
 : وكاالت   – غــزة 
نــددت فصائــل فلســطينية 
الســلطة  نهــج  باســتمرار 
فــي االعتقــال السياســي 
وعناصــر  كــوادر  ضــد 
أن  واعتبــرت  المقاومــة، 
»خدمــة  السياســة  هــذه 
للكيــان  مجانيــة« 
المحتــل  الصهيونــي 
واضــح  غيــر  األمــر  وهــذا 

. ض فــو مر و
ــة »فلســطين اليــوم« أن الســلطة  وذكــرت وكال
ــال السياســي  ــة تواصــل حمــات االعتق ــي الضف ف
فــي صفــوف كــوادر وقيــادات المقاومــة الفلســطينية، 

ــد الرئيــس األميركــي  واشــنطن – وكاالت : أّك
ســتدافع  المتّحــدة  الواليــات  أّن  بايــدن   جــو 
عســكريًا عــن تايــوان إذا مــا شــنّت الصيــن هجومــًا 
علــى هــذه الجزيــرة التــي تعتبرهــا جــزءًا ال يتجــزّأ 

ــا. مــن أراضيه
وخــال لقــاء مــع ناخبيــن فــي بالتيمــور نّظمتــه 
شــبكة »ســي إن إن« التلفزيونيــة ســئل بايــدن 
مســتعدّة  المتّحــدة  الواليــات  كانــت  إذا  عمّــا 
ــي حــال تعرّضــت  ــوان ف ــاع عســكريًا عــن تاي للدف
لدينــا  »أجــل.  فأجــاب  صينــي  لهجــوم  الجزيــرة 

التــزام بهــذا الشــأن«.
الضغــط  تزايــد  مــن  تايــوان  وتشــكو 
للقبــول  العســكري والسياســي مــن بكيــن 

عليهــا. الصينيــة  بالســيادة  
وواشــنطن ملزمــة قانونــا بتزويــد تايــوان بوســائل 
الدفــاع عــن نفســها، إال أنهــا تنتهــج منــذ فتــرة طويلــة 
سياســية »غمــوض اســتراتيجي« بشــأن مــا إذا كانــت 
ســتتدخل عســكريا لحمايــة تايــوان إذا هاجمتهــا الصيــن.

لبنان.. القضاء العسكري يستدعي جعجع لالستماع 
إلى إفادته بشأن كمين الطيونة

بيــروت – وكاالت : ذكــرت مصــادر مطلعــة لوكالــة »رويتــرز« أن المحكمــة العســكرية اللبنانيــة اســتدعت 
رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة، ســمير جعجــع، مــن أجــل االســتماع إلــى إفادتــه بشــأن إطــاق النــار ضــد 
ــة  ــن فــي منطق المتظاهري
بيــروت،  فــي  الطيونــة 

األســبوع الماضــي.
إن  المصــادر  وقالــت 
»مفــوض الحكومــة لــدى 
العســكرية،  المحكمــة 
عقيقــي،  فــادي  القاضــي 
أعطــى إشــارة باالســتماع 
رئيــس  إفــادة  إلــى 
اللبنانيــة  القــوات  حــزب 
ــف  ــي مل ســمير جعجــع ف
ــة، وذلــك علــى خلفيــة االعترافــات التــي أدلــى بهــا الموقوفــون فــي هــذا الملــف... وتقضــي إشــارة  الطيون

العســكرية«. المحكمــة  فــي  أمامــه  جعجــع  إلــى  باالســتماع  عقيقــي  القاضــي 
ويأتــي هــذا االســتدعاء فــي وقــت تتهــم عــدة أطــراف لبنانيــة حــزب القــوات اللبنانيــة بالمســؤولية عــن 

الكميــن الــذي نُصــب للمتظاهريــن، والــذي أدى إلــى استشــهاد 7 مواطنيــن وجــرح العشــرات.
وكان األميــن العــام لحــزب اهلل، الســيد حســن نصــر اهلل، أكــد، فــي وقــت ســابق، أن »البرنامــج الحقيقــي 
للقــوات اللبنانيــة هــو الحــرب األهليــة التــي ســتؤدي إلــى تغييــر ديمغرافــي«، وهــذا مــا يجعلــه »أكبــر تهديــد 

للوجــود المســيحي فــي لبنــان«.

روسيا: تطبيع العالقات مع الناتو بات أمرا غير ممكن
موســكو – وكاالت : عــدّ مســاعد وزيــر الخارجيــة الروســي الكســاندر غروشــكو تطبيــع العاقــات مــع 

الناتــو بــات أمــرا غيــر ممكــن بســبب الممارســات المناوئــة ضــد بــاده.
الکســاندر  وقــال 
ــح  ــي تصري ــروشکو، ف غ
صحفــي امــس الجمعــة، 
إن العاقــات بيــن الناتــو 
وروســيا فقــدت أيــة نقــاط 
ايجابيــة يمكــن التحــدث 

عنهــا.
نشــاطات  ووصــف 
ــرب حــدود  ــو ق ــف النات حل
نشــر  ومنهــا  روســيا 
اســتراتيجية  اســلحة 

تدلــل علــى ان البلــدان األعضــاء تتحــرك بســرعة باتجــاه تأجيــج حــرب بــاردة جديــدة بيــن الجانبيــن والتــي 
روســيا. مــع  العاقــات  علــى  مباشــرة  تأثيــرات  تتــرك 

وأكــد مقتــرح تعييــن بلــد يمثــل الناتــو فــي موســكو واســتمرار بــاده فــي دعــم التعامــل التقليــدي مــع 
الحلــف حــول االمــن فــي اوروبــا. البقية على الصفحة7

قال رسول الله صلی الله عليه و آله: 
مــا باُل أقــوامٍ إذا ذُِكَر ِعندَُهــم آُل إبراهيَم فَِرحوا َواسَتبَشــروا، و إذا 
ذُِكــَر ِعندَُهــم آُل ُمَحمَّــٍد عليهــم الســالم اِشــَمأَزَّت قُلوبُُهــم؟! َوالَّــذي 
ا  ــٍد بَِيــِدِه، لَو أنَّ َعبدًا جــاَء يـَـوَم الِقياَمِة بَِعَمِل سـَـبعيَن نَِبيًّ نَفــُس ُمَحمَّ
مــا قَِبــَل اللـّـهُ  ذِلــَک ِمنــُه َحّتــی يَلقــاُه بَِواليَتــي وَواليـَـِة أهــِل بَيتــي

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة   و49 دقيقة.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة  و42 دقيقة.
 أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و51 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و15 دقيقة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

العدد )10790( السنة الواحدة واالربعون السبت 16 ربيع االول 1443 هـ ق 1 آبان 1400 هـ ش، 23 تشرين االول 2021م

الصحــة  وزارة  أعلنــت   : وكاالت   – الخــردوم 
خــال  شــخصا   35 إصابــة  عــن  الســودانية 
للمطالبــة  الخرطــوم  شــهدتها  التــي  مظاهــرات 

مدنيــة. لحكومــة  الســلطة  بتســليم 
 36 بإصابــة  الســودان  أطبــاء  لجنــة  وأفــادت 
متظاهــرا جــراء تفريــق قــوات األمــن االحتجاجــات 
التــي جــرت بمختلــف واليــات البــاد، بينهــم 4 
النظاميــة  القــوات  إن  وقالــت  الحــي،  بالرصــاص 
المســيل  والغــاز  والرصــاص  القــوة  اســتخدمت 

»األبريــاء«. للدمــوع ضــد 
الرســمية  الجهــات  تقــدم  لــم  وقــت  وفــي 
أعلنــت  المصابيــن،  هويــات  بشــأن  تفاصيــل 

السودان .. عشرات االصابات خالل مواجهات مع الشرطة 
اثناء مظاهرات حاشدة 

اثنيــن  إصابــة  الشــرطة 
ــل  ــن قب ــن منتســبيها م م
أم  بمدينــة  المتظاهريــن 
درمــان غربــي الخرطــوم.

إن  الشــرطة  وقالــت 
مــن  محــدودة  مجموعــة 
»انحرفــت«  المتظاهريــن 
ــت  ــلمية، وهاجم ــن الس ع
أمــام  األمــن  قــوات 

لبرلمــان. ا
طالــب  وبالمقابــل، 
فــي  القيــادي  الصناعــة،  وزيــر  الشــيخ  إبراهيــم 
تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر مجموعــة المجلــس 
ــاح  ــد الفت ــس الســيادة عب ــسَ مجل ــزي، رئي المرك
البرهــان بتســليم الســلطة للمكــون المدنــي فــورا.

تونــس – وكاالت : قــال الرئيــس التونســي، 
ــي  ــوار وطن ــه ســيتم »إطــاق ح ــس ســعيد، إن قي
صــادق ونزيــه يشــارك فيــه الشــباب فــي كامــل 
ــًا عــن التجــارب  ــف تمام ــراب التونســي ومختل الت
الســابقة ويتطــرّق إلــى عــدّة مواضيــع مــن بينهــا 
النظامــان السياســي واالنتخابــي فــي تونــس«، 
وذلــك فــي »إطــار ســقف زمنــي متفــق عليــه وضمن 
آليــات وصيــغ وتصــورات جديــدة تُفضــي إلــى بلــورة 
مقترحــات تأليفيــة فــي إطــار مؤتمــر وطنــي، مشــيرًا 
إلــى أن الحــوار »لــن يشــمل كّل مــن اســتولى على 

أمــوال الشــعب أو مــن بــاع ذمّتــه إلــى الخــارج«.

الرئيس التونسي يدعو إلطالق حوار وطني ال يشمل 
من استولى على األموال!

فــي  الــوزراء  اجتمــاع مجلــس  ذلــك خــال  وجــاء 
»الوضــع  فــي  للتــداول  خُصّــص  الــذي  قرطــاج  قصــر 
االقتصــادي فــي تونــس حيــث تــم التأكيــد علــى ضــرورة 
وإدخــال  االقتصــاد  إلنعــاش  مســتعجل  برنامــج  تنفيــذ 
ــة  ــة فــي إطــار شــراكة حقيقي ــة هيكلي إصاحــات اقتصادي
مــع الشــركاء االجتماعييــن حــول األهــداف والخيــارات 

والمســتقبلية«. الحاليــة 

لنــدن – وكاالت : أفــادت صحيفــة »فايننشــال 
ــن  ــأن العســكريين الصينيي ــة ب ــز« البريطاني تايم
علــى  مرتيــن  صوتيــة  فــرط  أســلحة  اختبــروا 
األقــل خــال الصيــف الماضــي، مضيفــة ان تطــور 
المجــال الدفاعــي الصينــي يدهــش البنتاغــون.

التــي نشــرتها  الجديــدة،  ووفقــا للمعطيــات 
الصحيفــة، نقــا عــن مصــادر مطلعــة علــى بيانــات 
االســتخبارات األميركيــة، فــإن التجربــة األولــى 
آب/أغســطس   13 فــي  الصيــن  نفذتهــا  التــي 
الماضــي، وكشــفتها »فايننشــال تايمــز« مؤخــرا، 
ســبقها إطــاق اختبــاري آخــر نفــذ فــي 27 تمــوز/
ــى  ــادرة عل ــة ق ــرط صوتي ــرة ف ــة طائ ــو لمركب يولي

حمــل رأس نــووي.
التــي  المركبــة،  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
األكاديميــة  جانــب  مــن  طــورت  أنهــا  يعتقــد 
الصينيــة للديناميــكا الهوائيــة للفضــاء، والتابعــة 
لشــركة الصيــن للعلــوم والتقنيــات الجوفضائيــة 
نــوع  مــن  بواســطة صــاروخ  أطلقــت   ،)CASC(

»تشــانجين«.

فايننشال تايمز: تطور المجال الدفاعي الصيني 
يدهش البنتاغون

لنــدن – وكاالت : ارتفــع ســعر مزيــج 
»برنــت« فــي العقــود اآلجلــة إلــى 85.82 
ــه  ــى مســتوى ل ــل، فــي أعل دوالر للبرمي

منــذ أكتوبــر 2018.
العقــود اآلجلــة لخــام غــرب  وزادت 
لشــهر  األمريكــي  الوســيط  تكســاس 
اليــوم  أجلهــا  ينتهــي  والتــي  نوفمبــر، 
األربعــاء 91 ســنتا أو 1.1 فــي المئــة، لتبلــغ 
عنــد التســوية 83.87 دوالر للبرميــل.

 98 ديســمبر  عقــود  صعــدت  كمــا 
ســنتا، لتبلــغ عنــد التســوية 83.42 دوالر 

للبرميــل.
بشــكل  النفــط  أســواق  تــزال  وال 
أزمــة  خلفيــة  علــى  مدعومــة  عــام 
الفحــم والغــاز العالميــة، التــي أدت إلــى 
التحــول إلــى الديــزل وزيــت الوقــود 

الطاقــة. لتوليــد 

خام »برنت« يبلغ أعلى مستوى 
له منذ أكتوبر 2018

مشيرة إلى أن ذلك يخلق ضررًا في وحدة النسيج الفلسطيني بمواجهة االحتالل..

فصائل فلسطينية: اعتقاالت سلطة عباس السياسية خدمة مجانية لالحتالل »اإلسرائيلي«!
*»سرايا القدس« : سنبقى السند الصلب والدرع الحصين 

ألسرانا األبطال وسيف شعبنا ومقدساتنا
*االتحاد األوروبي: االنتهاكات »اإلسرائيلية« بحق 

األطفال الفلسطينيين مفزعة
ــة. ــة المحتل ــي الضف ــاد اإلســامي ف ــة الجه حرك

وأكــد القيــادي فــي الحركــة إســماعيل رضــوان، 
اعتقــال  أن  اليــوم«،  لـ«فلســطين  تصريــح  فــي 
مجانيــة  خدمــة  يعتبــر  للمجاهديــن  الســلطة 
ــذه السياســة  ــا أن ه ــي.. مبينً ــال الصهيون لاحت

الفلســطيني. االنقســام  تعمــق  أن  مــن شــأنها 
ــراج  ــا رضــوان، الســلطة الفلســطينية، لإلف ودع
السياســيين،  المعتقليــن  جميــع  عــن  العاجــل 
لتحقيــق  المناخــات  وتهيئــة  الحريــات  وإطــاق 
الثوابــت وخيــار  الوطنيــة علــى أســاس  الوحــدة 

المقاومــة.
ــة  ــة الديمقراطي ــا، اســتنكرت الجبه ــن جانبه م
الســلطة  نهــج  اســتمرار  فلســطين  لتحريــر 
باالعتقــال السياســي.. مشــيرة إلــى أن ذلــك يخلــق 
ضــررًا فــي وحــدة النســيج الفلســطيني بمواجهــة 

االحتــال.
وقــال عضــو المكتــب السياســي للجبهــة رمــزي 
ــرى  ــرر ج ــير مح ــش أس ــل االقط ــاح: إن المناض رب
اعتقالــه فــي منطقــة مواجهــة مــع االحتــال.. مبينًــا 

النجبــاء  حركــة  أكــدت   : وكاالت   – بغــداد 
قامــت  العراق،أنهــا  فــي  االســامية،  المقاومــة 
ــة  ــة المرجعي ــة، داعي ــات االنتخابي ــق المخالف بتوثي
الدينيــة والقــادة الســيايين الــى الوصــول لتوافــق 
ســتهاجم  انهــا  علــى  مشــددة  االزمــة،  لتجــاوز 
القــوات االميركيــة اذا لــم تغــادر البــاد بنهايــة العــام 

الجــاري.
لحركــة  والعاقــات  االعــام  مكتــب  وأفــاد 
النجبــاء  باســم  الرســمي  المتحــدث  النجبــاء 
المهنــدس »نصــر الشــمري«، أشــار فــي مقابلــة 
ــة الدخــول  ــض الحرك ــى رف ــاة الســومرية ال ــع قن م
فــي العمليــة االنتخابيــة، وأكــد علــى حــق الشــعب 

مؤكدة على حق الشعب العراقي لالحتجاج على سوء أداء مفوضية االنتخابات..

»النجباء«: سنهاجم القوات االميركية اذا لم تغادر العراق في نهاية العام الجاري
*سياسيون عراقيون: مفوضية االنتخابات تتحمل تبعات ونتائج االزمات السياسية الراهنة

*اهل الحق: تظاهراتنا مستمرة وسنلجأ للقضاء 
للطعن بشرعية االنتخابات

*برلماني عراقي: ضباط اماراتيون يتواجدون في 
جهاز المخابرات العراقي!

*»الفتح«: العد والفرز اليدوي اصبح ضرورة 
حتمية لتجاوز االزمة القائمة

مفوضيــة  أداء  ســوء  علــى  لاحتجــاج  العراقــي 
االنتخابيــات.

ــج  ــن النتائ ــى التناقــض بي وأشــار الشــمري، إل
المعلنــة للمرشــحين فــي مراكــز االقتــراع والنتائــج 
النهائيــة، منتقــدا إعــان النتائــج قبــل انتهــاء عمليــة 
ــحين  ــي المرش ــور مندوب ــع حض ــك من ــرز وكذل الف
لدينــا  نحــن  متابعــا:  اليــدوي،  العــد  مراكــز  فــي 
موقــف مســتقل وال نقــف وراء األحــزاب ولكننــا 

وثقنــا مخالفــات المفوضيــة.
وأعلــن أنــه ليــس الناطــق باســم المحتجيــن، 
ــن  ــى حــق التظاهــر الســلمي للمعترضي مؤكــدا عل
علــى النتائــج، وذكــر هــؤالء لــو أصيبــوا بخيبــة أمــل 
مــن مفوضيــة االنتخابــات، فســوف يتوجهــون إلــى 
القضــاء ويقدمــون شــكوى؛ لكنــي اقــول للمرجعيــة 
ولســيد مقتــدي الصــدر ونــوري المالكــي وتحالــف 
الــى  العــودة  علــى  قــادر  غيــر  العــراق  ان  الفتــح 
المصيــر المجهــول وعلينــا الخــروج مــن هــذه االزمــة 

بأقــل الخســائر.

لتعزيز قدرات مرتزقتها االرهابيين ..

مصادر سورية: تركيا تنتهك سيادة البالد بادخال تعزيزات عسكرية لوجستية إضافية إلى إدلب 

وكاالت   – دمشــق 
محليــة  مصــادر  أكــدت   :
ــت  ــا أدخل ســورية أن تركي
خــال الســاعات األخيــرة 
يضــم  جديــدًا  رتــًا 
عشــرات اآلليــات المحملة 
والذخائــر  باألســلحة 
اللوجســتية  والمــواد 
الجماعــات  لدعــم 
ــه  ــع ل ــي تتب المســلحة الت
فــي مدينــة إدلــب وبعــض 

بريفهــا. المناطــق 
وذكــرت مصــادر محليــة لوكالــة ســانا أن القــوات 
التركيــة أدخلــت خــال الســاعات الماضيــة 31 آليــة 
عبــر دفعتيــن بينهــا شــاحنات وآليــات عســكرية 
وأســلحة  وذخائــر  لوجســتية  بمعــدات  محملــة 
وكتــل إســمنتية عبــر قريــة كفرلوســين المتاخمــة 
للحــدود التركيــة إلــى مرتزقتهــا فــي مدينــة إدلــب 

ــف المحافظــة. ــدة مناطــق بري وع
آليــات  مــن  أن عــددًا  إلــى  المصــادر  ولفتــت 

*مصدر امني: استمرار عملية تسوية اوضاع 
المسلحين في محافظة درعا السورية

*الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابيًا من 
منطقة خفض التصعيد بإدلب

الجماعــات  إلــى  حملــت  التركــي  االحتــال 
ــة  ــواذف حراري ــا ق ــة بينه ــلحة نوعي ــلحة، أس المس
ــادات  ــو” ومض ــف “النات ــة حل ــدروع صناع ــادة لل مض
متنوعــة للطائــرات فــي محاولــة إلعاقــة عمليــات 
ــب  ــة إدل ــر مدين ــي الســوري لتحري ــش العرب الجي

ومــا تبقــى مــن ريفهــا مــن ســيطرة التنظيمــات 
المســلحة التابعــة لتركيــا وال ســيما تنظيــم “جبهــة 
النصــرة” المــدرج علــى الئحــة اإلرهــاب الدوليــة.
مــن جانــب اخــر اتســعت رقعــة التســويات 
ــا الشــرقي  ــف محافظــة درع ــرى ري ــدات وق ــي بل ف
جنــوب ســوريا لتشــمل بلــدة بصــر الحريــر والقــرى 
ــف الســويداء ســعيا  ــة لري ــا والمحاذي المحيطــة به
الســوري  الجيــش  ســيطرة  مســاحات  لتوســيع 
وتعزيــز األمــن واألمــان فــي المنطقــة الجنوبيــة.

بريــف  جديــدة  محطــة  الحريــر  بصــر  مــن 
محافظــة درعــا الشــرقي تنضــم لقطــار المصالحــات 
ــن والمســلحين  لتســوية أوضــاع عشــرات المطلوبي
وتســليم ســاحهم فــي إطــار ســعي الدولــة الســورية 
درعــا  بمحافظــة  ســيطرتها  مســاحات  لتوســيع 

جنــوب ســوريا.

بايدن: الواليات المتحدة ستدافع عن 
تايوان إذا هاجمتها الصين

عــزت  المحــرر  األســير  اعتقــال  آخرهــا  وكان 
ــم  ــذه الجرائ ــف ه ــات بوق األقطــش، وســط مطالب
التــي تعــزز مــن حالــة االنقســام وتســاهم فــي 

ضــرب النســيج األهلــي والمجتمعــي.
األســير  توقيــف  نابلــس،  محكمــة  ومــددت 
عــزت  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  مــن  المحــرر 
ــن  ــده لألم ــة تهدي ــا بتهم ــا إضافي أقطــش لـــ15 يوم

الداخلــي.
بدورهــا، أدانــت حركــة )حمــاس(، االعتقــاالت 
ــا الســلطة بحــق كــوادر  والمحاكمــات التــي تجريه

ــى  ــة، عل ــذه التجرب ــى أن ه ــر إل وأشــار التقري
بالكامــل،  لــم تحقــق هدفهــا  أنهــا  مــن  الرغــم 
واالســتخبارات  »البنتاغــون«  اســتدعت دهشــة 
األميركيــة، لكونهــا أظهــرت قــدرات نوعيــة تمكنــت 

الصيــن مــن تطويرهــا فــي المجــال الدفاعــي.
وذكــر أحــد مصــادر الصحيفــة أن العمــاء العامليــن 
لمصلحــة الحكومــة األميركيــة، يحاولــون اآلن تحديــد 
ــا  ــي ال تمتلكه ــن، والت ــدرات العســكرية للصي ــة الق ماهي
الصينيــة،  اإلنجــازات  أن  مضيفــا  المتحــدة،  الواليــات 

بحســب رأيهــم، »تتحــدى قوانيــن الفيزيــاء«.
أعربــت مؤخــرا  المتحــدة  الواليــات  وكانــت 
عــن قلقهــا مــن التجــارب الصينيــة المزعومــة، غيــر 
أن بكيــن شــددت، بدورهــا، علــى أنهــا لــم تختبــر 
مــن  بــل مركبــة فضائيــة جديــدة،  أســلحة،  أي 
شــأنها أن تــؤدي دورا مهمــا فــي المجــال العلمــي.
ونفــى مجــددا المتحــدث باســم الخارجيــة 
الصينيــة، وانــغ ون بيــن، يــوم الخميــس، صحــة مــا 
ورد فــي تقريــر »فايننشــال تايمــز«، مشــددا علــى 

أن هــذه المعلومــات ال تتوافــق مــع الواقــع.


