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العدد ( )10459السنة االربعون

أسعار النفط
تنخفض

لنــدن – وكاالت :هبطــت أســعار
النفــط ،،متأثــرة ســلباً بمخــاوف مــن
ارتفــاع اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي
مختلــف أنحــاء العالــم ،مــا قــد يهــدد
تعافيــاً فــي الطلــب علــى الوقــود ،فــي
الوقــت الــذي يبــدأ فيــه منتجــون كبــار
للتــو زيــادة اإلنتــاج.
وذكــرت وكالــة «رويتــرز» أن عقــد
خــام «برنــت» اســتحقاق أكتوبر/تشــرين
األول ،تراجــع بنســبة  %0.05أي إلــى نحــو
 44.07دوالر للبرميــل ،كمــا تراجــع عقــد
«برنــت» اســتحقاق ســبتمبر /أيلــول،
الــذي ينتهــي أجلــه غــداً الجمعــة7 ،
ســنتات إلــى  43.68دوالر أميركــي.
وتراجعــت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب
تكســاس الوســيط األميركــي 5 ،ســنتات إلــى
 41.22دوالر للبرميــل.
وقــال الخبيــر المالــي جيفــري هالــي،
لـ«رويتــرز» إنــه «كان يجــب علــى النفــط
أن يبلــي أفضــل مــن ذلــك بكثيــر ،بعــد
االنخفــاض الضخــم فــي مخزونــات الخام
األميركيــة بمــا يزيــد علــى  10مالييــن
برميــل ،وكذلــك العوامــل المؤاتيــة مــن
دوالر أميركــي أضعــف بكثيــر».

مؤكدا ان ترامب يفكر كيف يسيطر على نفط العراق..

الشيخ الخزعلي :أميركا لم تكن يوماً مهتمة بالعراقيين واستغلت حاجاتهم لتحقيق أهدافها
*كتلة «السند الوطني» تؤكد امتالكها وثائق تثبت إدانة واشنطن و«إسرائيل» بالقيام بعمليات عدائية ضد الحشد الشعبي

*أحد المستشارين الحكوميين :هناك أموال ضخمة خليجية اماراتية
ودول غربية اخرى صُرفت لدعم المتظاهرين
*النائب االول لرئيس مجلس النواب يدعو الى التحقيق بشأن تكرار
حوادث استهداف القادة العسكريين
*كتلة المستقبل الكردية :الكاظمي ضعيف امام المافيات والمسؤولين في
األقليم وقوي على الفقراء والمواطنين
بغــداد – وكاالت :أكــد األميــن العــام لعصائــب
أهــل الحــق الشــيخ قيــس الخزعلــي ،الجمعــة ،أن
أميــركا ارادت اســتغالل حاجــات أبنــاء شــعبنا لتحقيــق
أهدافهــا ولــم تكــن يوم ـاً مهتمــة بالعراقييــن.
وقــال الشــيخ الخزعلــي فــي كلمــة بمناســبة
عيــد األضحــى ،إن «امريــكا ارادت اســتغالل
حاجــات ابنــاء شــعبنا باتجــاه تحقيــق هدفهــا ولــم
تكــن يومـاً مــن االيــام مهتمــة بالشــعب العراقــي».
وأضــاف أن «الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب يفكــر
كيــف يســيطر علــى نفــط العــراق وكيــف تأتــي شــركة
الكتريــك للســيطرة علــى عقــود الطاقــة فــي الكهربــاء».
واعتبــر الخزعلــي ،أن الحكومــة إذا أصــرت علــى

تجديــد العقــود لشــركات االتصــال فهــذا ســيجعلها
فــي دائــرة الفســاد.
واضــاف إن «تجديــد الحكومــة لعقــود شــركات
الهاتــف النقــال لمــدة  8ســنوات بــدون اعطــاء
منافســة لشــركات اخــرى ،وإعطاءهــا رخصــة الجيــل
الرابــع وعــدم اســترجاع الديــون التــي بذمتهــا للدولــة
العراقيــة ،يضــع الكثيــر مــن عالمــات االســتفهام».
وأضــاف أن «الحكومــة هــي حكومــة مؤقتــة
ولديهــا اغــراض محــددة ومدتهــا ال تتجــاوز اكثــر
مــن عــام لغايــة االنتخابــات» ،مبين ـاً أن «الحكومــة
اذا اصــرت علــى القيــام بهــذه الخطــوة رغــم الرفــض
البرلمانــي والشــعبي ،فهــذا ســيجعلها فــي دائــرة

مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد اليوم في مواجهة مخططات االحتالل..

«حماس» :شعبنا مستعد لدفع الغالي والنفيس وٕاعالن المواجهة الشاملة مع العدو بكل ٔادوات المقاومة
*ليبرمان :يجب أن نفعل كل شيء لمنع حصول حرب أهليّة

غــزة – وكاالت :أكــد عضــو المكتــب
السياســي لحركــة المقاومــة اإلســامية
«حمــاس» خليــل الحيــة أن الشــعب
الفلســطيني موحــد اليــوم فــي مواجهــة
مخططــات االحتــال ،داعيــاً لعــدم إخفــاء
جرائــم االحتــال بالقــدس واألقصــى تحــت
أي دعــوة مــن الدعــوات.
وأكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة
المقاومــة اإلســامية «حمــاس» خليــل الحيــة،
أن فلســطين ليســت للبيــع وال للشــراء،
مشــدداً علــى أن «شــعبنا ومقاومتنــا لــن
تفــرط فــي ذرة تــراب منهــا وإن وضعــت تحــت
أقدامنــا كل مليــارات األرض».
وقــال الحيــة خــال خطبــة عيــد األضحــى
المبــارك فــي مســجد فلســطين فــي مدينــة
غــزة ،إن «فلســطين الــذي مهرناهــا بالدمــاء ال
نبيعهــا وال نفــرط فيهــا».
وفــي الســياق ،شــدد علــى أن الشــعب
الفلســطيني موحــد اليــوم فــي مواجهــة
مخططــات االحتــال« ،وفــي مقدمتهــا خطــة

ترامــب وظاهرهــا اليــوم ضــم
االحتــال لــأرض» ،مؤكــداً
أن «شــعبنا مســتعد لدفــع
الغالــي والنفيــس ،وإعــان
المواجهــة الشــاملة بــكل
أدوات المقاومــة» ،بحســب
تعبيــره.
وتابــع «يتوجــب اإلعــان
عــن الجهــاد المقــدس
بــكل أشــكاله ،محــذراً مــن
المراوحــة فــي المــكان أو
انتظــار الواقــع الصهيونــي أن يأتــي بغيــر
نتنياهــو ،فهــي سياســيات لقضــم األرض».
إلــى ذلــك ،شــدد الحيــة علــى أن
الشــعب موحــداً وقــادراً علــى االنتصــار،
ولــن يســتجدي عون ـاً مــن أحــد ،وسيكســر
الحصــار المفــروض عليــه بســاحه ،الفتــاً
إلــى أن المقاومــة والشــعب ســيحمون
األقصــى بأرواحهــم ودمائهــم.
وفــي غضــون ذلــك ،دعــا لعــدم إخفــاء
جرائــم االحتــال بالقــدس واألقصــى تحــت
أي دعــوة مــن الدعــوات ،محــذراً مــن «العــودة
لمســار التســوية والمفاوضــات التــي انتهــت
بــا شــيء أو للتنســيق األمنــي فهــي طعنــة
فــي ظهــر مقاومتنــا وشــعبنا».
شــدد وزيــر األمــن الصهيونــي األســبق
أفيغــدور ليبرمــان ،شــدد علــى أنّــه «يجــب أن
نفعــل كل شــيء لمنــع حصــول حــرب أهليّــة»،
فــي وقــت يشــهد فيــه شــارع «بلفــور» قــرب
منــزل بنياميــن نتنياهــو توتــراً عاليــاً قبيــل

ترامب يتراجع عن فكرة تأجيل االنتخابات

واشــنطن – وكاالت :تراجــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب عــن اقتراحــه تأجيــل االنتخابــات ،وقــال
إن انتخابــات تشــرين الثانــي /نوفمبــر المقبــل ســتكون فوضــى إذا جــرى التصويــت عبــر البريــد العــادي.
مؤتمــر
وخــال
صحافــي هــدد متظاهــري
بورتالنــد واصفــاً إياهــم
وقــال
بالفوضوييــن،
«نتوجــه الــى المتظاهرين
والــذي يجــب أن يعتقــل
العديــد منهــم ألنهــم
محرضــون وفوضويــون
ويكرهــون هــذه البــاد،
نقــول لهــم إننــا قادمــون
قريبـاً جــداً .ســوف يذهــب
إليكــم الحــرس الوطنــي
وأنــاس أقويــاء جــداً ،هــم ليســوا مــن رجــال إنفــاذ القانــون بــل أشــخاص ســوف يذهبــون بعيــداً ويقومــوا
بمــا يجــب أن يقومــوا بــه».
ورغــم تهديــدات ترامــب تســتمر التظاهــرات المنــددة بالعنصريــة وعنــف الشــرطة فــي مدينــة بورتالنــد
بواليــة أوريغون.
وكانــت عضــو مفوضيــة االنتخابــات الفدراليــة األميركيــة إليــن وينتــروب ،أكــدت أن ترامــب ال يملــك
صالحيــات لتأجيــل موعــد االنتخابــات الرئاســية.

المظاهــرة المخطــط لهــا.
أكــدت القنــاة « »12اإلســرائيليّة ،وجــود
عــال قبيــل المظاهــرة التــي يُخطــط
توتــر ٍ
لهــا قــرب منــزل رئيــس الحكومــة بنياميــن
نتنياهــو فــي شــارع «بلفــور» فــي «تــل أبيــب».
القائــم بأعمــال قائــد الشــرطة اإلســرائيلي
موتــي كوهيــن ،أشــار اليــوم إلــى أنّــه
«سيُســمح لــكل مواطــن بحــق التعبيــر
أن «غالبيــة
ضمــن حــدود القانــون» ،مبــرزاً ّ
المتظاهريــن يحتجــون وفــق القانــون،
وكشــرطة علينــا ضمــان صيانــة هــذا الحــق».
فــي ســياق متصــل ،اعتبــر وزيــر األمــن
اإلســرائيلي الســابق ورئيــس حــزب
«إســرائيل بيتنــا» ،أفيغــدور ليبرمــان ،أنّــه
«يجــب أن نفعــل كل شــيء لمنــع حصــول
حــرب أهليّــة».
ليبرمــان وفــي تغريــدة لــه علــى «تويتــر»
إن «االحتجــاج هــو حــق مكتســب لــكل
قــال ّ
إنســان فــي كل مجتمــع ديمقراطــي».
وأضــاف ليبرمــان« :تحديــداً اآلن فــي
ذكــرى  9آب/أغســطس مــن هــذا العــام ،أتوجــه
للجميــع وإلــى كل المتظاهريــن مــع وضــد،
وإلــى كل الذيــن يتفقــون أو ال يتفقــون بالــرأي،
تعالــوا نحتــرم بعضنــا البعــض .ممنــوع أن
نشــد الحبــل أكثــر مــن الــازم».
فــي الوقــت نفســه ،أشــارت وســائل
أن التظاهــرات ضــد
إعــام إســرائيلية ،إلــى ّ
نتنياهــو «انتقلــت إلــى الخــارج ،حيــث انضــمّ
إســرائيليّون يســكنون فــي الواليــات المتحدة
وأوروبــا إلــى المتظاهريــن فــي إســرائيل».

االتهامــات والفســاد ،وال يحــق لهــا فيمــا بعــد ان
تتكلــم انهــا تريــد ان تتصــدى ألي ملــف فســاد».
وأوضــح الشــيخ الخزعلــي ،أن «ذلــك يعتبــر
إضــراراً بالمصلحــة الوطنيــة وتفريــط باألمــوال
ويفتــرض ان تعــود الــى موازنــة الدولــة».
وأوضــح الشــيخ الخزعلــي ،أن أحــد
المستشــارين الحكومييــن اعتــرف ســابقاً بتوقــف
الدعــم المالــي الخليجــي للمتظاهريــن.
وقــال إن «هنــاك أمــوا ًال ضخمــة صُرفــت
لدعــم المتظاهريــن للمطالبــة بحقوقهــم ،واألمــوال
هــي أمــوال خليجيــة اماراتيــة ودول غربيــة اخــرى
وحتــى اهــم الناشــطين فــي ذلــك الوقــت واآلن
اصبــح مــن ضمــن المستشــارين واعتــرف بصراحــة
بــان االمــول توقفــت والتــي كانــت تأتــي مــن دول
خليجيــة وهــذا اعتــراف بأنــه كانــت هنــاك امــوال
تصــرف علــى المتظاهريــن».
وأضــاف  »:كلنــا نتذكــر االعــام التــي كانــت تقــوم
بــه بعــض الفضائيــات وفــي مقدمتهــا قنــاة الحــرة
ومواقــع التواصــل والناشــطين واالعالمييــن المدعوميــن
بطريقــة مباشــرة مــن الســفارة االمريكيــة ،ونتذكــر
المواقــف السياســية التــي كانــت تخــرج مــن وزيــر
الخارجيــة االمريكــي ،واالهتمــام الــذي بذلتــه جينيــن
بالســخارت».

البقية على الصفحة7

«اَال وَإ َّن ه َذا ا ْليَوْمَ يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظيمَ ٌة ،وَبَرَ َكتُهُ مَأمُوَل ٌة،
الل ،وَتَعَرَّضُوا َلِثوا ِبهِ
وَا ْلمَغْفِرَ ُة فيهِ مَرْجُوَّ ٌةَ ،فأ ْكثِرُوا ذِ ْكرَ َّ ِ
ِبالتَّوْبَةِ ْ
خُضُوعَ ،فإنَّهُ يَ ْقبَ ُل التَّوْبَ َة
وَالنابَةِ ،وَالتَّضَرُّ ِع وَا ْل ِ
السَِّيئاتِ ،وَهُوَ الرَّحيمُ ا ْلوَدُودُ»
عَنْ عِبادِهِ ،وَيَعْ ُفو عَ ِن ّ
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر (اليوم) :الساعة الواحدة و  11دقيقة

أذان المغرب (اليوم) :الساعة الثامنة و  28دقيقة
أذان الفجر (غداً) :الساعة الرابعة و  36دقيقة
شروق الشمس (غداً) :الساعة السادسة و  13دقيقة

بكين تطالب واشنطن بوقف استعراضاتها السياسية
ورفع العقوبات عن سوريا فورا ً

بكيــن – وكاالت :جــددت الصيــن مطالبتهــا الواليــات المتحــدة بعــدم تســييس ملــف المســاعدات اإلنســانية
والرفــع الفــوري لإلجــراءات
القســرية أحاديــة الجانــب
المفروضــة علــى ســوريا
داعيــة فــي الوقــت ذاتــه
المجتمــع الدولــي إلــى
زيــادة هــذه المســاعدات
علــى أســاس احتــرام ســيادة
ســوريا وســامة أراضيهــا.
ونقلــت وكالــة األنبــاء
الصينيــة شــينخوا عــن
منــدوب الصيــن الدائــم
لــدى األمــم المتحــدة
تشــانغ جــون قولــه خــال جلســة لمجلــس األمــن الدولــي عبــر الفيديــو بشــأن الوضــع اإلنســاني فــي
ســورية امــس“ :إذا كانــت الواليــات المتحــدة تهتــم حقـاً بالوضــع اإلنســاني فــي ســورية فعليهــا التوقــف عــن
تســييس المســألة اإلنســانية واســتعراضاتها السياســية الريائيــة ورفــع اإلجــراءات القســرية أحاديــة الجانــب
عــن الشــعب الســوري فــوراً بــد ًال مــن تقديــم مبــررات ال أســاس لهــا”.
وأضــاف“ :فــي هــذا الوقــت الحــرج تقــوض هــذه اإلجــراءات األحاديــة مــن قــدرة ســوريا علــى التصــدي
بشــكل فعــال لجائحــة كورونــا وبــات رفعهــا أكثــر أهميــة وإلحاح ـاً مــن أي وقــت مضــى”.
وأشــار إلــى أن اإلجــراءات القســرية أدت إلــى تفاقــم األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية
للشــعب الســوري الــذي يعانــي باألســاس مــن اإلرهــاب مجــدداً التأكيــد علــى موقــف بــاده بضــرورة بــذل
كل الجهــود الممكنــة لتســوية األزمــة فــي ســوريا سياســياً.

موسكو :ال حرب وما يريده األميركيون المانيا :سنناقش كيف نساعد قواتنا في المناطق
المنسحبة منها القوات األميركية
في لبنان وهم

بيــروت – وكاالت :فــي مجلــس مــع مــن يعتبــره اللبنانيــون بمختلــف اتجاهاتهــم «الســفير المحبــوب» ،يشــدّك
عمــق التحليــل وسِــعة اإلطــاع ،فســفير جمهوريــة روســيا االتحاديــة الكســندر زاســبكين الــذي مضــى علــى وجــوده
فــي لبنــان زهــاء عقــد مــن الزمــن ،م ّثــل بــاده خيــر تمثيــل ،متخطيـاً فــي بعــض األحاييــن الدبلوماســية ،ليمســي
«شــعبوياً» ،علــى درجــة عاليــة مــن
الدماثــة والثقافــة والحنكــة والــذكاء
المقرونيــن بـ»الهضامة»!ّ
«المياديــن نــت» كان لــه
جلســة مطولــة فــي مكتبــه
المرصّــع بالــدروع التقديريــة ،وذلك
فــي آخــر إطالالتــه اإلعالميــة ،قبــل
العــودة إلــى بــاده.
فــي االســتهالل كان
ســؤال «المياديــن نــت» ،عــن
التهديدات اإلســرائيلية المتكررة
للبنــان ،والمترافقــة مــع مــا يجــري علــى الحــدود مــع فلســطين المحتلــة فقــال «نحــن ال نــرى احتمــا ًال كبيــراً
للحــرب ،هنــاك تــوازن وكل طــرف يعــرف أن هنــاك خســائر كبيــرة لــكل مــن الطرفيــن ،واآلن األولويــات فــي
المنطقــة هــي إليجــاد الحلــول للنزاعــات فــي ســوريا وليبيــا واليمــن وأيضــا مراقبــة األوضــاع فــي لبنــان «.
ـكل اســتراتيجي ،فاســتراتيجياً لــن يحقــق أي طــرف أهدافــه ،وهــذا
ويضيــف «ال يوجــد أفــق للحــرب بشـ ٍ
يعنــي أن الوضــع جامــد حتــى المرحلــة األخــرى ،التــي نتمنــى فيهــا إيجــاد الحلــول آخذيــن باالعتبــار أن
الخالفــات بيــن ايــران والســعودية مثـاً ،هــي مصطنعــة بدرجــة كبيــرة ،والخالفــات الطائفيــة أيضـاً مصطنعــة،
ألنــه يجــب العيــش بحســن الجــوار بيــن الجميــع ،كمــا د ّلــت األحــداث فــي ســوريا والعــراق واليمــن».

الغنوشي يواصل مهامه على رأس
البرلمان التونسي

تونــس – وكاالت :يواصــل رئيــس مجلــس
النــواب راشــد الغنوشــي رســمياً مهامــه علــى رأس
البرلمــان ،وذلــك بعــد تصويــت  97نائبـاً فقــط علــى
ســحب الثقــة منــه فــي الجلســة العامــة للبرلمــان
الخميــس الماضــي .
وكان النائــب الثانــي لرئيــس البرلمــان طــارق
الفتيتــي ،أعلــن أن عــدد األصــوات المصــرّح بهــا
 133صوتــاً ،منهــا  18ورقــة ملغــاة و 2ورقــة بيضــاء
و 97صــوت مــع ســحب الثقــة ،فــي حيــن صــوّت

من خطبة لالمام علي أمير المؤمنين (عليه السالم) في عيد األضحى:

 16نائب ـاً ضــد الالئحــة.
وعقــب انتهــاء جلســة التصويــت
علــى ســحب الثقــة منــه ،اعتبــر
رئيــس مجلــس نــواب الشــعب راشــد
الغنوشــي فــي تصريــح صحفــي ،أن
هــذا االنتصــار «انتصــار للديمقراطيــة
التونســيّة».
كمــا تقــدم الغنوشــي بالشــكر
«لــكل مــن شــارك فــي هــذه الملحمة..
ملحمــة الديمقراطيّــة التونســيّة».

برليــن – وكاالت :قالــت وزيــرة الدفــاع األلمانيــة
أنيجريــت كرامــب كارينبــاور امــس الجمعــة إنهــا ســتعقد
محادثــات بعــد انتهــاء الصيــف مــع رؤســاء حكومــات
الواليــات المتضــررة مــن الخطــط األميركيــة لســحب نحــو
 12ألــف جنــدي مــن ألمانيــا للنظــر فــي كيــف يمكــن أن
تســاعد القــوات المســلحة األلمانيــة تلــك المناطــق.
وقالــت الوزيــرة فــي بيــان «فيمــا يتعلــق
بالخطــط المؤســفة لســحب القــوات األمريكيــة،
ســأدعو فــي بدايــة الــدورة البرلمانيــة بعــد الصيــف
رؤســاء حكومــات الواليــات المتأثــرة لمناقشــة كيــف
يمكــن للجيــش دعــم المناطــق المتأثــرة».
وأضافــت «ال تغيــب المصالــح األلمانيــة
واألوروبيــة عــن تفكيرنــا .الحقيقــة أن حيــاة طيبــة
فــي ألمانيــا وأوروبــا تعتمــد بشــكل متزايــد علــى
كيــف نضمــن أمننــا بأنفســنا».
وكشــف الجيــش األمبركــي يــوم األربعــاء
الماضــي عــن خطــط ســحب القــوات بعــد خالفــات
الرئيــس دونالــد ترامــب مــع برليــن لكنــه قــال إنــه
ســيحتفظ بقرابــة نصــف هــذه القــوات فــي أوروبــا
لمواجهــة التوتــر مــع روســيا.

اإلعالن عن اجتماع قريب بين تركيا واليونان
لحل المشاكل العالقة

انقــرة – وكاالت :أعلــن وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار امــس الجمعــة ،أن الجانــب التركــي
ينتظــر عقــد اجتمــاع مــع اليونــان فــي أنقــرة خــال
األيــام القادمــة.
وأضــاف أكار ،الــذي قــام بجولــة تفقديــة
فــي منطقــة الحــدود مــع اليونــان وبلغاريــا ،أن
االجتمــاع مــع الجانــب اليونانــي «يســتهدف حــل
المشــاكل العالقــة بيننــا».
وبعــد أســابيع مــن التوتــر بيــن البلديــن ،أبــدى
وزيــر الخارجيــة اليونانــي نيكــوس دينديــاس ،فــي وقــت ســابق هــذا األســبوع اســتعداد أثينــا للحــوار مــع
أنقــرة دون «ضغــوط أو تهديــدات» ،مشــيرا إلــى أن «المشــكلة الوحيــدة بيــن اليونــان وتركيــا تكمــن فــي
تحديــد الجــرف القــاري ومناطــق الصالحيــة البحريــة».

