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أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس يلمحون 
إلى إمكانية مساءلة ترامب

أعضــاء  أشــار  وكاالت:   – واشــنطن 
ديمقراطيــون كبــار بالكونغــرس األمريكــي إلــى 
احتمــال ســعيهم لمســاءلة الرئيــس دونالــد 
ترامــب، لكنهــم قالــوا إنهــم ســيحتاجون أوال 
الســتكمال تحقيقاتهــم الخاصــة، بشــأن مــا إذا 
كان تحقيــق المحقــق الخــاص روبــرت مولــر 

أثبــت أن الرئيــس قــد عرقــل العدالــة.
مــن  الديمقراطــي  بالحــزب  زعمــاء  وهــون 
قبــل  الرئيــس  مســاءلة  عــن  الحديــث  ِشــأن 
ــك رغــم  ــل وذل ــام المقب ــات الرئاســية الع االنتخاب
دعــوة أعضــاء بارزيــن، ومنهــم الســناتور إليزابيــث 
واريــن المرشــحة لالنتخابــات الرئاســية، لبــدء 
اإلجــراءات منــذ نشــر تقريــر مولــر يــوم الخميــس 
ــس  ــة القضــاء بمجل ــال رئيــس لجن الماضــي. وق
النــواب جيرولــد نادلــر: »إن ثبتــت عرقلــة العدالــة، 

ــاءلة«. ــاك مس ــتكون هن فس
ــر،  ــر مول ــة لتقري ــخة منقح ــت نس وعرض
الــذي طــال انتظــاره وكان نتــاج عمــل 22 شــهرا 
ــأن  ــد ب ــق، مؤشــرات متعــددة تفي مــن التحقي
ــر أحجــم  ــن التقري ــة لك ــل العدال ــب عرق ترام
عــن القطــع بــأن الرئيــس ارتكــب جريمــة 

ــك. ــه مــع ذل ــم يبرئ ــة ول قانوني

مصادر صهيونية:”صفقة القرن” انتقلت من السعوديّة 
إلى السيسي بتوصية من نتنياهو!

 – المحتلــة  القــدس 
مصــادر  كشــفت  وكاالت: 
ــب،  ــل أبي ــي ت سياســية ف
رفيعــة  بأنّهــا  وُصِفــت 
النقــاب،  المُســتوى، 
عــن أنّــه بتوصيــةٍ مــن 
رئيــس حكومــة االحتــالل  
بنياميــن  الصهيونــي 
ــة  ــت مُهّم ــو، انتقل نتنياه
الســالم  خّطــة  تســويق 
باتــت  التــي  األمريكيّــة، 
تُعــرَف إعالميًــا بـ”صفقــة 

السيســي! الفتّــاح  عبــد  المصــريّ،  الرئيــس  إلــى  الســعوديّة  مــن  القــرن”، 
وقالــت صحيفــة »رأي اليــوم« أنــه بحســب المصــادر، وافــق الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أْن يكــون 

السيســي عــرّاب تســويق الصفقــة فــي الــدول العربيّــة.
وتابعــت المصــادر، إّن ســبب التغييــر المفاجــئ فــي القــرار األمريكــيّ مــرّده تــورّط ولــيّ العهــد الســعوديّ، 
ــالده  ــة ب ــي قنصلي ــقجي، ف ــال خاش ــعوديّ جم ــيّ الس ــل الصحاف ــة مقت ــي قضي ــلمان، ف ــن س ــد ب ــر محم األمي
بإســطنبول، فــي تشــرين األوّل مــن العــام الماضــي، إضافــًة إلــى قيامــه بقمــع الحُريّــات فــي بــالده، األمــر الــذي 
أثــار ويُثيــر معارضــًة شــديدًة لــه فــي أمريــكا، وفــي المُقاِبــل، أضافــت المصــادر، فــإّن السيســي أيضًــا يقــوم بأعمــاٍل 
مُنافيّــةٍ ألدنــى حقــوق اإلنســان فــي مصــر، ولكــنّ نتنياهــو، جنّــد مــن أجــل نقــل المُبــادرة لصديقــه السيســي، 

مُفضــاًل بذلــك الرئيــس المصــريّ علــى األميــر الســعوديّ الشّــاب، طبًقــا للمصــادر اإلســرائيليّ نفســها.

ردا على خرقها المتكرر التفاق منطقة خفض التصعيد..

الجيش السوري يدمر بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا إلرهابيي “جبهة النصرة” بريف إدلب
*مصادر سورية: عودة المئات من المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان

وكاالت:   – دمشــق 
مــن  وحــدات  نفــذت 
العربــي  الجيــش 
رمايــات  الســوري 
محــاور  طالــت  ناريــة 
تحصــن  ونقــاط  تســلل 
اإلرهابيــة  المجموعــات 
منطقــة  عمــق  فــي 
عــدد  فــي  انتشــارها 
ــرة  ــة مع ــرى منطق ــن ق م
إدلــب  بريــف  النعمــان 
الجنوبــي وذلــك ردا علــى 

خرقهــا المتكــرر التفــاق منطقــة خفــض التصعيــد.
وحــدات  أن  ســانا  مراســل  وذكــر 
مدفعيــة  بضربــات  دمــرت  الجيــش  مــن 

وصاروخيــة أوكارا إلرهابيــي “جبهــة النصــرة” 
علــى أطــراف بلــدة التمانعــة وقريتــي ترعــي 
وأم جــالل فــي منطقــة معــرة النعمــان بريــف 

الجنوبــي. إدلــب 

أمــس  الجيــش  مــن  وحــدات  وكبــدت 
تنظيــم “جبهــة النصــرة” خســائر كبيــرة باألفــراد 
علــى  مركــزة  مدفعيــة  ضربــات  فــي  والعتــاد 
وشــورلين  شــهرناز  قــرى  فــي  تجمعاتهــم 
فــي  شحشــبو  بجبــل  والصهريــة  والكــركات 

إلدلــب. الغربــي  الشــمالي  الريــف 
الدولــة  جهــود  إطــار  فــي  اخــر  جانــب  مــن 
ــى  ــاب إل ــل اإلره ــن بفع ــادة المهجري ــورية إلع الس
الوطــن عــادت  امــس دفعــة جديــدة منهــم قادميــن 
مــن مخيــم الركبــان فــي منطقــة التنــف عبــر ممــر 

جليغــم بريــف حمــص الشــرقي.
وذكــر مراســل ســانا مــن ممــر جليغــم أنــه بعــد 
احتجازهــم لســنوات مــن قبــل قــوات االحتــالل 
األمريكيــة ومرتزقتهــا مــن اإلرهابييــن عــاد  امــس 
المئــات مــن األطفــال والنســاء وكبــار الســن ممــن 
كانــوا يقطنــون مخيــم الركبــان بمنطقــة التنــف 

ــة. ــى الحــدود الســورية األردني عل
طبيــة  نقطــة  أن  إلــى  المراســل  ولفــت 
وفــرق الهــالل األحمــر العربــي الســوري قدمــوا 
خدمــات صحيــة للعائديــن ومــواد غذائيــة فــي 
البيانــات  تســجيل  فيــه  تــم  الــذي  الوقــت 
ــة  ــات المعني ــل الجه ــن قب ــم م ــخصية له الش
جهزتهــا  حافــالت  عبــر  نقلهــم  إلــى  ليصــار 
ــى  ــي محافظــة حمــص إل ــة ف ــات المعني الجه
مراكــز االقامــة المؤقتــة التــي تــم تجهيزهــا 
الســتقبالهم ريثمــا تتــم إعادتهــم إلــى مناطــق 

ســكنهم الدائــم.
ويعيــش فــي مخيــم الركبــان آالف المهجريــن 
الســوريين بفعــل اإلرهــاب أوضاعــا إنســانية صعبــة 
ــذاء  ــص الغ ــة ونق ــة الصحي ــص الرعاي ــون نق ويعان
االحتــالل  قــوات  قبــل  مــن  حصارهــم  نتيجــة 
األمريكيــة ومرتزقتهــا مــن اإلرهابييــن الموجوديــن 
ــم وابتزازهــم وســرقة  ــف والمخي ــة التن ــي منطق ف
ــن  ــر م ــم ألكث ــي تصله المســاعدات اإلنســانية الت

ــع ســنوات. أرب

قادة المحتجين في السودان: سنعلن تشكيلة هيئة سلطة مدنية 
خالل أيام ولن نقبل تمديد حكم العسكر

الخرطــوم – وكاالت: أرجــأ قــادة المحتجيــن الذيــن يواصلــون اعتصامهــم أمــام مقــر قيــادة الجيــش الســوداني 
اإلعــالن  الخرطــوم  فــي 
المجلــس  تشــكيلة  عــن 
الــذي  المدنــي،  الســيادي 
محــل  ســيحل  إنــه  قالــوا 
االنتقالــي  المجلــس 

بالحكــم. العســكري 
»قــوى  تحالــف  وأكــد 
والتغييــر«  الحريــة  إعــالن 
فــي بيــان أصــدره  امــس 
االثنيــن، أن اإلعــالن عــن 
أســماء األعضــاء المختاريــن 

للمجلــس الســيادي، والــذي كان مقــررا فــي البدايــة مســاء األحــد الماضــي ، ســيتم خــالل األيــام القليلــة المقبلــة.
وتابــع البيــان: »وصلــت الجهــود بشــأن تســمية المرشــحين للســلطة المدنيــة االنتقاليــة إلــى مراحــل 
ــة  ــا بــكل جهــد كــي نصــل مرحل ــة القادمــة. لقــد عملن ــام القليل متقدمــة، وســيتم اإلعــالن عنهــا خــالل األي
أكثــر تقدمــا اليــوم، ولكننــا نعتــذر لكــم اعتــذارا صادقــا ال مواربــة فيــه ألن الحــرص علــى اســتكمال التمثيــل 

قــد أخرنــا عــن موعدنــا معكــم«.

سريالنكا: شبكة دولية ضالعة 
في التفجيرات اإلرهابية

الحكومــة  كشــفت  وكاالت:   – كولومبــو 
الســريالنكية  امــس أن شــبكة دوليــة ضالعــة فــي 
سلســلة التفجيــرات اإلرهابيــة التــي وقعــت أمــس 

فــي البــالد.
ونقلــت رويتــرز عــن المتحــدث باســم الحكومة 
تكــون  أن  يمكــن  “ال  قولــه:  ســيناراتني  راجيثــا 
هــذه الهجمــات نفذتهــا مجموعــة مــن األشــخاص 
أن  يمكــن  وال  لوحدهــا  البــالد  فــي  الموجوديــن 

تنجــح دون مســاعدة شــبكة دوليــة”.
ــة تابعــة للرئاســة  بدورهــا قالــت وحــدة إعالمي
الســريالنكية فــي بيــان إن الحكومــة قــررت تفعيــل 
قانــون  فــي  اإلرهــاب  بــدرء  المتعلقــة  الفقــرات 
الطــوارئ وإعالنهــا بحلــول منتصــف الليــل مشــيرة 
إلــى أن “اإلجــراء ســيقتصر علــى مكافحــة اإلرهــاب 

ــر”. ــة التعبي ــن يعرقــل حري ول
ســنعلن  الســودان:  فــي  المحتجيــن  قــادة 
تشــكيلة هيئــة ســلطة مدنيــة خــالل أيــام ولــن 

العســكر. حكــم  تمديــد  نقبــل 

المصريون يصوتون في اليوم الثالث واألخير لالستفتاء 
على التعديالت الدستورية

القاهــرة – وكاالت: تســتمر عمليــة التصويــت فــي االســتفتاء علــى تعديــل الدســتور فــي مصــر لليــوم الثالــث 
علــى التوالــي وســط إقبــال 

جماهيــري كبيــر.
ــة  ــة الوطني ونفــت الهيئ
لالنتخابــات بمصــر امــس 
االثنيــن تمديــد التصويــت 
ليــوم رابــع فــي كافــة مقــار 
علــى  االنتخابيــة  اللجــان 
مســتوى الجمهوريــة، البالــغ 
عددهــا 13 ألفــا و919 لجنــة.

ــي  ــون ف ــدأ المصري وب
اإلدالء  عمليــة  الداخــل 

الجمعــة. يــوم  التصويــت  فــي  بالخــارج  المقيمــون  شــرع  فيمــا  الماضــي،  الســبت  بأصواتهــم 
وانتهت عملية التصويت بالخارج  في غالبية المراكز االنتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، 

وشــهدت عمليــة االقتــراع إقبــاال واســعا علــى مــدى األيــام الثالثــة المحــددة، فيمــا وفــرت البعثــات 
الدبلوماســية كافــة التســهيالت للمواطنيــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم وســط أجــواء احتفاليــة.

تركيا .. مئات اآلالف يتظاهرون احتجاجا على اعتداء 
سلطات النظام على كيليتشدار أوغلو

مــن  اآلالف  مئــات  تظاهــر  وكاالت:   – انقــرة 
األتــراك امــس  احتجاجــا علــى اعتــداء ســلطات 
الشــعب  حــزب  زعيــم  علــى  التركــي  النظــام 

أوغلــو. كيليتشــدار  كمــال  الجمهــوري 
ــع  ــي جمي ــوا ف ــن خرج ــرون الذي ــل المتظاه وحم
رجــب  التركــي  النظــام  رئيــس  التركيــة  الواليــات 
طيــب أردوغــان مســؤولية االعتــداء الــذي تعــرض لــه 
كيليتشــدار أمــس خــالل تشــييع جنــازة أحــد الجنــود.

وقــال فائــق أوزتــراك المتحــدث باســم الحــزب: 
“إن أردوغــان بتهربــه يريــد أن يقــول ألتباعــه أنــه يؤيــد 
هــذا العــدوان اإلرهابــي حيــث لــم تتخــذ قــوات األمــن 

أي تدابيــر لمنعــه ومحاســبة المســؤولين عنــه”.
بلديــة  فــي  الحــزب  رئيســة  أكــدت  بدورهــا 
اســطنبول جانــان كافتانجــي أوغلــو أن االعتــداء 
علــى كيليتشــدار هــو رد فعــل علــى الهزيمــة التــي 
ــي  ــة ف ــة والتنمي ــه العدال ــان وحزب ــا أردوغ ــي به من
االنتخابــات البلديــة األخيــرة فــي اســطنبول وأنقــرة 

ــة أخــرى. ــات مهم ووالي
الذيــن  مــن  أن  األوليــة  التحقيقــات  وبينــت 
اعتــدوا علــى كيليتشــدار أعضــاء فــي حــزب العدالــة 

والتنميــة وحليفــه حــزب الحركــة القوميــة.

قال االمام الحسين عليه السالم:
لو قام المهدي ألنكره الناس؛ ألنه يرجع إليهم 
شابًا موفقًا، وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم 

صاحبهم شابًا، وهم يحسبونه شيخًا كبير
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 3 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 3 دقائق
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 52 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 22 دقيقة

مشيرة الى تصاعد اقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد األقصى..

المقاومة االسالمية الفلسطينية: المواجهة الشاملة الخيار األمثل للرد على اعتداءات العدو بالقدس
*هيئة »نصرة القدس«: االستيطان يقّطع أوصال المدن الفلسطينية ويشتت ساكنيها

غــزة – وكاالت : قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس 
عبــد الرحمــن شــديد: إن تصاعــد اقتحامــات قطعــان 
المســتوطنين للمســجد األقصــى، وقــرار االحتــالل 
إغــالق المســجد اإلبراهيمــي فــي وجــه المصليــن 
المقدســات  حمايــة  أن  يؤكــد  متتاليــن  يوميــن 
ودينيــة  وطنيــة  أولويــة  فيهــا  والربــاط  اإلســالمية 

للحفــاظ علــى هويتهــا اإلســالمية.
امــس   لــه  تصريــح  فــي  شــديد،  وقــال 
االثنيــن: إن المحــاوالت المتكــررة مــن بعــض 
ــدو اقتحــام المســجد األقصــى  ــة الع وزراء حكوم
بمرافقــة عشــرات المســتوطنين، دليــل واضــح أن 
هــذه الحكومــة راعيــة للتطــرف بجميــع أشــكاله، 
وأن الخيــار األمثــل لمواجهــة محاوالتهــا فــرضَ 
ــي المســجد األقصــى ال يكــون  ــدة ف ــع جدي وقائ

إال عبــر المقاومــة الشــاملة.
ــدس  ــة الق ــي مدين ــعبنا ف ــاء ش ــا أبن ودع
داخــل  فــي  الربــاط  لمواصلــة  المحتلــة، 
أهــل  »فهــم  األقصــى؛  المســجد  ســاحات 
البشــرى النبويــة بالدفــاع عــن األقصــى، وقــد 
البوابــات«،  »انتفاضــة  فــي  الوقائــع  أثبتــت 
وهبــة » بــاب الرحمــة« أن إرادة أهلنــا فــي 

تنتصــر«. دائمــا  القــدس 
مــن جهتــه اعتبــر األمين العــام للهيئة اإلســالمية 

لنصــرة  المســيحية 
والمقدســات،  القــدس 
حنــا عيســى، االســتيطان 
ســرطانًا خطيــرًا يستشــري 
بمــا  الغربيــة  الضفــة  فــي 
القــدس   - العاصمــة  فيهــا 

. لمحتلــة ا
وقــال عيســى فــي بيــان 
اآلن«  »فلســطين  وصــل 
نســخة عنــه، إن االســتيطان 
المــدن  جســد  ينهــش 
والقــرى الفلســطينية ليقطــع 
إلــى أن الضفــة  أوصالهــا ويشــتت ســاكنيها، مشــيرًا 
الغربيــة أصبحــت مقســمة وباتــت أشــبه بمــدن صغيــرة 
ــة بالمئــات مــن التجمعــات والبــؤر االســتيطانية  منفصل
حلــم  والتــالل، محولــًة  الجبــال  علــى  تتمركــز  التــي 

إلــى ســراب.  الفلســطينية  الدولــة 
المحتلــة  بالقــدس  »االســتيطان  وأضــاف 

ــات االســتيطانية تجــاور  ــة أخــرى، فالتجمع رواي
ــع  ــن جمي ــة م ــط المدين ــة، وتحي ــوت العربي البي
جوانبهــا لتكبلهــا وتحاصرهــا وتجعلهــا بمنــأى 
ــن  ــى م ــا تبق ــي، وتصــادر م ــا العرب ــن محيطه ع
أراضيهــا ، وتهجــر ســكانها وقاطنيهــا، لتتحــول 
ومركــز  الديانــات  مهبــط  المقدســة  المدينــة 
الســالم الــى مدينــة يهوديــة تضــم مئــات االالف 
المتربصيــن  المتطرفيــن  المســتوطنين  مــن 

بعروبــة القــدس وحضارتهــا ».          
ــه  ــوم ب ــم أجمــع بمــا تق ــب بوضــع العال وطال
دولــة االحتــالل اإلســرائيلي مــن ســرقة لألراضي 
ــن آالف  ــات االســتيطانية وتوطي ــة للتجمع وإقام
الفلســطينيين  حســاب  علــى  المســتوطنين 
وأراضيهــم وحقوقهــم، وبإثــارة قضيــة االســتيطان 
فــي المحافــل العربيــة والدوليــة، وإبــراز الحقائــق 
مدعمــة بالوثائــق واألرقــام والصــور والخرائــط 
ضــد  مخططاتــه  وتعريــة  االحتــالل  إلدانــة 

وأراضيهــم. الفلســطينيين 

في ردود فعل غاضبة حول تغيير اسم رئيس الوزراء العراقي..

برلمانيون عراقيون: تصرف السعودي »ال الشيخ« يعتبر تجاوزا لمبدأ االحترام المتبادل بين البلدين
*رئيس أركان الجيش: خاليا »داعش« النائمة تحت سيطرة قواتنا االمنية

*مجلس نينوى وفي رد شديد اللهجة على اثيل النجيفي: 
يحاول إدخال »داعش« للموصل من جديد

*محلل سياسي: العراق بلد محتل في حسابات أميركا 
ووحدة الموقف كفيلة بطرد قواتها

وكاالت:   – بغــداد 
رئيــس  مبــادرة  احــدث 
الشــورى  مجلــس 
آل  اهلل  عبــد  الســعودي، 
شــيخ، خــالل مؤتمــر قــادة 
العــراق  جــوار  برلمانــات 
رئيــس  اســم  بتغييــر 
عــادي  العراقــي  الــوزراء 
ردودا  المهــدي،  عبــد 
مختلفــة بيــن عــدد مــن 
العراقييــن. البرلمانييــن 

اذ علــق النائــب عــن تحالــف الفتــح، محمــد كريــم 
البلــداوي علــى عــدم لفــظ اســم رئيــس مجلــس 
وتغييــره  المهــدي،  عبــد  عــادل  العراقــي،  الــوزراء 
ــس  ــس مجل ــل رئي ــن قب ــادي، م ــد اله ــادل عب ــى ع إل

الشــورى الســعودي، عبــداهلل محمــد ال الشــيخ بقمــة 
بغــداد، وقــال »ذكــر اســم عبــد الهــادي بــداًل مــن عبــد 
المهــدي إذا كان خطــأ مقصــودًا فهــو خطــأ لألعــراف 
الدبلوماســية، أمــا إذا كان ال يريــد ذكــر عبــد المهــدي، 
ــات«. ــي بالصف ــب األســماء ويكتف ــدر تجن ــكان األج ف

»دولــة  تحالــف  باســم  المتحــدث  كتــب  كمــا 
القانــون« عبــاس الموســوي عبــر حســابه فــي تويتــر: 
»عــادل عبدالهــادي، ويقولــون هنالــك تغييــر«، مضيفــًا 
ــح فقــط«. ــر الــذي حصــل سياســي لمصال أن »التغيي

وأضــاف، أن »األخ )رئيــس مجلــس الشــورى 
الســعودي، عبــد اهلل محمــد آل الشــيخ( ال يســتطيع 
أن يلفــظ اســم عــادل عبدالمهــدي، كيــف يســتطيع 

أن يتعامــل مــع عبــد الزهــرة«.
وكان رئيــس مجلــس الشــورى الســعودي، عبــد 
اهلل ال الشــيخ، وخــالل كلمــة القاهــا فــي اليــوم الختامــي 
اســم  غيّــر  العــراق،  جــوار  برلمانــات  قــادة  لمؤتمــر 
رئيــس الــوزراء العراقــي، عــادل »عبــد المهــدي«، حيــث 
اطلــق عليــه اســم عــادل »عبــد الهــادي«، مــا اعتبــره 
البعــض تجــاوزا لمبــدأ االحتــرام المتبــادل بيــن البلديــن.
بــدوره أكــد رئيــس أركان الجيــش العراقــي، الفريــق 
ــي  ــا داعــش اإلرهاب ــي، أن خالي ــان الغانم ــن عثم أول رك

النائمــة فــي العــراق تحــت ســيطرة القــوات األمنيــة.
وقــال الغانمــي خــالل كلمــة لــه فــي نــدوة أقامهــا 
التابــع  النهريــن للدراســات اإلســتراتيجية  مركــز 
االســتخبارات  »منظومــة  إن  العراقيــة  للحكومــة 
العراقيــة تعمــل بشــكل كبيــر لمنــع أي تحــركات 
للخاليــا النائمــة فــي البــالد، والتــي هــي باألســاس 

ــة«. ــة العراقي ــوات األمني تحــت ســيطرة الق
البعيــد،  المســتوى  علــى  »التهديــد  أن  وأضــاف 
يتعلــق بفكــر تنظيــم داعــش، فهــذا هــو الخطــر، ألن 
داعــش لــم يعــد يســيطر علــى أي شــبر داخــل األراضــي 

العراقيــة«.


