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العدد ( )10860السنة الثانية واالربعون

أسعار النفط ترتفع الى
اكثر من  84دوالرا

لنــدن – وكاالت  :ارتفعــت أســعار النفــط ،امــس
الجمعــة ،فــي ظــل مخــاوف اقتصاديــة علــى الطلــب
علــى الخــام علــى المــدى القريــب بســبب ارتفــاع
عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة للخــام األميركــي (غــرب
تكســاس الوســيط) بنســبة  %0.37إلــى  82.42دوالر للبرميــل.
فيمــا صعــدت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت
بنســبة  %0.51إلــى  84.90دوالر للبرميــل ،وفقــاً
لبيانــات موقــع «بلومبــرغ».
ويأتــي االرتفــاع ،فــي وقــت نقلــت فيــه
أن «الصيــن
وســائل إعــام عــن مصــادرّ ،
ســتفرج عــن كميــات مــن الخــام مــن
مخزوناتهــا االســتراتيجية الوطنيــة خــال
عطلــة رأس الســنة القمريــة الجديــدة» ،التــي
تبــدأ فــي األول مــن شــهر شــباط/فبراير
المقبــل ،وذلــك كجــزء مــن خطــة تنســقها
الواليــات المتحــدة مــع مســتهلكين رئيســيين
آخريــن لخفــض األســعار العالميــة.

بذريعة استهداف السّفارة األميركيّة.

كتائب «حزب الله» :العصابات المرتبطة ببريطانيا واإلمارات تقف وراء إطالق الصواريخ ضد المدنيين
*بعد «األمر الوالئي» ..اإلطار الشيعي يجتمع
إلحياء مفاوضاته مع الصدر
*فصائل عراقية تلوّح بـ»مواجهة مفتوحة» مع
القوات األميركية
*سياسي عراقي :المحكمة االتحادية قد تلغي
انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي
بغــداد – وكاالت  :صــرح مســؤول المكتــب
األمنــي فــي كتائــب حــزب اهلل العــراق ،أبــو
أن «عمليــات إطــاق الصواريــخ
علــي العســكري َّ
(الطائشــة) وســط المناطــق اآلهلــة بالسُّــكان
بذريعــة اســتهداف السّــفارة األمريكيّــة مــا هــي ّإل
اســتهداف مقصــود ضــدّ المدنيّــن األبريــاء».
َّ
أن «العصابــات
وأكــد العســكري فــي بيــان ّ
المرتبطــة باإلمــارات وبريطانيــا هــي مــن

تقــف وراء هــذه الجريمــة ،والتــي جــاءت
ردًّا علــى الحكــم الوالئــيّ الــذي أصدرتــه
المحكمــة االتحاديــة العُليــا اليــوم.
مــن جهــة اخــرى كشــف مصــدر مــن داخــل
اإلطــار التنســيقي عــن اجتمــاع مرتقــب لقــوى
اإلطــار فــي وقــت الحــق مســاء امــس الجمعــة فــي
منــزل زعيــم تحالــف الفتــح هــادي العامــري لبحــث
خياراتــه بعــد قــرار المحكمــة االتحاديــة بإيقــاف

في مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الصهيونية..

فلسطينيون يضرمون النار في دورية لالحتالل «االسرائيلي» خالل احتجاجات النقب
*الجيش الصهيوني يستخدم والول مرة طائرات مسيرة «إسرائيلية» في قمع الفلسطينيين

القــدس المحتلــة –
وكاالت  :أصيــب شــرطي
صهيونــي إثــر إقــدام
فلســطينيين علــى إضــرام
النــار فــي دوريــة لشــرطة
االحتــال اإلســرائيلي
االحتجاجــات
خــال
المســتمرة فــي النقــب.
وأفــادت مراســلة ،RT
بأنــه علــى إثــر إضــرام النــار
فــي الدوريــة اإلســرائيلية،
قــررت الشــرطة تعزيــز انتشــار قواتهــا تحســبا
لتجــدد المواجهــات.
هــذا واندلعــت ،مواجهــات عنيفــة بيــن
المتظاهريــن الفلســطينيين والشــرطة االســرائيلية
التــي أطلقــت القنابــل الصوتيــة والغــاز المســيل
للدمــوع فــي المــكان بمشــاركة طائــرات مســيرة
اســتخدمت ألول مــرة.

وشــاركت فــرق الخيالــة اإلســرائيلية ،فــي قمــع
المتظاهريــن ،فيمــا أطلقــت الميــاه العادمــة عليهــم
لتفريقهــم ،بينمــا أطلقــت الشــرطة الرصــاص
المطاطــي وأصابــت  15فلســطينيا بجــروح متفاوتــة.
ونــدد المتظاهــرون بعنــف الشــرطة وقمعهــا
للســكان خــال تصديهــم للجرافــات وأعمــال
التجريــف والتحريــش ألراضــي األطــرش وســعوة،
واالعتقــاالت التــي طالــت العشــرات مــن الشــبان

لنــدن – وكاالت  :تُجــري وزيــرة الخارجيــة
البريطانيــة ،ليــز تــروس ،أول محادثــاتٍ مباشــرةٍ
لهــا مــع نائــب رئيســة المفوضيــة األوروبيــة،
مــاروس ســيفكوفيتش ،ســعياً لكســر الجليــد فــي
العالقــات بشــأن التجــارة فــي أيرلنــدا الشــمالية مــا
بعــد اتفاقيــة «بريكســيت» ،التــي ّ
نظمــت خــروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي.
وتقــود تــروس المحادثــات مــع المفوضيــة
فــي أعقــاب اســتقالة وزيــر «بريكســيت» ،ديفيــد
فروســت ،الشــهر الماضــي.
ويتركّــز االجتمــاع ،المنعقــد فــي المقــر

الريفــي للحكومــة فــي تشــيفنينغ ،جنوبــي
شــرقي إنكلتــرا ،علــى أيرلنــدا الشــمالية،
المقاطعــة التــي تشــكل الحــدود البريــة الوحيــدة
للمملكــة المتحــدة مــع االتحــاد األوروبــي ،وكانت
بالتالــي عقبــة كبــرى فــي عمليــة الخــروج مــن
االتحــاد منــذ اســتفتاء عــام .2016
وتــمَّ توقيــع «بروتوكــول أيرلنــدا الشــمالية»
بمعــزل عــن اتفــاق بريكســيت التجــاري الواســع
ٍ
عــام  ،2020بيــن المملكــة المتحــدة واالتحــاد
األوروبــي .ويهــدف البروتوكــول إلــى «تجنــب
حــدودٍ ماديــةٍ علــى جزيــرة أيرلنــدا».

محادثات بين بريطانيا واالتحاد األوروبي بشأن
أيرلندا الشمالية

قوات حفظ السالم من ثالث دول
تغادر كازاخستان

المااتــا – وكاالت  :غــادرت قــوات حفــظ الســام
التابعــة لمنظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي مــن
أرمينيــا وطاجيكســتان ،كازاخســتان علــى متــن
أربــع طائــرات نقــل عســكرية روســية .
وذكــرت وكالــة نوفوســتي ،أن  3طائــرات
مــن طــراز «إيــل  »76-أقلعــت مــن مطــار ألمــا
آتــا ،حاملــة القــوة األرمنيــة ،فيمــا قامــت طائــرة
واحــدة مــن نفــس الطــراز بنقــل المجموعــة
الطاجيكيــة إلــى بالدهــا.
وعلــى متــن الطائــرة األخيــرة ،عــادت مجموعــة
مــن  31طالبــا مــن طاجيكســتان يدرســون فــي
المعهــد العســكري للقــوات البريــة فــي كازاخســتان،
وذلــك لقضــاء العطلــة.
قبــل ذلــك بقليــل مــن صبــاح امــس عــادت
إلــى بالدهــا المجموعــة العســكرية القرغيزيــة وتــم
ذلــك عــن طريــق البــر.
شــاركت وحــدات مــن روســيا وبيــاروس
وأرمينيــا وقرغيزســتان وطاجيكســتان ،فــي عمليــة
حفــظ الســام نفذتهــا منظمــة معاهــدة األمــن
الجماعــي فــي كازاخســتان .وقامــت قــوات حفــظ
الســام هــذه بحمايــة المنشــآت ذات األهميــة
االســتراتيجية.

والفتيــات واألطفــال.
كمــا فرقــت القــوات اإلســرائيلية بالقــوة مظاهــرة
علــى مفــرق ســعوة األطــرش فــي النقــب ،احتجاجــا
علــى مــا تتعــرض لــه القريــة مــن تجريــف
لألراضــي مــن قبــل الســلطات.
واندلعــت مواجهــات عنيفــة بيــن المتظاهريــن
والشــرطة التــي أطلقــت القنابــل الصوتيــة والغــاز
المســيل للدمــوع فــي المــكان بمشــاركة طائــرات
مســيرة إســرائيلية اســتخدمت ألول مــرة.
وذكــرت وســائل إعــام فلســطينية ،أن الشــرطة
اعتقلــت  16فلســطينيا بعــد االعتــداء عليهــم ،بينهــم
فتــاة قامــت بســحلها والتنكيــل بهــا.
وشــاركت فــرق الخيالــة اإلســرائيلية ،فــي قمــع
المتظاهريــن ،فيمــا أطلقــت الميــاه العادمــة عليهــم
لتفريقهــم ،بينمــا أطلقــت الشــرطة الرصــاص
المطاطــي وأصابــت  15فلســطينيا بجــروح متفاوتــة.
ونــدد المتظاهــرون بعنــف الشــرطة وقمعهــا
للســكان خــال تصديهــم للجرافــات وأعمــال
التجريــف والتحريــش ألراضــي األطــرش وســعوة،
واالعتقــاالت التــي طالــت العشــرات مــن الشــبان
والفتيــات واألطفــال.
فرقــت القــوات اإلســرائيلية بالقــوة مظاهــرة
علــى مفــرق ســعوة األطــرش فــي النقــب ،احتجاجــا
علــى مــا تتعــرض لــه القريــة مــن تجريــف
لألراضــي مــن قبــل الســلطات.
واندلعــت مواجهــات عنيفــة بيــن المتظاهريــن
والشــرطة التــي أطلقــت القنابــل الصوتيــة والغــاز
المســيل للدمــوع فــي المــكان بمشــاركة طائــرات
مســيرة إســرائيلية اســتخدمت ألول مــرة.
وذكــرت وســائل إعــام فلســطينية ،أن الشــرطة
اعتقلــت  16فلســطينيا بعــد االعتــداء عليهــم ،بينهــم
فتــاة قامــت بســحلها والتنكيــل بهــا.
وشاركت فرق الخيالة اإلسرائيلية ،في قمع

البقية على الصفحة7

صحيفة صهيونية  :ازدياد حاالت االنتحار في صفوف الجيش

القــدس المحتلــة – وكاالت  :أفــادت صحيفــة جيروزاليــم بوســت اإلســرائيلية فــي تقريــر نشــرته،
أن االنتحــار ش ـكّل الســبب الرئيســي للمــوت فــي صفــوف جنــود الجيــش خــال عــام  ،2021حيــث
يُعتقــد أن  11جنديــا
علــى األقــل قضــوا
منتحر يــن .
ونقــل موقــع معــا ,
ان الصحيفــة اشــارت
الــى أن ثلــث الجنــود
الذيــن انتحــروا العــام
الماضــي كانــوا مــن
أصــل إثيوبــي ،بحســب
وثيقــة نشــرها جيــش
االحتــال .
ونقلــت الصحيفــة عــن جيــش االحتــال قولــه :إن  31جنديــا ماتــوا ألســباب مختلفــة فــي عــام ،2021
بينهــم  11قضــوا منتحريــن ،بينمــا فقــد  28جنديــا حياتهــم فــي عــام .2020
وقــال عميــد مديريــة القــوى العاملــة يــورام كنافــو إن ثالثــة مــن المنتحريــن ينحــدرون مــن
الجاليــة األثيوبيــة ،وأحــد الجنــود المشــتبه فــي وفاتهمــا باالنتحــار كان أيضًــا إثيوبيًــا.
وأكد كنافو أنه تم منع حوالي  400حالة انتحار خالل العام الماضي.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن تســعة جنــود انتحــروا فــي  ،2020و 12فــي  ،2019و 9فــي  ،2018و16
فــي  ،2017وانتحــر  21جنديــا فــي عــام  ،2011وهــو أعلــى معــدل انتحــار خــال العقــد المنصــرم،
بحســب جيــش االحتــال.
كمــا عمــل جيــش االحتــال علــى منــع االنتحــار مــن خــال العديــد مــن البرامــج المصممــة
لتدريــب القــادة بشــكل أفضــل لمســاعدتهم فــي تحديــد الجنــود الذيــن مــن المحتمــل أنهــم يحملــون
أفــكارا قــد تدفعهــم إلــى االنتحــار.

عمــل هيئــة رئاســة البرلمــان بشــكل مؤقــت.
ومــن المنتظــر أن يتنــاول قــادة اإلطــار ،الــذي
يضــم غالبيــة القــوى الشــيعية ،خــال االجتمــاع
آليــات إعــادة توحيــد البيــت الشــيعي وإحيــاء
اجتماعــات اللجــان الثنائيــة مــع الكتلــة الصدريــة،
وفــق المصــدر.
وأوضــح المصــدر فــي حديثــه لوكالــة شــفق
نيــوز ،إن «قــوى االطــار التنســيقي قــد تعقــد
اجتماعــا فــي منــزل هــادي العامــري رئيــس تحالــف
الفتــح لترتيــب االوراق وطــرح معالجــات اكثــر جديــة
وعمقــا التخــاذ القــرارات التــي تصــب فــي صالــح
وحــدة البــاد الــى جانــب توحيــد البيــت الشــيعي
وصنــع القــرار».
واشــار المصــدر الــى ان «توجهــات االطــار بعــد
القــرار الوالئــي الــذي اصدرتــه المحكمــة االتحاديــة
والــذي يقضــي بإيقــاف مؤقــت لعمــل هيئــة
رئاســة مجلــس النــواب العراقــي ،هــي للضغــط
علــى الكتلــة الصدريــة لتشــكيل الكتلــة الشــيعية
الموحــدة داخــل البرلمــان وخارجــه اي ان تكــون
هنــاك مركزيــة موحــدة للقــرار الشــيعي».
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بعد وصول خبر استشهاد اربعة اوالدها في كربالء:

قالت ام البنين(عليها السالم) يا بشير،قَطَّ ْع َت نِیا َط قَلْ ِبی ،اَ ْخ ِب ْرنِی َع ْن اَبِی َع ْب ِد ا لّه علیه السالم
اَ ْو ِالدی َو َم ْن تَ ْح َت ا ْل َخ ْضر ِاء ُکلُّ ُه ْم فَدا ًء ِالَبِی َع ْب ِد ا لّ ِه ا ْل ُح َس ْین علیه السالم
االوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر (اليوم) :الساعة الثانية عشرة و 13دقيقة.
أذان المغرب (اليوم) :الساعة الخامسة و 32دقيقة.
أذان الفجر (غداً) :الساعة الخامسة و 45دقيقة.
شروق الشمس (غداً) :الساعة السابعة و 14دقيقة.

عون يشدد على االلتزام باحترام الدستور
وحفظ االستقالل

بيــروت – وكاالت  :علــى إثــر المشــاورات التــي أجراهــا الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون مــع رئيســي
النــواب
مجلــس
والحكومــة أصــدر مكتــب
اإلعــام فــي رئاســة
الجمهوريــة بيانًــا حــدّد
فيــه الموقــف ممّــا انتهــت
إليــه اللقــاءات ،وأكــد أن
الدعــوة للحــوار ســتبقى
مفتو حــة .
ونقــل موقــع العهــد
االخبــاري  ,وإذ أمــل
الرئيــس عــون فــي أن
يغلــب الحــسّ الوطنــي للمقاطعيــن علــى أي مصالــح أخــرى ،جــدّد دعوتــه الــى وقــف المكابــرة والنظــر الــى
مــا يعانيــه الشــعب اللبنانــي والموافقــة فــي أقــرب وقــت علــى اجــراء حــوار صريــح لنقــرّر مســتقبلنا بأيدينــا
مســتقبل نقيــض مــا نتمنّــاه لوطننــا.
اســتنادًا الــى إرادة وطنيــة ولكــي ال يفــرض علينــا
ً
كمــا جــدّد االلتــزام فــي صلــب قســم الرئاســة باحتــرام الدســتور والقوانيــن وحفــظ اســتقالل الوطــن
وســامة اراضيــه ،مشــيرا الــى ان الرئيــس ال يخـ ّـل بالقســم وليــس هــو مــن يتراجــع امــام التحديــات.

مؤكدا أن اميركا تدعم الميليشيات المرتبطة بها شمال شرق سوريا..

المقداد :اإلجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب تستهدف الشعب السوري
*هجمات جديدة تستهدف عناصر «قسد» المدعومة اميركيا شرقي سوريا

دمشــق – وكاالت:
أكــد الدكتــور فيصــل
المقــداد وزيــر الخارجيــة
والمغتربيــن أن اإلجــراءات
القســرية الغربيــة أحاديــة
الجانــب المفروضــة علــى
ســوريا تســتهدف الشعب
الســوري وخاصــة األطفــال
والنســاء وكبــار الســن.
ولفــت الوزيــر المقــداد
فــي مقابلــة مــع وكالــة
أنبــاء “شــينخوا” الصينيــة إلــى أن الصيــن تســاعد
ســوريا مــن مبــدأ العالقــات المتكافئــة بيــن الــدول
خدمــة لقضايــا الشــعوب ومســتقبل العالــم خاصــة
فــي إقامــة الســلم واألمــن الدولييــن عكــس
الواليــات المتحــدة التــي تفــرض شــروطاً حتــى
علــى المنظمــات اإلنســانية التــي تعمــل علــى
تقديــم الدعــم والمســاندة فــي األزمــات.
وأشــار الوزيــر المقــداد إلــى أن الواليــات
المتحــدة تقــوم مــن خــال دعمهــا للميليشــيات
المرتبطــة بهــا شــمال شــرق ســوريا بســرقة النفــط
والقمــح والقطــن الســوري وتمنــع أي نــوع مــن
التنميــة هنــاك.

روسيا تعتبر فرض عقوبات أميركية
على بوتين بمثابة قطع العالقات

موســكو – وكاالت  :قــال المتحــدث باســم
الرئاســة الروســية دميتــري بيســكوف ،إن فــرض
عقوبــات ضــد الرئيــس فالديميــر بوتيــن ،ســيكون
تصرفــا يتجــاوز كل الحــدود.
وشــدد المتحــدث باســم الكرمليــن ،علــى أن
محاولــة فــرض هــذه العقوبــات ،ســتعتبر بمثابــة
وعلــى غــرار قطــع العالقــات.
فــي وقــت ســابق ،صــدر عــن الكونغــرس
تشــريع يقضــي بفــرض عقوبــات علــى كبــار
المســؤولين الــروس ،فــي مقدمتهــم الرئيــس
فالديميــر بوتيــن ،إذا قــررت موســكو «غــزو
أوكرانيــا».

وشــدد المقــداد علــى أن حديــث األمريكييــن
عــن الديمقراطيــة يهــدف إلــى التضليــل وزيــادة
االنقســام فــي المجتمــع الدولــي وإعــادة الهيمنــة
علــى دول العالــم بذريعــة الديمقراطيــة مبينــاً أن
الواليــات المتحــدة تدعــي أنهــا الحصــن الحصيــن
للديمقراطيــة ولكــن الديمقراطيــة التــي تتبعهــا
يشــوبها الكثيــر مــن العيــوب وليســت حقيقيــة.
ورداً علــى ســؤال حــول تشــكيك الواليــات
المتحــدة بالديمقراطيــة فــي الصيــن أكــد المقــداد

أن الصيــن تمــارس سياســة داخليــة عادلــة
ومنصفــة لجميــع أبنــاء المجتمــع الصينــي وتتبــع
سياســة ديمقراطيــة حقيقيــة فــي عالقاتهــا مــع
الــدول األخــرى.
مــن جهــة اخــرى قتــل أحــد مســلحي ميليشــيا
«قســد» المرتبطــة بقــوات االحتــال األمريكــي
وأصيــب آخــر جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة
كانــت تقلهمــا قــرب بلــدة الدشيشــة فــي ريــف
الحســكة الجنوبــي الشــرقي.
كمــا اســتهدف مجهولــون باألســلحة
الرشاشــة حاجــزاً لـ»قســد» فــي بلــدة الحصــان
بريــف ديــر الــزور الشــمالي الغربــي ،دون ورود
معلومــات عــن إصابــات.
وتتواصــل الهجمــات علــى تحــركات ومقــرات
مســلحي ميليشــيا «قســد» ضمــن المناطــق
التــي ينتشــرون فيهــا بدعــم مــن قــوات االحتــال
األمريكــي فــي الجزيــرة الســورية وذلــك رداً علــى
ممارســاتها الراميــة إلــى التضيــق علــى األهالــي
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ردا على العقوبات ..بيونغ يانغ تهدد واشنطن
بإجراءات أكثر صرامة

ســيئول – وكاالت  :أفــادت وكالــة أنبــاء «يونهــاب» نقــا عــن وســائل إعــام كوريــة شــمالية بــأن بيونــغ
يانــغ حــذرت مــن رد أكثــر صرامــة علــى العقوبــات األمريكيــة بعــد إطــاق كوريــا الشــمالية صواريــخ بالســتية.
ونقلــت وكالــة األنبــاء
الكوريــة
المركزيــة
وصــف
()KCNA
متحــدث باســم وزارة
الكوريــة
الخارجيــة
عمليــات
الشــمالية
اإلطــاق األخيــرة بأنهــا
«ممارســة لحــق الدفــاع
عــن النفــس».
وقــال« :إذا اســتمرت
الواليــات المتحــدة فــي
اتخــاذ موقــف تصادمــي ،فســنضطر إلــى اتخــاذ إجــراءات انتقاميــة أقــوى وأكثــر تحديــدا».
وتأتــي التصريحــات ردا علــى تعليــق كتبتــه مندوبــة الواليــات المتحــدة لــدى المنظمــة الدوليــة لينــدا تومــاس
غرينفيلــد علــى «تويتــر»« :الواليــات المتحــدة تقتــرح فــرض عقوبــات أمميــة علــى كوريــا الشــمالية بعدمــا أطلقــت منــذ
ســبتمبر  2021ســتة صواريــخ باليســتية ،كل منهــا ينتهــك قــرارات مجلــس األمــن الدولــي».

