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االثنين 17 ذو الحجة ، 1440 هـ ق 28 مرداد 1398 هـ ش، 19 آب 2019م العدد )10206( السنة التاسعة والثالثون

قال الرسول األكرم )ص( لحشود المسلمين في حجة الوداع بغدير خم: 
أال من كنتُ مواله فهذا علي مواله، اللهم وال من وااله 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخُذل من خذله وأدر الحق 
معه حيثما دار، أال هل بلغت؟ قالوا: بلى، قال: اللهم اشهد.

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 8 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 9 دقائق

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 56 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 27 دقيقة

مفاجاة ..نتنياهو يرشح رئيس جهاز 
الموساد لتولي الحكومة الجديدة!

موقــع  ذكــر   : وكاالت   – المحتلــة  القــدس 
صنــع  دوائــر  مــن  المقــرب  اإلســرائيلي  »والــال« 
القــرار فــي إســرائيل أن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو بــدأ يحــدد عــدد مــن الشــخصيات 
التــى قــد تخلفــه فــي رئاســة الــوزراء فــي حــال 
فشــل فــي تشــكيل الحكومــة اإلســرائيلية المقبلــة .

أكــد  »نتنياهــو«  أن  الموقــع  وأضــاف 
لمقربيــن منــه فــي جلســات مغلقــة أن رئيــس 
ــو األنســب  ــن ه ــاز الموســاد يوســي كوهي جه
لقيــادة إســرائيل خلفــًا لــه، يليــه ســفير إســرائيل 

لــدى األمــم المتحــدة رون درمــر.
وأوضــح الموقــع العبــري أن عــددا مــن كبــار 
الساســة اإلســرائيليين أعربــوا عــن تفاجئهــم 
يذكــر  نتنياهــو  لســماع  األخيــرة  اآلونــة  فــي 
أســماء الرجليــن، وهمــا أمنــاء ســره، باعتبارهمــا 
ورثــة محتمليــن لقيــادة إســرائيل، دون أن يذكــر 

ــذي يترأســه. ــود، ال ــه الليك ــادة حزب أي مــن ق
فــي حــال تولــي كوهيــن ســيكون رئيــس 
الــذي  إســرائيل  تاريــخ  فــي  األول  الموســاد 

يشــغل منصــب رئيــس وزراء اســرائيل.
فــي  ســتجري  أنــه  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
إســرائيل الشــهر المقبــل االنتخابــات البرلمانيــة 
تشــكيل  ســيتم  وبعدهــا  ســبتمبر   17 فــي 

الجديــدة. اإلســرائيلية  الحكومــة 

شويغو: تحليقات قاذفاتنا االستراتيجية نشاط 
اعتيادي وليس تنمرا على األميركيين

موســكو – وكاالت : أكــد 
وزيــر الدفاع ســيرغي شــويغو 
االســتراتيجي  الطيــران  أن 
الروســي قــد اســتعاد قدراتــه، 
ينفذهــا  التــي  المهــام  وأن 
الروســية  الحــدود  عنــد 
الشــرق  فــي  األميركيــة 
األقصــى، اعتياديــة وليســت 

»التنمــر«. مــن  ضربــا 
فــي  شــويغو  وقــال 
حديــث تلفزيونــي امــس 
األحــد: »لقــد اســتعدنا مــا 

كان لدينــا فــي الماضــي، وبــدأ طيراننــا االســتراتيجي وبعيــد المــدى ينفــذ التحليقــات إلــى حيــث كان 
ــررة«. ــة المق ــات الجوي ــيير الطلع ــي تس ــرعنا ف ــابقا، وش ــق س يحل

وجــاء تصريــح شــويغو فــي معــرض تعليقــه علــى تحــركات حاملتــي الصواريــخ االســتراتيجيتين »تــو-
160« اللتيــن حّطتــا هــذا األســبوع فــي مطــار أراديــر فــي تشــوكوتكا، وهــي منطقــة فــي أقصــى شــرق روســيا 
ــد  ــا بع ــم عادت ــاك، ث ــة هن ــاورات جوي ــي من ــة، للمشــاركة ف ــة أالســكا األمريكي ــة مــع والي ــا حــدود بحري وله

يوميــن إلــى نقطــة تمركزهمــا فــي مقاطعــة ســاراتوف وســط البــالد.

بتنفيذه رمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية ومكثفة على تحصينات وخطوط إمدادها..

الجيش السوري يكبد إرهابيي )النصرة( خسائر كبيرة ويوسع نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي
*إصابة عدد من األشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في حي األربوية بمدينة القامشلي

مــن  وحــدات  تابعــت   : وكاالت   – دمشــق 
ضــد  عملياتهــا  الســوري  العربــي  الجيــش 

تجمعــات ومراكــز انتشــار 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 
الجنوبــي  إدلــب  ريــف 
موســعة نطــاق ســيطرتها 
ــة خــان  ــط مدين ــي محي ف
تكبيــد  بعــد  شــيخون 
خســائر  اإلرهابييــن 

والعتــاد. باألفــراد 
وأفــاد مراســل ســانا 
مــن  وحــدات  بــأن 
الجيــش خاضــت خالل 
الماضييــن  اليوميــن 
مــن  مجموعــات  مــع  عنيفــة  اشــتباكات 

إرهابيــي )جبهــة النصــرة( علــى اتجــاه قريــة 
مدايــا شــمال غــرب مدينــة خــان شــيخون 
بريــف إدلــب الجنوبــي بعــد ســيطرتها علــى 
زيتــون  وأم  عابديــن  عابديــن وخربــة  قــرى 

المدينــة. غــرب 
االشــتباكات  أن  إلــى  المراســل  وأشــار 
مــن  عــدد  وإصابــة  مقتــل  عــن  أســفرت 
منهــم  مجموعــات  الذت  بينمــا  اإلرهابييــن 
بالفــرار شــماال باتجــاه مناطــق انتشــارهم فــي 

الجنوبــي. إدلــب  ريــف  عمــق 
وفــي محيــط بلــدة التمانعــة ذكــر مراســل ســانا 
ــة  ــات مدفعي أن وحــدات مــن الجيــش نفــذت رماي
علــى  ومكثفــة  تمهيديــة  صاروخيــة  وصليــات 
ــة  ــات اإلرهابي ــداد للتنظيم ــات وخطــوط إم تحصين
ــي  ــام الترك ــن النظ ــالح م ــال والس ــة بالم المدعوم

ومــن دول غربيــة.
ولفــت المراســل إلــى أن الرمايــات أدت إلــى 
تدميــر آليــات وعتــاد للتنظيمــات اإلرهابيــة ومقتــل 

ــة عــدد مــن أفرادهــا. وإصاب
واســتعادت وحــدات الجيــش االربعــاء الماضــي 
الســيطرة علــى كفــر عيــن وخربــة مرشــد والمنطــار 
وتــل عــاس بريــف إدلــب الجنوبــي بعــد أن كبــدت 
التنظيمــات اإلرهابيــة التــي كانــت متمركــزة هنــاك 

خســائر كبيــرة فــي المعــدات واألفــراد.
مــن جانــب اخــر أصيــب عــدد مــن األشــخاص 
بجــروح نتيجــة انفجــار ســيارة مفخخــة فــي حــي 

ــة القامشــلي. ــة بمدين األربوي
أن ســيارة مفخخــة  مراســل ســانا  وذكــر 
كانــت مركونــة أمــام الثانويــة الصناعيــة فــي 
حــي األربويــة فــي مدينــة القامشــلي انفجــرت 
صبــاح امــس مــا تســبب بإصابــة عــدد مــن 
ــوع  ــة الخطــورة ووق األشــخاص بجــروح متفاوت

أضــرار ماديــة فــي المــكان.
وأشــار المراســل إلــى أنــه تــم إســعاف المصابيــن 
إلــى مشــافي المدينــة وتقديــم اإلســعافات والتداخالت 

العالجيــة لهــم.

السودان .. المجلس العسكري والمدنيون يوقعون 
اتفاقا لتقاسم السلطة

الخرطــوم -  وكاالت : وقــع تحالــف المعارضــة الرئيســي فــي الســودان والمجلــس العســكري الحاكــم 
بشــكل نهائــي اتفاقــا لتقاســم الســلطة ممــا يمهــد الســبيل أمــام تشــكيل حكومــة انتقاليــة ثــم إجــراء انتخابــات 

فــي نهايــة المطــاف بعــد اإلطاحــة 
الــذي  البشــير  عمــر  بالرئيــس 

ــل. ــالد لوقــت طوي حكــم الب
وتدفــق عشــرات اآلالف مــن 
المواطنيــن مــن كل األعمــار علــى 
شــوارع العاصمــة الخرطــوم احتفــاال 
بتوقيــع االتفــاق حيــث توجــه كثيــر 
ــق  ــذي أطل ــدان ال ــى المي ــم إل منه
عليــه حديثــا اســم ميــدان الحريــة 
والــذي كان يومــا مكانــا للكثيــر مــن 

ــة للبشــير. ــات الموالي التجمع
ــام مراســم  ــاح البرهــان فــي خت ــد الفت ــق أول ركــن عب ــال رئيــس المجلــس العســكري الفري وق
التوقيــع ”مــن هنــا أدعــو الجميــع ألن نجعــل مــن هــذا اليــوم محطــة لتجــاوز مــرارات الماضــي والنظــر 
قدمــا نحــو المســتقبل، فأوقــات البنــاء أثمــن مــن أن نضيعهــا بذكريــات مريــرة وجهــد الرجــال أقيــم 

مــن أن نهدرهــا فــي الصــراع“.
وجــرى التوقيــع فــي حضــور شــخصيات إقليميــة ودوليــة مــن بينهــا رئيــس مفوضيــة االتحــاد األفريقــي 
موســى فقيــه ورئيــس الــوزراء اإلثيوبــي أبــي أحمــد الــذي ســاعد فــي التوســط فــي االتفــاق وممثلــون مــن 
مصــر والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وجميعهــم يعتبــرون دولهــم ذات تأثيــر ونفــوذ فــي الســودان.

نواب بريطانيون يدعون الجتماع عاجل: نحن أمام 
حالة طوارئ وطنية!

لنــدن – وكاالت : دعــا أكثــر مــن مئــة نائــب بريطانــي فــي رســالة نشــرت امــس األحــد، رئيــس الــوزراء بوريــس 
جونســون لعقــد جلســة طارئــة للبرلمــان واســتدعاء النــواب مــن عطلتهــم لمناقشــة مســألة انســحاب المملكــة مــن 

االتحــاد األوروبي.
العطلــة  وتنتهــي 
فــي  للبرلمــان  الصيفيــة 
النــواب  لكــن  ســبتمبر،   3
الرســالة  علــى  الموّقعيــن 
بدعــوة  جونســون  طالبــوا 
لقطــع  العمــوم  مجلــس 
بشــكل  واالنعقــاد  إجازتــه 
دائــم حتــى 31 أكتوبــر، التاريــخ 
. المملكــة  لخــروج  المحــدد 

والبرلمانيــون الموقعــون 
مــن  هــم  الرســالة  علــى 

اتفــاق. دون  مــن  »بريكســت«  حصــول  دون  الحــؤول  ويريــدون  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  معارضــي 
ــا  ــة ونحــن نتّجــه صــوب خــروج بريطاني ــة اقتصادي ــة أزم ــى حاف ــا عل ــي رســالتهم: »بلدن ــواب ف ــب الن وكت
مــن دون اتفــاق«، وأضافــوا: »نحــن أمــام حالــة طــوارئ وطنيــة ويجــب اســتدعاء البرلمــان لالنعقــاد علــى الفــور«

افغانستان .. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم زفاف 
كابل إلى 63 قتيال و182 جريحا!

هونغ كونغ .. عشرات اآلالف يشاركون 
في احتجاج مناهض للحكومة

ــق عشــرات اآلالف  ــغ -  وكاالت : تدف ــغ كون هون
مراكــز  أكثــر  مــن  واحــد  علــى  المحتجيــن  مــن 
التســوق ازدحامــا فــي هونــغ كونــغ  امــس األحــد 
علــى الرغــم مــن األمطــار الغزيــرة، وذلــك للمشــاركة 
األســبوع  فــي  للحكومــة  مناهضــة  مظاهــرة  فــي 
الحــادي عشــر مــن االحتجاجــات فــي المركــز المالــي 
ــرة. ــان كثي ــي أحي ــف ف ــي شــابها العن اآلســيوي والت

وأظهــر حجــم المشــاركة فــي التجمــع أن الحركــة 
االحتجاجيــة ال تــزال تتمتــع بدعــم واســع بعدمــا حــدث 
مطــار  المحتجيــن  احتــالل  مــن  الماضــي  األســبوع 
ــطاء. ــض النش ــا بع ــذر عنه ــة اعت ــي واقع ــة، وه المدين

ــة  ــي البداي ــوا ف ــن تجمع وحمــل المحتجــون، الذي
بمتنــزه فيكتوريــا المترامــي األطــراف فــي حــي كــوزواي 
بــاي المزدحــم بالمدينــة، الفتــات كتبــوا عليهــا شــعارات 
منهــا ”الحريــة لهونــغ كونــغ!“ و ”الديمقراطيــة اآلن!“، 

ورفعــوا مظــالت التقــاء األمطــار الغزيــرة.
وكان التجمــع ســلميا وشــارك فيــه مســنون 
ورجــال فــي منتصــف العمــر وشــبان وأســر وحمــل 

ــار. ــم الصغ ــاء أطفاله بعــض اآلب

ــال،  ــن 63 قتي ــل ع ــا ال يق ــقط م ــل – وكاالت : س كاب
وأكثــر مــن 182 جريحــا فــي االنفجــار الــذي اســتهدف 
ــا  ــق م ــة، وف ــة الماضي ــل الليل ــرب كاب ــي غ ــاف ف ــل زف حف
أفــادت بــه وزارة الداخليــة األفغانيــة صبــاح  امــس األحــد.

وأكــد المتحــدث باســم وزارة الداخليــة األفغانية 
ــس أن  ــن ام ــر م ــت مبك ــي وق ــي ف ــرت رحيم نص
العشــرات قتلــوا أو أصيبــوا بالتفجيــر االنتحــاري 

ــراح بالعاصمــة كابــل. الــذي وقــع فــي قاعــة أف
موقــع  علــى  نشــرها  »تغريــدة«  فــي  وذكــر 
زفــاف  قاعــة  داخــل  وقــع  االنفجــار  أن  »تويتــر« 

»شــهر-إي-دبي« فــي منطقــة الشــرطة رقــم 6 .
وكان عشــرات األشــخاص داخــل قاعــة الزفــاف 
عندمــا وقــع االنفجــار الــذي وقــع عنــد منصــة القاعــة 

الكائنــة فــي مبنــى مكــون مــن طابقيــن.
ــا فجــر  وذكــرت تقاريــر غيــر مؤكــدة أن انتحاري
ــرب المنصــة  ــه مباشــرة ق ــا ناســفا كان يرتدي حزام

التــي كان يــدار منهــا العــرس.
مســؤوليتها  »طالبــان«  حركــة  نفــت  وفيمــا 
عــن الهجــوم الــذي يعــد األكثــر دمويــة فــي الفتــرة 
األخيــرة، تحدثــت مصــادر أمنيــة أفغانيــة عــن أن 
طبيعــة الهجــوم والمــكان المســتهدف يحمــالن 

بصمــات تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي.

التي ارتقى على إثرها 3 شهداء.فلسطينيين ..

»الجهاد االسالمي« و»حماس«: جرائم الصهاينة تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان 
*غانتس يعتزم االتفاق مع ليبرمان لتفويت فرص 

فوز نتنياهو باالنتخابات
*»هآرتس«: انبطاح نتنياهو أمام ترامب يعرض 

»إسرائيل« للخطر

»الجهــاد  حركتــا  اســتنكرت   : وكاالت   – غــزة 
ــوات  ــا ق ــي ارتكبته االســالمي« و»حمــاس« الجريمــة الت

االحتــالل اإلســرائيلي، الليلــة 
الماضيــة، بحــق المواطنيــن 
راح  والتــي  الفلســطينيين 

شــهداء.  3 ضحيتهــا 
وقــد نعــت حركــه الجهــاد 
الليلــة  شــهداء  االســالمي 
ــزة. ــاع غ ــمال قط ــة ش الماضي

»الجهــاد«  وحملــت 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
عــن  الكاملــة  المســؤولية 
بحــق  البشــعة  جرائمــه 
الفلســطيني. الشــعب 

ــة مــن الشــبان  وقالــت: »جريمــة اســتهداف ثل

والعــدوان  الممنهــج  االٍرهــاب  ضــد  الغاضــب 
واالقتحامــات  المتواصــل  والحصــار  المتصاعــد 
علــى  والعــدوان  األقصــى  للمســجد  اليوميــة 

االســتيطاني«. والتوســع  األســرى 
وأضافــت فــي بيــان وصــل وكالــة »فلســطين 
ــى حــق  ــم نؤكــد عل ــام هــذه الجرائ ــا أم اآلن«: »إنن
أشــكال  لــكل  والتصــدي  المقاومــة  فــي  شــعبنا 

الصهيونــي«. العــدوان 
فــي  »حمــاس«  حركــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
بيــان وصــل وكالــة »فلســطين اآلن« نســخة عنــه: 
القــوة  اســتخدام  الصهيونــي  االحتــالل  »يواصــل 
المفرطــة وارتــكاب الجرائــم المنظمــة بحــق أبنــاء 
ــه  ــي وج ــن ف ــبابه الثائري ــطيني وش ــعبنا الفلس ش
ــة  ــدس المحتل ــي الق ــم واإلرهــاب ف الحصــار والظل

والضفــة الغربيــة وقطــاع غــرة«.
ــراء  ــة نك ــت »حمــاس«: »هــذه جريم وأضاف
 4 وإصابــة  بقتــل  االحتــالل  يرتكبهــا  جديــدة 
ســلوكه  يعكــس  مــا  وهــو  ثائريــن  شــباب 
علــى  ودليــل  شــعبنا  أبنــاء  ضــد  الوحشــي 

يرتكبهــا«. التــي  جرائمــه  بشــاعة 
التــي  والضغــط  الغضــب  »حالــة  وتابعــت: 
يعيشــها أبنــاء شــعبنا ســتنفجر فــي وجــه االحتــالل 
مــا لــم يرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة ويوقــف 
المتكــرر  واقتحامــه  المنظــم  وارهابــه  جرائمــه 

األقصــى«. للمســجد 
مــن جهتهــا أكــدت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة، 
نتنياهــو  بنياميــن  االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أن 
»المتقلــب« لــم يعــد مناســبا لقيــادة »إســرائيل«، ألنــه 

ــر. ــا للخط يعرضه

مطالبة بتقرير مفصل عن التكرار المتعمد للخروقات السيادية الجواء العراق..

األمن البرلمانية: حكومة عبد المهدي اخفت الحقائق عن الطائرات المجهولة التي استهدفت مواقع الحشد 
*قادة اميركان: قرار عبد المهدي بشأن موافقات 

الطيران سيخلق ضررًا عسكريًا؟!
*أبواق االعالم السعودي توجه اهانة للعراقيين: ال وجود 

لشعب عراقي واحد وعبد المهدي عاجز؟!
 : وكاالت   – بغــداد 
اتهمــت لجنــة األمــن والدفاع 
فــي مجلــس النــواب، أمــس 
بإخفــاء  الحكومــة  األحــد، 
الطائــرات  عــن  الحقائــق 
المجهولــة التــي تســتهدف 

الحشــد. مواقــع 
اللجنــة،  عضــو  وقــال 
إن  الغانمــي،  علــي 
وألســباب  »الحكومــة 
مجهولــة تخفــي معلومات 
الطائــرات  عــن  مهمــة 

المســيرة التــي تســتهدف معســكر الصقــر مقــر 
ــواء 30 التابــع للحشــد الشــعبي، والــذي تعــرض  الل
شــهر«. خــالل  الثانيــة  للمــرة  الجــوي  للقصــف 
وأكــد الغانمــي، أن »قــرار رئيــس الــوزراء عــادل 
عبدالمهــدي منــع تحليــق الطائــرات العســكرية فــي 
األجــواء العراقيــة، أثبــت أن معســكر الصقــر جنوبــي 

بغــداد اســتهدف مــن قبــل طائــرات مجهولــة«.

اللجنــة، أن »مــا يجــري فــي  وأضــاف عضــو 
واســتهداف  المســيرة  الطائــرات  حيــال  العــراق 
معســكر الصقــر وقــرارات منــع تحليــق الطائــرات 
العســكرية دليــل علــى أن العــراق لديــه شــكوك 
داخــل  األســلحة  تفجيــر  عمليــات  بشــأن 
ــق«. ــاء الحقائ ــة بإخف ــا الحكوم المعســكرات، متهم

والدفــاع  االمــن  لجنــة  عضــو  طالــب  بــدوره 
االحــد،  امــس  امرلــي،  تقــي  مهــدي  النيابيــة، 

تكــرار  مــن  موقفهــا  ببيــان  المتحــدة  الواليــات 
الخروقــات الجويــة وهــي مــن تتولــى الطيــران فــي 

العراقيــة. االجــواء 
وقــال امرلــي، فــي اتصــال هاتفــي لنشــرة اخبــار 
»الغديــر«، انــه« طالبنــا ونجــدد المطالبــة كلجنــة 
ــر مفصــل  ــاع بتقري ــوزراء ووزارة الدف امــن رئاســة ال
عــن التكــرار المتعمــد للخروقــات الســيادية الجــواء 
ــي تزعــم  ــات المتحــدة الت ــل الوالي ــن قب ــراق م الع

ــا لالجــواء«. حمايته
واضــاف، امرلــي، انــه« فــي حــال عجــزت امريــكا 
ــا  ــر االمــن الجــوي للعــراق فانن ــا عــن توفي بتحالفه
ســنلجأ الــى ســالح الــدول االخــرى لحمايــة ســماء 

العــراق وارضــه«.
ونــوه الــى ان« رئاســة الــوزراء مطالبــة  بصفتهــا 
الحامــي للســيادة العراقيــة بــان تبيــن قرارهــا بشــأن 
التكــرار المتعمــد لخــرق االجــواء الســيادية للعــراق«.

المأجــور حــازم صاغيــة اهانــة  الكاتــب  وجــه 
ــه انــه الوجــود شــعب عراقــي، بــل  للعراقييــن بقول
تكتّــالت بشــريّة خياليّــة خاليــة مــن أي فكــرة 

وطنيّــة، علــى حــد تعبيــره.
وأضــاف فــي مقــال لــه فــي صحيفــة الشــرق 
األوســط اللندنيــة امــس  األحــد ، ان عــادل عبــد 
ــد  ــا البل ــي الوســط، فيم ــدي هــادئ و يلعــب ف المه
عــدم  الــى  إشــارة  فــي  األقاصــي،  إلــى  مندفــع 
مناســبة سياســاته التوافقيــة مــع تطــورات االحــداث 

المتصاعــدة.


