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قــصـوى وانــضــبـاط أقــصى وتالحم
أقــصى". ووجه حتــذيــرا أيــضــا إلى
. وقــــال "هل أنــــتم الــــعــــســــكــــريــــ
انـقالبـيـون أم حتـتـرمـون الـدسـتـور?
(...) ال تكونـوا خونة أبـدا بل أوفياء
ــلـــحق دائـــمـــا". وقـــبل ذلك أعـــلـن ا
الــعـسـكــري لـفــنـزويال في واشــنـطن
الـكـولـونـيـل خـوسـيه لـويس سـيـلـفـا
ادورو السـبت أنه لم يـعد يـعتـرف 
رئـــيــســـا شــرعـــيــا داعـــيــا "األخــوة

" إلى أن يحذوا حذوه. العسكري
وبـعـد أسـبـوع من الـتـظـاهرات الـتي
قــتل خاللــهـا 29 شــخـصــا واعــتـقل
أكـثـر من 350 آخـرين قــال غـوايـدو
من جهـته "أيهـا اجلنـدي الفـنزويلي
أعــطـيك أمــرا: ال تـقــمع الـتــظـاهـرات
الـســلـمـيــة (...) ال تـطـلق الــنـار عـلى

الشعب".
ودعــا الــبـابــا فــرنــسـيـس األحـد إلى
"حل عادل وسلمي لتجاوز األزمة مع

احترام حقوق اإلنسان".
وكان وزير اخلارجية األميركي مايك
بـومـبـيــو طـلب خالل اجـتـمـاع لأل
تحدة مخصص لألزمـة الفنزويلية ا
اجلمـعة كـل الدول إلى "الـوقوف إلى

جانب قوى احلرية".
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من جـــهـــتـه حـــذر جـــون بـــولـــتـــون
مــســتـشــار األمن الــقــومي لــلــرئـيس
األمـيـركـي األحـد من أن "أي عـنف أو
ــعـارضــة أو الـطـاقم تـرهــيب" ضـد ا
ــكـان الــدبـلــومــاسي األمـيــركي في ا

سيقابل "برد قوي".
الئـحـة الـداعمـ الـدولـيـ لـغـوايدو
تطول يوما بعد يوم. فبعد اسرائيل
أعلـنت استـراليـا األحد اعـترافـها به
رئــيــســا بــالــوكــالـــة "حــتى تــنــظــيم

انتخابات".

لـكن كـراكاس حتـتـفظ بـأصـدقـاء لـها
في اخلارج وخصـوصا روسـيا التي
طالبت "بإنهاء (...) تدخل وقح وغير
مخفي في شؤون دولة ذات سيادة".
ومع روسـيـا هـنـاك الـصـ وكـوريـا
الشماليـة وتركيا ونيـكاراغوا وكوبا

خصوصا.
وفي بــاريس قـال زعــيم كــتـلــة حـزب
ــــتـــمــــردة" الـــيــــســـاري "فـــرنــــســـا ا
الــراديـكـالـي جـان لـوك مــيـلــونـشـون

اإلحتـاد األوروبي من أجـل الـتـوصل
إلى إنـــهـــاء اغـــتـــصـــاب الـــســـلـــطــة
وتشـكـيل حكـومة انـتـقالـية والـدعوة
إلى انـتـخـابـات حـرة". وحـتى اآلن ال
يبـدي مـادورو أي مرونـة في مـوقفه.
وقـد صرح لـشـبـكـة "سي ان ان-ترك"
أن "ال أحـد يــسـتــطـيع تــوجـيه إنـذار

لنا".
ويسعى خـوان غوايـدو إلى إضعاف
والء اجلــــيـش األســـــاسي لـــــبـــــقــــاء
نــيــكــوالس مــادورو في احلــكم مــنـذ
2013 متشجعا بالدعم الدولي الذي

حصل عليه.
ـــوظــفــ وقـــد عــرض الــعـــفــو عن ا
والـعـسـكــريـ الـذين يـوافـقـون عـلى
دعـــمـه في قــــانــــون قــــام أنــــصـــاره
بتـوزيـعه األحد عـلى مـراكـز الشـرطة

واجليش في البالد.
وقــال "الــيــوم ذهــبــنـا لــنــمــد يــدنـا".
وتـــوجه إلى اجلــنـــدي الــفـــنــزويــلي
بــالـــقـــول "نـــضع أمـــلــنـــا فـــيك وفي
التزامك حيال دستورنا " مؤكدا أنه
ــنـــاسب لــلـــشــعــور "لـــيس الــوقـت ا

باخلوف".
ـــعـــارضـــ الـــذيـن قـــامــوا وأمـــام ا
بــتـســلــيـمــهم نص الــقـانــون أحـرق
بـعض اجلـنـود الــوثـيـقـة الـتي تـقـدم
"كل الــــضـــمــــانـــات الــــدســـتــــوريـــة"
ـــدنـــيــ الـــذين لــلـــعـــســـكــريـــ وا
"يــــــتــــــعـــــــاونــــــون مـن أجل إعــــــادة

وقراطية". الد
وقال أحـدهم إن "اجلـيش مع قـائـدنا

نيكوالس مادورو".
في الوقت نفسه كان مادورو يشرف
عـلـى تـدريـبــات عـسـكــريـة في فـورت

باراماكاي بشمال فنزويال.
سـلحـة "أقول وصرح أمـام القـوات ا
ـسلحـة البوليـفارية: وحدة للقوات ا
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حتــقـــيق نـــسب جنـــاح مـــتـــدنـــيــة
ــراحل لــلــتالمــيــذ والــطــلــبــة في ا
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توقعت النـائبة اقبـال عبد احلس
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األحـــــد إنه يــــأمـل إلي ان يــــتــــمــــكن
مادورو من "الصمود".

ويتـهم مادورو واشـنطن بالـعمل في
ا يـعتـبره انـقالبا وأعلن الكـواليس 
تحدة. قطع العالقات مع الواليات ا
لكـنه يريـد اإلبـقاء عـلى حد أدنى من
العالقات مع البلـد الذي يشتري منه
ثـلث انـتـاج بالده من الـنـفط سـنـويـا
ويــتــفـاوض لــفـتح "مــكــتـبــا لـرعــايـة
ـصـالح" لـكـل بـلـد في الـبـلـد اآلخـر ا
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أفي الـسـادس من مـايس 2018 جـرت االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة في لـبـنـان وفي
الثاني عشر منه جرت االنتخابات العراقية وفي الثالث من أيلول شهد إقليم
ان كوردستان ومنذ تلك التواريخ وحتى اليوم كوردسـتان اجراء انتخابات بر
ونـحـن في نــهـايــة كــانــون الــثـاني 2019 عـجــزت الــكــتل واألحــزاب والــقـوى
الـسـيـاسـيـة في تـشـكـيل احلـكـومـة حـيث مـازال الـفـشل هـو عـنـوان وتوصـيف
الواقع الـذي يبـ العـجز في الـتوصل الى اتـفاق عـلى تشـكيل حـكومـية وطـنية
ترضي اجلميع وتمثل جميع االطراف لذلك ما زالت بيروت واربيل خاضعتان
نتهيـة واليتهما منذ أمد طويل بينما شهدت لسـلطة حكومة تصريف االعمال ا
بـغـداد والدة حــكـومــة عـراقـيــة عـجـيــبـة غــريـبـة فــهي نـاقـصــة وبال وزيـر ألهم
الـوزارات فهي حـكومـة بال وزارات( دفاع وال داخـليـة وال تربـية والعـدل) وهو
ما يـعطي افضل وصف حلال العراق والكـثير من البلدان القـريبة والبعيدة منه
والتي تـعيش بال امن وحـدودها مـنتـهكـة واجيـال منـها تـعيش بال تـربيه وبدون
عـدل ومع هـذا تـستـمـر حـكومـاتـهـا وساسـتـها وصـمت وصـبـر شعـوبـهـا التي
تعـاني ما تـعانـيه من أزمات ومـصائـب واهوال لـكنهـا دائمـا تخـاف من االسوء

وجود اآلن هو بالتأكيد افضل من االسوء الذي لم يأت بعد. الن السئ ا
أسبـاب تأخيـر تشكـيل احلكومـة في العراق ولـبنان وإقـليم كوردسـتان مخـتلفة
في تـفـاصيـلهـا وحتـالفـاتـها واحـزابهـا وكـتلـهـا السـيـاسيـة لكـنـها مـتـماثـلة في
وجود فيها احلقـيقة الواحدة التي تـؤشر عجز النظـام السياسي واالنتخـابي ا
في تمـثيل الشعب تمثـيالً حقيقيـا وواقعيا بعد ان طـعنت ورفضت أغلب الكتل
واألحزاب الـسياسية وتـراشقت بينـها بتهم التـزوير في االنتخابـات  أوالعمالة
لـدول او اجــنـدات أخـرى بـيــنـمـا يــبـقى الـغــرض والـهـدف الـذي يــجـمع اغـلب
ادي من وراء التـرشيح لعـضوية هذه شـارك فيـها وهو التـكسب والتـربح ا ا
اجملــالس الن الـهم األول واألخــيـر ألغــلب الـســادة الـنــواب اجلـدد هــوضـمـان
رشح خالل حـملـته االنتـخابـية ـصـاريف التي صـرفهـا ا تعـويض اخلسـائر وا
كن احلـصول عـليه من رواتب ومـخصـصات وكذلـك احلصـول على اكـبر مـا 

وامتيازات هم انفسهم يخفونها وال يعرف غيرهم نها الكثير.
ــؤثـر والـرئــيـسـي لـتــأخـيـر والدة ان تـغــافل الـكــثـيــرين عن اإلقـرار بــالـســبب ا
احلكـومة هو ارتـباط تشكـيلهـا في تدخالت ومصـالح خارجيـة ال جند مفرا من
ــؤثـر... وازمــتـهـا مع ذكــرهـا واالقـرار بــهـا فـايــران هي الالعب الــرئـيـسي وا
ـشـتعـله سـرا وعـلـنا أمـريـكـا وتـدخل تركـيـا في سـوريـا وازمات دول اخلـلـيج ا
وحرب الـيمن كلها أسباب وعـوامل ضاغطة ومؤثرة في تأخـير وتعطيل تشكيل
ا اسـوء او احسن مـنه قليال هذه احلـكومـات.. أغلب بلـداننـا مثل لبـنان او ر
وهو مـا يـبـ حـالـنـا فـرادا واحـزابـا بـانـنـا مـجرد مـرددين
تابع في كورس "كلنا في الهوى سوى" ومدندن اغنية

رحومة ام كلثوم: ا
هـــوه صـــحـــيح االنـــتــخـــاب غـــلّــاب..واحلـــكـــومـــة عــلى

األبواب..سؤال ال احد يعرف له جواب!!

طلوب i³∫ قوات امنية تلقي القبض على عدد من ا
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ركـزية أصدرت احملـكـمة اجلـنائـيـة ا
في رئاسة استئنـاف بغداد الرصافة
ـؤبـد االحتـاديـة حـكـمـ بـالـسـجن ا
إلرهابي اثن عمال لصالح داعش.
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
مجلس الـقضاء األعـلى  أن (احملكمة
نــظـرت بــقـضــيـة ارهــابي مــنـتمٍ الى
داعش اعـــتـــرف بــانـــخــراطـه في مــا
يسمى بـالشـرطة االسالمية وحكمت
ـؤبـد). واضـاف ان عـلـيه بـالـسـجن ا
(احملـكـمـة نـفـسـهـا حـكـمت بـالـسـجن
ـؤبـد عـلى ارهـابي اخـر كـان يعـمل ا
عـــمــــيـل مــــزدوج لـــداعـش وجــــهـــاز

مكافحة االرهاب).
ــتــهم   جتــنــيــده الفــتــا الـى ان (ا
كمـصدر للـجهـاز اال انه وبعـد العمل
اتــضح له ارتــبــاطــات مع مــجــامــيع
ارهابية) ,وتابع الـبيـان ان (االحكام
ـادة الـرابـعة صـدرت وفـقـا الحـكـام ا
من قـانون مـكـافـحـة االرهاب رقم 13

لسنة 2005).
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ونفـذت دائـرة التـحـقيـقـات في هيـئة
النـزاهـة عمـلـية ضـبطٍ لـرئيس جلـنة
الكـشف في كـمرك أم قـصـر الشـمالي
إضافة إلى عـضوٍ في اللـجنة ووكيل
ـحـاولـة إخـراجٍ كــمـركيٍّ لـقــيـامـهـم 
ــا ورد في إدخـــال مــواد مـــخــالــفـــة 
إجازة االستيراد. واوضحت الدائرة
في بيـان امس ان (فريـقاً من مـديرية
حتقـيق محافـظة الـبصـرة انتقل إلى
ـتـهـمـ ـيـنــاء وتـمـكن من ضــبط ا ا
ـشـهــود لـقـيـامـهم الـثالثــة بـاجلـرم ا
ــحـاولــة تـهــريب حــاويـة مــحـمــلـة
نـفيست بدراجـات ناريـة وردت في ا
على أنها مـواد احتياطـية للدراجات

الــرمــادي امس االول. وقــال مــصــدر
في تـصريـح امس ان (بنـايـة تـتـكون
من طـابـقـ انـهـارت بـسـبب بـنـائـها
تـهالـكة). يـاه الشـرب ا فوق شـبكـة 
وتـــابع انه (لـم يــســـفـــر عن احلــادث
خــســائـر بــشــريــة بــعـد ان  إخالء
). وفي ــبــنى قــبل يــومــ ســاكــني ا
مـيـسان الـقت الـقـوات االمـنـية خالل
عــمــلــيــة نــوعــيــة الــقــبض عــلى 74
مطلـوبا للـقضاء بـتهم مخـتلفة. وذك
بـيــان لـلـشـرطـة ان (هــذه الـعـمـلـيـات
أسـفــرت عن الـقـاء الــقـبض عـلى 31
متهما بجرائم الشروع والقتل العمد
والسـرقات  و 38 مـتهـمـا بـالتـهـديد
وااليــــذاء الـــعــــمـــد  و 5 مـــتــهـــمــ
بــاإلرهــاب من بــ 135 مـــطـــلـــوبـــا
ومخالف على قـضايا مخـتلفة فضالً
عن ضــبط مــواد وادوات تــســتــخـدم
لـتــعـاطي اخملــدرات في الـســيـطـرات
والطـرق اخلـارجيـة).في غـضون ذلك
اعــلـنـت قـيــادة عـمــلــيـات بــغـداد عن
ـبــتـز الـفــتـيــات والـقـبض اإليــقـاع 
عـلــيه. واكـد بـيـان لــلـقـيـادة امس ان
ـتـمـثـلـة بـقوة من (الـقـوات األمـنيـة ا
الـــلــواء الـــســابـع شــرطـــة احتــاديــة
تــمـكـنت مـن اعـتـقــال مـتـهـم بـجـرائم

االبتزاز االلكتروني).
…√d ≈ “«e²Ð≈

واضــاف ان (امــرأة نــاشــدت الــقــوة
ـسؤولـيـة عن قـيام ـاسكـة لـقـاطع ا ا
شـخص مـجهـول الـهـوية بـابـتـزازها
عن طـــــــريـق مـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل

االجـــتــــمـــاعي) ,وأشـــار إلى انه (
تــشـكـيل فــريق عـمـل وبـسـريــة تـامـة
رأة نصب كم لـلمتـهم قرب سكن ا
حــيث تــمــكــنت الــقــوة من اعــتــقــاله
وتــسـلــيـمـه الى اجلـهــات اخملـتــصـة

لينال جزاءه العادل). 

وخــصــصت مــديــريــة جنــدة بــغــداد
هـواتف بـديـلة  السـتـقـبـال اتـصاالت
ـواطــنـ  بـســبب تـوقف بــدالـتـهـا ا
ديرية في نتيجة خـلل فني. وقالت ا
بــيــان امس ان (ســبب تــوقف بــدالـة
سـيـطــرة الـنـجـدة  104خلـلل فـني),
ــواطـنـ مـشــيـرا الى انه بــامـكـان ا

االتصال على االرقام:
 07714269999 و
 07704239999 و
 07712870000 و
07714259999

وأفــاد مــصــدر في وزارة الــداخــلــيـة
بـالعـثـور عـلى جـثـة رجل مـغدور في

مـنــطـقـة الـزعـفـرانــيـة بـبـغـداد .وقـال
ــصــدر في تــصــريح امـس إن (قـوة ا
أمـنيـة عـثـرت على جـثـة رجل مـغدور
نطقة الرأس عليها إطالقات نـارية 
والصدر في الزعفرانية). على صعيد
مــتـصل اعــلن مــديـر قــسم الــعالقـات
واالعالم في قـيـادة شـرطـة مـحـافـظـة
ديــالى الــعــقــيــد غــالب الــعــطـيــة عن
الـقـبض عـلى 13مـطـلــوبـا لـلـقـضـاء.
واضاف العطية لـ (الزمان) امس  ان
(دوريات ومـفارز مـن شبـعة مـكافـحة
اجـرام جـلـوالء وقـسم شـرطـة هـبـهب
ومركـز شرطـة حمـرين  القت الـقبض
ـادة 4 عــلى ســتـة مــطـلــوبــ وفق ا

ـفـكـر ? اجلـواب الـســريع النـهم تـســبـبـوا في اعــدام ا ـاذا وصــفت االيـرانـيــ
فـكر االسالمي غالب الكـبيـرمحمـد باقـر الصدر ويـشاركـني في هذه الرؤيـة ا
الشـابنـدر الذي حتـدث صراحـة عن ذلك في الـقنـوات التـلفـزيونـية في الـعراق.
ماذا يـتوقع االيرانـيون عنـدما يسـتخدمـون التلـفزيون والـراديو الرسال رسائل
الى الـسـيـد الـصـدر تـدعـوه الى الـثـورة وحـتى يـسـتـجـيب. االمـر الـطـبـيـعي انه
سيـستجيب لكي ال يوصف بالتواطؤ مع االمريكان او انه عميل لصدام حس
. ماذا كـانوا يتصـورون لو ان رسالتـهم ارسلت الى الصومال او مع العـراقي
فان حـكومتها سترفض فماذا لو كـان صدام حس الذي يقول بصراحة اني
اعدم شـخـصـا اذا نـظرت الى عـيـنـيه وشـككت به! رجـل مثل صـدام وحـكـومته
تورطـون الـسـيـد الصـدر مـعه. امـا ان يـقـول لكم نـعم او يـكـون خـائـفا? هل في
تاريخ الشعوب واحلكومات ب الزعماء يحدث ذلك? لقد عشنا احلالة منذ عام
 1954لم يـحـدث ذلك. ال مع عـبـد الـنـاصـر وال الـقـوى الوطـنـيـة. هل يـعـقل ان
االحتاد الـسوفـياتي يـخاطب احلـزب الشـيوعي الـعراقي عـبر االعالم ويـقول له

افعل كذا وكذا. اين القنوات السرية اذن?
فـكـر الـكبـيـر غالب الـشـابـندر الـذي يـقول انـهـا كانت ـاذا? انـا مع رأي ا اذا 
رجع مدبـرة للتخلص من مرجعيـة الصدر النها مرجعيـة عربية وقد يكون هو ا
البـديل للسيد اخلـميني. لقـد استعجل االيرانـيون امره وحسمـوا مصيره. هذه
حمـاقة. اقل مـا توصف بانـها حـماقة وال اقـول انهـا مؤامرة الن اخلـطاب كان
ئات في االذاعة والـبرنامج كيف تصنع قنبلة? هذا البرنامج تسبب في اعدام ا
ـنـدفع الذي اسـتـجاب وبـدأ بتـصـنيع مـتـفجـرات. لقـد قـتلـوا قبل من الشـباب ا
وصـولهـم الى مـقـاصـدهم? من هـو وراء هـؤالء الـضـحـايـا سـوى هـذا اخلـطاب
االحـــمق عـــلى اي اســـاس ثـــورة في ايـــامــهـــا االولى ضـــد الــشـــاه والـــعــرب
استـقبلوهـا استقباال جـيدا في ظل ذهاب مصـر الى كامب ديفيـد واذا بها تعد
العـدة لثورة في العراق. من الطبيعي ان اخلليج سيستنهض والدول العربية ال
تقـبل حتى سوريا التي كانت حليفة ايران. السوريون لم يتنازلوا عن خطابهم
القـومي ابدا ولم يتحولوا الى االسلمة او يـرفعوا شعار الدين. وسوريا الدولة
الـعـلـمـانـيـة الوحـيـدة الـتي قـامت بـهـا ثـورة عـلـمـانـيـة وظـلت كـذلك فـيـمـا الدول
ــا فـيــهـا اجلـزائــر وتـونس واحلــركـة اخلــتـمــيـة في الــسـودان كـانت االخـرى 
اسـالميـة ثـم اخـذها الـعـلـمـانـيـون بـدال عن االسالمـيـ اال فـي بلـديـن احلـركة
الوهـابية التي قامت في السعودية واحلركة القـومية العربية التي قادها الزعيم
الدرزي الـعربي سلطان باشا االطرش. كانت علمانية والدولة ظلت علمانية. ان
عمـليـة تـصديـر الثـورة االيـرانيـة الى العـراق بـهذه الـعجـالـة كانت خـطأ. هم لم
يرتـبوا امورهم ولم يبدأوا بلملمة اوضاعهم فـكيف يعلنون تصدير الثورة? وهو
ـبــاغت لـقـد اسـتـشـعـر اخلـطـر االمـر الـذي شــجع صـدام حـسـ عـلى الـرد ا
وادرك انـهم لـم يـسـتــكـمــلـوا الـتــحـضــيـرات او يـرتــبـوا اوضــاعـهم او اوضـاع
ـبادرة. وهكذا حـدثت احلرب وبقيت اجلـيش. لقد قال البـدأ بهم ولن ادع لهم ا
سؤول عن . من ا ثمـاني سنوات وبـلغ حصادهـا نحو مـليون قـتيل من الطـرف
هؤالء الـضحايا? سـوى هذا اخلطاب الـتحريضي. االن تـمارس ايران اخلطاب
ا ذاته والسـياسة نـفسها. يـخرج مسؤول ايـراني ويصرح انـهم في العراق 
يـدفع اقرب النـاس الى ايران من اصـحاب االصـول العربـية بـرفض ايران. انا
ـنطق ال يكبّـر الساحة االيـرانية بل يصـغّرها. انهـا تضع العراق ارى ان هذا ا
في حرج بـالغ. ولهذا لم ننشر ايران في العراق وبقيت محدودة. نحن ضحايا
هـذه احلـمـاقة ومـلـيـون قتـيل هم ضـحـايا هـذه احلـماقـة والـسـنوات الـثـمان هي
ضـحـيــة هـذه احلـمـاقــة. امـا احلـمـاقــة اجلـديـدة فـان يــجـعـلـوا الــعـراق سـاحـة
صراعـهم مع امـريكـا الن ايران دائـمـا وعبـر التـاريخ ال تـقاتل داخل حـدودها.
ـنطق االيـراني. لـيكن االسالمي انا ادعـو الى حـركة اسالمـيـة وطنـية لـرفض ا
ـاذا يـكـون تـابـعـا? هـذه لـيـست دعـوة فقـط بل هي تـعـبيـر عن ارادة مـسـتـقال? 
وطـنية. اقول ذلك وانا في هـذه الشيخوخـة الى درجة اني بدأت ارفض االقبال
على الـطعام واعد وجبة الطعام عـقوبة فأرفض الكثير مـنها واقبل القليل. بهذه
الـسن ارى ان من مـسـؤولـيــتي الـوطـنـيـة بـعـد  60عـامـا من الــنـضـال الـوطـني
والقـومي ان انصح االيراني بـان التمدد في العـراق سينتهي بـتقليص ايران.
ستـتقـلص ايران الن امـريكـا ترحب ان يكـون العـراق هو سـاحة الـصراع لكي
تكـون ايران حتت اليد. تؤسس قواعد عسكـرية وحتشد الرأي العام. من يقول
نع امريكا. ايـة قوة تمنعـها بدءا من كردستان لهـا ال? من 
مرورا بالبصرة ثم بغداد. هل تمنعها التظاهرات? اثنان
تحـدة. ادعو الله ان او ثالثـة يخرجـون ضد الواليـات ا
يجـنب الـعراق حـربا جـديدا يـكون ضـحايـاها اكـثر من

شؤومة.   ضحايا احلرب العراقية االيرانية ا

والــتي وجــدت تـطــوراً في عــقـلــيـة
الــتـــلــمـــيــذ الـــعــراقي وامـــكــانـــيــة
ادة الدراسية بسهولة استيعاب ا
اال انـهـا في الــوقت نـفـسه لم تـراع
مــعــانــاة االهــالي وخــصـوصــاً في
ــنـاطق الــفــقـيــرة فــضالً عن عـدم ا
ـنـاسب من تـوفـر اجلـو الـدراسي ا
مـالكــات تــدريـــســيــة مـــدربــة عــلى
ـنهـاج بصـورة صـحيـحة ايصـال ا
كن ان تستوعب وابنية مدرسـية 
االعداد الهائلة للطلبة والتي بدأت

تزداد سنويا). 
وتوقعت عـبد احلسـ ان (النتائج
ناهج ستظهر االولية لتغيير تلك ا
بــعــد امــتــحــانــات نــصـف الــســنـة
بــتــحــقــيق نــسـب جنــاح مــتــدنــيـة
ـا حتـقق خالل السـنوات مقـارنة 
الــســابـقــة بـســبب الــتـغــيــيـر غــيـر

ناهج).  دروس في تلك ا ا
وأكــدت (ضـــرورة ان تــعــيــد وزارة
ناهج التي غيرت التربية النظر با

ــوضــوع بــصــورة ودراســة هـــذا ا
مـــعـــمـــقــــة لـــتـــرى ازديـــاد حـــاالت
ــدارس والــرسـوب الــتــســرب في ا
واالكتئاب واالحباط لدى عدد كبير

من التالميذ والطلبة).
ـديـرية من جـهـة اخـرى  وأعـلـنت ا
الـعـامـة لـتــربـيـة ديـالى عن تـهـيـئـة
 71مركـزاً لالمتـحانـات التـمهـيدية
لــلــطــلــبــة اخلــارجــيــون لــلــدراسـة
ـهـنـيـة  االبـتـدائـيـة والـثـانـويـة وا
ـشـاركـ فـيـمـا بــلغ عـدد الـطـلـبـة ا

 7357طالب وطالبة. 
ــديـر الـعــام لـتـربــيـة ديـالى وقـال ا
جعفر معن الزركوشي  لــ (الزمان)
امـس ان ( تـــربــيـــة ديـــالـى هـــيــأت
ــســتــلــزمــات األســاســيـة جــمــيع ا
إلجناح العملية االمتـحانية للطلبة
ـتقـدمـ لالمتـحـانات اخلـارجـية ا
لــــلـــعـــلـم الـــدراسي 2019-2018 
راكز تمـثلة باخـتيار وحتـديد ا وا
االمــتــحــانـيــة والــتي ســتــكـون في

ـتوسـطة واالعـدادية االبتـدائيـة وا
ـنـاهج الـدراسـية. بـسـبب تـغيـيـر ا
وقـالت في بـيـان امس
ـــنــاهج ان (مـــحــنـــة ا
ـعــانـاة الــدراسـيــة وا
الكـبيـرة للـطلـبة بدأت
مطـلع الـعـام الدراسي
احلالي عندما تفاجأو
بوجـود مواد دراسـية
ــنــاهج صــعــبـــة في ا
الـــتي تـــســـلـــمـــوهــا).
وبـــــيــــنـت ان (بــــعض
ـواضــيع الـدراســيـة ا
كـانت تـعـطى لـلـطـلـبـة
في مــــراحل دراســـيـــة
متقـدمة اال اننـا اليوم
ــــراحل نــــراهــــا فـي ا
االبــتــدائــيــة). واكـدت
ـنـاهج (تـغـيـيــر تـلك ا
جـاء وفقـاً لـتـوصـيات
ــنــظــمــات الــدولــيـة ا
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{  كـراكـاس (أ ف ب) - دعـا رئـيس
ـان الـفـنـزويـلي خـوان غـوايـدو الـبـر
الـذي أعـلن نـفــسه رئـيـسـا بـالـوكـالـة
إلى تـظـاهـرات جـديـدة غـداً األربـعـاء
ــــقـــبـل ضـــد الــــرئـــيس والـــســــبت ا
نيـكـوالس مـادورو لـدفع اجليش إلى
ـهل الـتي تـغـيـيـر مـوقـفه ومـواكـبة ا
حــــــددهــــــا األوروبــــــيــــــون إلجــــــراء

انتخابات جديدة.
ـان الـنـائب واالحـد قـال رئـيس الـبـر
الـيمـيـني البـالغ من الـعـمر  35عـاما
"عــنـد الــســاعـة  14,00من األربــعـاء
وفي كل مــكـان في فــنـزويال ســنـنـزل
ـطـالــبـة الـقـوات إلى الـشــوارع (...) 
ــســـلـــحـــة بـــالــوقـــوف إلى جـــانب ا

الشعب".
wÐ—Ë« rŽœ

ودعـا إلى "تـعـبــئـة كـبـرى في جـمـيع
أنـــحــاء فــنـــزويال والــعــالـم الــســبت
ـــــواكـــــبـــــة دعـم االحتـــــاد األوروبي

واإلنذار".
وأمهلت ست دول أوروبيـة (إسبانيا
ــانـــيــا وبـــريـــطــانـــيــا وفــرنـــســـا وأ
والــبـــرتــغـــال وهــولـــنــدا) الـــرئــيس
مــادورو ثــمـانــيــة أيـام لــلــدعـوة إلى
انتـخـابات وإال سـتعـتـرف بغـوايدو

هلمة األحد. رئيساً. وتنتهي هذه ا
أمـــام االحتــــاد األوروبي فـــقـــد لـــوح
بـــتــهــديــد غــيـــر واضح مــؤكــدا أنه
"ســـيــــتــــخـــذ إجــــراءات" إذا لم تــــتم
الــدعــوة إلى انــتــخــابـات "فـي األيـام
ـا في ذلك في مـا يـتـعـلق ـقـبـلـة"  ا

"باالعتراف بقيادة البالد".
وقـــال خــوان غـــوايــدو "ســـنــحـــتــفل
ـسـبوق (الـسبت) بـهـذا الـدعم غيـر ا
في جـمـيع أنـحـاء العـالم لـقـضـيـتـنا
وكـذلك بــاالسـتـنـاد إلـى أنه سـيـكـون
ـــوعــد والــوشــيك النــتــهــاء مــهــلــة ا
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ان الفنزويلي خوان غوايدو وزوجته فابيانا روزاليس خالل جتمع في كاركاس &lL∫ رئيس البر

مـركـز احملـافـظـة حـصـرا). واضاف
الزركوشي   ان (قسم االمـتحانات
ــراكـز في بــاشــر بـإعالن اســمــاء ا
ـــــديــــريـــــة مع اجلــــداول ديــــوان ا
االمتـحـانيـة والتـعـليـمات اخلـاصة
باالمـتحانـات باإلضافـة الى تهـيئة
شرفة والعاملة الكوادر التربوية ا

راكز).   في هذه ا
ــــبـدوره مــديـر قــسم االمــتـحــانـات
مــــاهــــر عــــلـــــوان صــــالح  قــــال لــ
(الــزمـان) ان (عــدد الــطـلــبــة الـذين
ســـيــشـــتــركـــون في االمــتـــحــانــات
طــالب الـــتــمـــهـــيــديـــة بــلغ  7357 
وطـــالــبــة مـــوزعــ عــلـى خــمــســة
وستـون مركزا امـتحـانيـا في مركز

قضاء بعقوبة).  
واضاف ان (الـعـمل جـاري بـالوقت
احلـــاضــر إلنـــهـــاء االســتـــعــدادات
الالزمـة قبـيل انـطالق االمتـحـانات
علن التـمهـيديـة وحسب اجلـدول ا

من قبل وزارة التربية). U½U×² ∫ تالميذ يودون االمتحانات في احدى مدارس بغداد «

بــغـــيـــة الـــتـــهــرب مـن دفع الـــرســوم
الكمـركية) ,مبينـا ان (عملـية الضبط
ـــوجب مـــذكـــرة قـــضـــائـــيـــة تـــمّت 
ـــادة  340من اســـتـــنـــاداً ألحـــكـــام ا
قـانـون الـعـقـوبات) ,وأضـاف الـبـيان
إنه ( تنظيم محضر ضبط أصولي
ـواد ــتــهــمــ وعــرضه بــرفــقــة ا بــا
ــضـبــوطـة عــلى قـاضي الــتـحــقـيق ا
اخملتصّ التّخاذ اإلجراءات القانونية

ناسبة).  ا
وتـمــكـنت الـهـيــئـة الـعـامــة لـلـكـمـارك
وبـالـتـعـاون مع احلـشـد الشـعـبي من
ضـبط ارسـالـيــة مـخـالـفـة لـلـضـوابط
والتعليمات النافذة .وقال بيان امس
ـــواد ان (االرســـالــــيـــة مــــحـــمــــلـــة 
بالسـتـيـكـيـة وزجـاجـيات وأن سـائق
الشاحـنة حاول سـلوك طريق اخلازر
بـــهـــدف الــتـــهـــرب من دفع الـــرســوم
الكمركية و الفحوصات اخملتبرية).
واشــار الى (تـنــظـيم مــحـضــر ضـبط
اصــــــولـي و أتـــــــخـــــــاذ االجــــــراءات
القـانـونيـة بـحقه) ,مؤكـدا (اسـتـمرار
الهيئة بالتعامل مع هكذا حاالت بكل
حـزم وشـدة في مـا حـذرت من سـلوك
ـلـتـويـة وان من يـقـوم بـهذا الـطـرق ا
الـعـمل ســيـعـرض نـفـسه لـلـمـسـائـلـة
الــقـــانـــونـــيـــة فـــضال عـن مـــصــادرة
ــضـبــوطـة).فــيـمــا اعـلن الــبـضــائع ا
مجـلس قضـاء حديـثة في االنـبار عن
قــيــام داعش بــاعــدام شــخــصــ من
ابنـاء الـقضـاء واخـتطف ثـالـثا خالل
جمعهم للكمـأ في الصحراء الغربية.
وقال رئيس اجمللس خالد سلمان في
تصـريح امس ان (داعش قـام بـاعدام
شخص من ابناء القضاء واختطف
ثـــالث خالل جـــمع الـــكـــمــأ في وادي
الوزيـة).  وانهـارت بنـاية في مـنطـقة
ــديــنـة اخلــمــســة كــيــلــو الــتــابــعــة 

ارهاب  وسبـعة اخرين عـلى قضايا
جنـائـية مـخـتلـفة) ,الفتا الى انه (
اتـخــاذ االجـراءات الـقـانــونـيـة بـحق
ـــتـــهـــمــ وان الـــشـــرطـــة تـــكـــثف ا
جهودهـا االمنيـة إللقاء الـقبض على
ـطــلـوبـ لـلـقــضـاء). وحـذر جـهـاز ا
ـــــواطــــنـــــ من االمن الـــــوطــــنـي  ا
ـواقع والـشـخـصـيـات الـتـعـامل مع ا
ــعــامالت الـــتي تــدعي تـــرويــجــهـــا 
. وقــال في بـيــان امس انه الــتـعــيــ
ـــســـائـــلــة (ســيـــشـــرع بـــإجــراءات ا
الــقـانـونــيـة ضــد مـروجي شــائـعـات
الــتــعــيـ وإحــالــتــهم إلى الــقــضـاء

لينالوا جزائهم العادل). 
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كــمــا أعــلن مع انــتـهــاء مــهــلـة ال72
سـاعة الـتي أعـطاهـا لـلدبـلـوماسـي

غادرة البالد. األميركي 
وردا عـلى ســؤال لـفــرانس بـرس لم
تــؤكـد وزارة اخلــارجـيــة األمـيــركـيـة

فاوضات. هذه ا
ـعـارض وأعـلن بـومــبـيـو األحـد أن ا
كــارلــوس فــيــكـيــو ســيــكــون الــقـائم
بـــاألعـــمـــال اجلــديـــد لـــفــنـــزويال في

تحدة. الواليات ا


