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 موسكوـ  وكاالت: وقع الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ امس قانون املصادقة على معاهدة احلد 
من األسلحة النووية االميركيةـ  الروسية (ستارت) 
التي أقرها البرملان الروســــي هذا األســــبوع، كما 

أظهرت لقطات بثها التلفزيون الروسي.
  وقال مدڤيديڤ خالل اجتماع للمجلس الوطني 
لألمن الروســــي في منزله فــــي غوركي بضاحية 

موسكو «وقعت وثيقة املصادقة املتصلة باتفاق 
ستارت». وتابع في تصريح نقلته محطة (فستي) 
التلفزيونية اإلخبارية امس «ان املعاهدة ستصبح 
سارية املفعول بعد أن يقوم وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الفروف مع نظيرته (األميركية) هيالري 
كلينتون بتبادل وثائــــق املصادقة على املعاهدة 

خالل األيام املقبلة». 

 مدڤيديڤ يوقع قانون المصادقة على معاهدة «ستارت» 

 أوباما يؤكد: قواتنا ستخرج  من العراق نهاية ٢٠١١ 
 أكد أن كابول ستمسك بزمام أمورها عام ٢٠١٤ 

(رويترز)   عراقيون يشيعون ضحايا انفجار مجلس العزاء أمس األول في بغداد 

 السيستاني يتهم النواب باالستيالء على األموال المخصصة لحمايتهم 
 بغدادـ  أ.ف.پ: اتهم احد وكالء املرجع الشيعي 
الكبير آية اهللا علي السيستاني النواب العراقيني 
أمس باالستيالء على رواتب مخصصة من اجل 
حمايتهم بواسطة تسجيل اسماء وهمية لقبض 
املبالغ. وقال الداعية احمد الصافي خالل خطبة 
اجلمعة في ضريح االمام احلسني «هناك صاحب 
موكب بقي لديه جزء بسيط من الرز وانتهت 
ذكرى اربعني احلســــني، فاحتار ماذا يفعل بها 
خشية الوقوع في احلرام. بينما بعض النواب 
يأخذون نصف راتب احلمايات املخصص لهم 

بطريقة اخلديعة».

  واضاف ان «صاحب الرز اكثر وعيا بكثير من 
عضو مجلس النواب ومتنينا على املسؤولني ان 
يكونوا مع الناس خالل إحياء الذكرى»، مشيرا 
بذلك الى أن البرملان خصص لكل نائب ثالثني 
حارســــا شخصيا براتب ٧٥٠ الف دينار (٦٣٠ 
دوالرا). في هذا السياق، صب تصريح مصدر 
برملاني قال إن غالبية النواب ليسوا بحاجة الى 
هذا العدد من احلرس النهم من سكان املنطقة 
اخلضراء الشديدة التحصني في وسط بغداد، 
لكنهم يقومون بتســــجيل عناصر حماية من 
أقاربهم ليتســــلموا املبالغ املخصصة لثالثني 

شخصا. واضاف رافضا الكشف عن اسمه ان 
«حل االشــــكال يكمن في فــــك ارتباط مجلس 
النواب املالي باحلراس وربطه بوزارة الداخلية 
او الدفاع، وناقش البرملان هذه املسالة مرارا، 
لكن مت التغاضي عنها ألنها ليست في صالح 
النواب». وقد شارك نحو اربعة آالف في املوكب 
احلسيني في تقدمي اخلدمات والطعام والشراب 
ملاليني الزوار الذين وصلوا سيرا على االقدام 
الى كربالء الحياء ذكرى اربعني االمام احلسني 
التي بلغت ذروتها الثالثاء املاضي. وتعتمد هذه 

املواكب على متويل ذاتي وتبرعات. 

 واشنطنـ  وكاالت: أكد الرئيس األميركي باراك اوباما مجددا ان القوات 
األميركية سوف تترك العراق بحلول نهاية العام احلالي وان احلكومة 

األفغانية سوف متسك بزمام الشؤون األمنية في العام ٢٠١٤.
  وأوضح الرئيس أوباما في مقابلة بثها موقع (يوتيوب) الليلة املاضية 
من البيت األبيض ان الشعب العراقي اصبحت لديه االن حكومة متمكنة 
من احلكم وحتقيق التنمية. وأضاف «وفي أفغانســــتان ينتشر تنظيم 
القاعدة وحلفاؤه على طول املنطقة احلدودية الفاصلة بني باكســــتان 
وأفغانســــتان ومن واجبي بصفتي رئيسا ضمان عدم متكنهم من شن 

هجوم آخر ضدنا مشابه لهجوم التاسع من سبتمبر».
  وأكد أن القوات األميركية في أفغانستان سوف تبدأ باالنسحاب على 
مدى العامني املقبلني اعتبارا من يوليو املقبل معتبرا انه على الرغم من 
ان األوضاع هناك لن تكون مثالية وإمنا اصبح بإمكان الشعب األفغاني 

ادارة شؤونه بنحو أفضل.
  وقال الرئيس اوباما «ما اســــتطعنا فعله هو تقليص قدرات القاعدة 
باستمرار بحيث ال تتمكن من شــــن عمليات مسلحة ونتوقع ان نفكك 

امكانياتهم القتالية على مدى السنوات القليلة املقبلة».
  وفي موضوع آخر، قال الرئيس األميركي إن مكافحة املخدرات تتطلب 
جهدا واسعا في مجال الصحة العامة للحد من الطلب على املواد املخدرة 

وأكد معارضته لرفع العقوبة اجلنائية عن التجار واملتعاطني.
  وقال في حدث استضافه موقع يوتيوب للرد على أسئلة «لست مؤيدا 
إلضفاء الشرعية على التعاطي... أؤمن بقوة انه يتعني علينا النظر أكثر 

إلى املخدرات كمشكلة تهدد الصحة العامة».
  وأشــــار أوباما لنجاح حمالت الصحة العامة بالواليات املتحدة في 
مجال التدخني والقيادة حتت تأثير الكحوليات والترويج الســــتخدام 
أحزمة األمان مبقاعد السيارات وقال إن البالد اتخذت «خطوات كبيرة» 

خالل الثالثني عاما املاضية في تغيير مواقف عامة.
  وقال اوبامــــا «فيما يتعلق باملخدرات أعتقد أننا ركزنا لوقت طويل 
على االعتقاالت والسجن واملنع ولم نوفر نفس الوقت للتفكير في كيفية 
تقليص الطلب». وأضاف أن األمر يستحق تخصيص وتنسيق املوارد 
بني سلطات تنفيذ القانون والقائمني على البرامج الصحية وتعهد بعدم 
التساهل مع جتار املخدرات. ودعا الى مالحقة «عصابات املخدرات التي 
ال تبيع املواد املخدرة وحســــب بل وحتدث فوضى كما هو احلال على 

سبيل املثال على احلدود األميركية املكسيكية».
  ويذكر ان أوباما اخطأ مرتني في استخدام كلمة «أفغانستان» بدال من 
«العراق» أثناء رد على أســــئلة للجمهور عبر موقع «يوتيوب» تتعلق 
باحلربني في البلدين. وذكرت شبكة «سي ان ان» األميركية أن أوباما قال 
كلمة «أفغانستان» مرتني فيما كان من الواضح أنه يتحدث عن الوضع 
في العراق أثناء رده على أسئلة اجلمهور عبر «يوتيوب» أمس األول.

  وقــــال أوباما إن الواليات املتحدة ستســــحب كل قواتها القتالية من 
«أفغانســــتان» بحلول العام ٢٠١١ وبأن العمليات القتالية هناك انتهت 
بينما هذا ما يحصل في الواقع بالعراق. وذكرت الشــــبكة أنه ليس من 
الواضــــح إن كان أوباما قد انتبه خلطئه فعاد ووصف بشــــكل صحيح 
الوضع في أفغانستان قائال إن الواليات املتحدة تريد البدء بسحب بعض 
قواتها بدءا من يوليو املقبل بهدف تسليم كل املسؤوليات األمنية هناك 

إلى احلكومة األفغانية في العام ٢٠١٤. 

 تعيين صحافي سابق
  في صحيفة «تايم» ناطقاً باسم أوباما 

 أميركا: تغيير نظام التحذير
  من اإلرهاب «الملون»

 زعيم كوريا الشمالية كان يعارض 
توريث نجله السلطة لكنه اضطر 

 األمم المتحدة تحيي ذكرى «المحرقة» 
وتتعهد بالعمل على عدم تكرار «الفظائع»! 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: عني البيت االبيض اول من امس الصحافي السابق 
في صحيفة «تامي» غاي كارني سكرتيرا صحافيا جديدا للرئيس باراك 

اوباما، مستكمال بذلك تغييرات في الطاقم بدأت قبل شهرين.
  وســــيصبح كارني، الذي يعمل حاليا ناطقا باســــم نائب الرئيس 
جو بايدن، متحدثا باســــم اوباما خلفا لروبرت غيبس الذي سيغادر 

منصبه منتصف فبراير املقبل.
  وكان كارني عمل في املاضي مراسال ملجلة تامي في البيت االبيض 

ومديرا ملكتبها في واشنطن، كما عمل مراسال للمجلة في موسكو.
  وقــــد غطى خريج جامعــــة يال العريقة فــــي ١٩٨٧ انهيار االحتاد 
الســــوفييتي بني عامي ١٩٩٠ و١٩٩٣، كما كان مراسال مرافقا للرئيس 
االميركي الســــابق جورج بوش في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ خالل رحلة الى 

فلوريدا عقب الهجمات في نيويورك وواشنطن.
  وأعلن عن تعيني كارني كبير موظفي البيت االبيض وليام دالي، 
مع سلسلة تعيينات اخرى في رسالة الكترونية وجهها الى موظفي 
البيــــت االبيض. وقــــال «أعتقد ان هذه القرارات ســــتجلب مزيدا من 
الوضوح لبنيتنا ودورنا وستعزز التنسيق والتعاون بيننا». وكان 
غيبس اعلن في اخلامس من يناير انه سيستقيل من مهامه للعمل في 
اإلعداد للحملــــة املقبلة من اجل اعادة انتخاب اوباما في ٢٠١٢ لوالية 
رئاسية ثانية. وكان دالي عني مطلع يناير قبل جني سبيرلينغ الذي 
اصبح املستشــــار االقتصادي الرئيســــي ألوباما، ناطقا باسم البيت 

االبيض خلفا للورنس سامرز. 

 واشــــنطن ـ أف.پ: أعلنت الواليات املتحــــدة أمس األول ان نظام 
التحذير من اإلرهاب باأللوان الذي وضع بعد اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، 
سيســــتبدل تدريجيا ابتداء من نهاية أبريل برسائل تعطي مؤشرات 

عن طبيعة التهديدات والتدابير التي يتعني اتخاذها.
  وقد أطلق الرئيس جورج بوش في ٢٠٠٢ نظام األلوان الذي يعمل 
حســــب مجموعة منها تبدأ من األخضر (تهديد ضعيف) الى االحمر 
(اقصى درجات االستنفار). ويعتبر منتقدوه انه يبقي البالد في حالة 

استنفار دائم وال يعطي معلومات عن طبيعة التهديدات.
  وأعلنت وزيرة األمن الداخلي جانيت نابوليتانو خالل تقدمي املنظومة 
اجلديدة في جامعة جورج واشنطن، ان «املنظومة اجلديدة قد صممت 
على قاعدة واضحة وبســــيطة: عندما يتطور تهديد جدي، نقول لكم 
ونقدم لكم كل املعلومات التي نســــتطيع ان نقدمها حتى تتمكنوا من 

ان تقوموا مبا هو ضروري من اجل ان تبقوا في امان».
  وتتضمن املنظومة اجلديدة رسالتني مختلفتني، هما «تهديد وشيك» 
و«تهديد مرتفع»، وتقدم «خالصة مقتضبة عن التهديد احملتمل» وتوصي 

«ببعض التدابير» التي يتعني اتخاذها، كما قالت نابوليتانو.
  وطبقا لطبيعــــة التهديدات، ميكن ان تكــــون التحذيرات محددة 
وتستهدف فقط على ســــبيل املثال الوكاالت احلكومية وقوى األمن 

واملؤسسات. 

  طوكيوـ  أ.ف.پ: أعلن االبن األكبر لزعيم كوريا الشـــمالية 
لصحيفة يابانية ان كيم يونغ إيل كان يعارض توريث السلطة 
لكن تعني عليه تعيني ابنه خلفا له لضمان اســـتقرار النظام. 
وفي حديث نادر نشرته صحيفة «طوكيو شيمبون» أمس أعرب 
كيم يونغ نام املقيم في اخلارج عن أمله في ان يحســـن اخوه 
جونغ اون حياة شعب كوريا الشمالية. وأكد رجل االعمال (٣٩ 
ســـنة) في مقابلة دامت تسعني دقيقة مطلع الشهر في جنوب 
الصني «لم يحصل توريث حتى بالنسبة للرئيس الصيني ماو 

تسي تونغ».
  واوضح ان «ذلك ال يتناسب مع االشتراكية وكان ابي يعارضه». 
واضاف «اتفهم ان يكون ذلك تقرر الســـتقرار البالد» مؤكدا ان 
«انعدام االســـتقرار في كوريا الشـــمالية قد يؤدي الى انعدام 
االســـتقرار في املنطقة». وفي أكتوبر احيت كوريا الشـــمالية 
الذكرى اخلامسة والستني لتأسيس حزب العمال (الشيوعي). 
وباملناسبة ظهر اخلليفة املفترض للنظام كيم يونغ اون االبن 
األصغر ألول مرة للشعب وقنوات تلفزيون العالم اجمع. وقد 
درس كيم يونغ أون في سويســـرا على غرار اخيه االكبر وهو 
ابـــن ام اخرى، وعني جنراال باربعة جنـــوم ومتت ترقيته الى 
مناصب اساســـية في احلزب نهاية سبتمبر. وكان كيم يونغ 
ايل الذي تعرض الى جلطة في الدماغ قبل سنتني، خلف والده 

كيم ايل سونغ عندما توفي في ١٩٩٤.  

 نيويورك ـ وكاالت: أحيت األمم املتحدة أمس االول ذكرى ما 
يسمى «احملرقة» اليهودية أو «الهولوكوست» وتعهدت بالعمل 

على عدم وقوع هذه «الفظائع» مجددا.
  وكانــــت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حددت عام ٢٠٠٥ يوم 
٢٧ يناير تاريخ حترير معتقل أوشفيتز بيركينا الذي يقال انه 
أكبر املعتقالت النازية وأسوأها سمعة كيوم دولي لذكرى ضحايا 

احملرقة وحدد موضوع هذا العام مبعاناة النساء.
  وقال أمني عام املنظمة بان كي مون في بيان ان «األمهات والبنات 
واجلدات واألخوات والعمات واخلاالت رأين حياتهن تتغير بشكل 
جذري وأســــرهن تتفكك وعاداتهن تشــــوه. ولكن رغم األعمال 

الوحشية التمييزية عثرن على سبل ملقاومة االضطهاد».
  وأضــــاف «دعونا نتعهد بخلق عالــــم ال ميكن أن تتكرر فيه 
هذه الفظائع. نحن جميعا مدركون بأن هذا املســــتقبل ســــيأتي 

حتما».
  من جانبها، شددت املفوضة العليا حلقوق اإلنسان نافي بيالي 
على ان الهولوكوست يجب أن تشــــكل تذكيرا ملخاطر تهميش 
مجموعات محددة واحلاجة إلى حترك فوري عند ظهور أي إشارة 

على إمكانية وقوع عملية إبادة ما.
  وقالــــت «هذا يجــــب أن يذكرنا بأن عبــــارات الكراهية لديها

القدرة على أن تترجم إلى أعمــــال كراهية. فخطر اإلبادة مازال 
قائما». 

 سيناتور جمهوري يطالب بوقف
  المساعدات  الخارجية بما في ذلك إلسرائيل 

انتقــــد  ـ وكاالت:   واشــــنطن 
السيناتور اجلمهوري راند بول 
ممثل تيار حزب الشاي األميركي 
قيام الواليات املتحدة بتمويل سباق 
تسلح في الشرق األوسط خصوصا 
خالل األزمة املالية داعيا واشنطن 
إلى وقف املساعدات اخلارجية مبا 

في ذلك إلسرائيل.
  وقال بول في حديث لشــــبكة 
«ســــي أن أن» األميركيــــة مــــع 
الصحافي وولف بليتزر ردا على 
سؤال عن خططه إلجراء تخفيضات 
في املوازنة انــــه مع إنهاء جميع 
املساعدات اخلارجية مشددا على 
ضرورة أن يشمل ذلك إسرائيل.

  وأوضح انــــه في الوقت الذي 
تستدين الواليات املتحدة األموال 
من الصني ليــــس من احلكمة أن 

تواصل شــــحن أموال املساعدات 
إلى اخلارج خصوصا ان ٧٠٪ منها 
يسرقها طغاة وقادة فاسدون في 

أفريقيا ومناطق أخرى.
  وأضاف «ال ميكننا أن نواصل 
إرسال املال إلى اخلارج ليسرقها 
حكام فاسدون من شعوبهم» وأشار 
راند إلى ان األميركيني يؤيدونه 
بأنه ال ميكن مواصلة شحن األموال 
إلى اخلارج عندما تكون البالد في 

أزمة مالية.
  وانتقد قيام الواليات املتحدة 
بتمويل طرفي سباق التسلح في 

الشرق األوسط.
  ورغم أنــــه قال إنــــه يحترم 
إسرائيل لكونها بلدا دميوقراطيا 
في قلب الشرق األوسط شدد على 
ضرورة وقف املســــاعدات املالية 

إليها أيضا (والبالغة ٣ مليارات 
دوالر سنويا).

  من جهة أخرى، احتد عدد من 
أعضاء مجلس الشيوخ األميركي 
تدعمهم حركة «حزب الشاي» أمس 
االول في مسعى لتعزيز نفوذهم 
التشريعي، غير أن عددا من أعضاء 
احلركة الشعبية احملافظة أعربوا 
عن عدم سعادتهم بوجود «الرابطة» 

اجلديدة في مجلس الشيوخ.
  وعقد خمسة من أعضاء مجلس 
الشيوخ ينتمون لرابطة «حزب 
الشــــاي» القوية، يتزعمهم جيم 
دميينت عضو املجلس عن والية 
ســــاوث كارولينــــا، اجتماعا مع 
نشطاء في واشــــنطن متعهدين 
بالبقاء علــــى اتصال مع احلركة 
التي ساعدت أربعة من األعضاء 

اخلمسة في الفوز باالنتخابات التي 
أجريت في نوفمبر املاضي.

  يشــــار إلى أن مجلس النواب 
األميركي يضم رابطة مشــــابهة، 
تتزعمها عضو الكونغرس ميشيل 
باتشمان. وتتوحد صفوف احلركة 
حتت دعوة من اجل حكومة أصغر 
حجما وخفض املوازنة االحتادية 
بشكل كبير. غير أن عددا من قادة 
مؤيدي حركة حفل الشاي تغيبوا 
بشكل ملحوظ عن اجتماع أعضاء 
مجلس الشيوخ. واقترح ماركو 
روبيو عضو مجلس الشيوخ عن 
والية فلوريدا والــــذي يعد أحد 
جنوم احلزب اجلمهوري وكذلك 
«حفل الشــــاي»، تدشــــني رابطة 
جديدة تتبنى اجتاها مغايرا لتوجه 

احلركة السياسي. 

 الباراغواي تعترف بفلسطين «دولة مستقلة».. واألوروغواي وسورينام على خطاها
أ.ف.پ: فيما  ـ   أسونسيون 
كان الشارع الفلسطيني منقسما 
بني متظاهر مؤيد حلماس وآخر 
لفتح، انضمت الباراغواي أمس 
الى قافلة دول أميركا الالتينية 
املعترفة بفلسطني «دولة حرة 
العام  ومستقلة» ضمن حدود 
١٩٦٧ وفـــق ما أعلنـــت وزارة 
خارجيتها، وذلك أســـوة بـ ٨ 
دول في أميركا اجلنوبية بينها 

البرازيل واألرجنتني.
  وقالـــت اخلارجية في بيان 
ان «جمهورية الباراغواي تكرر 
علنا االعتراف بهذه الدولة حرة 
ومستقلة ضمن حدود الرابع من 

يونيو ١٩٦٧».
  ومن أصل ١٢ بلدا في أميركا 
اجلنوبية، اعترفت ٨ دول الى اآلن 
بدولة فلسطني هي ڤنزويال منذ 
العام ٢٠٠٥ والبرازيل واألرجنتني 
واالكوادور وبوليڤيا وغوايانا 
وتشـــيلي والبيرو منذ الثالث 

من ديسمبر ٢٠٠٩.
همـــا  دولتـــان    وأعلنـــت 

األوروغواي وســـورينام انهما 
ستقومان باخلطوة نفسها خالل 

.٢٠١١
  في هذه األثناء، شارك عشرات 
اآلالف من الفلسطينيني في قطاع 
غزة أمس في مســـيرات منددة 
مبا وصف بـ «التنازالت» التي 
الفلسطينية  الســـلطة  قدمتها 
وأظهرتها وثائق قناة اجلزيرة 
فيما شهدت الضفة الغربية املزيد 
من املســـيرات املؤيدة للسلطة 
الفلسطيني محمود  والرئيس 

عباس.
  وجتمع اآلالف في مدينة غزة 
في مسيرة شاركت فيها حركتا 
حماس واجلهاد اإلسالمي وعدد 
من الفصائل الصغيرة األخرى 
ولم تشارك فيها فصائل منظمة 
التحرير ورددوا هتافات منددة 

بالفريق املفاوض.
  ودعا عضو املكتب السياسي 
حلركة اجلهاد اإلسالمي محمد 
الهندي إلى بناء مرجعية وطنية 
تقرر في الشأن الفلسطيني في 

العرب  القادمة مناشدا  املرحلة 
«أال يعطوا غطاء لهذه املفاوضات 
وأال يعينوا مفاوضا على طعن 

شعبنا».
  واتهم القيـــادي في حماس 
الســـلطة  إســـماعيل رضوان 
الفلسطينية بالتواطؤ في حرب 
غزة وحصارها وتقدمي تنازالت 
كبيرة في القـــدس والثوابت»، 
معتبرا ان «هذه اجلماهير التي 
خرجت في غزة ومخيم اليرموك 
في سورية جاءت لتقول ال لهذه 

التنازالت».
  وأدان اإلساءة التي تعرضت 
لها قطر وأميرها وقناة اجلزيرة 
علـــى أيدي مـــن وصفهـــم بـ 

«املتساوقني مع االحتالل».
  وجدد عضو املكتب السياسي 
حلركـــة «حماس» خليل احلية 
التأكيد على أنه ال تفويض لقادة 
السلطة الفلسطينية في التفاوض 

باسم الشعب الفلسطيني.
  واعتبر ان هذه املسيرة جاءت 
لتقول «نحن لن نفرط في أرضنا 

أو ذرة تراب من أقصانا واننا لن 
نفرط في حق الجئينا وأسرانا، 
فيا هؤالء باســـم من تفرطون 

وتتنازلون».
  وحث الـــدول العربية على 
إخالء مسؤوليتها ورفع الغطاء 
عن املفاوض الفلسطيني الذي 
يحاول توريطها بحديثه أن ما 
يجـــري التوصل إليـــه هو في 

عهدتها.
  وانتقد فصائل منظمة التحرير 
أنها لم تشـــارك  اعتبـــر  التي 
في اجتماع تشـــاوري ملناقشة 
الوثائق حرصـــا على مصالح 
خاصة، معتبرا أن املسيرات التي 
جتري في الضفة الغربية تنظم 
من منتســـبي األجهزة األمنية 
«للتغطيـــة على حجم الغضب 

هناك من التنازالت».
  في املقابل شهدت مدينتا رام 
الغربية  اهللا واخلليل بالضفة 
مســـيرات مؤيـــدة للرئيـــس 
الفلســـطيني محمود والتنديد 

بقناة اجلزيرة.

  وخرج اآلالف من أهالي مدينة 
رام اهللا بعد صالة اجلمعة من 
أمام مســـجد جمال عبدالناصر 
الذي أدى عبـــاس فيه الصالة 
مبسيرة حاشدة خلف الرئيس 
الذي حيا اجلماهير. وانطلقت 
مسيرة مماثلة من أمام مسجد 
احلســـني بن علي فـــي مدينة 

اخلليل.
  وقال املتحدث باســـم حركة 
«فتح» أحمد عساف ان احلملة 
التـــي تشـــنها قنـــاة اجلزيرة 
إلـــى زعزعة  القطريـــة تهدف 
الوقت  الفلسطيني في  املوقف 
الذي تعمل فيه القيادة على فضح 
اإلجراءات اإلسرائيلية وانتزاع 
قرار من مجلـــس األمن بإدانة 

االستيطان.
  وتخللت املســـيرة هتافات 
غاضبة ضـــد قنـــاة اجلزيرة 
واتهامهـــا بأنهـــا تنفـــذ حملة 
سياسية باالشتراك مع إسرائيل 
الفلسطينية  لتشويه السلطة 

لتمسكها بالثوابت. 

 انقسام الشارع الفلسطيني مستمر بفعل تسريبات «الجزيرة».. والمظاهرات واالحتجاجات المضادة تتواصل في غزة والضفة 

(إ.ف.پ)   متظاهرون مؤيدون لعباس يحرقون العلم اإلسرائيلي وصورة ملدير قناة اجلزيرة وضاح خنفر في الضفة أمس 


