
البقية على الصفحة7

االثنين 21 ذو القعدة، 1438 هـ ق 23 مرداد 1396 هـ ش، 14 آب 2017مالعدد )9638( السنة السابعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

من توكل على اهلل غني عن عباده.. 
وال فخر في المال إال مع الجود 

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و  9 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 14 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 50 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 22 دقيقة

التايمز اللندنية: إحباط مخطط إرهابي 
ضد مسلمي بريطانيا

البريطانيــة  الشــرطة  : تحقــق  لنــدن – وكاالت 
الجــدد،  النازييــن  مــن  شــخصا   40 تخطيــط  فــي 
لشــنّ سلســلة مــن الهجمــات ضــد المســلمين علــى 
األراضــي البريطانيــة، حســبما نقلــت صحيفــة صنــداي 
تايمــز امــس األحــد عــن مصــدر قريــب مــن التحقيــق.

بهــم  المشــتبه  غالبيــة  فــإن  للصحيفــة،  ووفقــا 
المنتميــن لليميــن المتطــرف، يعيشــون فــي يوركشــاير، 
وقــد كثفــوا نشــاطهم منــذ يونيو/حزيــران مــن العــام 
الماضــي، بعــد اغتيــال النائــب فــي مجلــس العمــوم جــو 
كوكــس المؤيــدة لحقــوق الالجئيــن، وهــو مــا اضطــر 

جهــاز االســتخبارات MI5 لالنضمــام للتحقيقــات.
ويشــدد التقريــر علــى أن هــؤالء مختلفــون عــن 
أولئــك الذيــن يقومــون باعتــداءات مدفوعــة بكراهيــة 
ينفذهــا  التــي  الهجمــات  علــى  ردًا  المســلمين، 

ــلحة. ــات مس ــون لجماع ــون ينتم ارهابي
هجمــات  مخططــات  أن  التقاريــر،  وتفيــد 
النازييــن الجــدد، تعتمــد علــى تعارفهــم مــع ممثلــي 
المنظمــات  عمــل  ودراســة  المســلمة،  الجاليــات 
والجمعيــات اإلســالمية، وكذلــك اختيــار األهــداف 

األكثــر ضعفــا بعنايــة.

الفروف: تنظيم “داعش” اإلرهابي سيهزم 
دون أدنى شك

موســكو – وكاالت : أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف  امــس أن حــل األزمــة فــي ســوريا 
كان ســيتقدم بشــكل كبيــر لــو أن الواليــات المتحــدة نفــذت وعدهــا بالفصــل بيــن “المعارضــة” واإلرهابييــن.

ونقلــت وكالــة “ســبوتنيك” عــن الفــروف قولــه فــي لقــاء مــع المشــاركين فــي منتــدى الشــباب 
التعليمــي بمنطقــة فالديميــر شــرق موســكو.. “قبــل نحــو عــام تمكنــا خــالل مفاوضــات مــع وزيــر 
الخارجيــة األميركــي الســابق جــون كيــري مــن االتفــاق علــى نهــج التســوية فــي ســوريا وأعتقــد 
أن ذلــك كان تقدمــا حقيقيــا ووفــر التوافــق الكامــل فــي أعمــال القــوات الجويــة الفضائيــة والتحالــف 
ــدة  ــات المتح ــزام الوالي ــة كان الت ــذه االتفاقي ــي ه ــد ف ــرط الوحي ــدة والش ــات المتح ــادة الوالي بقي

بالفصــل بيــن المعارضــة التــي تدعمهــا واإلرهابييــن”.
ــب  ــن الصع ــر أن م ــى شــك غي ــي ســيهزم دون أدن ــم “داعــش”  اإلرهاب ــى أن تنظي ــروف عل وشــدد الف

ــك. ــد متــى يكــون ذل تحدي

فيما اعلن عن مقتل أكثر من 25 »داعشيا« عند حدود حمص_الرقة..

الجيش السوري يحكم سيطرته على تالل حاكمة ويكبد )داعش( خسائر كبيرة في دير الزور
*المقداد: وفد من منظمة حظر األسلحة الكيميائية سيزور سوريا خالل أيام

 : وكاالت   – دمشــق 
الســوري  الجيــش  أحكــم 
الســيطرة علــى عــدد مــن 
فــي  الحاكمــة  التــالل 
محيــط قريــة صلبــا شــرق 
وكبــد  ســلمية  مدينــة 
خســائر  داعــش  إرهابيــي 
الــزور  ديــر  فــي  كبيــرة 

. محيطهــا و
وحــدات  حققــت  فقــد 
بالتعــاون  الجيــش  مــن 
الدفــاع  مجموعــات  مــع 

علــى  عملياتهــا  خــالل  جديــدا  تقدمــا  الشــعبية 
تجمعــات ونقــاط تحصــن إرهابيــي تنظيــم “داعش” 
ــف ســلمية الشــرقي. ــا بري ــة صلب ــط قري ــي محي ف

وأفــاد مراســل ســانا فــي حمــاة بــأن وحــدات مــن 
الجيــش نفــذت عمليــات مكثفــة علــى نقــاط انتشــار 
ــا شــرق  ــة صلب ــط قري ــي محي ــي “داعــش” ف إرهابي
مدينــة ســلمية أســفرت عــن إحــكام الســيطرة علــى 
ــى آخــر  عــدد مــن التــالل الحاكمــة بعــد القضــاء عل

تجمعــات اإلرهابييــن فيهــا.
وبيــن المراســل أن وحــدات الجيــش عثــرت 
ــيطها  ــالل تمش ــالل خ ــي الت ــاق ف ــبكة أنف ــى ش عل
للتنقــل  يســتخدمونها  التنظيــم  إرهابيــو  كان 

الغذائيــة. والمــواد  الذخيــرة  وتخزيــن  والتخفــي 

وتقــع قريــة صلبــا شــمال غــرب بلــدة عقيربــات 
مركــز اإلمــداد الرئيســي لتنظيــم “داعــش” اإلرهابي 
يتخذهــا  التــي  الســورية  الباديــة  أطــراف  علــى 
التجمعــات  علــى  للهجــوم  منطلقــا  اإلرهابيــون 

الســكنية فــي المنطقــة.
كمــا خاضــت وحــدات مــن الجيــش العربــي 
الســوري اشــتباكات مــع مجموعــات إرهابيــة مــن 
تنظيــم “داعــش” المــدرج علــى الئحــة اإلرهــاب 
الدوليــة علــى المحــور الجنوبــي الغربــي فــي حيــن 
نفــذ ســالح الجــو غــارات علــى مناطــق انتشــارهم 

ــا. ــزور ومحيطه ــر ال ــة دي ــي مدين ف
وذكــر مراســل ســانا فــي ديــر الــزور أن وحــدات 
مــن الجيــش أوقعــت عــددا مــن إرهابيــي “داعــش” 
ــر  ــل ومصــاب ودمــرت لهــم أســلحة وذخائ بيــن قتي

البغيليــة- محــور  علــى  عنيفــة  اشــتباكات  فــي 
البانورامــا.

ــر  ــل أكث ــه اكــد المرصــد الســوري ، مقت مــن جانب
عمليــة  خــالل  آخريــن  واصابــة  »داعشــيا«   25 مــن 
اإلنــزال الجــوي التــي قــام بهــا الجيــش الســوري عنــد 

ــة. ــص والرق ــي حم ــن محافظت ــة بي ــدود اإلداري الح
االنــزال الجــوي ادى الــى ســيطرة الجيــش الســوري 
علــى قريتــي الكديــر وخربــة مكمــان وآبــار قريبــة منهمــا 

فــي أقصــى ريــف حمــص الشــمالي الشــرقي.
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  أعلــن  جانبــه  مــن 
الســوري فيصــل مقــداد أن وفــدا مــن منظمــة حظــر 
ــي غضــون  ــة ســيزور دمشــق ف األســلحة الكيميائي
األيــام العشــرة القادمــة، فــي إطــار التحقيــق فــي 

ببلــدة خــان شــيخون. الكيميائــي  اســتخدام 
وأكــد مقــداد فــي حديــث لوكالــة »أسوشــيتد 
برس«اســتعداد الحكومــة الســورية لبــذل كل مــا 
بوســعها لمســاعدة خبــراء المنظمــة علــى إنجــاز 
ــه  ــل في ــذي حص ــكان ال ــى الم ــول إل ــم والوص عمله

المفتــرض الكيميائــي  الهجــوم 
وأشــار إلــى أن وفــد المنظمــة الــذي زار ســوريا 
فــي مطلــع العــام الجــاري، لــم يصــل إلــى خــان 
شــيخون، ألســباب أمنيــة، كمــا أنــه لــم يــزر قاعــدة 

الشــعيرات الجويــة بريــف حمــص حينــذاك
وأضــاف مقــداد أن دمشــق تعــول علــى »مهنيــة 
ــي ســتزور  ــق المشــتركة الت ــة التحقي ــة« آلي وحيادي
ــن اســتخدم الســالح  ــان مَ ســوريا.. »مــن أجــل بي

ــي«. الكيميائ
وتابــع: »ســنطلب منهــم التوجــه إلــى قاعــدة 
ــى  ــل عل ــك ســتقدم ســوريا الدالئ الشــعيرات، وبذل
فــي  الســام«  الغــاز  باســتخدام  لهــا  صلــة  ال  أنــه 

شــيخون.

موجهة تحذيرا لترامب على تهديداته..

فنزويال: سنوصل االسلحة الى نيويورك 
ونحتل البيت االبيض

ترامب وماكرون يتفقان على العمل سوية لمواجهة 
أزمة كوريا الشمالية

انتقادات لترامب بسبب موقفه من العنف بين يمينيين 
متطرفين ومعارضين لهم

كينيا .. المعارضة تتعهد بإلغاء 
»االنتخابات الزائفة«

نيروبــي – وكاالت : اتهمــت المعارضــة الكينيــة 
وتعهــدت  الدولــة«  »إرهــاب  بممارســة  الحكومــة 
بإلغــاء النتيجــة »الزائفــة« لالنتخابــات الرئاســية.
وقــال المعــارض البــارز، جيمــس أورينغــو، إنهــم 
لــن يتوجهــوا للقضــاء لتحقيــق هــذا، داعيــا الكينييــن 

إلــى الهــدوء والبقــاء بمنــأى عــن الخطــر.
قــوات  قتلتهــم  100 شــخص  نحــو  أن  وأضــاف 
األمــن الكينيــة دون تقديــم أي أدلــة علــى ذلــك.

ــا  ــج الرســمية الرئيــس أورورو كينيات ومنحــت النتائ
قرابــة 54 فــي المئــة مــن أصــوات الناخبيــن، بينمــا وصــف 

منافســه رايــال أودينغــا االنتخابــات بـــ »تمثيليــة«.
وقــال أورينغــو: »إنهــم علمــوا بأنهــم سيســرقون 
االنتخابــات. إنهــم علمــوا أن الشــعب لــن يكــون ســعيدا 

ــف«. ــكل أدوات العن ــوا ب ــك، دفع ــج(... لذل )بالنتائ

األردن : لن نعيد طاقم السفارة »اإلسرائيلية« 
إلى عمان دون محاكمة قاتل األردنيين

عمــان – وكاالت : كشــف مســؤول حكومــي 
تأجيــل  إســرائيل  مــن  طلــب  األردن  أن  أردنــي، 
عــودة أعضــاء بعثتهــا الدبلوماســية إلــى الســفارة 

عمــان. بالعاصمــة  اإلســرائيلية 
ــاري إن  ــي« اإلخب ــع »خبرن ــدر لموق ــال المص وق
لرئيــس  اللهجــة  شــديدة  انتقــادات  وجــه  األردن 
ــه  ــو، لتمادي ــن نتنياه ــة اإلســرائيلية، بنيامي الحكوم
فــي اســتقباله الحافــل لحارس الســفارة اإلســرائيلية 

ــن. ــن إردنيي ــل مواطني ــذي قت ال
وأضــاف أن طلــب التأجيــل يأتــي بســبب اســتمرار 

التوتــر فــي العالقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن.
عــن  العبريــة،  »هآرتــس«  صحيفــة  ونقلــت 
إن  قولــه،  بالكبيــر  وصفتــه  إســرائيلي،  مســؤول 
 ، الماضــي  األربعــاء  بعثــت،  األردنيــة  »الحكومــة 
رســالة رســمية إلــى إســرائيل، أوضحــت فيهــا أنهــا 
لــن تســمح لطاقــم الســفارة اإلســرائيلية بالعــودة 
ــراء  ــات بإج ــى ضمان ــل الحصــول عل ــان قب ــى عم إل
الســفارة،  حــارس  مــع  وشــامل  جــدي  تحقيــق 

للمحاكمــة«. وتقديمــه 

واشــنطن – وكاالت : أعلــن البيــت األبيــض، يــوم 
ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيســين  أن  الســبت، 
العمــل  علــى  اتفقــا  ماكــرون  إيمانويــل  والفرنســي 
ســوية لمعالجــة األزمــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.

إن  بيــان،  فــي  األمريكيــة،  اإلدارة  وقالــت 
الرئيســين بحثــا خــالل اتصالهمــا الهاتفــي، ضــرورة 
مواجهــة الوضــع الخطيــر الناجــم عــن »ســلوك كوريــا 
الشــمالية المزعــزع لالســتقرار والتصاعــدي«، وفقــا لـ 

»رويتــرز«.
أفــادت  جهتهــا  مــن 
 Express صحيفــة 
الرئيــس  أن  البريطانيــة 
لماكــرون  أكــد  األمريكــي 
الســتخدام  اســتعداده 
ضــد  عســكرية  وســائل 
إلــى  إضافــة  يانــغ،  بيونــغ 
السياســية  اإلجــراءات 
واالقتصاديــة. وقــال ترامــب، 
إنــه  الصحيفــة،  بحســب 
يريــد القضــاء علــى التهديــد 
النــووي الناجــم عــن كوريــا الشــمالية، وإن الواليــات 
المتحــدة تريــد أن تطبــق، مــع حلفائهــا، »الحزمــة 
الدبلوماســية واالقتصاديــة  الوســائل  الكاملــة مــن 

الهــدف«. هــذا  لتحقيــق  والعســكرية 
مــن جانبــه أعــرب ماكــرون عــن دعمــه لترامــب 
فيمــا يخــص العمــل ضــد كوريــا الشــمالية، بحســب 

.Express

الرئيــس  نجــل  هــدد   : وكاالت   – كاراكاس 
الفنزويلــي نيكــوالس مــادورو الرئيــس األمريكــي 
ــر وعــوده  ــذ األخي ــي حــال نف ــرد حاســم ف ترامــب ب
واســتخدم الخيــار العســكري ضــد فنزويــال، التــي 

تعيــش أزمــة اقتصاديــة وسياســية حــادة.

ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عــن ابــن مــادورو، فــي 
كلمــة لــه خــالل إحــدى االجتماعــات، قولــه لترامــب: 
ــال لهجمــة )عســكرية(..  ــي حــال تعرضــت فنزوي »ف
ــل  ــورك، ولســوف نحت ــى نيوي ســتصل األســلحة إل

ــت األبيــض.. ســيد ترامــب«. البي
وجــاء ذلــك بعدمــا أعلــن الرئيــس األمريكــي 
ــد ترامــب الجمعــة الماضيــة أن بــالده تبحــث  دونال
جميــع الخيــارات ضــد فنزويــال، بمــا فــي ذلــك الخيــار 

العســكري.
للرئيــس  المفاجئــة  التصريحــات  وأهــدت 
ــادورو،  ــي م ــا للرئيــس الفنزويل ــا إقليمي ترامــب دعم
الــذي كان بلــده علــى شــفا العزلــة نتيجــة انتخــاب 
ــت  ــر الدســتور، الق ــا تغيي ــة تأسيســية هدفه جمعي
إدانــة واســعة علــى أنهــا تســتهدف إحــكام الســيطرة 

ــلطة. ــى الس عل

الرئيــس  يواجــه   : وكاالت   – واشــنطن 
بســبب  انتقــادات  ترامــب  دونالــد  األمريكــي 
فــي  وقعــت  عنــف  أحــداث  حــول  تصريحاتــه 

متطرفيــن. ليمينييــن  مســيرة 

حيــن  شــخصا   19 وجــرح  امــرأة  قتلــت  وقــد 
مســيرة  فــي  يشــارك  حشــدا  ســيارة  صدمــت 
فــي مدينــة  المتطــرف  لليميــن  مضــادة لمســيرة 

فرجينيــا. واليــة  فــي  شارلوتســفيل 
قبــل  مــن  »العنــف  ســماه  مــا  ترامــب  ودان 
أطــراف عديــدة«، لكنــه لــم يوجــه إدانــة لليميــن 

لمتطــرف. ا
غاردنــر  كــوري  الجمهــوري  الســيناتور  وقــال 
موجهــا كالمــه للترامــب »ســيدي الرئيــس يجــب أن 
ــون  ــاك عنصري ــمهم، كان هن ــرار باس ــمي األش نس

ــا«. ــا محلي ــال إرهابي ــذا عم وكان ه
ووجهــت شــخصيات مــن الحــزب الديمقراطــي 

انتقــادات مماثلــة.
الجمهورييــن،  السياســيين  بعــض  ووصــف 
ومنهــم تيــد كــروز وماركــو روبيــو عمليــة دهــس 

إرهابــي«. »عمــل  بأنهــا  المتظاهريــن 

لضلوعه في قضايا فساد وخيانة األمانة..

آالف المتظاهرين »االسرائيليين« يطالبون نتنياهو بالرحيل
*مصادر عسكرية: 300 جندي من جيش الكيان الصهيوني يهربون من الخدمة العسكرية

مؤكدا أن العراق حقق االنتصارات على عصابات داعش اإلرهابية.. 

العبادي لوزير الخارجية البحريني : يجب التصدي لالستقطاب الطائفي الذي يخدم اإلرهاب
*رئيس اركان الجيش: جميع المستلزمات والخطط العسكرية لعملية تحرير تلعفر جاهزة

*الحشد الشعبي يصد هجومًا »لداعش«من ثالثة محاور 
على الشريط الحدودي مع سوريا

*دولة القانون: استفتاء كردستان تراجع دوليا وإقليميا ولم 
يتبقَ إال بعقلية البارزاني وحزبه

*التغيير: اإلستفتاء مجازفة بالقضية الكردية ولن نخوض 
أية مفاوضات مع حزب بارزاني

*الجيش االميركي: مقتل وجرح سبعة جنود أميركيين 
خالل عملية قتالية شمال العراق؟!

بغــداد – وكاالت : دعــا رئيــس الــوزراء العراقــي 
الوقــوف بوجــه  إلــى  امــس األحــد،  العبــادي،  حيــدر 
االســتقطاب الطائفــي الــذي قــال إنــه يخــدم »اإلرهــاب«، 
المنطقــة  دول  جهــود  تضافــر  ضــرورة  علــى  مشــددا 

والعالــم للتصــدي لتنظيــم »داعــش« االرهابــي.
اوردتــه  بيــان  فــي  العبــادي  مكتــب  وقــال 
»الســومرية نيــوز«، إن »رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر  امــس  بمكتبــه   اســتقبل  العبــادي  حيــدر 
آل  احمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  البحريــن  خارجيــة 
أنــه »جــرى  مبينــا  لــه«،  المرافــق  والوفــد  خليفــة 
خــالل اللقــاء بحــث تعزيــز العالقــات الثنائيــة بيــن 
البلديــن فــي مختلــف المجــاالت، واألوضــاع فــي 

اإلرهــاب«. ومحاربــة  المنطقــة 
»العــراق  أن  البيــان،  العبــادي، بحســب  وأكــد 
حقــق االنتصــارات علــى عصابــات داعــش اإلرهابيــة 

ومســتمر بتحريــر أراضيــه«، 
الفتــا إلــى »أهميــة التكامــل 
مصالــح  وتعزيــز  اإلقليمــي 

شــعوب المنطقــة«.
إلــى  العبــادي  ودعــا 
»الوقــوف بوجــه االســتقطاب 
يخــدم  الــذي  الطائفــي 
إلــى  مشــيرا  اإلرهــاب«، 
جهــود  تضافــر  »أهميــة 
جميــع دول المنطقــة والعالــم 
للتصــدي إلرهــاب داعــش«.
آل  قــدم  جانبــه،  مــن 

خليفــة، وفقــا للبيــان، »باســم حكومــة وشــعب البحرين 
واالنتصــارات  الموصــل  بتحريــر  للعبــادي  التهنئــة 
ــوف  ــة ووق ــات داعــش اإلرهابي ــى عصاب ــة عل المتحقق

البحريــن مــع العــراق فــي حربــه ضــد اإلرهــاب«، مؤكــدا 
»الرغبــة بتوســيع العالقــات السياســية واالقتصاديــة 

والتجاريــة والثقافيــة بيــن البلديــن«.
وكان آل خليفــة وصــل فــي وقــت ســابق مــن امــس 

األحــد، إلــى العاصمــة العراقيــة بغــداد فــي زيــارة رســمية.
بــدوره أكــد رئيــس أركان الجيــش الفريــق أول 
ركــن عثمــان الغانمــي أن القــوات المشــتركة مســتعدة 
لبــدء عمليــة تحريــر قضــاء تلعفــر وتنتظــر »الضــوء 

األخضــر« مــن القائــد العــام للقــوات المســلحة.
الغانمــي أوضــح فــي تصريحــات صحافيــة أن 
ــة  ــع المســتلزمات والخطــط العســكرية للعملي جمي
المشــتركة  القــوات  أن  مضيفــًا   ، جاهــزة  المقبلــة 
تمهيــدًا  لهــا  المرســومة  المواقــع  فــي  تموضعــت 
للشــروع فــي تحريــر القضــاء ، وأشــار إلــى أن القــوات 
المســلحة ستشــن عمليــات تمهيديــة وإســتباقية 
ــًا أن  ــر، مبين ــر قضــاء تلعف ــة تحري ــدء بعملي ــل الب قب
الخطــوة التاليــة بعــد إنتهــاء هــذه العمليــة ســيكون 
ــي  ــن إرهابي ــا م ــة وتطهيره ــدود العراقي ــك الح مس

ــش. ــم داع تنظي

آالف  دعــا   : وكاالت   – المحتلــة  القــدس 
ــزل  ــة من ــن احتشــدوا، امــس قبال ــن الذي المتظاهري
المستشــار القضائــي للحكومــة أفيحــاي مندلبليــت، 
نتنياهــو،  بنياميــن  االحتــالل،  حكومــة  رئيــس 

مــن  واالســتقالة  الرحيــل 
ظــل  فــي  وذلــك  منصبــه، 
ملفــات  فــي  التطــورات 
يخضــع  التــي  التحقيــق 
والشــبهات  نتنياهــو،  لهــا 
ــا فســاد  ــي قضاي ــه ف بضلوع

األمانــة. وخيانــة 
فــي  المتظاهــرون  ورفــع 
للمظاهــرات  الـــ38  األســبوع 
التــي ينظموهــا قبالــة منــزل 
مندلبليــت، ســقف مطالبهــم 
ــى تصريحــات نتنياهــو  ردا عل
بـــ  حراكهــم  وصــف  الــذي  الماضــي،  األســبوع  مــن 
»مظاهــرة اليســار«، حيــث تأتــي المظاهــرات احتجاجــا 
علــى تعامــل مندلبليــت مــع ملفــات التحقيــق ومــا وصفــه 

ــر  ــع المدي ــع م ــن التوقي ــم م ــى الرغ ــة« عل بـــ »المماطل
الســابق لمكتــب رئيــس الحكومــة، آري هــارو، علــى 
اتفاقيــة »شــاهد ملــك« مــع النيابــة العامــة، بظــل تصاعــد 
الحــراك المطالــب بتقديــم لوائــح اتهــام ضــد نتنياهــو.

للحــراك  المنظميــن  أحــد  ينايــف  إلــداد  وقــال 
والمظاهــرات ضــد نتنياهــو، فــي خطابــه للمتظاهريــن: 
والمتواصلــة  األســبوعية  المظاهــرات  بســبب  فقــط 
فــي  التســريع  تــم  التوالــي  علــى  الـــ38  لألســبوع 
التحقيقــات فــي الملفــات الضالــع بهــا نتنياهــو، فقــد تــم 
تنجيــد شــاهد ملــك بفضــل هــذا الحــراك والمظاهــرات، 

البقية على الصفحة7فعلــى نتنياهــو الرحيــل‹.


