
البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

السبت 28 ذو القعدة، 1439 هـ ق 20 مرداد 1397 هـ ش، 11 آب  2018م العدد )9919( السنة الثامنة والثالثون

النفط يراوح مكانه أثر 
الحرب التجارية

لنــدن -  وكاالت: اســتقرت أســعار النفــط 
المخــاوف  عادلــت  حيــث  الجمعــة  امــس 
مــن نــزاع تجــاري عالمــي قــد يكبــح النمــو 
أثــر  الوقــود  علــى  والطلــب  االقتصــادي 
ــن  ــي م ــران الت ــى إي ــة عل ــات األمريكي العقوب
المنتظــر أن تــؤدي إلــى شــح فــي المعــروض.

وكان خــام القيــاس العالمــي برنــت مرتفعــا 
الخــام  وزاد  للبرميــل.  دوالر   72.27 عنــد  ســنتا   20
األمريكــي عشــرة ســنتات إلــى 66.91 دوالر للبرميــل.
وقــال ســتيفن برينــوك المحلــل لــدى بي.فــي.
لنــدن  فــي  للسمســرة  أسوســيتس  أويــل  ام 
أن  مــن  المخــاوف  بيــن  محاصــرة  ”المعنويــات 
نزاعــا تجاريــا أمريكيــا صينيــا ســيضر بالطلــب علــى 
النفــط ونقــص وشــيك فــي المعــروض اإليرانــي“.

ــا  ــدة بظالله ــة المتصاع ــات التجاري ــي النزاع تلق
علــى توقعــات النمــو االقتصــادي وتدفــع الــدوالر، عملــة 
تــداول النفــط عالميــا، للصعــود ممــا يرفــع تكلفــة الخــام 

للمســتهلكين مســتخدمي العمــالت األخــرى.
مثــل  رئيســية  ناشــئة  اقتصــادات  وتشــهد 
الصيــن والهنــد وتركيــا تراجعــا حــادا فــي عمالتهــا.

ــن  ــو اثني ــاض نح ــت لالنخف ــه برن ويتج
بالمئــة علــى مــدار األســبوع فــي حيــن يبــدو 
خســارة  بصــدد  الخفيــف  األمريكــي  الخــام 

حوالــي ثالثــة بالمئــة.

حزب اهلل: »التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية 
يهدد باالنزالق »نحو التوتر«

بيــروت – وكاالت: ذكــرت الكتلــة البرلمانيــة لجماعــة حــزب اهلل اللبنانيــة إن التأخــر فــي تشــكيل 
ــدد  ــدة يه ــة الجدي الحكوم
»نحــو  لبنــان  بانــزالق 

التوتــر«.
ويواجــه لبنــان حالــة 
السياســي  الجمــود  مــن 
مــن  أشــهر  ثالثــة  بعــد 
حقــق  انتخابــات  إجــراء 
فيهــا حــزب اهلل مكاســب 

أكبــر.
االنتخابــات  وبعــد 
فــي  جــرت  التــي 
ــار  ــو أي ــن ماي ــادس م الس
ــب  ــي منص ــك ف ــتمر بذل ــري ليس ــعد الحري ــى س ــة ال ــكيل الحكوم ــة تش ــناد مهم ــم إس ــرة ت ــرة قصي بفت
رئيــس الــوزراء ويبــدأ فــي مفاوضــات مــع األحــزاب المتنافســة فــي البــالد لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة.
وقالــت جماعــة حــزب اهلل فــي بيــان تلفزيونــي بعــد االجتمــاع األســبوعي لكتلتهــا البرلمانيــة إن التأخيــر 

»بــات يهــدد بمفاقمــة االحتقــان واالنــزالق نحــو التوتــر ... وهــو مــا نحــذر مــن مخاطــره«.

خالل عملياتها ضد تنظيم “داعش”..

الجيش السوري والقوات الرديفة تبسط سيطرتها على مساحات جديدة بريف السويداء الشرقي

وحــدات  تابعــت  وكاالت:   – دمشــق 
ــوات  ــي الســوري والق مــن الجيــش العرب
الرديفــة تقدمهــا علــى محــاور عملياتهــا 
ضــد  الشــرقي  الســويداء  ريــف  فــي 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي موســعة مــن 

ســيطرتها  نطــاق 
عمــق  اتجــاه  علــى 
تكبيــد  بعــد  الباديــة 
خســائر  التنظيــم 

والعتــاد. باألفــراد 
مراســل  وذكــر 
ــويداء  ــي الس ــانا ف س
مــن  وحــدات  أن 
والقــوات  الجيــش 
أحكمــت  الرديفــة 
علــى  ســيطرتها 
مناطــق جديــدة علــى اتجــاه أرض الكــراع 
وتلــول الصفــا وصــوال إلــى ظهــرة راشــد 
وبئــري النعيمــة والسالســل وبئــر الصــوت 
مــن  تبقــى  مــا  علــى  عملياتهــا  خــالل 

فلــول إرهابيــي تنظيــم “داعــش” بالريــف 
للمحافظــة. الشــرقي 

وحــدات  أن  المراســل  وبيــن 
التنظيــم  فلــول  تالحــق  الجيــش 
التكفيــري فــي عمــق الباديــة بالتوازي 
والوديــان  الطــرق  تمشــيط  مــع 
والتــالل والمغــاور فــي المناطــق التــي 
فــي  يتجــاوز  بعمــق  تحريرهــا  تــم 
لتأمينهــا  كــم   35 المحــاور  بعــض 
التــي  واأللغــام  المفخخــات  ورفــع 
إلعاقــة  التنظيــم  إرهابيــو  خلفهــا 
تقــدم الجيــش إضافــة إلــى تدميــر 
مخلفاتهــم وتحصيناتهــم التــي كانــوا 
العتداءاتهــم  منطلقــا  يتخذونهــا 
والقــرى  النقــاط  علــى  اإلرهابيــة 
اآلمنــة فــي ريــف الســويداء المتاخــم 

للباديــة.
وحــدة  أن  إلــى  المراســل  ولفــت 
ــلل  ــة تس ــت محاول ــش أحبط ــن الجي م
مجموعــة مــن إرهابيــي “داعــش” علــى 
ــداد  ــى أع ــة وقضــت عل ــر نعيم ــاه بئ اتج
إلــى  اآلخــرون  فــر  حيــن  فــي  منهــم 
عمــق الباديــة حيــث تــم التعامــل معهــم 
برمايــات مدفعيــة دقيقــة وغــارات جويــة 
التــي  والثغــور  تحركاتهــم  اســتهدفت 

تحصنــوا فيهــا.
الجيــش  مــن  وحــدات  وأحكمــت 
ــوات الرديفــة أمــس الســيطرة علــى  والق
ــليم  ــل س ــل ت ــة مث ــالل حاكم ــق وت مناط
بئــر  إلــى  وصــوال  الزالقيــات  وتلــول 
الرصيعــي وبئــر الحرضيــة وتلــة عطــاف 
مــع قطــع طــرق ومحــاور تحــركات وإمــداد 

فلولهــم. ومالحقــة  اإلرهابييــن 
“داعــش”  تنظيــم  إرهابيــو  ويتخــذ 
مــن منطقــة الباديــة الوعــرة شــمال شــرق 
الســويداء حيــث توجــد آخــر تجمعــات 
ــوب ســورية  ــي جن ــري ف ــم التكفي للتنظي
منطلقــا لهجماتهــم اإلرهابيــة واالعتــداء 
الســكنية  والتجمعــات  القــرى  علــى 
بريــف الســويداء مــن الجهتيــن الشــرقية 

الشــرقية. والشــمالية 

الجيش األفغاني يفشل محاولة طالبان السيطرة على مدينة 
غزني ومقتل 150 ارهابيا 

كابــل – وكاالت: أعلنــت وزارة الدفــاع األفغانيــة أن قــوات األمــن أفشــلت، امــس  الجمعــة، محاولــة حركــة 
علــى  الســيطرة  طالبــان 
الواقعــة  غزنــي  مدينــة 

البــالد. شــرقي 
إنــه  الــوزارة  وقالــت 
جــرى طــرد المهاجميــن، 
فــي  زالــوا  مــا  لكنهــم 
منطقــة بالمدينــة واحتلــوا 
حيــث  المنــازل  بعــض 
النــار  إطــالق  يواصلــون 
علــى  آلخــر  آن  مــن 
ــوم  ــي تق ــن الت ــوات األم ق

المنطقــة. بتطهيــر 
وأضافــت أن نحــو 150 مــن المهاجميــن قتلــوا أو أصيبــوا، لكنهــا لــم تذكــر أي عــدد للضحايــا مــن المدنييــن 

أو قــوات األمن.
مــن جهتهــا أفــادت وكالــة »باجــواك« األفغانيــة لألخبــار بــأن 14 مــن أفــراد قــوات األمــن ومدنييــن اثنيــن 
علــى األقــل قتلــوا، وأصيــب 25 مــن أفــراد قــوات األمــن و15 مدنيــا بجــروح نتيجــة االشــتباكات بيــن قــوات 

األمــن والمســلحين فــي غزنــي.
وأعلــن مســؤولون أفغــان فــي وقــت ســابق مــن أن مقاتليــن مــن حركــة طالبــان مدججيــن بالســالح 
هاجمــوا مدينــة غزنــي صبــاح امــس الجمعــة وأحرقــوا نقــاط تفتيــش تابعــة للشــرطة وقصفــوا منــازل 

ــى االنســحاب. ــروا عل ــل أن يُجب ــة قب ــن وســط المدين ــى أجــزاء م ــة وســيطروا عل ومناطــق تجاري

أردوغان يدعو األتراك لدعم الليرة والتصدي 
للحرب االقتصادية

انقــرة – وكاالت: دعــا الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، جميــع األتــراك لدعــم الليــرة والتصــدي 
للحــرب االقتصاديــة، مضيفــا أنــه »ال داعــي للقلــق فــال يمكــن إعاقــة مســيرتنا بالــدوالر وســواه«.

مــن  حشــد  أمــام  ألقــاه  خطــاب  فــي  وأكــد 
المواطنيــن، أن الشــعب ســيرد علــى مُعلنــي الحــرب 
االقتصاديــة ضــد تركيــا، مضيفــا: »لــن نتســامح مــع أي 

ابتــزاز أو تهديــد القتصــاد بالدنــا«.
وقــال أردوغــان: »مســتعدون لجميــع االحتمــاالت 
الســلبية وأوصــي أن ال يتحمّــس أولئــك المتربصــون 
بســعر صــرف العمــالت األجنبيــة والفائــدة«، داعيــا 
المواطنيــن األتــراك إلــى تحويــل مدخراتهــم مــن 

ــرة. ــى اللي ــة إل الذهــب والعمــالت األجنبي
وفــي خطــاب ألقــاه الرئيــس التركــي أمــام حشــد 
ــدى  ــوا فــي اســتقباله ل ــراك، كان مــن المواطنيــن األت
وصولــه إلــى مســقط رأســه فــي واليــة »ريــزة« شــمالي البــالد، دعــا األتــراك إلــى عــدم االلتفــات لحمــالت 

ــا واقتصادهــا. تســتهدف تركي
وقــال أردوغــان فــي إشــارة إلــى الواليــات المتحــدة: »إذا كان لديهــم دوالراتهــم، فنحــن لنــا ربنــا وشــعبنا«، 

متعهــدا »بالعمــل الــدؤوب والســعي إلــى تطويــر البــالد نحــو مســتويات أفضل«.

موسكو: تشديد العقوبات األميركية ضدنا 
إعالن حرب اقتصادية

روسيا والصين تعرقالن مساعي أميركية لفرض 
عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

موســكو – وكاالت: رفضــت روســيا والصيــن 
ــم المتحــدة،  ــات المتحــدة لألم ــه الوالي ــا قدمت طلب
ــا  ــد كوري ــات ض ــوداء للعقوب ــة الس ــيع الالئح لتوس
ــد  ــيا وأح ــا روس ــت مصرف ــي تضمن ــمالية، والت الش

األشــخاص وكيانيــن كورييــن شــماليين.
وتعليقــا علــى هــذه الخطــوة ذكــرت وزارة الخارجيــة 
الروســية، امــس الجمعــة، إن ســعي واشــنطن فــرض 
ــع  ــارض م ــغ، يتع ــغ يان ــات ضــد بيون ــن العقوب ــد م مزي
منطــق تخفيــض التوتــر فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.

العقابيــة  »اإلجــراءات  إن  الخارجيــة  وقالــت 
فــي تحســين  فقــط ال تســاهم  ليــس  األمريكيــة 
العالقــات الروســية األمريكيــة، لكنهــا أيضــا تتعــارض 
ــا الشــمالية«. ــع كوري ــر م ــع منطــق تخفيــض التوت م
وأوضحــت الخارجيــة الروســية أن واشــنطن 
ــى »أقصــى درجــة مــن الضغــط«  ــاء عل ــوي اإلبق تن
وأطــول مــا يمكــن علــى كوريــا الشــمالية، حتــى 

االنتهــاء مــن نــزع الســالح النــووي.
هــدام  الســلوك  هــذا  »مثــل  أن  واعتبــرت 
ــر  ــمالية، وغي ــا الش ــع كوري ــكالت م ــوية المش لتس

إطالقــا«. مقبــول 

الــوزراء  رئيــس  أعلــن  وكاالت:   – موســكو 
الروســي ديميتــري ميدفيديــف امــس  أن تشــديد 
ــاره  ــن اعتب ــة ضــد روســيا “يمك ــات االميركي العقوب

بمثابــة إعــالن حــرب اقتصاديــة”.
األخــرى  العقوبــات  حــول  ســؤال  علــى  وردًا 
التــي يمكــن اتخاذهــا ضــد روســيا قــال ميدفيديــف 
فــي اجتمــاع مــع موظفــي محميــة كرونوتســكي 
ســبوتنيك:  وكالــة  نقلــت  مــا  وفــق  الحكوميــة 

“إذا حــدث شــيء مثــل حظــر أنشــطة البنــوك أو 
اســتخدام العملــة أو تلــك فهــذا يمكــن تســميته 
بشــكل مباشــر تمامــًا أنــه إعــالن حــرب اقتصاديــة 
ــى هــذه الحــرب  ــرد عل وســيكون مــن الضــروري ال
بالطــرق االقتصاديــة والسياســية وإذا لــزم األمــر مــن 

خــالل وســائل أخــرى”.
وكانــت اإلدارة األمريكيــة أعلنــت قبــل أيــام فــرض 
بذريعــة  روســيا  ضــد  جديــدة  اقتصاديــة  عقوبــات 
اتهامهــا باســتخدام غــاز األعصــاب )نوفيتشــوك( ضــد 
الضابــط الروســي الســابق ســيرغي ســكريبال وابنتــه 

ــة. ــي ســالزبوري البريطاني ــا ف يولي

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
ذهاب النظر خير من النظر 

إلى ما يوجب الفتنة
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 10 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 18 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 46 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 20 دقيقة

حدوث إصابات بمواجهات مع جيش العدو بـ »تقوع« و »كفر قدوم«..

المقاومة االسالمية الفلسطينية: جوالت االشتباك المتتالية برهنت أننا أمام كيان هّش
*جنرال صهيوني: لألسف استسلمنا ورفعنا الراية 

البيضاء لـ »حماس«
*خبير  صهيوني: القبة الحديدية سالح وهمي 

ال يعترض شيًئا

غــزة – وكاالت: أكــدت حركــة المقاومــة اإلســالمية 
بيــن  المتتاليــة  االشــتباك  جــوالت  أن  »حمــاس« 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية واالحتــالل اإلســرائيلي 

ــان هــش. ــه كي ــى أن برهنــت عل

فــي  القيــادي  وكتــب 
أبــو  ســامي  حمــاس 
زهــري علــى حســابه فــي 
صبــاح  »تويتــر«،  موقــع 
امــس الجمعــة، أن تلــك 
المتتاليــة  الجــوالت 
االحتــالل  أن  برهنــت 

للهزيمــة. أيضًــا  قابــل 
أبــو  تصريــح  ويأتــي 
التوصــل  عقــب  زهــري 
المقاومــة  بيــن  التفــاق 
وقــف  علــى  واالحتــالل 
برعايــة  النــار  إطــالق 
استشــهد  التصعيــد  مــن  يوميــن  بعــد  مصريــة 
ــا،  ــه 3 مواطنيــن منهــم ســيدة حامــل وطفلته خالل

آخريــن.  40 إصابــة  عــن  عــدا 

صهيونــي   خبيــر  وصــف  اخــر  جانــب  مــن 
امــس الجمعــة، منظومــة القبــة الحديديــة التــي 
يســتخدمها جيــش االحتــالل للتصــدي للصواريــخ 
ــرة ومتوســطة المــدى التــي يتــم  والقذائــف القصي
إطالقهــا مــن قطــاع غــزة، بأنهــا »أكبــر خدعــة فــي 

المنطقــة«، معتبــرًا أنهــا »ســالحًا وهميًــا«.
وأشــار »موتــي شــيفر«، الخبيــر فــي هندســة 
»أمــن  جائــزة  علــى  والحاصــل  والفضــاء  الطيــران 
إســرائيل«، إلــى أن جيــش االحتــالل »ســعى مــن 
خــالل القبــة الحديديــة لتســويق هــذا النــوع مــن 
الســالح الوهمــي فــي اعتــراض الصورايــخ لــدول عــدة 
علــى مســتوى العالــم، بمــا يعــود عليــه بمليــارات 

الــدوالرات مــن خــالل صفقــات بيــع الســالح.
ومؤسســتها  اإلســرائيلية  المســاعي  ورغــم 
العســكرية للتكتــم علــى هــذه الفضيحــة، إال أن 
خبــراء إســرائيليين خرجــوا فــي أحاديــث علنيــة 
ليكشــفوا عمليــة الخــداع التــي حــاول الجيــش 
ــا ســاهم  ــم، م ــى اإلســرائيليين والعال ــا عل تمريره
بتعميــق أزمــة المؤسســة العســكرية، ووجــه ضربــة 

التســليحية. لصناعتهــا 
مــن جهتــه قــال الجنــرال الصهيونــي »تســفيكا 
الجــوالن«،  الســابق لوحــدة »إنقــاذ  القائــد  فوغــل«، 
صبــاح امــس الجمعــة، معلقــا علــى وقــف إطــالق النــار 
مــع غــزة، بــأن »إســرائيل التــي هزمــت ثــالث دول فــي 
ــي غــزة«. ــى هزيمــة حمــاس ف ــدر عل آن واحــد، ال تق

ورفعنــا  استســلمنا  »لألســف  »فوغــل«،  وأضــاف 
الرايــة البيضــاء لحمــاس، لقــد جلبــت لنــا الحكومــة 
ووزرائــه  نتنياهــو  الــوزراء  رئيــس  يهــم  مــا  العــار،... 
هــو االســتمرار فــي الجلــوس علــى كرســي الحكــم 
صحيفــة  اوردتــه  حســبما  بمســتقبلنا«،  يهتمــون  وال 

العبريــة. »معاريــف« 

الظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق المدنيين امام العالم..

الحكومة العراقية تعلن استعدادها لتسهيل مهمة  فريق التحقيق الدولي  في جرائم “داعش”
*الحشد الشعبي ينفي ما اعلنه االعالم السعودي بوجود طلب أميركي بعزل ابو مهدي المهندس من منصبه
*االمم المتحدة تدعو الى تشكيل حكومة غير 

طائفية واختيار رئيس وزراء قوي!

*الشيخ الكربالئي يدعو المجتمع الى محاسبة ومتابعة 

المسؤولين المقصرين في حقوقه

*الديمقراطي الكردستاني : متمسكون برئاسة الجمهورية وليس 

لدينا خطوط حمراء على شخص أو كتلة معينة
بغــداد – وكاالت: اصــدرت وزارة الخارجيــة، بيانــا 
بخصــوص مهمــة  فريــق التحقيــق الدولــي  فــي 
جرائــم “داعــش”، فيمــا اكــدت تقديــم الحكومــة 

ــه. ــق وتســهيل مهمت ــل للفري ــم الكام الدع
احمــد  الــوزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
محجــوب فــي بيــان عاجــل تلقــت وكالــة ]كنــوز 
ميديــا[، ، نســخة منــه ان “وزارة الخارجيــة تؤكد 
دعمهــا لمهمــة الفريــق الدولــي برئاســة كريــم 
خــان رئيــس فريــق التحقيــق الدولــي المشــكل 
لعــام   2379 االمــن  مجلــس  قــرار  بموجــب 

2017 المعنــي بجمــع وتخزيــن وحفــظ األدلــة 
اإلرهابيــة،  داعــش  عصابــات  تجــرّم  التــي 
تمهيــدا لتقديمهــا للمحاكــم الوطنيــة العراقيــة 
العدالــة  لتحقيــق  داعــش  جنــاة  ومحاكمــة 
واظهــار حجــم الجرائــم الكبيــرة التــي ارتكبوهــا 
بحــق المدنييــن امــام العالــم وفــق القوانيــن 

العراقيــة”.
واضــاف ان “الــوزارة تؤكــد تقديــم الدعــم 
ــهيل  ــة وتس ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــل م الكام
مهمــة الفريــق لتنفيــذ هــذا القــرار”، مشــيرا الــى 

ــة  ان “الواليــة القضائيــة للمحاكــم العراقيــة كامل
ــل  ــن قب ــة م ــم المرتكب ــذه الجرائ ــي ه ــر ف للنظ

عصابــات داعــش”.
وتابــع ان “دور الخبــراء العراقييــن مــن قضــاة 
ــن  ــاًل ضم ــن ســيكون فاع ــراء جنائيي ــق وخب تحقي

فريــق التحقيــق حــول الجرائــم المذكــورة”.
العــام  وافــق،  الدولــي  األمــن  مجلــس  وكان 
أممــي،  الماضــي، علــى تشــكيل فريــق تحقيــق 
لجمــع وحفــظ وتخزيــن أدلــة فــي العــراق علــى 
أفعــال “داعــش”، التــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب، أو 

جرائــم ضــد اإلنســانية، أو إبــادة جماعيــة.  
الخــاص  الممثــل  دعــا  اخــرى  جانــب  مــن 
لالميــن العــام لالمــم المتحــدة فــي العــراق يــان 
طائفيــة  غيــر  حكومــة  تشــكيل  الــى  كوبيتــش، 

ومتمكــن. قــوي  وزراء  رئيــس  واختيــار 


