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الخميس 15 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  2 اسفند 1397 هـ ش،  21 شباط 2019م العدد )10074( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
شيئان ال يوزن ثوابهما: العفو والعدل.. 

وشيئان هما مالك الدين: الصدق واليقين
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

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

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 10 دقائق

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 21 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 45 دقيقة

فايننشال تايمز: عودة عناصر »داعش« 
األجانب تشكل أزمة للدول األوروبية

لنــدن – وكاالت: ذكــرت صحيفــة الفايننشــال 
تحديــات  تواجــه  األوروبيــة  الــدول  إن  تايمــز، 
قانونيــة وأمنيــة بشــأن اســتقبال مواطنيهــا الذيــن 
التحقــوا بتنظيــم »داعــش« االرهابــي  فــي ســوريا.

فــي  البريطانيــة،  الصحيفــة  وتنطلــق 
ــة الشــابة  ــن قضي ــاء، م ــا امــس األربع تقريره
التــي تطالــب  البريطانيــة شــميما بيجــوم  
ــة  ــد أربع ــا بع ــع رضيعه ــا م ــى بلده ــودة إل بالع
أعــوام قضتهــا فــي ســوريا وقــد تزوجــت هنــاك 
بأحــد عناصــر داعــش وعمرهــا وقتهــا 15 عامــا، 
بينمــا قالــت وزارة الداخليــة البريطانيــة إنــه 
تــم ســحب الجنســية مــن بيجــوم ضمــن 100 

آخــرون انضمــوا للتنظيــم اإلرهابــي.
بعــد  الموضــوع  بشــأن  التوتــر  وتصاعــد 
تصريحــات الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، 
خاصــة  األوروبيــة،  الــدول  فيهــا  طالــب  التــي 
بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، وبلجيــكا باســتقبال 
المقاتليــن الســابقين وعائالتهــم، بعدمــا قضــت 
قــوات التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة علــى 

ــم شــرقي ســوريا. ــوب التنظي آخــر جي
ولكــن الــدول األوروبيــة المعنيــة، حســب 
التقريــر، ال تــرى الحــل بالطريقــة التــي يعرضهــا 
فرنســا،  عبــرت  فقــد  بهــا.  ويطالــب  ترامــب 
ــي  ــن الماضــي، عــن اســتعدادها للنظــر ف االثني
قضيــة مواطنيهــا حالــة بحالــة، وقالــت إنهــا لــن 
تســتجيب لطلــب الرئيــس األمريكــي بترحيــل 

المقاتليــن الســابقين وعائالتهــم فــورا.

بوتين: سنستهدف أميركا إذا نشرت 
صواريخ في أوروبا

وكاالت:    - موســكو 
الروســي  الرئيــس  قــال 
امــس  بوتيــن  فالديميــر 
ســترد  بــالده  إن  األربعــاء 
أســلحة  أي  نشــر  علــى 
نوويــة قصيــرة أو متوســطة 
جانــب  مــن  المــدى 
واشــنطن فــي أوروبــا ليــس 
الــدول  باســتهداف  فقــط 
هــذه  فيهــا  تُنشــر  التــي 
الصواريــخ بــل وباســتهداف 
الواليــات المتحــدة نفســها.

ــيا ال  ــن إن روس ــال بوتي ــل، ق ــد محتم ــلح جدي ــباق تس ــأن س ــى اآلن بش ــه حت ــوى تصريحات ــي أق وف
تســعى للمواجهــة ولــن تبــادر بنشــر الصواريــخ ردا علــى قــرار واشــنطن هــذا الشــهر االنســحاب مــن معاهــدة 

تاريخيــة للحــد مــن التســلح تعــود لفتــرة الحــرب البــاردة.
لكنــه قــال إن رد فعــل موســكو علــى أي نشــر للصواريــخ ســيكون حازمــا مضيفــا أنــه يتعيــن علــى صنّــاع 

السياســة األمريكييــن حســاب المخاطــر قبــل أي خطــوة.
وتابــع قائــال ”ســتضطر روســيا لصنــع ونشــر أنــواع مــن األســلحة التــي يمكــن اســتخدامها ليــس فقــط 
ــا، وإنمــا مــع المناطــق التــي توجــد فيهــا مراكــز  مــع تلــك المناطــق التــي ينشــأ منهــا التهديــد المباشــر لن

اتخــاذ القــرار أيضــا“.

مكبدها خسائر باالفراد والعتاد..

الجيش السوري ينفذ سلسلة ضربات بسالح المدفعية على مواقع تسلل المجاميع االرهابية
*موسكو: واشنطن قد تستخدم استفزازات باألسلحة الكيميائية 

للحفاظ على وجودها غير الشرعي في سوريا
*مصدر أمني: تسوية أوضاع 1٣0 شخصًا من حمص وريفها بعد أن 

سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة

دمشــق – وكاالت: أحبطــت وحــدات الجيــش 
مجموعــات  تســلل  محاولــة  الســوري  العربــي 
إرهابيــة باتجــاه النقــاط العســكرية التــي تحمــي 
المدنييــن فــي القــرى والبلــدات اآلمنــة بريــف حمــاة 
الشــمالي الغربــي وكبدتهــا خســائر باألفــراد والعتــاد.

وحــدة  أن  حمــاة  فــي  ســانا  مراســل  وذكــر 
مــن الجيــش نفــذت سلســلة ضربــات بســالح 
المدفعيــة علــى مواقــع ومحــاور تســلل مجموعــات 
إرهابيــة مــن تنظيــم جبهــة النصــرة كانــت تتحــرك 
علــى  والشــريعة  فضــة  وقبــر  الزيــارة  قــرى  فــي 
ــاب باتجــاه المناطــق  الطــرف الشــرقي لســهل الغ

اآلمنــة لالعتــداء عليهــا.
أســفرت  الضربــات  أن  المراســل  وبيــن 

مــن  عــدد  مقتــل  عــن 
بينهــم  مــن  اإلرهابييــن 
عمــر  “أبــو  المتزعــم 

. لكــردي” ا
وفــي الريــف الشــمالي 
أشــار  محــردة  لمنطقــة 
وحــدة  أن  إلــى  المراســل 
مرابطــة  الجيــش  مــن 
فــي قريــة الجبيــن رصــدت 
ــة  ــة إرهابي ــلل مجموع تس
مــن محــور بلــدة األربعيــن 
ــي  ــش ف ــاط للجي نحــو نق
المنطقــة تحمــي المدنييــن فــي القــرى والبلــدات 

اآلمنــة وأوقعــت أفرادهــا بيــن قتيــل ومصــاب.
أمــس  الجيــش  مــن  وحــدات  ودمــرت 
ــن  ــى عــدد م ــة وقضــت عل ــع ونقاطــا محصن مواق
اإلرهابييــن فــي ردهــا علــى خروقــات التنظيمــات 
اإلرهابيــة لمنطقــة خفــض التصعيــد فــي قــرى 
خربــة ناقــوس والجنابــرة وتــل الصخــر وبلــدة 

الزيــارة بريــف حمــاة الشــمالي.
تــم   انــه  أمنــي  مصــدر  اعلــن  جهتــه  مــن 
ــة  ــن مدين ــخاص م ــرات األش ــاع عش ــوية أوض تس
حمــص وريفهــا بعــد أن ســلموا أنفســهم للجهــات 

المحليــة. المصالحــات  إطــار  فــي  المختصــة 

 130 بــأن  حمــص  فــي  ســانا  مراســل  وأفــاد 
ســلموا  وريفهــا  حمــص  مدينــة  مــن  شــخصا 
بعــدم  وتعهــدوا  المختصــة  للجهــات  أنفســهم 
القيــام بــأي عمــل يخــل بأمــن الوطــن وســالمة 

طنيــن. لموا ا
ولفــت المراســل إلــى أن الجهــات المختصــة 
عبــر  الفــور  علــى  أوضاعهــم  بتســوية  قامــت 
إجــراءات ميســرة وفــق القوانيــن واألنظمــة النافــذة.

ونــوّه عــدد ممــن تمــت تســوية أوضاعهــم 
تنفيذهــا  وســرعة  اإلجــراءات  بســهولة 
المعنيــة  الجهــات  تبذلهــا  التــي  وبالجهــود 
التــي  واالســتقرار  األمــن  حالــة  لتكريــس 
ــن  ــاب ع ــر اإلره ــد دح ــة بع ــها المحافظ تعيش
ربوعهــا داعيــن كل مــن ضــل الطريــق إلــى 
المبــادرة فــورا لتســوية وضعــه لممارســة حياتــه 

فــي وطنــه وضمــن مجتمعــه. الطبيعيــة 
ــة الروســية   ــا حــذرت وزارة الخارجي ــن جانبه م
اســتفزازات  تســتخدم  قــد  واشــنطن  أن  مــن 
وجودهــا  علــى  للحفــاظ  الكيميائيــة  باألســلحة 
وتبريــر  ســوريا  فــي  الشــرعي  غيــر  العســكري 

ضدهــا. المحتملــة  العدوانيــة  عملياتهــا 
ــه:  ــوزارة قول ــل لل ــن ممث ــبوتنيك ع ــت س ونقل
نحــن ال نســتبعد إمكانيــة اســتخدام االســتفزازات 
باألســلحة الكيميائيــة ليــس فقــط لتشــويه ســمعة 
الحكومــة الســورية بــل أيضــا للحفــاظ علــى الوجــود 
العســكري األمريكــي غيــر القانونــي فــي ســوريا 
ــة  ــد دول ــة ض ــكرية المحتمل ــال العس ــر األعم وتبري

عضــو فــي األمــم المتحــدة.
ــن  ــا م ــر أدواته ــدة عب ــات المتح ــد الوالي وتتعم
التنظيمــات اإلرهابيــة ومــا يســمى عناصــر )الخــوذ 
لهجمــات  مفبركــة  مســرحيات  تمثيــل  البيضــاء( 
بهــا  تتهــم  الكيميائيــة  باألســلحة  مزعومــة 
الحكومــة الســورية إلنقــاذ اإلرهابييــن مــن نهايتهــم 
المحتومــة فــي مواجهــة الجيــش الســوري وتبريــر 

العــدوان الخارجــي علــى ســوريا.

المئات من »السترات الصفراء« الفرنسية يتظاهرون 
أمام مقر األمم المتحدة في جنيف

جنيــف – وكاالت: تظاهــر المئــات مــن أعضــاء حركــة الســترات الصفــراء  امــس األربعــاء، أمــام مقــر األمــم المتحــدة 
ــوا علــى األذن بالتظاهــر مــن الســلطات  فــي جنيــف حيــث توافــدوا مــن مختلــف المناطــق الفرنســية بعــد أن حصل

األمنيــة فــي جنيــف.
المتظاهــرون  ورفــع 
إلــى  تدعــو  الفتــات 
فــي  االجتماعيــة  العدالــة 
مــا وصفــوه  وكذلــك  فرنســا 
عنــف  لضحايــا  باالنتصــاف 
الفرنســى خــالل  البوليــس 
المعارضــة  احتجاجــات 
تنظمهــا  التــي  األســبوعية 
فــي  الصفــراء  الســترات 
العديــد مــن المدن الفرنســية 

. العاصمــة  وبخاصــة 
كمــا طالبــوا الحكومــة والرئيــس الفرنســي بالعمــل مــن أجــل مصلحــة أطفــال فرنســا كمــا رفعــوا صــورا والفتــات 
عــن المناطــق التــى وصفوهــا بالمهمشــة فــي فرنســا اســتمروا فــي مظاهرتهــم فــي جنيــف لحوالــى ثــالث ســاعات 
دون ان تشــهد التظاهــرة حــادث واحــد كمــا لــم تتعطــل او تواجــه وســائل المواصــالت فــي جنيــف بالمنطقــة القريبــة 
مــن ســاحة االمــم ايــة معوقــات واســتمرت حركــة موظفــي وزوار المقــر االوروبــي لالمــم المتحــدة علــى مــدى ســاعات 

التظاهــرة بشــكل طبيعــي فــي الوقــت الــذي تواجــد االمــن السويســرى باعــداد رمزيــة بجــوار التظاهــرة .

مادورو: شعوب العالم ستقاتل معنا في حال التدخل 
العسكري ضد فنزويال

مبعوث كوريا الشمالية الخاص يصل هانوي 
قبيل قمة ترامب وكيم

هانــوي – وكاالت: قــال شــاهد مــن رويتــرز ومصــدر مطلــع إن مبعــوث كوريــا الشــمالية الخــاص كيــم 
هيــوك تشــول وصــل هانــوي امــس األربعــاء قبيــل القمــة الثانيــة بيــن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 

والزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــج أون التــي ســتعقد فــي العاصمــة الفيتناميــة.
ومــن المقــرر أن يلتقــي ترامــب وكيــم فــي هانــوي يومــي األربعــاء والخميــس المقبليــن بعــد اجتماعهمــا 

األول التاريخــي الــذي عقــد فــي ســنغافورة فــي يونيــو حزيــران.
ــرز إن  ــول لرويت ــوك تش ــم هي ــع كي ــة م ــة الجوي ــس الرحل ــارة كان بنف ــى الزي ــع عل ــدر مطل ــال مص وق

ــماليين. ــن ش ــتة كوريي ــم س ــد يض ــع وف ــوي م ــل هان ــوث وص المبع

أردوغان يقمع معارضيه.. السجن مدى 
الحياة عقوبة االحتجاج في تركيا

انقــرة – وكاالت: قالــت محطــة )إن.تى.فــى( 
التلفزيونيــة  امــس األربعــاء إن ممثــل ادعــاء تركيــا 
طالــب بمعاقبــة 16 متهمــا مــن بينهــم رجــل األعمال 
بتهمــة  الحيــاة  مــدى  بالســجن  كافــاال  عثمــان 
ومحاولــة   2013 عــام  جيــزى  احتجاجــات  تمويــل 

اإلطاحــة بالحكومــة.
أكثــر  منــذ  المحاكمــة  قيــد  وكافــاال محتجــز 
مــن 15 شــهرا. وأوضحــت محطــة )تى.آر.تــى( أن 
الموجهــة  االتهامــات  المحكمــة تســلمت الئحــة 

إليــه امــس األربعــاء.

كاراكاس – وكاالت: قــال الرئيــس الفنزويلــي 
نيكــوالس مــادورو إن شــعوب العالــم ســتقاتل مــع 

بــالده فــي حــال التدخــل العســكري ضدهــا.
قولــه  مــادورو  عــن  اإلعــالم  وســائل  ونقلــت 
ــي  ــة ف ــة الطبي ــام خريجــي الجامع ــاب أم ــي خط ف
فنزويــال امــس “لــن يقاتــل الشــعب الفنزويلــي 
ــم ســتثور  ــن أن شــعوب العال ــد م ــا متأك ــط وأن فق

وســتقاتل معــا فــي فنزويــال”.
وكان مــادورو دعــا أمــس إلــى بنــاء منظومــة 
أســلحة ونظــام دفاعــي خــاص بفنزويــال يمكنهــا 
مــن مواجهــة أي تهديــدات تتعــرض لهــا بينمــا 
أعلــن الجيــش الفنزويلــي أنــه فــي حالــة تأهــب 
اســتعدادا لمواجهــة أي خــرق لحــدود البــالد مجــددًا 

ــادورو0 ــد علــى والئــه للرئيــس م التأكي
التدخــل  لمحــاوالت  فنزويــال  وتتعــرض 
وزعزعــة  الداخليــة  شــؤونها  فــي  األميركــي 

اســتقرارها عبــر تشــديد العقوبــات االقتصاديــة 
والماليــة ودعــم القــوى اليمينيــة فــي محاولــة 
واشــنطن إلحيــاء مخططاتهــا  مــن  مســتميتة 
ــروات  ــك ث ــذي يمتل ــد ال ــى هــذا البل ــة عل للهيمن
الرئيــس  علــى  واالنقــالب  هائلــة  نفطيــة 
ــع الوســائل بمــا فيهــا  الشــرعي باســتخدام جمي

والفوضــى. العنــف 

معلنة ذلك بعد رفضها تسلم رسالة اميركية عبر االمم المتحدة..

كتائب حزب الله العراق »تقصف« مواقع اميركية تأوي ارهابيين داخل سوريا
*تحالف »البناء«: األجهزة األمنية قادرة على التصدي لإلرهاب وإفشال المخططات األميركية

*تحالف »الفتح«: أميركا توفر غطاء جويًا لدخول 
»الدواعش« من جديد الى العراق

*كتلة بدر النيابية: العراق دولة قوية وال يحتاج 
الى قوات اجنبية

*النجباء: التحركات االرهابية االخيرة بالمدن 
المحررة جاءت بأوامر امريكية

*عصائب »اهل الحق«: واشنطن تبحث عن تأييد 
الكرد والسنة البقاء قواتها في العراق

وكاالت:  بغــداد- 
كشــف الناطــق العســكري 
»حــزب  كتائــب  باســم 
جعفــر  العــراق«  اهلل 
كتائــب  أن  الحســيني، 
مواقــع  قصفــت  الحــزب 
ــة داخــل  عســكرية أمريكي
التواجــد  واتهــم  ســوريا، 
األمريكــي  العســكري 
لــه  بــأن  العــراق  فــي 
أهــداف ومخططــات علــى 

المنطقــة. مســتوى 
فــأن »حادثــة  الحســيني  وبحســب تصريــح 
ــة  ــع أمريكي قصــف كتائــب حــزب اهلل العــراق لمواق
كانــت  ولكنهــا  صحيحــة  هــي  ســورية  داخــل 

اإلرهابييــن«. مــن  عــددا  تســتهدف 
وأضــاف الحســيني أن »االنتشــار العســكري 

األمريكــي فــي العــراق يشــير إلــى مخططــات هــم 
ــا«. ــا، وســيعلنوها الحق ــم به ــى عل عل

ســتتحرك  األمريكيــة  »القــوات  إن  واضــاف 
بعمــل  قيامهــا  مرجحــًا  المقبلــة  األيــام  خــالل 
الســورية«. العراقيــة  الحــدود  علــى  عســكري 

ــت بعــض المصــادر المطلعــة أن »القــوات  ونقل

مكتــب  عبــر  ســلبية  رســالة  وجهــت  األمريكيــة 
األمــم المتحــدة فــي بغــداد إلــى كتائــب حــزب اهلل 
العــراق علــى خلفيــة قصفهــا للمواقــع األمريكيــة 

ــوريا. ــل س داخ
ــراق  ــك المصــادر أن »حــزب اهلل الع وبيّنــت تل
رفــض تســلم هــذه الرســالة بغــض النظــر عــن 
محتواهــا لعــدم تواصلــه مــع أيــة جهــة أمريكيــة، 
وقــال الحســيني »إذا أراد األمريكيــون شــيئا مــن 

حــزب اهلل العــراق فليعلنــوه عبــر اإلعــالم«.
قاعــدة   31 تواجــد  إلــى  الحســيني  وأشــار 
ــرات  ــد للطائ ــا 7 قواع ــراق منه ــي الع ــة ف أمريكي
باإلضافــة إلــى 6 مراكــز ومحطــات اســتخباراتية، 
كمــا يتواجــد نحــو 34 ألــف جنــدي أمريكــي علــى 
العراقيــة مــع 5 شــركات حمايــة و24  األراضــي 

ــة. ــركة متعاون ش
البنــاء محمــد  النائــب عــن تحالــف  اكــد  بــدوره 
البلــدواي وصــول قيــادي بــارز فــي عصابــات داعــش 
االرهابيــة الــى قاعــدة عيــن االســد االميركيــة فــي االنبــار 
ان  الــى  آفــاق  لنشــرة  فــي حديثــه  اشــار  البلــداوي   ،
الواليــات المتحــدة تخطــط الدخــال العصابــات االرهابيــة 
ــة والحشــد الشــعبي  ــزة االمني ــراق إال ان االجه ــى الع ال
قــادرة علــى التصــدي لالرهــاب وافشــال المخططــات 

البقية على الصفحة7االميركيــة.

لما تشهده القدس من خطوات صهيونية وإجراءات ميدانية بإغالق باب الرحمة..

هنية يدعو المقاومين للدفاع عن األقصى بكل اإلمكانات المتاحة
*نادي االسير الفلسطيني: توتر في سجن »النقب« بعد محاولة أسير فلسطيني إحراق نفسه

القاهــرة – وكاالت: قــال إســماعيل هنية، رئيس 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس: إن ما تشــهده 
مدينــة القــدس المحتلــة وأروقــة المســجد األقصــى 
المبــارك مــن خطــوات صهيونيــة وإجــراءات ميدانية 

الرحمــة  بــاب  بإغــالق 
مؤسســات  وبعــض 
ــورة  ــل خط ــى، تحم األقص
وتعكــس  اســتثنائية، 
نوايــا فــرض وقائــع جديــدة 
التقســيم  لتحقيــق 
والســيطرة  المكانــي 
علــى  التدريجيــة 

األقصــى. المســجد 
مــن  هنيــة  ووجــه 
المصريــة  العاصمــة 
إلــى  الدعــوة  القاهــرة 
المســجد  عــن  للدفــاع  والمقاوميــن  المقاومــة 
واإلمكانــات  الســبل  بــكل  المبــارك  األقصــى 
المتاحــة، »فاألقصــى ترخــص فــي ســبيله األرواح 

ــوب، ومؤامــرات االحتــالل دونهــا الدمــاء،  ومهــج القل
ــرة  ــدة والخطي ــة الجدي ــة الصهيوني ــذه الهجم )..( ه
ضــد المســجد األقصــى المبــارك تأتــي بعــد مؤتمــر 
وارســو، والــذي ظــن قــادة االحتــالل عبــره أنهــم قــد 
ــًا  ــع«، داعي ــدار التطبي ــي ج ــدًا ف ــرًا جدي ــوا ثغ فتح
ــن كل  ــام ع ــف الت ــى التوق ــر إل ــادة وجماهي ــة ق األم

التطبيــع. أشــكال 
بيــان صحفــي-  -فــي  قائــد حمــاس  وثمــن 
والشــعب  القــدس،  مدينــة  أهالــي  وقفــة  لــه 
الفلســطيني، وخاصــة المرابطيــن ودفاعهــم عــن 
المســجد، وكســرهم وإزالتهــم مــا يحــاول االحتــالل 
أن يثبتــه مــن وقائــع ميدانيــة علــى األرض، قائــاًل: 
»نشــيد بهــذا الصمــود الهــادر الــذي يعكــس اإلرادة 
الوقــوف  علــى  والقــادرة  الحقيقيــة  الفلســطينية 
ــالل  ــة إجــراءات االحت ــي مواجه كالطــود الشــامخ ف

الخبيثــة«. ومخططاتــه 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  جماهيــر  ودعــا 
ــى  ــام 1948 إل ــة ع ــة واألرض المحتل القــدس والضف
عنــده،  واالحتشــاد  األقصــى  للمســجد  التوجــه 
والربــاط فيــه وحمايتــه، والوقــوف صفًّــا كالبنيــان 
ــار  المرصــوص إلفشــال خطــوات االحتــالل؛ »واعتب
الجمعــة المقبلــة يومًــا للزحــف مــن أجــل األقصــى 
فــي كل مــكان مــن أرض فلســطين المباركــة«.

مــن جانــب اخــر شــهد ســجن »النقــب« اإلســرائيلي 
بعــد  وأســراه  معتقليــه  فــي صفــوف  واســتنفارا  توتــرا 
ــة المعتقــل الفلســطيني إبراهيــم النتشــة إحــراق  محاول

نفســه.


