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صـيـانـة كـرامـة احملـافـظـة دون تـطـبـيع
االوضــــــاع فـــــيـــــهـــــا) ,ولـــــفـت الى ان
(الــتــطـبــيع يــتم من خالل نــشــر قـوات
الــبـيـشــمـركـة واجلـيـش خـارج كـركـوك
وتــشــكــيل مــركــز لــلـتــنــســيق من اجل
ديـنـة و االقـضيـة والـنواحي حـمـايـة ا
اضـافة الى ازالـة نقـاط التـفتـيش التي
 وضــعـهـا بـعـد أالحـداث الـتي جـرت
وتسليم نقاط التفتيش اخلاصة بتنقل
واطن الى مديرية سيطرات كركوك ا
ــــقـــرات الــــتــــابــــعـــة وكــــذلك  اخـالء ا

لالحزاب).
Íœd  ÊuJ

داعـيا الى (تسـليم ملف  احملـافظة الى
الـشرطـة و االجهزة االمـنيـة في كركوك
و أن يـــكـــونــوا من ابـــنـــاء احملــافـــظــة
حـصراً) ,وبـشأن منصب احملافظ  ,اكد
كــركـوكي انه (يـجب انــتـخـاب شـخص
ــــكــــون الــــكــــردي لــــشــــغل هــــذا مـن ا

نصب).  ا
ــكـــتب الــســيـــاسي لالحتــاد وأنـــهى ا
الــوطـني إجــتـمــاعـا امـس بـحث خالله
ــســـائل من بــيـــنــهــا وضع عـــددا من ا

كركوك.
ــتـحــدث بـاسـم احلـزب لــطـيف وقــال ا

ــكــتب شـــيخ عــمــر في تـــصــريح ان (ا
الـــســيــاسي لـالحتــاد بــشــكـل مــفــصل
ـــســتـــجـــدات وهــو مـــلـــتــزم جـــمـــيع ا
وقع بـاالتـفـاق الـسـيـاسي واالداري ا
قـراطي الكـردستاني) ,مـشيرا مـع الد
الـى ان (احلـزب يـتـطــلع ومع خـطـوات
تـشــكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة في اقـلـيم
كـــردســتـــان الى حل مـــســألـــة كــركــوك

سائل مع بغداد).  وا
وبــحث رئـيس وزراء إقـلــيم كـردسـتـان
ــمــثــلـة نــيــجــيــرفــان الــبــارزاني مـع ا
ـتـحـدة اخلــاصـة لألمـ الـعـام لأل ا
في الـعـراق جـيـنـ هـيـنس بالسـخارد

تنازع عليها .   تطبيع االوضاع با
وقـــــال بــــيـــــان امس انـه (جــــرى خالل
الـلـقاء عـرض نبـذة عن خـطوات اتـفاق
األطــراف الـكـردسـتـانـيــة عـلى تـشـكـيل
الــرئــاسـات الــثالث إلقــلـيـم كـردســتـان
شاكل وعـالقات أربيـل - بغداد وحـل ا
الــــعـــالـــقــــة بـــ الـــطــــرفـــ من خالل
احلوار) ,مـشيـرا الى ان (الـلقـاء تطرق
ــتـنـازع عـلـيـهـا ـنـاطق ا إلى مــسـألـة ا
حــيـث  أكــد اجلــانــبــان عـــلى تــطــبــيع
الـــوضع األمـــني وعـــودة األهـــالي إلى
ـنـاطق من خالل الــتـنـسـيق بـ تــلك ا

الــتــمــاسك اإلجــتــمــاعي والــســيــاسي
وتـطبيق الـدستور وعدم تـكرار أخطاء
ـا آلـت إلـيه من االنــظــمـة الــسـابــقــة 
ــارســات نـــتــائج كـــارثــيــة جنـــد أن 
وغرافي مازالت مستمرة التغيير الد
فـي قـرى وقـصـبــات كـركـوك من جـانب
اجلـبـوري والسـلـطة الـعسـكـرية هـناك
وحتـديـداً في قـريـة پـلـكـانـة وسـرگـران

وست عشرة قرية مجاورة).
ـمارسـات ونعـدها وتـابع (نـدين هذه ا
تــهـديــداً جـديـاً عــلى أسس الــتـعـايش
الــسـلـمي في الـعـراق وعــلى الـعـمـلـيـة
الـسياسيـة برمتهـا وندعو كل اجلهات
سؤولـياتها ـتخصـصة إلى القيـام  ا
لـوقـف هـذه األعـمـال الـتي تـتـنـافى مع
الـدستور الـعراقي والتي التـنسجم مع
الــــعـــراق اجلــــديـــد) ,واكــــد الـــبــــيـــان
(الــــوقــــوف مع أهــــالي هــــذه الــــقـــرى
والـقــصـبـات بـكل الـطـرق الـدسـتـوريـة
والـقانـونيـة ولن نقف مـكتـوفي األيدي
أمــام هـذا الـظـلم الـواقـع عـلى أهـلـنـا).
واقترح القيادي الكردي كمال كركوكي
الــيـات وشــروط تـطـبــيع االوضـاع في

كركوك.
ـكن وقــال كـركـوكي في بــيـان انه (ال 
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بـإرادة صــلـبــة وحـركــة دؤوبـة واصــرار واضح لـرسم مــسـارات جــديـدة
للـتـعلـيم الـعالـي والبـحث الـعلـمي بـعد سـنـوات طويـلـة من الركـود امـتدت
لعـقـود  شهـد فـيهـا الـتعـلـيم العـالي تـراجعـا واضـحا تـمـثل بالـعـديد من
ظاهـر أبرزها تراجـع القيمـة العلـمية لـلشهـادة العراقـية عربـيا ودوليا  ا
هـذا بالـتـحـديـد مـا يـقـوم به الـسيـد مـعـالي وزيـر الـعـلـيم الـعـالي والـبحث
ـدة التي تـولى فيـها العـلمي الـدكـتور قـصي السـهيـل بالـرغم من قصـر ا
مقاليد هذه الوزارة النتشال مؤسسـاتها من واقع ال يليق بسمعة العراق
ضـمار الذي نظن عالي الـوزير في هذا ا ا يـسجل  وتاريخه الكـبير. و
ان ثمـار جـهـوده سـتلـوح خالل مـدة لـيـست بـالبـعـيـدة  هي اجلـرأة التي
ـقـررات بدال من تمـتع بـهـا معـالـيه  ذلك ان االقـدام علـى اعتـمـاد نظـام ا
ـاضيـة  يـكشف عن أنظـمـة أثبـتت فـشلـهـا وال جدواهـا طـوال التـجربـة ا
ـؤسسات التعليم العالي رؤية واضحة وثاقبة الستراتـيجية طموحة يراد 
توقع آخذة باحلسبان حجم التحديات التي من ا ان تمضي على وفقها 
ـاضية قد شـهدت تذبذبـا في مستوى مواجهتـها. وكانت جتربـة العقود ا
األداء وما تمخض عـنه من معطيـات ارتفاعا وانـخفاضا  لـكن احلصيلة
النـهائـية لألسف لم تـكن سارة  ولم حتـقق األهداف الـتي نتـطلع لـها اال
بحدود ضـيقة جـدا  اذ عانت العـمليـة من مشكالت عـديدة منـها ما كان
زمنة التي بدا للبعض انها مستعصية  فاستسلم لها أشبه باألمراض ا
من دون أن يفكر بحـلول حللحلـتها واالرتقاء بـالعمليـة او ايقاف التراجع
على أقل تقـدير . لذلك فـاحلركة الـتصحـيحيـة اجلارية اآلن والتـي تقترب
من التغـييـر اجلذري نـتلمس فـيهـا روحا وطـنية مـخلـصة وشجـاعة فـائقة
على مواجهة التحديات الـتي كان البعض يخشى التصـدي لها لتقاطعها
مع مصالح ضيقة لهذه اجلهة الـسياسية او تلك . ومع ثقتي بأن االفكار
التي سأطرحهـا ليست بغائـبة عن أذهان فريق العـمل الذي يقوده معالي
ـقـتضـبة الوزيـر  لكن ال ضـيـر من التـذكـير بـها  وسـأكـتفي بـاالشارة ا
ـقال لـوزارة الـتعـليم الـعالي ـتـوفرة لـهذا ا سـاحة ا لبـعضـها وبـحـدود ا
نـظـورة قـد نـصت أهـداف مـنـظـورة واخـرى غـيـر منـظـورة  واذا كـانـت ا
ــنـظـورة ظـلت ســائـبـة وفي الــغـالب ال تـلـقى لــكن غـيـر ا عـلـيــهـا الـلـوائح 
قـدورها تمـت تماسك اهتمامـا ومنهـا : ان اجلامعة مـصهر اجـتماعي 
النـسـيج الـوطـني أو تـعمـيق الـعـزلـة االجـتمـاعـيـة  وذلك مـرهون بـطـبـيـعة
االستحداثات لألقسام والـكليات  مثال : عندمـا توجد في جامعة األنبار
 جميع االختصاصات العلميـة  فليس هناك من داع لذهاب طلبة االنبار
الى مدينة الـنجف للـدراسة في جامعـة الكوفـة . كما لم تنـجح مؤسسات
الـوزارة عــلى االطالق فـي الـتــعـشــيق بــ تــطـلــعــات األسـاتــذة وأهـداف
ـعـنى ان االسـتاذ الـطـمـوح لـكي يـرتقي بـنـفـسه لـتـجاوز مؤسـسـاتـهم  
محليته  لم تكن اجلامعـة نافذته التي يطل من خاللها لطـموحاته العلمية
 ما بـعثـر جهـود االساتـذة  األمر الـذي وضعهـا ازاء احتـماالت الـفشل
ـشـاريـع الـعـلــمـيـة والـنــجـاح  بـيــنـمـا يــفـتــرض ان حتـتـضـن اجلـامـعــة ا

الساتذتها . 
احلـاجــة مــاسـة ان نــعــيـد الــثـقــة بــاالسـتــاذ اجلــامـعي  وان نــتــخـذ من
االجراءات ما ينمي شعوره باالنتماء للمؤسسة  وهو شعور مهم  للغاية
 اذ يـشكـل الدافع األسـاس لـلـعـطـاء واالبـداع  ولـعل في الـتـعـشـيق ب
ؤسـسـة هـو القـنـاة الـتي من شـأنهـا تـعـميق أهداف األسـاتـذة وأهـداف ا
الشعـور باالنـتماء لـلمؤسـسة . وأظن ان من بـ األخطـاء اجلسيـمة التي
اضيـة هو استـحداث األقـسام والكـليات من دون ارتكبت في الـتجـارب ا
ان نهيىء الـبنى الـتحـتية الالزمـة  فقـد استـحدثت كلـيات في كـرفانات 
او في بـنــايـات غـيــر الئـقـة  وذلـك يـنـال من صــورة اجلـامــعـة في أذهـان
الطـلبـة واجملـتمع  ولـيس سـرا القـول ان الكـثـير من االسـتـحداثـات تمت
بـنـاء علـى مصـالح ضـيـقـة ولـيـست عـلى وفق حـاجـات عـلـمـيـة . يـراد لـنا
انتهاج سيـاسة تهتم بـالنوع وليس الكم  السـيما في الدراسـات العليا 
ألن عمليات الـتوسع التي لم تـتناسب مع طاقـة اجلامعة أثر
سلبا عـلى سير العـمليـة فيها بل وأدى الى انـهيارها
في أحيـان معـيـنة  اتـمنى أن نـعمـل ما بـوسعـنا من
أجل ابعاد اجلامعـة عن تأثيرات الـعامل السياسي

 وأن جنهد من أجل أن يظل العلم معيارا .
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يـنـطلق قـارب إيراني بال قـائد بـأقصى
سـرعـة يـقفـز فـوق األمواج ثم يـصـطدم
بحاملة طائرات أمريكية لتتصاعد كرة

نار برتقالية وأعمدة من الدخان.
كانت هذه احملاكاة لهجوم على سفينة
حــربـيــة أمـريـكــيـة جــزءا من مـنـاورات
بـحرية موسـعة نفذهـا احلرس الثوري
اإليــرانـي عـام  2015وشــاركـت فــيــهـا
عــشـرات الــزوارق الـســريـعـة والــسـفن
الـــتي تـــطــلـق الــصـــواريخ وطـــائــرات
الـهليكوبـتر. وأذيع تسجيـل فيديو لها
عـلى الـتـلـفـزيـون احلـكـومي عـلـى مدار

ساعات.
ـسـؤولـ األمـريـكـيـ القـلق يـسـاور ا
مـن أن تكـون إيـران نقـلت هـذه اخلـبرة
الــقـتـالـيــة الـبـحــريـة لـوكالء يــقـاتـلـون
نـطقـة حتمـلهم واشـنطن حلـسابـها بـا
ــســـؤولــيــة عن هــجـــمــات عــلى أربع ا
نـاقالت نفط قبالة ساحل اإلمارات يوم

األحد.
»dŠ sý

ونـفـى مـسـؤولـون إيـرانـيـون أي صـلـة
لــبـالدهم بــاألمــر وقــالــوا إن أعــداءهــا
شـنـوا الـهـجـمـات تـمـهـيـدا حلرب عـلى

اجلمهورية اإلسالمية.
ولـم تــرد إيــران عــلى مـــســألــة تــدريب
وكالئـها لـكنـها نبـهت إلى أن حلـفاءها
ـلكـون من السالح والـقدرة ـنطـقة  بـا
ـكـنـهم مـن اسـتـهـداف األعداء إذا مـا 

صالح اإليرانية تهديدا. واجهت ا
وزاد الـــتــوتـــر بــ إيـــران والــواليــات
زيد من القوات ـتحدة التي أرسلت ا ا
ا في الـعسـكرية إلى الـشرق األوسط 
ذلـك قـــــــاذفـــــــات بي- 52وصــــــــواريخ
بـاتريوت في اسـتعراض لـلقوة في ظل
مـا يــقـول مـسـؤولـون أمـريـكـيـون إنـهـا
تــهــديـدات إيــرانــيــة لـقــوات الــواليـات

نطقة. تحدة ومصاحلها في ا ا
ـاضي انــسـحب الـرئـيس وفـي الـعـام ا
األمــريـكـي دونـالــد تـرامب من االتــفـاق
الـنووي الـذي أبرم عام  2015وأعادت
ــتـحــدة فـرض الــعـقــوبـات الــواليـات ا
لــــوقـف صــــادرات الــــنــــفـط اإليــــراني.

وجـــهت الــســـعــوديــة االتـــهــام إليــران
بـــإصــدار األوامـــر بــتـــنــفـــيــذ هـــجــوم
ــسـيــرة عــلى خــطـوطــهـا الــطــائـرات ا
تـحالـفون الـنفـطيـة. كان احلـوثيـون ا
مـع إيـران ويـحـاربـون الــتـحـالف الـذي
تـقـوده السـعوديـة في الـيمن مـنذ أربع
ــسـؤولــيـة عن ســنــوات قـد أعــلـنــوا ا
الــهـجـوم في وقت ســابق عـلى االتـهـام

السعودي.
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يــقـول مـراقـبـون مـن أصـحـاب اخلـبـرة
الـعـسكـريـة واخملابـراتـية إن األسـاليب
ـــســـتــخـــدمـــة في الـــهــجـــمـــات عــلى ا
الـناقالت قبـالة ساحل اإلمـارات ليست

متطورة كثيرا.
ـا ووفــقـا لــلــمـراقــبـ فــإن الـســفن ر
حلـقت بها تـلفيات بـسبب ألغـام طافية

. غنطة وضعها فريق غواص أو 
وقـال حـسـ عريـان احملـلل العـسـكري
ـدة  18عـامـا في الـبـحـرية الـذي خـدم 
اإليـــرانـــيـــة قـــبل الـــثـــورة اإلسالمـــيــة
وبـــعـــدهـــا إن إيــران لـــديـــهـــا بـــحــارة
ــكن أن يــنــفــذوا هــذا مــخــضــرمــون 
ـا أوكـلـوا الـنــوع من الـعـمـلـيـات أو ر
ـهـمة لـقوى مـحلـيـة يحـتمل أن تـكون ا
جـماعـة احلوثي. وأضاف �كـنا نتدرب
كــثــيـرا. إنه تــدريب عــام. تـضـع لـغــمـا

الصقا وتعطل سفينة العدو.�
ومــضى قــائال �إيــران لــديــهــا بــحـارة
مـتـمـكـنـون للـقـيـام بـذلك. إمـا أن ترسل
رجــالـهـا أو تـرسل شـخــصـيـات مـهـمـة
ـساعـدة السكـان احمللـي على الـقيام

بذلك. كان ذلك هدفا سهال.�
ـمــكن أن يـكــون قـارب بال قــائـد ومـن ا
مـــثـل الـــذي اســـتـــخـــدمــــته إيـــران في
ـــنــاورات عــام  2015اســـتـــخــدم في ا

الهجمات.
يـقـول مـسـؤولـون ومـراقـبـون إن إيران
تـنـقل هـذه اخلبـرات الـبـحريـة لـلـقوات

تحالفة معها. العسكرية ا
قـال مسـؤول من التـحالف الـذي تقوده
الـسـعوديـة طالـبا عـدم نشـر اسمه �إن
ـرتبـطة إيـران تـصدر اخلـبـرة الفـنيـة ا

بزوارق وطائرات مسيرة.�

ـسـؤول إلـى أن مـا يـصل إلى وأشــار ا
عـــضـــوا من جـــمـــاعـــة حــزب الـــله 50
الـلبنانية ومن احلرس الثوري يدربون
قاتـل من جـماعة شـورة  ويـقدمـون ا

احلوثي.
وقــال مـصـدر أمـني سـعـودي إن قـوات
جـمـاعـة احلوثي تـسـتـطيع اآلن إطالق
طائرات مسيرة من زوارق في البحر.
وتـــنـــفي إيـــران الــقـــيـــام بــأي دور في

صراع اليمن.
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والــــتـــوتــــرات بــــ إيـــران والــــقـــوات
األمـريـكـيـة بـاخلـلـيج لـيـسـت بـجـديدة
فـفي أواخر الـثمـانينـيات وقع اشـتباك
بـ الـبحـريـتـ األمريـكـية واإليـرانـية
بـــعـــد اتــهـــام إيـــران بـــزرع ألــغـــام في

رات مالحية.
ومـــنـــذ ذلك احلـــ يـــحـــاول احلــرس
الــثــوري تــوجـيـه رسـالــة بــشــأن قـوته
الــبــحـريــة وذلك بــالــقـيــام بــعـمــلــيـات

وتـدريبات عـسكريـة منتـظمة بـاخلليج.
واحـتـجـزت البـحـرية الـتـابـعة لـلـحرس
الـثـوري عـسـكـريـ بـريـطـانـيـ عـامي
وعــشــرة من الــبــحـارة 2007 و 2004
األمــريــكـيــ في عـام 2016. وأفــرجت

إيران عنهم جمعيا في النهاية.
وفـي الـسـنـوات األخـيـرة نـفـذ احلـرس
الـثـوري مـهامـا خـارج اخلـلـيج. وقامت
قــوات خـاصــة من الــبـحــريـة الــتـابــعـة
ـكـافـحـة لــلـحـرس الـثـوري بــعـمـلـيــات 
الـقرصنة على مدار أربعة أشهر تقريبا
فـي خـلـيج عـدن عـام 2012 وذلـك وفـقا
ــا قـاله قــائـدهم آنــذاك لـوكــالـة فـارس

لألنباء.
وأظـهـرت أيـضـا قـوات عـسـكـريـة تلـقت
تـدريبا أو تسلـيحا من احلرس الثوري

مهاراتها القتالية البحرية.
وفـي احلرب بـ إسرائـيل ولـبنـان عام
ضـــربت جـــمـــاعـــة حــزب الـــله ?2006
ا سـفينة حربية إسرائيلية بصاروخ 
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كــشف الــقــيــادي في االحتــاد الــوطــني
الـكردستاني شوان داود عـن حقيقة ما
يـجـري في مـحـافـظة كـركـوك و(تـغـييب

االكراد) عن مشهد ادارة احملافظة.
 وقــــــــال داود لـ (الـــــــزمــــــــان) امس ان
(احملـــافــــظـــة تـــدار بـــشــــكل فـــردي من
احملـافـظ راكـان اجلـبـوري الـذي يـجري
ـغرافـيـة مخـتلـفة تـغـييـرات ادارية ود
ـــعـــزل عن فـي مـــفـــاصل احملـــافـــظـــة 
وضوع االكـراد وبالـتالي نرفض هـذا ا
الن كـركـوك حالـة استـثـنائـية) عـلى حد
قــولـه.  مــطــالــبــا بـ (ضــرورة تــطــبــيع
االوضـاع فـي احملـافـظـة ومـؤسـسـاتـهـا
ضــمن االســتــحــقــاق االنــتــخــابي لــكل
قــومــيــة وفق مــا جــاء فـي الــنــصـوص
الــقـانــونــيـة ومــا اكـد عــلــيه الـدســتـور

العراقي). 
ــقـراطي واتــهــمت كــتــلـة احلــزب الــد
مـــحـــافظ كـــركـــوك بـــإجـــراء تـــغـــيـــيـــر
وغرافي في قرى كردية باحملافظة. د
وذكـر بيان لـلكتـلة امس انه (في الوقت
رحـلة سياسية ر فيه العراق  الـذي 
ــنــطــقــة تــطـورات صــعــبــة وتــشــهــد ا
وأحــداث قـلــقـة تــتـطــلب احلـفــاظ عـلى
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حــظـيت اخلـطــوة بـتـأيــيـد الـســعـوديـة
واإلمــــارات وقـــال الـــبــــلـــدان إنــــهـــمـــا
سـيزيدان من إنتاج النـفط للحفاظ على

استقرار األسعار.
ـاضي صـنـفت واشـنطن وفـي الشـهـر ا
احلــرس الــثــوري اإليـرانـي (تـنــظــيــمـا
إرهـابـيـا أجـنـبـيـا) والـذي هـدد بـإغالق
ـر عـبـره خمس مـضـيق هـرمـز الـذي 
اســـتـــهالك الـــعـــالم من الـــنـــفط إذا لم

تتمكن إيران من تصديره.
وبـدأت الـسـفـارة األمـريـكـيـة في بـغـداد
وظـف غيـر األساسي إجالء بـعض ا
ا هـذا األسبوع لـقلقـها على مـا يبدو 
تصفها الواليات بتهديدات من إيران.
يـقــول نـورمـان رول وهـو ضـابط كـبـيـر
ــركــزيــة ســابـق بــوكــالــة اخملــابــرات ا
األمـريكية (سي.آي.إيه) ويتمتع بخبرة
فـي قــضـــايــا الـــشــرق األوسط �إيـــران
تـقـوم بـأفـعـالـهـا بـطـريـقـة يـفهـم العـالم
أنـها من عـمل إيران لـكنـها ال تصل إلى
حـد أن يبرر اجملتـمع الدولي قيامه برد
فـعل. بهذه الـطريقـة تنسب األفـعال لها

كن إنكارها.� لكن 
وأضاف �الـهجمات عـلى ناقالت النفط
تــصــنع دعــايــة هــائــلــة إليــران وتــرفع
أسـعار النفط. ارتفـاع األسعار له تأثير
مـباشر وإن كان مؤقـتا على اقتصادات
الــصـ وغـرب أوروبـا وتــعـتـقـد إيـران
عــلى األرجح أن هـذا ســيـجـبــرهـا عـلى
تـحدة لـتقد الـضغط عـلى الواليـات ا
تـنازالت تفاديا لـوقوع هجمات من هذا

النوع مستقبال.�
وجـاءت الـهـجـمـات عـلى نـاقالت الـنفط
يـوم األحد بعد هجوم بطائرات مسيرة
عـلـى مـحـطـتـ لـضخ الـنـفط تـابـعـتـ
لـشركة أرامـكو السـعودية يـوم الثالثاء
ية التي وهـو ما زاد أسعار النفط العا
ئة قـفزت بنسبة تـقترب من أربعة في ا

بحلول يوم اخلميس.
وقـالت اإلمـارات إن حتـقيـقـا يـجري في
الـهجـمات التـخريـبية وتـعهـدت بضبط
الـــنــفس ومـــنع الــتـــصــعــيـــد خالل مــا
وصـفـته بأنه �مـوقف صـعب �نـتج عن

نطقة. السلوك اإليراني في ا

أســــفــــر عن مــــقــــتل أربــــعــــة بــــحـــارة
. ونـفــذت قـوات احلـوثي إســرائـيـلــيـ
بـالـيـمن سلـسـلـة هجـمـات عـلى ناقالت
ا أدى ـاضي  نـفط سـعـوديـة الـعـام ا
إلـى تـعــلــيق مـؤقـت لـصــادرات الــنـفط

ندب. السعودية عبر مضيق باب ا
وقـال إبـراهـيم األمـ الـذي شـارك في
ــؤيـدة تــأســيس صــحــيـفــة األخــبــار ا
حلــزب الــله إن الــتـوتــرات بــ إيـران
ــتــحــدة إذا حتــولت إلى والــواليـــات ا
صــــراع مــــفــــتــــوح فــــإن كل حــــلــــفـــاء
اجلـــمــهــوريـــة اإلسالمــيــة وعـــدوتــهــا
إسـرائـيل سـينـجـرون على األرجح إلى
حـرب إقليمـية. وقال إن إيران سـتتلقى
دعـــمـــا مـن قـــوات في أفـــغـــانـــســـتـــان

وسوريا والعراق ولبنان.
وأضــاف األمـــ أنه حــتى ال يــلــتــبس
األمـر على أحد أو أن يتصرف وكأنه ال
ـواجهة فإن حزب الله يـعرف طبيعة ا

عركة. سيكون في قلب هذه ا
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أربـيل وبغـداد). واضاف ان (اجلـانب
نطـقة ومسائل تتعلق نـاقشا أوضاع ا
باألوضاع في سوريا وإيران). بدوره ,
اكـد مــسـتـشـار مـجـلس أمن كـردسـتـان
مـــســـرور الـــبـــارزانـي أن هـــنــاك إرادة
مــشــتــركــة بــ احلــكــومــة االحتــاديــة
واإلقـلـيم حلل جمـيع القـضـايا الـعالـقة
. واشــار بــيــان الى ان بــ اجلــانــبــ

(الــــبـــارزاني نــــاقش مع  بـالســـخـــارد
ـستجدات والتطـورات السياسية في ا
نطقة واحلرب ضد االرهاب الـعراق وا
واسـتـكمـال تـشـكيل حـكـومة كـردسـتان
اجلــــــديــــــدة). واكـــــد الــــــبــــــارزاني ان
(احلـوارات مستمرة ب بغداد وأربيل
وهــنـاك إرادة مـشـتــركـة بـيــنـهـمـا حلل

 .( القضايا العالقة ب اجلانب

الى تـكثـيف اجلـهـود من قـبل الـطـلـبة
واالهل معا). 

ولــغـــــــــرض مــعـــرفــة مـــدى اهــمـــيــة
االجواء الـتي يوفـرها االهل بـالنـسبة
البـنــائـهم ودور الــطــالب في اجـتــيـاز
ـرحلـة واحلـصـول عـلى نـتـائج هـذه ا

مرضية).
 جريدة (الزمان) امس سلطت الضوء
عــلى هــذا اجلــانب من خالل مــعــرفــة
الـــــدور الــــــقـــــيــــــادي لالهـل والـــــدور
الـتـنـفـيـذي لــلـطـلـبـة. وقـال ولي االمـر

حس مـحمـد (أب الثنـ من الطـلبة)
(46) عـامـا ان (حـالــة الـطـوار الـتي
ـنزل خالل مدة االمتحانات يعيشها ا
يتطـلب مني كـخطـوة اولى هو سحب
االجـهـزة االلـكـتـرونــيـة بـانـواعـهـا من
اجل ان يـنـصـب تـركـيــزهم عـلى مـادة

االمتحان). 
مضيفا انه (على الرغم من سحب تلك
االجهزة ولكنني لم امنعها بشكل كلي
لكي ال اخـلق لـديهم شـعـورا بالـضيق
ــلل من الــدراســـة بل اســعى الى او ا
ـوازنـة بـ الـتـرفـيه خـلق حـالـة من ا

والدراسة).
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فـيــمــا يــرى ولي االمــر عـلـي سـالم ان
(الـدور الــذي يــقع عــلى عـاتــقي خالل
مدة االمـتـحـانـات هو تـهـيـئـة االجواء
ـناسبة البنـائي لكون هذه الدراسية ا
الـفــــــــــتـرة تـعـد مـنـعـطـفـا مـهـمـا في
حـيــاة الــــــــطــالب ولــهــذا فــأني كـأب
يـجب عـلـي ان اهـيئ مـكــانـا مـنــاسـبـا
لـلـدراسـة تـتـوفــر فـيه اجـواء صـحـيـة
بـــعـــيـــدا عن الـــضـــوضـــاء واجـــهـــزة

التسلية). 
في ح عـبـرت اسـراء سـعدي ام لـ 3
طـلـبـة 55 عـامـا بـالــقـول ان (وسـيـلـة
الـضغـط احيـانـا عـلى ابـنـائي هي من
اكثر الوسائل جناحا للتعامل مع هذا
اجليل بـاعتـبـار ان هذا اجلـيل يتـمتع
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بـدات حـالـة الـطـوار الـتي يـعـيـشـهـا
االهل حــــالـــيــــا وذلك لــــقـــرب مــــوعـــد
االمتحانات الوزارية وفي هذه احلالة
ـالئمـة للـطلـبة يجب تـوفيـر االجواء ا
ـنـزل وهـذا مـا ســيـعـتـمـده االهل في ا

ويجني ثماره االبناء. 
مــشــيــرين لـ (الــزمــان) امس ان (هــذه
رحلة مهمة في حياة الطالب وعدها ا
ــــراحل االكــــثــــر صــــعــــوبــــة في من ا
ـسـيـرة الـدراسـيــة وهـذا مـا يـحـتـاج ا

بـالـالمـبــاالة وال يــتــحــمل جــانــبـا من
سؤولية).  ا

مسـتـدركة انه (بـالـرغم من كـوني ضد
العنف ولكن حسب وجـهة نظري اجد
انـهــا الــطــريـقــة االجنح وخــصــوصـا
خالل هــــذه الــــفــــتــــرة خــــوفــــا عــــلى

مستقبلهم).
 فيمـا يرى التـدريسي في عـلم النفس
بجامـعة كـربالء علي عـبيس ان (قدرة
ـعــنـويـات الـطـالـب االسـتـيــعـابــيـة وا
الــعــالــيـة لــلــطــالب تــخــلق حــالــة من
ـــرحـــلــة الـــنـــجـــاح وتـــخــطـي هـــذه ا
بـاعـتـبــاره يـكـون قـادرا عــلى اجـتـيـاز

مرحلة االمتحانات). 
واوضح لـ (الـزمان) امـس ان (العـامل
االســــاسي لــــشـــــروط الــــنــــجــــاح في
االمــتـــحــانـــات يــجب ان يـــكــون وقت
مــسـتــقــطع لــلــتــرفـيـه يـنــحــصــر بـ
ـارسـة ـذاكـرة مـن خالل  جـلـســات ا
بــعض الــهــوايــات وهــذا مــا يــشــحن
ذهنه بـطاقـة مضـاعفـة ستـكون كـفيـلة

بنجاحه في االمتحان).
 مضـيـفـا ان (الـتشـنـجـات الـتي تـنتج
من قـلق االمــتـحــانـات بـاالضــافـة الى
فـرض االهـــــل عـلى ابـنـائـهم سـاعات
ضني فهذه تأتي احيانا من الدرس ا
بال جـدوى من دون الـبــحث عن نـقـاط
الـقـوة والضـعـف لـدى االبن قـد تـكون

هي السبب الرئيس في رسوبه).
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ـدى ومـفـكـر أدبي شـاعــر وسع ا
ونــقـــدي ورســـام وذوّاق وعــراف
مـوسـيــقى يـحـار اإلنــسـان كـيف
يـصــفه ويـصف خــصـاله ولــطـفه

وكرمه ونبالته.  
ـاضـية وصـفه نـقاد في الـعـقود ا

تمرد) .  بالشاعر ا
واوضح (سيتـوشح الزمن القادم
كــله بــالــســواد ألجــلك يــا فـوزي
لـــكـــنك لن تـــغـــيب عـن الـــقـــلــوب
والــضـمــائـر  قــريــر الـعــ يـا
صــــــديـــــقـي ولـــــتــــــنـــــــعـم روحك

بالسالم).  
والــراحل مــوالــيــد بــغـداد 1945
شــاعـر ونـاقــد ورسـام وكـاتب في
ـوسـيـقى عـاد للـعـراق اكـثر فن ا
من مــرة بـعـد 2003 وكـان  غـادر
الـعـراق في نـهـايــة الـسـبـعـيـنـات
ألســبـــاب ســيــاســـيــة وعــاش في
لــبـنــان سـنــوات ثم اسـتــقـر مــنـذ

1987 في بريطانيا .  
واصــــدرت له وزارة الــــثــــقــــافــــة
واالعالم في بــغـداد  (من الــغـربـة
1972 حـــــتى وعـي الـــــغـــــربــــة) 
(أدمـون صـبري) 1975 و(جـنون

من حجر) 1977.

 .d  Í“u  dŽUA « qOŠ—

فوزي كر

ÊU e «  ≠ ÊbM

ـوت الـشـاعـر فـوزي كـر غـيّـب ا
في  لــنــدن اجلــمــعــة  عن عــمــر

ناهز 74 عاما. 
ي والـشـاعـر خزعل وقـال االكـاد
ــاجـــدي عــبـــر صــفـــحــتـه عــلى ا
فيسبوك (رحل عن دنيانا الشاعر
الـعــراقي الــكـبــيـر فــوزي كـر ..
فـقـدان فوزي خـسـارتنـا الـكبـيرة
لــون فـــريــد من طـــيف الـــثــقـــافــة
الــعـراقـيـة ال نـظـيـر له وال شـبـيه

U½U×² ∫ طالب يودون االمتحانات النهائية «
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كالم أبيض

رء مع نفسه في اجواء رمضان  تكثر الـتأمالت  السيما عندمـا يخلو ا
 مستـذكرا اصـدقاء العـمر  ومن مـروا في حياته  وفي مـسيـرة عمله 
واكثر من ينطبع في الـذاكرة  االشخاص الذين جتذّرت مـواقفهم الطيبة
ن هم صادقون واالنسانية  فالذاكـرة اجلمعية االنسـانية ال حتتفظ إالّ 
ـلك ان يكون صـادقاً ال يسـتحق ان يكـون انساناً  دافئون ... ومن ال 
 فاإلنـسـان بال مـوقف  صـادق  طـيب  وانـسـاني   كـشـجـرة ال جذور
لـهـا وال فـروع وال ثـمـار..! واكـيـد  هـنـاك من خـزّنت الـذاكـرة  صـورهم
ـنـحى او ذاك  ـتــغـيـر في هــذا ا احلـيـاتــيـة أخـذهم اإليــقـاع الـســريع وا
ودفعـهم كـاحلـصى الـصغـيـرة امـام الـسيل الـعـرم  في حـ ان الـبعض
اآلخر كان شعارهم : اذا لم تـتول قيادة االشيـاء  فإن االشياء هي التي
تتـولى قيـادتك وشـتان مـا ب هـذا او ذاك. ان احليـاة جتـربة  مـتنـوعة 
وفلسـفة عمـيقـة  وحساسـية جمـاليـة  وذوق أنساني سـامق .. وكما ان
ـتحف الـذي يحـتضن الـبشـرية  فـأنني ارى ان احملـبة هي التـاريخ هو ا
ائها االنسان في تطلعه الى الفضاء الرحب للحياة .. البئر التي تروي 
وفي احملـبـة يـصـبح اجملـتـمع مـكـانـاً  صـاحلـاً لـلـحـيـاة  وعـقالً سـاطـعـا
فالعـقل عدو الوهـم والتعـصب  وبالعـقل وحده نـعرف معـنى ان ال نسأل
األجرب من أين جاء جربه  وبشكيمة العقل نلجم أنفسنا الضغينة حتى
ـفسـد  والبريء من اجملـرم  وبدون العـقل تسحب " صلح من ا يتبـ ا
ـضون نـصف الـعمـر في مدح النـرجسـيـة " البـعض الى قاعـهـا  حيث 
ـديح تـلك  فـيـكـونـوا مثل ذواتـهم  والـنصف اآلخـر في تـذكـر عـبـارات ا
ـوج   وبدون مُـبصـر يـقـوده أعـمى .. أنـهم لـيس أكـثـر من زبـد يـجـلـوه ا
عقل مدرب على االنسانية يـصبح العالم مثل صحراء ... ال نخل وال ظل
ظلة  ال وال ماء .. ال شيء سوى رمل وعقارب وأفاع وعواء  فـالعقل كا
بـد من فتـحـهـا حـتى تـعمـل..! فهل سـنـقـوم بـزيـارة يومـيـة الى عـقـولـنا ..
قبلة  باركة  وكذلك االشهر ا جربوا ذلك  خصوصاً  في هذه االيام ا
وسـتـرون ان الـعـقل شــراع يـقـاوم الـريح ويـؤكــد سالمـة طـريق احلـيـاة 
ويـوضح إنـسانـيـة االنـسـان  فـاإلنـسـانـيـة نـهر مـن نور  ال
يتـوقف جريـانه  والعـقل يخـبرنـا  ان احليـاة عكس
وت وللحياة أشكال كثيرة نعيشها حلظة بلحظة ا
شي   ويجب عـلـينـا أن نـستـمـتع في حـياتـنـا  و
فيهـا بالطـريق الصحـيح ألننا نـعيشـها مرة واحدة

فقط .. فقط !


