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أكد أن مصر مهتمة بتوسيع التعاون مع كوريا اجلنوبية في املجاالت االقتصادية

السيسي: مستعد إلرسال قوات ملساعدة الدولة الفلسطينية

والتي تتزامن مع االحتفال 
مب���رور 20 عاما على إقامة 
العالقات الديبلوماسية بني 

مصر وكوريا اجلنوبية.
من جانبه، رحب الرئيس 
السيس����ي برئيس الوزراء 
الكوري، وطلب نقل حتياته 
وتقديره للرئيسة الكورية 
التي سبق أن التقاها على 
هامش اجتماعات اجلمعية 
العام����ة بنيوي����ورك ف����ي 
س����بتمبر املاضي، مشيدا 
االقتصادي����ة  بالتجرب����ة 
لكوري����ا اجلنوبي����ة، وكذا 
الداعمة واملؤيدة  مبواقفها 
لثورة الشعب املصري في 
الثالثني من يونيو واحترامها 
إلرادته احل����رة، معربا عن 
تطلعن����ا لتعزيز العالقات 
مع كوريا اجلنوبية، السيما 
في ض����وء تواف����ر الكثير 
م����ن الف����رص االقتصادية 
واالس����تثمارية في مصر، 
ومن بينها مشروع تنمية 
منطقة قناة السويس، فضال 
عن العديد من املشروعات 
التي  الواعدة  االستثمارية 
سيتم طرحها أثناء املؤمتر 
الذي س����يعقد  االقتصادي 
املقب����ل، والذي  في مارس 
نتطلع ملشاركة كورية فعالة 

الرئيس اهتمام  فيه. وأكد 
التعاون مع  مصر بتعزيز 
كوريا اجلنوبية في عدد من 
املجاالت أبرزها مجال الطاقة، 
الطاقة املتجددة،  والسيما 
وك����ذا الس����كك احلديدية، 
وبناء السفن والصناعات 
املتقدم����ة وإع����ادة تدوير 
املخلفات، والسيما املخلفات 
الزراعية مث����ل قش األرز، 
ودعم املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
إلى  الرئيس  كما لف���ت 
أهمية تش���جيع السياحة 
الكورية اجلنوبية إلى مصر 
في ضوء م���ا تتمتع به من 
مقومات هائل���ة في مجال 

السياحة.
الوزراء  أكد رئيس  وقد 
الكوري على التوافق التام 
في الرؤى بني بالده ومصر، 
مشيدا مبكانة مصر كدولة 
محورية في منطقة الشرق 
األوس���ط وافريقي���ا وكذا 
إقليم املتوسط، فضال عن 
دعمها جلهود حتقيق السالم 
واالستقرار في شبه اجلزيرة 
الكورية، مشيرا إلى اعتزام 
بالده املشاركة في املؤمتر 
الذي ستعقده  االقتصادي 

مصر.

اخلطورة« عل���ى حد قول 
الرئيس املص���ري، »يجب 
على األسرة الدولية ان تقوم 
بخيار واضح جدا وجماعي 
ملصلحة جيش وطني ليبي 

وليس ألي طرف آخر«.
وأضاف ان »املساعدات 
والتجهي���زات والتدري���ب 
يجب ان يصل إليه )اجليش 
الليبي( مؤكدا ان مصر »لم 
تقم بأي تدخل عسكري وال 
تقوم بذلك« ف���ي هذا البلد 

املجاور.
وعبر الرئيس املصري، 
عن ارتياحه »للتفاهم األمثل« 
مع الرئيس الروسي فالدميير 
بوت���ني و»عالقات الصداقة 
الت���ي أعيدت مع  الكبرى« 

الواليات املتحدة.
إلى ذلك، استقبل الرئيس 
املص���ري امس، تش���ونغ 
هونغ���ون، رئي���س وزراء 
جمهورية كوريا اجلنوبية، 
وصرح السفير عالء يوسف 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهوري���ة، ب���أن رئيس 
ال���وزراء الكوري اس���تهل 
اللقاء بتطلع بالده لزيارة 
الرئيس السيسي إلى كوريا 
اجلنوبية ف���ي العام املقبل 
تلبية للدعوة املوجهة إليه، 

عواص���م � وكاالت: عبر 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس���ي ف���ي مقابلة مع 
إيطالي���ة ع���ن  صحيف���ة 
اس���تعداده إلرس���ال قوات 
في وق���ت الحق إلى الدولة 
الفلس���طينية املنش���ودة 
ملس���اعدتها على االستقرار 
باالتف���اق م���ع إس���رائيل 

والسلطة الفلسطينية.
الذي  وأجرى السيسي، 
الي���وم جولة في  س���يبدأ 
إيطاليا وفرنسا وسيلتقي 
البابا فرنسيس، أمس أول 
مقابلة مع صحيفة غربية، 
اإليطالي���ة كورييري ديال 
س���يرا. وحتدث بالتفصيل 
النزاع بني  خصوصا ع���ن 
إس���رائيل والفلسطينيني 

وليبيا.
وق���ال الرئيس املصري 
»نحن مس���تعدون إلرسال 
قوات عس���كرية الى داخل 
دولة فلسطينية. سنساعد 
الشرطة احمللية وسنطمئن 
اإلسرائيليني بشأن دورنا 
الضامن. ليس لالبد بالتأكيد، 
للوقت الالزم إلعادة الثقة. 
يجب ان تكون هناك دولة 
فلس���طينية أوال إلرس���ال 
قوات إليها«. وذكر ان »إعادة 
الثقة حتتاج الى الوقت، ألم 
يحدث هذا مع إسرائيل بعدما 
أبرمنا السالم«، في إشارة الى 
معاهدة السالم التي وقعت 

في 1979 بني البلدين.
الرئيس السيسي  وأكد 
»حتدثت مطوال مع رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو« 
إرس���ال  اقت���راح  ح���ول 
قوات وكذل���ك مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. 
وح���ول إره���اب احلركات 
الذي يتصاعد  اإلس���المية 
في سيناء، قال السيسي ان 
تنظيم الدولة اإلسالمية هو 
»أحد وجوه عملة واحدة«، 

إلرهاب »بعدة وجوه«.
وأكد »سأحتدث الى البابا 
في هذا الشأن خصوصا فيما 
يتعلق بأمن األقليات الدينية 

وعلى رأسها املسيحية«.
وحول ليبيا »حيث تعم 
الفوضى« و»حيث يقومون 
بإنشاء قواعد جهادية بالغة 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال تشونغ هونغون رئيس وزراء جمهورية كوريا اجلنوبية في القاهرة أمس  )أ.ف.پ(

نسبة املشاركة باالنتخابات البلدية %53.7

روسيا تؤيد مشروع قرار دولي 
يدعو لالعتراف بإقامة دولة فلسطينية

وزير العدل البحريني: 51.5% شاركوا 
في االنتخابات البرملانية واملقاطعة %16

بوتني ال يستبعد ترشحه للرئاسة في 2018

عواصم � وكاالت: أعربت روس����يا االحتادية 
امس عن تأييدها ملشروع قرار دولي يدعو إلى 
االعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة دون 
ان تس����تبعد جلوء واشنطن الى استخدام حق 

النقض )ڤيتو( إلسقاطه.
وقال مبعوث الرئيس الروسي للشرق األوسط 
وأفريقيا ونائب وزير اخلارجية الروسية ميخائيل 
بوغدانوف في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس 
ان روس����يا ستدعم مش����روع قرار دولي بإقامة 

الدولة الفلسطينية.
وأضاف ان تل أبيب وواش����نطن واجهتا ب� 
»رؤوس احلراب« القرار الفلس����طيني بالتوجه 
الى مجلس األمن الدولي طلبا لالعتراف بالدولة 
الفلسطينية، مشيرا الى ان الواليات املتحدة ميكن 
ان تستخدم حق الڤيتو إلسقاط مشروع القرار 

في حال طرح على التصويت.
وتوقع بوغدانوف ان يؤدي مثل هذا التطور 
الى مزيد من التعقيد، مشيرا الى عزم الفلسطينيني 
التوجه الى جميع املنظمات الدولية طلبا للعضوية 

مبا في ذلك احملكمة اجلنائية الدولية.
وأشار الى تقارب املوقفني الروسي واألوروبي 
بهذا اخلص����وص قائال ان: »العدي����د من الدول 
األوروبية باتت ترى وجوب االعتراف بالدولة 

الفلسطينية مثلما فعلت السويد مؤخرا«.
وعن موعد طرح مشروع القرار الدولي على 
التصويت ذكر بوغدانوف ان الفلسطينيني أعدوا 
مشروع القرار ومت توزيعه بصفة غير رسمية 
فيما تعتمد مس����ألة طرحه عل����ى مجلس األمن 
على القيادة الفلسطينية التي تعمل بالتنسيق 

مع الدول العربية 

املنامة � وكاالت: أعلن وزير العدل والشؤون 
اإلسالمية البحريني، خالد آل خليفة، أن نسبة 
املشاركة في االنتخابات البرملانية بلغت %51.5، 
فيما بلغت نس����بة املقاطعة 16%. جاء هذا خالل 
مؤمت����ر صحافي عقده الوزير، امس األول عقب 
إغ����الق صناديق االنتخابات وب����دء عملية فرز 
األصوات في االنتخابات البرملانية والبلدية التي 
شهدته البحرين أمس األول، وقاطعتها املعارضة. 
وبني وزير العدل البحريني »أن نسبة املشاركة في 
االنتخابات البلدية بلغت 53.7%، ونسبة املشاركة 
في االنتخابات البرملانية بلغت 51.5%«. وردا على 
س����ؤال له حول تقديره لنسبة املقاطعة، بني آل 
خليفة أنه يقدرها بنحو 16%. وعقب إغالق مراكز 
االقتراع في العاشرة مساء بالتوقيت احمللي، بث 
التلفزيون الرسمي، لقطات مباشرة لبدء عملية 

في فرز األصوات داخل مراكز االقتراع.
وكانت اللجنة العليا لإلش����راف على سالمة 
االنتخابات في البحرين ووزير العدل والشؤون 

اإلس����المية خالد آل خليفة، ق����د أعلنا في بيان 
مش����ترك، مس����اء أمس األول، متديد التصويت 
على االنتخابات البرملانية والبلدية ملدة ساعتني 
نتيجة »اإلقبال الكبي����ر«. ومن أبرز اجلمعيات 
التي شاركت في االنتخابات: جمعية األصالة التي 
متثل التيار الس����لفي، واملنبر اإلسالمي )إخوان 
مسلمون(، وجتمع الوحدة الوطنية )أكبر جتمع 

للسنة في البحرين(.
ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتني 
برملانيت����ني، األولى مجلس النواب، وهو الهيئة 
التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعني عضوا 
)أحدهم بالتزكية( ينتخبون باالقتراع املباشر، 
التش����ريعية  ويتمتع بالعديد من الصالحيات 

والرقابية.
والغرفة البرملانية الثانية في البحرين هي: 
مجلس الش����ورى، وهو مجلس استش����اري له 
صالحي����ات أقل من مجلس النواب، ويتألف من 

40 عضوا يعينه امللك مباشرة.

موس���كو � أ.ش.أ: صرح الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني بأنه » ال ينوي البقاء في منصبه 
مدى احلياة، ألن ذلك أمر مضر للبالد «، غير 
أنه لم يس���تبعد احتمال ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية في روسيا في عام 2018.
وفي حوار للرئيس الروسي في إطار مشروع 
خاص لوكالة األنباء الروسية »تاس« بعنوان 
»كبار املس���ؤولني«، قال بوتني: »إن الدستور 

يتيح له الترشح مرة أخرى«.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط، أشار 
الرئيس الروسي إلى أن هذا انخفاض مفتعل 
وسيعرض من يس���ببه للضرر أيضا، وقال 
بوتني: »إذا كان تخفيض أسعار مواد الطاقة 
متعمدا، فإنه يعرض من يفرض هذه القيود 
للضرر أيضا«. وأضاف: »املشكالت تظهر، وهي 
موجودة وستتصاعد، مما سيؤدي إلى تدهور 

الوضع ليس في روسيا فحسب، بل أيضا لدى 
شركائنا والدول املنتجة للنفط والغاز«.

ويرى بوتني أن تراجع أسعار النفط »يحدث 
بس���بب بدء الواليات املتح���دة بإنتاج النفط 
والغاز الصخريني«، وأشار إلى أن »سعر برميل 
النف���ط انخفض اآلن إلى م���ا دون 80 دوالرا، 
ويصبح إنت���اج الغاز الصخري غير مربح«.
وأضاف: »رمبا يتعمد الس���عوديون القضاء 

على منافسيهم...«.
ومع ذلك، يرى الرئيس الروسي أن هناك 

أسبابا موضوعية لتراجع أسعار النفط.
وقال بهذا الشأن: إن العرض ازداد بسبب 
زي���ادة اإلنتاج ف���ي ليبيا والع���راق رغم كل 
املشكالت... وبات هناك نفط غير مصرح به 
يبيعه تنظيم »داعش« في الس���وق السوداء 

مقابل 30 دوالرا للبرميل.

القوات العراقية والكردية تشن عملية عسكرية الستعادة بلدتني في ديالى

»داعش« يزحف باجتاه قلب الرمادي 
والعبادي لتسليح أبناء األنبار

الذي حتققه القوات املسلحة 
في األنبار وبتعاون أبنائها 
ودفاعهم ع���ن مدنهم لطرد 
عصابات »داعش« اإلرهابية. 

وش���دد العب���ادي على أن 
حكومته »ستواصل العمليات 
العس���كرية حت���ى تطهير 
احملافظة وتثبيت األوضاع 
وبسط األمن واالستقرار«.

وف���ي س���ياق متصل، 
أعلن القي���ادي في االحتاد 
الكردس���تاني في  الوطني 
العراقية  محافظة ديال���ي 
إبراهي���م باج���الن جن���اح 
قوات البيشمركة في حترير 
معس���كر »كوب���را« الواقع 
شمال شرق مدينة بعقوبة 
من قبضة التنظيم املعروف 

باسم »داعش«.
وق���ال الباج���الن لقناة 
)السومرية نيوز( اإلخبارية 
العراقية »إن قوات البيشمركة 
جنحت بعد اشتباكات عنيفة 
مع تنظيم داعش في حترير 
الواقع قرب  معسكر كوبرا 
ناحية جلوالء بشمال شرق 

مدينة بعقوبة العراقية«. 
ومب���وازاة ذلك، أطلقت 
القوات احلكومية العراقية 
الكردية امس  والبيشمركة 
عملية عسكرية الستعادة 
ناحيتي جلوالء والسعدية 
في محافظ���ة ديالى اللتني 
يس���يطر عليهم���ا تنظيم 
»الدولة االسالمية«، بحسب 

مصادر عراقية وكردية.
وقال قائد عمليات دجلة 
الفريق الرك���ن عبد االمير 
القوات  الزيدي »انطلق���ت 
االمني���ة العراقية امس في 
عملية حلسم معركة تطهير 

جلوالء والسعدية«.
وأوضح ان »قوات اجليش 
والشرطة واحلشد الشعبي 
قامت بالهجوم من اجلانب 
الغربي لناحيتي  اجلنوبي 
جلوالء والسعدية، فيما قامت 
البيشمركة بالهجوم  قوات 
من اجلانب الشمالي الشرقي 

للسعدية«.
وأشار ضابط برتبة عقيد 
في اجليش الى ان »القوات 
االمنية العراقية من اجليش 
والبيش���مركة والش���رطة 
واحلش���د الش���عبي، بدأت 
فجر اليوم عملية واس���عة 
الستعادة السيطرة« على 

السعدية وجلوالء.

وفد مجلس محافظة األنبار 
بتقدمي الدعم الالزم وتلبية 

احتياجات احملافظة«.
العبادي بالتقدم  وأشاد 

بغداد � وكاالت: قال مصدر 
أمنى رفيع في شرطة محافظة 
األنبار غربي العراق، امس: إن 
مواجهات واشتباكات عنيفة 
وقعت ب���ني القوات األمنية 
ضد عناصر تنظيم »داعش« 
بالقرب من املجمع احلكومي 
وسط مدينة الرمادي، مبينا 
أن التنظيم سيطر على منازل 
الدليم خلف املجمع  قبيلة 

احلكومي.
وأوضح املصدر األمني، 
الذي طلب عدم الكشف عن 
اس���مه، أن »قوات اجليش 
والشرطة ومبساندة مقاتلي 
العش���ائر تخ���وض أعنف 
املواجه���ات ض���د عناصر 
تنظيم داعش اإلرهابي قرب 
املجمع احلكومي وسط مدينة 

الرمادي«.
وأض���اف املص���در أن 
»عناص���ر تنظي���م داعش 
اإلرهابي متددت ليلة أمس 
االول، وأصبحت على بعد 150 
مترا على املجمع احلكومي 
ال���ذي ت���دور املواجه���ات 
واالش���تباكات بالقرب منه 

وسط مدينة الرمادي«.
وتابع: ان »عناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي سيطرت على 
منازل شيوخ قبيلة الدليم 
التي تبعد 250 مترا جنوب 
املجمع احلكومي وسط مدينة 
الرمادي، واستخدمتها منطلقا 

للهجوم على املجمع«.
وبني املصدر أن »داعش 
أصبح يسيطر على شارع 
20 وش���ارع املستودع 150 
مترا جنوب ش���رق املجمع 
احلكومي وتدور مواجهات 
واشتباكات عنيفة هناك بني 
القوات األمنية ضد عناصر 

التنظيم أيضا«.
ال���ى ذلك، أم���ر رئيس 
العراق���ي والقائد  الوزراء 
العام للقوات املسلحة حيدر 
العب���ادي بتقدمي اإلس���ناد 
اجل���وي املكث���ف حملافظة 
األنبار، ودعم القوات املسلحة 
أبنائها  باحملافظة وتسليح 

ملواجهة تنظيم »داعش«.
املكت���ب اإلعالمي  وقال 
للعبادي في بيان: إن »رئيس 
الوزراء وجه خالل استقباله 

)أ.ف.پ( عراقيون من »كتائب السالم« يفتشون سيارة أجرة في مدينة الصدر أمس  

رئيس مجلس النواب العراقي يطلق مبادرة 
إلقرار قانون عربي موحد ملكافحة اإلرهاب

عمان - كونا: أطلق رئيس مجلس النواب العراقي 
سليم اجلبوري امس مبادرة إلقرار قانون عربي 
موحد ملكافحة االرهاب، مش��ددا على ضرورة 
العمل على جتفيف منابع هذه الظاهرة والتصدي 

لها. 
 وقال اجلبوري في تصريح خالل جلسة مباحثات 
رسمية مع رئيس مجلس النواب االردني عاطف 
الطراونة في البرملان االردني »إنني ومن خالل 
البرملان االردني اطل��ق مبادرة القانون العربي 
املوحد ملكافحة االرهاب ليكون له دور في منع 

االرهاب قبل وقوعه«. 
 ودعا البرملانات العربية الى االسراع في النظر 
بالقانون لرفع��ه الى البرمل��ان العربي إلقراره 
بأس��رع وقت من قبل اجلامعة العربية ليطبق 

على املستوى العربي. 
 واكد اجلبوري سعي العراق للعمل على مواجهة 
التحديات في داخل البالد واملنطقة، الفتا الى ان 
منظومة العمل العربي املشترك حتتاج الى تفعيل 

وتوحيد اجلهود. 
 وقال: ان »صمت البعض لشعوره باألمان حيال 
ما يجري باملنطقة امر غير مقبول وبالتالي فال 
احد مبنأى عن خطر االرهاب والتطرف«، موضحا 

أن تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( »اسرف في 
جرائمه الوحشية والكل مطالب بالعمل الستئصال 

االرهاب«. 
 وفيما يتعلق بالعالقات العراقية االردنية، قال 
اجلبوري إنها كانت على الدوام عالقات قائمة على 
االحترام والتقدير ومبا يخدم مصالح الشعبني، 
مبينا ان »االخوة العراقية االردنية املتجذرة كانت 
منوذجا دائما وما يجمع العراق مع األردن اكبر 

بكثير مما يختلف عليه«. 
 من جانبه، قال الطراونة ان »هموم االقليم اليوم 
صارت واحدة وما يعانيه هذا املثلث احلزين الذي 
نعيش فيه يدفعنا للتعاون على خير ومصلحة 

شعوبنا واستقرار منطقتنا«. 
 واكد ان »زراعة االرهاب في املنطقة جاءت على 
غفلة من غياب االستقرار السياسي واستمرار 
غياب قيم العدالة واملساواة حيث تشكلت نويات 
االرهاب في خضم الفوض��ى االمنية في دول 

اجلوار«. 
 وقال »لقد اكتوينا جميعا بهذا املرض بعد استبدال 
التس��امح واالعتدال بالتطرف والغلو، وها هو 
تنظيم داعش االرهابي وغيره يعيثون مبجتمعاتنا 

فسادا بعد ان شوهوا قيم ديننا احلنيف«.

متظاهرو هونغ كونع منقسمون  في مدينة نفد صبرها
تقرير إخباري

هون��غ كونغ � أ.ف.پ: يحت��ل املتظاهرون 
املطالبون بالدميوقراطية منذ 18 اسبوعا شوارع 
هونغ كونغ لكنهم يواجهون ملل الس��كان، في 
حني انقس��مت احلركة بني من يريد تشديدها 

ومن يفكر في االنتقال الى شيء آخر.
 وفي املس��تعمرة البريطانية السابقة التي 
انتقلت الى وصاية بكني ولم تعهد اعمال العنف، 
تركت عملية اقتحام بوابة املجلس التش��ريعي 
التي قامت بها مجموعة من املتظاهرين املقنعني، 

شعورا باملرارة.
 وفضال عن االحباط الذي يش��عر به سبعة 
ماليني سائق سيارة ملوا من االزدحام، ال يلوح 
وضوح في األفق، الن جلسة املفاوضات الوحيدة 
الت��ي متت بني املتظاهرين والس��لطات لم تأت 
بأي نتيجة ملموسة وال احد يتوقع ان تتراجع 
الصني قيد امنلة امام مطالبة احملتجني باقتراع 

مباشر وحقيقي.
 وقال بس��اني )65 عاما( يعنى بالزهور في 
حي أدميرالتي، احد االحياء الثالثة التي يحتلها 
احملتجون قرب مقر احلكومة املركزية ان »االغلبية 
تع��ارض )عمليات العرقلة( ان م��ا يطالبون به 
معقول لكنه يثير االضطراب«، مؤكدا ان هناك 
طرقا اخ��رى للتحرك. الناس يريدون كس��ب 
قوتهم، انا ال اعلم الكثير، لكن كثيرين من الناس 

يوافقونني«.
 وتتخبط املنطقة الصينية التي كانت مستعمرة 
بريطانية وتتمتع بحكم ذاتي واسع، في أخطر ازمة 

سياسية منذ تسليمها الى بكني في 1997.
 ووافقت بكني على مبدأ »صوت واحد لناخب 
واح��د« لكنها خصت جلنة م��ن كبار الناخبني 
املوالني ف��ي اغلبيتهم الى احلزب الش��يوعي، 
بامكانية اختيار املرشحني مسبقا، لكن احلركة 

الدميوقراطية ترفض.
 وانخفضت شعبية احلركة كثيرا، وافاد آخر 
استطالع اجرته جامعة هونغ كونغ ان 83% من 
املستطلعني يريدون ان يخلي املتظاهرين االماكن 
التي يعتصمون فيها حتى ان 60% منهم يرون 
ان على احلكومة احمللية ان تطردهم من هناك، 
وذلك بعد ان كان 35.5% فقط من املس��تطلعني 

قبل شهر يعارضون احلركة.
 وقد نزل املتظاهرون في 28 س��بتمبر مع 
اندالع حركة املطالبة بالدميوقراطية الى الشوارع 
بعشرات اآلالف لكن منذ ذلك احلني تراجع عددهم 
كثيرا في حني ما زالت خيم االعتصام املقامة في 

أدميرالتي ومونغكوك، داخل هونغ كونغ وفي 
كوزواي، حي املتاجر الفخمة التي يتهافت عليها 
الصينيون، تتسبب في نفاد صبر سكان هونغ 
كونغ املتعودين على انضباط كبير في توقيت 
وسائل النقل العمومي.  ويرى بعض ابرز قادة 
احلركة انه البد من تغيير طريقة االحتجاج من 
اجل خدمة افضل ملثل الدميوقراطية التي مازال 

قسم كبير من سكان هونغ كونغ يؤيدونها.
 وقال تشان كني-مان احد مؤسسي مجموعة 
»اوكوباي س��نترال« »اذا تس��ببت احلركة في 
نفور الناس فان ذلك قد يعني ان االزعاج اصبح 
مفرط��ا، ويجب االنتقال ال��ى طرق اخرى من 

العصيان«.
 واعرب جيم��ي الي، قطب الصحافة الذي 
رمت بثقلها كل وس��ائل االع��الم التابعة له في 
املعرك��ة من اجل االقتراع املباش��ر، ايضا عن 

موافقته هذا الرأي.
 والسلطات احمللية تدرك متاما تراجع شعبية 
هذه احلرك��ة واغتنمت ق��رار القضاء وقامت 
بازالة بعض احلواجز خالل االس��بوع اجلاري 
في أدميرالتي كما يتوق��ع ازالة حواجز اخرى 
قريبا في مونغكوك احلي الش��عبي الذي شهد 
صدامات بني املتظاهرين والشرطة وبعض السكان 
والعناصر التي يش��تبه في انها محسوبة على 

املافيا الصينية.
 ومن بني الذين كسروا بوابة املجلس التشريعي 
هناك عنصران من مجموعة »احلماسة املدنية« 
االكثر تشددا من اغلبية عناصر احلركة، وصرح 
قائدها لصحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ بوست« 
انه يتفهم »احباطهم« لكنه رفض مساندة ناشطيه 

بعد اعتقالهم.
 وبدا قياديو الطالب وهم رأس حربة احلركة، 
مربكني من هذه العملية التي تأخروا عدة ساعات 

في ادانتها.
 لك��ن في حني وفرت ه��ذه العملية حججا 
النصار بكني التي قالت ان احلركة غير شرعية 
ووصف��ت املتظاهرين باملجرم��ني، لم يتراجع 

البعض اآلخر.
 وقال الطالب لويس توغ املعتصم في أدمرالتي 
منذ الساعات االولى، انه ال ينوي االنسحاب »يجب 
علينا ان ال نتقهقر. الدميوقراطية ليست مجرد 
آلية، انها عقلية« بينما كان الى جانبه متظاهران 
ميارسان رياضتهما على ارض كانت حتى وقت 

قصير طريقا سريعة.

تنظيم الدولة 
اإلسالمية

أحد وجوه عملة 
واحدة إلرهاب 

بعدة وجوه


