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بوتين: أسطولنا البحري قادر على تغيير الوضع 
جذريا في ساحة المعركة

وكاالت:   – موســكو 
الروســي،  الرئيــس  أكــد 
أن  بوتيــن،  فالديميــر 
البحــري  األســطول 
الروســي، بــات يضــم ســفنا 
قــادرة  بأســلحة  مجهــزة 
علــى تغييــر الوضــع جذريــا 

الحــرب. ســاحة  فــي 
خــالل  بوتيــن  وقــال 
اجتمــاع مخصــص لبحــث 
تطويــر األســطول البحــري 
ــن،  ــس االثني ــي، ام الحرب

إن »األســطول الحربــي الروســي، تاريخيــا، يلعــب دورا مهمــا فــي ضمــان القــدرات الدفاعيــة لبلدنــا، يحمــي 
مصالــح روســيا فــي المحيــط العالمــي، ولــه رصيــد فــي الحفــاظ علــى االســتقرار العســكري - السياســي«.
وأشــار الرئيــس الروســي إلــى أن »ســفنا حديثــة تدخــل الخدمــة اآلن، وهــي مجهــزة بأقــوى الصواريــخ 

التــي تــم تطويرهــا وزيــادة مداهــا ودقتهــا فــي إصابــة الهــدف«.
وأضــاف بوتيــن أن فاعليــة هــذه األســلحة قــادرة علــى تغييــر مجريــات الحــرب جذريــا، وضمــان تحييــد 

أي عمــل عدوانــي قــد يســتهدف روســيا.

بمشاركتها باجتماع الجمعية البرلمانية للبحر االبيض المتوسط حول مكافحة اإلرهاب..

سوريا .. اإلرهاب يمثل تحديا كبيرا وخطراً وال يستهدف سوريا فحسب بل كل دول العالم
*الجيش السوري ينتشر في صوامع عالية ويعزز نقاطه في محيطها بريف الحسكة

رومــا – وكاالت: شــاركت 
ــي اجتمــاع الجمعيــة  ــوريا ف س
األبيــض  للبحــر  البرلمانيــة 
المتوســط فــي مقــر مجلــس 
النــواب اإليطالــي حــول موضوع 
الــذي  اإلرهــاب  مكافحــة 
اللجنــة  مــع  بالتنســيق  عقــد 
البرلمانيــة الخاصــة بمكافحــة 

الجمعيــة. فــي  اإلرهــاب 
جــدول  وتضمــن 
أعمــال االجتمــاع الــذي 
مواضيــع  أمــس  عقــد 

مــع  الجمعيــة  أنشــطة  بتقييــم  تتعلــق  عــدة 
قضيــة  يخــص  فيمــا  الرئيســين  شــركائها 
محاربــة اإلرهــاب وتعزيــز تدابيــر أمــن الحــدود 
االرهابييــن  واشــكالية  المعلومــات  وتبــادل 
وأهميــة  أوطانهــم  إلــى  وعودتهــم  االجانــب 

اإلرهــاب. ضحايــا  مــع  التضامــن  تعزيــز 
المشــارك  ســوريا  وفــد  رئيــس  وأشــار 
أميــن ســر مجلــس  رامــي صالــح  باالجتمــاع 
ــل  ــى أن اإلرهــاب يمث ــه إل الشــعب فــي كلمــة ل
تحديــا كبيــرا وخطــرا قائمــا ال يســتهدف ســوريا 
فحســب بــل كل دول العالــم مؤكــدا أن مكافحــة 

تشــريعات  وضــع  خــالل  مــن  تبــدأ  اإلرهــاب 
علــى  مبنيــة  الــدول  بيــن  وعالقــات  واضحــة 
هــذا  فــي  الفتــا  المتبــادل  واالحتــرام  الصــدق 
الشــأن إلــى إقــرار مجلــس الشــعب قانونــا خاصــا 

اإلرهــاب. بمكافحــة 
ــارق  ــس الشــعب ط ــت عضــو مجل ــدوره لف ب
ظاهــرة  خطــورة  إلــى  مداخلتــه  فــي  دعبــول 
اإلرهــاب اإللكترونــي التــي اســتفاد منهــا اإلرهــاب 
الدولــي فــي التســويق ألعمالــه االجراميــة إضافــة 
الفكــر  تنشــر  التــي  الفضائيــة  المحطــات  إلــى 
التنســيق  ضــرورة  علــى  مشــددا  المتطــرف 
مــع األمــم المتحــدة لتعزيــز قــدرة الــدول علــى 

مكافحــة اإلرهــاب بــكل أشــكاله.
الســوري  الجيــش  واصــل  اخــر  جانــب  مــن 
ــاط  ــي تقدمــه ووســع نق ــف الحســكة الغرب ــي ري ف
انتشــاره مــن خــالل دخــول نقــاط جديــدة والتثبيــت 
فــي عــدد مــن القــرى حيــث دخلــت وحداتــه امــس 
الحســكة-حلب  أوتســتراد  علــى  عاليــة  صوامــع 
الدولــي وثبتــت مجموعــة مــن النقــاط فــي القــرى 
المحيطــة بالصوامــع مــا يعــزز حالــة األمــن ويســهل 

ــي. عــودة األهال
ــول  ــكة أن دخ ــي الحس ــل ســانا ف ــر مراس وذك
إطــار  فــي  يأتــي  عاليــة  صوامــع  إلــى  الجيــش 
جميــع  عــن  الدفــاع  فــي  الوطنيــة  مســؤولياته 
أراضــي ســورية وحمايــة األهالــي وتأميــن الطرقــات 
مــا ينعكــس إيجابــًا علــى الحيــاة العامــة فــي المــدن 

والبلــدات والقــرى فــي المحافظــة.
وتعــد صوامــع عاليــة نقطــة مهمــة والدخــول 
لتقــدم  بالنســبة  اســتراتيجية  خطــوة  إليهــا 
مســاحات  علــى  تشــرف  لكونهــا  الجيــش 
ــح  ــي تتي ــي وبالتال ــق الدول ــن الطري واســعة م
إيجابــًا  ينعكــس  مــا  علــى حمايتهــا  القــدرة 
علــى ســهولة الحركــة بعــد اســتكمال عمليــات 
التقــدم باتجــاه القــرى والمناطــق الواقعــة علــى 
الطريــق الدولــي وفتــح مجموعــة مــن الطــرق 
ــى  ــر الدخــول إل ــي عب ــق الدول ــة للطري الموازي
ــر وصــواًل  ــن وأم الخي ــل اللب ــة وت ــرى الكوزلي ق

ــع. ــة الصوام ــى منطق إل

الصين تفرض عقوبات على منظمات أميركية لدعم 
واشنطن األنشطة المتطرفة في هونغ كونغ

ــة  ــات األميركي ــن المنظم ــدد م ــى ع ــات عل ــرض عقوب ــن امــس عــن ف ــت الصي ــن – وكاالت: أعلن بكي
ــك  ــغ وذل ــغ كون ــارة هون ــي لزي ــش األميرك ــرات الجي ــن ســفن وطائ ــة م ــات المقدم ــة الطلب ــق مراجع وتعلي
الموقــف  احتجاجــا علــى 
المحــرض  األميركــي 
لمثيــري الشــغب وأعمــال 
ــغ. ــغ كون ــي هون ــف ف العن
وكالــة  ونقلــت 
هــوا  عــن  ســبوتنيك 
المتحدثــة  ينــغ  تشــون 
الخارجيــة  وزارة  باســم 
ــادة  ــي إف ــا ف ــة قوله الصيني
بكيــن  فــي  صحفيــة 
المتحــدة  “الواليــات  إن 
اآلونــة  فــي  أصــدرت 
األخيــرة قانــون )حمايــة حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة فــي هونــغ كونــغ( فــي تجاهــل الحتجــاج الصيــن بهــذا 
الصــدد” مضيفــة إن “هــذه الخطــوة تشــكل انتهــاكا خطيــرا للقانــون الدولــي والمعاييــر األساســية للعالقــات 

للصيــن”. الداخليــة  الشــؤون  فــي  ســافرا  تدخــال  كونهــا  عــن  فضــال  الدوليــة 
ــرض  ــك ف ــى ذل ــررت ردا عل ــدد وق ــذا الص ــي ه ــوي ف ــا الق ــن احتجاجه ــت ع ــن أعرب ــوا إن بكي ــت ه وأضاف
ــي  ــد الديمقراطــي الوطن ــك المعه ــي ذل ــا ف ــة بم ــر الحكومي ــة غي ــى عــدد مــن المنظمــات األميركي ــات عل عقوب
وهيومــن رايتــس ووتــش وفريــدوم هــاوس علــى خلفيــة دعمهــا األنشــطة المتطرفــة العنيفــة فــي هونــغ كونــغ.

تصريحات ماكرون حول الناتو 
تزعج ترامب

واشــنطن – وكاالت: قــال مســؤولون فــي 
البيــت األبيــض إن الرئيــس األمريكــي، دونالــد 
ترامــب، يشــعر بخيبــة أمــل مــن تصريحــات 
نظيــره الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، التــي قــال 

فيهــا إن الناتــو »ميــت دماغيــا«.
ونقلــت بوابــة »أكســيوس« عــن مســؤولين 
ــذ  ــج من ــب منزع ــض، أن ترام ــت األبي ــي البي ف

فتــرة مــن تصريحــات ماكــرون.
هــذا وقــد صــرح الرئيــس الفرنســي فــي 
وقــت ســابق أنــه لــم يعــد هنــاك تنســيق 
بيــن أعضــاء حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(، 

ــا«. ــت دماغي ــه »مي ــف بأن ووصــف الحل
أنغيــال  األلمانيــة،  المستشــارة  قالــت  وقــد 
ميــركل، واألميــن العــام لحلــف شــمال األطلســي، 
ينــس ســتولتنبرغ، إنهمــا ال يتفقــان مــع الرئيــس 

الفرنســي فــي مــا صــرح بــه بشــأن الناتــو.

استطالع: إمام أوغلو سيتقدم على أردوغان إذا أجريت 
االنتخابات الرئاسية األسبوع المقبل

ــار” لألبحــاث رئيــس  ــه مؤسســة “بي ــا أجرت ــي تركي ــرأي ف اســطنبول – وكاالت: كشــف اســتطالع لل
بلديــة مدينــة اســطنبول أكــرم إمــام أوغلــو ســيتقدم علــى رئيــس النظــام التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي 
ــات  ــت االنتخاب حــال أجري
الرئاســية األســبوع القادم.
نتائــج  وبحســب 
أجــري  الــذي  االســتطالع 
تركيــة  واليــة   26 فــي 
مــن  بالمئــة   44.5 فــإن 
المســتطلعين أعلنــوا أنهــم 
أوغلــو  إلمــام  ســيصوتون 
قالــوا  بالمئــة   39.7 مقابــل 
إنهــم ســيصوتون ألردوغــان.

االســتطالع  وأشــار 
كذلــك إلــى تراجــع ملحــوظ 
ــن  ــة م ــال 31.9 بالمئ ــان وق ــي أردوغ ــام الترك ــس النظ ــه رئي ــذي يتزعم ــة ال ــة والتنمي ــزب العدال ــعبية ح ــي ش ف
الناخبيــن إنهــم ســيصوتون لمصلحــة الحــزب فــي أول انتخابــات برلمانيــة مقبلــة بينمــا كانــت نســبة التصويــت 

لــه فــي االنتخابــات البرلمانيــة الســابقة التــي جــرت العــام الماضــي 42.6 بالمئــة.

فايننشال تايمز: تحقيقات المساءلة تطغي 
على مشاركة ترامب في قمة الناتو بلندن

لنــدن – وكاالت : قالــت صحيفــة »فايننشــال 
عــزل  تحقيقــات  دخــول  إن  البريطانيــة،  تايمــز« 
ــة  ــة القضائي ــة باجتمــاع اللجن ــة ثاني ترامــب لمرحل
ــارة الرئيــس  ــى زي ــه عل غــدا األربعــاء، يلقــي بظالل
األمريكــي دونالــد ترامــب إلــى لنــدن، لحضــور قمــة 

ــال بالذكــرى الـــ70 للتأســيس. ــو لالحتف النات
ــي  ــس األميرك ــض، أن الرئي ــت األبي ــن البي وأعل
دونالــد ترامــب، لــن يشــارك فــي جلســة اســتماع  
مجلــس النــواب، ضمــن إجــراءات مســاءلة قــد تفضــى 

ــه.  ــه، وأنــه لــن يرســل أيضــا أحــدا يمثل إلــى عزل
بــات  األبيــض  البيــت  محامــي  وقــال 
ســيبولوني، فــي خطــاب أرســله إلــى جيرولــد نادلــر 
، رئيــس الســلطة القضائيــة فــي مجلــس النــواب، 
إنــه ال يتوقــع أن تتحلــي جلســة االســتماع، المقــررة 

غــدا األربعــاء، بمعاييــر النزاهــة المطلوبــة. 

كوريا الشمالية تبني عشرات المواقع إلطالق 
الصواريخ العابرة للقارات

ــا الشــمالية  ــت كوري ــغ – وكاالت: بن ــغ يان بيزن
المواقــع  عشــرات  الماضــي،  الصيــف  منــذ 
المخصصــة إلطــالق الصواريــخ العابــرة للقــارات مــن 

متحركــة. إطــالق  منصــات 
نقــال  اليابانيــة،  »أســاهي«  صحيفــة  وأفــادت 
عــن مصــادر أمريكيــة وكوريــة جنوبيــة، بــأن هــذه 

المنشــآت هــي مواقــع تــم بناؤهــا باإلســمنت، وهــي 
مخصصــة لتغييــر نقــاط انطــالق الصواريــخ وللتمويــه.
كا ذكــرت وكالــة »يونهــاب« الكوريــة الجنوبيــة 
أن الواليــات المتحــدة شــددت المراقبــة الجويــة 
فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة، بعــد اختبــار كوريــا 

الشــمالية قاذفــة صواريــخ ضخمــة مؤخــرا.
 Aircraft( إيركرافــت ســبوتس  وقــال موقــع 
امــس  المدنــي،  الطيــران  حركــة  لتتبــع   )Spots
مــن  أمريكيــة  تجســس  طائــرة  إن  االثنيــن، 
طــراز)135W-RC( قامــت اليــوم بمهمــة المراقبــة 

وضواحيهــا. ســيئول  فــوق 

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
سبب صالح االيمان التقوى.. 

وعليك باألمانة فإنّها أفضل ديانة
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 54 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 11 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 28 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 57 دقيقة

بعد التصدي له في محاولته اختراق مدينة ديالى واسقاطها عسكريا..

الحشد الشعبي: »داعش« االرهابي ينفذ هجمات بعدد من المناطق مستغالً الوضع األمني والسياسي الراهن
*المرجعية الدينية تنفي أن عبد المهدي كان مرشحها لرئاسة الوزراء وتؤكد انه  كان مرشح كتلتين كبيرتين

*برلمانيون : يجب اقالة رئيس الجمهورية قبل حل البرلمان 
و بعدم وجودهم سنكون بحالة »الالدولة«

*تواقيع برلمانية  لرئاسة البرلمان إللزام رئيس الجمهورية 
بمواصفات رئيس الوزراء الجديد

*المالكي والشيخ محمد الدنبوس يثمنان موقف العشائر 
األصيلة في الحفاظ على وحدة العراق

بغــداد – وكاالت : اكــدت هيئــة الحشــد الشــعبي،  
بعــدد  ينفــذ هجمــات  داعــش  ان  االثنيــن،  امــس 
ــي والسياســي  ــن المناطــق مســتغال الوضــع األمن م
الحشــد  مقاتلــي  مــن   6 ان  الــى  الراهــن، مشــيرة 
ــواء 20  ــر الل ــم آم ــب 17 آخــرون بينه استشــهدوا وأصي

ــان. ــص البي ــي ن ــا يل ــعبي، وفيم ــد الش بالحش
    »تتعــرض عــدد مــن المناطــق المحــررة منــذ 
ــش  ــات داع ــل جماع ــن قب ــررة م ــات متك ــام لهجم اي
االرهابيــة التــي تحــاول اســتغالل الوضــع االمنــي 
ــذه  ــم ه ــن اه ــالد وم ــي الب ــور ف والسياســي المتده
ــوم  ــي شــهدت ي ــى الت المناطــق هــي محافظــة ديال
ــي الحشــد  ــم ف ــن اخوتك ــة شرســة بي ــس معرك ام
اختــراق  يحــاول  الــذي  االرهــاب  وبيــن  الشــعبي 

واســقاطها  المدينــة 
وادت  ايــام  منــذ  عســكريا 
الــى  المعركــة  هــذه 
ابطــال  مــن   6 استشــهاد 
ــن  ــرح 17 اخري الحشــد وج
مــن بينهــم امــر اللــواء 20 .«
فــي  المعركــة  وكانــت 
بديالــى  ويــس  امــام  منطقــة 
التــي يحــاول اإلرهــاب اختراقهــا 
كســر  اجــل  مــن  ايــام  منــذ 
واســتخدمت  ديالــى  خاصــرة 
االســلحة  انــواع  جميــع  فيهــا 

وشــارك الحشــد فــي التصــدي للعــدو وكان الثقــل االكبــر للــواء 
20 مــن الحشــد الشــعبي الــذي أصيــب قائــده احمــد التميمــي 
ــواء 4 مــن الحشــد  بجــروح خطــرة كمــا اشــترك للمســاندة الل

فــي حيــن ينتمــي الشــهداء الــى محافظــات الناصريــة ثالثــة 
. واحــد  شــهيد  والبصــرة  شــهيدان  والحلــة  شــهداء 

وتكبــد العــدو خســائر كبيــرة فــي األرواح ودمرت 
القــوة المهاجمــة بالكامــل وتخضــع المنطقــة االن 
الــي ســيطرة تامــة لمجاهــدي الحشــد الشــعبي .

ومــا زلنــا نذكــر ان الحشــد الشــعبي كان ومــازال 
والتــي  لحمايتهــا  العمليــات  مناطــق  فــي  منتشــرا 
اصبحــت آمنــة بفضــل معــارك التحريــر ، وتحــذر الجهــات 
محافظــات  فــي  بالتحــرك  بــدأ  العــدو  ان  المختصــة 
وكركــوك  وديالــى  واالنبــار  الديــن  وصــالح  الموصــل 
علــى  الســيطرة  فــي محاولــة العــادة  بغــداد  ومحيــط 
ــه.    ــوذ ل ــق نف ــت مناط ــي كان ــدن الت ــرى والم ــض الق بع
بدورهــا نفــت المرجعيــة الدينيــة العليــا فــي 
النجــف األشــرف أن يكــون المســتقيل عــادل عبــد 

ــوزراء. ــدي مرشــحها لرئاســة ال المه
وجــاء جــواب مكتــب الســيد السيســتاني خــالل حــوار 
ــان  ــي لبن ــب ســماحته ف ــر مكت ــع مدي ــة شــفقنا م ــه وكال أجرت
حامــد الخفــاف، إذ قــال: »لــم يكــن مرشــح المرجعيــة العليــا 
ــي  ــن، وحظ ــن كبيرتي ــح كتلتي ــل كان مرش ــوزراء، ب ــة ال لرئاس
بقبــول وطنــي واقليمــي ودولــي، فلــم تعتــرض عليــه المرجعيــة، 
ولكنهــا بلغــت االطــراف المعنيــة بانهــا لــن تؤيــد الحكومــة 
الجديــدة اال اذا وجــدت مالمــح النجــاح فــي عملهــا، مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار حجــم المشــاكل المتوارثــة مــن الحكومــات 

الســابقة«.

مؤكدة انه لن يستطيع كائن من كان أن يكسرها أو ينال منها..

حماس: استمرارية مسيرة العودة تأكيد قوة إرادة شعبنا  في مواجهة العدو ومخططاته
*نتنياهو: لن يكون هناك تهدئة طويلة األمد مع غزة

غــزة – وكاالت : قالــت حركــة 
المقاومــة اإلســالمية »حمــاس«: إن 
إطــالق اســم »المســيرة مســتمرة« 
علــى الجمعــة الـــ83 مــن مســيرات 
أن  تأكيــد  الحصــار  وكســر  العــودة 
واإلصــرار  والعزيمــة  اإلرادة  قــوة 
علــى مواصلــة الطريــق التــي تســلح 
ــزة  ــي غ ــا ف ــعبنا وأهلن ــاء ش ــا أبن به
لــن يســتطيع كائــن مــن كان أن 

يكســرها أو ينــال منهــا.
بيــانٍ  فــي  الحركــة،  وأضافــت 

امــس االثنيــن، أن مســيرات العــودة وكســر الحصــار 
هــي وســيلة وأداة ناجحــة وفاعلــة مــن أدوات المقاومــة 
والنضــال الفلســطيني ضــد االحتــالل اإلســرائيلي.

وذكــر بيــان الحركــة أن المســيرات شــّكلت 
ومــن  الوطنيــة،  الهيئــة  فــي  وفصائلــه  لشــعبنا 
خلفهــم المقاومــة الباســلة نموذجًــا ناجحًــا ومهمًّــا 
الوطنــي  القــرار  وأهميــة  والشــراكة  الوحــدة  فــي 
المســؤول فــي محطــة مهمــة وصعبــة مــن محطــات 

الصــراع الطويــل مــع االحتــالل اإلســرائيلي.
ــى  ــون إل ــا نك ــوج م ــوم أح ــا الي ــة: »إنن ــت الحرك وقال
المحافظــة علــى هــذه الوحــدة والشــراكة واإلدارة الجماعية 
والوطنــي  الشــعبي  الفعــل  لهــذا  والقويــة  الحكيمــة 
النضالــي والمقــاوم فــي مواجهــة االحتــالل ومخططاتــه 

وانتهاكاتــه، وحتــى تحقــق المســيرات أهدافهــا«.
لمســيرات  العليــا  الوطنيــة  الهيئــة  وأعلنــت 
عــن  االثنيــن،  امــس  الحصــار،  وكســر  العــودة 
علــى  الســلمية  المســيرة  فعاليــات  اســتئناف 
الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزة، الجمعــة المقبلــة.

وعقــدت الهيئــة الوطنيــة، صبــاح امــس اجتماعهــا 
الــدوري؛ والــذي ناقشــت خاللــه العديــد مــن القضايــا 
العــودة  مســيرات  اســتمرار  فيــه  وأكــدت  المهمــة، 

ــا الســلمية. ــا الشــعبي وأدواته بطابعه
تأكيدهــا  الهيئــة  البيــان: »تجــدد  فــي  وجــاء 
علــى اســتمرار مســيرات العــودة بطابعهــا الشــعبي 
وأدواتهــا الســلمية، باعتبارهــا محطــة كفاحيــة مــن 
محطــات النضــال الفلســطيني المتواصــل حتــى 

تحقيــق االنتصــار برحيــل االحتــالل«.
االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أكــد  جهتــه  مــن 
بنياميــن نتنياهــو، بعــد ظهــر  امــس االثنيــن، أنــه 
ــع قطــاع  ــد م ــة األم ــة طويل ــاك تهدئ ــن يكــون هن ل
غــزة إذا اســتمر مــا أطلــق عليــه »تنقيــط الصواريــخ«.
وقــال نتنياهــو، وفــق موقــع واال العبــري: إنــه ســيتم 
ــق  ــي تطل ــخ الت ــط« الصواري ــألة »تنقي ــد لمس ــع ح وض
مفاجئــة،  ولدينــا خطــط عملياتيــة  غــزة،  قطــاع  مــن 

ــه. ــب زعم حس


