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ـاضي في بـرنامج "ذي شـاركت في ا
أبرنتـيس" من تلـفزيـون الواقع الذي
قدمه ترامب لسنوات "حميت نفسي
ألنه بيت أبـيض اجلـميـع فيه يـكذب.
الــــرئــــيس يــــكــــذب عــــلى الــــشــــعب
تـحدثة بـاسم الرئاسة) األميركي (ا
ســـاره ســـانـــدرز تـــقف أمـــام الـــبالد
وتـكــذب كل يـوم. ال بــدّ لك أن حتـمي
نفسك وإال تـلقيت  17 طعنـة سك

في الظهر".
وردت الـرئــاسـة األمــيـركـيــة بـغـضب
واصـفـة مـانــيـغـولت نـيـومـان بـأنـهـا

"موظفة سابقة مستاءة".
وقـالت ســاره سـانــدرز في بـيـان (إن
ـوظـف مـجرد فـكـرة أن يـقوم أحـد ا
بــإدخــال جـهــاز تــسـجــيل إلى قــاعـة
األزمــــــات يـــــــنم عـن ازدراء فــــــاضح

بأمننا القومي).
وتــابـــعت (ثم الــتــبـــاهي بــذلك عــلى

الـتـلـفـزيـون الـوطـني يـؤكـد عـلى قـلة
ــوظـــفـــة الــســـابـــقــة نــزاهـــة هـــذه ا

ستاءة وضعف شخصيتها). ا
سـتـشـارة الـسابـقـة لـلـبيت وتـؤكـد ا
األبيض في كتابهـا أن الرئيس تلفظ
بـ"شـتـيـمــة عـرقـيـة" عـدة مـرات خالل
بــرنــامــجـهــا الــنــاجح مــشــيـرة إلى

وجود تسجيالت تثبت ذلك.
ونعتت الرئـيس بـ(العنصـري) فيما
رد تـــرامب واصـــفـــا مــــســـتـــشـــارته
السـابقـة بأنـها (حقـيرة) لـتسـجيـلها

األحاديث.
قابلة وقالت مانيغولت نيومان في ا
"إذ أنظر إلى اخلـلف أقول لكم إنني
كـــنت شــــريـــكــــة في خـــداع الــــبـــيت

األبيض لألمة".
وقـالت (إنهـم يواصـلـون خـداع األمة
حــول مــدى تــراجع قــدرات الـرئــيس
الــعــقـــلــيـــة صــعــوبـــة تــعـــامــله مع

وهي مـحاطـة بـتـدابيـر أمـنـية بـالـغة
الـشــدة ويـحـظـر فـيــهـا حـمل أجـهـزة

إلكترونية.
وفي الـتسـجـيل الذي أجـري بـحسب
ــســتــشــارة الــســابــقــة عــام 2017 ا
يسمع صوت يعـتقد أنه صوت كيلي
يـشـيـر إلى "مـشـكالت بـالـغـة تـتـعـلق

بالنزاهة" قادت إلى تسريحها.
وروت مـــانــيــغـــولت نــيـــومــان الــتي
يـــصـــدر لـــهـــا كـــتـــاب الـــثالثـــاء عن
الــــرئــــيس بــــعــــنــــوان مــــضــــطــــرب
(أنـهـيـنـجـد) فـــــي مـقـابـلـة أجـرتـهـا
مـعـهــا شـبـكـة إن بـي سي الـتي بـثت
الــتـــســجــــــــــــــــيل (اقـــتــادوني إلى
قـــاعـــة األزمـــات أوصـــدت األبــواب
ـكــنـني اخلـروج وقـالــوا لي إنه ال 
ثم بـــدأوا بــتـــهـــديـــدي وتـــخــويـــفي

وترهيبي).
ـســؤولـة الــسـابــقـة الـتي وتــابـعت ا
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مـعـلومـات مـعـقـدة. إنه ال يـشارك في
بـــعض أهم الـــقــرارات الـــتي تـــعــني
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قـدس على ضرورة اجلـدال باحلسـنى والدعوة الى الـله تعالى حث الـشارع ا
بـالـطـرق االخالقـيـة احلـسـنــة من دون جتـريح وال طـعن وال اسـتـهـزاء كـون ان
مـحور الـرســــــــــالـة االلـهـية هـو الـعـلم واالخالق فـخـاطب الـله تـعالـى رسوله
الـكـر مـحـمـد - صـلى الـله عـلـيه والـه وسـلم - في مـحـكم كـتـابه الـكـر في

سورة النحل االية 125 بهذا اخلصوص فقال جل وعال:
(ادْعُ إِلَى سَـبِيلِ رَبكَ بِـالْـحِـــــــكْـمَـةِ وَالْـمَوْعِـظَـةِ الْحَـسَـنَةِ ـ وَجَـادِلْـهُم بِـالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ ـ إِنَّ رَبَّـــــــكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
ـا انه لنا في رسول الـله - صلى الله عـليه واله وسلم - اسـوة حسنة ومن و
بــاب االنـــســانـــيـــة واالخالق وحب اخلـــيــر لـــلـــنــاس واحـــتـــرام آراء اآلخــرين
ومـعــتـقـداتــهم بـشـكـل اليـؤدي الى االهـانــة والـتـصــغـيـر لــلـدعـوة احلــقـة وهـذا
مـاانتـهجه اهل بـيت النـبوة - عـليـهم السالم وهـذا واضح من خالل سيـرتهم
العـطرة وماذكره لنـا التاريخ من مواقف اثبـتوا بها علـميتهم وانسـانيتهم حتى
مع اعــدائـهم وهـذا مــالم جنـده لـدى مــنـهج الـتــيـمـيــة الـذين حـرفــوا كل مـاهـو

اخالقي وعلمي واعتمدوا دين اخلزعبالت واالفتراءات.
قـابل للتـكفيـر والذي قصم ظـهر التـطرف وعزز سـبل العلم  اما في اجلـانب ا
واالخالق من خالل مـناقشات ومحاضرات احملقق الصرخي الهادفة ومواقفه
العملية حيث كان مقتديا بسيرة النبي واله - عليهم الصالة والسالم -والذي
ـتطرف واجنالء لـغة الـعنصـرية والـطائفـية واجلهل تسـبب في تالشي الفـكر ا
من خالل تأكـيده على مبدأ الرسالة احملمدية احلقة فذكر سماحته بخصوص
الــنـقــاش االخالقي والـعــلــمي في مـحــاضــرته الـثالثــ من بــحـوث الــتـحــلـيل
ـوضـوعي في الـعـقـائـد والـتـأريخ االسالمي الـتي الـقـاهـا في 2014/11/22 ا

فقال في مقتبس منها: 
(الــبـحث والـكالم والــنـقـاش الـذي نـطــرحه في هـذه احملـاضــرات هـو الـنـقـاش
طـلوب هذا الذي حثّ ثـمر والنـقاش األخالقي والنـقاش ا العـلمي و النـقاش ا
عــلـيه الـله في طــلب الـعـلم ســبـحـانه وتـعــالى وأيـضًـا حثّ به وعــلـيه الـرسـول
(صـلى الله علـيه وآله وسلم) فـهو نـهج إلهيّ نـهج رسالي نـهج عقالئي نهج

علمي في حتقيق الرقيّ والعلوّ والعمق والسعة في أي علم من العلوم).
انــتـهى كالم االســتـاذ. وهـنــا البـد من االشــارة الى قـضــيـة مــهـمـة ومــحـوريـة
ـسـلم الـذي يعـيش في ظل مـطـرقـة الـتـطرف وتوجـيه اخلـطـاب نـحـو شبـابـنـا ا
وسـندان االحلاد البد لهم من احداث ثورة علـمية فكرية من خالل احياء تراث
اهل الـبيت - عليهم السالم - واالنتهال مـن علومهم وترجمة اثارهم الى كتب
ـستـقبل امة وبحـوث وقصص في الـعبـرة والعـضة . ولـيكن شبـابنـا مصـداقا 

تقرأ وتكتب وجتادل باحلسنى وتدعو الى العلم واالخالق .

vŠdł∫  اطفال مصاب بجروح نتيجة غارة سعودية على باص في صعدة يرقدون في احد مستشفيات صعدة لتلقي العالج
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بثت قناة تلفزيونية تابعة للحوثي
في الــيــمـن مــا تــقـول إنــهــا مــقــاطع
فـيـديـو صـورت بـهـاتف نـقـال تـظـهـر
أطـــفــــاال في رحــــلـــة مــــدرســــيـــة في
محـافـظة صـعـدة قبـيل ضـربة جـوية
نـفــذتـهـا طـائـرات الـتــحـالف بـقـيـادة
الـــســعــوديــة طــالـت احلــافــلــة الــتي
أقلتـهم في التـاسع من أغسطس/آب

وأودت بحياة العشرات.
ــسـيــرة الــتــابــعـة واظــهــرت قــنــاة ا
للحوثي مقطع فـيديو لطلبة صغار
ـــنـــيـــ وهم يـــرتـــلــون آيـــات من
الـقــرآن ثم يـزورون مـقـبــرة يـصـفـهـا
ذيع بـأنهـا مقـبرة "لـلشـهداء" تضم ا
رفات آباء أو أخوان أو أقارب بعض
األطـــفــال ثم يــســتــقــلــون احلــافــلــة

بعدها.
وكـــانت وزارة الـــصـــحـــة الــتـــابـــعــة
لـلـحـوثيـ قـد أجـمـلت عـدد ضـحـايا
قـتل 51 شخـصـا بـيـنهم احلـادث 

40 طفال وإصابة 79 آخرين.
وكان التحالـف أعلن فتح حتقيق في
الضربة اجلوية في صعدة بعد يوم
من وصـــفه الـــغــــارة بـــأنـــهـــا "عـــمل
ـســلـحـ عــسـكـري مــشـروع" ضــد ا
احلوثـي وتـأكيـده أنه ال يسـتهدف
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ونــقــلت وكــالـة األنــبــاء الـســعــوديـة
ـتـحدث بـاسم الـرسـمـيـة األحـد عن ا
فــريق تـــقــيــيم احلــوادث في الــيــمن
ستشار القانوني التابع للتحالف ا
عـني نصـور قوله إن "ا منصـور ا
في الـفـريق يعـمـلـون بـشكل مـسـتـمر
عـــلى هـــذه احلـــادثـــة مـــنـــذ حلـــظـــة
وقـــوعــــهـــا ... وفي حــــال اكـــتــــمـــال
الـتفـاصـيل سـيـتم عرض الـتـفـاصيل
ي ـتـعـلـقــة عـلى الـرأي الـعـام الـعـا ا
بـــغض الـــنــظـــر عن ?اجلـــهــة الـــتي

تتحمل مسؤولية هذه احلادثة".
نصور في مؤتمر صحفي وأوضح ا
في العاصـمة السعـودية الرياض أن
"الـفـريق رصـد احلـادثـة الـتي وقـعت
ــوافق 2018/8/9 يــوم اخلـــمــيـس ا
في مــديـنــة صـعــدة وأدت إلى مــقـتل
عـدد من األشـخــاص من بـيـنـهم عـدد
مـن األطـــفـــال وبــــعـــد حـــدوث هـــذه
احلــادثـــة مــبــاشــرة وبــشــكل فــوري
وبـــنـــاء عــلـى تــوجـــيـــهــات مـن قــبل

ة  –جـديدة اسمها (زاكروس) لتخاطب انـطلقت قبل شهور قليـلة فضائية قد
كل مواطـني العـراق باللـغة العـربية.. لـغة القـران لغـة الوطن والدين الـتي تعلم
ــعـرفـة بــهـا كل ابــنـاء كــوردسـتـان الــعـراق ودخــلـوا من خـاللـهـا الـى عـوالم ا
والثـقـافة بـاعتـبـار ان كوردسـتان جـزء من الـوطن العـراقي ومـنذ دخل الـكورد
االسالم عام  18لـلهجرة على ايام اخلليفة الراشدي الثاني (عمر) رضي الله
عـنه صــارت الــلـغــة الـعــربــيـة جــزءا مـهــمــا وعـظــيـمــا من وجــدانـهـم الـثــقـافي
واحلــضـاري لـذا ابـدع الــكـثـيــرون من ابـنــاء الـكـورد في مــضـامـيــر الـسـيف
والـقلم.. الـسـيف جـهـادا وفي طـلـيعـتـهم صالح الـدين االيـوبي مـحـرر الـقدس
والقـلم فكرا وثقافـة وفي طليعتهم ابـن خلكان والدينـوري واجلزري والقاجنان
ن ابدعوا ئـات غيرهم  الشـهرزوريان مفـتيا دمشق وفقـيهاها الشـهيران وا
وفكـروا وانتجـوا شعرا ونـثرا وفتـيا في هذه الـلغة الـتي شرفهـا الله بان انزل
كــتـابه الــسـمـاوي االخــيـر الى الــنـاس كـافــة من خالل رجل عــظـيم مــنـهم هـو
.. خا الـكتب السماويـة كلها من الواح الرسـول محمد (ص) والـقران الكر
وزبـور وتــورات واجنــيل. عــلى ايــة حــال ومــنـذ  9/4/2003انــطــلــقت دعـوات
ـثـقفـ الـكـورد فـي بـغداد الـعـزيـزة وغـيـرهـا من حـواضـر اقـلـيم االلـوف مـن ا
كـوردســتــان بل وحـتى مــثـقــفــ عـرب من جــنـوب الــقـلـب الى حـكــومـة اقــلـيم
كوردسـتان بصورة خاصة لفـتح فضائية او اكثـر ناطقة باللغـة العربية.. تسد
ــوجـــود في وسط الـــوطن وجـــنـــوبه بــخـــصـــوص لــيـس مــجـــريــات الـــفـــراغ ا
ا تـسـلط االضواء عـلى تـاريخ وتراث االمـورالسـياسـيـة في االقلـيم حـسب وا
الـكــورد شــركــائــهم في هــذا الـوطـن الـعــظــيم وتــعــرف مــواطـنــيــنــا بــاالمـاكن
نـاطق السـياحـية وبـالعـادات والتـقالـيد االجـتمـاعية احلضـارية والـتاريـخيـة وا
الـسـائـدة هـنـاك ايـضـا تـعـزيـزا لالخـوة التـاريـخـيـة بـ الـشـعـبـ واسـتـذكارا
سـيـرة النـضـال الطـويل الـعريـق البنـاء الـوطن الواحـد في مـكافـحـة الطـغـيان
والـدكـتـاتوريـة الـبـعثـيـة الغـاشـمـة حيث احـتـضـنت جبـال كـوردسـتان الـشـماء
الــسـامــقــة اخلــضــراء جــحــافل االنــصــار الــشــيــوعــيــ وافـواج اجملــاهــدين
االسالمـي لـلـدفاع عن كـوردسـتـان وحتقـيق امـاني الشـعب الـعـراقي كله في
ؤسسات احلقيقية.. قراطية والعدالـة االجتماعية وايجاد دولـة ا احلريـة والد
ولـم تكـتـف قـيـادات الـثـورة الـكـورديـة بـفتـح ابـواب كـوردسـتـان امـام اشـقـائـنا
ـا امــام الـقـومـيـ الـعـرب الـشـيــعـة الـعـرب والـرفـاق الـشــيـوعـيـ وحـسب ا
سـتنـيـرين كحـركة الـقومـيـ العـرب واحلركـة االشتـراكـية الـعربـية واحلـركة ا
الـنــاصـريـة وكـانت لــهم حـوارات حـمـيــمـيـة مع الــقـيـادات الـثــوريـة الـكـورديـة
خـتلف اجنـحتـها التـاريخيـة.. اقرت باحلـقوق الـتاريخـية واالنسـانية لـلكورد
قراطي تعددي فيدرالي قوي يؤمن حقوقهم القومية في وجـودهم في عراق د
والثـقافية واالداريـة وحتى تقرير مـصيرهم.. وعود الى بـدء فان قناة زاكروس
ة في تمـطالقتـها احلـديثـة بالـلغـة العـربيـة قبل شـهور قـليـلة وانـطالقتـها الـقد
بـالــلـغـة الـكــورديـة قـبل ( (14سـنـة هي اضــافـة مـوضـوعــيـة مـهــنـيـة جـدا الى
مؤسـسـات االعالم العـراقي االستـقصـائي الـقائـمة عـلى نـقل اخلبـر احلقـيقي
دون تــزويق او حتــريف او تـزويــر.. ان خـطــوة انــطالقـة زاكــروس هي نـوعــيـة
ـواطن الـعراقـي على مـا يـجري فـي كوردسـتـان من امور بالـتـأكـيد لـيـتعـرف ا
واحداث سـاعـة بسـاعـة وحلـظة بـلـحظـة كـمـا يقـولـون لنـقل احلـقـيقـة كـما هي
وكذلك لـيقف مواطـننا العـربي على الرأي الـسياسي لـلقيادات الـكوردية وعلى
الـرأي الــعـام لـلــمـواطن الـكــوردي من خالل نـقــلـهـا الى مــواطـنـيــنـا بل وحـتى
مــسـؤولـيــنـا والى قـنــوات الـرأي اخملـتــلـفــة بـالـوسط واجلــنـوب.. دون لـبس او
غمـوض. والشك ان مواطنـينا رحـبوا جدا بحـلول قنـاة زاكروس ضيـفة عزيزة
عـلـيـهـم في بـيـوتـهم من خالل شـاشـة الـتـلــفـزيـون كـرسـول لـلـمـحـبـة والـتـآخي
وكميسر للتفاهم والتواصل لكن امام زاكروس بالتأكيد مهام جسام في ازالة
ـعـادي للـتآخي ورسـختـها قـنوات صـطـنعـة التي روج لـها الـبعض ا اجلفـوة ا
ة بدأت تزول احلقـد والتفرقة على االقيم واهله بعـد االستفتاء وهي جفوة ظا
ـسـاهـمة اجلـادة لـلـشعـب الكـوردي في االنـتـخـابات الـعـراقـية تـدريـجـيـا بعـد ا
ـركـز بـ احلـكـومة االخـيـرة.. وبـعـد حـالـة االنـفـتـاح الـتي شـهـدهـا االقـلـيـم وا
االحتاديـة وحكومة االقليم.. وكانت جـميعا تبشر بخـير وان الشعار التاريخي

الوطني القائل:
على صخرة التآخي العربي  –الكوردي تتكسر مؤامرات االستعمار.

الزال هـذا الشـعار بـخـير والزال مـحفـوظـا في شغـافات
الــقـلـوب. فــاهال بـزاكـروس جــسـرا عـظــيـمـا لــلـتـواصل
والــتــفـاعـل بـ كـل الـعــراقــيـ وهـي حتـمل شــعــارهـا

الراقي:
صداقية - التعايش      احلوار  –ا

يـــونـــســيـف وزارة الـــتــربـــيـــة في اقـــلـــيم
كردستان الى الغاء ثالث مواد دراسية في
ــراحل االســاســيــة واعــتـمــاد مــادة حتل ا
ـؤتــمـر مــنـاقــشـة مـحــلـهــا. وجـرت خـالل ا
ــرحــلــة االولى اجــراء تــغـيــيــر فـي مـواد ا

وحتى التاسعة.  
ؤتمـر هردوان نقشـبندي في وقال عضـو ا
ـؤتـمر تصـريح صـحـفي امس ان (نتـائج ا
كـانت مــطــالـبــة وزارة الـتــربـيــة في اقــلـيم
ـدنـية كـردستـان بـإلـغـاء مـواد (الـتـربـيـة ا
حقـوق االنـسـان الـتـربـية الـوطـنـيـة لـلـعام
(2019-2020). وأوضح نــقــشــبــنـدي ان
ـؤتمـر توصـلوا الى (جمـيع االعضـاء في ا
ـواد من البرنامج نتيجـة وهي الغاء تلك ا
الـتــعــلــيـمـي لـلــمــراحل االســاســيـة االولى
وحــتى الــتــاســـعــة وزيــادة مــادة في هــذه
ــراحـل بــاسـم مــواهـب احلــيـــاة والـــقــيم ا

االجتماعية بدالً عنها).
ونتيجة ضغط اولـياء االمور شرعت تربية
الرصـافـة امس بـترويـج معـامالت الـتـنقل.
وقـال مــصــدر ان (وزيــر الــتـربــيــة كــان قـد
اوصى بتسريع هذه الـعمليـة والسيما ب

كردستان وبغداد).

احلبـيب). الى ذلك عبـر اوليـاء امور طـلبة
عن االستياء من كثرة مراجعتهم مديريات
الـتـربـيــة والسـيـمـا في الــرصـافـة لـتـرويج
مــعــامالت نـــقل ابــنــائـــهم من مــدارس في
احملافظات واقـليم كردسـتان الى نظـيرتها
في بغداد وتـأخر احلـصول على تـأييدات
بـحـجــة عـدم وجـود تــعـلـيــمـات وزاريـة او

تأخيرها. 
 ULOKFð dšQð

وقــالــوا لـ (الــزمــان) امـس انــهم راجــعــوا
ديـريـات خالل تـمـوز ولم يحـصـلـوا على ا
نــتــيــجـــة ووعــدوا بــشــهــر اب لـــكــنــهم لم
قـبلة يحصـلوا سـوى على وعـود بااليـام ا
بحجة تأخـر وصول التعلـيمات. واضافوا
انهم (جـلـبوا مـوافـقـات اصولـيـة بالـقـبول
في مدارس ببغـداد لكنـهم فشلـوا بالذهاب
دارس االصلية جللب وثائق ابنائهم في ا
وظف على عدم ترويجها بسبب اصرار ا
والقـول دائـمـا ان التـعـليـمـات الـوزارية لم

تصل).
ـديــريـة الـعـامـة وفي اربـيل دعـا مــؤتـمـر ا
للمـنشـورات الذي انـعقـد على مـدى يوم
في مـديـنـة اربــيل بـالـتـعــاون مع مـنـظـمـة
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{ واشــــــــنــــــــطن),أ ف ب) - بــــــــثت
سـتشـارة الـسابـقة لـلبـيت األبيض ا
أوماروسا مـانيـغولت نيـومان األحد
تسـجيال صـوتـيا يـقع مضـمونه طي
الـسريـة جلـلـسـة تسـريـحـهـا من قبل
كبير موظفي الـبيت األبيض متهمة

البيت األبيض بـ"الكذب".
وقالت مانيغولت نيومان التي كانت
مكلـفة  مكـتب العالقات الـعامة حتى
ــاضي  إنـه بــيت كـــانــون الـــثــانـي ا
أبيض اجلميع فـيه يكذب في سياق
تــبــريــر قــرارهـا بـث تـســجــيالت عن
مـقـابلـتـهـا مع جـون كـيـلي في "قـاعة
األزمات" في الـبيت األبيض مـنتـهكة
بذلك القواعد األمنية وأحاديثها مع

دونالد ترامب.
وتقـع هذه الـقـاعة اخملـصـصة إلدارة
األزمـــــات تـــــقع فـي الـــــطـــــابق حتت
األرضي في مـقر الـرئاسـة األمـيركـية
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اوماروسا مانيغولت نيومان

rKŽ WF∫ طالبات يرفعن علم اقليم كردستان في رفعة العلم بزربيل —

ـعــنـيـ في الـفــريق جـرى تـكــلـيف ا
ـــتــابــعــة والـــعــمل عــلى الــفــريق بــا
إجـــراءات الــتـــحــقق مـن وقــوع هــذه
احلادثة". وكان مـجلس األمن الدولي
دعـا إلى فـتح حتــقـيق نـزيه وشـفـاف
في الغارة اجلويـة التي أودت بحياة

عشرات األطفال.
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واتفـقت الـدول األعـضـاء في اجمللس
عـلى دراســة نـتـائج الـتــحـقـيق الـذي
تعهد اجليش الـسعودي بإجرائه في

الغارة اجلوية.
ــؤتـمــر الـصــحـفي لــفـريق وتــنـاول ا
ـثـلـون عن الـتـقــيـيم الـذي حـضــره 
ــــشــــاركــــة في الــــتـــحــــالف الـــدول ا
وصـحـفـيـون نـتـائج الـتـحـقـيقـات في
عدد من احلوادث األخرى في اليمن.
من بـينـهـا حادثـة مـقتل  11شخـصا
من عــائـلـة واحـدة (عــائـلـة الــشـيـبـة)
غسل نـطقـة ا وجرح ثالثـة آخرين 
شمـال مدينـة صعـدة في سقوط أربع
قنـابل خالل ضـربات جـويـة متـتالـية
ـدني في اخترقت بـيوتاً مـتالصقة 

يونيو/حزيران عام 2015.
ــــتـــحــــدث إلى أن نــــتـــائج وأشــــار ا
الــتــحــقـــيق في احلــادثــة أثــبــتت أن
وقع "يعتبر هدفا عسكرياً مشروعاً ا
عالي القيمة ويـحقق استهدافه ميزة
عــســكــريــة" بــنــاء عــلـى "مــعــلــومـات
اسـتــخـبـاراتـيــة تـفـيـد بــتـواجـد أحـد
الــقـــادة احلــوثــيــ بــاإلضــافــة إلى
تـخــزين أسـلـحـة ومـعــدات عـسـكـريـة
ـسـلـحـة ـيـلـيـشـيـا احلـوثي ا تـابـعـة 

باني ومالحقه". داخل أحد ا
ـــتـــحـــدث عـــلى الـــقـــول أن وشــــدد ا
الـــــــفـــــــريـق تـــــــوصّـل إلـى" سالمـــــــة
ـــــتـــــخـــــذة من قـــــوات اإلجـــــراءات ا
ــبــنى الـــتــحــالف فـي اســتــهـــداف (ا
ومالحـقه) وأنه يـتـوافق مع الـقـانون
الدولي اإلنساني وقواعده العرفية".
ــــســـتــــشــــار الــــقـــانــــوني وأوضح ا
بـــخــصـــوص تـــقـــاريـــر اســـتـــهــداف
الـــتـــحــــالف لـــرصــــيف في مــــيـــنـــاء
احلـديـدة أن الـهـجـوم "جـاء إلحـبـاط
هجوم للميليشيات بزوارق مفخخة".
ويشن التـحالف عملـية عسكـرية منذ
أواخــر مــارس/آذار عـام 2015 ضـد
احلــوثـــيـــ فـي الـــيــمـن قـــال إنـــهــا
تــسـتـهــدف إعـادة حــكـومــة عـبـد ربه
مــنــصــور هــادي الــرئــيس الــيـمــني
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إطاللة
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بالدنـــا كــنت شــريـــكــة وآسف عــلى
ذلك).
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ـنـتـجات الـنـفـطـيـة زيـادة احلـصة قـررت شـركـة تـوزيع ا
اخملـصــصــة حملـافــظـة كــركـوك مـن مـنــتـوج زيت الــغـاز
ولـدات السـكنيـة وبواقع  10لـترات لكل كي ألغـراض ا
ـقــررة  وذلك من خالل تـوجـيه وزيـر في عن احلـصـة ا
ـهـنـدس جـبـارالـلـعـيـبي ومـتـابـعـة وكـيل الـوزارة الـنـفط ا
ـهـنـدس لـشـؤون الـتــوزيع . وذكـر مـديـر عـام الـشـركـة ا
كـاظـم مـسـيـر يـاسـ في بـيـان صـحـفي تـلـقت امس أن
(هذه الـزيادة جاءت لـتغـطية إحـتياجـات مركز احملـافظة
ذكـور حلـ اإلنتـهـاء من أعمـال الـصيـانة نـتـوج ا من ا
في مـحـطـة الــكـهـربـاء إثـر تـعـرضـهـا لإلحـتـراق وإعـادة
إدخالـها للخدمة الفعلـية مبيناً في ذات الوقت أن حصة
احملـافـظة إزدادت من 15 لـترالى 25 لـتـرا لكل كي في
ـتــمـثـلـة مـقــابل ثـمن). وأكـد مــسـيـر أن (وزارة الــنـفط ا
بشـركة الـتوزيع ماضـية بـنهـجها الـذي إنتـهجـته بزيادة
ـنتـجات الـنـفطـية حصص احملـافـظات من كـافة أنـواع ا
وحـسب احلـاجـة الـفـعلـيـة لـكل مـحـافظـة وحـاجـتـها الى
ـسـتجـدة). وسـبق للـشـركة إن نـتـوج وفقـاً لـلظـروف ا ا
قــامت بــزيـــادة حــصص الـــعــديــد من احملـــافــظــات من
شـتـقـات الـنـفطـيـة كـمـحافـظـة نـيـنـوى وديالى مـخـتـلف ا

واألنبار وصالح الدين وغيرها.
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(االختـبـارات تكـون عـلى مرحـلـت االولى
ــدة 20 دقــيــقــة واآلخــر قــدرات عــقــلــيــة 
لـلـمـواد الـتـحـصـيـلـيـة (ريـاضـيـات وعـلـوم

دة ساعة ونصف.  وعربي وانكليزي) 
واعـربت الــوزارة عن تـمــنـيــاتـهـا (جلــمـيع
ـــوفــقـــيــة ــشـــاركـــ في االخـــتــبـــارات ا ا
والـنــجـاح في مــسـعــاهم خـدمــة لـوطــنـنـا
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ـفــاضـلــة بـ انـتــهت االحـد اخــتـبــارات ا
ـتمـيزين ـتقـدمـ على مـدارس ا الطـلبـة ا
ـشـاركـة 11 الف طالب وكـلـيـات بـغـداد 
وطالـبة سـمحت لـهم الـتعـليـمات الـوزارية
ئة شاركة حلصـولهم على معدل 95 با با
فــــمــــا فــــوق. وذكــــر بــــيــــان لــــلــــوزارة ان

ـعـتـرف بـه دولـيـا. وخـلـفت احلـرب ا
في اليمن أكثر من 10 آالف قتيل ما
تحدة إنه أسوأ أثار ما تقول األ ا

أزمة إنسانية في العالم.
ويــحـتــاج مـا يــربــو عـلى 10 مالي
ـنع طـفل إلى مــسـاعـدات إنـســانـيـة 
تـدهـور حالـتـهم. ويـتـعـرض األطـفال
باليـمن النتـهاكات فـادحة من بيـنها
جتــــنــــيــــدهـم في صـــــفــــوف طــــرفي

ية. الصراع بحسب تقارير أ
ـاضي قالت هـنـرييت وفي الـشهـر ا
نـظمة األ ديـرة التـنفيـذية  فور ا
تـحدة لـلطـفولـة (اليـونيـسيف) إن ا
 2200طــــفـل عــــلى األقـل قــــتـــــلــــوا
وأصيب  3400 آخـرون بجـروح في
الــيـمن خالل الــصـراع مــضـيــفـة أن

األرقام مرشحة لالرتفاع.
وأفــــادت الــــتــــقـــــاريــــر الــــواردة من
الــســـعــوديــة بــاعــتــقــال رجل الــدين
السعـودي احملافظ ناصـر العمر في

اضي. مكة األسبوع ا

وقـالت مـجــمـوعـة سـعـوديـة حلـقـوق
اإلنسان تطلـق على نفسهـا "معتقلي
الرأي" عـلى حسـابهـا على تـويتر إن
"السـلطـات ألقت الـقبض عـلى ناصر
العـمـر األستـاذ اجلـامعي سـابـقا في
كـلـيـة أصــول الـدين بـجـامـعـة اإلمـام
مــحـمــد بن ســعـود اإلسالمــيـة كــمـا
تـــوقـف حـــســـابه عـــلى تـــويـــتـــر عن
التغـريد منذ  5آب اجلاري. ولكن لم
ـسـؤول يـتـسن تـأكـيـد اخلـبـر من ا

في احلكومة.
والـــعــمـــر مـن الـــدعـــاة احملـــافـــظــ
ـؤثـرين ولـديه سـتـة ماليـ مـتـابع ا
عــلـى مــوقع تــويــتــر وكــان يــتــبــنى

التفسير األصولي لإلسالم.
ودشن ناشطون هاشتاغ على تويتر
بـــعــنــوان (اعــتــقــال الــشــيخ نــاصــر
الــعــمــر) تـــبــادلــوا خالله أنــبــاء عن

اعتقال الداعية السعودي.
وأكــد الــنــبـأ عــبــدالــله الــعـودة جنل
عـتـقل سـلـمان الـداعـية الـسـعـودي ا

الـعـودة عـبـر تويـتـر قـائال: "لألسف
الـــــــــشــــــــــديــــــــــد تــــــــــأكــــــــــد لي اآلن
#اعـتـقال_الشـيخ_نـاصر_الـعمـر من

اضي". كرمة يوم الثالثاء ا مكة ا
وتـداول نـشـطـاء أيـضـا صورا لـرجل
الـــدين الـــســـعــودي مـع أمــيـــر قـــطــر
الــسـابق حــمـد بن خــلـيـفــة واحلـالي
تـــمـــيم بن حـــمـــد مــؤكـــدين عـالقــته
سـلم وأن هذا بجماعـة اإلخوان ا

سبب اعتقاله.
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وأعـلــنت الـســعـوديـة بــاإلضـافـة إلى
(اإلمارات ومصر والبحرين) مقاطعة
ـاضي بـسـبب ما قـطـر منـذ الـعـام ا
تـقـول الدول األربـع إنه "دعم الـدوحة
لإلرهــاب وزعــزعــة اســتــقــرار الـدول

العربية".
بيـنمـا قال أخـرون إن سبب االعـتقال
هـو تـغـريــداته األخـيـرة الـتي حتـدث
فـيهـا عن الـتحـوالت االجـتمـاعـية في

ملكة. ا

وجاءت أنباء اعتـقال العمر في وقت
يتـبنى ولي الـعهـد السـعودي األمـير
مـحمـد بن سـلـمـان الدعـوة لـلـمـنهج
ـعـتـدل ويـدعـو إلى الـعـودة إلى مـا ا

عتدل في بالده. يسميه اإلسالم ا
وكــانت الــســلــطـات الــســعــوديــة قـد
اسـتـدعت الـعـمـر إلى الـتـحـقـيق في
ــاضي وهي أيـــلــول/ ســبـــتــمــبـــر ا
الفتـرة التي شهـدت موجة اعـتقاالت
في السعودية. و القبض على عدد
من رجـــال الـــدين أبــرزهـم ســلـــمــان
الـــعــودة وســـفــر احلـــوالي وعــوض
القـرني كمـا  اعتـقال الـشيخ سـفر

اضي. احلوالي الشهر ا
كـما  الـقـبض عـلى نشـطـاء حـقوق
ــــا في ذلك ســــيــــدات اإلنــــســـــان  
رأة ومنهم سمر مطالبات بحقوق ا
بـــدوي الــــتي تــــســـبــــبت فـي أزمـــة
سياسيـة ودبلوماسـية مازالت دائرة
حـالـيـا بـ الـسـعـوديـة وكـندا الـتي

طالبت باإلفراج عنها.

جون كيلي


