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عواصمـ  وكاالت: جدد املؤمتر السابع حلركة فتح باإلجماع رئاسة 
رئيس السلطة محمود عباس للحركة بعد ترشيحه من قبل مؤسسي 

احلركة واعضاء جلنتها املركزية.
وقال رئيس املجلس الوطني الفلســطيني سليم الزعنون خالل 
اجللســة االفتتاحية للمؤمتر في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة 
رام اهلل، وســط الضفة الغربية احملتلة : إن »اللجنة املركزية أوصت 

باإلجماع ترشيح الرئيس محمود عباس رئيسا حلركة فتح«.
وعقب ذلك، قال عباس مخاطبا احلضور »يا أبناء فتح ومناضليها 
وثوارها جنتمع اليوم لنسطر فصال جديدا من مسيرة حركتنا الرائدة 
جنتمع مع من خاضوا معارك الدفاع عن الثورة في الكرامة وبيروت 
والشقيف ومن خاضوا ملحمة املقاومة ضد االحتالل وفجروا انتفاضة 

احلجارة وسطروا ملحمة صمود«.
وأضاف »أنتم اليوم تؤسسون حلقبة أكثر قوة وأكثر رسوخا في 
مسيرة حركتنا الرائدة وتؤكدون ذات مبادئ االنطالقة األولى تلك التي 
كانت لفلسطني وحدها، فلسطني التي هي أكبر من كل شيء وقبل كل 

شيء والدولة املستقلة ذات السيادة«.
وأضاف »أنتم تؤكدون بوجودكم هنــا وبإصراركم امللتزم على 
التشبث بفتح والتمسك بها وببرنامجها الوطني، إن فتح ستبقى غالبة 
ولن يتوقف تيارها الهادر قبل أن تتحقق اهدافها بالتحرر واالستقالل 

والدولة املستقلة ذات السيادة«.
هذا، وقد شــارك ممثلون عن حركة املقاومة اإلسالمية »حماس« 
ألول مرة في املؤمتر حيث ألقى خالله رئيس املكتب السياســي خالد 

مشعل كلمة قرأها عضو املجلس التشريعي احمد احلج علي، قال فيها: 
»نحن في حركة حماس جاهزون لكل مقتضيات الشــراكة معكم في 

»فتح« ومع كل الفصائل والقوى الوطنية في سبيل 
النهوض بالقضية الفلسطينية«.

وذكر ان املؤمتر ينعقد في ظروف 
معقدة واستثنائية لها انعكاسات 

علــى القضية الفلســطينية 
والوضع اإلقليمي. 

وطالب مشــعل في 
رســالته بـ »الوصول 
لنتائج إيجابية ومخرجات 
ســديدة للمؤمتر تعزز 
الداخلية حلركة  الوحدة 

أداءها  فتح أوال، ويجدد 
النضالي«.

وأعرب عــن أمله في أن 
ينجح مؤمتر فتح في »ترسيخ 

مناخ الوحدة وروح الشراكة الوطنية 
التي تساعد على سرعة إجناز املصاحلة 

وإنهاء االنقسام وترتيب بيتنا الفلسطيني وبناء 
مؤسستنا الوطنية، ومواجهة االحتالل«. 

وأوضح مشــعل أن »ترتيب البيت الداخلي ميكننا من العمل معا 

ملقاومة االحتالل واالستيطان والتهديد، وكسر احلصار عن غزة«.
ومن املقرر أن ينتخب املؤمتر الذي يستمر أربعة أيام أخرى جلنة 
مركزية جديدة ومجلســا ثوريا للحركة بحضور 

ممثلني عن 28 دولة عربية واجنبية.
الى ذلك، استنكر 75 عضوا من 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
»فتح«، فــي قطاع غزة عدم 
مشــاركتهم فــي مؤمتر 

احلركة.
وقــال األعضاء في 
إنهم لم يشاركوا  بيان 
بســبب عــدم إصدار 
للمغادرة  تصاريح لهم 
من القطــاع إلى رام اهلل 

واملشاركة في املؤمتر.
وطالب األعضاء الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وزعيم 
حركة فتح، بالتدخل شخصيا حلل 
إشكالية العالقني، والذين لم يحصلوا على 
تنسيق أو تصاريح حتى اللحظة، والضغط على 
اجلانب اإلســرائيلي ملنحهم تصاريح للمشاركة في املؤمتر أسوة 
بزمالئهم. بدوره، قال محمد املقادمة، مدير اإلعالم في وزارة الشؤون 

املدنية في السلطة الفلســطينية، إن السلطات اإلسرائيلية لم تسمح 
حتــى اللحظة بإصدار تصاريح لنحو 70 عضوا من حركة فتح بغزة 
للمغادرة. وأضاف: »غادر أغلب األعضاء )نحو 300 شخص(، وهناك 

تنسيق يجري ملغادرة العالقني«.
وفي غضون ذلك، طالبت عضوة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية حنان عشراوي املجتمع الدولي بالبدء في عملية التصحيح 
التاريخي والوقوف أمام مسؤولياته جتاه احلقوق الفلسطينية االنسانية 
والقانونية. جاء ذلك في بيان مبناسبة الذكرى الـ 69 العتماد اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة قرار تقســيم فلسطني عام 1947 واليوم الدولي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في عام 1977.
وقالت عشــراوي ان قرار التقســيم »ميثل بداية معاناة الشعب 

الفلسطيني اثر قرار املجتمع الدولي التدخل سلبا بفلسطني«.
وفي السياق نفسه، نظمت القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة، امس وقفة، إحياء لليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
وشارك في الوقفة، التي نظمت أمام مقر منظمة )اليونسكو( التابعة لألمم 
املتحدة، غربي مدينة غزة، ممثلون عن الفصائل الوطنية واإلسالمية 
املختلفة. وقال طالل أبو ظريفة، عضــــو املكتب السياسي للجبهة 
الدميوقراطية لتحرير فلســــطني، في كلمة نيابة عن الفصــــائل 
املشــــاركة:»نقف اليوم أمام مقر األمم املتحدة في غزة، إحياء لليوم 
العاملي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، ولنذكر املجتمع الدولي 

بواجباته جتاه الشعب الفلسطيني«.

أفغانستان قد حتصل على »بالك هوك« لتحل محل طائرات روسية
كابول ـ رويترز: يريد اجليش األميركي أن حتل طائرات أميركية الصنع محل أسطول 
أفغانستان من طائرات الهيليكوبتر الروسية القدمية حسبما جاء في اقتراح جديد للميزانية 
وهو قرار يستهدف تقليص اعتماد القوات اجلوية األفغانية على العتاد الروسي منذ عقود 
طويلة. وتطلب وزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( اآلن متويال لتجديد وحتديث 53 طائرة 
هليكوبتر قدمية طراز يو.اتش-60 بالك هوك وتابعة للجيش األميركي لألفغان وهو عدد كاف 
ليحل محل األسطول احلالي من طائرات الهيليكوبتر روسية الصنع إم.آي-17.

»حماس« ألول مرة في املؤمتر ومشعل يعلن جاهزيتها للشراكة.. ووقفة في غزة إحياء لـ »اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«

مؤمتر »فتح« السابع يجدد باإلجماع رئاسة عباس للحركة

في خطوة استفزازية
 »احلوثي« و»املخلوع« يشكاّلن حكومة

»الشرعية« تصفها بـ»املولود امليت«

إيران توّجه أسلحتها نحو 
هيليكوبتر أميركية مبضيق هرمز

عواصم ـ وكاالت: في خطوة استفزازية 
جديدة، أعلن ما يســمى املجلس السياســي 
لالنقالبيني في صنعاء عن تشــكيل حكومة 
برئاسة عبدالعزيز بن حبتور محافظ عدن 
االسبق تتكون من 4٢ حقيبة وزعت مناصفة 
بني حليفــي االنقالب املتمرديــن احلوثيني 
واملخلوع علي عبداهلل صالح. ويأتي تشكيل 
احلكومة من قبــل االنقالبيني قبيل الزيارة 
املتوقعة إلسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث 
األمــني العام لألمم املتحدة لعدن واالجتماع 

بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبهذا اإلعالن تتأزم األمور، وتذهب دعوات 
املبعوث األممي واملجتمع الدولي برفض أي 
إجــراءات أحاديــة من أي جانــب في األزمة 

اليمنيــة أدراج الريــاح، وتلقــى الكثير من 
الشكوك حول جدوى الزيارة.

وعقــب إعالن هذه احلكومة في صنعاء، 
جاء أول رد فعل من حكومة الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي برفضها، حيث وصف 
نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير اخلارجية 
عبد امللك املخالفــي، احلكومة التي أعلنتها 
ميليشيات احلوثيني واملخلوع علي عبداهلل 
صالح بـ»املولود امليت«. وفي السياق نفسه، 
ندد األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط بإعــالن جماعة احلوثيني وعلي 
عبداهلل صالح »االنقالبية« تشكيل ما سمي 
»حكومة انقاذ وطنــي« واصفا هذا االجراء 

بأنه »عار من الشرعية«.

عواصم - رويترز: في حادث هو األحدث 
في سلسلة تصرفات مشابهة لسفن إيرانية 
هــذا العام لكنه األول منذ فوز دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاسة األميركية، قال مسؤوالن 
بوزارة الدفاع األميركية لرويترز امس االول 
إن ســفينة تابعة للحرس الثــوري اإليراني 
وجهت أسلحتها نحو طائرة هليكوبتر تابعة 
للبحريــة األميركيــة في مضيــق هرمز يوم 
الســبت في تصرف وصفاه بأنــه »غير آمن 
ويفتقر للمهنية«. وخالل حملته تعهد ترامب 
بإغراق أي سفينة إيرانية تتعرض للبحرية 

األميركية في اخلليج إذا انتخب رئيسا للواليات 
املتحدة. ومن املقرر أن يتولى ترامب السلطة 
في ٢٠ يناير. وقال املسؤوالن اللذان اشترطا 
عدم ذكر اسميهما إن احلادث وقع عندما حلقت 
هيليكوبتر من طراز إس.إتش-٦٠ في نطاق 
٠.8 كيلومتر من سفينتني إيرانيتني في املياه 
الدولية. وقاال إن إحداهما وجهت أسلحتها إلى 
الطائرة. وأضاف املسؤوالن أن طاقم الطائرة 
لم يشعر بالتهديد في أي حلظة لكن التصرف 
لم يكن آمنا ألنه كان من املمكن أن يؤدي إلى 

تصعيد.

محمد بن نايف :»مخططات عدوانية« تستهدف أمن اخلليج
أكد خالل االجتماع الدوري الـ 35 لوزراء داخلية دول املجلس قدرة األجهزة على مواجهتها

حرب شوارع في املوصل.. و»داعش« يقتل مدنيني لـ»عدم التعاون«

فإنها تصغر أمام صالبة موقفنا 
وقسوة ردنا«.

وأكد القدرة على »مواجهة 
مخاطر تلك األعمال اإلجرامية 
واملخططــات العدوانية بقدرة 

وكفاءة أجهزتنا األمنية ومتاسك 
وحدتنا الوطنية، وصالبة أمننا 
الفكــري وعمــق جتربتنــا في 

مواجهة التحديات«.
من جهته، لفت األمني العام 
ملجلس التعاون اخلليجي، عبد 
اللطيــف الزياني، إلــى أهمية 
التمريــن األمنــي اخلليجــي 
املشترك )أمن اخلليج العربي 
١( الــذي اختتــم فعالياته في 
البحرين قبل أسبوعني، واعتبر 
أن »مشاركة القوات األمنية بدول 
املجلس فــي التمرين أكدت أن 
األمــن اخلليجــي كل ال يتجزأ 
وأن التعــاون املشــترك ركــن 
أساســي في احلفاظ على أمن 
دول املجلس وسالمتها واحلفاظ 

على استقرارها«.
وشدد على أن »دول مجلس 
التعــاون ســتواجه أي تهديد 
بكل جدية والتزام ولن تتردد 
في حماية أمنها واســتقرارها 
وســالمة مواطنيهــا واملقيمني 
فيها واحملافظة على منجزاتها 

ومكتسباتها«.

أمــن دولنا  واحملافظــة علــى 
وشعوبنا«.وأشــار ولي العهد 
السعودي إلى أنه »مهما كانت 
قــوة وخطورة مــن يحاول أن 
يعتدي على أمننا واستقرارنا 

الرياض- واس: قال صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
نايف، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
امــس، إن هنــاك »مخططــات 
عدوانيــة« تســتهدف األمــن 
اخلليجــي، غير أنــه أكد على 
قدرة األجهزة على مواجهتها.

وخــالل ترؤســه االجتماع 
الــدوري الـ٣5  لوزراء داخلية 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي عقد بالرياض امس، قال 
األمير محمد بن نايف إن »أمننا 
اخلليجي، وعمقنا االستراتيجي، 
وثقلنا االقتصادي، ومرتكزنا 
العقدي محاط مبهددات أمنية 

عديدة«.
وأضــاف أن تلــك املهددات 
تأتي »في ظل ما يشهده عاملنا 
من متغيرات وانحرافات فكرية 
ونزاعــات طائفيــة وظواهــر 
إرهابية تقف وراءها دول )لم 
يحددها( ومنظمات وتنظيمات 
نــدرك غاياتهــا وتوجهاتهــا، 
وقادرون علــى درء مخاطرها 

بغداد - وكاالت: قالت متحدثة 
باسم األمم املتحدة امس إن مقاتلي 
تنظيم »داعش« في املوصل قتلوا 
مدنيني لعدم ســماحهم بوجود 
قناصــة علــى أســطح منازلهم 
ووضع قاذفات صواريخ عليها 

أو من اشــتبهوا في أنهم سربوا 
معلومــات أو يحاولــون الفرار. 
وقال رافينا شامدساني في إفادة 
دوريــة لــألمم املتحــدة »يوم ١١ 
نوفمبر تــردد أن تنظيم داعش 
قتــل ١٢ مدنيا في حــي بكر في 

شــرق مدينة املوصــل لرفضهم 
السماح بوضع قاذفات صواريخ 
على أســطح منازلهم«. وتظهر 
معلومات تلقتهــا األمم املتحدة 
كذلــك أن املتشــددين أطلقــوا 
الرصاص فقتلــوا ٢7 مدنيا في 

ساحة املهندسني في شمال املوصل 
يــوم ٢5 نوفمبــر. وفي يوم ٢٢ 
نوفمبر قتل قناص من داعش طفال 
في السابعة من عمره كان يركض 
باجتاه قوات األمن العراقية في 
حي عدن في شرق املوصل.  في 

غضون ذلك، قال قائد عسكري إن 
قوات اجليش العراقي اخترقت، 
امس، دفاعات مســلحي تنظيم 
»داعــش« في حيني داخل مدينة 
املوصــل، وتخــوض معه حرب 

شوارع، ال تزال مستمرة. 

سمو ولي العهد يرأس االجتماع الدوري اخلامس والثالثني لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

 أطفال فلسطينيون يطيرون البالونات 
خالل تجمع في ميناء غزة لالحتفال 
باليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني أمس )أ.ف.پ(

أضيف إلى املرشحني السابقني »رومني وجولياني وكروكر«.. واختيار أحد منتقدي »أوباما كير« لوزارة الصحة

ترامب »منبهر« مبرشح »اخلارجية« الرابع.. بترايوس
على هيالري كلينتون بفارق 
ضئيل، مما يعني رســميا أنه 
نال أصوات الهيئة االنتخابية 
للوالية البالغ عددهم ١٦، بعد 

٣ أسابيع من االنتخابات.
ونقلــت »ســكاي نيــوز 
املســؤولة  عــن  عربيــة«، 
االنتخابيــة فــي الوالية روث 
جونســون في بيان قولها، إن 
»ترامب يتفوق على كلينتون 
بأكثــر مــن ١٠ آالف صــوت«، 
وبذلك أصبح لدى ترامب ٣٠٦ 
أصوات في الهيئة االنتخابية 
مقابل ٢٣٢ لكلينتون، بعد إعالن 
نتائج ميشــيغان، آخر والية 
تصادق على النتائج الرئاسية.
وافقــت  ذلــك،  مبــوازاة 
الهيئــة االنتخابيــة في والية 
ويسكونسن، على إعادة فرز 
األصوات، في كامل الوالية، وفق 

وسائل إعالم أميركية.
اللجنة، مؤخرا،  وتسلمت 
طلبــني من مرشــحتي حزبي 
شــتاين،  جيــل  »اخلضــر« 
و»اإلصالح« روك ديال فونتي، 
للرئاســة، إلعادة فرز أصوات 

املقترعني في الوالية.
وقررت اللجنة بدء عملية 
إعادة فرز األصوات من جديد، 

اخلميس املقبل.

رومني بعد تنديده بترامب اثناء 
احلملة، على غرار مستشارته 
التي عبرت  كيليان كونــواي 
عن ذلك االحد عبر التلفزيون.
وقالت في برنامج سياسي 
االحــد على قناة ان بي ســي: 
»يشعر الناس باخليانة لفكرة 
تعيني رومني في اعلى منصب 
حكومي هو وزارة اخلارجية، 
هــو الــذي القــى بــكل وزنه 
للتشــكيك في شخصية وفكر 
ونزاهة دونالد ترامب، رئيسنا 

املنتخب«.
مــن جهة اخــرى، حتدثت 
وســائل اعالم اميركية عن ان 
ترامب اختار توم برايس لتولي 
وزارة الصحــة، وهو معروف 
برفضه الشرس لبرنامج اصالح 
نظام الضمــان الصحي »اوبا 
ماكيــر«، وقد يعلــن تعيينه 

رسميا في الوقت القريب.
كذلــك قال نائــب الرئيس 
املنتخب مايك بنس لصحافيني 
ان »عددا من االعالنات املهمة« 
سيعلن ما غذى التكهنات بشأن 
تعيينات في مناصب اخرى في 

االدارة اجلديدة.
إلــى ذلــك، أعلنــت والية 
ميشــيغان األميركيــة فــوز 
الرئيس املنتخب دونالد ترامب 

تواجهنــا وكذلــك بالفــرص« 
املتاحة، مضيفا: »ســنرى الى 

اين سيقود هذا االمر«.
من جهتــه، جلــأ الرئيس 
املنتخب كعادتــه الى تويتر، 
منصة التواصل املفضلة لديه، 
وكتب اثر االجتماع: »التقيت 
لتوي اجلنرال بترايوس- انا 

منبهر جدا«.
وإضافــة الــى بترايــوس 
هناك ثالثة مرشــحني آخرين 
ترد اســماؤهم لتولي حقيبة 
اخلارجية، هم فضال عن رومني 
رئيس بلدية نيويورك السابق 
رودي جولياني ورئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية في مجلس 

الشيوخ بوب كوركر.
ومــن املتوقــع ان يلتقــي 
ترامــب فــي نيويــورك خالل 
ساعات كال من رومني وكوركر، 
بحسب مكتبه، ليكون هذا اللقاء 
الثاني مع رومني في عشــرة 
ايام. ففــي ١9 نوفمبر تصالح 
الرجالن في ملعب الغولف الذي 
ميلكه ترامب في بدمينستر في 
نيوجيرزي بعد حملة انتخابات 
متهيدية تبادال فيها االنتقادات 

الشرسة.
لكن عددا من كبار مساعدي 
ترامــب احتفــظ مبآخذه على 

وإثر االجتماع، قال اجلنرال 
املتقاعد للصحافيني ان ترامب 
»برهــن علــى معرفــة كبيرة 
التــي  التحديــات  مبختلــف 

حكــم في ٢٠١5 علــى اجلنرال 
املتقاعد بالســجن سنتني مع 
وقف التنفيــذ وغرامة قدرها 

مائة ألف دوالر.

وكاتبــة ســيرة حياتــه باوال 
بردويــل اطلعت علــى وثائق 

سرية للغاية.
الفضيحــة  بســبب هــذه 

عواصم - وكاالت: ســاعة 
مــن الزمــن قضاهــا الرئيس 
االميركي املنتخب دونالد ترامب 
في نيويورك مع احد مرشحي 
وزارة اخلارجيــة اجلنــرال 
املتقاعد ديڤيد بترايوس، املدير 
الســابق لوكالة االستخبارات 
املركزية »ســي اي ايه« الذي 

اطاحت به فضيحة.
وأصبحــت هويــة وزيــر 
اخلارجية املقبل موضع ترقب 
شديد، الســيما بعد ان رفض 
املتشددون من انصار الرئيس 
املنتخــب منــح اجلمهــوري 
املعتــدل ميت رومنــي، العدو 
اللدود االسبق للملياردير، هذه 

احلقيبة.
وبترايوس )٦4 عاما( الذي 
ما زال يحظى باحترام كبير في 
البالد بسبب دوره في تغيير 
مسار احلرب في العراق، أشرف 
عام ٢٠٠7 على نشــر ٣٠ الف 
جندي اميركي اضافي في هذا 
البلد ومتكن من انقاذ اجلهود 
العسكرية املتعثرة، كما خدم 
ايضــا في افغانســتان. ورقي 
في ٢٠١١ ملنصب مدير »الســي 
آي ايه« لكنه اضطر لالستقالة 
في العام التالي بسبب فضيحة 
طالته حيت تبني أن صديقته 

اجلنرال املتقاعد ديڤيد بترايوس املدير السابق لوكالة االستخبارات املركزية »سي اي ايه« قبيل لقائه الرئيس املنتخب في برج ترامب امس االول             )أ.ف.پ(


