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الرئیس التونسي: 
ير وال  نخوض معركة تحر

عودة إلى الوراء

يقیا  الجزائر وجنوب أفر
يوقعان اتفاقیة تعاون 

ي عسكر

يتانیا تستضیف  مور
اجتماع منظمة التعاون 

االسالمي

أخبار قصيرة

قال الرئيس التونسي قيس سعّيد: إن 
 ، ي بــــاده تــخــوض مــعــركــة تــحــريــر وطــــين
ي أي 

الفتا إىل أن الــواجــب المقدس �ن
موقع هو االستجابة لمطالب الشعب 

ي جميع المجاالت.
وعة �ن الم�ش

وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء 
ذلـــــك خـــــال اســـتـــقـــبـــال قـــيـــس ســعــّيــد 
ــيــــم  لـــــمـــــان الــــجــــديــــد إبــــراهــ ــيـــــس الـــــرب ــ رئـ
بـــودربـــالـــة، لتهنئته بمناسبة انتخابه 
ام  ــــرت رئــيــســا لــلــمــجــلــس. وأشـــــــار إىل احــ
جميع المواعيد المتعلقة باالستشارة 
ي واالستفتاء  الوطنية والحوار الوطين
ــتــــخــــابــــات أعــــضــــاء مـــجـــلـــس نــــواب  وانــ

. ن ي دورت�ي
الشعب �ن

ي قــدمــا 
كــمــا جــــدد إرصاره عـــى الـــمـــين

من أجل القضاء عى الفساد وأسبابه 
وعدم العودة إىل الوراء.

ــنــــت وزارة الــــــدفــــــاع الــــجــــزائــــريــــة،  ــلــ أعــ
وتــــوكــــول عــســكــري  عـــن الــتــحــضــري لــــرب
ــا، مــن  ن الــــجــــزائــــر وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـ بـــــــ�ي
ي 

ن جيسش أجـــل إرســــاء تــعــاون متنوع بـــ�ي
البلدين.

وقــــال رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــزائــري 
الفريق أول السعيد شنقريحة، خال 
ي 

اســـتـــقـــبـــالـــه لـــلـــفـــريـــق األول رودزا�ن
ي  مــافــوانــيــا، قــائــد قـــوات الــدفــاع الــوطــين
لجنوب أفريقيا: إن هــذه الــزيــارة دليل 
ك عــــى تــجــســيــد  عــــى عـــزمـــنـــا الــــمــــشــــرت
ي تــــحــــدو  ــــة، الــــــــــــــيت ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ اإلرادة الـ
الــســلــطــات الــعــلــيــا لــلــبــلــديــن، مـــن أجــل 
العمل سويا عى إرساء تعاون متنوع".

ن إدراج  وأضــــاف قــائــد األركـــــان: "يــتــعــ�ي
ي إطار بروتوكول تعاون 

هذا التعاون �ن
عــســكــري، تــتــم الــمــصــادقــة عــلــيــه، من 
ن أن  ي عـــى يـــقـــ�ي طــــرف جــيــشــيــنــا، وإنــــــين
ــتـــســـمـــح بـــــوضـــــع مـــعـــالـــم  زيــــــارتــــــكــــــم، سـ
ــتـــعـــاون، لــلــتــوصــل إىل الــتــوقــيــع  ـــذا الـ هـ
ن  ــــ�ي ي هــــــذا الــــمــــجــــال بـ

ــــى اتـــفـــاقـــيـــة �ن عـ
مؤسساتنا".

ــيـــف مــــوريــــتــــانــــيــــا الـــخـــمـــيـــس،  ــتـــضـ تـــسـ
ــمــــاع وزراي لـــمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــتــ اجــ
ــقــــرر يــــــــومي 16 و17  ــمــ ، الــ االســــــــــــامي
مارس الجاري بالعاصمة الموريتانية 

نواكشوط. 
وبـــحـــســـب الـــمـــنـــظـــمـــة: فــــــإن الــقــضــيــة 
ي 

ــــدات �ن ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــيـــة والـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يـــف، ستتصدر اجتماع  الــقــدس الـــ�ش

الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية.
ي بيان، إن القضية 

وقالت المنظمة �ن
الفلسطينية ستتصدر أجندة المؤتمر 
ي ظــــــل االعـــــــــتـــــــــداءات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 

�ن
. ي المتواصلة عى الشعب الفلسطيين

ووفق المصدر نفسه، ستشهد الدورة 
 ، ي

ي الشأن األفــغــا�ن
بحث التطورات �ن

ــــاىلي  ، ومـ ــمـــري ي جـــامـــو وكـــشـ
والــــوضــــع �ن

ومنطقة الــســاحــل، ووضـــع األقليات 
ي الدول غري 

والمجتمعات المسلمة �ن
األعضاء بالمنظمة.

تــــــــــــواصــــــــــــل ســــــــلــــــــطــــــــات االحــــــــــتــــــــــال 
ي 

ي ســيــاســة الــتــطــهــري الــعــر�ت
الــصــهــیــو�ن

ن من سكان النقب  تجاه الفلسطيني�ي
ي الــمــحــتــل  ي الـــــداخـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــين

�ن
وا عى حمل  عــام 1948، ممن أجـــرب
ي مـــــؤ�ش 

الـــجـــنـــســـيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، �ن
واضح عى اعتماد حكومة االحتال 
ن  الــيــمــيــنــيــة الــحــالــيــة بـــزعـــامـــة بــنــيــامــ�ي
ي ضد 

نتنياهو، سياسة التطهري العر�ت
سكان النقب.

ــــر  ــــطـ وقــــــــبــــــــل ثــــــــاثــــــــة أســــــــابــــــــيــــــــع، اضـ
ي أبو سبيلة )29 عاما(،  ي را�ب الفلسطيين
ي "أبــــو 

وهـــــو أب لــــولــــديــــن، يــعــيــش �ن
تلول" بالنقب، إىل هدم بيته بنفسه، 
وأصبح با بيت، كي ال يدفع لحكومة 
ي تفرضها  االحــتــال رســوم الــهــدم الـــيت
عليه، وأوضـــح  أبــو سبيلة أنــه يعيش 
ي كوخ من الصفيح 

حاليا مع عائلته "�ن
ال يــصــلــح لــعــيــش الــــكــــاب"، وفــــق ما 

ية.  أوردته صحيفة عرب
*قــريــة" عــرعــرة" قبل وجـــود الكيان 

ي
الصهيو�ن

وأكد سكان ونشطاء من النقب، أنه 
"مـــنـــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــادا  الــيــمــيــنــيــة، فــــإن هـــنـــاك ارتـــفـــاعـــا حـ
ي أوامــر الهدم وتــوزيــــــع واإلنـــذارات، 

�ن
وقــبــل نــحــو ثــاثــة أســابــيــع وزع 450 
ــاء الــنــقــب،  ــ ي أرجـ

ــــذارا قــبــل الـــهـــدم �ن إنــ
ي إطــار عملية باسم: " صقر 

وذلــك �ن
الجنوب".

ونــوهــت الصحيفة إىل أن "االرتــفــاع 
ي 

ي سلطة األرا�ن
ي نسبوه �ن

االستثنا�ئ
ي 

، إىل الــبــدء �ن ي
ي الــكــيــان الــصــهــيــو�ن

�ن
ــنـــظـــومـــة قــــويــــة لـــلـــذكـــاء  ــــخـــــدام مـ ــتـ ــ اسـ
االصطناعي للعثور عى البناء "غري 
" )مــــــن وجــــهــــة نـــظـــر االحـــــتـــــال(  ي

ــــو�ن ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــذي عمره أقــل مــن ثــاث سنوات، 
حيث يمكن هــدمــه بـــدون أي إجـــراء 

." ي
قانو�ن

ي 
وأوضحت: أنه "ليست فقط المبا�ن

الجديدة هي المعرضة للهدم، فقبل 
، وصــلــت 4 جــرافــات  ن نحو أســبــوعــ�ي

ي إىل 
طي صـــهـــيـــو�ن بــحــمــايــة 150 �ش

ي قرية "عــرعــرة" 
المجلس المحىي �ن

بالنقب لهدم سبعة بيوت وصالون 
لعائلة العالول، علما بأنهم يعيشون 
ي الــمــكــان منذ 100 عـــام تقريبا )أي 

�ن
(، وبعد هدم  ي

قبل وجــود الكيان الصهيو�ن
ي خيام".

منازلهم يعيشون اآلن �ن

هـــــدم نـــحـــو 15 ألـــــف مـــبـــىن خـــال 
ست سنوات 

ي النقب، 
وأفــــاد منتدى "تــعــايــش" �ن

بــأن "المعطيات عــن هــدم البيوت، 
ي الــــــســــــنــــــوات الــــســــت 

ــهــــر أنـــــــــه �ن تــــظــ
 ، ــــدم نــحــو 15 ألـــــف مــبــين ة هـ األخــــــــري
ي 

ي السنة الماضية، و�ن
منها 2845 �ن

2021 هـــدم 3004 مـــبـــان، وقــالــت 
مديرة المنتدى هدى أبو عبيد: "رغم 
ي تحدث  عملية الـــهـــدم الــكــثــيــفــة الـــــيت
منذ سنوات، إال أنه منذ بداية السنة 
يــتــم الـــشـــعـــور بــطــريــقــة أكــــــرث عــدائــيــة 
ي 

مــن قبل السلطات، وهـــذا يتمثل �ن

تــوزيــــــع أوامـــر هــدم بعدد كبري لبيوت 
قديمة".

ــــرة نـــظـــمـــت مــــؤخــــرا  ــــاهـ ــــظـ وخــــــــــال مـ
لسكان النقب احتجاجا عى الهدم، 
ي مجلس 

ي �ن
أكد رئيس المركز الميدا�ن

ف بـــهـــا مــــن قــبــل  الــــقــــرى غـــــري الــــمــــعــــرت
ــلـــة، أن  ــهـــواشـ االحـــــتـــــال، مــعــيــجــل الـ
ــاك نـــيـــة ســـيـــئـــة لــــــلــــــوزراء الـــذيـــن  ــ ـــنـ "هــ
يـــريـــدون طــردنــا مــن أراضــيــنــا بــالــقــوة، 
، األمور تسري نحو األسوأ،  هدم يومي

يوجد أكرث من 600 أمر للهدم".
وانتقد عــودة الغول )61 عاما(، الذي 
ــــدم االحــــتــــال بـــيـــتـــه، "اإلجـــــــــراءات  هـ
ي تـــتـــبـــعـــهـــا حــكــومــة  ــيــــة" الــــــــــيت ــانــــونــ ــقــ الــ
االحـــتـــال، مــنــوهــا إىل أنـــه تــقــرر هــدم 
له حيت من غري أن يتم استدعاؤه  ن مرن
ي 

مــــن قــبــل الــمــحــكــمــة االحـــتـــالـــيـــة، �ن
ن الـــغـــول، الــــذي من  ن قـــال حــســ�ي حــــ�ي
الــمــنــتــظــر هــــدم بــيــتــه: "هــــم يــقــومــون 

بمعاقبتنا بشكل عنيف".

األيام القادمة حبىل باألحداث
د نائب قائد أركان كتائب "القسام" 

َّ
أك

وع  ــــه "انـــتـــى الـــمـــ�ش ــــروان عــيــس أنَّ مـ
ي الضفة الغربية المحتلة 

السياسي �ن
ي و أنـــى "أوســلــو" 

والــعــدو الــصــهــيــو�ن
واأليام القادمة حبى باألحداث".

د  ي حــديــٍث لقناة "األقــــي"، شــدَّ
و�ن

ي الوضع 
عيس عى أنَّ "أي تغيري �ن

ي المسجد األقــي سيحّول 
القائم �ن

المنطقة إىل زلـــزال"، مضيًفا: "نتيح 
الــمــجــال ونـــعـــ�ي الـــفـــرص للمقاومة 
ــقــــدس، ألنــهــا  ي الــضــفــة الــغــربــيــة والــ

�ن
ي  اتي�ب ساحات الفعل والتأثري االسرت

ي المرحلة الحالية".
�ن

وأشـــــــــــــــار إىل أنَّ "إتـــــــــاحـــــــــة الـــــفـــــرص 
ي تركها،  ي الــضــفــة ال يــعــين

للمقاومة �ن
ي بقاء غزة صامتة، وسندافع  وال يعين
عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب 

." التدخل المبا�ش
ــائــــب  ــتــ ــيــــــس اســـــــتـــــــمـــــــرار كــ ــ ــــــــــــــــد عــ

َّ
وأك

ي مــراكــمــة الـــقـــوة وبــنــاء 
"الـــقـــســـام" "�ن

ي توصلنا  اتــيــجــيــة الــمــقــاومــة الــــــيت اســرت
ي كل 

إىل التحرير والــدفــاع عن شعبنا �ن
." فرصة تستوجب التدخل المبا�ش

18 عما مقاوما
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر نـــــفـــــذ مـــــقـــــاومـــــون 
فلسطينيون، 18 عــمــا مــقــاومــا، من 
بينها 3 عمليات إطــــاق نـــار وتفجري 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة، و3 عــمــلــيــات تــصــدي 
، وتــحــطــيــم 3 مــركــبــات  ن لــلــمــســتــوطــنــ�ي
ة، فيما  لهم، خال الـ 24 ساعة األخــري

ي 8 نقاط.
اندلعت مواجهات �ن

ي  ورصـــد مركز المعلومات الفلسطيين
ــهـــدت كــــل مــــن الـــقـــدس  “مــــعــــ�”، شـ
ن وقلقيلية وبيت لحم  ورام هللا وجن�ي
والخليل، اندالع مواجهات مع قوات 

العدو.
وأطــلــق مــقــاومــون الــنــار صـــوب قــوات 
ي البلدة القديمة وبوابة الطور 

العدو �ن
ي الخليل.

ي نابلس، وبيت زعتة �ن
�ن

ن  وتـــــــصـــــــدى الـــــشـــــبـــــان لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــ�ي
ي رام هللا 

ــــم �ن ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــــركـ وحــــــطــــــمــــــوا مـ
ي بيت لحم.

وسلفيت، وحوسان �ن
ــفـــة عـــمـــلـــيـــات إطـــــاق  ــهـــــدت الـــضـ ــ وشـ
الــنــار عــى قـــوات االحــتــال المتمركزة 
عــنــد بـــوابـــة الـــطـــور، وإطــــــاق نــــار عى 
ي البلدة القديمة 

طائرات االستطاع �ن
ي نــابــلــس، وعـــى قـــوات الــعــدو خال 

�ن
ي بــيــت زعــتــة بالخليل، 

الــمــواجــهــات �ن
إىل جــــانــــب إلــــقــــاء عــــبــــوة نـــاســـفـــة عــى 

ي حاجز قلنديا.
قوات االحتال �ن

ــهـــات مـــع قـــوات  اعـــتـــقـــاالت ومـــواجـ
العدو بالضفة 

 ، ي
إىل ذلك شنت قوات العدو الصهيو�ن

فــــجــــر األربـــــــــعـــــــــاء، حـــمـــلـــة مــــداهــــمــــات 
ي مــــدن وبـــلـــدات وقـــرى 

واعـــتـــقـــاالت �ن
الضفة الفلسطينية المحتلة، طالت 
، وسط اندالع  ن  من الفلسطيني�ي

ً
عددا

ـــرت مــصــادر  ــ مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة. وذكـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أن قــــــــوات الـــــعـــــدو شــن 
حملة اعتقاالت ومــداهــمــات منطقة 
"الــكــركــفــة" وســـط مــديــنــة بــيــت لحم، 

ي المدينة.
�ت وقرية "حرملة" �ش

ي الخليل، اقتحمت قـــوات العدو 
و�ن

ــنــــة،  مـــخـــيـــم الـــــــعـــــــروب شـــــمـــــال الــــمــــديــ
 
ً
وفتشت عــدة مــنــازل واعتقلت عــددا

. ن من المواطن�ي
ــــوات االحـــتـــال قــريــة  كــمــا اقــتــحــمــت قـ
ديـــر أبـــو مشعل غـــرب رام هللا، وبــلــدة 
"عــــار" شــمــاىلي طــولــكــرم، إضــافــة إىل 
ن الــســلــطــان شـــمـــاىلي أريــحــا،  مــخــيــم عــــ�ي

. ن  من المواطن�ي
ً
واعتقلت عددا

ي الـــجـــعـــفـــري الـــمـــمـــتـــاز  تــــوجــــه الــــمــــفــــيت
ــبــــان، اىل  ي لـــبـــنـــان الـــشـــيـــخ أحـــمـــد قــ

�ن
"، بــالــقــول  ن ــعــــروفــــ�ي ــمــ ن الــ ــلـــ�ي ــّطـ "الـــمـــعـ
"هــــــــــل الـــــمـــــطـــــلـــــوب تـــــطـــــويـــــب لـــبـــنـــان 
كـــمـــزرعـــة مـــــوز لـــواشـــنـــطـــن أو صــهــيــنــة 
ــلــــد؟ أم الـــمـــطـــلـــوب تـــلـــزيـــم لــبــنــان  ــبــ الــ
ي تعيد تجنيد  لــلــســفــارات الغربية الــــيت
وح بأخبث لعبة ديمغرافية أمنية  ن الــرن
اجتماعية وسط جمعيات السفارات 
 لــــخــــرائــــط أمــنــيــة 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ي تـــتـــشـــكـــل وفـ الـــــــــيت

؟ أم المطلوب بيع لبنان 
ً
ة جــدا خطري

بــثــمــن بــخــس ألجــــل بــعــض الــزعــامــات 
الــمــســكــونــة بــجــنــون الــعــظــمــة والــــرأس 

الفارغ؟".
ي بيان، اىل أننا "نعرف 

ولفت قبان، �ن

 األبـــــواب الخلفية وزّوار الليل 
ً
تــمــامــا

والشخصيات والــقــيــادات والطواقم 
 عن 

ً
ــــزور لــبــنــان بــالــعــتــمــة بــعــيــدا ي تـ الــــــيت

وتـــوكـــول والــدمــغــة  نــظــام الــهــويــة والـــرب
ــــوع الـــخـــرائـــط  ــيـــة، ونــــعــــرف نــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــــة واألوراق الـــــصـــــفـــــراء  ــــومـ ــمـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
وســـاعـــات الــلــيــل الــطــويــل، نــعــرف كل 
 أن لــبــنــان ال يقبل 

ً
هـــذا ونــعــرف تــمــامــا

الـــتـــجـــزأة وال الــتــجــنــيــد وال الــــذبــــح وال 
التفخيخ وال التقسيم".

ــة  ــ ــرامــ ــ وشــــــــــــــدد عــــــــى أن "خـــــــيـــــــارنـــــــا كــ
اكـــــــة هــــذا الــبــلــد مــســلــم ومــســيــ�ي  و�ش
، ولـــــن نــســتــبــدل 

ً
وأوراقــــــنــــــا قـــويـــة جــــــــدا

مــال الــكــون كله ببندقية مــقــاوم، ولن 
ك الساحات والــشــوارع لجمعيات  نــرت

األفاعي الغربية ولعبة أوكارها وترسانة 
 وننتظرها 

ً
ي نعرفها تــمــامــا ــا الــــيت ــ أدوارهـ

بكل استعداد".
من جهته أمــل رئيس مجلس النواب 
ي  ن المجلس النيا�ب

ّ
نبيه بري "أن يتمك

من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية 
ا "أن الـــمـــطـــلـــوب مــن  ً قــــريــــًبــــا، مــــعــــتــــرب
الـــجـــمـــيـــع اإلدراك، أّن مـــــا مـــــن أحــــد 
ي ظــل 

يـــمـــلـــك تــــــــرف هــــــــدر الــــــوقــــــت �ن
تـــرّدي األوضـــاع المالية واالقتصادية 
والمعيشية عــى الــنــحــو الـــذي يجري 
خـــاصـــة بـــعـــد أن تـــخـــّ� ســـعـــر رصف 
ة لبنانية للدوالر  الدوالر المائة ألف لري

الواحد".
وكـــان الــرئــيــس بـــري قــد اســتــقــبــل، قبل 

ن  ي ع�ي
ي مقر الرئاسة الثانية �ن

الظهر، �ن
الـــتـــيـــنـــة، لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
ي بــرئــاســة النائب 

لــمــان اإلســـبـــا�ن ي الــرب
�ن

ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ بـــــاو مـــــــاري كـــــــاوس وأعـ
ي لبنان 

ي �ن
ي حــضــور الــســفــري اإلســـبـــا�ن

�ن
خــيــســوس ســانــتــوس أغـــــوادو. وتــنــاول 
ي لـــبـــنـــان 

الــــلــــقــــاء األوضــــــــــــاع الــــعــــامــــة �ن
ن  يـــ�ي بـــ�ي والــمــنــطــقــة والـــتـــعـــاون الـــتـــ�ش

ي البلدين.
برلما�ن

 كما عرض بري األوضاع العامة وآخر 
ي لـــبـــنـــان والــمــنــطــقــة 

الـــمـــســـتـــجـــدات �ن
ن لبنان وإيطاليا  والعاقات الثنائية ب�ي
 ، ي�ي ي مجاالت التعاون الت�ش

السيما �ن
خال استقباله رئيسة لجنة الشؤون 
الخارجية والــدفــاع بمجلس الشيوخ 

اإليــــطــــاىلي ســتــيــفــانــيــا كـــراكـــسي والـــوفـــد 
ة اإليطالية  ي حضور السفري

المرافق �ن
ي. ي لبنان نيكوليتا بومبارديري

�ن
ــــرق الــرئــيــس بــري  ــــر، أبـ عـــى صــعــيــد آخـ
ن بينغ مهنًئا  ي جـــ�ي

ي سش للرئيس الــصــيــين
لــمــنــاســبــة إنــتــخــابــه رئـــيـــًســـا لــجــمــهــوريــة 
ن الشعبية لوالية رئاسية جديدة. الص�ي

ية: بأنه بعد  أفــادت وسائل إعــام عرب
يوم من عملية تفجري العبوة الناسفة 
ق "مــجــيــدو"  غــــري الـــعـــاديـــة عــنــد مـــفـــرت
ي الفلسطينية المحتلة 

شمال األرا�ن
ــــة شـــاب  ــابـ ــ ــــن إصـ ــــرت عـ ــفـ ــ ي أسـ ـــ والـــــــــــيت ــ ــ
ي مـــن قــريــة ســالــم )21 عـــاًمـــا(  فــلــســطــيــين
ـــ أجــــــرى وزيــــــر حـــرب  ةـ ــ بــــصــــورة خــــطــــري
الـــعـــدو يــــوآف غـــاالنـــت تــقــيــيــًمــا خــاًصــا 
للوضع بمشاركة رئيس هيئة األركــان 
، ورئـــــــيـــــــس جــــهــــاز  ي

هـــــــرتـــــــسي هـــــــالـــــــيـــــــين
ن بـــــار، ورئـــيـــس شعبة  الـــشـــابـــاك رونـــــــ�ي
ــــواء عــــوديــــد بــســيــوك،  ــلـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
ورئـــيـــس شــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات الـــلـــواء 

ي 
ن آخرين �ن أهــارون حاليفا ومسؤول�ي

المؤسسة األمنية والعسكرية.
يــــــة، اســـتـــعـــرض  ــاة عــــــرب ــ ــنـ ــ وبــــحــــســــب قـ
ال غــاالنــت  ــــجـــــرن ــام الـ ــ الـــمـــســـؤولـــون أمــ
معطيات أولية من التحقيقات حول 
األحـــــــــــــداث، وأمــــــــر األخــــــــــري بـــمـــواصـــلـــة 
الـــــــجـــــــهـــــــود لــــــضــــــمــــــان حــــــــيــــــــاة عــــــاديــــــة 
ي الــكــيــان الــغــاصــب، فيما  لــمــســتــوطــين
ال زالـــــــت تــحــقــيــقــات الـــقـــضـــيـــة تــحــت 

. حظر الن�ش
ي الــــــســــــيــــــاق، أشــــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة 

و�ن
ــابــــاك  ــــاز الــــشــ ــهـ ــ "هـــــــآرتـــــــس" اىل أن جـ
ــتــــال قــلــقــون منذ  وقــــــادة جــيــش االحــ

عــدة أشهر من تزايد انشغال ناش�ي 
ي مــــــــحــــــــاوالت إعـــــــــداد 

الــــعــــمــــلــــيــــات �ن
ة  ي فــرت

عــبــوات ناسفة، مضيفة: أنــه �ن
ي بــدايــة ســنــوات 

االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة �ن
ن عملت الفصائل الفلسطينية  األلف�ي
ي الضفة الغربية وقطاع غــزة بشكل 

�ن
ية  ي تــحــضــري عـــبـــوات تفجري

مــكــثــف �ن
ي كانت الوسائل  وأحزمة ناسفة، والــيت
ـــا وفـــعـــالـــيـــة ضــد 

ً
الـــقـــتـــالـــيـــة األكــــــــرث فـــتـــك

ي 
ة اىل أنـــه �ن ، مــشــري ي

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
الــمــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــل حينها 
"مهندسون" كرث عى صناعة عبوات 

ذكية نسبًيا.

وأضــافــت الصحيفة: أنــه طــرأ مــؤخــًرا 
ي مـــســـتـــوى تـــطـــور الـــعـــبـــوات 

ارتــــفــــاع �ن
وتـــزايـــدت مـــحـــاوالت تنفيذ عمليات 
ي اعتقل 

ي األســبــوع الـــمـــا�ن
قــاتــلــة، فـــين

ــبــــوة نــاســفــة  ي كــــــان يـــــــزرع عــ فـــلـــســـطـــيـــين
ي "بـــيـــتـــار عــيــلــيــت"، 

داخـــــــل حـــافـــلـــة �ن
ــيــــون"،  ــتــــســ ــــرب مــــــن "غــــــــــوش عــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

حسب زعمها.
ي سياق آخــر، رغــم أن قــرار سلطان 

�ن
ي نهاية شهر 

عمان هيثم بن طــارق �ن
اير بفتح المجال الجوي  شباط/ فرب
للسلطنة أمام الطائرات الصهيونية، 
ن  اليا والفلب�ي ي أسرت

رفعت التوقعات �ن
وسنغافورة بتقصري مــدى الرحات 
ــا يــرتــبــط بــهــا مـــن ازدهــــار  الــجــويــة، ومـ
األعــــمــــال والـــســـيـــاحـــة نــتــيــجــة الـــقـــدرة 
ة،  عــى الــقــيــام بــرحــات جــويــة مــبــا�ش

االحتالل يواصل التطهري العرقي ضد سكان النقب

 للوضع
ً
ير حرب االحتالل يجرب تقییما وز

ية قوي  الشیخ قبالن: الحل يكمن بانتخاب رئیس جمهور

كتائب »القسام«: أّيُ مساٍس باألقصى سيحّول المنطقة إلى زلزال

قلق العدو من عبوة »مجيدو« يزتايد

وفود خارجية برلمانية يلتقون رئيس الربلمان اللبناني

عمليات إطالق 
نار وتفجري عبوة 

ناسفة ضد العدو 
ومستوطنيه 

بالضفة الغربية

لبنان ال يقبل 
التجزئة وال 
التجنيد وال 

الذبح وال 
التفخيخ 

هل ترتاجع سلطنة 
عمان عن فتح 
مجالها الجوي 

أمام طريان الكيان 
الصهيوني؟
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لــــكــــن الــــعــــاصــــمــــة مــــســــقــــط مــــــا زالــــــت 
تشهد جداالت صعبة حول القرار.

وكشفت وسائل إعام: أن "الضغوط 
واإليـــــــمـــــــاءات األمــــريــــكــــيــــة الــمــتــســقــة، 
مـــع الــتــشــجــيــع الـــســـعـــودي الــصــامــت، 
ا إىل اتـــخـــاذ ســلــطــنــة عــمــان  ً ــا أخــــــــري أّديـــــ
ي نــفــس الـــوقـــت تم 

لـــقـــرارهـــا، ولـــكـــن �ن
اتــخــاذ خــطــوات معاكسة تــمــاًمــا، فقد 
ي عـــمـــان الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــن  غــــــّرد مــــفــــيت
حمد الخليىي 81 عاًما، بـ "المفاجأة"، 
وأعرب عن دهشته من القرار، وخوفه 
من توقع خطوات أخرى تجاه الكيان 
، وحــــدثــــت خــــطــــوة أكــــرث  ي

الــــصــــهــــيــــو�ن
أهــمــيــة عــنــدمــا صــــّوت 86 عــضــًوا من 
ـــتــــشــــاري عــى  ــــشـــــورى االسـ مــجــلــس الـ
تشديد المقاطعة لمنع أي اتصال مع 

الصهاينة".


