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دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان:
َالّلهُمَّ َقوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ َامِركَ ، وَ َاذِقني فيهِ حَالوَةِ ذِْكِركَ 
، وَ َاوِْزعْني فيهِ ِلداِء شُْكِركَ ِبَكرَمِكَ ، وَ احَْفْظني فيهِ ِبحِفظِكَ       

وَ سَتِْركَ يا َابصَرَ النّاظِرينَ .
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة ودقيقتان
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 34 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 7 دقائق 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 50 دقيقة

الثالثاء 4 رمضان، 1438 هـ ق 9 خرداد 1396 هـ ش، 30 ايار 2017مالعدد )9580( السنة السابعة والثالثون

بيونغ يانغ تطلق صاروخ سكود جديدا 
واليابان تحتج

الكــوري  الجيــش  قــال   : ســيئول – وكاالت 
الجنوبــي إن كوريــا الشــمالية أطلقــت مــا يبــدو أنه 
ــن  ــدى امــس االثني ــر الم صــاروخ باليســتي قصي
ــي  ــرقي ف ــاحلها الش ــة س ــر قبال ــي البح ــقط ف س
أحــدث حلقــة مــن سلســلة تجــارب صاروخيــة 
ــرض  ــة بف ــدات العالمي ــوط والتهدي تتحــدى الضغ

ــات. ــن العقوب ــد م مزي
وقــال مكتــب هيئــة األركان المشــتركة فــي كوريــا 
الجنوبيــة فــي بيــان إن الجيــش أبلــغ الرئيــس مــون 

جيــه-إن علــى الفــور بعمليــة اإلطــالق.
وأجــرت بيونــغ يانــغ تجربتيــن نوويتيــن وعشــرات 
التجــارب الصاروخيــة منــذ بدايــة العــام الماضــي، مــا دفــع 

باالمــم المتحــدة الــى فــرض عقوبــات عليهــا.
اليابانــي  الــوزراء  رئيــس  أدان  جهتــه،  مــن 
شــينزو آبــي إطــالق كوريــا الشــمالية صاروخــا 
وتعهــد بالقيــام بتحــرك مــع دول أخــرى لوقــف 

المتكــررة. يانــغ  بيونــغ  اســتفزازات 
كوريــا  لــردع  معيــن  بعمــل  قال»ســنقوم  و 
المتحــدة«. الواليــات  مــع  بالتعــاون  الشــمالية 

موسكو: نقدر عاليا جهود بكين بإيجاد حل لألزمة السورية 
وكاالت:    – موســكو 
وزيــر  نائــب  أعــرب 
الخارجيــة الروســي إيغــور 
تقديــره  عــن  مورغولــوف 
ــي إيجــاد  ــن ف ــود الصي لجه
الســورية. لألزمــة  حــل 

وقــال مورغولــوف فــي 
أمــام مؤتمــر دولــي  كلمــة 
والصيــن  “روســيا  بعنــوان 
نحــو نوعيــة جديــدة مــن 
عقــد  الثنائيــة”  العالقــات 
امــس  فــي موســكو: إننــا 

“نقــدر عاليــا موقــف بكيــن بشــأن القضايــا الدوليــة األخــرى ومنهــا األزمــة فــي ســورية” مضيفــا.. “إن تعاوننــا 
مــع الصيــن بشــأن ســورية لــم يســبق لــه مثيــل”.

ــز  ــوا جهودهــم السياســية لتعزي وأكــد مورغولــوف أن موســكو تأمــل مــن الشــركاء الصينييــن أن يواصل
تســوية األزمــة الســورية والمســاهمة فــي إعــادة إعمارهــا.

وكان وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي جــدد التاكيــد فــي نيســان الماضــي موقــف بــالده الداعــي إلــى اعتمــاد الحــل 
السياســي كســبيل وحيــد لحــل األزمــة الســورية فيمــا شــددت وزارة الخارجيــة الصينيــة فــي بيــان لهــا فــي الشــهر ذاتــه 

علــى ضــرورة الحفــاظ علــى ســيادة ســوريا ورفــض اســتخدام القــوة العســكرية ضدهــا وفــي العالقــات الدوليــة.

بعد استعادة سيطرته على عدة قرى جديدة ..

الجيش السوري يوقع أكثر من 2000 إرهابي من “داعش” بين قتيل ومصاب بريف حلب الشرقي
*القوات السورية تقضي على اعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” 

في محيط دير الزور
*الدفاع الروسية: تسجيل 11 انتهاكًا للمجموعات االرهابية لمذكرة مناطق 

تخفيف التوتر معظمها في ريف دمشق
 : وكاالت   – دمشــق 
عســكري  مصــدر  أعلــن 
بعــد ظهــر  امــس اســتعادة 
قــرى  علــى  الســيطرة 
حلــب  ريــف  فــي  جديــدة 
مقتــل  بعــد  الشــرقي 
 2000 مــن  أكثــر  وإصابــة 
تنظيــم  مــن  إرهابــي 
“داعــش” وتدميــر أكثــر مــن 
133 آليــة بينهــا 5 مفخخــات.
وأفــاد المصــدر في تصريح 
لـــ ســانا بــأن وحــدات الجيش 

ضــد  بنجــاح  العســكرية  عملياتهــا  تابعــت  الســوري 
ــب الشــرقي  ــف حل ــي ري ــي ف ــم “داعــش” اإلرهاب تنظي
ووســعت مــن نطــاق ســيطرتها بعــد “اســتعادة قــرى 
الصالحيــة والبطوشــية والشــهداء وجبــاب المســعودية 
والواســطة  والمــزة  ومســتريحة  والفرعيــة  وخــزراف 
ــرة ودور  ــة والقاه ــة والحميدي ــرقية وبندوق ــكرية ش والس
أحمــد ياســين ومجمــع األبقــار ومعمــل الســكر ومحطــة 
ــع  ــرين األول والبومان ــة تش ــكنة ومزرع ــي مس ــار ف القط

وخــان الشــعر وخربــة الســودة والحمــراوي”.
وأشــار المصــدر إلــى أن العمليــات العســكرية 
أدت إلــى “مقتــل وإصابــة أكثــر مــن 2000 إرهابــي مــن 
تنظيــم داعــش وتدميــر 115 آليــة و 7 دبابــات و 6 
عربــات و 4 مدافــع ميــدان وغرفــة عمليــات واتصــال و 

ــادة و 5 مفخخــات”. ــر قي 14 مق
بيــن  مــن  أن  إلــى  العســكري  المصــدر  ولفــت 
اإلرهابييــن القتلــى “أميــر منطقــة دبــس عفنــان أبــو 
محمــود  المشــرفة  منطقــة  وأميــر  األوزبكــي  قتــادة 
إســماعيل كوجــك ومفتــي تنظيــم “داعــش” في مســكنة 
اســماعيل  حطيــن  مجمــع  وشــرعي  العثمــان  أحمــد 
الجويمــي ومتزعميــن عســكريين فــي التنظيــم أبــو 
أيــوب الشيشــاني وأبــو يعقــوب التركســتاني إضافــة إلــى 
اإلرهابــي الســعودي عبــد الرحمــن مقنــاص الملقــب أبــو 
ــي  ــب والمغرب ــوان الذي ــي صف ســعيد الســعودي والعراق
ــو  ــاني وأب ــاب الشيش ــو رح ــة وأب ــو حن ــرؤوف أب ــد ال عب

االســترالي”. يوســف 
وأعــادت وحــدات مــن الجيــش العربــي الســوري 
بالتعــاون مــع القــوات الرديفــة أمــس األول األمــن 

واالســتقرار إلــى قــرى موالــح جنوبيــة والســكرية 
كــم   3 بـــ  مســكنة  وغــرب  الزراعيــة  والمكننــة 
والكرمــة وموالــح شــمالية وجــب النينــة وأبــو سوســة 
وطاعــوس وتــل العبــد والعيــس الشــرقي والعيــس 

ــب الشــرقي. ــف حل ــي ري ــورة ف ــي وأم ث الغرب
ــع  ــاون م وأحكمــت وحــدات مــن الجيــش بالتع
القــوات الرديفــة فــي الرابــع والعشــرين مــن الشــهر 
وأعــادت  الجــراح  مطــار  علــى  الجــاري ســيطرتها 
والبلــدات  القــرى  مــن  لعــدد  واالســتقرار  األمــن 
ــن  ــاع 3 آالف م ــد إيق ــب الشــرقي بع ــف حل ــي ري ف
إرهابيــي تنظيــم “داعــش” بيــن قتيــل ومصــاب.

إلــى ذلــك ســقط أكثــر مــن 6 إرهابييــن قتلــى مــن 
تنظيــم “داعــش” فــي رمايــات ناريــة لوحــدات مــن الجيــش 
العربــي الســوري علــى محــور تحــرك وتحصينــات إرهابيــي 

ــزور. التنظيــم التكفيــري غــرب مدينــة ديــر ال
وأفــاد مصــدر عســكري فــي تصريــح لـــ ســانا 
بــأن وحــدة مــن الجيــش “نفــذت رمايــات ناريــة 
مركــزة علــى محــور تحــرك مجموعــة إرهابيــة تابعــة 
لتنظيــم “داعــش” كانــت تتحــرك جنــوب غــرب تلــة 
الصنــوف مــا أدى إلــى مقتــل 6 مــن أفرادهــا وتدميــر 

ــار 57 مــم”. ــع عي ــة مركــب عليهــا مدف عرب
ــاع الروســية  مــن جانــب اخــر أعلنــت وزارة الدف
تســجيل 11 انتهــاكا لمذكــرة مناطــق تخفيــف التوتــر 

فــي ســوريا خــالل الســاعات الـــ 24 الماضيــة.
وبينــت الــوزارة فــي بيــان نشــرته علــى موقعهــا 
المراقبــة علــى نظــام  االلكترونــي أن مجموعــات 
وقــف االعمــال القتاليــة فــي مناطــق تخفيــف التوتــر 
ســجلت 6 انتهــاكات فــي محافظــة دمشــق و3 فــي 
درعــا وحالــة واحــدة فــي كل مــن القنيطــرة والالذقية.

وخرقــت المجموعــات االرهابيــة المســلحة المنتشــرة 
فــي الغوطــة الشــرقية أمــس المذكــرة الروســية حــول 
مناطــق تخفيــف التوتــر فــي ســورية باســتهدافها بـــ 5 

قذائــف هــاون ضاحيــة حرســتا بريــف دمشــق.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن اغلبيــة عمليــات إطــالق 
انتشــار  مناطــق  فــي  ســجلت  العشــوائي  النــار 

ارهابيــي تنظيمــي جبهــة النصــرة و”داعــش”.
ــلحة  ــة المس ــات االرهابي ــتهدفت المجموع واس
المنتشــرة فــي ريــف حمــاة الشــمالي بعــدد مــن 
الكهربــاء  توليــد  محطــة  الصاروخيــة  القذائــف 
ــة  ــا تســبب بخــروج مجموع ــة محــردة م ــي مدين ف

التوليــد األولــى عــن الخدمــة.

لرفض باريس التفاوض والجلوس على طاولة الحوار..

لوبان: فرنسا تتحمل مسؤولية ما يجري في سوريا وليبيا

ميركل: أوروبا لم تعد قادرة على االعتماد على واشنطن ولندن

المخابرات البريطانية تحقق في تقصيرها بعملية 
»مانشستر أرينا«

زيارة رئيس وزراء الهند لبرلين تثير 
الحديث عن محور آسيوي

برليــن -  وكاالت : قــال رئيــس الــوزراء الهنــدي 
نارينــدرا مــودي قبيــل زيــارة تســتمر يوميــن أللمانيــا 
بــدأت امــس االثنيــن إن الهنــد تحــرص علــى جذب 
المزيــد مــن الشــركات األلمانيــة لالســتثمار كمــا 

تحــرص علــى تحســين العالقــات الثنائيــة.
فيــه  صدمــت  يــوم  بعــد  مــودي  زيــارة  وتأتــي 
ــركل الكثيريــن فــي  ــة أنجيــال مي المستشــارة األلماني
واشــنطن ولنــدن بقولهــا إن أوروبــا يتعيــن أن تمســك 
بمصيرهــا بيــن يديهــا فيمــا يشــير ضمنــا إلــى أن 
الواليــات المتحــدة فــي ظــل رئاســة دونالــد ترامــب 
وبريطانيــا بعــد الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي لــم 
يعــد باالمــكان اعتبارهمــا شــريكين يعتمــد عليهمــا.
وقــال مــودي فــي مقابلــة مــع صحيفــة هاندلســبالت 
تمامــا  ملتزمتــان  والهنديــة(  )األلمانيــة  »الحكومتــان 
بتقويــة العالقــات االقتصاديــة«. وأضــاف »أنــا متفائــل 

ــتقبلية«. ــراكتنا المس ــأن ش ــدا بش ج

ــة  ــت المستشــارة األلماني ــن – وكاالت : أعلن برلي
ــا لــم يعــد بوســعها االعتمــاد  أنجيــال ميــركل أن أوروب
كليــا علــى الواليــات المتحــدة وبريطانيــا بعــد انتخــاب 
وتصويــت  ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس 
ــي. ــح الخــروج مــن االتحــاد األوروب ــن لصال البريطانيي
ونقلــت هيئــة االذاعــة البريطانيــة بــي بــي ســي 
ــي  ــام تجمــع انتخاب ــي كلمــة أم ــا ف ــركل قوله عــن مي
فــي ميونــخ جنــوب ألمانيــا إن “األوقــات التــي كان 
بوســعنا االعتمــاد فيهــا كليــا علــى اآلخريــن ولــت وقــد 
ــة  ــام القليل ــي األي ــر بشــكل واضــح ف ــا هــذا األم واجهن
ــة  ــات ودي ــي عالق ــا ترغــب ف ــة” موضحــة “أنه الماضي
مــع الدولتيــن إلــى جانــب روســيا لكــن ســيكون علــى 

ــرر مصيرهــا بنفســها”. ــة أن تق ــي النهاي ــا ف أوروب

وأعربــت ميــركل كذلــك عــن رغبتهــا بإعطــاء 
األولويــة للعالقــة مــع فرنســا بعــد فــوز ايمانويــل 

الفرنســية. بالرئاســة  ماكــرون 

حــزب  زعيمــة  أكــدت   : وكاالت   – باريــس 
ماريــن  المعــارض  الفرنســي  الوطنيــة  الجبهــة 
ــا يجــري  ــل مســؤولية م ــان أن فرنســا تتحم لوب
فــي ســوريا وليبيــا جــراء السياســات التــي اتبعتهــا 

تجــاه البلديــن.

بــه  أدلــت  حديــث  فــي  لوبــان  وأشــارت 
تجاهــل  يمكــن  ال  أنــه  إلــى  تــي”  “ار  لراديــو 
حقيقــة أن فرنســا هــي المســؤولة عــن الفوضــى 
ــا  ــت الراهــن كم ــي الوق ــا ف ــي تشــهدها ليبي الت
هــي مســؤولة بشــكل أو بآخــر عمــا يحــدث فــي 
ســوريا كذلــك نظــرا لرفــض باريــس التفــاوض 
والجلــوس إلــى طاولــة الحــوار التــي جلســت 

ــيا. ــا روس إليه
وتعــد فرنســا مــن أبــرز الــدول التــي دعمــت 
أي  دون  ســوريا  فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
حســبان إلمكانيــة ارتــداده علــى أراضيهــا حيــث 
تفاخــر الرئيــس الفرنســي الســابق فرانســوا 
جزيــرة  الــى  بهــا  قــام  زيــارة  خــالل  هوالنــد 
لمــن  أســلحة  بتســليم  الفرنســية  رينيــون 

ســماهم حينهــا “الثــوار” .

المخابــرات  جهــاز  يحــاول   : وكاالت   – لنــدن 
البريطانيــة »إم آي 5« معرفــة كيفيــة عــدم مالحظــة 
الهجــوم  منفــذ  شــكله  الــذي  للخطــر،  الوكالــة 
ــا  ــدي، وفق ــي مانشســتر - ســلمان عبي ــي ف اإلرهاب

الغارديــان. لصحيفــة 
ويجــري مكتــب » إم آي 5« تحقيقيــن اثنيــن، 
األول بــدأ األســبوع الماضــي، ويهــدف إلــى تحديــد 
»األخطــاء الجســيمة«، الظاهــرة علــى الســطح، فــي 
حيــن يأتــي التحقيــق اآلخــر  »فــي العمــق« ويهــدف 

إلــى تحليــل القــرارات، التــي اتخــذت بخصــوص 
عبيــدي قبــل الهجــوم.

التفتيــش  أن  إلــى  الصحيفــة،  وأشــارت 
بــدأ آنــذاك، عندمــا حــذر ضبــاط األمــن مــن 
واحتمــال  اإلرهابــي  الخطــر  زيــادة  اســتمرار 

أخــرى. هجمــات  وقــوع 
آمبيــر  البريطانيــة،  الداخليــة  وزيــرة  وأعلنــت 
رود، فــي وقــت ســابق، بــأن بعــض أعضــاء الشــبكة 
اإلجراميــة، المرتبطيــن باالنتحــاري المفتــرض مــن 

ــاء. ــوا طلق ــد يكون مانشســتر، ق

مشيرة الى انه يهدف الى القضاء عليها ومصادرة اسلحتها.. 

المقاومة الفلسطينية تحذر من »مشروع سياسي« جديد بين سلطة عباس و »اسرائيل« برعاية أميركية
*رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية: 

حصار غزة يهدد أمننا
*مجموعات من قطعان المستوطنين الصهاينة يقتحمون 

القصى بحماية شرطة العدو

صــالح  الدكتــور  حــذر   : وكاالت   – غــزة 
البردويــل، عضــو المكتــب السياســي لحمــاس، 
سياســي«  »مشــروع  لتمريــر  مخطــط  مــن 
جديــد بين الســلطة الفلســطينية و«إســرائيل«، 

الجديــدة. برعايــة اإلدارة األمريكيــة 
مــع صحيفــة  فــي حــوار  البردويــل،  وقــال 
»القــدس العربــي«، نشــر امــس االثنيــن: إن 
بتصعيــده  عبــاس  الســلطة محمــود  رئيــس 
بحــق حركــة حمــاس وتهديــدة باتخــاذ خطــوات 
مســتقبلية »يريــد تمريــر مشــروع سياســي 
مــع الرئيــس األمريكــي دونالــد ترمــب، وإنــه 
يماطــل فــي إجــراء المصالحــة مــن أجــل تمريــر 

هــذا المشــروع«.
يعــرف  أحــد  »ال  أنــه  البردويــل  وأوضــح 
يريــد  كان  إن  عبــاس،  الرئيــس  مخططــات 
ــالحها«. ــادرة س ــة أو مص ــى المقاوم ــاء عل القض

المجلــس  رئيــس  حــذر   جهتــه  مــن 
عســقالن  بســاحل  يســمى  لمــا  اإلقليمــي 
الواقــع فــي محيــط غــزة يائيــر فرجــون مــن 
تداعيــات تدهــور األوضــاع المعيشــية فــي قطــاع 

غــزة علــى الكيــان.
وفــي مقــال لــه بصحيفة يديعــوت أحرونوت، 
عــدّ فرجــون أن تفاقــم المعانــاة اإلنســانية فــي 
القطــاع »يتعــارض مــع المصلحة اإلســرائيلية«.

ودعــا المســؤولين فــي حكومــة االحتــالل 
إلــى العمــل علــى وضــع حــد للمعانــاة المتفاقمــة 
كارثــة  وقــوع  دون  الحــؤول  أن  عــادّا  هنــاك، 
إســرائيلية  »مصلحــة  غــزة  فــي  إنســانية 

األولــى«. بالدرجــة 

»رغــم  أنــه  وأوضــح 
أن هــذا الحصــار يحــول 
حركــة  اســتفادة  دون 
البضائــع  مــن  حمــاس 
غــزة،  تدخــل  التــي 
تهريــب  مــن  ويحرمهــا 
واألســلحة،  الصواريــخ 
فــإن إســرائيل فــي نهايــة 
حفاظــا  مطالبــة،  األمــر 
ــة،  ــا األمني ــى مصالحه عل
تســهيالت  بإجــراء 

القطــاع«. لســكان  إنســانية 
اإلنســانية  المتطلبــات  توفيــر  أن  وعــدّ 
دون  يحــول  قــد  القطــاع  لســكان  األساســية 
ســيقف  و«ربمــا  األمنيــة،  األوضــاع  تصعيــد 
ــة  ــد المواجه ــا ضــد تصعي الفلســطينيون حينه

إســرائيل«. أمــام  العســكرية 
مجموعــات  اقتحمــتْ  اخــر  جانــب  مــن 
مــن قطعــان المســتوطنين، باحــاتِ المســجد 
االثنيــن،  امــس  صبــاح  المبــارك،  األقصــى 
االحتــالِل  شــرطة  مــن  أمنيــة  بحمايــةٍ 
وفاضــح  واضــح  اســتفزاٍز  فــي  اإلســرائيلي، 
فــي  والمرابطيــن  المســلمين  لمشــاعر 

المبــارك. األقصــى  المســجدِ 
وأفادت مراســلتنا، أن 27 مســتوطنا اقتحموا 
األقصــى منــذ الصبــاح، عبــر بــاب المغاربــة، وقــد 

واجههــم المرابطــون بالهتافــات والتكبير.
المســتوطنون  يقتحــم  يوميــة،  وبصــورةٍ 
األقصــى، فيمــا تواصــل أجهــزة االحتــالل فــي 
بحــق  واإلجراميــة  العنصريــة  ممارســاتها 
المقدســيين، مــن إعدامــاتٍ وهــدٍم للمنــازل 

ومنــع مــن الصــالةِ فــي األقصــى.

*أمنية نينوى ترجح تحرير الموصل بالكامل 
خالل الساعات المقبلة

*كتائب حزب اهلل: عمليات فصائل المقاومة والحشد في المحور الغربي 
هي عمليات »تطهير« وليس »تحرير«

*الشرطة االتحادية تعلن كسر كل خطوط داعش الدفاعية 
في الساحل االيمن للموصل

*الخارجية النيابية: العراق لم يستلم امواال من قطر او دول مجلس 
التعاون لدعم الحشد الشعبي

العــام  القائــد  التقــى   : وكاالت   – بغــداد 
أمــس  العبــادي  حيــدر  المســلحة  للقــوات 

والحشــد  العســكرية  القيــادات  االثنيــن, 
الشــعبي فــي الموصــل, فيمــا بحــث معهــم 

التحريــر. عمليــات  ســير 
وقــال مكتــب العبــادي فــي بيــان مقتضــب تلقــت 
ــام  ــد الع ــه, إن “القائ ــخة من ــة/ نس ــة / المعلوم وكال
بعــدد  التقــى  العبــادي  حيــدر  المســلحة  للقــوات 
مــن قيــادات الحشــد الشــعبي وبحــث معهــم ســير 

ــر”. ــات التحري عملي
ــدر  ــلحة حي ــوات المس ــام للق ــد الع ــل القائ ووص
العبــادي, ظهــر امــس  االثنيــن, إلــى الموصــل لتفقــد 

القطعــات العســكرية فــي المدينــة. 
مــن جهتــه اعلــن اميــن عــام منظمــة بــدر هــادي 
العامري،امــس  االثنيــن، عــن وصــول قــوات الحشــد 
فيمــا  الســورية،  العراقيــة  الحــدود  الــى  الشــعبي 
اكــد انــه ســيتم البــدء بعمليــة عســكرية لتطهيــر 

الحــدود.

بعد ان اصبح تنظيم داعش الدموي في نهايته المحتومة..

العبادي في الموصل لالشراف على اخر مراحل تحرير المدينة من براثن االرهاب
* قوات الحشد الشعبي تكتسح غرب نينوى وتسيطر على الحدود السورية-العراقية


