
روسيا ال تستبعد قطع العالقات الدبلوماسية 
مع الواليات المتحدة

موســكو – وكاالت : لــم تســتبعد المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، احتمــال 
قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع الواليــات المتحــدة فــي حــال اتهمــت األخيــرة موســكو بدعــم اإلرهــاب.

مهــر  وكالــة  وأفــادت 
قالــت  انــه  لألنبــاء، 
علــى  تعقيبــا  زاخاروفــا 
مناقشــة مجلــس الشــيوخ 
إدراج  لمطلــب  األمريكــي 
ــدول  روســيا إلــى قائمــة ال
إن  لإلرهــاب  الراعيــة 
هــذه الخطــوة يمكــن أن 
تــؤدي إلــى قطــع العالقــات 

لدبلوماســية. ا
أن  إلــى  ونوهــت 
روســيا جاهــزة ألي تطــور فــي الموقــف األمريكــي منهــا، مشــيرة إلــى »أن عليهــم أن يعرفــوا أننــا 
مســتعدون ألي تطــور فــي الوضــع، وإذا قــررت واشــنطن اإلقــدام علــى وقــف كامــل للتعــاون مــع 

موســكو فإننــا ســنتحمل هــذا«.
وأضافت أنه ليس بمقدور الواليات المتحدة أن تنكل باألنظمة التي يتهمها األمريكيون باإلرهاب.

كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي لتايوان 
وتدعم موقف الصين

بيونــغ يانــغ – وكاالت : نــددت كوريــا الشــمالية  امــس األربعــاء بزيــارة رئيســة مجلس النــواب األمريكي 
»نانســي بيلوســي« إلــى تايــوان، ووصفــت الخطــوة بأنهــا »تدخــل وقــح« مــن جانــب واشــنطن فــي الشــئون 

الداخليــة لدولــة أخرى.
وقالــت وزارة الخارجية 
إن  الشــمالية  الكوريــة 
الزيــارة »تثيــر قلقــا بالغــا 
ــي«،  ــع الدول ــدى المجتم ل
معلنــة دعمهــا لالحتجــاج 
علــى  القــوي  الصينــي 

الزيــارة.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
المركزيــة الرســمية عــن 
الــوزارة:  باســم  متحــدث 
»يظهــر الوضــع الحالــي بوضــوح أن التدخــل الوقــح للواليــات المتحــدة فــي الشــئون الداخليــة للــدول األخــرى 
واســتفزازاتها السياســية والعســكرية المتعمــدة هــو فــي الواقــع الســبب الجــذري لتكديــر الســالم واألمــن 

ــة«. ــي المنطق ف

»الوفاء للمقاومة«: المقاومة وحدها 
تصنع سيادة لبنان

البقية على الصفحة7

قال االمام علي بن موسى الرضا )عليهما السالم(: 

من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته و حزنه و بكائه جعل الله عزوجل 
يوم القيامة يوم فرحه و سروره

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

 أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و28 دقيقة. 
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و39 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و16 دقيقة.

البقية على الصفحة7

بكين: لن نكون أول من يبدأ باستخدام 
األسلحة النووية

الخارجيــة  وزارة  أعلنــت   : وكاالت   – بكيــن 
الصينيــة أن بكيــن ملتزمــة بمبــدأ عــدم المبــادرة 
متمســكة  وأنهــا  النوويــة،  األســلحة  الســتخدام 
بالحفــاظ علــى مخزونهــا مــن هــذه األســلحة عنــد 

الحــد األدنــى لضمــان حمايــة أمنهــا القومــي.
وقــال رئيــس قســم الحــد مــن التســلح بالــوزارة 
فــو تســونغ فــي مؤتمــر مراجعــة معاهــدة حظــر 
انتشــار األســلحة النوويــة التابــع لألمــم المتحــدة، 
إن الصيــن »لــن تكــون فــي أي ظــرف مــن الظــروف 

أول مــن يســتخدم األســلحة النوويــة«.
ــن  ــا م ــى مخزونه ــظ عل ــالده »تحاف ــد أن ب وأك
لضمــان  األدنــى  الحــد  عنــد  النوويــة  األســلحة 
حمايــة األمــن القومــي، وهــي وال تنافــس الــدول 

األخــرى فــي القــدرات فــي هــذا المجــال«.

شرودر: التقيت بوتين وموسكو ترغب بالمفاوضات 
لحل النزاع في أوكرانيا

برليــن – وكاالت : قــال المستشــار األلمانــي 
األســبق غيرهــارد شــرودر، فــي مقابلــة مــع قنــاة 
n-tv، إنــه التقــى خــالل زيارتــه األخيــرة إلــى روســيا 

ــن. ــر بوتي ــع الرئيــس فالديمي م
بحكمــة  تصرفــت  ألمانيــا  أن  وذكــر شــرودر، 
ــا باالنضمــام إلــى  عندمــا رفضــت الســماح ألوكراني

ــو فــي عــام 2008. النات
وأعــرب عــن ثقتــه مــن أن حــل النــزاع فــي 
أوكرانيــا »لــن ينجــح بــدون مفاوضــات«، واعتبــر 
محــاوالت ســلطات كييــف الســتعادة شــبه جزيــرة 

القــرم، عبثيــة.
ويــرى شــرودر، أن روســيا أخطــأت ببــدء 
أوكرانيــا،  فــي  الخاصــة  العســكرية  العمليــة 
وهنــاك حاجــة إلــى تنــازالت متبادلــة لحــل 
ــن يرغــب  ــأن الكرملي ــرودر ب ــوه ش ــزاع، ون الن
ــة للخــروج مــن الوضــع مــن  ــي إيجــاد طريق ف

المفاوضــات. خــالل 

فيما اعلنت المقاومة حالة االستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها..

مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار تجاه حاجز »حوارة« للجيش الصهيوني جنوب نابلس 

غــزة – وكاالت : أطلــق مقاومــون فلســطينيون، 
امــس النــار تجــاه حاجــز »حــوارة« جنــوب نابلــس 

بالضفــة المحتلــة.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مقاومــون أطلقــوا 
النــار تجــاه حاجــز »حــوارة« جنــوب نابلــس شــمال 

الضفــة المحتلــة.
ــار  ــع إطــالق ن ــه وق ــة:« إن ــت مصــادر عبري وقال
شــديد صــوب حاجــز لجيــش العــدو بالقــرب مــن 

ــات«. ــوع إصاب ــس دون وق ــي نابل ــوارة ف ح
وجنيــن  نابلــس  مدينتــي  أن  إلــى  ويُشــار 
ــل  ــار مســتمر مــن قب ــات إطــالق ن تشــهدان عملي
مقاوميــن فــي كتيبتــي جنيــن ونابلــس تجــاه قــوات 
االحتــالل المتواجــدة علــى الحواجــز العســكرية، 
ــاول اعتقــال  ــوات التــي تح ــة للتصــدي للق باإلضاف

واغتيــال المقاوميــن.
العســكري  الــذراع  القــدس،  ســرايا  وكانــت 
لحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين، أعلنــت 
ــا،  ــدى مجاهديه ــة ل ــع الجاهزي ــة االســتنفار ورف حال

والوحــدات القتاليــة العاملــة.

وقالــت الســرايا -فــي بيــان مقتضــب-: »نعلــن 
لنــداء  تلبيــًة  الجاهزيــة،  ورفــع  االســتنفار  حالــة 
الواجــب أمــام العــدوان الغــادر الــذي تعــرض لــه 
القيــادي الكبيــر الشــيخ بســام الســعدي وعائلتــه 

ــن«. ــل قليــل فــي جني قب
اقتحمــت  »اإلســرائيلي«  االحتــالل  قــوات 
ــت  ــن الماضــي واعتقل ــن مســاء االثني ــم جني مخي
الشــيخ  اإلســالمي  الجهــاد  فــي حركــة  القيــادي 
بيــن  كبيــرة  اشــتباكات  وســط  الســعدي  بســام 
مقاوميــن مــن كتيبــة جنيــن وقــوات االحتــالل ، ممــا 
ــه. ــه خــالل اعتقال ــداء علي ــد االعت ــه بع أدى إلصابت
ــة  ــارت حال ــة الشــيخ بســام الســعدي ، أث إصاب
ــه وخاصــة  ــى حيات مــن الغضــب وســط خشــية عل
ــده  ــن الســعدي، أن وال ــز الدي ــه ع ــد نجل ــد تأكي بع
اآلن  حتــى  اإلصابــة  بطبيعــة  نعلــم  وال  مصــاب 
ــى كل  ــداء عل ــود باالعت ــام الجن ــال ق وخــالل االعتق

ــاء«. ــال ونس ــن أطف ــت م ــي البي ــن كان ف م
بــدوره أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
يوســف  فلســطين،  فــي  اإلســالمي  الجهــاد 

الحســاينة، أن« إجــراءات االحتــالل فــي محيــط 
غــزة، تأتــي فــي ســياق أخــذه إعــالن الســرايا علــى 
محمــل الجــد، وتأهبــه لــرد الســرايا علــى مــا جــرى 

مــع الشــيخ القيــادي بســام الســعدي«.
ومــن  بالتجربــة  »العــدو  الحســاينة:  وقــال  
ســرايا  أن  يــدرك  الســابقة  المحطــات  خــالل 
القــدس جــادة فــي تهديداتهــا، وتحركاتهــا، ولــن 
تتوانــى قيــادة الحركــة والســرايا بالــرد علــى أي 

العــدو«. يرتكبهــا  حماقــة 
ــع ســرايا  ــع الســعدي دف ــا جــرى م وأضــاف: »م
القــدس الســتنفار كافــة قطاعاتهــا وتشــكيالتها، 
مكــروه يصيبــه«، مشــيرًا  أي  علــى  للــرد  تأهبًــا 
إلــى أن »العــدو أخــذ التهديــد علــى محمــل الجــد، 
كلمتهــا  لقــول  جاهــزة  كانــت  أيضًــا  والســرايا 
الشــيخ بســام  المســاس بحيــاة  تــم  فــي حــال 

الســعدي«.
وبشــأن طريقــة اعتقــال القيــادي الســعدي قــال 
الحســاينة: »مــا جــرى يؤكد أن »العــدو يعيش حالة 
ــد  ــن تصاع ــا يجــري م ــط عم ــاك، والتخب ــن اإلرب م
التشــكيالت  مــع  الجمهــور  وتفاعــل  للمقاومــة، 
عــن  بالدفــاع  حقهــا  تمــارس  التــي  العســكرية 

نفســها وشــعبنها وصــد العــدو الصهيونــي«.
مــن جانــب اخــر أظهــرت نتائــج اســتطالع رأي 
»أمنيســتي«  الدوليــة  العفــو  بــه منظمــة  قامــت 
والعــرب  اإلســرائيليين  اليهــود  غالبيــة  أن 
ــم  ــع العل ــي الداخــل ينظــرون لرف الفلســطينيين ف
اآلخــر. عــن  تمامــا  نظــرة مختلفــة  الفلســطيني 

يغطــي  العربــي«  »القــدس  وبحســب 
االســتطالع، الــذي أجــراه المختــص بعلــم النفــس 
السياســي دكتــور حغــاي الكايــام، مــن مؤسســة 

العفــو  »منظمــة  لصالــح  »أيبانيــل«، 

ربما ينطلق خالل اليومين المقبلين..

مصادر مطلعة: قادة اإلطار يخولون العامري بالتفاوض مع الصدر واتخاذ أي قرار!

بغــداد – وكاالت : كشــف مصــدر مطلــع فــي 
اإلطــار التنســيقي، امــس األربعــاء، تخويــل قــادة 
العــام  األميــن  »الفتــح«  تحالــف  زعيــم  اإلطــار 
لمنظمــة »بــدر« هــادي العامــري بالتفــاوض مــع 
زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر للخــروج مــن 
ــراق. ــي يعيشــها الع ــة الت ــة السياســية الراهن األزم
ــادة  ــأن »ق ــوز، ب ــة شــفق ني ــغ المصــدر وكال وأبل
ــع  ــاوض م ــري بالتف ــوا العام اإلطــار التنســيقي خول

ــرار يتخــذه األول«. ــى أي ق ــة عل الصــدر والموافق
ــري والصــدر  ــن العام ــا بي وأضــاف أن الحــوار م
المقبليــن، مردفــا  اليوميــن  ينطلــق خــالل  ربمــا 
بالقــول إن هنــاك مســاعي لفتــح قنــوات حــوار بيــن 

الطرفيــن.
االطــار  قــادة  يعقــد  أن  المقــرر  ومــن  هــذا 
ــس  ــم المجل ــزل زعي ــي من ــا، ف التنســيقي اجتماع
ــام حمــودي لمناقشــة اخــر  ــى اإلســالمي هم األعل

التطــورات السياســية ومســاعي فتــح قنــوات حــوار 
وتواصــل مــع التيــار الصــدري.

العــراق  فــي  السياســي  المشــهد  ويمــر 
بمنعطــف خطيــر منــذ أن اقتحــم أنصــار التيــار 
البــارز  الشــيعي  الديــن  رجــل  بزعامــة  الصــدري 
مقتــدى الصــدر مبنــى مجلــس النواب فــي المنطقة 
الخضــراء المحصنــة وســط بغــداد، واعتصامهــم فيــه 
إحتجاجــًا علــى ترشــيح اإلطــار التنســيقي محمــد 
شــياع الســوداني لمنصــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

للحكومــة االتحاديــة المقبلــة.
التنســيقية  الهيئــة  عضــو  اتهــم  بــدوره 
ومينــاء  الحريــر  لمشــروع  الشــعبي  للحــراك 
الفــاو حســين علــي الكرعــاوي،  األربعــاء، رئيــس 
حكومــة تصريــف االعمــال مصطفــى الكاظمــي 
ــى  ــض عل ــرف والتحري ــالم المتط ــة اإلع بتغذي

الفتنــة بيــن المكــون الشــيعي...
 / لوكالــة  حديــث  فــي  الكرعــاوي  وقــال 
ولالســف  الجهــات  “بعــض  ان  المعلومــة/  
المريــب حيــال  الصمــت   لزمــت  الشــديد  
القتــل  علــى  المأجــور   اإلعــالم  تحريــض 

الشــيعي”. المكــون  بيــن  والكراهيــة 
وأضــاف أن “الكاظمــي يحــاول بــاي شــكل مــن 

األشــكال إثــارة الفتنــة لبقــاء حكومتــه اطــول فتــرة 

الخميس 6 محرم الحرام 1444 هـ ق 13 مرداد 1401 هـ ش، 4 آب 2022م العدد )11009( السنة الثانية واالربعون

رئيس جنوب إفريقيا: لن نطمئن ما دامت الصحراء 
الغربية وفلسطين تحت االحتالل

جنــوب  رئيــس  أكــد   : وكاالت   – بريتوريــا 
»ال  وبــالده  حزبــه  أن  رامافــوزا،  ســيريل  إفريقيــا 
ــة  ــت الصحــراء الغربي ــا دام ــان م ــا االطمئن يمكنهم

االحتــالل«. تحــت  وفلســطين 
حــزب  أعضــاء  أمــام  ألقــاه  خطــاب  وفــي 
»المؤتمــر الوطنــي اإلفريقــي« الحاكــم، قــال: »ال 
يمكننــا أن نرتــاح بينمــا الصحــراء الغربيــة ال تــزال 

االحتــالل«. تحــت 
يكــون  أن  نقبــل  أن  يمكننــا  »ال  وأضــاف: 
االحتــالل والقمــع هــو مصير الشــعب الفلســطيني«، 
مشــيرا إلــى أن »هذيــن النضاليــن بيــن القضايــا 
ــا  ــا إذا أردن ــر معه ــوة أكب ــي بق ــاج للتعاط ــي نحت الت

المســاهمة فــي بنــاء عالــم أفضــل«.

كوبا: نرفض اإلضرار بوحدة 
أراضي الصين وسيادتها

هافانــا – وكاالت :وصفــت وزارة الخارجيــة الكوبيــة 
الزيــارة التــي أجرتهــا رئيســة مجلــس النــواب األميركي، 
ــدة  ــا »اســتفزازات جدي ــوان بأنه نانســي بيلوســي لتاي
ــة  ــارات رفيع ــمية أو زي ــاالت الرس ــع االتص ــة بطاب مقنّع
المســتوى«، محــّذرة مــن أّن هــذه الســلوكيات تســبب 

مخاطــر إضافيــة متعمّــدة.
الخارجيــة الكوبيــة أعربــت، فــي بيــان، عــن قلــق 
هافانــا مــن تصاعــد التوتــرات فــي المنطقــة، رافضــة 
بوحــدة  اإلضــرار  إلــى  تهــدف  التــي  »اإلجــراءات 

ــيادتها«. ــعبية وس ــن الش ــة الصي ــي جمهوري أراض
تايــوان  فــي شــؤون  أي تدخــل  البيــان  ودان 
الداخليــة، مؤكــدًا أّن »تفاقــم الوضــع حــول تايــوان 
يأتــي نتيجــة مباشــرة للسياســة العدوانيــة والوجــود 
العســكري الكبيــر للواليــات المتحــدة وحلفائهــا فــي 
مضيــق تايــوان، واالتصــاالت العســكرية ومبيعــات 

األســلحة المنهجيــة«.
وشــدد البيــان أيضــًا علــى أّن »أعمــااًل كهــذه 
تقــوّض الســالم واألمــن فــي اإلقليــم والعالــم«.

*الحراك الشعبي يتهم الكاظمي بتغذية اإلعالم 
المتطرف إلثارة الفتنة

*عضو بالفتح: المقاومة قادرة على ردع تركيا 
وطرد قواتها من األراضي العراقية

*نائب عن القانون: المؤشرات الحالية تفيد بأن 
الحل السياسي قادم

وسائل إعالم عالمية: بيلوسي لن تستطيع النوم من أصوات 
الصواريخ الصينية القوية جداً

واشــنطن – وكاالت : نشــرت وكاالت 
إعــالم عالميــة وصحــف مثــل »بلومبيــرغ« 
خريطــة تظهــر نطــاق التدريبــات التــي 

ســوف تقــوم فيهــا الصيــن.
بمنــاورات  قيامهــا  الصيــن  وتؤكــد 
المحيطــة  المائيــة  المناطــق  تشــمل 
بتايــوان )الصيــن( مــن جميــع الجهــات. 
الصينــي، أن »هــذا  الجيــش  وأعلــن 
األمريكــي  التصعيــد  يســتهدف  اإلجــراء 
الصــادم األخيــر بشــأن قضيــة تايــوان، وهــو 
بمثابــة تحذيــر جــاد لقــوى االســتقالل 
التايوانيــة أو أولئــك الذيــن يســعون إلــى 

االســتقالل«.

نيويــورك – وكاالت : قــال مقــررون مكلفــون 
مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
ــرائيلية ال  ــلطات اإلس ــة الس ــدة، إن »غطرس المتح
حــدود لهــا، إنهــا تضايــق المدافعيــن عــن حقــوق 
الذيــن  اإلغاثــة  مجــال  فــي  والعامليــن  اإلنســان 
الذيــن  أولئــك  وحمايــة  دعــم  إلــى  يســعون 
اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات جســيمة  يواجهــون 

فــي مســافر يطــا«.
ودعــا المقــررون األربعــة »إســرائيل«، فــي بيــان 
صحفــي، إلــى التوقــف عــن مضايقــة عمــال اإلغاثــة 
فــي مناطــق  اإلنســان  والمدافعيــن عــن حقــوق 
بالضفــة الغربيــة المحتلــة، حيــث يجــري جيــش 

ــات. ــالل تدريب االحت
فرانشيســكا  هــم:   األربعــة  والخبــراء 
بحالــة  المعنيــة  الخاصــة  المقــررة  ألبانيــز، 
الفلســطينية  األرض  فــي  اإلنســان  حقــوق 
ــة منــذ عــام 1967؛ مــاري لولــور، المقــررة  المحتل
الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان؛ سيســيليا خيمينيــز - دامــاري، المقررة 
الخاصــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان للمشــردين 
المقــرر  راجاجوبــال  وباالكريشــنان  داخليــا؛ 
الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي 

الالئــق. الســكن 

خبراء أمميون: غطرسة سلطات االحتالل ال حدود لها

وأضــاف المقــررون أّن »تداعيــات هــذا القــرار 
ــا  ــرك م ــد تُ ــا: فق ــام أعينن ــل أم مأســاوية، اآلن تمث
يقــرب مــن 1200 فلســطيني مــن ســكان مســافر يطــا، 
باإلخــالء  التهديــد  أمــام  دون حمايــة  لمصيرهــم 

القســري والتهجيــر التعســفي«.
مــن  »اســتيائهم  عــن  الخبــراء  وأعــرب 
التقاريــر التــي تفيــد بــأن مدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني قــد 
ــات مــن الجيــش اإلســرائيلي  تعرضــوا لمضايق

ــا«. ــافر يط ــي مس ف

بيــروت – وكاالت 
رئيــس كتلــة  أكــد   :
للمقاومــة«  »الوفــاء 
البرلمــان  فــي 
النائــب  اللبنانــي 
أن  رعــد  محمــد 
بــرأي  »الحــل 
يكــون  األميركــي 
المقاومــة  ذراع  بلــيّ 
واجبارهــا  واخضاعهــا 
علــى القبــول بالــذل«.

أننــا  يعرفــون  »إنهــم  رعــد:  وأضــاف 
نحــن أتبــاع اإلمــام الحســين )ع( الــذي 
يقــول »هيهــات منــا الذلــة«، ويتحايلــون 
لفــرض مــا لــم يســتطيعوا بالحــرب وال 
ــاالت فرضــه، وهــا هــم  باألمــن وال باالغتي
اآلن يســتخدمون األســلوب االقتصــادي«.

أقيــم  عاشــورائي  مجلــس  وخــالل 
بلــدة عيــن بوســوار، رأى رعــد أن  فــي 
»اهلل ابتلــى أوروبــا واصبحــو بحاجــة الــى 

الغــاز، وباتــوا يريــدون مــن اإلســرائيلي 
ــة  ــن فلســطين المحتل ــاز م اســتخراج الغ

المنهوبــة«.
وأضــاف رعــد: »لكــن المقاومــة منعتهم 
معادلــة  ووضعــت  الغــاز  اســتخراج  مــن 
ــا  ــوق وبعده ترســيم الحــدود واخــذ الحق
أننــا  علــى  وشــدد  بالباقــي«،  نتكلــم 
ــا  ــا وحدودن ــا بمياهن ــع حقوقن ــد جمي »نري
وبمنطقتنــا االقتصاديــة الخالصــة وغازنــا 
ونفطنــا، وممنــوع وضــع فيتــو علــى اي 
شــركة نســتقدمها للتنقيــب واســتخراج 

الغــاز فهــذه هــي معاييــر الســيادة«.
أحــد يصنــع  قائــال: »ال  رعــد  وختــم 
الســيادة فــي هــذا البلــد إال المقاومــة«.

*الجهاد االسالمي: لن نتوانى بالرد على أي 
حماقة يرتكبها العدو

*سرايا القدس »كتيبة جنين«: العدو الصهيوني 
سيدفع ثمن حماقاته

*العفو الدولية: غالبية اليهود »اإلسرائيليين« 
يخافون العلم الفلسطيني


