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أنباء سورية

أسعار اخلضار «ببالش» في سوق الهال 
و«نار» في احملالت

وكاالت: رغم حلول موسم اخلضار والفواكه 
السورية احمللية، التزال اسعارها تشهد ارتفاعا 
كبيــرا من ضمن االرتفاعــات التي تطول كافة 
السلع في سورية، وتبدو وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املســتهلك عاجزة عن ضبط األسعار 
واألسواق وجتاوز أزمة الغالء. وبالرغم من أن 
أسعار اخلضار «ببالش» في سوق الهال، فإننا 
نسمع أن األســعار تشهد ارتفاعا ملحوظا في 
األسواق بشكل عام، بحسب ما نقلت صحيفة 
«الوطن» املوالية عن عضو جلنة جتار ومصدري 
اخلضار والفواكه بدمشــق محمد العقاد الذي 
اشار الى أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار 
بعض اخلضار، وخصوصا البندورة والبطاطا 
والفاصولياء واخليار والباذجنان وغيرها، مبينا 

أن هذه األسعار ليست ثابتة أيضا، ومن املمكن 
أن تتغير، بل سوف تشهد األسواق انخفاضا أكثر 
في األيام املقبلة بعد وصول موسم اخلضار من 
درعا، باعتبار أن اإلنتاج «البلدي» من البندورة 
والبطاطا والباذجنان والكوسا والفليفلة وغيرها 
سوف ينزل إلى األسواق، خاصة أن البندورة 
البلدية ال يتم تصديرها. وعن األسعار في سوق 
الهال حسب النشرة، ذكر العقاد مثال أن سعر 
كيلو البنــدورة بحدود ٥٠٠ ليرة واحلورانية 
بـ١٠٠٠ ليرة والبطيخ يتراوح بني ٧٠٠ و١٠٠٠ 
ليــرة واألنانــاس ٥٠٠ ليرة، فــي الوقت الذي 
تسجل فيه أسعار اخلضار والفواكه في احملال 
واألسواق األخرى ثالثة أضعاف السعر املوجود 

في سوق الهال.

بلجيكا تعيد ٢٢ من ذوي متطرفني  من مخيمات شمال سورية
بروكسل - (أ.ف.پ): أعادت بلجيكا 
من مخيم يســيطر عليه املســلحون 
األكراد في شمال شرق سورية ١٦ طفال 
و٦ أمهات هــم أفراد عائالت متطرفني 
جميعهــم بلجيكيون، في أكبر عملية 
مــن هذا النوع تنظمها بروكســل منذ 
هزمية داعش في سورية العام ٢٠١٩.
ونظمــت العمليــة بالتعــاون بني 
الشرطة ووزارتي الدفاع واخلارجية 
وكشــفت عنها النيابــة العامة صباح 
أمس ما أن حطت الطائرة العســكرية 
البلجيكيــة التي حملت املجموعة في 
قاعدة ملسبروك قرب بروكسل ونقل 

أفرادها إلى مكان آمن.
وأكدت اإلدارة الذاتية التي اعلنها 
األكراد في شــمال شرق سورية، أنها 

سلمت األحد وفدا بلجيكيا ١٦ طفال و٦ 
نساء كلهم من أفراد عائالت متطرفني 

يفترض انتماؤهم لداعش.
وأوضح مصدر مطلع على امللف ان 
املجموعة صعدت إلى طائرة في أربيل 
في العراق بعدما عبر أفرادها احلدود 

السورية - العراقية.
وكان اجلميــع يقيمــون في مخيم 
روج الذي أخرج منه في يوليو ٢٠٢١ 
عشرة أطفال وأمهاتهم الـ ٦ خالل عملية 
أولى واسعة النطاق نظمتها احلكومة 

البلجيكية.
وقال املدعي العام الفيدرالي فريدريك 
فان لوف خالل مؤمتر صحافي إن القصر 
الـ ١٦ هم دون الثانية عشرة «وقد ولدوا 

بني العامني ٢٠١٠ و٢٠١٩».

ولدى وصولهم نقلوا إلى املستشفى 
للخضوع لفحوصات قبل ان يسلموا 

إلى دائرة حماية األحداث.
أما األمهات الست وهن مقاتالت سبق 
وحكم عليهن فــي بلجيكا «بعقوبات 
تصل إلى خمس سنوات» فقد وضعن 

السجن.
وأوضح املدعي العام ان هذه العملية 
أتت «بقرار سياســي.. يغلب مصلحة 

األطفال على أي اعتبار آخر».
وكان ينبغــي لألمهــات إلى جانب 
إثبات جنســيتهن للعــودة إلى البالد 
التعبير عن «التوبة» والتخلي عن النهج 
املتطرف على ما أوضحت الســلطات 

البلجيكية امس.
وإلى جانب املقاتلــني البلجيكيني 

الذين اليزالــون معتقلني في املنطقة 
وعددهــم «١٠ إلى ١٥ بحســب النيابة 
الفدراليــة»، «يبقــى بعــض النســاء 
واألطفــال». وأوضــح املنــدوب العام 
حلقوق الطفل برنار دو فوس ان عدد 
األطفال البلجيكيني «يصل إلى خمسة».

ومنذ هزمية داعش في معقلها األخير 
في باغوز في شرق سورية في مارس 
٢٠١٩ اقتيدت اآلالف من النساء واألطفال 
من جنســيات مختلفة إلــى مخيمات 
كردية في حني أودع الرجال السجن.

وخالفــا لبلجيكا وأملانيــا، التزال 
فرنســا تعتمد سياســة إعادة بطيئة 
تتعرض النتقادات في حني أن ظروف 
العيش في املخيمات «مزرية» بحسب 

األمم املتحدة.

املعارضة تشترط تنازل ماكرون «املتغطرس»  لدعمه
باريــس - وكاالت: قالــت 
أحــزاب املعارضة الفرنســية 
إنــه ســيتعني علــى الرئيس 
إميانويل ماكرون الذي وصفته 
بـ «املتغطرس» أن يغير مساره 
ويستمع إليها كي يحصل على 
دعمها على أســاس كل قضية 
علــى حــدة بعدمــا فشــل في 

السيطرة على البرملان.
وأوضح زعمــاء املعارضة 
قبل لقاء ماكرون أن احلصول 
علــى أي دعــم منهم لــه ثمن 
مما يفتح البــاب أمام احتمال 
إجراء محادثات صعبة بشأن 

كل مقترح سياسي.
وقال كريســتيان جاكوب، 
رئيس حــزب (اجلمهوريون) 
احملافظ، إلذاعــة فرانس إنتر 
«إنه من كان متغطرسا هو اآلن 

يطلب املساعدة».
وأضاف جاكوب للصحافيني 
في وقت الحــق بعد اجتماعه 
مــع ماكــرون «قمنــا بحملتنا 
في املعارضة... وســنظل في 
املعارضــة». وأضاف أنه أبلغ 
الرئيــس بأن إبــرام أي اتفاق 
لتشــكيل ائتــالف ســيعتبره 
الناخبــون املؤيــدون حلــزب 

(اجلمهوريون) «خيانة».
لكن جاكــوب، الذي يتمتع 
حزبه بوضع جيد ويتفق إلى 
حد كبيــر مع برنامج ماكرون 
االقتصــادي، فتــح الباب أمام 
إبرام اتفاقات بشأن كل قضية 
علــى حدة قائــال: إن األمر في 
ذلك يرجــع إلى ماكــرون كي 

فــي غضــون ذلــك، رفض 
الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكرون استقالة رئيسة الوزراء 
الفرنســية إليزابيــث بــورن، 
«لتتمكن احلكومة من متابعة 
مهامها»، على ما أعلنت الرئاسة 

الفرنسية.
ويقضي التقليد السياسي 
بأن تقدم احلكومة اســتقالتها 
التشــريعية.  بعد االنتخابات 

ويعتــزم حــزب «فرنســا 
األبيــة»، الــذي يقــود االحتاد 
الشــعبي البيئي واالجتماعي 
اجلديد وهو ائتالف يســاري 
الراديكالي  اليســاري  بزعامة 
جان-لوك ميالنشــون والذي 
جــاء فــي املرتبــة الثانية في 
االنتخابات التشريعية، تقدمي 
مذكرة حجب الثقة عن احلكومة 

في ٥ يوليو املقبل.

ويهدف هذا اإلجراء إلى إضفاء 
شــرعية جديدة علــى رئيس 
الــوزراء الذي يعيــد الرئيس 
تعيينه على الفور في منصبه.

إال ان ماكرون اختار رفض 
هذه االســتقالة، فيما تنتظره 
مجموعة من االلتزامات الدولية 
قمــة  األوروبــي،  (املجلــس 
مجموعــة الســبع، قمة حلف 
شمال األطلسي) اعتبارا من غد.

الرئيس الفرنسي يخالف «التقليد السياسي» ويرفض استقالة رئيسة الوزراء

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مستقبالً زعيم حزب «احلركة الدميقراطية»الوسطي» فرانسوا بايرو في قصر اإلليزيه أمس             (ا.ف.پ)

يخطو خطوة صوبهم ويأخذ 
اقتراحاتهم محل اجلد.

وقال قصر اإلليزيه الرئاسي 
فــي بيــان إن ماكــرون، الذي 
يريد تعميق التكامل بني دول 
االحتــاد األوروبي ورفع ســن 
التقاعد وتعظيم االستفادة من 
الطاقة النووية، يريد أن تتمكن 
محادثــات مــع املعارضــة من 
«حتديد حلول بناءة ممكنة».

توافق أوروبي على قبول ترشيح كييڤ لالنضمام لالحتاد 
والغزو الروسي يسبب دمارًا كارثيًا شرق أوكرانيا

عواصم - وكاالت: يتواصل 
الهجوم الروسي على منطقة 
دونباس بدون توقف بحسب 
الســلطات األوكرانيــة التــي 
حتدثت عــن «دمــار كارثي» 
في ليسيتشانســك املجاورة 
ملدينــة سيفيرودونيتســك 
االســتراتيجية، وسط ترقب 
ملفاعيل األسلحة الثقيلة التي 
بــدأت تصل اوكرانيــا وعلى 
رأسها مدافع هاوتزر األملانية، 
وقبلهــا األســلحة األميركية 
والبريطانيــة، ومــا اذا كانت 
كييڤ ســتتمكن مــن تغيير 
اجتاه دفة احلرب باستخدامها. 
فقــد دخلــت املعــارك في 
أوكرانيــا مرحلة اســتنزاف 
قاســية، وقالــت املخابــرات 
البريطانية أمس،  العسكرية 
إن القوات األوكرانية استخدمت 
بنجاح، األسبوع املاضي، ألول 
مرة صواريخ هاربون املضادة 
للسفن، التي تبرع بها الغرب، 
لالشتباك مع القوات الروسية.

وفي حتديثها اليومي على 
تويتر، أضافت وزارة الدفاع 
«كان هدف الهجــوم بصورة 
شبه مؤكدة هو زورق القطر 
الروسي فاسيلي بيغ الذي كان 
ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة 
في شمال غرب البحر األسود».

و بعد نحو أربعة أشهر من 
بدء الغزو الروســي، وصلت 
أولــى قطع املدفعيــة الثقيلة 
(مدافــع هاوتزر ذاتية الدفع) 
من أملانيا إلى أوكرانيا، بحسب 

بيانات أوكرانية. 
علــى الصعيــد امليدانــي، 
منطقــة  حاكــم  حتــدث 
لوغانســك ســيرغي غايداي 
أمــس عن اســتمرار «املعارك 
فــي املنطقــة الصناعيــة في 
سيفيرودونتسك ودمار كارثي 

في ليسيتشانسك».
وأشــار إلى أن «الساعات 

التي تؤكــد كييڤ أنها التزال 
تسيطر على نحو ثلثها.

وأكد غايــداي أن «الروس 
يريدون الســيطرة على كامل 
التــي  لوغانســك»  منطقــة 
يســيطرون أصال على اجلزء 
األكبر منها، «قبل (األحد) ٢٦ 
يونيــو»، لكنهم «لن يتمكنوا 

من ذلك خالل خمسة أيام».
 ودعــا الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي اجليش 
إلــى «الصمــود»  األوكرانــي 
معتبــرا أن نتيجــة احلــرب 
تعتمد على مقاومته وقدرته 
على التصدي للجيش الروسي 

وتكبيده خسائر.
إال أن مدنا عدة في دونباس 

سيفيرودونيتســك  مــن 
وليسيتشانسك، وفق ما أعلنت 

السلطات احمللية أمس.
منطقــة  زعيــم  وقــال 
سيفيرودونيتســك رومــان 
فالسينكو «بحسب معلوماتنا، 
سيطر الروس بشكل كامل على 
توشــكيفكا»، مشــيرا إلى أن 
«الضغط مســتمر» على خط 
اجلبهة حيث «معركة دونباس 

مستعرة».
وتابع أن «منطقة لوغانسك 
بكاملها هي اآلن مركز املواجهة 
األوكرانــي  اجليشــني  بــني 

والروسي».
وفــي جنــوب أوكرانيــا، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان أن «خبــراء وحدات 
بث القوات املسلحة الروسية 
غيرت إعــدادات آخر برج من 
بني ســبعة أبــراج في منطقة 
خيرســون، لتتمكــن قنوات 
التلفزة الروســية من البث» 
في هذه املنطقة التي ســيطر 
عليهــا اجليش الروســي منذ 
األيام األولى لغزوه أوكرانيا.

إلــى ذلــك، أعلــن الوزير 
الفرنســي كليمان بون انه مت 
التوصل الى «توافق تام» بني 
الدول السبع والعشرين على 
قبول ترشيح أوكرانيا لالحتاد 
األوروبي خالل مباحثات وزراء 

اخلارجية في لوكسمبورغ.
وقــال بــون الــذي تتولى 
بالده الرئاسة الدورية ملجلس 
االحتــاد االوروبي «ســمحت 
النقاشات بإظهار توافق واسع 
ال بل أود أن أقول إجماعا تاما... 
خصوصا فيما يتعلق بأوكرانيا 
وإمكانيــة االعتــراف بوضع 
الدولة املرشحة لالنضمام في 

أقرب فرصة».
وأضــاف «انهــا نقاشــات 
ســيجريها اآلن رؤساء الدول 

واحلكومات».

التزال حتت ســيطرة كييڤ، 
تستعد لتقدم القوات الروسية، 
سلوفيانســك  غــرار  علــى 
وكراماتورسك، إلى الشرق من 
سيفيرودونيتسك. وقال رئيس 
بلدية سلوفيانسك فادمي لياخ 
لوكالة فرانس برس إن «اجلبهة 
اقتربت في الساعات األخيرة، 
إلى ما بني ١٥ و٢٠ كلم»، معربا 
عن أمله في أن تصل ســريعا 
«أسلحة جديدة» يحتاج إليها 

اجليش األوكراني.
وبات الروس «يسيطرون 
بشــكل كامــل» علــى بلــدة 
الواقعــة علــى  توشــكيفكا 
خــط اجلبهــة فــي دونباس، 
على بعــد بضعة كيلومترات 

عربات شحن فارغة في محطة قطارات كالينغراد بعد حظر ليتوانيا نقل البضائع الى اجليب الروسي      (رويترز)

املاضية كانت عصيبة» بالنسبة 
للقوات األوكرانية و«الضربات 
التي استهدفت (ثالثة) جسور 
تربط بني سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانســك ودمرتهــا» 
مســتمرة وقد زادت في عزل 
سيفيرودونيتسك التي تركز 

موسكو هجومها عليها. 
قبــل وقت قصيــر، صرح 
غايداي للتلفزيون األوكراني 
أن ٥٦٨ شخصا بينهم ٣٨ طفال 
يتحصنون في مصنع آزوت، 
وأغلبيتهم موظفون في املصنع 

وعائالتهم.
املصنــع  ويكتســي 
أهميــة رمزيــة فــي مدينــة 
سيفيرودونيتسك الصناعية 

الرئيس التونسي يؤكد أن اإلسالم
لن يكون «دين الدولة» في الدستور اجلديد

زوارق إيرانية تتحرش بسفينتني 
أميركيتني في مضيق هرمز

ليبرمان وساعر يتعهدان
مبنع عودة نتنياهو إلى رئاسة الوزراء

عواصــم ـ وكاالت: أكد الرئيس التونســي 
قيس ســعيد امس أن اإلســالم لن يكون «دين 
الدولة» في الدســتور اجلديد الذي سيعرضه 

على استفتاء في ٢٥ يوليو املقبل.
وقال ســعيد للصحافيــني في مطار تونس 
العاصمة «ان شاء اهللا في الدستور القادم لتونس 
لن نتحدث عن دولة دينها اإلسالم بل نتحدث 
عن أمة دينها اإلسالم واألمة مختلفة عن الدولة».

وردا على سؤال حول طبيعة نظام احلكومة 
الذي سيعتمده الدستور اجلديد، قال الرئيس 
التونســي «القضية ليســت نظاما رئاســيا أو 
برملانيا املهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف 
وليســت ســلطات». وأضاف «هناك الوظيفة 
التشــريعية والوظيفــة التنفيذيــة والوظيفة 

القضائية وهناك الفصل بني الوظائف».
وكان الرئيس التونســي تسلم امس االول 
مشروع الدستور اجلديد الذي يفترض ان يوافق 
عليه قبل عرضه على اســتفتاء في ٢٥ يوليو، 
فــي الذكــرى األولى لقرار تولــي رئيس البالد 

كل السلطات.
وكان منســق الهيئة الوطنية االستشارية 
إلعداد دستور «اجلمهورية اجلديدة» الصادق 
بلعيد قــال لوكالــة فرانس برس إن مســودة 
الدســتور التي سلمها للرئيس امس األول، لن 

تتضمن ذكر االسالم كدين للدولة، بهدف التصدي 
لألحــزاب ذات املرجعية االســالمية على غرار 

«حركة النهضة»، ما أثار جدال في البالد.
وينص الفصل األول من الباب األول للمبادئ 
العامــة لدســتور ٢٠١٤ أن «تونس دولة حرة، 
مســتقلة، ذات سيادة، االسالم دينها والعربية 

لغتها واجلمهورية نظامها».
ســبق ذلــك خــروج مظاهرات دعــت اليها 
املعارضة التونسية من أنصار جبهة اخلالص 
الوطني واحلزب الدستوري احلر بقيادة رئيسة 
احلزب عبير موسي، كل على حدة رفضا الجراءات 

الرئيس واالستفتاء.
في غضــون ذلك، أطلق القضاء التونســي 
ســراح رئيس حترير موقع إخباري مقرب من 
حركة النهضة كان قد أوقف في قضية شــركة 
متهمة بالتآمر ضد الدولة، وفق ما أفاد محاميه 

امس وكالة فرانس برس.
وكان رئيس حترير موقع الشاهد اإلخباري 
لطفــي احليدوري قد أوقــف ومثل أمام قاضي 
التحقيق الذي قرر إطالق سراحه، وفق ما أوضح 

محاميه سمير بن عمر.
وقال احملامي بن عمر إن احليدوري املقرب من 
حركة النهضة لم يكن يضطلع بـ«أي مسؤولية 
إدارية» في املوقع تبرر إطالق مالحقات بحقه.

عواصم - وكاالت: أعلنت البحرية األميركية 
امس انها أطلقت عيارات حتذيرية ملنع ٣ زوارق 
تابعة للحرس الثــوري اإليراني من االقتراب 
من سفينتني أميركيتني من األسطول اخلامس 

قرب مضيف هرمز االستراتيجي.
وقالــت البحرية في بيان صــادر عن مقر 
األســطول اخلامس في البحريــن إن الزوارق 
اإليرانيــة حاولت االقتراب «بطريقة غير آمنة 
وغيــر مهنيــة» من الســفينتني اللتــني كانتا 
تقومان بدوريــة روتينية. وأوضحت أن أحد 
الزوارق اقترب «بسرعة عالية وبشكل خطير 
ولــم يغير مســاره إال بعدما أصدرت ســفينة 
الدورية األميركية إشارات حتذير مسموعة»، 
وبعدها إشــارة ضوئيــة حتذيرية أخرى، في 
حادث اســتمر ســاعة. من جهة أخــرى، أعلن 
املدعي العام مبحافظة سيستان وبلوشستان 
في إيران مهدي شمس آبادي عن اعتقال عمالء 
جلهاز املخابرات اإلســرائيلي (املوساد) كانوا 
بصدد اإلعداد الغتيال علماء البالد النوويني.

وقال شمس آبادي في تصريح نقلته وكالة 

األنباء اإليرانية «ارنــا» امس ان القبض على 
عمالء املوســاد جاء في عملية اســتخباراتية 
معقدة بعد ٨ أشهر من الرصد الدقيق لألهداف 
األمنية، حتى إن اغتيال العلماء النوويني كان 

على جدول أعمال بعض هؤالء األشخاص.
وأضاف: من خالل اإلشراف االستخباراتي 
القوي، مت التعرف على أعضاء اخللية واعتقالهم 
في كل محافظة من احملافظات املختلفة فضال 
عن محافظة سيســتان وبلوشســتان، وهناك 
الكثير من الوثائق ومستندات جمعت ضدهم 
لدرجة أنه عندما صدر قرار اعتقال املتهمني لم 

يعترضوا على ذلك.
إلى ذلــك، واصلــت محكمة فــي العاصمة 
اإليرانيــة طهران محاكمــة األملاني - اإليراني 

جمشيد شارمهد امس.
وبحسب وكالة أنباء «إيسنا» اإليرانية، فإن 
الرجل (٦٧ عاما) متهم بارتكاب عدة هجمات، من 
بينها هجوم تفجيري عام ٢٠٠٨ على مسجد في 
جنوب إيران، إلى جانب التجسس. وسيواجه 

املتهم عقوبة اإلعدام حال إدانته.

عواصم - وكاالت: تعهد وزيران من اجلناح 
اليمينــي في احلكومة االئتالفية اإلســرائيلية 
املنتهيــة واليتهــا مبنع عودة رئيــس الوزراء 
السابق بنيامني نتنياهو مع االستعداد خلامس 
انتخابات برملانية في ٣ سنوات دون أن تستطع 

استطالعات الرأي التنبؤ بفائز واضح.
فقد استبعد وزير املالية أفيغدور ليبرمان 
ووزير العدل جدعون ساعر التعاون مع نتنياهو، 

الذي يحاكم حاليا بتهم فساد ينفيها.
وقال ساعر إلذاعة اجليش اإلسرائيلي امس: 
«لــن أعيد نتنياهو مجــددا. كل أعضاء احلزب 
يتفقــون معــي. ولــن ينصاع أحــد لإلغراءات 

(االنشقاق عن حزب الليكود)».
من جهته، قال ليبرمان في مؤمتر إن نواب 
االئتالف رمبا يربطــون التحرك حلل البرملان 
مبشروع قانون من شأنه أن مينع أي شخص 

يواجه اتهامات جنائية من رئاسة احلكومة.
جاء ذلك غداة إعالن رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت، أنه سيتحرك حلل الكنيست (البرملان) 
وسيتولى وزير اخلارجية يائير البيد منصب 

رئيس الوزراء لتصريف األعمال.
وتسبب هذا االنهيار واحتمال إجراء انتخابات 
فــي أوائل أكتوبــر املقبل في شــعور نتنياهو 
بالسعادة والذي يعد أطول رئيس وزراء بقاء 
في الســلطة في إســرائيل، حيث قــد أطاح به 
بينيت بعدما قاد ائتالفا نادرا يضم ساسة من 

اليمني املتطرف وليبراليني.
وخالل آخــر عامني له في الســلطة، حالت 
املصاعب القانونية التي واجهها نتنياهو دون 
تشكيل التحالف اليميني القوي الذي سعى إليه 

على مدى ٤ انتخابات.
ووجد استطالع للرأي بثته محطة ١٠٣ إف 
إم اإلذاعية بتل أبيب امس أن نتنياهو وحلفاء 
ميينيــني أو يهودا أرثوذوكــس متطرفني على 
األرجــح رمبــا يحصلــون علــى ٥٩ مقعدا في 
االنتخابات البرملانية املقبلة مبا يخالف توقعات 
بأن حتصل أحزاب االئتالف احلالي على ٥٥ مقعدا، 
فيما حصل حزب «القائمة العربية املشتركة» ال 
يتوقع أن يدعم أيا من الكتلتني على ٦ مقاعد.

لكن اخلريطة السياسية قد تتغير في نهاية 
املطــاف إذا اختفت األحزاب األصغر أو وحدت 
صفوفهــا أو إذا متكن نتنياهــو أو البيد، الذي 
يأتي حزبه (هناك مستقبل) في املركز الثاني، 

من الوصول إلى شركاء غير محتملني.
علــى صعيد آخر، اعتقلت قــوات االحتالل 
اإلسرائيلي، ٢١ فلســطينيا، من أنحاء متفرقة 

بالضفة الغربية احملتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه مت اعتقال 
٧ من محافظة رام اهللا والبيرة الواقعة في وسط 
الضفة، من ضمنهم أســيران محرران، فيما مت 

اعتقال ٥، بينهم ٣ أطفال من بيت حلم.
وفــي مدينــة اخلليــل، اعتقــل االحتالل ٤ 
فلســطينيني من مناطق متفرقــة بعد مداهمة 
منازلهم وتفتيشــها، كما أعاد اعتقال ٣ أسرى 
محرريــن في محافظة «جنني» الواقعة شــمال 
الضفة، والتي تشــهد اقتحامات متصاعدة من 

قبل االحتالل سبتمبر املاضي.
كما اعتقل جيش االحتالل أسيرا محررا من 
«طوباس»، وفلســطينيا آخر مــن بلدة «بيت 

فوريك» شرق محافظة نابلس.

طهران تعلن اعتقال عمالء لـ «املوساد»: أعدوا الغتيال علماء نوويني


