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09 "الشعب الروسي هو وحده من سيختار خليفة الرئيس 
عرب انتخابات ديمقراطية."

فالديمير بوتين- الرئيس الروسي 

بوتني: الشعب الروسي سيختار 
خليفتي عرب صناديق االقرتاع

موسكو 
ــري بوتني:  ــرويس فالديم ــال الرئيس ال ق
ــب الرويس هو وحده من سيختار  إن الشع

خليفته عرب العملية االنتخابية.
ــا انتخابات رئاسية يف  وستجري روسي
ــم يفصح بوتني عما  مارس العام املقبل. ول
ــات أم ال، لكن  ــان سيخوض االنتخاب إذا ك
ــع أن يسعى  ــاق واس ــع عىل نط ــن املتوق م

للحصول عىل والية جديدة.
ــني  بالكرمل ــاع  اجتم يف  ــني  بوت ــال  وق
ــن سيختار  ــب الرويس وحده هو م "الشع
خليفة الرئيس عرب انتخابات ديمقراطية."

اعتقال لبناين بتهمة التخابر 
مع إسرائيل

ــة التعامل مع  ــني بتهم ــد املواطن ــة أح ــن اللبناني ــوات األم ــت ق اعتقل
إرسائيل، ويتم التحقيق معه بإرشاف القضاء املختص.

وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم بأن دورية من مديرية بريوت اإلقليمية 
يف املديرية العامة ألمن الدولة، تمكنت من توقيف اللبناني "أ.د"، وسيتم 
تسليمه، فور انتهاء التحقيق، إىل القضاء العسكري بحسب الصالحية".
ــن اللبنانية عن خلية تعمل لصالح  ويف وقت سابق، كشفت قوات األم
ــان، تضم  ــاد، يف لبن ــيل، املوس ــي اإلرسائي ــارات الخارج ــاز االستخب جه

لبنانيني ونيباليتني والجئا فلسطينيا.
ــم "أجروا  ــم، وأقروا بأنه ــم املنسوبة إليه ــون بالته ــد اعرتف املتهم وق
ــاالت هاتفية بأرقام تابعة لسفارات إرسائيل، يف كل من تركيا واألردن  اتص

وبريطانيا والنيبال بهدف العمل لصالحها وتزويدها بمعلومات".

الخارجية العراقية تستدعي 
السفري الرتكي 

ــري الرتكي يف بغداد لتسليمه  ــت وزارة الخارجية العراقية السف استدع
ــات األخرية للرئيس الرتكي  ــرة احتجاج رسمية بخصوص الترصيح مذك

رجب طيب أردوغان تجاه الحشد الشعبي العراقي .
ــد فيها  ــة ألردوغان انتق ــات صحفي ــة ترصيح ــىل خلفي ــي ذلك ع يأت
ــران "تنتهج سياسة انتشار وتوسع  ــد الشعبي وإيران، قائال: إن إي الحش
فارسية وأصبحت تؤملنا، يف العراق مثال، من هم هؤالء الحشد الشعبي؟، 
ــي ولكن هم  ــد الحشد الشعب ــان العراقي يؤي ــم؟ الربمل ــن الذي يدعمه م

منظمة إرهابية برصاحة، ويجب النظر إىل من يقف وراءها".

ــني الصهاينة،  ــن املستوطن ــددت مجموعات م ج
ــىص املبارك من باب  ــس اقتحاماتها للمسجد األق أم
املغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل، ونفذت 
ــد  ــاء املسج ــة يف أرج ــة واستفزازي ــوالت مشبوه ج

تصدى لها مصلون بهتافات التكبري االحتجاجية.
ــا)،  (وف ــة  الفلسطيني ــاء  األنب ــة  وكال ــب  وبحس
ــت قوات االحتالل اجراءاتها املشددة يف مدينة  واصل
القدس املحتلة، خاصة يف بلدتها القديمة ومحيطها 

ووسط املدينة.
ــات العسكرية والرشطية الراجلة  وما زالت الدوري
ــرى راجلة ومحمولة  ــدة القديمة، وأخ تنترش يف البل
ــوارع املحاذية واملتاخمة لسور  يف محيطها، ويف الش

القدس التاريخي.
ــذه الدوريات عرشات الشبان للتفتيش  وأوقفت ه
ــاب العامود  ــة يف املنطقة املمتدة من ب ــق خاص الدقي
ــواب القدس القديمة)، ومرورا بشارع  (أحد أشهر أب
ــاب الساهرة وشارع  ــان سليمان ووصوال اىل ب السلط
ــة وما  ــه نصبت رشط ــت نفس ــن، يف الوق ــالح الدي ص
ــز يف العديد  ــرس الحدود" حواج ــى بقوات "ح تسم
ــا  ــررت ألصحابه ــة وح ــات املدين ــوارع وطرق ــن ش م

مخالفات مالية.
ــني الشبان  ــات عنيفة ب ــت مواجه ــك اندلع إىل ذل
ــر  ــيل فج ــالل االرسائي ــوات االحت ــني وق الفلسطيني

أمس، يف بلدة أبو ديس رشق مدينة القدس املحتلة.
ــان املقاومة الشعبية يف  ــح الناطق باسم لج وأوض
ــو ديس هاني حلبية يف بيان له، أن قوات االحتالل  اب
ــو ديس وسط اطالق كثيف للنريان،  اقتحمت بلدة أب

ــان وقوات  ــات بني الشب ــدالع مواجه ــا أدى اىل ان مم
ــان جراء  ــن الشب ــدد م ــة ع ــالل ادت اىل اصاب االحت
ــاط وقنابل  ــاص املط ــالل الرص ــالق جيش االحت اط

الغاز السامة املسيلة للدموع .
ــالل  االحت ــوات  ق ــت  اعتقل ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــس ثمانية مواطنني فلسطينيني خالل  اإلرسائييل أم
ــن املدن  ــدد م ــا يف ع ــش شنته ــم وتفتي ــالت ده حم

والقرى بالضفة الغربية .
ــوات االحتالل  ــة أن ق ــادر فلسطيني ــرت مص وذك
اعتقلت مواطنا من مخيم /نور شمس/ رشق مدينة 
ــة /جبع/ يف  ــت شابني من قري ــرم/، واعتقل / طولك

ــني/، كما داهمت منزل رئيس مجلس  محافظة/ جن
ــوب املحافظة ، واعتقلت  ــروي/ مخيم فحمة/ جن ق

شابا آخر يف مدينة/ قلقيلية/.
ــني  ــة مواطن ــالل ثالث ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
ــالل عمليات دهم وتفتيش نفذتها يف  فلسطينيني خ

محافظة/الخليل/ جنوب الضفة الغربية.
ــوات االحتالل داهمت  ــادر أمنية إن ق ــت مص وقال
ــل، واقتحمت عدة  ــال الخلي ــر/ شم ــدة /بيت أم بل
ــة لرعاية األيتام  ــاء فيها، واعتقلت رئيس جمعي أحي
يف البلدة ، كما داهمت بلدة /يطا/ جنوبا، واقتحمت 

منازل املواطنني وفتشتها.

ــوات االحتالل اإلرسائييل،  يف سياق اخر أغرقت ق
ــة يف قرية بيت تعمر رشق  ــاح أمس، أرايض زراعي صب

مدينة بيت لحم باملياه العادمة.
ــدار واالستيطان  ــة الج ــة مقاوم ــال ممثل هيئ وق
ــه إن ”جنود  ــة يف بيان ل ــم حسن بريجي ــت لح يف بي
االحتالل املتمركزين يف معسكر الجيش الجاثم عىل 
أرايض املواطنني قاموا بضخ املياه العادمة عىل أراض 
ــار الزيتون يف منطقة ”عني الجدال“،  مزروعة بأشج

حيث وصل منسوبها إىل قرابة 30 سنتمرتا ”.
ــوا قد  ــاب األرض كان ــة إىل أن أصح ــار بريجي واش
ــر الجيش الذي أقيم العام  رفعوا قضية بحق معسك
ــة، ”وألزمتهم  ــف عملية ضخ املياه العادم 2002، لوق
ــة بنضحها كل أربعة أيام يف األسبوع، لكن لم  املحكم
ــك وواصلوا الضخ بشكل متعمد“،  يتم االنصياع لذل
ــني ادى خالل  ــذا العمل ”املش ــرار ه ــدا ان استم مؤك
ــني  ــن املزارع ــدد م ــان ع ــة اىل حرم ــوات املاضي السن
ــدد كبري  ــدا عن اتالف ع ــول ألراضيهم، ع ــن الدخ م
ــار االوبئة  ــون، والتخوف من انتش ــار الزيت من اشج

واألمراض“.
ــالل  االحت ــوات  ق ــت  توغل ــر  آخ ــد  صعي ــىل  ع
ــم  ، يف ارايض رشق مخي ــس  ــاح أم ــيل، صب اإلرسائي

الربيج وسط قطاع غزة.
ــالل  ــوات االحت ــة ان ق ــادر فلسطيني ــت مص وقال
ــت  ــة توغل ــات العسكري ــات واآللي ــززة بالجراف املع
ــت بأعمال  ــم الربيج وقام ــرشات االمتار رشق مخي ع

تسوية وتجريف يف املنطقة.

ــل  ــة يعم ــة أمريكي ــن 150 رشك ــرث م ــت أك هاجم
معظمها يف قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل 
وامازون ومايكروسوفت، يف وثيقة قضائية من جديد 

سياسة دونالد ترامب املعادية للهجرة.
واكدت الوثيقة التي قدمت اىل محكمة االستئناف 
ــه ترامب ووقعه  ــوم الذي راجع ــا ان املرس يف فرجيني
ــد صيغة أوىل أصدرها يف نهاية يناير  مطلع مارس بع
ــة وموظفيها وكل االقتصاد  "تكبد الرشكات األمريكي

خسائر كبرية".
ويفرتض ان تنظر هذه املحكمة يف رشعية املرسوم 
ــذي يهدف اىل منع دخول الالجئني ومواطني ست  ال
ــة اىل الواليات املتحدة لكنه يشكل محور  دول مسلم
ــاض يف هاواي تطبيقه  ــة قضائية. وقد علق ق مواجه

خالل مارس.

ــا معاريض  ــات دعمها رسمي ــة الرشك ــد رسال وتؤك
ــات املتحدة  ــان الوالي ــا ب ــرة خصوص ــوم، مذك املرس
ــؤالء يف الحياة  ــة ه ــن" وبمشارك ــة مهاجري ــي "ام ه

االقتصادية والسياسية والرياضية للبالد.
ــات  الرشك ــدرة  بق ــرض  ي ــوم  املرس ان  ــد  تؤك ــا  كم
ــىل الساحة الدولية وعىل  ــة عىل املنافسة ع األمريكي
ــات  ــع الرشك ــني، ويشج ــاص موهوب ــف أشخ توظي
ــف  ــرار والتوظي ــىل االستق ــات ع ــددة الجنسي املتع

خارج الواليات املتحدة.
ــا "انتل"  ــة بينه ــذه الرسال ــة ه ــت 162 رشك ووقع
ــك  ــو!" وكذل ــاي" و"ياه ــارد" و"اي-ب باك ــت  و"هول
"نيفليكس" ورشكتا امللياردير ايلون موسك "سبيس 
ــاك دوريس "سكوير"  ــال" ورشكات ج ــس" و"تيس اك
ــدد من الرشكات الناشئة مثل  و"تويرت"، اىل جانب ع

ــي ان بي" و"فيتبيت" و"غوبرو" وبيترييست"  "ايرب
و"سناب" و"اوبر".

ــارج قطاع  ــات من خ ــا رشك ــة ايض ــم الالئح وتض
التكنولوجيا مثل رشكة انتاج االلبان "شوباني".

ــا األمريكية  ــات التكنولوجي ــات رشك ــت كربي وكان
ــل وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويرت،  بينها آب
ــا إىل القضاء  ــر 2017 التماسا مشرتك ــت يف فرباي قدم

ضد مرسوم ترامب.
ــت الرشكات الـ97 التي وقعت عىل االلتماس،  وقال
ــي توظف  ــات التكنولوجيا الت ــن رشك ــا م ومعظمهم
ــن، ان الحظر يلحق "رضرا كبريا  الكثري من املهاجري
ــار والنمو"، وفق  ــة، وتاليا باالبتك ــال األمريكي باألعم
ــن وسائل  ــدد م ــرشت يف ع ــاس ن ــن االلتم ــة ع نسخ

اإلعالم األمريكية.
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وسط اجراءات أمنية مشددة واعتقاالت للشباب الفلسطينيني

اجتماع ثالثي لخرباء الدول 
الضامنة يف مفاوضات أستانا

ــىل مستوى الخرباء،  ــة اإليرانية طهران اجتماعا ع ــت العاصم * استضاف
ــة  ــالث يف عملي ــة الث ــدول الضامن ــرتك لل ــل املش ــق العم ــات لفري واجتماع

مفاوضات/ أستانا/ حول الوضع يف سوريا .
ــان لوزارة الخارجية اإليرانية أمس ، أن وفود إيران وروسيا وتركيا  وذكر بي
ــراف الثالثة،  ــرشوع الوثائق املعروضة عىل األط ــىل مدى يومني ، م ناقشت ع
ــن يف 30 ديسمرب 2016 يف  ــار املعل ــام وقف إطالق الن ــق تتعلق بنظ ــا وثائ منه

سوريا وتنفيذه ، وتبادل السجناء واملختطفني، وقضايا أخرى .
ــدم مساعدات فنية خالل  ــان إن وفدا من خرباء األمم املتحدة ق وقال البي
ــه كمراقب..  ــاع طهران بصفت ــراف الجتم ــاءات ثالثية األط ــه يف اللق مشاركت
ــاق عىل عقد اجتماع آخر عىل مستوى الخرباء يف الثاني  مضيفا أنه تم االتف
ــن مايو القادم، عشية املؤتمر الرابع الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية /  م

أستانا/ حول الوضع يف سوريا، يف الثالث والرابع من نفس الشهر .
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