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شدد وزير الخارجية البحريني خالد بن 
احمد آل خليفة على ان البحرين تقف مع 
االشقاء في المملكة السعودية واالمارات 
في تصديهم لمخطط االخ���وان، مؤكدًا ان 
البحرين تتصدى لجماعة االخوان المسلمين 

وتهديدها االرهابي الواضح الستقرار مصر 
والسعودية واالم���ارات وتعتبره تهديدًا 

للبحرين وأمنها.
وقال: ان البحرين ستتعامل مع أي تهديد 
مماثل من جماعة االخوان في البحرين بنفس 

االس��ل��وب ال��ذي تتعامل ب��ه م��ع أي تهديد 
آخر ألمنها واستقرارها.. وان مايمس أمن 
واستقرار االشقاء في السعودية واالمارات هو 

مساس مباشر بأمن واستقرار البحرين.

المنامة.. ما يمس السعودية واإلمارات يمسنا

فهمي: الوساطة 
الكويتية فشلت

> أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان قطر تواصل التحريض 
ضد دول عربية، وقال: ان عالقة مصر مع قطر او عالقة السعودية 
واالمارات والبحرين معها لن تعود إال بعد قيام النظام القطري 

بتغيير سياسته والتوقف عن 
التدخل في الشئون الداخلية 
ل��ل��دول العربية ومناصرة 

اعدائها..
وقال فهمي لقناة »إم. بي. 
سي«: ان الكويت قامت بالفعل 
بالتوسط للتهدئة ولكن تلك 
ت بالفشل في  المحاولة ب��اء
ظل استمرار قطر في انتهاج 
سياسة تحريضية ضد بعض 

الدول العربية.

محكمة سعودية تسجن 
13 شخصًا بتهمة 

مساعدة اإلرهابيين ماليًا
حكمت محكمة سعودية على 13 شخصًا بالسجن لمدد مختلفة، 
بتهمة تقديم الدعم المالي للمسلحين االسالميين واالرهابيين 

وتجنيد الشباب للقتال في العراق وسورية وأفغانستان.
وحكم على جميع المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 14-3 
سنة.. ومن بين المدانين تسعة من مواطني السعودية، واثنان من 
األردن ومصري وسوري، ، حسبما ذكرت وسائل اإلعالم المحلية .
وقد شددت السلطات السعودية العقوبات على المنظمات 
اإلسالمية والجماعات اإلرهابية، وكل من يقدم مساعدات 
لإلرهاب. كما اعتمدت السلطات السعودية أيضًا قانونًا يعاقب 
مواطني المملكة، الذين يشاركون في القتال خارج المملكة 

ويرتبطون باإلرهابيين، بالسجن من 3 إلى 20 سنة.

غدًا.. قمة عربية عاصفة بالكويت

> وسط خالفات عربية - عربية جديدة قديمة تستضيف 
الكويت غدًا أعمال القمة العربية ال��25 تحت عنوان: يعبر 
عن الحال »قمة التضامن لمستقبل أفضل« وهو العنوان الذي 

اليتوقع الخبراء ان ينعكس على حال العرب في قمتهم.
وتتصدر أعمال القمة جملة من الخالفات في مقدمتها 
خليجية مصرية مع قطر تصاعدت حدتها بسحب السعودية 
واالمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة وتعليق مصر أعمال 
سفارتها بسبب المواقف القطرية الراعية لجماعة االخوان 
المسلمين وادواره��ا المشبوهة في استهداف االستقرار 

واالمن العربي والخليجي والتدخل في الشئون الداخلية.
وترى مصادر عربية ديبلوماسية رفيعة عشية انعقاد 
القمة ان هناك عقبات كبيرة التمام المصالحة العربية مع 
قطر نظرًا لتعنت الدوحة أمام المطالب العربية لعدم طرح 
هذا البند على جدول أعمال القمة العربية، حيث ان هذه 

القمة ستبحث في ثالث قضايا هي فلسطين وسوريا وتطوير 
الجامعة العربية.ونقلت وسائل اعالم كويتية وعربية عن 
مصادر ديبلوماسية ان امير الكويت الشيخ صباح االحمد 
الصباح خالل توليه الرئاسة سيسعى الى عقد جلسة صلح 
 
ً
عقب الجلسة االفتتاحية للملوك والرؤساء غدًا تشمل دوال

بعينها هي مصر والسعودية واالمارات وقطر في محاولة منه 
لتقريب وجهات النظر العربية..

وبحسب مراقبين ان قطر ستسعى الفشال أعمال القمة 
العربية العربية بالكويت بأي طريقة كانت وذلك بدليل رفض 
مندوب الدوحة لدى الجامعة العربية السفر من القاهرة الى 

الكويت مع الوفود العربية في نفس الطائرة.
في إشارة إلى ان قطر بذلك غير مستعدة لتقديم تنازالت 
خالل القمة العربية لرأب الصدع، خاصة ان اتمام المصالحة 
بين مصر والسعودية واالمارات والبحرين مع قطر يتطلب 

شروطًا ابلغتها تلك الدول للكويت، غير ان الدوحة سبقت 
أعمال القمة عبر وسائل اعالمها برفضها تلك الشروط وانها 
مستمرة في سياستها الخارجية ودعمها لجماعة االخوان 
المسلمين، مما ينذر بقمة عربية عاصفة اقرب الى الفشل 

من النجاح.
مشروع البيان الختامي الذي أقره وزراء الخارجية تأييد 
المبادرة المصرية لمكافحة االرهاب، كما سيدعو الى ضرورة 
التزام الدول العربية باتفاقية مكافحة االرهاب التي وقعت 

عليها 17 دولة عربية في عام 1996م.
وفيما يتعلق بسوريا تشدد القرارات على دعوة مجلس 
االمن لتحمل مسئولياته حيال حالة الجمود التي اصابت مسار 
المفاوضات بجنيف، كما سيتفاوض االمين العام للجامعة 
العربية مع االمم المتحدة الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى 

انجاز الحل السياسي لتجاوز األزمة السورية.

الركائز األساسية لبرنامج السيسي لالنتخابات الرئاسية في مصر
من المتوقع أن يعلن المشير عبدالفتاح السيسي غدًا او بعد غد 

ترشحه رسميًا لالنتخابات الرئاسية المصرية.

 وأكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور 
المصري الجديد.

أن العمل يجري على قدم وساق لالنتهاء خالل أيام من صياغة رؤية 
المشير عبدالفتاح السيسي كمرشح رئاسي واألسس التي يعتمد عليها 

برنامجه.
وقال موسى، إن من الواضح أن المرشح المحتمل الذي يتمتع بتأييد 

شعبي كبير يتجه إلى أن تقوم رؤيته على محورين.. أولهما:

ا في االعتبار التكليفات التي 
ً
إعادة بناء الدولة على أسس حديثة آخذ

أقرها دستور 2014 وألزم بها الدولة، وثانيهما أن يشرك المشير 
الشعب في تفاؤله بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة وتحقيق 
العدالة االجتماعية، مع وضعه في الصورة بكل شفافية بحقائق الوضع 

االقتصادى والظروف التي تمر بها البالد.
وأش��ار إلى أن البرنامج سيحدد إطار رؤية المرشح إلع��ادة البناء 
وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة لهم، إلى جانب إحترام 
الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد وعلى رأسها عدم 
التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي  واالختالف 
السلمي في ضوء محددات رئيسية تقوم أساسا على أولوية تحقيق 
العدالة االجتماعية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا حفاظا على 
حقوق ومصالح الجيل الحالى واألجيال القادمة خاصة في ضوء الزيادة 

المتوقعة في عدد سكان مصر.
وأض��اف موسى: أن البرنامج الذي تتم بلورته للمشير عبدالفتاح 
السيسي يتضمن خطة طموحة مقترحة إلع��ادة صياغة الخريطة 
التنموية واالستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديالت جذرية على عدد 
من المحافظات اغلبها بما يتضمنه ذلك من تغيير في الخريطة اإلدارية 
ا حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقا وغربا 

ً
أيض

توسيعا آلفاق العمل واإلنتاج مؤكًدا أن مجموعة من الشخصيات العامة 
والخبراء يشاركون في مناقشات مكثفة تتعلق ببرنامج التنمية واإلصالح 

وإنجاز البرنامج االنتخابي.
ولخص موسى الركائز األساسية للرؤية والبرنامج القائم عليها في 

األتى:
> ضرورة الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة 
الحياة لجميع المواطنين، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها 

الطبيعى.
> إستعادة األمن واألمان للبالد. 

> إصالح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها في 
أداء دورها ومحاربة الفساد. 

> االهتمام الشديد بالتنمية البشرية وخاصة الشباب. 
> االمتداد العمرانى على أرض مصر بما يتناسب مع الزيادة 

السكانية بشكل مخطط. 
>االستغالل األمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق األجيال 

الحالية والقادمة. 
> طرح مشروعات التنمية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة 
أو متناهية الصغر للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب إضافة إلى 

العودة إلى اإلنتاج ومضاعفته. 
> التوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة 

ضعف كفاءة وأداء الجهاز اإلداري للدولة. 
> حماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة في مجالى 

المياه والطاقة.
>وضع منظومة واضحة ومتكاملة للعالقات الخارجية المصرية 
تنبثق من الرؤية المستقبلية ودور مصر في الحفاظ على أمنها 
القومى في مختلف أبعاده األقليمية) العربى- االفريقى- اإلسالمى 

-المتوسطي( وكذلك أمنها في ضوء الموقف الدولى وتطوراته.

قطر تتمسك بنهجها الفساد التجمع العربي


