
إعالم »اسرائيلي« : دول خليجية تهدف إلنشاء »حلف 
استراتيجي« مع »إسرائيل«!

والبحريــن  الســعودية  أن  اإلســرائيلية   »7 »القنــاة  موقــع  كشــف   : وكاالت   – المحتلــة  فلســطين 
»يجــرون  واإلمــارات 
حلــف  إلقامــة  اتصــاالت 
اســتراتيجي«،  دفاعــي 
ــود  ــك »لتنســيق الجه وذل
األمنيــة  واألهــداف 

. » ية لعســكر ا و
الموقــع  ونقــل 
رســمي  مصــدر  عــن 
ومصــدر  اإلمــارات،  فــي 
مــن  مقــرب  ســعودي 
بــأن  المالكــة،  العائلــة 
الحلــف »يهــدف للحفــاظ علــى المصالــح األمنيــة - السياســية، بشــكل مماثــل لحلــف شــمال األطلســي«. 
وأضــاف الموقــع اإلســرائيلي أنــه لــم »يحصــل بعــد علــى جــواب رســمي مــن مكتــب رئيــس الحكومــة«، 
فيمــا رفــض مصــدر سياســي إســرائيلي تأكيــد هــذه المعلومــات، موضحــًا أن »إســرائيل تعمــل دائمــًا علــى 

تعزيــز العالقــات مــع العالــم العربــي«.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

عن زینب بنت امير المؤمنين عن فاطمه الزهراء )عليهم السالم(قالَْت: 

ِه َو ُكلُّ ُمِحّبينا َو َموالي اَْوليائِنا َو  شيَعُتنا ِمْن ِخياِر اْهِل اْلَجنَّ
ُمعادي اْعدائِنا َو اْلُمْسلُِم بَِقلِْبِه َو ِلسانِِه لَنا

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 18 دقيقة.
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة  و 11 دقيقة. 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة  و 20 دقيقة.
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 44 دقيقة.

السبت 15رجب 1442 هـ ق 9 اسفند 1399 هـ ش، 27 شباط 2021م العدد )10617( السنة الواحدة واالربعون

بمؤازرة من سالح الجو الروسي..

مصدر عسكري: الجيش السوري یكثف عملياته التمشيطية في البادیة السوریة لمنع نشاط »داعش«
*قاعدة »التحالف األميركي الموجودة في منطقة التنف تقدم الدعم العسكري واالستخباراتي  للمجموعان االرهابية

وكاالت:   – دمشــق 
ــوري  ــش الس ــل الجي يعم
لــه  الحليفــة  والقــوات 
وبمــؤازرة مــن ســالح الجو 
تكثيــف  علــى  الروســي، 
فــي  التمشــيط  عمليــات 
الباديــة الســورية، لمنــع أي 
ــا »داعــش«  نشــاط لخالي

المنطقــة. فــي 
فــي  ذلــك،  وياتــي 
المعلومــات  تواتــر  ظــل 

عــن ســعي التنظيــم اإلرهابــي باســتخدام مناطــق 
غيــر  األميركــي  التحالــف  قاعــدة  مــن  قريبــة 
ــش. ــع الجي ــى مواق ــات عل الشــرعية، لشــن هجم

وكثفــت الطائــرات الســورية والروســية غاراتهــا 
الجويــة فــي عمــق الباديــة الســورية، بهــدف تتبــع 
مــن  ومنعهــا  عليهــا،  والقضــاء  »داعــش«  خاليــا 
تنفيــذ أي عمليــات، تهــدد أمــان طريــق دمشــق-

ديرالــزور، وذلــك ضمــن حملــة شــاملة لتمشــيط 
الباديــة دخلــت أســبوعها الثانــي.

عســكري  مصــدر  أكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
ســوري  للمياديــن، أن »معلومــات دقيقــة وصلــت 
عــن تحــركات مشــبوهة لإلرهابييــن وتحركاتهــم 

ــن نواياهــم بشــن  ــدات ع ــع تأكي ــة، م ــي المنطق ف
هجمــات علــى مواقــع الجيــش والقــوى الحليفــة 

والرديفــة فــي المنطقــة«.
الجيــش  »وحــدات  أن  المصــدر  وأضــاف 
العاملــة فــي كل مــن ديرالــزور وحمــاة  الســوري 
وحمــص والرقــة والباديــة ينفــذون حملــة تمشــيط 
واســعة لمالحقــة فلــول تنظيــم داعــش اإلرهابــي«.
الســوري  »الطيــران  أن  إلــى  لفــت  كمــا 
والروســي نفــذا غــارات جويــة مكثفــة فــي هــذه 
المناطــق وتمكنــا مــن الحــاق أضــرار كبيــرة فــي 

اإلرهابييــن«. صفــوف 
وحــدات  أن  المصــدر  وكشــف  هــذا 

الجيــش تمكنــت خــالل هــذه العمليــات مــن 
تدميــر 6 مســتودعات ذخيــرة ومســتودع طعــام 

أكل. ومســتودع 
وأوضــح أن الجيــش عثــر علــى وثائــق لعــدد مــن 
عناصــر التنظيــم، مــع اســتعادة أجهــزة اتصــال مفقــودة 
للجيــش مــع وثائــق وبطاقــات عائــدة لجنــود مــن القــوات 
للتمويــه  الســتخدامها  التنظيــم  يســعى  كان  الرديفــة 

وشــن هجمــات علــى مواقــع الجيــش.
واتهــم المصــدر، قاعــدة »التحالــف األميركــي 
دعــم  بتقديــم  التنــف  منطقــة  فــي  الموجــودة 
عســكري واســتخباراتي لهــذه المجموعــات، فــي 
محاولــة منهــا إلحيــاء تنظيــم داعــش واســتخدامه 
كورقــة ضــد اســتقرار المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
مــن  عــدد  أن  أّكــد  كذلــك  الســوري«.  الجيــش 
الهجمــات شــنت انطالقــًا مــن مناطــق خاضعــة 
يســمى  فيمــا  األميركــي  االحتــالل  لســيطرة 

بمنطقــة 55 كــم.
الجيــش  وحــدات  أن  إلــى  المصــدر،  ولفــت 
ــى  ــن واالســتقرار عل ــز األم ــا لتعزي ســتابع عملياته
الطرقــات العامــة، ومنــع أي هجمــات لخاليــا تنظيــم 
داعــش وإفشــال المخطــط األميركــي فــي محاولــة 

ــد. ــه مــن جدي إحيائ

نواب دیمقراطيون یطالبون بایدن بالتخلي 
عن سلطة شن حرب نوویة!

واشــنطن – وكاالت : طالــب نــواب مــن الحــزب 
الديمقراطــي بتخلــي الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن 

عــن ســلطته األحاديــة لشــن حــرب نوويــة.
وذكــرت وســائل إعــالم أمريكيــة أن 31 نائبــًا فــي 
ــس  ــب الرئي ــوا رســالة لنائ الحــزب الديمقراطــي وجه
كامــاال هاريــس ورئيســة مجلــس النــواب األمريكــي 
نانســي بيلوســي جــاء فيهــا إن “إعطــاء شــخص واحــد 
مثــل هــذه الســلطة ينطــوي علــى مخاطــر حقيقيــة وقــد 
هــدد رؤســاء ســابقون بمهاجمــة دول أخــرى بأســلحة 
آخريــن  مســؤولين  يدفــع  ســلوكًا  أظهــروا  أو  نوويــة 

ــم الرئيــس”. ــم بشــأن حك ــر عــن مخاوفه للتعبي
وطالــب النائــب الديمقراطــي عــن واليــة كاليفورنيــا جيمــي بانيتــا فــي الرســالة “بإجــراء مراجعة مباشــرة 
لهيــكل القيــادة األمريكيــة والتحكــم النــووي فــي الواليــات المتحــدة لتحديــد كيفيــة الحصــول علــى ســلطة 

إطــالق أســلحة نوويــة أكثــر أمانــًا”.
ويتمتــع رئيــس الواليــات المتحــدة الــذي يرافقــه دائمــًا مســاعد عســكري يحمــل حقيبــة تحتــوي علــى 
رمــوز إطــالق نوويــة بســلطة أحاديــة الجانــب تجيــز لــه إصــدار أوامــر بشــن حــرب نوويــة أو الــرد بالمثــل 

علــى هجــوم عدائــي.

ــال الســكرتير الصحفــي  موســكو – وكاالت : ق
إن  بيســكوف،  ديميتــري  الروســي  للرئيــس 
إذا  مــا  لديــه معلومــات حــول  ليــس  »الكرمليــن 
كانــت الواليــات المتحــدة قــد أبلغــت روســيا بنيتهــا 
ضــرب ســوريا«، مضيفــًا أن »االتصــاالت تجــري عبــر 

ــات«. ــذه المعلوم ــل ه ــدي مث ــس ل ــش. لي الجي
وقــال الكرمليــن تعليقــًا علــى الضربــة األميركيــة 
فــي ســوريا: »نراقــب الوضــع عــن كثــب وعلــى 
أن  الســورية«، مضيفــًا  بالســلطات  دائــم  اتصــال 
الضربــة  بعــد  باهتمــام  الموقــف  تتابــع  »روســيا 

االميركيــة علــى ســوريا«.

بعد هجوم أميركي على الشرق السوري..

موسكو: أميركا ال تخطط لمغادرة سوریا وترغب 
في تخریب هذا البلد

*زاخاروفا : روسيا تدين بشدة الضربات األميركية على سوريا، داعية إلى احترام وحدة أراضي هذا البلد وسيادته.
بــدوره، قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
الروســي  الجيــش  حــذرت  »أميــركا  إن  الفــروف 
مــن الهجمــات علــى ســوريا قبــل 4-5 دقائــق منهــا، 
مــن وجهــة نظــر تفــادي التضــارب، لكــن هــذا غيــر 
مجــد«، كاشــفًا أنــه »لدينــا بيانــات حــول أن أميــركا 
ــادرة ســوريا، وترغــب فــي تخريــب  ال تخطــط لمغ

هــذا البلــد«.
مــن جهتهــا، أعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
بشــدة  تديــن  روســيا  أن  زاخاروفــا،  ماريــا  الروســية 
الضربــات األميركيــة علــى ســوريا، داعيــة إلــى احتــرام 

وحــدة أراضــي هــذا البلــد وســيادته.

ــاد – وكاالت  اســالم اب
الجيشــان  أعلــن   :
والهنــدي  الباكســتاني 
أن  مشــترك  بيــان  فــي 
ونيودلهــي  أبــاد  إســالم 
حــد  وضــع  تعهّدتــا 
المتكــررة  لالنتهــاكات 
ــد  ــار عن ــالق الن ــف إط لوق
عليهــا  المتنــازع  الحــدود 
ــد  ــك بع ــي كشــمير، وذل ف
توتــرات اســتمرت أشــهراً.

اتّفقــا  »الطرفيــن  أن  البيــان  فــي  وجــاء 
علــى االلتــزام التــام بــكل االتفاقــات والترتيبــات 
وبوقــف إطــالق النــار علــى طــول خــط الراقبــة 
ــارًا مــن  ــة القطاعــات وذلــك اعتب وفــي كل بقي

ــل«. منتصــف اللي
يقيــم  الباكســتاني  الجيــش  وبحســب 
وهــم  المراقبــة  خــط  عنــد  مدنــي  مليــون   1,7
ــد المالجــئ لالحتمــاء  يســتخدمون بشــكل متزاي

المتكــررة. المناوشــات  خــالل 
وغالبــًا مــا تشــهد المنطقــة قصفــًا متبــاداًل بيــن 
جانبــي خــط المراقبــة الــذي يفصــل بيــن البلديــن 

باكستان والهند تتفقان على وقف إلطالق النار 
على طول الحدود في كشمير

منــذ عقــود.
شــهدتها  اشــتباكات  بعــد  اإلعــالن  ويأتــي 
الماضــي  والعــام  أشــهر.  مــدى  علــى  المنطقــة  
حمّــل كل طــرف الطــرف اآلخــر مســؤولية آالف 

النــار. إطــالق  وقــف  التفــاق  االنتهــاكات 

بروكســل – وكاالت : طالــب االتحــاد األوروبــي، 
ســفيرة  بطــرد  قرارهــا  عــن  بالعــودة  فنزويــال 

كــراكاس. إلــى  بروكســل 
ويأتــي هــذا الطلــب بعــد إعــالن وزيــر الخارجية 
الســفيرة  امهــال  أرييــزا،  خورخــي  الفنزويلــي  
األوروبيــة إيزابيــل بريالنتــي، 72 ســاعة لمغــادرة 
البــالد، ردًا علــى فــرض بروكســل عقوبــات جديــدة 

علــى مســؤولين فنزويلييــن.

فنزويال تطرد سفيرة االتحاد األوروبي وبروكسل ترد
ــرار  ــه »وبق ــي إن ــة الفنزويل ــر الخارجي ــال وزي وق
تســليم   تــم  مــادورو  نيكــوالس  الرئيــس  مــن 

إعالنــًا يعتبرهــا شــخصًا غيــر مرغــوب فيــه«.
ــض  ــى رف ــق عل ــي واف ــان الفنزويل وكان البرلم
العقوبــات األوروبيــة، معتبــرًا أن »فرضهــا يقــوض 
الديمقراطيــة وســيادة القانــون فــي فنزويــال فضــاًل 
ــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي  عــن االنته

ــالد«. الب

لنــدن – وكاالت : واصلــت أســعار النفــط 
ــي، وبلغــت  ــى التوال ــع جلســة عل مكاســبها لراب
13 شــهراً،  مــن  أكثــر  منــذ  أعلــى مســتوياتها 
األميركــي  المركــزي  البنــك  بتأكيــد  مدعومــة 
منخفضــة،  ســتظل  الفائــدة  أســعار  بــأن 
إنتــاج الخــام األميركــي  وانخفــاض حــاد فــي 
فــي األســبوع الماضــي بســبب العاصفــة التــي 

تكســاس. واليــة  اجتاحــت 
ــة لخــام برنــت تســليم  وزادت العقــود اآلجل
 67,37 إلــى   %0,5 أو  ســنتًا   33 نيســان/أبريل 
دوالر للبرميــل، وارتفــع خــام غــرب تكســاس 
الوســيط تســليم نيســان/أبريل 23 ســنتًا أو %0,4 

إلــى 63,45 دوالر للبرميــل.
والمســت عقــود الخاميــن أعلــى مســتوياتها 
ــي  ــر 2020 ف ــون الثاني/يناي ــذ الثامــن مــن كان من
ــت  ــغ خــام برن ــت ســابق مــن الجلســة إذ بل وق
تكســاس  غــرب  وخــام  للبرميــل  دوالر   67,49
63,67 دوالر للبرميــل. وينقضــي أجــل عقــود خــام 

برنــت لشــهر نيســان امــس  الجمعــة.

النفط یحوم قرب أعلى 
مستوى منذ 13 شهراً

مؤكدا ان الوضع في العراق اليتحمل اي تصعيد جديد..

»الفتح«: اميركا واروبا وراء زیادة قوات الناتو للحيلولة دون استقاللية العراق
*االمن النيابية : القصف األميركي على شرق سوريا  

»عمل مستهجن«
* »الدفاع النيابية«: فصائل المقاومة بريئة من الهجمات التي 

تطال المقرات الدبلومسية في البالد
* »صادقون« تتهم حكومة الكاظمي باخفاء نتائج التحقيق باغتيال 

قادة النصر واستهداف  مقرات الحشد
بغــداد – وكاالت : بيــن النائــب عــن تحالــف 
اوروبــا  ودول  اميــركا  ان  الزاملــي،  عبــاس  الفتــح 
وامنيــا  سياســيا  العــراق  باســتقاللية  الترغــب 
اختلقــت  الــدول  تلــك  ان  الــى  الفتــا  وعســكريا، 

العــراق. الناتــو داخــل  قــوات  الذرائــع لزيــادة 
وقــال الزاملــي لـــ /المعلومــة/، ان “الوضــع الــذي 
يعيشــه العــراق ويمــر بــه اليتحمــل اي تصعيــد 
جديــد، وخاصــة مايتعلــق بملــف التواجــد االجنبــي 

ــا داخــل العــراق”. ــادة قواته ــو بزي ــوات النات ــة ق وني

اوروبــا  دول  مــن  انزعــاج  “هنــاك  ان  واضــاف 
بقــراره  وتفــرده  العــراق  اســتقالل  مــن  واميــركا 
السياســي واالمنــي والعســكري، وعــدم اعتمــاده 

اجنبيــة”. قــوات  اي  علــى 
وبيــن ان “الهجمــات الصاروخيــة علــى الخضراء 
واربيــل كانــت ذريعــة جاهــزة لطــرح موضــوع زيــادة 
قــوات الناتــو، وهــو ماتســعى اليــه اميــركا وحلفائهــا 
حيــث تســعى الدامــة قواتهــا وعــدم اعتمــاد العــراق 

علــى قواتهــا االمنيــة”. 

    بــدوره، أكــد أحمــد شــهاب. عضــو لجنــة 
كاطــع  العراقــي  البرلمــان  فــي  والدفــاع  األمــن 
الركابــي،  امــس الجمعــة، أن القصــف األميركــي 
علــى شــرق ســوريا لــم يســفر عــن وقــوع خســائر ، 

واصفــًا القصــف بـ«العمــل المســتهجن«.
ــات المتحــدة  ــا شــنّت الوالي ــك بعدم ــي ذل يأت
اســتهدفت  غــارًة جويّــة  الجمعــة،  امــس   فجــر 
العراقيّــة  الحــدود  بمحــاذاة  ســوريا  فــي  موقعــًا 

الســوريّة.
عــن  العــراق  فــي  المياديــن  مراســل  وأفــاد 
ــارة  ــراء الغ ــن الجرحــى ج ــدد م ســقوط شــهيد وع

الجويّــة.
وأكــد البنتاغــون فــي بيــان لــه، أّن »القــوات 
العســكريّة األميركيّــة شــنّت فــي وقــت متأخــر 
تحتيــة  بنــى  ضــد  جويّــة  غــارات  امــس  مــن 
المدعومــة  المســلحة  المجموعــات  تســتخدمها 

مــن إيــران فــي منطقــة شــرق ســوريا«.

في مسيرة إلحياء الذكرى 27 لمجزرة المسجد اإلبراهيمي..

مواجهات فلسطينية عنيفة مع قوات االحتالل الصهيوني اسفرت عن اصابة العشرات بالضفة
* »مركز األسرى«: البد من استراتيجية داعمة لصمود 

األسرى الفلسطينيين
*مخطط استيطاني لالحتالل يهدد بتهجير آالف الفلسطينيين 

وعزل القدس عن باقي الضفة!
الغربيــة  الضفــة 
المحتلــة – وكاالت أصيــب 
المواطنيــن  عشــرات 
امــس  الفلســطينيين،  
قمــع  جــراء  الجمعــة، 
اإلســرائيلي،  االحتــالل 
مناطــق  فــي  مســيرات 
ــة. ــة الغربي ــة بالضف متفرق

ــب عشــرات  ــد أصي فق
بحــاالت  المواطنيــن 
مدينــة  وســط  اختنــاق 

الخليــل،  امــس الجمعــة، خــالل مواجهــات اندلعــت 
انطــالق  بعــد  االســرائيلي  االحتــالل  قــوات  مــع 
المســجد  لمجــزرة   27 الذكــرى  إلحيــاء  مســيرة 

اإلبراهيمــي.
االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  وأفــادت مصــادر 
ــت مــن  ــي انطلق اإلســرائيلي قمعــت المســيرة الت
أمــام مســجد علــي بــكاء وســط المدينــة إحيــاء 
وتنديــدا  اإلبراهيمــي  المســجد  مجــزرة  لذكــرى 
بإجــراءات واعتــداءات االحتــالل علــى المســجد.
وأطلقــت قــوات االحتــالل وابــاًل مــن قنابــل 
المواطنيــن، عقــب  الســام تجــاه  والغــاز  الصــوت 
خروجهــم فــي المســيرة، مــا أدى إلصابــة العشــرات 

منهــم بحــاالت اختنــاق.
األعــالم  المســيرة  فــي  المشــاركون  ورفــع 
المســجد  فــي  للمجــزرة  وصــورا  الفلســطينية 

والشــهداء الذيــن ارتقــوا فيهــا، ورددوا الشــعارات 
والمســتوطنين. االحتــالل  بجرائــم  المنــددة 

كمــا أصيــب طفــل بعيار »إســفنجي«، وعشــرات 
الجمعــة،  امــس  اختنــاق،   بحــاالت  المواطنيــن 
ــيرة  ــالل اإلســرائيلي مس ــوات االحت ــع ق ــالل قم خ
لالســتيطان  المناهضــة  األســبوعية  قــدوم  كفــر 
ــر  ــذ أكث ــق من ــة المغل ــة بفتــح شــارع القري والمطالب

ــا. ــن 17 عام م
كفــر  فــي  الشــعبية  المقاومــة  منســق  وأفــاد 
مــن  البالــغ  الطفــل  بــأن  شــتيوي،  مــراد  قــدوم 
ــي  ــار »إســفنجي« ف ــب بعي ــر 10 ســنوات، أصي العم
صــدره نقــل إثرهــا إلــى مستشــفى رفيديــا بمدينــة 
ــا  ــة، مضيف ــه بالطفيف ــت حالت ــث وصف ــس، حي نابل
ــاق  ــاالت اختن ــوا بح ــن أصيب ــرات المواطني أن عش
بالغــاز المســيل للدمــوع، جــرى عالجهــم ميدانيــا.
ــن  ــة م ــالة الجمع ــد ص ــت المســيرة بع وانطلق

بمشــاركة  الخطــاب  بــن  عمــر  مســجد  ســاحة 
واســعة مــن أهالــي القريــة، الذيــن رددوا الشــعارات 

الوطنيــة الداعيــة لتصعيــد المقاومــة الشــعبية.
وفــي الســياق، أصيــب عــدد مــن المواطنيــن 
قمــع  الجمعــة، خــالل  امــس   اختنــاق،  بحــاالت 
منــددة  مســيرة  االســرائيلي  االحتــالل  جيــش 
بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة فــي منطقــة جبــل 

»الشــرفة« بقريــة ديــر جريــر شــرق رام اهلل.
وقــال شــهود عيــان إن جيــش االحتــالل أطلــق 
قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع تجــاه المواطنيــن، مــا 

أدى إلصابــة عــدد منهــم بحــاالت اختنــاق.
اعترضــوا  االحتــالل  جنــود  أن  إلــى  ولفتــوا 
الفلســطينية  والمعلومــات  األنبــاء  وكالــة  مركبــة 
ــة  ــا( خــالل وجــود الطاقــم فــي المنطقــة لتغطي )وف
فــي  ودققــوا  ومســتوطنيه،  االحتــالل  اعتــداءات 
أن  قبــل  الطاقــم،  ألفــراد  الشــخصية  البطاقــات 

بالمغــادرة. لهــم  يســمحوا 
وكانــت المســيرة انطلقــت مــن وســط القريــة، 
بنيــة  تنديــدا  الشــرفة،  جبــل  منطقــة  باتجــاه 
االحتــالل إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة علــى 

القريــة. أراضــي  مســاحات واســعة مــن 
مركــز  مديــر  طالــب  اخــرى  جهــة  مــن 
حمدونــة،  رأفــت  الدكتــور  للدراســات  األســرى 
األســرى  لصمــود  داعمــة  اســتراتيجية  بتبنــي 
الفلســطينيين فــى ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 

والدولــى. والعربــى  المحلــى  الصعيــد  علــى 
االحتــالل  ســلطات  أعلنــت  جهتهــا  مــن 
الوحــدات  آالف  إلقامــة  مخططــا  الصهيونــي  
القــدس مدينــة  فــي  الجديــدة  االســتيطانية 


