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{ الريـاض- ا ف ب: أسقـطت القوات
الــســعــوديــة طــائــرتــ بــدون طــيـار
أطــلـقــتــا من الـيــمن حـســبـمــا ذكـرت
وكــالــة األنــبـاء الــســعــوديـة نــقال عن
التحالف الـذي تقوده الريـاض بينما
ــــتــــمـــردون احلــــوثــــيـــون يــــكــــثف ا
ـدعومـون من إيـران هـجمـاتـهم على ا
ـتـحدث ـمـلكـة.ونـقـلت الـوكالـة عن ا ا
الــرســـمي بــاسم قـــوات "حتــالف دعم
الــشـرعـيـة في الــيـمن" الـعــقـيـد الـركن
الـكي قـوله إن "قـوات الـدفاع تـركي ا
ــلــكي الــســعــودي تــمـكــنت اجلــوي ا
مـــســـاء اإلثـــنـــــــــــــ مـن اعـــتــراض
وإســــــــــــقـاط طـائــرتـ بــدون طـيـار
ـيــلــيــشـيــا احلــوثــيـة أطــلـقــتــهــمــا ا
ـدعومـة من إيران بـاجتاه اإلرهابـية ا

مدينة خميس مشيط".
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ــتــمــردون ذكــروا عــبــر قــنــاة وكــان ا
ــســيــرة الـنــاطــقــة بــاســمــهم أنــهم ا
ـلك خـالد اجلـوية استـهـدفوا قـاعدة ا

بالقرب من خميس مشيط.
الكي وقالت الوكالة نقال عن العقيد ا
أن "األداة اإلجــــرامـــيــــة اإلرهــــابــــيـــة
ـنـشآت احلـوثيـة حتـاول اسـتهـداف ا
دنـية في محاوالت دنيـة واألعيان ا ا
بائـسة ومـتـكررة دون حتـقيق أي من
أهـــدافـــهـم وأعـــمـــالـــهـم الـــعـــدائـــيـــة
الالمسؤولة". ويأتي ذلك بـينما ذكرت
الــوكــالـــة الــســـعــوديــة أن مـــقــاتالت
التحالف "كـثفت غاراتهـا اجلوية على
تعزيزات وجتمعات ميليشيا احلوثي
االنقالبية في مديريتي عبس وحرض
شـمـال مـحـافـظـة حـجـة شـمـالي غـرب
تمـردون اليمنيون في اليمن".وكثّف ا
األسابيع االخيرة هجـماتهم بطائرات

ملكة. من دون طيار ضد ا
ويـشهـد الـيـمن مـنذ 2014 نزاعـا ب
تّـهمـ بتـلقي تـمرّدين احلـوثيـ ا ا
ــوالــيـة الــدعم من إيــران والــقـوّات ا
. عـترف بها دولياً للحكومة الـيمنية ا
وقــد تـصـاعــدت حـدّة هــذا الـنـزاع مع
تـــدخّل حتـــالف عـــســـكـــري بـــقـــيــادة
الـــســعـــوديـــة في آذار/مــارس 2015

عترف بها. دعمًا للحكومة ا
ـقـتل عـشـرات وتـسـبّب هـذا الـنـزاع 
آالف األشخاص بـينهم عـدد كبير من
ـدنيـ بـحـسب منـظـمـات إنسـانـية ا
مـخــتـلـفــة.وال يـزال هـنـاك 3,3 مالي
نــازح فــيـمــا يــحــتـاج 24,1 مــلــيـون
شـخص أي أكـثـر من ثـلـثي الـسـكان
ـتـحدة الى مـسـاعـدة بـحـسب األ ا
الـــتي تــصف األزمــة اإلنـــســانــيــة في
. اليمن بأنها األسوأ في العالم حالياً
ـتـحـدة أنّ السـعـودية وأعـلنت األ ا
ـنـظـمة ـبـعـوث ا أكّـدت امس دعـمـهـا 
الـدولــيـة إلى الــيـمن مـارتن غــريـفـيث
الـذي كـان الـرئــيس الـيـمـني عـبـد ربه
مــنــصــور هـادي اتّــهــمـه بــاالنــحــيـاز
تحدثة . وقالت ا للمتمرّدين احلوثي
ــتـحــدة إيــري كـانــيــكـو بــاسم األ ا
خالل مـؤتـمـر صـحـافي في نـيـويـورك

إنّ وزير اخلارجية الـسعودي ابراهيم
ــســاعــد الــعــسّـــاف واألمــ الــعـــام ا
جملـلس الـتــعـاون اخلـلـيـجي لـلـشـؤون
فـاوضـات عـبد الـعـزيز الـسيـاسـيـة وا
حــمــد الــعــويــشق "عــبّــرا كالهــمــا عن
دعـمــهـمـا لـلـعــمل الـذي تـقـوم به األ
ــتــحـدة في الــيـمـن ولـلــجـهــود الـتي ا
بعوث" غريفيث إلنهاء النزاع يبذلها ا
الـــدائـــر في هـــذا الـــبـــلـــد.وأوضـــحت
ــوقف عــبّــر عـنه ــتــحــدّثـة أنّ هــذا ا ا
سـؤوالن السـعوديـان خالل لقـائهـما ا
في الـريـاض اإلثــنـ مـسـاعـدة األمـ
ــــتّـــحــــدة لـــلــــشـــؤون الــــعـــام لأل ا
السياسية روزماري ديكارلو في اليوم
االول من الـزيـارة الـتي تـقـوم بـهـا إلى

. ملكة وتستمر يوم ا
ـنظمـة الدولـية ديـكارلو إلى وأوفدت ا
الرياض للبـحث خصوصاً في الوضع
في اليمن بعد االنـتقادات احلادّة التي
وجّـهــهـا الـرئـيس الـيـمــني لـلـمـبـعـوث
ـي إلى بالده مــــارتن غـــريــــفـــيث. األ
وكـان هـادي اتّهـم غريـفـيث بـاالنـحـياز
للمتمـرّدين احلوثي وذلك في رسالة
تحدة أرسلها إلى األم العام لأل ا
أنـــــطــــونــــيـــــو غــــوتــــيـــــريش في 22
أيـار/مـايـو.وقـال الـرئيـس اليـمـني في
رسـالته إنّ غـريفـيث "عـمل عـلى توفـير
الــضـمـانـات لـلـمـيــلـيـشـيـات احلـوثـيـة
لـلـبـقــاء في احلـديـدة ومـوانـئـهـا حتت

تحدة". مظلّة األ ا
وفي  14أيـــار/مــــايــــو أعـــلــــنت األ
ـتـحـدة أنّ احلـوثـيـ انـسـحـبـوا من ا
مـــوانئ احلُــديـــدة والــصـــلــيف ورأس
عيـسى تـنفـيذاً لـلــــــخـطوة األولى في
اتـفاقـات سـتـوكــــــــهـولم الـتي شـكّلت
يـة الـرامـية اخـتراقـاً في اجلـهـود األ

إلنهاء احلرب في اليمن.
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والية لهادي قالت إنّ ما لكنّ القوات ا
ـتمـرّدين مـا زالوا جـرى "خدعـة" وإنّ ا
ـوانئ ألنّهم سلّموها يسيطرون على ا

وال لهم. خلفر السواحل ا
وأضـاف هـادي في رسـالـته "سـنـعـطي
فـرصـة أخــيـرة ونــهـائــيـة لــلـمــبـعـوث
ـتـحـدة اخلـاص لألمــ الـعـام لـأل ا
مارتن غريفيث لتأكيد التزامه احلرفي
ـرجــعـيــات الـثالث في كـل جـهـوده بــا
وإنـــفــاذ اتـــفـــاق ســـتـــوكــهـــولم عـــلى

ضوئها". 
تحدة أنّ ومساء اإلثن أعلنت األ ا
ديـكـارلـو الـتـقت في الـريـاض الرئـيس
الــيــمـــني وأجــرت وإيــاه مـــبــاحــثــات
"مـــــــثـــــــمـــــــرة" من دون مـــــــزيـــــــد من
ـــقــرّر أن يـــبـــحث الــتـــوضـــيح.ومـن ا
مــــجــــلس األمـن الــــدولي الــــوضع في
حزيـران/يونـيو اليـمن مـجدّداً في 17 
ــتـحــدثـة اجلــاري. وبـعــيـد تــصـريح ا
ــيـة أصــدر مـجــلس األمن الـدولي األ
بــيـانــاً أعــرب فـيه عن "دعــمه الــكـامل"
ّ تحدة وللتقدّم الذي  بعوث األ ا
إحـــرازه مـــيـــدانــيـــاً مـــنـــذ اتـــفـــاقــات
ستوكهولم في كانون األول/ديسمبر.
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في إعمام جلهاز اإلشراف والـتقو العلمي الى اجلـامعات والكليات و
مالكاتها الـتدريسيـة جاء بضــــــــرورة االبتعاد عن نـشر وطرح األمور

شكالت عبر صفحات التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك !!..  و ا
س بـشكل او بـآخر طـيفـا واسعا ومن الواضح ان اطـار ذلك اإلعمام 
من القضايا احلــــــــــيوية بشكل ملتبس و يهدف بشكل مكتبي وبجرة
ـــبـــطن قـــلم الى اســـكـــاتـــهـــا وحتـــويـــلــــــــــــهــا الـى خـــانــة الـــهـــمس ا

واإلشــــــــاعات والى التداول بأسماء وهمية وحسابات مستعارة !! 
وبذلك يفاقم االشكالية . 

ؤسـسـة الـرسمـيـة لـلـتعـلـيم الـعالي والـبـحث الـعـلمي اخـذت حـالـيا ان ا
وبشكل جلي دورا رياديا في قيادة اجلامعات والكـــــــليات حكومية او
زيـد من العـطاء البـنّاء وتـشـــــــجـيع األستـاذ على احلوار اهليـة نحـو ا
ـعـضالت من خالل طـرحـهـا والعـمل عـلى نـقـدها ومعـاجلـة الـثـغرات وا
نقـدا بـنّاء وكـشف نـقـاط اخللل فـيـهـا بغـيـة جتاوزهـا وتـصـويبـهـا وليس

العكس بتكميم األفواه وكسر األقالم الصريحة الواعدة . 
دة الزمنية التي تسنم الدكتور قصي السهيل فيها منصبه فمع قصر ا
وزيرا لـلتـعـليم الـعالـي والبـحث العـلـمي غيـر ان خطـواته الـواثقـة اعطت
مؤشـرا مـبـشـرا عـلى جـديـة العـمل وصـــــــــــواب الـنـهــــــــج الـتـربوي
ـؤشـــــــرات جـرأة وصـــــــراحـة وشـفافـية والعـلمـي  ومن ابرز تـلك ا
ـية كـخطوة سـيرة األكاد طرح القـضايـا واإلشكالـيات الـتي تعتـرض ا
اولى نـحو الـتـصـحـيح واالرتـقـاء بـاألداء وتنـقـيـته من الـعـثـرات ومـكامن

االخفاق .
 وال يخفى عـلينـا بأن وسائـل التواصل االجـتــــــــــماعي اكـتــــــــسبت
ـعـاصـرة اهـمـيـة حـواريـة إعالمـيـة مــتـــــــــزايـدة حـالـيـا كـونـهـا األداة ا
ـؤسـسـيـة ـعـنـي بـتـنـاول الـطـروحـات االجـتــمـاعـيـة وا لإلعالم اجلـديـد ا

والعلمية والتربوية وغيرها وعصف افكارها الهادفة وإنضاجها . 
كان يفـترض بـاالعمـام التــــــــــوجـيه بتـحسـ وتطويـر اسالـيب الطرح
لـغـويـا مـثــــــــــال عــلى وفق اسـلـوب يـتـنــــــــــــاغم مع مـكـانـة األسـتـاذ
التدريـسي وعــــــــــــلـو منزلـته االجتـماعيـة والتربـوية ولـيـــــــــس بقمع
ـســمـوع من قــبل اجملـتــمع كـله مـنــبـره الــريـادي ووأد صـوتـه الـعــالي ا

فضـــــــال عن التشكيالت الرسمية وهيئاتها ودوائرها . 
نعم قد حتصّل هـنالك بعض الطـروحات غير الـدقيقة فـينبغي تـصويبها
ــتـعــجـلــة فـيـنــبـغي ــوضـوعي الــواضح  او بـعض اآلراء ا ــكـافيء ا بـا
قنـــــــــعة من خالل أدوات اعالمية ـتأني والردود ا تهدئتها بالنقاش ا
ــــــــــعـلومـة والـكـلمـة احلـرة وتـكفل مسـؤولـة تـــــــــــضمن انـسـيـابيـة ا
نـاخات السـليمة حرية تداولـها  ولكن بـاحلصيـلة ينبـغي دائما تـوفير ا
لبذر اآلراء وإثرائـها وإنباتـها ومن ثم قطـاف ثمراتهـا ..وهو األمر الذي
لن يـنـجم ولم يـعـتــمل اال بـالـتـفـاعل احلـر في بــوتـقـة اإلعالم الـتـقـلـيـدي
ـتـمـثل بـوسـائل الـتواصل الورقـي أو من خالل اإلعالم اجلــــــــــــديد ا
االجتمـاعي التي اصـبحت منــــــــــصة راسـخة لهـا وجوهـها االيجـابية
اليـــــــــــ بل مـلـيارات ـضيـئـة بـالـتــــــــــأكـيـد وأدواتـهـا الـزاخـرة  ا
ـكن االستــــــــــهـانة بـها او التـغــــــــافل عـنها او احلسابـات التي ال 
ـكتــــــــبيـة  األمر الذي يضاعف من شطبها بـأي قرار من القرارات ا
دورهـــــــــا وأهمـيـتـهـا وحـيويـتـهـا بـالـرغم من بـعض اوجـههـا الـسـلـبـية
ـكن تالفــيـهـا وطـــــــي صـفـحــتـهـا ــــــــــــشــخّـصـة حــصـرا والـتـي  ا
ـشرق منها اذ من ضيء ا بالتركيـز على اجلانـــــــب ا
فهوم ان لـكل اداة او تقنــــــــــية جوانب مـضيئة ا
ـــــكن لــــهــــا ان وجــــوانب اخـــــرى قــــاتــــمــــة ال 
ـشرقة تغـــــــــطي او تـلغي وتـهمش جـوانبـها ا
و بـكل تــأكــيـد ..  ولــعل وســــائل الــتـواصل ال

تستثنى من ذلك .
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ــركــزي فـــقــد مـــني بــاج الـــبــنـك ا
©»UN?ý ‚—UÞ q?OÝ«® العـراقي باسم
ن يـعـثـر علـيه تـسـلـيمه الـرجـاء 

صدره.
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تـوفي في عمـان يوم اول أمس االثـن 6/10/ 2019 األسـتاذ رؤوف حـمود شـعـبان الـشـخصـية االجـتـماعـية
رض وسينقل جثمانه إلى النجف حيث سيدفن في مقبرة العائلة . عروفة بعد صراع طويل مع ا ا

الفقيـد من مواليد الـنجف العام   1931 تخرج من كلـية التجـارة في بغداد العام  1954 وساهم في تأسيس
جمـعية االقـتصـادي العـراقيـ العام  1957 وأشغل مـنصب الـنائب األول لـرئيس غـرفة جتـارة بغـداد لعـقد
ـهـنـدس عــلي شـعـبـان ورجل األعـمـال عـدي شـعـبـان أوالده : الـدكــتـور عـقـيل شـعـبـان وا ونـصف من الـزمـان 
صرفي األسـتاذ جلـيل شعبـان وهو خال وأخوانه: الـوجيه رجل األعـمال األستـاذ ناصر شـعبان واحملـامي وا

الدكتور عبد احلس شعبان.
 drshaban21@hotmail.com:كن الكتابة على البريد االلكتروني التالي لتقد واجب العزاء 

البقاء لله. أخر االحزان ان شاء الله
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