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    يعلن موعد اإلنتخابات المحليةقريع
 من ايلول القادم، موعداً إلجـراء المرحلـة   29 اعلن احمد قريع امس أنه تم تحديد يوم :سمير حمتو ـ  غزة

موضحا انه سيتم في العشرين من الـشهر فـتح بـاب الترشـيح              , الثالثة من انتخابات المجالس البلدية المحلية     
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وبين أن جولة أو جولتين ستجرى قبل نهاية         .لالنتخابات، لمدة عشرة أيام، الستكمال كافة اإلجراءات القانونية       
  .العام، الستكمال مراحل انتخابات المجالس البلدية المحلية

  17/8/2005الحياة الجديدة 
  

   في غزة يلتقي نصر يوسف كيرتزر
قديره للدعم األميركي والجهود التي يقدمها المستـشارون         عبر نصر يوسف عن شكره وت      :مهيب النواتي -غزة  

مع جاء ذلك خالل لقاء جرى امس في معبر المنطار           .العسكريون المصريون لمساعدة قوات األمن الفلسطينية     
من جانبه قال كيرتزر إن الواليـات المتحـدة   . اللواء إبراهيم شكري وبحضور دانيال كيرتزر والجنرال وورد     

را من أجل إعادة األراضي للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن األمن هو القضية الصعبة، مضيفاً               تبذل جهدا كبي  
وقال نحن ننظر لما يجري علـى انـه غـزة أوال        . بأنه مهتم برؤية الصور التي ستبث بعد يوم من االنسحاب         

ائالً حان وقت التنفيـذ     من جانبه تحدث وورد ق     .وليس أخيراً ولكن لن يتحقق شيء إذا لم تحرز نجاحاً في غزة           
  .وال بد من تضافر جهود أجهزة األمن الفلسطينية من أجل إنجاز هذه المهمة

  17/8/2005الحياة الجديدة 
  

 شيراك يهدد السلطة اذا لم يفرج عن الصحافي المختطف 
فراج عن ة الفلسطينية بوقف المساعدات الفرنسية اذا لم يتم االدهدد شيراك القيا: رام اهللا من وليد عوض

وقالت المصادر ان السلطة تنظر بجدية بالغة الي التهديد الفرنسي  .الصحافي المختطف في اسرع وقت ممكن
 قطاعات واسعة من العاملين االجانب في المناطق الفلسطينية من تزايد عمليات ىفي ظل ازدياد القلق لد

عملية قد ال ان السيارة التي استخدمت في ىمن جهتها ذكرت مصادر فلسطينية ان التحقيقات تشير ال .االختطاف
 .سرقت قبل ايام

  17/8/2005القدس العربي 
  

  عريقات حذر من نتائج استمرار الفوضى وتعدد 
أكد عريقات وحدانية السلطة الوطنية فى اطار التعددية السياسية باعتبارهما مـن أهـم معـالم                 : أ ش أ     -غزة

 وان اسـتمرار الفوضـى وتعـدد        ,السلطات والبد من وحدة الـسلطة     المرحلة الراهنة وقال انه المبرر لتعدد       
  . السلطات يهددان المصالح الفلسطينية العليا

   17/8/2005الشرق القطرية 
 

  فتح مكتب في القاهرة بلب احماس تط
علمت البيان من مصادر سياسية في القاهرة أن حركة حماس طلبت من الحكومة المصرية فتح مكتب دائم 

جاء ذلك خالل اجتماعات  . القاهرة وأن السلطات المصرية أبلغت حماس أن طلبها قيد الدراسةللحركة في
وأشارت مصادر إلى  .عقدها موسى أبو مرزوق مع جهات أمنية مصرية خالل زيارة إلى القاهرة تنتهي اليوم

ل من غزة األربعاء، أن جدول أعمالها تضمن سبل التنسيق بين حماس والسلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائي
  . وكذلك مسألة سالح حماس ودمج أعضاء كتائب عزالدين القسام في الشرطة الفلسطينية

17/8/2005البيان   
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  الشعبية تستنكر اختطاف الصحفي الجزائري 
مؤكدة ان عملية , اختطاف الصحفي الجزائري الذي يعمل في التلفزيون الفرنسيالشعبية استنكرت الجبهة 

 تعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني داعية الى حماية االجانب العاملين في االراضي الفلسطينية االختطاف
  .المحتلة

  17/8/2005العرب اليوم 
 

  مطالبة فلسطينية بعزل القدومي من قيادة فتح
شهدت العاصمة األردنية عمان خالل اليومين الماضيين اتصاالت ساخنة بين رئيس حركة فتح فاروق القدومي 

وعلمت  الوطن أن . وشخصيات فلسطينية مقيمة في األردن بعضها من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
بعض هذه الشخصيات طالبت بإعفاء القدومي من منصبه و سحب كافة الصالحيات منه وإحالته إلى التقاعد 

  . بعد أن حسمت مواقفها بدعم برنامج محمود عباس إلقامة الدولة الفلسطينية
  17/8/2005 السعودية الوطن

 
  اعتقاالت في المواصي ومداهمات في أنحاء قطاع غزة

أفاد مواطنون أن قوات االحتالل قامت بإغالق أحد شوارع المواصي وهو  :غزة ـ ماهرابراهيم 
الطريق الرئيسي الوحيد المؤدي إلي المركز الصحي والواصل إلى خـانيونس المنفـذ الوحيـد               

كما اعتقلت قوات االحتالل مواطنين في المواصي عرف منهم مهند          . ينةللمنطقة الساحلية في المد   
احمد النجار وفادي خضر زعرب خالل حملة تفتيش في منازل المواطنين بدأت مـع سـاعات                

وهاجم المستوطنون اليهود فجر أمس منازل المواطنين في منطقة المواصي،          . الفجر األولى أمس  
ين انتشروا في أنحاء المنطقة وعاثوا فيها فساداً، وهـاجموا          أفاد مواطنون أن مئات المستوطن    كما  

وقال فايز شعت، الناطق اإلعالمي باسـم       . بعض المنازل في منطقة الفرا، وألقوا الحجارة عليها       
نه تلقى العديد من المناشدات مـن قبـل         ألجنة الدفاع والمحافظة على مصلحة أهالي المواصي،        

ة من المستوطين غرب مستوطنة نافيه دوكاليم، حيث تحرشـوا          المواطنين تفيد بتجمع أعداد كبير    
وأضاف أن االعتداءات طالت منـازل مـواطنين مـن          . بالمواطنين القاطنين بمحاذاة المستوطنة   

إلى ذلك، توغلت قوات االحتالل أمس في حي العطاطرة غـرب           . عائالت الفرا وشراب والبيوك   
المواطن مصطفى زنـداح وقامـت بـإخالء    مدينة بيت الهيا شمال قطاع غزة وحاصرت منزل  

كما اقتحمت قوات االحتالل صباحا منطقة وادي الـسلقا شـرق           . المنزل وطرد ساكنيه العشرين   
وأفاد رئيس بلدية وادي السلقا أن قوة عسكرية راجلة مدعومة بعدد من الجيبات             . مدينة دير البلح  

 متـر شـمال منطقـة وادي        500العسكرية انطلقت من موقع كوسوفيم العسكري، وتقدمت نحو         
وأضاف أن الجنود حاصروا المنطقة، وشنوا حملة تفتيش ومداهمات للمنازل قبل احتجاز            . السلقا

  . عائلة المواطن سليمان السميري، ومنعهم من الخروج من المنزل
  17/8/2005البيان  

  
  حماس تنظم مسيرة في خانيونس احتفاالً بانتصار المقاومة
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 في مسيرة جماهيرية حاشدة دعـت إليهـا حركـة    أمس أولف الفلسطينيين   شارك آال : خانيونس
حماس احتفاالً بانتصار المقاومة وهروب المغتصبين الصهاينة من المغتصبات الجاثمـة علـى             

وشوهد اآلالف من األهالي يرفعون األعالم الفلسطينية والرايـات الخـضراء            .أرض خانيونس 
ار مقر بلدية خانيونس، وجابوا شوارع المدينة مـروراً         وشعارات حماس يسيرون انطالقاً من جو     

وأفـاد مراسـلنا أن     . بشارع الشيخ الشهيد أحمد ياسين باتجاه حاجز التفاح غرب مخيم خانيونس          
قوات االحتالل المتمركزة في محيط المغتصبة المذكورة، أطلقت النار باتجاه مجموعة من الفتية             

بلغ عن إصابات فيما سارع منظمو المسيرة الى منع الفتيـة           الذين تقدموا باتجاه المغتصبة و لم ي      
وشارك في المسيرة عدد من قـادة        .من التقدم خشية ارتكاب جيش االحتالل مجزرة جديدة بحقهم        

حركة حماس والعشرات من مجاهدي كتائب القسام وأهالي الشهداء و األسرى وتم في المـسيرة               
نود من األمن الفلسطيني كجدار بشري حول المسيرة        تقديم عروض للكشافة، فيما انتشر مئات الج      
  .خاصة عند اقترابها من مغتصبة نيفيه ديكاليم

  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ةهدم مزرعة ومنشآت تجارية في إذنا والتنكيل بأسر
يوخ اثر عمليات دهم نفذتها لهذا الغرض في بلدتي بني نعيم والش           اعتقلت قوات االحتالل  : الخليل

 3 مواطنين، فيما اقدمت على هدم مزرعـة لتربيـة المواشـي و              4امس، والليلة قبل الماضية،     
منشآت تجارية في بلدة اذنا الواقعة غرب المدينة بزعم اقامتها دون الحـصول علـى تـرخيص          

وقالت مصادر متطابقة من بني نعيم ان القوة العسكرية االسرائيلية التي اعتقلت المـواطن              !مسبق
 عاماً، نكلت بعدد من افراد عائلته ما ادى الى إصابة بعـضهم، فيمـا               50 محمود زيدات    حسين

  .الحقت اضراراً بمحتويات منزل العائلة بذريعة التفتيش عن مواد ممنوعة
  17/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  المستوطنون يغلقون طرقاً في منطقة المواصي 

ن سكان مـستوطنتي رفـيح يـام وعتـسمونا          واصل عدد من المستوطنين م     :كتب محمد الجمل  
المقامتين فوق أراضي المواطنين غرب وشمال غربي محافظة رفح، أمـس، أعمـال العربـدة               
والتخريب داخل منطقة المواصي الساحلية، الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي الكامل، والقريبة مـن            

ة، في اتصاالت هاتفية مـع      وأكد عدد من المواطنين من سكان المنطق       .المستوطنتين المذكورتين 
األيام، أن عشرات المستوطنين خرجوا من المستوطنتين المذكورتين، ورابطوا علـى مفترقـات             
بعض الطرق، وقاموا بإشعال النار في عدد من اإلطارات المطاطية، وحاويـات القمامـة فـي                

السكان إلـى أن    وأشار   .المنطقة، كما قام عدد منهم بإشعال النار في بعض األشجار في المنطقة           
المستوطنين حاولوا منع خروج الشاحنات التي تحمل معدات تم تفكيكها من داخل المستوطنة، ما              
أسفر عن وقوع مصادمات ومشاجرات مع الجيش استمرت عدة ساعات، وانتهت بإعادتهم إلـى              

ذائيـة  أكد سكان المنطقة أنهم بدأوا يعانون من نقص كبير في المـواد الغ             كما   .داخل المستوطنة 
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األساسية، مع استمرار إغالق قوات االحتالل لحاجزي التفاح وحاجز مواصي رفح لليوم الرابـع            
عشر على التوالي، وهما حلقة الوصل الوحيدة بين منطقة المواصي وباقي مدن ومحافظات قطاع              

  . غزة
  17/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   يميني متطرف يحاولون اقتحام األقصى  مائة

 حاول نحو مائة يميني متطرف اقتحام االقصى بعدما نظمـوا أنفـسهم بمـسيرة                :لمحتلةالقدس ا 
داخل القدس بالقرب من الحرم القدسي الشريف ورددوا شعارات بهدم االقصى وسـاروا نحـو               

اربعـة  ووصلت الى المكان قوة من الشرطة قامت بتفريقهم في حـين تمكـن              . البوابة الرئيسية 
ابة الرئيسية لالقصى، وانبطحوا على ارضية ساحة المسجد وهم يطلقون          ن من اقتحام البو   يمتطرف

واطلقت الشرطة سراح اثنين بعد التحقيق معهما       . الشتائم على المصلين  ويهددون بهدم االقصى      
وعززت الشرطة بعد هذه المحاولـة مـن قوتهـا حـول            .  قيد االعتقال  الباقيينفيما أبقت على    

تخوف باالعتداء على االقصى يتعاظم في وقت يمنع فيه المئات          االقصى، وقال مصدر امني ان ال     
وأضاف بمثل هذه الحالة يمكن لهـؤالء ان يـردوا          . من المتطرفين من دخول كتلة غوش قطيف      

على منعهم دخول المستعمرات التي ستخلى باعتداء على االقصى وينفذون تهديداتهم التي تتـردد     
 مثل هذا االعتداء يمكن ان يؤدي الـى تجميـد تنفيـذ             فمعظمهم على قناعة ان   . منذ فترة طويلة  

  .االنسحاب اذا كانت نتيجته خطرة فعال
  17/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
   يطالبون بحراسة المدارس 48فلسطينيو 

 بطلب عاجل إلى     48توجهت لجنة متابعة شؤون التعليم في المدارس العربية فلسطينيو          : تل أبيب 
 طارئة للسنة الدراسية المقبلة، التي ستفتتح فـي مطلـع سـبتمبر             شارون، أن يخصص ميزانية   

وقال نبيه أبو صالح، رئيس اللجنة، انه في أعقـاب          . المقبل، لتمويل حراسة في المدارس العربية     
ومن غير المستبعد أن يقـوم إرهـابيون        . العملية اإلرهابية في شفا عمرو لم يعد هناك أي أمان         

 العربية، لذلك ال بد من وضع حراس مسلحين فـي كـل مدرسـة               يهود باالعتداء على المدارس   
يذكر أن الحكومة اإلسرائيلية امتنعت حتى اآلن عن . عربية مثلما هو الحال في المدارس اليهودية      

وضع حراسة في المدارس العربية بدعوى انه ال يواجهها خطر أمني من المسلحين الفلسطينيين،              
 بالحراس لمواجهة اعتداءات المجرمين الجنائيين، لكن الحكومة        فيما كانت اللجنة المذكورة تطالب    

  . لم تقتنع بذلك
 17/8/2005الشرق االوسط 
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  بتفعيل لجان محلية لحراسة المساجد والكنائس :الخطيب
 48ان الحركة االسالمية في مناطق الـ اعلن الشيخ كمال خطيب:  من زهير اندراوس،الناصرة

 عمرو الي تشكيل لجان تطوعية لحراسة المساجد والكنائس دعت في اعقاب مجزرة شفا
وقال الشيخ خطيب ان ما حدث في شفا عمرو هو بداية مرحلة  .واالسواق والمراكز الجماهيرية

جديدة معنا كعرب في هذه البالد فقد انتهي الوقت الذي كان فيه العربي مشبوها ويجب التعاطي 
ر لالنتباه في قرانا ومدننا العربية علي انه هو مع كل من هو غير عربي في اي موقع مثي

ال استبعد ان يتم اغتنام صالة الجمعة وان يقوم احد هؤالء المتطرفين بالدخول علينا  .المشبوه
الشيخ خطيب، ان هذه واكد  .واطالق النار كما حصل في الحرم االبراهيمي وفي شفا عمرو

ية لن تطالب بتسليحها مضيفاً ان مجرد وجود المجموعات لن تكون مسلحة، وان الحركة االسالم
اعين متفتحة كفيلة بردع كل من تسول له نفسه االعتداء علي حرمات دور العبادة من مساجد او 

واكد الشيخ خطيب ردا علي سؤال ان هناك شعورا لدي المواطنين العرب بان الشرطة . كنائس
  .ال توفر لهم الحماية واالمن

  17/8/2005القدس العربي 
  

  هدفنا محاصرة االستيطان وتطويقه  :القواسمي
 كشف رئيس لجنة اعمار الخليل الدكتور علي القواسـمي النقـاب عـن ان               : حسام عطية  ،عمان

 مليـون دوالر    5.1لجنة وحتى تتمكن من االستمرار باعمار المدينة القديمة قامـت بـاقتراض             ال
 منحة للجنة بقيمة مليون دوالر لترميم الحرم        لمتابعة العملية، فيما قدم الصندوق السعودي للتنمية      

 مليـون   50والكسوة الخارجية له علما بان التكلفة الحقيقية لعمليات الترميم تصل الى اكثر مـن               
وقال ان اللجنة استطاعت في تسع سنوات تحقيق انجازات قياسية في ظـروف صـعبة                .دوالر

 مبان تضمنت ترميم ما يزيـد علـى    مشروعا لترميم263حيث قامت اللجنة بطرح مايزيد على    
.  شـقه تحـت التـرميم      120 مليون دوالر، هذا وما يزال نحو        15 شقة سكنية بكلفة تصل      650

واعلن عن تشكيل وحدة قانونية لرصد االنتهاكات االسرائيلية لحقوق المواطن الفلـسطيني فـي              
مارسات امام المجتمـع    المدينة، عبر رصد تلك االنتهاكات ومالحقتها في المحاكم وفضح تلك الم          

واكد ان كل بيت يتم ترميمه في اي مدينة فلسطينية واعادة السكان له هو قنبلة موقوتـة                 . الدولي
في وجه االحتالل ستنفجر في اية لخطة، كما ان تثبيت السكان في بيوتهم يحافظ علـى هويتنـا                  

  . وتمسكنا بارضنا وملكيتنا لها
 17/8/2005 الدستور

  
  ية ينددن باالعتداءات اإلسرائيليةألف امرأة فلسطين

 تظاهرت نحو الف امرأة فلسطينية واسرائيلية وأخريات من اربع واربعـين            : قنا ،القدس المحتلة 
دولة امس قرب حاجز قلنديا العـسكري للتنديـد باالعتـداءات االسـرائيلية ضـد المـواطنين                 
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اء بالسواد في مدينتي القـدس      وجاءت التظاهرة في ختام مؤتمر الحركة العالمية نس       ‚ الفلسطينيين
ورفعت المشاركات في المسيرة الشعارات المنددة باالحتالل والجدار باللغات العربيـة           ‚ ورام اهللا   

وطالبن بوقف سياسة التضييق والحـصار      ‚ والعبرية واالنجليزية وهتفن لفلسطين ولحرية شعبها     
التظاهرة وهددوا باسـتخدام القـوة      وقد انتشر جنود االحتالل حول      ‚ االسرائيلية ضد الفلسطينيين  

  .لتفريقها وأغلقوا الحاجز أمام المواطنين بذريعة تنظيم التظاهرة
 17/8/2005الوطن القطرية 

  
 اللجنة الدولية للصليب األحمر تعلن استئناف عملياتها في غزة 

 قطاع غزة، أعلنت اليوم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، استئناف عملياتها الميدانية في: القدس
 .بعد تعليقها في أعقاب إطالق النار على مكتبها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وأوضحت اللجنة في بيان وصلت وفا نسخة منه، أنها اتخذت خطوتها هذه بعد تلقيها ضمانات 
 في ولفتت اللجنة، إلى أنها ستواصل عملها .أمنية لممارسة عملياتها الميدانية من السلطة الوطنية

إطار أنشطتها االعتيادية حسب صالحياتها وفقاً للقانون الدولي اإلنساني، بحيث تكون جاهزة 
لالستجابة ألي أوضاع طارئة أو حاالت تستدعي تدخالً إنسانياً يمكن أن يحدث خالل عملية 

وأوضحت اللجنة أنها ستراقب مجريات األمور عن كثب أثناء تنفيذ خطة  .االنسحاب اإلسرائيلي
 .النسحاب، وضمان حصول الفلسطينيين على احتياجاتهم األساسية والخدماتية كأولوية لهاا

  16/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

   انتخابات الكنيسة األرثوذوكسية بالقدس
 من الشهر الحالي االنتخابات الختيـار بطريـرك جديـد للكنيـسة              22  تجري في  ،إينـاس نـور : رسالة أثينا 

 وتشير   ,  وذلك رغم استمرار موقف إسرائيل من عدم سحب اعترافها إيرينيوس           , وذوكسية اليونانية بالقدس  االرث
 وأن الجـانبين لـن يـدعما     , المصادر الفلسطينية الي ان هناك تنسيقا فلسطينيا ـ أردنيا بشأن هذه االنتخابات 

ـ االردني يرتكـز     اسي إن الموقف الفلسطيني   در دبلوم  وقال مص   ,  اسما  13 مرشحا بعينه من القائمة التي تضم     
علي دعم مبادئ ومواصفات معينة تتوافر لمن يتم اختياره وهي المحافظة علي ممتلكـات الكنيـسة ومـصالح          

وتجري عملية االنتخاب بعد ان سحبت أيضا البطريركية المسكونية باسـطنبول             .1958  الرعية وتطبيق قانون  
ويشير المراقبون الي ان رفض المحكمة اإلسرائيلية طلـب إيرينيـوس     . سة األم اعترافها بإيرينيوس وهي الكني   

   .يعتبر مؤشرا قويا علي ماستقوم به اسرائيل الحقا وهو عدم التمسك به
   17/8/2005االهرام 

 
  الحركة األسيرة اندحار االحتالل عن غزة خطوة منقوصة 

حتالل أن اندحار االحتالل عن قطـاع        اعتبرت الحركة األسيرة في سجون ومعتقالت اال       :نابلس
غزة خطوة منقوصة ما لم يتم إطالق سراح كافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل خاصة               

وهنأت الحركة األسيرة في بيـاٍن لهـا         .المعتقلين الذين يقطنون في المناطق التي سيتم تحريرها       
أبناء شعبها على هذا اإلنجاز، داعيةً كافة أبناء شعبنا وأمتنا للمزيد من الوحدة ورص الـصفوف                
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لضرب أروع األمثلة في التالحم تعبيراً عن الوجه المشرق والحضاري لشعبنا ومقاومته الباسلة،             
الئه عن غزة وشمال الضفة يوم عيٍد وطني        كما دعت إلى اعتبار يوم إتمام انسحاب االحتالل وج        

  .يخرج الناس فيه للشوارع مكبرين تكبيرة العيد واعتباره يوماً وطنياً يحتفل به كل عام
  17/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  سويسرية تعنى بشؤون األسرى -تأسيس جمعية فلسطينية

سويسرية، أطلق عليها   -ية فلسطينية أعلن في مدينة زيورخ السويسرية، مؤخراً، عن تأسيس جمع        
وأوضـح  .  تعنى باألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية        سويااسم  

تقرير صادر عن الجمعية أن تأسيس الجمعية، جاء بعد عقد اجتماع أول لها فـي مدينـة ليـون                   
 علـى التـرخيص لهـذه       الفرنسية، في السابع عشر من شهر أبريل الماضي، حيث تم الحصول          

وأشار التقرير، إلى أن الجمعية باشرت العمل، وأن        . الجمعية من السلطات المختصة في سويسرا     
هدفها اإلعالمي هو إطالع الرأي العام العالمي على القضية الفلسطينية بـشكل عـام، وقـضية                

الـدفاع  األسرى والمعتقلين بشكل خاص، حيث ستكون الجمعية مناصرة لألسرى، وتعمل علـى             
وبين أن الجمعية، تسعى في المستقبل إلى إقامة برامج، مثل كفالة أبناء األسـرى خـالل                . عنهم

مراحل الدراسة، وإرسال أدوية ومالبس، وإعداد نشرات، وتنظيم مهرجانات ومعارض وندوات،           
  .بهدف تفعيل قضية األسرى

   17/8/2005الشرق القطرية 
  

  !   أسوأ من سجن الرملةلم يعثر على: لتصوير مشاهد من فيلم
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين بان شركة إعالمية أمريكيـة النتـاج األفـالم قامـت                

 بسجن الرملة، ولمدة    13بتصوير مشاهد من فيلم وقد تم تصوير تلك المشاهد في عزل أيلون قسم            
امت بزيارة السجن   وأوضحت الوزارة نقالً عن المحامية شيرين عراقي التي ق         .ثالثة ايام متتالية  

والتقت األسيرين محمود شبانه وفايق دار عادي، بان مخرج هذا الفيلم قام بتفقـد العديـد مـن                  
السجون اإلسرائيلية لتصوير الفيلم اال انه لم يجد أسوأ من هذا القسم باعترافـه، لتـصوير تلـك                  

واضطهاد لألسـرى   المشاهد، مما يدل على ان هذا السجن يعتبر من اكثر السجون سوء ومعاناة              
في القرن الحالي، وان الظروف التى يعيشها األسرى فيه، تشبه ما كانت عليه السجون قبل مـا                 

   . عاما50ًيزيد عن 
  16/8/2005 48عرب 

  
 تردي األوضاع المعيشية في سجن نفحة وحرمان أسير من زيارة ذويه 

انية لألسرى الفلـسطينيين فـي سـجن نفحـة          أكد نادي األسير الفلسطيني، اليوم أن األوضاع المعيشية واإلنس        
الصحراوي تدهورت بشكل ملحوظ، حيث نقل محامي نادي األسير فواز الشلودي، عن األسرى الكثيـر مـن                 
الشكاوي والمناشدات، وذلك بعد تمكنه من زيارتهم في السجن، مؤكدين أن أوضاعهم اإلنسانية والمعيشية على               

وأوضـح األسـرى أن هـذا       . ب سياسات سلطات السجون اإلسرائيلية    كافة الصعد في حالة تدهور مستمر بسب      
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التدهور يتمثل في عمليات االقتحامات الليلية، التي تشنها قوات االحتالل، بحجة البحث عن األجهـزة الخلويـة    
والتي تقض مضاجع األسرى باستمرار، وفي سياسة فرض الغرامات المالية على األسرى وبـشكل جمـاعي                

 . ألف شيكل خالل الشهرين الـسابقين      37مات التي فرضت على األسرى إلى ما يزيد عن          حيث وصلت الغرا  
ي يشرف عليهـا  تكما تقوم سلطات السجن بسرقة مخصصات األسرى الغذائية التي تصل إلى مطبخ السجن وال    

 إلـى   السجناء الجنائييون، مما يؤدي إلى نقص في كميات الخضار والفواكه والخبز المخصصة لهم، باإلضافة             
 .قيام سلطة السجن بمعاقبتهم وحرمانهم من ممارسة الرياضة بحجة أن األسرى يضرون بأنفسهم خالل اللعـب               

هذا باإلضافة إلى سياسة اإلهمال الصحي والطبي والمماطلة في تقديم العالج لألسرى المرضـى الـذين هـم                  
 محاميـة نـادي األسـير حنـان         وفي السياق أفادت   .بحاجة ماسة إلى إجراء عمليات جراحية وعناية صحية       

الخطيب، أن إدارة سجن الرملة فرضت عقوبة قاسية على األسير المريض مراد احمد أبو ساكوت المـصاب                 
، بحجة انه خـالف أوامـر       20/9/2005بسرطان الرئة، وحرمته من زيارة ذويه له، لمدة شهرين حتى تاريخ            

  . الضابط المسئول في السجن
   16/8/2005الصحافي الدولي 

  
  وزارة القضاء اإلسرائيلية تقيم طاقًما خاًصا للتحقيق في مجزرة شفاعمرو 

  .قررت وزارة القضاء اإلسرائيلية إقامة طاقم تحقيق خاص للتحقيق في مجزرة شفاعمرو: ياسر العقبي
ـ     .وكان النائب العام شندر، عقد اجتماعا موسعا للبحث في العملية االرهابية           ة لـواء   وشارك في االجتماع نائب

حيفا، بوريشنسكي، ونائب النائب العام المبرغر، وقائد لواء الشمال في الشرطة رونين، ورئيس شعبة التحقيق               
وقد تحدث رجال الشرطة عن تقدم في التحقيق، إال أن النائب العام طالب بتكثيف التحقيـق                 .شرطة بيري الفي  

وقرر قائد الـشرطة     .يمي إلى طاقم تحقيق لوائي    ل اق طاقم وزيادة عدد أفراده، ليتحول من طاقم تحقيق       الوتغيير  
وقال الناطق بلسان وزارة     .لطاقم وزيادة عدد أفراد المحققين    لفي لواء الشمال تعيين الكولونيل رحاميم، رئيسا        

القضاء، إنه وفقًا للتقارير لم يقم رجال الشرطة بمخالفة القانون، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لـضم وحـدة                   
مع ذلك فقد تقرر أن يتم ضم محامي من وحدة التحقيـق مـع رجـال                 .ق مع رجال الشرطة في القضية     التحقي

  .الشرطة وذلك من اجل الحذر
  16/8/2005 48عرب 

  
  سحب الحراسة من نتنياهو  

في ما اعتبر رداً للصفعة التي وجهها إلى شارون، قالت يديعوت أحرونوت ان جهاز االستخبارات اإلسرائيلي                
  .لحراسة على نتنياهو، وذلك فور تقديمه كتاب استقالته من الحكومةأوقف ا

  17/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

  حاخامات يحرمون المعاصي في المقابر  
حاخامات اصدرت فتوى تحظر على الشبيبة اليهودية ارتكاب معاص فـي           القالت نشرة ايالف ان مجموعة من       

.  المقابر هو حرام، وعلى كل يهودي ويهودية أن يمتنعوا عن ذلـك   أن ارتكاب المعاصي في    واواعتبر. المقابر
وتأتي فتوى الحاخامات هذه بعد ازدياد ممارسات الجنس وتدخين الحشيش في المقابر من قبل الشبيبة اليهودية،                

وذكرت مصادر صحافية انه حتى الـشبان الـذين          .إلى درجة ان هذه الممارسات في المقابر أصبحت ظاهرة        
. إلى غزة للمشاركة في فعاليات ضد االنسحاب، أمضوا لياليهم على شاطئ بحر غزة يدخنون الحـشيش               تسللوا  

وحولت الحكومة اإلسرائيلية بعض المقابر إلى مناطق جذب وحدائق مثل منطقة جبل هيرتـزل فـي غـرب                  
الجبـل إلـى    القدس، حيث يوجد قبر هيرتزل، وبجانبه دفن كبار رجال الجيش والدولة في إسرائيل، وتحـول                
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منطقة يزورها اإلسرائيليون وكبار زوار الدولة، والعشاق والشبيبة الذين يجدون في األحراش واألشجار التـي               
  .تغطي المنطقة مكاناً مثالياً لتعاطي الحشيش وممارسة الجنس

  17/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

  % 5.6نمو االقتصاد اإلسرائيلي 
 في المئة في    5.6ي إسرائيل أن االقتصاد االسرائيلي نما بمعدل سنوي بلغ          أفاد المكتب المركزي لالحصاءات ف    

وفي النصف االول مـن العـام زاد         . في المئة في الفصل األول     3.9الفصل الثاني من العام بعد زيادة بمعدل        
 فـي   5.4ل   في المئة مقابل المدة نفسها من العام الماضي، بعد زيادة بمعد           4.9اجمالي الناتج المحلي بإسرائيل     

 فـي المئـة     4ويعتقد خبراء أن االقتصاد االسرائيلي سينمو بمعـدل          .2004المئة في النصف الثاني من عام       
  )رويترز. ( في المئة العام الماضي4.3 بعد زيادته بمعدل 2005تقريبا عام 

  17/8/2005المستقبل اللبنانية 
 

  ارتفاع اسعار االسهم الفلسطينية 
سهم الفلسطينية بشكل طفيف امس وحافظـت احجـام التـداول علـى             ارتفعت اسعار اال  : عمان

 نقطـة، ليغلـق عنـد       9.5وحقق مؤشر القدس مكاسب مقدارها       مستوياتها في تعامالت هادئة،   
 نقطـة، بارتفـاع نـسبته     25.841 نقطة، مقارنة مع االغالق السابق والبـالغ         15.847مستوى  

وراق المالية فقد بلـغ عـدد االسـهم         وحسب البيانات الصادرة عن سوق فلسطين لال       %.70.0
 مليون دينار، نفذت من خـالل       46.4 مليون سهم وبحجم تداول اجمالي مقداره        833.0المتداولة  

 شركات ارتفاعا فـي اسـعار       9شركة، حيث اظهرت    18وشمل التداول امس اسهم      . عقد 600
   . شركات3 شركات، واستقرت اسعار اسهم 6اسهمها، فيما انخفضت اسعار اسهم 

  17/8/2005 الدستور
  

  االستعدادات إلعادة تشغيل مصنع األلبان في دير البلح
يجري االتحاد العام للفالحين الفلسطينيين االستعدادات والتحضيرات الالزمـة          : حسن جبر  -غزة

العادة تشغيل مصنع األلبان في دير البلح، الذي كانت قوات االحتالل تسيطر عليه لقربـه مـن                 
وأكد جبر قديح، رئيس االتحاد، أن االتحاد شكل، بالتعاون مع المؤسـسة             .اروممستوطنة كفار د  

االستهالكية، لجنة فنية لمعاينة االضرار التي لحقت بالمصنع حال خروج قوات االحـتالل مـن               
وأكد أن حجم الدمار والتخريب الذي حل بالمصنع حتى اآلن غير واضح             .مستوطنة كفار داروم  

 50ولفت الـى أن نحـو        .ل العاملين من دخول المصنع منذ مدة طويلة       بسبب منع قوات االحتال   
  .مزارعاً كانوا يستفيدون من وجود المصنع الذي كانت تديره المؤسسة االستهالكية

  17/8/2005األيام الفلسطينية 
 

  باديكو تخطط إلنشاء مؤسسة مالية لتمويل بقروض رخيصة
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 شركة باديكو أمس، أن الشركة تخطط النشاء        أعلن فاروق زعيتر، مدير عام     :كتب جعفر صدقة  
وقال زعيتر، في لقاء مع      .مؤسسة مالية متخصصة بتمويل قطاع االسكان، عبر قروض رخيصة        

فعاليات اقتصادية، نظمته شركة الهدف لالستثمار واالوراق المالية، وهي شركة وساطة ماليـة،             
عات التي ستركز عليها بـاديكو فـي        إن قطاع االسكان من بين القطا     : في جامعة النجاح بنابلس   

لدينا تفكير بإنشاء بنك متخـصص، او مؤسـسة         : وأضاف .خطتها االستثمارية للسنوات المقبلة   
واضـاف ان    .للرهن العقاري بهدف توفير اموال للقروض االسكانية باسعار مناسبة وتكلفة قليلة          

االراضي الفلسطينية للمـساهمة    الشركة تجري اتصاالت مع البنوك المحلية واالردنية العاملة في          
  .في هاتين الشركتين ونجحنا حتى االن في استقطاب عدد كبير من هذه البنوك

  17/8/2005األيام الفلسطينية 
 

 زكي يزور منبر الوحدة الوطنية
اجتمع عباس زكي إلى اعضاء هيئة المتابعة في منبر الوحدة الوطنية القوة الثالثة، وتدارسوا التحديات 

وعقب االجتماع أدلى الدكتور عصام نعمان باسم هيئة . كة التي تواجه فلسطين ولبنان في هذه المرحلةالمشتر
المتابعة بتصريح قال فيه يرّحب أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني بانسحاب العدو اإلسرائيلي من قطاع غزة 

على مواجهة االستيطان وإجالء نقاطه بما هو تكريس نوعي النتصار المقاومة على االحتالل وتأكيد لقدرتها 
ومع ذلك يبقى االنتصار في غزة خطوة أولى على طريق تحرير فلسطين ألن استمرار االستيطان . المتقدمة

وفي عرض العالقات الفلسطينية  .يعني استمرار االحتالل ما يستدعي تالياً استمرار المقاومة كخيار استراتيجي
لسطينيين على ضرورة التمسك بحق الالجئين في العودة الى ديارهم وبيوتهم االمر اللبنانية اتفقنا واالخوة الف

كما اتفقنا على ان استضافة لبنان االخوة الالجئين . الذي يستوجب رفض التوطين بما هو نقيض حق العودة
 . تستدعي اإلقرار لهم بالحقوق المدنية واإلنسانية جميعاً وبال إبطاء

17/8/2005السفير   
 

  ق تركي يطرد االسرائيليينفند
فوجئ االسرائيليون بان افخم وارقي فندق في جزيرة انطاليا التركية ميراكيل : الناصرة  ـ من زهير اندراوس

اعلن بصورة رسمية انه يرفض استقبال االسرائيليين بسبب تصرفاتهم، والنهم يدبون الرعب في قلوب النزالء 
وقالت صحيفة معاريف االسرائيلية امس الثالثاء ان ادارة . الرهابيةاالخرين لكثرة كالمهم عن العمليات ا

الفندق قامت بتوجيه الرسائل عبر جهاز الفاكس الي جميع الشركات السياحية االسرائيلية تبلغهم فيه بقرارها 
 . النهائي بعدم السماح لالسرائيليين بدخول الفندق

17/8/2005القدس العربي   
 

  سك بحق العودةالمعارضة االردنية تتم
أكدت لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة الوطنية على التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين لوطنهم 

  .وتعتبر ان تجنيس الفلسطينيين ال يمكن بأي حال من االحوال ان يفقد هم حقهم في العودة
17/8/2005 الدستور  

 
 متهمون بالتجسس إلسرائيل 
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الدفاع االميركية ومسؤوالن سابقان في جماعة ضغط مؤيدة إلسرائيل ببراءتهم، أمام دفع محلل في وزارة 
محكمة فيرجينيا أمس، من تهمة التآمر للحصول على معلومات عسكرية سرية من البنتاغون حول ايران 

ات كيث فايسمان، انهما غير مذنبين من تهمة التآمر إلفشاء معلومو ستيفن روزين  كل منوقال. وإذاعتها
وكرر فرانكلين، الذي كان يعمل محلال في القسم اإليراني داخل مكتب . عسكرية قدمها المحلل لورنس فرانكلين

وزير الدفاع عندما كشف معلومات سرية تتعلق باختبار أسلحة أجرته دولة شرق أوسطية، دفاعه بأنه غير 
 .مذنب في خمسة اتهامات بالتآمر لنقل معلومات سرية

ايليس المتهمين الثالثة بتسليم جوازات سفرهم وإطالق . س. محكمة االتحادية الجزئية ت وأمر قاضي ال
 . سراحهم بكفالة مع تقييد مجال تنقالتهم

17/8/2005السفير   
 

   ال عالقات مع أميركا وإسرائيل :ايران
ود احمدي نجاد تعتزم الحكومة اإليرانية الجديدة التي طرح الرئيس المحافظ المتشدد محم: ب.ف.طهران ـ ا

تشكيلتها على مجلس الشورى، اعتماد سياسة خارجية تقوم على التهدئة لكنها تستبعد نهائيا أي عالقة مع 
  .  إسرائيل ومع الواليات المتحدة في الظروف الراهنة، وفق ما جاء في برنامجها الذي نشر أمس

17/8/2005الشرق االوسط   
 

  ألسلحة الصينيةواشنطن وتل أبيب تعلنان انتهاء أزمة ا
أعلنت وزارتا الدفاع االسرائيلية واالميركية، في بيان مشترك امس، انتهاء االزمة التي تسبب بها عقد وقعته 

أوضح البيان الذي نشرته وزارة الدفاع االسرائيلية ان وزارتي الدفاع . اسرائيل مع الصين لبيعها أسلحة
ف تسوية مشاكل الماضي التي أثرت بشكل جدي على العالقات االسرائيلية واالميركية أبرمتا تفاهماً يستهد

 أ ف ب.أضاف البيان ان إجراءات اخرى ستتخذ في االيام المقبلة إلعادة الثقة بين الجانبين. بينهما
17/8/2005السفير   

 
  استنكار شعبي في األردن لتصريحات مفوضة االونروا 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا أثارت تصريحات كارين ابو زيد، المفوضة العامة ل

لصحيفة اسرائيلية اخيراً حول عدم تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة، استنكاراً واسعاً في صفوف 
الالجئين الفلسطينيين باالردن والتجمعات المعبرة عنهم، كونها تخالف الواقع وتجافي الحقيقة في حال كانت 

لجنة العليا للدفاع عن حق العودة في االردن في بيان اصدرته امس انه اذا صح ما نسب وقالت ال .صحيحة
للمفوضة العامة لالونروا من ان معظم الالجئين غير مهتمين بالعودة، فإن المسؤولة الدولية اخطأت وأساءت 

الالجئين والحفاظ الى المنصب الذي تتواله والى المسؤولية التي يلزمها بها هذا المنصب من رعاية شؤؤن 
على حقوقهم والدفاع عنها وانها تضع نفسها في موضع التعارض مع وقف االمم المتحدة والشرعية 

 ا.ش.ا.الدولية
17/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  التوطين مؤامرة: الملك عبد اهللا

مخططات العادة بدد الملك عبد اهللا أمس مخاوف مواطنيه بمن فيهم ذوو األصول الفلسطينية من وجود أي 
وشدد في خطاب في الديوان الملكي في عمان على  .رسم خارطة المنطقة وخصوصا التوطين والوطن البديل

التصدي ألي مخطط يهدف الى حرمان األشقاء الفلسطينيين من حقهم في العودة الى وطنهم أو حقهم في إقامة 
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ر، مؤكدا اذا كان هذا المخطط موجودا فهو دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وليس في أي مكان آخ
  .مؤامرة على الشعب الفلسطيني مثل ما هو مؤامرة على األردن

17/8/2005المستقبل اللبنانية   
 
 
  

  السفير اإلسرائيلي اختبأ في السفارة األميركية وقت االنقالب
 السفارة االميركية فور علمه كشفت مصادر دبلوماسية عربية ان السفير االسرائيلي في موريتانيا احتمى داخل

باالنقالب، وهو األمر الذي دفع اإلدارة االميركية الى اتخاذ موقف متشدد تجاه االنقالب في بدايته، العتقادها 
بانه موجه ضدها وضد اسرائيل، لكن االتصاالت أوضحت بعد ذلك موقف االنقالبيين بان سياسة البالد لن 

  .تتغير
17/8/2005القبس الكويتية   

 
  ماذا سيحدث؟ ماذا يجب أن يحدث؟: غزة

  سعد محيو  
التوقعات حول ما سيحدث ال تبدو مريحة، برغم كل تظاهرات الوحدة الوطنية والسالم األهلي التي تبديها 

فال اتفاق بعد بينهما على التقاسم الفعلي والضروري للسلطة؛ وال تفاهم حول الدور المستقبلي . حماس وفتح
  . الصراع الفلسطيني العام؛ وأخيراً ال رؤية استراتيجية موحدة حول طبيعة المرحلة المقبلةلغزة المحررة في

  . هذه التباينات تعني ان األبواب والنوافذ مشرعة على صراع مكشوف على السلطة سياسياً وأمنياً
لخارج براً وبحراً أما اسرائيلياً، فإن ارييل شارون سيفعل بالطبع كل ما هو ممكن لحصار القطاع وخنقه من ا

وجواً، بعد اخالئه من الداخل، وسيستخدم سياسية األرض المحروقة لمنعه من مواصلة المقاومة المسلحة أو 
وبالتأكيد، سيترافق كل هذا مع ضغوط أمريكية اسرائيلية قوية لتفجير الحرب األهلية . تصديرها الى الضفة

  .الفلسطينية
  .ت فتح وحماسيجب أن يحدث الى رأس أولوياما ما أ

 يجب ان تتوقف عن اعتبار نفسها السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني وتقبل بحصة حماس فتحفاألولى 
كما تقررها اقالم االقتراع، كما يتعين عليها اإلدراك بأن اتفاقات أوسلو التي ولدت من رحمها سلطتها الوطنية 

  . بالنسبة لهذه االتفاقاتغزة أوالً ستكون غزة أخيرا. قد انتحرت أو نحرت
 عليها التوقف عن بناء شرعيتها الشعبية على أساس رفض اوسلو، فتتقدم باستراتيجية جديدة، حماسوالثانية 

وتبرم تسوية تاريخية مع فتح حول المرحلة الجديدة لعملية تغلّب فيها ما هو وطني على ما هو أيديولوجي، 
  . التحرر الوطني

وفتح وقتاً كافياً لهذه األفكار، فسيغرقون في التنافسات الصغيرة التي سيخلفها هذا وما لم يعط قادة حماس 
  .االنسحاب، وسيجرون الشعب الفلسطيني الى حيث تريد تل أبيب جره

  17/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

  ديموغرافية المجابهة تنتصر في غزة
  فيصل جلول  

يد االنسحاب من غزة من مضامينه الحقيقية وتقديمه بوصفه         يبدو مفهوما حرص الحكومة االسرائيلية على تجر      
ويبدو مفهوما أيضا أن    . قضية إجرائية ويتيح للجيش العبري خوض مجابهات ميسرة مع المقاومين الفلسطينيين          
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أكثر من خمسين ألف جندي لحمايـة ثمانيـة         (يقول شارون ل اإلسرائيليين إن االنسحاب يخفف أثقال الجيش          
تصفية المقاومة المسلحة أو العودة إلى الحـصار         :ويضع السلطة الفلسطينية أمام خيار صعب     ) آالف مستوطن 

  .والعزل ويوفر على إسرائيل ضغوطا دولية ال يمكن تحملها لوقت طويل
ال تستطيع هذه األقوال وغيرها أن تحجب المعنى الحقيقي لالنسحاب من غـزة والمتمثـل بنجـاح المقاومـة                   

دوها على تدمير مستوطنات بناها في إطار مشروع إسرائيل الكبرى وذلك للمرة األولى             الفلسطينية في حمل ع   
   .في تاريخ الصراع الفلسطيني  االسرائيلي

والظن الغالب أن القوى العظمى ال ترغب هي أيضا في تظهير االنسحاب على حقيقته حتى ال يؤدي ذلك إلـى            
 شأنها أن تلهب المقاومين وتزيد الخطط الدوليـة الـسلمية           شحن المقاومة المسلحة بآمال ودوافع ومعنويات من      

تعثراً على تعثرها، لذا تبدو ردود الفعل الوافدة من عواصم القرار العالمي وكأنهـا مفـصلة علـى القيـاس                    
  . اإلسرائيلي

وحيـد  للمرة األولى أثر العامل الديموغرافي المباشر في الصراع العربي االسرائيلي ذلك أن غزة هي المكان ال               
اقل (فالقطاع الصغير الحجم  . أرض بال شعب لشعب بال أرض     : الذي يكذب يوميا األسطورة اليهودية المزعومة     

يضم أكثر من مليون فلسطيني مقابل اقل من عشرة آالف مـستوطن والثابـت فـي كـل                  ) من مائة كلم مربع   
  .ذا القطاعسيناريوهات الصراع  أنه كان من الصعب على إسرائيل أن تواصل احتاللها له

أن العامل الديموغرافي أصبح سالحا مهما في استعادة األراضي         بعد االنسحاب بات واضحا من اآلن فصاعدا        
الفلسطينية فسابقة غزة يمكن أن تتكرر في أي مكان في فلسطين المحتلـة ويمكـن أيـضا أن يفهـم الـشعب                      

 بقائه في أراضيه بل على قيـد الحيـاة فـي            الفلسطيني أن الديموغرافيا القتالية وسيلة حاسمة في الحفاظ على        
  .مواجهة ديموغرافيا االستيطان

والراجح أن دينامية مليون فلسطيني أحرار من الحواجز والمستوطنات ولو في مساحة جغرافية صـغيرة مـن                 
شأنها أن تشكل قاعدة للنضال هي األولى من نوعها، وقد تساعد في تحويل القطاع إلى إقلـيم يتمتـع بالقـدرة         
المحدودة للدفاع عن النفس لكن القابلة للتطور وذلك على الرغم من سيطرة إسرائيل على البحر والجو وقدرتها                 
على معاودة االجتياح فهذه القدرة كانت وما زالت موجودة في جنوب لبنان لكنها شبه معطلـة بفعـل الـردع                    

المهم في هذه البقعة الفلسطينية المحـررة       اللبناني وهي أيضا قد تصبح معطلة بفعل الردع الفلسطيني المنتظر ف          
  .هو عدم قدرة إسرائيل على التواجد فيها بشكل دائم سواء عبر المستوطنات أو عبر المواقع العسكرية الثابتة

  17/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

 كاريكاتير
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