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ّ
ويحتلون مبنى رسميًاّ
ّ
شرطيو مصر يواصلون إضرابهم
استبعدت اللجنة االنتخابية في مصر  8مرشحني أبرزهم
املتهم باغتيال مبارك ،في وقت رافق فيه اضراب عناصر
من الشرطة بهدف زيادة الرواتب وتطهير الشرطة ،احتالل
زمالئهم ملبنى رسمي بالغردقة
ت��زام �ن��ًا م��ع م��واص �ل��ة أك �ث��ر م��ن  30أل��ف
شرطي مصري االضراب احتجاجًا على
روات �ب �ه��م امل�ت��دن�ي��ة وان �ت �ش��ار ال�ف��اس��دي��ن
ف��ي أج �ه��زة ال �ش��رط��ة ،ع �م��دت مجموعة
م��ن عناصر الشرطة ال��ى اح�ت�لال مبنى
ّ
رس �م��ي ف ��ي ال� �غ ��ردق ��ة .وأك � � ��دت م �ص��ادر
أم �ن �ي��ة أن م �ئ��ات ال �ش��رط �ي�ين امل�ص��ري�ين
اجتاحوا مقر األمن في منتجع الغردقة
امل �ط��ل ع�ل��ى ال�ب�ح��ر األح �م��ر م�م��ا اض�ط��ر
رئ �ي �س��ه ال � ��ى م � �غ� ��ادرة امل �ب �ن��ى م ��ن ب��اب
خلفي ..فيما واص��ل ثالثة آالف شرطي
ت�ظ��اه��ره��م ل�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
قرب وزارة الداخلية في القاهرة وكثفوا
االع �ت �ص��ام��ات أم ��ام م��راك��ز ال �ش��رط��ة في

مختلف أنحاء البالد .ويقوم أكثر من 30
ألف شرطي من أصحاب الرتب املتدنية،
أي ن �ح��و ع �ش��ر م �ج �م��ل ال �ش��رط �ي�ي�ن ف��ي
ال �ب�لاد ،ب��إض��راب للمطالبة ب��زي��ادة في
الرواتب وتحسني ظروف العمل وتنحية
ق�ي��ادي�ين ف��ي ال�ش��رط��ة ووزارة الداخلية
يمارسون مسؤوليات منذ عهد الرئيس
ح�س�ن��ي م �ب��ارك.وي �ج��ري ه ��ذا اإلض� ��راب
بينما تشهد البالد تصعيدًا في املطالب
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
مثل التربية والصناعة والنقل ،ما يزيد
ف��ي ت�ف��اق��م أوض ��اع االق �ت �ص��اد ال ��ذي هو
ً
أص�ل�ا متضرر بسبب انهيار السياحة
واالس� �ت� �ث� �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة وال �غ �م��وض
السياسي السائد منذ سقوط مبارك في
شباط املاضي.
في هذه األثناء ،أعلنت اللجنة الفرعية
ل� �ف� �ح ��ص أوراق امل� ��رش � �ح�ي��ن ل� �خ ��وض
ان�ت�خ��اب��ات مجلسي ال�ش�ع��ب وال �ش��ورى
في محافظة األقصر املصرية استبعاد
 8م��رش �ح�ي�ن أب� ��رزه� ��م امل �ت �ه��م ب��اغ �ت �ي��ال

ح�س�ن��ي م� �ب ��ارك ،أح �م��د ح �س�ين ش�م�ي��ط.
وأوض� ��ح امل��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي لصحيفة
«ال� �ي ��وم ال �س��اب ��ع» امل �ص��ري��ة أن ال�ل�ج�ن��ة
ق � � ��ررت اس �ت �ب �ع ��اد امل ��رش� �ح�ي�ن ألس �ب ��اب
مختلفة ،أب��رزه��م «امل��دع��و أح�م��د حسني
ش �م �ي ��ط ،وذل � � ��ك ل� �ع ��دم ت �ق��دي �م��ه أوراق
الخدمة العسكرية».وشميط ،م��ن قرية
حاجر الضبعية غرب األقصر ،وهو أحد
الكوادر البارزة في الجماعة اإلسالمية،
وشارك منذ أواخر الثمانينيات بالعديد
من محاوالت االغتيال لشخصيات هامة
أب��رزه��ا م�ب��ارك ف��ي العاصمة اإلثيوبية
أدي � ��س أب ��اب ��ا ع ��ام  1995ب �ع��دم��ا ح ��اول
اغتيال وزير الداخلية األسبق زكي بدر.
الى ذلك ،قضت محكمة القضاء اإلداري
ف ��ي ال �ق��اه��رة ب �ح��ق امل �ص��ري�ين امل�ق�ي�م�ين
ف��ي ال �خ��ارج ف��ي اإلدالء ب��أص��وات�ه��م في
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال��رئ��اس �ي��ة
واالستفتاءات في لجان اقتراع تقام في
سفارات بالدهم.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

عربيات
دوليات
الفروف :املحظورون
األميركيون لدينا
أكثر من الروس لدى واشنطن
قال وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف (الصورة)
أمس ،إن القائمة الروسية
السوداء ألميركيني محظور
دخولهم روسيا أطول من
الالئحة األميركية للمسؤولني
الروس املمنوع دخولهم الى
الواليات املتحدة ،املشتبه في
ارتباطهم بوفاة املحامي سيرغي
ماغنيتسكي .ونقلت وكالة األنباء
الروسية «نوفوستي» عن الفروف
قوله إن «الئحتنا ّ
موسعة أكثر»،
موضحًا أن القائمة الروسية تضم

إيران
رغم الضغوط السياسية ،وسعت السلطات القضائية اإليرانية تحقيقاتها واعتقاالتها ،التي شملت مسؤولين
ومصرفيين ورجال أعمال في أكبر فضيحة مالية في تاريخ البالد

اعتقاالت جديدة في فضيحة االختالسات
وس�ع��ت السلطات القضائية اإلي��ران�ي��ة ،أم��س ،تحقيقاتها بشأن
قضية االختالس املصرفي ،التي توصف بأنها أكبر فضيحة مالية
في تاريخ البالد ،واعتقلت  9متهمني إضافيني ،في وقت تتواصل
فيه املساعي األميركية لتشديد العقوبات على النظام اإليراني،
بسبب املؤامرة املزعومة الغتيال السفير السعودي لدى واشنطن.
وق��ال امل��دع��ي ال�ع��ام اإلي��ران��ي غ�لام محسني إج�ه��ي إن ع��دد الذين
اس�ت�ج��وب��وا ف��ي القضية ح�ت��ى اآلن ب�ل��غ  67ش�خ�ص��ًا ،إض��اف��ة ال��ى
اع�ت�ق��ال  31ف��ي قضية ال �ـ  2.6م�ل�ي��ار دوالر .وأش ��ار ال��ى أن��ه ج��رى
التحقيق مع عدد غير محدد من املسؤولني الحكوميني ،وأن رجال
ً
أعمال ومصرفيني كانوا من بني أول  22معتقال .ولم ينف وجود
ً
ضغوط سياسية ،قائال «هناك بعض الضغوط ،وه��ذا متوقع أن
نتعرض لضغوط بسبب هذه القضية الضخمة».
وفي ملف العقوبات الغربية على إيران ،أعلن وكيل وزارة الخزانة
امل�ك�ل��ف بمكافحة ت�م��وي��ل اإلره� ��اب ف��ي اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،ديفيد
كوهي ،أن الواليات املتحدة تسعى إلى نيل تأييد أوروبا لتشديد
العقوبات على إيران .وقال إنه اجتمع مع مسؤولني بريطانيني في
لندن أول من أمس لبحث فرض عقوبات جديدة تركز على دخول
إيران النظام املالي العاملي .وأضاف «يجب أن تحاسب إيران على
هذا املخطط» ،في إشارة الى مؤامرة اغتيال سفير السعودية لدى

ما قل
ودل
وصف املبعوث األميركي
لكوريا الشمالية ،ستيفن
بوسوورث ،املحادثات بني
مسؤولني أميركيني وكوريني
شماليني في امللف النووي الكوري
الشمالي التي اختتمت ،أمس ،في
جنيف بـ«اإليجابية جدًا والبناءة»،
مشيرًا إلى أن الطرفني سيبقيان
على تواصل من خالل بعثة الشمال
في األمم املتحدة .وأضاف:
«سنعود إلى العاصمتني ونتشاور
أكثر ،وسيكون الوفدان على اتصال
من خالل قناة نيويورك ،أي
بعثة كوريا الشمالية
في األمم املتحدة».
(يو بي آي)

الواليات المتحدة
تسعى إلى نيل تأييد
أوروبا لتشديد العقوبات
على طهران

واشنطن ،عادل الجبير ،التي نفت السلطات اإليرانية أي صلة لها
بها.
وأش� ��ار ك��وه�ين ال ��ى أن أي ع�ق��وب��ات ج��دي��دة س�ت�ك��ون أي �ض��ًا ج��زءًا
م��ن الجهود الرامية ل��ردع إي��ران ع��ن مواصلة السعي إل��ى تطوير
قدراتها النووية ،وأنها قد تستهدف البنك املركزي اإليراني .وأكد
«سنستمر في بحث أمر تلك املؤسسات املالية الضالعة في أنشطة
االن�ت�ش��ار ال �ن��ووي اإلي��ران �ي��ة ،وسنستمر ف��ي م�ح��اول��ة ع��زل�ه��ا عن
القطاع املالي الدولي».
م��ن جهة ثانية ،دع��ت الصني الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة إلى
ح��ل امل�س��أل��ة ال�ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال �ح��وار .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة
أنباء الصني الجديدة «شينخوا» عن املتحدثة باسم الخارجية
الصينية جيانغ ي��و ،قولها خ�لال مؤتمر صحافي في العاصمة
ب�ك�ين ،إن «ال �ص�ين مقتنعة ب�ش��دة ب��أن ال �ح��وار وامل �ف��اوض��ات هما
الطريقة األفضل لحل املسألة النووية اإليرانية» .وأضافت «نأمل
أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التعاطي مع املوضوع
ّ
�رورة أن تعمد
بموضوعية ،وم��ن دون
انحياز» .وش��ددت على ض� ّ
الوكالة إلى إج��راء تعاون ّ
فعال مع إي��ران ،وأداء دور بناء في حل
املسألة النووية اإليرانية عبر املحادثات الدبلوماسية.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي)

قتلى زلزال جنوب تركيا يالمسون الـ 500
ال ت��زال أنباء ال��زل��زال العنيف ال��ذي ضرب
م �ح��اف �ظ��ة ف� ��ان ج �ن��وب ش� ��رق ت��رك �ي��ا ي��وم
األح� ��د امل ��اض ��ي ،ت�ح�ت��ل ص � ��دارة األح� ��داث
ال �ت��رك �ي��ة ،ع �ل��ى ح �س��اب ت� �ط ��ورات امل �ع��ارك
امل � �س � �ت � �م� ��رة داخ� � � � ��ل األراض � � � � � ��ي ال� �ت ��رك� �ي ��ة
وال �ع��راق �ي��ة ،ب�ي�ن ال�ج�ي��ش وم�ق��ات�ل��ي ح��زب
ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي ،ع�ل��ى ض ��وء تأكيد
ال �ج �ي��ش اق �ت �ح��ام دب ��اب ��ات ون ��اق�ل�ات جند
تركية األراض��ي العراقية الشمالية ،وهو
ما استمر «العمال الكردستاني» في نفيه.
وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ت ��داع� �ي ��ات زل� � � ��زال ال �ـ
 7.2درج � ��ات ،ف�ق��د أع�ل�ن��ت إدارة ال �ك��وارث
والطوارئ أن عدد القتلى ارتفع إلى ،432
م��ع إص��اب��ة  ،1352وه��و م��ا ي�ن��ذر بتحقق
ال�ت��وق�ع��ات ب��أن ي�ص��ل ع��دد ال�ض�ح��اي��ا إل��ى
عتبة األلف ،إثر بلوغ عدد املباني املنهارة
 .2262وقد تمكن رجال اإلنقاذ من انتشال
ط�ف�ل��ة رض �ي �ع��ة ع �ل��ى ق�ي��د ال �ح �ي��اة ع�م��ره��ا
أسبوعان من بني ذراعي أمها ،التي ال تزال
على قيد ال�ح�ي��اة أي�ض��ًا ،لكنها محاصرة
ت �ح��ت األن� �ق ��اض ب �ع��د م � ��رور ي��وم�ي�ن على
ال � ��زل � ��زال .وك ��ان ��ت األم ت �ض��م رض�ي�ع�ت�ه��ا

إل��ى ص��دره��ا عندما وص��ل رج��ال اإلن�ق��اذ،
ً
وك��ان��وا يحاولون أم��س إن�ق��اذ األم ،فضال
عن جدة ال تزال على قيد الحياة أيضًا.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ارت�ف�ع��ت وت�ي��رة الغضب
ل��دى املنكوبني من سكان مدينة إرجيس،
التي تضم  75ألف نسمة ،واألكثر تضررًا
م ��ن ال � ��زل � ��زال ،وذل � ��ك ب �ع��د ق �ض��ائ �ه��م ل�ي�ل��ة
ث��ان �ي��ة ف ��ي ال � �ع ��راء وال � �ب ��رد وال � �خ ��وف م��ن
هزات ارتدادية .وطاول غضب السكان كل
األطراف ،وخصوصًا الحكومية منها ،بما
أن «كل ما يعطوننا إي��اه هو خبز وم��اء»،
ب�ح�س��ب ش �ه ��ادات م�ن�ك��وب�ين م��ن امل�ن�ط�ق��ة،
وه� ��و م ��ا رك � ��زت ع �ل �ي��ه ص �ح��ف امل �ع��ارض��ة
ال �ت��رك �ي��ة ،ل �ت �ه��اج��م ال �ت �ق �ص �ي��ر ال�ح�ك��وم��ي
ف��ي إغ��اث��ة امل �ن �ك��وب�ين .وك� ��ان الف �ت��ًا ت�ق��دي��م
رئ�ي��س إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق ،مسعود
ال �ب��رزان��ي ،مبلغ م�ل�ي��ون دوالر للسلطات
التركية كمبادرة رمزية ملساعدة ضحايا
زل��زال ف��ان .وع�ل��ى صعيد النبأ ال��ذي ورد
م�س��اء أول م��ن أم��س ،ع��ن اق�ت�ح��ام عشرين
دب��اب��ة وث�ل�اث�ي�ن ش��اح�ن��ة ع�س�ك��ري��ة تركية
ش � �م� ��ال ال � � �ع � ��راق ب ��ات � �ج ��اه م� �ع� �س� �ك ��رات ل �ـ

«العمال الكردستاني» في وادي هفتانني،
ح �ي��ث ت� �ق � ّ�در ال �س �ل �ط��ات ال �ت��رك �ي��ة أن 400
مقاتل م��وج��ودون فيها ،فقد نفى الحزب
املستهدف وم �س��ؤول أم�ن��ي ع��راق��ي صحة
هذا األمر .وقال مسؤول حرس الحدود في
منطقة دهوك العراقية ،العقيد حسني تمر،
إن��ه «ال ي��وج��د أي ت��وغ��ل ل�ل�ج�ن��ود األت ��راك
داخ� ��ل األراض� � ��ي ال �ع��راق �ي��ة» .ب� � ��دوره ،أك��د
مسؤول العالقات الخارجية لحزب العمال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي أح �م��د دن �ي��س أن «ال �ق ��وات
ال �ت ��رك �ي ��ة ل� ��م ت ��دخ ��ل أراض� � � ��ي ك ��ردس �ت ��ان
ال �ع��راق» .غير أن م�ص��ادر عسكرية تركية
ج��زم��ت بصحة ال�خ�ب��ر ،ووص �ف��ت الحملة
بأنها «أعقد عملية عسكرية على الحدود
م�ن��ذ ت��وغ��ل ال�ج�ي��ش ال�ت��رك��ي ع�ب��ر ال�ح��دود
األسبوع املاضي» ،كما نقلت قناة «أن تي
في» التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش
ن �ج��دت أوزل ق��ول��ه إن ال�ه�ج�م��ات ال�ج��وي��ة
ً
التركية قتلت م��ا ب�ين  250و  270مقاتال
كرديًا ،وأصابت  210آخرين ،ودمرت كثيرًا
من مخازن السالح في شمال العراق.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

عددًا أكبر من عدد األشخاص
املدرجني على القائمة األميركية.
وأضاف إن روسيا تحتفظ بالحق
في تعديل الالئحة وفي توسيعها.
وكانت وزارة الخارجية الروسية
قد أعلنت يوم السبت املاضي
إعداد «قائمة سوداء» فيها أسماء
األميركيني املحظور دخولهم إلى
روسيا ،ردًا على «قائمة سوداء»
أميركية فيها أسماء موظفي
دولة روس محظور دخولهم إلى
الواليات املتحدة.
(يو بي آي)

األطلسي :اقتراح الدرع
ّ
الصاروخية ّ
ّ
تميز بالشفافية
أعلن ممثل حلف شمال
األطلسي في القوقاز وآسيا
الوسطى ،جيمس أباثوراي ،أمس،
أن الحلف يرى أنه اقترح على
روسيا «مستوى غير مسبوق
من الشفافية والتعاون» بشأن
مشروع الدرع الصاروخية ،بينما
تصر موسكو على املطالبة
بضمانات خطية ،تؤكد أن الدرع
ال تمثل خطرًا عليها.
(أ ف ب)

نواب بريطانيا يختارون
البقاء في االتحاد األوروبي
رفض النواب البريطانيون أمس
اقتراحًا بإجراء استفتاء عام
يختار فيه الشعب ما إذا كان
يريد بقاء البالد داخل االتحاد
األوروبي ،أو إنهاء هذه العضوية،
لكن التصويت مثل انتكاسة
سياسية لرئيس الوزراء ديفيد
كاميرون ،بعدما أظهر أنه يواجه
حركة تمرد قوية داخل حزبه.
وصوت  483نائبًا في مجلس
العموم ضد إجراء االستفتاء
املقترح ،فيما أيده  111نائبًا،
من بينهم  80نائبًا من حزب
املحافظني ،أي ربع نواب الحزب
تقريبًا ،وقد أعلن هؤالء املحافظون
أنهم لن يمتثلوا لتعليمات رئيس
الوزراء ،وسيصوتون ملصلحة
االستفتاء بسبب معارضتهم
بقاء بلدهم داخل االتحاد.
(أ ف ب)

