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النفط يتراجع لليوم الثالث بفعل 
تنامي اإلنتاج األميركي

لنــدن -  وكاالت : تراجعــت أســعار النفــط  امــس 
الثالثــاء لليــوم الثالــث علــى التوالــي فــي حيــن يتســاءل 
ســتؤثر  مــدى  أي  إلــى  والمســتثمرون  المتعاملــون 
احتمــاالت زيــادة أكبــر لإلنتــاج األمريكــي ولــو جزئيــا علــى 
التفــاؤل بشــأن عــودة التــوازن فــي الســوق بيــن العــرض 

والطلــب نتيجــة للتخفيضــات التــي تقودهــا أوبــك.
ونزلــت العقــود اآلجلــة لخــام برنت 34 ســنتا إلــى 62.82 
دوالر للبرميــل فــي حيــن تراجــع الخــام األمريكــي غــرب 

ــل. ــى 56.49 دوالر للبرمي تكســاس الوســيط 27 ســنتا إل
تأتــي التراجعــات بعــد أن ســجل كال الخاميــن 
أعلــى  الماضــي  األســبوع  أوائــل  القياســيين 
مســتوياتهما منــذ 2015 لكــن المتعامليــن يقولــون إن 
الســوق فقــدت بعــض قــوة الدفــع منــذ ذلــك الحيــن.
مــن  يحترســون  إنهــم  المتعاملــون  وقــال 
المراهنــة علــى مزيــد مــن االرتفاعــات فــي األســعار.
ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى ارتفــاع إنتــاج النفــط األمريكــي 
إلــى   2016 منتصــف  منــذ  بالمئــة   14 مــن  أكثــر  زاد  الــذي 

ــا. ــل يومي ــون برمي ــغ 9.62 ملي ــي بل ــتوى قياس مس

موسكو: )تحالف واشنطن( غير شرعي ويقدم دعما 
مباشرًا إلرهابيي »داعش«

وكاالت:    – موســكو 
الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
ــروف  الروســي ســيرغي الف
ــن  ــن المدعومي أن اإلرهابيي
المتحــدة  الواليــات  مــن 
ــة يشــكلون خطــرا  االمريكي
تخفيــف  مناطــق  علــى 

ســوريا. فــي  التوتــر 
خــالل  الفــروف  وقــال 
فــي  صحفــي  مؤتمــر 
موســكو امــس : “إذا نظرنــا 
إلــى مــن يمثــل أكبــر خطــر 

ــات  ــى الجماع ــام إل ــون االنضم ــب ومســلحون يحاول ــون أجان ــات المتحــدة وهــم إرهابي ــاع للوالي ــم أتب فإنه
المتحــدة”. الواليــات  تدعمهــا  التــي  المعارضــة 

وأشــار الفــروف الــى أن روســيا بحثــت مــع الجانــب االمريكــي خــالل قمــة ابيــك فــي فيتنــام آليــة عمــل 
منطقــة تخفيــف التوتــر جنــوب غــرب ســوريا التــي شــاركت فيهــا األردن ولــم يجــر الحديــث حــول مــا أشــيع 

عــن “األهــداف حــول ســوريا”.

ردا على مزاعم اميركية بسماح االمم المتحدة لتواجدها في البالد..

سوريا : وجود أي قوات عسكرية أجنبية على اراضينا دون موافقة الحكومة اعتداء على السيادة
*الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية سرحا القبلية وعناصر الهندسة تعثر على أنفاق ومقر قيادة إلرهابيي “داعش” بريف حماة

رســمي  مصــدر  أكــد   : وكاالت   – دمشــق 
وجــود  أن  والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  فــي 
القــوات األمريكيــة وأي وجــود عســكري أجنبــي 
فــي ســورية بــدون موافقــة الحكومــة الســورية 
هــو عــدوان موصــوف واعتــداء علــى الســيادة 
الســورية وانتهــاك صــارخ لميثــاق ومبــادئ األمــم 

المتحــدة.
ســانا  لـــ  تصريــح  فــي  المصــدر  وقــال 
امــس تعقيبــا علــى تصريحــات وزيــر الدفــاع 
تواجــد  حــول  ماتيــس  جيمــس  األمريكــي 
ــة  ــي ســوريا: إن الجمهوري ــة ف ــوات االمريكي الق
العربيــة الســورية تجــدد التأكيــد علــى أن وجــود 
القــوات األمريكيــة وأي وجــود عســكري أجنبــي 
ــة الســورية  ــة الحكوم ــدون موافق ــي ســوريا ب ف
ســيادة  علــى  واعتــداء  موصــوف  عــدوان  هــو 
الجمهوريــة العربيــة الســورية وانتهــاك صــارخ 

لميثــاق ومبــادئ األمــم المتحــدة.
اإلدارة  ادعــت  لقــد  المصــدر:  وأضــاف 
األمريكيــة علــى الــدوام بــأن تدخــل قواتهــا فــي 
ســوريا كان بهــدف مكافحــة تنظيــم داعــش 
فــي  األخيــرة  انفاســه  يلفــظ  الــذي  اإلرهابــي 
ســوريا بفضــل بطــوالت وتضحيــات الجيــش 
الرديفــة  والقــوى  والحلفــاء  الســوري  العربــي 
ــوريا اآلن  ــي س ــي ف ــد األمريك ــط التواج وإن رب

بعمليــة التســوية مــا هــو إال ذريعــة ومحاولــة 
لتبريــر هــذا التواجــد وإن هــذا الربــط مرفــوض 
المتحــدة  الواليــات  الن  وتفصيــال  جملــة 
وغيرهــا لــن تســتطيع فــرض أي حــل بالضغــط 
العســكري بــل علــى العكــس فــإن هــذا التواجــد 
ــا  ــة وتعقيده ــد األزم ــة أم ــى إطال ــؤدي إال إل ال ي
وهنــا يكمــن الهــدف الحقيقــي لهــذا الوجــود 

االمريكــي فــي ســوريا.
وختــم المصــدر بالقــول: إن الجمهوريــة العربية 
الفــوري  باالنســحاب  مجــددا  تطالــب  الســورية 
وغيــر المشــروط للقــوات االمريكيــة مــن أراضــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية وإن هــذا الوجــود هــو 
ــى ســيادة ســوريا واســتقاللها وســيتم  ــدوان عل ع

التعامــل معــه علــى هــذا األســاس.

وقــد  زعــم وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس 
ماتيــس بــأن األمــم المتحــدة ســمحت للواليات 

المتحــدة بالدخــول إلــى أراضــي ســوريا.
ــن فــي  ــه مــع الصحفيي ــال فــي حديــث ل وق
القانونــي  األســاس  علــى  معلقــا  البنتاغــون 
 »: ســوريا  فــي  األمريكــي  الجيــش  لتواجــد 
أننــا نســتطيع، مــن  المتحــدة  أعلنــت األمــم 
حيــث المبــدأ، مالحقــة تنظيــم داعــش ونحــن 
بالفعــل هنــاك ) فــي ســوريا( مــن أجــل تدميــره«.
مــن  وحــدات  تابعــت  اخــر  جانــب  مــن 
الجيــش العربــي الســوري بالتعــاون مــع القــوات 
الرديفــة عملياتهــا ضــد إرهابيــي تنظيــم “جبهــة 
النصــرة” فــي إطــار عملياتهــا الســتئصال اإلرهاب 
حلــب  ريــف  بيــن  الممتــدة  المنطقــة  فــي 
الشــمالي  حمــاة  وريــف  الشــرقي  الجنوبــي 

الشــرقي.
وأفــاد مراســل ســانا فــي حمــاة بــأن وحــدات 
ــا  ــش اســتعادت الســيطرة خــالل عملياته الجي
بريــف حمــاة الشــمالي الشــرقي علــى قريــة 
ســرحا القبليــة بعــد تكبيــد إرهابيــي تنظيــم 

ــاد. ــراد والعت ــائر باألف ــرة” خس ــة النص “جبه
ــى أن وحــدات الجيــش  وأشــار المراســل إل
تالحــق فلــول إرهابيــي التنظيــم التكفيــري فــي 
المنطقــة بينمــا يعمــل عناصــر الهندســة فــي 
الجيــش علــى إزالــة األلغــام والعبــوات الناســفة 
التــي زرعهــا اإلرهابيــون بيــن منــازل المواطنيــن 

وفــي األزقــة والشــوارع.
ــاون  ــش بالتع ــن الجي ــت وحــدات م وأحكم
علــى  أمــس  الرديفــة ســيطرتها  القــوات  مــع 
قريتــي الحســناوي وأبــو الغــر شــمال شــرق 

مدينــة حمــاة بحوالــي 90 كــم.
ــات تمشــيط المناطــق والقــرى  وخــالل عملي
والبلــدات التــي اســتعاد الجيــش الســيطرة عليهــا 
بيــن المراســل أن عناصــر الهندســة فجــروا أنفاقــا 
إرهابيــو  كان يســتخدمها  الحردانــة  قريــة  فــي 
والذخيــرة  االســلحة  ونقــل  للتنقــل  “داعــش” 
كان  القذائــف  إلطــالق  منصــات  دمــروا  كمــا 
مدينــة  الســتهداف  االرهابيــون  يســتخدمها 
المتنوعــة  الصاروخيــة  بالقذائــف  الســلمية 
وضبطــوا مســتودعا يحــوي قطــع تبديــل لعربــات 

وآليــات مدرعــة.

كوريا الجنوبية: ترسانة بيونغ يانغ النووية أكثر 
تطورا من أن تُدمر بسرعة

بكين: سنحمي حرية المالحة في بحر الصين الجنوبي
ــي  ــي ل ــوزراء الصين ــس ال ــن رئي ــينخوا( ع ــدة )ش ــن الجدي ــاء الصي ــة أنب ــت وكال ــن -  وكاالت : نقل بكي
كــه تشــيانغ قولــه  امــس 
الثالثــاء خــالل قمــة إقليميــة 
الصيــن  إن  مانيــال  فــي 
حريــة  بحســم  ســتحمي 
ــن  ــي بحــر الصي المالحــة ف
ــه. ــق فوق ــي والتحلي الجنوب

وذكــرت الوكالــة ”قــال 
لــي إن الصيــن هــي أكبــر 
الصيــن  بحــر  فــي  بلــد 
دولــة  وهــي  الجنوبــي 
كبــرى تســتخدم ممــرات 
فــإن  ثــم  ومــن  البحــر 
ــة الســالم واالســتقرار  ــم، بحماي ــة أخــرى فــي العال ــأي دول ــة ب ــر، مقارن الصيــن تبــدي اهتمامــا أكب

وحريــة المالحــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي“.

كينيا .. إجراءات أمنية مشددة عند المحكمة قبل جلسة 
استماع بشأن االنتخابات

تركيا تشجب سماح األميركيين بخروج 
الدواعش مع سالحهم من الرقة

انقــرة – وكاالت : شــجب رئيــس الــوزراء التركــي بــن 
علــي يلدريــم ســماح الواليــات المتحــدة الرهابيــي داعــش 

بمغــادرة الرقــة خــالل عمليــة تحريرهــا مــع ســالحهم.
وقــال بــن علــي يلدريــم فــي جلســة الكتلــة 
البرلمانيــة لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي 
أنقــرة امــس :« أنظــروا مــا يجــري. بــدال مــن تطهيــر 
الرقــة مــن داعــش قامــوا )األمريكيــون( بدعــم خــروج 
المســلحين مــن هنــاك مــع ســالحهم فــي قافلــة 
ــة بالســالح  تضــم 50 شــاحنة كبيــرة و10 منهــا محمل
الثقيــل. لقــد قلنــا ألمريــكا، ال يجــوز أن يقــوم بعــض 
اإلرهابييــن بالتخلــص مــن إرهابييــن آخريــن. ذلــك 
اإلرهــاب.   تقاتــل  التــي  الكبــرى  بالــدول  يليــق  ال 
وأيــن  المســلحين  هــؤالء  أيــن  اآلن  يعــرف  مــن 
ســيظهرون مــع ســالحهم ضــد المدنييــن، ربمــا فــي 
تركيــا أو فــي أوروبــا أو فــي أمريــكا أو فــي كل العالــم 
. هــم يعتبــرون أنــه مــن االفضــل ان يتخلصــوا مــن 

ــدر اإلمــكان«. هــذا الصــداع وليبتعــد عنهــم ق

ســيئول -  وكاالت : قــال رئيــس كوريــا الجنوبية 
ــن يكــون مــن  ــه ل ــاء إن ــه-إن امــس الثالث مــون جي
ــا الشــمالية أن تدمــر ترســانتها  ــى كوري الســهل عل
النوويــة بســرعة حتــى لــو أرادت ذلــك ألن برامجهــا 

لألســلحة متطــورة بدرجــة كبيــرة.
دولــي  لضغــط  الشــمالية  كوريــا  وتتعــرض 
شــديد إلنهــاء برامجهــا لألســلحة التــي تطورهــا 
ــا  ــي. لكنه ــرارات مجلــس األمــن الدول فــي تحــد لق
تعهــدت بعــدم التخلــي عــن ترســانتها النوويــة.

وفــي كلمــة للصحفييــن بالفلبيــن قــال مــون إنــه 
ــات  ــراء محادث ــى إج ــا الشــمالية عل ــت كوري إذا وافق

فــإن كل الخيــارات ســتكون مطروحــة.
إفــادة صحفيــة ”إذا بــدأت  وأضــاف مــون فــي 
محادثــات لحــل قضيــة كوريــا الشــمالية النوويــة 
فأخشــى أنــه ســيكون مــن الصعــب، علــى أرض 
ــة  ــا النووي ــا الشــمالية قدراته ــر كوري ــع، أن تدم الواق
بشــكل كامــل ألن ترســانتها النوويــة والصاروخيــة 

وصلــت إلــى مرحلــة متطــورة“.

نيروبــي -  وكاالت : اســتعدت المحكمــة العليــا 
فــي كينيــا  امــس الثالثــاء لمراجعــة االلتماســات 
التــي تطعــن فــي فــوز الرئيــس أوهــورو كينياتــا فــي 

االنتخابــات الرئاســية التــي 
الماضــي  الشــهر  جــرت 
فيمــا قــد تكــون آخــر فرصــة 
لفحــص قانونــي لألصــوات.
تشــديد  وجــرى 
خــارج  األمنيــة  اإلجــراءات 
قاعــة المحكمــة، والتــي كانــت 
محــور السياســة الكينيــة منذ 
انتخابــات  نتائــج  ألغــت  أن 
ــي أغســطس آب.  الرئاســة ف
وأدى هــذا الحكــم إلــى إعــادة 

األول. تشــرين  أكتوبــر   26 فــي  االنتخابــات 
ولــم تنعقــد المحكمــة منــذ اليــوم الســابق علــى إجــراء 
ــب  ــي طل ــرر أن أن تفصــل ف ــا كان مــن المق اإلعــادة عندم
جــرى التقــدم بــه فــي آخــر لحظــة لتأجيــل التصويــت. 
ــدد  ــور الع ــدم حض ــبب ع ــت بس ــة ُألغي ــذه الجلس ــن ه لك

ــال النصــاب. ــن القضــاة الكتم ــوب م المطل

قالوا في الرسول األكرم )ص(..
لقي الرسول من أجل نشر اإلسالم كثيرًا من العناء، وبذل عدة تضحيات.. وتعرض 

خالل إبالغ الوحي إلى اإلهانات واالعتداءات واالضطهادات، بل اضطر إلى أن يترك 
وطنه.. وعانى كثيرًا سنة بعد أخرى في نشر اإلسالم بين أفراد قبيلته

* المؤرخ األمريكي واشنجتون ارفنج
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 17 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 13 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 40 دقيقة

داعيا الى إزالة الفوارق بين المكونات.. 

المالكي: ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البالد
*المجلس األعلى وبدر يؤكدان ضرورة اجراء االنتخابات بموعدها وتجنيب البلد الفراغ الدستوري

*نائب عن دولة القانون: بغداد ستعتذر عن استقبال ولي العهد السعودي 
لالحداث االخيرة في السعودية والمنطقة!

*حكومة كردستان تؤكد احترامها لقرار المحكمة 
االتحادية بوحدة العراق

*االستخبارات العسكرية: ضبط كدس »كبير« للعبوات الناسفة 
بمنطقة الصبيحات في الكرمة

رئيــس  نائــب  اســتقبل   : وكاالت   – بغــداد 
الجمهوريــة نــوري المالكــي، امــس  الثالثــاء نخبــة 

مــن طائفــة الصابئــة المندائييــن فــي العــراق.
وأكــد المالكــي، بحســب بيــان لمكتبــه اإلعالمــي، 
علــى »دور التفاعــل اإليجابــي وااللتقــاء فــي القيــم 
المشــتركات  وتعزيــز  والتعايــش  للتفاهــم  األصيلــة 
ــان والمذاهــب  ــاع األدي ــن أتب ــة بي اإلنســانية والوطني
مــن أبنــاء البلــد الواحــد«، موضحــا أن »العراقييــن 
جميعــا شــركاء فــي الوطــن وأبنــاء الصابئــة المندائيين 
عــن  معربــا  العزيــزة«،  العراقيــة  الشــرائح  مــن 
»اســتعداده لتقديــم كل مــا مــن شــأنه مســاعدتهم 

ودعمهــم كونهــم مــن أبنــاء هــذا الوطــن«.
ودعــا المالكــي، بحســب البيــان، إلــى »إزالــة 
ــاء  ــة بن ــا تفســد عملي ــات ألنه ــن المكون ــوارق بي الف
المجتمــع المتصالــح الــذي يتعامــل مــع أبنــاءه علــى 
أســاس إنســانيته ووطنيتــه«، مشــددا علــى »ضــرورة 
التــي  التحديــات  لمواجهــة  الصفــوف  توحيــد 

تتعــرض لهــا البــالد«.
مــن جهتــه أكــد المجلــس األعلــى االســالمي 

ومنظمــة بــدر، امــس الثالثــاء، علــى ضــرورة إجــراء 
االنتخابــات بموعدهــا المحــدد وتجنيــب البلــد الفــراغ 
ــى الحــوار تحــت  ــا باللجــوء ال الدســتوري، فيمــا طالب

ــع«. ــر الواق ــة األم ــض سياس ــتور و«رف ــقف الدس س
المجلــس  لرئيــس  االعالمــي  المكتــب  وقــال 
تلقــت  بيــان صحافــي  فــي  األعلــى همــام حمــودي 
عقــد،   »اجتماعــا  إن  منــه،  نســخة  نيــوز  الســومرية 
امــس بيــن وفــد مــن المجلــس األعلــى برئاســة همــام 

ــدر هــادي العامــري  ــام منظمــة ب ــن ع ــع أمي حمــودي م
ــا  ــا«، موضحــا أن »االجتمــاع بحــث م وعــدد مــن قادته
تحقــق مــن انتصــارات وقــرب اعــالن النصــر األخيــر، 

وموضــوع الموازنــة وأهميــة اقرارهــا فــي موعدهــا«.
ودعــا المجتمعــون، حســب البيــان، الــى »احتــرام 
الجميــع وحــدة االراضــي العراقيــة، وبســط الســلطات 
والمطــارات،  المنافــذ  علــى  ســيطرتها  االتحاديــة 
ــر الواقــع مــن اي طــرف كان،  ورفــض سياســة األم

واللجــوء للحــوار تحــت ســقف الدســتور، وان تكــون 
المحكمــة االتحاديــة مرجعــا اخيــرا لحــل النزاعــات«.

إجــراء  »ضــرورة  علــى  المجتمعــون  وأكــد 
البلــد  وتجنيــب  المحــدد  بموعدهــا  االنتخابــات 
الفــراغ الدســتوري«، مطالبيــن الحكومــات المحليــة 
واعــادة  النازحيــن  ارجــاع  »تعجيــل  بـــ  واالتحاديــة 

المحــررة«. المناطــق  اعمــار 
القانــون  النائــب عــن دولــة  مــن جهتــه ذكــر 
الــوزراء حيــدر  جاســم محمــد جعفــر ان رئيــس 
العهــد  ولــي  اســتقبال  عــن  ســيعتذر  العبــادي 
الســعودي، محمــد بــن ســلمان فــي زيارتــه المقــررة 

الحالــي. الثانــي  تشــرين  شــهر  خــالل 
وقــال جعفــر فــي تصريــح  صحفــي:« ان العبــادي 
كان قــد وجــه دعــوة إلــى ولــي العهــد الســعودي، 
محمــد بــن ســلمان، خــالل زيارتــه األخيــرة إلــى 
االتفــاق  تــم  حيــث  الماضــي،  الشــهر  الســعودية 
ــي  ــة الشــهر الحال ــي بداي ــارة ف ــى أن تكــون الزي عل

تشــرين الثانــي«.
ــرة فــي الســعودية  وأضــاف: »أن األحــداث األخي
رئيــس  واســتقالة  لبنــان  وقضيــة  والمنطقــة، 
األمــور،  عقــدت  كلهــا  الحريــري،  ســعد  الحكومــة 
أن يســتقبل  العــراق  علــى  الصعــب  مــن  فأصبــح 
المســتقبل  فــي  لــه  ضــررا  يســبب  قــد  شــخصا 
جــراء المشــكلة بيــن الســعودية وإيــران«، بحســب 

تعبيــره.

على جرائمهم بحق الفلسطينيين..

مركز حقوق االنسان الفلسطيني يطلق حملة أممية لمحاكمة قادة العدو الصهيوني في الجنائية الدولية
*88 مستوطنا وجنديا صهيونيا يقتحمون األقصى بحماية عسكرية من قوات العدو

غــزة – وكاالت : كشــف راجــي الصورانــي، مديــر المركــز الفلســطيني لحقــوق 
االنســان، أنــه فــي مطلــع 2018 ســتُطلق حملــة دوليــة مــن قبــل منظمــات حقــوق 
ــة  ــاي لمحاكم ــي اله ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم اإلنســان الفلســطينية ف

قــادة االحتــالل علــى جرائمهــم بحــق الفلســطينيين.

وقــال الصورانــي، إن الحملــة تهــدف لدفــع  المدعــي العــام للمحكمــة الدوليــة 
لتســريع ذلــك واســتكمال الوثائــق المتعلقــة بجرائــم االحتــالل حتــى تكــون 

ــى مناقشــتها. ــادرة عل المحكمــة تكــون ق
وتتنــاول الوثائــق التــي قدمــت إلــى النائــب العــام الحــرب فــي غــزة )تمــوز / 
يوليــو - آب / أغســطس 2014( جريمــة االحتــالل فــي رفــح بعــد فقــدان آثــار الضابط 

هــدار غولديــن، والحصــار المفــروض علــى غــزة.
وأضــاف الصورانــي الــذي ســيقدم فــي نهايــة هــذا الشــهر إلــى المدعــي العــام 
ــة  ــاب للمحاكم ــا الذه ــن الشــكاوى والقضاي ــع اآلالف م ــة م ــات أخــرى وثيق صفق
فــي إســرائيل بتهمــة ارتــكاب »جرائــم« التــي ارتكبهــا الجيــش اإلســرائيلي، وأن 

قضاياهــم أديــن خمســة جنــود فقــط.
مــن جانــب اخــر اقتحــم عشــرات المســتوطنين، امــس الثالثــاء، المســجد 
األقصــى مــن جهــة »بــاب المغاربــة«، بحمايــة عســكرية معــززة مــن قــوات االحتــالل.

ووفقــا لوكالــة »قــدس بــرس« فــإن 88 مســتوطنًا يهوديــًا اقتحمــوا المســجد 
ــذ الســاعة الســابعة  ــة من ــات متتالي ــى شــكل مجموع ــة« عل ــاب المغارب ــن »ب م

وحتــى العاشــرة مــن صبــاح امــس.


