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االربعاء 17 صفر ، 1441 هـ ق 24 مهر 1398 هـ ش، 16 تشرين االول 2019م العدد )10253( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السالم(:
»إن السماء بكت على الحسين 
أربعين صباحًا بالدم، واألرض بكت 

عليه أربعين صباحًا بالسواد«
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 50 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 46 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 48 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 11 دقيقة

افغانستان .. مقتل 19  ارهابيا من طالبان 
و داعش في غارات جوية 

كابــل – وكاالت : ُقتِــل مــا ال يقــل عــن 
وجماعــة  طالبــان،  حركــة  مــن  ارهابيــا   19
ــي  ــم »داعــش«، ف ــة لتنظي »خراســان« التابع
سلســلة مــن الغــارات الجويــة شــنتها القــوات 

األفغانيــة فــي خمســة أقاليــم فــي البــالد.
وقــال مســئولون عســكريون أفغــان - وفــق مــا 
ــة امــس  ــرس( األفغاني ــا ب ــاء )خام ــة أنب ــه وكال نقلت
الثالثــاء - إن قــوات األمــن نفــذت الغــارات الجويــة 
ــي  ــة ف ــع والعشــرين الماضي خــالل الســاعات األرب

أقاليــم بلــخ وبكتيــكا وزابــل وجازنــي وهلمنــد.
الجويــة  الغــارة  أن  المســئولون  وأوضــح 
عــن  أســفرت  الشــمالي  بلــخ  إقليــم  فــي 
ــان«، وأســفرت  ــي »طالب ــن  ارهابي ــل 6 م مقت
غــارة جويــة مماثلــة عــن مقتــل 5 مــن عناصــر 

طالبــان فــي بكتيــكا شــرقي البــالد.
وأضــاف المســؤولون أن غــارة جويــة ثالثــة 
فــي زابــل أســفرت عــن مقتــل 3  ارهابييــن مــن 
جماعــة »خراســان«، وأســفرت الغــارات الجويــة 

فــي جازنــي عــن مقتــل 3 مــن »طالبــان«.
وتابــع المســؤولون أن قــوات األمن شــنت 
أيضًــا غــارات جويــة فــي منطقــة نهــر الســراج 
ــن مــن  ــل اثني ــد أســفرت عــن مقت فــي هلمن

مقاتلــي »طالبــان«.

تونس .. هتافات ضد السيسي خالل 
احتفاالت بفوز سعيد 

وكاالت:    – تونــس 
علــى  ناشــطون  تــداول 
منصــات التواصــل االجتماعي 
قلــب  مــن  مصــورًا  مقطعــا 
أمــس  تونــس  احتفــاالت 
ــوز قيــس ســعيد برئاســة  بف
الجمهوريــة، ورصــد الفيديــو 
ضــد  التونســيين  هتافــات 
الرئيــس المصــري عبدالفتــاح 

. لسيســي ا
وفًقــا للفيديــو المتــداول، 
التونســيون  هتــف  فقــد 

اهلل«. عــدو  السيســي  اهلل..  رســول  محمــد  اهلل..  إال  إلــه  »ال  االحتفــاالت  خــالل 
ونشرت سمية، نجلة رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، الفيديو على تويتر.

ويشــار إلــى أن جماهيــر الرجــاء البيضــاوي المغربــي رددت الهتــاف ذاتــه فــي إحــدى مباريــات كــرة القــدم 
مــع فريــق مصــري.

بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين القيادة الكردية وموسكو ودمشق

الدفاع الروسية: الجيش السوري يحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج ومحيطها
*تواصل اإلدانات للعدوان التركي على األراضي السورية 

يفرض على المجتمع الدولي التحرك فورا إليقافه
*قوات االحتالل التركي تحرق منازل عدد من المواطنين بعد سرقتها 

في قرى منطقة تل تمر ورأس العين بريف الحسكة الشمالي

دمشــق – وكاالت : أعلنت وزارة الدفاع الروســية 
أن الجيــش الســوري أحكــم ســيطرته الكاملــة علــى 
مدينــة منبــج شــمال البــالد بعــد انســحاب القــوات 
األمريكيــة منهــا، مضيفــة أن الشــرطة العســكرية 

الروســية تســير دوريــات فــي المنطقــة.
ــاء  ــس الثالث ــا ام ــان له ــي بي ــوزارة ف ــت ال وقال
إن أفــراد القــوات األمريكيــة غــادروا قواعدهــم قــرب 
بلــدة الــدادات شــمال غربــي منبــج وبلــدة أم الميــال، 
وتحركــوا باتجــاه الحــدود بيــن ســوريا والعــراق، 
ــا تحــت ســيطرة  ــن صارت ــن المذكورتي وأن البلدتي

ــة الســورية. ــوات الحكومي الق

أن  إلــى  وأشــارت 
الشــرطة الروســية تســير 
دورياتهــا علــى طــول حدود 
منبــج الشــمالية الغربيــة 
علــى خــط التمــاس بيــن 
القــوات الســورية والتركية، 
تنســيق  إلــى  الفتــا 
الجانبيــن  بيــن  مســتمر 

والتركــي. الروســي 
وفــي وقــت ســابق مــن 
امــس أفــادت قنــاة اإلخبارية 
الســورية بــأن وحــدات مــن 
ــاء  ــج، بن ــة منب ــي مدين الجيــش الســوري انتشــرت ف
ــة  ــادة الكردي ــن القي ــه بي ــم التوصــل إلي ــاق ت ــى اتف عل
وموســكو ودمشــق يتضمــن دخــول القــوات الســورية 
منطقــة الحــدود الســورية التركيــة، التــي كانــت تحــت 

ــة. ــوات ســوريا الديمقراطي ســيطرة ق
مــن جانــب اخــر طالبــت الصيــن  امــس النظــام 
التركــي بوقــف عدوانــه علــى األراضــي الســورية 

والعــودة إلــى “المســار الصحيــح”.
ونقلــت رويتــرز عــن المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الصينيــة قينــغ شــوانغ قولــه فــي مؤتمــر 

وقــف  إلــى  “ندعــو تركيــا  إننــا  امــس  صحفــي  
إلــى  والعــودة  ســورية  فــي  العســكرية  األعمــال 

الصحيــح”. المســار 
وكان المتحــدث باســم الخارجيــة أعــرب قبــل أيــام 
عــن قلــق بــالده إزاء العــدوان وقــال إن “الصيــن تؤمــن 
دائمــًا بأنــه يجــب احتــرام ســيادة ســورية واســتقاللها 
جميــع  علــى  يجــب  وبالتالــي  أراضيهــا..  ووحــدة 
تجنــب  الدولــي  المجتمــع  فــي  المعنيــة  األطــراف 

ــد”. ــذا البل ــي ه ــع ف ــدة للوض ــدات جدي ــة تعقي إضاف
إلــى ذلــك طالــب وزيــر الخارجيــة التشــيكي 
تومــاش بيترجيتشــيك بوقــف العــدوان التركــي 
ــك  ــه ينته ــدا أن ــورا مؤك ــى األراضــي الســورية ف عل

القانــون الدولــي ويتناقــض معــه.
وأشــار بيترجيتشــيك فــي تصريــح لوســائل 
خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  بعــد  التشــيكية  اإلعــالم 
االتحــاد األوروبــي فــي لوكســمبورغ أمــس إلــى 
أن العــدوان يهــدد كذلــك العمليــة السياســية لحــل 

ــورية. ــي س ــة ف األزم
مــن جهتــه أكــد رئيــس اللجنــة األوروبيــة فــي 
البرلمــان الســلوفاكي الدكتــور لوبــوش بالهــا فــي 
تصريــح لمراســل ســانا فــي بــراغ أن العــدوان التركــي 
يمثــل خرقــا فظــا للقانــون الدولــي والعالــم كلــه أدانــه .. 

ــه. ــورا إليقاف ــي التحــرك ف ــى المجتمــع الدول وعل
ــي  ــب ســوريا ف ــى جان ــه إل ــا وقوف ــدد باله وج
ــيادة ووحــدة أراضيهــا مشــيرا إلــى  الدفــاع عــن س
الســلوفاكي  البرلمــان  فــي  األوروبيــة  اللجنــة  أن 
ســتعمل علــى التنبيــه إلــى عدوانيــة تركيــا وضمــان 

ــي ســورية. ــا ف ــى جرائمه ــا عل معاقبته
ــدة التــي يمكــن  ــى أن الجهــة الوحي وشــدد عل
أن تحمــي المواطنيــن الســوريين هــي الجيــش 

ــي الســوري. العرب
إلــى ذلــك أدان مجلــس الســلم العالمــي بشــدة فــي 
بيــان امــس العــدوان التركــي علــى األراضــي الســورية 
ــة  ــوات األجنبي ــورا وبانســحاب كل الق ــه ف ــب بوقف وطال
الســوريين  أن  علــى  مشــددا  ســورية  مــن  المحتلــة 

ــررون مســتقبل بلدهــم. وحدهــم هــم مــن يق
وأعــرب المجلــس عــن تضامنــه الكامــل مــع الكفــاح 
الشــجاع للشــعب الســوري ضــد اإلرهــاب واالحتــالل 

والعــدوان.

رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تستبعد تقديم 
تنازالت رغم تصاعد العنف

هونــغ كونــغ  - وكاالت : اســتبعدت كاري الم رئيســة هونــغ كونــغ التنفيذيــة، امــس الثالثــاء، تقديــم أي 
ــه صــار  ــت الشــرطة إن ــذي قال ــف المتصاعــد ال ــة العن ــي مواجه ــة ف ــن بالديمقراطي ــن المطالبي ــازالت للمحتجي تن
»يهــدد األرواح« اآلن مشــيرة 
الــى تفجيــر قنبلــة صغيــرة.

خــالل  الم  وقالــت 
مؤتمــر صحفــي »قلــت فــي 
المواقــف إن  العديــد مــن 
العنــف لــن يقــدم لنــا حــال. 
ــف ســوي  ــب العن ــن يجل ل

المزيــد مــن العنــف«.
»تقديــم  وأضافــت 
ألن  ببســاطة  التنــازالت 
العنــف يتصاعــد ســيجعل 

العنــف«. إلنهــاء  الوســائل  كافــة  نــدرس  أن  يتعيــن  آخــر  جانــب  مــن  ســوءا.  أكثــر  الوضــع 
وقــدم المحتجــون خمســة مطالــب أساســية تشــمل إجــراء انتخابــات عامــة وتحقيــق مســتقل بشــأن 

مــا يقولــون إنــه عنــف مفــرط مــن جانــب الشــرطة فــي التعامــل مــع االحتجاجــات.
وتصاعد العنف منذ أن فرضت الحكومة قانون الطوارئ في المدينة في الرابع من أكتوبر.

بارنييه: اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي »يزداد صعوبة«

بروكســل – وكاالت : قــال ميشــيل بارنييــه كبيــر مفاوضــى االتحــاد األوروبــى بشــأن خــروج بريطانيــا 
مــن التكتــل  امــس الثالثــاء، إن التوصــل 
إلــى اتفــاق للخــروج قبــل الموعــد المقــرر 
ــا  ــة« مضيف ــزداد صعوب ــر، »ي ــوم 31 أكتوب ي
أن زعمــاء االتحــاد سيدرســون تأجيــال 

آخــر للموعــد النهائــي.
ولكنــه تابــع قائــال إن التوصــل التفــاق 

مــا زال محتمــال هــذا األســبوع.
لوكســمبورج  إلــى  وصولــه  ولــدى 
قبــل  اجتمــاع تحضيــري  آخــر  لحضــور 

قمــة للزعمــاء فــي بروكســل غــدا الخميــس، وبعــد غــد الجمعــة، قــال بارنييــه للصحفييــن، »حتــى لــو كان 
البقية على الصفحة7التوصــل التفــاق صعبــا، ويــزاد صعوبــة، إال انــه مــا زال ممكنــا هــذا األســبوع«.

األمم المتحدة تحث تركيا على التحقيق 
في عمليات إعدام في سوريا

»نيويورك تايمز«: واشنطن تفكر في سحب 
أسلحتها النووية من تركيا؟!

صحيفــة  ذكــرت   : وكاالت   – واشــنطن 
فــي  تنظــر  واشــنطن  أن  تايمــز«،  »نيويــورك 
إمكانيــة ســحب أســلحتها النوويــة المخزونــة فــي 
تركيــا، علــى خلفيــة التوتــر المتصاعــد بيــن البلديــن 

فــي ســوريا. التركيــة  العمليــة  بســبب 
مســؤولين  عــن  نقــال  الصحيفــة  وقالــت 
أمريكييــن إن مصــادر فــي وزارتــي الخارجيــة والطاقــة 
عكفــوا علــى مراجعــة خطــط ســحب نحــو 50 ســالحا 
نوويــا تكتيكيــا مخزونــة تحــت اإلشــراف األمیركــي 
فــي قاعــدة »إنجرليــك« الجويــة قــرب أضنــة التركيــة 

ــن الحــدود الســورية. ــم ع ــي 250 ك ــى حوال عل
تلــك  فــإن  المســؤولين،  أحــد  وحســب 
التركــي  للرئيــس  رهينــة  أصبحــت  األســلحة 
مــن  إخراجهــا  وأن  أردوغــان،  طيــب  رجــب 
للتحالــف  نهايــة  عمليــا  ســيعني  »إنجرليــك« 
األمريكــي التركــي، وإبقاؤهــا هنــاك ســيديم حالــة 
مــن قابليــة التعــرض للخطــر النــووي وكان يجــب 

التخلــص منهــا منــذ فتــرة طويلــة.

اإلمارات وأميركا تتفقان على أهمية تأمين 
المالحة البحرية وإمدادات النفط؟!

دبــي – وكاالت : اتفقــت اإلمــارات والواليــات 
ــة تأميــن المالحــة  ــى أهمي المتحــدة األميركيــة عل

ــة. ــط العالمي ــدادات النف ــة وإم البحري
جــاء ذلــك خــالل المباحثــات التــي أجراهــا وزيــر 
الدولــة لشــؤون الدفــاع اإلماراتــي محمــد بــن أحمــد 
البــواردي، امــس الثالثــاء، بأبوظبــي، مــع وكيــل 
وزارة الدفــاع األمريكيــة لشــؤون السياســة جــون 
رود، حيــث ناقشــا عالقــات التعــاون المشــترك بيــن 
البلديــن خاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب والشــؤون 

الدفاعيــة والعســكرية.
واســتعرض الجانبــان - خــالل اللقــاء وفقــا لوكالــة 
األنبــاء اإلماراتيــة - عــددا مــن الملفــات اإلقليميــة 
فــي  الحاصــل  التصعيــد  خفــض  ومنهــا  والدوليــة، 
المنطقــة، فضــال عــن التطــورات الخاصــة بعــدد مــن 

القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

جنيــف – وكاالت:  قــال مكتــب حقــوق اإلنســان 
ــا  ــه ربم ــاء إن ــع لألمــم المتحــدة امــس  الثالث التاب
يجــري تحميــل تركيــا المســؤولية عــن عمليــات 
إعــدام تعســفية نفذتهــا جماعــة مســلحة مرتبطــة 
بهــا بحــق عــدد مــن المقاتليــن األكــراد وسياســي 
ــى  ــو عل ــجيالت فيدي ــي تس ــرت ف ــا ظه ــل إنه وقي
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي مطلــع األســبوع.
وقــال روبــرت كولفيــل المتحــدث باســم المكتــب 

فــي إفــادة صحفيــة فــي جنيــف إن المكتــب حصــل 
علــى لقطــات تصــور عمليــات القتــل التــي نفذهــا فيمــا 

يبــدو مقاتلــو جماعــة أحــرار الشــرقية قــرب منبــج.
وقــال كولفيــل ”تركيــا قــد تعتبــر دولــة مســؤولة 
عــن انتهــاكات جماعــات تابعــة لهــا طالمــا تمــارس 
ــات  ــى هــذه الجماعــات أو العملي ــة عل ســيطرة فعال

التــي حدثــت خاللهــا تلــك االنتهــاكات“.
وتابــع ”نحــث الســلطات التركيــة علــى البــدء فــورا 

فــي تحقيــق محايــد مســتقل ويتســم بالشــفافية“.

معترفا بقدرتها على منع االحتالل من تحقيق أهدافه..

حماس: تصريحات أشكنازي إقرار جديد بقوة المقاومة بغزة
*جنرال »إسرائيلي«: االنسحاب من غزة فشل 

استراتيجي ندفع ثمنه
*تقرير حقوقي: أطباء »إسرائيليون« متواطئون مع المحققين 

في تعذيب األسرى في السجون والمشافي

غــزة – وكاالت : قــال الناطــق باســم حركــة 
المقاومــة اإلســالمية »حمــاس« حــازم قاســم إّن 
األســبق  االحتــالل  جيــش  أركان  رئيــس  إقــرار 
غابــي أشــكنازي بتراجــع قيــادة االحتالل السياســية 
نتيجــة  غــزة  فــي  الحركــة  إســقاط  هــدف  عــن 
ال  بأنــه  االحتــالل  جيــش  قدمهــا  التــي  الرؤيــة 

يمكــن هزيمــة المقاومــة 
فــي قطــاع غــزة، هــو إقــرار 
المقاومــة  بقــدرة  جديــد 
ــالل مــن  ــع االحت ــى من عل

أهدافــه. تحقيــق 
قاســم  وأضــاف 
المقاومــة  بســالة  أن 
والــروح  الفلســطينية، 
لمقاتليهــا،  الفدائيــة 
الميــدان،  فــي  وتوحدهــا 
ــر شــعبنا  ــاف جماهي والتف
فــرض  خياراتهــا،  حــول 
غــزة كتحــدٍ اســتراتيجي علــى جيــش االحتــالل.

وبيّــن أن عجــز االحتــالل المتواصــل أمــام 
المقاومــة فــي قطــاع غــزة يؤكــد صوابيــة خيارهــا، 
االحتــالل،  مشــاريع  كل  إربــاك  فــي  وفعاليتــه 
إلــى إنهــاء هــذا االحتــالل عــن كامــل  وصــواًل 

الفلســطينية. األرض 
وأكــد أّن حمــاس وقــوى المقاومــة الفلســطينية 
ســيواصلون مراكمــة القــوة والنضــال ضــد االحتــالل 
حتــى تحقيــق أهــداف شــعبنا بالحريــة والعــودة، 
مشــددًا علــى أّن المقاومــة هــي التــي ســتكتب 

ــا ومقدســاتنا. ــالل ألرضن ــذا االحت ــة ه نهاي
أن  عــن  أيــام  قبــل  أشــكنازي  وكشــف 
المســتويين السياســي والعســكري ناقشــا خطًطــا 
للقضــاء علــى حمــاس، وحيــن اســتعرضا الثمــن 
والتبعــات، ومــا ســيحدث فــي اليــوم التالــي للحــرب، 
رأوا أن الحماســة تتراجــع، والهــدف مــن الحــرب 

تقلــص.

مطالبا باعادة النظر في قانون االنتخابات ..

الرئيس العراقي يدعو إلى حوار وطني نعالج فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم
*العراق يرفض تشكيل محكمة دولية للدواعش الفارين من سوريا في العراق

*خبير عسكري عراقي: سنشهد انسحابا اميركيا 
شامال من العراق ليس بعيدا !

*خلية الصقور االستخبارية: احباط محاولة داعشية 
الستهداف زوار االربعينية في مدينة سامراء

بغــداد – وكاالت : اعتبــر 
رئيــس الجمهوريــة برهــم 
الثالثــاء،  امــس  صالــح 
عــن  الناخبيــن  عــزوف 
باالنتخابــات،  المشــاركة 
دليــال علــى ضــرورة تعديــل 
قانــون االنتخابــات العامــة.

المكتــب  وذكــر 
لرئاســة  االعالمــي 
بيــان  فــي  الجمهوريــة 
نســخة  “نــاس”  تلقــى 
منــه امــس )15 تشــرين 

االول 2019(، ان صالــح وخــالل اســتقباله فــي قصــر 
الســالم ببغــداد، ممثليــن عــن األمــم المتحــدة 
أســاتذة  مــن  وعــدداً  االنتخابــات  ومفوضيــة 
وأصحــاب  والنشــطاء  واإلعالمييــن  الجامعــات 

ــال أن “هــذا  ــن، ق ــراء القانونيي االختصــاص والخب
ــد  ــة التعقي ــروف بالغ ــي ظ ــذي يجــري ف ــاء ال اللق
والبلــد يمــر بتحديــات كبيــرة غرضــه التحــاور مــع 
ــى  ــم إل ــن لنســتمع مــن خاللِه ــراء ومختصي خب
ــوى  ــع الق ــاء م ــل اللق ــي أواًل قب ــام الوطن ــرأي الع ال

أن  مؤكــدًا  الشــأن”،  بهــذا  والكتــل  السياســية 
“االســتماع إلــى الــرؤى المختلفــة يســاعد فــي 
ــون  ــى القان ــة عل ــالت منطقي ــى تعدي الوصــول إل
ــى اختــالف  تخــدم المصلحــة العامــة لشــعبنا عل
المنظومــة  إلصــالح  منطلقــًا  وتكــون  مكوناتــه 

السياســية”.
وأوضــح صالــح إن “العــراق مقبــل علــى تحــوالت 
كبيــرة ونحــن بحاجــة إلــى إصالحــات كبيــرة تعيــد 
الثقــة بمنظومــة الحكــم فــي البــالد وأهمهــا مراجعة 
المنظومــة االنتخابيــة بشــكل جــدي وهــادف يؤمــن 
ــم  ــر عــن رؤيته ــة للتعبي ــن فرصــة مضمون للعراقيي

حــول بلدهــم بــدون انتقــاص وتالعــب”.
وأكــد رئيــس الجمهوريــة انــه “لنــا الجــرأة إلــى 
الدعــوة إلــى حــوار وطنــي نعالــج فيــه مكامــن الخلــل 
فــي منظومــة الحكــم فــي بالدنــا وبمــا يحقــق 

ــاء شــعبنا”.   ــاة الحــرة الكريمــة ألبن الحي
مــن جانــب اخــر اســتبعد دبلوماســيون اوروبيــون، 
التوصــل الــى اتفــاق مــع بغــداد يفضــي الــى تشــكيل 
محكمــة دوليــة خاصــة، لمحاكمــة الدواعــش االجانــب 
الفاريــن مــن ســوريا او الذيــن تســلمهم )قســد( الــى 

العــراق.
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