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أكد في اخلطاب الذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد األمير سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى أن اململكة تتعامل مع تطورات سوق النفط العاملية بإرادة صلبة

خادم احلرمني: نواجه »حتديات إقليمية غير مسبوقة« تتطلب اليقظة واحلذر

الفلسطينيني وحرصت على 
رفع الصوت الفلسطيني عاليا 
ومس���اندته في كل احملافل 

الدولية«.
وأك���د »وف���ي س���ياق 
اهتم���ام اململكة باس���تقرار 
السوق البترولية، استمرت 
انتهاج سياسة  دولتكم في 
بترولية معتدل���ة منطلقة 
من أس���س اقتصادية تقوم 
على مراعاة مصالح األجيال 
احلاض���رة والقادم���ة وفق 
سياس���ات مدروسة قوامها 
اس���تقرار السوق، ومراعاة 
املصالح املشتركة للمنتجني 

واملستهلكني«.
البناء  العم���ل  إن ه���ذا 
املتواصل لم يكن ليتم لوال 
توفي���ق اهلل ث���م ما حتقق 
لالقتصاد السعودي من منو 
قوي حقق في العام الفائت 
أكبر  الثالث بوصفه  املركز 
اقتصاد عاملي من حيث إجمالي 

األصول االحتياطية.

بدور فاعل خليجيا وعربيا 
وإسالميا ودوليا حلل هذه 
األزم���ات وجتني���ب بالدنا 
الس���لبية لها، فعلى  اآلثار 
صعيد مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية سعينا إلى 
إعادة اللحمة لدول املجلس 
وتعزيز مسيرته والتنسيق 
ب���ني سياس���ات دول���ه مبا 
يحق���ق األمن واالس���تقرار 
كأولوي���ة لدولنا للوصول 
إلى حتقيق االحتاد والتكامل 
والتعاون بيننا في مختلف 

املجاالت«.
وتاب���ع »وعلى الصعيد 
العربي كانت قضية العرب 
األولى قضية فلس���طني في 
صدارة اهتماماتنا اخلارجية 
ومحور حتركاتنا السياسية 
على الساحات الدولية ملساندة 
إخواننا الفلس���طينيني في 
مواجهتهم املستمرة للعدوان 
اإلسرائيلي وقدمت دولتكم 
دعما سياسيا وماليا إلخواننا 

من خالل التحركات األمنية 
االس���تباقية إلفشال خطط 
ومطاردته���م  اإلرهابي���ني 
والقب���ض عليهم وتقدميهم 
للعدال���ة«. واضاف »وعلى 
الصعي���د اخلارج���ي كان 
لدولتكم السبق في التحذير 
من اإلرهاب وذلك من خالل 
دعوتنا إلنشاء املركز الدولي 
ملكافحة اإلرهاب والدعوة إلى 
مواجهة اإلرهاب على املستوى 
اململكة لهذا  الدولي وقدمت 
املرك���ز تبرع���ا مببلغ مائة 
ملي���ون دوالر لتفعيل دور 
هذا املركز عاجال، ثم عززنا 
ذلك بدعوتنا املجتمع اإلقليمي 
والدولي إلى التعاون ملكافحة 

هذا الداء«.
وأردف »وعل���ى صعيد 
السياس���ة اخلارجية فكما 
تعلمون م���رت املنطقة وال 
تزال بقالق���ل وفنت وأزمات 
الغالية من  أحاطت ببالدنا 
كل جانب وقد سعينا للقيام 

الوطني���ة وليعلم  للوحدة 
من يرتهنون أنفسهم جلهات 
خارجية، تنظيمات كانت أم 
دوال، أنه ال مكان لهم بيننا 
وسيواجهون بكل حزم وقوة، 
كما نؤكد عزمنا على مواصلة 
الفك���ري واألمني  العم���ل 
للتصدي لإلرهاب ولن يهدأ 
لنا بال حتى نحصن بالدنا 

الغالية من هذا اخلطر«.
وتابع »لقد ابتلي العالم 
بداء اإلرهاب، هذا الداء الذي 
استشرى في أنحاء املعمورة 
والذي أضر باملسلمني أكثر 
من غيرهم وعانت منه بالدكم 
كما عانى منه غيرها، ولقد 
حرصنا أن تك���ون دولتكم 
الدول حملاربته،  في مقدمة 
فعلى الصعيد الداخلي متت 
مواجهت���ه من خالل محاور 
عدة منها ما يتعلق باجلانب 
النظامي بإقرار نظام جرائم 
اإلرهاب ومتويله، إضافة إلى 
العمل األمني الدائم ملواجهته 

التنموية ساعية إلى تعزيز 
األمن وحتقيق راحة املواطن 

وسعادته«.
واض���اف: »يظ���ل األمن 
هاجسا أساسيا لنا جميعا 
العام  وقد ش���هدنا خ���الل 
الفائت محاوالت مستميتة 
من الفئ���ة الضالة وعناصر 
التخريب ودعاة الفرقة للنيل 
من استقرار بالدكم ووحدتها 
فكان الرد عليها في املواقف 
الرائعة م���ن املواطنني على 
مس���توياتهم كافة مما أثلج 
الصدر وطمأننا إلى صالبة 
وحدتنا الوطنية وباءت تلك 
الذريع  احملاوالت بالفش���ل 
نتيج���ة ه���ذه املواقف وما 
قامت به مؤسس���ات الدولة 
األمنية والعس���كرية، التي 
وقفت لهم باملرصاد وأفشلت 

خططهم«.
واكد: »إننا بهذه املناسبة 
ومن هذا املنبر نؤكد للجميع 
أننا لن نس���مح بأي تهديد 

مع املستجدات احلالية في 
سوق البترول العاملي بذات 
النهج. وشدد على أن اململكة 
»ستبقى مدافعة عن مصاحلها 
االقتصادية ومكانتها العاملية 
ضمن منظور وطني، يراعي 
متطلب���ات رفاهية املواطن، 
املس���تدامة،  والتنمي���ة 
ومصالح أجي���ال احلاضر 

واملستقبل«.
وج���اء في نص اخلطاب 
الذي وزع على أعضاء مجلس 
الش���ورى كما نقلته وكالة 

األنباء السعودية )واس(:
اللق���اء في  »يأتي ه���ذا 
ظروف دولية وإقليمية بالغة 
احلساسية والدقة، فمحيطنا 
اإلقليم���ي مي���وج بالقالقل 
والفنت كّشر فيه اإلرهاب عن 
أنيابه قاتال لألنفس وسالبا 
لألموال ومنتهكا لألعراض، 
وم���ع تل���ك الظ���روف وما 
تستدعيه من انشغال بها، 
فقد واصلت دولتكم مسيرتها 

الرياض � واس � وكاالت: 
أكد خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
امس أن بالده تواجه حتديات 
إقليمية غير مسبوقة، نتيجة 
ملا حل بدول مجاورة أو قريبة 
من أزمات، مش���يرا الى ان 
اململكة تعاملت في املاضي مع 
تطورات سوق النفط »بإرادة 
صلبة« وستتعامل »بحكمة 
وحنك���ة« مع املس���تجدات 

احلالية بالنهج ذاته.
جاء ذلك في خطاب ألقاه 
نيابة عنه صاحب الس���مو 
امللك���ي االمير س���لمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع في افتتاح أعمال السنة 
الثالثة من الدورة السادسة 

ملجلس الشورى.
واض���اف موجها حديثه 
ألعضاء الشورى:»إن بلدكم 
يعي���ش في منطقة تش���هد 
التي  العديد من األزم���ات، 
أف���رزت حتدي���ات كبيرة، 
وبفض���ل اهلل ث���م بتعاون 
مجلس���كم، وتضافر جهود 
حكومتكم متكنا من التعامل 
مع هذه األزمات، واالستجابة 
لهذه التحدي���ات، مما جعل 
بالدكم واحة أمان في محيط 

مضطرب«.
وتاب���ع: »واليوم � وكما 
� يواج���ه وطنكم  تعلمون 
إقليمي���ة غي���ر  حتدي���ات 
مس���بوقة، نتيج���ة ملا حل 
بدول مجاورة أو قريبة من 
أزمات حادة عصفت بواقعها، 
ودفعتها إلى مستنقع احلروب 
األهلية والصراعات الطائفية، 
اليقظة  مما يتطل���ب من���ا 

واحلذر«.
كما عرج خادم احلرمني 
في خطابه عل���ى انخفاض 
أسعار النفط، وقال في هذا 
الصدد: »ال يخفى عليكم ما 
يحدث في س���وق البترول 
العاملية من تطورات طارئة، 
سببتها عوامل عديدة، يأتي 
في مقدمتها ضعف النمو في 

االقتصاد العاملي«.
واضاف أن هذه التطورات 
ليس���ت جديدة في س���وق 
البت���رول، وتعاملت معها 
حكوم���ة بالدكم في املاضي 
ب���إرادة صلب���ة، وبحكمة 
وحنكة، وس���وف تتعامل 

)واس( صورة تذكارية لصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع أعضاء مجلس الشورى أمس 

)رويترز(  فلسطينيون يتفقدون احد املباني التي هدمها االحتالل باخلليل في الضفة امس االول 

احلكومة الفلسطينية تطالب بشبكة أمان مالية عربية

حماس تنفي طلب قطر من خالد مشعل مغادرة أراضيها

انه���ا تعارض ه���ذا اإلجراء 
اكثر  الذي يطال  االسرائيلي 
م���ن 100 مليون ي���ورو من 
التي جتبى لصالح  الرسوم 
السلطة الفلسطينية. وقالت 
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
االميركية، جينيفر بساكي في 
تصريح صحافي »نعارض اي 
خطوة تؤجج التوترات. وهذا 
القرار يؤجج التوترات.ونريد 

جتنب حصول تصعيد«.
وتابع���ت »ندعو الطرفني 
الى االمتناع عن اتخاذ قرارات 
تؤج���ج التوت���رات وجتعل 
العودة الى املفاوضات املباشرة 

اكثر صعوبة«.
التحذير  لكنه���ا ك���ررت 
االميرك���ي م���ن اي محاولة 
فلس���طينية في اجتاه احالة 
الى  مسؤولني اس���رائيليني 
الدولية،  احملكمة اجلنائي���ة 
معتبرة ان خطوات كهذه قد 
له���ا »تداعيات« على  تكون 
املساعدة االميركية التي تقدم 
للفلس���طينيني، الفتة الى ان 
»الكونغرس يتمتع بسلطات 
كبيرة على هذا الصعيد وأنهم 
)النواب( يراقبون الوضع من 

كثب«.

الى ذل���ك، أعلنت احملكمة 
اجلنائية الدولية التابعة لألمم 
املتحدة، أنها تلقت في األول من 
يناير اجلاري إعالنا أودعته 
احلكومة الفلسطينية بقبول 
اختص���اص احملكمة بدءا من 

13 يونيو املاضي.
وأضافت احملكمة، في بيان 
صحافي امس االول، ان »قبول 
اختص���اص احملكمة يختلف 
عن االنضمام إلى نظام روما 
األساس���ي، وه���و االتفاقية 
املنشئة لها«.  وكانت فلسطني 
قد سلمت في الثاني من الشهر 
اجلاري األمم املتحدة، وثائق 
إلى نظام  تتعلق بانضمامها 
روما األساس���ي وباتفاقيات 
أخرى.  وبحسب نظام روما 
األساسي املنظم لعمل احملكمة 
ومج���االت اختصاصها، فإن 
قب���ول اختصاص احملكمة ال 
يؤدي تلقائيا إلى فتح حتقيق، 
إذ يعود إل���ى املدعية العامة 
للمحكم���ة أن تق���رر توافر 
الشروط التي قررها نظام روما 
األساسي للشروع في التحقيق 
وأن تطلب، حيث يكون ذلك 
ضروريا، إذن قضاة احملكمة 

اجلنائية الدولية لذلك.

حجز إس���رائيل على أموال 
الضرائب الفلسطينية.

وحثت احلكومة، في بيان 
عقب اجتماعها األس���بوعي 
في رام اهلل، امس على تقدمي 
أمان مالية للسلطة  ش���بكة 
الفلس���طينية ردا على قرار 
إس���رائيل احتجاز وجتميد 
أم���وال الضرائب  حتوي���ل 

الفلسطينية.
وأكدت احلكومة ضرورة 
العربي���ة  ال���دول  حتم���ل 
مس���ؤولياتها بتقدمي شبكة 
األمان املالية التي أقرتها القمم 
العربية في عدة مناس���بات 
لتف���ادي مخاط���ر تداعيات 

اإلجراء اإلسرائيلي.
واعتبرت أن هذا اإلجراء 
»ميث���ل قرصنة على األموال 
إلى  الفلس���طينية«، مشيرة 
أنها ستتوجه إلى املؤسسات 
الدولي���ة للمطالب���ة باتخاذ 
إج���راءات ملزم���ة وعاجلة 
جتاه احلمالت واملمارس���ات 
اإلس���رائيلية »العنصرية« 
لوقف استيالء إسرائيل على 
الفلسطيني  مقدرات الشعب 

وأرضه وموارده املالية.
وقد اعلنت الواليات املتحدة 

عواص���م � وكاالت: نفى 
عضو املكتب السياسي حلركة 
حماس عزت الرشق ما تناقلته 
بعض وسائل اإلعالم بشأن 
قيام قطر بإبعاد خالد مشعل 
رئي���س املكتب السياس���ي 

للحركة عن أراضيها.
وقال الرشق في تصريح 
مقتضب لوكالة »األناضول« 
امس»ال أس���اس من الصحة 
حول ما نشرته بعض وسائل 
اإلعالم عن مغادرة مش���عل 

للدوحة«.
وف���ي غزة، نف���ى مصدر 
مسؤول في حماس، مغادرة 

مشعل األراضي القطرية.
الذي رفض  وقال املصدر 
الكشف عن هويته لألناضول: 
»إن ما تناقلته بعض وسائل 
إعالم دولي���ة، وعربية، عن 
طلب قطر من رئيس املكتب 
السياس���ي حلرك���ة حماس 
مغادرة أراضيه���ا والتوجه 
إلى تركيا، ال أس���اس له من 
الصحة«، مضيفا أن »ما يتم 
تداوله في هذا السياق مجرد 
ادع���اءات«. وكان���ت مصادر 
مقربة م���ن حركة حماس قد 
كشفت أن السلطات القطرية 
إبع���اد رئيس املكتب  قررت 
السياسي للحركة خالد مشعل، 
وعدد آخر من قيادات جماعة 

اإلخوان املسلمني.
وكانت شبكة »سي إن إن« 
االخباري���ة األميركية، نقلت 
تقارير إعالمية فلس���طينية 
قال���ت: إن مش���عل وقيادات 
اإلخ���وان، الت���ي تعتبره���ا 
السلطات املصرية »تنظيما 
إرهابيا«، توجهوا على األرجح 
إلى تركيا، حيث يعتقد أنهم 
سيس���تقرون هن���اك، بع���د 

إبعادهم من قطر.
ونقل���ت وكال���ة »مع���ا« 
الفلس���طينية لألنب���اء عن 
صحيفة »إيندلخ« التركية أن 
مشعل بدأ فعليا العمل على 
نقل مقر إقامت���ه إلى أنقرة، 
بعدما بحث األمر مع رئيس 
احلكومة التركية، أحمد داوود 

أوغلو.
وم���ن جانب آخ���ر، دعت 
إلى  الفلس���طينية  احلكومة 
حترك عربي مساند لها ملواجهة 

»اجلنائية الدولية« 
تعلن قبول 

فلسطني اختصاص 
احملكمة

واشنطن
تعارض جتميد 

إسرائيل ضرائب 
»السلطة«

مصرع آخرين مكلفني بحراسة كنيسة في املنيا

مصر: مقتل ضابط شرطة
أثناء تفكيكه عبوة ناسفة في الهرم

شيخ االزهر مهنئا البابا تواضروس الثاني باعياد امليالد في الكاتدرائية االرثوذكسية بالعباسية امس      ) ا.ب( 

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن مصدر أمني رفيع 
املستوى بوزارة الداخلية املصري ان ضابط 
ش����رطة برتبة نقيب قتل إثر انفجار عبوة 
محلية الصنع في ش����ارع الهرم مبحافظة 

اجليزة، وذلك خالل محاولته إبطالها.
الش����رق االوس����ط  انباء  ونقلت وكالة 
الرسمية عن املصدر األمني قوله »ان خبراء 
املفرقعات كانوا قد تلقوا بالغا باالش����تباه 
في جس����م غريب في ش����ارع الهرم بالقرب 
من قسم الطالبية، وانتقل الى مكان البالغ 
النقيب، ضياء فتوح، من قوة مفرقعات اجليزة 
لفحص اجلسم الغريب وخالل قيامه بالفحص 
تب����ني أنها عبوة محلية الصنع، و في أثناء 
محاولته إبطالها انفجرت«. وفي وقت سابق 
امس، قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن 
شرطيني معينني حلراسة كنيسة في محافظة 
املنيا بصعيد مصر قتال برصاص مجهولني. 
وأضاف شهود العيان أن الشرطيني وأحدهما 
مسلم واآلخر مسيحي توفيا على الفور بعدما 
أطلق املس����لحون امللثمون األعيرة النارية 
جتاههما أثناء حراستهما للكنيسة مبدينة 

املنيا عاصمة احملافظة.
البواب����ة اإللكترونية لصحيفة  ونقلت 
األهرام احلكومية ع����ن هاني عبد اللطيف 
املتحدث باس����م وزارة الداخلي����ة قوله إن 
»احلادث ليس طائفيا«. وأضاف أن الهجوم 
يستهدف رجال األمن »للنيل من عزميتهم 
وال عالق����ة له بأعياد املس����يحيني وبالفتنة 

الطائفية«.
الى ذلك، اعلن املتحدث العسكري العميد 
محمد س����مير القضاء على 15 من العناصر 
اإلرهابية املس����لحة خالل حمالت املداهمات 
األمنية لقوات اجليش ش����مالي سيناء على 

مدى األيام الثالثة املاضية.
وقال املتحدث العسكري في بيان امس 
»إنه في إطار تنفيذ خطة القوات املس����لحة 
الش����املة في القضاء على اإلرهاب في شبه 
جزيرة سيناء، متكنت القوات خالل الفترة 
من 3 إلى 5 يناير اجلاري من تنفيذ عدد من 
العناصر اإلرهابية، أسفرت  املداهمات ضد 
عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا مبناطق العريش 
والش����يخ زويد ورفح ومتكنت القوات من 
إحباط محاولة تفجير قس����م الشيخ زويد 
عن طريق انتح����اري«. كما متت تصفية 3 
عناص����ر إرهابية أخرى خالل اش����تباك مع 
قوات اجليش مبنطقة تقاطع الطريق الدائري 
اجلديد مع الطري����ق الدولي بعد محاولتهم 
اس����تهداف عناصر قوات التأمني باستخدام 

القنابل اليدوية.
ومن جهة أخرى، أكد مساعد وزير الداخلية 
لقطاع حقوق اإلنسان اللواء أبوبكر عبدالكرمي 
ع����دم وجود معتقل واحد داخل الس����جون 
املصرية، الفتا إلى أن عقيدة الشرطة تغيرت 
واصبح من أهم محاورها االستراتيجية إعالء 
قيم ومفاهيم حقوق اإلنس����ان، مشيرا إلى 
أن مهمة رجل الش����رطة تنحصر في خدمة 
املواطن وحتقي����ق أمنه دون أي جتاوز في 

التعامل معه أو انتهاك حقوقه. 
وأوضح اللواء عبدالكرمي، في حوار خاص 
لوكالة أنباء الش����رق األوسط الرسمية أن 
السجون في مصر تضم فئتني من النزالء ال 
ثالث لهما، األولى تقوم بتنفيذ عقوبة بعد 
صدور حكم قضائي عليها، والثانية محبوسة 
احتياطيا بناء على قرارات من النيابة العامة، 
مشددا على عدم وجود معتقل واحد داخل 

السجون املصرية. 


