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 .1مشعل :لن يطول الزمن حتى نجبر االحتالل على اإلفراج عن أسرانا
الدوحة  :قةةاخ لالةةد مشةةعخ لمةةيس الماسةةل السياسةةي لحلاة حمةةاس:

الةةزم لة يلةةوخ حس ة نجبةةل

االحسالخ عل دفع الثم واإلفلاج ع أسلانا م السجو .

عبةةل ف ةةامي ال ةةدس

وفةةي المة لةةا وجسسةةا لطسةةلي اجبلةةاخ فةةي سةةجو االحةةسالخ صةةبا الجمعة

أ اف مشعخ :ننةا امةا اةا لنةا سةسا فةي اإلفةلاج عة أسةلانا وأسةيلاسنا لة يلةوخ الةزم حسة نجبةل

االحسالخ عل دفع الثم واإلفلاج ع أسلانا.

وأاد أ اإلفلاج ع اجسلي م سجو االحسالخ الصسيوني مللل ولني ابيل.

وسةةابع لمةةيس ماسةةل حمةةاس السياسةةي أ اجسةةلي ي ةلبو مة أجةةخ الحلية والا المة

وأشةةال لة أ

اةلامسسا فةةي السةمام دومةةا أمةا الحلية فسةي مللةةل نسعةاو فيةةا جميعةا ونس ةةام مةع أمسنةا وعلة اةةخ

الساحات لنوصخ لسالسسا للعالا الا ونفعخ المسسحيخ م أجلسا.
وأاةةد أ اجسةةلي ب

ةةيسسا يوحةةدوننا دومةةا وأنةةا ل ة يلةةوخ الةةزم حس ة يةةلوا الحلي ة

منةةازلسا وألةةاليسا .وقةةاخ مشةةعخ:

اجسةةلي ي ةةحو م ة أجةةخ الشةةعل والةةول

واجسلي سيظلو في م دم م نفلل بسا "

ويعةةودوا ل ة

م اةةدا أ الشةةسدام

اف للمجالدي الذي ما زالت أيديسا عل الزناد".

وسةةابع مشةةعخ :نفلةةل بشةةعبنا الصةةابل المحسسةةل بالةةدالخ واللةةالج المصةةل علة نيةةخ ح وقةةا الولنية

وأ يحلل أل ا ويسسعيد ح وقا .وأشةال لة أ اجسةلي يعلةو لسةالسسا باجمعةام اللاوية
العةةالا ب

ليةذالوا

ةةيسسا مسةةسدلاا أ ق ةةيسسا حا ةلد فةةي وجةةدا شةةعبنا وال سحسةةاج ل ة سةةذايل م اةةدا أ

اإل لال يجدد الذالي ويجدد االسسشعال بالمس ولي .
وقاخ :ل د

ح اجسلي بأوقاسسا وحليسسا وغابوا سنوات لويلة للةف أسةوال السةجو عنةد الجةالد

الصسيوني م ادا أنا م واجل شعبنا أ ي حي بأغل ما يملك م أجخ
وسابع:

ما حليسسا.

ح الشسدام بحياسسا و ح اجسلي بحليسسا ونح مدعوو لن ح بةأغل ثمة

أجخ حلي ل الم .لذا واجبنا لذه مس ولي ديني
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 .2عباس :نجري اتصاالت دولية للضغط على "إسرائيل" لالستجابة لمطالب األسرى
لاا هللا – فادي أبو سعدي :اسس بخ لميس السلل الفلسليني محمود عباس في م ةل اللماسة فةي لاا
هللا وفداً مة عةامالت الشةسدام واجسةلي الم ةلبي عة اللعةاا مة ملسلةف محافظةات الةول  .وأاةد
أ ال يادد الفلسليني سجلي اسصاالت مع ملسلف اجللاف الدولي لل غل علة الحاومة اإلسةلاميلي
م أجخ االسسجاب لملالل اجسلي اإلنساني والعادل .

وناشةةد الوفةةد الةلميس عبةةاس لبةةذخ أابةةل جسةةد مماة مة أجةةخ ن ةةاذ حيةةاد أبنةةامسا اجسةةلي ولاصة أ
لابسا دلخ يوما الثالث عشل.

القدس العربي ،لندن2017/4/29 ،

 .3عريقات يدين المخططات االستيطانية الجديدة ويتهم "إسرائيل" بتعمد "تخريب استئناف السالم"
لاا هللا :أدا أمةي سةل اللجنة السنفيذية لمنظمة السحليةل الفلسةليني صةامل علي ةات سبنةي وزيةل بنةام
واسةةاا االحةةسالخ لمشةةلود بلدية االحةةسالخ فةةي ال ةةدس ال ا ةةي ببنةةام نحةةو  10آالف وحةةدد اسةةسيلاني
في ملةال ال ةدس الةدولي علة ألن قلنةديا الفلسةليني

والةذي أهعلة عنةا للمةلد اجولة منسصةف سةن

 2016واعةةال بلدية االحةةسالخ عة مللةةل اسةةسيلاني جديةةد لمصةةادلد ألان فةةي حةةي لأس العةةامود
مة أجةةخ بنةةام "ملاةةز لةةدمات المعلومةةات وماةةا لالجسمةةاد" لةةزوال الم بةلد اليسودية المحاذية للمسةةجد

اجقص

باإل اف ل

عال مللةل اسةسيلاني لسوسةيع مسةسعملد "شةيلو" جنةول لاا هللا إلقامة حةي

اسةةسيلاني جديةةد السةةسيعال مسةةسولني مسةةسعملد "عمونةةا" واقام ة ب ة لد اسةةسيلاني جديةةدد بةةال لل م ة

مسسعملد "آدا" شماخ شلق ال دس عل ما يسم أ ال ي دول .

واعسبل علي ات لةذا اإلمعةا اإلسةلاميلي بسصةعيد االسةسيلا واالنسسااةات الممنسجة المسواصةل لسةال

سعد حالياً لزيالد اللميس الفلسليني مللع الشةسل الم بةخ وسلليبةاً
ل الواليات المسحدد اجملياي السي ّ
مسعمداً للجسود الدولي السي سبذخ م أجخ اسسمناف العملي السياسي .
وقاخ

وجا االحسالخ الح ي ي الذي سمثلا حاوم نسنيالو المسللف

واصللالا عل الم ي بفةلن

مشةةلوعسا االسةةسعمالي عل ة اةةخ فلسةةلي يسللةةل أ سسةةس ي اةةخ م ة الواليةةات المسحةةدد ودوخ العةةالا

العبةةل فةةي أنةةا ال يما ة أ يعةةا السةةالا فةةي المنل ة بلمسسةةا أو الوصةةوخ ل ة سسةةوي سياسةةي عادل ة
وشامل دو لدد االسسيلا ووقفا بشاخ اامخ وايجةاد حةخ عةادخ ل

ةي الالجمةي وف ةا لل ةلال 194

واإلفلاج ع جميع اجسلي وانجاز اسس الخ فلسلي وعاصمسسا ال دس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/28 ،
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" .4الخارجية الفلسطينية" :تصريحات نير بركات تخفي التمييز العنصري ومليئة باأل كاييب
لاا هللا :أدانت و ازلد اللالجي الفلسليني

في بيةا لسةا سصةليحات لمةيس بلدية االحةسالخ فةي ال ةدس

بادعةةامات ااذب ة ملالف ة سمام ةاً للح ةةامق عل ة اجلن لاصةةا فةةي
نيةةل بلاةةات وقالةةت ّنسةةا "مليم ة ّ
محاولسا لفام السمييز العنصةلي الوا ةح بةي اجحيةام والمجموعةات العلقية والسةي سعبةل عة معةا
ألاا اليمةي الحةااا فةي سةلاميخ فةي ساةليس االحةسالخ وفةلن نظةاا "االبلسسايةد" فةي فلسةلي عامة ً
وفي ال دس بشاخ لاص".

القدس ،القدس2017/4/28 ،

 .5مدير عام الشرطة في قطاع غزة :الحالة األمنية في غزة مستقرة
غزد :قاخ مديل عاا الشلل في قلاد غزد اللةوام سيسةيل الةبلإ:

الحالة اجمنية فةي غةزد مسةس لد

ولنةةاك س ةةليا لةةبعن الحةوادث ومحةةاوالت إلثةةالد البلبلة فةةي ال لةةاد .وشةةدد الةةبلإ لةةالخ ل ةةام مةةع

ف امي اجقص مسام الجمع  2017/4/28عل أ الشلل سسسلذ جلامات قاسي سجاه م يبثّةو

الشةةامعات .وقةةاخ :لةةدينا للةةل وجالزي ة عالي ة للعمةةخ فةةي ظةةخ أص ةعل الظةةلوف بمةةا ي ةةم حماي ة
الجبس الداللي

نفس الموال .

مبيناً أ جساز الشلل مسس ل ويملك م اإلماانيات والافامد وال دلد ما سلمم لا
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/28 ،

" .6جودة البيئة الفلسطينية" تدعو صندوق المناخ األخضر لتمكينها من حماية البيئة الفلسطينية
بالي :دعةا نامةل لمةيس سةلل جةودد البيمة

لمةيس الوفةد الفلسةليني المشةالك فةي اجسماعةات صةندوق

المنةةاأل اجل ةةل ف ةةي بةةالي فةةي ندونيس ةةيا جميةةخ ملةةول ل ةةدعا فلسةةلي لسماينسةةا مة ة حماي ة البيمة ة

الفلسليني  .وسناوخ ملول االنسسااات اإلسلاميلي للبيم الفلسليني وسةيللسسا علة اج ال ةي والمةوالد
اللبيعي

اجمل الذي يزيد م مشاالت السغيل المنالي وآثاللا عل فلسلي .

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/28 ،

القنصلية الفلسطينية في السعودية تنظم فعاليات مساندة لألسرى المضربين
الوا ةةاالت :أحي ةةت ال نص ةةلي العامة ة لفلس ةةلي ف ةةي مدينة ة ج ةةدد الس ةةعودي

ي ةةوا اجس ةةيل بسنظ ةةيا ع ةةدد

فعاليات مساندد لطسلي الم لبي ع اللعاا منذ السابع عشل م نيسا الجالي.
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ح ةةل الفعالي ة السةةي أقيمةةت بم ةةل ال نصةةلي
واوادل ال نصلي العام

حشةةد م ة أع ةةام الجالي ة الفلسةةليني بجةةدد وأع ةةام

وأع ام اللجن الليلي لمسةاعدد الشةعل الفلسةليني ومسةاعد اجمةي العةاا

لمنظم السعاو اإلسالمي السفيل سميل بال.

وأشةةال ال نصةةخ العةةاا محمةةود اجسةةدي فةةي المسةةا فةةي الفعالي ة

ل ة ألمي ة حيةةام لةةذا اليةةوا ساليم ةاً

علن بحث م عةداد المسسشةال نسةيا الزعةاني

حةوخ الح ةامق عة الحلاة اجسةيلد

جسلانا البواسخ ولملالب

وسللخ الفعالي

ميل العالا والمجسمع الدولي لنصلسسا واسسعادد ح وقسا وحليسسا.

الفلسليني وأسلانا في سجو االحسالخ ومعاناسسا باجلقاا باإل اف ال االسسسداف المسعمد سللات

االحةةسالخ السةةلل ال امم ة بةةاالحسالخ باعس ةةاخ االلفةةاخ والنسةةام مشةةي ال الة الحمل ة الدولي ة إللةةالق
س ال االسيل ملوا البلغوثي وجميع االسلي الفلسلينيي .

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

" .7األحرار" ِّ
تحير من استمرار تشديد الخناق على قطاع غزة بافتعال األزمات
غ ةزد :حملةةت حلا ة اجح ةلال لمةةيس السةةلل محمةةود عبةةاس اامةةخ المس ة ولي ع ة سةةداعيات "المللةةل
د قلاد غزد بااف أليافا وفماسا".

اللليل والعدوا النازي الذي ي وده

وقالةةت الحلاة فةةي بيةةا لسةةا اليةةوا:

"اةةخ اإلجةلامات الفاشةةي السةةي يسلةةذلا بحةةق ال لةةاد والسةةي لة

ياو آلللا ق الله بإبالغ االحسالخ بعدا دفع فاسولد اسلبام غزد ل سلاع شعبنا أو سدفعا لالسسسالا".

وأ ةةافت أ لةةذا السةةلوك غيةةل ولنةةي وال ألالقةةي الةةذي يةةدعي سمثيلةةا محمةةود عبةةاس لشةةعبنا الةةذي
يصد بأعل الصوت في ااف ميادي وللقات غزد بأ عباس ال يمثخ شعبنا فمة يمثةخ شةعبنا لةو

سةةال الم اوم ة والبندقي ة

ولةةيس م ة ي ةةدس السنسةةيق اجمنةةي ويسةةعمل عليةةا ويسسةةاوق مةةع ملللةةات

االحسالخ" .وحذلت م اسسملال سشديد اللناق علة ال لةاد بللةق وافسعةاخ اجزمةات م اةدد بةأ ذلةك
سيولد االنفجال نحو االحسالخ المجلا.

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .8حركة المجاهدين :الخطوات التصعيدية ضد غزة تأتي تماشياً مع الرغبات الصهيونية واألمريكية

غ ةزد :اسةةسنال ع ةةو اجمان ة العام ة لحلا ة المجالةةدي نامةةخ أبةةو عةةودد "اللل ةوات السصةةعيدي السةةي
اسلةذسسا السةلل فةي لاا هللا

ةد قلةاد غةزد المحاصةةل والسةي اةا آلللةا وقةف سمويةخ اسلبةام قلةةاد

غزد بالاامخ م اداً أنسةا سةأسي "سماشةياً مةع اللغبةات الصةسيوني واجملياية ومناق ةا جي صةوت حةل

فةي شةةعبنا" .وشةةدد أبةةو عةةودد فةةي سصةليح صةةحفي علة أ "لةةذه الللةوات الملفو ة ال سة ثل علة
التاريخ :السبت 2017/4/29
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لةةلف بعينةةا بةةخ س ة ثل عل ة المجمةةود الفلسةةليني بأس ةله" م ةةيفاً" :

ذلةةك وصةةف بشةةع لالقسسةةاخ

الداللي وزيادد الفلق ".

وسسامخ لخ مما أ سأسي االسسجاب ل غول الصساين واجملياا بأي ليل ل

يسنا أو أ يسةلموا

بحةق مة ح وقنةةال لةخ السللةةي عة أولاق ال ةةغل الفلسةليني مماة أ يح ةق أي نجةةاز فةي عملية
المفاو ات لم الساللا للي ال وايف يصبح العدو وصيا عل م دلات والادد شعبنال

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .9نقل خمسة أسرى من "الجهاد اإلسالمي" إلى سجني "هوليكدار" و"إيشل"
غ ةزد :أفةةاد ماسةةل السيم ة ال يادي ة لطسةةلي بةةأ

دالد سةةجو االحةةسالخ ن لةةت لمس ة أسةةلي م ة ا ةوادل

حلا الجساد اإلسالمي لة سةجو ملسلفة  .وأو ةح الماسةل أ

دالد السةجو ن لةت اجسةلي الثالثة

المةةد محمةةد شةليف السةةعدي  51عامةاًم مة قلية السةةيل الحالثية ق ةةام جنةةي وأمجةةد محمةةود يوسةةف

الةةديك  37عامةاًم مة مدينة لاا هللا ويسةةلي علية محمةةد المصةةلي  33عامةاًم مة مدينة ديةةل الةةبلح
وسل قلاد غزد مة سةج نفحة لة سةج لولياةدال .وأ ةاف الماسةل فةي بيةا أ اجسةيلي ثابةت

لب ة ق ةةام جنةةي ونسةةال أحمةةد عبةةد هللا السةةعدي 37
عزمةةي محمةةد مةةلداوي  42عام ةاًم م ة قلي ة ع ا

عاماًم م مليا جني ن ال م زنازي سج لداليا ل قسا  3في عزخ سج
وشدد عل أ

يشخ.

دالد سجو االحسالخ سعسمد سياس الن خ السعسفي بحق اجسلي السةي لة س ةعف مة

لادسسا وعزيمسسا أو سثنيسا ع مواصل الن اخ.

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .10االحتالل يعتقل فلسطينية على حاجز قلنديا بحجة حيازة سكين
مجيد ال

ماني :اعس لت قوات االحسالخ اإلسلاميلي يوا الجمع

بزعا حيازسسا عل ساينسي في ح يبسسا.

شاب فلسليني

عند حاجز قلنديا

وبحسل لواي االحسالخ "ما أ اقسلبت الشاب الفلسليني م ن ل السفسيإ في حاجز قلنةديا الواقةع

بي ال دس ولاا هللا حس اشسبا الجنود بوجود سايني في ح يبسسا".

وااسف ة المصةةدل بةةال وخ نةةا سةةا اعس ةةاخ الشةةاب الفلسةةليني السةةساماخ السح يةةق معسةةا دو اشةةف أي
معلومات حوخ لوي المعس ل .

التاريخ :السبت 2017/4/29
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 .11خطة إسرائيلية لبناء  25ألف وحدة استيطانية في القدس
لاا هللا " -اجيةةاا اإللاسلوني ة " :اشةةف ال نةةاد الثاني ة فةةي السلفزيةةو العبةةلي الن ةةال ع ة لل ة حاومي ة
سلاميلي لبنام  25ألف وحدد اسسيلاني جديدد في أنحام ملسلف بال دس المحسل  .وأو حت ال ناد أ

و ازلد اإلساا في حاوم االحسالخ سدفع بلل اسسيلاني
ال ةةدس بإقامة  25ألةةف وحةةدد سةةاني جديةةدد فيسةةام مة

لم لسوسيع اجحيام اليسودي في مدينة

ةةمنسا  15ألةةف وحةةدد س ةةع لةةالج حةةدود اللةةل

اجل ل .وبحسل ما أولدسا ال ناد فم الم ّلل اإلعال ع اللل في أثنةام زيةالد الةلميس اجملياةي
دونالد سلامل لسخ أبيل أوالل أيال /مايو  2017والسي سسزام مع الةذالي اللمسةي الحةسالخ سةلاميخ
للشةةلل الشةلقي مة ال ةةدس .وأو ةةحت أ وزيةةل اإلسةةاا فةةي حاومة نسنيةةالو ية اف غاالنةةت ي ةةف
ولام اللل السي سسالف نحو  4مليالات شياخ  1.1مليال دواللم.

وم الم ّلل أ سه اا الوحدات االسسيلاني الة  15ألف المللةل بنا لةا فةي أحيةام "علةالوت" و"لمةات
شلومو" شماخ ال دس و"جفعات لماسوس" جنوبسا .وذلةك باإل ةاف لة  10آالف وحةدد قةلل منل ة
"المالح " وفي أحيام "ألنونا" و"لمات لاحيخ" و"عي االا" غلل المدين المحسل .

ووف ةةا لل نةةاد العبلي ة م فالحةةديث يةةدول حةةوخ واحةةد م ة أابةةل مشةةاليع البنةةام االسةةسيلاني لةةالج اللةةل

اجل ل في السنوات اجليلد.

األيام ،رام هللا2017/4/29 ،

 .12ليبرمان :نحن غير معنيين بمغامرة جديدة ضد غزة ...وهدفنا سحب سالح حماس
ال دس المحسل  :قاخ وزيل الدفاد اإلسلاميلي أفيجدول ليبلما

حاومسا غيةل معنية بمغةاملد جديةدد

ّد غزد "لالما أ اجمول ب يةت لادمة " .ال أ ليبلمةا لةدد بأنةا فةي حةاخ فهل ةت الحةلل فسةساو
اجشةد وسةسذلل بسةا " سةلاميخ" لة نساية الملةاف بمةةا فةي ذلةك سصةفي قةةادد حمةاس العسةاليي  .ولةةا
لةةذه ليسةةت غاي ة

وا السةةدف لةةو سةةحل سةةال

هيبةةد ليبلمةةا سحمس ةاً إلعةةادد احةةسالخ غ ةزد قةةامالً:
حماس وفي حاخ سللت الحلا ع اجنفاق والصواليخ فسسفسح المعابل وسفك

ةام غةزد ويصةال

ل بنام مينام لل لاد.

ولداً عل س اخ سسامي لليبلما م مذيع بموقع "واال" العبةلي الةذي أجةلي معةا الل ةام حةوخ االلسةلاد

الجديد الذي لةا سجلبةا " سةلاميخ" فةي الحةلل السةاب السةي اسةسملت  51يومةاً وسنةوي سجليبةا ا

قةاخ

ليبلما  " :نا ليس بال لولد أ ساو الحلل ال ادم لويل اما حلل صيف العاا  2014بخ سساو

أشد يالماً".

التاريخ :السبت 2017/4/29
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 .13النائب مرغليت ينتقد نتنياهو وأردان لرفضهما االستجابة لمطالب األسرى اإلنسانية
لاا هللا  -محمد يونس :لاجا ع و "الانيست" م حزل "العمخ" الميخ ملغليت لميس وزلام سلاميخ
نسنيةةالو ووزيةةل أمنةةا الةةداللي جلعةةاد الدا

عل ة للفي ة لفةةن االسةةسجاب لملالةةل اجسةةلي اإلنسةةاني

محذ اًل م أ لذا الموقف المسعنت لبما ي ود ل سفجل انسفا
وألدا يسجالال سوصيات مصلح السجو

فلسليني جديدد .وقاخ" :

نسنيةالو

وي ججا اجو اد علة أمةل سافةا مثةخ مةنح السةجنام

الفلسلينيي الفلص لالسصاخ عبل جساز لاسف عاا".

الحياة ،لندن2017/4/29 ،

 .14باراك :حكومة نتنياهو تسعى إلسقاط السلطة الفلسطينية وتقود "إسرائيل" للهاوية
الناص ة ةلد – ودية ةةع ع ة ةواودد :قة ةةاخ لمة ةةيس حاوم ة ة " س ة ةلاميخ" ووزية ةةل الة ةةدفاد اجسة ةةبق يسة ةةود ب ة ةالاك

الصةةسيوني أاثةةل المشةةاليع ال ومي ة نجاح ةاً فةةي ال ةةل العش ةلي لا ة الحاوم ة ب يةةادد بنيةةامي نسنيةةالو
س ودلا اليوا نحو منزلق لليل ونحو سسديد وجودي.

ولداً عل س اخ صةحيف "يةديعوت أحلونةوت" جةدد بةالاك لجومةا علة نسنيةالو ونفة أ ياةو مثلةا

مسةةولل بسلليةةل اإلس ةلاميليي

مشةةدداً عل ة أ الحاوم ة الحالي ة سةةدفع " س ةلاميخ" ب ةةود نحةةو دول ة ثنامي ة

سا الحفاظ عل الديم لالي سساو لنا دول
ال ومي م البحل للنسل .وسابع مال ال سحذيلاسا "في حاخ ّ
مةةع أغلبي ة فلسةةليني سشةةسد حلبةةا أللي ة  .وا سة ّةا اسةةل الديم لالي ة فةةي س ةلاميخ فإنسةةا سةةسسحوخ لدول ة
فصخ عنصلي أبلسسايدم سعيإ سحت للل االنسيال ولذا سسديد وجودي".
ويعلةةخ ل يسةةا بةةال وخ

منلةةق الدول ة الواحةةدد ي ةةود اليمةةي بال ةةلولد إل ةةعاف الجسةةاز ال

والمجسمع المدني واإلعالا الحل.
ولدا عل س اخ

اليمي ملةزا بةدلولد منظومة قةيا الجةيإ ونسنيةالو ي ةود حاومة مسووسة

سلاميليي يساجلو ل بللي …

ةةامي
وشةبال

وأاد بالاك أ حاوم نسنيالو سحاوخ زعزع السلل الفلسليني وسسامخ ولخ سظ أ حلاة "بيسةال"

الصةةسيوني سسسةةسبدلسا غةةداد انسياللةةال ..وسةةابع "عندمةةذ سسسةةسبدلسا حمةةاس ولةةذه مليح ة أاثةةل لليمةةي .

حماس سسأسي ومعسا سأسي صواليخ عل افال سابا.

التاريخ :السبت 2017/4/29
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" .15الجزيرة.نت"" :إسرائيل" تقتطع فواتير كهرباء غزة من مستحقات السلطة
الجزيةلد لويسةةلز :علمةةت الجزيةلد أ السةةللات اإلسةلاميلي اقسلعةةت أمةةس ألبعةةي مليةةو شةةياخ نحةةو
 11مليةةو دواللم م ة ف ةواسيل اسلبةةام غ ةزد للشةةسل الحةةالي ولةةي جةةزم م ة قيم ة المسةةسح ات اللاص ة
بالسلل الفلسليني السي سحولسا " سلاميخ" لسا شسلياً.

واانةةت السةةلل لالبةةت " سةلاميخ" بةةالاف ع ة لصةةا فةواسيل الاسلبةةام المسعل ة ب لةةاد غ ةزد م ة أم ةواخ

اانةةت

الم اصةّ السةةي سحولسةةا شةةسلياً لة الجانةةل الفلسةةليني .بيةةد أ مصةةادل مللعة نفةةت علمسةةا
ه
" سلاميخ" سسسسجيل لللل السلل الفلسليني أا ال لالخ اجشسل الم بل .

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/28 ،

 .16إحصائية إسرائيلية :أكثر من  23ألف إسرائيلي قتلوا مني سنة 1860

سحليةةل لاشةةا حمةةدا  :قالةةت حصةةاميات س ةلاميلي

عةةدد اإلس ةلاميليي الةةذي قسل ةوا فةةي الحةةلول منةةذ

سن  1860وحس  2017/4/28وصخ ل  23,544قسيالً.
سج ةدل اإلشةةالد ل ة أ

حصةةاميات ال سل ة سبةةدأ م ة سةةن  1,860ولةةو العةةاا الةةذي سعسب ةله و ازلد ال ةدفاد

اإلسلاميلي بمثاب بداي االسسيلا اليسودي عل ألن فلسلي الساليلي .

وسشةةمخ لةةذه اإلحصةةاميات قسل ة الجةةيإ اإلس ةلاميلي والشةةاباك والموسةةاد والشةةلل ومصةةلح السةةجو
اف ل قسل العصابات الصسيوني قبخ سن .1948

وسشةةيل الس ةةاليل لة أنةةا منةةذ  2016/5/11وحسة  2017/4/28السفةةع عةةدد ال سلة ب ة  60قسةةيالً

 37معاقاً م معاقي الجيإ اإلسلاميلي سوفوا جلام عاقسسا واعسبللا الجيإ

م قساله.

ةةاف لة

وأشةةالت اإلحصةةاميات اإلس ةلاميلي ل ة أ عةةدد العةةامالت اإلس ةلاميلي الثال ة فةةي سةةن  2017وصةةخ ل ة

 15,881عامل بينسا  9,157والدا ثااال

و 4,881ألمل  1,843يسيماً أقخ م جيخ  30عاما.

وأعلن ةةت م سسة ة الس ةةأمي ال ةةولني أ  3,117موالنة ةاً قسلة ةوا ف ةةي "عملي ةةات عدامية ة " من ةةذ قامة ة الدولة ة .
ويشمخ لذا المعل ال سل اججانل في البالد وال سل اإلسلاميليي لالج البالد.

عرب 2017/4/28 ،48

 .17عبد الفتاح يدعو لترجمة إضراب األسرى لصيغة وحدوية شعبية شاملة
سحليل قاسا بالي :دعا ع ةو الماسةل السياسةي لحةزل السجمةع الةولني الةديم لالي والةلميس السةابق
للحزل عون عبد الفسا
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ف ةةي وس ةةل لاا هللا لة ة س ةةأليل

ةةم

ة ةلال أس ةةلي الحلية ة وم ةةا يسول ةةد عن ةةا مة ة سفاع ةةخ ش ةةعبي

اسسلاسيجي عمخ شعبي افاحي سدفع باسجاه وحده شعبي شامل دو انسظال للفي االن ساا إلنساما.

عرب 2017/4/28 ،48

 .18االستخبارات اإلسرائيلية :الوجود اإليراني في سورية أكثر ما يشغلنا
محمد بةديل :دعةا وزيةل االسةسلبالات اإلسةلاميلي يع ةول اةاسس واشةنل

لة

ةلولد مواجسة "الوجةود
ةةابل لفيةةع فةةي شةةعب

أي سسةةوي إلنسةةام الحةةلل السةةولي " فيمةةا حة ّذل
اإلي النةةي الةةداما فةةي سةةولي فةةي ّ
االس ةةسلبالات السابعة ة لج ةةيإ الع ةةدو مة ة ل ةةذا الوج ةةود مش ةةي اًل لة ة أن ةةا أاث ةةل م ةةا يش ةةغخ االس ةةسلبالات

اإلسلاميلي  .وذالت س اليل عالمي عبلي أ ااسس دعا لالخ زيالد ي وا بسا لة الواليةات المسحةدد

ل ة االعس ةلاف بالسةةيادد اإلس ةلاميلي عل ة ل ةةب الج ةوال عل ة للفي ة الحةةلل فةةي سةةولي واالسةةس لال

اإليلاني داللسا.

م جس ألةلي نشةلت صةحيف "معةاليف" أمةس م ابلة ملولة مةع مسة وخ السةاح الشةمالي الشةلقي

في شعب االسسلبالات العسالي اإلسلاميلي الع يد "ألف" سمحولت حوخ الو ةع فةي السةاح السةولي .

علفت عنا الصحيف بالع يد "ألف"
وقاخ ال ابل الذي ّ
في الشأ السولي".

"السسديد اإليلاني لةو أاثةل مةا يشةغلنا اليةوا
األخبار ،بيروت2017/4/29 ،

 .19باراك :لم نهاجم إيران بسبب معارضة القيادة األمنية وتردد نتنياهو
سحليل بالخ

الل :ال ينفي وزيل الدفاد اإلسلاميلي اجسبق يسود بالاك أنا للل ودفةع سةوي مةع
بادعام أنسا سلول بلنامجا نوويا

لميس الحاوم بنيامي نسنيالو ل ش ّ لجوا عسالي ّد ي ال
عسةةالياً .بةةخ قةةاخ لةةالخ م ابل ة نش ةلسسا صةةحيف "يةةديعوت أحلونةةوت" يةةوا الجمع ة 2017/4/28
لدف السجوا "اا جعةخ اجمةليايي يشةددو الع وبةات علة

وأنا انت ص لياً أي مسشدداًم أاثل م نسنيالو".

ية ال م وسنفيةذ العملية العسةالي أي ةاً.

وأو ح بالاك أنا "في سلاميخ يصادقو عل ش ّ لجوا عسالي ف ل في حاخ اسسيفام ثالث أمول:
شنا الح اً".
قدلد عسالي شلعي دولي ووجود لولد لش ّ لجوا فولي جنا ال يما ّ
وع سبل سلاجع " سلاميخ" ع ش ّ السجوا
وسلدد نسنيالو.
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 .20إصابة طفل بالرصاص و"مستعربون" يختطفون خمسة شبان وسط الخليل
اللليخ :أصيل لفخ بلصاص قوات االحسالخ اإلسلاميلي في قدما والسهلف لمس موالني عل
يد "مسسعلبي " مسام يوا الجمع لالخ مواجسات اندلعت وسل مدين اللليخ.

وأفادت مصادل أمني بأ قوات االحسالخ ألل ت اللصاص الحي وقنابخ الغاز المسيخ للدمود لالخ
المواجسات السي اندلعت وسل المدين

حي في قدما

ما أدي إلصاب اللفخ م م عوي

اف إلصاب آللي بحاالت السناق.

م جانبسا ذالت و ازلد الصح

مسك  14عامام بعيال

في بيا لسا أ قوات االحسالخ ألل ت قنبل صوت سجاه مسسشف

اللليخ الحاومي م لالج أسوال المسسشف

ما أدي لسحلا بال قسا اللوالئ م ادد عدا وقود

صابات بي صفوف اللواقا اللبي أو الملاجعي .

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/28 ،

 .21مسيرات تعم األراضي الفلسطينية دعماً لألسرى

ال دس المحسل  -بللوا جلايسي :شسدت سامل اج ال ي الفلسليني المحسل أمس مسيلات
ومواجسات دعما لطسلي الم لبي ع اللعاا الذي يدلخ اليوا

لابسا يوما الة .13اما شسدت

منالق فلسلي  48وقفات س امني دعما لطسلي.
وعل

صعيد المواجسات مع قوات االحسالخ ففي مدين لاا هللا أصيل موال بعيال نالي في

اللأس اما أصيل العشلات بحاالت السناق في مواجسات مسواصل مع قوات االحسالخ اإلسلاميلي

في منالق السماس في محافظ لاا هللا والبيلد .اما أصيل مسظالل بعيال نالي باللأس لالخ قمع
االحسالخ لمسيلد سلمي داعم لطسلي للجت في قلي النبي صالح شماخ غلل المحافظ  .وأصيل
العشلات م الموالني بااللسناق في مواجسات اندلعت بي مس امني مع اجسلي بال لل م سج
"عوفل" الم اا عل

أ ال ي بلدد بيسونيا غلل لاا هللا وعل

المدلخ الغلبي لبلدد سلواد شلق

المحافظ .

وفي مليا العلول شماخ اللليخ اقسحمت قوات االحسالخ ليم االعسصاا وحاولت سفليق
المسواجدي في الليم

مما أدي ل حدوث مواجسات بي الفسي وجنود االحسالخ السي سملازت عل

مدلخ المليا .اما قمعت قوات االحسالخ المسيلد السلمي للس ام

مع اجسلي وألل ت الغاز

المسيخ للدمود صوبسا .وقد شسدت مدين اللليخ وقلالا أمس سلسل م المسيلات الس امني مع
أمل.
اجسلي .ووقعت في بعن لذه المسيلات مواجسات اا أبلزلا في بلدد بيت ّ

التاريخ :السبت 2017/4/29
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وشسدت مدين قل يلي مواجسات اندلعت قلل الحاجز الجنوبي للمدين
المدين

وفي قلي افل قدوا شلق المدين

وفي حي نصال غلبي

وأسفلت ع وقود عدد صابات بااللسناق.

ع

وفي بيت لحا قمعت قوات االحسالخ مسيلد س امني مع اجسلي الم لبي

اللعاا .ذ

انلل ت المسيلد السي دعت لسا لجن السنسيق الفصاملي م اماا ليم االعسصاا في مليا العزد

شماخ بيت لحا ع ل أدام صالد الجمع في الليم

وصوال ل المدلخ الشمالي لمدين ليت لحا

حيث قمعسا جنود االحسالخ بإلالق وابخ م قنابخ الصوت والغاز المسيخ للدمود ما أدي ل
صاب عدد م

الموالني

بااللسناق .وشسدت قليسي بلعي

ونعلي

مسيلسي حاشدسي دعما لطسلي في لال مسيلات ال ليسي اجسبوعي .
وشسدت منالق  1948سلسل م الوقفات الس امني
العلبي

في المد

بدعود م

لجن المسابع العليا ل

المسجاولسي

غلبي لاا هللا

عند عدد ابيل م مفسلقات الللق الملازي
ايا فلسلينيي  48وبالسنسيق مع اللجا

الشعبي الوحدوي في البلدات العلبي  .وأعلنت اللجن الولني إلسناد

لال اجسلي في سجو

االحسالخ أمس ع سلسل الفعاليات الس امني السي سسنظا في جميع أنحام ال ف الفلسليني
المحسل

دعما لمعلا اجمعام اللاوي ابسدام م اليوا وحس اللابع م شسل أيال الم بخ ويشمخ

البلنامج مسيلات ووقفات س امني

الشعبي .

واقام لياا س ام

ملسلف المسسويات

ونشالات عل

الغد ،عمان2017/4/29 ،

 53 .22إصابة في مظاهرات التضامن مع األسرى بالضفة
مجيد ال

ماني :السفعت حصيل اإلصابات بي الفلسلينيي بلصاص االحسالخ اإلسلاميلي ل

53

صاب في مواجسات مع قوات االحسالخ السي سعت ل مع المسيلات والمظاللات السي عمت ملسلف

منالق ال ف الغلبي المحسل

يوا الجمع

االحسالخ.

دعماً لطسلي الم لبي

ع

اللعاا في سجو

عرب 2017/4/28 ،48

 .23إضراب األسرى ينير بانفجار "هبة شعبية" أخرى في الضفة
لاا هللا  -محمد يونس :أظسل اإل لال الشامخ اجوخ في حمل الس ام
الم لبي ع اللعاا في اج ال ي الفلسليني

الجالي مع اجسلي

أ الشالد الفلسليني مشحو ل دلج ابيلد وأ

أي ش اللد لبما س دي ل حدوث اشسعاخ عل غلال االشسعاالت واالنسفا ات الابيلد الساب .
التاريخ :السبت 2017/4/29
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وشمخ اإل لال الذي دعت ليا قوي وفاعليات شعبي وشبا لسمي
غالق المحاخ السجالي

وسوقف المواصالت العام

واغالقسا عل غلال حوادث ومظالل االنسفا

مساندد إل لال اجسلي

ونزوخ أعداد ابيلد م

اجول .

الشبا

واسل بعن المعل ي أ المشالد السي لأولا في المد وال لي والمليمات وعل

اإل لال ذالسسا بمشالد االنسفا

سعل ع لذه االنسفا

اجول  .وبدا أ ما ين ص سفجل انسفا

وسوجسسا وس ود فاعلياسسا.

بأ

انفجال".

ويلي اثيل م الملاقبي أ اسسملال

الللق أثنام

جديدد لو وجود قيادد

وقاخ لميس نادي اجسيل قدولد فالس لة "الحياد"" :لذا الس ام الواسع سعبيل ع
الللل يلالسا جميعاً" .وأ اف" :عندما يشعل الشعل الا بأ

ل

الشوالد

حساس الناس

الللل يلالا الا يحدث

لال اجسلي يشاخ لل اًل عل اسسملال الو ع ال اما وينذل

بحدوث سحوخ ليس في مصلح اجم واالسس لال اللذي سنشدلما سلاميخ والسلل الفلسليني .
فم

جس

بدأت سسشاخ مجموعات شبابي لسنظيا اجنشل الس امني في ملسلف أنحام ال ف

الغلبي لالج سيللد السلل الفلسليني وال وي السياسي الس ليدي مثخ حلا "فسح" وغيللا.
وم جس ثاني

ألذت بعن لذه اجنشل سسحوخ ل

مثخ الحواجز العسالي ال ليب م

مواجسات مع ن ال االحسااك اإلسلاميلي

بعن السجمعات مثخ معبل قلنديا وحاجز بيت لحا والب ل

االسسيلاني في اللليخ وال دس وغيللا.

الحياة ،لندن2017/4/29 ،

 .24االحتالل يسلم جثمان الشهيد صهيب مشاهرة
لاا هللا :سسلمت لواقا السالخ اجحمل الفلسليني مسام يوا الجمع
م قلي الشيخ سعد في محافظ ال دس المحسل .

جثما الشسيد صسيل مشاللد

وذال بيا م س ل لجمعي السالخ اجحمل أنا جلي بالفعخ سسليا جثما الشسيد المذاول م قبخ

سللات االحسالخ وأ العمخ جال لن لا ل مسسشف الم اصد بال دس.
يذال أ لذا الشسيد قد الس

يوا الساسع عشل م الشسل الجالي بعد أ أللق عليا االحسالخ

النال عل مفسلق "غوإ عسصيو " االسسيلاني جنول بيت لحا بحج محاول سنفيذ عملي دلس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/4/28 ،
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 .25الجيش اإلسرائيلي يعتقل األسير المحرر ثائر حالحلة مجدداً
لاا هللا " -اجياا االلاسلوني " :اعس لت قود م

جيإ االحسالخ اإلسلاميلي مسام أمس اجسيل

المحلل ثامل حالحل م بلدد الل ل جنول مدين بيت لحا.

وأ فادت مصادل فلسليني أ دولي م جيإ االحسالخ قامت بنصل حاجز "ليال" عند مدلخ
النشاإ في بيت لحا وأنزلت اجسيل حالحل م سيالسا وقيدت يديا واقسادسا ل جس مجسول .
واانت قوات االحسالخ قد أفلجت ع اجسيل حالحل

 35عاماًم م بلدد لالاس ق ام مدين

اللليخ منسصف شسل سشلي اجوخ الما ي بعد انسسام فسلد االعس اخ اإلدالي بح ا والسي سا
سجديدلا أاثل م ملد.

أحد عناصل حلا الجساد اإلسالمي اعس خ لدي االحسالخ عدد ملات

هيشال ل أ ثامل حالحل
ما يزيد ع السسع أعواا في سجو االحسالخ اإلسلاميلي
وأم

لان لاللسا

احسجاجا عل اعس الا دالًيا.
يوما باخ مسواصخ
ً
اللعاا اسسمل لة ً 78

مفسوحا ع
لًابا
ً

األيام ،رام هللا2017/4/29 ،

 .26وزارة االقتصاد بغزة تضبط خمس محطات افتعلت أزمة الوقود
غزد:

بلت و ازلد االقسصاد الولني في غزد مسام اللميس لمس محلات وقود في مدين غزد

افسعلت أزم الوقود في ال لاد لغا وجود اميات ابيلد ملزن لديسا.

وأو ح وايخ و ازلد االقسصاد الولني بغزد د .أيم عابد أ المحلات اللمس الملالف السي سا
بلسا اا لديسا ما ي الل م  100ألف لسل سوالل و 90ألف لسل بنزي .

وجام

بل المحلات السي افسعلت اجزم وف اً للوزالد ع ل حمل سفسيإ نفذسسا فلق حماي

المسسسلك السابع لو ازلد االقسصاد وبالسنسيق مع مباحث السموي والسيم العام للبسلوخ واسسسدفت

الحمل  24محل في مدين غزد أما باقي محافظات ال لاد ف د سالت اجمول فيسا بسالس .

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .27فتح معبر كرم أبو سالم استثنائياً لضخ الوقود إلى غزة

غزد :قامت السللات اإلسلاميلي بفسح معبل الا أبو سالا السجالي اليوا الجمع
وذلك إلدلاخ المحلوقات ل قلاد غزد.

التاريخ :السبت 2017/4/29
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واانت ليم البسلوخ في غزد قد أعلنت في بيا صحفي دلاخ قلاب  500,000لسل سوالل و100,000

لسل بنزي و 120لنا م غاز اللسي .ونفت السيم وجود أزم وقود في ال لاد .وقد أشالت السيم
ل أنا سا سوليد نحو 600,000لسل سوالل و 120,000لسل بنزي

ل ال لاد يوا اللميس.

وقالت السيم " :ال سوجد أزم وقود في ال لاد واجمول مسس لد ولبيعي وندعو الموالني لعدا اللوف

واالنجلال ولام الشامعات".

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .28يوو أسرى من جنين يعلنون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

لال مفسو ع اللعاام س امنا مع أبنامسا

جني  :أعل ذوو أسلي ومحللو

شلوعسا في

وقالت مصادل محلي لملاسلنا

لبيع ش يق اجسيل أديل ال ل وأحمد ش يق اجسيل أمجد

الم لبي ع اللعاا واحسجاجا عل سجالخ المجسمع الدولي إل لال اجسلي.
لزيمي

واجسيل المحلل صال أبو الجحيا واجسيل المحلل شادي الدلبي بد وا

لابا مفسوحا ع

اللعاا دالخ ليم االعسصاا في مدين جني  .وأشالت المصادل ل أ الم لبي اعسصموا وباسوا
ليلسسا دالخ ليم االعسصاا في المدين في ظخ عال آللي نيسسا االن ماا ليسا في

لابسا.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/28 ،

 .29شركة كهرباء غزة تدعو إليجاد حلول جيرية لألزمة
وااالت :دعت شلا الاسلبام في محافظات قلاد غزد ااف اجللاف للسوافق وايجاد حخ جذلي
وسليع جزم الاسلبام في ال لاد الفس ل أ اسسملال الن ص الحاد في مصادل اللاق سي ثل

بشاخ سلبي ومباشل عل
أمس ل

حياد الموالني والمل

بشاخ لاص .وأشالت الشلا في نشلسسا

أ الللول ""اإلسلاميلي "" سعمخ جميعسا ب دلد  120ميجاوال بينما الللول المصلي

مسوقف ع العمخ بسبل للخ بمحل العليإ ومحل السوليد مسوقف ع العمخ منذ عشلد أياا.

وقالت

ميجاوال.

مجمود اللاق المسوفلد اليوا  120ميجاوال مبين أ
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" .30اتفاق أوسلو" مسرحية تنجح شعبياً في برودواي
نيويولك :ماذا سعني العودد مسلحياً اليوا ل

اسفاق أوسلو بعد ألبع وعشلي عاماً عل

سوقيعا

سحديداً في نيويولك وعل أحد مسال بلودوايل لذا الس اخ ال سما اإلجاب عنا ال بعد مشالدد

المسلحي السي سحمخ عنوا االسفاق ذاسا "أوسلو" الذي وقّعسا منظم السحليل الفلسليني والدول
اإلسلاميلي في  11أيلوخ /سبسمبل  .1993فالمسلحي سسالما مع لمو م لفسا جاي .سي .لوجلز

شلصياسسا سيلي لود اللس
المعلوف في عالا الاساب الدلامي واذلك مع لموحات اثنسي م
ّ
النلوجيي الح ي يي اللذي سالما في لالق سلسل محادثات
ومن جوخ اللذي يمثال الزوجي
ّ

بلاا اسفاق أوسلو .االسفاق أحدث سجاالً

سلي بي سلاميخ ومنظم السحليل ّأدت الح اً ل
سالا ّ
وجسد في نظل اثيلي لحظ أمخ عابلد في
علبياً وعالمياً وان سا حولا حس الفلسلينيو والعلل
ّ
ل ا الصلاد الفلسليني –اإلسلاميلي الذي الّف الفلسلينيي اثي اًل م الدا والللال والنزو .

الحياة ،لندن2017/4/29 ،

 .31محكمة سويسرية تأمر "إيجاس" وهيئة البترول المصرية بتعويض "إسرائيل"
ال ةةدس  -سةةالا يحي ة  :قالةةت شةةلا اسلبةةام س ةلاميخ

محام ة سويس ةلي لف ةةت لعنةةا س ةةدمت بةةا

شلاات لاق مصلي اانت محام أللي أملسسا بدفع مليالي دوالل سعوي ا للشلا اإلسلاميلي .

وذاةةل بيةةا م ة شةةلا اسلبةةام س ةلاميخ يةةوا الجمع ة أ الشةةلا المص ةلي ال اب ة للغةةازات اللبيعي ة

يجاسم والسيم المصلي العام للبسلوخ سسحمال المس ولي ال انوني لعدا الوفام بالسزامسما بسزويدلا

بالغاز اللبيعي لمحلات الاسلبام السابع لسا.

ولا يسس االسصاخ عل الفول بو ازلد البسلوخ المصلي للسعليق.

واانةةت مصةةل سبيةةع الغةةاز إلس ةلاميخ بموجةةل اسفةةاق أجلةةا  20عامةةا انسةةال فةةي عةةاا  2012بعةةد ساةةلل
لجمات مسلحي عل مدال أشسل مسسسدفي لل أنابيل يلدا سلاميخ في شبا جزيلد سينام.

وفةةي عةةاا  2015قالةةت جس ة سحاةةيا دولي ة

عل ة مصةةل أ سةةدفع نحةةو مليةةالي دوالل عل ة سةةبيخ

السعوين بسبل سوقف مدادات الغاز مما سسبل في سوسلات بي الجالسي .

وكالة رويترز لألنباء2017/4/28 ،

 .32نقابة أطباء األسنان األردنية تنظم وقفة تضامنية مع األسرى المضربين أمام مقر األمم المتحدة
عواصا – وااالت :نظمت ن اب ألبام اجسنا اجلدني في العاصم عما

أماا م ل اجما المسحدد

وقف س امني مع اجسلي الفلسلينيي الم لبي ووجسوا لاللسا لسةال لطمةي العةاا لطمةا المسحةدد
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أنلوني ةةو غ ةةوسيليس أش ةةالوا فيس ةةا لة ة أن ةةا "يم ةةل الي ةةوا الث ةةاني عش ةةل لا ةةلال المفس ةةو عة ة اللع ةةاا
لطسلي والمعس لي في سجو االحةسالخ اإلسةلاميلي وذلةك سعبية اًل عة لف ةسا للممالسةات الال نسةاني
م قبخ سللات االحسالخ السي س لل علن الحامل بأبسل ال واني الدولي واإلنساني ".

ولالةةل اجلبةةام فةةي لسةةالسسا اجمةةا المسحةةدد بال يةةاا بواجباسسةةا "سجةةاه اجسةةلي الفلسةةلينيي والمعس لةةي

وال غل عل سللات االحسالخ اإلسلاميلي الحسلاا المواثيق والمعالدات الدولي ".

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

" .33إسرائيل" تعيد لبنانياً خرق الحدود على تخوم كريات شمونة

بيلوت :أفلجت أمس قوات االحسالخ اإلسلاميلي ع الشال اللبناني علي ملعي الةذي اانةت اعس لسةا
عل سلوا مسسعملد اليات شمون

بعد سلليا مسام أوخ م أمةس السةياج الشةامك قادمةاً مة لبنةا .

وسةةلمسا ل ة ق ةوات "يونيفةةخ" عنةةد معبةةل النةةاقولد السةةي سةةلمسا بةةدوللا ل ة ملةةابلات الجةةيإ اللبنةةاني

ليل ع لسح يق.

الحياة ،لندن2017/4/29 ،

 .34زورق إسرائيلي يخرق المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
بي ةةلوت :ص ةةدل عة ة قي ةةادد الج ةةيإ  -مديلية ة السوجي ةةا البي ةةا ا س ةةي :أق ةةدا زولق حلب ةةي س ةةابع للع ةةدو

اإلس ةلاميلي م ابةةخ لأس النةةاقولد مةةا بةةي السةةاع  45.4والسةةاع  27.7م ة صةةبا اليةةوا عل ة لةةلق

الميةةاه اإلقليمي ة اللبناني ة م ابةةخ لأس النةةاقولد عل ة ثةةالث م الحةةخ ولمسةةاف أقصةةالا  389مس ة اًل .سجةةلي
مسابع مو ود الللوقات بالسنسيق مع قوات اجما المسحدد الموقس في لبنا .

الحياة ،لندن2017/4/29 ،

 .35األجهزة اللبنانية تطالب فتح بتسليم أحد قادتها حيث تتهمه بالتورط في االتجار بالمخدرات
بيةةلوت غ ةزد  -أحمةةد المصةةلي :اشةةف مصةةدل مللةةع فةةي لبنةةا
اللبناني مة حلاة فةسح سسةليا أحةد قادسسةا العسةاليي

الن ةةال ع ة للةةل اججس ةزد اجمني ة

وذلةك لسوللةا فةي ق ةايا ذات عالقة باالسجةال

بالملدلات والوقوف ولام أحداث أمنية جةلت فةي ملةيا البةداوي شةماخ الةبالد .وذاةل المصةدل الةذي
ف خ عدا الاشف ع لويسا لصحيف "فلسلي " مسام أوخ م أمس أ اججسةزد اللبنانية سلالةل
حلا فسح بسسليا أحد قادسسا العساليي ويدع محمد الوني والمعلوف باسا "أبو عماد الوني".

التاريخ :السبت 2017/4/29

العدد4274 :

ص

19

وقةةاخ:

ال يةةادي "الةةوني" لةةو م ة ألةةا قيةةادات حلا ة "فةةسح" شةةمالي لبنةةا ولةةو مس ة وخ ق ةوات اجم ة

الةةولني لنةةاك .وأ ةةاف المصةةدل أ ال يةةادي "الةةوني" مةةسسا وف ةاً للسةةللات اللبنانية بال يةةاا بةةأمول لسةةا
عالق ة باالسجةةال بالملةةدلات وي ةةف ولام االشةةسباك المسةةلح اجليةةل الةةذي حصةةخ قبةةخ أيةةاا فةةي ملةةيا

البداوي وأدي ل للق أزم أمني ابيلد.

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .36السفير القطري لدى فنزويال :شعب فلسطين هو االبن الحقيقي والمالك الشرعي لفلسطين
الواةةاالت :نظمةةت سةةفيل فلسةةلي لةةدي فنةةزويال لينةةدا صةةبح م ة سم ال صةةحفيا سةةلدت لةةالخ السفاصةةيخ
المسعل بأو اد اجسلي ال ابعي للف ق با االحسالخ العنصلي اإلسلاميلي.

وأل

السفيل ال للي بساخ الدوسلي بصفسا عميد السةلك الدبلوماسةي العلبةي المة ن ةخ عبللةا سحية

فلل واعسزاز لاخ اجسةيلات واجسةلي الةذي يلو ةو معلاة اإل ةلال عة اللعةاا مة اجةخ سح يةق

االسس الخ والحلّي والالام .
وأ ةةاف ن ةةا "م ةةع سأس ةةيس دول ة

االبة ة

سة ةلاميخم قب ةةخ س ةةبعي عام ةةا بةةدأت معان ةةاد ش ةةعل فلسة ةلي

الح ي ةةي والمالةةك الشةةلعي لسةةذه االلن ذ سةةا سش ةليده بعةةد سللةةي العةةالا عنةةا ليواجةةا مصةةيله بمفةةلده
وليعاني م ظلةا االحةسالخ والمةاخ المجسمةع الةدولي لح وقةا المشةلوع " .وسةابع :اليةوا يوجةد أاثةل مة

سةةس ماليةةي الجةةي فلسةةليني فةةي ب ةةاد العةةالا بانسظةةال العدال ة الدولي ة وبانسظةةال االعس ةلاف بح ةةوقسا

المشلوع بالعودد وس ليل المصيل واقام الدول ذات السيادد فوق أل سا الساليلي .

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .37األحزاب والقوى السياسية المغربية تعرب عن دعمها المطلق لقضية األسرى الفلسطينيين
عواصا – وااالت :عبةل عةدد مة اجحةزال وال ةوي السياسةي فةي المغةلل عة الةدعا المللةق ل

ةي

اجسلي في سجو االحسالخ اإلسلاميلي .وشددت لذه ال ةوي والفعاليةات فةي بيانةات صةحافي منفصةل
عل ة

ةةلولد سةةدلخ المجسمةةع الةةدولي إللغةةاا سةةللات االحةةسالخ اإلس ةلاميلي عل ة وقةةف جلاممسةةا بحةةق

الشعل الفلسليني.

وبسةذا السةةياق أعلة حةةزل الس ةدا واالشةةسلااي المغلبةةي عة قل ةةا البةالا مة و ةةع اجسةةلي الم ةلبي

عة اللعةةاا وأاةةد أ الملالةةل السةةي ينا ةةخ م ة أجلسةةا اجسةةلي مح ة وعادلة ويجةةل دعمسةةا وال ةزاا
س ةلاميخم بسلبي سةةا .ووجةةا الحةةزل نةةدام لطمةةا وللسيمةةات الح وقي ة الدولي ة وجح ةلال العةةالا السلةةاذ اةةخ
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المبةةادلات الافيل ة بال ةةغل عل ة االحةةسالخ إللةةالق س ة ال اجسةةلي و ةةما ح ةةوقسا االنسةةاني وادان ة
االحسالخ لللقا المواثيق الدولي .

امةةا أاةةدت سةةفالد السةةلل الفلسةةليني لةةدي المغةةلل فةةي بيةةا صةةحفي أنسةةا سجةةلي السنسةةيق الةةالزا مةةع
ال ةةوي السياسةةي المغلبي ة وفةةي م ةةدمسسا البللمةةا واالح ةزال السياسةةي لل يةةاا بللةةوات داعم ة لطسةةلي

وملالبسا العادل .

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .38مجلس الشيوخ األمريكي يدعو األمم المتحدة لعدم االنحياز ضد "إسرائيل"
ةةم سلسةةل اللل ةوات السةةي بةةدأت فعلي ةاً الواليةةات المسحةةدد بسنفيةةذلا سجةةاه اجمةةا المسحةةدد دفاع ةاً ع ة

" سلاميخ" ألسخ مجلس الشيوأل اجملياي لسال ل اجمي العةاا لطمةا المسحةدد يلالبةا بةالسوقف عة
سياس السمييز السي سسبعسا المنظم الدولي سجاه " سلاميخ".

وبحسةةل مةةا نشةةلت صةةحيف "جيلوسةةاليا بوسةةت اإلسةلاميلي " ف ةةد اسحةةد مجلةةس الشةةيوأل اجملياةةي حةةوخ

ل ة ةةذه اللس ة ةةال

وحمل ة ةةت سوقي ة ةةع اام ة ةةخ أع ة ةةام المجل ة ةةس " 100س ة ةةناسول" مة ة ة حزب ة ةةي ال ة ةةديم لاليي

والجمس ةةوليي

وحملة ةةت اللس ةةال للب ة ةاً وا ةةحاً بالسعامة ةةخ م ةةع " س ة ةلاميخ" بش ةةاخ مسسة ةةاو اب ةةاقي الة ةةدوخ

اجع ةةام فةةي اجمةةا المسحةةدد وال سلالةةل اجمةةا المسحةةدد بسعامةةخ مميةةز ل ة" سلاميخ" مةةذالد أ الواليةةات
المسحدد لي المموخ اجابل والداما لسذه المنظم اجممي

لذه المنظم .

ةد

ولذا ال يمنةع بةأ أملياةا سةوف سعمةخ

ون لت المواقع العبلي لسال مجلس الشيوأل اجملياي لاص أنسا موقع م جميع أع ام المجلس.

الخليج ،الشارقة2017/4/29 ،

 .39وزير خارجية ألمانيا ال يشعر بـ"تأنيب ضمير" جراء لقائه بمنظمات تنتقد الحكومة اإلسرائيلية
بةللي  :نفة وزيةةل اللالجية اجلمةةاني زيجمةةال جابليةةخ اسسامةةات وجسسةةا لةةا لمةةيس الةةوزلام اإلسةلاميلي
بنيامي نسنيالو علة للفية ل امةا منظمةات سةلاميلي ناقةدد للحاومة اإلسةلاميلي  .وقةاخ المسحةدث باسةا

اللالجي اجلماني

مالس شيفل يوا الجمع في بللي

اللالجي اجلماني و"شةلاامنا اإلسةلاميليي

في الحوال" لا يعلموا لالخ اإلعداد لزيالد جابليخ إلسلاميخ بة "مذلل نسنيالو" في عدا اسس باخ لميس

الحاومة اإلسةلاميلي بشةةاخ مبةدمي للدبلوماسةةيي اججانةل الةذي يلس ةةو مةع منظمةةات معينة  .وأ ةةاف

شيفل أ جابليخ ال يشعل بة "سأنيل
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 .40موسكو تتدخل لخفض التوتر بين تل أبيب واألسد
سةخ أبيةةل  -نظيةل مجلةةي :سةةدللت لوسةيا لةةدي سةلاميخ لسالفةةي سصةةعيد السةوسل بينسةةا وبةي نظةةاا بشةةال
اجسةةد بعةةدما أسة لت الم ةةادات الجوية اإلسةلاميلي لةةاملد سةةولي بةةال ليةةال مسةةام أوخ مة أمةةس
ودعت ل سلفين حدد المواجس "لمصلح الجميع".

وي وخ اللبيل العسالي ب اسبيت أ البيا الذي أصدله الالملي بعد السجوا اجليل اا سلحياً
ذ قةةاخ

علة اةةخ الةةدوخ أ سمسنةةع عة أعمةةاخ فيسةةا مةةا ية دي لة سصةةعيد فةةي منل ة غيةةل مسةةس لد

عل أي حاخ" .وأ اف أ ب اسبيت أ لوسةيا لةا سةذال ماانية أ ساةو سةلاميخ لةي المسة ول
"ل د اا اللوس أاثل سحفظاً".

واشةةف مصةةدل عسةةالي سةلاميلي أمةةس أنةةا "فةةي أع ةةال عملية ال صةةف اإلسةلاميلي فةةي سةةوليا قبةةخ

ش ةةسل وال ةةالق ل ةةاملات س ةةولي ولام الل ةةاملات اإلسة ةلاميلي

ش ةةعل ال ةةلوس أ لوس ةةيا موج ةةودد علة ة

اج ال ي السولي وأي سدلول اسذا سيحلجسا .لذلك قللت بأ لناك للل سدلول .ولا ال يليدو أ

ي ع صداا عسةالي بةي صةدي يسما لصوصةاً و ةع اللةاملات ال سالية السةولي سحةت لعايسسةا وذلةك

ل ما أال يلسال اجسد أللام".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/29 ،

" .41األونروا" تحير من تحول غزة لمكان غير صالح للعيش وتدق ناقوس الخطر
غةزد :قالةةت واالة "اجونةةلوا"

أزمة اللاقة السةةي يعيشةةسا سةةاا قلةةاد غةزد مة شةةأنسا أ سزيةةد مة

ن ةةص اللةةدمات العامة اجساسةةي فةةي غةزد وجعةةخ ال لةةاد السةةاحلي ماانةاً "غيةةل صةةالح للعةةيإ" فةةي

الوقت الذي حذل فيا منسق الش و اإلنساني في اجما المسحدد م سدلول اللدمات اجساسةي السةي
س ةةدا للسةةاا بصةةولد للي ةلد وسوقفسةةا لةةالخ أيةةاا وأعل ة ع ة س ةةديا منح ة مالي ة

اللدمات اجساسي في مشافي غزد.

لش ةلام الوقةةود إلن ةةاذ

وذالت في س ليل جديد لسا حوخ الو ع اللالئ في ال لاد أ لةذه اجزمة الجديةدد سةأسي فةي سةياق

الصلاعات المساللد واالقسصاد المدمل بسبل الحصال المفلون منذ عشل سنوات س ليباً.

وأا ةةدت أ ل ةةذه العوام ةةخ مجسمعة ة سس ةةسا ف ةةي "زي ةةادد الي ةةأس وانع ةةداا اجم ةةخ" ال ةةذي يش ةةعل ب ةةا الس ةةاا

المحليو

لاص الشبال.
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 .42فعاليات بمدن وعواصم العالم إسناداً لمعركة األسرى المضربين

عواص ةةا – وا ةةاالت :هنظم ةةت فعالي ةةات مماثلة ة ف ةةي ع ةةدد مة ة الم ةةد اإليللندية ة ووسلف ةةولد -وويال ةةو –

دانةةدالك وأي ةةا فةةي مدين ة ديةةلي فةةي شةةمالي ايللنةةدا لةةالخ اليةةومي الما ةةيي
اجسلي الفلسلينيي الم لبي ع اللعاا.

وقفةةات س ةةامني مةةع

ففةةي مدين ة دانةةدالك فةةي م الع ة لةةوت سجمةةع م يةةدو حةةزل الشةةي فةةي وقف ة احسجاجي ة س ةةامنا مةةع
اجسةةلي الم ةلبي عة اللعةةاا حيةةث قةةاخ المسحةةدث اللسةةمي ع ةةو الشةةي عة م العة لةةوت " :ننةةا
نش ةةعل ب ةةال لق ونلي ةةد أ نب ةةلز وج ةةود ملالفة ة لل ةةانو اإلنس ةةاني ال ةةدولي ي ةةنص علة ة وج ةةول احسج ةةاز

السجنام م اج ال ي المحسل في سلك اجلن المحسل

سلاميخ ومعزولو بعيدا ع عامالسسا وع أي دعا".

فةي

علما بأ ل الم السجنام محسجةزو ا

امةةا أظسةةل الحةةزل س ةةامنا م ةةع الم ةلبي ع ة اللعةةاا فةةي

ةةلال الحلي ة والا الم ة عبةةل بيان ةةات

فلسلي وبات شيسا سجي سياسي سابق م حزل الشي في

وأحد الذي ا لبوا ع اللعاا فةي

صةةدلت ع ة اةةخ م ة النامةةل مالسينةةا أندلسةةو ع ةةو البللمةةا اجولوبةةي ولمةةيس وفةةد السواصةةخ مةةع

العةةاا 1981ا وشةةو اةةلو ع ةةو البللمةةا عة حةةزل الشةةي فةةي الةةذي عبةةلوا جمةةيعسا عة س ةةام
حزل الشي وم يديا مع الشعل الفلسليني وأسلانا البواسخ.

وفي سياق مسصخ نظا أبنام الجالي الفلسليني وعدد م مبعدي انيس المسد وبمشةالا السنظيمةات

الفلس ةةليني والس ةةام اإليللن ةةدي الفلس ةةليني وقفة ة اعسص ةةامي س ةةامنا م ةةع اجس ةةلي الم ة ةلبي عة ة

اللعةةاا فةةي سةةجو االحةةسالخ وذلةةك أمةةاا م ةةل الصةةليل اجحمةةل ومبنة ممثلية االسحةةاد اجولوبةةي فةةي
العاصم اإليللندي دبل .

ونظمت سفالد السلل لدي جمسولي فنةزويال البوليفالية

وقفة س ةامني فةي م ةل السةفالد مةع اجسةلي

فة ةةي سةةةجو االحة ةةسالخ االس ة ةلاميلي بح ةةةول نامة ةةل وزي ة ةلد اللالجي ة ة لش ة ة و آس ةةيا والشة ةةلق اجوسة ةةل
واوقياني

فيلياس بالسنسيا والسلك الدبلوماسي المعسمد لدي الجمسولي وأع ام لجنة العمةخ الةولني

الفلسليني في فنزويال.

اما نظمت سفيل فلسلي لةدي فنةزويال لينةدا صةبح مة سم ال صةحفيا سةلدت لةالخ السفاصةيخ المسعل ة

بأو اد اجسلي ال ابعي للف ق با االحسالخ العنصلي اإلسلاميلي.
بةةدوله نامةةل وزي ةلد اللالجي ة لش ة و آسةةيا والشةةلق اجوسةةل واوقياني ة

فنزويال المس ام والداعا لل

ي الفلسليني في جميع المحافخ الدولي

فيلةةياس بالس ة

عل ة موقةةف

وعل اسسملال بالده حاوم

وشةةعبا بالسةةعي علة للة الةلميس ال الحةةخ لوغةةو سشةةافيز والةلميس المنسلةةل نياةوالس مةةادولو حسة

يناخ الشعل الفلسليني حليسا واسس اللا وسيادسا.
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ام ةةا نظم ةةت مظ ةةاللد ووقفة ة س ةةامني ف ةةي قل ةةل العاص ةةم االلمانية ة بة ةللي م ةةع اجس ةةلي الفلس ةةلينيي
الم لبي ع اللعاا لليوا الثاني عشل عل السوالي في سجو االحسالخ اإلسلاميلي.

فلسطين أون الين2017/4/28 ،

 .43ترهيب إسرائيلي ضد األسرى الفلسطينيين
جيمس زغبي
قبةةخ يةةوا مة بةةدم اإل ةلال اسةةل ال يةةادي الفلسةةليني الةةذي ي ةةود حلاة اإل ةلال مةةلوا البلغةةوثي

م ةةاالً فةةي صةةحيف "نيويةةولك سةةايمز" عةةلن فيةةا ظةةلوف االعس ةةاخ فةةي السةةجو "اإلسةلاميلي " وملالةةل
المعس لةةي  .والحةةظ البلغةةوثي أنةةا معس ةةخ منةةذ  15سةةن
علة ة

ولةةالخ لةةذه الفس ةلد "انةةت فةةي آ واحةةد شةةالداً

و ةةحي لنظ ةةاا االعس ةةاالت الجماعية ة "اإلسة ةلاميلي" غي ةةل المش ةةلود ولس ةةوم معاملة ة المعس ل ةةي

الفلسلينيي " .والسسا م الةا بةال وخ" :بعةد أ اسةسنفدنا جميةع الليةالات اجلةلي قةللت أنةا لةيس لنةاك

ليال آلل سوي م اوم لذه االنسسااات م لالخ اإل لال ع اللعاا".

لاةةوني أحةةد م سسةةي منظمة "حمل ة الح ةةوق الفلسةةليني " انةةت منةةذ زم ة لويةةخ مللعةاً علة "النظةةاا

ال

امي "اإلسلاميلي" .وحيث

معظا الفلسلينيي يدانو اسسناداً ل "اعسلافات" سحةت اإلاةلاه فةإ

منظمة ةةات ح ة ةةوق اإلنسة ةةا اانة ةةت دامم ة ةاً سة ةةدي انسسااة ةةات " س ة ةلاميخ" لل ة ةةانو الة ةةدولي وعة ةةدا السزامسة ةةا
باإلجلامات ال انوني حسل اجصوخ .وأاثل م  %80م جميع الموقوفي الفلسلينيي يحلمةو مة

ح ةةق االسسش ةةالد ال انونية ة ال بع ةةد ل ةةاعسا الس ةةسجوابات ملولة ة

وف ةةي معظ ةةا الح ةةاالت مسعس ةةف .

ووصف البلغوثي في م الا لذه االنسسااات السي ألغا لو ومعس لو آللو علة سابةدلا والحةظ أ

 %40م الساا الفلسلينيي الذاول سعل وا لالعس اخ عل أيدي " سلاميخ".

ولد الحاومة ة "اإلسة ةلاميلي " علة ة اإل ة ةلال وعلة ة م ةةاخ البلغ ةةوثي ياش ةةف أس ةةلول عملس ةةا .فبع ةةد أ

وصفت "نيويولك سةايمز" فةي البداية البلغةوثي بأنةا قيةادي فلسةليني وع ةو فةي البللمةا الفلسةليني

ألل ت " سلاميخ" حمل

غل ألغمت الصحيف اجملياي عل سغييل سحديدلا لملاز البلغةوثي لس ةوخ

نا "مدا بجليم قسخ وع و في منظم للابي ".

ولا ما لا سذاله " سلاميخ" لو أ االسحاد البللماني الدولي وصف اعس ةاخ ومحاامة وادانة البلغةوثي
ل "انسس ةةاك لل ةةانو ال ةةدولي" وق ةةاخ

" سة ةلاميخ" ألف ةةت ف ةةي االلسة ةزاا بمع ةةاييل المحاامة ة العادلة ة ".

واسسللص االسحاد في بيانا أنا "لا يسا ثبات جلا البلغوثي".

ولا ة عنةةدما سسبةةع " س ةلاميخ" مسةةا اًل عةةدامياً فةةي محاول ة للةةلد عل ة االنس ةةادات السةةي سسعةةلن لسةةا فسةةي
سسجالةةخ الوقةةامع وسلجةةأ لة أسةةلول السسويةةخ إللغةةاا شةةلص أو م سسة علة قبةةوخ سفسةةيلاسسا .ولاةةذا
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وصةةفت سعليةةق "نيويةةولك سةةايمز" بأنةةا " للةةال صةةحفي" واسسمةةت الصةةحيف بممالس ة " عةةالا للةةابي"
واعسبلت ما قالسا الصحيف ع البلغوثي "أنبام زامف  ...وأااذيل" .ودعا السفيل ""اإلسلاميلي"" السابق

لةةدي الواليةةات المسحةةدد ماياةةخ أولي ة

ل ة فةةسح سح يةةق لمعلف ة المس ة وخ فةةي صةةحيف "نيويةةولك سةةايمز"

الذي وافق عل نشل السعليق .وذلل ع و في "الانيست "اإلسلاميلي" ل حد الدعود إلغالق ماسةل

الصحيف في " سلاميخ".
وفي النساي

ل لت "نيويولك سايمز" لل غل وغيةلت سوصةيفسا للبلغةوثي بحيةث أصةبح يسلةابق مةع

ما سليده " سلاميخ".

وبموازاد ذلك اثفت " سلاميخ" لجماسسا عل البلغوثي والم لبي ا للي  .فعل اللغا م أ معظا

الفلسلينيي يعس لو اسسناداً ل سسا سياسي

واثيلو يعس لةو مة دو سوجيةا أي اسسامةات لةيسام

ال أ " سلاميخ" سصفسا بأنسا "قسل بغي و " و " للابيو لللو ".

ةةاف ل ة ذلةةك لةةددت " س ةلاميخ" بةةلد قةةاس عل ة الم ةلبي ع ة اللعةةاا وأاةةدت أنسةةا ل ة سسفةةاون

معسا وذلبت ل حد و ع "البلغوثي وقادد العصاب ا للي "اما سزعا في الحبس االنفلادي .وقاخ
وزي ةةل " سة ةلاميلي"

ليبلم ةةا

البلغ ةةوثي "يج ةةل عدام ةةا" ف ةةي ح ةةي ق ةةاخ وزي ةةل اللالجية ة "اإلسةةلاميلي" أفيغ ةةدول

الحاومة ة يج ةةل أ سس ةةسمل ف ةةي موقفس ةةا الح ةةازا حسة ة

م لبي يموسو .

ذا ا ةةا ذل ةةك يعن ةةي س ةةلك معس ل ةةي

ولا ما يجل مالحظسا لو أ اإل لال الجماعي ع اللعاا لو في جةولله احسجةاج غيةل عنيةف

مثلا مثخ حمل الم الع وسحل االسسثمالات وفلن الع وبات .ولذا ما سلفن " سلاميخ" اإلقلال با.

ولةةي أص ةالً ال س ةةل بةةأي ثةةا أو سصةةلف شةةام سلسابةةا وسعسبةةل أي م اوم ة بمثاب ة "سسديةةد" وبالسةةالي

"عمخ للابي" يجل معاقبسا.

لةةذا السةةلوك "اإلس ةلاميلي" بالةةذات لةةو الةةذي يحفةةز الم اوم ة  .ولةةذه الةةدولد المأسةةاوي والمسلا ة سةةوف
سسسمل ل أ سعسلف " سلاميخ" بأ

حايالا لا بشل ح ي يو ل يل ةلوا وسةوف يواصةلو سأايةد

ح وقسا.

الخليج ،الشارقة2017/4/29 ،

 .44أبعد من إضراب أسرى
صادق الشافعي
يوا أمس أنس

ومسصاعداً.

لال أسلانا البواسخ ع اللعاا يوما الثةاني عشةل وال يةزاخ مسةسم اًل قويةاً مصةمماً
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نعا

ما ي وا با أسلانا في سجو االحسالخ أبعد م مجلد

لال ع اللعاا يلو ونا لينسزعوا

م سللات االعس اخ ملالل لسا نساني ً وعادل وس للا لسا جميع المواثيةق الدولية  .علمةاً بةأ معظةا
لذه الملالل اا اجسةلي قةد ااسسةبولا اح ةوق لسةا عبةل ن ةاالت سةاب ثةا السةدت عليسةا وسلاجعةت

عنسا سللات االعس اخ وألغسسا.

ا اإل ةلال وامةةا ي ةةوخ الشةةعال الملفةةود "معلا ة الحلي ة والا الم ة " .وبسةةذا يسسةةع مةةداه وفعلةةا لياةةو
معلا ة

ةةد االحةةسالخ ودولسةةا وم سسةةاسا وسياسةةاسا االحساللي ة

و ةةد سنا ةله الاامةةخ للح ةةوق الولني ة

الفلسليني ولف ا االعسلاف بسا.

ةلال ع ة

وج االحةةسالخ يعةةي لةةذه الح ي ة فإنةةا يسعامةةخ معسةةا عل ة لةةذا اجسةةاس ولةةيس امجةةلد

اللعةةاا وملالةةل .ولةةو يلشة م ة نسةةامج الل ةةود للملالةةل او حس ة بع ةةسا عل ة نسةةيج مجسمعةةا
الغةةالق فةةي يمينيسةةا وعنص ةليسا وعلة ق ةواه السياسةةي وعل ة امسالفةةا الحةةااا ثةةا عل ة صةةولسا وو ةةعا

الدوليي

بالذات في لذا السوقيت.

م لنا سأسي الدعوات النازي م أاثل م مس وخ لشاخ وايفي السعامخ مع اإل لال والم لبي .

ل د ظخ وجود ق ي أسلي مالزماً لوجود االحسالخ سماماً اما ظخ وجود الشسدام والمصابي
ال مع واإلللال والفاشي والعنصلي

ووجود

ووجود الن اخ والم اوم .

ول ةةد ظةةخ ن ةةاخ اجسةةلي فةةي معةةس السسا و ةةد آس ةليسا وجالديسةةا ماون ةاً أساسةةياً م ة ماونةةات ن ةةاخ

الشعل الفلسليني

ةد االحةسالخ وشةاالً ع ةوياً مة أشةااخ الم اومة السةي يلو ةسا

ةده .وظلةت

ملالبسا  -لغا لصوصيسسا المباشلد -مندمج داممةاً مةع اجلةداف والثوابةت الولنية العامة

بالةذات

بعد نجاحسا المبال في بلولد ما أصبح يعلف بالة "الحلا اجسيلد" وفل سا اح ي سياسي ون الي .

لا ي سصل ن اخ اجسلي ودوللا علة دالةخ معةس الت اجسةل وملةالبسا بح ةوقسا فيسةا بةخ امسةد الة

لالجسا مشالااً فاعالً فةي الن ةاخ الةولني بشةاخ عةاا أبةلز أمثلة ذلةك وثي ة اجسةلي السةي قةدمولا
لمعالج ة االن سةةاا الفلسةةليني واانةةت اجن ةةج واجاثةةل واقعي ة وعملي ة م .وامسةةد ليشةةمخ المشةةالا فةةي

الحياد الداللي لسنظيماسسا وفي س ليل مواقفسا والسيال قياداسسا.

ما يميز لذا اإل لال قياا حلا جماليلي سسانده باةخ قوالةا وامااناسسةا المعنوية والمادية وبفعاليةات
مسواصةةل يومي ةاً سشةةمخ الاةةخ الةةولني باةةخ ق ةواه وأليافةةا المنظم ة والمجسمعي ة والشةةعبي

موحةةدد
وسمسةةد ّ

عل ة مس ةةاح ا ةةخ من ةةالق ال ةةول وا ةةخ السجمعة ةات لالجةةا وف ةةي ا ةةخ المس ةةاجل والش ةةسات .بس ةةذا ح ةةق
اإل لال وحدد شعبي وفاعل لاخ الشةوق لسةا ولةا سشةسد مثلسةا سةاحات الةول منةذ أيةاا االنسفا ةات

وأياا السصدي للحمالت العسالي المعسدي .
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وما يميةز اإل ةلال أي ةاً سشة ّاخ مةا يماة اعسبةاله قيةادد جماعية وموحةدد يشةالك فيسةا الجميةع س ليبةاً
س ود لذه الحال الجماليلي  :سللل وس لل وسنسق فعالياسسا المسنوع .
والشال في ذلك يذلل ل وحدد الاخ الم لل ع اللعاا في المعس الت االحساللية ووحةدد قيةادسسا

وملالبسا وبلنامجسا فسا أصحال الف خ اجوخ في قياا لذه الحلا الجماليلي بسذا الشاخ.

م المسوقع لا لال أ سلوخ مدسا في صلاد بي

لادد اجسةلي البواسةخ وسمسةاسا بملةالبسا وبةي

فاشي االحسالخ وسللاسا االعس الي ولف سا االسسجاب لسا.

ول ةةيس مس ةةسبعداً الية ةاً ا يشة ةةسد اإل ة ةلال م ةةاعفات ص ةةحي لة ةةبعن اجس ةةلي الم ة ةلبي

وال لة ةةو

ج ةلاماسسا ال معي ة والسنايلي ة .

مسةةسبعد بةةخ مسوقةةع سمامةةا ا يصة ّةعد االحةةسالخ وسةةللات اعس الةةا م ة
اجمة ال سةةيدفعا اإل ةلال الة ابعةةاد ااثةةل للةةولد ولاة ااثةةل سحةةدياً واصة ال اًل .واجمة ال يفسةةلن ا
يةدفعا بالحالة الجماليلية المسةةاندد الة حةةدود ااثةل اسسةةاعا وشةةموال وفاعلية

وااثةةل مسة ولي وسلةةوي ال

في وساملسا وأدواسسا أي ا بحيث سب ة مسوازية مةع مسةال حلاة اإل ةلال .ناليةك عمةا يفل ةا ذلةك
عل الحلا السياسي الفلسليني والعلبي مة

والمجسمعي الدولي مع سلول حلا اإل لال.

ةلولد ا سسةوازي بفعالياسسةا عبةل الم سسةات اللسةمي

اإل لال البلولي والحلا الجماليلي العالم المساندد يسمحا بلل س الي :

الس ة اخ اجوخ لةةخ يما ة للحلا ة الجماليلي ة المسةةاندد ال امم ة ا سلة ّةول نفسةةسا وأو ةةاعسا وأدواسسةةا
وسوسةةع مةةدالا وسزيةةد فعلسةةا لسسحةةوخ الة انسفا ة شةةعبي شةةامل سحةةت مسةةم انسفا ة اجسةةلي مةةثالل
لصوصةةا وا حلا ة اجسةةلي وملالبسةةا مندمج ة مةةع الن ةةاخ الةةولني العةةاا وألدافةةا ولصوص ةا ا

لنةةاك بداي ة يما ة البنةةام عليسةةا سسمثةةخ فةةي الحلا ة الجماليلي ة ال امم ة وفةةي وجةةود قيةةادد موحةةدد لسةةا
سسجاوز ال حد ما السنظيمات ال امم

ب يادسسا.

وا لناك جمةاليل واسةع ومنسشةلد سسةمع لسةذه ال يةادد وس بةخ

ا قيةةاا انسفا ة شةةعبي عالم ة وشةةامل وفةةي صةةلبسا ا ةلال اجسةةلي ومعلا ة الحلي ة والا الم ة السةةي
يلو ونسا سعلي الن اخ الولني الفلسليني العةاا زلمةا وح ةو ال ابيةلي يحساجسمةا وس اةد فةلن

الثوابت الولني ببعدلا الن الي والعميق عل اخ االجندات الشعبي اوال ثا االقليمي والدولية

وفةي

م دمسا زواخ االحسالخ ع اخ االلن الفلسليني وسحليل اجسلي واقام الدول المسس ل .

والسة اخ الثةاني لةخ يماة لا ةلال والحلاة الجماليلية المسةاندد لةا سةوام فةي و ةعسما الحةةالي أو
بسلوللما ل انسفا

ا يلميا بث لسما وسأثيللما اإليجابي وزلمسما الابيل عل اخ الواقع الن الي

الفلسليني ونظاما السياسي العاا باخ ماوناسا اللسمي والسنظيمي والمجسمعي ل
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لةةخ ينجحةةا فةةي الةةدفع بإل الجةةا مة حةةاخ اللةةالف واالن سةةاا السياسةةي والسةةللوي ال ة لحةةال الوحةةدد
السياسي والبلنامجي والسنفيذي ل

المغية ةةل للجمة ةةاليل الشة ةةعبي وسعبيلاسسة ةةا المجسمعي ة ة الملسلف ة ة
لة ةةخ ينجحة ةةا فة ةةي فة ةةلن عة ةةادد الة ةةدول
ّ
والمسنوع  .ولخ يعيدا لسا فعلسا وح سا في فلن لادسسا ول الا والسيالاسسا عل اخ مسال وماونات
النظاا السياسي العاا وليمات المجسمع المدني بشاخ ديم لاليل

لةةخ السة اال مو ةةوعيا سولّةةدلما حلاة الجمةةاليل المجيةةدد حةةوخ
آماخ مسفاملي سلعا ما سذلولا ليا االن ساا وسلجماسال

ةلال اجسةةلي البلةةوليل أا لمةةا
األيام ،رام هللا2017/4/29 ،

 .45الءات بريطانيا الثالث
علي الصالح
لا يا مسسسجناً أو مفاجماً قةلال الحاومة البليلانية لفةن للةل االعسةذال علة جليمة صةدال وعةد
بلفةةول المشة وا قبةةخ نحةةو ممة عةةاا ولةةا يا ة مسوقعةاً علة االقةةخ بالنسةةب لةةي ا سةةذع و ازلد لالجي ة

ةةغول فعلي ة وح ي ية وبةةدو ا سشةةعل او سحةةس بأنسةةا سةةسدفع

لنةةد للللةةل فةةي أوخ محاول ة وبةةدو
ثمناً بالظاً لسذا اللفن.

ولةةيس لفةةن الللةةل لةةو أسةوأ مةةا فةةي الةةلد البليلةةاني علة الللةةل الفلسةةليني الةةذي جةةام علة لسةةا

ال ةلميس أبةةو مةةاز فةةي ااثةةل م ة مناسةةب وآلللةةا فةةي الح ةوال الةةذي اجلسةةا معةةا "ال ةةدس العلبةةي" عل ة
لامإ ال م العلبي

أوالل آذال/مةالس الما ةي .ولةدد ابةو مةاز فةي ذاك الحةوال بمالح ة بليلانيةا

في اخ المحافخ الدولي .

وامة ةةا أسة ةةلفت ف ة ةةد اة ةةا ال ة ةلفن مسوقع ة ةاً وقة ةةد الادت و ازلد اللالجي ة ة البليلاني ة ة بلدلة ةةا الفة ةةظ والة ةةوقح
واالسسفزازي "فلك بصل " في أعي الفلسلينيي وم ي يدلا في لذه الحمل  .ولي عملياً س وخ للجميع

"اللي يللع بإيداا يللع في ماا آلل…" ويجل أال نلومسا بخ نلوا انفسنا.

"أليست لند لي ملبل ليولنال"

 ..أوليس ةةت اس ةةاسلندا ل ةةي الس ةةي سص ةةنع لن ةةا او اان ةةت قب ةةخ دل ةةوخ الص ةةي علة ة الل ةةل اج ةةود أنة ةواد
"االشمغ " لمز الفلل واالعسزاز العلبي"ل

ولا ما لا يا مسوقعةاً لةو اعةلال الةو ازلد وباةخ صةفاق ووقاحة عة فلللةا واعسزازلةا بةدول لنةد فةي
يجاد دول اسلاميخ دو االشالد بأي شاخ ال انسا جامت عل حسةال سسجيةل ودمةام شةعل آلةل..

أي وقاح لذه وأي اسسلفاف بمعاناد الشعل الفلسليني…
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وفي الح ي وم بال جلد الذات اننا وال اقصد الفلسلينيي فحسل بخ العلل بالمجمةخ نسةسحق لةذه
المعامل الننا لا نسعلا الدلوس م سجالبنا وسجةالل غيلنةا وجةامت ملالباسنةا بح وقنةا مسةأللد عشةلات

السني  ..وي يع أي حق ليس ولامه ملالل.

بيد أنا يجل أال ياو لذا اللفن آلل الملاف بخ ال بد أ ياو محف اًز لبةذخ المزيةد وايجةاد اللةلق

الافيل باقناد او باجحلي ال غل عل حاوم سيلي از ماي المحافظ وم يللفسا ا لي لسلت فةي

االنسلابات الم بل

لالعسذال عمةا سسةببت بةا بليلانيةا مة مةعس بسةبل الوعةد المشة وا قبةخ نحةو ممة

عاا ال يزاخ الشعل الفلسليني ومنل الشلق االوسل بلمسسا يدفعو ثمنا.

ا لد الحاوم البليلاني يعاس اي اً اسسلفافسا بنا وبمشاعلنا وبأحاسيسنا وبمعسينا جنسا لةو اانةت
س يا لنا أي وز  ..لوازنت عل االقخ بي فلللا واعسزازلا بالمساعدد في اقام دول لليسود بإعالنسا

االعسلاف بدول فلسلي ولمالست دوللا في سلبيةق الجةزم الثةاني مة قةلال الس سةيا الةدولي لقةا .181

ولانسا ال.

وللسذايل ف ل وليس محاول لس ديا محا ةلد فةي السةاليخ فبلفةول لةو وزيةل اللالجية البليلانية آلثةل

جيمس بلفول ااسل اللسال السي اصبحت وعداً وبعث بسا في الثةاني مة سشةلي الثةاني/نوفمبل مة

عةةاا  1917ال ة الل ةولد الصةةسيوني ليونيةةخ وولسةةل دي لوسشةةيلد واعةةداً فيسةةا بةةا سسةةاعد بليلانيةةا فةةي
قام ول قومي لليسود في فلسلي .

ومنحةةت اللالجية ة البليلانية ة ل ةةذا الوع ةةد حسة ة قب ةةخ ا سا ةةو فلس ةةلي لا ةةع النس ةةدابسا – 1920
1948م وفةةق س سةةيمات اسفةةاق سةةاياس بياةةو لعةةاا  1916بةةي فلنسةةا ممثلة بالدبلوماسةةي فلانسةوا جةةولج
بياة ةةو وبليلانية ةةا ممثل ة ة بالمسسشة ةةال الدبلوماسة ةةي الاولونية ةةخ سة ةةيل مة ةةالك سة ةةاياس وبمواف ة ة لوسة ةةيا

ال يصلي  .وفي لذا االسفاق سنالشةت ال وسةا االسةسعماليسا اللميسةسا فةي حينةا سة اًل مللفةات الدولة

العثمانية ة ف ةةي منل ة ة الس ةةالخ اللص ةةيل بع ةةد لزيمسس ةةا ف ةةي الح ةةلل العالمية ة االولة ة  .وظ ةةخ االسف ةةاق
الاولونيالي لي الاسما ال ا ف حسا الثولد البولشفي السي الاحت حاا ال ياصلد في لوسيا عةاا

.1917

وللسةةذايل اي ةاً فةةإ وزيةةل اللالجي ة البليلةةاني الحةةالي لةةو بةةوليس جونسةةو أشةةد المغةةلمي بإس ةلاميخ

نحملةةا وحةةده مسة ولي لةةذا الةةلد فالحاومة بمعظمسةةا شةةديدد السأييةةد لدولة
وديم لاليسسةةا وا انةةا ال ّ
ةد االحةسالخ مثةخ ال ةلال الةدولي  2334الةذي أدا
االحسالخ مع أنسا س ف في بعن ال اللات الدولي

االسسيلا  ..ولانسا في الوقت نفسا قالعت عملياً م سمل باليس للسالا فةي الشةلق اجوسةل وحالةت
دو سبني االسحاد اجولوبي للبيا اللسامي للم سمل.
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نع ةةود الة ة لد اللالجية ة البليلانية ة علة ة االعس ةةذال ال ةةذي لال ةةل ب ةةا أاث ةةل مة ة  11أل ةةف بليل ةةاني ف ةةي
علي ة قةةدمت قبةةخ نحةةو اسةةبوعي

أياا ثالث .

بالمناسب لو حصلت العلي

ولةةو مةةا يلةةزا الحاومة البليلانية بإلسةةاخ لد لسةةمي فةةي غ ةةو

عل مم ألف سوقيع جلغمت الحاوم عل مناقش الللل في مجلس

العمةةوا .ولاة لطسةةف فةةإ الاثيةةل منةةا لةةا يالةةف نفسةةا عنةةام

ةةاف اسةةما او اسةةمسا الة العلي ة ..

ولغةةا ذلةةك فةةا الوقةةت لةةا يفةةت بعةةد وال ي ةزاخ لنةةاك نحةةو سةةس أشةةسل قبةةخ ا سحيةةي بليلانيةةا الةةذالي

المموي لوعد بلفول.

فماذا جام في اللسال :
"

اعةةال بلفةةول لةةو بيةةا سةةاليلي لةةيس لةةدي حاومة جاللسسةةا النية لالعسةةذال عنةةا .ونحة فلةةولو

بدولنا في قام دول اسلاميخ ومسمسنا ا

لي سشجيع السحلك نحو السالا.

ا االع ةةال اس ةةل ف ةةي ع ةةالا قوتإمبليالية ة مسنافسة ة

ف ةةي ل ةةا الح ةةلل العالمية ة االولة ة وف ةةي نساية ة

االمبلالولي العثماني  .وفي لذا السياق فا اقام ول لليسود في االلن الذي سلبلسا بسا عالقات
ساليلي وديني قوي

اا الشيم الصح وااللالقي لاص عل للفي قلو م اال لساد .باللبع

فا س ييماً اامالً لالعال وما سبعا لو أمل يسلك للم للي .

الاثيةةل حةةدث منةةذ عةةاا  .1917نح ة نعسةةلف بةةأ االعةةال اةةا ال بةةد ا يةةدعو ال ة حماي ة الح ةةوق
السياسةةي للمجموعةةات غيةةل اليسودي ة فةةي فلسةةلي

لاص ة حةةق س ليةةل المصةةيل .ولا ة الشةةيم المسةةا

اال لو ا نسللع ال االماا ونح ق االم والعدخ لالسلاميليي والفلسلينيي عبل سح يق سالا داما.

ونح نعس ةد ا اف ةخ السةبخ لسح يةق ذلةك لةو مة لةالخ حةخ الةدولسي  :سسةوي مسفةاون عليسةا س ةود
ال ة اس ةلاميخ آمن ة وم من ة ال ة جانةةل دوخ فلسةةليني ذات سةةيادد وقابل ة للحيةةاد عل ة أسةةاس حةةدود

 1967مةةع سبةةادخ أ ال ةةي مسفةةق عليةةا وال ةةدس عاصةةم مشةةسلا للةةدولسي وحةةخ عةةادخ وواقعةةي ومسفةةق
عليا لمشال الالجمي .

نح نعس د ا مثخ لذه المفاو ات سسنجح ف ل ذا ما جلت بي اإلسةلاميليي والفلسةلينيي مةع دعةا
مناسةةل مة المجموعة الدولية  .وسةةنظخ علة سواصةةخ وثيةةق مةةع اللةلفي والشةةلاام الةةدوليي للسشةةجيع
عل مفاو ات ثنامي ذات معن  .نح ال ن لخ م شأ السحديات ولا اذا ما ابدي الللفا قةدلات

قيادي شجاع

لذا السدف".

فا السالا سياو ممانةاً .وا المملاة المسحةدد مسةسعدد ال سعمةخ مةا بوسةعسا لسأييةد

فماذا ن أل م لذا اللد ..اوالً ا بليلانيةا سعالفةت مةع اليسةود بسةبل اال ةلساد الةذي لحةق بسةا علة
مةةدي قةةلو وعل ة ايةةدي اولوبيةةي
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ياو المسا م "ايسسا" اما ي اخ وليس م ايس غيللةا ..وعلة حسةابسا ولةيس علة حسةال شةعل
الل.

ثانياً ا بليلانيا سأب ا سسعالف مع الشعل الفلسليني لغا ملول قل عل مس وليسسا ع مأساسا
وسسجيله بخ سمع في غيسا وسحسفخ بذالي نابسا.

ثالثاً ا بليلانيا سليد ا س وخ لنا يا "جماع للص" وعفا هللا عما سلف ونح ابنام اليوا وليس زم

السنافس االمبليالي… ولانسةا ال سلبةق لةذه السياسة علة نفسةسا ..ولةي مسةسعدد للةون حةلل حسة

مةةع اسةةبانيا النسةةا سلالةةل بجبةةخ لةةالق ..امةةا فعلةةت مةةع االلجنسةةي فةةي جةةزل الفواالنةةد فةةي ثمانينيةةات

ال ل الما ي.

لابع ةاً ا احيةةام الةةذالي المموي ة للوعةةد المش ة وا سةةسسا فةةي موعةةدلا
وأحاسيس ومعسي الفلسلينيي .

ةةالب بعةةلن الحةةامل بمشةةاعل

ولامساً ا بليلانيا بل مسا لا سلد ا س لع الحبخ بالاامخ فأل ت لنا بعظمة االعسةلاف بةأ االعةال
اةا يجةل ا يةةدعو الة حماية الح ةةوق السياسةي للجاليةات غيةةل اليسودية فةي فلسةةلي

لاصة حةةق

س ليل المصيل… ولانسا لا سحاوخ ا سدفع ولو جزماً م الفدي باالعسلاف بدول فلسلي .

وبالسصةةال فةةا بليلانيةةا سةةلد بةةثالث المات ..ال لالعسةةذال ع ة الجليم ة  ..وال للس الجةةع ع ة االحسفةةاخ
بالجليم  ..وال لالعسلاف بدول فلسليني دو مواف

سلاميخ" ..واللي مإ عاجبا يبلل البحل".

القدس العربي ،لندن2017/4/29 ،

 .46نتنياهو في مواجهة جنراالته
يونس السيد
اللالفةةات المسصةةاعدد بةةي لمةةيس حاوم ة الايةةا الصةةسيوني بنيةةامي نسنيةةالو والجن ةلاالت العسةةاليي
واجمنيي

م أملي

سعاس لبيعة اجزمةات المسعةددد السةي يعيشةسا الايةا علة أاثةل مة صةعيد وسشةي بواحةد
ما س ليل موعد االنسلابات السشليعي

أي الذلال ل "انسلابات مبالد" أو الةذلال لة

مغاملد عدواني بإشعاخ حلل جديدد عل لذه الجبس أو سلك.

يساعد عل ذلك سفاقا اجزمات االقسصادي واالجسماعية واجمنية السةي بلغةت ذلوسسةا دالةخ المجسمةع

الصسيوني ح يث سحوخ اللالفات بي قادد الايا دو معالجسسا بالوسامخ الس ليدي

ما ي اعف م

قةةود الةةدفع للبحةةث ع ة وسةةامخ غيةةل س ليدي ة بذليع ة السةةعي الحسوامسةةا .وفةةي مثةةخ لةةذه اجج ةوام سس ازيةةد
اللالفةةات الداللية والمشةةااخ بةةي المسةةديني والعلمةةانيي علة للفية مةةا يسةةمونا لةةلق "حلمة السةةبت"

لالف ةاً للس اليةةد الديني ة
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الغ ةةل والسةةلل الصةةسيوني عل ة قةةادد الايةةا لعةةدا قيةةامسا بصةةف سبةةادخ السةةسعادسسا وذلةةك عةةالود
عل اسساا العديد م ل الم ال ادد بالسولل في الفساد.

ولا لةخ يبةدو الايةا قةاد اًل علة ال يةاا بمغةاملات لالجية محفوفة بملةالل جدية فةي ظةخ الظةلوف
ولا يبدو أ ثمة

اإلقليمي الم للب والمس لب ل سسناقن مع لوايات المحللي حوخ جسوزي الايا

اسفاقةاً علة أ اللاصةلد الداللية الصةةسيوني الللةةود لةةي أ ةةعف مة أي وقةةت م ةةي وبالسةةالي فةةإ

لون أي حلل جديدد يجل أ يألذ ذلك بالحسبا  .فعل سبيخ المثاخ يلي اثيل م المحللي أ

الايةةا غيةةل مسةةسعد لحةةلل لاسلوني ة مع ةةدد أو مواجس ة لجمةةات السةةايبل مةةا يشةةاخ سسديةةداً ح ي ي ةاً
لمجالسا اجمني ولو أمل بات يشاخ محول لالف بي نسنيالو وأبلز جنلاالسا اجمنيي والعساليي .

ففيمةةا يصةةل نسنيةةالو عل ة

ق ةلال مشةةلود قةةانو يسةةمح بسوسةةيع سةةلل السةةايبل المدني ة لسشةةمخ المجةةاخ

العسةةالي يعةةالن ل ة الم الجن ةلاالت بشةةدد لةةذا ال ةةانو

وقةةد بعةةث ل ة الم الجن ةلاالت وبيةةنسا لمةةيس

جساز الموساد يوسي اولي ولميس جساز اجم العاا شاباكم نداف ألغما

والجنلاخ يةاميل غةوال

نامل قامد الجيإ والمديل العاا لو ازلد الحلل أودي آدا لسال حادد ل نسنيةالو لةالبوه فيسةا بإعةادد

يعلن أم الايا للللل.
النظل في قلال ال انو باعسباله ّ
ليوجةةا انس ةةادات
وال يسوقةةف اجمةةل عنةةد لةةذا الحةةد فةةالجنلاخ موشةةيا يعلةةو وزيةةل الحةةلل السةةابق عةةاد ّ
قاسةةي لنسنيةةالو ويلالبةةا باالسةةس ال لصوصةاً علة للفية سوللةةا فةةي الفسةةاد ول ةةوعا لة ثالثة
سح ي ات جنامي دفعة واحةدد امةا لةاجا بشةدد للفةا وزيةل الحةلل أفيغةدول ليبلمةا

معسبة اًل أنةا يللةق

االماً في السوام وال ينفذ ما يسدد با ..فسخ يذلل الايا بعد ذلك ل انسلابات مبالدل

الخليج ،الشارقة2017/4/29 ،

التاريخ :السبت 2017/4/29

العدد4274 :

ص

32

 .47كاريكاتير:

البيان ،دبي2017/4/29 ،
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