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مؤكدا ان حفتر ال وجود له وغير معترف به دوليا ..

أردوغان يتحدث عن إرسال قوات تركية 
عسكرية إلى ليبيا

ــب  ــي رج ــس الترك ــال الرئي ــاء:- ق ــرة- وكاالت انب انق
قــوات  إرســال  تركيــا  حــق  مــن  أنــه  أردوغــان  طيــب 
عســكرية إلــى ليبيــا فــي حــال تمــت دعوتهــا مــن الشــعب 
الليبــي، مشــيرا إلــى أنــه يخطــط لعقــد لقــاء مــع الرئيــس 
ــا. ــي ليبي ــاع ف ــث األوض ــن، لبح ــر بوتي ــي فالديمي الروس
وقــال أردوغــان فــي مقابلــة مــع قنــاة »تــي أر تــي« التركيــة 
»فــي حــال دعانــا الشــعب الليبــي فيحــق لنــا إرســال قــوات 
عســكرية إلــى هــذا البلــد«، مضيفــا »طلبــت عقــد لقــاء مــع 
الرئيــس الروســي بوتيــن لبحــث األوضــاع فــي ليبيــا، قبــل اللقاء 

المقــرر فــي الثامــن مــن الشــهر المقبــل، وقــد يتــم ذلــك خــالل الفتــرة القادمــة، ألننــي ال أريــد أن تصبــح ليبيــا ســوريا ثانيــة«.
وتابــع أردوغــان إن »خليفــة حفتــر ال وجــود لــه وغيــر معتــرف بــه دوليــا«. وأضــاف أن »جهــات إقليميــة 

تقــدم الدعــم للجنــرال حفتــر أمــا تركيــا فعقــدت اتفاقيــة مــع الجهــة المعتــرف بهــا دوليــًا«.
وحسب وكالة األناضول التركية الرسمية قال أردوغان: »في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية«.

ــا  ــة حقوقه ــى حماي ــا عل ــا تصميمه ــع ليبي ــرة التفاهــم م ــر مذك ــت عب ــا »أثبت وأضــاف أردوغــان أن تركي
ــي«. ــون الدول ــة عــن القان المنبثق

وقــال: »هنــاك منزعجــون مــن مذكــرة التفاهــم مــع ليبيــا داخــل تركيــا خارجهــا. لكــن تركيــا اســتخدمت 
حقهــا النابــع مــن القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالمذكــرة«.

مشددا ان مشكلتها مع الالجئين بسبب دعمها لالرهاب..

الرئيس األسد: أوروبا كانت الالعب الرئيسي في خلق الفوضى في سوريا
*الجيش السوري يسيطر على الطريق 

بين 'عين عيسى' و'تل تمر'
* الفرينتيف من أستانا: نبحث كل القضايا بما 

فيها الوجود األمريكي بسوريا
دمشــق- وكاالت انبــاء:- أكــد الرئيــس الســوري 
الحــرب  مــن  ســتخرج  ســوريا  أن  األســد  بشــار 
أكثــر قــوة وأن مســتقبلها واعــد والوضــع الميدانــي 
ــش  ــه الجي ــا حقق ــى م ــيرًا إل ــل، مش ــا اآلن أفض فيه
الســوري مــن تقــدم كبيــر فــي الحــرب ضــد اإلرهــاب.

 24  Rai news تلفزيــون  مــع  مقابلــة  وفــي 
ــي  ــرين الثان ــن تش ــي الـــ 26 م ــرت ف ــي ج اإليطال
مــن  الثانــي  بتاريــخ  تبــث  أن  علــى  الماضــي 
ــي  ــون اإليطال ــع التلفزي ــون األول الجــاري وامتن كان
ــة أوضــح الرئيــس  ــر مفهوم ــا ألســباب غي عــن بثه
األســد أن أوروبــا كانــت الالعــب الرئيســي فــي 
خلــق الفوضــى فــي ســوريا ومشــكلة الالجئيــن 
فيهــا بســبب دعمهــا المباشــر لإلرهــاب إلــى جانــب 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتركيــا ودول أخــرى.

وبيــن الرئيــس األســد أنــه منــذ بدايــة الروايــة 
المتعلقــة باألســلحة الكيميائيــة أكــدت ســوريا أنهــا 

األخيــرة حــول  التســريبات  وأن  لــم تســتخدمها 
ــت  ــة تثب ــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي تقري
الســنوات  مــدى  علــى  قالتــه ســوريا  مــا  أن كل 
القليلــة الماضيــة كان صحيحــًا وأنهــا كانــت محقــة 

ــن. ــوا مخطئي ــم كان وه
وأكــد الرئيــس الســوري أن مــا فعلتــه منظمــة 
وتزويــر  فبركــة  هــو  الكيميائيــة  األســلحة  حظــر 

لتقريــر بشــأن اســتخدام الكيميائــي لمجــرد أن 
أنهــا  أرادوا منهــا فعــل ذلــك لتثبــت  األمريكييــن 
كــذراع  تســتخدم  ومسيســة  منحــازة  منظمــة 

ألمريــكا والغــرب لخلــق المزيــد مــن الفوضــى.
ودعــا الرئيــس األســد الــدول التــي تتدخــل 
فــي المســألة الســوريا للتوقــف عــن هــذا التدخــل 
الدولــي  القانــون  انتهــاك  عــن  التوقــف  وكذلــك 
ــًا  ــس إيجاب ــذي ينعك ــر ال ــه األم ــع ب ــزام الجمي والت

علــى وضــع الشــعب الســوري.
ميدانيــا فــرض الجيــش الســوري ســيطرته علــى 
.»M4«الطريــق الدولــي حلــب الحســكة والمعــروف بـــ

وأوضــح مصــدر ميدانــي فــي الحســكة لـــصحيفة 
نقاطــًا  ســيثبت  الســوري  الجيــش  بــأن  »الوطــن«، 
عســكرية لــه علــى الطريــق بيــن تــل تمــر وعين عيســى، 
مشــيرًا إلــى أن بــدء عمليــة انســحاب جيــش االحتــالل 
ــي تســمي نفســها  التركــي وميليشــياته العســكرية، الت
»الجيــش الوطنــي« إضافــة إلــى »قســد« مــن األوتســتراد 
الدولــي بيــن تــل تمــر وعيــن عيســى، جــاء بعــد يوميــن 
ــة  ــة عســكرية مشــتركة روســية تركي ــن تســيير دوري م
علــى الطريــق لتنفيــذ عمليــة تفتيــش فيــه، وبعــد 10 أيــام 
ــراك حــول  ــروس واألت ــن العســكريين ال ــاق بي مــن االتف
ذلــك، وإثــر انتشــار قــوات عســكرية روســية فــي بلدتــي 
تــل تمــر وعيــن عيســى، ومواصلــة عمليــة تفكيــك األلغــام 
فــي صوامــع الحبــوب فــي منطقتــي »عاليــة« و»تــل تمر«، 
ــاء الفرعيــة فــي منطقــة  وإطــالق العمــل بمحطــة الكهرب
مخيــم »مبــروك« للنازحيــن الواقــع بيــن رأس العيــن 

وتــل أبيــض.
مــن جانبــه أعلــن المبعــوث الرئاســي الروســي 
إلــى ســوريا ألكســندر الفرينتيــف، أن المشــاركين 
فــي لقــاء أســتانا حــول ســوريا يبحثــون جميــع 
القضايــا المتعلقــة بســوريا، بمــا فــي ذلــك التواجــد 

ــة. ــي المنطق األمريكــي ف
ــى اســتعداد  ــا عل ــد أنن ــف: »أعتق ــال الفرينتي وق
ســوريا  أنحــاء  جميــع  فــي  الوضــع  لمناقشــة 
وبطبيعــة الحــال، مســألة التواجــد األمريكــي غيــر 
الشــرعي الــذي يهــدف إلــى اســتغالل مــوارد ســوريا 

الطبيعيــة«.

عون يؤجل تكليف رئيس وزراء 
جديد أسبوعا

بيــروت- وكاالت انبــاء:- قالــت الرئاســة 
ــس  ــوم األحــد إن الرئي ــان ي ــي بي ــة ف اللبناني
ــواب  ــع الن ــل المشــاورات م ــون أج ميشــال ع
ــى  ــد أســبوعا حت ــس وزراء جدي ــف رئي لتكلي

16 ديســمبر كانــون األول.
وتأجلــت المشــاورات التــي كانــت مزمعــة يــوم 
اإلثنيــن بعــد أن ســحب رجــل األعمــال ســمير 

أونغ سان سوتشي أمام محكمة العدل الخطيــب ترشــحه لمنصــب رئيــس الحكومــة.
بسبب مجزرة الروهينجا

نايبيــدوا- وكاالت انبــاء:- نشــرت صحيفــة التايمــز تقريــرا كتبــه، ريتشــارد لويــدز، محــرر الشــؤون 
اآلســيوية عــن زعيمــة ميانمــار، أونــغ ســان ســو تشــي، التــي ســتتوجه إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي 

ــا. ــة مجــزرة المســلمين الروهينج قضي
بــا  الغامبــي  العــدل  وزيــر  إن  الكاتــب  ويقــول 
تامابــو، الــذي رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة، ســيواجه 
تحديــا هــو األكبــر فــي مشــواره القضائــي، الــذي أطلــع 

ــخ المعاصــر. ــي التاري ــم ف ــى أفظــع الجرائ ــه عل في
الشــكوى التــي تقــدم بهــا بــا تامابــو أمــام محكمــة 
العــدل الدوليــة فتخــص تهجيــر دام ألكثــر مــن 700 

ألــف مــن المســلمين الروهينجــا قبــل عاميــن.
وحصلــت أونــغ ســان ســو تشــي علــى جائــزة نوبــل للســالم لنضالهــا ضــد الطغمــة العســكرية التــي 

كانــت تحكــم بالدهــا، وفرضــت عليهــا اإلقامــة الجبريــة لمــدة 12 عامــا.
لكنها تعرضت الحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.

ولم تكن ملزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية.
وتناقلــت وســائل اإلعــالم الدوليــة والمنظمــات اإلنســان األخبــار الفظيعــة عــن تهجيــر اآلالف مــن 

الروهينجــا إلــى بنغالديــش المجــاورة، حيــث يعيشــون الجئيــن فــي ظــروف قاســية.

مشروع قانون أميركي يطلب تفتيشا على الطاقة 
النووية في السعودية

ــن، إن الســعودية  ــوم االثني ــي الكونغــرس األميركــي ي ــان ف ــان ديمقراطي ــال معاون ــاء:- ق واشــنطن- وكاالت انب
ــى  ــق عل ــة يجــب أن تواف ــة النووي ــر محطــات الطاق ــة لتطوي ــا األميركي ودوال أخــرى تســعى الســتخدام التكنولوجي
شــاملة  تفتيــش  عمليــات 
المتحــدة  األمــم  تجريهــا 
قانــون  مشــروع  بموجــب 
المتوقــع  الدفــاع  سياســة 
اإلعــالن عنــه هــذا األســبوع.
الــذي  اإلجــراء،  ويطالــب 
الديمقراطــي  النائــب  قــاده 
الــدول  شــيرمان،  برادلــي 
يســمى  مــا  علــى  بالتوقيــع 
بالبروتوكــول اإلضافــي. ويتطلــب 
هــذا مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة التابعــة لألمــم المتحــدة 
النوويــة. لألســلحة  مــواد  بتطويــر  الــدول  قيــام  عــدم  لضمــان  النوويــة  الطاقــة  لمنشــآت  مفاجئــة  تفتيــش  عمليــات  إجــراء 

وقــال المعاونــان إن هــذا ورد فــي مشــروع قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي الســنوي، وهــو أحــد 
التشــريعات القليلــة التــي يجــب أن يقرهــا الكونغــرس كل عــام. ويمكــن اإلعــالن عــن مشــروع القانــون فــي 

ــة بعــد شــهور مــن المفاوضــات. ــام المقبل األي
وتجــري إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب منــذ فتــرة طويلــة محادثــات هادئــة مــع الســعودية التــي ترغــب 

فــي بنــاء محطتيــن للطاقــة النوويــة وقــد تســتخدم التكنولوجيــا األميركيــة للقيــام بذلــك.
وزاد القلــق فــي الكونغــرس مــن ســعي الســعودية للحصــول علــى الطاقــة النوويــة بعــد مقتــل الصحافــي 

جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول العــام الماضــي.

أمير قطر لن يحضر قمة مجلس 
التعاون في الرياض

الدوحــة- وكاالت انبــاء:- أوفــد أميــر قطــر تميــم 
بــن حمــد بــن خليفــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
وزيــر الداخليــة، عبــد اهلل بــن ناصــر بــن خليفــة، إلــى 
قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تنعقــد فــي 

العاصمــة الســعودية الريــاض.
ــه بتكليــف مــن  ــا« إن ــة »قن ــاء القطري ــة األنب وقالــت وكال
أميــر البــالد، يتــرأس رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
وفــد دولــة قطــر فــي اجتمــاع الــدورة األربعيــن للمجلــس 
األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج الفارســي، الــذي 

ــاض. ــة الري ــي مدين ــت الحــق ف ــي وق ســيعقد ف
وكان وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة القطريــة 
ســلطان بــن ســعد المريخــي، وصــل االثنيــن، إلــى 

العاصمــة الســعودية الريــاض.
يتــرأس  »قنــا«،  القطريــة  األنبــاء  وكالــة  وحســب 
المريخــي وفــد دولــة قطــر المشــارك فــي أعمــال اجتمــاع 
الـــ40  للــدورة  التحضيريــة  الــوزاري،  للمجلــس   /145/ الــدورة 
للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج الفارســي، 
الثالثــاء. الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســتضيفها  والتــي 

يأتــي ذلــك بعــد ســاعات مــن توجــه أميــر قطــر 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، إلــى جمهوريــة 
روانــدا وســط القــارة األفريقيــة، قبــل يــوم مــن انعقــاد 

القمــة الخليجيــة المرتقبــة فــي الســعودية.
ــة القطريــة، إن »أميــر البــالد ســيحضر  وقالــت الوكال
حفــل تقديــم جائــزة باســمه متعلقــة بالتميــز الدولــي فــي 

مكافحــة الفســاد فــي العاصمــة الروانديــة كيغالــي«.

مسلح يقتل 6 اشخاص في مستشفى 
بالتشيك ثم ينتحر

الشــرطة  قالــت  انبــاء:-  وكاالت   - أوســترافا 
أشــخاص  ســتة  قتــل  مُسَــلحًا  إن  التشــيكية 
انتظــار  ُغرفــة  فــي  الثالثــاء  أمــس  بالرصــاص 
ــالد  ــة أوســترافا بشــرق الب ــي مدين بمستشــفى ف
رأســه. علــى  النــار  بإطــالق  وانتحــر  هــرب  ثــم 

إطــالق  واقعــة  ولــم تتضــح بعــد دوافــع أســوأ 
نــار تشــهدها جمهوريــة التشــيك منــذ قتــل رجــل 
ثمانيــة أشــخاص بالرصــاص فــي مطعــم فــي مدينــة 
ــام 2015. ــي ع ــا ف ــر أيض ــم انتح ــرود ث ــكي ب أوهيرس

وقالــت الشــرطة علــى تويتــر ”أمســكنا بالمهاجــم الــذي 
ــا  ــر 42 عام ــن العم ــغ م ــذي يبل ــل ال ــق الرج ــار. أطل ــق الن أطل

النــار علــى رأســه قبــل أن تتحــرك الشــرطة. لقــد مــات“.
ــة عــن إطــالق  وتلقــت الشــرطة مكالمــات هاتفي
النــار بالمستشــفى الجامعــي فــي أوســترافا، التــي 
تقــع علــى بعــد 350 كيلومتــرا شــرقي العاصمــة بــراج 

ــي الســاعة 7:19  ــدا، ف ــع بولن ــن الحــدود م ــرب م بالق
صباحــا بالتوقيــت المحلــي )0619 بتوقيــت جرينتــش(.

وكان أفراد الشرطة في الموقع بعد خمس دقائق.
هافرالنــت  ييــري  المستشــفى  مديــر  وقــال 
فــي إفــادة بثهــا التلفزيــون إن خمســة أشــخاص 
قتلــوا فــي الهجــوم وتوفــي ســادس أثنــاء خضوعــه 
أصيبــا  آخريــن  شــخصين  أن  وأضــاف  لجراحــة. 
ــاء. بجــروح خطيــرة لكــن لــم يصــب أي مــن األطب

االنتظــار  غرفــة  فــي  وقــع  الهجــوم  أن  وذكــر 
ــار علــى  ــق الن ــادة الخارجيــة وأن المســلح أطل بالعي
الضحايــا مــن مســافة قريبــة. وأوضــح أن جميــع 

الضحايــا بالغــون وهــم أربعــة رجــال وامرأتــان.

البقية على الصفحة7

عبدالمهدي: الحشد باق في بغداد ولن يخرج منها..

المالكي: بفتوى المرجعية والتضحيات فشلت مخططات تقسيم العراق
*كتلة بدر النيابية: ممثلة األمم المتحدة تحاول منح االميركان ذريعة التدخل في العراق

*صالح لنائب الرئيس األميركي: نرفض التدخالت 
األجنبية في الشأن العراقي الداخلي

*الخزعلي: ال حل اال بالوقوف جميعًا بوجه المشروع 
التخريبي ونكشف األقنعة عنهم

*جماعة علماء العراق: لن ننسى فضل الحشد 
الشعبي في النصر على داعش

بغــداد وكاالت:- اعتبــر رئيــس ائتــالف دولــة 
القانــون نــوري المالكــي امــس الثالثــاء، أنــه بفتــوى 
فشــلت  والتضحيــات  العليــا  الدينيــة  المرجعيــة 

مخططــات تقســيم العــراق.
ــي  ــه ف ــى موقع ــدة عل ــي تغري ــال المالكــي ف وق
ــا  ــة العلي ــة الديني ــوى المرجعي ــه »بفت ــر« ، إن »تويت
ــراق  ــيم الع ــات تقس ــلت مخطط ــم فش وتضحياتك
وأنهــت أســطورة االٍرهــاب وحققــت النصــر المؤزر«.
تســتدعي  اليــوم،  أن »مســؤوليتكم  وأضــاف 
المشــروعة  والحقــوق  العــراق  ســيادة  حمايــة 
للشــعب والحفــاظ علــى التجربــة الديمقراطيــة«.
مــن جهــة اخــرى أشــار المتحــدث باســم القائــد 

العراقيــة  المســلحة  للقــوات  العــام 
اللواءعبدالكريــم خلــف ، إلــى أوامــر 
قــوات  حــول  عبدالمهــدي  عــادل 
الحشــد الشــعبي، قائــال إن الحشــد 
بــاق فــي بغــداد ولــن يخــرج منهــا.

وأكــد عبدالكريــم خلــف أن الحشــد 
لــن يتدخــل فــي قضايــا تخــص األمــن.

الرئيــس  أكــد  اخــرى  جهــة  مــن 
العراقــي برهــم صالــح، لنائــب الرئيــس 

األمريكــي مايــك بينــس، أن العــراق يرفــض كافــة 
أشــكال التدخــل فــي شــؤون البــالد الداخليــة.

وتلقــى صالــح اتصــاال هاتفيــا مــن نائــب الرئيــس 

األمريكــي مايــك بنــس مؤكــدا لــه رفــض العــراق 
ــة«. ــي الشــؤون الداخلي ــة أشــكال التدخــل ف لكاف

االلتــزام  علــى  العراقــي  الرئيــس  أكــد  كمــا 
ــس  ــس مجل ــار رئي ــتورية الختي ــات الدس بالتوقيت

الشــعب  برضــا  يحظــى  مؤقتــة  لحكومــة  وزراء 
ــة  ــة العراقي ــزة األمني ــا األجه ــه، داعي ــع مكونات بجمي

الســلميين. المتظاهريــن  لحمايــة 
وأشــار صالــح لــدى اســتقباله عــددا مــن رؤســاء 
ــي قصــر  ــي ف ــان العراق ــي البرلم ــة ف ــل النيابي الكت
الســالم ببغــداد، الــى »أهميــة االلتــزام بالتوقيتــات 
الحكومــة  رئيــس  ترشــيح  لحســم  الدســتورية 
ــوء،  ــة كف ــخصية وطني ــار ش ــة وضــرورة اختي المؤقت

ــي«. ــعب العراق ــن الش ــا م ــي عنه ومرض
ــة بــدر فــي  فــي ســياق آخــر اتهــم رئيــس كتل
البرلمــان العراقــي، حســن شــاكر، ممثلــة األمــم 
المتحــدة فــي العــراق جينيــن هينيس بالســخارت، 
بإخفــاء الحقائــق فــي تقريرهــا الــذي عرضتــه أمــام 

مجلــس األمــن الدولــي عــن تظاهــرات العــراق.
إن  صحفــي،  حديــث  فــي  شــاكر  وقــال 
»بالســخارت حاولــت مــن خــالل تقريرهــا الــذي 
عرضتــه أمــام مجلــس األمــن فتــح المجــال للتدخــل 

العراقــي«. الشــأن  فــي  الدولــي 
وأضــاف، أن »التقريــر اخفــى الكثيــر مــن الحقائــق 
ــا  ــم، خصوصــا فيم ــا العال ــع عليه ــي يجــب ان يطل الت
يخــص وجــود المندســين والمخربيــن بيــن صفــوف 
المحتجيــن، ودور األجهــزة األمنيــة والحكوميــة فــي 
حمايــة التظاهــرات، إضافــة إلــى إخفــاء الجانــب األهــم 
وهــو التدخــل الدولــي فــي البــالد وهــذا االمــر خطيــر 

للغايــة«.

نافية التفاوض حول هدنة طويلة األمد مع الكيان الصهيوني..

حماس: انتهاك حرمة االقصى سيولد ردات فعل ال يعلمها االحتالل
*المدعي العام الصهيوني يحذر نتنياهو من ضم غور 

االردن خوفا من تداعياته الدولية
*مستوطنون يقتحمون االقصى وجيش االحتالل يشن 

حملة اعتقاالت في الضفة والقدس
حركــة  أكــدت  وكاالت:-  غــزة- 
المقاومــة اإلســالمية حمــاس امــس 
ــرض  ــالل لف ــعي االحت ــاء أن س الثالث
سياســة األمــر الواقــع فــي ســاحات 
المســجد األقصــى المبــارك لــن يمــر.

وشــددت الحركــة فــي بيــان لهــا 
االحتــالل  اعتــداءات  علــى  تعقيبــا 
 ، المبــارك  األقصــى  المســجد  علــى 
ــي  ــدس ف ــي الق ــا ف ــات أهلن أن انتفاض

البوابــات وبــاب الرحمــة، هــي رســالة واضحــة لقــادة 
العــدو أن شــعبنا الفلســطيني ســيواصل طريقــه فــي 
الحفــاظ علــى قدســية األقصــى ومدينتنــا المقدســة.
ــار فــي  وقالــت حمــاس: »يواصــل االحتــالل اللعــب بالن
الســماح للمتطرفيــن الصهاينــة وعلــى رأســهم يهــودا غليــك 
علــى  تلموديــة  وأداء طقــوس  األقصــى  المســجد  اقتحــام 
ــه  ــة المســجد األقصــى ســيكون ل ــاك حرم ــه، وإن انته أبواب
ردات فعــل ال يعلمهــا وال يحســب حســابها قــادة االحتــالل«.
كمــا نفــت حمــاس تفاوضهــا، عبــر وســطاء، مع )إســرائيل(، 

للتوصــل لهدنــة طويلــة األمــد مــع الكيــان الغاصب.
ــه  ــم تداول ــا يت ــي م ــان: “ننف ــي بي ــة، ف ــت الحرك وقال
فــي بعــض وســائل اإلعــالم حــول تهدئــة طويلــة األمــد مــع 

االحتــالل ، ومــا صاحبهــا مــن فبــركات وأكاذيــب وافتــراءات”.
وأكــدت أن هــذا الموضــوع “لــم يعــرض فــي 

لقــاءات حمــاس مــع الوســطاء”.
وســائل  علــى  ينشــر  مــا  الحركــة  وعــدّت 
ــويه  ــض والتش ــالت التحري ــدادا لحم ــالم “امت اإلع

المقــاوم”. وبرنامجهــا  ومواقفهــا  لحمــاس 
للحكومــة   القانونــي  المستشــار  حــذر  آخــر  وفــي ســياق 
الصهيونيــة، أفيخــاي مندلبليــت، رئيــس الــوزراء المنتهيــة واليتــه 
بنياميــن نتنياهــو، مــن ضــم أي مــن مناطــق الضفــة الغربيــة 
المحتلــة، بمــا فــي ذلــك مخططــه لإلعــالن عــن ضــم غــور األردن 

لســيادة االحتــالل.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
طلب الدنيا رأس الفتنة .. 

وطالق الدنيا مهر الجنَّة 
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 57 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 11 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 34 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 3 دقائق


