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العدد )9761( السنة الثامنة والثالثون السبت 25 ربيع الثاني، 1439 هـ ق 23 دي 1396 هـ ش، 13 كانون الثاني 2018م

قال االمام جعفر بن محمد الصادق »عليه  السالم« :
إذا قامَ القائِمُ عليه  السالم حََكمَ ِبالعَدِل وَارتََفعَ في 

أيّامِهِ الجَورُ، وأمِنَت ِبهِ السُّبُُل، وأخرَجَتِ اأَلرضُ 
بَرَكاتِها و رَدَّ ُكلَّ حَقٍّ إلى أهلِهِ.

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 13 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 32 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 45 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 14 دقيقة

موسكو : واشنطن تحاول عرقلة عقد مؤتمر الحوار 
الوطني السوري في سوتشي

 : وكاالت   – موســكو 
أكــدت المتحدثــة باســم 
الروســية  الخارجيــة  وزارة 
أن  زاخاروفــا  ماريــا 
واشــنطن تحــاول عرقلــة 
الحــوار  مؤتمــر  عقــد 
فــي  الســوري  الوطنــي 

. تشــي سو
زاخاروفــا  وأضافــت 
خــالل مؤتمرهــا الصحفــي 
هنــاك  إن  األســبوعي: 

مؤامــرة واضحــة فــي األوســاط السياســية ووســائل اعــالم الغــرب للتغطيــة علــى الوضــع الحقيقــي فــي الرقــة 
لتفــادي التشــكيك فــي افعــال واشــنطن التــي ال تملــك أساســا قانونيــا دوليــا للتواجــد فــي ســوريا.

 : وكاالت   – دمشــق 
الســوري  الرئيــس  أكــد 
بشــار األســد أن انتصارات 
الســوري  الجيــش 
روســيا  مــع  بالتعــاون 
اإلرهــاب  علــى  والحلفــاء 
حاســمًا  عامــاًل  شــكلت 
مخططــات  بإفشــال 
ــي  ــة والتقســيم الت الهيمن
وعمــالؤه  الغــرب  وضعهــا 

والمنطقــة. لســوريا 
المبعــوث  اســتقباله  خــالل  األســد  واعتبــر 
بوتيــن  فالديميــر  الروســي  للرئيــس  الخــاص 
ألكســندر الفرنتييــف، أن هــذه االنتصــارات تســهم 
فــي تعزيــز المســاعي الراميــة إلــى إيجــاد حــل 

ســلمي يعيــد االســتقرار إلــى ســوريا.
ولفــت الرئيــس الســوري إلــى أن المواقــف 
الروســية الداعمــة للشــعب الســوري فــي مواجهــة 
الحــرب اإلرهابيــة التــي فرضــت عليــه علــى مــدى 
ســنوات أســهمت فــي توثيــق وتعزيــز العالقــات 
الصديقيــن،  البلديــن  تجمــع  التــي  التاريخيــة 
بينهمــا  التعــاون  توســيع  أهميــة  إلــى  مشــيرًا 
وخصوصــًا فــي المجــال االقتصــادي بمــا يصــب فــي 

مصلحــة شــعبي البلديــن.
مــن جهتــه أكــد الفرنتييــف أن بــالده ســتواصل 
تقديــم كل دعــم ممكــن لســوريا وشــعبها ســواء 
فــي مجــال محاربــة اإلرهــاب والحفــاظ علــى وحــدة 
وســيادة ســورية أو فــي مــا يتعلــق بالجهــود الهادفــة 
إلــى إيجــاد حــل ســلمي يقــرره الســوريون وحدهــم 

دون أي تدخــل خارجــي.
كمــا عبــر عــن اســتعداد الحكومــة الروســية 
الروســية  االقتصاديــة  القطاعــات  ومختلــف 
للمشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة إعــادة إعمــار ســوريا.

مــن جهــة اخــرى طالبــت الخارجيــة الســورية، 
ــن  ــا م ــا بســحب قواتهم ــات المتحــدة وتركي الوالي
األراضــي الســورية، عــادة تواجــد تلــك القــوات بأنــه 

ــر مقبــول«. »عدوانــي وغي
ــة الســوري فيصــل  ــر الخارجي ــب وزي ــال نائ وق
المقــداد إن »الوجــود التركــي فــي ســوريا هــو وجــود 
عدوانــي وغيــر مقبــول تحــت أي عنــوان وتحــت 

أيــة مبــررات«.
ــداد: »نطالــب الحكومــة التركيــة  وأضــاف المق
بالشــؤون  التدخــل  وعــدم  قواتهــا  كل  بســحب 
الداخليــة لســوريا وســحب قواتهــا مــن األراضــي 

فيما طالبت دمشق أمريكا وتركيا بسحب قواتهما من أراضيها..

الرئيس االسد: انتصارات جيشنا بالتعاون مع الحلفاء عامل حاسم بإفشال مخططات الغرب وعمالئه
*الجيش السوري يفشل هجوما إرهابيا مدعوما من تركيا ويتابع عملياته الجتثاث اإلرهاب من ريف إدلب

عشية خضوعه لفحص طبي سنوي..

ترامب يصف دوال في إفريقيا وأميركا الالتينية 
بأنها »ثقوب قذرة«!

واشــنطن – وكاالت : عشــية خضوعــه لفحــص طبــي ســنوي، قــال الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
خــالل اجتمــاع مــع أعضــاء 
فــي الكونغــرس بالبيــت 
ال  بــالده  أن  األبيــض 
مــن  مهاجريــن  تحتــاج 

القــذرة«. »الثقــوب 
 « صحيفــة  وأفــادت 
ترامــب  بــأن   »Politico
مــع  اجتمــاع  أثنــاء  قــال 
أعضــاء  مــن  مجموعــة 
ــت  ــيوخ قدم ــس الش مجل
األبيــض  البيــت  إلــى 
ــا  ــة: »م ــدول اإلفريقي ــي والســلفادور وال ــن مــن هايت ــى الرئيــس حــال وســطا بشــأن المهاجري لتعــرض عل

القــذرة«. الثقــوب  مــن  القادميــن  لهــؤالء  حاجتنــا 
ورد الرئيــس األمريكــي علــى  مقتــرح أعضــاء مجلــس الشــيوخ بالقــول إنــه يجــب علــى الواليــات 
المتحــدة أن تقبــل مهاجريــن مــن دول مثــل النرويــج التــي كان ترامــب اجتمــع أمــس األول برئيســة وزرائهــا 

إرنــا ســولبرغ.

الســورية«.
وحــول الموقــف الســوري مــن وجــود قواعــد 
قــال  الســورية  األراضــي  علــى  أمريكيــة  وقــوات 
ــة  ــر مقبول ــة غي ــد أجنبي ــود لقواع ــداد: »أي وج المق
عدوانــي  وجــود  وهــو  الســورية  الحكومــة  مــن 
هــذه  علــى  ذلــك  مــع  وســنتعامل  واحتــالل 

األســاس«.
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  تصريحــات  وجــاءت 
الســورية خــالل نــدوة فكريــة أقامهــا اتحــاد شــبيبة 
بعنــوان  ب دمشــق  األســد  مكتبــة  فــي  الثــورة 
»ســوريا بشــائر النصــر«، واطلــق خاللهــا جملــة مــن 

ــي ســوريا  ــف تجــاه التطــورات السياســية ف المواق
والمنطقــة عمومــًا.

مــن جانــب اخــر منيــت الفصائــل اإلرهابيــة 
المدعومــة مــن النظــام التركــي فــي ريــف إدلــب 
بهزيمــة ميدانيــة نكــراء وانكســار جديد  بعد افشــال 
المعاكــس  الهجــوم  الســوري  الجيــش  وحــدات 
الــذي شــنه ارهابيــو “الحــزب التركســتاني” أمــس 
محــور  مــن  أتــراك  ضبــاط  مــع  بالتنســيق  األول 

عطشــان -خويــن فــي ريــف إدلــب.
خــرق  إحــداث  حاولــت  اإلرهابيــة  الفصائــل 
ميدانــي فــي المواقــع التــي ســيطر عليهــا الجيــش 
الســوري مؤخــرًا بريــف إدلــب وأطلقــت هجومــًا 
يمكــن وصفــه باالنتحــاري بغيــة رفــع المعنويــات 
وفــي  المتحالفــة  اإلرهابيــة  للفصائــل  المنهــارة 
ــي  ــة ف ــارات المتتالي ــاف االنهي ــة يائســة إليق محاول
صفوفهــا أمــام زحــف متســارع لقــوات الجيــش نحــو 

مطــار أبــو الضهــور العســكري.
وأكــد قــادة ميدانيــون لمراســل ســانا أن إرهابيــي 
ــط  ــه وتخطي ــم وتوجي “الحــزب التركســتاني” وبدع
معظــم  اســتقدموا  التركــي  النظــام  مــن  مباشــر 

قواتهــم المتمركــزة
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قطر تتهم اإلمارات باختراق مجالها الجوي وتشتكيها 
إلى األمم المتحدة

الدوحــة – وكاالت : وجهــت المندوبــة الدائمــة 
ل دولــة قطــر، عليــاء أحمــد آل ثانــي، رســالة خطيــة 
لألمــم  العــام  األميــن  مــن  كل  إلــى  متطابقــة 
المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس، ورئيــس مجلــس 
خيــرت  كازاخســتان،  ســفير  الدولــي،  األمــن 
ــارات،  ــد دولــة اإلم ــكوى ض ــت ش ــروف، تضمن عم
بدعــوى اختــراق إحــدى طائراتهــا الحربيــة لمجــال 

الجــوي القطــري.
ــخ  وأوردت الرســالة، التــي نشــرت وقــت وتاري

ــة  ــوق إحــدى المناطــق االقتصادي ــت ف ــرة حلق ــت: »إن الطائ ــة، وقال ــة الحربي ــراق المقاتل ــدة اخت ــكان وم وم
التابعــة لدولــة قطــر، علــى ارتفــاع نحــو 33 ألــف قــدم، ولمــدة دقيقــة واحــدة«، وأكــدت أنهــا دخلــت المجــال 

ــة الســلطات فــي بالدهــا. ــم، أو موافق الجــوي القطــري، دون عل
واعتبــرت المندوبــة القطريــة الحادثــة: انتهــاكًا صارخــًا لســيادة دولــة قطــر، وســالمة حدودهــا وأراضيهــا، 
وتأتــي فــي ســياق »اإلجــراءات االســتفزازية غيــر المســؤولة«، التــي تقــوم بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــة قطــر. المتحــدة ضــد دول
ولــم يصــدر مــن جانــب دولــة اإلمــارات أي تعليــق حــول االتهامــات القطريــة تجاههــا، ولــم يعــرف الــرد 

الــذي تلقتــه قطــر مــن المســؤولين الدولييــن علــى تلــك الشــكوى.

حزب مصري: الفريق سامي عنان 
سيخوض انتخابات الرئاسة

القاهــرة -  وكاالت : قــال ســامي بلــح األميــن العــام 
ــة الديمقراطــي والمتحــدث باســم  لحــزب مصــر العروب
الحــزب إن رئيــس أركان الجيــش المصــري الســابق 
الفريــق ســامي عنــان ســيخوض انتخابــات الرئاســة 

ــارس آذار. ــي م ــررة ف ــة المق المصري
وأضــاف فــي اتصــال هاتفــي مــع رويتــرز ”الهيئــة 
العليــا للحــزب وكل قيــادات الحــزب خــدوا قــرار بترشــيح 
ســامي  الفريــق  إبــالغ  عنــان...   تــم  ســامي  الفريــق 
عنــان بالقــرار ومفيــش أي مشــكلة خالــص وال فــي أي 

اعتــراض“.
مصــر  فــي  لالنتخابــات  الوطنيــة  الهيئــة  وقالــت 
االثنيــن الماضــي  إن االنتخابــات الرئاســية ســتجري 
داخــل البــالد علــى مــدى ثالثــة أيــام مــن 26 إلــى 28 

آذار. مــارس 
ــدءا  ــح ب ــات الترش ــي طلب ــي تلق ــة ف ــتبدأ الهيئ وس
مــن 20 ينايــر كانــون الثانــي ولمــدة عشــرة أيــام. وســتعلن 

قائمــة المرشــحين النهائيــة يــوم 20 فبرايــر شــباط.
العروبــة  مصــر  حــزب  باســم  المتحــدث  وذكــر 
الديمقراطــي أنــه تــم االتصــال بأعضــاء الحــزب وقياداتــه 
ــة  ــالت الالزم ــع التوكي ــي جم ــدء ف ــي المحافظــات للب ف

لترشــح عنــان اعتبــارا مــن اليــوم الســبت.

وكاالت    - برليــن 
حزبيــة  مصــادر  قالــت   :
الذيــن  المحافظيــن  إن 
المستشــارة  تتزعمهــم 
ــركل  ــال مي ــة أنجي األلماني
الديمقراطــي  والحــزب 
ــس   ــوا ام ــتراكي اتفق االش
محادثــات  بعــد  الجمعــة 
الليــل  طــول  اســتمرت 
علــى الخطــوط العريضــة 
رســمية  لمفاوضــات 

ائتالفيــة. حكومــة  لتشــكيل 
ــاء  ــن زعم ــاق بي ــد االتف ــر أن يمه ــن المنتظ وم
مفاوضــات  أمــام  الطريــق  وبرلمانييــن  حزبييــن 
ــة  ــل حال ــا يزي ــة مم ــي األســابيع المقبل ــة ف تفصيلي
الجمــود التــي أثــرت ســلبا علــى دور ألمانيــا فــي 
الشــؤون الدوليــة وأثــارت تســاؤالت بشــأن بقــاء 

ميــركل فــي منصبهــا.
محادثــات  بعــد  إنــه  حزبيــة  مصــادر  وقالــت 
اســتغرقت يومــا كامــال بــدأ الزعمــاء الســتة عــرض 
مســودة مكونــة مــن 28 صفحــة علــى أعضــاء الحــزب.
إن  المفاوضــات  فــي  مشــارك  مصــدر  وقــال 
الجانبيــن اتفقــا علــى عــدم زيــادة الضرائــب إذا قامــا 

بتشــكيل حكومــة ائتالفيــة.

المانيا .. اتفاق على الخطوط العريضة للحكومة االئتالفية 

الجيــش  قــال    : وكاالت   – أبــاد  إســالم 
القــوات  قائــد  إن  الجمعــة  امــس  الباكســتاني  

قائد الجيش الباكستاني: شعرنا بالغدر أمام االنتقادات األمريكية
ــأن  ــرا ب ــا كبي ــدا عســكريا أمريكي ــغ قائ المســلحة أبل
ــا  ــا ووصفه ــام انتقاده ــدر“ أم باكســتان ”شــعرت بالغ
بأنهــا ال تفعــل مــا يكفــي حيــال اإلرهــاب، وذلــك 
بعدمــا اتهمهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 

والخــداع“. ”بالكــذب 
وأضــاف الجيــش فــي بيــان أن قائــد القيــادة 
المركزيــة األمريكيــة جوزيــف فوتــل قــال للجنــرال 
قمــر جاويــد باجــوا قائــد الجيــش الباكســتاني إن 
الواليــات المتحــدة ال تفكــر فــي اتخــاذ أي تحــرك 

مــن جانــب واحــد داخــل باكســتان.
ونقــل البيــان عــن باجــوا قولــه ”األمــة الباكســتانية 
بأكملهــا شــعرت بالغــدر إزاء البيانــات األمريكيــة التــي 

صــدرت فــي اآلونــة األخيــرة رغــم عقــود التعــاون“.
وتدهــورت العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة 
ــر فــي  ــى تويت وباكســتان بعــد أن كتــب ترامــب عل
األول مــن ينايــر كانــون الثانــي أن واشــنطن لــم 
تتلــق مــن باكســتان ســوى ”أكاذيــب وخــداع“ رغــم 

ــدوالرات. ــارات ال ــاعدات بملي ــا مس ــل له ــا ترس أنه

كوريــا  شــددت   : وكاالت   – يانــغ  بيونــغ 
جارتهــا  تلغــي  أن  ضــرورة  علــى  الشــمالية 
الجنوبيــة تمامــا المنــاورات العســكرية الســنوية 
المشــتركة مــع الواليــات المتحــدة بــدال مــن 

تأجيلهــا.
الخــاص  »أوريمينجوكيــري«  موقــع  وذكــر 
ــمالية   ــا الش ــلطات كوري ــي لس ــج الدعائ بالتروي
يجــري  أن  يمكــن  »ال  أنــه  الجمعــة  امــس 
الحــوار ومحــاكاة الحــرب فــي آن واحــد«، مطالبــا 
»فــرخ  منــاورات  بإلغــاء  وســيئول  واشــنطن 

النســر«.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الواليــات المتحــدة 
وكوريــا الجنوبيــة أعلنتــا عــن تأجيــل المنــاورات 
التقليديــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة والتــي 
تزامــن موعدهــا األصلــي فــي هــذا العــام مــع 
المقــرر إجراؤهــا  الشــتوية  األولمبيــة  األلعــاب 
فــي بيونــغ تشــانغ الكوريــة الجنوبيــة فــي 25-9 
ــي  ــة ف ــاب البارالمبي ــا األلع ــباط، لتليه فبراير/ش

9-19 مــارس/آذار.

بيونغ يانغ لسيئول: نفذوا هذا 
الشرط نحاوركم!

المحتلــة  القــدس 
اندلعــت   : وكاالت   –
عنيفــة،  مواجهــات 
ظهــر  امــس بعــد صــالة 
مســيرات  بعــد  الجمعــة، 
ومظاهــرات انطلقــت فــي 
مناطــق متفرقــة باألراضــي 
المحتلــة،  الفلســطينية 
إعــالن  علــى  احتجاجــا 
األمريكــي  الرئيــس 
القــدس  ترمــب  دونالــد 
لـ«إســرائيل«. عاصمــة 

وتركــزت المظاهــرات فــي الخليــل وبيــت لحــم 
ورام اهلل، ومناطــق بقطــاع غــزة، فــي جمعــة الغضــب 

السادســة رفضــا لإلعــالن األمريكــي.
وقمعــت قــوات االحتــالل االســرائيلي امــس 
ــة  ــالة الجمع ــد أداء ص ــت بع ــلمية خرج ــيرة س مس

مع قرب االنتخابات ..

المرجعية العليا تحذر من التعصب السياسي وتسقيط اآلخرين
*الكيان الصهيوني  يتبنى مؤتمرًا لدعم فوضى جديدة في العراق يقودها فلول البعثيين

»دولة القانون« ينتقد موقف الحكومة من تواجد األميركان 
على الرغم من إنتهاء المعارك مع داعش

*قائد العمليات المشتركة يبحث مع قادة في الحشد الشعبي والجيش 
مستجدات القضاء على جيوب اإلرهاب

*الحكومة العراقية تمنع وزير الدفاع البلجيكي من زيارة أربيل واالتحاد 
االوروبي يتحفظ على طلب االخيرة لحل األزمة مع بغداد

كربــالء المقدســة – وكاالت : حــذرت المرجعية 
الدينيــة العليــا، مــن التعصــب السياســي وتســقيط 

اآلخريــن، مــع قــرب االنتخابــات.
مدينــة  فــي  العليــا  المرجعيــة  ممثــل  وقــال 
كربــالء المقدســة الشــيخ عبــد المهــدي الكربالئــي 
داخــل  مــن  ألقاهــا  التــي  الجمعــة  خطبــة  فــي 
عــدة  »هنــاك  الشــريف  الحســيني  الصحــن 

الــذي  السياســي  ومنهــا  التعصــب  مــن  أنــواع 
ــذا  ــا ان »صاحــب ه ــرة » مبين ــد المشــكلة الكبي يع
ان  يعتقــد  حــزب  أو  كتلــة  مــن  التعصــب ســواء 
فكــره السياســي هــو األصلــح واألفضــل وان منهاجــه 
السياســي هــو األقــدر علــى تحقيــق مصالــح البــالد 
الن  البــالد  الدارة  يتصــدى  الــذي  هــو  وينبغــي 

ذلــك«. يعتقــد ال يســتطيعون  االخريــن كمــا 

ــذا التعصــب  وأضــاف ان »إذا لجــأ أصحــاب ه
بمعارضيــه،  والتســقيط  التنكيــل  ألســاليب 
للحصــول  االخريــن  حقــوق  علــى  وويتجــاوز 
علــى مكاســب أكثــر النــه األفضــل كمــا يدعــي 
والتســقيط السياســي وبيــان الخلــل فــي هــذا 
المنهــاج  هــذا  تصاحــب  التــي  والعثــرات  الفكــر 
وادارتــه األمــور ويتكبــر وال يقبــل النقــد وبيــان 

االخريــن«. مــن  الخلــل 
إقامــة  علــى  حــرص  »االســالم  ان  وأضــاف 
تحقيــق  فيهــا  بمــا  إيجابيــة  وروابــط  عالقــات 
ــيكون  ــا س ــزم به ــو ألت ــذي ل ــع ال ــح للمجتم مصال
االجتماعــي  األمــن  لــه  يوفــر  قويــًا  متماســكًا 
التحديــات  مواجهــة  علــى  وقــادر  واالخالقــي 
والخارجيــة«. الداخليــة  والمصاعــب  والمشــاكل 

اسفرت عن اصابة 43 فلسطينيًا باالختناق بالغاز والرصاص المطاطي..

مواجهات عنيفة و مظاهرات فلسطينية رفضا إلعالن ترامب في جمعة الغضب السادسة
*االتحاد األوروبي يطالب االحتالل  الصهيوني باحترام 

وحماية حقوق األطفال الفلسطينيين
* مصدر عسكري: فلسطينيون يطلقون النار تجاه 

حافلة عسكرية صهيونية شرق الخليل

قبالــة مخيــم العــزة شــمال بيــت لحــم تنديــدا 
بإعــالن ترمــب االعتــراف بالقــدس عاصمــة للكيــان 

الصهيونــي ، واعتقلــت مواطنيــن احدهمــا عضــو 
ــرج. ــن ف ــح حس ــة فت ــوري لحرك ــس الث المجل

االحتــالل  قــوات  بــان  عيــان  شــهود  وأفــاد 
اعتقلــت مواطنيــن مــن المشــاركين فــي المســيرة، 
فتــح  لحركــة  الثــوري  المجلــس  احدهمــا عضــو 
حســن فــرج فيمــا لــم تعــرف هويــة المواطــن االخــر 

ــد. بع
وعنــد المدخــل الشــمالي لمدينــة بيــت لحــم، 
مســيرة  االســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  قمعــت 
ســلمية خرجــت بعــد أداء صــالة الجمعــة قبالــة 
ــدا بإعــالن ــت لحــم تندي ــزة شــمال بي ــم الع مخي


