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نتانياهو يبلغ ترامب: لن أخلي المستوطنات

الرئيس التونسي لن يترشح لوالية ثانية

البحرين: بهذا الشرط يمكن حل األزمة مع قطر 

ق��ال رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتانياه��و اإنه اأو�ض��ح للرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب اأنه غري م�ضتعد لإجالء "�ضخ�س واحد" من اأي م�ضتوطنات يف ال�ضفة 
الغربي��ة. جاء ذلك يف مقابلة اأجرتها معه القن��اة 13 التلفزيونية ون�رستها ال�ضبت 
�ضحيف��ة "تامي��ز اأوف اإ�رسائيل " يف موقعه��ا الإلكرتوين. وعندم��ا �ضئل نتانياهو 
عم��ا اإذا كان يع��رف تفا�ضي��ل "�ضفق��ة القرن" التي يق��وم باإعداده��ا ترامب، قال 
اإن��ه يع��رف ما طلب من ترام��ب ت�ضمينه يف ال�ضفق��ة. واأ�ض��اف نتانياهو: "اأعرف 
م��ا قلت��ه: قلت اإن��ه ل ميكن اإزالة حت��ى م�ضتوطنة واح��دة ، واأن اإ�رسائيل ت�رس على 
�ضيطرتن��ا امل�ضتم��رة عل��ى جمي��ع الأرا�ض��ي الواقع��ة غ��رب الأردن". وعندما �ضئل 
عم��ا اإذا كان يتوق��ع من الإدارة الأمريكي��ة اأن تعرتف بال�ضي��ادة الإ�رسائيلية على 
ال�ضف��ة الغربية مثل اعرتاف ترامب ب�ضيادة اإ�رسائيل على مرتفعات اجلولن ال�ضهر 
املا�ض��ي، ومل��اذا مل ي�ضغط عل��ى ترام��ب الآن للموافقة على ال�ضي��ادة الإ�رسائيلية 
عل��ى امل�ضتوطنات، قال نتانياه��و: "انتظروا حتى الولية التالي��ة". يف ا�ضارة اإىل 
النتخاب��ات الربملانية الإ�رسائيلية التي يخو�ضها حزب الليكود بزعامة نتانياهو 
ي��وم الثالثاء املقبل. واألقى نتانياهو، يف املقابلة، ال�ضوء على عالقاته ال�ضخ�ضية 
الطويل��ة بزعم��اء العامل الآخري��ن، قائاًل اإنه هن��اك تطابقا يف وجه��ات النظر مع 
الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني، واأن هذه العالقات �ضت�ضاعد اإ�رسائيل على حتقيق 

ال�ضالم يف املنطقة من خالل اإبقائها يف موقع قوة .

ق��ال الرئي���س التون�ضي احلايل الباجي قاي��د ال�ضب�ضي ال�ضب��ت يف موؤمتر حزب حركة 
ن��داء تون���س اإن��ه ل يرغ��ب يف الرت�ض��ح لولي��ة رئا�ضي��ة ثاني��ة. واأ�ض��ار ال�ضب�ضي يف 
افتت��اح اأ�ضغال موؤمتر حركة "نداء تون���س" اإىل اأن قراره بعدم الرت�ضح للرئا�ضة يعود 
لأن "الب��الد تزخ��ر بالكفاءات"، لكن ل�ضوء احل��ظ اأنهم "لي�ض��وا يف تون�س ولي�ضوا يف 
ال�ضلطة"، داعيًا "هذه ال�ضخ�ضيات للعودة اإىل تون�س''، وفق ما اأورده موقع "موازييك 
اإف اإم" التون�ض��ي. واأ�ض��اف ال�ضب�ضي "اأعتقد اأن تون�س ت�ضتحق التغيري". مع ذلك اأبقى 
الرئي���س الباب مفتوحا حل�ضم هذا املوقف يف الآجال الت��ي ي�ضبطها الد�ضتور. وقبل 
يوم، �رسح ال�ضب�ضي باأنه لي�س مقتنعًا باأن اإعادة تر�ضيح نف�ضه يف النتخابات ميكن 
اأن يخدم م�ضلحة تون�س. ومن املقرر اإجراء النتخابات التون�ضية يف نوفمرب )ت�رسين 
الث��اين(. وكان حزب "ن��داء تون�س"، الذي اأ�ض�ضه ال�ضب�ضي عام 2012، قد اأعلن حديثًا 

نيته تر�ضيح الأخري لالنتخابات الرئا�ضية.

 قال��ت رئي���س جمل�س الن��واب البحريني، فوزية زين��ل، اإن الأزمة اخلليجي��ة مع قطر ل 
تت�ض��ل مب�ضاكل م��ع ال�ضعب القطري. واأ�ضاف��ت "بالطبع مل نكن نتمنى م��ا و�ضلت اإليه 
الأمور مع دولة قطر، خا�ضة واأننا لي�س لدينا م�ضاكل مع ال�ضعب القطري، واإمنا امل�ضكلة 
هي يف ممار�ضات و�ضيا�ضات النظام القطري، والتي مل يراِع فيها ل اجلرية ول التداخل 
بني الأ�رس والعوائل، ول امل�ضالح امل�ضرتكة داخل املنظومة اخلليجية". و�ضددت بقولها 
"نح��ن ن��رى اأن احلل يف ا�ضتجابة النظام القطري مع ال�رسوط املعلنة، التي و�ضعتها 
ال��دول الأ�ضق��اء الثالث��ة اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة والإم��ارات وم���رس، اإ�ضاف��ة اإىل 
مملك��ة البحرين". واأك��دت زينل اأن امللف القت�ضادي بوجه ع��ام ي�ضكل حمورا اأ�ضا�ضيا 
يف اهتم��ام جمل���س النواب البحريني، مل��ا لذلك امللف من اأثر مبا���رس على احتياجات 
املواطن��ني ويف الرتق��اء مبجم��ل الأو�ض��اع املعي�ضي��ة. واأو�ضح��ت زين��ل اأن املجل�س 
ميتل��ك العديد م��ن الأدوات الد�ضتوري��ة والقانونية، التي تتيح له القي��ام بدور كبري يف 
التعامل مع هذا امللف، وبالتعاون مع ال�ضلطة التنفيذية، و�ضول اإىل اأف�ضل الختيارات 
واحلل��ول، التي ت�ضم��ن ا�ضتمرارية النماء القت�ضادي و�ضم��ان ح�ضول املواطنني على 

ثمار هذه التنمية.

دعت اإيطالي��ا ال�ضبت امل�ضري خليفة حفرت اإىل وقف العملية 
الت��ي ت�ضنه��ا ق��وات اجلي���س الليب��ي التابع��ة ل��ه باجت��اه 
العا�ضم��ة الليبي��ة طرابل���س. ونقل��ت "روي��رتز" ع��ن وزير 
اخلارجي��ة الإيطايل، اإنزو ميالني��زي، تاأكيده اليوم ال�ضبت 
اإن��ه "يتعني على خليفة حفرت قائ��د اجلي�س الوطني الليبي 
ال�ضتماع اإىل حتذيرات املجتمع الدويل ووقف الزحف نحو 

طرابل�س واإل فاإن املجتمع الدويل �ضريى ما ميكن عمله".
وبح�ض��ب الوكالة، قال ميالني��زي لل�ضحفيني بعد اجتماع 
ل��وزراء خارجي��ة جمموعة ال��دول ال�ضبع يف غ��رب فرن�ضا 
"اأو�ضحن��ا موقفن��ا متاما. ناأم��ل ب�ض��دة اأن ياأخذ هذا يف 

احل�ضبان واإذا مل يحدث ذلك ف�ضوف نرى ما ميكن عمله".
واتفق��ت دول جمموع��ة "G7" على ممار�ض��ة �ضغوط على 
امل�ض��ري الليبي خليفة حفرت، وم�ض��وؤويل الت�ضعيد الع�ضكري 
يف ليبي��ا. وقال وزير اخلارجي��ة الأملاين، هايكو ما�س، اإن 
وزراء خارجي��ة دول جمموع��ة ال�ضبع اتفق��وا اليوم ال�ضبت 
على ال�ضغط على امل�ضوؤولني عن �رساع عنيف على ال�ضلطة 
يف ليبي��ا خا�ض��ة القائ��د الع�ضك��ري خليفة حف��رت لتفادي 

الت�ضعيد الع�ضكري، ح�ضب "رويرتز".

خ��الل  ناق�ض��وا،  ق��د  الع��رب  الربملاني��ون  وكان 
املتعلق��ة  املقرتح��ات  التن�ضيق��ي،  اجتماعه��م 
باإ�ضاف��ة بن��د ط��ارئ اإىل ج��دول اأعم��ال اجلمعية 
العام��ة لالحت��اد الربمل��اين ال��دويل، وتوافق��وا يف 
اآخر املط��اف على مقرتح يدم��ج كافة املقرتحات 
التي تقدم��ت بها دول الحتاد، ين�س على "حماية 
ال�ضع��ب الفل�ضطين��ي ورف���س الع��رتاف بال�ضيادة 
الإ�رسائيلي��ة عل��ى اجل��ولن املحت��ل، وتعزي��ز قيم 
التعاي���س امل�ضرتك بني الأديان وال�ضعوب".   ووجد 
ه��ذا القرتاح قبوًل من اأع�ضاء كافة الدول العربية 
امل�ضاركة يف الجتماع، و�ضيعمل الحتاد الربملاين 
العرب��ي على الت�ضاور مع دولتي تركيا واإندوني�ضيا 
لتبن��ي هذا البند، باعتبار اأن مقرتحهما يقرتب من 
الن���س العربي الذي يدعو اإىل "تعزيز قيم التعاي�س 

امل�ضرتك بني الأديان وال�ضعوب".
وقد غابت ع��ن الجتماع التن�ضيقي برملانات دول 
احل�ضار )ال�ضعودية والإمارات والبحرين وم�رس(. 

وتراجع الربمل��ان امل�رسي عن ح�ضور اجتماعات 
الحت��اد الربمل��اين ال��دويل بع��د �ضغ��ط اإمارات��ي، 
اإث��ر ت�ضكي��ل وف��د برمل��اين م���رسي للم�ضاركة يف 
الجتماعات الت��ي �ضتعقد على مدار اأربعة اأيام يف 

العا�ضمة القطرية.
وب��داأت ال�ضبت يف الدوحة، اأعم��ال اجلمعية العامة 

لالحتاد الربملاين الدويل، مب�ضاركة وفود برملانية 
م��ن 160 دولة، من بينه��م 80 وفداً ممثاًل برئي�س 
الربمل��ان، وه��ي امل��رة الأوىل الت��ي ت�ضه��د فيه��ا 
اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل هذا العدد 

الكبري من احل�ضور. 
رح��ب رئي�س باللجن��ة التنفيذية للجمعي��ة العامة 
١٤٠ لالحت��اد الربمل��اين ال��دويل موؤك��داً جاهزية 
الدوح��ة لال�ضت�ضاف��ة، كم��ا دع��ا �ضعادت��ه الوفود 
لال�ضتمتاع مبراف��ق الدولة والإطالع على ح�ضارة 

ونه�ضة البالد
ووف��ق وكال��ة الأنب��اء القطري��ة "قنا"، ف��اإن اأمري 
قط��ر ال�ضيخ متيم بن حم��د اآل ثاين �ضيلقي كلمة يف 

افتتاح اأعمال اجلمعية العامة. 
و�ضتح�رس حف��ل الفتتاح رئي�ضة الحتاد الربملاين 
ال��دويل غابريي��ال كويفا�س ب��ارون، ونائب الأمني 
العام ل��الأمم املتحدة ملكافح��ة الإرهاب فالدميري 
واملجال���س  الربملان��ات  وروؤ�ض��اء  فورونك��وف، 
الوطني��ة والت�رسيعية والحتادي��ة وجمال�س الأمة 

والن��واب وال�ضي��وخ وروؤ�ض��اء الوف��ود الأع�ضاء يف 
الحت��اد الربمل��اين ال��دويل، اإ�ضاف��ة اإىل اأع�ض��اء 
اللجن��ة التنفيذية لالحتاد واملنظمات والحتادات 

الإقليمية والدولية. 
�ضتناق���س  للموؤمت��ر،  املع��د  الربنام��ج  وح�ض��ب 
الجتماعات، على مدى 5 اأيام، جملة من امل�ضائل 
ال��دويل،  الربمل��اين  الحت��اد  باأن�ضط��ة  املتعلق��ة 
بالإ�ضاف��ة اإىل الق�ضاي��ا واملح��اور املهم��ة التي 
تتعل��ق بق�ضاي��ا ال�ضل��م والأم��ن الدولي��ني، ودور 

الربملان��ات كمنابر لتعزيز التعليم م��ن اأجل ال�ضلم 
والأمن و�ضيادة القانون، ف�ضاًل عن مو�ضوع تعزيز 

احرتام القانون الدويل الإن�ضاين. 
اللج��ان  يف  اأي�ض��ًا  املجتمع��ون  يناق���س  كذل��ك 
الدائم��ة مو�ض��وع "الدميقراطية يف ع���رس الرقمة 
يف  وال�ضتثم��ار  التج��ارة  و"دور  الإلكرتوني��ة"، 
حتقي��ق اأه��داف التنمي��ة امل�ضتدام��ة"، ومو�ض��وع 
"متك��ني النا���س و�ضم��ان ال�ضمولي��ة وامل�ضاواة"، 
و"التغطية ال�ضحية العاملية بحلول عام 2030"، 

و"دور الربملانات يف تاأمني احلق يف ال�ضحة".
و�ضيك��ون حم��ور النقا���س الع��ام يف ه��ذه ال��دورة 
مو�ضوع "الربملان��ات كمنابر لتعزي��ز التعليم من 
اأجل ال�ضالم والأمن و�ضي��ادة القانون"، اإذ �ضيجرى 
ا�ضتعرا���س جترب��ة قط��ر يف ه��ذا املج��ال، وذل��ك 
لأهمي��ة التعلي��م ودوره الفاع��ل يف حتقي��ق ه��ذه 

الأهداف.  
والحتاد الربملاين الدويل منظمة دولية اأن�ضئت يف 
عام 1889 على يد كل من فريدريك با�س )فرن�ضا( 
وويليام ران��دال كرمير )بريطاني��ا(، وهو املنظمة 
الدولية لربملانات الدول ذات ال�ضيادة والربملانات 

الوطنية يف 178 بلداً. 
واأجه��زة الحت��اد الربمل��اين ال��دويل ه��ي اجلمعية 
التنفيذي��ة  واللجن��ة  احلاك��م  واملجل���س  العام��ة 
والأمانة العامة، ويجتمع الحتاد الربملاين الدويل 

يف اجلمعية مرتني يف ال�ضنة.

البشير يعلن إجراءات جديدة تزامنا مع مسيرات تطالب باإلطاحة به 

اتفاق برلماني عربي على حماية الشعب الفلسطيني وعدم االعتراف بضم الجوالن

إيطاليا تدعو حفتر لوقف الزحف 
نحو العاصمة طرابلس

 اتفقت المجموعة البرلمانية العربية، 
في اجتماعها التنسيقي الذي عقدته في 
الدوحة، برئاسة رئيس االتحاد البرلماني 

العربي ورئيس مجلس النواب األردني 
عاطف الطراونة، على مشروع قرار 

سيجرى تقديمه للدورة 140 للجمعية 
العامة لالتحاد البرلماني الدولي، التي 

بدأت  أعمالها السبت في الدوحة، ينص 
على حماية الشعب الفلسطيني وعدم 

االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على 
الجوالن السوري المحتل.

بغداد - وكاالت

اأعلن الرئي�س ال�ضوداين عمر الب�ضري، انطالق حوار مو�ضع 
ي�ضتهدف ال�ضباب وحملة ال�ضالح وجميع الأطراف التي 
مل ت�ضارك يف احلوار الوطني. واأ�ضاف يف خطاب اأمام 
اللجن��ة التن�ضيقية العليا للح��وار الوطني: "قناعتنا اأن 
احلوار ه��و الو�ضيلة الوحيدة الت��ي تو�ضل اإىل خيارات 
تر�ض��ي وحتقق اإجم��اع اأهل ال�ض��ودان"، وفق��ا ل�ضبكة 
ال���رسوق. واأو�ض��ح الب�ض��ري اأن احل��وار املو�ض��ع هدف��ه 
اإحداث حتول للواقع ال�ضيا�ضي حتكمه معايري ال�ضفافية 
النا���س  ل��كل  الفر���س املت�ضاوي��ة  والعدال��ة واإتاح��ة 
واحلري��ات العامة وحتم��ل امل�ضوؤوليات جت��اه ق�ضايا 
الوط��ن. ال�ض��ادق امله��دي يعل��ن التفاق عل��ى "نظام 
بدي��ل" ويدعو الب�ض��ري لال�ضتقالة وتاب��ع "هدفنا جمع 
ال�ضم��ل الوطني ومل اأهل الب��الد وتهيئة ال�ضاحة ليكون 
احل��وار ه��و الطري��ق الوا�ض��ح والكفيل حل��ل الق�ضايا 
واإنفاذه��ا ع��رب حزم��ة م��ن الإج��رءات املطروح��ة". 
واأك��د اأن ذل��ك ميك��ن ال�ضعب م��ن اختي��ار قيادته عرب 
النتخابات، التي اعتربه��ا الو�ضيلة الوحيدة للو�ضول 
اإىل ال�ضلط��ة، وفق معايري حرة ونزيهة و�ضفافة ومتفق 
على كل �رسوطها واإجراءاتها. وم�ضى بالقول "البداية 
بقان��ون النتخاب��ات رغ��م اأن��ه اأجيز لكن ه��ذه لي�ضت 
خامت��ة املط��اف، ول مين��ع م��ن النقا���س امل�ضتفي�س 
حول��ه، واأكد اأن احلكومة لن تغلق الباب اأمام الراغبني 
يف احل��وار". وج��دد الب�ض��ري ا�ضتع��داد احلكوم��ة لفت��ح 
اأب��واب احلوار حول اأي ق�ضايا مو�ضوعية، قائال "نحن 
نري��د التف��اق ح��ول كل ماه��و متعل��ق بالنتخابات 
حت��ى يدخ��ل كل امل�ضارك��ني فيه��ا وه��م مطمئن��ون 
باأنه��ا الو�ضيل��ة احلقيقي��ة الت��ي تو�ض��ل اإىل ال�ضلط��ة. 
وج��د الب�ضري التاأكيد على ابت��دار احلوار حول الد�ضتور، 
واأن اللجن��ة ب��داأت ترتيباتها، واأو�ض��ح قائال "ل نقول 
اإن اللجن��ة �ضت�ض��ع الد�ضت��ور، اإمن��ا �ضت�ض��ع امل�ض��ودة 
و�ضتق��دم للربمل��ان املنتخ��ب يف 2020 لننه��ي بذلك 
م�ضاأل��ة الد�ضتور املوؤقت والد�ضتور النتقايل التي ظلت 
مالزمة لل�ضودان"، وذكر اأن ذلك يتطلب دعوة اجلمعية 
العمومية للح��وار لتو�ضعة الن�ضم��ام اإليها والتوا�ضل 
م��ع من مل يوقعوا عل��ى وثيقة احل��وار. وانطلقت اليوم 
م�ض��ريات �ضعبي��ة دع��ت اإليه��ا ق��وى املعار�ض��ة حتت 
م�ضم��ى "موكب ال�ضودان الواح��د" واتخذت على مواقع 
التوا�ضل ا�ض��م "مليونية 6 اأبريل"، قال��ت اإنها �ضتتجه 
اإىل القي��ادة العام��ة للجي���س يف العا�ضم��ة والوليات 
وح��ث الق��وات امل�ضلحة على ت��ويل مقالي��د الأمور يف 
البالد، واعتربت النزول اإىل ال�ضارع "فر�س عني" على 
كل �ضوداين، بح�ضب �ضحيفة التغيري ال�ضودانية. وي�ضهد 
ال�ض��ودان احتجاجات من��ذ 19 دي�ضمرب/ كانون الأول 
عل��ى رفع �ضعر الرغيف ثالث��ة اأ�ضعاف، لكنها �رسعان 
م��ا حتول��ت اإىل حرك��ة احتجاجي��ة �ضد الب�ض��ري الذي 

يحكم البالد منذ 1989.
بوج��ه  �ضام��دا  عام��ا(   75( الب�ض��ري  ي��زال  ول 

الحتجاجات، ويرف�س ال�ضتقالة.

لبنان - وكاالت

مصر توزع "نشرات حمراء" العتقال 40 إخوانيًا هاربًا

ج��دد الإنرتبول امل�رسي اإر�ض��ال ن�رساته احلمراء 
لعدد م��ن دول العامل، باأ�ضماء ع��دد من العنا�رس 
الإرهابي��ة املطلوب��ة للجهات الأمني��ة امل�رسية، 
وال�ضادرة بحقهم قرارات �ضبط واإح�ضار واأحكام 
ق�ضائي��ة. ووفق��ًا مل�ض��ادر ق�ضائية، ف��اإن اإدارة 
التعاون الدويل التابعة للنيابة العامة بالقاهرة، 
خاطب��ت وزارة اخلارجي��ة، ب�ض��اأن جتديد مطالبة 
الإنرتب��ول الدويل، بت�ضليم مطلوب��ني اإىل القاهرة 
من املتهم��ني يف ق�ضايا اإره��اب، يقيم معظمهم 

يف قطر.
وت�ضم��ن الطل��ب ت�ضلي��م 40 م��ن املتهم��ني يف 
ق�ضايا اإرهابية، منهم 30 �ضخ�ضًا يقيمون بدولة 
قطر من قيادات الإخوان واملتورطني يف عدد من 

الق�ضايا الإرهابية.
كم��ا ت�ضمنت الن���رسة تعميمًا يخ���س البحث عن 
حمم��ود ع��زت، القائ��م باأعم��ال مر�ض��د جماع��ة 
الإخ��وان الإرهابي��ة، به��دف التن�ضي��ق مع 192 

دول��ة من الدول الأع�ضاء باملنظمة، لإفادة م�رس 
مبكان الإرهابي عزت.

ومت اإ�ضاف��ة كل م��ن حمم��د نا�رس، ومعت��ز مطر، 
وه�ضام عبد اهلل، للن���رسة احلمراء، وقوائم الرتقب 
والو�ض��ول كمطلوب��ني اأمني��ًا، ول�ض��دور اأح��كام 

بحب�ضهم.
واأن عملي��ة و�ضعه��م عل��ى قوائم ترق��ب الو�ضول 
ج��اءت عل��ى خلفي��ة بالغ��ات �ضده��م للنياب��ة 
العام��ة، تتهمه��م بالتحري�س عل��ى العنف، وقتل 
رج��ال ال�رسط��ة واجلي���س، ون���رس اأخب��ار كاذب��ة 

وتهديد ال�ضلم والأمن العام.
اإ�ضاف��ة اإىل احلك��م ال��ذي �ض��در من الدائ��رة 21 
اإرهاب، املنعقدة مبحكم��ة �ضمال اجليزة، وق�ضت 
بحب���س 3 اإعالمي��ني موال��ني جلماع��ة الإخ��وان 
الإرهابية، هم، الفنان ه�ضام عبد اهلل ومعتز مطر، 

وحممد نا�ضف.
واأ�ض��ار امل�ضادر، اإىل اأن يو�ضف القر�ضاوي، ياأتي 
عل��ى راأ�س القائم��ة بجانب كل من ط��ارق الزمر، 
وعا�ض��م عب��د املاج��د، واأحم��د من�ض��ور، ويحيى 

مو�ضى، وحممد �ضوق��ي الإ�ضالمبويل، �ضقيق خالد 
الإ�ضالمب��ويل قاتل الرئي�س الراحل اأنور ال�ضادات، 
وولي��د �رسابي، وجم��ال ح�ضمت، واآي��ات العرابي، 

واآخرين بالدوحة وبريطانيا.
ي�ض��اف اإىل ذلك العنا���رس املتورطة يف الق�ضية 
املعروف��ة اإعالمي��ا بخلي��ة "املجل���س امل���رسي 
للتغي��ري"، لتتبعه��م واإلقاء القب���س عليهم، وذلك 

بعدما اأحيلت الق�ضية اإىل حمكمة اجلنايات.
واأو�ضح��ت امل�ض��ادر اأن املتهم��ني الهاربني هم: 
ه�ض��ام اأحم��د علي، مقي��م يف الولي��ات املتحدة، 
ونبيه��ه حمم��د عو���س، هارب��ة، ومقيم��ة حاليًا 

باأملانيا.
كان��ت الإمارات وم���رس، وال�ضعودي��ة والبحرين، 
اأ�ض��دروا قائم��ة ت�ض��م 59 �ضخ�ضي��ة و12 كيانًا 
اإرهابي��ًا توؤويه��ا وتدعمه��ا قط��ر، وت�ض��كل خطراً 
على الأمن وال�ضلم يف الدول الأربع، ويف املنطقة 
بن�ضاطاتها الإرهابية، ومنها �ضخ�ضيات مطلوبة 
دولي��ًا، اأو من دول عدة، وبع�ضه��ا مفرو�س عليه 

عقوبات لدعمه الإرهاب.

غزة - وكاالت
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