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السيسي يؤكد أن سيناء أكسبت البالد عمق ًا استراتيجي ًا مضاعف ًا

بمشاركة روسيا وإيران وتركيا

مصر :تمديد الطوارئ...

انطالق جولة جديدة من محادثات

وفرض حظر التجوال في بعض المناطق
�أك��د الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي ،ام�س،
الأهمية الكربى التي حتظى بها �شبه جزيرة �سيناء
باعتبارها «همزة الو�صل التي �أك�سبت م�رص عمقا
ا�سرتاتيجيا م�ضاعفا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية
والوطن العربي».و�أو�ضح ال�سي�سي يف كلمة بثها
التلفزيون امل�رصي مبنا�سبة الذكرى الـ 37لتحرير
�سيناء �أن ا�ستعادتها «ج�سدت بطوالت باحلرب ثم
بالتفاو�ض و�شكلت ملحمة وطنية رائعة وم�صدر فخر
للأمة امل�رصية وعالمة فارقة».
وذكر �أن ا�ستعادة �سيناء «�أر�ض الفريوز ومعرب الأنبياء
وبوابة م�رص ال�رشقية» متثل منبعا ال ين�ضب ومثاال
يحتذى به يف الإ��صرار على �صون الكرامة الوطنية
ودر�سا يف احلفاظ على الرتاب الوطني.
وق��ال ان «احتفالنا بتحرير �سيناء يتعني �أن يولد
قوة دفع متجددة للعمل وال�سهر على حماية كل �شرب
من �أرجاء الوطن وحتقيق طموحات وحقوق �شعبه يف
حا�رض زاهر وم�ستقبل م�رشق».
و�شدد على �أن يوم حترير �سيناء «�سيظل خالدا يف
وجدان امل�رصيني و�صفحة م�ضيئة يف م�سرية الوطن
ويوما فا�صال بني الفقدان واال�سرتداد وبني الهزمية
والن�رص».و�أكد يف الوقت ذاته «امل�ضي قدما على خطى
تغيري الواقع امل�رصي الى حالة �أف�ضل» م�شريا �إلى
حما�رصة خطر «االرهاب الأ�سود» وار�ساء �أ�سا�س متني
للتنمية االقت�صادية «من خالل اجلهد الد�ؤوب وال�صرب
واملثابرة والت�ضحية».وبني �أن هذا اليوم «�سيظل عيدا
لكل امل�رصيني وتخليدا لذكرى الن�رص وال�سالم القائم
على احلق وبرهانا على بطوالت وت�ضحيات الع�سكرية
امل�رصية وبراعة املفاو�ض امل�رصي يف احلفاظ على
ت��راب الوطن و�صون كرامته»�.إلى ذل��ك ،قرر رئي�س
جمل�س الوزراء امل�رصي د.م�صطفى مدبويل فر�ض حظر
التجوال يف بع�ض مناطق �شمال �سيناء بدءا من �أم�س،
وذل��ك مبوجب ق��رار رئي�س اجلمهورية متديد حالة
الطوارئ يف البالد ملدة ثالثة �أ�شهر.وحدد قرار رئي�س
جمل�س الوزراء الذي ن�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،أم�س،
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حظر التجوال يف منطقة حمددة �رشقا من تل رفح مارا
بخط احل��دود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب
مدينة العري�ش وحتى جبل احلالل.
كما حدد حظر التجوال �شماال من غرب «العري�ش» مارا
ب�ساحل البحر وحتى خط احلدود الدولية يف «رفح»
وجنوبا من «جبل احلالل» وحتى «العوجة» على خط
احلدود الدولية للبالد.
وبح�سب القرار تكون توقيتات حظر التجوال يف تلك
املناطق من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء وحتى ال�ساد�سة من
�صباح اليوم التايل عدا مدينة «العري�ش» وطريق دويل
ليكون احلظر من الواحدة �صباحا وحتى اخلام�سة من
�صباح نف�س اليوم �أو حلني ا�شعار �آخر.
وكان الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي �أ�صدر قرارا
بتمديد حالة الطوارئ يف جميع �أنحاء البالد ملدة
ثالثة �أ�شهر فو�ض مبوجبه رئي�س جمل�س ال��وزراء يف
اخت�صا�صاته وفقا لقانون ب�ش�أن حالة الطوارئ.

«أستانا» بشأن سورية
ب��د�أت جولة جديدة من حمادثات
�أ�ستانا ح��ول الو�ضع يف �سورية،
�أم�س ،يف العا�صمة الكازاخية نور
�سلطان ،وعقدت اجتماعات ثنائية
وثالثية مغلقة �ضمت وفودا من الدول
ال�ضامنة «رو�سيا وتركيا و�إيران»،
ب��الإ���ض��اف��ة ملمثلني ع��ن احلكومة
ال�����س��وري��ة وامل��ع��ار���ض��ة ،وكذلك
املبعوث الأممي غري بيدر�سون.
وي�تر�أ���س ال��وف��د ال��رو���س��ي املمثل
اخلا�ص للرئي�س الرو�سي ل�سورية
�ألك�ساندر الفريتيف ،ويرت�أ�س الوفد
الإي���راين علي ع�سكر حاجي ،فيما
يرت�أ�س الوفد الرتكي م�ساعد وزير
اخلارجية لل�ش�ؤون الرتكية نائب
وزير اخلارجية �سيدات �أونال.
ومن املقرر �أن تختتم هذه اجلولة
اليوم ،مع اعتماد وثيقة ختامية
للمفاو�ضات.
ومن بني الق�ضايا املطروحة للنقا�ش
ت�شكيل جلنة د�ستورية ل�سورية،
بالإ�ضافة ملناق�شة ق�ضية اجلماعات
امل�سلحة يف �إدلب ،و�سبق �أن ا�ست�ضافت
كازاخ�ستان �أكرث من ع�رش جوالت من
حمادثات ال�سالم ال�سورية.
يذكر �أن كازاخ�ستان غريت يف مار�س
امل��ا���ض��ي ا���س��م عا�صمة ال��ب�لاد من
«�أ�ستانا» �إلى «نور �سلطان» ،تكرميا
لأول رئي�س جلمهورية كازاخ�ستان
امل�ستقلة نور �سلطان نزاربايف الذي
ا�ستقال ال�شهر املا�ضي من من�صبه.
�إلى ذلك ،عقد الوفد ال�سوري برئا�سة
ب�شار اجلعفري اجتماع ًا �أم�س مع
الوفد الإيراين برئا�سة م�ساعد وزير

إسرائيل تتخوف من انتفاضة جديدة بسبب قرصنة أموال السلطة الفلسطينية

مئات المتطرفين اقتحموا «األقصى» بحراسة شرطة االحتالل

• مستوطنون يقتحمون األقصى

اقتحم مئات امل�ستوطنني املتطرفني
اليهود �صباح �أم�س باحات امل�سجد
الأق�صى املبارك ،احلرم القد�سي
ال�رشيف ،مبدينة القد�س املحتلة
على م��ا �أف���اد م��دي��ر ع��ام دائ��رة
االوقاف اال�سالمية العامة بالقد�س
ال�شيخ عزام اخلطيب.
وق��ال اخلطيب ان اك�ثر من 320
م�ستوطنا متطرفا اقتحموا امل�سجد
الأق�����ص��ى منذ ���س��اع��ات ال�صباح
االول����ى ع�بر ب���اب امل��غ��ارب��ة،
على �شكل جمموعات متتالية،
بحرا�سة م�شددة من قوات االحتالل
اال�رسائيلي.
م��ن جهة �أخ���رى ،ق��ال��ت م�صادر

عربية �إن م�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة
الأمنية الإ�رسائيلية قلقون من �أن
ي�ؤدي ا�ستمرار الأزمة املالية التي
متر بها ال�سلطة الفل�سطينية نتيجة
اقتطاع خم�ص�صات الأ�رسى من قبل
احلكومة الإ�رسائيلية �إل��ى اندالع
موجة جديدة من املواجهات يف
ال�ضفة.
ونقلت �صحيفة «ه�آرت�س» العربية
عن م�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة الأمنية
الإ�رسائيلية ،قلقهم من �إمكانية
ان�ضمام �آالف الفل�سطينيني يف
مناطق ال�ضفة ملوجة جديدة من
املواجهات العنيفة �أو الذهاب
نحو تنفيذ العمليات ،ومن �إمكانية

�إحلاق املزيد من الأ�رضار ب�إمكانية
ممار�سة ال�سلطة ملهامها ،الأمر
الذي �سي�ؤدي بالت�أكيد لإ�ضعاف
�سيطرتها على الأر�ض.
وت���أت��ي ه��ذه ال��ت��وق��ع��ات يف ظل
حتذيرات م�س�ؤولني فل�سطينيني من
�إمكانية امل�سا�س بالتن�سيق الأمني
مع �إ�رسائيل والتي من املمكن �أن
تولد مفهوم ًا ب ��أن من امل�سموح
القيام ب�أعمال العنف ،وبالتايل
ف���إن على احلكومة الإ�رسائيلية
�إظ��ه��ار الواقعية كما تفعل مع
القطاع ،والعمل على �إنهاء الأزمة
االقت�صادية لدى ال�سلطة ،و�إال ف�إن
�إ�رسائيل �ستجد نف�سها �أمام حالة

من التدهور الأمني ال�رسيع.
وقالت �إن «التحدي الأك�بر الذي
يواجه نتنياهو حالي ًا هو مواجهة
الأزمة االقت�صادية التي تعاين منها
ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي تنذر
ب�إمكانية انفجار الأو���ض��اع نحو
املواجهة يف حال ا�ستمرارها ،حيث
يتعني عليه العمل على تفكيك هذا
اللغم الذي قام بزراعته بنف�سه ،من
خالل قيام الكابينت ب�إقرار اقتطاع
قيمة ورات��ب الأ��سرى من عائدات
ال�رضائب التي جتمعها �إ�رسائيل
ل�صالح ال�سلطة الفل�سطينية،
لريد �أبو مازن بقرار رف�ض ا�ستالم
العائدات منقو�صة».

اخلارجية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية اخلا�صة
علي خاجي يف �إطار اجلولة الثانية
ع�رشة م��ن حم��ادث��ات �أ�ستانا حول
ت�سوية الأزمة يف �سورية.
كما عقد ال��وف��د ال��رو���س��ي برئا�سة
مبعوث الرئي�س الرو�سي �إلى �سورية
الك�سندر الفرينتييف اجتماعا �أم�س
مع الوفد الإيراين.
وقال الفرينتييف يف بداية االجتماع
�إن «العمل امل�شرتك على مدار �سنوات
طويلة �سيتوا�صل بني وفدينا ونن�سق
مواقفنا ونعري اهتماما كبريا للقاء
مع الوفد ال�سوري برئا�سة د.ب�شار
اجلعفري قبيل اللقاء الثالثي مع وفد
تركيا».بدوره �أعرب خاجي عن الثقة
بنجاح عملية �أ�ستانا وتعزيز التعاون
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الإيراين الرو�سي لتحقيق ذلك ،م�شري ًا
�إل��ى �أن الهدف امل�شرتك هو �ضمان
الأمن وال�سالم واال�ستقرار يف �سورية.
وعقد �أح��د ع�رش اجتماعا ب�صيغة
�أ�ستانا �أح��ده��ا يف مدينة �سوت�شي
الرو�سية �أك��دت يف جمملها االلتزام
الثابت باحلفاظ على �سيادة �سورية
وا�ستقاللها ووحدة �أرا�ضيها وموا�صلة
احلرب على التنظيمات الإرهابية فيها
حتى دحرها نهائي ًا.
على جانب �آخر� ،رصح رئي�س املركز
الوطني لإدارة الدفاع يف رو�سيا،
الفريق �أول ميخائيل ميزنت�سيف،
�أم�س الأول� ،أن الأن�شطة امل�شرتكة
بني رو�سيا و�سورية �سمحت لأكرث من
 1.7مليون مواطن �سوري بالعودة �إلى

أكد أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة في وقف التظاهرات

البرهان :ال أقود انقالب ًا ...والجيش وقف
مع الشعب

ق��ال رئي�س املجل�س الع�سكري
االنتقايل يف ال�سودان عبدالفتاح
ال�بره��ان� ،إن ال��ق��وات امل�سلحة
ال�سودانية لن ت�ستخدم القوة يف
وقف املظاهرات بالبالد ،م�ؤكدا �أن
اجلي�ش �أخذ �صف ال�شعب.
وق��ال يف مقابلة مع �شبكة «�سي.
�إن�.إن» �أم�س الأول�« :أن��ا ال �أقود
انقالبا ،القوات امل�سلحة �أخذت
ق��راره��ا ب��ال��وق��وف �إل���ى جانب
ال�شعب ،وهذا كان مطلب ال�شعب،
ونحن نعمل يف �سبيل ال�شعب».
وردا على �س�ؤال حول ماذا �ستكون
ردة فعله �إن طلب منه ال�سودانيون
التنحي ،حيث قال دون تردد «على
الفور» ،م�ضيفا« :نحن ننتظرهم
«املتظاهرون» للمبادرة وانهاء
املظاهرات ،ه�ؤالء مدنيون والقوة
لن ت�ستخدم لقمعهم».
وع��ن م�صري الرئي�س ال�سوداين
ال�����س��اب��ق ع��م��ر ال��ب�����ش�ير ،ق��ال
ال�بره��ان� ،إن���ه �سيحاكم يف كل
الق�ضايا املوجهة �إليه يف املحاكم
ال�����س��ودان��ي��ة مب��ا فيها اجل��رائ��م
املرتكبة يف دارفور ،بالإ�ضافة �إلى
ق�ضايا قتل املتظاهرين.
ولفت ال�بره��ان �إل��ى �أن ع��ددا من
املحامني ال�سودانيني �سي�سافرون
�إل��ى �أمريكا هذا الأ�سبوع لتناول
مو�ضوع االتهامات التي وجهها ذوو
�ضحايا فيما يتعلق بتفجري البارجة
الأمريكية «يو�.أ�س�.أ�س.كول» العام
 2000والتفجريات التي طالت عددا
من ال�سفارات الأمريكية يف �أفريقيا
�رشق �أفريقيا العام .1998
وي�شهد ال�سودان ،حاليا ،مرحلة
انتقالية بعد الإطاحة بالرئي�س
ال�سابق ،عمر الب�شري� ،إثر حراك
�شعبي ،وت��ول��ى جمل�س ع�سكري

,,
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ان��ت��ق��ايل م��ق��ال��ي��د احل��ك��م لفرتة
انتقالية ،برئا�سة وزي��ر الدفاع
ال�سابق عو�ض بن عوف ،الذي مل يلق
قبوال من مكونات احلراك ال�شعبي
ما ا�ضطره بعد �ساعات ملغادرة
موقعه مع نائب رئي�س املجل�س،
رئي�س الأرك��ان ال�سابق كمال عبد
ال��ر�ؤوف املاحي ،ليتولى قيادة
املجل�س املفت�ش العام للقوات
امل�سلحة ال�سودانية ،الفريق �أول
الركن عبد الفتاح الربهان .و�أعلنت
الرئا�سة امل�رصية� ،أم�س الأول،
ات��ف��اق القمة الت�شاورية ب�ش�أن
ال�سودان يف القاهرة ،على مد فرتة
ت�سليم ال�سلطة حلكومة انتقالية يف
ال�سودان �إلى � 3أ�شهر.
واعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل
يف ال�سودان وقوى احلرية والتغيري
التي تنظم االحتجاجات م�ساء �أم�س
الأول تو�صلهما الى اتفاق ب�ش�أن
الرتتيبات اخل��ا���ص��ة باملرحلة
االنتقالية.
وقال الناطق الر�سمي با�سم املجل�س

تونس وفرنسا يشددان على ضرورة وقف المواجهات في ليبيا

ضواحي طرابلس تحولت إلى ساحات قتال
�شدد وزي��را خارجية تون�س خمي�س
اجلهيناوي وفرن�سا جان �إيف لودريان
�أم�س الأول على �رضورة الوقف الفوري
للمواجهات الع�سكرية الدائرة حاليا
يف ليبيا و�إف�ساح املجال ال�ستئناف
امل�سار ال�سيا�سي حتت رعاية الأمم
املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية التون�سية يف
بيان ان ذلك جاء خالل ات�صال هاتفي
بني الوزيرين �أكدا خالله �أهمية تنفيذ
خمرجات لقاء �أبوظبي بني رئي�س
املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق
الوطني الليبية فائز ال�رساج والقائد
العام للجي�ش الليبي خليفة حفرت

نهاية �شهر فرباير املا�ضي والتي
�أك��دت على ��ضرورة �إنهاء املرحلة
االنتقالية من خالل انتخابات عامة
قبل نهاية العام احلايل واحلفاظ على
ا�ستقرار ليبيا وتوحيد م�ؤ�س�ساتها.
ودعا وزيرا اخلارجية �أي�ضا املجموعة
الدولية �إلى بذل املزيد من اجلهود
من �أجل حث خمتلف الأطراف الليبية
على الوقف الفوري لالقتتال ،كما
���ش��ددا على ال���دور امل��ح��وري للأمم
املتحدة ومبعوثها اخل��ا���ص �إلى
ليبيا غ�سان �سالمة يف رعاية م�ساعي
للتو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية وفاقية
للأزمة الليبية.من جهة �أخرى ،قالت

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �أم�س
�إن الو�ضع الإن�ساين يتدهور ب�شدة
حول العا�صمة الليبية طرابل�س حيث
«تتحول املناطق املكتظة بال�سكان
تدريجيا �إلى �ساحات قتال».
و�أ���ض��اف��ت اللجنة يف ب��ي��ان ،بعد
ا�شتباكات م�ستمرة منذ ثالثة �أ�سابيع،
�أن امل�ست�شفيات تعاين نق�صا م�ستمرا
يف الإم�����دادات الطبية م��ع ح��دوث
انقطاعات للكهرباء و�ضعف حمطات
�ضخ املياه.
وت��اب��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ق��ائ��ل��ة «يتعني
ال�سماح للم�ست�شفيات واملرافق
الطبية والعاملني يف قطاع ال�صحة

واملركبات التي تنقل امل�صابني ب�أداء
مهامها ب�أمان».
وكتبت منظمة ال�صحة العاملية على
تويرت �أن � 278شخ�صا قتلوا خالل
الأ�سابيع الثالثة املا�ضية و�أ�صيب
� 1332شخ�صا.
يذكر �أنه يف الرابع من ابريل احلايل
اندلعت مواجهات ع�سكرية يف عدد
من مناطق ليبيا ،خا�صة يف حميط
العا�صمة طرابل�س بني جي�ش حفرت
وقوات حكومة الوفاق �أ�سفرت حتى
االن ع��ن م��ئ��ات القتلى واجلرحى
و�آالف النازحني الذين فروا من اماكن
اال�شتباكات.

ديارهم.
وق���ال ميزنت�سيف ،خ�لال م�ؤمتر
مو�سكو الثامن لق�ضايا الأمن الدويل:
«نتيجة للأن�شطة امل�شرتكة لرو�سيا
و�سورية ،عاد �أكرث من  1.72مليون
مواطن �سوري بالفعل �إلى ديارهم،
منهم �أكرث من  1.29مليون نازح و�أكرث
من � 429ألف الجئ من �أرا�ضي الدول
الأجنبية».
ويجري التدفق الرئي�سي للأ�شخا�ص
العائدين �إلى البالد عرب احلدود مع
الأردن ولبنان ،ويعترب معرب ن�صيب
احل��دودي الأك�ثر ن�شاطا ،حيث عاد
من خالله �أكرث من � 129ألف �شخ�ص
بالفعل من الأرا���ض��ي الأردن��ي��ة منذ
بداية مبادرة �إعادة الالجئني.

• استمرار املعارك في محيط طرابلس

المجلس
العسكري
السوداني ينظر
في استقالة
 3من أعضائه
الع�سكري �شم�س الدين كبا�شي يف
ت�رصيحات م�شرتكة عقب االجتماع
ان الطرفني تو�صال ال��ى تكوين
جلنة للعمل امل�شرتك ،الفتا الى
تقارب كبري بينهما يف الرتتيبات
االنتقالية ونقل ال�سلطة للمدنيني،
م�ضيفا «اتفقنا على اننا �رشكاء
و�سنعمل معا للعبور بالبالد الى
بر االمان».
ومن جهته �أو�ضح ممثل قوى احلرية
والتغيري ان الطرفني اتفقا على
تكوين جلنة لدرا�سة الرتتيبات
االنتقالية و�صالحيات الهياكل
واالجهزة املختلفة.
كما �أكد كبا�شي� ،إن رئي�س املجل�س
ينظر يف ا�ستقالة  3من �أع�ضائه
للبت فيها.
وتقدم كل من الفريق �أول ركن عمر
زين العابدين ال�شيخ ،والفريق
�أول جالل الدين ال�شيخ الطيب،
والفريق �أول �رشطة الطيب بابكر
علي ،با�ستقالتهم م��ن ع�ضوية
املجل�س الع�سكري االنتقايل.

