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بيونغ يانغ ترفض الحوار 
مع واشنطن 

: أعربــت كوريــا  يانــغ – وكاالت  بيونــغ 
المركزيــة  األنبــاء  وكالــة  عبــر  الشــمالية 
األخيــرة  للدعــوات  رفضهــا  عــن  الرســمية 
التــي وجهتهــا واشــنطن لهــا مــن أجــل إجــراء 
النــووي  البرنامــج  حــول  ثنائيــة،  محادثــات 

الشــمالي. الكــوري 
وقــال بيــان نقلتــه الوكالــة الكوريــة بهــذا 
األمريكيــة  الحكومــة  دعــوات  إن  الشــأن، 
علــى  الدوليــة  الضغــوط  بتكثيــف  المطالبــة 
كوريــا الشــمالية ال تتــرك مجــاال ألي نــوع مــن 
الحــوار فــي مســألة نــزع الســالح مــن شــبه 

الكوريــة. الجزيــرة 

موسكو ترحب بتخلي باريس عن أولوية المطالبة 
برحيل األسد

بموقــف  موســكو  رحبــت   : وكاالت   – موســكو 
ــل ماكــرون، مــن مســألة  الرئيــس الفرنســي، إيمانوي
رحيــل الرئيــس الســوري بشــار األســد، فــي المبــادرة 
التــي أعلــن عنهــا الخميــس الماضــي، واعتبــر فيهــا أن 

رحيــل األســد لــم يعــد شــرطا أساســيا.
وقــال أليكســي بورودافكيــن، منــدوب روســيا 
الدائــم لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف فــي 
تصريــح صحفــي: »مــن المهــم فــي هــذه المبــادرة 
أن فرنســا لــم تعــد تطالــب برحيــل األســد الفــوري، 

ــر جــذري«. هــذا تغي
تفكــر  أن  فــي  أملــه  عــن  بورودافكيــن  وأعــرب 

الــدول الغربيــة، بالدرجــة األولــى، فــي محاربــة اإلرهــاب وتطبيــع األوضــاع فــي ســوريا، مشــيرا إلــى أهميــة أن 
»اإلطاحــة باألســد« لــم تعــد الهــدف األول.

فقــد قــال الرئيــس الفرنســي، فــي مؤتمــر صحفــي مــع نظيــره األمريكــي دونالــد ترامــب: »مســألة رحيــل 
بشــار األســد عــن الســلطة، لــم تعــد شــرطا ضروريــا بالنســبة لفرنســا«.

في معارك ضارية ..

الجيش السوري ينتزع المزيد من حقول النفط من »داعش« االرهابي في الرقة والصحراء
*القوات السورية تواصل عملياتها ضد »داعش« االرهابي  

في ريفي الرقة ودير الزور
*الطيران الحربي السوري يشن غارات مكثفة على مواقع 

االرهابيين في جرود عرسال اللبنانية
 : وكاالت   – دمشــق 
الســوري  الجيــش  ســيطر 
جويــة  بضربــات  مدعومــا 
علــى  عنيفــة  روســية 
النفــط  آبــار  مــن  سلســلة 
فــي جنــوب غــرب محافظــة 
الرقــة فــي حيــن يخــوض 
معــارك  داعــش  ارهابيــو 
األراضــي  عــن  للدفــاع 
ــالد. ــي الب ــم ف ــة له المتبقي

واشــار مصــدر عســكري 
بقولــه إن الجيــش ســيطر 

ودبيســان  والفهــد  الوهــاب  نفــط  حقــول  علــى 
والقصيــر وأبــو القطــط وأبــو قطــاش وعــدة قــرى 
ــوب  ــي جن ــة ف ــراء الواقع ــة الصح ــي منطق ــرى ف أخ
غــرب محافظــة الرقــة،  وتقــع تلــك الحقــول جنوبــي 
بلــدة الرصافــة وآبارهــا النفطيــة والتــي اســتعادها 
الجيــش الشــهر الماضــي مــن المتشــددين فــي أول 

مكاســب ميدانيــة داخــل المحافظــة.
ــا  ــه تقدم ــة مع ــوى المتحالف ــق الجيــش والق وحق
ــة  ــة الماضي ــي الشــهور القليل ــب ف ــة حل شــرقي مدين
واســتعاد قطاعــات مــن األراضــي غربــي نهــر الفــرات 
الرقــة  عــن  للدفــاع  منهــا  المتشــددون  انســحب 
معقلهــم الرئيســي حيــث يخوضــون اآلن معــارك ضــد 

ــة. ــل المدين ــدة داخ ــات المتح ــا الوالي ــوات تدعمه ق

وقــال المرصــد الســوري لحقوق اإلنســان إن أحدث 
المكاســب تعــزز مــن قبضــة الجيــش علــى مســاحة من 
األراضــي تمتــد مــن شــرق محافظــة حمــاة إلــى شــرق 

حمــص وأطــراف محافظتــي الرقــة وديــر الــزور.
ــية  ــة الروس ــوات الجوي ــد أن الق ــاف المرص وأض
كثفــت ضرباتهــا علــى عــدة أهــداف وبلــدات يســيطر 
تضــم  التــي  المنطقــة  فــي  المتشــددون  عليهــا 
ــروز روســية  ــخ ك ــي اســتهدفتها صواري ــات الت عقيرب
ــي البحــر المتوســط  ــة ف ــن ســفن حربي ــت م أطلق

ــار. ــو أي ــة ماي نهاي
وســيتمثل الهــدف التالــي للجيــش في اســتعادة 
ــة  ــزور الواقع ــر ال ــة دي ــة محافظ ــخنة بواب ــدة الس بل
ومــن  العــراق  مــع  الحــدود  علــى  البــالد  بشــرق 
ــددين  ــر للمتش ــل كبي ــر معق ــون آخ ــح أن تك المرج

ــة. ــى الرق ــيطرة عل ــدوا الس ــوريا إذا فق ــي س ف
أعلــن  الماضيــة  القليلــة  األيــام  مــدى  وعلــى 
عــن  إيــران  تدعمهــم  الذيــن  وحلفــاؤه  الجيــش 
الشــرقي  الشــمال  فــي  قويــة  مكاســب  تحقيــق 
الصحــراوي لمدينــة تدمــر القديمــة وذلك بالســيطرة 
علــى حقــل غــاز الهيــل الــذي جعلهــم علــى مســافة 

نحــو 18 كيلومتــرا جنوبــي الســخنة.   
الســوري  الجيــش  يواصــل  اخــر  مــن جانــب 
تنظيــم  مطــاردة  فــي  بنجــاح  القتاليــة  عملياتــه 
الــزور  الجنوبــي وديــر  الرقــة  داعــش فــي ريفــي 
الغربــي، ويســتعيد الســيطرة علــى عــدد مــن القــرى 
وحقــول النفــط واآلبــار أهمهــا حقــول نفــط: الوهــاب 
– الفهــد – دبيســان – الكبيــر وآبــار: القصيــر – أبــو 
القطــط – أبــو قطــاش، وعلــى القــرى: مشــرفة أنبــاح 
– فالــة رجــب – خربــة مهنــد – ســوح البوخميــس 

–- منصــورة شــويحان- حليمــة – ســميحان.
هــذا وأوقــع الجيــش الســوري أعــدادًا كبيــرة مــن 
القتلــى والمصابيــن فــي صفــوف مســلحي التنظيــم، 
ودمــر لهــم 29 عربــة مفخخــة – 5 دبابــات-  5 مقــرات 
ذخيــرة  2 مســتودع  تدريــب-  معســكر   2  – قيــادة 

وعتــاد – 2 عربــة مدرعــة.
الحربــي  الطيــران  شــن  اخــر  جانــب  مــن 
الســوري،غارات مكثفــة علــى مواقــع المســلحين فــي 
جــرود بلــدة عرســال الواقعــة عنــد الحــدود اللبنانيــة 

الســورية، حســبما أفــاد مصــدر محلــي.
الطيــران  إن  لـــ »ســبوتنيك«،  المصــدر،  وقــال 
ــدة  الســوري نفــذ عــدّة غــارات اســتهدفت جــرود بل
عرســال، مــن الناحيــة الســورية، مشــيرًا إلــى أن 
هــذه الغــارات اســتهدفت مواقــع لتنظيــم »جبهــة 

اإلرهابــي. النصــرة« 
ومنــذ أيــام، تشــهد الجــرود الوعــرة فــي عرســال، 
تنظيمــي  مســلحي  مــن  عــدد  يتحصــن  حيــث 
»داعــش« وجبهــة »النصــرة« ]جبهــة فتــح الشــام 
حاليــًا، غــارات متفرقــة ينفذهــا الطيــران الحربــي 
الســوري، ولكــن المصــدر المحلــي أشــار إلــى أن 

غــارات امــس أكثــر كثافــة مــن األيــام الســابقة.
خــالل  الواجهــة،  إلــى  عرســال  وعــادت 
األســبوعين الماضييــن، فقــد نفــذ الجيــش اللبنانــي 
عمليــات أمنيــة نوعيــة، اســتهدفت إحداهــا مخيميــن 
للنازحيــن الســوريين، أســفرت عــن مقتــل خمســة 
انتحارييــن علــى األقــل، وتوقيــف عشــرات المشــتبه 

فــي انتمائهــم إلــى جماعــات ارهابيــة.

مادورو يوافق على »استفتاء شعبي« 
طالبت به المعارضة

السراج يدعو النتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا 
في مارس المقبل

اردوغان يتعهد بقطع “رؤوس الخونة” 
بعد عام من محاولة االنقالب 

انقــرة – وكاالت : توعــد الرئيــس التركــي رجــب 
طيــب اردوغــان بقطــع “رؤوس الخونــة” المســؤولين 
عــن محاولــة االنقــالب العــام الماضــي التــي ينســبها 
ــي  ــذي ينف ــن ال ــح اهلل غول ــة فت ــى الداعي ــه ال نظام

اي تــورط فيهــا.
وقــال خــالل احيــاء الذكــرى االولــى للمحاولــة 
االنقالبيــة فــي 15 تموز/يوليــو 2016 “قبــل كل شــيء 
ســننتزع رؤوس هــؤالء الخونــة” مضيفــا انــه ســيؤيد 
ــا اذا صــوت  ــة االعــدام فــي تركي اعــادة العمــل بعقوب

البرلمــان علــى ذلــك.

ماكرون يكشف عن تغير في موقف ترامب 
بخصوص اتفاقية المناخ

طرابلــس – وكاالت : دعــا فائــز الســراج 
رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي ليبيــا 

انتخابــات برلمانيــة ورئاســية فــي  إلــى 
ــود  ــك وســط جه ــام 2018 وذل ــارس آذار ع م
ــي  ــاء الصــراع ف ــة أخــرى إلنه ــة ودولي ليبي

البــالد.
األمــم  تدعــم  الــذي  الســراج،  ودعــا 
إلــى وقــف إلطــالق  المتحــدة حكومتــه، 
النــار ودمــج تدريجــي للكيانــات البرلمانيــة 
المنافســة المتمركــزة فــي طرابلــس وفــي 
يتقــدم  إنــه  الســراج  وقــال  ليبيــا،  شــرق 
علــى  إصــراره  بدافــع  طريــق  بخارطــة 
وتوحيــد  الحاليــة  األزمــة  مــن  الخــروج 

لليبييــن. ا

القوات المصرية تقضي على عدة 
إرهابيين وسط سيناء

الدفــاع  وزارة  أعلنــت   : وكاالت   – القاهــرة 
المصريــة امــس  أن القــوات المصريــة قضــت علــى 

ســيناء. وســط  إرهابييــن  عــدة 
وقالــت الــوزارة فــي بيــان إنــه “اســتمرارا لجهــود 
القــوات المســلحة فــي مداهمــة وتمشــيط مناطــق 
العناصــر  ومالحقــة  اإلرهابــي  النشــاط  مكافحــة 
إنفــاذ  قــوات  تمكنــت  ســيناء  وســط  التكفيريــة 
ــع  ــاون م ــي بالتع ــث الميدان ــون بالجيــش الثال القان
القــوات الجويــة مــن القضــاء علــى عــدة عناصــر 

تكفيريــة والقبــض علــى آخريــن”.
ــع  ــة دف ــر عرب ــم “تدمي ــه ت ــان أن ــي البي ــاء ف وج
رباعــي و5 مخــازن تحتــوي علــى كميــات مــن المــواد 

ــن”. ــر لإلرهابيي المتفجــرة والذخائ
وكانــت قــوات األمــن المصريــة قضــت أمــس 
علــى 4 إرهابييــن خــالل اشــتباك معهــم فــي منطقــة 

ــة بمحافظــة االســماعيلية. جبلبان

كاراكاس – وكاالت : أعــرب الرئيــس الفنزويلــي 
إجــراء  علــى  موافقتــه  عــن  مــادورو،  نيكــوالس 
»االســتفتاء الشــعبي« الــذي طالبــت بــه المعارضــة، 

ــه. ــلمية في ــاركة الس ــى المش ــعب إل ــا الش داعي
قولــه:  مــادورو،  عــن   NTN24 قنــاة  ونقلــت 
الداخلــي لألحــزاب  »تفضلــوا بإجــراء اســتفتائكم 
اليمينيــة، ولكننــي أدعــو الفنزويلييــن إلى المشــاركة 
الســلمية بهــذا الحــدث السياســي المخطــط لــه، 
ــن  ــادورو م ــذر م ــالم«. وح ــكار والس ــرام األف ــع احت م

التدخــل الخارجــي فــي شــؤون فنزويــال.
ــي  ــي الفنزويل ــات الوطن ــس االنتخاب لكــن مجل
أعلــن أن اســتفتاء المعارضــة ليــس لــه أثــر قانونــي، 
إجــراء  لهــا  فقــط يحــق  االنتخابيــة  الســلطة  ألن 
المعارضــة تقــول إن  مثــل هــذا االســتفتاء، إال أن 
ــي تســمح بإجــراء  المــادة 71 مــن الدســتور الفنزويل

استشــارية. اســتطالعات 

باريــس – وكاالت : صــرح الرئيــس الفرنســي، 
األمريكــي،  الرئيــس  بــأن  ماكــرون،  إيمانويــل 
دونالــد ترامــب، وعــده بــأن يعيــد التفكيــر فــي 
قــراره القاضــي بخــروج الواليــات المتحــدة مــن 

اتفاقيــة باريــس الخاصــة بالمنــاخ.
صحيفــة   مــع  حــوار  فــي  ماكــرون،  وقــال 
مــع  حديثــه  حــول   Journal du Dimanche
ترامــب بهــذا الشــأن:« دونالــد ترامــب، أصغــى الــى 
ــاط  ــص ارتب ــي، وباألخ ــزى كالم ــم مغ ــدا. وفه جي
لــي  وقــال  باإلرهــاب.  المناخــي  التغيــر  مســألة 

إنــه ســيحاول إيحــاد حــل مــا فــي األشــهر القليلــة 
مــن  مــا  كل  بالتفصيــل  ناقشــنا  ولقــد  القادمــة. 
ــودة  ــراره وع ــن ق ــدول ع ــي الع شــأنه مســاعدته ف

باريــس«. اتفاقيــة  إلــى  المتحــدة(  )الواليــات 
وحــول العالقــة الثنائيــة بيــن البلديــن وانطباعــه 
خــالل  جمعهمــا  الــذي  اللقــاء  فــي  ترامــب  عــن 
زيــارة األخيــر الرســمية إلــى باريــس، قــال الرئيــس 
ــة شــخصية  ــه تمكــن مــن إقامــة عالق الفرنســي إن
ــر  ــة لتطوي ــب، وهــي ضروري ــع ترام ــة م ــة ووثيق ودي
العالقــات بيــن الدولتيــن، وبدايــة لعالقــة تقــوم علــى 
الثقــة للســير قدمــا فــي حــل سلســلة مــن القضايــا 
يشــوبها  التــي  القضايــا  فيهــا  بمــا  االســتراتيجية 

ــات النظــر. ــي وجه خــالف ف

داعية الفصائل الفلسطينية الستنفار عناصرها دفاعًا عن األقصى والمقدسات..

المقاومة الفلسطينية تطالب بتصعيد المواجهة ورفض اجراءات  العدو الصهيوني في األقصى
*استشهاد فلسطيني برصاص »إسرائيلي« وسط الضفة الغربية

المقاومــة  حركــة  دعــت   : وكاالت   – غــزة 
الغربيــة  الضفــة  فــي  »حمــاس«  اإلســالمية 
المحتلــة، امــس األحــد، أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
ــالل؛ ردًّا  ــع االحت ــد م ــات والتصعي ــف المواجه لتكثي
القــدس  علــى جرائمــه المتواصلــة بحــق مدينــة 
والمســجد األقصــى المبــارك، مشــددة علــى رفــض 

المســجد. فــي  الجديــدة  والقيــود  اإلجــراءات 
وطالبــت الحركــة فــي بيــان صحفــي لهــا، 
تلقــى »المركــز الفلســطيني لإلعــالم« نســخًة 
منــه، بضــرورة توجيــه رســالة شــعبية لالحتــالل 
المســجد  فــي  الجديــدة  اإلجــراءات  برفــض 

األقصــى، التــي تنتقــص مــن دور المســلمين فيــه، 
وتعطــي الســيادة لســلطات االحتــالل للتحكــم 

بمصيــر المســجد المبــارك.
االحتــالل  أقــدم  مــا  الحركــة خطــورة  وأكــدت 
عليــه مــن إجــراءات تتحــدى مشــاعر المســلمين 
والفلســطينيين، مطالبــًة بحــراك غيــر مســبوق مــن 

ــى. ــن األقص ــاع ع ــا للدف ــعبنا وأمتن ش
ــاط  ــى ضــرورة التوجــه لنق وشــددت الحركــة عل
داعيــة  معــه،  واالشــتباك  االحتــالل  مــع  التمــاس 
الفصائــل الفلســطينية الســتنفار عناصرهــا دفاعــًا 

عــن األقصــى والمقدســات.

وطالبــت الســلطة وقيادتهــا بضــرورة التحــرك 
ــالل  ــم االحت ــح جرائ ــي لفض ــتوى الدول ــى المس عل

فــي مدينــة القــدس المحتلــة.
ــر استشــهد شــاب فلســطيني،  ــب اخ ــن جان م
إســرائيلية  وحــدة  برصــاص  األحــد،  امــس  فجــر 

مشــتركة وســط الضفــة الغربيــة المحتلــة.
الشــرطة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
ــا الســمري، فــي بيــان صحفــي  اإلســرائيلية لوي
ــطينيًا  ــه، إن »فلس ــخة من ــول نس ــل األناض وص
قتــل خــالل ســاعات الليلــة الماضيــة قــرب بلــدة 
النبــي صالــح القريبــة مــن مدينــة رام اهلل، خــالل 
لقــوات خاصــة مــن شــرطة  نشــاط مشــترك 
حــرس الحــدود )مــن وحــدة اليمــام لمكافحــة 
ــن  ــاز األم ــش، وجه ــن الجي ــاب( وأخــرى م اإلره

)الشــاباك(«. العــام 
وبحســب البيــان فــإن الشــهيد »أشــهر ســالحه 

تجــاه القــوة ممــا دفعهــا إلطــالق النــار تجاهــه«.

مؤكدا رفضه االستفتاء في إقليم كردستان..

التحالف الوطني يؤكد على ادامة زخم المعركة لتحرير باقي المناطق من ارهابيي »داعش«
*الحكيم: اصرار الكرد على االستفتاء سيعرّض المنطقة الى تسونامي التقسيم

*العامري: سحقنا الدولة المزعومة »لداعش« والنصر 

جاء بتضحيات العراقيين

*المالكي: تحرير الحويجة وتلعفر بحاجة لمشاركة 

الحشد الشعبي

*يار اهلل: بسالة الحشد وقيادة العامري اسهمتا في تصويب 

مسار معارك التحرير
القياديــة  الهيئــة  عقــدت   : وكاالت   – بغــداد 
وناقشــت  الــدوري،  اجتماعهــا  الوطنــي  للتحالــف 
التحالــف  اجتمــاع  تضمنهــا  التــي  المحــاور  أهــم 
وتوقيــت  التحريــر  بعــد  مــا  بأولويــات  والمتمثلــة 
اإلعــالن عــن التســوية الوطنيــة واالســتفتاء المزمــع 
إجــراؤه فــي اإلقليــم ومخرجــات مؤتمــري بغــداد .
حيــث أشــاد المجتمعــون باالنتصــارات التــي 
والشــرطة  الجيــش  مــن  األمنيــة  قواتنــا  حققتهــا 
االتحاديــة ومكافحــة اإلرهــاب والحشــد الشــعبي 
تحريــر  معــارك  فــي  والبيشــمركة  والعشــائري 
المعركــة  زخــم  إدامــة  علــى  وأكــدوا   ، الموصــل 

لتحريــر باقــي المناطــق اإلســتراتيجية التــي الزالــت 
داعــش. تحــت ســيطرة عصابــات 

التــي  الطريــق  خارطــة  الهيئــة  ناقشــت  كمــا 
يراهــا التحالــف لمــا بعــد تحريــر الموصــل بجوانبهــا 

السياســية واالقتصاديــة والعمرانيــة واألمنيــة.
ــراق ،  ــدة الع ــى وح ــة عل ــة القيادي ــددت الهيئ ــا ش فيم
مؤكــدًة علــى قــرار الهيئــة العامــة للتحالــف الوطنــي برفــض 
ــدوا أي اجتمــاع  االســتفتاء فــي إقليــم كردســتان ، فيمــا أي
ــى  ــون وعل ــة والقان ــة والحكوم يجــري تحــت ســقف الدول
ارض العاصمــة العراقيــة بغــداد اذا مــا كانــت مخرجاتــه 

ــي . ــى الوحــدة والتماســك والخطــاب الوطن ــو ال تدع

وقــد جــدد المجتمعــون فــي نهايــة االجتمــاع 
التحالــف  بتوصيــات  للعمــل  للحكومــة  الدعــوة 
ألعضــاء  التقاعديــة  بالرواتــب  المتعلقــة  الوطنــي 

المحافظــات. مجالــس 
التحالــف  رئيــس  اعتبــر  اخــر  جانــب  مــن 
ــرد  ــرار الك ــم، اص ــار الحكي ــراق عم ــي الع ــي ف الوطن
علــى االســتفتاء ســيعرض المنطقــة الــى تســونامي 
 2003 قبــل  االقليــم  مســاحة  ان  مبينــا  التقســيم، 
تختلــف عــن مســاحته بعدهــا، فيمــا شــدد علــى 

فــي موعدهــا دون تســويف. االنتخابــات  اقامــة 
وقــال الحكيــم فــي كلمــة لــه خــالل ديــوان بغــداد 
ــه ببغــداد، ان  ــذي عقــد بمكتب للنخــب السياســية ال
للعــراق والتحذيــر  المســتقبلية  التحديــات  »قــراءة 
مــن بعضهــا لــم ولــن تكــون تهديــدا الحــد انمــا 
ــا ان  ــع«، مبين ــة الجمي ــوة ومصلح ــق االخ ــن منطل م
»التحالــف الوطنــي ســيبقى مصــرا علــى تبيــان هــذه 

التحديــات«.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

في العزوف عن الدنيا درك النَّجاح.. 
وغرور الدنيا يصرع 

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 10 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 40 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 19 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة ودقيقة واحدة


