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به أو تقييـده). فيمـا دعا نائب رئيس
ـان حــسن الــكـعــبي الى رعــايـة الـبــر
ذوي شـهــداء الــنـقــابــة وتـبــني عالج
اجلـرحى مـنـهم اكـرامـا لـلـتـضـحـيـات
التي قـدموهـا لـلبالد. واشـاد الكـعبي
في بـرقـيـة تـهـنـئـة لـلـنـقـابـة بـ (الـدور
ــهم الــذي يـــضــطــلع فـــيه احملــامي ا
ـرحلة والنقـابة بصـورة عامة خالل ا
احلـالــيـة والــقـادمــة في تـرســيخ قـيم
ـقراطـيـة واعالء كلـمة العـدالة و الـد
احلق والقضاء) ,مؤكدا ان (احملام
كـانـوا خــيـر مـثــال في دعم الـعــمـلـيـة
الـسـيــاسـيـة من خالل حــرصـهم عـلى
نقل اخلبرات واألفكار القانونية التي
ــنــظـومــة الــتــشـريــعــيـة تـعــزز اداء ا

والتنفيذية في البالد). 
 «d³)« rŽœ

وشدد النائب محمد شياع السوداني
عـــلى ضـــرورة دعـم اخلـــبـــرات الـــتي
تعزز تغليب القانون وحمايته . وقال
الـسـوداني في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس (نــبـارك لــلــنــقـابــة مــرور ذكـرى
التأسيس السنوية) ,مشيدا بـ (الدور
الـقــانــوني واالخالقي الــذي يـتــكــلـفه
احملامـون والنـقابة بـصورة عـامة من
خالل تـرسـيـخ قـيم الـعــدالـة واحـقـاق
احلق وســــيـــادة الــــقــــانـــون) ,واكـــد
الــــســــوداني ان (دعم اخلــــبــــرات من
شــأنـه ان يــعـــزز تــغـــلــيـب الــقـــانــون
وحمايته) ,متمنيا عـليهم (االستمرار
ولـفت ـظــالم وردهــا)  في نـهـج درء ا
الى ان (اســتـقــرار الــبالد اليــكـون اال
باحـتـرام مـنـظـومته الـقـانـونـيـة وفقه
لقاة على نظومة للمسؤولية ا هذه ا

عاتقها بتحقيق العدالة). 
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هـنـأ رئـيـسـا مـجـلس الـقـضـاء االعـلى
فــائـق زيــدان واحملـــكـــمــة االحتـــاديــة
الــعــلـــيــا مــدحت احملـــمــود وعــدد من
الــنــواب والــفــعــالــيــات الــســيــاســيـة
نـاسبـة الذكرى احملام الـعراقـي 
86 لـتـأســيس نـقــابـتـهم. وقــال بـيـان
جمللس الـقـضاء تـلقـته (الـزمان) امس
ــنـاســبـة ان (زيـدان بــارك لـلــنـقــابـة 

الذكرى السنوية لتأسيسها). 
بـدورهـا أكـدت احملـكـمـة االحتـادية أن
الــنــقــابــة شــريك رئــيس في تــكــريس
نظـام الـعدالـة وسـيـادة القـانـون.واكد
احملمود في بيان تلقته (الزمان) امس
إن (احملـكـمـة تــتـقـدم بـازكـى الـتـهـاني
والــتــبــريـــكــات إلى الــنـــقــيب ضــيــاء
الـسـعـدي و اعـضـاء مـجـلس الـنـقـابـة
ـنـاسـبـة يوم واحملـامـ الـعـراقـيـ 
احملـــــامي الـــــعـــــراقـي الـــــذكــــرى 86
مـؤكدا , ( لتـأسـيس الـنـقـابـة احملـام
(اهــمــيــة دور احملـــامي والســيــمــا ان
احملكمـة  أصدرت الـعديـد من االحكام
ـا يـتـفق مع الـتي تـعـزز حق الـدفاع 
واثيق الدولية), الدستور العراقي وا
وأشــار إلـى أن (احملــكـــمــة تـــرى بــأن
الــنــقــابــة شــريك رئــيس في تــكــريس
نظام العـدالة وسيادة الـقانون وتدعم
جمـيع الـتـشريـعـات واالجـراءات التي
تـمــكن احملــامي مـن اداء واجـبـه عـلى
ا وجه) ,وشـــــدد احملـــــمـــــود عـــــلى
(ضـرورة اشـراك رجـال الـقـانـون ومن
ضـــمـــنـــهم احملـــامـــ في نـــقـــاشـــات
القوان الـتي تنظـم اعمالهم) ,وتابع
ان (الـقـضــاء الـدسـتــوري في الـعـراق
ساس يساند عمل احملامي ويرفض ا
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جلـنة في وزارة التـربية ابـتكرت وسـيلـة لتحـطيم آمال طـلبة الـصف السادس
ـتميزين وكلية بغداد من خالل ؤهل للدخول الى مدارس ا االبـتدائي من ا
ا اعـداد اسئـلـة تشـبه االلـغاز مـعـتمـدة عـلى قوة الـبـصر في فـك رموزهـا 
شـارك انتـظموا في خـفض منسـوب الوصول الى درجـة النـجاح رغم ان ا
ـبالغ دورات تـقويـة واخـتبـارات للـذكـاء ارهقت كـاهل عـوائلـهم سـواء بدفع ا
ـالية البـاهضة أو تخـصيص جزء من وقـتهم اليصال ابـنائهم الى مـستقبل ا
مـبهر في ظروف صعـبة السيما في فـترة العطلـة الصيفيـة اخملصصة لراحة
تفوقـون الى مقاعد االختبارات عـلى أمل حصد ثمار التعب الـطلبة وذهب ا
ـثـابـرة قـبل ان يـتـفـاجـأوا بـأسـئـلـة التـتـنـاسب مع اعـمـارهم الـتي واجلـهـد وا

التتجاوز الـ 12ربيعا.
وجـاءت الـصــدمـة في يـوم االمــتـحـان حــيـنـمــا تـسـلم الــطالب االسـئــلـة غـيـر
ـفهومة وغـير الواضحـة طباعيا والـواجب حلها خالل  20دقـيقة فقط لـ25 ا
سؤاال حتتاج الى  45دقـيقة حللها بحسب قول اساتذة وخبراء الذكاء كما
ان اآللـية بـحاجة الى اعـادة نظـر حتى تـتوافق مع طـموحـات ورغبـات الطـلبة

الذين يسعون الى خدمة بلدهم وتطوير امكانياتهم مستقبال.
وزارة الـتربية أمام مسـؤولية كبيـرة اليجاد حلول مـنصفة لهـذه القضية التي
شـغلت اولياء االمور السيما عبر مـواقع التواصل االجتماعي التي انشغلت
اضي بامـتحانات الـذكاء والصعـوبات التي واجهت الـطلبة خالل االسـبوع ا
اضـية حتى كان عتادة في الـسن ا في حـلها كونـها بعيـدة عن االسئلـة ا
الـذهـول حـاضـرا حـيـنـمـا تـبـحث عـن االجـوبـة وتـأتـيك بـاخـتـيـارات مـتـعـددة

كن معها معرفة احلل الصحيح. ال
والـغريب ان الوزارة لم تتطرق الى ماحدث لـطلبة الصف السادس االبتدائي
ا يضع ـتميزين الذين يعول عليهم البلـد للوصول الى ناصية التفوق  من ا
الـعراق في مصاف دول اجلـوار من ناحيـة التقدم الـعلمي وايـقاف التراجع
نـظمـات العـلمـية الـرصيـنيـة ومانـتمـناه ان يـكون هـناك اعادة ـؤشر لـدى ا ا
نـظـر في عـمـلـيـة احـتـسـاب الـدرجـات كـأن ان يـكـون جـمع درجـات امـتـحان
الـذكاء مع امـتـحـان التـحـصيـلي وتـقـسيـمـهـا على اثـنـ حتـى نعـطي فـرصة
ـتـمـيزيـن واالبـتعـاد عن لـلـطـلـبـة الى الـوصـول الى مـدارس ا
نـظام مـنح الـدرجات لـلطـلـبة الـذين لم يـصلـوا الى درجة

النجاح.
ومـانـتـمـناه ان يـكـون لـهـيـئـة الـرأي في وزارة الـتـربـية
تـميزين عبـر قرارات واقعية مـوقف النصاف طلـبتنا ا

ستقبل. تعيد فسحة االمل وتفتح ابواب ا

uIÝ◊∫  قوات امنية لبنانية ومواطن يتجمعون بالقرب من مكان سقوط احدى الطائرت االسرائيليت في بيروت
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حــذر مـــراقـــبـــون من االوضـــاع الــتي
ــنـطــقــة نـظــرا خلــطـورة تـعــيــشـهــا ا
الــتـــصــعـــيــد بـــ ايــران واســـرائــيل
ـواجهـة العسـكريـة التي والتـهديـد با
نـطـقة ـيـة حتـرق ا قد تـوقـد حـرب عا
بـأسـرها ,فـيـمـا هدد مـسـؤول ايـراني
قاتل في العراق وسوريا على برد ا
الـــعـــدوان قـــريـــبـــا  ,في وقت كـــشف
اجلـــيش االســــرائـــيـــلـي عن احـــبـــاط
محـاولـة لشن هـجـوم على مـؤسـساته

بطائرات مسيرة. 
وقـال مــراقــبــون لـ (الــزمـان) امس ان
(اسـتــمــرار الـتــهــديـدات بــ طــهـران
واسرائـيل يصـعد من االزمـة والتـوتر
نـطـقة وقـد يـؤدي ذلك الى ايـقاد في ا
ـواجـهة الـعـسكـريـة واحلرب شرارة ا
تـضـرر منـها اجلـميع التي سـيكـون ا
ــنـطــقـة بــأسـرهـا), النـهــا سـتــحـرق ا
واشاروا الى ان (ايران لديها مقاتل
في عــدد من الــدول الــعــربــيــة والــتي
ـثل ذلك لوحـت برد مـنـهم قـريـبـا ما 
خـطـرا عــلى تـلك الــبـلـدان الن احلـرب
ـراقـبون سـتـكـون بـالـوكـالـة) ,ودعـا ا
ــنـطــقـة الى (عــقــد اجـتــمـاع زعـمــاء ا
ــنــاقــشــة االوضــاع احلــالــيـة طــار 
لتـخـفيف حـدة الـتوتـر الذي قـد يـنتج
عـنه حــربـا ال تــنـتــهي بـاالضــافـة الى
تـوســيع حــلــقـة احلــوارات وتــكــثـيف
ــا يــســهم في نــزع فــتــيل اجلــهــود 
االزمة حـفاظـا عـلى االمن واالستـقرار

لبلدانهم). 
5ðdzUÞ ◊UIÝ«

بـدوره عـلـق الـبـاحث عــصـام الــفـيـلي
عـــلى حـــادثـــة اســقـــاط الـــطـــائـــرتــ
االســرائـــيــلــيـــ في بـــيــروت . وقــال
الـفــيـلـي في رسـالــة عــلى الـواتــسـاب
اطــلـــعت عــلـــيــهــا (الـــزمــان) امس ان
(احلادثة تثيـر تساؤالت عن سرعة رد
الفـعل من قـبل حـزب الـله  بـاجملـابـهةً

أرضا وانـفـجـرت الثـانـيـة في األجواء
مـتــسـبـبــة بـأضــرار مـاديــة فـقط). في
غـــضـــون ذلك  ,أعـــلن حـــزب الـــله أن
ـسـيـرتـ الـلـت إحـدى الـطـائـرتـ ا
سـقــطــتــا في مــعـقــله في الــضــاحــيـة
اجلــنـوبــيــة كــانت مــفــخـخــة وأحلق
ـبـنى انـفـجـارهـا أضـراراً جــسـيـمـة 
ـــركــــز االعالمـي الـــتــــابع لـه. وقـــال ا
ـسؤول االعـالمي في احلـزب مـحـمد ا
عفـيف في تصـريح امس إن (الطـائرة
األولى ســـــقــــطـت من دون أن حتــــدث
أضراراً في حـ أن الطـائرة الـثانـية
كـانت مـفـخـخـة وانــفـجـرت وتـسـبـبت
ــركـز بـأضــرار جــسـيــمــة في مـبــنى ا
االعالمي) ,مـــــؤكــــــدا ان (احلـــــزب لم
يسقط أي طائرة). وأوضح أن (طائرة
االستطالع األولى التي لم تنفجر هي
في عــهــدة احلــزب الــذي يــعــمل عــلى
هـمات حتلـيل خـلفـيات تـسـييـرهـا وا

التي حاولت تنفيذها). 
Âu−¼ sý

ولم يــــحـــــدد عــــفــــيـف مــــا إذا كــــانت
الطـائرتـان اسرائـيليـت او غـير ذلك.
وجـاء ســقـوط الــطـائــرتـ بــعـد وقت
قـصيـر من شـن اسـرائيـل ضربـات في
ــتـــحــدث بــاسم ســوريــا  وتـــأكــيــد ا
اجلـــيـش اإلســـرائــــيـــلـي جـــونــــاثـــان
كونـريكـوس (احباط اجلـيش مـحاولة
إيرانـيـة قـادهـا فيـلق الـقـدس انـطالقاً
من سـوريـا لـشن هــجـوم عـلى أهـداف
إســرائـــيــلـــيـــة في شــمـــال إســـرائــيل

باستخدام طائرات مسيّرة مقاتلة).
وأشــار الى أن (الــهــجــوم اســتــهــدف
عدداً من األهـداف ومـنشـآت عـسكـرية
لفيلق الـقدس وميلـيشيات في مـنطقة
عــقـــربـــة في جــنـــوب شـــرق دمــشق).
تـحـدث اإلسرائـيلي,فقـد منع ووفق ا
اضي اجليش اإلسرائيلي اخلميس ا
محاولـة سابـقة لشنّ هـجوم بـطائرات
مسيّرة دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وقـال ان (لـتــهـديــد كـان كـبــيـراً وهـذه
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بعيدآ عن الـتصريـحات وانه في حالة
تــأهب دائـم وهــذا مــا يـــثــبـت صــحــة
ـقـولـة االسـرائـيـلـيـة بـان احلـزب هو ا
اقوى منظومة امن عربية   ,ويبدو ان
ـعلومات  هذا  التقـو نابع من دقة ا
جتاه اخلصم التـقليدي) ,الفتا الى ان
(احلـزب جــابـه االمـر بــكل هــدوء  ولم
يــخـــلط األوراق ال بــاتـــهــامـــات لــهــذا
الطرف او ذاك  وال بالتهديد اوالوعيد
مع مراعات الـتاكـيد عـلى حفظ سالمة
ـنــطق الـقـوة وأمن لـبـنــان بـالــكـامل 
الرادعة) ,وتسائل الفيـلي (هل التهيؤ
لـلـرد عـلـى اي ضـربـة إسـرائــيـلـيـة من
قبل احلزب ابـتدأ مـنذ الـضربة االولى
خملـــازن الــــعـــتــــاد الـــعــــراقـــيـــة ام ان
ستـراتيـجيـة  الـيقـظة  واحلـذر  والرد
السريع  مع سياسـةً ضبط النفس هو
نهج  تعـلمه من ايران في الـتعامل مع

خصومه). 
ـقـاتـلـ ولـوح مـسـؤول إيـراني بـرد ا
في ســوريــا والــعــراق عــلى الــعــدوان
اإلسرائـيلي قـريبـا . وقال أم مـجمع
تشـخـيص مصـلـحـة النـظـام في إيران
محسن رضائي إن (إسـرائيل وأمريكا
واقع ال تملكان اجلرأة على مهاجمة ا
اإليرانية) ,مؤكدا أن (مزاعم إسرائيل
بضـرب مواقع إيـرانيـة كاذبة) ,وتابع
ــقــاتــلــ في الــعــراق وســوريــا ان (ا
سـيــردون عــلى الــعـدوان االســرئــيـلي
قــريـــبـــا). وأكـــد اجلــيش الـــلـــبـــنــاني
اخــــــتـــــراق طــــــائــــــرتي اســــــتــــــطالع
إسرائـيلـيتـ لألجواء الـلبـنانـية فوق
الضاحية اجلنوبية لبيروت موضحا
أن إحـداهـمـا ســقـطت فـيــمـا انـفـجـرت
الــثــانــيــة في األجـــواء وتــســبــبت في

أضرار مادية. 
وذكـــر بــــيـــان صـــادر عـن اجلـــيش ان
(طــائــرتي اســتـــطالع  اســرائــيــلــتــ
اخــتــرقت األجــواء الــلــبــنــانــيــة فــوق
مـــنــطـــقـــة مـــعـــوض في الـــضـــاحـــيــة
اجلـنــوبـيــة لـبــيـروت ســقـطت األولى

اخلــارجــيــة اإليــرانـي مــحــمــد جــواد
ثمرة مع ظريف محادثـات وصفها بـا
ـانويل مـاكرون الرئـيس الـفرنـسي إ
ــبــرم عـام بــشـأن االتــفــاق الــنــووي ا
.2015وقال ظريف (قدمت لـنا فرنسا
مقترحات وقدمنا مقترحات عن كيفية
تـنـفـيــذ االتـفـاق الــنـووي واخلـطـوات
الـتي يـنــبـغي لـلــجـانـبــ اتـخـاذهـا),
واضـاف ان (احملـادثــات كـانت طــيـبـة
ومثـمـرة واألمر بـالقـطع يـعتـمـد على
كــيـــفــيـــة تــنـــفــيـــذ االحتــاد األوروبي
اللــتـــزامـــاته داخل االتـــفــاق وأيـــضــا
االلتـزامـات الـتي قـطـعـهـا بـعـد خروج

أمريكا).
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رتقب وهل ؤسفة وموعدها ا حـال التساؤل عن كيفية انتهاء حرب اليمن ا
حـققت مبتغـاها ألي طرف من أطراف احلرب يـجدر إجراء عرض بانورامي
ســريع ألحـداث الــيـمن مــنـذ عـام 2011م حـتى الــلـحــظـة بـكـل ارتـبـاطــاتـهـا
وتـعـقـيــداتـهـا الـداخــلـيـة واخلـارجــيـة حـتى مــست مـا كـان يـســمى الـثـوابت
ني وعربي سيـاسةً واقتصاداً الـوطنية وهزت الـثقة واليقـ في كل شيءٍ 
وخـصـوصـيةً وهـويـةً ووحـدةً ومـواطـنةً وحـيـاةً وأسـاءت الـعالقـة بـ أطراف
"الـيمـننـة" كافـة من قوات حتـالف وأدوات تـخلف وكـشفت تـقلـبات الـعالقات
وخـطأ التـقديرات عـامة وفجـرت ينابـيع حقد "مـكدس" جتعل لـسان احلال:

.." لم يكن "ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ
فـنهـايـة احلـرب أبـعد مـا تـكـون عن الـغايـة من ابـتـدائهـا.. فـثـبـتت احلرب كل

سوء.
كـان اليمنيون قبل احلرب موعودين بـيمن جديد لكن اليمن اجلديد كـ"أجمل
أيـامـنـا الـتي لم تـأتِ بـعـد"..! ودعـاة ســقـوط الـنـظـام سـقط بـعـضـهم في بـئـر
ستفيدين منها بتغاضي بادرة اخلليجية خرقها كل ا الشماتة والنسيان. وا
. والفـترة االنتـقالـية تنـتقل إلى رحـمة الله جـميع الرعـاة اإلقلـيميـ والدوليـ
بـاالنـتــقـام واالرجتـال. واحلــوار الـوطـني انــتـهى إلى حــرب جـعـلـت الـقـاعـدة
الـيمنية مـغايرة لكل نوامـيس الكون; إذ ينتـقل الناس من احلرب إلى احلوار
بـيـنمـا يـرحتل الـيـمنـيـون من احلـوار إلى احلـرب! واألشـقاء بـحـركـة "عـاجز"
وصـحوة "غافل" ونشاز "مغرد" ونزق "عابر" يـتحولون إلى أشقياء فينحرف
مـسار العالقات من تفاهم وتعاون وتنسيق إلى تصادم وتنافر وتمزيق. ومن
كـانوا عناصر تثبـيت السيطرة على األرض انـتصبوا أدوات تفتيت األرض
نــتــيـجــة قــرار عـزل والــتــقــاط إشـارة غــزل ســيـاسي فــتــكــرست فـيــدرالــيـة
ـيليـشيـات (أنصار الـله واجمللس االنـتقالي اجلـنوبي وغـيرهمـا من القوات ا
ـسـلـحـة حتت مـسـمى "الـنـخـبــة" بـخالف الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة) شـمـالي ا
يليشياوية انفصالية كانت أو متمردة وجـنوبي اليمن الواحد. ولهذه احلالة ا
(وفـاسـدة أيـضــاً) مُـولِـد رئـيس عـنــوانه الـدالل الـسـيــاسي "فَـكَمْ ذَنْبٍ مُـوَلِّـدُهُ
ؤسسـات الدستـورية باتت تـتبارى في الـسباق إلى كـسب ثقة دَالل"..! أمـا ا
اجلـماهـير بـالـتحـلـيق في الفـضاء االفـتـراضي واستـخـدام وسائل الـتواصل
ـيلـيشـيات عـلى تـأكيـد سيـطـرتهـا على األرض االجـتمـاعي.. بيـنـما تـتبـارى ا
سلـحة من الشمـال إلى اجلنوب ومن الغرب إلى ـواجهات ا بـتوسيع نطاق ا
الـشرق. وبـدالً من أن تقـدم القـوى السـياسـية بـديال ًموضـوعيـاً مقـبوالً ير
الــعالقــات الـداخــلــيـة ويــصـون الــعالقــات اخلـارجــيــة تـكــتــفي هـذه الــقـوى
بـتـصـريـحـات إعالمـيــة وبـيـانـات سـيـاسـيـة إرضــاءً لـتـيـار أو مـحـابـاةً لـفـرد.
ـزعجـة واألخبار والـناشـطون يغـردون ويفـسبـكون ويـتواتـسون الـشائـعات ا
اخملتـلقـة ويتوزعـون األسماء الـوهميـة ويقدمـون تاريـخاً مزيـفاً لبـلدٍ يجـهلون
ـتمـثـلـة في الـتنـوع والـتـعـدد وسط أرض واحدة قـيمـته احلـقـيـقـية األصـيـلـة ا
واسـعـة وُجِدَت لـكل الـيـمـنـي من قـبل نـشـوء مـذاهـبهم ونـوازعـهم الـضـيـقة.
ــنـاصـرين وعــوضـاً عن نــصـرة الــيـمن تــذهـلك "أكــثـريــة" هـؤالء الـيــمـنــيـ ا
ـدافـع عـن بعض دول الـتـحـالف الـعـربي: الـسعـوديـة واإلمـارات مـقابل وا
إيـران وتـركـيـا وقــطـر.. وتـدهـشك "أقـلــيـة" أنـصـار الـيــمن! وتـبـقى الـقـرارات
يـة واالتفـاقيات الـسيـاسية بـرسم عدم الـتنفـيذ نـتيجـة غمـوض التفـسير األ
رجعيـات قابلة لألخذ وعـدم الفهم وارتباك الـوضع وبالتالي لن تكـون هذه ا
بـهـا عـنـد احلل أو االسـتـنـاد إلـيـهـا حـال احلـوار. ال يـحـتـار إذاً الـسـائل عن
رتقب كما ال يحتار أطراف اليمننة إزاء كـيفية انتهاء حرب اليمن وموعدها ا
ا لم يتعـبوا بعد من كل هذا العبث اسـتمرار احلرب وانتهائـها من عدمه طا
والـعجـز احملـيـر لـلقـوى "الـعـابرة" أو "الـغـابـرة" في الـصراع الـيـمـني. والذي
يـجـعل بـعض األبـواق تــطـلق نـعـوتـاً مـردودة عـلـى قـائـلـيـهـا في كل األحـوال
تـسبـب فـيهـا..! لكن; نـهاية احلـرب التي ال ونـأنف عن ذكرهـا وحتى ذِكـر ا
ـتــضـررون من احلـرب يـرجـوهــا أمـراء وجتـار وســادة احلـرب ويـرجــوهـا ا
وحـدهم. لـن تـقرب –مع أسفٍ عـلى عـدم قـربـهـا- النـهـايـة إال وقـد طـهـر هذا
ـنيـون جـدد جديـرين بتـحمل "الـطوفـان" ما طـهره مـن الدرن الـقد وظـهر 
مـسئوليـات ما بعـد احلرب.. يعـيدون تنـظيم عالقات الـيمن بجـيرانه وأشقائه
وأصـدقائه مع حتس عالقـات أبنائه ارتكـازاً على أسس التعـايش والقبول
ا ـنطقة  بـاآلخر دون جتر أو تخويـن ويعاجلون أسبـاب الصراع وقلق ا
ـنـعـون تـكـرارهــا. عـنـاصـر تـلـتــزم حـقـاً بـكل قـانـون يـعـتـمل داخل الـيــمن و
ودسـتور واتفاق ومبادرة ومرجعيـة وحتترم شركاء احلياة على أرض اليمن
. وتتمسك الـواحد وتمتنع عن التضييق على حريات وتوجـهات بقية اليمني
بـحــقـوق اإلخـاء وتـصــون حـدود اجلـوار وحتــافظ عـلى وحـدة
ــواطن الــبالد وتــعــزز اســتــقاللــهــا وحتــمي كــرامــة ا
الـيمني. وحتـول دون جعل اليـمن حقل جتارب لسالح
اآلخـرين وسـاحة صـراع بـالوكـالـة. بهـذا.. وهـذا فقط
ـنــوال فـعـلى يـعــود الـسالم لــلـيـمن أمــا عـلى هــذا ا

اليمن وكل أشقائهم السالم.

سيّـرة القاتلة كانت قادرة الطائرات ا
على ضرب أهداف بقدرة كبيرة). 

الى ذلك افــــاد مــــصـــدر ســــوري بـــأن
الدفـاع اجلوي الـسـوري رصد أهـدافاً
مـــعـــاديـــة قــادمـــة مـن فـــوق اجلــوالن
ـصدر باجتـاه مـحيط دمـشق. ولـفت ا
في تصريح امس الى انه (عـلى الفور
ّ التـعامل مع الـعـدوان بكل كـفاءة و
تدمير غالـبية الصواريخ اإلسـرائيلية
عـادية قـبل الـوصول إلـى أهدافـها). ا
وفي بيـان صدر بعـد دقائق من إعالن
اجليش اإلسـرائيـلي أشـاد نتـانيـاهو
بــاجلـهـد الـضـخم لـلـجـيش وإحـبـاطه
مـــحــاولـــة هـــجـــوم لــفـــيـــلق الـــقــدس

اإليــرانـي. وتــابـع نــتـــنـــيـــاهــو انه (ال
حصـانـة إليـران في أي مـكان) ,مـؤكدا
ان (قواتنا تعـمل في كل القطاعات في

مواجهة العدوان اإليراني). 
من جــهـــة اخــرى اكــد قـــائــد احلــرس
الــثــوري اإليــراني حــســ سالمي ان
بالده اختبرت صاروخا جديدا . وقال
سالمي في تــصــريح امس ان (بــلــدنـا
سـاحـة الخـتـبـار الــعـديـد من األنـظـمـة
الــدفــاعــيــة والــســتــراتــيــجــيــة وهـذه
حتـركات دائـبـة صـوب تـطـويـر قـوتـنا
الـــــرادعــــــة). ولم يــــــذكـــــر سـالمي اي

معلومات اضافية عن الصاروخ.
 فـي غـــــــضـــــــون ذلك اجـــــــرى وزيـــــــر

اجلــزائـــري بــدعم عـــوائل شــهــداء
مشيرا وجرحى احلـشد الـشعبي  ,
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طــــــالب مـــــحــــــافظ بــــــغـــــداد فالح
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بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس عن
اجلــــــزائـــــري خـالل مـــــشــــــاركـــــته
االحـتـفــالـيـة الـتي اقـامــتـهـا هـيـئـة
احلـشــد مـكــتب بـغــداد وحـضــرهـا
ـــســـؤولـــ واجلـــرحى عـــدد مـن ا
وذوي الــشــهـــداء قــوله ان (اقــامــة
مــثـل هــكــذا نــشــاطــات هــو ضــمن
ســلــســلــة مــتــكــررة لــرعــايــة هــذه
ــة عـرفـانـا لـلـدمـاء الـعـوائل الـكـر
الزكيـة التي سالت لتـحرير العراق
من دنس االرهاب وتـزامنـا مع عيد

الغدير االغر).
 بـدوره اشـار مــديـر مـكــتب بـغـداد
بادرة لهيئة احلشد الى ان (هذه ا
تأتي حرصا وتواصال من احملافظ
مــثـــمـــنــا مع عـــوائل الـــشـــهــداء) ,
(جـــهــوده بـــدعم جـــرحى وعـــوائل

الشهداء).

الى ان رعــــايــــتـــهـم  في مــــقــــدمـــة
واجـبـات احلـكـومـة احملـلـيـة. ونقل

ـــــــن ترغـبـــون مرحـبـــاً بـكم و
بـــــاصــــطــــــــــحـــــابه مــــعـــــكم من
ـّــــــاق الـــــفـــــكــــــــر واالدب عـــــشـــــ

والوطنية 
الزمان : 

الـثالثاء 27/ 8 /2019 الـسـاعة
الثامنة مساءً

كان : ا
مـكــتب سـمــاحــة الـســيـد حــسـ
الـصــدر بـالـقـرب مـن سـاحـة عـبـد

احملسن الكاظمي 
وســيــتم تــقــد هــديــة (مــجــلس
الـصـدر) لـلـمشـاركـ الـكـرام عـند

انتهاء اجللسة .
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يتشرف مجلس الصدر  بدعوتكم
ـعـتادة ( لـلحـضـور في جـلسـته ا
الــتي تـنــعـقـد آخــر ثالثـاء من كل

شهر) 
ومـجــلس الـصــدر احـد احملـطـات
همة في الساحـة العراقية التي ا
تـــســــلط االضـــواء عــــلى هـــمـــوم
ـواطنـ  مـضـافاً الى الـوطن وا
عـنــايـته الـكـبـيـرة بـشـؤون الـفـكـر
ــعــرفــة فــضالً عن والــثــقــافــة وا
قــضــايــا الــديـن .. وبــحــضــوركم
ومــداخالتـــكم تــثــرون اجلـــلــســة

وتضفون عليها ألقا وعبقا .
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محافظ بغداد
خالل القائه
كلمة في

احنفالية هيئة
احلشد الشعبي


