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100 من مجرمي احلرب املشتبهني قدموا طلبات هجرة
إلى اململكة املتحدة العام املاضي
لندن ـ وكاالت: كشفت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« عن أن نحو 100 من مجرمي 
احلرب املشتبه فيهم قدموا طلبات هجرة إلى اململكة املتحدة في العام املاضي.

وقالت الهيئة امس إنها حصلت على أرقام من وزارة الداخلية البريطانية مبوجب قانون حرية 
املعلومات أظهرت أن األخيرة بحثت فيما يقرب من 800 حالة خالل األشهر الـ 15 املنتهية في 
يناير 2012، اشتبهت بأن أصحابها متورطون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

السعودية : القبض على املطلوب
للجهات األمنية عباس املزرع بالعوامية

الرياضـ  واس ووكاالت: 
املتحــــدث األمني  صــــرح 
لوزارة الداخلية السعودية 
بأن اجلهات األمنية متكنت 
امس االول من القبض على 
املطلوب للجهات األمنية على 
القائمة املعلن عنها عباس 

علي محمد املزرع، وذلك بعد 
توفر معلومات عن تواجده 
وثمانية أشخاص آخرين من 
املطلوبني في قضايا تهريب 
وترويج املخدرات في أحد 
املنازل في بلدة العوامية.

ونقلت وكالــــة األنباء 

الســــعودية عن املتحدث 
باسم وزارة الداخلية قوله 
انــــه في وقــــت متأخر من 
مســــاء أمس االول داهمت 
قوات األمن منزال في بلدة 
العوامية بناء على معلومات 
لديها وتعرض رجال األمن 

الطالق نار كثيف من مثيري 
الشغب وذلك للحيلولة دون 
القبض على املطلوبني ومت 
التعامل مــــع املوقف وفق 
 ما تطلبــــه، ولم ينتج عن
النــــار أي  تبــــادل إطالق 

إصابات.

وزير اخلارجية االمريكي والوفدان الفلسطيني واالسرائيلي خالل  اجللسة التمهيدية الستئناف املفاوضات امس األول    )أ.ف.پ(

عباس: ال نقبل بوجود مستوطنني أو قوات حدودية إسرائيلية في دولتنا

»بداية مثمرة« ملفاوضات السالم االسرائيلية - الفلسطينية 
وأوباما يعتبرها »واعدة« لكنه ينذر بـ»خيارات صعبة«

عواصم ـ وكاالت: وســــط 
أجواء ايجابية وبداية مثمرة، 
بــــدأ اجلانبان اإلســــرائيلي 
الثاني  والفلسطيني يومهما 
من مفاوضات السالم املباشرة 
فــــي العاصمــــة األميركيــــة 

واشنطن.
وقد رحب الرئيس االميركي 
اوباما باستئناف هذه  باراك 
املفاوضات معتبرا انها حلظة 
»واعدة«، اال انه حذر في الوقت 
نفسه من »خيارات صعبة« 

تنتظر الطرفني.
وقال اوبامــــا في بيان له 
ان »االكثــــر صعوبة ال يزال 
امامنا في هــــذه املفاوضات، 
وآمل ان يدخل االسرائيليون 
والفلسطينيون هذه احملادثات 
بحسن نية وتصميم واهتمام 

كبيرين«.
وتعهد اوبامــــا بان تقوم 
الواليات املتحدة بدعم الطرفني 
»بهدف اقامة دولتني تعيشان 
بجانــــب بعضهمــــا بســــالم 

وامن«.
من جانبها، قالت وزيرة 
العدل اإلســــرائيلية تسيبي 
ليڤني إن االجتماع مع الطاقم 
الفلســــطيني اتســــم بأجواء 

جيدة.
ونقــــل راديــــو »صــــوت 
إســــرائيل« امس عن ليڤني 
قولهــــا إنها اتفقت مع رئيس 
الفلســــطيني صائب  الطاقم 
عريقات علــــى عدم االفصاح 
عن التفاهمات التي مت التوصل 
اليها، مؤكدة ان مكانة إسرائيل 
على الساحة الدولية وحالتها 
االقتصادية واالمنية مرتبطتان 

بفرص حل النزاع.
ومــــن جهتــــه، أفصــــح 
الفلسطيني محمود  الرئيس 
عباس عن رؤيتــــه للوضع 
النهائي للعالقات االسرائيلية 
الفلسطينية قبل أن تستأنف 
محادثات السالم بني اجلانبني، 
قائال إنــــه »ال ميكن ان يبقى 
مســــتوطنون اســــرائيليون 
الدولة  أو قوات حدودية في 
الفلسطينية املستقبلية وان 
الفلســــطينيني يعتبرون كل 
البنــــاء االســــتيطاني داخل 
االراضي التي احتلتها اسرائيل 
فــــي حــــرب عــــام 1967 غير 

قانوني«.
فــــي  واضــــاف عبــــاس 
تصريحات للصحافيني امس 
االول علــــى هامــــش زيارته 
للقاهرة ان الفلســــطينيني ال 
يريدون في أي حل نهائي رؤية 

أي إسرائيلي على أراضيهم 
سواء كان مدنيا أو عسكريا.

وقال ان اجلانب الفلسطيني 
يوافق علــــى وجود دولي أو 
متعدد اجلنسيات مثلما هو 
فــــي ســــيناء ولبنان  احلال 
وســــورية، الفتا الى متسكه 
بالتفاهمات التي توصل اليها 
مع رئيس الوزراء االسرائيلي 
السابق ايهود أوملرت وتتمثل 
في إمكان نشر قوات من حلف 
شمال االطلسي هناك كضمان 

أمني للجانبني.
واضاف عباس ان القدس 
الشــــرقية هي عاصمة دولة 
فلسطني وانه اذا كان من الالزم 
مبادلة مساحات صغيرة من 
االرض فال بد ان تكون مساوية 
في احلجم والقيمة وان اجلانب 
الفلسطيني مستعد لبحث هذا 

االمر ال أكثر.
وقال الطيب عبدالرحيم 
الذي  البارز  مســــاعد عباس 
يرافقه في الزيارة لـ »رويترز« 
ان اجلانب الفلسطيني أمامه 
خياران للعودة للمحادثات، 
اخليــــار االول هــــو موافقة 
اســــرائيل على وقــــف البناء 
االســــتيطاني أو أنها توافق 
على دولة فلســــطينية على 
حدود 1967، أما اخليار الثاني 
فيعني ان كل املستوطنات غير 

مشروعة.
وتابع ان اسرائيل لم توافق 
حتــــى اآلن علــــى دولة على 
حدود 1967 لكنها ستشرع في 

احملادثات على هذا االساس.
وكان الرئيــــس األميركي 
باراك أوباما قد رحب باستئناف 
مفاوضات السالم اإلسرائيلية 
الفلســــطينية، معتبــــرا أنها 

التفاؤل  »خطوة تبعث على 
رغم ما يعترضها من مصاعب«، 
وتعهد بدعم الواليات املتحدة 
جلهود الطرفني بهدف التوصل 

إلى حل الدولتني.
في غضون ذلــــك، قررت 
سلطات االحتالل االسرائيلي 
امــــس فتح معبــــر »كرم أبو 
سالم« التجاري أقصى جنوب 
قطاع غزة إلدخال 340 شاحنة 
محملة بالبضائع ومواد البناء 
لقطاعــــات مختلفة في قطاع 

غزة.
وقال رئيس جلنة تنسيق 
إدخــــال البضائع لقطاع غزة 
رائد فتوح، في بيان صحافي 
املقرر إدخالها  الشاحنات  إن 
ستكون مخصصة للقطاعني 
التجــــاري والزراعي وقطاع 

املواصالت واملساعدات.
وذكرت صحيفة »هآرتس« 
اإلسرائيلية نقال عن مسؤول 
إسرائيلي ان سلطات االحتالل 
تعتــــزم توســــيع العمل في 
معبر كرم أبو سالم، وزيادة 
التي  البضائع  عدد شاحنات 
تدخل قطاع غزة يوميا وذلك 
بعــــد تدمير اجليش املصري 
معظم أنفاق التهريب بني غزة 

ومصر.
وأضاف املسؤول الذي لم 
تذكر الصحيفة اسمه »ان إغالق 
االنفاق تسبب في نقص العديد 
من االحتياجات االستهالكية 
القطاع ولكن حتى  لســــكان 
اللحظة لم يصــــل األمر الى 
أزمــــة إنســــانية، ورغم ذلك 
نحن نستعد لتوسيع العمل 
في معبر كرم أبو سالم لزيادة 
التي تدخل  البضائــــع  كمية 

غزة«.

ميلر لـ»األنباء«: جناح احملادثات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية 
يتوقف على استعداد إدارة أوباما للضغط على اجلانبني

مـــع اإلعـــالن عـــن بدء 
املفاوضات بني الفلسطينيني 
الواليات  واإلسرائيليني في 
املتحدة في محاولة جديدة 
اتفـــاق قال  الى  للتوصـــل 
آهراون ديڤيد ميلر الذي عمل 
في 5 إدارات إميركية متعاقبة 
على ملف السالم في الشرق 
األوسط ان التوقعات حول 
املفاوضات  احتمال جنـــاح 
سيتوقف الى حد بعيد على 
مدى استعداد إدارة الرئيس 
بـــاراك أوباما للضغط على 

اجلانبني.
وقال ميلر في تصريحات 
خاصــــة لـ »األنبــــاء«: ان من 
يلتقون في واشنطن هم جميعا 
وجوه مألوفة لبعضهم البعض 
وملن عملوا في هذه الدائرة من 
قبل، وكل طرف يعرف متاما 

موقفه، واملشكلة كانت دائما 
وال تزال انهما لم يتمكنا من 
املوافقة علــــى الفصل األخير 

من هذه القصة.
»املتفائلــــون  وأضــــاف: 
املناخ  التبدل في  ان  يقولون 
العام في الشــــرق األوســــط 
وتغير طبيعة اخلريطة األمنية 
إلسرائيل باإلضافة الى اإلحلاح 
األميركي ،كل ذلك ســــيؤدي 
الى التوصل الــــى اتفاق، اما 
املتشائمون فيقولون انه في 
عشرات املرات السابقة كانت 
فرصة النجاح أكبر مما هي اآلن 
وعلى الرغم من ذلك لم يتحقق 
اي جناح. واعتقد ان علينا ان 
ننتظر لنرى«. وأوضح ميلر  
ان عنصرا واحدا يســــتطيع 
كسر تكرار املفاوضات الفاشلة 

املألوفة.

وشرح ذلك بقوله: »املدى 
الذي ميكن ان يذهب إليه كل 
من الرئيس باراك أوباما ووزير 
اخلارجية جـــون كيري في 
الضغط على اجلانبني ميكن 
ان يقـــدم تغيرا في النتائج 
باملقارنة مثال مع مفاوضات 
عباسـ  أوملرت والتي انتهت 
الى ال شيء. فاإلدارة احلالية 
تبحث بحمـــاس كبير عن 
أي إجنـــاز كبيـــر ميكن ان 
تقدمه إلدارة أوباما الثانية. 
واعتقد ان الرئيس يرى ان 
اضافة انتصار ديبلوماسي 
من قبل حمل اإلسرائيليني 
والفلسطينيني على توقيع 
اتفاق الى ســـجله سيجعله 
يدخل دائرة اكثر الرؤســـاء 
األميركيني أهمية في التاريخ 
املعاصر«. وأشار ميلر الى ان 

اكثر ما يهدد املفاوضات هو 
التملص  محاوالت إسرائيل 
من تعهدات سبق ان قطعتها 

في مفاوضات سابقة.
وشرح ذلك بقوله »سمعت 
الوزير اإلســــرائيلي  ما قاله 
مــــن ان  يوفــــال ســــتينيت 
حكومة نتنياهو ترغب في بدء 
املفاوضات على أسس جديدة 
بدون تصورات مسبقة. واعتقد 
ان ذلك غير مشجع. وتسيبي 
ليڤني ال تتمتع بدعم حقيقي 
مــــن احلكومة اإلســــرائيلية 
احلالية. وإذا ما توصلت الى 
اي اتفاق فليس ثمة ضمانات 
بأن توافق عليه احلكومة بعد 
ذلك. انه موقف هش ولكن ليس 
بوسعي بعد التكهن في مسار 

ما سيحدث«.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

أنقرةـ  أ.ش.أ: ذكر مسؤول 
التركية  بوزارة اخلارجيـــة 
ان اخلبر املنشور بصحيفة 
امـــس واخلاص  »صبـــاح« 
بتعليق تركيا بعض االتفاقيات 
املوقعة مع مصر ال أساس له 

من الصحة.
وأوضـــح املســـؤول في 
أنباء  تصريحـــات لوكالـــة 
الشرق األوسط انه حتى اآلن 
ال توجد اتفاقية واحدة معلقة 

مع مصر.
وكانت صحيفة »صباح« 
املقربة من احلكومة التركية 
قد نشـــرت خبرا امس يفيد 
بتعليق تركيا بعض االتفاقيات 
وبرتوكوالت التعاون مع مصر 
في مجـــاالت مختلفـــة منها 
املواصالت والتعليم والصحة 
اتفاقية  والبالغ عددهـــا 27 
اثناء زيـــارة رئيس  وقعت 

الوزراء رجب طيب اردوغان 
الى مصر العام املاضي.

وذكـــرت صحيفة صباح 
امس ان قـــرار تعليق بعض 
االتفاقيات جـــاء ردا على ما 
اسمته الصحيفة بـ »االنقالب 
العســـكري«، مما تسبب في 
وفاة 200 شـــخص واصابة 

اآلالف، بحسب زعمها.
وأضافت الصحيفة ان ما 
اســـمته بـ »العقوبة األولى« 
أنقـــرة ضد  التـــي اتخذتها 
القاهـــرة هو ايقـــاف صفقة 
بيع عشـــر طائرات جتسس 
دون طيار مـــن طراز »انكا« 
او »العنقـــاء« والتي تعتبر 
واحدة مـــن الطائرات األكثر 
تقدما فـــي العالم مع جتميد 
جميع املناورات العسكرية بني 
البلدين وعدم مغادرة السفير 
اجلديد احمد يلدز الى القاهرة 

رغم صدور مرسومه احلكومي 
سفيرا للعاصمة املصرية في 
الرابع من يوليو اجلاري إضافة 
الى إنهـــاء الرحالت البحرية 
بني ميناءي اسكندرون التركي 

وبورسعيد املصري.
وكان اردوغان قد انتقد في 
كلمتـــه التي القاها في مأدبة 
افطار جماعي باسطنبول األحد 
ما اسماه بـ »املجزرة التي راح 
ضحيتها 200 مواطن متظاهر 
في ميـــدان رابعة العدوية«، 
مؤكدا »لن نبقى صامتني جتاه 
األحداث اجلارية في مصر«.

الوزراء  وانتقد رئيـــس 
التركي ما اسماهم بـ »الصامتني 
جتاه املجزرة النهم شركاء في 
هذه اجلرمية البشعة«. وجاء 
قرار تعليق بعض االتفاقيات 
مع االدارة املصرية اجلديدة 
بعد الكلمة التـــي القاها في 

اسطنبول.
في سياق متصل، استدعى 
مســـاعد وزيـــر اخلارجية 
للشـــؤون االوروبية حسني 
عوني سفير تركيا بالقاهرة 
البالغـــه بـــان التصريحات 
االخيرة للمسؤولني االتراك 
االعـــراف  كل  جتـــاوزت 
الديبلوماســـية واالحتـــرام 
املتبـــادل بني الـــدول ومتثل 
تدخـــال صريحا في الشـــأن 

املصري.
كما مت ابالغ السفير التركي 
كذلـــك بأنـــه اذا كانت مصر 
حريصة علـــى عالقاتها مع 
تركيا فان هذا احلرص أيا ما 
يكن يتعني ان يقابل بحرص 
مماثل من اجلانب التركي اعالء 
العليا  للمصالح املشـــتركة 
بـــني البلدين وفوق املصالح 

احلزبية الضيقة.

القاهرة ـ وكاالت: أعلنت 
الداخليـــة املصرية،  وزارة 
امس أن النائب العام سيصدر 
خالل الساعات املقبلة قرارا 
بفـــض اعتصـــام أنصـــار 
الرئيس املعزول محمد مرسي 

بالقاهرة.
الـــوزارة، عبر  وقالـــت 
الرســـمية على  صفحتهـــا 
موقـــع التواصل االجتماعي 
)فيسبوك(، إن النائب العام 
املستشـــار هشـــام بركات 
سيصدر قرارا بفض اعتصام 
ميدانـــي رابعـــة العدويـــة 

والنهضة خالل ساعات.
ويقوم عشرات اآلالف من 
أنصار الرئيس املعزول محمد 
مرسي منذ 28 يونيو الفائت 
باعتصام مفتوح مبيدان رابعة 
العدوية في ضاحية مدينة 
نصر )شمال شرق القاهرة(، 
وميدان نهضة مصر جنوب 
القاهـــرة، دعما لشـــرعية 
الرئيـــس املنتخب، ويعاني 
املناطـــق املجاورة  ســـكان 
ملقـــري االعتصام من إزعاج 
متكرر بسبب مكبرات الصوت 
ومن روائح كريهة تنبعث من 

املقرين، وتقدم أولئك السكان 
إلى النائب العام ببالغات عدة 

تطالب بفض االعتصامني.
إلـــى ذلك، أكـــد املتحدث 
العســـكري املصري العقيد 
أركان حـــرب أحمـــد محمد 
ان حركة املالحـــة في قناة 
السويس تسير بشكل طبيعي 
مستبعدا أن يكون قد وقع أي 
انفجار بالقرب من القناة، كما 
رددت بعض املواقع اإلخبارية 

فجر امس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق 
األوســـط عن املتحـــدث انه 

بعد حتـــري القوات عن هذا 
األمر ومتشيط املنطقة التي 
تردد وقوع االنفجار بها لم 
يســـتدل على أي شيء بهذا 

اخلصوص.
وكانـــت بعـــض املواقع 
اإللكترونيـــة قـــد ذكرت أن 
سكان منطقة اجلامعة القدمية 
مبدينة اإلسماعيلية سمعوا 
دوي انفجـــار بالقـــرب من 
مستشفى هيئة قناة السويس 
بالقرب من املجرى املالحي 
للقناة وهو األمـــر الذي لم 

تؤكده أي مصادر.

»اخلارجية« تستدعي سفير تركيا إلبالغه جتاوز تصريحات مسؤوليه كل األعراف
مسوؤل مفاوضات السالم في 5 إدارات أميركية يدعو للتريث قبل احلكم عليها

املتحدث العسكري: ال دالئل على وقوع انفجار قرب قناة السويس

تركيا تنفي قيامها بتعليق اتفاقيات موقعة مع مصر

ترقب لقرار النائب العام بفض اعتصام أنصار مرسي

)ا.ب( صورة ارشيفية للقاء آشتون في 19 من الشهر املاضي بالرئيس املعزول 

أكدت أن الشعب املصري هو من يحدد مستقبله وال نفرض عليه شيئاً

آشتون: مرسي بخير ويتابع األخبار ولم أطرح »اخلروج اآلمن«
عواصم - وكاالت: أعلنت 
العليـــا للسياســـة  املمثلـــة 
اخلارجية واألمن في االحتاد 
األوروبي، كاثرين آشتون، أن 
الرئيس املعزول محمد مرسي 
بصحة جيدة، نافية أن تكون 

طرحت عليه خروجا آمنا.
وقالت آشتون، في مؤمتر 
صحافي قصير، عقدته بالقاهرة 
امس عقـــب لقاءها بالرئيس 
املعزول وبعدد من املسؤولني 
املصريني، إن الرئيس املصري 
املعزول محمد مرسي يطلع على 
الصحف ويشاهد التلفاز، وانه 
بصحة جيدة، مشيرة إلى أنها 
لم تكن لتزور القاهرة هذه املرة 
إال بعد تأكدها من مقابلة مرسي، 
وأضافت »لقد رغبت في التأكد 
من ان اسرته تعلم انه بحالة 
جيدة« ونفت ما تردد عن أنها 
عرضت على الرئيس املعزول 
خروجا آمنـــا، قائلة لم أفعل 

شيئا من هذا القبيل.
وأشـــارت آشتون إلى أنها 
أخبرت مرسي بعدم استطاعتها 
التحدث نيابة عنه ألنه لن يكون 
مبقدوره )مرسي( تصويب ما 
تقوله إذا أخطأت، معتبرة أن 
هناك حاجة إليجاد حل هادئ 

للوضع على األرض.
وحول حالة الرئيس املعزول 
مرسي، قالت آشتون »انه بحالة 
جيدة وقد اجرينا مناقشـــات 
ودية منفتحة وواضحة خالل 
ســـاعتي اللقاء.. ورأيت كيف 
يقيـــم ولكن ال أعـــرف أين.. 
ورأيت التسهيالت املقدمة اليه.. 

ودار بيننا حوار دافئ«.
وأوضحت آشتون انها التقت 
خالل الزيارة احلالية عددا من 
السياســـية،  الرموز  مختلف 
بينهم الرئيس املصري املؤقت 
عدلـــي منصور ونائبه محمد 
البرادعـــي والفريق اول عبد 
الفتاح السيسى نائب رئيس 
الوزراء وزير الدفاع وممثلني 
من حركتي »مترد« و»6 إبريل« 
واالخوان املسلمني. وأضافت 
أنه »مت التأكيد فى كل نقاشاتنا 
على أشياء معينة اولها اننا هنا 
للمســـاعدة وليس لفرض أى 
شيء فالشعب املصرى عظيم 
وهو الذى سيحدد مستقبله، 
وهناك مسؤولية يضطلع بها 
القائمـــون على االمور لتأكيد 
حدوث ذلك ولكن لدينا خبرات 
ميكـــن ان تكـــون مفيدة في 
املساعدة من خالل احلوار مع 
اجلميع واالستماع لكل األطراف 

وعرض االراء واالفكار والتى 
تتضمن مراقبة االنتخابات«.

وفـــي وقت الحـــق عقدت 
اشتون مؤمترا صحافيا أمس 
البرادعـــي نائب  مع محمـــد 
رئيس اجلمهورية للعالقات 
اخلارجية  الذي أكد أن زيارة 
كاثرين اشتون تأتي للتشاور 
من أجل اخلـــروج من األزمة 
البالد.  التي تعيشها  احلالية 
مضيفا أن االحتاد األوروبي منذ 
عدة شهور يقوم بجهود مكثفة 
حملاولة أن يساعد في التوصل 
إلى توافق وطني ومصاحلة 
وطنيـــة وأن منضـــي مبصر 
البرادعي  إلى األمام. وتابـــع 
خالل املؤمتر: »هناك حتديات 
بالطبع تواجهنا وحلها يجب 
أن يكون على ايدي املصريني 
ولكن في نفس الوقت نرحب 
بأي جهود مـــن قبل املجتمع 
الدولي ملساعدتنا في أن نصل 
إلى الطريق السليم واملصاحلة 
الوطنية«. وأوضح أن هناك 3 
حتديات رئيسية أولها أن نوقف 
جميع أشكال العنف، والتحدي 
الثاني أن نشترك جميعا في 
تنفيذ خريطـــة الطريق التي 
مت االتفاق عليها، أما التحدي 
الثالـــث فهو ان نـــرى كيف 
نعيش معا كمجتمع متصالح 
مع نفســـه وأن يكـــون هناك 
أمن وأمان لكل مصري مبا في 
ذلك جماعة اإلخوان املسلمني 
والتيـــار اإلســـالمي، ونحن 
جميعا شعب واحد في وطن 
واحد«. من جانبها، قالت وزيرة 
خارجيـــة االحتـــاد األوروبي 
كاثرين اشتون »إن شعب مصر 
العظيم يحتاج إلى أن يتقدم إلى 

األمام في سالم، مشددة على 
أنه ينبغي وقف جميع أعمال 
العنف في البالد وتوحد جميع 
الفصائل السياسية حول هدف 
واحد وهو إيجاد السبيل إلى 
املستقبل وحتقيق املصاحلة 
الوطنية«، وأضافت اشـــتون 
التقت ممثلني من جميع  أنها 
الفصائل السياسية في مصر 
مثل حزب النور وحركة مترد 
ووزير اخلارجية املصري نبيل 
فهمي وممثلني عن حزب احلرية 
والعدالة ومع الرئيس املعزول 
محمد مرسي من أجل حل األزمة 
الراهنة في مصر،  السياسية 
مشيرة إلى أنها تعلم أن هناك 
أشخاصا سيواصلون العمل من 

أجل حل تلك القضية.
وتابعت إن االحتاد سيواصل 
جهود الوساطة إلنهاء األزمة 
القائمة مبصر. وقالت »سأعود« 
وحثت الساسة في البالد على 
»اتخاذ القرارات الصحيحة«. 
وقبل نهاية املؤمتر الصحافي 
أوردت قناة العربية اإلخبارية 
أن اشتون انسحبت دون إبداء 
أي أسباب. من جانبه، دعا وزير 
الفرنســـي، لوران  اخلارجية 
إلـــى اإلفراج  فابيوس، امس 

عن الرئيس املعزول.
فـــي  فابيـــوس  وقـــال 
تصريحات صحافية نحن ندعو 
للحوار ولإلفراج عن الرئيس 

مرسي.
في سياق متصل أدان البيت 
االبيض امس العنف الذي أدى 
إلى مقتل عشرات املتظاهرين 
لكنه قـــال إنه لـــم يتخذ اي 
خطوات لتعليق املســـاعدات 

العسكرية االميركية ملصر.


