
مــن  اآلالف  تجمــع   : وكاالت   – باريــس 
المواطنيــن الفرنســيين مــن أعضــاء النقابــات 
ــة  ــدان الجمهوري ــن، فــي مي ــة والمهاجري العمالي
إقامــات  بمنــح  للمطالبــة  باريــس،  فــي 

أوضاعهــم. وتســوية  للمهاجريــن 
وطالــب المتظاهــرون بمنــح وثائــق إقامــة 
للمهاجريــن، وتســوية أوضاعهــم، وإغــاق مراكــز 
ــة  ــن بسياس ــم، منددي ــة بحقه ــف اإلداري التوقي
الهجــرة لحكومــة الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
كتــب  الفتــة  المتظاهــرون  ورفــع  ماكــرون. 

وكاالت   – دمشــق 
المجموعــات  قطعــت   :
المســلحة مجــددًا الميــاه 
الحســكة  مدينــة  عــن 
ــي،  ــا الغرب الســورية وريفه
تشــغيل  إيقافهــا  بعــد 
علــوك  ميــاه  محطــة 
رأس  مدينــة  بريــف 
نحــو  ليحرمــوا  العيــن 
مليــون شــخص مــن ميــاه 

لشــرب. ا
المهنــدس  الميــاه  مؤسســة  مديــر  وأوضــح 
محمــود العكلــة، أن »الجماعــات اإلرهابيــة قامــت 
عمــال  ومنــع  علــوك  محطــة  تشــغيل  بإيقــاف 
المؤسســة مــن الدخــول لتشــغيلها«، مشــيرًا إلــى 
أن »المحطــة قبيــل إيقــاف تشــغيلها كانــت تعمــل 
يغــذي  الكهربائــي  التيــار  وأن  اعتيــادي  بشــكل 
ــة  ــة القادم ــبكة الكهربائي ــن الش ــوك م ــروع عل مش
مــا  بحســب  الدرباســية«،  كهربــاء  محطــة  مــن 
ــاء الســورية الرســمية »ســانا«. ــة األنب ــرت وكال ذك

وذكــرت الوكالــة الســورية أن »قــوات االحتــال 
التركــي ومرتزقتهــا يقطعــون ميــاه الشــرب مجــددًا 

عــن مدينــة الحســكة وريفهــا الغربــي«.
وكانــت مؤسســة الميــاه، قامــت أمــس األول، 
وغاطســين  كهربائيتيــن  محولتيــن  بتركيــب 
رأس  بريــف  علــوك  ميــاه  مشــروع  فــي  لآلبــار 
العيــن، مقدمتيــن مــن فــرع الهــال األحمــر العربــي 
األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  الســوري، 

وزيادتهــا. الضــخ  عمليــات  تحســين  بهــدف 
رأس  بريــف  علــوك  ميــاه  مشــروع  ويعتبــر 
لتأميــن ميــاه  الوحيــد  المصــدر  الشــرقي  العيــن 

الحســكة. فــي  نســمة  مليــون  لنحــو  الشــرب 
ــرات ســابقة  ــي فت ــرض ف ــه »تع ــى أن يشــار إل
مــن  المحطــة  علــى  اإلعتــداء  نتيجــة  للتوقــف 

الوكالــة. بحســب  اإلرهابييــن«، 
وعــاش حوالــي مليــون مواطــن ســوري فــي 
أغســطس  آب/  شــهر  فــي  وريفهــا  الحســكة 
ميــاه  انقطــاع  نتيجــة  صعبــة  بحالــة  الماضــي، 
يومــًا   20 أكثــر  لحوالــي  كامــل  بشــكل  الشــرب 
متواصلــة مــن مصدرهــا الوحيــد محطــة علــوك، 
ــى  ــي، ردًا عل ــال الترك ــا االحت ــي يســيطر عليه الت
محطــة  عــن  للكهربــاء  »قســد«  تنظيــم  قطــع 
وتــل  العيــن  رأس  لمدينتــي  المغذيــة  مبروكــة 

بالكهربــاء. أبيــض 
ــة  ــوط البرلماني ــود الســورية والضغ ــد الجه وبع
ــاه  ــدأ وصــول مي ــي، ب ــام الترك ــى النظ ــة عل واألممي
الشــرب إلــى مدينــة الحســكة مــن محطــة علــوك، 
أواخــر آب/أغســطس، قبــل أن تعــاود المجموعــات 

ــا مجــدداً. ــا قطعه ــة لتركي المســلحة التابع
مــن جانبهــا، حــذرت أيضــًا المفوضــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة ميشــيل 
ــي أجــزاء  ــوق اإلنســان ف ــة حق باشــليت مــن »حال
مــن شــمال وشــمال غــرب وشــمال شــرق ســوريا 
الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات التركيــة والجماعــات 
المســلحة التابعــة لتركيــا، حيــث ينتشــر العنــف 

واإلجــرام«.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قالوا في رسول الله )صلى الله عليه و اله و سلم(:
إن طبيعة )النبي( محمد الدينية، تدهش كل باحث مدقق نزيه المقصد بما يتجلى فيها من شدة 
اإلخالص، فقد كان )النبي( محمد مصلحاً دينياً ذا عقيدة راسخة، ولم يقم إال بعد أن تأمل كثيراً 

وبلغ سن الكمال بهذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع األنوار اإلنسانية في الدين
* أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف - الدكتور »مونته«- في كتابه »الشرقيون«

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة 

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 41 دقيقة 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 51 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 15 دقيقة
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موسكو: سنرد »بشكٍل مناسب«إذا نشرت 
واشنطن صواريخها

وكاالت   – واشــنطن 
أّكــد الســفير الروســيّ   :
لــدى واشــنطن، أناتولــي 
بــاده  أّن  أنطونــوف، 
مناســب  بشــكٍل  ســتردّ 
نشــرت  حــال  فــي 
المتحــدة  الواليــات 
متوســطة  صواريــخ 
وقصيــرة المــدى فــي آســيا 

الهــادئ. والمحيــط 
للقنــاة  حديــث  وفــي 

األولــى الروســية، قــال انطونــوف إن مــدى الصواريــخ األميركيــة يصــل إلــى االتحــاد الروســيّ ويمــسّ 
بالمنشــآت االســتراتيجية للــردع النــوويّ التكتيكــي، وأشــار إلــى أن موســكو التزمــت بشــكٍل أحــادي 2019 

عــدم نشــر أي صواريــخ، طالمــا ال تفعــل واشــنطن ذلــك.
وكشــف أنطونــوف أنــه »تلقــى تأكيــدات بــأن هــذه الصواريــخ ســيجري نشــرها، وأنــه ســيتم بالطبــع 

اتخــاذ خطــوات مناســبة مــن قبــل الجانــب الروســي«.
وأعلــن مســؤول رفيــع فــي وزارة الدفــاع األميركيــة فــي وقــت ســابق أن الواليــات المتحــدة بــدأت 
بتحديــث قواتهــا النوويــة، »ردًا علــى اإلجــراءات المماثلــة مــن جانــب روســيا«، وأنهــا تخطــط إلكمــال هــذا 

ــام 2030. ــول ع ــج بحل البرنام

بعد إيقافها تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين..

مصادر سورية: ارهابيون موالون لتركيا يقطعون مياه الشرب مجدداً عن مدينة الحسكة

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على هدنة إنسانية 
مؤقتة في ناغورنو كاراباخ

ايــروان – وكاالت : أعلنــت أرمينيــا وأذربيجــان اتفاقهمــا علــى هدنــة إنســانية فــي اإلقليــم المتنــازع عليه، 
ناغورنــو كرابــاخ، اعتبــارًا مــن منتصــف الليلــة المقبلــة 

حســب التوقيــت المحلــي.
وأشــارت وزارة الخارجيــة االرمينيــة إلــى االتفــاق 
علــى هدنــة انســانية مــع اذربيجــان فــي ناغورنــو 
كارابــاخ اعتبــارًا مــن منتصــف الليلــة المقبلــة حســب 
التوقيــت المحلــي، فــي حيــن أعلنــت وزارة الخارجيــة 

ــة. ــة انســانية مؤقت ــى هدن ــة عــن التوصــل إل اآلذري
أذربيجــان قالــت إن ســلطات ناغورنــو كارابــاخ 
أعلنــت »اســتعدادها لالتــزام بالهدنــة اإلنســانية«. 
الســبت  االشــتباكات  تجــدد  بعــد  ذلــك  جــاء 

بأذربيجــان. غنجــة  علــى  صــاروخ  إطــاق  بعــد  وجرحــى  قتلــى  ووقــوع   ، الماضــي 

باريس.. احتجاجات مطالبة بمنح إقامات للمهاجرين 
وتسوية أوضاعهم

عليها:«ماكــرون أكرهــك مــن كل قلبــي«.
العــام  األميــن  ســتيفاال،  ميــراي  وأشــارت 
التحــاد التحــركات االجتماعيــة فــي فرنســا، فــي 
حديــث صحفــي لهــا، إلــى أن المظاهــرة هــي 

»مــن أجــل حقــوق كل العمــال«.
وقالــت »إننــا نحــن هنــا مــن أجــل دعــم 
أجــل  مــن  المســجلين،  غيــر  العمــال  حقــوق 

حقوقهــم«. ونيــل  أوضاعهــم  تحســين 
علــى  العماليــة  النقابــات  وأكــدت 
ــدم  ــي حــال ع ــدة، ف ــرة جدي ــم مظاه تنظي
اســتجابة ماكــرون لمطالبهــم فــي الئحــة 

أرســلوها لــه اليــوم.

بريطانيا: استمرار مفاوضات »بريكست« مرهون 
بتغيير نهج األوروبيين

لنــدن – وكاالت : قــال وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء البريطانــي مايــكل غــوف إن المفاوضــات بشــأن 
بعــد  التجــارة  اتفــاق 
خــروج لنــدن مــن االتحــاد 
تســتكمل  لــن  األوروبــي 
إال إذا غيــر االتحــاد نهجــه.
فــي  غــوف  وأوضــح 
لقنــاة  تلفزيونــي  حديــث 
االتحــاد  أن  اليــوم   bbc
فعليــًا  أنهــى  األوروبــي 
مــن  الحاليــة  الجولــة 
األســبوع  مفاوضــات 
اتفــاق  حــول  الماضــي 
التجــارة مشــيرًا إلــى أن االتحــاد األوروبــي تراجــع فــي مواقفــه بعــد تحقيــق تقــدم فــي هــذه المفاوضــات.

ولفــت الوزيــر البريطانــي إلــى أن بــاده غيــر مســتعدة لمناقشــة االتفــاق مــن جديــد إال فــي حــال “غيــر 
االتحــاد األوروبــي موقفــه”.

وكان رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون اشــترط أمــس األول تغييــرًا جوهريــًا فــي النهــج 
ــة مــا بعــد خــروج بــاده مــن التكتــل  ــة المفاوضــات التجاريــة بشــأن مرحل مــن جانــب األوروبييــن لمواصل
األوروبــي بريكســت مهــددًا فــي الوقــت ذاتــه بالخــروج مــن دون اتفــاق مــع األوروبييــن فــي األول مــن كانــون 

الثانــي القــادم.

اثينــا – وكاالت : أكــدت اليونــان أن إعــان 
بحــث  منطقــة  تحديــد  عــن  التركــي  النظــام 
وإنقــاذ جديــدة فــي بحــر إيجــه يمثــل انتهــاكًا 

الدوليــة. جديــدًا يتعــارض مــع الشــرعية 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة اليونانيــة فــي بيــان 
لهــا امــس نقلتــه وســائل إعــام يونانيــة أن “هــذه 
الخطــوة ذات الدوافــع السياســية توضــح أن تركيــا 
ال تتــورع عــن خلــق االرتبــاك ومــن ثــم تعريــض 

حيــاة البشــر للخطــر”.
وقالــت الــوزارة إن “قــرار أنقــرة يضــاف إلــى 
ــة فــي  ــر القانوني ــة مــن المزاعــم غي قائمــة طويل
وهــي  المتوســط  البحــر  وشــرق  إيجــه  بحــر 
مزاعــم مســؤولة عــن التصعيــد فــي المنطقــة 

اليونان: إجراءات تركيا في بحر إيجه انتهاك 
جديد للشرعية الدولية

خــال الفتــرة األخيــرة”.
وكان المتحــدث باســم الحكومــة اليونانيــة 
ســتيليوس بيتســاس أكــد الثاثــاء الماضــي 
محادثــات  أي  فــي  تشــارك  لــن  بــاده  أن 
استكشــافية مــع النظــام التركــي طالمــا بقيــت 
ريــس  اوروتــش  التركيــة  التنقيــب  ســفينة 
فــي ميــاه الجــرف القــاري لليونــان فيمــا اعتبــر 
إرســال  أنقــرة  قــرار  أن  يونانيــون  مســؤولون 
جزيــرة  مــن  بالقــرب  منطقــة  إلــى  الســفينة 
ــاحل  ــن الس ــة م ــة القريب ــتيلوريزو اليوناني كاس
التركــي يمثــل “تصعيــدًا كبيــرًا وتهديــدًا مباشــرًا 

للســام فــي المنطقــة”.

بــوش – وكاالت : أشــار الرئيــس األميركــي، 
إلــى  يضطــر  قــد  أنــه  إلــى  ترامــب،  دونالــد 
ــات  ــاد« إذا كان سيخســر االنتخاب ــادرة الب »مغ

ــدن. ــو باي ــام ج ــام 2020 أم ــية لع الرئاس
وقــال ترامــب، أثنــاء مؤتمــر انتخابــي لــه 
فــي مدينــة ماكــون بواليــة جورجيــا األمريكيــة، 
أمــام  إذا خســر  إنــه »سيشــعر بضغــط كبيــر 
أســوأ مرشــح لانتخابــات فــي تاريــخ انتخابــات 
الرئاســة«، الفتــا إلــى أنــه ريمــا يضطــر إلــى 

مغــادرة البــاد.
ويتبــادل ترامــب الرئيــس الحالــي، وبايــدن 
نائــب الرئيــس الســابق، االتهامــات مــن حيــن 
ــوم  ــى آخــر، إذ حــذر المرشــح الديمقراطــي، ي إل
أنــه فــي حالــة بقــاء الرئيــس  الســبت، مــن 
إصابــات  فــإن  منصبــه،  فــي  ترامــب  دونالــد 
ووفيــات كورونــا فــي الواليــات المتحــدة ســيظل 
مرتفعــا، وســتغلق الشــركات الصغيــرة بشــكل 

دائــم، وستســتمر معانــاة العائــات العاملــة.
انتخابــات  إجــراء  يتــم  أن  المقــرر  ومــن 
المقبلــة، فــي 3 نوفمبــر/  الرئاســة األمريكيــة 

المقبــل. الثانــي  تشــرين 

ترامب : سأغادر الواليات المتحدة 
إذ خسرت االنتخابات

مؤكدا أن الهجوم يأتي ضمن أسلوب جديد للتنظيم االجرامي.. 

»الفتح«: ارهابيو »داعش« يقفون وراء حادثة الفرحاتية لزعزعة الثقة بالحشد الشعبي 
*العمليات المشتركة تنفي وقوع صدامات بين القوات االمنية والحشد الشعبي في صالح الدين

*»البرلمان« ينتفض ضد افشاء و“تسريب” 
الكتب واالوامر العسكرية السرية

*مصادر كردية : تراشق اتهامات بالخيانة بين 
الحزبين الرئيسين في كردستان العراق

*نائب عن المكون الشبكي: كل المؤشرات تؤكد 
اتباع الكاظمي سياسة غير متوازنة

بغــداد – وكاالت : اكــد النائــب عــن تحالــف 
ــم “  ــد , أن تنظي ــس االح ــر , ام ــل جاب ــح فاض الفت
داعــش” االجرامــي يقــف وراء حادثــة الفرحاتيــة 
فــي صــاح الديــن، مبينــا أن الهجــوم يأتــي ضمــن 
ــة  ــارة الفتن ــي الث ــم االجرام ــد للتنظي أســلوب جدي

ولزعزعــة الثقــة بالحشــد الشــعبي.
ــة / , ان  ــح لـــ / المعلوم ــي تصري ــر ف ــال جاب وق
منــذ  بــدأ  المنهــار  االجرامــي  داعــش  تنظيــم   ”
عــدة اشــهر باســتخدام أســلوب جديــد فــي تنفيــذ 

عملياتــه االجراميــة مــن قبــل خايــا نائمــة فــي 
خــال  مــن  وذلــك  المحــررة  الغربيــة  المناطــق 
ــس  ــه والخــداع واســتخدام الماب أســاليب التموي

القــوات األمنيــة ومنهــا الحشــد الشــعبي”.
ــي  ــرة الت ــة األخي ــة الفرحاتي ــاف، ان “عملي وأض
راح ضحيتهــا عــدد مــن المواطنيــن ليســت العمليــة 
األولــى بنوعيتهــا حيــث قــام التنظيــم االرهابــي 
فــي  مناطــق  عــدة  فــي  الماضيــة  المــدة  خــال 

محافظــات االنبــار وصــاح الديــن وكركــوك”.

وأوضــح جابــر، أن “هــدف العمليــة االجراميــة 
ــي  ــة ف ــة الفرحاتي ــي منطق ــس ف ــت ام ــي حدث الت
محافظــة صــاح الديــن أوال اثــارة الفتنــة وخلــق 
والثانيــة  األمنــي  االســتقرار  عــدم  مــن  حالــة 
وهــي أســاس العمليــة زعزعــة ثقــة المواطنيــن 
القــوات  مطالبــا  الشــعبي”,  الحشــد  بامكانيــات 
فــي  االســتخباري  جهدهــا  بـ”توحيــد  األمنيــة 

.“ المحــررة  المناطــق 
بدورهــا أكــدت قيــادة العمليــات المشــتركة 
فــي العــراق أنــه ال صحــة لانباء التــي تتحدث 
عــن وقــوع صدامــات بيــن القــوات االمنيــة 
وقــوة أخــرى مــن الحشــد الشــعبي فــي قضــاء 
ــن شــمال  ــي محافظــة صــاح الدي ــد جنوب بل

العاصمــة بغــداد.
وذكــرت خليــة االعــام االمنــي فــي بيــان نشــر 
ــا  ــي م ــتركة تنف ــات المش ــادة العملي ــس ان »قي أم
ــع التواصــل  ــه بعــض وســائل اإلعــام ومواق تداولت
ــوات  ــن الق ــات بي ــول صدام ــن حص ــي، ع االجتماع
االمنيــة وقــوة أخــرى مــن الحشــد الشــعبي فــي 

ــن”. ــد بمحافظــة صــاح الدي قضــاء بل

مؤكدة انها لن تتخلى عن أسراها..

“الجهاد االسالمي“ محذرة: المقاومة حاضرة ولديها مفاجآت كثيرة
* »حماس« و »األحرار« تؤكدان على ضرورة 

متابعة طريق النضال لتحرير األسرى
*االف »االسرائيليون« يخرجون الى 

الشوارع لإلطاحة بنتنياهو
غــزة – وكاالت : أكــد 
القيــادي  المدلــل  أحمــد 
الجهــاد  حركــة  فــي 
ــد   ــس األح ــامي  ام اإلس
ــة الفلســطينية  أن المقاوم
حاضــرة ولــن تتخلــى عــن 
جعبتهــا  وفــي  أســراها 
ولــن  كثيــرة،  مفاجــآت 
طالمــا  ســيفها  يغمــد 
هنــاك أســير فــي ســجون 

االحتــال.
وشــدد المدلــل، خــال وقفــة أمــام مقــر اللجنــة 
الذكــرى  فــي  بغــزة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
يــد  أن  علــى  األحــرار،  وفــاء  لصفقــة  التاســعة 
المقاومــة ســتطول كل ماتريــد، واالحتــال ال يمكــن 
ــل  ــير داخ ــاك أس ــا أن هن ــش طالم ــم بالعي أن ينع
ســجون االحتــال يمــارس بحقــه أبشــع الجرائــم.
وأكــد المدلــل، أن هــذه الوقفــة هــي وقفــة ذكــرى 
عــز ووفــاء ألهــل الوفــاء األســرى الــذي قدمــوا زهرات 
شــبابهم مــن أجــل دينهــم ووطنهــم ومقدســاتهم، 

كمــا قــدم التحيــة لشــهداء صفقــة وفــاء األحــرار .
ووجــه المدلــل رســالًة لألســير ماهــر األخــرس 
الــذي يواصــل اليــوم إضرابــه الـــ84 علــى الطعــام 
ــه، قائًا:«رســالتنا  ــي إضراب وهــو مصــر ومســتمر ف
لألخــرس أن التحريــر قــادم وأن معركتــك وكافــة 
ولســت  فلســطيني  كل  معركــة  هــي  األســرى 
وحــدك فــي المعركــة ونحــن معــك فــي الميــدان”.

مســاندة  أجمــع  العالــم  المدلــل،  وطالــب 
األســير األخــرس فــي معركتــه ، متســائًا عــن دور 
منظمــات حقــوق اإلنســان والصليــب األحمــر أن 

يأخــذوا دورهــم وينقــذوا حيــاة األخــرس.
وكل  الصهيونــي  الكيــان  المدلــل،  وحمــل 

المتقاعســين والمنظمــات الدوليــة المســؤولية عــن 
حيــاة األســير ماهــر األخــرس.

التاســعة  الذكــرى  وفــي  اخــر  جانــب  مــن 
لصفقــة »وفــاء األحــرار«، أكــدت حركــة حمــاس فــي 

غــزة بأنهــا محّطــة فارقــة فــي مســيرة المقاومــة 
الفلســطينية، وأنهــا مّثلــت فيضــًا مــن انتصــارات 
ــوة  ــر وق ــول واإلرادات والصب ــي مجــال حــرب العق ف
الجبهــة الداخليــة والتماســك، وكذلــك انتصــارات 

فــي ميــدان المواجهــة.
وأشــارت الحركــة فــي بيــانٍ لهــا إلــى أن »هــذه 
الصفقــة أثبتــت قــدرة المقاومــة علــى انتــزاع حقــوق 
الشــعب الفلســطيني وحريتــه، وإجبــار االحتــال 
علــى االنصيــاع إلرادة المقاومــة، وتخّطــي االحتــال 
مــا أســماه خطوطــًا حمــراء كان قد رســمها لنفســه”.

المقاومــة،  خيــار  مواصلــة  وأكدت«علــى 
وشــدّدت علــى ضــرورة وحــدة الكلمــة والموقــف 

المصالحــة”.   عمليــة  فــي  قدمــًا  والمضــي 


