الفنان جفري بناي ،الحائز على جائزة اسرائيل:

يجب ارجاع املناطق احملتلة مبا فيها القدس الشرقية
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االخبار -في مقابلة اجرتها معه صحيفة «معاريف»،
ق��ال الفنان جعفري ب��ن��اي ،احل��ائ��ز على جائزة
اسرائيل ،وعضو فرقة «هجشاش هحيفر» املشهورة.
ق��ال "ل��ن ادخ��ل املناطق احملتلة ،ول��ن اظهر على
املسرح خارج اخلط االخضر ،وال حتى في القدس

القدمية.
واض��اف جفري بانه يجب على اسرائيل ارج��اع
جميع املناطق احملتلة مبا في ذلك القدس الشرقية.
ويبدو ان جفري اعلن هذا املوقف نكاية بوزيرة
التربية والتعليم ميري ريغف.

تعليقا على االستفتاء الشعبي في كردستان العراق

خبير اسرائيلي :اقامة دولة كردية
ثروة استراتيجية ال تقدر بثمن
االخبار -تعليقا على
االس��ت��ف��ت��اء الشعبي
ال����ذي س��ي��ج��ري في
كردستان العراق في
اخل��ام��س والعشرين
م��ن ال��ش��ه��ر اجل���اري،
ح��ول االن��ف��ص��ال عن
ب���غ���داد ق����ال خبير
اسرائيلي ف��ي الشأن
د .موطي زكني
الكردي .هو الدكتور
موطي زكني :بدون مبالغة ،ال يجوز التقليل من
اهمية قيام دولة كردية مستقلة يرى قادتها

وابناء شعبها باسرائيل دولة حليفة.
واض��اف الدكتور الذي يشغل منصب مسؤول
االقليات في وزارة االم��ن الداخلي :ال شك بان
العالقات بني اسرائيل والدولة الكردية املستقبلية
ستتحسن .تصوروا قيام دول��ة في قلب العالم
ال��ع��رب��ي م��ح��اط��ة ب��ال��ع��راق وس��وري��ا وتركيا
وايران ،تكون صديقة لدولة اسرائيل ..انها ثروة
استراتيجية ال تقدر بثمن من جميع النواحي
السياسية واالقتصادية والتربوية .يشار الى ان
غالبية ال��دول املجاورة سوريا ،وتركيا وايران
تعارض اقامة دولة لالكراد .ولكل دولة اسبابها
اخلاصة واملعروفة .حتى املانيا ،والواليات املتحدة

املؤيدتان حلقوق االك��راد ت��ت��رددان في اعالن
تأييدهما لالستفتاء وتطالبان بتأجيله لفرصة
اخ��رى مناسبة اك��ث��ر ،وذل��ك م��راض��اة للدول
املجاورة ،لكن الزعيم مسعود بورازاني قال في
اخر تصريح له ان االستفتاء قرار شعبي وال ميكن
الرجوع عنه .واض��اف ال نريد امتيازات خاصة

لالكراد بل جلميع ابناء شعب كردستان ،نريد
اقامة دول��ة تسودها املساواة والعدالة،وال نقبل
فرض اي صيغة من اخلارج .ونوه الى ان االستفتاء
الشعبي ال يعني االن��ف��ص��ال .اذ اننا سنخوض
مفاوضات وحوارات طويلة ،وان كانت العراق ال
تريدنا النها اصبحت دولة دينية طائفية.

في تصريح للوزير ايوب القرا

انا متأكد انه حان الوقت
لرئيس حكومة درزي
اسرائيل تلجأ الى تطبيق قانون المقاطعة ضد منظمة «أمنستي»
وضد جميع المنظمات التي تدعو الى مقاطعة بضائع المستوطنات

وزير املالية موشيه كحلون :لن نصبر على الذين
يحاولون احلاق الضرر باقتصاد اسرائيل وبجنودها
االخبار -الول مرة منذ ان سن قانون املقاطعة
سنة  2011بادرت اسرائيل الى تطبيقه ضد
منظمة «امنستي» -منظمة العفو الدولية التي
تدعو الى وضعت حد النتهاك حقوق االنسان،
وذلك ردا على احلملة التي قامت بها املنظمة
قبل شهرين حت��ت ع��ن��وان « 50سنة على
االحتالل «والتي تضمنت اعالنات ومناشدة
لدول العالم ملقاطعة منتوجات املستوطنات
في الضفة الغربية ،ولفرض حظر على بيع

االسلحة السرائيل ،بدعوى انها مجرمة حرب.
تطبيق القانون يعني ان املتبرعني للمنظمة ال
يستطيعون احلصول على تسهيالت ضريبية
عن االموال التي يتبرعون بها ملنظمة «امنستي
انترنشيونال االسرائيلية «.
وزير املالية موشيه كحلون الذي اتخذ قرار
تطبيق القانون ق��ال »:لن نصبر على الذين
ي��ح��اول��ون احل��اق ال��ض��رر باقتصاد اسرائيل
وبجنود جيش الدفاع.

االخبار -قال وزير االتصال ايوب قرا في تصريح "يسرائيل هيوم" يُ نشر غدا انه متأكد
بأن الوقت قد حان ليتولى رئاسة احلكومة شخص من الطائفة الدرزية.

عاصفة في مصر بسبب صورة علم
اسرائيل في كتاب تعليمي
االخبار -بالرغم من انهم في اسرائيل يتحدثون
عن عالقات متينة مع مصر في جميع املجاالت
السياسية واالمنية ،اال ان نشر صورة علم اسرائيل
في كتاب تعليمي ادى الى عاصفة في مصر
لدرجة قيام وزارة املعارف هناك باجراء حتقيق

في هذا االمر (اخلطير).
وقد تبني ان طالب صف ثامن انتبهوا الى ظهور
صورة علم اسرائيل على غالف كتاب تعليمي
بعنوان ":لوطن العربي لنا" فوق خارطة الدول
العربية ،بدال من فلسطني.

أكثر من نصف ضحايا حوادث العطلة
الصيفية من األطفال العرب

