
ــي تعــرض  ــة الت ــال الجبان ــة االغتي ــد عملي فبع
لهــا قائــد أركان المقاومــة الشــهيد أحمــد الجعبــري، 
ومرافقــه الشــهيد محمــد الهمــص، صــدرت األوامــر 

ــادة القســام لخالياهــا الرابضــة فــي الضفــة  مــن قي
المحتلــة للــرد علــى جريمــة االحتــالل، وهــو مــا كان 
فــي األيــام األخيــرة مــن معركــة حجــارة الســجيل.

ســرعان مــا تجهــزت الخليــة القســامية المكونة 
مــن األبطــال، األســير القســامي أحمــد صالــح أحمــد 
موســى )قائــد الخليــة(، والشــهيد القســامي محمــد 
ربــاح عاصــي وهمــا مــن بلــدة بيــت لقيــا قــرب رام 

اهلل، واألســير القســامي محمــد عبــد الغفــار مفارجــة 
مــن ســكان مدينــة الطيبــة المحتلــة.

أنشــطة  عــدة  عــن  القســام،  كشــف  وقــد 
الســجيل،  معركــة حجــارة  قبــل  الخليــة  نفذتهــا 
ــة  ــل مغتصب ــع داخ ــى مجم ــول إل ــا الدخ كان آخره
»شــاعر بنياميــن« بيــن رام اهلل والقــدس، حيــث 
تســلل القســاميان أحمــد موســى ومحمــد عاصــي 
لــم  العمليــة  ولكــن  بــزي مغتصبيــن،  متنكــرَان 
تنفــذ نظــرًا للظــروف األمنيــة الصعبــة فــي المــكان.

ــى  ــير موس ــام األس ــات ق ــدور التعليم ــد ص وبع
كجــم   17 تــزن  التــي  الناســفة  العبــوة  بتصنيــع 
ــر عــن بعــد، وكان الشــهيد  ــة التفجي وتعمــل بتقني
لحظــة  أحمــد  األســير  برفقــة  موجــودًا  عاصــي 

العبــوة. تصنيــع 
ــل األســير  ــم نق ــر 2012م، ت ــوم 20 نوفمب ــاح ي صب
القســامي محمــد مفارجــة الــذي يحمــل العبــوة 
ســيارة  فــي  حقيبــة  داخــل  المخبــأة  الناســفة 
نقطــة  إلــى  عاصــي  محمــد  القســامي  الشــهيد 
معينــة، ليســتقل بعدهــا مفارجــة ســيارة أخــرى 
وينتقــل مــن منطقــة »موديعيــن« إلــى »تــل أبيــب”.

السودان يسجل سابقة أولى بالتصويت لمصلحة 
مقترح »إسرائيلي« في األمم المتحدة

الخرطــوم – وكاالت : يســبق الســودان كمــا يبــدو بقيــة المطبعيــن فــي تقديــم الــوالء لكيــان االحتــالل، 
فحتــى قبــل التوقيــع علــى 
أعطــى  التطبيــع،  اتفــاق 
الســودان دعمــه وتأييــده 
صــوَّت  فقــد  إلســرائيل. 
يــوم األربعــاء الماضــي، في 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
لمصلحــة  المتحــدة، 

إســرائيلي. مقتــرح 
صحيفــة  وحســب 
اليــوم«  »إســرائيل 
فــإن  أمــس،  الصهيونيــة 
الســودان صــوت إلــى جانــب مقتــرح إســرائيلي يُعنــى فــي مجــال االبتــكار. ومــن الــدول التــي صوتــت ضــد 

وســوريا. إيــران  المقتــرح 
ونقلــت الصحيفــة علــى لســان ســفير إســرائيل لــدى األمــم المتحــدة، جلعــاد أردان، أن تمريــر قــرار بــالده 

هــو إنجــاز مهــم إلســرائيل وألي دولــة تــرى أهميــة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل لمواطنيهــا.
ــع مــع »إســرائيل«، بعــد مصــر  ــة تطبي ــى اتفاقي ــي وافقــت عل ــة الخامســة الت ــة العربي والســودان الدول

واألردن واإلمــارات والبحريــن.

أبوظبي تدعو خبراء السايبر »اإلسرائيليين« للعمل في اإلمارات!
دبــي – وكاالت : دعــت ســلطة الســايبر اإلماراتيــة، »اإلســرائيليين« المتخصصيــن فــي مجــال التقنيــات 
فــي  للعمــل  المتقدمــة، 
الخليــج  ودول  اإلمــارات 
خطــوة  فــي  الفارســي، 
التــي  االتفاقــات  لتنفيــذ 
جــرى إبرامهــا، بعــد توقيــع 
العالقــات  تطبيــع  اتفــاق 
ــالل  ــي واالحت ــن أبوظب بي
برعايــة  الصهيونــي  
واشــنطن  فــي  أميركيــة 
منتتصــف ســبتمبر/أيلول 

لماضــي. ا
ــة »كلكيلســت«  ــة مــع صحيف ــي مقابل ــة، ف ــي رئيــس ســلطة الســايبر اإلماراتي ووصــف محمــد الكويت

ــالل اإلســرائيلي بـــ »الشــريك االســتراتيجي”. ــة اإلســرائيلية، االحت االقتصادي
وقــال الكويتــي إن »هنــاك الكثيــر مــن المجــاالت التــي تمثــل أساســًا للتعــاون االقتصــادي مــع »إســرائيل« يرتكــز إلــى 
.NSO  ”الســايبر«، مشــيرا إلــى أن المثــال األبــرز هــو البرمجيــات التــي تنتجهــا شــركة الســايبر اإلســرائيلية » أن أس أو

وتؤكــد تقاريــر متخصصــة أن شــركة NSO تعمــل فــي مجــال االســتخبارات اإللكترونيــة. ولفــت 
المســؤول اإلماراتــي إلــى رغبــة اإلمــارات فــي االســتفادة مــن الخبــرات اإلســرائيلية، معتبــرا أنــه مــن 
الضــروري التعــاون بشــكل خــاص علــى االســتثمار المشــترك فــي مجــال تأميــن الفضــاء الســيبراني، علــى 

ــال. ــاع األعم ــة« لقط ــل آمن ــات عم ــن »بيئ ــذا يضم ــار أن ه اعتب

 : وكاالت   – جنيــف 
جــددت ســوريا مطالبتهــا 
ملــف  تســييس  بعــدم 
مــن  أراضيهــا  تطهيــر 
زرعتهــا  التــي  األلغــام 
اإلرهابيــة  المجموعــات 
نجــاح  أن  علــى  مشــددة 
بهــذا  المبذولــة  الجهــود 
تعاونــًا  يتطلــب  الصــدد 
بالتنســيق  جديــًا  دوليــًا 
اإلجــراءات  ورفــع  معهــا 

الجانــب. أحاديــة  القســرية 
وقــال الســفير حســام الديــن آال منــدوب ســوريا 
ــب األمــم المتحــدة والمنظمــات  ــدى مكت ــم ل الدائ
الدوليــة فــي جنيــف فــي بيــان خــالل االجتمــاع 
ــة حظــر  ــي اتفاقي ــدول األطــراف ف الثامــن عشــر لل
األلغــام المضــادة لألفــراد الــذي تشــارك الجمهوريــة 

مراقــب  بصفــة  أعمالــه  فــي  الســورية  العربيــة 
إن نجــاح جهــود تطهيــر األراضــي الســورية مــن 
اإلرهابيــة  المجموعــات  زرعتهــا  التــي  األلغــام 
ومســاعدة ضحاياهــا تســتوجب توفيــر دعــم دولــي 
ــر  ــة الســورية وتوفي ــع الحكوم جــدي بالتنســيق م
وبعيــدًا  نيــة  بحســن  والتقنيــة  الماليــة  المــوارد 
ورفــع  واالنتقائيــة  السياســية  المشــروطية  عــن 

اإلجــراءات القســرية األحاديــة ودعــم جهــود ســوريا 
فــي مكافحــة اإلرهــاب.

قيــام  مخاطــر  إلــى  آال  الســفير  وأشــار 
المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة باســتخدام 
أنــواع متعــددة مــن األلغــام والذخائــر المتفجــرة 
ــى  التــي قامــت بصناعــة بعضهــا وحصلــت عل
بعضهــا اآلخــر مــن الــدول الداعمــة لهــا فــي 
ــى األراضــي الســورية  ــة عل ــا اإلرهابي عملياته
والتــي تشــكل مصــدر تهديــد يومــي لحيــاة 

الســكان وال ســيما األطفــال منهــم.
التــي  الجهــود  آال  الســفير  واســتعرض 
تبذلهــا الحكومــة الســورية وخطــة العمــل التي 
وضعتهــا بالتعــاون مــع خدمــة األمــم المتحــدة 
إلزالــة األلغــام “أونمــاس” والتــي تشــمل نشــر 
ــال  ــام واالنتق الوعــي والتثقيــف بمخاطــر األلغ
بعدهــا إلــى تطهيــر المناطــق الملوثــة وتقديــم 

ــام. ــا األلغ المســاعدة لضحاي

بريطانيا .. حزب العمال يحّث جونسون للتدخل في محادثات 
التجارة مع االتحاد األوروبي

لنــدن – وكاالت : قــال 
ــي  ــال البريطان حــزب العم
رســالة،  فــي  المعــارض 
الــوزراء  إن علــى رئيــس 
جونســون  بوريــس 
فــي  شــخصيًا  التدخــل 
مــع  التجــارة  محادثــات 
االتحــاد األوروبــي لضمــان 
التوصــل إلــى اتفــاق مــع 
النتهــاء  الوقــت  اقتــراب 

انتقاليــة. فتــرة 
وتحتــاج بريطانيــا واالتحــاد األوروبــي إلــى التوصــل بشــكل عاجــل التفــاق لتجنــب تعطيــل التجــارة بيــن البلديــن 

التــي يزيــد حجمهــا عــن تريليــون دوالر عندمــا تنتهــي فتــرة انتقاليــة فــي كانــون األول/ ديســمبر المقبــل.
وعلى الرغم من المحادثات المكثفة المستمرة منذ شهور، ال تزال توجد فجوات حول القضايا الرئيسية.

ــى  ــا إذا كان يمكــن التوصــل إل ــال إن الغمــوض المســتمر بشــأن م ــال حــزب العم ــي هــذا اإلطــار، ق ف
اتفــاق، يعرقــل االقتصــاد ويســلط الضــوء علــى الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق بالشــركات وبالعالقــات بيــن 

الــدول األربــع التــي تشــكل المملكــة المتحــدة فــي حالــة الفشــل فــي التوصــل إلــى اتفــاق.
وتقــول حكومــة جونســون إنهــا تريــد التوصــل التفــاق لكنهــا لــم تتمكــن حتــى اآلن مــن إيجــاد أرضيــة 

مشــتركة مــع االتحــاد األوروبــي بشــأن سياســة المنافســة وحصــص صيــد األســماك. البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قالوا في رسول الله )صلى الله عليه واله و سلم(:
لم يكن محمد نبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب بل للعالم، لو أنصفه الناس، ألنه لم يأت بدين 

خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير واإلعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في 
أخالقه، عظيم في صفاته، وما أحوجنا الى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين

* العالمة الفرنسي - ساديو لويس
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 51 دقيقة 
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة  و 13 دقيقة 

أذان الفجر )غداً(: الساعة الخامسة  و 20 دقيقة
شروق الشمس )غداً(: الساعة السادسة  و 48 دقيقة

االحد 6 ربيع الثاني ، 1442 هـ ق  2 آذر 1399 هـ ش، 22 تشرين الثاني2020م العدد )10548( السنة الواحدة واالربعون

مؤكدة توفير الموارد بعيدًا عن المشروطية السياسية واالنتقائية..

سوريا: تطهير اراضينا من األلغام التي زرعتها المجاميع االرهابية يستوجب دعماً دولياً 

الرئيــس  قــال   : واشــنطن – وكاالت 
»ســنتخلص  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
مــن وســطاء بيــع األدويــة وبذلــك ســنوفر 
أن  إلــى  مشــيرًا  الــدوالرات«،  مليــارات 
أســعار  ضعــف  يدفعــون  »األميركييــن 
ــدول االخــرى ولنفــس  ــة بال ــة مقارن األدوي
تلــك  ســنخفض  لذلــك  الشــركات 

التكلفــة”.
أمــا عــن نتائــج االنتخابــات قــال ترامب 
ــات،  ــي االنتخاب ــزت ف ــد ف »بالمناســبة لق
ــى 74  ــا عل ــد حصلن ــك فق وسنكتشــف ذل

مليــون صــوت” .
هــذا وذكــرت تقاريــر إعالميــة أن واليــة 
ــا األميركيــة أقــرّت، فــوز الرئيــس  جورجي
المنتخــب جــو بايــدن، وهــو مــا يعنــي 

ترامب مكابرا: لقد فزت في االنتخابات وحصلنا 
على 74 مليون صوت!

رســميًا  بايــدن  فــوز 
بأصــوات الواليــة فــي 
االنتخابيــة  الكليــة 

وعددهــا 16 صوتــًا.
وزيــر  وأعلــن 
واليــة  خارجيــة 
بايــدن  أن  جورجيــا 
 12284 بفــارق  فــاز 
صوتــًا عــن منافســه 
ترامــب،  دونالــد 
أن  إلــى  مشــيرًا 
فــي  عليهــا  المصادقــة  ســيتم  »النتائــج 

اليــوم. الحــق  وقــتٍ 
علــى  بايــدن  الديموقراطــي  وحصــل 
فــي  لترامــب،   232 مقابــل  أصــوات   306
الفائــز  تحــدد  التــي  االنتخابيــة  الكليــة 
ــى  ــرًا عل ــد كثي ــا يزي ــو م ــات، وه باالنتخاب
.270 وعددهــا  للنصــر  الالزمــة  األصــوات 

واشــنطن – وكاالت : انتقد ســيناتور والية 
فرمونــت االميركيــة تأييــد الحــزب الجمهــوري 
الدعــاءات ترامــب حــول االنتخابــات واصفــا 
الحــزب بأنــه لــم يعــد حزبــا سياســيا بــل 

ــة. ــى طائف تحــول ال
فــي تغريــدة علــى  وانتقــد بيرنــي ســاندرز، 
موقــع تويتــر، تأييــد الجمهورييــن الدعــاءات ترامــب، 
وورد فيهــا: ممــا يؤســف لــه ان الرئيــس يحــاول 

تغييــر نتائــج االنتخابــات.
وأضــاف: إنــه ألمــر محــزن للغايــة أن يحــاول 
االنتخابــات.  نتيجــة  تغييــر  الحالــي  الرئيــس 
واألســوأ مــن ذلــك أن الحــزب الجمهــوري التــزم 
علــى  الظالــم  الهجــوم  هــذا  حيــال  الصمــت 

سيناتور اميركي: الحزب الجمهوري لم يعد حزبا 
سياسيا بل تحول الى طائفة

ــًا  ــوري حزب ــزب الجمه ــد الح ــم يع ــة، ل الديمقراطي
قليلــة. اســتثناءات  مــع  طائفــة  بــل  سياســيًا 

ويشــار الــى ان دونالــد ترامــب رفــض قبــول 
واليــات  فــي  شــكاوى  ورفــع  االنتخابــات  نتائــج 
عديــدة ضــد ماأســماه انتهــاكات وتزويــر النتائــج 

فيمــا تــم رفــض العديــد مــن الشــكاوى.

بلومبيرغ: التوتر السعودي اإلماراتي 
وراء عدم اال لتزام بحصص النفط 

لنــدن – وكاالت : تصاعــد التوتــر بيــن اإلمــارات مــن 
جهــة، والســعودية وروســيا مــن جهــة أخــرى، منــذ أواخــر 
فــوق  إنتاجهــا  ظبــي  أبــو  زادت  عندمــا  الماضــي،  الصيــف 
حصتهــا فــي أوبــك )OPEC( ممــا دفــع جارتهــا إلــى التحذيــر 

الشــديد، وفــق مــا أوردتــه وكالــة أنبــاء بلومبيــرغ.
وذكــرت الوكالــة أن هــذا التوتــر النــادر الحــدوث بيــن 
البلديــن الخليجييــن والحليفيــن المقربيــن، دفــع مســؤولين 
للقــول إن اإلمــارات أصبحــت تفكــر جديــا فــي االنســحاب مــن 

.)OPEC+( ــك بلــس ــف أوب تحال
لإلمــارات  متكــررة  مطالبــات  إلــى  الخــالف،  ويعــود 
بضــرورة التــزام كافــة المنتجيــن بحصصهــم فــي خفــض 
اإلنتــاج منــذ بدايــة االتفــاق فــي مايو/أيــار الماضــي، إال أن 

عــدم االلتــزام دفعهــا لزيــادة إنتاجهــا. 
لــم  اإلماراتييــن  المســؤولين  إن  بلومبيــرغ،  وتقــول 
يعطــوا أيــة إشــارة علنيــة إلــى أنهــم يناقشــون عضويتهــم فــي 
أوبــك بلــس، لكنهــم يــرون أن حصــص خفــض اإلنتــاج تمــت 

علــى أســس غيــر عادلــة.

واشــنطن – وكاالت : نشــرت صحيفة »وول 
ــرا، تحدثــت  ــة تقري ــال« األميركي ســتريت جورن
فيــه عــن االقتصــاد األميركــي الــذي قــد ال يصمــد 
ــن  ــك يتعيّ ــي، لذل ــة للتعاف ــى الســنة القادم حت
ــى الكونغــرس التعامــل بســرعة مــع الوضــع  عل

لتخفيــف المعانــاة وإنقــاذ العائــالت.
الــذي  تقريرهــا  فــي  الصحيفــة،  وقالــت 
األميركــي  االقتصــاد  إن  »عربــي21«،  ترجمتــه 
تعافــى مــن صدمــة فيــروس كورونــا بشــكل 
أســرع ممــا توقعــه معظــم االقتصادييــن، ولكــن 
األمــور لــم تعــد إلــى ِنصابهــا وأصبــح إحــراز 

المزيــد مــن التقــدم أكثــر صعوبــة.
وعندمــا يتعلــق األمــر بمقــدار مــا يمكــن 
أكــدت  الكلــي،  االقتصــاد  لمســاعدة  فعلــه 
الصحيفــة أن نظــام االحتياطــي الفيدرالــي مقيــد 

وال يمكنــه فعــل أي شــيء بشــكل

“وول ستريت جورنال«: اقتصاد أميركا 
قد ال ينتظر حتى يناير

مؤكدة تشكل خرقا للقوانين وسيادة البالد..

» الصادقون«: ال توجد سفارة في العالم تحميها منظومة صاروخية سوى االميركية في العراق
* »الفتح«: اعالن االميركان االنسحاب من العراق 

“خدعة ” وذر الرماد في العيون
*سائرون تحذر الكاظمي من اتخاذ رواتب 

الموظفين لعبة سياسية
*المشهداني: الحزبان االسالمي والبعث هما 

من يسيطران على الشارع السني
كتلــة  عــن  النائــب  اتهــم   : وكاالت  بغــداد – 
صادقــون احمــد الكنانــي، امــس الســبت، الســفارة 
ــا  ــالد كونه ــن وســيادة الب ــة بخــرق القواني االميركي
الســفارة الوحيــدة فــي العالــم تحميهــا منظومــة 
صاروخيــة، مبينــا ان الحكومــة مطالبــة بمالحقــة 

مســتهدفي قــادة الحشــد الشــعبي.
ــه  ــة/ ان ــح لـ/المعلوم ــي تصري ــي ف ــال الكنان وق

“التوجــد ســفارة فــي العالــم تمتلــك منظومــات 
الســفارة  ســوى  ودبابــات  وطائــرات  صاروخيــة 

العــراق”. فــي  االميركيــة 
ــة  ــة فــي حماي ــات االميركي واضــاف ان “التصرف
ســفارتها هــي خــرق مســتمر للســيادة العراقيــة 
أن  إلــى  مشــيرا  الدوليــة”،  للقوانيــن  وانتهــاك 
“مجلــس النــواب يعتــزم مقاضــاة الواليــات المتحــدة 

األميركيــة وعــدم االكتفــاء باالنســحاب”.
الكاظمــي  الــى ان “حكومــة  الكنانــي  وأشــار 
ــب بشــأن االنســحاب االميركــي  ــدم أي طل ــم تق ل
وعليهــا تحريــك الدعــوة القضائيــة المقامــة فــي 
مجلــس القضــاء بشــان اســتهداف االمريــكان لقــادة 

الحشــد ومعســكراته ومعاقبــة الجنــاة”. 
الفتــح  تحالــف  عــن  النائــب  وصــف  بــدوره 
فاضــل جابــر , امــس الســبت , قــرار انســحاب 
“خدعــة”  بأنهــا  العــراق  مــن  االمريكيــة  القــوات 
ــي  ــون لكــون االنســحاب جزئ ــي العي ــاد ف وذر الرم
ــة  ــه بجدول ــي , فضــال عــن عــدم التنوي وليــس كل
انســحاب قواتهــم كليــا وفــق توقيتــات زمنيــة .

ــة / , ان  ــح لـــ / المعلوم ــي تصري ــر ف ــال جاب وق
قواتــه  بانســحاب  األمريكــي  الجانــب  اعــالن   ”
مــن العــراق عمليــة للتمويــه حيــث انــه اعلــن عــن 
انســحاب جــزء مــن تلــك القــوات بواقــع 500 جنــدي 
فــي حيــن ابقــى علــى 2500 اخريــن ” , واصفــا ” قــرار 
االنســحاب بانــه خدعــة وذر الرمــاد فــي العيــون ” .

حقيقيــة  نيــات  كانــت  “اذا  أنــه  وأضــاف، 
لالمريــكان باجــالء قواتهــا مــن العــراق عليهــا ان 
ــاق  ــددة وباتف ــة مح ــات زمني ــدوال  بتوقيت ــن ج تعل
مــع الحكومــة العراقيــة وإعــالن الجدولــة رســميا 

.  ” وعلــى االعــالم 

في ذكرى العملية..

»القسام« تكشف..عملية الحافلة )142( تتويٌج للّنصِر بمعركة الّسجيل
*خبير عسكري صهيوني يكشف وألول مرة عن  مشروع »إسرائيلي« سري على حدود غزة

غــزة – وكاالت : فــي كل صولــة وجولــة دأب 
العــدو  إذاقــة  علــى  القســام  كتائــب  مجاهــدو 
صنــوف العــذاب، فــإن حــاول العــدو نســيان وقــع 

علــى  ذكــروه  ضرباتهــم، 
طريقتهــم الخاصــة بأيــام 
أقــضّ  حينمــا  خلــت، 
شــوارع  االستشــهاديون 
ــة  وباصــات المــدن المحتل
الناســفة  باألحزمــة 

المتفجــرة. والعبــوات 
بقيــادة  األجــدر  كان 
ومــن  الصهيونــي  العــدو 
واقــع تجربتهــا مــع عمليات 
كتائــب القســام النوعيــة، 

أن تتوقــع بــأن الكتائــب فــي مقدورهــا الوصــول 
لقلــب الكيــان ســواء بالصواريــخ أو باالستشــهادين 
أو بالعبــوات الناســفة، إن أقدمــوا علــى ارتــكاب أيــة 

حماقــةٍ كانــت.


