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اسطنبول تعري سياساته.. أردوغان يتجرع 
الهزيمة االنتخابية مجددا

انقــرة - وكاالت : صفعــة انتخابيــة جديــدة تلقاهــا رئيــس النظــام التركــي رجــب طيــب أردوغــان بعــد الهزيمــة 
الكبيــرة لمرشــح حزبــه “العدالــة والتنميــة” للمــرة الثانيــة أمــام مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض أكــرم إمــام 
ــة  ــات البلدي ــادة االنتخاب ــد إع ــو بع أوغل
ــدن  ــرى الم ــة اســطنبول كب ــي مدين ف
التركيــة والتــي بقيــت تحــت ســيطرة 

ــة. الحــزب الحاكــم لســنوات طويل
أردوغــان وأركان حكمــه حاولــوا 
التــي  المحليــة  االنتخابــات  عقــب 
وخســروا  الماضــي  آذار  فــي  جــرت 
المــدن  بلديــات  معظــم  فيهــا 
الرئيســية أمــام تحالــف المعارضــة 
فــي  بالنتائــج  التشــكيك  التركيــة 
ــو بفــارق 13 ألــف صــوت أمــام مرشــح حــزب العدالــة والتنميــة بــن  اســطنبول والتــي فــاز بهــا آنــذاك إمــام أوغل
ــات. ــادة االنتخاب ــررت إع ــا وق ــت بدوره ــي رضخ ــات الت ــا لالنتخاب ــة العلي ــى اللجن ــوا عل ــم وضغط ــي يلدري عل

ــو علــى 1ر54 بالمئــة مــن األصــوات  انتخابــات اإلعــادة التــي جــرت أمــس وحصــل فيهــا إمــام أوغل
ــراء  ــي شــعبيته ج ــززت تدن ــان وع ــة ألردوغ ــر هزيم ــى أكب ــت إل ــم تحول ــة ليلدري ــل 8ر44 بالمئ مقاب
ــي تضــرب  ــة الت ــة االقتصادي ــه األزم ــت تتواصــل في ــي وق ــة الفاشــلة ف ــة والخارجي سياســاته الداخلي
البــالد مــع تراجــع االقتصــاد التركــي إلــى درجــة الركــود وارتفــاع نســبة التضخــم إلــى 20 بالمئــة 

ــراك. ــن األت ــة بي ــدل البطال ــاع مع ــرة وارتف ــة اللي ــاض قيم وانخف
ــى  ــة عل ــة والتنمي ــت ســيطرة حــزب العدال ــت أيضــا نقطــة تحــول أنه ــات اســطنبول كان انتخاب
المدينــة والتــي اســتمرت لـــ 25 عامــا كمــا أظهــرت أن ســكانها غيــر راغبيــن بــأن يقــود مرشــح حــزب 
العدالــة والتنميــة مدينتهــم للســنوات المقبلــة وخاصــة ســكان حــي أوســكودار الــذي يقطنــه أردوغــان 

نفســه والذيــن صوتــوا ضــد مرشــح الحــزب واختــار أغلبهــم مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري.
المرشــح الفائــز فــي اســطنبول إمــام أوغلــو قــال للصحفييــن بعــد إعــالن النتائــج غيــر النهائيــة إن 

“هــذه االنتخابــات تعنــي فتــح صفحــة جديــدة وتشــكل بدايــة جديــدة”.
مراقبــون يشــيرون إلــى أن الخســارة الثانيــة لحــزب العدالــة والتنميــة انتخابــات اســطنبول قــد تثيــر المزيــد 
مــن جنــون أردوغــان الــذي يعمــل علــى فــرض تفــرد حكــم حزبــه فــي المــدن التركيــة مــع تواصــل حمالتــه القمعيــة 
العتقــال وتوقيــف المعارضيــن لــه ولسياســاته فــي مختلــف المناطــق حيــث تــم منــذ محاولــة االنقــالب التــي جــرت 
فــي تمــوز مــن العــام 2016 توقيــف عشــرات اآلالف مــن األشــخاص المدنييــن والعســكريين والقضــاة والصحفييــن 

وغيرهــم وهــو مــا أثــار موجــة اســتياء داخــل البــالد فضــال عــن انتقــادات حــادة مــن المنظمــات الدوليــة الحقوقيــة.

ترامب عن العالقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم؟!
وكاالت   – واشــنطن 
: أكــد الرئيــس األمريكــي 
دونالــد ترامــب، أن المصالح 
االقتصاديــة مــع الســعودية 
علــى  التركيــز  مــن  أهــم 
محاســبتها فــي قضايــا مــن 
الصحفــي  مقتــل  قبيــل 

خاشــقجي. جمــال 
وقــال ترامــب لقنــاة »إن 
ردا  األمريكيــة  ســي«  بــي 
كان  إذا  عمــا  ســؤال  علــى 
األمــم  بوصايــا  ســيعمل 

المتحــدة ويأمــر الـــ«إف بــي آي« بالتحقيــق فــي قضيــة مقتــل خاشــقجي: »أعتقــد أنــه تــم التحقيــق بهــذه القضيــة بعمق«.
ــا  ــا له ــي توفره ــة الت ــع ثمــن الحماي ــى الســعودية دف ــى أن عل ــا أشــار ترامــب مجــددا إل كم
ــن ســلمان(  ــد ب ــر مــع األميــر )محم ــاح الباك ــي الصب ــت ف ــاف: »تحدث ــدة، وأض ــات المتح الوالي

ــه«. ــع لنحمي ــب أن يدف ــه يج ــه أن وأخبرت
وأضــاف: »لســت ذلــك الغبــي الــذي يقــول ال نريــد أن نتعامــل معهــم )الســعوديين( تجاريا«...«مــا أقولــه 
هــو أنهــم ينفقــون مــن 400 إلــى 450 مليــار دوالر فــي فتــرة مــن الزمــن. وبالمناســبة، إذا مــا أوقفــوا التعــاون 
التجــاري معنــا، أتعلــم مــا ســيقومون بفعلــه؟ ســيتعاملون تجاريــا مــع الصيــن وروســيا«، مضيفــا للمحــاور: 

»فلنأخــذ أموالهــم.. فلنأخــذ أموالهــم يــا تشــاك«.

التي تستخدم لالعتداء على على المدنيين والمرافق الخدمية في القرى ..

الجيش السوري يدك وبضربات مركزة منصات صواريخ اإلرهابيين في ريفي إدلب وحماة
*مصدر أمني: العثور على كميات من األسلحة والذخائر بعضها اميركية من مخلفات اإلرهابيين بريفي دمشق والقنيطرة

ــش  ــدات الجي ــت وح ــق – وكاالت : وجه دمش
دقيقــة  رمايــات  الشــمالي  حمــاة  بريــف  العاملــة 
ضــد منصــات إطــالق الصواريــخ التــي يســتخدمها 
إرهابيــو “جبهــة النصــرة” المنتشــرين بريفــي إدلــب 
ــاة  ــف حم ــدات ري ــرى وبل ــى ق ــداء عل ــاة لالعت وحم

ــة. ــق الخدمي والمراف
ســانا  مراســل  وذكــر 
أن وحــدات مــن الجيــش 
رصــدت خــالل الســاعات 
تحــركات  الماضيــة 
إلرهابيــي “جبهــة النصــرة” 
ومنصــات إطــالق صواريــخ 
فــي محيــط قــرى وبلــدات 
وكفرســجنا  معرزيتــا 
إدلــب  بريــف  وكفرعويــد 
ووجهــت  الجنوبــي 
ضربــات دقيقــة بالمدفعيــة 
ــى  ــا وإلحــاق قتل ــن تدميره ــخ أســفرت ع والصواري

اإلرهابييــن. صفــوف  فــي  ومصابيــن 
وفــي ريــف حمــاة الشــمالي لفــت المراســل 
إلــى أن وحــدات الجيــش تعاملــت مــع تحــركات 

ــدات  ــح وبل ــل مل ــى محــور ت إرهابيــي “النصــرة” عل
اللتيــن تضمــان تجمعــات  واللطامنــة  زيتــا  كفــر 
كبيــرة ومراكــز قيــادة إلرهابيــي “النصــرة” و”كتائــب 

العــزة” وأوقعــت قتلــى بينهــم.
ــداد  ــى أع ــش أمــس عل وقضــت وحــدات الجي
مــن إرهابيــي “جبهــة النصــرة” علــى أطــراف قريــة 
تتمركــز  حيــث  الجنوبــي  إدلــب  بريــف  النقيــر 
أعــداد كبيــرة مــن اإلرهابييــن.. وعلــى محــاور قريــة 
الجبيــن بالريــف الشــمالي لحمــاة كبــدت وحــدات 
الجيــش اإلرهابييــن خســائر فادحــة وقضــت علــى 

أعــداد منهــم.
مــن جهتــه أفــاد مراســل ســانا بــأن الجهــات 
االمنيــة المختصــة عثــرت امــس  علــى كميــات مــن 
األســلحة والذخائــر وأجهــزة االتصــال مــن مخلفــات 
المجموعــات اإلرهابيــة بريــف دمشــق الجنوبــي 

الغربــي وريــف القنيطــرة.
مــع  بالتعــاون  المختصــة  الجهــات  وتواصــل 
وحــدات الجيــش العربــي الســوري عمليــات تمشــيط 
ــي  ــي ريف ــاب ف ــن اإلره ــرة م ــدات المطه ــرى والبل الق
أســلحة  علــى  خاللهــا  عثــرت  والقنيطــرة  دمشــق 

وذخائــر وأدويــة بعضهــا أمريكــي وغربــي الصنــع.

مسؤولة أممية تطالب سلطات السودان بوقف 
القمع وإعادة اإلنترنت

جنيــف – وكاالت : طالبــت ميشــيل باشــليه مفوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان الســلطات الســودانية 
ــي  بالســماح بدخــول مراقب
إلــى  اإلنســان  حقــوق 
البــالد والكــف عــن »قمــع« 
المحتجيــن وإعــادة خدمات 

للمشــتركين. اإلنترنــت 
مكتبهــا  إن  وقالــت 
ــر عــن مقتــل  تلقــى تقاري
مئــة  علــى  يربــو  مــا 
محتــج وإصابــة كثيريــن 
لقــوات  هجــوم  خــالل 
اعتصــام  علــى  األمــن 

الجــاري. يونيــو  مــن  الثالــث  فــي  الخرطــوم  فــي  المحتجيــن  اعتصامــات  فــض  أثنــاء  ســلمي 
واعتبــرت فــي كلمــة ألقتهــا فــي مســتهل دورة لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف تســتمر ثالثــة 

أســابيع، أن االنتفاضــة الســودانية »قوبلــت بقمــع وحشــي مــن قــوات األمــن هــذا الشــهر«.
وطالــب المجلــس العســكري فــي الســودان مؤخــرا إثيوبيــا واالتحــاد اإلفريقــي بتوحيــد جهودهمــا 

للوســاطة بيــن »المجلــس العســكري« وائتــالف مدنــي معــارض.
وتتبايــن مواقــف »المجلــس العســكري« والمعارضــة منــذ أســابيع بخصــوص تشــكيلة الحكومــة 

االنتقاليــة بعــد إطاحــة الجيــش بالرئيــس عمــر البشــير فــي 11 أبريــل.

صعود النفط مع احتدام التوتر 
في الخليج الفارسي

النفــط  أســعار  ارتفعــت   : وكاالت  لنــدن – 
خــالل تعامــالت امــس  االثنيــن علــى خلفيــة 
التوتــر بيــن إيــران والواليــات المتحــدة، بعدمــا 
قــال وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو إنــه 
ــران. ــى طه ــرى« عل ــات »كب ــن عقوب ــيعلن ع س

»برنــت«  العالمــي  القيــاس  خــام  وارتفــع 
بنســبة 0.4% إلــى 65.45 دوالر للبرميــل، فيمــا صعد 
الوســيط«  األمريكــي »غــرب تكســاس  الخــام 

بنســبة 0.6% إلــى 57.80 دوالر للبرميــل.
ــال إدوارد مويــا كبيــر محللــي الســوق  وق
ــب  ــارات: »يج ــدا« لالستش ــركة »أوان ــي ش ف
أن تدعــم الخالفــات فــي الشــرق األوســط 
ــع األســبوع إذ تنتظــر  أســعار النفــط فــي مطل
ــد  ــى التهدي ــران عل ــة رد إي أســواق النفــط رؤي

ــة«. ــات إضافي ــرض عقوب بف
وكانــت أســعار النفــط قــد صعــدت األســبوع 
الطائــرة  إيــران  أســقطت  أن  بعــد  الماضــي 
ــا  ــات المتحــدة إنه ــت الوالي ــي قال المســيرة، الت
بينمــا  الدولــي،  الجــوي  المجــال  فــي  كانــت 

تؤكــد إيــران أنهــا كانــت فــوق أراضيهــا.

الصين تحتج على تقرير أميركي ينتقد 
الحريات الدينية في »شينغ يانغ«

بكيــن – وكاالت : أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الصينيــة امــس االثنيــن أنهــا قدمــت احتجاجــا 
لــدى الواليــات المتحدة بشــأن تقريــر للخارجية 
األميركيــة ينتقــد الحريــات الدينيــة فــي منطقــة 
»شــينغ يانــغ« الويغوريــة ذاتيــة الحكــم أقصــى 

شــمال غربــي البــالد.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
المؤتمــر  –خــالل  شــوانغ«  »جينــغ  الصينيــة 
الصحفــي اليومــي بمقــر الــوزارة- إن مــا ورد فــي 
التقريــر بشــأن الصيــن ومالحظــات وزيــر الخارجيــة 
ــة  ــة »متحامل ــو« ذات الصل األميركــي »مايــك بومبي
بشــكل كامــل« و »غيــر دقيقــة«، مضيفــا »نشــجب 
الواليــات  لــدى  احتجاجــا  وقدمنــا  ذلــك،  ونديــن 

الشــأن«. بهــذا  األميركيــة  المتحــدة 

موسكو: سنفعل كل شئ لضمان 
أمننا القومي

وزيــر  نائــب  أعلــن   : وكاالت   – موســكو 
الخارجيــة الروســي ســيرجي ريابكــوف، أن روســيا 
ســتفعل كل شــىء مــن أجــل ضمــان أمنهــا القومــي 
بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن معاهــدة 
وقصيــرة  متوســطة  الصواريــخ  مــن  التخلــص 
ــه أال يتدهــور الوضــع فــي  ــى أمل المــدى، مشــيرا إل
أوروبــا بعــد انســحاب واشــنطن مــن المعاهــدة.

ــاء ســبوتنيك الروســية عــن  ــة أنب ــت وكال ونقل
مجلــس  فــي  جلســة  خــالل   - قولــه  ريابكــوف 
ــأن  ــة بش ــون للغاي ــن قلق ــي - »نح ــاد الروس االتح
مــا يحــدث. هــذه خطــوة لزعزعــة االســتقرار تقــوض 
ــة  األمــن اإلقليمــي... نحــن علــى اســتعداد لمواصل
اتبــاع نهــج مســؤول، ولكــن فــي نفــس الوقــت 
ــن  ــي وأم ــا القوم ــان أمنن ــيء لضم ــنفعل كل ش س

ــف«. ــرات الموق ــوء تغي ــي ض ــا ف حلفائن

الهند تلغي صفقة سالح مع كيان االحتالل الصهيوني 
بـقيمة 500 مليون دوالر

نيودلهــي – وكاالت : كشــفت صحيفــة انديــان 
اكســبرس عــن إلغــاء الهنــد صفقــة ســالح مــع كيــان 

االحتــالل اإلســرائيلي بقيمــة 500 مليــون دوالر.

وأفــادت الصحيفــة فــي الخبــر الــذي نشــرته 
ــد أبلغــت  ــأن الهن ــى امــس  ب ــا األول ــى صفحته عل
ضــد  صواريــخ  صفقــة  إلغــاء  بقرارهــا  “إســرائيل” 
المدرعــات مــن طــراز “ســبايك ” الفتــة إلــى أن 
الهنديــة  العســكرية  واألبحــاث  التطويــر  منظمــة 
خــالل  البديــل  تصنيــع  علــى  قدرتهــا  أعلنــت 

أقــل. ســنتين وبكلفــة 

واصفا اياه  بـ »مؤتمر الفتنة والمؤامرة« وداعيا ملك البحرين اللغائه..

المجلس التشريعي الفلسطيني: ورشة المنامة تشكل جريمة سياسية وقانونية وأخالقية وإنسانية 
*3 حرائق في »غالف غزة« بفعل بالونات المقاومة الحارقة

النائــب  دعــا   : وكاالت   – غــزة 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول 
البحريــن إلصــدار  أحمــد بحــر ملــك 
المؤتمــر  انعقــاد  بإلغــاء  عاجــل  قــرار 
الشــق  يمثــل  الــذي  االقتصــادي 
ــذي  ــرن، وال ــة الق االقتصــادي مــن صفق
الثالثــاء. اليــوم  المنامــة  تســتضيفه 
ــي أن  ــان صحف ــي بي ــد بحــر ف وأك
»األراضــي العربيــة العزيــزة يجــب أال 
تكــون مســتودعا للفتنــة أو مقــرا للتآمــر 

علــى القضيــة الفلســطينية والتخطيــط لتصفيــة 
ــطيني«. ــي الفلس ــود الوطن ــاء الوج وإنه

االقتصــادي  البحريــن  مؤتمــر  بحــر  ووصــف 
بـ«مؤتمــر الفتنــة والمؤامــرة«، مشــيرًا إلــى أنــه 
وأخالقيــة  وقانونيــة  سياســية  جريمــة  »يشــكل 

األركان«. مكتملــة  وإنســانية 
ودعــا الــدول العربيــة التــي أعلنــت مشــاركتها فيه 
إلــى مقاطعــة المؤتمــر واحتــرام المشــاعر الوطنيــة 
العنصريــة  ترمــب  إدارة  منــح  وعــدم  الفلســطينية 
للمســاس  الشــرعية  اإلســرائيلي  واالحتــالل 

الفلســطينية. الوطنيــة  والثوابــت  بالحقــوق 
ال  الكــون  مليــارات  »كل  أن  بحــر  واعتبــر 
تغنــي عــن ذرة واحــدة مــن ذرات حقوقنــا وثوابتنــا 
ــي  ــارك ف ــي تش ــدول الت ــدًا أن »ال ــة«، مؤك الوطني

لــن  البائســة  المليــارات  المؤتمــر وأعينهــا علــى 
تجنــي ســوى الوبــال والمذلــة والخســران وســوف 
تدفــع ثمــن تنكرهــا لحقــوق وثوابــت شــعبنا ولقيــم 

وثوابــت األمــة ال محالــة«.
الفلســطينية جوهرهــا  القضيــة  أن  إلــى  وأشــار 
سياســي وليس إنســاني، مشــددًا على أن »محاوالت 
وحلفاؤهمــا  الصهيونــي  والكيــان  األمريكيــة  اإلدارة 

لحــرف البوصلــة وإفــراغ القضيــة الفلســطينية مــن 
محتواهــا السياســي الحقيقــي وتحويلهــا إلــى قضيــة 
ــر المســاعدات اإلنســانية  ــم طمســها عب إنســانية يت
واإلغاثيــة، ســوف تلقــى الفشــل الذريــع ولــن تــرى 

ــن األحــوال«. ــأي حــال م ــور ب الن
وأكــد أن »مؤتمــر البحريــن لــن يكــون أكثــر 
ــا  ــة فارغــة المضمــون«، مضيف مــن تظاهــرة إعالمي
لــن  المؤتمــرات  مــن  وغيــره  »المؤتمــر  هــذا  أن 
الموقــف  ظــل صالبــة  فــي  النجــاح  لهــا  يكتــب 
القــرن  لصفقــة  الرافــض  الفلســطيني  الوطنــي 
ــوة  ــكل ق ــة ب ــه الوطني ــه وثوابت والمتمســك بحقوق

وتصميــم«. وعــزم 
مــن جهتهــا رصــدت فــرق اإلطفــاء اإلســرائيلية 
امــس اإلثنيــن انــدالع ثالثــة حرائــق فــي »غــالف 
ــاع  ــن قط ــت م ــة أطلق ــات حارق ــل بالون ــزة«؛ بفع غ

غــزة.

لتحقيق االستقرار السياسي واالمني..

المالكي: جهود القوى السياسية منصبة اليوم نحو تصحيح مسار العملية السياسية
*كتائب حزب اهلل: إخالء قوات أميركية من العراق دليل على ضعفهم وهشاشة منظومتهم االستخبارية

*السيد عمار الحكيم يطالب الهيئة القيادية لتحالف 
االصالح واالعمار بايجاد بديل له لرئاسته

*مجلس النواب وبعد مخاض عسير يصوت على منح الثقة 
لوزراء )الداخلية – الدفاع – العدل( 

 : وكاالت   – بغــداد 
اكــد رئيــس ائتــالف دولــة 
القانــون نــوري المالكــي ان 
السياســية  القــوى  جهــود 
منصبــة اليــوم نحــو تصحيــح 
السياســية  العمليــة  مســار 
االســتقرار  وتحقيــق 
واالمنــي  السياســي 
عمليــة  فــي  واالنطــالق 

البنــاء.  واعــادة  االعمــار 
المالكــي خــالل  ودعــا 
امــس  بمكتبــه  اســتقباله 

االثنيــن ســفير جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة »ســيريل 
ــة  ــي عملي ــى المســاهمة ف ــن ال ــة برلي ــون« ، حكوم ن
اعمــار البــالد ، مشــددا على ضرورة مشــاركة الشــركات 

االلمانيــة فــي تطويــر البنــى التحتيــة وتعزيــز االقتصــاد 
العراقــي. مــن جانبــه أشــار الســفير االلمانــي إلــى 
ــدًا  ــراق مؤك ــالده بالع ــط ب ــي ترب ــات الت ــة العالق أهمي
عزمهــا علــى تطويــر وتعزيــز تلــك العالقــات وتمتيــن 

ــن. ــي شــتى الميادي ــي ف ــاون الثنائ أطــر التع
مــن جهتــه أكــد المســؤول األمنــي لكتائــب حــزب اهلل 
أبــو علــي العســكري، أن عمليــة إخــالء قــوات أميركيــة مــن 
ــد الجويــة فــي صــالح الديــن، دليــل علــى ضعــف  قاعــدة بل
تلــك القــوات وهشاشــة المنظومــة االســتخبارية األميركيــة.

صفحتــه  علــى  تغريــدة  فــي  العســكري  وكتــب 
ــة  ــر(، أن “عملي ــي )تويت ــل االجتماع ــع التواص ــي موق ف
إخــالء قــوات أميركيــة مــن العــراق دليــل علــى ضعفهــم 

وهشاشــة المنظومــة االســتخبارية األميركيــة”.
وأضــاف العســكري، أن عمليــة اإلخــالء “هــي 
رســالة الــى أعــراب الخليــج الفارســي ، أن ال تدفعــوا 
ــر  ــم يســتطع توفي ــن ل ــهُ م ــب، الن لســيدكم ترام
الحمايــة لجيشــه، كيــف يتمكــن مــن حمايتكــم؟!”.
مــن جانــب اخــر صــوت مجلــس النــواب وبعــد محاض 
عســير علــى منــح الثقــة للســيد فــاروق اميــن وزيــرا للعــدل 
و ســيد ياســين طــه حســن الياســري وزيــرًا الداخليــة و 

ســيد نجــاح حســن علــي الشــمري وزيــرًا للدفــاع.
 كمــا تــم اعفــاء الســيدة شــيماء الحيالــي مــن وزارة 
التربيــة بنــاء علــى طلــب رئيــس الــوزراء عــادل عبــد 

المهــدي.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
من عمل للمعاد ظفر بالسّداد.. 

وطوبى لمن ذكر المعاد فأحسن
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 7 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 45 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 3 دقائق

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 50 دقيقة


