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أنباء مصرية

متفرقات دولية

الرئيس المصري ردّ على قرار ترشحه لفترة رئاسية ثانية: لكل حادث حديث

السيسي: مصر والسعودية جناحا األمة.. وترامب الرقم احلاسم حللّ القضية الفلسطينية
القاهرة - خديجة حمودة وأ.ش.أ

املصــري  الرئيــس  قــال 
عبدالفتاح السيسي إن التنسيق 
والتشاور والتعاون بني مصر 
واململكــة العربية الســعودية 
يتــم على أعلى درجــة، مؤكدا 
أنه سيشارك في القمة العربية 
املقرر  اإلســامية- األميركية 
عقدها ٢١ مايو اجلاري بالعاصمة 

السعودية الرياض.
وأضاف الرئيس السيسي، 
مــن  الثانــي  اجلــزء  خــال 
حواره مــع رؤســاء الصحف 
القومية، )األخبار( و)األهرام( 
و)اجلمهورية( بثته وكالة أنباء 
الشرق األوســط مساء اليوم، 
وينشر بالصحف القومية غدا، 
أنه حريص على تلبية أى دعوة 
من امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
مؤكــدا: أن مصر والســعودية 

جناحا هذه األمة.
وعــن عاقتــه بالرئيــس 
األميركي، قال الرئيس السيسي 
»إن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب شخصية متفردة ال تقبل 
بغيــر النجــاح ولدينا ثقة في 
قدراته ووعوده.. وهناك أشياء 
نعلن عنها وأشياء ال نعلنها«.

وحول القضية الفلسطينية، 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
والفلســطينيني  العــرب  أن 
مســتعدون للســام وهنــاك 
فرصة يجب اغتنامها، مضيفا: 
أن الرئيــس األميركــى دونالد 
ترامــب هو الرقم احلاســم في 

احلل.
وأشار الرئيس عبد الفتاح 
إلــى »ان القضــاء  السيســي، 
مؤسســة محترمــة ومجلــس 
الدولــة وضعــوا اختيارهــم 

وسأتخذ قراري طبقا للقانون 
واملصلحة الوطنية«.

وأجاب الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، خال سؤال رؤساء 
حترير الصحــف القومية عن 
قرار ترشــحه لفترة رئاســية 
ثانية، أنه »لكل حادث حديث«.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، أنه ليس ممن يضيق 
باملسؤولية مهما كانت عسيرة 
وال يشعر بامللل في ذلك، وتابع: 
»لست ممن يضيق باملسؤولية 
مهما كانت عسيرة.. فا ميكن أن 
يكون هناك رجل لديه عزة نفس 
وال يحتــرم إرادة اجلماهير«، 
و»أريد أن أطمئن الشــعب أنه 
ســيد اختيــاره. وإجابتي في 
مؤمتر اإلســماعيلية بأنني لن 
أســتمر في املنصب إال بإرادة 
شــعبية كانت ردا على سؤال 
يقــول هــل لــو جــاءت نتائج 
االنتخابات فــي غير صاحلك، 

ستستمر في منصبك؟!«.
وقال السيسي: »إنه ال يوجد 
صراع بــني أجهزة الدولة، هذا 
الكام غير موجود على اإلطاق 
وال تنســوا أن هناك مغرضني 
يطلقون شــائعات الهدف منها 
النيل من هيبة الدولة«، مضيفا: 
ان معنــى الصراع هــو غياب 
صانع القرار.. أومال أنا بعمل 

إيه.
وأضاف الرئيس السيسي: 
»أنظم العمل بني األجهزة بحكم 
سلطاتي الدستورية.. ثم على 
أو  سيتنافســون  شــيء  أي 

يتصارعون«.
وقال الرئيس السيســي إن 
مصر تشارك في القمة العربية 
اإلسامية- األميركية بالرياض 
باستراتيجية ذات آمال عريضة.

»اجلنايات« تبرئ حسني سالم  من تصدير الغاز إلسرائيل
القاهرة – وكاالت: برأت محكمة جنايات القاهرة امس رجل 

األعمال املصري حسني سالم من تهمة تصدير الغاز 
إلى إسرائيل وبأسعار رخيصة.

وكانت محكمة النقض، قد أعادت محاكمة 
حسني سالم من جديد في قضية تصدير 

الغاز إلى إسرائيل، بعد صدور حكم 
بإدانته. وذكرت حيثيات احلكم أنه ال دليل 

على أن حسني سالم، حقق مكاسب من 
إجراء إبرام تعاقد الرتفاع قيمة أسهمه في 
شركة البحر األبيض املتوسط والشركات 

التابعة لها، والتي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى 
إسرائيل، وال دليل على حصول هذه املكاسب من 

إجراء هذا التعاقد، ألنه من الطبيعي أن يحصل املتعاملون 
مع الدولة على ربح، وإال ملا أقدم أحدهم على ذلك 

ووقف دوالب العمل.
وقالت احملكمة إنها استندت بثقتها إلى 

تقريري اللجنة املشكلة مبعرفتها واللجنة 
املشكلة مبعرفة احملكمة، التي تنظر 

اجلناية رقم 3642-2011 جنايات قصر 
النيل، وشهادة م. شريف إسماعيل، 

رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن 
عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد، وأن 

السعر احملدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى 
مع الثمن احلقيقي آنذاك.

انطالق معارض »أهالً رمضان« 
القاهرة - ناهد إمام 

انطلقت أمس معارض »أهال 
رمضان« والتي تنظمها وزارة 

التموين والتجارة الداخلية 
بالتنسيق مع االحتاد العام 
للغرف التجارية وتستمر 
حتى يوم 26 اجلاري في 

مختلف احملافظات في 
120 منفذا على مستوى 
اجلمهورية، ومبشاركة 

القطاع اخلاص لتوفير السلع 
الغذائية ومنتجات اللحوم 

بأسعار تقل عن مثيالتها في 
األسواق األخرى، على أن يتم 
تنظيم معرض مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات اعتبارا من 

يوم 22 اجلاري وحتى يوم 
أسواق القاهرة تتحضر لرمضان26 من الشهر نفسه.

»التضامن«: إخماد حريق التأمينات 
وبيانات املؤمن عليهم محمية متاماً

استقرار العملة اخلضراء 

مرحلة جديدة من البرنامج 
الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

املسجد األقصى على فستان  وزيرة 
ثقافة إسرائيل يثير أزمة في »كان«

استشهاد فلسطيني برصاص 
مستوطن متطرف  

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكدت وزارة التضامــن االجتماعي أنه مت إخماد احلريق 
الذي نشب صباح امس في مبنى التأمينات االجتماعية التابع 
للصندوق العام واخلاص بشارع األلفي حيث استطاعت قوات 
احلماية املدنية السيطرة على النيران التي شبت في اجلزء 
األمين من الدور السابع للمبنى والتي امتدت لألدوار العليا. 
وطمأنت الوزارة املواطنني على بيانات املؤمن عليهم مؤكدة 
أنهــا محمية متاما وال خوف عليها مــن أي ضرر خاصة أن 
الهيئة مميكنة متاما وتستخدم أنظمة تكنولوجيا املعلومات 

في حفظ امللفات والبيانات اخلاصة باملؤمن عليهم.

القاهرة - ناهدامام

طرح البنك املركزي املصري امس نيابة عن وزارة املالية، 
أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ١٢.٢ مليار جنيه، وتبلغ 
قيمة الطرح األول ألذون خزانة ألجل ١8٢ يوما، 6.٢ مليارات 
جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه ألجل 35٧ يوما. وفيما 
واصلــت البنــوك العامة واخلاصة في الســوق املصري مع 
اإلجازة باســتقرار العملة اخلضراء امام اجلنيه مســجا ١8 
جنيها، شهدت حتركات طفيفة في السوق السوداء ١8.٢5جنيها.

القاهرة - هالة عمران 

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان تفصيلي 
مبادرة احلكومة عن إطاق مرحلة جديدة من البرنامج 
الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما زين املركز بيانه، 
بتأكيد رئيس اجلمهورية بأن شباب مصر هم أمل مصر.

300 ألف رجل أمن في حالة تأهب.. واالقتراع في 102 دولة

االنتخابات الرئاسية اإليرانية الـ 12 بني 4 مرشحني اليوم
مــع  عواصــم - وكاالت: 
دخول إيــران مرحلة »الصمت 
االنتخابــي« امس، اســتعدادا 
لانتخابات الرئاسية اليوم، دعا 
رئيس مجلــس خبراء القيادة 
وأمني مجلس صيانة الدستور 
آيــة اهلل أحمد جنتي الشــعب 
مبختلف طوائفه ومذاهبه إلى 

التوجه لصناديق االقتراع.
وعلى هامــش تفقده جلنة 
االشراف على االنتخابات، أشار 
جنتــي الى ضرورة املشــاركة 
الواســعة فــي  اجلماهيريــة 
االنتخابات موصيا أبناء الشعب 
مــن أي طائفة ومذهــب كانوا 
باحلضور عند صناديق االقتراع 
الن خيــر وشــر االنتخابــات 

سيعود عليهم جميعا.
ويتنافس أربعة مرشحني في 
االنتخابات الرئاسية اإليرانية 
الـ ١٢ اليوم وهم: حسن روحاني 
وابراهيم رئيســي ومصطفى 
ميرسلسيم ومصطفى هاشمي 
طبا، وبالتزامن مع االنتخابات 
الرئاسية ســتجرى انتخابات 
املجالــس البلديــة والقرويــة 
التكميليــة  واالنتخابــات 

البرملانية.
وعلى هــذا الصعيد، أعلن 
نائب قائد قوى األمن الداخلي 
لشؤون العمليات العميد حسن 
بتولي عن اســتعداد 3٠٠ ألف 
عنصر من قوى األمن الداخلي 
للحفاظ على امــن االنتخابات 

اليوم.
وأشار الى أن االستعدادات 
والتحضيرات لهذه االنتخابات 
جارية منذ عدة اشهر، مبينا بانه 
ستتم االفادة من جميع امكانيات 
مراكز التدريب وجامعة »امني« 

لعلوم األمن الداخلي والوحدات 
اخلاصة وحرس احلدود واألمن 
للحفاظ على أمن االنتخابات.

أنــه نظــرا ألن  وأضــاف، 
االنتخابــات جترى على نطاق 
واســع وفــي إطــار انتخابات 
الدورة الـ ١٢ لرئاسة اجلمهورية 
والدورة اخلامســة النتخابات 
البلديــة والقروية،  املجالــس 
فقد كلف مجلس األمن القومي 
في الباد قــوى األمن الداخلي 
مسؤولية توفير أمن االنتخابات.

وإلى ذلك، أعلن رئيس هيئة 
االشراف على االنتخابات الثانية 
عشرة للرئاســة اإليرانية في 
الباد حســن قشقاوي  خارج 
بأن هذه االنتخابات ســتجرى 
في 3١٠ مراكــز اقتراع في ١٠٢ 

دولة في العالم.
وقــال قشــقاوي حول عدد 
صناديــق االقتراع فــي الدول 
األخــرى: هنالــك 55 صندوق 
اقتــراع فــي أميــركا و٢١ فــي 
اإلمارات العربية املتحدة و٢٢ 

في العراق و١٢ في بريطانيا.
وأضــاف، انــه نظــرا الن 
إجــراء  حــول  املشــاورات 
انتخابات الرئاسة اإليرانية في 
كندا لم تصل الى نتيجة فقد 
تقرر وضع عدد من صناديق 
االقتراع مبناطق في احلدود 
األميركيــة- الكندية ليتمكن 
الرعايــا اإليرانيون املقيمون 
في كندا من اإلدالء بأصواتهم.
الى ذلك، أصــدرت وزارة 
اخلارجيــة اإليرانيــة بيانــا 
ردا على العقوبات األميركية 
األخيرة تفرض خاله عقوبات 
على ٩ شخصيات ومؤسسات 

أميركية.
وأفــادت وكالــة )مهــر( 
اإليرانية لألنبــاء بأن وزارة 
اخلارجية اإليرانية أصدرت 
العقوبــات  بيانــا ردا علــى 
األميركية جاء فيه: أن احلكومة 
األميركيــة اجلديــدة أظهرت 
اســتعدادا لتنفيــذ وعودهــا 
ضمن االتفاق النووي وإزالة 
عقوبات الكونغرس األميركي 
عــن ايــران وبالتالــي وقف 
تنفيذها، إال إن واقع آلية عمل 
هذه احلكومة كما كان متوقعا 
يعكس مساعيها للتعتيم على 
النووي  االتفــاق  ايجابيــات 
عــن طريــق نشــر األجــواء 
الســلبية وممارسة الضغط 
آحــادي اجلانب بالتزامن مع 
إصــدار الكونغرس األميركي 
التهامات مزعومة ضد ايران في 
مختلف املجاالت وإضافة عدد 
من الشــخصيات والشركات 
اإليرانية إلى قائمة العقوبات 

الصاروخية.
وأوضــح البيــان أن إيران 

احلكومــة  مســاعي  تعتبــر 
األميركيــة لتقليــل اجلانــب 
االيجابي لتعهداتها في االتفاق 
أمــرا غيــر مقبــول  النــووي 

ويناقض القوانني الدولية.
وأكد بيان وزارة اخلارجية 
اإليرانية أن طهران تؤكد كما في 
السابق على حقها القانوني في 
تطوير قدراتها الدفاعية حلماية 
اســتقالها السياســي وحفظ 
البرنامج  أراضيها، مضيفا أن 
الصاروخي اإليراني ال يتعارض 
مع القوانني الدولية وقرار ٢٢3١.
وأضــاف البيــان أن إيران 
ومــن مبدأ املعاملة باملثل وردا 
على اإلجراءات غير القانونية 
للحكومــة األميركيــة تدرج ٩ 
شــخصيات وشركات أميركية 
انتهكت حقوق اإلنسان الدولية 
انتهــاكا صارخا، ومســاعدتها 
بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
فــي ارتكاب الكيان الصهيوني 
للمجازر الوحشية في فلسطني 
احملتلة أو دعم ممارســات هذا 
الكيان اإلرهابي، مضيفة إياهم 
إلى قائمة »األشخاص احلقيقيني 
والقانونيني اخلاضعني لعقوبات 
إيران«، مضيفا أن هذه القائمة 
ستصدر تباعا بعد تأييد اجلهات 

املختصة.
وكان القائم بأعمال مساعد 
وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
لشؤون الشرق األدنى ستيوارت 
جونز أعلن، أن »وزارة اخلزينة 
ستفرض عقوبات جديدة على 
مســؤولني إيرانيني في وزارة 
الدفاع وكيانا إيرانيا وشــبكة 
صينيــة تقوم بتزويد عناصر 
الرئيســية  اإليرانيــة  الدفــاع 

بقذائف صاروخية«.

تقرير إخباري

املنافسة متكافئة.. ودخول رئيسي غيّر قواعد اللعبة وترشحه يعتبر اختباراً لشعبيته كونه خليفة محتمالً خلامنئي
بيروت: ال تكتسب االنتخابات الرئاسية في إيران أهمية االنتخابات 

الرئاسية التي جرت في فرنسا وفي الواليات املتحدة وأخذت 
طابعا مفصليا وأحدثت حتوال جذريا في املسار الداخلي والنظام 

السياسي مع انعكاسات جتاوزت حدود الدولتني إلى أوروبا 
والشرق األوسط. فأيا يكن الرئيس الفائز في انتخابات جارية 
حتت سقف النظام ووفق شروط وقواعد لعبة محددة، فإنه ال 

ميلك القدرة على إحداث تغيير في هيكلية اجلمهورية اإلسالمية، 
أو حتول في النظام السياسي املؤسساتي املترابط احللقات أو 
في السياسات العليا الداخلية واخلارجية، املوصولة إلى قيادة 

عليا تضبط األداء وتضع السياسات والقرارات ومتمثلة عقائديا 
وتنظيميا في مرجعية املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية و»والية 

الفقيه«. ولكن يبقى أن االنتخابات الرئاسية لها أهميتها ودورها 
في إظهار املزاج الشعبي اإليراني الذي يتنازعه التياران اإلصالحي 

واحملافظ، وفي أنها تشكل مؤشرا الى توجهات القيادة اإليرانية 
للمرحلة املقبلة، وما إذا كان هذا التوجه ينحو الى التسويات 

وسياسة احلوار واالنفتاح، أم ينحو الى التصعيد واملواجهة.
اليوم يتوجه اإليرانيون إلى صناديق االقتراح لالختيار بني 

مرشحني انحصرت بهما املنافسة وفي معركة متكافئة يصعب 
التنبؤ مسبقا بنتائجها، والى حد يجري احلديث عن احتمال 

حصول »جولة إعادة بعد أسبوع« في حال عدم حصول أي من 
املرشحني على نسبة تزيد على 50%: مرشح التيار اإلصالحي 
حسن روحاني، ومرشح التيار احملافظ ابرهيم رئيسي الذي 

انسحب ملصلحته املرشح القوي عمدة طهران محمد باقر قاليباف. 
طهران التي تتجه األنظار إليها بشكل خاص إلى العاصمة طهران، 
حيث مركز الثقل في السياسية اإليرانية. هناك مركز اإلصالحيني 
وقاعدتهم الشعبية األكبر، وهناك شهدت االنتخابات البرملانية قبل 

عام فوزا لالئحتهم املدعومة من هاشمي رفسنجاني، الذي ترك 
غيابه أثرا كبيرا في ما يوصف بتيار االعتدال، إضافة إلى التيار 

اإلصالحي، الذي كان يعول بشكل كبير على مكانة الرجل في 
احلياة اإليرانية، وما شكله من رافعة كبيرة أوصلت روحاني إلى 

سدة الرئاسة.
أوال: دخول ابراهيم رئيسي غير قواعد اللعبة بني التيارين وأفرز 

نتائج جديدة على صعيد الواقع السياسي اإليراني، ألن رئيسي 
يشكل رقما صعبا بالنسبة إلى روحاني، لقربه من املرشد علي 

خامنئي، ونيله دعما من مراكز القرار التي تسيطر عليها أجنحة 
التيار األصولي، علما أن رئيسي شخصية غير معروفة نسبيا وال 
ميلك قاعدة شعبية لكن يتمتع بنفوذ في أوساط املؤسسة الدينية 

والقضائية في البالد.
ترشيح رئيسي أثار التساؤالت حول أسباب إبراز دوره في الوقت 
الراهن، خصوصا أن سيرته السياسية تدل على أنه رجل املرحلة 

بالنسبة للمرشد األعلى علي خامنئي، حيث إنه أصبح العبا أساسيا 
في السياسة اإليرانية. وترشيحه النتخابات الرئاسة، يعتبر اختبارا 

لشعبيته كونه خليفة محتمال خلامنئي. 

العربية. نت: أثارت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، ميري 
ريجيف، اســتنكارا وجدال واســعني بعد مشــاركتها في 
مهرجــان »كان« الســينمائي الدولي بثوب يحمل صورة 

املسجد األقصى.
وقد نشرت تغريدة على موقع »تويتر« تعبر عن حالة 

االســتياء والغضب، وهي 
تقــول: »يتعني على ترامب 
نقــل الســفارة األميركيــة 
إلــى فســتان ريجيــف«! 
وقال مراقبون: إن مثل هذا 
الظهور لوزيرة في احلكومة 
اإلسرائيلية يحمل »رسالة 
سياســية«. وأشــار بيــان 
صحافي عــن مكتب وزيرة 
الثقافة اإلسرائيلية إلى إنها 
ظهرت بالثوب »تعبيرا عن 
الــروح التاريخية األصيلة 

للمدينة، فــي الذكرى اخلمســني لتوحيدهــا«. ويحتفل 
اإلسرائيليون في األسبوع املقبل حسب التقومي العبري 
مبــرور 5٠ عاما على احتال القدس، وهو ما يطلق عليه 
اإلســرائيليون »يوم توحيد القــدس«، وذكرت صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« أن الوزيــرة حرصت على ارتداء 
الفســتان للتأكيــد على أن القدس هــي العاصمة األبدية 
إلسرائيل، على حد زعمها. يذكر ان الفستان املثير للجدل 
هو من تصميم اإلسرائيلي أريك أفيعاد هيرمان، واختارته 
الوزيرة شخصيا مبناســبة حلول 5٠ عاما على احتال 
القدس. ويشار إلى أن وزيرة الثقافة اإلسرائيلية متهمة 
بانتهاكات حريــة التعبير في مجــاالت الفنون وخاصة 
بالنسبة للمواطنني العرب. وقالت الناشطة شيرا ماكني في 
تغريدة: »ثوب ريجيف يفتقر إلى أدنى درجات االحترام، 
فهــي لم تأخذ في االعتبار مشــاعر 3٧٠ ألف فلســطيني 

يقيمون في القدس )املوحدة( !«.
وشهدت وسائل التواصل االجتماعي موجة غضب عارمة 
من قبل نشطاء أدانوا تصرف الوزيرة في مناسبة رسمية 
بحجم املهرجان، معتبرين انها تتباهى مبا ليس ملكها.

عواصم - وكاالت: استشهد شاب فلسطيني برصاص 
مستوطن اسرائيلي متطرف خال مواجهات اندلعت شمال 
الضفة الغربية بالقرب من حاجز عسكري، امس، بحسب 

ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر أمنية.
واندلعت املواجهات عندما حاول املســتوطن اختراق 
صفوف املتظاهرين بسيارته عند حاجز حوارة العسكري 

جنوب مدينة نابلس.
بعدها راح متظاهرون يرشــقونه باحلجارة ما دفعه 

الى اخلروج من سيارته وإطاق النار.
وكان املتظاهــرون جتمعوا قرب احلاجز تضامنا مع 
األسرى الفلســطينيني في السجون اإلســرائيلية الذين 

يخوضون إضرابا عن الطعام منذ اكثر من شهر.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان عن »استشهاد الشاب 
معتــز بني شمســة )٢3 عاما(« بعد إصابته في رأســه. 
وأصيب مصور ايضا يعمل في وكالة »اسوشييتد برس« 
األميركية وهو في حالة مستقرة بحسب مصادر طبية.

من جهة أخرى، شارك العشرات من الفلسطينيني في 
قطاع غزة، في وقفة، تضامنا مع األســرى املضربني عن 
الطعام، داخل السجون اإلسرائيلية، لليوم الـ )3٢( على 
التوالي.  ورفع املشاركون في الوقفة، التي نظمتها جلنة 
»األســرى للقوى الوطنية واإلسامية«، أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بغزة، الفتات كتب على بعضها 
»األســرى في خطر« و»أين املواثيق الدولية من جرمية 

اعتقال األطفال؟«.

وزيرة الثقافة اإلسرائيلية

طهران تندد 
بالعقوبات األميركية 
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