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االتحاد الأوروبي يطعن في قرار �شطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية

خالل افتتاح «القمة العالمية لطاقة الم�ستقبل» في الإمارات

حما�س :يعك�س انحيازه الكامل لـ «�إ�سرائيل»

ال�سي�سي :المنطقة العربية تموج بالتحديات

ردت حركة حماس أمس على عزم االتحاد
األوروب���ي الطعن في ق��رار شطبها من قائمة
اإلره�����اب األوروب���ي���ة واع��ت��ب��رت��ه��ا «خ��ط��وة
غير أخالقية» وتعكس «ان��ح��ي��ازا ً ك��ام�لاً» لـ
«إسرائيل» من قبل االتحاد.
وقال سامي أبو زهرى الناطق باسم حماس
«إن إصرار االتحاد األوروبي على إبقاء الحركة
على قائمة المنظمات اإلرهابية هو خطوة غير
أخالقية وتعكس انحياز االت��ح��اد األوروب��ي
الكامل لالحتالل اإلسرائيلي».
وكان االتحاد األوروبي قرر تقديم طعن في
ق��رار محكمة العدل األوروبية الخاص برفع
حركة حماس من قائمة المنظمات اإلرهابية.
ونقلت وكالة «ت��اس» عن مجلس االتحاد
األوروب��ي أن «المجلس ق��رر الطعن في حكم
المحكمة في شأن استثناء حماس من قائمة
المنظمات اإلرهابية».
وكانت محكمة العدل األوروبية ألغت في 17
كانون األول ضم حركة حماس الفلسطينية إلى
قائمة المنظمات اإلرهابية الخاصة باالتحاد

األوروبي بسبب خلل إجرائي ،مع اإلبقاء على
تجميد أصولها في أوروبا .وأوضحت محكمة
العدل األوروبية حينها أن هذا اإلجراء ال يعني
أي تقييم جوهري لمسألة وصف حركة حماس
بأنها جماعة إرهابية.
ورفض االتحاد األوروبي قرار محكمة العدل
األوروب��ي��ة ف��ور ص���دوره ،وأك���دت المتحدثة
باسم المفوضية المكلفة بالشؤون الخارجية،
مايا كوسيانسيتش ،أن االتحاد األوروب��ي ال
يزال يعتبر حماس منظمة إرهابية ،مشددة
على أن القرار القانوني يستند بوضوح إلى
مسائل إج��رائ��ي��ة ،وال يتضمن أي تقييم من
قبل المحكمة ،للحجج األساسية لتصنيف
ح��م��اس منظمة إره��اب��ي��ة ،م��ش��ددة على أن
االتحاد سيتخذ االج��راءات التصحيحية بناء
على ق��رار المحكمة ،مرجحة تقديم طعن في
القرار.
يذكر أن االتحاد األوروبي ضم حركة حماس
إلى قائمته السوداء للمنظمات اإلرهابية عام
.2003

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح
ال��س��ي��س��ي ،ال���ق���ادة ال���ع���رب ال��ى
المشاركة بالمؤتمر االق��ت��ص��ادي
ال��ذى سيعقد في ش��رم الشيخ في
آذار المقبل ،ولفت الى ان «المنطقة
العربية تموج بتحديات مختلفة»،
واع من المجتمع
ويدعو الى تحرك ٍ
الدولي لمواجهة اإلرهاب.
وأك����د ال��س��ي��س��ي ،ف���ي كلمته،
أم��ام الجلسة االفتتاحية لـ«القمة
العالمية لطاقة المستقبل» التي
ع��ق��دت ص��ب��اح أم����س ،ف���ي دول���ة
االم��ارات العربية المتحدة على أن
«المنطقة العربية تموج بتحديات
مختلفة ،ال تقتصر على موضوعات
الطاقة ،حيث تفاقم اإلرهاب وصار
يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها

وتنشر الدعاوى المغلوطة لتكفير
المجتمعات تستهدف ترويع اآلمنين
واإلخالل بالسالم االجتماعي».
وأش��ار إلى ان «هذا األمر يتطلب
تحركا ً واعيا ً من المجتمع الدولي
ومواجهة ال تقتصر على الجوانب
األمنية والعمل العسكري ،ولكن
ت��م��ت��د لتشمل األب���ع���اد التنموية
بشقيها االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
والثقافية بما تتضمنه من تجديد
للخطاب الديني وتنقيته م��ن أية
أف��ك��ار مغلوطة ق��د تغري البعض
باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن
اآلراء أو فرض التوجهات» .وأضاف:
«وال يمكننا أن نغفل أهمية االرتقاء
بجودة التعليم وربطه بسوق العمل
لمكافحة البطالة والحيلولة دون

انتشارها بين أوساط الشباب».
وأوض���ح السيسي أن «ك��ل ذلك
يتطلب ج��ه��دا ً ع��رب��ي �ا ً م��ض��اع��ف�اً،
فالتطورات التي تشهدها بعض
ال��دول العربية ،ال يمكن النظر إلى
بعضها بمعزل عن اآلخر ،فما يحدث
في إحدى دول الجوار العربية يؤثر
بال شك على أشقائها العرب».
وش��دد على أن «مصر تعتبر أن
أمن منطقة الخليج العربي ٌ
خط أحمر
وجزء ال يتجزأ من أمنها القومي»،
م��ش��ي��دا ً ب��ـ»ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تبذلها
اإلم����ارات الشقيقة للحفاظ على
أمنها القومي» ،وداعيا ً إلى استمرار
هذه الجهود وتكثيفها للتصدي ألية
م��ح��اوالت تستهدف النيل من أمن
دول الخليج واستقرارها.

ع�صابات الم�ستوطنين تقتحم الأق�صى بحماية �شرطة االحتالل
جددت عصابات المستوطنين «اإلسرائيليين» اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك في مدينة
القدس المحتلة أمس من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من شرطة االحتالل الخاصة
وحراستها.
وذك��رت وكالة «وف��ا» الفلسطينية أن المستوطنين نظموا ج��والت استفزازية ومشبوهة في
أركان المسجد المبارك الذي يسوده التوتر الشديد جراء تصدي المصلين وطلبة مجالس العلم
للمستوطنين أثناء محاولتهم الصعود إلى باحة صحن مسجد قبة الصخرة.
وذكر أحد حراس المسجد أن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل التي تتولى حماية
المستوطنين خالل االقتحامات هددت وتوعدت المصلين والمرابطات باالعتقال وحصلت مشادات
كالمية كادت تتطور إلى اشتباكات باأليدي بخاصة بعد اعتداء أحد المستوطنين وتهجمه على
إحدى النساء في المسجد.
وواصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء من كافة األجيال والشبان على البوابات
الرئيسية للمسجد إلى حين خروج أصحابها منه وعادة ما يستخدم هذا اإلجراء العتقال أي فلسطيني
أو فلسطينية على هذه البوابات لمجرد المشاركة في صيحات التكبير االحتجاجية في المسجد.
من جهة ثانية اعتقلت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» سبعة فلسطينيين بينهم صحافي في مداهمات
نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن قوات االحتالل قامت باعتقال الصحافي مجاهد بني مفلح خالل
اقتحامها لبلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
السيسي خالل زيارته لإلمارات

العراق يقود حرب ًا عالمية ثالثة �ضد الإرهاب

العبادي لوزير الطاقة التركي :لحل ق�ضيتي النفط والمياه
أكد رئيس ال��وزراء الدكتور حيدر
العبادي ان هناك بعض القضايا
العالقة بين العراق وتركيا ال سيما
ف��ي مجالي النفط وال��م��ي��اه يجب
وض��ع خريطة ط��ري��ق لحلهما من
أجل أن تسير األوض��اع على السكة
الصحيحة.
جاء ذلك خالل لقاء جمع العبادي
مع وزي��ر الطاقة التركي تانر يلدز
ح��ي��ث ت��م ب��ح��ث ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
الثنائية بين البلدين ال��ى جانب
مناقشة األوضاع السياسية واألمنية
في العراق والمنطقة .وقال العبادي
بحسب بيان :إن العراق يريد عالقات
إيجابية م��ع جميع ال���دول ،داعيا ً
الحكومة التركية الى تشجيع شركات
بالدها لالستثمار في ال��ع��راق .الى
ذلك مهد اجتماع اللجنة االقتصادية
المشتركة بين العراق وتركيا ،الذي
انعقد أول من امس في بغداد ،الطريق
في شكل واسع امام الجارين ،لمزيد
من العالقات ،في المجاالت االمنية
والتجارية .وتناول االجتماع ،الذي
ت��رأس��ه ع��ن ال��وف��د ال��ع��راق��ي ،وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ،اب��راه��ي��م الجعفري،
فيما ت���رأس وزي���ر ال��ط��اق��ة التركي
تانر يلدز ،وفد حكومة انقرة ،سبل
مواجهة االره���اب ،فضالً عن زي��ادة
حجم التعاون االقتصادي والتجاري
واالستثماري بين البلدين.

الجعفري مستقبالً وزير الطاقة التركي في بغداد
وف��ي ال��س��ي��اق ،بحثت اللجنة
االق���ت���ص���ادي���ة ال��م��ش��ت��رك��ة بين
العراق وتركيا ،ع��ددا ً من القضايا
التي تتعلق بالجوانب التجارية
والكهرباء واإلعمار والبناء ،فضالً
عن مناقشة سبل االرتقاء بمستوى
العالقات بين البلدين ،ال سيما في

الجوانب األمنية.
وج���اءت تلك المحادثات ،خالل
اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة
بين العراق وتركيا ،والتي ترأس فيها
وزير الخارجية ،ابرهيم الجعفري،
وفد العراق ،فيما ترأس وزير الطاقة
التركي تانر يلدز ،وفد حكومة انقرة.

وذك���ر ال��ج��ع��ف��ري ،خ�لال مؤتمر
صحافي مشترك م��ع ي��ل��دز ،عقب
اجتماع الوفدين ،أن «العالقة مع
الحكومة التركية ستكون في تصاعد
مستمر» ،مؤكدا ً أن «العراق يواجه
حربا ً عالمية ثالثة ضد اإلرهابيين».

نجاة رئي�س الحكومة من محاولة اغتيال

قتيالن و 14جريح ًا بالمواجهات في �صنعاء

سقط قتيالن و 14ج��ري��ح�ا ً في
المواجهات في صنعاء بحسب ما
أوردته مصادر طبية ،بينما استيقظت
ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ص��ب��اح أم��س،
على مواجهات عنيفة بين اللجان
الشعبية وق��وات الحرس الرئاسي،
التي تجمهرت حول مبنى الرئاسة
ومنزل الرئيس هادي.
وتشكلت لجنة رئاسية بمشاركة
وزيري الدفاع والداخلية وقياديين
من أنصار الله لبحث وقف القتال.
وأف���ادت «العربية» أن ع��ددا ً من
المواطنين جرحوا إثر سقوط عدد من
قذائف الهاون بجوار جامع البيحاني
في شارع  22أيار في الجهة الجنوبية
الشرقية لدار الرئاسة.
وقالت وزي��رة اإلع�لام اليمنية إن
المسلحين الحوثيين اقتحموا معظم
مؤسسات اإلعالم الرسمية.
وأف���ادت م��واق��ع يمنية ،بإغالق
س��ف��ارات أجنبية أب��واب��ه��ا ،بسبب
ت��ده��ور ال��وض��ع األم��ن��ي ،فيما نجا
رئيس الحكومة اليمنية من محاولة
اغتيال ،حيث تعرض موكبه إلطالق
نار من قبل مسلحين.
وأع���ل���ن ال��س��ف��ي��ران األم��ي��رك��ي
مساع
والبريطاني ،دخولهما ف��ي
ٍ
ل��وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي العاصمة
اليمنية.
وتسببت االشتباكات في توقف

شبه ت��ام للحياة بصنعاء ،في ظل
استمرار االشتباكات بين الحوثيين
والحرس الرئاسي.
وت���وق���ف ال��ع��م��ل ف���ي غ��ال��ب��ي��ة
المؤسسات الحكومية واألهلية في

العاصمة ،كما تعذر وصول موظفي
المؤسسات الحكومية واألهلية إلى
مقار أعمالهم بسبب قطع الطرقات.
وأوق��ف��ت كليتا اإلع�ل�ام واللغات
بجامعة صنعاء امتحانات الطالب

النصفية ،نتيجة ال��وض��ع األمني
الحالي ،بينما تم إغالق أبواب باقي
الكليات في الجامعة لتعذر وصول
ال��ط�لاب وال��م��درس��ي��ن إل���ى ق��اع��ات
الدراسة.

�ضوء �أخ�ضر
�أميركي -
بريطاني
لإنهاء الحراك
البحريني
قال فاضل عباس األمين
ال���ع���ام لجميعة التجمع
ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي في
البحرين ان ه��ن��اك ض��وءا ً
اخضر اميركيا ً  -بريطانيا ً
إلنهاء ال��ح��راك السلمي في
البحرين .
وقال عباس في تصريح
أدلى به أمس أن األزم��ة في
البحرين تتجه ال��ى مزيد
من التصعيد على اعتبار ان
السلطة ما زالت مع الخيار
األم��ن��ي وم���ا زال تفكيرها
باتجاه المصالحات واجراء
حوار جاد او تسويات جادة،
غير ممكن في الوقت الحاضر
وان السيناريوات المقبلة
ه��ي س��ي��ن��اري��وات صعبة
تماما ً وأن النظام يسرع في
خطواته األمنية استغالال ً
للوضع الدولي حول ما يتم
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط س��واء
التصعيد «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
األخ��ي��ر ض��د ح���زب ال��ل��ه او
تحركات «داعش» .
وأضاف :أن النظام يعتقد
بأنه في ظل ه��ذه الظروف
فإن الوقت مناسب إلنهاء هذا
ال��ح��راك وإن��ه��اء المعارضة
والجمعيات السياسية في
ال��ب��ح��ري��ن ول��ذل��ك ال يوجد
اي اف���ق ف��ي ح��ل سياسي
ل�لازم��ة البحرينية س��وى
السيناريوات األمنية التي
تدور داخل البحرين .
وتابع عباس ان النظام
مرتاح تماما ً للوضع الدولي
الحالي وهناك ضوء أخضر
أميركي بريطاني للسلطة
إلنهاء المعارضة والحراك
خ�ل�ال ه���ذه ال��ف��ت��رة ال��ت��ي
تنشغل فيها المنطقة في
قضية «داع��ش» والعدوان
«االسرائيلي» على عناصر
ح���زب ال��ل��ه ف��ي القنيطرة
بحيث ي��س��رع ال��ن��ظ��ام في
خطواته وضرباته االمنية
ضد المعارضة ،م��ؤك��دا ً ان
الموقف االميركي لم يتغير
منذ  14شباط  2011وانما
ك��ان��ت ه��ن��اك عملية ت��داول
ادوار ب��ي��ن ال��س��ل��ط��ة في
البحرين واالدارة االميركية
والبريطانية باتجاه إنهاء
ال��ح��راك ال��ح��ال��ي لمصلحة
النظام .
وأضاف عباس ان قانون
منع المسيرات ل��ن يوقف
المسيرات على اعتبار ان
ال��م��س��ي��رات ال��ت��ي تنطلق
ف��ي البحرين جميعها غير
مرخصة وال تعترف بقانون
التجمعات .

فتح معبر رفح لثالثة �أيام
أعلنت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية
أنه تقرر فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة استجابة
لطلب رئيس السلطة محمود عباس عقب زيارته األخيرة إلى
مصر ،وذلك لمدة ثالثة أيام اعتبارا ً من يوم اليوم الثالثاء
حتى الخميس المقبل في كال االتجاهين للطالب والحاالت
اإلنسانية.
وعبرت سفارة دول��ة فلسطين في بيان أول من أمس،
عن خالص شكرها إلى مصر واألجهزة المعنية في سعيها

الدؤوب من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع
غزة.
وكانت السلطات المصرية أجلت في وقت سابق فتح معبر
رفح البري بعد اختطاف أحد ضباط الموانئ المصرية في
الشيخ زويد شمال سيناء ،أخيراً ،قبل أن تقرر إعادة فتحه.
إلى ذل��ك ،أدخلت سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» 450
شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي عبر
معبر كرم أبو سالم.

موغيريني :نتائج حوار الليبيين في جنيف طيبة
ق��ال��ت ال��م��م��ث��ل��ة ال��ع��ل��ي��ا ل�لأم��ن
والسياسة الخارجية في االتحاد
األوروب�����ي ف��ي��دي��ري��ك��ا موغيريني
إن االت��ح��اد األوروب����ي مصمم على
المساهمة بفاعلية في دعم الحوار
بين األطراف الليبية.
ووصفت موغيريني لدى وصولها
إلى مقر اجتماع وزراء خارجية الدول
األع��ض��اء في االت��ح��اد األوروب���ي في
بروكسيل أمس ،نتائج جلسة الحوار
التي عقدت بين األطراف الليبية في
جنيف بـ»األخبار الطيبة» ،مضيفة
أنه «يجب تشجيع جميع المبادرات
في شأن الحل السلمي في ليبيا».
ورأت المسؤولة األوروب��ي��ة بأن

خطورة الوضع الليبي تستدعي من
كافة األطراف التصرف بمسؤولية،
وإع�لاء المصلحة الوطنية العامة
على المصالح الفردية ،الفتة إلى
أنه «من هنا نشجع جميع األطراف
على المشاركة في الجلسة المقبلة
من الحوار».
وش���ددت موغيريني ف��ي الوقت
نفسه على أن الموضوع األهم على
جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية
دول االت��ح��اد ه��و مسألة محاربة
اإلرهاب ،الذي يتعدى خطره منطقة
المتوسط ،معتبرة أن «المسلمين هم
أول ضحايا هذا اإلرهاب».
وأك����دت ال��م��س��ؤول��ة األوروب��ي��ة

أن االت��ح��اد ينوي تكثيف تعاونه
مع جامعة ال��دول العربية وباقي
األطراف في العالم اإلسالمي ،وكذلك
تكثيف العمل بين وزراء الخارجية
وال��داخ��ل��ي��ة األوروب��ي��ي��ن لمحاربة
اإلره�����اب ف���ي ال���داخ���ل األوروب�����ي
أيضاً.
وم��ن ال��م��ق��رر أن ي��ش��ارك األمين
العام لجامعة الدول العربية نبيل
العربي ف��ي جانب م��ن اجتماعات
وزراء خ��ارج��ي��ة دول االت���ح���اد
األوروب�����ي ،ح��ي��ث سيبحث معهم
موضوع اإلره���اب ،بوصفه مصدر
تهديد مشترك ،إضافة إلى األوضاع
في ليبيا والعراق وسورية.

الجي�ش الأردني يحبط عملية تهريب �أ�سلحة
كشف الجيش األردني أمس عن إحباط عملية تهريب
كميات كبيرة من األسلحة قادمة عبر الحدود البرية
مع سورية ،مشيرا ً إلى أنه يفحص حاليا ً كميات تلك
األسلحة.
وجاء في بيان رسمي للجيش األردني أن قوات حرس
الحدود أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من األسلحة
المختلفة ،وأنها كانت محملة في سيارة نقل حاولت
اجتياز الحدود بسرعة عالية وهي قادمة من األراضي
السورية.
وأض��اف البيان «ت��م تعطيل المركبة وسحبها إلى
مكان آمن ،ويجري حاليا ً إحصاء وفحص كمية األسلحة

وسيعلن عنها الح��ق�اً» ،بينما لم يعلن الجيش مصير
سائق السيارة أو طبيعة األسلحة والجهة التي قامت
بعملية التهريب.
وسبق أن أعلن الجيش األردني في مرات عدة إحباط
عمليات تسلل.
ووفق اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية األردنية
فإن عدد قطع السالح المرخصة بالمملكة يزيد على 117
ألفاً ،في حين تقدر بعض المصادر األمنية وجود أكثر من
ضعف هذا الرقم .ويذهب مطلعون على تجارة السالح
إلى تأكيد وجود نحو نصف مليون قطعة سالح على أقل
تقدير في بلد يبلغ عدد سكانه ستة ماليين نسمة.

الب�شير يتحدى مقاطعي االنتخابات
ويتعهد بالق�ضاء على التمرد
ت���ح���دى ال���رئ���ي���س ال���س���ودان���ي
عمر البشير ُمقاطعي االنتخابات
بخوض العملية االنتخابية ،وتعهد
بالقضاء على التمرد ف��ي والي��ات
دارف���ور ،ف��ي حين ق��رر ح��زب األم��ة
ال��ق��وم��ي ال��م��ع��ارض ف��ي ال��س��ودان
ال��ن��زول «تحت األرض» لممارسة
نشاطه السياسي ،وذلك بعد طلب
جهاز األمن من مجلس األحزاب حل
وتجميد الحزب المعارض لتحالفه
مع ق��وى الجبهة الثورية الرافعة
للسالح ضد النظام.
وق��ال البشير لألحزاب الرافضة

ل��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات والمنظمات
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت ع��زوف��ه��ا ع��ن تمويل
العملية« ،أت��ح��داك��م ان تدخلوا
االنتخابات» وتعهد بالقضاء على
التمرد ف��ي والي���ات دارف���ور وجمع
وضبط السالح وحصره في ايدي
القوات النظامية حتى تعود دارفور
إلى سيرتها األولى.
وس���خ���ر ال��رئ��ي��س ال��س��ودان��ي
م��ن اع��ل�ان ال��م��ن��ظ��م��ات ع���دم دع��م
االنتخابات ،وأكد البشير ان «الحوار
الذي ينتظم في البالد لكل الناس اال
من أبى» وقال« :إن هناك من ينتظر

وص���ول الجبهة ال��ث��وري��ة للحكم
عبر السالح» ،ووعد بالقضاء على
الجبهة ال��ث��وري��ة ب��ص��ورة نهائية
ومضى للقول« :ل��ن يكون هنالك
أي جبهة ثورية س��واء في دارف��ور
وغيرها قريبا ً والسالم جاي جاي».
وأك���د البشير ال��ت��زام حكومته
بتطبيق اتفاق سالم دارفور «وثيقة
الدوحة» بالكامل ودعا حملة السالح
للحاق بالسالم وق��ال« :م��ن يضع
سالحه ويأتي للسالم أهالً وسهالً به
ومن يرفض نحن سوف نذهب إليه
في أي محل».

