
القــدس المحتلــة - غــزة - وكاالت 
انبــاء:- ارتفــع عــدد الشــهداء فــي قطــاع 
غــزة ليصــل إلــى 139 شــهيدًا فلســطينيًا، 
بينهــم 39 طفــًا وإصابــة 1000 بجــروح مــن 
قطــاع  علــى  االحتــال  عــدوان  جــراء 

غــزة.
االحتــال  طائــرات  وباتــت   
الزراعيــة  االراضــي  حتــى  الصهيونــي 
فضــًا علــى االبــراج والمنــازل الســكنية 
خــان  غــرب  فــي  منهــا  القطــاع  فــي 
مدفعــي  قصــف  الــى  إضافــة  يونــس، 
القــرارة  بلــدة  شــرقي  زراعيــة  ألراٍض 

القطــاع. جنــوب 
باســم  الناطــق  قــال  جانبــه  مــن  

كتائــب القســام أبــو عبيــدة، إن الكتائــب 
جهــزت أنفســها لقصــف تــل أبيــب لـــ 6 

أشــهر متواصلــة بعــون اهلل.
تصريــح  فــي  عبيــدة  ابــو  وشــدد 
مقتضــب أمــس الســبت، أنــه بمجــرد 
ــزة  ــي غ ــي ف ــرج مدن ــح بقصــف ب التلوي
قبــل دقائــق رشــقة صاروخيــة  وجهنــا 

تجــاه تــل أبيــب.
الصهيونــي  القصــف  مــع  وتزامنــًا 
علــى غــزة، قــوات االحتــال الغاصــب 
تواصــل اعتداءاتهــا علــى الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة واألراضــي المحتلــة 

عــام 1948.
وقالــت وســائل إعــام فلســطينية إن 

ــت بســحل شــاب  ــال قام ــود االحت جن
فلســطيني بعــد إصابتــه فــي منطقــة 

ــل. ــة وســط الخلي ــاب الزاوي ب
وأضافــت ، أنــه تــم ســحل الشــاب 
ــى مدخــل  حتــى الحاجــز العســكري عل
شــارع الشــهداء. والشــاب صهيــب نضال 
الحعبــري مصــاب بأكثــر مــن عيــار نــاري 
فــي إحــدى قدميــه، وفــق مصــادر طبيــة 

فــي المستشــفى األهلــي.
فــي  فلســطيني  أصيــب  بالتزامــن، 
منــازل  علــى  للمســتوطنين  هجــوم 
الفلســطينيين فــي تــل الرميــدة وســط 

الخليــل.
وقالــت وســائل إعــام فلســطينية إن 

بايدن يلغي عددا اخر من قرارات الرئيس االميركي السابق
واشــنطن- وكاالت:- قــال البيــت األبيــض إن الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، ألغــى عــدة قــرارات 
صــادرة عــن ســلفه، دونالــد 
مرســوم  فــي  ترامــب، 
ذلــك  فــي  بمــا   ، واحــد 
اآلثــار  حمايــة  بشــأن 
والرقابــة علــى الشــبكات 

. عيــة الجتما ا
بايــدن  ألغــى  كمــا 
الخــاص  المرســوم 
ــل  ــار والتماثي ــة اآلث بحماي
وقعــه  الــذي  األمريكيــة، 
بــدأ  أن  بعــد  ترامــب 
هــدم اآلثــار ألبطــال الحقبــة االســتعمارية، علــى خلفيــة االحتجاجــات ضــد العنصريــة فــي البــاد، كمــا 
ألغــى بايــدن المرســوم الخــاص ببنــاء حديقــة تماثيــل لألبطــال األمريكييــن، والمرســوم الخــاص بتغييــر 
العامــة التجاريــة للمســاعدات األمريكيــة المقدمــة فــي الخــارج، والمرســوم الــذي يحمــي المســؤولين مــن 
اإلنترنــت«. علــى  الرقابــة  »منــع  ومرســوم   ، المختلفــة  األنظمــة  لمخالفتهــم  القضائيــة  الماحقــة 
وتــم التوقيــع علــى جميــع هــذه المراســيم الملغــاة مــن قبــل ترامــب مــن مايــو 2020 إلــى ينايــر 2021. ووقــع 

الرئيــس الســابق علــى عــدد مــن المبــادرات قبــل فتــرة وجيــزة مــن تنصيــب الديمقراطــي بايــدن.
ووفقــا للبيــت األبيــض، ألغــى بايــدن أيضــا قاعــدة قدمهــا ترامــب، والتــي بموجبهــا يمكــن لســلطات الهجــرة رفــض 

تصريــح اإلقامــة بحجــة أن المهاجــر يمكــن أن يصبــح »عبئــا« علــى دافعــي الضرائــب األمريكييــن.

الرئيس األفغاني: انسحاب اميركا من البالد ليس خيانة
ــن الرئيــس األفغانــي، أشــرف غنــي، أن قــرار انســحاب القــوات األمريكيــة مــن  كابــول - وكاالت:- أعل

بــاده ال يعــد خيانــة.
وجــاءت تصريحــات غنــي خــال مقابلــة مــع صحيفــة »شــبيغل« األلمانيــة، قــال فيهــا: »أيــن الخيانــة؟ 
حكومــة بايــدن اتخــذت قــرارا اســتراتيجيا أعــادوا تحديــد مصالحهــم. أنــا أحتــرم ذلــك، فــإن أي مظهــر مــن 
مظاهــر الغضــب أو خيبــة 
ــج  ــه نتائ األمــل ســيكون ل

عكســية«.
علــى  غنــي  وشــدد 
لــم  نفســه  هــو  »أنــه 
ضــد  أنــه  قــط  يتحــدث 
القــوات  انســحاب 
قائــا:  األمريكيــة، 
أيــن  هــو  اآلن  »الســؤال 
مصالحنــا  ســتكون 
المشــتركة في المســتقبل 

جديــدة«. بطريقــة  المتحــدة  الواليــات  مــع  شــراكتنا  ســنبني  وكيــف 
ــه  ــا أن ــام األول، مضيف ــي المق ــا وهــي ف ــة الســام ســيتم حله ــى أن قضي ــي إل ــس األفغان وأشــار الرئي
»بــادئ ذي بــدء، مــن المهــم إشــراك باكســتان كمــا تلعــب امريــكا دورا ثانويــا فقــط. قضيــة الســام أو العــداء 

هــي اآلن فــي أيــدي باكســتان نفســها«.
ــرا أن  ــة، معتب ــان المتطرف ــة طالب ــي نظــام دعــم حرك ــا إن »باكســتان منخرطــة ف ــي، قائ وأضــاف غن

ــي التنظيمــات«. ــد ف ــم التجني ــاك يت ــي باكســتان وهن ــة ف ــوارد المالي ــاك الم »هن
ــخ الذكــرى  ــول/ ســبتمبر، تاري ــول 11 أيل ــا مــن أفغانســتان بحل ــع قواته ــزم واشــنطن ســحب جمي وتعت

ــان. ــادت واشــنطن لإلطاحــة بنظــام طالب ــي ق ــام 2001، الت العشــرين لهجمــات ع

الصحة العالمية: العام الثاني للجائحة 
قد يكون أسوأ من األول

فيينــا- وكاالت:- حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن أن العــام الثانــي لجائحــة فيــروس كورونــا فــي 
أكثــر  يكــون  قــد  العالــم 

فتــكا مــن العــام األول.
واعتبــر المديــر العــام 
تيــدروس  للمنظمــة 
ــوم جيبريســوس إن  أدهان
قلــق  مبعــث  تعــد  الهنــد 
كبيــر، وجــاءت تصريحــات 
بعــد  األممــي  المســؤول 
زيــادة  الهنــد  تســجيل 
طفيفــة فــي العــدد اليومــي 
بواقــع  اإلصابــة  لحــاالت 

ثاثمئــة وســتة وعشــرين ألفــا وثمانيــة وتســعين إصابــة جديــدة، وثاثــة آالف وثمانمئــة وتســعين حالــة 
وفــاة، خــال الســاعات األربــع والعشــرين الماضيــة، لترتفــع اعــداد االصابــات والوفيــات اإلجمالــي إلــى أكثــر 
مــن أربعــة وعشــرين مليونــا وثاثمئــة وســبعين ألــف إصابــة، وأكثــر مــن مئتيــن وســتة وســتين ألفــا ومئتــي 

حالــة وفــاة البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قال االمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السالم:
كفى بالقناعة ملكاً وبحسن الخلق نعيماً.. ومن 

كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه 
االوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة تماما.
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة  و 21 دقيقة. 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 19 دقيقة.
شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة 59 دقيقة.

االحد 4شوال 1442 هـ ق 26ارديبهشت 1400 هـ ش، 16آيار 2021م العدد )10669( السنة الواحدة واالربعون

وكاالت:-  دمشــق- 
االحتــال  قــوات  تواصــل 
األمريكــي خرقهــا ســيادة 
عبــر  الســورية  األراضــي 
إدخــال معــدات عســكرية 
قواعدهــا  لدعــم  وآليــات 
الســورية  الجزيــرة  فــي 
خــال  أدخلــت  حيــث 
الماضيــة  الســاعات 
ناقــات محملــة بعربــات 
ريــف  إلــى  عســكرية 

. لحســكة ا
وقالــت مصــادر محليــة مــن قريــة الســويدية 
فــي ريــف اليعربيــة إن رتــًا مؤلفــًا مــن 10 ناقــات 
تابعــة  “همــر”  نــوع  عســكرية  بعربــات  محملــة 
لقــوات االحتــال األمريكــي قادمــًا مــن األراضــي 
العراقيــة دخــل صبــاح امــس الســبت عبــر معبــر 
ــد  ــدى قواع ــى إح ــه إل ــرعي واتج ــر الش ــد غي الولي
ــكة. ــف الحس ــان بري ــة رمي ــي منطق ــال ف االحت

خــال  األمريكــي  االحتــال  قــوات  وأدخلــت 
األشــهر القليلــة الماضيــة آالف الشــاحنات المحملــة 
إلــى  ولوجســتية  عســكرية  ومعــدات  بأســلحة 
لتعزيــز  الشــرعية  غيــر  المعابــر  عبــر  الحســكة 
ــة  ــرة الســورية لمواصل قواعدهــا فــي منطقــة الجزي

ســرقة النفــط والثــروات الباطنيــة الســورية.
مــن جهــة اخــرى قالــت صحيفــة »واشــنطن 

خالل الساعات االخيرة..

قوات االحتالل االميركي تنقل ناقالت محملة بعربات عسكرية الى ريف الحسكة
* صحيفة:«داعش« جرب أسلحة كيمياوية واستخدمها 

عشرات المرات في سوريا 
*مسلحون موالون لتركيا يستولون على منازل 

ومحال في ريف حلب الشمالي

تنظيــم  مســلحي  إن  األمريكيــة؛  بوســت« 
كيمياويــة  أســلحة  جرّبــوا  االرهابــي  »داعــش«، 
التنظيــم. لــدى  ســجناء  كانــوا  عراقييــن  علــى 

وأوضحــت الصحيفــة أن نتيجــة تحقيــق أجــراه 
خبــراء دوليــون تابعــون لألمــم المتحــدة، أثبــت أن 
التنظيــم جــرّب هــذه األســلحة علــى الســجناء، 

ــار فاعليتهــا. الختب
اســتخباراتية  تقاريــر  تحدثــت   2015 ومطلــع 

لألســلحة  داعــش  اســتخدام  عــن  أمريكيــة 
. يــة و لكيميا ا

إلــى أن »مســؤولين  ولفتــت تقاريــر حينهــا، 
بالتنظيــم حاولــوا الحصــول علــى مســاعدة مــن 
علمــاء مــن العــراق وســوريا وأماكــن أخــرى فــي 
المنطقــة؛ لفتــح مركــز لبحــوث وتجــارب األســلحة 

والبيولوجيــة«. الكيماويــة 
بالقيــام   2016 فــي  االرهابــي  التنظيــم  واتهــم 
بهجــوم بمــواد كيماويــة، اســتخدم فيــه الخــردل 

والكبريــت. والكلــور، 
وذكــرت تقاريــر أن التنظيــم قــام بالهجــوم بهــذه 
المــواد 52 مــرة فــي ســوريا والعــراق، وذلــك بحســب 
تحقيــق صــادر عــن »مرصــد الصــراع« التابــع لمركــز 

أبحــاث )آي إتــش أس(.
التــي  واالتهامــات  المعلومــات  هــذه  وبرغــم 
ــا الحكومــة الســورية للمعارضــة بامتاكهــا  وجهته

االدارة لكــن  الكيماويــة  لاســلحة  واســتخدامها 

ــي  ــس الفنزويل ــن الرئي كاراكاس- وكاالت:-أعل
نيكــوالس مــادورو أن تســليم المعارضــة الســيطرة 
علــى شــركة »ســيتغو« لحكومتــه ســيكون مــن 

أهــم نقــاط الحــوار مــع المعارضــة.
وقــال مــادورو فــي خطــاب متلفــز لــه، إن النقطــة 
المعارضــة  الحــوار ســتكون تخلــي  مــن  األولــى 
عــن »طريــق االنقابــات والتدخــات والدعــوات 

الجتيــاح بادنــا«.
وتابــع مــادورو قائــا: »والنقطــة الثانيــة هــي 
ســلموها  التــي  المــوارد  جميــع  عــن  كشــفهم 
الحســابات  جميــع  وإعــادة  األمريكيــة،  للحكومــة 
المصرفيــة و«ســيتغو« و«مونوميــروس« إلــى أيــدي 

الفنزويليــة«. الدولــة 
ــى  ــر أن المعارضــة اســتلمت الســيطرة عل يذك
ــر النفــط التــي  ــة لتكري شــركة »ســيتغو« الفنزويلي
وشــركة  المتحــدة،  الواليــات  مــن  مقــرا  تتخــذ 
فــي  المتمركــزة  البيتروكيماويــة  »مونوميــروس« 
الواليــات  اعتــراف  كولومبيــا فــي عــام 2019، بعــد 
خــوان  المعارضــة  بزعيــم  وكولومبيــا  المتحــدة 

مادورو يحدد شروط الحوار مع المعارضة
غوايــدو »رئيســا مؤقتــا« للبــاد.

لشــركة  التابعــة  »ســيتغو«  شــركة  وتعتبــر 
ــة PDVSA مــن أهــم  ــة الفنزويلي النفــط الحكومي
الطاقــة  وتبلــغ  الخــارج.  فــي  الفنزويليــة  األصــول 
التمريريــة للمصافــي الثــاث التابعــة لـــ »ســيتغو« 

750 ألــف برميــل فــي اليــوم.
وكان مــادورو قــد صــرح فــي وقــت ســابق مــن 
األســبوع بأنــه مســتعد للحــوار مــع خــوان غوايــدو 
بواســطة النرويــج أو أي وســطاء آخريــن، وذلــك بعــد 
ــة  ــات األمريكي ــدو فكــرة تخفيــف العقوب طــرح غواي
ــى إجــراء  ــادورو عل ــة م ــا لحــث حكوم ــى فنزوي عل

انتخابــات حــرة ونزيهــة.

بكيــن- وكاالت:- هبطــت مركبــة فضــاء صينيــة 
ــى ســطح  ــة امــس الســبت بنجــاح عل ــر مأهول غي
المريــخ، ممــا يجعــل الصيــن ثانــي دولــة مــن الــدول 
التــي ترتــاد الفضــاء تهبــط علــى الكوكــب األحمــر.

وقالــت وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــدة إن المركبــة 

هبوط مركبة فضاء صينية على كوكب المريخ
الفضائيــة تيانوين-واحــد هبطــت علــى موقــع فــي ســهل 
يوتوبيــا الجنوبــي بالمريــخ. وســيقوم مســبار بعمليــة 
مســح لموقــع الهبــوط. وتمثــل تيانوين-واحــد أول مهمــة 
صينيــة مســتقلة إلــى المريــخ. وأطلقــت مركبــة تيانويــن 
التــي يبلــغ وزنهــا خمســة أطنــان مــن جزيــرة هاينــان 
ــد  ــام الماضــي. وبع ــي يوليو/تمــوز الع ــن ف ــوب الصي بجن
أكثــر مــن ســتة أشــهر وصلــت إلــى مــدار الكوكــب األحمــر 

ــباط. ــي فبراير/ش ف

وكاالت   – بغــداد 
أشــاد  انبــاء:- 
باســم  المتحــدث 
اإلســامية  المقاومــة 
النجبــاء نصــر  حركــة 
الشــمري فــي تغريــدة 
الشــعب  بتضحيــات 
مؤكــدا  الفلســطيني، 
المقاومــة  علــى 
ال  أن  الفلســطينية 
تقــع مــرة أخــرى فــي 

العميلــة. االعرابيــة  الحكومــات  فــخ 
تويتــر  عبــر  رســالة  الشــمري  ووجــه 
تحــركات  حــول  الفلســطينية  للمقاومــة 
فــي موضــوع االعتــداءات  العربيــة  األنظمــة 

عليهــا. المقاومــة  ورد  الصهاينــة 
وأكــد المهنــدس علــى المقاومــة الفلســطينية 
الحكومــات  فــخ  فــي  أخــرى  مــرة  تقــع  ال  أن 

المشــبوهة. ووســاطاتها  العميلــة  االعرابيــة 
ــة المســددة  ــات المقاوم ــا: ان ضرب ــع قائ وتاب

ــان الصهيونــي. ــر ممــا توجــع الكي اكث
فلســطين،  فــي  المقاومــة  ابطــال  وخاطــب 
ــرب. ــدس أق ــب والق ــا: اســتمروا فالنصــر قري قائ

هــذا وشــهدت العاصمــة بغــداد ومحافظــات 
منــددة  جماهيريــة  وقفــات  اخــرى  عراقيــة 
بالــدول العربيــة التــي طبعــت عاقاتهــا مــع 
الكيــان الصهيونــي، فضــا عــن تضامنهــا مــع 

تحذير من مخطط اميركي العادة نشاط اإلرهاب في العراق..

النجباء: الوساطة العربية فخ الحكومات االعرابية العميلة للمقاومة الفلسطينية
* بغداد وعدة محافظات تشهد وقفات جماهيرية بالدول العربية المطبعة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من ترهيب وقتل ودمار

الشــعب الفلســطيني لمــا يتعــرض لــه مــن 
ترهيــب وقتــل ودمــار.

تظاهــرات  أمــس  عصــر  العــراق  وشــهد 
حاشــدة تضامنــًا مــع الشــعب الفلســطيني حيــث 
نــدد المتظاهــرون بالــدول العربيــة التــي أرتكبــت 
خطــًأ فادحــًا مــن خــال تطبيعهــا مــع الكيــان 
ارواح  فــي خســارة  تســبب  الــذي  الصهيونــي 

كثيــرة علــى مــدى عقــود “.

االمنــي  الخبيــر  حــذر  اخــرى  جهــة  مــن 
ــكام  ــذ اح ــدم تنفي ــن ع ــي، م ــي الوائل ــي عل العراق
االعــدام علــى االرهابييــن الذيــن اصــدر القضــاء 
تخطــط  اميــركا  ان  الــى  الفتــا  عليهــم،  حكمــه 
بعــض  تتحــرك  وقــد  االرهــاب  نشــاط  العــادة 
المجاميــع باتجــاه الســجون الخــراج قــادة داعــش.

قيــادات  مــن  »الكثيــر  ان  الوائلــي:  وقــال 
داعــش االرهابيــة موجــودة فــي الســجون، وقــد 
تكــون معرضــة فــي الفتــرة المقبلــة الــى محــاوالت 

لتحريــر هــؤالء القــادة«.
ان  يجــب  االعــدام  »احــكام  ان  واضــاف: 
تنفــذ بشــكل ســريع مــن اجــل عــدم اتاحــة 
ــراق الســجون  ــن الخت ــام االرهابيي الفرصــة ام

قياداتهــم«. وتحريــر 
تفيــد  »المعطيــات  ان  الــى  الوائلــي  وأشــار 
داعــش  تنشــيط  اعــادة  نحــو  اميــركا  بتوجــه 
االرهابــي مــن اجــل زعزعــة االســتقرار فــي العــراق 
واســتعادة قادتــه الموجوديــن داخــل الســجون«.

1140 شهيدًا وجريحًا في غزة لحد اليوم جراء االجرام الصهيوني..

المقاومة الفلسطينية: جاهزون لضرب تل أبيب بالصواريخ لستة أشهر متواصلة
* الجهاد االسالمي: العدو اإلسرائيلي فشل منذ زمن بعيد في كيّ وعي الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة استعادت القدس من صفقة القرن

مســتوطنين مســلحين مــن مســتوطنة 
بالحجــارة  هاجمــوا  يشــاي«،  »رمــات 
الرميــدة،  تــل  فــي  المواطنيــن  منــازل 
والتهديــد  الشــتائم،  لهــم  ووجهــوا 
ــادة  ــة ح ــدوا بآل ــل، واعت ــل، والترحي بالقت
علــى المواطــن أحمــد أبــو عيشــة، مــا 

أدى إلــى إصابتــه بجــروح فــي يــده.
وتشــهد منطقــة بــاب الزاويــة ومناطــق 
مواجهــات  الخليــل  مدينــة  مــن  أخــرى 
مســتمرة  االحتــال  قــوات  مــع  عنيفــة 
منــذ يــوم أمــس، أســفرت عــن إصابــة 
واثنيــن  الحــي،  بالرصــاص  مواطنــًا   32
بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط.

وفــي مخيــم الفــوار جنــوب الخليــل، 
اعتقلــت قــوات االحتــال الشــاب أحمــد 
عبــد الفتــاح الســراحنة، بعــد أن أطلقــت 
الرصــاص عليــه، وأصابتــه فــي قدمــه، 
مســيرة  االحتــال  قــوات  قمــع  عقــب 

منــددة بالعــدوان اإلســرائيلي.
وفــي نابلــس، أصيــب الشــاب ماهــر 
هانــي دراغمــة )22 عامــًا(، برصــاص قوات 
االحتــال اإلســرائيلي فــي قدمــه، أثنــاء 
مــروره علــى حاجــز حــوارة العســكري 

جنــوب المدينــة.
وفي رام اهلل، تشــهد المدينة مســيرة 

حاشــدة فــي الذكرى الـــ 73 للنكبة.


