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النفط يرتفع بفضل دالئل تهدئة في التوترات
األميركية الصينية

لنــدن  -وكاالت  :ارتفعــت أســعار
النفــط امــس األربعــاء عقــب تقاريــر
إعالميــة ذكــرت أن الصيــن مــا زالــت
مســتعدة إلبــرام اتفــاق تجــاري جزئــي مــع
الواليــات المتحــدة ،بينمــا تلقــت األســعار
دعمــا مــن االضطرابــات فــي العــراق
واإلكــوادور عضــوي أوبــك.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت 65
ســنتا ،إلــى  58.89دوالر للبرميــل ،وصعــد خــام
غــرب تكســاس الوســيط األمريكــي  56ســنتا
إلــى  53.19دوالر للبرميــل .وزاد الخامــان أكثــر
مــن واحــد بالمئــة.
ومــن المقــرر أن يلتقــي مفاوضــون
مــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم فــي
واشــنطن اليــوم الخميــس وغــداً
الجمعــة فــي أحــدث مســعى للتوصــل
إلــى اتفــاق يهــدف إلــى إنهــاء نــزاع
تجــاري طــال أمــده وتســبب فــي إبطــاء
النمــو االقتصــادي العالمــي.
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فض ً
ال عن إستنزاف جهد القوات األمنية إلحداث ثغرة ليتسلل داعش اإلرهابي منها..

الخزعلي :نمتلك أدلة على تورط اإلدارة األميركية في األحداث التي شهدها البالد

*صحيفة اميركية تكشف الدور السعودي بخلق *المالكي يحذر من انتعاش العصابات االرهابية
الفوضى في العراق
بغــداد – وكاالت :
أكــد األميــن العــام لحركــة
عصائــب أهــل الحــق
الشــيخ قيــس الخزعلــي
أن المشــروع األميركــي
فــي العــراق هــو تأجيــج
األوضــاع األمنيــة وزعزعــة
اإلســتقرار السياســي فضـ ًا
عــن إســتنزاف جهــد القــوات
األمنيــة إلحــداث ثغــرة أمــام
داعــش اإلرهابــي.
الخزعلــي أشــار إلــى
إمتــاك أدلــة علــى تــورط اإلدارة األميركيــة فــي
األحــداث التــي شــهدها البــاد  ،مبينــاً أن مــن
قــام بقنــص المتظاهريــن والقــوات األمنيــة هــم

وتحرك خالياها النائمة في العراق

شــركات أجنبيــة مــن بينهــا بــاك ووتــر.
كمــا دعــا الخزعلــي الحكومــة والقــوى
السياســية والبرلمــان والســلطة القضائيــة إلــى أن
تبــذل جهــوداً كبيــرة لتلبيــة مطالــب المتظاهريــن

داعية لاللتزام بمبادرة الفصائل الثمانية في ختام اجتماعها بغزة..

فصائل المقاومة :نرفض كل أشكال التطبيع الذي يهدف لجعل كيان العدو جز ًءا طبيعياً في المنطقة
*غرفة العمليات المشتركة للمقاومة تدعو شعبنا لليقظة وحرمان االحتالل الصهيوني من إنجازات أمنية

غــزة – وكاالت  :أكــدت فصائــل المقاومــة
الفلســطينية دعمهــا الكامــل الســتمرار مســيرات
العــودة وكســر الحصــار حتــى تحقيــق أهدافهــا كاملــة.
وثمّنــت الفصائــل فــي بيــان صحفــي لهــا

امــس وصــل «فلســطين
اآلن» ،جهــود الهيئــة
الوطنيــة العليــا لقيــادة
مســيرة العــودة ،كمــا
وجّهــت شــكرها لجميــع
المشــاركين فــي فعاليــات
العــودة وتعزيــز خيــار
المقاومــة بكافــة أشــكالها.
وأضافــت الفصائــل
فــي بيناتهــا »:نؤكــد
ألســرانا األبطــال داخــل
الســجون الصهيونيــة
أنهــم علــى رأس أولويــات المقاومــة وســننجز وعــد
التحريــر قريب ـاً بــإذن اهلل ،وندعــو جماهيــر شــعبنا
لتصعيــد الفعاليــات المســاندة ألســرانا األبطــال

مسئول أوروبي :على أوروبا عدم االستسالم لنتائج
الحرب التجارية بين بكين وواشنطن
بروكســل – وكاالت  :تعهــد المرشــح لمنصــب
الممثــل األعلــى لألمــن والسياســة الخارجيــة فــي
االتحــاد األوروبــي جوزيــب بوريــل ،بالعمــل مــن
أجــل جعــل السياســات الخارجيــة للــدول األعضــاء
ا لتعزيــز موقــف االتحــاد
«أكثــر تماســكاً وتكامــ ً
وكلمتــه علــى الصعيــد الدولــي» ،مــع اســتمرار
الحــرب التجاريــة بيــن بكيــن وواشــنطن.
وتحــدث بوريــل خــال جلســة اســتماع أمــام
أعضــاء لجــان الشــؤون الخارجيــة وحقــوق اإلنســان
والدفــاع فــي البرلمــان األوروبــي ،فــي إطــار

اإلجــراءات الالزمــة لتثبــت تعيينــه فــي منصبــه
كممثــل أعلــى للدبلوماســية األوروبيــة للفتــرة مــا
 ،2024-2019حســبما قالــت وكالــة «آكــي» اإليطاليــة.
وشــدد بوريــل ،وزيــر الخارجيــة اإلســباني
الســابق ،علــى ضــرورة تعزيــز القــوى الدفاعيــة
العســكرية األوروبيــة مــن أجــل تعزيــز مكانــة أوروبــا
فــي العالــم ،حيــث «يجــب علينــا االســتثمار أفضــل
وأكثــر فــي مجــاالت الدفــاع».
وأوضــح بوريــل أن علــى أوروبــا عــدم االستســام
والوقــوع رهينــة للحــرب التجاريــة بيــن الصيــن
والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،معربــا عــن قلقــه مــن
تغيــر مواقــف الحلفــاء التقليدييــن ألوروبــا ،مــا يناقــض
أســس الشــراكة القائمــة حتــى اآلن.

الذيــن ســطروا ملحمــة البطولــة فــي مواجهــة ادارة
الســجون الصهيونيــة».
كمــا دعــت أهالــي القــدس والضفــة والداخــل
المحتــل للربــاط فــي المســجد األقصــى والمقدســات
االســامية تصديـاً لالقتحامــات اإلســرائيلية المتزايــدة،
ولتصعيــد المواجهــة مــع االحتــال إلربــاك حســاباته.
وتوجهــت الفصائــل بالتحيــة للكل الفلســطيني
فــي مخيمــات اللجــوء فــي كل مــكان ،مثمنــة جهــود
مخيمــات لبنــان فــي التصــدي لمحــاوالت تمريــر
صفقــة القــرن ،مجــدّدة التأكيــد علــى أن الالجئيــن
بمثابــة ضيــوف فــي أماكــن تواجدهــم حتــى
التحريــر الشــامل بــإذن اهلل وتحقيــق العــودة.
وشــددّت علــى أهميــة االلتــزام بــإرادة المجموع
الوطنــي الفلســطيني والتــي وردت فــي رؤيــة
الفصائــل الثمانيــة التــي دعــت إلــى إجــراء انتخابات
فلســطينية شــاملة علــى مســتوى الرئاســة
والتشــريعي لمــن أراد والمجلــس الوطنــي وعلــى
قاعــدة التوافــق الوطنــي الــذي يجعلهــا محطــة
لتجــاوز االنقســام وتحقيــق الشــراكة الوطنيــة.
ورفضــت فصائــل المقاومــة كل أشــكال التطبيــع
الــذي يهــدف لجعــل االحتــال جــز ًءا طبيعي ـاً فــي
المنطقــة»: ،لــن نغفــر لمــن يفــرط فــي تضحيــات
شــعبنا وآالمــه ويســعى لكســب مصالــح فئويــة
شــخصية علــى حســاب حقوقنــا وثوابتنــا».
مــن جهتهــا دعــت غرفــة العمليــات المشــتركة لفصائل
المقاومــة شــعبنا الفلســطيني إلــى اليقظــة وحرمــان العــدو
منــأي إنجــاز علــى صعيــد المعركــة األمنيــة.
وقالــت فــي بيــان وصــل «المركــز الفلســطيني
لإلعــام» إنهــا تابعــت مــا جــاء فــي بيــان وزارة الداخلية
حــول أســاليب مخابــرات العــدو ،ومكتــب المنســق
فــي جمــع المعلومــات عــن المقاومــة الفلســطينية فــي
قطــاع غــزة ،وأســلوب االغتيــال المعنــوي للمجاهديــن.

قالوا في االمام الحسين عليه السالم:

أصبح (االمام) الحسين حتى وقتنا الحاضر عالمة مضيئة ،وسيبقى كذلك
حتى تتحقق مبادءه السامية التي قاتل من أجلها في حكومات أجياله الالحقة
الذين يمألون األرض بالحق والعدل بعد أن مألت بالظلم والطغيان
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر (اليوم) :الساعة الحادية عشرة و  51دقيقة

المشــروعة وتوفيــر فــرص العمــل.
بــدوره حــذر رئيــس ائتــاف دولــة القانــون فــي
العــراق نــوري المالكــي ،امــس االربعــاء ،مــن انتعــاش
العصابــات االرهابيــة وتحــرك خالياهــا النائمــة.
وقــال مكتــب المالكــي فــي بيــان ان «رئيــس ائتــاف
دولــة القانــون نــوري المالكــي اســتقبل بمكتبــه امــس
قائــد قــوات المهــام المشــتركة فــي التحالــف الدولــي
الجنــرال جيرالــد ســتريكالند» ،مبينــا انــه «جــرى خــال
اللقــاء بحــث تطــورات االوضــاع فــي العــراق والمنطقــة».
واكــد المالكــي علــى «أهميــة تعزيــز التعــاون
بيــن القــوات األمنيــة العراقيــة والتحالــف الدولــي فــي
مجــال التدريــب وتبــادل المعلومــات االســتخبارية».
واضــاف ان «االحــداث االخيــرة التــي شــهدتها الســاحة
العراقيــة يجــب ان ال تــؤدي الــى شــلل القــوات االمنيــة امــام
نشــاطات «داعــش» االرهابيــة ومحاولــة جمــع صفوفــه مــن
جديــد» ،موضحــا ان «مهــام القــوات المســلحة والحشــد
الشــعبي والشــرطة تتأكــد فــي هــذه الظــروف الحساســة
والمتغيــرات االمنيــة والتــي قــد تــؤدّي الــى انتعــاش
العصابــات االرهابيــة وتحــرك خالياهــا النائمــة واســتغالل
الوضــع الراهــن لضــرب الوطــن والمواطنيــن».
مــن جانــب اخــر كشــفت صحيفــة «فوريــن بوليســي»
االميركيــة عــن محاولــة الســعودية االســتفادة مــن التظاهــرات
فــي العــراق  ،مــن خــال توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي
 ،الذكاء التوتــرات بيــن المتظاهريــن باعتبــار ذلــك فرصــة
إلســقاط حكومــة بغــداد  ،ومهاجمــة ايــران لتدميــر عالقــات
البلديــن.

البقية على الصفحة7

أذان المغرب (اليوم) :الساعة الخامسة و  54دقيقة
أذان الفجر (غداً) :الساعة الرابعة و  44دقيقة
شروق الشمس (غداً) :الساعة السادسة و  7دقائق

الكرملين :بوتين يحذر أردوغان من انتهاك
سيادة ووحدة أراضي سوريا

موســكو – وكاالت :قــال
الكرمليــن إن الرئيــس الروســي
فالديميــر بوتيــن حــث نظيــره
التركــي رجــب طيــب أردوغــان
فــي مكالمــة هاتفيــة امــس
األربعــاء علــى تجنــب أي
خطــوات فــي ســوريا قــد تضــر
بعمليــة الســام هنــاك.
وذكــر الكرمليــن  ،أن بوتيــن
وأردوغــان اتفقــا فــي المكالمــة
الهاتفيــة علــى ضــرورة احتــرام
ســيادة ووحــدة أراضــي ســوريا.
مــن جانــب اخــر أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف ضــرورة اســتمرار الجهــود لتســوية
األزمــة فــي ســوريا وفــق صيغــة أســتانا مشــددا علــى االلتــزام بوحدتهــا وســامة أراضيهــا.
وأوضــح الفــروف خــال مؤتمــر صحفــي مــع نظيــره الكازاخســتاني مختــار تالوبــردي فــي نــور ســلطان
امــس أنــه جــرى بحــث عمليــة تســوية األزمــة فــي ســوريا ودفعهــا إلــى األمــام فــي إطــار صيغــة أســتانا عبــر
الحــوار مشــيرا إلــى أن روســيا ســتبذل كل مــا فــي وســعها لدعــم عمــل لجنــة مناقشــة الدســتور.

مدينة النوايا العدوانية للنظام التركي..

سوريا :مصممون على التصدي للعدوان بكل الوسائل المشروعة

*«سانا» :عدوان تركي على مدينة رأس العين بريف

*االتحاد األوروبي يؤكد التزامه بوحدة وسالمة

الحسكة وحركة نزوح كبيرة لألهالي؟!

األراضي السورية

دمشــق – وكاالت  :أدانــت ســوريا بأشــد
العبــارات النوايــا العدوانيــة للنظــام التركــي
والحشــود العســكرية علــى الحــدود الســورية
مؤكــدة أنهــا تشــكل انتهــاكاً فاضحــاً للقانــون
الدولــي ومجــددة تصميمهــا علــى التصــدي للعــدوان
التركــي بكافــة الوســائل المشــروعة.
وقــال مصــدر رســمي فــي وزارة الخارجيــة
والمغتربيــن فــي تصريــح لـــ ســانا امــس“ :تديــن
الجمهوريــة العربيــة الســورية بأشــد العبــارات

التصريحــات الهوجــاء والنوايــا العدوانيــة للنظــام
التركــي والحشــود العســكرية علــى الحــدود
الســورية التــي تشــكل انتهــاكاً فاضحــاً للقانــون
الدولــي وخرقــاً ســافراً لقــرارات مجلــس األمــن
الدولــي التــي تؤكــد جميعهــا علــى احتــرام وحــدة
وســامة وســيادة ســوريا”.
وأضــاف المصــدر إن الســلوك العدوانــي لنظــام
أردوغــان يُظهــر بجــاء األطمــاع التوســعية التركيــة
فــي أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وال

سفير روسيا :األميركيون يه ّيئون
البقية على الصفحة 7جونسون يواجه تمردا جديدا في حكومته
لفوضى في لبنان!
ترامب :خضنا حربا في الشرق األوسط بذريعة باطلة
بسبب الخروج دون اتفاق

بيــروت – وكاالت  :قــال الســفير الروســي
فــي لبنــان ألكســندر زاســبكين إن مــا يحصــل
فــي لبنــان علــى صعيــد أزمــة العملــة األجنبيــة
ّ
«الخطــة األميركيــة
المســتجدة هــو بســبب
إلحــداث الفوضــى فــي لبنــان».
وفــي حديــث لصحيفــة «األخبــار» ،أضــاف
زاســبكين ّإن «الفوضــى كمــا يريدهــا األميركيــون
هدفهــا ضــرب حــزب اهلل فــي لبنــان ومِــن خلفــه
خصــوم أميــركا فــي المنطقــة» ،وتابــع« :مجموعــة
العمــل ألجــل لبنــان والمُشَــكَّلة مــن ســفراء الــدول
الخمــس الكبــرى كانــت دائمًــا تضــع فــي بندهــا
األول مبــدأ الحفــاظ علــى االســتقرار الداخلــي والوضــع
األمنــي ،لكننــي مؤخــرًا بــتّ أشــعر أن األميركييــن
يُهملــون هــذا المبــدأ فــي ّ
خطتهــم التــي توصــل إلــى
انهيــار الوضــع االقتصــادي وحصــول غليــان شــعبي إنّمــا
يهــددون اســتقرار لبنــان فــي حربهــم لتطويــع خصــوم
أميــركا بــدل الحفــاظ علــى هــذا البلــد وحمايتــه».
وســأل زاســبيكين « :مــا هــي الجهــة الوحيــدة
التــي ســتحافظ علــى تماســكها فــي حــال االنهيــار
االقتصــادي وانهيــار الدولــة؟ ،ثــمّ أجــاب بنفســه
قائـ ًـا إنــه «حــزب اهلل».

تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل

واشــنطن – وكاالت  :اعتبــر الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ترامــب ،أن توغــل بــاده فــي الشــرق األوســط
كان أســوأ قــرار فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة اتخــذ بذريعــة باطلــة تــم دحضهــا الحقــا وتمثلــت بوجــود
أســلحة دمــار شــامل فــي
المنطقــة.
وقــال ترامــب ،فــي
تغريدتيــن نشــرهما علــى
حســابه الرســمي فــي
موقــع «تويتــر»« :الواليــات
المتحــدة أنفقــت ثمانيــة
تريليونــات دوالر للقتــال
ولعــب دور الشــرطة فــي
الشــرق األوســط .آالف
مــن جنودنــا العظمــاء
قتلــوا أو أصيبــوا بجــروح حرجــة ،فيمــا قتــل مالييــن األشــخاص فــي الطــرف اآلخــر».
وأضــاف ترامــب مشــددا« :كان الذهــاب إلــى الشــرق األوســط أســوأ قــرار اتخــذ فــي تاريــخ بالدنــا! خضنــا
حربــا بذريعــة باطلــة تــم دحضهــا الحقــا وهــي أســلحة دمــار شــامل .لــم تكــن هنــاك!» (أســلحة).
وتابــع الرئيــس األمريكــي« :واآلن نقــوم بإعــادة جنودنــا وعســكريينا العظمــاء بتــأن وعنايــة إلــى الوطــن.
إن تركيزنــا علــى الصــورة العامــة! الواليــات المتحــدة أعظــم مــن أي وقــت مضــى!»

لنــدن  -وكاالت  :ذكــرت صحيفــة التايمــز امــس األربعــاء أن رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون
يواجــه تمــردا جديــدا فــي حكومتــه مــع اتجــاه مجموعــة
مــن الــوزراء لالســتقالة لمخــاوف مــن أنــه يقــود البــاد
فــي اتجــاه الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي دون اتفــاق.
وأفــاد تقريــر التايمــز أن وزيــرة الثقافــة نيكــي مورجــان
ووزيــر شــؤون أيرلنــدا الشــمالية جوليــان ســميث ووزيــر
العــدل روبــرت بوكالنــد ووزيــر الصحــة مــات هانكــوك
والمدعــي العــام جيفــري كوكــس يدرســون االســتقالة.
وقــال وزيــر فــي الحكومــة ذكرتــه الصحيفــة دون
أن تــورد اســمه إن ”عــددا كبيــرا جــدا“ مــن أعضــاء
البرلمــان مــن حــزب المحافظيــن سينســحبون إذا وصــل األمــر إلــى الخــروج بــدون اتفــاق.
وأضافــت الصحيفــة أن الــوزراء حــذروا جونســون فــي اجتمــاع للحكومــة مــن الخطــر ”الداهــم“ إلعــادة الحكــم
المباشــر إلقليــم أيرلنــدا الشــمالية وأثــاروا مخــاوف بشــأن دومينيــك كامينجــز ،كبيــر مستشــاري جونســون.

يمكــن تبريــره تحــت أي ذريعــة ومــا يدعيــه النظــام
التركــي بخصــوص أمــن الحــدود يكذبــه إنــكار هــذا
النظــام وتجاهلــه التفــاق أضنــة الــذي يمكــن فــي
حــال احتــرام والتــزام حكومــة أردوغــان بــه مــن
تحقيــق هــذا الشــيء.
وتابــع المصــدر إن الجمهوريــة العربيــة
الســورية تحمــل بعــض التنظيمــات الكرديــة
مســؤولية مــا يحصــل نتيجــة ارتهانهــا للمشــروع
األميركــي وقــد ســبق تنبيههــا مــراراً خــال
اللقــاءات التــي عقــدت معهــا إلــى مخاطــر هــذا
المشــروع وأال يكونــوا أدوات فــي خدمــة السياســة
األميركيــة ضــد وطنهــم إال أن هــذه التنظيمــات
أبــت إال أن تكــون أدوات بيــد الغربــاء.
وشــدد المصــدر علــى أن الجمهوريــة العربيــة
الســورية إذ تعيــد التأكيــد علــى حرمــة وســيادة
وســامة أراضيهــا فإنهــا تجــدد التصميــم واإلرادة
علــى التصــدي للعــدوان التركــي بكافــة الوســائل
المشــروعة وتشــدد علــى أنهــا علــى اســتعداد
الحتضــان أبنائهــا الضاليــن إذا عــادوا إلــى جــادة
العقــل والصــواب بمــا يضمــن الحفــاظ علــى ســامة
ووحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً.
وختــم المصــدر تصريحــه بالقــول إن ســوريا
تُذكــر أنــه فــي حــال أصــر نظــام أردوغــان علــى
الشــروع بعدوانــه فإنــه يضــع نفســه بمصــاف
المجموعــات اإلرهابيــة والعصابــات المســلحة
ويفقــده بشــكل قاطــع موقــع الضامــن فــي
عمليــة أســتانا ويوجــه ضربــة قاصمــة للعمليــة
السياســية برمتهــا.
مــن جانــب اخــر أكــد المفــوض األوروبــي
لشــؤون الهجــرة ديميتريــس أفراموبولــوس أن
االتحــاد األوروبــي ملتــزم بوحــدة وســيادة وســامة
األراضــي الســورية.
ونقلــت قنــاة فرانــس  24عــن أفراموبولــوس
قولــه تعليقــا علــى شــن نظــام الرئيــس التركــي
رجــب طيــب أردوغــان عدوانــا علــى األراضــي
الســورية إن االتحــاد األوروبــي يدعــو إلــى وقــف
جميــع األعمــال العدوانيــة وحمايــة المدنييــن فــي
ســوريا.

البقية على الصفحة7

