
قضايا
 دولية

14

العدد:  )1722(
االثنين

11/ 8/ 2014م  
15 / شوال / 1435هـ

يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة  روسيا الثالثاء عقب  زيارته 
للسعودية، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الروسي  فالديمير بوتين حول 
تطورات االوضاع في منطقة الشرق االوسط  ودعم عالقات التعاون بين  مصر 
وروسيا . وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أن وفدًا يضم ثمانية أفراد 

توجه الخميس  إلى روسيا للتحضير للزيارة . وكان الكرملين قد أصدر الخميس 
بيانًا أكد فيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة روسيا يوم 12 من 
الشهر الجاري وأن الرئيس الروسي "فالديمير بوتين " ونظيره المصري بحثا 
تفاصيل زيارة األخير إلى روسيا خالل اتصال هاتفي بينهما، وتبادال وجهات 

نظرهما حول التطورات األخيرة التي يشهدها الشرق األوسط.

> أم��رت محكمة مصرية السبت بحل 
ح��زب الحرية والعدالة ال��ذراع السياسي 
لجماعة االخ����وان المسلمين بعد أكثر 
من عام على اإلطاحة بالرئيس االخواني 
محمد مرسي من الحكم وتصنيف االخوان 

»جماعة ارهابية« في مصر.
وع��اش��ت مصر قبل ان��ت��خ��اب الرئيس 
عبدالفتاح السيسي على وق��ع هجمات 
تفجيرية نفذتها عناصر تنتمي الى جماعة 
االخ��وان وأذرعها المتشددة التي تنشط 

في سيناء.وأصدرت المحكمة اإلدارية العليا 
في مصر السبت حكمًا نهائيًا بحل الحرية 
والعدالة االخواني، وقررت المحكمة ايضًا 
تصفية كل أموال وممتلكات الحزب السائلة 

والمنقولة للدولة.

بعدزيارته للسعودية.. الرئيس المصري يزور موسكو

مصر تحل حزب 
الحرية والعدالة 

االخواني

البحرين تتهم قطر بإغواء مواطنين لتغيير جنسياتهم

مفاوضـــات متعثرة في القـاهرة
 واسرائيل تستأنف عدوانها على غــزة

وترعى مصر منذ اسبوع مفاوضات بين الوفدين 
الفلسطيني »مازال موجودًا في القاهرة« واالسرائيلي 
ال��ذي غ��ادر القاهرة بهدف التوصل الى اتفاق لوقف 
اطالق النار ويتمسك الوفد الفلسطيني في المفاوضات 
بحقوقه كاملةغير منقوصة كما أكد ذلك رئيس الوفد 
عزام األحمد في القاهرة للصحافيين بقوله: »أخبرنا 
المصريين اننا جالسون هنا حتى تحقيق اتفاق نهائي 

يضمن إعادة كامل الحقوق إلى أصحابها«.
وتطالب مصر الطرفين بالعودة الفورية الى االلتزام 
بوقف اطالق النار وباستغالل الفرصة المتاحة الستئناف 

المفاوضات حول النقاط التي ماتزال معلقة.
وك���ان ال��ج��ان��ب ال��م��ص��ري ب��دع��م م��ن دول المنطقة 
والغرب نجح في دفع الطرفين االسرائيلي والفصائل 
الفلسطينية الى تهدئة بعد شهر كامل من الحرب في 
غزة وشنت اسرائيل حربًا شرسة على قطاع غزة في 
7 يوليو الماضي تحت ذريعة العمل على وقف اطالق 

الصواريخ والقضاء على االتفاق.

رفض نزع سالح المقاومة
وتعتبر عملية نزع سالح المقاومة الذي تطالب به 
اسرائيل وترفض الفصائل الفلسطينية أثناء المفاوضات 
الجارية في القاهرة وقبلها مجرد مناقشة فكرة نزع سالح 
المقاومة في قطاع غزة عقب تكرار الجانب االسرائيلي 

بذلك كشرط لتهدئة دائمة وإعادة إعمار غزة.
وك��ان العديد م��ن مسؤولي ال��وف��د الفلسطيني في 
القاهرة قد أعلنوا م��رارًا بالقول: »نحن كوفد ال نقبل 
أن نستمع الى أي طرح في هذا الخصوص ومن يظن 
أن��ه انتصر في المعركة حتى يطلب ه��ذا الطلب هو 
مخطئ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده 
هم المنتصرون.. وإن ما عجز عنه االحتالل في ميدان 
الحرب والمواجهة ال يمكن أن يحصل عليه في ميدان 
السياسة« وذلك في إشارة منها لمحاولة اسرائيل القضاء 

على قدرات المقاومة العسكرية في هجومها األخير 
على القطاع.

ويسود الداخل االسرائيلي حالة من الرعب والهلع جراء 
ما أظهرته الفصائل الفلسطينية في مقاومتها للهجمة 
العسكرية االسرائىلية الحالية على غزة ومنها إطالق 
العشرات من الصواريخ ذات الصنع المحلي والتي وصل 
مداها الى العمق االسرائيلي وكذا األنفاق التي فاجأت 
العدو وأسفرت في المحصلة عن وقوع عدد كبير من 
قتلى الجيش االسرائيلي وأسر عدد آخر بشكل فاق 
كل الحروب السابقة، األمر الذي دفع باالسرائيليين 
الى سرعة الموافقة والدخول مع الفصائل الفلسطينية 
في مفاوضات تقودها مصر بعد أن كانت تعتبر عددًا 
من الفصائل جماعات ارهابية ال يمكن الجلوس معها.

ويترقب الشارع العربي بحذر شديد وعدم اكتراث 

لزيارة مقررة من الجامعة العربية بوفد من وزراء 
خارجية أربع دول أعضاء في الجامعة الى غزة »قريبًا« 
للتعبير عن تضامنه مع سكان القطاع بعد شهر من 
العدوان االسرائيلي على غزة كما أعلن األمين العام 

للجامعة نبيل العربي الخميس الماضي.
وي��رى العديد من ق��ي��ادات الفصائل في غ��زة وسكان 
القطاع أن زيارة وفد الجامعة العربية غير مشجعة بل 
أن بعضهم رفضها عالنية خاصة للمواقف المتخاذلة من 
الجامعة وقيادات العديد من دولها تجاه المجازر واألوضاع 

االنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وسيقوم الوفد العربي ال��ذي يضم حتى اآلن وزراء 
خارجية مصر والكويت واألردن والمغرب الى جانب 
أمين الجامعة نبيل العربي وال��ذي قد يتوسع الحقًا، 
بالوقوف على االحتياجات والمتطلبات الالزمة من أجل 
إع��ادة اإلعمار في قطاع غزة المدمرة جراء القصف 
االسرائيلي بحسب ما أعلنه نبيل العربي يوم الخميس 

الماضي.

مفتي السعودية: مخابرات عالمية صنعت جماعات التطرف
حذر مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل 
الشيخ من التساهل في جرائم القتل، مؤكدا 
أن الجماعات المتطرفة التي تدعي اإلسالم، 
هدفها اإلفساد في األرض، وأنها أدوات في 

أيدي أجهزة مخابرات عالمية.
وقال خالل خطبتي الجمعة التي ألقاها في 
جامع اإلمام تركي بن عبدالعزيز في الرياض: 
إنه ال يليق بمؤمن أن يقدم على قتل مؤمن 
آخر عمدا، مبينا أن اإليمان الصحيح يتوجب 
عليه احترام دماء المسلمين، وأن هذا ينافي 

كمال اإليمان ويدل على نقصانه.
وذك��ر رئيس هيئة كبار العلماء »نسمع 
ونشاهد مناظر بشعة وصورا مسيئة لجرائم 
القتل التي تقدم عليها النفوس الشريرة 
واألي��دي الخبيثة، والتي تعد العدو األول 
لإلسالم، وأن تلك الجرائم يجري تصويرها 
ف���ي وس���ائ���ل اإلع������الم، وي���ص���ور ك��ي��ف أن 
المسلمين يقتل بعضهم بعضا، وأن تلك 
الفئات التي تقوم بعمليات القتل متربية 
على أيدي مخابرات عالمية، ويكون همها 
األول سفك دماء المسلمين، وأن ما يقومون به 
جرائم كبيرة وبالء، وأن الشريعة اإلسالمية 

بريئة من تلك األعمال اإلجرامية، وكل مسلم 
حق يرفضها«.

وع��ّد مفتي المملكة أن تلك الجماعات 
غطت جرائمها باإلسالم مدعية أن ما تقوم 
به جهاد إسالمي، ومضى يقول: »يظن هؤالء 

أن ما يقومون به جهاد، بل إن ما يقومون به 
ظلم وعدوان وال يعد جهادا«، محذرا شباب 
المسلمين من االن��دف��اع إل��ى تلك الدعوات 
المتطرفة، وإن تلك الجماعات المتطرفة 

تحمل نيات إفساد في األرض.

نزع سالح المقاومة الفلسطينية »عقدة« تضع اسرائيل في ورطة

الكويت تؤكد على محاربة 
اإلرهاب ومصادر تمويله

أعلنت السلطات الكويتية أنها مصممة على "محاربة 
اإلرهاب وتمويله" وذلك غداة عقوبات أميركية بحق 
كويتيين اتهموا بجمع أموال لصالح منظمات متطرفة 

في سوريا والعراق.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية الرسمية عن السفير 
الكويتي بواشنطن الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح 
ق��ول��ه "إن ال��ك��وي��ت مصممة على م��ح��ارب��ة اإلره���اب 
وتمويله". وأض��اف: أن الكويت أقرت قانونًا لمحاربة 
اإلره��اب" وتتعاون مع الواليات المتحدة والمجتمع 

الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة.
وأعلنت الواليات المتحدة األربعاء أنها وضعت على 
الئحتها السوداء ثالثة افراد اتهموا بتمويل منظمات 
ارهابية ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق، بينهم الشيخ شافي 
العجمي  وح��ج��اج العجمي المتهمين بجمع أم��وال 
لجبهة النصرة فرع سوريا للقاعدة، بحسب وزارة 

المالية االميركية.
والشخص الثالث هو عبد الرحمن خالفة العنزي التي 
لم توضح السلطات األميركية جنسيته والمتهم بدعم 

داعش في العراق.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير المالية األميركي 
المكلف بمكافحة تمويل اإلرهاب "من خالل الدعوات 
لجمع االم��وال عبر الشبكات االجتماعية وبواسطة 
شبكات مالية" فان المتهمين "مولوا عناصر إرهابية 

في سوريا والعراق".

> ه��دن��ة مؤقتة استمرت 
ث��الث��ة أي���ام ان��ت��ه��ت الجمعة 
ليستأنف الجيش االسرائيلي 
مباشرة غ��ارات��ه على قطاع 
غ���زة ف���ي وق���ت أع��ل��ن��ت فيه 
القاهرة عن تقدم طفيف في 
المفاوضات التي ترعاها بين 
الجانبين مع استمرار عقدة 
المفاوضات الحالية والالحقة 
وال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ن����زع س��الح 
المقاومة الذي ترفض الفصائل 
الفلسطينية مجرد الحديث 
ع��ن��ه م��م��ا ي��ع��ق��د ال��م��وق��ف 

االسرائيلي.

> »الميثاق«- متابعات:

اتهمت البحرين قطر، باإلضرار بأمنها القومي، من خالل "إغواء" 
بعض رعاياها الكتساب الجنسية القطرية، وهو اتهام يمكن أن 

يوسع هوة الخالف بين الدول العربية في الخليج.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وكيل وزارة الداخلية لشئون 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قوله: 
"إن قطر تستهدف )عوائل محددة وفئة من دون الفئات األخرى(، 
وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين".

وقال  المسئول: إن "تجنيس البحرينيين سيؤثر على األمن القومي 

للبحرين ومصالحها الحيوية بطريقة سلبية".
ولم يذكر الشيخ راشد تفاصيل بشأن من الذين يتم استهدافهم 
للتجنيس، أو عدد الذين منحتهم قطر الجنسية.. ولم يرد على الفور 

تعليق من قطر بشأن االتهام .
وقال المصدر لرويترز: "المشكلة مع البحرين هي الحفاظ على 
التوازن بين السنة والشيعة، وهذا هو السبب في أن هذه القضية 

بالغة الحساسية بالنسبة لها".

روسيا تفرض حظرًا غذائيًا على المنتجات الغربية
اعتبرت السلطات الروسية الحظر التام المفروض على 
السلع الغذائية الغربية، بمثابة رد ضروري على العقوبات 

المفروضة عليها.
وق��ال رئيس ال���وزراء الروسي ديميتري مدفيديف، 
إن هذا الحظر الواسع النطاق الذي يشمل دول االتحاد 
االوروبي والواليات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج، 
تقرر ألن روسيا وجدت نفسها مرغمة على ذلك إال أنه 

ألمح إلى أن باب الحوار ال يزال مفتوحًا.
وص��رح للتليفزيون "آم��ل بكل ص��دق في أن تطغى 
البراجماتية االقتصادية على االعتبارات السياسية 
الحمقاء ل��دى شركائنا وأال يفكروا في ع��زل روسيا أو 
تخويفها وأنه يمكن رفع الحظر "إذا أظهر شركاؤنا 

ة".وبقي مدفيديف في مرحلة التهديد بشأن  مقاربة بناء
العقوبات التي كان يتم دراستها كفرض حظر تحليق 
فوق األراضي الروسية على شركات الطيران الغربية التي 

تقوم برحالت إلى آسيا.
ووفقًا ألرقام المفوضية األوروبية، فإن أقل من %10 
من الصادرات الزراعية األوروبية مخصصة لروسيا، أي 
ما يوازي 11 مليار يورو سنويًا.. واألكثر عرضة لهذا 
اإلج��راء هم منتجو الفاكهة والخضار واألج��ب��ان ولحم 

الخنزير.
ويرى خبراء االقتصاد أن هذا الحظر سيترك تأثيرا على 
الفئات الفقيرة من الشعب الروسي الذي يخصص قسمًا 

كبيرًا من اإليرادات لشراء األغذية.

كوبا تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته
دان��ت كوبا ال��ع��دوان االسرائيلي على ق��ط��اع  غزة  
وسقوط اآلالف  من القتلى والجرحى  المدنيين.. واكدت 
وزارة الخارجية الكوبية في  بيان صادر تضامنها مع 
الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس.. وجاء في البيان 
ان وزارة الخارجية بجمهورية كوبا تتابع بقلق شديد 
االحداث الخطيرة التي ترتكب في قطاع غزة، وبالذات 
الهجوم العشوائي للجيش االسرائيلي ضد اهداف مدنية 
وال��ذي تسبب  بسقوط اآلالف  من القتلى والجرحى 

وتدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.
وحثت  كوبا م��رة اخ��رى جميع ال��دول والمنظمات 
والوكاالت الدولية ومجلس االمن والمجتمع الدولي ككل 
على المطالبة بوقف العدوان االسرائيلي، ورفع الحصار 

المفروض على قطاع غزة واستعادة الخدمات الطبية والمياه والكهرباء من اجل 

الحفاظ على حياة مئات اآلالف من الناس االبرياء. واعربت 
كوبا عن  تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني وحقه في 
تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
 وكانت كوبا في بداية العدوان في مطلع يوليو دانت 
بشدة العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، والذي تستخدم 
فيه إسرائيل تفوقها العسكري والتكنولوجي لتنفيذ 
سياسة العقاب الجماعي مع استخدام غير متناسب للقوة 
التي تسبب خسائر في األرواح من المدنيين األبرياء والحاق  

أضرار مادية هائلة.
ودعت  المجتمع الدولي الى الضغط  على اسرائيل ووضع 
نهاية للعنف ، وع��ودة  المحادثات على أس��اس منصف 
يمكن أن تؤدي إلى سالم عادل ويسمح للشعب الفلسطيني 
ممارسة حقوقه الغير قابلة للتفاوض وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.


