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ו"מדינות ערב שניתקו את היח
סים הדיפלומטיים עם קטאר לא 

ועשו זאת בגלל ישראל ולא בג
ולל הסוגיה הפלסטינית, אלא בג
ולל החשש שלהם מטרור איסלא

מי קיצוני", פירש אביגדור ליברמן 
ואת החרם שהטילו סעודיה, בח

ריין ואיחוד האמירויות על קטאר 
2017. קטאר היא מדינה תוו  ביוני
ומכת טרור, הזהיר גם בנימין נת

ניהו, ואפילו שמעון פרס קבע כי 
היא יצואנית של טרור.

אבל בעלת בריתן של איראן 
ווטורקיה זוכה עכשיו לרהביליט
וציה, אחרי שישראל ומצרים הס
וכימו שתישא בעול תשלום המ

שכורות לעשרות אלפי הפקידים 
ובעזה. היא גם זו שמתווכת בעס
וקת החזרת גופות החיילים והש
ובויים הישראלים. וכך, בעוד שיש

ראל הרשמית נאלמת דום לנוכח 
וההסכם המתגבש עם חמאס ומ

כחישה את עצם קיומו של משא 
ומתן בינה לבין הארגון, לא עולה 
כלל השאלה מדוע היא מסכימה 
לכך שקטאר תהיה שותפה להסדר. 

ומסתבר שכשהצורך המדיני והצ
יצוקים  יסוד  קווי  גם  גובר,  באי 
בבטון מגלים אלסטיות מדהימה.
ואבל הסיפור של קטאר מור
וכב יותר מנכונותה לממן את חל

קו הראשון של ההסכם עם חמאס. 
המצרי  הנשיא  עלייתו של  מאז 

ועבד אלופתאח אוסיסי היא נהפ
כה בעיני מצרים למדינת אויב, על 
רקע תמיכתה באחים המוסלמים 
ובשל הביקורת הנוקבת ששידרה 
תחנת אלוג'זירה שבבעלותה נגד 

ו"ההפיכה הצבאית" שחולל אוסי
סי. קטאר אינה מכירה גם היום 
בלגיטימיות של השלטון בקהיר, 
האמירויות  ואיחוד  וכשסעודיה 
עליה, מצרים  הטילו את החרם 
חרם  והטילה  להצטרף  מיהרה 
אווירי, חרף העובדה שכ–300 אלף 

פועלים מצרים עובדים בקטאר.
סעודיה רואה בקטאר שליחתה 
של איראן במזרח התיכון הערבי, 
מגדירה  למה שהממלכה  בנוסף 
כ"התערבותה של קטאר בענייניהן 

והפנימיים של מדינות ערב", אמי
רה שמכוונת לסיוע שהיא מעניקה 

ולחמאס ולמיליציות סוניות רדי
קאליות שפועלות בסוריה. 
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 בדרך להסדרה, 
ישראל מעניקה 

הכשר לקטאר

רויטל חובל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
נחקר בסוף השבוע במעונו במשך 

וארבע שעות, בחשד שקיבל שו
חד מבעלי בזק ואתר וואלה, שאול 
אלוביץ'. אלוביץ' נחקר במקביל 

ונהגו האישי מסר עדות בפרשה. 
11 במו –בתום חקירתו שלשום, ה

ספר, מסר נתניהו כי תיק 4000 
סו "קרס  בזקווואלה(  ו)פרשת 

מתקרבת  בתיק  החקירה  פית". 
יועבר  הוא  מכן  ולאחר  לסיום, 
לפרקליטות מיסוי וכלכלה, ככל  

הנראה בליווי המלצה על הגשת 
וכתב אישום על שוחד בכפוף לשי

מוע. נתניהו צפוי להיחקר בקרוב 
וגם על מידע נוסף שמסר עד המ

1000 )פרו  דינה ניר חפץ בתיקים
2000 )החו –שת טובות ההנאה( ו
שד לעסקת שוחד עם נוני מוזס(.

ובתוך כך נודע כי בשבוע שע
בר העיד בפרשה השר לביטחון 
הפנים, גלעד ארדן, שהיה קודמו 
של נתניהו כשר התקשורת, לאחר 

ושהיועץ המשפטי לממשלה, אבי
וחי מנדלבליט, אישר לזמנו למ

תן עדות. ארדן התבקש להתייחס 

ולתקופת כהונתו בתפקיד, בין הש
נים 2013–2015, ולצעדים שקידם, 
יחד עם מנכ"ל המשרד אז, אבי 

כו את  להגביל  במטרה  וברגר, 
חה של בזק ולפתוח לתחרות את 

ושוק הטלפוניה הנייחת והאינט
רנט. ארדן לא התייחס לעדותו.

בעת הרכבת הממשלה ב–2015, 
וכשלא קיבל תיק בכיר כפי שה

בטיח לו נתניהו, הודיע ארדן כי 
יגיש הצעת חוק שתפגע במעמדה 
של בזק כמונופול. ההצעה נגנזה 

עם מינויו לשר לביטחון הפנים.
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ארדן העיד בתיק 4000; נתניהו ואלוביץ' נחקרו במשך שעות

לי ירון

למסור  מסרבת  בנייה  חברת 
ולמשפחות הזכאיות לדיור ציבו
ורי דירות שעמידר ומשרד השי

נודע  כך   — בעבורן  רכשו  כון 
ל"הארץ". החברה, "דקלי פסגות", 
תסכים  לא  כי  למדינה  הודיעה 

ושהדיירים יקבלו את הדירות, מפ
וני שטרם חתימת החוזה עמה נא

מר לה כי הן יאוכלסו במשפחות 
"נורמטיביות" ובפועל הגיע ״סוג 
אחר של דיירים״. בחברה טענו כי 

ו"עוני מעולם לא הווה סיבה לפ
וסילת דייר זה או אחר, אך האנ

שים שהגיעו מתאפיינים בתכונות 
אחרות לגמרי" וכי "יתר הדיירים 
שרכשו דירות סירבו לקבל אותן 
לאחר ששמעו מי הדיירים". ברקע 
לכך ישנה התנגדות מצד דיירים 

ואחרים למסירת הדירות. המדי
ונה כבר שילמה לחברה על הדי
ורות, והמשפחות היו אמורות לע

בור לגור בהן לפני חצי שנה.
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קבלן לא מוסר 
דירות לזכאי 

עמידר כי "הם 
לא נורמטיביים"

בני משפחת אנטכלי בדירתם הנוכחית, בסוף השבוע צילום: רמי שלוש

הפסדנו
צדק לא ייעשה גם אם 

ההתנחלויות המבודדות 
יפונו. הגיע הזמן להיגמל 
מאשליית חלוקת הארץ 

 גדעון לוי
עמוד 2

אין שופטים
שופטי המחוזי ידעו איך 

חולצה ההודאה מאלישע 
חייבטוב. אבל זה לא מנע 
מהם להרשיע אותו ברצח

 יהושע )ג'וש( בריינר
עמוד 13

החוק 
הרוסי 

והכדורסלן 
הישראלי
אריה ליבנת 

עמוד 10

 ניר חסון, נעה שפיגל, 
 יניב קובוביץ, 

אהרן רבינוביץ וג'קי חורי

נורה  אלופחם  אום  תושב 
ובסוף השבוע למוות לאחר שני

סה לדקור שוטר בעיר העתיקה 
המשט הודעת  לפי  ובירושלים. 

רה, אחמד מוחמד מחאמיד ניגש 
לעמדה  הצהריים  אחר  שלשום 
המוסלמי,  הגיא שברובע  ברחוב 
ניסה לדקור את אחד השוטרים, 
שוטר  בידי  ונורה  נפגע,  שלא 
היה  בן 31, לא  אחר. למחאמיד, 

בני משפחתו של  ביטחוני.  רקע 
ההרוג אמרו כי המניע למעשהו 
לא היה לאומני, וסיפרו כי הוא 

וסבל ממצוקה נפשית קשה. בלי
לה שבין יום שישי לשבת פשטה 

המשטרה על בית המשפחה. 
ניסיון הדקירה התרחש סמוך 
להר  המוביל  המג'לס,  לשער 
נראה  התקרית  בתיעוד  הבית. 

ותו מהמתחם  יוצא  ומחאמיד 
התק בעקבות  השוטר.  את  וקף 

רית הורתה המשטרה למתפללים 
לצאת מהאתר לצורך סריקות.
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תושב אום אל־פחם ניסה לדקור שוטר 
ונורה למוות; משפחתו: הוא חולה נפש

אנשיל פפר

וח לשעבר  האו"ם  ומזכ"ל 
תן פרס נובל לשלום קופי אנאן, 
היה   ,80 בגיל  אתמול  שמת 
כה  עד  והיחיד  הראשון  המזכ"ל 
מינויו  הארגון.  בשורות  שצמח 
פוליטי:  מאילוץ  נבע  ב–1997 

והממשל בארה"ב היה נחוש לה
וביא להדחת המצרי בוטרוס בוט

רוס ראלי, שהרבה בהתבטאויות 
אנטיואמריקאיות. כדי לפייס את 

ומדינות אפריקה, שנרעשו מלכ
תו של המזכ"ל הראשון מהיבשת, 
חלופי.  אפריקאי  מועמד  נדרש 
גאנה,  יליד  אנאן,  תתוהמזכ"ל 

היה במקום הנכון בזמן הנכון.
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מת מזכ"ל 
האו"ם לשעבר 

קופי אנאן 

צה"ל: דריסת האשה ליד חוות גלעד היתה כנראה תאונה ולא פיגוע יותם ברגר, עמוד 5

ייערכו  ביפן אמנם  הבחירות הכלליות הבאות 
2021, אבל מרוץ אחר, לראשות מפלו  רק בשנת
גת השלטון, עשוי להביא להחלפת ראש הממשלה 
כבר בחודש הבא, מבלי שהאזרחים יבואו לקלפיות. 
שינזו אבה )בתמונה(, שמכהן כראש הממשלה מאז 
2012, יתמודד מול אישיבה שיגרו, שעליו גבר בעו
בר בהפרש דחוק. הדגש ששם אבה על ביטחון עשוי 
חלקית  הצלחה  מצטרפים  ואליו  בעוכריו,  להיות 

בלבד בתחום הכלכלי והשערוריות שבהן נקשר.

הבחירות ביפן אמנם רחוקות, 
אבל רה"מ כבר בסכנת הדחה

אהוד הררי, עמוד 9

פוקהרל  בהארט  אומר  לי",  מה שהיה  כל  "זה 
)בתמונה( על 12 אלף השקלים שנלקחו ממנו, "שתי 
משכורות, שתכננתי לשלוח למשפחה". שני שוטרי 
סיור מואשמים ששדדו באיומי אקדח מאות אלפי 

ושקלים מדירה בדרום תל אביב, שבה הפקידו עוב
די סיעוד מנפאל, ובהם פוקהרל, את חסכונותיהם. 
הכסף שנשדד לא אותר, והסיכויים שיוחזר לבעליו 
נראים קלושים. "המשטרה בנפאל אולי גונבת כסף 

של אנשים, אבל פה בישראל?", תוהה פוקהרל.

העובדים הזרים שחסכונותיהם 
נשדדו כבר לא יראו את הכסף

יהושע )ג'וש( בריינר, עמוד 6

העיר העתיקה בירושלים, שלשום צילום: עמאר עוואד/רויטרס

צבי בראל

עבאס נגד הסכם הרגיעה: סיוע לעזה 
חייב לעבור דרך הרשות ג'קי חורי, עמוד 4

צילום: אלכסנדר ריומין/רויטרס צילום: אבישג שאר־ישוב


