
بسبب قرار ترامب حظر دخول الالجئين..

منظمة وورلد ريليف العادة توطين الالجئين 
تسرح 140 موظفا أمريكيا

واشــنطن – وكاالت : قالــت منظمــة وورلــد ريليــف إلعــادة توطيــن الالجئيــن إنهــا ستســرح أكثــر مــن 140 
مــن موظفيهــا بســبب األمــر 
أصــدره  الــذي  التنفيــذي 
ــد  ــي دونال ــس األمريك الرئي
دخــول  بحظــر  ترامــب 

الالجئيــن.
المنظمــة  وقالــت 
إن  بالتيمــور  ومقرهــا 
يرجــع  العامليــن  تســريح 
إلــى إغــالق خمســة مكاتــب 
أي خمــس إجمالــي مكاتبها 
المتحــدة  الواليــات  فــي 

الماضيــة. عامــا  األربعيــن  خــالل  الجــئ  ألــف   25 مــن  أكثــر  توطيــن  أعــادت  التــي 
ــا فــي هــذه المواقــع خدمــوا بإتقــان وتفــان -  وقــال ســكوت أربيتــر رئيــس المنظمــة فــي بيــان »عاملون

ــا مثــل هــذا القــرار الصعــب.« ــغ التخاذن وبعضهــم لســنوات - ونشــعر بحــزن بال
والمكاتــب التــي تقــرر إغالقهــا هــي مكاتــب المنظمــة فــي بويــزي بواليــة ايداهــو وكولومبــوس بواليــة 

أوهايــو وميامــي فــي فلوريــدا وناشــفيل بواليــة تنيســي وجليــن بيرنــي فــي ماريالنــد.

بنس يتعهد بأن تقف أمريكا بثبات 
مع أوروبا وحلف األطلسي

ــاء  ــة الحلف ــبت لطمأن ــس  الس ــي ام ــس األمريك ــب الرئي ــس نائ ــك بن ــخ -  وكاالت : ســعى ماي ميوني
مــن أن إدارة الرئيــس دونالــد 
حلــف  ســتدعم  ترامــب 
شــمال األطلســي وســتقف 
مــع االتحــاد األوروبــي حتــى 
فــي بحثــه لســبل جديــدة 

للتعــاون مــع روســيا.
لــه  كلمــة  أول  وفــي 
تتعلــق بالسياســة الخارجيــة 
ــدة  ــة الجدي ــإدارة األمريكي ل
الحلفــاء  إن  بنــس  قــال 
حصتهــم  دفــع  عليهــم 
ــرون »لمســار واضــح  ــن يفتق ــى أن كثيري ــف شــمال األطلســي مشــيرا إل ــي دعــم حل ــة للمســاهمة ف العادل

بذلــك. للقيــام  بالثقــة«  وجديــر 
وقال أيضا إن روسيا عليها احترام اتفاقية مينسك للسالم ونزع فتيل العنف في شرق أوكرانيا.

ــل  ــات المتحــدة تحمي ــك: ســتواصل الوالي ــوا ذل ــس »لتعلم ــال بن ــه ق ــدت لتصريحات ــا لنســخة أع ووفق
ــذي كمــا تعلمــون يعتقــد الرئيــس  ــد موحــد وال روســيا المســؤولية حتــى ونحــن نبحــث عــن موقــف جدي

ــه. ــه يمكــن التوصــل إلي ترامــب إن
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قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
رحمــة الضعفــاء تســتنزل الرّحمــة.. وردع الهوى 

مــن شــيمة العقالء
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 18 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و  7 دقائق

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و  24 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 48 دقيقة

فيما دعت ميركل للتعاون مع روسيا في مجال مكافحة اإلرهاب..

الفروف: منفتحون على التعاون مع واشنطن وال يمكن 
حل األزمات إال بالحوار

الخارجيــة  وزيــر  أكــد   : وكاالت   – ميونيــخ 
الروســي ســيرغي الفــروف أن توســع حلــف الناتــو 
خلــق مســتوى غيــر مســبوق مــن التوتــر فــي أوروبــا.
ميونــخ  بمؤتمــر  كلمتــه  فــي  الفــروف  وقــال 
لألمــن إننــا “منفتحــون علــى التعــاون مــع واشــنطن 
بقــدر مــا هــي منفتحــة وال يمكــن حــل األزمــات إال 

بالحــوار”.
ــة  ــة اخــرى دعــت المستشــارة األلماني ــن جه م
فــي  روســيا  مــع  التعــاون  إلــى  ميــركل  انجيــال 

مجــال مكافحــة اإلرهــاب مؤكــدة ضــرورة تعزيــز العالقــات األوروبيــة مــع موســكو رغــم وجــود “خالفــات” بيــن 
الجانبيــن حاليــًا.

ونقلــت رويتــرز عــن ميــركل قولهــا فــي المؤتمــر الدولــي لألمــن المنعقــد حاليــا فــي ميونيــخ.. “ان 
المواجهــة المشــتركة لإرهــاب تعــد أحــد المجــاالت التــي يمكننــا العمــل فيهــا مــع روســيا بشــكل مشــترك”.

وكاالت   – دمشــق 
مــن  وحــدات  نفــذت   :
العربــي  الجيــش 
مــن  بتغطيــة  الســوري 
عمليــات  الجــو  ســالح 
تجمعــات  علــى  نوعيــة 
ــم  ومحــاور تحــرك لتنظي
علــى  المــدرج  “داعــش” 
المنظمــات  الئحــة 
فــي  الدوليــة  اإلرهابيــة 
محيــط مدينــة ديــر الــزور.

وذكــر مراســل ســانا فــي ديــر الــزور أن وحدة 
مــن الجيــش “أســقطت بعــد رصــد ومتابعــة 
طائــرة اســتطالع مســيرة ومحملــة بالقنابــل 
ــرواد”  ــة ال ــوق تل ــم “داعــش” اإلرهابــي ف لتنظي

ــة. ــوب غــرب المدين جن
الجــو  ســالح  أن  إلــى  المراســل  وأشــار 
ــات  ــي الســوري وجــه ضرب ــي الجيــش العرب ف
تنظيــم  إلرهابيــي  تجمعــات  علــى  مكثفــة 
“داعــش” فــي محيــط منطقــة المقابــر علــى 
األطــراف الجنوبيــة لمدينــة ديــر الــزور مــا أســفر 

موقعا العديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماه..

الجيش السوري يسقط طائرة استطالع إلرهابيي “داعش” في محيط دير الزور
*موسكو: قاذفات استراتيجية تستهدف »داعش« في الرقة بصواريخ مجنحة

عــن “القضــاء علــى العديــد مــن إرهابييــه”.
إلــى ذلــك أفــادت مصــادر أهليــة مــن مدينــة 
البوكمــال “بمقتــل اثنيــن مــن إرهابيــي تنظيــم 
فــي  الجنســية  عراقــي  أحدهمــا  “داعــش” 
منطقــة ســوق الهــال” مبينــة أنهــا “المــرة الثانيــة 
خــالل أســبوع والرابعــة خــالل شــهر التــي تتــم 
فيهــا تصفيــة إرهابييــن مــن التنظيــم التكفيــري 

فــي المدينــة”.
والقــوات  الجيــش  مــن  وحــدات  وقضــت 
المســلحة علــى العديــد مــن أفــراد المجموعــات 
تنظيــم  فــي  متزعمــون  بينهــم  اإلرهابيــة 

“جبهــة النصــرة” وذلــك فــي إطــار حربهــا علــى 
ــاه. ــب وحم ــي إدل ــي ريف ــري ف ــاب التكفي اإلره
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــاه أن وحــدات 
علــى  مكثفــة  رمايــات  وجهــت  الجيــش 
تنظيــم  إرهابيــي  انتشــار  ومواقــع  تجمعــات 
“جبهــة النصــرة” فــي قريتــي الهبيــط وركايــا 

الجنوبــي. إدلــب  بريــف  ســجنة 
أســفرت  الرمايــات  أن  المراســل  وبيــن 
عــن “مقتــل إرهابــي علــى األقــل وإصابــة 13 
ــر ســيارتين  ــى تدمي ــة إل ــن بجــروح إضاف آخري

والذخيــرة”. باألســلحة  محملتيــن 
الدفــاع  وزارة  اكــدت  اخــر  جانــب  مــن 
الروســية أن القاذفــات االســتراتيجية الحاملــة 
اس،  ام  توبوليــف-95  طــراز  للصواريــخ 
ــوق  ــت ف ــية وحلق ــي الروس ــن األراض ــت م أقلع
الجمهوريــة االســالمية والعــراق، وجهــت ضربــة 
خ-101  طــراز  المجنحــة  الصواريــخ  باســتخدام 
ضــد مواقــع »داعــش« اإلرهابــي بمنطقــة الرقــة 

الســورية.
ــم اســتهداف  ــه ت ــوزارة:« أن ــان ال واوضــح بي
 ، االرهابييــن  تدريــب  ومعســكرات  مراكــز 
الكبيــرة  الفصائــل  أحــد  قيــادة  مقــر  وكذلــك 
بيانــات  أكــدت  ,وقــد  )داعــش(  لـــ  التابعــة 
المراقبــة الموضوعيــة تدميــر كافــة األهــداف 

   . لمســتهدفة« ا

افغانستان :انفجار كبير يهز السفارة 
األميركية في كابل

كابــل – وكاالت : اكــدت مصــادر إعالميــة ســماع 
صــوت انفجــار »كبيــر« فــي مقــر الســفارة األميركيــة 

بالعاصمــة األفغانيــة كابــول.
سُــمع  قويــًا  انفجــارًا  ان   »: المصــادر  وقالــت 
فــي  األميركيــة  الســفارة  مجمــع  داخــل  صوتــه 
ــه  ــول امــس الســبت وأعقبت ــة كاب العاصمــة األفغاني

نــار«. إطــالق  أصــوات 
متواصلــة،  مازالــت  االشــتباكات  وأضــاف:«أن 
وســحابة دخــان تنبعــث مــن مبنــى مجــاور لمبنــى 

الســفارة«.
ــي  ــة ف ــا اوضحــت الســفارة األميركي  مــن جهته
كابــل تعليقــًا علــى خبــر وقــوع إنفجــار فــي الســفارة، 
بأنهــا ناتجــة عــن تدريبــات تســتخدم فيهــا القنابــل 

واألســلحة الخفيفــة.

البوسنة ستطعن في حكم لمحكمة العدل الدولية 
يبرئ صربيا من اإلبادة الجماعية

ــم البوســني  ــال الزعي سربنيســتا – وكاالت : ق
البوســنة  إن  بيغوفيتــش  عــزت  بكــر  المســلم 
بقــرار  المقبــل   األســبوع  ســتطعن  والهرســك 
محكمــة تابعــة لألمــم المتحــدة يبــريء صربيــا مــن 
تهمــة اإلبــادة الجماعيــة فــي يوغوســالفيا الســابقة.

وتأتــي هــذه الخطــوة قبــل أيــام مــن انتهــاء المــدة 
المســموح فيهــا بالطعن.

ــادة  ــوة لزي ــذه الخط ــؤدي ه ــع أن ت ــن المتوق وم
التــي  العرقيــة  المجموعــات  بيــن  االنقســامات 

و1995.  1992 عامــي  بيــن  خاضــت حربــا ضاريــة 
ومــن جانبــه، حــذر مــالدن إيفانوفيتــش ، عضــو 
ــس الرئاســي عــن صــرب البوســنة، مــن أن  المجل
هــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن يثيــر أزمــة سياســية 
ــس  ــا وصــف رئي ــان، فيم ــة البلق ــي منطق ــدة ف جدي
الطعــن  أنبــاء  فوســيتش  الكســندر  صربيــا  وزراء 

باألخبــار الســيئة.
ــة فــي عــام  وكان حكــم لمحكمــة العــدل الدولي
2007 قــد بــرأ صربيــا مــن المســؤولية المباشــرة عــن 
القتــل واالغتصــاب والتطهيــر العرقــي فــي البوســنة 
ــرن  ــعينات الق ــي تس ــالفيا ف ــكك يوغوس ــالل تف خ

الماضــي، 

أســعار  اختتمــت   : وكاالت   – نيويــورك 
كبيــر  حــد  إلــى  مســتقرة  تعامــالت  النفــط 
لكنهــا هبطــت علــى أســاس أســبوعي وســجل 
فــي  أســبوعي  هبــوط  أول  األمريكــي  الخــام 
الحفــر  نشــاط  زيــادة  مــع  أســابيع  خمســة 
مســتوى  وتســجيل  المتحــدة  بالواليــات 
ــار  ــود كب ــة جه ــي مواجه ــات ف قياســي للمخزون
وتقليــص  إنتاجهــم  لتخفيــض  المنتجيــن 

المعــروض. تخمــة 
لخــام  اآلجلــة  العقــود  تســوية  وجــرت 
العقــود  فــي  برنــت  مزيــج  العالمــي  القيــاس 
اآلجلــة عنــد 55,81 دوالر للبرميــل بارتفــاع قــدره 
16 ســنتا أو 0,3 بالمئــة فــي حيــن زاد خــام غــرب 
تكســاس الوســيط األمريكــي أربعــة ســنتات 

للبرميــل. دوالر   53,40 إلــى 
واختتــم الخامــان األســبوع علــى انخفــاض 
الوســيط  تكســاس  غــرب  خــام  نــزل  حيــث 
األمريكــي واحــدا بالمئــة فــي حيــن هبــط برنــت 

ــة. ــن بالمئ اثني
وتعرضــت ســوق النفــط أيضــا لضغــوط مــن 
ــى  ــي عل ــدوالر لألســبوع الثان ــاع مؤشــر ال ارتف

التوالــي

النفط مستقر لكنه ينخفض 
على أساس أسبوعي

تحت شعار »يوم بال مهاجرين«..

لليوم الثاني تتواصل التظاهرات في مدن اميركية ضد ترامب
واشــنطن – وكاالت : شــهدت مــدن أمريكيــة لليــوم الثانــي علــى التوالــي، مظاهــرات ضــد الرئيــس األمريكــي 

دونالــد ترامــب، فــي حيــن طالــب نشــطاء بعــدم الذهــاب إلــى العمــل والمــدارس ضمــن إضــراب عــام.
وقالــت جماعــة »ســترايك فــور ديموكراســي« )إضــراب مــن أجــل الديمقراطيــة( وهــي إحــدى الجماعــات 
المنظمــة لمــا تطلــق عليــه اســم اإلضــراب العــام فــي 17 شــباط، إن نحــو 16 ألــف شــخص اســتجابوا لصفحــة 

علــى فيســبوك لمســيرة فــي حديقــة »واشــنطن ســكوير بــارك« فــي نيويــورك.  
ودعــت الجماعــة إلــى عــدم الذهــاب للعمــل والمشــاركة فــي خدمــة مجتمعيــة، مقترحــة علــى المواطنيــن 
أن يحجمــوا عــن الشــراء، والتبــرع فــي المقابــل بثمــن وجبــة غــداء لقضيــة مهمــة وأن يتصلــوا بممثليهــم فــي 

الكونغــرس بشــأن اإلضــراب.  
وصــرح أحــد منظمــي اإلضــراب لقنــاة »إن.بي.ســي نيــوز« أنــه بعــد طــرح فكــرة »اإلضــراب العــام« علــى اإلنترنــت 

انتشــرت مــن تلقــاء نفســها إذ قــام عشــرات المنظميــن بالعمــل علــى نحــو مســتقل لتنظيــم فعاليــات احتجاجيــة.  
وكانــت احتجاجــات نظمــت فــي أنحــاء البــالد يــوم الجمعــة الماضــي تحــت اســم »يــوم بــال مهاجريــن« 
ــم  ــن فصوله ــذ ع ــاب تالمي ــا وغ ــت شــركات أبوابه ــث أغلق ــب بخصــوص الهجــرة، حي ضــد سياســات ترام

ــة المهاجريــن لالقتصــاد األمريكــي .   ــراز أهمي ــى الشــوارع إلب ــن إل ــزل آالف المتظاهري الدراســية ون

المحتلــة- القــدس 
كشــفت  وكاالت: 
"هآرتــس"  صحيفــة 
العبريــة، عــن أن تقريــر 
"مراقــب الدولــة"، الــذي 
سينشــر نهايــة الشــهر 
الحالــي، ســيعالج ثــالث 
باألمــن  متعلقــة  قضايــا 

ئيلي. ا اإلســر
الصحيفــة  ووفــق 
التقريــر  فــإن  العبريــة، 

الــوزاري  للمجلــس  الخاطــئ  األداء  ســيتناول 
اإلســرائيلي المصغــر "الكابينيــت" خــالل العــدوان 

.2014 عــام  غــزة  قطــاع  علــى 
كمــا ســيتناول التقريــر، عــدم اســتعداد الجيــش 
اإلســرائيلي أمــام تهديــد أنفــاق "حمــاس" والفجــوات 

مؤكدا عزمه زيارة بغداد في وقت قريب..

أمين عام الجامعة العربية للعبادي: انتصارات العراق والحاق الهزيمة باالرهاب أثلجا صدورنا
*بدر النيابية : مؤتمر »جنيف« فاشل مسبقًا .. ورئيس البرلمان يعتبره تدخاًل بالشأن العراقي

*طيران الجيش يدمر اهدافا داعشية بضربات استباقية اثر 
معلومات استخبارات كتائب حزب اهلل

*الحشد الشعبي يؤكد نشوب قتال بين  ارهابيي داعش 
االجانب والعرب في تلعفر

*نائبة عنهم تكشف عن صراع سياسي داخل » اتحاد القوى« 
على زعامة المكون السني

*استطالع للرأي في كردستان : االقليم غير قادر 
على االنفصال عن العراق  

العــام  االميــن  أبــدى   : وكاالت   – ميونيــخ   
ــدول العربيــة احمــد ابــو الغيــط، إعجابــه  لجامعــة ال

االرهــاب. علــى  العــراق  النتصــارات 
ــوزراء حصلــت »  ــان لمكتــب رئيــس ال وذكــر بي
ــس  ــه، ان » رئي ــخة من ــى نس ــرس » عل ــاه ب االتج
ــي  ــه ف ــر اقامت ــادي اســتقبل بمق ــدر العب ــوزراء حي ال
ميونــخ االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة احمــد 
ابــو الغيــط وفــي بدايــة اللقــاء عبــر األخيــر عــن 
ســعادته بنجــاح الحكومــة العراقيــة فــي التحريــر 

والحــاق الهزيمــة باالرهــاب«.
»مــا  ان  البيــان،  بحســب  الغيــط  ابــو  وقــال 
يثلــج صدورنــا هــو االخبــار المطمئنــة بتحقــق هــذه 
النجاحــات وعــودة المدنييــن الــى ديارهــم وثقتهــم 
الــى  باحتــرام  ننظــر  ونحــن  العراقيــة  بالقــوات 

وقــدرات  العــراق  مكانــة 
عزمــه  مؤكــدا  شــعبه، 
ــت  ــي وق ــراق ف ــارة الع زي

قريــب«.
الجانبــان  وناقــش 
الجاريــة  االســتعدادات 
القمــة  مؤتمــر  لعقــد 
فــي  المقبلــة  العربيــة 
االردن ، واكــد ابــو الغيــط 
»ضــرورة حضــور العــراق 
علــى أعلــى المســتويات 

لمايمثلــه مــن ثقــل فــي محيطــه العربــي واالقليمــي، 
العــراق  مــع  العربيــة  الجامعــة  وقــوف  أكــد  كمــا 

شــعبه«. وتماســك  وســيادته  ووحدتــه 

ــا ماضــون  ــوزراء »انن ــال رئيــس ال ــه ق مــن جانب
باالصــالح السياســي واالقتصــادي وحكومتنــا تحتــرم 

الحريــات والتنــوع الفكــري«.
وفــي مجــال الحــرب ضــد االرهــاب وعمليــات 
الــى ان »ماتبقــى  العبــادي  تحريــر نينــوى اشــار 
الجــزء  مــن  اقــل  مســاحة  هــي  المدينــة  مــن 
المحــرر، وهــذه اول معركــة نخوضهــا مــن ناحيــة 
بقــاء المدنييــن فــي بيوتهــم ومدنهــم المكتظــة 

قبــل مــن  عليهــم  االعتــداء  مخاطــر  وتجنيبهــم 

مؤكدا عدم استعداد الجيش »اإلسرائيلي« أمام تهديد أنفاقها.. 

االعالم الصهيوني : الحروب على غزة فشلت في تحقيق »الحسم« والقضاء على المقاومة
*قيادي فلسطيني : مثلما سقط جدار برلين سيسقط جدار الفصل العنصري

االســتخبارية حــول تطــور التهديــد مــن غــزة، إضافــة 
والتــي  للتقريــر  الكثيــرة  المســودات  خلفيــة  إلــى 
نقلــت ألصحــاب الشــأن، ومــن هنــاك تســربت إلــى 

وســائل اإلعــالم.
مصيــر  عــن  العبريــة،  الصحيفــة  وتســاءلت 
الســؤال المركــزي الــذي طرحــه "مراقــب الدولــة" 

اإلســرائيلي "يوســيف شــابيرا"، حــول اســتراتيجية 
ــي  ــة ف ــع المقاوم ــة م ــي الجــوالت القادم الحســم ف

ــزة. ــاع غ قط
وقالــت الصحيفــة: "التقريــر لــن يناقــش، كمــا 
خطــط المراقــب منــذ البدايــة، الســؤال المركــزي 
ــه  ــرض أن ــى ف ــق إســرائيل، عل ــذي يجــب أن يقل ال
ســتكون فــي المســتقبل جــوالت أخــرى مــع حمــاس 

والتــي توجــه صواريخهــا لإســرائيليين".
قطــاع  علــى  الســابقة  الحــروب  أن  وأضافــت 
ــت  ــة، وكلف ــى المقاوم ــي القضــاء عل ــزة، فشــلت ف غ
"إســرائيل" مبالــغ طائلــة وأرواح بيــن قتلــى وأســرى، 

دون تحقيــق الهــدف االســتراتيجي.
ــرًا  ــدم تقري ــش ق ــس" أن الجي وأوضحــت "هآرت
إبــان  "الكابينيــت"،  المصغــر  الــوزاري  للمجلــس 
عــدوان االحتــالل علــى قطــاع غــزة صيــف العــام 
2014، أكــد فيــه أن المغامــرة باحتــالل القطــاع مكلفــة 

للغايــة علــى المســتوى المــادي والبشــري.
ــالل  ــة احت ــإن تكلف ــكري ف ــر العس ــق التقري ووف
قطــاع غــزة 500 قتيــل إســرائيلي، و 10 مليــارات شــيكل 

الســتمرار الســيطرة عليــه.
ولفتــت الصحيفــة العبريــة، أن هــذا التقريــر 
وعوامــل أخــرى كبحــت جمــاح نتنياهــو ووزيــر 
كلــي  احتــالل  مــن  "يعالــون"،  وقتهــا  حربــه 

ــزة. ــاع غ لقط
ــور  ــادي الفلســطيني الدكت ــال القي ــه ق مــن جهت
لحركــة  العــام  األميــن  البرغوثــي،  مصطفــى 
المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية، أنــه مثــل مــا ســقط 
جــدار برليــن سيســقط جــدار الفصــل العنصــري 

االســرائيلي.


