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ــن على الفوز
تحسبًا ل��دخ��ول ق ��وات األم ��ن .ف��ي ه��ذا
السياق ص��در حكم بحبس  21طالبًا
م ��ن ب�ي�ن�ه��م ث �ل�اث ف �ت �ي��ات م ��ن سنتني
إلى خمس سنوات .في إطار االهتمام
امل�ص��ري ب��إض�ف��اء شرعية دول�ي��ة على
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة امل�ق�ب�ل��ةُ ،ر ِّح��ب
ب �ق��دوم س �ت�ين ع �ض �وًا ي�ش�ك�ل��ون بعثة
االتحاد األفريقي ملتابعة االنتخابات.
ُ
كذلك استقبل وفد من البرملان العربي
مل �ت��اب �ع��ة االن �ت �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة ف��ي
ال��دول��ة العربية األك�ب��ر م��ن حيث عدد
السكان.
إل��ى ذل��ك ،ق��د يلبس ال��رئ�ي��س املخلوع
حسني مبارك ال��زي األزرق وهو الزي
ال ��رس� �م ��ي ل �ل �م �س��اج�ي�ن ف� ��ي ال �س �ج��ون
امل�ص��ري��ة ،بعد أن ص��در ف��ي حقه حكم
بالسجن ملدة ثالث سنوات بعد إدانته
باالستيالء على األموال العامة .كذلك
ُح �ك��م ع �ل��ى ن�ج�ل�ي��ه ع �ل�اء وج� �م ��ال في
نفس القضية ،ولكن بأربع سنوات.
وأع �ل��ن ف��ري��د ال��دي��ب م�ح��ام��ي الرئيس
املخلوع ،الذي اشتهر بتوليه القضايا
املثيرة للجدل مثل قضية الجاسوس
اإلسرائيلي الشهيرة ،أنه سيطعن في
ال�ح�ك��م .وس�ب��ق لفريد ال��دي��ب أن طعن
ف��ي ال�ح�ك��م ب��امل��ؤب��د ال ��ذي ص ��در بحق
�ارك ف��ي ق�ض�ي��ة ق �ت��ل امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
م �ب� ُ
وق��د قبل ه��ذا الطعن وتعاد املحاكمة
ف ��ي ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ح��ال �ي��ًا .وص��رح��ت
م�ص��ادر قضائية ب��أن ف�ت��رات الحبس
االح �ت �ي��اط��ي ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ق�ض��اه��ا
م �ب ��ارك وأب� �ن ��اؤه ع �ل��ى ذم ��ة ال�ق�ض��اي��ة
ُ َ َ
املرفوعة ضدهم ستقتطع من األحكام
الصادرة ضدهم ،ما سيقلص سنوات
ال �س �ج��ن ل �ت �ص��ل إل ��ى ع ��ام ل �ك��ل م�ن�ه��م.
وأكد فريد الديب أن مبارك الذي حضر
جلسة املحاكمة بالبذلة وربطة العنق
لن يلبس البذلة الزرقاء وسيعود إلى
املستشفى العسكري للعالج.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

ـوار؟
في املاراثون االنتخابي املزمع عقده يومي
 26و 27أيار الجاري.
أس� � �ت � ��اذ ع� �ل ��م االج � �ت � �م� ��اع ف � ��ي ال �ج��ام �ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة سعيد ص ��ادق ،ي��رى أن الكتلة
االنتخابية «ال�ع��ائ�م��ة» ال�ت��ي ّك��ان��ت تتجه
ناحية التصويت للسيسي ،أثرت حواراته
ول �ق ��اءات ��ه ف�ي�ه��ا س �ل �ب��ًا ،ووج � ��دت غ��ال�ب�ي��ة
ه� ��ذه ال �ك �ت �ل��ة امل� �ب ��رر مل ��زي ��د م ��ن اإلح� �ب ��اط،
ولالنضمام إلى صفوف املقاطعة.
ويوضح صادق في حديث إلى «األخبار»
أن «اتجاهات وأولويات املواطن هي التي
تحسم خ�ي��ارات��ه ف��ي األس ��اس ،فمن يضع
األم� ��ن واالق �ت �ص ��اد ف ��ي م �ق��دم��ة أول��وي��ات��ه
ينتخب السيسي ،وم��ن يضع فكر الثورة
ف��ي م �ق��دم��ة أول��وي��ات��ه ي�ن�ت�خ��ب ص�ب��اح��ي،
فكتلته التصويتية األك�ب��ر ت��ؤي��ده وتنزل
ي � ��وم االن� �ت� �خ ��اب ��ات الخ� �ت� �ي ��اره ن �ك��اي��ة ف��ي
السيسي وحسب» .من جانبه ،يرى أستاذ
ً
علم االج�ت�م��اع أن ك��ل م��رش��ح ي�غ��ازل كتال
ب�ع�ي�ن�ه��ا ي ��رى أن ل��ه ال�ن�ص�ي��ب األك �ب��ر في
حصد أصواتها ،فالسيسي يلعب على كل
م��ن ال�س�ي��دات ،ال�لات��ي يبلغ ع��دد م��ن يحق
ل�ه��ن االن �ت �خ��اب  27م�ل�ي��ون س �ي��دة ،وال�ت��ي
ستذهب معظمها ل��ه ،واألق �ب��اط امل�ت��راوح
عددهم من  4إلى  5ماليني قبطي يبحثون
ع ��ن األم� � ��ن واألم� � � ��ان ب �ع��دم��ا اس �ت �ش �ع��روا
فقدانه في فترة حكم اإلخوان.
خ �ط��اب ال�س�ي�س��ي م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ص��ادق
استطاع أن يكسب من خالله كتلته التي
ل�ع��ب عليها ،وال سيما ع�ن��دم��ا أك��د م��رارًا
وت�ك��رارًا محاربة االره��اب ،وات��زان خطابه
ج �ع��ل ال ��دول ��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ج�م�ي�ع�ه��ا ت��ؤي��ده
ب��رج��ال أعمالها ال��ذي��ن وج��دوا فيه الرجل
األقدر على قيادة سفينة الوطن.

أميركا ترفض «انقالب حفتر» ...وطرابلس تخرج من الهدوء
كرة الثلج تتدحرج
في املواجهات بني حفتر
والجماعات املسلحة ،لكن
العاصمة ال تزال بعيدة عن
سيطرته .األميركيون ّ
عبروا
عن رفضهم خطوة اللواء
املنشق ،فيما ال تزال الدول
العربية تتخذ اإلجراءات
االحترازية
ع � � � � ��ادت االش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ل� �ت� �ش� �ت ��د ف��ي
العاصمة الليبية طرابلس ال�ت��ي لقي
ف�ي�ه��ا ش �خ �ص��ان ع �ل��ى األق� ��ل حتفهما
ح�ي�ن ان ��دل ��ع ق �ت��ال ع �ن �ي��ف أم ��س شمل
اش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب � ��ال � ��رص � ��اص وإط � �ل ��اق
ص � � ��واري � � ��خ ،وه� � � ��ذه ه � ��ي امل� ��واج � �ه� ��ات
األعنف في املدينة بعد أيام من اقتحام
م �س �ل �ح�ي�ن امل ��ؤت � �م ��ر ال ��وط � �ن ��ي ال� �ع ��ام
(البرملان).
وان��دل�ع��ت م�ع��ارك ض��اري��ة وف��ق شهود
وم� �ص ��ادر إع�لام �ي��ة اس �ت �خ��دم��ت فيها
أسلحة مضادة للطائرات قرب معسكر
للجيش في ضاحية تاجوراء الشرقية،
إلى جانب اشتباكات أخرى قرب ثكنة
ال�ي��رم��وك ف��ي ح� ّ�ي ص�لاح ال��دي��ن .وق��ال
مصدر في وزارة الصحة إنه لم تتضح
هوية املشاركني في القتال الذي أودى
بحياة شخصني على األق��ل من مالي.
ك ��ذل ��ك ق � ��ال م� �ص ��در أم� �ن ��ي ف ��ي م��دي�ن��ة
بنغازي شرق البالد إن مسلحني قتلوا
مهندسًا صينيًا ليلة أول من أمس بعد
خطفه من مقر عمله .ونقل عن السفارة
الصينية قولها أمس إن املهندس كان
واح � �دًا م��ن ث�لاث��ة آخ��ري��ن ي�ع�م�ل��ون في
شركة تشييد صينية خطفوا من مقر
ع�م�ل�ه��م ُ
وع �ث��ر ع �ل��ى أح��ده��م ف��ي وق��ت
الحق مصابًا بعيار ناري ،فيما أطلق
سراح زميليه.

ف��ي ت�ط��ور آخ ��ر ،أع�ل��ن امل�ت�ح��دث باسم
البحرية الليبية ،العقيد أيوب قاسم،
أن رئ �ي ��س أرك� � ��ان ال �ب �ح��ري��ة ،ال�ع�م�ي��د
ح �س��ن اب ��وش� �ن ��اق ،أص� �ي ��ب «ب� �ج ��روح
طفيفة» ف��ي ه�ج��وم اس�ت�ه��دف موكبه
أمس في طرابلس ،موضحًا أن سائقًا
وح� ��ارس �ي�ن أص �ي �ب ��وا ب� �ج ��روح أي �ض��ًا
ف ��ي ال �ه �ج ��وم ال� � ��ذي ن� �ف ��ذه م�س�ل�ح��ون
س��دوا ال�ط��ري��ق أم��ام م��وك��ب ابوشناق
وأط�ل�ق��وا ال��رص��اص ع�ل��ى س�ي��ارت��ه ثم
أرغ�م�ه��م ال �ح��راس على ال �ف��رار .وتأتي
ه ��ذه امل �ح��اول��ة ب�ع��دم��ا أع �ل��ن ع ��دد من
ضباط الجيش انضمامهم إلى القوة
العسكرية بقيادة اللواء املنشق خليفة
حفتر ال ��ذي تتهمه ب�م�ح��اول��ة ان�ق�لاب
عسكري ،وآخ��ر إع�ل�ان انضمام صدر
ق�ب��ل ليلتني ع�ل��ى ل�س��ان رئ�ي��س أرك��ان
ال��دف��اع ال �ج��وي جمعة ال�ع�ب��ان��ي ،لكن
رئ�ي��س أرك��ان البحرية ل��م ّ
يعبر حتى
م��وق�ف��ه ح�ت��ى ب�ع��د م�ح��اول��ة االغ�ت�ي��ال.
ووف ��ق م�ص��در ف��ي ال�ق�ض��اء العسكري
الليبي ف��إن العقيد العباني مطلوب
ل��دى امل��دع��ي ال�ع�س�ك��ري «ل �ت��ورط��ه في
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات ل �ض �ب��اط ع�س�ك��ري�ين
دون إذن رئ� ��اس� ��ة ال � �ج � �ي ��ش» ،وه� ��ذا
ي�ظ�ه��ر أن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة التي
ي �ق ��وده ��ا ح �ف �ت��ر وح � �ص ��دت ن �ح��و 85
ً
قتيال أدت إلى انقسام كبير بني القادة
العسكريني.
في املعركة السياسية ،زادت الحكومة
الضغط على البرملان ليوقف عمله إلى
ح�ين إج��راء انتخابات برملانية .ودع��ا
مجلس الوزراء في بيان أمس ،املجالس
املحلية في البالد إلى مساندة اقتراح
يطالب املؤتمر بتجميد عمله إلى حني
االنتخابات التي أعلنت الهيئة العامة
موعدها نهاية حزيران املقبل.
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت ��وى ال� � ��دول� � ��ي ،ت �ت �ص��اع��د
ردود ال �ف �ع��ل وال �ت �ح��رك��ات ف��ي ال �ش��أن
الليبي ،إذ ص��رح املتحدث الصحافي
ب��اس��م وزارة ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة ج��ون
ك �ي��رب��ي أول أم ��س ب ��أن ق ��وة م��ن زه��اء
 250من أف��راد مشاة البحرية تحركت
م � ��ن إس� �ب ��ان� �ي ��ا إل� � ��ى ج � ��زي� ��رة ص�ق�ل�ي��ة

ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن امل�س��ائ��ل ف��ي شمال
أف��ري�ق�ي��ا» .ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة قالت
في الوقت نفسه إنها ال تؤيد أو تقبل
األفعال التي أعلنت عنها قوات حفتر
ومنها الهجوم على البرملان .وذك��رت
امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م ال � ��وزارة ج�ين س��اك��ي:
ً
«لم نجر اتصاال مع اللواء املنشق في
اآلونة األخيرة ،ونرفض أفعاله».
ف� ��ي ال � �س � �ي ��اق ،ح � ��ذر رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
اإلي �ط��ال��ي ،م��ات�ي��و ري �ن ��زي ،م�م��ا دع��اه
«دخ��ول األصوليني» إلى ليبيا بسبب
غياب املجتمع الدولي واألمم املتحدة،
ف��ي إش ��ارة إل��ى دخ��ول�ه��م عبر الهجرة
غ�ي��ر ال �ش��رع �ي��ة .وق ��ال ف��ي ت�ص��ري�ح��ات
ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ت �ج �م��ع ان� �ت� �خ ��اب ��ي ف��ي
مدينة ميالنو« :ضعف األم��م املتحدة
في ليبيا يفتح الباب لألصوليني كي
ي��دخ �ل��وا إل ��ى م�ن��اط��ق ج��دي��دة ل��م تكن
م�ت��اح��ة ل�ه��م م��ن ق �ب��ل» .وأف � ��ادت األم��م
امل �ت �ح��دة ف ��ي ت �ق��ري��ر ل �ه��ا ف ��ي ت�ش��ري��ن
األول املاضي ،بأنه ما بني شهري آذار
وآب من « 2013دخ��ل أكثر من  30ألف
مهاجر غير ش��رع��ي إل��ى ليبيا بطرق
متعددة».
ع ��رب �ي ��ًا ،ب� � ��دأت ت ��ون ��س ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
املفوضية السامية ل�ش��ؤون الالجئني
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ت�ح�س�ب��ًا من
وص��ول الج�ئ�ين ليبيني إل��ى أراضيها
بعد التصعيد العسكري في مدينتي
ط� ��راب � �ل� ��س وب� � �ن� � �غ � ��ازي .وق � � � ��ال وزي � ��ر
الخارجية التونسي املنجي حامدي:
«اتصلنا باملفوضية في جنيف التخاذ
ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة ت�ح�س�ب��ًا م ��ن ت��دف��ق
الالجئني من ليبيا» .أما الجزائر التي
أغ�ل�ق��ت س�ف��ارت�ه��ا ل ��دى ل�ي�ب�ي��ا ،ف�ق��ررت
خ �ط��وط �ه��ا ال �ج ��وي ��ة إل � �غ ��اء رح�لات �ه��ا
نحو األخ�ي��رة بعد االنتهاء من إجالء
ال �ج��زائ��ري�ين م�ن�ه��ا ،وذل ّ ��ك وف ��ق إف ��ادة
لاّ
م�س��ؤول ف��ي ال�ش��رك��ة ف��ض��ل أ يكشف
عن هويته ،مضيفًا« :ستستمر بعض
ال��رح�لات إل��ى غاية إج�لاء الجزائريني
املوجودين في ليبيا ،لكن قرار اإللغاء
ُّ
قد اتخذ».
«األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول»

من دروس
بنغازي ألميركا احتياج
حرك
قوة قريبة ُت َّ
بسرعة للتدخل

ضمن إج��راء وصفه بأنه «اح�ت��رازي».
وأضاف« :هذا إجراء احترازي ألن أحد
األم � ��ور ال �ت��ي ت�ع�ل�م�ن��اه��ا م��ن ب�ن�غ��ازي
الحاجة إلى وجود قوة خفيفة الحركة
يمكنك تحريكها على عجل ملعالجة

الجيش المصري مستعد إلعادة بناء
نظيره «الليبي»
ي ُقدم

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
تسيطر حالة التأهب القصوى واالستعداد التام على القوات املصرية
امل �ن��وط ب�ه��ا ت��أم�ين ح ��دود ال �ب�لاد خ��اص��ة امل�ت��اخ�م��ة لليبيا ال �ت��ي تشهد
اش�ت�ب��اك��ات ع�س�ك��ري��ة ب�ين ال �ق��وات امل��وال �ي��ة ل �ل��واء امل�ن�ش��ق خليفة حفتر
وال�ج�م��اع��ات اإلس�لام�ي��ة املسلحة .وت�ق��ول م�ص��ادر مطلعة ل�ـ «األخ �ب��ار»
إن وزارة ال��دف��اع امل�ص��ري��ة أص��درت «تعليمات م�ش��ددة بمتابعة أح��وال
املصريني املوجودين في ليبيا ،واالستعداد التام للتواصل معهم ،وتقديم
يد العون في حال تطور األوضاع أكثر من ذلك أو وجود تهديد لحياتهم».
وأك� ��دت امل �ص ��ادر أن ال �ج �ي��ش امل �ص��ري ال ي� ��زال ق �ي��د ح��ال��ة االس�ت�ن�ف��ار
القصوى على ال�ح��دود الغربية ،كما دف��ع بتعزيزات مكثفة م��ن رج��ال
حرس الحدود والصاعقة إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية لتمشيط
الحدود باستمرار ضمن أوقات زمنية متقاربة ،وهدف ذلك كله منع أي
عمليات تسلل لعناصر أو تهريب أسلحة.
ك��ل ه��ذه اإلج� ��راءات يتابعها ك��ل م��ن وزي��ر ال��دف��اع ال�ف��ري��ق أول صدقي
صبحي ورئيس األركان الفريق محمود حجازي باإلضافة إلى تكثيف
وج��ود املخابرات الحربية على امل�ح��اور كافة .وذك��رت تلك امل�ص��ادر أن
هناك تعاونا مع قيادات القبائل من الجانبني املوجودين في مصر أو
األراضي الليبية لجمع املعلومات التي تفيد في تأمني الحدود.
أم��ا ب�ش��أن امل��وق��ف م��ن ال��وض��ع ال�ل�ي�ب��ي ،ف��إن امل �ص��ادر نفسها أك��دت أن
القيادة العامة للقوات املسلحة على استعداد لتقديم كل الدعم ال�لازم
لضمان استقرار األوض��اع هناك دون التحيز إل��ى ط��رف على حساب
اآلخر ،لكنها أشارت إلى أن الجيش املصري ال يمانع املشاركة في إعادة
بناء الجيش الليبي مرة أخرى.
ونبهت أخيرا إلى أنه جرى رصد محاوالت تسلل ملجموعات مسلحة
إلى مصر خالل املدة املاضية بهدف االنضمام إلى مجموعات إرهابية
موجودة في سيناء وم��دن القناة ،وذل��ك «وفقا لتعليمات من تنظيمات
إرهابية تأتمر بأمر القاعدة والتنظيم الدولي لإلخوان املسلمون ،وهدفها
تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع إجراء االنتخابات الرئاسية يومي
 26و 27أيار الجاري» ،كما تقول املصادر.

مـهـرجـان

الفيلم العربي القصير
ARAB SHORT FILM
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عروض أفالم ندوات

حفل غنائي مع محمد محسن و فرقته
مساء من  27 - 23آيـار 2014 /
الساعة السابعة
ً

.

Al Madina Theater Al Hamra

For More Information 03 888 763
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Art Residence Aley

pixels.graphic@hotmail.com

p.m.
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الـحـمـرا

23 - 27 May 2014

Screening tickets 5000 L.L.
25000 L.L.
Festival pass

