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الحكومة المصرية تعيد توزيع أراضي الدولة 
بقرار من السيسي

"حماس" تنفي وجود مشروع لتوسيع قطاع غزة 

أردوغان: مرسي قتل ولم يمت بشكل طبيعي 

وافق جمل�ص الوزراء امل�رصي على قرار الرئي�ص عبد الفتاح ال�صي�صي حول تخ�صي�ص 
م�صاح��ات من الأرا�صي اململوكة للدولة ل�صال��ح حمافظتي �صمال وجنوب �صيناء، 

ل�صتخدامها يف اإقامة جممعات تنموية.
كم��ا وافق جمل�ص ال��وزراء امل�رصي على قرار اإعادة تخ�صي���ص م�صاحة 371.46 
ف��دان م��ن اأرا�ص��ي الدول��ة يف حمافظة �صم��ال �صين��اء، ل�صال��ح الق��وات امل�صلحة 
ل�صتخدامه��ا يف تو�صع��ة وتطوير ميناء العري�ص، و�صتت��وىل الهيئة العامة للمنطقة 

القت�صادية لقناة ال�صوي�ص متويل وتنفيذ تطوير واإدارة وت�صغيل امليناء.
وج��اءت اأي�ص��ا موافقة احلكومة عل��ى اإعادة تخ�صي�ص م�صاح��ة 50.68 فدان من 
الأرا�صي اململوكة للدولة ملكية خا�صة يف حمافظة اأ�صوان، ل�صالح الهيئة العامة 
مل�رصوع��ات التعمري والتنمية الزراعية، ل�صتخدامها يف اإقامة م�رصوعات )حماجر 

بيطرية – جمازر اآلية(، وذلك نقل من الأرا�صي املخ�ص�صة للأن�صطة ال�صياحية.
وواف��ق جمل���ص ال��وزراء على اإع��ادة تخ�صي���ص م�صاح��ة 54251.83 ف��دان من 
الأرا�ص��ي اململوك��ة للدولة ملكي��ة خا�صة، يف ناحي��ة حمافظة البح��رية، ل�صالح 
هيئ��ة املجمعات العمرانية اجلدي��دة، ل�صتخدامها يف اإقام��ة جممع عمراين جديد، 

مع احتفاظ القوات امل�صلحة مبلكيتها داخل حدود املدينة اجلديدة.

ا�صتهج��ن حمم��ود الزهار ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلرك��ة "حما�ص" ت�رصيح القيادي 
يف احلرك��ة اأحم��د يو�صف باأنه ُقدم للحكومة الفل�صطيني��ة العا�رصة برئا�صة اإ�صماعيل 

هنية م�رصوع لتو�صيع غزة يف الأرا�صي امل�رصية.
وق��ال الزه��ار يف بيان له، اإن م��ا ورد يف ت�رصيحات اأحمد يو�ص��ف ل اأ�صا�ص له من 

ال�صحة بتاتا، و"هذه الت�رصيحات تت�صاوق مع روايات اإعلمية كاذبة".
واأ�ص��اف: "احلكوم��ة الفل�صطيني��ة العا���رصة وحرك��ة حما���ص مل تناق���ص يف اأي من 
جل�صاته��ا، اأو يف اأروقته��ا، اأي مق��رح لتو�صي��ع قط��اع غ��زة على ح�ص��اب الأرا�صي 
امل�رصي��ة". وتاب��ع: "نرف�ص جم��رد ا�صتلم اأي مق��رح بهذا اخل�صو���ص، ف�صل عن 
مناق�صته، فموقفنا وا�صح وثابت، وهو اأن فل�صطني هي فل�صطني، وم�رص هي م�رص".

قال الرئي�ص الركي رجب طيب اأردوغان اإن الرئي�ص امل�رصي الأ�صبق حممد مر�صي 
قتل ومل ميت ب�صكل طبيعي.

واأك��د اأردوغان اأنه �صيق��وم بكل ما يلزم للتاأكد من مقا�صاة ال�صلطات امل�رصية يف 
وفاة مر�صي، اأمام املحاكم الدولية.

وو�ص��ف اأردوغ��ان من ق��ال اإنهم يتوقعون ل��ه م�صريا م�صابها ملر�ص��ي، باأنهم من 
اأتب��اع "عقلية ال�صي�صي"، م�صريا اإىل اأنه ل يخ��اف منهم، واأنه "ارتدى كفنه" ح�صب 
تعبريه. وقال اأردوغان اإن مر�صي بقي نحو 20 دقيقة ي�صارع املوت، بعدما اأغمي 

عليه و�صقط اأر�صا خلل حماكمته، ومل يتدخل امل�صوؤولون هناك لإ�صعافه.
ودع��ا الرئي�ص الركي، منظمة التعاون الإ�صلمي اإىل القيام بواجباتها حيال وفاة 
مر�صي، م�صددا على اأنه "ل بد من قيام املنظمة مبا يلزم"، واأكد اأنه �صيطرح ق�صية 
مر�ص��ي خ��لل م�صاركته يف قم��ة الع�رصين التي �صتعق��د نهاية ال�صه��ر اجلاري يف 

اليابان.

اأعلنت املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يف لبنان 
الأربع��اء توقي��ف اأح��د اأب��رز املتورط��ني يف عمليات 
تهريب حبوب الكبتاغون املخدرة اإىل دول عربية عّدة 

على راأ�صها اململكة العربية ال�صعودية.
املعروف��ة  املخ��درة  احلب��وب  �صناع��ة  وت�صه��د 
بالكبتاغ��ون والجتار به��ا ازدهاراً لفت��ًا يف لبنان، 
وق��د جنحت الأجهزة الأمنية مراراً يف اإحباط عمليات 

تهريب �صخمة باجتاه الأ�صواق اخلليجية خ�صو�صًا.
واأوردت ق��وى الأم��ن الداخل��ي يف بي��ان اأن توقي��ف 
املطلوب اللبناين )31 عام��ًا(، جاء يف اإطار "متابعة 
عمليات تهريب حب��وب الكبتاغون من لبنان اإىل دول 
اخللي��ج العربي وحتدي��داً اململكة العربي��ة ال�صعودية، 
وبالتعاون مع اإدارة مكافحة املخدرات يف اململكة".

كم��ا مت توقي��ف 4 اأ�صخا���ص هم لبناني��ان و�صوريان 
يعملون يف ال�صبكة ذاتها، وفق البيان.

وه��ذه لي�صت امل��رة الأوىل التي يجري فيه��ا التن�صيق 
بني لبنان وال�صعودية يف ملف تهريب املخدرات.

ويث��ري توقي��ت الع��ودة ال�صعودي��ة ت�ص��اوؤلت حول 
�صببه��ا، و�صط اأحاديث لبنانية ع��ن تن�صيق اأمريكي 

�صعودي.
وب��داأ وفد جلن��ة ال�صداق��ة الربملاني��ة ال�صعودية - 
اللبناني��ة يف جمل���ص ال�ص��ورى ال�صع��ودي، برئا�صة 
ع�ص��و املجل�ص �صالح بن مني��ع اخلليوي، الثلثاء، 

زيارة ر�صمية اإىل لبنان. 
وا�صته��ل الوف��د اليوم لقاءات��ه الر�صمية م��ع رئي�ص 
اجلمهوري��ة مي�ص��ال ع��ون يف ق�رص بعب��دا، قبل اأن 
ينتقل اإىل عني التين��ة، حيث اجتمع برئي�ص جمل�ص 

النواب نبيه بري.
وا�صتب��ق اخللي��وي الزي��ارة بت�رصيح��ات عمومي��ة 
اأ�صارت اإىل تعزيز العلقات والتعاون امل�صرك بني 
البلدي��ن، ل �صيم��ا يف املجالت الربملاني��ة، مذكراً 

ب�"العلقات التاريخية التي تربط بني البلدين". 
وي�صتكمل الوف��د اليوم اخلمي�ص زيارته بلقاءات مع 
ع��دد من كب��ار امل�صوؤول��ني يف احلكوم��ة اللبنانية 
ويف الربمل��ان اللبناين، ل�"بحث العديد من الق�صايا 

واملو�صوعات ذات الهتمام امل�صرك".
واأ�صهب��ت و�صائ��ل الإع��لم املحلي��ة اللبناني��ة يف 
احلدي��ث عن الزيارة، وا�صف��ة اإياها ب�"التاريخية"، 
متحدث��ة ع��ن ق��رار �صع��ودي حا�ص��م بالع��ودة اإىل 
لبن��ان، وع��ن م��د للج�ص��ور، وع��ن زي��ارات لحق��ة 

ل�صتكمال املباحثات.
وعل��ى الرغ��م م��ن الغمو�ص ال��ذي يكتن��ف العودة 
حكومي��ة  م�ص��ادر  اأن  اإل  لبن��ان،  اإىل  ال�صعودي��ة 
لبناني��ة توؤك��د اأن ل اإ�ص��ارات حا�صم��ة ت�ص��ب يف 
خان��ة تاأكيد النفتاح ال�صعودي اجلديد على لبنان، 
خ�صو�ص��ًا اأن طريق��ة تعاط��ي اململك��ة م��ع لبنان 

يف الف��رة الأخ��رية �صابه��ا كث��ري م��ن التناق���ص 
والت�صارب وغياب الروؤية، وهو ما ترجح امل�صادر 
اأن ي�صتم��ر، خ�صو�ص��ًا اأن �صيئًا مل يتغ��رّي يف الواقع 
اللبن��اين، ال��ذي ترى اململك��ة اأنه بع��د النتخابات 
النيابي��ة الأخ��رية، وقبل��ه انتخ��اب مي�ص��ال ع��ون 
رئي�صًا للجمهورية، اأفرز موازين قوى وا�صحة جلهة 

"حم��ور املمانع��ة"، بالتزام��ن مع ال�صع��ف الذي 
اأ�صاب حلفاء ال�صعودية يف لبنان.

وتوؤكد امل�صادر اأن الزيارة يبدو اأنها حماولة ج�ص 
نب�ص �صيا�صي، خ�صو�صًا اأنها تتزامن مع �رصورات 
تفر���ص احت�صان��ًا عربي��ًا للبن��ان، بالتزام��ن م��ع 
امل�صاع��ي التي اأطلقته��ا الإدارة الأمريكية لإدخال 

الق�صي��ة  لت�صفي��ة  الأمريكي��ة  الإم��لءات  خط��ة 
الفل�صطيني��ة املعروف��ة اإعلمي��ًا ب�"�صفق��ة القرن" 
حي��ز التنفيذ، م�ص��رية اإىل اأن التعاون ب��ني البلدين 
يف ه��ذه املرحلة ل��ن يتجاوز �صقف بع���ص الوعود 

املتعّلقة بال�صياحة اأو ال�صتثمار.
وم��ا ع��ّزز ال��كلم ع��ن ع��ودة �صعودي��ة اإىل لبن��ان 
الزي��ارة الت��ي بداأها قائ��د اجلي�ص العم��اد جوزيف 
ع��ون، اإىل اململك��ة تلبية لدع��وة نظ��ريه ال�صعودي 
رئي�ص هيئ��ة الأركان العام��ة يف اجلي�ص ال�صعودي 
الفري��ق الأول الرك��ن فيا���ص ب��ن حام��د الرويلي، 
ل�"البح��ث يف �صب��ل تعزي��ز العلق��ات الثنائية بني 

البلدين وتبادل اخلربات الع�صكرية".
وتوؤكد امل�ص��ادر النيابية اأن لبنان مل يتبلغ ر�صميًا 
اأو ع��رب قن��وات اأخ��رى اأي دع��م ع�صكري جدي��د، اأو 
اإعادة هبة امللياري دولر التي كان لبنان موعوداً 
به��ا، والتي �صحبت يف ال�صنوات الأخرية ب�صبب عدم 

التزام لبنان ب�صيا�صة "الناأي بالنف�ص".
وتاأت��ي زي��ارة قائد اجلي���ص اللبناين بع��د اأيام من 
زيارت��ه اإىل الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، الت��ي 
اأك��دت ا�صتمرار دعمه��ا للجي�ص اللبن��اين، وا�صتمرار 
�صيا�صته��ا الفا�صلة بني لبن��ان الدولة وبني "حزب 
اهلل"، وبالتزام��ن اأي�ص��ًا م��ع م�صاع��ي م�صاعد وزير 
اخلارجي��ة الأمريك��ي ل�صوؤون ال���رصق الأدنى ديفيد 
�صاترفيلد، لإطلق مفاو�صات تر�صيم احلدود الربية 

والبحرية بني لبنان واإ�رصائيل.

إخوان تونس يغّيرون جلدتهم خوفًا من العزلة

عودة سعودية خجولة إلى لبنان... بإيعاز أميركي؟

ضبط أبرز المتورطين في 
مهربي المخدرات بلبنان

بعد انقطاع طويل وحالة من المد 
والجزر في العالقات بين لبنان والمملكة 

العربية السعودية، منذ األزمة 
السورية، تحاول السعودية العودة 

إلى لبنان، من بوابة المؤسسات، بعد 
انهيار الفريق السياسي )14 آذار(، 
الذي كانت ترعاه، وبعد تخليها في 

المرحلة السابقة عن دعم الدولة 
اللبنانية، بحجة أنها مرتهنة القرار 

لـ"حزب الله"، وتاليًا إيران. 

بيروت - وكاالت

   يف تون�ص، بعد اأن ك�صفت اأن ال�صارع التون�صي مييل 
اإىل انتخ��اب وجوه واأح��زاب جديدة يف النتخابات 

الرئا�صية والربملانية.
وكانت حركة النه�ص��ة ذات اخللفية الإخوانية اأكرث 
الأحزاب خوفًا من نتائج هذه ال�صتطلعات، ولذلك 
عمل��ت على تلفيها بتغيري الوجوه القدمية والبحث 
ع��ن النفتاح ولو ب�صكل غ��ري مدرو�ص على كفاءات 

جديدة من داخل املجتمع.
وياأت��ي هذا يف وقت جنح��ت احلركة عرب حتالفاتها 
بالربمل��ان يف متري��ر تعديلت عل��ى املقا�ص ملنع 
خ�صوم �صيا�صي��ني �صاعدين يف ا�صتطلعات الراأي، 
وهو م��ا يعّبد الطريق اأمام ا�صتم��رار �صيطرتها على 

امل�صهد ال�صيا�صي ل� 5 �صنوات مقبلة.
الداخلي��ة  النتخاب��ات  اأن  اإىل  مراقب��ون  واأو�ص��ح 
الت��ي جرت كان��ت موجهة، واأن اله��دف كان اإظهار 

اأن احلرك��ة تتط��ور، واأنها على ا�صتع��داد تام لتغيري 
جلدته��ا القدمي��ة بالكام��ل يف ر�صائل متع��ددة اإىل 
اأط��راف حملية وخارجي��ة، م�صريي��ن اإىل اأن الهدف 
الرئي�ص��ي من ه��ذه التغيريات هو اخ��راق املجتمع 
بثوب جديد والرد عل��ى ا�صتطلعات للراأي وتقارير 
متع��ددة تقول اإن احلرك��ة يف تراج��ع، واإنها فقدت 

الربيق الذي رافقها يف ال�صنوات الأوىل للثورة.
منج��ي  تون���ص،  ن��داء  بحرك��ة  القي��ادي  واعت��رب 
احلرباوي، اأن النه�صة تريد اأن ت�صوق �صورة جديدة 
له��ا لكنه��ا يف احلقيقة تع��اين اأزم��ة داخلية كبرية 
واأنها يف طريقها لنفجار داخلي، لفتًا اإىل اأن اأزمة 
احلركة الإخواني��ة اأعمق من كل الأزمات املوجودة 

بالأحزاب الأخرى.
وقال اإن "تركيز النه�صة على الن�صاء ياأتي يف اإطار 
الفرقع��ات الإعلمية والرويج ال�صيا�صي واحلملت 
ال�صتباقي��ة"، مذكراً باأن موق��ف النه�صة من املراأة 
يعل��م اجلمي��ع حقيقته، وه��ي خط��وة براغماتية ل 

اأك��رث. وم��ن جهت��ه، نفى القي��ادي بحرك��ة النه�صة 
عبداحلمي��د اجلل�ص��ي ال��ذي اأعادت��ه النتخاب��ات 
الداخلي��ة اإىل الواجه��ة، اأن يك��ون ثم��ة انق��لب يف 
النه�ص��ة ع��ن تاريخ احلركة م��ا قبل الث��ورة، اأو اأن 

هناك توجهًا لن�صيان ال�صورة القدمية.
"حرك��ة النه�ص��ة ه��ي حرك��ة التطوي��ر  اإن  وق��ال 
امل�صتم��ر"، لفت��ًا اإىل اأن النه�ص��ة ومن��ذ الثورة هي 
اأك��رث حرك��ة مكنت للم��راأة يف جمم��ل هياكلها من 
املحل��ي اإىل اجله��وي اإىل الوطن��ي، واأ�ص��اف "نريد 

حركة اأكرث ت�صبيبًا واأكرث تاأنيثًا واأكرث كفاءات".
وب��دوره، اعترب املحلل ال�صيا�صي والأ�صتاذ اجلامعي 
خال��د عبي��د، اأن ت�ص��در الن�صاء لقوائ��م النتخابات 
الت�رصيعي��ة حلرك��ة النه�ص��ة يعن��ي اأن احلرك��ة قد 
ا�صتوعب��ت جي��داً بع�ص نتائ��ج �ص��رب الآراء واأدركت 
اأنه��ا ل ميك��ن اأن تخ��رق ال��راأي الع��ام النتخابي 
بوا�صط��ة وجوهها القدمية، واأنه��ا دفعت بطريقة اأو 

باأخرى اإىل �رصورة "الت�صبيب".

ي�ص��ار اإىل اأن جمل���ص الن��واب التون�ص��ي، اأق��ر اأم���ص 
الثلثاء، تعديلت مثرية للجدل للقانون النتخابي 
ميك��ن اأن تق�صي مر�صح��ني للنتخاب��ات الرئا�صية 

والت�رصيعية املرتقبة يف نهاية 2019.
وتقول حركة النه�ص��ة اإن هدف التعديلت اجلديدة 
ه��و حت�ص��ني الدميقراطية من امل��ال اخلارجي، يف 
ح��ني يق��ول خ�صومها اإن الهدف ه��و تعبيد الطريق 
اأم��ام بقائها الطرف الرئي�ص��ي يف الربملان القادم، 
�صيا�صي��ًا  �صعيف��ة  �صخ�صي��ات  مب��رور  وال�صم��اح 
اأي  اإ�صارته��ا يف  التاأث��ري تك��ون ره��ن  وحم��دودة 

حتالف.
ويعتقد �صيا�صي��ون معار�ص��ون للتحالف احلكومي 
ب��ني النه�ص��ة وال�صاه��د، اأن التعدي��لت املقرح��ة 
تعدي��لت عل��ى املقا���ص ول �رصعية له��ا حتى واإن 
كان��ت مغلف��ة ب�صع��ارات مث��ل قط��ع الطري��ق على 
التمويل اخلارجي اأو منع توظيف العمل اخلريي يف 

احل�صول على مكا�صب �صيا�صية.

تونس - وكاالت

مصر ترد على تعليقات األمم المتحدة 
بشأن  وفاة مرسي

امل�رصي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  ا�صتنك��رت 
الأمم  العبارات"، دع��وة مفو�صية  "باأق��وى 
املتحدة ال�صامية حلقوق الإن�صان، اإىل اإجراء 
حتقي��ق م�صتق��ل حول وف��اة حمم��د مر�صي، 
وكل جوان��ب معاملته اأثن��اء احتجازه على 

مدى 6 �صنوات.

وق��ال املتحدث با�صم ال��وزارة اأحمد حافظ، 
يف بي��ان، اإن ت�رصيح��ات روب��رت كولف��ل 
املتح��دث با�صم املفو�صية "تن��اول ينطوي 
عل��ى حماولة ت�صيي���ص حالة وف��اة طبيعية 

ب�صكل متعمد".

اإىل  تفتق��ر  ت�رصيحات��ه  اأن  واأ�ص��اف 
املو�صوعي��ة، و"حماول��ة مغر�صة للنيل من 
الت��زام م���رص باملعايري الدولي��ة، بل والقفز 
اإىل ا�صتنتاج��ات واهية ل ت�صتند اإىل اأي اأدلة 

اأو براهني حول �صحة املذكور".
وتاب��ع البيان: "وعليه، ت��درك م�رص اأن مثل 
ه��ذا الت�رصي��ح امل�صي���ص الف��ج اإمن��ا ي�صاير 
وكيان��ات  بدول��ة  م�صوؤول��ني  ت�رصيح��ات 
ت�صتغ��ل احلدث لأغرا���ص �صيا�صية، وتت�صدق 
باحرامه��ا للدميقراطية وحق��وق الإن�صان، 
يف حني ل تنم ت�رصفاتها اأو ممار�صاتها اإل 
عن ال�صعي نحو البقاء يف ال�صلطة با�صتخدام 
جعله��ا  مم��ا  املمكن��ة،  الو�صائ��ل  كاف��ة 
بتحوي��ل  وقام��ت  م�صتب��دة،  دكتاتوري��ات 

بلده��ا اإىل �صجون كبرية يتم التلعب فيها 
بنتائ��ج النتخابات وفر���ص اإعادتها عنوة 

دون �صند".
وت��ويف مر�ص��ي، الثن��ني املا�ص��ي، عن 67 
عام��ا، بعد اأن �صق��ط مغ�صيا علي��ه يف قاعة 
حمكم��ة بالقاهرة اأثناء حماكمته يف ق�صية 

بتهمة التخابر.
وكان مر�ص��ي م�صجون��ا من��ذ عزل��ه يف عام 
2013 اإث��ر احتجاجات حا�صدة على حكمه 
علي��ه  و�ص��درت  واح��دا،  عام��ا  دام  ال��ذي 
اأح��كام بال�صجن مل��دد جت��اوزت 40 عاما، 
يف حماكم��ات منف�صل��ة، وبتهم م��ن بينها 
قيادة جماعة حمظ��ورة، والتخابر مع دولة 

اأجنبية، والإرهاب.
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