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الطيب ينتقد الحملة اإلعالمية الممنهجة على األزهر.. وعودة آية حجازي إلى واشنطن على طائرة عسكرية أميركية

عبدالغفار: األحزمة الناسفة املستخدمة في تفجير الكنائس غير مصنعة مبصر
القاهرة - خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن

انتقد شــيخ األزهر الشريف د.أحمد الطيب ما وصفه بحملة 
ممنهجة من بعض وســائل اإلعالم على األزهر الشريف، مؤكدا 
أن األزهر عامل اســتقرار جلميع املجتمعات اإلســالمية، وأن ما 
يحدث اآلن من تناول األزهر يوميا يهدف إلى جذب املشــاهدين 
وزيادة عددهم وإثــراء مجموعة قليلة تفهم جيدا أن هذا الكالم 
ليــس حقيقيا، وأضاف أن جماهير العامة فضال عن الدارســن 
واملختصن أصبحت تشــعر بأن هناك حملة ممنهجة من بعض 
وسائل اإلعالم على األزهر الشريف، ومن يقومون بهذه احلملة 
إما ملصلحة مادية تهدف إلى الكسب، وال تنظر بحال إلى مصلحة 

الناس.

مخطط إخواني قديم
بدوره، كشــف عضو مجمــع البحوث اإلســالمية د.عبداهلل 
النجــار ان األزهر تصدى حملاوالت »اإلخوان اإلرهابية« لتعين 
6 آالف مــن أعضاء جماعتهــا كمعيدين في جامعة األزهر ضمن 
مخطط خالل سنة حكم االخوان للسيطرة على األزهر الشريف، 
كما نفت وزارة األوقاف ما نشر على بعض املواقع من إلغاء مادة 

التربية الدينية في املدارس اعتبارا من العام الدراسي القادم.
في غضون ذلك، التقى أعضاء جلنة حقوق اإلنسان البرملانية 
وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار في لقاء استمر لساعات 
مبقر الوزارة، حيث وصف عبدالغفار مكافحة اإلرهاب بأنها حرب 
صعبــة ألنها مع عدو خفي ممول من دول خارجية بل ان مصر 

حتارب منظمات استخباراتية.
وكشــف الوزير للنواب أن األحزمة الناســفة املستخدمة في 
العمليات اإلرهابية األخيرة بالكنائس غير مصنعة في مصر بل 
انها صنعت في اخلــارج، موضحا ان مصر حتارب اإلرهاب في 
الداخل واخلارج، كما ان اإلرهاب لن يستطيع إسقاط الدولة ألن 
الشرطة قادرة على مواجهته فيما يسمى مبعركة الوجود، حيث 
ان رجال الشرطة مستعدون للتضحية بأرواحهم فداء لهذا الوطن.

تطوير قطاع البترول
امــا الرئيس عبدالفتاح السيســي فقد التقــى وزير البترول 
والثــروة املعدنيــة م.طارق املال، وطالبــه مبواصلة العمل على 
تطوير قطاع البترول والثــروة املعدنية باعتباره ركيزة مهمة 
لالقتصــاد الوطنــي، والعمل على جذب مزيد من االســتثمارات 
األجنبية في هذا املجال، كما أكد على ضرورة االستمرار في بذل 
اجلهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز األخيرة واإلسراع 
مــن عملية اإلنتاج، باإلضافة إلى تذليل كل املعوقات أمام اجناز 
املشروعات املتعلقة بتنمية تلك احلقول وإنشاء معامل التكرير.

آية إلى واشنطن
إلــى ذلك، وبعد أيام قليلة من قــرار االفراج عن آية حجازي 
ذات اجلنســيتن »املصريــة - األميركيــة« وزوجها و6 متهمن 
آخريــن بعد احتجازهم ملدة 3 ســنوات بتهمة اســتغالل أطفال 
الشــوارع، قال مســؤول باإلدارة األميركية ان آية مت نقلها امس 
األول اخلميس على طائرة عسكرية أميركية إلى الواليات املتحدة 
ترافقها مسؤولة كبيرة بالبيت األبيض، حيث وصلت إلى قاعدة 
أندروز اجلوية على مشــارف واشنطن. ورافقت حجازي خالل 
الرحلة دينا باول نائبة مستشــار األمن القومي بالبيت األبيض 
للشؤون االستراتيجية التي كانت باملنطقة، حيث رافقت وزير 

الدفاع األميركي جيمس ماتيس.

الدوالر يســتقر عند 18 جنيها.. والدينار بـ 58.90 جنيها: جنحت 
خطة البنوك العامة واخلاصة في تثبيت سعر الدوالر عند 
حاجز 18 جنيها وحتجيم السعر في السوق السوداء عند 
18.15 جنيها، كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام 
اجلنيه املصري مسجال 58.90 جنيها للشراء و59.20 جنيها 
للبيع، وعلى مستوى التحويالت بلغ 58.95 جنيها للشراء 

و59.25 جنيها للبيع.
>>>

إلغاء »األسهم حلامله« ملكافحة عمليات غسيل األموال: أعلن رئيس 
الهيئة العامة للرقابة املالية شريف سامي، أن مشروع تعديل 
قانون سوق املال، الذي أقره مجلس الوزراء تضمن إلغاء 
املواد املوجودة في القانون احلالي التي تســمح بإصدار 
أســهم حلامله، كما أكد أن وجود األوراق املالية حلاملهاـ  
سواء سهم أو سند - نقطة سلبية في التقييم الدولي ألي 
ســوق مال فيما يخص مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب، حيث إن املؤسسات الدولية املعنية بأسواق املال 

تشدد على أهمية اإلغاء األوراق املالية حلاملها.
>>>

دعم مصري لتنمية وإعادة إعمار العراق: أكد رئيس مجلس الوزراء 
م. شريف إسماعيل، خالل استقباله رئيس التحالف الوطني 
العراقى عمار احلكيم، دعم مصــر الكامل جلهود تنمية 
وإعادة إعمار العراق، وتثمينها ملبادرات لم الشمل وإعادة 
االستقرار، وتطلعها نحو رفع مستويات التعاون الثنائي 
مع العــراق في جميع القطاعات مبا يخدم أهداف التنمية 
في البلدين، مشــيرا إلى إمكانية تبــادل اخلبرات الفنية 
في عدد من املجاالت، من بينها مشــروعات النفط والغاز 

وتوليد الكهرباء.
>>>

ال زيادة في أسعار السلع األساسية خالل رمضان: نفى مركز معلومات 
مجلس الوزراء صحة ما تردد عن حذف 7 ماليني مواطن 
من مقررات البطاقات التموينية ألصحاب الدعم السلعي، 
موضحا أن عملية تنقية وحتديث البيانات مســتمرة من 
أبريــل احلالي وحتى نهاية يونيو القادم، كما نفت وزارة 
التموين ما تردد عن زيادة األســعار خالل شهر رمضان 
املقبل، مؤكدة أنه ال زيادة في أسعار السلع األساسية اطالقا.

>>>
إطالق برنامج »الكسيب« لتشغيل الشباب: أطلقت الشركة الدولية 
ملشــروعات التصنيع الزراعي رسميا وألول مرة برنامج 
»الكسيب« للمســاعدة على خلق حلول مبتكرة لتوفير 
فرص عمل للشــباب، حيث قال مدير عام قطاع املوارد 
البشرية بالشــركة عمرو سالم إن »الكسيب« هو برنامج 
متعدد املزايا ويساعد في توفير فرص عمل للشباب مبا 

يحقق لهم استقرار في العمل ودخل مجزي.
>>>

إســرائيل تعيد فتح معبر طابا: أعادت إسرائيل فتح معبر طابا 
احلدودي مع مصر امس بعد أســبوع من إغالقه بسبب 
تهديدات امنية، لكنها دعت مواطنيها إلى جتنب زيارة سيناء.

إعداد: ناهد إمام - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن

أخبار احملروسة

ترامب: إيران ال تحترم »روح« االتفاق النووي

إيران تطلق حملة االنتخابات الرئاسية 
بـ 6 مرشحني بينهم روحاني.. واستبعاد جناد

عواصم ـ وكاالت: أطلقت 
ايران امس حملة االنتخابات 
الرئاسية املقررة في ١9 مايو 
املقبل بـ 6 مرشــحن بينهم 
الرئيس حسن روحاني، من 
دون ســلفه محمود احمدي 
جناد املســتبعد من السباق، 
وبذلك يعتبر الطريق مفتوحا 
أمــام إمكانية فــوز روحاني 
بواليــة ثانيــة. وتقدم نحو 
١636 مرشــحا، بينهــم ١3٧ 
امرأة بترشــيحاتهم خلوض 
االنتخابــات. لكــن مجلــس 
صيانة الدستورـ  وهو عبارة 
عن مجلس دستوري يرأسه 
رجال دين محافظونـ  لم يقبل 
في نهاية املطاف سوى ترشيح 
ســتة أشــخاص. واملوافقــة 
على ترشح روحاني املعتدل 
وابراهيم رئيســي السياسي 
احملافظ الذي يعتقد كثيرون 
أنه يحظى بدعم الزعيم األعلى 
آية اهلل علي خامنئي تعني أن 
االنتخابات ستشهد مواجهة 
بــن معســكرين سياســين 
متنافسن. وتأهل أيضا أربعة 
مرشحن آخرين منهم اسحق 
الرئيس  جهانكيــري نائــب 
ومحمد باقر قاليباف رئيس 
بلدية طهران ووزير الصناعة 

السابق مصطفى هاشمي.
وعلى غــرار االنتخابات 
الرئاسية السابقة، لم يوافق 
املجلس على الترشيحات التي 
تقدمت بها ١3٠ امرأة خلوض 

االنتخابات.
الــى ذلك، أعلــن الرئيس 
االميركــي دونالــد ترامــب 
ان ايــران ال حتتــرم »روح« 
االتفاق الدولي حول برنامجها 
النووي، لكنه ظل مبهما حول 
مســتقبل هــذا النــص الذي 
واصــل االشــارة اليــه بأنه 

»سيئ«.
ومع ان ترامب لم يكرر منذ 
توليه الرئاسة في ٢٠ يناير 
املاضي تعهداته خالل احلملة 
االنتخابية بأنه »ســيمزق« 

االتفــاق، اال انه أعلن مجددا 
انه على قناعــة بأنه »اتفاق 
رهيب« وانه ما كان يجب ان 
يتم توقيعه بعد سنوات من 

احملادثات الشاقة.
وانتقــد ترامــب ايضــا 
سلوك الســلطات االيرانية، 
وقال في مؤمتر صحافي في 
البيت االبيض »ايران ليست 

مبستوى روح االتفاق«.
ومضــى يقــول: »نحــن 
نحلل ذلك باهتمام كبير جدا 
وسيكون لدينا ما نقوله حول 
املوضــوع قريبــا«، ملتزمــا 
الغموض حول االتفاق الذي 
يحمل عنــوان »خطة العمل 

الشاملة واملشتركة«.
واتخذ الرئيس االميركي 
مواقــف عــدة علــى صعيد 

السياســة اخلارجيــة فــي 
االســابيع االخيــرة، واعتمد 
خصوصا لهجــة تصاحلية 
كان  ان  بعــد  الصــن  ازاء 
يعتبرها ســبب كل املشاكل 
خالل احلملة االنتخابية، لكنه 
اليزال من الصعب التكهن في 
الوقــت احلالي مبا ســتكون 
عليه سياسته ازاء العالقات 

املستقبلية مع ايران.
االمر املؤكــد الوحيد هو 
التصعيد في حدة االنتقادات 
االميركية في االيام االخيرة.

وقال شــاهد على مقربة 
مــن منزل أحمــدي جناد في 
شــرق طهران ليل اخلميس 
لـــ »رويترز« إن »حوالي 5٠ 
رجل شــرطة أغلقوا نهايتي 
الشارع املؤدي إلى منزله ملنع 

أي جتمــع محتمل ملؤيديه«. 
وانتشرت الشرطة اإليرانية 
الرئيســية  الســاحات  فــي 
لطهران في الليلة قبل املاضية 
بعد إعالن أســماء املرشحن 
املقبولــن وفقا لتســجيالت 
مواقــع  تداولتهــا  ڤيديــو 

التواصل االجتماعي.
وبــدأ مؤيدو املرشــحن 
الســتة املخولــن خــوض 
االنتخابات الرئاسية اإليرانية 
حمالتهــم االنتخابيــة علــى 
مواقــع التواصل االجتماعي 

في األسبوع املاضي.
وحتجــب إيــران مواقــع 
فيسبوك وتويتر ويوتيوب 
لكن مالين اإليرانين يلجأون 
الشــبكات االفتراضية  إلــى 
اخلاصة لدخول هذه املواقع.

صورة مركبة للمرشحني الـ 6 ويبدو من االعلى ميينا اسحق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم ثم الرئيس حسن روحاني ومحمد  باقر 
قاليباف وابراهيم رئيسي                                                                                                                                                 )أ.ف.پ(

أنباء مصرية

متفرقات دولية

تظاهرة عاملية اليوم غير مسبوقة دفاعاً عن العلم

سيئول تتأهب.. واجليش الروسي ينفي
تعزيز قواته قرب حدود كوريا الشمالية

واشنطن - أ.ف.پ: يتظاهر في واشنطن وفي 
أماكن متفرقة من العالم اليوم علماء ومناصرون 
للعلم دفاعا عن البحــث العلمي الذي يعتبرونه 
ضروريا لتقدم البشــرية، في الوقت الذي يسود 
فيه القلق من توجهات اإلدارة األميركية اجلديدة 
في مقاربتها لهذا امللف. ويقول منظمو هذا احلدث 
الــذي يتزامن مــع اليوم العاملي لــأرض إنهم ال 
يستهدفون الرئيس األميركي واحلزب اجلمهوري 
بشكل خاص، وإمنا يناصرون تعزيز البحث العلمي 
واالرتكاز إلى خالصاته في تصميم السياســات 

العامة للدول.
بدأ احلدث عن تنظيم هــذا التجمع في اليوم 
التالي لتنصيب ترامب، في الواحد والعشرين من 
فبراير، أثناء تظاهرة للدفاع عن احلقوق املدنية 
جمعت أكثر من مليوني شــخص في العالم، من 

بينهم أكثر من 5٠٠ ألف في واشنطن.
وبدأ العلماء املشاركون في تظاهرة واشنطن 

بالتجمع بعضهم مع البعض بشــكل تلقائي، ثم 
انطلق عــدد منهم على مواقع التواصل للحشــد 

لتظاهرة الدفاع عن العلم، وفقا لروش هولت.
وســيبدأ التجمع في واشــنطن الســبت عند 
الساعة 8.٠٠ بالتوقيت احمللي )١٢.٠٠ ت.غ(، على 
مقربة من البيت األبيض. ويتوقع أن تنظم 5٠٠ 
تظاهرة مشابهة حول العالم، من كندا واملكسيك 
والبرازيــل مرورا بنيجيريا وأوروبا وصوال إلى 
كوريا اجلنوبية. وقال روش هولت رئيس اجلمعية 
األميركية للتقدم العلمي التي تضم ١٢٠ ألف عضو: 
إن »منظمــي هــذه التظاهرة يشــددون على انها 
ليست سياسية، وال تستهدف مسؤولن معينن«.
وأضــاف هولت الباحث فــي العلوم النووية 
والعضــو الســابق في مجلس النــواب األميركي 
»العلماء يدركون أن الدراســات العلمية غالبا ما 
كانت متجاهلة في النقاشات العامة، وكانت األفكار 

السياسية حتل محلها«.

عواصم ـ وكاالت: نقلت وكالة »إنترفاكس« 
الروسية امس عن متحدث باسم اجليش قوله ان 
القيادة العسكرية ال تعزز القوات قرب احلدود مع 
كوريا الشمالية، نافيا تقارير إعالمية ذكرت ذلك.

ونشرت وسائل إعالم في أقصى شرق روسيا 
عن ســكان باملنطقة قولهم انهم شهدوا حتريك 
عتاد عســكري باجتاه كوريا الشــمالية وسط 
تصاعد التوتر بينها وبن الواليات املتحدة بسبب 

برنامج بيونغ يانغ النووي.
ونقلــت الوكالة عــن ألكســندر جوردييف 
املتحدث باسم املنطقة العسكرية الشرقية قوله 
»هذه تدريبات عسكرية سبق التخطيط لها بشكل 
كامل وهي ليســت مرتبطة بأي حال بالقضايا 
السياسية«. وأشار إلى أن العتاد العسكري الذي 
رآه الســكان كان في طريق العودة إلى قواعده 

الثابتة بعد انتهاء التدريبات.
وفي غضون ذلك، قال مسؤولون اميركيون 
امس ان الواليات املتحدة تدرك أن هناك نشاطا 
أعلى من املعتاد من جانب القاذفات الصينية، ما 

قد يشير إلى زيادة في درجة االستعداد.
لكن املسؤولن قللوا من شأن القلق الذي ميكن 
أن يثيــره ذلك التحــرك وتركوا املجال مفتوحا 

أمام مجموعة من األسباب احملتملة.
ولــم يبد أي مــن املســؤولن الذين حتدثوا 

شريطة عدم الكشف عن أسمائهم قلقا ولم يشيروا 
إلى أنهم يعرفون على وجه الدقة الســبب وراء 
مثل هذا النشــاط. ومن بن األســباب احملتملة 
إجراء تدريبات دفاعية أو وجود مخاوف صينية 

فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
ويتوقع املسؤولون االميركيون منذ فترة أن 
جتري كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا أو 

جتارب صاروخية.
من جانبها، قالت كوريا اجلنوبية امس انها 
فــي حالة تأهب قصوى قبل ذكرى مهمة أخرى 
حتتفل بها كوريا الشمالية مع حشد كبير للعتاد 
العســكري على جانبي احلدود في ظل مخاوف 

من اختبار نووي جديد جتريه بيونغ يانغ.
ويقــول مســؤولون اميركيــون وكوريون 
جنوبيون منذ أسابيع، ان بوينغ يانغ قد جتري 
قريبا جتربة نووية أخرى في انتهاك لعقوبات 
األمم املتحــدة، وهــو أمر حذرت منــه الواليات 

املتحدة والصن.
وقال لي دوك هاينج املتحدث باســم وزارة 
الوحدة في كوريا اجلنوبية: ان كوريا الشمالية 
حتتفل بالذكرى الـ 85 لتأسيس اجليش الشعبي 
الكوري الثالثاء املقبــل وهي ذكرى مهمة تأتي 
في ختام تدريبات عسكرية كبيرة أجريت خالل 

الشتاء.

تشديد األمن في 
طهران مع بدء 

احلمالت االنتخابية 
ملرشحي

الرئاسة

يتوقع تنظيم 500 تظاهرة حول العالم

واشنطن ترصد حشداً صينياً على حدود بيونغ يانغ

)رويترز( الرئيس األميركي دونالد ترامب مستقبال آية حجازي في البيت األبيض في واشنطن  

سيارات مجهزة بغرف حجز لضبط اإلرهابيني
القاهرة - العربية: أعلنت وزارة 
الداخلية تزويد مديريات األمن 
باحملافظات بسيارات حديثة 
ومجهزة تكنولوجيا وأمنيا 
لضبط ومالحقة اإلرهابيني 

واملجرمني.
وقالت إنها قامت باستحداث 
وتفعيل عدد من ســيارات 
»فان« بعــدد من مديريات 
األمن الستخدامها في أعمال 
الدوريات األمنية والبحث 
اجلنائي »مجهــزة بغرفة 
احتجاز متطورة تســع 6 
أفــراد من املشــتبه بهم« 
الوسائل  واملزودة بأحدث 
التكنولوجيــة  واملعــدات 
ووسائل االتصال والربط، 
واملدعمة مبنظومة كاميرات 
متطــورة لرصــد احلالة 
األمنيــة وتوثيقهــا على 
الرئيسية  الطرق واحملاور 
السيارات  أرقام  ولتحديد 
اللوحات  والتعرف علــى 

البحث اجلنائــي، واملجهزة 
مبنظومة لنقــل البيانات من 
املركبة للحسابات اإللكترونية 
املوجودة باألقسام التابعة لها 
السلكيا وربطها بغرفة عمليات 

قطاع مصلحة األمن العام.

املطلوب ضبطها.
السيارات  أن  إلى  وأشــارت 
مــزودة بجهــاز يتعامل مع 
منظومة الكاميرات وبه خاصية 
حتديد مواقع السيارات، وكذا 
البرامــج املخصصة ألعمال 

وذكــرت أنــه مت دعــم 
بالعناصــر  الســيارات 
الشرطية املدربة ذات الكفاءة 
املؤهلة الستخدامها وكيفية 
التعامل مع املواقف الطارئة 

واخلارجني على القانون.


