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الخميس 27 جمادي االول ، 1441 هـ ق 3 بهمن 1398 هـ ش، 23 كانون الثاني 2020م العدد )10332( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
شيئان هما مالك الدين: 

الصدق واليقين
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 16 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 41 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 43 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 11 دقيقة

واشنطن بوست: اكاذيب ترامب واخطاؤه تجاوزت 
16 الف و241 كذبة

وكاالت:   – واشــنطن 
العــام  ترامــب  بدخــول 
الرابــع مــن رئاســته تناولــت 
»واشــنطن  صحيفــة 
تقريــر،  ضمــن  بوســت« 
ترامــب  ادعــاءات  حجــم 
المظلــة،  او  الخاويــة 
فتقــول: ان اكاذيــب ترامــب 
واخطــاءه تجــاوزت الـ16 الف 
كذبــة. واضافــت الصحيفــة: 
ان ترامــب وخــال ثــاث 

مظلــة. او  صحيحــة  فيــر  ادعــاءا   241 و  الــف   16 اطلــق  قــد  للجمهوريــة  رئاســته  مــن  ســنوات 
وجــاء فــي تقريــر الصحيفــة: خــال عــام 2017 اطلــق ترامــب 1999 كذبــة او ادعــاءا مضــاز وفــي عــام 2018 
ــان  ــارة اخــرى ف ــى 8155 وبعب ــه ال ــة كــذب او ادعــاء مظــل. امــا فــي عــام 2019 وصلــت كذبات ــق 5689 حال اطل

ترامــب قــد اطلــق العــام الماضــي كذبــات اكثــر مــن االعــوام الماضيــة.
الــى ذلــك اعلنــت منظمــة »مواطنــون يدعمــون تحمــل المســؤولية واالخــاق« فــي واشــنطن، والتــي تعنــى 
ــوم مــن  ــف ي ــد: خــال ال ــة للبل ــح القومي ــة والمصال ــح الشــخصية لرئيــس الجمهوري ــن المصال بمــوارد التضــاد بي
دخــول ترامــب للبيــت االبيــض، شــهدنا اكثــر مــن 2800 مــورد تضــاد بيــن المصالــح الشــخصية والمصالــح القوميــة.

مؤكدة انه جزء ال يتجزأ من أراضينا..

سوريا: اولوياتنا استعادة الجوالن المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي
*استشهاد طفل وامرأتين وإصابة 3 مدنيين نتيجة اعتداء اإلرهابيين 

بالقذائف على حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء
*الجيش السوري يرد على اعتداءات اإلرهابيين على مدينة حلب 

بالقذائف ويدمر لهم منصات إطالق ومدافع هاون

جنيــف – وكاالت: جــدد منــدوب ســوريا الدائــم 
لــدى األمــم المتحــدة الدكتــور بشــار الجعفــري 
التأكيــد علــى أن الجــوالن الســوري المحتــل جــزء 
ال يتجــزأ مــن أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
وأن اســتعادته إلــى خــط الرابــع مــن حزيــران لعــام 
ــي  ــون الدول ــا القان ــي يكفله ــبل الت ــكل الس 1967 ب
لــن  التــي  والبوصلــة  لســورية  أولويــة  ســتبقى 

تحيــد عنهــا.
الجعفــري  وشــدد 
لمجلــس  جلســة  خــال 
األمــن  امــس حــول الحالــة 
فــي الشــرق األوســط علــى 
مجلــس  قيــام  ضــرورة 
ســلطات  بإلــزام  األمــن 
الصهيونــي  االحتــال  
ممارســاتها  بوقــف 
االســتيطانية  العدوانيــة 
الســوري  الجــوالن  فــي 
المحتــل المتمثلــة بســرقة آثــاره ونهــب ثرواتــه بمــا 
فيهــا النفــط الســوري الــذي تســعى الســتخراجه 
ــى  ــة إل ــة إضاف ــع شــركات أميركي ــاون م ــه بالتع ونهب
وأراضيهــم  األهالــي  ممتلــكات  علــى  االســتياء 
مــن  عليهــا  جديــدة  احتاليــة  مخططــات  وإقامــة 
بينهــا تركيــب مــراوح هوائيــة علــى أراضيهــم بهــدف 

ــى  ــي الجــوالن عل ــا ف ــار أهلن ــا وإجب ــم منه تهجيره
آبائهــم  عــن  ورثوهــا  التــي  أراضيهــم  تســجيل 

االحتــال. ســلطات  لــدى  وأجدادهــم 
إجــراءات  أن  إلــى  الجعفــري  وأشــار 
االحتــال الصهيونــي  تنتهــك بشــكل جســيم 
القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني 
بازدواجيــة  البعــض  معــه  يتعامــل  الــذي 
فاضحــة فــي المعاييــر وبنفــاق فــاق كل الحــدود 
واألنكــى مــن ذلــك هــو انتهــاك منســق األمــم 
المتحــدة لعمليــة الســام نيكــوالي مادينوف 
عــن  الحديــث  وتجاهلــه  واليتــه  التزامــات 
الســوري  للجــوالن  الصهيونــي  االحتــال 
ــى الجرائــم  ــه بهــدف التعتيــم عل فــي إحاطات

اإلســرائيلية الخطيــرة فيــه.
اعتــداءات  علــى  وردا  اخــر  جانــب  مــن 
التنظيمــات اإلرهابيــة بالقذائــف علــى مدينــة حلــب 
نفــذت وحــدات مــن الجيــش الســوري رمايــات 
مدفعيــة طالــت نقــاط تحصــن اإلرهابييــن ومنصات 
ــدات  ــرى والبل ــن الق ــدد م ــي ع ــف ف ــاق القذائ إط
شــمال غــرب المدينــة ومنطقــة الراشــدين إلــى 

الغــرب منهــا.
وذكــر مراســل ســانا فــي حلــب أن وحــدات مــن 
الجيــش دمــرت منصــات إطــاق قذائــف صاروخيــة 
ومدافــع هــاون لإلرهابييــن خــال رمايــات مدفعيــة 
دقيقــة علــى نقــاط تحصنهــم ومناطــق انتشــارهم 
فــي قــرى وبلــدات كفرحمــرا وعنــدان وحريتــان إلــى 

الشــمال الغربــي مــن مدينــة حلــب.
طالــت  مماثلــة  رمايــات  أن  المراســل  وبيــن 
أوكارهــم فــي منطقــة الراشــدين عنــد األطــراف 
منصــات  بتدميــر  تســبب  مــا  للمدينــة  الغربيــة 
اإلرهابيــون  يســتهدف  محصنــة  ونقــاط  إطــاق 

المدينــة. فــي  الســكنية  منهــا األحيــاء 
واعتــدى اإلرهابيــون أمــس بعــدد مــن القذائــف 
الجديــدة  حلــب  حيــي  علــى  والهــاون  الصاروخيــة 
تســبب  مــا  حلــب  بمدينــة  الزهــراء  وجمعيــة 
مدنييــن    3 وإصابــة  وامرأتيــن  طفــل  باستشــهاد 

بجــروح. آخريــن 

فاينانشيال تايمز: مخاوف من انفصال اقتصادي 
»بال رجعة« بين واشنطن وبكين

لنــدن – وكاالت: ذكــرت صحيفــة )فاينانشــيال تايمــز( البريطانيــة ، فــي تقريــر نشــرته  امــس األربعــاء 
، أن التوجــه نحــو انفصــال اقتصــادي بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن والــذي يخلــق منطقتــي نفــوذ 
عالــم  فــي  مســتقلتين 
االقتصــاد يمتــد إلــي أكثــر 
مــن مجــرد ســلع تقليديــة 

وخدمــات.
الصحيفــة،  وبحســب 
الســابق  الرئيــس  قــال 
روبــرت  الدولــي  للبنــك 
الماضــي  الشــهر  زوليــك 
مــع  عقــده  اجتمــاع  خــال 
عــدد الممثليــن التجارييــن 
األميركييــن وكبــار مديــري 
المؤسســات التجاريــة األميركيــة فــي الصيــن إن القــرن العشــرين يرســم صــورة صادمــة عــن دمــار العصــر الصناعــي 
.. داعيًــا إلــى عــدم توقــع أن يأمــن العصــر الســيبرياني فــي القــرن ال21 مــن الكــوارث علــى نطــاق مماثــل أو أوســع.
ولفتــت إلــى أن هــذه الكلمــات أثــارت مخــاوف باألخــص فــي أجــزاء مــن مؤسســة السياســة الخارجيــة 
واالقتصاديــة األميركيــة، مــن أن تمهــد الحــرب التجاريــة التــي شــنها ترامــب ضــد الصيــن »انفصــااًل نهائيًــا« 

ألكبــر دولتيــن اقتصاديتيــن فــي العالــم.

مجلس االمن الدولي يدعو الى االسراع بوقف 
اطالق النار في ليبيا

جنيــف – وكاالت: طالــب مجلــس األمــن الدولــي، امــس  االربعــاء، طرفــي النــزاع فــي ليبيــا الــى وقــف 
للحــرب  النــار لوضــع حــدّ  اطــاق 

ــد. ــي هــذا البل ــرة ف الدائ
وقــال المجلــس فــي بيــان صــدر في 
ختــام اجتمــاع حــول نتائــج قمــة برليــن 
التــي عقــدت حــول ليبيــا، إن »أعضــاء 
األطــراف  يحضّــون  األمــن  مجلــس 
الليبيــة علــى المشــاركة بشــكل بنّــاء 
فــي اللجنــة العســكرية المســمّاة 5+5 
مــن أجــل إبــرام اتفــاق لوقــف إطــاق 

النــار فــي أقــرب وقــت ممكــن«.
ــة  ــي قم ــى تشــكيلها ف ــاق عل ــمّ االتف ــي ت ــة العســكرية الت ــرض أن »تتشــّكل هــذه اللجن ــن المفت وم
برليــن مــن خمســة أعضــاء يمّثلــون الجيــش الوطنــي الليبــي وخمســة أعضــاء يمثلــون حكومــة طرابلــس«.
وفــي ختــام المؤتمــر الــذي اســتمر بضــع ســاعات فــي العاصمــة برليــن، تعهّــدت الــدول الرئيســية المعنيــة 

البقية على الصفحة7بالنــزاع الليبــي التــزام حظــر إرســال األســلحة إلــى ليبيــا وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لهــذا البلــد.

عمران خان: إسالم آباد لن تصبح 
جزءا من أي صراع جديد

الــوزراء  رئيــس  أكــد  وكاالت:   – آبــاد  اســام 
الباكســتاني عمــران خــان، امــس  األربعــاء، أن بــاده 
لــن تصبــح جــزءا مــن أي صــراع جديــد، ألن الســام 
بــدأ يؤتــي ثمــاره للبــاد، وقــال خــان- فــي كلمــة لــه 
علــى هامــش المنتــدى االقتصــادي العالمــي المنعقــد 
لقنــاة / )دافــوس( السويســرية، وفقــا  فــي مدينــة 
جيــو نيــوز/ الباكســتانية- إن باكســتان قــد تعلمــت 
مــن الحــرب فــي أفغانســتان والحــرب ضــد اإلرهــاب 
عقــب أحــداث 11 ســبتمبر، والتــي كلفــت بــاده بشــدة 

وألحقــت الكثيــر مــن األضــرار فــي المجتمــع.
ــى أن الســياحة فــي باكســتان  وأشــار خــان إل
قــد تضاعفــت عقــب اختيــاره طريــق الســام، مؤكــدا 
أن بــاده ملتزمــة بالقضــاء علــى اإلرهــاب.. الفتــا 
ــي تســهيل  ــاده بشــكل نشــط ف ــى مشــاركة ب إل
عمليــة الســام األفغانيــة، منوهــا بــأن هنــاك فرصــة 

مــن أجــل وقــف إطــاق النــار فــي أفغانســتان.
وعــن االقتصــاد الباكســتاني، قــال خــان »إن 
فــي  االســتثمارات  جــذب  فــي  تأمــل  باكســتان 
مختلــف القطاعــات بمــا فــي ذلــك الزراعــة والمعــادن 
ــز الصناعــات  ــات، وأيضــا تحفي ــا المعلوم وتكنولوجي
مــن أجــل توفيــر فــرص العمــل للشــباب«.. موضحــا 
مــن خــال  االقتصــاد  تعزيــز  بإمكانهــا  بــاده  أن 

االســتفادة مــن اإلمكانــات الحقيقيــة للســياحة.

تركيا توقف تزويد مرتزقتها بالمال 
إلرغامهم على القتال في ليبيا

انقــرة – وكاالت: تمــارس تركيــا ضغوطــًا مكثفــة 
والمرتزقــة  اإلرهابيــة  التنظيمــات  عناصــر  علــى 
الحســكة  ريفــي  فــي  بإمرتهــا  يعملــون  الذيــن 
االلتحــاق  علــى  إلجبارهــم  الشــماليين  والرقــة 
ــى  ــة الذيــن تنقلهــم جــوًا إل بالمجموعــات اإلرهابي

ليبيــا للمشــاركة بالقتــال الدائــر هنــاك.
وذكــرت مصــادر أهليــة لمراســل ســانا أن القــوات 
العســكرية التركيــة تعمــد إلــى قطــع رواتــب المرتزقــة 
الدائــرة  المعــارك  فــي  بالمشــاركة  يرغبــون  الذيــن ال 
فــي ليبيــا وتلجــأ إلــى التجنيــد القســري للمهجريــن 
الموجوديــن فــي الســجون التي أنشــأتها قــوات االحتال 

والتنظيمــات اإلرهابيــة ضمــن األراضــي الســورية.
عائــات  مــن   1500 التركــي  االحتــال  قــوات  ونقلــت 
المواطنيــن  منــازل  فــي  إلســكانهم  اإلرهابييــن  مرتزقتــه 
فــي حيــي الخرابــات والحوارنــة بمدينــة رأس العيــن وســط 
تزايــد حــدة الصــدام باألســلحة الناريــة بيــن اإلرهابييــن 
ــرهم  ــم وأس ــال بمغادرته ــرار االحت ــون لق ــن ال ينصاع الذي
مــن المدينــة إلحــال عناصــر الشــرطة مــن المرتزقــة الذيــن 

تــم إخضاعهــم لــدورات تدريبيــة فــي األراضــي التركيــة.

بعد تشكيلها برئاسة حسان دياب..

الرئيس عون يدعو الحكومة الجديدة إلى معالجة 
األوضاع االقتصادية

بيــرون – وكاالت: دعــا الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عــون الحكومــة الجديــدة إلــى تكثيــف الجهــود 
وكســب ثقــة الشــعب مــن خــال معالجــة االوضــاع االقتصاديــة المترديــة فــي البــاد.

ــة  ــم اكتســاب ثق ــة وعليك ــم دقيق ــوم مهمتك ــة الي ــى للحكوم ــي مســتهل الجلســة األول ــون ف ــال ع وق
اللبنانييــن والعمــل علــى تحقيــق االهــداف التــي يتطلعــون اليهــا ســواء بالنســبة إلــى المطالــب الحياتيــة 
التــي تحتــاج إلــى تحقيــق أو األوضــاع االقتصاديــة التــي تــردت نتيجــة تراكمهــا علــى مــدى ســنوات طويلــة.
وشــدد عــون علــى ضــرورة العمــل علــى معالجــة األوضــاع االقتصاديــة واســتعادة ثقــة المجتمــع الدولــي 
ــا خطــة  ــال ســبق أن أعددن ــى مســتقبلهم وق ــن إل ــة اللبنانيي ــى طمأن ــل عل ــة والعم بالمؤسســات اللبناني

اقتصاديــة وإصاحــات ماليــة ســيقع علــى عاتــق الحكومــة تطبيقهــا أو تعديلهــا عنــد الضــرورة.
ــاب  ــدة برئاســة حســان دي وكان الرئيــس عــون أصــدر أمــس مرســوما قضــى بتشــكيل حكومــة جدي

ــرا بينهــم 6 ســيدات. تضــم 20 وزي

على ضوء اجتماع عدد كبير من الرؤساء والمسئولين في »إسرائيل« اليوم الخميس..

حماس: شعبنا ينتظر من زعماء العالم دعم معركته من أجل الحرية  واستنكار استمرار احتالل أراضينا
*األمم المتحدة تكشف حقائق مؤلمة عن الوضع اإلنساني في غزة وتشكو االفتقار للتمويل

المقاومــة  حركــة  قالــت  وكاالت:   – غــزة 
الفلســطيني  شــعبنا  إن  »حمــاس«  اإلســامية 
ينتظــر مــن الزعمــاء والمســؤولين الدولييــن الذيــن 
المحتلــة  الفلســطينية  أراضينــا  فــي  يجتمعــون 
اليهــود،  ضــد  النازيــة  المحرقــة  ذكــرى  إلحيــاء 

ألراضينــا. االحتــال  اســتمرار  اســتنكار 

وأوضحــت الحركــة فــي 
امــس  صحفــي  تصريــح 
األربعــاء، أن االجتمــاع يأتــي 
ــارس  ــذي يم ــت ال ــي الوق ف
فيــه االحتــال الصهيونــي، 
وعلــى مــدار ســبعة عقــود، 
العنصريــة،  أشــكال  كل 
الجرائــم  أبشــع  ويرتكــب 
بحــق شــعبنا الفلســطيني، 
ــة  ــي الحري ــت ف ــه الثاب وحق

واالســتقال.
وأكــدت أن شــعبنا ينتظــر مــن هــؤالء الزعمــاء 
والمســؤولين دعــم معركتــه مــن أجــل الحريــة، 
والتوقــف  أراضينــا،  احتــال  اســتمرار  واســتنكار 
ــر فــي التعامــل مــع  ــة المعايي عــن سياســة ازدواجي
أفعــال  إلــى  األقــوال  وتحويــل  الدولــي،  القانــون 

لوضــع حــد ألطــول احتــال فــي العصــر الحديــث.
 ودعــت حمــاس هــؤالء الزعمــاء ألن يتذكــروا أن 
ماييــن الفلســطينيين يعيشــون داخــل »جيتوهــات« 
الفصــل العنصــري الصهيونيــة علــى بعــد مئــات األمتــار 

مــن مــكان إقامــة الوفــود المجتمعــة.
الفلســطيني  شــعبنا  أن  علــى  وشــددت 
االحتــال،  رفــض  فــي  الطبيعــي  حقــه  يمــارس 
ويعمــل علــى إنهائــه بــكل الوســائل المتاحــة التــي 

الدوليــة. الشــرعية  أقرتهــا 
يرفــض  الفلســطيني  شــعبنا  بــأّن  ونبهــت 
التعايــش،  ويحــب  الظلــم،  ويكــره  العنصريــة، 
ويتطلــع نحــو الحريــة واالســتقال، ويتوقــع مــن 
ــة  ــام الدول ــه لقي ــي نضال ــم مســاندته ف أحــرار العال

القــدس. وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 
ويجتمــع عــدد كبيــر مــن الرؤســاء والمســئولين 
مــا  إلحيــاء  الخميــس  اليــوم  »إســرائيل«   فــي 

يســمى بذكــرى المحرقــة النازيــة ضــد اليهــود.
مــن جهتهــا كشــفت مســاعدة األميــن العــام لألمــم 
المتحــدة للشــؤون اإلنســانية، أورســوال مولــر، عــن 
ــن  ــات المايي ــار الخطــة اإلنســانية للمنظمــة لمئ افتق
مــن الــدوالرات الازمــة لتوفيــر المســاعدات الضروريــة 
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة هــذا العــام، بعدمــا 

بلــغ عجــز التمويــل مســتوى قياســيا.
وقالــت أورســوال: »خطــة االســتجابة اإلنســانية 
ــون  ــب 348 ملي ــة وتتطل ــة عالي ــا أولوي ــام 2020 له لع
دوالر لتوفيــر أساســيات الغــذاء والحمايــة والرعايــة 
الصحيــة والمــأوى والميــاه والصــرف الصحــي لصالح 

1.5 مليــون مــن الفلســطينيين األكثــر ضعًفــا«.
وأشــارت أورســوال إلــى أن معــدل البطالــة فــي غــزة 
بلــغ 45%، فــي حيــن يعيــش نحــو 46% مــن الســكان تحــت 
كل  بيــن  مــن  فلســطيني  أن  مضيفــة  الفقــر،  مســتوى 
اثنيــن، أو مــا يعــادل 2.4 مليــون شــخص، بحاجــة للمســاعدة 

ــي 2020. ف

مؤكدا ان مليونية الجمعة ستجعلنا نعم االحفاد لألجداد..

الشيخ الخزعلي: 2020 عام ثورة العشرين الثانية النهاء االحتالل االميركي
*مقاومو العراق جاهزون إلجبار قوى االحتالل 

االميركي على االنسحاب

*سائرون: قوات من 81 دولة في العراق سيتم 

معاملتها كمحتلة إن لم تخرج من العراق

*النائب الحسيني: الحكومة باتت ملزمة تماما 

بطرد القوات األجنبية من العراق
بغــداد – وكاالت: وصــف االميــن العــام لحركــة 
الخزعلــي،  قيــس  الشــيخ  الحــق  اهــل  عصائــب 
المقــرر  المليونيــة  التظاهــرة  االربعــاء،  أمــس 
انطاقهــا يــوم غــد الجمعــة للتنديــد باالحتــال 
االميركــي انهــا ثــورة العشــرين الثانيــة فــي العــراق.
وقــال الشــيخ الخزعلــي فــي كلمــة مصــورة، 
تابعتهــا »العهــد«، » كلــي امــل وثقــة  ان يكــون 
ــاع عــن الســيادة و  يــوم غــد الجمعــة هــو يــوم الدف
يــوم ثــورة العشــرين الثانيــة بعــد 100 عــام مــن قيــام 

اجدادنــا بثــورة اخرجــوا فيهــا االحتــال آنــذاك«.
و  اضــاف »ســنكون نعــم  االحفــاد لنعــم االجــداد ونجبــر 

اميــركا علــى االنســحاب مــن بلدنــا، »مشــيرا الــى ان » عــام 
2020 هــو عــام ثــورة العشــرين النهــاء االحتــال االمريكــي«.

وقــال الشــيخ الخزعلــي »يمــر العــراق بظــروف خاصة 
ــتهدف   ــذي اس ــي ال ــدوان االميرك ــد الع ــتثنائية بع و  اس

الحشــد الشــعبي وقــادة االنتصــار علــى االرهــاب«.
واضــاف »االن كشــفت اميــركا حقيقــة مشــروعها 
بالعــراق، و انهــا لــم تــات لمســاعدة العــراق  بطلــب 
لانســحاب  اســتعدادها  عــدم  تبيــن  كمــا  منــه 
ان  بعــد  ذلــك  منهــا  الحكومــة  طلبــت  مــا  متــى 
رفضــت وترفــض قــرار البرلمــان و الحكومــة  بشــان 
انســحاب القــوات االجنبيــة مــن االراضــي العراقيــة«.

فئــات  جميــع   الخزعلــي  الشــيخ  خاطــب  و 
الشــعب مــن ســنة وشــيعة وكــرد وايزيدييــن بـــ » 
هبــوا للمشــاركة فــي تظاهــرة يــوم غــد الجمعــة 
الرســال رســالة الــى كل العالــم مفادهــا  ان فــي 
العــراق شــعب يرفــض الذلــة واالحتــال والعــدوان«.

اميــركا  الــى  رســالة  ســتكون  »كمــا  تابــع  و 
ورئيســها االحمــق ترامــب الــذي كان يقــول بعظمــة 
ــراق،  ــط الع ــى نف ــد ان يســيطر عل ــه يري لســانه ان
ــراق شــعب ابــي  ــتكون ان بالع ــالتنا س اذا ان  رس

اليمكــن ان يحتــل«.
ان  الجميــع  »وليلعــم  قائــًا   اســتطرد  و 
ــراق،« مشــيرا  ــم الرجــال بالع ــاك رجــال ونع هن
هزمــوا  الذيــن  هــم  »المقاوميــن  ان  الــى 
ــحاب«. ــى االنس ــروه عل ــابقا واجب ــال س االحت
ســائرون  كتلــة  عــن  النائــب  أكــد  بــدوره 
النيابيــة صبــاح العكيلــي، امــس األربعــاء، أن قــوات 
مــن 81 دولــة تتواجــد فــي البــاد، ســيتم معاملتهــا 
كمحتلــة فــي حــال عــدم نجــاح الســبل القانونيــة 

إلخراجهــا.


