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إسرائيل تستقبل بايدن بالتصديق على بناء 112 وحدة استيطانية بالضفة 
عواصمـ  يو.بي.آيـ  كونا: قبل 
ســــاعات من وصول بايدن نائب 
أوباما  بــــاراك  الرئيس االميركي 
الى اسرائيل، صادق وزير الدفاع 
اإلسرائيلي ايهود باراك على تنفيذ 
أعمال بناء 112 وحدة سكنية جديدة 
في مستوطنة »بيتار عيليت« وذلك 
خالفا لتعهــــدات رئيس احلكومة 
اإلســــرائيلية بنيامــــن نتنياهو 
بتعليــــق أعمال بنــــاء جديدة في 

املستوطنات.
اجليــــش  إذاعــــة  وكشــــفت 
اإلسرائيلي أمس عن أن باراك صدق 
على اخلطة األسبوع املاضي وأن 
أعمــــال البناء اجلديدة في »بيتار 

عيليت« قد بدأت.
ويأتي الكشــــف عن األنشطة 
الوقت  االستيطانية اجلديدة في 
الذي تسعى فيه الواليات املتحدة 
من خالل مبعوثهــــا اخلاص إلى 
الشرق األوســــط جورج ميتشل 
السياسية بن  العملية  استئناف 
إسرائيل والفلســــطينين، والتي 
وافقت السلطة الفلسطينية أمس 
األول على اســــتئناف مفاوضاتها 
غير املباشرة مبباركة من اجلامعة 

العربية.
وقالت إذاعة اجليش اإلسرائيلي 
ان املخطط االستيطاني لبناء 112 
وحدة سكنية جديدة أقرته احلكومة 
اإلسرائيلية السابقة لكن لم يتم 
البدء بأعمال بناء وال وضع أساسات 
بناء ولذلك فإن قرار تعليق البناء 
الــــذي أعلنه نتنياهــــو في نهاية 
نوفمبر املاضي ملدة عشرة أشهر 

يسري على هذا املخطط.
الوزير  مــــن جهتــــه اعتبــــر 
اإلسرائيلي جلعاد أردان أن الكشف 
عن تنفيذ املخطط االســــتيطاني 
يأتي في ســــياق »الوشاية« وأن 
»الواليات املتحدة لم تكن تعرف 

بهذه القضية«.
وهاجــــم ياريــــف أوبنهامير 
ســــكرتير حركــــة »ســــالم اآلن« 

لــــن يلتقي مع وزيــــر اخلارجية 
أفيغــــدور ليبرمان  اإلســــرائيلي 
خــــالل زيارته التي بــــدأت امس 

إلسرائيل.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن 
مصادر في مكتب ليبرمان قولها إن 
األخير سيزور واشنطن في ابريل 
املقبل وذلك بعد مرور عام لم يزر 

خالله العاصمة األميركية.
وأضافت املصادر ذاتها أنه مت 
االتفاق بن مكتب ليبرمان ومكتب 
نائب الرئيــــس األميركي على ان 
يلتقي بايدن مــــع ليبرمان خالل 
زيارة األخير إلى واشنطن الشهر 

املقبل.
وسيســــتقبل وزير الشؤون 
اإلستراتيجية اإلسرائيلي موشيه 
يعلون بايدن في مطار بن غوريون 
الدولي قرب تــــل أبيب وبعد ذلك 
ســــيجتمع بايــــدن مــــع املبعوث 
الشــــرق  إلى  األميركــــي اخلاص 
األوسط جورج ميتشل الذي وصل 
الى إسرائيل مساء السبت املاضي 
إلدارة املفاوضات غير املباشرة بن 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وســــيلتقي بايــــدن اليوم مع 
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس 
وبعد ذلك مع رئيس الوزراء بنيامن 

نتنياهو.
كذلك سيلتقي بايدن مع رئيسة 
املعارضة اإلســــرائيلية تسيبي 
ليڤني ووزير الدفاع ايهود باراك 
كما سيزور متحف »يد فعشيم« 
لتخليد ذكرى ما يسمى باحملرقة 
اليهودية. وســــيكرس بايدن يوم 
غد للفلسطينين وسيتناول وجبة 
الفطور مع مبعوث الرباعية الدولية 
تونــــي بلير في القدس وبعد ذلك 
ســــيتوجه إلى مدينة رام اهلل في 
الضفــــة الغربية للقــــاء الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
احلكومة الفلسطينية سالم فياض 
كما سيزور كنيسة املهد في بيت 

حلم.

اإلســــرائيلية املناهضة لالحتالل 
واالستيطان قرار باراك وقال إنه 
»على احلكومة أن تــــدرك أن أي 
تصديــــق كهذا على أعمــــال بناء 
في املستوطنات تبعدنا أكثر عن 
إمكانية االنفصال عن الفلسطينين 

وإنشاء واقع الدولتن«.
من جهته، أعرب وزير   
الدفاع اإلسرائيلي عن أمله في أن 
تسفر احملادثات غير املباشرة بن 
إسرائيل والفلسطينين واملتوقع 
إعالن انطالقها خالل زيارة بايدن 
الى املنطقة، عــــن مفاوضات بن 
اجلانبن حول القضايا اجلوهرية، 
فيما أشار إلى أن اجلانبن عليهما 

اتخاذ قرارات صعبة.

فلســــطن( أمس »اننــــا بانتظار 
رؤية املوقف االسرائيلي وما هي 
االختراعات واحلجج ووســــائل 
العملية  التهرب من اجل تعطيل 
السياسية حتى ال يتدخل العالم 
لتحقيق حل متوازن ينهي االحتالل 

االسرائيلي«.
وقال »اننا نريــــد اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تقام على حدود 
عام 1967 وعاصمتها القدس وهذا 

ما يجب ان نراه اليوم«.
وشــــدد عبد ربــــه على وجود 
مرجعية اساسية الي مفاوضات 
الدولية وفي  القرارات  تتمثل في 
خطة خارطــــة الطريق وفي حل 
الدولتــــن وفــــي االلتزامات التي 

وأشار باراك الذي كان يتحدث 
إلى  في مؤمتر نسائي بهرتزيليا 
رغبته في أن تفضي احملادثات غير 
املباشرة إلى مفاوضات إسرائيليةـ  
فلسطينية حول القضايا اجلوهرية 
التــــي تتضمن القــــدس واحلدود 
الفلسطينين  النهائية والالجئن 

وصوال التفاق نهائي للسالم.
غير أن أمن سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عبدربــــه اســــتبق االجتماع مع 
املبعوث األميركي لعملية السالم 
جورج ميتشل أمس مستبعدا أن 
يشكل انطالقة جديدة للمفاوضات 

مع اسرائيل.
وابلــــغ عبد ربه اذاعة )صوت 

قطعها الرئيــــس األميركي باراك 
اوباما على نفسه.

وكان املبعــــوث األميركي عقد 
امــــس االول اجتماعــــا مع رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامن نتنياهو 
بحث خالله االستعدادات اجلارية 
الستئناف املفاوضات غير املباشرة 

بن الطرفن.
وقال »بقليل من اخليال نستطيع 
ان نــــدرك انهم ال يريدون لعملية 
النجاح وكانوا يتوقعون  السالم 
الرفض من اجلانب الفلســــطيني 
والعربي ليظهروا امام العالم وكأنهم 

احلمائم التي تريد السالم«.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية 
أن نائب الرئيس األميركي بايدن 

منظمة التحرير تستبعد انطالق المفاوضات غير المباشرة خالل الزيارة

فلسطيني يعمل في بناء احدى الوحدات االستيطانية بالقدس وسط معلومات عن قرار للسلطة الفلسطينية مبنع الفلسطيني من العمل في املستوطنات

»فتح« تشكل لجنة وطنية عليا
للمفاوضات بمشاركة ممثلين عن الفصائل

رام اهللـ  أ.ش.أ: كشف جمال محيسن عضو اللجنة 
املركزيـــة حلركة فتح عن قرار اتخذته قيادة احلركة 
بتشكيل جلنة وطنية عليا للمفاوضات تتولى مراقبة 
ومناقشـــة كل القضايا التي تدور حولها املفاوضات 
غير املباشـــرة مع اجلانب االسرائيلي عبر املبعوث 

األميركي جورج ميتشيل.
وشدد محيسن في تصريحات صحافية أمس على 
حرص حركة فتح أن يجري تشكيل هذه اللجنة على 
املســـتوى الوطني ومبشـــاركة ممثلن عن الفصائل 
الوطنيـــة املنضوية حتـــت راية منظمـــة التحرير 

الفلسطينية.
 وأوضـــح ان اللجنة العليا للمفاوضات املقترحة 
سوف تتشكل من أعضاء في اللجنة املركزية حلركة 
فتح، وقيادات الفصائل الوطنية، مؤكدا أن حركة فتح 
اتخذت قرارا بهذا اخلصوص وأن عملية التشاور مع 

بقية الفصائل بدأت لتشكيل هذا االطار الوطني.
بدوره، أكد ياسر عبدربه أمن سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية ان القرار الذي اتخذته 
اللجنة باملوافقة على املفاوضات غير املباشـــرة مع 
إسرائيل يهدف إلعطاء فرصة للمجتمع الدولي واللجنة 
الرباعية والواليات املتحدة األميركية والدول العربية 
للتحرك والضغط باجتاه تطبيق استحقاقات عملية 

السالم واالتفاقيات املوقعة.
وقال عبد ربه: »ال يجب أن نعطل أي فرصة مهما 
كانت ضئيلة وحتى لو كانت نسبتها 1% ، مشددا في 
الوقت ذاته على أن هذا املوقف من غير املقبول أن يؤثر 
بأي حال من األحوال على املواقف السياسية الفلسطينية 

الثابتة التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية.
واعتبر أن مواقف الفصائل املعارضة او املتحفظة 
على اعطاء هذه الفرصة للمجتمـــع الدولي والعالم 
تقوي احلياة السياسية الفلسطينية وتعكس اجلدية 
والتعددية السياسية.رافضا تفسير املوقف الفلسطيني 
بأنه اعطاء فرصة السرائيل. ودعا إلى توحيد املوقف 
الفلســـطيني الداخلي ومتتن املواقف بعيدا عن لغة 

التشكيك واالتهامات.
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عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

55606032 للبيع درجة اأوىل

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

للـبـيـــع

موبايل :  94422551

معر�ض ي�سلح جلميع الغرا�ض
اجلهـــراء ال�سـنـاعيـــة - ق�سيمــة 5

  قطعـــة 1 - حمــل 1 - �ســارع امل�ســلخ

امل�ســاحــة 58 متــر مــربــع

اليجــار ال�سهري 950 د.ك

املطـــلــوب : 30000 د.ك

با�ســـــــــــــــم/ 

هدى تـالــي الـزوبـع

رقم اجلواز / 000676660

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سورية اأو الت�سال على رقم

97956636

مفقود جواز �سفر �سوري

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


