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استعرضا جهود الكويت ومساعيها الحميدة لحل األزمة مع قطر

السيسي للخالد: نقدّر جهود صاحب السمو  لتعزيز التضامن العربي
القاهرة - خديجة حمودة 

هناء السيد ووكاالت 

استقبل الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيســي بقصر 
االحتادية امس رئيس مجلس 
ووزيــر  باإلنابــة  الــوزراء 
اخلارجيــة الشــيخ صبــاح 
اخلالد. واستعرض اجلانبان 
خالل اللقاء آخر املســتجدات 
علــى الســاحتني اإلقليميــة 
والدولية، بحســب ما ذكرت 
»كونا«. وحضر اللقاء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجية، 
والسفير محمد الذويخ سفير 

الكويت لدى مصر.
وصرح السفير عالء يوسف 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية بأن الشيخ صباح 
اخلالــد نقل في بدايــة اللقاء 
للرئيــس السيســي حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مؤكدا حرص 
بالده على تعزيز العالقات مع 
مصر على مختلف املستويات، 
بحسب ما أوردت وكالة انباء 
الشــرق األوســط الرســمية 
املصريــة. وذكــر املتحــدث 
الرئاسي املصري أن الرئيس 
السيسي طلب نقل حتياته إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، معربا عن تقدير 

مصر للمواقف التي ال تنسى 
للكويت الداعمة إلرادة الشعب 
املصري، الذي سيظل يحمل 
أصدق مشاعر االمتنان واحملبة 
للشــعب الكويتي ولصاحب 
السمو صباح األحمد وما ميثله 
من قيمة عربية كبيرة وقيادة 
حكيمة. وأكد الرئيس السيسي 
حرص القاهرة على مواصلة 
التشاور والتنسيق مع الكويت 
حول مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك. 
وأعرب عن تقديره للمساعي 
احلميدة التي تقوم بها الكويت 

بقيادة صاحب السمو األمير، 
والتــي تؤكــد حرصهــا على 
تعزيــز التضامــن والتوافق 

العربي.
وأكــد الرئيس السيســي 
أهميــة الوقوف بحســم أمام 
السياسات التي تدعم اإلرهاب 
والتصدي حملــاوالت زعزعة 
استقرار الدول العربية والعبث 

مبقدرات شعوبها.
وأشــار املتحدث الرئاسي 
إلى أن االجتمــاع تناول آخر 
التطــورات املتعلقة بعدد من 
القضايــا اإلقليميــة، وعلــى 
رأســها األزمة مع قطر، حيث 
اســتعرض الشــيخ صبــاح 
اخلالد اجلهود التي تقوم بها 
الكويت للحفاظ على متاسك 
ووحــدة الــدول العربية في 
هذا التوقيت الذي تشهد فيه 
املنطقة حتديات جسام، معربا 
عن تقديره للشواغل املصرية 

في هذا الصدد.
من جهته، أكد الشيخ صباح 
اخلالد حرص الكويت على أمن 
واســتقرار مصــر باعتبارها 
دعامة رئيسية لالستقرار في 
املنطقة العربية، مشــيرا إلى 
مواصلة التنسيق والتشاور 
املكثــف بني اجلانبــني خالل 
الفتــرة القادمــة. وفــي وقت 
ســابق من امس، عقد الشيخ 

صبــاح اخلالــد اجتماعا مع 
وزيــر اخلارجيــة املصــري 
سامح شكري. وصرح املتحدث 
الرســمي باســم اخلارجيــة 
املصرية، املستشار أحمد أبو 
زيد بأن الوزير شكري عبر في 
مستهل اللقاء عن تقدير مصر 
للمســاعي احلميدة لصاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لتسوية األزمة مع قطر.
وأكد شكري متســك القاهرة 
بقائمة املطالب املقدمة لقطر، 
واستمرار العمل بحزمة التدابير 
واإلجراءات املتخذة ضدها، على 
ضوء ما تلمسه الدول األربع 
من استمرار الدوحة في اتباع 
نهج املماطلة والتسويف، وعدم 
اكتراثها بالشواغل احلقيقية 
التي عبــرت عنها هذه الدول 
وتطلعات شعوب املنطقة في 
التصدي بحزم خلطر اإلرهاب 
والتطرف. وعلى صعيد آخر، 
استقبل األمني العام جلامعة 
الــدول العربيــة أحمــد أبــو 
الغيط الشــيخ صباح اخلالد 
خــالل زيارته إلــى القاهرة، 
حيث استعرضا اجلهود التي 
تبذلها الكويــت من أجل حل 
األزمة القطرية، كما بحثا آخر 
تطورات األوضاع في املنطقة، 
السيما املتعلقة بجهود مكافحة 

اإلرهاب.

اهالي »الوراق« عقب تشييعهم جثمان سيد طفاشة الذي قضى خالل االحداث االخيرة باجلزيرة امس االول   )رويترز( 

عقد لقاءات مع أهالي اجلزيرة لتوضيح املفاهيم املغلوطة

محافظ اجليزة: حملة اإلزالة في »الوراق«
ال تستهدف العقارات املأهولة أو الزراعات املثمرة

سحر نصر لـ »األنباء«: منح عربية
لدعم مشروعات الشباب

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أكد محافظ اجليزة اللواء محمد كمال الدالي 
استمرار حملة استرداد أمالك الدولة بكل أنحاء 
احملافظة وتنفيذ كل قرارات اإلزالة، مبا في ذلك 

جزيرة الوراق.
وأشار إلى أن هذه احلملة تستهدف املخالفني 
واملتعدين على حقوق الدولة والعقارات اخلالية 
من السكان، مبينا أن حملة جزيرة الوراق كانت 
تستهدف تنفيذ ٧٠٠ قرار إزالة للجهات صاحبة 
الوالية على األرض، وقد مت تنفيذ 3٠ قرارا خالل 
احلملة، مؤكدا أنه لم يتم االقتراب من العقارات 
املأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام 
علــى أمــالك الدولة، ولم يتم إخراج ســاكن من 
شقته كما لم يتم االقتراب من الزراعات املثمرة. 
وأضاف أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة 
الوراق خــالل األيام املقبلــة لتصحيح املفاهيم 

املغلوطة التي أشاعها البعض بأن احلملة جاءت 
إلخــالء اجلزيرة من الســكان وهو غير صحيح 
على اإلطالق. وأكد الدالي أن كل من ميتلك أراضي 
مزروعــة ومثمرة منذ فتــرة من الزمن له احلق 
في تقنني أوضاعه، كما ميكن ألصحاب العقارات 
املأهولة تقنني أوضاعهم، الفتا إلى أنه لن جتدي 
محاولــة البعض إثبات إقامة وهمية، معربا عن 
أسفه لوقوع ضحية خالل تنفيذ احلملة، مقدما 

خالص التعازي ألسرة املواطن الذي توفي.
من جهة أخرى، أمرت نيابة الوراق بدفن جثة 
سيد طفاشة ٢٢ سنة الذي توفي خالل االشتباكات 
التي وقعت اثناء حملة اإلزالة، وذلك بعد تشريح 
اجلثــة. كما طلبت النيابــة حتريات األمن العام 
حول الواقعة. وفي ســياق متصل، أعلن النائب 
أحمد السجيني، رئيس جلنة اإلدارة احمللية في 
مجلــس النواب، أن هيئة مكتــب اللجنة بصدد 

زيارة عاجلة إلى جزيرة الوراق.

القاهرة - ناهد إمام

 كشــفت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي 
د.ســحر نصر، النقاب عن تأسيس شركة لدعم 
مشروعات الشباب، وذلك من خالل منح مقدمة 
من الصناديق العربية، وهي: الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية، والصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي، والصندوق السعودي 
للتنمية. وأوضحت نصـر فـي تصـريح خـاص لـ 
»األنباء«علــى هامش جولتها التفقدية للمنطقة 

احلــرة العامة في االســكندرية، امــس، أن هذه 
اخلطوة تســتهدف تقدمي الدعــم الفني واملالي 
والتدريــب للشــباب، مشــيرة إلــى أن تطبيق 
جتربة الشــراكة مع مشروعات الشباب مطبقة 
بصــورة ناجحة على الصعيد العاملي. من جهة 
اخرى، أشارت وزيرة االستثمار إلى ان اخلريطة 
االستثمارية في مصر والتي تضم حوالي 6٠٠ 
فرصــة مت إرســالها جلميع الســفارات العربية 
واألجنبية املتواجدة في مصر مبشاركة الوزارات 

املختلفة.

الدفعة الثالثة من قرض »صندوق النقد«  بني ديسمبر ويناير
القاهرة - هالة عمران ورويترز

قال وزير املالية املصري 
القاهرة  عمرو اجلارحي، إن 
تتوقع احلصول على الدفعة 
الثالثــة من قــرض صندوق 
النقــد الدولــي بني شــهري 
ديسمبر ويناير املقبلني وذلك 

بنحو ملياري دوالر.
 واوضــح اجلارحــي في 
اتصال هاتفي مع »رويترز« 

امــس ان »املراجعة اجلديدة 
للصنــدوق ســتكون بــني 
نوفمبر وديســمبر، على أن 
نحصل علــى الدفعة الثالثة 
بــني ديســمبر ويناير بنحو 
مليــاري دوالر. اما املراجعة 
الثالثة فســتكون بني مارس 

وأبريل ٢٠١٨«.
مــن جهــة أخــرى، قــال 
اجلارحــي إن وزارة املاليــة 

تستهدف خفض عجز املوازنة 
إلى 4% بحلــول العام املالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، مقابــل 9.١% من 
النــاجت احمللــي اإلجمالي في 
العام املالي احلالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨.
أكــد وزيــر  إلــى ذلــك، 
املالية- خــالل لقائه مع 44 
سفيرا جديدا لدى دول العالم 
قبل سفرهم لتقلد مناصبهم 
اجلديدة بعد صدور احلركة 

الديبلوماســية مؤخرا- أن 
الدولــة والقيــادة  اهتمــام 
السياســية في مصر بامللف 
االقتصــادي يوازي االهتمام 
باجلانب السياســي، مضيفا 
أن هــذا األمــر يتضــح فــي 
حرص الرئيس السيسي في 
جوالتــه باخلارج على طرح 
القضايا االقتصادية وشرح 
التــي وضعت  اإلصالحــات 

مصر على املسار الصحيح، 
وذلك في إطار توجه الدولة 
حلشد كل اجلهود الستمرار 
اإلصالحات االقتصادية التي 
تســهم فــي إحــداث التنمية 
وحتســني صــورة االقتصاد 
املصري في اخلارج الستعادة 
مكانة مصر الدولية واإلقليمية 
وجذب االستثمارات لإلسراع 

مبعدالت التنمية.

»اخلارجية املصرية «: فرض تأشيرة دخول 
على القطريني مع مراعاة احلاالت اإلنسانية

القاهرة - أ. ش.أ: أكد املتحدث الرسمي باسم 
وزارة اخلارجية املصرية املستشار أحمد 

أبو زيد أن أجهزة الدولة املعنية اتخذت 
قرارا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على 
مواطني قطر إعماال ملبدأ املعاملة باملثل. 
وقال ابوزيد في تصريح صحافي امس 

انه: »ليس من املعقول االستمرار في منح 
مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها 

احلالية«. وأضاف أنه على الرغم من ذلك، 
فقد مت اتخاذ تلك التدابير بشكل يراعي عدم 
اإلضرار مبصالح الشعب القطري الشقيق، 

السيما احلاالت ذات الطبيعة اإلنسانية، 
حيث مت استثناء املواطنني القطريني من أبناء 

األم املصرية، وأزواج املصريني، والطلبة 
القطريني الدارسني بالبالد مبوجب شهادات 

قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية 
رسمية مصرية، من شرط احلصول على 

التأشيرة املسبقة.
وكان مصدر رفيع املستوى مبطار القاهرة 
الدولي أكد في وقت سابق أمس بدء تطبيق 

تأشيرة مسبقة على دخول القطريني إلى 
مصر، بدءا من بعد غد.

تدشني املرحلة الثالثة من حملة »الكويت إلى جانبكم«

أبوالغيط: املبادرة اخلليجية واحلوار 
الوطني أساس أي حل في اليمن

عواصم ـ هناء السيد وإياد أحمد

حذر األمين العام لجامعة الدول العربية 
احمد ابو الغيط من خطورة األوضاع األمنية 
واإلنسانية في اليمن السيما مع انتشار وباء 
الكوليرا في العديد من المدن والمحافظات.

وشــدد أبو الغيط في كلمتــه امس امام 
اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين لدى 
الجامعة العربية بمشاركة المبعوث األممي الى 
اليمن اسماعيل ولد الشيخ، على ان االجماع 
العربي منعقد على إيجاد حل سياسي لألزمة 
اليمنية وفقا لثالث مرجعيات رئيسية تتمثل 
فــي المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس 

األمن خاصة القرار رقم )٢٢١6(.
واعتبــر ان هذه المحــددات هي الكفيلة 
وحدها بأن تضمن تسوية مستدامة لألزمة، 
مبينا ان »هذه المرجعيات نابعة من اجماع 
توصل اليه الشعب اليمني ذاته قبل أن تسعى 

فئة قليلة الختطاف مصيره ومستقبله«.
وســبق االجتماع التشاوري لقاء األمين 
العام للجامعة العربية مع المبعوث األممي 

ولد الشيخ لبحث األزمة في اليمن.
هذا، وترأس وفــد الكويت الى االجتماع 
التشاوري مندوبها الدائم لدى جامعة الدول 

العربية السفير احمد البكر.
وفي غضون ذلك، دشن رئيس الحكومة 
اليمنيــة د.أحمد عبيد بن دغــر بالعاصمة 
المؤقتــة عــدن المرحلة الثالثــة من حملة 
»الكويــت إلى جانبكم« والبالغ تكلفتها 53 
مليون دوالر دعما من الكويت لـ ١٧ محافظة 
يمنية في قطاعات التعليم والصحة والمياه 

واإليواء والغذاء.
وقال بن دغر إن »الكويت كانت وال تزال 
سباقة في مساعدة اليمن ولها بصمات واضحة 
في عدد من الدول الشقيقة والصديقة«، معبرا 

عــن تقدير اليمن للكويت قيــادة وحكومة 
وشعبا لمساندتهم المستمرة لليمن.

وعلى صعيد تطورات الميدانية في اليمن، 
قررت البنوك الحكومية واألهلية وشركات 
الصرافة بالعاصمــة اليمنية المؤقتة عدن 
جنوب البــالد إغالق أبوابها واإلضراب عن 
العمل لمدة ثالثة أيام ابتداء من امس وذلك 
ردا على اقتحام مســلحين مجهولين ألحد 
البنوك ونهبه وقتل مدير البنك وأحد أفراد 

حراسته.
إلى ذلــك، واصلت ميليشــيات الحوثي 
وصالح جرائمها وانتهاكاتها الخطيرة بحق 
مئات المختطفين في ســجونها بالعاصمة 
صنعاء وعدد من المحافظات التي ما زالت 

تحت سيطرتها.
وأكدت مصادر مقربة من أسرة األكاديمي 
في جامعة صنعاء د. يوسف البواب المختطف 
في أحد سجون ميليشيات الحوثي وصالح 
بصنعاء أن المختطفين يتعرضون لصنوف 
مختلفة من التعذيب الوحشي، بينها إجبارهم 
على التعري أمام بعضهم وشرب مياه الصرف 

الصحي.
وفي ســياق متصل، أكدت وزارة حقوق 
اإلنسان في حكومة الشرعية اليمنية أن أكثر 
مــن ٧٠ مختطفا قتلوا على يد ميليشــيات 
الحوثــي وصالــح داخل المعتقــالت جراء 
التعذيب الوحشي منذ االنقالب الذي نفذته 

الميليشيات في سبتمبر ٢٠١4.
وأدانــت الوزارة في بيان لهــا انتهاكات 
الميليشــيات بحق 36 مختطفا من أساتذة 
الجامعات والحقوقيين واإلعالميين والتي 
قامــت بتقديمهــم لمحكمة صوريــة وغير 
قانونية بصنعاء، وأكدت أن ذلك يثبت مجددا 
انتهاكها لكل الحقوق والحريات اإلنسانية 
واالمتهان المستمر لكل القوانين واألعراف 

والمواثيق الدولية.

مجلس الوزراء السعودي يستنكر إغالق المسجد أمام المصلين

مخطط إسرائيلي لتقسيم »األقصى« على غرار احلرم اإلبراهيمي
عواصــم ـ وكاالت: حــذر 
ســفير فلســطني في القاهرة 
ومندوبها لدى جامعة الدول 
العربية جمال الشــوبكي من 
اإلجــراءات التــي تقــوم بها 
إسرائيل في املسجد األقصى، 
مشــددا على انهــا تهدف الى 
تقســيمه على غرار ما حدث 
في احلرم اإلبراهيمي باخلليل، 
مشــيرا الى أن هنــاك دعوات 
صريحة لهدم األقصى وإقامة 
الهيكل املزعوم. وقال الشوبكي 
فــي كلمتــه امس خــالل في 
اجتماع الــدورة غير العادية 
ملجلس اجلامعة العربية على 
مستوى املندوبني الدائمني في 
القاهرة، إنه بعد املذبحة التي 
نفذها املتطرف اإلســرائيلي 
احلــرم  فــي  جولدشــتيان 
االبراهيمــي في تســعينيات 
القرن املاضي، قسمت إسرائيل 
احلرم وأصبحت صالة اجلمعة 
تتعــذر ألعــداد كبيــرة مــن 

املصلني.
مــن جهتــه، دان مجلــس 
اجلامعة العربيــة االجراءات 
التي فرضتها اسرائيل للدخول 
الى املســجد االقصى، معتبرا 
انها تشــكل »انتهاكا جسيما 
لكل املواثيق والقوانني الدولية« 

وطالب بالغائها.
وأكــد املجلــس فــي بيان 
»رفضه ألي تغيير في الوضع 
القائم في مدينة القدس احملتلة 
واملسجد االقصى«، محذرا من 
أن محــاوالت »تغيير الواقع 
التاريخي في احلرم القدسي« 
ســيؤدي الشعال فتيل حرب 

الفتنة الدينية في املنطقة.
في غضون ذلــك، أعربت 
الســعودية عن اســتنكارها 
وقلقها البالغ من قيام سلطات 
االحتالل اإلسرائيلية بإغالق 
املسجد األقصى الشريف أمام 
املصلني.وذكرت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية »واس« ان 
مجلس الوزراء السعودي أكد 
في جلســته األسبوعية التي 
عقدت امــس برئاســة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، أن إغالق املسجد 
األقصى ميثل انتهاكا ســافرا 

ملشاعر املسلمني حول العالم 
جتــاه أولى القبلتــني وثالث 

احلرمني الشريفني.
وأضــاف املجلــس أن هذا 
العمل يشــكل تطورا خطيرا 
من شــأنه إضفــاء املزيد من 
التعقيدات على األوضاع في 
األراضي الفلسطينية احملتلة، 
خصوصا أن هذا اإلجراء يعتبر 
األول مــن نوعــه فــي تاريخ 

االحتالل.
وطالب املجلــس الوزراء 
املجتمــع الدولــي االضطالع 
مبسؤولياته نحو وقف هذه 

املمارســات. وفيما املصلون 
أدوا صالة ظهر امس عند باب 
األسباط أحد األبواب املؤدية 
إلــى األقصــى وســط وجود 
مكثف لقوات االحتالل، سمحت 
االخيرة لعشــرات املتطرفني 
املســتوطنني باقتحام باحات 
احلرم املقدسي. واعتقلت قوات 
االحتالل طفال فلسطينيا في 
الثانية عشرة من عمره، بزعم 
انه »ألقى زجاجة باجتاه القوات 
اإلسرائيلية«، حسبما قالت لوبا 
السمري املتحدثة باسم شرطة 

االحتالل.

)أ.ف.پ(  قوات االحتالل االسرائيلي حلظة اعتقالها طفال فلسطينيا خالل تظاهرة امام إحدى بوابات »االقصى« امس 

اجلامعة العربية: 
ما يحدث 

سيشعل فتيل 
حرب دينية

في املنطقة

الرئيس املصري: 
يجب الوقوف 

بحسم أمام 
السياسات الداعمة 

لإلرهاب

)كونا( رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس  

مصدر أمني: استشهاد 5 من رجال الشرطة
إثر إطالق النار من مجهولني في العريش

القاهــرة - أ.ش.أ: قــال مصــدر أمنــي رفيع 
املســتوى بــوزارة الداخلية املصريــة، إن 5 من 
رجال الشرطة استشهدوا امس، إثر قيام مجهولني 
بإطالق النــار على أحد التمركــزات األمنية في 

مدينة العريش مبحافظة شمال سيناء.

وأوضح املصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوسط الرسمية، أن الشهداء، هم: ضابط ورقيب 
شرطة و3 مجندين، مشيرا إلى أنه جار تكثيف 
اجلهود ملالحقة العناصر اإلرهابية املتورطة في 

احلادث وضبطهم.


