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القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد املشير 
عبد الفتاح السيســــي املرشح 
احملتمل لرئاسة مصر أن مصر 
حتتاج إلى من يخدمها ويحقق 
أهدافها خــــال الفترة املقبلة، 
داعيــــا اهلل أن يولي أمر مصر 

ملن هو أهل لذلك.
وقــــال خال لقائه وفدا من 
الرياضيني، ضم عددا من رؤساء 
الرياضيني،  األندية والنقــــاد 
األلعــــاب اجلماعية  وجنــــوم 
والفردية، وممثلني عن اإلعام 
الرياضي امس األول: »إذا كنا 
نحب بلدنا بصدق، ليس مهما 
من يتولى احلكم، ولكن املهم أن 
يوفق ملا فيه اخلير لهذا الشعب 

العظيم«.
وأوضح املشير السيسي أن 
اللقاء مع رموز الرياضة املصرية 
أمر في غاية األهمية، لقدرتهم 
على املساهمة في تشكيل وعي 
الشباب، وهذا أمر مهم جدا في 
املرحلة احلالية من أجل مستقبل 
 أفضل لكل املصريني. وبني املشير

عبد الفتاح السيسي أنه تعلم 
أسس احلوار واملناقشة داخل 
التي  العســــكرية  املؤسســــة 
تعتمد على االستماع ملختلف 
وجهات النظر عند اتخاذ القرار، 
وليــــس كمــــا يظــــن البعض، 
فمنظومة العمل داخل املؤسسة 
العســــكرية تقوم على احلوار 
اجلاد واالستماع لكافة الرؤى 

ووجهات النظر.
وأضاف املشــــير: »تعلمت 
طوال مسيرة حياتي العسكرية، 
أن أكون صادقا أمينا، ولم أحاول 
يوما واحــــدا أن أزيف كامي، 
أو أزينه من أجل كسب رضاء 
وتعاطف أحد، حتى ولو كانت 
حياتي تتوقف على هذا االمر، 
فقد عشــــت طيلة عمري هكذا 
وســــأظل، ولن أغيره من أجل 

القادم؟ 

واستطرد املشــــير: يجب 
أن تكــــون هناك مســــاحة من 
احلرية واالحترام، بني املصريني 
وبعضهم البعض، مهما اختلفت 
توجهاتهم أو أفكارهم، واخلاف 
بيننا يجب أال يكون على حساب 

الوطن.
وقال املشــــير: أحب الناس 
فعا، وأحرص دائما على اختيار 
األفضل واألشرف واألنزه للعمل 
معي، وأن يكون الرجل املناسب 
في تخصصه ومجاله، وهناك 
جترد شديد في االنتقاء، نظرا 
ألنني لست محما، مبجامات 
من أحد سواء في داخل مصر 

أو خارجها، والوطن فقط هو 
مصلحتي، ولو أننا كمصريني 
نخاف على هذا البلد بصدق البد 

أن نعبر به إلى بر األمان.
وكشف املشير السيسي أن 
مصر خال الســــنوات الثاث 
املاضية تعيش أصعب الظروف، 
على كل املستويات االقتصادية 
واالجتماعية واألمنية مجتمعة، 
وال مجال ألن يختلف املصريون 
أو يتصارعوا اآلن، ونحتاج إلى 
وقوف اجلميع صفا واحدا من 

أجل بناء مصر.
وأشار السيسي إلى أنه البد 
من جتهيز الشباب وإعدادهم 

لتحمل املســــؤولية واملشاركة 
املجتمعية، من أجل خلق كوادر 
العمل  حقيقيــــة قادرة علــــى 
إدارة األمور  والبناء، وتتولى 
في الفترة املقبلــــة، مؤكدا أن 
خلق جيل جديد من الشــــباب 
قادر على قيادة مصر، أمر في 
غاية األهمية يجب أن يحرص 

اجلميع على االلتزام به.
وأكد املشـــير السيسي أن 
القطـــاع الرياضـــي من أفضل 
القطاعات التي ميكن أن يكون لها 
دور خال املرحلة الراهنة، نظرا 
ملا له من قوة تأثير على الشباب 
في مختلف األعمار، باإلضافة إلى 
اجلماهيرية الكبيرة التي تتمتع 
بها الرياضة واأللعاب الفردية 

داخل املجتمع املصري.
القادم  أن  وأكد السيســــي 
ملصر إن شــــاء اهلل ســــيكون 
طيبا، ومهم جدا أن نعي خال 
املرحلة الراهنة ما حتتاج إليه 
الدولة املصرية، خاصة إن كنا 
ال منلك سوى األفكار اإليجابية، 
وتعظيم ماهو متاح من مواردنا 
االقتصادية باإلضافة إلى قوتنا 
الشبابية  البشرية، والطاقات 
القادرة على صناعة املستحيل 
من أجــــل هذا البلــــد. وطالب 
املشير السيسي كل املصريني 
بضرورة العمل من أجل مستقبل 
هذا البلد، حتى نســــتطيع أن 
نترك لألجيال القادمة كيانات 
العمل  حقيقيــــة قادرة علــــى 
واإلنتاج، بدال من أن نترك لهم 
هموم ومشــــكات، واقتصاد 
متعثر، والبد أن يعمل اجلميع 
على حتقيق هذا الهدف، فمصر 
فــــي الوقت الراهن بحاجة إلى 
حلول عاجلة وفورية، خاصة 
وأن »املســــكنات«، واحللــــول 
املؤقتة تتآكل وتضعف نتائجها 
السكانية، ونقص  الزيادة  مع 

معدالت النمو االقتصادي.

أكد أنه ال مجال لالختالف وعلينا الوقوف صفاً واحداً إلعادة بناء بالدنا

السيسي: مصر تعيش أصعب الظروف
مناورات عسكرية جوية بالبحرين 

مبشاركة مصرية للمرة األولى

مراد موافي: اإلخوان فشلوا
في اختراق املخابرات

اجليش املصري يعلن تدمير أنفاق مؤدية 
إلى غزة مبسجد شمالي سيناء

مبارك يصاب بارتفاع في ضغط الدم 
خالل جلسة إعادة محاكمته

األناضول: انطلقـــت امس مناورات 
عسكرية جوية جتريها البحرين سنويا 
حتت اسم »التمرين املشترك«، مبشاركة 
عدد من الدول، من بينها مصر التي تشارك 
ألول مرة باملنـــاورات منذ بدايتها عام 

.1988
وكان أول الواصلني للمشـــاركة في 
التمرين اخلميـــس املاضي وفد القوات 
اجلوية املصرية التابع للقوات املسلحة 
املصرية، والذي يشـــارك ألول مرة في 
التمريـــن بعدد من الطائـــرات املقاتلة، 

بحسب وكالة األنباء البحرينية.
فيما وصل للبحريـــن، أمس االول، 
عدد من الطائرات املقاتلة لساح اجلو 
امللكي األردني التابعة للقوات املسلحة 

األردنية للمشاركة بالتمرين.
ولم تعلن الوكالة رسميا عن وصول 
باقي الوفود املشاركة في التمرين، التي 
انطلقـــت أمس وتســـتمر حتى 8 مايو 

القادم.
وتشارك في فعاليات التمرينـ  بحسب 
الوكالة البحرينية ـ كل من السعودية، 
واإلمارات، وعمان، والكويت، واألردن، 
ومصر، وتركيا، وباكســـتان، وأميركا، 
واململكة املتحدة البريطانية، باإلضافة 

إلى الدولة املضيفة مملكة البحرين.
ويأتي التمرين الذي يحمل اسم »الربط 
األساسي 2014«، ضمن سلسلة متارين 
»الربط األساسي« الدورية التي دأبت قوة 
الدفاع البحرينية على إقامتها، منذ عام 
1988، واستمرت إلى أكثر من 25 عاما، 

مبشاركة قوات عدد من الدول. 

كما أن تنفيذ هذا التمرين يتم ضمن 
اخلطط التدريبية لســـاح اجلو امللكي 
البحريني، والتي تشـــتمل على تنفيذ 
التمارين املشتركة مع األسلحة اجلوية 
للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار 
التعاون الدفاعي، والتنســـيق املشترك 
بني القـــوات اجلوية للدول الشـــقيقة، 
والصديقة لتعزيز التعاون في احملافظة 
على أمن واستقرار وسامة منطقة اخلليج 

العربي.
كما أن هذا التمرين يأتي ضمن سلسلة 
متارين »الربط األساسي«، الذي يتيح 
الفرصة ملختلف صنوف األسلحة اجلوية 
أن تشارك مع مثياتها من جيوش الدول 

املشاركة فيه.
ويركز هذا النوع من التمارين على 
رفع كفاءة الضباط من طيارين وفنيني 
باألسلحة اجلوية، وجميع وحدات اإلسناد 
واملناورة، باإلضافة إلى اكتساب املشاركني 
املزيد من اخلبرة امليدانية والقدرة على 
التخطيط للعمليات اجلوية التي تسهم 
في رفع الكفاءة وصقل اخلبرات بشكل 
بارز، من خـــال التركيز على التدريب 

النوعي وعمليات القوات اجلوية.
البحرينية ان ساح  الوكالة  وقالت 
اجلو امللكي البحريني عقد خال الفترة 
املاضية اجتماعـــا نهائيا للوقوف على 
االســـتعدادات التحضيريـــة والتهيئة 
لتمرين »الربط األساسي 2014« واجلاهزية 
القتالية املراد الوصول إليها من خال 
هذا التمرين، مع التأكيد على تســـخير 

كل اإلمكانيات لنجاحه.

القاهرة ـ العربية نت: في أول ظهور 
إعامي له عقب إقالتـــه في بدايات عهد 
الرئيس املعزول مرسي بسبب حادث رفح، 
أعلن اللواء مراد موافي، رئيس املخابرات 
العامة املصرية السابق، أنه يؤيد املشير 
عبدالفتاح السيسي، وأنه سيمنحه صوته 

في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وأشـــار موافي خال مقابلـــة له مع 
فضائية »احملور« إلى أن السيسي خلع 
البدلة العسكرية، وسيقوم بدوره طبقا 
للدســـتور املصري، مستندا إلى رصيده 

الشعبي الهائل.
وأضاف موافي أنه منذ إقالته من جهاز 
املخابرات، أصبح مواطنا عاديا، وانقطعت 

عاقته باجلهاز.
وأشار اللواء موافي إلى أن إقالته من 
املخابرات كانت بعد تصريحات له بشأن 
مذبحة رفح، وأنه أبلغ الرئيس املعزول 
محمد مرسي كتابيا مبعلومات عن املذبحة 
قبل وقوعها، مؤكدا أن مرسي لم يقم بأي 

حترك بعد إباغه.
وقال إنه أخلى مسؤوليته بعد إباغ 
الرئيس املعزول باملعلومات التي كانت 
بحوزته، مضيفـــا أن اجلهاز رصد عدة 
معلومات الســـتهداف اجلنود املصريني 
في ســـيناء، ومت إباغ الرئاسة بها لكن 

دون جدوى.
وأكد أن املخابرات شاركت جميع أجهزة 
الدولة بعد الثورة في تأمني مصر، مشيرا 
إلى أن ســـقوط جهاز أمن الدولة أضاف 
عبئا آخر علـــى املخابرات العامة، حيث 
الفراغ  متددت أنشطة اجلهاز لتعويض 
الذي حدث، مشـــددا على أن اإلخوان لم 

ينجحوا في اختراق جهاز املخابرات بسبب 
مناعته الشديدة.

ولفت موافي إلى أن جهاز األمن الوطني 
اســـتعاد عافيته ودوره أفضل مما كان، 
وأصبح يؤدي عمله باتقان شديد، وقال 
إن الكنيســـة والبابا أجهضـــا مؤامرات 
الفتنة التي تهدف لزعزعة االستقرار في 

مصر.
البطالـــة واألنفاق  إن  وقال موافـــي 
والتهريب وراء انتشار اإلرهاب في سيناء، 
مشيرا إلى أن عدم التنمية أصبحت بيئة 
مناسبة لنمو اإلرهاب، خاصة مع وجود 
األنفاق بني مصر وغزة، وتهريب العمالة 
اإلفريقية، وتابع قائا: »املســـؤولية في 

ذلك تقع على مصر وإسرائيل«.
وأضاف أنه ال توجد أنفاق بني مصر 
وإسرائيل كما تروج بعض وسائل اإلعام، 
بل إنها بني مصر وغزة، والدولة تبذل جهدا 
لغلق هـــذه األنفاق، وأكد أن مصر كانت 
تخسر 80 مليون دوالر شهريا خال فترة 
تهريب السوالر من مصر إلى غزة خال 
هذه األنفـــاق مبعدل تهريب يصل إلى 5 

آالف طن يوميا.
وتابع قائا: توجد 6 منافذ رئيســـية 
رسمية بني قطاع غزة ومصر. ومصر لها 
دور رئيس في مساعدة الفلسطينيني ضد 

االحتال اإلسرائيلي.
يذكر أنه ترددت أنباء مؤكدة أن موافي 
يستعد لتشكيل حزب سياسي يخوض 
به غمار االنتخابات البرملانية املقبلة، كما 
أكدت األنباء أن موافي ســـيكون له دور 
سياســـي وتنفيذي في احلكومة املقبلة 

بعد انتخابات الرئاسة.

القاهـــرة ـ األناضـــول: أعلن اجليش 
املصري امس أن قواته دمرت أنفاقا تربط 
بني سيناء وقطاع غزة اكتشفتها داخل أحد 
املساجد القريبة من احلدود بني اجلانبني. 
وقال املتحدث العسكري، في بيان نشره 
امس على صفحته الرســـمية على موقع 
»فيسبوك«، ان قوات اجليش اكتشفت داخل 
مســـجد »النصر« ومحيطه بنطاق بوابة 
صاح الدين في مدينة رفح، شمالي سيناء، 
أنفاقا تستخدمها »العناصر اإلرهابية في 
أعمال التهريب«، وأضاف أن القوات دمرت 
6 فتحات لألنفاق داخل املسجد املذكور وفي 

محيطه باستخدام املعدات الهندسية والغمر 
باملياه، مشيرا إلى أن »العناصر التكفيرية« 
تستخدم هذه األنفاق في أعمال التهريب 

والتسلل من وإلى قطاع غزة.
من جهة أخرى، أعلن اجليش أن عناصره 
ألقت القبـــض على 5 »تكفيريني«، بينهم 
مصلح خميس صبيح أبو فريج أمير جماعة 
»التكفيـــر اجلهادي«، وفق بيان اجليش. 
وأشـــار إلى أن املقبوض عليهم تورطوا 
في تنفيذ هجمات »إرهابية متكررة« ضد 
عناصر القوات املسلحة والشرطة املدنية 

مبنطقة كمني املاسورة برفح.

القاهرة ـ يو.بـــي.اي: اصيب الرئيس 
األسبق حسني مبارك خال جلسة إعادة 
محاكمته مع آخرين امام محكمة جنايات 
القاهـــرة امس بتهمتي قتـــل متظاهرين 
والفســـاد املالي، بارتفاع في ضغط الدم 

ومت إسعافه خال اجللسة.
وتابعت هيئة احملكمة املنعقدة مببنى 
أكادميية الشـــرطة فـــي ضاحية القاهرة 
اجلديدة امس محاكمة مبارك وجنليه عاء 
وجمال ووزير الداخلية األســـبق حبيب 
العادلي وســـتة من كبار معاونيه ورجل 
األعمال الهارب حسني سالم، التهامهم بقتل 

متظاهرين والفساد املالي.
إلى دفاع  وواصلت احملكمة االستماع 
اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية 
وقائد قوات األمن املركزي األسبق ضمن 

جلسات استماع إلى دفاع املتهمني.
التلفزيون املصـــري أن مبارك  وذكر 
أصيب، خال اجللسة، بارتفاع في ضغط 
الدم، فأمر رئيـــس احملكمة بإخراجه من 
قفص االتهام ومت إسعافه بغرفة مجاورة 

لقاعة احملاكمة.
ويحاكم مبـــارك والعادلي ومعاونوه 
بتهمـــة التحريض واالتفاق واملســـاعدة 
على قتل املتظاهرين الســـلميني وإشاعة 
الفوضـــى في الباد وإحـــداث فراغ أمني 
فيها إبان ثورة 25 يناير 2011، كما يحاكم 
مبارك وجناه وحسني سالم بتهمة الفساد 
املالي واستغال النفوذ الرئاسي في التربح 
واإلضرار العمـــدي باملال العام من خال 
تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل بأسعار 

تقل عن سعرها العاملي.

أول صورة »سيلفي« للسيسي مع رانيا علواني
نشرت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي األهلي السابق، في حسابها على »تويتر« أول 

صورة سيلفي جمعتها باملشير عبد الفتاح السيسي، املرشح احملتمل للرئاسة. وعلقت رانيا 
علواني على الصورة بقولها: »صورة سيلفي غير متوقعة، كان يوم عظيم«. 


