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االحد 12 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 12 مرداد 1399 هـ ش، 2 آب 2020م العدد )10460( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
إنّك إن تواضعت رفعك اهلل، 

وإنّك إن تكبّرت وضعك اهلل
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 10 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و27 دقيقة 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و 37 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 14 دقيقة

الصين: لن تخيفنا التصريحات 
األميركية المعادية لنا

بكيــن – وكاالت: انتقــدت الصيــن التصريحــات األميركيــة التــي اعتبرتهــا معادية لها، مؤكدة أن »الشــعب 
تخيفــه  لــن  الصينــي 
بعــض  وأفعــال  أقــوال 
السياســيين األميركييــن 
وســوف  الصيــن،  ضــد 
يعمــل مــع شــعوب الــدول 
مســتقبل  لبنــاء  األخــرى 
للبشــرية«.  أكثــر إشــراقًا 
وردّ المتحــدث باســم 
الصينيــة  الخارجيــة  وزارة 
وانــغ ونبيــن خــال لقــاء 
صحفــي، علــى تصريحــات 
وزيــر الخارجيــة األميركــي 

ــة أنبــاء »شــينخوا« الصينيــة.  مايــك بومبيــو ضــد الصيــن فــي جلســة اســتماع، بحســب مــا ذكــرت وكال
وقــال المتحــدث إنــه »بــداًل مــن التركيــز علــى التعــاون الدولــي لتعزيــز صحــة الشــعب األميركــي، قــام بومبيــو، 
بصفتــه وزيــر الخارجيــة األميركــي، بتشــويه ســمعة الصيــن مــرارًا لخدمــة احتياجاتــه السياســية الخاصــة، وســط 

أزمــة الصحــة العامــة الناجمــة عــن مــرض فيــروس كورونــا الجديــد )كوفيــد-19( واألزمــات االقتصاديــة والعمالــة«.
ولفــت إلــى أن »بومبيــو مدفوعــًا بعقليــة الحــرب البــاردة واألنانيــة، يجبــر المجتمــع الدولــي علــى 

معارضــة الشــيوعية والصيــن«.  

بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش..

الرئيس األسد للقوات المسلحة: كنتم مع شعبنا األبي في الحرب على اإلرهاب أسياداً وأحراراً وأباة
*أسقطتم أوهام غطرسة البعض من أنهم قادرون على تطويع إرادتكم والنيل من عزيمتكم

النفط يغلق على ارتفاع ويسجل 
مكاسب شهرية

لنــدن – وكاالت: اغلقــت اســعار النفــط، امــس 
الســبت، علــى ارتفــاع بعــد اســبوع مــن التذبــذب 

فــي االســعار، فيمــا ســجلت مكاســب شــهرية.
وتذبــذت االســعار خــال االســبوع الماضــي اال 
انهــا ضلــت ضمــن نطــاق 40 و44 دوالر للبرميــل الواحــد 
حيــث ســادت القتامــة توقعــات االقتصــاد، إذ تثيــر زيــادة 
اإلصابــات بفيــروس كورونــا خطــر تجــدد إجــراءات 

ــد يحصــل.   العــزل العــام وتهــدد أي انتعــاش ق
واغلقــت اســعار مزيــج برنــت تحميــل تشــرين 
االول علــى ارتفــاع بلــغ 0.39 دوالر ليســجل 43.64 
دوالر، فيمــا اغلــق الخــام االمريكــي علــى ارتفــاع 

ايضــا بلــغ 0.52 دوالر ليســجل 40.44 دوالر.  
وحققــت اســعار النفــط مكاســب شــهرية، 
مدعومــة بأنبــاء عــن أن تخفيضــات إنتــاج النفــط 
األمريكــي فــي أيــار كانــت األكبــر علــى اإلطــاق.  
ومضــى برنــت علــى مســار تحقيــق مكاســب 
ــوب  ــي ص ــام األميرك ــه الخ ــا يتج ــع، بينم ــهر الراب للش
المكســب الشــهري الثالــث، وارتفــع الخامان القياســيان 
مــن مســتويات متدنيــة بلغاهــا فــي نيســان حيــن كان 

معظــم العالــم فــي إجــراءات عــزل عــام.  
ــات مجــددا وانتشــارها  ــادة اإلصاب لكــن زي
فــي أنحــاء العالــم تبــرز التهديــد المســتمر 

ــط.   ــى النف ــب عل للطل
ــرول  ــدان المصــدرة للبت ــزم منظمــة البل وتعت
مــن  اعتبــارا  اإلنتــاج  زيــادة  وحلفاؤهــا  )أوبــك( 
الســبت القــادم مضيفيــن نحــو 1.5 مليــون برميــل 

ــة. ــدادات العالمي ــى اإلم ــًا إل يومي

دمشــق – وكاالت: أكــد الســيد الرئيــس الفريق 
والقــوات  للجيــش  العــام  القائــد  األســد  بشــار 
المســلحة أن رجــال الجيــش كانــوا مــع شــعبنا 

مختلــف  فــي  األبــي 
مراحــل الحــرب اإلرهابيــة 
ــة أســيادًا وأحــرارًا  العدواني
ــوه كان  ــا حقق ــاة وأن م وأب
كبيــرًا بإنجازاتــه عظيمــًا 

بانتصاراتــه.
وقــال الرئيــس األســد 
إلــى  وجههــا  كلمــة  فــي 
عبــر  المســلحة  القــوات 
الشــعب  جيــش  مجلــة 
الـــ  الذكــرى  بمناســبة 
الجيــش  لتأســيس   75
ــم  ــوالت والعزائ ــال البط ــا رج ــوري.. ي العربــي الس
ملؤهــا  بمشــاعر  اليــوم  إليكــم  أتوجــه  والهمــم.. 

الخامســة  الذكــرى  بمناســبة  والتقديــر  الفخــر 
والســبعين لتأســيس الجيــش العربــي الســوري.. 
ــار  ــة األبطــال المياميــن.. حمــاة الدي وأحييكــم تحي
ــاط  ــاع االنتصــار.. أحييكــم ضباطــًا وصــف ضب وصن
وجنــودًا شــجعانًا بهــذا العيــد المجيــد الــذي يجســد 
ــة واالنتمــاء، وتجــددًا  رســوخًا وتجــذرًا لقيــم األصال
الكرامــة  عنوانــه  ومســتقبل  لحاضــر  وانبعاثــًا 

واإلبــاء. والســيادة 
قواتنــا  أبنــاء  يــا  األســد..  الرئيــس  وأضــاف 
المســلحة الشــجعان.. كنتــم مــع شــعبنا األبــي 
اإلرهابيــة  الحــرب  هــذه  مراحــل  مختلــف  فــي 
وقــت  فــي  وأبــاة..  وأحــرارًا  أســيادًا  العدوانيــة 
توهــم فيــه البعــض أنهــم قــادرون علــى تطويــع 
ــام  ــم فأســقطتم أوه ــن عزيمتك ــل م ــم والني إرادتك
الشــر  قــوى  عربــدات  وجابهتــم  غطرســتهم.. 
واإلرهــاب الذيــن اســتمرؤوا الغــدر والعــدوان وأثبتــم 
فــي خضــم التحديــات وغمــار المعــارك أنكــم أهــل 
الثبــات والتضحيــة واإلقــدام والشــجاعة.. ال تعرفــون 
المجــد  عــن  ترتضــون  وال  التــردد..  أو  الخــوف 
والعليــاء بديــًا.. وترخصــون المهــج واألرواح فــي 

الدفــاع عــن كرامــة الوطــن وســامة أبنائــه.
وتابــع الرئيــس األســد إن مــا حققتمــوه كان 
وتجلــى  بانتصاراتــه..  بإنجازاتــه.. عظيمــًا  كبيــرًا 
بوضــوح علــى امتــداد مــا يزيــد عــن تســع ســنوات 
ــي مارســت  ــة الت مــن عمــر هــذه الحــرب اإلجرامي
ــوى االســتعمارية شــتى أشــكال اإلرهــاب  ــا الق فيه

والعــدوان علــى ســورية وشــعبها الصامــد.
وختــم الرئيــس األســد كلمتــه بالقــول.. يــا 
ثانيــة  مــرة  أهنئكــم  الباســل..  جيشــنا  أبطــال 
العهــد  تجــددون  وأنتــم  المجيــد  اليــوم  بهــذا 
ــاع عــن األرض والســيادة  ــي الدف ــم ف ــذي عاهدت ال
وصــون الشــرف والكرامــة.. وأدعوكــم إلــى مواصلــة 
ــة  ــة والبطول ــيرة الرجول ــرة.. مس ــيرتكم المظف مس
والتضحيــة والفــداء التــي تســتكملون مــن خالهــا 
ــراب الوطــن مــن شــراذم اإلرهــاب  ــر كامــل ت تحري
ودنــس االحتــال.. فأنتــم معقــد األمــل والثقــة.. 
وبكــم تشــمخ الهامــات وتتحقــق األمجــاد وينتصــر 
الوطــن.. الرحمــة والخلــود ألرواح شــهدائنا األبــرار.. 

والشــفاء لجرحانــا األبطــال.

اشتباك حدودي بين أفغانستان وباكستان اسفر عن مقتل 
22شخصا وعشرات الجرحى؟!

كابــل – وكاالت: تبادلــت كابــل وإســام آبــاد االتهامــات بالمســؤولية عــن اشــتباك حــدودي أودى بحيــاة 
22 شــخصا علــى األقــل، فــي أول أيــام عيــد األضحــى.

ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عــن مســؤول رفيــع المســتوى فــي مدينــة جمــن الباكســتانية الحدوديــة 
كبيــرة  أعــدادا  إن  قولــه 
احتشــدوا  النــاس  مــن 
المعبــر  عنــد  امــس 
ــى  الحــدودي احتجاجــا عل
أمامهــم  افتتاحــه  عــدم 
الماضــي  الخميــس 
مقــررا بســبب  كان  كمــا 
تفشــي فيــروس كورونــا 

. لمســتجد ا
وكان المحتجــون مــن 
بســبب  عجــزوا  الذيــن 

إغــاق المعبــر عــن االنضمــام إلــى أهاليهــم فــي الجانــب المقابــل مــن الحــدود بمناســبة العيــد.
وذكــر المســؤول أن المظاهــرات خرجــت عــن الســيطرة وقــام المحتجــون بإحــراق مركــز للعــزل الصحــي 

ومنشــأة حكوميــة باكســتانية وعلــى خلفيــة أعمــال الشــغب اندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات الطرفيــن.
واتهمــت وزارة الخارجيــة الباكســتانية القــوات األفغانيــة بإطــاق النــار علــى المحتجيــن، مشــددة علــى 
أن القــوات الباكســتانية تدخلــت لحمايــة الســكان ولــم تخــرج تصرفاتهــا عــن نطــاق الدفــاع عــن النفــس. 

لكــن متظاهريــن قالــوا لـ«رويتــرز« إن القــوات الباكســتانية أطلقــت النــار عليهــم أوال.

الصحة العالمية: أثر جائحة كورونا 
يمتد لعقود

ــوم  ــدروس أدهان ــام، تي ــا الع ــى لســان مديره ــة عل ــة الصحــة العالمي ــت منظم ــف – وكاالت: أعلن جني
ــتقبل. ــي المس ــل ف ــت طوي ــى وق ــا إل ــيمتد أثره ــا« س ــروس »كورون ــي في ــة تفش ــوس، أن كارث جيبريس

وقــال جيبريســوس خــال اجتمــاع لجنــة الطــوارئ فــي المنظمــة: »الجائحــة هــي أزمــة صحيــة تحــدث مــرة 
ــا ســتظل  ــرن وتبعاته كل ق
محسوســة لعقــود مقبلــة«.
وصنفــت منظمــة الصحــة 
كورونــا  فيــروس  العالميــة 
ــذي  ــد-19(، ال المســتجد )كوفي
ظهــر فــي الصيــن أواخــر العــام 
وفــي  »جائحــة«.  الماضــي، 
الفيــروس،  مكافحــة  ســبيل 
العالــم  دول  معظــم  اتخــذت 
اســتثنائية  إجــراءات 
بيــن  تنوعــت  لمواجهتــه، 
اإلغــاق التــام والعــزل الكامــل للمواطنيــن، وفــرض حظــر تجــول اســتثنائي، وحظــر التجمعــات، وإلغــاء لألحــداث الرياضيــة 

كلــي. أو  جزئــي  بشــكل  إمــا  الطيــران،  حركــة  ووقــف  والسياســية،  واالجتماعيــة  والثقافيــة 
كمــا تســبب الفيــروس هــذا العــام فــي إلغــاء كافــة األحــداث العالميــة التــي تتطلــب اجتماعــات أو حضــور 

جمهــور، أبرزهــا أحــداث رياضيــة مثــل أولمبيــاد طوكيــو، وبطولــة ويمبلــدون للتنــس.
وتجــرى حاليــا العديــد مــن التجــارب الســريرية فــي الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وغيرهــا مــن البلــدان 

لمحاولــة إنتــاج لقــاح للفيــروس، إال أنــه ال موعــد متوقــع إلــى اآلن إلنتــاج أول لقــاح يوقــف انتشــار الفيــروسِ.

تركيا تهدد بـمحاسبة اإلمارات على خلفية 
تدخلها في ليبيا؟!

انقــرة – وكاالت: نــددت تركيــا بشــدة بـ«أعمــال 
حيــث  ليبيــا  فــي  اإلمــارات  ارتكبتهــا  ضــارة« 
يدعــم البلــدان أطرافــا متقاتلــة، مؤكــدة أن أنقــرة 

أبوظبــي. »ستحاســب« 
فــي  أكار  خلوصــي  التركــي  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
مقابلــة مــع قنــاة الجزيــرة القطريــة إن »أبوظبــي ارتكبــت 
أعمــاال ضــارة فــي ليبيــا وســوريا« متوعــدا إياهــا بالقــول 

»سنحاســبها فــي المــكان والزمــان المناســبين«.
وجــاء فــي نــص للمقابلــة نشــرته بالتركيــة وزارة 
ــع  ــا الداف ــي م ــؤال أبوظب ــب س ــة »يج ــاع التركي الدف
ــا الســيئة، هــذه الغيــرة«. لهــذه العدائيــة، هــذه النواي

فــي توقيــت يشــهد  أكار  وتأتــي تصريحــات 
توتــرا متصاعــدا بيــن الــدول المنخرطــة فــي النــزاع 
الدائــر فــي ليبيــا بيــن حكومــة الوفــاق المعتــرف بهــا 
مــن األمــم المتحــدة ومقرهــا طرابلــس، والجنــرال 

االنقابــي خليفــة حفتــر.
ــي  ــاق، ف ــة الوف ــكريا حكوم ــا عس ــم تركي وتدع
مصــر  بدعــم  حفتــر  االنقابــي  يحظــى  حيــن 

وروســيا. والســعودية  واإلمــارات 

ترامب »راعي الديمقراطية« يتوعد المحتجين 
في بورتالند بقبضة حديدية!

اميركا .. المحكمة العليا ترفض منع بناء 
جدار ترامب الحدودي مع المكسيك

العليــا  المحكمــة  رفضــت  وكاالت:   – واشــنطن 
بنــاء  لمنــع  تســعيان  جماعتيــن  مــن  طلبــا  األميركيــة 
الجــدار الــذي تعهــد الرئيــس دونالــد ترامــب ببنائــه علــى 
طــول الحــدود بيــن الواليــات المتحــدة والمكســيك والــذي 
ــرس  ــق الكونغ ــار دوالر واف ــغ 2.5 ملي ــه بمبل ــري تمويل يج
علــى تخصيصــه لــوزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجــون(.

وكانــت المحكمــة قــد وافقــت علــى طلــب عاجــل 
تمــوز  يوليــو  فــي  وســمحت  ترامــب  إدارة  قدمتــه 
ــاء. ــات البن ــوال لعملي ــك األم الماضــي بتخصيــص تل

إن  المحكمــة  وثائــق  فــي  الحكومــة  وقالــت 
اإلدارة تعهــدت بعــد ذلــك بتخصيــص المبلــغ لبنــاء 
األســيجة والطــرق واإلضــاءة فــي مواقــع علــى طــول 
الحــدود تُعــرف بأنهــا ممــرات لتهريــب المخــدرات.
البيئــة  عــن  تدافــع  الجماعتيــن  هاتيــن  وإحــدى 
ــرف  ــرى وتُع ــع األخ ــب. وتداف ــيرا كل ــم س ــرف باس وتُع
باســم ائتــاف المجتمعــات الحدوديــة الجنوبيــة عمــن 
ــان  ــت الجماعت ــة. وقال ــي المناطــق الحدودي يعيشــون ف
منــذ  تغيــرت  المابســات  إن  المحكمــة  وثائــق  فــي 

الحكــم الــذي أصدرتــه المحكمــة فــي وقــت ســابق.

واشــنطن – وكاالت: توعــد الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب المحتجيــن فــي بورتانــد بالــرد 

ــة« إذا اقتضــت الضــرورة. ــة بالغ ــوة هجومي »بق
األمريكــي  الرئيــس  عــن  »رويتــرز«  ونقلــت 
دونالــد ترامــب، تأكيــده أن »الضبــاط االتحادييــن 
ســيردون »بقــوة هجوميــة بالغــة« علــى المحتجيــن 

فــي بورتانــد إذا اقتضــت الضــرورة«.
ــاء  ــاق إلنه ــار تســاؤالت حــول اتف ــر أث هــذا األم
ــي  ــببت ف ــة تس ــي المدين ــة ف ــوات اتحادي ــر ق نش

ــن. ــادة المحليي ــع الق ــة م أزم
وأردف ترامــب فــي اجتمــاع مــع الرابطــة الوطنيــة 

لــوكاالت الشــرطة فــي البيــت األبيــض: »إذا لــم ينتــه 
األمــر فســنفعل أمــرا قويــا جــدا... ال خيــار لدينــا«.

وبحســب »فرانــس 24«، فقــد اتفقــت ســلطات 
واليــة أوريغــون األمريكيــة وإدارة الرئيــس دونالــد 
ــى ســحب تدريجــي لعناصــر الشــرطة  ترامــب عل
لــم  لكــن  بورتانــد،  مدينــة  مــن  الفدراليــة 
ــا الحاكمــة  ــوة عدّته ــي خط ــد، ف ــى موع ــا عل تتفق
»لقــوات  دحــر  بمثابــة  للواليــة  الديموقراطيــة 
احتــال«، واعتبرهــا وزيــر األمــن الداخلــي تجســيدًا 

لـ»تعــاون« طــال انتظــاره.

معلنا السادس من حزيران 2021 موعدا إلجراء االنتخابات التشريعية..

الكاظمي: معيار بغداد في الحوار مع واشنطن سيادة العراق
*رئيس مجلس النواب يطالب بتقديم موعد االنتخابات ويدعو إلى حل البرلمان
*المالكي: ليس من حق أحد حل البرلمان دون 

موافقة النواب على حل نفسه

*الفياض: العراق ال يمكن أن يخضع للجانب األميركي 

الذي يريد اضعاف الحشد الشعبي

*الحشد الشعبي يكشف تفاصيل السيطرة على 

»المربع الساخن« في ديالى
بغــداد – وكاالت: قــال رئيــس الــوزراء العراقــي 
ــت  ــة حاول ــات مختلف ــى الكاظمــي، إن »جه مصطف

إغــراق الوطــن فــي الدمــاء وإنهــاء آمالــه«.
وأضــاف الكاظمــي أنــه »ال حلــول لألزمــات قبــل اســتعادة 
إلــى أن حكومتــه قامــت بسلســلة  الدولــة«، الفتــًا  هيبــة 

ــة«. ــة ضعيف ــون الدول ــى ال تك ــة »حت ــرات إداري تغيي
وشــدد الكاظمــي علــى أن »دور الحكومــة كان 
مواجهــة االضطــراب األمنــي ومنــع انــزالق العــراق إلى 
ــد الجماعــات الخارجــة علــى القانــون«، مؤكــدًا أن  بل
»حفــظ أرواح البعثــات الدبلوماســية ومــن دعمنــا فــي 

الحــرب ضــد داعــش هــو واجــب الحكومــة«.

ــو  ــن حزيران/يوني ــادس م ــى أن الس ــار إل وأش
ــات  ــراء االنتخاب ــد إج ــيكون موع ــام 2021 س ــن الع م
التشــريعية المبكــرة، متعهــدًا إجــراء انتخابــات ال 

ــت«. ــاح المتفل ــا الس ــر »فيه يؤث
وقــال الكاظمــي إن »معيارنــا فــي الحــوار مــع 
أميــركا ســيادة العــراق«، منوهــًا إلــى أن »رفضنــا جــر 
العــراق إلــى سياســة المحــاور اإلقليميــة والدوليــة«.

ــاذ العــراق  ــا هــو انق الكاظمــي أوضــح أن »هدفن
ــراءات ضــده  ــه »ثمــة افت ــرًا أن مــن الفوضــى«، معتب
وضــد كل يحيــط بــه منــذ أول يــوم مــن التكليــف«.

ترؤســه جلســة  دعــا خــال  الكاظمــي  وكان 

الجــاري،  تموز/يوليــو   28 فــي  الــوزراء  لمجلــس 
ووضــع  الشــارع  إلــى  للنــزول  المجلــس  أعضــاء 

المطالــب.  لتلبيــة  الخطــط 
وأكــد الكاظمــي، أن »ال تراجــع عــن تقوية مؤسســات 
الدولــة، والعمــل جــاٍر علــى تقويتهــا، ونحــن بصــدد اتخــاذ 

قــرارات وطنيــة لتلبيــة مطالــب أبنــاء شــعبنا«.
بــدوره قــال رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد 
الحلبوســي إن الحكومــات المتعاقبــة لــم تنفــذ منهاجهــا 

الــوزاري مــا أدى إلــى تواصــل االحتجاجــات.
أبكــر،  انتخابــات  إلــى  الحلبوســي  ودعــا 
وعقــد جلســة طارئــة وعلنيــة مفتوحــة للمضــي 

.64 المــادة  وفــق  الدســتورية  باإلجــراءات 
وأضــاف أن المــادة 64 تعنــي أن يُحــل مجلــس النــواب 
الــوزراء  بطلــب مــن األغلبيــة المطلقــة أو مــن رئيــس 
حــل  عنــد  أنــه  موضحــًا  الجمهوريــة،  رئيــس  وموافقــة 
مجلــس النــواب يدعــو رئيــس الجمهوريــة إلــى انتخابــات 
عامــة خــال مــدة أقصاهــا 60 يومــًا، وفــي هــذه الحالــة 
يعتبــر مجلــس الــوزراء مســتقيًا ويواصــل تصريــف األمــور 

اليوميــة.

محذرا من دعاة التطبيع والالهثين وراء العالقة مع العدو..

الجهاد اإلسالمي: سائرون على درب المقاومة دفاعاً عن المقدسات وحماية للثوابت الفلسطينية
*وزير »إسرائيلي«: التظاهرات ضد نتنياهو ستنتهي بإراقة الدماء

غــزة – وكاالت: هنــأت حركــة الجهاد اإلســامي 
فــي فلســطين، الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه، 
واألمــة العربيــة واإلســامية بحلــول عيــد األضحــى 

المبــارك مؤكــدًة اســتمرارها علــى درب الجهــاد.
وأكــدت حركــة الجهــاد اإلســامي أن وحــدة أمتنــا 

شــعوبها  كل  ورجــاء  أمــل  هــي 
نحــو  الطريــق  وهــي  األبيــة، 
ــة  اســتعادة دورهــا الرســالي، داعي
األمــة  ورواد  وعلمــاء  قــادة  كل 
الخافــات  كل  يتجــاوزوا  بــأن 
ــى إنهــاء الحــروب  ــوا عل وأن يعمل
والفتــن ويســعوا لتحقيــق الوحــدة 

االنقســامات. ونبــذ 
األمــة  الحركــة،  وحــذرت 
التطبيــع  مــن دعــاة  وشــعوبها 
مــع  العاقــة  وراء  والاهثيــن 
بأنهــم »دعــاة  أولئــك  الصهيونــي، واصفــة  العــدو 

الحــروب«. ومشــعلو  الفتــن 
المضــي  علــى  اإلســامي  الجهــاد  وشــددت 
فــي درب الجهــاد والمقاومــة دفاعــًا عــن الشــعب 

ــت  ــة لثواب الفلســطيني وأرضــه ومقدســاته، وحماي
القضيــة الفلســطينية وحفاظــًا علــى فلســطين مــن 
اهلل  وعــد  بقــرب  النهــر، مستبشــرة  إلــى  البحــر 

تعالــى بالنصــر والعــودة والتحريــر.
ــي  ــر األمــن الداخل ــر وزي مــن جهــة اخــرى اعتب
اإلســرائيلي أميــر أوحانــا، أن التظاهــرات المناهضــة 
»ســتنتهي  نتنياهــو،  بنياميــن  الــوزراء  لرئيــس 

ــاء«. ــة الدم بإراق


