
الســلطات  تجــري  انبــاء:-  وكاالت   – بغــداد 
رفــات  لتحديــد هويــات  واســعة  العراقيــة حملــة 
ــي  ــم »داعــش« االرهاب ــا تنظي ــن ضحاي ــات م المئ
عثــر عليهــم فــي مقبــرة جماعيــة هــي واحــدة مــن 
ــم. ــا التنظي ــة التــي خلفه ــر المماثل عشــرات المقاب
ــا أمــس  وتوجــه العشــرات مــن أهالــي الضحاي
األربعــاء إلــى مقــر الطــب العدلــي فــي بغــداد علــى 

أمــل أن يتمكنــوا مــن التعــرف علــى ابــن أو أخ 
أو زوج فقــد فــي مجــزرة »ســجن بــادوش«، فــي 
واحــدة مــن أفظــع جرائــم »داعــش« الــذي ســيطر 
علــى ثلــث مســاحة العــراق بيــن عامــي 2014 و2017.

ــذي  ــم ال ــام التنظي ــو 2014، ق ــي حزيران/يوني وف
كان بصــدد الســيطرة علــى شــمال غــرب البــاد، 
بنقــل نحــو 600 رجــل كانــوا معتقليــن فــي »ســجن 

قمة G7 تناقش عواقب كورونا للبلدان الفقيرة
ستراســبورغ - وكاالت:- أفــادت رئيســة المفوضيــة األوروبيــة، أورســوال فــون ديــر اليــن، بــأن قمــة 
 )G7( الســبع  مجموعــة 
كورنــوول  فــي  ســتبحث 
االقتصاديــة  العواقــب 
عــن  الناتجــة  لألزمــة 
ــا، بالنســبة  جائحــة كورون

الفقيــرة. للــدول 
وقالــت فــون ديــر الين 
أثنــاء خطــاب ألقتــه فــي 
جلســة البرلمــان األوروبــي 
فــي ستراســبورغ، امــس 
مهمتنــا  »إن  األربعــاء: 
الرئيســية هــي إيقــاف جائحــة الفيــروس التاجــي فــي جميــع البلــدان، إذ أن وقــف الجائحــة هــو الفرضيــة 

االقتصــادي«. لانتعــاش  الرئيســية 
كما شددت على ضرورة ضمان »الوصول العادل والمتساوي لكل البلدان إلى اللقاحات«.

وأضافــت: »تتيــح قمــة مجموعــة الســبع فرصــة جيــدة لتأكيــد التزاماتنــا والذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك. 
وســنناقش أثنــاء هــذا اللقــاء العواقــب االقتصاديــة لألزمــة الناتجــة عــن الجائحــة بمــا فــي ذلــك بالنســبة 

للــدول الفقيــرة«.
وأشارت إلى أن أكثر من 34 مليون شخص، وفق المعلومات األممية، يعيشون حاليا على حافة الجوع.

البرلمان الصيني يعارض مشروعا أميركيا بشأن 
التهديد التكنولوجي

بكيــن- وكاالت:- قالــت وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــدة »شــينخوا« إن البرلمــان الصينــي أعــرب امــس 
ســخطه  عــن  األربعــاء، 
لمشــروع  ومعارضتــه 
يهــدف  أمريكــي  قانــون 
التهديــد  مواجهــة  إلــى 
الصينــي. التكنولوجــي 
لجنــة  وأعلنــت 
الخارجيــة  الشــؤون 
الوطنــي  بالمجلــس 
لنــواب الشــعب الصينــي 
»مشــروع  أن  بيــان  فــي 
عقليــة  يظهــر  القانــون 
الداخليــة«. شــؤونها  فــي  ويتدخــل  والخارجيــة  الداخليــة  الصيــن  سياســات  ويلطــخ  البــاردة  الحــرب 
وكان مجلــس الشــيوخ األمريكــي صــوت بأغلبيــة 68 صوتــا مقابــل 32 يــوم الثاثــاء للموافقــة علــى حزمة 

شــاملة مــن التشــريعات تهــدف إلــى تعزيــز قــدرة البــاد علــى التنافــس مــع التكنولوجيــا الصينيــة.

دمشــق- وكاالت:-أكــد 
ــي وزارة  ــمي ف ــدر رس مص
ردا  الســورية  الخارجيــة 
علــى تصريحــات اميركيــة 
ان  الجــوالن  بشــأن 
ــة  هضبــة الجــوالن المحتل
عربيــة  وســتبقى  كانــت 

ســوريًا.
المصــدر  وأكــد 
الجــوالن  ان  الســوري 
ســورية وهــذا مــا أكــدت 

الضــم  قــرار  برفضهــا  الدوليــة  الشــرعية  عليــه 
للجــوالن. الباطــل  اإلســرائيلي 

ويأتــي الموقــف الســوري ردا علــى تصريحــات 
لوزيــر الخارجييــة االميركــي أنتونــي بلينكــن التــي 
يــرى فيهــا أن ســيطرة »إســرائيل« علــى الجــوالن 
الســوري المحتــل يجــب أن تبقــى إاّل إذا لــم تعــد 
حــد  علــى  لـ«إســرائيل«  تهديــدًا  تمّثــل  ســوريا 

زعمــه.
وفــي موقــف متناقــض كان وزيــر الخارجيــة 
ــد  ــن تأيي ــع ع ــد امتن ــن ق ــي بلينك ــي أنتون األمريك
إدارة ترامــب بســيادة »إســرائيل« علــى  اعتــراف 

فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا في 17 يونيو لدعم 
الجيش اللبناني

وكاالت:-  باريــس- 
فرنســا  أعلنــت 
أنهــا  األربعــاء،  امــس 
اجتماعــا  ستســتضيف 
دوليــا فــي نهايــة األســبوع 
الدعــم  لحشــد  المقبــل، 

اللبنانــي. للجيــش 
ــوات  ــت وزارة الق وأعلن
المســلحة الفرنســية، أنهــا 
قــررت اســتضافة اجتمــاع 
دولــي عبــر اإلنترنــت فــي 

17 يونيــو الجــاري، لحشــد الدعــم للجيــش اللبنانــي الــذي يتأثــر بشــدة جــراء األزمــة االقتصاديــة فــي البــاد.
وكان قائــد الجيــش اللبنانــي العمــاد جوزيــف عــون زار باريــس الشــهر الفائــت وناقــش مــع المســؤولين 
ــن تراجعــت قيمــة  ــراد الجيــش الذي ــة ألف ــة ومســتلزمات طبي ــدم فرنســا أغذي ــة أن تق الفرنســيين إمكاني

رواتبهــم مــن خمســة إلــى ســتة مــرات. البقية على الصفحة7

قال االمام جعفر الصادق عليه السالم:

اإلسالم درجة واإليمان على اإلسالم درجة واليقين على اإليمان 
درجة وما أوتي الناس أقل من اليقين

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 4 دقائق.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة  و 20 دقيقة. 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و دقيقتان .

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و48 دقيقة .

البقية على الصفحة7

الخميس 29 شوال1442 هـ ق 20خرداد 1400 هـ ش، 10 حزيران 2021م العدد )10689( السنة الواحدة واالربعون

ردا على تصريحات خطيرة لوزير الخارجية األميركي..

ً دمشق: هضبة الجوالن المحتلة كانت وستبقى عربية سوريا
*الفروف: واشنطن تدعم االنفصاليين في 

سوريا باألموال المنهوبة
*الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان 

صهيوني في سماء دمشق

الدولــة  وزيــر  قــال  وكاالت:-  ابابــا-  اديــس 
رضــوان حســين،  اإلثيوبيــة  الخارجيــة  للشــؤون 
إن بــاده ملتزمــة بإيجــاد حلــول ســلمية للنــزاع 
الثاثيــة  والمفاوضــات  الســودان  مــع  الحــدودي 

النهضــة. حــول ســد 
وجــاء ذلــك خــال لقــاء أجــراه الوزيــر اإلثيوبــي 
أومامــو،  رايشــيل  الكينيــة  الخارجيــة  وزيــرة  مــع 
ــام  ــا ذات االهتم ــة والقضاي ــات الثنائي لبحــث العاق
المشــترك بيــن البلديــن، حســبما ذكــرت الخارجيــة 
اإلثيوبيــة فــي بيــان علــى صفحتهــا الرســمية عبــر 

ــاء. ــوم الثاث »فيســبوك« ي

اثيوبيا: ملتزمون بإيجاد حلول ألزمة سد النهضة 
والحدود مع السودان

التصريحــات  وجــاءت 
جــدد  أن  بعــد  اإلثيوبيــة 
للمــلء  رفضــه  الســودان 
لـ«ســد  الجانــب  أحــادي 
التوصــل  دون  النهضــة« 

ملــزم. قانونــي  التفــاق 
اجتمــاع حكومــي  وفــي 
رئيــس  حــذر   ، بالخرطــوم 
عبــد  الســوداني  الــوزراء 
التهديــد  مــن  حمــدوك  اهلل 
يُشــكله  الــذي  المباشــر 
اإلثيوبــي علــى تشــغيل ســد  للســد  األحــادي  المــلء 
الروصيــرص وعلــى مشــروعات الــري ومنظومــات توليــد 

األزرق. النيــل  ضفتــي  علــى  والمواطنيــن  الطاقــة 

هضبــة الجــوالن المحتلــة، مشــيرا بــدال مــن ذلــك 
إلــى أهميــة المنطقــة ألمــن »إســرائيل«.

وفــي ســياق آخــر قــال وزيــر الخارجيــة الروســي، 
الواليــات  إن  األربعــاء،  الفروف،امــس  ســيرغي 
المتحــدة تدعــم االنفصالييــن فــي ســوريا باألمــوال 
المنهوبــة هنــاك، محــذرا فــي الوقــت نفســه مــن أن 

هــذا األمــر قــد ينتهــي بصــورة ســيئة.
وقــال الفــروف أمــام منتــدى »قــراءات بريماكــوف«: 
»بطبيعــة الحــال، نؤكــد فــي كل مــرة علــى عــدم شــرعية 

األراضــي  علــى  األمريكــي  الوجــود  قانونيــة  وعــدم 
بنهــب  مصحــوب  الوجــود  هــذا  وأن  خاصــة  الســورية، 
بتصديــر  يقومــون  فهــم  الســورية،  الطبيعيــة  الثــروات 
الحقــول النفطيــة والمحاصيــل الزراعيــة ويقدمــون الدعــم 
االتجاهــات  للجميــع  الواضــح  مــن  المنهوبــة،  باألمــوال 
االنفصاليــة علــى الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات، واللعــب 
ــة،  ــا المشــكلة الكردي ــة. أعنــي هن ــرة للغاي بمشــكلة خطي

وهــذه اللعبــة قــد تنتهــي بصــورة ســيئة«.
ميدانيــا تصــدت الدفاعــات الجويــة الســورية 
ــي ســماء دمشــق مــن اتجــاه  ــي ف ــدوان صهيون لع

االراضــي اللبنانيــة.
أنّــه  الســورية  »ســانا«  وكالــة  وذكــرت 
سُــمع دوي 3 انفجــارات فــي أجــواء دمشــق 
بالتزامــن مــع تحليــق طائــرات إســرائيلية فــي 

أجــواء البقــاع اللبنانــي.
وافــادت مصــادر ســورية بــان دوي انفجــارات 
ســمع، مســاء الثاثــاء، فــي محافظتــي حمــص 
ــة الســوريتين ايضــا، وترجيحــات بقصــف  والاذقي

الصهيونــي. االحتــال 

ــال الرئيــس التركــي رجــب  ــرة- وكاالت:- ق انق
يعتــزم  إنــه  األربعــاء،  امــس  أردوغــان،  طيــب 
زيــارة مدينــة شوشــة االســتراتيجية فــي إقليــم 
ــا القــوات  ــاغ، التــي ســيطرت عليه ــره ب ناغورنــي ق
ــر  ــا أواخ ــع أرميني ــا م ــال مواجهته ــة خ اآلذربيجاني

العــام الماضــي.
الكتلــة  أمــام  خطــاب  خــال  أردوغــان  وقــال 
ــة والتنميــة« فــي أنقــرة:  البرلمانيــة لحزبــه »العدال
»ســأزور آذربيجــان ومدينــة شوشــة عقــب قمــة 
زعمــاء الناتــو، المقــررة 14 مــن الشــهر الجــاري«، دون 

ــارة. ــد للزي ــد موع تحدي
التهديــدات  »نواجــه  قائــا:  أردوغــان،  وأردف 
علــى حدودنــا والهجمــات التــي تســتهدف ســيادتنا 
ونكافــح المنظمــات اإلرهابيــة واإلجراميــة بدعــم 

أردوغان يعلن نيته زيارة مدينة شوشة في قره باغ 
عقب قمة »الناتو«

ومســاعدة شــعبنا فحســب«.
ــي، مشــيرا  ــخ الترك ــن التاري ــا ع ــع، متحدث وتاب
ــتمرار  ــر باس ــي كان يتعث ــان الترك ــى أن »البرلم إل
بأالعيــب الوصايــة الخبيثــة، وكذلــك االنقابــات 
والمذكــرات العســكرية، ولكنــه نجــح فــي إعــادة 
بلدنــا إلــى مســار الديمقراطيــة بفضــل القــوة التــي 
يتلقاهــا مــن أمتنــا«، بحســب مــا أفــادت بــه وكالــة 

»األناضــول« التركيــة.

مقتل عشرة من عمال نزع 
األلغام على يد طالبان

الداخليــة  وزارة  أعلنــت   وكاالت:-  كابــول- 
طالبــان   أن جماعــة  محلــي  ومســؤول  األفغانيــة  
إقليــم  فــي  األلغــام   قتلــت عشــرة عمــال إلزالــة  
بغــان بشــمال أفغانســتان، فــي أحــدث هجــوم 

يهــز هــذا البلــد الــذي تمزقــه أعمــال  العنــف .
لداخليــة  ا وزارة  باســم  المتحــدث  واشــار 
ان  لــى  إ للصحافييــن  عريــان  طــارق  األفغانيــة 
مقاتلــي »طالبــان دخلــوا إلــى مجمــع لوكالــة  لنــزع 

الجميــع«. علــى  النــار   إطــاق  وبــدأوا  األلغــام  

شهيد وجريحان بانفجار عبوة ناسفة والقبض على 18 متهمًا بقضايا إرهابية في نينوى..

السلطات االعراقية تعمل على تحديد هويات رفات المئات من ضحايا »داعش« االرهابي غوتيريش أميناً عاماً لألمم 
المتحدة لوالية ثانية

نيويــورك- وكاالت:- وافــق مجلــس األمــن الدولــي، 
علــى اســتمرار البرتغالــي أنطونيــو غوتيريــش فــي 
منصبــه أمينــًا عامّــًا لألمــم المتحــدة، لواليــة ثانيــة، 

ــي 2022 و2026. ــن عام ــدّ بي تمت
ة  ـ جلسـ فــي  األمــن،  مجلــس  وأوصــى 
العامــة  األمانــَة  أعضائــه،  وبإجمــاع   ، مغَلقــة 
لألمــم المتحــدة بالتمديــد لغوتيريــش، البالــغ 
مــن العمــر 72 عامــًا، وفــق مــا أعلــن الســفير 
األســتوني ســفين يورغنســون، الــذي تتولــى 

للمجلــس. الدوريــة  الرئاســة  بــاده 
ــر المناخــي،  وانشــغل غوتيريــش بمكافحــة التغيُّ
فضــًا عــن الدعــوة، خــال عــام 2020، إلــى التضامــن 

ــا. ــروس كورون ــة في ــي مواجه ــي ف الدول
ويواجــه غوتيريــش، الــذي كان المفوّض الســامي 
لشــؤون الاجئيــن )2005-2015(، انتقــادات مــن منظمــات 
ــى  ــرًا عل ــه عــدم التحــرك كثي ــة تأخــذ علي غيــر حكومي

صعيــد حقــوق اإلنســان. 
وتولــى غوتيريــش منصــب األميــن العــام 
التاســع لمنظمــة األمــم المتحــدة فــي كانــون 

.2017 الثاني/ينايــر 

* اطالق سراح القائد في الحشد الشعبي قاسم مصلح  لعدم 
ثبوت االدلة وغلق التحقيق بحقه

* االتحاد الوطني الكردستاني: هناك 15 الف جندي تركي 
موجودين في األراضي العراقية

بــادوش« وغالبيتهــم مــن الشــيعة، فــي شــاحنات 
الــى وادٍ قبــل أن يقــوم عناصــره بإطــاق النــار 

ــم. عليه
ولــم تكتشــف الســلطات العراقيــة رفاتهــم إال 
بعــد نحــو ثــاث ســنوات ونصــف مــن هزيمــة 
قــوات  يــد  علــى   2017 آذار/مــارس  »داعش«فــي 

الحشــد الشــعبي والجيــش العراقــي.
منــذر  ياســمين  الطبيبــة  وبحســب 
رئيســة دائــرة المقابــر الجماعيــة فــي الطــب 
العدلــي فــي بغــداد، تــمّ أخــذ »عينــات دم 
ــة حتــى اآلن فــي  مــن مــا يقــارب المئــة عائل
العاصمــة«، بعدمــا أجريــت العمليــة نفســها 

الجنوبيــة. المحافظــات  فــي  للعشــرات 
ــي  ــت أن االجــراء نفســه ســيتمّ ف وأضاف

ــد خمــس محافظــات أخــرى أيضــًا لتحدي

 – المحتلــة  القــدس 
اقتحــم  انبــاء:-  وكاالت 
قطعــان  مــن  العشــرات 
امــس  المســتوطنين 
األربعاء ســاحات المســجد 
األقصــى مــن جهــة بــاب 
المغاربــة بحراســة قــوات 
األمــن اإلســرائيلية التــي 
واصلــت شــن المداهمــات 
بالقــدس،  واالقتحامــات 
حيــث اعتقلــت عــددا مــن 

الشــبان.
وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية الفلســطينية، 
بــأن 78 مســتوطنا اقتحمــوا المســجد األقصــى 
جــوالت  ونظمــوا  الصباحيــة،  الفتــرة  خــال 
قــام  وبعضهــم  الحــرم،  فــي ســاحات  اســتفزازية 
الرحمــة  بــاب  مصلــى  قبالــة  تلموديــة  بشــعائر 
عــن  شــروحات  وتلقــوا  الصخــرة  قبــة  ومســجد 
»الهيــكل« المزعــوم، قبــل مغــادرة الســاحات مــن 

المغاربــة. بــاب 
ودعــا مــا يســمى »اتحــاد منظمــات الهيــكل« 
الــى  المســتوطنين  وجمهــور  أنصــاره  المزعــوم 
اقتحــام جماعــي كبيــر للمســجد األقصــى اليــوم 

الخميــس.
ونشــرت الشــرطة اإلســرائيلية منــذ الصبــاح 
أبــواب  عنــد  الخاصــة  وقواتهــا  عناصرهــا  الباكــر، 
األقصــى والطــرق المؤديــة إليــه، ودققــت فــي هويات 

للمســجد،  والداخليــن  القــدس  مــن  الوافديــن 
الخارجيــة. البوابــات  واحتجــزت بعضهــم عنــد 

الــى جانــب ذلــك اعتقلت الشــرطة اإلســرائيلية 
ســتة مواطنيــن مــن القــدس المحتلة.

مــن جهــة اخــرى قــرر الكابينــت اإلســرائيلي 
إقامــة مســيرة األعــام اإلســرائيلية يــوم الثاثــاء 
المقبــل فــي إطــار اتفــاق مــع الشــرطة اإلســرائيلية 
ومنّظمــي المســيرة، وفــق مــا ذكرتــه وســائل إعــام 

ــرائيلية. إس
وذكــر فــي البيــان الصــادر بعــد انتهــاء الجلســة 
بنياميــن  الحكومــة  رئيــس  أن  أمــس  مســاء 
توافــق  إلــى  للتوصــل  أهميــة  »يــرى  نتنياهــو 

واســع علــى إقامــة مســيرة األعــام، ولذلــك أجــرى 
اســتراحة خــال الجلســة وتوجــه إلــى وزيــر األمــن 

بينــي غانتــس للتوصــل معــه علــى اتفــاق«.
أن  »كان«  الرســمية  البــث  هيئــة  وذكــرت 
حــول  مغلقــة  محادثــات  فــي  تطــرّق  »نتنياهــو 
يطالــب  التــي  األعــام  علــى مســيرة  المصادقــة 
منّظموهــا أن تمــر فــي الحــي اإلســامي، وقــال: 
يجــب  أنــه  أعتقــد  أنــا  لحمــاس.  نخضــع  »لــن 
علينــا إقامــة المســيرة. هــذا ال يهــدف إلــى تخريــب 

يقــال«. لمــا  الحكومــة، خافــًا 
فــي ســياق متصــل، ذكــر اإلعــام اإلســرائيلي، 
أن األجهــزة األمنيــة مســتمرة فــي اســتعداداتها 
وبســبب  األعــام،  مســيرة  إقامــة  إلمكانيــة 
مخــاوف مــن حــدوث تصعيــد، فــإن ســبع وحــدات 
ــوات  ــز ق ــتقوم بتعزي ــكرية س ــرطة العس ــن الش م
ــدات،  ــذه الوح ــاد. ه ــاء الب ــي كل أنح ــرطة ف الش
بدايــة  مــع  ُأدخلــت  عنصــر،  ألــف  تضــم  التــي 
وتــم  األســوار«  »حــارس  العســكرية  العمليــة 
تجميــد إعادتهــا إلــى مواقعهــا الثابتــة مؤقتــًا مــدة 
أســبوع بطلــب مــن قائــد »حــرس الحــدود«، وفقــًا 

اإلســرائيلي. لإلعــام 

السلطات الصهيونية تحدد موعدًا جديدًا لـ »مسيرة األعالم« في القدس المحتلة..

اقتحام محتمل لقطعان المستوطنين لالقصى والقوات الصهيونية تعتقل شباناً فلسطينيين في القدس


