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عريقات يطالب بمعاقبة اسرائيل على جرائمها يف غزة والضفة هجوم منسق يستهدف مقر 
االستخبارات الصومالية

دمشق تنتقد الرئيس الفرنسي الرافض 
للتعاون معها يف مجابهة اإلرهاب

القدس/ وكاالت
أكدت ارسائيل أمس نيتها مصادرة 
جنوب  ارايض  من  دونم  آالف  اربعة 
منطقة  يف  املحتلة  الغربية  الضفة 
غضب  ــارت  اث خطوة  يف  لحم  بيت 
وقف  عىل  ايــام  بعد  الفلسطينيني 
اطالق النار اثر حرب دامت خمسني 

يوما يف قطاع غزة.
وقال الجيش االرسائييل يف بيان: 
القيادة  من  تعليمات  عىل  "بناء 
السياسية تم اعالن اربعة آالف دونم 
ارايض  جفاعوت  (مستوطنة)  يف 
تابعة للدولة"، مشريا إىل ان "االطراف 

املعنية لديها 45 يوما لالستئناف".
القرار  هــذا  ان  الجيش  ــح  وأوص
القرارات السياسية  يأتي كجزء من 
ثالثة  مقتل  بعد  اتخاذها  تم  التي 
ذاتها  املنطقة  يف  ارسائيليني  شبان 
يف يونيو املايض يف املنطقة قرب كتلة 
غوش عتصيون االستيطانية حيث 
املارة  السيارات  يستوقفون  كانوا 

لتوصيلهم مجانا اىل القدس.
واتــهــمــت ارسائـــيـــل ثــالثــة 
الخليل  مدينة  من  فلسطينيني 
جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء 
االرسائيليني  الشبان  ومقتل  خطف 
الثالثة الذي ادى اىل خلق مناخ من 
عملية  اطالق  اعقبه  الشديد  التوتر 
غزة  قطاع  ضد  ارسائيلية  عسكرية 
يف 8 من يوليو املايض اوقعت اكرث من 

الفي قتيل فلسطيني.
عتصيون  غوش  مجلس  ورحب 
االســتــيــطــانــي يف بــيــان بــاعــالن 
الجيش قائال انه سيؤدي اىل توسيع 

مستوطنة جفاعوت.
واضاف البيان: ان االعالن "يمهد 

الطريق ملدينة جفاعوت الجديدة".
ان  االستيطاني  املجلس  ورأى 
"هدف قتلة الشبان الثالثة كان زرع 
الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية 
والتشكيك يف حقنا يف االرض" مؤكدا 

"ردنا هو تعزيز االستيطان".
السالم  حركة  نددت  جهتها،  من 
بيان  يف  لالستيطان  املناهضة  اآلن 
بهذا االعالن قائلة: "عىل حد علمنا، 
ان هذا االعالن غري مسبوق يف حجمه 
منذ الثمانينات ويمكن ان يؤدي اىل 
تغيري كبري يف الوضع القائم يف غوش 

عتصيون ومنطقة بيت لحم".
االعالن  هذا  ان  الحركة  ــدت  واك
(بنيامني)  الوزراء  رئيس  ان  "يثبت 
ــق  "اف اىل  يسعى  ال  نتانياهو 

وضع  يواصل  بل  سيايس"جديد 
وتعزيز  الدولتني  حل  امام  العراقيل 

حل الدولة الواحدة
عن  "باالعالن  البيان:  ــاف  واض
4000 دونم اضافية كارايض دولة فان 
الحكومة االرسائيلية تطعن (الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس) والقوى 
الظهر  يف  املعتدلة  الفلسطينية 
يؤدي  العنف  ان  اخرى  مرة  وتثبت 
يؤدي  بينما  ارسائيلية  تنازالت  اىل 
التوسع  مــن  املــزيــد  اىل  الالعنف 

االستيطاني".
حاغيت  اكـــدت  جهتها،  ــن  وم
الصحافة  لوكالة  الحركة  اوفران من 
القانوني  ــاس  االس أن  الفرنسية 
قرار  اىل  يعود  االرايض  ملصادرة هذه 
ابان الحكم العثماني يف عام 1858م.

دعا  االرسائييل،  القرار  عىل  وردا 
كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب 
عريقات اىل "محاسبة ارسائيل دوليا 
عىل جرائمها" يف قطاع غزة والضفة 

الغربية.
ـــال عــريــقــات: "يــجــب عىل  وق
ارسائيل  محاسبة  الدويل  املجتمع 
ممكن  وقــت  ارسع  يف  ومساءلتها 
شعبنا  ضد  وقذائفها  جرائمها  عىل 
االستيطان  ــىل  وع ــزة  غ قطاع  يف 
الضفة  يف  املتواصل  ــيل  ــي االرسائ

الغربية والقدس الرشقية".
الحكومة  فإن  عريقات  وبحسب 
بعدة  بجرائم  "تقوم  االرسائيلية 
الفلسطيني  الشعب  ضد  اشكال 
هذه  ان  معتربا  املحتلة"  وارضـــه 
الدولتني  حل  خيار  "تدمر  الجرائم 

وعملية السالم".
الرسمي  الناطق  دان  جهته،  من 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو 
ردينة القرار وطالب يف ترصيح نرشته 
وكالة وفا الرسمية لالنباء "بوقف هذا 
القرار الذي يؤدي اىل مزيد من تدهور 
االوضاع، مشددا عىل ان االستيطان 

برمته غري رشعي".
ارسائيلية  رسمية  ــام  ارق وتشري 
يف  السكنية  الوحدات  عدد  ان  اىل 
املستوطنات تضاعف يف عام 2013م 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
مستوطن  ــف  ال  375 ويعيش 
املحتلة  الغربية  الضفة  يف  ارسائييل 
بزيادة  رسمية  احصاءات  بحسب 

قدرها %4,2 مقارنة بعام 2013م.
واملستوطنات غري رشعية بموجب 

القانون الدويل.

بروكسل تمهل موسكو أسبوعا قبل فرض عقوبات جديدةبروكسل تمهل موسكو أسبوعا قبل فرض عقوبات جديدة

روسيا تدعو للمرة األوىل إىل إقامة دولة بشرق أوكرانيا
عواصم/ وكاالت

أمس  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس  دعا   
للمرة األوىل إىل محادثات حول إنهاء النزاع يف 
أوكرانيا تشمل إقامة دولة يف رشق البالد مشددا 

بذلك مطالب موسكو من اجل حل األزمة.
األنباء  وكــاالت  عنه  نقلت  كما  بوتني  وقال 
الروسية خالل برنامج تلفزيوني: "يجب أن نبدأ 
التنظيم  فورا محادثات جوهرية، حول قضايا 
السيايس للمجتمع وإقامة دولة يف جنوب رشق 
أوكرانيا بهدف حماية املصالح املرشوعة لسكان 

هذه املنطقة".
وكانت روسيا طالبت بمنح حقوق اكرب ملناطق 
الناطقني  من  غالبية  تقيم  حيث  أوكرانيا  رشق 

بالروسية ضمن نظام فدرايل المركزي.
ويف الربنامج الذي سجل الجمعة لم يتطرق 
الغربية  العقوبات  إىل  مبارش  بشكل  بوتني 

اإلضافية عىل روسيا.
واتهمه  األزمة  مسؤولية  الغرب  حمل  لكنه 
بدعم "انقالب" ضد الرئيس األوكراني السابق 

املوايل للكرملني فيكتور يانوكوفيتش يف فرباير.
وقال بوتني: "كان يجب أن يعلموا أن روسيا 
ال يمكن أن تقف مكتوفة األيدي حني يتم إطالق 

النار عىل الناس" .
إىل ذلك أمهل قادة االتحاد األوروبي روسيا 
وإال  أوكرانيا  يف  موقفها  لتغيري  واحدا  أسبوعا 

وقعت تحت طائلة عقوبات جديدة.
أعلن  بروكسل،  يف  طارئة  قمة  ختام  ويف 
رئيس املجلس األوروبي، هريمان فإن رومبوي، 

اللجنة  أن يطلبوا من  أن زعماء االتحاد قرروا 
"بدء  الدبلومايس  وجهازه  باالتحاد  التنفيذية 
لفرض  عاجل"  بشكل  التحضريي  العمل 

عقوبات جديدة وتقديم مقرتحات كي تدرسها 
حكومات االتحاد يف غضون أسبوع.. وأشار فان 
سيتم  العقوبات  بشأن  القرار  أن  إىل  رومبوي 

اتخاذه "بحسب تطور الوضع عىل األرض".
أنغيال  األملانية،  املستشارة  قالت  بدورها، 
مريكل، للصحفيني إن االتحاد األوروبي سيفرض 
عقوبات جديدة عىل روسيا إذا لم يحدث تغري يف 

الوضع الراهن يف أوكرانيا أو إذا تدهور الوضع.
وأوضحت مريكل أن هذه العقوبات االقتصادية 
تستهدف عىل نحو خاص قطاعي املال والطاقة، 
عىل غرار املنحى الذي سلكته األمور منذ نهاية 
يتم تنفيذ هذه  لم يعرف متى قد  يوليو.. ولكن 

العقوبات بشكل فعيل.
األملانية  املستشارة  أن  أوروبي  مصدر  وذكر 
كانت تأمل يف فرض عقوبات جديدة اعتبارا من 
األربعاء، أي قبل قمة حلف شمال األطليس يف 
عىل  اعرتضت  الدول  بعض  لكن  األربعاء.  ويلز 

ذلك يف غياب تفاصيل عن بعض القطاعات.
القومي  األمن  مجلس  باسم  الناطقة  وقالت 
كاتلني هايدن: "نرحب باتفاق املجلس األوروبي 
أوكرانيا  لسيادة  قوي  دعم  إظهار  عىل  اليوم 
عقوبات  وإعــداد  أراضيها  وسالمة  ــدة  ووح

جديدة للنظر فيها يف األيام املقبلة."
وأضافت هايدن "نبقى ملتزمني بدعم أوكرانيا 
يف بحثها عن تسوية دبلوماسية لألزمة وندعو 
ذلك  يف  بما  فورا  عسكرييها  سحب  إىل  روسيا 
أوكرانيا،  من  واملعدات  العسكرية  الوحدات 

ووقف دعمها غري الرشعي لالنفصاليني."

االتحاد  مع  وثيق  بشكل  "نعمل  وتابعت: 
روسيا  لجعل  اآلخرين  ورشكائنا  األوروبـــي 
مسؤولة عن تحركاتها غري الرشعية يف أوكرانيا 

بما يف ذلك عرب عقوبات اقتصادية جديدة."
من جهته، هاجم رئيس الوزراء السلوفاكي، 
روبرت فيكو، املوقف األوروبي، واصفا العقوبات 

بأنها "عقيمة وغري مثمرة".
وهدد فيكو باستخدام حق النقض (الفيتو) 
ما  وهو  املحتملة،  اإلضافية  اإلجــراءات  ضد 
يسلط الضوء عىل وجود انقسام داخل االتحاد 

األوروبي بشأن املوقف من روسيا.
قال  األوروبي،  االتحاد  وبعد اجتماع زعماء 
فيكو للصحفيني: "اعترب العقوبات عقيمة وغري 
املفروضة  العقوبات  تأثري  نعرف  أن  إىل  مثمرة. 
بالفعل، فإن فرض عقوبات جديدة أمر ال معنى 

له."
التي  العقوبات  سيعارض  إنه  فيكو:  وقال 

ستلحق الرضر بالنمو االقتصادي لسلوفاكيا.
يف  بالفعل  رصيــحــة  سلوفاكيا  ــت  ــان وك
تعتمد  التي  روسيا  عىل  للعقوبات  معارضتها 
الغاز  من  وارداتــهــا  عىل  الحصول  يف  عليها 

الطبيعي.
ودخل النزاع مرحلة جديدة هذا األسبوع بعد 
للقوات  توغل  عمليات  عن  متطابقة  معلومات 

النظامية الروسية يف أوكرانيا.

املخابرات األملانية: »داعش« أكرث وحشية من القاعدة
برلني/ (رويرتز)

املخابرات  وكــالــة  رئــيــس  ــر  ذك
الداخلية األملانية يف مقابلة أمس أن 
ينجذبون  املسلمني  الشبان  بعض 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 
التي  وحشيته  بسبب  وســوريــا 
من  مصداقية"  "أكرث  يبدو  تجعله 

تنظيم القاعدة.
"هناك  ماسن:  جورج  هانز  وقال 
صلة بني النجاح الذي حققه تنظيم 
الدولة اإلسالمية حتى اآلن يف العراق 
واألنشطة يف أملانيا وأنشطة الدعاية 
والحشد التي تستهدف الجهاديني 

الشبان."
ـــن إلذاعـــــة  ـــاس ـــــــاف م وأض
"الدولة  العامة:  دويتشالندفونك 
اإلسالمية.. إذا جاز التعبري هي اليشء 
الرائج.. أكرث جاذبية بكثري من جبهة 
سوريا،  يف  القاعدة  جناح  النرصة 
الوحشية  هو  الناس  يجذب  "مــا 
هذا  والرصامة.  الشديدة..التشدد 

يوحى لهم بأنه تنظيم أكرث مصداقية 
حتى من القاعدة...تتالىش القاعدة 
يتعلق  حني  اإلسالمية  الدولة  أمام 

األمر بالوحشية."
األملانية  املستشارة  وتــذرعــت 
أنــجــيــال مــريكــل بــنــجــاح الــدولــة 
أملان  جهاديني  تجنيد  يف  اإلسالمية 
ترسل  أن  ألملانيا  يجيز  كسبب 
أسلحة ملناطق رصاع يف "استثناء" 
العاملية  الحرب  بعد  لسياستها 
هي  ما  حكومتها  وستقرر  الثانية. 
سرتسلها  التي  املساعدات  نوعية 
تنظيم  تقاتل  التي  الكردية  للقوات 

الدولة اإلسالمية يف شمال العراق.
وتقدر املخابرات األملانية أن 400 
للتنظيم  انضموا  األقل  عىل  أملاني 
إن  ماسن:  وقال  والعراق.  سوريا  يف 
هناك أدلة عىل قيام خمسة مواطنني 
هجمات  بتنفيذ  ــان  أمل سكان  أو 
انتحارية لحساب التنظيم هناك يف 

الشهور األخرية.

مقديشو/وكاالت
 أعلنت قوات األمن الصومالية أمس أنها قتلت أربعة 
هجوما  منهية  الشباب  حركة  مسلحي  من  األقل  عىل 
مقر  استهدف  نار  وإطالق  مفخخة  بسيارة  تم  منسقا 
العاصمة  يف  اعتقال  ومركز  الوطنية  االستخبارات 

مقديشو.
وذكر مسؤول الرشطة محمد عبدل لوكالة الصحافة 
املهاجمني.  كل  وقتل  الهجوم  أحبط  "لقد  الفرنسية: 
من  أربعة  جثث  وهناك  اآلن  السيطرة  تحت  الوضع 
املهاجمني". وأضاف إن "عنرصي امن أصيبا بجروح يف 

الهجوم أيضاً".
وهاجم عنارص من حركة الشباب اإلسالمية يف وقت 
وسط  يف  الصومالية  االستخبارات  مقر  أمس  سابق 
مقديشو وفجروا قنابل وفتحوا النريان عىل املبنى كما 
أعلنت الرشطة وشهود. وسمع دوي انفجار قوي قالت 
الرشطة انه ناجم عىل األرجح عن سيارة مفخخة فيما 
حصل تبادل للنريان. وأضافت الرشطة: إن الهجوم يحمل 

بصمات حركة الشباب الذين يهاجمون باستمرار أهدافاً 
يف العاصمة.

وتقع املباني التي تضم سجنا يخضع إلجراءات أمنية 
مشددة بالقرب من فيال صوماليا املجمع املحصن الذي 

يضم قرص الرئيس حسن شيخ محمود. 
وكان املجمع الرئايس تعرض لهجوم مماثل يف يوليو 

املايض. 
الرئايس  القرص  عىل  هجوما  حينذاك  الشباب  وشن 

الذي قاموا باقتحامه قبل أن يفجروا أنفسهم.
وتحارب حركة الشباب من اجل اإلطاحة بالحكومة 
الصومالية املدعومة دوليا وتشن بانتظام هجمات ضد 
أهداف تابعة لها وكذلك يف دول مجاورة تساهم بعنارص 

ضمن قوة االتحاد األفريقي. 
استعادها  مدن  سلسلة  الشباب  حركة  خرست  وقد 
جنود القوة األفريقية لكنها ما زالت تشن عمليات خاصة 

يف قلب العاصمة مقديشو.

دمشق/ أ. ف. ب
انتقادات  أمس  دمشق  وجهت 
فرنسوا  الفرنيس  للرئيس  الذعــة 
مع  تعاون  أي  رفض  الذي  هوالند 
ملكافحة  األسد  بشار  الرئيس  نظام 
"اإلرهاب" يف سوريا، حسبما نقلت 
الرسمية (سانا) عن  األنباء  وكالة 

مصدر يف وزارة الخارجية السورية.
يف  مسؤول  رسمي  مصدر  وقال 
وزارة الخارجية السورية للوكالة أن 
بالده "تدين إرصار الرئيس الفرنيس 
فرنسوا هوالند عىل امليض يف حملة 
التضليل املسعورة التي دأبت عليها 
الحكومة الفرنسية منذ بداية األزمة 
الراهنة يف سوريا األمر الذي جعل 
من بالده رشيكا أساسياً ومبارشا يف 

سفك الدم السوري".
"لقد  للوكالة  املصدر  ــاف  وأض
أعرب الرأي العام الفرنيس عن إدانته 
التي  هوالند  الرئيس  لسياسات 
جعلت منه الرئيس األقل شعبية يف 
األمر  الخامسة  الجمهورية  تاريخ 
له  يحق  من  آخر  منه  يجعل  الذي 
قيم  عن  مدافعا  نفسه  تنصيب 
وحرصه  اإلنسان  وحقوق  العدالة 

عىل السلم واألمن الدوليني".
الخميس  ــدد  هــوالنــد ش ــان  وك
االجتماع  خالل  خطاب  يف  املايض 
عىل  الفرنسيني  للسفراء  السنوي 
رضورة تشكيل تحالف دويل واسع 
من اجل مكافحة "اإلرهاب" يف ظل 

"الدولة  جهاديي  نفوذ  تصاعد 
إسالمية" يف الرشق األوسط.

الرضوري  "من  انه  هوالند  وذكر 
لتكن  لكن  واســع  تحالف  تشكيل 
ــد ال  األمـــور واضــحــة: بشار األس
مكافحة  يف  رشيكا  يكون  أن  يمكن 
املوضوعي  الحليف  فهو  اإلرهــاب، 

للجهاديني".
وكـــانـــت دمــشــق قـــد أبـــدت 
بما  الغرب  مع  للتعاون  استعدادها 
رضبات  تشن  التي  واشنطن  فيه 
يف  اإلسالمية  الــدولــة  عىل  جوية 

من  نفسه  الوقت  يف  محذرة  العراق 
أن أي رضبة للتنظيم عىل أراضيها 

يجب أن تتم بالتنسيق معها.
"الدول  الخارجية  مصدر  ودعا 
الــتــي وفـــرت كــل أشــكــال الدعم 
إىل  املسلحة  اإلرهابية  للتنظيمات 
سارت  الذي  للنهج  مراجعة  إجراء 
صدقيتها  عىل  تربهن  لكي  عليه 
اإلرهــاب".  مكافحة  يف  وجديتها 
الــدول  وبعض  الغربيون  ويدعم 
السورية  املعارضة  الخليجية 
النظام  قوات  تواجه  التي  املعتدلة 

وجهاديي الدولة اإلسالمية يف أن.
الذي  الدعم  أن  املصدر  واعترب 
والدولية  اإلقليمية  الــدول  تقدمه 
لـ"التنظيمات اإلرهابية التكفريية" 
إطالة  يف  الرئييس  "السبب  يعترب 
وامتداد  وتفيش  وازدياد  األزمة  أمد 
إىل  املسلحة  اإلرهابية  التنظيمات 
دول املنطقة وخارجها". وادى النزاع 
يف سوريا منذ منتصف مارس 2011م 
إىل مقتل أكرث من 191 ألف شخص، 

بحسب أرقام األمم املتحدة.
لالزمة  حل  أفــق  أي  يظهر  وال 
تعقيدا  ـــزداد  ت الــتــي  الــســوريــة 
"الدولة  تنظيم  نفوذ  تنامي  مع 
اإلسالمية" املتطرف الذي شن يف 9 
خالله  احتل  كاسحا  هجوما  يونيو 
مناطق شاسعة من العراق وسوريا 
إسالمية"  "خالفة  قيام  فيها  أعلن 

عرب الحدود بني البلدين.


