
 : وكاالت   – غــزة 
الشــهيد  كتائــب  نعتــت 
القســام  الديــن  عــز 
الجنــاح العســكري لحركــة 
الشــهداء  )حمــاس( 
ــن  ــة الذي ــن الثالث الصيادي
ــي  ــاح  امــس ف ــوا صب ارتق
البحــر جنــوب قطــاع غــزة.
وقالــت الكتائــب فــي 
بيــان صــدر عنهــا مســاء 
المقاومــة  »قيــادة  امــس 

وباالشــتراك مــع األجهــزة األمنيــة قامــت بتشــكيل 
ــادث  ــذا الح ــات ه ــة مالبس ــص لمعرف ــق مخت فري
األليــم«. وتابعــت القســام: »ســيتم إعــالن الحقيقــة 

كاملــًة فــي أســرع وقــت ممكــن بــإذن اهلل«.
ثالثــة  األحــد،  امــس  صبــاح   واستشــهد 
صياديــن فــي قصــف اســتهدف مركبهــم قبالــة بحــر 

خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة.
وأكــد نقيــب الصياديــن الفلســطينيين، نــزار 

اآلن«  »فلســطين  لوكالــة  تصريــح  فــي  عيــاش، 
الخبــر، مبينــا أن مصــدر اســتهداف المركــب لــم 

تحــدده الجهــات المســئولة بعــد,
قــال  الشــهداء،  الصياديــن  أســماء  وحــول 
عيــاش: »أســماء الصياديــن الشــهداء، هــم: محمــد 
حجــازي صالــح اللحــام، يحيــى مصطفــى صالــح 

اللحــام، زكريــا حجــازي صالــح اللحــام
مــن جهــة اخــرى نظمــت تظاهرتــان كبيرتــان،  
االحتــالل  وزراء  رئيــس  إقامــة  مقــر  أمــام  امــس 

الرئيس األفغاني: انتقال السلطة عبر االنتخابات 
مبدأ ال يمكن المساومة فيه

األفغانــى  الرئيــس  أكــد   : وكاالت   – كابــل 
ــادة  ــرر الق ــن يق ــط م ــتور فق ــي،  أن الدس ــرف غن أش
المســتقبليين ألفغانســتان، مشــددًا علــى أن انتقــال 
يمكــن  ال  مبــدأ  هــو  االنتخابــات  عبــر  الســلطة 

فيــه. المســاومة 
وقــال غنــى خــالل جلســة افتتــاح الســنة الثالثــة 
للبرلمــان  الســابع عشــر  التشــريعى  الفصــل  مــن 
األفغانــي، »نحــن جاهــزون للتحــدث عــن انتخابــات 
ــالد تحــت  ــى مســتوى الب ــة وشــفافة عل حــرة ونزيه

إدارة المجتمــع الدولــي«.
وأكــد غنــى -حســب مــا نقلتــه وكالــة أنبــاء »خامــه 

بــرس« األفغانيــة- أنــه لــن يتــم اتخــاذ أى قــرار دون موافقــة وتصديــق جميــع طبقــات الشــعب األفغانــي، 
مؤكــدا أن جهــود الســالم تتطلــب إدارة وتخطيًطــا مناســبين.

بريطانيا تتخذ  اليوم أول خطوة نحو العودة إلى الحياة 
الطبيعية بعد »إجراءات كورونا«

بكيــن – وكاالت : قــال رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريــس جونســون، إن إعــادة فتــح مــدارس إنجلتــرا 
اليــوم  الطــالب   لجميــع 
أول  ســتمثل  االثنيــن 
خطــوة نحــو العــودة إلــى 

الطبيعيــة. الحيــاة 
جونســون  وأعلــن 
لرفــع  طريــق  خارطــة 
العــام  العــزل  إجــراءات 
المــدارس  فتــح  تتضمــن 
مراحــل  فــي  ويليــه  أوال، 
التخفيــف  الحقــة 
للقيــود  التدريجــي 
المفروضــة علــى االختــالط باآلخريــن، وإعــادة فتــح المتاجــر التــي تبيــع ســلعا غيــر أساســية، وأماكــن أخــرى.

وتأمــل الحكومــة فــي إزالــة جميــع القيــود القانونيــة المتبقيــة علــى التواصــل مــع اآلخريــن فــي المرحلــة 
النهائيــة التــي لــن تحــدث قبــل 21 يونيــو/ حزيــران.

اإلصابــة  الطريــق ســتعتمد علــى مســتوى حــاالت  فــي خارطــة  إن كل خطــوة  الحكومــة  وقالــت 
بكوفيــد-19. وتأمــل فــي أن يتــم احتــواء الجائحــة مــن خــالل برنامــج لقــاح يجــري خاللــه بالفعــل تطعيــم 

نحــو 22 مليــون شــخص، باإلضافــة إلــى االختبــارات المنتظمــة للكشــف عــن كورونــا.

بايدن: إقرار خطة لتحفيز اقتصاد أميركا سيساعدنا في 
التغلب على الصين

واشــنطن – وكاالت : اعتبــر الرئيــس األميركــي جــو بايــدن إن إقــرار خطــة تحفيــز االقتصــاد 
لمواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا سيســاعد الواليــات المتحــدة فــي التغلــب علــى باقــي الــدول فــي 
المؤشــرات االقتصاديــة، 
وال ســيما منهــا الصيــن.
أن  بايــدن  وتوقــع 
التــي  للخطــة  يكــون 
أقرّهــا أمــس مجلــس 
الشــيوخ أثــر كبيــر فــي 
ســوق العمــل، وتوفيــر 
ســتة  إلــى  يصــل  مــا 

وظيفــة. مالييــن 
لــه  كلمــة  وفــي 
فــي  امــس  ألقاهــا  
البيــت األبيــض، قــال بايــدن: »هــذا ســيخلق مالييــن فــرص عمــل. نحــن نتوقــع 6 مالييــن فرصــة 
عمــل. وتســتطيع هــذه الخطــة زيــادة حجــم إجمالــي اإلنتــاج الداخلــي لتريليــون دوالر، وستســهم 

الصيــن«. وخاصــة  مكانــه،  فــي  يقــف  ال  والعالــم  العالــم.  باقــي  علــى  التغلــب  فــي 
واعتبــر أن تحــدي الواليــات المتحــدة لــم يــؤد أبــدا إلــى أي شــيء جيــد، مشــددًا »ســنتجاوز 

تداعيــات الجائحــة، ونبقــي االقتصــاد األكثــر تقدمــًا ونجاحــًا فــي العالــم«.

روسيا: على منظمة حظر األسلحة الكيميائية كشف مالبسات 
الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما

 : وكاالت   – موســكو 
جــددت روســيا مطالبتهــا 
األســلحة  حظــر  منظمــة 
بإجــراء  الكيميائيــة 
ــه  ــق ب ــه ويوث ــق نزي تحقي
الكيميائــي  الهجــوم  فــي 
دومــا  بمدينــة  المزعــوم 
بريــف دمشــق عــام 2018 
عمــل  نجــاح  أن  مؤكــدة 
بهــذا  مرهــون  المنظمــة 

األمــر.
ونقلــت وكالــة تــاس عــن منــدوب روســيا الدائــم لــدى المنظمــة ألكســندر شــولغين قولــه “إنــه ســيكون 
مــن المســتحيل قيــام منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بعملهــا بنجــاح حتــى يتــم التوصــل إلــى نتائــج 
يمكــن الوثــوق بهــا حــول الظــروف والمالبســات التــي تقــف وراء حادثــة دومــا فــي نيســان مــن عــام 2018 

ومعرفــة مــا حــدث حقــًا يومهــا”.
وأضــاف شــولغين “إن الحــوار الدولــي األمثــل فــي منظمــة الحظــر يمكــن بنــاؤه فقــط بعــد تســلم هــذه 
النتائــج وطــي هــذه الصفحــة الحزينــة.. وهــو األمــر الــذي ال يمكننــا نســب الفضــل فيــه ال إلــى األمريكييــن 

وال إلــى تحالفهــم”. البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من ابغض عليا فقد ابغضني ومن فارق عليا فقد فارقني ان عليا مني وانا منه 

خلق من طينتي وانا خلقت من طينة ابراهيم وانا افضل من ابراهيم
* راجــع ابــن حجــر فــي ص 10٣ مــن صواعقــه وص 298 ج 6 مــن كنــز العمــال وص 18٥ مــن 
المراجعــات وراجــع ص 1٣٤ ج ٣ مــن المســتدرك والذهبــي والنســائي فــي الخصائــص العلويــة ص 6. 

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 17 دقيقة.
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة  و 16 دقيقة. 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة  و 13 دقيقة.
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 36 دقيقة.

االثنين 2٤رجب 1٤٤2 هـ ق 18 اسفند 1٣99 هـ ش، 8 آذار 2021م العدد )1062٥( السنة الواحدة واالربعون

ــالل  ــوات االحت ــت ق دمشــق – وكاالت : واصل
األميركــي نقــل جنــود ومعــدات عســكرية إنطالقــًا 
مــن األراضــي العراقيــة إلــى القواعــد التــي تحتلهــا 
شــمال  الســورية  الحســكة  مدينــة  ريــف  فــي 

شــرق البــالد.

العتزامه إنشاء قاعدة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا..

سوريا: االحتالل األميركي يدخل جنوداً وصواريخ إلى قاعدته الالشرعية بريف الحسكة

وفــي التفاصيــل، قالــت وكالــة األنبــاء الســورية 
الرســمية »ســانا«، إن ٤ طائــرات بينهــا حوامتــان 
تابعــة لقــوات االحتــالل األميركــي هبطــت فــي 

قاعــدة االحتــالل فــي مدينــة الشــدادي«.

ولفتــت مصــادر ســانا إلــى أن »الحوامــات كانــت 
تحمــل مجموعــة مــن جنــود االحتــالل و20 صندوقــًا 
خشــبيًا تحتــوي صواريــخ حراريــة تحمــل علــى 

الكتــف تســتخدم ضــد الطائــرات«.
وكانــت ٣ حوامــات تابعــة لقــوات االحتــالل 
األميركــي هبطــت أمــس فــي قاعــدة بمدينــة 
الشــدادي قادمــة مــن العــراق، كان علــى متنهــا 
1٥ جنديــًا مــن قــوات المارينــز مجهزيــن بكامــل 
لوجســتية  معــدات  إلــى  إضافــة  عتادهــم 

ــرة وأســلحة. وذخي
ــزم إنشــاء  ــف األميركــي يعت ــر أن التحال يذك
ــد  ــف الحســكة عن ــدة بري ــدة عســكرية جدي قاع
ــا  المثلــث الحــدودي بيــن ســوريا والعــراق وتركي
لتعزيــز وجــوده. غيــر أن الالفــت فــي الخطــوة 
البنتاغــون  إعــالن  مــع  بالتزامــن  تأتــي  أنهــا 
التخلــي عــن مهمــة مــا يســميها حمايــة آبــار 

النفــط فــي ســوريا.

تركيا : نسعى لحل المشكالت مع اليونان 
في إطار القانون الدولي

انقــرة – وكاالت : أكــد وزيــر الدفــاع التركــي، 
خلوصــي أكار، أن بــالده تؤيــد حــّل المشــكالت 
مــع اليونــان فــي إطــار القانــون الدولــي والحــوار 

الجــوار. وعالقــات حســن 
ــة األناضــول التركيــة، أشــار أكار  وبحســب وكال
فــي كلمــة ألقاهــا خــالل اتصــال عبــر »الفيديــو« 
ــاورات  ــي من ــة مشــاركة ف ــع عناصــر ســفن تركي م
»الوطــن األزرق 2021« فــي بحــري إيجــة والمتوســط، 
وزارتــي  بيــن  تشــاورية  اجتماعــات  عقــد  إلــى 
خارجيــة تركيــا واليونــان، إضافــة إلــى محادثــات 
للوفــود العســكرية للبلديــن حــول »أســاليب فــضّ 
النــزاع« فــي مقــر حلــف شــمال األطلســي »الناتــو«.

وقــال أكار فــي هــذا الســياق، إنــه »رغــم كل هذه 
المقاربــات اإليجابيــة، فــإن المحــاوالت االســتفزازية 
ولغــة  المســؤولة  غيــر  والتصريحــات  واألعمــال 
التهديــد مــن قبــل جارتنــا اليونــان تزعــزع الســالم 

واالســتقرار فــي المنطقــة«.

»البنتاغون« يقدم خطة للكونغرس 
لردع الصين بالمحيط الهادئ! 

الدفــاع  وزارة  قدمــت   : وكاالت   – واشــنطن 
لــردع  للكونغــرس  )البنتاغــون( خطــة  األمريكيــة 
بتكلفــة  الهــادي،  المحيــط  منطقــة  فــي  الصيــن 
قيمتهــا 27 مليــار دوالر تنفــق علــى مــدار الســنوات 

المقبلــة. الســت 
قنــاة  أوردتــه  تقريــر  فــي   - البنتاغــون  وذكــر 
الخطــة  أن  ،األحــد،   امــس  األمريكيــة   )الحــرة( 
المحيــط  فــي  الــردع  »مبــادرة  باســم  المعروفــة 
ــا  ــزات متطــورة بم ــدرات وتعزي ــادئ«، تشــمل ق اله
فــي ذلــك صواريــخ باليســتية وأجهــزة استشــعار 
فضائيــة، مضيفــا أن الخطــة تشــمل إيجــاد طــرق 
والموانــئ  المطــارات  إلــى  الوصــول  لضمــان 
والمرافــق األخــرى الالزمــة لدعــم هــذه الجهــود 

المســتقبل فــي  األخــرى  والعمليــات 
يذكــر أنــه تمــت الموافقــة علــى إنشــاء الخطــة 
فــي مشــروع قانــون السياســة الدفاعيــة لعــام 2021، 
وتشــبه الخطــة الدفاعيــة األمريكيــة، مبــادرة الدفــاع 

األوروبيــة التــي تــم إنشــاؤها عــام 2018.

أفــادت   : وكاالت   – واشــنطن 
وســائل إعــالم بــأن وزيــر الخارجيــة 
ــي  ــد ف ــن أك ــي بلينك ــي أنتون األمريك
أشــرف  األفغانــي  للرئيــس  رســالة 
جميــع  تــدرس  واشــنطن  أن  غنــي 
منهــا  أفغانســتان،  الخيــارات بشــأن 
هــذا  مــن  بالكامــل  قواتهــا  ســحب 

البلــد.
نيــوز«  »طلــوع  قنــاة  ونقلــت 
ــا  ــة عــن رســالة بلينكــن نصه األفغاني
ــام  ــارات إتم ــذه الخي ــن ه ــى أن بي عل
عمليــة انســحاب القــوات األمريكيــة 
مــن أفغانســتان فــي موعــد أقصــاه أول 
مايــو، كمــا اتفقــت عليــه إدارة الرئيــس 
األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب مــع 

حركــة »طالبــان«.

واشنطن تبلغ اسالم اباد أنها تدرس 
جميع الخيارات بشأن أفغانستان 

مؤكدا انها كانت رسالة عالمية الى المجتمع الدولي شعوبا وحكاما.. .

»الفتح«: “الءات” المرجع السيستاني قطعت دابر من يسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
*محافظ النجف:  المرجع السيستاني قطع الطريق امام 

المروجين للتطبيع مع الكيان الصهيوني
*سياسيون يحذرون  من مغبة تسويف قرار اخراج األميركان: 

سيتسبب بمشاكل ال يمكن حلها
* »الفتح«: االرهابيون يركزون وجودهم بالشريط الحدودي مع 

تركيا بحماية اميركية
بغــداد – وكاالت : اكــد النائــب عــن تحالــف 
ــي  ــالءات” الت ــر , االحــد , ان ” ال ــح فاضــل جاب الفت
اطلقهــا المرجــع الســيد علــي السيســتاني قطعــت 
الطريــق الــى كل مــن يســعى الــى التطبيــع مــع 
إســرائيل , مشــيرا الــى ان “الــالءات” كانــت رســالة 
ــا . ــي شــعوبا وحكام ــع الدول ــى المجتم ــة ال عالمي

ــة / , ان  ــح لـــ / المعلوم ــي تصري ــر ف ــال جاب وق

” اللقــاء التاريخــي بيــن بابــا الفاتيــكان والمرجــع 
الدينــي األعلــى فــي النجــف االشــرف كشــفت 
بصــورة جليــة وواضحــة موقــف المرجعيــة الدينيــة 
 ,  ” إســرائيل  مــع  التطبيــع  عمليــة  مــن  العليــا 
مبينــا ان ” اعــالن المرجــع االعلــى بــكل وضــوح ال 
للتطبيــع قــد قطعــت الطريــق الــى كل مــن يســعى 

ــرائيل” . ــى التطبيــع مــع إس ال

)ال  وهــي  األخــرى  الــأت   ” ان  وأضــاف 
للحصــار، ال للعنــف، ال للظلــم، ال للفقــر، ال لكبــت 
الحريــات الدينيــة، ال لغيــاب العدالــة االجتماعيــة، 
رســالة  اال  ماهــي  للتطبيــع(  ال  الــى  إضافــة 
ــا  ــي بحضــور باب ــى المجتمــع الدول ــا ال بعــث به
ــى شــعوب  ــة ال ــل رســالة عالمي ــكان وتمث الفاتي

وحــكام العالــم اجمــع ” .
علــي  الســيد  الدينــي  المرجــع  وكان 
ــا فرنســيس  ــه الباب ــد خــالل لقائ السيســيتاني أك
ــي  ــطيني ف ــعب الفلس ــوق الش ــى حق ــبت، عل الس
األراضــي المحتلــة وهــي خطــوة اعتبــرت إشــارة 

التطبيــع.  محــاوالت  ضــد  قويــة 
مــن جهتــه أكــد محافــظ النجــف االشــرف لــؤي 
الياســري، امــس األحــد، أن رســالة المرجــع الدينــي 
ــع كانــت  ــي السيســتاني بشــأن التطبي الســيد عل
واضحــة، رافضــا الحديــث عــن انطــالق التطبيــع مــع 

الكيــان الصهيونــي مــن المحافظــة.
ــال الياســري فــي حــوار تابعتــه /المعلومــة/،  وق
ــي  ــى الســيد عل ــي األعل إن “رســالة المرجــع الدين
السيســتاني بشــأن التطبيــع كانــت واضحــة جــدا”، 
ــع  ــالق التطبي ــن انط ــث ع ــى أن “الحدي ــيرا إل مش

مــن النجــف كالم غيــر مســؤول”.

مؤكدة انه سيتم إعالن الحقيقة كاملًة في أسرع وقت ممكن..

كتائب »القسام« تعلن مشاركتها في التحقيق بحادثة استشهاد الصيادين جنوب القطاع
*لألسبوع الـ 37 على التوالي.. اآلالف 

يتظاهرون ضد نتنياهو
*استطالع: 10.6% من اإلسرائيليين مترددون 

بشأن المشاركة في االنتخابات
القــدس  فــي  نتنياهــو  بنياميــن  اإلســرائيلي 
المحتلــة، وأمــام منزلــه فــي مدينــة قيســارية، فيمــا 
تجمــع عــدد آخــر مــن المتظاهريــن علــى الجســور 
وعنــد التقاطعــات فــي عــدد مــن المــدن داخــل 

الخــط األخضــر.
والفتــات  ســوداء  أعالمــًا  المتظاهــرون  ورفــع 
كتــب عليهــا »نتنياهــو فشــلت.. إرحــل«، و«نتنياهــو 
الرائحــة أصبحــت كريهــة إرحــل«، تنديــدًا بالحكومة 
اإلســرائيلية وفســاد رئيســها ورفضــًا لسياســيتها 
فــي إدارة ملــف كورونــا وقضايــا االقتصــاد والبطالــة.

إن  إســرائيلية  إعــالم  وســائل  قالــت  كمــا 
مناهضيــن لنتنياهــو نظمــوا عــددًا مــن التجمعــات 
علــى الجســور وعنــد التقاطعــات، حامليــن األعــالم 
كتبــت  والفتــات  الســوداء  واألعــالم  اإلســرائيلية 

عليهــا عبــارات مناهضــة لنتنياهــو.
أن بعــض  قنــاة »كان« اإلســرائيلية،  وذكــرت 
المتظاهريــن تعرضــوا لالعتــداء مــن قبــل أنصــار 

نتنياهــو.
لأســبوع  المســتمرة  التظاهــرات  وتأتــي 
الـــ٣7 علــى التوالــي، قبــل نحــو أســبوعين مــن 
االنتخابــات العامــة اإلســرائيلية، فــي 2٣ آذار/مــارس 

الجــاري، هــي الرابعــة فــي أقــل مــن عاميــن.
مــن جهتهــا نقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية 
اســتطالع رأي يظهــر أن »10,6% مــن االســرائيليين 
مازالــوا متردديــن بشــأن المشــاركة فــي التصويــت 

ــادل 1٣ مقعــد«. ــات، وهــذه النســبة تع باالنتخاب
وأجــرى معهــد مدغــام اســتطالع رأي لصالــح 
ــبوعين  ــل أس ــرائيلية قب ــر اإلس ــة عش ــاة الثاني القن
فــي  االنتخابــات  إجــراء  موعــد  مــن  ونصــف 
بالمشــاركة  المتردديــن  عــدد  حــول  »إســرائيل«، 
فــي التصويــت باالنتخابــات مقارنــة مــع االنتخابــات 

الســابقة التــي جــرت فــي العــام الماضــي.
وكانــت النتيجــة أن »هنــاك 10,6 % متردديــن 
بشــأن التصويــت باالنتخابــات، وهــذا مــا يعــادل 
بعــدد  ارتفــاع  وهــذا  الكنيســت،  فــي  مقعــد   1٣

المتردديــن 


