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أوبك تتوقع انخفاض الطلب 
على نفطها في 2019 

لنــدن -  وكاالت: توقعــت أوبــك  امــس 
علــى  العالمــي  الطلــب  انخفــاض  األربعــاء 
خامهــا فــي العــام المقبــل مــع تباطــؤ نمــو 
مــن  المزيــد  منافســيها  وضــخ  االســتهالك 
اإلمــدادات، بمــا يشــير إلــى عــودة الفائــض 
قادتــه  الــذي  االتفــاق  رغــم  الســوق  فــي 

اإلمــدادات. لكبــح  المنظمــة 
فــي   2019 لعــام  توقعاتهــا  أول  وفــي 
ــدان  ــة البل ــت منظم ــهري، قال ــا الش تقريره
ســيحتاج  العالــم  إن  للبتــرول  المصــدرة 
32.18 مليــون برميــل يوميــا مــن الخــام مــن 
ــغ عددهــم  دولهــا األعضــاء العــام القــادم البال
15 عضــوا، بانخفــاض 760 ألــف برميــل يوميــا 

عــن العــام الحالــي.
وذكــرت أوبــك أن إنتاجهــا النفطــي فــي 
مليــون   32.33 إلــى  ارتفــع  حزيــران  يونيــو 
برميــل يوميــا، بمــا يفــوق توقعــات الطلــب. 

موسكو: مستعدون لبحث مسألة تزويد دمشق 
بصواريخ اس 300

وكاالت:   – موســكو 
أكــد وزيــر الدفــاع الروســي 
ســيرغي شــويغو استعداد 
مســألة  لبحــث  موســكو 
تزويــد ســوريا بمنظومــة 

.300 صواريــخ اس 
فــى  شــويغو  وقــال 
ال  صحيفــة  مــع  مقابلــة 
ــة امــس  ــه االيطالي جورنال
إن القــرار بشــأن تقديــم 
هــذا النــوع مــن األســلحة 
ألي جيــش أجنبــي يتخــذ 

ــد. ــك بالتحدي ــث عــن ذل ــه الحدي ــه مــن الســابق ألوان ــي فأن ــد وبالتال ــرد بع ــم ي ــب وهــو ل ــى طل ــاء عل بن
ــى  ــا وفرنســا عل ــات المتحــدة وبريطاني ــذي شــنته الوالي ــاع الروســي أن العــدوان ال ــر الدف وأضــاف وزي
ســوريا أظهــر ضــرورة امتالكهــا وســائل دفــاع جــوي حديثــة وان موســكو مســتعدة لبحــث هــذه المســألة.
مــن جهــة أخــرى لفــت وزيــر الدفــاع الروســي إلــى أن الواليــات المتحــدة تحــاول زعزعــة اســتقرار الوضــع 
ــن  ــاعدة المدنيي ــوال لمس ــص أي أم ــم تخص ــنطن ل ــا أن واش ــا مبين ــة فيه ــد األزم ــة أم ــوريا وإطال ــي س ف
الســوريين المتضرريــن مــن الحــرب وأن المدنييــن فــي مدينــة الرقــة مــا زالــوا يموتــون حتــى اآلن بســبب 

الذخيــرة واأللغــام المتروكــة نتيجــة القصــف المكثــف لطيــران التحالــف الدولــي.

بعدما اعلنت المجموعات المسلحة سعيها لالنسحاب بضمانات روسية..

الرئيس األسد يسيطر على درعا »مهد« افتعال االزمة السورية قبل سبعة اعوام
*الجيش السوري يضبط مضادات لدبابات فرنسية 

بمقرات االرهابيين في درعا
*أنباء عن اتفاق بين الحكومة السورية والمسلحين 

في مناطق جديدة بريف درعا

بيــروت – وكاالت: - يســتعد الرئيــس الســوري 
بشــار األســد للقضــاء علــى المعارضــة فــي البقعــة 
التــي انطلقــت منهــا أول شــرارة  افتعــال االزمــة 
ــا  ــعوديا وصهيوني ــا وس ــة اميركي ــورية المدعوم الس
علــى حكمــه قبــل أكثــر مــن ســبع ســنوات بعدمــا 
اعلنــت  المجموعــات المســلحة هزيمتهــا بتســليم 

اســلحتها وانســحابها.

القــوات  وســيطرت 
الحكوميــة علــى محافظــة 
حملــة  إطــار  فــي  درعــا 
الماضــي.  الشــهر  بــدأت 
وطوقــت القــوات االمنيــة 
تســيطر  التــي  المناطــق 
المجموعــات  عليهــا 
مدينــة  فــي  االرهابيــة 
درعــا واســتعادت منطقــة 
األردن  مــع  الحــدود 
االرهابيــون  كان  التــي 

عليهــا. يســيطرون 
مســاحات  اآلن  الســوري  الجيــش  واســتعاد 
كبيــرة مــن أراضــي البــالد بمســاعدة حاســمة مــن 
ــى  ــوى عل ــد س ــوذه ال يمت ــد أن كان نف ــه بع حلفائ

ــا. ــن أراضيه ــة م نســبة ضئيل
عــدة  الســوري  الجيــش  ضبــط  جهتــه  مــن 
أبيــالس  طــراز  مــن  للدبابــات  مضــادة  أنظمــة 

البــالد. جنــوب  درعــا  محافظــة  فــي  الفرنســية 
وذكــر موقــع Defense Blog الدفاعــي نقــال عــن 
وســائل إعــالم ســورية »ان الجيــش الســوري ضبــط 
عــدة أنظمــة مضــادة للدبابــات مــن طــراز )أبيــالس( 

الفرنســية فــي محافظــة درعــا جنــوب البــالد«.
ضبطهــا  تــم  التــي  المضــادات  »أن  واضــاف 
صنعــت فــي شــركة Nexter الفرنســية لألســلحة 

العســكرية«. والمعــدات 
ويتميــز نظــام »أبيــالس« المضــاد للدبابــات 
والــدروع، بدقتــه فــي الرمــي ويبلــغ عيــاه 112 مــم 
وقــدرة اختراقــه 720 مــم فــي الصلــب و2000 مــم فــي 
الخرســانة ، فيمــا يبلــغ طــول الصــاروخ 1.26م، ووزنــه 
9 كــغ، ومــزود بمنظــار ليلــي مــع قــدرة علــى تكبيــر 
األهــداف حتــى ثــالث مــرات ويصــل مــداه المؤثــر 

ــر. ــى 600 مت حت
الســورية  األنبــاء  وكالــة  أوردت  جانبهــا  مــن 
»ســانا« أنبــاء عــن اتفــاق بيــن الحكومــة الســورية 
والمجموعــات االرهابيــة المســلحة فــي كل مــن 
ســملين، كفــر شــمس، كفــر ناســج، وعقربــا بريــف 

ــمالي. ــا الش درع
علــى  ينــص  االتفــاق  أن  الوكالــة  وأوضحــت 
ــل  ــالح الثقي ــة الس ــات اإلرهابي ــليم المجموع »تس
والمتوســط وتســوية أوضــاع المســلحين الراغبيــن 
بالتســوية وإعــادة مؤسســات الدولــة إلــى المناطــق 
المذكــورة والمســاعدة علــى عــودة مــن خــرج منهــا«.
وأفــادت »ســبوتنيك«، فــي خبــر تابعتــه فضائيــة 
الغديــر العراقيــة ، أن بلــدة المطيــة الســورية الواقعــة 
ــى  ــت إل ــا انضم ــوب محافظــة درع ــي أقصــى جن ف

بلــدات المصالحــة الوطنيــة.
وكان أغلــب قــادة الجماعــات المســلحة فــي 
محافظــة درعــا بجنــوب ســوريا انضمــوا للقــوات 
الحكوميــة، وذلــك بعــد ســاعات مــن اإلعــالن عــن 
ــك الجماعــات لالنســحاب  ــاق مــع تل التوصــل التف

ــة. ــن المحافظ م
المســاعدات  بنقــل  الروســي  الجيــش  وقــام 
تــم  حيــث  الجنوبيــة،  البلــدات  إلــى  اإلنســانية 

الســكان. علــى  المــواد  توزيــع 

بريطانيا تخضع لمطالب ترامب وتضاعف 
عدد قواتها في أفغانستان

لنــدن – وكاالت: تعتــزم الحكومــة البريطانيــة زيــادة عــدد أفــراد قواتهــا فــي أفغانســتان وذلــك فــي 
األمريكــي  الرئيــس  لطلــب  خضــوع 
ــى  ــزات إل ــال تعزي ــب ارس ــد ترام دونال
هــذا البلــد للتعامــل مــع الوضــع األمنــي 

ــه. الهــش في
وكان ترامــب أعلــن العــام الماضــي 
أن الواليــات المتحــدة سترســل آالف 
أفغانســتان  إلــى  اإلضافييــن  الجنــود 
وطلــب مــن بريطانيــا وأعضــاء حلــف 
األطلســي اآلخريــن إرســال مزيــد مــن 

ــتان. ــى أفغانس ــزات إل التعزي
وذكــرت رويتــرز أن رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي اعلنــت أن حكومتهــا سترســل 440 جنديــا إضافيــا ليرتفــع 
العــدد اإلجمالــي للقــوات البريطانيــة هنــاك إلــى نحــو 1100 بهــدف مــا وصفتــه “مســاعدة القــوات األفغانيــة فــي 

محاربــة مســلحي حركــة طالبــان وتنظيــم داعــش اإلرهابــي”.
وستشــارك القــوات البريطانيــة فــي المهمــة التــي يقودهــا حلــف شــمال األطلســي لتدريــب ومســاعدة 

القــوات األفغانيــة حســب زعــم ترامــب.
وجــاء اإلعــالن قبــل يــوم مــن قمــة لحلــف شــمال األطلســي فــي بلجيــكا تشــير األجــواء إلــى انهــا قــد تشــهد 

توتــرا بســبب إصــرار الرئيــس األمريكــي علــى أن يتحمــل الحلفــاء قــدرا أكبــر مــن تكلفــة الدفــاع عنهــم.

استقالة نائبين لرئيس حزب المحافظين احتجاجًا 
على مقترحات ماي

ــدم نشــر اســمه  ــب ع ــد أن طل ــرز بع ــة رويت ــي لوكال ــي بريطان ــال مســؤول حكوم ــدن – وكاالت: ق لن
إن نائبيــن لرئيــس حــزب المحافظيــن الــذي تنتمــي 
إليــه رئيســة وزراء بريطانيــا تيريــزا مــاي اســتقاال 
احتجاجــًا علــى مقترحاتهــا المتعلقــة بالخــروج مــن 

ــي. ــاد األوروب االتح
وفــي آخــر الضربــات السياســية التــي تتلقاهــا 
مــاي، تأكــد خبــر المحــررة السياســية فــي هيئــة 
اإلذاعــة البريطانيــة، لــورا كوينســبرغ، التــي أوردت 

هــذه األنبــاء صبــاح الثالثــاء .
ــان  ــًا »اثن ــر صباح ــى تويت ــت كوينســبرغ عل وقال

مــن نــواب رئيــس حــزب المحافظيــن، همــا بــن برادلــي وماريــا كولفيلــد، قــررا االســتقالة احتجاجــًا علــى 
ــي. خطــة االنســحاب مــن االتحــاد األوروب

االســتقالتان تأتيــا بعــد يــوم علــى اســتقالة دايفــد دايفــس، »وزيــر البريكســيت« وبوريــس جونســون، 
وزيــر الخارجيــة البريطانــي.

اميركا تشعل الحرب التجارية مع الصين 
بفرض رسوم جمركية جديدة

واشــنطن – وكاالت: أعلــن مســؤولون أمريكيــون 
أن الواليــات المتحــدة بصــدد فــرض رســوم جمركيــة 
علــى واردات ســلع صينيــة بقيمــة 200 مليــار دوالر فيمــا 

ينبــأ بإشــتعال الحــرب التجاريــة بيــن البلديــن.
وقــال الممثــل التجــاري األمريكــي روبــرت اليتهايــزر 
إن الواليــات المتحــدة ســتفرض رســوما بنســبة عشــرة 

بالمئــة علــى الــواردات الصينيــة اإلضافيــة.
وســتكون هــذه الخطــوة األحــدث فــي نــزاع 
تجــاري متصاعــد بيــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم.

ــال  ــد ق ــب ق ــد ترام ــي دونال ــس األمريك كان الرئي
األســبوع الماضــي إن الواليــات المتحــدة ربمــا تفــرض 
فــي نهايــة المطــاف رســوما علــى ســلع صينيــة بأكثــر 
مــن 500 مليــار دوالر، وهــو مــا يعــادل تقريبــا إجمالــي 
ــام الماضــي. ــي الع ــن ف ــة مــن الصي ــواردات األمريكي ال

ــي  ــي ل ــر التجــارة الصين ــر وزي ــه اعتب مــن جهت
مقبــول،  غيــر  أمــرا  الجديــدة  الرســوم  شــينغانغ 
مضيفــًا أن بــالده ســوف تقــوم بالــرد علــى تلــك 

المناســب. بالشــكل  األمريكيــة  الخطــوة 
وقــال بيــان أصدرتــه وزارة التجــارة الصينيــة امــس 
ــن شــأنها  ــدة م ــة الجدي ــاء إن الرســوم األمريكي األربع
أن تضــر بمصالــح الواليــات المتحــدة نفســها باإلضافــة 

لإلضــرار بمصالــح الصيــن وبقيــة دول العالــم.

رئيس المجلس األوروبي لترامب: قدر حلفاءك 
فليس لديك الكثير

ــس  ــس المجل ــب رئي بروكســل – وكاالت: طل
ــد توســك مــن الرئيــس األمريكــي  األوروبــي دونال
ــدول األعضــاء  ــع ال ــد ترامــب الكــف عــن تقري دونال
فــي حلــف شــمال األطلســي بشــأن مســتويات 
اإلنفــاق العســكري قبيــل قمــة للحلــف مــن المتوقــع 

ــات. أن تشــهد خالف
وقبيــل توجهــه إلــى بروكســل، وبــخ ترامــب 
مجــددا حلفــاء بــالده فــي التكتــل العســكري لعــدم 
إســهامهم بمــا يكفــي لتمويــل الحلــف فــي الوقــت 
الــذي تحتفــظ فيــه تلــك الــدول بفائــض تجــاري مــع 

ــات المتحــدة. الوالي
وهــذا أحــدث انتقــاد يوجهــه ترامــب ألعضــاء 
الحلــف بشــأن القضايــا التــي تؤثــر علــى العالقــات 

ــر األطلســي. عب
بولنــدي  وزراء  رئيــس  وهــو  توســك،  وقــال 
زيــادة  بخصــوص  بيــان  توقيــع  عقــب  ســابق، 
التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي وحلــف شــمال 
حلفــاءك  قــدري  أمريــكا:  »عزيزتــي  األطلســي 

الكثيــر«. لديــك  فليــس 
وقــال توســك »عزيــزي الرئيــس ترامــب: أمريكا 
ليــس لديهــا ولــن يكــون لديهــا حليــف أفضــل مــن 
أوروبــا.. اليــوم ينفــق األوروبيــون )مجتمعــون( علــى 
الدفــاع أكثــر عــدة مــرات ممــا تنفقــه روســيا وعلــى 

نفــس قــدر مــا تنفــق الصيــن«.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
عليك بمقارنة ذي العقل والدين 

فأنه خير األصحاب
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 10 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 43 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 14 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 58 دقيقة

داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع تشديد الحصار على غزة..

حماس: عقوبات نتنياهو وعباس قنبلة موقوتة وغزة لن تنكسر
*جنرال باكستاني سابق يهدد الصهاينة بإطالق 3000 صاروخ على »تل ابيب« في حال غزو قطاع غزة

فــي  البــارز  القيــادي  وصــف  وكاالت:   – غــزة 
حركــة »حمــاس« ســامي أبــو زهــري امــس األربعاء، 
أن »عقوبــات« رئيــس الــوزراء  الصهيونــي بنياميــن 
نتنياهــو ورئيــس الســلطة محمــود عبــاس، لقطــاع 

غــزة »قنبلــة موقوتــة«.

وقــال أبــو زهــري فــي تغريــده عبــر 
حســابه الرســمي فــي )تويتــر(: »عقوبــات 
نتنياهــو- عبــاس هــي قنبلــة موقوتــة، 
وغــزة لــن تنكســر ولــن تعيــش تحــت 

بســاطير االحتــالل كمــا اآلخريــن«.
حركــة  دعــت  اخــر  جانــب  مــن 
للتحــرك  الدولــي  المجتمــع  حمــاس 
اإلســرئيلي  القــرار  لمنــع  الفــوري 

غــزة. علــى  الحصــار  بتشــديد 
فــوزي  الحركــة  باســم  الناطــق 
ــدة  ــه إن اإلجــراءات الجدي ــان ل ــال فــي بي برهــوم ق
بمنــع دخــول المــواد والبضائــع إلــى غــزة جريمــة 
اإلقليمــي  الصمــت  أن  معتبــرًا  اإلنســانية،  ضــدّ 
والدولــي علــى الحصــار منــذ أكثــر مــن اثنــي عشــر 

عامــًا شــجّع الكيــان االســرائيلي علــى التمــادي فــي 
مخالفــة حقــوق اإلنســان والقوانيــن الدوليــة.

ــرال ســابق فــي الجيــش  ــه هــدد جن مــن جهت
الباكســتاني بــان بــالده ســتطلق 3000 صــاروخ علــى 
»تــل ابيــب« فــي حــال قيــام الكيــان الصهيونــي 

ــى قطــاع غــزة. بغــزو آخــر عل
الجيــش  فــي  الســابق  الجنــرال  وقــال 
الباكســتاني رحيــل شــريف والــذي شــغل منصــب 
ــة االركان المشــتركة السادســة عشــر  رئيــس هيئ
قولــه :« ان الصواريــخ الباكســتانية جاهــزة لإلطــالق 
صهيونــي  غــزو  أي  علــى  ردا  ابيــب(  )تــل  علــى 

محتمــل علــى غــزة فــي المســتقبل«.
واضــاف خــالل تجمــع عســكري فــي الهــور »أنــه 
ينبغــي علــى جميــع الــدول اإلســالمية أن تتوحــد 
وحشــية  ضــد  الفلســطيني  الشــعب  عــن  للدفــاع 

الصهيونيــة«.

مؤكدة ان ردها سيكون صاعقا لما لوح به بومبيو بالتصدي للفصائل الشيعية..

النجباء: على اميركا ان تدرك بان العراق ليس السعودية لتعبث فيه كيفما تشاء
*تيار الحكمة: اميركا صاحبة كيد والخارطة السياسية التحتاج الى تدخلها

*المجلس االعلى  يحذر عشائر الجنوب من “مؤامرة خلف 
الباب” تستهدف احياء مشروع تقسيم العراق

*دولة القانون ينفي اتفاق المالكي والعبادي على ان يكون 
مرشح رئاسة الوزراء من حزب الدعوة 

*حزب بارزاني يحذر من الدخول بمحاصصة المحاصصة ويصف 
المباحثات مع القانون والفتح بااليجابية

ــدى  ــاء، اح ــة النجب ــداد – وكاالت: ردت حرك بغ
فصائــل الحشــد الشــعبي، امــس األربعــاء  علــى 
مايــك  األمريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات 
ــا ان واشــنطن ســتتصدى  ــال فيه ــي ق ــو، الت بومبي

لنشــاط »الميليشــيات الشــيعية فــي العــراق«.
أبــو وارث  وقــال المتحــدث باســم الحركــة 
ــوم( نحــن  ــداد الي ــث لـــ )بغ ــي حدي الموســوي، ف
القــوات  ترامــب وال مــن  »لســنا خائفيــن مــن 
االمريكيــة ولــن نســمح لهــم بــان يجعلــوا العــراق 
مســرحا للفوضــى«، مبينــًا ان »هــذه التصريحــات 
الشــأن  فــي  ســافر  وتدخــل  وســاذجة  وقحــة 

الداخلــي«. العراقــي 

»علــى  أنــه  الموســوي،  وأضــاف 
هــو  العــراق  ان  تعتقــد  ال  ان  امريــكا 
تعبــث  أن  علــى  وقــادرة  الســعودية، 

تشــاء«. كمــا  فيــه  وتأمــر  وتلعــب 
أمريــكا  أقدمــت  »إذا  أنــه  وأكــد، 
علــى اســتهداف اي فصيــل مقــاوم فــي 
لــن  فنحــن  صــراع،  خلــق  او  العــراق 
الــرد  وســنرد  مواجهتهــا  فــي  نبالــي 
العــراق  وإذا مســت ســيادة  الصاعــق، 
ــن نســمح  ــت تدخــاًل ســافرًا فل وتدخل

لهــا كذلــك«.
مايــك  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر  وكان 

اإلدارة  أن  الماضــي   الثالثــاء  أكــد،  قــد  بومبيــو، 
األميركيــة ملتزمــة بالتصــدي للســلوك اإليرانــي 

أنهــا  بـــ »الشــرير«، مشــددًا علــى  الــذي وصفــه 
ــى تحجيــم فصائــل طهــران فــي اليمــن  تعمــل عل
والعــراق ولبنــان، باإلضافــة لســوريا، حيــث تســعى 
ينهــي  سياســي  حــل  إلــى  للتوصــل  واشــنطن 

.2011 منــذ  المســتمر  النــزاع 
وذكــر بومبيــو فــي مقابلــة مــع »ســكاي نيــوز«، 
أن »علــى العالــم أجمــع أن يعــي بــأن الواليــات 
خطــوط  علــى  بالمحافظــة  ملتزمــة  المتحــدة 
المالحــة البحريــة وتدفــق النفــط إلــى كافــة أنحــاء 
ــذ  ــدة من ــات المتح ــزام الوالي ــو الت ــذا ه ــم، وه العال

عقــود، وسنســتمر فــي هــذا االلتــزام«.
تعمــد  وســوريا،  العــراق  »فــي  قائــاًل:  وأردف 
حقيقــي  ضــرر  إلحــاق  إلــى  الشــيعية  الفصائــل 
ــراق وســوريا وهــي  ــي الع ــن ف ــن العاديي بالمواطني

محاربتهــا.  وينبغــي  ميليشــيات 
بــدوره حــذر تيــار الحكمــة، امــس االربعــاء، مــن 
كيــد االدارة االميركيــة تجــاه العالــم والعــراق خاصــة، 
مؤكــدًا ان العــراق ال يحتــاج الــى التدخــل االميركــي 
فــي رســم الخارطــة السياســية للحكومــة المقبلــة.

ان   ، الطرفــي   حبيــب  بالتيــار  القيــادي  وقــال 
ــم  ــى الرغ ــركا عل ــاج امي “الخارطــة السياســية التحت
مــن ان العــراق بحاجــة الــى الــدول التــي ترتبــط مــع 
العــراق فــي معاهــدات، ولكــن اليجــب تجــاوز حــدود 
التعامــل علــى مصلحــة العــراق، وبالتالــي ســيواجه 
بالرفــض فيمــا لــو كان هنــاك تدخــل واضــح بالشــأن 

ــي”. العراق

البقية على الصفحة7


