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فلسطينيون يتظاهرون رفضًا ملخطط هدم 
«اخلان األحمر» ويعتبرونه «قتًال حلل الدولتني»

عشــرات  تظاهــر  وكاالت:   - عواصــم 
الفلســطينيني امس في قرية «اخلان األحمر» 
الفلســطينية شــرق القدس، رفضــا ملخطط 

إسرائيلي يستهدف هدمها وترحيل سكانها.
ورفع املشاركون في التظاهرة التي نظمتها 
هيئة مقاومة اجلدار واالســتيطان في منظمة 
التحرير الفلسطينية وفصائل املنظمة، األعالم 
الفلســطينية والفتات ترفض سياسية الهدم 

والتهجير للسكان الفلسطينيني.
وجاءت التظاهرة وســط انتشــار مكثف 
للقوات اإلسرائيلية تزامنا مع دعوات أعضاء 
الكنيســت اإلســرائيلي لتنفيذ جولة للقرية 
بهدف الضغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو للعمل على إخالئها وهدمها.

وقال رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان 
مؤيد شعبان بحسب «شينخوا» إن التظاهرة 
واالعتصام على أرض «اخلان األحمر» حتمل 
رســالتني األولى بأن ســكان القرية «ليســوا 
وحدهم أمام اإلجراءات واملمارسات اإلسرائيلية 

ومحاوالت ترحيلهم منها».
وأضاف شعبان أن الرسالة الثانية للحكومة 
اإلسرائيلية والوفد البرملاني القادم للمنطقة بأن 
الشعب الفلسطيني «لن يغادر اخلان ولن تهدم 
القرية إال على رؤوس ساكنيها»، مشيرا إلى أن 
«التنازل عن القرية سيفتح البناء االستيطاني 
على مصراعيه مــن القدس حتى البحر امليت 

وانعدام مشروع حل الدولتني املقبول دوليا».
وفي هــذا الصــدد، أدانــت وكيلــة وزارة 
اخلارجية واملغتربني الفلســطينية أمل جادو 
حملة «التحريض» التي يقوم بها أعضاء كنيست 
لهــدم القرية، محذرة مــن أن هدمها وترحيل 

سكانها «قتل عملي حلل الدولتني».
الى ذلك، شــن اجليش اإلســرائيلي امس 
حملة اعتقاالت واسعة في مدن الضفة الغربية 
طالت ٢٧ فلسطينيا بينهم أطفال وأشقاء، وفق 

مصادر فلسطينية.
إلى ذلك أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في 
مدينة القدس بدخول عشرات من املستوطنني 
امس إلى باحات املسجد األقصى من جهة باب 
املغاربة بحماية من قوات الشرطة اإلسرائيلية.
ورفــع مســتوطنون متطرفــون أعالمــا 
إسرائيلية داخل باحات املسجد األقصى بالقدس 
احملتلة، وأدوا صلوات يهودية جماعية فيه.

وأفاد شــهود عيان لوكالــة األناضول بأن 
عشــرات املســتوطنني رددوا نشــيد دولتهم 
وهتافات استفزازية أثناء اقتحامهم لألقصى، 

بحماية مشددة من شرطة االحتالل.
وخالل االقتحام، أدى مستوطنون ما يسمى 
«الســجود امللحمي» عند بــاب القطانني، أحد 
أبواب األقصى، كما أدوا رقصات اســتفزازية 
وطقوسا وصلوات تلمودية في اجلهة اخلارجية 

من باب السلسلة.

أوروبا تفرض عقوبات جديدة على إيران:
تصنيف احلرس الثوري «إرهابيًا» يتطلب حكمًا قضائيًا

أقــر  عواصــم - وكاالت: 
االحتاد األوروبي حزمة جديدة 
من العقوبات على إيران بسبب 
الوحشــي واالستخدام  القمع 
غيــر املتناســب للقــوة مــن 
جانب الســلطات في مواجهة 
املتظاهرين السلميني، بحسب 
ما أعلنت الرئاســة السويدية 

لالحتاد.
جاء ذلك خالل اجتماع وزراء 
خارجيــة الــدول األعضاء في 

التكتل ببروكسل أمس.
في غضون ذلك، قال مسؤول 
السياسة اخلارجية في االحتاد 
األوروبي جوزيب بوريل إنه ال 
ميكن إدراج احلــرس الثوري 
اإليراني علــى قائمة الكيانات 
اإلرهابيــة إال بعد صدور قرار 
من محكمة بإحدى دول االحتاد 

يفيد بذلك.
وأضاف بوريل للصحافيني 
قبيل اجتمــاع وزراء خارجية 
التكتل «هذا األمر (اإلدراج) ال 
ميكن أن يصــدر به قرار دون 
محكمة، قرار من احملكمة أوال. 
ال ميكنك أن تقول أنا أعتبرك 

إرهابيا ألنك ال تعجبني».
ينبغــي  أنــه  وأوضــح 
علــى محكمة فــي دولة عضو 
باالحتاد األوروبــي أن تصدر 
إدانة قانونية ملموسة قبل أن 
ميكن للتكتل نفسه التحرك في 

هذا الشأن.
في هــذه األثنــاء، فرضت 
الواليات املتحدة عقوبات جديدة 
على طهران طالت ١٠ أشخاص، 
بحســب ما أورد موقع وزارة 

اخلزانة األميركية.
وقالت الوزارة في بيان ان 
العقوبات استهدفت مسؤولني 
عن القمــع في إيران واجلهات 
التي متولهم، وشمل ذلك: نائب 

أصــول أحمــد فاضليان نائب 
املدعي العام اإليراني الذي قالت 
وزارة اخلارجية البريطانية إنه 
مسؤول عن نظام قضائي غير 
عادل يستخدم عقوبة اإلعدام 

ألغراض سياسية.
كمــا تتضمــن العقوبــات 
كيومرث حيدري قائد القوات 
البريــة باجليــش اإليرانــي 
وحسني جنات نائب القائد العام 
للحرس الثوري اإليراني وكذلك 
ميليشيا الباسيج ونائب قائدها 

ساالر أبنوش.
كذلك مت فرض عقوبات على 
كل من: مؤسســة «الباسيج» 
التعاونية املرتبطة مبيليشيا 
«الباســيج»، وقاســم رضائي 
نائب قائد قوات إنفاذ القانون 

اإليرانية.

دخلت شهرها اخلامس وفقا ملا 
ذكرته اخلارجية البريطانية.

إلى ذلك، أوقفت السلطات 
اإليرانية ٣ صحافيات يعملن 
لصالح مؤسسات محلية، على 
خلفية االحتجاجات املتواصلة.

وأفادت جمعية الصحافيني 
بالعاصمة طهران في بيان بأنه 
«خالل الساعات الـ ٤٨ املاضية، 
مت توقيــف ٣ صحافيات على 
األقل هن مليكا هاشمي وسعدة 
شفيعي ومهرنوش زارعي»، من 

دون تقدمي تفاصيل إضافية.
وتعــد شــفيعي صحافية 
مستقلة وروائية، بينما تعمل 
زارعــي لصالــح وكاالت أنباء 
محسوبة على التيار اإلصالحي، 
في حني تعمل هاشمي لصالح 

وكالة «شهر».

وقــال وزيــر اخلارجيــة 
البريطاني جيمــس كليفرلي 
في بيان: «من صدرت عقوبات 
الشــخصيات  مــن  بحقهــم 
القضائية التي تستغل عقوبة 
اإلعدام ألغراض سياسية إلى 
أفراد عصابات يعتدون بالضرب 
على احملتجني في الشوارع، هم 
في صميم القمع الوحشي الذي 
ميارســه النظام ضد الشــعب 
اإليراني». وأضــاف: «وجهت 
بريطانيا وشــركاؤنا رســالة 
واضحة من خالل هذه العقوبات 
مفادها أنه لن يكون هناك مالذ 
ملرتكبي أسوأ انتهاكات حلقوق 

اإلنسان».
وبذلــك، تكــون لنــدن قد 
فرضت ٥٠ عقوبة جديدة بحق 
إيران منذ بدء االحتجاجات التي 

لندن وواشنطن تفرضان حزمة مماثلة تطول مسؤولني كباراً منهم نائب رئيس املخابرات

محتجون في بروكسل أمس يرفعون الفتات تطالب بإدراج احلرس الثوري في قائمة املنظمات اإلرهابية                                                   (رويترز)

وزير املخابرات اإليراني، و٤ من 
قادة احلرس الثوري، إضافة إلى 
املؤسسة التعاونية التابعة له.

وذكرت أن أفرادا من املعاقبني 
أمروا باستخدام الرصاص احلي 
ضد املتظاهرين، مشيرة إلى أن 
«النظــام اإليراني يعتمد على 
احملاكمات الصورية واإلعدامات 

لقمع الشعب».
من جانبها، أعلنت بريطانيا 
بشــكل منفرد حزمــة جديدة 
من العقوبات على مســؤولني 
إيرانيــني ونــددت بـــ «القمع 
الــذي متارســه  الوحشــي» 
احملتجــني  ضــد  الســلطات 
وبإعدام املواطن البريطاني - 
اإليراني علي رضا أكبري بتهمة 
التجسس لصالح لندن. وتشمل 
العقوبــات البريطانية جتميد 

روسيا وأستونيا تتبادالن طرد السفراء 
والتڤيا تتضامن مع تالني وكييڤ

اجليش األميركي يعتقل قياديني بتهمة االنتماء 
لـ «داعش» وفرار مطلوب ثالث شرق سورية

٩ أمراض جلدية تهدد ماليني النازحني 
في شمال غرب سورية

عواصــم - وكاالت: أعلنــت روســيا أمس 
خفض مســتوى العالقات الديبلوماســية مع 
استونيا العضو في حلف شمال األطلسي «ناتو» 
واتهمت تالني بإشاعة «رهاب روسيا»، وردت 
استونيا مبطالبة سفير موسكو لديها مبغادرة 
البالد، فيما اعلنت التڤيا عن تخفيض مستوى 
العالقات مع روسيا بسبب «عدوانها املستمر 
على أوكرانيا وتضامنا مع إستونيا». وأشارت 
موسكو إلى أن اخلطوة التي اتخذتها امس بشأن 
العالقات الديبلوماسية جاءت ردا على حترك 
من استونيا لتقليص حجم البعثة الروسية في 
تالني. وأضافت «في السنوات القليلة املاضية، 
دمــرت القيادة االســتونية عن قصد العالقات 
مع روسيا بالكامل. إشاعة رهاب روسيا وزرع 
تالني العدائية جتاه بلدنا وصال إلى مســتوى 

سياسة الدولة».
مــن جهتها، قالت ماريا زاخاروفا املتحدثة 
باســم وزارة اخلارجية الروسية تعليقا على 
تدهور العالقات «لقد حصل النظام اإلستوني 
على ما يســتحقه». وقالــت وزارة اخلارجية 
الروسية إنها أبلغت مبعوث استونيا بأنه يجب 
أن يغادر البالد الشــهر املقبل وإن قائما مؤقتا 
باألعمال ســيمثل مصلحة كل دولة منهما في 

عاصمة األخرى بدال من السفير.
في املقابــل، قال أورماس رينســالو وزير 
خارجية استونيا إن بالده ردت باملثل وطلبت 
من الســفير الروســي املغادرة بحلول السابع 

من فبراير. وأضاف في بيان «ســنواصل دعم 
أوكرانيا في وقت تخطط روسيا لهجمات على 
نطاق واســع وندعو الدول التي تتبنى النهج 
ذاته الى التفكير في زيادة مساعداتها ألوكرانيا».

من جهته، قال وزير خارجية التڤيا، إيدجارز 
ريجيفيتشس، امس «إنه بسبب العدوان الروسي 
املستمر على أوكرانيا، وتضامنا مع إستونيا، 
ستخفض التڤيا مستوى العالقات الديبلوماسية 
مع روسيا بداية من ٢٤ فبراير»، داعيا روسيا 

إلى التصرف وفقا لذلك.
في غضون ذلك، تسابق القوات األوكرانية 
الزمــن لتدريب جنودهــا، وتناشــد حلفاءها 
الغربيــني مدها باملزيد من األســلحة واملعدات 
العســكرية، اســتعدادا ملواجهة هجوم روسي 

قريب خالل الربيع القادم.
علــى بعــد كيلومتــرات قليلة مــن حدود 
بيالروسيا، تتدرب القوات األوكرانية على ما 
تتوقع أن يكون «ربيعا وحشيا»، وفقا لتقرير 

لشبكة «سي إن إن» اإلخبارية.
القائد العسكري األوكراني، الفريق سيرهي 
ناييف، يعتقد أن املرحلة التالية من هذه احلرب 
ستكون حول «الدبابات»، حسب «سي إن إن». 
وتقول أوكرانيا إن دبابات القتال الغربية املدرعة 
ســتمنح القوات البريــة األوكرانية مزيدا من 
احلركــة واحلمايــة قبل هجوم روســي جديد 
تتوقعه كييڤ في املستقبل القريب، وتساعد 

قوات كييڤ على استعادة بعض األراضي.

وكاالت: أعلنت القيادة املركزية للجيش 
األميركــي في بيــان أن قواتها ألقت القبض 
على اثنني من عناصر تنظيم «داعش» خالل 
هجوم جوي وبري في شرق دير الزور شرق 

سورية.
وقال الكولونيل جو بوتشينو املتحدث 
باسم القيادة املركزية إن الهجوم وقع السبت، 
مضيفــا أن أحــد املدنيني أصيــب «بجروح 
طفيفة» أثناء الهجوم وعولج في منشأة طبية 
قريبة قبل أن يطلق سراحه ليعود ألسرته.

وأشارت القيادة املركزية إلى وجود «قوات 
شريكة»، وهو تعبير استخدمته في املاضي 
لإلشارة إلى قوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 

الكردية التي تدعمها واشنطن. 
األميركيــة  املركزيــة  اإلدارة  وقالــت 
(ســينتكوم) في تغريدة عبر «تويتر»، إن 
القــوات األميركية نفذت غــارة عبر طائرة 
مروحية بالتزامن مع هجوم بري من جانب 
ميليشــيا «قســد»، دون حتديــد املنطقــة 

اجلغرافية بدقة.
وقبل إعالن التحالف افادت شــبكة «نهر 
ميديا» احمللية بتنفيذ قوات التحالف الدولي 
عملية انزال على أطراف بلدة الشحيل من جهة 
قرية الرز شرقي دير الزور، استهدف مجموعة 
منازل تعود ملكيتها إلحدى عائالت املدينة 
وذكر التحالف أن القوات املهاجمة متكنت 
من القبض على قياديني، هما عبداهللا حامد 
مصلح املداد امللقب بـ «أبو حمزة السوري»، 
وهو متهم بتسيير أعمال التنظيم، وحسام 
حميــد املصلح املــداد، وهو لوجســتي في 

التنظيم.
ونقل موقع «عنب بلدي» عن مصدر في 
املنطقة أن الهجوم استهدف ثالثة أشخاص 
وفي حني اعتقل اثنان منهم متكن الثالث من 
الهرب خالل االشــتباك، وهو هشام املصلح 
املقرب من صباحــي إبراهيم املصلح، الذي 
قتل بغارة جوية للتحالف الدولي في أكتوبر 

املاضي مبدينة رأس العني.

وكاالت: سجل عدد من مخيمات النازحني في 
أرياف حلب وإدلب شمال غرب سورية، انتشارا 
كبيرا لعدد من األمراض اجللدية، تضاف الى 
الكوليرا والبرد القارس ونقص مواد التدفئة 
وغيرها من املآســي التي تفاقم معاناة أكثر 
من ٤ ماليني نازح ومقيم في املنطقة.  وقال 
فريق «منسقو استجابة سوريا» إن األمراض 
اجلديدة مت رصدها في أكثر من ٤٧٨ مخيما، 
أي ما يعادل ٢٩٪ مــن إجمالي املخيمات في 
املنطقــة. وأضــاف ان تلك املخيمات تشــهد 
انتشــار أكثر من تســعة أنواع من األمراض 

اجللدية، عدا احلاالت املرضية النادرة.
ورد أســباب انتشــار تلك األمــراض إلى 
مجموعة من األسباب أهمها: االكتظاظ السكاني 
الكبير ضمن جتمعات املخيمات، األمر الذي 
يجعل من انتشــار العدوى أمرا سهال وتعد 
املخيمات بيئة حاضنة ألي مرض معد. إضافة 
الــى االفتقــار الى خدمات الصــرف الصحي 
والذي غالبا ما يكون مكشوفا وبني اخليام، 

حيث تبلغ نسبة املخيمات املخدمة بالصرف 
الصحي ٣٧٪ فقط من إجمالي املخيمات، في 
حني أن املخيمات العشوائية بالكامل ال حتوي 
هذا النوع من املشــاريع. واعتبر الفريق ان 
غياب املياه النظيفة والصاحلة للشرب عن 
نحــو ٤٧٪ من مخيمات النازحــني أحد تلك 
األسباب، حيث وصلت أعداد املخيمات غير 
املخدمــة باملياه أكثر مــن ٦٥٨ مخيما. ومما 
يزيد صعوبة الوضع افتقار أكثر من ٨٤٪ من 
املخيمات الــى اخلدمات الصحية والعيادات 
املتنقلة والنقاط الطبية، األمر الذي يزيد من 
مصاعب وقف انتشار األوبئة مع صعوبة نقل 

املرضى إلى املشافي املجاورة.
ومن أبرز تلك األسباب ضعف احلالة املادية 
ألغلب النازحني وعجزهم عن تأمني العالج.

ورغم أن اإلصابات ضمن املخيمات مازالت 
تتراوح بني املنخفض واملتوسط، فإن «منسقو 
استجابة ســوريا» حذروا من ارتفاع معدل 

اإلصابات إلى مستويات أعلى.

في عملية إنزال بري ملساندة مسلحي «قسد» في الشحيل رصدت في ثلث مخيمات الشمال

أنباء سورية

أعلى نسبة جلوء ألملانيا منذ 
٦ سنوات والسوريون في املقدمة

وكاالت: حافظت أملانيا على صدارة قائمة دول االحتاد األوروبي 
من حيث عدد طلبــات اللجوء خالل العام املاضي ٢٠٢٢، واحتل 
طالبو اللجوء السوريون املرتبة األولى ومثلوا ثلث املتقدمني. 

وكشفت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» (welt) األملانية عن ارتفاع 
أعداد طالبي اللجوء في أملانيا مبقدار الثلث مقارنة بالعام ٢٠٢١، إذ 
بلغ تعدادهم ٢٢٦ ألفا و٤٦٧ شخصا، وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠١٦.
وأوضحت الصحيفة أنها اســتندت في معلوماتها إلى وثيقة 
ســرية من املفوضية األوروبية حملت عنــوان «تقرير ألوضاع 
الهجــرة واللجوء». ووفق بيانــات تقرير املفوضية، فقد احتلت 
فرنسا املركز الثاني بعدد طلبات جلوء بلغ ١٥٤ ألفا و٥٩٧ طلبا، 
تلتهــا إســبانيا بـــ ١١٦ ألفا و٩٥٢ طلب جلوء، ثم النمســا بـ ١٠٨
آالف و٤٩٠ طلب جلوء، بحسب تقرير ملوقع «تلفزيون سوريا».

أما الوجهات األقل شعبية لطالبي اللجوء، فكانت: سلوڤاكيا 
(٥٤٤ طلب جلوء) والتفيا (٦٢٢ طلب جلوء). 

أمــا هنغاريا التي تضع قيودا علــى منح اللجوء، فاقتصرت 
أعداد طالبي اللجوء فيها على ٤٦ طلبا فقط.

 وأشارت الصحيفة إلى أن عدد األشخاص الذين تقدموا بطلبات 
احلصول على احلماية السياســية في الــدول الـ٢٧ األعضاء في 
االحتاد األوروبي خالل ٢٠٢٢، بلغ ٩٢٣ ألفا و٩٩١ شخصا، بزيادة 

بلغت ٤٦٫٥٪ عن عام ٢٠٢١.
وبحســب املصــدر، فقد وصل ثلــث املتقدمني فــي أملانيا من 

سورية، ثم أفغانستان (١٧٪) فتركيا (١٠٪) والعراق (٦٫٧٪).

لندن: املسعفون يضربون للمرة الثالثة
 ويهددون بـ «حتركات حاشدة» في ٦ فبراير

ـ وكاالت: شــهدت  لنــدن 
بريطانيا أمــس اضرابا جديدا 
اإلســعاف،  فــرق  لطواقــم 
للمطالبــة بزيادة أجورهم في 
ظــل التضخم، حيــث يبدو أن 
النزاعــات االجتماعية لن تهدأ 

في مواجهة تصلب احلكومة.
وهذا االضــراب هو الثالث 
الذي ينفذه خالل خمسة اسابيع 
مسعفو خدمة الصحة الوطنية 
«NHS» التي أضرب ممرضوها 
بالفعل يومني األسبوع املاضي 
بعد تعبئة أولى غير مسبوقة 

في شهر ديسمبر الفائت.
وميتد االستياء االجتماعي 
إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا 
حيث بلغ معدل التضخم ١٠٫٥٪ 
بحسب احدث األرقام الرسمية، 
غيــر أن قطــاع الصحــة الذي 
يشهد نقصا مزمنا في التمويل 
والعاملني، متأثر بشكل خاص.
وأعلــن عــن موعــد جديد 
لتحركات حاشدة في السادس 
مــن فبرايــر املقبل، فــي وقت 

باركلي في بيان عشية إضراب 
فرق اإلسعاف أنه «مخيب لآلمال 
للغايــة» مشــيرا إلــى تدابير 
الطوارئ املتخذة لضمان سالمة 

املرضى.

(من احلكومة) خالل خمسة 
أسابيع» داعية رئيس الوزراء 
احملافظ ريشــي ســوناك إلى 
التفاوض، ألن وزير الصحة في 
حكومته ال يتمتع بـ«السلطة» 

للتوصل إلى اتفاق.
وردا علــى إشــارة الوزير 
باركلــي إلى «محادثات بناءة» 
مــع النقابــات حــول األجــور 
للعــام املقبــل (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، 
حذرت املســؤولة النقابية من 
أن املضربني ســيبقون «هنا» 
إلى حني اتخاذ احلكومة قرارا 
بالتفاوض بشأن العام احلالي.
وأعربــت عبر عن أملها في 
التمكن من جتنب يوم التحركات 
في السادس من فبراير املقبل 
الــذي اعتبرته «يومــا حزينا 
خلدمة الصحة الوطنية»، مؤكدة 
أن «احلكومة لديها إمكانية جمع 
األمناء العامني» للنقابات «في 
أي وقت وسنكون هنا»، مشيرة 
إلى أن العاملني في مجال الصحة 

سيضمنون سالمة املرضى.

في املقابــل، قالت األمينة 
العامــة لنقابــة «يونايــت» 
شــارون غراهام في تصريح 
لقنــاة «ســكاي نيــوز»: «لم 
يكــن هنــاك اقتــراح واحــد 

انتقدوا «تصلب» احلكومة الساعية إلى مترير قانون حول احلد األدنى من اخلدمة في الصحة والنقل

مسعفون يشعلون النيران أمام مقر خدمة اإلسعاف في لندن أمس  (رويترز)

تسعى احلكومة لتمرير قانون 
حول احلــد األدنى من اخلدمة 
في قطاعات عدة، بينها: الصحة 

والنقل.
واعتبر وزير الصحة ستيف 

أردوغان ُيعلن رسميًا ١٤ مايو موعدًا 
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية

إسطنبول ـ وكاالت: أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان رسميا حتديد موعد إجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية في ١٤ مايو 

املقبل.
وقال أردوغان عقب اجتماع للحكومة: بعد 
التقييمات الواسعة اتضح لنا أن يوم ١٤ مايو 
املقبل هو األنسب إلجراء االنتخابات. وأضاف: 
إذا لم يتم حتقيق األغلبية املطلوبة في البرملان 
(التخاذ قرار إجراء االنتخابات)، سنتخذ قرارنا 
ونبدأ العملية بجــدول زمني يضمن إمكانية 

إجراء االنتخابات في ذلك املوعد.
ويحمل هــذا التاريخ رمزية مهمة لتركيا، 

حيــث جترى االنتخابات فــي ذكرى مرور ٧٣
عاما على فوز احلزب الدميوقراطي (محافظ) 
في أول انتخابات حرة شهدتها تركيا املعاصرة 
في العام ١٩٥٠. وســبق ان قــال اردوغان في 
تصريحــات متلفزة قبل ايام «ســتوجه أمتنا 
ردها على حتالف طاولة الستة (املعارض) في 
اليوم نفســه بعد ٧٣ عاما». و«طاولة الستة» 
حتالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع 
طريق الرئاســة أمام اردوغــان، وحده حزب 
الشعوب الدميوقراطي لم ينضم إلى التحالف.

ولفــت اردوغان إلى أن احلملة االنتخابية 
ستبدأ قبل ٦٠ يوما من املوعد، أي في ١٠ مارس.


