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االربعاء 7 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 13 آذر 1398 هـ ش، 4 كانون األول 2019م العدد )10290( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
الدنيا مليئة بالمصائب، طارقة 

بالفجائع والنوائب.. والدنيا فانية 
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 29 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 58 دقيقة

وزراء: فرنسا واالتحاد األوروبي مستعدان 
للتصدي لتهديد الرسوم األميركية

باريــس -  وكاالت: قــال وزراء فــي الحكومــة 
واالتحــاد  فرنســا  إن  الثالثــاء  امــس  الفرنســية  
تهديــد  ألحــدث  للتصــدي  مســتعدان  األوروبــي 
ــى منتجــات فرنســية. ــة عل ــرض رســوم أمريكي بف

الحكومــة  قالــت   ، الماضــي  االثنيــن  ويــوم 
األمريكيــة إنهــا قــد تفــرض رســوما عقابيــة قــد 
تصــل إلــى 100 بالمئــة علــى واردات مــن فرنســا، 
تبلــغ قيمتهــا 24 مليــار دوالر وتشــمل حقائــب اليــد 
والشــمبانيا والجبــن وغيرهــا بعــد أن خلصــت إلــى 
أن ضريبــة الخدمــات الرقميــة الجديــدة لفرنســا 

ســتضر بشــركات التكنولوجيــا األمريكيــة.
ميــر  لــو  برونــو  الماليــة  وزيــر  ووصــف 
المقترحــات األمريكيــة بأنهــا ”غيــر مقبولــة“ 
وصــرح لراديــو كالســيك قائــال ”فــي حالــة 
أمريكيــة جديــدة ســيكون  فــرض عقوبــات 

للــرد“. مســتعدا  األوروبــي  االتحــاد 
وقالــت أنييــس بانييه-روناشــيه وزيــرة الدولــة 
فرنســا  إن  ســود  لراديــو  الفرنســية  لالقتصــاد 
ســتكون مســتعدة لالشــتباك فــي تعاملهــا مــع 
ــن  ــات المتحــدة بهــذا الشــأن، وإن فرنســا ل الوالي

تتراجــع حيــال خططهــا للضريبــة الرقميــة.

الرئيس عون: األيام المقبلة ستحمل 
تطورات إيجابية

وكاالت:    - بيــروت 
عــن  المنــار  قنــاة  نقلــت 
اللبنانــي  الرئيــس 
قولــه   عــون  ميشــال 
إن  الثالثــاء  امــس 
المقبلــة ســتحمل  األيــام 
إيجابيــة“. ”تطــورات 

لبنــان  ويعيــش 
حالــة جمــود سياســي 
منــذ اســتقالة رئيــس 
الــوزراء ســعد الحريــري 
فــي 29 أكتوبــر تشــرين 

لتطبيــق إصالحــات عاجلــة. إلــى حكومــة جديــدة  والبــالد بحاجــة  األول 

بوتين: توسع الناتو واقترابه من حدودنا 
تهديد محتمل لروسيا

موســكو – وكاالت: أكــد الرئيــس الروســي، فالديميــر بوتيــن، أن توســع حلــف الناتــو واقترابــه مــن حــدود 
بــالده يشــكالن تهديــدا محتمــال بالنســبة إلــى أمــن روســيا.

وقــال بوتيــن، فــي كلمــة ألقاهــا، امــس الثالثــاء، خــالل اجتمــاع عســكري عقــده فــي مدينــة سوتشــي 
الروســية: »قبــل انطــالق 
أعمالنــا، أود لفــت االهتمام 
إلــى انعقــاد قمــة لحلــف 
هذيــن  فــي  الناتــو 
و4 ديســمبر،  اليوميــن، 3 
بمناســبة  لنــدن،  فــي 
لتأســيس  الـــ70  الذكــرى 

الحلــف«. هــذا 
وأشــار بوتيــن إلــى أن 
الناتــو تــم تشــكيله لمواجهة 
الســوفيتي،  االتحــاد 
ــد اآلن أي  ــا: »ال يوج موضح
مــن االتحــاد الســوفيتي أو معاهــدة وارســو، أي التحالــف العســكري الــذي تــم تأسيســه ردا علــى إنشــاء الناتــو. إال أن 
الناتــو ال يــزال موجــودا بــل متوســعا. وفــي لحظــة تشــكيله ضــم الحلــف 12 دولــة، لكــن عــدد األعضــاء يصــل اآلن إلــى 

29 دولــة، بينمــا يتجــاوز اإلنفــاق العســكري اإلجمالــي للحلــف 70% مــن اإلنفــاق العســكري العالمــي«.
ــرب  ــة ق ــه التحتي ــر بنيت ــو وتطوي ــوم االنطــالق مــن أن توســع النات ــا الي ــن: »يجــب علين وأضــاف بوتي

ــا«. ــى أمــن بالدن ــة بالنســبة إل ــدات المحتمل ــالن أحــد التهدي الحــدود الروســية يمث

بمناسبة الذكرى الدولية لضحايا الحرب الكيميائية..

دمشق: أميركا ارتكزت على األكاذيب ودّمرت شعوباً وحضارات منها العراق
*مئات المهجرين السوريين يعودون عبر المعابر الحدودية مع لبنان بريفي دمشق وحمص إلى قراهم المحررة من اإلرهاب

وكاالت:   – دمشــق 
مســؤول  مصــدر  اعتبــر 
الخارجيــة  وزارة  فــي 
الســورية،  والمغتربيــن 
أن أميــركا ارتكــزت علــى 
األكاذيــب ودمّــرت شــعوبًا 
العــراق. وحضــارات منهــا 

ونقلــت وكالــة »ســانا« 
الرســمية،  الســورية 
قولــه،  المصــدر  عــن 
الذكــرى  »بمناســبة  إنــه 
الدوليــة لضحايــا الحــرب 

الكيميائيــة نتذكــر جميعــًا الحــروب التــي قامــت بها 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تحــت ذريعــة أســلحة 
وشــعوبًا  دواًل  بســببها  ودمــرت  الشــامل  الدمــار 
وحضــارات ومنهــا العــراق.. لتعتــرف فــي نهايــة األمــر 
ــا ارتكــزت  ــة وأن حروبه ــت خاطئ ــا كان أن معلوماته

األكاذيــب«. علــى 
المناســبة  »بهــذه  أنــه  المصــدر  وأضــاف 

نســتذكر هيروشــيما وناكازاكــي وكل أســلحة 
ــكا قبــل  الدمــار الشــامل التــي اســتعملتها أمري
الجميــع والتــي أدت إلــى كــوارث إنســانية ال 
تمحــى وكانــت ومــا زالــت وصمــة عــار فــي 
والحريــة  الديمقراطيــة  تدعــي  دولــة  جبيــن 
لعــدم  غيرهــا  وتدعــو  الشــعوب  وســالمة 

األســلحة«. تلــك  اســتخدام 
ــا  ــر جميع ــوم، نتذك ــذا الي ــه »به ــح أن وأوض

النظــام  ســاقها  التــي  نفســها  األكاذيــب 
ــه  األمريكــي وبعــض أنظمــة الغــرب مــن ورائ
ــة  حــول اســتعمال ســوريا األســلحة الكيميائي
ــا وليــس  ــا وتلفيقه ــا وزيفه ــت كذبه ــي ثب والت
آخرهــا مــا نشــر مؤخــرًا مــن تالعــب بالتقاريــر 
الحــوادث  هــذه  مثــل  عــن  تحدثــت  التــي 
»الجمهوريــة  أن  المصــدر  وأكــد  الكاذبــة«. 
المناســبة  بهــذه  تدعــو  الســورية  العربيــة 
النظــام األمريكــي لتنفيــذ ..ولــو لمــرة واحــدة.. 
مــا يتشــدق بــه مــن دعــوات لحظــر إنتــاج 
ــم  ــي العال ــة ف واســتخدام األســلحة الكيميائي
وليضغــط علــى )إســرائيل( للتوقيــع علــى هــذه 
ــل أن  ــا قب ــذ بنوده ــا وتنفي ــة وتطبيقه االتفاقي
يــذرف هــذا النظــام دمــوع التماســيح علــى 
شــعوب كان ســببًا فــي دمــار دولهــا وتشــوهات 
أطفالهــا ومقتــل مئــات اآلالف منهــا بســبب 

تلــك األســلحة«.
ــن  ــات المهجري ــاد مئ ــب اخــر ع مــن جان
التــي  وبلداتهــم  قراهــم  إلــى  الســوريين 
مــن  الســوري  العربــي  الجيــش  حررهــا 
ــان  ــة مــع لبن ــر الحدودي ــر المعاب اإلرهــاب عب
ــق  ــف دمش ــي بري ــوس والزمران ــدة ياب جدي
ــوم  والدبوســية وجوســية بريــف حمــص الي
وذلــك فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة 
إلــى  المهجريــن  جميــع  إلعــادة  الســورية 

الوطــن. أرض 
بــأن  المعابــر  مــن  ســانا  مراســلو  وأفــاد 
والشــاحنات  الســورية  الحافــالت  عشــرات 
معابــر  مــن  دخلــت  باألمتعــة  المحملــة 
وجديــدة  والزمرانــي  وجوســية  الدبوســية 
ــى  ــة وعل يابــوس قادمــة مــن األراضــي اللبناني
الذيــن  الســوريين  المواطنيــن  مئــات  متنهــا 
هجرتهــم التنظيمــات اإلرهابيــة مــن منازلهــم 
فــي أوقــات ســابقة مــن أريــاف حمص ودمشــق 

أخــرى. ومناطــق 
وبيــن مراســل ســانا مــن معبــر الدبوســية 
بريــف حمــص أن عــدة حافــالت تقــل مئــات 
المعبــر  إلــى  وصلــت  الســوريين  المواطنيــن 
حيــث تــم نقلهــم إلــى بلداتهــم وقراهــم بعــد 
وال  لهــم  الالزمــة  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم 
واللقاحــات  األطفــال  شــلل  لقاحــات  ســيما 

األطفــال. أعمــار  حســب  المتوجبــة 

مؤكدا أن فرنسا أكثر من يحتاج للحلف..

ترامب: تصريح ماكرون بخصوص موت الحلف 
سريريا خطير وغير جدير باالحترام

ــف  ــى حل ــا إل ــدول احتياج ــر ال ــي أكث ــا ه ــب، إن فرنس ــد ترام ــي، دونال ــس األميرك ــال الرئي ــدن – وكاالت: ق لن
شــمال األطلســي )الناتــو(، وانتقــد تصريحــات الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، حــول »مــوت الحلــف ســريريا«.

وقــال ترامــب، فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع أميــن عــام الناتــو، ينــس ســتولتنبرغ، فــي لنــدن، قبيــل قمــة 
بحاجــة  أحــد  »ال  الناتــو، 
فرنســا،  مــن  أكثــر  للناتــو 
األقــل  الطــرف  ونحــن 

. الحلــف«    مــن  اســتفادة 
وعــن تصريــح ماكرون 
ــف  ــوت الحل بخصــوص م
ترامــب  علــق  ســريريا، 
خطيــر  تصريــح  »ذلــك 
وغيــر جديــر باالحتــرام«.
يخــص  فيمــا  أمــا 
مســألة الضرائــب المتأزمــة 
وواشــنطن،  باريــس  بيــن 
أكــد ترامــب رفضــه للضرائــب التــي أعلنــت فرنســا فرضهــا علــى الشــركات األميركيــة غوغــل، وفيســبوك، وتويتــر.

وأضــاف ترامــب: »نحــن نفــرض ضرائــب علــى المشــروبات الكحوليــة مــن فرنســا وعلــى بعــض 
منتجاتهــا، وكذلــك علــى »إيربــاص«، ونحــن ســنكمل بهــذا االتجــاه«.

»نيويورك تايمز«: استمرار تهديد داعش رغم 
انهيار معقله الرئيسي في أفغانستان

واشــنطن – وكاالت: ذكــرت صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« األميركيــة، أن تهديــد تنظيــم »داعــش« 
ــم  ــتمرا، رغ ــزال مس ــتان الي ــي أفغانس ــي ف اإلرهاب
ــار  ــن انهي ــان ع ــن وأفغ ــؤولين أميركيي ــالن مس إع
معقــل التنظيــم الرئيســي شــرقي البــالد خــالل 
ــرة ، عقــب ســنوات مــن الهجمــات  األســابيع األخي
األمريكيــة  القــوات  بيــن  المنســقة  العســكرية 
واألفغانيــة، ومؤخــرا انضمــت حركــة »طالبــان« إلــى 
ــم.  ــر التنظي ــتهدف دح ــي تس ــات الت ــذه العملي ه

ــى  ــر نشــرته عل ــي تقري ــة، ف ــت الصحيف وأضاف
ــس  ــاء، أن الرئي ــس الثالث ــي، ام ــا اإللكترون موقعه
األفغانــي محمــد أشــرف عبــد الغنــي أعلــن مؤخــرًا 
محــو التنظيــم المعــروف باســم »داعــش« فــي 
إقليــم »ننجارهــار« وهــو معقــل التنظيــم الشــرقي. 
ــر  ــرال ســكوت ميل ــن الجن ــة، ع ــت الصحيف ونقل
شــمال  حلــف  وقــوات  األمريكيــة  القــوات  قائــد   ،
األطلنطــي فــي أفغانســتان قولــه - خــالل مقابلــة 
فــي العاصمــة )كابــول( »إن خســارة داعــش لألراضــي 
تقييــد  شــأنه  مــن  ســنوات  لعــدة  احتلهــا  التــي 
ــن أن  ــط.. محــذرا م ــد والتخطي ــى التجني ــه عل قدرت
ــي داخــل  ــدا ف ــزال يشــكل تهدي ــا ال ي »داعــش« ربم
أفغانســتان، حتــى وإن لــم يســيطر علــى أراٍض، الفتــًا 
إلــى ضــرورة تتبــع تحــركات المســلحين والخاليــا 

التابعــة للتنظيــم داخــل مناطــق حضريــة.

كوريا الشمالية: واشنطن هي من سيختار هدية 
عيد الميالد في آخر السنة

الخارجيــة  وزارة  نبهــت  وكاالت:   – يانــغ  بيونــغ 
الكوريــة الشــمالية،  امــس الثالثــاء، مجــددًا إلــى اقتــراب 
ــة حددتهــا للواليــات المتحــدة للعــدول عــن  انقضــاء مهل

ــام. ــة الع ــول نهاي ــة« بحل ــاتها العدائي »سياس
الشــؤون  نائــب وزيــر  تــاي ســونغ،  وقــال، ري 
الخارجيــة المســؤول عــن العالقــات مــع الواليــات 
وجهتهــا  التــي  الدعــوة  إن  بيــان،  فــي  المتحــدة 
واشــنطن إلجــراء مزيــد مــن المحادثــات »مــا هــي إال 
ــا   ــة بلهــاء حيكــت إلبقــاء ارتبــاط جمهوريــة كوري حيل
الشــمالية بالحــوار واســتغالل ذلــك لصالــح الموقــف 
السياســي واالنتخابــات فــي الواليــات المتحــدة«.

وأضــاف، ان »فعلــت جمهوريــة كوريــا الشــمالية 

قصــارى جهدهــا مــن أجــل عــدم الرجــوع عــن الخطــوات 
المهمــة التــي اتخذتهــا بمبــادرة ذاتيــة منهــا«.

وتابــع، انــه« ال يتبقــى اآلن ســوى الخيــار األميركــي، 
والمســألة برمتهــا ترجــع للواليــات المتحــدة فــي تحديــد 

هديــة عيــد الميــالد التــي ســتختار الحصــول عليهــا«.
وتطلــب كوريــا الشــمالية مــن واشــنطن تخفيــف موقفهــا 
فــي محادثــات نــزع الســالح النــووي، التــي لــم تحقــق تقدمًــا 

يذكــر رغــم انعقــاد ثالثــة اجتماعــات بيــن زعيمــي البلديــن.

عبر جملة من االنتهاكات الخطيرة..

هيئة االسرى: العدو الصهيوني يسعى لسلب األطفال المقدسيين هويّتهم الفلسطينية
*استطالع .. أكثر من ربع سكان مستوطنات »غالف غزة« يفكرون بالرحيل

 : وكاالت   - غــزة  
شــؤون  هيئــة  كشــفت 
أن  والمحرريــن  األســرى 
الصهيونــي  االحتــالل  
يســعى لســلب األطفــال 
هويّتهــم  المقدســيين 
عبــر  الفلســطينية، 
االنتهــاكات  مــن  جملــة 
الخطيــرة يقــوم بهــا بحــقّ 
القاصريــن  المعتقليــن 
دون  المقدســيين 
األســرى  مــن  غيرهــم 

الفلســطينيين المعتقليــن بالســجون اإلســرائيلية.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء نّظمتــه الهيئــة، لعــدد 
مــن األســرى المحرريــن القاصريــن مــن القــدس 
ممّثــل  وهــو  األعــرج  ضرغــام  المحــرر  واألســير 
األســرى المقدســيين القاصريــن بســجن الدامــون 
حتّــى تاريــخ اإلفــراج عنــه قبــل شــهر، ورئيــس لجنــة 
أهالــي أســرى القــدس أمجــد أبــو عصــب وأصحــاب 
مقرّهــا  فــي  الهيئــة،  محامــي  مــن  االختصــاص 
فــي البيــرة، لتوثيــق شــهادات القاصريــن وأبــرز مــا 

تعرّضــوا لــه مــن انتهــاكات خــالل اعتقالهــم.
وأوضــح رئيــس هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن 
قــدري أبــو بكــر، أن سياســات االحتالل بحــقّ القاصرين 
هــي جــزء مــن سياســة االحتــالل اإلســرائيلي لعــزل 
ــج  ــطينية، وللنه ــات الفلس ــة المحافظ ــن بقي ــدس ع الق
والمقدســيين  القــدس  لســلب  عليــه  يســير  الــذي 
مســتقبل  لتحطيــم  وســعي  الفلســطينية،  هويتهــم 

الشّــعب الفلســطيني بتحطيــم أشــباله.
واســتعرض األســير المحــرّر ضرغــام األعــرج؛ 
أهــم السّياســات التــي تمارســها ســلطات االحتــالل 
وإدارة مصلحــة السّــجون بحــقّ األســرى القاصريــن 

القــدس، وذلــك فــي ســعيها لســلخهم مــن  مــن 
هويّتهــم المقدســية الوطنيــة، ولمحاولــة السّــيطرة 
العمريــة  المرحلــة  هــذه  فــي  عقولهــم  علــى 
الحسّاســة بطريقــة تنتهــك كل المواثيــق األخالقيــة 

التــي كفلتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
وبيّــن األعــرج أن االحتــالل يطــرح للمقدســيين 
األطفــال بدائــل خطيــرة للغايــة لالعتقــال الفعلــي فــي 
السّــجون التــي يقبــع فيهــا الفلســطينيون؛ وذلــك 
ــب اندمــاج المعتقليــن القاصريــن المقدســيين  لتجنّ
بالمعتقليــن القاصريــن مــن الضّفــة، فهــي تفصــل 
القاصريــن مــن الضّفــة عــن القاصريــن مــن القــدس 
ــم  ــعى لدمجه ــة، وتس ــام مختلف ــي أقس ــم ف وتعتقله
مــع الســجناء اإلســرائيليين الجنائييــن المحتجزيــن 
ــم  ــن ت ــا يحصــل حي ــة، وهــذا م ــات جنائي ــى خلفي عل
نقــل العديــد منهــم إلــى ســجن »أوفيــك« الجنائــي، 
حيــث وفــي كثيــر مــن الحــاالت يتــم االعتــداء عليهــم 
بالضــرب والشــتم وســرق مقتنياتهــم مــن ســجناء 

روس وأفارقــة.

من سيناريوهات بديل عبد المهدي..

مصادر رفيعة ومطلعة: مساٍع سياسية وبرلمانية إليجاد كتلة أكبر و60 يوماً للحسم
*المالكي: لم نرشح أحدًا لرئاسة الوزراء وندعم من يحمل المواصفات التي حددتها المرجعية للمنصب

*حقوق االنسان تعزو سبب سقوط الضحايا بين المتظاهرين 
الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة

*مستشار بارزاني: ازاحة عبدالمهدي ’’مسرحية’’ حققت 
أحالم منافسيه وال عالقة لها بالمتظاهرين

*الحشد الشعبي يدمر نفقا لداعش ويعثر على مخبأ 
لقنابر الهاون في تلعفر

مجلــس  تســلم  ان  بعــد   : وكاالت   – بغــداد 
عبــد  عــادل  الــوزراء  رئيــس  اســتقالة  النــواب، 
ــتقالة  ــول االس ــن قب ــميا ع ــالن رس ــدي، واالع المه
والتصويــت عليهــا، ومــع تحــوّل حكومــة رئيــس 
ــوزراء عــادل عبــد المهــدي إلــى تصريــف أعمــال،  ال
مــن  أي  تمريــر  علــى  قــادرة حينئــذ  تكــون  لــن 
أبرزهــا  مــن  ولعــل  رئيســة،  قوانيــن  أو  مشــاريع 

المقبــل. للعــام  االتحاديــة  الموازنــة  قانــون 
ويطــرح مراقبــون عــدة ســيناريوهات لمــا بعــد 
بخصــوص  متفائــال  منهــا  أي  تبــدو  ال  االســتقالة، 
حتــى  أو  الشــارع  نقمــة  تخفيــف  فــي  اإلســهام 
االنتقــال الســلس إلــى حكومــة جديــدة، ســواء كانــت 
الجديــد  االنتخابــات  قانــون  إقــرار  لحيــن  مؤقتــة 
والذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة، أو إكمــال رئيــس 

.2022 انتخابيــة كاملــة تنتهــي عــام  الحكومــة دورة 
أقــل  علــى  شــهران  العــراق  أمــام  األحــوال،  كل  وفــي 
تقديــر فــي حــال جــرت األمــور بسالســة وتــم  التوافــق بيــن 
ــة  ــا، فشــهر مهل ــاق م ــى مشــروع أو اتف ــل السياســية عل الكت
دســتورية الختيــار رئيــس حكومــة جديــد، وشــهر آخــر يُمنــح 
لرئيــس الــوزراء المكلــف الختيــار وزراء حكومتــه، وهــو مــا 
ــدوا  ــن صعّ ــن الذي ــه مهــم للمتظاهري ــى اآلن أن ــر حت ال يظه
ــى عــدم اعترافهــم  ــد عل مــن احتجاجهــم ، مــن خــالل التأكي
بخطــوة االســتقالة، مصرّيــن علــى أن الهــدف المطلــوب هــو 
ــات مبكــرة بطريقــة  ــى انتخاب الرئاســات الثــالث، واالتجــاه إل
االنتخــاب الفــردي أو المفتــوح، وأن يكــون الفــوز للحاصــل 

ــر األصــوات. ــى أكث عل


