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انطالق ملتقى «قلوبنا تسمعكم»:

إشراك املرأة الصماء في التنمية
مي السكري

انــطــلــقــت فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى تــمــكــني 
املـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة الـــصـــمـــاء فــــي الــحــيــاة 
الـــعـــامـــة أمـــــس تـــحـــت شـــعـــار «قــلــوبــنــا 
املـــرأة  ينظمه معهد  الـــذي  تــســمــعــكــم»، 
محلية  بــمــشــاركــات  والــســالم  للتنمية 

ودولية وعربية.
وأعلن املتحدثون في افتتاح امللتقى 
عن إيجاد فرص وظيفية لهذه الفئات، 
والعمل على إشــراك املــرأة الصماء في 

التنمية.
وقـــــالـــــت املــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لــلــهــيــئــة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د. شفيقة 
الــــعــــوضــــي، فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــتـــهـــا نــيــابــة 
عـــــن راعـــــيـــــة الـــحـــفـــل وزيـــــــــرة الــــشــــؤون 
االجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل وزيــــــرة الـــدولـــة 
لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة هــنــد الصبيح، 
«إنــنــا فــخــورون ألن الــكــويــت تحتضن 
العالم  والفريد في  الــرائــد  امللتقى  هــذا 
مــن  اإلعــــــاقــــــة  لـــتـــمـــكـــني ذوي  الــــعــــربــــي 

االندماج في الحياة العامة».
وأضــــافــــت أن االتـــفـــاقـــيـــات الــعــاملــيــة 
تعزز تمكني ذوي اإلعاقة، لكن املجتمع 
املــدنــي يــحــتــاج أكــثــر إلـــى تطبيق هــذه 
االتــــفــــاقــــيــــات، مـــشـــيـــدة بــمــعــهــد املــــــرأة 
مناخا  خــلــق  الــــذي  والـــســـالم  للتنمية 
صحيا ملمارسة الحوار البناء بني أهل 
الــفــكــر واالخــتــصــاص، لــتــنــال املــــرأة من 

ذوي اإلعاقة حقوقها.
من جهتها، قالت رئيسة معهد املرأة 

الــجــوعــان في  للتنمية والــســالم كــوثــر 
إلـــى تمكني  يــهــدف  املــعــهــد  إن  كلمتها، 
املرأة، ال سيما من خالل تنمية القدرات 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  البشرية 
االقـــتـــصـــاديـــة  الـــثـــالثـــيـــة  األبـــــعـــــاد  ذات 

واالجتماعية والبيئية.
امللتقى  أن هذا  الجوعان  وأوضحت 
هــــو «نـــقـــطـــة ضــــــوء» فــــي تــمــكــني املـــــرأة 
الــعــربــيــة، ال ســيــمــا الــنــســاء مـــن ذوات 

التمكني  إلـــى  يحتجن  ألنــهــن  اإلعـــاقـــة، 
لـــيـــتـــمـــتـــعـــن بــــحــــقــــوقــــهــــن وحـــريـــتـــهـــن 
اإلنسانية، مشيرة إلى اختيار موضوع 
املـــــرأة الــصــمــاء هـــذا الـــعـــام بــعــد نــجــاح 
العربية  املــرأة  امللتقى األول في تمكني 
الكفيفة العام املاضي، وذلك الستكمال 
بقضايا  واالهتمام  اإلنساني  الطريق 

جديدة تهم املرأة.
وذكرت أن هذا امللتقى يأتي تعزيزا 

لدور الكويت اإلنساني، ال سيما أنها 
مــركــز للعمل اإلنــســانــي وســمــو األمير 
واالهتمام  اإلنساني،  للعمل  قائد  هو 
بـــاإلنـــســـان واملــــــــرأة لـــيـــس بـــجـــديـــد مــع 
ظــهــور االتــفــاقــيــات والــعــهــود الــدولــيــة، 
بــل ويــعــود هـــذا االهــتــمــام مــنــذ تــاريــخ 
مـــنـــار اإلشــــعــــاع اإلســــالمــــي الـــــذي كــرم 
الحقوق  اإلنــســان وحــافــظ على منحه 

والحريات.

ال للتمييز
 مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قـــــــالـــــــت مـــــنـــــدوبـــــة 
فــريــال خــان،  اإلقليمية  «الــيــونــيــســكــو» 
إن املـــلـــتـــقـــى يــعــنــى بــمــنــاقــشــة قــضــيــة 
املــرأة ذات اإلعاقة،  مهمة، وهــي تمكني 
موضحة أنها طوال عملها ملدة عشرين 
جميع  «الحــظــت  متعددة  ببلدان  عاما 
أنواع التمييز على املرأة وبالذات املرأة 

ذات اإلعاقة».

السعودية تحظر 
الطيور من الكويت

أعلنت وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية، حظرا مؤقتا الستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من الكويت. 
 ،OIE وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد أن وردت إليها نشرة تحذيرية صادرة من املنظمة العاملية للصحة الحيوانية
أنه تم  الكويت. ونقلت وسائل إعالم سعودية  الطيور عالي الضراوة في  أنفلونزا  تفيد بظهور إصابات بمرض 

توجيه املحاجر الحيوانية بمنافذ اململكة وباقي الجهات الحكومية ذات العالقة باتخاذ الالزم.

{الهالل األحمر}:
مبادرة لدعم األسر املحتاجة واأليتام

مبادرات متمّيزة

أكــــــــدت األمــــيــــنــــة الـــعـــامـــة 
لـــجـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــالل األحــــمــــر 
الـــكـــويـــتـــيـــة مــــهــــا الـــبـــرجـــس 
أن الــجــمــعــيــة حــريــصــة على 
تنظيم األنشطة والفعاليات 
األسر  مساعدة  إلى  الهادفة 
البهجة  وإدخـــال  املحتاجة، 

على قلوب األطفال األيتام.
ــــــ  وأوضـــــحـــــت الــــبــــرجــــس ـ
الخيري  الحفل  على هامش 
املحتاجة  األســــر  أن جــمــع  ــــــ  ـ
واألطــــفــــال األيــــتــــام فـــي مثل 
هــــــــذه األنـــــشـــــطـــــة ُيـــــــَعـــــــّد مــن 
املــــــبــــــادرات «املـــتـــمـــيـــزة» فــي 
فكرتها وتوقيتها والشرائح 

املستهدفة منها.
نت جهود املتطوعني  وثمَّ
على  القائمني  واملــتــطــوعــات 

إنجاح هذ الحفل.

جانب من احتفالية {الهالل األحمر} بمشاركة األطفال                       تصوير سيد سليم ●
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شرباكة
التأمني التقاعدي

عملة  االبتسامة،  وحتى  الضحك،  فيه  وقــت صــار  فــي  ضحكت 
نادرة وسلعة غالية الثمن، كما أسعار السمك، خاصة طويل العمر 
«الزبيدي»، ضحكت، وشاركني في ذلك «َربع» الديوانية، حني قرأنا 
أن وزارة الصحة تلّقت طلبات ترخيص الفتتاح مستشفيات خاصة، 
ـــ بل من أجــل فلوس  ـــ ال سمح اهللا  ليس خدمة للمرضى «الغالبة» 
التأمني التقاعدي، الذي سوف يرى النور، لكنني ال أعلم موعده، ربما 

إذا «حجت البقر على قرونها».
تراخيص املستشفيات الخاصة لم تأت خدمة للمواطنني املتقاعدين 
من  الــخــروج  على  أجبرتهم  التي  ألعمارهم  تقديرًا  وال  تأكيد،  بكل 
الوظيفة واالنضمام إلى قائمة رعايا التأمينات االجتماعية.. كل هذا 
وغيره لم يكن دافعًا لتقديم طلبات ترخيص املستشفيات خاصة، بل 
جاءت هذه الطلبات من أجل الفوز بــ «كيكة فلوس» التقاعد الصحي 
التي هي من خزينة الدولة، وإال فأين أصحاب هذه الطلبات قبل إقرار 
التأمني الصحي للمتقاعدين؟ وأين أصحاب هذه الطلبات من خدمة 
التأمني الصحي  انتظار  أو  االعتماد  أي وقــت مــن دون  فــي  املــواطــن 
الطلبات،  هــذه  حــول  تــحــوم  وشبهات  كثيرة  أسئلة  للمتقاعدين؟.. 
وأتمنى أن تكون وزارة الصحة لديها العلم اليقني بدوافع تقديم هذه 
الطلبات والتعامل معها بصراحة، بعيدا عن املجامالت والواسطات 
وتدّخالت بعض نواب العالج بالخارج، وببركات وزارة الصحة التي 
أعطتهم الخيط واملخيط، وعساها أن تقف وبيدها مفتاح قرار عدم 

املوافقة على تراخيص هذه املستشفيات، ألن الغاية معروفة.
ال أمــلــك أي مــســتــشــفــى خــــاص، وهللا الــحــمــد، ولــســت مـــن الــذيــن 
يستغلون املناسبات التي ُتدر أمواًال من خزينة الحكومة التي تتحدث 
عن العجز، لكنني مع عدم فتح األبواب لكل من يريد الحصول على 
ومنها  الوسائل،  من  وسيلة  بــأي  الحكومة  ماليني  من  مالية  قطعة 
حني  الفقع  مثل  فجأة،  ظهرت  التي  املستشفيات  تراخيص  طلبات 
ســمــع أصــحــابــهــا بــحــكــايــة الــتــأمــني الــتــقــاعــدي فــلــم يــصــدقــوا األمـــر، 
إلــى وزارة الصحة في تاكسي  وطـــاروا بسرعة أســرع من الصوت 
أو  ارتفاع األسعار  جــوال، وضع مبلغا جديدًا لإليصال مع موضة 
فــي ســيــارة خــاصــة مــع «بــشــت»، كــل هــذا مــن أجــل «دانـــة» ترخيص 

املستشفى.
ـــ وإن كــان األمل  الـــوزارة  أمــام هــذه الطلبات املفاجئة، صــار على 
فيها مفقودا ـــ أن تضع «الفيتو» الكبير أمام إعطاء هذه التراخيص، 

ألن الغاية واضحة، والهدف ال يحتاج بيانا وشرحا.

يوسف الشهاب

الجوعان: دعم 
الحقوق وتكريس 
الحرية اإلنسانية

العوضي: دمج ذوي 
اإلعاقة في الحياة 

العامة

جانب من افتتاح ملتقى تمكني املرأة الصماء                   (كونا) ●

وضحى الطراروة
نظمت جمعية الهالل األحمر حفًال خيريًا في مقرها أمس، لألسر املحتاجة 
وأبــنــائــهــم ولــأليــتــام، بمناسبة االحــتــفــاالت بــاالعــيــاد الــوطــنــيــة. وقــالــت مــديــرة 
إدارة املـــســـاعـــدات املــحــلــيــة مــريــم الــعــدســانــي إن الــجــمــعــيــة حــريــصــة عــلــى دعــم 
املــســاعــدات اإلغاثية  إلــى مضاعفة  الــنــواحــي، الفتة  األســر املحتاجة مــن جميع 
والتعليمية والطبية، ومشيرة أيضا إلى أن الجمعية تسعى إلى رسم البسمة 
على وجوه األطفال من خالل حفل فني وترفيهي، وبمشاركة ألكثر من 500 طفل، 

وتم توزيع الهدايا. 
من جانب آخر تستضيف الجمعية غدًا االجتماع الثالث للجنة الدائمة للعمل 

التطوعي لهيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول مجلس التعاون الخليجي.



ت محليا



ت محليا



١١بلدي



١٢

1

24

3

5 100%

DNA



١٣أمة



مقاالت





١٦اعالن



17
18 20

1919







متابعاتدوريات

معرض



SU
D

O
K

U





٢٣



٢٤ بورصة





القتصاد ا
٢٦



اقتصاد



٢٨ اقتصاد



٢٩اعالن



٣٠اقتصاد



٣١ اقتصاد



٣٢اقتصاد



«إعالن تونس» الثالثي: دعم التسوية وإحياء الحوار 

ليبيا: نجاة السراج من االغتيال في طرابلس

وزراء دول الجوار الليبي بعد اجتماع ثالثي حول األزمة الليبية                           (رويترز) ●

«هآرتس» تواصل الكشف عن خفايا قمة العقبة السرية

نتانياهو أجهض اقتراح كيري بخطة اعتراضية
         القدس - أحمد عبد الفتاح

مــا زالـــت ظـــروف ووقــائــع القمة الــســريــة الــتــي عقدت 
في فبراير من العام املاضي في مدينة العقبة األردنية، 
وجمعت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو 
والـــرئـــيـــس املـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي والــعــاهــل 
األردني عبد اهللا الثاني باإلضافة إلى وزير الخارجية 
اإلعالم  اهتمام  تتصدر  كيري،  السابق جون  األميركي 
اإلســـرائـــيـــلـــي، فــقــد ألـــقـــت صــحــيــفــة هـــآرتـــس املـــزيـــد من 
الضوء على هذه القمة، واعترف نتانياهو في اجتماع 
الحكومة األسبوعي بصحتها، لكنه نسب «الفضل» في 
انعقادها إلــى نفسه وليس إلــى الوزير كيري، وهــو ما 

نفاه زعيم املعارضة اإلسرائيلية اسحق هيرتسوغ.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤولني في اإلدارة األميركية 
قــولــهــم إن نتانياهو  الــســابــقــة، وآخـــريـــن إســرائــيــلــيــني، 
طلب املوافقة على البناء في الكتل االستيطانية، مقابل 
املوافقة على مبادرة أميركية تسعى إلى تحقيق تسوية 

سياسية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وكشف هؤالء عن أن نتانياهو عرض خطة اعتراضية 
كــيــري، حيث  تتضمن خمسة عناصر إلجــهــاض خطة 
إلــى «حــل الدولتني»  خلت خطة نتانياهو من اإلشـــارة 
وحــدود عام 67 والقدس، واقتصرت على تقديم رشوة 
وإخضاع  للفلسطينيني  التسهيالت  بعض  من  مكونة 
مــــبــــادرة الــــســــالم الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــفـــاوض ولـــيـــس الــقــبــول 
بــهــا؛ بــهــدف جـــر بــعــض األطــــــراف الــعــربــيــة إلــــى مــائــدة 
املفاوضات، وفرض التطبيع من دون أي مقابل حقيقي.

وفق «هآرتس»، فإن عناصر خطة نتانياهو هي: 
أوًال - االستعداد للمصادقة على مشاريع بناء واسعة 
املنطقة  فــي  اقــتــصــاديــة  مــشــاريــع  ودفـــع  للفلسطينيني، 
املصنفة «ج» في الضفة الغربية التي تحتفظ إسرائيل 
 %60 (تشكل  الكاملة  واملدنية  األمنية  بالسيطرة  فيها 
مــن مــســاحــة الــضــفــة)، ودفــــع مــشــاريــع بــنــى تحتية في 
الــتــعــاون األمــنــي مــع الفلسطينيني  قــطــاع غــزة وتعزيز 
بــمــا يشمل الــســمــاح بـــإدخـــال املــزيــد مــن الــســالح لقوى 

األمن الفلسطينية.
ثــانــيــًا - تــصــدر الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تــصــريــحــات 
إيــجــابــيــة عــلــنــيــة حــيــال مـــبـــادرة الـــســـالم الــعــربــيــة الــتــي 
ُأقـــرت فــي قمة بــيــروت العربية عــام 2001 واالســتــعــداد 

للتفاوض على مكوناتها مع دول عربية.
ثالثًا - دعم واملشاركة الفاعلة من قبل دول عربية في 
مبادرة سالم إقليمية، بما فيها عقد قمة معلنة يشارك 
فيها مسؤولون من السعودية واإلمــارات، ودول أخرى 

بمشاركة نتانياهو.
البناء  على  أميركية  موافقة  على  الحصول   - رابــعــًا 
في الكتل االستيطانية الكبرى مقابل تجميد البناء في 

املستوطنات املعزولة.
خامسًا - يضمن الرئيس األميركي منع أي تحركات 
مــــعــــاديــــة إلســــرائــــيــــل فــــي مــــؤســــســــات األمـــــــم املـــتـــحـــدة، 
واستخدام الواليات املتحدة حق النقض (الفيتو) ضد 
قــرارات في مجلس األمــن تتعلق بالصراع الفلسطيني 

- اإلسرائيلي.

ب نتانياهو هرتسوغ ُيكذِّ
بــــدوره، أكـــد زعــيــم املــعــارضــة هــيــرتــســوغ أنـــه توصل 
مع نتانياهو في مطلع شهر مــارس من العام املاضي 
إلــــى اتـــفـــاق عــلــى مـــذكـــرة ســيــاســيــة لـــدخـــول «املــعــســكــر 
الـــصـــهـــيـــونـــي» الــــحــــكــــومــــة، تـــتـــضـــمـــن تـــجـــمـــيـــد الـــبـــنـــاء 
الكبرى،  االستيطانية  التجمعات  خــارج  االستيطاني 
وأن تسند إليه حقيبة الخارجية، إال أن نتانياهو تراجع 
في وقت الحق عن االتفاق بذريعة أن وقف البناء خارج 
الكتل االستيطانية سيؤدي إلى تفكك حزب «الليكود»، 
األوســط ولكن  الشرق  أن نغير  «كــان بوسعنا  مضيفًا: 

نتانياهو هرب».
وعن سؤال من الذي بادر للدعوة إلى عقد قمة العقبة، 
فإن من  املتوافرة،  للمعلومات  «وفقًا  أجــاب هيرتسوغ: 
دعا إلى عقد هذه القمة هو وزير الخارجية األميركي».

نــجــا رئــيــس مــجــلــس رئـــاســـة حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
الليبية فــائــز الــســراج مــن إطـــالق نـــار تــعــرض إلــيــه موكبه 
أفـــراد املباحث  عقب خــروجــه مــن حفل لتخريج دفــعــة مــن 
العامة جنوب غرب العاصمة طرابلس، حيث تتواجد قوات 

مناوئة لحكومة الوفاق والتفاق الصخيرات بكامله.
األعلى  املجلس  إلى جانبه رئيس  السراج  وضم موكب 
لـــلـــدولـــة عــبــدالــرحــمــن الــســويــحــلــي، وآمـــــر جـــهـــاز الــحــرس 

الرئاسي نجمي الناكوع.
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عــن الـــحـــادث، كــمــا لم 

توجه حكومة الوفاق أي اتهامات ألي من األطراف.
وأكد عضو في الحرس الرئاسي تعرض السراج ملحاولة 
اغتيال خالل مرور املوكب الرئاسي بالطريق السريع داخل 
طرابلس بالقرب من قصور الضيافة، وأشــار إلى أن عددا 
مــن أفــــراد حــراســة املــوكــب تــعــرضــوا إلـــى اإلصـــابـــة نتيجة 

اإلطالق  الكثيف للرصاص.
وكـــان الــســراج قـــال األحـــد إنـــه يـــود مــن روســيــا أن تقدم 
املــســاعــدة فــي التغلب على األزمـــة. وأعـــرب عــن أمــلــه فــي أن 
تلعب موسكو دور الوساطة بينه وبني خليفة حفتر القائد 

العسكري املدعوم من فصائل مسلحة في شرق ليبيا.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي في مؤتمر صحافي إن وزراء خارجية تونس 
لــدعــم التسوية  والــجــزائــر ومــصــر وّقــعــوا إعــالنــا مشتركا 

السياسية الشاملة في ليبيا يتضمن أربع نقاط رئيسية. 
وأكـــد الـــوزيـــر أن وثــيــقــة إعـــالن تــونــس -الــتــي صـــدرت بعد 
يومني من االجتماعات الثالثية- تسعى لتحقيق املصالحة 
في ليبيا برعاية دول الجوار واألمم املتحدة، كما تتمسك 
بــالــحــل الــســيــاســي وتـــرفـــض الـــحـــل الــعــســكــري والــتــدخــل 
الخارجي في ليبيا. ويؤكد اإلعالن أيضا ضرورة استمرار 
املـــشـــاورات بــني الــفــرقــاء لــلــتــوصــل إلـــى تــعــديــالت توافقية 

«اتفاق الصخيرات». لـ
كما أكد الوزير التونسي ترحيبه باللواء املتقاعد خليفة 

حفتر في البالد، مشيرا إلى أنه سيزورها قريبا.

املغاربية  الــشــؤون  بوزير  اجتمع  قد  الجهيناوي  وكــان 
واالتـــحـــاد األفــريــقــي وجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة الــجــزائــري 
عــبــدالــقــادر مــســاهــل ونــظــيــره املــصــري ســامــح شــكــري، في 

اجتماع تشاوري بني البلدان الثالثة حول الوضع بليبيا.
في سياق آخر، أكدت مصادر متطابقة من حقل السرير 
الــنــفــطــي فـــي لــيــبــيــا وقـــــوع أكـــثـــر مـــن 40 حـــالـــة تــســمــم بني 
أن تكون  املــصــادر ذاتــهــا  بــالــحــقــل، ورجــحــت  املستخدمني 

الحادثة «مفتعلة».
في املقابل، قال مسؤول املكتب اإلعالمي لرئاسة أركان 
املــرأة الليبية  الجيش الليبي ســراج املجبري إن قــرار منع 
مـــن الــســفــر مـــن دون مــحــرم «صــحــيــح». وكــــان عــبــدالــرازق 
العسكري املكلف من مجلس  الناظوري حاكم شرق ليبيا 
نـــــواب طـــبـــرق أصـــــدر قـــــرارا يــقــضــي بــمــنــع ســفــر الــلــيــبــيــات 
الالتي تقل أعمارهن عن ستني عاما إلى خارج البالد من 
دون محرم شــرعــي. وبــرر الــنــاظــوري املــوالــي لحفتر قــراره 
لــه. إال  الديني تفسيرًا  بــالــدواعــي األمــنــيــة، رافــضــا السبب 
أنه لم يكشف طبيعة هذه الدواعي، مؤكدا أنه مؤقت سيتم 

إلغاؤه ووقفه حال انتهاء األسباب الداعية إليه.
قبل  من  الليبيات مخترقات  النساء  أن بعض  وأضــاف 
أجهزة مخابرات أجنبية، خصوصًا هؤالء الالتي يسافرن 
إلى خــارج ليبيا، بدعوة من مؤسسات مجتمع مدني في 

«املشبوهة». (االناضول، ا. ف. ب) الخارج، وصفها بـ

;

األزهر يوافق على «وثيقة حقوق املرأة»
أكدت املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية السفيرة ميرفت تالوي، أن شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب أعلن 
استجابته لرسالتها التي طالبته فيها بإصدار وثيقة خاصة توضح حقوق املرأة كما جاءت في القرآن الكريم 
والسنة النبوية. وقالت تالوي إن رسالتها تضمنت محورين هما: الحقوق التي منحها اإلسالم للمرأة، ودحض 
الفتاوى والتفسيرات الخاطئة الراسخة في الثقافة املجتمعية عن العالقة بني املرأة واإلسالم. (القاهرة - ;)
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استنفار في المدينة واألمن المصري يعلن الطوارئ 

تأييد إعدام 10 وسجن آخرين
في «مذبحة استاد بورسعيد»

مرصد الفتاوى التكفيرية: هدفه الوقيعة بين المصريين

«داعش» يتوّعد األقباط

فـــي حــكــم نــهــائــي ومـــبـــرم، رفــضــت محكمة 
الـــنـــقـــض الـــطـــعـــن املــــقــــدم مــــن املــتــهــمــني فــي 
قضية مــجــزرة اســتــاد بــورســعــيــد وطــعــن 
10 متهمني،  إعـــدام  وأيـــدت حكم  الــنــيــابــة، 
والــســجــن املــؤبــد لـــ5، والــســجــن املــشــدد 15 
عاما لـ10 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ6 
مــتــهــمــني، والــســجــن 5 ســـنـــوات، والــســجــن 
عـــام مـــع الــشــغــل ملــتــهــم واحــــد. ويــعــد هــذا 
الــحــكــم غــيــر قــابــل للطعن وال يــوجــد أمــام 
املتهمني سوى تقديم التماس إلى رئيس 

الحكم. لتخفيف  الجمهورية 
وتـــعـــود أحــــــداث الــقــضــيــة إلــــى فــبــرايــر 
عــام 2012 عند إقــامــة مــبــاراة فــي الــدوري 
على  واملصري  األهلي  فريقي  بني  املمتاز 
راح ضحيتها  والــتــي  بــورســعــيــد،  اســتــاد 

النادي األهلي.  72 مشجعا من جماهير 
 9 في  القضية  في  أنه صدر حكم  يذكر 
أعيد  ثــم  21 متهما،  بــإعــدام   2013 مــارس 

األحكام. وتم تخفيف  املتهمني  محاكمة 
وشــــهــــدت بـــورســـعـــيـــد امـــــس اســتــنــفــارًا 
أمــــنــــيــــًا وعــــــــــززت األجــــــهــــــزة األمــــنــــيــــة مــن 
تــــواجــــدهــــا بـــمـــحـــيـــط مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
واملــــواقــــع الــحــيــويــة والـــســـجـــون، تــحــســبــًا 

لــلــتــصــدي ألعــمــال تــخــريــبــيــة عــلــى خلفية 
الــــحــــكــــم، وعــــــــززت األجـــــهـــــزة األمــــنــــيــــة مــن 
تــواجــدهــا بــاألكــمــنــة الــثــابــتــة واملــتــحــركــة. 
وقالت مصادر أمنية أن تعليمات صدرت 
أي  لوقوع  الطوارئ تحسبا  بفرض حالة 

رد فعل من قبل أهالي املتهمني.
وقـــــال احـــمـــد الــســيــد وهــــو شــقــيــق احــد 
املـــتـــهـــمـــني املــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــم انــــــه وبـــاقـــي 
يــنــظــمــون وقــفــة احتجاجية  األســـر ســوف 
أمــــام مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام فـــي الــقــاهــرة. 
وقــــــــال: «ســـنـــذهـــب لــلــســيــســي ونــــقــــول لــه 
الـــحـــكـــم أبـــــريـــــاء».  إن مــــن صــــــدر ضــــدهــــم 
فــيــمــا نــظــم الــعــشــرات مــن أهــالــي ضــحــايــا 
األهلي  الــنــادي  مقر  إلــى  مسيرة،  املذبحة 

بالجزيرة.
ـــــــــــك، قـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
جـــنـــح قـــلـــيـــوب بــحــبــس رئـــيـــســـة الــتــحــريــر 
هالة  والتلفزيون  اإلذاعـــة  السابقة ملجلة 
الــــبــــدري والـــصـــحـــافـــي مــســعــد جــــالل ملــدة 
ســتــة أشــهــر وتــعــويــض مــــادي لــقــيــامــهــمــا 
بـــنـــشـــر تـــقـــريـــر عــــن رجـــــل األعــــمــــال أحــمــد 
مفبرك  انــه  دفــاعــه  قــال  حيث  أبوهشيمة، 

وعار تماما عن الصحة. 
عـــلـــى جـــانـــب آخـــــر، تــفــقــد أمــــس وفــــدان 
أمنيان، أحدهما من إدارة النقل األميركية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  الــــنــــقــــل  إدارة  مـــــن  وآخــــــــر 
الركاب في  ات األمن املتبعة لتأمني  إجراء

الدولي. القاهرة  مطار 

    القاهرة ــــ �

مــصــّورا  اإلرهــابــي تسجيال  داعـــش  تنظيم  نشر 
يحمل اسم «الدولة اإلسالمية في مصر»، هّدد فيه 
املسيحيني في مصر، ويعرض ما قال إنها الرسالة 
الكنيسة  تفجير  عــن  املــســؤول  لالنتحاري  األخــيــرة 
الــبــطــرســيــة فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي ديــســمــبــر، الـــــذي راح 

ضحيته العشرات. 
وظهر في التسجيل رجل ملّثم يدعى أبو عبداهللا 
وهـــو يــشــجــع املــســلــحــني فــي أنــحــاء الــعــالــم لتحرير 
اإلســـالمـــيـــني املــعــتــقــلــني فــــي مـــصـــر، قــــائــــال: «أخـــيـــرا 
الــقــاهــرة،  إلخــوانــي األســـرى أبــشــروا قريبا سنحرر 

ونأتي لفكاك أسراكم ونأتي باملفخخات..». 
وهــــّدد التنظيم األقـــبـــاط، قــائــال عــلــى لــســان أحــد 
عـــنـــاصـــره: «أيـــهـــا الــصــلــيــبــيــون فـــي مــصــر إن هــذه 
الــعــمــلــيــة الــتــي ضــربــتــكــم فـــي مــعــبــدكــم لــهــي األولـــى 
فقط، وبعدها عمليات، وإنكم لهدفنا األول وصيدنا 

املفضل..». 
من جانبه، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع 
لدار اإلفتاء املصرية أن «داعــش» شّن حملة جديدة 
تستهدف الوقيعة بني مسلمي مصر ومسيحييها، 

من خالل هذا الفيديو.
ودعـــا املــرصــد املــصــريــني إلـــى الــتــمــّســك بــالــوحــدة 
والهدامة  الخبيثة  للدعاية  السماح  وعــدم  الوطنية 

من الدخول بينهم.

دولي

السعودية الثانية عامليًا
في شراء األسلحة

إيران تهاجم الرياض..
وتوجه تهديدًا عنيفًا لتركيا

بــلــغــت مــبــيــعــات األســـلـــحـــة فــــي الــعــالــم 
أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في 
ارتفاع  األخيرة، بسبب  الخمس  السنوات 
الطلب في الشرق األوسط وآسيا، بحسب 
ما أفاد املعهد الدولي ألبحاث السالم في 
استوكهولم (مستقل). فبني 2012 و2016 
اســتــحــوذت منطقة آســيــا وأوقــيــانــوســيــا 
على 43 في املئة من الــواردات العاملية من 
األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة مـــن نــاحــيــة الــحــجــم، 
بــــارتــــفــــاع بــنــســبــة 7.7 فــــي املـــئـــة مــقــارنــة 

بالفترة بني 2007 و2011، بحسب املعهد.
األوســــط  الـــشـــرق  دول  واردات  وقـــفـــزت 
ودول الــخــلــيــج الــعــربــيــة مـــن 17 فـــي املــئــة 
إلى 29 في املئة، متقدمة بفارق كبير على 
أوروبا (11 في املئة) التي شهدت تراجعا 
املئة)  بسبع نقاط، واألميركيتني (8.6 في 
(8.1 في  وأفــريــقــيــا  نــقــطــة،   2.4 مــتــراجــعــة 

املئة) متراجعة 1.3 نقطة.
 وأوضــــــــح الــــبــــاحــــث فــــي املـــعـــهـــد بــيــتــر 
ويزمان «خالل السنوات الخمس املاضية، 
الــشــرق األوســـط أوال  توجهت معظم دول 
إلى الواليات املتحدة وأوروبــا في بحثها 
املــــتــــســــارع عــــن حــــيــــازة قــــــــدرات عــســكــريــة 
مـــتـــطـــورة». وأضــــــاف «رغـــــم تـــراجـــع سعر 
النفط، واصلت دول املنطقة التعاقد على 
مزيد من األسلحة في 2016 التي تعتبرها 
الــــنــــزاعــــات  ملــــواجــــهــــة  أســــاســــيــــة  أدوات 

والتوترات اإلقليمية».
وحــلــت الــســعــوديــة ثــانــيــة فـــي مستوى 
تـــــوريـــــد األســــلــــحــــة فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي هـــذه 
املــئــة)،  الــســنــوات (زيـــــادة بنسبة 212 فــي 
للصني،  خــالفــا  تملك،  ال  الــتــي  الهند  بعد 
عــال.   بمستوى  لألسلحة  وطــنــيــا  إنــتــاجــا 

(استوكهولم - أ ف ب)

واصــــــلــــــت ايــــــــــــران امــــــــس تـــصـــعـــيـــدهـــا 
الــــكــــالمــــي ضــــد الــــســــعــــوديــــة، كـــمـــا شــنــت 
هــجــومــا عــنــيــفــا عــلــى تــركــيــا وصــــل الــى 
حــــد الـــتـــهـــديـــد. ووجــــــه املـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة االيــــرانــــيــــة بــــهــــرام قــاســمــي 
تــهــديــدا شــديــد الــلــهــجــة إلـــى تــركــيــا، ردا 
التركي  على تصريحات وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو بشأن إيران، التي 
أدلــــى بــهــا عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــخ 
لـــألمـــن. وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي، بــاســم 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة إن «لــصــبــر إيــــران 
مضيفا  التركية،  االتهامات  إزاء  حــدودا 
أن «إيران ال ترغب في وجود تصريحات 
كهذه، وهي ستواصل صبرها على مثل 

املهاترات». هذه 

وأوضح أن «األوضاع غير املستقرة في 
تركيا تسببت بنشوء سلوك غير طبيعي 
لدى مسؤوليها» وأن «هذا السلوك ناتج 
الــوقــوع فــي مــأزق  غالبا عــن الغضب مــن 
والخارجية  الداخلية  املشاكل  بسبب  ما، 
الــتــي تــعــانــيــهــا». مــشــيــرا إلـــى أن «تــركــيــا 
تعتبر واحــدة من الــدول املــجــاورة املهمة 
وإيـــــران قــدمــت الــكــثــيــر مــن املــســاعــدة لها 

بعد االنقالب» الفاشل.
وكــــــان جــــاويــــش أوغــــلــــو قـــــال فــــي كــلــمــة 
لـــه أمـــــام مــؤتــمــر مــيــونــخ لـــألمـــن إن إيــــران 
تسعى لـــ «جــعــل» الــعــراق وســوريــا دولتني 
إيــران النتقادات من  شيعيتني. وتعرضت 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 

املؤتمر نفسه. (طهران- أ ف ب، تسنيم)

االستيطان أطاح اتفاقه
مع هيرتسوغ للمشاركة 

في الحكومة

اعتبرت التقرير اإلسرائيلي مغلوطًا 

«القمة السرية»  القاهرة تعترف ضمنيًا بـ
     القاهرة – � 

اإلسرائيلية  بالتقارير  ضمنيا  القاهرة   اعترفت 
الرئيس  بــني  السرية»  «القمة  إلــى عقد  أشـــارت  التي 
املصري عبدالفتاح السيسي والعاهل األردنــي امللك 
عبداهللا الثاني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نــتــانــيــاهــو ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي الــســابــق 
جـــون كــيــري فــي العقبة بــــاألردن فــي 21 فــبــرايــر من 
لم  بيانا  املصرية  الرئاسة  وأصــدرت  املاضي.  العام 
تــنــف فــيــه مــشــاركــة السيسي فــي الــقــمــة أو تــؤكــدهــا؛ 

القضية  املوقف املصري تجاه  اكتفت بتأكيد  لكنها 
الفلسطينية من خالل تقريب وجهات النظر، ودعم 
أيــة مــبــادرات أو لــقــاءات تهدف إلــى مناقشة األفكار 

العملية إلحياء السالم. 
 وقال املتحدث الرئاسي إن «مصر ال تدخر وسعا 
فــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى حــل عــــادل ودائــــم للقضية 
الدولتني على أساس  الفلسطينية استنادا إلى حل 
الشرقية،  القدس  حــدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها 
مـــات أو مـــزايـــدات، وهـــو املــوقــف الــذي  دون أيـــة مـــواء
يـــتـــنـــافـــى مــــع مــــا تــضــمــنــه الـــتـــقـــريـــر مــــن مــعــلــومــات 

مغلوطة».

منع الليبيات من السفر
من دون محرم يثير جدًال

مانع صحي لبوتفليقة 
يؤجل زيارة ميركل

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة تــأجــيــل زيــــارة 
كـــــان مــــقــــررا أن تــجــريــهــا املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــال مـــيـــركـــل لـــلـــبـــالد أمـــــــس، بـــســـبـــب «مـــانـــع 
بوتفليقة. وقالت  العزيز  عبد  صحي» للرئيس 
الـــــرئـــــاســـــة، عـــبـــر بــــيــــان نـــشـــرتـــه وكـــــالـــــة األنــــبــــاء 
الــجــزائــريــة الــرســمــيــة، إن «الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
الزيارة  تأجيل  مشترك  باتفاق  قررتا  واألملانية 
الرسمية الــتــي كــان مــن املــقــرر أن تــقــوم بها إلى 
الــجــزائــر أنــجــيــال مــيــركــل مــســتــشــارة جــمــهــوريــة 

أملانيا االتحادية».
وأضـــافـــت: «هــــذا الــتــأجــيــل راجــــع إلـــى الــتــعــذر 
املـــؤقـــت لــلــرئــيــس عــبــدالــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، املـــتـــواجـــد بــإقــامــتــه فـــي الـــجـــزائـــر، 

بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية».
ووفق ذات املصدر، فإن «هذه الزيارة ستبرمج 

من جديد في تاريخ يحدده الطرفان الحقا».
الــجــزائــر  ميركل إلى  تــصــل  أن  مـــقـــررا  وكـــــان 
أمس في زيــارة تدوم يومني لبحث التعاون بني 
البلدين وملفي الهجرة عبر املتوسط ومكافحة 
اإلرهــــــــاب فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، حـــســـب ســلــطــات 

البلدين. (الجزائر - األناضول)

القاهرة - مؤمن عبد الرحمن 
ونبيل عبد العظيم
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