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أيــــــام عـربيــة ودولـيــــة

االربعاء 2018/6/13

ليبيا :قوات حفتر تؤكد أنها تتقدم في
مدينة درنة رغم الهجمات االنتحارية
بنغ���ازي (ليبي���ا) -أ ف ب :اكدت القوات التابعة للمش���ير خليفة حفتر انها
تحقق تقدما س���ريعا في درنة ،المدينة الوحيدة في ش���رق ليبيا الخارجة عن
سيطرتها ،مع اشارتها الى مواجهة "جيوب مقاومة" وهجمات انتحارية.
ويش���ن "الجيش الوطن���ي الليبي" بقيادة حفتر منذ الش���هر الفائت هجوما
ل"تحرير" درنة التي تشكل معقال لمقاتلين اسالميين وجهاديين.
ويعاني س���كان درنة منذ بدء الهجوم نقصا في الم���واد الغذائية واالدوية
اضافة الى انقطاع للكهرباء والمياه واالتصاالت.
وتواصلت المواجهات متقطعة أمس في المدينة الساحلية التي تبعد اكثر
من الف كلم شرق طرابلس ويسيطر عليها مقاتلون اسالميون وجهاديون منذ
سقوط نظام معمر القذافي في .2011
وقال العميد احمد المس���ماري الناطق الرسمي باس���م قوات حفتر لفرانس
برس "ما زالت االش���تباكات مس���تمرة بش���كل متقطع بين الجيش الوطني وما
تبقى من العصابات االرهابية في بعض االزقة والشوارع وسط المدينة".
واكد ان "التقدم مس���تمر بش���كل جيد بالرغم من اعتم���اد اإلرهابيين على
العمليات االنتحارية".
واستهدف هجومان انتحاريان امس القوات التابعة لحفتر في درنة واسفرا
عن سقوط ضحايا.
وق���ال المتحدث خليفة العبيدي ان الهجومين وقعا فجر الثالثاء في منطقة
ش���يحا جنوب درنة ،الفت���ا الى انهما "أوقع���ا عددا من الضحاي���ا في صفوف
المدنيين بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة االنفجار".
واوضح ان هجوما انتحاريا اخر مساء االثنين اسفر عن قتيلين وثالثة جرحى
في صفوف قوات "الجيش الوطني الليبي".
وأك���د العبيدي ان "القوات المس���لحة تتقدم بخطى ثابتة لتحرير مس���احة
صغيرة جدا متبقية قبل تحرير كامل مدينة درنة".
من جانبها ،ش���ككت فيديريكا سيني فاس���انوتي من معهد بروكينغز في
واشنطن في فرضية تحقيق انتصار سريع.
وقالت "لس���ت واثقة ب���ان هذا الهجوم س���يجلب (لحفتر) انتصارا س���ريعا
على الصعيد العس���كري .هن���اك اصال كارثة اجتماعي���ة" ،مذكرة بان االوضاع

في مدينة بنغازي "ال تزال غير مس���تقرة" بع���د نحو عام من اعالن قوات حفتر
"تحريرها" من الجماعات الجهادية.
رغم ذلك ،اعتبر اللواء ركن عبد الس�ل�ام الحاسي ان "تحرير المدينة بالكامل
اصبح مس���الة وقت فقط " ،مؤكدا "ادخال الس���لع التموينية والوقود واالدوية
لالحياء التي تم تأمينها".
وحذرت منظمة العفو الدولية االثنين في بيان من "كارثة انسانية" في هذه
المدينة التي يزيد عدد سكانها على  120الف نسمة.
وقالت هبة مريف مديرة المنظمة في الش���رق االوس���ط وشمال افريقيا "من
واجب جميع االطراف تس���هيل وصول المس���اعدة االنسانية من دون معوقات
والسماح للمدنيين بالفرار من المعارك".
واعلن الصليب االحمر في ليبيا انه اوصل مس���اعدة انس���انية الى ستة االف
ش���خص في حي باب طبرق في غ���رب درنة ،الفتا الى ان االف���ا اخرين فروا من
المدينة ولجأوا الى محيطها.
وتحظى قوات حفتر بدعم جوي ويتهمها خصومه بتلقي دعم عس���كري من
مصر واإلمارات العربية المتحدة ومن فرنسا.
ويحظى حفتر بدعم حكومة موازية تمارس سلطتها في شرق ليبيا وتعارض
حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس.
وشارك نهاية ايار في اجتماع في باريس جمع للمرة االولى على طاولة واحدة
ابرز افرقاء االزمة الليبية .وتعهد هؤالء اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في
العاشر من كانون االول.
ورجح���ت فاس���انوتي ان يتفرغ حفتر بع���د معركة درنة للعمل السياس���ي
تمهيدا للترشح لالنتخابات الرئاسية.
ويتهمه معارضوه بالسعي الى ارساء ديكتاتورية عسكرية جديدة في ليبيا
والقضاء على جميع معارضيه عبر اتهامهم ب"االرهاب".
والحظ كريم بيطار مدير االبحاث في معهد العالقات الدولية واالستراتيجية
ان "اطرافا كثيرين (في المجتمع الدولي) يطمحون س���را الى سيناريو يحاكي
ما حصل في مصر وال مانع لديهم من ان يمس���ك +رجل قوي +بزمام االمور في
ليبيا تحت شعار +االستقرار "+في اشارة الى حفتر.

الضغوط تتزايد على المتمردين الحوثيين
إلجبارهم على التخلي عن مدينة الحديدة
الخوخ���ة (اليمن) -أ ف ب :وصلت تعزيزات كبي���رة للقوات الموالية للحكومة اليمنية
باتج���اه مدينة الحديدة (غرب) التي يس���يطر عليها المتمردون الحوثيون ،بحس���ب ما
اعلنت مصادر عسكرية يمنية أمس.
وبعد تراجع حدة المعارك االثنين ،بدأت القوى الثالث التي تؤلف "المقاومة اليمنية"
بارس���ال تعزيزات من الرجال والمعدات الى خط المواجهة الرئيسي الذي يبعد اربعين
كيلومترا جنوب الحديدة ،بحسب المصادر.
وكان���ت االمم المتحدة س���حبت في وق���ت مبكر االثنين كل موظفيه���ا الدوليين من
الحديدة.
وتقدر االمم المتحدة ان هناك نحو  600ألف مدني يعيش���ون في الحديدة والمناطق
القريبة.
ويعتبر ميناء مدينة الحديدة المدخل الرئيس���ي للمساعدات الموجهة الى المناطق
الواقعة تحت س���لطة الحوثيين في البلد الفقير .لكن التحالف بقيادة السعودية يرى
ّ
فيه منطلقًا لعمليات عسكرية يشنها الحوثيون على سفن في البحر األحمر.
وتأتي هذه التعزيزات بينما قالت صحف اماراتية ،بينها "ذا ناشيونال" التي تصدر
باللغ���ة االنكليزي���ة ،ان العد التنازلي بدأ لش���ن هجوم على الحديدة ،مش���يرة الى ان
الهجوم اصبح "وشيكا".
وبحسب االمم المتحدة ،فان المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث يجري "مفاوضات
مكثفة" مع المتمردين والس���عودية واالمارات من اجل "تجنب معركة شرس���ة ودامية
في الحديدة".
وعقد مجل���س االمن الدولي االثنين اجتماعا مغلقا اس���تمع فيه الى تقرير المبعوث
االممي مارتن غريفيث بش���أن مس���اعيه البقاء الميناء الحيوي مفتوحا أمام الش���حنات
اإلنس���انية والتجارية .تواصل غريفيث مع أعضاء المجلس عب���ر الفيديو من العاصمة
االردنية عمان ،بينما قال دبلوماس���يون انه يس���عى لتطبيق خطة عمرها عام لتسليم
ميناء الحديدة الى طرف محايد.
وكان���ت االم���ارات جمعت ثالث قوى غير متجانس���ة ضمن قوة واحدة تحت مس���مى
"المقاومة اليمنية" من أجل ش���ن العملية في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة
الحديدة.

وتض���م هذه القوة "الوي���ة العمالقة" التي ينخرط فيه���ا االف المقاتلين الجنوبيين
الذي���ن كانوا في الس���ابق عناصر في ق���وة النخبة ف���ي الجيش اليمن���ي ،و"المقاومة
التهامية" التي تضم عس���كريين من ابناء الحديدة موالين لس���لطة الرئيس المعترف
به عبد ربه منصور هادي.
وثال���ث هذه القوى هي "المقاومة الوطنية" التي يقودها طارق محمد عبد الله صالح،
نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على ايدي الحوثيين ،حلفائه
السابقين ،في كانون االول  .2017وطارق صالح ال يعترف بسلطة الرئيس هادي.
وكان���ت الخارجي���ة االميركي���ة أبلغت االم���ارات االثني���ن بضرورة اس���تمرار ايصال
المساعدات عبر ميناء الحديدة في اليمن.
وقال وزير الخارجي���ة االميركي مايك بومبيو في بي���ان ان الواليات المتحدة "تراقب
التط���ورات من كثب" ولكنه لم يصل الى حد تحذير التحالف الذي تقوده الس���عودية
واالمارات من السيطرة على المدينة.
ودعت مجموعة االزمات الدولية واش���نطن الى عدم منح حلفائها الضوء االخضر لبدء
المعركة.
وقال���ت المجموع���ة في تقرير ان المعرك���ة من اجل الحديدة "م���ن المرجح ان تطول
وتترك ماليين اليمنيين بدون طعام او وقود او امدادات حيوية اخرى" مش���يرة الى ان
"القتال سيثني (االطراف المتحاربة) عن العودة الى طاولة المفاوضات وسيغرق اليمن
اكثر في ما هو بالفعل اسوأ ازمة انسانية في العالم".
ودعا التقرير الواليات المتح���دة الى "عدم منح الضوء االخضر لهجوم على الحديدة"
مشيرا الى ان عليها "الضغط على االمارات لوقف حركة العناصر الخاضعة لسيطرتها".
م���ن جهتها ،أك���دت ممثلة منظمة االم���م المتحدة للطفولة "يونيس���ف" في اليمن
ميريتشل ريالنو في حسابها على تويتر ان المنظمة تستعد لالسوأ.
وكتبت "بينما عززنا الجاهزية على األرض في الحديدة اس���تعدادًا لألس���وأ ،علينا أن
نأمل في األفضل .من فضلكم ،دعونا نمنح السالم فرصة من أجل أطفال اليمن".
ويقول التحالف العس���كري العرب���ي ان المتمردين الحوثيين يس���تخدمون الميناء
الواقع على البحر االحمر لتهريب االس���لحة .وقال التحالف االسبوع الماضي ان القوات
اليمنية ّ
تقدمت الى حدود تسعة كيلومترات من الحديدة.

(أ.ف.ب)

الرئيس األميركي ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان أثناء لقائهما في فندق كابيال في جزيرة سنتوسا في سنغافورة ،أمس.

مصافحة ترامب وكيم :لغة الجسد تشير إلى قدر من التوتر
سنغافورة  -رويترز :في اللحظات األولى من اجتماعهما في سنغافورة ،سعى كل من
الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الش���مالي كي���م جونج أون إلى إعطاء
انطباع باإلمساك بزمام األمور ،إال أن قدرا من التوتر بدا عليهما.
وق���ال خبراء في لغة الجس���د إنه في الثالث عش���رة ثانية األول���ى أو نحو ذلك صافح
الرئيس األميركي كيم للمرة األولى وسعى أن يبدي هيمنته كالمعتاد بأن مد يده أوال
ثم ربت على كتف الزعيم الكوري الشمالي.
فم���ا كان من كيم إال أن أمس���ك بي���د ترامب بقوة ونظ���ر في عينيه قب���ل أن ُينهيا
تصافحهما ويواجها اإلعالم.
وق���ال آالن بيز خبير لغة الجس���د االس���ترالي ومؤل���ف عدد من الكت���ب تتناول هذا
الموضوع "لم تكن مصافحة خالصة".
وأضاف لرويترز عبر الهاتف من ملبورن "كان هناك شد وجذب .كانت هناك مشاحنة.
كل منهما كان يجذب اآلخر نحوه .لم يسمح أي منهما لآلخر بأن تكون له الهيمنة".
وكان ترامب قد قال قبل بدء القمة إنه سيتمكن من الدقيقة األولى من معرفة ما إذا
كان كيم جادا تجاه إحالل الس�ل�ام .وال يصعب على ترامب أن تكون له الس���طوة لكونه
زعيم���ا عالميا ورجل أعمال ومقدم برامج تلفزيونية س���ابقا كما أن���ه على دراية جيدة
بكيفية استخدام لغة الجسد .وهو يمتاز كذلك عن كيم بفارق الطول.
وبينما كان الزعيمان يتجهان إلى القاعة التي استضافت أول اجتماع مباشر بينهما،
س���عى ترامب لتخفيف توتر األجواء بالحديث مع كيم والس���ماح له بالتقدم عليه نوعا

ما في السير.
لكن ترامب احتفظ بهيمنته على مجريات الحديث بالربت على كيم واس���تخدام يده
لتوجيه الزعيم الكوري الشمالي ،وهو تقريبا في نصف عمر ترامب ،لدخول القاعة.
وربت كيم أيضا على ترامب في محاولة للتأكيد على سطوته .وكان يستمع وهو ينظر
ألسفل أثناء معظم حديث ترامب ،ولكنه رفع عينيه في بعض األوقات خالل الحديث.
وقال بيز "كان دونالد ترامب يتحدث بنغمة تصالحية ومس���تكينة نوعا ما ولكن لغة
جسده كانت تقول بوضوح ’أنا المتحكم هنا’.
"ل���و كنت ال تعلم من هما هذان الش���خصان لقلت أن الرجل الكبي���ر هو األب والرجل
الصغير هو االبن".
لكن كارين ليونج مدير عام مؤسس���ة (إنفلوانس سولوشنز) ومقرها سنغافورة قالت
إن الزعيمي���ن وجدا صعوبة في إخفاء توترهما ،فبمجرد أن جلس���ا رس���م ترامب نصف
ابتسامة وفرك يديه في حين مال كيم وأخذ يحدق في األرض.
وأضافت "ترامب مقامر وهو يراهن على قدرته على كبح كوريا الشمالية كما يفعل أب
مع طفله الشقي" .وجاء هذا على النقيض من موقف كيم الذي لم يكن لديه بالمقارنة
الكثير ليخسره بعد أن حقق فوزا كبيرا بموافقة ترامب على لقائه.
وفي أول تواصل بارز له مع المجتمع الدولي ،تغلب كيم على مشاعر الرهبة والدهشة
وهو يواجه المصورين في الفندق الفخم الذي استضاف القمة في سنغافورة.
وقال بيز "بدا كيم كطفل في المالهي :ليس خائفا ويشعر باإلثارة وقدر من التوتر".

ال�����ن�����ص ال����ح����رف����ي ل��ل�ات����ف����اق ب����ي����ن ت�����رام�����ب وك���ي���م
س���نغافورة -أ ف ب :وقع دونالد ترامب وكيم جونغ اون ا lsوثيقة مشتركة تعهد
فيها الزعيم الكوري الش���مالي "نزعا كامال للسالح النووي من شبه الجزيرة الكورية"
وذلك بعد قمة بين الزعيمين في سنغافورة .في ما يأتي نص االتفاق:
"أجرى الرئيس ترامب والرئي���س كيم جونغ اون تبادال تامال ومعمقا ونزيها لالراء
حول المس���ائل المتعلقة بإقامة عالقات جديدة بي���ن الواليات المتحدة وجمهورية
كوريا الش���عبية الديموقراطية واقامة نظام ثابت ودائم للس�ل�ام في شبه الجزيرة
الكورية .تعه���د الرئيس ترامب تقدي���م ضمانات الى جمهورية كوريا الش���عبية
الديموقراطية وأعاد الرئيس كيم جونغ اون تأكيد التزامه الثابت والحاسم نحو نزع
السالح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
ادراكا منهم���ا ان اقامة عالقات جديدة بين الوالي���ات المتحدة وجمهورية كوريا
الش���عبية الديموقراطية ستس���اهم في احالل الس�ل�ام واالزدهار في شبه الجزيرة
الكوري���ة ،واقرارا منهما بان الثقة المتبادلة يمكن ان تعزز نزع الس�ل�اح النووي من
شبه الجزيرة الكورية ،يعلن الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ اون
 1تتعه���د الواليات المتح���دة وجمهورية كوريا الش���عبية الديموقراطية اقامةعالقات جديدة بي���ن الواليات المتحدة وجمهورية كوريا الش���عبية الديموقراطية
وفقا لرغبة شعبي البلدين في السالم واالزدهار.
 2-الوالي���ات المتح���دة وجمهوري���ة كوريا الش���عبية الديموقراطية س���توحدان

جهودهما من اجل اقامة نظام دائم ومستقر للسالم في شبه الجزيرة الكورية.
 3مؤكدة مجددا على اعالن بانمونجوم في  27نيس���ان ( 2018الذي نشر بعد قمةالكوريتين) ،تتعهد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية العمل نحو نزع السالح
النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
  4تتعه���د الواليات المتحدة وجمهورية كوريا الش���عبية الديموقراطية العثورعلى رفات أسرى الحرب والمفقودين واالعادة الفورية لمن يتم تحديد هوياتهم.
اق���رارا منهما ب���ان القمة بين الوالي���ات المتح���دة وجمهورية كوريا الش���عبية
الديموقراطية للمرة االولى في التاريخ هو حدث ذو أهمية كبرى فهو يطوي صفحة
عقود من التوتر والعداء بين البلدين ويبش���ر بمس���تقبل جدي���د ،يتعهد الرئيس
ترامب والرئيس كيم جونغ اون تطبيق مواد هذا البيان المشترك بشكل كامل.
تتعه���د الوالي���ات المتح���دة وجمهورية كوري���ا الش���عبية الديموقراطية اجراء
محادثات للمتابعة في أقرب فرص���ة يقودها وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو
ونظير رفيع المس���توى من جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لتطبيق نتائج
القمة بين البلدين.
يتعه���د الرئيس دونالد ترامب والرئيس كي���م جونغ اون التعاون من اجل تطوير
عالقات جديدة بي���ن الواليات المتحدة وجمهورية كوريا الش���عبية الديموقراطية
وتعزيز السالم واالزدهار واالمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم".

هجمات لطالبان مع بدء وقف إلطالق النار
أعلنته الحكومة األفغانية خالل عيد الفطر المفوضية األممية لالجئين تطالب لبنان بقبول طلبات االقامة لموظفيها
مزار شريف (أفغانستان) -أ ف ب :أعلن مسؤولون افغان أمس أن مسلحين من طالبان
قتلوا حاكم منطقة واس���تولوا عليها فيما اندلعت اش���تباكات في انحاء البالد رغم بدء
وقف الطالق النار اعلنته الحكومة.
واندلع���ت اش���تباكات عنيفة بين قوات االمن االفغانية ومس���لحين م���ن طالبان في
واليتي فرياب وس���اري بول (شمال) واكد مسؤولون سقوط عدد غير محدد من االصابات
في الجانبين.
وقتل حاكم منطقة خوزس���تان ف���ي والية فرياب مع ثمانية آخري���ن في كمين ليال،
بحس���ب ما اكد المتحدث باس���م الحاكم جواد بيدار لوكالة فرانس برس متهما طالبان
بشن الهجوم.
وقال إن المس���لحين سيطروا على المنطقة ،وهو ما اكده قائد شرطة الوالية نبي جان
مال خيل.
واعلنت طالبان مس���ؤوليتها عن هجوم فرياب وهجوم آخر في منطقة س���ياد بوالية
س���اري بول المجاورة ،حيث قال المتحدث باس���م الحاكم ذبيح الل���ه اماني ان المعارك
مستمرة.
وق���ال اماني لوكالة فرانس ب���رس "الليلة الماضية هاجمت اع���داد كبيرة من طالبان
قرى عدة  ...االشتباكات مس���تمرة ووقعت اصابات في الطرفين" مؤكدا "طلب مزيد من
التعزيزات".
وليل االثنين الثالثاء ش���ن انتحاري يقود عربة هامفي مفخخة ومسلحون هجوما على
مبنى حكومي في والية غزنة بجنوب شرق افغانستان ،فقتلوا خمسة شرطيين وجرحوا
 26شخصا بينهم حاكم المنطقة ،بحسب المتحدث باسم الحاكم عارف نوري.
وحمل نوري طالبان مسؤولية الهجوم رغم عدم اعالن اي مجموعة مسؤوليتها عنه.
وقال المتحدث باس���م وزارة الداخلية نجيب داني���ش إن عرض الحكومة وقفا الطالق
النار دخل صباح الثالثاء حيز التنفيذ.
واضاف "أوعزنا الى قواتنا ان تدافع بكل قوتها اذا هاجمها عدو ال يحترم اي شيء".

تأتي الهجمات في وقت وجه زعيم طالبان هيبة الله اخوندزاده رس���الة بمناسبة عيد
الفطر .وكرر مطالبة الحركة باجراء محادثات مباشرة مع الواليات المتحدة النهاء الحرب.
وسبق ان رفضت واشنطن تلك الدعوات.
كم���ا حذر اخوندزاده كبار رجال الدين في افغانس���تان ،والذين اصدروا مؤخرا فتوى
تح���رم الهجم���ات االنتحارية ،م���ن أن الواليات المتح���دة وحلفاءها يس���تخدمونهم
"لمصلحتهم".
وتتزامن الرس���الة مع زيارة يجريها قائد القوات المسلحة الباكستانية الجنرال قمر
جواد باجوا الى كابول.
ويعتزم الجنرال لقاء الرئيس اش���رف افغاني ،بحس���ب ما اعلن المتحدث العسكري
الباكستاني الجنرال آصف غفور.
وتوج���ه اتهامات لباكس���تان بدعم طالبان وتقديم مالذ آم���ن لقيادييها ،االمر الذي
تنفيه اسالم اباد.
واعلن غني الخميس ان قوات الش���رطة والجيش س���توقف عملياتها العسكرية ضد
طالبان لثمانية ايام ،من  12الى  19حزيران  ،لكنه نبه الى أن العمليات ضد حركات تمرد
اخرى منها تنظيم الدولة االسالمية ،ستستمر.
وقالت طالبان الس���بت ان مقاتليها س���يوقفون هجماتهم على قوات االمن االفغانية
ولكن فقط خالل ايام العيد الثالثة االولى.
واكدت انها ستواصل هجماتها على قوات الحلف االطلسي بقيادة الواليات المتحدة.
وعبر محللون عن تفاؤل حذر بان يس���اعد عرض وقف اط�ل�اق النار في بناء الثقة بين
الحكومة وطالبان ووضع اسس لمحادثات سالم.
لكن مع انتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة في افغانستان ،تستمر المخاوف
من ان يواصل تنظيم الدولة االسالمية هجماته ،أو حتى ان يقدم المساعدة الى شبكة
حقاني ،الجناح المتطرف في طالبان ،والتي يش���تبه بأنها شنت هجمات مشتركة معه
في كابول.

جنيف -أ ف ب:طلبت المفوضية العليا لالجئين التابعة لالمم المتحدة أمس
من وزارة الخارجية اللبنانية التراجع عن قرارها وقف طلبات االقامة لموظفيها
الدوليين .وقال المتحدث باس���م المفوضية اندري ماهيس���يتش للصحافيين
ف���ي جنيف "نحن قلقون جدا ازاء االعالن الذي اص���دره الجمعة وزير الخارجية
(جبران) باس���يل بما يتعلق بتجميد منح اذون���ات االقامة للموظفين الدوليين
العاملين في المفوضية في لبنان".
واضاف "نأمل العودة عن قرار وزارة الخارجية دون اي تأخير".
وكان وزي���ر الخارجي���ة اللبناني جبران باس���يل اعلن الجمع���ة ايقاف طلبات
االقام���ة المقدمة لصال���ح المفوضية العليا لالجئي���ن ،واتهم هذه المفوضية
ب"عدم تشجيع النازحين السوريين على العودة ال بل تخويفهم" من ذلك.
اال ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رفض قرار الوزير باسيل.
واوضح المتحدث ماهيس���يتش لوس���ائل االعالم ان المفوضية العليا تلقت
بالفعل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية اللبنانية تتعلق بتجميد منح اذونات
االقامة للموظفين الدوليين.
واكد مصدر دبلوماسي لبناني لوكالة فرانس برس إن وزارة الخارجية وجهت
كتاب���ا االثنين ال���ى ممثلة المفوضي���ة العليا في لبنان مي���راي جيرار تتعلق
ب"التعليم���ات التي اعطاها وزير الخارجية جبران باس���يل بتجميد كل طلبات
االقامة لموظفي المفوضية العليا لالجئين حتى اشعار اخر".
واعتبر ماهيس���يتش ان هذا القرار "يضر بالعاملي���ن معنا وبعائالتهم وله
تأثير مباش���ر على قدرة المفوضي���ة العليا لالجئين على القيام بش���كل جيد
بعملها في لبنان".
وكان وزير الخارجية اللبناني قد اشار بأصابع االتهام إلى الوكالة في تغريدة
على تويتر الخميس.

وقال على تويتر "ارسلنا بعثة تحققت من قيام مفوضية الالجئين بتخويف
النازحين الراغبين بالعودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهود".
ونف���ت المفوضية االتهام���ات لكنها أكدت أنها ال ترى الظروف في س���وريا
"مواتي���ة لعودة برعاية اممي���ة" رغم تصريح متحدث ب���أن الوضع يتغير وان
الوكالة تتابع التطورات.
وعلى الفور نأى رئيس الحكومة اللبنانية س���عد الحريري بنفس���ه عن القرار
الذي وصفه مكتبه بأنه "منفرد" و"ال يمثل موقف الحكومة اللبنانية".
وكان المتحدث ماهيسيتش اعلن الجمعة ان "التحدث مع الالجئين الراغبين
بالعودة هو جزء من مسؤوليتنا بهذه التأكد من عدم وجود ضغوط عليهم وان
عودتهم طوعية".

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم2018/789 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2018/789

إلى المدعى عليها :إيحاء مفيد محمود صوالحي ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم  2018/9/17الساعة التاسعة صباحًا للنظر
بالدع���وى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية
بواسطة المحامي سالم النقيب وموضوعها مطالبة مالية.
ً
ويمكنك الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى .وعمال بالمادة  62من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضى عليك تقديم
الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل
ً
وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/4581 :ج2018/
التاريخ2018/6/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة أنا وليد ذيب عيد عرعراوي
بصفتي وكيال عن  .1رضية خالد حس���ن الس���مور  .2أحمد  .3محمود  .4إقبال  .5رحاب .6
لطيفة أبناء محمد حس���ن الس���مور  .7خليل محمود محمد عروق  .8كمال عبد الرؤوف نمر
صباح  .9فيصل إبراهيم حس���ن السمور  .10وجيه إبراهيم حسن السمور بموجب الخاصة
 437/2018/1325عدل جنين بتاريخ  2018/2/5المعطوفة على الخاصة 428/2016/7769
عدل جنين بتاريخ  2016/8/11والخاصة  428/2016/8223عدل جنين بتاريخ 2016/8/23
والخاصة  429/2016/8956عدل جنين بتاريخ  2016/9/18والعامة 417/2013/8960عدل
جنين بتاريخ  2013/11/11والخاصة 20/9577
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم  20069قطعة رقم 9
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/4579 :ج2018/
التاريخ2018/6/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة عب���د الكريم مصطفى
حسن ربايعة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  435/2017/9482تاريخ
 2017/9/25المعطوفة على الخاصة  427/2016/5478عدل جنين 2016/5/23
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي الجديدة حوض رقم  6قطعة رقم 2
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

حسين عايد قاسم قاللوة  +كريمة محمد ذياب عبد الكريم مصطفى حسن ربايعة
قالل���وة  +احم���د  +محمود  +محم���د  +آمنة +
فاطمة  +ابتس���ام  +س���هام /أبناء عايد قاسم
قاللوة  +زاهي حسن عايد قاللوة
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ بيت لحم

رقم التنفيذ2018/1085 :
التاريخ2018/6/11 :

تبليغ ورقة اخبار صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في القضية
التنفيذية رقم  2018/1085بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه .1 :ش���ركة اس���تونلي للرخام والشايش المس���اهمة الخصوصية المحدودة
بواس���طة م���ن يمثلها قانونًا  .2أمين محم���د علي أمين طقاطقة ـ بيت فجار ـ بجانب المس���جد
األحمر ،ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
أعلمكم أن المحكوم له كاس���ترو سميح الياس مكركر /بيت جاال قد قام بواسطة وكيله المحامي
جورج صابات بطرح الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم  2017/39الصادر عن محكمة صلح
بيت لح���م بتاريخ  2017/9/26وتصحيح الخطأ المادي الوارد ف���ي نفس الدعوى الصادر بتاريخ
 2018/1/18والمتضمن الحكم للمحكوم له بمبلغ  8062ش���يكل دفعة واحدة باإلضافة للرسوم
والمصاريف ومبلغ  100دينار أتعاب محاماة.
س���جل في القضية التنفيذية رقم  2018/1085بتاريخ  2018/3/11لذا يتوجب عليك الحضور
إل���ى دائرة تنفيذ بيت لحم في غضون أس���بوعين من تاريخ نش���ر هذا التبلي���غ لدفع المبلغ و/
أو عرض تسوية لس���داد الدين المذكور وبعكس ذلك سوف تباش���ر دائرة التنفيذ باإلجراءات
الالزمة قانونًا.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

الرقم2018/2491 :
التاريخ2018/6/5 :

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل
في القضية التنفيذية  2018/2491بالنشر

إل���ى المحكوم عليه :حمزة عبد الرحيم محمد أبو ترك���ي وحازم عبد الرحيم محمد أبو تركي
حارة ابو اسنينة طلعة مرار ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.
ليكن معلومًا لديك انه وبموجب المادة  10من قانون التنفيذ الفلسطيني قد تقرر وبتاريخ
 2018/6/5إش���عارك أنه بتاريخ  2018/4/30قام المحكوم له احمد محمد موسى عطا فنون
بواس���طة وكيله األستاذ نبيل الحسيني بطرح كمبيالة موقعة من قبلك ومستحقة بتاريخ
 2018/4/25بقيمة  5000شيكل حيث سجلت لدينا تحت رقم  2018/2491تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أسبوعين اعتبارًا
من تاريخ نشر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل

