
الفروف: الغرب شن على روسيا حربا هجينة شاملة 
سيشعر الجميع بعواقبها

موســكو – وكاالت : اتهــم وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي الفــروف، الغــرب بشــن »حــرب هجينــة 
بلــده،  علــى  شــاملة« 
تبعاتهــا  أن  مــن  محــذرا 
الــدول  جميــع  ســتطال 

اســتثناء. دون 
وصــرح الفــروف، امس 
الســبت، فــي كلمــة ألقاهــا 
خــال اجتمــاع لمجلــس 
الخارجيــة  السياســة 
ــرب  ــن الغ ــة: »ش والدفاعي
حربــا  علينــا  الجماعــي 
يصعــب  شــاملة  هجينــة 

بعواقبهــا«. سيشــعرون  اســتثناء  دون  الجميــع  أن  يبــدو  لكــن  بمدتهــا،  التنبــؤ 

وزارة الدفاع : اميركا ستستبدل 10500 
من عسكرييها في أوروبا!

واشــنطن – وكاالت : أعلــن وزرة الدفــاع األمريكيــة »البنتاغــون« أن الواليــات المتحدة ســتقوم باســتبدال 
نحــو 10500 مــن عســكرييها فــي أوروبــا قريبــا، مؤكــدة أنهــا لــن ترســل الجنــود إلــى أوكرانيــا.

المتحــدث  وقــال 
باســم البنتاغــون، جــون 
مؤتمــر  خــال  كيربــي، 
صحفــي لــه، إن »الواليــات 
المتحــدة تواصــل نهجهــا 
علــى  للحفــاظ  الرامــي 
والتموضــع  القــوي  الــردع 
الجنــاح  فــي  الدفاعــي 

للناتــو«. الشــرقي 
»وزيــر  أن  وأوضــح 
لويــد  األمريكــي  الدفــاع 
أوســتن أمــر بنشــر حوالــي 10.5 ألــف عســكري خــال األشــهر القادمــة، وهــم سيســتبدلون الوحــدات 

األوروبيــة«. العمليــات  منطقــة  فــي  ســابق  وقــت  فــي  المنتشــرة 
ــى  ــا إل ــا حالي ــي أوروب ــل، وســتعود الوحــدات المنتشــرة ف ــه ســيتم اســتبدال الوحــدات بالكام ــد أن وأك

ــدة. ــام للوحــدات الجدي ــد تســليم المه ــا بع مقراته
وأشار إلى أن »التسليم سيتم خال األسابيع واألشهر القادمة، هذا الصيف«.

ماليزيا تدعو واشنطن ألن تكون صادقة في التعاطي 
مع اوكرانيا وفلسطين

كــواال المبــور – وكاالت : حــث رئيــس الــوزراء الماليــزي، إســماعيل صبــري يعقــوب، الواليــات المتحــدة 
علــى توخــي »الصــدق« فــي التعامــل مــع المشــاكل الدوليــة الحــادة، ومقارنــة األزمتيــن فــي أوكرانيــا 

وفلســطين.
وكالــة  ونقلــت 
تصريــح  عــن  »بيرنامــا«، 
يعقــوب أمــام الصحفييــن 
بعــد انتهــاء قمــة الواليــات 
رابطــة  وبلــدان  المتحــدة 
آســيا  شــرق  جنــوب 
واشــنطن:  فــي  )آســيان( 
الواليــات  اتخــذت  »إذا 
المتحــدة خطــوات ســريعة 
األزمــة  يخــص  فيمــا 

فلســطين«. فــي  الوضــع  يخــص  فيمــا  الشــيء  نفــس  تعمــل  أن  فيجــب  األوكرانيــة 
وأضاف: »يجب أن تكون الواليات المتحدة صادقة، يجب أن يوقفوا الفظائع اإلسرائيلية«.

كمــا دعــا يعقــوب واشــنطن إلــى »اســتخدام النفــوذ لتســوية األزمــة الروســية األوكرانيــة«، مشــيرا إلــى 
أن »بلــدان جنــوب شــرق آســيا هــي أيضــا تشــعر بعواقــب هــذا النــزاع، وخاصــة ارتفــاع أســعار الغــذاء«.

البقية على الصفحة7

قال االمام محمد بن علي الهادي )عليهما السالم(:

َعَم بُِحسِن َمجاَوَرتِها َو الَتِمُسوا  الُقوا النِّ
يادََه فی ها بِالشُّكِر الزِّ

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة  ودقيقة.

 أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و22 دقيقة.
 أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و22  دقيقة.
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة تماما. 

البقية على الصفحة7

ردا على قرار أميركي استثنى ميليشيات »قسد« و »الوطني« من عقوبات »قيصر«،

سوريا : شعبنا سيهزم ويسقط  المؤامرة االميركية الجديدة وكّل القوى التي تقف خلفها
*مصدر عسكري : استشهاد 5 وجرح 7 سوريين جراء عدوان صهيوني بالصواريخ على المنطقة الوسطى

وكاالت   – دمشــق 
الخارجيــة  وزارة  قالــت   :
الســوريّة  والمغتربيــن 
مســاعدات  »تقديــم  إّن 
اإلرهابيــة  للتنظيمــات 
شــمال  فــي  المســلحة 
غــرب  وشــمال  شــرق 
ســوريا، مــن قبــل الواليــات 
األميركيــة  المتحــدة 
هــو  الغربيــة،  وأدواتهــا 
تدميــر  إلــى  أدّى  الــذي 

اإلمكانيــات االقتصاديــة الســورية ونهــب ثرواتهــا 
وآثــار«. وقمــح  ونفــط  قطــن  مــن 

ميليشــيات  اســتثنى  أميركــي  قــرار  وعقــب 
»قيصــر«،  عقوبــات  مــن  »الوطنــي«  و  »قســد« 
أّكــدت الخارجيــة الســورية أّن »اإلجــراءات القســرية 
أحاديــة الجانــب هــي المســؤولة عــن تدميــر البنــى 
»االدعــاء  أّن  إلــى  الفتــًة  فــي ســوريا«،  التحتيــة 
منــح  حــول  األميركيــة  اإلدارة  بيــان  فــي  الــوارد 
ــي شــمال  ــة ف ــام بأنشــطة اقتصادي ترخيــص بالقي
وزارة  وادعــاءات  ســورية  غــرب  وشــمال  شــرق 

الخزانــة األميركيــة ليســت إال اســتمرارًا لهــذا النهــج 
المدمّــر«.

مــا  بحســب  الســورية،  الخارجيــة  واعتبــرت 
أعلنــت الوكالــة الســورية لألنبــاء أّن هــذه االدعــاءات 
»تتناقــض مــع التزامــات الواليــات المتحــدة الدوليــة 
أرض  بوحــدة  وااللتــزام  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي 

وشــعب ســوريا« .
الســورية  العربيــة  »الجمهوريــة  وأضافــت: 
الجديــدة  المؤامــرة  مصممــة علــى هزيمــة هــذه 

بــكّل  وتهيــب  خلفهــا،  تقــف  التــي  القــوى  وكّل 
أبنــاء شــعبنا المخلصيــن فــي الشــمال الشــرقي 
والشــمال الغربــي مــن ســوريا أن يقفــوا فــي وجــه 

وإســقاطها«. الجديــدة  المؤامــرة  هــذه 
قــرار  بعــد  الســورية  الخارجيــة  كام  ويأتــي 
أصدرتــه وزارة الخزانــة األميركيــة، قضــى بإعفــاء 
مــن  الســوري  الشــمال  فــي  المناطــق  بعــض 
الدولــة  تســتهدف  التــي  األميركيــة  العقوبــات 

الســورية.
مــن جانــب اخــر ارتقــى خمســة شــهداء وجــرح 
ســبعة مواطنيــن ســوريين جــراء عــدوان صهيونــي 
بالصواريــخ اســتهدف بعــض المواقــع فــي المنطقــة 

الوســطى بســوريا.
مســاء  »ســانا«  لـــ  عســكري  مصــدر  وذكــر 
الجمعــة أنــه “حوالــي الســاعة الثامنــة و20 دقيقــة 
ــًا  ــدو اإلســرائيلي عدوان ــذ الع ــوم نف ــن مســاء الي م
ــن اتجــاه البحــر  ــخ م ــن الصواري ــًا برشــقات م جوي
المتوســط غــرب بانيــاس مســتهدفا بعــض النقــاط 

سعيّد: لسنا دولة محتلة ونرفض وجود مراقبين 
أجانب لالنتخابات

الرئيــس  رفــض   : وكاالت   – تونــس 
مراقبيــن  حضــور  ســعيّد،  قيــس  التونســي، 
أجانــب لانتخابــات المقبلــة، قائــا؛ إن تونــس 
دولــة مســتقلة، وليســت محتلــة، وإن اســتفتاءه 
ــيدحض  ــل س ــو المقب ــوز/ يولي ــي تم ــرر ف المق

األكاذيــب.
علــى  لســعيد  تصريــح  فــي  ذلــك  جــاء 
هامــش مراســم أداء أعضــاء هيئــة االنتخابــات 
أمــام  الدســتورية  اليميــن  مؤخــرا  المعينــة 
بثتــه  فيديــو  وفــق  قرطــاج،  بقصــر  الرئيــس 

التونســية. الرئاســة 
وقــال ســعيد: »قالــوا نرســل مراقبيــن، قلنــا 

لســنا  نحــن  ال،  لهــم 
محتلــة«. دولــة 

ســعيد:  وأضــاف 
نســاعدكم  »قالــوا 
القانــون  صياغــة  فــي 
االنتخابــي، فقلنــا لهــم 
نســاعدكم«،  نحــن 
كل  »لنــا  وتابــع: 
والخبــرات  اإلمكانيــات 

. » قــة د لصا ا
كل  أن  يذكــر 
االنتخابــات التــي نظمــت فــي تونــس منــذ 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2011 إلــى اليــوم، شــهدت 
مشــاركة مراقبيــن أجانــب وأممييــن أشــادوا فــي 

وديمقراطيتهــا. بنزاهتهــا  تقاريرهــم 

الصين: تسييس مجلس حقوق اإلنسان زعزع سمعته 
والثقة في مصداقيته

باســم  المتحــدث  : صــرّح  وكاالت  بكيــن – 
بــأّن  لــي جيــا،  الصينيــة، تشــاو  الخارجيــة  وزارة 
ــم  ــع لألم ــوق اإلنســان التاب ــس حق »تجاهــل مجل
المتحــدة للعديــد مــن مشــاكل حقــوق االنســان فــي 

ــه«. ــي مصداقيت ــة ف ــمعته والثق ــزع س ــم زع العال
وفــي تعليقــه علــى القــرار األخيــر لمجلــس 
حقــوق اإلنســان األممــي حــول أوكرانيــا، قــال تشــاو 
لــي جيــان، فــي مؤتمــر صحفــي: »أخــَذتْ المواجهة 
فــي مجلــس حقــوق اإلنســان وتسييســه تــزداد 
تدريجيــًا فــي الســنوات األخيــرة، كمــا ازداد عــدد 

حــاالت المعاييــر المزدوجــة للمجلــس واالنتقائيــة«.
وأشــار المســؤول الصينــي إلــى أّن »ذلــك زعــزع 
مجلــس  وموضوعيــة  بعدالــة  األطــراف  كل  ثقــة 
حقــوق اإلنســان وألحــق ضــررًا بســمعته، كمــا أثــار 

انشــقاقًا داخــل هــذه الهيئــة األمميــة«.

مؤكدة ان جرائم العدو ستزيد من اصرارنا على المقاومة وتنفيذ العمليات الفدائية..

الجهاد اإلسالمي: دماء الشهداء ستكون لعنة تطارد القتلة وفتيالً مشتعالً للمواجهة

غــزة – وكاالت : نعــت حركــة الجهاد اإلســامي 
، الشــهيد وليــد  فــي فلســطين، امــس الســبت 
الشــريف )23 عامــًا( مــن بلــدة بيــت حنينــا بالقــدس 
المحتلــة، الــذي ارتقــى صبــاح  امــس متأثــرًا بجــراح 
أصيــب بهــا فــي الجمعــة الثالثــة مــن شــهر رمضــان 
ــوات  ــارك، برصــاص ق ــي المســجد األقصــى المب ف

االحتــال.
اإلســامي-الضفة  الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
المحتلــة، فــي بيــان صحفــي، أن االحتــال مســتمر 
ــداد  ــى امت ــعبنا عل ــق ش ــه بح ــه وإرهاب ــي جرائم ف
الوطــن المحتــل، وأن هــذه الدمــاء البريئــة ســتكون 
لعنــة تطــارد القتلــة، وفتيــًا مشــتعًا للمواجهــة 
التــي لــن تتوقــف إال بتحريــر األرض واســتعادة 

الحقــوق.
 وأشــادت الحركة، بانتفاضة شــعبنا المســتمرة، 
فــي كل مدننــا وقرانــا بالداخــل المحتــل والضفــة 
إرادتهــا وعنفوانهــا  تنكســر  لــن  والتــي  الباســلة، 
بفعــل جرائــم االحتــال، وســتبقى المقاومــة علــى 
االنتصــار  واألســرى حتــى  الشــهداء  مــع  عهدهــا 

والحريــة.
وتقدمــت الحركــة، بالتعزيــة والمواســاة مــن 
ــة،  ــد الشــريف وأســرته الكريم ــة الشــهيد ولي عائل
ســائلين اهلل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه، 
وأن يرزقهــم شــفاعته يــوم القيامــة، وأن يكــون دمــه 

ــى االحتــال المجــرم. لعنــة عل
فــي  االســامي  الجهــاد  حركــة  أكــدت  كمــا 
ــوة  ــي ق ــاط ف ــار الضب ــل أحــد كب فلســطين، أن مقت
العمليــات االرهابيــة الخاصــة فــي جيــش العــدو 

دليــل علــى فعاليــة وحيويــة المقاومــة.
واعتبــرت الحركــة فــي بيــان صحفــي، تصــدي 
كتيبــة جنيــن لاحتــال وســام فخــر علــى جبيــن 

بــكل بســالة وثبــات يواصــل  فلســطين وقالــت: 
المقاتلــون األبطــال التصــدي لمحــاوالت اقتحــام 
جنيــن مــن قبــل جيــش االحتــال ووحــدات إرهابــه 

الخاصــة.
واضافــت: إن صمــود أبطــال كتيبــة جنيــن رغــم 
حجــم الماحقــة واالعتقــاالت واالغتيــاالت التــي 
تســتهدفهم ، هــو وســام فخــر فــي تاريــخ فلســطين 

واألمــة.
وتابعــت: إن مقتــل أحــد كبــار الضبــاط فــي قــوة 
العمليــات االرهابيــة  الخاصــة فــي جيــش العــدو 
دليــل علــى فعاليــة وحيويــة المقاومــة ، وهــو اعتــراف 
لــم  أيضــًا  فهــو   ، وفشــله  العــدو  بخيبــة جيــش 
يتمكــن مــن اعتقــال األخ المجاهــد محمــود الدبعــي 
العــدو  قــاوم  حيــث  ذخيرتــه  فرغــت  أن  بعــد  إال 
واشــتبك معــه لنحــو خمس ســاعات متواصلــة اذاق 

العــدو الويــل وأثخــن فــي صفــوف جنــوده وضباطــه 
صــوب  الصواريــخ  باطــاق  خالهــا  العــدو  قــام   ،
منزلــه وفجــر جــدران غــرف البيــت وحولــه إلــى 
ســاحة مكشــوفة ، واســتخدم قــوات كبيــرة ومعــززة 
العتقــال مقــاوم بطــل يقــوم بواجبــه المشــروع دفاعــًا 

عــن شــعبه وأرضــه ومقدســاته.
وقالــت: إننــا نؤكــد أن سياســة العــدو واعتقــال 
اســتمرار  عــن  يثنيهــم  لــن  األحــرار  المقاوميــن 
ــي  ــه ف ــدو وقتال ــة الع ــي مقاوم ــم ف ــم وواجبه دوره
كل مــكان، وإن جرائــم العــدو ســتزيد مــن اصرارنــا 

ــات الفدائيــة. ــذ العملي ــى المقاومــة وتنفي عل
عربيــة  دول  عــدة  ادانــت  اخــر  جانــب  مــن 
بهــا  قامــت  التــي  الوحشــية  التصرفــات  وغربيــة 

لما قام به من تصرّف خارج السياقات الدستورية والقانونية ومبادئ الديمقراطية ..

دعوات لالضراب العام الجمعة المقبلة في كافة المحافظات العراقية للمطالبة بإقالة الحلبوسي

بغــداد – وكاالت : دعــت جمعيــة الدفــاع عــن 
الديمقراطيــة فــي العــراق، الســبت، الــى تحديــد 
العــام  لإلضــراب  يومــا  المقبــل  الجمعــة  يــوم 
والتظاهــر فــي كافــة مــدن العــراق للمطالبــة بإقالــة 
ــن  ــد الحلبوســي م ــواب محم ــس الن رئيــس مجل

منصبــه.
وقالــت الجمعيــة فــي بيــان اطلعــت عليــه /

ــارى ..  ــي الغي ــاء الشــعب العراق ــا أبن ــة/، “ي المعلوم
ــة فــي عمــوم مــدن  أيتهــا العشــائر العراقيــة األصيل
العــراق مــن شــماله إلــى جنوبــه .. أيّهــا الوطنيــون 
امــس  هبّــت  .ويــوم  أينمــا كنتــم  العــراق  فــي 
عشــائر ) بنــي حجيــم ( فــي محافظــة المثنــى فــي 
تظاهــرة حاشــدة للدفــاع عــن النظــام الديمقراطــي 
التــي تمــرّ  الديمقراطيــة  العــراق وتجربتــه  فــي 

اليــوم بمنعطــف خطيــر يهــدّد بــزوال هــذه التجربــة 
الوليــدة . وينــذر بعــودة الديكتاتوريــة المقيتــة التــي 
عانــى منهــا الشــعب العراقــي طيلــة فتــرة حكــم 

ــراق”. ــي الع البعــث الفاشــي ف
مــا  إّن  الغيــارى  العراقيــون  “أيّهــا  وأضافــت: 
قــام بــه رئيــس مجلــس النــواب العراقــي) محمــد 
ريــكان الحلبوســي ( مــن تصــرّف خــارج الســياقات 
الدســتورية والقانونيــة ومبــادئ الديمقراطيــة التــي 
ــه  ــي إقصائ ــي . ف ــا الدســتور العراق أرســى قواعده
الــا دســتوري والــا قانونــي للنائــب الثائــر ) باســم 
خشّــان ( ومنعــه مــن ممارســة دوره التشــريعي 
العراقــي  الدســتور  إيــاه  منحــه  الــذي  والرقابــي 
. يعيــد إلــى اإلذهــان تلــك الحقبــة مــن الزمــن 
حيــن بــدأت مســيرة الديكتاتوريــة بعــد انقــاب 
تمــوز عــام 1٩٦٨. فهــا هــو رئيــس مجلــس النــواب 
ــى  العراقــي يمــارس بهــذه التصرفــات الخارجــة عل

العدد )10٩43( السنة الثانية واالربعون االحد 13 شوال 1443 هـ ق 25 ارديبهشت 1401 هـ ش، 15 ايار 2022م

*الجيش السوري يقصف بالمدفعية الثقيلة القاعدة التركية 
غربي حلب  ويوقع إصابات في صفوف جنودها

*األهالي بريف القامشلي يعترضون رتاًل لالحتالل 
األميركي وطردوه من المنطقة

النفط يقفز 4% عند 
التسوية 

لنــدن – وكاالت : ارتفعــت أســعار النفــط بنحــو %4، 
، بعدمــا ســجلت أســعار البنزيــن فــي الواليــات المتحــدة 
أعلــى مســتوى علــى اإلطــاق، فــي حيــن بــدت الصيــن 
مســتعدة لتخفيــف قيــود كورونــا، ووســط مخــاوف مــن 
تراجــع أكبــر فــي اإلمــدادات إذا فــرض االتحــاد األوروبــي 

حظــرًا علــى النفــط الروســي.
وزادت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت 4.10 دوالر، 
ــل  ــى 111.55 دوالر للبرمي ــة، إل ــادل 3.٨ بالمئ ــا يع بم
عنــد التســوية، وصعــدت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب 
 4.1 أو  دوالر،   4.3٦ األميركــي  الوســيط  تكســاس 

بالمئــة، إلــى 110.4٩ دوالر للبرميــل.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة للبنزيــن فــي الواليــات 
المتحــدة إلــى أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــاق، 
بعــد هبــوط المخزونــات لألســبوع الســادس علــى 
التوالــي. وعــزز ذلــك هوامــش ربــح التكريــر لترتفــع 
رقمــًا  ســجلت  أن  منــذ  مســتوياتها  أعلــى  إلــى 

ــان/أبريل  2020. ــي نيس ــيًا ف قياس

*مقتل أحد كبار الضباط في جنين دليل على 
فعالية وحيوية المقاومة

*إدانات عالمية وانتقادات حادة لتصرفات الصهاينة الوحشية 
خالل تشيع جثمان شيرين أبو عاقلة

*قيادي فلسطيني : العدو الصهيوني يعاني من 
أزمات عميقة تجعل نهايته قريبة!

*االطار التنسيقي يوجه تحذيرا الى الحلبوسي  الستخدامه 
االساليب التعسّفية مع ممثلي الشعب

*«اشراقة كانون« للحلبوسي: إجراؤك ضد خشان تعسفي 
وبداية انحراف برلماني

*االتحاد الكردستاني: محاولة سيطرة الديمقراطي على رئاسة 
الجمهورية اثر سلبا على واقع العملية السياسية

البقية على الصفحة7


