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العناوين:
 كٌان ٌهود ٌواصل إجرامه فً فلسطٌن موقعا شهٌدا وعشرات المعتقلٌن.
 عمالة وتخاذل النظام اإلٌرانً وتطبٌع دول الخلٌج جعل كٌان ٌهود الهزٌل ٌنتفخ وٌصول وٌجول فً
المنطقة!
التفاصيل:
وقع لبنان اتفاقٌة مع مصر وسورٌا ،الستٌراد  027ملٌون متر مكعب من الغاز الطبٌعً المصري سنوٌا عبر
األراضً السورٌة ،بعد الحصول على ضمانات من الوالٌات المتحدة بعدم تأثر بٌروت والقاهرة بعقوبات قٌصر
األمرٌكٌة .وٌنص االتفاق على تورٌد الغاز المصري إلى لبنان لمدة  07سنوات قادمة ،عبر خطوط أنابٌب تمتد
بٌن البلدٌن مرورا بسورٌا .وقال وزٌر الطاقة اللبنانً ولٌد فٌاض ،إنه بموجب االتفاقٌة سٌتم شراء الغاز
المصري ونقله عبر خط الغاز العربً مع كل من مصر وسورٌا ،وصوال إلى محطة تولٌد الكهرباء فً لبنان.،
وأضاف" :الوالٌات المتحدة وعدت الحكومة اللبنانٌة ،لتأمٌن ضمانات مكتوبة ،بإعفاء الجانب المصري من
قانون قٌصر األمرٌكً الذي ٌفرض عقوبات على أٌة جهة تتعاون مع سورٌا" .ورأى أنه بتوقٌع االتفاق ٌكون
لبنان ومصر واألردن وسورٌا ،قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السٌر قدما لتأمٌن الكهرباء للشعب اللبنانً،
مشٌرا إلى أن تنفٌذ المشروع سٌؤمن تغذٌة كهربائٌة تصل إلى  4ساعات إضافٌة .وتابع" :نتطلع إلى الضمانات
النهائٌة من الوالٌات المتحدة حول العقوبات لتأمٌن تنفٌذ المشروع".

استشهد الشاب الفلسطٌنً علً حرب ( 20عاما) ،متأثرا بإصابته بطعنة بسكٌن مستوطن ،فً قرٌة اسكاكا شرق
سلفٌت .وذكرت مصادر محلٌة أن الشاب حرب تعرض للطعن فً صدره من مستوطن خالل تصدٌه وعدد من
األهالً لمستوطنٌن نصبوا خٌمة فً أرض تقع غرب القرٌة بهدف االستٌالء علٌها ،مضٌفة أنه ُنقل إلى مستشفى
ٌاسر عرفات فً سلفٌت حٌث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته .وفً محافظة جنٌن ،أصٌب شابان بالرصاص
فً بلدة قباطٌة ،وتم نقلهما إلى مستشفى جنٌن ،وذلك خالل اقتحام قوات االحتالل للبلدة ،وإطالقها للرصاص
وقنابل الصوت والغاز المسٌل للدموع .فً سٌاق متصل اعتقلت قوات االحتالل  22فلسطٌنٌا من رام هللا
والقدس ,وبٌت لحم ,والخلٌل ,وجنٌن ,ونابلس ،فً حٌن توغلت عدة آلٌات عسكرٌة لكٌان ٌهود شمال قطاع غزة,
وقامت بأعمال تجرٌف وتخرٌب ،وأجبرت المزارعٌن على االنسحاب من أراضٌهم.

نقلت شبكة "سً إن إن" ( )CNNعن مسؤولٌن أمرٌكٌٌن أن أجهزة استخبارات كٌان ٌهود كثفت هجماتها السرٌة
على علماء إٌرانٌٌن وأهداف نووٌة إٌرانٌة .وقالت الشبكة ،إن مسؤوال أمرٌكٌا ،أكد لها أن كٌان ٌهود ٌقف وراء
اغتٌال العقٌد فً الحرس الثوري اإلٌرانً حسن صٌاد خداًٌ فً طهران الشهر الماضً .فً هذه األثناء ،أعلن
وزٌر دفاع "كٌان ٌهود" بٌنً غانتس أنهم بصدد بناء تحالف للدفاع الجوي فً الشرق األوسط بقٌادة أمرٌكٌة
للتصدي لما سماها تهدٌدات إٌران ودول أخرى فً المنطقة ،وقال غانتس إن "كٌانه" سجل عدة نجاحات فً

األشهر األخٌرة فً "تسخٌر العالم لمحاربة إٌران"ٌ ..ظهر هذا التقرٌر أن الضربات العسكرٌة من كٌان ٌهود
إلٌران وأذرعها فً المنطقة تأخذ منحى تصاعدي ،وهذا مرده إلى غٌاب الردع الحقٌقً على األرض بعٌدا عن
صراخ الشاشات ! إن كٌان ٌهود كٌان هزٌل غٌر مستقر داخلٌا وٌتخبط فً نزاعات وانتخابات تتلوها انتخابات
وحكومات مترنحة ،وخارجٌا هو كٌان جبان ال قِ َب َل له بحروب حقٌقٌة وال قدرة له على االنخراط فٌها رغم
الترسانة العسكرٌة المتطورة ،ولكنه ٌفتقد للقوة العقدٌة والمعنوٌة وهو ٌتنفس بغطاء دولً ودعم أمرٌكً ٌسنده
بشكل مباشر ومن خالل األنظمة العمٌلة فً بالد المسلمٌن .وإن السبب فً هذا التبجح والتمادي لكٌان ٌهود هو
الدعم والتطبٌع من األنظمة الحاكمة فً بالد المسلمٌن والتعاون السٌاسً بٌن تلك األنظمة وكٌان ٌهود بشكل
كبٌر ومتواصل ،ولٌس آخره اتفاقٌة نقل الغاز إلى أوروبا من خالل مصر .إن جٌش أي دولة من دول المنطقة
قادر على إزالة كٌان ٌهود من الوجود ،ولكن ذلك القرار بحاجة إلى قٌادة مخلصة تحرك جٌوش المسلمٌن
لتحرٌر فلسطٌن والمسجد األقصى ولٌس تحت صرخات وجعجعات كاذبة ،ولكنها لن تتحرك فً ظل أنظمة
عمٌلة تابعة للغرب وهذا ٌوجب على أمة اإلسالم وجٌوشها التمرد على هذه الحالة من العمالة والخٌانة والتحرك
لنصرة أهل فلسطٌن واألرض المباركة وتحرٌر مسرى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.

قتل ثالثة جنود ٌمنٌٌن وأصٌب اثنان آخران ،فً كمٌن نصبه مسلحون جنوبً البالد .وأفاد مصدر مسؤول بأن
مجموعة مسلحة نصبت كمٌنا لدورٌة عسكرٌة تابعة لقوات الجٌش الٌمنً فً الطرٌق الرئٌسً بمدٌرٌة أحور
الساحلٌة ،شرق محافظة أبٌن .وأضاف المصدر ،أن قوات الجٌش اشتبكت مع المجموعة المسلحة التً نفذت
الكمٌن فً الطرٌق الدولً الذي ٌمر عبر مدٌرٌة أحور وٌربطها بمركز محافظة أبٌن ومحافظات شرق الٌمن،
قبل أن تلوذ بالفرار .وأسفر الكمٌن عن سقوط  3قتلى من القوات الحكومٌة ،وإصابة اثنٌن آخرٌن.

