
مسؤولون اميركيون: فضيحة جديدة لترامب بشأن 
أفغانستان قد تطيح به!

واشــنطن – وكاالت: اتهــم المســؤولون فــي أميــركا الرئيــس ترامب باإلطالع عن »مقتــل جنود أميركان 
روســيا«  مــن  بدعــم 
وجــدّد  أفغانســتان،  فــي 
ديموقراطيّــون  أعضــاء 
النــوّاب  مجلــس  فــي 
ــاع  ــب اجتم ــي، عق األميرك
األبيــض  البيــت  فــي 
يّطلعــوا  بــأن  مطالبيــن 
ــزة  ــادة أجه ــن ق مباشــرة م
علــى  االســتخبارات 
توضيحــات بشــأن مــا إذا 
كانــت روســيا قــد قدّمــت 
فعــاًل مكافــآت ماليّــة الرهابييــن مرتبطيــن بحركــة طالبــان كــي يقتلــوا جنــودًا أميركيّيــن فــي أفغانســتان.

قبــل حوالــي أربعــة أشــهر مــن اإلنتخابــات األميركيــة، وفــي مواجهــة ترامــب الــذي ينفــي أن يكــون قــد 
تــمّ إطالعــه علــى هــذه القضيّــة، أعــرب الديموقراطيّــون أيضــًا عــن قلقهــم مــن أن يكــون البيــت األبيــض 
ــن أّن مــن شــأن هــذا األمــر، إذا  ــب إبــالغ الرئيــس الجمهــوري بأمــور يُحتمــل أن تزعجــه، معتبري يتجنّ

صــحّ، أن يمّثــل »مشــكلة ألمــن« البــالد.
ــواب  ــه رئيســة مجلــس الن ــذي غابــت عن ــي الديموقراطــي ال ــد النياب ــال الوف ــام االجتمــاع، ق وفــي خت

ــة. ــذه القضي ــدة »أساســية« بشــأن ه ــات جدي ــى أي معلوم ــم يحصــل عل ــه ل نانســي بيلوســي، إنّ

امــس  الصيــن،  أمــرت  وكاالت:   – بكيــن 
بالكشــف  أميركيــة  أنبــاء  وكاالت  أربــع  األربعــاء، 
ــة  ــا المالي ــا ومعامالته ــل حــول موظفيه عــن تفاصي
ــام، مــع تصاعــد الخــالف  بالبــالد فــي غضــون 7 أي

وبكيــن. واشــنطن  بيــن  اإلعالمــي 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، تشــاو 
ــد  ــيتدبرس، يونايت ــى أسوش ــب عل ــان: »يج ليجي
بــرس إنترناشــونال، ســي بــي إس، إن بــي آر، 
ــل  ــى تفاصي ــة إل ــات، باإلضاف ــغ عــن المعلوم أن تبل
أي عقــار يمتلكونــه فــي الصيــن، ردًا علــى حملــة 
صينيــة  إعالميــة  وســائل  أربــع  ضــد  واشــنطن 

رســمية؛ بحســب وكالــة »فرانــس بــرس«.
ــي دوري، أن  ــر صحف ــى مؤتم وأضــاف تشــاو ف
إجــراءات الصيــن المضــادة، »ضروريــة تمامــًا ضــد 
القمــع غيــر المعقــول مــن قبــل الواليــات المتحــدة 

محذرًا من خطة الضم..

جونسون: لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967
لنــدن – وكاالت: قــال رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون إنــه يتعيــن علــى »إســرائيل« أال 
ــة، محــذرًا  ــة المحتل ــة الغربي ــن الضف ــزاء م تضــم أج
مــن أن لنــدن لــن تعتــرف بــأي تغييــرات علــى حــدود 

.1967
وكتــب جونســون فــي مقــال لصحيفــة »يديعــوت 
أحرونــوت« اإلســرائيلية: »الضــم سيشــكل انتهــاكًا 
للقانــون الدولــي، ســيكون أيضــًا هديــة ألولئــك الذيــن 
يريــدون ترســيخ القصــص القديمــة عــن إســرائيل«.

وقــال »آمــل بشــدة أال يتــم الضــم... إذا حــدث، 
ــرات  ــأي تغيي ــرف ب ــن تعت ــدة ل ــة المتح ــإن المملك ف
علــى حــدود 1967، باســتثناء تلــك المتفــق عليهــا بيــن 

ــن«. الطرفي
العــدل  يحقــق  »حــل  إلــى  جونســون  ودعــا 
واألمــن لــكل مــن اإلســرائيليين والفلســطينيين«، 
مرحبــًا بالتــزام ترامــب بإيجــاد ســبيل للمضــي قدمــًا لكنــه أضــاف »تابعــت بحــزن مقترحــات ضــم أراضــي 
ــن  ــو تأمي ــا، وه ــدف منه ــق اله ــي تحقي ــذه المقترحــات ف ــه يخشــى »أن تفشــل ه ــع أن فلســطينية«. وتاب

الحــدود اإلســرائيلية وأن تتعــارض مــع مصالــح إســرائيل طويلــة األمــد«.
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للمرة األولى في التاريخ.. صندوق النقد 
يتوقع انكماشا حادا في آسيا

لنــدن – وكاالت: قــال صنــدوق النقــد الدولــي، إن تفشــي فيــروس كورونــا كان مكلفــا للغايــة بالنســبة 
للتنميــة االقتصاديــة فــي آســيا، محــذرا مــن احتمــال أن يســتغرق االنتعــاش االقتصــادي فتــرة طويلــة األمــد.
وأفــاد مديــر إدارة آســيا والمحيــط الهــادئ فــي صنــدوق النقــد الدولــي، تشــانغ يونــغ ري، بأنــه »للمــرة 
األولــى فــي الذاكــرة الحيــة مــن المتوقــع أن ينكمــش نمــو آســيا بنســبة 1.6%، وذلــك بعدمــا كانــت توقعــات 

تشــير إلــى الصفــر«.
وأضــاف أن الفتــح الجزئــي لألنشــطة االقتصاديــة فــي بعــض البلــدان لــم يســاعد فــي تغييــر التوقعــات 
القاتمــة، مشــيرا إلــى أن الصنــدوق »اضطــر إلــى خفــض التوقعــات االقتصاديــة لمعظــم بلــدان منطقــة آســيا، 

ألنهــا تعتمــد علــى سالســل التوريــد العالميــة مــا يجعــل النمــو مســتحيال عندمــا يعانــي العالــم كلــه«.
وعلــى الرغــم مــن أن الصنــدوق يتوقــع أن تنتعــش آســيا بقــوة بنســبة 6.6% فــي العــام المقبــل، إال أن 
المســؤول حــذر مــن تداعيــات اقتصاديــة بعيــدة المــدى علــى آســيا، إذ أن التطــورات اإليجابيــة فــي آســيا 

وحدهــا ال تكفــي إلعــادة الناتــج االقتصــادي إلــى مســتواه قبــل أزمــة كورونــا.
وفــي وقــت ســابق، قــال الصنــدوق إنــه يتوقــع ركــودا أشــد فــي 2020 وانتعاشــا أبطــأ فــي 2021، إذ أن تأثيــر 

الفيــروس علــى القطاعــات االقتصاديــة والبلــدان كان متفاوتــا. 
ووفقــا آلخــر توقعــات الصنــدوق، فــإن االقتصــاد العالمــي ســينكمش العــام الجــاري بنســبة 4.9%، علــى أن 
ينمــو 5.4% فــي 2021، وهــذا ســيؤدي إلــى خســارة تراكميــة لالقتصــاد العالمــي علــى مــدى عاميــن تقــدر بأكثــر 

مــن 12 تريليــون دوالر، مــن جــراء هــذه األزمــة.

وكاالت:   – دمشــق 
الخارجيــة  وزارة  علقــت 
مؤتمــر  علــى  الســورية 
ســوريا  حــول  بروكســل 
المواقــف  واعتبــرت 
اســتمرار  عنــه  الصــادرة 
المتحــدة  الواليــات 
األوروبــي  واالتحــاد 
لهمــا  التابعــة  واألنظمــة 
العدائيــة  بسياســاتهم 

ســوريا تجــاه 
ــن،  ــة والمغتربي ــان وزارة الخارجي ــي بي ــاء ف وج
»أوضــح مؤتمــر بروكســل حــول ســورية والمواقــف 
الصــادرة عنــه اســتمرار الواليــات المتحــدة واالتحــاد 
األوروبــي واألنظمــة التابعــة لهمــا فــي سياســاتهم 
وثبــت  أجهضــت  والتــي  ســوريا  تجــاه  العدائيــة 
واندحــار  ترنــح  مــن  ذلــك  علــى  أدل  وال  فشــلها 

مشــروعها العدوانــي«.
ولفــت البيــان إلــى أن هــذه األنظمــة »التــي 
قدمــت كافــة أشــكال الدعــم لإلرهــاب، وســفكت 
دمــاء الســوريين،ودمرت منجزاتهــم، وتقــوم بســرقة 

ثرواتهــم مــن النفــط والقمــح والمصانــع والقطــع 
األثرية،وتعيــق عمليــة إعــادة إعمــار مادمــره اإلرهــاب 
،وتفــرض العقوبــات المتتاليــة التــي تؤثــر علــى 
عــودة  وتعيــق   ، عيشــه  ولقمــة  المواطــن  حيــاة 
الســوريين الــى وطنهــم، هــذه األنظمــة ال تســتطيع 
ــى  ــا عل ــاء بحرصه ــن األشــكال االدع ــأي شــكل م ب
المحرمــات  هــذه  ارتكــب  مــن  ،ألن  الســوريين 
ــل المســؤولية األســاس  ــم يتحم ــم بحقه والجرائ
وراء  إجرامــه  إخفــاء  عــن معاناتهــم،وال يســتطيع 
الفاضــح  ،والتســييس  الزائــف  اإلنســاني  القنــاع 

للجانــب اإلنســاني خدمــة ألجنداتــه«.

وأكــدت الخارجيــة أن ســوريا تشــجب مثــل 
فــي  ســافرا  تدخــال  وتعتبرهــا  المؤتمــرات  هــذه 
الشــأن الداخلــي الســوري والــذي هــو مــن صالحيــة 

واختصــاص الســوريين وحكومتهــم الشــرعية .
وتؤكــد ســوريا أن المســاعدة الوحيــدة التــي 
يمكــن لهــذه األنظمــة تقديمهــا للســوريين تتمثــل 
فــي التوقــف عــن دعــم اإلرهــاب، تنفيــذا لقــرار 
بمكافحــة  الخــاص  رقــم2253  األمــن  مجلــس 
اإلرهــاب، واحتــرام ســيادة ســوريا وعــدم التدخــل 

فــي شــؤونها.
الســوريين  »قــدرة  إلــى  البيــان  ولفــت 
الحصــار  مواجهــة  علــى  الذاتيــة«،  بإمكانياتهــم 
األحاديــة  والعقوبــات  الجائــر  االقتصــادي 
الــذي  الوطنــي  االقتصــاد  وحمايــة  الالمشــروعة 

المســتقل. الوطنــي  القــرار  دعامــة  يشــكل 
حــق  ســوريا  مســتقبل  أن  البيــان  وشــدد 
الضغــوط  بــأن  منوهــا  للســوريين،  حصــري 
مــن  بالنيــل  تفلــح  لــن  واالقتصاديــة  السياســية 
اإلرادة الحــرة للســوريين ألن »دبلوماســية التســول 
التــي يجيدهــا الكثيــرون إلمــكان لهــا فــي الســلوك 

الســوري«. والدبلوماســي  السياســي 

مؤكدة انه استمرار لسياسة اميركا واالتحاد األوروبي واألنظمة العدائية التابعة لهما..

دمشق تشجب مؤتمر بروكسل: تدخل سافر في الشأن الداخلي السوري

للمنظمــات اإلعالميــة الصينيــة فــى أميــركا«.
 22 فــي  األميركيــة  الخارجيــة  وزارة  وأعــادت 
إعــالم  وســائل  أربــع  تصنيــف  حزيران/يونيــو، 
صينيــة رســمية علــى أنهــا بعثــات أجنبيــة فــي 
ــى خمــس أخــرى  ــا إل ــات المتحــدة، لتضيفه الوالي
تــم وضعهــا علــى هــذه القائمــة فــي شــباط/فبراير.

بعــد أن أمــرت واشــنطن المجموعــة األولــى من 
الــوكاالت الصينيــة بخفــض العمالــة الصينيــة لديهــا 
فــي أميــركا، ردت بكيــن بطــرد العامليــن األميركييــن 
ــال«  ــورك تايمــز« و«وول ســتريت جورن ــدى »نيوي ل

و«واشــنطن بوســت« فــي الصيــن. 
األربعــاء،  الصين،امــس   ونــددت  هــذا 
األمــن  حــول  للقانــون  الدوليــة  باالنتقــادات 
كونــغ،  لهونــغ  أقرتــه  الــذي  الجديــد  القومــي 
ــدول األخــرى عــدم  ــرة أنــه يجــب علــى ال معتب

شــؤونها. فــي  التدخــل 

الصين تعلن عن سلسلة إجراءات ضد وسائل 
إعالم أميركية عاملة في البالد

النفــط  أســعار  ارتفعــت  وكاالت:   – لنــدن 
للقطــاع  تقريــر  أظهــر  األربعــاء، بعدمــا  امــس 
الواليــات  فــي  الخــام  مخزونــات  انخفــاض 
المتحــدة أكثــر ممــا هــو متوقــع، مــا يشــير إلــى 
تحســن الطلــب حتــى مــع تفشــي فيــروس 

كورونــا فــي أنحــاء العالــم.
وزاد خــام القيــاس العالمــي »برنــت« بواقــع 
31 ســنتا إلــى 41.58 دوالر للبرميــل، بعدمــا فقــد 
أكثــر مــن واحــد بالمئــة ليــوم الثالثــاء الماضــي.

فــي حيــن زاد الخــام األمريكــي بواقــع 35 
ــائر  ــد خس ــل، بع ــى 39.62 دوالر للبرمي ــنتا إل س

1.1 بالمئــة فــي الجلســة الســابقة.
البتــرول  معهــد  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
األميريكــي أن مخزونــات النفــط الخــام والبنزين 
فــي الواليــات المتحــدة ســجلت هبوطــا فــاق 
التوقعــات فــي األســبوع الماضــي، بينمــا ارتفعت 

مخزونــات نواتــج التقطيــر.
 8.2 بواقــع  الخــام  مخزونــات  وهبطــت 
مليــون برميــل إلــى 537 مليــون برميــل، فــي 
حيــن كانــت توقعــات المحلليــن تشــير إلــى 

برميــل. آالف   710 قــدره  انخفــاض 

النفط يرتفع بعد مؤشرات 
على نمو الطلب

مؤكدا ان المقاومة ضد االحتالل األميركي هي تجديد لثورة الـ20..

كتائب حزب الله : حكومة الكاظمي استجابت لألميركيين في الهجوم على الحشد الشعبي
*قيادي بالفتح يعلق على قصف السفارة األميركية: أميركا قتلت 

قادتنا ومن يقصفها »عذره  معه«
*األسدي: خروج القوات األجنبية من العراق مطلب 

وطني ال مساومة عليه
*تظاهرات شعبية تندد باطالق سراح العيساوي 

وتطالب بمحاكمته من جديد
بغــداد – وكاالت: أكــد الناطــق العســكري باســم 
كتائــب حــزب اهلل العــراق جعفــر الحســيني، أن 
ــد  ــالل األميركــي هــي تجدي ــة ضــد االحت »المقاوم
لثــورة الـــ20 التــي قــام بهــا العراقيــون ضــد االحتــالل 

ــام 1920«. ــي ع البريطان
مــع  لــه  حديــث  فــي  الحســيني  وأشــار 
المياديــن، أن »دور المرجعيــة ثابــت فــي ثــورة الـــ20 
ــًا  ــوم«، الفت ــا لالحتــالل األميركــي الي وفــي مقاومتن
إلــى أن »ممارســات الجيــش األميركــي فــي العــراق 

واضحــة فــي القتــل والقصــف واالحتــالل«.

ــرار  ــاون بالق ــن ألحــد الته ــه »ال يمك وأوضــح أن
ــن  ــة م ــوات األميركي ــم اتخــاذه بإخــراج الق ــذي ت ال
البــالد«، معتبــرًا أن »هــذا العــام تــم تســميته عــام 
ثــورة الـــ20 الخــراج القــوات األميركيــة مــن البــالد«.
وقــال الحســيني إنــه »منــذ 2003 حتــى عــام 
ــوات  ــة ضــد الق ــت موجه ــة كان ــة المقاوم 2011 بندقي
األميركيــة فــي العــراق«، منوهــًا إلــى أنــه »قاتلنــا 
الحفــاظ علــى وحــدة  بهــدف  األميركــي  الوجــود 

البــالد«.
حتــى  األميركــي  الوجــود  »نقاتــل  وأضــاف 

دول  علــى  لإلعتــداء  منطلقــًا  العــراق  يكــون  ال 
مجــاورة«، الفتــًا إلــى أن »العــراق لــن يكــون أميركيــًا 
أو إســرائيليًا أو بيــد الخليــج بــل هــو بلــد عربــي 

إســالمي«.
ــه  ــوا أن ــر الحســيني أن »األميركييــن ظن واعتب
بعــد استشــهاد القــادة ســيتم تدميــر المقاومــة فــي 

العــراق«.
وبخصــوص الحكومــة العراقيــة، صــرح الناطــق 
العســكري باســم كتائــب حــزب اهلل العــراق، أن 
الكاظمــي،  مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
ســعى لمواجهــة الحشــد الشــعبي، مشــيرًا إلــى أن 
»الكاظمــي اختــار الطريــق الخطــأ فــي تقديــم أوراق 

اعتمــاد لألميركييــن بمواجهــة الحشــد«.
الدولــة  الحشــد حمــى  أن  الحســيني  وأكــد 
حــارب  الحكومــة عندمــا  فقــط  وليــس  العراقيــة 
»داعــش«، الفتــًا إلــى أن »خيــار رئيــس الــوزراء 
بمواجهــة الحشــد الشــعبي ســيواجه مــن قبــل 

العراقــي«. الشــعب 

في يوم الغضب  الفلسطيني..

تظاهرات وفعاليات في فلسطين ومدن عربية واجنبية مناهضة لخطة الضم الصهيو- اميركية
* »الجهاد االسالمي« : ال للمفاوضات وال للتسوية ونعم 

للمقاومة وال يمكن القبول بأي مخطط جديد
*جيش العدو وتحسبا الطالق صواريخ يفتح المالجئ ويرفع 

حالة التأهب في عسقالن
*هآرتس: نتنياهو يحاول إيجاد طرق للنزول من الشجرة 

في األيام األخيرة
األربعــاء،  امــس  انطلقــت،   وكاالت:   – غــزة 
الضــم  لخطــة  مناهضــة  وفعاليــات  تظاهــرات 
اإلســرائيلية فــي غزة والضفــة والداخل الفلســطيني 

المحتــل ومــدن عربيــة وأجنبيــة عديــدة.
الناطــق باســم حركــة حمــاس  أكــد  بــدوره، 
األربعــاء،  امــس  مســيرات،  أّن  قاســم  حــازم 
بمثابــة يــوم غضــب حقيقــي لمواجهــة قــرار الضــم 

القــرن«. و«صفقــة  االســتعماري 
وأضــاف فــي بيــان أّن جميــع القــوى والفصائــل 
الميــدان  فــي  وموحــدة  حاضــرة  الفلســطينية 

االســتعماري. الضــم  مخطــط  لمواجهــة 
كمــا طالــب بتوحيــد الجهــد الفلســطيني، قائــاًل 
ــة  ــة وحــدة متكامل ــاك حال ــه يجــب أن تكــون هن إن
ــع  ــى جمي ــل ينســحب عل ليــس فقــط فــي غــزة ب
الســاحات لمواجهــة مخطــط الضــم، خاصــة فــي 

ــة. ــة الغربي الضف
وفــي حديثــه للمياديــن، قــال قاســم إّن »الضــم 
ــد ضــد الشــعب  ــي إســرائيلي جدي مشــروع عدوان
الفلســطيني«، مضيفــًا أّن »المشــروع الصهيونــي 

ــة«. يتراجــع بفعــل المقاومــة الحقيقي
مــن جهتــه، أكــد الناطــق باســم حركــة المقاومــة 
اإلســالمية »حمــاس« عبــد اللطيــف القانــوع أن 
»المرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا قضيتنــا، وخطــورة 
خطــة الضــم التــي تســتهدف ســرقة أراضــي الضفــة 

الغربيــة؛ تســتدعي حــراكًا شــعبيًا فــي الضفــة«.
وحــدة  أن  علــى  بيــان  فــي  القانــوع  وشــدد 
الكبيــر  الشــعبي  والحــراك  الفصائلــي  الموقــف 
الرافــض لخطــة الضــم يتطلــب موقفــًا سياســيًا 
مــن الســلطة ضــد االحتــالل ينســجم مــع مخاطــر 
المرحلــة، ويعكــس تطلعــات الشــعب الفلســطيني، 

ويعبّــر عــن غضبــه.
ــة واإلســالمية  ــوى الوطني ــان الق ــد بي ــذا وأك ه
بغــزة علــى أن األراضــي الفلســطينية المحتلــة هــي 
وحــدة إقليميــة واحــدة يقرهــا ويعتــرف بهــا القانــون 
ــذه  ــى ه ــى أّن الســيادة عل ــا شــدد عل ــي. كم الدول

األراضــي هــي

االتحــاد  دول  وافقــت  وكاالت:   – بروكســل 
األوروبــي علــى إعــادة فتــح حــدود االتحــاد ومنطقــة 
أمــام  األربعــاء،  امــس  مــن  اعتبــارًا  »شــنغن«، 
المســافرين، اســتنادًا إلــى قائمــة تضــم 15 دولــة 
بينهــا الصيــن ضمــن شــروط، مــع اســتثناء الواليــات 

المتحــدة.
وســيتم كل أســبوعين تحديــث هــذه القائمــة 
مــن الــدول، التــي تعتبــر فــي وضــع وبائــي آمــن 
نســبيًا، الســتئناف الرحــالت الجويــة انطالقــًا منها.

ــر، وأســتراليا،  ــن: الجزائ ــة كاًل م وتضــم القائم
وكنــدا، وجورجيــا، واليابــان، ومونتينيغــرو، والمغــرب، 
الجنوبيــة،  وراونــدا، وصربيــا، وكوريــا  ونيوزيلنــدا، 

ــواي. ــس واألوروغ ــد، وتون وتايالن

االتحاد األوروبي يفتح حدوده أمام 15 دولة بينها 
الصين.. ويستثني أميركا

المتوســط  فــي  شــخص  مليــون   3.5 وكان 
ــي  ــة لالتحــاد األوروب ــر الحــدود الداخلي يمــرون عب
يوميــًا، قبــل أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا، وفقــًا 
ــام الماضــي، منهــم  ــي الع ــر للبرلمــان األوروب لتقري

نحــو 1.7 مليــون عامــل.
ويشــهد مطــار بروكســل نحــو 60 رحلــة، فــي 
أول يــوم بعــد اســتئناف النشــاط، وتشــكل 10% مــن 

ــة. ــى 600 رحل ــي تصــل إل ــادة الت ــه المعت طاقت

قال االمام علي بن موسى الرضا )عليه السالم(:

ليس لبخيٍل راحة، وال لحسوٍد لذّة، وال لملوٍل 
وفاء، وال لكذوٍب مروءة

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 8 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 45 دقيقة 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و 7  دقائق

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 53 دقيقة


