
شددت قوات األمن المصرية استعداداتها وسط 
القاهرة، تحسبا لمظاهرات دعت إليها قوى معارضة 
ومؤيدة احتجاجًا على "تنازل" السلطات المصرية 

عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.
وشهدت منطقة وسط القاهرة، الجمعة تكثيفا 
ات األمنية في محيط ميادين عبدالمنعم  لإلجراء

رياض والتحرير وطلعت حرب.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، حذرت، في بيان، 
مما أسمته "محاوالت الخروج على الشرعية"، في 
إشارة إلى مظاهرات االحتجاج بشأن جزيرتي تيران 
وصنافير.كما قّررت السلطات المصرية إغالق محطة 
مترو األنفاق المعروفة باسم "السادات" والمؤدية إلى 

ميدان التحرير، لـ"دواع أمنية".
وعلى مدار األيام الماضية شهد الشارع المصري 
رفضا التفاقية إعــادة ترسيم الــحــدود بين مصر 
والــســعــوديــة، والــتــي تنص على ضــم السعودية 

جزيرتي صنافير وتيران.
ــريــل" المعارضة،  وأعــلــنــت حــركــة "شــبــاب 6 أب
والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب، 
واالشتراكيون الثوريون، واالخوان وغيرهم عزمهم 
على الخروج في تظاهرات احتجاجية ضد "التنازل" 

عن الجزيرتين.
وقد أصبح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ــعــام، وشن  وحكومته فــي مــرمــى غضب الـــرأي ال
مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي هجوما الذعا 

على السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

واحتل هاشتاغ "إرحل" الصدارة على قائمة تويتر 
في مصر، بأكثر من 30 ألف تغريدة.

وقال الفنان خالد أبو النجا: يجب محاسبة الرئيس 
السيسي، قبل أن يرحل.. مضيفًا في تغريدة على 
تويتر: "السيسي طغى وال بد أن يحاسب ال أن يرحل 

فقط.. كفايه عك"!.
وعلق إسالم موسى على الهاشتاغ، قائال: "ارحل 
بمعنى الكلمة.. ارحل بكل لغات العالم. مش هنسيب 
بلدنا تضيع. بلدنا مش للبيع. كفايه ظلم وطغيان. 

كفايه جــوع. الشعب 
يريد إسقاط النظام."

وتوالت التعليقات ومنها: "مع كثرة الفشل والله 
حيرحل السنة دي. وافكركم الفشل مصيره الرحيل.. 
ارحل، واحد من الـ90 مليونا ضد استمرار السيسي. 
ارحــل كفاية خـــراب". وأيــضــا: »راجعين الميدان 

يارب.. ارحل".
وعلى جانب آخر، دعا كثيرون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، إلى مليونية حاشدة بعنوان "األرض هي 

الِعرض"، بجميع ميادين مصر. من جهته، أعلن أيمن 
نور، زعيم حزب "غد الثورة"، التقدم ببالغ إلى النائب 
العام نبيل صادق، ضد الرئيس ورئيس الوزراء ولجنة 

التفاوض على الجزر.
وكتب في تغريدة عبر صفحته في موقع تويتر: 
"أتقدم ببالغ للنائب العام ضد السيسي ورئيس الوزراء 
ولجنة التفاوض على الجزر، وفقا ألحكام الماده "77 

و77 هـ" من قانون العقوبات".

17شئون عربية ودولية
االثنين
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 هوالند يقرر نهاية العام الترشح لوالية رئاسية ثانية 

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند انه سيقرر في نهاية العام الجاري ما اذا كان سيترشح لوالية ثانية في االنتخابات الرئاسية المقررة 
في عام 2017. وقال هوالند في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس 2": "انه انتهج خالل فترته الرئاسية الحالية سياسة تثمر نتائج 

جيدة وستثمر نتائج أكثر خالل الفترة المقبلة". 
وبسؤاله عما إذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة خالل العام المقبل 2017م، قال الرئيس الفرنسي انه سيقرر هذا األمر ويعلن عنه 

في نهاية العام الجاري.

اخبار متفرقـة

 السيسي يواجه هاشتاغ »ارحـــــل«
بعد انتقال "تيران" و"صنافير" للسعودية.. غضب عارم في الشارع المصري

أخلت قــوات األمــن األردنــيــة األربــعــاء مقر جماعة 
اإلخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع األحمر..
وتعتبر السلطات األردنية أن الجماعة باتت غير 
قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب 

قانون األحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014م.
وحسب محامي جماعة اإلخوان عبد القادر الخطيب، 
فإن "األمن األردني قام بمداهمة مقر جماعة اإلخوان 

وإخالئه قبل أن يغلقه بالشمع األحمر".
واعتبر أن "ذلك جاء بقرار سياسي. من جهته، أفاد 
مصدر أمني لوكالة األنباء الفرنسية بأن "قوات األمن 

أخلت مقر الجماعة وأغلقته بناء على أوامر محافظ 
العاصمة على خلفية عــدم حصول الجماعة على 
ترخيص قانوني"..ويسود التوتر في العالقات بين 

جماعة اإلخوان  في األردن والسلطات.
وتأزمت العالقة بين الطرفين خصوصا مع منح 
السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اســم اإلخـــوان 
المسلمين في مــارس 2015م تضم منشقين عن 
الجماعة األم. وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير 
قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب 

قانون األحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014م.

السلطات األردنية تغلق مقر جماعة اإلخوان

البرلمان العراقي يقيل رئيسه
صّوت أعضاء مجلس النواب العراقي الخميس 
لصالح اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر 
أزمة سياسية بشأن الوزراء الجدد الذين اقترحهم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اكد الجبوري 

عدم قانونية جلسة اقالته .
وقال عدنان الجنابي الذي ترأس الجلسة كونه 
األكــبــر سنًا وبسبب غــيــاب الــجــبــوري عنها في 
تصريح لصحافيين: "نزف بشرى للشعب العراقي 

باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة".
ــه "بــعــد اكتمال النصاب القانوني،  واضـــاف ان
قدم 174 نائبًا طلبًا موقعًا بشكل قانوني القالة 
هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت االقالة بشكل 
دستوري"..من جانبه اكد الجبوري ان ال اثر قانوني 
لجلسة النواب المعتصمين والتي عقدت الخميس 
واسفرت عن اقالته. وكانت االزمة والتي دفعت 

بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري بــدأت اثر 
تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة 
الثالثاء الماضي بهدف التصويت على الئحة من 14 
مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤســاء الكتل 

السياسية.
وقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على 
هذه الالئحة، مطالبين بالعودة الى الئحة اولى كان 
عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحًا 
من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر 
الى تعديلها بضغط من االحزاب السياسية التي 
تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.الى ذلك 
أعلن الجبوري في خطاب له تأجيل جلسة البرلمان 
التي كانت مقررة السبت الى وقت الحق التاحة 

الفرصة للقوى السياسية للتشاور حسب قوله.

مندوب روسيا يطالب بإغالق الحدود 
السورية -التركية 

دعا مندوب روســــيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشــــوركين إلى إغالق 
الحدود السورية التركية ألنه يجري عبرها تهريب النفط واآلثار من األراضي 
الخاضعة لتنظيم "داعش" اإلرهابي باتجاه تركيا، مشيرًا إلى أن ذلك يجري 

"بتواطؤ من تركيا أو بتغاٍض من جانبها".
ونقل موقع روسيا اليوم عن تشــــوركين قوله في كلمة خالل جلسة لمجلس 
األمن الدولي الخميس إن "روسيا تعتبر موضوع إغالق الحدود السورية التركية 
ملحًا وذلك بهــــدف منع دعم اإلرهابيين"، موضحًا أن روســــيا تدعو إلى نشــــر 
مراقبين مستقلين على هذه الحدود وفي ميناء جيهان التركي كذلك. واقترح 
تشــــوركين كذلك النظر في إمكانية فرض حظر تجــــاري اقتصادي كامل ضد 
تنظيم "داعش" اإلرهابي، الفتًا إلى أن أكبر عمليات تهريب النفط تجري بشكل 
رئيســــي من العراق عبر األراضي التركية وأنه عبر الحدود بين تركيا وسوريا 
يجري نقل المسلحين واألسلحة التي يقع معظمها في أيدي اإلرهابيين.وقال 
تشوركين: إنه "إذا كان الجانب التركي يعتقد أنه يقوم بكل ما هو ضروري لمنع 
اإلمدادات عــــن اإلرهابيين فمن الممكن التحقق من ذلك بمســــاعدة المراقبة 
المستقلة"، مضيفًا: "إننا ندعو الحكومة التركية لتقوم طوعًا بدعوة مراقبين 

دوليين للعمل على حدودها مع سوريا وفي ميناء جيهان أيضا".
وكان تشوركين أكد مؤخرًا أن مدينة غازي عينتاب التركية تعد أكبر مركز 
لبيع اآلثار التى نهبها تنظيم "داعش" اإلرهابي من سورية، وأن أرباح التجارة 
غير المشــــروعة للتحف األثرية التي يمارســــها التنظيم اإلرهابي تقدر بنحو 
200 مليون دوالر ســــنويًا وتهرب من ســــوريا والعراق إلى الخــــارج على نحو 

رئيسي عبر تركيا.

الكويت ترفع أسعار الكهرباء والماء على 
المقيمين وتستثني المواطنين!

صوت مجلس األمة الكويتي بأغلبية لصالح قانون ينص على رفع أسعار 
الكهرباء والماء على المقيمين، مستثنيا الكويتيين، بهدف خفض االستهالك 

حسب وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار.
وأقر مجلس األمة الكويتي األربعاء قانونا يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء 
والماء على المستهلكين المقيمين والشركات باستثناء المواطنين الكويتيين، 

حيث صوت 31 نائبا لصالح القانون فيما عارضه 17 آخرون.
وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إال أنهم وافقوا عليها الحقا 
بعد استثناء المواطنين الكويتيين. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء 
في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر 
من الضعف.وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة 
للبرلمان: إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليارت دوالر سنويا لدعم الكهرباء 
والماء. مضيفا أنه إذا لم يتم التحرك فإن االستهالك سيزيد ثالثة أضعاف 
بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دوالر.  وأوضح أن 

القانون يهدف إلى خفض االستهالك بنحو %50.
ويشار أن الكويت سجلت عجزا في الميزانية بمقدار 20 مليار دوالر في 

السنة المالية الماضية، بحسب أرقام أولية، بسبب انخفاض أسعار النفط.

»ديما« أصغر سجينة في العالم

من المتوقع إطالق سراح أصغر أسيرة في العالم بحلول نهاية شهر أبريل 
الجاري. ديما الواوي، طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عامًا، أسيرة قابعة 
في سجن االحتالل منذ 18 فبراير من هذا العام.وقامت السلطات اإلسرائيلية 
بالقبض على الطفلة ديما الواوي وهي في طريقها إلى المدرسة شمال الخليل. 
ديما لم تفهم ما الذي يحدث حينها. وبعد أسبوعين، قامت المحكمة العسكرية 
باستدعاء ديما إلى قاعة المحكمة وهي التزال ترتدي زي المدرسة ذاته..

وأصدرت المحكمة اإلسرائيلية حكمًا بسجن ديما الواوي ألربعة شهور، وبدفع 
غرامة مالية قدرها 2500 دوالر، وذلك بتهمة أنها كانت تخطط للهجوم على 
جنود إسرائيليين. كما ومنعت السلطات اإلسرائيلية ديما من رؤية والديها، 
ومنعتهم من زيارتها، بل ومنعت إيصال حتى أشياء تخصها إلى السجن. كانت 
ديما تتحدث إلى محاميها فقط، والذي بدوره كان يوصل إلى والديها وأفراد 
عائلتها كل ما تريده، ومن هذه األمور كانت هذا الرسالة التي شاركها نشطاء 
بشبكات التواصل االجتماعي: وقالت والدة ديما )أم رشيد(: إن "ديما ال تزال 

طفلة صغيرة _ تحب اللعب، وخصوصًا الحجلة أوالغميضة.
  ،»Human Rights Watch« حسب بيانات مؤسسة حقوق اإلنسان
يوجد اآلن في سجون االحتالل اإلسرائيلي ما يقارب 6000 طفل كانت قد 

ألقت القوات اإلسرائيلية القبض عليهم ما بين عامي 2010 إلى 2015م.

تفجيرات 11 سبتمبر من جديد

قانون أمريكي يهدد بمحاسبة 
مسئولين سعوديين

 فــي وضــعــّيــٍة ال تهدأ من 
َ

ــريــاض يبدو أن ال
ـــى األمــام.صــحــيــفــة  ـــهـــروب إل االســتــفــزاز وال
"نيويورك تايمز" األمريكية قالت إن السعودية 
تــوعــدت ببيع كــافــة أصــولــهــا الــمــوجــودة في 
الــواليــات المتحدة األمريكية، في حــال وافق 
الكونغرس األمريكي على إقرار قانون يسمح 
بمحاسبة مسؤولين سعوديين، على هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقالت الصحيفة إن السعودية أبلغت اإلدارة 
األمريكية بأنها ستبيع حوالي 750 مليار دوالر 
من األصول األمريكية التي تحتفظ بها المملكة، 
إْن أقرَّ الكونغرس األمريكي مشروَع قانوٍن من 
شأنه أن ُيلقي على النظام السعودّي المسؤولية 
أمام المحاكم األمريكية عن أي دور في هجمات 

سبتمبر.
التهديد الذي قالت الصحيفة بأنه جاء على 
لسان وزيــر الخارجية عــادل الجبير، يأتي في 
سياق حملٍة ممنهجة أطلقتها صحف سعودية 
رسمية التهام إيران وحزب الله بالوقوِف وراء 
روا بأن الطبيعة األيديولوجية للمهاجمين هي ذاتها 

ّ
الهجمات، وذلك في خطوٍة أثارت سخرية مراقبين ذك

 الواليات 
ّ

المعمول بها رسميا في السعودية، وهو األمر الذي حِمل عدٌد من أهالي ضحايا الهجمات إلى حث
ع عالقاتها مع السعودية. من جهٍة أخرى، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة 

ْ
المتحدة على قط

 إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون، وذلك بزْعم أنه 
َ
أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس بغية

سُيهّدد البالد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية.
وكان السيناتور السابق بوب غراهام، الذي شارك في التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أعلن 

أن أوباما سيتخذ قرارا خالل ستين يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ األمريكي، كيرستن جيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات 
السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية األسبوع المقبل، وبحث التساؤالت التي يثيرها التقرير مع سلطات 

الرياض.

إعالن نتائج انتخابات مجلس الشعب بسوريا ونسبة التصويت بلغت %57
أعلنت اللجنة القضائية 
الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات في 
ســـوريـــا  الــســبــت نتائج 
انتخابات مجلس الشعب 
للدور التشريعي الثاني 
والــتــي جــرت فــي الثالث 
عشر من الشهر الجاري.. 
وقال القاضي المستشار 
ــشــعــار رئــيــس  هــشــام ال
اللجنة في مؤتمر صحفي: 
ــجــان الــقــضــائــيــة  ــل "إن ال

الفرعية في كل المحافظات أنهت فرز األصوات 
، وتبين أن عدد من يحق لهم ممارسة االنتخاب 
داخل الجمهورية العربية السورية هو 8 ماليين 
و834 ألفًا و994 شخصًا حيث مارس حقه في 
االقتراع 5 ماليين و85 ألفًا و444 مقترعًا فتكون 

بذلك نسبة المشاركة %57.56".
وانتهت منتصف ليل األربعاء الماضي عمليات 
التصويت النتخابات مجلس الشعب فــي جميع 
ــدأت بعدها  المراكز االنتخابية بالمحافظات وب

ـــز االنــتــخــاب  ـــراك لـــجـــان م
عملية فرز األصــوات تحت 
إشــــراف الــلــجــان القضائية 
الفرعية بالمحافظات، فيما 
قررت اللجنتان القضائيتان 
الفرعيتان في مدينة حلب 
ومناطق محافظة حلب إلغاء 
االنتخابات في أربعة مراكز 
وإعــادة االنتخاب في اليوم 
التالي وباألشخاص ذاتهم 

المقترعين في كل منهما.
ُيذكر أن عمليات التصويت انتهت في سوريا يوم 
األربعاء في انتخابات مجلس الشعب )البرلمان(، 
وقــالــت وســائــل اإلعـــالم الرسمية إن المشاركة 
الشعبية كــانــت كبيرة وواســعــة، وتــنــافــس في 
االنتخابات نحو 3500 مرشح على 250 مقعدًا 
وتمت العملية االنتخابية عبر 7300 مركز 
انتخابي موزعة في عدة مناطق في البالد.وشهدت 
العاصمة دمشق إطــالق نــار كثيف عقب صدور 

النتائج ابتهاجًا " بالعرس الديمقراطي".


