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الجيش يحبط هجوم ًا إلرهابيي" داعش" جنوب الكلية الجوية بريف حلب

شهداء وجرحى بتفجيرين إرهابيني في العاصمة السورية دمشق
y

شاحنات من المساعدات
اإلنسانية والغذائية تدخل
كفريا والفوعة

دم��ش��ق ـ��ـ��ـ��ـ وك������االت :اس��ت��ش��ه��د 30
م��واط��ن��ا س���وري���اً وأص���ي���ب  45جب���روح
جراء تفجري ارهابي نفسه ظهر أمس
االربعاء حبزام ناسف يف مبنى القصر
العدلي القديم يف منطقة احلميدية
بدمشق.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة س���ان���ا ع���ن م��ص��در
يف ق��ي��ادة ش��رط��ة دم��ش��ق أن احلصيلة
األولية للتفجري اإلرهابي االنتحاري
ت��ش�ير إىل ارت���ق���اء  25ش��ه��ي��دا ووق���وع
ع����دد م���ن اجل����رح����ى ،ل��ي��ع��ود وي��ع��ل��ن
بعدها احملامي العام االول يف دمشق
ع��ن ارت��ف��اع حصيلة ضحايا التفجري
االرهابي اىل  30شهيدا و 45جرحيا.
وأشار املصدر إىل إن إرهابيا انتحاريا
ي���رت���دي ل��ب��اس��ا ع��س��ك��ري��ا ك����ان معه
ب��ن��دق��ي��ة وق��ن��ب��ل��ة وب��ع��د ان اس��ت��وق��ف��ه
احلرس عند باب السور اخلارجي ملبنى
قصر العدل وقاموا باستالم البندقية
والقنبلة رك��ض مسرعا ب��اجت��اه باب
بهو القصر العدلي حيث يوجد عدد
كبري من املراجعني مستغال االزدحام
واستطاع الوصول إىل الباب اخلارجي
حيث قام بتفجري نفسه.
وأوض����������ح م����دي����ر م���ش���ف���ى دم���ش���ق
الدكتور حممد هيثم احلسيين أنه

مت اس��ع��اف ع��دد م��ن اجل��رح��ى الذين
اص��ي��ب��وا يف التفجري اإلره���اب���ي حيث
تقوم كوادر املشفى بتقديم اخلدمات
الطبية واإلسعافية الالزمة هلم.
إىل ذل��ك أصيب ع��دد م��ن املدنيني
أغلبيتهم من األطفال والنساء جراء
تفجري ارهابي انتحاري نفسه حبزام
ناسف داخ��ل أحد املطاعم يف منطقة
الربوة بدمشق.
وع���ل���م م����راس����ل س���ان���ا م����ن م���ص���ادر
خاصة أن اإلره��اب��ي االنتحاري كان
مالحقا مع إرهابيني اثنني آخرين من
قبل اجل��ه��ات املختصة حيث أك��دت
املصادر إلقاء القبض على اثنني من

اإلرهابيني بينما فر اإلرهابي الثالث
ودخل إىل املطعم وقام بتفجري نفسه.
وفجر إرهابيون ي��وم السبت املاضي
عبوتني ناسفتني يف مقربة باب الصغري
بدمشق ما تسبب بارتقاء أكثر من 40
شهيدا واصابة العديد من املواطنني
جبروح ووقوع دمار كبري يف املكان.
وأكد وزير اإلعالم املهندس حممد
رامز ترمجان أن التفجريات اإلرهابية
ال�تي تستهدف املدنيني تعكس حالة
االن��ه��ي��ار ل��دى التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
ن��ت��ي��ج��ة ص����م����ود ال���ش���ع���ب ال����س����وري
وانتصارات اجليش السوري وحلفائه
يوما بعد يوم يف القضاء على اإلرهاب

العابر للحدود.
وق���ال ت��رمج��ان يف تصريح ل��ه أمس
االرب���ع���اء“ :إن ال��ت��ف��ج�يرات اإلره��اب��ي��ة
ال��ت��ي ح���دث���ت االرب�����ع�����اء يف ال��ق��ص��ر
ال��ع��دل��ي ويف منطقة ال��رب��وة بدمشق
والتفجريات ال�تي وقعت قبل أي��ام يف
ب���اب ال��ص��غ�ير ت��ن��درج يف إط���ار أع��م��ال
اإلرهاب والقتل والتدمري املمنهج اليت
تستهدف بها التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
امل���واط���ن�ي�ن ال���س���وري�ي�ن يف ك���ل امل���دن
السورية من دون استثناء”.
وأوضح ترمجان أن هذه االعتداءات
اإلره���اب���ي���ة ت��أت��ي ت��ن��ف��ي��ذا ل��س��ي��اس��ات
مشغلي اإلرهابيني من أنظمة احلقد

وال����ت����ط����رف ك���ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي
وال��ق��ط��ري وال�ترك��ي وغ�يره��م بهدف
إطالة أمد معاناة الشعب السوري.
ميدانياً فرضت وحدات من اجليش
السوري بالتعاون مع القوات الرديفة
وإسناد من الطريان احلربي سيطرتها
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة وادي أمح����ر ب��ال��ري��ف
الشرقي ملدينة تدمر.
وأف�����اد م��ص��در ع��س��ك��ري يف تصريح
ل��ـ س��ان��ا ظ��ه��ر االرب���ع���اء ب���أن ال��ط�يران
احل���رب���ي ن��ف��ذ س��ل��س��ل��ة غ������ارات على
جتمعات وحتركات تنظيم “داع��ش”
اإلره��اب��ي يف حميط السخنة واألرك
وج����ب����اب مح����د وحم���ي���ط���ه���ا وج���ن���وب
الصوانة بريف محص الشرقي أسفرت
عن “تدمري  3مقرات وعشرات العربات
امل���درع���ة وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
إرهابيي التنظيم”.
وذك����ر م��راس��ل س��ان��ا يف مح��ص أن
وح����دات اجل��ي��ش ال��ع��ام��ل��ة يف منطقة
تدمر نفذت عمليات عسكرية مكثفة
على مواقع انتشار إرهابيي “داع��ش”
بالريف الشرقي ملدينة تدمر.
ول���ف���ت امل���راس���ل إىل أن ال��ع��م��ل��ي��ات
أس��ف��رت ع��ن اس��ت��ع��ادة السيطرة على
منطقة وادي أمحر شرق مدينة تدمر
بنحو  18ك��م ب��ع��د تكبيد التنظيم
ال��ت��ك��ف�يري خ��س��ائ��ر ك��ب�يرة ب��ال��ع��ت��اد
ومقتل ال��ع��ش��رات م��ن إرهابييه وف��رار
العديد منهم باجتاه عمق البادية.

وسالح الجو يالحق فلول الجماعات اإلرهابية في مدينة الجفرة

سقوط طائرة استطالع صهيونية شرق قطاع غزة

املسماري :العملية العسكرية تدخل مرحلة ثانية في ليبيا

استشهاد فلسطينية قرب بيت
لحم ..ومواجهات مع قوات
االحتالل في نابلس
y

نواب أردنيون يطالبون بإفشال
قرار منع رفع اآلذان
مقتل صهيونيين إثر انفجار في
مصنع ألعاب نارية في تل أبيب

y

y
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اشتباكات ميليشيات
طرابلس ّ
تشل العاصمة

ط��راب��ل��س ـ��ـ وك�����االت :أك��د
الناطق باسم اجليش الوطين
اللييب العقيد أمحد املسماري
أن اجليش ال��وط�ني ش��رع ف��ورا
يف املرحلة الثانية من العملية
ال���ع���س���ك���ري���ة ب���ع���د اس���ت���ع���ادة

السيطرة على اهلالل النفطي
وه������ي م�����ط�����اردة اجل���م���اع���ات
املسلحة يف الصحراء.
وأك�������د امل�����س�����م�����اري ،أم���س
االرب���ع���اء ،يف م��ؤمت��ر صحفي
أن اجل���ي���ش ال����وط��ن�ي مت��ك��ن
م���ن ت��دم�ير اجل����زء ال��رئ��ي��س��ي
اجل���م���اع���ات اإلره���اب���ي���ة ال�تي
ك��ان��ت تسيطر ع��ل��ى مناطق
يف اهلالل النفطي بالكامل وأن

الوضع مستقر يف املنطقة.
وك��ان العقيد املسماري قد
أشار إىل أن قيادة القوات العامة
ال��ل��ي��ب��ي��ة أع����دت ب��ش��ك��ل شامل
للمعركة ،واعتمدت هجوما
م��ب��اغ��ت��ا ،ب�����دون أن ت��ع��ل��ن أي
تصرحيات أو بيانات صحافية
سابقة ،وذل���ك لضمان جناح
العملية .وأك���د أن "ال��ق��وات
ال���ت���اب���ع���ة جل���م���اع���ة اإلخ������وان

املسلمني والقاعدة املتحالفة
مع تنظيم" سرايا الدفاع عن
ب��ن��غ��ازي" اإلره���اب���ي ب�����دأوا يف
ال��ع��ودة إىل مدينة م��ص��رات��ة"،
م���ش�ي�را إىل م���ش���ارك���ة ق���وات
امل��ع��ارض��ة ال��ت��ش��ادي��ة املسلحة
مع تنظيم القاعدة يف معارك
منطقة اهلالل النفطي.
وق��ال املسماري إن "امل��ط��اردة
مل تنته وسنطارد العدو حتى
اجل���ف���رة وب��ع��ده��ا إىل م��واق��ع
أخ������رى س���ن���ح���دده���ا الح���ق���ا"،
م��ع��ت�برا أن "س��ي��ط��رة ال��ق��وات
املسلحة على اجلفرة سينهي
الكثري من املشاكل".
من جهة أخرى ،نقلت رويرتز
عن عن املتحدث العسكري إن
إن ال��ق��رار ب��ش��أن م��ن سيتوىل
العمليات يف املوانئ اليت جرى
استعادتها ال��ث�لاث��اء ل��ن يعلن
على ال��ف��ور وإن رئ��ي��س مكتب
امل��ؤس��س��ةال��وط��ن��ي��ة للنفط يف
الشرق سيتفقد املوانئ.
جاء ذلك بعد ظهور رسالة
م��ن ن��اج��ي املغربي رئ��ي��س فرع
امل��ؤس��س��ة الوطنية للنفط يف
الشرق قال فيها إنه ال يستطيع
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مصرع  8مرتزقة في نهم وصرواح ..وإحراق عدد من آلياتهم في الجوف

صد زحف ملرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران وقتلى وجرحى في صفوفهم
y

ال���ق���دس احمل��ت��ل��ة ـ��ـ��ـ وك�������االت :أص���ي���ب ش��اب
ب��ال��رص��اص امل��ع��دن��ي امل��غ��ل��ف ب��امل��ط��اط وآخ����رون
حباالت اختناق ،مساء الثالثاء ،خالل مواجهات
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي يف بلدة سبسطية
مشال نابلس.
وأف����اد أم�ي�ن س��ر ح��رك��ة "ف��ت��ح" يف سبسطية،
حممد عازم ،بأن قوات االحتالل اقتحمت البلدة
وس���ط إط�ل�اق كثيف ل��ل��رص��اص وق��ن��اب��ل الغاز
املسيل للدموع ،ما أدى الندالع مواجهات أسفرت
ع��ن إص��اب��ة ش��اب بعيار معدني مغلف باملطاط
يف قدمه ،نقل على إثرها إىل املستشفى ،إضافة
إلص���اب���ة أك��ث��ر م���ن ع��ش��رة م��واط��ن�ين حب���االت
اختناق.
م��ن جانب آخ��ر استنكر  45نائبا أردن��ي��ا إق��رار
الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانون
م��ن��ع رف���ع اآلذان مب��ك�برات ال��ص��وت يف مساجد
فلسطني احملتلة مبا فيها مدينة القدس وشجب
ال��ن��واب يف م��ذك��رة وجهوها إىل رئيس جملس
النواب األردن��ي عاطف الطراونة وتبناها النائب
خليل عطية« ،االستعالء اإلسرائيلي والتصعيد
العنصري واالس��ت��ف��زازي ال��ذي خالف قبل كل
شيء الشرائع السماوية واملواثيق الدولية واتفاقيه
وادي عربة ،كما جاء خرقا للوصاية اهلامشية
على املقدسات اإلسالمية».
وأش���ادوا ب��ال��دور البطولي ال��ذي ينفذه النائب
العربي بالكنيست أمحد الطييب يف الدفاع عن
املقدسات يف املسجد األقصى الشريف ،السيما
قانون منع رفع اآلذان ودعا النواب األسرة الدولية
واجمل��ت��م��ع ال���دول���ي وامل��ن��ظ��م��ات اإلس�لام��ي��ة إىل
الوقوف صفا واحدا إلفشال املخطط اإلسرائيلي
الذي حيارب اإلسالم واملسلمني.
ويف سياق آخ��ر ُقتل إسرائيليان وأصيب تسعة
آخ��ري��ن جب���راح متفاوتة ،ج���راء ان��ف��ج��ار وق��ع يف
إحدى مستودعات املفرقعات مشال «تل أبيب».
وأكدت صحيفة «هآرتس» العربية أن انفجارا
هائال وقع يف إحدى املستودعات ،اليت تضم آالف
املفرقعات يف منطقة «تل موند» إىل الشمال من
تل أبيب .وأوضحت الصحيفة أن شرطة االحتالل
فتحت حتقيقا يف احلادث.
إىل ذل��ك أك��د اجليش اإلسرائيلي استشهاد
ف��ت��اة فلسطينية ب��ع��د ت��ع��رض��ه��ا إلط��ل�اق ن���ار،
أم��س األرب��ع��اء  15م�����ارس/آذار ،م��ن قبل القوات
اإلسرائيلية على م��ف��رق عتصيون ج��ن��وب بيت
حلم بزعم حماولة ده��س جمموعة من اجلنود
الصهاينة.
ه��ذا وأع��ل��ن اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي األرب��ع��اء 15
م�����ارس/آذار ع��ن س��ق��وط ط��ائ��رة استطالع ب��دون
طيار من نوع «سكاي الرك» ،شرق قطاع غزة ظهر
األربعاء.
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قصف مدفعي للعدوان على منازل ومزارع المدنيين في عدة محافظات يمنية

صنعاء ـ ـ وكاالت :لقي عدد من مرتزقة
اجليش السعودي مصرعهم وجرح آخرون،
أم���س األرب���ع���اء ،يف إف��ش��ال زح���ف هل��م يف
صحراء البقع قبالة جنران.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري ل���ـ" امل��س�يرة ن��ت"
انكسار زح��ف ملرتزقة اجل��ي��ش السعودي

وال��ل��ج��ان الشعبية .ويف ص��ح��راء ميدي
قبالة جيزان دمر اجليش واللجان الشعبية
آليتني للمرتزقة مشال الصحراء.
هذا ّ
ودكت مدفعية وصاروخية اجليش
وال��ل��ج��ان الشعبية ،فجر أم��س األرب��ع��اء،
جت���م���ع���ات م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان واجل���ن���ود

يف ص��ح��راء البقع م��ؤك��دا سقوط قتلى
وجرحى يف صفوفهم.
وأشار املصدر إىل أن الزحف على صحراء
البقع ترافق مع غ���ارات لطريان العدوان
ب���أن���واع���ه احل���رب���ي واألب���ات���ش���ي واس��ت��م��ر
ل��س��اع��ات ث��م ان��ك��س��ر ع��ل��ى أي���دي اجليش

ال��س��ع��ودي�ين ق��ب��ال��ة م��ن��ف��ذ اخل���ض���راء يف
جن��ران .وأوض��ح مصدر عسكري أن قوات
اجل��ي��ش وال���ل���ج���ان اس��ت��ه��دف��ت جتمعات
املرتزقة واجلنود السعوديني قبالة منفذ
اخل��ض��راء يف جن���ران ب��ع��دد م��ن ص��واري��خ
الكاتيوشا والقذائف املدفعية.

وكانت وح��دة هندسية متخصصة من
اجليش واللجان الشعبية نفذت عملية
ن��وع��ي��ة ،االث��ن�ين ال��ف��ائ��ت ،بتفجري حقل
ألغام يف جتمعات كبرية ملرتزقة اجليش
السعودي قبالة منفذ اخلضراء ،ما أسفر
ع��ن مصرع وإص��اب��ة ال��ع��ش��رات يف صفوف
املرتزقة.
كما نفذ اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية،
فجر أمس األربعاء ،عملية عسكرية مباغتة
ضد املرتزقة يف مديرية خب والشعف يف
حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر عسكري لـ "املسرية نت" أن
اجليش واللجان الشعبية باغتوا مرتزقة
العدوان يف التبة احلمراء يف مديرية خب
والشعف ،مؤكداً إحراق عدد من اآلليات
العسكرية التابعة للمرتزقة خالل العملية.
ي��أت��ي ه��ذا بعد أق��ل م��ن  36س��اع��ة على
هجوم واس��ع نفذه اجليش واللجان على
مواقع املرتزقة يف تباب اجلروف يف منطقة
املقاطع مبديرية الغيل يف اجلوف ،موقعني
عدداً كبريا من املرتزقة بني قتيل وجريح.
إىل ذل��ك لقي  8م��ن مرتزقة ال��ع��دوان
م��ص��رع��ه��م ،م��س��اء ال��ث�لاث��اء ،يف مناطق
م��ت��ف��رق��ة م��ن م��دي��ري��ة ن��ه��م يف حمافظة
صنعاء ومديرية صرواح يف حمافظة مأرب.
وأوض��ح مصدر عسكري أن  6من مرتزقة
العدوان لقوا مصرعهم على أيدي اجليش
واللجان يف مناطق متفرقة من مديرية نهم،

التتمة يف الصفحة 11

3

اخبار قصيرة
الرياض ..سقوط رجل أمن برصاص عناصر «مجهولة»
الرياض ـ ـ وكاالت :أعلن املتحدث األمين لوزارة الداخلية السعودية ،أمس األربعاء،
«مصرع رجل أمن إثر إطالق نار عليه من عناصر جمهولة يف القطيف» شرق اململكة،
مساء الثالثاء.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن املتحدث األمين قوله إن دورية أمن اشتبهت ،مساء
الثالثاء« ،بإحدى السيارات من نوع برادو بالقرب من مستشفى القطيف املركزي».
وأض��اف املصدر نفسه قائال «وعند مبادرة قائد ال��دوري��ة ،اجلندي أول فهد قاعد
الرويلي ،باعرتاضها بادر من فيها بإطالق النار مما نتج عنه مقتله».
وأردف املتحدث «عثر من تفتيش املركبة من نوع «برادو» اليت استخدمها املسلحني
على قنابل مولوتوف واتضح أن السيارة مسروقة من مدينة الدمام».
احتجاجات على بقاء قوات السعودية في البالد

«الوفاق» البحرينية :محاكمة آية الله قاسم محاكمة ملذهب ديني بكل فرائضه
املنامة ـ ـ وكاالت :رداً على احملاكمة «اجلائرة» اليت كان من املقرر النطق بها أمس
االول حبق آية اهلل الشيخ عيسى قاسم ،شهدت البحرين تظاهرات متفرقة احتجاجاً
على األحكام العشوائية والتعسفية اليت يُطلقها نظام آل خليفة جزافاً وظلماً.
وتظاهر املئات يف مناطق متفرقة ،فيما أغلقت احملال التجارية أبوابها يف اليوم الذي
يصادف ،أيضا ،الذكرى السنوية القتحام ق��وات احل��رس الوطين السعودي البالد
ملساعدة البحرين يف قمع انتفاضة شعبية سعت لوضع حد الستحواذ عائلة آل خليفة
على السلطة .واشتبك حمتجون غاضبون مع قوات احلكومة اليت أطلقت قنابل الغاز
على املتظاهرين.
من جانب آخ��ر ع ّلق نائب األم�ين العام جلمعية «ال��وف��اق» الشيخ حسني الديهي
على استمرار النظام البحريين يف مسرحية حماكمة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم
واستهداف أكرب مرجعية دينية يف البحرين ،قائ ً
»:إن النظام البحريين أعلن جمدداً
ال ّ
أنه مستمر يف حماكمته ملذهب إسالمي أصيل ولفرائضه وعباداته من خالل احلرب
االعالمية املتوازية مع اخليار القضائي غري املنصف عرب تشويه مذهب ومكوّن أصيل
ومهامجته يف فريضة اخلمس».
وأك��د الديهي ّ
أن «ك��ل ما جي��ري يؤكد احلاجة إىل االستنهاض واليقظة يف
رف��ض ه��ذا امل��ش��روع الطائفي الكبري ال��ذي يستهدف البحرين من خ�لال استهداف
املذاهب واملرجعيات من أجل حتقيق مكاسب طائفية ال ختدم الوطن وال تعرب عن
ثقافته القائمة على التعايش» ،قائ ً
ال ّ
»:إن الشيخ قاسم قائد وطين له شعبية عارمة
داخل البحرين وتتبعه مجاهري عمالقة ،وكان وما زال له الدور األبرز يف بناء االنتماء
الوطين ورعاية السلم األهلي والدعوة الدائمة والصادقة للوحدة والسلمية والتعايش
اجملتمعي».

األردن ..محاكمة خلية لداعش اشتركت بتنفيذ «هجوم الركبان»
عمان ـ ـ وكاالت :بدأت حمكمة أمن الدولة األردنية ،أمس األربعاء ،أوىل جلساتها يف
حماكمة خلية إرهابية اشرتكت بشكل رئيس يف تنفيذ اهلجوم بسيارة مفخخة على
نقطة عسكرية متقدمة على احلدود مع سوريا يف منطقة الركبان ،حيث يقع خميم
لالجئني السوريني.
وأدى اهلجوم إىل مقتل سبعة عسكريني ،واصابة مخسة عشر آخرين .وسيمثل مخسة
سوريني متهمون باالشرتاك يف تنفيذ اهلجوم انطالقا من خميم الركبان.

وحبسب الئحة االتهام فقد وُجهت للمتهمني تهم املؤامرة بقصد القيام بأعمال
إرهابية أفضت إىل موت إنسان ،باستخدام مواد متفجرة ،وحيازة أسلحة أوتوماتيكية
بقصد استعماهلا على وجه غري مشروع.
وتضيف الئحة االتهام أن السوريني اخلمسة كانوا متواجدين يف خميم الركبان،
وأنهم ينتمون إىل تنظيم داع��ش اإلرهابي ،وقاموا بعملية رصد للنقطة العسكرية
األردنية ،حيث أرسلوا الصور واملعلومات اليت مجعوها إىل تنظيم داعش.
كما قام املتهمون بتصوير السيارة املفخخة أثناء مهامجتها النقطة العسكرية،
وأرسلوا الصور إىل تنظيم داع��ش .ومتكنت االستخبارات األردنية من حتديد مكان
وجودهم يف خميم الركبان واستطاعت إلقاء القبض عليهم.

تونس تضبط «خلية تكفيرية نسائية»
تونس ـ ـ وكاالت :أعلنت الداخلية التونسية أمس االربعاء ،الكشف عن خلية تكفريية
تتكون من  6نساء ترتاوح أعمارهن بني  21و 23عاما ،تنشط مبنطقة املنيهلة واملناطق
القريبة منها يف حمافظة أريانة.
ومتكنت فرقة األحباث والتفتيش للحرس الوطين مبنطقة املنيهلة ،الثالثاء ،من
الكشف عن اخللية ،اليت يتبنى عناصرها فكر تنظيم داعش اإلرهابي ،كما أن إحداهن
زوجة «عنصر إرهابي» يقبع بالسجن لتورطه يف قضية إرهابية.
وأوضح بيان للداخلية التونسية ،أنه متت مداهمة منازهلن والعثور على كتب ذات
منحى تكفريي وأقراص مضغوطة حتتوي على خطب حتريضية على اإلرهاب ،إضافة
إىل راية ترمز إىل تنظيم داعش اإلرهابي.
كما تواصت النساء مع عناصر تكفريية داخل تونس وخارجها عرب مواقع التواصل
االجتماعي ،وفق ما ذكر البيان.
وأذنت النيابة العامة بإيقافهن ومباشرة قضية يف شأنهن موضوعها «االشتباه يف
االنضمام إىل تنظيم إرهابي».

نقابة الصحفيني التونسيني تحقق في مزاعم سفر بعض أعضائها
لألراضي احملتلة
تونس ـ ـ وكاالت :اعلنت نقابة الصحفيني التونسيني عن فتحها حتقيق فوري يف
األنباء اليت مت تداوهلا حول سفر صحفيني تونسيني لـ ــ» إسرائيل» ،وقالت النقابة
الوطنية للصحفيني التونسيني ،إنه على إثر نشر املتحدث باسم رئيس وزراء « اسرائيل»
مساء االثنني تغريدة على تويرت يؤكد فيها أنه استقبل عددا من الصحفيني من
تونس واجلزائر واملغرب ،مت فتح حتقيق.
وأكدت النقابة الوطنية يف بيان هلا أنها فتحت حتقيقا يف هذا الصدد ،و تؤكد
بشكل أوىل أن الصور اليت عرضت مع التغريدة ال تشمل صحفيني تونسيني ،وجددت
موقفها وموقف الصحفيني التونسيني املبدئي الرافض ألي شكل من أشكال التطبيع
مع دولة االحتالل الغاصب.

