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إصابة أكثر من 15 جنديا إسرائيليا في عملية دهس بمدينة القدس

الجيش التركي: مقتل 32 إرهابيا من داعش شمالي سوريا

اأف��ادت م�ص��ادر اإ�رسائيلي��ة باإ�صابة اأكرث م��ن 15 جندي��ا اإ�رسائيليا الأحد 
8 يناير/كان��ون الثاين بجراح متفاوتة نتيجة ده�صهم ب�صيارة �صحن يف 
منطقة جبل املكرب يف القد�س.واأطلق اجلنود الإ�رسائيليون النار على �صائق 

ال�صاحنة الذي اأ�صيب بجراح خطرة.

اأعلن اجلي�س الرتكي، الأحد 8 يناير/كانون الثاين، مقتل 32 اإرهابيا من تنظيم 
"داع���س"، وق�ص��ف نحو 330 هدف��ا وموقعا للتنظيم �صم��ايل �صوريا يف اإطار 

عملية "درع الفرات."
وذك��ر بيان �ص��ادر عن الق��وات امل�صلحة الرتكي��ة اأن ال�صتب��اكات التي اندلعت 

طوال اأم�س ال�صبت، اأ�صفرت اأي�صا عن تفكيك 23 عبوة نا�صفة زرعها التنظيم.
واأو�ص��ح البي��ان اأن عملية ال�صيطرة عل��ى مدينة الباب الت��ي اأطلقتها املعار�صة 
ال�صوري��ة بريف حمافظة حلب، م�صتمرة حتت غطاء ترك��ي مكثف. واأ�صار البيان 
اإىل اأن املدفعي��ة واله��اون وراجم��ات ال�صواري��خ الرتكي��ة ق�صف��ت 292 هدفا 
وموقع��ا للتنظيم يف املنطقة، بينها مواقع دفاعية ومن�صاآت قيادية ومباين، ما 

اأدى اإىل اإخراجها عن اخلدمة.
ولف��ت البيان اإىل �صن طائ��رات حربية تركية غارات جوية عل��ى اأهداف التنظيم 
يف مدين��ة الباب وقرى بزاغة وال�صفالنية وقرب املق��ري، ما اأ�صفر عن تدمري 35 

موقعا للتنظيم اإىل جانب مدفعني اثنني ودبابة واحدة.
يذك��ر اأن وحدات من الق��وات اخلا�صة يف اجلي�س الرتك��ي، بالتن�صيق مع القوات 
اجلوي��ة للتحالف ال��دويل، ودعما لقوات "اجلي�س ال�صوري احلر"، اأطلقت فجر 24 
اأغ�صط�س/اآب املا�صي، حملة ع�صكرية يف �صمال �صوريا، حتت ا�صم "درع الفرات"، 

ا�صتهدفت تطهري املنطقة من املنظمات الإرهابية، وخا�صة تنظيم "داع�س".

اأعل��ن فرهاد برور�س، املدير التنفيذي ل�رسكة اخلطوط اجلوية الإيرانية "هما" 
اأن اأول طائ��رة ل�رسكة "اإيربا�س" من ط��راز A321 �صت�صل اإىل طهران نهاية 
الأ�صب��وع. و���رسح برور�س لوكال��ة "اإرنا" الأحد 8 يناير/كان��ون الثاين، باأن 
العاملني يف اخلطوط اجلوي��ة الإيرانية مبن فيهم الطيار وم�صاعده موجودون 

حاليا يف فرن�صا لتنفيذ اإجراءات ا�صتالم الطائرة ونقلها اإىل اإيران.
ووفق��ا للعق��د الذي اأبرمت��ه اإيران م��ع "اإيربا���س"  فاإنه يتعني عل��ى ال�رسكة 
ت�صلي��م طهران 100 طائ��رة، و�صتكون A321 اأول طائرة ت�صل اإيران من هذه 

ال�صفقة، و�صتقوم خطوط "هما" بت�صغيلها. واأ�صار برور�س اإىل اأن خرباء "هما" 
يقيمون منذ فرتة يف فرن�صا لتلقي دورات التدريب على اأجهزة واآليات واأنظمة 
و�صيانة طائرات ال�رسكة، ومن املفرت�س اإقامة مرا�صم خا�صة مع و�صول اأول 

طائرة لل�رسكة اإىل اإيران.
ولفت اإىل اأن )هما( قررت ا�صتخدام الطائرة يف الرحالت الداخلية، واإذا اقت�صي 
الأم��ر فاإنه��ا �صتقوم بت�صغيله��ا يف الرح��الت اخلارجية اأي�صا. منوه��ا اإىل اأن 
الطائ��رة اأ�صبح��ت مقيدة على �صجل الطائرات الإي��راين مما يعني حيازة اإيران 
لها لت�صبح اأول طائرة تتملكها من بني 200 طائرة غربية طلبت �رساءها منذ 

رفع العقوبات عنها.

اأعل��ن البابا فرن�صي���س اأنه وبخالف اأ�صالف��ه يف الكر�صي الر�صويل 
بالفاتي��كان ل يعتزم ا�صتخدام ال�صي��ارة امل�صفحة خالل جولته 

اخلارجية.
وذك��رت وكال��ة روي��رتز الأحد 8 يناي��ر/ كانون الث��اين اأن احلرب 
الأعظ��م اأعل��ن ذل��ك يف تق��دمي لكت��اب "الرح��الت " م��ن تاألي��ف 

ال�صحفي الإيطايل وخبري الفاتيكان اندريا  تورنيلي.
واأو�ص��ح البابا اأنه عل��ى الرغم من املخاط��ر والتهديدات التي قد 

حتيق به اإل اأنه يرغب باأن يكون اأقرب اإىل النا�س.
وق��ال:" رمبا يك��ون ذلك رعونة ولكن يج��ب اأن اأ�صري اإىل اأين ل�صت 
قلق��ا على نف�صي. ولكني دائما اأقلق ب�صاأن �صالمة الذين ي�صافرون 
مع��ي والذين يلتق��ون معي يف خمتلف البل��دان. ولكن الرب دائما 

معنا ".
واأ�ص��اف الباب��ا فرن�صي���س اأن��ه يتفه��م احلاجة اإىل اتخ��اذ تدابري 
اأمنية م�صددة، ولكن "الكاهن هو راع واأب للرعية ول يجوز وجود 

عقبات وحواجز بينه وبينهم".
وت�ص��ري روي��رتز اإىل اأن ال�رسط��ة الإيطالي��ة قامت خ��الل العامني 
املا�صي��ني بتعزيز الإجراءات الأمني��ة يف منطقة الفاتيكان ب�صدة 
ب�صب��ب تزايد الهجمات الإرهابية يف اأوروبا. ولكن على الرغم من 
ذلك يوا�صل البابا التنقل يف روما على منت �صيارة من طراز فورد 

فوك�س وي�رس على عدم املبالغة يف حرا�صته.
وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن الكت��اب املذك��ور يتحدث ع��ن 17 زيارة 
ق��ام بها احلرب الأعظم اإىل اأكرث م��ن 25 دولة اعتبارا من 2013. 
2017 اجل��اري لزي��ارة الربتغ��ال والهن��د  ويخط��ط الباب��ا يف 

وبنغالدي�س.

 

وفاة وزير الداخلية الكوبي
ت��ويف وزير الداخلية الكوبي كارلو�س فرينانديز غوندين اأحد وجوه الثورة 
الكوبي��ة ال�صب��ت 7 يناير/ كان��ون الثاين يف هافانا، ح�صبم��ا اأعلن جمل�س 
ال��وزراء. واأو�صح املجل�س اأن الوزي��ر البالغ من العمر 78 عاما تويف جراء 

"م�صاعفات مر�س مزمن" كان يعاين منه.
ول��د كارلو���س فريناندي��ز غوندي��ن يف يوليو/مت��وز ع��ام 1938 مبدينة 
�صانتياغ��و دي كوب��ا. و�صغ��ل غوندين ال��ذي كان اأي�صا ج��رال يف اجلي�س 
الكوب��ي، من�صب وزي��ر الداخلية من��ذ اأكتوبر/ت�رسي��ن الأول 2015، خلفا 
لوج��ه اآخ��ر من وجوه الث��ورة هو ابي��الردو كولومي ايبارا ال��ذي طلب من 

الرئي�س راوؤول كا�صرتو اإحالته اإىل التقاعد.
و�ص��ارك غوندي��ن يف الن�صال �صد �صلط��ة الرئي�س فولغن�صي��و باتي�صتا قبل 
ان�صمام��ه اإىل الثوار يف اأبريل /ني�صان 1958 حتت قيادة راوؤول كا�صرتو 

�صقيق قائد الثورة فيدل كا�صرتو.
وحارب اأثناء عملية الإنزال يف خليج اخلنازير، وهي عملية كان م�صريها 
الف�ص��ل الذري��ع. وكان واح��دا م��ن ق��ادة الق��وات الكوبية يف اأنغ��ول خالل 

ثمانينات القرن املا�صي وت�صعيناته.
وكان غوندين ع�ص��وا يف اللجنة املركزية للحزب ال�صيوعي الكوبي ونائبا 

يف اجلمعية الوطنية.
كم��ا ح�ص��ل امل�ص��وؤول الع�صك��ري اأي�صا على لق��ب " بط��ل جمهورية كوبا" 

بف�صل اإجنازاته وولئه للثورة وقادتها.
وق��ال جمل���س الوزراء يف بي��ان بثته و�صائ��ل اعالم كوبية ي��وم 8 يناير/
كانون الثاين اإن "�صلوك اجلرال كارلو�س فرينانديز غوندين هو مثال على 

الولء للحزب وال�صعب والثورة".

تفجير سيارة مفخخة في ريف دمشق .. وطهران ترد: لوال األسد لسيطر "داعش" على دمشق

راأى املتحدث با�صم وزارة اخلارجية الإيرانية بهرام 
قا�صم��ي اأنه لو مل يكن الرئي�س ال�ص��وري ب�صار الأ�صد 
يف ال�صلط��ة ل�صيط��رت التنظيم��ات الإرهابي��ة مث��ل 

داع�س وغريه على دم�صق ولوقعت كارثة عاملية.
وق��ال قا�صم��ي يف حوار م��ع وكالة اأنب��اء "فار�س" 
الأحد 8 يناير/كان��ون الثاين: "اإن الق�صم الأكرب من 
دول الع��امل التي �صعت بقوة خالل الأعوام املا�صية 
لتنحي��ة الأ�صد واإح��الل اآخر بدل عن��ه، اأخذت تدرك 
�صيئا ف�صيئا حقيقة اأن ل بديل عن الأ�صد يف الظروف 

الراهنة".
واعترب اأن البع�س �صع��وا كثريا ودفعوا ثمنا باه�صا 
لإ�صقاط الدول��ة ال�صورية اإل اأنهم ف�صلوا، مو�صحا اأن 
"بع�س ال��دول مار�صت لعبة قمار خطرية وو�صعت 
كل ما متلك على طاولة القمار ودفعت ثمنا باه�صا 

وهو بطبيعة احلال اأمر مل ول ي�رسنا".
واأ�ص��اف قا�صمي "حتى احلكوم��ات الغربية اأدركت 
منذ اأمد حقائق املنطق��ة و�صوريا، ومن الطبيعي اأن 
ل تعل��ن عن ذل��ك �رساحة ونحن ل نتوقع منها ذلك 
ال اأن املب��داأ املهم ه��و اأن تتمكن من تغيري �صلوكها 

على اأر�س الواقع".
وتطرق اإىل التفاه��م الرو�صي الرتكي الإيراين قائال، 
م��ن الطبيعي ج��دا اأن ل تك��ون وجهات نظ��ر الدول 
الثالث متفق��ة متاما حول الق�صي��ة ال�صورية، ال اأن 
امله��م ه��و "اأن نتمك��ن يف اإط��ار مب��ادئ عامة من 
الو�صول اإىل تفاهم لفتح الطريق من اأجل التقدم اإىل 
الأمام واأن ن�صتطيع بالتايل معاجلة الأزمة ال�صورية 
التي تعترب كارثة اإن�صانية وعاملية وماأ�صاة القرن".
اىل ذل��ك قت��ل 5 اأ�صخا���س وجرح 15 ج��راء تفجري 
اإرهاب��ي ب�صي��ارة مفخخة �صب��اح الأح��د 8 يناير/
كان��ون الث��اين عند مف��رق قرية بيت ج��ن يف ريف 

دم�صق الغربي.
واأف��ادت وكالة "�صان��ا" اأن اإ�صابات بع�س اجلرحى 
خط��رة ج��دا، كما نقل��ت عن م�صدر طب��ي يف م�صفى 
ممدوح اأباظة بالقنيطرة اأنه "مت اإ�صعاف 10 جرحى 
اأ�صيب��وا ج��راء التفجري الإرهاب��ي بينهم طفالن و7 
ن�ص��اء". وح�صب وكالة اأنب��اء "�صانا" تنت�رس يف بيت 
جن جمموع��ات اإرهابية ت�صته��دف القرى واملزارع 

املجاورة بالقذائف ال�صاروخية والهاون.
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وكان اجلن��دي الإ�رسائيلي اإليئور اأزاريا اأطلق النار 
على عب��د الفت��اح ال�رسيف 21 عام��ا وهو م�صاب 
وملقى على الأر�س يف 23 اآذار املا�صي يف مدينة 
اخللي��ل، ما اأدى ملفارقته احلي��اة مبا�رسة، ح�صبما 
اأك��د تقري��ر الت�رسيح الطب��ي الذي �صارك ب��ه اأطباء 

فل�صطينيون واإ�رسائيليون.
ورغ��م توثيق حادثة اإطالق النار بال�صور والفيديو 
واعتماده��ا من قب��ل املحكم��ة الإ�رسائيلية يف تل 
اأبي��ب، اإل اأن املحكمة اكتفت باإدانة اجلندي بالقتل 
غ��ري العم��د، دون اإ�صدار حكم حقه، م��ا اأثار غ�صب 
الفل�صطيني��ني الذي��ن علق��وا اآمالهم عل��ى حماكمة 

اجلندي اأزاريا ليتاح لهم رفع ق�صايا م�صابهة.
الإ�رسائيلي��ة،  هارت���س  ل�صحيف��ة  تقري��ر  وح�ص��ب 
فاجلي���س الإ�رسائيل��ي ومن��ذ ت�رسي��ن اأول 2015، 
حق��ق يف 20 عملية اإطالق ن��ار اجتاه فل�صطينيني، 
اإل اأن��ه مل يق��دم لوائ��ح اته��ام �صد اأي م��ن جنوده 

املتهمني با�صتثناء اجلندي اأزاريا.
ي���رسي ال�رسيف والد عبد الفتاح بني اأن اإدانة قاتل 
ابنه بالقتل غري العمد موؤ�رس على اأن اجلندي اأزاريا 
�صيح�ص��ل فيما بعد عل��ى قرار تربئة م��ن املحاكم 
الإ�رسائيلي��ة، م�صريا اإىل اأن العائلة تطالب املحاكم 
الإ�رسائيلي��ة باإ�ص��دار حك��م بال�صج��ن املوؤبد الذي 

ت�صدره بحق الأ�رسى الفل�صطينيني.
وقال، "توقعنا اأن يكون هناك قرار من�صف وعادل، 
ولكن املحكمة تعاطفت مع اجلن��دي، واإذا ا�صتمروا 

بع��دم ان�صافنا �صنتوجه للمحاك��م الدولية"، مبينا 
اأن ال�صع��ي يف ق�صي��ة عب��د الفتاح ل يعن��ي ق�صية 
�صخ�صي��ة للعائلة بل ق�صية وطنية تتمثل مبالحقة 
اجلن��ود الإ�رسائيلي��ني الذين يرتكب��ون جرائم قتل 

بحق الفل�صطينيني.
عم��ار دوي��ك، املدير الع��ام لهيئة حق��وق الإن�صان 
اإ�رسائيلي��ني  تق��دمي جن��ود  اأن  ب��ني  فل�صط��ني  يف 
ملحاكمته��م بتهم��ة قت��ل فل�صطينيني ه��ي حالت 
ن��ادرة، واإن حدثت يكون احلكم بالعادة ل يتنا�صب 
م��ع حجم اجلرمي��ة، ويتم اإدانة اجلن��ود بالقتل عن 

غري ق�صد اأو الإهمال.
وقال، "ع��دم حماكمة اجلنود املتهمني بالقتل، هو 
ت�رسي��ع لعمليات قتل الفل�صطينيني ور�صالة للجنود 
اأن دم الفل�صطين��ي رخي���س"، موؤكدا اأن وجود مواد 
م�ص��ورة توث��ق اإع��دام اجلن��ود لفل�صطيني��ني مهمة 
لت�صكي��ل راأي ع��ام �صاغ��ط م��ا يح��رج ال�صلط��ات 
الإ�رسائيلي��ة اأمام املجتمع ال��دويل وي�صيق هام�س 

املناورة اأمامها.

ولفت اإىل اأن الكثري من عمليات اإعدام الفل�صطينيني 
عل��ى احلواجز الع�صكري��ة مرت مرور الك��رام بدون 
حما�صب��ة اجلن��ود الذين تعم��دوا اإط��الق النار دون 

مربر بعيدا عن عد�صات الكامريات.
املتهم��ني  الإ�رسائيلي��ني  اجلن��ود  حما�صب��ة  ع��دم 
بق�صاي��ا قت��ل ينعك���س �صلبي��ا عل��ى الفل�صطينيني، 
يعل��ق دوي��ك، "تزايد عملي��ات القتل عل��ى احلواجز 
الإ�رسائيلي��ة هدفه��ا ب�صكل اأ�صا�ص��ي بث اخلوف يف 

قل��وب الفل�صطيني��ني، حي��ث ب��ات الفل�صطيني يفقد 
ال�صعور بالأمن ال�صخ�صي".

واأو�ص��ح اأن املوؤ�ص�ص��ات الإ�رسائيلي��ة م��ن �صمنها 
املحاكم تتواطاأ مع اجلنود الإ�رسائيليني املتهمني 
بالقتل، م��ا يعزز لدى الفل�صطيني��ني اأهمية التوجه 
للمحاك��م الدولي��ة، وه��و م��ا ت�صع��ى ل��ه ال�صلط��ة 
الفل�صطينية من خالل التوجه اإىل حمكمة اجلنايات 

الدولية.
واأك��د دوي��ك اأن ما تقوم ب��ه املوؤ�ص�ص��ات احلقوقية 
يف فل�صط��ني هو توثيق عمليات اإعدام الفل�صطينيني 

لبن��اء رواي��ة كامل��ة ح��ول الإعدام��ات امليداني��ة 
الت��ي ينفذه��ا اجلي���س الإ�رسائيلي والت��ي اأ�صبحت 
�صيا�صة ولي�س ت�رسفات فردية كما تدعي احلكومة 

الإ�رسائيلية.
اأح��د  2011، وثق��ت عد�ص��ة  اأول  10 ت�رسي��ن  يف 
النا�صط��ني اإط��الق جن��دي اإ�رسائيلي قنبل��ة غازية 
ب�ص��كل مبا�رس وم��ن م�صافة قريبة اجت��اه م�صطفى 
التميم��ي 27 عام��ا، حي��ث اقتلع��ت عين��ه و�صببت 
فتح��ة يف وجه��ه مبق��دار 7 �صم، م��ا اأدى ملفارقته 
احلي��اة. اخال�س التميم��ي والدة م�صطف��ى بينت ، 

اأن��ه منذ �صباط عام 2012 ب��داأت العائلة مبالحقة 
اجلن��دي يف املحاك��م الإ�رسائيلي��ة وخا�ص��ة اأن��ه 
مت اإط��الق الن��ار عل��ى جنله��ا خ��الل م�صاركته يف 
تظاه��رة �صلمية، م�صرية اإىل اأن اجلندي كان حينها 
باإمكان��ه رم��ي القنبل��ة الغازي��ة بال�صم��اء اأو بني 

قدمي م�صطفى اإل اأنه وجهها اإىل وجهه مبا�رسة.
واأو�صح��ت اأن حمام��ي الدف��اع عن اجلن��دي قاتل 
ابنه��ا ي�صع��ى جاه��دا لنتزاع ق��رار بتربئت��ه فيما 
املحاك��م الإ�رسائيلي��ة مل تعق��د حت��ى الآن �ص��وى 
جل�صت��ني لتداول الق�صي��ة، "لدينا اأم��ل اأن يحا�صب 
اجلن��دي، و�صنبق��ى ن�صع��ى حتى نح�ص��ل على قرار 

باإدانته".
حت��ى الآن مل ينج��ح الفل�صطيني��ون بانت��زاع ق��رار 
اإدان��ة م��ن املحاك��م الإ�رسائيلية بح��ق اأحد اجلنود 
املتهم��ني بقت��ل فل�صطيني��ني، رغم ال�صع��ي احلثيث 
لبع�س الأهايل كعائلة الفل�صطيني ندمي نوارة الذي 

قتل يف 15 اأيار 2014.
�صيام نوارة والد ندمي قال اإن املحاكم الإ�رسائيلية 
وحت��ى الآن عق��دت 50 جل�ص��ة ق�صائي��ة لت��داول 
الق�صي��ة اإل اأنها مل تبت بها حت��ى الآن، فيما تلوح 
النياب��ة الإ�رسائيلية باإدانة اجلن��دي بالقتل ب�صبب 
الإهم��ال والذي عقاب��ه يرتاوح ب��ني ال�صجن ثالث 

�صنوات اأو اخلدمة الجتماعية.
وع��ن تهم��ة القت��ل بالإهمال، ب��ني املدع��ي العام 
الإ�رسائيلي لعائل��ة نوارة اأن اجلندي و�صع باخلطاأ 
ر�صا�ص��ة من الن��وع احل��ي يف بندقيت��ه املح�صوة 

بالر�صا�س املطاطي.

الجورنال  - متابعة 

�إىل د�ئرة مغلقة �أُدخل 
�لفل�سطينيون جمدد� 

بعد �إ�سد�ر �ملحكمة 
�لإ�سر�ئيلية قر�ر� 

ب�إد�نة �جلندي �إليئور 
�أز�ري�، ب�لقتل غري 

�لعمد.

بعد إصدار المحكمة اإلسرائيلية قرارها بالقتل غير العمد ..

 الفلسطينيون يالحقون قتلة أبنائهم في دوائر مغلقة

ايران تتسلم أول طائرة األسبوع المقبل

اأعلن وزير الدفاع الفرن�صي جان اإيف لو دريان يوم 8 يناير/ 
كان��ون الث��اين اأن ب��الده اأقل تعر�ص��ا من الولي��ات املتحدة 
للهجم��ات الإلكرتونية من جانب دول اأجنبية.واأكد اأن اجلي�س 

الفرن�صي �صيعزز اإمكانياته للت�صدي لهذه الهجمات.
ويف مقابل��ة م��ع �صحيفة ل��و جورنال دو دميان���س الفرن�صية 
الأ�صبوعي��ة ق��ال الوزي��ر اإن��ه توجد خماط��ر حقيقي��ة بوقوع 
هجم��ات الكرتوني��ة على البني��ة الأ�صا�صية املدني��ة الفرن�صية 
مثل �صب��كات املياه والكهرباء والت�صالت والنقل بالإ�صافة 
اإىل هجم��ات �ص��د املوؤ�ص�ص��ات الدميقراطية وو�صائ��ل الإعالم 

الفرن�صية.
هيئ��ات  اإ���رسار  خلفي��ة  عل��ى  الت�رسيح��ات  ه��ذه  وتاأت��ي 
ال�صتخب��ارات الأمريكي��ة عل��ى تعر���س خ��وادم كمبيوترات 

احل��زب الدميقراط��ي لقر�صن��ة خ��الل احلمل��ة النتخابية يف 
الوليات املتح��دة واتهام " هاكرز رو�س". بالوقوف وراءها. 
ويف ي��وم اجلمع��ة الفائت زع��م تقري��ر اأمريكي ب��اأن الرئي�س 
فالدميري بوتني اأ�صدر توجيهات ب�صن حملة الكرتونية لزيادة 
فر���س جن��اح اجلمهوري دونال��د ترام��ب يف النتخابات من 
خالل ت�صويه �صورة املر�صح��ة الدميقراطية هيالري كلينتون 

يف حملة النتخابات الرئا�صية الأمريكية لعام 2016.
و�صئ��ل ل��و دريان عم��ا اإذا كان��ت فرن�صا مبناأى ع��ن مثل هذه 

الهجمات فقال "بالطبع ل يجب األ نكون �صاذجني".
الفرن�صي��ة  الرئا�صي��ة  النتخاب��ات  اأن  اإىل  الإ�ص��ارة  وجت��در 
�صتج��ري يف اإبريل/ ني�ص��ان املقبل، وق��ال املر�صح املحافظ 
الب��ارز فران�ص��وا فيون اإن��ه يريد حت�صني العالق��ات مع رو�صيا 
واأ�ص��اد به بوت��ني. وتوؤيد اأي�صا مر�صحة اليم��ني مارين لوبان 

تعزيز العالقات مع رو�صيا.

الجيش الفرنسي سيعزز موارده للتصدي للهجمات اإللكترونية
باريس - متابعة

الحبر األعظم يتخلى عن
"البابا موبيل" المدرعة


