
البقية على الصفحة7

االثنين 29 رجب المرجب، 1439 هـ ق 27 فروردين 1397 هـ ش، 16 نيسان 2018م العدد )9826( السنة الثامنة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
غضّ الّطرف من أشرف الورع.. 

وغطاء العيوب السخاء والعفاف
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 4 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 57 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و دقيقتان

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 31 دقيقة

صحيفة بريطانية: االستخبارات البريطانية 
تستعد لفتح جبهة جديدة ضد روسيا

صحيفــة  ذكــرت  وكاالت:   – لنــدن 
»صنــداي تايمــز« نقــال عــن مصــادر أمنيــة 
تســتعد  لنــدن  اســتخبارات  أن  بريطانيــة، 
الروســية ردا  الكمبيوتــر  لمهاجمــة شــبكات 
علــى أعمــال »عدوانيــة« محتملــة قــد تشــنّها 

الســبراني. المجــال  فــي  موســكو 
مــن  مجموعــة  إن  الصحيفــة،  وقالــت 
ــا  ــة المختصــة، بم ــة البريطاني ــات األمني الهيئ
فيهــا وكالــة االســتخبارات الســبرانية، ووزارة 
وضــع  علــى  تشــترك  البريطانيــة  الدفــاع 
وصياغــة التدابيــر الجوابيــة للــرد علــى روســيا.

المختصيــن  أن  الصحيفــة،  وأكــدت 
الســبراني،  المجــال  فــي  البريطانييــن 
ــر  »شــغلوا مواقعهــم فــي شــبكات الكمبيوت

روســيا«. فــي 
تعــرض  تتوقــع  لنــدن  أن  وأضافــت 
مرافــق البنيــة التحتيــة البريطانيــة الرئيســية 
الرعايــة  نظــام  منظومــة  خــاص  وبشــكل 

روســية. ســبرانية  لهجمــات  الصحيــة، 

في رسالة وجهها للقمة العربية في الظهران السعودية..

بوتين: ضرورة االستمرار بمحاربة االرهاب في المنطقة 
مع احترام سيادة دولها

الروســي  الرئيــس  أكــد  وكاالت:   – موســكو 
فالديميــر بوتيــن ضــرورة االســتمرار فــي محاربــة 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي المنطقــة مــع االحتــرام 

أراضيهــا. ووحــدة  دولهــا  لســيادة  الكامــل 
وأعــرب بوتيــن فــي رســالة وجههــا للقمــة العربيــة 
موقــع  ونقلهــا  الســعودية  فــي  امــس  عقــدت  التــي 
روســيا عــن أملــه فــي أن تتمكــن روســيا ودول المنطقــة 
ــم  ــوى األساســية لتنظي ــد دحــر الق ــا بع ــة م ــي مرحل ف
“داعــش” اإلرهابــي فــي ســوريا والعــراق مــن اإلســهام 
وإعــادة  السياســية  التســوية  عمليــات  تفعيــل  فــي 
اإلعمــار وحــل المســائل االنســانية فــي هذيــن البلدين.

وأشــار بوتيــن إلــى اســتعداد روســيا للتعــاون مــع دول المنطقــة مــن أجــل ضمــان األمــن االقليمــي مشــددا علــى 
عــدم امكانيــة تطبيــع األوضــاع فــي الشــرق األوســط بصــورة مســتدامة دون إيجــاد حــل جــذري للقضيــة الفلســطينية.

مؤكدًا للوفد الروسي بان دمشق وموسكو تخوضان معا معركة ضد االرهاب وخرق القانون الدولي..

الرئيس األسد: العدوان الثالثي على سوريا ترافق مع حملة التضليل واألكاذيب بمجلس األمن من قبل نفس دوله 
*مظاهرات احتجاجية شملت مختلف دول العالم أكدت ان العدوان 

الثالثي على سوريا يهدد السلم العالمي
*مصادر سورية: بعثة حظر األسلحة الكيميائية إلى سوريا 

تدخل دوما اليوم
وكاالت:   – دمشــق 
الرئيــس  اســتقبل 
األســد  بشــار  الســوري 
حــزب  وفــد  أمــس 
روســيا الموحــدة الحاكــم 
روســيا  جمهوريــة  فــي 

. يــة د تحا ال ا
خــالل  الحديــث  ودار 
حــول مســتجدات  اللقــاء 
ســوريا  فــي  األوضــاع 
والعــدوان الثالثــي الغربــي 
إلــى  لــه  الــذي تعرضــت 

جانــب العالقــات التاريخيــة التــي تجمــع ســوريا 
كافــة. المجــاالت  فــي  تعزيزهــا  وســبل  وروســيا 

الثالثــي  العــدوان  الرئيــس األســد أن  وأكــد 
بالصواريــخ علــى ســوريا ترافــق مــع حملــة مــن 
التضليــل واألكاذيــب فــي مجلــس األمــن مــن قبــل 
نفــس دول العــدوان ضــد ســوريا وروســيا مــا يثبــت 
ــدة  ــة واح ــان معرك ــن يخوض ــرى أن البلدي ــرة أخ م
ليــس فقــط ضــد اإلرهــاب بــل أيضــا مــن أجــل 
حمايــة القانــون الدولــي القائــم علــى احتــرام ســيادة 

الــدول وإرادة شــعوبها.
ــس  ــت الرئي ــة لف ــات الثنائي ــار العالق ــي إط وف
األســد إلــى ضــرورة وضــع آليــات تنفيذيــة لتفعيــل 
ــي  ــن وال ســيما ف ــن البلدي ــاون االقتصــادي بي التع
مجــال إعــادة إعمــار ســوريا مشــيرا فــي الوقــت 
نفســه إلــى أهميــة التعــاون البرلمانــي القائــم بيــن 
البلديــن فــي المحافــل الدوليــة خاصــة وأننــا نشــهد 

حاليــا إعــادة رســم للخريطــة السياســية العالميــة.
مــن جانــب اخــر شــهدت مدينتــا واشــنطن 
ولــوس أنجلــوس األمريكيتــان والعاصمــة اليونانيــة 
ــي  ــى العــدوان الثالث ــا مظاهــرات احتجاجــًا عل أثين
الــذي شــنته الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا 

علــى ســوريا.
احتشــدوا  المتظاهريــن  أن  رويتــرز  وذكــرت 
تنــدد  هتافــات  ورددوا  األبيــض  البيــت  خــارج 

ســوريا. علــى  بالعــدوان 
وأعربــت لجنــة العــرب األمريكييــن للدفــاع عــن 
ســوريا وعــدد مــن المنظمــات األمريكيــة المناهضــة 
للحــرب عــن رفضهــا واســتنكارها للعــدوان الثالثــي 
األمريكــي الفرنســي البريطانــي علــى ســوريا مطالبيــن 

بوقــف السياســات الداعمــة لإلرهــاب والتطــرف.
اإلدارة  وقفتهــم  خــالل  المشــاركون  ودعــا 
األمريكيــة إلــى تغييــر سياســتها تجــاه ســوريا ووقــف 
اعتداءاتهــا المتكــررة التــي مــن شــأنها تأجيــج الصــراع 

فــي العالــم وتهديــد الســلم واألمــن الدولييــن.
مــن  مزيــد  تخــرج  أن  المنتظــر  ومــن 
ــى ســوريا  االحتجاجــات ضــد العــدوان الثالثــي عل
فــي مــدن أمريكيــة أخــرى بمــا فيهــا نيويــورك فــي 

أمــس. الحــق  وقــت 
كمــا تظاهــر آالف اليونانييــن فــي العاصمــة أثينــا 

احتجاجــًا علــى العــدوان الثالثــي علــى ســورية.
المتظاهريــن  أن  بــرس  أسوشــيتد  وذكــرت 
تجمعــوا فــي ميــدان ســينتاغما وســط أثينــا بدعــوة 
مــن الحــزب الشــيوعي اليونانــي قبــل أن يســيروا 
إلــى الســفارة األمريكيــة وهــم يــرددون هتافــات 
المتحــدة  للواليــات  مناهضــة  الفتــات  ويحملــون 

وسياســاتها العدوانيــة تجــاه شــعوب العالــم.
منعــت  اليونانيــة  الشــرطة  إن  وأضافــت.. 
المتظاهريــن مــن الوصــول إلــى الســفارة ليتجمعــوا 

فــي مــكان قريــب منهــا.
ديميتريــس  انتقــد  المظاهــرة  وخــالل 
بعــض  الشــيوعي  الحــزب  زعيــم  كاتســوباس 
المزاعــم  لتصديقهــم  اليونانييــن  السياســيين 
األمريكيــة والغربيــة الكاذبــة حــول اســتخدام ســالح 

الســورية. الحكومــة  قبــل  مــن  كيميائــي 
وقــال كاتســوباس.. إن “اإلمبرياليين يســفكون 
دمــاء الشــعوب مــرة أخــرى.. إنهــم يدمــرون الــدول 

ويفرقونهــا باســتخدام أدلــة ملفقــة”.
مــن جهتهــا أفــادت مصــادر ســورية لـــRT، بــأن 
بعثــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة التــي 
وصلــت إلــى ســوريا، ســتدخل  أمــس إلــى مدينــة 
دومــا فــي ريــف دمشــق للتحقيــق فــي الهجــوم 

الكيميائــي المزعــوم هنــاك.
البعثــة ســتدخل  إن   ،RTلـــ المصــادر  وقالــت 
الجهــات  مــع  مكثفــة  اجتماعــات  ولديهــا  دومــا 

الســورية. والحكوميــة  األمنيــة 
وأشــارت المصــادر إلــى أنــه مــن المفتــرض 
أن ينتهــي عمــل الفريــق الدولــي قبــل األربعــاء 
قبــل  المتحــدة  لألمــم  تقريــرا  بتقديمــه  القــادم 
مغــادرة دمشــق، وأن الوفــد يقيــم حاليــا فــي فنــدق 
»الفورســيزنس« المقــر الدائــم لموظفــي األمــم 

المتحــدة فــي ســوريا.
وكانــت وكالــة »إنترفاكــس«، قــد نقلــت عــن 
دمشــق  أن  تأكيــده  ســوري  دبلوماســي  مصــدر 
الدخــول  تأشــيرات  المنظمــة  خبــراء  منحــت 

الســورية. لالراضــي 

كوربين يطالب »ماي« بتقديم األساس القانوني لمشاركة بريطانيا في العدوان الثالثي على سوريا
لنــدن – وكاالت: طالــب رئيــس حــزب 
العمــال البريطانــي المعــارض جيريمــي 
القانونــي  األســاس  بتقديــم  كوربيــن 
لمشــاركة بــالده فــي العــدوان الثالثــي 
الواليــات  جانــب  إلــى  شــنته  الــذي 

المتحــدة وفرنســا علــى ســوريا.
أمــس  حديــث  فــي  كوربيــن  وقــال 
لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة بــي بــي ســي 
الــوزراء  رئيســة  إلــى  كالمــه  موجهــا 
البريطانيــة تيريــزا مــاي ووزيــر الخارجيــة 
الســند  “أيــن  جونســون:  بوريــس 
عليــه  االســتناد  تــم  الــذي  القانونــي 
بريطانيــة  جويــة  ضربــات  توجيــه  فــي 

لســوريا”.
ذلــك  أن  علــى  كوربيــن  وشــدد 
األســاس كان يجــب أن يكــون فــي إطــار 
مــن  تفويــض  أو  النفــس  عــن  الدفــاع 

الدولــي. األمــن  مجلــس 
بــالده  حكومــة  دعــا  كوربيــن  وكان 

دروس  مــن  التعلــم  إلــى  األول  أمــس 
أخطــاء غــزو العــراق محــذرا مــن “ســيناريو 
خطيــر ينتظــر الواليــات المتحــدة” فــي 
حــال أقدمــت علــى شــن عمــل عســكري 
ضــد ســوريا كمــا انتقــد عــدوان بــالده 
وفرنســا علــى ســوريا مشــيرا  وأمريــكا 
مــاي  تيريــزا  الــوزراء  رئيســة  أن  إلــى 
ــى ســوريا  ــدوان عل ــا بالع أصــدرت أوامره
البرلمــان  موافقــة  علــى  الحصــول  دون 

البريطانــي.

اليابان: على بكين وطوكيو تعزيز التعاون لنزع 
سالح كوريا الشمالية النووي

ــد مــن  ــو وبكيــن بحاجــة للمزي ــو امــس  األحــد إن طوكي ــارو كون ــة اليابانــي ت ــر الخارجي ــال وزي ــو–  وكاالت: ق طوكي
العمــل معــا عــن كثــب بهــدف نــزع ســالح كوريــا الشــمالية 
النــووي، وذلــك خــالل اجتمــاع مــع نظيــره الصينــي وانــغ يــي.

ــررة هــذا  ــل قمــة مق ــو قبي ــى طوكي ــغ إل ووصــل وان
ــا  ــم كوري ــن زعي ــاع بي ــن واجتم ــن الكوريتي ــهر بي الش
الشــمالية كيــم جونــج أون والرئيــس األمريكــي دونالــد 
ــات المتحــدة  ــن الوالي ــات بي ترامــب. وتهــدف المحادث
ــر بيونجيانــج  ــا الشــمالية إلــى إنهــاء أزمــة تطوي وكوري

ــخ الباليســتية. ــة والصواري لألســلحة النووي
كمــا تعقــب زيــارة وانــغ زيــارة رســمية لكونــو إلــى 

بكيــن هــذا العــام. وهــذه أول زيــارة لوزيــر خارجيــة الصيــن إلــى اليابــان خــالل تســعة أعــوام.
وقــال كونــو لــدى بــدء محادثاتــه مــع وانــغ فــي طوكيــو “نريــد أن نعــزز التعــاون لتحقيــق هــدف مشــترك 

بيــن اليابــان والصيــن... هــو التأكــد مــن نــزع ســالح كوريــا الشــمالية النــووي بشــكل كامــل ال رجعــة فيــه”.

افغانستان تتجه نحو االنتخابات التشريعية 
رغم المخاوف من العنف

الرئيس األلماني قلق من اتساع »الهوة« 
بين روسيا والغرب

برليــن – وكاالت: أعــرب الرئيــس األلمانــي فرانك 
فالتــر شــتاينماير عــن قلقــه امــس األحــد جــراء »ازديــاد 
والغــرب مؤكــدا علــى ضــرورة  الهــوة« بيــن روســيا 
مســتوى  التوتــر  منســوب  بلــغ  وقــت  فــي  الحــوار 
روســي  جاســوس  تســميم  خلفيــة  علــى  مرتفعــا 

ســابق فــي بريطانيــا والضربــات علــى ســوريا.
بــه  أدلــى  حديــث  فــي  شــتاينماير  وقــال 
لصحيفــة »بيلــد ام زونتــاغ« إن عمليــة تســميم 
بريطانيــا  فــي  ســكريبال  ســيرغي  الجاســوس 
والتــي اتهمــت لنــدن وحلفاؤهــا موســكو بتنفيذهــا، 

للغايــة«. تعــد »حادثــة خطيــرة 
وأضــاف »لكــن علينــا أن نقلــق بنفــس الدرجــة 
روســيا  بيــن  الهــوة  ازديــاد  بشــأن  األقــل  علــى 
ــر  ــد بكثي ــه أبع ــون تداعيات ــد تك ــذي ق ــرب وال والغ

مــن هــذه القضيــة«.
وتنفــي موســكو بشــدة تورطهــا فــي عمليــة 
بواســطة  يوليــا  وابنتــه  ســكريبال  تســميم 
متبــادل  بطــرد  تســببت  والتــي  لألعصــاب  غــاز 
وروســيا. الغربيــة  الــدول  بيــن  للدبلوماســيين 

ــة،  ــح االنتخابي ــح اللوائ ــع فت ــل – وكاالت: م كاب
تحــاول افغانســتان تجــاوز المخــاوف مــن حصــول 
 20 فــي  التشــريعية  االنتخابــات  تهــدد  اعتــداءات 
تشــرين االول/اكتوبــر، وهــي االولــى منــذ 2010، آملــة 

ــراع. ــة االقت فــي ضمــان حــد أدنــى مــن صدقي

الثامنــة  اعمارهــم  تتجــاوز  الذيــن  فاألفغــان 
فــي  اســمائهم  تســجيل  الــى  دعــوا  عشــرة، 
ــررة  ــى مق ــة اول المــدارس والمســاجد. وهــذه مرحل
قبــل  الكبــرى،  بالمــدن  بــدءا  شــهرين،  لفتــرة 
المرشــحين. دور  يبــدأ  ثــم  والقــرى.  المناطــق 

فــي كابــول، تمركــز عناصــر شــرطة مســلحون امــام 
»اللجنــة  شــعار  عليهــا  وضــع  التــي  التســجيل  مراكــز 
االنتخابيــة المســتقلة«. والتفتيــش إلزامــي. وكان محمــد 
حســين )54 عامــا( مــن بيــن اوائــل الذيــن جــاؤوا الــى هــذه 

ــاو الســكني والتجــاري. المدرســة فــي حــي شــاري ن

إلمعانها في استخدام القوة المفرطة والمميتة..

االمم المتحدة تطالب بارسال لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم »إسرائيل« ضد مسيرة العودة 
*إطالق نار فلسطيني صوب موقع عسكري إسرائيلي بجنين

وكاالت:   – جنيــف 
اللجنــة  طالبــت 
الدوليــة  التنســيقية 
لمســيرة العــودة الكبرى 
زيــد  الســيد  ســعادة 
الحســين-  رعــد  بــن 
مفــوض األمــم المتحدة 
لحقــوق  الســامي 
بإرســال  اإلنســان- 
حقائــق  تقصــي  بعثــة 
عــن  لالطــالع  دوليــة 
مجريــات  عــن  كثــب 

األحــداث علــى الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزة . 
وقــال زاهــر بيــراوي- رئيــس التنســيقية  
إلــى  بالرســالة  بعــث  للمســيرة،إنه  الدوليــة 

المفــوض الســامي الجمعــة الماضيــة .
وتســتعرض الرســالة كيــف أن  مســيرة 
غــزة  قطــاع  حــدود  علــى  الكبــرى  العــودة 

الشــرقية ثبــت منــذ بدايتهــا قبــل أســبوعين 
لوثيقــة  وفقــا  بأنهــا تســير بشــكل ســلمي 
المبــادئ العامــة للمســيرة، والتــي تؤكــد بأنهــا 

مســيرات ســلمية جماهيريــة شــعبية.
الالجئيــن   جمــوع  تشــمل  وأنهــا 
 الفلســطينيين فــي أماكــن لجوئهــم المؤقــت، 
وانهــا تســعى إلــى تذكيــر العالــم بضــرورة 
مســاعدتهم فــي تحقيــق العــودة إلــى أرضهــم 
عليهــا  نصــت  والتــي  منهــا،  هجــروا  التــي 
القــرارات الدوليــة وأبرزهــا قــرار 194 القاضــي 

الالجئيــن .  بعــودة 

اللجنــة  رئيــس  بيــراوي  زاهــر  وقــال 
ــلمية  ــن س ــم م ــى الرغ ــه عل ــالته، إن ــي رس ف
االحتــالل  قــوات  تواصــل  المظاهــرات، 
المدنييــن  اســتهداف  اإلســرائيلي 
الفلســطينيين المشــاركين فــي التظاهــرات 
الســلمية علــى طــول الحــدود الشــرقية لقطــاع 

غــزة.
واصلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
المفرطــة  القــوة  اســتخدام  فــي  إمعانهــا 
 29 مقتــل  فــي  تســببت  والتــي  والمميتــة، 
فلســطينيًا خــالل ثمانيــة أيــام مــن مســيرة 
شــهيدين  إلــى  باإلضافــة  الســلمية،  العــودة 
و2850  االحتــالل،  قــوات  لــدى  محتجزيــن 

إصابــة.
مــن جهــة احــرى تعــرض موقــع عســكري 
إســرائيلي الليلــة الماضيــة إلطــالق نــار شــمال 

الضفــة الغربيــة المحتلــة.
أحرونــوت«  »يديعــوت  وذكــرت صحيفــة 
العبريــة أن مســلحين أطلقــوا النــار باتجــاه 
ــي  ــد ف ــة يعب ــن قري ــب م ــع عســكري قري موق
قضــاء مدينــة جنيــن شــمال الضفــة المحتلــة.

وأشــارت إلــى أنــه لــم يقــع إصابــات جــراء 
إطــالق النــار.

الفتا الى ان هناك عالقة بين الفاسدين واالرهاب..

العبادي: لم نتمكن من االنتصار على »داعش« لوال محاربتنا للفساد
*المالكي يُشدد على ضرورة المشاركة الفعالة في االنتخابات الختيار حكومة تلبي طموح الجميع

*دولة القانون: نظام ال سعود يشتري وعبر جهات سياسية 
بطاقات الناخب في االحياء الشيعية الفقيرة

*اتحاد القوى يكشف حقيقة اتفاق المكون السني  مع الكرد 
بشان استبدال رئاسة البرلمان بالجمهورية؟!

بغــداد – وكاالت: اكــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
حيــدر العبــادي ،امــس االحــد، اننــا لــم نتمكــن 
مــن االنتصــار علــى داعــش لــوال محاربتنــا للفســاد 
الفاســدين  بيــن  عالقــة  هنــاك  ان  الــى  الفتــا   ،
واالرهــاب واننــا اذ نســتعيد بلدنــا وارضنــا ومواطنينا 
نؤكــد عزمنــا علــى حمايــة المــال العــام ومســؤوليتنا 

ــه . ــه كل مــن موقع ــا حمايت جميع
واضــاف العبــادي فــي كلمتــه بافتتــاح المؤتمــر 
الــوزاري الســادس للشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد بحســب بيــان لمكتبــه  حصلــت 
وكالــة ]كنــوز ميديــا[ علــى نســخة منــه  ،اننــا” لــن 
نتــردد امــام فتــح اي ملــف فســاد ســواء كان المتهــم 
هــذا الشــخص اوذاك ، والفاســدون يعرفــون جيــدا 
جديــة العمــل الــذي نقــوم بــه وخطورتــه عليهــم  .

عــدم  ،ان”  وتابــع 
بشــكل  الثــروة  توزيــع 
فســاد  هــو  عــادل 
يســتأثر  ان  واليجــوز 
علــى  بالثــروة  القلــة 
حســاب عامــة الشــعب 
بحاجــة  اننــا  مؤكــدا   ،
المــال  لحمايــة  لثــورة 
العدالــة  العــام وتحقيــق 
واليمكــن  االجتماعيــة 

محاربــة الفســاد بالطــرق التقليديــة ، داعيــا  لنظــرة 
جذريــة لمكافحــة الفســاد ، مشــيرا الــى انــه ليــس 
مــن اإلنصــاف التقليــل مــن الخطــوات التــي اتبعناها 
ملفــات  آالف  فهنــاك   ، الفســاد  حجــم  لتقليــل 

التحقيــق التــي فتحــت فــي قضايــا كبيــرة وتــم احالة 
الكثيــر مــن المتهميــن للتحقيــق والنزاهــة وصــدرت 

. مختلفــة  قضائيــة  احــكام  بحقهــم 
تعــاون  ضــرورة”  ،الــى  العبــادي  وأشــار 
المواطنيــن وان يتحمــل كل مواطــن مســؤوليته 
ومســاعدة  عنــه  واالبــالغ  الفســاد  كشــف  فــي 
المواطــن  ثقــة  تتعــزز  وان  التحقيقيــة  اللجــان 

. والتحقيقيــة  الرقابيــة  باالجهــزة 
القانــون  دولــة  ائتــالف  رئيــس  شــدد  بــدوره 
نــوري  المالكــي علــى ضــرورة المشــاركة الفعالــة فــي 
ــذ  ــى تنفي ــادرة عل ــة الق ــار الحكوم ــات الختي االنتخاب
برنامجهــا بشــكل كامــل وتلبــي طمــوح العراقييــن 

ــًا. جميع


