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الخميس 8 ذوالقعدة، 1440 هـ ق 20 تير 1398 هـ ش، 11 تموز 2019م العدد )10174( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
ُكن لهواك غالبًا وللنّجاة طالبًا .. 

ومن أقتنع بالكفاف أداه الى العفاف
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 10 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 43 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 14 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 58 دقيقة

محكمة أميركية: ال يحق لترامب 
حظر متابعيه على تويتر!

واشــنطن – وكاالت : أيــدت محكمــة اســتئناف 
أمريكيــة حكمــا لمحكمــة أدنــى درجــة فــي عــام 2018 
ــس دونالــد ترامــب حظــر  قــال إنــه ال يحــق للرئي

أشــخاص مــن متابعــة حســابه علــى تويتــر.
ورأت المحكمــة أن التعديــل األول للدســتور 
ــن  ــخاص م ــتبعاد أش ــب »باس ــمح لترام ال يس
أو  بطريقــة  المفتــوح  االنترنــت  عبــر  حــوار 
بأخــرى ألنهــم عبــروا عــن آراء »ال يتفــق معهــا«.

مــن  الفــور  علــى  تعليــق  أي  يــرد  ولــم 
تويتــر. أو  العــدل  وزارة  أو  األبيــض  البيــت 

بعــض  الماضــي  العــام  ترامــب  وحظــر 
إللغــاء  دعــاوى  رفعــوا  الذيــن  األشــخاص 

حســاباتهم. عــن  الحظــر 

بري: إجراءات أميركا ضد حزب اهلل 
اعتداء على لبنان

وكاالت:    – بيــروت 
مجلــس  رئيــس  أكــد 
نبيــه  اللبنانــي  النــواب 
اإلجــراءات  أن  بــري 
األميركيــة الجديــدة بحــق 
شــخصيات فــي حــزب اهلل 
المجلــس  علــى  اعتــداء 

كلــه. ولبنــان  النيابــي 
هــذه  علــى  وتعليقــًا 
قــال  الجائــرة  اإلجــراءات 
امــس  فــي بيــان   بــري 
علــى  “اعتــداء  إنهــا 

المجلــس النيابــي اللبنانــي وبالتأكيــد علــى لبنــان كل لبنــان لــذا باســم المجلــس النيابــي اللبنانــي 
أتســاءل هــل اصبحــت الديمقراطيــة األميركيــة تفتــرض وتفــرض االعتــداءات علــى ديمقراطيــات العالــم”.

ودعا بري االتحاد البرلماني الدولي التخاذ الموقف الالزم من هذا التصرف “الالمعقول”.
وبســبب مواصلــة حــزب اهلل رفضــه سياســات الهيمنــة األميركيــة وإصــراره ومحــور المقاومــة علــى 
التصــدي لهــا أعلنــت وزارة الخزانــة األميركيــة أمــس فــرض “عقوبــات” علــى نائبيــن ومســؤول فــي الحــزب.

كانت متجهة ال ستهداف احدى نقاطه..

الجيش السوري يدمر عربات إلرهابيي “جبهة النصرة” ويقتل من فيها بريف إدلب الجنوبي
*قلق روسي سوري إزاء انخفاض وتيرة خروج 

النازحين من الركبان
*استشهاد مدنيين وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابيي 

“النصرة” بالصواريخ على مدينة السقيلبية
ــرت  ــق-وكاالت: دم دمش
وحــدة مــن الجيــش العربــي 
الســوري ســيارتين إحداهمــا 
ثقيــل  برشــاش  مــزودة 
جبهــة  تنظيــم  إلرهابيــي 
النصــرة كانتــا تتحــركان علــى 
ــراف  ــد أط ــي عن ــق زراع طري
معاقــل  أحــد  الهبيــط  بلــدة 
اإلرهابييــن الرئيســة باتجــاه 
العســكرية  النقــاط  احــدى 

الشــمالي. بريــف حمــاة 
ســانا  مراســل  وذكــر 

ــى  ــش مرابطــة عل ــن الجي ــاة أن وحــدة م ــي حم ف
أطــراف قريــة القصابيــة بريــف إدلــب الجنوبــي 
ــا  ــي طهرهم ــودة الت ــدة كفرنب ــى الشــمال مــن بل إل
الجيــش قبــل شــهرين اســتهدفت بصــاروخ موجــه 
ســيارتين تــم رصدهمــا تتحــركان علــى طريــق 
زراعــي فــي محيــط بلــدة الهبيــط بريــف ادلــب 
محملــة  ســيارة  تدميــر  إلــى  أدى  مــا  الجنوبــي 
ــة نتيجــة  ــراق الســيارة الثاني ــل واحت برشــاش ثقي

المدمــرة. بالســيارة  اصطدامهــا 
وبيــن المراســل أن عــددا مــن اإلرهابييــن قتلــوا 
وأصيــب عــدد آخــر فــي العمليــة وشــوهدت ســيارات 
تحركــت مــن أطــراف بلــدة الهبيــط وعملــت علــى 

ســحب جثــث اإلرهابييــن ومصابيهــم.
نقاطــا  أمــس  الجيــش  وحــدات  ودمــرت 
إلرهابيــي  صواريــخ  إطــالق  ومنصــات  محصنــة 
“جبهــة النصــرة” والمجموعــات التــي تعمــل تحــت 
رايتــه فــي محيــط خــان شــيخون جنــوب إدلــب 

وبلــدة  والحويجــة  ملــح  وتــل  الجبيــن  ومحــور 
الغربــي. الشــمالي  حمــاة  بريــف  كفرزيتــا 

ــا جــددت موســكو ودمشــق  امــس  مــن جهته
ــاض أعــداد  ــر عــن قلقهمــا إزاء انخف ــاء التعبي األربع
مــن يغــادرون مخيــم الركبــان لالجئيــن جنــوب 
ــا واشــنطن للتعقــل والتوقــف  غربــي ســوريا، ودعت

ــن. ــة عــودة الالجئي ــة عملي عــن عرقل
ولفــت بيــان صــدر عــن المركزيــن الروســي 
أن  إلــى  الالجئيــن،  عــودة  لتنســيق  والســوري 
ــور بســرعة،  ــان يتده ــي الركب الوضــع اإلنســاني ف
وأضــاف: »فــي ظــل هــذه الظــروف، نشــعر بقلــق 
بالــغ إزاء انخفــاض وتيــرة خــروج النازحيــن مــن 
المخيــم، بســبب رغبــة االرهابييــن المؤتمريــن 
بإمــرة واشــنطن فــي الحفــاظ علــى درع بشــرية 
فتــرة  ألطــول  المخيــم،  قاطنــي  فــي  متمثلــة 

ممكنــة«.
ــذا  ــق ه ــة تحقي ــه بغي ــى أن ــان إل ــار البي وأش
الثمــن  باســتمرار  االرهابيــون  يزيــد  الهــدف، 

المطلــوب مــن الالجئيــن دفعــه مقابــل المــرور 
فــي منطقــة التنــف حتــى معبــر جليغــم، وهــو 
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  األراضــي  إلــى  منفــذ 

الســورية. الحكومــة 
مدنيــان  استشــهد  اخــر  جانــب  مــن 
اعتــداء  نتيجــة  بجــروح  آخــران   2 وأصيــب 
بالقذائــف  النصــرة  إرهابيــي تنظيــم جبهــة 
الصاروخيــة علــى مدينــة الســقيلبية وذلــك 
ــل  ــداء مماث ــن اعت ــن 24 ســاعة م ــل م ــد أق بع
ــليمو بريــف  ــي جوريــن وعيــن س طــال قريت
حمــاة الشــمالي الغربــي أســفر عــن استشــهاد 

3 مدنييــن وإصابــة 6 آخريــن.
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــاة أن إرهابيــي 
تنظيــم جبهــة النصــرة المنتشــرين فــي منطقــة 
ــة  ــوا قصــف المناطــق اآلمن ــد واصل ــض التصعي خف
مدينــة  علــى  منهــا  عــدد  وســقط  بالقذائــف 
الســقيلبية مــا أدى إلــى استشــهاد مدنييــن اثنيــن 
فــي  اضــرار  ووقــوع  بجــروح  آخريــن   2 وإصابــة 

والممتلــكات. المنــازل 
ــى أن وحــدة مــن الجيــش  وأشــار المراســل إل
العاملــة فــي المنطقــة ردت علــى مصــادر إطــالق 
إطــالق  منصــات  لإلرهابييــن  ودمــرت  القذائــف 

ونقاطــا محصنــة.
واستشــهد أمــس 3 مدنييــن وأصيــب 6 آخــرون 
االرهابيــة  المجموعــات  اعتــداء  جــراء  بجــروح 
وجبــل  الشــمالي  الغــاب  ســهل  فــي  المنتشــرة 
علــى  الصاروخيــة  القذائــف  مــن  بعــدد  الزاويــة 
امــرأة  وأصيبــت  وعيــن ســليمو  قريتــي جوريــن 
ــة محــردة. ــى مدين ــل عل ــداء مماث ــي اعت بجــروح ف
وتحــاول التنظيمــات اإلرهابيــة المنتشــرة فــي 
منطقــة خفــض التصعيــد رفــع معنويــات إرهابييهــا 
اعتداءاتهــا  وتيــرة  بزيــادة  مشــغليها  وإرضــاء 
بالقذائــف والصواريــخ علــى المناطــق اآلمنــة مــا 
يــؤدي الــى ارتقــاء شــهداء بيــن المدنييــن وأضــرار 
ــق  ــدالع حرائ ــازل وان ــكات والمن ــي الممتل ــة ف مادي
ــرد وحــدات  ــن ت ــي حي ــة ف ــل الزراعي ــي المحاصي ف
وتكبــد  النيــران  إطــالق  مصــادر  علــى  الجيــش 

اإلرهابييــن خســائر باألفــراد والعتــاد.

تركيا تتحدى التحذيرات وتواصل التنقيب 
عن الغاز قبالة قبرص

انقــرة – وكاالت : أعلنــت تركيــا   امــس أنهــا ســتواصل أعمــال التنقيــب عــن الغــاز قبالــة الســواحل القبرصيــة 
رغــم التحذيــرات والمواقــف الدوليــة المنــددة بمــا اعتبرتــه العديــد مــن األطــراف اعتــداء علــى ســيادة قبــرص.

ــة  ــة الصحاف ــت وكال ونقل
الفرنســية عــن وزارة خارجيــة 
بيــان   فــي  قولهــا  تركيــا 
الســفن  إحــدى  “إن  امــس 
أعمــال  باشــرت  التركيــة 
التنقيــب فــي أيــار الماضــي 
ــة  ــا تســتعد ســفينة ثاني فيم
ســواحل  قبالــة  موجــودة 
العمليــات”. لبــدء  كاربــاس 

وكان االتحــاد األوروبي 
أكــد فــي بيــان أن إرســال 
ســفينة  التركــي  النظــام 
ــدا  ــد وتصعي ــذا البل ــاكا لســيادة ه ــل “انته ــرص يمث ــة ســواحل قب ــى قبال ــاز إل ــط والغ ــن النف ــب أخــرى ع تنقي
خطيــرا واحــد أخطــر االعتــداءات علــى ســيادة جمهوريــة قبــرص” بينمــا أصــدرت الرئاســة القبرصيــة فــي وقــت 

ــرة. ــيادة الجزي ــى س ــافر عل ــي الس ــام الترك ــداء النظ ــتنكر اعت ــة يس ــديد اللهج ــا ش ــابق بيان س

الشرطة النيجيرية تطلق النار على جماعة 
»شيعية« خارج البرلمان!

ابوجــا – وكاالت : قــال متحــدث باســم الحركــة اإلســالمية فــي نيجيريــا، وهــي جماعــة شــيعية، لرويترز، 
إن الشــرطة النيجيريــة أطلقــت النــار علــى محتجيــن تابعيــن للحركــة أمــام المجلــس الوطنــي )البرلمــان( 

فــي أبوجــا لكــن المحتجيــن لــم يــردوا عليهــم.
وُأغلق مبنى البرلمان بعد ظهر امس عقب إطالق النار. ولم ترد الشرطة حتى اآلن على طلبات للتعليق.

بريطانيا ترد على ترامب: تصريحاتك عن رئيسة 
حكومتنا وسفيرنا غير محترمة

واشنطن تطالب بيونغ يانغ بتجميد نشاطها 
النووي تمهيدا إلنهائه بالكامل!

الخارجيــة  أعربــت   : وكاالت   – واشــنطن 
األمريكيــة عــن أملهــا فــي تجميــد كوريــا الشــمالية 
ــلحتها  ــزع أس ــة ن ــة لعملي ــووي كبداي ــا الن برنامجه
بيــن  جديــدة  مفاوضــات  قبيــل  وذلــك  النوويــة، 
الجانبيــن مــن المفتــرض عقدهــا هــذا الشــهر.

وعقــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب والزعيــم 
الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون اجتماعــا فــي نهايــة 
يونيــو الماضــي، فــي المنطقــة منزوعــة الســالح بيــن 
علــى  الحــوار  اســتئناف  علــى  واتفقــا  الكوريتيــن، 
مســتوى مجموعــات العمــل بعدمــا توقــف منــذ فشــل 

قمتهمــا فــي فيتنــام فــي فبرايــر الماضــي.
وقالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة األمريكيــة 
دوريــة:  صحفيــة  إفــادة  فــي  أورتاجــوس  مورجــان 
»التجميــد مثلمــا تعلمــون، لــن يكــون حــال للعمليــة«.

تعريــف  علــى  بعــد  الجانبــان  يتفــق  ولــم 
مشــترك لنــزع الســالح النــووي الــذي تقــول كوريــا 
ــة  ــة األمريكي ــة النووي ــه يشــمل المظل الشــمالية إن
فيمــا  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  تحمــي  التــي 
عــن  بالتخلــي  يانــغ  بيونــغ  واشــنطن  تطالــب 

النوويــة مــن جانــب واحــد. أســلحتها 

لنــدن  بيــن  الجــدل  تفاقــم   : وكاالت   – لنــدن 
وواشــنطن علــى خلفيــة التصريحــات المنســوبة للســفير 
اإلدارة  مــن  موقفــه  حــول  واشــنطن  فــي  البريطانــي 
ــة  ــة، وذلــك ضمــن تســريبات لمراســالت داخلي األميركي
نشــرتها صحيفــة ذا الصــن البريطانيــة األســبوع الماضي.

الرئيــس األميركــي علــى  وردا علــى هجــوم 
الســفير البريطانــي كيــم داروتــش، ووصفــه إيــاه بـــ 
»الغبــي جــدا والمتعجــرف«، وصــف وزيــر الخارجيــة 
ترامــب  تصريحــات  هانــت  جيرمــي  البريطانــي 

ــة«. ــرام وخاطئ ــة االحت ــا »قليل بأنه

ــر  ــع تويت ــي موق ــى حســابه ف ــدات عل ــي تغري وف
هانــت: »األصدقــاء يتحدثــون بصراحــة، لذلــك أنــا أيضا 
ســأفعل ذلــك، هــذه التعليقــات قليلــة االحتــرام وخاطئــة 

بحــق رئيســة وزرائنــا )تيريــزا مــاي( وبالدنــا«.
وأضــاف: »الدبلوماســيون األميركيــون يعطــون 
رأيهــم الخــاص لوزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو، 

ــيونا«. ــل دبلوماس ــك يفع وكذل
إن  ســابقا  »قلــت  بالقــول:  ترامــب  وخاطــب 
تحالــف بريطانيــا والواليــات المتحــدة هــو األعظــم 
فــي التاريــخ، وأنــا أوافقــك، لكــن الحلفــاء يحتاجــون 
لمعاملــة بعضهــم البعــض باحتــرام، كمــا تتعامــل 

ــوزراء«. ــا رئيســة ال ــك دائم مع

للحفاظ على االمن القومي العراقي ولمنع تكرار ماحدث مع قائد عمليات االنبار..

تحالف »الفتح« يطالب بتشديد الرقابة على القيادات العسكرية بمناطق انتشار الحشد الشعبي
*خبير قانوني: الفالحي سيواجه “االعدام” لو ثبت التسجيل المسرب وفق قانون العقوبات العسكري

*عوائل شهداء القصف االميركي يطالبون باغالق السفارة 
االميركية وطرد السفير

*ألول مرة.. المتحدث باسم الصدر يكشف عن ان صفحة صالح محمد 
العراقي تدار مباشرة من قبل مقتدى الصدر

تحالــف  عــن  النائــب  وجــه   : وكاالت   – بغــداد 
الفتــح حنيــن قــدو، الثالثــاء  طلبــًا للحفــاظ علــى االمــن 
القومــي العراقــي، بعــد نشــر مقطــع صوتــي نســب 
ــن  ــم م ــود الفالحــي واته ــار محم ــات االنب ــد عملي لقائ
فصائــل  تخــص  عســكرية  معلومــات  بمنــح  خاللــه 
ــة. ــل باالســتخبارات االميركي بالحشــد الشــعبي لعمي

اســماها  مــا  إن  اليــوم(،  لـ)بغــداد  قــدو،  وقــال 
»فضيحــة قائــد عمليــات األنبــار محمــود الفالحــي 
المتضمنــة نشــر تســجيل فيديــوي يعطــي فيــه 
تدفــع  الشــعبي،  الحشــد  الســتهداف  معلومــات 
الجهــات المختصــة تشــديد االجــراءات الرقابيــة 

العســكرية«. والعناصــر  القيــادات  علــى 
وطالــب، »بوضــع رقابــة علــى القيــادات العســكرية 
المتواجــدة فــي مناطــق انتشــار مقاتلــي الحشــد الشــعبي 

الغربيــة  المحافظــات  فــي 
) الســنية (، لمنــع تكــرار مــا 
عمليــات  قائــد  مــع  حــدث 
الفالحــي«. محمــود  األنبــار 

أن  قــدو،  وبيــن 
تأتــي  االجــراءات،  »تلــك 
تكــرار  منــع  أجــل  مــن 
حــوادث  او  قضايــا  أيــة 
للتســريبات  مشــابهة 
وصلــت  التــي  العســكرية 
لالســتخبارات االميركيــة«.
ودعــا القــدو الــى اجــراء 

»تحقيــق مهنــي كبيــر، مــن أجــل الحفــاظ علــى األمــن 
القومــي العراقــي، وحفــظ حيــاة وســالمة العراقييــن«.

مــن جهتــه اوضــح الخبيــر القانونــي علــي التميمــي، 
ان قائــد عمليــات االنبــار محمــود الفالحــي ســيواجه 
ــكري  ــات العس ــون العقوب ــب قان ــدام بحس ــة االع عقوب

فيمــا لــو تــم اثبــات صحــة التســجيل المســرب لــه 
ــراق. ــات تخــص الع ــب االميركــي معلوم باعطــاء الجان

ــاه  ــه “االتج ــح تابعت ــي تصري ــي ف ــال التميم وق
بــرس”، ان “قائــد عمليــات االنبار محمــود الفالحي، 
وفــي حــال اثبــات صحــة التســجيل الصوتــي الــذي 
ــي  ــات العســكرية ف ــون العقوب ــأن قان ــه، ف ســرب ل
المادتيــن 29 و 28 نــص علــى عقوبــة االعــدام بحــق 
ــوات المســلحة  ــن الق ــات ع ــن ســرب معلوم كل م
عــدوة  ام  كانــت  اخــرى صديقــة  لدولــة  العراقيــة 
ســواء كانــت وثائــق او صــور او مستمســكات او عــن 

طريــق اي وســيلة اتصــال متاحــة”.
التحقيقــي  “المجلــس  أن  التميمــي،  واوضــح 
يســتطيع اللجــوء الــى شــركة الهاتــف النقــال مــن اجــل 
ســماع التســجيل الصوتــي ومعرفــة حقيقتــه مــن عدمهــا، 
ــي  ــه ف ــى فعلت ــد العســكري عل ــة القائ ــم محاكم ــن ث وم

حــال كانــت جميــع االدولــة تثبــت ارتكابــه الذنــب”.
ــم المتحــدة  ــاق االم ــن ميث ــواد 1 و2 و3 م ــد ان “الم واك
االخــرى  بالــدول  واالضــرار  التدخــل  بعــدم  الــدول  تلــزم 
سياســيا وامنيــا واقتصاديــا، ويحــق للدولــة المتضــررة ان 
ــركا،  ــم شــكوى ضــد امي ــم المتحــدة لتقدي ــى االم تلجــأ ال
مايدفــع البرلمــان الــى التصويــت الخــراج القــوات االميركيــة 

ــراق”. ــن الع م

مؤكدين ان اإلفراج عنهم لن يتحقق إال بصفقة مع المقاومة..

مسؤولون صهاينة: قياداتنا غير قادرة على استخدام القوة العسكرية إلعادة جنودنا
*رئيس الموساد الصهيوني: سنبكي إن اكتفينا بعالقاتنا بالعرب دون الفلسطينيين!

القــدس المحتلــة – وكاالت : أكــد مســؤولون صهاينــة  معنيــون بــإدارة ملــف الجنــود 
األســرى فــي قطــاع غــزة، أن اإلفــراج عنهــم لــن يتحقــق إال بصفقــة مــع حركــة المقاومــة 

بعيــدة عــن التهديــدات العســكرية وضغــوط تقديــم المســاعدات اإلنســانية للقطــاع.
ونقلــت صحيفــة »هأرتــس« العبريــة، امــس  األربعــاء عــن ضابــط االحتيــاط فــي 
ــى اســتخدام  ــدرة عل ــادة الق ــد القي ــم يكــن عن ــان، »إذا ل ــؤور لوت الجيــش اإلســرائيلي، لي

القــوة العســكرية إلعــادة جنودنــا، فيجــب عليهــا أن تعمــل علــى إعادتهــم فــي إطــار اتفــاق«.
وأضــاف: »أنــا ال أتحــدث عــن اتفــاق ســيئ كمــا فــي إطــالق ســراح شــاليط، 
بــل اتفــاق مــن موقــع القــوة، للوصــول إلــى هــذه النقطــة«، مؤكــدًا أن »الوقــت ال 

يعمــل فــي مصلحتنــا«.
وحســب الصحيفــة، فــإن أقــوال لوتــان تتفــق مــع موقــف المؤسســة األمنيــة 
اإلســرائيلية؛ حيــث صــرح مســؤول أمنــي كبيــر للصحيفــة )لــم تســمه( أن 
»قضيــة الضحايــا واألســرى، مســألة لــن تأتــي أبــدًا بواســطة الترتيبــات ومقابــل 

المســاعدات اإلنســانية«.
المدنييــن  إرجــاع  »فســيتم  االســرائيلي؛  األمنــي  للمســؤول  ووفقــا 
اإلســرائيليين وجثــث الجنــود الذيــن تحتجزهــم حمــاس فقــط كجــزء مــن 
صفقــة منفصلــة تعيــد فيهــا إســرائيل جثــث الفلســطينيين الذيــن فــي حوزتهــا 

وتطلــق ســراح أســرى«.
ــا  ــع رجاله ــا يدف ــة، وهــذا م ــن تكســر هــذه المعادل ــال المســؤول: »حمــاس ل وق
لشــن هجمــات«، مشــيرا إلــى أنهــم »يعرفــون بــأن مــا ســيعيدهم هــو صفقــة، وهــذا 

مهــم لحمــاس والجمهــور الفلســطيني«.


