
وقال امل�صد،"، اإن هيئة املكتب، التي تقت�رص على 
املقدم  التعديل  قدمت  ووكيليه،  الربملان،  رئي�س 
على  احلربية  لال�صتخبارات  ال�صابق  املدير  من 
قبل  اإق��راره  بهدف  املهمة،  الت�رصيعات  من  عدد 
املقررة  الرئا�صية،  االنتخابات  اإجراءات  يف  البدء 
موعد  من  اأ�صهر   4 قبل  املقبل،  فرباير/�صباط  يف 
اإجرائها، وفقًا للد�صتور. واأفاد امل�صدر باأن التعديل 
تكتل  اأع�صاء  من  حم��دودة  اعرتا�صات  �صيواجه 
اأنه  اإال  امل�صتقلني،  النواب  – 30"، وعدد من   25"
ائتالف  نواب  ح�صد  خالل  من  النهاية  يف  �صيمرر 
املوالية  واالأحزاب  الغالبية(،  م�رص" )ممثل  "دعم 
ليكون  و"الوفد"،  االأحرار"  "امل�رصيني  مثل  له، 
مبثابة مق�صلة على رقبة اأي من مناف�صي الرئي�س 
خالل  منتقديه  اأو  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  امل�رصي، 

فرتة االنتخابات.
مبوافقة  حظي  ال��ذي  القانون،  م�رصوع  وت�صمن 
 179 امل��ادة  تعديل  املخت�صة،  النيابية  اللجان 
كل  "معاقبة  على  لتن�س  العقوبات،  قانون  من 
ال  ُم��دة  باحلب�س  اجلمهورية،  رئي�س  اأه���ان  م��ن 
�صنوات،  ثالث  عن  تزيد  وال  �صاعة،   24 عن  تقل 
عن  تزيد  وال  جنيه،  األف   50 عن  تقل  ال  وبغرامة 
مائة األف جنيه، اأو باإحدى العقوبتني". كما �صمل 
القانون ذاته، لتن�س على  تعديل املادة 184 من 
اأن "ُيعاقب باحلب�س، وبغرامة ال تقل عن 50 األف 
باإحدى  اأو  جنيه،  األف  مائة  عن  تزيد  وال  جنيه، 
الطرق،  باإحدى  �صب،  اأو  اأهان  من  كل  العقوبتني، 
جمل�س النواب، اأو اإحدى �صلطات الدولة، اأو الهيئات 
امل�صالح  اأو  املحاكم،  اأو  اجلي�س،  اأو  النظامية، 
امل�رصية".  الدولة  رم��وز  من  رمز  اأي  اأو  العامة، 

ويت�صادم التعديل، املح�صوب على ائتالف الغالبية 
)ُيدار بوا�صطة الدائرة اال�صتخباراتية لل�صي�صي(، مع 
املادة 71 من الد�صتور، التي حظرت توقيع عقوبة 
ُترتكب عن طريق  التي  للحرية يف اجلرائم  �صالبة 

اجلرائم  على  العقوبة  وق�رص  العالنية،  اأو  الن�رص 
بالتمييز  اأو  العنف،  على  بالتحري�س  املتعلقة 
االأف��راد.  اأعرا�س  يف  بالطعن  اأو  املواطنني،  بني 
اأ�صدر  قد  مر�صي،  حممد  املعزول،  الرئي�س  وكان 

ن�س   ،2012 اأغ�صط�س/اآب  يف  ت�رصيعيًا،  تعدياًل 
لل�صحافيني  اإلغاء عقوبة احلب�س االحتياطي  على 
ت�رصيع  ت��اله  اجلمهورية،  رئي�س  اإه��ان��ة  بتهمة 
"اإهانة  جلرمية  نهائيًا  احلب�س  عقوبة  باإلغاء 

امل��وؤق��ت،  الرئي�س  عهد  يف  اجلمهورية"  رئي�س 
اإىل  ت�صل  مالية  بغرامة  واالكتفاء  من�صور،  عديل 
املا�صي،  �صبتمرب/اأيلول   25 ويف  جنيه.  األف   30
ق�صت حمكمة م�رصية بحب�س املحامي احلقوقي، 
موؤقتًا،  التنفيذ  ووقف  اأ�صهر،   3 ملدة  علي،  خالد 
حلني الف�صل يف الدعوى اأمام حمكمة اال�صتئناف، 
للحياء  خ��اد���س  فعل  بارتكاب  اتهامه  ب��دع��وى 
االإداري��ة  املحكمة  حكم  �صدور  اأعقاب  يف  العام، 
العليا ببطالن اتفاقية التنازل عن جزيرتي تريان 
املر�صح  على  احلكم  وتزامن  لل�صعودية.  و�صنافري 
الرئا�صي املحتمل مع �صل�صلة من االعتقاالت بحق 
بتهمة  اأخ���رياً،  االأح���زاب  �صباب  من  املعار�صني 
"اإهانة رئي�س اجلمهورية، والتحري�س على الدولة 
اإيذانًا  االجتماعي"،  التوا�صل  و�صائل  خالل  من 
تقرر  قد  التي  احلمالت  الأع�صاء  االأم��ن  مبطاردة 
وكان  ال�صي�صي.  مواجهة  يف  االنتخابات  خو�س 
اأنور  الرئا�صة، حممد  املحتمل النتخابات  املر�صح 
الوطنية  الهيئة  رئي�س  اإىل  خطابًا  وجه  ال�صادات، 
االإثنني  اإبراهيم،  ال�صني  امل�صت�صار  لالنتخابات، 
القانونية  االإجراءات  باتخاذ  فيه  طالبه  املا�صي، 
لل�صي�صي،  الداعمة  تبنيها"،  "ع�صان  حملة  �صد 
امل�صالح  بدخول  الأع�صائها  ال�صماح  �صوء  يف 
املواطنني  توقيعات  على  للح�صول  احلكومية، 
اإن  خطابه،  يف  ال�صادات،  وقال  فيها.  والعاملني 
للد�صتور  "خمالفة  احلايل  للرئي�س  املوؤيدة  احلملة 
مل  املخت�صة  ال�صلطات  اأن  حني  يف  والقانون"، 
على  بل  التوقيعات،  بجمع  حملته  الأع�صاء  ت�صمح 
بوا�صطة  بهم  والتحر�س  تهديدهم،  "مت  النقي�س 
هناك  اأن  لل�صك  جمااًل  يدع  ال  مبا  االأمن"،  اأجهزة 
ينوي  من  جتاه  الدولة  اأجهزة  من  وا�صحًا  متييزاً 

الرت�صح اإىل انتخابات الرئا�صة.

البرلمان المصري يشدد عقوبة إهانة الرئيس قبل االنتخابات
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واشنطن تدرس إمكانية توريد األسلحة ألوكرانيا

البشير: المشروع اإلسالمي في السودان ناجح

الحريري: وجود سفارة لبنانية في سوريا تأكيد 
على استقاللنا وسيادتنا

وكاالت � متابعة: اأعلن املمثل اخلا�س للواليات املتحدة يف اأوكرانيا كورت فولكر، يف 
حدي��ث لوكالة رويرتز يوم ال�ص��بت، خالل زيارته لكييف، اأن بالده تدر�س ب�ص��كل فعال 
"اإمكانية تقدمي اأ�صلحة اإىل اأوكرانيا".  وحاول فولكر خالل ذلك، ت�صوير االأمر وكاأنه ال 
ميكن اأن يت�صبب بتناق�صات حادة وقال: "الدفاع عن النف�س ال يثري القلق لدى اأي اأحد، 
اإذا مل يك��ن ه��ذا الطرف طبعا معتديا. ولذلك ال يجوز اأن يثري اجلدل". ولدى تعليقه على 
مباحثاته مع م�ص��اعد الرئي�س الرو�ص��ي فالدي�صالف �صوركوف يف بلغراد يوم 7 اأكتوبر 

قال فولكر، اإنها ات�صمت بالطابع البناء، ولكن مل يتم خاللها حتقيق اأي قفزة ملمو�صة.
واأ�ص��اف الدبلوما�ص��ي االأمريك��ي: "نحن نح��اول التحقق، مما اإذا كنا ن�ص��تطيع و�ص��ع 
بع���س االأف��كار العامة، حول كيف ميكن لقوات حفظ ال�ص��الم اأن تكون مفيدة يف جمال 
ح��ل الن��زاع )يف دونبا�س(". واأع��رب فولكر عن اعتقاده، باأن قوات حفظ ال�ص��الم ميكن 
اأن ت�ص��بح مفي��دة فق��ط، عند توف��ر تفوي�س لديها اأك��ر قوة من الذي تقرتحه مو�ص��كو. 
وكرر االتهامات التقليدية من جانب البيت االأبي�س املتلخ�صة، يف اأن رو�صيا مذنبة يف 
ا�صتمرار االأزمة االأوكرانية والتوتر يف دونبا�س. وباالإ�صافة اإىل ذلك، اأعرب عن اأمله يف 
اأن تتخذ مو�صكو، وعلى �صوء اإطالق �رصاح اأحمد ت�صيغوز واإيلمي اأومريوف )من قيادات 
جمل�س �صعب تتار القرم(، خطوات اإيجابية اأخرى على طريق تخطي النزاع يف اأوكرانيا. 
وقال اإن مثل هذه اخلطوات تثري االأمل، باأن رو�ص��يا �ص��تطور ذلك بخطوات جديدة جتاه 

الو�صع يف دونبا�س.

وكاالت � متابعة: اعترب الرئي�س ال�ص��وداين عمر الب�ص��ري، اأن امل�رصوع االإ�صالمي يف بالده 
"داخليا وخارجيا". "ناجح"، ودعا اإىل وحدة ال�صف الوطني ملجابهة التحديات 

جاء ذلك يف كلمة له م�صاء ال�صبت، يف ختام اجتماعات جمل�س �صورى احلركة االإ�صالمية 
ال�ص��ودانية، التي انطلقت باخلرطوم، اجلمعة، ح�ص��ب وكالة االأنباء ال�ص��ودانية الر�ص��مية 
)�ص��ونا(. وق��ال الب�ص��ري اإن امل�رصوع االإ�ص��المي يف ال�ص��ودان "ناجح"، مدل��ال على ذلك، 
بانت�ص��ار امل�ص��اجد وارتي��اد ال�ص��باب لها، "وتناف���س املوؤ�ص�ص��ات واملنظم��ات واالأفراد 
يف اإع��داد وتوزيع كي�س ال�ص��ائم )مل�ص��اعدة املحتاجني برم�ص��ان(، وفرح��ة العيد على 
املحتاجني، والتو�ص��ع يف اإقامة �ص��لوات الرتاويح والتهجد يف معظم امل�ص��اجد". ومتثل 

احلركة املرجعية الفكرية حلزب املوؤمتر الوطني احلاكم يف ال�صودان.
ويرتاأ�س الب�صري، الهيئة القيادية العليا للحركة، يف حني يتوىل نائبه بكري ح�صن �صالح، 
من�صب نائب االأمني العام. وعانت احلركة االإ�صالمية منذ ان�صقاقها )1999( اإىل حزبي 
"املوؤمت��ر الوطني" بقيادة الرئي�س الب�ص��ري، و"املوؤمتر ال�ص��عبي" بقيادة الراحل ح�ص��ن 

الرتابي، وذلك بعد ع�رص �صنوات من ا�صتالمها ال�صلطة يف البالد بانقالب عام 1989.

لبنان � وكاالت: بعد ا�ص��تهجان بع�س االأو�ص��اط ال�صيا�ص��ية والعامة يف لبنان، من 
ق��رار تعيني �ص��فري يف �ص��وريا، اأك��د رئي�س الوزراء �ص��عد احلريري اأن وجود �ص��فارة 
لبناني��ة يف �ص��وريا، ه��و "تاأكيد على ا�ص��تقاللنا و�ص��يادتنا". واأ�ص��ار احلريري، يف 
تغريدة كتبها يف ح�صابه على موقع "تويرت" اأم�س، اإىل اأن املزايدة على مدى وقوفه 
�ص��د "نظام االأ�ص��د" هي مزايدة رخي�صة، موؤكدا اأن وجود �صفارة لبنانية يف �صوريا، 
هو تاأكيد على ا�ص��تقاللية لبنان. ونقلت و�ص��ائل اإعالم ا�صتغراب بع�س امل�صادر يف 
رئا�ص��ة اجلمهورية اللبنانية من ردود الفعل امل�صتنكرة من قبل بع�س اجلهات على 
تعيني �ص��فري للبنان يف �ص��وريا، موؤكدة اأن هذا التعيني جاء �ص��من العمل الروتيني 
والتنفيذي لقرار �ص��ادر عن جمل�س الوزراء، وهو ال يختلف عن اأي مر�ص��وم لتعيني 

ال�صفراء االآخرين، الذين بداأوا يت�صلمون مهامهم تباعا.

 �صهدت كوريا ال�صمالية، عمليات اإجالء جماعية �صخمة لل�صكان، 
 NK News وقد يكون ذلك ا�صتعدادا للحرب، ح�صبما اأفاد موقع

املتخ�ص�س بتغطية اأنباء بيونغ يانغ.
وذكر املوقع اأن التدريبات على االإجالء، جرت يف املدن ال�صغرية 
خالل االأ�صبوع املا�صي، يف جميع اأنحاء البالد، ولكنها مل ت�صمل 

العا�صمة بيونغ يانغ.
وتاب��ع املوقع اأن ال�ص��لطات الكورية ال�ص��مالية، نف��ذت تدريبات 
�ص��ملت اإطف��اء االأ�ص��واء يف ف��رتة اللي��ل، وه��ي عملي��ة ت�ص��مى 
"بالتعتي��م" وتطب��ق ع��ادة به��دف عدم لف��ت انتب��اه الطائرات 

احلربية املعادية.
واأ�ص��ار املوق��ع، اإىل اأن امل��رة االأخرية التي نف��ذت فيها مثل هذه 

التدريبات يف كوريا ال�صمالية، كانت يف عام 2013.
ويف ي��وم ال�ص��بت، مت ن���رص تقرير لدائ��رة الدرا�ص��ات بالكونغر�س 
االأمريك��ي، ذك��ر في��ه اأن ان��دالع ن��زاع م�ص��لح يف �ص��به اجلزيرة 
الكوري��ة، �ص��يوؤدي اإىل قت��ل من 30 األف��ا اإىل 300 األف �ص��خ�س 
خالل االأيام االأوىل من احلرب. واأنها �ص��توؤثر ب�ص��كل مبا�رص على 

25 مليون �صخ�س يعي�صون على جانبي احلدود.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن التوتر يف �صبه اجلزيرة الكورية تزايد موؤخرا، 
بعد تنفيذ بيونغ يانغ �صل�صلة من التجارب النووية وال�صاروخية، 
وتب��ادل الت�رصيحات العدائية بني الزعيم الكوري ال�ص��مايل كيم 

جونغ اأون والرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
وترى وكالة املخابرات املركزية االأمريكية، اأن كوريا ال�ص��مالية 
ق��د متتلك بعد اأ�ص��هر قليلة، القدرة على ���رصب الواليات املتحدة 

باأ�صلحة نووية.
الناتو: دول احللف يف متناول �صواريخ بيونغ يانغ

اأعل��ن ين���س �ص��تولتنبريغ، االأمني العام حللف �ص��مال االأطل�ص��ي، 
اأن �ص��واريخ كوريا ال�صمالية، اأ�ص��بحت قادرة على بلوغ اأرا�صي 

الدول االأع�صاء يف احللف.
ويف مقابلة مع �صحيفة "ايوميوري"، قال �صتولتنربغ، الذي يبداأ 
الي��وم زي��ارة اإىل اليابان: "نح��ن ندرك اأن اأوروبا هي اأي�ص��ا يف 
متناول �ص��واريخ كوريا ال�ص��مالية، ودول الناتو هي اأي�صا حتت 

التهديد". واأ�ص��اف اأن الناتو كان منذ اإن�صائه يحمي اأع�صاءه من 
ال�ص��واريخ البالي�ص��تية بوا�ص��طة قوات ردع منا�ص��بة"، موؤكدا اأن 

احللف ميتلك القدرات والت�صميم على توجيه �رصبة م�صادة".
واأ�صار االأمني العام اإىل �رصورة ال�صغط على كوريا ال�صمالية، مبا 
يف ذلك عرب التطبيق ال�صارم للعقوبات االقت�صادية التي فر�صها 

جمل�س االأمن الدويل على بيونغ يانغ.
يذك��ر اأن التوت��ر يف �ص��به اجلزي��رة الكورية ت�ص��اعد يف االأ�ص��هر 
االأخ��رية، و�ص��ط اإج��راء كوري��ا ال�ص��مالية ع��ددا م��ن االإطالق��ات 
ال�ص��اروخية والتج��ارب النووي��ة، وتنظي��م الوالي��ات املتح��دة 
وكوريا اجلنوبية �صل�ص��لة من املناورات الع�ص��كرية ال�ص��خمة يف 

املنطقة.

رجحت م�ص��ادر مطلع��ة على ملف امل�ص��احلات اأن 
يعقد يف دم�صق اليوم اجتماع ي�صم وفدا من اجلهات 
املخت�ص��ة والف�ص��ائل امل�ص��لحة مبنطق��ة القلم��ون 
ال�رصقي بح�ص��ور رو�ص��ي الإمت��ام اتفاق امل�ص��احلة 
يف تلك املنطقة. ونقلت �ص��حيفة "الوطن" ال�ص��ورية 
عن م�ص��ادر مطلعة، "يرج��ح اأن يعقد االجتماع يوم 
االأح��د". واأو�ص��حت امل�ص��ادر، اأن االجتم��اع ياأت��ي 
بعد عرقلة ا�ص��تمرت الأ�ص��هر عديدة من قبل ف�ص��ائل 
م�ص��لحة يف تلك املنطقة. وكانت وكالة "نوفو�صتي" 
قد اأ�ص��ارت اأم�س نقال عن مركز امل�ص��احلة الرو�ص��ي 

يف حميميم، اإىل موافقة زعماء 11 جماعة م�ص��لحة 
معار�صة معتدلة، من منطقة القلمون ال�رصقي بريف 
دم�ص��ق، عل��ى زي��ارة دم�ص��ق الي��وم، لبح��ث �رصوط 
امل�ص��احلة م��ع احلكومة، وباإ���رصاف رو�ص��ي، وبعد 
اإ�رصار وجهاء املنطقة و�ص��كانها على ذلك. وبح�صب 
نوفو�ص��تي، تخ�ص��ع لهذه اجلماعات امل�صلحة )التي 
ت�ص��م حوايل األفي م�صلح( 5 مدن كربى يف القلمون، 
يقطن فيها حوايل 200 األف ن�صمة، وميكن للم�صلحني 
الرديف��ة  الق��وات  اإىل  االن�ص��مام  امل�ص��احلة،  بع��د 
للجي���س ال�ص��وري بعد اأن ي�ص��ملهم العف��و احلكومي. 
م��ن جه��ة اأخ��رى اتف��ق الع�ص��كريون الرو���س كذلك 
م��ع اجلي�س ال�ص��وري، على تخفيف عملي��ات تفتي�س 

�ص��كان تلك املنطق��ة على حواجز الق��وات احلكومية 
ال�ص��ورية، واإر�صال قوافل امل�صاعدات االإن�صانية اإليها 
ب�ص��كل دوري ومنتظ��م. ب��دوره اأو�ص��ح ممث��ل مركز 
امل�ص��احلة يف اأن اإبط��اء عملي��ة امل�ص��احلة يكم��ن 
مبماطلة املعار�صة امل�صلحة وتاأجيلها للمفاو�صات 
وا�صرتاطاتها املتوا�صلة التي تطرحها على احلكومة 
ال�ص��ورية والو�ص��طاء الرو���س. وكان��ت مفاو�ص��ات 
امل�ص��احلة قد انطلقت مطلع متوز املا�صي بو�صاطة 
رو�ص��ية يف منطقة القلمون ال�رصق��ي، اإال اأنها وحتى 
االآن مل تتّوج باتفاق. وت�ص��مل املفاو�صات عدة مدن 
وبلدات من اأبرزها ال�ص��مري والرحيبة وجريود وعدد 

من القرى ال�صغرية يف القلمون ال�رصقي.

اأف��ادت ال�رصط��ة ال�ص��ومالية، باأن احل�ص��ار الذي 
ا�ص��تمر 10 �ص��اعات عل��ى فندق، من قبل م�ص��لحي 
حركة ال�ص��باب و�صط مقدي�ص��و، انتهى بتفجري اأحد 
امل�ص��لحني نف�صه، ما اأ�ص��فر عن �صقوط �صحايا بني 
ق��وات االأم��ن. ونقلت وكال��ة االأنب��اء االأملانية عن 
م�صوؤول ع�صكري �صومايل، "اإن اأحد امل�صلحني فجر 
نف�ص��ه اأثناء احل�ص��ار، ما اأدى اإىل �ص��قوط �صحايا 
ب��ني قوات االأم��ن". وذكرت و�ص��ائل اإعالم حملية، 
اأنه مت القب�س على بع�س املهاجمني اأحياء، بينما 
قت��ل اآخ��رون بالر�ص��ا�س، ويعتق��د اأن م��ا ال يقل 
عن خم�ص��ة اإرهابيني �ص��اركوا يف الهجوم. وت�صبب 
العا�ص��مة  يف  ملغومت��ني  ب�ص��يارتني  انفج��اران 
مقدي�ص��و، وقع��ا خ��ارج فن��دق "نا�ص��اهابلود 2 " 
ال�صبت، مبقتل 25 �صخ�صا على االأقل غالبيتهم من 
الق��وات االأمنية. واأو�ص��حت ال�رصط��ة، اأن انتحاريا 
قاد �ص��يارة مفخخة، اقتحم بها فندق نا�صا هابلود 
بالق��رب من الق���رص الرئا�ص��ي، حيث ي��رتدد عليه 

�صيا�صيون، اأعقبه اقتحام م�صلحني ملبنى الفندق.
واأ�ص��افت ال�رصطة اأن انفجارا اآخر، وقع بعد دقائق 
قليلة، با�صتخدام �صيارة مفخخة قرب مقر الربملان 

ال�صابق يف منطقة قريبة.

تدريبات على إجالء السكان في كوريا الشمالية

انتهاء حصار الفندق وسائل إعالم ترجح بدء مصالحة القلمون الشرقي اليوم
في مقديشو وانتحاري 

يفجر نفسه
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أمانو: إيران التزمت بتعهداتها في االتفاق النووي

اأك��د املدير الع��ام للوكالة الدولية للطاق��ة الذرية يوكيا 
اأمان��و اأن اإيران التزمت بتعهداته��ا يف االتفاق النووي، 

ودعا جميع اأطراف االتفاق اإىل الوفاء بتعهداتهم.
وق��ال اأمانو يف موؤمتر �ص��حفي عقده الي��وم يف طهران 
م��ع رئي�س منظم��ة الطاقة الذري��ة االإيراني��ة، علي اأكرب 
�ص��احلي: "ال اأري��د التعلي��ق عل��ى كالم ال�ص��يد ترام��ب 
فاالتف��اق ب��ني اإي��ران وال�صدا�ص��ية، وق��د اأ�رصفن��ا عل��ى 

تطبيقه ونقول اإن اإيران التزمت به.
واأك��د اأمانو اأن الوكال��ة الدولية تعت��رب االتفاق النووي 
اإجنازا هاما الختبار الثقة واأنه يجري تطبيق التزامات 

اإيران فيه.
من جهته اأ�ص��ار رئي�س منظمة الطاق��ة الذرية االإيرانية، 
علي اأكرب �صاحلي اإىل اأن طهران تعترب االتفاق هاما وال 
تري��د اإلغاءه كم��ا ال تريد اللج��وء اإىل خياراتها االأخرى 
علما باأنها ت�ص��تطيع ا�ص��تئناف العمل يف من�صاأة فوردو 

النووية خالل اأربعة اأيام.
كم��ا ن��ّوه �ص��احلي باإم��كان ا�ص��تئناف التخ�ص��يب يف 
من�صاأة فوردو بن�صبة ع�رصين باملائة خالل اأربعة اأيام.

وق��ال اإن زي��ارة اأمانو ج��اءت بطلب منه نظ��را الأهمية 
االتف��اق واملواق��ف االأخ��رية التي طرح��ت يف الواليات 
املتح��دة اإذ اأراد اأمانو اأن يكون له دور بهذا ال�ص��اأن، ومل 

يطلب اأمانو يف هذه الزيارة تفقد املن�صاآت النووية.
واأ�صار �صاحلي اإىل اأن الوكالة الدولية متكنت من العمل 
ب�صكل م�صتقل حتى االآن وقد �صادقت على التزام طهران 
باالتف��اق الن��ووي ثماين م��رات وعرب ع��ن االأمل يف اأن 
تقوم مبهامها على اأكمل وجه واأن يعلن اأمانو عن اآرائه 

ب�صكل حيادي و م�صتقل.
كذلك اأكد اأمانو اأن وكالته تقوم بواجباتها يف االإ�رصاف 
على تطبيق االتفاق النووي ب�صكل دقيق وحيادي، وقال 
اإن اأه��م م�ص��األة اأن نعم��ل وفق��ا للحقائق، ومن��ذ توليت 
اإدارة الوكال��ة الدولية عملت على اأ�ص��ا�س الوقائع، كنت 
م�ص��طرا اأحيانا لتقدمي تقارير ب�صاأن اأخبار �صيئة، لكني 
قدم��ت كذل��ك تقارير حول اأخبار جي��دة، املهم اأن نعمل 

وفقا للقوانني وانا م�صتمر يف ذلك.
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ك�صف م�صدر مطلع يف 
جمل�س النواب امل�صري 
اأن هيئة مكتب املجل�س 

اأدرجت، على جدول 
اأعمال جل�صات نوفمرب/

ت�صرين الثاين املقبل، 
التعديل الت�صريعي املعد 

من رئي�س جلنة الأمن 
القومي يف الربملان، 

كمال عامر، على قانون 
العقوبات، بهدف ت�صديد 

عقوبة اإهانة رئي�س 
اجلمهورية، اأو اأحد رموز 
الدولة، لت�صل اإىل احلب�س 

مدة ثالث �صنوات.
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