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�إرهابيان �أردنيان �أمام محكمة �أمن الدولة:
التحقنا بـ«داع�ش» و«الن�صرة»

ع�سكريون �أميركيون في الأنبار والجي�ش العراقي يعلن ا�ستعادة بيجي

هل ينجح مع�صوم في مهمة �إذابة الجليد مع ال�سعودية؟

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

معصوم في الرياض ..هل يمنع استمرار دعم اإلرهاب؟
طي صفحة االتهامات المتبادلة التي طغت
ّ
على العالقة بين بغداد وال��ري��اض وإذاب��ة
الجليد ومكافحة االرهاب ،أبرز الملفات التي
سيبحثها الرئيس العراقي ف��ؤاد معصوم
في زيارته أم��س السعودية المتهمة بدعم
الجماعات اإلرهابية ،وقد سبق الزيارة بلقاء
خاطف وعاجل مع السيد علي السيستاني
والهدف الت ّوسط لدى قيادة الرياض للعفو
عن الشيخ نمر باقر النمر ال��ذي حكم عليه
باإلعدام.
وس��ي��ل��ت��ق��ي م��ع��ص��وم ف��ي زي���ارت���ه التي
تستمر ليومين مع الملك عبد الله بن عبد
العزيز وولي ولي العهد األمير مقرن بن عبد
العزيز ووزي��ر الخارجية سعود الفيصل...
ويكشف مصدر« :أن الزيارة ستتناول أثناء
المحادثات األوض���اع األمنية ف��ي المنطقة
وتعزيز أمن الحدود المشتركة والحرب ضد
تنظيم «داعش» والدعم الدولي لهذه الحرب
للتصدي لإلرهاب وتجفيف منابعه
والتعاون
ّ
وت��ب��ادل المعلومات ،ف��ض�لاً ع��ن العالقات
السياسية واألمنية والتجارية بين البلدين».

القوات العراقية داخل بيجي

ع��ل��ى الصعيد األم��ن��ي ،نجحت ال��ق��وات
العراقية ،أمس في استعادة بيجي التابع
لمحافظة صالح الدين ،وفيما أكد مسؤولون
محليون أن استكمال السيطرة على المحافظة
متوقف على اقتحام  4م��دن وه��ي :تكريت
والعلم وال��زوي��ة وي��ث��رب وال��ش��رق��اط ،يرى
خبير عسكري بارز أن تنظيم «داعش» أصابه
الشلل وبات غير قادر على استعادة المناطق
التي كانت تحت نفوذه ،مبينا ً ع��دم إمكان
تحديد سقف زمني إلنهاء هذه المعركة.
وكان الموقع االلكتروني الرسمي لوزراة
الدفاع العراقية نشر خبرا ً مفاده أن «الجيش
العراقي وقوات الشرطة االتحادية والحشد
الشعبي نفذوا عملية مدبرة واسعة ناجحة
فجر الثالثاء لتطهير قضاء بيجي من عناصر
تنظيم «داعش».
وجرى خالل العملية تطهير مركز القضاء
وبناية القائمقامية ومديرية الشرطة وجامع
الفاتح ورف��ع العلم العراقي على المباني
الحكومية وقتل أع��داد كبيرة من إرهابيي
«داع���ش» وإب��ط��ال ع��دد كبير م��ن العبوات

�أربيل :الخالف بين الأحزاب يتفاعل
على خلفية ملف النفط
عقد برلمان «إقليم كردستان» جلسة مخصصة لمناقشة األزمة االقتصادية التي يعاني منها اإلقليم.
جلسة سرعان ما أغلقت أمام الصحافيين بطلب من رئيس حكومة اإلقليم نجيرفان بارزاني ،الرجل يقول:
«إن ما سيعرضه من أرقام وأسماء لشركات ومصارف جرى التعامل معها في عملية بيع وشراء النفط،
إن علمت بها بغداد ،فإنها ستضر بالحوارات بين المركز واإلقليم».
عضو برلمان «إقليم كردستان» أنور قادر رأى أن «سبب األزمة االقتصادية في اإلقليم بصراحة هي
بسبب الحكومة السابقة ،التي كان تديرها العائلتان اللتان تسيطران على االقتصاد وقوت الناس»،
مشيرا ً إلى أنه «حتى اآلن هم يديرون اقتصاد اإلقليم» ،وقال« :إذا لم يجر اإلصالح في النظام االقتصادي
والسياسي في اإلقليم فإننا لو امتلكنا موازنة العالم وبوجود هذه الحكومة ،فإن األزمة االقتصادية
ستبقى قائمة» .في المقابل ،أوضح عمر عنايت عضو في البرلمان عن كتلة التغيير أن «الجلسة تمشي
بما يريده رئيس الحكومة» ،مشيرا ً إلى أن مغادرة النواب لقاعة البرلمان سببها حصر النقاش برئيس
الحكومة وفريقه المؤلف من  17عضوا ً وترك اآلخرين وكأن ليس لهم الحق في التحدث وتوجيه السؤال
إليه .الملفات العالقة مع المركز وجدت حلوال ً داخل قبة البرلمان باستقالل اإلقليم اقتصاديا ً عن العراق.
فيما وجد البعض اآلخر أن الخطورة تكمن في االتفاقات غير المعلنة.
وقال النائب حاجي كروان عن االتحاد االسالمي ،إنه «جرى التوصل بشكل أوتوماتيكي أو إن األمر
الواقع فرض نفسه بأن «إقليم كردستان» يحتاج إلى اإلدارة المستقلة من الناحية المالية ومن ناحية
تصدير النفط» .أما النائب فرهاد سنكاوي عن االتحاد الوطني ،فأشار إلى أنه «في كل الحاالت يتفقون في
الخارج وفي غرف مغلقة ويأتون إلى البرلمان» ،معتبرا ً أن «ما يجرى هو إعدام للديمقراطية».

الناسفة ،بحسب الموقع.
وقال مصدر محلي في محافظة صالح الدين
إن «تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية ق��ام بتفخيخ
عدد من المنازل التي غادرها أهلها بسبب
العمليات ،فضالً عن زرع األلغام في الشوارع
وه��و م��ا يبطئ م��ن تقدم ال��ق��وات األمنية».
وأضاف أن «معظم المناطق التابعة لقضاء
بيجي قد جرى تطهيرها كالحجاج والمزرعة
والطعمة باستثناء الصينية التي يوجد فيها
المسلحون بكثافة» .

وصول الخبراء األميركيين

م��ن جهة أخ���رى ،أعلن مجلس محافظة
األنبار وصول  50خبيرا ً ومستشارا ً عسكريا ً
أميركيا ً إلى قاعدة عين األسد غرب الرمادي،
وذلك بالتزامن مع سيطرة الجيش والشرطة
العراقية على قضاء بيجي.
وأكد المجلس تجهيز المقاتلين باألسلحة
من أجل تحرير مناطق المحافظة من سيطرة
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وقال عضو مجلس محافظة األنبار المهندس

أرك����ان خ��ل��ف ال��ط��رم��وز إن المستشارين
األميركيين سيتولون تدريب عناصر القوات
األمنية م��ن الجيش وال��ش��رط��ة ،ف��ض�لاً عن
مقاتلي العشائر من أهالي المحافظة ،مبينا ً
أنهم سيقدمون أيضا ً المساعدات اإلنسانية
لألهالي وتأهيل القيادات األمنية.
وأض����اف ع��ض��و م��ج��ل��س ال��م��ح��اف��ظ��ة أن
«مهمة المستشارين األميركيين تنحصر
بتدريب عناصر القوات األمنية من الجيش
والشرطة ،فضالً عن مقاتلي العشائر من أهل
األنبار» .وأضاف الطرموز أن «المستشارين
األميركيين ال يتقبلون فكرة تدريب قوات غير
نظامية وال دستورية ،ألنهم مكلفون بتدريب
القوات النظامية فقط ودعمها».
وق��ال��ت اليسا سميث المتحدثة باسم
البنتاغون «يمكنني أن أوكد أن نحو  50من
عديد القوات األميركية يزورون قاعدة األسد
إلجراء مسح لمرافقها استعدادا ً ألي استخدام
مستقبلي محتمل لها كموقع لتقديم عمليات
المشورة والمساعدة لدعم القوات األمنية
العراقية».

محتويات مركز معلومات «داع�ش»
تحت التحليل
تك ّتم جهاز مكافحة اإلرهاب على أخبار تناقلتها مواقع عراقية كثيرة تفيد بأن ضباطا ً من جهاز
االستخبارات العراقي وبالتعاون مع جهاز مكافحة اإلرهاب كشفا مركز عمليات لـ«داعش» في
قضاء بيجي يحتوي على خرائط مفصلة وباللغة العبرية كان التنظيم المتطرف يستعملها لرصد
تحركات القوات األمنية العراقية.
وقال مصدر في الجهاز إن «الوقت ما زال مبكرا ً لإلعالن عن هذه المعلومة» ،مضيفاً« :نحن
حاليا ً بصدد تحليل ما هو موجود (في المركز) إلعطاء الخبر اليقين لكون الموضوع يملك أهمية
خاصة».
وكانت مواقع إخبارية عراقية عدة قد تناقلت تصريحا ً لمصدر في الجهاز مفاده أن قوات
مكافحة اإلرهاب قد استولت على مركز عمليات لـ«داعش» في قضاء بيجي وفيه خرائط ومعلومات
مكتوبة باللغة «العبرية» ،ما يؤكد وجود مستشارين يتقنون هذه اللغة ،وال يمكن استبعاد أن
يكونوا تابعين ألجهزة االستخبارات «اإلسرائيلية».
وتابعت المواقع تأكيد المصدر الذي لم تشأ إعالن اسمه على أن «خطط العراقيين العسكرية
تفوق مستوى تفكير عناصر داعش ومستشاريهم» ،األمر الذي جعلهم ال يعرفون كيفية االستفادة
من معلومات االستخبارات «اإلسرائيلية» التي حصلوا عليها.
يذكر أن القوات العراقية عثرت على أسلحة «إسرائيلية» مختلفة لدى إرهابيي «داعش» بعد
مداهمة أوكارهم في مختلف المناطق.

�أطباء «م�ست�شفى بير�سي» �أكدوا مقتل عرفات بمادة ال يعرفون عنها �شيئ ًا

عبا�س :قادة حما�س ارتكبوا تفجيرات غزة والحركة ترف�ض
اتهم رئيس السلطة الفلسطينية قادة حركة
حماس بالمسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت
منازل قادة حركة فتح في غزة قبل أيام .وأعلن
أن القدس ستكون عاصمة لفلسطين ،وطالب
بإبعاد المستوطنين والمتطرفين عن المقدسات
اإلسالمية والمسيحية.
وق��ال عباس في كلمة ألقاها أم��س لمناسبة
الذكرى العاشرة لرحيل ياسر عرفات إن «القادة
«اإلسرائيليين» يخطئون إذا اعتقدوا أن بإمكانهم
فرض األمر الواقع وتقسيم المسجد األقصى كما
فعلوا في غفلة من الزمن في الحرم اإلبراهيمي
بالخليل وسيتراجعون عن ذلك أيضاً» .وأضاف
أن األفعال «اإلسرائيلية» تقود المنطقة والعالم
إلى حرب دينية مدمرة ،فال العالم اإلسالمي وال
العالم المسيحي سيقبل المزاعم «اإلسرائيلية»
بأن القدس لهم».
وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية عازمة على
التوجه إلى مجلس األمن هذا الشهر للحصول على
قرار يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام
 ،67و»سنعمل لالنضمام إلى المواثيق والمنظمات
الدولية في حال قوبل القرار بالرفض» .واعتبر
أنه «لم تعد األراضي الفلسطينية عام  67أرضا ً
متنازعا ً عليها ألن «إسرائيل» في كل وقت تحاول
أن تفرض األمر الواقع باالستيطان غير الشرعي،
ولن نقبل وجود االستيطان ونعتبره غير شرعي
وغير قانوني وعلى «إسرائيل» أن تزيله لتبقى
دولتنا خالية من االستيطان».
ول��ف��ت ع��ب��اس إل���ى أن «ق��ي��ادة ح��م��اس هي
المسؤولة عن جريمة تفجير منازل قيادات فتح
بغزة ،وتصريحات حماس ضدنا تتطابق مع
تصريحات االح��ت�لال ،وت��ص��رف��ات ح��م��اس في
غزة والضفة تعطل إعادة اإلعمار وال توحي بأن
الحركة تريد مصالحة ووحدة وطنية».
وأكد رئيس السلطة الفلسطينية أن «ه ّمنا األول
هو إعادة اإلعمار وأريد أن تدخل األم��وال ومواد
اإلعمار وليس لي أجندات أخ��رى للتخفيف عن
أهلنا هناك وأتمنى أن يكون هذا في بال حماس،
لكني ال أعتقد».

حماس ترد على اتهامات عباس

واعتبرت حركة حماس أن خطاب عباس في رام
الله في الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني
ياسر عرفات« ،مليء باألكاذيب» ،كذلك اتهمت
حركة فتح بـ «اصطناع التفجيرات في غزة».
وق��ال المتحدث باسم حركة حماس مشير
المصري إن «خ��ط��اب عباس امتأل باألكاذيب
والمغالطات والتضليل والشتائم وي��دل على
فئويته وحزبيته» .وأضاف أن الشعب الفلسطيني

عباس في مهرجان عرفات
«بحاجة إلى رئيس شجاع».
كذلك قال القيادي في حركة حماس سامي أبو
زهري في حديث لقناة « ،»RTإن خطاب محمود

عباس وكيله االتهامات إلى حركة حماس من دون
االستناد إلى أي دليل ،ال يليق به كرئيس .وأضاف
أن محمود عباس لم يسارع إلى اتهام االحتالل

مروان البرغوثي:
لإعادة النظر في وظيفة «ال�سلطة»
دعا القيادي في حركة فتح المعتقل لدى االحتالل مروان البرغوثي أمس السلطة الفلسطينية إلى
دعم «المقاومة الشاملة والبندقية» ،مطالبا ً بـ«إعادة النظر في وظائف السلطة ومهماتها بحيث تكون
مهمتها األولى والرئيسية دعم ومساندة المقاومة الشاملة ،وهذا يقتضي الوقف الفوري للتنسيق
األمني والتعاون األمني الذي يشكل تعزيزا ً لالحتالل».
وقال البرغوثي في رسالة كتبها من سجن هداريم «اإلسرائيلي» لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة
الرئيس ياسر عرفات ونشرتها صحيفة القدس الفلسطينية إن «التمسك بإرث عرفات ومبادئه
وثوابته التي استشهد وعشرات اآلالف من أجلها يأتي من خالل مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية
على أسس صحيحة ودعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني والتمسك بخيار المقاومة الشاملة
والبندقية التي استشهد عرفات وأبو جهاد وأحمد ياسين والشقاقي وأبو علي مصطفى والكرمي
والجعبري وهي في أيديهم».
وطالب البرغوثي بـ«ضرورة إعادة االعتبار ،مجددا ً لخيار المقاومة بوصفه الطريق األقصر لدحر
االحتالل ونيل الحرية».

بتهويد القدس وبقتل الراحل ياسر عرفات ،وإنما
سارع إلى اتهام حماس .وأكد أن موقف حماس هو
االستمرار في تنفيذ بقية ملفات المصالحة.

عرفات قتل بسم مجهول

وفي سياق الذكرى ،نقل عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح نبيل شعث عن األطباء الفرنسيين
الذين أشرفوا على عالج الرئيس الراحل ياسر
عرفات تأكيدهم مقتله بسم مجهول.
وقال شعث في تصريح لوكالة آكي اإليطالية
أول من أمس «ال شك لدي بأن «إسرائيل» مسؤولة
عن قتله ،في المناقشة مع األطباء الفرنسيين في
مستشفى بيرسي أكدوا أنه لم يمت بالبكتيريا وال
فيروس وال سرطان ،إنما بمادة خارجية غريبة
لم يستطيعوا التعرف إليها ،قالوا إنه قتل بس ّم
ال يعرفون عنه شيئا ً فهو ال يتطابق مع عينات
السموم التي عندهم».
من جهة أخ��رى ،كشف شعث أن عرفات دعا
الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون إلى حضور
جنازته ،موضحا ً أن ه��ذه ال��دع��وة ج��اءت عام
 2000أثناء قمة كامب ديفيد «عندما بدأ كلينتون
بالضغط عليه للقبول بما ال يستطيع القبول به».

اعترف إرهابيان أردن��ي��ان في جلستين وجاهيتين
علنيتين عقدتهما محكمة أم��ن ال��دول��ة أول م��ن أم��س،
بااللتحاق بجماعات إرهابية ،أحدهما التحق بداعش،
واآلخر «بالنصرة».
واعترف ناصر طه عيد الداية بتهمة استخدام الشبكة
المعلوماتية للترويج ألفكار جماعة «داعش» اإلرهابية.
وقال إنه من مؤيديها ومن متابعي أخبارها عبر المنبر
اإلعالمي «الجهادي» ،وبأنه روج لها بطباعة وكتابة
بروشورات وتوزيعها ،إضافة إلى أنه وزع رايات تحمل
شعار «داعش».
وطالب المدعي العام لمحكمة أم��ن الدولة بتجريم
المتهم والحكم عليه بأقصى عقوبة ،فيما طالب المتهم
بالشفقة والرحمة.
من جهة أخ��رى ،اعترف مصطفى تيسير جبر بأنه
التحق بجماعة «النصرة» المسلحة خارج األردن ،وبأنه
غادر البالد وعاد إليها بطريقة غير مشروعة.
وقال المتهم إنه في شباط الماضي عرض عليه شخص
يدعى يوسف (أردني الجنسية) االلتحاق بـ« النصرة»
التابعة لتنظيم القاعدة اإلرهابي وزوده برقم تلفون أحد
المهربين لتسهيل مغادرته األردن بطريقة غير مشروعة
وطلب منه التوجه إلى ثغرة الجب.

وأض��اف تيسير جبر أنه وجد في ثغرة الجب مهربا ً
أردنيا ً ومعه أشخاص آخ��رون ،انطلق المهرب بهم إلى
سورية بطريقة غير مشروعة ،ولدى وصولهم استقبلهم
أبو محمد (أردني الجنسية) واصطحبهم إلى مركز تدريب
جبهة «النصرة».
وقال إنه تلقى في مركز التدريب دورة تدريبية للياقة
البدنية وتمارين على السالح الروسي كالشنكوف لمدة
 40يوماً ،ثم تلقى ولمدة  10أيام دورة شرعية ،وكشف
أن قيادات وأعضاء جبهة النصرة يكفرون األنظمة وهدفهم
السيطرة على العالم .ولذلك قرر العودة إلى األردن بطريقة
غير شرعية ،واعترف أنه مذنب وأدلى بأقواله لدى المحقق
من دون ضغط أو إكراه وبطواعية.

سيدة أردنية و«داعش»

وعلى صعيد انتماء أردنيين لجماعات إرهابية قالت
سيدة أردنية صغيرة السن ( 20سنة) ومقيمة في العراق،
إنها ستنضم لجماعة «داعش».
وكان زوج هذه السيدة قد قتل خالل معارك مع الجيش
العراقي ،ظنا ً منها أن زوجها ذهب شهيدا ً وأنها ستلتحق
ب��ه بعد ال��ش��ه��ادة االف��ت��راض��ي��ة ،طالبة على صفحتها
الفيسبوكية الدعاء لها بالشهادة ،وعلى رغم أن البعض
دعا لها بالتوفيق ،إال أن آخرين حثوها على العودة إلى
أهلها وذويها في األردن.

ب�سبب عدم وفاء قطر بالتزاماتها

القمة الخليجية في الريا�ض �أو الكويت
أكدت مصادر خليجية أن المملكة
العربية السعودية تقوم بالتحضير
الستضافة قمة قادة مجلس التعاون
الخليجي نهاية الشهر المقبل بدال ً من
ال��دوح��ة ،بعد اع��ت��راض بعض دول
المجلس ،ف��ي حين تحدثت مصادر
أخ��رى عن م��ش��اورات لعقد القمة في
السعودية أو الكويت.
وق���ال���ت م���ص���ادر خ��ل��ي��ج��ي��ة في
ال��ري��اض ،إن تأجيل اجتماع وزراء
خارجية دول المجلس جاء بسبب عدم
وفاء قطر بالتزاماتها ،خصوصا ً في ما
يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية
لبعض ه��ذه ال����دول .وأوض��ح��ت أنّ
«ه��ن��اك اق��ت��راح��ات ب���أن تستضيف
العاصمة الرياض ـ دولة المقر ـ القمة

الخليجية المقبلة حالً للغيابات التي
كانت ستحدث إذا انعقدت القمة في
الدوحة».
وتطالب السعودية قطر بإدخال
تغييرات ج��ذري��ة على سياساتها
الخارجية بشأن القضايا اإلقليمية،
بما في ذلك طريقة تعاملها مع الوضع
اإلق��ل��ي��م��ي وت��غ��ط��ي��ة ق��ن��اة ال��ج��زي��رة
لألحداث ،إضافة إلى عدم التدخل في
الشأن الخليجي.
وكانت مصادر خليجية في الرياض
رجحت أن يؤجل االجتماع المقرر أن
ّ
يعقده وزراء خارجية دول مجلس
ال��ت��ع��اون الخليجي ألول م��ن أمس
في الدوحة تحضيرا ً لقمة ق��ادة دول
المجلس الست أواخ��ر كانون األول

المقبل ،وذلك رغم الجهود التي قام بها
أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد
الصباح إلنهاء الخالف الخليجي.
وقال مصدر مقرب من األمانة العامة
للمجلس ،إن «االجتماع ال��وزاري لن
يحصل ف��ي قطر ،ول��م يحدد موعدا ً
جديدا ً حتى اآلن».
وتتهم بعض دول المجلس قطر
بدعم جماعة اإلخ��وان وبالتدخل في
شؤونها الداخلية فضالً عن تجنيس
مواطنين بحرينيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر إعالمية
أن محادثات جارية حاليا ً تهدف إلى
نقل القمة المفترض عقدها في التاسع
م��ن ك��ان��ون األول ف��ي ال��دوح��ة إل��ى
السعودية أو الكويت.

البرلمان اليمني يطالب بوقف العقوبات الدولية
على �صالح والحوثيين
طالب مجلس النواب اليمني (الغرفة األولى للبرلمان)
أمس ،بوقف العقوبات الدولية واألميركية على الرئيس
السابق «علي عبدالله ص��ال��ح» واثنين م��ن القيادات
العسكرية لجماعة الحوثي.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية ،أوضح بيان صادر عن
المجلس ،أن «األوضاع القائمة في اليمن وصلت إلى حد
ينذر بالخطر األمر الذي يتطلب وقف مثل هذه العقوبات
واالتجاه نحو تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار
الوطني الشامل واستكمال تنفيذ نصوص اتفاق السلم
والشراكة».
واعتبر المجلس (حزب صالح يتمتع بغالبية ساحقة

ب��ه) في جلسته أم��س برئاسة رئيس المجلس يحيى
الراعي أن «تلك القرارات تعتبر تدخالً سافرا ً في الشؤون
الداخلية اليمنية» ،مشيرا ً إلى أن «العقوبات ال تزيد األمر
إال ترديا ً وصعوبة وتضاعف المشكالت القائمة وتعرض
التسوية السياسية في اليمن لمزيد من التعقيد» .ولفت
إلى أن «الحاجة الملحة في الجمهورية اليمنية تتطلب
مساعدة األشقاء واألصدقاء للخروج باليمن من محنته
وأزمته الراهنة».
ولحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه الرئيس
السابق علي عبدالله صالح غالبية ساحقة ،في البرلمان
اليمني ،حيث ح��از في انتخابات  2003القائم عليها
البرلمان  238مقعدا ً من أصل  301مقعد.

االنتخابات البرلمانية قبل �آذار

ال�سي�سي :مكافحتنا الإرهاب �ستعزز ا�ستقرار المنطقة
أك��د الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي أن جهود مصر في مكافحة
اإلره���اب تصب في مصلحة استقرار
المنطقة ككل ،مشيرا ً إلى أن االنتخابات
البرلمانية ستجرى قبل آذار من العام
المقبل.
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،وفدا ً موسعا ً من ممثلي كبرى
الشركات األميركية ،إضافة إلى أعضاء
مجلس األع��م��ال المصري ـ األميركي
وأعضاء الغرفة التجارية األميركية
بالقاهرة ،وذلك بحضور رئيس مجلس
ال�����وزراء إب��راه��ي��م محلب وع���دد من
الوزراء.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية
عالء يوسف ،إن الرئيس طالب الجانب
األم��ي��رك��ي ب��ض��رورة تقييم األوض���اع
ف��ي مصر م��ن منظور م��ص��ري وليس
أميركياً ،مؤكدا ً أن الديمقراطية ليست
حدثا ً بذاته ولكنها عملية ممتدة .حيث
ال يمكن أن يقتصر دوره��ا على كونها
وسيلة للوصول إلى السلطة.
وأش���ار إل��ى نجاح مصر وشعبها
في إنجاز استحقاقين رئيسيين من
استحقاقات خريطة المستقبل وهما

إقرار الدستور واالنتخابات الرئاسية،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن االس��ت��ح��ق��اق الثالث
واألخ��ي��ر والمتمثل ف��ي االنتخابات
البرلمانية سيُنجز قبل عقد المؤتمر
االقتصادي الدولي الذي ستستضيفه
مصر خالل الربع األول من عام .2015
وأش��ار الرئيس إل��ى الجهود التي
تبذلها مصر لمكافحة اإلره���اب في
س��ي��ن��اء ،م��وض��ح �ا ً أن ه���ذه الجهود

ال ت��ص��ب ف��ق��ط ف��ي مصلحة ال��داخ��ل
المصري ،وإنما في مصلحة استقرار
المنطقة ككل ،ال سيما أن ترك سيناء
لتصبح ب���ؤرة ل�لإره��اب وال��ت��ط��رف
كان من شأنه أن يحد من ق��درة مصر
على ال��وف��اء بالتزاماتها وتعهداتها
الدولية ،وهو األمر الذي كان سينعكس
سلبا ً على اتفاقية السالم المصرية ـ
«اإلسرائيلية».

السيسي مجتمعا ً بالوفد األميركي

المبعوث الأممي يلتقي �أبو �سهمين
في العا�صمة الليبية
اجتمع برناردينو ليون مبعوث األمين العام لألمم
المتحدة إلى ليبيا أمس في طرابلس برئيس المؤتمر الوطني
العام نوري أبو سهمين.
وأوضحت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أن زيارة
ليون الحالية إلى ليبيا تأتي «لالستماع إلى جميع األطراف
الفاعلة في المشهد الليبي» ،وهي في إطار «جهود األمم
المتحدة لعقد ح��وار شامل من أج��ل التوصل إل��ى اتفاق
سياسي حول إدارة ما تبقى من المرحلة االنتقالية من كل
جوانبها».
من جهة أخرى ،حذر وزير الخارجية السوداني علي كرتي

من تداعيات الصراع الدائر في ليبيا على استقرار الدول
المجاورة .وأكد خالل مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن
الليبيين لن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق إال بالحوار.
وأش��ار كرتي إلى أن بالده تعمل بالتنسيق مع دول
ال��ج��وار على التوجه نحو ح��وار وطني يشمل جميع
األط��راف ،الفتا ً إلى ض��رورة عدم إعطاء فرصة للتدخل
األجنبي في ليبيا.
وقال إن الرسالة التي نقلها إلى أطراف النزاع في ليبيا
من الرئيس السوداني عمر البشير ،القت قبوال ً كبيراً ،بحسب
وصفه.

