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مسؤولة أممية: العالم اليريد االطاحة 
بزعيم كوريا الشمالية

جنيــف – وكاالت : قالــت مســؤولة 
ــي  ــم المتحــدة إيزوم ــزع الســالح باألم ن
ال  الشــمالية  كوريــا  إن  ناكاميتســو 
تريــد بــدء حــرب نوويــة والعالــم اليريــد 

أون. اإلطاحــة بزعيمهــا كيــم جونــج 
واضافــت إيزومــي ناكاميتســو الممثلة 
ــم  ــزع الســالح باألم الســامية لشــؤون ن
فــي  صحفــي  مؤتمــر  فــي  المتحــدة، 
جنيــف إن هنــاك أمــال لنهايــة ســلمية 
كوريــا  طموحــات  عــن  الناجــم  للتوتــر 

النوويــة. الشــمالية 
جمهوريــة  أن  اعتقــد  ”ال  وتابعــت  
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية تريــد بــدء 

حــرب نوويــة“.
باإلجمــاع  األمــن  مجلــس  وأقــر 
علــى  صرامــة  أكثــر  عقوبــات  فــرض 
الماضــي   االثنيــن  الشــمالية  كوريــا 
بســبب ســادس وأقــوى تجربــة نوويــة 
تجريهــا ممــا أثــار حربــا كالميــة بيــن 
ــزع الســالح  ــر ن ــي مؤتم دبلوماســيين ف

جنيــف. فــي 

واشنطن تنفق أكثر من ملياري دوالر على شراء أسلحة لإلرهابيين في سوريا

االمم المتحدة: التقدم بمكافحة اإلرهاب في سوريا سيخلق 
ظروفا مالئمة لحل األزمة فيها

وكاالت:    – نيويــورك 
العــام  األميــن  قــال 
انتونيــو  المتحــدة  لالمــم 
ان  امــس   غوتيريــس 
ــازه  ــم انج ــا ت ــا حقيقي تقدم
بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا 
ســوريا  فــي  االرهــاب 
معربــا عــن أملــه ان يســهم 
الظــروف  فــي خلــق  ذلــك 
إلــى  للتوصــل  المؤاتيــة 
ــول مــن  حــل سياســي مقب

المعنيــة. االطــراف 
ــى  ــي الحــرب عل ــا ف ــرى تقدم ــة نوفوســتي الروســية نحــن ن ــع وكال ــة م ــي مقابل وأضــاف غوتيريــس ف
االرهــاب وهــو مــا نعتقــد أنــه يشــكل عامــال مهمــا للغايــة.. وآمــل أن تســهم هــذه التطــورات فــي خلــق الظــروف 

المالئمــة للتوصــل الــى حــل سياســي أكثــر قبــوال بالنســبة للحكومــة الســورية والمعارضــة.
وأشــار األميــن العــام إلــى أن تحريــر مدينــة ديــر الــزور الســورية مــن إرهابيــي تنظيــم “داعــش” انجــاز 

مهــم جــدا لكنــه اعتبــر أنــه لــن يتــم القضــاء علــى االرهابييــن مــن خــالل عمليــة عســكرية فقــط.

بتضحيات جيشها وصمود شعبها ودعم الدول الصديقة..

الرئيس األسد: سوريا تسير بخطى ثابتة نحو االنتصار
*الجيش السوري يتابع تأمين مهابط مطار دير الزور تمهيدا 

إلعادة إقالع الطائرات وهبوطها
*طيران )تحالف واشنطن( يواصل عدوانه على السوريين 

ويقتل 22 مدنيا في الرقة ودير الزور
 : وكاالت   – دمشــق 
بشــار  الرئيــس  اســتقبل 
مــن  وفــدا  امــس   األســد 
المشــاركة  الشــخصيات 
النقابــي  الملتقــى  فــي 
الدولــي للتضامــن مــع عمــال 
وشــعب ســوريا ضــد اإلرهــاب 
وسياســات  والحصــار 
الــذي  اإلمبريالــي  التدخــل 
انعقــد فــي دمشــق بمشــاركة 
هيئــات ومنظمــات مــن نحــو 

بلــدا. ســتين 
اللقــاء عــن  الرئيــس األســد خــالل  وتحــدث 
أهميــة دور المنظمــات الشــعبية والقــوى المجتمعيــة 
فــي التوعيــة والتحذيــر مــن مخاطــر اإلرهــاب الــذي 
ينتشــر فــي العالــم بمــا فيهــا تلــك الــدول التــي 
دعمتــه واآلثــار الســلبية للحصــار االقتصــادي غيــر 
ــي واإلنســاني  ــون الدول ــف للقان ــي والمخال األخالق
الســاعية  الكبــرى  القــوى  بعــض  تفرضــه  الــذي 
لفــرض هيمنتهــا علــى الشــعوب التــي مــا زالــت 

تتمســك بســيادتها وقرارهــا المســتقل.
ــه بالرغــم مــن الحــرب  ــد الرئيــس األســد أن وأك

اإلرهابيــة العســكرية واالقتصاديــة واإلعالميــة التــي 
ــارب ســبع ســنوات  ــا يق ــذ م ــا ســوريا من ــرض له تتع
فإنهــا تســير بخطــى ثابتــة نحــو االنتصــار بتضحيــات 

ــة. ــدول الصديق جيشــها وصمــود شــعبها ودعــم ال
ــن  ــن تضام ــد ع ــر أعضــاء الوف ــم عب ــن جانبه م
عمــال وشــعوب بلدانهــم مــع ســوريا فــي نضالهــا 
ضــد اإلرهــاب والحصــار مؤكديــن أن الحــرب التــي 
يخوضهــا الســوريون اليــوم مهمــة جــدا بالنســبة 
للمنطقــة والعالــم ألنهــا تمثــل بتداعياتهــا نقطــة 

تحــول فــي تاريــخ اإلنســانية.
ــود كل  ــد جه ــرورة توحي ــى ض ــاء عل ــدد األعض وش

ســيادة  عــن  والمدافعــة  للســالم  المحبــة  األطــراف 
القانــون الدولــي فــي ســبيل مكافحــة اإلرهــاب واحتــرام 
ــا. ــر مصيره ــي تقري ــدول وحــق الشــعوب ف ســيادة ال

مــن جانــب اخــر تابعــت وحــدات مــن الجيــش 
العربــي الســوري تاميــن محيــط المطــار العســكري 
والفــوج 137 بالتزامــن مــع تنفيــذ عمليــات مكثفــة 
الجتثــاث إرهابيــي تنظيــم “داعــش” مــن ريــف ديــر 

ــزور الجنوبــي الشــرقي. ال
وحــدات  بــان  الــزور  ديــر  فــي  ســانا  مراســل  وأفــاد 
المطــار  بحاميــة  أيــام  منــذ  التقائهــا  وبعــد  الجيــش 
وســيطرتها علــى سلســلة جبــال الثــردة تقــوم بإزالــة االلغــام 
والمفخخــات التــي زرعهــا إرهابيــو تنظيــم “داعــش” فــي 
المنطقــة وتاميــن المهابــط وتنظيفهــا تمهيــدا إلعــادة اقــالع 
الطائــرات وهبوطهــا بشــكل آمــن لتقــوم بعملياتهــا القتاليــة 

ضــد اإلرهــاب.

وكاالت:    – واشــنطن 
أعــده  تقريــر  كشــف 
دراســة  مركــز  خبــراء 
والجريمــة  الفســاد 
المنظمــة وشــبكة البلقــان 
أن  الصحفيــة  للتحقيقــات 
األمريكيــة  الدفــاع  وزارة 
أكثــر  تنفــق  “البنتاغــون” 
علــى  دوالر  مليــاري  مــن 
وتزويــد  أســلحة  شــراء 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 
ــا  ــق عليه ــي تطل ســوريا الت

بهــا. معتدلــة”  “معارضــة  اســم 
ودعمــت الواليــات المتحــدة علــى مــدى ســنوات 
الحــرب علــى ســوريا التنظيمــات اإلرهابيــة علــى 
وتطلــق  والســالح  بالمــال  مســمياتها  مختلــف 
عليهــا زورا معارضــة معتدلــة حيــث أكــدت تقاريــر 
األمريكــي  الكونغــرس  فــي  ومصــادر  اســتخبارية 
التنظيمــات  أن األســلحة األمريكيــة تنتهــي بيــد 
اإلرهابيــة كمــا أن واشــنطن تقــود منــذ آب عــام 2014 
تحالفــا اســتعراضيا غيــر شــرعي بزعــم محاربــة 
تمــدد  فــي  أســهم  اإلرهابــي  “داعــش”  تنظيــم 

التنظيــم المتطــرف فــي ســوريا والعــراق إضافــة إلــى 
ارتكابــه العديــد مــن المجــازر راح ضحيتهــا المئــات 
مــن المدنييــن األبريــاء واســتهدافه البنــى التحتيــة.

علــى  المركــز  نشــره  الــذي  التقريــر  وأوضــح 

موقعــه االلكترونــي أن شــراء األســلحة بــدأ فــي 
ــول 2015 خــالل إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق  أيل
بــاراك أوبامــا حيــث أنفــق البنتاغــون حتــى أيــار 
2017 أكثــر مــن 700 مليــون دوالر علــى شــراء البنــادق 
اآلليــة وقاذفــات القنابــل اليدويــة المضــادة للدبابــات 

ومدافــع الهــاون والذخائــر.
ووفــق العقــود ســيتم إنفــاق مــا ال يقــل عــن 
900 مليــون دوالر بحلــول العــام 2022 فــي حيــن تــم 
تخصيــص مبالــغ إضافيــة تقــدر بنحــو 600 مليــون 
دوالر كانــت احتســبت فــي الميزانيــة أو طالبــت بهــا 

إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب.
وأشــار التقريــر إلــى أن البنتاغــون أنفــق إجمــاال 
مبالــغ تصــل إلــى ملياريــن ومئتــي مليــون دوالر 
علــى أســلحة حلفائــه مــن التنظيمــات االرهابيــة 

ــي ســوريا. ف

موسكو: »داعش« بدأ بتحويل أمواله ألوروبا تحسبا 
لهزيمته الوشيكة

موســكو – وكاالت : كشــف نائــب رئيــس قســم التحديــات والتهديــدات الجديــدة بالخارجيــة الروســية 
فيوكتيســتوف،  دميتــري 
بــدأ  داعــش  تنظيــم  أن 
مــن  أموالــه  بتحويــل 
لــه  الخاضعــة  األراضــي 
متوقعــا  أجنبيــة،  دول  إلــى 

الوشــيكة. هزيمتــه 
وأوضــح فيوكتيســتوف، 
ان »فــي الســابق، تحدثنــا 
يراكــم  داعــش  أن  عــن 
األراضــي  فــى  األمــوال 
اآلن،  لكــن  لــه،  الخاضعــة 
ــى  ــذي عل ــم، ال ــدأ التنظي يب
مــا يبــدو يشــعر بهزيمتــه المؤكــدة الوشــيكة وفقــدان جميــع األراضــي التــي قــد اســتولى عليهــا، يبــدأ بتحويــل 
األمــوال فــي اتجــاه عكســي، أي إلــى دول أجنبيــة، بمــا فيهــا أوروبيــة«، مشــيرا الــى انــه »مــن الواضــح، أن تلــك 

الــدول«. تلــك  فــي  إرهابيــة  األمــوال ســتصرف علــى دعــم خاليــا داعــش هنــاك وتنفيــذ عمليــات 
وشــدد فيوكتيســتوف علــى أن التدميــر المــادي لبنــى »داعــش« التحتيــة يمثــل أحــد الوســائل األكثــر 
فعاليــة لمكافحــة تمويــل نشــاط هــذا التنظيــم، إذ أن هــذا النهــج هــو الــذي ســمح بقطــع اإليــرادات التــي كانــت 

تحصــل عليهــا »داعــش« مــن تجــارة المنتجــات النفطيــة.

المحكمة العليا االميركية توافق على قرار منع الالجئين 
من دخول أميركا 

ليبيا .. الجيش يأمل في فرض سيطرته 
على طرابلس دون قتال

طرابلــس – وكاالت : أعلــن المتحــدث باســم 
أن  المســماري  أحمــد  الليبــي  الوطنــي  الجيــش 
أراضــي  مــن   %90 علــى  حاليــا  يســيطر  الجيــش 
البــالد، معربــا عــن أملــه فــي فــرض ســيطرته علــى 

العاصمــة طرابلــس دون قتــال.
معهــد  فــي  ألقاهــا  كلمــة  فــي  المســماري  وقــال 
االستشــراق فــي موســكو امــس األربعــاء، إن عــدد قــوات 
شــخص،  ألــف   63 يتجــاوز  الليبــي  الوطنــي  الجيــش 
مشــيرا إلــى أن الجيــش ال يســيطر حاليــا علــى منطقتــي 

مصراتــة وطرابلــس، إال أنــه يقتــرب مــن العاصمــة.
وأعــرب عــن أملــه فــي دخــول الجيــش إلــى 
مدينــة طرابلــس دون  معــارك، ألن »الشــعب ينتظــر 

ــوات المســلحة«. ــدوم الق ق

مستشار إردوغان يتوقع تحسنا في العالقات 
مع ألمانيا وأوروبا

كبيــر  إرتيــم  جميــل  قــال   : وكاالت   – أنقــرة 
المستشــارين االقتصادييــن للرئيــس التركــي رجب 
طيــب إردوغــان فــي مقابلــة مــع رويتــرز إن العالقــات 
مــع ألمانيــا ستتحســن بالتــوازي مــع تحســن عــام 
فــي العالقــات مــع االتحــاد األوروبــي فــي أوائــل العــام 
ــر  ــة التصدي ــي حرك ــرص تنام ــزز ف ــا يع ــل مم المقب

ــة. والســياحة التركي
ــر  ــع هــدوءا أكب ــة ”أتوق ــي المقابل ــم ف ــال إرتي وق
 24 فــي  )األلمانيــة(  االنتخابــات  بعــد  ألمانيــا  مــع 

ســبتمبر أيلــول. وأتوقــع انحســار التوتــر“.
إلــى  األلمانيــة  التركيــة-  العالقــات  وتعرضــت 
ضغــوط منــذ الحملــة التــي أطلقهــا إردوغــان فــي أعقــاب 

محاولــة االنقــالب الفاشــلة فــي العــام الماضــي.

واشــنطن – وكاالت : وافقــت المحكمــة العليــا 
األمريكيــة للرئيــس دونالــد ترامب،امــس  األربعــاء، 
علــى القــرار الــذي يمنــع الالجئيــن مــن أنحــاء العالم 

مــن دخــول الواليــات المتحــدة.
ووافقــت المحكمــة علــى طلــب إدارة الرئيــس 
األمريكــي، بوقــف تنفيــذ قــرار محكمــة اســتئناف 
اتحاديــة تقــول وزارة العــدل، إن من شــأنه أن يســمح 
بدخــول مــا يصــل إلــى 24 ألــف الجــئ إلــى الواليــات 

المتحــدة زيــادة عــن عــدد المؤهليــن للدخــول.

آذار  مــن   6 الـــ  فــي  أمــرا  وقــع  ترامــب  وكان 
الماضــي يحظــر دخــول المســافرين مــن 6 دول ذات 
أغلبيــة مســلمة )إيــران وليبيــا والصومــال والســودان 
وســوريا واليمــن( لمــدة 90 يومــا ومنــع دخــول معظــم 
ــال الرئيــس  ــي إجــراء ق ــا ف ــن لمــدة 120 يوم الالجئي
األمريكــي، إنــه ضــروري لمنــع الهجمــات اإلرهابيــة، 

حســب زعمــه.

البقية على الصفحة7

في الذكرى الـ24..

المقاومة االسالمية: أوسلو سقوط كبير في مستنقع التنازالت
*إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش العدو  بزعم محاولة طعن شرق الخليل

قالــت   : وكاالت   – غــزة 
اإلســالمية  المقاومــة  حركــة 
حمــاس إن مشــروع أوســلو 
فــي  كبيــرًا  ســقوطًا  كان 
وبدايــة  التنــازالت  مســتنقع 
فــي  بالتفريــط  المنحنــى 
الثابتــة،  الوطنيــة  حقوقنــا 
جريمــة  بمثابــة  وكان 
بحــق  ونضاليــة  سياســية 
واســتهانة  المحتــل،  وطننــا 
بدمــاء الشــهداء الذيــن ارتقــوا 
ــدس. ــا المق ــن ترابن ــًا ع دفاع

وأكــدت حركــة حمــاس فــي بيــان صحفــي فــي 
أن  أوســلو  التفاقيــة  والعشــرين  الرابعــة  الذكــرى 
فلســطين أرض مقدســة ال تقبــل المســاومة عليهــا 
وال يعمــر فيهــا ســوى عمّارهــا وشــهداءها، وأن الــدم 

الــذي أهريــق علــى أرضهــا لــن تخفــي آثــاره زوبعــة 
ــط. التســوية والتفري

وشــددت الحركــة علــى أن »مشــاريع التســوية مــع هــذا 
العــدو الحاقــد لــم تجــرّ علــى شــعبنا ســوى الويــالت ولــم 

تنقــل القضيــة الفلســطينية إال مــن ضيــاع إلــى ضيــاع«.
الشــعب  خنــق  أوســلو  اتفــاق  أن  وبينــت 
الفلســطيني وضــرب عليــه حصــارًا ماليــًا وتجاريــًا 
لدولــة  فســمح  ظالــم،  سياســي  بحصــار  وتُــوج 

ومواردنــا  اقتصادنــا  علــى  بالســيطرة  االحتــالل 
الطبيعيــة والتدخــل بشــكل ســافر بتفاصيــل حياتنــا 
اتفــاق  ملحــق  خــالل  مــن  والمعيشــية  اليوميــة 

االقتصــادي. باريــس 
أوســلو  مشــروع  أن  حمــاس  حركــة  وبينــت 
الهزيــل يؤكــد مــا ذهبــت إليــه المقاومــة عندمــا قالــت 
إن الحــق الــذي أخــذ بالقــوة ال يســترد إال بالقــوة، وإن 
ــع عــن  ــي تداف ــوة الحــق الت ــوم هــي ق ــة الي المقاوم

ــه الســليبة. ــدرات شــعبنا وحقوق مق
مــن جهــة اخــرى أصيــب شــاب عصــر امــس 
ــوة  ــد اســتهدافه مــن ق ــرة، بع ــاء، بجــراح خطي األربع
ــع«  ــات أرب ــى مدخــل مســتوطنة »كري ــة عل صهيوني
شــرق الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة المحتلــة، 

بزعــم محاولتــه طعــن جنــود.
أن  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 
مفــرق  علــى  طعــن  عمليــة  تنفيــذ  حــاول  فلســطينيًا 
»اليــاس« القريــب مــن مدخــل المســتوطنة، وذلــك قبــل 
اســتهدافه بالرصــاص، ووصفــت مصــادر طبيــة صهيونيــة 

إصابتــه مــا بيــن متوســطة إلــى خطيــرة.

مؤكدا على وحدة البلد وعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان..

العبادي: العراق انتصر بوحدته وفتوى مرجعيته وتضحيات ابنائه
*منظمة بدر: مسعود بارزاني يريد إحراق العراق بتصريحاته االستفزازية

*الجعفري: إستفتاء كردستان له تداعيات خطرة 
على األمن واإلستقرار

*تيار الحكيم يجدد رفضه الستفتاء كردستان ويدعو 
قادة االقليم لطاولة الحوار

بغــداد – وكاالت : أكــد رئيــس الــوزراء حيــدر 
العبــادي، امــس األربعــاء، اهتمــام الحكومــة بشــريحة 
أســاتذة الجامعــات، جــاء ذلــك خــالل كلمــة لــه فــي 
اجتماعــه مــع أســاتذة الجامعــات والمعاهــد ورؤســاء 

الدوائــر المحليــة واإلداريــة فــي محافظــة ذي قــار.
لمكتبــه  بيــان  بحســب  العبــادي،  وأشــار 
اإلعالمــي، إلــى أن محافظــة ذي قــار معطــاء وشــارك 
ــم يزوروهــا ســابقا، وهــو  ــر مناطــق ل أبناؤهــا بتحري

دليــل حرصهــم علــى بلدهــم ومقدســاتهم.
وأضــاف »أن العــراق كان علــى مفتــرق طــرق 
ــم  ــب والعال ــراق بالرع ــش للع ــل داع ــث دخ حي
ــن اجــل أن ال ينتشــر داعــش  ــراق م ســاند الع
فــي المنطقــة«، مبينــا أن »العــراق قــد انتصــر 
بوحدتــه واســتعداد أبنائــه للتضحيــة وبفتــوى 

المرجعيــة الرشــيدة«.
واكــد رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي ان العالــم 
اصبــح يثــق باالقتصــاد العراقــي، مبينــا ان االزمــة 
الماليــة اثــرت علــى االوضــاع، فيمــا جــدد تأكيــده 

وعــدم  البلــد  وحــدة  علــى 
اقليــم  اســتفتاء  دســتورية 

كردســتان.
العبــادي  وقــال مكتــب 
فــي بيــان: »أن مــن دواعــي 
ســرورنا ان نكــون هنــا فــي 
ذي قــار الحضــارة والثقافــة 
والشــجاعة«،  والتضحيــة 
هــذه  ابنــاء  أن  مبينــا 
المحافظــة كانــوا ســباقين 
العــراق  عــن  الدفــاع  فــي 
وترابــه عندمــا تعــرض  عدد 

مــن مناطقــه الحتــالل عصابــات داعــش االرهابيــة، 
وقدمــوا الشــهداء والجرحــى لتحريــر بلدهــم، ولــوال 

هــذه التضحيــات لمــا تحقــق النصــر«.
المرحلــة  فــي  »أننــا  قائــال:  العبــادي  وأكــد 
االخيــرة مــن تحريــر اراضينــا وسنســتمر بتأهيــل 
وتدريــب قواتنــا الن االرهــاب يحــاول وســيبقى 

يحــاول وعلينــا الحــذر منــه«، الفتــًا الــى أن »رعايــة 
الخدمــات  وتوفيــر  قضاياهــم  ومعالجــة  النــاس 

ــؤول«. ــات المس ــن اولوي ــي م ــم ه له
ــى االوضــاع  ــرت عل ــة اث ــة المالي ــع: »أن االزم وتاب
لكننــا حققنــا االنتصــارات واجرينــا اصالحــات اقتصادية 
مجــددا   العراقــي«،  باالقتصــاد  يثــق  العالــم  واصبــح 
ــدم دســتورية اســتفتاء  ــد وع ــى وحــدة البل ــده عل تأكي
اقليــم كردســتان، كوننــا نعيــش فــي وطــن واحــد وال 
ــدوره  ــن طــرف واحــد«.   ب ــن ان يتخــذ اجــراء م يمك
كركــوك محمــد  فــي  بــدر  نفــى مســؤول منظمــة 
الحكومــة  جانــب  مــن  تهديــد  أي  صــدور  البياتــي، 
العراقيــة أو الحشــد الشــعبي بالتدخــل العســكري 
اإلقليــم  رئيــس  أن  أكــد  فيمــا   ، المحافظــة  فــي 
ــه  ــراق بتصريحات ــراق الع ــوي إح ــي ين ــعود بارزان مس

اإلســتفزازية.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة .. 
وأعظم الحماقة االختيال في الفاقة 

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة تمامًا
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 31 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 21 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 46 دقيقة


