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الخارجية االميركية : الواليات المتحدة 
تفقد نفوذها في باكستان

الخارجيــة  أعــدت  وكاالت:   – واشــنطن 
ــة  ــات األمريكي ــا للعالق ــرا مكرس ــة تقري األمريكي
مــع باكســتان وأفغانســتان، أكــدت فيــه وجــود 
خالفــات مــع إســالم آبــاد أدت إلــى إعــادة توجيــه 

سياســتها صــوب روســيا والصيــن وإيــران.
ــام فــي  ــب المفتــش الع ــر مكت ــي تقري وجــاء ف
وزارة الخارجيــة المخصــص للكونغــرس األمريكــي: 
»االســتراتيجية األمريكيــة فــي جنــوب آســيا تكمــن 
فــي دفــع باكســتان إلــى تصفيــة معاقــل اإلرهابييــن 
والمقاتليــن التــي تقــع فــي أراضيهــا. ولــم تحــرز 
الواليــات المتحــدة خــالل األشــهر الـــ3 أي تقــدم 
ملمــوس فــي هــذا الشــأن. كمــا دحضــت باكســتان 
ــن  ــن الذي ــم المقاتلي ــا تدع ــى أنه مزاعــم تشــير إل

ــى أفغانســتان«. يشــكلون خطــرا عل
ويعتقــد المكتــب أن مســاعي واشــنطن 
للتأثيــر علــى الســلطات الباكســتانية فــي 2017 
بــاءت بالفشــل، ملقيــا باللــوم علــى كل مــن 

روســيا والصيــن وإيــران.
ويشــير التقريــر إلــى أنــه علــى خلفيــة فقــدان 
تأثيرهــا فــي باكســتان، تعتــزم الواليــات المتحــدة 
المجــاورة،  أفغانســتان  فــي  تواجدهــا  تعزيــز 
إذ تخطــط إلرســال 3000 جنــدي إليهــا فــي 2018، 
وذلــك باإلضافــة إلــى قواتهــا المنتشــرة هنــاك 

ــدي. ــف جن ــن 14 أل ــف م ــي تتأل الت
كمــا تخطــط واشــنطن الســتبدال مروحيــات »مــي-

 Black 17« الروســية بمروحيــات أمريكيــة مــن طــراز
ــي بـــ159  ــش األفغان ــد الجي ــرر تزوي ــن المق Hawk. وم

مروحيــة Black Hawk بحلــول عــام 2023.

بوتين لميركل وماكرون: الهدنة في سوريا ال تشمل 
العمليات ضد اإلرهابيين

ــد،  ــس  األح ــي، ام ــي اتصــال هاتف ــن، ف ــر بوتي ــس الروســي فالديمي موســكو – وكاالت: بحــث الرئي
األوضــاع فــي ســوريا مــع نظيــره الفرنســي إيمانويــل 

ــركل. ــة أنغيــال مي ماكــرون والمستشــارة األلماني
ــوري  ــف الس ــان أن المل ــي بي ــن ف ــاد الكرملي وأف
تــم بحثــه فــي ســياق تطــورات األوضــاع فــي الغوطــة 
اإلنســانية  المســاعدات  إيصــال  وضمــان  الشــرقية 

ــي ســوريا. ــة المناطــق ف ــى كاف إل
وأشــار البيــان إلــى أن الزعمــاء الثالثــة أعربــوا 
عــن ارتياحهــم لتبنــي مجلــس األمــن الدولــي 
نتيجــة  ســوريا،  فــي  الهدنــة  حــول   2401 القــرار 
ــة  ــى أهمي ــاء«، مشــددين عل ــل مشــترك بن »لعم

مواصلــة الجهــود لتطبيــق القــرار »علــى أكمــل وجــه وفــي أســرع وقــت ممكــن«.
ــة التــي يتخذهــا الجانــب  ــا بالخطــوات العملي ــغ زعيمــي فرنســا وألماني كمــا ذكــر الكرمليــن أن بوتيــن أبل
الروســي إلجــالء المدنييــن وإيصــال شــحنات إنســانية وتقديــم خدمــات طبيــة لألهالــي الســوريين المتضرريــن، 

وذلــك مــع التشــديد علــى أن »وقــف أعمــال القتــال ال يشــمل العمليــات ضــد المجموعــات اإلرهابيــة«.
وجــاء فــي البيــان أيضــا أن بوتيــن وماكــرون وميــركل اتفقــوا علــى »تفعيــل تبــادل المعلومــات عبــر قنــوات 

مختلفــة حــول الوضــع في ســوريا«.

بعد تصويت مجلس األمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف األعمال القتالية..

الجعفري: نمارس حقا سياديا بالدفاع عن أنفسنا وسنستمر بمكافحة اإلرهاب على األرض السورية
*الجيش السوري يبدأ عملية برية في عمق الغوطة 

الشرقية ويحرر عددا من البلدات
*روسيا: موسكو ستتصدى بحزم لمحاوالت نسف 

التسوية السياسية لألزمة السورية
منــدوب ســوريا  أكــد    : وكاالت   – نيويــورك 
بشــار  الدكتــور  المتحــدة  األمــم  لــدى  الدائــم 
الجعفــري أن إنهــاء معانــاة الســوريين ال يحتــاج 
لجــان  تشــكيل  وال  اســتعراضية  جلســات  عقــد 
أمميــة بــل يتطلــب فقــط تطبيــق القــرارات الصــادرة 
ــي  ــم المتحــدة بشــأن الوضــع ف ــة األم ــن منظم ع

ســورية منهــا 13 قــرارا لمكافحــة اإلرهــاب.
تصويــت  بعــد  لــه  كلمــة  فــي  الجعفــري  وقــال 
ــف  ــى وق ــو إل ــرار يدع ــى ق ــي عل ــن الدول ــس األم مجل
األعمــال القتاليــة فــي ســورية لمــدة ثالثيــن يومــا علــى 
األقــل » إن أهالــي دمشــق يعانــون بشــكل حقيقــي 
ــي الغوطــة الشــرقية«. ــن ف ــن الموجودي مــن اإلرهابيي

نــداءات 8 مالييــن ســوري ال  إن  وأضــاف » 
ــى  ــم المتحــدة وإل ــة لألم ــة العام ــى األمان تصــل إل
صنــدوق بريــد مندوبــي بريطانيــا وفرنســا.. بينمــا 

تصلهــم نــداءات اإلرهابييــن«.
إلــى تعــرض مقــر الهــالل  وأشــار الجعفــري 
األحمــر العربــي الســوري فــي دمشــق إلــى عشــر 
قذائــف مــن اإلرهابييــن »المعتدليــن« فــي الغوطــة 

ــب. ــم طبي ــت شــهداء وجرحــى بينه أوقع
وشــدد الجعفــري علــى أن الحكومــة الســورية 
ــا  ــت به ــادرات والتزم ــع كل المب ــة م ــت بجدي تعامل
ــا ودعــت المجموعــات  ــاة مواطنيه ــى حي حرصــا عل
المســلحة فــي الغوطــة الشــرقية إلــى القــاء الســالح 

وأمنــت للمدنييــن ممــرات خــروج آمنــة منهــا.
وأوضــح منــدوب ســوريا الدائــم لــدى األمــم 
الجماعــات  الــزم  أســتانا  اتفــاق  أن  المتحــدة 
المســلحة بفصــل ارتباطهــا عــن تنظيمــي داعــش 
للحكومــة  الحــق  وأعطــى  اإلرهابييــن  والنصــرة 

اعتــداء. أي  علــى  بالــرد  الســورية 
وقــال » نمــارس حقــا ســياديا بالدفــاع عــن 
أنفســنا وسنســتمر فــي مكافحــة اإلرهــاب أينمــا 
ــة الســورية  ــى األرض الســورية.. الحكوم وجــد عل
تحتفــظ بحقهــا كامــال فــي الــرد علــى المجموعــات 
ــا باســتهداف  ــة المســلحة فــي حــال قيامه اإلرهابي

ــدة« . ــة واح ــو بقذيف ــن ول المدنيي
وتابــع الجعفــري » القــرار الجديــد يجــب أن 
فيهــا  بمــا  الســورية  األراضــي  كل  علــى  يطبــق 

عفريــن واألراضــي التــي تحتلهــا القــوات األمريكيــة 
وعلــى الجــوالن الســوري المحتــل«.

حكومــات  تتوقــف  أن  المطلــوب  ان  وأكــد 
الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا عــن عقــد 
اجتماعاتهــا وعــن وضــع خطــط اســتراتيجية تذكرنــا 
بعهــد االســتعمار وتهــدف لتقســيم ســورية وتغييــر 

ــوة. ــا بالق ــم فيه نظــام الحك
الســوري  الجيــش  بــدأ  اخــرى  جهــة  مــن 
فــي  واســعة  بريــة  عمليــة  االحــد  امــس  صبــاح 
والتــي  الشــرقية بريــف دمشــق،  الغوطــة  عمــق 
لــم تشــملها الهدنــة الجديــدة، وســط تمهيــد نــاري 
ــدم  ــة وتق ــران والمدفعي مكثــف مــن ســالحي الطي

مســافة 1800 متــر علــى محــور النشــابية.
أن  دمشــق  مــن  تســنيم  مراســل  وأفــاد 
بلــدات  وحــررت  مهمــا  تقدمــا  أحــزرت  القــوات 
وتــل  الصالحيــة  وحــوش  والنشــابية  حزرمــا 
علــى  يشــرف  والــذي  »فرزات«اإلســتراتيجي 
وســط  الشــرقية  الغوطــة  فــي  واســعة  مســاحة 
اشــتباكات عنيفــة تخوضهــا القــوات مــع الجماعــات 

االرهابيــة.
 وعلــى جبهــة حرســتا تقــدم الجيــش فــي حــي 
»العجمــي« ومــزارع حرســتا، فــي حيــن تســتهدف 
جبهــة  وتحــركات  مواقــع  والطيــران  المدفعيــة 
النصــرة االرهابيــة فــي زملــكا وعربيــن وحــوش 
وســط  ذخيــرة،  مســتودعات  ويدمــر  األشــعري 
فــرار جماعــي للمســلحين وانهيــار فــي خطــوط 

دفاعاتهــم علــى اكثــر مــن محــور.
أن  الروســية  الخارجيــة  وزارة  أكــدت  بدورهــا 
محــاوالت  لجميــع  بحــزم  ســتتصدى  موســكو 
وســوريا  لروســيا  المعاديــة  الهســتيريا  تأجيــج 
ونســف التســوية السياســية لألزمــة فــي البــالد 
ــد بفضــل مؤتمــر  ــى زخــم جدي ــت عل والتــي حصل
الحــوار الوطنــي الســوري الســوري الــذي عقــد فــي 

سوتشــي.
ودعــت الــوزارة فــي بيــان لهــا تعليقــا علــى القرار 
الــذي تبنــاه مجلــس األمــن الدولــي الليلــة الماضيــة 
ويدعــو إلــى وقــف االعمــال القتاليــة فــي ســوريا 
للمجموعــات  الداعميــن  الخارجييــن  األطــراف 

ــرار. ــا بالق ــى ضمــان التزامه المســلحة إل

صحيفة: ميركل ستختار أحد منتقدي سياسة 
الهجرة لمنصب حكومي

برليــن– وكاالت: قالــت صحيفــة )بيلــد ام زونتــاج(  امــس األحــد إن المستشــارة األلمانيــة أنغيــال 
ميــركل ســتختار ينــس شــبان أحــد أبــرز المحافظيــن المنتقديــن لسياســة البــاب المفتــوح أمــام المهاجريــن 

لمنصــب حكومــي وستســند لــه وزارة الصحــة.
امــس  ميــركل  تعلــن  أن  المقــرر  مــن  وكان 
األحــد اختياراتهــا لســتة وزراء مــن حــزب االتحــاد 
الديمقراطــي المســيحي الــذي تنتمــي إليــه أمــال 
الحــزب  مــع  كبيــر”  “ائتــالف  إلــى  الوصــول  فــي 
الديمقراطــي االشــتراكي حتــى تبــدأ فتــرة رابعــة فــي 

لمنصــب. ا
القائمــة  ميــركل  بشــدة سياســة  شــبان  وانتقــد 
علــى فتــح الحــدود أمــام المهاجريــن ويــرى فيــه البعــض 
ــبان  ــار ش ــزب. واختي ــي الح ــي ف ــاح اليمين ــال للجن بط
لالنضمــام للحكومــة يشــير إلــى حــرص ميــركل علــى اســتمالة منتقديهــا الذيــن دعــوا إلــى ضــخ دمــاء جديــدة.

وذكــرت الصحيفــة أن وزيــرة الدفــاع أورســوال فــون ديــر لييــن التــي اعتبــرت فــي يــوم مــا خليفــة محتملــة 
لميــركل ســتظل فــي منصبها.

بيونغ يانغ: عقوبات واشنطن األخيرة 
ضدّنا »عمل حربي«

شي جينبينغ قد يبقى رئيسا 
للصين فترة غير محددة

الشــيوعي  الحــزب  بكيــن – وكاالت: صــادق 
ــاء الحــد األقصــى  ــى الغ ــي امــس األحــد عل الصين
مــا  بواليتيــن،  للرئاســة  الدســتور  حــدده  الــذي 
يفســح المجــال امــام شــي جينبينــغ الــذي يتــرأس 
الصيــن منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات للبقــاء 

علــى رأس العمــالق اآلســيوي قــدر مــا يشــاء.
واقترحــت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
الصينــي شــطب فقــرة الدســتور التــي تنــص علــى 
ان »الرئاســة تحــدد بواليتيــن متعاقبتيــن« مــن 
ــن  ــاء الصي ــة انب خمــس ســنوات كمــا اعلنــت وكال
الجديــدة. ويفتــرض ان ينهــي شــي واليتــه الثانيــة 
عــام 2023 بعــد ان وصــل الــى ســدة الحكــم فــي 2013.

ــل السياســي ويلــي الم مــن جامعــة  ــال المحل وق
هونــغ كونــغ الصينيــة »اعتقــد انــه ســيصبح امبراطــورا 
مــدى الحيــاة ومــاو تســي تونــغ القــرن ال21« فــي 

ــام 1949. ــى مؤســس النظــام الشــيوعي ع اشــارة ال
ــن الســلطة  ــة م ــن مصــادر قريب ــال ع ــال الم نق وق
فــي بكيــن »اذا كانــت حالتــه الصحيــة جيــدة، فانــه 
يرغــب فــي البقــاء فــي الســلطة 20 عامــا اي حتــى العــام 

2032 كاميــن عــام الحــزب و2033 كرئيــس للبــالد«.

ما لم يصل الى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان..

سد النهضة اإلثيوبي »قد يشعل أول حرب« 
على المياه في العالم

أديــس أبابــا – وكاالت: قــد يــؤدي ســد جديــد يجــري بنــاؤه حاليــا علــى نهــر النيــل إلــى انــدالع حــرب 
علــى الميــاه، مــا لــم تتوصــل إثيوبيــا إلــى اتفــاق بشــأنه مــع مصــر والســودان. أالســتير ليثهيــد، مراســل بــي 

بــي ســي للشــؤون األفريقيــة، يســتعرض قصــة الســد والخالفــات بشــأنه.
وكثيــرا مــا يقــال إن الحــرب العالميــة القادمــة ســتكون علــى الميــاه، وهنــاك مناطــق قليلــة فــي العالــم 

تشــهد توتــرا، بنفــس الدرجــة التــي تشــهدها منطقــة حــوض نهــر النيــل.
ــي  ــروف باســم »ســد النهضــة« والســودان ف ــر حــول الســد ، المع ــا خــالف كبي ــا بينهم مصــر وإثيوبي

ــم. ــي العال ــر ف ــر، بمحــاذاة أطــول نه ــو سياســي كبي ــذ تحــول جي ــا تنفي وســط المشــكلة، ويجــري حالي
لقــد كان هنــاك حديــث حــول بنــاء ســد علــى النيــل األزرق منــذ ســنوات عديــدة، لكــن حينمــا بــدأت إثيوبيــا 

بنــاء الســد، كانــت ثــورات الربيــع العربــي قــد انطلقــت، وكانــت مصــر حينهــا منشــغلة بأمورهــا الداخليــة.

بيونــغ يانــغ – وكاالت : اعتبــرت بيونــغ يانــغ، 
األخيــرة  األمريكيــة  العقوبــات  األحــد  امــس  
ذلــك  ومــع  حربيــًا«،  »عمــاًل  عليهــا  المفروضــة 
ــكا  ــؤون أمري ــن ش ــؤوال ع ــيا مس ــلت دبلوماس أرس

الجنوبيــة. جارتهــا  إلــى  الرفيــع  وفدهــا  ضمــن 
وأدانــت كوريــا الشــمالية  أحــدث حزمــة عقوبــات، 
فرضتهــا عليهــا الواليــات المتحــدة، واتهمــت واشــنطن 

بيــن  العالقــات  فــي  التحســن  تقويــض  بمحاولــة 
ــاب الشــتوية. ــن خــالل دورة األلع الكوريتي

بيونــغ  فــي  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
يانــغ، أن »الكوريتيــن تعاونتــا معــا بفعاليــة 
ونجــح األولمبيــاد«. وأضافــت: »لكــن الواليــات 
المتحــدة افتعلــت عقوبــات جديــدة واســعة 
الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة  علــى  النطــاق 
الختامــي  الحفــل  قبــل  الديمقراطيــة 
مســتخدمة  التقــارب  إلعاقــة  لألولمبيــاد«، 
ــرت  ــا الشــمالية. وذك االســم الرســمي لكوري
المتحــدة  الواليــات  تفرضــه  حصــار  أي  أن 

عدائيــا.  عمــال  ســيعتبر 

مؤكدة أن ردنا على العدوان الصهيوني حق طبيعي كفلته القوانين واألعراف الدولية

الجهاد االسالمي: تصريحات المبعوث االممي خارجة عن سياقها الحقيقي سعيا لتشويه صورتنا
*إصابات باالختناق جراء قمع االحتالل مسيرة  

فلسطينية احتجاجية شرق طوباس
*كنيسة القيامة تغلق أبوابها ألول مرة منذ مئات السنين 

احتجاجا على اإلجراءات اإلسرائيلية
الجهــاد  حركــة  اعتبــرت  وكاالت:   – غــزة 
ــوث  ــي فلســطين ان تصريحــات مبع اإلســالمي ف
الشــرق  فــي  التســوية  لعمليــة  المتحــدة  األمــم 
األوســط نيكــوالي ميالدينــوف خارجــة عــن ســياقها 
الحقيقــي وتهــدف إلــى تشــويه صــورة الحركــة.
وأكــد القيــادي فــي الجهــاد اإلســالمي أحمــد 
ــدوان  ــى الع ــالمي عل ــاد اإلس ــل »أن رد الجه المدل
الصهيونــي ضــد أبنــاء شــعبنا حــق طبيعــي كفلتــه 

ــة«. ــراف الدولي ــن واألع ــة القواني كاف
»إن  االحــد  لــه  حديــث  فــي  المدلــل  وقــال 
ميالدينــوف يســعى إلــى تشــويه صــورة الجهــاد 
اإلســالمي فــي الدفــاع عــن األراضــي الفلســطينية 
القــرارات  كافــة  عــن  الطــرف  ويغــض  المحتلــة 
)إســرائيل(«،  تنتهكهــا  التــي  الدوليــة  والقوانيــن 
الســبب  هــو  اإلســرائيلي  االحتــالل  »أن  مؤكــدا 

مأســاة  فــي  الرئيســي 
الفلســطيني«. الشــعب 

واوضــح المدلــل »انــه 
علــى  المفتــرض  مــن 
نصــرة  المتحــدة  األمــم 
الفلســطيني  الشــعب 
إلــى  الحــق  تُعيــد  وأن 
أصحابــه بــدال مــن اتهــام 
الجهــاد اإلســالمي التــي 
ــذي  ــن شــعبها ال ــع ع تداف
يتعــرض للقتــل واالعتقــال 
وتهجيــره قســرًا مــن أرضــه 

اإلســرائيلي«. االحتــالل  قــوات  أيــدي  علــى 
مــن جانــب اخــر أصيــب امــس األحــد، عــدد 
دعــت  ســلمية،  مســيرة  فــي  المشــاركين  مــن 

مقاومــة  وهيئــة  الوطنــي،  العمــل  فصائــل  لهــا 
ــى تواجــد أحــد  الجــدار واالســتيطان، احتجاجــًا عل
شــرق  تياســير  معســكر  داخــل  المســتوطنين 
طوبــاس، الــذي أخــاله االحتــالل قبــل ســنوات.

مــن  عــددًا  بــأن  طبيــة،  مصــدر  وأفــادت 
ــل  ــاز، نق ــاق بالغ ــوا بحــاالت اختن ــن أصيب المواطني
ــت  ــة، فيمــا تعامل ــز الطبي ــى المراك ــة منهــم إل ثالث

ميدانيــًا. الباقيــن  مــع  اإلســعاف  طواقــم 
المعســكر  أقــام  االحتــالل  أن  إلــى  يشــار 
منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي، وأخــاله قبــل 
ــد  ــود عن ــن الجن ــى عــدد م ــاء عل ــع البق ســنوات، م

الحاجــز المقــام علــى الشــارع المحــاذي لــه.
مــن جانــب اخــر أغلقــت كنيســة القيامــة فــي 
القــدس، امــس  األحــد، أبوابهــا أمــام الــزوار احتجاجــا 
علــى فــرض ضرائــب األرنونــا علــى أمــالك الكنيســة.
ــم  ــدس إنه ــي الق ــة ف ــال رؤســاء كنيســة القيام وق
رفضــا  آخــر  أشــعار  حتــى  الكنيســة  أبــواب  يغلقــون 
لممارســات الحكومــة اإلســرائيلية، وذلــك للمــرة األولــى 
التــي يتخــذ فيهــا رؤســاء الكنائــس فــي القــدس هــذه 

ــام 1948. ــذ ع ــوة من الخط

مؤكدة ان تسليمهم إلى بلدهم يعني إعادة إرسالهم إلى العراق من أجل تكرار جرائمهم..

األمن النيابية: دماء العراقيين التباع وال يمكن تسليم االرهابيين السعوديين للرياض
*العصائب: ال يحق ألميركا التدخل في االسلحة التي اشترتها الحكومة العراقية

*برلماني يكشف عن أنتشار 2000 داعشي في ثالث 
محافظات تحت أنظار التحالف األميركي

*مصدر أمني: حملة امنية واسعة للبحث عن مطلوبين 
وخاليا تابعة »لداعش« في الفلوجة

*موقع استرالي: زيارات سرية لعسكريين اجانب لبغداد واتفاقيات 
من خلف الحدود لبقاء اطول في العراق؟!

بغــداد – وكاالت: حــذرت لجنــة األمــن والدفــاع 
البرلمانيــة الحكومــة العراقيــة مــن خطــورة تســليم 
إلكمــال  الريــاض  إلــى  الســعوديين  المعتقليــن 

ــم. ــي بلده ــم ف محاكمته
وقــال عضــو اللجنــة اســكندر وتــوت فــي تصريح 
صحفــي، ان »تســليم اإلرهابييــن الســعوديين إلــى 
الريــاض لمحاكمتهــم هنــاك، ال يجــوز وغيــر مقبــول 
ــاء  ــوا دم ــًا أن »هــؤالء أراق ــوض«، مبني ــو مرف ــل ه ب
العراقييــن، فكيــف نوافــق علــى تســليمهم إلــى 
الســعودية«، مؤكــدا علــى ان »دمــاء العراقييــن ال 
تبــاع، وال يمكــن تســليم اإلرهابييــن إلــى الريــاض 
حتــى وان تدخلــت كل دول العالــم«، موضحــًا أن  

»تســليم متهميــن ســعوديين إلــى بلدهــم يعنــي 
تكــرار  أجــل  مــن  العــراق  إلــى  إرســالهم  إعــادة 
جرائمهــم وإرهابهــم ضــد أبنــاء الشــعب العراقــي«.

مــن جهتهــا أكــدت حركــة عصائــب أهــل الحــق، 
المتحــدة  للواليــات  يحــق  ال  أنــه  األحــد،  امــس 
األميركيــة التدخــل فــي األســلحة التــي اشــترتها 
القــوات  اســتخدمتها  ســواء  العراقيــة  الحكومــة 

الشــعبي. أو الحشــد  األمنيــة 
للحركــة  السياســي  المكتــب  عضــو  وقــال 
إعــالم  لوســائل  حديــث  فــي  الربيعــي  محمــود 
“ال  إنــه  ميديــا[،  ]كنــوز  وكالــة  وتابعتــه  محليــة 
يحــق للحكومــة األميركيــة التدخــل بــأي شــكل 

اشــترتها  التــي  األســلحة  فــي  االشــكال  مــن 
ــة”، مؤكــدا أن “الحشــد مؤسســة  الحكومــة العراقي
عســكرية رســمية تتبــع اوامــر القائــد العــام للقــوات 

المســلحة”.
وحــذر الربيعــي مــن “وجــود محــاوالت أميركيــة 
وســعودية للنيــل مــن االنتصــارات التــي حققهــا 
العراقيــون”، مشــيرا إلــى أن “الجميــع بــات يضغــط 
موعــد  قــرب  مــع  العراقيــة  المؤسســات  علــى 

النيابيــة”. االنتخابــات 
أفــادت   وكانــت صحيفــة “الحيــاة” الســعودية 
امــس األحــد بــأن الحكومــة العراقيــة قــررت ســحب 
ــًا  ــد« منع ــن »الحش ــع م ــة الصن ــلحة األميركي األس

ــم األزمــة مــع واشــنطن. لتفاق
بــدوره كشــف النائــب عــن محافظــة صــالح 
الديــن جاســم محمــد جعفــر عــن انتشــار نحــو 
ألفــي إرهابــي مــن داعــش فــي المثلــث الرابــط 

بيــن محافظــات

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
صلة األرحام من أفضل شيم الكرام.. و صلة 

الرحم عمارُة النّعم ودفاعُة النقم  
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 17 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 15 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 15 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 39 دقيقة


