
البقية على الصفحة7

االثنين 9 شعبان، 1440 هـ ق  26 فروردين 1398 هـ ش،  15 نيسان 2019م العدد )10105( السنة التاسعة والثالثون

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم:
يصيــب النــاس بــالًء شــديدٌ حتــى ال يجــد الرجــل ملجــًأ، فيبعــث 
اهلل مــن عترتــي أهــل بيتــي رجــاًل، يمــأ األرض قســطًا وعــداًل، كمــا 
ملئــت جــورًا وظلمــًا، يحبــه ســاكن الســماء وســاكن األرض، وترســل 
الســماء قطرهــا، وتخــرج األرض نباتهــا ال تمســك منــه شــيئًا، يعيــش 

فــي ذلــك ســبع ســنين
* أخرجه اإلمام أبو عمرو الداني عن أبي سعيد الخدري، في سننه.

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 4 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 56 دقيقة
أذان الفجر )غداً(: الساعة الخامسة و 4 دقيقة

شروق الشمس )غداً(: الساعة السادسة و 32 دقيقة

الكرملين يشدّ على يد أردوغان في موقفه الحازم 
ضد ضغوط واشنطن

موســكو – وكاالت: أعلــن الســكرتير الصحفــي 
للرئاســة الروســية ديمتــري بيســكوف، أن موســكو 
مواجهــة  فــي  التركــي  الجانــب  موقــف  تحيــي 
الضغــوط األمريكيــة غيــر المســبوقة التــي تمارســها 

ــات المتحــدة ضــد أنقــرة. الوالي
وصــرح بيســكوف فــي حديــث تلفزيونــي امس 
ــات المتحــدة تمــارس ضغوطــا غيــر  األحــد: »الوالي
ــف  ــب بالموق ــيا ترح ــا، وروس ــى تركي ــبوقة عل مس

الصــارم للرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي مواجهــة هــذه الضغــوط«.
وقــال فــي حديــث لقنــاة »روســيا-1« التلفزيونيــة: »هنــاك ضغــط فعلــي غيــر مســبوق علــى أنقــرة. نحــن 
نرحــب بالموقــف الحــازم للغايــة والثابــت الــذي اتخــذه الرئيــس أردوغــان ونعتبــر أن موقفــا كهــذا فقــط يتيــح 

لنــا إطــالق حــوار حــر حقيقــي«.
ــع،  ــى األصاب ــدّ عل ــيادة تع ــتقاللية وس ــرف باس ــى التص ــال عل ــادرة فع ــدان الق ــكوف أن البل ــد بيس وأك

ــا«. ــا بينه ــيا وتركي و«روس
وكانــت الواليــات المتحــدة قــد وجهــت لتركيــا إنــذارا بســبب شــرائها أنظمــة الصواريــخ الروســية »إس-400«، 

فيمــا رفــض الجانــب التركــي إنــذار واشــنطن مؤكــدا تمســك بــالده بصفقــة الصواريــخ الروســية مهمــا كان.

وكاالت:   – دمشــق 
الرئيــس  اســتقبل 
األســد  بشــار  الســوري 
فالــح  امــس  صبــاح 
الفيــاض مستشــار األمــن 

العراقــي. الوطنــي 
اللقــاء  وتطــرق 
الثنائيــة  العالقــات  إلــى 
حيــث  البلديــن  بيــن 
علــى  التأكيــد  تــم 
فــي  تطويرهــا  ضــرورة 

مختلــف المجــاالت بمــا يخــدم مصالــح الشــعبين 
. لشــقيقين ا

العالقــات  تعزيــز  أن  األســد  الرئيــس  وأكــد 
الشــعبين  مصلحــة  فــي  يصــب  البلديــن  بيــن 
الشــقيقين الســتكمال القضــاء علــى بــؤر اإلرهــاب 
المشــتركة  يخــدم مصالحهمــا  وبمــا  مــن جهــة 
بينهمــا  والمفروضــة  المختلفــة  الحواجــز  وكســر 

في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها األعداء من الخارج.. 

الرئيس األسد لـ »الفياض«: ما يشهده العالم يحتم على سوريا والعراق المضي قدماً لصون سيادتهما واستقاللية قرارهما
الفياض: أي إنجاز عسكري في الجانب العراقي ضد االرهاب يصب في مصلحة استقرار سوريا

*المعلم يستعرض مع بيدرسون الجهود إلحراز تقدم في 
المسار السياسي لحل األزمة في سوريا

*الجيش السوري يدمر تجمعات وآليات إلرهابيي )جبهة 
النصرة( في أطراف المنصورة بريف حماة

مــن جهــة أخــرى.
ــا تشــهده  ــى أن م ــس األســد عل وشــدد الرئي
علــى  يحتــم  والدوليــة  اإلقليميــة  الســاحتان 
شــأنه  مــن  مــا  بــكل  قدمــا  المضــي  البلديــن 
ــي وجــه  ــا ف صــون ســيادتهما واســتقاللية قرارهم
يحيكهــا  التــي  والفوضــى  التقســيم  مخططــات 
األعــداء مــن الخــارج مؤكــدًا أن مصيــر المنطقــة ال 
ــات. ــا عظمــت التحدي ــرره ســوى شــعوبها مهم يق

قــوة  أن  الفيــاض  المستشــار  أكــد  جانبــه  مــن 
ســوريا وانتصارهــا علــى اإلرهــاب هــو انتصــار للعــراق 
أيضــا وبالعكــس فــإن أي إنجــاز عســكري فــي الجانــب 

ــي مصلحــة اســتقرار ســوريا. ــي يصــب ف العراق
مــن جهتــه اســتقبل وليــد المعلم نائــب رئيس 
والمغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
ــوث الخــاص  ــر بيدرســون المبع ــاح امــس غي صب
لأميــن العــام لأمــم المتحــدة إلــى ســورية والوفــد 

المرافــق لــه.
الجهــود  اســتعراض  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
ــي  ــدم ف ــراز تق ــن أجــل إح ــة م ــة المبذول المتواصل
ســورية  فــي  األزمــة  لحــل  السياســي  المســار 
بالعمليــة  المتعلقــة  المشــاورات  واســتكمال 
السياســية بمــا فــي ذلــك لجنــة مناقشــة الدســتور.
كمــا اســتمع وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن إلــى 
عــرض قدمــه المبعــوث الخــاص حــول النشــاطات 
ــى دمشــق  ــرة إل ــه األخي ــذ زيارت ــا من ــام به ــي ق الت

الشــهر الماضــي.
الجيــش  مــن  وحــدات  ردت  جانبهــا  مــن 
العربــي الســوري عبــر ضربــات ناريــة مركــزة علــى 
تحــركات المجموعــات اإلرهابيــة فــي ريــف حمــاة 
الشــمالي التــي جــددت خرقهــا التفــاق منطقــة 

خفــض التصعيــد.
ــدات  ــأن وح ــاة ب ــي حم ــاد مراســل ســانا ف وأف
نفــذت  الغــاب  ســهل  فــي  العاملــة  الجيــش 
ضربــات مركــزة بالمدفعيــة علــى تجمعــات وآليــات 
إلرهابيــي تنظيــم “جبهــة النصــرة” فــي أطــراف 

الشــمالي. بالريــف  المنصــورة  بلــدة 
وأشــار المراســل إلــى أن الضربــات أســفرت عــن 
إيقــاع قتلــى ومصابيــن فــي صفــوف التنظيــم الــذي 
عبــر  تســللوا  أجانــب  مرتزقــة  إرهابييــه  بيــن  يضــم 
الحــدود إضافــة إلــى تدميــر آليــات وعتــاد كان بحوزتهــم.

ودمــرت وحــدات مــن الجيــش أمــس األول 
وصواريــخ  قذائــف  إطــالق  ومنصــات  تجمعــات 
الحويــز  بلــدات  أطــراف  فــي  إمــداد  وخطــوط 
وتــل الصخــر وكفرنبــودة بريــف حمــاة الشــمالي 
ــب  ــف إدل ــدات باتجــاه ري ــى أطــراف هــذه البل وعل

الجنوبــي.

وزير بريطاني: المحادثات مع حزب العمال 
بشأن الخروج ستستمر

لنــدن -  وكاالت: قــال ديفيــد ليدينجتــون وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء فــي بريطانيــا لهيئــة اإلذاعــة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي(  امــس األحــد إن محادثات 
الحكومــة مــع حــزب العمــال المعــارض بشــأن خــروج 
البــالد مــن االتحــاد األوروبــي ستســتمر لكــن ”أمدهــا 

لــن يطــول“ لشــهور.
ــا لشــهور وستســتمر  ــن يطــول أمده وأضــاف ”ل
ــن الســماح  ــه يمك ــد أن ــذا األســبوع. ال أعتق ــا ه حتم
ــد  ــك. أعتق ــن ذل ــر م ــألة أكث ــذه المس ــد ه ــة أم بإطال
ــع هــذا  ــدون مــن الساســة التعامــل م ــاس يري أن الن

ــر“. األم
ــذا  ــي ســتعقد ه ــات الت ــى أن االجتماع وأشــار إل

األســبوع ســتتناول موضوعــات مختلفــة وســيقودها وزراء معنيــون وشــخصيات مــن حــزب العمــال.
ــازالت  ــم بعــض التن ــة مســتعدة لتقدي ــت الحكوم ــا إذا كان ــات م ــي المحادث ــة ف ــا المركزي ــن القضاي وم
لحــزب العمــال بخصــوص اتحــاد جمركــي فــي المســتقبل مــع االتحــاد األوروبــي وهــو مــا يعارضــه الــوزراء 

لكنــه ركيــزة مهمــة فــي مقتــرح حــزب العمــال بخصــوص الخــروج مــن التكتــل.

فرنسا .. اشتباكات فى احتجاجات »السترات الصفراء« 
وماكرون يجهز إلعالن إجراءات

باريــس – وكاالت: اشــتبك محتجو »الســترات 
الصفــراء« مــع شــرطة مكافحــة الشــغب بمدينــة 
ــس  ــم اســتعداد الرئي ــك رغ ــوز الفرنســية، وذل تول
إيمانويــل ماكــرون، لإلعــالن عــن إجــراءات تهــدف 
المناهضــة  األســبوعية  االحتجاجــات  إلخمــاد 

للحكومــة المســتمرة منــذ نوفمبــر .
الواقعــة  المدينــة  فــى  الشــرطة  وأطلقــت 
بجنــوب شــرق البــالد قنابــل الغــاز وألقــت القبــض 
علــى 23 شــخصا بعدمــا رشــقها مئــات المحتجيــن 
بالحجــارة ومقذوفــات أخــرى وأضرمــوا النــار فــى 
عــدد مــن الســيارات والدراجــات الناريــة وصناديــق 
القمامــة، وتجمــع مــا بيــن خمســة وســتة آالف 
ــوارع جانبيــة. ــى ش ــوز، وف محتــج فــى وســط تول

باريــس  فــى  المحتجيــن  وكانــت مســيرات 
رغــم  بعيــد  حــد  إلــى  ســلمية  أخــرى  ومناطــق 
العاصمــة،  فــى  شــخصا   27 الشــرطة  احتجــاز 
ووقعــت اشــتباكات محــدودة قــرب مينــاء مدينــة 
تمثــل ضغطــا  االحتجاجــات  تــزال  وال  مرســيليا. 
علــى ماكــرون الــذى تعهــد باإلعــالن عــن سلســلة 

الســخط.  الحتــواء  تهــدف  إجــراءات 

افغانستان .. مقتل 9 ارهابيين من طالبان خالل 
هجوم على نقطة أمنية 

وكاالت:   – قكابــل 
  9 عــن  يقــل  ال  مــا  قتــل 
ارهابييــن تابعيــن لحركــة 
هجومهــم  بعــد  طالبــان 
تفتيــش  نقطــة  علــى 
قندهــار  بإقلــم  أمنيــة 

نــى. ألفغا ا
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
األفغانيــة   بــرس(  )خامــة 
عــن  األحــد  امــس 
تــادن  جنــرال  الميجــور 

خــان قولــه »كان هنــاك اشــتباك بيــن طالبــان وقــوات الدفــاع واألمــن الوطنيــة األفغانيــة فــى نقطــة التفتيــش 
مســلحين.  9 مقتــل  عــن  أســفر  الــذى  األمــر  قندهــار،  بإقليــم  تاختابــول  بمنطقــة  األمنيــة 

ولــم يؤكــد الجنــرال األفغانــى وقــوع ضحايــا علــى جانــب قــوات الشــرطة. وزادت وتيــرة هجمــات حركــة 
طالبــان منــذ تحســن الطقــس فــى أفغانســتان، األمــر الــذى يعنــى زيــادة العنــف ومخاطــر إلحــاق الضــرر 

بقــوات الدفــاع واألمــن األفغانيــة ومســلحي طالبــان.

واشــنطن – وكاالت: انتقــدت رئيســة مجلــس 
الرئيــس  بيلوســي  نانســي  األمريكــي  النــواب 
تغريــدة  لنشــره  ترامــب،  دونالــد  األمريكــي 
مصحوبــة بلقطــات لهجمــات 11 ســبتمبر أيلــول 2001 
ــر،  ــان عم ــة إله ــة الديمقراطي ــع مصــور للنائب ومقط

يوحــي بأنهــا تســتهين بتلــك الهجمــات.
تويتــر:  علــى  بيــان  فــي  بيلوســي  وقالــت 
»ذكــرى 11 ســبتمبر أيلــول مقدســة وأي مناقشــة لهــا 
ينبغــي أن تتــم باحتــرام كامــل. ينبغــي للرئيــس أال 
ــات( 11 ســبتمبر  ــة )لهجم يســتخدم الصــور المؤلم

بيلوسي: ينبغي لترامب أال يستخدم صور هجمات 
11 سبتمبر من أجل هجوم سياسي

مــن أجــل هجــوم سياســي«.
إخباريــة  لقطــات  المصــور  المقطــع  وحمــل 
لهجمــات 11 ســبتمبر أيلــول ومعهــا مقطــع مــن كلمــة 
إللهــان عمــر أدلــت بهــا الشــهر الماضــي، ووصفــت 
فيهــا الهجــوم اإلرهابــي بــأن »بعــض النــاس قامــوا 
بشــيء مــا«. وصــدَر ترامــب التغريــدة بعبــارة »لــن 

ننســى أبــدا«.

الرئيــس  أعلــن  وكاالت:   – كاراكاس 
،األحــد،  امــس  مــادورو  نيكــوالس  الفنزويلــي 
أن قــوات الدفــاع الشــعبي فــي البــالد ســتصبح 

الفنزويليــة. المســلحة  القــوات  مــن  جــزءا 
ونقلــت قنــاة )روســيا اليــوم( اإلخباريــة عــن 
مــادورو قولــه »قائدنــا تشــافيز كان يحلــم بقــوات 
ــة وعظيمــة.. ســتحصل هــذه  ــاع شــعبي قوي دف
ــه  ــون بموجب ــتوري تك ــع دس ــى وض ــوات عل الق

ــوات المســلحة للبــالد«. جــزءا مــن الق
مراجعــة  حاليــا  تجــري  أنــه  إلــى  وأشــار 
التشــريعات فــي البــالد لتحقيــق الدمــج، مؤكــدا 
قــوات  زيــادة عــدد عناصــر  إلــى  أنــه يســعى 
الدفــاع الشــعبي حتــى تبلــغ ثالثــة مالييــن 
بحلــول ديســمبر المقبــل، مذكــرا بــأن العــدد 
الحالــي لهــذه القــوات وصــل إلــى مليونيــن و100 

ألــف شــخص.
أزمــة  خلفيــة  علــى  الخطــوة  هــذه  تأتــي 
سياســية واقتصاديــة حــادة تشــهدها فنزويــال 
ــع خــروج  ــر م ــي يناي ــر ف تفاقمــت بشــكل خطي
مــادورو  لرحيــل  تدعــو  للمعارضــة  مظاهــرات 
ترافقــت مــع إعــالن رئيــس البرلمــان، خــوان 

للبــالد. جوايــدو، نفســه رئيســا مؤقتــا 

مادورو: قوات الدفاع الشعبى ستصبح 
جزءا من القوات المسلحة

بغــداد – وكاالت: حــذرت المقاومــة اإلســالمية 
كتائــب حــزب اهلل مــن "هجمــة شرســة" تقودهــا 
اســتهداف  إلــى  تســعى  "مشــبوهة"  منظمــات 
الظــالم"  "قــوى  مواجهــة  إلــى  داعيــة  العراقييــن، 

التــي تســعى لتفتيــت المجتمــع.
محمــد  الكتائــب  باســم  المتحــدث  وقــال 
محــي فــي كلمــة ألقاهــا خــالل المهرجــان الســنوي 
الــذي تقيمــه كتائــب حــزب اهلل بذكــرى استشــهاد 
الصــدر  باقــر  محمــد  الســيد  الدينــي  المرجــع 
تحــت شــعار "الشــهادة مقاومــة فانتصــار"، وحضرتــه 
نعيــش هجمــة شرســة  "إننــا  بــرس"،  "االتجــاه 
ــة تقودهــا  ــى أســس المجتمــع وقيمــه األخالقي عل

مؤكدة أن إخراج القوات األميركية من العراق بات ضرورة وطنية قصوى..

كتائب حزب الله : مقبلون على تداعيات خطيرة لن يكون أمام شعوبنا خيارا سوى مواجهتها
* »النجباء« : حديث عالوي او غيره ضد الحشد الشعبي محاولة 

للتقرب لدولة خارحية معادية للعراق
*عضو تحالف البناء البلداوي: عالوي لم يقرأ الوضع بالشكل 

الصحيح والمفهوم، فالعراق الزال تحت مصدر الخطر
*مكافحة اإلرهاب:  إمكانية عودة اإلرهابيين إلى تالل 

حمرين اصبحت مستحيلة
منظمــات مشــبوهة تنشــر ثقافــة التحلــل واإللحــاد 
انتشــار  جانــب  إلــى  الديــن،  ومعــاداة  والمثليــة 
الخمــور"،  بيــع  ومحــالت  للمخــدرات  ســرطاني 
داعيــا إلــى "مواجهــة قــوى الظــالم التــي تســعى 

المجتمــع". لتفتيــت 
وأضــاف محــي أن "إخــراج القــوات األميركيــة 
مــن العــراق بــات ضــرورة وطنيــة قصــوى، لكــن 
واشــنطن تضغــط علــى القــوى العراقيــة مــن أجــل 
منــع تمريــر قانــون إخــراج قواتهــا"، الفتــا إلــى أن 
"كتائــب حــزب اهلل باقيــة علــى عهدهــا فــي رفــض 

األميركيــة". المخططــات 
وتابــع أن "إدراج الحــرس الثــوري علــى الئحــة 

اإلرهــاب خطــوة لتنفيــذ صفقــة القرن المشــبوهة"، 
مشــيرا إلــى "أننــا مقبلــون علــى تداعيــات خطيــرة 
لــن يكــون أمــام شــعوبنا خيــارا ســوى مواجهتهــا".

بــدوره اعتبــر معــاون االميــن العــام، لحركــة 
النجبــاء، نصــر الشــمري دعــوة رئيــس ائتــالف 
الوطنيــة ايــاد عــالوي لحــل الحشــد الشــعبي، 
بانهــا محاولــة للتقــرب لدولــة خارجيــة معاديــة 

للعــراق وكســب ودهــا ورضاهــا.
حديــث  إن  تصريــح  فــي  الشــمري  وقــال 
ــره ضــد الحشــد ، هــو لالســتهالك  عــالوي او غي
للتطبيــق. قابــل  غيــر  ألنــه  فقــط،  االعالمــي 

وأضــاف، أن الحشــد الشــعبي جــزء مــن المنظومة 
العســكرية العراقيــة ولديــه قانــون صــادق عليــه 
مجلــس النــواب، وكذلــك هــو محمــي بفتــوى 
الشــعب  ودعــم  وتكاتــف   ، الدينيــة  المرجعيــة 

العراقــي".
مــن جهتــه رد النائــب عــن تحالــف البنــاء 
محمــد البلــداوي ، علــى رئيــس ائتــالف الوطنيــة 
ــر لحــل الحشــد  ــاد عــالوي بشــأن دعــوة االخي اي

الشــعبي.   : وكاالت    – غــزة 
اتهمــت فصائــل المقاومة 
الســلطة  الفلســطينية 
بتعزيــز  اهلل  بــرام 
وتكريــس  االنقســام 
سياســة التفــرد بالقــرار 
بتثبيــت  الفلســطيني 
حكومــة محمــد اشــتية 
توافــق  دون  اهلل  بــرام 
ــة  ــة لحكوم ــي، داعي وطن
تحضــر  وطنيــة  وحــدة 

ت. بــا لالنتخا
امــس  لهــا  بيــان  فــي  الفصائــل  وقالــت 
ــى  ــه فــي ظــل اشــتداد المؤامــرات عل األحــد، إن
األمريكيــة  اإلدارة  وتســارع  وأمتنــا،  شــعبنا 
ــم  ــم بقدرته ــًا منه ــرن، وهم ــة الق إلعــالن صفق
علــى تصفيــة قضيتنــا العادلــة، فــي ظــل تهافــت 
يأتــي  الكيــان،  مــع  للتطبيــع  مخــٍز  عربــي 
تصاعــد نضــال أســرانا األبطــال ضــد اإلجــراءات 
الصهيونيــة اإلجراميــة والمتواصلــة بحقهــم فــي 
المحتــل  مــع  المواجهــة  لتتصاعــد  الســجون، 

الخبيثــة. الصهيونيــة  مخططاتــه  إلفشــال 
وحيــت الفصائــل األســرى األبطــال الذيــن 
مــا زالــوا فــي معركــة الكرامــة الثانيــة يســطرون 
بأمعائهــم الخاويــة أروع مالحــم الصبــر والعطــاء 
ــم  ــدة أنه ــل المجــرم، مؤك ضــد إجــراءات المحت

ليســوا وحدهــم فــي الميــدان.
ودعــت جماهيــر شــعبنا لمواصلــة الفعاليــات 
الســجون،  فــي  أســرانا  إلضــراب  المســاندة 
وتصعيــد المواجهــة مــع االحتــالل فــي نقــاط 

االشــتباك كافــة.
الحقوقيــة  المؤسســات  كل  دعــت  كمــا 
ــام  ــة األســرى للقي واإلنســانية المختصــة بقضي
ــرانا  ــن أس ــاع ع ــي الدف ــا ف ــوط به ــا المن بدوره
بحقهــم  الصهيونــي  التغــول  مــن  وحمايتهــم 

وفضــح جرائمــه بحقهــم.

داعية لحكومة وحدة وطنية تحضر لالنتخابات..

فصائل المقاومة: سلطة عباس تكرس االنقسام الفلسطيني بتثبيتها حكومة اشتية
*بحر: عباس يخطف الشرعية لتمرير مخططات الصهاينة باسم الشعب الفلسطيني

ــع  وأكــدت الفصائــل أن كل مســاعي التطبي
مــع الكيــان وخطواتــه المتســارعة فــي مختلــف 
لتضحيــات  واضحــة  خيانــة  هــي  المجــاالت 
فــي  طعنــة  وهــي  الشــهداء،  ولدمــاء  شــعبنا 
تســتوجب  والمحافظــة،  الواعيــة  األمــة  ظهــر 
ــه، ومحاكمتهــم بتهمــة  ــذه ومــن يدعــون إلي نب

العظمــى. الخيانــة 
ــي غــزة لضــرورة  ــر شــعبنا ف ودعــت جماهي
القادمــة  الجمعــة  فــي  والمشــاركة  الحشــد 

مــن مســيرات العــودة وكســر الحصــار التــي 
الفلســطيني«  تحمــل عنــوان »يــوم األســير 
دعمــًا وإســنادا ألســرانا فــي ســجون االحتــالل 

العادلــة. وقضيتهــم 
لرئيــس  األول  النائــب  قــال  جهتــه  مــن 
المجلــس التشــريعي أحمــد بحــر: إن قيــام 
بتشــكيل  الواليــة  منتهــي  عبــاس  محمــود 
حكومــة برئاســة اشــتية هــو مخالفــة دســتورية 
ووطنيــة وأخالقيــة وقانونيــة، وتكريســا لمنهــج 

االســتقصاء واالنفــراد الــذي يمارســه.
وأضــاف بحــر فــي تصريــح وصــل »المركــز 
الفلســطيني لإلعــالم« صبــاح امــس األحــد، إن 
عبــاس يحــاول خطــف الشــرعية الفلســطينية 
تمهيــدًا لتمريــر مخططــات دوليــة وإقليميــة 

باســم الشــعب الفلســطيني.
غيــر  حكومــة  اشــتية  حكومــة  أن  وأكــد 
دســتورية، حيــث إنهــا لــم تنــل ثقــة المجلــس 
ألحــكام  خالفــًا  تشــكيلها  وتــم  التشــريعي 
القانــون األساســي، وأدت القســم أمــام محمــود 

عبــاس منتهــي الواليــة.


