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 ح��ددت مملكة البحرين مهلة اسبوعين 
لعودة مواطنيها المتورطين في معارك في 
الخارج، ودعت الداخلية البحرينية في بيان 
مواطنيها الموجودين في مناطق التوترات وخاصة 
المسلحة منها للمشاركة في أعمال قتالية بذريعة 

الجهاد، ال��ى ال��ع��ودة ال��ى رشدهم بالرجوع ال��ى أرض 
الوطن.

واضافت الداخلية في بيانها انه بعد انقضاء المهلة 
ات القانونية وفقًا لقانون  س��وف تتخذ كافة االج���راء
العقوبات رقم 15 لسنة 1976م والقوانين االخرى 

الخاصة بمكافحة االره��اب..وب��ه��ذا التحذير تكون 
البحرين قد لحقت بالسعودية التي اصدرت في مطلع 
فبراير مرسومًا ملكيًا ينص على عقوبة السجن حتى 
20عامًا بحق من يشارك في معارك في الخارج أو ينتمي 

الى جماعات ارهابية.

البحرين  تمهل مواطنيها المقاتلين في الخارج أسبوعين

السيسي في طريقه لحكم مصر
 للتنفيذ 

ً
سيكون برنامجي االنتخابي واقعيًا وقابال

في اوقات زمنية محددة خالل االيام القادمة سوف 
انزل الى الشارع والتقي بالمواطنين لعرض برنامجي 

االنتخابي بالتفصيل والتوضيح :
> بهذه الكلمات دشن عبدالفتاح السيسي مرشح 
االنتخابات الرئاسية المصرية حملته االنتخابية 
غير الرسمية »الخميس« الماضي بعد ان خلع بزته 
العسكرية ليخطو أولى خطواته نحو القصر الرئاسي 
لحكم مصر وذات التأثير الحيوي على المستويين 
االقليمي والدولي في مرحلة عصيبة تمر بها المنطقة 

العربية والداخل المصري.
والتقى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اعضاء 
حملته االنتخابية مرتديًا الزي المدني خالل أول 
اجتماع لهم حيث يضم فريقه االنتخابي مجموعة من 
الخبراء في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية لشخصيات مارس أغلبها العمل العام 

في مختلف المجاالت وخبرات سنوات طويلة.
ونشرت الصحف المصرية تفاصيل اللقاء وقالت 
ان السيسي وجه رسالة العضاء الحملة قال فيها : 

»حملتي ليست للدعاية االنتخابية وانما هي حملة 
لبناء مصر ويجب ان تعملوا في هذا االطار.. لدينا 
حلم كبير يجب ان نحققه وهو بناء وطن آمن يحترم 
الحقوق والحريات خال من الخوف والفزع واالرهاب.. 
يجب ان نعلم اننا نحمل ارواحنا فداء لهذا البلد وال 

نخاف إال الله«.
برنامج واقعي

ويمثل العنوان العريض للبرنامج االنتخابي 
للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الواقعية 
بعيدًا عن الوعود الكبيرة مع االلتزام بتزمين 

التنفيذ في اوقات محددة.
وق��ال السيسي »السبت« الماضي ان برنامجي 
االنتخابي واقعي وغير وهمي وسيشمل كافة النواحي 
التي تمس حياة المواطن المصري وقابل للتنفيذ في 

أوقات زمنية قريبة ومحددة.. 
الفتًا إلى ان »حكم مصر ليس باالمر السهل وانه 
يعلم جيدًا ان مسئولية كرسي الحكم ليست نزهة 
او تشريفًا ولكنه تكليف على صاحبه ان يكون خادمآً 

حقيقيًا للشعب المصري«..
وردد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في 
مستهل تصريحاته قبل بدء حملته رسميًا القول 
بأن " »الشعب المصري تحمل الكثير خالل السنوات 
الماضية وآن األوان لكي يحصد نتائج ثورتي 

25يناير و30يونيو«..
مبادئ الثورة

ويرتكز البرنامج االنتخابي للسيسي على تحقيق 
عدالة ناجزة، وانجاز تغييرات تشعر المواطن 
المصري البسيط بوجود تغيير جذري وحقيقي 
في الحياة االجتماعية بمصر وانعاش االقتصاد 
والتأكيد على توفير فرص  لتمكين الشباب والمرأة.
ويتضح من عناوين حملة السيسي في مرحلتها 

االول��ى عدم االش��ارة لجماعة االخ��وان المسلمين 
المحظورة ف��ي مصر، ربما على اعتبار معرفة 
الجماهير المصرية المؤيدة للسيسي لموقفه منها 
وانه في حال تولي الرئاسة سيعمل بالتأكيد على 
اكمال ملف الجماعة من عملية حظر ومحاكمات 
العضائها المتهمين بقضايا وجرائم ضد الشعب 

المصري وهي اآلن امام عدد من محاكم الدولة.

29 و30 مايو التصويت والنتائج في 5 يونيو
> أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية في مصر ان عملية التصويت ستجرى يومي 29 و30 مايو، على 

أن تعلن نتيجة االنتخابات في يوم 5 يونيو.
وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح لالنتخابات ابتداًء من يوم امس األحد.

حمدين صباحي جاهز لمناظرة 
تلفزيونية مع السيسي

> أع�����رب ال��س��ف��ي��ر 
م��ع��ص��وم ال��م��رزوق��ي 
المتحدث باسم حملة 
ح��م��دي��ن ص��ب��اح��ي عن 
س����ع����ادت����ه  إلع�����ان 
ال��م��ش��ي��ر ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال����س����ي����س����ي خ�����وض 
االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية 
ال��م��ق��ب��ل��ة، م��وض��ح��ًا أن 
الحملة طالتها اتهامات 

بأنها ديكور لتجميل االنتخابات المقبلة.
ورحب المرزوقي في حوار إذاعه التلفزيون المصري 
بأية مناظرة تلفزيونية مع المنافس عبدالفتاح 
السيسي حال موافقة األخير على انعقادها، مؤكدًا ان 
حملة صباحي جاهزة تمامًا لمثل هذه المناظرة التي 

هي من حق الشعب المصري.

عمرو موسى مستشارًا 
سياسيًا للسيسي

> بحسب ما تناقتله 
الصحف المصرية بعد 
أول اج��ت��م��اع لفريق 
حملة المرشح للرئاسة 
ع��ب��دال��ف��ت��اح السيسي 
ت��أك��د خ���روج المرشح 
الرئاسي السابق عمرو 
موسى من قيادة الحملة 
في اللحظات األخيرة 

بعد أن قادها عمليًا قبل اع��ان السيسي ترشحه.
ويتقدم فريق حملة السيسي السفير محمود كارم 
المنسق العام للحملة والسفير رفعت راشد وأحمد 

كامل المتحدث الرسمي باسم الحملة وآخرون.
وأكدت الصحف المصرية عدم تولي عمرو موسى 
رئيس )لجنة ال�50( الدستورية أي موقع تنظيمي 
رسمي داخل حملة السيسي، واالكتفاء باالستشارات 
السياسية بشكل شخصي نظرًا للعاقة التي تجمعه 

به منذ ثورة 30 يونيو.

فيما حركة النهضة تتهرب من التعليق

رئيس الحكومة التونسية يؤيد موقف السعودية من »اإلخوان«
> تمارس »حركة النهضة« االسالمية الحاكمة في 
تونس )سابقًا( صمتًا مطبقًا وتهربت من التعليق 
الى حد اآلن على تصريح رئيس الحكومة التونسية 
المؤقت مهدي جمعة لصحف سعودية االسبوع 
الماضي ولو بكلمة واحدة بشأن موافقته على قرار 
السعودية تصنيف حركة االخوان تنظيمًا ارهابيًا 

بل وتثمينه.
وكان جمعة قد ذكر في تصريحات صحافية معلقًا 
على القرار السعودي »نقره بإيجابية ألن لدينا نفس 
الموقف في تونس بأن ال مكان لالرهاب، ونعتبر أن أي 
خروج على القانون أو تهديد أمن الدولة نحن مخولون 
بمحاربته.. نحن متفقون مع المملكة في هذا القرار بل 

ندعمه ونثمنه عاليًا..«.
واعتبر المراقبون أن جمعة الذي يقود حكومة من 
المفروض أنها انتقالية ومحايدة، واختيرت لتنظيم 
انتخابات تشريعية ورئاسية وبدعم أساسي من 
»حركة النهضة« بعد حوار وطني أكره االسالميون 
على القبول بنتائجه والتخلي بذلك عن السلطة، 
فاجأهم بتصريح سياسي من الدرجة األولى ستكون له 
تداعيات خطيرة على وضع الحركة في سياق الوضع 

السياسي العام في تونس، خاصة وأنها اآلن تلوذ 
بالصمت واختيار قياداتها عدم الرد على تصريح 
من أكبر مسؤول في الحكومة يتناقض مع توجهاتهم 

ومع مواقفهم من التطورات الجارية في مصر والتي 
أسفرت عن إزاحة االخوان ورئيسهم محمد مرسي 

عن السلطة.

قطر تسرب أسرار مجلس التعاون إلسرائيل وتركيا وإيران
> القرار الثالثي السعودي اإلماراتي البحريني بسحب سفرائها من 
الدوحة بعد اتهامها لقطر بدعم االرهاب وجماعة االخوان المتطرفة 
وتهديد أمن المنطقة.. وجد هذا القرار الكثير من التحليالت العربية 
والدولية وتكشفت المزيد من األسرار والخبايا في عالقات الدول 

الثالث بقطر.
 الخبير األمني المصري العميد خالد عكاشة يقول: إن االتهامات 
الموجهة لقطر من الدول الثالث تجاوزت الكثير من األسباب بما 
فيها تعاونها الوثيق مع واشنطن وطهران، ويوضح بالقول: »إن قطر 
سربت أسرارًا وتفاهمات خاصة بمجلس التعاون الخليجي الى بعض 
األطراف الخارجية، يأتي في مقدمتها الواليات المتحدة واسرائيل 

وتركيا وإيران.. وهذا هو بالتحديد سبب إشارة البيان الثالثي الى أن 
»قطر أضرت بمجلس التعاون الخليجي«.

ويعتبر عكاشة أن قرار سحب السفراء يضع قطر في موضع انتباه 
من أن دورها الداعم لالرهاب وتورطها في احتضان عناصر إرهابية 
على أراضيها، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعات االرهابية 
عبر تنظيم لقاءات مخابراتية ليست فوق مستوى الشبهات في ليبيا 
وتركيا وتونس، لبحث سبل تقديم الدعم لهذه الجماعات يحكم 
عليها بالعزلة في محيطها الحيوي االقليمي.. مشيرًا الى أنه ألول 
مرة أن تصدر قرارات بهذا المستوى في وسط الجزيرة العربية ومن 

أعضاء على عضو آخر في مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد أن معظم الدبلوماسيين رفيعي المستوى الذين تواصل 
معهم أكدوا له أن الهجوم الذي شنه حلف شمال االطلسي )الناتو( على 
ليبيا في 2011م كان بتمويل قطري كامل«.. وتابع بالقول: »قطر 
تضع نفسها مطية ألجهزة المخابرات االجنبية، وتحالفها المشبوه 
مع إيران ضد الدول العربية يجعلها الذراع السياسي والمالي ألمريكا 
وإلسرائيل في المنطقة، فقطر دولة بال توجه، وتعتبر شوكة إيرانية 
في خاصرة الدول العربية، وتقوم بتنفيذ مخطط اسرائيل الذي يقضي 
بتقسيم وتفتيت الدول العربية، والدليل على ذلك دعمها لجبهة 
النصرة السنية التي تقاتل ضد الدولة السورية ودعمها للحوثيين 
الشيعة في اليمن الذين حاربوا الجيش اليمني ويلعبون دورًا مشبوهًا 

في محاولة تقسيم اليمن خالل الفترة الماضية«.
ويقول الخبير األمني خالد عكاشة في دراسة نشرها مركز المزماه 
للدراسات والبحوث االماراتي: »إن المسلك القطري إضافة الى تلك 
االتهامات فقد عمل أيضًا على دعم االعالم المعادي للسعودية 
واإلمارات، بتحويل مؤسسات قطرية الى منابر تهاجمها خاصة فيما 
يخص الوضع في مصر، واغدقت االموال على الرموز التي تعارض نظام 
الحكم في هذه البلدان، كما أنها وظفت المال السياسي وشركات 
العالقات العامة في الواليات المتحدة والغرب للنيل من مصالح 
السعودية واإلمارات، والعمل على دعم كل ما يضر بمصالح جيرانها 

كما جاء في اتهامات السعودية واإلمارات«.

االرهابيون يرتكبون جرائم حرب في سوريا

> قال تقرير لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق االنسان في سوريا ان عدد المجموعات المسلحة المعارضة في 
سوريا بلغ عدة مئات ومعظمها تصنف متطرفة وترتكب جرائم حرب.

واوضح ان المرتزقة األجانب ينضمون في سوريا الى أكثر المجموعات تطرفًا كتنظيم الدولة االسامية في العراق والشام 
الذي يضم مقاتلين جهاديين سلفيين في حلب والرقة، ويفرض تطرفه االيديولوجي على السكان المحليين.

وأكدت اللجنة التابعة لامم المتحدة بأن شيئًا اليدل على تخفيف حدة التوتر في األزمة السورية التي دخلت عامها الرابع 
في الوقت الذي تتزايد فيه الجماعات المسلحة ويتكاثر معها اعداد المقاتلين الجهاديين المتشددين.


