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السبت 29 رمضان ، 1441 هـ ق 3 خرداد 1399 هـ ش، 23 أيار 2020م العدد )10405( السنة االربعون

دعاء اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك

اللهمّ َغشّني بالرّحْمَةِ وارْزُْقني فيهِ التّوفيِق 
والعِصْمَةِ وَطهّرْ قْلبي من َغياهِِب التُّهْمَةِ يا 

رحيمًا ِبعبادِهِ المؤمِنين 
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة ودقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 30 دقيقة 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و 12 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 53 دقيقة

مستشار بايدن: إذا انتخب رئيساً سيبقي 
القوات األميركية في سوريا؟!

واشــنطن – وكاالت : كشــف أنتونــي بلينكــن، 
للمرشــح  الخارجيــة  السياســة  مستشــاري  كبيــر 
الديمقراطــي للرئاســة األميركيــة جــو بايــدن، أنــه فــي 
ظــل رئاســة بايــدن، ســتحتفظ الواليــات المتحــدة 
بوجــود عســكري فــي شــمال شــرق ســوريا كوســيلة 
ضغــط ضــد حكومــة الرئيــس بشــار األســد، بحســب 

ــور« األميركــي. ــع »المونيت ــه موق ــا نقل م
وقــال بلينكــن فــي مقابلــة أجرتهــا معــه شــبكة »ســي 
بــي إس« األميركيــة إلــى أن مئــات القــوات األميركيــة 

ــن  ــم داعــش وتأمي ــل تنظي ــي تقات ــوات الشــريكة الت ــم المشــورة للق ــي شــمال شــرق ســوريا لتقدي ــزة ف المتمرك
حقــول النفــط فــي المنطقــة ســتبقى هنــاك، إذا تــم انتخــاب بايــدن رئيســًا فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر المقبــل.

ــادف  ــه ص ــح: »لكن ــب. وأوض ــال ترام ــا ق ــط«، كم ــل النف ــن أج ــاك م ــوا هن ــب أن يكون ــاف: »ال يج وأض
وجودهــم بالقــرب مــن النفــط. هــذه نقطــة نفــوذ ألن الحكومــة الســورية تــود أن تســيطر علــى هــذه المــوارد. 

ال يجــب أن نتخلــى عــن ذلــك مجانــًا«.

الذي أجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية..

الجيش السوري يمنع رتالً أميركياً من عبور حاجز عسكري في الحسكة
*مجلس الشعب السوري: العالقات مع روسيا 

أعمق من أن تتأثر بأي حملة إعالمية
*موسكو: اإلرهابيون في إدلب يقوضون تنفيذ اتفاق 

سوتشي بشأن منطقة خفض التصعيد
 : وكاالت   – دمشــق 
للجيــش  حاجــز  اعتــرض 
رتــل  الســوري  العربــي 
لقــوات  عســكرية  آليــات 
االحتــال األميركــي وأجبــره 
علــى العــودة بريــف تــل تمــر 

الحســكة. غــرب  شــمال 
واعتــرض عناصــر الحاجــز 
رتــل آليــات لاحتــال األميركــي 
باتجــاه  المــرور  مــن  ومنعــوه 
ناحيــة  بريــف  الخيــر  أم  قريــة 
ــرب  ــي شــمال غ ــر الغرب ــل تم ت

الحســكة، وأجبــروه علــى العــودة باتجــاه قواعــده غيــر الشــرعية.
وتصــدى أهالــي عــدد مــن القــرى بريــف الحســكة 
ــة  ــذ إقام ــش الســوري من ــن عناصــر الجي ــؤازرة م بم
ــد مــن  ــة قواعدهــا الاشــرعية للعدي القــوات األميركي
ــرى  ــن الق ــا التحــرك بي ــاء محاولته ــوات أثن ــال الق أرت
ــرب مــن مناطــق انتشــارها، وأجبروهــا  ــدات بالق والبل
علــى المغــادرة والعــودة مــن حيــت أتــت بعــد رشــقها 
بالحجــارة ووســط هتافــات تؤكــد رفضهــم لوجــود 

ــى األراضــي الســورية. ــة عل ــوات األميركي الق
وفــي وقــت ســابق، أفــادت مصــادر للمياديــن 
بدخــول رتــل أميركــي مكــوّن مــن عــدة آليــات مــن 
مدينــة الشــدادي بريــف الحســكة باتجــاه الحــدود 

ــن. ــن أميركيتي ــة مروحيتي ــة برفق العراقي
أّن الرتــل األميركــي قــام  ورجحــت المصــادر 
داعــش مــن  بنقــل عــدد مــن معتقلــي تنظيــم 

العــراق. باتجــاه  ســوريا 
وزارة  باســم  المتحدثــة  حــذرت  جهتهــا  مــن 

الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا مــن أن الوضــع في 
ــزداد األوضــاع  ــث ت ــق حي ــر للقل ــان مثي ــم الركب مخي
ــذاء  ــاء والغ ــه مــن الم ســوءا ويحــرم المحتجــزون في
الطبابــة ويترتــب عليهــم دفــع مبالــغ  والكهربــاء و 
ماليــة مقابــل الحصــول علــى بعــض شــروط الحيــاة.

وشــددت زاخاروفــا فــي مؤتمرهــا األســبوعي  
ــم  ــي مخي ــى أن الوضــع ف ــو عل ــة الفيدي ــر تقني عب
الركبــان ال يمكــن حلــه إال بعد جــاء قوات االحتال 
األمريكيــة كليــا مــن منطقــة التنــف .. واردفــت “اننــا 
بالتعــاون مــع الحكومــة الســورية نقــوم بتوفيــر كل 
المســاعدات الضروريــة للمواطنيــن الذيــن تمكنــوا 

مــن مغــادرة هــذه المنطقــة”.
الروســية  المتحدثــة  أكــدت  ذلــك  إلــى 
ارتــكاب  يواصلــون  إدلــب  فــي  اإلرهابييــن  أن 
حــول  سوتشــي  اتفــاق  وتقويــض  االســتفزازات 
منطقــة خفــض التصعيــد موضحــة أن الدوريــات 
الروســية  العســكرية  الوحــدات  بيــن  المشــتركة 
هــذه  أن  إال  متواصلــة  التركــي  النظــام  وقــوات 

اإلرهابييــن. باســتفزازات  تصطــدم  المهمــة 
ــال نائــب رئيــس مجلــس  مــن جهــة اخــرى ق
إن  أنــزور،  اســماعيل  نجــدة  الســوري،  الشــعب 
العاقــات الروســية الســورية أبعــد وأعمــق مــن أن 

ــة. ــة إعامي ــأي حمل ــر ب تتأث
ــة  ــع وكال ــاء خــاص م ــي لق ــزور جــاء ف كام أن
»ســبوتنيك« الروســية تعليقــًا علــى مــا تعرّضــت 
اآلونــة  فــي  الروســية  الســورية  العاقــات  لــه 
ــل بعــض  ــن قب ــرة مــن حمــات تشــويه م األخي

وســائل اإلعــام.
وقــال أنــزور إن »مــا جــرى هــو  حــرب ولهــا 
أدواتهــا المختلفــة النفســية واالقتصاديــة وضــرب 
بالنفــس  الثقــة  وزعزعــة  االجتماعيــة  البنــى 

وباآلخريــن«.
وأعمــق  أبعــد  وســوريا  »روســيا  أن  وأضــاف 
ــة  ــذا حمــات، وهــذه دول عريق ــرا بهك مــن أن تتأث
وليســت معســكرات كشــافة، ولهــذه الــدول معاهــد 
السياســي،  االجتماعــي  العمــل  أصــول  ترعــى 
وتــدرك جيــدًا مــدى ترابــط المصالــح بيــن البلديــن، 
وتحــرص علــى العاقــات الوديــة والندّيــة التــي 
ــرف، فليــس ألي طــرف أي مصلحــة  تقــوي كل ط
ــو  ــف ه ــك يضع ــًا، فبذل ــون شــريكه ضعيف ــأن يك ب
وهــذا مــدرَك بالعمــق لــدى كل أصحــاب القــرار 

السياســي فــي الدولتيــن«.

واشنطن تبني »شراكة« آسيوية 
واسعة ضد بكين

واشــنطن – وكاالت : طرحــت الواليــات 
فــي  حلفائهــا  مــع  شــراكة  بنــاء  المتحــدة 
منطقتــي المحيــط الهــادئ والهنــدي كواحــدة 
مــن االســتراتيجيات لمواجهــة الصيــن وســط 

تصاعــد التوتــر بيــن واشــنطن وبكيــن.
الدفــاع  ووزارة  األبيــض  البيــت  وذكــر 
»النهــج  تقريــر  تقديــم  تــم  أنــه  األمريكيــة 
االســتراتيجي للواليــات المتحــدة تجــاه الصيــن« 
الــذي أعدتــه الــوزارة، إلــى الكونغــرس األمريكــي 

الوطنــي. الدفــاع  إقــرار  قانــون  بموجــب 
فــي  مــرات  عــدة  واشــنطن  ووصفــت 
تصرفــات  تمــارس  بأنهــا  بكيــن  التقريــر 
ــدات  ــره تهدي ــا تعتب ــى م ــي إشــارة إل ضــارة، ف

صينيــة. وأمنيــة  اقتصاديــة 

الصين تهدد الواليات المتحدة بتدابير مضادة 
إذا أقرت عقوبات جديدة بحقها

بكيــن – وكاالت : هــددت الصيــن بالــرد فــي حــال أقــر الكونغــرس األميركــي تشــريعا يعــد بفــرض عقوبــات 
علــى الصيــن علــى خلفيــة تفشــي فيــروس كورونــا، بحســب مــا أفــاد متحــدث باســم البرلمــان الصينــي، اليــوم 

الخميس.
ــي  ــوي، ف ــغ يس ــال جان وق
مؤتمــر صحافــي عشــية انعقــاد 
لمجلــس  الســنوية  الجلســة 
مشــاريع  »نعــارض  الشــعب: 
القوانيــن هــذه بشــدّة وســنرد 
تدابيــر  وســنتّخذ  بحــزم 
مضــادة بنــاء علــى المناقشــات 
البرلمــان  ســيجريها  التــي 
التشــريعات«،  هــذه  بشــأن 
شــبكة  ذكــرت  مــا  بحســب 

العالميــة.  »cnbc«
 وأعلــن المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة، تشــاو ليجيانــغ، فــي وقــت ســابق، أن بــاده 
حثــت الواليــات المتحــدة علــى رفــع العقوبــات فــورًا عــن شــركة خدمــات لوجســتية صينيــة علــى خلفيــة 

تقديمهــا خدمــات لشــركة »ماهــان إيــر« اإليرانيــة للطيــران.
وقــال تشــاو ليجيانــغ خــال مؤتمــره الصحفــي: »عارضنــا دائمــًا العقوبــات االنفراديــة للواليــات المتحــدة، 
ــذي يجــب  ــي ال ــون الدول ــي بموجــب القان ــاون القانون ــي بالتع ــع الدول ــوم المجتم ــل يق ــدى طوي ــى م وعل
ــور،  ــى الف ــة هــذه، عل ــر القانوني ــات غي ــع العقوب ــى رف ــوة عل ــات المتحــدة بق ــن تحــث الوالي ــه، الصي احترام

ــة الحقــوق المشــروعة للشــركات«. وحماي

مصر توافق على استئناف المفاوضات مع السودان 
وإثيوبيا بشأن سد النهضة

ــد  ــول س ــا ح ــودان وإثيبوبي ــع الس ــاوض م ــتئناف التف ــى اس ــا عل ــر، موافقته ــت مص ــرة – وكاالت : أعلن القاه
النهضــة اإلثيوبــي الــذي يشــكل 

مصــدر توتــرات فــي المنطقــة.
الخارجيــة  وزارة  قالــت  و
إن  لهــا  بيــان  فــي  لمصريــة  ا
مصــر أعربــت عــن »اســتعدادها 
الدائــم لانخــراط فــي العمليــة 
فــي  والمشــاركة  لتفاوضيــة  ا

عقــده«. المُزمــع  الجتمــاع  ا
علــى  الخارجيــة  شــددت  و
»جــادًا  االتفــاق  يكــون  أن  هميــة  أ
وبنّــاًء وأن يُســهم فــي التوصــل إلــى 

والســودان«. إثيوبيــا  مصالــح  يراعــي  القــدر  وبنفــس  المائيــة  مصــر  مصالــح  يحفــظ  وشــامل  ومتــوازن  عــادل  تفــاق  ا
وكان الســودان أعلــن الخميــس الماضــي ان  االتفــاق مــع إثيوبيــا والعــودة برفقــة مصــر و«بأســرع فرصــة 

ممكنــة« إلــى التفــاوض حــول ســد النهضــة االثيوبــي، وذلــك بعــد مبحاثــات بيــن رئيســي وزراء البلديــن.
وقــال مكتــب رئيــس وزراء الســودان عبــد اهلل حمــدوك، فــي بيــان، »اتفــق الجانبــان علــى تكليــف وزراء 

الميــاه فــي الــدول الثــاث للبــدء فــي ترتيبــات العــودة إلــى التفــاوض بأســرع فرصــة ممكنــة«.

األمم المتحدة تحذر من »سباق تسلح« بعد تعطيل 
أمريكا لمعاهدة األجواء المفتوحة

ترامب يعلن االنسحاب من اتفاقية 
»األجواء المفتوحة« مع روسيا

الواليــات  انســحبت   : وكاالت   – اشــنطن  و
المفتوحــة«  »األجــواء  اتفاقيــة  مــن  لمتحــدة  ا
أغلبهــا منضويــة  مــع روســيا و32 دولــة  لمبرمــة  ا
فــي حلــف األطلســي. وهــذه المعاهــدة الدفاعيــة 
ــة  ــًا، هــي الثالث ــا 18 عام ــى توقيعه ــي مضــى عل الت
لضبــط التســلح، والتــي ألغتهــا إدارة الرئيــس دونالــد 

ترامــب، منــذ وصولــه إلــى ســدة الحكــم.
ــة  ــن اتفاقي ــاده م ــب، انســحاب ب ــن ترام وأعل
األجــواء المفتوحــة، »مــا دامــت روســيا تنتهكهــا«، 

ــره. ــى حــدّ تعبي عل
ـال  للصحفيين:«أعتقــد أن لدينــا عاقــات  وقـ
جيــدة مــع روســيا، لكــن روســيا لــم تلتــزم باالتفاقيــة، 
لذلــك، سننســحب منهــا إلــى أن يلتزمــوا بهــا«. لكنــه 
أضــاف أن »هنــاك فرصــة جيــدة جــدًا ألن نتمكــن مــن 
التوصــل إلــى اتفاقيــة جديــدة أو القيــام بشــيء إلعــادة 

هــذه االتفاقيــة الحاليــة معــًا مــرة أخــرى«.
وتابــع ترامــب »موســكو لــم تــف بالتزاماتهــا 
الــواردة فــي االتفاقيــة التــي مــر عليهــا 18 عامــًا، 
وصممــت لتعزيــز الشــفافية العســكرية والثقــة بيــن 

القــوى الكبــرى«.
بــدوره، أعلــن مستشــار األمــن القومــي فــي 
البيــت األبيــض، روبــرت أوبرايــن، الخميــس، 
الماضــي أنــه ال يرجــح انســحاب الواليــات المتحــدة 

مــن اتفاقيــة »ســتارت الجديــدة« مــع روســيا.

نيويــورك – وكاالت : أعــرب المتحــدث باســم 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، 
عــن قلــق المنظمــة الدوليــة مــن تــآكل نظــام الحــد 

مــن التســلح بيــن روســيا والواليــات المتحــدة.
 وأشــار دوجاريــك، إلــى أن تعطيــل االتفاقيــات 
كاتفاقيــة األجــواء المفتوحــة مــن الممكــن أن يــؤدي 

إلــى ســباق تســلح جديــد.
وقــال معلقــا علــى انســحاب الواليــات المتحــدة 
مــن اتفاقيــة األجــواء المفتوحــة: »مــرة أخــرى نعبــر 
عــن قلقنــا إزاء تــآكل نظــام الحــد مــن التســلح بيــن 

الواليــات المتحــدة وروســيا«.
ووفقــا لــه، فــإن هــذا النظــام مفيــد للمجتمــع الدولــي بأســره، 

وال ســيما فــي مســألة احتــواء ســباق التســلح االســتراتيجي.
وشــدد دوجاريــك علــى أن »إنهــاء مثــل هــذه 
االتفاقيــات دون اســتبدالها بشــيء آخــر يمكــن 
أن يــؤدي إلــى أعمــال مزعزعــة لاســتقرار، مثــل 

ســباق تســلح جديــد«.
وقــال الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، 
ـا عاقــات جيــدة  للصحفييــن: »أعتقــد أن لدينـ
مــع روســيا، لكنهــا لــم تلتــزم باالتفاقيــة. لذلــك، 

سننســحب منهــا إلــى أن يلتزمــوا بهــا«.

مؤكدا ان مسألة إنهاء الوجود العسكري األميركي في العراق والمنطقة هي مسألة حتمية..

الخزعلي يتوعد بتحويل دماء المهندس وسليماني إلى »نار« تحيط بالقواعد األميركية
*القانونية النيابية: الكاظمي سيقع في ذات المستنقع 

الذي وقع فيه عبد المهدي
*فتح: ندعم حكومة الكاظمي لتجاوز األزمات السياسية 

واالقتصادية والصحية
بغــداد – وكاالت : توعــد زعيــم أحــد فصائــل 
الحشــد الشــعبي العراقــي بتحويــل دمــاء نائــب 
رئيــس هيئــة الحشــد وقائــد »فيلــق القــدس« 
اإليرانــي الراحليــن، أبــو مهــدي المهنــدس وقاســم 
ــة. ــار تحيــط بالقواعــد األميركي ــى »ن ســليماني، إل
وقــال األميــن العــام لحركــة »عصائــب أهــل 
الحــق« فــي العــراق، قيــس الخزعلــي، فــي رســالة 
مطولــة بمناســبة يــوم القــدس، إن »المصالــح 
ــاج  ــال الح ــتدعي اغتي ــي تس ــي الت ــرائيلية ه اإلس
ســليماني ألنــه كان مصــدر التهديــد األول لهــا وكان 
الســبب الرئيســي فــي دعــم العمــل المقــاوم ضدهــا 

ــم«. ــي العال ــكان ف ــي كل م ف
ـة تظــن  ـاف: »كانــت اإلدارة األمريكيـ وأضـ
أنهــا بفعلتهــا هــذه ســتطفيء جــذوة المقاومــة أو 
ســتخفت لهيبهــا ولــم تعلــم أن دمــاء الشــهداء 

ـا هــي إال وقــود هــذه  مـ
النــار المباركــة وإن دمــاء 
ــاج  ــليماني والح ــاج س الح
المهنــدس ســتحول هــذه 
ــط  ــم تحي ــى جهن ــار إل الن
ي  ـ ـ ض ق ت و م  ـ ـ ه د ع ا و ق ب
علــى مصالحهــم وتدمــر 

ريعهم«. ا ـ مشـ
وأشــار إلــى أن »مســألة 
ـود العســكري  اء الوجـ ـ إنهـ
ق  ا ر ـ ـ ع ل ا ي  ـ ـ ف ي  ـ ـ ك ي ر م أل ا
ة  ل أ ـ ـ س م ي  ـ ـ ه ة  ـ ـ ق ط ن م ل ا و

حتميــة، وهــي الهــدف الــذي مــن أجلــه جاهــد الحــاج 
ســليماني والحــاج المهنــدس وكل شــهداء الحشــد 
الشــعبي والمقاومــة اإلســامية الذيــن ســاروا علــى 

هــذا الطريــق وهــي الوعــد الــذي نعــده ونتعهــد بــه 
وهــي الوفــاء المطلــوب أمــام دمــاء الشــهداء«.

ة  ـ ـ ي نون ا ق ل ا ة  ـ ـ لجن ل ا و  ـ ـت عضـ ـ ن عل ا ا  ـ بدورهـ
واب  ـ ـ ن ل ا ــس  ـف، أن مجل ة نصيـ ـ ـ ي ل ة عا ـ ـ بي لنيا ا

يتحــرى عــن حقيقــة خبــر تحويــل رئيــس الــوزراء 
ــي  ــار عراق ــار دين ــغ 400 ملي ــي مبل ــى الكاظم مصطف
ــه إذا ثبــت حقيقــة  الــى حكومــة االقليــم, مبينــة ان
ذلــك فــان الكاظمــي ســيقع فــي ذات المســتنقع 

الــذي وقــع فيــه ســلفه عبــد المهــدي.
وقالــت نصيــف فــي تصريــح  ان “خبــر موافقــة 
ـل  ـ ـي تحوي لكاظمـ ا ـى  ء مصطفـ وزرا ـ ـ ل ا رئيــس 
حكومــة اإلقليــم 400 مليــار دينــار عراقــي كدفعــة 
مــن موازنــة 2020 لــم نتأكــد منــه بالوقــت الحاضــر”, 
مشــيرة الــى ان “هنــاك تحــركا برلمانيــا للتاكــد مــن 

صحــة الخبــر او عدمــه ” .
ـد مــن تحويــل  لتأكـ ا ـم  ذا تـ ه “إ ـ نـ ا فــت  وأضا
الكاظمــي هــذا المبلــغ الــى اإلقليــم يعنــي بــان األخيــر 
ســيضع نفســه فــي حــرج كبيــر وســيقع فــي ذات 
المســتنقع الــذي وقــع فيــه ســلفه عبــد المهــدي”.
مــن جهتــه أعلــن تحالــف الفتــح دعمــه لحكومــة 
ة  ي ـ سـ ا لسي ا ت  ا ـ ـ م ألز ا ز  و ا ـ تجـ ل ي  ـ ظمـ كا ل ا ى  ـ ـ مصطف
واالقتصاديــة والصحيــة، فيما أشــار إلى أن اســتثمارالدعم 

الدولــي يتوقــف علــى خطــوات الحكومــة.
ـال المتحــدث باســم التحالــف النائــب أحمــد  وقـ
األســدي فــي تصريــح »لــواع« واطــع عليــه موقــع »الغديــر«، 
إن “تحالــف الفتــح داعــم لحكومــة الكاظمــي ومتفائــل فــي 

التشــكيلة الوزاريــة”.

مؤكدين انهم متفائلون بوقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني..

المقاومة الفلسطينية: محور المقاومة قوي ومتناسق والمحور التطبيعي مصيره السقوط واالندحار
*ألوية الناصر: المقاومة الفلسطينية بصحبة محور المقاومة 

أصبحت أشرس مما يمكن تخيله
*جنرال صهيوني يحذر من تصاعد العمليات 

المسلحة بالضفة
لجــان  باســم  الناطــق  أكــد   : زة – وكاالت  ـ غـ
فــي حديــث  مجاهــد  أبــو  طينية  ـ فلسـ ل ا ة  ـ ـ م و ا مق ل ا
مــع المياديــن إن المعركــة مفتوحــة مــع االحتــال 
االســرائيلي ويجــب وقــف كل االتفاقيــات معــه، مؤكــدًا 
أن المحــور التطبيعــي مصيــره الســقوط واالندحــار

أبــو مجاهــد أكــد فــي حديــث مــع المياديــن أن 
العــدو ال تنفــع معــه لغــة المفاوضــات، الفتــًا إلــى 
أنهــم »متفائلــون فــي موضــوع وقــف التنســيق 

األمنــي مــع االحتــال«.
وشــدد علــى أن المعركــة مفتوحــة مــع االحتــال 
االســرائيلي ويجــب وقــف كل االتفاقيــات مــع العــدو، 
وتتعــرض لمؤامــرة تصفيــة مــن قبــل اإلدراة األميركيــة«.فــي وقــت تمــرّ »القضيــة الفلســطينية بمراحــل صعبــة، 

الناطــق باســم لجــان المقاومــة الفلســطينية أكــد 
أن المحــور التطبيعــي مصيــره الســقوط واالندحــار، 

فيمــا محــور المقاومــة قــوي 
ومتناســق، وفــق تعبيــره.

ــع  ــى أن »التطبي ــار إل وأش
يمــر فــي مراحــل متعــددة وهــذا 
أمــر خطيــر ولكــن فــي المقابــل 

هنــاك ثــورة تجابهــه«.
بــدوره قــال الناطق العســكري 
باســم الويــة الناصــر صــاح الديــن، 
)أبــو عطايــا(، فــي يــوم القــدس 
العالمــي: نقــول للعــدو إن المقاومــة 
الفلســطينية اليــوم بصحبــة فــي 
وى  ـ ـ ق أ ـت  ـ ت ا ب ة  ـ ـ وم ا لمق ا ور  ـ محـ
وأشــرس ممــا يمكنــك تخيلــه أو توقعــه وهــذا مــا ســتراه قريبــًا 

بــإذن اهلل.


