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(أو السوق) لتزي منازلهم.
وأصــدرت مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسالمي
ــســحــيـة الــعــدد األول مـن الــدراســة ا
سلمة في الـسنوية بشأن اجملتمعات ا
أرجـــاء الــعــالم  .2018والـــتي تــســلط
ــســلــمــ في الــضــوء عــلى أوضــاع ا
الـعالم أي ما يعادل نصف مليار مسلم
يـعيشون كـأقليات في دول ذات غـالبية
ــنــظــمــة غــيـــر مــســلــمــة. وقـــد أولت ا
اهتماماً خاصاً بأوضاع األقليات التي
تــــعــــيش في دول غــــيــــر أعـــضــــاء في
ــيــثــاق عـلى ــنــظــمـة حــيث يــضع ا ا
ـنظمة مهمـة الدفاع عن هذه األقليات ا
دنـية والـثقـافية والـذود عن حقـوقهـا ا
والـسياسية. وقال بيان تلقته (الزمان)
ـنـظـمـة إلى أن أكـبر امـس ان (دراسة ا
ـسـلـمـ يــعـيش في جـنـوب عــدد من ا
شـرق آسـيـا حيث يـوجـد أكـثر من 60
ـئــة من إجــمـالـي سـكــان الــعـالم. فـي ا
وتــشـكل دول الـشــرق األوسط وشـمـال
ــئــة مـن إجــمــالي إفـــريــقـــيــا  20فـي ا
الـسكان. وتضم اندونيسيا حالياً أكبر
. كما تـشيـر الدراسة سـلمـ عـدد من ا
إلى أن أكـبر نـسبـة مجـتمـعات مـسلـمة
1 ـا يـقـارب 53 تـعــيش في افـريـقـيـا 
1 ئـة من السـكان تـليـها آسـيا (32 بـا
ـئـة) استـرالـيا ـئـة) اوروبا (7 6بـا بـا
7 ـئـة) امـريـكــا الـشـمـالـيـة (1 (1 7بــا
ئة). ئة) وامريكا اجلنوبية (0 4با بـا
ـسـلـمـ في  ويـعــيش أكـبـر عـدد من ا
ـنـظـمـة في الــدول غـيـر األعـضـاء فـي ا
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وتـشير الـتقديرات إلى أنه بـحلول عام
2050 ســوف يـتــضــمن سـكــان الـهــنـد
ـسـلـمـ في الـعالم إذ أكـبـر عـدد من ا
ـتـوقع أن يـصل عـددهم إلى 300 مـن ا
مــلــيـون نــسـمــة). واضــاف الـبــيـان ان
ـلـيار (الـدراسـة كـشفت عـن أن نصف ا

مــسـلم الـذيـن يـعـيــشـون كـأقــلـيـات في
بــلـــدان ذات أغــلــبـــيــة غــيــر مـــســلــمــة
يـواجهـون حتديـات مختـلفـة في جميع
أنـحـاء الـعـالم. وتـأتي هـذه الـتـحـديات
في بـعض األحيـان نتـيجة لـلحروب أو
لـــلــصــراع الـــعــرقي أو االضـــطــرابــات
ــسـلــمـون الــسـيــاسـيــة وقـد يــعـاني ا
دنية أيـضا من انتقاص في حـقوقهم ا
أو حــقــوقـهم اإلنــسـانــيــة وفي بـعض
األحـــيــان يــحـــتــاجــون إلى مـــســاعــدة
اقـتصـادية وإغـاثة إنسـانيـة في أعقاب
الكوارث الطبيعية. وفي حاالت أخرى
ـواطـنـة الـكـامـلة ـسـلـمـون با يـتـمـتع ا
وبــكــامل حــقــوقـهـم اإلنـســانــيــة وفــقـاً
لـلـقـانون لـكـنهـم يعـانـون من الـتمـيـيز
االجـتـمـاعي واالقتـصـادي في اجملـتمع
ومــــكــــان الـــــعــــمل. ومـع ذلك أصــــبح
ـــســلــمـــون من األقــلــيـــات في بــعض ا
الـبلدان مسؤول مُنتَخَب ويتبوؤون
مــنــاصب حــكــومـيــة ووزاريــة رفــيــعـة
ويـحـقـقـون جناحـات عـلى الـصـعـيدين
ـهـني). واكـد الـبـيان ان الـشـخـصي وا
ـنظـمة اصدرت الـعديـد من القرارات (ا
ـــــســــاعــــدة ـــــقــــررات لــــتـــــقــــد ا وا

الـكـتلـة الـسـوفيـتـية الـسـابقـة والـشرق
األوسط وأثـيـوبيـا يسـتخـدمون تـقو
يـولـيـان الـذي ظـهـر في عـهـد يـولـيوس
قـيـصـر عام  45لـلـميالد. والـفـريق ب
ـ  13يـــومــا ويـــقــول رجل الــتــقــو
الــدين بــالــكـاتــدرائــيــة األرثـوذكــســيـة
: "إن يـوم الـروسـيـة كـريـسـتـوفـر كـالـ
 25كـانون األول بـتقـو يولـيان هو 7
يــنـــايــر/ كــانـــون الــثــاني بـــالــتــقــو
الــغــريــغــوري". وتــبــنت بــعـض الـدول
األرثــوذكـسـيـة مـثل الــيـونـان وقـبـرص
ورومـانـيـا تـقـو يـولـيـان عـام 1923
سيـح (الكريسماس) يالد ا وحتـتفل 
فـي  25 كــــــانـــــون األول مـن كل عـــــام.
ـئة وحـالـيـا يـعـيش أكـثـر من  39فـي ا
ــسـيــحـيــ في روسـيــا واخـتـار من ا
ـئـة منـهم االحـتـفال بـعـيد نـحو 85 بـا
ـــســـيح في يـــنــايـــر/ كـــانــون مـــيالد ا
الــثـاني. وبـاإلضــافـة لـروســيـا حتـتـفل
يالد في يـنايـر/ كانـون الثاني بـعيـد ا
كـل من أوكــرانــيــا وإسـرائــيـل ومــصـر
وبـلـغاريـا وصـربيـا وروسيـا الـبيـضاء
واجلـــــبل األســـــود وكـــــازاخــــســـــتــــان
ومـــقـــدونــيـــا وإثـــيــوبـــيـــا وإريــتـــريــا
وجـورجيـا ومودلوفـا. وتتـشارك الدول
ـيالد بــعض عـادات االحـتـفــال بـعـيـد ا
بصرف النظر عن التقو الذي تتبعه
ــســيح فــتـرة إذ يــســبق عــيــد مــيالد ا
ـدة 40 صــوم تــقــاطع فـيـه الـلــحــوم 
ـيالد يــومـا كـمــا يـتم إحــيـاء مـشــهـد ا
نازل. لـدرجة جلب القش أحـيانا إلى ا
ويـكـون هنـاك عشـاء خاص عـشيـة يوم
ــيـالد والـذي يــضـم عـادة  12طــبــقــا ا
تـمـثل احلـواريـون االثـني عـشـر. ولـكن
هـنـاك عادات تـخص دوال بعـيـنهـا ففي
أثـيوبـيا يرتـدي الناس مالبس بـيضاء
يـــذهــبـــون بــهـــا إلى الـــكــنـــائس وفي
صـربيا يخرج الناس عـشية يوم العيد
بـحثـا عن غصن مـن البـلوط في الـغابة
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السابق ابراهـيم بحر العـلوم وكلمة
ـعـهـد فـريـد عـدنـان مـحـسن عـمـيـد ا
وردد الــطـــلــبـــة اخلـــريــجـــون قــسم
الـتـخـرج كـما  تـوزيـع الـشـهادات
بيـنهم وسط تـمـنيـات احلضـور لهم
بـالـتـوفـيق في مـسـيـرتـهم الـعـلـمـيـة

هنية. وا
qLŽ d¹uDð

الى ذلك بحث الوزير قصي السهيل
مع عـــــمـــــداء كــــلـــــيـــــات الـــــطب في
اجلـامـعـات الــعـراقـيـة تــطـويـر عـمل
ا يضمن حتس اجمللس الوطني 
مسـتـوى كـلـيـات اجملمـوعـة الـطـبـية
ــصـاف كـلــيـات الـدول ويـجـعــلـهـا 

تقدمة ا
.وقـــــال بــــيـــــان لـــــلـــــوزارة امس إن
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تـــخـــرجت مـن مـــعـــهـــد الـــعـــلـــمـــ
للدراسات الـعليا في الـنجف الدفعة
الـثـانـيـة من طـلـبـة قـسـمي الـقـانـون
والعلوم الـسياسية لـلعام  الدراسي

 .2018-2017
عهد احتفـالية حضرها عدد واقام ا
من الــنـــواب والــوزراء الـــســابـــقــ
والــوكــيل االقــدم لـــوزارة الــتــعــلــيم
الـعــالي والــبــحث الــعـلــمي مــحــمـد
الــــســــراج ورؤســـــاء اجلــــامــــعــــات
الـعــراقـيــة ونـقــيب احملــامـ احالم
ـثل الالمي. وتـخـلل احلــفل كـلـمـة 
الوزارة وكلمة مؤسـسة بحر العلوم
اخليرية القاها وزير النفط والنائب

بغداد
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ـسلمـة ألنها لـلمـجتمـعات واألقلـيات ا
جـزء من األمـة اإلسـالميـة وهي تـواجه
أوضـاعاً سياسية واقتـصادية وثقافية
مـــخــتـــلــفــة. وقـــد  االســتـــرشــاد في
صــيــاغـة ســيـاســة مــنـظــمــة الـتــعـاون
ـسلـمة تـعلـقة بـاألقلـيات ا اإلسالمـي ا
ـنظـمة في الـبـلدان غـيـر األعضـاء في ا
ـــبــاد عـــدم الــتـــدخل في الـــشــؤون
الــداخــلــيــة وعــدم دعم أي تــطــلــعــات
انـفـصـالـية واالحـتـرام الـكـامل لـوحدة
أراضـي هــذه الــبـــلــدان واســتـــقاللــهــا
الـوطني حيث تـتم االتصاالت مع هذه
األقـليات دائماً من خالل حكومات هذه

عرفتها الكاملة). الدول أو 
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الـى ذلك احــتــشــد مــئــات األمــازيغ في
ـغـربـيــة الـربـاط في وقت الــعـاصـمــة ا
ـــاضي مــــتـــأخـــر مـن يـــوم الـــســــبت ا
لالحـــتـــفــال بـــبــدء الـــعــام األمـــازيــغي
اجلــديــد ودعـوا الــسـلــطــات إلى جـعل

االحتفال عطلة وطنية.
ـغـرب مـوطن أكبـر عـدد من األمازيغ وا
في شـمـال أفريـقيـا الـذين عانـوا لفـترة
طـويـلـة من تـهـميـش لغـتـهم وثـقـافـتهم
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ـرآة ارتــدتْ أحـلى مالبـسـهــا الـداكـنـة وعــدّلت من وضـعـهـا وهـي تـنـظـر الى ا
تخـاطب ذاتها بـصوتٍ هامس " سأذهب بـعد قليل الى الـسيدية ألكـحل عيناي
برؤية حفيدتي الغالية  –اجلوهرة الصغيرة  –لم أرها منذ أن غابت عن البيت

مع والدتها التي فضلت االنفصال عن ولدي العزيز . 
ا سـأسمع كـلمـات ال تليق أعرف أنـني سأكـون ضيـفة غـير مـرغوب فـيهـا ور
بسـني وال حالـتي النفـسيـة التي أعيـشها فـي الزمن احلاضـر... سأحتمل كل
شيء من أجل رؤيـة حفـيدتـي ...لقـد أصبـحت في سـنتـها الـثـانيـة .. آه كم أنا
ـشاهـدتهـا ولو لـعـدة دقائق فـقط ." كنـتُ أستـمع الى كلـمـاتهـا احلزيـنة تواقـة 
الـهـامـسـة كـأنـهــا نـسـمـات هـواء تـهب في يـومٍ لـيس له وجـود . مـسـكـيـنـة تـلك

اخمللوقة الرائعة ..
كم عـانت وحتـمّـلت من أجل اجلـمـيع . قـاتـلتْ ضـد قـسـوة احلـيـاة أحـد عـشـر
عـاماً أثـناء فـترة غـيابي عن الـبيت  –خـلف حدود الـوطن اجلمـيل . قاتـلت ليالً
عـيشـة بكل تفـاصيـلها. ونهـاراً لتـجعل ولدهـا يدخل كـليـة الطب رغم قسـاوة ا
فرحت أكـثر حينـما تزوج ولدهـا من طبيبـة جميلـة تنحدر من طـائفة أخرى في
زمن كانت فيه البالد تواجه أقسى هجمة شرسة اسمها  –الطائفية  –وحتقق
الـزواج وجاءت جـوهرة جـميـلة اسـمها  –أزل  –لـكنـها ذهبت لـلعـيش مع أمها
في السـيدية بعد أن حتقق االنفـصال ب أمها وأبيهـا . قبل أن تخرج شريكة

حياتي من البيت نظرتْ ناحيتي وكأنها تسألني عن رايي في زيارتها تلك . 
لم أنبس بـبنت شفة لكنني ابتسمتُ لهـا بألم كأنني أحدثها بكل ما يجيش في
روحي مـن ألم ال يـنــتـهي . " اذهــبي لــكـنكِ ســتـعــودين مـكــسـورة اخلــاطـر .."

همستُ بتلك العبارة دون أن تسمعني. 
عادت بـعـد سـاعتـ جتـر قـدميـهـا كـأنهـا عـادت من مـعركـة خـاسرة . دون أن
أوجه لـها أي كالم راحت تسرد مأساتها بألم " حينما طرقتُ باب أهلها خرج
ريض الكـبير الـسن . كان وجهه أصـفر شاحب كـأنه ينتـظر ساعات والدهـا ا
مـوته .طلـبتُ مـنه أن أرى حفـيـدتي . رحب بي جـداً وأخبـرني بـأنه سيـرافـقني
الى بـيـت والدة  –أزل- فقـد كـان بـيتـهـا مالصـقاً لـبـيـتهم . حـيـنـما شـاهـدتني
صرخت " مـاذا تـريـدين?" تـلـعثـمتُ قـلـيالً لـكـنـني تـماسـكتُ روحي وخـاطـبـتـها
شاهدة حفيدتي بأنـني جلبتُ لها - زيت وسكر احلصة التـموينية - وأرغب 
لــعـدة دقـائق ..صــرخت بـوجــهي " لن تـريــهـا أبـداً " . طــلب مـنـهــا والـدهـا أن
جتـعــلـنـي أشـاهــدهـا لــكـنــهـا لم تــقــبل . عـدتُ الى الــوراء مـكــسـورة اخلــاطـر
...تـواريت عن األنظـار بسـرعـة البـرق . استـقـليتُ أول سـيارة أجـرة ...ألهرب

من كلماتها التي ال ترحم .
 وأنا داخـل السـيارة أطـلقت لـدموعي الـعنـان وقـلت مع نفـسي - حسـبنـا الله
ونــعم الـوكـيـل - مـهـمــا طـال الـزمن لن أفــقـد األمل في مــشـاهـدة - حــفـيـدتي

....جوهرة السيدية " . 
بـقيتُ صـامـتاً كـأن الـطيـر عـلى رأسي ..لم أعـلق بأي شيء ألنـني كـنتُ أعرف
ـا سـلـفـاً أنـهـا كـانت ذاهـبـة الى أقـسى بـشـر عـلى وجه األرض.. ال يـهم ... 
طال الـزمن ومهما منعتنا من رؤيـتها ستبقى حتمل اسمي حتى

في شهادة وفاتها  –ازل مراد ثامر . 
مالحـظة " سـتـكون هـذه احلادثـة مـشروع لـروايـة طويـلة
عـنوانها  –جـوهرة السيدية  –سـأفجر فـيها كل ما دار
بــ اخملــلـوقــات الــبـشــريـة الــتي عــاشت في فــتـرة من

ظلم . فترات الزمن ا
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احبط احلشد الشعبي تعرض لعناصر
داعش بـعـد صد هـجمـوهم على قـضاء
الـدبس بـكركـوك واجـبار االخـرين على
الــفــرار. وقـال بــيـان إلعالم احلــشـد ان
(قــوة مـن الــلـواء 16 بــاحلــشــد صـدت
تـعـرضـا لداعـش في القـضـاء وأسـفرت
الـعمـليـة عن اصابة عـدد منـهم واجبار
كـمـا اســتـشـهـد ــتـبـقــ عـلى الـفــرار ا
مـقاتل في اللواء متاثرا بجراح اصيب

بها اثناء التعرض). 
والــقت قـوة امـنــيـة الـقــبض عـلى أحـد
الـــــهـــــاربـــــ من ســـــجن بـــــادوش في
مــحـافـظــة صالح الـدين.وقــال الـنـاطق
باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن
فـي بيـان امس ان (مفـارز اسـتخـبارات
الشرطة االحتادية العاملة ضمن وكالة
االسـتخـبارات والـتحـقيـقات االحتـادية
ـتـهـمـ في ألــقت الـقـبض عـلى احــد ا
احملافظة وهو هارب من سجن بادوش
ؤبد) ,مشيرا الى ان واحملكوم عليه با
ـــطــلــوب (الـــقــوة ضـــبــطت بـــحــوزة ا
ـحاولـة فاشـلة مـسـدساً بـعد ان قـام 
ـنــتـســبـ لإلطـالق الـنــار عـلى احــد ا

كلف بالواجب).  ا

وقــال قـائـد الــعـمـلــيـات الــفـريق الـركن
جــلـيل الــشـمــري (بـاشــرنـا فـي كـانـون
األول من عام  2016 بـرفع السـيطرات
فـي بـغـداد و رفع 30 ســيـطـرة و 90
مــرابـطــة وفي نــيـســان من عـام 2017
رفــعـنـا عــدداً آخـر من الـســيـطـرات في
جــانـب الـكــرخ بــواقع  32 ســيــطـرة و
120 مرابطة إضافة الى رفع احلواجز
الــكـونـكـريــتـيـة من أجل إظــهـار مـعـالم
ـــــواطن بـــــاألمن بـــــغــــداد إلشـــــعــــار ا

واالستقرار).
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واضــــــاف انـه ( االســــــتــــــفــــــادة من
احلـواجز الـكونكـريتـية التي  رفـعها
نع بـوضعهـا في محيط بـغداد األمني 
اإلرهـــابــيـــ من الــتـــنــقل فـي الــطــرق
رور من الـنـيـسـمـيـة وإجـبارهـم علـى ا
خالل الـسيطـرات الرئيـسة التي حتيط
بـالـعاصـمة) ,وتـابع انه ( وخالل شـهر
كـانون األول من عام 2018 قـمنـا برفع
 22سـيـطـرة في الرصـافـة حـيث رفعت
ـيـدانـيـ كـمـا بـالــتـشـاور مع الـقـادة ا
رفـعـنا  19سـيـطرة في الـكرخ ولـكن ما
ـسـتوى زالت مـداخل بـغـداد لـيست بـا

طلوب).  ا

" وغــدا يـضم حتت جــنـاحـيـه فـروعـاً كــثـيـرة فــعـقـدت سـع أفق "الـتــمـكـ واتـَّ
ـؤتــمـرات وهـيــأت الـورش لـلــتـمـكـ اجلـلــسـات ونـظــمت والـنـدوات وأقــيـمت ا

االقـتصادي واالجـتماعـي واإلعالمي والثقـافي واإلداري والتـمك الـسياسي.
فمـفهـوم التـمك الـذي ظهـر في نهـاية الثـمانـينـات والقى شيـوعاً ورواجاً في
فـتـرة الـتـسـعـيـنــات أصـبح تـداوله ظـاهـرة وثـقـافـة بـاعـتـبـاره نـقـطـة حتـول في
اجملتـمعات; ألنـه يسهم في بـناء عنـاصر بشـرية مؤهـلة في كثـير من اجملاالت.
ـعنى والتـمـك لـغـةً: تعـني ً الـتقـويـة أو التـعزيـز ووردت كـلمـة مـكّن (مكّـنه) 

 . جعله قادراً على فعل شيء مع
أمـا الـتـمـكـ اصـطالحاً فـقـد وضع له عـدّة تـعـريـفـات ونخـتـار مـنـهـا مـا قاله
ـشـاركــة في الـعـمــلـيـات (Argenti): أن الــتـمـكــ هـو أحـد أهم مــخـرجــات ا
; الـتي تعزز من دافعـيتهم اجلوهـرية نحو والقـرارات واإلجراءات ب الـعامل
ـارسونه هذه الـنـشاطـات ويـزيد الـتـمكـ من إدراكـهم ألهـميـة الـعمل الـذي 

سؤولية في بيئة العمل. بحيث يكون ذا معنى وحتد مع امتالك القدرة وا
ولعلَّ ما يراه Bowen and Lawler أمـر يدعو للتأمل فهـما يران أنَّ التمك
حالـة ذهنية داخليـة حتتاج إلى تبني وتـمثُل لهذه احلالة من الـفرد لكي تتوافر
تـلك من قـدرات معـرفـية تـسـاعده في اتـخاذ ـا  له الثـقـة بالـنـفس والقـناعـة 
َّا تقـدم نرى أن التمك قراراته واخـتيار النتـائج التي يريد أن يصل إلـيها. 
مـطلب مهم وضـروري في وقتنـا احلاضر وشامـل لكال اجلنـس ولكن جرى
; بـاعتـباره الـعنـصر األكـثر حـاجة لـلتـمك رأة حتـديداً التـركيـز على تـمكـ ا

وللحدّ من هشاشة أوضاعهن.. ل
كـن ان أوجزه بهـذا السـؤال: ما بال كن مـا يهمـني إثارته في هـذه السـطور 
تـمكنة ـتمكـنة"?! فا رأة "ا طـالب بـتمكيـنها قـد نسوا ا رأة وا دافـع عن ا ا
هارة عرفـة وا غيـر محتـاجة لورشٍ ونـدوات وجلسـات فهي متـزودة بالعـلم وا
وتمـلك خـبرة فـي تأديـة مـهام عـمـلهـا بـكـفاءة واقـتـدار واستـقاللـيـة وغالـبـاً ما
سئـولية وبـكفاءة واتّـسمت باإلبـداع والتفـكير يكـون قد سبق لـها أن حتمـلت ا
اخلالق ودائمـاً مـا تـتحـلى بـصـفات إنـسـانـية خـالـيـة من أي تأثـيـر طـائفي أو
قبـلي أو انحيـاز مناطقي فـضالً عن قدراتهـا العالـية وجرأتهـا وحكمـتها التي

تؤهلها; ألن تدير القرارات دون مجاملة وال محسوبية. 
وال ننـسى اجتاههـا النفـسي الذي يـتمثل بـشعورهـا نحو عـمليـة التمـك التي
ـهام والـشـعور بـالقـدرة على تبـرز في الـكفـاءة والثـقة فـي القـدرة على أداء ا
هام وإدراك معنى العمل التـأثير في العمل وحريـة االختيار في كيفيـة أداء ا
ـشاركة الفعلـية من جانب في إدارة ما تكلف به تمـكنة جتيد ا سـؤولية. فا وا
ـشــكالت والــتـفــكــيـر اإلبــداعي والــتــصـرف في بــاتـخــاذ الــقـرارات وحـلّ ا

سؤولية والرقابة على النتائج .  واقف وحتمل ا ا
ميزات التي تعدّ رأة التي تملك تلك ا ها اخلارجي. فـا فهي يـقظة لذاتها ولعا
اذا ال تـمكّن لتولي عنـاصر أساسـية وحاسمـة للنـجاح في تولي منـصب ما.. 
ـناصب مسـؤولية ناصب?! فـتولي ا اذا ال يـدعم ترشـحيهـا   !? منـصباً مـعيـناً

ينبغي إجادتها. 
ـتـمـكـنـات فـوائـد جـمَّـة ومـنـهـا إطالق قـدرات الـنـسـاء اإلبـداعـيـة إنَّ لـتـمـكـ ا
ـتـعطش لـلـكـفاءات واخلـالقة  بـاعـتـبارهـن الدعـامـة الـرئيـسـيـة لـهذا اجملـتـمع ا
ـفعمة باإلنسانيـة وهو تفعيل لألقوال والشعارات اخمللـصة واحملبّة لوطنها وا
رأة ودعم قـدرات النساء وتعزيز تواجدهن في التـي يؤكد ضرورة االهتمام با
مـراكــز الــقــرار وصـنــعه. واالقــتــصــار عــلى نـدوات الــتــمــكــ ومـؤتــمــراتــهـا
وجـلـسـاتــهـا لن جتـدي نـفـعـاً ولن تـثـمـر إال عن أخـبـار أو نـشـاطـات تـوعـويـة
وغالـباً مـا تنتـهي بتوصـيات تكـدس على الـرفوف وفي أحسن األحـوال بشراء
ـرأة بدليل ماكـنات خـياطـة وتوزيع سالت غـذائيـة التي لم ولن حتل مـشكـلة ا

تزايدة.  أعدادهن ا
ـتــمـكــنــات والـعــمل عـلى وخالصــة الــقـول أن تــمـكــ ا
دعــمـهن هــو الـعـمل احلــقـيـقي الــذي يـقـدم لــلـمـرأة بل
يـضع األسس الصـحيـحة لـعمـلـية االخـتيـار والتـرشيح

 . للمناصب لكال اجلنس

ـالئمة وتوفـير الـبيـئة الـتدريسـية ا
للطلبة) ,وأضاف إن (التعـليم يضع
ـسـتـقـبـلـيـة ضـمن سـتـراتـيـجـيـاته ا
تـفـعـيل عــوامل اسـتـقـطــاب الـطـلـبـة
األجــانب لــلــدراســة في اجلــامــعـات
الـعـراقـيـة فـضـال عن تـوسـعـة خـطـة
الـــقــبـــول فـي الــدراســـات الـــعـــلـــيــا

للتخصصات الطبية). 
وفي سيـاق مـتـصل أكـد الـسـهيل أن
الوزارة لديهـا توجه بتـغييـر النظام
ـــعــمـــول به حــالـــيــا في الــدراسي ا
ـؤسـسـات الــتـعـلـيـمــيـة إلى نـظـام ا
ـقـررات أو الــوحـدات الــدراسـيـة . ا
وقال الـسـهـيل في تـصريح امس إن
(الــوزارة لـــديــهـــا  ســـتــراتـــيــجـــيــة
واضحة وتصور كامل عن تفعيل ما
سـيـخـدم الـعــمـلـيـة الـتـعــلـيـمـيـة في

العراق).
W− b  …—«“Ë

الفــتـــا الى ان (هــنـــاك آلــيـــات عــمل
مـــشــتـــركـــة ســـتـــنــشـط مع خـــبــراء
وومالكـات الـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيا
دمجة مع الـوزارة لتطـوير البحث ا
الـــــعـــــلـــــمي فـي مـــــجـــــاالت الـــــطب
والــهـــنــدســـة والــعـــلــوم والـــزراعــة
وتــشـــخــيص مـــؤشــرات انـــعــكــاس
نـتــائـجه عــلى الــبـيــئـة الــعـراقــيـة),
مشددا على (أهمية االلتفات لعنصر
الـرصــانـة في مــؤسـســات الـتـعــلـيم
اجلامعي االهـلي فضال عن مـراجعة
خارطة الـتخـصصـات التي تـدرسها
ــا تــلك الــكــلــيــات أو اجلــامــعــات 
يؤهلها لتكون رافـدا ورديفا حقيقيا
لـــلـــتـــعـــلــــيم احلـــكـــومي) ,وأوضح
الــســهــيـل ان (الــتــنـــســيق جــار مع
وزارة التـربـيـة لـتـطويـر مـسـتـوياته

بشـأن مـخـرجـاتهـا وإيـجـاد احلـلول
ــشـكالت خــطــة الـقــبـول ـنــصــفـة  ا
الــسـنــويــة والــتــحــاق الــطــلـبــة في
الكـلـيـات التـي تتـوائم ومـعـدالتهم),
مـــشـــيـــرا إلى أن (الـــوزارة بـــصـــدد
مـعــاجلـة حــاالت تـعــسـفــيـة رُصـدت
بـــالـــضـــد مـن األســـتـــاذ اجلـــامـــعي
ــانـعــة لـتــكـرار ووضع الـضــوابط ا
مثل هذه احلاالت) ,وتابع ان (هناك
أوامــــر وزاريـــــة قــــد صـــــدرت خالل
تسيير أعمـال الوزارة وسيتم النظر
دى موضوعيتها ودقتها لتطويق

مدياتها السلبية).
مـؤكـدا ان (الـعــمل الـقـادم ســيـشـمل
ـسـار في دائرة الـبعـثات تصـحيح ا
والعالقات الـثقـافية وسـيكـون هناك
تعـديل إيـجـابي في نـظـام االبـتـعاث
والـــزمـــاالت وآلـــيـــة الـــتـــعـــاطي مع
معـادلة الـشهـادات وايجـاد عالجات
.( بتعث حقيقية لـشريحة الطلـبة ا
وكان الـوزارة قد أطـلـقت االستـمارة
ـقـاعد االلـكـتـرونـيـة لـلـتقـد عـلـى ا
الـشـاغـرة لـلـتـخصـصـات كـافـة عـلى
قـنــاة الـتــعــلـيم احلــكــومي اخلـاص
الــصـبــاحـي من خــريــجي الــدراسـة
اإلعـداديــة لـلــسـنــتـ الــدراسـيــتـ

. السابقت
ـدير الـعام لـدائرة الـدراسات وقال ا
ــتـابـعـة في الـوزارة والـتـخـطـيط وا
إيــهـاب نــاجـي إن (الـوزارة أطــلــقت
ـاضي عــبـر الــبـوابـة يـوم االثـنــ ا
االلكترونية للدائرة استمارة خاصة
ــقـاعــد الــدراســيـة لـلــتــقــد عــلى ا
الشـاغـرة  لـلـتخـصـصـات كـافة ومن
ضـمنـهـا كـلـيـات اجملـمـوعـة الـطـبـية
لـــطــلـــبـــة الـــدورين االول والـــثـــاني

(الــــســــهــــيل نــــاقـش خالل تــــرؤسه
اجـتـمـاعا ضـم عـمـداء كلـيـات الـطب
تـعــزيــز االعـتــمــاديــة الـوطــنــيـة في
ناهج اجلامعات العراقية وتطوير ا
ا يـتوافق العـلمـيـة لكـليـات الـطب 
ــيــة  واآللــيـات ــعــايــيــر الــعــا مع ا
عتـمدة في معـادلة الشـهادات لدى ا
الـطـلـبــة احلـاصـلــ عـلى شـهـادات
تخـرج من جـامعـات أجـنبـية) ,واكد
السـهيل ان (الـوزارة تولي اهـتمـاما
ـــيــة ـــقــومـــات األكــاد لــتـــرصــ ا
الوطنية ودور جلان الـعمداء بعدّها
ـــيـــة اخملـــتـــصــة اجلـــهــات األكـــاد
ــــــعــــــاجلـــــات بــــــدراســـــة ووضـع ا
ــقــتــرحــات اخلــاصــة بــتــطــويــر وا
وتــرصــ بـــنى الــتـــعــلــيـم الــعــالي
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في مــوسـكـو تـرأس بـطـريـرك مـوسـكـو
وســائـــر روســيــا كــيــريل قــداس عــيــد
ـسيح اخمللص. ـيالد في كاتـدرائية ا ا
حــيث تــتــواصـل احــتــفــاالت بــالــعــيـد
اجملــيــد حــسب الــتــقـو الــشــرقي في
ـدن جــمـيع انـحــاء روسـيـا. وازدانت ا
الــروسـيـة لــيـلـة امس االثــنـ والـيـوم
الـثالثاد بـاالضواء تـعبـيرا عن الـفرحة
ــســيـح عــلى ضــوء ـــولــد الــســيـــد ا
الـتقو الـشرقي. وتسـتمر االحـتفاالت
يــومي 14 و15 كــانـون الــثـاني من كل
عــام. وهـو تـوقــيت يـخــتـلف عن بــقـيـة
ـسـيـحـيـة في الـعـالم الـتي الـطــوائف ا
ـناسـبة في  25كـانون االول حتـتـفل با
ـاذا مـن كل عـام. ويــتـســاءل كــثـيــرون 
يـخـتـلف مـوعـد االحـتـفـال بـعـيد مـيالد

سيح في انحاء العالم. ا
ووفـقـا لدراسـة أجـراها مـركـز بيـو عام
2011 فــــإن الـــعـــالم به 2.19 مـــلـــيـــار
مـسـيحـي وهم يحـتـفلـون في مـثل هذه
ـسـيـح. وبـيـنـما األيـام بـذكـرى مـيالد ا
ــيالد في 25 يــتـم االحــتــفــال بــعــيــد ا
كــانـون األول من كل عــام في الـواليـات
ـتحدة وبريطانيا وأغلب دول العالم ا
فـإن هناك عددا من الدول يـحتفل بهذه
ــنـاسـبـة في 7 كــانـون الـثـاني من كل ا
عـــــام. ويــــرجع الـــــســــبب فـي ذلك إلى

استخدام تقو مختلف.
Í—uG¹dſ .uIð

فــفي الــغــرب يــســتـخــدمــون الــتــقـو
ــنــســـوب إلى الــبــابــا الــغـــريــغــوري ا
غـريغوري عام  .1582وكـانت إسبـانيا
والـبرتـغال وفرنـسا وبولـندا وإيطـاليا
ولـــوكـــســمـــبـــرغ هي أوائل الـــدول في
. ولم الــعـالم الـتي تـبــنت هـذا الـتـقـو
انـيا التـقو الغـريغوري حتى تـقبل أ
عـام  1775بــيـنـمـا لـم تـقـبـله بــلـغـاريـا
حــــتى عـــام  .1917ولــــكن أغــــلب دول
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الروس يحتفلون
برآس السنة في
الكنائس

خلــريـــجي اإلعـــداديـــة لـــلــســـنـــتــ
2017/ 2016 و 2017/2018).
واجـرت وزارة الـتــربـيـة مــعـاجلـات
ـــنــهـــاج مــادة لألخــطـــاء الــواردة 
توسط. رحلة الثالث ا الرياضيات 
ــنـاهج بــالـوزارة وقـال مــديـر عــام ا
مـجيـد الـعالق فـي تصـريـح صحـفي
ديـريـة العـامـة للـمـناهج امس ان (ا
ـنـهاج ـوجـودة  تابـعت االخـطـاء ا
توسط رحلة الثالث ا الرياضيات 
واتضح ان اغـلبـها اخـطاء مـطبـعية
بــســيـــطــة و جتـــاوزهــا من خالل
ـــديــريــة الــعــامــة اخملــتــصــ في ا

للمناهج الدراسية). 
¡UDš« hO Að

وأكد انه ( تـشخيـص االخطاء في
وقت مـبـكـر من بـدء الـعـام الـدراسي
اجلـاري و تـعــمـيم كـتـب رسـمـيـة
بـــ مــــديـــريــــات تـــربــــيـــة بــــغـــداد
واحملافـظات لـتقـوم بـدورها بـتبـليغ
ـدارس بـتــصـحـيح االخــطـاء الـتي ا
ـنـهاج مـنـوهـا بأن وزارته وردت با
تعيد سنويا تـأليف وطبع العناوين
نهـجية لـلمـراحل الدراسيـة ليصل ا
الـكــتـاب الى الــطـلــبـة بــشـكل يــلـيق

بهم). 
وأوضح ان (نــــــســـــبـــــة االخـــــطـــــاء
ـنــاهج الـدراسـيــة سـنـويـا واردة بـا
ــئــة والــتي يــتم وتــبــلغ واحــدا بــا
رصــدهــا وتالفــيــهــا مع بــدء الــعـام
الـدراسي فــضال عن الــتـنــسـيق مع
وزارة الـتعـلـيم الـعـالي لـألخـذ بآراء
اساتذتها اجلامـعي لالستفادة من
ـــنــاهج مالحـــظــاتـــهم وارائـــهم بـــا
الــدراسـيــة اليــصــالــهـا بــصــورتــهـا
الصحيحة الى الهيئات التربوية). صورة تذكارية خلريجي معهد العلم للدراسات العليا

ونفى النائب عن محافظة نينوى حن
مــحـمـود الــقـدو وجـود  20الـف جـدني
ـوصل ,مــطـالـبـا امــريـكي في مــديـنـة ا
بــالــكــشـف عن حــقــيــقــة انــتــشــار تــلك
الـقوات في البالد. وقال القدو في بيان
ـواقع تـنـاقـلت خـبرا امـس ان (بعض ا
يـفـيد بـانتـشار  20الـف جندي امـريكي
وصل وقامت بطـرد قوات احلشد فـي ا
دينة) ,مؤكدا ان وقـوات الداخلية من ا
(هـذه االخبار الصحة لها) ,واضاف ان
(الـهـدف االسـاسي من هذا االخـبـار هو
ـوصل من جـديـد خــلق الـتـوتـر داخل ا
) ,مـشـيرا الى أن ـواطن واثـارة هلع ا
(الـسـكوت عن هـذه الشـائـعات سـيؤدي
الـى اربـاك الــوضع االمـني فـي الـعـراق
,( ـواطن وخـلق حالـة من القـلق ب ا
هدي داعـيا رئيس الـوزراء عادل عبـد ا
الى (الــكــشف عن حـقــيـقــة انـشــار تـلك
ناطق الـشمالية واالخرى الـقوات في ا
مـن الــــــبـالد واالعالن عـن عــــــدد هــــــذه
الــقـوات بــاالضــافـة الى عــدد الـقــواعـد

التابعة لها والهدف من انتشارها). 
الى ذلـك أعلـنت قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد
عن اخـر احـصـائـيـة بـعـدد الـسـيـطـرات
رفوعة من مناطق بغداد. ـرابطات ا وا
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وافــتـتـحت امـانـة بــغـداد شـارع مـحـاذ
لـطـريق مـطـار بغـداد الـدولي بـعـد غلق
دام  15عـاماً.  وقالت مديرية العالقات
واالعـالم بـاالمـانـة  فـي بـيـان امس إنه
ـطـار ( فــتح شـارع مــحـاذ لــطـريـق ا
قــــرب ســــاحــــة عــــبــــاس بـن فــــرنـــاس
بـالتعاون مع قيادة العمليات بعد غلق
دام  15عــامـا لـتـسـهـيـل حـركـة الـسـيـر
ــرور). وقــام اشــخــاص يــســتــقــلــون ا
ا يـعرف عـجـلة امـنيـة برقـم حكـومي 
بــدكـة عـشـائــريـة في حي الـصــحـفـيـ
ــنـطـقــة الـبــلـديـات.وذكــر مـصـدر في
تــصــريـح امس ان (جــمــعــا من اهــالي
احلي نــاشـد اجلــهـات االمــنـيــة بـشـأن
قـيام اشـخاص يسـتقـلون عجـلة امـنية
بـرقم حكومي بدكة عشائرية) ,واضاف
(وصـول الـشرطـة كان سـريعـا في ح
اصـيب شـخص من اهـالي احلي اثـناء
اطـالق الـــنـــار الـــكـــثـــيف حـــيث  تـــرك
ـهــاجـمـون عـجـلـتـهـم خـلـفـهم بـسـبب ا

نزل لهم).  تصدي اهالي ا
في غـضـون ذلك عثـرت القـوات االمنـية
عــــلى نــــفق لـالرهــــابـــيــــ وعــــبـــوات
وحــزامــ نــاســفــ ومــتــفــجــرات في
ــركـز مــحـافــظــة نـيــنـوى.وذكــر بــيـان 

االعـالم االمــــــنـي امـس ان (الــــــقــــــوات
االمــنـيــة في قــيـادة عــمــلـيــات نـيــنـوى
وخالل عـمليـة استبـاقية لـتفتـيش قرية
خــبــارة شـبــاط عـثــرت عـلى 7 عــبـوات
نـاسفة قمعية محلية الصنع كما عثرت
عـــلى حـــزامــ نـــاســـفــ ورمـــانـــتــ
يـدويـتـ تـالـفـتـ و3 رمــانـات طــائـرة
ــوصل مــســيــرة تــالــفــة في مــنــطــقـة ا
ة ) ,مـشـيـرا الى (الـعثـور ايـضا الـقـد

عـلى نفق يـحتـوي ثالث مداخل وقد 
مـعـاجلته من قـبل طـيران الـتـحالف في
جــبــال عــطــشــانــة قــرب قــريـة الــشــيخ
يــــونـس فــــضال عن ضــــبـط ٥عــــبـــوات
نــاســفــة مـحــلــيــة الـصــنع وقــذيــفــتـ
ـسـاويـت وصـاروخ كـاتيـوشـا تالف
وقـنبرة هاون عيار 80 مـلم تالفة ايضا

خالل عملية تطهير طريق تلكيف).
 UÐd{ oOŁuð

ونـــشــر مـــركــز اإلعـالم فــيـــلــمـــا يــوثق
الـضـربات الـدقيـقة الـتي نفـذها طـيران
اجلـيش خالل اسنادهم لقطعات الفرقة
اخلـامـسة ضـمن قـيادة عـمـليـات ديالى
والــتي أسـفــرت الـعــمـلــيـة عن (تــدمـيـر
وكـرين لالرهـابـيـ و جرار مع الـعـربة

في تالل حمرين قرب البحيرة). 

وتـمكـنت قوة امـنيـة من احبـاط عمـلية
دخــول مـواد مـخـدرة الى الـعـراق عـبـر

منـــــــــفذ زرباطية احلدودي.
ـنـافذ امس انه وذكـر بـيـــــــان لهـيـئة ا
( إلـــقــاء الــقـــبــــــض عــلى مـــســافــر
أيــرانـي بــحــوزته مــواد مــخــدرة نــوع
ع 30 حــشــيـــــــــشــة  103غــرامــات 
ــنــفــذ يــروم إدخــالــهــا إلى حــبــة في ا

العراق). 

ـا فـتح أمــام الـعـربــيـة والـفــرنـسـيــة 
اجملـال لـظهـور حركـة منـاصرة لـلهـوية
ـرور األمــازيــغـيــة اكــتــسـبت نــفــوذا 

الوقت.
وظـهـرت مـطـالب حركـة األمـازيغ جـلـيا
فـي احتجاجات عام  2011التي دفعت
ــغــرب لــتـبــني دســتــور وإلى تــنـازل ا
ـغــربي عن بــعض سـلــطـاته الــعـاهـل ا
لـصـالح حـكـومـة منـتـخـبـة. وقـال عادل
ـدني اداســكـو أحـد زعــمـاء اجملــتـمع ا
بــ األمــازيغ في كــلـمــة خالل احلــشـد
”هــذا الـيــوم مــنـاســبـة لــتــأكـيــد عـمق
ارتـبـاطنـا بـاألرض ولنـخلـد تـضحـيات
كـل من ضحى من أجل احلرية .والـعام
األمـازيغي اجلديـد الذي بدأ يوم األحد
. هـو العام رقم  2969 فـي ذلك التقو
ـغـرب بـاألمـازيـغـيـة لـغة ولم يـعـتـرف ا
رسـمـيـة سـوى في الـدسـتـور الـذي أقـر
في عام  .2011وبـعد ثمانية أعوام لم
ـــان بــعــد عــلـى تــشــريع يـــوافق الــبــر
مــطـلـوب لـلـســمـاح بـاسـتــخـدام الـلـغـة
ـــدارس واحلـــيــاة األمـــازيـــغـــيـــة في ا
الـعــامـة ويـقـول نـشـطـاء إن احلـكـومـة

تتقاعس عن تنفيذ ذلك.
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