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عبا�س 1800 :مليونير ا�ستفادوا من الأنفاق في غزة ولم يخدموا فل�سطين

الحمداهلل :نعمل للخال�ص من التبعية االقت�صادية لـ «�إ�سرائيل»
أشار رئيس ال��وزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى سعي
حكومته للخالص من التبعية االقتصادية لـ«إسرائيل» وتقليص
االعتماد على المساعدات الخارجية.
وأضاف الحمد الله خالل مشاركته في افتتاح مؤتمر يبحث
تسهيل التجارة الفلسطينية في مدينة رام الله ،أن عمل الحكومة
«يرتكز إلى بناء اقتصاد وطني وموحد يعتمد على السواعد
الفلسطينية والخبرات الوطنية األصيلة» ،مشددا ً على الحاجة إلى
«التحول من اقتصاد تابع يرزح تحت االحتالل «اإلسرائيلي» إلى
اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني
على أرضه من دون تبعية وانتظار مساعدات خارجية».
وقال الحمد الله« :نسعى اآلن إلى االنتقال إلى اقتصاد دولة
مستقلة ،ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة ،ونؤسس له
بالشراكة الحقيقية لتطوير عالقة فلسطين التجارية واالقتصادية
مع دول الجوار والعالم بشكل عام ،وتوقيع االتفاقات وبناء مزيد
من العالقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة».
وأك���د تحمل حكومته مسؤولياتها ف��ي تسهيل التجارة
الفلسطينية عبر توفير البنية التحتية الالزمة لها والمنظومة
القانونية والتشريعية الناظمة لعملها ،فيما تتركز مهمات القطاع
الخاص الفلسطيني باالستثمارات الحيوية وتفعيل وتطوير
العمليات التجارية.

واتهم الحمد الله «إسرائيل» بالعمل على تقويض أية فرصة
للتجارة الفلسطينية «إذ تحاصر ال��م��دن وال��ق��رى والبلدات
والمخيمات والخرب بالجدار واالستيطان ،وتفرض القيود
والمعوقات على حركة البضائع واألشخاص ،وتحكم سيطرتها
على المعابر والمنافذ ،وتمنع وحدة األرض والعمل».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أنه يتفهم
طبيعة العمليات العسكرية في سيناء في مواجهة العمليات
اإلرهابية ،والتي تسببت في غلق معبر رفح ،وشدد على «ضرورة
هدم األنفاق غير الشرعية بشكل نهائي» ،الفتا ً إلى أنه طالب
السلطات المصرية في كثير من األوق��ات بضرورة غلق األنفاق
بين الطرفين ،ومضيفاً« :أصبح في قطاع غزة  1800مليونير بعد
استغاللهم األنفاق لمصالحهم من دون أن يخدموا بها فلسطين».
ونقلت صحيفة «األخ��ب��ار» المصرية أم��س عنه ال��ق��ول« :ال
يمكنني أن أطلب من مصر وقف العملية العسكرية في المنطقة،
ونحن نعي طبيعة العمل القومي المصري» .وأضاف« :اقترحت
في كثير من المواقف العديد من األفكار بشأن هدم هذه األنفاق عن
طريق ردمها بالمياه بعمق  30متراً ،وهو عمق األنفاق ،وذلك بعد
هدم البيوت مع محاسبة أصحاب المنازل الذين لديهم أنفاق في
بيوتهم ،وال توجد دولة في العالم تعاني من مشكلة األنفاق هذه
سوى مصر وفلسطين».

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية
باستهداف عناصرها في الضفة الغربية
باالعتقال والتعذيب ،في بيان وزعته غداة
اتهامات وجهها رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس إل��ى حماس بالتفاوض مع
«إسرائيل».

فليس جديدا ً اتهام حماس بالسعي إلى
إجراء مفاوضات مع «إسرائيل» ،لكن الجديد
أن يأتي هذا االتهام مباشرة من عباس ،في
وقت أنكرت الحركة جملة وتفصيالً.
ومنذ التفجيرات التي حصلت أمام منازل
ق��ي��ادات م��ن حركة فتح ف��ي القطاع ،ألقيت

تطرح نفسها بديالً من منظمة التحرير.
وت���ؤك���د ال���ق���ي���ادات ف���ي ح��رك��ة ح��م��اس
والمقربون منها أن العالقة مع «إسرائيل»
ه��ي ع�لاق��ة ص���راع ف��ق��ط وأن ال��م��ف��اوض��ات
غ��ي��ر م���وج���ودة ف���ي إط����ار رؤي����ة ال��ح��رك��ة
السياسية.

ُ
أبلغت �أوباما �أن الأميركي تردد في حماية بغداد
�

العبادي :ل�ست م�ستعد ًا لتخريب العالقة مع �إيران
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،أم��س ،أنه ليس مستعدا ً
لتخريب العالقة مع إي��ران ،مشيرا ً
إلى أن إي��ران وقفت مع العراق في
صراعه ال��وج��ودي ،فيما كشف أنه
أبلغ الرئيس األميركي باراك أوباما
أن الجانب األميركي ت��ردد بحماية
بغداد.
وق��ال العبادي في حديث متلفز
لقناة «الميادين»« :لست مستعدا ً ألن
أخرب عالقتي مع إيران ألن اآلخرين
يطلبون ذلك» ،مضيفاً« :عندنا صراع
وجودي اآلن في العراق وإيران وقفت
معنا في صراع الوجود هذا».
وتابع العبادي أنه كان واضحا ً
ف��ي ل��ق��ائ��ه م��ع ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي
ب��اراك أوباما حين قال له إنه «في
ال��ي��وم ال���ذي تعرضت فيه بغداد
للتهديد ،أخذ الجانب األميركي يتردد
في حماية بغداد وقواتنا األمنية
والمناطق األخ���رى ،لكن الجانب
اإليراني لم يتردد ولم يتردد حتى
م��ع األك���راد عندما تعرضت أربيل
للخطر» .وأوض���ح أن «اإليرانيين
يعتبرون التهديد الذي يتعرض له
ال��ع��راق بمثابة تهديد مباشر لهم
وه��ن��اك تشابك ف��ي المصالح بين
البلدين».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق���رر رئ��ي��س
ال������وزراء ال��ع��راق��ي أم����س ،إع��ف��اء
 24م��ن ق��ي��ادات وزارة الداخلية

جرائم «داعش» ال تحصى
وإحالتهم إلى التقاعد.
ونشر المكتب اإلعالمي للعبادي
ب��ي��ان�ا ً صحافيا ً ج��اء ف��ي��ه« :تقرر
إعفاء  24من قيادات وزارة الداخلية
وإح��ال��ت��ه��م على التقاعد وتعيين
ضباط ج��دد» .وأض��اف البيان أن
«ال��ق��رار ج��اء من أج��ل إع��ادة هيكلة
القوات األمنية وجعلها أكثر فاعلية

في مواجهة اإلرهاب».
وكان العبادي أعلن األحد الماضي
إلغاء  50ألف وظيفة لمنتسب وهمي
في وزارة الدفاع اكتشفت خالل شهر
واح��د ،في خطوة جديدة لمكافحة
الفساد في المؤسسة العسكرية.
م��ي��دان��ي �اً ،أع��ل��ن ق��ائ��د الشرطة
العراقية بمحافظة ديالى الفريق

الركن جميل الشمري أمس مقتل 12
من تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش
سابقاً» بعملية نوعية أجريت شمال
شرقي بعقوبة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن
الشمري قوله إن قوة أمنية مشتركة
مدعومة بالحشد الشعبي نفذت اليوم
عملية نوعية مباغتة في عمق القرى

تظاهرات حا�شدة تبارك نتائج اال�ستفتاء ال�شعبي

محكمة بحرينية تحكم ب�سجن النا�شطة مريم الخواجة
قضت محكمة بحرينية في المنامة بسجن
ال��ن��اش��ط��ة البحرينية م��ري��م ال��خ��واج��ة أم��س
بالسجن لمدة سنة بتهمة التعدي على شرطية.
وق��ال محمد الجيشي أحد محامي الخواجة
إن المحكمة أصدرت الحكم «في غياب المتهمة
ودفاعها» ،مبينا ً أنها كانت موجودة في لندن
بعدما رفع منع السفر ،الذي كان مفروضا ً عليها.
وأضاف الجيشي أن نيابة البحرين ردت «شكوى
بتهمة التعذيب» قدمت بحق موكلته ،مشيرا إلى
أن الشكوى كانت «مدعومة بتقرير طبي».
وأعلنت الخواجة أول من أمس قرارها بمقاطعة
جلسة االثنين (أمس) ،زاعمة أنه من المستحيل
الحصول على محاكمة «عادلة ومستقلة» في
البحرين.

يذكر أن الخواجة تحمل الجنسيتين البحرينية
والدنماركية ،وه��ي م��دي��رة مشاركة لـ»مركز
الخليج لحقوق اإلن��س��ان» وم��ق��ره العاصمة
اللبنانية بيروت.
وأوقفت مريم الخواجة في  30آب في مطار
البحرين حال وصولها لزيارة والدها المعارض
عبد الهادي الخواجة ،الذي يقضي حكما ً بالسجن
المؤبد إلدانته بتهمة التآمر على الدولة .وأخلي
سبيلها بعد توقيف دام عشرين يوماً.
على صعيد آخ��ر ،ع ّمت ال��م��دن البحرينية
وبلداتها تظاهرات حاشدة تبريكا ً ألبناء الشعب
البحراني بنتائج االستفتاء الشعبي.
ّ
وأفاد موقع ائتالف شباب ثورة  14شباط أنه
خالل هذه المسيرات التي ض ّمت مختلف أطياف

لقاء القي�صر ــ ال�سلطان المري�ض...
مظهره الطاقة وباطنه الأزمة ال�سورية
} نظام مارديني

«حما�س» تتهم ال�سلطة با�ستهداف عنا�صرها بال�ضفة
المسؤولية على حركة حماس ،وواقع الحال
يقول إن العجز يشل حكومة التوافق التي
ستنهي شهرها ال��س��ادس ف��ي ذروة تشنج
خانق بين الحركتين.
ويسوق كثيرون ،اتهام حماس بالسعي
إلى التفاوض مع «إسرائيل» ،على أن الحركة

اجتاهات

الشعب البحراني المقاوم ،أعلن المشاركون فيها
تأييدهم المطلق إلرادة الغالبية العظمى للشعب
في قيام نظام سياسي جديد.
وهتفت الجماهير ال��ث��ور ّي��ة ف��ي تظاهراتها
بسقوط الملك البحريني وبقيام نظام سياسي
جديد بعد كنس الديكتاتورية.
وتابع الموقع« :إن الجماهير رفعت يافطات
تبارك للشعب البحراني العظيم النتائج التي
أس��ف��رت عنها الملحمة الوطنية الخالدة في
االستفتاء الشعبي».
وقد رفعت ول ّوحت الحشود المشاركة في هذه
التظاهرات البوسترات التي تحمل أرقام نتائج
االستفتاء التي فاقت  99في المئة تأييدا ً لقيام
نظام سياسي جديد.

الشمالية لقضاء المقدادية 35( ،كلم
شمال شرقي بعقوبة) ،ونجحت في
قتل  12من عناصر تنظيم «داعش».
وأضاف الشمري أن العملية أجريت
وف��ق معلومات استخبارية دقيقة
حددت مواقع انتشار عناصر داعش
ومن ثم االنقضاض عليها من أكثر
من محور ،الفتا ً إلى أن «العمليات
النوعية تحقق أهدافها في القضاء
على فلول «داع��ش» وتحرير المزيد
من األراضي».
ويسيطر التنظيم على العديد من
قرى شمال قضاء المقدادية منذ أشهر
عدة وهي تمثل معاقل مهمة للتنظيم
ونقطة ارتكاز باتجاه المناطق اآلمنة
والمستقرة.
وف��ي السياق ،ذك��ر مصدر طبي
في مدينة الموصل العراقية أول من
أمس ،أن مسلحي جماعة «داعش»
أع��دم��وا ث�لاث��ة ش��ي��وخ م��ن عشائر
الجبور.
ونقل موقع روسيا اليوم عن تقارير
إعالمية محلية قولها« :أن مسلحين
من الجماعة اإلرهابية أعدموا ثالثة
شيوخ من عشيرة الجبور (واح��دة
من كبرى العشائر العراقية) بإطالق
النار عليهم في منطقة الرأس بالقرب
من مبنى محافظة نينوى ،وذلك بعد
إصدار ما يسمى بالمحكمة الشرعية
التابعة للجماعة اإلرهابية الحكم
عليهم باإلعدام».

الجي�ش يتعهد
تطهير و�سط بنغازي
في � 48ساعة

تعهد الجيش الوطني الليبي
تطهير م��ح��ور أرض بلعون في
م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ،ال����ذي يشهد
مواجهات مستمرة منذ أشهر بين
ق��وات الجيش وعناصر «مجلس
شورى ثوار بنغازي» ،في غضون
ثالثة أيام .فيما خلّفت المعارك في
مختلف أنحاء المدينة  400قتيل
خ�لال ستة أس��اب��ي��ع ،ت��زام��ن�ا ً مع
إعالن االنتهاء من مسودة الدستور
أواخر الشهر الجاري.
وأكد آمر سرية اإلسناد في كتيبة
االستخبارات العسكرية صالح
ال��دي��ن عطية بولغيب أن ق��وات
الجيش أحرزت تقدما ً ملحوظا ً في
وس��ط المدنية على محور أرض
بلعون.
وأوض���ح بولغيب أن كتيبته
متمركزة في المنطقة ،مشيرا ً إلى
أن تمركز بعض القناصة التابعين
لـ«مجلس ش��ورى ث��وار بنغازي»
فوق أسطح المنازل يعد من بعض
المشاكل التي تعرقل تقدم الجيش.
وأش��ار آم��ر سرية اإلس��ن��اد إلى
وج��ود تعاون بين بعض شباب
المنطقة وق���وات الجيش ،قائالً:
«وج��ه��ن��ا ن���داء للسكان ب��إخ�لاء
المنطقة ب��ال��ك��ام��ل ،بحيث يتم
تمشيطها في حالة وجود أشخاص
آخرين للقبض عليهم والتعامل
م��ع��ه��م ،وع��ل��ى رغ���م ال��ن��ق��ص في
اإلمكانات ،لكننا نتقدم كل يوم وفي
خالل ثالثة أيام سيكون هذا المحور
محررا ً بالكامل».
ولفت بولغيب إل��ى أن كتيبة
 204دبابات والشرطة العسكرية
وشباب منطقة بوهديمة موجودون
ب��ج��واره��م ف��ي ال��م��ح��ور ،موضحا ً
أن الجيش الليبي سيدخل محور
مديرية األم���ن م��ن ناحية ش��ارع
فينيسيا ،عقب تطهير محور أرض
بلعون.

في الوقت الذي يبارز الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان طواحين الهواء ،حط القيصر الروسي في
أنقرة ،وهو يدرك أن بطوالت نظيره الدونكيشوتية
التي أوصلته إل��ى قمة التأزم مع محيطه األقليمي
وال��دول��ي ،هي أشبه بطبول بال نفير وجعجعة بال
طحين ،وموسكو بطبيعة ال�ح��ال ليست مضطرة
للرد على مشاريعه بقدر ما هي معنية بتخفيف حدة
التوتر في هذه المنطقة الغنية بمصادر الطاقة.
ل �ي��س م��ن م�ب��ال�غ��ة ال��ق��ول إنّ ط�ب�ي�ع��ة العالقات
ال�ت��رك�ي��ة  -ال��روس �ي��ة يغلب عليها ال�ط��اب��ع المميز
لمسار العالقات الدولية ،ذلك المسار الذي يتراوح
ما بين التقارب والتباعد على مدار التاريخ ،وهو ما
يمكن تفسيره في ضوء ثالثة عوامل :األول يرتبط
بتوجهات القيادة السياسية في الدولتين .والثاني
يتعلق بحجم االرت�ب��اط��ات الدولية واإلقليمية لكل
ط��رف .وال�ث��ال��ث يتحدد ف��ي ض��وء طبيعة القضايا
والمشكالت الخالفية بينهما.
يضاف إل��ى ذل��ك ،إن هناك م�ي��راث�ا ً تاريخيّا ً من
الخالفات بين البلدين ،منها :الخالفات حول المرور
في مضيق البوسفور ،والتّنافس على نقل بترول
آسيا الوسطى ،والموقف من قضية ال�ن��زاع حول
منطقة «ناغورنو كاراباخ» ،بين أذربيجان وأرمينيا،
والقضية القبرصية ،وال��دع��م ال��روس��ي لليونان،
ومشكلة أوك��ران �ي��ا ،واخ �ي��را ً ال�م��وق��ف ال�ت��رك��ي من
األزمة السورية.
وف��ي حين يتحدث االستراتيجيون والمحللون
اآلن عن «فراغ» في «الشرق األوسط» ،الذي يسميه
اآلس�ي��وي��ون «غ��رب آس �ي��ا» ،ن��اج��م كما يقولون عن
«انسحاب أميركي» من المنطقة يعزونه إلى التوجه
األم�ي��رك��ي ش��رق�اً ،ي��درك أردوغ ��ان ان��ه ال ب��د ل��ه من
إيجاد مقاربة جديدة لالزمة السورية ،وذلك بعدما
خسر مصر وتونس وليبيا ودوالً خليجية ،ويكاد
يخسر حلفاءه الغربيين ،وهو في حاجة الى بوتين:
 - 1إلن روسيا اتخذت موقفا ً واضحا ً في شأن
سورية في وقت مبكر ،ولم تتوانَ عن خوض غمار
خالف حا ٍد للغاية مع الواليات المتحدة وأوروبا.
 - 2لمعرفته أنه ال يمكن تجاهل دور روسيا،
وال يمكن ال��دول الغربية التعامل مع موسكو وفقا ً
لشروطها.
ف��ي ض��وء ه��ذا ال��واق��ع ،وص��ف م��راق�ب��ون زي��ارة
ب��وت�ي��ن ت��رك�ي��ا أم ��س ،ب��أن�ه��ا ج ��اءت بمثابة تحريك
روسيا الالعب األهم في الفترة الراهنة على الرقعة
الجيوسياسية األوراس �ي��ة ،ووض��ع نصب عينيه
تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية تخدم مصلحة
روسيا والمصالح الروسية  -التركية المشتركة في
المجالين االقتصادي والسياسي ،مع تركيز على
أهمية التعاون في المجال األول ومتانته ،بما يخدم
تحقيق نتائج أفضل في المجال الثاني.

وكانت صحيفة «فوكس» األلمانية نشرت على
صفحاتها تقريرا ً عن اللقاء تحت عنوان «السلطان
يلتقي القيصر» .وذك ��رت الصحيفة أن ال�غ��رب ال
يتحدث ج �ي��دا ً ع��ن الرئيسين ف��ي اآلون ��ة األخيرة،
فبوتين غاضب بسبب العقوبات التي فرضت على
روسيا ،أما أردوغان فيتكلم بلسان حا ٍد ويرى في
الغرب قوة مستعمرة.
وب�يّ�ن��ت «ف��وك��س» أنّ ه��دف ال��زي��ارة ه��و البحث
ف��ي تطوير العالقات االقتصادية وسبل محاربة
«داع ��ش» ،متسائلة ما إذا ك��ان اإلث�ن��ان سيتحالفان
ضد الغرب؟
ت��درك الدولتان ،أن األزم��ة السورية تهدد  -في
حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي لها  -بزعزعة
أمن الجغرافيا المسماة أوراسيا واستقرارها والتي
سبق أن حدد بوتين في مقال له رغبته في بناء اتحاد
ضمنها ،اما تركيا فهي العب مهم في هذا الفضاء
األوراس � ��ي وف ��ق ال��رؤي��ة ال��روس �ي��ة ووف ��ق منطق
الجغرافيا أيضاً ،وسورية بما تتمتع به من موقع
جيو -سياسي مؤثر على الوضع في عموم المنطقة
ليست بعيدة من هذه الرؤية ،لذلك يتوقع المراقبون
أن تتمخض ت�ح��رك��ات ب��وت�ي��ن ،ال�م�ل��ك ف��ي الرقعة
األوراسية ،عن نتائج مهمة تساهم في تعزيز األمن
واالستقرار في المنطقة .وربما تكشف األيام القليلة
المقبلة عن األفكار الجديدة التي كانت أشارت اليها
موسكو والتي قد تساهم في حل األزم��ة السورية
ونزع فتيل التوتر في المنطقة عموماً ،إذ إن موسكو
وبعد استقبالها الحافل لوزير الخارجية السوري
وليد المعلم تستعد بدبلوماسيتها لتحركات سريعة
بين األط��راف الدولية واالقليمية المعنية باألزمة
السورية ،خصوصا ً أن موسكو تدرك أن أردوغان
أص �ب��ح وح� �ي ��دا ً م��ع ق �ط��ر ف��ي م��واج �ه��ة التحوالت
الدولية واالقليمية في شأن الملف النووي اإليراني
واألزم ��ة ال�س��وري��ة ،وه��و سيكون مصيره شبيها ً
بمصير رئيس الوزراء التركي في فترة الخمسينات
عدنان مندريس الذي أطاحه العسكر .فهل ستطيح
المصلحة األميركية ب��أردوغ��ان عبر االي �ع��از إلى
الجيش لالنتقام م��ن الرئيس التركي بعدما مرغ
شرفهم العسكري في التراب؟
ف��ي ض ��وء ذل ��ك ت�ك�ت�س��ب ال �ع�لاق��ات ال �ت��رك �ي��ة -
الروسية« ،بعدا ً استراتيجياً» بحسب بوتين خالل
استقباله السفير التركي الجديد «أوميت يارديم»،
في الكرملين ،في األول من تشرين الثاني المنصرم.
وذكر الرئيس الروسي ،أن العالقات التي تربط بين
أنقرة وموسكو ،دخلت مرحلة جديدة ،مشيرا ً إلى
أن تلك العالقات وصلت الى أبعاد استيراتيجية في
العديد من المجاالت المختلفة أبرزها مجال الطاقة.
إج �م��االً سقط منطق العثمانية ،ألن المتغيرات
األخ �ي��رة ستدفع إل��ى البحث ع��ن ح�ل��ول ستفرض
على أنقرة تغيير مقوالتها الموروثة عن السلطنة
العثمانية.

تون�س :عنا�صر �إرهابية
اختطفت �ضابط ًا وقطعت ر�أ�سه
ع��ث��رت أج��ه��زة األم���ن التونسية على جثة ضابط
بالحرس الوطني وهي مقطوعة الرأس.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أمس أن «الضابط
كان برفقة أخيه على متن سيارة مدنية في طريقهما إلى
المنزل في منطقة الطويرف التابعة لوالية الكاف شمال
غربي تونس ،عندما اعترضتهم مجموعة إرهابية من
 10عناصر» .وأضافت أن «المجموعة اإلرهابية اختطفت
الضابط عند اكتشاف هويته الخاصة وقامت بتحويل
وجهته وسط الغابات القريبة من المنطقة ،فيما أخلت

سبيل شقيقه».
وتقوم وحدات من الحرس والجيش بعمليات تمشيط
في الجبال والمرتفعات القريبة من موقع الحادثة لتعقب
العناصر اإلرهابية.
وشهدت الجهة نفسها في الخامس من شهر تشرين
ال��ث��ان��ي مقتل خمسة عسكريين إث���ر ه��ج��وم مسلح
مباغت استهدف حافلة عسكرية كانت تقل جنودا ً
بلباس مدني على طريق منعرج بين مدينتي الكاف
وجندوبة.

يتوعد بمالحقة المهدي جنائي ًا
الب�شير ّ
هاجم الرئيس السوداني عمر
البشير رئيس ح��زب األم��ة القومي
المعارض الصادق المهدي متوعدا ً
إي���اه بالمالحقة الجنائية .فيما
رهن عودة السودان الموحد مجددا ً
باستفتاء شعب الشمال على خلفية
ما اعتبره قناعة الجنوبيين بالوحدة
مجدداً.
بينما انتقد في سياق آخ��ر قوة

حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
في دارفور «يوناميد» مطالبا ً إياها
بالرحيل ووضع «برنامج واضح»
للخروج من دارفور بعد أن أصبحت
عبئا ً أمنيا ً على حد قوله.
وت��وع��د ال��ب��ش��ي��ر ،خ�ل�ال مؤتمر
صحافي في العاصمة الخرطوم،
المهدي بالمالحقة الجنائية ،مؤكدا ً
أن األخ��ي��ر ارت��ك��ب خطأ بتوقيعه

ات��ف��اق��ي��ة م��ع حملة ال��س�لاح على
ح��د ق��ول��ه ،الف��ت��ا ً إل���ى أن ال��دول��ة
ستتعامل معه وفق القانون .وقال:
«المهدي لو عاد سنفتح ضده بالغا ً
جنائياً» ،مشددا ً على أن «المساس
بالقوات المسلحة خط أحمر» قائالً:
«ل���ن نسمح ب��ال��م��س��اس ب��ال��ق��وات
المسلحة ولن نتجاوز عمن يسيء
لها».

ال�سي�سي :م�صر ت�ؤ�س�س لدولة ديمقراطية ولن تعود للوراء

قمة م�صرية ـ �أردنية في مطار القاهرة
عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل
األردني عبدالله الثاني لقاء قمة في مطار القاهرة ،بحثا
خاللها القضايا العربية وقضايا المنطقة .وكان عاهل
األردن وصل إلى مطار القاهرة في زي��ارة قصيرة لمصر
تستغرق ساعتين.
وكان السيسي على رأس مستقبلي العاهل األردن��ي،
حيث عقد اجتماع قمة في مطار القاهرة وت��ن��اوال آخر
تطورات الوضع في المنطقة وبخاصة الوضع في سورية
والعراق وليبيا واليمن وفلسطين ،إضافة إلى بحث مكافحة
اإلرهاب .وقالت مصادر في المطار إن عاهل األردن حرص
على لقاء السيسي قبل توجهه إلى الواليات المتحدة لعقد
لقاء مع الرئيس األميركي باراك أوباما وكبار مسؤولي
اإلدارة األميركية لبحث التطورات األخيرة بالمنطقة.
وكان الرئيس المصري أشار إلى أن «مصر الجديدة
التي تمخضت عن ثورتي  25كانون الثاني و 30حزيران
ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة
قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد
وتتطلع نحو المستقبل وال يمكن أن تعود أبدا ً إلى الوراء».
وف��ي بيان للرئاسة المصرية ،أوض��ح من خالله أن
«الرئيس السيسي تابع األحكام الصادرة باألمس في شأن

القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق
وكبار المسؤولين».
وقال البيان« :إن تلك األحكام قد انطوت على شقين
أساسيين أولهما يتعلق بطبيعة األح��ك��ام القضائية
الصادرة التي ال يجوز التعقيب عليها وذلك إعماال ً لنصوص
الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقاللية
تامة وأك��د ض��رورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات».
وأكد في هذا السياق «الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر
ونزاهتهم وحياديتهم وكفاءتهم المهنية».
وأشار البيان إلى أنه في ما يتعلق بالشق الثاني في
شأن األسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا ً ألحكامها «كلف
الرئيس السيسي رئيس ال��وزراء باتخاذ كل اإلج��راءات
الالزمة لمراجعة الموقف بالنسبة إلى تعويضات ورعاية
أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل
رفعة هذا الوطن».
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان ك��ذل��ك إل��ى «تكليف لجنة لإلصالح
التشريعي ب��دراس��ة تعديالت تشريعية على قانون
اإلج����راءات الجنائية التي أش���ارت المحكمة (محكمة
جنايات القاهرة) إلى ضرورة إجرائها وإعداد تقرير عنها
لتقديمه إلى الرئيس».

