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في يوم عرفة :االحتالل يؤمّ ن اقتحامات عشرات المستوطنين للمسجد األقصى

الجهاد اإلسالمي :فصائل املقاومة سترد بقوة
على اعتداءات الصهاينة

بعد دعمه القتحام األقصى..
الرئاسة الفلسطينية :تصريحات
بينيت تدفع لصراع ديني خطير
 11أسيرا في سجون االحتالل
يواصلون إضرابهم عن الطعام

القدس احملتلة ـ وكاالت :أكد ناطق حركة
اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني طارق سلمي إن
حكومة العدو الصهيوني باعتداءاتها حتاول
أن تبحث عن صورة انتصار يف القدس احملتلة
وحت�����اول أن ت��ث��ب��ت ل��ل��م��س��ت��وط��ن�ين ح��ض��وره��ا
وحتكمها مبوازين القوى.
وأش��ار سلمي إىل أن الفصائل الفلسطينية
تتابع وتقيم األح��داث يف األقصى وتتشاور مع
خمتلف امل��ك��ون��ات ول��ن ت��ق��ف مكتوفة األي��دي
وسرتد بقوة على االعتداءات.
وأوض���ح :أن م��ا يف جعبة امل��ق��اوم��ة ق��ادر على
الرد يف الزمان واملكان املناسبني والذي يتحمل
مسؤولية التصعيد هو العدو الصهيوني .الفتا
إىل أن غ��زة أسقطت رئ��ي��س احل��ك��وم��ة السابق
بنيامني نتنياهو وهي قادرة على إسقاط غريه
من اجلنراالت حتت ضربات املقاومة.
وذك������ر :أن ك���ي���ان ال����ع����دو ي��س��ت��غ��ل ح��ال��ة
ال��ت��ط��ب��ي��ع ل��ت��م��ري��ر س��ي��اس��ات��ه ل��ت��ه��وي��د ال��ق��دس
وتصفية القضية الفلسطينية وي��ع��م��ل على
تفتيت العرب على أسس طائفية وعرقية.
وختم بالقول إن فلسطني أك��دت أن العدو
ال��ص��ه��ي��ون��ي ه��ش وع��ل��ى م��ن ي��ط��ب��ع أن ي��راج��ع
حساباته ألن هذا العدو يهدف ملصادرة احلقوق
واحلريات يف منطقتنا العربية.
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اخبار قصرية
لبنان :اجتامع برئاسة عون للبحث
يف موضوع حل أزمة الدواء
ب�ي�روت ـ وك����االت :ت���رأس الرئيس اللبناني
اجتماعا يف حضور رئيس
ميشال عون ،االثنني،
ً
حكومة تصريف األعمال ووزي��ر الصحة يضم
نقيب الصيادلة وممثلني عن شركات األدوية
العاملية يف لبنان ومستوردي األدوية وشركات
تصنيع األدوي��ة وذلك للبحث يف موضوع حل

أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن  %75من
األدوية.
كما دع��ا رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ميشال عون
اجمللس األعلى للدفاع اىل اجتماع بعد ظهر
االثنني للبحث يف األوضاع األمنية والتطورات
الراهنة.

الجيش األردين مينع محاولة تهريب املخدرات
ع ّمان ـ وكاالت :صرح مصدر بقيادة القوات
املسلحة األردنية بأن املنطقة العسكرية الشرقية
بالتعاون مع مديرية األم��ن العسكري وإدارة
مكافحة امل��خ��درات أحبطت االث��ن�ين حماولة
تهريب كمية كبرية من املخدرات.
وقال املصدر العسكري املسؤول إنه «مت تطبيق

قواعد االشتباك ،ما أدى إىل فرار األشخاص إىل
داخل العمق السوري ،وبعد تفتيش املنطقة مت
العثور على مليون وثالثة وثالثني ألف حبة من
حبوب الكبتاغون املخدرة و 210كف من مواد
احلشيش املخدر» .وأضاف أنه مت التعامل معها
حسب التعليمات املوجودة.

بعد توتر بني البلدين

الجزائر تستدعي سفريها لدى املغرب

إىل ذل���ك ،اق��ت��ح��م امل��س��ت��وط��ن��ون الصهاينة
صبيحة ي��وم ع��رف��ة امل��س��ج��د األق��ص��ى حبماية
ك��ام��ل��ة م���ن ق�����وات االح����ت��ل�ال ال��ت�ي أط��ل��ق��ت
��س�يرة ف���وق امل��ص��ل��ى امل���روان���ي لتأمني
ط��ائ��رة م ّ
االقتحامات.
وحب��س��ب امل��ع��ط��ي��ات ،اق��ت��ح��م  56م��س��ت��وط�� ًن��ا
ب��اح��ات املسجد امل��ب��ارك ،بعد أن أص���در رئيس
ح��ك��وم��ة االح���ت�ل�ال ن��ف��ت��ال��ي ب��ي��ن��ت ت��ع��ل��ي��م��ات��ه
مب���واص���ل���ة اق���ت���ح���ام امل��س��ت��وط��ن�ين ل��ل��م��س��ج��د
ّ
«منظم وآمن».
األقصى بشكل

بعملية استباقية ..العثور على صورايخ قاذفة وعبوات ناسفة يف كركوك

احلشد الشعيب يتصدى هلجوم
«داعش» يف جرف النصر

حركة النجباء ۱۳ :مليار دوالر أرباح اإلمارات من اشعال العراق
بغداد ـ وكاالت :أعلنت قيادة الشرطة االحتادية ،االثنني ،تنفيذ عمليات
استباقية والعثور على صورايخ قاذفة وعبوات ناسفة وقنابر هاون يف قضاء
احلوجية مبحافظة كركوك.
القيادة قالت يف بيان ان «قوة من مقر الفرقة الثالثة للشرطة االحتادية
واللواء العاشر للفرقة باالشرتاك مع قوة مشرتكة من وكالة االستخبارات
والتحقيقات االحتادية يف وزارة الداخلية ،ن ّفذت عملية استباقية لتفتيش
حاوي «املسطاح»و»منطقة العيون ،أسفرت العملية عن العثور على  3قنابر
هاون خمتلفة  ،عبوة ناسفة سعة  20لرت».
واض���اف البيان ،ان «يف ذات السياق ن�� ّف��ذت ق��وة م��ن ال��ل��واء احل���ادي عشر
للفرقة باالشرتاك مع فوج مغاوير الفرقة باإلضافة اىل مفرزة من كتيبة
هندسة امليدان والطائرات املسرية ،عملية استباقية لتفتيش قرى «اخلاتونية»
و»اخلالدية» و»سبع تلول» وقرية «شالكة» بقضاء احلوجية بكركوك،
أسفرت العملية عن العثور على  10قنابر هاون خمتلفة األن��واع 4 ،صواريخ
قاذفة  ،عبوة ناسفة سعة  5ل�تر» .وتابع انه «مت تفكيكها وإتالفها من قبل
مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة».
وكانت خلية اإلع�لام األم�ني يف ال��ع��راق ،أعلنت األح��د ،عن تدمري اربع
أوكار لداعش اإلرهابي وضبط طائرة مسرية يف حمافظة كركوك.
وقالت اخللية يف بيان ،إنه «وفقاً ملعلومات استخباراتية دقيقة من قبل
مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات االحت��ادي��ة يف وزارة الداخلية،
وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ف��ارز ال��ف��رق��ة اخل��ام��س��ة بالشرطة االحت��ادي��ة ،مت ضبط
اربعة أوكار لإلرهابيني ومواد متفجرة تابعة لعناصر داعش يف وادي ابو
خناجر وقرية الرزم ووادي كرحة غازان ضمن ناحية الرياض يف حمافظة
كركوك».
وبينت ،أن «األوكار احتوت مالبس عسكرية واواني طبخ ومواد لوجستية
وطائرة مسرية تابعة للعناصر االرهابية ،فضال عن ضبط مخسة عبوات ناسفة
حملية الصنع واربعة صواريخ قاذفة ضد الدروع ،مت التعامل مع املضبوطات
اصوليا واتالفها من قبل مفرزة كتيبة هندسة الشرطة االحتادية املرافقة
للقوة».
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وقال مكتب نفتالي بينت ،إن رئيس احلكومة
أج��رى تقييما للوضع مبشاركة وزي��ر احلرب
بين غانتس ووزير األمن الداخلي عومر بارليف
واملفتش العام للشرطة كوبي شبطاي فيما
يتعلق باألحداث يف املسجد األقصى.
وك���ان���ت ق����وات االح���ت�ل�ال اإلس���رائ���ي���ل���ي قد
اقتحمت األحد املسجد األقصى ،واعتدت على
املصلني واملرابطني يف باحاته بالضرب والدفع،
وأخلته بالقوة ،قبل أن تسمح ملئات املستوطنني
باقتحامه.

ودع������ا ن���ش���ط���اء م���ق���دس���ي���ون ل���ل���م���راب���ط���ة يف
املسجد األقصى املبارك والتصدي القتحامات
املستوطنني.
ي����أت����ي ذل�������ك :ب���ع���د أن دع������ت م����ا ت��س�� ّم��ى
«مجاعات اهليكل» املزعوم ألوس��ع اقتحامات
لألقصى وإق��ام��ة ال��ص��ل��وات العلنية والسرية
خ�ل�ال االق��ت��ح��ام وع��ل��ى األب������واب ،وك��ذل��ك
لتنظيم مسريات على مدار الساعة على أبواب
األقصى.
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تكفرييو «جبهة النصرة» اإلرهابية يرتكبون  28اعتداء يف إدلب
االحتالل األمريكي يسرق كميات جديدة من
القمح والنفط السوري

موسكو :الغرب استخدم منظمة حظر األسلحة الكيميائية ضد سوريا وروسيا بخبث
دم��ش��ق ـ وك���االت :واص��ل��ت ق���وات االح��ت�لال األمريكي
سرقة خريات اجلزيرة السورية وثرواتها حيث أخرجت 40
شاحنة وصهرجياً حمملة بالقمح والنفط إىل األراضي
العراقية عرب معرب الوليد غري الشرعي يف احلسكة.
ون��ق��ل��ت م��ص��ادر حملية م��ن ق��ري��ة ال��س��وي��دي��ة يف ري��ف
منطقة اليعربية باحلسكة ملراسلة سانا قوهلا إن ً
“رت�لا
م��ؤل��ف��اً م��ن  40شاحنة وص��ه��ري��ج نفط خ��رج م��ن قاعدة
االحتالل األمريكي يف مطار خراب اجلري واجته إىل معرب
الوليد غري الشرعي ومنه إىل مشال العراق”.
وب��ي��ن��ت امل���ص���ادر أن إح�����دى ال��ش��اح��ن��ات ك���ان���ت تقل
جرافة لقوات االحتالل األمريكي تستخدمها يف إقامة
التحصينات اهلندسية ح��ول قواعدها وإق��ام��ة السواتر
الرتابية عرب جتريف األراضي الزراعية العائدة لألهالي
يف مناطق انتشارها.
وأخرجت قوات االحتالل السبت  70شاحنة وصهرجياً
عرب املعرب ذاته.
مب��وازاة ذلك اعتدت التنظيمات االرهابية بالقذائف
ال��ص��اروخ��ي��ة ع��ل��ى ق��ري��ة ن��اع��ور شطحة مبنطقة ال��غ��اب
بريف محاة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية يف
املمتلكات.
وذك����ر م��راس��ل س��ان��ا يف مح���اة أن “إره��اب��ي�ين تابعني
لتنظيم جبهة النصرة يتحصنون يف منطقة جبل الزاوية

بريف إدلب اجلنوبي استهدفوا بـ  3قذائف صاروخية قرية
ناعور شطحة بريف مح��اة الشمالي الغربي ما أدى إىل
أضرار مادية يف املنازل واملمتلكات”.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية األحد أن إرهابيي “جبهة
النصرة” املنتشرين يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب
وعدد من املناطق بريفها نفذوا  28اعتداء خالل الساعات
املاضية ،منها  6طالت مناطق آمنة بريف محاة الشمالي.
ووفق وكالة «سانا» أوضح نائب رئيس مركز التنسيق
ال��روس��ي يف محيميم العميد ال��رك��ن ف��ادي��م كوليت أن
تكفرييي مجاعة «جبهة ال��ن��ص��رة» ن��ف��ذوا  28اع��ت��داء يف
منطقة خفض التصعيد يف إدلب منها  15يف ادلب و 5يف
حمافظة الالذقية واعتداءان يف حمافظة حلب و 6يف محاة.
وأعلن مركز التنسيق الروسي يف الثالث والعشرين من
الشهر املاضي أن تكفرييي تنظيم جبهة النصرة “ارتكبوا
 37اعتداء من مواقعهم يف منطقة خفض التصعيد يف
إدلب على مناطق آمنة يف أربع حمافظات منها  19يف إدلب
و 10يف الالذقية و 2يف حلب و 6يف محاة”.
ه���ذا وأف����اد م��ص��در حم��ل��ي ب���أن «ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ال��ش��ام»
اإلرهابية أعلنت رفع جهوزيتها العسكرية يف جبهات إدلب
«سع ُّ
انفجارات قوي ٍة يف مدينة حلب
دوي
وحلب ،بينما ُ
ٍ
مل يُعرف سب ُبها».
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استشهاد مدني إثر قصف مدفعي للعدوان السعودي على منبه صعدة

اليمن ...غرق باخرة نفطية قرب سواحل عدن

صنعاء ـ وك���االت :غرقت ب��اخ��رة نفط قبالة سواحل
مدينة عدن ،جنوبي اليمن ،متسببة بتلوث يف شواطئها.
وقال مصدر يف السلطة احمللية مبحافظة عدن لوكالة
«سبوتنيك» :إن الباخرة «ديا» احململة بكمية كبرية من
الوقود غرقت يف منطقة رمي املخطاف مبيناء عدن نتيجة
عدم صالحيتها الفنية وتهالك بدنها.
وأضاف :أن الوقود الذي كانت حتمله الباخرة الراسية
منذ مدة طويلة يف منطقة غرقها أدى إىل تلوث شواطئ
مديرية الربيقة غ��رب ع��دن ،وظ��ه��ور بقع نفطية قبالة
سواحل أخرى يف مدينة عدن.
وأش���ار امل��ص��در إىل وج���ود خم���اوف م��ن تسبب الباخرة
الغارقة التابعة لشركة «عرب البحار» يف إيقاف حركة
السفن إىل أرصفة موانئ عدن ،مؤكدا استنفار السلطات

املالحية النتشال الباخرة.
من جانب آخر ،إستشهد مواطن ميين بنريان العدوان
ال��س��ع��ودي يف منطقة ال��رق��و مب��دي��ري��ة منبه احل��دودي��ة
حمافظة صعدة يف وقت متأخر من مساء االحد  18يوليو
2021م .
مصدر حملي يف صعدة أكد استشهاد مواطن بقصف
مدفعي سعودي على املنطقة .
وتتعرض املناطق احلدودية يف حمافظة صعدة لقصف
مدفعي سعودي بشكل يومي ،أوقع منذ بداية العدوان على
اليمن مئات القتلى واجلرحى من املدنيني .
ويف ال  2من يوليو احلالي ارتكبت ال��ق��وات السعودية
جم��زرة يف س��وق الرقو اث��ر قصف مدفعي اوق��ع شهيدين
ومايزيد عن  20جرحيا من املواطنني .

اجل��زائ��ر ـ وك����االت :أف����ادت وس��ائ��ل إع�لام
ج���زائ���ري���ة ب����أن وزارة اخل���ارج���ي���ة اس��ت��دع��ت
س��ف�يره��ا ل���دى ال��رب��اط ل��ل��ت��ش��اور ،وأن��ه��ا «ال
تستبعد اختاذ إجراءات أخرى».
وأك���دت اخل��ارج��ي��ة يف بيان هل��ا ،أن «ه��ذا
اإلج������راء ن��ظ��را ل��غ��ي��اب أي ص����دى إجي��اب��ي
ومناسب من قبل اجلانب املغربي ،بعد تصرف
ممثل املغرب لدى األمم املتحدة ،والذي وزع
م��ذك��رة رمس��ي��ة تتضمن م��س��ان��دة ال��رب��اط
الستقالل منطقة القبائل».
وتابعت« :هناك ض��رورة ملحة يف توضيح
اململكة املغربية ملوقفها النهائي من الوضع
ب��ال��غ اخل���ط���ورة ال��ن��اج��م ع���ن ال��ت��ص��رحي��ات
املرفوضة لسفريها بنيويورك».
وأض���اف���ت« :ن���ظ���را ل��غ��ي��اب أي رد إجي��اب��ي
ومناسب من قبل اجلانب املغربي ،فقد تقرر
اليوم استدعاء سفري اجلزائر بالرباط ،فورا،
للتشاور» ،موضحة أنها «ال تستبعد اختاذ
إج��راءات أخرى ،حسب التطور الذي تشهده
هذه القضية».

وأ ف���اد م��ص��در حم��ل��ي ب��أن ح��زب «جبهة
القوى االشرتاكية» املعارض يف اجلزائر
أدان خ��ط��وة مم��ث��ل اململكة ا مل��غ��ر ب��ي��ة ل��دى
ّ
مذكرة
األ م��م املتحدة ،املتمثلة بتوزيع
و ص���ف���ت���ه���ا ب����ـ «اال س����ت����ف����زاز ي����ة ا ملَ���ق���ي���ت���ة»
ع��ل��ى ا ل����دول األ ع���ض���اء يف ح��ر ك��ة « ع��دم
االحنياز».
ووص��ف ح��زب الزعيم ال��راح��ل حسني آيت
أمحد ،حمتوى املذكرة بـ»البهتان واالفرتاء»
اللذين يستهدفان «وحدة وطننا الغالي وزرع
النعرات بني شعبنا املوحد األبي».

تعليقاً عىل بيان سفارة االحتالل يف القاهرة

نائبان مرصيان :تل أبيب تحاول تربئة نفسها من
دورها املشبوه يف مساندة أديس أبابا
القاهرة ـ وك���االت :علق النائبان املصريان
مصطفى ب��ك��ري وت��ام��ر ال��ش��ه��اوي على بيان
ال��س��ف��ارة الصهيونية يف ال��ق��اه��رة ح���ول سد
النهضة ،واع��ت�برا أن ت��ل أب��ي��ب حت���اول تربئة
نفسها من دورها املشبوه ،وال تكذب بل تتجمل.
ويف تصريح خاص لـ RTأشار بكري إىل أن «تل
أبيب وأدي��س أبابا وقعتا عدة اتفاقيات إلقامة
مشروعات نهرية ما بني العامني .»1996 1990
وأضاف أن «رئيس الوزراء الصهيوني السابق
بنيامني نتنياهو أك��د أن حكومته ستساعد
إثيوبيا يف حتسني وزي����ادة حصتها م��ن مياه
النيل».
ول��ف��ت إىل أن «ب��ع��ض امل��واق��ع اإلسرائيلية
حتدثت عام  2019عن وجود منظومة دفاع جوي
إسرائيلي قصرية املدي من نوع «سبايدر» حول

سد النهضة».
وأش����ار إىل أن «امل��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة
اإلثيوبية دي��ن��ا مفيت أك��د أن ب�ل�اده ستبيع
الفائض م��ن امل���اء والكهرباء ألي ط��رف مبن
فيهم الكيان الصهيوني».
م��ن جهته ق��ال ال��ش��ه��اوي يف تصريح لـRT
إن «سفارة العدو الصهيوني مل تكذب ولكنها
ت��ت��ج��م��ل» ،مضيفا أن «ت��ن��ص��ل ت��ل أب��ي��ب من
ض��ل��وع��ه��ا يف أزم����ة س��د ال��ن��ه��ض��ة أم���ر مفهوم
نتيجة التفاقية السالم املربمة مع مصر ،وليس
من احلكمة الدبلوماسية أن تعلن احلكومة
الصهيونية ضلوعها يف تلك األزمة يف الوقت
ال���ذي تعتربه ال��ق��اه��رة «ع��م�لا ع��دائ��ي��ا ،ألنها
بذلك تصنع أزم���ة م��ع القاهرة ه��ي يف غنى
عنها».

يف ظل استمرار التطبيع مع االحتالل

وزير الخارجية الصهيوين يعتزم زيارة
الرباط الشهر املقبل
وك������االت :يف أول زي�����ارة ل���وزي���ر خ��ارج��ي��ة
االح����ت��ل�ال اإلس���رائ���ي���ل���ي م��ن��ذ ع����ام ،2003
يائري البيد ي��زور املغرب «لتعزيز» التمثيل
ال���دب���ل���وم���اس���ي و»ال����ت����ع����اون» يف ق��ط��اع��ات
اقتصادية أخرى.
وذك��رت وسائل إعالم الكيان الصهيوني
ال���غ���اص���ب أن وزي�����ر خ���ارج���ي���ة االح���ت�ل�ال،
ي��ائ�ير الب��ي��د ،س��ي��زور امل��غ��رب مطلع الشهر
«لتطوير ال��ع�لاق��ات ب�ين اجلانبني
امل��ق��ب��ل،
ِ
ورف���ع التمثيل ال��دب��ل��وم��اس��ي إىل مستوى
السفارات.
وقال البيد إن االحتالل واملغرب «سيعمالن
على ت��دش�ين ت��ع��اون اق��ت��ص��ادي وتكنولوجي
وث���ق���ايف وس���ي���اح���ي» ،م��ض��ي��ف��اً أن ال��ع�لاق��ات
املباشرة هي «مصلحة صهيونية من الدرجة
األوىل».

وأج������رى وزي�����ر خ���ارج���ي���ة االح����ت��ل�ال ،ي��وم
اجل��م��ع��ة امل��اض��ي ،ات��ص��ا ًال م��ط��و ًال م��ع وزي��ر
خارجية املغرب ناصر بوريطة ،حيث تناوال
«العالقة املباشرة بني الدولتني والشعبني،
وهي مصلحة صهيونية عليا».
وش��ارك��ت ال��ق��وات اجلوية املغربية ،خالل
الشهر اجلاري ،مبناورات «نسيم البحر» إىل
جانب ق��وات صهيونية ومبشاركة ع��دد من
الدول وقيادة الواليات املتحدة.
ووق���ع���ت ال����رب����اط وت����ل أب���ي���ب وواش��ن��ط��ن
مذكرات تفاهم إلقامة عالقات بني املغرب
و»االحتالل االسرائيلي» ،يف كانون األول/
ديسمرب املاضي ،وذلك عقب توقيع اإلمارات
والبحرين والسودان التفاقات تطبيع مماثلة،
ب��رع��اي��ة إدارة ال��رئ��ي��س األم�يرك��ي السابق
دونالد ترامب.

