
 
 
 
 

 

 

  

  

م2009من يناير  8 -هـ 1430من المحرم  11الخميس 

 :كتب محمد علي إبراهيم

أصبحت حنجرة حسن نصر اهللا أشهر 
وتحولت الشاشة التي يطل .. من سالحه

منها علي الجماهير إلي وجبة شبه 
أسبوعية لزعيم حزب اهللا الذي كاد في 
شهر مايو الماضي أن يحتل لبنان كلها 

 .ويعلنها دولة شيعية إرضاء إليران
سماحة الشيخ حسن نصر اهللا بعد أن 

وجه حنجرته . أجهز علي لبنان مرتين
فالشيخ يتصور أن الدولة العربية الكبري التي .. الذهبية إلي مصر وقيادتها منذ بدأت أزمة غزة

تعمل ليل نهار علي وقف نزيف الدم الفلسطيني تتآمر مع إسرائيل علي تصفية القضية 
 .وهكذا سولت له نفسه ولم يستعذ باهللا.. الفلسطينية

التفاصيل..

 المعارك تشتعل والقصف يتواصل برغم ساعات الهدنة الثالث
 جنود 9جريح في اليوم الثاني عشر وإسرائيل تعترف بإصابة  3100شهداء و  870

 قوات االحتالل تستهدف المساجد واألطفال بقنابل كاتمة للصوت

استأنفت الطائرات اإلسرائيلية غاراتها 
المكثفة علي طول الشريط الحدودي مع 

وتقوم .. مصر داخل قطاع غزة
الطائرات الحربية اإلسرائيلية من طراز 

. واالباتشي بإطالق الصواريخ 16إف 
والقنابل الفسفورية بغارات علي طول 
الشريط الحدودي مع مصر داخل قطاع 

 .غزة
خاصة منطقة صالح الدين وحي السالم . ويتم التركيز علي المناطق ذات الكثافة السكانية
وتشاهد أعمدة الدخان المتصاعدة ورائحة .. والبرازيل وحتي اتجاه البحر المتوسط شماالً

كان الجيش اإلسرائيلي قد أوقف العمليات العسكرية في القطاع أمس لمدة ثالث ساعات .. البارود
ثم واصل القصف وتواصلت المعارك مع المقاومة الفلسطينية التي نجحت في إيقاف التحرك 

 .البري في أكثر من محور

التفاصيل..

 ترحيب عالمي كبير بالمبادرة المصرية ــ الفرنسية
 وتل أبيب تعلن أنها مازالت تدرس.. ساركوزي يعلن قبول إسرائيل والسلطة 

 أيام 8واإلليزيه يتوقع انسحاباً خالل .. ساعة  48التهدئة ممكنة خالل : مسئول بحماس

رحبت دول العالم بالمبادرة المصرية ــ الفرنسية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك مساء أمس 
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األول وأكد المراقبون ان هذه المبادرة قادرة علي التوصل إلي حل يرضي جميع األطراف قال 
المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ان إسرائيل ترحب بالمبادرة مشيراً إلي أن المحادثات 

جاء ذلك برغم أن الرئيس الفرنسي ساركوزي أعلن في .. مازالت جارية مع مصر بشأنها
كان .. باريس بعد ختام جولته في المنطقة ترحيبه بقبول إسرائيل والسلطة الفلسطينية للمبادرة

وفد حماس قد غادر القاهرة أمس إلي دمشق ليعرض بنود المبادرة بهدف التوصل إلي رأي 
وقال مشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس ان الحركة مع أي ..بشأنها

 .مبادرة تشمل وقف العدوان وانهاء الحصار علي القطاع 

التفاصيل..

 قمة مصرية فلسطينية جديدة بعد غد

 :شريف عبدالحميد -كتب 

لبحث المبادرة " أبومازن"يستقبل الرئيس حسني مبارك بعد غد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
صرح بذلك نبيل .. المصرية والجهود السياسية المبذولة لوقف العدوان اإلسرائيلي علي غزة

عمرو سفير فلسطين بالقاهرة وقال إن الرئيس أبومازن سيطلع الرئيس مبارك علي الجهود 
العربية التي بذلت في األمم المتحدة ومجلس األمن لوقف العدوان اإلسرائيلي علي غزة والوضع 

 .الحالي

 مبارك يتلقي اتصاالً من ساركوزي

 الرئيس يمنح وسام النجمة العسكرية وترقية استثنائية لشهيد رفح

 مشروع رئاسي لمجلس األمن يدعم المبادرة المصرية

 نص كلمة مبارك وثيقة رسمية من وثائق األمم المتحدة

 رئيس مجلس القضاء األعلي ورئيس محكمة النقض.. مقبل شاكر 
 وسام علي صدورنا جميعاً.. رعاية الرئيس مبارك للقضاة

 اخبار اخري
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