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تتمات

الجزائر :مقتل متطرف
�شارك في ذبح مواطن فرن�سي

�أوكرانيا تعلن ( ...تتمة �ص)1
أما بالنسبة إلى بدء الحوار اآلخر،
بين ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل
المعلق على إنجاز جدول أعماله ،فقد
أكدت مصادر عين التينة لـ»البناء»
«أن اللقاء بين المعاون السياسي
لألمين ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه حسين
خ��ل��ي��ل ،وم��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س سعد
الحريري نادر الحريري سيعقد قبل
نهاية العام الحالي».

ال توكيل حكوميا ً للهيئة
وال تعهد من الخاطفين

أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح ،أمس أن قوات
األمن قتلت متشددا ً ثانيا ً شارك في خطف مواطن فرنسي
وذبحه في أيلول الماضي.
وك��ان متشددون ينتمون الى تنظيم «داع��ش» الذي
سيطر على مناطق واسعة في العراق وسورية قتلوا
الرهينة الفرنسي ،إي��رف��ي ب���وردل ،ف��ي جبال بشرق
الجزائر.
وقال الوزير الجزائري للصحافيين إن السلطات تعرفت
الى «اإلرهابي» الثاني المتورط في قتل المواطن الفرنسي
وإنها قتلته وإن التحقيق ال يزال جارياً .ولم يقدم الوزير

تفاصيل ،ولم يكشف توقيت العملية.
وبحسب ما نقلته وكالة األنباء الجزائرية الرسمية عن
الوزير ،فإن النيابة أصدرت «إنابات قضائية دولية» في
هذه القضية.
وأعلنت جماعة «جنود الخالفة» التي انشقت عن
تنظيم القاعدة وبايعت الدولة اإلسالمية مسؤوليتها عن
قتل بوردل وقطع رأسه .ونشرت شريط فيديو بذلك على
اإلنترنت .وجاء تهديد الجماعة بقتل الرهينة الفرنسي،
وهو مرشد سياحي في الخامسة والخمسين من العمر،
ألن فرنسا لم تتراجع عن ضرباتها الجوية في العراق.

ال�سي�سي ي�صل �إلى الأردن في زيارة ر�سمية:
الت�صدي للإرهاب يحتاج �إلى منهج ا�ستراتيجي

أجرى العاهل األردني الملك عبد
الله الثاني محادثات مع الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي أمس،
ت��ن��اول��ت ال��ع�لاق��ات الثنائية بين
البلدين وسبل تعزيزها.
وكان الرئيس المصري وصل إلى
المملكة األردنية في زي��ارة رسمية
قصيرة.
وأكدت تقارير إعالمية محلية أن
العاهل األردن��ي والرئيس المصري
ش��ددا على ض��رورة «وج��ود منهج
اس��ت��رات��ي��ج��ي ش��م��ول��ي وت��ش��ارك��ي
بين مختلف األط��راف في التصدي
لإلرهاب ،ومن يمارسه باسم اإلسالم
وهو منه براء» .و»الفتين إلى محورية
دور األزهر الشريف باعتباره منارة

لفكر اإلس�ل�ام الوسطي المعتدل،
فضالً عن أهمية توفير جميع سبل
الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء
رسالته على الوجه األكمل».
وح����ول األوض������اع ف���ي م��دي��ن��ة
القدس ،حذر الجانبان من خطورة
ال��م��س��اس ب��ال��وض��ع ال��ق��ائ��م في
ال��م��دي��ن��ة ،خ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��ح��رم
الشريف والمسجد األقصى المبارك،
ّ
حضا جميع القوى واألط��راف
كما
الدولية المؤثرة على العمل لتهيئة
الظروف المالئمة إلحياء مفاوضات
السالم بين الجانبين الفلسطيني
و»اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وت��ذل��ي��ل جميع
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف ح��ائ�لاً أم��ام
استئناف ال��م��ف��اوض��ات وف��ق حل

إشكال في التعمير

على الصعيد األمني ،وقع إشكال
أمني مساء أمس في منطقة تعمير
عين الحلوة ،عندما دهمت قوة من
فرع المعلومات محل عباس د .فقام
اب��ن��ه محمد د .وه��و ب��إط�لاق النار

حملة األمن الغذائي
تنتقل إلى المطاحن

وفي األمن الغذائي ،انتقلت الحملة
إلى مطاحن القمح حيث كشف وزير
الصحة وائ��ل أبو فاعور عن خمسة
مطاحن ال تستوفي شروط السالمة
الصحية ،وقد منحت هذه المطاحن
مهلة حتى بداية العام المقبل لتسوية
أوضاعها.
وأكد أبو فاعور في مؤتمر صحافي
مشترك مع وزير الزراعة أكرم شهيب
أنّ «الحملة مستمرة وليست ثورة
ع��اب��رة وت��أخ��ذ ال��ي��وم ب��ع��دا ً ج��دي��دا ً
عبر وزارة ال��زراع��ة ،وال��غ��ذاء حلقة
متكاملة».

دعوات فل�سطينية ( ...تتمة �ص)1

الدولتين وقرارات الشرعية الدولية
ومبادرة السالم العربية.
وأعلنت رئ��اس��ة الجمهورية في
وق��ت سابق أن السيسي سيبحث
في األردن مع الملك عبدالله الثاني
سبل تعزيز العالقات بين البلدين
وتطورات األوضاع بالمنطقة وعددا ً
من القضايا اإلقليمية ذات االهتمام
المشترك.
وكان العاهل األردني قام بزيارة
قصيرة إلى القاهرة فى  30تشرين
ال��ث��ان��ي ،ال��ت��ق��ى خ�لال��ه��ا الرئيس
ال��م��ص��ري ،وب��ح��ث��ا آف����اق تعزيز
ال��ع�لاق��ات بين البلدين ف��ي شتى
الميادين إض��اف��ة إل��ى ال��ت��ط��ورات
الراهنة في الشرق األوسط.

ح�صيلة قتلى اال�شتباكات
في بنغازي ترتفع �إلى 450
قالت مصادر طبية إن نحو  50شخصا ً قتلوا في
األيام العشرة الماضية في المعارك بين القوات الموالية
لحكومة عبدالله الثني وجماعات إسالمية في مدينة
بنغازي.
ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى نحو  450منذ أن قامت
القوات التابعة للجيش ،بقيادة اللواء خليفة حفتر ،بشن
حملة على اإلسالميين في بنغازي ،وأخرجتهم من منطقة
مطار بنينا ومن معسكرات عدة كان الجيش قد خسرها
خالل الصيف الماضي.
ونقلت مصادر عن عاملين بأحد المستشفيات ،طلبوا
التكتم عن أسمائهم ،أن نحو  48شخصا ً قتلوا وأصيب
 80في األي��ام العشرة الماضية ،مضيفين أن جنديين
اثنين قتال أول من أمس.
وفتحت البنوك والمتاجر أبوابها في بعض المناطق

كذلك ،ال تزال قضية العسكريين
المخطوفين مجمدة لحين االتفاق
على قناة االت��ص��ال بين الحكومة
والخاطفين .وف��ي السياق ،أك��دت
م��ص��ادر «هيئة علماء المسلمين»
لـ»البناء» «أن الحكومة لم ترد ال سلبا ً
وال إيجابا ً على طلبها توكيلها رسميا ً
بالتفاوض ،وأن الخاطفين أيضا ً لم
يصدروا أي بيان يؤكد موافقتهم على
مطلب الهيئة بعدم قتل أي عسكري
محتجز لديهم».
وفيما أش���ارت إل��ى «أن ج��واب
الحكومة الرسمي ستحصل عليه
بعد عودة الرئيس سالم من فرنسا،
أك��دت المصادر أن وزي��ر الداخلية
نهاد المشنوق ل ّمح إلى وفد الهيئة
ال��ذي اجتمع ب��ه «أن الحكومة لن
تفوض الهيئة رسمياً ،وطلب منها
أن ت��ق��وم ب��ال��م��ف��اوض��ات كـ»عمل
خير» من قبلها مع الخاطفين ،إال أن
رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي
رفض ذلك بحجة أنه يريد أن يحمي
الهيئة ،فوسائل اإلع�لام ال تكف عن
ات��ه��ام الهيئة بأنها ال��وج��ه اآلخ��ر
لإلرهابيين».

وإذ لفتت إلى «أن قضية العسكريين
ستصل إلى حائط مسدود إذا لم تكلف
الهيئة رس��م��ي�اً» ،ش��ددت المصادر
على «أن وفد الهيئة سمع من الوزير
المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي
والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم أن ال ملف قضائيا ً لعال
العقيلي ،وأن توقيفها محاولة ضغط
على زوج��ه��ا أن��س شركس ال��ذي ال
ينتمي إل��ى أي م��ن تنظيم داع��ش
وجبهة النصرة» .وسمع من وزير
الداخلية أن الموقوفة سجى الدليمي
بتهمة حملها بطاقة م��زورة وإج��راء
اتصاالت مع بعض اإلرهابيين ،أنها
لم تقم بأي عمل إرهابي ،وأن ملفها
ينتظر بته من قبل مفوض الحكومة
ل��دى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر به وإحالته إل��ى قاضي
التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا».
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة علماء
المسلمين تنتظر من قائد الجيش
العماد جان قهوجي تحديد الموعد
الذي طلبته للقائه».
وفي ملف العسكريين أكد الرئيس
بري بحسب زواره «أن خلية األزمة
هي خلية متأزمة وكل واحد فيها فاتح
على حسابه ،ويريد أن يكون مفاوضا ً
وهذا ال يمكن أن يوصل إلى نتيجة»،
داعيا ً إلى «حصر التفاوض بالقوى
العسكرية فقط وإبعاد المدنيين».

باتجاه عناصر القوة ما اضطرهم إلى
الرد بالمثل من دون وقوع إصابات.
وعلى ال��ف��ور نفذ الجيش انتشارا ً
واسعا ً في المكان من أجل تطويق
اإلشكال ومالحقة مطلق النار.
وأوق����ف ف���رع ال��م��ع��ل��وم��ات أح��د
المشاركين في إطالق النار ويدعى
(م.ع .ا).
ب���دوره���ا ،ن��ف��ذت ال��ق��وة األمنية
الفلسطينية المشتركة في مخيم عين
الحلوة إجراءات مشددة لمنع دخول
أي إره��اب��ي أو معتد على الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية اللبنانية
إلى المخيم .وسيرت دوريات سيارة
داخ��ل المخيم ووضعت مجموعات
على ال��م��داخ��ل ك��اف��ة ال��م��ؤدي��ة إلى
المخيم تحسبا ً لدخول أي ف��ار من
وج��ه األج��ه��زة األم��ن��ي��ة اللبنانية.
وتأتي هذه اإلجراءات تحسبا ً ومنعا ً
النتقال أي توتر إلى داخل المخيم.

التي انحسر فيها القتال ،إال أن الصراع على ما يبدو
وصل إلى حالة من الجمود في منطقة ميناء بنغازي.
وعلى رغم أن قوات حفتر تقصف المنطقة منذ أسابيع إال
أن القوات الموالية للحكومة تقول إن اإلسالميين ما زالوا
مختبئين هناك.
وق��ال محمد الحجازي ،المتحدث باسم حفتر ،وهو
المتحدث ب��اس��م الجيش ف��ي ش��رق ليبيا أي��ض �اً ،إن
التعزيزات قادمة من مدينتي طبرق وأجدابيا بالشرق
لمساعدة القوات المؤيدة للحكومة في بنغازي.
وتمكن اللواء حفتر من دمج قواته مع الجيش بعد
حصوله على تكليف من البرلمان المنتخب الموالي
للثني ،فيما تشير تصريحات لمسؤولين في حكومة
األخير إلى إمكانية تعيين خليفة حفتر رسميا ً قائدا ً عاما ً
للجيش الليبي.

َمن آمن بي
وإنْ مات فسيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
والدتها :فتاة أبو حبيب أرملة المرحوم
ناصيف معلوف وعائلتها
زوجها :األمين رياض مجيد معلوف
ابناها :المحامي الرفيق إياد معلوف
وعائلته
زياد عميد الدفاع في الحزب السوري
القومي االجتماعي
ابنتها :رانيا زوجة نبيل جريصاتي وعائلتها
شقيقاها :شبل وعائلته ،جورج وعائلته
شقيقاتها :نجوى أرملة المرحوم حافظ معلوف وعائلتها ،مرسيل زوجة
موريس كفوري وعائلتها وسناء.
أسالفها :عائلة المرحوم كميل ،جميل وعائلته في المهجر ،سليم وعائلته
إميل وعائلته في المهجر ،المختار جرجي وعائلته ،خطار وعائلته في
المهجر.
ابنة حميها :لور زوجة طوني قيامي وعائلتها
وعموم عائالت معلوف ،المر ،جريصاتي ،بو حبيب ،كفوري ،أبو ملهم،
ثابت ،مشلب ،سلمون ،فواز ،قيامي ،عبيد ،نصر ،أنطون ،األعرج ،نجم،
أبو زي��دان ،حدشيتي ،قربان ،عيد ،شرتوني ،حجار ،غانم ،بابيتش
وصليبا.
ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة وفاة فقيدتهم الغالية

المرحومة فاديا ناصيف معلوف

يُحتفل بالصالة لراحة نفسها الطاهرة الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت
الواقع فيه  2014/12/13في كنيسة سيدة النياح ـ حدث بعلبك.
ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة وأيام األحد واالثنين والثالثاء
 14و  15و  16الجاري في منزلها الكائن في بلدة حدث بعلبك.
ويوم األربعاء  17الجاري في كنيسة سيدة النياح ـ المكحول ـ رأس بيروت من
الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساء.

مدير «�سي �آي �أي» يق ّر با�ستخدام
«�أ�ساليب كريهة» في التحقيقات
أق ّر مدير االستخبارات المركزية األميركية (سي آي أي) جون برينان بأنّ بعض
ضباط الوكالة استخدموا «أساليب كريهة» مع معتقلين احتجزوا عقب هجمات 11
أيلول  ،2001وأنه «ال سبيل لمعرفة» ما إنْ كانت هذه األساليب أدّت إلى الحصول
على معلومات مفيدة.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مق ّر الوكالة في فرجينيا للتعليق على تقرير
ُفصل استخدام االستخبارات األميركية للتعذيب ض ّد
مجلس الشيوخ األميركي الذي ي ّ
المعتقلين بعد الهجمات ،رفض برينان ما خلص إليه التقرير من أنّ الوكالة خدعت
البيت األبيض والكونغرس والجمهور في شأن برنامجها لالستجواب.
وإذ سعى برينان إلى تبرير تلك األساليب بقوله« :إنّ مراجعاتنا بيّنت أن برنامج
االحتجاز والتحقيق أنتج معلومات مفيدة ساعدت الواليات المتحدة في إحباط خطط
هجومية واإلمساك بإرهابيين وإنقاذ أرواح» ،لكنه عاد ليناقض نفسه حين أضاف:
«دعوني أكون واضحاً ،لم نخلص إلى أن استخدام أساليب التحقيق المشدّدة ضمن
ذلك البرنامج سمحت لنا بالحصول على معلومات مفيدة من معتقلين خضعوا لها».
وقال برينان« :في عدد محدود من الحاالت استخدم ضباط الوكالة أساليب
استجواب غير مص ّرح بها ...كانت كريهة ...وبحق يجب أن يتب ّرأ منها الجميع .ولم
نكن على المستوى حين تعلّق األمر بمحاسبة بعض الضباط على أخطائهم».
وأض���اف« :إنّ الغالبية الساحقة من الضباط المشاركين في البرنامج في
االستخبارات المركزية نفذوا مسؤولياتهم بإخالص وبحسب اإلرش��اد القانوني
والسياسي الذي زودوا به».
وكانت إحدى لجان مجلس الشيوخ األميركي خلصت في تقريرها إلى «أنّ الوكالة
فشلت في إحباط أيّ مؤامرة على رغم تعذيب محتجزين من القاعدة وغيرها من
الجماعات في منشآت سرية في أنحاء العالم بين عامي  2002و 2006حين كان
جورج بوش االبن رئيساً».
وقال برينان إنّ االستخبارات المركزية تعتقد أن المعلومات التي أمكن الحصول
عليها من المعتقلين الذين تع ّرضوا ألساليب التحقيق المشدّدة ساعدت في تحديد
مكان زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن الدن ،الذي قتل في غارة أميركية في باكستان
في  .2011لكنّ برينان سلّم بأنه ليس واضحا ً ما إنْ كان من الممكن الحصول على
المعلومات من دون استخدام مثل تلك األساليب.
وأعرب برينان عن اعتقاده بأنّ هناك «أساليب فعّ الة وغير قسرية متاحة النتزاع
معلومات مفيدة من المحتجزين ،وهي أساليب ليس لها تأثير معاكس على أمننا
القومي وعلى موقفنا الدولي» .وقال إنه يدعم قرار الرئيس باراك أوباما عام 2009
بمنع استخدام تلك األساليب القاسية.
وأس��ف ألنّ لجنة مجلس الشيوخ لم تسأل ضباط االستخبارات المركزية
المشاركين في برنامج االستجوابات ،وأنّ اللجنة فشلت في التوصل إلى توافق غير
حزبي على التقرير .وأصدر الديمقراطيون في اللجنة التقرير من دون الدعم من األقلية
الجمهورية في اللجنة.

اتجاه خليجي ( ...تتمة �ص)1

م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د ع��ض��و اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
صائب عريقات أن السلطة اتخذت
مجموعة م��ن ال��ق��رارات التي سيتم
اإلع�لان عنها في شكل رسمي اليوم
الجمعة ،م��ن بينها وق��ف التنسيق
األمني مع االحتالل واالنضمام إلى
المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة
«إسرائيل» على جرائمها والتوجه إلى
مجلس األمن من أجل االعتراف بدولة
فلسطين .وأوض��ح عريقات أن��ه لم
يحسم القرار بعد ما إذا كانت السلطة
ستقدم على ه��ذه ال��خ��ط��وات دفعة
واح��دة أم في شكل متالحق .وحمل
عريقات االحتالل المسؤولية الكاملة
عن اغتيال أبو عين .وفي قطاع غزة
أقيمت جنازة رمزية للشهيد أبو عين
شاركت فيها وفود شعبية ورسمية.

فلسطين فهد سليمان أن «إسرائيل»
ع��اق��دة ال��ع��زم على ممارسة القمع
ضد شعبنا ،داعيا ً إلى اجتماع فوري
للقيادة العليا في منظمة التحرير من
أجل معالجة ملف الوحدة الوطنية
الفلسطينية.
رئيس ن��ادي األسير الفلسطيني
ق���دورة ف���ارس اع��ت��ب��ر أن «الشعب
الفلسطيني جاهز ومتحفز لخوض
معركة ال��م��واج��ه��ة م��ع االح��ت�لال»،
مؤكدا ً «أن االنتفاضة المقبلة يجب أال
تتوقف إال بعد رحيل االحتالل».
فارس الذي رأى أن الفلسطينيين
اليوم في وضع أفضل على الصعيد
الدولي من محطات نضالية سابقة
أك��د على ض��رورة أن يكون النضال
ضد االحتالل منظما ً ومنسقا ً وضمن
برنامج وخطة.

دعوات فلسطينية
لتصعيد االنتفاضة

العدو يحاول احتواء
التداعيات

وتوالت المواقف الفلسطينية في
أعقاب الجريمة «اإلسرائيلية» التي
أدت إلى استشهاد الوزير زي��اد أبو
عين ودعوات إلى تثبيت المصالحة
الوطنية وإيجاد استراتيجية جديدة
إلحياء المقاومة.
أك��د ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة حماس
مشير المصري أن ال��دم الفلسطيني
واح��د والعدو الصهيوني يستهدف
كل الفلسطينيين ،مضيفا ً أنه «كما
فعل في غزة يفعل في الضفة».
المصري وف��ي حديث للميادين
اعتبر أن تثبيت المصالحة بات
ضرورة وطنية ،مشيرا ً إلى أن حكومة
الوفاق الوطني لم تتحمل إلى اليوم
مسؤولياتها الوطنية كحكومة وفاق.
وأوضح المصري أنه حتى اآلن لم يتم
إص��دار مرسوم الدعوة لالنتخابات
كما كان مقررا ً في اتفاق المصالحة.
م���ن ج��ه��ت��ه رأى ن���ائ���ب األم��ي��ن
العام للجبهة الديمقراطية لتحرير

م��ن جهتها ،ح��اول��ت «إس��رائ��ي��ل»
احتواء تداعيات استشهاد الوزير أبو
عين من جهة ،واالستعداد ألي رد فعل
فلسطيني من جهة أخرى.
وكانت تل أبيب نفت مسؤوليتها
عن استشهاد الوزير زي��اد أب��و عين
وتمسكت بالرواية التي تدعي أنه
ت��وف��ي نتيجة ع���ارض ص��ح��ي .هذا
النفي ل��م يمنعها م��ن العمل على
احتواء تداعيات استشهاد أبو عين
على خطين سياسي وعسكري.
رئ��ي��س حكومة ال��ع��دو بنيامين
نتنياهو الذي أجرى مشاورات أمنية،
أش���ار إل��ى الحاجة لتهدئة األرض
والعمل بمسؤولية .وهو لهذه الغاية
بعث برسالة عبر موفده الشخصي
المحامي إسحاق مولخو إلى السلطة
الفلسطينية أوضح فيها أن «إسرائيل»
ستحقق في الحادث.
وزير األمن موشيه يعالون الذي
ق���ال ب����دوره إن االس��ت��ق��رار األم��ن��ي

مهم للطرفين ،اقترح على السلطة
الفلسطينية إج��راء تحقيق مشترك
في الحادثة ،معلنا ً أن «إسرائيل»
مستمرة بالتنسيق األمني مع السلطة
الفلسطينية.
بحسب مراسل الشؤون العسكرية
في القناة األولى أمير بار شالوم فإن
رسالة يعالون تعني «أن التنسيق
من تحت األرض مستمر».
أم��ا على المستوى العسكري،
فقد أجرى رئيس هيئة األرك��ان بني
غانتس تقديرا ً للوضع ،وأمر بتعزيز
القوات في الضفة الغربية على خلفية
توقع حدوث موجة من المواجهات.
إل���ى ج��ان��ب ذل����ك ،ق���ام الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بتعزيز ق��وات��ه في
الضفة الغربية بكتيبتي مشاة عقب
استشهاد ال��وزي��ر أب��و عين .تعزيز
القوات في الضفة تضمن أيضا ً وضع
سريتين من حرس الحدود التابعة
للشرطة «اإلسرائيلية» تحت تصرف
الجيش «اإلسرائيلي».
وق��ال محلل ال��ش��ؤون العسكرية
في القناة العاشرة أل��ون بن ديفيد
إن «ق������وات ك��ب��ي��رة م���ن ال��ج��ي��ش
«اإلسرائيلي» وضعت في حالة تأهب
قصوى في جميع أنحاء الضفة نتيجة
توقع اندالع مواجهات».
وع��ل��ى خ��ط م���واز دع���ت م��ص��ادر
س��ي��اس��ي��ة «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» السلطة
الفلسطينية إلى االمتناع عن القيام
بخطوات تصعيدية ،ف��ي حين أكد
م��ص��در عسكري أن «إس��رائ��ي��ل» لم
تتلق حتى اآلن أي ب�لاغ فلسطيني
رسمي بوقف التنسيق األمني بين
الجانبين .ولذلك فإن تهدئة الخواطر
بحسب م��راق��ب��ي��ن م��رت��ب��ط إل���ى حد
كبير باستمرار التنسيق األمني بين
الطرفين ال���ذي يعد بالنسبة إلى
«إس��رائ��ي��ل» ع��ن��ص��را ً ح��اس��م�ا ً لمنع
تدهور األمور نحو انتفاضة ثالثة.

من جهة أخرى ،أكد وزير الداخلية الكويتي محمد الخالد الصباح أن دول
الخليج تنسق في ما بينها وتدرس تصنيفات القوائم اإلرهابية التي أصدرتها
السعودية واإلمارات ،موضحا ً أن النتائج قد ينجم عنها اتخاذ خطوات مماثلة
من بقية الدول الخليجية.
وأشار وزير الداخلية الكويتي في حديث لصحيفة خليجية إلى أن نظراءه
الخليجيين ناقشوا الملف خالل اجتماعهم األخير في الكويت قبيل انعقاد القمة
الخليجية في الدوحة قبل أيام.

مو�سكو :الحكومة ( ...تتمة �ص)1
بناء» بخطة األمم المتحدة ،القاضية بتجميد القتال في مدينة حلب كأساس
لتجديد المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ،وحتى يتم السماح بنقل
مساعدات إنسانية.
تصريحات هاموند جاءت في وقت حذر األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرغ من ان تنظيم «داعش» اإلرهابي يشكل تهديدا ً خطيرا ً على
الشعبين العراقي والسوري والمنطقة في شكل اوسع وجميع دولنا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ستولتنبرغ قوله كلما زاد تعاوننا زادت
درجة أماننا ،مشيرا ً الى ضرورة حماية الخطوط البحرية الحيوية وإمدادات
الطاقة والبنى التحتية الحساسة.

«ال�شيوخ» الفرن�سي ( ...تتمة �ص)1
حدود حزيران  1967في تصويت رمزي غير ملزم ،وحضر جلسة التصويت
 506نواب (من أصل  577عضوا ً بالجمعية الوطنية الفرنسية) ،شارك 490
منهم بالتصويت وامتنع  16آخ��رون ،وص � ّوت باإليجاب  ،339فيما رفض
المقترح  151نائباً.
وكان البرلمان االيرلندي أقر أول من أمس مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة
باالعتراف بدولة فلسطين.
وبذلك يكون النواب االيرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين
والبريطانيين واالسبان ،مسلطين الضوء أكثر على شعور الغضب االوروبي
المتنامي حيال «إسرائيل» بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السالم
بينها وبين الفلسطينيين.
ولم تتعهد الحكومة االيرلندية االستجابة لمطلب البرلمان ،لكن وزير
الخارجية تشارلي فالناغان أعلن أن دبلن تؤيد مبدأ التوصل الى حل سلمي
أساسه وجود دولتين تعيشان جنبا ً الى جنب .وأضاف الوزير «لقد أكدت بكل
وضوح ان ليس لدي بتاتا ً اي اعتراض مبدئي على فكرة اعتراف سريع اذا كان
هذا االمر ،كما اعتقد ،يمكن ان يساهم في ايجاد حل للنزاع».
وك��ان البرلمان األوروب��ي ناقش مشروع ق��رار يدعو إلى االعتراف بدولة
فلسطينية ،في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ الشهر المنصرم ،ومن المقرر
أن يتم التصويت على مسودة القرار في الجمعية العامة للبرلمان األوروبي في
 18كانون األول الجاري.
تجدر اإلشارة إلى أن تحركا ً كبيرا ً تشهده الدول األوروبية ،باتجاه االعتراف
بدولة فلسطينية على حدود عام  ،1967حيث اعترف البرلمان اإلسباني ،رمزيا ً
بالدولة الفلسطينية ،في  18تشرين الثاني الماضي ،بعد التصويت على مقترح
بهذا الشأن ،قدمه الحزب االشتراكي العمالي اإلسباني ،والذي يطالب الحكومة
اإلسبانية باالعتراف بفلسطين كدولة.

