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قالوا في االمام الحسين عليه السالم:
    ما من عظيم إال ويخلد إال أن خلود )االمام( الحسين كان مميزًا بأفكاره النيرة وعشق 

الناس له في شرق األرض وغربها إن القرآن ومحمد والحسين ثالوث مقدس يجب النظر 
اليهم نظرة تقديس ألن فيهم الكثير من المثل العليا وإحترام حقوق اإلنسان

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 52 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 56 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 43 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 6 دقائق

غوتيريش يعلن عن إفالس األمم 
المتحدة الوشيك!

نيويــورك – وكاالت : أعلــن األميــن العــام 
أن  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحــدة،  لألمــم 
ــدره  ــا ق ــزا مالي ــي عج ــة تعان ــة الدولي المنظم
ــد  ــة ق ــا المالي ــون دوالر، وأن احتياطاته 230 ملي

ــر الجــاري. ــة أكتوب ــل نهاي تســتنفد قب
تأجيــل  إمــكان  إلــى  غوتيريــش  وأشــار 
ــل مــن عــدد مــن  مؤتمــرات واجتماعــات، والتقلي
الخدمــات، مــع حصــر الســفر الرســمي باألنشــطة 
األساســيّة فقــط، واتّخــاذ تدابيــر لتوفيــر الطاقــة، 
ــع  ــك بهــدف الحــدّ مــن النفقــات خــالل الرب وذل

ــة. ــن الســنة الجاري ــر م األخي
وتعليقــا علــى هــذه المشــاكل النقديــة، 
قــال غوتيريــش: »حتــى اآلن، لــم تدفــع الــدول 
المبلــغ  إجمالــي  مــن   %70 ســوى  األعضــاء 
الميزانيــة  فــي  المدرجــة  الــالزم لألنشــطة 

العاديــة لعــام 2019«.
الــدول  إلــى  »كتــب  أنــه  إلــى  وأشــار 
أن  لهــا  ليشــرح  أكتوبــر   4 يــوم  األعضــاء 
األنشــطة الممولــة مــن الميزانيــة العاديــة تمــر 

حرجــة«. بمرحلــة 

المعارضة التركية: على اردوغان احترام سيادة سوريا 
ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها

أكــد   : وكاالت   – انقــرة 
نائــب رئيــس حزب الشــعب 
آونــال  التركــي  الجمهــوري 
رجــب  نظــام  أن  جاويكــوز 
دورًا  لعــب  أردوغــان  طيــب 
رئيســيًا بتأجيــج األزمــة فــي 
بدعــم  قيامــه  عبــر  ســوريا 
ــًا  ــة داعي ــات اإلرهابي التنظيم
إلــى احتــرام ســيادة ووحــدة 
ســوريا وعــدم التدخــل فــي 

الداخليــة. شــؤونها 
فــي  جاويكــوز  وقــال 

مؤتمــر صحفــي إن أردوغــان انتهــج سياســات متهــورة وارتكــب أخطــاء جســيمة متكــررة “مبنيــة علــى عقــد 
نفســية” وإن هــذه “السياســات المعاديــة للســالم كانــت ســببًا رئيســيًا فــي إطالــة أمــد األزمــة فــي ســوريا 
وجعلــت مــن تركيــا عنصــرًا رئيســيًا فــي هــذه األزمــة” مضيفــًا: “لقــد تدخلــت تركيــا بشــكل ســافر فــي ســوريا 
عبــر دعــم المجموعــات المســلحة التــي تقاتــل الدولــة الســورية وعبــر توغلهــا داخــل األراضــي الســورية”.
وشــدد جاويكــوز علــى ضــرورة أن تكــون أســس ومبــادئ سياســة أنقــرة الخارجيــة مبنيــة علــى “احتــرام 
ســيادة ســوريا ووحدتهــا واســتقاللها وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة واحتــرام كل االتفاقيــات واألعــراف 
الدوليــة وعلــى أســاس عالقــات حســن الجــوار وااللتــزام بــكل االتفاقيــات الثنائيــة الموقعــة والســعي مــن 

أجــل حــل جميــع المشــكالت عبــر الحــوار والتنســيق والتعــاون اإلقليمــي”.

التخاذهم دروع بشرية لليوم الـ 26..

إرهابيو )النصرة( يمنعون أهالي إدلب من الخروج إلى المناطق المحررة
*مصدر أمني: العثور على مستودع أسلحة من مخلفات 

اإلرهابيين في اللجاة بريف السويداء
*رويترز: مسؤول كردي سوري يتحدث عن محادثات 

محتملة مع دمشق وموسكو!

“جبهــة  تنظيــم  واصــل   : وكاالت   – دمشــق 
النصــرة” والتنظيمــات المنضويــة تحــت زعامتــه 
فــي إدلــب اتخــاذ المدنييــن دروعــا بشــرية ومنعهــم 
ــو  ــر ممــر أب ــة عب ــى المناطــق اآلمن مــن الخــروج إل
الضهــور لليــوم الســادس والعشــرين علــى التوالــي 
األهالــي  محاصــرة  اإلرهابييــن  تشــديد  وســط 

والضغــط عليهــم عبــر احتــكار المــواد الغذائيــة.
وذكــر مراســل ســانا أن المجموعــات االرهابيــة 
ــي  ــام األهال ــا لقطــع الطــرق أم تواصــل نشــر مرتزقته
ــور  ــو الضه ــر أب ــى مم ــن بالخــروج والتوجــه إل الراغبي
ومــن ثــم إلــى المناطــق اآلمنــة إضافــة إلــى تكريــس 
إجــراءات ســابقة كان اإلرهابيــون قامــوا بهــا كتجريــف 
الطــرق المؤديــة إلــى الممــر ووضــع الســواتر الترابيــة 

ــيارات  ــع الس ــار لمن واألحج
مــن  األهالــي  تقــل  التــي 
نقــاط  إلــى  الوصــول 
الجيــش العربــي الســوري.
ــى  وأشــار المراســل إل
“النصــرة”  إرهابيــي  أن 
بــث  إلــى  يعمــدون 
واألكاذيــب  اإلشــاعات 
بشــكل مســتمر والتضليل 
األمــان  حقيقــة  لتشــويه 
واألمــن الــذي ينعــم بــه 

ســيطرتهم. مناطــق  مــن  يخــرج  مــن  جميــع 
ولفــت مراســل ســانا إلــى أن الجهــات المعنيــة 
والتحضيــرات  اإلجــراءات  جميــع  اتخــاذ  تواصــل 
مــن  يخــرج  مواطــن  أي  الســتقبال  اللوجســتية 
المســاعدة  اإلرهابييــن وتقديــم  انتشــار  مناطــق 
وآخــر  طبــي  طاقــم  يتواجــد  حيــث  لــه  الفوريــة 
إلــى  األهالــي  لنقــل  وحافــالت  الغــذاء  لتقديــم 

مناطــق إقامــة مؤقتــة لهــم.
مــع  بالتعــاون  المعنيــة  الجهــات  وجهــزت 
وحــدات الجيــش خــالل الســنوات الســابقة ممــرات 
ــروج  ــن خ ــق لتأمي ــن المناط ــدد م ــي ع ــانية ف إنس
مئــات آالف المدنييــن منهــا حفاظــا علــى حياتهــم 

ــة المــزودة  ــة المؤقت ــز اإلقام ــى مراك ــم إل ــم نقله وت
بجميــع لــوازم اإلقامــة قبــل إعادتهــم إلــى منازلهــم 
بطــوالت  بفضــل  المناطــق  تلــك  تحريــر  بعــد 

الجيــش وتأميــن البنــى األساســية فيهــا.
االمنيــة  الجهــات  عثــرت  اخــرى  جهــة  مــن 
المختصــة علــى مســتودع مــن مخلفــات اإلرهابيين 
فــي منطقــة اللجــاة الصخريــة فــي ريــف الســويداء.
يضــم  المســتودع  أن  ســانا  مراســل  وبيــن 
إســرائيلي  بينهــا  األســلحة  مــن  كبيــرة  كميــة 
وغربــي الصنــع وكميــات مــن األدويــة والقذائــف 

الناســفة. واألحزمــة 
مــن جانــب اخــر ذكــر مســؤول كــردي ســوري 
إن الســلطات التــي يقودهــا األكــراد فــي شــمال 
ســوريا قــد تفتــح محادثــات مــع دمشــق وروســيا 
ــل  ــحاب الكام ــة االنس ــي حال ــي ف ــراغ أمن ــلء ف لم
ــدود التركيــة. ــة الح ــوات األميركيــة مــن منطق للق
فــي  وهــو مســؤول  كــرد،  بــدران جيــا  وأضــاف 
ــراد،  ــا األك ــي يقوده ــة« الت ــوريا الديمقراطي »قــوات س
لـ«رويتــرز« أنــه إذا أخلــت الواليــات المتحــدة المنطقــة 
وخاصــة منطقــة الحــدود فــإن الســلطات بقيــادة األكــراد 

ســتضطر حتمــا لبحــث كل الخيــارات المتاحــة.
ولفــت الــى إن الســلطات الكرديــة ربمــا تجــري 
محادثــات مــع دمشــق أو مــع الجانــب الروســي 
فــي هــذه الحالــة لســد الفــراغ أو التصــدي للهجــوم 
التركــي وقــد تعقــد اجتماعــات واتصــاالت فــي حــال 

حــدوث فــراغ.
يأتــي ذلــك، فــي وقــت أعلنــت تركيــا اســتكمال 
داخــل  عســكرية  عمليــة  لشــن  اســتعداداتها 
األراضــي الســورية، واســتقدمت تعزيــزات عســكرية 

ــى الحــدود. إل
ــت  ــة، أعلن ــات المتحــدة األميركي ــت الوالي وكان
ــوات ســوريا  ــن تســاند ق ــا ل ــت ســابق، أنه ــي وق ف
ــن  ــا ول ــنه تركي ــوم تش ــي أي هج ــة ف الديموقراطي

ــكان. ــي أي م ــم ف ــع عنه تداف

ميركل تستبعد التوصل إلى اتفاق 
بشأن بريكست

برليــن – وكاالت : قالــت المستشــارة األلمانيــة أنغيــال ميــركل، خــالل اتصــال مــع رئيــس الــوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون، إن احتمــاالت التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن بريكســت أصبحــت ضئيلــة جــدا 
ــاد  ــا أف ومســتبعدة، وفــق م

.RT مراســل
مصــادر  وأفــادت 
االتصــال  علــى  مطلعــة 
الهاتفــي الــذي جــرى بيــن 
فــي  وميــركل  جونســون 
صبــاح  الثامنــة  الســاعة 
ال  بأنــه  الثالثــاء،  أمــس 
هنــاك  يكــون  أن  يمكــن 
اتفــاق إال إذا بقيــت إيرلنــدا 
االتحــاد  فــي  الشــمالية 

كــي. لجمر ا
ــات  ــه إن محادث ــة قول ــة البريطاني ــي رئاســة الحكوم ــن مصــدر ف ــة ع ــة البريطاني ــة اإلذاع ــت هيئ ونقل
خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي تقتــرب مــن االنهيــار، وإنــه فــي حــال لــم تقبــل لنــدن ببقــاء إيرلنــدا 

الشــمالية فــي االتحــاد الجمركــي لالتحــاد األوروبــي، فمــن غيــر المرجــح أن تكــون هنــاك صفقــة.
وفــي الســياق عينــه، نقلــت »رويتــرز« عــن مصــدر حكومــي بريطانــي قولــه امــس إن لنــدن ال تعتقــد أن 
االتحــاد األوروبــي يتفــاوض بجديــة بشــأن اقتــراح مقــدم مــن جونســون. وقــال: »إنهــم ال ينخرطــون فــي 

المحادثــات أو يتفاوضــون بجديــة«.

ترامب: أي عمل عسكري تركي ضد اكراد سوريا 
سيؤدي لتدمير اقتصادها

الكرملين: تصريحات ترامب حول التوافق 
مع روسيا تتناقض مع الواقع

باســم  المتحــدث  أكــد   : وكاالت   – موســكو 
أن  بيســكوف  ديميتــري  الروســية  الرئاســة 
ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  تصريحــات 
حــول الرغبــة فــي التوافــق مــع روســيا “تختلــف 

الواقــع”. عــن 
ونقلــت وكالــة ســبوتنيك عــن بيســكوف قولــه 
الشــهيرة  ترامــب  للصحفييــن: “ســمعنا عبــارات 
حــول إمكانيــة التوافــق مــع روســيا.. لكــن لــم يتــم 
بعــد الكشــف عــن جوهــر هــذه الجملــة.. مــن غيــر 
الواضــح مــا يعنيــه هــذا ألن واقــع عالقتنــا لألســف 

يتعــارض بشــدة مــع هــذه التصريحــات”.
وحــول تقاريــر عــن انســحاب الواليــات المتحدة 
مــن معاهــدة األجــواء المفتوحــة لفــت بيســكوف 
إلــى أن الكرمليــن ينطلــق مــن أن واشــنطن لــم 
تعلــن رســميًا االنســحاب منهــا وقــال: “نحــن ال 

ــة”. ــالم األمريكي ــائل اإلع ــق بوس نث

اإلعالم الصهيوني يهاجم ترامب بعنف 
ويصفه »بالثرثار والطائش«

القــدس المحتلــة – وكاالت : شــن اإلعــالم  الصهيونــي هجومــا عنيفــا علــى الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب، بعــد نحــو شــهر مــن إقالتــه مستشــاره لألمــن القومــي، جــون بولتــون.

وركــزت عــدة وســائل إعــالم صهيونيــة علــى فكــرة أن ترامــب »يتحــدث كثيــرا، وال يفعــل شــيئا«، إذ قالــت 
القنــاة 12 »اإلســرائيلية«، إن الرئيــس األميركــي »ثرثــار وطائش«.

ــق اإلعــالم االســرائيلي تجــاه  ــن حن ــا زاد م ــه مم ــا« الفلســطينية، فإن ــة »مع ــت وكال ــا نقل وبحســب م
ــن. ــى الديمقراطيي ــن إل ــود المنتمي ــتمه اليه ــب، ش ترام

واشــنطن – وكاالت : أعلــن الرئيــس األمريكي، 
ــراد  ــم تتخــل عــن األك ــالده ل ــب، أن ب ــد ترام دونال
رغــم االنســحاب مــن شــمال شــرق ســوريا، مهــددا 
بــأن أي عمليــة عســكرية غيــر مبــررة ضدهــم مــن 

قبــل تركيــا ســتؤدي إلــى تدميــر اقتصادهــا.
نشــرهما  تغريدتيــن  فــي  ترامــب،  وقــال 
ــة االنســحاب  ــدء عملي ــا ب ــاء: »يمكنن امــس الثالث
ــأي  ــراد ب ــم نتخــل عــن األك ــا ل مــن ســوريا، إال أنن
شــكل مــن األشــكال، الذيــن يمثلــون شــعبا خاصــا 

ممتازيــن«. ومقاتليــن 
ــى نحــو مشــابه،  وأضــاف ترامــب: »وعل
فــي  تركيــا، شــريكنا  مــع  كانــت عالقاتنــا 
الناتــو والتجــارة، جيــدة جــدا. ويقيــم فــي 
األكــراد،  الســكان  مــن  كبيــر  عــدد  تركيــا 
وهــي تفهــم جيــدا أنــه، علــى الرغــم مــن 
ــن  ــزء م ــذا الج ــي ه ــا ف ــا 50 جندي ــا أبقين أنن
ــم  ــم نقله ــه ت ــن أن ــم م ــى الرغ ســوريا، وعل
مــن المنطقــة، إال أن أي عمليــات قتاليــة غيــر 
مبــررة وغيــر ضروريــة مــن قبــل تركيــا ســتؤدي إلــى 
تداعيــات مدمــرة بالنســبة إلــى اقتصادهــا وعملتهــا 
الوطنيــة الهشــة جــدا. إننــا ندعــم األكــراد ماليــا 

ومــن خــالل األســلحة!«.

مشيدًا بدور الجهاد الوطني خالل زيارته لمقرها بغزة..

هنية: ال يوجد فرق بين حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس ونبدع في التفكير لنصرة القضية الفلسطينية
*هيئة شؤون االسرى:  13أسيرًا يتهددهم الموت البطيء في »مشفى الرملة« اإلسرائيلي

 : وكاالت   – غــزة 
المكتــب  رئيــس  زار 
السياســي لحركــة حمــاس 
قيــادة  هنيــة  إســماعيل 
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة 
لتهنئتهــم بمناســبة ذكــرى 
الجهاديــة  انطالقتهــم 

والثالثيــن. الثانيــة 
وقــال هنيــة فــي تصريــح 
صحفــي، إن حركــة الجهــاد 
االســالمي أعــادت االعتبــار 
للقضيــة الفلســطينية، مبينــا 

ــاد. ــع الجه ــه م ــع حركت ــا اســتراتيجيا يجم أن تحالف
والجهــاد  حمــاس  بيــن  العالقــة  أن  وأضــاف 

حاالتهــا. أفضــل  فــي  اإلســالمي 
وبيــن هنيــة أنــه ال يوجــد فــرق بيــن حركتــي 
الجهــاد اإلســالمي وحمــاس، »اليــوم نحــن جســم 

لرأســين، والــرؤوس ليســت متصارعــة، وإنمــا تبــدع 
فــي التفكيــر لنصــرة القضيــة الفلســطينية«.

األســرى  شــؤون  هيئــة  حــذرت  بدورهــا 
الصحيــة  األوضــاع  تفاقــم  مــن  والمحرريــن، 
»عيــادة  فــي  القابعيــن  المرضــى  لألســرى 
المــوت  يتهددهــم  والذيــن  الرملــة«،  مشــفى 
البطــيء فــي كل لحظــة بفعــل سياســة اإلهمال 

المتعمــد. الطبــي 
امــس  لهــا،  بيــان  فــي  الهيئــة،  وقالــت 
ــي  ــفون ف ــى يرس ــرى مرض ــاء: إن 10 أس الثالث
صحيــة  بظــروف  الرملــة«  ســجن  »عيــادة 
معقــدة وخطيــرة للغايــة، وغالبيتهــم يعانــون 
مــن الشــلل ويتنقلــون علــى كراســي متحركــة، 
للقيــام  آخريــن  أســرى  علــى  ويعتمــدون 
ــاس  ــة كاالســتحمام واللب باحتياجاتهــم اليومي

المســكنات. وأخــذ  والطعــام 
ولفتــت الهيئــة إلــى أن ثالثــة أســرى مضربيــن 
عــن الطعــام يرســفون فــي قســم للعــزل داخــل 
»مشــفى الرملــة« بأوضــاع صحيــة مقلقــة وخطيــرة، 
وهــم: أحمــد غنــام المضــرب عــن الطعــام منــذ 87 
يومــا، وإســماعيل علــي المضــرب عــن الطعــام لليــوم 
67 تواليًــا، وطــارق قعــدان والمضــرب منــذ 70 يومــا، 

ضــد اعتقالهــم اإلداري.
مــن  يعانــون  المرضــى  األســرى  أن  وأكــدت 
ــدام  ــث انع ــد، حي ــي المتعم ــال الطب سياســة اإلهم
تشــخيص  وعــدم  والصحيــة،  الطبيــة  الخدمــات 
العالجــات  تقديــم  وانعــدام  المرضيــة،  الحــاالت 
واألدويــة الالزمــة لهــم، ومســاومة األســرى علــى 
العــالج ونقلهــم بســيارة »البوســطة« إلــى المحاكــم 

والســجون.

في استقباله لوجهاء العشائر لمناقشة مطالب المتظاهرين..

عبدالمهدي: المرجعية والعشائر ركنان أساسيان بكل األحداث التي مرت بتأريخ العراق
*الحشد الشعبي يباشر بنقل وتأمين زوار االربعينية من منفذ المنذرية الى كربالء

اكــد   : وكاالت   – بغــداد 
رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل 
عبــد المهــدي  امــس الثالثــاء، 
الدينيــة  المرجعيــة  ان 
ركنــان  العراقيــة  والعشــائر 
اساســيان فــي كل االحــداث 
ــراق . ــخ الع ــرت بتاري ــي م الت

وقــال المكتــب االعالمــي 
بيــان  فــي  المهــدي  لعبــد 
بــرس”  “االتجــاه  تلقــت 
نســخة منــه ، إن ” رئيــس 
امــس  اســتقبل   الــوزراء 

جمعــا كبيــرا مــن رؤســاء العشــائر العراقيــة والوجهــاء 
ــه المســتمرة  ــف المحافظــات، فــي إطــار لقاءات مــن مختل
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــع الشــرائح اإلجتماعي م
ــن السياســيين ، للتباحــث حــول  ــن والمحللي واألكاديميي
األوضــاع فــي البــالد  والمطالــب المشــروعة للمتظاهريــن 

بشــأنها”. الالزمــة  والقــرارات  الحلــول  تقديــم  وســبل 
ــان الــى ان  واشــار عبــد المهــدي بحســب البي
ركنــان  العراقيــة  والعشــائر  الدينيــة  المرجعيــة   ”
فــي  مــرت  التــي  األحــداث  كل  فــي  أساســيان 
ــن  ــاء العشــائر الذي ــدا ان “أبن ــراق” ، مؤك ــخ الع تأري
يعيشــون وســط المجتمــع ولهــم مكانتهــم بيــن 

تقديــم  فــي  يســاعدوا  ان  يمكــن  المواطنيــن 
عمــوم  مطالــب  عــن  تعبــر  وحلــول  مقترحــات 

خــاص”. بشــكل  والمتظاهريــن  المواطنيــن 
واشــار عبــد المهــدي الــى ” عــودة األوضــاع الــى 
طبيعتهــا وقيــام الحكومــة بإصــدار حزمــة قــرارات 
اولــى إســتجابة للمطالــب المشــروعة واإلســتمرار 
بتقديــم قــرارات أخــرى فــي جلســات الحكومــة “.

واضــاف البيــان ان ” رئيــس الــوزراء اســتمع الــى 
العشــائر  رؤســاء  نظــر  ووجهــات  ومطالــب  مقترحــات 
والشــخصيات التــي حضــرت اللقــاء ، ومناقشــة احتياجــات 
المواطنيــن والمتظاهريــن “، مبينــا ان “الحاضريــن ابــدوا 
آراءهــم بخصــوص تقديــم الخدمــات للمواطنيــن وتوفيــر 

ــة”. ــرص العمــل واإلصالحــات المطلوب ف
حزمــة  عــن  سياســية،  مصــادر  وكشــفت  هــذا 
ــا  ــا قريب ــع اعالنه ــدة المتوق ــة الجدي ــات الحكومي االصالح
والتــي ستشــمل عــددًا مــن الفئــات، فيمــا اشــارت الــى ان 
ــة ســتكون بتوافــق سياســي. ــرارات الحق ــاك حزمــة ق هن

بــدوره اعلــن الحشــد الشــعبي،  امــس الثالثــاء، 
عــن مباشــرته بنقــل وتأميــن زوار االربعينيــة مــن منفــذ 

ــالء المقدســة. ــة كرب ــى مدين ــة الحــدودي ال المنذري
مقتضــب  بيــان  فــي  الحشــد  اعــالم  وذكــر 
حصلــت عليــه “االتجــاه بــرس”، ان “قــوات الحشــد 
باشــرت، اليــوم، وتأميــن زوار االربعينيــة مــن منفــذ 
المنذريــة الحــدودي الــى مدينــة كربالء المقدســة”.

وشــهدت العاصمــة بغــداد ومحافظــات اخــرى 
الثالثــاء  يــوم  انطلقــت  احتجاجيــة  تظاهــرات 
أشــخاص   110 استشــهاد  عــن  اســفرت  الماضــي 
وجــرح 6أخريــن 211 االمــر الــذي دفــع الحكومــة الــى 
اعــالن حظــر للتجــوال فــي عــدد مــن المحافظــات 

وقطــع خدمــة االنترنــت عــن المواطنيــن.


