
بغــداد – وكاالت : دعــا 
رئيــس الجمهوريــة برهــم 
السياســية  الكتــل  صالــح 
ــس  ــع رئي ــاون م ــى التع ال
عــادل  المكلــف  الــوزراء 
وتســهيل  المهــدي  عبــد 
تشــكيل  فــي  مهمتــه 

المقبلــة. الحكومــة 
وذكــر بيــان لمكتبــه، 
}الفــرات  وكالــة  تلقــت 
منــه  نســخة  نيــوز{ 

قصــر  فــي  اســتقبل  صالــح  برهــم  ان«   ، امــس 
ــاء، أرشــد الصالحــي  ــداد، امــس األربع الســام ببغ
رئيــس الجبهــة التركمانيــة العراقيــة علــى رأس 
وفــد مــن قيــادي الجبهــة لتهنئتــه بانتخابــه رئيســًا 

. يــة« للجمهور
وأضــاف انــه« خــال اللقــاء عبــر الوفــد الزائــر 

عــن دعمــه الكامــل للرئيــس برهــم صالــح بمناســبة 
توليــه مهــام الرئاســة، متمنيــا لــه النجــاح فــي خدمــة 
الشــعب العراقــي بــكل أطيافــه ومكوناتــه دون أي 

تمييــز«.
وأعــرب صالــح عــن« ثقتــه بقــدرة العراقييــن 
أســلوب  باعتمادهــم  العقبــات  كل  تجــاوز  علــى 
الحــوار البنــاء والعمــل علــى تعزيــز التعاون وترســيخ 

القــدس المحتلــة – وكاالت : ذكــرت صحيفــة 
ــش  ــاء: إن الجي ــس  األربع ــة، ام ــس« العبري »هآرت
اإلســرائيلي يُعــارض حتــى اللحظــة إطــاق عمليــة 
ــزة بحــقّ  ــي قطــاع غ عســكرية واســعة وشــاملة ف

حركــة »حمــاس«.
الصحيفــة  وأفــادت 
»الجيــش  أن  العبريــة 
فــي  ثابــت  اإلســرائيلي 
ــزة  ــي غ ــه أّن الوضــع ف رأي
إطــاق مواجهــة  يبــرر  ال 
عســكرية واســعة وشــامة 

حمــاس«. ضــد 
أن  إلــى  ونبّهــت 
وزارة  فــي  المســؤولين 
حــرب االحتــال يعتقــدون 
نيكــوالي مادينــوف، مبعــوث  ينبغــي منــح  أنــه 
المتحــدة للشــرق األوســط ومصــر وقطــر  األمــم 
ــى ترتيــب فــي غــزة مــن شــأنه  فرصــة للتوصــل إل

اإلندبندنت: جو بايدن يلمح للترشح 
ضد ترامب في 2020

لنــدن – وكاالت: ذكــرت صحيفــة اإلندبندنــت، أن جــو بايــدن نائــب الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا ألقــى 
إمكانيــة  حــول  تلميحــا 
فــي  ترشحةللرئاســة 

.2020 انتخابــات 
الصحيفــة  وبحســب 
فــي  امــس  بايــدن   تحــدث 
مركــز دراســات شــاثام هــاوس 
ــا لســت  فــي لنــدن، قائــا »أن
مرشــح الحــزب الديموقراطــي 

هذةاللحظــة«. حتــى   ..
فــي  وأضــاف 
د  يشــد نة إ تة يحا تصر
علــى أهميــة العاقــات بيــن جانبــي المحيــط األطلنــي ويقصــد بهــا العاقــات بيــن أمريــكا واالتحــاد األوروبــي، األمــر الــذي 
ترامــب.  دونالــد  الحالــي  األمريكــي  الرئيــس  لسياســات  واضحــا  تحديــا  اعتبرتةالصحيفــة 
وقــال بايــدن »التفكيــر فــي الداخــل فقــط لــم يكــن أبــدا أمــرا ناجحــا بالنســبة لنــا مــن قبــل، إن العاقــات بيــن لنــدن 

وواشــنطن عاقــة خاصــة وهــي أســاس تحالفاتنــا فــي القــارة األوروبيــة«.
وعنــد ســؤالةعن المرشــحين الديمقراطييــن الذيــن بإمكانهــم هزيمــة ترامــب فــي 2020، قــال بايــدن »هنــاك كثيــرون وكلهــم 

لديةسياســات خارجيــة أكثــر تفتحــا.. لكنــي لســت واحــدا منهــم حتــى هذةاللحظــة«.

الصين وروسيا وكوريا الشمالية يدعون 
لمراجعة العقوبات على بيونغ يانغ

الخارجيــة  وزارة  قالــت  وكاالت:   – بكيــن 
الصينيــة امــس األربعــاء إن الصيــن وروســيا وكوريــا 
بحــث  الضــروري  مــن  أن  يعتقــدون  الشــمالية 
تعديــل العقوبــات التــي تفرضهــا األمــم المتحــدة 

علــى بيونــغ يانــغ فــي وقــت مناســب.
ونشــرت الــوزارة البيــان الــذي يتضمــن موقــف 
الــدول الثــاث علــى موقعهــا اإللكترونــي بعــد إجــراء 

محادثــات ثاثيــة فــي موســكو الثاثــاء الماضــي.

فورين بوليسي: أنظمة األسلحة األميركية معرضة 
للهجمات السيبرانية

وكاالت:   – واشــنطن 
فوريــن  مجلــة  قالــت 
إن  األمريكيــة،  بوليســي، 
جيــل كامــل مــن أنظمــة 
األمريكيــة  األســلحة 
للهجمــات  معرضــة 
حيــث  الســيبرانية، 
الدفــاع  مســئولو  بــدأ 
المتحــدة  الواليــات  فــي 
التصــارع مــع نطــاق واســع 

حكومييــن. لمراقبيــن  وفقــا  ذلــك  المشــكلة،  مــن 
وأوضحــت المجلــة أن مكتــب المحاســبة الحكومــة فــي الواليــات المتحــدة، الــذي أجــرى دراســة 
ســنوية حــول القضيــة، ذكــر فــي تقريــر صــدر حديثــا، الثاثــاء الماضــي ، أن المختبريــن لــدى وزارة الدفــاع 
»البنتاغــون« وجــدوا نقــاط ضعــف إلكترونيــة خطيــرة فــي جميــع أنظمــة األســلحة التــى كانــت قيــد التطويــر.

وقــال التقريــر إن مســؤولي الدفــاع كانــوا فــي الغالــب متفائليــن بشــأن المشــاكل، إذ كانــوا معتقديــن أن 
أنظمتهــم آمنــة وقللــوا مــن بعــض نتائــج االختبــارات علــى أنهــا »غيــر واقعيــة«. ولــم يكشــف التقريــر عــن 

أنظمــة األســلحة التــى تــم فحصهــا، مشــيرة إلــى مخــاوف أمنيــة بشــأن األمــر.

دمشــق – وكاالت: جــددت التنظيمــات اإلرهابيــة المنتشــرة فــي ريــف حلــب 
الجنوبــي الغربــي اعتداءاتهــا بالقذائــف علــى األحيــاء الســكنية فــي مدينــة 

حلــب.

وأفــادت وكالــة ســانا مــن حلــب بســقوط 4 قذائــف صاروخيــة امــس  أطلقهــا 
اإلرهابيــون المنتشــرون فــي جمعيــة الزهــراء شــمال غــرب حلــب علــى أطــراف 

حيــي شــارع النيــل والشــهباء الجديــدة.
ــرة  ــة كبي ــوع أضــرار مادي ــي تســبب بوق ــداء اإلرهاب ــت ســانا أن االعت وبين
ــات  ــوع إصاب ــكان دون وق ــي الم ــة ف ــيارة المركون ــازل والس ــن المن ــدد م ــي ع ف

ــن. ــن المدنيي بي
وذكــرت الوكالــة أن االعتــداء جــاء بعــد عــدة ســاعات علــى اعتــداء آخــر 
نفذةاإلرهابيــون، حيــث اســتهدفوا بالقذائــف الليلــة الماضيــة حيــي شــارع النيــل 

والشــهباء الجديــدة مــا تســبب بوقــوع دمــار كبيــر فــي المنــازل.
وتنتشــر فــي ريــف حلــب الجنوبــي الغربــي مجموعــات إرهابيــة مرتبطــة 
بالنظــام التركــي تعتــدي بيــن الحيــن واآلخــر علــى األحيــاء الســكنية فــي 
مدينــة حلــب مــا يتســبب بارتقــاء شــهداء ووقــوع أضــرار فــي الممتلــكات العامــة 

والخاصــة.
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الفروف: أي تغيير في وضع هضبة الجوالن مناف 
لكل القرارات األممية

 – موســكو 
وكاالت: أكــد ســيرجى 
وزيــر  الفــروف، 
الروســي،  الخارجيــة 
فــي  تغييــر  أي  أن 
وضــع هضبــة الجــوالن 
عمــل  هــو  المحتلــة، 
منــاف لــكل القــرارات 
ومجلــس  األمميــة 

ألمــن. ا
ســياق  وفــي 

ــا  ــة، اتفقن ــة الروســي خــال مؤتمــر صحفــي مــع نظيرتةاألندوري ــر الخارجي ــال وزي ــف، ق مختل
علــى أن ســكان أنــدروا ســيتمكنون مــن زيــارة روســيا دون الحصــول علــى أي تأشــيرات، وأشــار 
إلــى أن عــدد الســائحين الــروس الذيــن يــزورون دولــة أنــدورا وصــل إلــى 40 ألــف ســائح.
وأوضــح وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي الفــروف : إن موعــد إنشــاء المنطقــة المنزوعــة 

الســاح فــي ســوريا قــد يتأخــر ليــوم أو يوميــن.
ــات  ــذ االتفاق ــرى تنفي ــاء: »يُج ــس األربع ــده ام ــي عق ــر صحف ــي مؤتم ــروف ف ــاف الف وأض
تتعــاون  لكــي  الجهــود  يبذلــون  الذيــن  األتــراك  يلعبةشــركاؤنا  الرئيســي  والــدور  حاليًــا، 

الموجــودة هنــاك مــع هذةالمهمــة«. المجموعــات 
وينــص االتفــاق علــى إقامــة منطقــة منزوعــة الســاح بعمــق 15 إلــى 20 كيلومتــرًا علــى 
خطــوط التمــاس بيــن القــوات الســورية وفصائــل المعارضــة عنــد أطــراف إدلــب وأجــزاء مــن 
ــول 15  ــك بحل ــة الشــمالي وذل ــف الاذقي ــي وري ــب الغرب ــف حل ــاة الشــمالي وري ريــف حم

أكتوبــر الجــاري.

بسقوط 4 قذائف صاروخية..

التنظيمات اإلرهابية تجدد اعتداءاتها االجرامية بالقذائف على األحياء السكنية في حلب

5 مرشحين في جعبة ترامب لمنصب 
ممثل أميركا في األمم المتحدة 

واشــنطن – وكاالت: يــدرس الرئيــس األمريكــي، 
ــدوب  ــات 5 مرشــحين لمنصــب من ــب، ملف ــد ترام دونال
أمريــكا إلــى األمــم المتحــدة بعــد اســتقالة نيكــي هايلــي، 
وقــال بعــد أن قبــل اســتقالتها، إنةســيعلن اســم خليفتهــا، 

خــال أســابيع.
ومــع أن ترامــب لــم يذكــر فــي البيــان الــذي تــم 
مرشــحيةفي  جميــع  أســماء  الصحفييــن  توزيعةعلــى 
أن  إلــى  لكنةأشــار  الهــام،  المنصــب  لهــذا  القائمــة 
وقــال  بينهــم.  مــن  بــاول  دينــا  مستشارتةالســابقة 
»ســيعجب دينــا هــذا )المنصــب(« مشــيرا إلــى أنةيفكــر 

آخريــن. مرشــحين  فــي 
ودينــا بــاول )45 عامــا( مــن أصــول مصريــة تعمــل 
للخدمــات  ســاكز«  »غولدمــان  مؤسســة  فــي  حاليــا 
الماليــة، وفــي وقــت ســابق عملــت مستشــارة فــي البيــت 
ــد القاهــرة عــام 1973 لعائلــة  األبيــض. وهــي مــن موالي
مســيحية قبطيــة، واســمها قبــل الــزواج دينــا حبيــب. 

وقــال ترامــب أيضــا إن اســم الســفير األمريكــي فــي 
ألمانيــا، ريتشــارد غرينيــل، غيــر مــدرج فــي هذةالقائمــة، 

لكنةعلــى اســتعداد للنظــر فــي ترشــيحه.

المتحــدة   األمــم  قالــت  وكاالت:   – نيويــورك 
ــل  ــى األق ــا عل ــا أفغاني ــاء إن 8050 مدني امــس األربع
ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح خــال األشــهر التســعة 
هدفــا  كان  تقريبــا  نصفهــم   ،2018 مــن  األولــى 
انتحاريــة وهجمــات بعبــوات ناســفة  لتفجيــرات 
فيمــا يمكــن أن يصــل إلــى حــد جرائــم الحــرب.

وأفــاد التقريــر الــذي أعدتةبعثــة األمــم المتحــدة 
)يونامــا( أن  أفغانســتان  المســاعدة فــي  لتقديــم 
ــرة  ــي الفت ــا عددهــم ف ــل تقريب ــا يماث ــدد الضحاي ع
ــغ 8084 وزاد  ــذي بل ــام الماضــى ال ــن الع ــة م المقابل
عــدد القتلــى هــذا العــام بنســبة 5% إلــى 2798 قتيــا 

ــى 5252. وانخفــض عــدد الجرحــى بنســبة 3% إل
وتشــير البيانــات إلــى أن الوضــع األمــن  مــا زال 
ــة  ــى حمل ــا عل ــرور 17 عام ــد م ــيئة بع ــة س ف  حال
عســكرية قادتهــا القــوات األمريكيــة أطاحــت بحكــم 
11 ســبتمبر علــى  بعــد هجمــات  حركــة طالبــان 

ــنطن. ــورك وواش نيوي
وقــال تقريــر البعثــة »تذكــر يونامــا أن الهجمــات 
وقتــل  المدنييــن  عمــد  عــن  تســتهدف  التــي  
اإلنســان  للقانــون  خطيــرة  انتهــاكات  المدنييــن 

الدولــى وتصــل إلــى حــد جرائــم حــرب«.

األمم المتحدة: أكثر من 8 آالف قتيل 
وجريح في أفغانستان هذا العام

وكاالت:   – كابــل 
أعلــن مســئول أفغانــي، 
أن  األربعــاء،  امــس  
مــن  األقــل  علــى   27
ارهابيــي حركــة طالبــان 
فيمــا  حتفهــم،  لقــوا 
آخــرون   13 أصيــب 
ــن  ــن جويتي ــراء غارتي ج
علــى(  )نــاد  بمقاطعــة 
الواقــع  هلمنــد  بإقليــم 

البــاد. جنوبــي 
قائــد  عــن  األفغانيــة  )طلــوع(  قنــاة  ونقلــت 
شــرطة المقاطعــة عبــد البصيــر قولة«إنةتــم شــن 
الغارتيــن فــي موقعيــن مختلفيــن بمقاطعــة )نــاد 

افغانستان .. مقتل 27 من ارهابيي طالبان وإصابة 13 آخرين 
جراء غارتين جويتين جنوب البالد

علــي( عقــب محاولــة مســلحي طالبــان شــن 
ــى  ــم يشــر إل ــة«.. ول ــوات األمني ــى الق هجــوم عل

ــدد. ــذا الص ــل به ــن التفاصي ــد م المزي
حركــة  جانــب  مــن  تعليــق  أي  يــرد  ولــم 

الغارتيــن. علــى  طالبــان 

*البناء: اتصاالت عبد المهدي بالكتل 
السياسية قليلة جدًا

*االعالم االمني : انطالق عملية أمنية بالرمادي وضواحيها 
بحثًا عن خاليا »داعش« النائمة

باعتمادهم أسلوب الحوار البناء..

الرئيس العراقي : العراقيون قادرون على تجاوز كل العقبات وترسيخ وحدة الصف العراقي
*عبد المهدي يشدد على ضرورة فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

وحــدة الصــف العراقــي«.
وشــدد علــى« روح األخــوة التــي تربــط كافــة 
مكونــات الطيــف العراقــي«، داعيــًا الكتــل السياســية 
ــف عــادل  ــوزراء المكل ــع رئيــس ال ــاون م ــى« التع إل
تشــكيل  فــي  مهمتــه  وتســهيل  المهــدي  عبــد 

الحكومــة المقبلــة«.
بــدوره شــدد رئيــس الــوزراء المكلــف بتشــكيل 
الحكومــة عــادل عبــد المهــدي، امــس االربعــاء، علــى 

ضــرورة فتــح المنطقــة الخضــراء امــام المواطنيــن.
وقــال عبــد المهــدي خــال زيارتــه الــى مجلــس 
النــواب انــه »يجــب فتــح المنطقــة الخضــراء وســط 

بغــداد امــام المواطنيــن«.
واضــاف عبــد المهــدي »نطلــب الدعــم مــن 
لكســر  المطلــب  هــذا  لتنفيــذ  النــواب  مجلــس 

والمســؤول«. المواطــن  بيــن  الحاجــز 
وأعلــن رئيــس الــوزراء المنتهيــة واليتــه حيــدر 
العبــادي فــي 4 تشــرين اول 2015، فتــح »المنطقــة 
مقــار  تضــم  والتــي  المواطنيــن  أمــام  الخضــراء« 
مــع  األميركيــة،  والســفارة  العراقيــة  الحكومــة 
اإلبقــاء علــى بعــض القيــود، فيمــا أعربــت الواليــات 

المتحــدة، عــن قلقهــا مــن هــذا القــرار.
واإلجــراء الــذي اتخــذه العبــادي يتيــح وصــوال 
محــدودا إلــى هــذه المنطقــة الواســعة مــن العاصمــة 
العراقيــة، حيــث أن الســير فــي معظــم شــوارعها 

ــاج حمــل شــارة خاصــة. يحت
مــن جهتــه كشــف النائــب عــن تحالــف البنــاء 
اليــه  وصــل  االربعاء,عن”مــا  الفائز,امــس   عامــر 
ــي  ــد المهــدي ف ــف عــادل عب ــوزراء المكل رئيــس ال

تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة”.
وقــال الفائــز فــي تصريــح خــاص إن”رئيــس 
الــوزراء المكلــف عــادل عبدالمهــدي لــم يصــل لغايــة 

ــاورات ــًا : مش ــمية أي وزارة”,مضيف ــى تس اآلن إل

بعد انعقاد المجلس الوزاري اإلسرائيلي األمني المصغر..

»هآرتس«: الجيش يُعارض حملة عسكرية شاملة ضد المقاومة في غزة 
*محلل صهيوني: منفذ عملية بركان »لغزٌ« 

يُحيّر المؤسسة األمنية
* »يديعوت أحرنوت«: طائرات المقاومة الورقية تحرق 12 

ألف كيلومتر من األراضي الزراعية اإلسرائيلية
أن يعيــد الهــدوء ويــؤدي إلــى إعــادة بنــاء البنيــة 

للقطــاع. التحتيــة 
ــوزاري اإلســرائيلي األمنــي  وعقــد المجلــس ال
امــس  صبــاح  اجتماعًــا  »كابينيــت«  المصغــر 
األربعــاء، ناقــش خالــه الوضــع فــي قطــاع غــزة بعــد 

ــة. ــي المنطق ــر ف التوت
اجتمــاع  أن  العبريــة  اإلذاعــة  وذكــرت 
الــوزراء آخــر  انتهــى حيــث تلقــى  »الكابينيــت«، 

غــزة. قضيــة  حــول  التحديثــات 
مــن جهتــه أعلــن الصنــدوق القومــي اليهــودي، 
أن الطائــرات الورقيــة الحارقــة التــي تطيــر مــن 
ــرق 11  ــن ح ــفرت ع ــرائيل، أس ــى إس ــزة إل ــاع غ قط
ألفــا و920 كيلومتــرا مــن األراضــي الزراعيــة والغابــات، 

ــة. ــى مــدى األشــهر الســتة الماضي عل
صحيفــة  نقلتــه  مــا  وفــق  الصنــدوق،  وذكــر 
و53  ألفــا  أن  اإلســرائيلية،  أحرنــوت«  »يديعــوت 
الحدوديــة  فــي أحيــاء غــزة  تــم توثيقهــا  حريًقــا 
أتلفــت كمًــا هائــا مــن األشــجار هنــاك، واندلعــت 
ــري، حيــث نشــب  ــة بئي ــي غاب ــق ف معظــم الحرائ
452 حريًقــا، فــي حيــن اندلــع 353 حريًقــا فــي غابــة 
كيســوفيم، كمــا تــم توثيــق خمســة وخمســين 
اندلعــت  فــي غابــة شــوكيدا، و31 حريقــا  حريًقــا 
ــة هابســور  ــي غاب ــا ف ــون، و29 حريًق ــة هان ــي غاب ف

ســتريم.
مــن جهتــه قــال خبيــر إســرائيلي فــي الشــؤون 
العســكرية: إن المقــاوم الفلســطيني أشــرف نعالــوة، 
بــكل  تحــاول  التــي  لـ«إســرائيل«  لغــزًا  يشــكل 

ــه. ــة حلَّ ــا األمني أجهزته
وأوضــح الخبيــر العســكري فــي موقــع »والــا 
اإلخبــاري« العبــري، أميــر بوخبــوط، أن كثيــرًا مــن 
األســئلة حــول نعالــوة ال تــزال ال تجــد حــاًّ لهــا بعــد 
مــرور نحــو خمســة أيــام علــى تنفيــذه العمليــة فــي 
ــمالي  ــرائيلية ش ــة اإلس ــركان« الصناعي ــة »ب منطق

مدينــة ســلفيت.

قالوا في االمام الحسين عليه السالم:
ــة  ــادئ ثابت ــم مب ــداء اإلمــام الحســين وأي بطــل شــهيد آخــر هــو أن فــي هــذا العال ن
فــي العدالــة والرحمــة والمــودّة ال تغييــر لهــا، ويؤكــد لنــا أنــه كّلمــا ظهــر شــخص للدفــاع 
عــن هــذه الصفــات ودعــا النــاس إلــى التمسّــك بهــا، كتــب لهــذه القيــم والمبــادئ الثبــات 

والديمومــة
المفكر االوروبي - فردريك جيمس

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 51 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 53 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 44 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 7 دقائق


