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الپنتاغون تقرر تسليم مصر 10 طائرات »أباتشي« 
لـ »مكافحة اإلرهاب في سيناء«

االعتذارات تؤجل اإلعالن عن تأسيس 
حزب »منشقي اإلخوان« مبصر

واشـــنطن ـ األناضول: قالت وزارة الدفاع 
األميركية إنها ستسلم مصر 10 طائرات مروحية 
من طراز »أباتشـــي«، لدعم عمليات مكافحة 

اإلرهاب في مصر في سيناء.
وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية 
جون كيربي، في بيـــان صحافي امس االول، 
أن الوزير تشاك هيغل أبلغ نظيره املصري، 
الفريـــق أول صدقي صبحـــي بقرار الرئيس 
باراك أوباما »بإطالق صفقة لتســـليم مصر 
عشر طائرات أباتشي لدعم عمليات مكافحة 

اإلرهاب في مصر في سيناء«.
وقال هيغل إن بالده تعتقد »أن الطائرات 
اجلديدة ستساهم في مكافحة املتطرفني الذين 
يهددون أمن الواليات املتحدة ومصر وإسرائيل«، 

بحسب البيان.

القاهـــرة ـ األناضـــول: أدى اعتـــذار عدد 
من القياديني الســـابقني املنشقني عن جماعة 
اإلخوان املســـلمني مبصر، عن االنضمام إلى 
حزب العدالة احلرة اجلديد الذي كان يفترض 
أن ميثل املنشـــقني عن اجلماعة، إلى تأجيل 
مؤمتر اإلعالن عن تأسيس هذا احلزب ألجل 

غير مسمى.
وبحسب عمرو عمارة، منسق حتالف شباب 
اإلخوان، وهو حتالف يضم شبابا انشقوا عن 
اجلماعة وتأسس عقب عزل الرئيس السابق 
محمد مرسي، في يوليو املاضي، فإنه كان مقررا 
عقد مؤمتر اإلعالنـ  بشـــكل غير رسميـ  عن 
تأسيس احلزب في مؤمتر صحافي اليوم، غير 
أن اعتذار عدد من قيادات اجلماعة الســـابقني 
والذين كانوا من املقرر أن يشـــغلوا مناصب 
قيادية في احلزب اجلديد، أدى إلى تأجيل هذا 

املؤمتر ألجل غير مسمى.
واعتـــذر كمال الهلباوي، املتحدث باســـم 
اإلخوان املسلمني في أوروبا سابقا، وعدد آخر 
من القيادات السابقني باجلماعة، عن االستمرار 
في حزب العدالة احلرة، الذي كان مقررا أن يكون 
معبرا عن املنشقني عن جماعة اإلخوان املسلمني، 

بحسب ما قاله عمارة لوكالة االناضول.
وأضاف عمارة أنه كان من املقرر أن يتقلد 

الهلباوي، منصب مستشار للحزب.
أنهم سيســـعون لتكوين  وأوضح عمرو 
احلزب بشـــباب اجلماعة الذين انشـــقوا عن 

وفيما لم يشـــر البيان إلى موعد تســـليم 
الصفقة، أوضح أن هذه املبادرة متثل واحدة 
من مســـاعي الرئيس أوباما ملساعدة شركاء 
الواليات املتحدة في املنطقة لبناء قدراتهم في 
مواجهة التهديدات اإلرهابية، الذي يصب في 

مصلحة األمن القومي للواليات املتحدة.
وقالت مجلة »نيوزويك« األميركية في تقرير 
لها مؤخرا إن »مجلسي النواب والشيوخ كشفا 
النقاب عن مشروع قانون اإلنفاق الشامل للسنة 
املالية 2014، من شـــأنه أن يخفف من القيود 
املفروضة على املســـاعدات األميركية ملصر، 
ويبطل القانون الذي مينع الواليات املتحدة 
من متويل جيـــش أجنبي يقوم بانقالب ضد 
حكومة منتخبة دميقراطيا«، ما يعني استئناف 

املساعدات املجمدة منذ أكتوبر املاضي.

تنظيمها، وأن احلزب سينطوي حتت لوائه 
معظم من أعلنوا انشقاقهم عن اجلماعة، مثل 
مجموعـــات إخوان أحرار وإخوان منشـــقني 

وإخوان بال عنف.
وأشار إلى أن اعتذار عدد من القيادات لن 
مينعنا من تأسيس احلزب، وإعالن مشاركتهم 
وانخراطهـــم في احلياة السياســـية بشـــكل 

محترف.
وأضـــاف: نحن نؤكد علـــى دعمنا لوزير 
الدفاع السابق املشير عبدالفتاح السيسي في 

االنتخابات الرئاسية املقبلة.
من جانبه، قال كمال الهلباوي إنه لن ينضم 
ألي حزب سياسي، ألنه يعمل من أجل مصر 

وليس من أجل تيار أو فئة بعينها.
وحول دوره كمستشار للحزب، أوضح أنه 
يشير برأيه ومواقفه لكل األحزاب املصرية، 

ولن يحتكره حزب دون آخر.
من جانبها، رفضت قيادات اجلماعة التعليق 
على هذا األمر، واكتفى مصدر باجلماعةـ  رفض 
الكشف عن اسمه ـ بالقول إن هذه املجموعات 
ال متثـــل اإلخوان، وبالتالي فحديثهم باســـم 

اإلخوان غير مسؤول.
وأضاف: لنا حزب سياسي وحيد هو احلرية 
والعدالة وهو املعبر عن اجلماعة سياســـيا، 
رغم اعتقال رئيســـه ســـعد الكتاتني ونائبه 
عصام العريان، ومعظم أعضاء مكتبه التنفيذي 

وقيادات الصفني األول والثاني به.

قرار دولي بوقف متويل سد النهضة اإلثيوبي
القاهرةـ  العربية.نت: جنحت مصر في استصدار 
قرار أوروبي ـ روسي ـ صيني بوقف متويل سد 
النهضة اإلثيوبـــي الذي يؤثر حال اكتماله على 

20% من حصة القاهرة في مياه النيل.
وصدر قرار رسمي من االحتاد األوروبي وروسيا 
والصني وإيطاليا والبنك الدولي بوقف متويل بناء 
سد النهضة، وجتميد قروض دولية إلثيوبيا بقيمة 
3.7 مليـــارات دوالر، بينها قرض صيني مبليار 
دوالر. وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية ان 
التمويل املعلن للسد هو 250 مليون دوالر، لكن 
حجم األعمال يفـــوق املليار دوالر، مما يؤكد ان 
هناك متويال خفيا من دول تســـعى إلحداث فقر 
مائي في مصر. وأشارت املصادر إلى ان املعركة 
مستمرة ديبلوماســـيا وقانونيا ودوليا لوقف 
بناء الســـد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على االلتزام 

باخلطط املتفق عليها من قبل.

وقالت املصادر ان القانون الدولي يحظر على 
أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في متويل 
أي مشروع على النهر سواء من خالل قرض أو 
منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا 

لقواعد القانون الدولي لألنهار الدولية.
وشـــددت املصادر على ضـــرورة قيام مصر 
باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال 
قيـــام دول معادية بتحركات ضـــد مصر إلثناء 
االحتاد األوروبي والبنـــك الدولي عن موقفهما 

الرافض لتمويل السد.
وأفاد د.محمد نصرالدين عالم، وزير املوارد 
املائية والري األسبق، ان قرار وقف متويل بناء 
الســـد ســـيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة 
أخرى مع مصر، مؤكدا ان القرار طبيعي، وكان 
من املفترض اتخاذه منـــذ بداية املفاوضات مع 

إثيوبيا.

اتهمت األمم املتحدة بعرقلة »جنيڤ 2« واإلبراهيمي بـ»عدم النزاهة«

احلكومة السورية ترفض تدخل أي »جهة خارجية« 
و»النائب« احلجار أول املترشحني النتخابات الرئاسة

الشعب السوري )البرملان(، 
أمس أن املجلــــس تلقى من 
العليا  الدســــتورية  احملكمة 
طلب ترشيح عضو املجلس 
ماهــــر عبداحلفيــــظ حجار، 
ليصبح بذلك أول املترشحني 
ملنصب رئيس اجلمهورية في 
االنتخابات التي ستجري في 

3 يونيو املقبل.
وذكر اللحام في بث مباشر 
نقله التلفزيون الرسمي »ورد 
من احملكمة الدستورية استنادا 
مــــن عضــــو مجلس  لطلب 
الشــــعب ماهر عبداحلفيظ 
حجار مــــن مواليد حلب عام 
1968 اعلن فيه عن ترشــــيح 
نفسه لرئاســــة اجلمهورية 
العربية السورية مع الوثائق 
املرفقة له وقيد طلبه لدينا في 

السجل اخلاص«.
وأضــــاف اللحــــام نقــــال 
الــــذي تلقاه من  الطلب  عن 
رئيس احملكمة الدســــتورية 
انه »استنادا ألحكام دستور 
اجلمهورية العربية السورية 
الدستورية  وقانون احملكمة 
العليا وقانــــون االنتخابات 
العامة نعلمكــــم عن واقعة 
ترشيح ماهر بن عبداحلفيظ 
حجــــار ملنصــــب رئاســــة 
اجلمهورية العربية السورية 
ليتسنى ألعضاء املجلس أخذ 
العلم بذلك وممارسة حقهم 
الدستوري فيما إذا رغبوا في 

تأييد املرشح املذكور«.

الثالثة  الفقــــرة  وتقضي 
من املادة الـ 85 من الدستور 
الذي مت االســــتفتاء عليه في 
بــــأن »ال يقبل  فبراير 2012 
طلــــب الترشــــيح إال إذا كان 
طالب الترشيح حاصال على 
تأييد خطي لترشيحه من 35 
عضوا على األقل من أعضاء 
مجلس الشــــعب، وال يجوز 
لعضو مجلس الشعب أن مينح 

تأييده إال ملرشح واحد«.
وأورد التلفزيون السوري 
في شريط إخباري انه »حاصل 
على دبلوم بالدراسات اللغوية 
العليا من كلية اآلداب والعلوم 
اإلنســــانية في جامعة حلب 
ولد في حي البياضة في حلب 

القدمية«.
التلفزيون »انه  وأضاف 
انتسب إلى احلزب الشيوعي 
السوري في عام 1984 متزوج 

وله ابنة واحدة«.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن 
االنتخابات القادمة ستكون أول 
»انتخابات رئاسية تعددية« 
في ســــورية منذ 4 عقود، إال 
أن قانون االنتخابات الرئاسية 
الذي اقره مجلس الشعب في 
14 مارس، يغلق الباب عمليا 
على احتمال ترشــــح اي من 
املعارضني املقيمني في اخلارج، 
إذ يشترط ان يكون املرشح الى 
االنتخابات قد أقام في سورية 
 بشكل متواصل خالل األعوام 

الـ 10 املاضية.

السوري الذي صوت على هذا 
الدستور، وأما من رأى أن إجراء 
االنتخابات في موعدها وفقا 
للدستور والقوانني املرعية 
سينسف اجلهود الرامية إلى 
إجناح مؤمتر جنيڤ فإن وزارة 
اخلارجية واملغتربني تعود 
وتؤكد أن من يتحمل مسؤولية 
عرقلــــة جنيف2 هــــو األمم 
املتحدة ووســــيطها األخضر 
الــــذي جعل من  اإلبراهيمي 
نفسه طرفا متحيزا ال وسيطا 
الى  وال نزيها«، في اشــــارة 
االنتقادات التي وجهتها االمم 
املتحدة لالنتخابات وقالت أنه 
»سينسف اجلهود الرامية الى 

اجناح مؤمتر جنيڤ«.
وبالعودة الى االنتخابات 
أعلــــن محمــــد  الرئاســــية، 
اللحام رئيس مجلس  جهاد 

عواصــــم ـ وكاالت: حمل 
النظام الســــوري أمس األمم 
املتحــــدة ومبعوثها األخضر 
اإلبراهيمي مسؤولية عرقلة 
مفاوضــــات »جنيڤ 2« بني 
احلكومة واملعارضة، ورفضت 
ما وصفته بـ»تدخل أي جهة 
خارجية« في إجراء االنتخابات 
الذي  الســــورية  الرئاســــية 
وصفته بـ»القرار السيادي«، 
بحسب ما جاء في بيان لوزارة 

اخلارجية.
ونقلــــت وكالــــة األنباء 
الســــورية »ســــانا« ناطــــق 
باســــم اخلارجيــــة أن »قرار 
الرئاسية  اجراء االنتخابات 
في سورية هو قرار سيادي 
ســــوري بحت ال يسمح ألي 

جهة التدخل فيه«.
واتهمت الدول التي انتقدتها 
بالوقوف اليوم في وجه إرادة 

الشعب السوري. 
وأضــــاف »إذا كانت هذه 
الدول  الدول وعلى رأســــها 
الغربية تدعي الدميوقراطية 
واحلرية والشفافية فإن عليها 
أن تستمع إلى رأي السوريني 
ومن سيختارون عبر صناديق 
االقتراع ما ميثل أعلى درجات 

الدميوقراطية واحلرية«. 
وتابــــع »أن فتــــح بــــاب 
الترشح لالنتخابات الرئاسية 
في سورية يرتبط بالدستور 
السوري فقط وليس بأي شيء 
سواه ويخضع إلرادة الشعب 

مقتل ضابطي شرطة في مصر
بعبوة ناسفة وتبادل إلطالق النار

القاهرة ـ أ.ف.پ: قتل ضابطان في الشرطة 
املصرية امس، احدهما برتبة عميد بانفجار عبوة 
ناسفة في سيارته في القاهرة، واآلخر في تبادل 
اطالق نار مع »ارهابيني« في مدينة اإلسكندرية 
الساحلية، حسبما اعلن املتحدث باسم الداخلية 

املصرية ومسؤول امني.
وقال مسؤول امني ان عميد الشرطة احمد زكي 
في جهاز األمن املركزي )قوات مكافحة الشغب( 
قتل بعدما انفجرت عبوة ناســــفة امس اســــفل 
سيارة شرطة امام منزله في احلي السادس في 
ضاحية 6 اكتوبر غرب القاهرة. كما اشــــار الى 
اصابة مجندين اثنني من الشرطة في هذا االنفجار.  
والعميد زكي هو ثالث ضابط شرطة كبير يقتل 
في هجمات بالرصاص والعبوات الناســــفة منذ 

بداية العام احلالي.

وفي السياق نفسه، قتل ضابط شرطة برتبة 
مالزم اول من امس بطلق ناري في الرأس في تبادل 
اطالق نار مع »عناصر ارهابية« مطلوبة خالل 
مداهمة مخبئهم مبدينة االسكندرية الساحلية، 
شمال البالد، حسبما اعلن املتحدث باسم الشرطة 
اللواء هاني عبداللطيف في كلمة بثها التلفزيون 
الرسمي. وقال املتحدث ان مسلحا قتل واصيب 
آخران في الواقعة، واضاف انه جرى ضبط بنادق 
آلية وأحزمة ناســــفة وقنابل يدوية، مضيفا ان 
»املتهمني من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت 
املقدس اإلرهابي والتي كانت تخطط الستهداف 

املنشآت الشرطية والعسكرية والقوات«.
وشارك رئيس الوزراء املصري ابراهيم محلب 
ووزير داخليته محمد ابراهيم في جنازة العميد 

القتيل في مسجد الشرطة بالقاهرة.

طالب جماعة اإلخوان يحرقون اإلطارات بالقرب من جامعة القاهرة امس  )أ.پ(

5 منظمات أممية تندد بالعجز الدولي:  
أكثر من مليون الجئ بحاجة ماسة للمساعدة في حلب وحدها

 كمــــا ناشــــد »االطراف 
الفاعلة في االزمة السورية« 
رفع احلصــــار املفروض عن 
املدنيني مثل أجزاء من حلب 
القدمية في حمص  واملدينة 
اليرمــــوك والغوطة  ومخيم 
واملعظمية والزهرة.   وشدد 
انهاء  البيان على ضــــرورة 
القصف العشــــوائي وقصف 
املدنيني سواء من قبل احلكومة 
او جماعات املعارضة ووقف 
جميع االنتهــــاكات األخرى 

للقانون اإلنساني الدولي. 
 ووقــــع علــــى البيان كل 

من وكيلة األمني العام لألمم 
املتحدة للشؤون االنسانية 
ومنســــقة االغاثة في حاالت 
الطوارئ فاليري اموس واملدير 
التنفيذي ملنظمة االمم املتحدة 
للطفولة )يونيسيف( انتوني 
ليك ومفــــوض االمم املتحدة 
الســــامي لشــــؤون الالجئني 
أنطونيو غوتيريس واملديرة 
العامة ملنظمة الصحة العاملية 
الدكتورة مارغريت تشــــان 
التنفيذية لبرنامج  واملديرة 
ارثارين  العاملــــي  األغذيــــة 

كوزان.

تضحيات يتكبدها العاملون 
في املجال االنســــاني« اال ان 
اخلبراء االمميــــني يؤكدون 
»ان كل اجلهود ليست كافية 
بالقدر الذي يتناسب مع حجم 

املأساة«. 
 واكد البيان على ضرورة 
قيام اطــــراف النزاع بتمكني 
وصول املساعدات االنسانية 
دون قيد او شرط الى جميع 
األشــــخاص احملتاجني وذلك 
باستخدام جميع الطرق املتاحة 
ســــواء عبر خطــــوط داخل 

سورية أو عبر حدودها. 

جنيڤـ  كونا: ندد خمسة 
من رؤســــاء منظمــــات االمم 
املتحدة أمس بفشل اجلهود 
الديبلوماسية الدولية »الرامية 
الى انهاء سنوات من املعاناة 
التي مير بها السوريون والتي 
تتفاقم بصورة غير مسبوقة 
في التاريخ املعاصر« واعلنوا 
ان اكثر من مليون مدني هم 
بحاجة إلى مساعدات عاجلة 

في مدينة حلب وريفها. 
 واشار املديرون االمميون 
في بيان مشترك الى »النداء 
السنة املاضية  املوجه منهم 
بوقــــف املأســــاة الســــورية 
والتعامل مع التأثير البشري 
املتزايد لألزمة التي وضعت 
حياة ومستقبل ماليني الناس 
على احملك«. ولفت البيان الى 
تصاعد احلرب في العديد من 
املناطق محذرين من أن »القادم 

اسوأ«. 
 واشــــاد في الوقت ذاته 
املدنيني  »بشجاعة وتصميم 
الســــوريني غير العادية من 
أجل البقاء فــــي حني يفتقر 
من لديهم مسؤولية وسلطة 
ونفوذ لوقف هــــذه احلرب 
الرهيبة املأســــاوية الى ذات 

الشجاعة واإلرادة«. 
 واضاف ان كثافة القتال 
في األسابيع األخيرة ابرزت 
حاجة مليون شــــخص على 
االقل الى مساعدات انسانية 
عاجلة في مدينة حلب وحدها 
وعند تصاعد قطع الطريق من 
دمشــــق الى حلب يؤدي الى 
املليون  حاجة مليون وربع 
شخص آخرين الى الغذاء في 
املناطق الريفية باحملافظة. 

 واشار البيان الى تواجد 
40 طبيبا فقط حاليا في حلب 
التي يصل تعداد سكانها الى 
مليونــــني ونصــــف املليون 
نسمة فضال عن عدم وصول 
املســــاعدات االنســــانية الى 
احملتاجني بســــبب القصف 
اجلوي وسقوط الصواريخ 
الهــــاون والبراميل  وقذائف 
املتفجرة والهجمات العشوائية 
األخرى وقتــــل األبرياء من 

الرجال والنساء واألطفال. 
 ووصــــف االوضــــاع في 
سورية بـ»قامتة« مع دخول 
الرابع ما أثرت  االزمة عامها 
على حياة أكثر من 9.3 ماليني 
نسمة وتعطل ثلث محطات 
معاجلة املياه في البالد وتدمير 

60% من املراكز الصحية. 
 واوضح البيان ان حوالي 
3.5 ماليني شخص محاصرون 
حاليــــا وغيــــر قادرين على 
احلصــــول على املســــاعدة 
االنسانية اذ ال يجد املدنيون 
األبرياء في ســــورية سوى 
الشجاعة احملضة يتحلون بها.   
من جهة اخرى اشاد بـ»جهود 
الوكاالت اإلنســــانية وعمل 
بشكل وثيق مع املنظمات غير 
احلكومية الدولية والوطنية 
النقــــاذ األرواح وتخفيــــف 
املعاناة مهمــــا كلف ذلك من 

فرنسا تكشف عن خطة ملنع انضمام مواطنيها للمتشددين في سورية
باريس رويترز: كشف وزير الداخلية 

الفرنسي عن سياسات جديدة ملنع 
املواطنني الفرنسيني من االنضمام 
إلى احلرب األهلية السورية بهدف 

احليلولة دون اعتناق شبان مسلمني 
فرنسيني ألفكار متطرفة مبا يجعلهم 

يشكلون تهديدا لبلدهم.
وتقدر فرنسا وهي خصم قوي 

للرئيس السوري بشار األسد أعداد 
مواطنيها الضالعني بشكل مباشر 

أو غير مباشر في احلرب السورية 
بحوالي 700 مقاتل ثلثهم يقاتل ضد 

احلكومة.
وأعطى الرئيس فرانسوا هوالند 

أولوية التخاذ إجراءات صارمة ضد 

خاليا العنف وأعضاء اجلماعات 
املتشددة الذين يخططون لشن 
هجمات في الداخل منذ أن قتل 

محمد مراح وهو متشدد يستلهم 
نهج القاعدة مقيم في تولوز- سبعة 
أشخاص بالرصاص في مارس 2012.

لكن احلكومة الفرنسية تتعرض 
مع دخول احلرب السورية عامها 

الرابع النتقادات متزايدة لفشلها في 
منع مواطنيها ـ وبعضهم في سن 
اخلامسة عشرة ـ من التوجه إلى 

سورية.
وقال هوالند للصحافيني أمس األول 
»ستتخذ فرنسا كل اإلجراءات إلثناء 

ومنع ومعاقبة كل من يجري اغراؤهم 

للقتال في مكان ال يكون لديهم سبب 
ألن يكونوا فيه«.

ومما يسلط الضوء على مخاوف 
باريس أن أربعة صحافيني فرنسيني 

عادوا من سورية بعد أن ظلوا 
رهن االحتجاز لدى جماعة الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام منذ 

يونيو املاضي قالوا في مطلع 
األسبوع إن بعض خاطفيهم كانوا 

يتحدثون الفرنسية.
وسيجري تشجيع أولياء األمور على 
اإلبالغ عن أي سلوك مريب ألبنائهم 
عبر خطوط ساخنة مخصصة لذلك 

الغرض وسيعقب ذلك على الفور 
ارسال مسؤولني لتقييم املوقف.

أول املتقدمني لطلب الترشح للرئاسة السورية النائب ماهر حجار


