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الرئيس عباس يتباحث
ويعود آخر اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين الى منتصف كانون االول.
واض���اف بوتين مخاطبا عباس «من االهمية بمكان بالنس���بة الينا ان نعرف رأيك الش���خصي لوضع االمور في
نصابها وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة».
ورد عب���اس «بالنظر الى المناخ الذي نش���أ مما قامت به الواليات المتحدة ( )...نرف���ض اي تعاون مع الواليات
المتحدة كوسيط».
وأض���اف «في حال عقد اجتماع دولي ،نطل���ب اال تكون الواليات المتحدة الوس���يط الوحيد بل ان تكون فقط
واحدا من الوسطاء».
وأش���اد بوتين بالعالقات الجيدة والطويلة بين روسيا والفلسطينيين ،ووصف الوضع في الشرق األوسط بأنه
« بعيد عما نرجوه» .
وتح���دث بوتين عن اتصاالته برئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو ،مش���يرا إل���ى أن تحدث معه عن
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وتأتي زيارة الرئيس عباس لروسيا بعد اسبوعين من زيارة مماثلة قام بها نتنياهو.
ويسعى الرئيس عباس الى رصد موقف موسكو من القرار االميركي االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل.
وعق���ب االجتم���اع المصغرُ ،عقد اجتماع موس���ع بين الرئيس���ين على عش���اء عمل أقيم على ش���رف الرئيس
والوف���د المرافق ،حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية أحمد مجدالني ،ووزير الخارجية
والمغتربين رياض المالكي ،وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ،رئيس هيئة الش���ؤون المدينة الوزير حسين
الشيخ ،ومستش���ار الرئيس للعالقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل ش���عث ،والناطق الرسمي باسم الرئاسة
نبي���ل أبو ردينة ،وقاضي قضاة فلس���طين ،مستش���ار الرئيس للش���ؤون الدينية والعالقات اإلس�ل�امية محمود
الهباش ،ومستشار الرئيس للش���ؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي ،والمشرف العام على االعالم الرسمي الوزير
أحمد عساف ،وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل ،إضافة إلى كبار المسؤولين الروس.

متحدث أميركي
للضف���ة الغربية غير صحيحة» .وأضاف «لم تناقش الواليات المتحدة وإس���رائيل هذا االقتراح قط ،وال يزال
تركيز الرئيس منصبًا تمامًا على مبادرته للسالم الفلسطيني-اإلسرائيلي».
وم���ن جهته فقد تراجع نتنياهو عن تصريحات س���ابقة ل���ه أمس ،قال فيها إنه يتباحث م���ع إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب في ضم مستوطنات إلى إسرائيل.
وق���ال مكتب رئيس الوزراء اإلس���رائيلي في تصريح أرس���له لـ «األيام» «أطلع رئيس ال���وزراء نتنياهو الطرف
األميركي على مش���اريع القوانين والمبادرات التي تطرح في الكنيست وأعرب الطرف األميركي عن موقفه الذي
ال لبس فيه ومفاده االلتزام بخطة السالم التي يبلورها الرئيس ترامب».
وفي هذا الصدد ،قال مصدر إس���رائيلي رفيع في بيان أرس���له لـ «األيام» يتحدث رئيس الوزراء نتنياهو منذ
فترة طويلة مع اإلدارة األميركية حول المصالح القومية اإلسرائيلية في إطار اي اتفاق سالم مستقبلي».
واضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكش���ف عن اس���مه« ،رئي���س الوزراء نتنياهو لم يس���تعرض أمام اإلدارة
األميركية أي مقترح لضم أراض ،والواليات المتحدة لم تعبر عن موافقتها على مثل هذه المقترحات».
وتابع المصدر« :الواليات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح الذي يقضي بأنها معنية بدفع خطة السالم التي
يبلورها الرئيس ترامب إلى األمام.
ومع ذلك فقد حذر المصدر اإلس���رائيلي «موقف رئيس الوزراء نتنياهو هو أنه لو اس���تمر الفلسطينيون في
رفضهم إلجراء مفاوضات ستطرح إسرائيل خيارات خاصة بها».
يش���ار إلى أن هيئة تتألف من قادة أحزاب االئتالف الحكوم���ي كانت قد اجتمعت ،يوم األحد ،من أجل اتخاذ
قرار بش���أن دعم اقتراح القانون أو وقف الدفع به في هذه المرحلة ،قد أجمعت على تأجيل البحث فيه بس���بب
«األحداث األمنية األخيرة».
وبحس���ب نتنياهو فإنه من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي يجب تجنب اتخاذ قرارات من هذا
النوع التي «تحرج» األميركيين.
تج���در اإلش���ارة إلى أن اقت���راح القانون الذي تقدم به عضو الكنيس���ت ي���وآف كيش ،من كتل���ة «الليكود»،
وبتسالئيل س���موتريتش ،من كتلة «البيت اليهودي» ،يحظى بدعم واسع في وسط االئتالف الحكومي ،وبضمن
ذلك أعضاء كتلة «كوالنو».
ً
ويع���رض االقتراح مخطط���ًا مماثال لذلك الذي أقره مركز «الليكود» قبل نحو ش���هر ونصف الش���هر ،ولكنه ال
يتضمن ضم الضفة الغربية بأكملها ،وإنما فقط األراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.
وبحسب االقتراح فإن «القضاء واألحكام واإلدارة والسيادة اإلسرائيلية تسري على كل مواقع المستوطنات في
يهودا والسامرة (الضفة الغربية)» ،بيد أنه ال يحدد المساحة المشمولة في اقتراح القانون ،ويبقى اتخاذ القرار
بهذا الشأن ألعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد اقتراح القانون للقراءة األولى.
ومن جهته ،قال د.صائب عريقات ،أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،إن تصريحات
نتنياه���و األخيرة هي اس���تمرار لسياس���ة اإلمالء اإلس���رائيلية ،كما تؤك���د التزام الوالي���ات المتحدة بالخطط
االس���تعمارية اإلس���رائيلية ،وهذا تأكيد على أن إس���رائيل تقوم بتقرير قضايا الوضع النهائي من جانب واحد
بالتنسيق مع اإلدارة األميركية».
وأض���اف «في غضون أقل من ثالثة أش���هر ،تم الكش���ف عن ثالث محاوالت إلضفاء الش���رعية على انتهاكات
إس���رائيل للقانون الدولي م���ن خالل اإلمالءات األميركي���ة ،أولها محاولة إخراج القدس م���ن طاولة المفاوضات،
وثانيًا محاولة إنهاء قضية الالجئين الفلس���طينيين ،واآلن تشجيع سرقة األراضي بقبول ضم إسرائيل لألراضي
الفلس���طينية .تقبل فلس���طين المفاوضات على أس���اس القانون الدولي وليس اإلم�ل�اءات القائمة على جرائم
الحرب».
وتاب���ع عريق���ات «دعونا نكون واضحين ،لم نكلف اإلدارة األميركية أو أي ط���رف آخر بالتفاوض نيابة عنا ،ولن
نس���مح لهذه المحاولة بالنجاح .وهذا هو بالتحديد الس���بب في اتهام الواليات المتح���دة لنا «بعدم الرغبة في
السالم» .إن التنسيق اإلسرائيلي األميركي ال يتعلق بتحقيق سالم عادل ودائم ،بل محاولة إلضفاء الشرعية على
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة».
وش���دد عريقات على أن «ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية يعني الحرمان من الحقوق غير القابلة للتصرف
للش���عب الفلس���طيني في تقرير المصير واالستقالل ،ومواصلة االستيطان اإلس���رائيلي ،وتدمير حل الدولتين
وترسيخ الواقع الحالي من الفصل العنصري اإلسرائيلي».
وبدوره فقد رحب حزب البيت اليهودي االستيطاني برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت بتصريحات نتنياهو
ق���ال «إن هذه المرة األول���ى التي يتحدث فيها نتنياهو عن تطبيق خطة الس���يادة اإلس���رائيلية في المناطق
المصنفة «ج» في الضفة الغربية».
ولكن الحزب االس���تيطاني قال «إن االختبار س���يكون بالتنفيذ وانه س���يقف إلى جانب رئيس الوزراء في هذا
الشأن».

الرئاسة تحذر
ج���اء ذل���ك ردا على األنباء التي تتحدث عن وجود محادثات إس���رائيلية -أميركية بخصوص فرض الس���يادة
اإلسرائيلية على المستوطنات.
وأضاف ،ان أي خطوة في هذا اإلطار لن تؤدي سوى الى مزيد من التوتر وعدم االستقرار .
وتاب���ع أب���و ردينة :نحن نحذر ان مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها ،فإنها س���تقضي على كل جهد دولي
يهدف الى إنقاذ العملية السياسية.
وأكد الناطق الرس���مي باسم الرئاس���ة ،انه ال يحق ألي طرف الحديث في وضع األراضي الفلسطينية ،باعتبار
ذلك مخالفا لكل قرارات الش���رعية الدولية التي نصت على أن األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967بما فيها
القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في األمم المتحدة.

جنود ومستوطنون
ً
وكان���ت قوات االحتالل اقتحمت بل���دة تقوع القريبة من بيت لحم ،واعتقلت كال من محمود العمور ،وموس���ى
العمور ،وعبد عادل العمور ،وإبراهيم يوس���ف أبو مفرح ،كما اعتقلت الش���يخ جمال حمامرة من بلدة حوسان غرب
المدينة.
وبحس���ب مصادر محلية في البلدة فقد تمركزت قوات االحتالل والمس���توطن على بوابة المدرسة وسط إطالق
الرص���اص وقنابل الغاز والصوت ،في محاولة القتحامها ،ما أثار حالة من الرعب والخوف بين صفوف الطلبة أثناء
تواجدهم في الصفوف المدرسية.
أراض زراعية
على
االستيالء
بهدف
عس���كرية
أوامر
أربعة
أمس،
يوم
اإلسرائيلي،
وأصدرت س���لطات االحتالل
ٍ
في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
أراض في بلدة الخضر في أحواض
وذكرت مصادر محلية أن س���لطات االحتالل أصدرت األوامر لالس���تيالء على ٍ
 ،8 ،13 ،11و ،24وتشمل مناطق ظهر خلة العين ،وعين العصافير ،بهدف شق طريق إلخالء مستوطنة «هتافوت»
ً
التي صدر قرار فيها بإزالة  17منزال أقيمت على أراضي مواطنين من البلدة.
ولفت���ت هذه المصادر إلى أن قوات االحتالل أغلقت البواب���ات الحديدية التي أقامتها قبل أيام ،على مداخل
فقد جواز سفر فلسطيني
اعلن انا بهجت فايق احمد س���لمان
فقد جواز س���فري الفلسطيني الذي
اجه���ل رقم���ه ،واحم���ل هوي���ة رقم
 958375735فالرج���اء ممن يجده ان
يسلمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن انا نياظ محمد عبد العزيز مغنم
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية
والت���ي اجه���ل رقمها فالرج���اء ممن
يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أريحا ـ أعلن أنا آيات علي عبد النور شريفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي
تحم���ل الرق���م  ،852692904الرجاء ممن
يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة
أو مكتب نبيل العس���لي للخدمات مقابل
البريد بأريحا تلفون  2321945أو 2324045
وله الشكر.

فقد بطاقة هوية
جنين  :اعلن انا ابتهال حس���ن موسى
فرح���ات ع���ن فق���د بطاق���ة هويتي
الشخصية والتي اجهل رقمها فالرجاء
ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

األراضي في مناطق خلة عين الظهر ،والثغرة ،والحابون ،وكيلو  ،17وعين العصافير ،وأش���ارت إلى أن هذا اإلجراء
يحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
ً
أراض
وبينت أن اإلجراء يأتي بعد أن حاولت قوات االحتالل قبل أيام ،إزالة  17منزال لمس���توطنين أقيمت على ٍ
ألحد المواطنين في بؤرة استيطانية تدعى «هتافوت».

األحمد :الوفد
ض���رورة التزام الجميع بالتنفيذ الدقيق لما تم التوقيع عليه ،وس���رعة تنفيذ االتفاق بش���كل كامل؛ لتعزيز
الوحدة الوطنية وإنهاء االنقس���ام باعتبار ذلك أحد المتطلبات األساس���ية إلنهاء معاناة أهلنا في غزة على كل
الصعد ،وكذلك ش���رط أساس���ي ال بد منه من أجل تمكين الش���عب الفلس���طيني من محاصرة قرار ترامب بشأن
القدس ،والتصعيد اإلسرائيلي الخطير الذي أعقب القرار.:
ولفت األحمد ،إلى أن زيارة وفد حركة حماس للقاهرة جرت بدعوة مسبقة من المخابرات المصرية.
وفيم���ا يتعل���ق بالحديث عن لقاء مرتقب بين حركتي فتح وحماس ،قال األحمد« :حتى اآلن ال يوجد أي ترتيب
للق���اء مع حماس ،ونحن لم يكن في برنامجنا لقاء وفد حماس؛ ألن اللقاءات إن لم تكن جدية وملزمة في التنفيذ
ال قيمة لها».
وش���دد على أن «الحكومة هي التي تعاني وكذلك الش���عب ،بس���بب عدم التزام حماس»ً ،
مؤكدا أن حركة فتح
ليست في قطيعة مع حماس؛ لكنها «تريد التحرك بمسؤولية».
ولف���ت إلى أنه أبل���غ الجانب المصري ،أن اللجنة اإلدارية في غزة «عمليًا لم تح���ل» ،وأن كل الوزراء يعانون من
ممارس���ات وعراقيل ،منوهًا إلى أن حم���اس لم تلتزم بعد بتنفيذ بند الضرائب والرس���وم (الجباية) وكف أيدي
الموظفين.
وأكد األحمد ثقته بأن «نتائج التحرك المصري س���تظهر خالل الس���اعات واأليام القليلة المقبلة ،لن تزيد عن
أس���بوع» ،مش���يرًا إلى أن هناك أصوات في مصر والمجتمع الدولي المتطلع إلنهاء االنقس���ام ،تؤكد على خطورة
االوض���اع في غزة ،وأنه يجب توفير كل الدعم لمس���اعدة الحكومة في توفي���ر المتطلبات الالزمة للقيام بعملها
بشكل كامل.
وح���ول لقائه أول من أمس مع وزير الخارجية المصري س���امح ش���كري ،أوضح أنه تم خالل���ه «بحث التداعيات
المترتب���ة عن قرار ترامب والتحرك الفلس���طيني والعربي على كافة الصعد لمحاص���رة آثاره والمخاطر المترتبة
على وضع عملية الس�ل�ام ومحاوالت إحيائها؛ إلنهاء االحتالل ،وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع
الفلسطيني العربي اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين» ،منوهًا إلى أنهما بحثا ملف المصالحة بشكل عام.

أمن «حماس»
فرض ضرائب على بضائع بحوزتهم ،أو للتفتيش عن مشروبات روحية وما شابه.
وأكدت المصادر أن عناصر األمن ال يقومون بتسجيل القادمين من الضفة الغربية أو إسرائيل ،وال يستوقفون
مغادري القطاع ،ويعملون على مدار (12ساعة) يوميًا.
يذكر أن عناصر أمن حماس تركوا العمل عند معبر بيت حانون منذ عدة شهور تنفيذًا التفاق المصالحة بين
حركتي فتح وحماس وتسليم المعابر للسلطة الوطنية.

مهاجمة مركبة
أدى إلى إصابة المجندة والجندي بجروح في الرأس ،قبل أن تتدخل قوة من األمن الفلسطيني.
وذك���رت وحدة العالقات العام���ة واإلعالم في محافظة جنين ،أن قوة من األمن الفلس���طيني ،س���لمت جنديا
ومجندة إس���رائيليين إلى الجانب اإلسرائيلي حسب االتفاقيات الموقعة ،عند معبر «الجلمة» شمالي جنين ،بعد
أن وصال إلى منطقة الدوار الرئيس وس���ط المدينة بسيارتهما العس���كرية ،مدعين الوصول إلى وسط المدينة
عن طريق الخطأ.
وأكد الش���هود ،أن عددا كبيرا من المواطنين تجمعوا حول السيارة العسكرية ،إال أن تدخل األمن الفلسطيني
كان سريعا ،وتم إخراج الجنديين من المكان وتسليمهما فيما أصيبت المجندة بحجر في الرأس.
وادع���ى الناطق بلس���ان جيش االحتالل ،أن متظاهرين فلس���طينيين تمكنوا من االس���تيالء على س�ل�اح أحد
الجنديين ،مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.
ووصلت إلى معبر «الجلمة» س���يارات إسعاف إسرائيلية قدمت العالج للجندي والمجندة اللذين وفق ما ذكرت
المص���ادر اإلس���رائيلية ،أصيبا بجروح طفيفة في ال���رأس نتيجة تعرضهما إللقاء الحج���ارة من قبل متظاهرين
فلسطينيين ،وأنهما نقال إلى المستشفى لتلقي العالج.
وقال أفيخاي ادرعي ،المتحدث بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي  ،في تصريح مكتوب »:دخلت مركبة عسكرية عن
طريق الخطأ إلى مدينة جنين ،حيث اندلعت في محيط المركبة أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة».
وأضاف أن الحادث أدى إلى «إصابة ْ
جنديين إس���رائيليين( ،جندي وجندية) وتم نقلهما لتلقي العالج الطبي
في المستشفى».
ْ
وتابع أدرعي »:لقد تمت س���رقة س�ل�اح أحد الجنديين حيث تم إخراج الس���يارة من المدينة بتنسيق اإلدارة
المدنية (تابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية)».

مصر :عملية
ضمن تأكيد كامل الس���يادة المصرية عليها دون تفريط في أي ش���بر منها» ،مؤكدة أن هذه العملية تثبت
«كذب» ترويج جماعة «اإلخوان المس���لمين اإلرهابية» لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك ،وبدعم من الدولتين
المساندتين لهم».
ونف���ت الهيئة ما تداولته وس���ائل إعالم دولية أخيرًا ،حول «تدخالت عس���كرية مزعومة ألطراف إقليمية في
سيناء ،لمكافحة جماعات اإلرهاب».
وكان���ت صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية ،نش���رت تقريرًا ،مطلع األس���بوع الماض���ي ،زعمت فيه بـ»تنفيذ
مقاتالت إس���رائيلية خالل مدة تزيد على عامين أكثر من  100ضربة جوية داخل س���يناء المصرية» ،وهو ما نفاه
المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي.
وقال���ت الهيئة المصرية ،إن «الموقف المعروف للرئيس الفلس���طيني محمود عباس هو رفض هذا التوطين
ُ
الفلسطيني المزعوم ،وهذا ما أعلنه مرات عديدة ،وأكد أن الفكرة لم تطرح أبدًا من الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي».

النيابة اإلسرائيلية
وقالت النيابة إن الش���رطة تعمل بموجب صالحياتها القانونية ،وبحس���ب توجيهات المستش���ار القضائي
للحكومة في مثل هذه األمور ،والتي ال يوجد أي سبب للتدخل فيها.
كما أش���ارت إلى أنه في الع���ام  2002قرر وزير األمن الداخلي في حينه ،عوزي النداو ،أنه يمكن نش���ر ملخص
التحقيقات فقط في الحاالت التي تحظى باهتمام الش���ارع اإلس���رائيلي بوجه خاص ،وفقط بعد إجراء مشاورات،
والحصول على تخويل من المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام.
وبحسب النيابة فإن الحديث ليس عن توصية تحسم في تقديم مشتبه به للمحاكمة أو تقديم الئحة اتهام
ضده ،وإنما عن تلخيص لملف التحقيق ،وموقف الشرطة من مجمل األدلة التي نشأت في إطار عملية التحقيق.
كما أشارت النيابة في ردها إلى أهمية تقديم توصيات الشرطة إلى النيابة العامة ،باعتبار أن «هناك أهمية
لتقيي���م األدلة من قبل الس���لطة المحققة التي عمل محققوها على جمع ش���هادات الذين تم التحقيق معهم،
وتكونت لديهم انطباعات بش���كل غير وس���طي ،حيث أن موقف الشرطة في مس���ألة إثبات األدلة ،وكذلك بشأن
تفاصيل أخرى حددت من قبل المستش���ار القضائي للحكومة ،يعتبر أداة مساعدة مهمة لالدعاء من أجل اتخاذ
قرار موزون بشأن تقديم أو عدم تقديم فالن للمحاكمة».
كم���ا لفت���ت النيابة إلى أن القرار النهائي بش���أن إثبات األدلة في الملف ضمن صالحي���ة االدعاء ،وليس بيد
محققي الش���رطة .أما بالنس���بة لما يتصل بالتحقيق مع رئيس الحكومة فإن القرار النهائي بهذا الشأن يصدر،
بموجب قانون أساس ،من قبل المستشار القضائي للحكومة.
يذكر أن المستش���ار القضائ���ي للحكومة ،أفيحاي مندلبلي���ت ،كان قد أصدر يوم األحد ،ق���رارا بعدم تقديم
الشرطة لتوصياتها إلى حين البت بااللتماس.

االحتالل يعتقل فتاتين
أنه تم إحالة الفتاتين إلى التحقيق ،بعد القاء القبض عليهن وكشف أمرهن وهن متنكرات بالزي العسكري
اإلسرائيلي.
وفي القدس  ,اعتقلت قوات االحتالل امس ،مقدسيين من قرية العيسوية .
وأوضح محمد أبو الحمص ،عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن قوات االحتالل اقتحمت قرية العيسوية
واندلعت مواجهات متفرقة بينها وبين الش���بان واس���تخدمت القوات الرصاص الحي والقنابل الصوتية بصورة
عشوائية.
واض���اف :ان القوات اعتقلت الش���قيقين عدي وقص���ي داري عقب اقتحام منازلهما ف���ي القرية  ،وحولتهما
للتحقيق في مركز شرطة شارع صالح الدين.

 ..ويعتقل شرطيًا
وحدة خاصة من شرطة الحدود في السابع من الشهر الجاري خالل نشاط عملياتي ضد ملقي الحجارة ،مشيرا
إلى أنه من سكان مدينة بيت لحم ويبلغ من العمر ( 36عاما) ويعمل في شرطة المدينة.
وأش���ار إلى أنه نقل للتحقيق حين اعتقاله وتم عرضه على المحكمة العس���كرية وسيتم تقديم الئحة اتهام
خالل األيام المقبلة ضده.

 ...ويغلق طرقًا
البلدة وأغلقت طريقين فرعيين قرب بئر «اودال» بالسواتر الترابية ،فيما تغلق الطريق المؤدي إلى عورتا.
وأضاف :إن قوات االحتالل تس���تمر بإغالق المدخل الرئيس���ي منذ أول من أمس ،وذل���ك بحجة إلقاء زجاجات
حارقة.
إلى ذلك ،أكدت مصادر أمنية انتشار قوات االحتالل بشكل مكثف في بلدة حوارة ومحيط بيتا.

لبنان إلسرائيل:
خمس مناطق المتيازات التنقيب عن مصادر الطاقة طرحها لبنان في عطاءات أوائل العام الماضي.
وش���دد الرئيس عون على أن «االس���تفزاز االس���رائيلي الكالمي ال يهمنا ،ولكن إذا دخل حيز التنفيذ ستكون
هناك حروبا جديدة» ،مس���تبعدا «ان تق���دم حكومة تل ابيب على تنفيذ تهديداته���ا» .وبين عون «اننا طرحنا
حال ،هناك نقاط حدودية متنازع عليها مع الكيان االسرائيلي ،فلنحل النزاع حول هذه النقاط اوال ،ألنه ال يمكن
لالحتالل أن يبني جدارا في أراضينا».
واعتبر أن «اس���رائيل» منذ نش���وئها تهدد جميع الدول المحيطة بها ،وهي تجعل نفس���ها دولة عنصرية،
والحلول التي تجري حاليا هي حلول على الورق وال تؤدي الى س�ل�ام مع الش���عوب العربية ألن السالم لن يتحقق
بالدبابة والطائرة والمدفع انما بمقاربة اخرى تقوم على التوصل إلى تس���وية للحقوق وبالحد األدنى من العدالة
التي لم تتوفر حتى اآلن».

السيسي يستقبل
واعتبر في مؤتمر صحافي ،مع نظيره المصري ،أن القرار األميركي بش���أن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ال يدفع باتجاه أي تغيير في اإلش���راف على األماكن المقدس���ة في القدس ،وأن الحدود النهائية للقدس سيتم
تحديدها من قبل الفلسطينيين واإلسرائيليين.
من جانبه ،أكد ش����كري أن مصر مستعدة للمس����اهمة بإيجابية لتيس����ير عملية تفاوضية لحل األزمة،
بالتعاون مع ش����ركائها العرب ،وأن مصر س����تواصل التنس����يق م����ع الواليات المتح����دة واالتحاد األوروبي
والس����لطة الفلسطينية وإس����رائيل في وأكد تيلرس����ون أن بالده تحرص على تعزيز وتطوير عالقاتها مع
مصر ،باعتبارها ش����ريك مهم للواليات المتحدة ،مؤكدا وقوف بالده إلى جانب القاهرة ودعم جهودها في
الحرب ضد اإلرهاب.
وتأتي زيارة تيلرس���ون قبل بضعة أسابيع على االنتخابات الرئاسية المقررة في  26اذار والتي من المرجح أن
يفوز فيها السيسي بوالية جديدة.
وقال تيلرسون للصحافيين في مؤتمر بعيد اجتماعه المغلق مع شكري ،إن واشنطن تتطلع «لعملية انتخابية
شفافة ونزيهة».
وتابع «نحن دائما نؤيد االنتخابات الحرة والشفافة والعادلة ليس في مصر فقط بل في أي دولة».
ولم يجب تيلرس���ون على س���ؤال أحد الصحافيين ما إذا كانت الواليات المتحدة س���تجمد جزء من معونتها
العسكرية لمصر اذا لم تكن االنتخابات ذات مصداقية.
واش���ار مصدر دبلوماسي لفرانس برس الى ان «مسائل حقوق االنسان والمجتمع المدني يتم تناولها بشكل
دائم في المحادثات مع المصريين».
وتابع المصدر «لقد ابدينا قلقنا ازاء تقارير عن قرار النائب العام المصري بفتح تحقيق بحق بعض شخصيات
من المعارضة قبل عملية التصويت» في االنتخابات.
ومن جهته قال شكري للصحافيين ردا على ؤال حول حقوق االنسان في مصر إنهم عليهم ان يروا بأنفسهم
«طبيع���ة الوضع الحالي في مصر» و «كيف ينظر الش���عب المصري الى ه���ذه االدارة وجهودها لتعزيز وحماية
حقوق االنسان وما اذا كان يخالجهم هذا الشعور بالقيود التي تلمح إليها».
وقال تيلرسون إنه ناقش مع شكري التعهد المشترك بين الواليات المتحدة ومصر لمواجهة وهزيمة تنظيم
الدولة االسالمية ،مضيفا أن الجهود المشتركة في هذا الصدد «ثابتة».
وحول حرب س���ورية التى دامت سبع س���نوات تقريبا ،اكد تيلرسون مجددا انه ال يمكن حل النزاع اال من خالل
اطار سياسى تحت رعاية االمم المتحدة.
ويتوجه تيلرس���ون بعد القاهرة الى الكويت حيث يش���ارك في اجتماع وزاري للتحال���ف الدولي ضد تنظيم
الدولة االسالمية في العراق وسورية.
كما س���يزور عمان حيث يلتقي الملك عب���د الله الثاني وبيروت للقاء الرئيس ميش���ال عون ورئيس الحكومة
سعد الحريري.
وس���يزور بعدها أنقرة حيث سيجري محادثات من المتوقع ان تكون «صعبة» مع حليفة بالده في حلف شمال
االطلسي خصوصا حول النزاع في سورية.
فقد بطاقة هوية
جنين :اعلن انا هاني صبحي عبد الكريم قاللوه عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية والتي تحمل
الرقم  978348902فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
البي���رة  :اعلن ان���ا يزن احم���د محمد
عب���د الرحمن عن فق���د بطاقة هويتي
الشخصية والتي اجهل رقمها فالرجاء
ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
جنين-أعلن أنا رائد حس���ن م���روح زايد
م���ن اليامون قضاء جني���ن حامل بطاقة
ش���خصية رق���م  ،946598737عن فقد
جواز س���فري الفلس���طيني الذي أجهل
رقمه ،الرج���اء ممن وجده تس���ليمه إلى
أقرب مركز للشرطة وله جزيل الشكر .

 ...و يهدم مبنى
المنطقة ،ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ،وش���روعها به���دم أحد المباني القديمة في وادي قانا،
وهو عبارة عن سقيفة قديمة يعود عمرها إلى أكثر من مئة عام.

 ...ويهدم منشأة
إبراهيم صبارنة ،مشيرة إلى أن قوات االحتالل التي ترافقها جرافة حضرت للمكان وهدمت المنشأة الواقعة
بمحاذاة الشارع االلتفافي بحجة عدم الترخيص.

توتر الجبهة
واعقب ذلك اسقاط مقاتلة اسرائيلية «اف  »16في االراضي االسرائيلية.
وهي المرة االولى يعلن فيها الجيش االسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سورية.
وهذه المرة االولى ايضا التي يتم فيها اس���قاط مقاتلة اس���رائيلية منذ العام  ،1982بحسب ما اوردت وسائل
االعالم االسرائيلية.
وأثنى رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو االحد على الغارات االسرائيلية السبت ،مؤكدا انها شكلت
«ضربة قوية للقوات االيرانية والسورية».
وركزت وسائل االعالم االيرانية المقربة من النظام على اسقاط الطائرة االسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية
السورية ،وكتبت احدى الصحف انها «نهاية السماء االمنة للنظام الصهيوني في سورية».
وتزايد التوتر بين اسرائيل وايران في سورية منذ فترة من الزمن ،بينما يقول محللون ان هناك ثالثة مصالح
مختلفة على االقل هناك.
وال ترغب اس���رائيل في ان تع���زز عدوتها اللدودة ايران ،وجودها العس���كري في س���ورية عبر دعمها لنظام
الرئيس السوري بشار االسد.
وتبدو ايران مصممة على البقاء هناك ،بينما يبدو النظام الس���وري الذي يشعر انه انتصر في الحرب االهلية،
أكثر عزما على التصدي للغارات الجوية االسرائيلية داخل البالد ،بحسب محللين.
واالسد مدعوم ايضا من قبل روسيا وحزب الله اللبناني .وتعترف اسرائيل بشنها عشرات الغارات الجوية على
قوافل تقول انها كانت في طريقها لحزب الله الذي خاضت معه حربا عام .2006
وقال المرصد السوري لحقوق االنسان ،ومقره بريطانيا ،ان ستة اشخاص قتلوا في الغارات االسرائيلية بينهم
اربعة غير سوريين كانوا يقاتلون في صفوف النظام ،باالضافة الى جنديين سوريين.
وحتى قبل الغارات الس���بت ،حذرت مجموعة االزمات الدولية في تقرير ان االنشطة االيرانية في سورية تعزز
مخاوف الدولة العبرية من وجود قواعد ايرانية على حدودها.
وكتبت المجموعة في تقرير نش���رته االس���بوع الماضي ان «حربا اشمل قد تكون واردة في حال القيام باساءة
تقدير واحدة».
ورأى اوف���ر زالزبرغ المحلل في «مجموع���ة األزمات الدولية» ان المواجهة االخيرة في س���ورية زادت من فرص
اندالع حرب على المدى الطويل.
وقال لوكالة فرانس برس «اقتربنا خطوة الى االمام» ،موضحا «ليس بس���بب الحادث نفسه بل نرى ان الجانبين
يتخذان اآلن مواقف أكثر حزما».
وفي طهران ،رأى المحلل السياسي مجتبى موسوي ان النيران السورية المضادة للطائرات التي قامت باسقاط
الطائرة االسرائيلية تمثل « تحوال في استراتيجية سورية وحلفائها».
وقال موسوي ان ايران مصممة على البقاء في سورية.
واضاف «اس���رائيل والواليات المتحدة تسعيان الى منع او تحديد وجود ايران في سورية بعد الحرب» مشيرا
الى ان «ايران لن تتراجع ولن تترك س���ورية ألنها حليف جيواس���تراتيجي مهم بعد س���نوات من القتال ودفع
الثمن النقاذها».
ال تزال سورية واسرائيل رسميا في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجوالن بقي هادئا بالمجمل طوال عقود
حتى اندلعت الحرب األهلية في سورية عام .2011
ومن���ذ اندالع االحداث في س���ورية ام  2011عملت اس���رائيل على تجنب التورط في ه���ذا النزاع اال انها كانت
تستهدف احيانا مواقع للنظام السوري او قوافل سالح تقول انها كانت في طريقها الى حزب الله اللبناني.
وفي اذار  2017استهدف الطيران االسرائيلي قافلة سالح في سورية واعترضت اسرائيل صاروخا اطلق باتجاه

فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

قلقيلي���ة ـ أعلن أنا ياس���مين محمد
حس���ين عوين���ات ع���ن فق���د بطاقة
هويت���ي الش���خصية الت���ي أجهل
رقمها ،الرجاء ممن يجدها أن يسلمها
ألقرب مركز شرطة ،وله جزيل الشكر.

البي���رة  :اعل���ن ان���ا س���ميرة محمود
صالح وادي عن فق���د بطاقة هويتي
الش���خصية والت���ي اجه���ل رقمه���ا
فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

اراضيها .واكد الجيش السوري يومها انه اسقط مقاتلة اسرائيلية واصاب اخرى ،االمر الذي نفته اسرائيل.
ورأت س���يما ش���اين التي ش���غلت في الس���ابق منصب نائب مدير ايران في وزارة الش���ؤون االس���تراتيجية
االسرائيلية ان تسلسل االحداث يشير الى ان العسكريين االيرانيين في سورية لم يقوموا على االرجح بتنسيق
عملية الطائرة دون طيار مع القيادة السياسية في طهران.
وقالت «من ناحية سياس���ية بالنس���بة اليران ،اعتقد ان هذا كان اس���وأ توقيت» في اش���ارة الى االحتجاجات
االقتصادية واالجتماعية في البالد ،باالضافة الى جهود طهران الدبلوماس���ية للحفاظ على االتفاق النووي الذي
قامت بتوقيعه عام  2015مع القوى الدولية.
وبحس���ب شاين ،فأنه على االرجح ان الحرس الثوري االيراني قرر ،س���واء في طهران او مهمته في سورية ،ان
«هذا افضل وقت تشغيلي بالنسبة اليهم».
ورجحت شاين وقوع حوادث مماثلة ولكنها استبعدت اندالع مواجهة كاملة ،قائلة «في الوقت الحالي ،سيقوم
الجانبان بتحديد الرد .ولن يكون هناك تصعيد في المستقبل القريب جدا».
ويتفق زالزبرغ على انه ال توجد رغبة حقيقية في شن حرب.
وأضاف «اعتقد انه سيتم احتواء هذا الحادث» موضحا «بشكل عام ،فأن الطرفين ال يبحثان عن حرب».
وأشار معلقون آخرون الى انه في حال اندالع حرب بين الدولتين اللتين تملكان مخزونا من االسلحة ،فأنه من
السهل جر المنطقة الى هاوية.
وكت���ب المعلق ناحوم بارنياع في صحيفة يديعوت احرونوت ان «غالبية الحروب في الش���رق االوس���ط جاءت
نتيجة تطورات غير مقصودة».

المصادقة على تطبيق
للتعليم العالي اإلسرائيلي.
وصوت إلى جانب القانون  56عضو كنيس���ت ،بينهم أعضاء كتلة «يش عتي���د» من خارج االئتالف الحكومي،
مقابل معارضة  35عضوا.
يشار إلى أن القانون ،الذي عمل رئيس «البيت اليهودي» ووزير المعارف نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة،
هو جزء من سلس���لة قوانين ته���دف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلس���رائيل ،وإحالل
القانون اإلسرائيلي على المستوطنات.
وبحس���ب موقع صحيفة «هآرتس» ،فإنه سيتم بموافقة الكنيست على هذا القرار إلغاء العمل بقانون مجلس
التعليم العالي في مستوطنات الضفة والذي يرأس المؤسسات األكاديمية فيها.
وكانت المبادرة القتراح القانون ،شولي معلم من كتلة «البيت اليهودي» ،قد صرحت ،الشهر الماضي ،أنه «إلى
جانب األهمية األكاديمية للقانون ،هناك عنصر واضح يتمثل في إحالل السيادة».
وكان بينيت قد قال في مناقشة القانون قبل سنه إنه «انتهى عصر المعيار المزدوج لسكان يهودا والسامرة
(المستوطنون في الضفة الغربية ) . ,مضيفا أنه ستتم الحقا إقامة كلية للطب في جامعة «أرئيل».
يش���ار إلى أن أكاديميين قد حذروا من أن القانون قد يمس بمكانة جهاز التعليم العالي اإلسرائيلي ،ويوسع
نط���اق المقاطعة تجاه الجامعات اإلس���رائيلية ،وخاصة من قبل المعارضين للمش���روع االس���تيطاني ،حيث أن
المصادقة على القانون تش���كل خرقا اللتزامات وقعت عليها إس���رائيل مع االتحاد األوروبي بش���أن الحفاظ على
الفصل بين المؤسسات األكاديمية التي تقع خارج الخط األخضر وبين المؤسسات داخل الخط األخضر ،ما يعني
أن ذلك قد يؤدي إلى إخراج األكاديمية اإلسرائيلية خارج اتفاقية التعاون العلمي آفاق .2020
وكان مجلس التعليم العالي االسرائيلي قد صرح أنه يدعم اقتراح القانون رغم أنه لم يناقش من قبل أعضاء المجلس.
وبحس���ب مصادر في المجلس فقد عرض الموقف كإمالء تش���ريعي دون أن يصادقوا عليه أو يناقشوه ،حيث
قيل لهم إنهم ال يستطيعون مناقشته ,كما أن رؤساء الجامعات لم يعبروا عن مواقفهم بشأن اقتراح القانون.
وكان من بين ذرائع سن الدفع باقتراح القانون هو «المصاعب القضائية في إقامة كلية للطب في جامعة أرئيل».
يش���ار إلى أن قانون المجلس للتعليم العالي ال يس���ري اليوم على مؤسسات االحتالل األكاديمية في الضفة
الغربية ،ولذلك تقرر في مطلع سنوات التسعينيات إقامة «مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة (الضفة
الغربية)» للتغلب على صعوبة المصادقة القانونية على األلقاب األكاديمية بحس���ب طلب «كلية أرئيل» قبل أن
تتحول إلى جامعة عام .2012
وانتقد دوف حنين من القائمة العربية المش���تركة هذه الخطوة واعتبرها بأنها جزء من تحرك كبير وش���امل
لضم الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية.
وقال حنين «من المستحيل أن تتم الموافقة على هذا التحرك دون إخبار الجمهور اإلسرائيلي بالحقيقة».
فيما قال عيساوي فريج من حزب «ميرتس» أن هذا يمثل تضحية باألوساط األكاديمية والبحوث اإلسرائيلية
مقابل تمرير أيديولوجيات هدفها الضم.

ّ
إسرائيل":مقربون" من الحكومة
التركية يساعدون حركة حماس
الق���دس -أ ف ب :اتهمت اس���رائيل امسّ ،قربين" من الحكومة التركية بمس���اعدة حركة
حماس االسالمية التي تسيطر على قطاع غزة ،بعد اعتقال وطرد مواطن تركي من اسرائيل.
واش���ار تحقيق اجراه جهاز االمن الداخلي االسرائيلي (الش���ين بيت) الى " األنشطة
العس���كرية واالقتصادية واس���عة النطاق التي تقوم بها حماس ف���ي تركيا بدون أي
معوق���ات" متهما الس���لطات التركية بغض الط���رف عنها بمس���اعدة مواطنين اتراك
"يعتبر البعض منهم مقربين من الحكومة التركية".
وقال الش���ين بيت في بيان انه اعتقل مواطنا تركيا يدعى كميل طقلي في االول من
كانون الثاني الماضي لالشتباه بمساعدته عناصر من حماس ،وتم طرده.
واعتقل مواطن عرب���ي يدعى ضرغام جبارين ،من مدين���ة ام الفحم بنفس القضية.
وسيمثل امام القضاء االسرائيلي في االيام القادمة.
وأش���ار الشين بيت الى وجود عدد من المش���تبهين االخرين من العرب في اسرائيل،
دون المزيد من التفاصيل.
واف���اد البيان ان طقلي قال خالل التحقيق معه ان "تركيا تس���اهم في تعزيز قدرات
حماس العسكرية".
وقال التحقيق انه تم الكشف عن "نشاط واسع النطاق تقوم به حركة حماس لغسيل
االموال في تركي���ا" يقدر بماليين الدوالرات .وتم نقل هذه االموال الى الضفة الغربية
المحتلة وساعدت في تجنيد مواطنين عرب في اسرائيل.

تتعلق بوثائق "تدين الدولة وقياداتها"

الجيش المصري يفتح تحقيقًا إثر
تصريحات ّ
مقربة من رئيس األركان السابق
القاه���رة  -أ ف ب :أعل���ن الجيش المصري مس���اء امس ،أن جهات التحقيق س���تتخذ
اجراءات بحق رئيس االركان الس���ابق س���امي عنان المرشح المس���تبعد من االنتخابات
الرئاس���ية ،واح���د المقربين منه اث���ر تصريحات لالخير ح���ول وثائق "تدي���ن الدولة
وقياداتها".
وكان هش���ام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي اقاله الرئيس
عبد الفتاح السيسي اجرى مقابلة مع صحيفة "هافبوست" االميركية نشر امس .
وقال جنينة ان "الفريق س���امي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع األحداث الكبرى
بالبالد ،وتلك الوثائق ليس���ت موجودة داخل مصر ،فقد قام عنان بإخراجها" من البالد،
مضيفا أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين اشخاصا كثيرين".
وافاد بيان نش���ره المتحدث باس���م الجيش تامر الرفاعي على صفحته الرس���مية في
فيس���بوك ان تصريحات "المدعو هش���ام جنينة ( )...وما تشكله من جرائم تستهدف
إثارة الش���كوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة
معركة الوطن في سيناء إلجتثاث جذور اإلرهاب".
وتابع ان "القوات المس���لحة ستس���تخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدس���تور
والقانون في حماية األمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل األمر الى
جهات التحقيق المختصة إلتخاذ اإلجراءات القانونية".
وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس اركان القوات المس���لحة االس���بق "المستدعى"
بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تس���تدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما اقصاه من
سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في اذار المقبل.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة 2018/ 166 :
التاريخ2018/2/12 :
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ايمان حسن نمر صوافطة من بلدة طوباس
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدوريه رقم ( )57/2009/2271الصادرة عن صلح طوباس
بتاري���خ  2009/8/24بموجب الوكالة العامة رقم س���جل (/27صفحة )960/182الصادرة عن
سفارة فلسطين عمان بتاريخ 1996/8/10
وذلك لتقديم معاملة بيع  /رقم /166ج 2018/على قطعة األرض رقم()39من الحوض ()124
من أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :ايمان حسن نمر صوافطة
اسم الموكل ( المالك ) :ماجد  +منى  +رباب  +فاتن  +ابناء راضي جميل الزعبي
دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

