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ّ
ّ
عبد الله يحذر الخليجيني:
مستهدفون في أمننا واستقرارنا

ـعة
حسني ( 26سنة) من ثوار مجلس الوزراء،
ق�ب��ل ع��رض��ه ع�ل��ى ج �ه��از ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة،
فيما ارتفع عدد املصابني إلى  530مصابًا.
وه� ��و م ��ا ّ
ردت ع �ل �ي��ه ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
ومجموعات كبيرة من املثقفني بمسيرات
تضامن مع ثوار التحرير وقصر العيني،
وال �ن��اش��ر م�ح�م��د ه��اش��م ،م��دي��ر دار نشر
«م � �ي� ��ري� ��ت» ،ال � � ��ذي ات �ه �م ��ه ل � � ��واء امل �ج �ل��س
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ،ف � ��ي امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� �ص� �ح ��اف ��ي،
بتحريض املتظاهرين على مهاجمة قوات
ال�ج�ي��ش .وق�ب��ل امل�س �ي��رات السلمية كانت
هناك حرب بيانات من مثقفني تضامنوا
مع هاشم ،انتقدوا فيها فاشية العسكر،
ّ
فيما أع��رب تكتل حقوقي ت�ق��وده الشبكة
ال�ع��رب�ي��ة مل�ع�ل��وم��ات ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،في
بيان ّ
مطول ،عن انتقاده الشديد ملا ّ
سماه
ف��اش �ي��ة رج� ��ال امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ال��ذي��ن
ي ��ده� �س ��ون ح� ��ري� ��ات امل ��واط � �ن �ي�ن وح �ق ��وق
اإلن� �س ��ان ،ب �ع��د أن ص ��رح م�س�ت�ش��ار إدارة
ال �ش��ؤون امل�ع�ن��وي��ة ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ،عبد
امل�ن�ع��م ق��اط��و ،ب��أن «ث ��وار مجلس ال ��وزراء
يجب أن يوضعوا في أفران هتلر».
وف� � ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ب� � ��دأ ف� �ي ��ه ن��اش �ط��ون
وش� �خ� �ص� �ي ��ات س� �ي ��اس� �ي ��ة ،م � �س� ��اء أم � ��س،
اعتصامًا مفتوحًا أمام دار القضاء لوقف
أع�م��ال القتل التي يقوم بها الجيش ضد
املتظاهرين ،منهم النائب عمرو حمزاوي
وج ��ورج إس �ح��اق ع�ض��و امل�ج�ل��س القومي
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان وامل�س�ت�ش��ار زك��ري��ا عبد
ال �ع ��زي ��ز رئ� �ي ��س ن � ��ادي ال �ق �ض ��اة ال �س��اب��ق
وآخرون ،دعت  19حركة سياسية وائتالفًا
ث��وري��ًا ك��اف��ة أط �ي��اف ال�ش�ع��ب امل �ص��ري إل��ى
«النزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة
املقبل ،في جمعة ّ
رد الشرف للثأر لكرامة
امل�ص��ري�ين وال�ن��اش�ط��ات امل�ص��ري��ات الالتي
ت �ع ��رض ��ن ل� �ج ��رائ ��م عّ �ل ��ى أي � � ��دي ال �ش��رط��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة أث �ن��اء ف ��ض اع �ت �ص��ام مجلس
الوزراء».

ي
لاّ
لاّ
التي ال ترى إ نفسها وال تعيش إ على
جثث الشعب وكرامته املهدورة .الجنرال
ال �ح �ن��ون زار أم ��س ال �ف �ت��اة ال �ت��ي سحلها
ُ
وع � � ّ�ري ج �س��ده��ا ...زاره � ��ا ب��اب�ت�س��ام��ة أب
وح �ن ��ان دول� ��ة ك��ام �ل��ة .ال �ج��ري �ح��ة ط��ردت��ه
م��ن ح �ج��رت �ه��ا .أن �ه��ت ت�م�ث�ي�ل�ي��ة تعيشها
مصر من  ٦٠سنة مع الفاشية الحنونة.
تقتل وتسير ف��ي ج�ن��ازة قتيلها ،تجرح
وت �ع��ال��ج ض�ح�ي�ت�ه��ا .وه ��م اآلن ي��ري��دون
أن ي �ش��رب ال �ث��وار ال�ع�ل�ق��م ب�ع��دم��ا ح ��رروا
م �ص��ان��ع ال �س �ك ��ر ،وي �س �ع ��ون إل � ��ى إق��ام��ة
دول� ��ة ت�ل�ي��ق ب�م�ج�ت�م��ع ص �ن��ع ث � ��ورة .ه��ذه
لاّ
ليست إ انتفاضة ال��دول��ة األم�ن�ي��ة ضد
شباب ال يملكون س��وى ذراع�ه��م العارية
وح �ل��م وش �ج��اع��ة ل ��م ي �ك��ن أح� ��د ي�ت�ص��ور
أن�ه��ا س�ت��واج��ه آل��ة ع�ن��ف ب�ه��ذه ال�ش��راس��ة
وت��واص��ل الحلم إل��ى النهاية .ن �ع��م ...إلى
نهاية الدولة األمنية .ماذا يريد املجلس
ال�ع�س�ك��ري أن ي �ق��ول ع�ن��دم��ا ي�ق��ف جندي
ّ
ليتبول على
على مبنى مجلس الشعب
امل �ع �ت �ص �م�ي�ن وامل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ف� ��ي ش� ��ارع
ال� �ق� �ص ��ر ال� �ع� �ي� �ن ��ي؟ ال � �س� ��اخ� ��رون س � ّ�م ��وه
ّ
التبول اإلرادي» ...ولم يكن هدفه
«سالح
سوى إهانة ث��وار يدافعون عن املستقبل
في مواجهة ميليشيا همجية تدافع عن
امل ��اض ��ي ،وت ��ري ��د اس �ت �ع��ادة دول� ��ة ال�ق�م��ع
والتسلط وال�ف�س��اد .الشيخ ع�م��اد (مدير
مكتب املفتي) لم ّ
تقيده وظيفته وح� ّ�رره
دي �ن��ه م ��ن ال �خ ��وف م ��ن امل � ��وت .وال�ط�ب�ي��ب
ع�ل�اء ل��م ي �ح��رص ع�ل��ى مستقبله املهني
ال��زاه��ر وي�ت �ص��ور أن ح�ي��ات��ه ف��ي فقاعته
الشخصية ستحميه من الشعور بتعاسة
الدولة املتسلطة.
وغ�ي��ره��م م��ن ش �ه��داء م�ج�ه��ول�ين وش�ب��اب
اج�ت�ه��دت ع��ائ�لات�ه��م ف��ي تعليمهم ج�ي�دًا،
ً
ل �ك �ن �ه��م ب � � ��دال م� ��ن ال� �ه� �ج ��رة ل�ل�اس �ت �ف��ادة
ب�ح�ص�ي�ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال ��راق ��ي ،ب �ح �ث��وا عن
طريق لكي يكون بلدهم محترمًا ...فمن
أين جاءت ميليشيا الهيبة الكاذبة؟

بدأت دول مجلس التعاون
الخليجي ،أمس ،اجتماعات
القمة الـ  32في الرياض،
التي تختتم اليوم ،في ظل
توترات إقليمية مع إيران
وأزمة في سوريا وانسحاب
أميركي من العراق
أعلن امللك ال�س�ع��ودي ،عبد الله ب��ن عبد
العزيز ،خ�لال الجلسة االفتتاحية لقمة
دول مجلس التعاون في الرياض ،أمس،
والتي تنعقد في ظل توترات إقليمية ،أن
الخليج مستهدف بأمنه واستقراره ،من
دون أن ّ
يسمي الجهة التي تستهدفه.
وق ��ال ع�ب��د ال �ل��ه ،ف��ي ال�ق�م��ة ال �ت��ي تنعقد
ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ين وت�ب�ح��ث ف��ي امل�ل�ف��ات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ال �س��اخ �ن��ة« ،ن �ج �ت �م��ع ال �ي��وم
ف��ي ظ��ل تحديات تستدعي منا اليقظة،
وزم � � ��ن ي � �ف� ��رض ع �ل �ي �ن��ا وح � � ��دة ال �ص��ف
والكلمة ،وال ش��ك أنكم جميعًا تعلمون
أن �ن��ا م�س�ت�ه��دف��ون ب��أم�ن�ن��ا واس �ت �ق��رارن��ا،
لذلك علينا أن نكون على قدر املسؤولية
امللقاة على عاتقنا».
وأش � � ��ار امل� �ل ��ك ال� �س� �ع ��ودي ال � ��ى س ��وري ��ا
ب�ط��ري�ق��ة غ �ي��ر م �ب��اش��رة ع �ب��ر ق��ول��ه «م��ن
الواجب علينا مساعدة أشقائنا في كل
م��ا م��ن ش��أن��ه ح�ق��ن دم��ائ�ه��م وتجنيبهم
تداعيات األحداث والصراعات ومخاطر
ال �ت��دخ�لات» .ك�م��ا دع��ا دول الخليج ال��ى
ت �ج��اوز م��رح�ل��ة ال �ت �ع��اون واالت� �ح ��اد في
ّ
ك�ي��ان واح ��د .وق��ال «ل�ق��د علمنا التاريخ
والتجارب أن ال نقف عند واقعنا ونقول
اكتفينا ،ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في
آخر القافلة ويواجه الضياع ،وه��ذا أمر
ال نقبله جميعًا ألوط��ان�ن��ا واس�ت�ق��رارن��ا
وأم �ن �ن��ا ،ل��ذل��ك أط �ل��ب م�ن�ك��م أن ن�ت�ج��اوز
م��رح �ل��ة ال �ت �ع��اون ال ��ى م��رح �ل��ة االت �ح��اد
ف��ي ك �ي��ان واح � ��د» ،ل�ك�ن��ه ل��م ي �ح��دد شكل
االت �ح��اد أو اآلل �ي��ة ال�ت��ي سيعتمدها أو
املراحل الالزمة لذلك.
وك� � ��ان ال� ��وزي� ��ر امل � �س� ��ؤول ع� ��ن ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي س�ل�ط�ن��ة ُع �م ��ان ،ي��وس��ف
ّ ّ
بن علوي بن عبد الله ،قد أك��د أن القمة
س �ت �ت �ط ��رق ال� � ��ى «ك� �ث� �ي ��ر م� ��ن األوض � � ��اع

تقرير

الراهنة التي تفرض نفسها كالعالقات
مع إيران واألوضاع في اليمن وسوريا».
وأض ��اف إن «الكثير م��ن قضايا الشرق
األوس ��ط س�ت�ع��رض ع�ل��ى اج�ت�م��اع القمة
من باب واقع األمر وواقع الظروف التي
تفرض نفسها على اجتماع القمة».
ّ
بدوره ،أكد األمني العام ملجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال ��زي ��ان ��ي ،أن
القمة الخليجية ستبحث كل التطورات
ف� � ��ي امل � �ل � �ف � ��ات ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة واألم � �ن � �ي� ��ة
واالقتصادية والدفاعية ل��دول املجلس.
ّ
وأشار الى أن توصيات في شأن عضوية
ُ
املغرب واألردن سترفع إلى قادة املجلس

أطلب منكم أن نتجاوز
مرحلة التعاون إلى
مرحلة االتحاد في
كيان واحد

األعلى لدول مجلس التعاون الخليجي،
ح�ي��ث م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ت�خ��دوا ق ��رارًا في
شأنها.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ق ��ال م��دي��ر إدارة مجلس
التعاون الخليجي في وزارة الخارجية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ال �س �ف �ي��ر ح �م��ود ال ��روض ��ان،
ّ
إن م�ص��ر أي �ض��ًا ع�ل��ى ق��ائ�م��ة االن�ض�م��ام
إل��ى مجلس ال �ت �ع��اون .وك�ش��ف أن القمة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة س�ت�ن��اق��ش م �س��أل��ة ان�ض�م��ام
كل من املغرب واألردن للمجلس ،وسط
اخ �ت�لاف ف��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ين ال��دول
ّ
األع� �ض ��اء ،م ��ؤك� �دًا ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه أن
االختالف ليس جوهريًا.
وش� � � ّ�دد ال� ��روض� ��ان ع �ل��ى أن� ��ه «ال ي�ج��وز
االن�ض�م��ام ال�ف��وض��وي للمغرب واألردن
إل��ى مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،فنحن
مع االنضمام الكلي ،لكن يجب أن يكون
ً
أوال ع�ب��ر ش��راك��ة مل ��دة ع��ام�ي�ن ،وب�ع��ده��ا
ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية
لتتحول ال��ى االن�ض�م��ام ال�ت��دري�ج��ي إلى
امل�ج�ل��س ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل» .وأش ��ار إل��ى أن
«دول مجلس التعاون الخليجي وافقت
على ال��دع��م امل��ال��ي ل�ل�أردن وامل�غ��رب ،لكن
دون تحديد أوجه هذا الدعم».
وب �ش��أن ان �ض �م��ام م �ص��ر ،ق ��ال ال��روض��ان
إن «ض��م ك��ل م��ن األردن وامل�غ��رب ومصر
ي�ب�ع��د ع��ن م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ّأي� ��ة شبهة
إقليميةُ ،
ويعطيه بعدًا عربيًا ّ
مهمًا يمثل
حقيقته ،فهو لم يكن في ي��وم من األي��ام
تجمعًا إقليميًا» .وهذه القمة هي الثانية
والثالثون للتكتل الخليجي ،ويحضرها
كل من سلطان ُعمان قابوس بن سعيد
وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
وأم �ي��ر ق�ط��ر ال�ش�ي��خ ح�م��د ب��ن خليفة آل
ث ��ان ��ي ،وأم� �ي ��ر ال �ك��وي��ت ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ،ب��اس�ت�ث�ن��اء
الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،ال��ذي اتصل بامللك السعودي
معتذرًا وأوفد مكانه نائبه الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم.
وفي بيان لدى وصوله الى الرياض ،قال
سلطان ُعمان قابوس بن سعيد إنه «في
ظ��ل ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي ت�ش�ه��ده��ا املنطقة
وال �ع��ال��م ،ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا م��واص �ل��ة العمل
ال � � ��دؤوب وال �ج �ه ��ود امل �ش �ت��رك��ة ب�ت�ع��زي��ز
أواصر التعاون القائم ما بيننا ملا يعود
بالخير واملنفعة على الجميع».
(األخبار)

ّ
إيجابية» تستبق لقاء الفصائل
«أجواء

رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
رغ � ��م ان � �ط �ل�اق اج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية ف��ي ال �ق��اه��رة أم ��س ،مل��دة
ث�لاث��ة أي� ��ام ،ت�ت�ج��ه األن �ظ��ار ن�ح��و لقاء
ال� ��رئ � �ي� ��س م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس ب��رئ �ي��س
امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ل�ح��رك��ة «ح �م��اس»،
خ ��ال ��د م �ش �ع��ل ،ال � ��ذي س �ي �ع �ق��د ف ��ي 22
ال �ج��اري وي��ؤم��ل م�ن��ه أن ي�ع�ط��ي دفعة
ّ
إض��اف �ي��ة مل �ل��ف امل �ص��ال �ح��ة ،ك �م��ا ي��ؤك��د
عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
محمود العالول.
وي� �ق ��ول ال �ع ��ال ��ول إن «االت � �ج� ��اه ال �ع��ام
إي �ج ��اب ��ي وج� �ي ��د ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت ه �ن��اك
ج �ل �س��ات م�ت�ت��ال�ي��ة ب�ي�ن وف� ��دي «ف �ت��ح»
و«ح�م��اس» في القاهرة ،لبحث وضع
اآلل �ي��ات لتنفيذ االت �ف��اق��ات ،واإلع� ��داد
الج� �ت� �م ��اع ال� �ي ��وم ل �ج �م �ي��ع ال �ف �ص��ائ��ل.
وخ� �ل��ال ال �ج �ل �س��ة األول � � ��ى ب �ح��ث ع � ّ�دة
ملفات مع حركة «ح�م��اس» لها عالقة
ب � ��إج � ��راءات إع� � ��ادة ال� �ث� �ق ��ة» .وي�ض�ي��ف
ُّ
إن � ��ه ات � �ف� ��ق ع �ل ��ى «آل � �ي� ��ات ب �خ �ص��وص
ه��ذه امل�س��أل��ة وت��أل�ي��ف ل �ج��ان ميدانية
م�ش�ت��رك��ة ب��رع��اي��ة وم �ت��اب �ع��ة م�ص��ري��ة.
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق باملصالحة الكلية
وت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ،فستبحث ف��ي اج�ت�م��اع
اليوم».
ب � � ��دوره ،ش � � ّ�دد األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ب�ه��ة

الديموقراطية لتحرير فلسطني ،نايف
ح ��وات� �م ��ة ،ع �ل��ى أن ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات
ال�ح��وار ال��وط�ن��ي الفلسطيني الشامل
«مرهون بنجاح اللقاء ال��ذي سيعقده
ق��ادة الفصائل الفلسطينية يومي 20
و 21لتأليف اللجنة ال�ق�ي��ادي��ة العليا
املؤقتة املنوط ّ بها إجراء هذا الحوار».
وكشف عن تلقيه تطمينات من جميع
امل�س��ؤول�ين وق ��ادة الفصائل برغبتهم
ف��ي نجاح تلك املباحثات ،مشيرًا الى
أن «ق � �ي� ��ادة ال �ج �ب �ه��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
عقدت اجتماعات موسعة مع محمود
عباس وحركة «فتح» ومشعل تمهيدًا
النطالق الحوار في القاهرة».
وت �م �ن��ى امل� �ت� �ح ��دث ب ��اس ��م «ح� �م ��اس»،
ف ��وزي ب��ره��وم ،ب � ��دوره ،أن ي �ك��ون ع��ام
 2011عام إنهاء االنقسام ،وعام 2012
«ندشن فيه مرحلة جديدة من وحدة
فلسطينية ق��وي��ة وف��اع �ل��ة وف ��ي إط��ار
ش��راك��ة وطنية ترعى مصالح شعبنا
وق�ض��اي��اه الرئيسية ون��واج��ه جميعًا
كل التحديات».
وج � ��اء إع �ل��ان ن �ت��ائ��ج االت� �ف ��اق األول� ��ي
ف��ي ال�ق��اه��رة ل�ل�ق��اء «ف �ت��ح» و«ح �م��اس»
ع �ل��ى ل �س��ان ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال�س�ي��اس��ي
ل �ـ«ح �م��اس» ،ع ��زت ال ��رش ��ق ،ال� ��ذي ق��ال
إن االجتماع شهد اتفاقًا على تفعيل
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة مل� �ع ��ال� �ج ��ة م �ل��ف

املعتقلني السياسيني ،وأق� ّ�ر ه��ذه املرة
ب � ��أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك «إش � � � ��راف م �ص��ري
م �ب��اش��ر م ��ن خ �ل�ال م �ت��اب �ع��ة امل �ل��ف في
الضفة وغ��زة إلن�ه��اء امل�ل��ف بالكامل».
وأش� � � ��ار ال � ��ى أن ال � �ع � �ن ��وان ال��رئ �ي �س��ي
ل�لاج �ت �م��اع ال � ��ذي ع �ق��د ك� ��ان «االت� �ف ��اق
على آليات محددة وحقيقية وممكنة
ال�ت�ط�ب�ي��ق ل �ت��رج �م��ة ات �ف ��اق امل�ص��ال�ح��ة
وتنفيذه» ،وأن ه��ذه اآلليات هي التي
ستجعل امل��واط��ن الفلسطيني يلمس
نتائج إيجابية لعملية املصالحة.
وال� � �ت� � �ق � ��ى وف � � � � ��دا ال � �ح� ��رك � �ت�ي��ن أي� �ض ��ًا
م �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات
امل � �ص� ��ري� ��ة .ون� ��اق � �ش� ��وا األس � � ��س ال �ت��ي
س �ت��وض��ع مل �ش��ارك��ة األم � �ن ��اء ال �ع��ام�ين
القيادية العليا
للفصائل ف��ي اللجنة
ّ
للشعب الفلسطيني .وت��وق��ع مسؤول
فلسطيني ،رف��ض ال�ك�ش��ف ع��ن اس�م��ه،
أن يثير ه��ذا امل�ل��ف م��وج��ة خ�ل�اف بني
الفصائل.
وج ��اء ف��ي االت �ف��اق ال�س��اب��ق للفصائل
الفلسطينية أن��ه سيتم تشكيل لجنة
ع �ل �ي��ا ل �ق �ي ��ادة ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
ّ
مكونة من األم�ن��اء العامني للفصائل،
وشخصيات مستقلة وأعضاء اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،للتحضير
الن�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي وإع ��ادة
بناء املنظمة على أسس جديدة.

عربيات
دوليات
أحمد علي أنهى ترتيبات
سفر صالح إلى نيويوك
أعلن مصدر سياسي يمني،
وصف بأنه رفيع املستوى ،أن

نجل الرئيس اليمني ،أحمد علي
صالح ،قائد القوات الخاصة
والحرس الجمهوري« ،وصل
إلى نيويورك وأجرى الترتيبات
الالزمة لزيارة (الرئيس اليمني
علي عبد الله) صالح (الصورة)
إلى الواليات املتحدة الستكمال
عالجه من اإلصابة في الحادث
الذي استهدف مسجد الرئاسة،
ً
فضال عن عقده سلسلة لقاءات
مع شخصيات رفيعة في اإلدارة
األميركية ومسؤولني في وكالة
االستخبارات املركزية.
(يو بي آي)

جويلي :أسابيع لسحب
املسلحني من الشوارع
أعلن وزير الدفاع الليبي ،أسامة
جويلي ،في مقابلة مع «رويترز»
أن تخليص شوارع ليبيا من
املقاتلني الذين شاركوا في
االنتفاضة ضد الزعيم الليبي
معمر القذافي سيستغرق
بضعة أسابيع .أما في ما يتعلق
ببناء جيش قوي يتولى الحلول
مكان املقاتلني ،فلفت إلى أنه قد
يستغرق أشهرًا ،رافضًا إعطاء
مواعيد نهائية.
(رويترز)

فرنسا ّ
تندد «باستفزاز»
إسرائيلي جديد
نددت فرنسا بقرار الحكومة
اإلسرائيلية طرح استدراجات
عروض جديدة لبناء أكثر من
ألف وحدة سكنية في ثالث من
مستوطنات القدس الشرقية
والضفة الغربية املحتلتني .وقال
املتحدث باسم الوزارة ،برنار
فاليرو ،إن «هذا القرار غير
املشروع بموجب القانون الدولي
ّ
يمثل استفزازًا جديدًا وعقبة
إضافية في طريق السالم».
(أ ف ب)

املرزوقي يدعو يهود
تونس إلى العودة
كشف كبير أحبار يهود
تونس ،حاييم بيتان ،أن الرئيس
التونسي املؤقت ،منصف
املرزوقي ،دعا اليهود الذين كانوا
يعيشون في تونس وغادروها
إلى العودة إليها .ونقلت وكالة
األنباء التونسية الحكومية عن
بيتان إعرابه عن ارتياحه ملا ملسه
خالل لقائه املرزوقي من «اهتمام
(األخير) باليهود في تونس،
واعتبارهم مواطنني كاملي
الحقوق».
(يو بي آي)

