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ــة  الفلسطيني ــل  الفصائ ــدت  أك
ــة  ”انتفاض ــرار  استم رضورة  ــىل  ع
ــا باستخدام  ــة“، وتطويره العاصم
ــددت  ــة“، وج ــال املقاوم ــل أشك ”ك
ــدم تمرير  ــىل ع ــا ع ــك تأكيده كذل
القرارات األمريكية الخاصة بمدينة 
ــا عاصمة لکیان  ــدس، باعتباره الق

االحتالل.
ــوا  شارك ــرون  متظاه ــرق  وأح
ــا قيادة  ــة نظمته ــرية مركزي يف مس
ــل الفلسطينية يف  ــوى والفصائ الق
ــا أمريكية  ــزة أمس، أعالم مدينة غ
ــا داس  ــة“، فيم ــرى ”إرسائيلي وأخ
ــس األمريكي  ــورا للرئي ــرون ص آخ
ــري عن حالة  ــد ترامب، يف تعب دونال
ــرارات  ــىل الق ــي ع ــب الشعب الغض
األخرية التي أصدرها تجاه القدس.

ــرية  املس يف  ــون  املشارك ــف  وهت
ــن ”ميدان الرسايا“  التي انطلقت م
ــط مدينة غزة ضد الكيان  حتى وس
ــا ”عىل  ــن بينه ــان م ــيل، ك اإلرسائي
ــداء باملاليني“،  ــدس رايحني شه الق
ــا  عليه ــب  كت ــات  الفت ــوا  رفع ــا  كم
”القدس يف العيون نفنى وال تهون“. 
ــل الذين تقدموا  ــع قادة الفصائ ورف
ــة، وأكدوا  ــرية أعالما فلسطيني املس
ــة واملقاومة“  ــار ”االنتفاض دعم خي
ــي تهدف إىل  ــاط املشاريع الت إلسق

”تصفية القضية الفلسطينية“.
ــار، يف كلمة باسم  وقال بسام الف
الفصائل املشاركة يف ختام املسرية، 
ــة  الفلسطيني ــوى  الق ــادة  قي إن 
ــة ”بكل  ــرار االنتفاض ــم استم تدع
إىل  ــا  ودع ــة“.  املقاوم ــال  أشك
ــة“،  العاصم ــة  ”انتفاض ــج  تأجي
ــا،  وإسالمي ــا  عربي ــا  دعمه وإىل 

ــة“  الظامل ــرارات  لـ“الق ــدي  للتص
ــريا. وأكد  ــا ترامب أخ ــي أصدره الت
ــدس املوحدة ستبقى  أن مدينة الق
وأن  ــني،  لفلسط ــة  أبدي ــة  عاصم
ــرارات ترامب وما تلتها من قرارات  ق
ــري  ــن تغ ــيل ”ل ــت اإلرسائي للكنيس
ــة“. وشدد عىل رضورة  هذه الحقيق
ــة واإلسالمية  ــدول العربي ــرض ال ف
ــة“  ــة دولي ــدويل ”عزل ــع ال واملجتم
ــان  والكي ــدة  املتح ــات  الوالي ــىل  ع
ــىل رضورة  ــا أكد ع ــيل، كم اإلرسائي
ــة االقتصادية“ لكل  فرض ”املقاطع
املنتجات والبضائع ”اإلرسائيلية“.

ــدويل  ــع ال ــار املجتم ــب الف وطال
بالتحرك بشكل رسيع من أجل منع 
تطبيق القرارات األمريكية األخرية، 
ــان اإلرسائييل من  ــك منع الكي وكذل
ــدره الكنيست أخريا  ــق ما أص تطبي
ــدس واألرسى،  ــن قوانني تجاه الق م
ــال اإلدارة األمريكية مسؤولية  محم

كل تبعات هذه القرارات.
ــة  الوطني ــوى  الق ــت  وطالب
ــة التي ألقيت  ــة يف الكلم واإلسالمي
ــاذ املجلس  ــرضورة اتخ ــا ب باسمه
ــة التحرير، املقرر أن  املركزي ملنظم
ــر الحايل  ــة قي 14 يناي ــد جلس يعق
وإىل  ــة“،  املرحل ــب  تناس ــرارات  ”ق
ــزي  ــس املرك ــرارات املجل ــق ق تطبي
السابق. وشددت كذلك عىل رضورة 
ــة املصالحة  ــام عملي االرساع يف إتم
ــع  ــة، وإىل رف ــة الداخلي الفلسطيني
كامل لـ“اإلجراءات الحاسمة“ التي 
ــة  الفلسطيني ــة  السلط ــا  اتخذته

تجاه غزة.
ــادة الفصائل  ــك أكدت قي إىل ذل
ــة يف الفعاليات  عىل رضورة املشارك

ــة، باعتبارها  ــداً الجمع ــة غ املركزي
”يوم غضب شعبي“.

ــق الحدودية  ــار إىل أن املناط يش
لقطاع غزة مع األرايض املحتلة عام 
ــذ إعالن الرئيس  1948م، تشهد من
األمريكي قراراته ضد مدينة القدس 
ــات ساخنة بني  ــر، مواجه قبل شه
ــوات االحتالل،  ــني وق ــان غاضب شب
عىل غرار املواجهات الشعبية التي 
ــا مناطق التماس يف الضفة  تشهده
ــب.  ــرارات ترام ــا لق ــة، رفض الغربي
ــات التي جاءت  وأدت تلك املواجه
ــرف بـ“انتفاضة  ــات يع ــن ما ب ضم
 14 ــاد  استشه إىل  ــة“،  العاصم
ــن  ــرث م ــة أك ــا، وإىل إصاب فلسطيني
ــالوة عىل  ــراح، ع ــن بج 3500 آخري
ــي  الت ــرية  الكب ــال  االعتق ــالت  حم
ــالل وطاولت  ــوات االحت ــا ق تنفذه

مئات الشبان.

طهران/ وكاالت
ــد أمري حاتمي، امريكا  ــد وزير الدفاع االيراني العمي  توّع
ــران مؤخرا عىل  ــر إرضارها باي ــى ردا حازما إث ــا ستتلق بأنه
ــرات السابقة، مشريا اىل التحريض االمريكي األخري  غرار امل

خالل أعمال الشغب يف بعض املدن اإليرانية.
ــد العميد حاتمي عىل هامش اجتماع مجلس الوزراء  وأك
ــران بصفتها بلد  ــارس"، أن اي ــة "ف ــن وكال ــال ع ــي نق اإليران
ــذه األرضار، وذلك  ــل ه ــل مث ــا التتحم ــت أنه ــل أثبت مستق
ــورة االيرانية التي توعد  ــا عىل كلمة املرشد األعىل للث تعليق
بها االمريكيني بأنهم سيعاقبون عىل الخسائر التي ألحقت 

بايران يف األيام املاضية.
ــورة  ــد الث ــه قائ ــي أن ماقال ــاع االيران ــر الدف ــع وزي وتاب

ــرات يف السابق،  ــر قد خربه االمريكيون عّدة م االسالمية، أم
وسيتلقون ردا حازما هذه املرة عىل غرار الردود التي تلقوها 

يف كل مرة أرضوا بها ببلدنا.
وخالل أعمال الشغب االخرية التي وقعت يف ايران اعتمد 
ــرارا يدعم هذه  ــاع، ق ــي بشبه إجم ــواب األمريك مجلس الن

األعمال بذريعة قضية حقوق االنسان.
ــل صوتني،  ــة 415 صوتا مقاب ــر بأغلبي ــذي أق ــص ال والن
يؤكد دعم الكونغرس للشعب اإليراني املنخرط يف تظاهرات 

مرشوعة وسلمية.
وبحسب فرانس برس، الكونغرس اتهم ايران باالنتهاكات 

الخطرة لحقوق اإلنسان.
ــق يف وزارة الخزانة االمريكية "باول  وقال املسؤول االسب

ــال، ان تدخل واشنطن يف اعمال الشغب  كرغ رابرتز"، يف مق
االخرية يف ايران كان واضحا للجميع.

ــام 1981م  ــة يف ع ــة االمريكي ــر الخزان ــد وزي ورأى مساع
ــن كانت تحاول  ــال له، ان واشنط ــاول كرغ رابرتز"، يف مق "ب
ــام 1979م إلعادة  ــورة االسالمية يف ع ــد انتصار الث ــا بع دوم

السيطرة عىل ايران.
ــن بعد  ــق ان واشنط ــي األسب ــؤول االمريك ــح املس وأوض
ــاد اعمال شغب يف ايران انتقلت اىل مجلس  نجاحها يف ايج
االمن الدويل لرتتيب مشهد يزيد من التدخل يف ايران، حيث 
ــاً اىل قضية حقوق  ــف املدعومة امريكي ــت اعمال العن تحول

انسان ضد ايران. 

الفصائل الفلسطينية تدعو لتأجيج االنتفاضة ضد مخططات تهويد القدسالفصائل الفلسطينية تدعو لتأجيج االنتفاضة ضد مخططات تهويد القدس

 إيران تتوعد أمريكا برّد حازم إزاء إضرارها بالبالد إيران تتوعد أمريكا برّد حازم إزاء إضرارها بالبالد

األرض املحتلة/ وكاالت
ــرض طوق  ــالل اإلرسائييل ف ــوات االحت ــت ق  أعلن
ــة الغربية املحتلة  ــىل عدة قرى فلسطينية بالضف ع
ــل سيارته، يف  ــي داخ ــل مستوطن صهيون ــد مقت بع

عملية باركتها فصائل املقاومة.
ــش، وقال  ــم وتفتي ــالل بأعمال ده ــت االحت وقام
ــق ال  ــالل إن "التحقي ــش االحت ــم جي ــق باس الناط
ــالت  حم ــة  الصهاين ــل  واص ــث  حي ــرا"،  مستم زال 
ــس  ــة نابل ــراف مدين ــىل اط ــث ع ــط والبح التمشي
ــة، بعد مقتل املستوطن قرب البؤرة  الجنوبية الغربي

االستيطانية "جلعاد".
ــود  "جن ان  اىل  ــة  فلسطيني ــادر  مص ــارت  وأش

ــط يف  ــال التمشي ــات واعم ــذوا اقتحام ــالل نف االحت
ــت واحياء  ــت وزن ومحيط جي ــدات رصة وتل وبي بل
ــا  ــة تخلله ــة املخفي ــة خاص ــس الغربي ــة نابل مدين
ــم وتحطيم  ــني وعىل مركبته ــداءات عىل املواطن اعت
زجاجها اضافة اىل مصادر كامريات مراقبة بحثا عن 

مطلق النار عىل سيارة املستوطن".
ــة نابلس  ــة عملي ــل الفلسطيني ــت الفصائ و بارك
ــة ُتعد باكورة  ــدت الفصائل أن العملي ــة، وأك البطولي
ــالل  االحت ــد  ض ــة  العسكري ــة  البطولي ــات  العملي
ــة القدس التي اشتعلت  اإلرسائييل واحياًء النتفاض
ــب بان  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــرار الرئي ــب ق عق

القدس عاصمة للكيان اإلرسائييل

 االحتالل اإلسرائيلي يطوق عددًا
 من قرى الضفة الغربية 
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تحذير روسي ألمريكا من التدخل يف 
االنتخابات الرئاسية المقبلة

ــل يف انتخابات  ــة من التدخ ــة اإلدارة األمريكي ــة الروسي ــذرت وزارة الخارجي ح
الرئاسة املزمعة يف روسيا يف مارس املقبل.

ــي ذلك يف حني أن أمريكا تتهم روسيا بالتدخل يف انتخابات الرئاسة األخرية  يأت
التي فاز فيها دونالد ترامب، إال أن موسكو تقول إن "االتهامات مسّيسة".

ــري االنتخابات  ــاوالت للتدخل املنافق" يف س ــو مما أسمتها "مح ــذرت موسك وح
الرئاسية الروسية، وفق بيان نرش عىل موقع السفارة الروسية لدى واشنطن. 

ــن مسؤولني أمريكيني ملوسكو  ــارة يف بيانها: "االتهامات الصادرة ع وكتبت السف
ــة الروسية،  ــات الرئاسي ــوض االنتخاب ــني لخ ــض الطامح ــول ترشح بع ــض قب برف
ــة االنتخابات  ــدى ديمقراطي ــك األمريكي بم ــة، والتشكي ــة ومسّيس ــات باطل اتهام

الروسية املنتظرة، تشكيك واه".
ــدة يف أال تعرقل تصويت  ــىل الواليات املتح ــّول يف هذه املناسبة ع ــت: "نع وأضاف

املواطنني الروس املقيمني عىل أراضيها أو تتعدى عىل حقوقهم االنتخابية".
ــة اعتربت فيه  ــق للخارجية األمريكي ــب تعلي ــارة الروسية عق ــي بيان السف ويأت
ــرويس أليكيس نافالني  ــح املعارض ال ــات الروسية قبول ترّش ــض لجنة االنتخاب رف

لالنتخابات الرئاسية "انتهاكا لحقوق اإلنسان وحرياته".

داعية تونسي يتهم اإلمارات بزعزعة األمن يف بلده
تونس/

ــة االحتجاجات التي  ــروف ، االمارات بالوقوف وراء موج ــم داعية تونيس مع اته
ــل شغب" كما  ــي تحولت اىل "أعم ــدن التونسية والت ــام يف أغلب امل ــت منذ اي اندلع
ــال الداعية الشيخ بشري بن حسن عىل صفحته يف  ــا الحكومة التونسية. وق وصفته
ــع فيسبوك:"اإلمارات راهنت عىل تخريب بالدنا عن طريق وكالئها، فكونوا لهم  موق
ــوات االحتجاجات الليلية سمعت  ــاد وفوّتوا عليهم الفرصة"، وأضاف "فيدي باملرص
ــذي يحركها جبهة ومرشوع  ــالم البذيء، مما يدل عىل أن ال ــا سبا للجاللة والك فيه
ــة الشعبية (أكرب تكتل يساري)،  ــراب الذين ال أخالق لهم"، يف إشارة إىل الجبه الخ

وحزب مرشوع تونس املتهم بتلقي تمويل من اإلمارات.
ــرضِّ ال ترى فيها تخريبا  ــيس أن"املظاهرات يف العالم املَُتح ــاف الشيخ التون واض
ــدودة ُترفع فيها الفتات وأصوات ُتطالب بالتغيري.  وال نهبا اال بعض املواجهات املح
األصل أّن التظاهر يكون نهارا ال ليال مّما يدّل عىل عدم براءة هذه االحتجاجات وأن 

الذي يحرّكها له أجندة سياسية، فاحذروا".
ــول :" قد تركب عىل  ــدة الشيخ بالق ــني التونسيني عىل تغري ــق أحد الناشط وعل
ــاي نيوز  ــل أن قناة سك ــة والدلي ــة معارض ــة سياسي ــارات أو أي جه ــداث اإلم األح
ــق الداخلية، لكن السبب نهب  ــة تبث يف األحداث مبارش البارحة من املناط اإلماراتي

دون تنمية وفساد وافساد وتداين وإغراق للبالد وجباية أثقلت عىل الناس".
وشهدت 10 مدن وبلدات بشمال وجنوب تونس مظاهرات احتجاجا عىل ارتفاع 
ــد مما أدىاىل مقتل شخص  ــار وزيادة الرضائب بينها القرصين وسيدي بوزي األسع

واحد وسقوط عرشات الجرحى باإلضافة اىل تخريب كبري لحق باألمالك العامة .

تركيا: اعتقال 49 ألف شخص بتهمة 
العالقة مع غولن خالل 2017م

أنقرة/
ــت يف عام 2017م  ــان سويلو أن قوات األمن قام ــر الداخلية الرتكي سليم ــن وزي أعل
باعتقال أكرث من 48.3 ألف شخص يف تركيا، لالشتباه بعالقتهم بحركة "فيتو" التابعة 
ــن الوزير قوله، "حتى  ــة "حريت" الرتكية ع ــح الله غولن. ونقلت صحيف ــارض فت للمع

هذه األرقام ال تعكس بما فيه الكفاية خطورة هذه القضية".
ــة 16 يوليو  ــري يف تركيا وقعت يف ليل ــالب عسك ــارة إىل أن محاولة انق ــدر اإلش وتج
2016م، ولكن خطط املتمردين باءت بالفشل الذريع، وتمكن أنصار الرئيس رجب طيب 

أردوغان من التصدي لإلنقالبيني.
ــن موظفي  ــرد الكثري م ــاق، وط ــة النط ــاالت واسع ــة اعتق ــك حمل ــد ذل ــرت بع  وج
ــح الله غولن  ــت القيادة الرتكية أنصار فت ــة والعامة، بعد أن اتهم ــات الحكومي املؤسس
ــات الرتكية  ــة. وتطالب السلط ــف املحاول ــدة) بالوقوف خل ــات املتح ــم يف الوالي (املقي

الجانب األمريكي بتسليم غولن الذي أنكر وجود أية عالقة له باالنقالب.


