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»الداخلية اجلزائرية« ترفض ترشح الرجل الثاني بـ »اإلنقاذ« للرئاسةعربية وعالمية
اجلزائر ـ وكاالت: قال الرجل الثاني في حزب اجلبهة االسالمية لإلنقاذ باجلزائر -التي مت 
حلها- علي بلحاج إن عدم متكينه من حق الترشح في االنتخابات الرئاسية املقبلة يعد شيئا 
غير مشروع، ألنه وفي حال لم يتم السماح له بسحب استمارات الترشح، سيلجأ إلى العدالة.  
وكشف بلحاج في تصريح لصحيفة »النهار« اجلزائرية من أمام مقر وزارة الداخلية خالل 
تقدمه حملاولة سحب استمارة الترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة عن أن تقدمه لسحب استمارة 
الترشح حق من حقوقه كمواطن جزائري.

 وزير اخلارجية االيراني جواد ظريف  اثناء مشاركته في مؤمتر ميونيخ  الدولي لالمن امس االول  )أ.ف.پ(
أهالي  ضحايا مذبحة ستاد بورسعيد يرفعون صورا لهم  خالل احياء الذكرى الثانية لرحيلهم في القاهرة أمس االول       ) أ.ف.پ(

الرئاسة تلتقي شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو خالل أيامأكد أنه ميكن التوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي خالل 6 أشهر

ظريف يعترف بالهولوكوست
ويعتبرها »كارثة بشعة يجب أال تتكرر«

منصور: الدستور اجلديد أنهى أسطورة الرئيس 
الفرعون و»السيسي« صحح مسار ثورة 25 يناير

عواصــم ـ وكاالت: وصف 
وزير اخلارجية االيراني محمد 
جــواد ظريــف اإلبــادة التي 
تعرض لها اليهود إبان احلرب 
العامليــة الثانية فــي اوروبا، 
واملعروفة بـ )الهولوكوست( 
بأنها »كارثة بشــعة يجب أال 

تتكرر«. 
وقال ظريف في تصريحات 
حصريــة للقناة التلفزيونية 
األملانيــة )فونيكــس( نقلتها 
امــس ان بالده تريــد اغتنام 
جميع الفرص من أجل استعادة 
ثقة العالم بها، معتبرا أن أمن 

بالده من أمن اآلخرين.
ان  املراقبــون  ويــرى 
تصريحــات ظريــف جــاءت 
الرئاســة االيرانية  لتؤكد ان 
اجلديدة عازمة على تبني نهج 
جديد يختلف عما كان يتبناه 
الرئيس السابق أحمدي جناد 
الذي شــكك في املذبحة التي 
تعرض لها اليهود أثناء احلرب 
العامليــة الثانية او ما يعرف 

باسم )هولوكوست(. 
وعلى صعيد برنامج طهران 
النووي، جدد ظريف التأكيد 
على حق بالده في اســتخدام 
الطاقة النووية وفقا للقوانني 
املتعــارف الدوليــة، مشــددا 
علــى رفض إيــران لالمالءات 
اخلارجية مع احتفاظها باحلق 
في استخدام الطاقة النووية 

ألغراض سلمية. 
وذكر أن املفاوضات حول 
البرنامــج النووي اإليراني ال 
ينبغي عرقلتها من جانب دول 

القاهــرة - وكاالت: أكــد 
املؤقــت  الرئيــس املصــري 
املستشــار عدلي منصور أن 
دســتور مصر اجلديد وضع 
الرئيــس  ألســطورة  حــدا 
الفرعون، مشيرا إلى أن رئيس 

مصر املقبل سيبقى على 
رأس الســلطة التنفيذية 
بصالحيات الزمة إلدارة شؤون 
البالد، في حني ميلك املجلس 
النيابي املنتخب الصالحيات 
املناسبة مبا في ذلك إمكان عزل 
الرئيس وفقا للحاالت احملددة 

التي نص عليها الدستور. 
ووصف الرئيس منصور، 
فــي حــوار مــع صحيفــة 
أمــس،  »األهــرام« نشــرته 
الطريــق إلــى رئاســة مصر 
في هــذه املرحلة بأنه مملوء 
بالتحديــات، ويتطلب عزما 
وتصميمــا وإميانــا بــإرادة 
الشــعب املصــري، الفتا إلى 
ضــرورة أن يحظى الرئيس 
اجلديد بتأييد شــعبي قوي 
يتيــح له اتخــاذ ما يلزم من 
قرارات قد تبدو صعبة لتنمية 
مصر في مختلف املجاالت. 

وفي سياق متصل، وصف 
الرئيس منصور، وزير الدفاع 
واإلنتــاج احلربــي املشــير 
عبدالفتــاح السيســي بأنــه 
»رجل يحظــى برصيد هائل 
مــن احلــب والتقديــر لــدى 
الشعب املصري«، مشيرا الى 
أنه »أسهم بصورة جوهرية 
في ثــورة 30 يونيو، وغامر 
بحياته وصحح مسار ثورة 
25 يناير وواجه العالم حفاظا 

على وطنه«. 
ورأى أن 30 يونيــو كان 
املتاجرين  ضروريا ملواجهة 
باســم الديــن الذين ســعوا 
ينايــر  ثــورة  الختطــاف 

منفردة.
وقال ظريف في إشارة إلى 
إسرائيل خالل مقابلة مع القناة 
الثانية في التليفزيون األملاني 
)زد دي إف( أمس االثنني إنه 
ليست هناك سلطة لها احلق في 
منع إيران من استخدام الطاقة 

النووية في أغراض سلمية.
وذكــر أن املعايير الدولية 
القانــون  مثــل  واملواثيــق 
الدولي ينبغي أن تشكل إطار 
احملادثات، مؤكدا أن البرنامج 
ســلمي  اإليرانــي  النــووي 

وقانوني.
وفي ســياق متصــل، قال 
وزيــر خارجيــة ايــران انــه 
ميكن التوصل الى اتفاق بشأن 
برنامج ايــران النووي خالل 

واالستيالء على مكتسباتها، 
إمــكان املصاحلة  مســتبعدا 
مع جماعة اإلخوان املسلمني 
بعــد ارتكابها جرائــم القتل 
والتخريــب، الفتا إلى أن هذا 
األمــر لــم يعــد مطروحا وال 
مقبــوال شــعبيا نتيجة هذه 

األفعال.
ووصــف الرئيس املؤقت 
ثورة 30 يونيو بأنها تصحيح 
ملســار ثــورة 25 يناير ومد 
ثوري لهــا، مؤكــدا أن ثورة 
30 يونيــو أرســت أسســا 
إلدارة عالقات الدولة املصرية 
باخلــارج بطريقــة تضمــن 
اســتقاللية القــرار الوطنــي 
وتغليب املصلحــة املصرية 
على أي اعتبارات أخرى مما 
سيكفل استعادة مصر مكانتها 

ودورها اإلقليمي. 
وحــول عالقــات مصــر 
بالواليات املتحدة، قال منصور 
إن مصر مستعدة للحفاظ على 

ستة اشــهر اذا توافرت النوايا 
احلسنة، مضيفا انه غير قلق من 
ان يفرض الكونغرس األميركي 

عقوبات جديدة على بالده.
وقال ظريف في خطاب امس 
امام املجلس االملاني للعالقات 
اخلارجيــة »بالنوايا احلســنة 
ميكن ان نصل الى اتفاق خالل 
ستة اشهر. ال أخشى قرارا من 
الكونغرس، الرئيس األميركي 
وعد باســتخدام حــق النقض 
ضده.« ويزور وزير اخلارجية 
االيراني برلني بعد ان التقى مع 
نظيره االميركــي جون كيري 
وأعضاء آخرين من القوى الست 
التي تتفاوض مع طهران وذلك 
خالل مؤمتر االمن الذي عقد في 

ميونيخ.

تلك العالقات بقدر اســتعداد 
واشــنطن للحفــاظ عليهــا، 
منوها بالعالقات مع روسيا 
االحتادية، ولكنه أشار إلى أنها 
لن تكون بديال للعالقات مع 

أطراف دولية أخرى.
من جانب أخــرى، أصدر 
الرئيس منصــور توجيهات 
إلى مستشاره اإلعالمي أحمد 
املســلماني بدعوة مجموعة 
من شــباب ثورتي 25 يناير 
و30 يونيو إلى لقاء مشترك 

برئاسة اجلمهورية.
وقــال املتحدث الرســمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير إيهاب بدوي، أمس، 
إن اللقاء يأتــي للتأكيد على 
حرص الدولــة على حتقيق 
األهداف الوطنيــة والثوابت 
املشتركة التي قامت من أجلها 
الثورتان وتلبية لطموحات 
الشــعب املصري في املرحلة 

املقبلة. 

األردن يرفض االعتراف بإسرائيل كـ »دولة يهودية«

عباس: يدعو النسحاب إسرائيلي تدريجي
خالل 5 سنوات ويطالب بقوات للناتو على احلدود

عواصــمـ  وكاالت: أعــرب 
الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس عن اســتعداده لقبول 
انسحاب اسرائيلي خالل فترة 
خمس سنوات على أن يتم نشر 
قوات حللف شــمال االطلسي 
)الناتو( في الدولة الفلسطينية 

املستقبلية.
وأكد عباس في مقابلة مع 
صحيفــة »نيويــورك تاميز« 
االميركية »في نهاية السنوات 
اخلمــس ســتكون بــالدي قد 

تخلصت من االحتالل«.
وفيمــا يتعلــق بقــوات 
حلف شــمال االطلسي وهي 
خيار اقترحــه عباس مرارا، 
قال الرئيس الفلسطيني: ان 

قوات الناتو ميكن ان تنشــر 
»لوقت طويل، وللوقت الذي 
يرغبون به، وليس فقط على 
احلدود الشرقية )مع االردن( 
بل وايضا على احلدود الغربية 
)مع اسرائيل( وفي كل مكان«. 
واضاف الرئيس الفلسطيني: 
»يستطيع الطرف الثالث البقاء، 
ويســتطيع البقــاء كضمــان 
لالســرائيليني وحلمايتنــا«، 
مستثنيا اي إطالة زمنية لبقاء 

اجليش االسرائيلي.
اكــد وزيــر  مــن جهتــه، 
اخلارجية االردني ناصر جودة 
ان بــالده ترفــض االعتــراف 
باسرائيل كـ »دولة يهودية«، 
ولن تقبل بـ »أي ترتيبات او 

أطر ال تصون وتلبي بشــكل 
كامل مصاحله العليا«.

وقــال جــودة في جلســة 
ملجلس النواب االردني مساء 
أمس االول خصصت ملناقشة 
جــوالت وزيــر اخلارجيــة 
االميركي جون كيري املكوكية 
الــى املنطقــة ان »مــا يشــاع 
بالنسبة للطروحات املتعلقة 
اليهوديــة، فموقف  بالدولــة 
االردن الثابت واملنسجم في هذا 
االطار مع املوقف الفلسطيني 
بأن هذه الصيغة وهذا الطرح 

غير مقبول«.
على صعيد اخر، اتهم وزير 
اجلبهة الداخلية اإلســرائيلي 
غلعاد أردان، وزير اخلارجية 

األميركي، جون كيري، بتغذية 
املقاطعة الدولية ضد إسرائيل، 
فيما حذر مســؤولون بوزارة 
اخلارجيــة اإلســرائيلية من 
أن إســرائيل ليست مستعدة 

ملواجهة املقاطعة.
وقال أردان لإلذاعة العامة 
اإلســرائيلية، امــس إنه »ال 
شك أن الرسالة التي ميررها 
كيــري، تبــدو مثــل تغذية 
نوايا املقاطعة ضد إسرائيل 
وليس كفاحــا ضدها«، في 
إلــى تصريحــات  إشــارة 
كيري، بأن فشل املفاوضات 
اإلسرائيلية - الفلسطينية 
ســيصعد املقاطعة الدولية 

ضد إسرائيل.

القاهرة - وكاالت: اصدر 
الرئيس املصري املؤقت عدلي 
منصور قرارا بقانون لتعديل 

احكام القضاء العسكري.
وقالت وكالة انباء الشرق 
االوسط الرسمية انه مبوجب 
التعديالت اجلديدة ستصبح 
هناك درجة ثانية للتقاضي 
القضاء  )االســتئناف( فــي 
العسكري تســمى )اللجنة 
القضائية العليا( للنظر في 
الطعون على قرارات احملاكم 

العسكرية.
كمــا تنــص التعديــالت 
التي ســتطبق على محاكمة 
عســكريني او مدنيــني امام 

القضاء العسكري على اتباع 
إجــراءات مشــابهة للقانون 
اجلنائي املدني مثل استشارة 
مفتي اجلمهورية قبل اصدار 
احــكام االعدام مــن احملاكم 
اعــادة  العســكرية وكذلــك 
محاكمة احملكوم عليهم غيابيا 
وهو لم يكن متاحا من قبل.
وقــد اعتبــر مراقبــون 
التعديــالت مبنزلــة  هــذه 
انتقادات  محاولــة لتهدئــة 
حملاكمة مدنيني امام احملاكم 
العســكرية، لكــن نشــطاء 
وصفوا اخلطوة بأنها مجرد 

»محاولة جتميل«.
وقــال جمال عيــد مدير 

الشــبكة العربيــة حلقــوق 
االنســان في مصر لرويترز 
»القضــاء العســكري يبقى 
قضــاء اســتثنائيا وظاملــا 

للمدنيني«.
ووصــف عيــد تعديــل 
القانون بأنه »محاولة جتميل 

لن تغير من املضمون«.
وقال طارق زغلول املدير 
التنفيذي للمنظمة املصرية 
حلقوق االنسان »نحن ضد 
محاكمة املدنيني امام القضاء 
العسكري حتى لو كانت هناك 

درجات للتقاضي«.
واتفق عيد وزغلول على 
»ايجابيــة  التعديــالت  ان 

الذين  ومفيدة« للعسكريني 
ميثلون امام القضاء العسكري 
لكن املسألة من االساس »غير 

مقبولة« للمدنيني.
ويقول مؤيدون حملاكمة 
املدنيني امام القضاء العسكري 
انه اســرع واكثر فاعلية في 
القضايــا املتعلقــة باالمــن 

القومي واالرهاب.
وقال اللواء سامح سيف 
اليزل مدير مركز اجلمهورية 
للدراسات االستراتيجية ان 
التعديالت اجلديدة »تعطي 
املتهمــني كافــة حقوقهم في 

الدفاع لضمان النزاهة«.

قــال  أ.ش.أ:  ـ  القاهــرة 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجيــة املصريــة د.بــدر 
عبدالعاطي ان السفير املصري 
لدى قطر موجود في القاهرة 

حاليا في إجازة.
جــاء ذلك ردا من املتحدث 
علــى ســؤال اإلعالمــي جابر 

القرموطي خالل مداخلة هاتفية 
للتحدث عمــا مت مع قطر في 
ضوء استدعاء وزارة اخلارجية 
اإلماراتيــة للســفير القطري 
لتسليمه مذكرة احتجاج على 
تطاول املدعو الداعية يوسف 
القرضاوي على اإلمارات مؤخرا 
وهل ســيتم استدعاء السفير 

املصري من قطر.
وأوضح السفير عب العاطي 
أن اخلارجية املصرية قد قامت 
بالفعــل باســتدعاء الســفير 
القطــري من قبل وتســليمه 
رســالة شــديدة اللهجة وأنه 
لم يتــم االكتفــاء بهــذا فقط 
بل قام الســفير املصري لدى 

قطــر بتبليغ رســالة مماثلة 
شديدة اللهجة أيضا للسلطات 

القطرية. 
وأشار إلى أن بيان وزارة 
اخلارجية أوضح أن على أي 
طرف يتجاوز في حق مصر أن 
يتحمل تبعات ومسؤولية ذلك.

القاهــرة ـ أ.ش.أ: أجلت 
محكمــة جنايات بنها، إلى 
جلســة 15 فبراير اجلاري، 
محاكمة 48 متهما من قيادات 
وأعضاء جماعــة اإلخوان 
املســلمني، يتقدمهم محمد 
بديع املرشد العام للجماعة، 
وصفــوت حجازي ومحمد 
البلتاجي وأســامة ياسني 
عــودة ومحمــد  وباســم 
عبداملقصود وعبدالرحمن 
البــر وعبــداهلل بــركات 
ومحسن راضي )القياديون 
وآخــرون،  باجلماعــة( 
وذلــك في قضيــة اتهامهم 
بالتحريــض علــى العنف 
وقطــع الطريــق الســريع 
مبدينة قليوب في محافظة 
أواخــر يوليو  القليوبيــة 

املاضي.

جــاء ذلــك ملزيــد مــن 
االطالع، كما قررت احملكمة 
إخالء سبيل املتهم احلدث 
شهاب الدين طالب الثانوي، 
مع اســتمرار حبــس باقي 

املتهمني.
اخــرى،  جهــة  مــن 
حــددت محكمة اســتئناف 
القاهرة برئاسة املستشار 
نبيــل صليب، جلســة 13 
فبرايــر اجلاري لبدء أولى 
جلســات محاكمــة 17 مــن 
قيــادات وأعضاء اإلخوان، 
في قضيــة اتهامهم بالقتل 
العمد والتحريض عليه ضد 
أمام  املتظاهرين السلميني 
مقر مكتب إرشاد التنظيم 
بضاحية املقطم إبان أحداث 

ثورة 30 يونيو.
وأعلن رئيس املكتب الفني 

حملكمــة اســتئناف القاهرة 
املستشار مدحت إدريس في 
تصريح له إن القضية سيتم 
نظرها أمام الدائرة 14 مبحكمة 

جنايات القاهرة.
وجــاء حتديــد جلســة 
حملاكمــة املتهمــني، بعد أن 
تنحــت دائرتان مــن دوائر 
محاكــم اجلنايــات عن نظر 
القضيــة.. حيث جاء تنحي 
الدائــرة األخيــرة برئاســة 
املستشــار مصطفى سالمة 
محمد، بعد أن أثار املتهمون 
الهتافــات، مانعني  البلبلــة 

احملكمة من نظر اجللسة.
وكانت النيابة العامة قد 
اتهمت قيادات تنظيم اإلخوان 
في القضية بتحريض عدد من 
أعضاء التنظيم على ارتكاب 
جرائم قتل والشروع في قتل 

املتظاهرين، أمام مقر مكتب 
اإلرشاد اخلاص بالتنظيم في 
املقطم بالقاهرة أثناء أحداث 
30 يونيو املاضي، على نحو 
أســفر عن مقتل 9 أشخاص 

وإصابة 91 آخرين.
ومن ابرز املتهمني في هذه 
القضية: محمد بديع املرشد 
العام لإلخوان ونائباه محمد 
خيرت الشاطر ومحمد رشاد 
بيومــي، وســعد الكتاتنــي 
رئيــس مجلــس الشــعب 
السابق، ومحمد مهدي عاكف 
املرشد العام السابق، وأسامة 
ياسني وزير الشباب السابق، 
ومحمــد البلتاجــي وعصام 

العريان.

ثالثة انفجارات قرب وزارة الدفاع والسفارة الفرنسية في صنعاء

اليمن: اتساع نطاق املعارك بني احلوثيني والقبائل

احدى السيارات احملطمة نتيجة االنفجارات بصنعاء امس  )رويترز(

صنعاء ـ وكاالت: اتســع 
نطاق املواجهات الدائرة بني 
ميليشيات احلوثيني والقبائل 
شــمالي اليمــن إلــى منطقة 
أرحب على بعد 40 كيلومترا 
من العاصمــة صنعاء، التي 
هزتها ثالثة انفجارات متزامنة 
وفي أنحاء متفرقة سمع على 
اثرها رشقات نارية من أسلحة 

خفيفة ومتوسطة. 
وذكــرت مصــادر قبليــة 
»أن ما ال يقل عن 12 شخصا 
من احلوثيني والقبائل قتلوا 
في مواجهات عنيفة جتددت 
بينهمــا مســاء امــس االول 

واستمرت حتى امس.
وفي صنعــاء عقد املئات 
مــن زعماء القبائــل اليمنية 
اجتماعا قبليا موسعا تلبية 
لدعــوة وجههــا زعيم قبيلة 
حاشد الشيخ صادق األحمر 
لتــدارس الوضع في مناطق 
القتال بني احلوثيني والقبائل 
بعد ســيطرة احلوثيني على 
مناطــق جديدة فــي جبهات 
القتــال، وبحــث طــرق الرد 
علــى الهجمات التي يشــنها 
احلوثيون على مناطق حاشد.
القبائــل  ودعــا زعمــاء 
االجتمــاع  فــي  اليمنيــة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هادي إلى وضع حد لهجمات 
احلوثيني، ونزع أسلحة كل 
امليليشــيات، وإخضــاع من 

يرفض منها للقانون، وحذرت 
شــخصيات محســوبة على 
احلوثيني الرئيس هادي مما 
سموه مخاطر إقحام اجليش 
فــي مواجهــة مع املســلحني 

احلوثيني.
تزامنــا مــع ذلــك، قالت 
إعــالم محليــة ان  وســائل 
انفجارا ضخما وقع في مجمع 
)العرضي( مبنطقة باب اليمن 
قرب وزارة الدفاع، فيما ذكر 
شهود عيان ان انفجارا آخر 
وقع قرب املصرف املركزي، 
وثالثا قــرب مركز )الكميم( 

التجاري فــي منطقة )حدة( 
حيــث يقــع منــزل الرئيس 
اليمني السابق علي عبداهلل 

صالح. 
وأطلقت قذيفة هاون في 
اجتاه مبنى السفارة الفرنسية 
القريــب من منــزل الرئيس 
الســابق علي عبداهلل صالح 
في صنعاء من دون ان تصيبه 
فيما انفجرت سيارة مفخخة 
على بعد مئات األمتار منه في 
حي حدة الديبلوماسي، وفق 
مصدر في الشرطة اليمنية.

مصر: منح املدنيني حق استئناف أحكام القضاء العسكري

»اخلارجية املصرية«: سفيرنا لدى قطر في إجازة

تأجيل محاكمة بديع وقيادات »اإلخوان«
في التحريض على العنف بالقليوبية إلى 15 اجلاري


