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ايطاليا: مستقبل االتحاد األوروبي 
معرض للخطر

ــة  ــر الداخلي رومــا – وكاالت : حــذر وزي
االيطالــي ماتيــو ســالفيتي مــن تفــكك 
المســتقبل  فــي  األوروبــي  االتحــاد 
المتناميــة  الخالفــات  وســط  المنظــور 
بيــن الــدول األوروبيــة خاصــة فــي مســألة 

واللجــوء. الهجــرة 
وقــال ســالفيني لمجلــة ديــر شــبيغل 
ــي  ــاد األوروب ــتقبل االتح ــة إن “مس األلماني
مالمحــه  وســتتحدد  للخطــر  معــرض 
إذا  مــا  ســيتضح  وخاللــه  القــادم  العــام 
كانــت ســتبقى هنــاك أوروبــا الموحــدة أم 
ال ” مشــيرا إلــى أن الكثيــر يتوقــف علــى 
نتائــج المفاوضــات المرتقبــة حــول ميزانيــة 
البرلمــان  فــي  واالنتخابــات  االتحــاد 

.  2019 عــام  المقــررة  األوروبــي 
مــن جهــة أخــرى أشــار ســالفيني إلــى 
لــن تســمح بوصــول مزيــد مــن  بــالده  أن 

أراضيهــا. إلــى  المهاجريــن 

ترامب يوقع على وثيقة سرية للحفاظ على ترسانة 
كيان االحتالل الصهيوني النووية؟!

المحتلــة  القــدس  
كشــفت  وكاالت:   –
ــة  وســائل اعــالم صهيوني
األمريكــي  الرئيــس  أن 
دونالــد ترامــب وقــع علــى 
خاصــة  ســرية  وثيقــة 
حمايــة  إلــى  تهــدف 
ــان  ــة لكي الترســانة النووي
االصهيونــي   االحتــالل 
فيمــا  عليهــا  والحفــاظ 
مــن  الكثيــر  تطالــب 
هــذا  بانضمــام  الــدول 

الدولييــن. واألمــن  الســلم  علــى  حفاظــا  النــووي  االنتشــار  حظــر  معاهــدة  إلــى  الكيــان 
وقــال تقريــر نشــرته صحيفــة )تايمــز أوف إســرائيل( إن “ترامــب وقــع علــى وثيقــة ســرية تعهــد فيهــا 

ــة”. ــي عــن أســلحتها النووي بعــدم لــي ذراع إســرائيل للتخل
يذكــر أن كيــان االحتــالل الصهيونــي الــذي تؤكــد تقاريــر امتالكــه مئــات الــرؤوس النوويــة يرفــض إلــى 
اآلن االنضمــام إلــى معاهــدة حظــر االنتشــار النــووي التــي بــدات الــدول بالتوقيــع عليهــا منــذ عــام 1968 وذلــك 
رغــم المطالبــات الدوليــة لــه بينمــا تواصــل االدارات االمريكيــة المتعاقبــة انحيازهــا التــام لــه فــي المحافــل 

الدوليــة وعــدم اجبــاره علــى االنضمــام الــى تلــك المعاهــدة.

باستهدافه اوكارهم ومراكز تجمعهم..

الجيش السوري يقضي على العديد من اإلرهابيين ويواصل تقدمه في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي
*القوات السورية تصد هجوما للنصرة االرهابية 

على مواقع عسكرية جنوب البالد
*التنظيمات اإلرهابية تقصف بقذائف الهاون 

قرية حران بريف السويداء

مــن  وحــدات  واصلــت  وكاالت:   – دمشــق 
واوكار  بــؤر  ضــرب  الســوري  العربــي  الجيــش 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي منطقــة اللجــاة علــى 
الحــدود اإلداريــة بيــن محافظتــي درعــا والســويداء 

وذلــك فــي إطــار حربهــا علــى اإلرهــاب.
وأشــار مراســل ســانا الحربــي إلــى أن وحــدات 
مــن الجيــش خاضــت خــالل الســاعات القليلــة 
ــى  ــن عل ــع االرهابيي ــة م ــة اشــتباكات عنيف الماضي
فــي  والعاللــي  والمــدورة  الشــومرة  قــرى  محــور 

منطقــة اللجــاة بريــف درعــا الشــرقي.
ــت  ــش حقق ــن المراســل أن وحــدات الجي وبي
تقدمــا علــى هــذا المحــور بعــد القضــاء علــى العديــد 

مــن اإلرهابييــن وتدميــر 
عتادهــم وســط حالــة مــن 
صفوفهــم  فــي  االنهيــار 
ــزة  ــات المرك تحــت الضرب
تحصيناتهــم  علــى 

تحركاتهــم. ومحــاور 
وحــدات  وســيطرت 
امــس  الجيــش  مــن 
دامــا  ديــر  قريــة  علــى 
ومزرعــة البســتان وســط 
أقصــى  فــي  اللجــاة 
الريــف الشــمالي الغربــي 
لمحافظــة الســويداء المتاخــم لريــف درعا الشــرقي 
فيهــا. اإلرهابييــن  تجمعــات  اخــر  تدميــر  بعــد 
منطقــة  مــن  االرهابيــة  التنظيمــات  وتتخــذ 
اللجــاة الممتــدة بيــن محافظتــي درعــا والســويداء 
والتــي تتميــز بطبيعتهــا الصخريــة شــديدة الوعــورة 
لهــا  أوكارا  والكهــوف  المغــارات  فيهــا  وتنتشــر 
ومنطلقــا لشــن الهجمــات علــى االهالــي وتهريــب 
الشــرقية  الباديــة  الــى  واالســلحة  المرتزقــة 

الســويداء. محافظــة  فــي  الشــرقية  والشــمالية 
مــن جهتهــا ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية أن 
الجيــش الســوري تمكــن مــن صــد هجــوم شــنه 

ــرة«  ــة النص ــم »جبه ــن تنظي ــلح م ــف مس ــو أل نح
اإلرهابــي  امــس علــى مواقــع للجيــش فــي منطقــة 

ــي ســوريا. ــد جنوب ــف التصعي وق
وكتبــت الــوزارة بهــذا الصــدد: »شــن أكثــر مــن 
1000 مســلح مــن »النصــرة« هجومــا  امــس علــى 
فــي  الســوري  للجيــش  التاســعة  الفرقــة  موقــع 

محيــط قريتــي دامــا وديــر دامــا«.
وذكــرت أن الهجــوم أســفر عــن مقتــل 5 جنــود 
ــن، فضــال  ــة 19 آخري ــش الســوري وإصاب ــن الجي م
ــا  ــي أطلقه ــن جــراء القذائــف الت عــن تضــرر مدنيي

ــى القــرى فــي ريــف الســويداء. المســلحون عل
وأشــارت الــوزارة إلــى أن قيادييــن فــي الجيــش 
الســوري الحــر، كانــوا قــد أعلنــوا انضمامهــم للقــوات 
الحكوميــة أمــس لجــؤوا إلــى مركــز المصالحــة 
الجيــش  قيــادة  مــن  الدعــم  طالبيــن  الروســي 
الســوري لصــد هجمــات مســلحي »النصــرة« علــى 

ــوب الســوري. ــي الجن ــم ف مواقعه
مــع  تمكــن  الســوري  الجيــش  أن  وأضافــت 
فصائــل مــن »الجيــش الســوري الحــر« مــن وقــف 
ــرى  ــي ق ــاور ف ــدة مح ــى ع ــرة« عل ــات »النص هجم

وبلــدات فــي الجنــوب الســوري.
علــى  المســتمرة  اعتداءاتهــا  إطــار  وفــي 
المواطنيــن والقــرى اآلمنــة اســتهدفت التنظيمــات 
الشــرقي  درعــا  ريــف  فــي  المنتشــرة  اإلرهابيــة 
صبــاح امــس بقذائــف الهــاون قريــة حــران فــي 

الغربــي. الســويداء  ريــف 
وذكــر مراســل ســانا فــي الســويداء أن 3 قذائــف 
هــاون عيــار 120 مــم مصدرهــا اإلرهابيــون فــي بصــر 
ــر ومحيطهــا بريــف درعــا الشــرقي ســقطت  الحري
فــي قريــة حــران بالريــف الغربــي مــا ألحــق أضــرارا 
ماديــة كبيــرة بمنزليــن دون وقــوع إصابــات بيــن 

المدنييــن.
واعتــدت التنظيمــات اإلرهابيــة المنتشــرة فــي 
قــرى اللجــاة بريــف درعــا الشــرقي أمــس علــى أهالــي 
قريــة دامــا بأقصــى ريــف الســويداء الشــمالي الغربــي 
بـــ 5 قذائــف هــاون مــا تســبب بإلحــاق أضــرار ماديــة 

ببعــض المنــازل دون وقــوع إصابــات.

قبيل االنتخابات البرلمانية والرئاسية ..

تركيا .. الشرطة تعتقل 47 شخصا يشتبه في دعمهم 
لمحاولة االنقالب

اســطنبول -  وكاالت: ذكــرت قنــاة ســي.إن.إن تــرك  امــس الســبت أن الشــرطة التركيــة ألقــت القبــض 
ــا  ــبكة تتهمه ــار ش ــم أنص ــد أنه ــن يعتق ــتهدف م ــش تس ــل الجي ــة داخ ــار عملي ــي إط ــخصا ف ــى 47 ش عل
أنقــرة بالتخطيــط لمحاولــة االنقــالب التــي وقعــت 

قبــل عاميــن.
وأضافــت القنــاة أن العمليــة، التــي بــدأت الثالثــاء 
الماضــي ، اســتهدفت 124 شــخصا متهميــن بأنهــم 
فتــح اهلل كولــن  التركــي  الديــن  أتبــاع رجــل  مــن 

المقيــم فــي الواليــات المتحــدة.
ــة  ــن محاول ــؤولية ع ــن بالمس ــرة كول ــم أنق وتته
االنقــالب التــي حدثــت فــي يــوم 15 يوليــو تمــوز عــام 

2016 وهــو مــا ينفيــه كولــن.
يفيــد  مــا  إن هنــاك  تــرك  وقالــت ســي.إن.إن 
بــأن المشــتبه بهــم كانــوا دعــاة لعســكريين رفيعــي 
ــر مــن 31 إقليمــا وتأتــي  ــة فــي وســط البــالد وامتــدت ألكث ــة قوني ــى مدين ــة عل المســتوى. وركــزت العملي

قبيــل انتخابــات برلمانيــة ورئاســية فــي تركيــا .

قطر تطالب بتعليق عضوية السعودية واإلمارات 
في مجلس حقوق اإلنسان

اثيوبيا .. قتلى وجرحى جراء هجوم استهدف 
تجمعا لمناصري رئيس الوزارء الجديد

أديــس أبابــا – وكاالت: ســقط عــدد مــن القتلــى 
ــة  ــة يدوي ــر قنبل والجرحــى  امــس الســبت بتفجي
فــي محاولــة الغتيــال رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي 
أمــام  كلمــة  يلقــي  وهــو  أحمــد،  آبــي  الجديــد 

مناصريــه فــي العاصمــة أديــس أبابــا.
وقالــت مصــادر فــي مكتــب رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد 
إن االنفجــار أســفر عــن إصابــة أكثــر مــن 83 شــخصا علــى 
ــى، رغــم  ــوع قتل ــة حرجــة دون وق ــل، 6 منهــم فــي حال األق

التقاريــر الســابقة التــي أكــدت ســقوط ضحايــا.
عقــب  تلفزيونيــة  كلمــة  فــي  آبــي  وظهــر 
الحادثــة، قــال فيهــا: »هــذه محاولــة غيــر ناجحــة مــن 

قــوى ال تريــد أن تــرى إثيوبيــا موحــدة«.
إن  قالــت  الصحــة  وزارة  فــي  مصــادر  أن  إال 

جريــح. و132  قتيــل  عــن  أســفر  التفجيــر 
وحســب وســائل إعــالم محليــة، ألقــت الشــرطة 
القبــض علــى ثالثــة أشــخاص يشــتبه بضلوعهــم 

فــي الحــادث.

البنتاغون يعلق تدريبات عسكرية مع كوريا 
الجنوبية ألجل غير مسمى

واشــنطن -  وكاالت: أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاغــون( أن الواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة 
اتفقتــا علــى تعليــق بعــض التدريبــات العســكرية ألجــل غيــر مســمى فــي أعقــاب لقــاء القمــة الــذي عقــده 
ــا  ــج أون هــذا الشــهر.وقالت دان ــم جون ــم الكــوري الشــمالي كي ــد ترامــب والزعي الرئيــس األمريكــي دونال
وايــت المتحدثــة باســم البنتاغون”مــن أجــل دعــم تنفيــذ نتائــج قمــة ســنغافورة وبالتنســيق مــع حليفتنــا 

جمهوريــة كوريــا، علــق الوزيــر ماتيــس ألجــل غيــر مســمى تدريبــات مختــارة“.
وأضافــت ”يشــمل هــذا تعليــق فريــدم جارديــان إلــى جانــب تدريبيــن فــي إطــار برنامــج التبــادل البحــري 

الكــوري كان مــن المقــرر تنظيمهمــا خــالل األشــهر الثالثــة المقبلــة“.
مــن جانبهــا قالــت وزارة الدفــاع الكوريــة الجنوبيــة ”قــررت كوريــا الجنوبيــة والواليــات المتحــدة تأجيــل اثنيــن مــن تدريبــات 

برنامــج التبــادل البحــري الكــوري كان مــن المقــرر إجراؤهمــا فــي غضــون ثالثــة شــهور، وذلــك ألجــل غيــر مســمى“.

االمم المتحدة تدعو اميركا الى ايقاف 
اعتقال اطفال المهاجرين

جنيــف – وكاالت: انتقــد مكتــب حقــوق االنســان 
التابــع لالمــم المتحــدة، قــرار الحكومــة االميركيــة 
باعتقــال االطفــال بســبب ظــروف اســرهم المهاجــرة.
ودعــا مكتــب حقــوق االنســان الحكومــة االميركية 
بالمهاجريــن  يتعلــق  فيمــا  سياســاتها  تغييــر  الــى 

ــال.  ــر االعتق ــارات اخــرى غي ــارس خي وتم
حقــوق  لجنــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
فــي  المتحــدة  لالمــم  لمقــر  التابعــة  االنســان 
انــه  للصحفييــن،  شامداســاني  راوينــا  جنيــف 
اســرهم. مــع  حتــى  االطفــال  اعتقــال  الينبغــي 

واضافــت، اننــا اكدنــا مــرات عديــدة علــى عــدم 
اعتقــال االطفــال رغــم اوضــاع اســرهم المهاجــرة الن 

ذلــك اليصــب فــي مصالحهــم.
خــالل  شــديدة  انتقــادات  اميــركا  وواجهــت 
طفــل   2300 اعتقــال  بســبب  االخيــرة  االســابيع 
وفصلهــم عــن اســرهم علــى حــدود هــذا البلــد.

ووقــع الرئيــس االميركــي ترامــب علــى قــرار 
آخــر يقضــي باعتقــال االطفــال مــع اســرهم.

الدوحــة – وكاالت: طالبــت اللجنــة الوطنيــة لحقوق 
ــوق اإلنســان باألمــم  ــس حق ــي قطــر، مجل اإلنســان ف
المتحــدة بتعليــق عضويــة الســعودية واإلمــارات فــي 
المجلــس نظــرا لمــا وصفتــه بانتهاكاتهمــا الجســيمة 

والممنهجــة ضــد الشــعب القطــري.
بــن  علــي  القطريــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
صميــخ المــري فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي 
مقــر األمــم المتحــدة بجنيــف: »نطالــب بتعليــق 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  كل  عضويــة 
ــوق  ــس حق ــي مجل ــة المتحــدة ف ــارات العربي واإلم

قــرار  بإصــدار  المجلــس  اإلنســان«، كمــا طالــب 
»ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان الناجمــة علــى 
الحصــار واألخــذ بعيــن االعتبــار النــداءات والتقاريــر 
ــة  ــر البعث ــن الخــواص وتقري ــن المقرري الصــادرة ع
اإلنســان«. لحقــوق  الســامية  للمفوضيــة  الفنيــة 

اللجــوء  إلــى  القطريــة  الحكومــة  المــري  ودعــا 
لمجلــس األمــن لتحديــد مســؤولية دول الحصــار عــن 
ــة و  ــر القانوني ــا بغي ــي وصفه ــا ضــد قطــر والت إجراءاته
»ترقــى إلــى جريمــة العــدوان والحــرب االقتصاديــة 

والعقوبــة الجماعيــة ضــد الشــعب القطــري«.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
إذا رأيت من غيرك خلقًا ذميمًا 

فتجنب من نفسك أمثاله
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 7 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 45 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 3 دقائق

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 49 دقيقة

مشيرا الى انه لن يكون هناك اي سالح خارج اطار الدولة.. 

العبادي: هناك جماعات استغلت الحرب على »داعش« في خزن السالح لتهديد الحكومة
*في انتهاك صارخ للسيادة العراقية...طائرات اميركية تعترض سالح الجو العراقي داخل البالد!

*سالح الجو العراقي يدمر ثالثة اوكار لداعش داخل 
االراضي السورية ويقتل 45 ارهابيًا

*التغيير تتوقع سقوط اسماء كبيرة خالل العد 
والفرز اليدوي في كردستان

ــوزراء  بغــداد – وكاالت: اكــد رئيــس ال
حيــدر العبــادي  امــس الســبت ، ان هنــاك 
جماعــات اســتغلت الحــرب علــى »داعــش« 
ــة  ــد الدول ــل تهدي ــن اج ــالح م ــزن الس لخ
وان يكونــوا اقــوى منهــا ويبتــزوا المواطنيــن 
وهنــاك  بــه  نســمح  لــن  االمــر  وهــذا 
بوجــه  للوقــوف  وحكمــة  عــال  تخطيــط 
ــة . ــد الدول هــؤالء وحصــر هــذا الســالح بي

محاضــرة  خــالل  العبــادي  وقــال 
ــاع للدراســات  القاهــا فــي جامعــة الدف
الوطنــي  الدفــاع  كليــة   / العســكرية 

امتلــك  مــن  المواطنيــن  مــن  هنــاك  :«ان  امــس 
ســالحا بهــدف الدفــاع عــن نفســه فــي وقــت مضــى 
وهــؤالء يختلفــون عــن تلــك الجماعــات« ، مشــيرا 

ــار  ــارج اط ــاك اي ســالح خ ــون هن ــن يك ــه ل ــى »ان ال
علــى  قائمــة  العســكرية  المؤسســة  وان   ، الدولــة 

المواطنيــن«. وحمايــة  مصلحــة  اســاس 
العســكرية  المؤسســة  »ان  الــى  العبــادي  واشــار 
ــي  ــش( وف ــى )داع ــا عل ــي حربه ــرا ف ــا كبي ــت نجاح نجح
كســب ثقــة المواطــن الــذي بــدأ يشــعر ان هــذه المؤسســة 
لخدمتــه وحمايتــه ولذلــك فــأن أغلــب المعلومــات عــن 

العصابــات اإلرهابيــة جــاءت مــن المواطنيــن«.
ــوزراء حيــدر العبــادي،  يشــار الــى ان رئيــس ال
اكــد فــي 17 حزيــران 2018 ،علــى ان العمــل جــاٍر 

ــة. ــد الدول ــالح بي ــر الس ــى حص عل
ــة  ــرات امريكي ــت طائ ــر اعترض ــب اخ ــن جان م
عســكرية ، ســالح الجــو العراقــي بمســافة 200 كيلــو 
متــر شــرق الرمــادي الــى حــدود كربــالء المقدســة 

ــة لصحــراء النجــف األشــرف . المحاذي
ــام  ــد حس ــار الرائ ــي الطي ــط العراق ــال الضاب وق
قبــل  تــم ضــرب طائرتــه مــن  »انــه   : الياســري 
هنــاك  »ان  مؤكــدًا   ، األمريكــي«  الجــو  ســالح 
ــة داعشــية  ــز خمســة ألوي ــات تشــير لتمرك معلوم

وجاهــزة«. ومدرعــة  مدربــة  صهيونيــة  امريكيــة 
حيــدر  الــوزراء  »رئيــس  الياســري  وناشــد 
كبــرى  خيانــة  وجــود  بســبب  للتدخــل  العبــادي 
للوطــن فــي ذلــك القاطــع ويعتقــد ان هنــاك خاليــا 
اضافــة  الهاربيــن  ضباطــه  وكبــار  البعــث  لحــزب 
ومدعومــة  هنــاك  المتواجــدة  داعــش  لخاليــا 

امريكيــا«.

التي أقلقت قادة الجيش الصهيوني وباتوا عاجزين عن مواجهتها..

اندالع 6 حرائق بمستوطنات غالف غزة بفعل سقوط طائرات وبالونات المقاومة الورقية
*المقاومة االسالمية الفلسطينية: استمرار مسيرات العودة 

يؤكد تكاتف القوى الفلسطينية بالميدان
*دراسة صهيونية: أكثر من 54% من الجنود يتعاطون 

المخدرات والقيادة تغضّ الطرف؟!

القــدس المحتلــة – وكاالت: اندلعــت 6 حرائــق 
فــي عــدة مســتوطنات بغــالف غــزة، بفعــل ســقوط 
طائــرات ورقيــة وبالونــات حارقــة، تــم إطالقهــا مــن 

قطــاع غــزة منــذ صبــاح امــس  الســبت.
أن  العبريــة  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وأفــادت 
أحــراش مســتوطنة »كفــار عــزة«،  فــي  اندلعــت  الحرائــق 
وفــي مســتوطنة »ناحــل عــوز«، وفــي مســتوطنة »مفالســيم« 
وثــالث حرائــق أخــرى فــي المجلــس اإلقليمــي أشــكول.

وقالــت الصحيفــة العبريــة إن طواقــم اإلطفــاء تعمــل حتــى 
ــى  ــا، مشــيرًة إل ــق وإخماده ــى الحرائ ــى الســيطرة عل اآلن عل

ســرعة توســع رقعــة الحرائــق بســبب األحــوال الجويــة.
وأبــدع الشــباب الفلســطيني الثائــر علــى حــدود غــزة فــي 

مســيرة العــودة الكبــرى فــي ابتــكار وســائل 
ســلمية أقلقــت قــادة الجيــش اإلســرائيلي، 
وباتــوا عاجزيــن عــن مواجهتهــا، مــن أهمهــا 

البالونــات الحارقــة والطائــرات الورقيــة.
مــن جهتــه أشــاد عضــو المكتــب 
المقاومــة  لحركــة  السياســي 
اإلســالمية »حمــاس« حســام بــدران 
مســيرة  فــي  المشــاركين  بثبــات 
التظاهــر  يواصلــون  الذيــن  العــودة 
للجمعــة الثالثــة عشــر علــى التوالــي 

العــودة. القــدس وتمســكًا بحــق  عــن  دفاعــًا 
اســتمرار  أن  لــه  تصريــح  فــي  بــدران  وأكــد 
المســيرات بزخمهــا فــي المواقــع كافــة التــي انطلقــت 
الشــعب  تصميــم  تؤكــد  غــزة  قطــاع  فــي  منهــا 
نضالــه  فــي  المضــي  علــى  وإصــراره  الفلســطيني 
والوســائل. الطــرق  بــكل  العادلــة  أهدافــه  لتحقيــق 
ولفــت إلــى أن اســتمرار مســيرات العــودة تأكيد 
ــي  ــوى الفلســطينية وتعاضدهــا ف ــى تكاتــف الق عل
الميــدان رغــم مــا ينشــأ مــن احتــكاكات وخالفــات 

بيــن القــوى واألحــزاب السياســية.
الشــعبي  الموقــف  أهميــة  علــى  بــدران  وشــدد 
الوحــدوي المتقــدم للجماهيــر الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، 

ــي ســبيل  ــة ســتواصل مســاعيها ف ــى أن الحرك مشــيرًا إل
توحيــد الصــف وتمتيــن الجبهــة الداخليــة الفلســطينية.
ــكل مشــاريع  ــا ل وجــدد موقــف الحركــة برفضه
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وفــي مقدمتهــا مــا 

ــرن. ــة الق ــمى بصفق يس
الجولــة  إن  بــدران  قــال  آخــر،  ســياق  وفــي 
األمريكيــة األخيــرة فــي المنطقــة محكــوم عليهــا 
المطلــق  األمريكــي  االنحيــاز  بســبب  بالفشــل 
لدولــة االحتــالل علــى حســاب الحــق الفلســطيني.
مــن جانــب اخــر أظهــرت دراســة إســرائيلية 
أن 54.3% مــن المجنديــن اإلســرائيليين اعترفــوا 
بتعاطيهــم لمــادة الحشــيش خــالل الســنة الماضيــة 
بحســب مــا نقلتــه صحيفــة يديعــوت أحرونــوت 
ــول  ــى الكح ــان عل ــة اإلدم ــة مكافح ــن وكال ــال ع نق

والمخــدرات.


