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اأكد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�س��ي اأن القرارات 
االقت�س��ادية التي اتخذتها احلكوم��ة يف نهاية العام 
املا�س��ي، كتع��ومي العمل��ة، ته��دف حل��ل امل�س��كالت 

االقت�سادية ب�سكل حا�سم وقوي.
وقال ال�سي�سي، خالل جل�سة نقا�سية مع عدد من �سباب 
ال�سعيد خالل املوؤمتر الوطني الدوري لل�سباب، م�ساء 
اجلمع��ة 28 يناير/كان��ون الث��اين: "الدول��ة حت��اول 
اإع��ادة �رصكات االأدوية والغزل والن�س��يج وغريها من 
���رصكات قطاع االأعم��ال لتاأهيلها، واإع��ادة اإحيائها، 
ولك��ن يقابلن��ا عدة عوائق مث��ل م�س��ائل ت�رصيعية اأو 

التمويل اأو العمالة".
واأو�س��ح ال�سي�س��ي اأن "م�رص تواجه حاليا العديد من 
التحدي��ات الإع��ادة تاأهي��ل ���رصكات قط��اع االأعمال 

اأبرزها التمويل والت�رصيعات".
ويرى الرئي�س امل�رصي اأن التحول االقت�س��ادي الذي 
�سهدته م�رص يف الثمانينات افتقر الآليات ال�سوق احلر 

فكان لذلك انعكا�سات �سلبية على اقت�ساد البالد.  
جدي��ر بالذك��ر اأن البن��ك املركزي امل���رصي قرر، يف 
اجلني��ه  تع��ومي  املا�س��ي،  الث��اين  نوفمرب/ت�رصي��ن 
ليخ�س��ع �س��عر �رصف��ه الآلي��ات العر���س والطلب يف 

ال�سوق.
و�سمن خطة االإ�سالحات االقت�سادية، تقوم القاهرة 
بحزم��ة اإجراءات، كاإلغاء الدعم عن الطاقة واإ�س��الح 
ال���رصكات احلكومية، اإ�س��افة اإىل اإدخال اإ�س��الحات 
عل��ى ال�سيا�س��ة النقدية كتحرير �س��عر ���رصف اجلنيه 

وتطبيق �رصيبة القيمة امل�سافة.

 اأ�س��در ال�س��يخ من�س��ور بن زايد، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �س��وؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ساء يف 
العا�س��مة االإماراتية، اأبوظبي، قرارا باإن�س��اء حمكمة 

لالأحوال ال�سخ�سية والرتكات لغري امل�سلمني.
جاء ذلك يف بيان �س��ادر عن دائرة الق�س��اء، و�س��ل 
ملوق��ع CNN بالعربية ن�س��خة منه، وج��اء فيه اأن 
هذا القرار ياأتي "انطالقًا من االأولوية اال�س��رتاتيجية 
لدائرة الق�س��اء يف تعزيز فاعلية وا�ستدامة العمليات 
الق�سائية و�سمان الو�سول ال�سامل للخدمات جلميع 
الفئ��ات، مب��ا يحقق العدال��ة الناجزة، وير�س��خ ثقافة 
الت�س��امح وقب��ول االآخر م��ن خالل خل��ق بنية حتتية 

موؤ�س�ساتية حتت مظلة �سيادة القانون."
ونقل البيان على ل�س��ان يو�س��ف العربي، وكيل دائرة 
الق�س��اء يف اأبوظبي، قوله: "اإن ن�رص ثقافة الت�س��امح 
باعتب��اره الوئام يف �س��ياق االخت��الف، يتطلب عماًل 
متكاماًل على جميع االأ�س��عدة االجتماعية والرتبوية 

واملوؤ�س�ساتية مبا فيها الق�سائية والعدلية."
وتاب��ع العربي م�س��رياً اإىل "وجود بني��ة ت�رصيعية يف 
القانون االإماراتي تكر�س عمليًا قيم الت�س��امح وقبول 
االآخر على م�ستوى الق�ساء بالتناغم مع النهج ال�سائد 
يف املجتمع، ومع د�س��تور الدولة الذي اأكد على متتع 
املقيم��ني باحلق��وق واحلريات املق��ررة يف املواثيق 

الدولية."

اعتقال 17 شخصًا في إسطنبول لالشتباه بانتمائهم لـ"داعش"

المكسيك تخصص47 مليون دوالر لرعاياها المهاجرين 
في الواليات المتحدة

اعتقلت ال�سلطات الرتكية، 17 �سخ�سا بينهم 15 يحملون جن�سيات اأجنبية، خالل 
عمليات اأمنية �سد تنظيم "داع�س" االإرهابي يف مدينة ا�سطنبول.

ونف��ذت ف��رق مكافح��ة االإره��اب التابعة ملديري��ة اأمن ا�س��طنبول عملي��ات دهم 
متزامن��ة، يف 7 اأماك��ن يف منطقة "زيت��ني بورنو". واأوقفت الفرق امل�س��اركة يف 
العملي��ات مواطن��ني تركي��ني اثن��ني و15 اأجنبي��ا، فيما �س��ادرت وثائ��ق رقمية 
ومكتوب��ة خمتلف��ة. وجاءت العملية االأمنية يف ا�س��طنبول، يف اإط��ار جهود االأمن 

الرتكي الرامية اإىل الك�سف عن ن�ساطات االإرهاب الدويل يف عموم البالد.
وقالت م�س��ادر اأمنية اإنه �س��يتم ترحيل امل�س��تبه بهم االأجانب اإىل بلدانهم، عقب 
انته��اء التحقيق��ات واالإج��راءات القانوني��ة الالزمة بحقه��م، م�س��رية اإىل اأن اأحد 
املوقوفني متهم بتاأمني ال�سكن للقادمني اإىل تركيا من اخلارج، بهدف االن�سمام 

اإىل "داع�س" االإرهابي وم�ساعدتهم يف العبور اإىل �سوريا.

اتخ��ذ الرئي�س املك�س��يكي، ايرنيكي بينيا نيتو، ق��رارا بتقدمي الدعم املايل ملواطني 
ب��الده الذين يحملون �س��فة مهاجري��ن يف الواليات املتحدة، بعد ت��اأزم العالقات 
بني البلدين. وقال رئي�س جمل�س ال�س��يوخ املك�س��يكي ال�س��يناتور، بابلو اإ�سكوديرو: 
"الرئي�س، وجه اأوامره، لوزير املالية، باإر�س��ال مليار بي�س��و ]47.5 مليون دوالر 
اأمريك��ي[، لدعم ]مواطنينا[ املهاجرين، وكذلك اأبلغه ]الرئي�س[ باأنه �س��يتم �رصف 
مبال��غ اأخرى اإذا دعت احلاجة". واأ�س��اف ال�س��يناتور اأن ل��دى الربملانيني يف هذه 
املرحلة النية يف التعاون الوثيق مع وزارة اخلارجية، واأو�س��ح اأي�سا باأن الرئي�س 
طلب من الربملانيني املبا�رصة يف التعاون مع ال�س��لطات التنفيذية لبلورة �سيا�س��ة 
حكومية التخاذ اإجراءات دقيقة وحازمة لتحديد امل�سار الذي ينبغي التحرك خالله. 
وت�سهد عالقات املك�سيك حاليا تاأزما مع جارتها ال�سمالية الواليات املتحدة، على 
الرغم من عالقات ال�رصاكة القائمة بينهما منذ اأمد بعيد، وذلك بعدما ت�سلم الرئي�س 
دونالد ترامب ال�س��لطة، وهو املعروف بخطابه ال�سيا�سي املعادي للمك�سيك منذ اأن 
ب��داأ حملت��ه االنتخابية، اإذ مل يتوان منذ االأيام االأوىل لتن�س��يبه عن اإ�س��دار اأوامره 

ببناء جدار عازل على احلدود اجلنوبية لبالده مع املك�سيك. 

 

بوتين يهاتف ترامب 
اأكد البيت االأبي�س اأن املكاملة الهاتفية بني الرئي�س��ني، الرو�سي فالدميري بوتني 
واالأمريك��ي دونال��د ترام��ب، �س��ُتجرى م�س��اء ال�س��بت، ال�س��اعة 17:00 بتوقيت 

غرينت�س ) 20:00 بتوقيت مو�سكو(.
ومن املقرر اأن يجري الرئي�س االأمريكي اأي�س��ا عددا من االت�س��االت االأخرى مع 
كل من رئي�س الوزراء الياباين �س��ينزو اآبي، وامل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مريكل، 
قبل املكاملة املقررة مع بوتني، و�سيجري ترامب بعد ذلك ات�ساالت مع الرئي�س 

الفرن�سي فران�سوا هوالند ورئي�س الوزراء االأ�سرتايل مالكومل تورنبول.
ي�سار اإىل اأن هذه املكاملة الهاتفية بني الزعيمني الرو�سي واالأمريكي هي االأوىل 

بعد ا�ستالم ترامب ملهامه ر�سميا كرئي�س للواليات املتحدة االأمريكية.
وم��ن املنتظ��ر اأن يبح��ث الزعيم��ان العالق��ات الثنائية واالأو�س��اع يف �س��وريا 
وحماربة االإرهاب. وكان ترامب قد اأعلن يف وقت �س��ابق اأن التفاهم مع رو�س��يا 
�س��يكون مفي��دا لكال البلدين ومن �س��اأنه امل�س��اهمة يف الق�س��اء عل��ى االإرهاب، 
قائال: "اإذا ا�ستطعنا التوافق مع رو�سيا فهذا �سيء جيد. هذا جيد بالن�سبة لرو�سيا 
وبالن�س��بة لنا. و�س��ننطلق معا و�س��نهزم تنظي��م  "داع�س"  االإرهاب��ي، الأنه ميثل 

مر�سا حقيقيا".

حددت م�س��ودة امل�رصوع الرو�سي للد�س��تور ال�سوري قواعد 
النتخاب رئي�س اجلمهورية ال�س��ورية وبقائه فى ال�س��لطة، 
ت�س��مح للرئي�س احلايل، ب�س��ار االأ�س��د، بتويل هذا املن�سب، 

نظريا، حتى العام 2035.
 "RT" وتق��رتح امل�س��ودة الرو�س��ية، التي ح�س��لت �س��بكة
االإخبارية ن�س��خة لها من م�س��در يف املعار�س��ة ال�سورية، 
االإبق��اء على مدة والية رئي�س اجلمهورية واملحددة ب�س��بع 

�سنوات مع اإمكانية الرت�سح لوالية واحدة تالية.
وج��اء يف البن��د االأول والث��اين م��ن امل��ادة 49: "ينتخ��ب 
رئي���س اجلمهوري��ة مل��دة �س��بعة اأع��وام ميالدية م��ن قبل 
مواطني �س��وريا يف انتخابات عامة ومت�س��اوية ومبا�رصة 

و�رصية، وال يجوز اإعادة انتخاب نف�س ال�سخ�س اإىل من�سب 
رئي�س اجلمهورية اإال لوالية واحدة تالية".

واأو�س��ح البن��د الثال��ث م��ن امل��ادة ذاته��ا اأن الف��وز يف 
االنتخابات يحققه املر�س��ح الذي ح�سل على اأ�سوات اأكرث 

من ن�سف الناخبني.
ويف حال مل يح�سد اأي من املر�سحني هذه االأغلبية، يق�سي 
ه��ذا البن��د باإجراء ت�س��ويت جديد ي�س��مل فقط املر�س��حني 
االثن��ني الذي��ن ناال الع��دد االأكرب من االأ�س��وات يف اجلولة 

ال�سابقة من االنتخابات.
ب��دوره، اأو�س��ح البن��د اخلام���س من امل��ادة اأن��ه "يف حال 
انق�س��اء فرتة �س��الحيات الرئي���س وعدم انتخ��اب رئي�س 
جديد، يوا�سل الرئي�س احلايل للجمهورية تنفيذ �سالحياته 
حت��ى انتخاب رئي���س جديد". وبينت امل��ادة 82 اأن "فرتة 

�س��الحيات الرئي�س احلايل للجمهورية تنتهي بعد مرور 7 
�س��نوات على موعد )حلظة( اأدائه اليمني الد�س��تورية ب�سفة 
الرئي���س، ويتوف��ر لديه احلق يف الرت�س��يح ملن�س��ب رئي�س 
اجلمهوري��ة م��رة اأخرى". و�س��ددت هذه امل��ادة، يف الوقت 
ذاته، على اأن "قواعد الد�س��تور املتعلقة بفرتة �س��الحياته 

تطبق بحقه اعتبارا من االنتخابات الرئا�سية املقبلة".
ويعني هذا نظريا اأن الرئي�س ال�س��وري احلايل، ب�سار االأ�سد، 
الذي يتوىل من�س��به منذ الع��ام 2000 ومت اإعادة انتخابه 
عام 2014 ل�س��بع �سنوات، ميكنه، وفقا للم�سودة الرو�سية، 
اأن ي�س��غل كر�س��ي الرئي�س مرت��ني اأخريني عل��ى االأقل، اأي 
اأن يتوىل هذا املن�س��ب حتى الع��ام 2035 يف حال اإجراء 
انتخاب��ات رئا�س��ية يف الع��ام 2021، اأي عندم��ا تنته��ي 

�سالحياته، وفقا لقواعد الد�ستور الذي اأعدته رو�سيا.    

اأعلنت ال�س��لطات يف كاليفورنيا اأنه��ا اأجازت حلملة 
تطال��ب با�س��تقالل الوالي��ة الب��دء بجم��ع التواقي��ع 
الالزم��ة الجراء ا�س��تفتاء يقرر في��ه الناخبون ما اإذا 

كانوا يريدون البقاء اأو االنف�سال.
وقال �س��كرتري الوالي��ة، اليك�س بادي��ال، اجلمعة 27 
يناير/كان��ون الثاين، اإنه اأعطى حمل��ة "كاليفورنيا 
وطنا"، ال�س��هرية كذلك با�سم "كاليك�ست"، الرتخي�س 
للب��دء بجم��ع التواقيع الالزم��ة وعدده��ا 600 األف 
تقريب��ا لك��ي يت��م اإدراج هذا املطلب ب�س��كل ر�س��مي 
على الت�س��ويت العام خ��الل االنتخابات املقبلة يف 

نوفمرب/ت�رصي��ن الث��اين 2018. وحتدي��دا، يجب اأن 
جتم��ع احلمل��ة، بحل��ول 25 يوليو/متوز الق��ادم، ما 
جمموع��ه 585 األف��ا و407 تواقي��ع، اأي %8 م��ن 
اإجمايل عدد الناخبني امل�س��جلني على قوائم ال�سطب 
يف ه��ذه الوالية ال�سا�س��عة والغني��ة الواقعة يف غرب 
الوالي��ات املتح��دة والت��ي يبل��غ ع��دد �س��كانها 40 

مليون ن�سمة.
ول��و كانت كاليفورني��ا دولة م�س��تقلة لكانت احتلت 
املرتب��ة ال�ساد�س��ة يف ترتي��ب الق��وى االقت�س��ادية 
العاملية. وتعد كاليفورنيا والية موؤيدة بقوة للحزب 

الدميقراطي.
واإذا �س��وتت غالبي��ة الناخبني ل�س��الح اال�س��تقالل، 

عنده��ا يتع��ني تعدي��ل د�س��تور الوالي��ة ال��ذي ين�س 
حالي��ا عل��ى اأن "كاليفورني��ا هي ج��زء ال يتجزاأ من 
الوالي��ات املتح��دة" واأن "د�س��تور الواليات املتحدة 
ه��و القان��ون االأعل��ى يف الب��الد"، ح�س��بما اأو�س��ح 

باديال، يف بيان.
وبعده��ا، يتع��ني اج��راء ا�س��تفتاء، يف 2019، يقرر 
خالل��ه الناخب��ون م��ا اإذا كان��وا يوؤي��دون ا�س��تقالل 

كاليفورنيا.
وعلى الرغم م��ن اأن احتماالت انف�س��ال كاليفورنيا 
�س��ئيلة للغاي��ة فاإن بادي��ال حذر من اأن اال�س��تقالل 
دون��ه عقب��ات قانونية كث��رية، اإ�س��افة اإىل تكاليف 

مالية �سخمة الجراء اال�ستفتاء.

متى ستنتهي والية األسد الرئاسية بحسب المسودة الروسية للدستور؟

السيسي يبرر قرار البدء بجمع تواقيع إلجراء استفتاء على استقالل كاليفورنيا
تعويم الجنيه

إنشاء محكمة أحوال 
شخصية من غير 

المسلمين في اإلمارات

واشنطن - وكاالت

القاهرة  - متابعة

ابو ظبي  - متابعة

موسكو -وكاالت

الجيش السوري "يستعيد" نبع مياه استراتيجيًا في ريف دمشق وداعش تهاجم دير الزور
دخل اجلي�س ال�س��وري بلدة عني الفيجة بالقرب من دم�سق 
وا�س��تعاد ال�س��يطرة عل��ى نب��ع ي��زّود العا�س��مة بغالبي��ة 

احتياجاتها من املياه، بح�سب تقارير.
وج��اء دخ��ول الق��وات احلكومي��ة واملجموعات امل�س��لحة 
املوالي��ة له��ا عني الفيجة بعد التو�س��ل اإىل اتفاق يق�س��ي 
بخروج م�س��لحي املعار�س��ة الذين كانوا ي�سيطرون عليها. 

ومن املقرر اأن يتجه م�سلحو املعار�سة اإىل اإدلب.
ورفعت القوات العلم ال�س��وري عل��ى نبع الفيجة الذي يزّود 

دم�سق باأكرث من 60 يف املئة من حاجتها من املياه.
ويق��ع وادي بردى على طريق ميتد من دم�س��ق اإىل احلدود 
اللبنانية وهو خط اإمداد حلزب اهلل اللبناين امل�س��ارك بقوة 

يف القتال اإىل جانب القوات احلكومية ال�سورية.
واأ�س��بحت املنطقة �س��احة للقتال الذي ت�س��بب يف اأ�رصار 
كبرية ملحطة �سخ املياه، مما اأدى اإىل �سح حاد يف املياه 

بالعا�سمة منذ بداية العام.
وتعر�س��ت من�ساآت ال�سخ اإىل التخريب يف نهاية دي�سمرب/ 
اإن التخري��ب كان  كان��ون االأول، وقال��ت االأمم املتح��دة 
"متعم��دا"، دون اأن حتدد اجلهة امل�س��وؤولة عن ا�س��تهداف 
املن�س��اأة.  وحينها، قال نا�س��طون وف�س��ائل معار�س��ة اإن 
القوات احلكومية هي التي ا�س��تهدفت من�س��اأة �سخ املياه، 
بينم��ا قالت احلكومة اإن ف�س��ائل املعار�س��ة لوثت املنبع 

بوقود الديزل، ولذلك قررت ال�سلطات قطع االإمدادات.
واأدى توقف من�س��اآت ال�س��خ اإىل حرمان 4 ماليني �سخ�س 

يف دم�سق من املياه ال�ساحلة لل�رصب.
ومنذ نحو اأ�سبوعني، قال املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان 
املعار�س اإن اجلي�س ال�س��وري وح��زب اهلل حققا تقدما يف 
مواجهة املعار�سة امل�سلحة يف املنطقة، واإن اال�ستباكات 
باالأ�س��لحة الثقيلة و�سلت اإىل �س��واحي عني الفيجة، حيث 
تق��ع منابع املياه. اىل ذلك �س��ن تنظيم "داع�س" االإرهابي 
، هجوم��ا عنيف��ا على جبهات مط��ار دير الزور الع�س��كري 
م�س��تغال الظ��روف اجلوية ال�س��يئة التي ت�س��ببت يف توقف 

غارات الطريان احلربي.

دمشق - متابعة

واأ�س��اد حف��رت، يف كلمة ُمتلف��زة بثتها قناة "ليبي��ا احلدث"، بجهود 
اجلي���س؛ موؤك��دا اأن "حتري��ر قنف��ودة يحم��ل و�س��الة وا�س��حة اإىل 
االإرهابي��ني والع��امل مفاده��ا اأن اجلي���س الليبي ع��ازم على حترير 

كامل الرتاب الليبي".
وه��دد حف��رت مبالحق��ة املتورط��ني يف الهجم��ات عل��ى املوان��ئ 
النفطي��ة داخ��ل بيوتهم، وهو م��ا يعني اأن اجلي�س قد ي�س��ن هجمات 
خ��ارج منطقة الهالل النفطي، الذي يف�س��ل مناطق �س��يطرة كل من 

احلكومتني املتنازعتني.
وذهب امل�سري الركن حفرت اإىل اأبعد من ذلك، عندما دعا قوات جي�سه 
اإىل اال�س��تعداد لتحري��ر مدين��ة طرابل�س من �س��يطرة حكومة الوفاق 

الوطني؛ قائال: "ا�ستعدوا للن�رص الكبري يف طرابل�س".
ولي�س��ت هذه امل��رة االأوىل، الت��ي يهدد فيه��ا حفرت بال�س��يطرة على 
طرابل���س؛ لكن توقيت ت�رصيحاته اأثار الكث��ري من اجلدل؛ حيث راأت 
فيه اأو�س��اط ليبي��ة تهديدا �رصيحا جله��ود الو�س��اطة، التي تقودها 
دول جوار ليبيا، واأ�سفرت عن لقاء مرتقب مع رئي�س حكومة الوفاق 

الوطني فايز ال�رصاج.
ويتوقع اأن يلتقي حفرت وال�رصاج يف القاهرة يف غ�س��ون اأيام قليلة 
للتباح��ث حول مبادرة عربية، قدمتها تون�س وم�رص واجلزائر خالل 

اجتماع وزراء خارجية دول اجلوار الليبي، االأ�سبوع املا�سي.
وتقول �سحيفة "فاينن�سال تاميز" الربيطانية اإن حفرت يهدد باإ�سعال 
حرب اأهلية يف ليبيا، خا�س��ة مع تقدم وحدات جي�س��ه نحو مناطق 
�س��يطرة كتائ��ب م�رصات��ة املوالية حلكوم��ة الوفاق. وخالل ال�س��هر 
اجل��اري حتر���س اجلي�س الليب��ي مبجموعة تابعة لكتائ��ب م�رصاتة، 
حيث ق�س��ف قاعدة جوية ت�س��يطر عليها ميلي�س��يات م�رصاتة، التي 

قادت معارك حترير �رصت.
ويع��ول الليبي��ون كثريا على اللق��اء، الذي يتوق��ع اأن يعقد قريبا يف 
العا�س��مة امل�رصية القاهرة بني امل�سري الركن خليفة حفرت ورئي�س 
حكوم��ة الوفاق فايز ال�رصاج من اأجل نزع فتي��ل االأزمة، التي ترداد 

تعقيدا مع مرور الوقت. ويقول املتحدث با�سم جمل�س النواب الليبي 
عب��د اهلل بليح��ق اإنه ياأمل اأن تكون نتائج اللق��اء املرتقب بني حفرت 
وال���رصاج اإيجابي��ة. ودعا بليحق ال���رصاج اإىل اإدراك حقيقة اأن الدعم 
اخلارج��ي لن يجدي نفعا ما مل يح�س��ل توافق ليبي داخلي ي�س��ارك 

فيه اجلي�س وجمل�س النواب.
ه��ذا، ويخو���س اجلي���س الليب��ي مع��ارك �س��ارية من��ذ وق��ت طويل 

م��ع جمموع��ات م�س��لحة ت�س��يطر على ع��دة مناطق حميط��ة مبدينة 
بنغ��ازي �رصق��ي الب��الد.  ويوؤك��د العقي��د ميل��ود ال��زوي اأن اجلي���س 
متكن من ال�س��يطرة على كامل منطقة قنف��ودة، التي تعدُّ اآخر معاقل 
املجموعات امل�س��لحة. ويلوح اجلي�س الليبي من حني الآخر بالزحف 
نح��و طرابل���س وانتزاعه��ا من املقاتل��ني التابعني حلكوم��ة الوفاق 

الوطني بعد االنتهاء من حترير املناطق ال�رصقية.

طرابلس - وكاالت

اأعلن امل�شري الركن خليفة 
حفرت عن ا�شتكمال 

اجلي�ش الوطني الليبي 
حترير منطقة قنفودة 

غرب بنغازي يف �شرق 
ليبيا من الف�شائل 

امل�شلحة، التي كانت 
ت�شيطر عليها.

قبل أيام من لقائه السراج.. حفتر يلوح باستعادة طرابلس
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