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اكد فهمي أن مصر ستتبنى
مسارًا اكثر «استقاللية»
وستوسع خياراتها
(جيانلوجي غارسيا ــ أ ف ب)

رد ع�ل��ى ه ��ذه ال �ت �ق��اري��ر،
امل �ص��ري�ي�ن .وف ��ي ٍ
ق ��ال ��ت م � �ص� ��ادر ح �ك��وم �ي��ة إن ال �ح �ك��وم��ة
امل�ص��ري��ة تعلم بخطط «اإلخ � ��وان» ،وأنها
س�ت�ت�خ��ذ إج � � ��راءات أم �ن �ي��ة م �ش ��ددة خ�لال
ال�ف�ت��رة ال �ق��ادم��ة ،وخ��اص��ة ب�ع��د رف��ع حالة
�ذرة
ال �ط ��وارئ امل �ق��رر ف��ي  14ال �ح��ال��ي .م �ح� ً
«اإلخ��وان» من أي محاوالت لالعتصام أو
إشاعة الفوضى والعنف عقب انتهاء حالة
ال �ط��وارئ ورف��ع ال�ح�ظ��ر .وأض��اف��ت إن��ه من
املنتظر أن يجري إص��دار قانون التظاهر
ق �ب��ل  14ال �ح��ال��ي ل �ي �ك��ون رادع � ��ًا ل�ل�إخ��وان
وأع�م��ال العنف والتخريب التي يلجأون
إليها.

ما قل
ودل
أكد الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،أن «السلطة
الفلسطينية ستواصل
مساعيها للوصول إلى الحقيقة
في مالبسات رحيل الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات».
من جهتها ،أوضحت أرملة
عرفات ،سهى الطويل ،أنها
تراهن على نتائج الفحص
الجاري في املختبر الفرنسي،
لكنها أضافت إنه «إذا تأخر
القضاء الفرنسي في النظر
في القضية ،فإنها تفكر في
اللجوء إلى هيئات أخرى».
(األخبار)

«صفحة جديدة» في العالقات الثنائية
العراق وتركيا :معًا ضد اإلرهاب
اتفق العراق وتركيا على
«فتح صفحة جديدة» في
العالقات املشتركة بني
البلدين ،مؤكدين أهمية
تعزيز التعاون االقتصادي.
كذلك دعا البلدان في
مباحثات رسمية أمس إلى
ضرورة مجابهة «اإلرهاب»
الذي يهدد استقرار
املنطقة
أج � ��واء إي �ج��اب �ي��ة ب�ي�ن ال� �ع ��راق وت��رك �ي��ا.
االنطباع السائد ،أن الدولتني عازمتان
ً
ّ
ف�ع�لا ع�ل��ى ت��ذل�ي��ل امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ع��ك��رت
صفو العالقات ف��ي الفترة املاضية في
س �ع��ي ح�ث�ي��ث ل�ت�ح�س�ي�ن�ه��ا ،ب �م��ا ي�خ��دم
مصالح كل منهما .في ظل هذه النيات،
ج ��اءت زي ��ارة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك��ي
أحمد داود أوغلو أم��س لبغداد بدعوة
من نظيره العراقي هوشيار زيباري.
وف��ي النهار األول لزيارته التي تختتم
ال � � �ي � ��وم ب � � ��زي � � ��ارة مل� �ح ��اف� �ظ� �ت ��ي ك� ��رب �ل�اء
وال� �ن� �ج ��ف ،س �م��ع ال� ��وزي� � ً�ر ال� �ت ��رك ��ي م��ن
املسؤولني العراقيني رغبة واضحة في
تعزيز التعاون وتطوير العالقات بني
العراق ودول الجوار ،وخاصة مع تركيا
ملواجهة األزمة التي تشهدها املنطقة.
وأك � ��د رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ن � ��وري امل��ال �ك��ي،
ل �ل �ض �ي��ف ال� �ت ��رك ��ي ،أن «ال� � �ع � ��راق ي��ري��د
ع�ل�اق ��ات ط �ي �ب��ة م �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى امل �ص��ال��ح
امل �ش �ت��رك��ة واالح� � �ت � ��رام امل� �ت� �ب ��ادل وع ��دم
ال�ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة م��ع كل
دول العالم ،وال سيما دول الجوار».
وأوض ��ح امل��ال �ك��ي ،ف��ي ب�ي��ان ص��در عقب
اس�ت�ق�ب��ال��ه ال��وزي��ر ال �ت��رك��ي ،أن «ظ��روف
امل�ن�ط�ق��ة ت�س�ت��دع��ي ال �ت �ع��اون وال �ت �ش��اور
وإق��ام��ة عل��اق��ات ث�ن��ائ�ي��ة م�ت�ي�ن��ة لتكون
ق ��اع ��دة ص �ل �ب��ة ل �ل �ت �ع��اون ع �ل��ى ص�ع�ي��د
املنطقة».
ً
وأكد املالكي قائال« :نحن نريد عالقات
بني دولتني متكافئتني تقوم على أسس
متينة ودائمة ،بحيث تبقى مستمرة مع
تبدل األشخاص والحكومات» .وأضاف:
«لدينا ال�ق��درة على املضي معًا في هذا
الطريق ،وخصوصًا في مجال مكافحة
اإلره� ��اب وت�ث�ب�ي��ت األم ��ن واالس �ت �ق��رار»،
مؤكدًا أن «العراق يتبنى سياسة متأنية
في املنطقة بعيدًا عن التوتر واالنفعال».
من جهته ،شدد وزير الخارجية التركي
أح�م��د داود أوغ �ل��و ،وف�ق��ًا ل�ل�ب�ي��ان ،على

«ض� � � � ��رورة ال � �ت � �ع� ��اون وال �ت �ن �س �ي ��ق ب�ين
البلدين على كل املستويات ،وخصوصًا
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ت�ط��ورات ال�ج��اري��ة في
املنطقة».
ون��دد داود أوغلو «باألعمال اإلرهابية
التي يتعرض لها ال�ع��راق» .وق��ال إن أي
«ه�ج��وم على ال�ع��راق ُي� َ�ع� ّ�د هجومًا على
تركيا» ،مضيفًا أن «تركيا على استعداد
ل�ل�ت�ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ع��راق حتى
على الصعيد االستخباري».
وأوضح داود أوغلو أن «العراق وتركيا
يقفان ضد إث��ارة النعرات الطائفية في
امل �ن �ط �ق��ة» ،داع �ي��ًا إل ��ى «ت �ع ��اون إقليمي
أوس��ع ف��ي ه��ذا امل �ج��ال» .وأك��د «ض��رورة
مضاعفة التشاور الثنائي في ما يخص
ت � �ط� ��ورات امل �ن �ط �ق��ة ،وال س �ي �م��ا ال �ش��أن
السوري».
ب ��دوره ،ش��دد ن��ائ��ب رئ�ي��س الجمهورية
خ�ض�ي��ر ال �خ��زاع��ي ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ال��وزي��ر
ال � �ت ��رك ��ي ،ع �ل ��ى ض� � � ��رورة ف �ت ��ح ص�ف�ح��ة
ج��دي��دة م��ع ت��رك�ي��ا ون �س �ي��ان ال�خ�لاف��ات

أنقرة
مستعدة للتعاون
االستخباري مع
بغداد

ال�ت��ي ط ��رأت ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات التاريخية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن .ول �ف��ت ال �خ��زاع��ي إل ��ى أن
«ال�ع��راق بلد غني وي��رغ��ب ف��ي أن تكون
ت��رك �ي��ا ش��ري �ك��ًا أس��اس �ي��ًا ف ��ي ال �ع�لاق��ات
االقتصادية وي��رغ��ب ف��ي االس�ت�ف��ادة من
التجربة التركية الرائدة».
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د داود اوغ�ل��و أن «تركيا
ترى أن استقرار العراق هو من استقرار
املنطقة».
كذلك ،أكد نائب رئيس ال��وزراء لشؤون
ال � � �خ� � ��دم� � ��ات ،ص � ��ال � ��ح امل� � �ط� � �ل � ��ك ،خ�ل��ال
ل �ق��ائ��ه وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي ،ق��درة
ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى مجابهة خ�ط��ر الطائفية
و«اإلره � � � ��اب» .وأع � ��رب امل �ط �ل��ك ع��ن أم�ل��ه
أن «تشهد العالقات مع األخ��وة األت��راك
تطورات إيجابية ،وال سيما أن العراق
وتركيا يتمتعان بثقل مهم في املنطقة».
من جانبه ،أك��د داود أوغلو أن «العراق
وت��رك�ي��ا الب��د لهما م��ن توحيد الجهود
م� ��ن أج� � ��ل م �ج ��اب �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال �ت��ي
تشهدها املنطقة اإلقليمية».
وف ��ي امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي امل �ش �ت��رك مع
زيباري ،شدد داود أوغلو على ضرورة
م �ح��ارب��ة ال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي
تستغل الفوضى في سوريا ،مؤكدًا أن
بالده ال تدعم اإلرهابيني و«ال يوجد أي
مخيم في تركيا لدعم مسلحي داعش».
وق��ال داود اوغ�ل��و إن «تركيا ل��ن تعطي
أي شبر من أراضيها لدعم اإلرهابيني»،
م �ت �ه �م��ًا «ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س� ��وري ب ��أن ��ه وراء
الكثير من العمليات اإلرهابية في لبنان
والعراق وتركيا» ،وبأنه أكثر من يتدخل
في شؤون الدول األخرى.
ب ��دوره ،أع�ل��ن زي �ب��اري أن زي ��ارة ال��وزي��ر
ال � �ت� ��رك� ��ي ت� �ف� �ت ��ح ص� �ف� �ح ��ة ج � ��دي � ��دة م��ن
ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ت��ي «ش��اب�ه��ا
ً
ب�ع��ض ال �ف �ت��ور أخ� �ي� �رًا» ،ق��ائ�ل�ا« :ات�ف�ق�ن��ا
ع �ل��ى خ��ري �ط��ة ط��ري��ق زم �ن �ي��ة ل �ل��وص��ول
إل� ��ى ال �ح��ال��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف ��ي ال �ع�ل�اق��ات
ُ َّ
وتفعيل اللجان ،وقريبًا ستنظم زيارات
ب�ين امل�س��ؤول�ين وإع� ��ادة تفعيل اللجنة
الوزارية بني البلدين».
وأش� ��ار زي �ب��اري إل ��ى أن ��ه ُو ِّج �ه��ت دع��وة
إل ��ى رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ن��وري
املالكي لزيارة تركيا وتوسيع العالقات
ال�ت�ج��اري��ة ورب��ط السكك ال�ح��دي��دي��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن ،م��ؤك �دًا أن ت��رك�ي��ا ه��ي الشريك
ال �ت �ج��اري األول ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ع��راق،
وحجم التجارة يبلغ نحوي  12مليار
دوالر ،وه �ن ��اك آف� ��اق ل ��زي ��ادت ��هُ ،
وب �ح��ث
ال� �ت� �ع ��اون امل� �ت� �ب ��ادل ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ن �ف��ط
وال �ط��اق��ة وال� ��زراع� ��ة وت� �ب ��ادل اآلراء في
األوضاع في سورية والتعاون اإلقليمي
في املنطقة.
(األخبار)

عربيات
دوليات
اعتقال  5خطباء في الكويت
أعلن وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية الدكتور عادل
الفالح ،أن الوزارة أوقفت ثالثة
خطباء احترازيًا لحني االنتهاء
من التحقيق معهم ،لتجاوزهم
ميثاق املسجدّ ،
مبينًا أن الوزارة لن
تسمح باستغالل املنابر في طرح
موضوعات ّ
تعد تجاوزًا للقوانني.
ّ
وشدد الفالح على ضرورة
االلتزام بميثاق املساجد وعدم
التطرق إلى أي أمور سياسية أو
طائفية ،كاشفًا عن ّ
توجه الوزارة
إلقرار آلية لحماية املساجد من
السرقات والتخريب تتمثل في
تخصيص جانب من املساجد
لتأدية الصلوات بعد انتهاء صالة
الجماعة.
(األخبار)

ّ
زيدان يحذر من انتشار السالح
في ليبيا

حذر رئيس الوزراء الليبي علي
زيدان (الصورة) ،من خطورة
انتشار السالح خارج شرعية
الدولة ،مطالبًا جميع املسلحني
من الثوار باالنضمام إلى الجيش
والشرطة ،وذلك في أعقاب حوادث
أمنية عدة؛ كان آخرها مقتل
شرطيي مرور في بنغازي السبت.
وانتقد زيدان بشدة استمرار
ظاهرة حمل السالح في البالد،
وطالب الليبيني بالتبرؤ من حملته،
ًَ
قائال إنه «ال يوجد أي مبرر لها».
كذلك حذر زيدان من أن املجتمع
الدولي لن يسمح بأن تكون ليبيا
مصدرًا لإلرهاب في املنطقة،
مقترحًا تشكيل هيئة دولية تتولى
نزع السالح إذا لم يكن الليبيون
قادرين على ذلك بأنفسهم.
(األخبار)

السعودية :قتيالن
في «أعمال شغب»

انتهاء شهر العسل بني «العمالي الكردستاني» وأنقرة
أع �ل��ن ال��رئ �ي��س امل �ش �ت��رك ل �ح��زب ال�ع�م��ال
الكردستاني ،جميل بايك ،انتهاء عملية
السالم التي أطلقها الزعيم الكردي ،عبد
ال �ل��ه أوج �ل��ان ،ب��رس��ال�ت��ه ف��ي ع�ي��د ن ��وروز
ال �ع��ام ال�ح��ال��ي .وق ��ال ب��اي��ك ،م��ن م�ق��ره في
ج�ب��ل ق�ن��دي��ل ف��ي ش�م��ال إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان
ال� �ع ��راق ،إن «ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام ب�ي�ن ال�ح��زب
وتركيا قد انهارت ،وحان الوقت لتوقيع
ات� �ف ��اق ،وم ��ن دون ذل ��ك ي�ع�ل��ن ال �ح��زب أن
مرحلة السالم قد انتهت ،مع تأكيد التزامه
ت�ص��ري�ح��ات زع�ي�م��ه أوج �ل�ان وب�ي��ان��ات��ه».
ول�ف��ت إل��ى وج ��ود ت�ح��رك��ات إقليمية بني
العراق وتركيا وإيران إلعادة رسم خريطة
املنطقة ،مؤكدًا أنه «لن يكتب لها النجاح
في غياب حزب العمال الكردستاني».
من جهة ثانية ،حذر مجلس وزراء إقليم
ك��ردس�ت��ان ،أم��س ،م��ن تبعات تصريحات
ب �ع��ض األط � � ��راف ال �ك ��ردي ��ة ح� ��ول ال �ن �ظ��ام
ال� �ف ��درال ��ي امل �ق ��ر دس� �ت ��وري ��ًا ف ��ي ال� �ع ��راق،
داع � �ي � ��ًا إي � ��اه � ��ا إل� � ��ى ع� � ��دم «ال �ت �ض �ح �ي��ة»
بمكاسب األكراد من أجل منصب محافظ

السليمانية .ويأتي ه��ذا التحذير بعدما
أمهل أعضاء مجلس محافظة السليمانية
ع��ن حركة التغيير محافظ السليمانية،
ب � �ه � ��روز م �ح �م ��د ص � ��ال � ��ح ،ح� �ت ��ى  21م��ن
ه ��ذا ال�ش�ه��ر ل�ت�ق��دي��م اس�ت�ق��ال�ت��ه أو إج ��راء
انتخابات مجالس املحافظات في اإلقليم،
وإال ف ��إن م�ج�ل��س م�ح��اف�ظ��ة السليمانية
داخلية ُيختار فيها
سيجري
انتخابات َ
م�ح��اف��ظ ج��دي��د ُ
وي �خ��ض��ع ل�لأم��ر ال��واق��ع.
من جهة أخ��رى ،أكد قائد الفرقة الذهبية
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �خ��اص��ة ف ��ي ال� �ع ��راق ال �ل��واء
فاضل جميل ال �ب��رواري ،وص��ول طائرات
روس �ي��ة م�ق��ات�ل��ة م��ن ط� ��راز (م ��ي  )35إل��ى
ال �ع��راق ض�م��ن ص�ف�ق��ة س�ل�اح م�ب��رم��ة بني
الجانبني بقيمة  4.2مليارات دوالر .وقال
البرواري إن وصول هذه الطائرات املقاتلة
سيصعق أعداء العراق وقادة امليليشيات
وال�ق��اع��دة ،مشيرًا إل��ى أنها أفضل طائرة
مقاتلة.
س �ي��اس �ي��ًا ،ن �ف��ى رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ن��وري
املالكي ،أمس ،وجود أي مفاوضات بينه

وبني وزير املالية املستقيل ،ونائب رئيس
ائتالف متحدون ،رافع العيساوي ،مؤكدًا
أنه «لن يفاوض شخصًا متهمًا بقضايا
فساد وإرهاب» .ورأى املالكي في معرض
إج��اب �ت��ه ع��ن س� ��ؤال ف��ي ن��اف��ذة ال�ت��واص��ل
م ��ع اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن أن� ��ه ال ي �م �ك��ن م �ف��اوض��ة
العيساوي؛ ألن ذلك «شأن قضائي».
ون� �ف ��ى رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة أي� �ض ��ًا ق �ي��ام��ه
«بتكليف أحد بالتفاوض مع العيساوي»،
م� � �ح � ��ذرًا م � ��ن م �غ �ب ��ة «ت � � �ك� � ��رار م� �ث ��ل ه ��ذه
االدعاءات».
وك��ان ال�ن��ائ��ب ع��ن ائ�ت�لاف دول��ة ال�ق��ان��ون،
ع � ��زت ال� �ش ��اب� �ن ��در ،ق ��د ق � ��ال ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ،أول م � ��ن أم � � ��س إن � � ��ه ال �ت �ق��ى
العيساوي لترتيب مصالحة مع املالكي،
على خلفيه األزم ��ة األخ�ي��رة ال�ت��ي حدثت
العام املاضي ،بعد اعتقال عدد من أفراد
ح �م��اي��ة ال �ع �ي �س��اوي ،وال� �ت ��ي ك��ان��ت أح��د
أسباب تفجر التظاهرات واالعتصامات
في األنبار وعدد من املحافظات األخرى.
(األخبار)

أعلن مسؤول في شرطة الرياض،
أمس ،أن شخصني قتال ،أحدهما
سعودي ،خالل «أعمال شغب»
في أحد األحياء الشعبية الذي
يؤوي عددًا كبيرًا من العمالة
األفريقية .وأشار املتحدث
اإلعالمي في شرطة منطقة
الرياض ،إلى «اعتقال  561من
املحرضني على الشغب ومجهولي
الهوية» ،مضيفًا إن «أعمال
الشغب» اندلعت لدى قيام «عدد
من مجهولي الهوية بالتحصن
في شوارع ضيقة بحي منفوحة
ورمي املواطنني واملقيمني
بالحجارة وتهديدهم بالسالح
األبيض ،ما نجم عن ذلك إصابة
عدد منهم وتضرر عدد كبير
من املحال التجارية والسيارات».
وأكد أن قوات األمن تمكنت من
«السيطرة على الوضع وعزل
مثيري الشغب عن املواطنني
واملقيمني».
(أ ف ب)

