
 اوكرانيا تطلب من كندا دعم  انضمامها لحلف الناتو
ــدى،  ــوزراء الكن ــس ال ــن رئي ــر زيلينســكى، م ــى، فولوديمي ــس األوكران ــب الرئي ــف – وكاالت : طل كيي
فــي  تــرودو،  جاســتن 
دعــم  هاتفيــة،  مكالمــة 
أوكرانيــا  تطلعــات 
الحلــف  إلــى  لالنضمــام 

للناتــو. العســكرى 
زيلينســكي  وقــال   
مــن  صــادر  بيــان  فــي 
مكتبــه – نقلتــه صحيفــة 
ناشــونال بوســت الكنديــة 
ــا شــريكا خاصــا  - »بصفته
ألوكرانيــا، يمكــن أن تأخــذ 
كنــدا زمــام المبــادرة بيــن الحلفــاء الذيــن يدعمــون حــل )خطــة عمــل العضويــة( ألوكرانيــا.« وأضــاف أن دعــم 

كنــدا ســيكون إشــارة مهمــة للدعــم مــن األصدقــاء الحقيقييــن.
يذكــرأن، أعلــن رئيــس المجلــس السياســي لحــزب »المنصــة المعارضــة مــن أجــل الحيــاة« األوكرانــي، 
ــى،  ــل الرئيــس األوكران ــون مــن قب ــى إهمــال القان ــة عل ــه أدل ــدى حزب ــه توجــد ل ــور مدفيدتشــوك، أن فيكت

فالديميــر زيلينســكى.

فشل مفاوضات سد النهضة ومصر والسودان وإثيوبيا 
تتبادل االتهامات

كينشاســا – وكاالت : انتهــت جولــة اجتماعــات ســد النهضــة فــي كينشاســا بــدون تقــدم، واتهمــت مصــر 
والســودان إثيوبيــا بالتعنــت، بينمــا قــال مصــدر إثيوبــي إن البلديــن طرحــا بنــودا خــارج األجنــدة التفاوضيــة، 

فــي حيــن دعــت األمــم المتحــدة األطــراف إلــى التوصــل لحــل وســط.
وتــم تمديــد المفاوضــات يومــا إضافيــا بنــاء علــى مســاعي الدولــة المضيفــة جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، التــي تتولــى الرئاســة الدوريــة لالتحــاد األفريقــي، إثــر فشــل وفــود مصــر والســودان وإثيوبيــا 

ــي. ــة االتحــاد األفريق ــاق برعاي ــى اتف ــي التوصــل إل ف
وقدمــت كينشاســا الدعــوة للوفــود بالعــودة للتفــاوض بعــد شــهر؛ لكــن لــم يعلــن حتــى اآلن عــن موعــد 

الســتئناف التفــاوض.
وقالــت الخارجيــة المصريــة فــي بيــان إن جولــة المحادثــات فــي كينشاســا انتهــت بــدون تحقيــق تقــدم، 

وبــدون أن تفضــي إلــى اتفــاق بشــأن إعــادة إطــالق المفاوضــات.
مــن جهــة أخــرى، قالــت وزيــرة الخارجيــة الســودانية، مريــم الصــادق المهــدي، »جئنــا بحثــا عــن منهــج 

جديــد للتفــاوض، والتعبئــة الثانيــة لســد النهضــة تشــكل تهديــدا لنــا«.

وكاالت   – جنيــف 
ســوريا  منــدوب  أكــد   :
األمــم  لــدى  الدائــم 
المتحــدة بســام صبــاغ أن 
ــرار الفرنســي  مشــروع الق
إلــى  المقــدم  الغربــي 
حظــر  منظمــة  مؤتمــر 
الكيميائيــة  األســلحة 
»يمثــل دليــاًل علــى النوايــا 
العدوانيــة لبعــض الــدول 

ســوريا«. ضــد 
ودعــا صبــاغ الــدول األعضــاء فــي المنظمــة إلــى 
»رفــض المشــروع لحمايــة المنظمــة مــن خطــر 
ــات  ــة إلــى منصــة للوالي تحويلهــا مــن منظمــة فني
المتحــدة وحلفائهــا لممارســة الضغــوط واســتهداف 
دولــة طــرف فــي االتفاقيــة، األمــر الــذي ســتكون لــه 
تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل عملهــا والتعــاون 

معهــا«.

موسكو: يجب أال تتحول منظمة حظر األسلحة إلى أداة 
لمعاقبة الدول بادعاءات ال أساس لها

وكاالت   – موســكو 
ديميتــري  أكــد   :
نائــب  بوليانســكي 
فــي  روســيا  منــدوب 
مجلــس األمــن الدولــي أن 
األســلحة  حظــر  منظمــة 
الكيميائيــة أو أي منظمــة 
أال  يجــب  أخــرى  دوليــة 
ــة  ــى أداة لمعاقب تتحــول إل
تخالــف  التــي  الــدول 
السياســات الغربيــة مــن 

كيميائيــة. أســلحة  اســتخدامها  عــن  لهــا  أســاس  ال  ادعــاءات  طــرح  خــالل 
وقــال بوليانســكي خــالل جلســة لمجلــس األمــن إنــه “يمكــن أن ينتهــي األمــر بــأي بلــد إلــى الوضــع 
الــذي وصلــت إليــه ســوريا فــي حــال قــرر الغربيــون اســتخدام ملــف األســلحة الكيميائيــة للضغــط عليــه” 
مبينــًا أن “الوقــوف بوجــه اســتخدام منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة كأداة للضغــط يمثــل رفضــًا لسياســة 
الكيــل بمكياليــن وحمايــة للنظــام العالمــي العــادل الــذي ال مــكان إلمــالء القــوة فيــه وتكــون جميــع الــدول 

متســاوية ضمنــه فــي احتــرام القانــون الدولــي”.
وأشــار بوليانســكي إلــى أن “الجــزء األكبــر مــن البراهيــن علــى التزويــر المباشــر والتالعــب واالنتهــاكات الداخليــة 
فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة والمتعلقــة بملــف الكيميائــي فــي ســوريا وصــل إلــى درجــة حرجــة وهــي 
انتهــاكات صارخــة خــالل التحقيقــات فــي مزاعــم اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي خــان شــيخون نيســان 2017 ودومــا 
نيســان 2018 حيــث تؤكــد شــهادات موظفيــن ســابقين فــي المنظمــة تزويــر بعثــة التحقيــق الســتنتاجاتها تحــت ضغــط 

الــدول الغربيــة وممارســة قمــع وترهيــب المفتشــين الذيــن رفضــوا التزويــر”. البقية على الصفحة7

قال االمام الحسين عليه السالم:
ــب ،  ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــم أمي ــًا أوله ــر مهدي ــا عش ــا اثن من
وآخرهــم التاســع مــن ولــدي ، وهــو اإلمــام القائــم بالحــق ، يحيــي اهلل بــه 
ــو كــره  ــه ول ــن كل ــى الدي ــن الحــق عل ــه دي ــا ، ويظهــر ب األرض بعــد موته
المشــركون ، لــه غيبــة يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا علــى الديــن آخــرون

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 6 دقائق.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة  و 50 دقيقة. 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة  و 16 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 42 دقيقة.
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موضحة أنها »لم تستخدم أسلحة كيميائية«...

دمشق تحذر: »تداعيات خطيرة« إذا مرر قرار منظمة حظر األسلحة الكيميائية بحقها
*مصدر أمني: قتيل وعشرات الجرحى والمخطوفين على أيدي »داعش« في ريف حماة

وشــدد خــالل جلســة لمجلــس األمــن، امــس 
األربعــاء، علــى إدانــة ســوريا »الســعي المحمــوم 
ــراءات«. ــم وافت ــج لمزاع ــات للتروي ــض الحكوم لبع
اســتخدام  ســوريا  إدانــة  المنــدوب  وجــدد 
ــي أي  ــل أي كان وف ــن قب ــة »م األســلحة الكيميائي
أن  ظــروف«، موضحــًا  أي  وتحــت  ومــكان  زمــان 

كيميائيــة«. أســلحة  تســتخدم  »لــم  بــالده 
الواجــب  االهتمــام  »بإيــالء  صبــاغ  وطالــب 
ولجــان  المتحــدة  لألمــم  ســوريا  تقدمــه  لمــا 

مجلــس األمــن المعنيــة ومنظمــة حظــر األســلحة 
حــول  ومســتجدات  معلومــات  مــن  الكيميائيــة 
المحــاوالت المســتمرة التــي تقــوم بهــا التنظيمــات 

البيضــاء«. الخــوذ  جماعــة  وذراعهــا  اإلرهابيــة 
ــاع الروســية حــول  وأشــار إلــى بيــان وزارة الدف
»الخــوذ  مــع  بالتعــاون  النصــرة«  »جبهــة  قيــام 
اســتخدام  حادثــة  لفبركــة  بالتحضيــر  البيضــاء« 
إدلــب  محافظتــي  ريــف  فــي  كيميائيــة  أســلحة 

والالذقيــة.
يذكــر أن فرنســا اقترحــت علــى منظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة اعتمــاد مشــروع قــرار يتبنــى 

عــدم امتثــال ســوريا التفاقيــة المنظمــة.
إجــراءات  اتخــاذ  ســيتم  إقــراره  حــال  وفــي 
صارمــة للحــد مــن حقــوق ســوريا فــي المنظمــة 

الدوليــة.
مــن جهــة اخــرى قتــل أحــد الشــبان متأثــرًا بجراحــه، 
واختطــف نحــو 70 آخريــن مــن أهالــي ناحيــة الســعن فــي 
ريــف حمــاة وســط ســوريا علــى أيــدي ارهابيي«داعــش«.

 : وكاالت   – موســكو 
ــن أن تواجــد  ــد الكرملي أك
فــي  الروســية  القــوات 
مــع  الحدوديــة  المناطــق 
موجهــا  ليــس  أوكرانيــا 
وســيظل  أحــد  ضــد 
دامــت  مــا  مســتمرا 
هــذا  تعتبــر  الحكومــة 

مطلوبــا. اإلجــراء 
المتحــدث  وقــال 
الرئاســة  باســم 

للصحفييــن   بيســكوف  دميتــري  الروســية 
ــا ســبق  ــاء: »أكــرر مــرة أخــرى م امــس األربع
أن أكدتــه مــرارا: لــم وال تهــدد روســيا أحــدا 
القــوات  أحــد.  علــى  خطــرا  تشــكل  وال 
تلــك  فــي  منتشــرة  الروســية  المســلحة 
ــا  ــا مطلوب ــا فيه ــد تواجده ــي يع ــق الت المناط
ومناســبا، وسيســتمر هــذا االنتشــار مــا دام 
ــا العــام يــرون ذلــك  قيادتنــا العســكرية وقائدن

.» مناســبا
ــق خاصــة  ــر يتعل وأكــد بيســكوف أن هــذا األم

ــا. ــرب حــدود أوكراني ــوات الروســية ق بتواجــد الق

الكرملين: تواجد القوات الروسية عند حدود أوكرانيا  سيستمر  وال يهدد أحدا 

وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان نشــر بعــض الوحــدات 
العســكرية التابعــة للجيــش الروســي عنــد حــدود أوكرانيــا 
مؤخــرا جــاء كإجــراء دائــم أو مؤقــت، ذكــر المتحــدث أنــه 
ال يملــك معلومــات بخصــوص خطــط االنتشــار العســكري 

داخــل البــالد.

ــي عــن  ــع ألمان ــن – وكاالت : كشــف موق برلي
ضغــوط أوروبيــة علــى اإلمــارات لســحب مرتزقتهــا 
للحكومــة  النجــاح  أفــق  لتمكيــن  ليبيــا  مــن 

االنتقاليــة مــن إنقــاذ البــالد.
وقــال موقــع دويتشــة فيلــه dw إن تحديــات 
االنتقاليــة  الحكومــة  تواجــه  جســيمة  أمنيــة 
ميليشــيات  وجــود  أبرزهــا  ليبيــا  فــي  الجديــدة 

اإلمــارات. مقدمتهــا  فــي  خارجيــة  أطــراف 
الطاقــة  مصــادر  تأميــن  أن  الموقــع  وذكــر 
ــة األطــراف تأتــي فــي  ــة المترامي والســواحل الليبي

الليبيــة. للحكومــة  األوروبــي  الدعــم  صلــب 
األوروبــي  المجلــس  رئيــس  بذلــك  وصــرح 
شــارل ميشــال خــالل زيارتــه مؤخــرا إلــى طرابلــس، 

ضغوط أوروبية على اإلمارات لسحب مرتزقتها من ليبيا
دول  تــؤرق  التــي  الهجــرة  قضايــا  عــن  متحدثــا 
الجــوار الشــمالي وصــوال إلــى ملــف إخــراج القــوات 
األجنبيــة والمرتزقــة الشــائك والــذي تتــورط بــه 

اإلمــارات منــذ ســنوات.
ووضعــت األمــم المتحــدة فــي كانــون األول/

األجنبيــة  للقــوات  تقديــرات  الماضــي  ديســمبر 
والمرتزقــة الموجــودة فــي ليبيــا بحوالــي 20 ألــف 

عنصــر.

رئيســة  قالــت   : وكاالت   – بروكســل 
المفوضيــة األوروبيــة، أورســوال فــون ديــر اليــن، 
ــا  ــن العالقــة بينه ــا ترغــب فــي تحس إن أوروب
وبيــن أنقــرة لكــن الوقــت »ال يــزال مبكــرا«.

وفــي تصريــح بعــد لقائهــا الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان، كشــفت فــون ديــر اليــن 
وقــت  فــي  ســتقدم  األوروبيــة  المفوضيــة  أن 
ــا لضمــان تدفــق التمويــل  قريــب اقتراحــا لتركي
لالجئيــن، مشــيرة إلــى أن التــزام أنقــرة باتفــاق 
المهاجريــن لعــام 2016 ســيظهر »حســن النيــة«.

رئيــس  أعربــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
بشــأن  قلقهــا  عــن  األوروبيــة  المفوضيــة 
قــرار تركيــا الشــهر الماضــي االنســحاب 
ــى  ــة اســطنبول التــي تهــدف إل مــن اتفاقي
حمايــة النســاء مــن العنــف، مشــددة علــى 
أن »احتــرام الحقــوق األساســية وســيادة 

القانــون أمــر بالــغ األهميــة«.

االتحاد األوروبي: ال يزال الوقت مبكرا 
لتحسين العالقات مع تركيا

في حال لم يتضمن الحوار االستراتيجي إعالنًا واضحًا عن موعد االنسحاب النهائي ..

المقاومة العراقية تتوعد قوات االحتالل االميركي بضربات كبيرة
*مصادر: رفض شعبي عراقي عام لثالث جولة من 

الحوار االستراتيجي مع اميركا
*الدفاع النيابية : ال نقبل باي نتائج بالمفاوضات اال بحفاظ 

العراق على سيادته بشكل كامل.

بغــداد – وكاالت : أّكــدت الهيئــُة التنســيقيّة 
ــات  ــا ســتوجه ضرب ــة أنه ــل المقاومــة العراقي لفصائ
كبيــرة فــي حــال لــم يتضمــن الحــوار االســتراتيجي 
بيــن العــراق وأميــركا إعالنــًا واضحــًا عــن موعــد 

النهائــي  االنســحاب 
مــن  االحتــالل  لقــوات 

العــراق.
الهيئــة وفــي بيــان 
بإعــادة  طالبــت  لهــا 
الحــوار  لجنــة  تأليــف 
مــع الواليــات المتحــدة 
وضــع  مهمتهــا  لتكــون 
قــرار  لتنفيــذ  خريطــة  
ومجلــس  الشــعب، 
ــوات  ــواب بإخــراج الق الن
األميركيــة، والقــوات األجنبيّــة جميعهــا مــن األرض 

العراقيّــة.
رأس  علــى  يكــون  أن  البيــان  أضــاف  كمــا 

قــرار  تنفيــذ  أعمالهــا؛  وباكــورة  الطريــق،  خارطــة 
الشــعب، ومجلــس النــواب العراقــي بإخــراج القــوات 
األميركيــة، والقــوات االجنبيــة جميعهــا مــن األرض 
العراقيــة، علــى أن يتضمــن ذلــك األجــواء العراقيــة 
وحمايتهــا بالكامــل، ومنــع أيَّ طيــران أجنبــي مــن 

انتهاكهــا.
ولــم  الشــرط،  هــذا  نُفِــيّ  إن  قــال  كذلــك 
يُحقــق، ولــم يُضمــن فــي بيــان اللجنــة الحاليــة؛ 
فــال معنــى، وال قيمــة لــكل مــا يلــي ذلــك مــن حــوار، 
ــات فــي بــالد منتهكــة الســيادة، مســتباحة  أو اتفاق

األرض والحــدود والســماء والقــرار.
وطالبــت الهيئــة أن يحــدد ســقف زمنــي واضــح 
لهــذا الحــوار، كمــا يجــب تحديــد ســقف زمنــي؛ 
لتطبيــق مخرجــات هــذا الحــوار، وال يمكــن القبــول 
بسياســة الوقــت المفتــوح الــذي يعنــي: المماطلــة، 

ــب. التســويف، إضاعــة المطال
مــن جانــب آخــر انطلقــت امــس الجولــة الثالثــة 
مــن الحــوار االســتراتيجي بيــن الواليــات المتحــدة 
والعــراق فــي ظــل رفــض شــعبي ورســمي عراقــي 
ــالد، ومحــاوالت  ــي الب ــة ف ــوات األميركي لوجــود الق
ــي  ــان العراق ــرار البرلم ــى ق ــاف عل واشــنطن االلتف

إلنهــاء وجودهــا العســكري.
وتأتــي هــذه الجولــة مــن الحــوار وهــي االولی 
ــدادًا  ــدن امت ــد الرئيــس االميركــي جــو باي ــي عه ف
اللتفــاف ومماطلــة ادارة الرئيــس االميركــي الســابق 
دونالــد ترامــب عــلی قــرار اخــراج قواتــه مــن العــراق 
ــات المقاومــة العراقيــة ضــد القواعــد  وتصعيــد ضرب
واالرتــال االميركيــة كان آخرهــا اســتهداف قاعــدة 
بلــد الجويــة التــي تضــم عســكريين اميركييــن 

قبــل يوميــن.
وقــال رئيــس المجلــس االعــلی االســالمي 
همــام حمــود:« ان الرئاســة االميركيــة الســابقة

إضافة إلى جملة  سياساته  التنكيلية الممنهجة داخل سجونه...

مؤسسات األسرى: االحتالل الصهيوني اعتقل 438 فلسطيناً خالل شهر
*العدو الصهيوني يخطط لتوسيع االستيطان خارج الخط األخضر في القدس!

واصلــت  وكاالت:   – المحتلــة  القــدس 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بأجهزتهــا 
المختلفــة تنفيــذ عمليــات اعتقــال ممنهجــة، 
إضافــة إلــى جملــة مــن السياســات التنكيلية 
ويســتعرض  ســجونها،  داخــل  الممنهجــة 
ــة  ــا المركزي ــة مــن القضاي ــر جمل هــذا التقري

لشــهر آذار/ مــارس2021.
ووفقــًا لمتابعــة المؤسســات الحقوقيــة 
قــوات  فــإن  األســرى،  بشــؤون  الخاصــة 
االحتــالل، اعتقلــت، نحــو )438( فلســطينيًا/ 
ــم  ــن بينه ــارس 2021؛ م خــالل شــهر آذار/ م
مــن  و)11(  قاصــر،  فتــاة  بينهــم  طفــاًل   )69(
النســاء، ووصــل عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري 
الصــادرة الــى )105( أمــر اعتقــال إداري، بينهــا 

)28( أمــرًا جديــداً، و )75( أمــر تجديــد.
وحقــوق  األســرى  مؤسســات  وتشــير 
األســرى  شــؤون  )هيئــة  اإلنســان 
والمحرريــن، ونــادي األســير الفلســطيني، 
ومؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق 
حلــوة  وادي  معلومــات  ومركــز  اإلنســان، 
–القــدس( فــي تقريــر صــدر عنهــا اليــوم 
األربعــاء، إلــى أن عــدد األســرى والمعتقليــن 
ــغ  الفلســطينيين فــي ســجون االحتــالل بل
2021 نحــو  آذار/مــارس  نهايــة شــهر  حتــى 
فيمــا  أســيرة،   )37( بينهــم  أســير،   )4450(
بلــغ عــدد المعتقليــن األطفــال والقاصريــن 
)140( طفــاًل،  فــي ســجون االحتــالل نحــو 
وعــدد المعتقليــن اإلدارييــن إلــى نحــو )440( 

معتقــاًل.
مــن  جملــة  التقريــر  ويســتعرض 
االحتــالل  يواصــل  التــي  السياســات 
اإلداري  تنفيذهــا، منهــا سياســة االعتقــال 
لهــذه  رفضــًا  الطعــام  عــن  واإلضــراب 
البطــران،  األســير عمــاد  السياســة، حالــة 
الوبــاء فــي ســجون االحتــالل –  وقضيــة 
ــوا  ــا- شــهادات ألســرى ُأصيب مــا بعــد كورون
اإلهمــال  وسياســة  »كورونــا«،  بفيــروس 
األطفــال  حالــة  البطــيء(/  )القتــل  الطبــي 
الجرحــى والمرضــى فــي ســجون االحتــالل، 
والكثيفــة  الممنهجــة  االعتقــال  وعمليــات 

فــي القــدس ومنهــا االســتدعاءات المتكــررة 
ــة المســتمرة  ــي والمالحق ــس المنزل والحب

القــدس. فــي  خــاص  نشــاط  ألي 
ــالل  ــت ســلطات االحت ــا أعلن ــن جهته م
بنــاء  لتوســيع  تخّطــط  أنهــا  االســرائيلية 
المســتوطنات مــا بيــن القــدس المحتلــة 

ومدينــة بيــت لحــم.
صحيفــة »هآرتــس« اإلســرائيلية أفــادت 
لبلديــة  التابعــة  التخطيــط  لجنــة  بــأّن 
القــدس ســتوافق اليــوم علــى بنــاء أكثــر مــن 
500 وحــدة اســتيطانيّة جديــدة فــي المناطــق 

ــام 1948. ــة ع ــارج األراضــي المحتل خ
أن  المتوقــع  فمــن  للصحيفــة،  ووفًقــا 
تبنــى الوحــدة االســتيطانية بيــن حــي »هــار 
حومــا« و«جفعــات هاماتــوس«، إضافــة إلــى 
ــن 2000 وحــدة  ــر م ــاء حــي آخــر يضــم أكث بن
اســتيطانية الحقــًا فــي منطقــة »جفعــات 

هاماتــوس«.
البنــاء  أن  إلــى  »هآرتــس«  ولفتــت 
فعليــًا  ســيعزل  المنطقتيــن  هاتيــن  فــي 
ــق  ــي المناط ــن باق ــا« ع ــت صفاف ــة »بي قري
الفلســطينية، ضمــن خطــة هدفهــا تقســيم 
القــدس فــي المســتقبل بموجــب أي اتفــاق 
أن هــذا هــو  الفلســطينيين، مضيفــًة  مــع 
البنــاء األول خــارج الخــط األخضــر فــي عهــد 

الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن.

البقية على الصفحة7


