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قطر مقر ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
وقعت قطر، أمس الثالثاء، مذكرة تفاهم مع األمم املتحدة، 
لتوفير إط��ار تعاون وتعزيز دور البرملانات في التصدي 

لإلرهاب.
وتقضي املذكرة التي مت توقيعها في مقر األمم املتحدة 
بنيويورك، بدخول مجلس الشورى القطري واألمم املتحدة في 

ترتيبات مباشرة إلنشاء “مكتب برنامج األمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهاب” يكون مقره الدوحة.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة األنباء القطرية 
)قنا(، أوضح رئيس املجلس أحمد آل محمود، “دور بالده في 
مواجهة اإلره��اب، وأن إنشاء املكتب في الدوحة يأتي تأكيدا 

لثقة املجتمع الدولي في اجلهود التي تبذلها قطر ملكافحة 
اإلرهاب ومعاجلة جذوره وأسبابه”.

وأضاف آل محمود أنه “مت االتفاق بني اجلانبني على البدء 
مباشرة عقب التوقيع على املذكرة بالدخول في الترتيبات 

الالزمة إلنشاء املكتب في الدوحة في أقرب وقت”.
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أملانيا، إل��ى رعاية مفاوضات على أساس 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه عباس، 
مع املستشارة األملانية أجنيال ميركل، وفق 

وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وخالل االتصال، قدم الرئيس الفلسطيني، 
شرحا للمبادرة التي مت طرحها أمام مجلس 
األمن “املتمثلة بعقد مؤمتر دولي للسالم، 
وإنشاء آلية دولية متعددة األطراف أساسها 

الرباعية الدولية ودول أخرى”.
ودع��ا عباس أملانيا “لالنضمام إلى هذه 
اآلل��ي��ة ل��رع��اي��ة امل��ف��اوض��ات، على أس��اس 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية”.
وثمن عباس م��واق��ف أملانيا “املتمسك 
بالقانون الدولي وحل الدولتني على أساس 

املرجعيات الدولية”.
من جانبها، أكدت ميركل أن “موقف أملانيا 
سيتواصل ل��دع��م ال��س��الم وف��ق رؤي���ة حل 
الدولتني، وأنها ستواصل دوره��ا من أجل 

حتقيق ذلك”.
ودع��ا الرئيس الفلسطيني في أكثر من 
مناسبة، لعقد مؤمتر دولي للسالم، يقر آلية 
دولية متعددة لرعاية محادثات السالم مع 

إسرائيل.
وت��وق��ف��ت امل���ف���اوض���ات الفلسطينية 
اإلسرائيلية منذ أبريل 2014، جراء رفض تل 
أبيب وقف االستيطان، واإلفراج عن معتقلني 

ق��دام��ى، وتنصلها من خيار حل الدولتني، 
املستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان األردن، م��واف��ق��ة ال��س��ل��ط��ات 
اإلسرائيلية على البدء في أعمال مد طريق 
“القطار السريع”، الواصل بني تل أبيب 
والقدس، إلى البلدة القدمية في مدينة القدس 
الشرقية احملتلة، وإقامة محطات للقطار 

فيها.
وقال املتحدث باسم اخلارجية األردنية، 
ضيف الله الفايز، في بيان، إن “هذه اخلطوة 
أحادية اجلانب، وتعد انتهاكا سافرا للقانون 
ال���دول���ي، وال��ق��ان��ون ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي، 
وال��ق��رارات األممية، ومنظمة األمم املتحدة 

للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(”.
واألردن ه��و ص��اح��ب ال��وص��اي��ة على 
املقدسات اإلسالمية واملسيحية في القدس 
الشرقية، باعتباره أخر قوة قائمة في املدينة 
قبل احتاللها، ومت تثبيت ه��ذه الوصاية 
في معاهدة السالم بني اململكة وإسرائيل 
عام 1994.وشدد الفايز على ضرورة تقيد 
إسرائيل، باعتبارها قوة قائمة باالحتالل، 
بالتزاماتها مبوجب القانون الدولي، الذي 
يعتبر ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة أراٍض محتلة 
منذ ع��ام 1967، وع��دم امل��س��اس بطابعها 
وه��وي��ت��ه��ا، واح���ت���رام ال��وض��ع التاريخي 
وال��ق��ان��ون��ي ال��ق��ائ��م ف��ي��ه��ا.ودع��ا املجتمع 
الدولي إلى حتمل مسؤولياته، والتصدي 

للخطوات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة “غير الشرعية 
وغير القانونية”. وصدق جهاز التنظيم 
والبناء في إسرائيل، على البدء في أعمال مد 

طريق “القطار السريع” إلى البلدة القدمية 
في القدس الشرقية وحائط ال��ب��راق، وفق 
وس��ائ��ل إع��الم إسرائيلية، بينها صحيفة 

“يسرائيل هيوم” والقناة “20”.
وأوضحت وسائل اإلعالم أنه سيتم العمل 
على إط��الق “القطار السريع” من محطة 

“يتسحاق نافون”، عند مدخل املدينة احملتلة 
إلى حائط البراق، في مسار سيمر كله حتت 

األرض.

جيش االحتالل يعلن 
العثور على جثة 

فلسطيني بالضفة
أع��ل��ن اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي، ، أن��ه عثر على جثة 
فلسطيني يشتبه في تنفيذه هجوما على جندي إسرائيلي 

في وقت سابق من الشهر اجلاري.
وق��ال أفيخاي أدرع��ي، املتحدث بلسان اجليش، في 
بيان، إنه “في ختام جهود عملياتية واستخبارية بذلتها 
قوات األمن كافة وبعد أعمال متشيط واسعة عثرت قوات 
اجليش على جثة يشتبه أنها تعود ملرتكب عملية إطالق 
النار قرب دوليف )مستوطنة( في السادس من فبراير ، 

والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح طفيفة”.
وتقع مستوطنة “دوليف” قرب مدينة رام الله وسط 
الضفة الغربية. وأش��ار أدرع��ي إلى أنه مت العثور على 
جثة الفلسطيني” في منطقة واع��رة ب��وادي )مجرى 
مائي( قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما عثر 
بحوزتها على رشاش من نوع M16 ومسدس”، دون 

توضيح كيف لقي حتفه.
من جانبه، أعلن جهاز االرتباط املدني الفلسطيني 
)ج��ه��ة ال��ت��واص��ل م��ع اجل��ان��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي( ف��ي بيان 
مقتضب، أن الشهيد الذي عثر اجليش على جثمانه قرب 
رام الله، هو فخر محمود أبو زايد قرط )53 عاما( من 

مدينة بيتونيا )وسط(.
في السياق، قالت القناة اإلسرائيلية 12 )خاصة( 
إن عملية إطالق النار وقعت قرب مستوطنة “دوليف” 

وأصيب على إثرها جندي بجروح طفيفة.

فلسطينيون يحرقون العلم اإلسرائيلي

الشرقية للقدس  السريع«  »القطار  مد  على  الصهيوني  الكيان  موافقة  يدين  األردن 

الدولية الشرعية  وفق  مفاوضات  لرعاية  أملانيا  يدعو  الفلسطيني  الرئيس 

جنيف تستضيف اجلولة الثانية الجتماع اللجنة العسكرية الليبية املشتركة

السراج: نحن دعاة سالم وعقارب الساعة لن تعود للوراء
قال رئيس املجلس الرئاسي حلكومة 
“الوفاق” الليبية املعترف بها دوليا، فائز 
ال��س��راج، إن رسالته للداخل واخل��ارج 
تدعو للسالم وحتقيق االستقرار، مشددا 
على أن “عقارب الساعة لن تعود إلى 

الوراء”.
ج��اء ذل��ك في كلمة مصورة له بثتها 
الصفحة الرسمية حلكومة “الوفاق” عبر 
“فيسبوك”، اإلثنني، في ذكرى ثورة 17 
فبراير التي أطاحت بالرئيس السابق 

معمر القذافي عام 2011.
وأض���اف ال��س��راج: “رسالتي مل��ن في 
الداخل واخل��ارج أقولها واضحة جلية: 
ن��ح��ن دع���اة س���الم، ون��س��ع��ى لتحقيق 
االستقرار ول��م ندخر جهًدا في ترسيخ 

الوفاق وفي االلتقاء على كلمة سواء”.
وأك��د أن��ه “رغم العراقيل واملعوقات 
واملظاهر السلبية فإننا ملتزمون باملضي 
قدما في حتقيق طموحات شعبنا وحلمه 
ال��ذي راوده في 17 فبراير بالعيش في 
كنف دولة القانون واملؤسسات والتداول 

السلمي على السلطة”.
وش���دد على أن��ه “ال ع���ودة لعقارب 

الساعة إلى الوراء”.
وأك��د أن “كثيًرا من القوى اإلقليمية 
تعلم أكثر من غيرها أن ليبيا متتلك كل 

املقومات التي متكنها من أن تكون رقًما 
أساسّيًا وصعًبا في املعادلة اإلقليمية إذا ما 

استقرت”.
وأض������اف: “هم ي���درك���ون أن اآلب���اء 
املؤسسني وض��ع��وا حجر األس���اس لبناء 
الوطن، والتاريخ قد يعيد نفسه مع األحفاد 

إذا ما نبذوا خالفاتهم واحت��دوا واصطفوا 
مًعا وانطلقوا في مسيرة تنموية شاملة 

بخطى ثابتة”.
وتستضيف مدينة جنيف السويسرية، 
أم��س ال��ث��الث��اء، اجل��ول��ة الثانية الجتماع 

اللجنة العسكرية الليبية املشتركة “5+5” 
ال��ه��ادف��ة إلي��ج��اد ح��ل ل��أزم��ة القائمة في 
البالد. جاء ذلك في بيان ص��ادر عن بعثة 

األمم املتحدة لدعم ليبيا.
ودع��ا البيان األط���راف امل��ش��ارك��ة، إلى 

اإلح��س��اس باملسؤولية وال���روح اجل��ادة 
والبناءة خالل أعمال اللجنة.

وأع���رب البيان ع��ن أم��ل األمم املتحدة 
ف��ي نقل روح امل��س��ؤول��ي��ة واجل��دي��ة إلى 
امل��ف��اوض��ات السياسية الليبية امل��ق��رر 

املعارك في ليبيا

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل فلسطينيًا 
بزعم محاولته طعن جندي

الفروف: واشنطن انتهكت القوانني 
الدولية بصفقة القرن

اتهم وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، 
الواليات املتحدة األمريكية بانتهاك القوانني الدولية 
عبر اإلعالن عن خطتها املزعومة للسالم في الشرق 

األوسط التي عرفت باسم “صفقة القرن”.
وأوض�����ح الف�����روف ف���ي ت��ص��ري��ح لصحيفة 
“الستامبا” اإليطالية، أن واشنطن انتهكت قرارات 
مجلس األمن الدولي واملبادرة العربية للسالم وكافة 

القوانني املتفق عليها دوليا.
وأض��اف الوزير الروسي أن فلسطني أعربت عن 

احتجاجها خلطة السالم التي طرحتها الواليات 
املتحدة األمريكية. وأش���ار إل��ى أن صفقة القرن 
حتتوي على حلول لصالح اسرائيل، وأن هذا األمر 

لن يخدم حل القضية الفلسطينية.
وش������ّدد ع��ل��ى وج�����وب ب����ذل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
واإلسرائيليني جهودا مضاعفة حلل الصراع القائم 
بينهما، مبديا استعداد بالده للمساهمة في حتقيق 

تفاهم بني الطرفني.

وزير الدفاع الصهيوني يتوعد حماس 
بـ »ربيع مؤلم«

توعد وزي��ر ال��دف��اع اإلسرائيلي نفتالي بينيت، حركة 
“حماس” الفلسطينية ب�”ربيع مؤلم” إذا لم يعد الهدوء إلى 

املستوطنات القريبة من قطاع غزة.
وقال بينيت، لإلذاعة اإلسرائيلية العامة “ريشيت بيت” 
)رسمية(، إن إسرائيل تعد “بديال عمليا سيؤدي إلى ربيع 

مؤلم حلماس حال لم يشهد اجلنوب )اإلسرائيلي( هدوءا”.
ول��م يوضح وزي��ر ال��دف��اع اإلسرائيلي ماهية “البديل 
العملي” ال���ذي ه��دد ب��ه “حماس”، لكن رئ��ي��س ال���وزراء 

اإلسرائيلي املنتهية واليته، بنيامني نتنياهو، صرح ، األحد، 
بأنه “من الصعب شن عملية عسكرية كبيرة على غزة قبل 

االنتخابات، لكننا سنقدم على ذلك إن لم يكن لدينا خيار”.
واعتبر بينيت أنه من اخلطأ “اجنرار” إسرائيل جلولة 
تلو األخ��رى في قطاع غ��زة. وأض��اف أن “إسرائيل ترد على 
إطالق أي صاروخ أو بالون متفجر من قطاع غزة جتاهها”. 
وزعم أن إسرائيل أوقفت عدة “مزايا” ل�”حماس”، دون مزيد 

من التفاصيل.
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اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، فلسطينيا 
بزعم محاولته طعن جندي عند نقطة أمنية 

مبدينة اخلليل جنوبي الضفة الغربية.
وقالت القناة )13( العبرية اخلاصة إن 
“شابا فلسطينيا )19 ع��ام��ا( أث���ار شكوك 
ج��ن��ود ش��رط��ة ح��رس احل���دود اإلسرائيلية، 
ولدى تفتيشه استل سكينا محاوال طعن أحد 

اجلنود”.
وأضافت أن “محاولة الطعن باءت بالفشل 
بعد سيطرة اجلنود على الشاب الفلسطيني”. 

وانتهت الواقعة باعتقال الشاب، دون وقوع أية 
إصابات، وفق املصدر ذاته.

ونشرت ق��وات حرس احل��دود اإلسرائيلية 
مقطع فيديو من كاميرا مراقبة قالت إنه يوثق 

محاولة الطعن.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنها اعتقلت 
فلسطينيا عند نقطة تفتيش في اخلليل بعدما 
رف��ض اخلضوع للفحص األمني وهاجم أحد 
عناصر النقطة، مضيفة أنه لدى تفتيشه ُعثر 

بحوزته على سكني، حسب املصدر ذاته.

احلرس الثوري: الظروف غير مالئمة 
اآلن حملو الكيان الصهيوني

بعيد أيام على استهداف غارات إسرائيلية 
مقار تابعة له في محيط مطار دمشق، اعتبر 
احلرس الثوري أن الظروف اآلن غير مالئمة 

ملواجهة إسرائيل.
وقال حسني سالمي، قائد احلرس الثوري 
اإليراني في مقابلة تلفزيونية مساء االثنني:” 
هناك إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن 

الظروف ما زالت غير مالئمة”.
كما أضاف أن “اإلسرائيليني أصغر بكثير 

من األميركيني، واستهدافهم لن يكون فقط من 
إيران”، دون أن يعطي املزيد من التفاصيل 
على الرغم من أن التجارب السابقة تشي بأن 
استهداف إسرائيل ال ميكن أن يكون إال من 
قبل املجموعات املوالية واملمولة من طهران، 
ومنها حزب الله في لبنان، البلد الذي يعاني 
اليوم من أزمة اقتصادية خانقة، وسط غضب 
في الشارع من فساد املسؤولني وسياساتهم 

االقتصادية.

االحتـــــــــــاد األوروبـــــــــــــــي يـــــبـــــدأ مـــراقـــبـــة 
»بحرية« حلظر األسلحة على ليبيا

أعلن جوزيف بوريل ممثل السياسة 
اخل��ارج��ي��ة ف��ى االحت���اد االوروب����ي، أن 
االحت���اد سيبدأ إط���الق عملية بحرية 
جديدة في البحر املتوسط ملراقبة تطبيق 
حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة 

على ليبيا.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحفي، عقب 
اجتماع وزراء خارجية دول االحت��اد 
األوروبي الذي انعقد في مدينة بروكسل 

البلجيكية.
وأشار بوريل إلى أن وزراء اخلارجية 

توصلوا بعد نقاشات طويلة إلى اتفاق 
سياسي مهم بشأن ليبيا سيفتح الطريق 
أمام االحتاد األوروبي للعب دور مهم في 

املنطقة.
وأض����اف “ال مستحيل م��ع وج��ود 
اإلرادة، لقد توصلنا مع ال���وزراء على 
اتفاق سياسي جديد، وفي إطار ذلك سنبدأ 
بعملية ج��دي��دة ف��ي البحر املتوسط”. 
ولفت أن عملية “صوفيا” البحرية التي 
انطلقت عام 2015، ستنتهي في مارس 

املقبل.

تــعــلــيــق املـــالحـــة مبــطــار مــعــيــتــيــقــة إثــر 
استهدافه من ميليشيات حفتر

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في 
العاصمة الليبية طرابلس، وقف حركة 
املالحة اجلوية؛ نتيجة تعرض املطار 
لقصف ع��ش��وائ��ي م��ن قبل ميليشيات 

اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
وقالت، في بيان صادر عنها، إن املطار 
تعرض لقصف بالتزامن مع إقالع طائرة 
للخطوط اجلوية الليبية )حكومية(؛ ما 
تسبب في عودة الطائرة وتعليق املالحة 

حتى إشعار آخر.
من جانبه، قال مصدر عسكري تابع 

حلكومة ال��وف��اق املعترف بها دوليا، 
ل��أن��اض��ول، إن ميليشيات حفتر هي 
املسؤولة عن القصف ال��ذي تعرض له 

املطار.
وأض���اف امل��ص��در، مفضال ع��دم ذكر 
اس��م��ه ك��ون��ه غ��ي��ر م��خ��ول بالتصريح 
لإلعالم، أن ميليشيات حفتر تريد من 
خ��الل ه��ذا القصف إف��س��اد االحتفاالت 
التي تشهدها العاصمة مبناسبة الذكرى 
التاسعة للثورة التي أطاحت بالقذافي 

عام 2011.


