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عليها  المحافظة  نتشارك مسؤولية  إلهية  هبة  األرض  كوكبنا        
االحتباس  أجراس  تدق  وإذ  القادمة،  لألجيال  وتمريرها  وإدامتها 
الحراري الناجمة عن النشاطات اإلنسانية المدمرة للكوكب ناقوس 
الخطر المحدق بنا جميًعا، أصبح لزاًما على المجتمعات اإلنسانية 
هذا  إليقاف  جهود  من  بذله  يمكنها  ما  أقصى  بذل  كافة  الدول  في 
العلمية  المؤسسات  عاتق  على  الكبرى  المسؤولية  وتقع  الخطر، 
العلمية  الحلول  إليجاد  الجامعات  مقدمتها  وفي  واألكاديمية 

الناجعة لمواجهة هذه الكارثة الكامنة.
المعطيات في وضع استراتيجيتها  الكوفة من هذه  وتنطلق جامعة 
المحكمة لإلسهام في تقديم الحلول العلمية والعملية بالتعاون مع 
وإقليمية وعالمية ومؤسسات علمية  نظيراتها من جامعات محلية 
اإلنسانية  تجاه  واجبها  وتؤدي  حضورها  لتسجل  بحوث  ومراكز 
البحثية  جهودها  من  كبيرة  مساحة  الجامعة  كرست  إذ  والكوكب، 
النتائج  ورفع  والمتجددة  النظيفة  الطاقة  مجاالت  على  للتركيز 
ونشرها  محلًيا  العالقة  ذات  الحكومية  الهيئات  إلى  والتوصيات 
المقارنات  إلجراء  العالمي  العلمي  المجتمع  أمام  مهيأة  لتكون 

وإثراء قواعد البيانات والمستودعات العلمية العالمية.
إشاعة  في  والتوعية  اإلعالم  دور  عن  الجامعة  تغفل  لم  إعالمًيا، 
أبناء  بين  البديلة  الطاقة  مصادر  استخدام  نحو  التحول  ثقافة 
وتحمل  البيئة  على  المحافظة  بأهمية  والتعريف  أواًل،  المجتمع 
سببها  مناخية  تغيرات  من  يحدث  ما  أمام  مسؤوليته  الفرد 
دون  من  أو  بقصد  البعض  يمارسها  التي  مسؤولة  الال  النشاطات 
قصد نتيجة الجهل بأساسيات هذه المشكلة ثانًيا، ومن هنا تلزم 
الجامعة تشكيالتها كافة من كليات ومراكز بحثية بعقد المؤتمرات 
والندوات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش، فضاًل عن تنظيم 

الفعاليات والمهرجانات لتحقيق هذا الهدف.
على  وعكفت  الشمسية  الطاقة  بمشاريع  الجامعة  شرعت  عملًيا، 
تطويرها باستمرار من طريق اإلفادة من الجهود الهندسية لكوادرها 
يسهم  بما  لباحثيها  العلمية  المشورة  من  واالنتفاع  المتخصصة، 

في تحويل الجامعة مستقباًل إلى جامعة صديقة للبيئة.
وعقدت الجامعة اجتماًعا موسًعا بالتعاون مع إدارة محافظة النجف 
النفايات  تدوير  موضوع  عن  المدني  المجتمع  ومؤسسات  األشرف 
البيئة،  وتحسين  النظيفة  الطاقة  إنتاج  في  منها  واالستفادة 
شجرة،  المليون  مشروع  في  الفاعلة  الجامعة  مساهمة  عن  فضاًل 
التي تضمنت أكبر حملة لزراعة األشجار بمشاركة 300 متطوع من 
مختلف كليات الجامعة الستزراع المساحات الفارغة في المدينة 
الجامعية بمختلف الشتالت، فضاًل عن النباتات الطبية واألزهار. 

ومن هنا، ندعو نظراءنا من مسؤولين وباحثين في مؤسسات التعليم 
العالي على نحو خاص، ومؤسسات الدولة ومفاصلها كافة على نحو 
االعتبار  في  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  موضوع  أخذ  إلى  عام، 
على  نحصل  لن  حقيقي  خطر  المناخي  التغير  خطر  ان  وإدراك 
يستحقه  الذي  االهتمام  وإيالئه  الكارثية،  عواقبه  من  استثناء 
بوصفه تهديًدا وجودًيا للنوع البشري يتطلب تكاتًفا جماعًيا تسخر 

له  كافة اإلمكانات والجهود، ومن اهلل التوفيق.

أ.د. ياسر لفته حسون

االفتتاحية

ا، 
ً
التحول نحو الطاقة المتجددة ليس ترف

بل مسؤولية كبرى تجاه األجيال القادمة

رئيــس جامعــة الكوفــة يهنــئ مراجــع 
الشــعب  وابنــاء  العظــام  الديــن 
رمضــان  شــهر  بحلــول  العراقــي 
المبــارك، مبتهــا للبــاري عــز وجــل  

والطاعــات. االعمــال  بقبــول 

بمشاركة باحثين من دول أوروبية وعربية، جامعة الكوفة تعقد مؤتمرها العلمي 
الدولي الثالث بالتعاون مع جامعة بولونيا وبعثة االتحاد األوروبي االستشارية

لفتة  ياسر  أ.د.  الجامعة  رئيس  وأشار 
المؤتمر  فيها  افتتح  له  كلمة  في  حسون 
إلى دور جامعة الكوفة وجهودها في عقد 
من  التي  العلمية  والفعاليات  المؤتمرات 
لمكونات  الوطنية  الهوية  تعزيز  شأنها 
المجتمع العراقي، سيما في مجال الدراسات 
األثرية لما يمثله العراق من عمق حضاري 
لحضارات  حضاري  ارث  من  يميزه  وما 
تداعيات  رغم  وقال  التاريخ،  عبر  امتدت 
الكبير  باإلغالق  متمثلة  كورونا  جائحة 
واالنقطاع العالمي، حرصت جامعة الكوفة 
على االستمرار بالتواصل مع شركائها في 
مختلف أنحاء العالم وأن هذا المؤتمر يمثل 

تجسيًدا لهذا الحرص.
االتحاد  بعثة  رئيس  نائب  قدم  جانبه  من 
األوروبي االستشارية في العراق )سيليفيو 
األوروبي  االتحاد  لبرنامج  عرًضا  ميليه( 

اآلثار  وحماية  والتطرف  العنف  لمحاربة 
مع  والتعاون  الصراعات  أثناء  العراقية 
لحماية  العراق  في  المحلية  المجتمعات 
اآلثار وحفظها، ومنع الجماعات اإلرهابية 

من سرقتها وتهريبها.
البحوث  تقديم  إلى  المؤتمر  ويهدف 
المتعلقة  والبيئية  واألنثروبولوجية  األثرية 
والبحوث  القديمة،  العراقية  بالمجتمعات 
األثرية  البيانات  باستعمال  المختصة 
وتغيرها  القديمة  المجتمعات  لفهم  والبيئية 
اإلرث  حماية  سبل  ومناقشة  الزمن،  عبر 
للحوار  كأداة  استعماله  وتشجيع  الثقافي 
وترويج  المجتمع،  مكونات  مختلف  بين 
المشترك  الثقافي  اإلرث  في  االهتمام 
والهوية الوطنية للمجتمع العراقي ومناقشة 
العراق  في  المجتمع  لبناء  كأداة  ترويجها 
المؤتمر  وتضمن  كافة،  العالم  أنحاء  وفي 

بالد  في  الكبرى  المعابد  عن  بحوث  تقديم 
ما بين النهرين، وعن أصالة بوابة عشتار 
الموجودة في بابل والموجودة في المتاحف، 
وحفظ التقاليد القديمة في صناعة القوارب 
في ساللة أور الثالثة، والحمالت اإليطالية 
الثالثة للتنقيبات األثرية في نينوى، وغيرها 
من الموضوعات التي تناولت التراث األثري 

العراقي في حقب مختلفة.
المؤتمر شهد تقديم بحوث علمية نوعية 
أوروبية  جامعات  من  مشاركين  من 

رصينة.
في  القوارب  صناعة  كيفية  استكشاف 

حقبة سالة أور الثالثة
جيراردي  كارا  فيرجينيا  أ.د.  لنا  تحدثت 
التي  دراستها  عن  أوكسفورد  جامعة  من 
وصف  التي  النصوص  تحليل  استهدفت 
والمواد  المنتجات  األوائل  السومريون  بها 

القوارب،  صناعة  في  المستخدمة  األولية 
مبينة انها ركزت على الكيفية التي حصلت 
على  القديمة  السومرية  المجتمعات  بها 
القوارب  تلك  بناء  عملية  وتنظيم  الموارد 
في أحواض بناء السفن السومرية، مضيفة 
»تمكنت من خالل دراسة الوثائق اإلدارية 
لساللة أور الثالثة الحصول على معلومات 
للقوارب  الفعلية  الحجوم  عن  إضافية 
النصية  المعلومات  على  معتمدة  النهرية 
ودمجها مع االكتشافات األثرية للتحقق من 
كيفية إدارة هذه العملية وتنظيمها وتنفيذها 

عن طريق السومريين األوائل«.
المعابد الكبرى في باد ما بين النهرين 

القديمة
وتحدث لنا أ.م.د. نيكول النيري من جامعة 
كاتانيا اإليطالية عن مساهمته في المؤتمر 
استعراض  كيفية  فيها  استهدف  التي 
بوصفها  وتفسيرها  القديمة  األديان 
بين  العالقات  من  معقدة  شبكة  من  جزًءا 
كائنات  في  والمعتقدات  المادية  االشكال 
تحديًدا  ركز  أنه  مبيًنا  الطبيعة،  وراء  ما 
وتأطيرها  الدينية  المعمارية  الهندسة  على 
لألديان في المجتمعات القديمة في الشرق 
األدنى، وكيف تأصل مفهوم المعبد األكبر 
أو ما يعرف بالزقورة وتطور  في السياقات 
الحضرية القديمة في بالد ما بين النهرين 
خالل األلفيتين الرابعة والثالثة قبل الميالد 
لألديان  أساسي  رمز  إلى  ببطء  لتتحول 

القديمة للشرق األدنى.
عشتار  بوابة  أصالة  من  التحقق 

المعروضة في المتاحف 
أ.د.  قدم  األهمية،  في  غاية  دراسة  وفي 
أوبساال  جامعة  من  بيدرسون  أوالف 
من  فيه  تحقق  نقدًيا  استعراًضا  السويدية 
مدينة  في  الموجودة  عشتار  بوابة  أصالة 
بابل والمعروضة في برلين في ألمانيا، إذ 
ناقش أوالف عملية ترميم البوابتين ومدى 
توافق عملية الترميم مع المعايير المعتمدة 
نتائج  موضًحا  القديمة،  اآلثار  ترميم  في 
ألمان  آثار  علماء  نفذها  التي  التنقيبات 

وعراقيون بنموذج ثالثي األبعاد.
مشروع التنقيبات األثرية المشترك بين 

العراق وإيطاليا
وعرض أ.د. نيكولو مارتشيتي من جامعة 
الثالث  الحمالت  نتائج  اإليطالية  بولونيا 
األولى من مشروع التنقيبات األثرية وحفظ 
مدينة  من  الشرقي  الجانب  في  اآلثار 

عقدت جامعة الكوفة بالتعاون مع جامعة بولونيا وبعثة االتحاد األوروبي 
والحماية  للبحث  الثالث  الدولي  العلمي  المؤتمر  العراق  في  االستشارية 
لشخصيات  واسًعا  حضوًرا  المؤتمر  وشهد  العراقي  االثري  التراث  حول 
علمية وأكاديمية محلية ودولية، بينها وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم 
)سيليفيو  العراق  في  االستشارية  االوروبي  االتحاد  بعثة  رئيس  ونائب 
ومدير  حسين  مجيد  ليث  الدكتور  والتراث  اآلثار  هيأة  ورئيس  ميليه( 
البعثات والعالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي الدكتور حازم باقر 
ورئيس جامعة بغداد الدكتور منير السعدي ومحافظ النجف ماجد الوائلي 
السكران وشخصيات علمية  اللطيف  النجف عبد  في  البحريني  والقنصل 

وأكاديمية.

الموصل الذي بدأ منذ عام 2019 وال زال 
مستمًرا برعاية مشتركة من جامعة بولونيا 
ومجلس اآلثار والتراث العراقي وبتمويل من 
وزارتي الخارجية والجامعات والبحث العلمي 
اإليطاليتين، مبيًنا أن الحمالت أسفرت عن 
زمنية  حقب  من  جديًدا  موقًعا   12 افتتاح 
الوسطى  اآلشورية  الحقبة  بين  تتراوح 
وسلسلة معقدة من العصر الحديدي وصواًل 
مارتشيتي  وأضاف  البارثية.  الحقبة  إلى 
أن الحمالت شملت عمليات حفظ وصيانة 
للمواقع وتنظيفها من األنقاض بعد الدمار 
داعش  تنظيم  يد  على  بها  حل  الذي 

اإلرهابي.
المقدسة  الحسينية  حضور فاعل للعتبة 

في المؤتمر
العتبة  أقامت  المؤتمر  هامش  وعلى 
عن  معرضا  المقدسة  الحسينية 
والوثائق  الكتب  وترميم  معالجة  مراحل 
مفصلة  وشروحات  القديمة  والمخطوطات 
تلك  في  المستخدمة  والمواد  األجهزة  عن 
العمليات وعرًضا لعينات من الحشرات التي 
مكافحتها،  وطرق  المخطوطات  تصيب 
وشارك متحف الكفيل التابع للعتبة بعرض 
مجموعة من النفائس القديمة لنماذج من 
التي  المنزلية  واالدوات  واألسلحة  العمالت 
تعود إلى حقب زمنية مختلفة منها الحقبة 
وجناًحا  واإلسالمية،  والصليبية  البيزنطية 
خاًصا بفن األربسك، وترميم السجاد الثمين 

والقديم والقطع التراثية النفيسة.

م.م. َحليم َعْبُد االِمْير َخَماش

فرجينيا كارا جيراردي باحث
جامعة اكسفورد

د.ليث مجيد حسينباحث
رئيس هيئة االثار والتراث

سيليفيو ميليه
نائب رئيس بعثة االتحاد 

األوروبي في العراق

أ.م.د.حيدر الحمداني
رئيس مجلس الجامعة السابق

أ.د.ياسر لفتة حسون
رئيس جامعة الكوفة

أ.د.حسن ناظم
وزير الثقافة
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والرياضيات  الحاسوب  علوم  كلية  عقدت 
بعنوان  نقاش  حلقة  الكوفة  جامعة  في 
نظام  على  باالعتماد  اإلخفاء  “خوارزمية 
تضمنت  المعلن”   المفتاح  التشفير 
محاضرة  للدكتورة نجالء فالح حميد حيث 
إخفاء  تقنيات  بين  الجمع  أن  فيها  بينت 
العام  المفتاح  تشفير  ونظام  المعلومات 
هو خط جديد لحماية المعلومات المنقولة 
البيانات  إلخفاء  جديدة  طريقة  وتناولت  
  RSA تشفير  نظام  باستخدام  صورة  في 
بالتفصيل  المقترحة  الخوارزمية  وتوضيح 

المعلن  بالمفتاح  التشفير  نظام  خالل  من 
أن  النتائج  وأظهرت   ، األمثلة  خالل  من 
الخوارزمية المقترحة فعالة مع مستوى عاٍل 
من األمان لنقل المعلومات باعتبارها مزيًجا 
من تقنيات إخفاء المعلومات ونظام تشفير 

المفتاح المعلن.

 عقدت كلية القانون ندوة علمية تخصصية 
المحكمة  ل”قرارات  الدستورية  االبعاد  عن 
بالنصاب  المتعلقة  االخيرة  االتحادية 
مجلس  رئيس  انتخاب  لجلسة  القانوني 
الواقع  منظور  من  االكبر  والكتلة  النواب 
أساتذة  فيها  حاضر  والسياسي(  القانوني 
من  كٌل   ، الكلية  في  الدستوري  القانون 
سنان  أ.م.د.  دحام،  كاظم  عماد  أ.م.د. 
محمد  حيدر  أ.م.د.  الشهيد،   عبد  طالب 
حسن و م.م. سامي جبار حسون . رّكز 
الصادر  الوالئي  األمر  على  المحاضرون 
بتاريخ 13  العليا  االتحادية  المحكمة  من 

/ 1 / 2022  والذي قضى بإيقاف عمل 
سابقة  غير  على  النواب  مجلس  رئاسة 
االمر  اثارها  التي  والتساؤالت  الصدد  بهذا 
للمحكمة  المانح  القانوني  االساس  حول 
الوالئي  االمر  وطبيعة  العليا  االتحادية 
قراءة  الى  لإلشارة  وصوال  وأثره  القانونية 
الذي  العليا  االتحادية  المحكمة  حكم  في 
أنهى وجود األمر الوالئي بااللغاء هذا وقد 
النتائج  من  عدد  إلى  المحاضرون  توصل 
اجراءات  سالمة  واهمها  والخالصات 
االمر  اصدار  وجواز  االتحادية  المحكمة 
المقدمة  والحجج  االسانيد  لتوفر  الوالئي 

المادة 151 و  الى  استنادا  المحكمة  الى 
المادة 152 من قانون المرافعات المدنية 
وهو)اي  المعدل   1969 لسنة   83 رقم 
التحفظية  االجراءات  من  الوالئي(  االمر 

الوقتية وله طبيعة ادارية بحتة.

الكوفة  بجامعة  العمراني  التخطيط  كلية  عقدت 
حلقة نقاش افتراضية بعنوان “اإلدارة الحضرية 

لمشاريع اإلسكان في العراق”.
الحضرية  لإلدارة  العام  اإلطار  الحلقة  وتناولت 
في العراق واهم التحديات التي تواجه الحكومات 
الحضرية  المشكالت  مواجهة  في  المحلية 
كالنمو السكاني السريع وتردي الخدمات وزيادة 
البطالة والفقر والعجز السكني والفساد اإلداري 
النقاشية  الحلقة  وتهدف  وغيرها،  والمالي 
وحيوي  مهم  قطاع  على  الضوء  تسليط  الى 

تنفيذ  وسياسات  وآليات  السكن  قطاع  وهو 
إلى  والتطرق  العراق  في  السكنية  المشاريع 
بسماية  السكنية مثل مشروع  المشاريع  بعض 

ومشروع مجمع األميرات.
وخلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات منها 
ممثلي  من  بعض  الى  رسمية  دعوة  توجيه 
الشعب لحضور حلقة نقاش يسلط من خاللها 
والفنية  القانونية  اإلشكاليات  أهم  على  الضوء 
التي تعاني منها كافة مفاصل وقطعات وخدمات 
من  جملة  لطرح  النجف  محافظة  في  المدينة 

مبدأ  من  انطالقا  عليهم  التخطيطية  الحلول 
ممارسة كلية التخطيط العمراني ودورها الفاعل 
المحلي  المستوى  على  العمرانية  التنمية  في 

والوطني.

نظمــت كليــة التربيــة للبنــات بجامعــة الكوفــة 
نــدوة علميــة عــن التربيــة العمليــة ومهــارات 
التدريــس لــدى الطلبــة المطبقيــن، تضمنــت 
محاضرتيــن االولــى للدكتــور قحطــان فضــل 

والثانيــة للدكتــور عدنــان الخفاجــي.
الطالبــات  تعريــف  الــى  النــدوة  وهدفــت 
المناطــة  والمهــام  بالواجبــات  المطبقــات 
بّهــن فــي اثنــاء عمليــة التطبيــق مــن اعــداد 
الخطة الدراســية والتهيئة للدرس باســتخدام 

المناســبة. التدريــس  االســاليب وطرائــق 
محــاور  ثالثــة  علــى  النــدوة  واشــتملت 
التخصصيــة  المــواد  تنــاول  منهــا  االول 

والثانــي تضمــن المــواد التربويــة والمهنيــة، 
الثقافــة  الثالــث  المحــور  تنــاول  فيمــا 
العامــة واالعــداد المهنــي الســليم وتدريــب 

. لمتعلميــن ا

احرزت كلية العلوم بجامعة الكوفة المركز 
جامعات  في  العلوم  كليات  على  االول 
للجامعات  الوطني  التصنيف  العراق ضمن 
التعليم  وزارة  قبل  من  المعتمد  العراقية 
الكلية  العلمي. وقال عميد  العالي والبحث 
اقسام  خمسة  ان  الشافعي  حيدر  الدكتور 
علمية من اصل ستة احرزت المركز االول 
متفوقة على نظيراتها في الجامعات العراقية 
والفيزياء  الحياة  علوم  اقسام  وهي  كافة 
والتحليالت المرضية والبيئة والتلوث وعلوم 
االرض في حين احرز قسم الكيمياء المركز 
الثالث على اقسام الكيمياء في التصنيف. 
العلمي  اإلنجاز  هذا  ان  الشافعي  واضاف 
المتميز  لم يكن ليتحقق لوال الدعم الكبير 

فضاًل  الجامعة  رئاسة  قبل  من  والمتواصل 
األقسام  رؤساء  بذلها  التي  الجهود  عن 

اللجان  واعضاء  الجودة  وشعبة  العلمية 
العلمية المتخصصة.

الكوفة  جامعة  في  اللغات  كلية  عقدت 
العراقيين  المترجمين  جمعية  مع  بالتعاون 
بعنوان  علمية  ندوة  االشرف  النجف  فرع 
“إضاءات في الترجمة”، تضمنت محاضرة 
رئيس  معاون  كاظم  جبير  باسم  للدكتور 
االشرف  النجف  في  المترجمين  جمعية 
بين  األساسية  الترجمة  “قواعد  بعنوان 
القواعد  فيها  تناول  واالنجليزية”  العربية 
األساسية للترجمة بين العربية واالنجليزية 
وفن  علم  أنها  على  الترجمة  تعريف  بعد 
في  للتدريسي  ومحاضرة  وموهبة،  ومهارة 
سعدون  باسم  احمد  المدرس  اللغات  كلية 

التحريرية  الترجمة  من  عام  “مئة  بعنوان 
في العراق ” تحدث فيها عن الترجمة من 
أسهموا  الذين  الرواد  وأبرز  تاريخية  زاوية 
التي  والمؤسسات  العراقية  الترجمة  في 
قادت حركة الترجمة في العراق خالل مئة 

عام من تأسيس الدولة العراقية.

ــي  ـــل المعلوماتـ ـــز البحـــث والتأهي ــد مرك عقـ
نـــدوة بعنـــوان )أهـــم االنظمـــة اإللكترونيـــة 
التـــي تعـــزز حضورهـــا فـــي الســـاحة الرقميـــة 
أهـــم  علـــى  للتعـــرف  النـــدوة  وتهـــدف   .)
ــم  ــي تـ ــج  التـ ــة والبرامـ ــة االلكترونيـ األنظمـ
جامعـــة  حضـــور  تعـــزز  والتـــي  تطويرهـــا 
ــة  ــاحة الرقميـ ــي السـ ــي فـ ــة االلكترونـ الكوفـ
مـــن خـــالل حزمـــة مـــن األدوات والبرمجيـــات 
التـــي تســـاهم فـــي خدمـــة منتســـبي الجامعـــة 

والمجتمـــع 
النـــدوة عـــرض مفصـــل لكافـــة  وتضمنـــت 
االنظمـــة وأهـــم التحديثـــات التـــي توصـــل 

ــا العاملـــون فـــي المركـــز لتقديـــم أفضـــل  لهـ
الخدمـــات للجامعـــة وكلياتهـــا وايصـــال تلـــك 
التحديثـــات لمواقـــع الجامعـــة كافـــة لضمـــان 
حصولهـــا علـــى موقـــع مميـــز فـــي العالـــم 

الرقمـــي.

العامة  والعالقات  االعالم  قسم  عقد 
“تقليل  بعنوان  ندوة  الكوفة  جامعة  في 
للطاقة  االمثل  واالستخدام  االنبعاثات 
النظيفة”، تهدف لنشر الوعي البيئي بين 
الطاقة  نحو  بالتوجه  الجامعية  االوساط 
النظيفة وتقليل االنبعاثات التي من شانها 

زيادة التلوث البيئي.
وقال رئيس الجامعة أ.د ياسر لفتة حسون 
تأثرًا  االكثر  البلدان  بين  من  العراق  “ان 
بالتغير المناخي وشح المياه خالل السنوات 
القادمة االمر الذي يلقي بظالله على كافة 
الزراعي ودعا  القطاع  فيها  بما  القطاعات 

معامل  انشاء  عبر  النفايات  من  للتخلص 
لتدوير النفايات اسوة بالدول االخرى”.

االولى  محاضرات  ثالث  الندوة  وتضمنت 
محمد  الدكتور  العلوم  كلية  في  للتدريسي 
وتقليل  الطاقة  “دعم  بعنوان  الحيدري 
كلية  في  للتدريسي  والثانية  االنبعاثات”، 
الهندسة الدكتور علي وادي عباس بعنوان 
والثالثة   ” دعمها  وسبل  النظيفة  “الطاقة 
للتدريسي في كلية اآلداب حليم العزام بعنوان 
” دور االعالم في نشر الوعي البيئي “، 
االساتذة  الى ضرورة حث  الندوة  وخلصت 
والتدريسين وطلبة المراحل المنتهية لتناول 

ورسائلهم  بحوثهم  في  النظيفة  الطاقة 
من  الصناعية  المعامل  بنقل  والمطالبة 
الصحراوية  المناطق  الى  السكنية  المدن 
الشمسية  الطاقة  استخدام  نحو  والتوجه 
بدال  الكهربائية  الطاقة  توليد  في  والنووية 

من المحطات التي تعمل بالغاز.

دولة  سفير  يترأسه  كنائسي  وفد  زار 
سفارة  في  األساقفة  ورئيس  الفاتيكان 
الكرسي الرسولي )ميتيا ليسكوفار( جامعة 
األديان،  لحوار  اليونسكو  وكرسي  الكوفة 
بمناسبة الذكرى السنوية األولى لزيارة البابا 
للعراق واللقاء التاريخي الذي جمع قداسة 
علي  السيد  المرجع  مع  فرنسيس  البابا 

السيستاني في مسكنه بالنجف األشرف.
رئيس  مساعد  الوفد  استقبال  في  وكان 
غني  أ.د.  اإلدارية  للشؤون  الجامعة 
في  اليونسكو  كرسي  ومدير  الخاقاني 
الجامعة أ.د. عالء شطنان، وأعرب الخاقاني 

ألعضاء الوفد عن سعادته بزيارتهم، مشيًرا 
التي  بالزيارة  العراقي  الشعب  اعتزاز  إلى 
مبيًنا  السيستاني  للمرجع  البابا  بها  قام 
وأخوة  محبة  رسالة  مثلت  الزيارة  تلك  أن 
بوصفه  التاريخية  العراق  مكانة  عن  تعبر 
للتعايش  ورمًزا  السماوية  لألديان  مهًدا 
لتؤكد  جاءت  وأنها  والطوائف  األديان  بين 
مقولة أن الجميع اخوة في اإلنسانية بغض 
النظر عن الخالفات واالختالفات، وأضاف 
الخاقاني "تولي جامعة الكوفة اهتماًما بالًغا 
بالنظر  واكاديمًيا،  علمًيا  األديان  بحوار 
لموقعها في مدينة النجف األشرف المقدسة 

وما تحظاه هذه المدينة من مكانة روحية 
للماليين من المسلمين في أرجاء المعمورة، 
فضاًل عن عراقة الجامعة كونها تمثل واحدة 
من أعرق جامعات العراق وكبرياتها، األمر 
الذي يضع مسؤولية كبرى على كوادرها في 
تقديم كل ما من شأنه االسهام في استقرار 

المجتمع والتعايش بين مكوناته كافة.
ومن جهته، أشاد سفير الفاتيكان بالجهود 
المبذولة من رئاسة الجامعة وأساتيذها في 
إنجاح مهمة حوار األديان التي يضطلع بها 
أساتذة  ويرفدها  اليونسكو  كرسي  أعضاء 
والنشاطات  بالدراسات  وباحثوها  الجامعة 

العلمية والثقافية، معرًبا عن شكره وامتنانه 
للدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة في 

بين  والتآلف  والتسامح  الحوار  ثقافة  نشر 
أبناء المجتمع العراقي.

بمناسبة الذكرى السنوية األولى للقاء التاريخي بين البابا فرنسيس والمرجع 
األعلى السيد علي السيستاني، وفد كنائسي يزور جامعة الكوفة

علوم الحاسوب والرياضيات تعقد حلقة نقاش عن 
خوارزمية اإلخفاء باعتماد نظام تشفير المفتاح المعلن

كلية القانون تعقد ندوة علمية عن قرارات المحكمة االتحادية العليا االخيرة

التخطيط العمراني تعقد حلقة نقاش عن اإلدارة الحضرية 
لمشاريع االسكان في العراق

التربية للبنات تنظم ندوة علمية بعنوان التربية 
العملية، مهارات التدريس لدى الطلبة المطبقين

كلية العلوم بجامعة الكوفة تحصد المركز األول لكليات العلوم 
في التصنيف الوطني للجامعات العراقية

قسم االعالم يعقد ندوة عن تقليل االنبعاثات واالستخدام االمثل للطاقة النظيفة

كلية اللغات تقيم ندوة علمية بعنوان إضاءات في الترجمة

مركز البحث والتأهيل المعلوماتي يعقد ندوة عن أهم األنظمة 
االلكترونية آلتي تعزز حضورها في الساحة الرقمية
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مشـــروع  الهندســـة  كليـــة  ناقشـــت 
)حـــوراء  للطالبـــة  العالـــي  الدبلـــوم 
“تعديـــل  المعنـــون  صاحـــب(  رزاق 
األســـمنتي  اإلســـفلت  خصائـــص 
البالســـتك  مـــواد  مـــع  بمزجـــه 

ئضـــة”. لفا ا
وتهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة تأثيـــر 
مركـــب )بولـــي إيثيليـــن تيرفثـــاالت( 
علـــى االســـمنت اإلســـفلتي، وتضمنـــت 
التجـــارب االختـــراق ونقطـــة التلييـــن 
ــفلت  ــن اإلسـ ــى كل مـ ــة علـ و اللزوجـ
ـــة،  عـــن طريـــق فحـــص مؤشـــر اللدون

وحساســـية درجـــة حـــرارة اللزوجـــة، 
لنســـب  االختـــراق  لزوجـــة  ورقـــم 

مختلفـــة.
المحتـــوى  ان  النتائـــج  وأظهـــرت 
األمثـــل للنفايـــات البالســـتيكية هـــو 
اضافـــة  ان  وجـــد  كمـــا   ،)2.5%(
بولـــي إيثيليـــن تيرفثـــاالت يقلـــل مـــن 
اإلســـفلت  حـــرارة  درجـــة  حساســـية 
ومقاومـــة  وصالبـــة  ثباتـــا  ويعطـــي 
والخصائـــص  التشـــوه  ضـــد  أعلـــى 
االنســـيابية االخـــرى لإلســـفلت مقارنـــة 
المحســـن. غيـــر  اإلســـفلت  بخليـــط 

ناقشت كلية االدارة واالقتصاد اطروحة الدكتوراه 
االستراتيجية  التسويقية  المعرفة   ” الموسومة 
من  المستقبلي  االستشراف  تعزيز  في  ودورها 
عبد  للتدريسي    ” الزبون  فراسة  قراءة  خالل 

الكريم هادي شعبان.
وبين الباحث ان األطروحة تمثل دراسة تحليلية 
من  عدد  في  التسويق  مدراء  من  عينة  آلراء 
إلى  وتهدف  العراق،  في  التسويقية  المراكز 
االستراتيجية(  التسويقية  )المعرفة  دور  بيان 
و)الفهم   ، التسويقية(  )البصيرة  بأبعادها 
 ، التسويقي(  البيئي  و)الوعي   ، التسويقي( 
التسويقي(  و)الحدس   ، التسويقية(  و)البراعة 
للمنظمة  المستقبلي(  )االستشراف  عملية  في 
بأبعادها  المنظمة  فيها  تعيش  التي  والبيئة 
)العصف الذهني( ، و)تصور رؤى مستقبلية( ، 

و)بناء السيناريوهات( ، و)النماذج الكمية( من 
بأبعادها )الشغف  خالل قراءة )فراسة الزبون( 
و)التجدد   ، المدمرة(  و)الحاجة   ، الزبوني( 

 ، المتسارع(  الزبوني  و)التحول   ، السلعي( 
و)التوجه اإلستباقي(

حلقة  الكوفة  بجامعة  الزراعة  كلية  عقدت 
نقاش)للطالبة زهراء هادي مجهول( بعنوان 
)الكشف عن متبقيات المبيدات المستخدمة 
في مكافحة آفات النخيل(، تطرقت فيها إلى 
لمكافحة  المبيدات  من  مجموعة  استخدام 
حشرة الحميرة والعناكب وتعفن طلع النخيل 
ولفحة الجريد لقياس متبقياتها على أجزاء 
مكافحتها  وطرق  النخيل،  من  مختلفة 
منها  للحد  المستخدمة  التقنيات  وأحدث 

وفًقا ألساليب صديقة للبيئة.

الـــكـــوفة  بـجــامـعـــة  الــــطب  كـلـــية  ناقشت 
التأثير   ” الموسومة  المــــاجستير  رســالـــة 
الـــوقائي المحتمل لحـــماية الكلية بواسطة 
نموذج  في   mk0752 وال  الميالتونين 
التسمم الداخلي في الفئران للطالبــة )ريـــام 
الى  الدراسة  وتهدف  حمــــزة(،  طـــالـــب 
و الميالتونين  عقار  فعالية  من  التحقق 

والعوامل  االلتهاب  تقليل  في   mk0752
المؤكسدة من خالل تأثيرهما على المسار 
تقليل  Jagged1/notch1وكذلك 
ان  النتائج  وأظهرت  االلتهابية،  الوسائط 
كال من الميالتونين وال mk0752 لهما 
ربط القدرة على تقليل االعتالل الكلوي الوظيفي  طريقة  من  الناتج  الدم  تجرثم  االعور وثقبه في ذكور الفئران المختبرية.اثناء 

التربية  كلية  في  التدريسيان   حصل 
الكوفة  بجامعة  الرياضة  وعلوم  البدنية 
والدكتور  عصري  جمعة  حسنين  الدكتور 
مشتركة  اختراع  براءة  على  عبودي  احمد 
بعنوان )تصميم جهاز تطوير التصويب بكرة 
للتقييس  المركزي  الجهاز  قبل  من  السلة( 
والسيطرة النوعية ، وقال التدريسيان بأنه 
بكرة  التصويب  لتطوير  الجهاز  تصميم  تم 
وتطوير  لتعليم  مساعدة  كوسيلة  السلة 
القوة  إلى  باإلضافة  التصويب  مهارة 
جاءت  إذ  الرامية  لليد  بالسرعة  المميزة 

الضرورية  للحاجة  الجهاز  تصميم  فكرة 
في  البدنية  والصفات  المهارات  لتطوير 
آن واحد في نفس الوقت الذي يعمل فيه 
الحركي  المسار  ألداء  وفق  تقنيًا  الجهاز 
للمهارات  الالعب  أداء  يجعل  مما  للمهارة 
توجد  ال  أنه  على  مؤكدين  عال،  بمستوى 
بها  معمول  الجهاز  لهذا  مشابهة  اجهزة 
في العراق وهو يعمل على تطوير القدرات 
االداء  الى  والوصول  والمهارات  الحركية 
الفنية  األخطاء  وتجنب  الصحيح  المهاري 

واالقتصادية بالجهد والوقت.

ورشـــة  المختلطـــة  التربيـــة  كليـــة  عقـــدت 
 ، االفـــالم  صناعـــة  اساســـيات  عـــن  عمـــل 
فـــي صناعـــة  تهـــدف لمعرفـــة دور االفـــالم 
العـــام والثقافـــة، وتضمنـــت الورشـــة  الـــرأي 
محاضـــرة القاهـــا الدكتـــور مصطفـــى الشـــوكي 
مـــن نقابـــة الفنانيـــن العراقييـــن، تطـــرق فيهـــا 
الـــى الفـــرق بيـــن االفـــالم الوثائقيـــة والروائيـــة 
والفيديوهـــات التوعويـــة، مبينـــا مرحلـــة مـــا 
قبـــل االنتـــاج ومرحلـــة االنتـــاج فـــي صناعـــة 
ــا، والتصويـــر بالموبايـــل  ــداد لهـ االفـــالم واالعـ
ـــد  ـــه، واوصـــت الورشـــة بضـــرورة تحدي ومميزات
القصيـــرة  االفـــالم  صناعـــة  مـــن  الغـــرض 

والجمهـــور المســـتهدف لـــه .

 ” بعنوان  علمية  ندوة  الصيدلة  كلية  عقدت 
مرض  عالج  في  والمتقدمة  الحديثة  الطرق 
سرطان الثدي ” وهي تهدف للوقوف على أبرز 
التقنيات الحديثة في مجال عالج سرطان الثدي 
واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا 

المجال.
وارث  مؤسسة  مع  بالتعاون  أقيمت  الندوة 
الحسينية  للعتبة  التابعة  االورام  لعالج 
من  وصحية  طبية  وفود  وحضرتها  المقدسة، 
الدوائر الصحية من عدة محافظات ،وتضمنت 

بعنوان  االمين  أياد  للدكتور  محاضرات 
المتعلقة  االلتهابات  من  والوقاية  “المعالجة 
باألورام “ومحاضرة للدكتورة أميرة حامد بعنوان 
” التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي 
بعنوان  يوسف  أماني  للتدريسية  “ومحاضرة 
فرع  لرئيس  “ومحاضرة  الذاتي  الثدي  “فحص 
الكيمياء الصيدالنية في كلية الصيدلة الدكتورة 
الرحلة  بعنوان “نبذة مختصرة من  الدباغ  نور 

العالجية لسرطان الثدي “.
وخلصت الندوة الى جملة من التوصيات بينها 

للثدي  المبكر  الكشف  إلجراء  النساء  دعوة 
بصورة دورية واقامة المزيد من الندوات وورش 

العمل التثقيفية حول المرض.

عقـــدت كليـــة العلـــوم السياســـية بجامعـــة 
“اثـــر  بعنـــوان  نقـــاش  حلقـــة  الكوفـــة 
فايـــروس كورونـــا علـــى اإلعـــالم والـــرأي 
القاهـــا  محاضـــرة  تضمنـــت  العـــام”  
ــا  التدريســـي ايســـر الياســـري ، تنـــاول فيهـ
وتشـــكيل  األخبـــار  بنقـــل  اإلعـــالم  مهمـــة 
الـــرأي العـــام ودوره فـــي التوعيـــة والتثقيـــف 
واضـــاف   ، األزمـــات  إدارة  فـــي  وقدرتـــه 
الياســـري ان جائحـــة كورونـــا مثلـــت أزمـــة 
علـــى  جمعـــاء  البشـــرية  هـــددت  عالميـــة 

نحـــو لـــم يســـبق لـــه مثيـــل فـــي التاريـــخ 
ــرعة انتشـــاره  ألســـباب باتـــت معروفـــة كسـ
اللقاحـــات  وانعـــدام  بـــه  العهـــد  وحداثـــة 
والعقاقيـــر الشـــافية مـــن آثـــاره ، وخلصـــت 
الـــى ان وســـائل اإلعـــالم كانـــت  الحلقـــة 
حاضـــرة منـــذ أزمـــة فايـــروس كورونـــا وكان 
دورهـــا ايجابيـــا فـــي هـــذه األزمـــة بتوفيـــر 
المعلومـــات عـــن الفايـــروس والدعـــوة إلـــى 
بوضـــع  باالســـتعداد  والمطالبـــة  الحـــذر 

المناســـبة الخطـــط 

الهندسة تناقش مشروع دبلوم عالي عن 
تعديل خصائص اإلسفلت األسمنتي

االدارة واالقتصاد تناقش اطروحة دكتوراه عن المعرفة التسويقية 
االستراتيجية ودورها في تعزيز االستشراف المستقبلي

الزراعة تعقد حلقة نقاش عن متبقيات مبيدات آفات النخيل

تدريسيان من كلية التربية الرياضية الصيدلة تعقد ندوة عن الطرق الحديثة لعالج مرض سرطان الثدي 
يحصالن على براءة اختراع مشتركة عن 
تصميم جهاز تطوير التصويب بكرة السلة

الطب تناقش رسالة ماجستير عن التأثير الـــوقائي المحتمل 
لحـــماية الكلية بواسطة الميالتونين

العلوم السياسية تعقد حلقة نقاش عن 
اثر فيروس كورونا على الرأي العام

التربية المختلطة تعقد ورشة عن اساسيات صناعة االفالم
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في  المركزية  المكتبة  ان  البصام  وقال 
االتفاقيات  من  عدد  لديها  الكوفة  جامعة 
إدارة  مع  اتفاقية  بينها  التفاهم  ومذكرات 
الرسائل  لتحويل  المقدسة  العباسية  العتبة 
مع  واتفاقية   PDF صيغة  الى  واالطاريح 
الوثائق  لتبادل  الغطاء  كاشف  مؤسسة 
مع  ثالثة  واتفاقية  القديمة،  والمخطوطات 
مكتبة المحافظة، اذ تم تزويدهم بأكثر من 

)1000( كتاب بمختلف العناوين.

متابعة  تتولى  المركزية  المكتبة 
مكتبات الكليات

جامعة  في  المركزية  للمكتبة  العام  االمين 
ان  قال  البصام  أحمد  الدكتور  الكوفة 
المكتبة المركزية في الجامعة تتولى متابعة 
مشيرًا  الفنية  الناحية  من  الكليات  مكتبات 
االساسية  التربية  كليات  مكتبات  تبوء  الى 
المراتب  العمراني  والتخطيط  والتمريض 
استمرار  مع  الكليات  مكتبات  بين  االولى 

الجهود لتطوير وتأهيل المكتبات الباقية.

الكوفة  جامعة  في  متقاعد  تدريسي 
يهدي مكتبته لجامعة الكوفة

المكتبة  في  االدارية  الشعبة  مسؤول  أكد 
ان  الجليل  عبد  صاحب  أمين  المركزية 
الكوفة  جامعة  في  المتقاعد  التدريسي 
بمكتبته  التبرع  قرر  زاهد(  )زهير  الدكتور 
التي تضم اكثر من )10000( آالف كتاب 

بينها مخطوطات وكتب حجرية وكتب قديمة 
المركزية وبسبب  للمكتبة  فيها  التبرع  قرر 
عدم توافر المكان المناسب تعذر استالمها 
المكتبة  بناية  تأهيل  ضرورة  الى  مشيرًا 
البحث  مركز  مع  التداخل  وانهاء  المركزية 
المكتبة  بان  واضاف  المعلوماتي  والتأهيل 
بجناح خاص  اشتركت خالل عام 2020 

في معرض طهران الدولي.

نظام  اعتمدت  المركزية  المكتبة 
الحوسبة منذ عام 2009

اآللية  النظم  شعبة  مسؤول  التقينا  بعدها 
المساعد  المدرس  المركزية  المكتبة  في 
محمد أحمد عبد النبي الذي قال ان المكتبة 
الرقمي  العالمي  )كوها(  نظام  اعتمدت 
عالمية  جامعة   )1200( في  المعتمد 
والفهارس  العناوين  تحويل  يتولى  والذي 
الى عناوين رقمية مشيرا الى ربط مكتبات 
كليات )الطب والتخطيط العمراني والهندسة 
والصيدلة( بهذا النظام الذي يخص الكتب 
)كاليبر(  نظام  اعتماد  عن  فضال  القديمة 
توفير  تم  اذ  اإللكترونية،  بالكتب  الخاص 
الكترونيا  مصدرا   )100000( من  اكثر 
عبد  وأضاف  االختصاصات،  مختلف  في 
إدارة  مع  ارتباط  لديها  المكتبة  بان  النبي 
العتبة الحسينية المقدسة بالفهرس العراقي 
الموحد ومع إدارة العتبة العباسية المقدسة 

بالمستودع الرقمي العراقي. 

المكتبة  تقدمها  التي  الرقمية  الخدمات 
العليا  الدراسات  لطلبة  المركزية 

واالولية والباحثين
شعبة  مسؤول  تحدث  الخدمات  هذه  عن 
النظم األلية في المكتبة المركزية المدرس 
موضحا  النبي  عبد  أحمد  محمد  المساعد 
بانها تشمل خدمة تنصيب البرامج، وخدمة 
تنفيذ طلبات الباحثين، وخدمة اسأل أمين 
المصادر  تجهيز  وخدمة  الرقمية،  المكتبة 
المعلوماتي،  االرشاد  وخدمة  الرقمية، 
المكتبة  وخدمة  الرقمي،  االستالل  وخدمة 

االفتراضية.

في  المكتبات  ألمناء  مستمرة  دورات 
الجامعة والدوائر االخرى

التعليم  شعبة  مسؤول  التقينا  بعدها 
المستمر في المكتبة المركزية راسم محمد 

تواصل  الشعبة  ان  أوضح  الذي  السعبري 
والتطويرية  التأهيلية  الدورات  تنظيم 
وفي  الكليات  في  المكتبات  أمناء  وتدريب 
تخصصية  دورات  وهي  االخرى  الدوائر 
المكتبي  والعمل  والتصنيف  الفهرسة  حول 
بينها دورات لمنتسبي المكتبات في العتبة 

الحسينية المقدسة.

خمس قاعات في المكتبة المركزية تقدم 
خدماتها للمستفيدين

عن الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية 
في جامعة الكوفة للمستفيدين التقت جريدة 
جامعتنا مسؤول شعبة خدمات المستفيدين 
المكتبة  ان  أوضح  الذي  عيدان  علي 
وهي  متخصصة  قاعات  خمس  لديها 
)القاعة القرآنية، والقاعة العلمية، والقاعة 
والوثائق،  المخطوطات  وقاعة  االنسانية، 
أيضا  وتحدث  واألطاريح(  الرسائل  وقاعة 
توقفت  التي  الكتب  شراء  عمليات  عن 

خالل السنوات االخيرة بسبب األزمة المالية 
ترد  التي  االهداءات  على  االمر  واقتصر 
الجهات االخرى والتي غالبا ما تكون  من 
غير مفيدة بحسب تعبيره مشيرا الى اعتماد 
والذي  الكتب  لتصنيف  )دوي(  تصنيف 

يعتمد الوصف الموضوعي للكتاب.

الكوفة  جامعة  في  المركزية  المكتبة 
الموصل  جامعة  في  نظيراتها  تهدي 

)20000( كتاب
في  المركزية  المكتبة  تعرضت  ان  بعد   
من  والدمار  للتخريب  الموصل  جامعة 
اثناء  في  االرهابي  داعش  عصابات  قبل 
التحرير  عمليات  وبعد  للمحافظة  دخوله 
الكوفة  المركزية في جامعة  المكتبة  قررت 
برفقة  كتاب   )20000( من  اكثر  ارسال 
بإيصالها  قام  الجامعة  من  اكاديمي  وفد 
للحركة  دعما   2018 عام  الموصل  الى 

التعليمية في العراق.

ــة  ــة الزراعـ ــي كليـ ــة فـ ــوم االغذيـ ــم علـ ــام قسـ اقـ
المعـــرض العلمـــي التخصصـــي االول لألحيـــاء  
اول  ويعـــد   ،  )Bugs Fair  ( المجهريـــة  
معـــرض علمـــي تخصصـــي لألحيـــاء المجهريـــة 

تقيمـــه جامعـــة الكوفـــة 
و شـــارك فـــي المعـــرض عـــدد مـــن الجهـــات 

الجامعـــة. وخـــارج  داخـــل  مـــن  المختصـــة 

 علوم االغذية
وضـــم جنـــاح قســـم علـــوم االغذيـــة ملصقـــات 
علميـــة ألحـــدث بحـــوث اســـاتذة القســـم كذلـــك 
التراكيـــب  توضـــح  للطلبـــة  ملصقـــات  تضمـــن 
الوظيفيـــة واشـــكال االحيـــاء المجهريـــة  بأنواعهـــا 
المختلفـــة كمـــا شـــمل الجنـــاح وحـــدة التحضيـــرات 
المســـتعمرات  اهـــم   تبيـــن  التـــي  المجهريـــة 
البكتيريـــة علـــى االوســـاط الزرعيـــة  التـــي تســـبب 
تلـــف االغذيـــة  فضـــال عـــن االعمـــال اليدويـــة 
المجســـمة للطلبـــة التـــي توضـــح احيـــاء مجهريـــة 
ـــا  ـــروس كورون ـــري وفي ـــم البكتي ـــل البلع مهمـــة مث

ــة االخـــرى  ــاء المجهريـ وبعـــض االحيـ
باألغذيـــة  خـــاص  قســـم  الجنـــاح  شـــمل  و 
ــاء مجهريـــة  ــكل احيـ ــات المجســـمة بشـ والمعجنـ

مـــن عمـــل طلبـــة القســـم.

وقاية النبات
امـــا  الجنـــاح الخـــاص بقســـم وقايـــة النبـــات 
ــن  ــدد مـ ــرض عـ ــن عـ ــة الزراعـــة تضمـ ـــي كليـ ف
مصابـــة  نباتـــات  مـــن  المعزولـــة  الفطريـــات 
لعزلهـــا  المتخصصـــة  الغذائيـــة  واالوســـاط 
وتنقيتهـــا وكذلـــك بعـــض الفطريـــات المشـــجعة 
للنمـــو والتـــي تســـتخدم فـــي برامـــج المكافحـــة 
ـــة مـــن  ـــم عـــرض نمـــاذج حي ـــة ، وايضـــا ت الحيوي
فطريـــات غذائيـــة مأكولـــة مثـــل الفطـــر االبيـــض 

والفطـــر المحـــاري  .
وشـــمل الجنـــاح نمـــاذج مـــن نباتـــات مصابـــة 
مـــع  فيروســـية   واخـــرى  بكتيريـــة  بأمـــراض 
ــتخدم  ــي تسـ ــدات التـ ــن المبيـ ــات مـ عـــرض لعينـ

. لمكافحتهـــا 
ـــة  ـــات علمي ـــاح عـــرض لملصق كمـــا تضمـــن الجن
العلميـــة  والمســـارات  البحـــث  خطـــط  تتضمـــن 
وأهـــم  القســـم  فـــي  العليـــا  الدراســـات  لطلبـــة 
النتائـــج التـــي توصلـــوا إليهـــا عـــن األمـــراض 
والبكتريـــا  الفطريـــات  مـــن  المتســـببة  النباتيـــة 

. والفيروســـات 

العلوم البيطرية
امـــا جنـــاح العلـــوم البيطريـــة ضـــم اربعـــة اقســـام ، 
االول فـــرع االحيـــاء المجهريـــة فـــي كليـــة الطـــب 
ــة  ــزة  الحديثـ ــن عـــرض  االجهـ ــري وتضمـ البيطـ
مثـــل  االليـــزا ،نانـــودروب ، ســـونيكيتر ،المجهـــر 
والكتـــب  االعتياديـــة   والمجاهـــر  التشـــريحي 

المتعلقـــة بالمختبـــرات االحيـــاء المجهريـــة.
واالمـــن  الســـالمة  لجمعيـــة  الثانـــي  والقســـم 
مســـتلزمات  عـــرض  خـــالل  مـــن  البيولوجـــي 

. الشـــخصية  الحمايـــة 
ومتابعـــة  التوظيـــف  وحـــدة  الثالـــث   والقســـم 
هيمااليـــا  عيـــادة   : خـــالل  مـــن  الخريجيـــن 
للرعايـــة البيطريـــة-angel care beauty و 

التجميـــل. مـــواد 
مـــن  البيطـــري  المستشـــفى  الرابـــع  والقســـم 
خـــالل بعـــض الفحوصـــات الســـريعة للمـــرض 
االنفلونـــزا فايـــروس، وبعـــض الوســـائل التعليميـــة 

الوبائيـــة. لألمـــراض  والتثقيفيـــة 

العتبة العلوية المقدسة
وتميـــز جنـــاح مركـــز االميـــن لألبحـــاث والتقانـــات 

الســـالمة  لقســـم  التابـــع  المتقدمـــة  االحيائيـــة 
المهنيـــة والصحـــة والبيئـــة فـــي العتبـــة العلويـــة 
بعـــض منتوجـــات االحيـــاء  بعـــرض  المقدســـة 
المجهريـــة الخاصـــة بالمركـــز مثـــل المعـــززات 
الحيويـــة probiotics   وهـــي عـــزالت بكتيريـــة 
امينـــة وغيـــر ضـــارة ومفيـــدة وجهـــزت ألغـــراض 
تشـــخيصها  وتـــم  و  فقـــط  العلمـــي  البحـــث 
باالعتمـــاد علـــى الصفـــات الزرعيـــة والمظهريـــة 
و الكيموحيويـــة باإلضافـــة الـــى تأكيـــد التشـــخيص 
ببعـــض التقنيـــات مثـــل الفايتـــك وتحديـــد تسلســـل 
الدنـــا وتجهـــز بنـــاًء علـــى طلـــب الباحثيـــن بعـــض 
المســـتلزمات المختبريـــة التـــي يوفرهـــا المركـــز 
للباحثيـــن مثـــل االوســـاط الزرعيـــة واالنابيـــب 
شـــرائح  عـــرض  مـــع  الحيويـــة  والمضـــادات 
لبكتريـــا غيـــر مرضيـــة فـــي المجهـــر الضوئـــي ، 
ـــوب كمـــا عرضـــت  ـــا بشـــرية بالمجهـــر المقل خالي
التـــي  الجامعيـــة  والرســـائل  االطاريـــح  بعـــض 
ســـاهم المركـــز فـــي انجازهـــا مـــن خـــالل توفيـــر 

االمكانيـــات للباحثيـــن.
العتبة الحسينية المقدسة 

ـــاه  ـــاح مختبـــر فحـــص االغذيـــة والمي  وشـــهد جن
عـــرض  المقدســـة  الحســـينية  للعتبـــة  التابـــع 
منضـــدي يشـــمل االجهـــزة و أدوات الفحـــص لـــكال 
الوحدتيـــن مـــع لوحـــة تعريـــف لـــكل جهـــاز وكذلـــك 
اوســـاط زرعيـــة مختلفـــة األنـــواع وكذلـــك عمـــل 
البكتيريـــة  العـــزالت  لعـــرض  زجاجـــي  معـــرض 

تالهـــا  نظريـــة  محاضـــرة  والقـــاء  الغذائيـــة،  
تطبيـــق عملـــي لطريقـــة فحـــص الميـــاه بيولوجيـــًا 
وكذلـــك  العينـــات  ســـحب  وطـــرق  كيميائيـــا  و 
 minividas بجهـــاز  الفحـــص  عمـــل  شـــرح 
وطـــرق الفحـــص الكيميائـــي لألغذيـــة والميـــاه

كمـــا عرضـــت صـــور مختبريـــة بدقـــه عاليـــة 
وكذلـــك شاشـــة عـــرض حـــول عمـــل المختبـــر و 

توزيـــع المطويـــات الخاصـــة بالمختبـــر .

المكتبة المركزية في جامعة الكوفة عطاء مستمر على مدى 32 عاًما

بين  اليوم  الجامعة وتضم  لتأسيس  االولى  الخطوات  ورافقت   1990 الكوفة عام  في جامعة  المركزية  المكتبة  تأسست 
أروقتها أكثر من )35000( كتاب، وعن اقسام المكتبة تحدث أمين عام المكتبة أ.م.د احمد مجيد البصام الذي قال ان 
المكتبة شهدت استحداث وحدة الرسائل واألطاريح عام 2021 التي تضم اكثر من )7000( رسالة واطروحة، فضال عن 
استحداث وحدة االستالل األلكتروني بتاريخ 26-5-2021 موضحًا بأن المكتبة تضم خمسة اقسام وهي )الشؤون االدارية 

– التعليم المستمر – خدمات المستفيدين –االجراءات الفنية – والنظم االلية(.

تحقيق – كاظم الفتالوي

أ.م.د احمد مجيد البصام
أمين عام المكتبةالمركزية

علي عيدان
م. شعبة خدمات المستفيدين

راسم السعبري
م. شعبة التعليم المستمر

امين صاحب عبد الجليل
م. الشعبة االدارية

م.م. محمد احمد عبد النبي 
م. شعبة النظم االلية

ماذا تضمن المعرض العلمي التخصصي االول لألحياء المجهرية في كلية الزراعة؟
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جامعة  في  للحوار  اليونسكو  كرسي  نّظم 
قسم  مع  بالتعاون  الكترونية  ندوة  الكوفة 
الفلسفة في كلية اآلداب، شارك فيها مدير 
والدكتورة  شطنان،  عالء  الدكتور  الكرسي 
أحالم مجلي شحيل، والدكتور رائد عبيس 

والباحث فارس حّرام.
وتناول الدكتور عالء شطنان في موضوعه 
أممية  مفاهيم  السالم،  )بناء  المعنون 
بناء  مصطلح  السالم(  بناء  واستراتيجيات 
األمم  عن  صادر  مفهوم  بوصفه  السالم 

وسياقه  تعريفاته  واستعرض  المتحدة 
التأريخي  داخل المنظمة، موضًحا الفروق 
التطبيقية بينه وبين ُصنع السالم وِحفظه 
لألمم  الوقائية  الدبلوماسية  إطار  في 
فيه  ُيطرح  الذي  السياق  مبيًنا  المتحدة، 
تنفيذه،  معوقات  وأهم  السالم  بناء  مفهوم 
في  مجلي  أحالم  الدكتورة  تناولت  فيما 
المرأة  )دور  عنوان  حمل  الذي  موضوعها 
األهمية  واإلرهاب(  للتطرف  التصدي  في 
المجتمع  في  المرأة  تؤديها  التي  الكبرى 

والضرورة القصوى لتحصينها فكريا وثقافيا 
ضد التطرف واالرهاب، مقدمة نماذج مهمة 
من  االرهاب  مقاومة  في  المرأة  دور  عن 

الواقع العراقي.
و تطرق الدكتور رائد عبيس إلى موضوع 
إرهاب  إلى  األنظمة   إرهاب  من  )العراق 
فيه  تناول  أنموذجا(،  داعش  الجماعات، 
السياسية  األنظمة  تربط  التي  العالقة 
بالمنظمات اإلرهابية بغطاء ديني وعمليات 
التحول المحتملة من النشاط السياسي الى 

النشاط اإلرهابي والعوامل التي تساعد في 
الباحث  قدم  فيما  أسبابها،  و  التحول  هذا 
سالم  )عن  بعنوان  بحًثا  حّرام  فارس 
“ثقافّي” في بالد وادي الرافدين( استعرض 
المجتمع  في  االختالف  و  التّنوع  فيه 
العراقي وأثره في األوساط الثقافية العراقية، 
متحدثا عن تجارب حّية عاشها مع نخب 
ثقافية من مختلف مكونات الشعب العراقي 
ورصده لحاالت  القلق والتخوف من اآلخر 

المختلف دينيا أو طائفيا أو عرقيا.

األديان  لحوار  اليونسكو  كرسي  ساهم 
بجامعة الكوفة في تأليف كتاب عن األديان 
الكرسي  مدير  وقال  العراق.  في  والمذاهب 
جاء  اإلعالن  أن  شطنان  عالء  الدكتور 
بغداد ضّم ممثلي  ُعِقد في  لقاء  أثناء  في 
وَحَمل  العراق،  في  المذاهب  و  الديانات 
اللقاء شعار )وحدة العراق في تنوعه وقوته 
في تعدديته(، مبيًنا أن الكتاب جاء بـ 152 
وانه  واالنجليزية  العربية  باللغتين  صفحة 
لقاءات  سلسلة  نتاج  تعريفًيا  موجًزا  يمثل 
الدينية  المؤسسات  من  جملة  عقدتها 
اإلسالمية  الديانة  تمثل  التي  العراقية 
والمسيحية وااليزيدية و الصابئة المندائية، 
مشيًرا إلى ان هذه الديانات هي التي ذكرت 

الثانية،  مادته  في  العراقي  الدستور  في 
اللقاءات  هذه  "شهدت  شطنان  وأضاف 
الثقافي  الحوار  مسائل  في  وتباحثا  تعارفا 
والديني والوطني والعالقة باآلخر المختلف 
دينية  شخصيات  وَمَثلتها  وثقافيا،  دينيا 
في  وفاعلة  المستوى  رفيعة  وأكاديمية 
والثقافات،  الديانات  بين  الحوار  مجال 
إصدار  على  إثرها  في  المجتمعون  واتفق 
هذا الكتاب الذي يضم تعريفات تبين أبرز 
في  المثبتة  العراقية  والمعتقدات  األديان 
الدستور العراقي"، مضيًفا أن أهم ما يميز 
ممثلو  كتبها  التعريفات  هذه  ان  الكتاب 
هذه األديان والمذاهب بأنفسهم ، وبحسب 

عقائدهم وإيمانهم. 

صدَر عن سلسلة "دراسات فكرية" 
اليونسكو  كرسي  لمكتب  التابعة 
الثقافية  الكتاب  بنشر  الخاصة 
الكوفة  جامعة  في  واألكاديمية 

عدد من الكتب من أبرزها:
العربية  اللغة  كتاب )تعليم 
نظرية  ثوابت  وتعلمها: 

ومتغيرات سياقية( 
من  مجموعة  تأليف  من  وهو 
التعليم  قضايا  يتناول  الباحثين، 
ويطرح أسئلة حول التعليم والتعلم 
الخاضعين لتحوالت سريعة تمس 

مواءمة  كيفية  منها  المضامين، 
التعليم مع تطور التعلم، وطريقة 
بينه  ومن  الثقافي  السباق  أخذ 

اللغة في أي ممارسة تعليمية.
عدد  الكتاب  تأليف  في  وشارك 
في  واألساتذة  المؤلفين  من 
في  اآلداب  وكلية  قطر  جامعة 
من  والكتاب  المغربية،  المملكة 
إعداد الدكتور مصطفى بوعناني، 

والدكتور بنعيسى زغبوش.
أسس  الدولة:  )أجندة  كتاب 

ومبادئ السياسات العامة(

  يعّد هذا الكتاب من الكتب المهمة 
التي تناولت علم السياسات العامة 
الدور  لطبيعة  محكمة  رؤية  في 
العامة  الحياة  في  به  يقوم  الذي 
يحاول  وفيه  للفرد.  واليومية 
من  جملة  يختزل  أن  المؤلف 
المتشابكة  والفعاليات  العمليات 
مبسط  منهٍج  ضمن  والمعقدة 
اإلجرائي  الجانب  يلخص  ومعمق 
مديرة  وقالت  الدولة.  دور  في 
هذا  أن  إسماعيل  نور  السلسلة 
لطلبة  يعد مرجعًا أساسيًا  الكتاب 

من  فيه  لما  السياسية  العلوم 
حديث شامل حول دور السياسات 
العامة وتاريخها العلمي، وما نتج 
عنها منذ أواسط القرن العشرين 

وما بعده.
 والكتاب من  تأليف حميد رضا 
السياسات  أستاذ  محمدي  ملك 
وعلم  السياسية  والعلوم  العامة 
طهران،  جامعة  في  اإلجراء 
وترجمة الدكتور عبد العظيم كريم 

البدران.
كتاب )ُطروس في اللسانيات(

ينضوي هذا العمل تحت توصيف 
عند  الوقوف  ضرورة  على  قائم 
المتناسلة  المنهجية  المراجعات 
برحت  ما  الذي  األّس  من 
عبر  ترسيمه  من  اللسانيات 
عن  كاشفًا  الطويلة،  مخاضاتها 
إشكالية  في  النظر  وجهات  تعدد 
المساق  في  وتموضعها  اللغة 
تأليف  من  والكتاب  اإلنساني، 
أستاذ  صوينت  آل  مؤيد  الدكتور 

الخطاب والتداولية.

كرسي اليونسكو لحوار األديان يساهم في إصدار كتاب تعريفي عن األديان والمذاهب في العراق 

أصـــَدَر كرســـي اليونســـكو بجامعـــة الكوفـــة كتابـــًا 
بعنـــوان )البئـــر والعســـل، قـــراءات معاصـــرة فـــي 
ــم  ــور حاتـ ــن تأليـــف الدكتـ ــة(، مـ نصـــوص تراثيـ

الصكـــر.
إســـماعيل  نـــور  السلســـلة  مســـؤولة  وقالـــت 
أن الكتـــاب يتنـــاول مجموعـــة مـــن النصـــوص 
قـــراءة  لنمـــط  التـــي تخضـــع  األدبيـــة  التراثيـــة 
معينـــة وهـــي فاعليـــة التأويـــل مـــن خـــالل هيمنـــة 
ـــدالالت المرجـــوة  النـــص واســـتنطاقه الشـــتقاق ال
النصـــوص  علـــى  النقديـــة  الممارســـة  مـــن 

التراثيـــة.

رسي اليونسكو في 
ُ
ك

جامعة الكوفة ُيصِدر 
 عن فاعلية التأويل

ً
كتابا

م ندوة عن بناء السالم ونبذ التطرف واإلرهاب
ّ

كرسي اليونسكو ينظ

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت

اصدارا�ت
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المستشـــفى  عمـــل  عـــن  المزيـــد  ولمعرفـــة   
ــة ــذه الجولـ ــا هـ ــت لنـ ــة كانـ ــا المختلفـ وعيادتهـ

التقينـــا اواًل عميـــد كليـــة طـــب االســـنان فـــي 
حيـــدر  الدكتـــور  االســـتاذ  الكوفـــة  جامعـــة 
ـــة طـــب  ـــر كلي ـــاًل: تعتب ـــا قائ ـــال حدثن ـــل المع دخي
االســـنان بوابـــة للعلـــم والمعرفـــة فـــي صحـــة 
الفـــم واالســـنان ، والرائـــدة فـــي مجـــال البحـــث 
الحديـــث  الطبـــي  للتعليـــم  ومقـــرًا   ، العلمـــي 
المبنـــي علـــى اســـاس المخرجـــات التعليميـــة 
المحفـــزة  االكاديميـــة  البيئـــة  توفـــر  التـــي 
للطـــالب واعضـــاء الهيئـــة التدريســـية لألبـــداع 
ــال  ــا دور فعـ ــون لهـ ــي وان يكـ ــز المعرفـ والتميـ
فـــي رعايـــة المجتمـــع ومعالجـــة مشـــاكله، اذ 
ـــة والمجتمـــع  ـــد مؤسســـات الدول ـــوم برف انهـــا تق
مـــن حملـــة شـــهادة  اكفـــاء  اســـنان  بأطبـــاء 
الفـــم  وجراحـــة  طـــب  فـــي  البكالوريـــوس 
واالســـنان فـــي مختلـــف التخصصـــات، كذلـــك 
للمجتمـــع  الطبيـــة  الخدمـــات  بتقديـــم  تقـــوم 
عـــن طريـــق طلبتهـــا فـــي العيـــادات التعليميـــة 
فـــي المرحلتيـــن الرابعـــة والخامســـة وبــــأشراف 
ـــم  ـــك تقدي اســـاتذة مختصيـــن تســـعى مـــن كل ذل
افضـــل واحـــدث التقنيـــات المعروفـــة علميـــا مـــن 
اجـــل  اقامـــة صـــرح علمـــي لعلـــوم طـــب االســـنان 
االكاديميـــة والعلميـــة لتكـــون قـــادرة علـــى تقديـــم 
اعلـــى معاييـــر الجـــودة العالميـــة فـــي التدريـــب 
والتدريـــس والبحـــث العلمـــي لطلبـــة الكليـــة، 
لينعكـــس ذلـــك ايجابـــًا علـــى توفيـــر احتياجـــات 
العالجيـــة  الخدمـــات  خـــالل  مـــن  المجتمـــع 

والصحيـــة والوقائيـــة عاليـــة الجـــودة.

جودة طبية واسعار رمزية
واضـــاف المعـــال ان العيـــادات الطبيـــة التعليميـــة 
فـــي كليـــة طـــب االســـنان بجامعـــة الكوفـــة تعمـــل 
تحـــت اشـــراف كـــوادر أطبـــاء أســـنان أكفـــاء 
والوقايـــة  الخدمـــات  نواحـــي  بكافـــة  وملميـــن 
الخدمـــات  الفـــم واألســـنان وتقديـــم  ألمـــراض 
لكافـــة مراجعـــي عيـــادات الكليـــة فـــي كافـــة 
الفـــروع وبشـــكل مجانـــي وهـــذه الفـــروع هـــي 

وفـــرع  والفكيـــن  والوجـــه  الفـــم  جراحـــة  فـــرع 
ـــال  ـــرع طـــب اســـنان األطف معالجـــة االســـنان وف
االســـنان  فـــرع صناعـــة  و  الوقائـــي  والطـــب 

وفـــرع التشـــخيص الفًمـــي .
فيهـــا  تتوفـــر  العيـــادات  ان  المعـــال  وتابـــع 
االشـــعة  اجهـــزة  مثـــل  والتقنيـــات  االجهـــزة 
المجهـــزة بالحساســـات لتوفيـــر امكانيـــة الرؤيـــة 
المعالجـــة و  اثنـــاء  للطالـــب  الشاشـــة  علـــى 
جهـــاز االشـــعة الرقمـــي يوفـــر امكانيـــة فحـــص 
األســـنان واظهـــار عظـــم الفـــك العلـــوي والفـــك 
الســـفلي  ، كمـــا نســـعى لتطويـــر البنـــى التحتيـــة 
للعيـــادات والتوســـع بـــه وتوحيـــد مجمـــع الكليـــة 
ـــرات  ـــادات بالخب ـــى واحـــد ، ودعـــم العي ـــي مبن ف
العلميـــة عـــن طريـــق افتتـــاح فـــروع للدراســـات 
العليـــا ومؤخـــرا تمـــت الموافقـــة علـــى اســـتحداث 
دكتـــوراه بـــورد عراقـــي فـــي فـــرع جراحـــة الفـــم 
والوجـــه والفكيـــن وفـــي النيـــة افتتـــاح دراســـة 
االســـنان  معالجـــة  فـــرع  فـــي  الماجســـتير 

والماجســـتير فـــي علـــوم الفـــم ، 

عيـــادات فـــروع الكليـــة :جراحـــة الفـــم 
والوجـــه والفكيـــن

االســـنان  طـــب  لعيـــادات  بعدهـــا   انتقلنـــا 
ــة ــة المختصـ ــروع العلميـ ــب الفـ ــمة حسـ المقسـ

 العيـــادة االولـــى عيـــادة فـــرع جراحـــة الفـــم 
باســـم  بالدكتـــور  التقينـــا   والفكيـــن  والوجـــه 
محمـــد علـــى االعســـم احـــد اســـاتذة الفـــرع حدثنـــا 
قائـــال : يقـــوم الفـــرع بتقديـــم خدمـــات مختلفـــة 
فـــي مجـــال طـــب االســـنان )جراحـــة الفـــم( تتمثـــل 
بقيـــام الطلبـــة بقلـــع االســـنان البســـيط والمركـــب  
فضـــال عـــن العمليـــات الجراحيـــة تحـــت التخديـــر 
ــاء مـــن ذوي  ــاتذة اكفـ الموضعـــي بأشـــراف أسـ
االختصـــاص الدقيـــق وكذلـــك تنظيـــف االســـنان 
بالطـــرق العاديـــة وباألمـــواج فـــوق الصوتيـــة   
والصـــور االشـــعاعية الرقميـــة للفـــك العلـــوي 
والســـفلي وعـــالج امـــراض اللثـــة ومـــا حـــول 

االســـنان وايضـــًا زراعـــة االســـنان .
واضـــاف الدكتـــور االعســـم بـــان الفـــرع يطمـــح 

لالرتقـــاء  خاصـــة  بنايـــة  علـــى  للحصـــول 
ـــد مـــن المراجعيـــن فضـــاًل  بالعمـــل وخدمـــة المزي

عـــن التوســـع فـــي الدراســـات العليـــا.
 

 فرع معالجة االسنان
فـــي عيـــادة فـــرع معالجـــة االســـنان التقينـــا 
برئيـــس الفـــرع الدكتـــورة نبـــراس طالـــب القرينـــي 
المعالجـــة  فـــرع  ان  بالقـــول:  ابتـــدأت  التـــي 
يســـاهم ومنـــذ تأسيســـه فـــي خدمـــة المجتمـــع 
بتقديـــم العالجـــات للمراجعيـــن وكمـــا يحـــرص 
معالجـــة  علـــى   االســـنان  معالجـــة  فـــرع 
حـــاالت تســـوس االســـنان والتـــي تعتبـــر اكثـــر 
فـــرع  عيـــادات  تقـــدم   ، انتشـــارًا   االمـــراض 
معالجـــة االســـنان، مختلـــف الخدمـــات للمرضـــى 
الخارجييـــن )Out Patient( داخـــل العيـــادات 
التعليميـــة التابعـــة لكليتنـــا مـــن قبـــل المرحلتـــان 
بــــ )تشـــخيص  )الرابعـــة والخامســـة( متمثلـــة 
بعـــض الحـــاالت المرضيـــة باســـتخدام االشـــعة 
التشـــخيصية( ، وحشـــوات معدنيـــة وضوئيـــة 
تيجـــان  عمـــل  وكذلـــك  جـــذور،  وحشـــوات 
المفقـــودة  او  التالفـــة  لألســـنان  وجســـور 
وكذلـــك   ، وجماليتهـــا  وظيفتهـــا  الســـترجاع 
يقـــوم طلبـــة المرحلـــة الخامســـة بعمـــل حشـــوات 
ــدى المريـــض. ــامة لـ ــادة االبتسـ ــة إلعـ تجميليـ

طب اسنان االطفال
األطفـــال  اســـنان  طـــب  فـــرع  عيـــادة  وفـــي   
والطـــب الوقائـــي حدثنـــا رئيـــس الفـــرع  الدكتـــور 
نســـتقبل  اننـــا   : يقـــول  فهـــد  هـــادي  علـــي 
االطفـــال مـــن عمـــر ســـنتين الـــى 15 ســـنة 
لتقديـــم كافـــة الخدمـــات العالجيـــة والوقائيـــة 
ـــة  ـــا الضوئي ـــف انواعه تشـــمل الحشـــوات بمختل
ــع  ــب مـ ــوات العصـ ــة وحشـ ـــة والمعدنيـ والدائمي
اخـــذ االشـــعة فـــي بعـــض الحـــاالت الضروريـــة 
كمـــا نســـتخدم بعـــض االجهـــزة لحفـــظ الفـــراغ 
فـــي  اللبنيـــة  االســـنان  قلـــع  عـــن  الناشـــئ 
االعمـــار المبكـــرة  و مـــن ناحيـــة الخدمـــات 
الوقائيـــة يتوفـــر لدينـــا عمـــل تطبيـــق الفلورايـــد 

لتقويـــة مينـــا االســـنان واســـتخدام مـــادة طـــالء 
االســـنان لمنـــع تراكـــم المـــواد الغذائيـــة عليهـــا 
التقويـــم  وفـــي   ، التســـوس  نســـبة  وتقليـــل 
نســـتخدم العديـــد مـــن االجهـــزة فـــي حـــاالت 
مـــن  العديـــد  ولدينـــا  الجيـــد  غيـــر  االطبـــاق 
الحـــاالت بأعمـــار مختلفـــة اذ ان التقويـــم ال 
مـــن 6 ســـنوات  معيـــن  يعتمـــد علـــى عمـــر 
تعتمـــد  التـــي  الحـــاالت  ونعالـــج  فـــوق  فمـــا 
االجهـــزة المتحركـــة وليـــس الثابتـــة ونحتـــاج فـــي 
عملنـــا الـــى اقتنـــاء اجهـــزة جديـــد مثـــل جهـــاز 
التخديـــر )غـــاز الضحـــك( يســـاعد فـــي الســـيطرة 
علـــى األطفـــال عنـــد عـــالج الحـــالت الصعبـــة 

والمعقـــدة.

صناعة االسنان
.فـــي عيـــادة فـــرع صناعـــة االســـنان التقينـــا 
بالدكتـــورة رواء زويـــن االســـتاذة فـــي الفـــرع 
ــة  ــادات الطبيـ ــي العيـ ــه  فـ ــن اهميتـ ــا عـ حدثتنـ
بالقـــول يقـــدم الفـــرع الخدمـــات للمجتمـــع فـــي 
مجـــال صناعـــة وتركيـــب االســـنان المتحركـــة 
الخدمـــات تشـــمل معالجـــة المرضـــى مـــن خـــالل 
طقـــم  وعمـــل  المفقـــودة  األســـنان  تعويـــض 
جزئـــي أو تعويـــض كامـــل األســـنان وعمـــل طقـــم 
كامـــل وتلبيـــة كل متطلبـــات الجـــودة فـــي هـــذه 

المجـــاالت.

فرع التشخيص الفمي
التقينـــا بالدكتـــور محســـد حميـــد المظفـــر رئيـــس 
فـــرع التشـــخيص الفّمـــي يقـــول : يعـــد الفـــرع مـــن 
ــب  ــادات طـ ــور عيـ ــو محـ ــدة وهـ ــروع الجديـ الفـ
االســـنان ويحتـــوي عـــدة وحـــدات هـــي وحـــدة 
ــي  ــك الصدغـ ــراض الفـ ــدة امـ ــخيص ووحـ التشـ
وحـــدة اآلم الوجـــه والفكيـــن واالمـــراض الجلديـــة 
فـــي الفـــم ونســـتقبل العديـــد مـــن الحـــاالت التـــي 
يعانـــي اصحابهـــا مـــن طقطقـــة فـــي الفـــك او 
انـــزالق فـــي الدســـك او الـــم فـــي الوجـــه قـــد 
يســـتمر ألكثـــر مـــن 6 اشـــهر وال يتـــم تشـــخيص 
اســـباب هـــذه االعـــراض لـــذا تتميـــز عيادتنـــا 

هـــذه  مثـــل  لتشـــخيص  العاليـــة  باإلمكانيـــة 
التـــي  الخبـــرات  علـــى  باالعتمـــاد  الحـــاالت 
يتمتـــع بهـــا اســـاتذة الفـــرع فضـــال عـــن وجـــود 
بعـــض االجهـــزة المســـاعدة مثـــل اجهـــزة الليـــزر 
للفكيـــن  وتقنيـــة  الطبيعـــي  العـــالج  واجهـــزة 

ــا داخـــل مفصـــل الفـــك . حقـــن البالزمـ

آراء المراجعين
والتقينـــا بعـــدد مـــن المراجعيـــن لعيـــادات طـــب 

ــنان االسـ
اســـتاذ جامعـــي يقـــول بانـــه كان يعانـــي مـــن الـــم 
فـــي عضـــالت الفكيـــن وبعـــد مراجعـــة عيـــادات 
كليـــة طـــب االســـنان تـــم تشـــخيص الحالـــة وهـــو 
يتلقـــى العـــالج ضمـــن جلســـات محـــددة ويشـــعر 

االن بتحســـن كبيـــر.
ــا احـــدى الســـيدات وهـــي ام لطفليـــن مريـــم  امـ
انهـــا  تقـــول  ســـنوات  ســـنة ومحمـــد 7   12
راجعـــت العيـــادات وتـــم عمـــل حشـــوة جـــذر 
لمريـــم وقلـــع وحشـــوة جـــذر لمحمـــد وتؤكـــد ان 
عمـــل الطلبـــة بإشـــراف اســـاتذتهم يتميـــز بالدقـــة 
وارشـــادات  تعليمـــات  اعطـــاء  مـــع  والعلميـــة 
ــة  ــي الوقايـ ــاعد فـ ــض تسـ ــذوي المريـ ــة لـ مهمـ

مـــن االمـــراض وخاصـــة التســـوس
بـــأم  نفســـها  عرفـــت  الســـيدات  إحـــدى  امـــا 
ـــم فـــي  ـــي مـــن ال ـــت تعان ســـجى اكـــدت انهـــا كان
اللســـان وبعـــد مراجعـــة العيـــادات تـــم تشـــخيص 
ورم دمـــوي وعائـــي فـــي اللســـان وبعـــد اجـــراء 
ــن العـــالج  ــم حقـ ــم تـ ــة التنظيـــف والتعقيـ عمليـ

فـــي الـــورم  .
ــدة  ــرى عـ ــه اجـ ــد انـ ــن اكـ ــد حسـ ــع احمـ المراجـ
فـــي  اعتياديـــة  وحشـــوات  جـــذر  حشـــوات 
ومشـــرفيهم  الطلبـــة  ان  موضحـــًا  العيـــادات 
مـــن االســـاتذة يمتـــازون بالتعامـــل  االنســـاني 
والعنايـــة بالمرضـــى مـــع الحـــرص علـــى متابعـــة  
حالـــة المريـــض لحيـــن اكمـــال العمـــل واكتســـاب 

الشـــفاء التـــام.

عيادات طب االسنان في جامعة الكوفة خدمات عالجية عالية الجودة للمجتمع 
تقرير: محمد علوان الخفاجي

لسكان محافظة  الصحي  المستوى  ورفع  الصحية  والتوعية  الثقافة  لتطوير  الكوفة  في جامعة  االسنان  كلية طب  تسعى 
النجف ومنطقة الفرات األوسط وخاصة من ناحية عالج ووقاية الفم واألسنان من األمراض عن طريق تخريج أطباء أسنان 
أكفاء وملمين بكافة نواحي العالج والوقاية ألمراض الفم واألسنان وتقديم العالج لكافة مراجعي مستشفى الكلية التي 

تحتوي عدد من العيادات تديرها الفروع العلمية في الكلية.

أ.د. حيدر دخيل المعال
عميد كلية طب االسنان

د. باسم محمد علي االعسم 
استاذ في فرع جراحة الفم والوجه والفكين

د. نبراس طالب القريني
 رئيس فرع معالجة االسنان

د. علي هادي فهد
 رئيس طب اسنان االطفال والطب الوقائي

د.محسد المظفر/د.محسد المظفر/فرع التشخيص الفميفرع التشخيص الفمي
يجري عملية لمريضة بحضور طلبة الفرعيجري عملية لمريضة بحضور طلبة الفرع
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م. معالي هاشم 

العميدي

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

جامعة الكوفة

الصحـــة  منظمـــة  نشـــرتها  بيانـــات  حســـب 
العالميـــة ، تـــم تســـجيل 14 تجربـــة ســـريرية 
بواســـطة  كورونـــا  بفيـــروس  العـــدوى  لعـــالج 

الجذعيـــة. الخاليـــا 
عـــام  اواخـــر  فـــي  مـــرة  ألول  ظهـــوره  منـــذ 
2019، تفشـــى فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
المســـبب لمـــرض ”كوفيـــد- 19، مصيبـــا قرابـــة 
13 مليـــون شـــخص حـــول العالـــم، ومتســـببا 
فـــي وفـــاة قرابـــة النصـــف مليـــون حتـــى منتصـــف 

يوليـــو 2020.
الناجمـــة عـــن  الوخيمـــة  التنفســـية  الضائقـــة 
ــا انتشـــرت بســـرعة الـــى وبـــاء  فيـــروس كورونـ
عالمـــي  وفـــي بعـــض المرضـــى تكـــون الحـــاالت 
اســـتجابة  عـــن  الناتجـــة  االلتهـــاب  شـــديدة 
ــار  ــة انتشـ ــع بدايـ ــة، ومـ ــر منتظمـ ــة غيـ مناعيـ
حـــول  والباحثـــون  األطبـــاء  كان  المـــرض 
ـــون معـــًا؛ مـــن اجـــل التحســـين مـــن  ـــم يعمل العال
مضاعفـــات  المـــرض مـــن جهـــة، والبحـــث عـــن 
لقـــاح ناجـــع للوقايـــة  مـــن فيـــروس كورونـــا  أو 
دواء جيـــد يمكـــن اســـتخدامه للحـــاالت المتقدمـــة 

مـــن جهـــة أخـــرى.
األطبـــاء  عيـــون  كانـــت  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الحبـــل  خاليـــا  صـــوب  متجهـــة  والباحثيـــن 
الســـري  باعتبارهـــا إحـــدى الطـــرق العالجيـــة 
التـــي تكـــون ذات فائـــدة محتملـــة مـــن خـــالل 
ــة لـــدى المرضـــى  ــتجابات المناعيـ تعديـــل االسـ
ــون  ــل الباحثـ ــد-19. حصـ ــن ب كوفيـ المصابيـ
للحبـــل  الوســـيطة  الجذعيـــة  الخاليـــا  علـــى 
ان  يمكـــن  والتـــي   "UC-MSCs" الســـري 
فـــي  اســـتخدامها  لغـــرض  بســـرعة  تتكاثـــر 
ــن  ــة مـ ــه حالـ ــذي صاحبتـ ــر الـ ــارب ، األمـ التجـ
الجـــدل كالتـــي تصاحـــب عـــادة الخاليـــا الجذعيـــة 

والتجاريـــة. التطبيقيـــة  وجوانبهـــا  

ما هي خاليا الحبل السري؟
يحتـــوي الحبـــل الســـري علـــى المالييـــن مـــن 
الخاليـــا الجذعيـــة الغنيـــة والنقيـــة، خاليـــا يمكـــن 
اســـتخدامها  ويمكـــن  الـــوالدة  عنـــد  تخزينهـــا 
لعـــالج أكثـــر مـــن 85 حالـــة مرضيـــة. تتـــم 
ـــل الســـري  ـــي الحب ـــة ف ـــا الجذعي مشـــاركة الخالي

بيـــن األم والطفـــل فـــي أثنـــاء الحمـــل.
ـــا الجذعيـــة هـــي المـــواد الخـــام بالجســـم،   الخالي
فهـــي الخاليـــا التـــي تتولـــد منهـــا جميـــع الخاليـــا 
ــم  ــة وتنقسـ ــف المتخصصـ ــرى ذات الوظائـ األخـ
ــا:  ــن الخاليـ ــن مـ ــى نوعيـ ــة إلـ ــا الجذعيـ الخاليـ
 ،)HSCs( الخاليـــا الجذعيـــة المكونـــة للـــدم
والخاليـــا الجذعيـــة المســـينية )MSCs( ويمكـــن 
الـــى خاليـــا وانســـجة  يتحـــول  نـــوع ان  لـــكل 
مختلفـــة، مثـــل خاليـــا الـــدم البيضـــاء والحمـــراء، 
واألنســـجة العصبيـــة والعضليـــة، كذلـــك يمكـــن 
 200 مـــن  اكثـــر  إلـــى  تتكـــرر  ان  للخاليـــا 
نـــوع مـــن الخاليـــا المتخصصـــة ) المتمايـــزة( 
المرتبطـــة بوظيفـــة الجهـــاز المناعـــي، وال توجـــد 
خاليـــا أخـــرى فـــي الجســـم لهـــا هـــذه القـــدرة 
الطبيعيـــة علـــى توليـــد أنـــواع خاليـــا جديـــدة 

ــة. ــا التالفـ ــالح الخاليـ إلصـ
          وخـــالل الســـنوات الســـابقة، تزايـــد 
االهتمـــام بأبحـــاث الخاليـــا الجذعيـــة؛ نظـــًرا لمـــا 
ـــد  ـــدة فـــي عـــالج العدي ـــه مـــن فائ يمكـــن أن تمثل
مـــن األمـــراض. البدايـــة كانـــت مـــع “إرنســـت  

نـــا  ماكولوتـــش” و”جيمـــس تيـــل”، اللَذيـــن تمكَّ
ـــوع مـــن  ـــي عـــام 1960 مـــن اكتشـــاف أول ن ف
ــا  ــن خاليـ ــوم بتكويـ ــي تقـ ــة التـ ــا الجذعيـ الخاليـ
ــاٍت  ــاث بمحطـ ــة األبحـ ــا مـــرت رحلـ ــدم. بعدهـ الـ
عـــدة، كان أهمهـــا اكتشـــاف الخاليـــا الجذعيـــة 
 Mesenchymal Stem( الوســـيطة 
Cells( علـــى يـــد العاِلـــم األمريكـــي “أرنولـــد 
كابـــالن” -األســـتاذ بجامعـــة “كيـــس ويســـترن 
ذلـــك  ومنـــذ  عـــام 1991.  فـــي  ريزيـــرف”- 
إذ  “كابـــالن”؛  أبحـــاث  تتوقـــف  لـــم  الحيـــن، 
ــريرية  ــة سـ ــن 800 تجربـ ــر مـ ــرى اآلن أكثـ تجـ
باســـتخدام هـــذا النـــوع األخيـــر مـــن الخاليـــا فـــي 

ــم. ــن العالـ ــة مـ ــن مختلفـ أماكـ

الخاليا الجذعية و كوفيد-19
لعـــدوى  فعـــال  عـــالج  وجـــود  لعـــدم  بالنظـــر 
فيـــروس كورونـــا، لفـــت العلمـــاء االنتبـــاه الـــى 
إمكانيـــة اســـتخدام الخاليـــا الجذعيـــة لتقويـــة 

جهـــاز المناعـــة لـــدى المرضـــى.
إلـــى  كورونـــا  فيـــروس  يدخـــل  حيـــن    
الجســـم، يتعـــرف علـــى الخاليـــا عـــن طريـــق 
االرتبـــاط بمســـتقِبل ُيعـــرف بـ”اإلنزيـــم المحـــول 
ــتقِبل فـــي  ــذا المسـ ــد هـ ــين”، ويوجـ لألنجيوتنسـ
رأســـها  وعلـــى  الجســـم  خاليـــا  مـــن  العديـــد 
وقـــد  الدمويـــة.  والشـــعيرات  الرئـــة  خاليـــا 
مـــن  حالـــة  حـــدوث  فـــي  الفيـــروس  يتســـبب 
فـــي  كبيـــر  بارتفـــاع  ترتبـــط  العـــام  االلتهـــاب 
تنســـق  )بروتينـــات  الســـيتوكينات  مســـتوى 
وتســـبب  العـــدوى،  ضـــد  الجســـم  اســـتجابة 
االلتهـــاب، تفرزهـــا العديـــد مـــن الخاليـــا، خاصـــًة 

المناعيـــة(.
مـــرض  مـــن  الشـــديدة  الحـــاالت  وفـــي 
المـــواد  هـــذه  الجســـم  يفـــرز  كوفيـــد-19، 
بصـــورة كبيـــرة لتتســـبب فيمـــا يســـمى بـ”عاصفـــة 
الســـيتوكين” التـــي تـــؤذي العديـــد مـــن الخاليـــا 

واألعضـــاء.
االهتمـــام  أثـــارت  التـــي  العناصـــر  ومـــن 
ظهـــرت  المناعـــي،  العـــالج  فـــي  لالســـتخدام 
الخاليـــا الجذعيـــة بأنواعهـــا التـــي تعمـــل علـــى 
إفـــراز العديـــد مـــن الســـيتوكينات التـــي تتفاعـــل 
مـــع الخاليـــا المناعيـــة وتقـــوم بتعديـــل وظيفتهـــا.

مـــن  العديـــد  نشـــرت  ذلـــك،  علـــى  وعـــالوة 
الدراســـات التـــي تناقـــش إلـــى أي مـــدى يمكـــن 
عـــالج  فـــي  الجذعيـــة  الخاليـــا  اســـتخدام 
ـــى أن تـــم وضعهـــا بالفعـــل محـــل  كوفيـــد-19 إل
الباحثيـــن  مـــن  ِقَبـــل مجموعـــة  مـــن  التنفيـــذ 
ــق  ــأ فريـ ــي، لجـ ــل الماضـ ــي أبريـ ــن. فـ الصينييـ
بحثـــي صينـــي إلـــى تقييـــم اســـتخدام الخاليـــا 
أصيبـــوا  مرضـــى   7 عـــالج  فـــي  الجذعيـــة 
بمـــرض كوفيـــد-19 مقابـــل 3 مرضـــى شـــاركوا 
لـ”المجموعـــة  ممثلـــة  كعينـــة  الدراســـة  فـــي 
الضابطـــة”؛ مـــن أجـــل تقييـــم دور هـــذه الخاليـــا 
فـــي تحســـين نتائـــج العـــالج. باإلضافـــة إلـــى 
ــرات  ــم التغيـ ــى تقييـ ــون علـ ــل الباحثـ ــك، عمـ ذلـ
التـــي حدثـــت فـــي وظائـــف المناعـــة وعمليـــة 
ــذه  ــد العـــالج بهـ ــا بعـ ــاب لمـــدة 14 يوًمـ االلتهـ

الخاليـــا.
أحـــد المشـــاركين فـــي الدراســـة وهـــو “كـــون ليـــن 
ــم  ــم األدويـــة وعلـ ــم علـ ــتاذ بقسـ جيـــن” – األسـ
األعصـــاب، بمركـــز جامعـــة نـــورث تكســـاس 

للعلـــوم الصحيـــة بالواليـــات المتحـــدة قـــال فـــي 
لقـــاء معـــه: قمنـــا بعـــالج 7 مرضـــى أصيبـــوا 
بااللتهـــاب الرئـــوي الناتـــج عـــن كوفيـــد-19 
الجذعيـــة  بالخاليـــا  حقنهـــم  خـــالل  مـــن 
الوســـيطة عـــدة مـــرات. وعلـــى حـــد قولـــه، كانـــت 
ـــنت األعـــراض  ـــرًة لالهتمـــام إذ تحسَّ النتائـــج مثي
ــن  ــح مـ ــكل واضـ ــى بشـ ــدى المرضـ ــية لـ التنفسـ
خـــرج  كمـــا  جانبيـــة،  أعـــراض  ظهـــور  دون 
بعـــض المرضـــى مـــن المستشـــفى بعـــد 10 أيـــام 
ـــن كان  مـــن العـــالج، مضيًفـــا أن هـــذا التحسُّ
ــة  ــعة المقطعيـ ــا فـــي صـــور األشـ ــا أيًضـ واضًحـ
ــوي  ــاب الرئـ ــات االلتهـ ــرت أن عالمـ ــي أظهـ التـ
ــن  ـ ــن تحسُّ ــاًل عـ ــح فضـ ــٍو واضـ ــى نحـ ــت علـ قلَّـ
نتائـــج التحاليـــل. وعلـــى الرغـــم مـــن قلـــة عـــدد 
المرضـــى اال ان النتائـــج التـــي توصلنـــا لهـــا 

ــل. ــة أمـ ــي بارقـ ــرة وتعطـ ــدو مبشـ تبـ
التـــي  الوحيـــدة  الســـابقة  الدراســـة  تكـــن  لـــم 
اســـتخدمت الخاليـــا الجذعيـــة فـــي عـــالج مرضـــى 
نشـــرت  الماضـــي  مايـــو  ففـــي  كوفيـــد-19؛ 
ــد ثيرابـــي”  ــيرش آنـ ــيل ريسـ ــتيم سـ ــة “سـ دوريـ
 )Stem Cell Research & Therapy(
دراســـة أجراهـــا باحثـــون صينيـــون، اســـتخدموا 
فيهـــا الخاليـــا الجذعيـــة الموجـــودة فـــي الحبـــل 
بااللتهـــاب  أصيـــب  مريـــض  لعـــالج  الســـري 

الرئـــوي نتيجـــة مـــرض كوفيـــد-19.
ووفًقـــا لنتائـــج تلـــك الدراســـة، فـــإن وظائـــف 
الرئـــة -وأعـــراض المـــرض األخـــرى- تحســـنت 
ـــًنا واضًحـــا بعـــد يوميـــن فقـــط مـــن نقـــل هـــذه  تحسُّ
الخاليـــا. كمـــا زادت أعـــداد الخاليـــا الليمفاويـــة 
ــكل  ــل بشـ ــي تقـ ــي التـ ــة، وهـ ــا المختلفـ بأنواعهـ
واضـــح لـــدى مرضـــى كوفيـــد-19 مـــع تطـــور 

الحالـــة.
ســـيل  “ســـتيم  دوريـــة  نشـــرت  كمـــا 
 Stem Cell &( ديفلوبمنـــت”  آنـــد 
يســـتخدم  لـــم  دراســـة   )Development
بشـــكل  الجذعيـــة  الخاليـــا  الباحثـــون  فيهـــا 
منتجاتهـــا  أحـــد  اســـتخدموا  لكنهـــم  مباشـــر، 
المعـــروف باســـم “الحويصـــالت خـــارج خلويـــة” 
)Exosomes(، وهـــي حويصـــالت تفـــرز مـــن 
الخاليـــا الجذعيـــة وتحتـــوي علـــى جـــزء مـــن 
الحمـــض النـــووي للخاليـــا التـــي تفرزهـــا؛ إذ 
يجـــري تناولهـــا مـــن ِقَبـــل الخاليـــا البعيـــدة لتؤثـــر 

وســـلوكها. الخاليـــا  هـــذه  وظائـــف  علـــى 
الواليـــات  مـــن  الباحثـــون  كان  المـــرة  هـــذه 
مريًضـــا   24 الدراســـة  وشـــملت  المتحـــدة 
بهـــذه  العـــالج  أن  إلـــى  نتائجهـــا  وأشـــارت 
الحويصـــالت أدى إلـــى تعافـــي 17 مريًضـــا، 
أي نســـبة تعـــاٍف بلغـــت 71%، وأن التحاليـــل 
ـــنت علـــى نحـــٍو واضـــح،  الخاصـــة بهـــم تحسَّ
وهـــو مـــا يشـــير -وفًقـــا للباحثيـــن- إلـــى قـــدرة 
ـــى  ـــة عل واعـــدة لهـــذه الحويصـــالت خـــارج خلوي

كوفيـــد-19. مرضـــى  عـــالج 
وحســـب مـــا ذكـــره العلمـــاء الصينييـــن، فـــإن 
امـــرأة صينيـــة تبلـــغ مـــن العمـــر 65 عاًمـــا 
كانـــت فـــي حالـــة صحيـــة خطيـــرة بعـــد إصابتهـــا 
بفيـــروس كورونـــا تعافـــت فجـــأة بعـــد إدخـــال 
الخاليـــا الجذعيـــة لـــدم الحبـــل الســـري، إذ كانـــت 
المريضـــة متواجـــدة لمـــدة أســـبوعين تقريًبـــا فـــي 
وحـــدة العنايـــة المركـــزة فـــي عيـــادة باوشـــان فـــي 
كونمينـــغ عاصمـــة يونـــان )الصيـــن(، مقاطعـــة 

جنـــوب غـــرب الصيـــن، بســـبب اإلصابـــة بعـــدوى
.19-Covid

ولكـــن كمـــا ورد فـــي مقـــال نشـــره علمـــاء مـــن 
جامعـــة كونمينـــغ تحـــت إشـــراف الدكتـــور هـــو 
ميـــن: بعـــد 4 أيـــام مـــن الحقـــن األول للخاليـــا 
الجذعيـــة لـــدم الحبـــل الســـري، تمكنـــت المـــرأة 
مـــن الوقـــوف علـــى قدميهـــا والمشـــي مجـــددا.

مجلـــة  فـــي  تجريبيـــة  دراســـة  نشـــرت  كذلـــك 
  stem cell translational medicine
اســـتخدام  ان  ميامـــي  جامعـــة  فـــي  أجريـــت 
الذيـــن  المرضـــى  علـــى  الجذعيـــة  الخاليـــا 
تقـــل أعمارهـــم عـــن 85 عامـــا، ضاعـــف مـــن 

“كوفيـــد-19”. مـــن  النجـــاة  فـــي  فرصهـــم 
تـــم  مريضـــا   24 إلـــى  الدراســـة  واســـتندت 
قبولهـــم فـــي جامعـــة ميامـــي تـــاور أو مستشـــفى 
ـــال، حيـــث أصيبـــوا بمتالزمـــة  جاكســـون ميموري
بعـــد  الوخيمـــة  الحـــادة  التنفســـية  الضائقـــة 
منهـــم  كل  أعطـــي   – بالفيـــروس  اإلصابـــة 
حقنتيـــن بفـــارق يوميـــن عـــن العـــالج الوهمـــي 

الجذعيـــة. الخاليـــا  أو 
وبلـــغ معـــدل بقـــاء المريـــض علـــى قيـــد الحيـــاة 
فـــي شـــهر واحـــد 91%، فـــي مجموعـــة عولجـــت 
بالخاليـــا الجذعيـــة – مقارنـــة بــــ 42% لـــدى 
أولئـــك الذيـــن عولجـــوا بـــدواء وهمـــي. ووجـــد 
الفريـــق أيضـــا أن وقـــت الشـــفاء كان أســـرع 
لـــدى أولئـــك الذيـــن تلقـــوا العـــالج، حيـــث عـــاد 
أكثـــر مـــن نصـــف أولئـــك الذيـــن عولجـــوا إلـــى 
منازلهـــم فـــي غضـــون أســـبوعين مـــن الجرعـــة 

النهائيـــة.
وكان أكثـــر مـــن 80% مـــن المرضـــى خاليـــن 
تمامـــا مـــن األعـــراض فـــي شـــهر واحـــد، مقابـــل 
أقـــل مـــن 37% مـــن اآلخريـــن الذيـــن تناولـــوا 
دواء وهميـــا بـــدال مـــن عـــالج الخاليـــا الجذعيـــة.

هنـــاك  تكـــن  لـــم  إنـــه  البحـــث  فريـــق  وقـــال 
ــارة خطيـــرة للعـــالج. وكشـــف  ــار جانبيـــة ضـ آثـ
بالدراســـة  المشـــاركين  احـــد  وهـــو  ريكـــوردي 
مضـــاد  نشـــاط  لهـــا  الجذعيـــة  الخاليـــا  أن 
للميكروبـــات يعـــزز تجديـــد األنســـجة، ويصلـــح 

األخـــرى. واألعضـــاء  الرئتيـــن 
النزونـــي:  جياكومـــو  الرئيســـي  المعـــد  وقـــال 
المضـــاد  القـــوي  تأثيرهـــا  نتائجنـــا  “تؤكـــد 
أن  مضيفـــا  للمناعـــة”،  ومعـــدال  لاللتهابـــات 
الخاليـــا تمنـــع “عاصفـــة ســـيتوكين” التـــي يمكـــن 
أن تســـبب الوفـــاة لـــدى مرضـــى “كوفيـــد-19” 
الحـــاد. وعندمـــا ُتعطـــى عـــن طريـــق الوريـــد، 
تهاجـــر الخاليـــا بشـــكل طبيعـــي إلـــى الرئتيـــن، 
حيـــث يلـــزم العـــالج عنـــد المصابيـــن بمتالزمـــة 

الضائقـــة التنفســـية الحـــادة.
عـــالوة علـــى ذلـــك، أكـــد العديـــد مـــن الباحثيـــن 
اتجـــاه  هـــو  الجذعيـــة  بالخاليـــا  العـــالج  أن 
ــم عـــن  ــاب الرئـــوي الناجـ حتمـــي لعـــالج االلتهـ

الفيروســـات، مثـــل فيـــروس كورونـــا الجديـــد.
ــذاء  ــع إدارة الغـ ــا مـ ــوردي: “تواصلنـ ــال ريكـ وقـ
ــواهد  ــا ذات الشـ ــوا علـــى تجربتنـ ــدواء ووافقـ والـ

المقترحـــة فـــي أســـبوع واحـــد”.
الخاليـــا  زرع  ومركـــز  ريكـــوردي  ويخطـــط 
إلنشـــاء  الســـكري،  أبحـــاث  لمعهـــد  التابـــع 
مســـتودع كبيـــر مـــن الخاليـــا الجذعيـــة اللحميـــة 
الجاهـــزة لالســـتخدام ويمكـــن توزيعهـــا علـــى 
ـــكا الشـــمالية. ـــي أمري ـــز ف المستشـــفيات والمراك

واخيـــرا وبعـــد ثبـــوت  نجـــاح الدراســـات التجريبيـــة 
ـــة التنفســـية  ـــات الضائق ـــي الحـــد مـــن مضاعف ف
للخاليـــا  ابـــو ظبـــي  تمكـــن “مركـــز  الحـــادة، 
ــم العـــالج لخمســـة آالف  الجذعيـــة“ مـــن تقديـ
مصـــاب بفيـــروس كورونـــا المســـتجد مـــن خـــالل 
ــة،  ـــا الجذعيـ ــطة الخالي ــر بواسـ ــالج المبتكـ العـ
وجـــاءت الزيـــادة الكبيـــرة فـــي عـــدد مـــن تلقـــوا 
الجهـــود  نتيجـــة  الجذعيـــة  بالخاليـــا  العـــالج 
ــز  ــا الموظفـــون فـــي المركـ ــة التـــي بذلهـ الحثيثـ
ــد  ــدد ممكـــن مـــن المرضـــى بعـ ــر عـ لعـــالج اكبـ
ــر  ــالج ألكبـ ــة العـ ــارات إتاحـ ــة اإلمـ ــرار حكومـ قـ
عـــدد ممكـــن لجميـــع المرضـــى الذيـــن تتـــراوح 

ــرة. ــة والخطيـ ــن المعتدلـ ــة بيـ ــم الصحيـ حالتهـ
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خاليا الحبل السري في مواجهة كوفيد-19
م.م. ألق حميد

كلية التمريض

جامعة الكوفة

الزلــت أذكــر مدرســتي ودرس التاريــخ، حيــث 
فــي  األجــداد  علــوم  مخطوطــات  عــن  يحدثنــا 
الكيميــاء وعلــم الرياضيــات والطــب والفلســفة 
فــي  الغــرب  إلــى  وصلــت  الــذي  العلــوم  هــذه 
مــن  نوعــا  يظنونهــا  وكان  الوســطى  القــرون 

والشــعوذة..  الســحر 
ــة  ــع حرك ــة تتب ــًا هــو أهمي ــت النظــر حق ــا يلف م
يتــم  وكيــف  سوســيولوجية،  كظاهــرة  العلــم 
يقــاس  وكيــف  الحركــة،  تلــك  مــع  التعاطــي 

والوعــي  الحضــاري  والوعــي  العلمــي  الوعــي 
مــا  الــذي عــادة  الحقوقــي  األخالقــي والوعــي 
فــي  األميــة  أو  العلــم  انتشــار  بمقــدار  يقــرن 
المجتمــع .... الزلــت أذكــر أحــد األكاديمييــن 
البريطانييــن الــذي ســألني: ولكــن لمــاذا توقــف 
ــم لديكــم بعــد ســاعة هــارون الرشــيد التــي  العل
أهداهــا لشــارلمان... ســؤال كبيــر جــدا أظــن 

المقــال.. هــي عنــوان  إجابتــه  ملخــص 
لقــد حــرر الغــرب حركــة العلــم مــن النخبويــة 
فنشــره أفقيــا، وفــك قيــده مــن االحتــكار وســهل 
ــاس، وجعلهــم سواســية  ــكل الن ــه ل الوصــول إلي
كأســنان المشــط ال فــرق بينهــم إال فــي الجهــد 
لبعــض  يمنحهــا هللا  التــي  الفرديــة  والعبقريــة 
مــن النــاس دون آخريــن، وهنــا انطلــق اإلبــداع 
كعمــود مــن نــور اختــرق اآلفــاق وأنــار األرجــاء 
وأزاح عــن العالــم ليــس عــن أوروبــا فحســب 
طبقــات متعــددة مــن الجهــل العميــق والجهــل 

المركــب ومركــب الجهــل..
ــا فهــو  ــي عالمن ــدا ف ــذي حــدث تحدي ــا ال ــا م أم
انتشــار  ظــل  فقــد  العلــم  نخبويــة  ترســيخ  أوال 
العلــم يتــم بطريقــة رأســية وكان مقصــورا علــى 
نســبة ضئيلــة محــدودة جــدا مــن المجتمــع فيمــا 
ــق أي إن  ــي جهــل عمي ــي المجتمــع ف ــط باق يغ
األميــة ظلــت أكثــر تفشــيًا فــي بلدنــا بــل كلمــا 
تقــدم الزمــن ازدادت األميــة حتــى بلغــت أوجهــا 
ــم  ــدال مــن نشــر التعلي ــي، وب ــا الحال فــي عصرن
أفقيــا كان هنالــك حــرص علــى نخبويــة العلــم 
بالطبقــات  عالقــة  لهــا  محــددة  رجــاالت  فــي 

واالجتماعيــة  الحاكمــة 
تقــدم مــا ســماه جــاك بيــرك بالعلــم الجاهــز الــذي 
يــؤدي فــي نظــري إلــى تراكــم طبقــات مــن الجهــل 
الكثيــف ، ليــس هــذا فحســب أي قصــر انتشــار 
العلــم فــي مســار ضيــق رأســي نخبــوي ال يؤثــر 
نمــو  فــي  وال  المجتمــع  مشــكالت  حــل  فــي 

الوعــي لديــه بــل تــم احتــكار حقيقــي لحركــة 
العلــم ولطريقــة توزيعــه فــي نمــاذج معينــة أو 
فــي طائفــة معينــة وحرمــان بقيــة النــاس مــن 
المــوارد العلميــة، وقــد قامــت هــذه المجاميــع 
بالحفــاظ علــى مكتســبات معينــة تحققــت لهــا 
ــم ووظيفــة أداء بعــض  مــن وراء وظيفــة التعلي
كل  حرصــت  لــذا  للنــاس  الدينيــة  الطقــوس 
الحــرص علــى إيقــاف حركــة العلــم وتجميدهــا 
الــذي  الموظــف  الجاهــز  العلــم  مســتوى  عنــد 
النــاس،  فــي وعــي  متحكمــة  بقاءهــا  يناســب 
عــن  االنصــراف  علــى  النــاس  تشــجيع  وتــم 
العلــم إلــى المهــن األخــرى وتعليمهــم فقــط الحــد 
األدنــى مــن المعلومــات العلميــة والكثيــر مــن 

. الدينيــة..  المعلومــات 
أي أن مــا حــدث هــو توقيــف متعمــد لحركــة 
تعليــم  علــى  وظيفيــا  وتجميــده  رأســيا  العلــم 
اإلنســان  يســتطيع  وال  الدينيــة،  الفــروض 

المنصــف إال أن يقــول لقــد توقفــت حركــة العلــم 
اليــوم رغــم توقفهــا ســابقا لقــرون  فــي بلدنــا 
طويلــة جــدًا، وحتــى الحــركات التــي هدفــت إلــى 
اإلصــالح كانــت فــي الغالــب حــركات إيديولوجيــة 
تهتــم باســتبدال قالــب إيديولوجــي بقالــب آخــر.. 
دون تغييــر فــي نظــام حركــة العلــم النخبــوي 
المحتكــر الجاهــز.  لألســف.. ومــازال المجتمــع 
يقــرأ ويكتــب وكأنــه ال يقــرأ وال يكتــب والســبب 
أن الحركــة العلميــة لمــا تــزل فــي العمــق علــى 
يتــاح  نخبــوي  )علــم  نفســه  العميــق  اإليقــاع 
فــي طريقــة محتكــرة لتوظيفــه ضمــن مكتســبات 
فئويــة فــي نهايــة األمــر(، ولــذا ال تعجــب حيــن 
ــد  ــا فــي أرقــى بل ــال طبيي ــى ســبيل المث تــرى عل
العالــم يتخــرج ويأتــي مــن يمدحــه كمــن  فــي 
العلمــي  فالزمــن  خيمــة  فــي  أعرابيــا  يمــدح 
متوقــف والوعــي متوقــف مــا يتحــرك فقــط هــو 

مــا يضــاد العلــم ومــا يضــاد الوعــي.

المعارف النخبوية والمعارف المحتكرة
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أ.د. باقر الكرباسي

رؤى

في االحتفاء
 بأستاذنا الدكتور حسن الحكيم

  يمتـــاز العمـــل البحثـــي بضـــرورات ثقافيـــة، إذ تبقـــى مســـألة الغـــوص الـــى أطـــواء الفكـــرة 
وجلـــب آلِلئهـــا أمـــرًا مهمـــًا، فجلـــب الفكـــرة وجعلهـــا منقـــادًة لســـلطة الوعـــي الكتابـــي، 
ومالحقـــة القصديـــة لكـــي ال تخـــرج عـــن دائـــرة التركيـــز، ومســـك التداعـــي لئـــال ينفلـــت 
مـــن كماشـــة التصـــور العـــام، كلهـــا أمـــور تحـــاج إلـــى مســـألة مهـــارة، وإحاطـــة معرفـــة، 
وإخضـــاع فكـــرة حتـــى تســـتوي الكتابـــُة عمـــاًل نافعـــًا، وحيـــن تجتمـــع الموهبـــة التأليفيـــة 
ـــٍة يصبـــح العمـــل الكتابـــي نصـــًا مســـبوكًا، وإذا حصـــل فيـــه  مـــع ســـداد بصيـــرٍة وذكاء فطن
تفاعـــل نصـــي فإنـــه ُيغنـــي البحـــث بالحجـــة وســـيعمل بأقصـــى طاقاتـــه، فُيكســـب النـــصَّ 
الجديـــد نســـقًا حياتيـــًا خاصـــًا بـــه، وعلـــى المتصـــدي للكتابـــة أن يراعـــي ذلـــك ليحفـــل عملـــه 
اإلنتاجـــي بظواهـــر دالليـــة جديـــدة ، ويأتـــي دورالثقافـــة الموســـوعية فهـــي ضـــرورة مـــن 
ضـــرورات وآليـــات الكاتـــب الـــذي يـــروم الولـــوج إلـــى موضوعـــات مختلفـــة، ويأتـــي التأمـــل 
ــاق  ــتكنه أعمـ ــن يسـ ــتدل حيـ ــة الُمسـ ــن قابليـ ــيء عـ ــة  تنبـ ــورا مهمـ ــر أمـ ــر والتفكـ والتدبـ
الحقائـــق ، فالمشـــي وراء الفكـــرة المطلوبـــة  يتطلـــب وعيـــا حـــادا لكـــي ال تـــزوغ الخطـــوات 
ــد  ــة  المركـــزة أمـــر مطلـــوب عنـ ــايرة خطـــو القصديـ ــراد ،فالوعـــي ومسـ عـــن المعنـــى المـ
الكتابـــة ،فالكاتـــب الفطـــن هـــو َمـــن يعـــي هـــذه المهمـــة،  ألن أي كاتـــب يقـــع بيـــن مـــا 
يريـــد قولـــه وبيـــن التلويـــن الشـــعوري أي تقافـــز األفـــكار ،فعليـــه أن ال يـــدع حبـــل التفكيـــر 
علـــى غاربـــه لكـــي ال يقـــع موضوعـــه فـــي خانـــة الترهـــل، فالوعـــي الحـــاذق والتركيـــز 
علـــى القصديـــة المطلوبـــة يعيقـــان عمليـــة الخـــروج مـــن النـــص، ويســـدان البـــاب أمـــام 
ـــادة األلفـــاظ وتوســـع المعانـــي، ومـــن ثـــم ال يقـــع القـــاريء أمـــام التطويـــل الخـــارج عـــن  زي
ـــوة تأمـــل  ـــة مشـــفوعة  بق ـــة ومهـــارة كتابي ـــى معرف ـــاج إل ـــة، وهـــذا األمـــر يحت هـــدف الكتاب
ودربـــة ،وحـــدة ذكاء ومهـــارة، واطـــالع علـــى مســـارب الموضـــوع وســـيطرة ،ألن الكاتـــب 
يريـــد لنصـــه قـــوة الصواغـــة األســـلوبية غيـــر المخلـــة بالمعنـــى المـــراد، فتأتـــي الوظيفـــة 
اإلقناعيـــة راســـيًة  علـــى الحجـــة البرهانيـــة، وهنـــا يحقـــق  الكاتـــب  كل مـــا يمتلكـــه مـــن 
أســـاليب التعبيـــر لكـــي يجـــذب القـــاريء إليـــه، ويراعـــي وصـــول الفكـــرة وعـــدم تشـــتتها ،ألن 
غايـــة الكاتـــب ايصـــال فكرتـــه ،ومـــن ثـــم تحقيـــق غايـــة وافصـــاح عـــن حاجـــة، إْذ يتحقـــق 
فـــي ذلـــك التفاعـــل اإلجتماعـــي أي عمليـــة التواصـــل ،فتحمـــل األخيـــرة حينئـــذ هدفـــا ذا 
وظيفـــة مقصـــودة بالمضمـــون النصـــي، ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة اهتمـــام الكاتـــب بمتلقيـــه 
كـــي تصـــل الفكـــرة وتتحقـــق الفائـــدة، ورأيـــت هـــذه األمـــور اإليجابيـــة متوافـــرة فـــي كتابـــات 
حجـــة اإلســـالم والمســـلمين الســـيد  محمـــد صادالخرســـان ،إْذ ســـمحت لـــي الفـــرص 
ــة   ــه البحثيـ ــتعمال آلياتـ ــى اسـ ــه علـ ــُت حرصـ ــه، فرأيـ ــن نتاجاتـ ــض مـ ــن بعـ ــب عـ أن أكتـ
الخاصـــة بـــه فـــي عمليـــة اإلســـتدالل ،وطرائـــق قولـــه أو أســـلوبه  المتميـــز ،وهـــو متمكـــن 
ــل  ــل والتعليـ ــذا وذاك يحســـن التحليـ ــل الفكـــري فـــي رؤاه،وفـــي كل هـ مـــن توظيـــف التأمـ
ومـــن ثـــم اإلقنـــاع، وهـــذا األخيـــر مهـــم ألنـــه يشـــي عـــن قـــدرات المنشـــيء فـــي تحقيـــق 
الغايـــة مـــن كتابتـــه، فهـــو ال ينـــأى عـــن القديـــم وال يتـــرك الجديـــد مـــن الـــرؤى البحثيـــة، 
وهـــذه خصيصـــة جميلـــة ومهمـــة عنـــد الكاتـــب الحـــاذق ،ويظهـــر ذلـــك األمـــر جليـــا فـــي كل 
كتبـــه & فبيـــن الفينـــة و األخـــرى يطـــل علينـــا بنتـــاج متميـــز، فقـــد كتـــب عـــن: الرســـول 
األعظـــم )صلـــى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم( والتنميـــة البشـــرية - التراجـــم أنموذجـــا.   وأســـس 
العدالـــة عنـــد أميـــر المؤمنين)ع(.وأخـــالق اإلمـــام علي)ع(.ومدرســـة اإلمـــام الصـــادق )ع( 
ـــذي تحـــدث  ـــر، ال ـــد. وثمـــر الفك ـــة البشـــرية أنموذجـــا. والتوحي ودورهـــا اإلنســـاني- التنمي
فيـــه عـــن مآثـــر العلمـــاء وتذكيـــر الجيـــل بهـــم. ومحاضـــرات فـــي علـــم الحديـــث المقـــارن. 

وكتـــب أخـــرى.
فتنقـــل فـــي كتاباتـــه فـــي شـــتى الجوانـــب الفكريـــة والثقافيـــة ‘وقـــد تضمنـــت كتبـــه رؤيـــة 
علميـــة جديـــدة و فكـــرة تســـتحق مـــن الباحثيـــن الوقـــوف عندهـــا و تأملهـــا، و لعـــل بعـــض 
نتاجـــه هـــو حصيلـــة محاضراتـــه علـــى تالميـــذه، و قـــد تنوعـــت مســـاربها و تعـــددت 
مشـــاربها ، لكنهـــا تختـــص بعلـــم أهـــل البيـــت )ع (، وكان ينمـــاز بتجربـــة اســـتداللية وقـــدرة 
علـــى الغـــوص فـــي مكنونـــات النصـــوص وتحليلهـــا، فتحصـــل الوظيفـــة اإلقناعيـــة، أكبـــرت 
فيـــه اإلطـــالع علـــى القديـــم والجديـــد وهـــو يحـــاور موضاعـــات مختلفـــة ،فيجعـــل بســـيط 
العبـــارة حجـــة علـــى اإلقنـــاع ليقـــرِّب بعيـــد الفكـــرة ،ولـــدى مطالعتـــي لكتبـــه وجـــدت علميـــًة 
حاضـــرًة،  ونظـــرة ثاقبـــة وإحاطـــًة موســـوعيًة ، فضـــال عـــن الفهـــم العميـــق ،واالدراك 
لمعنـــى مـــا يكتبـــه  علمـــًا وموضوعـــًا وغايـــًة ومنهجـــًا ، كل ذلـــك ينبـــيء عـــن مزيـــد 
فضلـــه، وعميـــق علمـــه ،فهـــو مـــن أركان مدرســـة حديثيـــة فـــي الحـــوزة الشـــريفة، وكان 
يحـــرص علـــى منهـــج علمـــي متسلســـل الموضوعـــات وصـــواًل إلـــى تحقيـــق غايـــة البحـــث، 
ـــى وفـــق تسلســـل منهجـــي  ـــه عل ـــم يعطـــي رؤيت ـــال يناقـــش الظاهـــرة لغـــة واصطالحـــا ث فمث
مقنـــع فـــي الخطـــة العلميـــة لمفـــردات كتابـــه ، ويحـــرص أيضـــا علـــى مـــا يحقـــق اإلنســـجام 
العـــام فـــي منجـــزه ،ووجدتـــه يحـــاور المعلومـــة منـــذ صيرورتهـــا فـــي المـــوروث اإلنســـاني 
ونمّوهـــا وصـــوال إلـــى المـــوروث اإلســـالمي  والســـيما فـــي القـــرآن الكريـــم وأقـــوال الرســـول 
)صلـــى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم (، وفـــي أقـــوال آل ببيتـــه )عليـــه الســـالم(، ويعـــّرج علـــى 
المـــوروث العربـــي قديمـــًا وحديثـــًا ،وبذلـــك يؤصـــل لمفهومـــات بعـــٍض مـــن المصطلحـــات 
، وكانـــت المهيمنـــة فـــي كتبـــه هـــي الوظيفـــة التربويـــة والتعليميـــة التـــي ترّكـــز علـــى بنـــاء 
اإلنســـان ورســـم دوره فـــي الحيـــاة،و وجدتـــه يحـــرص علـــى التطبيـــق االجرائـــي تحليـــاًل 
وتعليـــاًل، فيأتـــي بتطبيقـــات مـــن القـــرآن المجيـــد  والحديـــث الشـــريف ،وقـــد فعـــل خيـــرًا فـــي 

ـــا أراد. ـــة مـــع م ـــه المتوافق ـــار أمثلت اختي
 ثـــم تجلـــت قدراتـــه المعرفيـــة والموســـوعية فـــي قراءتـــه  للظاهـــرة وهـــو يجمـــع بيـــن 
ــان  ــات البرهـ ــه لصفحـ ــي قراءتـ ــال فـ ــي الحـ ــا هـ ــفة  ،كمـ ــا الفلسـ ــة ومنهـ ــات الثقافـ مكونـ
ــن،  ــان الصديقيـ ــا برهـ ــن و منهـ ــتويات البراهيـ ــة، ومسـ ــة الكونيـ ــن والرؤيـ ــي، والديـ الكونـ
و الدليـــل النقلـــي واألدلـــة علـــى التوحيـــد مثـــل: برهـــان النظم.فضـــاًل عـــن مناقشـــته 
ـــى شـــيء مبهـــم،  ـــدأ بشـــيء مبهـــم وانتهـــى إل ـــد ب ـــرآه ق ـــز( ف ـــن ومنهـــم )دوكن آلراء الغربي
عنـــد  شـــرويدر(،ووقف  النووي)جيرالـــد  والعاِلـــم  الفيزيـــاوي  العالـــم  آلراء  ومناقشـــته 
ـــم الرياضيـــات )باســـكال(. وقـــد  اكتشـــاف الحامـــض النوويdnd،وتحـــدث عـــن رؤيـــة عاِل
تجّلـــت قدراتـــه العلميـــه علـــى الربـــط واســـتجالء غوامـــض الفكـــر والفهـــم العميـــق ، واالدراك 
لمعنـــى مـــا يكتبـــه موضوعـــًا وغايـــًة، إذ دّلـــت آراءُؤه علـــى مزيـــد فضـــٍل، وعميـــِق عْلـــٍم 
وقـــدرِة إحاطـــة بمـــا يكتـــب عنـــه، فضـــال عـــن امتالكـــه لرؤيـــة علميـــة تفيـــض  موســـوعيَة 
معرفـــٍة و عمـــَق فهـــٍم ،وفـــي كل ذلـــك لـــم يفـــارق تعضيـــد مـــا يذهـــب إليـــه مـــن  آي القـــرآن 
ـــه يجيـــُد النقـــاش تحليـــاًل ورصـــدًا  الكريـــم وعلـــم الحديـــث  ونصـــوص نهـــج البالغـــة، فألفٌت
معرفيـــًا، وكان موّفقـــا فـــي اختياراتـــه وتحليالتـــه والتفاتاتـــه البحثيـــة التـــي تفيـــد القـــاريء . 

والحمد هلل رب العالمين.

أ.د. صباح عنوز

نبض الوجدان

كتابات السيد محمد صادق الخرسان  
 رؤيٍة 

َ
 معرفٍة و عمق

َ
تفيض قدرة

ـــداد لطبيعـــة  ـــدأ بالمـــكان، فطبيعـــة المـــرء امت إن التاريـــخ الشـــخصي ألي إنســـان يب
األرض التـــي تألفـــت عليهـــا مالمحـــه األولـــى، فكانـــت الحاضنـــة األولـــى للدكتـــور 
ــم  ــب العلـ ــا حـ ــرب منهـ ــرف، تشـ ــف األشـ ــا، النجـ ــأ فيهـ ــي نشـ ــة التـ ــم المدينـ الحكيـ
والمعرفـــة فـــي الســـنوات المبكـــرة مـــن عمـــره، تابـــع تعليمـــه بانتظـــام حتـــى أصبـــح 
مؤرخـــا موســـوعيا ونتاجـــه فـــي التاريـــخ والثقافـــة بأنواعهـــا يـــدل علـــى ذلـــك، البيئـــة 
النجفيـــة أثـــرت فـــي صقـــل شـــخصيته وســـجاياه الخلقيـــة مثلمـــا أثـــرت فـــي منهجـــه 
فـــي الكتابـــة التاريخيـــة، كان الدكتـــور الحكيـــم ومـــازال شـــديد اإلنتمـــاء لوطنـــه 
العـــراق ومدينتـــه النجـــف التـــي يفكـــر بهـــا دائمـــا بصـــوت عـــال، هـــذه المدينـــة 
الســـاهرة علـــى الضـــوء والشـــعر والصلـــوات، قـــال عنهـــا شـــاعرنا المرحـــوم األســـتاذ 

ــر )ت 2012م( ــين المحتصـ ــد حسـ محمـ
من حنايا التاريخ من ألق الماضي

ومن ذلك الزمان الوقور
من رمال الصحراء في النجف األشرف

من كل ما بها من عبير
من شيوخ على الكتاب وفي المحراب

عاشت مقوسات الظهور
نجفي أنا وحسبي فخرا

حين أنمى لمثل تلك الجذور
والتاريـــخ أيهـــا الحضـــور الكريـــم يتصـــل إتصـــاال وثيقـــا باإلتجاهـــات الفكريـــة 
ـــر فيهـــا،  ـــر بهـــا ويؤث ـــي المجتمـــع فيتأث ـــط بالتطـــورات العامـــة ف ـــة ويرتب واالجتماعي
ومـــن هنـــا تباينـــت اآلراء واالتجاهـــات فـــي تفســـير التاريـــخ وظهـــرت المـــدارس 
المختلفـــة ونتيجـــة للتقـــدم العلمـــي ظهـــر اإلتجـــاه إلـــى ربـــط التاريـــخ بالمجتمـــع.

ينطلـــق الدكتـــور الحكيـــم فـــي تفســـيره للتاريـــخ مـــن رؤيـــة عربيـــة _إســـالمية إنســـانية 
متفتحـــة علـــى العوامـــل التـــي يمكـــن أن تؤثـــر فـــي الحـــدث التاريخـــي وهـــي رؤيـــة 
واقعيـــة جعلتـــه يمتلـــك إســـلوبا خاصـــا فـــي الكتابـــة التاريخيـــة، إذ لـــم يكـــن أبـــدا ظـــال 
ـــم،  ـــة الجـــذور يســـتظل بهـــا طـــالب العل ـــة الظـــالل أصيل ـــل هـــو شـــجرة وارف ألحـــد، ب
وفـــي كتاباتـــه أجـــاد مؤرخنـــا الدكتـــور الحكيـــم فـــي توظيـــف المعلومـــة وتفســـيرها، 
ـــة، أمـــا  ـــه التاريخي ـــط األســـباب بالنتائـــج وال يجامـــل وال يداهـــن فـــي كتابات فهـــو يرب
ــة  ــة بدقـ ــادة تاريخيـ ــن مـ ــرد مـ ــا يـ ــاح كل مـ ــى إيضـ ــان علـ ــلوبه يقومـ ــه وإسـ منهجـ
تامـــة، إن مـــا ألفـــه الدكتـــور الحكيـــم مـــن كتـــب وبحـــوث فـــي مجـــال التاريـــخ 
متنوعـــة وبخاصـــة فـــي مجـــال التاريـــخ اإلســـالمي، إذ كانـــت دراســـاته جـــادة تتســـم 
بالموضوعيـــة، عالمـــة فـــي التاريـــخ ومـــا يرتبـــط مـــن علـــوم بـــه، المســـاغ فـــي ذلـــك، 
مؤلفاتـــه، دراســـاته، مناقشـــاته، ومحاضراتـــه كلهـــا تـــدل علـــى ذلـــك، هـــو واحـــد مـــن 
معالـــم النجـــف يـــدل عليهـــا وتـــدل عليـــه، تنوعـــت مواضيـــع كتاباتـــه بيـــن التاريـــخ 
ــر  ــظ األوفـ ــة النجـــف األشـــرف الحـ ــد كان لمدينـ ــيرة والشـــخصيات وقـ واألدب والسـ
ـــخ النجـــف األشـــرف(  ـــد )المفصـــل فـــي تاري ـــه الخال ـــات، أمـــا مفصل مـــن هـــذه الكتاب
ــد اســـمه علـــى  ــتبقى تخلـ ــه فهـــو موســـوعة سـ ــين منـ ــد الخمسـ ــم المجلـ والـــذي أتـ
ــزء األول  ــي الجـ ــوعته فـ ــة موسـ ــم فـــي مقدمـ ــور الحكيـ ــول الدكتـ ــنين، يقـ ــر السـ مـ
ــي  ــرف تراودنـ ــف األشـ ــة النجـ ــخ مدينـ ــن تاريـ ــعة عـ ــة الموسـ ــرة الكتابـ ــت فكـ :)كانـ
بيـــن حيـــن وآخـــر، وكان أشـــد مـــا يؤلمنـــي الكتـــب التـــي تحمـــل إســـم النجـــف 
وضمـــن طيـــات ســـطورها إســـاءات لهـــذه المدينـــة المقدســـة فقـــد أســـاء مؤلفوهـــا 
ــى  ــن يتولـ ــؤولية مـ ــاس بمسـ ــي اإلحسـ ــغ فـ ــم البالـ ــرة بقصورهـ ــة الكبيـ ــي المدينـ الـ
ــا حفزنـــي إلـــى التصـــدي  ــذا ممـ ــم، هـ ــاقة وبقلـــة مصادرهـ ــة الشـ ــذه المهمـ مثـــل هـ
للتأليـــف فـــي هـــذا هـــذا الموضـــوع وفـــق أحـــدث الطرائـــق والمناهـــج العلميـــة ممـــا 
يتناســـب مـــع مكانـــة النجـــف األشـــرف ودورهـــا التاريخـــي والعلمـــي ومـــا قـــدر لهـــا 
ـــد( ج1ص٥، فعـــزم وخطـــط  مـــن وضـــع روحـــي خـــاص شـــهده لهـــا تاريخهـــا المجي

وجمـــع ونظـــم وأصـــدر.
رجـــل مملـــوء بالحـــب والخيـــر، يمـــد يـــد العـــون للجميـــع، دماثـــة فـــي الخلـــق واســـتقامة 
فـــي الـــرأي ونقـــاء فـــي الضميـــر، فاإلحتفـــاء بالدكتـــور الحكيـــم ومنجـــزه الخصيـــب 
فـــي مجـــال التاريـــخ والتـــراث مـــا هـــو إال تثميـــن لمســـعى دؤوب وعطـــاء ال أوفـــر 
منـــه وال أغـــزر، واخيـــرا وليـــس آخـــرا.... ال أرنـــو فيمـــا قدمـــت مـــن كلمـــات عـــن 
اســـتاذي الدكتـــور الحكيـــم إال أن أقـــدم وبتواضـــع فـــي التعريـــف بـــه عرفانـــا بالجميـــل 
وإشـــارة إلـــى أنـــه واحـــد مـــن المؤرخيـــن الذيـــن تركـــوا بصمـــات فـــي مجـــال عملهـــم.

مدير التحرير

محمد علوان محمد 

هيئة التحرير

كاظم كريم حسن 

فوتوغراف

حسين الغرابي- هشام الرماحي

التصميم واالخراج الفني

المهندس/اصيل سعيد الخطاط

المراجعة اللغوية

طبعت في مطبعة جامعة الكوفةميسون حميد المگوطر
media@uokufa.edu.iqللتواصل:

بنك  مسابقة  ختام  في  االسنان  طب  كلية  فريق  على  القانون  كلية  فريق  فاز 
المعلومات في نسختها الثانية عشرة  بنتيجة 24 نقطة مقابل20 نقطة لفريق 
كلية طب االسنان ، وقال رئيس الجامعة أ.د ياسر لفته حسون ان الجامعة تسعى 
لتعزيز النشاطات الالصفية وتنمية مهارات الطلبة مشيرا الى تشكيل فريق من 
طلبة الجامعة المتميزين للمشاركة في المسابقات الجامعية والدولية ، يذكر ان 
ويتضمن  طيلة 12 سنة  المعلومات  بنك  فعاليات  تنظيم  تواصل  الكوفة  جامعة 
مسابقات تمهيدية بين الكليات أسفرت عن وصول فريقين الى المباراة النهائية .

فوز كلية القانون بجامعة الكوفة 
في مسابقة بنك المعلومات 

بنسختها الثانية عشرة

التي  الصاالت  قدم  بكرة  االوسط  الفرات  جامعات  ببطولة  الكوفة  جامعة  فازت 
استضافتها ست جامعات حكومية وأهلية تقع في النجف االشرف وقال مدير قسم 
النشاطات الطالبية الدكتور محمد ابو غنيم ان البطولة اشتركت فيها أربعة عشر 
جامعة حكومية واهلية قسمت إلى مجموعتين وأسفرت مباريات الدور النهائي 
عن فوز جامعة الكوفة بالمركز االول بعد فوزها على جامعة كربالء المقدسة 
بنتيجة 4أهداف مقابل هدفين لجامعة كربالء في حين أحتلت جامعة بابل المركز 

الثالث وجامعة الفرات االوسط المركز الرابع .

جامعة الكوفة تفوز ببطولة جامعات 
الفرات االوسط بكرة قدم الصاالت


