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عربية وعالمية

االشتراكيون 
والدميوقراطيون

في البرملان 
األوروبي يرحبون.. 
وفابيوس يعرب 

عن »تفاؤل 
حذر«

الرئيس املصري: 
نتوقع دعمًا أوروبيًا 
ملصر خالل الفترة 

القادمة

قوات حفتر تتبنى قصف مطار »معيتيقة« في طرابلس
القاهرة ـ األناضول: أعلنت قوات اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر امس تبنيها القصف اجلوي 
على مطار »معيتيقة الدولي«، بالعاصمة طرابلس، بسبب استخدامه لـ »أغرض إرهابية«. وفي 
تصريح عبر الهاتف، قال الرائد محمد احلجازي، املتحدث باسم قوات حفتر: الطائرة احلربية 
التي استهدفت املطار امس تابعة لقوات اجليش الليبي، ألن هذا املطار يستخدم في أغراض 
إرهابية تشكل خطرا على املواطنني الليبيني«. احلجازي قال أيضا إن »قوات اجليش الليبي 
بصدد استهداف مطاري مصراتة وسرت، )غرب( خالل الساعات القادمة«، 

أكد أن تأييد اتفاق الرياض كان سريعاً تقديراً خلادم احلرمني ومبادرته

السيسي يحذر من اتساع خريطة اإلرهاب
ويدعو إلى تعاون أوروبي ملواجهتها

مستعدون للقيام بكل اجلهد، 
ليس���ت مص���ر وحدها وال 
الدول العربية ولكن الدول 
األوربي���ة أيضا، النه لو مت 
حل هذا األمر فستحل أزمة 

كبيرة في املنطقة«. 
وبشأن ما إذا كانت هناك 
تطورات تل���ت بيان خادم 
احلرم���ن امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، بش���أن تأييد 
اتفاق الرياض، قال السيسي: 
»مصر تلبيتها كانت سريعة 
تقديرا جلاللة امللك ومبادرته، 
واآلن الكرة ليست في ملعب 
مصر.. وكانت تصريحات 
مصر خالل امل���دة املاضية 
منضبط���ة جت���اه اجلميع 
ومازلنا وسنستمر.. والكرة 
ليست عندنا بل في ملعب 

اآلخرين«.
من جانب���ه، قال رئيس 
ال���وزراء اإليطال���ي ماتيو 
رينزي: »نحن نقف بجوار 

مصر«.
وأض���اف رين���زي »إن 
مصر بلد مكون في سواده 
من الشباب املفعم بالرغبة 

في العمل«، وأضاف »أحتدث 
باعتبار إيطاليا رئيسا دوريا 
لالحتاد األوروبي، وأنا على 
قناعة بأن���ه إذا كان البحر 
املتوسط هو قلب أوروبا، 
الش���ريك  فإن مص���ر هي 
الرئيسي،  االس���تراتيجي 
ونحن نحرص على تعاون 
أوث���ق وش���راكة أقوى مع 
مصر من أجل حماية األمن 
في املنطقة«، وأردف »يجب 
عل���ى كل االحتاد األوروبي 
العمل بشكل أكثر كفاءة مع 

مصر«.
وأع���رب رئيس الوزراء 
االيطال���ي ع���ن تضامن���ه 
م���ع مص���ر إزاء الهجمات 
»اإلرهابية« األخيرة، مضيفا 
أن »إيطاليا تعمل مع مصر 
لصالح اس���تقرار املنطقة 
ومحاربة اإلرهاب دون تقدمي 
أي تنازالت«، وشدد على أن 
الوحيد هو »محاربة  احلل 
اإلره���اب«، مش���يدا بقيام 
السيسي بإطالق مشروعات 
تنموي���ة بالغة األهمية في 

مصر.

اإلرهاب، والنقطة الثانية هي 
احترام إرادة الشعب الليبي 
وال يبت���ز بالقوة، والنقطة 
الثالثة دعم الشرعية الليبية 
الليبي«،  الوطني  واجليش 
مضيفا: »مصر حتى اآلن لم 
تتدخل حلماية حدودها إال 

داخل حدود مصر«.
وردا على س���ؤال بشأن 
تصريحات أدلى بها الرئيس 
املص���ري، قب���ل مغ���ادرة 
روما، بشأن إمكانية إرسال 
الدولة  إلى  قوات عسكرية 
املرتقب���ة،  الفلس���طينية 
أنه كان  أوضح السيس���ي 
يقصد بحديثه »إعطاء أمل 
للشعب الفلسطيني ومجابهة 
اإلرهاب الذي ميكن أن يشعل 

املنطقة«.
وأضاف السيسي »األفكار 
أو م���ا قلت���ه كان فكرة في 
سياق نحتاج أن نطرحه على 
اإلسرائيلين، وأنا وجهت من 
قبل نداء للشعب اإلسرائيلي 
بضرورة االستجابة للسالم 
وبناء دولة فلسطينية جنبا 
إلى جنب مع إسرائيل، ونحن 

القاه���رة � وكاالت: قال 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي الذي أنهى زيارته 
أمس الى روما متوجها الى 
باريس إن خريطة اإلرهاب 
في املنطقة »تتزايد وهو ما 
يحتاج إلى تعاون أكبر مع 

كل أصدقائنا األوربين«.
وأضاف السيسي خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع 
ال���وزراء اإليطالي  رئيس 
ماتي���و رين���زي، في ختام 
محادثاتهم���ا ف���ي روم���ا: 
»حتدثنا ف���ي موضوعات 
ذات االهتمام املش���ترك بن 
مصر وإيطاليا فيما يخص 
مكافحة االرهاب واتفقنا على 
أن نتح���رك بجدية وبثقة 

للتعامل معها«.
وتابع: »هناك تفاهم حول 
اإلرهاب املوجود في املنطقة، 
وقلن����ا إنه م����ن الواضح أن 
خريطة االرهاب في املنطقة 
ال تتقلص ب����ل تتزايد وهذا 
يحتاج إلى تعاون بشكل أكبر 
من التعاون املوجود اآلن ليس 
فقط مع إيطاليا ولكن مع كل 

أصدقائنا األوروبين«. 
وح���ول توقعات مصر 
من إيطاليا الرئيس الدوري 
لالحت���اد األورب���ي أش���ار 
السيس���ي إلى أن »التفاهم 
اإليطالي هو اجلسر احلقيقي 
وهي بدأت تلعب دورا وهذا 
يدفعنا بشكل كبير � خالل 
إيطالي���ا لالحتاد  رئاس���ة 
األوروبي لشرح وجهة نظر 
مصر«، مضيفا »نتوقع رد 
فع���ل إيجابي وليس تفهما 
للحالة املصرية فقط، بل دعم 
أوروبي ملصر خالل الفترة 

القادمة«. 
وعن املوقف في ليبيا قال 
الرئيس املصري: »مصر لها 
رؤية ثابتة ومستقرة جتاه 
ليبيا ه���ي عدم التدخل في 
الشأن الليبي إال ملصلحة ليبيا 

فقط وطبقا لثوابت«. 
وأوضح السيسي أن هناك 
ثوابت ثالث جتاه ليبيا بقوله: 
»احلفاظ على وحدة ليبيا ال 
تتفتت وال تنقسم ونؤكده 
مع كل األصدقاء، وال ميكن 
أن يكون ثم���ن التدخل في 
ليبيا أن تتفتت وتكون قاعدة 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء االيطالي ماتيو رينزي خالل املؤمتر الصحافي في روما                                      )أ.ف.پ(

الشؤون اخلارجية، معا منذ 
2011 لصياغة وتبني مجلس 
الشيوخ عدة مجموعات من 
العقوب����ات االقتصادية ضد 
طه����ران. واعتبر اجلمهوري 
اد رويس رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس النواب 
انه يتوجب على الرئيس باراك 
اوباما فرض عقوبات جديدة 
على اجلمهورية االس����المية 

االيرانية.
وق����ال ان »ه����ذا التمديد 
لسبعة اشهر يجب استخدامه 
لتضييق اخلناق حول طهران 
� الت����ي تعاني م����ن تدهور 
اسعار مواد الطاقة � لفرض 
التنازالت التي ترفض ايران 

القيام بها«.
في غض����ون ذلك، رحبت 
االش����تراكين  مجموع����ة 
والدميوقراطين في البرملان 
ام����س بتمدي����د  االوروب����ي 
النووي����ة بن  املفاوض����ات 

مجموعة 5+1 وايران، مؤكدة 
اهمي����ة التوصل ال����ى اتفاق 
»مرض« بن الطرفن من أجل 
فتح الباب أمام امكانات جديدة 

للتعاون.
وقال نائب رئيس املجموعة 
للشؤون اخلارجية فيكتور 
بوستينارو في بيان انه رغم 
عدم التوصل الى اتفاق »نهائي 
وش����امل« مع نهاي����ة املهلة 
الزمنية احملددة في 24 اجلاري 
فإنه جرى في املقابل جتنب 
انهيار احملادثات والعودة الى 

التصعيد بن الطرفن.
م����ن جانبه، ق����ال وزير 
اخلارجية الفرنس����ي لوران 
فابي����وس امس انه يش����عر 
»بتفاؤل ح����ذر« بعد نهاية 
اجلولة األخيرة من املفاوضات 
بسبب »التقدم الطفيف« في 
اليورانيوم  مسألة تخصيب 
وخطط نقل بع����ض املواقع 

النووية األكثر حساسية.

الوالي����ات املتحدة األميركية 
تس����تخدم تنظي����م الدول����ة 
اذكاء  االس����المية من اج����ل 

احلروب بن املسلمن«.
في املقابل، رد الكونغرس 
االميركي على متديد احملادثات، 
ودعا بع����ض البرملانين الى 
التصويت على عقوبات جديدة 

ضد طهران.
وقال اليسناتور اجلمهوري 
مارك كيرك »من االساس����ي 
اكثر م����ن اي وقت مضى ان 
الكونغرس عقوبات  يفرض 
ال تعط����ي خي����ارات اليران 
لتفكي����ك برنامجهم النووي 

غير القانوني«.
الوارد  واضاف »من غير 
ان مينح الكونغرس مزيدا من 
الوقت اليران المتالك القنبلة 

النووية«.
ويعم����ل م����ارك كي����رك 
الدميوقراطي  والس����يناتور 
روبرت ميننديز رئيس جلنة 

عواص����م � وكاالت: ف����ي 
اول رد فع����ل ل����ه على قرار 
الكبرى وايران متديد  الدول 
النووية لسبعة  املفاوضات 
اش����هر لع����دم توصلهما الى 
اتف����اق، قال املرش����د األعلى 
للثورة االسالمية االيرانية آية 
اهلل علي خامنئي في تغريدة 
صادرة عن مكتبه ان »قوى 
االس����تكبار العاملي« حاولت 
تركيع ايران ولكنها فشلت.

التي  التغريدة  وجاء في 
نش����رت باللغة االجنليزية 
امس »في املوضوع النووي، 
بذل املستكبرون كل جهودهم 
لتركي����ع اي����ران، ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك، ولن يتمكنوا 

في املستقبل«.
وكان����ت اي����ران من جهة 
ودول 5+1 من جهة اخرى قد 
اخفقت يوم امس في التوصل 
الى اتفاق حول برنامج ايران 
النووي الذي يقول الغربيون 
انه مخصص النتاج س����الح 
نووي، لكن االيرانين يصرون 
على انه مخصص لالغراض 

السلمية.
وفي تغريدة ثانية، اتهم 
خامنئي الغرب بالتدخل في 
الصراعات الدائرة في منطقة 
الشرق االوس����ط، اذ قال ان 
املسلحن االسالمين قد حولوا 
ثورات الربيع العربي الى اقتال 
بن املسلمن »توافقا مع اهداف 
االستكبار« حسب تعبيره، 
واشارت التغريدة الثانية الى 

املسلحن »التكفيرين«.
وجاء ف����ي تغريدة ثالثة 
صادرة ع����ن املكتب ذاته ان 
املن����اوئ لتنظيم  »التحالف 
الدولة االسالمية والذي تقوده 
الوالي����ات املتحدة األميركية 
ليس اال كذبة س����مجة، إذ ان 

إيراني يطالع خبر متديد املفاوضات في إحدى الصحف اإليرانية امس                                                                                            )أ.ف.پ(

الكونغرس يدعو إلى التصويت على عقوبات جديدة ضد طهران

خامنئي: لم يتمكن »االستكبار« من تركيع إيران

األول حصد 39.46% من األصوات والثاني حصل على %33.43

ً تونس: السبسي واملرزوقي للدور الثاني رسميا
عواصم � وكاالت: حصل الباجي قايد السبسي 
مرش���ح حركة نداء تونس على 6 39.4% من 
األصوات في انتخابات الرئاسة التونسية التي 
جرت األحد املاضي، فيما حصل محمد املنصف 
املرزوقي املرش���ح املستقل على 3 33.4% من 
األصوات، بحسب نتائج رسمية نشرتها امس 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تونس. 
وباألرقام، حصل قايد السبسي على مجموع 
1 ملي���ون و289 ألفا و384 صوتا فيما حصل 
املرزوقي على 1 مليون و92 ألفا و418 صوتا، 
من إجمالي عدد املصوتن البالغ 3 مالين و267 

ألفا و569 ناخبا، أي بفارق 6% بينهما.
وبلغ مجموع األصوات املشاركة في الدور 
االول من االنتخابات: 3 مالين و267 ألف و569 
صوتا، لتصل بذلك نسبة املشاركة الى %62. 
وبذلك يجري الدور الثاني من االنتخابات 
الرئاسية بن السبسي واملرزوقي، يوم ال� 28 

من الشهر املقبل على األرجح.
في غض���ون ذلك، أش���ادت بعثتا االحتاد 
األوروبي وجامعة الدول العربية، امس بأجواء 
االنتخابات الرئاسية التونسية وأداء الهيئة 

العليا املستقلة لالنتخابات.
وقالت رئيسة بعثة االحتاد األوروبي، نيتس 
الرئاس���ية  أوتربروك، امس إن »االنتخابات 

تعد أول انتخابات رئاس���ية تعددية وشفافة 
جدد من خاللها الش���عب التونس���ي متسكه 
بالقيم الدميوقراطية وذل���ك في مناخ هادئ 

ومحترم«.
أوتربروك قالت أيضا في مؤمتر صحافي إن 
»اليوم االنتخابي )األحد( مت في أجواء هادئة 
ومنظمة«، مضيف���ة أن »جتميع النتائج في 
املكاتب املركزية مت بسالسة أكثر من االنتخابات 
التشريعية وذلك بفضل التدابير التي قامت 
بها هيئة االنتخابات ف���ي الغرض«، دون أن 

توضح ماهية هذه التدابير.
العليا املس���تقلة  وتابع���ت أن »الهيئ���ة 
لالنتخابات أثبتت مجددا استقالليتها وحياديتها 

وكفاءتها وحسن تنظيمها والتزامها«.
من جهته، قال رئيس بعثة املراقبة االنتخابية 
للبرملان األوروبي، مايكل كاهلر، إن »استكمال 
االنتخابات )بإجراء جولة ثانية( سيمثل خطوة 
مهمة جدا لدخول مرحلة من املؤسسات املستدامة 

وتوطيد الدميوقراطية في تونس«.
من جهتها، قالت بعثة مراقبي جامعة الدول 
العربية، إن »االنتخابات الرئاسية جرت وفقا 
ملا نص عليه القانون االنتخابي التونس���ي، 
وأتاحت للناخب التونسي أداء واجبه االنتخابي 

بكل حرية«. 

احلكومة الفلسطينية تندد بقانون القومية اليهودية 
وتدعو املجتمع الدولي إلى مقاطعة إسرائيل

عواص���م � وكاالت: ندد مجل���س الوزراء 
الفلسطيني امس بقانون القومية اليهودية، 
مؤك���دا انه إع���الن صريح لتبن���ي احلكومة 
اإلسرائيلية نظام الفصل العنصري ضد الشعب 

الفلسطيني.
وقال املجلس في بيان صحافي عقب جلسته 
األس���بوعية ان »هذا القانون سيكون مقدمة 
لسن العديد من القوانن العنصرية، السيما 
في ظل اإلج���راءات والقرارات والقوانن التي 
تعتمدها احلكومة اإلسرائيلية ضد املواطنن 

الفلسطينين«.
ودعا املجتم���ع الدولي وجمي���ع األنظمة 
الدميوقراطية في العالم وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة إلى اتخاذ اخلط���وات الالزمة إلدانة 
ومقاطعة احلكوم���ة اإلس���رائيلية والزامها 
الدولي والقانون  القان���ون  باالمتثال ملبادئ 

الدولي اإلنساني.
واستنكر املجلس حملة التحريض واالفتراء 
التي يش���نها رئيس الوزراء اإلسرائيلي على 
الدولي  الفلسطيني، مطالبا املجتمع  الشعب 
باتخاذ مواق���ف حازمة إلجباره على االلتزام 

بقواعد القانون الدولي.
إلى ذلك، اتهم رئيس املعارضة اإلسرائيلية 

يتسحاق هرتصوغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامن نتنياهو بتعريض مصالح إسرائيل 
احليوية للخطر، من خالل مشاريع القوانن 
التي يطرحها وإخفاقاته في املجال االقتصادي 

وعملية السالم.
ودعا هرتصوغ حس���بما أف���ادت »اإلذاعة 
اإلسرائيلية« امس األول وزير املالية اإلسرائيلي 
يائير البيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليڤني، 
إلى االنس���حاب من حكومة نتنياهو، مشيرا 
إلى أنه بإمكان الوزيرين االنضمام إلى حزبه 
والعم���ل على تصليح األخطاء التي ارتكبتها 

احلكومة احلالية.
من جهتها، قالت الوزيرة تس���يبي ليڤني 
في مستهل جلسة »كتلة احلركة البرملانية«، 
إنن���ا نقف اآلن في مفترق طرق ويجب علينا 
االختيار بن الوحدة واالنشقاق، معتبرة أن 
مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي 
قدمه النائب الليك���ودي زئيف الكن يكرس 
الشرخ ويخل بالتوازن القائم وميس باحلركة 

الصهيونية وبالتالي فهي تعارضه.
وأضافت ليڤن���ي أنها لن تتراجع عن هذه 
املبادئ بغض النظر عن موعد إجراء التصويت 

على مشروع هذا القانون.

روسيا جتهز قافلة مساعدات لشرق أوكرانيا 
وفرنسا ترجئ تسليمها »ميسترال« حتى إشعار آخر

عواصم � وكاالت: قال نائب الوزير الروسي 
لألوضاع الطارئة فالدميير ستيبانوف امس 
انه من املتوقع أن تقوم القافلة الثامنة املوفدة 
من الوزارة بتسليم املساعدات اإلنسانية إلى 

منطقة دونباس األوكرانية في 30 اجلاري.
ونقلت وكالة أنباء »تاس« الروس���ية عن 
ستيبانوف أن أكثر من 100 مركبة ستعبر احلدود 
يوم األحد املقبل لتسليم 1000 طن من البضائع 
إلى أوكرانيا، مضيفا أن »القافلة ستشمل املواد 

الالزمة لترميم املنازل املدمرة«.
وأوضح أن نصف املركبات س���تذهب إلى 
لوغانسك في حن سيتوجه النصف اآلخر الى 
دونيتسك، قائال »نعرف بالضبط أين ستذهب 
املساعدات«، مؤكدا أن الوزارة تخطط لتقدمي 
املساعدات اإلنسانية إلى املناطق الشرقية في 

أوكرانيا مستقبال، وستواصل هذا العمل.
جتدر االش���ارة إلى أنه خ���الل الفترة منذ 
منتصف أغسطس املاضي حتى منتصف الشهر 
اجلاري، أرس���لت روسيا سبع قوافل محملة 

بأكثر من 8000 طن من املساعدات اإلنسانية 
إلى دونيتسك ولوهانسك.

وكانت الشحنة تضم مواد غذائية وزجاجات 
مياه وأغطية ومحط���ات كهربائية ومحطات 
لتنقية املياه وأدوية ووقود. في سياق آخر، 
دعا رئيس مجلس الدوما الروسي )النواب( 
التابعة  البندقية  سيرجي ناريش���كن جلنة 
ملجلس أوروبا إلى العمل على حتليل مسببات 
وجوانب األزمة األوكرانية، مناشدا إياها لعب 

دور أكثر فاعلية على هذا الصعيد.
ال���ى ذلك، اعلنت باريس امس انها ارجأت 
»الى اجل غير مس���مى« تس���ليم اول سفينة 
ميسترال طلبتها روسيا، وربطت ذلك بتسوية 

االزمة في اوكرانيا.
واعلن قصر االليزيه في بيان ان الرئيس 
فرنسوا هوالند »يعتبر ان الوضع احلالي في 
شرق اوكرانيا مازال ال يسمح« بعملية التسليم 
و»رأى انه من املناسب تأجيل )السماح بها( 

حتى اشعار آخر«.

اجليش اليمني يحرر 8 رهائن من القاعدة 
بينهم عسكري أميركي ويقتل اخلاطفني

صنعاء � أ.ف.پ � األناضول: أعلن مسؤول 
ميني كبير أن القوات اخلاصة اليمنية متكنت 
أمس من حترير 8 رهائن بينهم عسكري أميركي 
على اثر هجوم شنته على اخلاطفن املنتمن 
إلى تنظيم القاعدة والذين قتلوا في الهجوم.

وأوضحت مصادر عسكرية مينية أن مقاتلن 
من القاعدة خطفوا الرجال ال� 8 وهم 7 جنود 
مينين وعسكري أميركي ليل أمس األول في 
قاعدة العند اجلوية )جنوب اليمن( قبل أن يتم 
حتريرهم بعد ساعتن، مؤكدا مقتل اخلاطفن 

السبعة.
وقال مصدر عس���كري »ان 7 مقاتلن من 
القاعدة كانوا يشنون هجوما إرهابيا تسللوا 
الى قاعدة العند العسكرية بعد احتجازهم 7 

جنود في اخلدمة عند املدخل رهائن«.
وأضاف املصدر »أن املهاجمن تقدموا مع 
الرهائن في القاعدة ومتكنوا من القبض على 

عسكري اميركي«، ثم تدخلت القوات اخلاصة 
اليمنية و»قتلت اخلاطفن الس���بعة وحررت 

الرهائن ال� 8 وبينهم االميركي«.
وأكد مصدران عسكريان آخران هذه الرواية 
لوكالة فرانس برس، مشيرين إلى ان احتجاز 
الرهائن استغرق ساعتن في اإلجمال. ثم جرت 
عملية متش���يط للبحث عن مهاجمن آخرين 

محتملن بحسب املصادر نفسها.
إلى ذلك، تظاه���ر املئات من طالب جامعة 
صنعاء )حكومية( بالعاصمة اليمنية، امس 
احتجاجا على تواجد مسلحي جماعة »أنصار 
اهلل« احلوثين في اجلامعة. وطالب الطالب 
احملتجون، بس���رعة إخراج مسلحي جماعة 
احلوثي من حرم اجلامعة، واستبدالهم بحرس 
مدنين. ورفع احملتجون ش���عارات تندد مبا 
أسموه »عسكرة اجلامعات« وحتويلها إلى ما 

يشبه دورات لقوات الصاعقة. 


