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عـنـدمـا نقـلب ذاكـرة االيـام الـقـريـبه والـبـعـيـدة جنـدهـا مـتـخـمـة بـاالحداث
والقصص التي سـتبقى بـذاكرتنـا مهما طـال الزمن وكبـرنا  نعم احداث
ــا يـحن الــيـهـا الـكــثـيـر مــنـا وآخـرين ـفـرحــة واخـرى احملـزنه ر مـنـهــا ا
ا حتمل في ساعـتها مآسي وحزنا عميقا  لكن اليريدون استذكارها ر
ه ونروي قـصصا هذه هي الـدنيـا كما يـقولـون نعـيد فـيهـا صورنـا القـد
ـاضي الـبـعـيد وحكـايـات الوالدنـا واحـفـادنا مـاجـرى بل ونـقـارن مـاب ا
اسي واالحداث التي مرت اضي اليـخلو قط من ا واحلاضر ويقينا ان ا
بنا والـبعض يـطلق عـليه الزمـن اجلميل واذا مـاتوغـلنـا بتفـاصيـله جندها
ا نشـتاق اليها النـنا كنا نـعيش فيها ـاسي واالحداث لكنـنا ر متخمه با
ونحن بعـنفوان شـابنا وقـوتنا وقـبل ان تداهمـنا االمراض والـهموم وهرم
الـعـمـر الـذي المـفـر مـنه  نـعـم يـؤكـد الـطب احلـديث ان اسـتـذكـار االيـام
ـاسي والـهـمـوم فـعـنـدما اجلـمـيلـة واحلـديث عـنـهـا خـيـرا من اسـتـذكـار ا
نستذكـر االيام البـيضاء في زمـنا مضى يـنعش ذاكرتـنا وينـشط ذاكرتنا
ويزيدها حيوية بافراز عصارات خاصة تقضي على الكآبة واحلزن التي
تـقـودنـا المــراض نـفـسـيـة وعــضـويـة حـسب خــبـراء ودراسـات في الـطب
احلديـث   وفي مثل هـذه االيـام تـمـر علـيـنـا ذكـرى مرت عـلى الـعـراقـي
كن ان وخاصة من جيلي الستينيات والسبعينيات ولغاية الثمانينيات ال
تغيب عن ذاكرتنا اال وهو الثامن اب عام  1988وسبقته سنوات احلرب
الـعـراقــيـة االيـرانــيـة الـتي كــانت عـنــوان اهم احـداث ثـمــانـيـنــيـات الـقـرن
نـصرم والـتي دامت مدة ثـمان اعـوام كانت االقـسى في حيـاتنـا عنـدما ا
حصدت ارواح االف االبـرياء تـلك احلرب الـتي مازالت آثـارها بـاقية الى
يومـنـا هـذا  نـعم سنـوات يـتـذكرهـا بـتـفـاصيـلـهـا من عاش ايـامـهـا بدأت
مـطـلع الـثـمـانــيـنـيـات لـغـايـة الـعـام  1988وحتـديـدا في الـيـوم الـذي عـده
العـراقـيـون بـالـتـاريخـي في الـثامن مـن آب اي قبل  29عام وعـنـد اعالن
بنـود وقف اطالق النـاروانـتهـاء احلرب الـعـراقيـة االيرانـية فـي تلك الـليـلة
الـتي مـازال الـشيـب والشـبـاب بـاسـتـثـنـاء من ولـدوا مـابـعـد هـذا التـاريخ
ذيع الراحل مـقداد مراد من على شاشة يتذكر تفاصـيلها عنـدما خرج ا
قناة تـسعـة وسبـعه وهو يتـلو لـلشعـب بيان الـبيـانات او بيـان النـصر وما
انتهى من قـراءة البـيان الذي دعى الـعراقيـ الى االحتـفال كال بطـريقته
الي من الـعراقي في بغداد وغالبية اخلاصة فخرجت في ذات الليلة ا
احملافظات الى الشوارع لتحتفل بـشكل عفوي كال على طريقته اخلاصة
معـبـرا عن فـرحته بـانـتهـاء حـربـا كانت االقـسى في حـيـاة العـراقـي ولم
تـصـدق اجلـمـاهـيـر ان احلـرب وضـعت اوزارهـا وانـتـهت وايـقـاف اطالق
الـنـار بـ اجلـانـبـ  نـعم لم تـصـدق خـاصـة ان جـهـودا وتـدخالت دول
نطقة واخرى عظمى كانت قد فشلت بالوساطة ب العراق وايران على ا
حرب طاحـنة خـسرنـا وخسروا االرواح واالمـوال والبـنى التـحيـة وجلبت
لـنـا الـويالت والـدمـار وخـراب الـعـقـول والـنـفـوس  يـقـيـنـا عـنـدمـا نـسـمع
بالبـيان الـكبيـر الذي اعـلن في الثامن من آب لم نـصدقه االمـر الذي كان
فرحنا والـتعبـير عنه مفـرطا وعفويـا وخرجنـا ليليـتها لـنحتفل بـالنصر او
بـايـقـاف اطالق الـنـار وانـتـهــاء احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـيـة وراحت االف
احملتفل تـخرج في ساحات وشـوارع بغداد التي سهـرت حتى الصباح
الباكر تقف طوابـير وهي ترقص وتغني فـرحا للخالص من دمار احلرب
ياه فراح البعض يبتكر وسائل للفرح على طريقته اخلاصة ويبدأ برش ا
الـصـاحلـة لـلـشـرب علـى االخـرين وسـرعـان مـاانـتـشـرت تلـك احلـالـة ب
ـياه الصاحلة للشرب والتي امتدت جموع احملتفل وهي قذف الناس با
نعم يقينا هي حالـة صحية وجميلة افضل من اطالق النار لسنوات عدة 
ــوقف ان نـفس احلـالــة واالحـداث لـو وقـعت في الـعـشـوائـي  ونـتـخـيل ا
زمــانـنــا ويــومـنــا هــذا الشــتـعــلت الــســمـاء بــنــيــران االسـلــحــة واكــتـظت
ستشـفيات بـضحيا اطالق الـنار العشـوائي  ولكن وقتـها كان اخلوف ا
يلعب دورا عندمـا كان القانون يـسري على اجلمـيع وياويله كل من يطلق
طلـقة واحـدة من اصـغر مـسدس شـخصي  ,الن السالح مـحـصورا بـيد
الدولـة واالجهـزة االمـنيـة وتـمامـا على نـقـيض حالـنـا اليـوم عنـدمـا تمـتلك
عوائل وعـشائـر وافرد انـواع االسلـحـة اخلفـيفـة والثـقيـلة والحـول والقوة
الحـقات فـان االنفالت للـدولـة على الـسيـطـرة علـيـها رغم الـتـحذيـرات وا
االمني وعـدم تطـبيق الـقوانـ واخلوف من الـعقـوبات ادت وسـتؤدي الى
كوارث من الـصـعب السـيـطرة عـلـيهـا والـتي مهـدت لـلمـرجـعيـات الـدينـية
واطنـ للحد من ظاهرة امتالك االسـلحة الشخصية التدخل ومناشدة ا
داخل الـبـيـوتـات  النـهـا سـتـاتهـم االخـضـر واليـابـس نـعم هـذا الـيوم اي
الثـامن من آب ذكـرنا ويـبقـى يذكـرنا بـاحـداث التخـلـو من الفـرح واحلزن
معا وسـمي يوم االيـام وعسى ان يحـتفل الـعراق من اقصـاه الى اقصاه
تآمرين والـسراق واالنتهازي غـسدين وا من اخلالص من الفاسدين وا
ــقــيــته  وتــنــفــيــذ مــطــالــبـة والــقــضــاء عـلـى احملــاصـصــة ا
ـشروعه عندها فـعال سنحتفل من كل تظاهرين ا ا
قلوبـنا وستشـرق شمس احلريـة واالمل على عراق
اخلـيــر وســيـكــون فـعـال يـومــا من االيــام النـنــسـاه
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{ طــهـــران - أ ف ب - قــتل 15
شخـصا في حتطم طـائرة شحن
كـانت تقل عـشرة أشـخاص فوق
مـجــمع سـكــني قـرب الـعــاصـمـة
االيـــرانــيـــة طـــهــران كـــمـــا أفــاد
الــتـلــفــزيـون االيــراني الــرسـمي

. امس االثن
ــتــحـدث بــاسم مــنـظــمـة وقـال ا
الـــطـــيـــران رضـــا جـــعـــفـــر زاده
للتلفزيون إن "طائرة الشحن من
طـراز بـوينغ  707لم تـتـمكن من

درج خالل الهبوط". بلوغ ا
وقــــال مـــــتــــحــــدث عـــــســــكــــري
للتـلفـزيون الـرسمي إن الـطائرة
كــانت مـــحــمــلــة بـــالــلــحــوم من
بــشـكـيك عــاصـمـة قـرغــيـزسـتـان
عــنــدمــا حتـطــمت قــرب طــهـران
مضـيفا أن مـهندس الـرحلة فقط

وت. جنا من ا
WLD×  …dzUÞ

ـتحـدث أمير تـاجيـخاني وقال ا
"كـــان عـــلـى مـــ الـــطـــائــرة 16
راكــبــا  14مــنـــهم عــســكــريــون
واثنان مدنيان.  15استشهدوا"
مــضــيـفــا أن "راكــبـا واحــدا هـو
مـهنـدس الرحـلة أصـيب بجروح

ستشفى". ويعالج حاليا في ا
وتــنــاثــرت أجــزاء مـن الــطــائـرة
احملـــطـــمـــة الــتـي حتــمـل ألــوان
سالح اجلـــو اإليــــراني فـــيـــمـــا
اســتـقــرت مــقـدمــتــهــا في جـدار
مـنزل عـلى مـا يـبـدو وفق صور
حـصــلت عـلــيـهـا وكــالـة فـرانس
تناثر على برس. ومن احلطام ا
مسـافـة قـريـبـة قـطـعـة من جـهاز

الهبوط ومحرك نفاث متضرر.
وذكر اجليش في بيان نشر على
مـوقـعه االلــكـتــروني أن "طـائـرة
شــحن (بــويــنغ)  707مــحــمــلــة
بالـلـحوم أقـلعت مـن بشـكيك في
قــرغــيـزســتــان وقــامت بــهــبـوط
اضــــطـــــراري في مــــطـــــار فــــتح
ـدرج صــبـاحـا". "وانــزلـقت عن ا
خالل الـهـبـوط واشـتـعـلـت فـيـها
الــنـــيـــران بـــعـــد أن اصــطـــدمت
ــدرج" بـــاجلـــدار فـي نـــهـــايـــة ا

بـحسب الـبـيـان. يقع مـطـار فتح
في مـحافـظـة البـرز علـى مسـافة
قــريــبــة من طــهــران إلـى شــمـال

غربها.
وقـــالت وكــالــة فـــارس لألنــبــاء
التي تعد مقربة من اجليش في
وقت ســــابق إن  16شــــخــــصـــا
كـانوا عـلى م الـطائـرة لم ينج

منهم سوى مهندس الرحلة.
وأظهرت مـشاهـد بثهـا تلـفزيون
إريب الــرســـمي صــورا حلــطــام
مـــــشــــتــــعـل. الى ذلك  أعـــــلــــنت
الـسـلــطـات اإلنـدونــيـسـيـة امس
اإلثــنــ أن الـغــطــاسـ عــثـروا
عـلى الـصـنـدوق األسـود الـثـاني
لــلـطـائـرة الــتي حتـطـمـت قـبـالـة
ســواحـل إنــدونـــيــســـيــا في 29
ــاضـي مـا أدى تــشــرين األول ا
إلى مـقـتل جـميع ركـابـهـا الـبالغ
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كـشف الـشــيخ مـحــمـد بن راشـد
نــائب رئــيـس اإلمــارات رئــيس
مـجـلس الـوزراء حاكم دبي عن
أسـرار لقاءات جـمعته بـالرئيس
الـسـوري بشـار األسد والـعراقي
صــدام حـســ والـلــيـبي مــعـمـر

القذافي.
وقـال محـمـد بن راشد في كـتابه
اجلـديـد "قـصـتي..  50قـصـة في
خمـس عاما" الـذي يصدر غدا
اإلثـــنــ إنـه أجــرى اتـــصــاالت
سرية مع صدام قبيل بدء الغزو

األمريكي للعراق عام .2003
وأكـــد عــــلـى أنه عــــرض عـــلــــيه
الــتـخــلي عـن احلـكم واالنــتــقـال
لـــلــحــيــاة في دبـي لــكــنه رفض
الـعـرض قــائال إنه يـريــد "إنـقـاذ

العراق وليس نفسي".
أيــضــا من الــفـصــول اجلــديـرة
بالتوقف عندها ذلك اللقاء الذي
جـمـعـه بـبـشــار األسـد حـ زار
دبي عام  1999ولم يـكن رئيـسا

بعد.
وللمرة األولى يكشف محمد بن
راشـد عـن مـوقف طـريـف جـمـعه
بــاألســد الــشــاب يــومــهــا حــ
اصـطـحــبه في جـولـة بــسـيـارته
بـعــيـدا عن الــرسـمـيــات فـاجـأه
بـــــهــــــا دون أن يُـــــطـــــلـــــعـه عن

تفاصيلها مسبقا.
…b¹bł …—UCŠ

ويـــقـــول مـــحــمـــد بن راشـــد في
"قـــــصـــــتي": "مـــــا زال لــــدي أمل
ويــقــ بــأن الــشــعب الــســوري
الذي اسـتطـاع بناء  40حضارة
عـــلـى أرضه قــــادر عــــلى بــــنـــاء

حضارة جديدة".
ـثـيــرة أيـضـا ومن الـقـصـص ا
الزيـارة التاريخيـة التي أجراها
مــحـــمــد بـن راشــد إلى لـــيــبـــيــا
بــدعـوة مـن الـقــذافي الـذي أراد
بنـاء مديـنـة مثل دبي في لـيبـيا
حيث قال الشيخ محمد: "لم يكن
الــقــذافي يـريــد الــتــغـيــيــر كـان
يـتـمـنى الــتـغـيـيـر.. الــتـغـيـيـر ال
يـحتـاج خطـابات بل إجنازات..
التغـيير بـحاجة لـبيئـة حقيـقية
الشعب وحـده يستطيع الـتغيير
لألفـضـل فـقط.. الـشـعب الـلـيـبي
يـضـم عـلــمــاء ومــواهب ورجـال
أعـمـال وبـناة وبـاحـثـ وأطـباء
ومهـندسـ هم فقط يـحتـاجون
ــــواتـــيــــة إلطالق لـــلــــبــــيـــئــــة ا
إمـكـانـيـاتـهم وإحـداث الـتـغـيـيـر

اإليجابي".

اعتبرت وكـالة "أسوشيتد برس"
أن تطورات األوضاع في سوريا
تــضــطــر األســرة الـعــربــيــة إلى
إعادة قبول سوريا في حضنها
مـهمـا كانت مـواقـفهـا احلقـيقـية

إزاء الرئيس بشار األسد.
وذكــرت الـــوكـــالـــة في تـــقـــريــر
نــشـرتـه الـيــوم األحـد أن الـدول
الـعربيـة تتجه اآلن نـحو العودة
إلى العمـل مع األسد في خطوة
لم تــكن قــابـلــة لــلــتــصـور خالل
اضـيـة مشـيرة إلى السـنـوات ا
أن الــرئـيس الـســوري جنـا بـعـد
ثــــمــــاني ســــنـــوات مـن احلـــرب
وصـــرف مـــلـــيـــارات الـــدوالرات

بغية اإلطاحة به.
وأشـارت الـوكـالـة إلى أن الـدول
اخلـلـيـجـيـة التـي كانـت من أبرز
ـســلــحــ اجملــابــهـ داعـمـي ا
لألسد تـقف اليـوم صفا من أجل
إعــادة افـتــتـاح ســفـاراتــهـا لـدى
دمـــشق بــــســـبب خــــوفـــهـــا من
ارتـفـاع نـفـوذ إيـران وتـركيـا في
ــنـطـقـة الــبالد الـواقـعــة بـقـلب ا
شـاركة العـربـية وسـعيـهـا إلى ا
فـي مـــشــــاريـع إعـــادة اإلعــــمـــار

ربحة. ا
وأشارت الـوكـالـة إلى أن سـحب
الــقــوات األمــريـكــيــة من شــمـال
شــرق ســوريـا ســيــكـون خــطـوة
مـهــمـة نـحـو اسـتــعـادة حـكـومـة
دمـشق سـيـطـرتــهـا عـلى الـبالد

لـتـكون مـحـافـظـة إدلب بـعد ذلك
آخــر مــعـــقل لــلــمـــســلــحــ في

سوريا. 
وأما بخصوص أوروبا فيحظى
األسد فيهـا بتأييد من احلركات
الــيـمـيـنـيـة والــشـعـبـويـة والـتي
تـرى فيه حصـنا منيـعا علـمانيا

. تطرف في وجه ا
وحـــتى تـــركـــيـــا الـــتي تـــعـــهـــد
رئـيــســهــا رجب طــيب أردوغـان
سابقا بأداء الصالة في اجلامع
األمـــــــــوي بـــــــــدمـــــــــشـق يــــــــوم
إســقـــــــــــــــاط األســد بـدأت في
الفـترة األخـيرة تـلوح بـإمكـانية
العمل مع الـرئيس السوري "إذا
فــــــــاز بــــــــاالنـــــــتــــــــخــــــــابـــــــات

قراطيــــــة". الد
وشـهـدت الفـتـرة األخـيـرة إعادة
ـعـابـر احلـدوديـة بـ افـتـتـاح ا
سوريـا وجيـرانـها بـعد سـنوات
من الــتــوقف عـن الــعــمل وسط
أنـبـاء عن قـرب اسـتـئـنـاف أكـبـر
شـــركــات الـــطــيـــران الــعـــربــيــة
رحالتـها من وإلى دمـشق وقرب
عـــــودة ســــــوريــــــا إلى حــــــضن

اجلامعة العربية.
وتــــابــــعت الــــوكــــالــــة أن هــــذه
الــتــطـورات قــد تـكــون "مـحــيـرة
لـلـعـقل" وخـاصـة أن األسـد كان
ة قبل بضع يواجه خـطر الهـز
ســــنــــوات لــــكن بــــدء روســــيـــا
عمـليتـها الـعسـكريـة في سوريا

مــكـــنت قــوات حــكـــومــة دمــشق
مدعـومة من حلـفائهـا اإليراني
ـــــيــــزان من تـــــرجــــيـح كــــفـــــة ا

لصاحلها.
WO Ëœ W eŽ

ولـفـتت الـوكــالـة إلى أن الـعـزلـة
الـــدولــيــة الـــتي تــعـــرضت لــهــا
احلـكـومـة الـسـوريـة مـنـذ بـدايـة
األزمــــة في عـــام  2011لـم تـــكن
كــامـلــة حــيث حـافــظت روســيـا
والـــصــ والــبـــرازيل والـــهــنــد
وجمـهورية جـنوب إفريـقيا على
عـالقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع
دمــشق كــمــا لم يــتــخـل لــبــنـان
والعراق واجلزائر عن اتصاالته

مع سوريا.
وقــال الــبـاحـث في مــركـز رفــيق
احلــريـــري الــتـــابع لـــلــمـــجــلس
األطـلـسي فــيـصل عــيـتـاني إن
"إعـادة تــأهــيل ســوريـا مـن قـبل
الـــدول الـــعـــربــيـــة أمـــر ال مـــفــر
ــمــلــكـة مـنــــــه" مـوضــحــا أن ا
الـــســـعــوديـــة حـــاولت ســـابـــقــا
إســــــقـــــاط األســــــد عــــــبــــــر دعم
سلح لـكنه سينجو على ما ا
يـــــبــــدو وفـي هــــذه الـــــظــــروف
ستـحاول الـرياض التـأثيـر على
الرئيس السوري بهدف تقليص
نــفـوذ إيـران في بالده وذلك مع
ــبـاشـر مع تــفـادي الـتــصـعـيـد ا

طهران.
واعــتـبــر الــتـقــريــر أن مـحــاولـة

السعوديـة حتس العالقات مع
ـثـابـة اعـتراف األسـد سـتـكون 
ــمـــلــكــة عــلــنــا بــعــجــزهــا عن ا
اإلطـاحـة به فيـمـا تـعد مـشـاركة
احلكومات والشركات اخلليجية
مسـألة حيـوية بـالنـسبـة جلهود
إعادة إعـمار سوريـا والتي تقدر
ـا بـ  200و350 تـكــلـفــتـهــا 

مليار دوالر.
The وقال الـباحث في مـؤسسة
 Century Foundationآرون
لـونـد: "آجـال أو عـاجال لـكن إذا
بـــــقـي األســـــد فـي مـــــنـــــصـــــبه
ـنـطـقـة علـى ما سـتـحـاول دول ا
يـبدو االستـفادة قـدر اإلمكان من
هذا الوضع. بإمكان السياسي
األمـريـكـيـ الـبـقـاء في عـزلـتـهم
الـرائـعة خـلف احملـيط لـكن ذلك
ـلك األردني عـبد لـيس بإمـكـان ا

الله الثاني".
b¹bł dOHÝ

تسـلم وزير اخلارجـية السوري
ــعــلـم الــيــوم االثــنــ ولـــيــد ا

وثــائق االعــتــمــاد من الــســفــيـر
الــروسي اجلــديــد لــدى دمــشق

ألكسندر إيفيموف.
وجـاء في بـيـان صـدر عن وزارة
اخلــارجــيــة الــســوريــة: "تــســلم
ــعـلم نــسـخـة لــوثـائق (ولــيـد) ا
االعتـماد من ألكـسندر إيـفيموف
ـــنـــصب الــــذي  تـــعـــيـــيـــنـه 
الـسـفـيـر الـروسي لـدى سـوريا".

وقـــال مــســـؤول جلـــنـــة سالمــة
الـنـقل هاريـو سـاتمـيـكو لـوكـالة
فـــرانـس بـــرس "عــــثـــرنــــا عـــلى
صـــنــدوق الــتـــســجـــيل حــوالى
الــســاعـة الــتــاســعـة ( 02,00ت

غ)".
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ويـفترض أن تـساعد تـسجيالت
اتصاالت الطاقم احملقق الذين
يسعون إلى معرفة سبب حتطم
طـائـرة الــبـويـنغ  737الـتـابـعـة
لــشــركــة الــطــيــران "اليــون ايـر"
وحتـطــمت في الــبـحــر بـعـد 13
دقيقة على إقالعها من جاكرتا.

وكــانت طــائــرة "الــبـويــنغ 737
ماكس  "8مـتوجـهة إلى بـانغال
بـيـنـانغ وتقل  189شـخصـا ب
مــســافـــرين وأفــراد الــطــاقم لم

ينج منهم أحد.
وكـان عثـر على الـصندوق األول

الـــذي يـــتــــضـــمن تــــســـجـــيالت
ـعطيات الـتقنيـة للرحلـة بعيد ا
حتـطم الــطـائـرة. وقـد كـشف عن
وجود مشاكل مرتبطة بالسرعة.
فــــيــــمــــا  قــــالـت الــــســــلــــطــــات
اإلنـدونـيــسـيــة امس االثـنـ إن
الـسـفـيـنـة (سـتـار سـنـتـوريون)
ــتـخــصـصــة في مـد الــكـابالت ا
واألنــابــيب في الــبــحــار وتــرفع
ـياه علم فـانـواتو انـقـلبت في ا
ـــــضــــيق اإلنـــــدونــــيـــــســــيـــــة 
ســنــغـافــورة بــعــد اصـطــدامــهـا
بناقلة األحد لكن لم تقع خسائر

في األرواح.
ومـضــيق سـنـغـافـورة واحـد من
الحيـة ازدحـاما ـنـاطق ا أكثـر ا
ـئات من في الـعالم حـيث تـمـر ا
سـفن احلـاويات ونـاقالت الـنفط
والــوقـــود ونــاقـالت الــبـــضــائع
ياه التي تربط اجلافة يوميـا با

السفينة ستار سنتوريون التي
تبلغ حـمولتهـا الساكنة  13ألف
طن وتتخصص في مد الكابالت
واألنـابــيب في قــاع احملـيــطـات
كـانت راسـيـة في منـطـقـة تـتزود
فيـهـا الـسـفن بـالـوقـود الـبـحري
على الطـرف الشرقي من مضيق
ســنــغـافــورة. وفي هــذه األثــنـاء
ـنـتجـات الـنفـطـية كـانت نـاقـلة ا
(أنــتـيـا) الـتـي تـبـلغ حـمــولـتـهـا
الــســاكــنـة  40ألف طن تــتــقـدم

نحوها بسرعة.
سجل هو شركة ومالك الناقلة ا
بـرتامينـا. ولم يتسـن على الفور
تـحدث باسم الشركة االتصال 

للتعليق على احلادث.
ولم يــــتـــضـح عـــلـى الـــفــــور من
ــــتــــلك الــــســـفــــيــــنـــة ســــتـــار
سـنـتـوريـون الـذي حتـمل أيـضـا

اسم ليويك سنتوريون.

uIÝ◊ ∫ طائرة الشحن االيرانية التي سقطت فوق مجمع سكني
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شــرق آســيــا بــأوروبــا والــهــنـد
وأفريقيا.

ووقع االصـطدام شـمالي جـزيرة
بـنـتـان اإلنـدونــيـسـيـة في إقـلـيم
جـــــزر ريـــــاو الــــواقـع قــــبـــــالــــة

سنغافورة.
وقــال ســـامـــســول نـــزار رئــيس
الـــعــمـــلـــيــات في قـــاعــدة خـــفــر
الـــســواحل االنـــدونــيــســـيــة في
تــــاجنـــوجن أوبـــان في بـــنـــتـــان
لرويترز بـالتليفون ”لقد انقلبت
بـــالـــفــــعل. لـــكـــنـــهـــا لم تـــغـــرق

بالكامل.“
WMOHÝ W³ «d

وأضاف أن سفن خفر السواحل
تراقب السفينة وأن جميع أفراد
ـ بـعد أن أنـقـذتهم الـطاقم سـا

السلطات السنغافورية.
وأظــهـرت بـيـانـات الـشـحن عـلى
مـنصـة (ريـفيـنـيتـيف أيـكون) أن
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ـعلم وإيفـيموف وأشار إلى أن ا
نــــاقـــشــــا أثــــنـــاء لــــقــــائـــهــــمـــا
تـميزة الـعـــــــــالقات الـثنائـية ا
بــالــطــابـع االســتــراتــيــجي بــ

البلدين.
وأضــــاف: "نــــاقـش الــــطــــرفــــان
أسـالـيب تـطـويـر هـذه الـعالقـات
والـتعـاون في مخـتلف اجملاالت
وخـــــــــــاصــــــــــة فــي اجملــــــــــاالت
االقــتـــصــاديـــة واالجــتــمـــاعــيــة
والــســيـــاســيــة بــاإلضــافــة إلى
مــســـألــة مـــواصــلـــة مــكـــافــحــة

اإلرهاب".
ـســاعـد اخلــاص لـرئـيس نـفى ا
مــجــلس الــشــورى اإليــراني في
الـشـؤون الـدولـيـة حـسـ أمـير
عــــبــــد الـــلــــهــــيــــان االدعـــاءات
اإلسرائـيـليـة حـول إصابـة زعيم
حزب الله اللبناني السيد حسن

نصر الله بنوبة قلبية.
وقـال عـبـد الـلهـيـان فـي تـغـريدة
عــلى صــفـحــته بـتــويـتــر إن مـا
يـروجه اإلعالم اإلسـرائـيـلي هـو
مـــجـــرد مـــزاعـم واصـــفـــا هـــذه
األنــبـاء بـ"كــذبـة الــعـام اجلــديـد

الكبرى" .
ــســؤول اإليــراني إن وأضــاف ا
الـيوم الـذي سـيُصـلّي فـيه نـصر
ـقاومة الفلـسطينية الله وقادة ا
ــــســـجــــد األقـــصـى بـــعـــد في ا
تـطـهيـرهـا من دنس الـصهـايـنة

سيأتي ال محالة".

صدام حس معمر القذافيمحمد بن راشد نائب بشار األسد 
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كن أن عالقة اإلعالم بـالـلغـة الـعربـيـة عالقة تـرابـطيـة وثـيقـة الصـلـة ال 
الفصل بيـنهما فـاذا كانت اللـغة تمثل اجلـسم أو الهيكـلية فان اإلعالم
وشـهـدنا ـهـتـمـون بـالـلـغـة اإلعالمـيـة  هـو الـروح وأداتهـا. وقـد انـشـغل ا
ومـا يـجـعل الـعالقة حتوال كـبـيـرا في بـيئـتـهـا في عـصر تـقـنـيات االعالم 
متبـادلة نـفعيـا ب الـلغة واإلعالم  ان الـلغـة عندمـا ساعـدت على إجناح
ـتطلبـات العصر وأن كـانت أداة فاعلة من وسائل اإلعالم في مواكبـتها 
أدوات االتـصـال وذات تـأثـيـر مـبـاشـر في مـشـاعـر الـنـاس ومعـتـقـداتـهم
ـهـتـم ـقابل تـأثـرت بـوسائل االتـصـال مـا جعل ا وسلـوكـهم لـكنـهـا بـا
يعزون عمـلية التـلقي بأسلـوب سهل ومشوق عـبر هذه اللـغة الذي يعود
بالفـضل لوسائل االتـصال واإلعالم الـتي تسهم في صـقلـها وبحـثها عن
اجلـمالـيـة الـوصـفـية والـسـرديـة وقـد أخـتلـف البـاحـثـون في تـعـريف لـغة
ـيزاتـهـا فأطـلـقوا عـلـيهـا تـسمـيـات مخـتلـفـة مثل اإلعالم وفي حتديـد 
اللغـة الثـالثـة التي تتـوسط الفـصحى والـعاميـة أو فصـحى العـصر التي
عـرفي لـلـعرب أو الـلـغة الـعـربيـة اجلـديدة تواكب الـتـطـور االجتـمـاعي وا
سـتـجدات ـة وتسـتـجـيب  التي تـسـتـند في أصـولـهـا إلى العـربـيـة القـد

العصر واحلاجات التعبيرية للناطق بها. 
وذهب بعضهم إلى أن اللغة هي النثر الـعملي الذي ظهر مع تطور حركة
الصحافة واالعالم ويقع في منـطقة وسطى ب لغة الـنثر الفني أي لغة
األدب والنثـر العادي أي لـغة التـخاطب الـيومي وهي اللـغة التي تـمتاز
بالبسـاطة والوضوح وتـنأى ما أمكن عن صـفات التعـالي على القراء أو
التـقـعـر أو الـغرابـة وجـاءت تـسـميـتـهـا فصـحى الـعـصـر تمـيـيـزًا لـها من
ـتــنـورين وهي جــامـعــة لـصــحـة ـثــقـفــ وا فـصــحى الـتــراث وعــامـيــة ا
الفـصحى وسالمـتهـا. ووظيـفة الـعربـية في ادامـة التـواصل ب االنـسان
كن التـغاضي عنه لكل عربي هو أمر ال  واجملتمع عبر وسـائل االعالم 
نـاطق بــلـغـة الــضـاد انــهـا لـغــة اجلـمـال والــشـعـر والــشـعــور االنـسـاني
ـستـشرق يـة حـتى قال عـنهـا ا وفضـائلـهـا جتعـلـها أبـرز وأروع لغـة عـا
االيطالي كارلـو ناليـنو " اللـغة العربـية تفـوق سائر اللـغات رونقـا ويعجز
ــلك مـن إمــكــانـات ــا  الــلــســان عن وصف مــحــاســنــهــا". إن اإلعالم 
ـكن أن يكون من تـلق  التواصل الـفاعلـة وبسبب تـأثيره الـبالغ في ا
ـواطن الـعـربي ـسـافـة بــ ا غـوي وتـقــريب ا أجنع وسـائل االزدهـار الــلـُّ
ـساهمـة في نشر ولغته الـقوميـة وإنه لقـادر على خدمـة اللغـة العـربية وا
نبعـها الصـافي وحلنهـا العـذب سيمـا في عصر ثـقافة االسـتماع ثـقافة
نطـوقة واستـعالئها على صـاحبة بـالكلمـة ا الصورة ا
ـقــروءة. تـلك هـي دعـوة مــوجـهــة لـتــمـتـ الـكــلـمــة ا
وشائج العالقة ب الـلغوي واالعالمـي  فالقادم

هو مستقبل العربية.
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