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םקשיחים

עמדות":צריד להכחע"
הפוליטית :עודלפני שנודע על חק־וש
החזית
שד החוץ קרא לחסל את ראש

חחאס

הפסקת האש,

השחם עשו

שחדש

ס₪ו"למנוע סבב חדש בעוד חצ שנה"
שראש הממשלה
בדיוק כפישחיילי צה״ל

לדרום הגיעו אתמול
בנק ישראל ד״ר קרניתפלוג,
על הבנקים ,דור זקן ,מנהל חטיבת
המחקר פרופ׳ נתן זוסמן,ומנהל חטי־
$TS1$חטיבת$TS1$

הנהגת חמאסברצועה״.
מתי טוכפלד ,גדי גולן
עוד אמר שר החוץ כי ״ישראל
וזאב קליין
זאב
צבאי .את ההישגים הצבאיים שהושגו
לא יכולה להרשות לעצמה מלח־
$TS1$מלחמת$TS1$
במבצע הנוכחי אסור בשום פנים ואופן
$DN2$מלחמת $DN2$התשה.לכן אנחנו חייבים לקבל
מת
עודלפני שנודע אם עד חצות
$DN2$חטיבת $DN2$השווקים אנררו אביר .הבכירים
בת
לטרור״.
למוסס במתן פרסים
הכרעה גם במחיר של הסלמה .אם
הפכם להפםקת אש
ייחתם
ביקרובאשקלון ובאשדוד כרי להת־
$TS1$להתרשם$TS1$
הפסקת האש הנוכחית הולכת לק־
$TS1$לקריסה$TS1$,
ארוכת
שרי
הקשיחו
טווח,
הצדעה לכלכלה בדרום
$DN2$להתרשם $DN2$מעומק הפגיעה בעסקים בדרום
רשם
$DN2$לקריסה $DN2$,לא צריך לאיים יותר .שום
ריסה,
הממשלה ,שאיש מהם לאעודכן עד
עקב מבצע ״צוק איתן״.
לפגישה של ליברמן עם ראשי
'תגובה קשה׳ ,אלא הכרעה .לקחת
המתקיימים
הרגע האחרון םמגעימ
רשויות במועצה האזורית חוף אש־
$TS1$אשקלון$TS1$
לידינו ,וגם במחיר של הסלמה
יוזמה
םקהיר ,את עמדתם.
: iHCvi־לפיד :״שנא
$DN2$אשקלון $DN2$הגיעו גם שר החקלאות יאיר
משמעותיתלגמור את הסיפור בזמן קלון
שר החוץ אביגדורליברמן ערך
 HDD1אות
H1nr
שמיר והשרלביטחון הפנים יצחק
הקצר ביותר״.
ראשי רשויות
אתמול פגישה עם
השר שמיר מתח בי־
$TS1$ביקורת$TS1$
אהרונוביץ׳.
גם שר האוצר יאיר לפיד הקשיח
במועצה האזורית חוףאשקלון ואמר
כאצבע בשחה
$DN2$ביקורת $DN2$על התנהלות הממשלה :״אני
קורת
עמדות אתמול ואמר :״שלא יספ־
$TS1$יספרו$TS1$
כי ״אם נציגי חמאם לא יסכימולהח־
$TS1$להחזיר$TS1$
בעד ההסכם המתגבש
לא מבין איך השקעתי כל כך הרבה
$DN2$יספרו $DN2$אותי כאצבע בטוחה בער ההס־
$TS1$ההסכם$TS1$
רו
$DN2$להחזיר $DN2$לישראל את גופותיהם של אורון
זיר
בקהיר .אצביע רק בעד
ופתאום
שנים בביטחוןובכלכלה,
כם
$DN2$ההסכם$DN2$
גולדין ,על ישראל לחסל
שאול והדר
המתגבש בקהיר .אצביע רק בעד
הסכם שנותן פתרון
אני רואה רפיסות כזאת״.
הסכם שנותן פתרון אמיתי לתושבי
את כל ההנהגה של ארגון הטרור״.
ראש המועצה האזורית חוף אשק־
הדרום .אני חושש שבלי ועירה בינ־
$TS1$בינלאומית$TS1$
$TS1$אשקלון $TS1$אמיתיכתושביהדרום״
לדבריו ,״אסור לסיים את המבצע
$DN2$אשקלון $DN2$יאירפרג׳ון אמר בתום הפגישה:
$DN2$בינלאומית $DN2$שאותה הצגנו כבר ,זה מהלך לון
$TS1$למדינה $TS1$.לאומית
בלי שגופותהחיילים חוזרות למ־
״המפגש היה חשוב לתושביםולנו
$DN2$למדינה $DN2$.אם המחבלים מהצד השני לא
דינה.
פלוג הביעה את הערכתהלמפע־
$TS1$למפעלים$TS1$
שרקיוביללעוד סיבוב לחימה בעור
ולתעשייהבכלל ,אשר הקפידו
כראשי רשויות .החשש שלנו הוא לים
$DN2$למפעלים$DN2$
שישה חודשים או שנה״.
מקבלים את זה ,הם חייביםלהבין
להמשיךלהפעיל את קווי הייצור
שטפטוף הירי ימשיךלהתקיים כאן,
השר אורי אריאל התייחס גם הוא
שהםיקבלו בחזרה את הגופות של
לאורך כל תקופת מבצע צוק איתן.
ואיסמעיל הנייה ושל כל למו״מ במצרים ואמר כי הוא ״מצפה ועולם כמנהגוינהג״.
מוחמד דף
יפגין חוסן מדיני
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