
ــة  ــي الطارمي ــدا أن »أهال ــاب«، مؤك التصــدي لالره
اســتطاعوا امتــالك القــدرة والمبــادرة واالنتفــاض 
العمليــة  أن  حيــث  اإلرهابيــة  العصابــات  بوجــه 

األخيــرة لــم تحصــل مثلهــا منــذ ســنوات«.
وأكــد الفيــاض أنــه »تــم االيعــاز بمضاعفــة عــدد 
فــوج الطارميــة وســد كل النواقــص والتجهيــزات 
الشــهداء  لعوائــل  الكامــل  الدعــم  وإظهــار 

والجرحــى«.
ــة السادســة  ــن الفرق ــوة مشــتركة م ــذت ق ونف
 20 فــي  الشــعبي  والحشــد  العراقــي  بالجيــش 
بســاتين  فــي  مداهمــة  عمليــة  شــباط/فبراير، 
الطابــي بقضــاء الطارميــة شــمالي العاصمــة بغــداد، 
ــم  ــة لتنظي ــة تابع ــة إرهابي ــع مجموع واشــتبكت م

»داعــش«، وتمكنــت مــن قتــل 5 منهــم. 
ــات بغــداد للحشــد مقتــل  ــادة عملي وأعلنــت قي
مــا يســمى بـ«والــي الطارميــة والمفتــي الشــرعي« 

فــي تنظيــم »داعــش«، فــي الكميــن.
وأســفرت العمليــة عــن استشــهاد 3 مــن الحشــد 
الشــعبي وإصابــة أكثــر مــن 7 عناصــر مــن الجيــش 

العراقــي.

الغنوشي: جهات تسعى إلعادة الماضي االستبدادي 
لحكم الرجل الواحد

تونــس – وكاالت : اعتبــر رئيــس البرلمــان التونســي راشــد الغنوشــي أن هنــاك حــركات فــي البــالد 
إعــادة  إلــى  »تســعى 
االســتبدادي  الماضــي 
الواحــد،  الرجــل  لحكــم 
التعدديــة  مــن  بــداًل 
الديمقراطــي«. والنظــام 

نشــره  مقــال  وفــي 
 USA« صحيفــة  فــي 
األميركيــة،   »TODAY
قــال الغنوشــي إن »الحالــة 
تونــس،  فــي  الشــعبوية 
اتخــذت طريــق مهاجمــة 
عملهــم«. وتعطيــل  السياســية،  واألحــزاب  المنتخبيــن  والمســؤولين  الديمقراطيــة  المؤسســات 

وبخصــوص األزمــة السياســية والدســتورية التــي تعصــف بالبــالد، رأى الغنوشــي أن الحــل يكمــن فــي 
حكومــة مســتقرة تحظــى بدعــم أكبــر عــدد ممكــن مــن األحــزاب السياســية.

غوتيريش يحذر من حركات تفوق العرق األبيض 
والنازية الجديدة

نيويــورك – وكاالت : حــذر األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، مــن أن الحــركات 
تفــوق  بفكــرة  المؤمنــة 
والنازيــة  األبيــض  العــرق 
إلــى  تتحــول  الجديــدة 
للحــدود«. عابــر  »تهديــد 
غوتيريــش  وقــال 
مخاطبــا مجلــس حقــوق 
لألمــم  التابــع  اإلنســان 
ــن،  المتحــدة، امــس االثني
الجماعــات  »خطــر  إن 
المدفوعــة بالكراهيــة يزيــد 

يــوم«. بعــد  يومــا 
وأضــاف: »حــركات تفــوق العــرق األبيــض والنازيــة الجديــدة ليســت مجــرد تهديــد إرهابــي محلــي، إنهــا 

تتحــول إلــى تهديــد عابــر للحــدود«.
وتابع :«أصبحت هذه الحركات المتطرفة اليوم تمثل التهديد األول لألمن الداخلي في عدة دول«.

وأشــار إلــى أن »كثيــرا جــدا مــا يشــيد أفــراد فــي مواقــع المســؤولية بجماعــات الكراهيــة تلــك بشــكل 
ــى هــذا  ــاج إلــى تحــرك دولــي منســق للتغلــب عل ــع »نحت كان ال يمكــن تصــوره قبــل وقــت قريــب«. وتاب

الخطــر الشــديد المتنامــي«.

الصين: نسعى إلى حوار مع أميركا وخالفاتنا تعود 
إلجراءات إدارة ترامب

أنهــا تســعى  أكــدت بكيــن   : بكيــن – وكاالت 
إلــى حــوار مــع واشــنطن للعمــل »مــن أجــل مصلحــة 
البشــرية«، معتبــرة أن ســبب التوتــر بيــن الجانبيــن 
ــود لـ«إجــراءات إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق،  يع

ــب«. ــد ترام دونال
وقــال وزيــر الخارجيــة الصينــي، وانــغ يــي، فــي 
تصريــح صحفــي أدلــى بــه خــالل منتــدى فــي بكيــن، 
فــي تطرقــه إلــى العالقــات مــع الواليــات المتحــدة، إن 
علــى البلديــن التركيــز كل علــى شــؤونه الداخليــة 
بالتزامــن مــع العمــل المشــترك مــع بعضهمــا بعضــا 

ــاء«. »فــي مصلحــة البشــرية جمع
ــات المتحــدة يعــود إلــى  واعتبــر وانــغ يــي أن الســبب الجــذري للتوتــرات الثنائيــة بيــن بــالده والوالي
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة الســابقة »لقمــع وردع الصيــن«، مشــددا علــى أن خطــوات فريــق ترامــب 

ــة«. ــات الدولي »ألحقــت أضــرارا ال تحصــى بالعالق
وأضــاف أن »الديمقراطيــة يجــب أن تكــون متجــذرة فــي واقــع كل بلــد«، الفتــا إلــى أن بــالده »متمســكة 

دائمــا فــي حمايــة حقــوق اإلنســان«. البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قال االمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السالم:

الصدق لباس الدين .. والورع خير قرين .. 
والزهد ثمرة اليقين 

 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.
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وكاالت   – دمشــق 
الحكومــة  افتتحــت   :
مــع  بالتعــاون  الســورية، 
مركــز المصالحة الروســي، 
المعبــر  االثنيــن،  امــس 
بلــدة  فــي  اإلنســاني 
ســراقب  قــرب  الترنبــة 
الشــرقي.  إدلــب  بريــف 
الممــر  تجهيــز  وتــم 
باالحتياجــات اللوجســتية، 
صحيــة  فــرق  مــن 

نقــل. ووســائط  وإســعافيه 
وأشــرف علــى هــذا االفتتــاح محافــظ إدلــب، 
البعــث  حــزب  فــرع  وأميــن  نتــوف،  محمــد 

فضــل. قــدور  أســامة  بالمحافظــة، 
وجــرى توزيــع الكــوادر وفــق المهــام الموكلــة علــى 
مرافــق المعبــر والمســار المفتــرض لمــرور األهالــي، وتــم 
تخصيــص أماكــن لتلبيــة متطلبــات النســاء والشــيوخ 
ــر فــرق الهــالل  واألطفــال مــن االحتياجــات المختلفــة، عب

ــوري. ــي الس ــر العرب األحم
كمــا تــم تأميــن وتجهيــز مراكــز اســتضافة فــي مدينــة 
حمــاة، بالتعــاون مــع الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بإدلــب، 

استمرارا لتحرير مواطنيها من سيطرة المجموعات اإلرهابية..

سوريا: افتتاح ممر ترنبة الستقبال األهالي الراغبين بالخروج من مناطق في إدلب
*مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا )قسد( في هجومين بريفي الحسكة ودير الزور الشرقي

وتزويدهــا باالحتياجــات المختلفــة، مــن مــواد غذائيــة، 
وميــاه نظيفــة، ووســائل النــوم وغيرهــا.

المعبــر  افتتــاح  خــالل  إدلــب  محافــظ  وأكــد 
لتحريــر  بالعمــل  الســورية  الحكومــة  »اســتمرار 
اإلرهابيــة،  المجموعــات  ســيطرة  مــن  مواطنيهــا 
التــي تتخــذ منهــم دروعــا بشــرية، ضمــن مناطــق 
ســيطرتها فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة«.
 كمــا أشــارت مصــادر لـــRT مــن داخــل مدينــة 
ــذ  ــدت من ــلحة عم ــات مس ــب إلــى أن مجموع إدل

صبــاح امــس إلقامــة الحواجــر وإغــالق الطرقــات 
المؤديــة إلــى مدينــة ســراقب، ومنــع أي مواطــن 

ــر. ــى المعب ــول ال ــاول الوص يح
مــن   عــدد  وأصيــب  قتــل  اخــر  جانــب  مــن 
ارهابيــي ميليشــيا )قســد( المدعومــة مــن قــوات 
االحتــالل األميركــي جــراء اســتهداف ســياراتهم 
ــزور الشــرقي. ــر ال ــي ودي ــي الحســكة الجنوب بريف
وذكــرت مصــادر محليــة لـــ ســانا أن اســتهداف 
ســيارة تابعة لميليشــيا )قســد( باألســلحة الرشاشة 
فجــر امــس  على طريق عــام الشدادي-الدشيشــية 
بريــف الحســكة الجنوبــي أدى إلــى مقتــل مســلح 

مــن الميليشــيا وإصابــة اثنيــن آخريــن.
أنــه أعقــب الهجــوم  إلــى  وأشــارت المصــادر 
األمريكــي  االحتــالل  لطيــران  مكثــف  تحليــق 

والمســير. الحربــي 
وفــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي لفتــت مصــادر 
محليــة لـــ ســانا إلــى مقتــل مســلحين اثنيــن مــن 

ميليشــيا “قســد” بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارة

بوتين: روسيا منفتحة على التعاون 
مع االتحاد األوروبي 

الرئيــس  أكــد   : وكاالت   – موســكو 
الروســي فالديميــر بوتيــن اســتعداد موســكو 
ــة  ــي مواجه ــي ف ــع االتحــاد األوروب ــاون م للتع

كورونــا. فيــروس  جائحــة 
وخــالل لقــاء جمعــه فــي المنتجــع الروســي 
سوتشــي، امــس االثنيــن، مــع نظيــره البيالروســي 
ألكســندر لوكاشــينكو، قــال بوتيــن: »يجــب علينــا 
شــركائنا  مــع  ذلــك  فــي  بمــا  الجهــود،  تضافــر 
علــى  منفتحــون  »نحــن  مضيفــا:  األوروبييــن«، 

المشــترك«. العمــل 
مركــز  بــأن  الصــدد  بهــذا  بوتيــن  وذكــر 
يعــود  الــذي  الروســي،  العلمــي  »غاماليــا« 
»ســبوتنيك  لقــاح  تطويــر  فــي  الفضــل  لــه 
ــع شــركة  ــاون م ــا، يتع ــن كورون ــي م V« الواق

الســويدية. البريطانيــة  »أســترازينيكا« 

بعد حّل البرلمان.. الرئيس الجزائري 
يجري تعديالً حكومياً جزئياً

الحزائــر – وكاالت : أجــرى الرئيــس الجزائــري 
ــم  ــًا ل ــًا جزئيّ ــاًل حكوميّ ــون تعدي ــد تب ــد المجي عب
ــوزراء البارزيــن، عشــيّة الذكــرى  ــرًا لل يشــمل تغيي

ــة النطــالق االحتجاجــات. الثاني
ــي  ــز جــراد ف ــد العزي ــوزراء عب ــي رئيــس ال وبق
ــوزارات  ــى ال ــر عل ــم يطــرأ أيّ تغيي ــه، كمــا ل منصب
ــي  ــوزراء الت ــرت الئحــة ال ــا أظه ــق م الســياديّة، وف

ــة. ــرتها الرئاس نش
وطــال التغييــر وزيــر الطاقــة عبــد المجيــد عطــار 
ووزيــر الصناعــة فرحــات آيــت علــي الــذي تعــرّض 
النتقــادات علــى خلفيّــة إدارتــه ملــفّ إحيــاء صناعــة 
المائيّــة  المــوارد  وزراء  ُأقيــل  كمــا  الســيّارات. 

ــة. ــة واألشــغال العموميّ والســياحة والبيئ
وأبقــى الرئيــس علــى وزيــر العــدل بلقاســم 
الرســمي  المتحــدّث  االتّصــال  ووزيــر  زغماتــي، 

للحكومــة عمــار بلحيمــر.

مجلــة  اســتعرضت   : وكاالت   – واشــنطن 
دعــوات  تجــدد  األميركيّــة،  بوليســي«  »فوريــن 
نشــوب حــرب أهليّــة فــي أميــركا، علــى خلفيــة 
األخيــرة  السياســيّة  واالصطفافــات  االنقســامات 
»الحــرب  أن  مؤكــدًة  بأكملــه،  المجتمــع  داخــل 
األهليّــة األميركيّــة لــم تنتــهِ رســميًا، بــل أضحــت 
عوامــل  نضــوج  عتبــة  علــى  المتحــدة  الواليــات 

التقليديّــة«. األهليّــة  الحــروب  تفجيــر 
واعتبــرت المجلــة فــي مقــال لهــا أن »تمــرد 
الماضــي،  الثاني/ينايــر  كانــون   6 فــي  الكابيتــول 

»فورين بوليسي«: أميركا على عتبة نضوج عوامل 
تفجير الحروب األهليّة

وصعــود التطــرف الداخلــي العنيــف، أطلقــا أجــراس 
حــرب  فــي  االنــزالق  احتمــال  بشــأن  اإلنــذار 

داخليّــة«.
وقالــت إّن عوامــل انفجــار الحــروب األهليّــة 
ــل  ــامات داخ ــي »انقس ــر، وه ــى 3 عناص ــتند إل تس
ــوم  ــة حــول مفه ــوف النخــب، انشــقاقات عميق صف
الهويــة، ومجتمــع منقســم سياســيًا«، والتــي تتوفــر 
ــي  ــة الت ــود الورديّ ــن الوع ــود م ــدة عق ــد ع اآلن بع
وخصوصــًا  المجتمــع،  رفاهيــة  فــي  تتحقــق  لــم 
فشــل وعــود الرئيــس األســبق رونالــد ريغــان فــي 

»سياســات التقاطــر االقتصــادي«.

الخارجيــة  وزيــر  دعــا   : وكاالت   – برليــن 
األلمانــى هايكــو مــاس، امــس  اإلثنيــن، روســيا 

ألمانيا تدعو إليجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين االتحاد األوروبى وروسيا
واالتحــاد األوروبــي العمــل معــا مــن أجــل إيجــاد 
طريقــة الســتمرار الحــوار بيــن الجانبيــن، وذلــك 
علــى الرغــم مــن تدهــور العالقــات بينهمــا ووصولها 

إلــى مرحلــة هــي األســوأ.
ونقلــت وكالــة أنبــاء »ســبوتنيك« الروســية 
عــن مــاس قولــه قبيــل اجتمــاع وزراء خارجيــة 
»علينــا  بروكســل،  فــي  األوروبــي  االتحــاد 
إيجــاد طريقــة الســتمرار الحــوار مــع روســيا 
ــر مــن  ــا مــن أجــل تســوية الكثي ــا لن ألهميته

الصراعــات الدوليــة«.
ــى الرغــم  ــه عل ــول إن ــه بالق وواصــل حديث
ــن روســيا واالتحــاد  ــات بي ــن وصــول العالق م
األوروبــي إلــى أدنــى مســتوى، إال أنــه يجــب 
المحاولــة مــن أجــل اســتمرار الحــوار بيــن 

الجانبيــن.
وأضــاف مــاس أنــه ربمــا يدعــم فــرض عقوبــات 
قضيــة  بســبب  روس  مســؤولين  ضــد  جديــدة 

المــدون المعــارض أليكســي نافالنــي.

مجلــس  قــال   : وكاالت   – بروكســل 
االتحــاد األوروبــي، فــي بيــان لــه  امــس 
إنــه تمــت إضافــة 19 مســؤوال مــن فنزويــال 
ضــد  المفروضــة  العقوبــات  قائمــة  إلــى 
بتقويــض  إياهــم  متهمــا  الدولــة،  هــذه 
الديمقراطيــة، أو بانتهــاك حقــوق اإلنســان.
وذكــر المجلــس، أنــه فــرض هــذه العقوبــات 
اإلجــراءات  فــي  دورهــم  »بســبب  عليهــم 
والقــرارات، التــي تقــوض الديمقراطيــة وســيادة 
االنتهــاكات  عــن  البــالد، فضــال  فــي  القانــون 
الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي فنزويــال«.

كبــار  العقوبــات،  قائمــة  وتشــمل 
الجيــش  ضبــاط  مــن  العســكريين 
الفنزويلــي، وأعضــاء مجلــس االنتخابــات 
الجديــد. البرلمــان  ونــواب  الوطنــي، 

األحــزاب  مــن  التحالــف  هــذا  وتشــكل 
الحــزب  بقيــادة  فنزويــال،  فــي  االشــتراكية 
االشــتراكي الموحــد الحاكــم، بزعامــة الرئيــس 

مــادورو. نيكــوالس 

االتحاد األوروبي يفرض عقوبات 
ضد 19 شخصية رسمية فنزويلية

*جماعة علماء العراق : لقاء البابا بالمرجع السيستاني 
انعطافة في تاريخ العراق

* »الفتح«: االدارة االميركية مازالت تدعم الجماعات 
اإلرهابية في العراق وسوريا

*محلل سياسي: اربيل باتت منطلق للعمليات االلكترونية 
االسرائيلية في المنطقة

بغــداد – وكاالت : بعــد عملية الحشــد الشــعبي 
والجيــش العراقــي فــي قضــاء الطارميــة، رئيــس 
هيئــة الحشــد فالــح الفيــاض يقــول إنــه ســيتم 
الطارميــة  لفــوج  الدعــم  أنــواع  مختلــف  تقديــم 

بالحشــد للتصــدي لإلرهــاب.
فالــح  الشــعبي  الحشــد  هيئــة  رئيــس  أكــد 
ــي  ــدة ُأسســت ف ــة جدي ــة أمني ــاض أن »معادل الفي
بعــد  بغــداد  العاصمــة  شــمالي  الطارميــة  قضــاء 
أنــه  إلــى  مشــيرًا  األخيــرة«،  البطوليــة  العمليــة 

لفــوج  الدعــم  أنــواع  مختلــف  تقديــم  »ســيتم 
الشــعبي«. بالحشــد  الطارميــة 

إلــى  زيارتــه  هامــش  ضمــن  الفيــاض  وقــال 
قضــاء الطارميــة إن »كبــار مســؤولي هيئــة الحشــد 
الشــعبي حضــروا كل حســب اختصاصــه لتقديــم 
القضــاء  أبنــاء  إلــى  باإلضافــة  واالســناد،  العــون 
والقــوات األمنيــة للتصــدي لفلــول داعــش اإلرهابي«.

األثــر  الزيــارة  لهــذه  »ســيكون  أنــه  وأضــاف 
الحاســم فــي تطويــر مهــام فــوج الطارميــة فــي 

مستنكرة رسالة االدارة االميركية الى سلطة عباس..

الفصائل الفلسطينية: لم نُخّول أحداً التخلي عن ذّرة من تراب فلسطين
*العدو الصهيوني يهدم خربة حمصة في األغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة!

 : وكاالت   – غــزة 
ــاد  ــة الجه ــتنكرت حرك اس
رســالة  اإلســالمي 
الفلســطينية  الســلطة 
األميركيــة  اإلدارة  إلــى 
بدولــة  االلتــزام  بشــأن 
حــدود  علــى  فلســطينية 

 .1967 العــام 
فــي  الحركــة  وقالــت 
صلــة  »ال  إنــه  لهــا  بيــان 
الســلطة،  برســالة  لهــا 

ــراب  ــن ت ــن ذرّة م ــي ع ــدًا التخل ــوّل أح ــم نُخ ول
. » فلســطين

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  قالــت  بدورهــا، 
فلســطين فــي بيــان لهــا إنــه »فــي ضــوء تــداول 
الســلطة  رئاســة  بــأن  األنبــاء،  وكاالت  بعــض 
الفلســطينية، بعثــت برســالة إلــى اإلدارة األميركيــة 
تؤكــد فيهــا، بــأن كل الفصائــل الفلســطينية، توافــق 
علــى دولــة علــى حــدود األراضــي الفلســطينية التي 
احتلــت عــام 67، فــإن الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
ــذي  ــي ال ــى أّن الهــدف المرحل فلســطين تؤكــد عل
ــي  ــر ال يعن ــر المصي ــودة وتقري ــة والع تحــدد بالدول
بالنســبة لهــا بــأي حــال مــن األحــوال تجــاوز حــق 

الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه كاملــة، بحدودهــا 
التاريخيــة مــن بحرهــا جنوبــًا إلــى نهرهــا شــرقًا«.

شــعبنا  »نضــال  قائــاًل:  البيــان  وشــدد 
الفلســطيني وكفاحــه الوطنــي، سيســتمر إلــى أن 
يحقــق كامــل أهدافــه الوطنيــة فــي الحريــة والعــودة 
واالســتقالل وإقامــة دولتــه الفلســطينية المســتقلة 
ــدس«. ــا الق ــي وعاصمته ــه الوطن ــل تراب ــى كام عل
ومــن جهتهــا، انتقــدت حركــة األحــرار رســالة 

»اختــزال  عبــر  بـ«الهابطــة«،  ووصفتهــا  الســلطة 
الحــق الفلســطيني فــي األراضــي المحتلــة عــام 67، 
ألنهــا تعكــس إصرارهــا علــى سياســتها الالوطنيــة 
حســاب  علــى  رضاهــا  وكســب  لنيــل  المقيتــة 

شــعبنا وحقوقــه«.
ــوّض الســلطة أو أي  ــم يف ــد أن »شــعبنا ل وأك
أرضــه  للتنــازل عــن  أو عربيــة  جهــة فلســطينية 

وحقوقــه أو طــرح أي صيغــة تنتقــص منهمــا«.
أول  وجّهــت  الفلســطينية  الســلطة  وكانــت 
خطــاب سياســي إلــى اإلدارة األميركيــة الجديــدة 
االتفاقــات  فيــه  حــددت  بايــدن  جــو  برئاســة 
الفصائــل  إليهــا  توصلــت  التــي  األساســية 
حمــاس. حركــة  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينية، 

ــع »أمــد  وجــاء فــي الرســالة التــي نشــرها موق
اإلعــالم« أن جميــع الفصائــل ملتزمــة بإقامــة دولــة 
فلســطينية فــي حــدود عــام 67 عاصمتهــا القــدس 

ــة الشــعبية ســلميًا. الشــرقية، وبالمقاوم

البقية على الصفحة7

 مثمنا الموقف الداعم  ألهاليها بوجه العصابات اإلرهابية ..

الفياض يعلن عن معادلة أمنية جديدة في الطارمية بعد العملية البطولية االخيرة


