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إسرائيل

عباس يتراجع عن تصريحه واإلسرائيليون يستغلونه انتخابيًاّ

علي حيدر
ت ��راج ��ع ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��ود
عباس عن تصريح سابق أدلى به الجمعة
املاضي للتلفزيون االسرائيلي ،وقال فيه
إنه ال يفكر في العودة للعيش في مدينة
صفد التي ولد فيها في الجليل ،مؤكدًا أنه
«لم ولن يتنازل عن حق العودة» لالجئني
الفلسطينيني.
وق � ��ال ع� �ب ��اس ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ف�ض��ائ�ي��ة
«الحياة» املصرية من العاصمة االردنية
ع �م ��ان أول م ��ن أم � ��س ،إن «ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
صفد موقف شخصي ،وال يعني التنازل
ع��ن ح��ق ال �ع��ودة ،وال أح��د يمكنه التنازل
ع��ن ح��ق ال �ع��ودة ،فكل ال�ن�ص��وص الدولية
والقرارات العربية واالسالمية تنص على
ح��ل ع��ادل ومتفق عليه لقضية الالجئني
وفق القرار .»194
في املقابل ،تلقف املسؤولون االسرائيليون
ت�ص��ري�ح��ات اب ��و م� ��ازن ،ح ��ول أن «ال�ض�ف��ة
ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ��زة وش ��رق ال �ق��دس هي
فلسطني ،وكل ما تبقى هو اسرائيل ،االن
والى االبد».
ففي ال��وق��ت ال��ذي قدمت فيه ه��ذه املواقف
اب � ��و م� � ��ازن ع �ل ��ى ان � ��ه ش ��ري ��ك ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ل�ل�ت�س��وي��ة م ��ع اس ��رائ� �ي ��ل ،ه��اج �م��ه رئ�ي��س
ال ��وزراء بنيامني نتنياهو ب�ش��دة ،ملمحًا
ال� � ��ى أن ت �ص ��ري �ح ��ات ��ه خ � � ��داع ل �ل �ج �م �ه��ور

االس��رائ �ي �ل��ي ،وم ��ؤك� �دًا أن ��ه «ال ص �ل��ة بني
اقواله وأفعاله عمليًا» .وق��ال بيان صادر
عن مكتب نتنياهو ،إن «ابو مازن يرفض
منذ اربع سنوات استئناف املفاوضات مع
اسرائيل».
أم ��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة أف �ي �غ��دور ل�ي�ب��رم��ان،
ف��وص��ف ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع اذاع � ��ة ال �ج �ي��ش،
ع �ب��اس ب �ـ «ال � �ك� ��اذب» ،وب ��ان ��ه «ال ي �ص��ارع
من اج��ل السالم او حتى من اج��ل القضية
الفلسطينية ،بل هو يصارع على حياته
الشخصية من اجل البقاء ،لذلك هو يكذب
على االميركيني واالوروبيني وحتى على
ابناء شعبه ،ويكذب علينا ،ومن الواضح
انه عاجز عن القيام بأي شيء».
واعرب ليبرمان عن اعتقاده بأنه «في حال
ان�س�ح��اب�ن��ا ال��ى ح ��دود ع��ام  ،1967وقمنا
بتقسيم ال�ق��دس ،فسيقوم الفلسطينيون
�ازن،
ب� �ع ��ده ��ا م� �ب ��اش ��رة ب ��إط ��اح ��ة أب� � ��و م� � � ّ
وستأتي القيادة التي تليه وتقول إنه وقع
االتفاقيات من دون أية صالحية».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ح� � ��اول م �ن��اف �س��و ن�ت�ن�ي��اه��و
وامل �ع �س �ك��ر ال �ي �م �ي �ن��ي ت �ث �م �ي��ر م ��وق ��ف اب��و
م��ازن في السياق االنتخابي والسياسي،
إذ انتقد وزير الدفاع ايهود باراك ،رئيس
الوزراء ووزير الخارجية ،في كل ما يتعلق
ب�س�ل��وك�ه�م��ا ت �ج��اه ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية
في السنوات األرب��ع األخيرة .وأض��اف إنه
يتعني «ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة االخ �ي��رة أن تفعل

أكثر بكثير من أجل دفع املسيرة السلمية
حياله».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،رأى رئ�ي��س ال��دول��ة ،شمعون
بيريز ،انه «يجب التعاطي مع تصريحات
ابو م��ازن بكامل الجدية ،لكونها تنسجم
وم��وق��ف غ��ال�ب�ي��ة ال�ج�م�ه��ور ف��ي اس��رائ�ي��ل،
الذي يؤيد حل الدولتني للشعبني».
أي�ض��ًا علقت ،رئيسة ح��زب العمل ،شيلي
يحيموفتش ،على التصريحات بطريقة
ت �خ��اط��ب ف �ي �ه��ا ن��اخ �ب��ي ال �ي �م�ين وال�ت�ن�ك��ر
لصورتها اليسارية ،بالقول «االنسحاب
الى حدود  ،67كما هي اليوم ،ليس واردًا».
ووصفت تصريحاته بشأن االنتفاضة بـ
«املرضية».
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،رأت ال��رئ �ي �س��ة ال�س��اب�ق��ة

نتنياهو يرى أن تصريحات
ابو مازن خداع للجمهور
اإلسرائيلي

لحزب كديما ،تسيبي ليفني ،أن مواقف
اب��و م ��ازن غ�ي��ر م�ف��اج�ئ��ة .وأوض �ح��ت أنها
اتصلت به بعد املقابلة وقالت له «املهم أن
هذا الكالم قيل للجمهور االسرائيلي».
من جهة ثانية ،كشفت صحيفة «معاريف»
االس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ع ��ن ت �ق��ري��ر أع ��دت ��ه وزارة
الخارجية اإلسرائيلية يؤكد أن الجمود
السياسي على امل�س��ار الفلسطيني يضر
ب��إس��رائ �ي��ل ،وي �ق��ر ب ��أن ادارة اس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت �ت �م �ت��ع ب �ص��دق �ي��ة ل �ل �م �س �ي��رة ال �س�ي��اس�ي��ة
يمكن ان تسهم في تقييد تأثير الحمالت
املعادية السرائيل.
وش�ك��ك التقرير ،ال��ذي وصفته الصحيفة
ب ��أن ��ه س � ��ري ل �ل �غ ��اي ��ة ،ف� ��ي األس � � ��س ال �ت��ي
يستند اليها كل من نتنياهو ،وليبرمان،
ل� �ع ��رق� �ل ��ة واح � � �ب� � ��اط م � � �ح� � ��اوالت ال �س �ل �ط��ة
الفلسطينية الحصول على اعتراف دولي
ب��دول��ة فلسطينية ف��ي ح ��دود ع��ام ،1967
وف��ي ال��وق��ت نفسه اإلص ��رار على مطالبة
الفلسطينيني باالعتراف بإسرائيل دولة
يهودية من جهة ثانية.
ورأى كاتب التقرير ،دي ج��ي ،شنيفيس،
م ��دي ��ر دائ� � � ��رة ن � ��زع ال �ش ��رع �ي ��ة ف� ��ي وزارة
الخارجية ،ان اسرائيل «تحولت الى هدف
ث��اب��ت ل �ل��رم��اي��ة ،وب��ات��ت غ �ي��ر ق � ��ادرة على
تحديد برنامج عمل خاص بها ،وتضطر
ب��اس �ت �م��رار إل ��ى ال ��رد ع�ل��ى ج� ��داول أع�م��ال
اآلخرين».

السودان :اعتداءات
إسرائيل ال تخيفنا
أكد نائب الرئيس السوداني،
الحاج ادم ،أمس أن بالده ال تخاف
من اسرائيل ،وستدعم حركة
حماس .ونقلت االذاعة السودانية
الرسمية «راديو ام درمان» عن
الحاج ادم قوله «نعلن دعمنا
لحماس ،ولكل طالب للحق ،ولن
يخيفنا العدوان اإلسرائيلي».
(أ ف ب)

«فتح»« :حماس» استعانت
بتل أبيب ملنع عضوية
فلسطني

قالت حركة فتح إنها تملك
معلومات مؤكدة تفيد أن حماس
طلبت من اسرائيل خالل
لقاء في «دولة اقليمية» ،منع
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس(الصورة) من التوجه إلى
االمم املتحدة .وقال املتحدث
باسم حركة فتح ،احمد عساف،
إن ً
«لقاء ضم وفدًا من حماس
برئاسة شخصية قيادية بارزة
هو اسامه حمدان وممثلني عن
اسرائيلُ ،عقد أخيرًا في دولة
اقليمية وبرعايتها» .وتابع
عساف أن «حماس طالبت بقطع
الطريق على الرئيس عباس
للفوز بتصويت الجمعية العامة
لألمم املتحدة والحصول على
دولة فلسطني غير العضو على
حدود الرابع من حزيران ،1967
ألن ذلك سيمنع حماس من
تنفيذ مشروعها في اعالن كيان
مستقل في قطاع غزة».
(أ ف ب)

استراحة
41 72 06 2 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 2 6 2

عربيات
دوليات

مسيرات في غزة
تنديدًا بتصريحات عباس
شارك آالف الفلسطينيني في
مسيرات دعت إليها حركة
حماس وعدد من الفصائل
الفلسطينية ،للتنديد بتصريحات
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس للتلفزيون االسرائيلي.
وقام شبان فلسطينيون بحرق
صور عباس وسط هتافات تندد
به وتطالبه بالرحيل.
(يو بي آي)

أفقيا

 -1بطل أملاني وأحد أنجح سائقي سيارات فورموال وان حائز على بطولة العالم سبع مرات
– م��ن الحيوانات –  -2دول��ة أوقيانية –  -3عاشق تاريخي – وك��ال��ة أن�ب��اء عربية –  -4من
األزه��ار – أداة باألجنبية –  -5عكسها لغة نشأت في الهند من إندماج الفارسية والهندية
وبعض املفردات العربية والتركية وهي اليوم لغة الباكستان – بحر – مصيدة الحيوان – -6
ورع ومتعبد – معركة كبرى جرت خالل الحرب العاملية األولى بني جيوش الحلفاء واألملان
ِ
إنتصر فيها الحلفاء –  -7شاي باألجنبية – ملس بيده – حفر البئر –  -8من األزه��ار – إبن
الحصان –  -9عاتبهم – نوتة موسيقية –  -10زوج املطربة صباح األول

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1مدينة كندية عاصمة جزيرة برنس ادوارد –  -2أحرف متشابهة – طحني القمح –  -3حرف
وخط قديم نقش فوق ألواح الطني والحجر والشمع واملعادن لدى الشعوب القديمة بجنوب
غربي آسيا – زينة امل��رأة –  -4ملك الهون إشتهر بغزواته البربرية – خ�لاف س��ؤال –  -5من
الحيوانات األليفة ُ – بركان مشتعل في اليابان شمالي هونشو –  -6جرذ باألجنبية – مدينة
فرنسية – شرب الش ْرب األول –  -7أكل الطعام – معبر – ّ
مص أطراف العظم –  -8ماركة سيارات
– يحمله كل إنسان –  -9مدينة أملانية عاصمة والي��ة ساكسونيا السفلى وإح��دى أكبر مدن
البالد – ضمير منفصل –  -10الخمر القديمة

أفقيا

تونس :جمعية تقاضي
إسرائيل بسبب أبو جهاد
مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1يوسف األسير –  -2إبليس – خوفو –  -3سل – فوروم –  -4مهب – سرت – زا –  -5ي ي ي ي ي
ي – كان – ّ -6ندلهم – ّ
النو –  -7زوبا –  -8طلب – نوكيا –  -9وغال – مي – سر –  -10دول – ما  -جوز

عموديًا

ّ
 -1ياسمني – طود –  -2وب – هيدالغو –  -3سلسبيل – بال –  -4فيل – يهز –  -5اس – سيمون
– ّ -6فري – روما –  -7أخوت – أبكي –  -8سور – كالي –  -9يفوزان – اسو –  -10رومانوف  -رز

حل الشبكة 1260
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بمراسالته مع
اإلمارات وهي
دولةإشتهر
.)1949
حاليا في
تعيش(-1862
في مصر
جزائرية.
بريطانيا
وباحثة
وقاصةلملك
شاعرة األعلى
الممثل
بالشارقة .لها العديد
العالمية األولى
واإلعالم
الحرب
الثقافة
خالل
بدائرة
التراثعلي
حسين بن
مكةإدارة
شريف في
باحثة
سهل
الطائر ■
= 11+4+9
أحزان= ■معدة
5+9+8+7+11
= 7+10+5+1
جوائز
الصوت ■
حسنعلى عدة
وحائزة
المؤلفاتطائر
= 3+8+2+6
من
 = 3+1+6+10ولدي ■  = 4+2مادة قاتلة
الفهم

حل الشبكة الماضية :كارلوس التوف

أعلنت حركة وفاء التونسية ،أنها
سترفع رسميًا دعوى قضائية
أمام املحكمة التونسية ضد
إسرائيل ،بتهمة اغتيال القيادي
الفلسطيني خليل الوزير (أبو
جهاد) في تونس عام .1988
وأوضحت الحركة ،في بيانها
أمس ،أن الدعوى تشمل أيضًا
ّ
«كل من سيكشف البحث عن
ضلوعه في جريمة االغتيال».
(يو بي آي)

