
البقية على الصفحة7

الخميس 7 رجب، 1440 هـ ق  23 اسفند 1397 هـ ش،  14 آذار 2019م العدد )10092( السنة التاسعة والثالثون

قال اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(:
»خصلتان ليس فوقهما شي ء 

اإليمان باهلل ونفع اإلخوان«
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 14 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 29 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 54 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 17 دقيقة

تركيا: عدوانية »إسرائيل« زادت 
نتيجة التشجيع األميركي

الخارجيــة  وزيــر  دان  وكاالت:   – انقــرة 
التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو، فــي تصريحــات 
صحفيــة يــوم الثالثــاء، االعتــداءات الصهيونيــة 
عدوانيــة  ان  مؤكــدا  األقصــى،  المســجد  علــى 
األمريكــي. التشــجيع  نتيجــة  زادت  إســرائيل 

وقــال تشــاووش أوغلــو: »ينبغــي أن نقــول 
قــف لهــذا التهــور اإلســرائيلي«.

وأضــاف وزيــر الخارجيــة التركــي أنــه ال 
التــي  اإلســرائيلية  التهــورات  قبــول  يمكــن 
العالــم  وعلــى  المقدســة  األماكــن  تطــال 

لذلــك. رفضــه  عــن  يعــرب  أن  بأســره 
وأكــد الدبلوماســي التركــي أن عدوانيــة 
إســرائيل زادت نتيجــة التشــجيع األمريكــي.

أنقــرة  بــأن  أوغلــو  تشــاووش  وأفــاد 
الحديــث عــن كافــة االنتهــاكات،  ســتواصل 
التخلــي عــن  أنــه ال يمكــن  مشــددا علــى 

والوطنيــة. المقدســة  القضايــا 

موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ التزاماتها 
وفق معاهدة ستارت بالكامل

وكاالت:   – موســكو 
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الواليــات  أن  الروســية 
ــذ  المتحــدة يجــب أن تنف
معاهــدة  وفــق  التزاماتهــا 
األســلحة  مــن  الحــد 
االســتراتيجية الهجوميــة 
قبــل  بالكامــل،  )ســتارت( 
المحتمــل  التمديــد  بــدء 

المعاهــدة. لهــذه 
بيــان  فــي  وجــاء 
الخارجيــة  عــن  صــدر 

كــر زمالءنــا األمريكييــن بــأن تمديــد معاهــدة الحــد مــن األســلحة  الروســية، امــس األربعــاء: »نريــد أن نذَّ
االســتراتيجية الهجوميــة )ســتارت( ليــس إجــراء شــكليا تقنيــا يمكــن تنفيــذه خــالل أســبوعين أو أســرع 

تصويــره«. يحاولــون  مثلمــا  ذلــك،  مــن 
وأضــاف: »وقبــل أن يبــدأ الطرفــان البحــث التفصيلــي لهــذا التمديــد يجــب علــى الواليــات المتحــدة أن 
ــرة  ــة المتوف ــق هــذه المعاهــدة بالكامــل، وجعــل عــدد األســلحة االســتراتيجية الهجومي ــا وف ــذ التزاماته تنف

لديهــا يتفــق مــع المقاييــس التــي تقضــي بهــا المعاهــدة«.

الذي تعامل معها بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة ودقيقة..

الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد بريف إدلب
*دفعة جديدة من المهجرين في مخيمات اللجوء باألردن تعود إلى الوطن عبر مركز نصيب الحدودي

مــن  وحــدات  قضــت  وكاالت:   – دمشــق 
الجيــش العربــي الســوري العاملــة بريــف حمــاة 

الشــمالي علــى مجموعــات إرهابيــة خرقــت 
اتفــاق منطقــة خفــض التصعيــد فــي عــدد مــن 

ــرقي. ــي الش ــب الجنوب ــف إدل ــدات ري بل
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــاة أن وحــدات 
مــن الجيــش رصــدت تحــركات مجموعــات 
حرمــة  معــر  بلــدات  محيــط  فــي  إرهابيــة 
إدلــب  بريــف  والتمانعــة  والــزرزور  الخويــن 
الجنوبــي الشــرقي تســللت باتجــاه النقــاط 
المنطقــة  فــي  اآلمنــة  والقــرى  العســكرية 
وتعاملــت معهــا بضربــات مدفعيــة وصاروخيــة 

مكثفــة ودقيقــة.
أســفرت  الضربــات  أن  المراســل  وبيــن 
ــة  ــع اإلرهابي ــك المجامي ــى تل ــن القضــاء عل ع
كانــت  وأســلحة  عتــاد  وتدميــر  المتســللة 

بحوزتهــا.
أمــس  الجيــش  مــن  وحــدات  وتصــدت 
إرهابيتيــن  مجموعتيــن  اعتــداء  لمحاولــة 
مــن تنظيــم جبهــة النصــرة علــى نقطتيــن 
عســكريتين بريــف محــردة وعلــى محــور بلــدة 
الجديــدة بريــف المحافظــة الشــمالي وقضــت 
علــى عــدد مــن اإلرهابييــن بينهــم انتحاريــان 
وأصابــت آخريــن فــي حيــن دمــرت لهــم آليــات 
وقضــت علــى عــدد منهــم فــي منطقــة الهبيــط 

ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــن بري وحــرش عابدي
ســانا  مراســلة  أفــادت  جهتهــا  مــن 
المهجريــن  مــن  جديــدة  دفعــة  بعــودة 
األردن عبــر  فــي  اللجــوء  فــي مخيمــات 
مركــز نصيــب الحــدودي متوجهيــن إلــى 
ــي  ــا الجيــش العرب ــي حرره ــم الت مناطقه

اإلرهــاب. مــن  الســوري 

الشيوخ األميركي يصوت اليوم إلنهاء دعم تحالف 
السعودية في حرب اليمن

منظمة حقوقية: الحريات في خطر في ظل 
حكم ماكرون لفرنسا

باريــس – وكاالت: قالــت منظمــة )مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان( الفرنســية إن تعامــل الشــرطة الــذي 
اتســم باالســتخدام المفــرط للقــوة مــع مظاهــرات أصحــاب »الســترات الصفــراء«، التــي اعتقــل خاللهــا اآلالف 

وأصيــب كثيــرون، يعكــس تراجــع الحريــات المدنيــة فــي فرنســا.
ودعــت المنظمــة المســتقلة إلــى تحديــث أســاليب الشــرطة، مستشــهدة بالتغييــرات فــي ألمانيــا 

تقريــر  فــي  وبريطانيــا 
نشــر فــي اليــوم الــذي 
مــن المتوقــع أن يصــوت 
فيــه  الشــيوخ  مجلــس 
قانــون  مشــروع  علــى 
يمنــح الشــرطة ســلطات 
ــل ضــد  ــي التعام ــر ف أكب

المحتجيــن.
ــاك توبــون  ــال ج وق
إن  المنظمــة  مديــر 
الســلطات التــي حصلت 
عليهــا الشــرطة بموجب 

حالــة الطــوارئ فــي أعقــاب هجمــات نفذهــا متشــددون إســالميون فــي 2015 تحولــت إلــى ممارســات شــائعة.
وكتــب توبــون فــي التقريــر » مثــل األقــراص المســمومة، أصابــت حالــة الطــوارئ التــي فرضــت لعاميــن 

قوانينــا العامــة بالتلــوث شــيئا فشــيئا وقوضــت حكــم القانــون باإلضافــة إلــى الحقــوق والحريــات«.
ــراء  ــى مظاهــرات الســترات الصف ــة الرئيــس عل ــرون إن حمل ــل ماك ــول معارضــو الرئيــس إيمانوي ويق

ــة. ــى حســاب الحقــوق الفردي ــام عل ــة للنظــام الع ــا مــا تتســم بالعنــف أعطــت األولوي التــي أحيان

كبير مفاوضي االتحاد األوروبي: مأزق »بريكست« 
لن يجد حال له إال في لندن

بروكســل – وكاالت: اســتبعد ميشــال بارنييــه، كبيــر المفاوضيــن األوروبييــن بشــأن خــروج بريطانيا 
مــن االتحــاد األوروبــي، فعــل المزيــد لمســاعدة لنــدن علــى التوصــل التفــاق بشــأن انســحاب منظــم، 
النــواب  رفــض  أن  بعــد  قائــال 
البريطانيــون عــرض بروكســل إن 
»هــذا المــأزق لــن يجــد طريقــا إلــى 

الحــل إال فــي بريطانيــا«.
وأضــاف »االتحــاد األوروبــي فعل 
ــا فــي وســعه للمســاعدة فــي  كل م
إنجــاح اتفــاق االنســحاب... المــأزق 
بريطانيــا.  فــي  إال  ال يمكــن حلــه 
اســتعداداتنا    ’   لعــدم التوصــل التفــاق   ’    
أي  مــن  أهميــة  أكثــر  اآلن  باتــت 

ــت مضــى«. وق
واعتبــر بارنييــه أن »احتمــال انســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد مــن دون صفقــة تقــدم بشــكل ملمــوس« 

مضيفــًا أن »التكتــل لــن يدخــل فــي مزيــد مــن المفاوضــات مــع لنــدن حــول ســبل االنســحاب«.
ويأتــي كالم بارنييــه بعــد رفــض مجلــس العمــوم البريطانــي االتفاقيــة التــي ناقشــتها تيريــزا مــاي مــع 

بروكســل، إذ صــوّت 391 نائبــًا ضــد االتفاقيــة فيمــا صــوّت 242 لصالحهــا فقــط.

االمارات تصف تصريحات نتنياهو حول المواطنة 
في »اسرائيل« بـ »البغيضة«

اإلماراتــي  الدولــة  وزيــر  رد  وكاالت:   – دبــي 
للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش، علــى تصريحــات 
رئيــس الــوزراء  الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو حــول 

ــة فــي إســرائيل. المواطن
وقــال قرقــاش علــى حســابه فــي موقــع »تويتــر« إن 
قــول نتنياهــو إن إســرائيل دولــة لليهــود فقــط وليــس 
لــكل مواطنيهــا، قــول »بغيــض« ويقــوض نهــج الســالم.

وأضــاف: تصريحــات بــأن »إســرائيل ليســت 
ــر  ــا توف ــا« بغيضــة، كونه ــع مواطنيه ــة لجمي دول
المتطرفــون.  إليــه  يســعى  الــذي  الدليــل 
والطريــق إلــى الســالم يقوضــه بشــكل أكبــر 

هــذا النهــج المشــين«.
خــالل  نتنياهــو  صــرح  ســابق،  وقــت  وفــي 
جلســة حكوميــة، بــأن: »الدولــة تحتــرم الحقــوق 
الشــخصية لجميــع مواطنيهــا اليهــود وغيــر اليهــود، 
ــا،  ــع مواطنيه ــة، ليســت لجمي ــة قومي ــا كدول ولكنه

وإنمــا فقــط للشــعب اليهــودي«.

الشــيوخ  واشــنطن – وكاالت: يصــوت مجلــس 
دعــم  إلنهــاء  قــرار  علــى  األربعــاء  امــس  األمريكــي 
واشــنطن للحملــة العســكرية التــي تقودهــا الســعودية 
ــس  ــى الرئي ــرعون عل ــط مش ــا يضغ ــن، فيم ــي اليم ف
دونالــد ترامــب لكــي يشــدد سياســته تجــاه المملكــة.

عــن  ســاندرز  بيرنــي  الســناتور  وأعلــن 
التصويــت ووصــف الحــرب بأنهــا »كارثــة إنســانية 
مســتقل  وهــو  وســاندرز،  واســتراتيجية«. 
ــة  يخــوض الســباق للترشــح للرئاســة تحــت مظل
جانــب  إلــى  القــرار  رعــاة  أحــد  الديمقراطييــن، 

لــي. مايــك  الجمهــوري  الســناتور 
فــي مجلــس  ثانــي تصويــت  هــذا  وســيكون 
الحــرب  الخــاص بســلطات  القــرار  الشــيوخ علــى 

خــالل أربعــة أشــهر. وســبق أن وافــق المجلــس علــى 
ــي ديســمبر-  ــا ومعارضــة 41 ف ــد 56 صوت ــرار بتأيي الق
كانــون األول، موجهــا اللــوم لترامــب فــي ظــل الغضــب 
مدنييــن  قتلــى  ســقوط  بســبب  الســعودية  مــن 
فــي حــرب اليمــن وجريمــة قتــل الصحفــي جمــال 

خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية فــي تركيــا.
طفــل  ألــف   85« ســاندرز  كتــب  تويتــر  علــى 
التــي  للحــرب  نتيجــة  اليمــن  فــي  يموتــون جوعــا 
ــي  ــدة ف ــات المتح ــاركة الوالي ــعودية. مش ــا الس تقوده
الكونغــرس  مــن  بتصريــح  تكــن  لــم  الحــرب  هــذه 
وبالتالــي فهــي غيــر دســتورية. ســوف يصــوت مجلــس 
الشــيوخ اليــوم مــن أجــل إنهــاء الدعــم األمريكــي لهــذه 

الحــرب الكارثيــة وغيــر الدســتورية.«

في ردها على جرائم العدو بإغالق األقصى..

مجموعات شبابية فلسطينية تدعو للتصدي للمستوطنين اليوم الخميس والنفير لألقصى غدا الجمعة
*قرارات حاسمة لألسرى قريبًا تغير مستوى المواجهة مع إدارة معتقالت االحتالل الصهيوني

القــدس المحتلــة – وكاالت: دعــت مجموعــات 
فــي  والتواجــد  للحشــد  مقدســية  شــبابية 
ــدا  ــة غ ــى الرحم ــى ومصل ــجد األقص ــات المس باح
ــوات المســتوطنين  ــا لدع ــك تصدي ــس، وذل الخمي

األقصــى. المســجد  باقتحــام 
عــن  للدفــاع  الشــعبية  اللجــان  دعــت  كمــا 
األقصــى، والمؤسســات والهيئــات المقدســية للنفيــر 
العــام وشــد الرحــال لألقصــى بعــد غــد الجمعــة .

شــددت  كمــا 
ضــرورة  علــى  اللجــان 
والربــاط  بقــوة  الحشــد 
أي  لمنــع  األقصــى  فــي 
مخططــات مــن االحتــالل 
جديــدة  وقائــع  لتثبيــت 
ومصلــى  األقصــى  داخــل 

الرحمــة. بــاب 
اللجــان  وأكــدت 
والهيئــات  الشــعبية 
الــرد  أنَّ  علــى  المقدســية 
االحتــالل  جرائــم  علــى 
المرابطــات  علــى  واالعتــداء  األقصــى،  بإغــالق 
وإبعادهــم  منهــم  عــدد  واعتقــال  والمرابطيــن، 
ســيواجه بمزيــد مــن الربــاط والحشــد فــي األقصــى.
مــن جانــب اخــر قال نادي األســير الفلســطيني: 
إن األســرى بصــدد اتخــاذ قــرارات حاســمة تغيــر 
ــالل،  ــالت االحت ــع إدارة معتق ــة م مســتوى المواجه
أجهــزة  بنصــب  األخيــرة  اســتمرار  مــع  وذلــك 

التشــويش فــي محيــط أقســام األســرى، خاصــة 
فــي معتقــل »النقــب الصحــراوي« الــذي يشــهد 

ــابيع. ــذ أس ــديد من ــر الش ــن التوت ــة م حال
ولفــت نــادي األســير إلــى أن ســبعة أســرى فــي 
معتقــل »النقــب« يواصلــون إضرابهــم عــن الطعــام، 
ضــد اعتقالهــم اإلداري، وذلــك منــذ عشــرة أيــام، 
ــن القســم الراســفين  ــم م ــض اإلدارة إخراجه وترف
إضرابهــم  رغــم  وتبقيهــم   ،)4( قســم  وهــو  فيــه، 

ــزة التشــويش. ــر أجه تحــت تأثي
واألســرى هــم: عبــد اهلل حميــدة، وفــؤاد عبيــات، 
وعمــر الشــافعي، وعبــد القــادر أبــو عيشــة، ونــور 

ــور القواســمة، وداود عــدوان. التميمــي، ون
بتنفيــذ  بــدأوا  قــد  »النقــب«  أســرى  وكان 
اإلدارة  إلجــراءات  رافضــة،  احتجاجيــة  خطــوات 
التنظيــم. وحــل  بالعصيــان  تمثلــت  بحقهــم، 

مشيرا الى ان العراقيين االبطال انتصروا على داعش وابعدوا خطره عن المنطقة كلها..

المرجع السيستاني: أهم التحديات التي يواجهها العراق مكافحة الفساد وحصر السالح بيد الدولة
*»دولة القانون« يدعو عبد المهدي لتنفيذ صولة فرسان جديدة مستعينا بمكافحة االرهاب لمسك المنافذ الحدودية

*»سائرون« تكشف ان سبب تعطل تمرير قانون إخراج القوات 
األجنبية من العراق عدم اكتمال التوافق السياسي

*موقع صهيوني: القوات االميركية تعلن »حالة التأهب« لمواجهة 
أي »صدام« مع الفصائل المسلحة بالعراق؟!

النجــف االشــر ف – وكاالت: أبــدى المرجــع 
الدينــي االعلى علي الحســيني السيســتاني،امس 
ــأي خطــوة فــي ســبيل  ــه ب ــاء، ترحيب امــس  االربع
تعزيــز عالقــات العــراق بجيرانــه، فيمــا اكــد ان أهــم 
التحديــات التــي يواجههــا العــراق فــي هــذه المرحلــة 
هــي مكافحــة الفســاد وحصــر الســالح بيــد الدولــة.
وذّكــر الســيد السيســتاني، بـــ »التضحيــات الكبيرة التي 
قدمهــا العراقيــون االبطــال فــي االنتصــار علــى هــذا التنظيــم 
ــاء  االرهابــي وإبعــاد خطــره عــن المنطقــة كلهــا، ودور االصدق
فــي تحقيــق ذلــك«، وأشــار الســيد السيســتاني الــى، »أهــم 
ــة وهــي  ــا العــراق فــي هــذه المرحل ــات التــي يواجهه التحدي

العامــة  الخدمــات  وتحســين  الفســاد  مكافحــة 
وحصــر الســالح بيــد الدولــة واجهزتهــا االمنيــة«، 
مبديــًا أملــه بــأن »تحقــق الحكومــة العراقيــة تقدمــًا 

ــواًل فــي هــذه المجــاالت«. مقب
دولــة  ائتــالف  عــن  نائــب  دعــا  بــدوره 
القانون،امــس  االربعــاء، رئيــس الــوزراء عــادل 
خطــوات  جميــع  تــرك  الــى  المهــدي  عبــد 
مكافحــة الفســاد واالســتعانة بجهــاز مكافحــة 
االرهــاب لمســك المنافــذ الحدوديــة فــي صولــة 

فرســان جديــدة، مشــددا علــى ان مســك الحــدود وايقــاف 
الفاســدين  تمويــل  طــرق  ســيقطع  النفــط  تهريــب 

ويضعفهــم وحينهــا يمكــن مكافحــة الفســاد بشــكل اكبــر.
وقــال عبــد الهــادي موحــان الســعداوي، فــي حديــث 
صحفــي، ان »مكافحــة الفســاد ينبغــي ان تبــدأ مــن 

الــرؤوس الكبيــرة نــزوال الــى صغــار الفاســدين وليــس 
العكــس«، مبينــا ان »عبــد المهــدي كان االحــرى بــه 
ــي مجــال  ــف ف ــن مل ــدل اربعي ــن ب ــى ملفي ــز عل التركي
مكافحــة الفســاد وهمــا قطــاع النفــط والمنافــذ الحدودية، 
الن الســيطرة عليهمــا والقضــاء علــى الفســاد فيهمــا 

ســيحجم دور رؤوس الفســاد بشــكل كبيــر جــدا«.
المنافــذ  علــى  »الســيطرة  ان  الســعداوي،  واضــاف 
الحدوديــة بشــكل جيــد وباجهــزة متقدمــة اليمكــن لالموال 
ان تخــرج خــارج البلــد او ان تدخــل البضائــع المضروبــة 
ــة  ــة منتهي والمســتلهكة والمســرطنة والكريســتال واالدوي
الصالحيــة وغيــر النظاميــة وغيرهــا مــن البضائــع غيــر 
القانونيــة«، الفتــا الــى ان »االمــر االخــر هــو الســيطرة علــى 
تهريــب النفــط الــذي تعتمــد عليــه احــزاب كثيــرة لتمويــل 
نفســها الن االعتمــاد علــى مقــاوالت وعقــود داخــل الموازنــة 
والــوزارات ســيدخلها بحســابات التدقيــق وغيرهــا مــن 

االمــور التــي قــد تؤثــر عليهــا ســلبا«.
ودعــا رئيــس الــوزراء »لتــرك جميــع الخطــوات 
التــي يقــوم بهــا فــي بغــداد وان يتوجــه للتركيز على 
ــة  ــاز مكافح ــتعين بجه ــة وان يس ــذ الحدودي المناف
االرهــاب لمســك تلــك المنافــذ فــي صولــة فرســان 
جديــدة وبحــال ضبطنــا الحــدود فســنضبط تهريــب 
النفــط ونمنــع دخــول البضائــع الفاســدة والتهريــب 
وحينهــا ســنقطع طــرق تمويــل الفاســدين وتضعــف 
قوتهــم وحينهــا مكــن مكافحــة الفســاد بشــكل اكثــر 

فاعليــة«.
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