
اوكرانيا: ال يحق للدول الغربية أن تتعب 
من مساعدة كييف!

برليــن – وكاالت : قالــت صحيفــة Die Zeit األلمانيــة، إن وزيــر خارجيــة أوكرانيــا دميتــري كوليبــا، 
علــق علــى األنبــاء التــي 
تحدثــت عــن ظهــور تعــب 
فــي الغــرب مــن تقديــم 
لســلطات  المســاعدات 

كييــف.
الصحيفــة  ونقلــت 
عــن الوزيــر األوكرانــي، أن 
الــدول الغربيــة “ال تملــك 
الحــق” فــي أن تتعــب مــن 

كييــف. مســاعدة 
“إذا  كوليبــا:  وأضــاف 
ــي  ــي ف ــي أو السياس ــق األخالق ــا الح ــس لديه ــا لي ــة أوروب ــإن بقي ــب، ف ــم نتع ــون ل ــن األوكراني ــا نح كن

التعــب”.
ووفقــا للوزيــر األوكرانــي، يجــب علــى االتحــاد األوروبــي “رمــي كل الشــكوك واإلرهــاق جانبــا” مــن أجــل 

االتفــاق علــى الحزمــة التاســعة مــن العقوبــات ضــد روســيا فــي أســرع وقــت ممكــن.

قيادي بحزب الله يدعو إلسقاط مشروع الهيمنة األميركية 
الُمتمثل بأذنابها في المنطقة

البغــدادي  الشــيخ حســن  اهلل  فــي حــزب  المركــزي  المجلــس  : طالــب عضــو  وكاالت  بيــروت – 
إلســقاط مشــروع الهيمنــة 
المُتمثــل  األميركيــة 
المنطقــة.  فــي  بأذنابهــا 

فــي  لــه  كلمــة  وفــي 
 ، الجنوبيــة  أنصــار  بلــدة 
ــا اســتطاعت  ــال مــن هن ق
أميــركا ومعهــا الســعودية 
أن تعمــل علــى محاصــرة 
ــه  ــي وخنق الشــعب اللبنان
ــى  ــه عل ــا ومعاقبت اقتصاديً
علــى  الباهــر  انتصــاره 
العدويــن اإلســرائيلي والتكفيــري وفــرض تــوازن ردع حقيقــي معهمــا، وبالتأكيــد مــن دون أن تتمّكــن أميــركا 

وأذنابهــا مــن فــرض مشــروعها علينــا.
ــة  ــى إســقاط الهيمن ــة والعمــل عل ــي تماســك محــور المقاوم ــدادي الحــل يكمــن ف ــع الشــيخ البغ وتاب
ــد إلســقاط  ــا فــي المحــور، وهــذا هــو الحــّل الوحي ــة ومشــروعها القــذر مــن خــالل إضعــاف أذنابه األميركي
العصبيــات الطائفيــة والتخّلــص مــن هــذا التاريــخ األســود المتــوارث لهــؤالء الفاســدين فــي لبنــان، وحينهــا 
يمكــن العمــل لجمــع المســؤولين علــى طاولــة حــوار تكــون األطــراف جــادة فــي إخــراج البلــد مــن محنتــه 
عبــر التوصــل إلــى انتخــاب رئيــس يكــون بعيــدًا عــن هيمنــة األجانــب وقــادر مــع الحكومــة علــى بنــاء الدولة 

القائمــة علــى العدالــة والســيادة.

مؤكدا انهم يديروا ظهورهم ويرفضوا ويصرخوا »فلسطين«..

االعالم الصهيوني: المشجعون في مونديال قطر 
يبتعدون عنا ويرفضون التطبيع!

إعــالم  وســائل  ذكــرت   : وكاالت   – الدوحــة 
فــي  العــرب،  المشــجعين  أّن   ، امــس  إســرائيلية، 
اإلعــالم  عــن  يبتعــدون   ،»2022 »قطــر  مونديــال 
االحتــالل. مــع  التطبيــع  ويرفضــون  اإلســرائيلي، 
وقــال موقــع »i24news« إّن »عــدة قنــوات إســرائيلية 
قالــت لوكالــة »رويتــرز« إّن مــن ُطلــب إليهــم إجــراء مقابــالت 
أداروا ظهورهــم، أو رفضــوا، أو صرخــوا »فلســطين«، ولّفــوا 
األعــالم علــى أكتافهــم«، مضيفــًا أّن »المشــجعين يتجنبــون 
المراســلين مــن إســرائيل، فــي خطــوة يمكــن أن توضــح 
ــن  ــًة بي ــات دافئ ــل العالق ــي وجــه جع ــة ف ــات الكامن التحدي

ــل أبيــب«. ــج وت الخلي
ولفــت الموقــع إلــى أّن »مســؤولين إســرائيليين أعربــوا عــن أملهــم أن تــؤدي اتفاقيــات أبراهــام، التــي 
توســطت فيهــا الواليــات المتحــدة مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن، فــي عــام 2020، وبعــد ذلــك مــع 
الســودان والمغــرب، إلــى مزيــدٍ مــن التطبيــع، بمــا فــي ذلــك مــع المملكــة العربيــة الســعودية، التــي لهــا 

ثقلهــا فــي المنطقــة«. البقية على الصفحة7البقية على الصفحة7

قال االمام جعفر بن محمد الصادق)عليهما السالم(:

َّ يوٌم واِحدٌ لَطَّوَل اللُه  لَو لَْم يْبَق مَن الدُّنيا ااِل
ذِلَك اليوَم َحّتی يخُرَج قائُمنا أَْهَل الَبيت

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

 أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة عشرة  و13 دقيقة. 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة  و21 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و49 دقيقة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

الستمرار اعتداءتها  وعدوانها على القرى السورية ..

تأهب عسكري سوري على امتداد الشمال السوري لرد اي عدوان تركي محتمل
*السفير خضور: سوريا تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

وكاالت   – دمشــق 
االعتــداءت  تســتمر   :
االراضــي  علــى  التركيــة 
الرابــع  لليــوم  الســورية 
بحجــة  التوالــي  علــى 
وقصــف  مالحقــة 
فــي  قســد  مجموعــات 
الريــف الشــمالي لحلــب 
خســائر  وراءهــا  لتخلــف 
رد  مــع  وبشــرية  ماديــة 
علــى  قســد  قبــل  مــن 

التركيــة.  المواقــع 
ثمــان قــرى اســتهدفها الجيــش التركــي خــالل 
الســاعات الماضيــة فــي الشــمال الحلبــي وهــي 
محيــط تلرفعــت والبيلونيــة والشــيخ عيــس وحربل 
الوحشــية  والعلقميــة  منــغ  ومطــار  دقنــة  وعيــن 
ــة  ــرة اضاف ــة كبي ــرى خســائر مادي لتشــهد هــذه الق

ــن. ــوف المدنيي ــي صف ــات ف ــى بعــض االصاب ال
وقــوات  الســوري  للجيــش  تأهــب عســكري 
الحلفــاء علــى امتــداد الشــمال الســوري لــرد اي 

عــدوان محتمــل مــن الجانــب التركــي علــى نقــاط 
الجيــش او القــرى التــي تقــع تحــت ســيطرة الدولــة 
ــي هــذه المناطــق. ــوات ف الســورية مــع حشــد للق

بــدوره أكــد الدكتــور حســن خضــور منــدوب 
المتحــدة  األمــم  مكتــب  لــدى  الدائــم  ســورية 
ــي  ــا أن ســورية تول ــي فيين ــة ف والمنظمــات الدولي

ــرة للتعــاون الوثيــق مــع منظمــة األمــم  ــة كبي أهمي
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، وتثمــن الجهــود التــي 
بذلتهــا فــي دعــم تطويــر الصناعــة الســورية، وهــي 
تتطلــع إلــى انخراطهــا بشــكل أكبــر فــي العمــل 
ــي ظــل الظــروف  ــع ســورية، وخاصــة ف ــاون م والتع

ــام 2011. ــذ ع ــا من ــي تعرضــت له الت
وقــال الســفير خضــور فــي بيــان الجمهوريــة 
العربيــة الســورية الــذي ألقــاه أمــس أمــام مجلــس 
لقــد  الخمســون:  الــدورة  الصناعيــة  التنميــة 
واالقتصاديــة  اإلرهابيــة  الحــرب  ظــروف  تركــت 
علــى ســورية آثــارًا كارثيــة علــى جميــع القطاعــات 
وبشــكل خــاص القطــاع الصناعــي، حيــث تعرضــت 
المناطــق الصناعيــة الســتهداف ممنهــج ومتكــرر 
ــة المســلحة التــي  مــن قبــل المجموعــات اإلرهابي
ــا  ــا ونقله ــع ومحتوياته ــرقة آالت المصان ــت بس قام

أفغانستان: مقتل 5 أشخاص بإطالق نار 
داخل مسجد في كابول

ــل  ــة، مقت ــت الشــرطة األفغاني ــل – وكاالت : أعلن كاب
5 أشــخاص، وإصابــة ســادس، بإطــالق نــار داخــل مســجد 

فــي العاصمــة كابــول.
ــال ناطــق باســم الشــرطة فــي كابــول، فــي  وق
تصريحــات صحافيــة امــس األربعــاء، إنّــه »قتــل 
خمســة أشــخاص، وأصيــب شــخص آخــر، عندمــا 
فتــح مســلح النــار داخــل مســجد بمنطقــة خواجــة 

ــس  ». ــول ام ــة كاب ــة األفغاني ــي العاصم رواش ف
وذكــر الناطــق باســم طالبــان، ذبيــح اهلل مجاهــد، 
فــي تغريــدة أّن »القــوات الخاصــة بطالبــان قتلــت 5 مــن 
عناصــر تنظيــم داعــش فــي منطقــة خيرخانــة بكابــول«.

تنظيــم  عناصــر  فــإن  مجاهــد،  وبحســب 

أعضــاء  كانــوا  داعــش، 
متورطــة  شــبكة  فــي 
محــدودة  تفجيــرات  فــي 
كابــول،  مدينــة  فــي 
عــدد  مصــادرة  معلنــًا 
والقنابــل  األســلحة  مــن 
اليدويــة والمــواد المتفجــرة 
العمليــة. فــي  األخــرى 

وكانــت طالبــان قــد أعلنــت، 
قبــل أيــام، مقتــل خمســة مــن 
عناصــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي 

ــول. ــة بالعاصمــة كاب ــة خيرخان فــي اشــتباك فــي منطق
وســيطرت حركــة طالبــان علــى الســلطة فــي أفغانســتان، 
الواليــات  قــوات  انســحاب  إثــر   ،2021 آب/أغســطس   15 فــي 

ــالد. ــن الب ــو( م ــف شــمال األطلســي )نات المتحــدة وحل

وزير الدفاع الصيني يحث اميركا على 
احترام مصالح بالده!

بكيــن – وكاالت : قــال وزيــر الدفــاع الصيني وي 
ــد أوســتن إن  ــر الحــرب األمريكــي لوي ــي لوزي فنغ
الصيــن تولــي أهميــة كبيــرة لتنميــة العالقــات بيــن 
ــرم  ــركا أن تحت ــى  امي ــن عل ــه يتعي ــن، إال أن البلدي

أهــم مصالــح الصيــن.
ــري  ــن وزي ــع بي ــاع جم ــالل اجتم ــك خ ــاء ذل ج
البلديــن علــى هامــش اجتمــاع وزراء دفــاع “آســيان” 
ــع وي  ــث تاب ــا، حي ــي كمبودي ــع شــركاء الحــوار ف م
ــأن “المســؤولية عــن الوضــع الراهــن فــي  فنغــي ب
عاتــق  علــى  تقــع  األمريكيــة  الصينيــة  العالقــات 

ــن”. ــس الصي ــة ولي ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
فــي الوقــت نفســه أشــار وزيــر الدفــاع الصينــي 
لتنميــة  الصيــن  توليهــا  التــي  “األهميــة  إلــى 
العالقــات بيــن البلديــن، ال ســيما القوات المســلحة 
للدولتيــن”. ونقلــت وزارة الدفــاع الصينيــة عــن وي 

فنغــي قولــه إن “قضيــة تايــوان هــي أهــم المصالــح 
ــات  ــة لصيــن وأول خــط أحمــر فــي العالق الجوهري
تجــاوزه”،  يمكــن  ال  والــذي  األمريكيــة،  الصينيــة 
ــة، وقضيتهــا شــأن  ــوان صيني ــى أن “تاي مشــددا عل
خارجيــة  قــوة  ألي  حــق  وال  الصينــي،  للشــعب 
الصينــي  “الجيــش  أن  علــى  مؤكــدا  بالتدخــل”، 
الدفــاع  علــى  والقــدرة  والثقــة  بالصالبــة  يتمتــع 

بحــزم عــن إعــادة توحيــد الوطــن األم”.

لمواجهة أي طارئ..

مصادر مطلعة: فصائل المقاومة في غزة تضع مجموعاتها الضاربة في حالة تأهب

غــزة – وكاالت : أكدت 
مصــادر خاصــة للمياديــن 
المقاومــة  »فصائــل  أن 
غــزة  فــي  الفلســطينية 
مجموعاتهــا  تضــع 
الضاربــة فــي حالــة تأهــب 
أي  لمواجهــة  واســتعداد 

طــارئ«.
ــادت مصــادر خاصــة  أف
»فصائــل  بــأن  للمياديــن 
الفلســطينية  المقاومــة 

ــبوقة«،  ــر مس ــة غي ــراءات أمني ــذ إج ــزة تتخ ــي غ ف
أحدهمــا  انفجاريــن  وقــوع  خلفيــة  علــى  وذلــك 
ــرب  ــر ق ــدس، واآلخ ــي الق ــالت ف ــة حاف ــي محط ف
ــة. ــد مدخــل القــدس المحتل ــرق رامــوت« عن »مفت
تصاعــد  ظــل  »فــي  أنّــه  المصــادر  وأضافــت 
التطــورات علــى األرض، تســتعد المقاومة لتصعيــد 

ــعة«. ــى حــرب واس ــرج إل ــد يتدح ــر ق كبي
تضــع  »المقاومــة  إّن  أيضــًا  المصــادر  وقالــت 
ــة تأهــب واســتعداد  ــي حال ــة ف ــا الضارب مجموعاته

طــارئ«. أي  لمواجهــة 
صبــاح   إســرائيلية،  إعــالم  وســائل  وأعلنــت 
امــس وقــوع انفجاريــن فــي محطــة حافــالت فــي 
القــدس، أســفر عــن قتيــل وعشــرات الجرحــى، 

إضافــة إلــى إصابــات هلــع.
حــي  فــي  أيضــًا  وقــع  »انفجــار  أن  وتابعــت 
رامــوت فــي القــدس المحتلــة، وكان محاولــة لشــن 

هجــوم مشــترك«.
وتحــدث اإلعــالم اإلســرائيلي عــن »خشــية 
كبيــرة مــن تنفيــذ عمليــة أخــرى فــي القــدس«، 
وأضافــت: »مــا حصــل هــو عمليــة منســقة جــدًا 
عبــوات  وجــود  مــن  خشــية  وهنــاك  ومزدوجــة، 

أخــرى فــي شــوارع القــدس.
األســود«  »عريــن  مجموعــة  أكــدت  بدورهــا 
العــز  »معركــة  اآلن  تخــوض  أنهــا  الفلســطينية، 
والكرامــة صفــًا صفــًا إلــى جانــب كتيبــة بالطــة فــي 
فــي  الشــرقية«  والمنطقــة  قبــر يوســف  محيــط 

نابلــس.
وتوجهــت المجموعــة لالحتــالل اإلســرائيلي 

بالقــول إّن »ليلكــم لــم ينتــهِ بعــد وســاء ليلكــم 
وســاء صباحكــم المنتظــر وســاء صبــاح المنذريــن«.
واستشــهد، فجــر امــس األربعــاء، طفــل متأثــرًا 
بإصابتــه برصاصــة أطلقهــا عليــه قــوات االحتــالل 
الضفــة  شــمال  نابلــس  مدينــة  اقتحــام  خــالل 

الغربيــة المحتلــة.
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، استشــهاد 
متأثــرًا  عامــا(   16( شــحادة  أمجــد  أحمــد  الطفــل 
أطلقهــا عليــه  قلبــه  اخترقــت  بإصابتــه برصاصــة 

االحتــالل. جنــود 
وكانــت الصحــة، قــد أعلنــت فــي وقــت ســابق 
الحــي  بالرصــاص  شــبان،  ســتة  إصابــة  أمــس، 
والعشــرات باالختنــاق، خــالل مواجهــات اندلعــت 
المنطقــة  اقتحمــت  التــي  االحتــالل  قــوات  مــع 

نابلــس. الشــرقية لمدينــة 
فــي  المقاومــة  لجــان  باركــت  جهتهــا  مــن 
فــي  المزدوجــة  البطوليــة  العمليــة  فلســطين 
ــي  ــة تأت ــذه العملي ــدًة أّن ه ــة، مؤك ــدس المحتل الق
ردًا علــى جرائــم االحتــالل اإلســرائيلي بحــق أبنــاء 

ومقدســاته.  وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب 
وأشــارت اللجــان فــي بيــان إلــى أّن »عمليــة 
للمنظومــة  جديــدة  صفعــة  البطوليــة  القــدس 
علــى   وتأكيــد  الصهيونيــة  والعســكرية  األمنيــة 
مقاومينــا األبطــال يمتلكــون القــدرة واإلرادة علــى 
تنفيــذ العمليــات النوعيــة وضــرب كيــان العــدو بقــوة 

فــي كل وقــت وكل مــكان«.
كما أضافت أّن »هذه العملية تأتي في ظل 

مؤكدين ضرورة التعاون لحفظ سيادة العراق..

السوداني ونجيرفان بارزاني يؤكدان رفضهما استخدام االراضي العراقية لالعتداء على دول الجوار

الــوزراء  رئيــس  أكــد   : وكاالت   – بغــداد 
العراقــي محمــد شــياع الســوداني، ورئيــس إقليــم 
ــاء  ــي، خــالل لق ــان بارزان ــراق نجيرف كردســتان الع
جمعهمــا فــي بغــداد، ضــرورة التعــاون لحفــظ ســيادة 
العــراق، وعــدم اســتخدام أراضيــه منطلًقــا لالعتــداء 

علــى دول الجــوار.
لرئاســة  بيــان  وقــال 
ــة، “رئيــس  ــوزراء العراقي ال
الســيد  الــوزراء  مجلــس 
محمــد شــياع الســوداني، 
إقليــم  رئيــس  اســتقبل، 
ــراق الســيد  كردســتان الع
نجيرفــان بارزانــي والوفــد 

المرافــق لــه”.
وأكــد الســوداني، وفقــا 
للبيــان، “التــزام الحكومــة 
االتحاديــة بالدســتور العراقــي لمعالجــة الملفــات 
العالقــة، مــع حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، بمــا 

ــات”. ــع المكون ــوق جمي يضمــن حق
ــن بالمناطــق  ــف األم ــان مل ــا بحــث الجانب كم

التأكيــد علــى  العراقيــة الحدوديــة؛ حيــث جــرى 
التعــاون لحفــظ ســيادة العــراق ورفــض االنتهــاكات 
ــع اســتخدام األراضــي  ــى من ــل عل ــررة، والعم المتك
العراقيــة منطلقــا لالعتــداء علــى أيــة دولــة مــن دول 

الجــوار.
مــع  وبارزانــي،  الســوداني  اجتمــاع  وتزامــن 
جلســة مغلقــة للبرلمــان العراقــي، لمناقشــة “حفــظ 

ســيادة البــالد”.
 مــن جانبــه القــى النائــب عــن كتلــة الصادقــون 
ــى  ــة عل ــاء، بالالئم ــس االربع ــداوي، ام ــد البل محم
االعتــداءات  بشــأن  كردســتان  اقليــم  حكومــة 
طالبــت  االيرانيــة  الحكومــة  ان  مبينــا  االخيــرة، 
الحكومــة  دبلوماســية  رســمية  وبمخاطبــات 
الســابقة بانهــاء وجــود عناصــر اســتخبارية صهيونية 

مــن االراضــي العراقيــة ولكــن دون جــدوى.
إن  لـ/المعلومــة/،  تصريــح  فــي  البلــداوي   وقــال 
»حكومــة اقليــم كردســتان منحــت الحريــة التامــة لعناصــر 
اســتخبارية صهيونيــة بالعمــل والتجــول وشــن هجمــات 
ــة مــن داخــل إقليــم كردســتان وهــو  ضــد المــدن االيراني

ــة«.  ــة صريحــة لالعــراف الدولي مخالف
 واضــاف ان »حكومــة اربيــل تتحمــل الجــزء 
العــراق  داخــل  موقــع  اي  اســتهداف  مــن  االكبــر 
بســبب وجــود تهديــد حقيقــي ضــد دول الجــوار 
الموســاد  مــن  لعناصــر  وايــواء  االقليــم  مــن 
الصهيونــي وســط اعتــراض لنشــر قــوات اتحاديــة 

علــى الحــدود مــع تركيــا وايــران«. 
 واشــار البلــداوي الــى ان »ايقــاف اي هجــوم 
ضــد االقليــم مقتــرن بأثبــات حســن الجــوار وعــدم 

واالربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11096( الخميــس 29 ربيــع الثانــي 1444 هـــ ق 3 آذر 1401 هـــ ش، 24 تشــرين الثانــي 2022مالعــدد 

ارتفاع طفيف ألسعار النفط قبل 
بيانات أميركية

موســكو – وكاالت : صعــدت أســعار النفــط 
بشــكل طفيــف،  امــس األربعــاء، قبــل صــدور 
بيانــات مخزونــات الخــام األمريكيــة، وســط 

مخــاوف بشــأن الطلــب مــن قبــل الصيــن.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة للخــام األمريكــي 
ــل، فيمــا  ــى 81.27 دوالر للبرمي بنســبة 0.40% إل
صعــدت العقــود اآلجلــة للخــام العالمــي مزيــج 
88.74 دوالر  إلــى   %0.43 بنســبة  »برنــت« 

ــل. للبرمي
وكشــف تقريــر معهــد البتــرول األمريكــي 
الصــادر أمــس انخفــاض مخزونــات النفــط 4.8 
مليــون برميــل فــي األســبوع المنتهــي فــي 
ــات  ــر الجــاري، وتراجع مخزون الـ18 مــن نوفمب

البنزيــن بمقــدار 450 ألــف برميــل.
صــدور  النفــط  أســواق  واآلن تترقــب 
البيانــات الرســمية مــن قبــل إدارة معلومــات 

. امــس  األمريكيــة  الطاقــة 

* »عرين األسود« لالحتالل: ليلكم لم ينتهِ بعد.. 
ونخوض معركة الكرامة في نابلس

*فصائل فلسطينية: عملية القدس صفعة جديدة 
للمنظومة العسكرية اإلسرائيلية

* »الصادقون« تطالب بإنهاء العناصر التجسسية الصهيونية 
في شمال العراق؟!

*«دولة القانون« : الناتو الوجه االخر لالحتالل وينبغي تطبيق 
قرار اخراج القوات االجنبية
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