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انخفاض اسعار النفط متأثرا 
ببيانات أميركية

لنــدن – وكاالت: انخفضــت أســعار النفــط  
امــس األربعــاء، بعــد اإلعــالن عــن زيــادة فــي 
مخزونــات الخــام األمريكيــة، فــي حيــن انحســرت 
المخــاوف بشــأن تأثيــر العقوبــات األمريكيــة ضــد 

ــي. ــروض العالم ــى المع ــال عل فنزوي
إلــى  وتراجــع »برنــت« بواقــع 62 ســنتا 
بنحــو  أن صعــد  بعــد  للبرميــل،  دوالر   61.36
15% فــي ينايــر الماضــي، كمــا انخفــض الخــام 
األمريكــي »غــرب تكســاس الوســيط« بواقــع 

48 ســنتا إلــى 53.18 دوالر.
بــأن  األمريكــي،  البتــرول  معهــد  وأفــاد 
مخزونــات الخــام األمريكــي زادت بواقــع 2.5 

الماضــي. األســبوع  برميــل  مليــون 
نمــو  أظهــرت  التــي  البيانــات،  وبــددت 
مخزونــات الخــام األمريكيــة، مخاوف األســواق 
النفــط  معــروض  فــي  شــح  حــدوث  مــن 
بســبب العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى 

فنزويــال األســبوع الماضــي.

موسكو تدعو واشنطن إلى سحب قواتها على الفور 
من منطقة التنف السورية

وكاالت:   – موســكو 
الواليــات  روســيا  دعــت 
المتحــدة إلــى ســحب قواتهــا 
مــن منطقــة التنــف الســورية 
علــى الفــور معربــة عــن قلقهــا 
فــي  الناشــىء  الوضــع  مــن 
ــن. ــان للمهجري ــم الركب مخي
وأكــدت وزارة الخارجيــة 
ــرة  ــن م ــر م ــن أكث والمغتربي
ــة  ــوات األمريكي أن وجــود الق
وأي وجــود عســكري أجنبــي 
موافقــة  دون  ســوريا  فــي 

الحكومــة الســورية عــدوان موصــوف واعتــداء علــى الســيادة الســورية وانتهــاك صــارخ لميثــاق ومبــادئ األمــم المتحــدة.
ــوزارات والمؤسســات  ــن ال ــة التنســيق المشــتركة بي ــي هيئ ــة الروســية ف ــل وزارة الخارجي ــال ممث وق
الروســية ايغــور تســاريكوف فــي جلســة للهيئــة امــس: “ندعــو واشــنطن لســحب قواتهــا علــى الفــور ونقــل 

اإلشــراف علــى هــذه المنطقــة إلــى الحكومــة الســورية القــادرة علــى االعتنــاء بمواطنيهــا”.
بــدوره أشــار الجنــرال ميخائيــل ميزينتســيف رئيــس المركــز الوطنــي إلدارة الدفــاع فــي روســيا إلــى أن 
موســكو ال تــزال تشــعر بالقلــق الجــدي كالســابق إزاء وضــع المهجريــن فــي مخيــم الركبــان الذيــن ازدادت 

أوضاعهــم مأســاوية.

مدمرا آليات إلرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني”..

الجيش السوري يقضي على إرهابيين حاولوا سرقة معدات من محطة زيزون الحرارية في ريف إدلب
*مصادر مطلعة: نظام أردوغان يواصل تهريب اإلرهابيين إلى األراضي السورية

وكاالت:   – دمشــق 
علــى  ردهــا  ســياق  فــي 
التنظيمــات  خروقــات 
التفــاق  اإلرهابيــة 
ــد  ــض التصعي ــة خف منطق
علــى  واعتداءاتهــا 
المناطــق اآلمنــة والبنــى 
التحتيــة نفــذت وحــدات 
العربــي  الجيــش  مــن 
ــة  ــات مكثف الســوري ضرب
تحــرك  محــاور  علــى 
اإلرهابيــة  المجموعــات 

الجنوبــي. وإدلــب  الشــمالي  حمــاة  بريفــي 
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــاة أن وحــدات 
يســمى  مــا  إلرهابيــي  آليــات  دمــرت  الجيــش 
“الحــزب التركســتاني” كانــوا يفككــون وينهبــون 
معــدات وتجهيــزات مــن محطــة زيــزون لتوليــد 
إدلــب  ريــف  أقصــى  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة 

الغربــي. الجنوبــي 
وتعرضــت محطــة زيــزون الكهربائيــة منــذ نحــو 
عاميــن لعمليــات ســرقة ونهــب ممنهجــة قــام بهــا 
ــان  ــام” اإلرهابي ــرار الش ــرة و”أح ــة النص ــا جبه تنظيم
بتوليــد  المتعلقــة  اإللكترونيــة  التجهيــزات  طالــت 
الكهربــاء والمعــدات الكهربائيــة الضخمــة ومحــركات 
التشــغيل تحــت إشــراف إرهابييــن فنييــن عبــروا 

مــن الحــدود كمــا تــم نــزع مواســير المرجــل البخــاري 
ــا. ــى تركي ــا بواســطة الشــاحنات إل ــة ونقله العمالق

لفــت  إدلــب  مــن  الشــرقي  الجنــوب  وفــي 
ــدة  ــرت بع ــش دم ــدات الجي ــى أن وح ــل إل المراس
المجموعــات  آلليــات  تجمعــا  صاروخيــة  صليــات 
االرهابيــة وأوكارا لهــم فــي بلــدة جرجنــاز موقعــة 

فــي صفوفهــم خســائر باألفــراد والعتــاد.
وفــي ريــف حمــاة الشــمالي أشــار المراســل 
إلــى أن وحــدات مــن الجيــش تصــدت لمحاولــة 
يســمى  لمــا  تتبــع  ارهابيــة  مجموعــة  تســلل 
ــة باتجــاه  ــدة معركب ــن محــور بل ــزة” م ــب الع “كتائ

الزالقيــات وزليــن. فــي  العســكرية  النقــاط 
وعلــى المحــور ذاتــه لفــت المراســل الــى أن 
وحــدات الجيــش المتمركــزة فــي تــل بــزام نفــذت 

رمايــات دقيقــة مــن ســالح المدفعيــة علــى أوكار 
بلــدة  محيــط  فــي  اإلرهابييــن  تحصــن  ونقــاط 
نقاطــا  بالرصــاص  اســتهدافهم  علــى  ردا  مــورك 
عســكرية تحمــي القــرى اآلمنــة فــي المنطقــة.

ووجهــت وحــدات الجيــش أمــس رمايــات مدفعية 
علــى أوكار المجموعــات اإلرهابيــة فــي أطــراف بلــدات 
قلعــة المضيــق والجنابــرة وتــل عثمــان ومحــور قريــة 
الصخــر ردا علــى اعتداءاتهــا علــى نقــاط الجيــش 

والمناطــق االمنــة بريــف حمــاة الشــمالي
سياســاته  مــع  وانســجاما  اخــر  جانــب  مــن 
المراوغــة وتنصلــه مــن تعهداتــه كأحــد الجهــات 
الضامنــة لمســار آســتانا يواصــل النظــام التركــي 
دعمــه للتنظيمــات اإلرهابيــة لإلبقــاء عليهــا كورقــة 
وأداة لمشــاريعه التخريبيــة فــي ســورية وقــام خــالل 
اليوميــن الماضييــن بتهريــب مئــات اإلرهابييــن 
المرتزقــة لالنضمــام إلــى تنظيــم “جبهــة النصــرة” 

ــب. ــي إدل ــي ف اإلرهاب
مصــادر أهليــة فــي إدلــب كشــفت لوكالــة 
ســبوتنيك الروســية أن نحــو 1500 مــن اإلرهابييــن 
األجانــب عبــروا األراضــي التركيــة بغطــاء مــن 
أتــراك  وســطاء  بمســاعدة  التركيــة  الســلطات 
وإشــراف ميدانــي مباشــر مــن عناصــر “الجندرمــا 
التركيــة” التابعــة للجيــش التركــي إلــى إدلــب 
مغلقــة  شــاحنة  وبســيارات  ممــوه  بشــكل 
والتحقــوا  الماضيتيــن  واالثنيــن  األحــد  ليلتــي 
“جبهــة  لتنظيــم  تتبــع  إرهابيــة  بمجموعــات 
النصــرة” و تنظيــم مــا يســمى “حــراس الديــن” 
الــذي يتبــع لمتزعــم تنظيــم “القاعــدة” اإلرهابــي 

فــي أفغانســتان أيمــن الظواهــري.
وأوضحــت المصــادر إن اإلرهابييــن الذيــن تــم 
دول غربيــة  مــن جنســيات  ينحــدرون  إدخالهــم 
إضافــة إلــى جنســيات مــن دول شــرق آســيا وعربية 
ــي  ــة جســر الشــغور الت ــم نقلهــم باتجــاه منطق وت
يســيطر عليهــا إرهابيــون مــن الصيــن وتركســتان 
فيمــا تــم نقــل اإلرهابييــن مــن الجنســيات األخــرى 
إلــى معســكرات تابعــة لتنظيــم “النصــرة” و”حــراس 
الجنوبــي  إدلــب  ريــف  فــي  اإلرهابييــن  الديــن” 

ــي الشــرقي. والجنوب

تصفيق بيولسي خالل خطاب ترامب يحظى 
بسخرية المعارضين والمؤيدين

واشــنطن – وكاالت: فــى حيــن حظيــت صــورة الرئيــس األمريكــى، دونالــد ترامــب، وهــو يصفــق خــالل خطــاب 
حالــة االتحــاد الــذى ألقــاه عــام 2018، علــى تعليقــات وســخرية مواقــع التواصــل االجتماعــي، فــأن صــورة منافســته، 
نانســى بيولســى، زعيمــة 
ورئيســة  الديمقراطييــن 
النــواب، حصلــت  مجلــس 
علــى الزخــم واالهتمــام فــى 

ــام. ــة االتحــاد هــذا الع حال
مــن  بالنســبة 
ترامــب  خطــاب  شــاهدوا 
علــى  الكونغــرس،  أمــام 
التليفزيــون، ربمــا لــم ينتبهــوا 
للطريقــة التــى صفقــت بهــا 
بيولســي علــى خطــاب حالــة 
االتحــاد للرئيــس األمريكــى، 
ــب  ــاف ترام ــة ألتف ــط لحظ ــا ألتق ــرعان م ــذي س ــز، ال ــز، دوج ميل ــورك تايم ــة نيوي ــور صحيف ــت مص ــم يف ــر ل ــن األم لك
بالســخرية. أشــبه  طريقــه  فــى  ممــدودة،  بــذراع  تصفــق  كانــت  بينمــا  خلفــه،  تجلــس  كانــت  التــي  لبيولســي، 

وحظيــت طريقــة تصفيــق بيولســي علــى تعليقــات واســعة علــى وســائل التواصــل األجتماعــي حيــث 
فســرها منتقــدو ترامــب باعتبارهــا ســخرية يســتحقها خطــاب ترامــب، ورأى البعــض أن اللقطــة تســتحق أن 
تكــون صــورة القــرن، وعلــق آحدهــم »هــا أنــت أيهــا الرجــل الطفــل، تصفيقــة«. فيمــا ســخر مؤيديــو ترامــب 

مــن بيولســي وأشــاروا إلــى إحــراج ترامــب للقــادة الديمقراطييــن بخطابــه البســيط القــوي.  

األمم المتحدة: بيونغ يانغ تستخدم مطاراتها 
إلجراء تجارب صاورخية

طالبان: اتفقنا مع واشنطن على سحب 
نصف القوات؟!

انقــرة – وكاالت: صــرح متحــدث باســم طالبــان األفغانيــة بــأن الواليــات المتحــدة تعهــدت خــالل 
المحادثــات فــي الدوحــة بســحب نصــف قواتهــا مــن أفغانســتان بحلــول نهايــة أبريــل المقبــل.

أفــاد مراســلنا بــأن نائــب رئيــس المكتــب السياســي لطالبــان فــي قطــر عبــد الســالم حنفــي 
قــال خــالل المنتــدى األفغانــي المنعقــد فــي موســكو امــس: »اتفقنــا مــع الجانــب األمريكــي فــي 
مباحثــات الدوحــة علــى أن يتــم ســحب نصــف القــوات األجنبيــة مــن أفغانســتان فــي الفتــرة مــن 

بدايــة فبرايــر وحتــى نهايــة أبريــل«.
وأضــاف: »وفــي مــا يتعلــق بالقســم الثانــي مــن القــوات األجنبيــة، ســيتم تشــكيل لجنتيــن أمريكيــة 

وأخــرى مــن طالبــان، تعمــالن علــى جــدول زمنــي لخــروج باقــي القــوات«.

خبــراء  لجنــة  أعلنــت  وكاالت:   – نيويــورك 
ــاء، اســتمرار  ــم المتحــدة امــس  األربع ــة لألم تابع
ــى  ــا الصاروخ ــتخدام برنامجه ــمالية اس ــا الش كوري

والباليســتى، حيــث تســتخدم مطاراتهــا ومنشــآتها 
ــن  ــة أســلحتها م ــة لحماي إلجــراء تجــارب صاورخي

ضربــات محتملــة.
ــاة  ــه - قن ــا أوردت ــر له ــى تقري ــة ف ــت اللجن وقال
»الحــرة« األمريكيــة - أن »العقوبــات ضــد كوريــا 
ــغ  ــغ يان ــت بيون ــة، حيــث ال زال ــر فعال الشــمالية غي
تحصــل علــى شــحنات غيــر شــرعية مــن منتجــات 

ــع الفحــم المحظــور«. ــط وبي النف
ــغ تســتخدم منشــآت  ــغ يان ــت أن »بيون وأضاف
مدنيــة، بينهــا مطــارات لتجميــع صواريــخ باليســتية 
مــن  أســلحتها  تحمــي  لكــي  تجاربهــا  وإجــراء 

ضربــات قاضيــة«.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت 
محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، 

فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل 
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 18 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 56 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 35 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة تمامًا

بعد تصريحات ترامب االخيرة ..

»الفتح« يكشف عن إتفاق بين عبد المهدي وقادة الحشد لمواجهة التواجد االميركي بالعراق
*»دولة القانون«: سنشارك في اجتماعات مقبلة مع تحالفي سائرون والفتح من اجل حل األزمة السياسية العالقة

*نواب عراقيون: إبقاء القوات األميركية 
في العراق استفزاز خطير

*قيادي في الحشد الشعبي: اميركا غير 
قادرة على مواجهة قواتنا

*إنطالق عملية أمنية واسعة لمالحقة الخاليا 
اإلرهابية النائمة شمالي بابل

بغــداد – وكاالت: كشــف النائــب عــن تحالــف 
الفتــح حنيــن قــدو، امــس االربعــاء، تفاصيــل اتفــاق 
بيــن رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي، 
ــوى السياســية  ــادات الحشــد الشــعبي والق ــع قي م
ــي  ــة التواجــد االميرك ــة مواجه االخــرى، بشــأن آلي
دونالــد  الرئيــس  تصريحــات  بعــد  العــراق  فــي 
ــالده  ــوات ب ــاء ق ــخ ابق ــا نيت ــد فيه ــي اك ــب الت ترام

ــران. ــة اي ــراق لمراقب ــي الع ف
وقــال قــدو فــي حديــث خــص بــه )بغــداد اليــوم(، 
إن »رئيــس الــوزراء والقيــادات السياســية والحشــد 
الشــعبي، اتفقــوا علــى ان تكــون المواجهــة مــع 
فقــط  سياســية  االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
يرغبــون  »ال  انهــم  مبينــًا  عســكرية«،  وليســت 
بالدخــول بمواجهــة عســكرية مع القــوات االمريكية، 
النهــا ليســت مــن مصلحــة الشــعب العراقــي وتضــر 

ــالد«. امــن وســالمة الب
»هنــاك  أن  وأضــاف 
قنــوات تشــريعية وتنفيذيــة 
يمكــن مــن خاللهــا ايجــاد 
مخــرج لترتيــب وضــع تلــك 
ــاء القليــل منهــا  القــوات وابق
مــن اجــل تدريــب القــوات 
العراقيــة او اخراجهــا بشــكل 
كامــل عبــر توقيــع اتفاقيــة 

جديــدة«.
»هنــاك  أن  الــى  ولفــت 
بيــن  متواصلــة  اجتماعــات 

ــوزراء واتفــاق شــبه تــام علــى  ــادات الحشــد ورئيــس ال قي
عــدم الدخــول فــي مواجهــات مســلحة مــع تلــك القــوات«، 
الفتــًا الــى أن »رئيــس تحالــف الفتــح هــادي العامــري لديــه 

دور مهــم ومؤثــر فــي الحشــد لذلــك هــو قــادر علــى ضبــط 
ــل«. ــادات والفصائ ــة القي ــة وتهدئ ــد االزم ــاع تصاع ايق

بــدوره كشــف ائتــالف دولــة القانــون برئاســة 
نــوري المالكــي، امــس األربعــاء، عــن عزمــه مشــاركته 

فــي اجتماعــات مقبلــة مــع تحالفــي ســائرون والفتــح  
العالقــة، واصفــا  مــن اجــل حــل األزمــة السياســية 

ــي. ــح بااليجاب ــائرون والفت ــن س ــاع بي اجتم
وقــال النائــب عــن االئتــالف عبــد اإللــه النائلــي فــي 
تصريــح صحفــي ، إن “ائتــالف دولــة القانــون سيشــارك 
اجتماعــات ســائرون والفتــح وجميــع االطــراف السياســية 
مــن اجــل انهــاء الخالفــات السياســية والشــروع فــي 

ــة”. ــة المقبل خدمــة المواطــن خــالل المرحل
وحــذر النائلــي مــن أن “اي تقاطــع بيــن الكتــل 
ــر فــي الشــارع وحتــى البرلمــان  ســيؤدي الــى توت
ــر القوانيــن المهمــة وانهــاء  ــة تمري فضــال عــن اعاق

تشــكيل الحكومــة”.
مــن جهــة اخــرى واصــل النــواب العراقيــون تنديدهــم 
ــأن  ــب بش ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــات الرئي بتصريح
إبقــاء القــوات األمريكيــة فــي العــراق مؤكديــن أنهــا تمثــل 

“اســتفزازا خطيــرا وانتهــاكا لســيادة دولــة مســتقلة”.
تصريــح  فــي  العيســاوي  فيصــل  النائــب  واعتبــر 
ــاء  ــب بإبق ــات ترام ــداد أن تصريح ــي بغ ــانا ف ــلة س لمراس
قواعــد عســكرية فــي العــراق “محاولــة الســتفزاز الحكومــة 
خطابــات  مــن  ترامــب  يثيــره  “مــا  إن  وقــال:  العراقيــة” 
الذيــن  العراقييــن  اســتفزاز  منهــا  الغــرض  وتصريحــات 
ــراق  ــة مــن الع ــوات األمريكي ــى إخــراج الق ــزم عل ــدوا الع عق
الدوليــة  والقوانيــن  العراقيــة  الدســتورية  لآلليــات  وفقــا 

المرعيــة”.

في ردها على إجراءاتها بقطع  رواتب الموظفين واهالي الشهداء واالسرى في غزة..

فصائل المقاومة: االجراءات العقابية واالجرامية التي تقترفها سلطة عباس تتساوق مع مخططات العدو
*مركز حقوقي فلسطيني يطالب عباس بوقف كافة اإلجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة

فصائــل  أكــدت  وكاالت:   – غــزة 
ــت  ــي طال ــراءات الت ــة أن االج المقاوم
الموظفيــن وأهالي الشــهداء واألســرى 
ــن  ــة تمع ــر قانوني هــي ممارســات غي
فــي إذالل ومعاقبــة أبنــاء غــزة بشــكل 
ــك  ــتوجب ذل ــا يس ــي، مم ــر أخالق غي
الجريمــة  هــذه  مرتكبــي  محاســبة 

وتقديمهــم للعدالــة.
قطعــت  قــد  الســلطة  وكانــت 
الموظفيــن  مــن  اآلالف  رواتــب 

والجرحــى وأهالــي الشــهداء هــو جريمــة جديــدة 
تضــاف إلــى ســجل االجــراءات االجراميــة التــي 

تفرضهــا الســلطة بحــق أبنــاء شــعبنا فــي غــزة.
ــا  امــس وصــل  ــانٍ له ــي بي ــل ف ــت الفصائ وطالب
مركزيــة  أعضــاء  عنــه،  نســخة  اآلن«  »فلســطين 

فتــح وفصائــل منظمــة التحريــر بــأن يوقفــوا حالــة 
التصفيــق للباطــل علــى حســاب الحــق، وأن يقفــوا أمــام 
ــف هــذه  ــة؛ تُوق ــف فاعل مســؤولياتهم، ويتخــذوا مواق
القــرارات الجائــرة والممارســات العدوانيــة مــن قبــل 
قيــادة الســلطة وإعــالء الصــوت إلرجــاع للموظفيــن 
والجرحــى وأهالــي الشــهداء رواتبهــم ومخصصاتهــم.
ووصفــت هــذه االجــراءات العقابيــة واالجراميــة التــي 
ــل  ــزة تعم ــي غ ــا ف ــق أهلن ــلطة بح ــادة الس ــا قي تقترفه
ــن  ــًا ع ــه جغرافي ــدًا لفصل ــًا تمهي ــزة إداري ــل غ ــى فص عل
باقــي الوطــن، فتلــك الخطــوات المشــبوهة تتســاوق 

ــة. ــالل هــي مرفوضــة ومدان ــع مخططــات االحت م
الحقوقيــة  والمراكــز  المؤسســات  كمــا طالبــت 
بتبنــي قضايــا الموظفيــن المقطوعــة رواتبهــم والعمــل 
والدوليــة  الفلســطينية  الهيئــات  إلــى  نقلهــا  علــى 

بشــكل عاجــل إلنصافهــم وارجــاع حقوقهــم.
ودعــت جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعاون 
اإلســالمي بالتدخــل الفــوري والعاجــل لوضــع حــد 
ــي  ــل الســلطة ف ــن قب ــول المفروضــة م ــة التغ لحال

رام اهلل بحــق أبنــاء شــعبنا فــي غــزة.
والســيد  المتحــدة  األمــم  الفصائــل  ودعــت 
ميالدينــوف واالتحــاد األوروبــي والمجتمــع الدولــي، 
الظالــم  الحصــار  لرفــع  الجــاد  العمــل  بضــرورة 
علــى كل  أتــى  والــذي  علــى شــعبنا  المفــروض 

مناحــي الحيــاة فــي غــزة
ــوق  ــز الفلســطيني لحق ــا المرك ــه دع ــن جهت م
ــرار  ــى إصــدار ق ــس الفلســطيني إل اإلنســان الرئي
فــوري بوقــف اإلجــراءات التعســفية بحــق موظفــي 
ــرار قطــع  الســلطة الفلســطينية فــي غــزة، وإلغــاء ق

ــم. رواتبه


