המשבר עם טורקיה

"נכשל ניסיון להסדר"
איתמר אייכנר

לקראת ביקור אובמה בישראל מגביר
הממשל האמריקאי את מאמצי התיווך
שלו בין ישראל לבין טורקיה כדי להביא לסיום
המשבר בין שתי המדינות .מדיווחים שהגיעו
לישראל עולה כי ממשל אובמה סבור כי עם
הקמת הממשלה החדשה בישראל ייווצרו
תנאים נוחים יותר לקדם הסכם בין שתי המ־
דינות שיביא ליישוב המשבר.
האמריקאים מעריכים כי בשל ההתפתחויות
האזוריות — ובמיוחד בשל מלחמת האזרחים
בסוריה — יש כעת אינטרס משותף לישראל ול־
טורקיה לפתוח דף חדש ביחסים ביניהן.
גורמים בממשל מעריכים כי בממשלה הבאה
שתוקם בישראל יהיה קל יותר לראש הממשלה
נתניהו להסכים לנוסח מרוכך של התנצלות בפני
הטורקים ,שכן הגורם המרכזי שהתנגד לכל התנ־
צלות — שר החוץ לשעבר אביגדור ליברמן — נמ־

צא מחוץ לממשלה .לדבריהם ,אם תהיה יצירתיות
בצד הישראלי ,ניתן יהיה להגיע להבנות.
אולם בניגוד לאופטימיות של האמריקאים
דיווח אמש ערוץ  2שבאחרונה נכשל ניסיון
לסיים את המשבר ביחסי ישראל-טורקיה .במס־
גרת הניסיון הזה התקיימה באחרונה ברומא פגי־
שה חשאית בין ראש המטה לביטחון לאומי יעקב
עמידרור ושליחו המיוחד של נתניהו לעניין
היחסים עם טורקיה יוסף צ'חנובר לבין מנכ"ל
משרד החוץ של טורקיה פרידון סניאורלו .לפי
הדיווח ,את הפגישה יזמה ישראל .לפגישה הזאת
קדמה פגישה של צ'חנובר עם סניאורלו בז'נווה.
העיתון הטורקי "רדיקל" דיווח בסוף השבוע
שמתנהל מו"מ חשאי בין טורקיה לישראל על
נוסח של התנצלות חלקית שתשגר ישראל לטו־
רקיה .לפי הפרסום — שלא קיבל אישור מגו־
רמים בישראל — מוכנה ישראל להתנצל בפני
טורקיה על "טעויות מבצעיות" בהשתלטות על
המשט הטורקי.

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של
בעלי ,אבינו ,סבנו וחברנו

חיים ג'רר ויקטור
בן שמחה

הלוויה תתקיים היום ,יום ראשון
י"ד באדר תשע"ג 24.2.13 ,בשעה 11:00
בבארות יצחק.
אשתו :אסתר תמים
ילדיו :מיכאל ואפרת תמים
סיגלית ואמנון יהודה
לאה וברוך יוסיפוב
רויטל ומאיר מכלוף
מירב ודוד דדון
ניר ושולמית תמים
וכל בית בארות יצחק

ת
תחפרוושות
ותח

הצופים מתגייסים לתחרות "המורה של המדינה" .בשבט רמת חן
ברמתגן ניצלו אתמול את הגעתם של אלפי ילדים והורים לפורימון
וקראו להם להזדרז במשלוח טופסי ההמלצה לתחרות היוקרתית
באתר  | www.ynet.co.il/morimצילום :יריב כץ

אנו מודיעים בצער על פטירתה של
סבתנו ,אמנו ואחותנו

פרידהנרינסקי

איננו

ע"ה

ההלוויה תצא היום ,יום ראשון,
י"ד באדר ,24.2.13 ,בשעה 14:30
מבית ההספד קהילת ירושלים ,גבעת שאול
)מול ביה"ח הרצוג( להר המנוחות

ליעקב

המשפחה המתאבלת

האם

Ï˘ Â˙ÎÏ ˙‡ ÌÈ·‡ÂÎ

אילן אמזלג

ז"ל

הידיעון
משטרת

אשר בן זקן

ז"ל

ומשתתפים בצער המשפחה
כתובת לניחומים :רח' מגידו  ,8/13אשקלון

יום ראשון,
ההלוויה תתקיים
בבית הקברות במושב רינתיה ,בשעה .15:00

ז"ל

המשפחה

·ÂÈ˜ËÂÓ ÔÂ¯‰‡ ˙È

יו"ר הדירקטוריון ,חברי הדירקטוריון,
ההנהלה ועובדי הבנק

אבלים על פטירת הגמלאי

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה
בשיבה טובה של אשתי ,אמנו
וסבתנו האהובה

ÌÎ¯Úˆ· ÌÈÙ˙˙˘ÓÂ

שולחים תנחומינו למשפחה

נציב בתי הסוהר וסגל שב"ס

מירה מאיר
בני ואיילה מאיר
אסנת ודני הר-לב
שרון ומרדית' מאיר
אורן ומיטל מאיר
והמשפחה המורחבת

סולונג'היום,אמסלם

ÒË¯Ù ÈÓ‡ ˙¯·ÁÏÂ

משתתפים באבלך במות

ניפרד ממנו ביום שני25.2.13 ,
בשעה  16:00בבית הקברות בקיבוץ נחשון
יושבים בבית המשפחה בקיבוץ נחשון

יושבים שבעה בבית משפחת בלום,
רח' האתרוג  30גבעת זאב

‚ÏÊÓ‡ ˙ÁÙ˘ÓÏ

טננבאום מנכ"ל הבנק

דן מאיר

מתפרסם היום
בעמוד
במוסף
” 24שעות"

17

איתך באבלך על מות

איתך באבלך על מות

אמך

ז"ל

ז"ל

המוסדות ההנהלה והעובדים

ז"ל

המוסדות ההנהלה והעובדים
מחלקת אף אוזן וגרון בי"ח בילינסון

ישראל

צפריר שי ו

אמך

לציפי רז

משתתפת בצער משפחתו של

מפקד אגף התנועה
אגף התנועה/משטרת תנועה ארצית
אבלים על מותו של

רס"ב

לאריק ברכה

ד"ר

אברהםארסטידה
מבכירי רופאי
א.א.ג בארץ

ז"ל

לשמעון צ'אלאצ'או
איתך באבלך על מות

אחיך

ז"ל

המוסדות ההנהלה והעובדים

מוקד הפרסום *3333
1-800-33-33-33

ומשתתפים בצער המשפחה
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