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الخميس 3 محرم، 1440 هـ ق 22 شهريور 1397 هـ ش، 13 ايلول  2018م العدد )9945( السنة الثامنة والثالثون

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن لقتل الحسين حرارة في قلوب 

المؤمنين ال تبرد أبد
 * جامع احاديث الشيعة، ج 12، ص556

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة تمامًا

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 33 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 20 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 45 دقيقة

الصين تطالب منظمة التجارة العالمية 
بفرض عقوبات على أميركا

الصيــن  طالبــت  وكاالت:   – بكيــن 
منظمــة التجــارة العالميــة بفــرض عقوبــات 
علــى الواليــات المتحــدة االمريكيــة علــى 
خلفيــة فــرض رســوم ضريبيــة علــى واردات 

الســلع الصينيــة.
وذكــرت وكالــة رويتــرز إن جــدول أعمــال 
اجتمــاع الثالثــاء الماضــي أظهــر إن الصيــن 
ســتطلب مــن منظمــة التجــارة العالميــة 
علــى  عقوبــات  بفــرض  لهــا  الســماح 
التــزام  عــدم  المتحــدة بســبب  الواليــات 
خــالف  فــي  الصــادر  بالحكــم  واشــنطن 
علــى رســوم إغــراق أمريكيــة بعــد شــكوى 

قدمتهــا الصيــن فــي 2013.
وأشــارت إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يقــود 
الطلــب إلــى ســجال قانونــي لســنوات بشــأن 

مبــرر العقوبــات وحجمهــا.
هــذا وتشــهد العالقــات التجاريــة الصينيــة 
األمريكيــة توتــرا بعــد أن فــرض كال الجانبيــن 
ــا  ــات م ــض المنتج ــى بع ــة عل ــوم ضريبي رس
دفــع الصيــن ألن تطالــب بفــرض عقوبــات 
اقتصاديــة علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

بوتين: موقفنا في تأييد الرئيس األسد وحكومته موقف 
صحيح ولن يتوقع منا أي شيء آخر

وكاالت:   – موســكو 
الروســي  الرئيــس  أكــد 
أن  بوتيــن  فالديميــر 
روســيا مســتعدة إلجــراء 
حــوار مــع الرئيــس بشــار 
األســد للقيــام بإصالحــات 

البــالد. فــي  سياســية 
الرئيــس  وقــال 
ــام  ــه أم ــي حديث ــن ف بوتي
الجلســة العامــة للمنتــدى 
فــي  الدولــي  االقتصــادي 
ــا  ــس “إنن ــبورغ  ام بطرس

ــع المعارضــة  ــاون م ــوم وبالتع ــة أن يق ــع الرئيــس بشــار األســد لجه ــي حــوار م ــى اســتعداد للدخــول ف عل
الســلمية بإجــراء إصــالح سياســي” معربــا عــن اعتقــاده “بــأن ذلــك أمــر بنــاء للغايــة وقابــل للتنفيــذ”.
ــال  ــه ق ــي عــن منصب ــس األســد التخل ــن الرئي ــب روســيا م ــة طل ــى ســؤال حــول إمكاني ــي رده عل وف

ــه”. ــوري بذات ــعب الس ــوى الش ــه س ــد أن يطرح ــن ألح ــوع ال يمك ــذا الموض ــي إن “ه ــس الروس الرئي
وقــال بوتيــن إن “بواعــث قلقنــا مبنيــة علــى حقيقــة أن ســوريا يمكــن أن تــزج فــي نفــس الحالــة التــي 
وقعــت فيهــا ليبيــا أو العــراق” مبينــا أن موســكو ال تريــد أن يحــل نفــس مســار األحــداث فــي تلــك البلــدان 
ــه ونحــن  ــد الرئيــس بشــار األســد وحكومت ــا فــي تأيي ــا موقفن ــه علين فــي ســوريا قائــال إن “هــذا مــا يملي

نعتقــد أنــه موقــف صحيــح وكان مــن الصعــب جــدا أن يتوقــع منــا أي شــيء آخــر”.

مؤكدا انها تستخدم األسلحة الكيميائية ذريعة لتبرير العدوان على سوريا..

المعلم: أميركا ال تريد لسوريا ان تكون الدولة الرئيسة في مقاومة العدو الصهيوني
*الجيش السوري والقوات الرديفة حققتا تقدما كبيرا وسط انهيار »داعش« في عمق بادية السويداء

رئيــس  نائــب  أكــد  وكاالت:   – دمشــق 
مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
ــة  ــدة االمريكي ــات المتح ــم أن الوالي ــد المعل ولي

االســلحة  تســتخدم 
ذريعــة  الكيميائيــة 
علــى  العــدوان  لتبريــر 
المعلــم  وقــال  ســوريا. 
فــي مقابلــة مــع مجلــة 
الدوليــة(  )الحيــاة 
الروســية: “ليســت المــرة 
تتعــرض  التــي  األولــى 
للعــدوان  ســورية  فيهــا 
يتــم  والتــي  األمريكــي 
ذريعــة  اســتخدام  فيهــا 
الكيميائيــة  األســلحة 
لتبريــر مثــل هــذا العــدوان” مجــددا التأكيــد أنــه 

كيميائيــة. أســلحة  ســورية  لــدى  ليــس 

افتعــال  أن  إلــى  المعلــم  الوزيــر  ولفــت 
كيميائيــة  أســلحة  اســتخدام  ســيناريو 
ــة الســورية مســؤولية  ــل الدول ــة تحمي ومحاول
ذلــك يتــم بســهولة حيــث تســتخدم مــن أجــل 
تنفيــذ هــذا الغــرض منظمــة /الخــوذ البيضــاء/ 
اإلرهابيــة التــي تــم تشــكيلها مــن قبــل أجهــزة 
ــد  ــة وتمويلهــا مــن قبــل العدي األمــن البريطاني
مــن الــدول الغربيــة ليكــون أحــد مهامهــا القيــام 
بســيناريوهات كهــذه. وأكــد المعلــم أن مثــل 
قانونــي  أســاس  لــه  ليــس  الســيناريو  هــذا 
األمــن  مجلــس  بتجاهــل  تنفيــذه  وســيتم 
تســتخدم  ال  ســورية  أن  وحقيقــة  الدولــي 

الكيميائيــة. األســلحة 
الواليــات  أهــداف  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
المتحــدة وحلفائهــا فــي ســوريا قــال الوزيــر المعلــم: 
ــل  ــا ب ــة به ــط متعلق ــكا ليســت فق ــداف امري إن أه
فــي  إســرائيلية تنفذهــا واشــنطن  أهــداف  هــي 
ســوريا موضحــا أنهــا ال تريــد أن تكــون ســوريا 
االحتــالل  كيــان  مقاومــة  فــي  الرئيســة  الدولــة 
عالقــات  لســوريا  تكــون  أن  وال  اإلســرائيلي 
إلــى  إضافــة  وروســيا  إيــران  مــع  اســتراتيجية 
التحكــم بجميــع األنشــطة المســتقبلية لســورية 

/إســرائيل/. لمصلحــة 
العربــي  الجيــش  حقــق  اخــرى  جهــة  مــن 
الســوري بالتعــاون مــع القــوات الرديفــة تقدمــا كبيــرا 
ــول  ــة تل ــي منطق ــة ف ــي عمــق الجــروف الصخري ف
ــالل  ــدة خ ــاحات جدي ــى مس ــيطرت عل ــا وس الصف
ــرار  ــار وف ــة انهي ــة وســط حال ــة الماضي ــام القليل االي
إلرهابيــي داعــش باتجــاه العمــق مترافقــا مــع تعزيــز 
الجيــش انتشــاره وتثبيــت نقــاط متقدمــة فــي إطــار 
العمليــة العســكرية المتواصلــة لتطهيــر كامــل باديــة 

الســويداء الشــرقية مــن اإلرهــاب.
وأفــاد مراســل ســانا فــي الســويداء أن ســالحي 
الطيــران والمدفعيــة نفــذا رمايــات مركــزة ضــد أوكار 
وتحصينــات إرهابيــي داعــش فــي منطقــة تلــول 
الصفــا بعمــق باديــة  الســويداء الشــرقية مــا أســفر 

عــن مقتــل وإصابــة العشــرات منهــم.

واشنطن بوست: قلق بين الجمهوريين من فقدان 
األغلبية في مجلس الشيوخ 

واشــنطن – وكاالت: ذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت أن  هنــاك قلــق متزايــد بين الجمهوريين بشــأن 
داخــل  األغلبيــة  فقــدان 
فــي  الشــيوخ  مجلــس 
الكونجــرس  إنتخابــات 
المقــررة نوفمبــر المقبــل، 
تراجــع  ظــل  فــي  ذلــك 
معــدالت قبــول الرئيــس 
ــد ترامــب  األمريكــى دونال
الديمقراطييــن  وإمســاك 
بزمــام األمــور فــي مناطــق 

رئيســية. ســباق 
الصحيفــة  وأوضحــت 
تقريــر  فــي  األمريكيــة 

علــى موقعهــا اإللكترونــى، امــس األربعــاء، أن زعيــم األغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ، الســيناتور الجمهــوري 
ميتــش ماكونيــل، أعــرب عــن بعــض القلــق بشــأن الوضــع قائــال »أمــل أنــه عندمــا تتضــح األمــور، نكــون 

باألغلبيــة«. محتفظيــن 
وتأتــى تعليقــات ماكونيــل حيــث يصــارع مســئولي الحــزب واإلســتراتيجيين بشــأن موجــة جديــدة مــن 
الســباقات اإلنتخابيــة، فــي الوقــت الــذي تظهــر فيــه اســتطالعات الــرأي تراجــع شــعبية ترامــب. وقــد وصــف 

أحــد الخبــراء اإلســتراتيجيين بالحــزب الوضــع بأنــه »ســفينة محطمــة.

بيونغ يانغ تنتقد سيئول عشية محادثات 
عسكرية بين الكوريتين

ــاء الجيــش الكــوري  ــة الشــمالية امــس األربع ــغ -  وكاالت: انتقــدت وســائل اإلعــالم الكوري ــغ بان لبون
ــة. ــة متنقل ــاورة حديثــة وخططــه لتشــكيل وحــدة قتالي الجنوبــي بســبب من

الدعايــة  موقــع  أن  اإلنجليزيــة  باللغــة  نشــرتها  فــي  الجنوبيــة  الكوريــة  يونهــاب  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الشــمالي  الكــوري  الخارجيــة 
فــي  قــال  »أوريمينزوكيــري« 
»المحادثــات  إن  تعليــق 
والمواجهــة والحــرب والســالم ال 

أبــدا«. يلتقيــان 
الموقــع  تعليــق  وجــاء 
عســكرية  محادثــات  عشــية 
قريــة  فــي  الكوريتيــن  بيــن 
بيــن  »بانمونجــوم«  الهدنــة 

. يتيــن ر لكو ا
خطــة  إن  الموقــع  وقــال 
لتشــكيل  الشــمالية  كوريــا 
الوحــدة آنفــة الذكــر، والتــي كشــفت عنهــا فــي يوليــو الماضــي ، هــي بمثابــة اســتفزاز عســكري ال يتماشــى 
مــع إعــالن »بانمونجــوم« بشــأن الســالم بيــن الكوريتيــن واالنفراجــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة .

بريطانيا .. نواب “محافظون” يستعدون لإلطاحة 
برئيسة الوزراء 

المخابرات األفغانية تصادر شاحنة ُمعبأة 
بالمتفجرات في جنوب شرق البالد

ــة امــس  ــوات األفغاني ــل – وكاالت: صــادرت الق كاب
/األربعــاء/ شــاحنة مُعبــأة بكميــة كبيــرة مــن المــواد 
المتفجــرة فــي إقليــم باكتيــكا فــي جنــوب شــرق البــالد. 
وقالــت مديريــة األمــن الوطنــى )المخابــرات 
ــة  ــاء )خام ــة أنب ــه وكال ــان أوردت ــي بي ــة( - ف األفغاني
إن   - اإلنجليزيــة  باللغــة  نشــرتها  فــي  بــرس( 
الشــاحنة ضبطتهــا القــوات الخاصــة التابعــة للجهــاز 

ــو.  ــة أورج ــي منطق ف
وقــال الجهــاز إن القــوات اكتشــفت 65 عبــوة 
ــوم وتســتخدم  ــرات األموني ــادة نت ــى م ــوى عل تحت

فــي تصنيــع العبــوات الناســفة بدائيــة الصنــع. 
مســؤوليتها  مســلحة  جماعــة  أي  تعلــن  ولــم 
عــن الشــاحنة المُصــادرة، لكــن طالبــان والجماعــات 
المســلحة االخــرى عــادة مــا تلجــأ إلــى العبــوات بدائيــة 
 ، القــوات األمنيــة  الصنــع كخيــار مُفضــل لمهاجمــة 
وتســفر غالبيــة هــذه الهجمــات عــن ســقوط قتلــى مــن 
المدنييــن وأحيانــا تحصــد أرواح المســلحين أنفســهم 

ــوات.  ــذه العب ــون زرع ه ــا يحاول بينم

لنــدن – وكاالت: اجتمــع نحــو 50 نائبــا مــن 
اقتراحــات  يعارضــون  ممــن  المحافظيــن،  حــزب 
رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي الخاصــة 
باتفــاق مــا بعــد الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي، 
لمناقشــة موضــوع اإلطاحــة بهــا مــن المنصــب.

ونقلــت “بــي بــي ســي” عــن مصــدر، قولــه إن 
ــواب األعضــاء فــي مجموعــة مناهضــة لالتحــاد  الن
األوروبــي فــي حــزب المحافظيــن الــذي تنتمــي 
البحــوث  “مجموعــة  باســم  وتعــرف  مــاي  إليــه 
وناقشــوا  الماضيــة،  الليلــة  التقــوا،  األوروبيــة” 

مســتقبل رئيســة الــوزراء فــي المنصــب.

ذكــر  عــدم  فضــل  الــذي  المصــدر  وبحســب 
اســمه، فــإن عــددا مــن الحضــور فــي االجتمــاع 
قدمــوا بالفعــل خطابــات لســحب الثقــة من مــاي. إذ 
تقضــي لوائــح حــزب المحافظيــن بإجــراء انتخابــات 
علــى الزعامــة فــي حالــة مطالبــة 15 بالمئــة مــن 
نــواب المحافظيــن، وعددهــم 48 نائبــا فــي الوقــت 

ــة. ــى ســحب الثق ــت عل ــي، بالتصوي الحال
وأدانــت مجموعــة البحــوث األوروبيــة خطــط 
مــاي إلبقــاء بريطانيــا فــي منطقــة تجــارة حــرة 
تتــرك  أن  بعــد  األوروبــي  االتحــاد  مــع  للســلع 
التكتــل فــي مــارس/ آذار، لكــن المجموعــة واجهــت 

انتقــادات ألنهــا لــم تقــدم بديــال تفصيليــا.

يونكر يدعو إلى تشكيل قوة حرس 
حدود أوروبية بحلول 2020

بروكســل – وكاالت: دعــا رئيــس المفوضيــة 
ــى  ــاء إل ــس االربع ــر ام ــود يونك ــان كل ــة ج االوروبي
تشــكيل قــوة حــرس حــدود أوروبيــة قوامهــا عشــرة 
آالف عنصــر خــالل ســنتين فيمــا يســعى التكتــل 

ــود خفــض الهجــرة. ــز جه ــى تعزي إل
وقــال يونكــر فــي آخــر خطــاب لــه حــول حــال 
االتحــاد إن »المفوضيــة االوروبيــة تقتــرح اليــوم تعزيــز 
ــا  ــة حدودن ــر الســواحل لحماي ــة وخف الحــدود االوروبي
الخارجيــة بشــكل أفضــل، بعشــرة آالف عنصــر إضافــي 

ــول 2020«. ــن بحل ــن حــرس الحــدود األوروبيي م

مؤكدة رفضها لـ »صفقة القرن« وكل الحلول والمبادرات الرامية لتصفية القضية..

المقاومة االسالمية الفلسطينية: الكفاح المسلح الخيار االستراتيجي لحماية الشعب الفلسطيني واسترداد الحقوق
*الزهار يطالب بمالحقة ومحاكمة كل من وقع 

على اتفاقية »أوسلو«
*استنفار شعبي في “خان األحمر” لمنع االحتالل 

الصهيوني من هدم منازلها

غــزة – وكاالت: أكــدت حركــة المقاومــة اإلســالمية 
االحتــالل  النســحاب   13 الـــ  الذكــرى  فــي  حمــاس 
اإلســرائيلي مــن قطــاع غــزة، تمســكها بخيــار المقاومة، 
وأن الكفــاح المســلح الخيــار االســتراتيجي لحمايــة 

ــوق. ــترداد الحق ــطيني واس ــعب الفلس الش
مثــل  :«فــي  بيــان صحفــي  فــي  الحركــة  وقالــت 

عامًــا   13 قبــل  اليــوم  هــذا 
ــى  ــر المجــرم شــارون عل ُأجب
ضربــات  تحــت  االندحــار 
تهــدأ،  لــم  التــي  المقاومــة 
العــدو  بمقارعــة  واســتمرت 
 38 مــدار  علــى  واســتنزافه 
ــا الطريــق  ــا، فأثبتــت أنه عامً
ــر  ــى تحري ــادر عل ــد الق الوحي
فلســطين وهزيمــة المشــروع 
الصهيونــي وكســر إرادتــه«.
الــدور  علــى  وشــددت 
العــودة  لمســيرات  الرائــد 
الكبــرى، مجــددة دعمهــا الكامــل للحشــود الثائــرة والجماهيــر 
الزاحفــة فــي غــزة لتثبيــت حــق العــودة وكســر الحصــار.
قــد فشــل  والمفاوضــات  التســوية  أن مســار  وأوضحــت 
فشــاًل ذريعًــا، وأصبــح يشــكل كارثــة وطنيــة علــى القضيــة وعبًئــا 

ــى كاهــل شــعبنا المجاهــد. ــل عل ــالل الثقي ــوق عــبء االحت ف

ــي  ــات السياســية ف ــدت فشــل كل االتفاقي وأك
الفلســطيني وال ســيما  الشــعب  حمايــة ثوابــت 
اتفــاق أوســلو الــذي أجــل قضايــا القــدس والالجئين 
والحــدود والميــاه، وعجــز عــن وقــف االســتيطان؛ إذ 

ــاف. ــت المســتوطنات ســبعة أضع تضاعف
محمــود  الســلطة  رئيــس  الحركــة  وطالبــت 
فــي  األمنــي  التنســيق  عــن  بالتوقــف  عبــاس 
المقاومــة  مطــاردة  عــن  والكــف  فــورًا،  الضفــة 
وتجريدهــم  ومطاردتهــم  المجاهديــن  واعتقــال 
مــن ســالحهم، وكذلــك رفــع العقوبــات الظالمــة 
ــورة  ــزان الث ــزة »خ ــي غ ــا ف ــق أهلن ــة بح والمجحف

المؤامــرات«. وجــه  فــي  الصمــود  وقلعــة 
وأكــدت رفضهــا لـــ » صفقــة القــرن« وكل الحلول 
ــادرات الراميــة لتصفيــة القضيــة أو االنتقــاص  والمب

مــن حقوقنــا الوطنيــة.
حمــاس  كتلــة  رئيــس  دعــا  جهتــه  مــن 
محمــود  التشــريعي  المجلــس  فــي  البرلمانيــة 
الزهــار، امــس األربعــاء، الفصائــل الفلســطينية إلــى 
اتخــاذ موقــف موحــد لرفــض االســتمرار بالعمــل 

أوســلو. باتفــاق 

فيما بحثا التطورات السياسية وشددا على أهمية االلتزام بالتوقيتات الدستورية..

العامري والصدر يتفقان على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء وفق مواصفات المرجعية العليا
*حيدرالعبادي: منصب رئيس الوزراء أتعبني وأريد االستراحة

*مصادر برلمانية: الكشف عن آلية إنتخاب المرشحين لرئاسة 
البرلمان وتتوقع بتأجيل جلسة السبت

*العمليات المشتركة والحشد الشعبي يبحثان تطورات األوضاع 
األمنية وتعقب خاليا اإلرهاب النائمة

االشــرف  النجــف 
رئيــس  زار  وكاالت:   –
هــادي  الفتــح  تحالــف 
العامــري مدينــة النجــف 
والتقــى  االشــرف 
الصــدري  التيــار  زعيــم 
الصــدر  مقتــدى  الســيد 
مــن  عــدد  معــه  وبحــث 
علــى  الموضوعــات 
السياســية. الســاحة 

ذكــر  مطلــع  مصــدر 
لقنــاة  االعالمــي  للموقــع 

ــر  ــا آخ ــري والصــدر بحث ــة أن العام ــر الفضائي الغدي
والتفاهمــات  العراقيــة  الســاحة  علــى  التطــورات 
المقبلــة  الحكومــة  تشــكيل  بشــأن  السياســية 

تفاهمــات  الــى  توصــال  الجانبيــن  أن  مبينــا   ،
ــى االســراع  ــاق عل ــار واالتف ــذا المضم ــي ه ــة ف أولي
بتشــكيل الحكومــة وتســمية الرئاســات الثــالث.

وأضــاف المصــدر أن العامــري والصــدر شــددا 

بالتوقيتــات  االلتــزام  أهميــة  علــى  اللقــاء  خــالل 
ــات  ــالث وتوصي ــار الرئاســات الث الدســتورية الختي
رئيــس  بخصــوص  العليــا  الدينيــة  المرجعيــة 

المقبــل. الــوزراء 
ومــن المقــرر ان يعقــد مجلــس النــواب جلســته 
رئاســته  هيــأة  النتخــاب  المقبــل  الســبت  يــوم 
أســمائهم  مرشــحين   9 تقــدم  بعــد  الجديــدة 

المجلــس. رئاســة  لمنصــب 
بــدوره أعلــن ائتــالف النصــر ، امــس االربعــاء ، 
ــواب  ــغ ن ــد أبل ــادي ق ــدر العب ــوزراء حي أن رئيــس ال
االئتــالف أنــه منصــب رئيــس الــوزراء أتعبــه ويريــد 

االســتراحة . 
وقــال النائــب عــن ائتــالف النصــر نــدى شــاكر 
جــودت فــي تصريــح صحفــي ،  إن ' ائتــالف النصــر 
ال يــزال متمســك بترشــيح حيــدر العبــادي لرئاســة 
الــوزراء وال يوجــد مبــرر لســحب ترشــحيه '،  منوهــًا 
الــى ، أن ' المرجعيــة الدينيــة لــم تذكــر العبــادي 

باالســم فــي بيانهــا األخيــر '.
مشــيرًا الــى ،  أن ' العبــادي أبلــغ اعضــاء ائتــالف 
النصــر بــأن منصــب رئيــس الــوزراء اتعبــه وانــه 

يريــد االســتراحة، لذلــك هــو غيــر متمســك بــه'.
مــن جهتــه كشــف رئيــس الســن محمــد علــي 
آليــة إنتخــاب المرشــحين لرئاســة  زينــي، عــن 

ــواب. ــس الن مجل
وقــال زينــي انــه “ســيجري عــرض األســماء 
المرشــحة للتصويــت فــي }ســّلة{ واحــدة الختيــار 

ــم”. واحــد منه


