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الثالثاء 27 صفر، 1440 هـ ق 15 آبان 1397 هـ ش، 6 تشرين الثاني 2018م العدد )9988( السنة التاسعة والثالثون

قالوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لقد قرأت عن اإلسالم ونبي اإلسالم فوجدت أنه دين جاء ليصبح 
دين العالم واإلنسانية، فالتعاليم التي جاء بها محمد والتي حفل بها 
كتابه مازلنا نبحث ونتعلق بذرات منها وننال أعلى الجوائز من أجلها

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 48 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 24 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 5 دقائق
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 31 دقيقة

وفد أفغانى سيشارك في محادثات 
سالم دولية في روسيا

أفغانــي  وفــد  يشــارك  وكاالت:   – كابــل 
فــي محادثــات ســالم دوليــة حــول أفغانســتان 
ستســتضيفها روســيا هذا الشــهر، بحســب ما 
أعلــن مســؤولون، فــي حيــن لــم تحســم بعــد 

حركــة طالبــان موقــف
أنّهــا  الماضــي  الســبت  روســيا  وأعلنــت 
حــول  دوليّــة  ســالم  محادثــات  ستســتضيف 
أفغانســتان فــي 9 نوفمبــر الحالــي بمشــاركة ممّثلين 
طالبــان. وحركــة  األفغانيــة  الحكومــة  مــن  لــكل 

اســتأنفت  وقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي 
الواليــات المتحــدة جهودهــا لدفــع طالبــان إلــى 

ســالم. مفاوضــات  فــي  المشــاركة 

روسيا والصين تدعوان العالم معارضة 
ترامب وعقوباته

وكاالت:   – بكيــن 
الصينــي،  الرئيــس  دعــا 
بينــغ، جميــع  جيــن  شــي 
معارضــة  إلــى  العالــم  دول 
التجاريــة  الحمائيــة 
األحاديــة،  واإلجــراءات 
وتشــجع االنفتــاح والتنميــة 
المشــتركة، والســعي إلــى 
التعــاون وتجنــب المواجهــة.
الزعيــم  وقــال 
مراســم  خــالل  الصينــي 
افتتــاح معــرض االســتيراد 

الدولــي األول بشــنغهاي، امــس : »فــي الوقــت الحالــي هنــاك تغييــرات كبيــرة فــي العالــم، والترابــط بيــن 
ــب  ــا أن مطال ــد باســتمرار، كم ــم يتزاي ــع أنحــاء العال ــي جمي ــدان ف ــة للبل ــة واالجتماعي ــة االقتصادي الرفاهي

بســرعة«. تتزايــد  الدولــي  والنظــام  الدولــي  الحوكمــة  نظــام  إصــالح 
مــن جهتــه أشــار رئيــس الحكومــة الروســية دميتــري مدفيديــف، الــذي يشــارك فــي افتتــاح أول معــرض 
ــة قدمــوا إلــى شــنغهاي إلظهــار قــدرات اقتصاداتهــم  ــى أن ممثليــن مــن 130 دول ــي، إل اســتيراد صينــي دول

ومناقشــة آفــاق التجــارة الدوليــة.
وأضــاف، اليــوم نواجــه مهــام مشــتركة، إليجــاد مصــادر نمــو جديــدة لالقتصــاد العالمــي، ولتشــكيل فضــاء 
ــة  ــكان للحمائي ــد م ــث ال يوج ــات، حي ــط وال عقوب ــث ال يوجــد ضغ ــة، حي ــادل المنفع ــاون متب ــوح للتع مفت
والقيــود. وهــذا، لألســف، هــو واقــع العالــم الحديــث، االقتصــاد العالمــي الحديــث، ونحــن ال يمكــن أن 

ــا عــن هــذا«. نغمــض أعينن

مستقبال المبعوث الخاص لبوتين..

الرئيس األسد يشيد بجهود روسيا في تحييد التدخالت الخارجية بسوريا
*أميركا ترتكب مجزرة جديدة في /هجين/ في ريف دير الزور السورية

وكاالت:   – دمشــق 
بحــث الرئيــس الســوري، 
بشــار األســد، فــي دمشــق 
الخــاص  المبعــوث  مــع 
الروســي  للرئيــس 
ــي بشــؤون ســوريا،  المعن
الفرينتييــف،  ألكســندر 
الخارجيــة  وزيــر  ونائــب 
ســيرغي  الروســي، 
اوضــاع  فيرشــينين 

. ســوريا  فــي  الحــرب 
الرئاســة  وذكــرت 

الســورية فــي بيــان تلقــت » الغديــر« نســخة منــه 
ان »الفرينتييــف وضــع األســد »فــي صــورة مباحثات 

القمــة الرباعيــة التــي عقــدت مؤخــرا فــي اســطنبول 
والجهــود التــي تبذلهــا موســكو مــع جميــع األطــراف 
اإلقليميــة والدوليــة بغيــة تذليــل العقبــات التــي 

تقــف أمــام إحــراز تقــدم فــي المســار السياســي 
ــوريا«. ــاء الحــرب علــى س ــاهم فــي إنه يس

مــن جانبــه، أشــاد األســد »بالجهــود الكبيــرة 
ــى رأســهم  ــروس وعل ــا المســؤولون ال التــي يبذله
تحييــد  أجــل  مــن  بوتيــن  فالديميــر  الرئيــس 
التدخــالت الخارجيــة فــي الشــأن الســوري بمــا 
تقريــر  الســوريين علــى  فــي مســاعدة  يســاهم 
مســتقبلهم بأنفســهم وفــق مــا تقتضيــه مصالــح 

الســوري«. الشــعب 
مــن جانــب اخــر ارتكــب الطيــران االمريكــي 
مجــزرة جديــدة بقصفــه خــالل الســاعات الماضيــة 
بريــف  هجيــن  مدينــة  فــي  الســكنية  األحيــاء 
ــرات  ــرح عش ــل وج ــن مقت ــفر ع ــا أس ــزور م ــر ال دي

المدنييــن معظمهــم مــن األطفــال والنســاء.
أهليــة  مصــادر  عــن  ســانا  وكالــة  ونقلــت 
وإعالميــة فــي ديــر الــزور أن الطيــران الــذي تقــوده 
هــي  قصــف  عمليــات  نفــذ  المتحــدة  الواليــات 
ــي  ــاء الســكنية ف ــى األحي ــذ شــهور عل ــف من األعن
ــزور بنحــو 110  ــر ال ــة دي ــن شــرق مدين ــة هجي مدين
ــا معظمهــم  ــا أســفر عــن استشــهاد 15 مدني كــم م
مــن األطفــال والنســاء كانــوا موجوديــن فــي المنــازل 
القريبــة مــن مســجد خالــد بــن الوليــد فــي المدينــة 

ــن. ــرح آخري وج
بدورهــا نقلــت وكالــة فرانــس بــرس عــن مديــر 
الرحمــن  عبــد  رامــي  المعــارض  الســوري  المرصــد 
قولــه “إن 14 مدنيــا بينهــم خمســة أطفــال قتلــوا فــي 
غــارات لطائــرات التحالــف الدولــي علــى بلــدات هجيــن 
والسوســة والشــفعة” الواقعــة فــي محافظــة ديــر الــزور .
ــرعي  ــر ش ــا غي ــدة تحالف ــات المتح ــود الوالي وتق
ومــن خــارج مجلــس األمــن بزعــم محاربــة عصابــات 
داعــش اإلرهابيــة فــي ســورية فــي حيــن اســتهدفت 
المدنييــن  الســكان  التحالــف  معظــم غــارات هــذا 
وتســببت بعشــرات المجــازر وتدميــر البنــى التحتيــة 
التحالــف  هــذا  تســبب  كمــا  الحيويــة  والمنشــآت 

ــل. ــة بشــكل شــبه كام ــة الرق ــر مدين بتدمي

فورين بوليسي: »إسرائيل« تدعم الجمهوريين 
قبيل انتخابات الكونغرس

واشــنطن – وكاالت: قالــت مجلــة فوريــن بوليســي، األميركيــة، أن بالنســبة للعديــد مــن الديمقراطييــن 
المتحــدة  الواليــات  فــي 
ســفير  ديرمــر،  رون  فــإن 
واشــنطن،  فــي  إســرائيل 
األحمــر  الخــط  تخطــى 
للسياســة األمريكيــة ووضــع 
نفســه بشــكل مباشــر علــى 
جانــب الحــزب الجمهــوري، 
قليلــة  أيــام  قبــل  ذلــك 
التجديــد  انتخابــات  مــن 

لنصفــي. ا
الصحيفــة  وأوضحــت 
ــا  ــى موقعه ــر عل ــي تقري ف
اإللكترونــى، امــس اإلثنيــن، أن ديرمــر دافــع عــن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب عندمــا وجــه البعــض 
إتهامــات لخطابــه المعــادي للمهاجريــن بالوقــوف بشــكل غيــر مباشــر وراء تحريــض مرتكــب الهجــوم علــى 

ــة. ــى األراضــى األميركي ــل تســتهدف يهــود عل ــة قت ــر عملي ــي بيتســبرج، وهــي أكب الكنيــس اليهــودي ف

قطر ترد على البحرين وتستنكر اتهامها 
بالتدخل في شؤونها 

الدوحــة – وكاالت: قالــت وزارة الخارجيــة القطريــة، امــس االثنيــن، إن الدوحــة ترفــض اتهامهــا بالتدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة للبحريــن.

ــات البحريــن  ــزج باســمها فــي خالف ــة قطــر االســتمرار فــي ال ــوزارة: »تســتنكر دول ــان لل وجــاء فــي بي
إثــر  الداخليــة، وذلــك علــى  السياســية وصراعاتهــا 
علــي  البحرينــي  المواطــن  علــى  األخيــر  الحكــم 
ســلمان فيمــا عــرف إعالميــا بقضيــة التخابــر مــع 

قطــر، وهــي التهمــة التــي نفتهــا دولــة قطــر«.
ــات  ــو المؤسس ــا ندع ــذا فإنن ــان: »ل ــاف البي وأض
المعنيــة فــي البحريــن إلــى التعامــل مــع الــرأي العــام 
والدولــي  الخليجــي  العــام  والــرأي  لديهــا  المحلــي 
بقــدر أكبــر مــن الجديــة والمســؤولية، وعــدم اللجــوء 
ــة  ــم دول ــزج باس ــا، أو ال ــاء لديه ــييس القض ــى تس إل
ــة  ــا ضيق ــت أنه ــية ثب ــابات سياس ــح حس ــر لصال قط

ــدول«. ــق بال ــق وال تلي األف
وفــي يــوم األحــد الماضــي ، أصــدرت محكمــة اســتئناف فــي البحريــن حكمهــا بالســجن المؤبــد علــى 
ــة  ــن بتهم ــى ســلمان، و 2 آخري ــي اإلســالمية المعارضــة، الشــيخ عل ــاق الوطن ــة الوف ــام لجمعي ــن الع األمي

التخابــر مــع قطــر.

بريطانيا تضغط في مجلس األمن ألخذ إجراء يوقف 
العدوان السعودي على اليمن

نائب اردوغان: لن يفلت قاتل 
خاشقجي أياً كانت هويته

نائــب  أوكتــاي  فــؤاد  قــال  وكاالت:   – انقــرة 
رســالة  »أعطــت  بــالده  إن  التركــي:  الرئيــس 
واضحــة بــأن مــن ارتكــب جريمــة علــى أراضيهــا 
لــن يفلــت، أيــًا كانــت هويتــه«، وذلــك فــي تعليقــه 
علــى مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي 

بقنصليــة بــالده فــي إســطنبول.
وكالــة  مــع  حــوار  فــي  أوكتــاي،  وأضــاف 
ــا النظــر  ــول«، امــس االثنيــن: »ينبغــي لن »األناض
فــي تقاريــر عــن إذابــة جثــة خاشــقجي باألســيد«، 
ــل  ــة مقت ــالده »تتعامــل مــع قضي ــى أن ب مشــيرًا إل

الدولــة«. وبرصانــة  شــفافية  بــكل  خاشــقجي 
وتســاءل: »مــن الــذي أعطــى أمــر ارتــكاب هــذه 
الجريمــة علــى أرضنــا؟ نحــن نبحــث عــن اإلجابــة«، 
ــات  ــوم بعملي ــه ليــس ألحــد أن يق ــى أن وشــدد عل

داخــل حــدود تركيــا، بــأي شــكل مــن األشــكال.
وتابــع أن تركيــا »ال تخفــي أي معلومــات أو أدلــة 
ــًا،  ــراه ضروري ــًا لمــا ن عــن أي طــرف، ونشــاركها وفق

مــع األطــراف المعنيــة«.

نيويــورك – وكاالت: تســعى بريطانيــا للضغــط 
فــي مجلــس األمــن الدولــي، التخــاذ إجــراء جديــد 
ــن  ــي اليم ــة ف ــات القتالي ــاء العملي ــى إنه ــدف إل يه
والتوصــل لحــل سياســي للحــرب الدائــرة هنــاك.

جيريمــي  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
هانــت، امــس  االثنيــن، إنــه ســيضغط فــي هــذا 
ــن، وفــق مــا  االتجــاه لمحاولــة وقــف القتــال باليم

نشــرته وكالــة »رويتــرز«.
ويشــهد اليمــن  عدوانــا ســعوديا غــادرا منــذ 

بذريعــة  اليمنييــن  علــى  ســنوات،  أربــع  نحــو 
ماتزعــم باعــادة الحكومــة الشــرعية المدعومــة مــن 
الســعودية واإلمــارات. وأدت الحــرب إلــى ســقوط 
مــا ال يقــل عــن عشــرة آالف قتيــل وأســوأ أزمــة 

إنســانية فــي العالــم.
مارتــن غريفيــث،  مــع  هانــت  الوزيــر  واتفــق 
مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى اليمــن، علــى 
أن الوقــت حــان كــي يعمــل مجلــس األمــن علــى 
ــوزارة  ــان ل ــق بي ــالد، وف ــة الســالم بالب ــز عملي تعزي

الخارجيــة البريطانيــة.

بعقده اجتماعا في مقر هيئة الحشد الشعبي في حضور ابو مهدي المهندس..

عبد المهدي: اإلبقاء على الحشد الشعبي من اهم واجباتنا وسأدعم هذا الوجود بقوة
*تحالف »البناء«: أميركا تسعى إلثارة زوبعة إعالمية باستهدافها الحشد الشعبي

*الشيخ الخزعلي: اوجب واجبات رئيس الوزراء 
انصاف ابناء الحشد الشعبي

*تحالف »الفتح«: الحشد الشعبي لم يلق االهتمام 
الذي يتناسب مع حجم تضحياته

*كوبيتش لعبد المهدي: األمم المتحدة تدعم العراق 
وتعمل مع المجتمع الدولي إلعماره

بغــداد – وكالت: اكــد رئيــس الــوزراء عــادل 
عبــد المهــدي بــان الحكومــة ســتعمل علــى ايجــاد 
مصــادر ماليــة تدعــم الحشــد الشــعبي، موضحــا 
والشــرطة  للجيــش  قــوة  أعطــى  الحشــد  بــان 

وباقــي األجهــزة األمنيــة.
مقــر  زيارتــه  خــالل  المهــدي  عبــد  واوضــح 
الهيئــة وعقــده اجتماعــا مــع نائــب رئيــس هيئــة 
الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي المهنــدس بحضــور 
عــدد مــن القيــادات، اوضــح عبــد المهــدي بــان 
االبقــاء علــى الحشــد الشــعبي مــن اهــم واجبــات 
ــد  ــى ضــرورة تخلي ــا ال ــا، الفت ــة والتزاماته الحكوم
تضحياتهــم وتكريــم الدمــاء التــي أريقــت مــن 

ــن. ــر الوط ــل تحري اج
مــن جانــب اخــر اكــد النائــب عــن تحالــف 
ان  االثنيــن،  امــس  الســهالني،  وليــد  البنــاء 
التــي تطلقهــا اميــركا علــى الحشــد  التســميات 
الشــعبي وتصفــه بـــ “الطائفــي” ماهــي اال محــاوالت 

ــا  ــي خلده لتســقيط الحشــد وتشــويه الصــورة الت
فــي معاركــه ضــد االرهــاب.

واضــاف الســهالني فــي تصريــح ان اميــركا تحــاول 
ــدول،  ــات بيــن ال ــة او تجاذب ــرات اقليمي زج العــراق بتوت
وهــو امــر مرفــوض مشــيرا الــى ان العــراق يرفــض 
سياســة التجويــع والحصــار التــي تمارســها اميــركا مــن 

الحســابات  تصفيــة  اجــل 
الن  والدوليــة،  االقليميــة 
جميــع الشــعوب لهــم الحــق 
بالعيــش الكريــم بعيــدًا عــن 
وعلــى  سياســات،  هكــذا 
اخــذ  االمميــة  المنظمــات 
دورهــا للوقــوف ضــد ماتقــوم 
بــه اميــركا تجــاه الشــعوب”. 
وزارة  الســهالني  ودعــا 
التصــدي  الــى  الخارجيــة 
الســفارة  مــن  يصــدر  لمــا 
ــة فــي بغــداد واخــذ  االميركي
ــعب. ــة والش ــات الدول ــن مؤسس ــاع ع ــي الدف ــا ف دوره

الحــق,  اهــل  لعصائــب  العــام  االميــن  اكــد  بــدوره 
الشــيخ قيــس الخزعلــي,  امــس االثنيــن, ان« اوجــب 
واجبــات رئيــس الــوزراء انصــاف قــوات الحشــد الشــعبي«.

الخزعلــي وفــي تغريــدة لــه قــال: ان« اوجــب 

للقــوات  العــام  القائــد  الــوزراء  رئيــس  واجبــات 
فــي  الشــعبي  الحشــد  إنصــاف  هــو  المســلحة 
اذا كان  حقوقــه, مبينــا ان« التســويف والتأجيــل 

مــن الســابق هــذا مــاال يمكــن تقبلــه«.
عبــد  عــادل  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 
ــي  ــا ف ــن, اجتماع ــس االثني ــد  ام ــد عق ــدي ق المه
نائــب  وبحضــور  الشــعبي  الحشــد  هيئــة  مقــر 
رئيــس الهيئــة, ابــو مهــدي المهنــدس, لبحــث آليــة 

رواتــب الحشــد واســباب تأخــر زيادتهــا«.
مــن جهــة اخــرى رأى النائــب عــن تحالــف 
أن  االثنيــن،  المحمداوي،امــس   كريــم  الفتــح 
الــذي  االهتمــام  يلــق  »لــم  الشــعبي  الحشــد 
قدمهــا  التــي  التضحيــات«  مــع حجــم  يتناســب 
بحربــه ضــد »داعــش«، داعيــا الحكومــة الحاليــة لـــ 

الحشــد. عــن  الغبــن«  »رفــع 
وقــال المحمــداوي فــي بيــان تلقــت الســومرية 
المركزيــة  الحكومــة  »علــى  منــه،  نســخة  نيــوز 
الشــعبي  الحشــد  رواتــب  بصــرف  اإلســراع 
يلــق  لــم  »الحشــد  أن  الــى  المتأخــرة«، مشــيرا 
االهتمــام الــذي يتناســب مــع حجــم التضحيــات 

التــي قدمهــا فــي حربــه ضــد الدواعــش«.
مــن  »اســتيائه  عــن،  المحمــداوي  وأعــرب 
المظلوميــة المســتمرة التــي وقعــت عليهــم فــي 
حيــدر  الســابق  الــوزراء  رئيــس  حكومــة  ظــل 
العبــادي«، محمــال ايــاه »مســؤولية عــدم مســاواة 
منتســبي الحشــد الشــعبي باقرانهــم مــن أبنــاء 
القــوات األمنيــة رغــم وجــود الموافقــات ووعــوده 

المتكــررة«.

باستخدام الجنود الصهاينة الرصاص الحي والمطاطي..

10 إصابات بقمع االحتالل الصهيوني الحراك البحري الخامس عشر ضد الحصار شمال القطاع
*قناة »كان« الصهيونية: ضوء أخضر من نتنياهو إلقرار إعدام »منفذي العمليات«؟!

ــن،  ــب عــدد مــن المواطني غــزة – وكاالت: أصي
االحتــالل   باســتهداف  االثنيــن؛  اليــوم  مســاء 
البحــري  الحــراك  فــي  المشــاركين  الصهيونــي 
الخامــس عشــر والمؤازريــن لــه شــمال قطــاع غــزة.

عــن جمعيــة  أوليــة صــادرة  إحصائيــة  ووفــق 
الهــالل األحمــر الفلســطيني أن الطواقــم الطبيــة 
ــات جــراء  ــت مــع 10 إصاب فــي شــمال القطــاع، تعامل

القمــع اإلســرائيلي.
الجمعيــة  وأوضحــت 
أن اإلصابــات؛ 1 بالرصــاص 
رصــاص  و3  الحــي، 
استنشــاق  و2  مطاطــي، 
غــاز، و3 بضربــات القنابــل، 
وأفــاد مراســلنا بــأن مــن 
اإلصابــات صحفــي  بيــن 

ومســعف. وطفــل، 
وكانــت هيئــة الحــراك 
الوطنــي لكســر الحصــار 
عــن غــزة أعلنــت أمــس 
عــن انطــالق المســير البحــري اليــوم؛ للمطالبــة 

برفــع الحصــار وإنهــاء معانــاة المواطنيــن.
وقــال المتحــدث باســم هيئــة الحــراك الوطنــي 
الحــراك  إن  أبــو ســلمية  أدهــم  الحصــار  لكســر 
البحــري غــدًا ويــوم الجمعــة القــادم ســيحمالن 
نفــس العنــوان »مســيراتنا مســتمرة حتــى رفــع 

الحصــار«، مؤكــدًا ان مســيرات العــودة ســتتواصل 
ــا. ــق أهدافه ــى تحق حت

أبــو ســلمية »مســيراتنا ســتتواصل  وأضــاف 
حتــى يرفــع الحصــار كامــاًل، وحتــى يشــعر شــعبنا 
اإلنســانية  احتياجاتــه  أن  الواقــع  أرض  علــى 
والطــوق  الســجن  وأن  تحققــت،  قــد  الضروريــة 

عنّــا كفلســطينيين«. رفــع  قــد  الكبيــر 
ــى  ــد عل ــي للتأكي ــري يأت ــراك البح ــح أن الح وأوض
بــرًا  شــعبنا  وليشــارك  العــودة؛  مســيرات  اســتمرار 
بطــرق  العالــم  مطالبــة  فــي  القــوارب  وعبــر  وبحــرًا 
ســلمية شــعبية بالضغــط علــى االحتــالل لرفــع الحصــار.
بجهــاز  ممثــاًل  المصــري  الجهــد  ســلمية  أبــو  وثمّــن 
المخابــرات العامــة إلنهــاء معانــاة غــزة والتوســط لــدى االحتــالل 
يأتــي  المصــري  المســعى  أن  موضحــًا  الحصــار،  لتفكيــك 
ــاة  ــود األمــم المتحــدة وقطــر لتخفيــف المعان ــاًل مــع جه متكام

ــعبنا. ــن ش ع


