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االربعاء 27 جمادى االولى، 1439 هـ ق 25 بهمن 1396 هـ ش، 14 شباط 2018م العدد )9788( السنة الثامنة والثالثون

قال الرسول األكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
فاطِمَة سِيِّدُة ِنساِء َأهِْل الجَنِّة.. وفاطِمَة 

خُلَِقتْ حوِريٌَّة فِيْ صورة إنسيّة
* مناقــب اإلمــام علــي البــن المغــازل ص 296، صحيــح البخــاري ج 3 كتــاب الفضائــل بــاب مناقــب 
فاطِمَــة ص 1374، مســتدرك الصحيحيــن ج 3 بــاب مناقــب فاطِمَــة ص 164، ســنن الترمــذي ج 3 ص 226، 
كنــز العمّــال ج 13 ص 93، منتخــب كنــز العمّــال ج 5 ص 97، الجامــع الصغيــر ج 2 ص 654 ح 5760، ســير أعــالم 
ــع  ــيّ للنســائي ص 118، ينابي ــام عل ــص اإلم ــة ص 187 و 191، خصائ ــق المحرق ــالء ج 2 ص 123، الصواع النب

المــودّة ج 2 ص 79، الجوهــرة فــي نســب علــيّ وآلــه ص 17و البدايــة والنهايــة ج 2 ص 60

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 18 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 3 دقائق
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 28 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 53 دقيقة

أردوغان: استمرار الدعم األمريكي لألكراد 
السوريين سيؤثر على قراراتنا

الرئيــس  قــال  انبــاء:-  وكاالت  انقــرة- 
قــرار  إن  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي 
تقديــم  مواصلــة  حــول  المتحــدة  الواليــات 
ســوريا  فــي  لألكــراد  الماليــة  المســاعدات 
المقبلــة. التركيــة  القــرارات  علــى  ســيؤثر 
أثنــاء  أردوغــان  أشــار  ذاتــه  الوقــت  وفــي 
خطــاب ألقــاه أمــام أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة 
ــى أن  ــاء، إل ــس الثالث ــان، ام ــي البرلم ــم ف الحاك
الداخلــي  بالقانــون  المتحــدة ملتزمــة  الواليــات 
لحلــف الناتــو وعليهــا أن تواجــه مــن أســماهم 

»اإلرهابييــن« الذيــن يعتــدون علــى تركيــا.
يذكــر أن تصريحــات الرئيــس التركــي تأتــي 
ــة األمريكــي ريكــس  ــر الخارجي ــارة وزي عشــية زي

تيلرســون إلــى البــالد األســبوع الجــاري.

الى جانب تدمير 143 عشة لهم في سيناء..

القوات المسلحة المصرية: مقتل 10 إرهابيين 
واسر 400 آخرين

انبــاء:-  وكاالت  القاهــرة- 
المســلحة  القــوات  أذاعــت 
الســادس  البيــان  المصريــة 
للعمليــة الشــاملة »ســيناء 2018« 
التــي تنفذهــا القــوات المســلحة.

بيانهــا:  فــي  وقالــت 
تواصــل قــوات مكافحــة اإلرهــاب 
البــؤر  علــى  ــز  المركَّ الهجــوم 
بشــمال  اإلرهابيــة  واألوكار 
اإلرهــاب  مــن  ســيناء  ووســط 
األســود، وقــد أســفرت العمليــات 

التاليــة: النجاحــات  عــن 
قيــام القــوات الجويــة باســتهداف 7 ســيارات أثنــاء اســتخدامها اإلرهابيــون للهــروب خــالل المداهمــة 

وتمشــيط قطــاع العمليــات.
كمــا تــم القضــاء علــى خليــة إرهابيــة شــديدة الخطــورة مكونــة مــن 10 إرهابييــن، القبــض علــى 400 فــرد 

مــن العناصــر المشــتبه بهــم منهــم عناصــر أجنبيــة.
كمــا دمــرت القــوات 103 أوكار ومخــازن يســتخدمها اإلرهابيــون، اكتشــاف 79 عبــوة ناســفة ومخــزن 

ــات. ــة للدباب ــوات مفخخ ــى عب ــه عل ــر بداخل ــت األرض عث تح
وبذلــك تصــل حصيلــة القتلــى فــي صفــوف العناصــر المســلحة إلــى 38 قتيــال مــع ارتفــاع عــدد 

الماضــي. الجمعــة  العمليــة  اطــالق  إلــى 526 منــذ  الموقوفيــن 

منوهة بتصديها لالعتداءات االسرائيلية على مر التاريخ..

دمشق: »إسرائيل« ستتواجه »بمفاجآت أكثر« في سوريا كلما حاولت االعتداء
*المدفعية التركية تستهدف مشفى عفرين وأحياءها 

السكنية وسقوط ضحايا مدنيون 
*»قسد« تعلن إسقاط طائرة استطالع تركية 

بدون طيار في عفرين
ــاء:-  دمشــق- وكاالت انب
الســورية  الحكومــة  قالــت 
إســرائيل  إن  الثالثــاء  يــوم 
أكثــر“  ”مفاجــآت  ســتواجه 
مســتقبلية  هجمــات  فــي 
الســورية  األراضــي  علــى 
أســقطت  أن  بعــد  وذلــك 
الدفاعــات الجويــة الســورية 
مقاتلــة إســرائيلية مــن طــراز 

األســبوع. هــذا  إف-16 
ــال أيمــن سوســان  وق
الخارجيــة  وزيــر  معــاون 

الســوري ”ثقــوا تمامــا أن المعتــدي ســيتفاجأ كثيــرا 
ألنــه ظــن أن هــذه الحــرب، حــرب االســتنزاف التــي 
تتعــرض لهــا ســوريا لســنوات، قــد جعلتهــا غيــر 

قــادرة علــى مواجهــة أي اعتــداءات“.

وأضــاف خــالل مؤتمــر صحفــي فــي دمشــق 
ــوا  ــر كلمــا حاول ”إن شــاء اهلل ســيرون مفاجــآت أكث

ــى ســوريا“. ــداء عل االعت
الــى ذلــك قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الســوري 
الردعــي ألي  التصــدي  قــرار  إن  المقــداد،  فيصــل 

طويــل،  وقــت  منــذ  متخــذ  قــرار  هــو  عــدوان، 
ــدى  ــا نتص ــوريا كن ــخ س ــي كل تاري ــا »ف ــا انن منوه
لالعتــداءات االســرائيلية، وكنــا دائمــًا نقــول أننــا 
نتصــدى ألي اعتــداءات اســرائيلية وفقــًا ألجنــدة 

ســورية، وليســت وفقــا ألجنــدات أخــرى«.
وذّكــر المقــداد، فــي تصريــح لقنــاة »المنــار« بإعــالن 
بــالده ان الدفاعــات الجويــة الســورية، أصبحــت جاهــزة 
مــن اجــل العمــل إلحبــاط أي هجــوم وأي عــدوان علــى 
ــرات االســرائيلية أو  ســوريا ســواء كان مــن قبــل الطائ
األمريكيــة أو التركيــة، أو أي قــوة تســعى للنيــل مــن 

هيبــة وحقــوق الشــعب فــي ســوريا.
وقــال المقــداد، إن ســوريا لــم تخــف ســابقًا وال 
تخــاف اآلن، وال يوجــد بالنســبة لديهــا اي خطــوط 
حمــراء، وقــال »نحــن مــن يقــرر ومتــى وفــي أي مــكان، 
وهــذا مــا نفذتــه الدفاعــات الجويــة الســورية بوجــه 
فــوق  أمــس  يــوم  أول  طائــرة صهيونيــة  مــن  أكثــر 
ــة«، لكــي  ــوق فلســطين المحتل ــة وف األراضــي المحتل
يفهــم »الكيــان الصهيونــي« أن ســوريا عازمــة ومُصــرّة 
علــى تحقيــق االنتصــار الــذي بــدأ يتســع كل يــوم مــن 
اجــل القضــاء علــى اإلرهــاب ومــن اجــل إنهــاء االحتــالل 

ــة. ــة المحتل ــألرض العربي االســرائيلي ل
ميدانيــا اســتهدفت المدفعيــة التركيــة، الثالثــاء، 
للمــرة األولــى وســط مدينــة عفريــن شــمال ســوريا.
وأفــاد موقــع »روســيا اليــوم« نقــال عــن مراســلته أن 
المدفعيــة اســتهدفت محيــط المشــفى بوســط المدينــة 
بثــالث قذائــف، مــا أدى إلــى ســقوط عــدد مــن الجرحــى.

مــن جهــة أخــرى ذكــر نشــطاء حقــوق اإلنســان 
ــع  ــة اســتهدفت مواق ــش التركي ــات الجي أن مروحي
فــي قريــة دمليــا فــي المنطقــة الواقعــة بيــن راجــو 
ــة  ــن منطق ــي م ــاع الغرب ــي القط والشــيخ حــدي ف
عفريــن، بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي طــال القريــة 

ذاتهــا.

رئيس مجلس النواب الليبي: تركيا وراء 
التفجيرات في ليبيا

تونس.. تفكيك خلية تكفيرية تتواصل مع عناصر 
»إرهابية« في العراق وسوريا

السلطات األوكرانية تعتقل رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي 
ــل  ــاء الرئيــس الجورجــي الســابق ميخايي ــة الثالث ــزة األمــن االوكراني ــاء:- أوقفــت أجه كييــف- وكاالت انب
ساكاشــفيلي، الــذي أصبــح معارضــًا للحكــم األوكرانــي، بعــد تفتيــش منزلــه فــي كييــف فــي إطــار قضيــة جنائيــة.

ووجهــت إلــى ساكاشــفيلي، المعــارض الشــرس 
ــذي جــرده مــن جنســيته  ــرو بوروشــنكو ال للرئيــس بت
إجراميــة«،  عصابــة  مــع  »التواطــؤ  تهمــة  األوكرانيــة، 
التــي يعاقــب عليهــا بالســجن مــن ثــالث إلــى خمــس 
ســنوات، كمــا جــاء فــي بيــان ألجهــزة األمــن األوكرانيــة.

وقــد ســد عشــرات مــن رجــال الشــرطة المســلحين 
فــي الصبــاح مدخــل بنايــة ساكاشــفيلي فــي وســط 
كييــف، فيمــا حــاول أنصــار للرئيــس الجورجــي الســابق 

عرقلــة تحــرك اآلليــة التــي نقــل فيهــا.
ــام  ــع باهتم ــه »يتاب ــن ان ــكوف للصحافيي ــري بيس ــن دميت ــم الكرملي ــدث باس ــال المتح ــه، ق ــن جهت م

ــب«. ــه »صع ــفيلي بأن ــع ساكاش ــا وض ــا«، واصف ــي اوكراني ــة ف ــداث الراهن االح

بعد الهجوم على قاعدتها العسكرية..

الهند تهدد باكستان 
بدفع الثمن

حــذرت الهنــد باكســتان مــن أنهــا ســتدفع ثمــن 
الهجــوم المســلح علــى قاعــدة عســكرية شــمال 

واليــة جامــو وكشــمير.
وقــال وزيــر الدفــاع الهنــدي نيرمــاال ســيتارمان 
لــدى  تتوفــر  إنــه  االثنيــن  مســاء  للصحافييــن 
الجيــش الهنــدي أدلــة كثيــرة علــى أن المســلحين 
ــى باكســتان  ــادوا إل ــذا الهجــوم، ع ــوا به ــن قام الذي

بعــد تنفيذهــم العمليــة.
وهــدد الوزيــر الهنــدي قائــال: » باكســتان توســع قوس 
اإلرهــاب... وتخالــف نظــام وقــف إطــالق النــار بالمســاعدة 

فــي التســلل... وســتدفع ثمــن هــذه المغامــرة«.
وأفــادت الســلطات الهنديــة بــأن الهجــوم علــى قاعــدة 
عســكرية قــرب جامــو هــو األســوأ منــذ عــدة أشــهر وأدى 
إلــى مقتــل 6 جنــود ومدنــي وإصابــة 10 أشــخاص بينهــم 

نســاء وأطفــال. كمــا تــم قتــل 3 مهاجميــن علــى األقــل.
وأعلنــت أن المهاجميــن المســلحين بشــكل 
ــد«  ــش محم ــة »جي ــون لمجموع ــدا جــدا ينتم جي

ــي باكســتان. ــا ف ــع مقره ــي يق العســكرية الت
مــن جهتهــا انتقــدت الســلطات الباكســتانية 
الهنــد لإلســراع فــي التوصــل إلــى اســتنتاجات دون 

إجــراء تحقيــق شــامل فــي مالبســات الهجــوم.
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طرابلــس- وكاالت انبــاء:- اتهــم رئيــس مجلــس 
النــواب الليبــي، عقيلــة صالــح، تركيــا بالوقــوف وراء 
العمليــات اإلرهابيــة فــي بــالده، علــى خلفيــة التفجيــر 

األخيــر الــذي اســتهدف مســجدا فــي بنغــازي.
»ســبوتنيك«  لوكالــة  حديــث  فــي  صالــح  قــال 
الروســية، تعليقــا علــى تفجيــر المســجد فــي بنغــازي 
يــوم الجمعــة، إن مثــل تلــك العمليــات تجري »لألســف 

ــد«. ــا بالتحدي ــدول.. تركي ــن بعــض ال ــم م بدع
وأضــاف صالــح أن »الدليــل هــو ضبــط اليونــان 

لباخــرة قادمــة مــن تركيــا إلــى مصراتــة تحمــل 29 
حادثــة  إلــى  إشــارة  فــي  المتفجــرات«،  مــن  حاويــة 
ضبــط خفــر الســواحل اليونانــي بدايــة الشــهر الماضــي 
ــة بمــواد تســتخدم  ــا محمل ســفينة أبحــرت مــن تركي

لصنــع المتفجــرات، فــي طريقهــا إلــى ليبيــا.
ورفــض صالــح اتهامــات قيــادة الجيــش الوطنــي 
الليبــي لقــوى األمــن فــي بنغــازي بالتخــاذل الــذي 
»تقصيــر  بوجــود  معترفــا  التفجيــر،  لوقــوع  أدى 

ــن. ــب األم ــن جان وليــس تخــاذل«، م
وأكــد عقيلــة صالــح: »أعطينــا توجيهــات لألمــن 
بوضــع كاميــرات وتشــديد القبضــة األمنيــة لتأميــن 
المســاجد«، مضيفــا: »لــم نكــن نتوقــع أن يتــم 
اســتهداف دور العبــادة، ولكــن اســتهدافها يؤكــد أن 

ــون وراء الهجمــات ليســوا بمســلمين«. مــن يقف
ــازي  ــة بنغ ــي مدين ــر المســجد ف وأســفر تفجي
شــرق ليبيــا يــوم الجمعــة الماضــي عــن ســقوط 

ــح. ــل وجري ــن قتي ــخاص بي ــرات األش عش

وحــدات  تمكنــت  انبــاء:-  وكاالت  تونــس- 
التابعــة  المنيهلــة،  بمنطقــة  الوطنــي  الحــرس 
ــة  ــك خلي ــة شــمال تونــس، مــن تفكي ــة أريان لوالي
تكفيريــة تتكــون مــن 5 عناصــر، وألقــت القبــض 
علــى 3 منهــم أعمارهــم تتــراوح بيــن 27 و30 ســنة.
ونقلــت صحيفــة »الصريــح أون اليــن« التونســية، 
االثنيــن، عــن مصــدر مطلــع قولــه إنــه بالتحقيــق 

ــم  ــت تواصله ــم ثب ــاء القبــض عليه ــم إلق ــن ت ــع م م
فيمــا بينهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
عناصــر  مــع  وتواصلهــم  ســرية،  لقــاءات  وعقدهــم 
إرهابيــة ب العــراق، وتمجيدهــم للتنظيمــات اإلرهابيــة 

وتحريضهــم علــى المشــاركة فــي القتــال.
الهواتــف  فــي  بالبحــث  أنــه  إلــى  وأشــار 
ــى صــور  ــور عل ــك العناصــر، تــم العث ــة لتل المحمول
ومقــاالت وتدوينــات تتعلــق بالعمليــات اإلرهابيــة 
التحفــظ  وتــم  اإلرهابــي،  »داعــش«  لتنظيــم 
ــة  ــم بتهم ــم محاكمته ــة؛ لتت ــى العناصــر الثالث عل
»االشــتباه فــي االنتمــاء إلــى تنظيــم إرهابــي«. كمــا 

صــدر أمــر بمالحقــة بقيــة العناصــر.

رداعلى المطالبة بتدخل القوات األميركية لتأمين االنتخابات المقبلة..

الحشد الشعبي: من المعيب ان يطالب اتحاد القوى بشرعنة االحتالل االميركي للعراق من جديد
*االمن النيابية: اميركا تؤسس قواعد ثابتة لها في عين االسد 

والكيارة وبلد والتاجي وشمال العراق
*نائب عراقي: ترامب لص ويريد ازاحة الطبقة السياسية الحالية والتسلط 

على مقاليد العراق من خالل سياسيين يدعمهم
ــد  ــي الحش ــادي ف ــض القي ــداد- وكاالت:-رف بغ
ــب  ــاء، مطال ــس الثالث ــوري ام ــم الن الشــعبي، كري
قــوى سياســية بدخــول قــوات امريكيــة لحمايــة 
المــدن الســنية، مؤكــدا انــه مــن المعيــب ان يعمــل 

ــالل. ــى شــرعنة االحت هــذا االتحــاد عل
وقــال النــوري، انــه »ال يحــق ألية جهة سياســية 
ــلحة، او  ــوات المس ــالت الق ــرر تنق ــة ان تق او حزبي
جلــب قــوات اجنبيــة، الن االمــر مرتبــط بالقائــد 

العــام للقــوات المســلحة حيــدر العبــادي حصــرا«.
ــوى  ــب اتحــاد الق ــب ان يطال ــه »مــن المعي وأضــاف، أن
ــون  ــد، وهــم يدرك ــن جدي ــي م ــالل االمريك بشــرعنة االحت
مقــدار مــا بذلتــه المقاومــة فــي ســبيل طردهــم من العــراق«.

وأوضــح، أن »هــذه الجهــة السياســية تحــاول 
اجــل مصالحهــا  مــن  بأقدامهــا  المقاومــة  ســحق 
»الحشــد  ان  مبينــا  واالنتخابيــة«،  السياســية 
بــل خارجهــا  المــدن  داخــل  يكــن  لــم  الشــعبي 

اخــرى«. مــرة  الســقوط  مــن  لحمايتهــا 
الــى  نحتكــم  ان  يمكــن  ال  »نحــن  واكــد: 
فــي وقــت نريــد ان  مزاجهــم بشــأن االحتــالل، 
يكــون الناخــب بعيــدا عــن تهديــد الســالح ويعبــر 

عــن ارادتــه بــكل حريــة«.

صحيفــة  وكشــفت 
فــي  اللبنانيــة،  »االخبــار« 
امــس  نشــرته  تقريــر 
الثالثــاء، ان اتحــاد القــوى 
التقــدم  ينــوي  العراقيــة 
إلشــراك  رســمي  بطلــب 
القــوات االميركيــة بتأميــن 
بالمــدن  االنتخابــات 
الســنية، فيمــا اقتــرح قــوة 
بديلــة تحــل محــل الحشــد 
الشــعبي فــي تلــك المــدن.
مــن جهتــه وصــف القيادي 
العذاري،امــس  ليــث  الحــق،  اهــل  عصائــب  حركــة  فــي 
لحمايــة  االمريكيــة  القــوات  بتدخــل  المطالبيــن  الثالثــاء، 
بـــ  المقبلــة،  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  الســنية  المــدن 

»العمــالء« ووكالء القــوات االجنبيــة فــي العــراق.

والحشــد  االمنيــة  »القــوات  ان  العــذاري  وقــال 
الشــعبي، هــي التــي اســتطاعت دحــر داعــش واالنتصــار 
ــرج  ــة تتف ــوات االمريكي ــه الق ــت في ــت وقف ــي وق ــه، ف علي
علــى دخــول عناصــر التنظيــم الــى المــدن الســنية«.

تلــك  بقــدرات  يشــكك  »مــن  أن  وأضــاف، 
القــوات فهــو فــي صــف الدواعــش والعمــالء الذيــن 

االمريكيــة«. المصالــح  وراء  يلهثــون 
االحتــالل  »وكالء  بـــ  وصفهــم  مــا  ودعــا 
بلدهــم  فــي  جيــدا  »التفكيــر  الــى  األمريكــي«، 
وشــعبهم والوقــوف معــه ال مــع القــوات االجنبيــة«.
وكان المتحــدث باســم عشــائر نينــوى، مزاحــم 
علــى  المتحــدة  الواليــات  موافقــة   ، أعلــن  الحويــت، 
اشــراف قواتهــا علــى االنتخابــات فــي المناطــق الســنية.

ــر حســابه  ــه عي ــدة ل ــي تغري ــت ف ــر الحوي وذك
وافقــت  االمريكيــة  » الحكومــة  أن  »تويتــر«،  فــي 
علــى الطلــب المقــدم لهــا مــن قبــل العــرب الســنة«.

إرســال  الموافقــة علــى  أنــه »تمــت  وأوضــح، 
االمريكيــة، ســيكون  العســكرية  الجبليــة  الفرقــة 
ــم  ــة ويت ــى العمليــة االنتخابي ــراف عل ــا اإلش عمله
نشــرها علــى جميــع المناطــق الســنية وخاصــة 

عليهــا«. المتنــازع  المناطــق 
الحشــد  إخــراج  يتــم  أنــه »وســوف  وأكمــل، 

المناطــق«. جميــع  مــن  الشــعبي 
فــي  والدفــاع  االمــن  لجنــة  رئيــس  واكــد  هــذا 
امــس  الزاملــي،  حاكــم  العراقــي،  النــواب  مجلــس 
الثالثــاء ان الواليــات المتحــدة تؤســس القامــة قواعــد 
الجنــود  عــدد  ان  الــى  مشــيرا  العــراق،  فــي  ثابتــة 

8000 جنــدي. الــى  العــراق وصــل  فــي  االمريكييــن 
وقــال الزاملــي فــي بيــان ان »أمريــكا احتلــت العــراق عــام 
ــات المقاومــة  ــة عــام 2011 تحــت ضرب ــه نهاي 2003 وخرجــت من
المســلحة ملحقــة بهــا خســائر كبيــرة بــاألرواح والمعــدات«، 
مبينــًا انهــا »اليــوم تؤســس لمرحلــة جديــدة عبــر إقامــة 
قواعــد ثابتــة منهــا عيــن االســد والكيــارة وبلــد والتاجــي وفــي 

شــمال العــراق«.

مؤكدين استمرار انتفاضة القدس..

أوساط فلسطينية: تصعيداالشتباك مع االحتالل ضرورة وطنية إلنقاذ القضية من التصفية
*حكومة التوافق تطالب »تمكين شامل« في قطاع غزة وحماس 

تعتبرها واهية وال تنطلي على أحد
*ليبرمان يمتدح التنسيق االمني مع السلطة ويصفه بالعميق 

ومحكمة االحتالل توجه للتميمي 12 تهمة

رام اهلل-وكاالت:- شــددت أوســاٌط فلســطينيٌة 
التطــورات  لمســتوى  االرتقــاء  ضــرورة  علــى 
األخيــرة، ال ســيما اســتمرار 'انتفاضــة القــدس'، و 
ــة  ــرارات العدائي ــًا للق ــب رفض ــي أصــوات الغض تعال
األمريكيــة بحــق المدينــة الســليبة، ومــا أعقبهــا مــن 

تغــول صهيونــي غيــر مســبوق.
لرئيــس  الثانــي  النائــب  أكــد  اإلطــار،  وفــي 

التشــريعي  المجلــس 
أن  خريشــة  حســن  د. 
المســتجدات  هــذه 
تســتدعي  المتالحقــة 
الســلطة  قيــادة  مــن 
التحــرك،  الفلســطينية 
الفعــل  ومحاولــة محــاكاة 
الجماهيــري علــي األرض.
و قــال 'خريشــة'، 'الكل 
هــذه  مــن  اليــوم  ينتظــر 
القيــادة اإلعــالن صراحــة 
وإســناد   ، دعــم  عــن 
المحتلــة'. األرض  امتــداد  علــي  الثائــر  الشــباب 
فــي  اآلن، هــي  الرئيســة  المشــكلة  أن  ورأي 
تغييــب المؤسســات الوطنيــة الفاعلــة، وتمســك 
رئاســة الســلطة بنهــج التفــرد فــي اتخــاذ القــرارات.
المركزيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد  جانبــه،  ومــن 
لـ'الجبهــة الشــعبية' كايــد الغــول علــي ضــرورة تعزيز 

ــالل. ــع االحت ــم م ــتباك الدائ ــة االش حال
ودعــا 'الغــول' فــي معــرض حديثــه إلــي اإلســراع 
فــي تشــكيل قيــادة وطنيــة تنحــاز لقضايــا الشــعب 

الفلســطيني، وتعمــل علــي تعزيــز صمــوده.
إلــي  الحاليــة بحاجــة  االنتفاضــة  أن  وأوضــح 
غطــاء سياســي و إعالمــي لضمــان اســتمرارها، 

أهدافهــا. وبلــوغ 
وكانــت لجنــة 'المتابعــة العليــا للقــوي الوطنيــة 
واإلســالمية' دعــت غيــر مــرة إلــي توحيــد الموقــف، 
والقــرارات حيــال العربــدة المتناميــة مــن جانــب 

ــا 'إســرائيل'. ــات المتحــدة، وربيبته الوالي
المقاومــة  حركــة  قالــت  اخــرى  جهــة  مــن 
حكومــة  اشــتراطات  إن  حمــاس،  اإلســالمية 
أمامهــا وتمكينهــا،  العقبــات مــن  بإزالــة  التوافــق، 
الســتيعاب الموظفيــن الجــدد، »واهيــة وال تنطلــي 

أحــد«. علــى 


