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"ع����������������ام����������������ان ع���������ل���������ى ال�������ق�������ائ�������م�������ة 
امل���ش���ت���رك���ة: ن���ح���و ت���ع���ددي���ة أك���ث���ر 
ف���������ي ق�������ائ�������م�������ة م���������وح���������دة أك�������ث�������ر"
  30 بقلم: النائب د. يوسف جبارين  ص 

الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  م��راه��ن��ت��ه ع��ل��ى  م��ن  اك��ث��ر  ال��ص��ه��ي��ون��ي  امل��ص��احل��ة وراه����ن ع��ل��ى االح��ت��ال  امل��ف��اوض��ات ورك���ن  اخ��ت��ار  * ع��ب��اس 
هذه  ع��ن  بالتراجع  نطالبه  ون��ح��ن  والقومية  الوطنية  االخ��اق  ع��ن  خ��روج��ا  تشكل  اللبناني  امل��ارون��ي   البطريرك  تصريحات    *
2+4 ص  ل��ب��ن��ان"     م��ن  ال��رح��ي��ل  الفلسطينيني  ال��اج��ئ��ني  ال���راع���ي: "ع��ل��ى  ب��ش��ارة  ال��ب��ط��ري��رك  م��س��اره  *  ال��ت��ص��ري��ح��ات وت��ص��وي��ب 

العرب": ل�"كل  املصري  مشير  – النائب  حماس  حركة  في  القيادي 

العرب": ل�"كل  املصري  مشير  – النائب  حماس  حركة  في  القيادي 

ال����ق����ض����ي����ة  ب������ه������ا  مت���������ر  ال�������ت�������ي  ال�������ك�������ب�������رى  امل������ص������ي������ب������ة   "
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ه��������ي س�������رق�������ة ال���������ق���������رار ال�����س�����ي�����اس�����ي 
" س عبا د  محمو قبل  من  به  د  ا ستفر ال ا و لفلسطيني  ا

ل��ي��وم   41 ال������  ال����ذك����رى  ت���ق���رر إح����ي����اء  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��ج��م��اه��ي��ر  ال���ع���ل���ي���ا  امل���ت���اب���ع���ة  جل���ن���ة 
32 ص  وامل������ث������ل������ث     ال����ن����ق����ب  ف������ي  أخ���������رى  وف�����ع�����ال�����ي�����ات  دي�����رح�����ن�����ا  ف������ي  اخل������ال������د  األرض 

ام����������ت����������ن����������ع����������ت ع����������������ن اع��������������������������ان اإلض��������������������������راب

أي������ام ب����ع����ش����رة  م�����وع�����د زف������اف������ه  ق����ب����ل  م�������ات  ام�����ي�����ر 
امليزانية  علي سام بعد فشل املصادقة على 
ي���ح���م���ل امل����ع����ارض����ة امل���س���ؤول���ي���ة وي����ق����ول: 

"س��ُت��ح��ل ال��ب��ل��دي��ة وس��ي��ت��م ت��ع��ي��ن جل��ن��ة 
24 ص  ال������رئ������ي������س"!      إب����ق����اء  م����ع  م���ع���ي���ن���ة 

لو مت بدال منه"  أيام ومتنيت  أمير:  "زفافنا كان بعد  املرحوم  وصال عودة خطيبة 
والدة وشقيق املرحوم أمير تكروري:  "كأنه كان يشعر  بدنو أجله لكننا لم نفهم رسائله"
العامل سند غامن جنا بأعجوبة: "حاولت مساعدة امير وأنس ولم أجنح"   ص 10 + 11

النارية في بورات األلعاب  انفجار مخزن  أبو عابد من قلنسوة في  أمير تكروري وأنس  مصرع 

امل��������ص��������ادق��������ة ع�������ل�������ى جل�������ن�������ة اس�����ت�����ئ�����ن�����اف 
ل�����������اع�����������ت�����������راض�����������ات ع���������ل���������ى ق����������������������رارات 
14 ص  ل�������ص�������ح�������ة   ا ة  ر ا ز و م  ع����������ا ي�������ر  م�������د

مفاوضات  عن  يكشف  غّطاس  النائب 
م������ع ال����ن����ي����اب����ة ال�����ت�����ي ع�����رض�����ت ع���ل���ي���ه 
32 االستقالة والسجن ملدة سنتن     ص 

ق���ري���ة ال���ك���اب���ري امل���ه���ج���رة س��ت��ح��ت��ض��ن 
م���������س���������ي���������رة ال��������������ع��������������ودة ال�������ع�������ش�������ري�������ن 
6 ص       0 2 . 0 5 . 1 7 م   ي������������������و

عودة وصال  امير املرحوم  انس املرحوم  اكرم وشقيقه  امير  والدة 


