عربيات

الأحد  22ربيع الثاين 2018/12/30 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6040

أنباء عن إنسحاب الدفعة األولى للقوات األمريكية من األراضي السورية

األسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي تؤكد أهمية إستمرار
التنسيق بني البلدين

هدوء حذر حول منبج ..وأنباء عن مفاوضات بين دمشق و»قسد»
نواب :الجيش السوري يقترب من السيطرة الكاملة على شرق الفرات
اتفاق روسي-تركي على التنسيق في سوريا

دمشق ـ وكاالت :تلقى الرئيس السوري بشار
األسد ،السبت 29 ،ديسمرب/كانون األول ،رسالة
من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي نقلها
فاحل الفياض مستشار األمن الوطين العراقي.
ووفقا لوكالة األنباء السورية «سانا» ،قالت
ال��رئ��اس��ة ال��س��وري��ة ،يف ب��ي��ان هل���ا ،إن «ال��رس��ال��ة
مت��ح��ورت ح���ول تطوير ال��ع�لاق��ات ب�ين البلدين
وأهمية استمرار التنسيق بينهما على األصعدة
ك��اف��ة وخ��اص��ة فيما يتعلق مب��ح��ارب��ة اإلره���اب
والتعاون القائم بهذا اخلصوص وال سيما على
احلدود بني البلدين.

غوتيريش يدعو الخرطوم إلى
التحقيق في مقتل متظاهرين

القبض على خلية تعد
لعمليات إغتيال وسط
املتظاهرين في السودان
اخلرطوم ـ وك��االت :دعا األم�ين العام لألمم
امل ّتحدة أنطونيو غوترييش السلطات السودانية
إىل التحقيق يف مقتل أشخاص خالل تظاهرات
معارضة للحكومة يف اخلرطوم ومدن أخرى.
وق��ال متحدث باسم األم��م املتحدة اجلمعة،
يف بيان إن غوترييش «يدعو إىل اهل��دوء وضبط
النفس ويطلب من السلطات إجراء حتقيق شامل
حول القتلى والعنف».
وأضاف البيان أن األمني العام« :يتابع بقلق»
التطورات يف السودان و»يشدد على ضرورة ضمان
حرية التعبري والتجمع السلمي».
إىل ذل��ك أعلن وزي��ر الدولة يف وزارة اإلع�لام
السودانية مأمون حسن سقوط قتلى ومصابني
أثناء مداهمة األجهزة األمنية السودانية خللية
ْ
وس��ط املتظاهرين
كانت تعد لعمليات اغتيال ْ
على حد تعبريه.
وقال حسن إن اخللية اليت «تتبع حركة عبد
ْ
كانت
الواحد حممد نور املتمردة» وفق تعبريه
خت��ط��ط إلح�����داث ب�� ْل��ب��ل��ة وس���ط احمل��ت��ج�ين عرب
تنفيذ اغتياالت بني املتظاهرين لتوسيع دائ��رة
االحتجاجات.
وأك����د ح��س��ن أن األج���ه���زة األم��ن��ي��ة رص ْ
���دت
دخ��ول عناصر تابعني للحركات املسلحة على
خط االحتجاجات بالتنسيق مع بعض األحزاب
السياسية.
وع��رض��ت السلطات تسجي ً
ال م��ص��وراً لطالب
جامعيني ي��ق��ول��ون إن��ه��م ينتمون حل��رك��ة عبد
ال��واح��د ن���ور .وط��ب��ق��اً ل�لإف��ادات امل��ص��ورة ،فإنهم
كانوا خيططون لتنفيذ أعمال ختريبية خالل
االحتجاجات.
وب�����دأ ص��ح��ف��ي��ون س���ودان���ي���ون إض����راب����اً عقب
االحتجاجات الدامية على غالء املعيشة وارتفاع
أسعار اخلبز ،وقتل فيها  19شخصاً منذ بدئها
يف  19ك��ان��ون األول/دي��س��م�بر حسب م��ا تقوله
احلكومة ،بينهم فردان من قوات األمن.
ال��رئ��ي��س ال��س��ودان��ي عمر حسن البشري ع ّلق
على التظاهرات ورأى أن بالده تتعرض حملاوالت
االبتزاز االقتصادي والسياسي من الدول الكربى
وذل���ك ب��ع��د أس��ب��وع م��ن ان����دالع اح��ت��ج��اج��ات يف
البالد .وعليه ،أعلن جتمع املهنيني السودانيني
احن��ي��ازه خل��ي��ارات وتطلعات الشعب ال��س��ودان��ي،
ودع�����ا اجل���م���اه�ي�ر ل���ل���خ���روج إىل ال����ش����وارع ي��وم
اإلثنني القادم.

وش��دد الرئيس األس��د ،خ�لال اللقاء ،على أن
العالقات اجليدة مع العراق الشقيق والتعاون
القائم يف مكافحة اإلره��اب شكل عامل قوة لكال
البلدين يف حربهما على اإلرهاب ،مؤكدا أهمية
مواصلة هذا التعاون والتنسيق حتى القضاء على
ما تبقى من بؤر إرهابية يف بعض املناطق السورية
والعراقية.
وج���رى ت��ب��ادل اآلراء ح��ول ت��ط��ورات األوض���اع
على الساحتني اإلقليمية والدولية ،حيث أكد
ال��رئ��ي��س األس���د أن «األح�����داث اإلجي��اب��ي��ة ال�تي
تشهدها املنطقة وخاصة على صعيد استعادة

األم����ن واالس���ت���ق���رار يف م��ع��ظ��م امل����دن ال��س��وري��ة
وال��ع��راق��ي��ة ت��ؤك��د أن إرادة ش��ع��وب املنطقة يف
احل��ف��اظ على س��ي��ادة بلدانها ك��ان��ت أق���وى من
املخططات اخلارجية».
من جانبه ،قال املستشار الفياض :إن «جناح
الشعب العراقي يف مواجهة اإلرهاب واالنتصارات
اليت حققتها سوريا ومتكنها من استعادة األمن
ودح��ر اإلره��اب على معظم أراضيها وال�تي كان
آخرها دخ��ول اجليش السوري إىل منبج تشكل
بشائر خري على املنطقة بأكملها».
من جهة اخ��رى ذك��رت وكالة «األن��اض��ول»
الرتكية ،السبت ،أن الواليات املتحدة أفرغت أحد
مستودعاتها العسكرية مشال شرق سوريا للمرة
األوىل عقب إعالنها قرار سحب قواتها من البالد.
ونقلت الوكالة عن «مصادر حملية موثوقة» يف
حمافظة احلسكة أن الواليات املتحدة أخلت أحد

الرزاز :العراق هو رئة االردن

بغداد وعمان تبحثان إقامة منطقة صناعية على
الحدود بني البلدين
نائبة عراقية :لم يتحقق أي شيء من مطالب متظاهري البصرة

مستودعاتها يف مدينة املالكية التابعة حملافظة
احلسكة ،اجلمعة .وأوضحت مصادر «األناضول»
أن املستودع يضم عدة خمازن يعمل فيها حنو 50
جنديا أمريكيا.
وأش������ارت إىل أن حم��ت��وي��ات امل��س��ت��ودع ج��رى
إرساهلا بواسطة سيارات مصفحة من نوع «همر»
وشاحنات كانت منتشرة يف املوقع إىل العراق،
الذي غادر إليه أيضا اجلنود األمريكيون.
وي��ع��د امل��س��ت��ودع ،ح��س��ب معطيات ال��وك��ال��ة
ال�ترك��ي��ة ،أح���د م��راك��ز ت��وزي��ع األس��ل��ح��ة اليت
ترسلها الواليات املتحدة عرب العراق إىل «وحدات
محاية الشعب» الكردية الناشطة يف سوريا واليت
تعتربها أن��ق��رة تنظيما إرهابيا وتعتزم إط�لاق
عملية عسكرية ض��ده��ا قريبا يف مش��ال وش��رق
األراضي السورية.
وتعترب ه��ذه الدفعة األوىل للعسكريني من
الواليات املتحدة اليت غ��ادرت األراض��ي السورية
بعد إعالن الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،يوم
 19ديسمرب اجل���اري ،ب��دء انسحاب ق��وات ب�لاده
من سوريا ،بعد ما وصفه بدحر تنظيم «داعش»
ه��ن��اك ،دون حت��دي��د ج���دول زم�ن�ي ،لكن مصادر
مطلعة ذك���رت يف حينه أن ه���ذه العملية قد
تكتمل خالل الفرتة من  60إىل  100يوم.
إىل ذل���ك أك���د ن��ش��ط��اء س���وري���ون أن حالة
من اهل��دوء احل��ذر تعم مدينة منبج وحميطها
مشال سوريا ،يف انتظار نتائج املشاورات الروسية
الرتكية رفيعة املستوى املنعقدة حاليا يف موسكو
لتحديد مصري املدينة.
وأف����اد «امل��رص��د ال��س��وري حل��ق��وق اإلن��س��ان»،
السبت ب��أن ال��وض��ع يف املدينة ال ي���زال على ما
هو عليه بعد يوم من إعالن اجليش السوري عن
استعادة السيطرة عليها إثر تلقيه دعوة رمسية
من قبل «وحدات محاية الشعب» الكردية لدخول
منبج ومحايتها من هجوم تركي متوقع.
وع��ق��ب ه���ذا اإلع��ل��ان ،ن��ش��رت ق���وات للجيش
السوري يف ختوم املدينة وعند خطوط التماس
يف ريفيها الشمالي والغربي بني «جملس منبج
العسكري» وحليفه «جيش ال��ث��وار» م��ن جانب
والقوات الرتكية والفصائل السورية املتحالفة
معها من جانب آخر.
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طيران الكيان الصهيوني يقصف مركز
رصد جنوب قطاع غزة

حماس :املقاومة حاضرة للرد
على أيّة حماقة لالحتالل
شهيد وإصابات برصاص قوات
العدو في مسيرات العودة
بقطاع غزة

بغداد ـ وكاالت :استقبل رئيس احلكومة العراقية عادل عبد املهدي ،السبت ،نظريه
األردني ،عمر الرزاز ،لبحث تطور العالقات بني بغداد وعمان وإقامة منطقة صناعية
على احلدود بني البلدين.
وأف��اد مصدر مسؤول بأن عبد املهدي استقبل ال��رزاز يف القصر احلكومي ،وحبثا
أثناء اللقاء العالقات بني البلدين وآلية تطويرها ،كما حبثا مشروع إقامة املنطقة
الصناعية على احلدود بني البلدين.
ووصف رئيس جملس الوزراء االردني عمر الرزاز ،السبت ،العراق بـ»رئة» االردن ،فيما
حبث مع رئيس اجلمهورية برهم صاحل عدد من القضايا املشرتكة بني البلدين.
وقال الرزاز بعد لقائه صاحل يف مؤمتر صحفي حضرته السومرية نيوز ،إن «اللقاء
شهد التباحث حول القضايا املشرتكة والتنسيق بني الطرفني ،واحلديث عن فرص
االستثمار بني البلدين ،باالضافة اىل النقل والتبادل التجاري».
واضاف الرزاز« ،كما ان االجتماع حبث موضوع ميناء العقبة واستخدامه ،والتعاون
بني خطوط الطريان العراقية واالردنية ،وتذليل املشاكل العالقة منذ سنوات» ،مشريا
اىل ان «العراق هو رئة االردن».
يذكر أن الرزاز وصل مساء اجلمعة إىل العاصمة العراقية بغداد يف زيارة رمسية
لبحث التعاون االقتصادي واألمين ،وملف املنطقة الصناعية على احلدود مع العراق،
اليت ستعطي دفعة قوية للتعاون االقتصادي بني البلدين.
من جانب آخر قالت النائبة عن حمافظة البصرة ،ثورة احللفي ،السبت ،إن احلكومة
العراقية مل حتقق حتى اآلن أي من مطالب متظاهري احملافظة احملتجني على تدهور
أوضاعهم املعيشية.
وأوضحت يف حديثها لـ RTأن «سكان احملافظة ما زالوا يعانون من نقص اخلدمات
وسوئها ،ويف ذات الوقت مل حتقق احلكومة أي من مطالبهم ،لذلك هم يستمرون يف
التظاهر واملطالبة حبقوقهم».
وأضافت« :على احلكومة اإلسراع بتنفيذ مطالبهم وعدم تسويفها ،فالصيف املقبل
هو االختبار احلقيقي هلذه احلكومة ،لذا عليها اإلس��راع بتقديم اخلدمات حتى ال
نعطي ضحايا أكثر بسبب التسمم أو سوء اخلدمات الصحية».
يذكر أن حمافظة البصرة اجلنوبية الغنية بالنفط تشهد منذ يوليو املاضي موجة
تظاهرات كبرية قتل خالهلا أكثر من  20متظاهرا واعتقل وأصيب املئات ،وجرى
إحراق القنصلية اإليرانية هناك.

القدس احملتلة ـ وك��االت :استهدف ط�يران العدو
الصهيوني ،فجر السبت ،م��رص��دا ميدانيا حلماية
الثغور بصاروخني شرق احملافظة الوسطى لقطاع غزة،
دون وقوع إصابات ،يف أعقاب زعم العدو إطالق قذيفتان
اجتاه البلدات احملتلة.
ونقلت وكالة «فلسطني اليوم» عن شهود عيان،
ق��وهل��م :إ ّن ال��ط�يران امل��روح��ي الصهيوني استهدف
بصاروخني صوب مرصد ميداني شرق دير البلح دون
أن يُبلغ عن وجود إصابات .ويأتي القصف الصهيوني
بعد ادعاء املتحدث باسم جيش العدو أن قواته رصدت،
ليل اجل��م��ع��ة ،إط�ل�اق ص����اروخ م��ن ق��ط��اع غ���زة ،صوب
مستوطنات الغالف .وزع��م العدو بسقوط صاروخني
يف منطقة «ناحل عوز» شرق غزة ،أطلقت من القطاع،
بعد تفعيل صفارات االن���ذار .وكانت طائرات العدو
الصهيوني ال ت��زال يف وقت سابق السبت حتلق وعلى
ارتفاعات منخفضة يف أجواء حمافظات غزة.
يف السياق أكدت حركة محاس أن غرفة العمليات
املشرتكة لفصائل املقاومة «ح��اض��رة للرد على أية
مح��اق��ة يرتكبها االح��ت�لال ض��د امل��دن��ي�ين السلميني
املشاركني مبسريات العودة وكسر احلصار» .وشدد
امل��ت��ح��دث ب��اس��م احل��رك��ة عبد اللطيف ال��ق��ان��وع ،يف
تصريح صحفي على أن مجاهري شعبنا الفلسطيين
س��ت��واص��ل مشاركتها ال��ف��اع��ل��ة يف م��س�يرات ال��ع��ودة
وكسر احلصار ،حتى حتقيق مجيع أهدافها وإل��زام
العدو باستحقاقاتها.
وأك��د القانوع أن االحتالل حي��اول تصدير أزمته
الداخلية باستهداف املدنيني السلميني يف مسريات
العودة ،وغرفة العمليات املشرتكة ح ّذرته من ارتكاب
أي محاقه وجرمية ضد شعبنا ،وهي حاضرة للرد عليه
حسبما اف��اد املركز الفلسطيين لإلعالم .إىل ذلك
أطلقت ق��وات العدو الصهيوني ،صباح السبت ،النار
جتاه أراضي املواطنني الفلسطينيني مشال قطاع غزة.
وأف����ادت وك��ال��ة «فلسطني اآلن» أن ق���وات العدو
فتحت ن�يران أسلحتها جت��اه األراض��ي الزراعية شرق
مدينة بيت حانون ،ومل يبلغ عن وق��وع إص��اب��ات .من
جانب آخ��ر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،مساء
اجلمعة ،استشهاد شاب فلسطيين واصابة  6آخرين
برصاص قوات العدو الصهيوني على حدود قطاع غزة.
وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد
كرم حممد نعمان فياض ( 26عاما) متأثراً جبراحه
اليت اصيب بها مساء اجلمعة شرق خان يونس ،فيما
اص��ي��ب  6فلسطينيني ب��رص��اص ق���وات ال��ع��دو خالل
مواجهات على احلدود الشرقية لقطاع غزة.
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اخبار قصيرة
عش ّية ذكرى إعتقاله...الشيخ سلمان يوجّ ه رسالة

السلطات البحرينية تسقط الجنسية عن  804مواطنني منذ 2012
وج��ه األم�ين العام جلمع ّية الوفاق الشيخ علي سلمان رسالة من داخل
املنامة ـ وك��االتّ :
حمبسه بسجن ج ّو املركزي إىل الشعب البحريين عش ّية ذكرى العام الرابع العتقاله.
الشيخ سلمان قال يف اتصاله «حت ّية إىل شعب البحرين املناضل ،وأوصيكم وأوصي نفسي
قريب بإذن اهلل».
ّ
بالصرب فإ ّن الف َر َج ٌ
ومن املق ّرر أ ّن تنتهي فرتة حمكوم ّية الشيخ علي سلمان بالسجن ملدّة أربعة أعوام ،ليواجه
جم ّددًا عقوبة السجن املؤبّد بعد إدانته يف قض ّية التخابر مع قطر ،وهي اليت كانت قد ب ّرأته
منها احملاكم البحرين ّية يف جلسة  21يونيو /حزيران .2018
من جهة اخرى أكدت منظمة سالم للدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل أن عدد املواطنني
الذين مت سحب جنسياتهم يف البحرين منذ العام  2012وصل إىل  804مواطنني.
وحبسب موقع «اللؤلؤة» قالت سالم يف تغريدة نشرتها يف صفحتها على تويرت ،اجلمعة،
إنه مت يوم اخلميس  27ديسمرب ،احلكم بإسقاط جنسية  10مواطنني ،وبذلك يصل عدد
املسقطة جنسياتهم هذا العام إىل  298مواطناً ،وبذلك يكون العام  2018األعلى من ناحية
عدد املسقطة جنسياتهم.
وقالت املنظمة إن السابع من نوفمرب  ،2012كان هو اليوم الذي ظهر فيه جتريد املواطن
البحريين من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق يف حماولة إسكات رأي املعارضة يف
البحرين ،وك��ان ذلك عندما صدر ق��رار من وزي��ر الداخلية البحريين بإسقاط جنسية 31
مواطناً منهم علماء دين وبرملانيني وأكادمييني وحقوقيني وإعالميني وأعضاء اجملتمع املدني.
وذكرت أن األرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك ،حتت ظل االضطرابات املستمرة يف البالد،
وقد قامت اجملموعات احلقوقية بع ّد املواطنني البحرينيني الذين مت سحب جنسياتهم ليصل
العدد اىل  578مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عدميي اجلنسية ،ومن بني هؤالء 19
عامل دين حبريين ومن ضمنهم ثالثة من كبار العلماء وهم :الشيخ عيسى قاسم وحسني
جناتي وحممد سند.

نيويورك تايمز :السعودية استخدمت أموالها لتجنيد الناجني
من صراع دارفور
الرياض ـ وكاالت :قالت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية إن السعودية استخدمت أمواهلا
النفطية اهلائلة لتجنيد اآلالف من الناجني اليائسني من الصراع يف دارف��ور غربي السودان
للقتال يف اليمن 20 ،إىل  % 40منهم أطفال.
تقرير هلا أنه ومنذ أربع سنوات يقاتل يف اليمن حنو  14ألفاً من أفراد
وأضافت الصحيفة يف
ٍ
ميليشيات سودانية ،قتل منهم املئات.
وأشارت الصحيفة إىل أن معظم هؤالء ينتمون إىل ميليشيا اجلنجويد اليت اتهم عناصرها
بارتكاب فظائع بإقليم دارفور.
وجاء يف التقرير أن بعض األهالي التواقني للمال يقومون برشوة قادة امليليشيات يف دارفور
للسماح ألبنائهم بالذهاب للقتال يف اليمن.

الرئيس التونسي يحذر من مخاطر تردي أوضاع البالد
تونس ـ وك��االت :حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من خماطر تردي الوضع
االقتصادي واالجتماعي يف تونس.
وقال السبسي ،يف اجتماع مع رئيس احلكومة ورؤساء األحزاب السياسية املتمثلة يف احلكومة،
اجلمعة ،إن تردي الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي رافقه ارتفاع منسوب االحتقان والتوتر
السياسي يأتي يف ظرف أمين يتسم بالدقة ويشهد حماوالت متكررة الستضعاف الدولة وتهديد
كيانها.
واعترب السبسي أن هذا الوضع «ال يبشر بانفراج سريع لألوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد
من املخاطر والتحديات».
وأكد السبسي على «ضرورة مواصلة احلوار بني كل األطراف على قاعدة تغليب املصلحة
الوطنية والرتفع عن احلسابات السياسية الضيقة وإجي��اد حلول جذرية كفيلة بتفكيك
عناصر األزمة الراهنة واختاذ القرارات الشجاعة واجلريئة الكفيلة بإعادة األمل للتونسيني
وصيانة املسار الدميقراطي ومحاية الدولة من األخطار احملدقة بها».
وش��ارك يف االجتماع ال��ذي خصص لبحث الوضع العام يف تونس كل من رئيس جملس
نواب الشعب حممد الناصر ،و رئيس احلكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد
الغنوشي وأمني عام حزب مشروع تونس حمسن مرزوق واألمني العام لالحتاد العام التونسي
للشغل نور الدين الطبوبي ،ورئيس االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
مسري ماجول.

أول رد من «حماس» على شهادة مبارك ضدها في احملكمة

مصر ..مقتل  40مسلح ًا خالل مداهمات في الجيزة وشمال سيناء

القاهرة ـ وك��االت :قتل  40مسلحا بتبادل إلط�لاق النار خالل مداهمات لقوات األمن
املصرية يف اجليزة ومشال سيناء فجر السبت  29ديسمرب.
وقالت وزارة الداخلية املصرية يف بيان هلا إنه مت توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار
عناصر إرهابية ،كانت جتهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ،تستهدف مؤسسات
الدولة خاصة االقتصادية ومقومات صناعة السياحة ،ورجال القوات املسلحة والشرطة ودور
العبادة املسيحية .وتابع البيان« :مت على الفور التعامل مع تلك املعلومات وتوجيه عدة
ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر يف توقيت متزامن بنطاق حمافظيت اجليزة
ومشال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ،حيث أسفرت نتائج التعامل معهم عن
مصرع عدد  40إرهابيا على النحو التالي 14»:إرهابيا مبنطقة مساكن أبو الوفا باحلي 11
دائرة مدينة  6أكتوبر مبحافظة اجليزة ،و 16إرهابيا مبنطقة مساكن أبناء اجليزة بطريق
الواحات مبحافظة اجليزة ،وعدد  10إرهابيني مبنطقة مساكن ابين بيتك مبدينة العريش
حمافظة مشال سيناء».
يذكر أن حافلة سياحية تعرضت اجلمعة هلجوم بعبوة ناسفة يف منطقة املريوطية يف
مدينة اجليزة قرب القاهرة أسفر عن مقتل  4أشخاص 3 ،سياح فيتناميني واملرشد السياحي.
يف سياق آخر ردت حركة محاس ،السبت ،على اتهامات الرئيس املصري األسبق حسين
مبارك ،خالل شهادته األربعاء املاضي أمام حمكمة جنايات القاهرة ،يف قضية «اقتحام احلدود
الشرقية والسجون» .وأك��دت محاس يف بيان صحفي صدر عن مكتبها اإلعالمي ،نفيها
القاطع ملا ورد يف شهادة الرئيس املصري األسبق حسين مبارك.
وأضافت احلركة ،أن شهادة مبارك اليت أشار فيها إىل إرسال محاس مثامنائة عنصر إىل
القاهرة ،إلطالق سراح السجناء املصريني والفلسطينيني والعرب من السجون املصرية خالل
ثورة يناير  2011غري صحيحة ،مشرية إىل أنها تستهجن اإلصرار على الزج حبركة محاس
يف قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية املصرية .وجددت محاس التأكيد على التزامها التام
بسياستها القائمة على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،ومنها مصر.

