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برلين: سنقوم بدورنا لتجنب نشوب 
حرب بالوكالة في ليبيا

المستشــارة  قالــت  رويتــرز:-  برليــن- 
األلمانيــة أنجيــال ميــركل أمــس األربعــاء إن 
بالدهــا ســتقوم بدورهــا لتجنــب نشــوب حــرب 
الوضــع  أن  مــن  ليبيــا محــذرة  فــي  بالوكالــة 
هنــاك ينــذر بزعزعــة اســتقرار أفريقيــا بأســرها.

أمــام  كلمــة  فــي  ميــركل  وقالــت 
ــاك وضــع يتطــور  ــي ”هن ــان األلمان البرلم
ــي  ــل الت ــادا مث ــد يتخــذ أبع ــا وق ــي ليبي ف
شــهدناها فــي ســوريا.. ومــن الضــروري 
أن نبــذل كل مــا بوســعنا لضمــان عــدم 
بالوكالــة  حــرب  إلــى  الوضــع  تصعيــد 

بدورهــا“. ألمانيــا  وســتقوم 
وأضافــت ”إذا لــم تســتقر األوضــاع فــي 
األفريقيــة  المنطقــة  اســتقرار  فــإن  ليبيــا 

ســيتزعزع“. بأســرها 

األردن يدين إعالن نتنياهو فرض السيادة 
الصهيونية على غور األردن

انبــاء:  وكاالت  عمــان- 
أدان األردن إعــالن رئيــس 
الصهيونــي  الكيــان  وزراء 
عزمــه  نتنياهــو  بنياميــن 
فــرض الســيادة الصهيونيــة 
علــى غــور األردن وشــمال 

البحــر الميــت.
الخارجيــة  وزيــر  وأدان 
الصفــدي،  أيمــن  األردنــي، 
بيــان،  فــي  الثالثــاء  يــوم 
إعــالن نتنياهــو عزمــه ضــم 
الصهيونيــة  المســتوطنات 

فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة وفــرض الســيادة الصهيونيــة علــى منطقــة غــور األردن وشــمال البحــر الميــت.
واعتبــر الصفــدي إعــالن نتنياهــو تصعيــدا خطيــرا ينســف األســس التــي قامــت عليهــا العمليــة الســلمية 

ويدفــع المنطقــة برمتهــا نحــو العنــف وتأجيــج الصــراع.
وأكــد الوزيــر األردنــي رفــض المملكــة إعــالن رئيــس الــوزراء الصهيونــي واعتبــره خرقــا فاضحــا للقانــون الدولــي 

وتوظيفــا انتخابيــا ســيكون ثمنــه قتــل العمليــة الســلمية وتقويــض حــق المنطقــة وشــعوبها فــي تحقيــق الســالم.
ودعــا الصفــدي المجتمــع الدولــي إلــى تحمــل مســؤولياته وإعــالن رفضــه اإلعــالن الصهيونــي وإدانتــه 
ــى  ــي فاعــل لحــل الصــراع عل ــد حقيق ــى إطــالق جه ــا، والعمــل عل ــة وقراراته والتمســك بالشــرعية الدولي
أســاس حــل الدولتيــن الــذي يضمــن قيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس المحتلــة علــى 

خطــوط الرابــع مــن يونيــو 1967 ســبيال وحيــد لتحقيــق الســالم.
ــي تشــمل توســعة االســتيطان  ــة الت ــن الخطــوات األحادي ــره م ــالن وغي ــذا اإلع ــدي إن ه ــال الصف وق
الالشــرعي وانتهــاكات ســلطات االحتــالل للمقدســات فــي القــدس الشــريف خطــر علــى األمــن والســلم 
ــن  ــرائيل م ــه إس ــوم ب ــا تق ــدى لم ــا يتص ــما وواضح ــا حاس ــا دولي ــتوجب موقف ــم، يس ــة والعال ــي المنطق ف

ــن والســالم. ــد لألم ــة الســلمية وتهدي ــض للعملي تقوي

مؤكدة انه انتهاك سافر للشرعية الدولية..

سوريا تدين إعالن نتنياهو عزمه ضم أراض من الضفة للكيان الصهيوني
*األمم المتحدة: ضربات التحالف األمريكي في سوريا تصل إلى حد جرائم الحرب

ســوريا  أدانــت  انبــاء:-  وكاالت  دمشــق- 
بشــدة إعــالن رئيــس وزراء الكيــان الصهيوني 
الضفــة  فــي  فلســطينية  أراض  عزمــه ضــم 

الغربيــة المحتلــة إلــى الكيــان الصهيونــي.
وزارة  فــي  رســمي  مصــدر  وقــال 
لـــ  تصريــح  فــي  الســورية  الخارجيــة 
ســانا امــس: تديــن الجمهوريــة العربيــة 
الــوزراء  إعــالن رئيــس  الســورية بشــدة 
فــي كيــان االحتــالل الغاصــب عزمــه علــى 

ضــم أراض فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة 
المحتلــة إلــى الكيــان الصهيونــي وذلــك 
الدوليــة  للشــرعية  ســافر  انتهــاك  فــي 
القانونــي  الوضــع  بخصــوص  وقراراتهــا 

المحتلــة. الفلســطينية  لألراضــي 
وأضــاف المصــدر: إن إعــالن نتانياهــو 
التوســعية  الطبيعــة  ســياق  فــي  يأتــي 
جديــدة  وخطــوة  االحتــالل  لكيــان 
الشــعب  حقــوق  علــى  االعتــداء  فــي 

ــة  ــة القضي الفلســطيني ومحــاوالت تصفي
الفلســطينية والتــي تشــكل صفقــة القــرن 
والمشــاركة  بالتواطــؤ  تجلياتهــا  أحــدث 
لــم  التــي  األميركيــة  لــإدارة  الفاعلــة 
ــة  ــا المســتحكم لألم ــي عداءه ــد تخف تع
العربيــة وتآمرهــا علــى حقوقهــا ومصالحهــا 

. ومســتقبلها
الجمهوريــة  إن  المصــدر:  وتابــع 
العربيــة الســورية إذ تجــدد وقوفهــا الكامــل 
نضالــه  فــي  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
وتحريــر  المشــروعة  حقوقــه  الســتعادة 
وإقامــة  االحتــالل  براثــن  مــن  أراضيــه 
الوطنــي  ترابــه  علــى  المســتقلة  دولتــه 
وعاصمتهــا القــدس فإنهــا تؤكــد أن الوضــع 
الراهــن مكــن كيــان االحتــالل  العربــي 
مــن المضــي فــي عدوانــه المتواصــل علــى 
العــرب  بعــض  أن  كمــا  العربيــة  األمــة 
للتطبيــع  ويروجــون  يتهافتــون  الذيــن 
يتحملــون  الكيــان  هــذا  مــع  المجانــي 
كيــان  فــي ســلوك  تاريخيــة  مســؤولية 
أن  علــى  مشــددة  المــارق  االحتــالل 
خيــار المقاومــة والصمــود وحــده الكفيــل 
بالحفــاظ علــى الحقــوق العربيــة والدفــاع 
األمــة وضمــان مســتقبلها. عــن حاضــر 

محققــون  قــال  آخــر  صعيــد  علــى 
ــاء  ــم المتحــدة أمــس األربع ــون لألم تابع
إن التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة 
نفــذ ضربــات جويــة فــي ســوريا تســببت 
كبيــرة  بشــرية  خســائر  ســقوط  فــي 
ــى تجاهــل  ــا يشــير إل ــن مم مــن المدنيي
الالزمــة  المســبقة  التحذيــرات  توجيــه 

حــرب. ارتــكاب جرائــم  واحتمــال 

موسكو: إقالة بولتون لن تصحح العالقات 
الروسية األمريكية

موســكو- وكاالت انبــاء:- قــال الناطــق باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، ان إقالــة مســؤول أمريكــي 
رفيــع مثــل مستشــار الرئيــس لألمــن القومــي، جــون بولتــون، لــن تصحــح العالقــات الروســية األمريكيــة.

ــي حــول  ــى ســؤال صحف وردا عل
إمكانيــة تأثيــر إقالــة بولتــون علــى 
قــال  األمريكيــة  الروســية  العالقــات 
بيســكوف للصحفييــن، يــوم الثالثــاء: 
أي  إقالــة  أو  وجــود  أن  نعتقــد  »ال 
مســؤول ولــو مثــل هــذا المســؤول 
بصــورة  يؤثــر  قــد  المســتوى  رفيــع 
الخارجيــة  السياســة  علــى  جديــة 

األمريكيــة«.
وذكــر بيســكوف أن بوتيــن أعلــن 
أكثــر مــن مــرة أن روســيا تميــل للبحــث عــن مخــرج مــن الوضــع المحــزن الــذي ال تــزال تقــع فيــه العالقــات 
الروســية األمريكيــة الثنائيــة، مضيفــا فــي الوقــت ذاتــه أنــه »ال يمكننــا البحــث عــن هــذا المخــرج بشــكل 

منفــرد، وال يمكــن عملــه إال بالتعــاون. ونأمــل بمشــاهدة مثــل هــذه اإلرادة السياســية آجــال أم عاجــال«.
وكتــب الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، الثالثــاء، علــى صفحتــه فــي »تويتــر« أنــه أقــال مستشــاره 
لألمــن القومــي، جــون بولتــون بســبب خالفــات فــي مجــال السياســة الخارجيــة. مــن جانبــه أعلــن بولتــون 

أنــه قــدم اســتقالته مــن منصبــه بنفســه.

بعد رفض الحكومة.. إضراب معلمي 
األردن في يومه الرابع

عمــان- وكاالت انبــاء:- دخــل إضــراب المعلميــن فــي األردن يومــه الرابــع، األربعــاء، بعدمــا رفضــت 
الحكومــة األردنيــة االســتجابة لمطالــب نقابــة المعلميــن بمنــح أعضاءهــا عــالوة بقيمــة 50 بالمئــة.

ــى منــح  ــة المعلميــن، مشــددا عل ــاء، مطالــب نقاب ــرزاز، الثالث ــوزراء األردنــي، عمــر ال ورفــض رئيــس ال
المعلميــن عــالوة، وفقــا لمســار األداء الوظيفــي التــي تصــل فــي حدهــا األعلــى لـــ250 بالمئــة.

لكن نقابة المعلمين األردنيين رفضت القبول بهذا األمر، وقررت االستمرار في اإلضراب المفتوح.
وأصاب الشلل العملية التعليمية، حيث تعطلت الدراسة في المدارس الحكومية منذ يوم األحد الماضي.

انفجار ضخم أمام السفارة 
األمريكية في كابل

كابــل- وكاالت انبــاء:- افــادت وســائل اعــالم، 
امــس االربعــاء، بــأن انفجــارا قويــا وقــع بالقــرب مــن 
الســفارة األمريكيــة فــي العاصمــة األفغانيــة كابــل.

عــن  نقــال  أنبــاء »شــينخوا«  وكالــة  وذكــرت 
مصــادر، أن انفجــارا قويــا وقــع بالقــرب مــن الســفارة 
األفغانيــة كابــل صبــاح  العاصمــة  فــي  األمريكيــة 
ــت  ــذار انطلق ــرات اإلن ــى أن صاف ــيرة ال ــوم، مش الي
عقــب وقــوع االنفجــار قــرب الســفارة، وســمعت فــي 

المناطــق القريبــة.
ولم تتم اإلفادة مباشرة بوقوع ضحايا أو أضرار.

ــان«  ــة »طالب ــدت حرك ــا تعه ــك، بعدم ــي ذل يأت
ــة  ــوات األمريكي ــال ضــد الق ــة القت ــاء، بمواصل الثالث
فــي أفغانســتان بعــد قــرار الرئيــس، دونالــد ترامــب، 
بوقــف المحادثــات معهــا، مشــيرة إلــى أن واشــنطن 

ســتندم علــى التخلــي عــن المفاوضــات.

باكستان تدعو إلجراء تحقيق دولي حول ممارسات 
السلطات الهندية في كشمير

الخارجيــة  وزيــر  آبــاد- وكاالت:- دعــا  اســالم 
الباكســتاني، شــاه محمــود قريشــي، إلــى إجــراء 
فــي  المتحــدة،  األمــم  إشــراف  تحــت  تحقيــق 
السياســة التــي تتبعهــا الســلطات الهنديــة فــي 

وكشــمير. جامــو  واليــة 
المتحــدة  األمــم  مجلــس  أمــام  كلمــة  وفــي 
لحقــوق اإلنســان، قــال قريشــي، يــوم الثالثــاء: »إذا 
كانــت الهنــد ال يوجــد لديهــا مــا تخفيــه، فعليهــا أن 

ــق«. ــة تحقي ــر محــدود للجن ــح وصــوال غي تمن
وأضــاف الوزيــر الباكســتاني أن الهنــد »حولــت 
العالــم  فــي  أكبــر ســجن  إلــى  وكشــمير  جامــو 

خــالل األســابيع الســتة األخيــرة«.
وأوضــح أن الســلطات الهنديــة اعتقلــت فــي 
المنطقــة أكثــر مــن 6 آالف شــخص بطريقــة غيــر 
المعتقليــن علــى ســجون عبــر  لتــوزع  قانونيــة، 
البــالد. كمــا قــارن قريشــي الوضــع فــي هــذه الواليــة 
مــع جريمــة القتــل الجماعــي فــي روانــدا فــي العــام 
سريبرينيتســا  فــي  المســلمين  ومذبحــة   1994

بالبوســنة والهرســك فــي العــام 1995.

األطراف في جنوب السودان تتفق 
على تشكيل حكومة انتقالية

جوبــا- وكاالت انبــاء:- قــال وزيــر اإلعــالم فــي جنــوب 
الســودان أمــس األربعــاء إن الرئيــس ســلفا كيــر وزعيــم 
المتمرديــن ريــك مشــار اتفقــا علــى تشــكيل حكومــة 

انتقاليــة بحلــول 12 نوفمبــر تشــرين الثانــي.
وأضــاف الوزيــر مايــكل مكــوي لويــث للصحفييــن 
”ناقــش الجانبــان قضايــا بســيطة والمبــادئ المتفــق 
عليهــا لتشــكيل حكومــة انتقاليــة بحلــول 12 نوفمبــر“.

مضادات الحشد تفتح النار على طائرة مسيرة في صالح الدين..

الفتح: القوات االجنبية خالفت معاهدة االطار االستراتيجي بعدم تصديها للعدوان الصهيوني
*القوات العراقية تواصل مالحقة فلول »داعش« في أنحاء البالد 

وعمليات بغداد تلقي القبض على 78 إرهابيا
*البرلمان العراقي يناقش اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة 

ضد الحشد واخراج القوات االجنبية من البالد
تحالــف  عــن  النائــب  وكاالت:-اكــد  بغــداد- 
الفتــح عبــد االميــر تعيبــان امــس االربعــاء،  ان 
االراضــي  داخــل  المتواجــدة  االجنبيــة  القــوات 
العراقيــة قــد خالفــت معاهــدة االطــار االســتراتيجي 
ــى البــالد . بعــدم تصديهــا للعــدوان الصهيونــي عل
وقــال تعيبــان ان “القــوات االجنبيــة المتواجــدة 
فائــدة  لهــا  ليــس  العراقيــة  االراضــي  داخــل  حاليــا 
للبــالد حيــث انهــا لــم تحــرك ســاكنًا خاصــة بعــد 
االعتــداءات “االســرائيلية” علــى االرض العراقيــة وهــذا 
مخالــف لمعاهــدة االطــار االســتراتيجي التــي ابرمــت 

مــا بيــن الحكومــة العراقيــة واالدارة االميركيــة”.
اليــوم  عازمــة  السياســية  “القــوى  ان  واضــاف 

علــى تقريــر مصيــر القــوات االجنبيــة 
العراقيــة  االراضــي  داخــل  الموجــودة 
ان  مبينــا  البرلمــان”،  قبــة  تحــت 
“مجلــس النــواب ســيناقش موضــوع 
اخــراج القــوات االجنبيــة مــن البــالد 
الكتــل  مابيــن  والتنســيق  باالتفــاق 
السياســية حــول تواجــد تلــك القــوات”.
تحالــف  عــن  النائــب  وكان 
فــي  أكــد  الفتــالوي  فاضــل  الفتــح 
وقــت ســابق، ان الجلســات األولــى 

ــريعية  ــنة التش ــريعي األول للس ــل التش ــن الفص م
الثانيــة ســتخصص لمناقشــة اعتــداءات الكيــان 

الصهيونــي المتكــررة ضــد مواقــع الحشــد الشــعبي، 
ــرار  ــى مناقشــة ق ــازم عل ــان ع ــى إن البرلم ــا إل الفت
لــردع  الصهيونــي  الكيــان  العســكري تجــاه  الــرد 

. للســيادة  وخرقــه  اســتهدافاته 
ــاء،  ــس األربع ــن الحشــد الشــعبي، ام ــا أعل ميداني
ــادة عمليــات صــالح  ــة التابعــة لقي أن المضــادات األرضي
الديــن للحشــد فتحــت النــار علــى طيــران مســير حلــق 
فــوق مقــاره فــي صــالح الديــن وأجبرتــه علــى الهــروب.

وقــال مديــر اســتخبارات قيــادة عمليــات صــالح 
إن  بيــان  فــي  البــاوي  قحطــان  للحشــد  الديــن 
ــواء  ــوق الل ــس، ف ــاح ام ــق، صب ــيرًا حل ــًا مس »طيران
35 ومقــار عمليــات صــالح الديــن للحشــد الشــعبي.

األرضيــة  المضــادات  أن  إلــى  البــاوي،  وأشــار 
التابعــة للحشــد فتحــت النــار عليــه وأجبرتــه علــى 

الهــروب لجهــة مجهولــة.
ــات بغــداد، الفريــق الركــن  ــد عملي ــن قائ كمــا أعل
جليــل الربيعــي امــس األربعــاء، نجــاح الخطــة األمنيــة 

التــي تــم تنفيذهــا خــالل األيــام العشــرة الماضيــة.
وكشــف الفريــق الركــن الربيعــي، فــي مؤتمــر 
صحفــي عقــده فــي مقــر قيــادة عمليــات بغــداد، عــن 

إلقــاء القبــض علــى 78 ارهابيــا.
كمــا أشــار إلــى انــدالع مواجهــات بيــن القــوات األمنيــة 
ومجموعــة مســلحة فــي غــرب العاصمــة أســفرت عــن 
ــرك أســلحتهم  ــن وت ــرار اآلخري ــن وف ــل أحــد اإلرهابيي مقت

ومعداتهــم.

فيما يتوعد عباس بالغاء جميع االتفاقات الموقعة مع )إسرائيل(..

ادانة فلسطينية واسعة لنية نتنياهو فرض السيادة على غور االردن وشمال البحر الميت
*هروب نتنياهو لالختباء في ملجئ بعد قصف صاروخي للمقاومة 

استهدف مستوطنة أشدود خالل خطابه
*فصائل المقاومة: بتكتيكات متعددة سنكبح جماح العنجهية »الصهيونية« 

ووقاحة نتنياهو وشعبنا سيسقط كل مخططاته

غــزة-وكاالت:- أدان الفلســطينيون إعــالن رئيس 
ــيادة  ــط الس ــه بس ــي نيت ــالل الصهيون ــة االحت حكوم
الصهيونيــة علــى غــور األردن وشــمال البحــر الميــت 
بانتخابــات  فــوزه  حــال  المســتوطنات  مــن  وعــدد 

الكنيســت المزمــع اجراؤهــا فــي 17 الجــاري.
وقــال رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود 
عبــاس إن »جميــع االتفاقــات الموقعــة مــع إســرائيل 
ومــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات تكــون قــد انتهــت، 
ــور  ــى غ ــرض الســيادة اإلســرائيلية عل ــذت ف إذا نف
مــن  جــزء  وأي  الميــت  البحــر  وشــمال  األردن 

األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967«.
مــن جهتهــا، قالــت حنــان عشــراوي عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بالرغــم 

وتســتخدم  انتخابيــة  التصريحــات  هــذه  أن  مــن 
االرض والحــق والحيــاة الفلســطينية كذخيــرة لتغذيــة 
الدعايــة االنتخابيــة االســرائيلية؛ إال أنهــا تؤكــد نوايــا 

ــة«. ــى سياســته الحقيقي ــل عل ــو وتدل نتنياه
مــن ناحيتهــا، اعتبــرت حركــة الجهاد االســالمي 
فــي فلســطين إن مــا تحــدث بــه رئيــس حكومــة 
ــور ااْلردن  ــن نتنياهــو بشــأن ضــم غ ــدو بنيامي الع
ومناطــق مــن الضفــة الغربيــة يشــكل جريمــة حــرب 

جديــدة بحــق الشــعب الفلســطيني وحقوقــه .
الســرطان  »هــذا  الجهــاد  حركــة  وقالــت 
االســتيطاني ســيكون علــى حســاب مزيــد مــن 
العــدوان وممارســة االٍرهــاب بهــدف تهجيــر اآلالف 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني وإبقائهــم فريســة 

والحرمــان«. القهــر  وعذابــات  التشــريد  آلالم 
ودعــت إلــى اســتمرار المقاومــة وانخــراط الــكل 
الوطنــي فــي جبهــة مواجهــة شــاملة ضــد االحتــالل 
الصهيونــي ، كمــا طالبــت بالتخلــي عــن أوهــام 
التســوية والمفاوضــات التــي شــكلت غطــاء لنهــب 
األرض ، والمســارعة إلــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة.

لســان  علــى  فأكــدت  حمــاس،  حركــة  أمــا 
الناطــق باســمها فــوزي برهــوم، علــى أن تصريحــات 
نتنياهــو لــن تغيــر مــن الحقائــق شــيئا، ولــن توقــف 
لمواجهــة  كافــة  بأشــكالها  المتصاعــدة  المقاومــة 

االحتــالل ومخططاتــه.
إن  صحفــي  تصريــح  فــي  برهــوم  وقــال 
»تصريحــات نتنياهــو تأتــي اســتمرارا للسياســة 
وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب  علــى  العدوانيــة 

ومقدراتــه«.

قال االمام علي بن الحسين زين العابدين )عليه السالم(:
مجالس الصالحين داعية إلى الصالح، وآداب العلماء زيادة في العقل، وطاعة 
والة األمر تمام العز، واستنماء المال تمام المروءة، وإرشاد المستشير قضاء لحق 

النعمة، وكف األذى من كمال العقل وفيه راحة للبدن عاجال وآجال.
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 35 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 20 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 45 دقيقة


