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الخميس 4 ربيع االول، 1439 هـ ق 2 آذر 1396 هـ ش، 23 تشرين الثاني 2017م العدد )9720( السنة الثامنة والثالثون

قالوا في الرسول األكرم )ص(..
اتفقت األخبار على أن محمدًا كان في الدرجة العليا 

من شرف النفس، وكان يلقب باألمين، أي بالرجل الثقة المعتمد 
عليه إلى أقصى درجة، إذ كان المثل األعلى في االستقامة

* أستاذ اللغات الشرقية ورئيس مجمع البحوث واآلداب المستشرق الفرنسي كليمان هوار- ج1 من كتابه »تاريخ العرب«
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 51 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 13 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 20 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و  48 دقيقة

النفط يرتفع مع هبوط 
الدوالر

موســكو – وكاالت : ارتفعــت أســعار النفــط 
متجهــة لتســجيل أعلــى إغــالق فــي أكثــر مــن 
عاميــن، مــع تزايــد أحجــام التــداول عقــب تراجــع 
تراجــع  عــن  فضــال  األمريكيــة،  المخزونــات 

ــية. ــالت الرئيس ــل العم ــدوالر مقاب ال
لخــام  اآلجلــة  العقــود  أســعار  وصعــدت 
»برنــت« القياســي بنســبة 0.94% أو بنحــو 59 

للبرميــل. دوالر   63.16 إلــى  ســنتا 
األمريكــي  الخــام  برميــل  ســعر  زاد  كمــا 
ــبة  ــيط« بنس ــاس الوس ــرب تكس ــف »غ الخفي

دوالر.  57.82 إلــى  99 ســنتا  بنحــو  أو   %1.74
الــدوالر  مؤشــر  تراجــع  بعــد  ذلــك  يأتــي 
ــل ســلة العمــالت الرئيســية بنســبة %0.15  مقاب
إلــى 93.81 نقطــة بانتظــار اجتمــاع لمجلــس 
هبــوط  إلــى  إضافــة  الفيدرالــي،  االحتياطــي 
مخزونــات الخــام األمريكيــة بمقــدار 6.4 مليــون 

برميــل وفــق بيانــات معهــد البتــرول.

فيما تم طرد 150 جنرااًل بذريعة صلتهم بمحاولة االنقالب..

أردوغان: هناك سيناريو غربي قذر لتدمير العالم اإلسالمي
التركــي،  الرئيــس  أكــد   : وكاالت   – اســطنبول 
بوجــود  األربعــاء،  امــس  أردوغــان  طيــب  رجــب 
ــدف القضــاء  ــًا به ــق حالي ــذر يُطبّ ــي ق ســيناريو غرب

ومســتقبله. اإلســالمي  العالــم  وحــدة  علــى 
وجــاءت تصريحــات رئيــس تركيــا هــذه فــي كلمــة ألقاهــا 
ــاون االقتصــادي  ــة الدائمــة للتع ــاح اجتمــاع اللجن خــالل افتت
والتجــاري بمنظمــة التعــاون اإلســالمي، بمدينــة إســطنبول.

وأوضــح أردوغــان أّن العالــم اإلســالمي يمــرّ بفتــرة 
ــن  ــن الممك ــه م ــرة، وأن ــوام األخي ــالل األع ــة خ عصيب

اعتبارهــا »فتــرة فتــن« بــكل معنــى الكلمــة.
وفــي هــذا الســياق قــال الرئيــس التركــي: »يجــري 

تنفيــذ ســيناريو قــذر لتدميــر وحــدة العالــم اإلســالمي ومســتقبله وروح العيــش المشــترك والثــراء الــذي يمتلكــه«.
ــر كل أمراضــه  ــن خــالل تصدي ــان مســتقبله، م ــي يحــاول ضم ــم الغرب ــال، إّن العال ــان قائ وأضــاف أردوغ

ــم اإلســالمي. ــى العال ــة إل التاريخي
مــن جانــب اخــر أعلــن وزيــر دفــاع النظــام التركــي نــور الديــن جانيكلــي طــرد 150 جنــراال مــن أصــل 560 مــن 

الجيــش بذريعــة عالقتهــم بمحاولــة االنقــالب التــي شــهدتها تركيــا منتصــف تمــوز مــن العــام الماضــى.

مؤكدة أن الجامعة العربية قد سقطت وال مبرر لوجودها على اإلطالق..

سوريا: من يتهم حزب الله باإلرهاب هو اإلرهابي بحد ذاته
*الجيش السوري يواصل مالحقة فلول إرهابيي “داعش” بين الميادين والبوكمال 

ويسيطر على األجزاء الشرقية والغربية لقرية محكان
*دي ميستورا: ال بد من التوصل إلى حل سياسي لألزمة 

السورية وفق قرارات مجلس االمن
وكاالت:    – دمشــق 
وزيــر  نائــب  اكــد 
الســوري  الخارجيــة 
أن  المقــداد  فيصــل 
مــا  الكيميائــي  الملــف 
مصطنــع  ملــف  إال  هــو 
ومفبــرك، حيــث قامــت 
واالســتخبارات  الدوائــر 
بتصنيعــه  الغربيــة 
بغــرض  وتصميمــه، 
مــن  مزيــد  ممارســة 
الضغــوط علــى ســوريا.

ــع  ــح خــاص لموق ــي تصري ــداد ف ــد المق واك
قنــاة المنــار، أن ســوريا هــي طــرف فــي اتفاقيــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة، وقــد نّفــذت كل 
التزاماتهــا، حيــث أن ســوريا تؤمــن كل اإليمــان 
بــأن اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل هــو أمــر 
غيــر أخالقــي وغيــر مقبــول علــى اإلطــالق، وال 
يكــن لســوريا أن تســتخدم هــذه األســلحة ضــد 
شــعبها و”أصــال ســوريا ال يوجــد لديهــا أســلحة 

كيمياويــة نهائيــًا”.
وعلــق المقــداد علــى موقــف جامعــة الدول 
العربيــة بخصــوص المقاومــة فــي حــزب اهلل، 
»نحــن ال يمكــن إال أن نقــول بــأن الجامعــة 
لــم تعــد جامعــة ولــم تعــد عربيــة وأي موقــف 
تتخــذه فــي هــذه الظــروف بضغــط اســرائيلي 
ســيكون قــرارًا غيــر حكيــم وأبعــد مــا يكــون 
التــي أسســت لهــا  عــن خدمــة األهــداف 
ــل  ــوم تقت ــة الي ــه أن الجامع ــة”، وبرأي الجامع
دولهــا األعضــاء بلــدًا بعــد آخــر ومــن هنــا  
فــإن ســوريا بصــوت المقــداد أدانــت ورفضــت 
هــذه القــرارات بخصــوص حــزب اهلل، مشــددًا 

علــى أن “مــن يتهــم حــزب اهلل باإلرهــاب 
آمنّــا  ذاتــه”، “ونحــن  هــو اإلرهابــي بحــد 
بــأن الجامعــة العربيــة قــد ســقطت وال مبــرر 

ــى اإلطــالق”. لوجودهــا عل
ــوم  ــا تق ــداد أن م ــح المق ــام وضّ ــي الخت وف
بــه الســعودية مــن إقامــة عالقــات مــع الكيــان 
الصهيونــي، هــو أمــرٌ ال يحتــاج إلــى تعليــق، 
حيــث أن الــدور الــذي تقــوم بــه الســعودية إلــى 
جانــب إســرائيل هــو أمــر مدمــر أواًل للســعودية، 
وللقضيــة  العربيــة،  للمنطقــة  مدمــر  ودور 
الفلســطينية، “فالســعودية انكشــفت وال حاجــة 

ــًا”. ــا نهائي ــث عنه للحدي
مــن  وحــدات  واصلــت  اخــر  جانــب  مــن 
مــع  بالتعــاون  الســوري  العربــي  الجيــش 
القــوات الحليفــة التقــدم فــي عملياتهــا ضــد بــؤر 
المتبقيــة بيــن مدينتــي  إرهابيــي “داعــش” 
البوكمــال والمياديــن علــى الضفــة الغربيــة لنهر 
ــزور الجنوبــي الشــرقي. الفــرات بريــف ديــر ال

وأفــاد مراســل ســانا فــي ديــر الــزور بــأن 
وحــدات الجيــش بالتعــاون مــع الحلفــاء نفــذت 
عمليــات نوعيــة انطالقــا مــن مواقعهــا جنــوب 

علــى  خاللهــا  ســيطرت  المياديــن  مدينــة 
محــكان  لقريــة  والغربيــة  الشــرقية  األجــزاء 
ــم “داعــش”  ــع تنظي ــة م ــد اشــتباكات عنيف بع

اإلرهابــي.
وأشــار المراســل إلــى أن وحــدات الجيــش 
قامــت بتأميــن قــرى وبلــدات ضهــر النصرانــي 
أحمــد  وفيضــة  الخــور  ووادي  علــي  والشــيخ 
الهيفــان ووادي فليتــة ووادي الســيل بعــد فــرار 

ــا. ــم “داعــش” منه ــي تنظي إرهابي
مــن  وحــدات  أن  ســانا  مراســل  وبيــن 
الكشــفة  قريتــي  علــى  ســيطرت  الجيــش 
والصالحيــة ونقطــة وادي الــورد وتــل ملحــم 
وشــعب خعــن علــى طريــق الميادين/البوكمــال 
بعــد تدميــر آخــر تحصينــات تنظيــم “داعــش” 

اإلرهابــي فيهــا.
وقضــت وحــدات الجيــش العربــي الســوري 
بالتعــاون مــع الحلفــاء األحــد الماضــي علــى 
مدينــة  فــي  “داعــش”  إرهابيــي  بــؤر  آخــر 
ــو 140  ــزور بنح ــر ال ــرق دي ــوب ش ــال جن البوكم

كــم لتصبــح المدينــة محــررة بالكامــل.
مــن جهتــه أكــد مبعــوث األمــم المتحــدة 
الخــاص إلــى ســوريا ســتافان دي ميســتورا 
ضــرورة التوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة  
األمــن  مجلــس  قــرارات  وفــق  الســورية 

ــي. الدول
فــي  لــه  كلمــة  فــي  ميســتورا  دي  وقــال 
الريــاض امــس : “نحــن نــرى حربــا كبيــرة 
فــي ســوريا كان لهــا أثــر كبيــر علــى المنطقــة 
ونحــن فــي األمــم المتحــدة دائمــا نعتمــد علــى 
ســوريا  بخصــوص  األمــن  مجلــس  قــرارات 
ويبيــن  يقودنــا  الــذي   )2254( القــرار  وخاصــة 
ــف  ــا واضحــة بالنســبة إلعــالن جني ــا طريق لن

السياســية”. التســوية  وتحقيــق 
ــدأ  ــام ســوف نب ــة أي وأضــاف: “خــالل بضع
وضــع إطــار للعمليــة السياســية وكمــا قلــت 
ســابقا فــإن المحادثــات فــي جنيــف ليســت 
مــن دورة واحــدة لكــن علــى دورتيــن وســتكون 
الثانيــة الشــهر القــادم” موضحــا أن المناقشــات 
بوضــع  المتعلقــة  المســائل  علــى  ســتتركز 
الحكومــة  وتشــكيل  للبــالد  جديــد  دســتور 
وتقديــم  بالمختطفيــن  المرتبطــة  والقضايــا 

المناطــق. لجميــع  اإلنســانية  المســاعدات 

المانيا تقف سداً في وجه طموحات السعودية 
في االتحاد األوروبي

ــي الشــرق  ــة طموحــات الســعودية ف ــي مواجه ــب ف ــى جــدار صل ــا ال ــت الماني ــن – وكاالت : تحول برلي
مواقــف  وشــراء  األوســط 
األوروبيــة،  الــدول  بعــض 
قطــر  مــن  تتخــذ  وبــدأت 
الخليــج  فــي  لهــا  مخاطبــا 

لفارســي. ا
األزمــة  ظــل  وفــي 
انفجــرت  التــي  الصامتــة 
األوروبــي  االتحــاد  بيــن 
خلفيــة  علــى  والســعودية 
احتجــاز الريــاض لرئيــس 
ســعد  اللبنانيــة  الحكومــة 
المانيــا  أقدمــت  الحريــري، 
ــة،  ــالم األلماني ــول وســائل االع ــا تق ــة الســعودية، كم ــة” المملك ــن “ترامبي ــف شــجاعة للحــد م ــى مواق عل

الدوليــة. العالقــات  فــي  بالقــوة  والتهديــد  المــزاج  غلبــة  هــو  الترامبيــة  وتعبيــر 
وتمــر العالقــات بيــن الريــاض وبرليــن بأزمــة مفتوحــة بعــد اســتدعاء الســعودية ســفيرها للتشــاور، وهــو إجــراء 
للتعبيــر عــن غضــب البلــد الــذي يقــوم بهــذه الخطــوة، وال يبــدو أن برليــن تتراجــع عــن مواقفهــا بــل تطالــب شــركاءها 

فــي االتحــاد األوروبــي بموقــف صريــح تجــاه المشــاكل التــي تســببها الريــاض فــي الشــرق األوســط، 

كوريا الشمالية: قرار ترامب بادراجنا على قائمة الدول الراعية 
لالرهاب استفزاز خطير

غدا .. رئيس زيمبابوي الجديد 
يؤدي اليمين الدستورية 

اإلذاعــة  هيئــة  قالــت   : وكاالت    - هــراري 
)زي. زيمبابــوي  فــي  الرســمية  والتلفزيــون 
إمرســون  إن  األربعــاء  امــس  بي.ســي(  
منانغاغــوا النائــب الســابق للرئيــس ســيؤدي 
بعــد  الجمعــة  غــدا  للبــالد  رئيســا  اليميــن 
اســتقالة روبــرت موغابــي الــذي حكــم البــالد مــا 

يقــرب مــن 40 عامــا.
وذكــرت الهيئــة أن منانغاغــوا، الــذي فــر مــن 
البــالد خوفــا علــى ســالمته بعــد أن أقالــه موغابــي 
قبــل أســبوعين، ســيصل إلــى قاعــدة مانيــام الجويــة 

فــي هــراري. 

تحطم طائرة للبحرية األميركية في المحيط الهادي 
واشــنطن – وكاالت : كشــفت البحريــة األمريكيــة، 
ــي  ــا ف ــة له ــرة تابع ــم طائ ــن تحط ــاء ع ــس  األربع ام

المحيــط الهــادئ.
الطائــرة  لهــا، »إن  بيــان  فــي  البحريــة   وقالــت 
التــي تحطمــت قــرب جــزر أوكينــاوا كان علــى متنهــا 
11 شــخصا، وكانــت فــي طريقهــا إلــى حاملــة الطائــرات 

ــان«. ــد ريغ رونال
وأوضح البيان أن الطائرة سقطت في بحر الفلبين.

بيونــغ يانــغ – وكاالت :  ذكــرت وســائل اإلعــالم 
الرســمية فــي كوريــا الشــمالية أن بيونــغ يانــغ أدانت 
بإعــادة  ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  قــرار 
لإلرهــاب،  الراعيــة  الــدول  قائمــة  علــى  إدراجهــا 
ووصفــت القــرار بأنــه ”اســتفزاز خطيــر وتعــد عنيف“.

وأعــاد ترامــب بيونــغ يانــغ إلــى قائمــة الــدول 
ــف  ــو تصني ــن الماضــي وه ــاب االثني ــة لإلره الراعي
مــن  مزيــد  بفــرض  المتحــدة  للواليــات  يســمح 
بشــأن  التوتــر  بتأجيــج  ويهــدد  عليهــا  العقوبــات 
البرامــج النوويــة والصاروخيــة الكوريــة الشــمالية.
ــرار  ــى ق ــغ عل ــغ يان ــن بيون ــل م ــي أول رد فع وف
ترامــب، نفــى متحــدث باســم وزارة الخارجيــة خالل 
ــورط  ــة ت ــة الكوري ــاء المركزي ــة األنب ــة مــع وكال مقابل

ــة. ــال إرهابي ــي أي أعم ــة ف الحكوم

وقــال إن وصــم الدولــة بأنهــا راعيــة لإلرهــاب 
”مجــرد وســيلة تســلط علــى الطريقــة األمريكيــة 
يمكــن إضافتهــا أو حذفهــا فــي أي وقــت بمــا يتفــق 

ــا“. ــع مصالحه م
أطلقتهــا  التــي  الصفــة  أن  المتحــدث  وأضــاف 
ــر  ــغ أكث ــغ يان ــتجعل بيون ــالده س ــى ب ــنطن عل واش

النوويــة. تمســكا باالحتفــاظ بترســانتها 

معلنة رفض وجودهم  تحت اي مسمى كان وباي صفة في العراق..

كتائب حزب الله: سالح المقاومة حاضر واكثر جهوزية من السابق لتدمير القواعد االمريكية
*دولة القانون: قرارات الكونغرس األميركي تجاه المقاومة اإلسالمية أساءة للعراق وشعبه

*نائب: اثيل النجيفي وتحالفه المدعوم سعوديًا 
ورقة »محترقة«

*عمليات الجزيرة تعلن تطهير الطريق الرابط بين قضاء 
عنة والحدود السورية

 مؤكدة ان غزة عنوان الصمود للشعب الفلسطيني..

الجهاد االسالمي: سالح المقاومة غير قابل للنقاش ولن نتخلى عنه حتى تحرير فلسطين
*البردويل من القاهرة: ليكن شعارنا الوحدة في مواجهة 

العدو الصهيوني
*69 مستوطنًا صهيونيا يقتحمون المسجد األقصى 

بحماية شرطة االحتالل

الجهــاد  حركــة  ممثــل  قــال   : وكاالت   – غــزة 
اإلســالمي فــي لبنــان احســان عطايــا إنــه يجــب الفصــل 
فــي طريقــة التعامــل مــع قطــاع غــزة باعتبــاره عنصــر قــوة 

وعنــوان الصمــود لشــعبنا الفلســطيني والســلطة.
وشــدد عطايــا خــالل لقــاء متلفــز، علــى ضــرورة 
مقــاوم  المقاومــة وكل  المحافظــة وحمايــة ســالح 
ــي القطــاع،  وتحســين ظــروف المعيشــة لشــعبنا ف
مؤكــدًا أن موضــوع الســالح غيــر قابــل للنقــاش ولــم 

عنــه  التخلــي  يمكــن 
ذرة  اخــر  تحريــر  حتــى 

فلســطين. مــن 
وطالــب ممثــل الجهــاد 
الفصائــل المجتمعــة فــي 
اال  يعــودوا  ال  أن  القاهــرة 
شــعبنا  يرضــي  بتفاهــم 
معاناتــه  مــن  ويخفــف 

حقوقــه. ويحفــظ 
يجــب  أنــه  وبيــن 
الخطــوات  تقديــم 
العمليــة لدفــع المصالحــة 
لألمــام ورفــع العقوبــات المفروضــة علــى القطــاع.
مــن جانــب اخــر قــال صــالح البردويــل عضــو 
السياســي لحركــة حمــاس والمشــارك  المكتــب 
فــي حــوارات القاهــرة إن الجميــع متفــق ومُصــرٌّ 
2011 هــي محــور  اتفاقيــة  ملفــات  تكــون  أن  علــى 
ــت  ــد الوق ــالق لتبدي ــى اإلط ــال عل ــاش وال مج النق
مــن  مزيــد  عــن  والبحــث  الكالميــة  والمهاتــرات 

التعجيزيــة. الشــروط  أو  التمكيــن 
امــس   كلمــة مصــورة  فــي  البردويــل  وأضــاف 
األربعــاء، أن وفــود المصالحــة توجهــت إلــى مقــر 
المخابــرات المصريــة لخــوض الجولــة الثانيــة مــن 
الحــوار الوطنــي؛ حيــث يتركــز الحــوار  علــى ملفــات 

ــدا. ــمة ج ــات حاس ــي ملف ــة 2011، وه اتفاقي
وأشــار إلــى أن تقديراتنــا أن معظــم الفصائــل الفلســطينية 
ــات  ــق الملف ــي تطبي ــات ف ــاد آلي ــراق إليج ــداث اخت ــة إلح ذاهب

المختلفــة،

اكــد   : وكاالت   – بغــداد 
باســم  العســكري  المتحــدث 
جعفــر  اهلل  حــزب  كتائــب 
الحســيني  امــس االربعــاء ، ان 
داعــش انتهــت واعتــرف بذلــك 
ان  الــى  لفــت  ، فيمــا  صانعوهــا 
خرجــوا  ان  بعــد  االمريــكان 
عــن  العــودة  حاولــوا  مهزوميــن 
. العــراق  الــى  داعــش  طريــق 
الحســيني وفــي تصريــح متلفــز 
تابعتــه »االتجــاه بــرس« اضــاف انــه 
ــور  ــل ظه ــة قب ــاك مقاوم ــت هن »كان

القاعــدة وداعــش فــي العــراق ولكــن االمريــكان ومــن 
خــالل ادواتهــم المتنفــذة حولــوا المقاومــة ضدهــم الــى 
طائفيــة« مبينــا ان »ماجــرى علــى العــراق مــن مشــاكل 

ــكان« . ــة كان ســببه االمري سياســية وامني
واوضــح ان »االصــوات التــي تهاجــم المقاومــة والحشــد 
الشــعبي كانــت تهاجــم الجيــش العراقــي والقــوات االمنيــة 

فــي الســابق« مؤكــدا ان »االمريــكان واتباعهــم فشــلوا فــي 
تســويق اكاذيبهــم ضــد المقاومــة والحشــد الشــعبي«. 

ولفــت الــى ان »امريــكا حاولــت ان تجعــل مــن 
العــراق دولــة تابعــة لهــا« مشــيرا الــى انــه »عــام 
ولكــن  عديــدة  خيــارات  امــام  امريــكا  كانــت   2013
بعــد هزيمــة داعــش فقــدت كل خياراتهــا« موضحــا 
ان »محــور المقاومــة حافــظ علــى المنطقــة مــن 

التقســيمي«. امريــكا  مشــروع 
وشــدد الحســيني فــي رفضــه لوجــود اي قــوات 
ــكان  ــال »نرفــض وجــود االمري ــراق قائ ــي الع ــة ف امريكي
ــاج  ــة فالعــراق ال يحت ــاي صف تحــت اي مســمى كان وب
اليهــم« متوعــدا بتدميــر القواعــد االمريكيــة حيــث قــال 
ــة مــن الســابق  ــر جهوزي »ســالح المقاومــة حاضــر واكث
لتدميــر القواعــد االمريكيــة كمــا دمرتهــا فــي الســابق« .

النائــب  عــدَّ  جهتــه  مــن 
القانــون  دولــة  ائتــالف  عــن 
ــرار ضــد  منصــور البعيجــي أيّ ق
فصائــل الحشــد الشــعبي إســاءة 
للحكومــة وأبنــاء الشــعب جميعــًا 
داعــش  لــكان  ولــوال تضحياتــه 
قــد تربــع علــى المنطقــة بأكملهــًا.

وأضــاف البعيجــي فــي بيــان 
أن ماصــدر مؤخــرًا مــن قــرار مــن 
قبــل الكونغــرس األميركــي ضــد 
مرفــوض  أمــر  النجبــاء  حركــة 
االتهــام  او  بالتجــاوز  واليقبــل 
لفصائــل الحشــد الشــعبي نهائيــًا ، منوهــًا الــى ان 
الحشــد الشــعبي قــوة قاهــرة علــى االرض وقــد شــهد 
لهــا الجميــع بتضحياتهــا وبســالتها وبدمائهــا التــي 
لوالهــا كان داعــش الــى قــد تربــع علــى كراســي أمــراء 

ــده. ــراق وح ــس الع ــا ولي ــة بأكمله ــوك المنطق ومل
ــون  ــة القان ــالف دول ــن ائت ــب ع ــف النائ ــدوره وصّ ب
ــي البديري،امــس  االربعــاء، محافــظ نينــوى الســابق  عل
اثيــل النجيفــي وتحالفــه المدعــوم ســعوديًا، بـــ »الورقــة« 
المحترقــة، والتــي ال فائــدة منهــا بعــد ان تنصــل عــن 
مهامــه وواجباتــه فــي حمايــة اهالــي المحافظــة مــن خطــر 

ــي. داعــش االرهاب


