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الخميس 28 ربيع االول، 1440 هـ ق 15 آذر 1397 هـ ش، 6 كانون األول 2018م العدد )10011( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
من هوان الدنيا على اهلل أنه ال يعصى 

إال فيها، وال ينال ما عنده إال بتركها
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 11 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 30 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة تمامًا

حكومة ماكرون ترضخ مجدداً 
أمام الغضب الشعبي

الســلطات  أعلنــت  وكاالت:   – باريــس 
الفرنســية عزمهــا النظــر فــي ضريبــة الثــروة وذلــك 
ــب  ــى مطال ــا إل ــى رضوخه ــد عل ــر جدي ــي مؤش ف
احتجاجــات )الســترات الصفــراء( التــي انطلقــت 
فــي الـــ 17 مــن تشــرين الثانــي الماضــي وعكســت 
سياســات  تجــاه  النطــاق  واســع  شــعبيا  غضبــا 
وصلــت  ماكــرون  ايمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 
ــالء المعيشــة. ــه بســبب غ ــة برحيل ــى المطالب إل

حكومــة  باســم  المتحــدث  وأوضــح 
ماكــرون بنجاميــن غريفــو فــي تصريحــات 
لشــبكة )ار تــي ال( أن “الحكومــة قــد تعيــد 
النظــر فــي هــذه االقتراحــات إذا شــعرت بــأن 
الخطــوة ال تجــدي نفعــا.. وإذا لــم تســر األمــور 

علــى مــا يــرام فبوســعنا تغييرهــا”.
وأشــار غريفــو إلــى أن هــذا اإلجــراء يحتــاج 
إلــى مــا بيــن 18 و24 شــهرا كــي يتــم تفعيلــه بشــكل 
كامــل وتعهــد بأنــه ســيتم تقييــم هــذه اآلليــة فــي 

ــف 2019. ــن خري ــارا م ــى األرجــح اعتب ــان عل البرلم

مؤكدة أن وجود القوات األميركية في سوريا غير شرعي..

 موسكو: تصرفات واشنطن المشبوهة في سوريا 
تثير قلقنا بشكل متزايد

وكاالت:   – موســكو 
باســم  المتحدثــة  أكــدت 
الروســية  الخارجيــة  وزارة 
ماريــا زاخاروفــا أن التصرفات 
المشــبوهة التــي يقــوم بهــا 
“التحالــف الدولــي” بقيــادة 
فــي  المتحــدة  الواليــات 
ــكو  ــق موس ــر قل ــوريا تثي س

متزايــد. بشــكل 
زاخاروفــا  وأوضحــت 
خــالل مؤتمرهــا الصحفــي 
أن  امــس  االســبوعي 

وجــود القــوات األمريكيــة فــي ســوريا غيــر شــرعي حيــث يتواصــل “احتاللهــا” لمنطقــة الـــ 55 كيلومتــرا فــي 
منطقــة التنــف الفتــة إلــى أن واشــنطن تحــاول عبــر وجودهــا غيــر الشــرعي فــي ســوريا “اللعــب بالورقــة 
الكرديــة” بغــض النظــر عــن التصريحــات الرســمية التــي تزعــم التزامهــا بوحــدة األراضــي الســورية.
وحــول التصريحــات األمريكيــة عــن ضــرورة تشــكيل لجنــة مناقشــة الدســتور خــالل الشــهر الجــاري أشــارت 
ــن  ــي ســوريا وأن األمريكيي ــة السياســية ف ــي مصلحــة العملي ــى أن هــذه التصريحــات ال تصــب ف ــا إل زاخاروف

يحاولــون افشــال كل المبــادرات السياســية ولذلــك فــإن موســكو تعتبــر هــذه التصريحــات غيــر بنــاءة.

مما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات..

المجموعات اإلرهابية تخرق اتفاق المنطقة منزوعة السالح عبر استهدافها بالقذائف المدنيين في ادلب وحماة
*الجيش السوري يقضي على إرهابيين تسللوا من ريف 

إدلب الجنوبي إلى ريف حماة
*مصدر أمني: القذائف السامة التي ُأطلقت على حلب 

صنعت وعدّلت من قبل خبراء فرنسيين

دمشــق – وكاالت: واصلــت التنظيمــات اإلرهابية 
خــرق اتفــاق المنطقــة منزوعــة الســالح فــي إدلــب 
الســكنية  المناطــق  بالقذائــف  اســتهدافها  عبــر 
فــي  العاملــة  الســوري  العربــي  الجيــش  ونقــاط 

الجنوبــي  إدلــب  ريفــي 
الشــمالي. وحمــاة 

ســانا  مراســل  وذكــر 
فــي حمــاة أن المجموعات 
المنتشــرة  اإلرهابيــة 
اللطامنــة  مدينــة  فــي 
بالقذائــف  اســتهدفت 
المتفجــرة  والطلقــات 
فــي  الزالقيــات  منطقــة 
مــا  الشــمالي  الريــف 
أضــرار  بحــدوث  تســبب 
ماديــة دون وقــوع إصابــات.
ــة  ــش العامل ــن المراســل أن وحــدات الجي وبي
ــى مصــادر إطــالق القذائــف  ــة ردت عل ــي المنطق ف
إصابــات مباشــرة  المناســبة وحققــت  باألســلحة 

ــن. ــن صفــوف اإلرهابيي بي
إلــى ذلــك أحبطــت وحــدة مــن الجيــش 
عبــر  التســلل  إرهابيــة  مجموعــة  محاولــة 
إدلــب  ريــف  مــن  الدفــع  رباعيــة  ســيارة 
العســكرية  المواقــع  أحــد  باتجــاه  الجنوبــي 

الشــمالي. حمــاة  بريــف 
ــأن وحــدة مــن الجيــش  ــاد مراســل ســانا ب وأف
رصــدت ســيارة دفــع رباعــي تقــل مجموعــة مــن 
اإلرهابييــن مــن ريــف إدلــب الجنوبــي حاولــت 
ــدة الهبيــط  التســلل عبــر الطريــق الواصــل بيــن بل
ــة  ــم باتجــاه قري ــب بنحــو 77 ك ــرب إدل ــوب غ جن
الجيســات بريــف حمــاة الشــمالي وتعاملــت معهــا 
تدميرهــا  عــن  أســفر  مــا  المناســبة  باألســلحة 

ومقتــل مــن فيهــا مــن إرهابييــن.
وأحبطــت وحــدات الجيــش منــذ بــدء تطبيــق 
إدلــب  فــي  الســالح  منزوعــة  المنطقــة  اتفــاق 
المجموعــات  تســلل  محــاوالت  مــن  العشــرات 
ــاط  ــاه نق ــاة باتج ــب وحم ــي إدل ــن ريف ــة م اإلرهابي
عســكرية متمركــزة لحمايــة البلــدات اآلمنــة فــي 

ريــف حمــاة الشــمالي.
ــف  ــن ري ــي م ــه تحــدّث مصــدر أمن ــن جهت م
ادلــب أن القذائــف الســامة التــي أطلقــت علــى 
حلــب صنعــت وعدّلــت مــن قبــل خبــراء فرنســيين، 
مفيــدًا بأنهــا ســلمت إلــى جبهــة النصــرة والحــزب 

ــن. ــراس الدي ــتاني وح التركس
ولفــت المصــدر فــي حديثــه مــع قنــاة المياديــن 
عليهــا  يشــرف  التــي  العمليــات  غرفــة  أن  إلــى 
أجانــب يبلــغ عددهــم 650 مــن جنســيات تبعــد عــن 

ــم. ــة 3 كل الحــدود التركي
وكانــت وكالــة »ســبوتنيك« الروســية قــد ذكــرت 
أنَّ هيئــة تحريــر الشــام فــي إدلــب تســعى إلــى 
تذخيــر طائــرات »درون« حصلــت عليهــا أخيــرًا بمــواد 
هجمــاتٍ  تنفيــذ  فــي  اســتخدامها  بهــدف  ســامة 

كيميائيّــة.

اإلتحاد األوروبي يحّث موسكو وواشنطن إلنقاذ 
معاهدة القوى النووية

بروكســل – وكاالت: حّثــت وزيــرة خارجيــة االتحــاد األوروبــي فيديريــكا موغيرينــى امــس األربعــاء روســيا 
انقــاذ  علــى  المتحــدة  والواليــات 
معاهــدة الحــدّ مــن األســلحة النوويــة 
أبرمــت  التــى  المــدى  المتوســطة 
أن  بعــد  البــاردة،  الحــرب  خــالل 
إنــذارًا  المتحــدة  الواليــات  أصــدرت 

يومــا.  60 مدّتــه  لموســكو  أخيــرًا 
وأعلنــت الواليــات المتحــدة أنهــا 
التــة  المعاهــدة  مــن  ستنســحب 
أبرمــت فــي العــام 1987 خــالل 60 

ــد. ــلح جدي ــدء ســباق تس ــدد بب ــروز يه ــام صواريــخ ك ــكو نظ ــكك موس ــم تف ــا ل ــا، م يوم
وطالبــت موغيرينــى بإنقــاذ المعاهــدة، محــذرة مــن أن أوروبــا ال تريــد أن تصبــح ســاحة معركــة للقــوى 

العالميــة مــرة أخــرى، كمــا كانــت خــالل الحــرب البــاردة.
ــاح للعمــل  وتابعــت »يجــب أن يتــمّ التقيــد بهــا بشــكل كامــل، آمــل أن )يتــم اســتخدام( الوقــت المت
ــع الجهــات،  ــذ الكامــل لهــا بشــكل حكيــم مــن جانــب جمي ــى المعاهــدة وتحقيــق التنفي ــى الحفــاظ عل عل

ــك«. ــا للتأكــد مــن حصــول ذل ــد أن نقــوم بدورن وســنحاول بالتأكي

وزير بريطاني يتهم مجلس العموم بمحاولة 
»سرقة« بريكست من الشعب

ــي  ــس العمــوم البريطان ــام فوكــس، مجل ــي لي ــة البريطان ــر التجــارة الدولي ــم وزي ــدن – وكاالت: اته لن
ــي. ــي( مــن الشــعب البريطان ــا مــن االتحــاد األوروب ــة »ســرقة« بريكســت )خــروج بريطاني بمحاول

الغارديــان  صحيفــة  ونقلــت 
موقعهــا  علــى   ، البريطانيــة 
عــن  األربعــاء،  اإللكتروني،امــس  
فوكــس قوله إن األحداث االســتثنائية 
الثالثــاء  البرلمــان،  شــهدها  التــي 
الحكومــة  مُنيــت  والتــي  الماضــي  
تاريخيــة«  بـ«هزائــم  إثرهــا  علــى 
»إهانــة«  تعــد  بريكســت،  بشــأن 

القــرار. هــذا  علــى  للمصوتيــن 
وأبلــغ الوزيــر البريطانــي النــواب 
فــي لجنــة التجــارة الدوليــة بالبرلمــان البريطانــي: »اعتقــد أنــه ثمــة خطــر حقيقــي يتمثــل فــي أن مجلــس 
العمــوم، الــذي ال يــزال يشــكل أغلبيــة بطبيعــة الحــال، قــد يحــاول ســرقة بريكســت مــن الشــعب البريطانــي، 

األمــر الــذي اعتقــد أنــه يمثــل إهانــة للديمقراطيــة«.

افغانستان: مقتل 72 على األقل من  ارهابيي 
طالبان في غارات جنوبى البالد

ترامب أبلغ أردوغان بأنه ال يريد أي مشاكل 
في صفقة مقاتالت إف-35!

ــة التركــي  ــر الخارجي ــال وزي ــرة – وكاالت: ق انق
مولــود جاويــش أوغلــو امــس األربعــاء إن الرئيــس 
التركــى  نظيــره  أبلــغ  ترامــب  دونالــد  األمريكــي 
رجــب طيــب أردوغــان بأنــه ال يريــد أن تكــون هناك 

ــرة. ــع مقاتــالت إف-35 ألنق ــام بي أي مشــاكل أم
وفــي تصريحــات للصحفييــن بعــد اجتماعــات 
قــال  بروكســل،  فــي  األطلســي  شــمال  لحلــف 
جاويــش أوغلــو إن تركيــا ال تتوقــع أي مشــاكل فــي 
ســبيل شــراء الطائــرات مــن شــركة لوكهيــد مارتــن 
رغــم جهــود فــي الكونجــرس األمريكــي لوقــف 
الصفقــة. وقــال جاويــش أوغلــو إن ترامــب أدلــى 
مجموعــة  قمــة  خــالل  ألردوغــان  بالتصريحــات 

العشــرين األخيــرة فــي األرجنتيــن.
وطالــب مجلــس الشــيوخ بوقــف بيــع الطائرات 
لتركيــا إال إذا أقــر ترامــب بأنهــا ال تمثــل تهديــدا 
العتــاد  تشــترى  وال  األطلســي  شــمال  لحلــف 

الدفاعــي مــن روســيا وال تحتجــز أمريكييــن.

البقية على الصفحة7

كابــل – وكاالت: قتــل 72 مــن  ارهابيــي طالبــان 
علــى األقــل فــي عمليــات نفذتهــا قــوات األمــن فــي فــى 

ثــالث مناطــق بإقليــم غازنــى جنوبــى أفغانســتان.
ــورى المتحــدث باســم  ــال محمــد عريــف ن وق

حاكــم اإلقليــم -فــى تصريحــات لوكالــة 
األربعــاء-  امــس  األفغانيــة  )باجفــاك( 
شــنتا  واألجنبيــة  األفغانيــة  القــوات  أن 
عمليــات جويــة وبريــة باإلقليــم الليلــة قبــل 

الماضيــة.
قتلــوا  قــد  مســلحا   20 أن  وأضــاف 
آخــرون   40 قتــل  بينمــا  نــاوا،  بمنطقــة 
أن  إلــى  مشــيرا  جيــالن،  منطقــة  فــي 
دراجــات  وخمــس  شــاحنات  ثــالث 
بخاريــة والعديــد مــن األســلحة الخاصــة 
الغــارات. خــالل  تدميرهــا  تــم  قــد  بالمتمرديــن 
 12 بــأن  نــورى  أفــاد  منفصــل..  ســياق  وفــى 
متمــردا قــد قتلــوا فــي غــارة شــنتها القــوات األجنبيــة 
صبــاح  خوجيانــى  بإقليــم  قاضــى  منطقــة  علــى 

أمــس الثالثــاء.

مؤكدا انه لن يقدم أسماء بديلة للوزارات الشاغرة..

عبد المهدي: الفوضى داخل البرلمان منعت التصويت على استكمال الكابينة الوزارية
*المالكي: ماحدث في البرلمان يعد انتكاسة خطيرة ومصادرة واضحة الرادة الشعب والناخبين وانتصار الرادة العنف والفوضى

*برلمانيون عراقيون: ممارسة فرض الرأي ينبغي أن تتم 
بطريقة ديمقراطية وليس بالتهديد

*مراقبون واعالميون: عرقلة كابينة عبد المهدي مخالف 
لتوجيهات المرجعية

*الحشد الشعبي: الحدود العراقية - السورية مؤمنة بالكامل 
رغم محاوالت داعش إستغالل سوء االحوال الجوية

بغــداد – وكاالت: أكــد رئيــس الــوزراء، عــادل 
عبــد المهــدي، امــس الثالثاء، على ان« المفســدين 

لــن يتمكنــوا ببعــد اليــوم مــن االختفــاء«.
وقــال عبــد المهــدي خــالل المؤتمــر األســبوعي 
الــذي عقــدة فــي رئاســة الــوزراء، انــه« لــن نســمح 
للمفســدين أن يتخفــوا خلــف أي شــيء بعــد اآلن«، 

مؤكــدا وجــود  13 ألــف ملــف فســاد مفتــوح«.
وفــي ذات الســياق قــال عبــد المهــدي, انــه« ســيتم 
التعامــل مــع تعطيــل المنفعــة العامــة كنــوع مــن انــواع 

الفســاد وســنضعه فــي خانــات ملفــات الفســاد«.
ــان   ــة البرلم ــي جلس ــدث ف ــى ماح ــا عل وتعليق
ــان  ــدي، أن« الفوضــى داخــل البرلم ــد المه ــد عب اك
الكابينــة  اســتكمال  علــى  التصويــت  منعــت 

الوزاريــة«.
وأكــد عبــد المهــدي، انــه« لــن نقــدم أســماء 

بديلــة للــوزارات الشــاغرة ونتطلــع التفــاق نيابــي 
للتصويــت علــى القائمــة الحاليــة«.

مــن جانبــه دعــا رئيــس ائتــالف دولــة القانــون 
ــوى السياســية  ــة الق ــاء، كاف ــي، الثالث ــوري المالك ن

خالفتهــا  تناســي  الــى 
تشــكيل  واســتكمال 
عــن  معربــا  الحكومــة، 
اســفه لمــا شــهده مجلــس 

. النــواب 
فــي  المالكــي  وقــال 
إن   ، صحفــي  تصريــح 
“الــذي حصــل فــي البرلمــان 
الســتكمال تشــكيل الحكومــة 
يعــد انتكاســة خطيــرة وأمــر 
واضحــة  ومصــادرة  مؤســف 
والناخبيــن”،  الشــعب  الرادة 

والفوضــى”. العنــف  الراده  “انتصــار  ماحــدث  عــادا 
الــى  السياســية  “القــوى  المالكــي  ودعــا 
تناســي خالفتهــا والعمــل علــى اســتكمال تشــكيلة 

البرلمــان”. فــي  عليــه  والتصويــت  الحكومــة 
المهــدي  عبــد  عــادل  الــوزراء  رئيــس  وكان 
البرلمــان، بعــد  قــد غــادروا مبنــى  والمرشــحون 
تأجيــل جلســة التصويــت عليهــم اثــر اعتــراض 
عــدد مــن النــواب علــى اعــالن اتمــام النصــاب لعقــد 

. الجلســة 
أكــد مراقبــون واعالميــون  مــن جانــب اخــر 
عراقيــون وبعــد اخــداث مجلســس النــواب مــن انــه 
يبــدوا ان اكمــال الكابينــة الوزاريــة بــات اخــر همــوم 
التــي ال تــزال تضــع   ، الكتــل السياســية  بعــض 
مصالحهــا واســتحقاقتها االنتخابيــة فــي مقدمــة 
عملهــا ، علــى الرغــم مــن توجيهــات المرجعيــة 
وقــادرة  اختيــار حكومــة نزيهــة  الدينيــة بضــرورة 

علــى تلبيــة تطلعــات المواطنيــن
دولــة  ائتــالف  النائــب عــن  بدورهــا حــذرت 
القانــون، عاليــة نصيــف، امــس االربعــاء، مــن تحــول 
منطلقــا  البرلمــان  فــي  حصلــت  التــي  الفوضــى 
لتعطيــل القوانيــن واالعمــال التــي ال تأتــي متوافقــة 

ــك. ــة أو تل ــع هــذه الكتل م
وقالــت نصيــف لـ«الغديــر«، إن »مــا حصــل فــي 
جلســة البرلمــان مــن تعطيــل تمريــر مــا تبقــى 
مــن مرشــحي الكابينــة الوزاريــة أمــر مؤســف ألنــه 
ســيأخر البــالد ويعطــل عمــل الســلطة التشــريعية«، 
مؤكــدة أن »العمــل السياســي ال يمكــن أن يتــم 

بالفوضــى«.

مؤكدًا انها في مرحلة تقييم وتقدير للموقف االستراتيجي الجاري على حدود لبنان..

الجهاد اإلسالمي: المقاومة تنظر لتحركات االحتالل الصهيوني في الجبهة الشمالية بخطورة
*المقاومة االسالمية الفلسطينية: مشروع إدانتنا باالمم المتحدة انحياز أميركي »بغيض«  للعدو الصهيوني

غــزة –  وكاالت: أكــد المتحــدث باســم حركــة 
الجهــاد اإلســالمي مصعــب البريــم، أن المقاومــة 
القائــم  للوضــع  بخطــورة  تنظــر  الفلســطينية 
فــي الجبهــة الشــمالية علــى حــدود لبنــان مــن 
تجييــش  مــن  الصهيونــي  االحتــالل  محــاوالت 

الــرأي العــام الدولــي.
البريــم  وأضــاف 
تشــريع  »محاولــة  أن 
أخضــر  ضــوء  وأخــذ 
وأمريكــي  عالمــي 
علــى وجــه الخصــوص 
المقاومــة  الســتهداف 
شــمال  فــي  ســواء 
فــي  أو  فلســطين 
هــذا  فــإن  جنوبهــا، 
اإلجــراءات والتداعيــات 
والتهديــدات لــم تمنــع 

والتطــور. التقــدم  مــن  المقاومــة 
وتابــع قائــال: إن »المقاومــة فــي مرحلــة تقييــم 
علــى  الجــاري  االســتراتيجي  للموقــف  وتقديــر 
والعســكري  األمنــي  وللســلوك  لبنــان،  حــدود 

ــا  ــن يمنعه ــرائيلي، ول ــالل االس ــي لالحت والسياس
ــدان  ــى أرض المي ــا عل مــن تســجيل انتصــارات له

وكافــة ســاحات محــور المقاومــة«.
وأشــار إلــى أن نتائــج هــذا التقييــم ســتكون 
لــن  المقاومــة  عــام،  بشــكل  المقاومــة  خطــوات 
تتخلــى عــن دورهــا وهــي حاضــرة فــي الميــدان 

األمنــي. األداء  وترقــب هــذا 
وكان الناطــق باســم جيــش االحتــالل أعلــن 
واســعة  عســكرية  بحملــة  البــدء  امــس  صبــاح 
النطــاق أطلــق عليهــا » درع الشــمال«، علــى الحــدود 
مــع لبنــان بزعــم الكشــف عــن أنفــاق بناهــا حــزب 

اهلل واخترقــت األراضــي اإلســرائيلية.


