
الكرملين: »قمة الديمقراطية« محاولة أميركية إلنشاء 
خطوط تقسيم جديدة!

موســكو – وكاالت : وصــف الناطــق باســم الرئاســة الروســية دميتــري بيســكوف، »قمــة الديمقراطيــة« 
الشــهر  عقدهــا  المقــرر 
محاولــة  بأنهــا  القــادم، 
أمريكيــة إلنشــاء خطــوط 
تقســيم جديــدة، مشــيرا 
روســيا  موقــف  أن  إلــى 
مــن هــذه القمــة ســلبي.
بيســكوف  وقــال 
امــس  للصحفييــن، 
موقفــا  »نقــف  األربعــاء: 
ســلبيا بــا شــك مــن هــذه 
القمــة. وال تعــد إال محاولــة 

إلنشــاء خطــوط تقســيم جديــدة. فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي كنــا نناضــل مــن أجــل إزالــة 
ــوط  ــئ خط ــن أن تنش ــت الراه ــي الوق ــل ف ــدة تفض ــات المتح ــن الوالي ــيم، لك ــوط التقس ــض خط وتخفي
أيضــا«. نظرهــم  فــي  وســيئة  نظرهــم  وجهــة  مــن  جيــدة  إلــى  البلــدان  وتقســم  جديــدة  تقســيم 

وأشار إلى أن الواليات المتحدة تحاول فرض مفهومها للديمقراطية على دول أخرى وخصخصة هذا المصطلح.
وأوضــح: »تحــاول خصخصــة كلمــة »الديمقراطيــة«، أي أن الديمقراطيــة )مــن وجهــة نظرهــم( هــي فقــط مــا يتوافــق 

مــع فهــم واشــنطن. ومــن الواضــح أنــه ال يمكــن وال يجــب أن يكــون كذلــك. وهــو ليــس موجــودا حقــا«.

›رايتس ووتش‹ تتهم بيالروس وبولندا 
بانتهاك حقوق اإلنسان!

ــدا  ــاروس وبولن ــاء، بي ــس األربع ــش«،  ام ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم ــدن – وكاالت : اتهم لن
بارتــكاب »انتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان« حيــال مهاجريــن وطالبــي لجــوء علــى الحــدود بيــن البلديــن.

المنظمــة،  وقالــت 
ــة  فــي تقريــر نشــرته وكال
إن  بــرس«،  »فرانــس 
»ملزمتــان  الحكومتيــن 
وفيــات  ســقوط  منــع 
تأميــن  عبــر  جديــدة، 
وصــول إنســاني منتظــم 
العالقيــن  لألشــخاص 

الحــدود«. علــى 
باحثــو  وأشــار 
المنظمــة إلــى أنهــم أجــروا 
مقابــات معمقــة مــع 19 شــخصا كشــفت شــهاداتهم أن بعضهــم »دفعــوا، بعنــف أحيانــا، مــن جانــب حــرس 

البولندييــن«. الحــدود 
وأوضحــت المنظمــة أن هــذا التصــدي »ينتهــك حــق اللجــوء المنصــوص عليــه فــي القانــون األوروبــي«. 
ــا علــى الحــدود مــن الجانبيــن، الذيــن  وحضــت االتحــاد األوروبــي علــى »بــدء إظهــار تضامــن مــع الضحاي

يعانــون ويموتــون«.

بايدن يعلن اإلفراج عن كميات من االحتياطي 
النفطي االستراتيجي!

واشــنطن – وكاالت : أفــاد البيــت األبيــض أن الرئيــس األميركــي جــو بايــدن أعلــن اإلفــراج عــن كميــات 
مــن االحتياطــي النفطي االســتراتيجي.

وســيتيح بايــدن مــا يصــل إلــى 50 مليــون برميــل يوميــًا مــن االحتياطــي النفطــي االســتراتيجي للواليــات 
المتحــدة، بالتنســيق مــع 
االحتياطــي  مــن  إفــراج 
الصيــن  جانــب  مــن 
وكوريــا  واليابــان  والهنــد 

وبريطانيــا.  الجنوبيــة 
البيــت  وأضــاف 
بايــدن  أن  األبيــض 
ــوات  ــاذ خط ــتعد التخ مس
يتعلــق  فيمــا  أخــرى 
لــزم  إن  النفــط  بأســعار 

 . مــر أل ا
وكانــت ذكــرت وكالــة »بلومبيــرغ« أن الرئيــس األميركــي يســتعد لإلعــان عــن اســتخدام 
ــاء   جــزء مــن االحتياطــي النفطــي االســتراتيجي للبــاد، بالتنســيق مــع عــدة دول أخــرى الثاث

للســيطرة علــى أســعار الوقــود.

البقية على الصفحة7

قال رسول الله )صلى الله عليه و اله وسلم(:

يا عائشه! إنَّ هذا علّياً اَحبُّ الّرجاِل اِلَيَّ و أكَرُمُهم 
َعليَّ فَاْعِرفي َحقَُّه َو اَكِرمي َمثواُه 

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشر ة  و51 دقيقة.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة  و12 دقيقة.
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و22 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و50 دقيقة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

مؤكدة إسقاط أحد الصواريخ المعادية..

سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لغارات صهيونية معادية على حمص

وكاالت   – دمشــق 
الدفاعــات  تصــدت   :
ــة الســورية لعــدوان  الجوي
اســتهدف  صهيونــي 
بعــض النقــاط فــي مدينــة 

. حمــص
مصــادر  وذكــرت 
ســورية أن عدوانــا جويــا 
صهيونيــا اســتهدف بعــض 
المنطقــة  فــي  النقــاط 

. ســطى لو ا
بأن«دفاعاتنــا  ســانا  وكالــة  مراســل  وأفــاد 
الجويــة تصــدت ألهــداف معاديــة فــي ســماء مدينــة 

حمــص«.
ــد نفــذ فــي الســابع  وكان العــدو اإلســرائيلي ق
عشــر مــن الشــهر الجــاري عدوانــًا بصاروخيــن مــن 

ــاء  اتجــاه الجــوالن الســوري المحتــل مســتهدفًا بن
فارغــًا جنــوب دمشــق، وتــم إســقاط أحــد الصواريــخ 

المعاديــة، ولــم يتــم وقــوع أي خســائر .
مــن جهتهــا أفــادت القنــاة »12« اإلســرائيلية بــأن 
الماضيــة صاروخــا مضــادا  الليلــة  ســوريا أطلقــت 
ــي  ــوق شــاطئ ف ــو وانفجــر ف ــرات أرض - ج للطائ

ــا. حيف
وبحســب القنــاة »12«، فقــد أخطــأ أحــد الصواريخ 
التــي أطلقهــا الجيــش الســوري الطائــرات، ودخــل 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة علــى علــو شــاهق 
وانفجــر فــوق البحــر قبالــة ســاحل حيفــا، وســقطت 
ضــرر،  أي  تســبب  ولــم  البحــر  فــي  شــظاياه 
زاعمــة أن نظــام الدفــاع الجــوي التابــع للجيــش 
اإلســرائيلي تابــع الصــاروخ لكنــه قــرر عــدم اعتراضــه 

ــن للخطــر. ــم يعــرض المدنيي ــه ل ألن
ــراز  ــن ط ــاروخ م ــى أن »الص ــاة إل ــارت القن وأش
»SA-5« لــه نظــام تدميــر ذاتــي علــى ارتفاعــات 
عاليــة«، فيمــا رفــض المتحــدث باســم الجيــش 

اإلســرائيلي التعليــق علــى التفاصيــل.
مــن جهتــه قــال الناطــق باســم حركــة المقاومــة 

اإلســامية »حمــاس« حــازم قاســم، أن العــدوان 

منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر 
في القارة العجوز!

الصحــة  منظمــة  أكــدت   : وكاالت   – جنيــف 
ــت تحــت ســيطرة  ــا زال ــا م ــارة أوروب ــة أن ق العالمي

وبــاء كورونــا.
وتوقعــت المنظمــة أن يرتفــع عــدد الوفيــات 
ــر مــن مليونــي شــخص  ــى أكث جــراء الفيــروس إل
أواخــر مــارس/ آذار 2022، فيمــا يبلــغ اليــوم مليونــا 
ــاع  ــاة. وارجعــت المنظمــة االرتف ــون وف ونصــف ملي
فــي عــدد اإلصابــات إلــى انتشــار المتحــورة دلتــا 
الشــديدة العــدوى وعــدم التطعيــم بشــكل كاف، 
ــا أو شــديدا  ــع ضغطــا عالي ــا تتوق ــى أنه وأشــارت إل
للغايــة علــى أســرّة المستشــفيات فــي 25 دولــة 
وضغطــا فــي وحــدات العنايــة المركــزة فــي 49 مــن 

ــل. ــارس المقب ــي آذار/م ــدًا ف ــل 53 بل أص
وقالــت المســؤولة الفنيــة عــن كوفيــد - 19 ماريــا 

»نتلقــى  كيركــوف:  فــان 
تقاريــر فــي العديــد مــن 
البلــدان، تفيــد بــأن النظــم 
الصحيــة مثقلــة باألعبــاء، 
وأن أســرة المستشــفيات 
تمتلــئ، وأن وحــدة العنايــة 
المركــزة تمتلــئ لــذا، إلــى 
مــع  ذاهبــون  أيــن نحــن 
هــذا الوبــاء ، فــإن الوبــاء 

ــد«. ــه بع ــم ينت ل
أوروبــا  أصبحــت 
دفــع بعــض  الوبــاء، ممــا  بــؤرة  أخــرى  مــرة 
البلــدان إلــى التفكيــر فــي إعــادة فــرض القيــود 
فــي الفتــرة التــي تســبق عيــد الميــاد، وإثــارة 
ــت اللقاحــات وحدهــا  ــا إذا كان الجــدل حــول م

كافيــة للســيطرة علــى الوبــاء.

حمدوك يأمر باإليقاف الفوري لإلعفاءات والتعيينات 
التي قام بها الجيش

الخرطــوم – وكاالت : أصــدر رئيــس 
اهلل  عبــد  الســوداني  الــوزراء  مجلــس 
الفــوري  باإليقــاف  توجيهــا  حمــدوك 
بالخدمــة  والتعيينــات  لإلعفــاءات 
المدنيــة بكافــة الوحــدات الحكوميــة علــى 
المســتويين القومــي والوالئــي وذلــك إلــى 

آخــر. إشــعار 
حــاالت  بإخضــاع  حمــدوك،  ووجــه 
التعييــن واإلعفــاءات التــي تمــت خــال 
والتقييــم  للدراســة  الماضيــة  الفتــرة 

والمراجعــة.
لمجلــس  العامــة  األمانــة  وقالــت 
الــوزراء الســوداني، إن »رئيــس الــوزراء 

التــي  واإلعفــاءات  التعيينــات  ســيراجع 
مناصــب  فــي  مؤخــرا  الجيــش  أجراهــا 

الدولــة«. فــي  رئيســية 
التعينــات  كل  »ســتخضع  األمانــة  وأضافــت 
الســابقة  الفتــرة  فــى  تمــت  التــي  واإلعفــاءات 

والتقييــم«. والمراجعــة  للدراســة 

فيما اظهر ان هناك عدم رضا عن أداء عباس..

استطالع للرأي: حماس انتصرت في الحرب األخيرة على غزة 
*حملة المقاطعة الفلسطينية تدعو إلفشال مهرجان تطبيعي بفرنسا

 : وكاالت   – غــزة 
آخــر  نتائــج  أظهــرت 
أجــراه  للــرأي  اســتطاع 
لإلعــام  القــدس  مركــز 
 )JMCC( واالتصــال 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
أن  ايبــرت،  فريدريــش 
والبالغــة  األكبــر  النســبة 
الفلســطينيين  41.4% مــن 
حمــاس  يعتبــرون 
العــدوان  فــي  منتصــرة 

اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة بواقــع )%52.2 
فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 25.6% فــي قطــاع غــزة(، 
بينمــا اعتبــرت نســبة 38% أن كا الطرفيــن لــم 
ينتصــرا فــي تلــك الحــرب، مقابــل 5.8% اعتبــروا أن 

المنتصــرة. هــي  إســرائيل 
وفــي ظــل انســداد األفــق السياســي وفشــل 
المســتطلعين  تراجعــت نســبة  الســام،  عمليــة 
الدولــة  حــل  لصالــح  الدولتيــن  لحــل  المؤيديــن 

يعتقــدون  الذيــن  نســبة  انخفضــت  اذ  الواحــدة، 
ــن %39.3  ــل م ــل األفض ــو الح ــن ه ــل الدولتي أن ح
فــي نيســان الماضــي إلــى 29.4% فــي االســتطاع 
الحالــي، بينمــا ارتفعــت نســبة المؤيديــن لحــل 
الدولــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة فــي كل فلســطين 
فــي   %26 إلــى  الماضــي  نيســان  فــي   %21.4 مــن 
تشــرين األول، علمــا أن النســبة األكبــر لتأييــد حــل 
ــن  ــا الذي ــزة، بينم ــي قطــاع غ ــن ســجلت ف الدولتي
يفضلــون حــل الدولــة الواحــدة أكثرهــم مــن الضفــة 
الغربيــة بنســبة 30.2% مقابــل 19.8% فــي قطــاع غــزة.

المفاوضــات  ان  تــرى  األغلبيــة  تــزال  وال 

الســلمية هــي النهــج األفضــل إلنهــاء االحتــال، 
بينمــا  المســتطلعين،  مــن  أيدهــا %33.7،  حيــث 
فضــل 33.1% المقاومــة المســلحة، فــي حيــن اعتبــر 
الجماهيريــة  المقاومــة  المســتطلعين  مــن   %20.8
)االنتفاضــة( هــي الســبيل األفضــل إلنهــاء االحتــال 

وإقامــة الدولــة.
بيــن  كبيــرا  تباينــا  االســتطاع  وأظهــر 
المؤيديــن لنهــج المفاوضــات الســلمية بيــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، اذ يفضلهــا فــي القطــاع %41 

الضفــة. فــي   %28.7 مقابــل 
وأظهــرت النتائــج تراجعــًا كبيــرًا بنســبة الرضــى 
عــن الطريقــة التــي يديــر بهــا الرئيــس محمــود 
الفلســطينية،  للســلطة  كرئيــس  عملــه  عبــاس 
التــي بلغــت نســبة 35.3% مقابــل 50.3% في نيســان 
الماضــي، بينمــا ارتفعــت نســبة غيــر الراضيــن إلــى 

ــل 42 % فــي نيســان الماضــي. 57.5% مقاب
الفلســطينية  الحملــة  دعــت  جهتهــا  مــن 
لـ«إســرائيل«  والثقافيــة  األكاديميــة  للمقاطعــة 
العــرب  والفنانــات  الفنانيــن  كافــة   )PACBI(

المتضامنيــن،  والدولييــن  والفلســطينيين 

دولــة  ائتــاف  بيــن   : وكاالت   – بغــداد 
القانون،امــس  األربعــاء، ان خروج القــوات االمريكية 
ــوزراء  ــارة رئيــس ال ــه وخصوصــًا بعــد زي متفــق علي
ــة. ــه النهائي ــاق بصيغت ــام االتف ــى واشــنطن واتم ال
وقــال القيــادي فــي االئتــاف محمــد الصيهــود 
فــي تصريــح لوكالــة / المعلومــة /، ان “بقــاء القــوات 
ــدًا  ــت وإنَّ غـ ــراق هــو مجــرد وق ــي الع ــة ف االمريكي

الواليــات  ان”  الــى  “مشــيرًا  لقريــبٌ  لنـــاظره 
االمريكيــة أعلنــت فــي جميــع المحافــل خروجهــا 

ــي”. ــراق نهايــة العــام الحال مــن الع
وأشــار الــى ان “خطــر اإلرهــاب انتهــى وجميــع 
العراقيــة  القــوات  لــدى  موجــودة  اإلمكانيــات 
والحشــد الشــعبي لذلــك ال فائــدة مــن وجــود قــوات 

ــراق “. ــي الع ــا ف ــب به ــر مرح ــلحة غي مس

وأضــاف انــه “علــى القــوات االمريكيــة ان يلزمــوا 
أنفســهم بالقــرار ويخرجــون مــن العــراق نهايــة 
العــام” مبينــًا الــى انــه “ال توجــد مبــررات لبقــاء 

القــوات االمريكيــة فــي العــراق “.
واكــدت العمليــات المشــتركة ، ان موعــد خــروج 
وتفريــغ   ، ثابــت  العــراق  مــن  االمريكيــة  القــوات 
القــوات  الــى  وتســليمها  العســكرية  مواقعهــم 
العراقيــة ســيكون فــي يــوم نهايــة كانــون األول 2021.

انتهــى 25و
مــن جهــة اخــرى تشــهد محافظــة الســليمانية 
فــي منطقــة كردســتان العــراق، لليــوم الرابــع علــى 
الجامعــات  لطلبــة  احتجاجــات  موجــة  التوالــي، 
الماليــة  منحهــم  بصــرف  للمطالبــة  والمعاهــد 

وتحســينها.
وافــادت مصــادر محليــة بخــروج طلبــة الجامعــات 
ان  وقالــت  بالســليمانية  احتجاجــات  فــي  والمعاهــد 
المئــات مــن المحتجيــن مــا زالــوا يقطعــون الطريــق 
الرئيســي للمحافظــة القريــب مــن مبنــى الجامعــة. فيمــا 
اشــارت إلــى خــروج احتجاجــات مشــابهة فــي محافظــة 
ــي  ــق ف ــدالع حري ــى ان ــادر ال ــارت المص ــا اش ــل. كم أربي
جامعــة الســليمانية معلنــة عــن حــاالت اختنــاق وإصابــات 

ــة. ــوف الطلب ــي صف ف
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كابــل – وكاالت : أكــدت وزارة الخارجيــة 
األفغانيــة، صبــاح امــس األربعــاء، بــدء جولــة 
الواليــات  مــع  المحادثــات  مــن  جديــدة 

ــل. ــي قطــر األســبوع المقب المتحــدة ف
وقالــت وزارة الخارجيــة األفغانيــة فــي 
مــن  المقبلــة  الجولــة  إن  امــس  بيــان، 
والواليــات  »طالبــان«  بيــن  المحادثــات 
األســبوع  قطــر  فــي  ســتبدأ  المتحــدة 
السياســية  العاقــات  لبحــث  المقبــل، 
أفغانســتان  فــي  االقتصاديــة  والمشــاكل 

الدوحــة. اتفــاق  وتنفيــذ 
وزارة  أكــدت  ســابق  وقــت  وفــي 
الخارجيــة األمريكيــة أنهــا ســتبدأ األســبوع 
»طالبــان«،  مــع  مشــاورات  المقبــل 
ســتناقش خالهــا المصالــح الحيويــة فيمــا 
يتصــل بأفغانســتان، بمــا فــي ذلــك مكافحــة 

اإلرهــاب.

افغانستان : بدء جولة مباحثات جديدة 
مع الواليات المتحدة األسبوع المقبل

تظاهرات في انقرة واسطنبول 
تطالب برحيل اردوغان

انقــرة – وكاالت : خرجــت تظاهــرات حاشــدة فــي 
انقــرة ومدينــة اســطنبول للمطالبــة  التركيــة  العاصمــة 
ــك غــداة  ــة، وذل ــة والتنمي ــة حــزب العدال باســتقالة حكوم

الهبــوط الحــاد الــذي ســجلته الليــرة التركيــة.
ورفــع المحتجــون فــي العاصمــة انقــرة واســطنبول 

الفتــات كتــب عليهــا شــعار »اســتقالة الحكومــة«.
وتــداول نشــطاء اتــراك مشــاهد فيديــو مــن 
خــروج تظاهــرات ليليــة فــي عــدد مــن المناطــق 
حــزِب  حكومــةِ  باســتقالةِ  للمطالبــة  التركيــة 
العدالــة والتنميــة برئاســة رجــب طيــب اردوغــان 
حــزبَ  متهميــنَ  مبكــرة،  انتخابــاتٍ  وتنظيــِم 

الشــعب. أمــواِل  بســرقةِ  والتنميــة  العدالــة 
وردد المتظاهــرون شــعارات تطالــب برحيــل حــزب 
العدالــة والتنميــة، بالمقابــل حاولــت فــرق الشــرطة التركية 
منعهــم مــن الوصــول الــى بعــض الســاحات المهمــة منهــا 

ســاحة التقســيم فــي اســطنبول.

*اإلعالم الصهيوني: صاروخ سوري أرض - جو 
انفجر فوق شاطئ حيفا!

* »حماس«: العدوان الصهيوني على سوريا 
عربدة متواصلة على شعوب أمتنا

*لليوم الرابع ..تجدد المواجهات في السليمانية بين 
قوات األمن والطالب المحتجين

*المفوضية العليا لالنتخابات تكشف تغيّر نتائج 
مقاعد  6 محافظات جراء الفرز اليدوي!

* »الحزب اإلسالمي«: بالسخارت قالت بغير ما 
تعتقد وباتت سببا للتزوير

مؤكدا ان “خطر اإلرهاب انتهى..

دولة »القانون«: ال توجد مبررات لبقاء القوات االميركية في العراق


