
زعماء مجموعة »كواد« يحذرون من تغيير الوضع القائم 
في المحيطين الهندي والهادىء

ــة  ــاء مجموع ــاء، إّن زعم ــو كيشــيدا،  امــس الثالث ــان فومي ــس وزراء الياب ــال رئي ــو – وكاالت : ق طوكي
الرباعيــة )كــواد(، التــي تضــم الواليــات المتحــدة وأســتراليا والهنــد إلــى جانــب اليابــان، عبّــروا عــن مخاوفهــم 
إزاء الوضــع فــي أوكرانيــا، 
زعمــاء  اجتمــاع  عقــب 

المجموعــة.
مهــر  وكالــة  وأفــادت 
أضــاف  انــه  لألنبــاء، 
القــادة  »أجــرى  كيشــيدا: 
صريحــًا  نقاشــًا  األربعــة 
حــول تأثيــر الوضــع فــي 
منطقــة  علــى  أوكرانيــا 
الهنــدي  المحيطيــن 
ــا  ــا، ومعن ــادىء، وعبّرن واله
الهنــد، عــن قلقنــا إزاء الحــرب المأســاوية فــي أوكرانيــا، وأكدنــا أنّــه يتعيــن الحفــاظ علــى مبــادئ مثــل حكــم 

منطقــة«. أي  فــي  األراضــي  وســالمة  الــدول  وســيادة  القانــون 
وأشــار إلــى أّن زعمــاء المجموعــة التــي تضــم اليابــان والواليــات المتحــدة وأســتراليا والهنــد »تعــارض 

كافــة محــاوالت تغييــر الوضــع القائــم بالقــوة«.
ــع فــي أعقــاب تســونامي المحيــط الهنــدي فــي  ــدول األرب وُأنشــئت مجموعــة »كــواد« التــي تضــم ال

ــادة. ــل االجتمــاع الشــخصي الثانــي فقــط للق ــام 2004، لكــن اجتمــاع امــس يمث الع

الفروف: عالقاتنا االقتصادية مع الصين 
ستنمو بشكل أسرع

موســكو – وكاالت : أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي الفــروف، أن التعــاون االقتصــادي بين روســيا 
والصيــن سيكتســب زخمــا قريبــا، وذلــك علــى خلفيــة 

اتخــاذ الغــرب »موقــف الديكتاتــور«.
مدرســة  مشــروع  إطــار  فــي  الفــروف  وقــال 
بريماكوفــا »100 ســؤال لقائــد«، وفــق مــا نشــرته الدائــرة 
ــرب  ــد أن اتخــذ الغ الدبلوماســية الروســية: »اآلن بع
موقــف الديكتاتــور، ســتنمو عالقاتنــا االقتصاديــة مــع 

ــرع«. ــكل أس الصيــن بش
ــا للدخــل  ــذا خالف ــى أن »ه ــروف إل ــوه الف ــا ن كم
ــذ  ــا الفرصــة لتنفي ــة، يمنحن ــة الدول المباشــر لميزاني
خطــط لنهــوض الشــرق األقصــى وشــرق ســيبيريا«، 
ــع  ــاريع م ــن المش ــي م ــدد الرئيس ــدا أن »إن الع مؤك

الصيــن يتطــور ويتــم تنفيذهــا هنــاك. هــذه فرصــة لنــا لتحقيــق إمكاناتنــا فــي مجــال التقنيــات العاليــة، بمــا 
ــة، وأيضــا فــي عــدد مــن المجــاالت األخــرى«. فــي ذلــك الطاقــة النووي

العفو الدولية: ارتفاع مقلق في عمليات اإلعدام المطبقة 
حول العالم عام 2021

حــذرت منظمــة العفــو الدوليــة، مــن »ارتفــاع مثيــر للقلــق« فــي عمليــات اإلعــدام المطبقــة حــول 
ــا  ــام 2021 شــهد ارتفاع ــدام »إن ع ــة اإلع ــي اســتعراضها الســنوي لعقوب ــة ف ــت المنظم ــام 2021، وقال ــم ع العال
مثيــرا للقلــق فــي تنفيــذ 
عمليــات اإلعــدام وإصــدار 
حيــث  اإلعــدام،  أحــكام 
البلــدان  بعــض  عــادت 
لعمليــات  تنفيــذا  األكثــر 
اإلعــدام فــي العالــم إلــى 
ســابق عهدهــا مــن حيــث 
بعــد  العقوبــة،  اســتخدام 
مــن  المحاكــم  تحريــر 

كوفيــد-19«. وبــاء  قيــود 
تــم  بأنــه  وأفــادت، 
تنفيــذ مــا ال يقــل عــن 579 عمليــة إعــدام فــي 18 دولــة العــام الماضــي، بزيــادة نســبتها 20 فــي المئــة عــن 

.2020 لعــام  المســجل  اإلجمالــي  العــدد 
ــى  ــا حكــم عل ــام 2020 بينم ــذ الع ــر مــن الضعــف من ــي الســعودية بأكث ــات اإلعــدام ف ــع عــدد عملي وارتف

ــة. ــا، بحســب المنظم ــي بورم ــة ق ــكام العرفي ــدام بموجــب األح ــى 90 شــخصا باإلع حوال
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قَاَل اميرالمومنين علي بن ابي طالب)عليهما السالم(: 
َِّه لََقدْ سََتَر،  اْلَحذََر اْلَحذََر، فََوالل

َُّه قَدْ َغفََر َحتَّى َكأَن
االوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة  ودقيقة.
 أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 30دقيقة. 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و11دقيقة.
شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و52 دقيقة.

مهنئا عون بعيد المقاومة والتحرير..

الرئيس االسد : االنتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حًقا طبيعًيا ألي شعب تُنتهك سيادة بالده

ــس الســوري بشــار  ــث الرئي دمشــق – وكاالت : بع
األســد، رســالة تهنئــة للرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال 

ــا بعيــد المقاومــة والتحريــر. عــون مهنًئ
ــن  ــرى األبطــال الذي ــال األســد: ســتبقى ذك وق
أنــاروا طريــق المجــد بدمائهــم الزكيــة حاضــرة دائمــا 
فــي الوجــدان. االنتصــار أثبــت صوابيــة نهــج وخيــار 
المقاومــة باعتبــاره حقــًا طبيعيــًا ألي شــعب تنتهــك 

ســيادة بــالده.
واضــاف األســد: االنتصــار الــذي تحقــق قبــل 22 
عامــًا ســيبقى محطــة تاريخيــة مشــرفة ألنــه أعــاد 

الحقــوق وأســقط مؤمــرات االحتــالل.
مــن جهــة اخــرى أعلــن المتحــدث باســم وزارة 
أن  أيبــك صماديــاروف  الكازاخســتانية  الخارجيــة 
ــورية  ــول س ــات ح ــن المحادث ــاع المقبــل م االجتم

نــور  العاصمــة  فــي  ســيعقد  )أســتانا(  بصيغــة 
المقبــل. ســلطان منتصــف حزيــران 

ــش  ــى هام ــن عل ــاروف للصحفيي ــال صمادي وق
ســلطان:  نــور  فــي  امــس  حكومــي  اجتمــاع 
“االجتمــاع الثامــن عشــر مــن المحادثــات حــول 
ســورية بصيغــة أســتانا ســيعقد فــي الفتــرة مــا بيــن 
ــت وزارة  ــادم .. ووجه ــران الق ــن حزي الـــ 14والـــ 16 م
ــة  ــة إضاف ــدول الضامن ــع ال ــوات لجمي ــة دع الخارجي
ــن  ــدًا م ــر تأكي ــن.. وننتظ ــاركين اآلخري ــى المش إل

األطــراف المدعــوة حــول المشــاركة”.
فــي  عقــد  أســتانا  لصيغــة  األخيــر  االجتمــاع  وكان 

العاصمــة الكازاخيــة نــور ســلطان فــي كانــون األول الماضــي.
اجتماعــًا  عشــر  ســبعة  اآلن  حتــى  وعقــد 
اثنــان منهــا فــي منتجــع  لصيغــة أســتانا جــرى 
سوتشــي الروســي المطــل علــى البحــر األســود 
ــورية  ــيادة س ــوي بس ــا الق ــا التزامه ــدت جميعه وأك

أراضيهــا. وســالمة  ووحــدة  واســتقاللها 
مــن جهتــه أكــد المركــز اإلعالمي لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة المدعومــة اميركيــا ، أّن »تســخين 
األجــواء مــن قبــل تركيــا فــي شــمال ســوريا يأتــي 

فــي ســياق محــاوالت ضــرب االســتقرار«.

فرنسا : تأسيس المجتمع السياسى األوروبى 
ال يعتبر بديال عن االتحاد األوروبى 

الخارجيــة  وزارة  أعلنــت   : وكاالت   – باريــس 
الفرنســية عــن بعــض تفاصيــل مبــادرة الرئيــس 
المجتمــع  بشــأن  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
السياســي األوروبــى بمشــاركة أوكرانيــا وعــدد مــن 

ــوم. ــيا الي ــا لروس ــرى، وفق ــدول األخ ال
وأضافــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، أن فكــرة 
التــي  األوروبــى  السياســي  المجتمــع  تأســيس 
تقــدم بهــا رئيــس الجمهوريــة ال تعتبــر بديــال عــن 

ــى. ــاد األوروب ــة االتح عضوي
أن  الفرنســية،  الخارجيــة  وزارة  وأوضحــت 
هــذا المجتمــع يفتــرض أن يعــزز العالقــات مــع 
االتحــاد  إلــى  لالنضمــام  المرشــحة  الجــوار  دول 
تعزيــز  وكذلــك  يمكــن،  مــا  بأســرع  األوروبــي 
ــدول فــي مختلــف المجــاالت قبــل  ــك ال ــا لتل دعمن

األوروبــي. لالتحــاد  انضمامهــا 

أرقام صادمة.. قوانين حيازة السالح تقتل األميركيين 
أكثر من اإلرهاب

ــة صادمــة تعيشــها  واشــنطن – وكاالت : مفارق
انتشــار  ســببها  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
ــازة الســالح فــى البــالد، والتــي  يكفلهــا  فوضــي حي
التعديــل الثانــي )المــادة الثانيــة( مــن الدســتور، 
مــا أدى لنهايــة المطــاف الرتفــاع حصيلــة ضحايــا 
العنــف  الداخلــي الناتــج عــن اســتخدام الســالح 

ضحايــا  يفــوق  بشــكل 
اإلرهــاب مــن األمريكييــن، 

وفــق بيانــات رســمية. 
انتشــار  ظــل  وفــي 
النــار  اطــالق  حــوادث 
وجرائــم العنــف المســلح 
يقــرب  مــا  توفــى  فــي 
شــخص  20  ألــف  مــن 
فقــط   2021 خــالل  عــام 
بعدمــا شــهدت الشــوارع 
األمريكيــة أكثــر مــن 272 عمليــة إطــالق نــار جماعي 
 وفًقــا ألرشــيف  العنــف المســلح، وهــذا الرقــم أعلــى 

يســبقه.  الــذي  بالعــام  مقارنــة   %40 بنســبة 
وبحســب تقريــر نشــرته صحيفــة واشــنطن 
ــى  ــراء أن ســهولة الوصــول إل ــر الخب بوســت، يعتب
ــف المســلح ،  ــادق هــي الســبب  الجــذري للعن البن
ــلحة  ــازة األس ــود حي ــض قي ــات  تخف ــا أن الوالي كم
وحملهــا فــي األماكــن العامــة،  باإلضافــة لقوانيــن 

 األســلحة المتســاهلة. 

بامطارهم بوابل كثيف من الرصاص في اشتباكات مسلحة ..

المقاومون الفلسطينيون يتصدون ببسالة لجيش العدو ويجبرونه على الفرار من جنين 
*عدة محاور في الضفة الغربية شهدت مواجهات عنيفة للمقاومين مع قوات االحتالل خالل حملة اعتقاالت

وكاالت   – جنيــن 
مقاومــون  تصــدى   :
امــس   فلســطينيون، 
قــوات  القتحــام  الثالثــاء، 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
جنيــن،  مخيــم  أطــراف 
المنــازل  أحــد  ومحاصــرة 

. لفلســطينية ا
وأصيــب شــاب خــالل 
المســلحة  االشــتباكات 
المندلعــة بيــن مقاوميــن 

وقــوات االحتــالل اإلســرائيلي، بعــد اقتحــام حــي 
وسُــمع  جنيــن،  مخيــم  قــرب  الجديــد  الهــدف 

صــوت إطــالق نــار كثيــف فــي المنطقــة.

وحاصــر جيــش االحتــالل اإلســرائيلي منــزال 
لعائلــة الطوباســي، وطالــب المطــارد إيــاد بتســليم 

ــن احتجــز أحــد الفلســطينيين. ــي حي نفســه، ف
وأطلقــت قــوات االحتــالل قذائــف االنيرجــا على 

البيــت المحاصــر فــي جنيــن، إلــى جانــب انتشــار 
قناصــة جيــش االحتــالل فــي محيــط المنــزل. 

 كمــا شــارك الشــباب الثائــر فــي جبــع فــي 
التصــدي آلليــات االحتــالل، باســتهدافها بوابــل مــن 
الزجاجــات الحارقــة والحجــارة مــا أدى الشــتعال 
النــار فــي إحداهــا بحيــث اجبرهــم علــى الفــرار 

والخــروج مــن المخيــم.
اشــتباكات  مســلحون  مقاومــون  ويخــوض 
عنيفــة مــع قــوات االحتــالل التــي تقتحــم بيــن 
ــر مــن منطقــة فــي جنيــن شــمال  حيــن وآخــر أكث
الضفــة الغربيــة المحتلــة العتقــال مــن تصفهــم 
بـ”المطلوبيــن”، حيــث يترصــد المقاومــون آليــات 

االحتــالل ويطلقــون عليهــا النــار بكثافــة.
 20 الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ  واستشــهد 
فلســطينيًّا فــي جنيــن، ونفــذ عــدد منهــم عمليــات 
االحتــالل  بجيــش  جنــود  لمقتــل  أدت  فدائيــة 

. ومســتوطنين.
ولقــي ضابــط بجيــش االحتــالل يــوم 13 مايــو 
ــي  ــرة الت ــه الخطي ــرا بجراح ــه متأث ــاري مصرع الج
ذاتــه، خــالل اشــتباكات  اليــوم  فــي  أصيــب بهــا 
مســلحة عنيفــة مــع مقاوميــن فلســطينيين فــي 

مخيــم جنيــن.
ــة جنيــن«  كمــا أفشــلت ســرايا القــدس »كتيب
امــس الثالثــاء ، مهمــة االحتــالل »االســرائيلي« 
افصــح  والــذي   ، المطارديــن  أحــد  اعتقــال  فــي 
االحتــالل عــن هويتــه بأنــه مــن حركــة الجهــاد 
اإلســالمي »ايــاد طوباســي، بعــد محاصــرة المنــزل 

وســط اطــالق كثيــف للرصــاص
مــن جانــب اخــر شــهدت عــدة محــاور فــي 
الثالثــاء مواجهــات  امــس  الغربيــة فجــر  الضفــة 
اشــتباكات  تخللهــا  االحتــالل  قــوات  مــع  عنيفــة 
جانــب  إلــى  حارقــة  زجاجــات  وإلقــاء  مســلحة، 

المواطنيــن. مــن  عــدد  اعتقــال 
فــي  فــي  أيضــًا  عنيفــة  مواجهــات  واندلعــت 
مخيــم عقبــة جبــر جنــوب أريحــا، أمطــر خاللهــا 
الحارقــة  بالزجاجــات  االحتــالل  آليــات  الشــبان  

والحجــارة.
اعتقــاالت  حملــة  مــع  المواجهــات  وتزامنــت 
ومداهمــات نفذتهــا قــوات االحتــالل فــي الضفــة، 
أســرى  منهــم  مواطنيــن  مــن  عــددًا  وطالــت 

محــررون.

برعاية رئيس حكومة اإلقليم مسرور البرزاني..

المقاومة العراقية: رصدنا تدريبات مسلحة في إقليم كردستان »ببصمات صهيونية«!

بغــداد – وكاالت : أفــادت الهيئــة التنســيقية 
تدريــب  عمليــات  »برصدهــا  العراقيــة  للمقاومــة 
لمجاميــع مســلحة فــي إقليــم كردســتان العــراق 
برعايــة رئيــس حكومــة اإلقليــم مســرور البرزانــي«.
تحــركات  »رصــدت  أنهــا  الهيئــة  وأوضحــت 
مشــبوهة مــن أدوات داخليــة لعمــالء الخــارج هدفهــا 
واضحــة«،  ببصمــات صهيونيــة  الفوضــى  إشــاعة 

حســب تصريحاتهــا.
وحــّذرت الهيئــة التنســيقية للمقاومــة العراقيــة 
ســلطات كردســتان مــن أّن »ســعيهم إليقــاد النــار 

ســترتد عليهــم وتحرقهــم قبــل غيرهــم«.
يذكــر أّن الهيئــة التنســيقية أصــدرت، قبــل أيــام، 
بيانــًا حــذرت فيــه مــن خطــورة اســتمرار االنســداد 
السياســيين  الفرقــاء  داعيــًة  الراهــن،  السياســي 

إلــى »االحتــكام إلــى لغــة العقــل«.
ــي  ــون ف ــة القان ــه أعــرب ائتــالف دول مــن جهت
ــه فــي عقــد حــوار  العــراق، امــس الثالثــاء، عــن أمل
وطنــي، فيمــا دعــا الكتــل السياســية إلــى التقــارب.  
القانــون  دولــة  كتلــة  عــن  النائــب  وأوضــح 
ــواد  ــيقي، ج ــار التنس ــي اإلط ــة ف ــة المنضوي النيابي
إنَّ  الرســمية،  للصحيفــة  تصريــح  فــي  البوالنــي 
والمســتقلين طرحــوا  الصدريــة  والكتلــة  »اإلطــار 
البعــض،  بعضهــا  مــن  قريبــة  وكانــت  مبــادرات 
وطنــي  حــوار  إلــى  الحالــة  تــؤول  أن  وباإلمــكان 
ينتــج عنهــا أســبوع التوافــق الوطنــي إلنتــاج خطــة 
سياســية واجتيــاز مرحلــة االنســداد«، داعيــًا »الكتــل 
السياســية عمومــًا وأصحــاب القــرار المؤثريــن فــي 
ــارب فــي مــا بينهــم  ــى التق المشــهد السياســي إل
ــاء الوطــن الواحــد«. ــع أبن ــود مشــتركات تجم لوج

ــًا  وأضــاف أنَّ »الجمــود السياســي ليــس غريب
علــى العمليــة السياســية فــي العــراق، فبعــد 
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الناتو: »حرب بوتين« على أوكرانيا 
حطمت السالم فى أوروبا! 

بروكســل – وكاالت : قــال أميــن عــام حلــف 
شــمال األطلســى »ناتــو« ينــس ســتولتنبرج امــس  
يشــنها  التــى  العســكرية  العمليــة  إن  الثالثــاء، 
الرئيــس الروســى فالديميــر بوتيــن علــى أوكرانيــا 
قــد حطمــت الســالم فــى أوروبــا، مشــيرا إلــى أنهــا 
ــرا ليــس فقــط لألمــن األوروبــي  قــد أحدثــت تغيي

ــن للنظــام العالمــي. ولك
وأكــد ســتولتنبرج - فــي كلمــة لــه أمــام منتــدى 
دافــوس - أن الناتــو لديــه مهمتــان أساســيتان فــي 
الــرد علــى العــدوان الروســي: األولــى تقديــم الدعــم 

إلــى أوكرانيــا والثانيــة منــع تصعيــد هــذه الحــرب.
خــالل  عملــوا  وحلفائــه  الناتــو  أن  وأوضــح 
خاصــة  أوكرانيــا  دعــم  علــى  عديــدة  ســنوات 
المتحــدة  والمملكــة  وكنــدا  المتحــدة  الواليــات 
اآلالف  وتدريــب  بمعــدات  إمدادهــا  طريــق  عــن 
مــن الجنــود األوكرانييــن، مشــيرا إلــى أنــه منــذ 
بــدء »الغــزو الروســي« تــم تكثيــف هــذا الدعــم 
عــن طريــق تقديــم مليــارات الــدوالرات واألســلحة 
فــي  أوكرانيــا  لدعــم  المســاعدات  مــن  وغيرهــا 
ممارســة حقهــا فــي الدفــاع عــن نفســها المنصــوص 

عليــه فــي ميثــاق األمــم المتحــدة.

 صندوق النقد الدولي متشائم 
إزاء وضع االقتصاد العالمي!

المديــرة  أعلنــت   : وكاالت   – جنيــف 
العامــة لصنــدوق النقــد الدولــي كريســتالينا 
االقتصــاد  أّن  اإلثنيــن،  أمــس  غورغييفــا، 
ــًا قاتمــًا«، وأّن »العــام  العالمــي قــد يواجــه »أفق

صعبــًا«. ســيكون 
ــدوة حــول  ــا، خــالل ن ــت غورغييف وقال
اآلفــاق االقتصاديــة العالميــة، إّن »أســعار 
المــواد األوليــة وخصوصــًا أســعار المــواد 
تاريخيــة،  قفــزة  تشــهد  التــي  الغذائيــة 
»حصــول  مســتبعدًة  صدمــة«،  تشــّكل 
ال  األمــر  هــذا  لكــن  عالمــي  انكمــاش 

أنّــه ليــس واردًا«. يعنــي 
وأضافــت: »سنشــهد انكماشــًا فــي بعــض 
ــد،  ــافَ مــن أزمــة كوفي ــم تتع ــي ل ــدان الت البل
والتــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى روســيا أو 
علــى اســتيراد المــواد الغذائيــة، وتظهــر بالفعــل 

نقــاط ضعــف«.

*االنتصار الذي تحقق قبل 22 عامًا سيبقى محطة 
تاريخية مشرفة السقاطها مؤمرات االحتالل

*الخارجية الكازاخية تعلن موعد االجتماع المقبل حول 
سورية بصيغة أستانا

*«قسد« االميركية : تسخين تركيا األجواء في شمال سوريا 
يضرب االستقرار؟!

* »دولة القانون« : حوار وطني ينتج عنه أسبوع التوافق الوطني 
اليجاد خطة سياسية واجتياز مرحلة االنسداد

*سياسي عراقي: مشروع التحالف الثالثي ألقلمة 
العراق لن يكتب له النجاح

*مصادر كردية : اشتباكات عنيفة بين حزب »العمال 
الكردستاني« والجيش التركي في شمال العراق


