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ترامب يخسر معركته مع مساعديه 
حول روسيا

صحيفــة  فــي  وكاالت:   – واشــنطن 
غريــغ  كتــب  األمريكيــة  بوســت  واشــنطن 
روكــر  وفيليــب  هدســون  وجــون  جيــف 
يقولــون إن الهجــوم األخيــر علــى ســوريا هــو 
تعــرض  النهائــي لحملــة مســتمرة  المنتــج 
لهــا الرئيــس األمريكــي مــن قبــل مســاعديه 
لتبنــي نظــرة أكثــر تشــككا تجــاه الرئيــس 

بوتيــن. فالديميــر  الروســي 
أنــه  بوســت  الواشــنطن  وأشــارت 
ــن  ــر م ــدد كبي ــام واشــنطن بطــرد ع ــم قي رغ
الدبلوماســيين الــروس مؤخــرا تضامنــا مــع 
بريطانيــا عقــب محاولــة تســميم ضابــط كبير 
ــة  ــي االســتخبارات الروســية بمدين ســابق ف
انجليزيــة هــو وابنتــه فقــد ظــل ترامــب يحــاول 
االفــالت مــن مســاعديه والقيــام بمبــادرات 
فرديــة تجــاه بوتيــن حيــث قــام بتهنئتــه عقــب 
فــوزه باالنتخابــات بــل ودعوتــه لزيــارة البيــت 
األبيــض وهــي الخطــوة التــي أصابــت فريــق 

األمــن القومــي األمريكــي باإلحبــاط.
وكان ترامــب قــد قــال قبــل أيــام مــن 
طــرد الدبلوماســيين الــروس:« أعتقــد أنــه 
مــع  للغايــة  إقامــة عالقــة طيبــة  بوســعي 

وبوتيــن.« روســيا 
عندمــا  مؤخــرا  التحــول  حــدث  ثــم 
غــرد ترامــب منتقــدا روســيا لدعمهــا نظــام 

بشــار األســد.

موسكو: واشنطن تحاول عرقلة عمل خبراء المنظمة 
قبل وصولهم إلى دوما

وكاالت:   – جنيــف 
روســيا  ممثليــة  أكــدت 
منظمــة  لــدى  الدائمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة 
المتحــدة  الواليــات  أن 
ــة  تحــاول تقويــض دور بعث

ســوريا. فــي  المنظمــة 
الممثليــة  وأوضحــت 
فــي تغريــدة علــى صفحتهــا 
“إن  امــس  تويتــر  فــي 
المتحــدة تحــاول  الواليــات 
بعثــة  مصداقيــة  تقويــض 

تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قبــل وصولهــا إلــى مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية”.
وشددت الممثلية على أن “روسيا تؤكد من جديد التزامها بضمان أمن البعثة وأنها لن تتدخل في عملها”.

ويأتــي تصريــح البعثــة الروســية تعقيبــًا علــى تصريحــات منــدوب واشــنطن لــدى المنظمــة التــي أعــرب 
خاللهــا عــن قلــق بــالده مــن احتمــال مــا ســماه “عبــث روســيا بموقــع الهجــوم فــي دومــا”.

بهدف زيارة مكان االستخدام المزعوم لألسلحة الكيميائية في دوما.. 

سوريا: مستعدون للتعاون وتوفير التسهيالت لوفد منظمة حظر األسلحة الكيميائية للقيام بمهامه
*الجيش السوري بعد الغوطة يتوجه لتحرير 

مخيم اليرموك جنوب دمشق
*وكالة »بلومبيرغ« االميركية: نتائج “الهجوم 

الثالثي” أكدت قوة األسد
وكاالت:   – دمشــق 
فيصــل  الدكتــور  أكــد 
وزيــر  نائــب  المقــداد 
والمغتربيــن  الخارجيــة 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
لتنفيــذ التزامــات ســوريا 
حظــر  اتفــاق  بموجــب 
أن  الكيميائيــة  األســلحة 
اســتعداد  علــى  ســوريا 
تــام للتعــاون وتوفيــر كل 
التســهيالت الالزمــة لوفــد 
تقصــي الحقائــق لمنظمــة 

بمهامــه. للقيــام  الكيميائيــة  االســلحة  حظــر 
حــول  ســانا  لوكالــة  ســؤال  علــى  رده  وفــي 
الحقائــق  تقصــي  وفــد  بهــا  يقــوم  التــي  الزيــارة 
الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  لمنظمــة  التابــع 
الــى ســوريا للتحقيــق فــي االدعــاءات المتعلقــة 
أجــاب  فــي دومــا  المزعــوم  الكيميائــي  بالهجــوم 
الدكتــور المقــداد بــأن وفــد لجنــة تقصــي الحقائــق 
ــن  ــب م ــام بطل ــة أي ــذ ثالث ــق من ــى دمش ــل إل وص
ــارة  ــة الســورية وذلــك بهــدف زي ــة العربي الجمهوري
ــة  مــكان االســتخدام المزعــوم لألســلحة الكيميائي
فــي دومــا وأنــه تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع الوفــد 

نوقــش خاللهــا التعــاون بيــن الجانبيــن لتنفيــذ 
المهمــة المطلوبــة بدقــة وشــفافية وحياديــة.

وأكــد الدكتــور المقــداد أن ســوريا شــددت فــي 
ــام للتعــاون  ــى اســتعدادها الت هــذه االجتماعــات عل
تقصــي  لوفــد  الالزمــة  التســهيالت  كل  وتوفيــر 

ــه. ــام بمهام ــق للقي الحقائ
الغوطــة  اســتعادة  بعــد  اخــر  جانــب  مــن 
الشــرقية، تتوجــه أنظــار الجيــش الســوري إلــى 
أحيــاء فــي الريــف الجنوبــي لدمشــق حيــث ال 
فيهــا،  تتواجــد  االرهابيــة  داعــش  جماعــة  تــزال 
أبرزهــا مخيــم اليرمــوك، مــا يمهــد الطريــق أمامهــا 

بالكامــل. العاصمــة  محيــط  لتأميــن 

الجيــش  شــنها  عســكرية  عمليــات  وبعــد 
ــات  ــة، واتفاقي ــف العاصم ــي ري ــاؤه ف الســوري وحلف
ــات  ــق ســوى مئ ــم يب ــا، ل الخــراج المســلحين منه
ــة  العناصــر مــن مســلحي جماعــة داعــش االرهابي
مخيــم  مــن  األكبــر  الجــزء  علــى  يســيطرون 
مــن  وأجــزاء  الفلســطينيين،  لالجئيــن  اليرمــوك 
حيــي الحجــر األســود والتضامــن، وحــي القــدم.
واســتغلت داعــش الشــهر الماضــي انشــغال 
الشــرقية  بالغوطــة  الســوري  الجيــش  قــوات 
لتســيطر علــى حــي القــدم بعد انســحاب مســلحي 
ــه  ــة النصــرة ســابقًا( من ــر الشــام )جبه ــة تحري هيئ

ومــن مخيــم اليرمــوك المجــاور.
ــر المخيمــات الفلســطينية  ويعــد اليرمــوك أكب
ألــف   160 الحــرب  قبــل  يــأوي  وكان  فــي ســوريا، 

شــخص بينهــم ســوريون.
تعزيــزات  أرســل  الســوري  الجيــش  وكان   
عســكرية بعــد تحريــر غوطــة دمشــق الشــرقية 
لعمــل  تمهيــدًا  الجنوبيــة  األحيــاء  محيــط  الــى 
عســكري ضــد داعــش، فــي عمليــة مــن شــانها 

بالكامــل.   الســورية  العاصمــة  امــن  تعزيــز 
مــن جهــة اخــرى انتهــت العمليــة العســكرية 
الواليــات  الثــالث  التحالــف  دول  شــنتها  التــي 
المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا علــى ســوريا بعــد 
ســاعة فقــط مــن بدئهــا ولــم تحقــق إنجــازا يُذكــر، 
لكنهــا أكــدت، فــي نفــس الوقــت، علــى قــوة موقــف 
ــة  ــب وكال ــد، بحس ــار األس ــوري بش ــس الس الرئي

بلومبــرغ األمريكيــة.
فبعــد ســاعات مــن ســقوط أكثــر مــن 100 صــاروخ 
ــن  ــدوان ل ــال األســد : إن الع ــى ســوريا، ق ــروز عل ك

يــؤدي إال إلــى زيــادة تصميــم ســوريا.
وبحســب وكالــة “بلومبيــرغ” األمريكيــة، دمــر 
الهجــوم الــذي شــنته الواليــات المتحــدة وبريطانيــا 
وفرنســا مواقــع عســكرية ومنشــآت بحثيــة ســورية، 
حتــى  أو  األســد،  قــدرة  علــى  يؤثــر  لــم  لكنــه 

اســتهداف الجنــود الــروس.
أي  وجــود  عــدم  إلــى  “بلومبيــرغ”  وأشــارت 
ــة اإلطاحــة باألســد. وأضافــت:  ــى إمكاني عالمــة عل
ــدول  ــن لل ــًا، ويمك ــب حرب ــه أن كس ــبق ل ــد س “لق
أهدافهــم  متابعــة  إلــى  العــودة  لــه  الداعمــة 

السياســية”.

ماي تواجه انتقادات في البرلمان 
بعد ضربات سوريا

لنــدن – وكاالت:  واجهــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي انتقــادات امــس  االثنيــن لتجاوزهــا 
ــع األســبوع وســط دعــوات  ــي مطل ــى ســوريا ف ــة عل ــي الهجمــات الجوي ــان مــن أجــل المشــاركة ف البرلم
بشــأن  تصويــت  إجــراء  إلــى  النــواب  بعــض  مــن 
ــا  ــا يضــر بموقفه ــي المســتقبل ربم اســتراتيجيتها ف

السياســي.
وكانــت مــاي قــد اســتعادت الثقــة بعــد كســب 
تأييــد لموقفهــا الصــارم مــن ســوريا وروســيا وســتدلي 
ببيــان أمــام البرلمــان عــن قرارهــا االنضمــام إلــى 
يــوم  الهجمــات  فــي  وفرنســا  المتحــدة  الواليــات 
الســبت ردا علــى هجــوم يعتقــد أنــه بالغــاز الكيمــاوي.

ووفقــا لمقتبســات مــن خطابهــا، ســتكرر مــاي 
التأكيــد الــذي أعلنتــه الســبت الماضــي أن بريطانيــا 
واثقــة مــن تقييمهــا بــأن مــن المرجــح بشــكل كبيــر أن تكــون الحكومــة الســورية مســؤولة عــن ذلــك وأنــه 
ــة“. ــاة اإلنســانية الناجمــة عــن هجمــات األســلحة الكيماوي ــم يكــن بوســعها االنتظــار ”لتخفيــف المعان ل

لكــن ســتنهال عليهــا األســئلة عــن ســبب خروجهــا عمــا جــرى عليــه العــرف مــن الســعي إلــى الحصــول علــى 
موافقــة البرلمــان علــى مثــل هــذا العمــل وهــو قــرار تقــول هــي ووزراؤهــا إنــه نجــم عــن الحاجــة للتحــرك بســرعة.

تركيا: عالقاتنا قوية جدا مع روسيا واليمكن للرئيس 
الفرنسي تخريبها

ــات بالدهــا مــع روســيا  ــو إن عالق ــود جاويــش أوغل ــة التركــي مول ــر الخارجي ــال وزي ــرة – وكاالت: ق انق
ــل  ــي إيمانوي ــس الفرنس ــن للرئي ــدا واليمك ــة ج قوي

ــا. ــرون تخريبه ماك
وتأتــي هــذه التصريحــات بعــد قــول الرئيــس 
الفرنســي أن دعــم تركيــا للضربــات الجويــة الغربيــة 
ــام الســوري » تفصــل »  ــع عســكرية للنظ ــى مواق عل

ــا عــن روســيا. تركي
وأضــاف جاويــش أوغلــو فــي مؤتمــر صحفــي 
ــس  ــي يان ــمال األطلس ــف ش ــام لحل ــن الع ــع األمي م
ســتولنبيرغ فــي أنقــرة أن عالقــات تركيــا مــع روســيا 
الناتــو  حلــف  مــع  عالقاتهــا  عــن  بديلــة  ليســت 

المتحــدة. والواليــات  وفرنســا 

أفغانستان تعيد جنديا باكستانيا أسيرا 
وجثث 5 جنود

فتور أوروبي لخطة أميركا لفرض 
عقوبات على روسيا

لوكســمبورغ –  وكاالت: بــدا مــن المســتبعد 
أن ينضــم وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي إلــى 
امــس  االثنيــن فــي فــرض  المتحــدة  الواليــات 
عقوبــات جديــدة علــى روســيا أو ســوريا بســبب 
هجمــات بأســلحة كيماويــة كانــت الدافــع لتوجيــه 

أول ضربــة جويــة غربيــة منســقة فــي ســوريا.
علــى  للتأكيــد  الغربيــون  الزعمــاء  وســعى 
اجتمــاع  فــي  الدبلوماســية  القنــوات  اســتخدام 
لــوزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي فــي لوكســمبورغ 
للواليــات  وفرنســا  بريطانيــا  انضمــت  أن  بعــد 
المتحــدة فــي إطــالق وابــل مــن الصواريــخ بهــدف 
فــي ســوريا  الكيماويــة  األســلحة  شــل منشــآت 

اســتخدامها. ومنــع 

إقليــم  حاكــم  قــال  وكاالت:   – خوســت 
أفغانيــة  قبائــل  رجــال  إن  األفغانــي  خوســت 
ــوا  ــا باكســتانيا كان ــن جندي أعــادوا امــس  االثني
إلــى  قــد أســروه فــي اشــتباك علــى الحــدود 

جنــود. خمســة  جثــث  جانــب 
وأضــاف حكــم خــان حبيبــي أن قــوات باكســتانية 

تســلمت الجنــدي والجثــث.
ــة  ــي إقام ــدء باكســتان ف ــد ب ــار الخــالف بع وث
المتنــازع عليهــا  الحــدود  ســياج علــى طــول كل 

ــر  ــا عب ــد معظمه ــر ويمت ــول 2500 كيلومت ــا بط تقريب
مناطــق جبليــة ووعــرة.

وقــال مســؤولون أفغــان إن القــوات الباكســتانية 
توغلــت فــي أراض أفغانيــة ممــا دفــع قــوات الحــدود 
والقبائــل المحليــة إلــى إطــالق النــار األحــد الماضــي 

، واتفــق الجانبــان الحقــا علــى وقــف إطــالق النــار.

داعيا المنظمات الدولية ذات الصلة، إلى تحمل مسؤولياتها..

»الوطني الفلسطيني« يطالب بإحالة ملف األسرى لـ »الجنائية الدولية«
*مستوطنون صهاينة يرفعون أعالما »إسرائيلية« على المسجد اإلبراهيمي

الوطنــي  المجلــس  طالــب  وكاالت:   – غــزة 
المعتقليــن  األســرى  ملــف  بإحالــة  الفلســطيني 
فــي ســجون االحتــالل الصهيونــي، إلــى المحكمــة 

الدوليــة. الجنائيــة 
صــدر  صحفــي  بيــان  فــي  المجلــس  وقــال 
عنــه،  امــس االثنيــن  إن »هــذه القضيــة المحوريــة 
)األســرى( ســتبقى علــى رأس ســلم األولويــات 
مقــدس  واجــب  الدفــاع عنهــا  وواجــب  الوطنيــة، 
فــي وجــه محــاوالت تشــويه وتجريــم نضالهــم 
المشــروع، والقفــز علــى  تضحياتهــم ومعاناتهــم 

داخــل ســجون االحتــالل 
الغاشــم«.

المجلــس  وأشــار 
الصــادر  بيانــه  فــي 
األســير  »يــوم  بمناســبة 
إلــى  الفلســطيني« 
استشهاد 215 أسيرًا جرّاء 
الوحشــي  »التعذيــب 
ــي  ــال الطب ــع واإلهم والقم
والتصفيــة الجســدية« من 

االحتــالل. ســلطات 
ودعــا المؤسســات 
الدوليــة ذات الصلــة، إلــى تحمــل مســؤولياتها 
االحتــالل  ســلطات  تمارســه  مــا  تجــاه 
هــؤالء  بحــق  جرائــم  مــن  الصهيونــي 
األســرى؛ ومــن ضمنهــم 350 طفــاًل، ونحــو 
500 معتقــل إداري، و1800 أســير مريــض، مــن 
بينهــم 700 فلســطيني بحاجــة إلــى تدخــل 
بســبب  حياتهــم،  إلنقــاذ  عاجــل  عالجــي 
ســلطات  مــن  المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال 
االحتــالل الصهيونــي، وامتناعهــا عــن تقديــم 

العــالج الــالزم لهــم، وفــق البيــان.
مســتوطنون  أقــدم  اخــر  جانــب  مــن 
»إســرائيلية«،امس   عســكرية  قــوة  ترافقهــم 
فــوق  االحتــالل  أعــالم  رفــع  علــى  االثنيــن، 
الخليــل  مدينــة  فــي  اإلبراهيمــي  المســجد 

المحتلــة(. الضفــة  )جنــوب 
وقــال مديــر »دائــرة األوقــاف اإلســالمية« 
فــي مدينــة الخليــل، إســماعيل أبــو الحــالوة: 
ترافقهــا  المســتوطنين  مــن  إن مجموعــة 
عناصــر عســكرية، رفعــت أعالمــا إســرائيلية 
علــى ســطح المســجد اإلبراهيمــي وجــداره 
اإلســرائيلية  االحتفــاالت  بحجــة  الغربــي 
وهــي  الفلســطيني،  الشــعب  بنكبــة 
»عيــد  اســم  االحتــالل  عليهــا  يطلــق  مــا 

االســتقالل«.
لـ«قــدس  حديــث  فــي  حــالوة  أبــو  وأضــاف 
إطــار  فــي  ينــدرج  االنتهــاك  هــذا  أن  بــرس«، 
محــاوالت االحتــالل لتهويــد المســجد اإلبراهيمــي 
ــه  ــوز »إســرائيلية«؛ ســعيًا للســيطرة علي ــع رم برف

وتهويــده. كامــل  بشــكل 
ــى »تحــدٍّ  ــداء  امــس ينطــوي عل ورأى أن اعت
واضــح لمنظمــة اليونســكو التــي أدرجــت المســجد 
التــراث  قائمــة  علــى   ،2017 عــام  اإلبراهيمــي 
العالمــي«، كمــا أنــه يعبّــر عــن »اســتهانة بــكل 
الــدول التــي صوتــت علــى أن المســجد اإلبراهيمي 
تــراث إســالمي يمنــع المــس بــه وتغييــر واقعــه«.

ونبــه إلــى أن اعتــداءات المســتوطنين ضــد 
وال  يوميــة،  بوتيــرة  تتــم  اإلبراهيمــي  المســجد 
اليهوديــة،  واألعيــاد  المناســبات  علــى  تقتصــر 
األعيــاد  بمواســم  يتــذرّع  االحتــالل  أن  مؤكــدا 
لتصعيــد الهجمــة االســتيطانية ضــد الفلســطينيين 

عبادتهــم. وأماكــن  وممتلكاتهــم 

مؤكدا انه اليوجد تحدٍ مستحيل على العراقيين..

العبادي: العالم وصف ما تم تحقيقه باالنتصار على داعش بالمعجزة
*الصادقون: السعودية وبعض الدول العربية أداة منفذة للكيان الصهيوني وأميركا في المنطقة

*الخارجية النيابية تنتقد القمة العربية.. األموال السعودية 
تدعم الطائفية والبعث في العراق!

*االعالم االمني: عمليات عسكرية لتطهير المناطق المحررة 
من بقايا داعش لقطع طريق العودة مجددا..

اكــد  وكاالت:   – بغــداد 
حيــدر  الــوزراء  رئيــس 
العبــادي, امــس االثنين,انــه 
»اليوجــد تحــدٍ مســتحيل 
العراقيين،مبينــا  علــى 
تــم  مــا  وصــف  العالــم  ان 
علــى  باالنتصــار  تحقيقــه 
داعــش بالمعجــزة، وســيتم 
آخــر  انجــاز  ايضــا تحقيــق 

وإعمــاره«. البلــد  ببنــاء 
خــالل  ذلــك  جــاء 
افتتــاح  فــي  لــه  كلمــة 

فــي  االســتثماري  ســامان  اســمنت  معمــل 
محافظــة المثنــى وتحــت شــعار »الصناعــة قاطــرة 
ــاء  ــادي البن ــارك العب ــة المســتدامة«,حيث ب التنمي
المحافظــة المشــاريع التــي ســتفتتح وهــو مــا يؤكــد 
عــزم وتصميــم العراقييــن علــى التقــدم الــى االمــام، 
ونصــر  مرحلــة  اعتــاب  علــى  »العــراق  ان  مبينــا 
ــرة المتمثلــة  ــاز  المرحلــة الخطي ــد اجتي جديــد بع
بتحريــر االراضــي مــن عصابــات داعــش االرهابيــة 

البلــد«. وجــود  اســتهدفت  التــي 

االســتمرار   اهميــة  الــى  العبــادي  واشــار 
ــاء  ــى النصــر مــن خــالل اإلعمــار والبن والحفــاظ عل
المشــاريع  مــن  بالعديــد  والقيــام  البلــد  ووحــدة 

. العمــل  فــرص  وتوفيــر  المهمــة 
الخــاص  القطــاع  »دعــم  علــى  وشــدد 
واالســتثمار، مبينــا وجــود مــن يعمــل علــى محاربــة 
الدولــة  تنفــق  ان  يريــد  النــه  الخــاص  القطــاع 

منهــا. ليســتفيد  الــدوالرات  مالييــن 
توفيــر  هــو  الدولــة  واجــب  ان  العبــادي  وبيــن 
ــات  ــل العقب ــاع الخــاص وتذلي ــة للقط ــة المالئم البيئ

وهــذا مــا نعمــل عليــه للنهــوض بهــذا القطــاع المهــم«.
الصادقــون  كتلــة  وصفــت  اخــر  جانــب  مــن 
ــعودية  ــي الس ــدة ف ــة المنعق ــة العربي ــة القم النيابي
بـــ العــار لتأييــد بعــض الــدول العربيــة للعــدوان 

علــى ســوريا. الثالثــي 
أن  أوضــح  ســالم  حســن  الكتلــة  رئيــس 
الســعودية وبعــض الــدول العربيــة هــم أداة منفــذة 
وأن  المنطقــة  فــي  وأميــركا  اإلســرائيلي  للكيــان 
إنمــا  العربيــة  للشــعوب  بنفــع  تــأتِ  ال  قممهــم 
أن  إلــى  مشــيرًا   ، الصهيونيــة  القــرارات  لتنفيــذ 
التأثيــر األميركــي يدفــع الســعودية ودول الخليــج 
الفارســي إلــى التهجــم علــى مــن حــارب اإلرهــاب 
فــي ســوريا مــن فصائــل المقاومــة اإلســالمية التــي 

رفعــت هامــات العــرب.
ــز  ــم مرك ــق باس ــن الناط ــر أعل ــب اخ ــن جان م
يحيــى  العميــد  العــراق،  فــي  األمنــي،  اإلعــالم 
رســول القيــام بحمــالت تطهيــر لمناطــق عــدة فــي 

محافظــات، نينــوى وصــالح الديــن واألنبــار.
العمليــات  قيــادة  »بإشــراف   : بيــان  فــي  وقــال 
المشــتركة، باشــرت قيــادة عمليــات نينــوى باالشــتراك 
بتطهيــر  والعشــائري،  الشــعبي  الحشــدين  مــع 
الواقعــة غربــي نينــوى ،وهــي المحلبيــة،  المناطــق 
جنوبــي تلعفــر، شــنكال، ام جريــس، البعــاج، القيــروان، 

الكــراح«.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
ال تحدّث الناَّس كلَّ ما تسمع ، 

فكفى بذلك خرقًا
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 4 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 58 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و دقيقة واحدة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 29 دقيقة


