
ترامب يقيل تيلرسون ويعين مدير الـ »سي.آي.إيه« 
وزيرا للخارجية

واشــنطن – وكاالت : اقــال الرئيــس األمريكــي، 
دونالــد ترامــب، امــس الثالثــاء، ريكــس تيلرســون 
مديــر  مكانــه  وعيَّــن  الخارجيــة،  وزارة  مــن 

بامبيــو. مايــك   »CIA« االســتخبارات 
ان  لالنبــاء  الدوليــة  تســنيم  وكالــة  وأفــادت 
ترامــب قــال فــي تغريــدة لــه علــى »تويتــر«، إن بامبيــو 
ســيقوم بعمــل رائــع، وشــكر تيلرســون علــى خدماتــه 

ــة. ــرة الماضي خــالل الفت
ــا هاســبيل ســتصبح  كمــا أوضــح ترامــب أن جين
مديــر االســتخبارات األمريكيــة الجديــد، وهــي أول 

ــي هــذا المنصــب. ــرأة ف ام

موسكو تحذر واشنطن من عواقب وخيمة ألي ضربة 
توجهها ضد سوريا

وكاالت   – موســكو 
الخارجيــة  وزيــر  حــذر   :
ســيرغي  الروســي، 
مــن  واشــنطن  الفــروف، 
ــدا ألي  ــة ج ــب وخيم عواق
ضربــة يحتمــل أن توجهها 
الحكومــة  قــوات  ضــد 
بعــد  وذلــك  الســورية، 
تحذيــر  مــن  ســاعات 
رئيــس  أطلقــه  مشــابه 

الروســي. األركان 
وأوضــح الوزيــر الروســي، امــس الثالثــاء أنــه »فــي حــال توجيــه ضربــة جديــدة، فــإن العواقــب ســتكون 

وخيمــة«.
وأضــاف أن نيكــي هايلــي، مندوبــة واشــنطن لــدى األمــم المتحــدة، عليهــا أن تــدرك أن اســتخدام 
الميكروفــون فــي مجلــس األمــن الدولــي بشــكل غيــر مســؤول شــيئا، ومــا يحــدث بيــن العســكريين 

الــروس واألمريكييــن شــيء آخــر.
كمــا لفــت الوزيــر الفــروف إلــى أن هنــاك قنــوات للتواصــل ومــن خاللهــا يتضــح مــا يمكــن فعلــه ومــا ال 

يمكــن فعلــه، مشــيرا إلــى أن »التحالــف األمريكــي يــدرك ذلــك بشــكل جيــد«. البقية على الصفحة7
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قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
فــي الّطاعــة كنــوز األربــاح.. وفــي مجاهــدة 

النّفــس كمــال الصّــاح
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 14 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 29 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 54 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 17 دقيقة

وكاالت   – جنيــف 
ســوريا  منــدوب  قــال   :
األمــم  لــدى  الدائــم 
بشــار  المتحــدة 
إن تصريحــات  الجعفــري 
األمريكيــة  المندوبــة 
هايلــي،  نيكــي  الدائمــة 
االســتفزازية  وتهديداتهــا 
مباشــر  تحريــض  هــي 
الســتخدام  لإلرهابييــن 

الكيميائــي. الســالح 
أمــام  كلمــة  فــي  الجعفــري،  بشــار  وشــدد 
مجلــس األمــن أن ذلــك ســيتم اســتعماله كذريعــة 
ــم  ــاق األم ــك ميث ــا ينته ــوريا بم ــى س ــدوان عل للع

المتحــدة.
وأكــد منــدوب ســوريا الدائــم أن الــدول الداعمــة 
لإلرهــاب فــي ســوريا دأبــت علــى إطــالق حمــالت 
دعائيــة مضللــة كلمــا تقــدم الجيــش الســوري فــي 

حربــه علــى اإلرهــاب.
ــالده اتخــذت  ــأن ســلطات ب ــري ب ــاد الجعف وأف
المدنييــن  عــن  المعانــاة  لرفــع  كثيــرة  إجــراءات 
إنســانيين  ممريــن  فتــح  بينهــا  الغوطــة  فــي 
أن  إلــى  مشــيرا  لهــم،  اآلمــن  الخــروج  لضمــان 
هــذه اإلجــراءات اصطدمــت بعرقلــة المجموعــات 
فــي  المســلحة ومــن يدعمهــا وبعضهــم أعضــاء 
مجلــس األمــن، بحســب مــا جــاء علــى لســانه.

وأشــار إلــى أن بعــض الــدول التــي أغلقــت 
ســفاراتها فــي دمشــق تحصــل علــى معلوماتهــا 
ممــن تســميها مصــادر مفتوحــة وهــي معلومــات 

مؤكدا أن الدول الداعمة لإلرهاب في سوريا دأبت على إطاق حمات دعائية مضللة..

الجعفري: تصريحات هايلي وتهديداتها تحريض لالرهابيين في سوريا الستخدام السالح الكيميائي
الجيش السوري يسيطر بالكامل على حي القدم في دمشق بعد خروج االرهابيين منه

مضللــة هدفهــا بــث الفتنــة فــي مجلــس األمــن 
الدولييــن. المعنــي بحفــظ األمــن والســلم 

الســورية تقدمــت  الحكومــة  إلــى أن  ولفــت 
بطلــب لألمانــة العامــة لألمــم المتحــدة للتحقيــق 
فــي األوضــاع اإلنســانية فــي الرقــة التــي دمرهــا 
مــا يســمى »التحالــف الدولــي« بقيــادة الواليــات 

المتحــدة.
تقــدم  أن  أملــه  الجعفــري عــن  أعــرب   كمــا 
قانونيــا  وصفــا  المتحــدة  لألمــم  العامــة  األمانــة 
لوجــود القــوات األمريكيــة علــى األرض الســورية 
النظــام  لعــدوان  وكذلــك  منهــا  أجــزاء  واحتاللهــا 

التركــي علــى ســوريا.
مــن جانــب اخــر أفــادت مراســلة »RT« بــأن 
ــى  ــة عل الجيــش الســوري بســط ســيطرته الكامل

حــي القــدم فــي دمشــق بعــد االتفــاق الــذي قضــى 
ــه. ــن من بخــروج  االرهابيي

تنفيــذا  أنــه  محليــة  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
التفــاق ســابق بيــن الجيــش الســوري ومســلحي 
مــن  عــدد  خــرج  دمشــق،  جنــوب  القــدم  حــي 
الحافــالت الكبيــرة ترافقهــا حافــالت صغيــرة تحمــل 
علــى متنهــا أكثــر مــن 1000 شــخص بينهــم أكثــر 
مــن 300 مســلح مــن »أجنــاد الشــام« والباقــي أفــراد 

أســرهم مــن الحــي باتجــاه محافظــة إدلــب.
الجيــش  دخــول  أثنــاء  أنــه  أنبــاء  وتحدثــت 
الســوري الســتالم نقــاط  االرهابييــن الخارجيــن 
منطقتــي  لـــ  والمتاخمــة  القــدم  منطقــة  مــن 
الحجراألســود« و«العســالي«، تســللت مجموعــات 
مــن  انطالقــا  اإلرهابــي  »داعــش«  تنظيــم  مــن 
مواقعهــا فــي حــي »الحجــر األســود« إلــى نقطتيــن 

مــن أصــل أربــع نقــاط أخالهــا االرهابيــون.
للجيــش  التابــع  الحربــي  اإلعــالم  وأكــد 
ــن  ــت م ــش تمكن ــن الجي الســوري، أن وحــدات م
بســط ســيطرتها علــى النقــاط األربــع التــي تمتــد 
مــن جنــوب »الحجــر األســود« وصــوال إلــى جنــوب 
ــة الســتهداف ســالحي  ــة العســالي، باإلضاف منطق
ــي »الحجــر  ــزات داعــش ف ــة تمرك الجــو والمدفعي

األســود« ومخيــم اليرمــوك بعــدد مــن الغــارات

ســيئول -  وكاالت : ذكــر قصــر الرئاســة فــي 
كوريــا الجنوبيــة امــس  الثالثــاء إن رئيــس الــوزراء 
اليابانــي شــينزو آبــي ال يعتقــد أن كوريــا الشــمالية 
ــات المتحــدة ومــع  ستســتغل محادثاتهــا مــع الوالي
كوريــا الجنوبيــة لكســب الوقــت لمواصلــة برامجهــا 

النوويــة والصاروخيــة.
ونقــل القصــر األزرق فــي بيــان عــن آبي”أجــرت 
كوريــا الشــمالية مفاوضــات واســعة لعقــد القمــة 
بيــن الكوريتيــن وعقــد قمــة فــي وقــت الحــق مــع 
الواليــات المتحــدة. وفــي ضــوء األحــداث ال أعتقــد 

أنهــا ســتنتهز الفرصــة لمجــرد كســب الوقــت“.
جهــاز  مــن  هــون  ســوه  مــع  آبــي  وتحــدث 
ــت  ــي وق ــة ف ــا الجنوبي ــي بكوري ــرات الوطن المخاب

سيئول: اليابان ال تعتقد أن بيونغ يانغ تستغل محادثاتها 
الدبلوماسية لكسب الوقت

ســابق مــن امــس الثالثــاء. ويــزور ســوه طوكيــو 
إلطــالع المســؤولين هنــاك علــى نتائــج زيارتــه 
فيمــا  المتحــدة  الواليــات  ثــم  الشــمالية  لكوريــا 
مــع  النــووي  الســالح  نــزع  بمحادثــات  يتعلــق 

نــج. بيونجيا
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لقاء وشيك لميركل وماكرون لمناقشة إصالح 
االتحاد األوروبي

ــع الرئيــس  ــاء م ــد لق ــا بصــدد عق ــركل إنه ــال مي ــة أنجي ــت المستشــارة األلماني ــن – وكاالت : قال برلي
ــي. ــر إلصــالح االتحــاد األوروب ــات األخي ــرون لمناقشــة مقترح ــل ماك الفرنســي إيمانوي

أن  ميــركل  وأضافــت 
المحاثــات ســتُعقد بهدف 
المقترحــات  »تعزيــز 
ألوروبــا«  المشــتركة 
للعاصمــة  زيارتهــا  خــالل 
الفرنســية باريــس قبيــل 
المقــرر  األوروبيــة  القمــة 
األســبوع  بنهايــة  عقدهــا 

لمقبــل. ا
وحــث ماكــرون زعمــاء 
علــى  األوروبــي  االتحــاد 
ــع دول  ــة موحــدة لجمي ــة موحــد وميزاني ــر مالي ــن وزي ــي كتعيي ــي سياســات لتنشــيط االتحــاد األوروب تبن

ــورو. ــة الي منطق
ومــن المقــرر أن تشــمل محادثــات ميــركل مــع ماكــرون مناقشــة موضوعــات كسياســات الدفــاع والهجــرة 
ــر مكافحــة  ــة حــدود االتحــاد األوروبــي عب ــة إلــى حماي بــدول االتحــاد، حيــث تســعى المستشــارة األلماني

مســببات الهجــرة الجماعيــة.

أنقــرة -  وكاالت : وافــق البرلمــان التركــي 
امــس الثالثــاء علــى قانــون يعيــد تنظيــم قواعد 
االنتخابــات وهــو تشــريع قالــت عنــه المعارضــة 
مــن قبــل إنــه قــد يفتــح المجــال للتزويــر ويهــدد 

نزاهــة االنتخابــات المقــررة العــام المقبــل
وبعدمــا أعلنــت عائشــة نــور بهجــة كابيلــي 
التصويــت  نتيجــة  البرلمــان  رئيــس  نائبــة 
القومييــن  النــواب  بيــن  شــجار  نشــب 
ــادل عــدة  والمنتميــن للمعارضــة الرئيســية. وتب
أعضــاء اللكمــات ودفعــوا والحقــوا بعضهــم بعضــا 

داخــل القاعــة.
ــات  ــون رســميا تشــكيل تحالف ــح القان ويتي
انتخابيــة ممــا يمهــد الطريــق لشــراكة بيــن 
والمعارضــة  الحاكــم  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
القوميــة. وكان مــن المتوقــع علــى نطــاق واســع 
العدالــة  حــزب  لدعــم  نظــرا  القانــون  تمريــر 
القوميــة  الحركــة  وحــزب  الحاكــم  والتنميــة 
اليمينــي لــه، غيــر أن منتقــدي الحكومــة عبــروا 

عــن القلــق بشــأن القانــون.

برلمان تركيا يمرر قانونا انتخابيا 
يفتح المجال للتزوير

واشــنطن – وكاالت : أكــدت واشــنطن أمــام 
ســفراء فــي مجلــس األمــن الدولــي أنــه يجــب 
إبقــاء العقوبــات المفروضــة علــى كوريا الشــمالية 
حتــى يتــم إحــراز »تقــدم حقيقــي« بشــأن نــزع 

»القــدرات النوويــة لكوريــا الشــمالية«.
رغــم االنفــراج الــذي شــهدته األزمــة بيــن 
بيونــغ يانــغ وواشــنطن مؤخــرا، إال أن الواليات 
المتحــدة شــددت أمــام ســفراء فــي مجلــس 

واشنطن تصر على إبقاء العقوبات على بيونغ يانغ 
إلى حين إحراز »تقدم حقيقي«

األمــن الدولــي علــى ضــرورة إبقــاء العقوبــات 
أن  إلــى  الشــمالية  المفروضــة علــى كوريــا 
إطــار  فــي  حقيقــي«  »تقــدم  إحــراز  يتــم 
التوصــل إلــى تخلــي بيونــغ يانــغ عــن قدراتهــا 

العســكرية النوويــة.
وقــال مستشــار األمــن القومــي األمريكــي 
إتــش. أر. ماكماســتر عقــب لقائــه فــي نيويــورك 
ــدول األعضــاء فــي مجلــس  ســفراء عــدد مــن ال
األمــن بعيــد أيــام علــى إعــالن الرئيــس دونالــد 
ــوري  ــم الك ــع الزعي ــة م ــه ســيعقد قم ــب أن ترام
متفقــون  »نحــن  جونــغ-أون  كيــم  الشــمالي 

جميعــا علــى التفــاؤل إزاء هــذه الفرصــة«.

غــزة – وكاالت : أجــرى 
رئيــس المكتــب السياســي 
»حمــاس«،  لحركــة 
اتصــااًل  هنيــة،  إســماعيل 
هاتفيًــا مــع رئيــس حكومــة 
رامــي  الوطنــي،  التوافــق 
ليطمئــن  اهلل،  الحمــد 
عليــه بعــد االنفجــار الــذي 
امــس  موكبــه  اســتهدف 

غــزة. فــي  الثالثــاء 
وقــال مكتــب هنيــة فــي 

بيــان مقتضــب، إن هنيــة والحمــد اهلل اتفقــا علــى 
ــوف وراء الحــادث. ــه بالوق ــالل وأعوان ــام االحت اته

وأضــاف البيــان، أن »الحمــد اهلل قــد كلــف توفيــق 
أبــو نعيــم؛ قائــد قــوى األمــن الوطنــي فــي غــزة، 

بالتحقيــق فــي الحادثــة«.
وصــرّح أبــو نعيــم، فــي تصريــح مكتــوب لــه، 
ــه »ســيكون هنــاك تحقيــق ومحاســبة، وســنعلن  بأن

النتائــج فــور الوصــول إليهــا«.
منــذ  عملهــا  باشــرت  التحقيــق  »فــرق  وتابــع: 
وقــوع الحــادث، وكان لنــا ثــالث جــوالت فــي المــكان 
منــذ األمــس بشــكل شــخصي لتأميــن الطريــق«. 
مشــددًا علــى أن الحــادث »يخــدم االحتــالل فقــط«.

وكان موكــب رئيــس حكومــة التوافــق الوطنــي 
الفلســطينية، رامــي الحمــد اهلل، قــد تعــرض النفجــار 
عبــوة ناســفة أثنــاء زيارتــه لقطــاع غــزة، دون أن يبلــغ 

عــن وقــوع إصابــات.
مــن جهتهــا اكــدت حركــة الجهــاد الفلســطينية 
، ان جريمــة االعتــداء علــى موكــب رئيــس الــوزراء 
محــاوالت  مــن  جــزءًا  تعــد  اهلل  الحمــد  رامــي 
ــن  ــة بي ــدة الوطني ــتقبل الوح ــث بمس ــالل العب االحت

. الفلســطينيين 
وذكــرت الحركــة فــي بيــان لهــا ، اليــوم الثالثــاء : 
»ان األيــادي التــي ارتكبــت هــذه الجريمــة هــي ذاتهــا 
التــي تشــارك فــي قصــف شــعبنا وقتلــه واغتيــال 
ــه  ــي توجي ــى عــدم االســتعجال ف ــه ، وندعــو إل قيادات

مثمنا جهودها لدى استقباله اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة لانتخابات..

المالكي: على المفوضية االلتزام باالستقاللية والمهنية والحياد التام لضمان نجاح العملية االنتخابية 
*األمن النيابية: تواجد األميركان بذريعة حماية االنتخابات 

يثير الشك ويحمل غايات معينة
*رئيس لجنة نيابية: معصوم اقحم نفسه بموضوع حزبي 

برفضه المصادقة على الموازنة
*الشرطة االتحادية  تطلق حملة تفتيش عن خايا »داعش« 

في قرى ووديان الحويجة

رئيــس  نائــب  اســتقبل   : وكاالت   – بغــداد 
بمكتبــه  المالكــي  كامــل  نــوري  الجمهوريــة 
ــي  ــن ف ــس المفوضي الرســمي امــس أعضــاء مجل

. لالنتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة 
ــوادر  ــا  ك ــي تبذله ــود الت ــي الجه ــن المالك وثم
ــدا  ــة ، مؤك ــة الديمقراطي ــة العملي ــة لخدم المفوضي
ان عمــل المفوضيــة يترتــب عليــه مســتقبل العملية 
السياســية ، ويحقــق طموحــات شــعبنا بالعدالــة 

ــه . ــزز وحدت ــه ويع ــرام ارادت والمســاواة واحت

المفوضيــة  التــزام  اهميــة  علــى  وشــدد 
باالســتقاللية والمهنيــة والحيــاد التــام و اســتكمال 
الالزمــة لضمــان  واالمنيــة  القانونيــة  المتطلبــات 

. المقبلــة  االنتخابيــة  العمليــة  نجــاح 
الضيــف  الوفــد  اعضــاء  اشــاد  جانبهــم  مــن 
بجهــود المالكــي ودعمــه لهــم ، مؤكديــن ســعيهم 
فــي تحقيــق النجــاح واجــراء انتخابــات ديمقراطيــة 

ــة   ونزيه
مــن جانــب اخــر أعتبــر عضــو لجنــة األمــن 

ــاء،  ــوت امــس  الثالث ــة اســكندر وت ــاع النيابي والدف
فــي  االنتخابــات  لحمايــة  األمريكــي  التواجــد 
المناطــق الغربيــة مــن البــالد مثــار شــك وســيحمل 
ــة ، مســتغربا هــذا االجــراء األمريكــي  ــات معين غاي

بمراكــز االقتــراع.
ــي  ــراع ف ــز االقت ــة مراك ــوت  أن “حماي ــال وت وق
جميــع المناطــق هــي مــن مهــام القــوات األمنيــة 
ــا  إلنجــاح التجربــة الديمقراطيــة فــي البــالد”، مبين
أن “نيــة القــوات األمريكيــة بحمايتهــا تثيــر الشــك 
فــي  تواجدهــا  خــالل  معينــة  غايــات  وســتحمل 

المناطــق الغربيــة”.
وأضــاف أن “التواجــد األمريكــي حســب إعــالن 
العبــادي  المســلحة حيــدر  للقــوات  العــام  القائــد 
ســيكون علــى شــكل متدربيــن ومستشــارين فقــط 
وهــذا االمــر يثيــر الخــالف ايضــا ، فكيــف بالتواجــد 
خــالل العمليــة االهــم فــي البــالد التــي تبنــى علــى 

اثرهــا الحكومــة القادمــة ويُحــدد مصيــر الدولــة”.
وكان النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون كامــل 
ــوات  ــاء،ان عــودة الق ــد أكــد، امــس الثالث ــدي ق الزي
األمريكيــة الــى البــالد ســيعقد المشــهد السياســي 

فــي البــالد ويطعــن بنتائــج االنتخابــات.  

الستهداف موكب رئيس حكومة عباس بعبوة ناسفة..

هنية والحمد الله: العدو الصهيوني وأعوانه يقفون خلف انفجار غزة
*الجهاد االسامي : نطالب بقطع الطريق على  العدو 

الصهيوني المتربص بوحدتنا
*المجاهدين الفلسطينية : استهداف موكب الحمدهلل خلط 

لألوراق واالحتال يتحمل مسؤوليته

الوحــدة  مســاعي  وإيــالء  طــرف  ألي  االتهامــات 
الوطنيــة«.

واضــاف بيــان الحركــة »اننــا ندعــو األخ رامــي 
الحمــداهلل بمواصلــة جهــده ولقاءاتــه فــي قطــاع غــزة«.
بدورهــا أدانــت حركــة المجاهديــن الفلســطينية، 
ــاء، اســتهداف موكــب رئيــس الحكومــة  امــس الثالث
بيــت  منطقــة  فــي  مــروره  أثنــاء  الحمــدهلل  رامــي 

ــزة. ــاع غ ــمال قط ــون ش حان
صحفــي،  بيــان  فــي  الحركــة،  ورفضــت 
باتهــام  ســارعت  التــي  التوتيريــة  التصريحــات 
عــن  بالمســؤولية  غــزة  فــي  الجهــات  بعــض 

التثبــت. دون  االســتهداف 
خلــط  مــن  االول  المســتفيد  أن  علــى  وأكــدت 

االوراق وهــذه االحــداث هــو االحتــالل اإلســرائيلي، 
لمواجهــة  الصفــوف  لــرص  الوطنــي  الــكل  داعيــًة 
ــا  ــي تحــاك ضــد قضيتن ــرات والمخططــات الت المؤام

. لفلســطينية ا
اتمــام  فــي  االســراع  علــى  الحركــة،  وشــددت 
محــاوالت  علــى  عملــي  كــرد  الوطنيــة  المصالحــة 

الفلســطيني. الوطنــي  الصــف  تمزيــق 
الداخليــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 
ــزم،  ــاد الب ــزة إي ــي قطــاع غ ــي ف ــن الوطن واألم
موكــب  مــرور  أثنــاء  وقــع  انفجــارًا  إن  قــال 
فــي  اهلل  الحمــد  رامــي  الحكومــة  رئيــس 
غــزة. قطــاع  حانــون شــمال  بيــت  منطقــة 

وصــل  صحفــي  تصريــح  فــي  البــزم  وأضــاف 
»شــهاب«، أن االنفجــار لــم يســفر عــن وقــوع إصابــات، 
الســتكمال  طريقــه  فــي  الموكــب  اســتمر  فيمــا 

اليــوم. المقــررة  الفعاليــات 
وأوضــح البــزم أن األجهــزة األمنيــة تحقــق فــي 

ماهيــة االنفجــار.
الحمــداهلل  رامــي  الحكومــة  رئيــس  ووصــل 
ورئيــس جهــاز المخابــرات ماجــد فــرج الــى قطــاع 
غــزة ظهــر اليــوم، للمشــاركة فــي حفــل بــدء تشــغيل 
ــي شــمال  ــاه الصــرف الصحــي ف محطــة معالجــة مي

ــاع غــزة. قط


