
ــا فــي القــدس بصدورهــم  ــع أهلن الصهيونــي ويداف
العاريــة عــن القــدس وعــن المســجد األقصــى، فــي 
ظــل الهجمــات التــي يقــوم بهــا الصهاينــة صبــاح 

مســاء«.
وأكــد هنيــة، أن جهــود »اســتعادة الوحــدة وإنهــاء 

االنقســام الداخلــي، مســتمرة ولــم تتوقــف«.
الضــم  خطــة  ســنحبط  مــرزوق:  *أبــو 
يمكــن  وال  المتاحــة  الســبل  بــكل  اإلســرائيلية 

بالمقاومــة إال  الضفــة  مــن  االحتــال  إخــراج 
السياســي  المكتــب  أكــد عضــو  مــن جهتــه 
إحبــاط  مــرزوق  أبــو  لحركــة »حمــاس« موســى 
ــكل الســبل المتاحــة،  خطــط الضــم اإلســرائيلية ب
وقــال إن »المطلــوب أن ننجــح فــي إفشــال مخطــط 

الضــم«.
الدولــي  »القانــون  أن  مــرزوق  أبــو  وأضــاف 
االحتــال  الفلســطيني مواجهــة  للشــعب  يكفــل 
»ال  أنــه  معتبــرًا  الســبل«،  بــكل  اإلســرائيلي 
يمكــن إخــراج االحتــال مــن الضفــة الغربيــة إال 

بالمقاومــة«.
وطالــب بإعــداد خطــة وطنيــة لمواجهــة الضــم، 
علــى أن يشــترك فيهــا الجميــع وتضمــن المواجهــة 
الشــاملة وبــكل الوســائل، مشــددًا علــى أن مواجهــة 
خطــة الضــم هــي معركــة الــكل الفلســطيني، داعيــًا 
إلــى عقــد اجتمــاع قيــادي وطنــي للتوافــق علــى 
برنامــج وحــدوي لمواجهــة االحتــال اإلســرائيلي 

ــه. ومخططات

الجلســة فــي االتجــاه نفســه، مشــيرين إلــى أّن 
ــي. ــدة االتّحــاد األفريق ــي عه ــات ف ــف ب هــذا المل

موسكو تطالب واشنطن بالتصديق على اتفاقية 
حظر التجارب النووية

وكاالت:   – موســكو 
جــددت روســيا مطالبتهــا 
ودول  المتحــدة  للواليــات 
علــى  بالتصديــق  أخــرى 
الشــامل  الحظــر  اتفاقيــة 

النوويــة. للتجــارب 
وزارة  وقالــت 
فــي  الروســية  الخارجيــة 
إنــه  امــس  لهــا  بيــان 
اليــوم  هــذا  مثــل  “وفــي 
ــى  ــا عل يمــر عشــرون عام

تصديــق روســيا التفاقيــة الحظــر الشــامل علــى التجــارب النوويــة التــي تعتبــر احــدى اهــم اليــات الشــرعية 
الدوليــة فــي مجــال عــدم االنتشــار والرقابــة علــى التســلح” مشــيرة إلــى أن روســيا كانــت مــن أوائــل الــدول 
التــي أعلنــت تجميدهــا للتجــارب النوويــة منطلقــة فــي ذلــك مــن تصميمهــا علــى التحــرك نحــو االنفــراج 

الدولــي. واألمــن  النوويــة  األســلحة  انتشــار  عــدم  نظــام  وتعزيــز  النــووي 
وأوضــح البيــان أنــه بعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى طــرح االتفاقيــة للتوقيــع عليهــا لــم تكتســب بعــد 
ــي دول  ــل ثمان ــق مــن قب ــع والتصدي ــاب التوقي ــك غي ــي ذل ــح ســارية المفعــول والســبب ف ــراف لتصب االعت
تحتــل بينهــا الواليــات المتحــدة الموقــف األكثــر تطرفــا بهــذا الخصــوص حيــث انهــا أعلنــت رســميا أنهــا ال 

تنــوي تصديقهــا.
وتابــع البيــان إن “روســيا تجــدد دعوتهــا للــدول الثمانــي وفــي مقدمتهــا الواليــات المتحــدة إلعــادة النظــر 
فــي مواقفهــا الســابقة وإعطــاء الضــوء األخضــر لتحويــل هــذه االتفاقيــة المهمــة جــدا مــن وجهــة نظــر األمــن 

العالمــي إلــى آليــة مــن آليــات الشــرعية الدوليــة”.

لبنان: مجلس الدفاع األعلى يبحث التعديات اإلسرائيلية 
في المياه اإلقليمية

ــات  ــاء، جلســة لبحــث التعدي ــي، امــس الثاث ــى اللبنان ــاع األعل ــس الدف ــد مجل ــروت – وكاالت: عق بي
ــة.  ــاه اإلقليمي ــي المي اإلســرائيلية ف

ــى مياهــه  ــان لــن يســمح بالتعــدي عل ــذي أكــد أن لبن ودعــا إلــى االجتمــاع الرئيــس ميشــال عــون ال
ــًا. ــا دولي ــة المعتــرف به اإلقليمي

وخــال اســتقباله بطريــرك أنطاكيــة وســائر المشــرق للــروم الملكييــن الكاثوليــك البطريــرك يوســف 
العبســي، حــّذر عــون مــن أن تنقيــب »إســرائيل« عــن النفــط والغــاز فــي المنطقــة المتنــازع عليهــا مــع لبنــان 

مســألة فــي غايــة الخطــورة.
ــوك 72  ــو البل ــون دي« وه ــي »أل ــاز ف ــن الغ ــب ع ــى التنقي ــت عل ــرائيلية صادق ــة اإلس ــت الحكوم وكان
ــع »إســرائيل ديفنــس«  ــر موق ــا ذك ــق م ــان، وف ــع لبن ــزاع م ــذي مــن شــأنه أن يشــعل الن ــر ال الســابق، األم

اإلســرائيلي.
وأضــاف الموقــع أن البلــوك المذكــور يقــع بمحــاذاة »البلــوك 9« اللبنانــي الشــهير. وفــي قــراءة قــرار 
االســتئناف بخصــوص رخصــة »ألــون دي« مــن العــام 2017، يتبيــن أن الحكومــة اإلســرائيلية امتنعــت علــى 
مــدى ســنوات، منــح ترخيــص للتنقيــب فــي هــذا البلــوك بســبب الخشــية مــن تفاقــم النــزاع مــع لبنــان.

وكاالت:   – دمشــق 
بويــر  قريــة  أهالــي  نفــذ 
بريــف  البوعاصــي 
القامشــلي وقفــة احتجاجيــة 
االحتــال  قــوات  ضــد 
ــا  ــي ورفض ــي والترك األميرك
)قانــون  يســمى  لمــا 
ــر ضــد ســوريا  قيصــر( الجائ
انتهــاك  أنــه  مؤكديــن 
اإلنســانية  الشــرائع  لــكل 

الدوليــة. والقوانيــن 
ــي  ــي الحســكة أن أهال ــر مراســل ســانا ف وذك
قريــة بويــر البوعاصــي بريــف القامشــلي نظمــوا 
ــي  ــال األميرك ــوات االحت ــة ضــد ق ــة احتجاجي وقف
ــذي  ــون قيصــر ال والتركــي ورفضــا لمــا يســمى قان
يعــد شــكا جديــدا مــن أشــكال العــدوان علــى 
ســوريا معربيــن عــن الثقــة بــأن صمــود ســوريا 
هــذا  مفاعيــل  سيفشــل  وقيــادة  وجيشــا  شــعبا 

العــدوان الجديــد.

ــة فــرض حصــار  وأكــد أهالــي القريــة أن محاول
اقتصــادي علــى ســوريا يأتــي ضمــن خطــط التآمــر 
الصهيونــي واســتكماال للحــرب اإلرهابيــة عليهــا 
ــوم إليصــال رســالة  ــم الي ــى أن وقفته مشــيرين إل
للعالــم بــأن ســورية ســتنتصر رغــم كل المحــاوالت 
اإلرهابيــة وأن مــن اســتطاع الصمــود أكثــر مــن 
عشــرة أعــوام وحقــق انتصــارات عســكرية قــادر على 

ــات. ــال كل المخطط ــرات وإفش ــاوز كل المؤام تج
غيــر  الوجــود  بإنهــاء  القريــة  أهالــي  وطالــب 

والتركــي  األميركــي  االحتــال  لقــوات  الشــرعي 
ورددوا هتافــات تطالــب بخــروج كل القــوات المحتلة 
وإنهــاء معانــاة الشــعب الســوري جــراء وجــود قــوات 
االحتــال ووقــف االنتهــاكات التــي تمارســها قــوات 
فــي  األهالــي  التركــي ومرتزقتــه ضــد  االحتــال 

ــن. ــرأس العي ــة ب ــرى المحتل الق
ونفــذ أهالــي قريــة تــل عــودة بريــف الحســكة 
والعشــرين  الســادس  فــي  الشــرقي  الشــمالي 
ــوات  ــة ضــد ق ــة احتجاجي مــن الشــهر الجــاري وقف
االحتــال األميركــي والتركــي ورفضــًا لمــا يســمى 

ــر ضــد ســورية. ــون قيصــر الجائ قان
ويشــهد عــدد مــن مناطــق الجزيــرة مظاهــرات 
رافضــة لوجــود قــوات االحتــال التركــي واألميركــي 
مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي  تجمــع  حيــث 
الشــهر الماضــي المئــات مــن أهالــي القــرى التابعــة 
قــوات  ضــد  مظاهــرة  فــي  العيــن  رأس  لمدينــة 
اإلرهابييــن  مــن  ومرتزقتــه  التركــي  االحتــال 
وســرقة  عليهــم  اليوميــة  باعتداءاتهــم  تنديــدا 

وممتلكاتهــم. أرزاقهــم 

االستخبارات األميركية تعترف: ترامب أخفق بمكافحة 
»اإلرهاب الداخلي«

 – واشــنطن 
موقــع  ذكــر  وكاالت: 
أّن  انترســبت«  »ذي 
الرئيــس  اســتراتيجية 
ــب  ــد ترام ــي دونال األميرك
ــوم  ــاء الل ــي إلق ــة ف المتمثل
»أنتيفــا«  حركــة  علــى 
إليهــا،  ضربــات  وتوجيــه 
فقــط  مقوضــة  ليســت 
بفعــل العقبات الدســتورية 
واألدلــة المتضاربــة علــى 

أرض الواقــع، ولكــن أيضــًا مــن خــال تقريــر واقعــي صــادر عــن االســتخبارات يدعــو إلــى نهــج جديــد تمامــًا 
المحلــي.  التطــرف  مقاربــة  فــي 

ووفــق الموقــع، فــإن التقريــر الصــادر عــن المركــز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب الــذي لــم يكشــف عنــه 
ــدات  ــي مكافحــة التهدي ــاط الضعــف ف ــر عــادي للفجــوات ونق ــى نحــو غي ــة عل ــدم نظــرة انتقادي ســابقًا، يق

ــة. ــة المحلي اإلرهابي
ــة الفرديــة التــي تنتهــك القانــون بــداًل  ويشــير إلــى أن التركيــز يجــب أن يكــون علــى الجهــات الفاعل

مــن المجموعــات.
ــي  ــن ف ــر مــن المتطرفي ــى تجنــب هجــوم كبي ــدرة الحكومــة عل ــة حــول ق ــر أســئلة مقلق ــر التقري ويثي
الداخــل. كمــا أنــه يصــور نظامــًا غيــر مجهــز للتعامــل مــع التهديــد المتزايــد للمتطرفيــن المحلييــن بســبب 

ــة. ــوكاالت المعني ــات المختلفــة لل المقارب البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

األربعاء 9 ذو القعدة ، 1441 هـ ق 11 تير 1399 هـ ش، 1 تموز 2020م العدد )10433( السنة االربعون

معلنين رفضهم لما يسمى )قانون قيصر( الجائر

دمشق .. وقفة شعبية احتجاجية ضد قوات االحتالل األميركي والتركي بريف الحسكة

أعضــاء مجلــس  أعــرب  وكاالت:  نيويــورك – 
ــي خــال جلســة حــول ســدّ النهضــة  األمــن الدول
االتّحــاد  يبذلهــا  التــي  للجهــود  دعمهــم  عــن 
المشــروع  عــن  الناجمــة  األزمــة  لحــّل  األفريقــي 
الكهرومائــي الضخــم الــذي تبنيــه أثيوبيــا علــى 
النيــل األزرق ويثيــر توتّــرات حــادّة بينهــا وبيــن 

والســودان. مصــر 
األمــم  لــدى  األميركيــة  الســفيرة  وقالــت 
المتّحــدة كيلــي كرافــت التــي دعــت إلــى عقــد هــذه 
الجلســة نيابــة عــن مصــر إّن »الواليــات المتّحــدة 
تأخــذ علمــًا بالجهــود األخيــرة التــي بذلهــا االتّحــاد 
ــن  ــة بي ــات إضافي ــي لتســهيل إجــراء محادث األفريق

ــة«. ــدّ النهض ــأن س ــاث بش ــدول الث ال
وأضافــت أّن »هــذه المشــكلة معروضــة علــى 
المجلــس ألّن الوقــت قصيــر ونافــذة التوصّــل إلــى 
اتفــاق قــد تُغلــق بســرعة«، مطالبــة الــدول الثــاث 
باالمتنــاع عــن اتّخــاذ »أي إجــراءات مــن شــأنها 
تقويــض حســن النيّــة الضــروري للتوصّــل إلــى 

ــاق«. اتف
وذهــب العديــد مــن المتحدثيــن اآلخريــن فــي 

دعم في مجلس األمن لجهود االتحاد األفريقي 
لحل أزمة سدّ النهضة

بكيــن – وكاالت: وقــع الرئيــس الصينــي شــي 
ــي  ــن الوطن ــة األم ــون حماي ــغ أمــس قان ــن بين جي

فــي هونــغ كونــغ.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الصينيــة شــينخوا اليــوم 
الصيــن  فــي  األعلــى  التشــريعي  المجلــس  أن 
تبنــى قانــون حمايــة األمــن الوطنــي فــي هونــغ 

كونــغ وإضافــه إلــى ملحــق القانــون األساســي.
كمــا تبنــت اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي 
لنــواب الشــعب الصينــي قــرارا بــإدراج القانــون فــي 
الملحــق الثالــث للقانــون األساســي لمنطقــة هونــغ 

الرئيس الصيني يوقع قانون حماية األمن الوطني في هونغ كونغ
كونــغ اإلداريــة الخاصــة.

وجــددت الصيــن مؤخــرًا رفضهــا التدخــات 
والتــي  كونــغ  هونــغ  شــؤون  فــي  األميركيــة 
كان آخرهــا إعــان واشــنطن الخــاص بفــرض 
ــى التأشــيرات الخاصــة بالمســؤولين  ــود عل قي
الصينييــن فيمــا طالبــت الســفارة الصينيــة فــي 
ــات المتحــدة بالتوقــف  واشــنطن مؤخــرا الوالي
الداخليــة  التدخــل فــي شــؤون الصيــن  عــن 
والتراجــع عــن قرارهــا الخاطــئ حــول فــرض 
قيــود علــى مســؤولين صينييــن بذريعــة قضيــة 

ــغ. ــغ كون هون

باريــس – وكاالت: اتهــم الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، تركيــا بأنهــا تتحمــل فــي 
النــزاع الليبــي »مســؤولية تاريخيــة وإجراميــة«، 
بوصفهــا بلــدًا »يدعــي أنــه عضــو فــي حلــف 

شــمال األطلســي«.
وقــال ماكــرون فــي مؤتمــر صحافــي مــع 
المستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل: »نحتــاج 
ــه  ــى عن ــح ال غن ــى توضي ــة إل ــي هــذه المرحل ف
هــي  والتــي  ليبيــا  فــي  التركيــة  للسياســة 
ــًا أن »الطــرف  ــا«، مضيف مرفوضــة بالنســبة إلين
الخارجــي األول الــذي يتدخــل فــي ليبيــا هــو 

تركيــا«.
بــأي  تفــي  »ال  تركيــا  أن  ماكــرون  وتابــع 
ــن، وزادت مــن  ــي مؤتمــر برلي ــا ف مــن التزاماته
واســتوردت  ليبيــا،  فــي  العســكري  وجودهــا 
ــر مقاتليــن جهادييــن مــن  مجــددًا وبشــكل كبي

ســوريا«.
 22 فــي  أنقــرة  ماكــرون  اتهــم  أن  وســبق 
خطيــرة«  »لعبــة  بممارســة  حزيران/يونيــو، 
فــي ليبيــا، معتبــرًا أن ذلــك دليــل إضافــي علــى 

األطلســي. لحلــف  الســريري«  »المــوت 

ماكرون: تركيا تتحمل مسؤولية »تاريخية 
وإجرامية« في ليبيا!

بمناسبة الذكرى السنوية المائة النطالق ثورة العشرين ضد المحتل البريطاني..

العامري يدعو لإلسراع بإخراج القوات األميركية البعاد العراق عن الصراعات الدولية واالقليمية
*للذين يتباكون على إعادة هيبة الدولة: عن أي هيبة تتحدثون والقوات األجنبية تسرح وتمرح في البالد؟!

*المرجعيُّة الدينيُّة العُليا: ما تقوم به الكوادرُ الطبّية يقارب ما 
يقوم به المقاتلون األبطال المرابطون في الثغور

»النجباء« : الخونة والعمالء يتحدثون عن نزع سالح المقاومة و يغضون 
الطرف عن سالح الميليشيات التي دربها االميركي

*معتقلو الحشد الشعبي المفرج عنهم يؤكدون وجود مخطط 
صهيو- أميركي لخلق فتنة بالعراق

بغــداد – وكاالت: دعــا رئيــس تحالــف الفتــح 
هــادي العامــري، بمناســبة الذكــرى الســنوية المائــة 
النطــاق ثــورة العشــرين، لإلســراع بإخــراج القــوات 
ــق األمــن واالســتقرار  ــراق لتحقي ــة مــن الع األجنبي
وإبعــاده عــن كل الصراعــات الجانبيــة فــي المنطقــة 

ســواًء كانــت دوليــة أو إقليميــة.
وأضــاف أّن األوان آن الســتقرار العــراق وتحقيق 
األجنبيــة،  التدخــات  عــن  وإبعــاده  ســيادته 

العــراق. وبنــاء  الشــاملة  بالتنميــة  والشــروع 

»للذيــن  بالقــول  توجــه  الســياق،  هــذا  فــي 
ــة، عــن أي هيبــة  يتباكــون علــى إعــادة هيبــة الدول
ــي  ــرح ف ــة تســرح وتم ــوات األجنبي ــون والق تتحدث
البــاد، والســيادة الجويــة منتهكــة بشــكٍل كامــل 
والطائــرات األميركيــة واإلســرائيلية تجــوب ســماء 

بغــداد«.
كمــا أكــد أّن ثــورة العشــرين مــن المحطــات 
المضيئــة فــي تاريــخ العــراق المعاصــر »نســتلهم 
منهــا الــدروس والعبــر والــدور الكبيــر والمصيــري 

للمرجعيــة الدينيــة حيــث كان وال زال وســيبقى 
عامــا أساســيًا فــي تحقيــق الســيادة الوطنيــة« 

ــره. ــد تعبي ــى ح عل
مــرور  بمناســبة  بيــان  فــي  العامــري  وقــال 
الذكــرى الســنوية المائــة النطــاق ثــورة العشــرين، 
ان »هــذه الثــورة الوطنيــة التحرريــة التــي قادتهــا 
المرجعيــة الدينيــة متمثلــة بالميــرزا الشــيخ محمــد 
تقــي الشــيرازي قــدس ســره، جنبــا الــى جنــب مــع 
شــيوخ العشــائر الكريمــة وكل القــوى والشــخصيات 
قــل  وطنــي  تاحــم  فــي  واالجتماعيــة  الوطنيــة 
نظيــره، كانــت بحــق صرخــة مدويــة اطلقها الشــعب 
العراقــي العزيــز بوجــه االحتــال البريطانــي واثبــت 
ــيادة  ــواق للس ــعب ت ــه ش ــح ان ــي وواض ــكل جل بش
لــكل صنــوف  ورافــض  الكريمــة  الحــرة  وللحيــاة 

ــة«. ــال والعبودي االحت
واكــد: »نحــن الذيــن قدمنــا االف الشــهداء مــن 
اجــل اعــادة هيبــة الدولــة وحفــظ مؤسســاتها وال 
زلنــا نقــدم ودماؤنــا لــم تجــف ولــن نقبــل بتضييعهــا 
علــى مذبــح المصالــح واالطمــاع ولــن نتراجــع عــن 
مــن  االجنبيــة  القــوات  جميــع  بخــروج  مطالبنــا 
ــع  ــي جمي ــون ف ــة والقان ــد الدول ــراق وببســط ي الع
مرافــق الحيــاة ليعيــش العراقيــون امنــون كرمــاء 

فــي وطنهــم

مؤكدا ان فلسطين تتعرض لمعركة ثالثية األبعاد..

هنية : محاوالت صهيونية مدعومة من اإلدارة األميركية لشطب القضية الفلسطينية
*أبو مرزوق: سنحبط خطة الضم اإلسرائيلية بكل السبل المتاحة وال يمكن إخراج االحتالل من الضفة إال بالمقاومة

 : وكاالت   – غــزة 
المكتــب  رئيــس  قــال 
لحركــة  السياســي، 
اإلســامية  المقاومــة 
إســماعيل  »حمــاس«، 
ــاة  ــة فــي حــوار مــع قن هني
ــة،  ــي« التركي ــي ف ــت ت »ن
تتعــرض  فلســطين  إن 
األبعــاد،  ثاثيــة  لمعركــة 
حيــث  سياســي  أولهــا 
محــاوالت  هنــاك  إن 

صهيونيــة مدعومــة مــن اإلدارة األميركيــة لشــطب 
الفلســطينية. القضيــة 

وأضــاف هنيــة »البعــد الثانــي، عســكري وأمنــي، 
فشــعبنا يتعــرض إلــى اعتــداءات متواصلــة مــن 

ــال االســرائيلي«. ــش االحت جي
وتابــع »قــد عشــنا وتابعنــا الحــروب الضاريــة 
ــل مــن  ــا غــزة، خــال اق ــي تعرضــت له الثــاث الت
5 أعــوام، وخلفــت آالف القتلــى والجرحــى وعشــرات 

ــرة«. ــازل المدم آالف المن
أمــا البُعــد الثالــث، وفــق هنيــة، فهــو اقتصــادي، 
حيــث يتعــرض الفلســطينيون لحصــار اقتصــادي 
واألراضــي  غــزة خصوصــا  قطــاع  مســتوى  علــى 

الفلســطينية عمومــا.
بأبعادهــا  الهجمــة  هــذه  »تأثيــر  وأكمــل 
الثاثــة، علــى قطــاع غــزة، كبيــر، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق باألوضــاع المعيشــية، خاصــة أن الحصــار 

عامــا«.  14 عليــه  مضــى  اإلســرائيلي 
وتابــع »األوضــاع بشــكل عــام فــي فلســطين 
فــي  لانفجــار،  وقابلــة  وقاســية،  صعبــة  وغــزة 
االحتــال  يواجــه  أن شــعبنا  كل لحظــة، خاصــة 

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
مسّرة الكرام في بذل العطاء، ومسّرة اللّئام 

في سوء الجزاء
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 8 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 45 دقيقة 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و 7  دقائق
شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 52 دقيقة


