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السبت 11 ربيع االول ، 1441 هـ ق 18 آبان 1398 هـ ش، 9 تشرين الثاني 2019م العدد )10268( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
من عمل بالسداد ملك.. وسالم 

النّاس تسلم دنياك
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و  48 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 21 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 9 دقائق

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 35 دقيقة

النفط يرتفع فوق 62 
دوالرا للبرميل

ــط  ــدن – وكاالت : صعــدت أســعار النف لن
أشــارت  أن  بعــد  للبرميــل،  دوالرا   62 فــوق 
ــع  ــاق للتجــارة م ــدم نحــو اتف ــى تق ــن إل الصي
الواليــات المتحــدة وهــو مــا زاد اآلمــال بنهايــة 
النمــو  علــى  ســلبا  أثــر  أمــده  طــال  لنــزاع 

االقتصــادي والطلــب علــى الوقــود.
وبحســب »رويتــرز«، قالــت وزارة التجــارة 
الصينيــة امــس إن الصيــن والواليــات المتحــدة 
اتفقتــا اثنــاء مناقشــات علــى مــدار االســبوعين 
المنقضييــن علــى إلغــاء رســوم جمركيــة علــى 

مراحــل، لكنهــا لــم تقــدم جــدوال زمنيــا.
أكبــر  بيــن  التجــاري  النــزاع  ودفــع 
اقتصاديــن فــي العالــم محلليــن إلــى خفــض 
توقعاتهــم للطلــب علــى النفــط وأثــار مخــاوف 
مــن وفــرة فــي المعــروض قــد تنشــأ فــي 2020.

وصعــدت عقــود خــام القيــاس العالمــي 
مزيــج برنــت 55 ســنتا، أو 0.9 بالمئــة، لتبلــغ 
بينمــا  للبرميــل  دوالر   62.29 التســوية  عنــد 
ــرب  ــي غ ــاس األمريك ــام القي ــود خ ــزت عق قف
تكســاس الوســيط 80 ســنتا، أو 1.4 بالمئــة، 

لتغلــق عنــد 57.15 دوالر للبرميــل.
ودفعــت الزيــادة الكبيــرة فــي أســعار غــرب 
ــى خــام  تكســاس الوســيط عــاوة برنــت عل
القيــاس األمريكــي الــى أدنــى مســتوى منــذ 

منتصــف ســبتمبر/أيلول.

الفروف: مزاعم الغرب باستخدام أسلحة كيميائية 
في سوريا هي لتحقيق أهدافا جيوسياسية

موســكو – وكاالت : أكــد وزيــر الخارجية الروســي 
تســتخدم  الغربيــة  الــدول  أن  الفــروف  ســيرغي 
ســوريا  فــي  كيميائيــة  أســلحة  اســتخدام  مزاعــم 
الــدول  لتحقيــق أهــداف جيوسياســية وأن بعــض 
تدفــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة التخــاذ 

إجــراءات تخالــف القــرارات األمميــة.
ــر  ــال مؤتم ــس خ ــة ام ــي كلم ــروف ف ــال الف وق
حظــر االنتشــار النــووي بموســكو”إن الــدول الغربيــة 
خــال التحقيــق فــي مزاعــم اســتخدام األســلحة 

ــات التــي  ــدال مــن اســتخدام اآللي ــي ب ــى المجتمــع الدول ــت فــي الضغــط عل ــة فــي ســورية عمل الكيميائي
تعتمــد علــى المعاهــدات والقــرارات والمواثيــق الدوليــة لتحقيــق أهــداف جيوسياســية”.

وأوضــح الفــروف أن بعــض الــدول تدفــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة التخــاذ إجــراءات تخالــف 
القــرارات األمميــة وقــال: “صاحيــات المجلــس التنفيــذي للمنظمــة كانــت محــددة فــي معرفــة مــا إذا تــم 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة أم ال ولكــن بعــض الــدول وخافــا لميثــاق المنظمــة تحــاول أن تفــرض عليهــا 

تحديــد مــن هــو المذنــب فــي اســتخدامها وهــذا مخالــف لقــرارات مجلــس األمــن”.
وأكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ضــرورة التعــاون فــي تنفيــذ القــرار األممــي رقــم 540 المتعلــق بضمــان 

عــدم وصــول أســلحة الدمــار الشــامل إلــى أيــدي اإلرهابييــن.  

مؤكدا ان الوفد حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على سيادة سوريا واستقاللها..

الكزبري: منفتحون على وضع دستور جديد لسوريا شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية
*بيدرسون: النقاشات مهنية والجولة القادمة 

في الـ 25 من الشهر الجاري
*مصدر سوري: المعارضة تريد أن ال يكون الفقه اإلسالمي 

مصدرا رئيسا للتشريع في سوريا

أحمــد  الدكتــور  قــال   : وكاالت   – جنيــف 
الكزبــري رئيــس الوفــد المدعــوم مــن الحكومــة 
الســورية فــي لجنــة مناقشــة الدســتور: “وفدنــا 
حــاول خلــق أرضيــة مشــتركة مبنيــة علــى الثوابــت 
الوطنيــة التــي ال يمكــن ألي ســوري إال وأن يتفــق 
ــتقالها  ــوريا واس ــيادة س ــي س ــق وه ــا بالمطل معه

ووحــدة أراضيهــا ومكافحــة اإلرهــاب”
قــال  جنيــف  فــي  صحفــي  مؤتمــر  وخــال 
“التوافــق بيــن جميــع األطــراف علــى  الكزبــري: 

ــئ  ــة يهي ــا الجوهري القضاي
لتحقيــق تقــدم فــي عمــل 
لجنــة مناقشــة الدســتور”.

الكزبــري  وأوضــح 
مــن  المدعــوم  الوفــد  أن 
فــي  الســورية  الحكومــة 
لجنــة مناقشــة الدســتور 
حــول  بمقتــرح  تقــدم 
ضــرورة مواصلــة مكافحــة 
اإلرهــاب وتكريــس ذلــك 
بالدســتور، مشــيرًا إلــى أن 
األطــراف األخــرى قدمــت 
العديــد مــن األوراق لــم تتــم مناقشــتها ألنهــا كانــت 
عليــه. توافقنــا  الــذي  األعمــال  لجــدول  مخالفــة 

وأضــاف الكزبــري: “نحــن منفتحــون علــى وضع 
دســتور جديــد شــريطة أن يحافــظ علــى الثوابــت 

الوطنيــة وينــال موافقــة الشــعب الســوري”.
مــن جهــة اخــرى اختتمــت اللجنــة المصغــرة 
لمناقشــة الدســتور امــس  الجولــة األولــى مــن 
اجتماعاتهــا فــي مبنــى األمــم المتحــدة بجنيــف 

بمشــاركة الوفــد المدعــوم مــن الحكومــة الســورية 
والوفــود األخــرى.

لألميــن  الخــاص  المبعــوث  وأشــار 
غيــر  ســوريا  إلــى  المتحــدة  لألمــم  العــام 
بيدرســون خــال مؤتمــر صحفــي فــي ختــام 
االجتماعــات إلــى أن اللجنــة ناقشــت العديــد 
مــن القضايــا المهمــة وفــي مقدمتهــا ســيادة 
إضافــة  أراضيهــا  ســورية ووحدتهــا وســامة 
إلــى مواصلــة مكافحــة اإلرهــاب الفتــًا إلــى أن 

وناجحــة. مهنيــة  كانــت  النقاشــات 
اللجنــة  أعضــاء  أن  بيدرســون  وأوضــح 
األســبوعين  خــال  سيتشــاورون  المصغــرة 
القادميــن مــع أعضــاء اللجنــة الموســعة فيمــا 
تمــت مناقشــته وتقييــم مــا طــرح حتــى اآلن 
ثــم يعــودون إلــى جنيــف فــي الـــ 25 مــن الشــهر 
ــة مــن المناقشــات  ــة الثاني ــد الجول الجــاري لعق
معربــًا عــن أملــه بــأن يســهم عمــل اللجنــة فــي 
إيجــاد حــل سياســي لألزمــة فــي ســورية وفــق 
األمــن رقــم 2254 وبمــا يحقــق  قــرار مجلــس 

الســوري الشــعب  تطلعــات 
وفــد  مــن  مقــرب  مصــدر  أفــاد  جهتــه  مــن 
وفــد  بــأن  جنيــف،  فــي  الســورية  الحكومــة 
المعارضــة طــرح ضــرورة أال يكــون الفقــه اإلســامي 

ســوريا. فــي  للتشــريع  رئيســيا  مصــدرا 
وأضــاف المصــدر أن »مــن بيــن النقــاط المطروحــة 
ــرأة والرجــل، وهــذا  ــى الم ــرار بالطــاق إل ــود الق أن يع

أمــر يعــد خــارج المفهــوم اإلســامي للطــاق«.
المعارضــة  فــي  مصــدر  رد  المقابــل،  فــي 
علــى هــذا التصريــح بالقــول »إن وفــد المعارضــة 
ــا أن  ــرح خصوص ــذا الط ــى ه ــه عل ــق كل ال يواف
بعــض أعضائــه يتمســكون بالفقــه االســامي 
فــي ســوريا، لكنــه طــرح  للتشــريع  كمصــدر 
يجــب  التــي  المــرأة  حقــوق  ويعــزز  متقــدم 
الجديــد  الســوري  الدســتور  إليهــا  ينظــر  أن 

ويدعمهــا بشــكل صريــح«.
وتســتمر اجتماعــات الهيئــة المصغــرة المعنيــة 
بكتابــة مســودة الدســتور مــن أجــل تحديــد جــدول 

األعمــال فــي الفتــرة المقبلــة.

ترامب يرفض طلب نتنياهو ويقول: إذا أردت 
دعم سلطة عباس .. ادفع!!

واشــنطن – وكاالت : كشــفت القنــاة 13 العبريــة علــى لســان شــخصيات أميركيــة رفيعــة قولهــا: »علــى 
الرغــم مــن تشــجيع نتنياهــو 
لوقــف المســاعدات األمريكيــة 
للفلســطينيين، إســرائيل طلبــت 
ــم  ــات المتحــدة تقدي مــن الوالي
12 مليــون دوالر ألجهــزة األمــن 
الفلســطينية التــي تنســق أمنيــًا 
مــع الجيــش اإلســرائيلي، إال أن 

ترامــب رفــض.
وعــن رد الرئيــس األمريكــي 
قالــت  نتنياهــو  طلــب  علــى 
ــة:  ــة الرفيع الشــخصيات األميركي
»ترمــب قــال لمستشــاريه، إذا كان األمــر مهمًــا بالنســبة لنتنياهــو، ليدفــع هــو للفلســطينيين 12 مليــون دوالر«.
ــي ســتة أشــهر اكتشــفت وزارة  ــل حوال ــة، قب ــة 13 قائل ــا للفضائي ــة حديثه ــة الرفيع ــت الشــخصيات األمريكي وتابع
الخارجيــة األمريكيــة وجــود 12 مليــون دوالر مخصصــة ألجهــزة األمــن الفلســطينية، لــم يتــم تقليصهــا، ولكنهــا لــم تحــول.

ــل ال 12  ــت تحوي ــرى طلب ــرائيلية أخ ــخصيات إس ــنطن، وش ــي واش ــرائيلي ف ــفير اإلس ــر الس رون درم
ــاباك  ــاز الش ــع جه ــرائيلي، وم ــش اإلس ــع الجي ــيق م ــل بالتنس ــي تعم ــلطة والت ــزة الس ــون دوالر ألجه ملي

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــات ف ــع عملي اإلســرائيلي لمن

بكين: التزام الحوار لحل مشكالت الشرق األوسط 
مع العمل على مكافحة اإلرهاب

بكيــن – وكاالت : أكــد المبعــوث الخــاص للحكومــة الصينيــة لشــؤون الشــرق األوســط تشــاي جــون 
ضــرورة التمســك بالمعاييــر األساســية للعاقــات الدوليــة وانتهــاج الحــوار ســبيًا فــي حــل مشــكات 

المنطقــة مــع االلتــزام بالعمــل علــى مكافحــة اإلرهــاب 
وإرســاء االســتقرار فيهــا.

وقــال تشــاي خــال مؤتمــر صحفــي فــي مقــر 
وزارة الخارجيــة الصينيــة امــس وفــق مــا ذكــرت وكالــة 
شــينخوا إن “الســام واألمــن فــي الشــرق األوســط 
مرتبطــان باالســتقرار والتنميــة العالمييــن” مؤكــدًا 
ــز  ــع األطــراف لتعزي اســتعداد بكيــن للعمــل مــع جمي
ــد. ــى المــدى البعي األمــن واالســتقرار اإلقليمييــن عل

ولفــت إلــى أن تاريــخ الشــرق األوســط وواقعــه 
أثبتــا مــرارًا أن الســعي للمصلحــة قصيــرة األجــل والضغــط األحــادي أو اســتخدام القــوة أمــر ال يســاعد فــي 

ــة. ــا يتســبب بأضــرار دائمــة للمنطق حــل المشــكات وإنم

بومبيو يهاجم روسيا والصين 
مشيرا إلى »صراع قيم “  

برليــن -  وكاالت : قــال وزيــر الخارجيــة األمريكــي 
تقتــل  روســيا  إن  الجمعــة  امــس   بومبيــو  مايــك 
معارضيهــا السياســيين وإن أســاليب الصيــن ”مشــابهة 
بشــكل مــروع“ لألســاليب التــي كانــت متبعــة فــي 
ألمانيــا الشــرقية الســابقة، ووصــف الــدول الحــرة بأنهــا 

ــات. ــد الحري ــي تقي ــدول الت ــع ال ــم“ م ــي صــراع قي ”ف
الــدروس  حــول  برليــن  فــي  كلمــة  وفــي 
ــام 1989،  ــن ع ــط برلي ــن ســقوط حائ المســتفادة م
ــي  ــق ف ــا الطري ــا.. ضللن ــرب.. كلن ــو ”الغ ــال بومبي ق

الجليلــة“. اللحظــة  تلــك  ســكرة 
وقــال ”اعتقدنــا أن بإمكاننــا تحويــل مواردنــا بعيــدا 

عــن التحالفــات وعــن جيوشــنا. لقــد كنــا مخطئيــن“.
ــط ســابق  ــادة ضاب ــوم.. روســيا، تحــت قي ــال ”الي وق
فــي المخابــرات الســوفيتية كان متمركــزا فــي دريســدن، 

تغــزو جيرانهــا وتقتــل المعارضيــن السياســيين“.
وأضــاف ”فــي الصيــن، يصــوغ الحــزب الشــيوعي 

للســلطوية“. جديــدة  رؤيــة  الصينــي 
ومضــى قائــا ”دعونــا نقــف متحديــن“ مختتمــا 

بالقــول ”لنقــف معــا كحلفــاء“.

انقرة: سنبدأ إعادة إرهابيي »داعش« إلى بلدانهم
انقــرة – وكاالت : أعلــن وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو، امــس الجمعــة، أن تركيــا ســتبدأ إعــادة 

إرهابيــي جماعــة »داعــش« الوهابيــة إلــى بلدانهــم اعتبــارا مــن بعــد االثنيــن.
وكان الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان أكــد أن بــاده تعمــل علــى نقــل أفــراد أســرة زعيــم 
ــة ، أبــو بكــر البغــدادي الذيــن ألقــي القبــض عليهــم إلــى مراكــز الترحيــل، مشــيرا إلــى  الجماعــة االرهابي

ــدل التركيــة. ــرارات وزارة الع أنهــم ســيبقون هنــاك بانتظــار ق
ــا،  ــة اليــوم 76 ألف ــغ لغاي ــا بل ولفــت إلــى أن عــدد ارهابيــي »داعــش« الذيــن حظــر دخولهــم إلــى تركي

ــي الســجون. ــا 1149 منهــم ف ــع حالي ــم ترحيلهــم 7550، فيمــا يقب ــن ت والذي
ويأتــي ذلــك غــداة إعــان أردوغــان أن القــوات التركيــة ألقــت القبــض علــى زوجــة البغــدادي، وشــقيقته، 

وصهــره، وتأكيــد اعتقــال نجــل البغــدادي بعــد التعــرف عليــه مــن حمضــه النــووي.

منها 16 بالرصاص الحي..

إصابة 38 فلسطينيا خالل قمع االحتالل الصهيوني المشاركين في مسيرات العودة
*»غانتس« و»نتنياهو« يتبادالن االتهامات حول تشكيل الحكومة

مواطنًــا   38 أصيــب  وكاالت:   – غــزة 
فلســطينيًا  جــراء اعتــداء االحتــال اإلســرائيلي 
العــودة شــرق  فــي مســيرات  المشــاركين  علــى 

غــزة. قطــاع  جنــوب  خانيونــس 
وأفــادت وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة، أن الطواقــم 
 16 منهــا  مختلفــة  إصابــة   38 مــع  تعاملــت  الطبيــة 
بالرصــاص الحــي مــن قبــل قــوات االحتال اإلســرائيلي 

شــرق قطــاع غــزة.
وأفــاد مراســلنا، أن جنــود 
االحتــال أطلقــوا الرصــاص 
الغــاز  وقنابــل  الحــي، 
صــوب  للدمــوع  المســيل 
بــدأوا  الذيــن  المواطنيــن، 
مخيمــات  إلــى  بالتوافــد 
غــزة. قطــاع  شــرق  العــودة 

وتظاهــر آالف المواطنين 
فــي  للمشــاركة  غــزة  فــي 
ــة الـــ82 تحــت  ــات جمع فعالي

عنوان«مســتمرون«.
العــودة  لمســيرات  الوطنيــة  الهيئــة  ودعــت 
جمعــة  فــي  مشــاركة  ألوســع  الحصــار  وكســر 
شــرقي  العــودة  مخيمــات  داخــل  مســتمرون 

الخمــس. غــزة  قطــاع  محافظــات 
ويواصــل أبنــاء شــعبنا المشــاركة فــي مســيرات 
العــودة كل جمعــة، للمطالبــة فــي حقهــم العــادل 

بالعــودة إلــى الديــار المحتلــة، ومطلبهــم اإلنســاني 
بفــك الحصــار.

االحتــال  قــوات  تقمــع  المقابــل،  فــي 
بالرصــاص  العــودة،  مســيرات  فــي  المتظاهريــن 
الحــي والمعدنــي والغــاز المســيل للدمــوع وبشــكل 
مباشــر ومتعمــد، مــا أدى إلــى ارتقــاء مئات الشــهداء 

المســيرة. ســلمية  رغــم  والجرحــى، 
يُشــار إلــى أن الهيئــة الوطنيــة العليــا دعــت 
إلــى مســيرات العــودة بتاريــخ 30 مــارس 2018، داخــل 
خيــم العــودة شــرقي محافظــات القطــاع، للمطالبــة 
فــي كســر الحصــار والعــودة إلــى البلــدات المحتلــة 

مــن قبــل االحتــال.
صحيفــة  ذكــرت  اخــرى  جهــة  مــن 
»معاريــف العبريــة« مســاء  امــس الجمعــة، أن 
حالــة مــن التجاذبــات واالتهامــات بيــن زعيــم 
ــم  ــو«، وزعي ــن نتنياه ــود »بنيامي ــزب الليك ح
ــس«، حــول  ــي غانت ــض »بين حــزب أزرق أبي
إســرائيلية  وحــدة  حكومــة  تشــكيل  فشــل 

حتــى اللحظــة.
اتهامــه  ونقلــت معاريــف عــن »غانتــس« 
بإفشــال  »نتنياهــو«  بزعامــة  الليكــود  لحــزب 
مهتميــن  غيــر  وأنهــم  الحكومــة،  تشــكيل 
بحكومــة وحــدة، فيمــا أكــد »غانتــس« أن حزبــه 
ــع  ــة لمن ــل أخــرى، فــي محاول يبحــث عــن بدائ

إجــراء انتخابــات ثالثــة.
مــن جانبــه رد »نتنياهــو«: علــى »غانتــس« 
ــة  ــدم تشــكيل حكوم ــع لع ــه باســتخدام ذرائ واتهم
وحــدة، وأنــه ويجــر »إســرائيل« النتخابــات غيــر 

ضروريــة.

مؤكدة إّن أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة لالستجابة لمطالب المواطنين..

المرجعية الدينية العليا: هناك اطراف وجهات داخلية وخارجية كان لها دور بارز في قمع وتنكيل العراقيين
*القوات المسلحة ومن التحق بهم في محاربة االرهاب الداعشي والدفاع عن العراق لهم فضل كبير على الجميع

*االستخبارات العسكرية: القبض على قياديين 
اثنين في »داعش« شرقي صالح الدين

*قائد عمليات بغداد: إيقاف استخدام احد انواع 
الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين

المقدســة  كربــاء 
ممثــل  قــرأ   : وكاالت   –
المرجعيــة الدينيــة العليــا 
صــاة  خطبــة  خــال 
اقيمــت  التــي  الجمعــة 
فــي الصحــن الحســيني 
الشــريف  امــس الجمعــة 
نــص مــاورد مــن مكتــب 
المرجعيــة الدينيــة العليــا 
االشــرف. النجــف  فــي 

تتواصــل االحتجاجــات 
المطالبــة  الشــعبية 

ــى فيهــا  باإلصــاح فــي اكثــر مــن مــكان، وقــد تجّل
العديــد مــن الصــور المشــرقة التــي تعبّــر عــن 
محامــد خصــال العراقييــن ومــا يتحّلــون بــه مــن 
والتضامــن  والثبــات،  والصبــر  وااليثــار،  الشــجاعة 
ــة  ــوم الكوكب ــر الي ــم، وإذ نتذك ــا بينه والتراحــم فيم

بدمائهــم  ضُرّجــوا  الذيــن  األحبــة  مــن  األولــى 
الزكيــة فــي بــدء هــذه الحركــة االصاحيــة قبــل 
الطاهــرة  أرواحهــم  اربعيــن يومــًا ونترحــم علــى 
ونواســي  قتلتهــم  بمحاســبة  المطالبــة  ونجــدد 
عوائلهــم وندعــو للجرحــى بالشــفاء والعافيــة، نــودّ 

أن نشــير الــى عــدّة نقــاط:

السياســية  القــوى  أمــام  إّن  )األولــى(: 
فريــدة  فرصــة  الســلطة  بزمــام  الممســكة 
وفــق  المواطنيــن  لمطالــب  لاســتجابة 
خارطــة طريــق يتفــق عليهــا، تنّفــذ فــي مــدة 
طويلــة  لحقبــة  حــدًّا  فتضــع  محــددة،  زمنيــة 
وغيــاب  المقيتــة  والمحاصصــة  الفســاد  مــن 
ــة  ــة االجتماعيــة، وال يجــوز مزيــد المماطل العدال
والتســويف فــي هــذا المجــال، لمــا فيــه مــن 

بالبــاد. تحيــط  كبيــرة  مخاطــر 
ســلمية  علــى  المحافظــة  إّن  )الثانيــة(: 
ــة  ــف أشــكالها تحظــى بأهمي االحتجاجــات بمختل
ــى  ــع عل ــك تق ــي ذل ــرى ف ــرة، والمســؤولية الكب كبي
اســتخدام  بــأن يتجنبــوا  األمنيــة  القــوات  عاتــق 
العنــف ـ وال ســيما العنــف المفــرط ـ فــي التعامــل 
مــع المحتجيــن الســلميين فانــه ممــا ال مســوغ لــه 
ويــؤدي الــى عواقــب وخيمــة، وقــد لوحــظ أن معظم 
ــلميتها  ــون س ــات يراع ــي االحتجاج ــاركين ف المش
ــة والمنشــآت  ــوات األمني ــون التعــرض للق ويتجنّب
ــه  ــي توجي ــكات الخاصــة، فينبغ ــة والممتل الحكومي
القّلــة التــي ال تــزال تتعــرض لهــا بالكــفّ عــن 
ذلــك، ليبقــى مشــهد االحتجاجــات نقيــًا مــن كل 

ــا يشــينه. م


