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قالوا في االمام الحسين عليه السالم:
لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض 

راية، وألقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا 
الناس الى المسيحية بإسم الحسين

المفكر والكاتب المسيحي الشهير - انطوان بارا
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 51 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 51 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 45 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 8 دقائق

أوبك تتوقع ارتفاع الطلب 
على النفط 

منظمــة  توقعــت   : وكاالت   – لنــدن 
امــس  )أوبــك(   للبتــرول  المصــدرة  البلــدان 
ــي 2018  ــا ف ــى نفطه ــب عل ــادة الطل ــاء زي األربع
وقالــت إن اتفــاق خفــض اإلنتــاج الــذي أبرمتــه 
ــة  ــن تخم ــص بنجــاح م ــع منافســين يتخل م
ــى تحســن  المعــروض مــن الخــام مشــيرة إل

الســوق العالميــة العــام القــادم.
إن  الشــهري  فــي تقريرهــا  أوبــك  وقالــت 
برميــل  مليــون   33.06 إلــى  ســيحتاج  العالــم 
يوميــا مــن الخــام الــذي تنتجــه المنظمــة العــام 
القــادم بارتفــاع قــدره 230 ألــف برميــل يوميــا عــن 

التوقعــات الســابقة.
ــي تضــم 14 عضــوا إن  ــة الت ــت المنظم وقال
إنتاجهــا النفطــي فــي ســبتمبر أيلــول، بحســب 
توقعــات  دون  جــاء  ثانويــة،  تقديــرات مصــادر 

الطلــب وإن كانــت اإلمــدادات زادت قليــال.
ــى موســم  ــع اتجــاه الســوق إل ــت “م وأضاف
الشــتاء، تشــهد إمــدادات الوقــود المقطــر توازنــا 
تغيــرا  يمثــل  مــا  وهــو  ملحــوظ،  نحــو  علــى 
خــالل  اإلمــدادات  فــي  الفائــض  مــع  مقارنــة 

األخيــري. العاميــن 

مؤكدة أن الواليات المتحدة لم تقدم تفسيرا حتى اآلن..

روسيا: »داعش« االرهابي ينشط بحرية قرب قاعدة 
أميركية في سوريا

 : وكاالت   – موســكو 
الواليــات  روســيا  اتهمــت 
األربعــاء  امــس  المتحــدة  
داعــش  لتنظيــم   بالســماح 
فــي  أعينهــا“  ”تحــت  بالعمــل 
ســوريا قائلــة إن واشــنطن تــدع 
يتحــرك  المتشــدد  التنظيــم 
فــي منطقــة متاخمــة  بحريــة 
أمريكيــة. عســكرية  لقاعــدة 

المعلومــات  وتركــز 
التــي أطلقتهــا وزارة الدفــاع 
قاعــدة  علــى  الروســية 

ــوب ســوريا. ــي جن ــراق ف ــع الع ــر حــدودي ســوري اســتراتيجي م ــد التنــف وهــو معب ــة عن عســكرية أمريكي
وتقــول روســيا إن القاعــدة األمريكيــة غيــر قانونيــة وإنهــا أصبحــت هــي والمنطقــة المحيطــة بهــا ”ثقبــا 

أســود“ ينشــط فيــه االرهابيــون بحريــة.
واضــاف الميجــر جنــرال إيجــور كوناشــينكوف المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الروســية إن موســكو تريــد 
معرفــة كيــف عبــر نحــو 300 مــن ارهابيــي داعــش فــي شــاحنات بيــك أب مــن منطقــة تســيطر عليهــا الواليــات 
المتحــدة وحاولــوا غلــق الطريــق الســريع بيــن دمشــق وديــر الــزور الــذي كان يســتخدم فــي إمــداد القــوات 

الســورية.وأضاف أن الواليــات المتحــدة لــم تقــدم تفســيرا حتــى اآلن.

مشيرا الى ان األكراد أسكرتهم نشوة الدعم األميركي..

المعلم: »تحالف واشنطن« يدمر كل شيء باستثناء »داعش«
*الفروف: موسكو ستتصدى لكل محاوالت اتهام 

دمشق باستخدام الكيميائي
*»هجوم ارهابي مزدوج« يستهدف مركزا للشرطة 

في العاصمة السورية دمشق
 : وكاالت   – موســكو 
الخارجيــة  وزيــر  هاجــم 
المعلــم،  وليــد  الســوري 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف 
لقتــال  المتحــدة  الواليــات 
تنظيــم »داعــش«، مطالبــا 
بحلــه، فيمــا اشــار الــى أن 
نشــوة  »اســكرتهم  الكــرد 

االمريكــي«. الدعــم 
فــي  المعلــم  وقــال 
تصريحــات له عقــب محادثاته 
مــع  سوتشــي  مدينــة  فــي 

نظيــره الروســي ســيرغي الفــروف، إن »آالف الســوريين 
غــارات  ضحيــة  راحــوا  وأطفــال  نســاء  فيهــم  بمــن 

الــزور«. وديــر  الرقــة  محافظتــي  فــي  التحالــف 
األمريكــي  »التحالــف  أن  المعلــم  واضــاف 
يدمــر كل شــيء باســتثناء داعــش«، محمّــال 

واشــنطن »المســؤولية عــن اســتغالل التحالــف 
ــة الحــرب  ــر ســوريا وإطال ــاء لتدمي ــي كغط الدول

الدائــرة هنــاك«.
إلــى  أيضــا  تصريحاتــه  فــي  المعلــم  وتطــرق 
لــم  »ســوريا  أن  علــى  مشــددا  الكــردي،  الملــف 

ســيادتها«. بانتهــاك  تســمح 
وتابــع المعلــم قائــال إن األكــراد »أســكرتهم 
نشــوة المســاعدة والدعــم األمريكــي، غيــر أنــه 
ينبغــي عليهــم إدراك أن هــذه المســاعدات لــن 
تســتمر إلــى األبــد«، مشــيرا الــى أن »األكــراد 
طــوال تاريخهــم لــم ينجحــوا فــي إيجــاد دولــة 

حليفــة موثوقــة«.
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  اكــد  جهتــه  مــن 
ســيرغي الفــروف ان موســكو ســتتصدى بحــزم 
الكيميائــي  باســتخدام  اتهــام دمشــق  لمحــاوالت 

ادلــة. تقديــم  مــن دون 
وزيــر  مــع  محادثاتــه  خــالل  الفــروف  وقــال 
»ســنتصدى  المعلــم:  وليــد  الســوري  الخارجيــة 
الســورية  التســوية  تســييس  لمحــاوالت  بحــزم 
ضمــن الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق اإلنســان« 
ــق للتســوية السياســية  ــد الطري ــًا« ان تمهي ، مضيف
فــي ســورية يــزداد إلحاحــًا مــع نجاحــات القــوات 

الحكوميــة«.
ــن ســوريا  ــواردة م ــاء ال ــادت األنب ــا أف ــن جهته م
ــر  ــن مق ــرب م ــزدوج بالق ــي  م ــوم ارهاب ــوع هج بوق

ــادة شــرطة العاصمــة دمشــق. قي
وزارة  عــن  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 
الداخليــة قولهــا إن  ارهابييــن حاولــوا اقتحــام 
قيــادة الشــرطة فــي شــارع خالــد بــن الوليــد، فقــام 
الحــرس باالشــتباك معهــم، وهــو مــا اضطرهمــا 

أنفســهم. لتفجيــر 
بــأن  الرســمية )ســانا(  األنبــاء  وأفــادت وكالــة 
ــي الهجــوم. ــب ســتة آخــرون ف ــل وأصي شــخصا قت
وظــل وســط العاصمــة الســورية بعيــدا نســبيا عــن 
ــي أجــزاء دمشــق باســتثناء  ــذي تشــهده باق ــف ال العن
الهجمــات  أحــدث  واســتهدفت  متفرقــة.  هجمــات 

مخفــرا للشــرطة بدايــة الشــهر الحالــي.

أوكرانيا تغيب عن قمة رابطة الدول المستقلة
موســكو – وكاالت : أعربــت قمــة رابطــة الــدول المســتقلة عــن أســفها لغيــاب أوكرانيــا عــن قمــة المنظمــة 
التــي عقــدت امــس األربعــاء 
الروســية،  سوتشــي  فــي 
تأمــل  أنهــا  إلــى  مشــيرة 
بعــودة كييــف للتعــاون مــع 

الرابطــة.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الــدول  لرابطــة  التنفيذيــة 
ســيرغي  المســتقلة 
مؤتمــر  فــي  ليبيديــف 
امــس إن كييــف  صحفــي 
ال تــزال تشــارك فــي بعــض 
منهــا. أوكرانيــا  انســحاب  حــول  رســمية  رســائل  تتلــق  لــم  المنظمــة  أن  مؤكــدا  الرابطــة،  أنشــطة 
وأكــد ليبيديــف أن 9 مــن الــدول األعضــاء فــي الرابطــة )مــن أصــل 11 عضــوا( شــاركت فــي قمــة سوتشــي 
ــت  ــا غاب ــوزراء، بينم ــس ال ــتوى رئي ــى مس ــة عل ــتان ممثل ــت قرغيزس ــا كان ــائها، بينم ــتوى رؤس ــى مس عل

أوكرانيــا عــن القمــة تمامــا.
وقــال »مشــاركة أوكرانيــا فــي عمــل الرابطــة تصــب فــي المقــام األول فــي مصلحــة كييــف، والــدول األخــرى 

فــي المنظمــة معنيــة بذلــك أيضــا«.
يذكــر أن قمــة رابطــة الــدول المســتقلة فــي سوتشــي امــس األربعــاء، أقــرت اتفاقــا حــول التعــاون فــي 

مواجهــة تبييــض األمــوال واإلرهــاب وغيرهــا مــن االتفاقــات.

كتالونيا تحجم عن إعالن االستقالل الرسمي إلفساح 
الفرصة للمحادثات

قاذفات أميركية تجري تدريبات مع مقاتالت 
من كوريا الجنوبية واليابان

افغانستان .. مقتل وإصابة 13 من ارهابيي 
طالبان بانفجار قنبلة شرق البالد 

كابــل – وكاالت : انفجــرت قنبلــة ناســفة بدائيــة 
الصنــع قبــل أوانهــا بإقليــم الجــان شــرق أفغانســتان، 
ــى األقــل مــن  ــة 13 عل ممــا أســفر عــن مقتــل وإصاب
ارهابيــي طالبــان، طبقــا لمــا ذكرتــه وكالــة »خامــا 

ــاء. ــة لألنباء،امــس  األربع بــرس« األفغاني
وقــال المســؤولون مــن فيلــق »ســالب 201« التابــع 
إن  الشــرق،  فــي  األفغانــي  الوطنــي  الجيــش  لقــوات 
الحــادث وقــع بمنطقــة ألينغــار، فيمــا كان المســلحون 
يزرعــون عبــوة ناســفة بدائيــة الصنــع علــى جانــب طريق.

وأضــاف المســؤولون أن 5 ارهابييــن مــن بينهــم قائــد 
طالبانــي يدعــى مــوالوي قاســم قتلــوا، وأصيــب 8 آخــرون.

وكان االرهابيــون يحاولــون زرع عبــوات ناســفة 
بدائيــة الصنــع علــى طريــق ســريع بمنطقــة دارا إي 

ســانغار، حســب المســؤولين.
المســلحة  االرهابيــة   الجماعــات  ولــم تعلــق 
علــى  طالبــان  بينهــا  ومــن  للحكومــة  المناهضــة 

اآلن. حتــى  التقريــر 

األمم المتحدة: الحملة العسكرية بميانمار كانت 
بهدف طرد مسلمي الروهينغا

جنيــف – وكاالت :  أعلنــت األمــم المتحــدة، 
العســكرية  الحملــة  أّن  كشــفت  »التحقيقــات  أّن 
اّلتــي شــنّتها ســلطات ميانمــار، كانــت بهــدف طــرد 

مســلمي الروهينغــا«.
ضــدّ  الوحشــيّة  »الهجمــات  أّن  وأوضحــت 
ــن  ــة راخي ــن والي ــي القســم الشــمالي م ــا ف الروهينغ
كانــت علــى قــدر مــن التنظيــم والتنســيق والمنهجيــة، 
ــل  ــى الرحي ــى حمــل الســكان عل ــة ال تقتصــر عل وبني

ــودة«. ــن الع ــم م ــًا لمنعه ــل أيض ــا ب ــن بورم ع
ومنــذ 25 آب الماضــي، يرتكــب جيــش ميانمــار 
ــداءات ومجــازر  ــم واعت ــة، جرائ مــع ميليشــيات بوذي

وحشــيّة ضــدّ أقليــة الروهينغــا المســلمة.

إقليــم  زعيــم  أحجــم   : وكاالت   – برشــلونة 
ــم رســميا عــن  ــا عــن إعــالن اســتقالل اإلقلي كتالوني
ــد  ــع مدري ــوار م ــا للح ــي داعي ــاء الماض ــبانيا الثالث إس
بشــأن مســتقبل اإلقليــم فــي بــادرة هــدأت المخــاوف 

مــن اضطرابــات فوريــة فــي قلــب منطقــة اليــورو.
أمــام برلمــان كتالونيــا  المنتظــر  ففــي خطابــه 
الــذي أحــاط بــه آالف المحتجيــن ومئــات مــن رجــال 
ــس  ــم كارل ــم اإلقلي الشــرطة المســلحين أصــدر زعي
بودجمــون إعالنــا رمزيــا يؤكــد تفويضــا ببــدء عمليــة 
االنفصــال لكنــه يعلــق أي إجــراءات رســمية لتحقيقــه.

وأحبطــت تصريحــات بودجمــون العديــد مــن 
ملوحيــن  البرلمــان  خــارج  المحتشــدين  أنصــاره 
مذكــرة  يحيــل  أن  ومتوقعيــن  قطالونيــا  بعلــم 

للبرلمــان. الرســمي  باالســتقالل 
لكــن الخطــاب أثــار ابتهــاج أســواق المــال، وارتفع 
اليــورو وســط آمــال بــأن تحول بــادرة بودجمــون دون 
تصعيــد أســوأ أزمــة سياســية تشــهدها إســبانيا منــذ 

محاولــة انقــالب عســكري عــام 1981.

ســيئول – وكاالت : قــال جيــش كوريــا الجنوبيــة 
إن قاذفتيــن أمريكيتيــن مــن الطــراز بي-1بــي النســر 
حلقتــا فــوق شــبه الجزيــرة الكوريــة فــي اســتعراض 
ــأن  ــر بش ــد التوت ــط تصاع ــس وس ــاء ام ــوة مس للق

برامــج كوريــا الشــمالية الصاروخيــة والنوويــة.

الكوريــة  المشــتركة  األركان  هيئــة  وقالــت 
ــن  ــاء إن القاذفتي ــان  امــس األربع ــي بي ــة ف الجنوبي
رافقتهمــا مقاتلتــان إف-15كيــه مــن كوريــا الجنوبيــة 

بعدمــا غــادرت القاذفتــان قاعدتهمــا فــي جــوام.
وذكــر الجيــش األمريكــي فــي بيــان منفصــل 
أن مقاتــالت يابانيــة انضمــت أيضــا إلــى التدريبــات 
التــي كانــت أول تدريبــات ليليــة مشــتركة للقاذفــات 
وكوريــا  اليابــان  مــن  مقاتــالت  مــع  األمريكيــة 

الجنوبيــة.
وقــال البيــان الكــوري الجنوبــي إن القاذفتيــن 
لكوريــا  الجــوي  المجــال  دخولهمــا  بعــد  نفذتــا 
الجنوبيــة تدريبــا بصواريــخ جــو-أرض فــي الميــاه 
ــة الســاحل الشــرقي للبــالد ثــم عبرتــا  الواقعــة قبال
ــا  ــاه الواقعــة بينه ــى المي ــا الجنوبيــة إل ــواء كوري أج

وبيــن الصيــن لتكــرار التدريبــات.

مستهدفا »نقطة رصد« للمقاومة بقصف مدفعي

مصادر صهيونية: تعرض دورية »إسرائيلية« إلطالق نار فلسطيني على حدود القطاع
*جيش العدو يدعي وللمرة الثانية سرقة ذخيرة وقنابل من قاعدة 

عسكرية شمال فلسطين المحتلة 
*الشرطة الصهيونية تعتقل شاب فلسطيني في النقب 

بزعم نيّته تنفيذ عملية فدائية

القــدس المحتلــة – وكاالت : زعمــت مصــادر 
ــاه  ــزة باتج ــاع غ ــن قط ــت م ــا أطلق ــة، أن نيران عبري
دوريــة إســرائيلية علــى حــدود وســط قطــاع غــزة، 

دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات.
المقــرب مــن جيــش  وبحســب موقــع »0404« 
االحتــالل، فــإن قــوة عســكرية، تعرضــت إلطــالق نــار 
ــرب الســياج الحــدود شــرق  ــة ق ــة روتيني ــاء دوري أثن

ــازي. ــم المغ مخي
االحتــالل  قــوات  أن  مراســلنا  ذكــر  والحقــا، 

قذائــف  و3  الحــي  النــار  أطلقــت 
المغــازي  حــدود  علــى  مدفعيــة 
الوســطى  المحافظــة  شــرقي 

غــزة. قطــاع  وســط 
وبحســب مراســلنا، فــإن قــوات 
صــوب  النــار  أطلقــت  االحتــالل 
تعرضــت  للمقاومــة  رصــد  نقطــة 
غــرب  علــى  أيــام  قبــل  للقصــف 
منطقــة أبــو صفيــة شــرق المغــازي 
غــزة  قطــاع  وســط  حــدود  علــى 

ترميمهــا. محاولــة  أثنــاء 
والحقــا، أطلقــت مدفعيــة االحتــالل 3 قذائــف 
مدفعيــة صــوب النقطــة دون أن يبلــغ عــن وقــوع 

إصابــات أو أضــرار.
مــن جانــب اخــر ادعــت القنــاة العبريــة الثانيــة امــس  
مجــددا  اكتشــف  اإلســرائيلي  الجيــش  أن  األربعــاء، 

تعــرض قاعــدة عســكرية لــه شــمال البــالد للســرقة.
وذكــرت القنــاة أنــه هــذه المــرة هــي الثانيــة التــي 
يتــم فيهــا ســرقة قاعــدة عســكرية فــي لشــمال 

ــي. خــالل الشــهر الحال
 2000 مــن  أكثــر  تمــت ســرقة  القنــاة،  وحســب 

يدويــة. قنبلــة   24 إلــى  باإلضافــة  رصاصــة 
ونوهــت إلــى أنــه لــم تســرق أي أســلحة علــى 
عكــس مــا جــرى فــي الســرقات الســابقة بالشــمال 

والجنــوب.
ــاة أن الشــرطة العســكرية فتحــت  وبيّنــت القن
تحقيقــا كبيــرا فــي الحادثــة بعــد تكررهــا للمــرة 

ــن شــهر. ــل م ــي أق ــة ف الثاني
االحتــالل  شــرطة  قالــت  اخــرى  جهــة  مــن 
الصهيونــي امــس األربعــاء: إن قواتهــا اعتقلــت شــابًّا 
فلســطينيًّا، بزعــم محاولتــه تنفيــذ عمليــة وصفتهــا 

بـــ »اإلرهابيــة«.
وأفــادت شــرطة االحتــالل فــي بيــان لهــا، أن 
عناصــر مــن »الشــاباك« وقــوات حــرس الحــدود، 
ووحــدة المســتعربين، اعتقلــوا شــابا فلســطينيا فــي 
الثالثينــات مــن عمــره، اليــوم األربعــاء، أثنــاء تواجــده 

ــل. ــب المحت ــي النق ــة رهــط ف بمدين
وقالــت شــرطة االحتــالل: إن الشــاب، وهــو مــن مدينــة 
طولكــرم، ال يحمــل تصريحًــا، كمــا أنــه كان ينــوي القيــام 
بـ«عمليــة إرهابيــة فــي إســرائيل«، بحســب مــا ورد فــي بيــان 

شــرطة االحتــالل.

مؤكدا على ضرورة ان يتصدى عالم الدين الى االفكار المنحرفة التي تستهدف المجتمع..

المالكي يشيد بقوة وحضور المرجعية العليا في الشأن العام والخاص
*السفير االميركي السابق خليل زاد: العبادي يقول انه يحترم 

رغبة االكراد في تقرير المصير؟!

*مصدر امني: تحشيد عسكري غرب المحافظة 

تمهيدا القتحام »عنه وراوة«

*طالباني مسؤول وكالة االمن في االقليم: الشعب الكردي سيخسر كل 

مكتسباته بسبب االستفتاء

*اسامة النجيفي: مشكلتنا مع الشيعة وليس مع االكراد والسير بتوجيهات المرجعية الدينية مخالف للدستور!!

رئيــس  نائــب  شــدد   : وكاالت   – بغــداد 
ــى  ــاء، عل ــس االربع ــي، ام ــوري المالك ــة ن الجمهوري
فــي  العليــا  الدينيــة  المرجعيــة  وحضــور«  »قــوة 
الشــأن العــام والخــاص، مؤكــدا علــى ضــرورة ان 
يتصــدى عالــم الديــن الــى االفــكار المنحرفــة التــي 

المجتمــع. تســتهدف 
رئيــس  لنائــب  االعالمــي  المكتــب  وقــال 
بــرس  االتجــاه  حصلــت  بيــان  فــي  الجمهوريــة 
امــس،  اســتقبل،  »المالكــي  إن  منــه،  نســخة  علــى 

بمكتبــه الرســمي وفــدا مــن علمــاء الديــن والمبلغيــن 
وطلبــة الحــوزة الدينيــة، وجــرى خــالل اللقــاء بحــث 
مســتجدات االوضــاع السياســية واالمنيــة، واالنتصــارات 
التــي حققتهــا قواتنــا االمنيــة البطلــة وحشــدنا الشــعبي 

االرهابيــة«. داعــش  عصابــات  علــى  المجاهــد 
بحــث  شــهد  »اللقــاء  أن  المكتــب،  واضــاف 
ودور  العــراق  يواجههــا  التــي  الخطيــرة  التحديــات 
ــة المجتمــع وإعــداد  ــة توعي علمــاء الديــن فــي كيفي

لمواجهتهــا«. الكفيلــة  الخطــط 

علــى  تأكيــده  المالكــي  عــن  المكتــب  ونقــل 
الــى  الديــن  المبلــغ وعالــم  »ضــرورة ان يتصــدى 
المجتمــع«،  تســتهدف  التــي  المنحرفــة  االفــكار 
الدينيــة  المرجعيــة  وحضــور  »قــوة  علــى  مشــددا 

والخــاص«. العــام  الشــان  فــي  العليــا 
الديــن  علمــاء  »لــدى  أن  المالكــي،  واضــاف 
والقــوى السياســية القــدرة بالعمــل علــى حمايــة 
المجتمــع والشــباب مــن االفــكار الضالــة والمنحرفــة، 
العــراق  فــي  المســلم  المجتمــع  علــى  والحفــاظ 
ــة  ــة االم ــي حماي ــل رســالة المســجد ودوره ف وتفعي

وعقائدهــا«.
علــى  اثنــى  »المالكــي  أن  المكتــب،  وتابــع 
افشــال  فــي  الدينيــة  والحــوزة  الديــن  علمــاء  دور 
ــم  ــالل تواجده ــن خ ــي، م ــش االرهاب ــط داع مخط
فــي الميــدان والتحامهــم مــع اخوتهــم فــي القــوات 
ــال«. ــات القت ــي جبه ــة و الحشــد الشــعبي ف االمني
مــن جانبــه قــال الرئيــس الســابق لمجلــس 
النــواب اســامة النجيفــي ان برلمانيــي الكتــل كانــوا 
معربــا  الدينيــة  المرجعيــة  بتوجيهــات  يلتزمــون 
عــن رفضــه لهــذه التوجيهــات واصفــا اياهــا بغيــر 

المالئمــة لــه.


