
خالل ترؤسها لمجلس األمن الدولي..

تونس تدعو عقد اجتماع وزاري عربي لتعزيز التضامن 
حول القضية الفلسطينية

نيويــورك- وكاالت:- أكــد وزيــر الشــؤون الخارجيــة والهجــرة التونســيين عثمــان الجرنــدي ثبــات 
موقــف بــاده الداعــم للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، واســتعداد تونــس الدائــم لتقديــم مــا يمكــن 

لمســاعدة الشــعب الفلســطيني.
جــاء ذلــك خــال اتصــال هاتفــي بيــن وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن ريــاض المالكــي، ونظيــره التونســي 

الجرنــدي.
وتــم خــال االتصــال 
بحــث العاقــات الثنائيــة 
البلديــن  بيــن  المميــزة 
الشــقيقين وضــرورة البنــاء 

عليهــا.
اتصــال  تنــاول  كمــا 
ــوم  ــي تق االســتعدادات الت
المملكــة  مــن  كل  بهــا 
الهاشــمية  األردنيــة 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، 
ــز  ــرأب الصــدع العربــي وتعزي ــة ل ــر الجامعــة العربي مــن أجــل عقــد اجتمــاع وزاري عربــي وجاهــي فــي مق
ــاح  ــززات النج ــة مع ــر كاف ــن توف ــد م ــة التأك ــطينية، وأهمي ــة الفلس ــول القضي ــة ح ــي خاص ــن العرب التضام
وضمــان خــروج االجتمــاع فــي إعــادة التأكيــد علــى وقــوف جميــع العــرب مــع القضيــة الفلســطينية ودعمهــم 

العربيــة. الســام  وبمبــادرة  بهــا  والتزامهــم  لهــا 
واتفــق الوزيــران علــى أهميــة التحضيــر الجيــد الجتمــاع مجلــس األمــن يــوم الســادس والعشــرين الجــاري برئاســة 
تونــس، وتنســيق المواقــف بيــن الدولتيــن لضمــان نجــاح االجتمــاع والتأكيــد علــى مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن وزراء 

الخارجيــة، والتأكيــد علــى دعــوة الرئيــس محمــود عبــاس لعقــد مؤتمــر دولــي.

غوتيريش يدعو روسيا واميركا للتفاوض حول إجراءات 
الحد من التسلح

طهــران- العالــم:- دعــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، كا مــن روســيا والواليــات 
المتحــدة للبــدء ســريعا فــي بحــث إجــراءات جديــدة للحــد مــن التســلح.

ــم  ــام لألم ــن الع ــي إحاطــة: »يرحــب األمي ــك، ف ــش، ســتيفان دوجاري ــال المتحــدث باســم غوتيري وق
ــد  ــات المتحــدة الســعي لتمدي ــرار الوالي المتحــدة بق
معاهــدة ســتارت-3 لمــدة خمــس ســنوات، فضــا 
عــن تأكيــد روســيا لموقفهــا مــن ســعيها للتمديــد 

لخمــس ســنوات«   .
لألمــم  العــام  األميــن  عــو  د ي « دوجاريــك:  وأضــاف 
مــن  االنتهــاء  علــى  ســريعا  ل  ـ ـ م للع الدولتيــن  المتحــدة 
اإلجــراءات الازمــة لتمديــد معاهــدة ســتارت-3 قبــل انتهائهــا 
فــي الخامــس مــن شــهر فبرايــر، وبــدء التفــاوض حــول 

إجــراءات جديــدة للحــد مــن التســلح«.
وكانــت المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة 
الروســية، ماريــا زاخاروفــا، قــد أعلنــت، فــي وقــت ســابق مــن 
اليــوم، ترحيــب بادهــا باعتــزام اإلدارة األمريكيــة الجديــدة تمديــد معاهــدة »ســتارت-3« لمــدة خمــس ســنوات، مشــيرة 

إلــى اســتعداد موســكو لبــدء االتصــاالت مــع واشــنطن مــن أجــل صياغــة االتفــاق.
وتعثرت المشاورات الروسية – األمريكية بشأن تمديد المعاهدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ــة  ــرؤوس النووي ــل، وهــي تحــدد ســقفا لعــدد ال ــر المقب وينتهــي موعــد ســريان المعاهــدة فــي 5 فبراي
ــدى كل طــرف. ــا ل ــذي يجــب أال يتجــاوز 1550 رأســا حربي ــات المتحــدة، ال االســتراتيجية لروســيا والوالي

ادارة بايدن تشرع بمراجعة تصنيف »أنصار 
الله« منظمة ارهابية

وكاالت:-  واشــنطن- 
الرئيــس  إدارة  شــرعت 
بايــدن،  جــو  األميركــي 
بمراجعــة تصنيــف جماعــة 
»أنصــار اهلل« فــي اليمــن 

»إرهابيــة«. كمنظمــة 
وقــال المتحــدث باســم 
األميركيــة:  الخارجيــة  وزارة 
بأســرع  تعمــل  الــوزارة  »إّن 
عمليــة  إلنهــاء  يمكــن  مــا 
مراجعــة تصنيــف »أنصــار اهلل 

»منظمــة إرهابيــة، واتخــاذ قــرار فــي هــذا الشــأن« وفــق مــا نقلــه موقــع »يــو إس نيــوز« األميركــي.
وفــي وقــت ســابق قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي أنطونــي بلينكيــن: »إن واشــنطن ســتبحث عمليــة 

تصنيــف »أنصــار اهلل« منظمــة إرهابيــة«.
ــاء  ــل انته ــاء الماضــي قب ــذ الثاث ــز التنفي ــة دخــل حي ــار انصــار اهلل منظمــة ارهابي ــى أن اعتب يُشــار إل

ــد ترامــب. ــة دونال والي
ــة  ــات محتمل ــن تداعي ــة م ــة دولي ــات سياس ــة وجه ــات إغاثي ــذرت منظم ــد ح ــب فق ــرًا لقرارترام ونظ
ــاء  ــة، إعف ــة األميركي ــت وزارة الخزان ــا أعلن ــن، بينم ــي اليم ــى الوضــع اإلنســاني ف ــي عل ــف األميرك للتصني

منظمــات اإلغاثــة واإلمــدادات اإلنســانية مــن تبعــات إدراج »أنصــار اهلل« بقائمــة اإلرهــاب األميركيــة.
ــم المتحــدة  ــا األم ــة، ومنه ــات اإلغاثي ــى الســماح للمنظم ــدف إل ــاء يه ــان، أن اإلعف ــي بي وأوضحــت، ف
والصليــب األحمــر، بدعــم المشــروعات اإلنســانية وبنــاء الديمقراطيــة والتعليــم وحمايــة البيئــة فــي اليمــن. البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

صحبة األخيار تكسب الخير، كالّريح إذا مرت 
بالطّيب حملت طيباً 

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 17 دقيقة.
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة  و 43 دقيقة. 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة  و 43 دقيقة.
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 9 دقائق.

العدد )10590( السنة الواحدة واالربعون االحد 10جمادى الثاني 1442 هـ ق 5 بهمن 1399 هـ ش، 24 كانون الثاني 2021م

موســكو- وكاالت:- جــدد 
للرئيــس  الخــاص  الممثــل 
الشــرق  لشــؤون  الروســي 
أفريقيــا  وبلــدان  األوســط 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
ميخائيــل بوغدانــوف التأكيــد 
علــى االلتــزام بســيادة ســورية 
ووحدتهــا وســامة أراضيهــا.

وجــاء فــي بيــان لــوزارة 
ــة الروســية نشــر  الخارجي
ــي  ــا االلكترون ــى موقعه عل

ــه  ــال لقائ ــد خ ــوف أك ــبت أن “بوغدان ــس الس ام
ــم  ــاض حــداد دع ــدى موســكو ري ســفير ســورية ل
ــا وســامة  ــت لســيادة ســورية ووحدته ــاده الثاب ب
أراضيهــا واســتعدادها لمواصلــة مســاندة الشــعب 

ــي”. ــي مكافحــة اإلرهــاب الدول الســوري ف
وأضــاف البيــان إنــه جــرى خــال اللقــاء التركيــز 
علــى تطــورات الوضــع فــي ســورية ومــا حولهــا 
وبحثــا بالتفصيــل المســائل الملحــة لاســتمرار 
ــيما  ــاون الروســي الســوري وال س ــز التع ــي تعزي ف
االقتصاديــة  البنــى  إعمــار  بإعــادة  يتعلــق  فيمــا 

واالجتماعيــة فــي ســورية.
وكان بوغدانــوف بحــث فــي اتصــال هاتفــي مــع 

معلنة مواصلة مساندتها في مكافحة اإلرهاب الدولي..

موسكو تؤكد دعمها الثابت لسيادة سورية ووحدتها وسالمة أراضيها
 *مقتل 3 مسلحين بتفجير استهدف همر أميركية قرب حقل نفطي شرقي سوريا

المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة 
إلــى ســورية غيــر بيدرســون أيضــا التحضيــرات 
لجنــة  مــن  المقبلــة  الجولــة  لعقــد  التنظيميــة 

مناقشــة الدســتور.
ميدانيــا اســتهدف مجهولــون بعبــوة ناســفة 
ســيارة عســكرية أميركيــة نــوع »همــر« فــي ريــف 
محافظــة ديــر الــزور شــرقي ســوريا، مــا أدى لمقتــل 
دون  داخلهــا،  كانــوا  األقــل(  )علــى  أشــخاص   3

ــياتهم. ــة جنس معرف
محافظــة  فــي  »ســبوتنيك«  مراســل  ونقــل 
الحســكة عــن مصــادر أهليــة بريــف ديــر الــزور، 
أثنــاء  الدوريــة  اســتهدفت  الناســفة  العبــوة  أن 
مرورهــا علــى الطريــق الواصــل إلــى إحــدى القواعــد 
األميركيــة غيــر الشــرعية بالقــرب مــن حقــول العمــر 

النفطيــة بريــف محافظــة ديــر الــزور.

إعــام  وســائل  أعلنــت  وكاالت:-  الخرطــوم- 
ــن  ــة اســتدعت كا م ســودانية، أن »وزارة الخارجي
ســفيرها لــدى جيبوتــي، والقائــم بأعمــال القنصليــة 
فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وطلبــت 

ــى الخرطــوم«. ــورا إل ــودة ف ــا الع منهم
»وزارة  إن  »الســوداني«،  صحيفــة  وقالــت 
الخارجيــة اســتدعت كا مــن ســفير الســودان لــدى 
جيبوتــي الســفير حمــزة باعــو والقائــم بأعمــال 
القنصليــة فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ياســر أحمــد الصديــق، وطلبــت منهمــا العــودة فــورا 

ــوم«. ــي الخرط ــوزارة ف ــة ال ــى رئاس إل
وكانــت الخارجيــة الســودانية قــد اســتدعت 
األســبوع الماضــي ســفير الســودان لــدى دولــة قطــر 
عبــد الرحيــم صديــق علــى خلفيــة مــا اعتُبــر خطــأ 
ــودانية فــي  ــفارة الس ــاب حررتــه الس ورد فــي خط

السودان تستدعي سفيره في جيبوتي والقائم 
باألعمال بالسعودية

الدوحــة للخارجيــة القطريــة طلبــت فيــه، ترتيــب 
لزيــارة وفــد ســوداني، إلــى الدوحــة، لتهنئتهــا علــى 

ــة وانتصــار قطــر«. »المصالحــة الخليجي
واســتدعت الخارجيــة الســودانية، فــي وقــت 
ســابق، مندوبهــا لــدى األمــم المتحــدة الســفير 
عمــر صديــق، وذلــك بســبب اتصــاالت، وصفــت 
ــل  ــك قبي ــال وذل ــدوب اإلحت ــع من ــه م ــة، ل بالفردي
ــي ــان الصهيون ــع الكي ــع م إعــان الســودان التطبي

بيــرن- وكاالت:- اعلنــت منظمــة الصحــة العالمية 
أن مــن المبكــر جــدًا التوصــل إلــى أي اســتنتاجات 
تتعلــق بعمــل بعثتهــا إلــى مدينــة ووهــان الصينيــة وإذا 

مــا كانــت جائحــة كورونــا قــد انطلقــت منهــا.
وكان فريــق مــن خبــراء المنظمــة وصــل إلــى 
ــر  ــروس، مدي ــي منشــأ الفي ــق ف ووهــان للتحقي
برنامــج الطــوارئ فــي منّظمــة الصحــة أشــار 
إلــى أن العمــل اآلن جــاٍر إلعــداد البيانــات وعلــى 

ضوئهــا يتــم تحديــد منشــأ هــذا الفيــروس.
مــن جهتــه، رجــح رئيــس الــوزراء البريطانــي 
النســخة  تكــون  أن  جونســون  بوريــس 
ــكًا  ــر فت ــا  أكث ــن كورون ــة المتحــورة م البريطاني

إلــى جانــب كونهــا معديــة أكثــر.
وقــت  فــي  تأتــي  جونســون  تصريحــات 
ــات قياســية مــن  ــاد أعــداد وفي ــه الب تشــهد في

كوفيد-تســعة عشــر. جــراء 

الصحة العالمية: من المبكر جداً القول 
بان منشأ كورونا هو ووهان

كامبــاال- وكاالت:- أعلــن الجيــش األوغنــدي 
أن جنــوده العامليــن كجــزء مــن قــوة حفــظ الســام 
قتلــوا 189 مــن مســلحي حركــة  الصومــال،  فــي 
فــي  »القاعــدة«،  بتنظيــم  المرتبطــة  »الشــباب«، 

هجــوم علــى أحــد معســكراتهم.

الجيش األوغندي يعلن تصفية 189 من مقاتلي 
حركة »الشباب«

األوغنديــة  الشــعبية  الدفــاع  قــوات  وأشــارت 
)الجيــش( فــي بيــان، إلــى أن جنودهــا »أغــاروا يــوم 
ــى مخابــئ حركــة الشــباب، فــي قــرى  الجمعــة عل
ــد  ــا يزي ــد م ــى بع ــوي، عل ــول، وكايت ســيغال، وأديم
عــن 100 كيلومتــر، جنــوب غــرب العاصمــة الصوماليــة 

ــو«. مقديش
ولفتــت قــوات الدفــاع األوغنديــة إلــى أن »الغــارة 
ــل 189 مــن المســلحين المرتبطيــن  ــى مقت أدت إل
ــدات واألدوات  ــر عــدد مــن المع بـ«القاعــدة«، وتدمي
الهجمــات  فــي  اســتخدموها  التــي  العســكرية، 

اإلرهابيــة«.
فــي حيــن لــم يصــدر تعليــق فــوري مــن »حركة 

الشــباب« علــى الهجــوم األوغندي.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قوات االحتالل االميركي والحليفة تتعرض لعدة هجمات في محافظة الناصرية..

النجباء: المقاومة االسالمية ستنقل المعركة الى أراضي حماة الدواعش ومن يريد احراق العراق
* عدة صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة االميركية وبغداد تقول انها تريد التفاوض مع واشنطن

المتحــدث  كشــف  انبــاء:-  وكاالت   - بغــداد 
باســم حركــة النجبــاء نصر الشــمري، عــن تخطيط 
تنظيــم »داعــش« للتســلل الــى العتبــات المقدســة، 
ونيابــة عــن المقاومــة االســامية هــدد األنظمــة 
الداعمــة لإلرهــاب التكفيــري بــان فصائــل المقاومــة 

ســتجر الحــرب الــى أراضــي تلــك االنظمــة.

الشــمري،  واعــرب 
عــن تعازيــه ألســر شــهداء 
العمليــة اإلرهابيــة األخيــرة 
ــى  ــداد، مســتندا إل ــي بغ ف
اســتخبارية  معطيــات 
»داعــش«  ان  صــرح: 
الســتهداف  تســعى 
النجــف االشــرف وكربــاء 
والعاصمــة  المقدســة 
بغــداد. ويقــوم اإلرهابيــون 
حاليــا بتجهيــز مركبتيــن 
ــن  ــن بي ــداد. وم ــة حــزام بغ ــي منطق ــن ف مفخختي
االنتحارييــن الخمســة فجــر اثنــان فقــط نفســيهما 

اخــرون. ثاثــة  هنــاك  يــزال  وال 
جمــاح  كبــح  عــن  الحكومــة  عجــز  وانتقــد 
اإلرهابييــن، مؤكــداً: نحــن فــي المقاومــة اإلســامية 

اســتخباراتية  معلومــات  لدينــا  النجبــاء  حركــة 
األمنيــة. األجهــزة  مــع  للتعــاون  ومســتعدون 

الوصــول  اإلرهابييــن  عــن محاولــة  وكشــف، 
الــى كربــاء المقدســة عبــر صحــراء األنبــار، مشــيرا 
إلــى أن أحــد اإلرهابييــن االنتحارييــن فــي العمليــة 
األخيــرة دخــل العــراق عبــر الحــدود الســورية ومــن 
التــي حُركــت منهــا الوحــدات العراقيــة  النقطــة 

بشــكل أشــبه بالمتعمــد.
ــى أرواح  ــاظ عل ــن والحف ــن الوط ــدد: ان أم وش
المواطنيــن العراقييــن خــط أحمــر بالنســبة لنــا. 
وســتقوم فصائــل المقاومــة اإلســامية بجــر الحــرب 

الــى اراضــي مــن يريــد احــراق العــراق. 
أمنــي  مصــدر  كشــف  ذاتــه  الصعيــد  علــى 
عراقــي، عــن إعطــاب قافلــة للدعــم اللوجســتي 
الناصريــة فــي  للقــوات االميركيــة فــي محافظــة 

عمليــات.  خمــس  مــن  اســتهداف  عمليــة 
جــرى  األميركــي  الرتــل  إن  المصــدر  وقــال 
اســتهدافه فــي الناصريــة، وكان يضــم 18 حاويــة تــم 

تدميــر 5 منهــا بالكامــل.
عراقيــة  مصــادر  أفــادت  الحــق  وقــت  وفــي 
لقــوات  تابــع  لوجســتي  دعــم  رتــل  باســتهداف 
االحتــال األمريكــي فــي محافظــة بابــل بعمليــة 

ســاعات. خــال  الثانيــة  هــي 
وقالــت مصــادر عراقيــة أن المقاومــة العراقيــة 
نفــذت عمليــة هــي الثالثــة اليــوم واســتهدفت رتــل 
دعــم لوجســتي لاحتــال األمريكــي فــي محافظــة 

الديوانيــة.
أضافــت المصــادر أن فصيــل “أصحــاب الكهــف” 
تبنــى عمليتيــن مــن 3 عمليــات نفــذت اليــوم وأكــد 
إصابــة مستشــارين مــن الجنســية االســبانية فــي 

االســتهداف األخيــر.
أمــس  الرابعــة  هــي  عمليــة  نفــذت  كمــا 
ــزة  ــه أجه ــل دعــم لوجســتي بداخل باســتهدفت رت

لجنة دعم الصحفيين تطالب باإلفراج عن 25 صحافيًا ال يزالون في سجون العدو..

عسكريون صهاينة يكشفون النقاب عن جرائم قوات االحتالل في عدوان 2014 على غزة 
* قوات االحتالل تعتقل شابا من جنين وتقتحم حزما والطور في القدس، والسلطة الفلسطينية تقاضي االمارات دوليًا

المحتلــة  القــدس 
رفــع  انبــاء:-  وكاالت   –
صهاينــة  عســكريون 
ســاح  فــي  ســابقين 
المدرعــات »اإلســرائيلي«، 
ضــد  تشــهير  دعــوى 
عــن  تكشــف  زمائهــم 
ارتكبهوهــا  »جرائــم« 
ــرب  ــال الح ــم، خ جميعه
قطــاع  علــى  اإلســرائيلية 

.2014 عــام  غــزة 
إن   ، »اإلســرائيلية«،  الســابعة  القنــاة  وقالــت 
العســكريين رفعــوا دعــوى قضائيــة ضــد زمائهــم، 
بدفــع  تطالبهمــا  الصمــت«،  »كســر  ومنظمــة 
تعويــض بمبلــغ 2.6 مليــون شــيكل )790 ألف دوالر(.
و«كســر الصمــت«، هــي منظمــة »إســرائيلية« 
غيــر حكوميــة، تنشــر شــهادات جنــود ســابقين، 
حــول انتهــاكات جيــش االحتــال اإلســرائيلي فــي 

ــة. ــطينية المحتل ــي الفلس األراض
وكانــت المنظمــة قــد أوردت عــام 2015 ضمــن 
ــزة  ــدوان قطــاع غ ــي ع ــود شــاركوا ف شــهادات لجن
فــي العــام الســابق )2014(، أنــه تــم توجيــه أوامــر 
ال  عشــوائية  ومبــان  أهــداف  بقصــف  للدبابــات 

تشــكل خطــراً.
العســكريون فــي شــهادتهم عندمــا  وأضــاف 
ننظــر الــى الصــورة الكاملــة، فــإن ذلــك أمــر كنــا 
ــار بشــكل  ــق الن ــا نُطل ــه طــوال الوقــت، كن نقــوم ب

متعمــد كل اليــوم.
التــي اندلعــت فــي 8 يوليــو/ وأدت الحــرب 
ــل 2322  ــى مقت ــًا، إل ــو 51 يوم ــتمرت لنح ــوز واس تم
مواطنــًا فلســطينيًا، بينهــم 578 طفــًا، و489 امــرأًة، 
ــازل  ــن المن ــر عشــرات اآلالف م و102 مســنًا، وتدمي
ــات  ــق إحصائي ــكانها، وف ــريد س ــا، وتش ــا وجزئي كلي

رســمية فلســطينية.
الصهيونــي  االحتــال  قــوات  واعتقلــت  هــذا 
امــس الســبت، شــابًّا مــن مدينــة جنيــن، فيمــا 
القــدس  فــي  والطــور  حزمــا  بلدتــي  اقتحمــت 

المحتلــة.
االحتــال  قــوات  أن  محليــة  وأفــادت مصــادر 
اعتقلــت الشــاب معتــز زيــاد خليــل ســباعنة عقــب 

ــن. ــة جني ــي مدين ــه ف ــزل عائلت ــة من مداهم
وفــي ســياق متصــل، اقتحمــت قــوات االحتــال 
مدينــة  فــي  والطــور  حزمــا  بلدتــي  الصهيونــي 

القــدس المحتلــة.
وأفــادت مصــادر مقدســية أنَّ مواجهــات اندلعــت 
االحتــال  قــوات  اقتحــام  إثــر  حزمــا  بلــدة  فــي 

ــوت  ــل الص ــت قناب ــا، وأطلق ــي حاراته ــارها ف وانتش
والغــاز السَّــام.

وشــهدت بلــدة الطــور أيضــا مواجهــات وصفــت 
بالشــديدة فــي أعقــاب اقتحــام قــوات االحتــال 

ــة. ــق متفرق ــي مناط ــارها ف ــدة وانتش البل
دعــم  لجنــة  طالبــت  آخــر  صعيــد  علــى 
صحافيــًا   25 عــن  اإلفــراج  بضــرورة  الصحفييــن، 
واعاميــًا محكوميــن بأحــكام مختلفــة فــي ســجون 
اإلعاميــة  بينهــم  مــن  الصهيونــي،  االحتــال 

الطويــل. بشــرى 
بالغــة  تنظــر بخطــورة  إنهــا  اللجنــة،  وقالــت 
الــى محــاوالت  تقييــد حريــة العمــل اإلعامــي 
مــن  المتكــررة  االعتقــاالت  خــال حمــات  مــن 
الصحفييــن  بحــق  الصهيونــي  االحتــال  قبــل 
المهنــي. عملهــم  حريــة  وانتهــاك  وماحقتهــم 

ووفــق »دعــم الصحفييــن« يعتقــل االحتــال 
الصهيونــي )25( مــن الصحفييــن اعتقــااًل إداريــًا دون 

تهمــة منــذ أشــهر عديــدة.
هــذا وقدمــت الســلطة الفلســطينية شــكوى 
األمــم  فــي  ظبــي،  أبــو  حكومــة  ضــد  رســمية 
المتحــدة، لخرقهــا القانــون الدولــي باالســتيراد مــن 
المســتوطنات اإلســرائيلية المقامــة علــى األراضــي 

الفلســطينية.


