س��ب  ولكنهاتعن��ي   .. االآن  اإىل 
ال��دول  ب��ن  احلواج��ز  اإزال��ة  املفاهي��م 
روؤو���ض  وحرك��ة  التج��ارة  �سعي��د  عل��ى 
االأموالوغريه��ا.. اي  طغيان ثقافة عاملية 
واح��دة على الثقاف��ات القومي��ة واملحلية 
واحلل��ول  وحماولةابتاعه��ا  املتع��ددة, 
حمله��ا.. وتعن��ي اأي�س��ًا ت�سري��ع االنفت��اح 

على ال�سوق العاملي بط��رق تدفع نحواإزالة 
احلواج��ز اأم��ام التج��ارة الدولي��ة لل�سل��ع 
واخلدمات.. والغاء القيود على اال�ستثمار 
التدفق��ات  حتري��ر  م��ع  االأجنبياملبا�س��ر 
املالية والنقدية يف القرية املالية العاملية, 
وهي تعمي��ق لاندماج فياالقت�ساد الدويل 
وبالتايل تنط��وي العوملة على جعل العامل 
كيان��ًا واحدًا بعيدًا ع��ن احلدودال�سيا�سية 
واالجتماعي��ة  والثقافي��ة  واجلغرافي��ة 
واالقت�سادي��ة فهي تدعو اىل فتح احلدود 
اجلغرافيةواالقت�سادية وال�سيا�سية للدول 
امام حركة الب�سائع وال�سلع واالفكار بدون 
فر���ض اأي ن��وع م��ن انواعاحلواج��ز عليه��ا 
والغاء العقبات والعراقيل التي حتول دون 
و�سوله��ا اىل امل�س��ادر او اجله��ات التيتبغي 

الو�سول اليها.
يف ع�سرنا احلديث ا�سبحت و�سائل االعام 
املختلفة وخا�سة التلفاز من اأقوى املوؤثرات 
يف حياةالنا���ض بتغيري توجهاتهم وطبيعة 
و�سائ��ل  طغ��ت  فق��د  ومواقفه��م  حياته��م 
االعام املرئي��ة واملتمثلةبالتلفاز على كل 
اأدى اإىل التاأث��ري  املوؤث��رات االأخ��رى مم��ا 
عل��ى ثقاف��ة االإن�س��ان وعمل��ه واقت�س��اده 
االع��ام  اإن  االجتماعي��ة  وعلىحيات��ه 
يف  تاأث��ري  ل��ه  اأ�سب��ح  واملرئ��ي  الف�سائ��ي 
حي��اة النا�ض مبختل��ف �سرائحهمالعمرية 

واجلن�سية.
جم��ال  يف  احلا�س��ل  التط��ور  ك�س��ف  لق��د 
االإع��ام واالت�س��ال ع��ن متغ��ريات هام��ة 
االأف��راد  القطاعات,حت��ى  اأغل��ب  م�س��ت 
دائ��رة  ات�س��اع  م��ع  خا�س��ة  واملجتمع��ات 
التكنولوجي��ا احلديث��ة واخل�سائ�ض التي 
تتمتعبه��ا, وعلى راأ�سها ال�سرع��ة يف االأداء 
وال�سهولة يف اال�ستخدام, فاالنت�سار الوا�سع 
لتكنولوجيااالإعام واالت�سال اأ�سبح ميثل 
اأحد اأه��م املتغريات العاملي��ة, والقوى التي 
ت�سيط��ر عل��ى �سناع��ة هذهالتكنولوجي��ا 
ه��ي وحدها موؤهلة للحف��اظ على مواقعها 
املعلوماتي��ة  فالث��ورة  تقدمه��ا,  و�سم��ان 
و�سبكةاالت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية 
جدي��دة  اإيديولوجي��ة  بفر���ض  �سمح��ت 
خ��االالأداء  م��ن  لاأق��وى  البق��اء  وه��ي 
م��ا  اإط��ار  يف  وه��ذا  اجلي��د,  االقت�س��ادي 
يع��رف بالعومل��ة واالقت�س��اد اجلدي��د ومن 
�س��اأن هذهالتط��ورات احلديث��ة اأن تن�سط 
منو القطاعات الرئي�سي��ة لاقت�ساد, وقد 
عامليةم�ستفي��دة  اأ�سا�سي��ة  بن��ى  وج��دت 
م��ن التق��دم احلا�س��ل يف و�سائ��ل االإع��ام 
واالت�س��ال, وم��ن التداخ��ل والرتابط بن 
خمتلفاالأن�سط��ة, وباالإ�سافة اإىل ذلك فاإن 
التاق��ي ب��ن التكنولوجي��ات املختلفة يف 
جمال االإع��ام واالت�سالوتطور �سناعتها, 

�سوف يجتاز ثورة تكنولوجية هائلة ت�سمح 
بخلق اأ�سواق ونظم جديدة للبيعوال�سراء, 
وتنظي��م املعام��ات والعاق��ات امل�سرتك��ة 
بن خمتلف املتعاملن, ويرى " ت�سوم�سكي" 
اأنعومل��ة االإع��ام ه��ي الزي��ادة ال�سخم��ة 
يف االإع��ان, خا�س��ة االإع��ان ع��ن ال�سل��ع 
و�سائ��ل  علىملكي��ة  والرتكي��ز  االأجنبي��ة 
انخفا���ض  وبالت��ايل  الدولي��ة.  االإع��ام 
يف  الزي��ادة  مقاب��ل  املعلوم��ات  يف  التن��وع 
التوجهاملعلن ويدعم ت�سوم�سكي هذا املفهوم 
بقول��ه: " اإن العوملة هي التو�سع يف التعدي 
عل��ى القوميامتن خ��ال �س��ركات عماقة 
�سخم��ة وم�ستب��دة يحركه��ا اأوال االهتمام 
وفقنم��ط  اجلمه��ور  وت�سكي��ل  بالرب��ح 
خا���ض, حيث يدمن اجلمه��ور اأ�سلوب حياة 
قائم��ة على حاجات م�ست��وردة مع جتزئة 
اجلمهور,وف�سل كل ف��رد عن االآخر , حيث 
ال يدخل اجلمهور ال�ساحة ال�سيا�سية وهو 
متحال��ف قوي قادر عل��ىاأن يزعج اأو يهدد 
نظ��ام الق��وى امل�سيطرة يف املجتم��ع  وجند 
وراء هذا كله تطورًا يف التكنولوجيا,وات�ساع 
نطاق العوملة التي تعترب ظاهرة حتمية ال 
ميكن �سدها, و�سبب ه��ذا االعتقاد ال�سائد 
و�سائ��ل  يف  والتق��دم  التط��ور  هواعتب��ار 
االإع��ام واالت�سال كذل��ك ظاهرة حتمية 

مما جعل االعام يواجهتحديات عديدة.

ترجمة:رنا عبد الرحمن عزيز
ق�سم اللغة اال�سبانية 

بع��د ح�سولِه عل العديد م��ن االقفال, لف 
ي��ده يف و�س��اح. ث��م ك�س��ر الزج��اج الواقي 
ومتك��ن م��ن متزي��ق اللوح��ة يف املنت�سف و 
اأزاله��ا عن احلائ��ط واألقاها عل��ى االأر�ض. 
 Shakeel  هذا ما فعله ال�ساب �سكيل ما�سي
Massey, البالغ من العمر20 عاما,والذي 
األق��ي القب���ض علي��ه يف 28 دي�سمرب بتهمة 
التخري��ب واالإعتداء عل��ى لوحة فنية يف 
دار عر���ض.  بعد احلادث ال��ذي وقع يف دار 
تيت مودرن يف لندن,اأخرب ال�ساب ال�سرطة 

اأن عر�سه كان "اأداًء."
لك��ن بالن�سبة للقا�سي , تعترب هذه جرمية 
وا�سحة , ومن ثم حكمت حمكمة اإنر �سيتي 
ك��راون يف لندن عل��ى ال�سب��ي بال�سجن 18 

�سهًرا, وفًقا ملا اأوردته بي بي �سي.
العمل يف اللوحة ال�سهرية التي يقدر ثمنها 
ب 22 مليون يورو ,�سيحتاج الإ�ساحها, وفًقا 
للعدي��د من اخل��رباء, تكلفة ح��وايل 390 
األف يورو. وخل�سقا�سي التحقيق, جريميي 
اأن  اإىل   ,Jeremy N. Donneدون اإن 
ما�س��ي ت�سرفه ه��ذا كان بدافع البحث عن 

"ال�سهرة".
الربيطاني��ة,  االإع��ام  لو�سائ��ل  وفًق��ا 
كان ال�س��اب, وه��و فن��ان وطال��ب هند�س��ة 
معماري��ة من اأ�س��ل اأجنلو-هندي, مقيًما يف 
 La لن��دن , عل��ى الرغم م��ن ن�س��ر �سحيفة
Opinion de Murcia اأن��ه يعي�ض يف 
امل��ريادور , يف �سان خافي��ري )مور�سيا(. كان 

ما�سي ق��د اأقر بالفعل باأن��ه مذنب. وطبقًا 
لت�سريحاتاملدعي الع��ام يف املحاكمة, فقد 
دخ��ل املتح��ف ح��وايل ال�ساع��ة الواحدة 
ظه��رًا, وراق��ب اللوح��ة ملدة ث��اث دقائق 

تقريبًا , قبل تنفيذ خطته.

عندم��ا مت القب���ض علي��ه,كان يحمل معه 
مذك��رة مكتوب��ة بخ��ط الي��د تفي��د باأنه 
 .Artnet �سيتم اإدانت��ه و�سجنه, وفًقا ل�
كم��ا اأ�سار ن�س��ه اإىل هج��وم �سابق تعر�ض 
الفن��ان  �س��وه  تي��ت, عندم��ا  ل��ه معر���ض 

لوح��ة  اأومانيت���ض  فادمي��ري  البولن��دي 
ا  مل��ارك روثكو.من قب��ل , ن�سر ما�س��ي اأي�سً
�س��ورة  اإن�ستغ��رام  عل��ى  ح�ساب��ه  عل��ى 
لورقة, ُيزعم اأنها موجهة اإىل اأ�سدقائه, 
حي��ث كت��ب: "�ستعتقدون ان م��ا قمُت به 
كان اندفاعيًا ومن غري �سبب, لكن اأم�سيُت 
اأكر من ثاث �سنوات م��ن التخطيط. اأنا 
اآ�سف الأنن��ي مل اأودع الكثريين منكم, اأهل 
مدينت��ي, �سالينا�ض, الريو�ض, بابلو بولبو 
... كان ن�سفك��م �سيقتلن��ي. ال اأعتقد اأنها 
�ستك��ون واح��دة من اأف�سل م��ا يف ع�سرنا , 
لكنه��ا �ستك��ون االأك��ر �سرا�س��ة, واآمل اأن 
اأع��ود يف غ�س��ون عام��ن بع��د اأن حقق��ت 
كل م��ا كنتاأعتقد اأنن��ي قادر على حتقيقه 

واأك��ر.
واعت��رب القا�س��ي اإن م��ا ق��ام ب��ه ما�س��ي
ع��ن  البح��ث  بداف��ع  Massey"كان 
ال�سهرة" , وبرر احلكم بال�سجن ل� "تاأثريه 
االآخري��ن  وليثن��ي   , الع��ام  ال��راأي  عل��ى 
ع��ن ه��ذا الن��وع م��ن ال�سل��وك ". اع��رتف 
خ��ال  هاري���ض,  جل��ن   , ما�س��ي  حمام��ي 
"غري  حماكمةArtnetب��اأن الهجوم كان 
م��ربر". "لقد فعل ما فعل��ه بجنون, لينال 
ال�سهرةمل��دة خم�ض دقائق. كان فناًنا غري 
نا�س��ج يحاول ان يبن انه يعرف ماذا؟ ".

ق��ام بيكا�سو بعمل " متثال ن�سف��ي المراأة" 
يف باري�ض ع��ام 1944, قرب نهاية احتال 
الق��وات النازي��ة للمدينة. ُت�س��ور اللوحة 
ال�سه��رية ع�سيق��ة الفنان بيكا�س��و دورا مار 
DoraMaar, ويع��ود اإىل جام��ع خا�ض 
ق��ام باإعارت��ه اإىلمعر�ض تي��ت Tateمنذ 

عام 2011.
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دور املؤسسات يف الرتبية االخالقية
ا.م.ژيان عبد الكرمي علي

كلية الرتبية- ابن ر�سد للعلوم االن�سانية

القي��م  لتعلي��م  مدر�س��ة  اإن��اول  املعل��وم  م��ن   
االخاقية, يدخلها االن�سان هي اال�سرة, فكثري 
من ا�س�ض االخاق, تنمو يف واقع االن�سان هناك, 
فاملحيط ال�سليم وامللوث لاأ�سرة, له االثر العميق 
يف �سياغة ال�سلوك االخاق��ي, الأفراد اال�سرة, 
اإن عل��ى م�ست��وى االخ��اق احل�سن��ة وال�سيئ��ة, 
فاحلج��ر اال�سا���ض لاأخ��اق يف واق��ع االن�س��ان 
يو�س��ع هناك . ان م��ا يتعلمه الطف��ل يف �سغره, 
�س��وف ينف��ذ اىل اعم��اق نف�س��ه وروح��ه, وق��د 
�سمعن��ا احلديث ال�سريف عن امري املوؤمنن عليه 
ال�س��ام يقول فيه "العل��م يف ال�سغر كالنق�ض يف 
احلجر" فالطفل ي�ستلهم كث��ريًا من �سجايا ابيه 
وام��ه واخوته واخوات, فعلى اال�سرة تخ�سي�ض 
وقت كاف للجلو�ض م��ع االبناء وتبادل االخبار 
االجتماعي��ة والدرا�سي��ة والثقافي��ة والرتكيز 
عل��ى الرتبي��ة االخاقي��ة واملث��ل الطيب��ة وان 
يكون الوالدان قدوة ح�سنة الأبنائهما ف�سًا عن 
تنمي��ة االح��رتام املتبادل والوع��ي وال�سراحة 
والثق��ة يف نفو���ض االبن��اء وف�س��ح املج��ال له��م 
للقي��ام باأدوار اجتماعية واعم��ال نافعة )علي, 
2000,�ض76(, وملا كانت املوؤ�س�سة التعليمية هي 
امل�سوؤولة يف بن��اء �سخ�سية الطالب فا انف�سال 
ب��ن م�سوؤوليتها يف تعلي��م العل��م وم�سوؤوليتها يف 
بناء اخللق, بل ان النهو�ض بامل�سوؤولية اخللقية 
ه��و ا�سمن الط��رق لتي�سري النهو���ض بامل�سوؤولية 
العلمي��ة, فيج��ب عل��ى كل معل��م ادراك االث��ار 
االخاقي��ة الأفعال��ه واقوال��ه وكل ت�سرفات��ه 
ويج��ب ان ي��درك ان كل عم��ل او ن�س��اط يجري 
يف املدر�س��ة له اثر اخاقي عل��ى الطالب, وعلى 
البيئة, ورمبا على املجتم��ع با�سره, ويتعن على 
املعل��م ان يك��ون ملتزم��ًا اخاقي��ًا الن��ه الق��دوة 
االخاقي��ة  .والقي��م  طاب��ه  ام��ام  الدائم��ة 
يف التعلي��م منه��ا م��ا ه��و ذات��ي مث��ل االخا�ض, 
واالمان��ة, واملعاملة احل�سنة, والقدوة احل�سنة, 
ومنه��ا م��ا ه��و مكت�س��ب كتقدي��ر العل��م وطابه 
وتقدي��ر املعل��م, والتناف���ض ال�سري��ف, واتب��اع 
العل��م العمل الن العلم النظ��ري وحده ال يكفي 
لدفع عجلة التنمية والتطبيق العملي جزء من 

العملية التعليمية )الدليمي,2013,�ض85( 
ام��ا ع��ن دور موؤ�س�س��ة االع��ام ف��ا �س��ك ان��ه 
مقروءًا اوم�سموعًا او مرئيًا ا�سبح ي�سكل جزءًا 

م��ن حياتنا, ب��ل فاع��ًا رئي�سيًا فيه��ا, فاالإعام 
ا�سبحت ل��ه انعكا�سات مهم��ة وجذرية على كل 
مناحي احلياة, اذ متتد خيوطه لتن�سج عاقات 
واملراح��ل  املجتم��ع  فئ��ات  جمي��ع  م��ع  متين��ة 
يرتب��ط  وم��امل  الأف��راده,  املختلف��ة  العمري��ة 
االع��ام حينئذ باالأخ��اق فان ن�سي��ج املجتمع 
وقيم��ه �سيكونان مهددين باالنهيار ال �سك, واذا 
ت��رك االعام دون اخاقي��ات و�سوابط تنظم 
م�س��اره, فان��ه �سيك��ون �سلب��ًا على قي��م ال�سعوب 
واخاقها, فال�سلة بن االخاق واالعام وثيقة 
و�سرورية, والواجب توجيه االعام مبا ينا�سب 
www.m.ahewar.((واالخ��اق القي��م 
العب��ادة  موؤ�س�س��ات  دور  يخ���ض  وفيم��ا   ,  org
واثره��ا على االخ��اق فان امل�ساج��د تعد منهًا 
م��ن مناهل العل��م واملعرفة, فقد كان��ت امل�ساجد 
عند ال�سلف مبثابة اجلامعات يف الوقت احلايل 
بجمي��ع التخ�س�س��ات واملج��االت, فل��م تقت�س��ر 
عل��ى العل��وم ال�سرعي��ة فح�س��ب, وه��ذا ال��دور 
ل��ه اث��ر ايجابي كب��ري يف تق��ومي حي��اة النا�ض 
وتنظيمه��ا .اإن خلطبة اجلمع��ة كل ا�سبوع دور 
بدينه��م وتوعيته��م  النا���ض  تعري��ف  كب��ري يف 
وغ��ري  تواجهه��م  الت��ي  وامل�س��كات  بواقعه��م 
ذل��ك م��ن التوجيه واالر�س��اد, مما ل��ه اثر على 
حما�سب��ة النف���ض ب�سكل دائ��م وبالتايل تقومي 
ال�سل��وك وتهذي��ب االخ��اق, كم��ا ان للدرو���ض 
واملحا�س��رات الت��ي تقام يف امل�ساج��د واجلوامع 
اث��ر كبري يف احي��اء االخاق احلمي��دة والقيم 
الفا�سل��ة يف نفو�ض النا���ض, وخا�سة حن تكون 
م��ن اهل العل��م والدراي��ة واالخت�سا�ض)حقي, 

2012, ���ض162( .
�������������������������

امل�سادر:
دار  االخ��اق,ط1,   )2012( ابراهي��م  حق��ي, 

الفكر للن�سر والتوزيع, دم�سق .
الدليمي, طارق عبد احمد )2013( االجتاهات 
احلديث��ة يف االدارة الرتبوية واملدر�سية, ط1, 
النا�س��ر مرك��ز ديبون��و لتعلي��م التفك��ري, عمان, 

االردن .
عل��ي, حممد ال�سي��د )2000( الرتبية اال�سرية 
ب��ن ال�سوابط ال�سرعي��ة واملتطلبات الع�سرية, 

جملة املنهل, ال�سعودية .
 www.m.ahewar.org

ملحمة مم و زين )خانى(
د. مهاباد عبد الكرمي احمد

كلية الرتبية � ابن الر�سد للعلوم االن�سانية

ول��د ال�ساع��ر احم��د خاين ع��ام 1651 وانتهى م��ن كتابة 
ملحمته الرائعة ) مم و زين ( عام 1695 وهو يف الرابعة 
واالربع��ون من عم��ره  , وتعد هذه امللحمة ق�سة فلكلورية 
غرامي��ة �سائعة يف او�س��اط ال�سعب الك��ردي ,وكانت هذه 
الق�س��ة حت��ت ا�سم  )م��ه مىئ��االن (  بداأ خ��اين بدرا�سة 
تلك الق�سة  الفلكلورية درا�سة جيدة وبتمعن وا�سفًا فيها 
خا�سة افكاره القومية والفل�سفية والدينية والت�سوفية 
اذ �سبه��ا يف قالب جدي��د يتوافق مع روحية ع�سره وواقع 
جمتمعه الكردي , اأذ راأى فيها خري ق�سة فلكلورية تفيده 
يف االف�س��اح عن مكنونات نف�س��ه وما يود تقدميه ملجتمعُه 
الك��ردي , ميل��ك خ��اين ق��درة ابداعي��ة يف خل��ق العن�سر 
اجلم��ايل من رن��ن الكلم��ة نف�سه��ا , وخل��ق املو�سيقى عرب 
ح�سد الكلمات واالتيان مبعاين معينة عرب هذه املو�سيقى  
, او خل��ق �س��ورة عن طريق املو�سيق��ى والدمج بن ال�سورة 

وامل�سمون عن طريق هذه االداة .
   متت��ع خان��ى بق��درة ا�سيلة عل��ى التمييز ب��ن ا�ستخدام 
املف��ردات الفار�سي��ة والرتكي��ة والعربي��ة , واالحتف��اظ 
بال�سياغ��ة ال�سحيحة للجملة الكردي��ة ,  ووجدنا عنده 
ث��روة لغوية وا�سعة من ه��ذه اللغات ولغته الكردية  وهي 
ركن من اركان ملحمت��ه وقد ا�ستغلها ل�سالح لغته القومية  
حي��ث دعم بها طاقت��ه ال�سعرية وقدرته عل��ى ا�ستخدام 
املرتادف��ات العديدة يف بيت واحد يف �سف واحد واعطاء 
عدة �سور عن طريقها , فاأنه اليقف مثل هذا املوقف متامًا  

مع اللهجات املتعددة للغته القومية .
    ان ا�سل��وب خاين ا�سل��وب �ساعري فني , مينع عن القارئ 
االنقطاع واالبتعاد عن عامل ال�سعر, ويكون ال�ساعر بارعًا  
في��ه عادة ياأخذ الق��ارئ بهدوء اىل قلب االحداث او اىل 
موا�سل��ة االح��داث ولن يعطينا خاين االح��داث املجردة 
اب��دًا بل ي�سيف �سيئ��ًا  من افكاره ونظرات��ه بلم�سات دون 
ان يبعدن��ا عن ح��رارة احلدث  واالن�سج��ام ال�سعوري , ان 
الت�سوي��ر االدب��ي عن��د خ��اين الميك��ن ان يف�س��ل عمومًا 
ع��ن فك��ره الفل�سف��ي وت�سورات��ه ال�سوفي��ة , وان واح��دا 
م��ن مميزات خاين ه��و قدرته الكبرية عل��ى اظهار اأفكاره 
الفل�سفي��ة يف اأ�سع��اره دون ان تن��ال هذه االف��كار من قوة 
ت�سويره الفني ودون ان تنزل ملحمته اىل م�ستوى االدب 
التعليمي . يعود خاين اىل ا�سباب  ت�سويره لق�سة الع�سق 
ه��ذه او �سرد ذلك اىل انه ي��ود �سرح ما يف نف�سه من هموم 
جاع��ا م��ن مم وزين حج��ة وطريقًا لذلك هم��وم النف�ض 
منطل��ق وا�س��ع عند خ��اين , ي�سم الفكر كل��ه وا�سع معانيه 
, وي�س��م كل م��ا �سم��ن ) مم وزين ( من اف��كار واراء , ابدع 
ال�ساع��ر) خاين ( يف كتابة ) مم وزي��ن ( وق�سة ع�سقهما 
عام 1695م حيث ذكر خاين ا�سم ال�ساعر علي حريري يف 
مقدمتها , نرى ) احلريري ( يذكر ا�سم العا�سقن يف �سعره 
وه��و ق��د عا�ض قبل ) خاين ( يعن��ي ان ) مم وزين ( كانت 
ق�سة ع�سقهما ق�سة فولكلورية معروفة يف املجتمع الكردي 
بلورائج��ة ومتداول��ة يف جمال�ض االن�ض وال�سم��ر, قبل ان 
يب��دع خ��اين يف �سياغتها ال�سعرية بعد ذل��ك , لذا فحديث 
) احلري��ري ( ي��دور عن ) مم و زي��ن ( العا�سقن املعروفن 
,ث��م ياأتي خاين  العظيم بع��ده وي�سوغها يف ملحمة هائلة 
الوق��ع , واكرب دليل على ذلك هو ذكر) مم و زين ( من قبل 
احلريريالذي عا�ض قبل خاين , يذكر خاين  يف عدة مواقع 
من ملحمته انه �سمع هذه الق�سة قبا او رويت له امنا اعاد 

�سياغتها وبنائها الأ�سباب قوية .



8لـغــات العدد 22 - شباط 2020

وفد امللحقية الثقافية االيرانية يزور كلية الغات 
ا�ستقب��ل عميد كلي��ة اللغات 
موف��ق  الدكت��ور  االأ�ست��اذ 
وف��د  امل�سل��ح  ج��واد  حمم��د 
امللحقية الثقافية االيرانية 
متمث��ا بال�سي��د حمم��د ر�سا 
ال�س��وؤون  م�س��وؤول  ت��االري 
يف  واجلامع��ات  العلمي��ة 
ملحقي��ة �سف��ارة اجلمهورية 
يف  االيراني��ة  اال�سامي��ة 
املع��اون  وبح�س��ور  بغ��داد 
امل�ساع��د  اال�ست��اذ  االداري 
الدكت��ور رحي��م را�س��ي عبد 
اال�ست��اذ  العلم��ي  املع��اون  و 
امل�ساع��د الدكتور عمار عودة 
جوي��ر و رئي���ض ق�س��م اللغة 
الفار�سي��ة اال�ست��اذ امل�ساع��د 
الدكت��ور اأن��ور عبا���ض جميد 
وتن��اول اللق��اء �سب��ل تعزيز 
العلمي��ة  العاق��ات  تطوي��ر 

كلي��ة  ب��ن  واالأكادميي��ة 
العلمي��ة  باق�سامه��ا  اللغ��ات 
عامة وق�سم اللغة الفار�سية 
اجلامع��ات  م��ع  خا�س��ة 
واملوؤ�س�سات العلمية يف ايران 
حيث اأكد العميد على �سرورة 
تو�سي��ع وتن�سي��ط الفعاليات 
مب��ا يخ��دم العملي��ة العلمية 
انتق��ل  بعده��ا  والرتبوي��ة 
الوف��د اىل زي��ارة ق�سم اللغة 
الفار�سي��ة ومكتبته��ا والتقى 
الق�س��م  م��ن منت�سب��ي  ع��ددا 
 300 م��ن  اأك��ر  اأه��داء  ومت 
تخ�س���ض  يف  كت��اب  عن��وان 
اللغ��ة واالدب الفار�س��ي ومت 
االتف��اق على جتهي��ز املكتبة 
مبنظوم��ة الكرتوني��ة تخدم 

الباحثن والطلبة.

اللغ��ة  ع��ن  مرتجم��ة  رواي��ة  �س��درت 
الرتكي��ة للتدري�سي��ة يف كلي��ة اللغ��ات 
املدر���ض امل�ساعد مي�س��ون هادي فرحان 
ع��ن احدى دور الن�سر يف بغداد وحتمل 
الرواية عن��وان طائ��ر ذو جناح واحد 
للكات��ب الرتك��ي املع��روف ي�س��ار كم��ال 
وه��و من رواد الرواية الرتكية ومتيزت 
و�سا�س��ة  العلمي��ة  بدقته��ا  الرتجم��ة 
ك��ون  تعبريه��ا  وان�سيابي��ة  لغته��ا 
املرتجم��ة خريج��ة اح��دى اجلامع��ات 
الرتكي��ة بتخ�س�ض اللغ��ة الرتكية ولها 
خربة يف تدري���ض اللغة الرتكية و�سبق 
لها ان اجنزت درا�سات عده و�ساركت يف 
موؤمت��رات متخ�س�س��ه باللغ��ة الرتكي��ة 
داخ��ل العراق وخارجة ويحمل الكتاب 

رقما معياريا عامليا ويعد اال�سدار االول 
يف حقل الرتجم��ة للتدري�سي��ة مي�سون 
ه��ادي التي تت��وىل م�سوؤولي��ة الن�ساط 
االعام��ي لق�سم اللغة الرتكية يف كلية 

اللغ��ات.

صدور رواية مرتجمة لتدريسية 
اأجنزت �سعبة �سم��ان اجلوده واالأداء يف قسم اللغة الرتكية 

اجلامع��ي بالتعاون مع وحدة ابن �سينا 
الدلي��ل االر�س��ادي لا�ست��اذ والطالب 
عل��ى من�سات ادارة الف�سول الدرا�سية 
وقال��ت مدي��ر �سعب��ة �سم��ان اجل��وده 

اال�ست��اذ امل�ساعد �س��وؤدد فا�سل ان هذا 
الدلي��ل ي�سهل اأداء اال�ست��اذ والطالب 
مع��ا م��ن خ��ال تعاملهم��ا م��ع املن�سات 
االلكرتونية مبا يع��زز جتربة التعليم 

االلك��رتوين يف الكلي��ات

انجاز دليل الفصول االلكرتونية

التصميم واالخراج الفني: مصطفى أحمد مهدي
سكرتارية التحرير: سعدون العبيدي           عثمان التميمي

تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات صحيفة اخبارية ثقافية شهرية

�سه��د اجلن��اح االداري لكلي��ة اللغ��ات حمل��ة لـغــات
توؤك��د  تطوعي��ة  مبب��ادرات  وا�سع��ة  تاأهي��ل 
اعت��زاز ا�س��رة الكلي��ة وحر�سه��ا عل��ى اأدامة 
ه��ذا  ويف  مكاتبه��ا  وتاأثي��ث  الكلي��ة  مبن��ى 
ال�سي��اق تربع��ت التدري�سي��ة يف ق�س��م اللغة 
الرو�سية املدر�ض امل�ساع��د هبه ح�سن حممد  

امل��وارد  ل�سعب��ة  الكرا�س��ي  م��ن  مبجموع��ة 
الب�سرية لتقدم مث��ا جمي��ا به��ذا ال�س��دد.

اىل ذلك وجه عميد الكلية اال�ستاذ الدكتور 
موف��ق امل�سلح كتاب �سكر وتقدي��ر للتدري�سية 
الع��ايل  و�سعوره��ا  ملبادرته��ا  تثمين��ا  هب��ه 

بامل�سوؤلي��ة جت��اه كليته��ا.

حملة تطوعية لتأهيل جناح اللغات االداري
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