
الصين: سنعمل على الوصول لحل يكفل مصالح كافة 
أطراف سد النهضة

بكيــن – وكاالت : قــال وزيــر خارجيــة الصيــن، وانــغ يــي، إّن بــاده تتفهــم األهميــة القصــوى لنهــر النيــل 
بالنســبة لمصــر، مؤكــدًا أنهــا ســتعمل علــى الوصــول لحــل عــادل يكفــل مصالــح كافــة األطــراف.

كام وزيــر الخارجيــة الصينيــة جــاء خــال زيارتــه مســؤولين فــي مصــر، علــى رأســهم الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي. 

الرئاســة  وأّكــدت 
ــا،  ــان له ــي بي ــة، ف المصري
اســتقبل  السيســي  أن 
وزيــر  بحضــور  وانــغ 
المصــري  الخارجيــة 
مشــيرًة  شــكري،  ســامح 
إلــى أن الحديــث تطــرق 
مســتجدات  آخــر  إلــى 

النهضــة. ســد  ملــف 
ووفقــًا لبيــان الرئاســة، 
فــإّن وانــغ نقــل رســالة شــفهية مــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ إلــى السيســي، تضمنــت تأكيــد 

حــرص الصيــن علــى اســتمرار تطويــر عاقاتهــا االســتراتيجية مــع مصــر.

قطر: انتهاء المحادثات االفغانية في الدوحة 
دون تحقيق تقدم ملموس

ــة وحركــة طالبــان فــي  ــة المحادثــات األخيــرة بيــن الحكومــة األفغانيّ الدوحــة – وكاالت : انتهــت جول
الدوحــة دون تحقيــق تقــدّم ملمــوس، رغــم إعــان زعيــم المتمرّديــن أنّــه »يؤيّــد بشــدّة« حــًا سياســيًّا 

للنــزاع.
المحادثــات  وكانــت 
عــن  ممّثليــن  بيــن 
األفغانيــة  الحكومــة 
الســبت  بــدأت  وطالبــان 
ــا  ــر، فيم ــي قط ــي ف الماض
طاحنــة  معــارك  تــدور 
تزامنــًا  أفغانســتان  فــي 
القــوّات  انســحاب  مــع 
األجنبيّــة مــن البــاد بعــد 
ــًا. ــود دام عشــرين عام وج
وأعلــن الوســيط القطــري إثــر انتهــاء المحادثــات أّن الطرفيــن اتّفقــا علــى »منــع اإلصابــات بيــن 

المدنييــن«، دون أيّ إشــارة إلــى وقــفٍ إلطــاق النــار.
ــق  ــة القطــري لمكافحــة اإلرهــاب والوســاطة فــي تســوية النزاعــات مطل ــر الخارجيّ ــال مبعــوث وزي وق
القحطانــي »اتّفــق الطرفــان علــى مواصلــة المفاوضــات علــى مســتوى رفيــع حتّــى يتــم التوصّــل لتســوية، 

ولهــذا الغــرض ســوف يجتمعــون مــن جديــد األســبوع القــادم«.

موسكو: الغرب استخدم منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
ضد سوريا وروسيا بخبث

أكــدت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا، أن الغــرب اختــرع لنفســه قصــة 
األســلحة الكيميائيــة وهــو 
يســتخدمها ضــد ســوريا 
وروســيا بخبــث باعتبارهــا 

ذريعــة مناســبة.
وفــي تصريــح متلفــز، 
ــا: »موســكو  قالــت زاخاروف
التناقضــات  أن  تعتقــد 
تقريــر  مســودة  فــي 
األســلحة  حظــر  منظمــة 
الكيميائيــة حــول الوضــع 
نافالنــي  أليكســي  مــع 

هــي تزويــر خبيــث ومنهجــي مــن قبــل الغــرب« مضيفــة: هــذا تزويــر بــل وسلســلة مــن التزويــرات لتشــكيل 
الغربيــة. للــدول  الازمــة  االنتهازيــة  األجنــدة 

وتابعت: »ليس لدي قدرة على الشك في أن الوضع المعني ليس خطأ وإنما هو عمل خبيث«.
وأشــارت إلــى أنــه »كان هنــاك عــدد هائــل مــن مثــل هــذه األخطــاء علــى مــر الســنين وعندمــا تصطــف 
ــى  ــي عل ــي البريطان ــي الفرنس ــدوان األمريك ــى الع ــًة إل ــًا« الفت ــح نظام ــا تصب ــف بعضه ــاء خل ــذه األخط ه
ــة واتهامــات باســتخدامها مــن قبــل الحكومــة الســورية  ــذي تــم بذريعــة وجــود أســلحة كيميائي ســوريا ال

فــي مدينــة دومــا. البقية على الصفحة7

قـاَل االمام الّصـاِدُق عليه السالم: 

لوُة َوالزَّكوُة َواْلِواليَُة،  اَثافِىُّ االِْساْلمِ ثاَلثٌَة: الصَّ
التَِصحُّ واِحدٌَة ِمْنُهنَّ ااِلّ بِصاِحَبَتْيها. 

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و11 دقيقة.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة  و40 دقيقة. 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و19دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة ودقيقة.
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الثاثاء 9 ذي الحجة  1442 هـ ق 29تير 1400 هـ ش، 20 تموز 2021م العدد )10723( السنة الواحدة واالربعون

الذين يتحصنون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي..

إرهابيو »النصرة« يستهدفون المدنيين بالقذائف الصاروخية بريف حماة الشمالي الغربي
*»تحرير الشام« االرهابية وبعيد استهدافهم لمدينة حلب، 

استهدفوا قرى يسيطر عليها الجيش السوري 
* االعالم السوري: القوات األميركية تسرق كميات جديدة من 

القمح والنفط بسوريا
وكاالت   – دمشــق 
التنظيمــات  اعتــدت   :
بالقذائــف  االرهابيــة 
قريــة  علــى  الصاروخيــة 
ناعــور شــطحة بمنطقــة 
حمــاة  بريــف  الغــاب 
مــا  الغربــي  الشــمالي 
تســبب بأضــرار ماديــة فــي 

. ت لممتلــكا ا
ســانا  مراســل  وذكــر 
فــي حمــاة أن “إرهابييــن 

تابعيــن لتنظيــم جبهــة النصــرة يتحصنــون فــي 
الجنوبــي  إدلــب  بريــف  الزاويــة  جبــل  منطقــة 
ناعــور  قريــة  صاروخيــة  قذائــف   3 بـــ  اســتهدفوا 
شــطحة بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي مــا أدى 

والممتلــكات”. المنــازل  فــي  إلــى أضــرار ماديــة 
واستشــهد مدنــي بانفجــار لغــم أرضــي مــن 
فــي  النصــرة  جبهــة  تنظيــم  إرهابيــي  مخلفــات 
بلــدة تــل مــح فــي منطقــة محــردة بريــف حمــاة 

الشــمالي.
وفــي الســياق ذاتــه، قالــت مصــادر »ســبوتنيك« 
مــن ريــف حلــب الغربــي، بــأن مســلحي »تحريــر 
الشــام« نفــذوا بعيــد اســتهدافهم لمدينــة حلــب، 
اســتهدافات مماثلــة عبــر القذائــف باتجــاه قريــة 
»قبتــان الجبــل« التــي يســيطر عليهــا الجيــش 

وقــوع خســائر  ذاتــه، دون  الريــف  فــي  الســوري 
بشــرية.

المدرجــة  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  وتســيطر 
علــى الئحــة اإلرهــاب الدولــي، علــى أجــزاء مــن 
ريــف حلــب الغربــي الممتــدة إلــى ريــف إدلــب، 
منطلقــًا  المناطــق  تلــك  تكــون  مــا  غالبــًا  حيــث 
لهجماتهــا باتجــاه نقــاط الجيــش الســوري القريبــة، 
باتجــاه  بالقذائــف  القصــف  عمليــات  لتنفيــذ  أو 
مدينــة حلــب، التــي كانــت شــهدت قبــل عــدة أشــهر 
اســتهدافًا مماثــًا لعــدد مــن أحيائهــا الشــرقية، مــا 
أســفر حينهــا عــن وقــوع إصابــات بيــن المدنييــن.
أن  أمــس  الروســية  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
إرهابيــي “جبهــة النصــرة” المنتشــرين فــي منطقــة 
ــن المناطــق  ــب وعــدد م ــي إدل ــد ف خفــض التصعي
بريفهــا نفــذوا 28 اعتــداء منهــا 6 طالــت مناطــق 

الرئيــس  أعلــن   : وكاالت   – باكــو 
المواجهــة  أن  علييــف  إلهــام  األذربيجانــي 
ــاغ  ــره ب ــي ق ــا ف ــاده وأرميني ــن ب العســكرية بي
قــد انتهــت، داعيــا إلــى التفكيــر فــي إحــال 

المنطقــة. فــي  الســام 
وخــال مؤتمــر صحفــي عقــده فــي باكــو 
ــاء أجــراه مــع رئيــس المجلــس  ــاب لق ــي أعق ف
ــد  ــف: »لق ــال عليي ــي شــارل ميشــيل، ق األوروب
وضعــت أذربيجــان حــدا للنــزاع المزمــن ونفــذت 
قــرارات مجلــس األمــن الدولــي. النــزاع انتهــى 

رئيس أذربيجان: الصراع العسكري مع أرمينيا 
في قره باغ انتهى

التفكيــر  وقــت  وحــان 
ــلم«. ــي الس ف

أكــد  جهتــه،  مــن 
اســتعداد  ميشــيل 
األوروبــي  االتحــاد 
اإليجابــي  دوره  للعــب 
الســام  ضمــان  فــي 
الدائــم بيــن أذربيجــان 

. مينيــا ر أ و
أن  »علينــا  وقــال: 
نــدرس كيــف يمكننــا التوصــل إلــى الســام 
وتحقيــق التقــدم واالســتقرار فــي المنطقــة«.

أكبــر  بابيتــي،  شــهدت   : وكاالت   – باريــس 
جــزر بولينيزيــا الفرنســية، مظاهــرات واحتجاجــات 
باالعتــراف  الفرنســية   الحكومــة  مطالبــة  اآلالف، 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــارب نووي ــراء تج ــا« بإج بـ«خطئه

ــا. ــداد ثاثيــن عام علــى امت
وهــذه االحتجاجــات تأتــي قبــل أســبوع مــن 
هــذه  إلــى  ماكــرون،  إيمانويــل  للرئيــس،  زيــارة 

الفرنســية. المنطقــة 
وأشــارت الشــرطة إلــى أن نحــو ألفــي شــخص 
نظمــوا مســيرة تلبيــة لدعــوة زعيــم االســتقال 

فرنسا.. احتجاج اآلالف في جزيرة بابيتي قبل 
أسبوع من زيارة ماكرون

أوســكار تيمــار، ودعــي إلــى التظاهــرة فــي تاهيتــي 
قبــل اإلعــان عــن زيــارة ماكــرون التــي ســتمتد 

بيــن 24 و28 يوليــو.
عــن  المســؤولة  الوزيــرة  اســتبعدت  جانبهــا،  مــن 
جينيفيــف  القدامــى،  المحاربيــن  وشــؤون  الذاكــرة 
ــن  ــو م ــب العف ــة طل ــو، فرضي ــة يولي ــي بداي ــيك، ف داريوس
فرنســا التــي يتوقعهــا االنفصاليــون والجمعيــات المناهضــة 

الماويــة. البروتســتانتية  والكنيســة  النوويــة  للطاقــة 

الجزائر تستدعي سفيرها لدى الرباط للتشاور 
وال تستبعد إجراءات أخرى

الحظائــر – وكاالت : أفــاد تلفزيــون »النهــار« 
الجزائــري بــأن وزارة الخارجيــة اســتدعت ســفيرها 
لــدى الربــاط للتشــاور، وأنهــا »ال تســتبعد اتخــاذ 

ــرى«. ــراءات أخ إج
وأكــدت الخارجيــة فــي بيــان لهــا، أن »هــذا 
اإلجــراء نظــرا لغيــاب أي صــدى إيجابــي ومناســب 
ــل  ــد تصــرف ممث ــي، بع ــب المغرب ــل الجان مــن قب
المغــرب لــدى األمــم المتحــدة، والــذي وزع مذكــرة 
الســتقال  الربــاط  مســاندة  تتضمــن  رســمية 

منطقــة القبائــل«.
ــح  ــي توضي ــة ف ــرورة ملح ــاك ض ــت: »هن وتابع
ــع  ــن الوض ــي م ــا النهائ ــة لموقفه ــة المغربي المملك
بالــغ الخطــورة الناجــم عــن التصريحــات المرفوضــة 

ــورك«. لســفيرها بنيوي

طرابلــس – وكاالت : أثــارت تصريحــات مــن قبــل 
ــة  ــواء خليف ــن لل ــي، موالي ــان الليب ــي البرلم ــاء ف أعض
مضــادة،  حكومــة  تشــكيل  إمكانيــة  بشــأن  حفتــر، 
ــودة  ــد المشــهد والع ــات حــول تعق ــر مــن التكهن الكثي
إلــى حالــة االنقســام التــي كانــت قبــل ملتقــى الحــوار.

وقــال عضــو مجلــس النــواب المعــروف بوالئــه 
لحفتــر، ســعيد اســباقة: »جميــع الخطــط مطروحــة 
اآلن علــى الطاولــة ومنهــا تشــكيل حكومــة مضــادة فــي 
حــال اســتمرت الســلطة الحاليــة فــي طريقهــا خاصــة 
أن أغلــب مناطــق ليبيــا تحــت ســيطرة القيــادة العامــة 

ــر(، وفــق مزاعمــه. )حفت
فــي حيــن، أكــد الباحــث السياســي الليبــي فــي 
»فوريــن بوليســي«، محمــد الجــارح، أنــه »علــم بوجود 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــه نحــو تشــكيل حكومــة موازي توجّ
الشــرقية لليبيــا، وأن هــذه الخطــوة تأتــي بعــد الجمــود 
فــي  واإلخفــاق  السياســي،  المســار  شــهده  الــذي 
تنفيــذ وقــف إطــاق النــار وكذلــك الترتيبــات الماليــة«، 

بحســب كامــه.

برلمانيون ليبيون يلوحون بتشكيل 
الحكومة الموازية

 : وكاالت   – غــزة 
الجهــاد  حركــة  قدمــت 
اإلســامي فــي فلســطين 
التهنئــة  اإلثنيــن  اليــوم 
لشــعبنا وألمتنــا العربيــة 
بمناســبة  واإلســامية 
األضحــى  عيــد  حلــول 

رك. لمبــا ا
فــي  الجهــاد  وقالــت 
وكالــة  تلقــت  لهــا  بيــان 
»فلســطين اآلن« نســخة 

عنــه »نهنئكــم بحلــول عيــد األضحــى المبــارك، 
فلســطين  تــزل  ولــم  العــام  هــذا  يأتــي  الــذي 
تتجــرع  مقدســاتها  وكافــة  األقصــى  ومســجدها 
مــرارة االحتــال، ولــم يــزل شــعبنا الفلســطيني 

والحصــار«. والتهجيــر  التشــريد  يعانــي 
يــزل  ولــم  األضحــى  عيــد  »يأتــي  وأضافــت 

متساءلة لماذا ال تذهب بغداد مباشرة الى الدول المنتجة مثل الصين.. 

»النجباء«: 13 مليار دوالر أرباح اإلمارات من زعزعة استقرار العراق؟!
*الحشد الشعبي يتصدى لهجوم »داعش« 

في جرف النصر
*مصدر أمني: القبض على شخصين يحمالن قنبلة 

يدوية داخل مستشفى في البصرة

بغــداد – وكاالت : كشــف المتحــدث باســم 
ــة، نصــر الشــمري، عــن دور  ــاء العراقي حركــة النجب
أبوظبــي فــي زعزعــة اســتقرار العــراق، وذلــك بعــد 
المقارنــة بيــن بعــض بيانــات االقتصــاد العراقــي، 

ــة. ــارة للحكوم ــة الض ــة التجاري ــد السياس ونق

الشــمري  وانتقــد 
الحكومــة  سياســة 
المتمثلــة  العراقيــة 
التجــارة  تفضيــل  فــي 
والعقــود مــع اإلمــارات، 
بتقريــر  مستشــهدًا 
منظمــة  عــن  صــادر 
االقتصــادي  التعــاون 
)منظمــة   OEC
تراقــب  اقتصاديــة 
بيانــات  وتناقــش 

الدوليــة(. التجــارة 
ــب  ــاذا ال تذه ــائا: لم ــمري، متس ــى الش ومض
بغــداد مباشــرة الــى الــدول المنتجــة مثــل الصيــن. 
يصــب  للطرفيــن  التجــاري  الميــزان  وأن  خاصــة 

ــة  فــي مصلحــة العــراق. ولمــاذا عندمــا تنفــق الدول
حوالــي مليــار دوالر لتزويدهــا بالكهربــاء ومــا زالــت 
تواجــه مشــاكل كثيــرة فــي هــذا المجــال، وفــي 
دوالر  مليــارات  ثاثــة  تخصــص  الوقــت  نفــس 
الســتيراد أجهــزة أقمــار صناعيــة منخفضــة الجــودة 

وعاليــة االســتهاك مــن اإلمــارات!؟
التــي  الدوليــة  بالمناســبات  مذكــرا  واختتــم 
بماييــن  تتاجــر  كنــت  »إذا  أنــه  علــى  تنــص 
الــدوالرات )وال حتــى مليــار دوالر( فــي التجــارة مــع 
ــرام ســيادتك،  ــب اآلخــر احت ــى الجان ــا، فعل ــة م دول
وتقديــم خدمــات خاصــة لمواطنيــك، وعــدم التدخــل 
فــي شــؤون بلــدك الداخليــة لحمايــة مصالحهــا 
االقتصاديــة، مشــيرا إلــى العوائــق التــي تخلقهــا 
هــذه  تكشــف  أال  قائــا:  العــراق،  امــام  االمــارات 
الحكومــة  علــى  الهجــوم  كواليــس  وراء  القضايــا 
»الفــاو«؟!   مينــاء  مشــروع  وتعطيــل  الســابقة 
اإلمــارات هــي الخاســر األكبــر مــن إطــاق هــذا 
المشــروع، إذ ســتتضرر االمــارات مليــارات الدوالرات 
ســنويًا مــن اطاقــه؛ لــذا فــا مانــع مــن إنفــاق مليــار 
ــار فــي العــراق وتعطيــل مشــروع  دوالر إلشــعال الن

ــاو. ــاء الف مين
مــن جهــة اخــرى تصــدت قــوة مــن الحشــد 
الشــعبي لهجــوم شــنه ارهابيــو تنظيــم »داعــش« 
فــي منطقــة الرويعيــة فــي ناحيــة جــرف النصــر 

شــمالي بابــل.
فــي  الجزيــرة  عمليــات  قيــادة  مــن  قــوة  تصــدّت 
»الحشــد الشــعبي«، لهجــوٍم شــنّه مســّلحو »داعــش« فــي 
منطقــة الرويعيــة فــي ناحيــة جــرف النصــر )جــرف الصخــر( 

ــل. شــمالي باب

مهنئة بالعيد وداعية األمة لبذل الجهد لرفع الظلم والحصار..

»الجهاد االسالمي«: فتيل المواجهة لم ينطفئ وعقدنا العزم على حماية القدس واهلها
*شبان فلسطينيون يتصدّون لجنود العدو الصهيوني اقتحموا 

ساحة باب العامود في القدس
*رئيس الشاباك الصهيوني السابق يهاجم سلطة عباس 

ويطالب بإيجاد شريك جديد!

اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا خلــف قضبــان األســر فــي 
ســجون وزنازيــن االحتــال، يرقبــون بريــق أمــل 
ــم  ــوا أمهاته ــل أن يعانق ــم األم ــم، ويحذوه لحريته
وآباءهــم وأبناءهــم وإخوانهــم وأحبابهــم فــي مثــل 

هــذه المناســبات«.
كما يســتقبل مســرى رســول اهلل- يضيف بيان 
الجهــاد- عيــد األضحــى والمســتوطنين اإلرهابييــن 
يتناوبــون علــى تدنيســه واقتحامــه، ويعتــدون علــى 
أهلنــا المقدســيين، ال يرقبــون فيهــم إال وال ذمــة، 
ومــا مــن نصيــر لهــم بعــد اهلل تعالــى إال مــا تجســده 

إرادتهــم مــن صمــود فــي المواجهــة.

ــد  ــي تؤك ــة الت ــزم المقاوم ــى ع ــا أشــارت إل كم
أن معركــة »ســيف القــدس« ال زالــت مســتمرة وأن 
ــزم  ــدة الع ــي عاق ــئ وه ــم ينطف ــة ل ــل المواجه فتي
علــى حمايــة القــدس وأهلهــا مهمــا كلــف ذلــك مــن 

ثمــن.
عيــد  غــزة يســتقبلون  أطفــال  أن  وأوضحــت 
األضحــى بعــد أن حْرمــوا فرحــة عيــد الفطــر، الــذي 
واإلرهــاب  القصــف  تحــت  ولياليــه  أيامــه  قضــوا 

والعــدوان.
وأردفــت الجهــاد »ال تــزال آثــار الدمــار الــذي 
لحــق ببيوتهــم وغــرف نومهــم شــاهدة علــى هــول 
الجريمــة وتبلــد الضمائــر التــي صمتــت أمــام حجــم 

ــون!!«. ــة المجرم ــه الصهاين ــذي يرتكب ــاب ال اإلره
ــى  ــطيني عل ــعب الفلس ــاء الش ــت أبن ــا حث كم
المباركــة،  األيــام  هــذه  فــي  والتعاضــد  التكاتــف 
وتفقــد أســر الشــهداء واألســرى، وأصحــاب البيــوت 

المدمــرة ومواســاتهم والتخفيــف عنهــم.
مــن جهــة اخــرى تصــدّى شــبّان فلســطينيون 
ــي  ــي الت ــال  الصهيون ــوات االحت ــد لق أمــس األح
حاولــت اقتحــام ســاحة بــاب العامــود فــي القــدس 

ــة. المحتل


