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الخميس 3 جمادى االولى، 1440 هـ ق  20 دي 1397 هـ ش،  10 كانون الثاني 2019م العدد )10041( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
من أطاع إمامه فقد اطاع ربه.. 

وآفة العمل ترك االخالص فيه 
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 11 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 27 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 45 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 15 دقيقة

موسكو: الغرب يسعى لجعل »حظر الكيميائي« 
أداة لتقويض التسوية السورية

 : وكاالت   – جنيــف 
اعتبــر منــدوب روســيا لــدى 
األســلحة  حظــر  منظمــة 
الكيميائيــة أن بــدء عمــل 
تحديــد  بآليــة  المنظمــة 
إلــى  يهــدف  المســؤولية 
التســوية  عمليــة  إفشــال 
ســوريا  فــي  السياســية 

فيهــا. النظــام  وتغييــر 
وقــال منــدوب روســيا 
منظمــة  لــدى  الدائــم 
حظــر األســلحة الكيميائيــة 

ألكســندر شــولغين فــي حديــث صحفــي نشــرته صحيفــة »إزفيســتيا« أمــس األربعــاء: »إذا ســمينا األشــياء 
فــي ســوريا«. السياســية  العمليــة  لنفــي  أداة  إال  المســؤولية ليســت  آليــة تحديــد  فــإن  بمســمياتها، 

وأضــاف: »ســوريا اآلن علــى عتبــة أحــداث هامــة، حيــث توجــد هنــاك عمليــة سياســية مــن شــأنها وقــف 
الحــرب وتأميــن االنتقــال إلــى الحيــاة الســلمية، وهــو مــا ال تريــده علــى مــا يبــدو واشــنطن، ولنــدن وعــدد 

مــن العواصــم األخــرى، فهــي ال تــزال تحلــم فــي اإلطاحــة بالرئيــس الســوري بشــار األســد«.
وتابــع: »تتطلــع الــدول الغربيــة التهــام منظمــة دوليــة مرموقــة القيــادة الســورية بارتــكاب جرائــم 
ــا ســيضع التســوية الســلمية بمشــاركة دمشــق محــل التشــكيك«. ــة، مم باســتخدام األســلحة الكيميائي

مؤكدة أن القوات األجنبية الموجودة في البالد ستغادر قريبا..

دمشق: فّعلنا اتصاالتنا مع األكراد على خلفية التدخل التركي
*الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين من اللطامنة 

باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
*أحزاب كردية ترحب بتصريحات المقداد وتؤكد 

وقوفها بوجه االرهاب التركي
 : وكاالت   – دمشــق 
أكــد نائــب وزيــر الخارجية 
الســورية فيصــل مقداد أن 
حكومــة بــالده »فعلــت« 
األكــراد  مــع  اتصاالتهــا 
التدخــل  ضــوء  »فــي 
ــه ال  ــا بأن ــي«، منوه الترك
منــاص مــن الحــوار مــع 
وفقــا  الكرديــة،  الفصائــل 

»رويتــرز«. لوكالــة 
المســؤول  وعبّــر 
الســوري عــن قناعتــه بــأن 

ــا. ــالده ســتغادر قريب ــي ب ــة الموجــودة ف ــوات األجنبي الق
مــن جهــة اخــرى نفــذت وحــدات مــن الجيــش 
محــاور  علــى  دقيقــة  ضربــات  الســوري  العربــي 
ــة  ــن مدين ــت م ــة انطلق ــات إرهابي ــلل مجموع تس

اللطامنــة ومحيطهــا باتجــاه نقــاط عســكرية وقــرى 
ــاة الشــمالي. ــف حم ــا بري ــداء عليه ــة لالعت آمن

بدورهــا اعتبــرت حركــة المجتمــع الديمقراطــي 
الكرديــة تصريحــات فيصــل المقــداد نائــب وزيــر 

ــة. ــة الســوري إيجابي الخارجي

تصريحــات  علــى  ردًا  الحركــة  وصرّحــت 
ــا  ــة وم ــداد إيجابي ــداد لـــ RT: تصريحــات المق المق
قالــه إيجابــي، ونتمنــى أن تتفعــل قنــوات االتصــال 

ونصــل إلــى نتائــج عمليــة.
عملنــا منــذ بدايــة األزمــة للحفــاظ علــى وحــدة 
بواجبنــا  وقمنــا  ذلــك  علــى  ومصّــرون  ســوريا 
ــي  ــوف ف ــة وحــدة ســوريا والوق ــي حماي ــي ف الوطن

وجــه اإلرهــاب واالحتــالل التركــي.
ــاة أن وحــدات  ــي حم ــر مراســل ســانا ف وذك
عناصــر  عبــر  بدقــة  رصــدت  الجيــش  مــن 
المجموعــات  مــن  عــددًا  فيهــا  االســتطالع 
اإلرهابيــة تحركــت متســللة مــن بلــدة اللطامنــة 
واألراضــي الزراعيــة فــي محيطهــا باتجــاه نقــاط 
عســكرية تحمــي القــرى والبلــدات اآلمنــة بريــف 

الشــمالي. المحافظــة 
الجيــش  وحــدات  أن  المراســل  وبيــن 
ــلل  ــاور تس ــى مح ــة عل ــات مدفعي ــذت ضرب نف
االرهابييــن أدت إلــى إيقــاع قتلــى ومصابيــن 
النقــاط  تعاملــت  حيــن  فــي  صفوفهــم  فــي 
ــة مــن  ــات ناري ــة برماي ــي المنطق العســكرية ف
األســلحة الرشاشــة مــع االرهابييــن الفاريــن 

باتجــاه نقــاط تســللهم.
أمــس  الجيــش  مــن  وحــدات  وأحبطــت 
محــاوالت تســلل مجموعــات إرهابيــة مــن محــوري 
ــدة مــورك  ــة وبل ــدة اللطامن ــدورات شــرق بل وادي ال
باتجــاه نقــاط عســكرية بريــف حمــاة الشــمالي 

وأوقعــت فــي صفوفهــم قتلــى ومصابيــن.
وتنتشــر فــي عــدد مــن قــرى وبلــدات ريــف 
حمــاة الشــمالي وإدلــب تنظيمــات إرهابيــة أبرزهــا 
“هيئــة تحريــر الشــام” بزعامــة “جبهــة النصــرة” ومــا 
يســمى “كتائــب العــزة” و”الحــزب التركســتاني” 
و”الجبهــة الوطنيــة” وغيرهــا والتــي تضــم مرتزقــة 
وتعتــدي  التركيــة  الحــدود  عبــر  أجانــب تســللوا 
علــى المناطــق المجــاورة اآلمنــة وتتســلل نحــو 
نقــاط الجيــش فــي خــرق متكــرر التفــاق المنطقــة 

منزوعــة الســالح بإدلــب.

روسيا تحذر اميركا من مغبة الخيار 
العسكري في فنزويال

موســكو – وكاالت : حــذر نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي ريابكــوف »مــن وصفهــم بـ«الــرؤوس 
الحاميــة« فــي واشــنطن، مــن مغبــة اعتمــاد الخيــار العســكري فــي التعامــل مــع فنزويــال.

وفــي تصريحــات صحفيــة  امــس األربعــاء، أعــرب ريابكــوف عــن قلــق روســيا إزاء محــاوالت الواليــات 
المتحــدة تعزيــز جبهــة معاديــة 
لفنزويــال تضــم دوال فــي أمريــكا 
الالتينيــة، وقــال: »بالرغــم مــن 
ــراكاس،  ــع ك الصــراع الشــرس م
تســتبعد حتــى حكومــات الــدول 
لهــا،  انتقــادا  األكثــر  الالتينيــة 
فــي  العســكري  التدخــل  خيــار 

شــؤون فنزويــال«.
وتابــع أن »محاولــة اللجــوء 
ســتمثل  كانــت  القــوة  إلــى 
ــا: »نحــذر  ــا«، مضيف تطــورا كارثي

اإلغــراءات«. هــذه  لمثــل  االنصيــاع  مغبــة  مــن  واشــنطن  فــي  الحاميــة  الــرؤوس 
وقبــل أيــام عقــد وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو اجتماعــات مــع العديــد مــن المســؤولين فــي 
ــى  ــة البيــرو، لتشــديد الضغــط عل ــا إيفــان دوكــي، ووزيــر خارجي ــة، بينهــم رئيــس كولومبي ــكا الالتيني أمري

كــراكاس بهــدف »إعــادة الديمقراطيــة إلــى فنزويــال.

صعود النفط على أمل فض النزاع 
التجاري بين بكين وواشنطن

لنــدن – وكاالت : ارتفعــت أســعار النفــط 
األمــس، مدفوعــة بأمــل تســوية واشــنطن 
تلقــي  التــي  التجاريــة،  نزاعاتهمــا  وبكيــن 

بظاللهــا علــى االقتصــاد العالمــي.
تكســاس  غــرب  خــام  عقــود  وبلغــت 
للبرميــل،  دوالر   50.38 األمريكــي  الوســيط 
مرتفعــة بنســبة 1.2% مقارنــة مــع التســوية 
التــي  األولــى  المــرة  هــي  وتلــك  الســابقة، 
يتجــاوز فيهــا الخــام 50 دوالرا هــذا العــام، فيمــا 
صعــدت عقــود خــام »برنــت« بنســبة 1% إلــى 

للبرميــل. دوالر   59.33
ودخلــت محادثــات تجاريــة فــي بكيــن 
أكبــر  المتحــدة،  والواليــات  الصيــن  بيــن 
اقتصاديــن فــي العالــم يومهــا الثالــث، فــي 
ظــل مؤشــرات علــى إحــراز تقــدم فــي مســائل 
مــن بينهــا شــراء الصيــن للســلع الزراعيــة 
والطاقــة مــن الواليــات المتحــدة وزيــادة انفتــاح 
األســواق الصينيــة أمــام المنتــج األمريكــي.
وتهــدف التخفيضــات إلــى كبــح تخمــة 
الخــام  إنتــاج  ارتفــاع  عــن  الناجمــة  اإلمــداد 
ــا فــي  األمريكــي بنحــو مليونــي برميــل يومي
2018 إلــى مســتوى قياســي بلــغ 11.7 مليــون 

برميــل يوميــا.

البشير: تغيير السلطة لن يتم إال عبر االقتراع
الخرطــوم – وكاالت : أكــد الرئيــس الســوداني عمــر البشــير أن تغييــر الســلطة فــي بــالده لــن يتــم إال 
عبــر صناديــق االقتــراع، وأن الشــعب هــو مــن ســيقرر مصيــر البــالد، داعيــا الجميــع إلــى حــوار وطنــي شــامل.
وقــال البشــير فــي خطــاب 
الســاحة  فــي  مناصريــه  أمــام 
 « الخرطــوم:  وســط  الخضــراء 
مرحــب  الســلطة  يريــد  الــذي 
بــه، ولكــن بطريــق واحــدة وهــي 
صناديــق االقتــراع ومــن يريــد أن 

للشــعب«. يعــود  يحكــم 
مواطنيــه  البشــير  وحــذر 
الــدول  بعــض  أجنــدات  مــن 
»أجنــده  وأضــاف:  الخارجيــة، 
مــن  توجيبهــم  يتــم  خارجيــة 
أعــداء الســودان ولكــن ليــس لديهــم ســبيل... دعمــوا التمــرد وحاربونــا وحاصرونــا وقصفونــا داخــل الخرطــوم 

يركــع«. لــن  والســودان  الســودان  يركــع  لكــي  هــذا  وكل 
وتابــع: »لــن يذلونــا بحفنــة مــن الــدوالرات وقمــح وبتــرول وغيــره وأخبرونــا أن الحكايــة بســيطه 
وبشــروط ســتحل مشــاكل القمــح... عزتنــا أغلــى مــن كل شــي وكرامتنــا أغلــى مــن أي دوالر ونحــن 

مؤمنيــن ونؤمــن أن األرزاق بيــد اهلل«.

أنقرة: واشنطن تواجه صعوبات في انسحابها 
من سوريا لعالقتها الحميمة باإلرهابيين

انقــرة – وكاالت : أكــد وزيــر الخارجيــة التركــي 
تواجــه  واشــنطن  أن  أوغلــو،  تشــاووش  مولــوود 
ــا  ــا مــن ســوريا، أهمه ــي ســحب قواته ــات ف صعوب
ــة هنــاك. عالقاتهــا الحميمــة بالتنظيمــات اإلرهابي
وأضــاف أوغلــو، أن هنــاك صعوبــات ميدانيــة 
مرتبطــة بتطــور األوضــاع فــي ســوريا، مؤكــدا أن 

بــالده تتغلــب عليهــا.
ولفــت إلــى أن هنــاك آراء وتصريحــات مختلفــة 
تصــدر عــن اإلدارة األمريكيــة بخصوص االنســحاب 

مــن ســوريا.
ــم تحــدث أي مشــكلة  ــه ل ــى أن ــو إل وأشــار أوغل
فــي تطبيــق اتفــاق إدلــب المبــرم مــع موســكو آمــال 
فــي بقــاء األمــور كمــا هــي مســتقبال، مجــددا التأكيــد 

علــى دعــم بــالده لوحــدة أراضــي وحــدود ســوريا.

سيئول .. اتصاالت تحت الطاولة بين واشنطن 
وبيونغ يانغ!

ســيئول – وكاالت : كشــف الســفير الكــوري 
الجنوبــي فــي واشــنطن جــو يون-جيــه، عــن وجــود 
دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  إدارة  بيــن  اتصــاالت 
ترامــب والزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ 
أون، تمهــد لعقــد قمــة ثانيــة بيــن زعيمــي البلديــن.

وقــال الســفير الجنوبــي: »يبــدو أن كوريــا الشــمالية 
والواليــات المتحــدة تجريــان اتصــاالت تحــت الطاولــة 
بشــأن قمتهمــا الثانيــة«، مشــيرا إلــى أن ترامــب وكيــم، 
تعقــد  أن  فــي  آمــل  لذلــك  راســخة،  إرادة  »يمتلــكان 
المحادثــات التحضيريــة للقمــة فــي المســتقبل القريــب«.

ولفــت إلــى أن النتائــج التــي تحققهــا ســيئول 
يانــغ  بيونــغ  بيــن  بالمفاوضــات  يتعلــق  فيمــا 
وواشــنطن بشــأن نــزع الســالح النــووي والعالقــات 
بيــن الكوريتيــن، »ســتحدد بشــكل كبيــر مــا إذا 
كان عــام 2018 ســيبقى عامــا تحققــت فيــه تغييــرات 
كبيــرة لمســتقبل شــبه الجزيــرة الكوريــة أم ال«.

لتنازالته السياسية المجانية التي يقدمها لالحتالل، وحربه على المقاومة..

المجلس التشريعي الفلسطيني يُقرُّ باألغلبية نزع األهلية السياسية عن محمود عباس
*خبير »إسرائيلي«: خاليا المقاومة النائمة تقلق الجيش والمخابرات!

التشــريعي  المجلــس  أقــرّ   : غــزة – وكاالت 
نــزع  باألغلبيــة  األربعــاء،  امــس   الفلســطيني، 
ــة السياســية عــن رئيــس الســلطة محمــود  األهلي
جلســته  فــي  المجلــس  صــادق  حيــث  عبــاس، 
اللجنــة  تقريــر  علــى  بغــزة،  بمقــره  المنعقــدة 

ينــص  الــذي  السياســية 
األهليــة  نــزع  علــى 
السياســية عــن عبــاس.
األول  النائــب  وقــال 
لرئيــس المجلــس أحمــد 
بحــر فــي كلمــة افتتاحيــة، 
إّن »عبــاس فقــد أهليتــه 
والدســتورية  القانونيــة 
واإلنســانية  واألخالقيــة 
فــي االســتمرار بمنصبــه«.

»التنــازالت  وأضــاف: 
السياســية المجانيــة التــي 
ــة،  ــى المقاوم ــه عل ــالل، وحرب ــاس لالحت ــا عب يقدمه
أبنــاء شــعبنا  بالتعــاون األمنــي، ووصــف  وتفاخــره 
باإلرهــاب، واتهــام الشــهداء بالقتلــى؛ كل ذلــك يجعــل 
عبــاس فاقــدا لألهليــة األمنيــة والسياســية والوطنيــة 

كرئيــس للشــعب الفلســطيني«.
ــه ضــد  وأكــد أّن عبــاس تمــادى فــي إجراءات
الشــعب الفلســطيني تمهيــدا لتنفيــذ المخطــط 
الفلســطينية،  األمريكــي فــي تصفيــة القضيــة 
عــادًّا ســحب عبــاس لموظفــي الســلطة مــن 
عــن  غــزة  لفصــل  خطيــرة  خطــة  رفــح  معبــر 
فــي  القــرن  لصفقــة  واضــح  وتمريــر  الضفــة، 

تواطــئ خطيــر مــع االحتــالل.
وطالــب رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابــة 
العربيــة،  والجامعــة  اإلنســان،  حقــوق  منظمــات 
والــدول العربيــة واإلســالمية وبرلماناتهــا، ومنظمــة 
التعــاون اإلســالمية، وأحــرار العالــم بــأن يكــون لهــم 
موقــف واضــح مــن عــدم جــواز اســتمرار عبــاس 
باغتصابــه الســلطة، ومــن عــدم تمثيلــه للشــعب 

الفلســطيني وفًقــا للقانــون الفلســطيني.
المصالحــة  راعيــة  مصــر  بحــر  وناشــد 
الفلســطيني  التدهــور  بوقــف  الفلســطينية، 
الخطيــر بســبب سياســيات عبــاس التعســفية، 
والمؤسســات  الفلســطينية  الفصائــل  مطالبــًا 
األهليــة، بالدعــوة الجتمــاع موســع لتشــكيل جبهــة 
إنقــاذ وطنــي للخــروج برؤيــة اســتراتيجية إلنقــاذ 

الفلســطيني. الوطنــي  المشــروع 
مــن جهتــه، قــال رئيــس اللجنــة السياســية 
بالمجلــس التشــريعي النائــب صــالح البردويــل، إّن 
ــزع  ــل بن ــن إجــراءات كفي ــاس م ــه  عب ــوم ب ــا يق »م

ــه«. ــة السياســية عن األهلي
رئيــس  أن  الحيــة  خليــل  النائــب  أكــد  بــدوره، 
القانــون  علــى  اعتــدى  عبــاس  محمــود  الســلطة 
والناخــب الفلســطيني، ولــم يحتــرم نتائــج االنتخابــات، 
وميّــز بيــن ُأســر الشــهداء واألســرى والجرحــى فــي 
الوطنــي  قطــع رواتبهــم، وفــي عهــده مــزق النســيج 

وحركــة فتــح.

ان تم دون علم الحكومة االتحادية بعد انسحابها من سوريا..

»البناء«: الحشد الشعبي يملك استقاللية القرار وسيستهدف القوات االميركية اذا دخلت االراضي العراقية
*تحالف »الفتح« معلقا على زيارة بومبيو: لتعلم واشنطن ان العراق ليس جزء من السياسة االميركية
*عبد المهدي: العراق يتطلع لمرحلة استقرار وتنمية 

تتطلب تعزيز قدرات قواته المسلحة
*تقرير أميركي: البنتاغون يخفي عدد قواعده 

وقواته العسكرية في العراق؟!
أكــد   : وكاالت   – بغــداد 
النائــب عــن تحالــف البنــاء 
ــاء،  ــز امــس  االربع ــر الفاي عام
الشــعبي  الحشــد  قــوات  أن 
القــوات  ستســتهدف 
األمريكيــة اذا دخلــت األراضــي 
انســحابها  بعــد  العراقيــة 
مــن ســوريا،، فيمــا بيــن أن 
اســتقاللية  يمتلــك  الحشــد 
القــرار رغــم خضوعــه لقيــادة 

المســلحة. القــوات 
فــي  الفايــز  وقــال 

الشــعبي  الحشــد  “نيــران  إن  صحفــي،  تصريــح 
ستســتهدف إي دخــول للقــوات األمريكيــة لألراضــي 
العراقيــة يحصــل دون علــم الحكومــة االتحاديــة بعــد 
“القــوات  إن  إلــى  الفتــا  مــن ســوريا”،  االنســحاب 

ــادرة علــى خــرق الحــدود الســورية  ــر ق األمريكيــة غي
ــعبي  ــد الش ــود الحش ــبب وج ــراق بس ــول للع والدخ

البــالد”. فــي  األمريكــي  للتواجــد  الرافــض 
خضوعــه  رغــم  الشــعبي  “الحشــد  أن  وأضــاف 
ــه  ــة إال ان ــة االتحادي ــوات المســلحة والحكوم ــادة الق لقي

يمتلــك اســتقاللية القــرار واتخــاذ إي إجــراء تجــاه القــوات 
األمريكيــة دون الرجــوع للقائــد العــام للقــوات المســلحة 
كــون دخــول تلــك القــوات يعــد انتهــاكا لســيادة البــالد”.
وبيــن أن “الحشــد الشــعبي موقفــه ثابــت مــن 
القــوات األمريكيــة ولــن يســمح بدخــول إي جنــدي 

أمريكــي للبــالد”.
وكانــت هيئــة الحشــد الشــعبي قــد أكــدت، 
فــي وقــت ســابق، جاهزيتهــا للتعامــل مــع أي خطــر 
محتمــل ينتــج عــن تنفيــذ قــرار الرئيــس األمريكــي 
ــن ســوريا،  ــالده م ــوات ب ــد ترامــب ســحب ق دونال

ــا مــن وراء هــذه الخطــوة. محــذرا مــن النواي
بــدوره علــق تحالــف الفتــح،  امــس األربعــاء، 
مايــك  األمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  علــى 
بومبيــو “المفاجئــة” الــى العاصمــة العراقيــة بغــداد.

ــداوي،  وقــال النائــب عــن التحالــف محمــد البل
فــي حديــث لـــ “االتجــاه بــرس” اننــا “تعودنــا علــى 
ــل  ــا مــن قب ــا عليه ــة نحــن تعودن ــارات المفاجئ الزي
المســؤولين االمريــكان، فهــم ليــس لدعــم القــدرة 

ــى التعامــل بشــكل دبلوماســي”. عل
ــات  ــا يخــص العالق ــه “فيم ــداوي ان ــن  البل وبي
ان تكــون علــى  بغــداد وواشــنطن، يجــب  بيــن 
ويجــب  والعراقييــن،  العــراق  مصلحــة  اســاس 
ان تعــرف واشــنطن ان العــراق ليــس جــزء مــن 
ســيادة  لهــا  دولــة  فنحــن  االمريكيــة  السياســة 

كاملــة”. وطنيــة 


