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االربعاء 11 محرم الحرام، 1441 هـ ق 20 شهريور 1398 هـ ش، 11 ايلول 2019م العدد )10223( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام الحسين بن علي عليهما السالم:-
رَتْ وأدْبَرَ مَعرُوُفها، َفَلمْ يَبْقَ مِنْها إالَّ صُبابٌَة  إّن هذِهِ الدُّنْيا َقد تَغَيَّرَت وَتَنَكَّ

َكصُبابَةِ اإلناِء، وَخَِسيسُ عَيٍْش َكالمَرعَى الوَِبيِل، أال تَرَوَْن أنَّ الحَقَّ ال يُعْمَُل ِبه، 
وَأنَّ الباطَِل ال يُتناهى عَنهَ.. إنَّ النّاسَ عَِبيدُ الدُّنْيا وَالدِّينُ َلعِقٌ عَلى ألِسنَتهم، 

يَحُوُطونَهُ ما دَرَّت مَعائِشُهُم، َفإذا مُحِّصُوا ِبالبَالِء َقلَّ الدَّيّانُوَن
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 38 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 17 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 43 دقيقة 

رئيس الوزراء الجزائري 
سيستقيل قريبا

الجزائــر- رويتــرز:- قــال مصــدران كبيــران 
لرويتــرز امــس الثالثــاء إن رئيــس الــوزراء 
سيســتقيل  بــدوي  الديــن  نــور  الجزائــري 
ــام. ــذا الع ــات ه ــا لتســهيل إجــراء انتخاب قريب
ويــرى الجيــش فــي االنتخابــات الســبيل الوحيــد 

إلنهــاء أزمــة االحتجاجــات التــي بــدأت قبــل شــهور.
ورحيــل بــدوي مطلــب أساســي للمحتجيــن 
ــة  ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــروا الرئي ــن أجب الذي
ــل نيســان ويرفضــون  ــي أبري ــى االســتقالة ف عل
ــر  ــن حــدوث تغيي ــدة لحي ــات جدي إجــراء انتخاب

جــذري فــي هيــكل الســلطة.

اجتماع بين وزارتي الطاقة الروسية والسعودية
وكاالت  موســكو- 
المكتــب  قــال  انبــاء:- 
وزارة  فــي  الصحفــي 
الطاقــة الروســية، إن وزيــر 
الطاقــة الروســي ألكســندر 
المقــرر  مــن  كان  نوفــاك 
ــاء  ان يلتقــي امــس الثالث
نظيــره  مــع  جــدة  فــي 
الســعودي الجديــد األميــر 
عبــد العزيــز بــن ســلمان.
ولــم يكشــف المكتب 
تــم  التــي  القضايــا  عــن 

ــن روســيا والســعودية،  ــاون بي ــن ناقشــا التع ــة أن الجانبي ــرت مصــادر مطلع ــا ذك ــاء، كم ــا خــالل اللق بحثه
ــط. ــوق النف ــي س ــاع ف ــك األوض وكذل

ويعــد اللقــاء بيــن الوزيريــن مهمــا، حيــث يأتــي قبــل زيــارة مرتقبــة للرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن 
إلــى الســعودية، والتــي مــن المتوقــع أن يبحــث خاللهــا التنســيق فــي ســوق النفــط.

واللقــاء هــذا يعتبــر األول بيــن وزيــر الطاقــة الروســي ونظيــره الســعودي الجديــد، الــذي تولــى منصــب 
وزيــر الطاقــة يــوم األحــد خلفــا لخالــد الفالــح، كذلــك يعــد أول لقــاء ثنائــي يعقــده الوزيــر الســعودي الجديــد 

مــع مســؤول أجنبــي.

بريفي دير الزور والحسكة..

قوات االحتالل األمريكية وميليشيات )قسد( تنفذان عمليات خطف للمدنيين وتدمير للمنازل
*المبعوث الصيني: الحكومة السورية باتت تمسك بزمام األمور

*أردوغان: تركيا ال يمكنها تحمل موجة هجرة 
جديدة من سوريا

*تركيا تتهم أمريكا بتعطيل اتفاق »المنطقة 
اآلمنة« في سوريا

دمشــق- وكاالت انبــاء:- ذكــرت مصــادر أهليــة أن 
دوريــات تابعــة لميليشــيات “قســد” مدعومــة بطيــران 
“التحالــف الدولــي” أقدمــت علــى مداهمــة بلــدة أبــو 
ــزور الشــرقي واختطــاف عــدد  ــر ال حــردوب بريــف دي
مــن المدنييــن قبــل أن تدمــر 4 منــازل فــي البلــدة 
وذلــك فــي ســياق الممارســات القمعيــة الترهيبيــة 
ــم مباشــر  ــة بدع ــذه الميليشــيا االنفصالي ــة له اليومي
مــن قــوات االحتــالل األمريكيــة بحــق المدنييــن فــي 

ــرة الســورية. مناطــق انتشــارها فــي الجزي
ــات االحتــالل  ــى أن مروحي ولفتــت المصــادر إل

مــن  نفــذت  األمريكــي 
الســاعات  خــالل  جهتهــا 
الماضيــة إنــزاال جويــا فــي 
قريــة العزبــة بريــف ديــر 
الــزور الشــمالي واختطفت 
عــددا مــن ســكان القريــة.
وفــي الريــف الجنوبي 
بينــت مصــادر  للحســكة 
مروحيــات  أن  محليــة 
األمريكــي  االحتــالل 
نفــذت إنــزاال جويــا جانــب 
الباســل  ســد  بحيــرة 
باتجــاه الشــرق وصــوال إلــى وادي الرمــل وآخــر فــي 
قريــة الحداجــة وســط حالــة خــوف وذعــر بيــن 
األهالــي نتيجــة إطــالق النــار الكثيــف ومحاولــة 
ــى تــرك أعمالهــم  إرهــاب المدنييــن وإجبارهــم عل
وإخــالء مناطــق تواجدهــم وإلزامهــم البقــاء فــي 
بيوتهــم مشــيرة إلــى أن اإلنــزال أســفر عــن مقتــل 
شــخصين لــم يتــم التعــرف عليهمــا مــن قبــل 
إليهمــا. الوصــول  لصعوبــة  المحلييــن  الســكان 

وتتــذرع ميليشــيا “قســد” والقــوات األمريكيــة 

الجويــة  اإلنــزاالت  لتبــرر  المحتلــة بحجــج واهيــة 
والمداهمــات التــي تنفذهــا فــي ريــف المحافظــة مثل 
البحــث عــن خاليــا نائمــة مــن تنظيــم “داعــش” 
اإلرهابــي وغيــر ذلــك لضمــان اســتمرار عدوانهــا علــى 

ــي ســورية. ــة ف ــد األزم ــة أم ــة وإطال المنطق
الصينــي  المبعــوث  قــال  آخــر  صعيــد  علــى 
إن  ســيكي،  أو  األوســط،  الشــرق  إلــى  الخــاص 
الحكومــة الســورية اســتعادت قوتهــا، والوضــع فــي 
ــل شــرارة  ــد تمث ــم يعــد يشــكل خطــورة ق ــب ل إدل

النــدالع نــزاع مســلح فــي ســوريا.
ــي أن »الصــراع الســوري  ــوث الصين وأوضــح المبع
الحكومــة  أن  وأعتقــد  ســنوات،   8 منــذ  مســتمر 
الســورية بدعــم روســي تمكنــت مــن حــل المشــكالت 
الكبيــرة... وال يــزال الوضــع فــي إدلــب علــى الحــدود 
مــع تركيــا معقــدا فــي ظــل وجــود جماعــات مســلحة«.
واســتبعد أن تشــهد األوضــاع فــي وســوريا نكســة 

وتأزمــا، بعــد اســتعادة الحكومــة الســورية لقوتهــا.
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وقــال  هــذا 
أردوغــان امــس الثالثــاء إن بلــده ال يمكنــه تحمــل 
ــا  ــدة مــن شــمال ســوريا مضيف موجــة هجــرة جدي
أنــه يتعيــن علــى أنقــرة وواشــنطن إقامــة ”منطقــة 

ــن. ــت ممك ــرب وق ــي أق ــاك ف ــة“ هن آمن
شــمال  حلــف  فــي  العضــوان  البلــدان  واتفــق 
ــي شــمال شــرق  ــة ف ــة آمن ــى إقامــة منطق األطلســي عل
ســوريا علــى الحــدود الجنوبيــة لتركيــا وطــرد مقاتلــي 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة الســورية مــن المنطقــة.

ونفــذت القــوات التركيــة واألمريكيــة يــوم األحــد 
أول دوريــة عســكرية بريــة مشــتركة فــي المنطقــة.

مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  جانبــه  مــن 
جاويــش أوغلــو امــس الثالثــاء إن الواليــات المتحــدة تعطــل 
تنفيــذ اتفــاق إلقامــة ”منطقــة آمنــة“ فــي شــمال ســوريا.

صحفــي  مؤتمــر  خــالل  للصحفييــن  وقــال 
ــاق  ــي اتف ــات المتحــدة ف ــج الوالي ــرة إن نه ــي أنق ف
المنطقــة اآلمنــة غيــر مــرض مضيفــا أن الخطــوات 

التــي اتخذتهــا ”شــكلية“ فحســب.

ترامب يعلن انتهاء المفاوضات مع طالبان 
ورغبته في االنسحاب من افغانستان

ــادة  ــع ق ــات م ــاء المحادث ــب إنته ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــن الرئي ــاء:- أعل ــنطن- وكاالت انب واش
وقــال  انتهــت  طالبــان  حركــة 
ــزال يفكــر فــي ســحب  ــه ال ي إن

قواتــه مــن أفغانســتان.
فــي  ترامــب،  وأضــاف 
للصفييــن  بــه  أدلــى  تصريــح 
لــدى مغادرتــه البيــت األبيــض 
فــي  كاروالينــا  لنــورث  متجهــا 
أدرك  إنّــه  األســبوع،  مطلــع 
أن  يمكــن  ال  المحادثــات  بــأن 
تســتمر بعــد أن أعلنــت طالبــان 
مســؤوليتها عــن هجــوم األســبوع الماضــي الــذي أســفر عــن مقتــل جنــدي أميركــي فــي العاصمــة كابــول 

المحادثــات. فيــه  تجــرى  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  المنطقــة  فــي  القتــال  واســتمر 
وتابع: بالنسبة لي لقد انتهت.

وأشــار الــى ســحب القــوات األميركيــة مــن أفغانســتان والبالــغ قوامهــا 14 ألفــا، موضحــًا: نــود أن ننســحب 
لكننــا ســنخرج فــي الوقــت المناســب.

وانتهــت المفاوضــات التــي اســتمرت شــهورا بيــن أميــركا وحركــة طالبــان، التــي تســيطر علــى مســاحات 
كبيــرة مــن أفغانســتان، يــوم الســبت عندمــا أعلــن ترامــب بشــكل مفاجــئ أنــه ســيلغي محادثــات ســرية 
فــي كامــب ديفيــد مــع طالبــان والرئيــس األفغانــي أشــرف غنــي. وكانــت المحادثــات تهــدف إلــى تأميــن 

اتفــاق ســالم إلنهــاء الحــرب المســتمرة منــذ نحــو 20 عامــا.

كوريا الشمالية راغبة في استئناف المحادثات 
وتختبر صواريخ جديدة

بيونــغ يانــغ- رويتــرز:- قــال مســؤولون مــن كوريــا الجنوبيــة إن بيونجيانــج أطلقــت مجموعــة جديــدة 
ــي اســتئناف  ــا ف ــى رغبته ــا إل ــن تلميحه ــد ســاعات م ــاء بع ــرة المــدى امــس الثالث ــات قصي ــن المقذوف م

ــزع الســالح النــووي. ــات المتحــدة بشــأن ن ــرة مــع الوالي ــات المتعث المحادث
ورصــد جيــش كوريــا الجنوبيــة عمليــات اإلطــالق فــي وقــت مبكــر صباحــا وأعلــن أنهــا مقذوفــات قصيــرة 

المــدى علــى مــا يبــدو.
جــاء ذلــك بعــد ســاعات مــن تصريــح تشــوي ســون هــوي نائبــة وزيــر خارجيــة كوريــا الشــمالية فــي 
بيــان نشــره اإلعــالم الرســمي بــأن بيونجيانــج ترغــب فــي إجــراء ”مناقشــات شــاملة“ مــع الواليــات المتحــدة 

فــي نهايــة ســبتمبر أيلــول فــي مــكان وموعــد يتفــق عليهمــا الجانبــان.
وقالت تشوي إنه يتعين على الواليات المتحدة تبني نهج جديد وإال ستنهار المحادثات مجددا. 

خالل مراسم عاشوراء في كابول..

اشرف غني: أعداؤنا يستهدفون 
الوحدة بين الشيعة والسنة

االفغانــي  الرئيــس  نــدّد  انبــاء:-  وكاالت  كابــول- 
أشــرف غنــي بمخططــات أعــداء بــالده الرامية الســتهداف 

ــالده. ــي ب ــن المســلمين ســنة وشــيعة ف الوحــدة بي
يــوم  بمراســم  ألقاهــا  كلمــة  فــي  غنــي،  وقــال 
ــول  ــي كاب ــه الســالم ف ــام الحســين علي عاشــوراء االم
ــالد يســتهدفون الوحــدة  ــداء الب ــاء، إن أع امــس الثالث
المواطنيــن  أن  إال  الجرائــم  ارتــكاب  عبــر  الوطنيــة 
االفغــان يشــاركون اشــقائهم الشــيعة بإقامــة صــالة 
الجماعــة فــي مســاجدهم بفضل شــعورهم السياســي 
الرفيــع ويوجهــون رســالة مفادهــا أنهــم يقفــون الــى 

جانــب بعضهــم البعــض كالجســد الواحــد. 
واضــاف: إن أي تهديــد يوجّــه الــى المواطنيــن 
فإنــه  افغانســتان  فــي  الهــزارة  وطائفــة  الشــيعة 
باعتبــاره رئيســا لهــذا البلــد ســيكون شــيعيًا وهزاريــًا.

ــه  ــالم بأن ــه الس ــين علي ــام الحس ــف االم ووص
معلــم الوحــدة وحلقــة التواصــل ونمــوذج التآخــي 

للشــعب فــي افغانســتان وجميــع المســلمين.

اعتقال 8 مسلحين في الجزء الهندي من كشمير
انبــاء:- اعتقلــت الشــرطة  نيودلهــي- وكاالت 
الهنديــة، امــس الثالثــاء، 8 مســلحين مــن جماعــة 
»الشــكر وطيبــة« بإقليــم جامــو وكشــمير، لالشــتباه 

فــي ابتزازهــم وترهيبهــم الســكان المحلييــن.
التلفزيونيــة  فــي«  تــي  دي  »إن  قنــاة  أفــادت 
المســلحين بعــد يوميــن مــن  باعتقــال  الهنديــة، 
ــر  ــن العم ــغ م ــة تبل ــم طفل ــة 4 أشــخاص، بينه إصاب
عاميــن فــي هجــوم شــنه هــؤالء علــى منــزل تاجــر 

فواكــه فــي مدينــة ســوبور   .
ـوا أيضــا  وأضافــت القنــاة أن المســلحين قامـ

بنشــر منشــورات فــي المدينــة، ترهــب المواطنيــن 
وتطالبهــم باإلضــراب وعــدم التعــاون مــع الســلطات.

وكان الرئيــس الهنــدي، رام نــاث كوفينــد، قــد وقــع 
فــي 5 أغســطس الماضــي، مرســوما بإلغــاء الوضــع 
الخــاص بإقليــم جامــو وكشــمير، وتــم إقــرار مشــروع 

قانــون بهــذا الصــدد مــن قبــل البرلمــان.
انفصالييــن  وكشــمير  جامــو  واليــة  وتضــم 
يهدفــون إلــى الحصــول علــى االســتقالل واالنضمام 

إلــى باكســتان.

داعيًا إلى استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية..

العراق يؤكد حق الدفاع عن النفس ردا على االعتداءات الصهيونية ضد بعض الدول العربية
*المالكي معزيًا بعاشوراء: جبهة يزيد تعود علينا بخبث ودهاء جديد

*األمن النيابية: أميركا أبلغت العراق بالجهة 
المسؤولة عن قصف الحشد!!

*الحشد والشرطة االتحادية يصدان هجوم 
داعش جنوب غربي كركوك 

*الصحة العراقية في حصيلة غير نهائية: 131 
شهيدًا وجريحًا في تدافع كربالء 

الخارجيــة  وزيــر  أكــد  -وكاالت:-  القاهــرة 
العراقــي، محمــد علــي الحكيــم، أمــس الثالثــاء  أن 
ــة المالحــة فــي  ــادرة علــى حماي ــدان المنطقــة ق بل
الخليــج  الفارســي دون الحاجــة لتدخــل اجنبــي.
باجتمــاع  القاهــا  كملــة  فــي  الحكيــم  وقــال 
العربيــة  الجامعــة  لمجلــس  العاديــة   152 الــدورة 
ــراق،  ــذي يترأســه الع ــوزاري، وال ــى المســتوى ال عل
المنطقــة قــادرة علــى حمايــة المالحــة  إن »دول 
ــن  ــدوان خارجــي م ــى أي ع ــي حــال تعرضــت إل ف
ــا أن  ــي«، مبين ــل االجنب ــى التدخ ــاد عل دون االعتم
»العــراق يدعــو إلــى اســتعادة ســوريا مقعدهــا فــي 

العربيــة«. الجامعــة 
وأضــاف وزيــر الخارجيــة :«نؤيــد الحــوار والحــل 
ســوريا  فــي  الســالم  جهــود  ودعــم  السياســي 

ــى  ــداء إســرائيل عل ــن اعت ــا :«ندي ــن«، مضيف واليم
بعــض الــدول العربيــة وحقهــا بالدفــاع عن نفســها«.
وتابــع أن »بغــداد ترفــض أي تواجــد عســكري 

األراضــي  علــى  تركــي 
العراقيــة«.

آخرعــزى  ســياق  فــي 
األميــن العــام لحــزب الدعــوة 
امــس  المالكــي  نــوري 
ــلمين  ــع المس ــاء، جمي الثالث
االمــام  استشــهاد  بذكــرى 
الســالم،  عليــه  الحســين 
تكــون  أن  إلــى  داعيــا 
التــي  اإلنســانية  الرســالة 
اجلهــا  مــن  االمــام  حــارب 

عليــه. نســير  منهجــًا 
وقــال المالكــي، فــي بيــان »نحــن اليــوم نعيــش 
ــى اســتلهام  ــع ال ــالء ندعــو الجمي ــة كرب ــرى فاجع ذك

المواقــف والعبــر مــن هــذه الثــورة العظيمــة وان تكون 
االســتبداد  قــوى  لمقاومــة  التصــدي  فــي  منطلقــا 
واالنحــراف، والعمــل علــى حشــد جميــع الطاقــات 

ــراق«. ــا الع ــرض له ــي يتع ــات الت ــة التحدي لمواجه
ــه مــن  ــا في ــوم عاشــوراء وم ــى أن »ي وأشــار إل
ــع  ــة يدعــو جمي ــة تضحوي ــة جهادي ــف بطولي مواق
المؤمنيــن واألحــرار الــى رص صفوفهــم وتوحيــد 
ــالف  ــات االخت ــوا جزئي ــم ويترك ــم ومواقفه كلمته
الن الواقــع فيــه جبهــة الحســين)ع(  وجبهــة يزيــد 
تعــود علينــا بأثــواب وافــكار وخبــث ودهــاء جديــد، 
وليعلــم أنصــار الحســين )ع( ان معركــة الطــف 
ــى  ــدم عل ــى ينتصــر ال ــم تتوقــف حت مســتمرة وَل
خــط  فيــه  يتصــارع  ميــدان  كل  فــي  الســيف 

الشــهادة وخــط الغــدر والجريمــة«.
مــن جهــة اخــرى أعلنــت وزارة الصحــة العراقيــة، 
عــن حصيلــة ضحايــا حادثــة التدافــع فــي العتبــة 
الحســينية المقدســة خــالل مراســيم عــزاء ركضــة 

طويريــج امــس الثالثــاء.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الصحــة ســيف 
البــدر فــي بيــان ان »31 شــهيدًا و100مصــاب« وقعــوا 

ــة. ــي الحادث ف
وأشــار الــى ان »الحصيلــة غيــر نهائيــة« مؤكــدًا 
إلســعاف  لعــالج  الصحــة  وزارة  كــوادر  »اســتنفار 

الجرحــى«.

من طراز »غواد كابتر«..

المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة »إسرائيلية« مسّيرة في غزة
*حماس: السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم القيادي الخضري ونجله

*المحكمة »العليا« الصهيونية تقر بهدم مبان 
فلسطينية شمالي الخليل

*عشرات المستوطنين برفقة المتطرف »يهودا 
غليك« يقتحمون باحات االقصى

غــزة- وكاالت:-أســقطت المقاومــة الفلســطينية 
ــيّرة  ــرائيلية( مس ــرة )إس ــاء طائ ــس الثالث ــر ام فج
ــا  ــار عليه ــر« بعــد إطــالق الن مــن طــراز »كــواد كابت

شــرق رفــح جنــوب قطــاع غــزة.
ــأن  ــس، ب ــي، أم ــان الصهيون ــش الكي ــر جي وأق
ــه ســقطت  ــة ل ــرة )درون( تابع ــرة مســيرة صغي طائ

فــي جنــوب قطــاع غــزة، 
التحقيــق  شــرع  حيــث 

فــي الحــادث.
ووفقــا للموقــع اإللكترونــي 
مســلحة  قــوة  فــإن  »والــال« 
حمــاس  لحركــة  تابعــة 
الطائــرة  وجــود  الحظــت 
للجيــش  التابعــة  المســيرة 
شــرق  القطــاع  ســماء  فــي 
علــى  النيــران  وأطقــت  رفــح 
وقامــت  وأســقطتها  المســيرة 

عليهــا. علــى  اليــد  بوضــع 
ــان  ــالل بي ــام خ ــن القس ــب عزالدي ــدت كتائ وأك
لهــا ان »الطائــرة المســيرة كانــت فــي مهمــة خاصــة 
داخــل قطــاع غــزة وتحمــل كاميــرات حراريــة ونهاريــة 
وجهــازًا معــدًا لتنفيــذ المهمــة، حيــث تــم التعــرف 

ــى«. ــا بفضــل اهلل تعال ــدو وإحباطه ــا الع ــى نواي عل

مــن جهــة اخــرى كشــفت حركــة »حمــاس« أن 
الريــاض تعتقــل عشــرات الفلســطينيين المقيميــن 

فيهــا، بينهــم قيــادي كبيــر فــي الحركــة.
وقالــت الحركــة فــي بيــان إن جهــاز مباحــث أمــن 
الدولــة الســعودي، أقــدم يــوم الخميــس 2019/4/4م، 
ــي(،  ــو هان ــح الخضــري )أب ــد صال ــال محم ــى اعتق عل

المقيــم فــي جــدّة منــذ نحــو ثالثــة عقــود.
غريبــة  »خطــوة  االعتقــال  الحركــة  واعتبــرت 
كان  الخضــري  أن  إلــى  مشــيرة  ومســتهجنة«، 
مســؤواًل عــن إدارة العالقــة مــع المملكــة علــى مــدى 
عقديــن مــن الزمــان، كمــا تقّلــد مواقــع قياديــة عليــا 

ــة. ــي الحرك ف


