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عربية وعالمية

نتنياهو يتعهد 
بعدم االنسحاب 

من الضفة 
حال فوزه 

في االنتخابات

البابا تواضروس: 
األزهر والكنيسة 

والشرطة 
واجليش والقضاء 

أعمدة احلفاظ 
على مصر

تونس: اعتقال 8 إرهابيني خططوا الستهداف اجليش والشرطة
تونس - كونا: أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن اعتقال ثمانية أشخاص في عملية استباقية استهدفت 
عناصر »إرهابية« تقدم دعما لوجيستيا خلاليا أخرى قرب احلدود اجلزائرية شمال غرب البالد.  وقال 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي لإلذاعة الرسمية امس »إن الوحدات األمنية مبحافظة 
جندوبة اعتقلت ستة عناصر إرهابية تصنف بأنها خطيرة جدا باإلضافة إلى عنصرين آخرين«.  وأشار 
إلى أن املعتقلني كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات مسلحة الستهداف وقتل عناصر من الشرطة واجليش 
في جندوبة ردا على تفكيك خاليا »إرهابية« تابعة لهم. وأوضح أن املعتقلني »كانوا يقومون بدور الدعم 
اللوجيستي للخاليا األخرى املوجودة بجبال الشمال الغربي القريبة جدا من احلدود اجلزائرية«.

يزور دار القضاء العالي بعد غد احتفااًل بعيد القضاء .. ويشارك في منتدى دافوس

السيسي أول رئيس يحضر قداس عيد امليالد:
املصريون جميعاً سيواصلون بناء بلدهم وتعزيز دوره احلضاري

منذ تولي���ه منصبه، وذلك 
ملشاركة القضاة احتفاالتهم 

بعيد القضاء.
التي   � وأشارت املصادر 
فضلت عدم ذكر اسمها � إلى 
أن زيارة السيسي للقضاة 
في عيدهم تع���د هي زيارة 
األول���ى لرئيس اجلمهورية 
لدار القض���اء العالي للمرة 

األولى منذ ثورة 25 يناير.
وقالت املصادر: إن دعوات 
حضور هذا االحتفال ستوجه 
إل���ى أقدم أعض���اء الهيئات 
القضائية وأقدم 30 رئيسا 
مبحاكم االستئناف وأقدم 30 
نائبا لرئيس محكمة النقض 
ورؤساء احملاكم االبتدائية 
والنائب العام وبعض قيادات 
النيابة العامة ورئيس نادي 
القضاة وممثلني عنه بحيث ال 

يتجاوز العدد 200 قاض.
كما نقلت »اليوم السابع« 
عن مصادر مطلعة، أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، سيشارك 
ال����45 للمؤمتر  الدورة  في 
السنوي املقرر عقده مبنتجع 
دافوس السويسري في الفترة 
ما بني 21 و24 يناير اجلاري، 
حتت شعار »السياق العاملي 
اجلديد واستكشاف التحديات 
العاملية األكثر إحلاحا في عام 

.»2015
الى ذلك، أصدر النائب العام 
املستشار هشام بركات قرارا 
الدولة من استرداد  بتمكني 
4 قطع من األراضي مبنتجع 
شرم الشيخ، والتي كان قد 
سبق تخصيصها لصالح عدد 

من الشركات اململوكة لرجل 
األعمال الهارب حسني سالم، 

باملخالفة للقانون.
وتقدر املساحة اإلجمالية 
لهذه االراضي بنحو 250 ألف 
متر مربع بجوار منطقة خليج 
نعمة الس���ياحية، وذلك في 
ضوء ما انتهت إليه حتقيقات 
العليا  العامة  نيابة األموال 
والتي ثبت منها وقوع أضرار 
بالغة على املال العام جراء 
تخصي���ص تل���ك األراضي 
حلس���ني س���الم ومخالفته 
لشروط التخصيص املقررة 
في التعاقدات املتعلقة بها. 

وكشفت حتقيقات موسعة 
لنيابة األموال العامة العليا 
وج���ود مخالفات جس���يمة 
ش���ابت إجراءات تخصيص 

وتسجيل تلك األراضي.
وأك���د مص���در قضائي 
العامة  بالنياب���ة  مس���ؤول 
لوكالة انباء الشرق األوسط 
الرسمية أن استرداد القطع 
األربع من األراضي ال عالقة له 
بأية اتفاقات للتسوية يعلن 
عنها س���الم من طرفه، وال 
عالقة لها أيضا بأية مفاوضات 
أو ثمة تصالح معه من قريب 

أو من بعيد.
أن  املص���در  وأض���اف 
استرداد تلك األراضي، ال صلة 
له أيضا باألحكام القضائية 
اجلنائية الصادرة من احملاكم 
باإلدانة بحق سالم في عدد 
من القضايا، باعتبار أن تلك 
األحكام تتعلق بجرائم جنائية 

لها وقائع مختلفة.

املصري���ني وأك���دت وحدة 
الوطن���ي«. وأضاف  الصف 
محلب: »ش���عرنا بأن مصر 
رجعت لن���ا، ألن هذه مصر 
التي تربينا فيها، وأننا نفرح 
مع بعض وإذا حدث أي شيء 
نشعر به مع بعض، وسنبني 
مع بعض بلدنا، وهذه رسالة 

للعالم كله«.
ومن جه���ة أخرى، أثنى 
نائب رئيس احتاد املصريني 
بأوروب���ا واملتحدث باس���م 
االحتاد، والء مرس���ي على 
زيارة السيس���ي، قائال في 
تصريح ل� »اليوم السابع« إنها 
تعد حتوال جديدا في سياسة 
الدولة املصرية جتاه شعبها، 
الفتا الى أن »السيسي يسير 
على الطريق الصحيح ويوحد 
الشعوب، وجاء ليكون رئيسا 

لكل املصريني«.
ومن جانبها، قالت صحيفة 
»نيوي���ورك تامي���ز«، امس 
»إن السيسي قوبل بحفاوة 
كبي���رة داخ���ل الكاتدرائية 
من قبل األقب���اط املصريني 
الذين اعتبروا الزيارة حجر 
زاوية وحدثا هاما«. ونقلت 
الصحيفة األميركية عن البابا 
تواضروس الثاني قوله »إن 
الزيارة مفاجأة سارة ولفتة 

إنسانية كرمية«.
وعلى صعيد آخر، كشفت 
مص���ادر قضائي���ة رفيعة 
املستوى ل� »اليوم السابع« 
أن الرئيس السيسي سيزور 
مبن���ى دار القض���اء العالي 
بعد غد، ف���ي أول زيارة له 

القاه���رة � وكاالت: أك���د 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي على مبادئ الوحدة 
الوطنية بني املصريني جميعا، 
مسلمني ومسيحيني، مشددا 
عل���ى أنه���م س���يواصلون 
بناء بلده���م وتعزيز دوره 

احلضاري في العالم.
وقال الرئيس السيس���ي 
ف���ي كلمة مقتضبة له خالل 
حضوره جانبا من قداس عيد 
امليالد بالكاتدرائية املرقسية 
بالعباسية في القاهرة، مساء 
امس األول »كان من الضروري 
أن أحضر لتهنئتكم بالعيد. 
فمصر على مدار آالف السنني 
علمت اإلنسانية واحلضارة 
للعالم كله. والعالم ينتظر ان 

تواصل مصر هذا الدور«.
وتعد هذه هي املرة األولى 
الت���ي يحضر فيه���ا رئيس 
امليالد  مصري قداس عي���د 
بالكاتدرائية املرقسية، بحسب 
وكالة أنباء الشرق األوسط 

الرسمية.
وأضاف السيس���ي: »إن 
شاء اهلل س���نبني بلدنا مع 
بعض مسلمني ومسيحيني 
وسنستوعب بعض ونحب 
بع���ض«، مؤك���دا »ال أقول 
مس���لمني أو مس���يحيني بل 
املصريون كلهم س���يبنون 

بلدهم«.
وغادر الرئيس السيسي، 
بعد ان هنأ البابا تواضروس 
الثان���ي بابا اإلس���كندرية 
الكرازة املرقسية  وبطريرك 
امليالد، قاعة االحتفال  بعيد 
وس���ط تصفيق ح���اد من 
احلضور الذين هتفوا »مسلم 

ومسيحي ايد واحدة«.
وم���ن جهته، أك���د البابا 
الثان���ي »أن  تواض���روس 
جتاور األعياد عالمات طيبة 
وفرحة للمصري���ني كافة«، 
إلى تزامن عيد  في إش���ارة 
امليالد مع عيد املولد النبوي 
الشريف. وأضاف في مقابلة 
مع التلفزيون املصري امس 
األول ان: »هناك أعمدة كثيرة 
تعم���ل على احلف���اظ على 
مصر مثل األزهر والكنيسة 
والشرطة واجليش والقضاء 
وغيرها«. وفي سياق متصل، 
ثمن رئيس الوزراء املصري 
م.إبراهي���م محل���ب، خالل 
ام���س للكاتدرائية  زيارته 
األرثوذكسية للتهنئة بعيد 
امليالد، الزيارة التي قام بها 
الرئيس السيسي للكاتدرائية، 
مؤكدا انها »فرحت املسلمني 
قبل املسيحيني«، مشيرا الى 
ان ه���ذه الزيارة »أس���عدت 

 الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مهنئا املسيحيني بعيد امليالد في الكاتدرائية االرثوذكسية بالقاهرة امس االول                                          )ا.پ(

جولة جديدة من املفاوضات مع القوى الكبرى 18 اجلاري

رئيس االستخبارات السعودي يبحث
في واشنطن قضايا األمن اإلقليمي

خامنئي: يتعني حتصني إيران من العقوبات
 لتعزز موقفها في احملادثات النووية

واشنطن � كونا: بحث رئيس االستخبارات 
العامة السعودي صاحب السمو امللكي األمير 
خالد بن بندر بن عبدالعزيز مع مساعدة الرئيس 
الداخلي ومكافحة  األميركي لش����ؤون األمن 
اإلرهاب، ليزا موناك����و، التعاون االمني بني 
البلدين والقضايا األمنية اإلقليمية ذات االهتمام 

املشترك. 
 وقالت املتحدثة باسم مجلس األمن القومي 
األميركي، برناديت ميه����ان، في بيان صادر 
عن البيت االبي����ض، »ان موناكو أعربت عن 
الشكر لألمير خالد بن بندر على املساهمات 
الس����عودية للتحالف العاملي ملكافحة تنظيم 
الدولة االسالمية )داعش( مؤكدة دور اململكة 
احليوي في دعم السالم واألمن اإلقليميني«. 
 وأوضحت ميهان ان االجتماع استعرض 
عددا من قضايا املنطقة منها تطورات األوضاع 
االخيرة في اليمن مضيف����ة ان اللقاء ناقش 

استمرار التعاون بعد مشاورات بني الواليات 
املتحدة والس����عودية على مستوى رفيع في 
البيت األبيض الشهر املاضي فيما يتعلق بدعم 

مشترك من أجل استقرار وأمن اليمن. 
 وقالت املتحدثة األميركية ان الطرفني ناقشا 
ايضا اجلهود السعودية بالتعاون مع احلكومة 
العراقية اجلديدة.  وكان صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، قد توجه، 
مس����اء األحد املاضي إلى واش����نطن في إطار 
زيارة رس����مية للواليات املتحدة األميركية. 
يذكر ان الرئيس األميركي باراك اوباما بحث 
في واشنطن في 12 ديسمبر املاضي مع وزير 
الداخلية السعودي صاحب السمو امللكي االمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز، عددا من امللفات 
االمنية احليوية على رأس����ها تهديد تنظيم 
القاعدة في اليمن ومستقبل سورية وجهود 

التصدي لتنظيم داعش.

القائ���د األعلى  عواصم- رويت���رز: قال 
للثورة اإليرانية عل���ي خامنئي »إنه يتعني 
على اجلمهورية اإلسالمية أن حتصن نفسها 
من العقوبات الدولي���ة«، لتعزز موقفها في 
احملادثات النووية، بحسب »رويترز«، ونقلت 
وكالة األنباء اإليرانية عن خامنئي قوله امس 
»ماذا ستفعل إذا فرضوا شرطا لرفع العقوبات 

ميس كبرياءك )الوطني(؟«
وأضاف »لن يقبل أي مسؤول بهذا. يجب 
أن تبذل جهود لتحصني إيران من العقوبات« 
دون أن يدخل في التفاصيل بشأن ما يتعني 
فعله لتحقيق هذا الهدف، وفي هذه االثناء، 
أعلن مساعد وزير اخلارجية اإليراني للشؤون 
القانونية والدولية وكبير املفاوضني النووين 
اإليرانيني عباس عراقجي أن اجلولة اجلديدة 
من املفاوضات بني إي���ران ومجموعة 1+5 
ستعقد في 18 يناير اجلاري في مدينة جنيڤ 
السويس���رية، تسبقها مباحثات ثنائية مع 
الواليات املتحدة وروس���يا، على مستوى 

اخلبراء.
وأضاف عراقجي في تصريح لوكالة فارس 
لألنباء، امس، أن اجلولة اجلديدة من املفاوضات 
بني إيران والدول الست ستعقد على مستوى 

مساعدي وزراء اخلارجية.

وحول موعد املباحثات الثنائية مع الواليات 
املتحدة وروسيا، قال عراقجي إن موعد هذه 
املباحثات قيد اإلعداد والتنظيم، ويتمثل الهدف 
من املباحثات في ضمان اتفاق سياسي شامل 

بشأن البرنامج النووي االيراني.
من جهته، قال االحتاد األوروبي في بيان إن 
القوى الست وإيران »ستواصل املفاوضات في 
جنيڤ يوم 18 يناير بهدف حتقيق تقدم نحو 
حل نووي شامل للقضية النووية«، وأضاف 
»سيكون االجتماع على مستوى كبار املسؤولني 
السياسيني برئاسة هيلجا شميد مديرة الشؤون 

السياسية باالحتاد األوروبي«.
وعلى صعي���د آخر، أكد الرئيس االيراني 
حسن روحاني أن الوحدة في العالم االسالمي 
الميكن ان تتحقق مبجرد تكرار كلمة الوحدة بل 
انها بحاجة الى سعة الصدر واملعرفة والتسامح 
وضرورة العمل معا لتقدمي االسالم املعتدل 

للعالم والتصدي للعنف والتطرف.
وأضاف روحاني في كلمة ألقاها في الدورة 
الثامنة والعشرين ملؤمتر الوحدة االسالمية 
الدولي الذي بدأ أعماله في طهران امس »إذا 
أردنا حتقيق الوحدة بني اجلميع ينبغي ان 
نعترف رس���ميا باملذاهب االسالمية كفروع 

وشعب لهذا الدين احلنيف«.

سيدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل املقبل

األمم املتحدة تقبل طلب انضمام فلسطني إلى »اجلنائية الدولية«

سيعقدون اجتماعا طارئا يوم 
15 يناير اجلاري، بحضور 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، ملناقشة آخر تطورات 
الفلسطينية على  القضية 
اثر إخفاق مجلس األمن في 
مترير مشروع القرار العربي 
اخل���اص بإنه���اء االحتالل 
لألراض���ي  االس���رائيلي 

الفلسطينية.
من جانب آخر، استبعد 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
بنيام���ني نتنياهو احتمال 
انس���حابه م���ن أي ج���زء 

من الضف���ة الغربية، حال 
انتخابه لفترة والية رابعة 
في االنتخابات التي ستجري 

في 17 مارس القادم.
وقال نتنياهو في مقابلة 
مع القناة الثانية للتلفزيون 
اإلس���رائيلي، امس االول، 
إنه مازال يؤيد إقامة دولة 
فلسطينية وأن الكلمة التي 
ألقاها في جامعة بار ايالن 
عام 2009 والتي أعرب فيها 
عن تأييده حل���ل الدولتني 
التزال متثل السياسة التي 
يتبناها، »ولكن الفلسطينيني 
أفقدوها معناها بأفعالهم« 

بحسب رأيه.
ال���ى ذلك، ب���رأ اجليش 
اإلسرائيلي أحد جنوده من 
تهمة قتل الوزير الفلسطيني 
زياد أبو عني، الشهر املاضي، 
معتبرا أنه واجلنود اآلخرين 
مع���ه »تصرف���وا بطريقة 

مالئمة«.
وقالت القناة العاشرة في 
التلفزيون اإلسرائيلي امس 
إن »البحث الذي أجراه قائد 
املنطقة الوسطى في اجليش، 
نيتسان ألون، أشار إلى أن 
جنوده تصرف���وا بطريقة 
مالئمة في حادث وفاة الوزير 
الفلسطيني زياد أبو عني«.

وأضافت »وفقا لتحقيق 
اجليش في مراحل احلادث، 
فإن اجلنود تصرفوا كما كان 

يجب عليهم«.

ارتكاب جرائم حرب.
وكانت احملكمة اجلنائية 
الدولية التابعة لألمم املتحدة 
أعلن���ت أم���س االول، أنها 
تلقت ف���ي األول من يناير 
اجل���اري، إعالن���ا، أودعته 
احلكومة الفلسطينية بقبول 
اختص���اص احملكمة على 
الفلسطينية بدءا  األراضي 

من 13 يونيو 2014.
وفي غضون ذلك، أعلن 
نائ���ب األمني العام جلامعة 
الدول العربية احمد بن حلي 
أن وزراء اخلارجية العرب 

عواصم - وكاالت: قبل 
االمني الع���ام لالمم املتحدة 
ب���ان كي مون طل���ب دولة 
الى  فلس���طني االنضم���ام 
الدولية،  احملكمة اجلنائية 
بحسب ما اكد املتحدث باسمه 

ستيفان دوجاريك، امس. 
وس���تتيح هذه اخلطوة 
للمحكمة فتح قضايا ابتداء 
من االول م���ن ابريل املقبل 
حول جرائم خطيرة ارتكبت 
على االراضي الفلسطينية.
وقال كي مون في بيان 
نقلته صحيفة »وول ستريت 
جورن���ال« األميركية على 
موقعها اإللكتروني امس إنه 
تسلم املعاهدة املوقعة التي 
الفلسطيني  الرئيس  قدمها 
محمود عباس مساء أمس 
االول ليصيغ بذلك توقيعه 
لالنضمام إلى محكمة جرائم 
احلرب الدولية. وأش���ارت 
الصحيفة إلى أن كي مون هو 
الوديع الرسمي للمعاهدة.

العامة  وكانت األمان���ة 
ل���ألمم املتح���دة أعلنت أن 
انضمام فلسطني إلى نظام 
روما األساسي، املعاهدة التي 
على أساسها أنشئت احملكمة 
الدولية سيدخل  اجلنائية 
حيز التنفيذ، في األول من 
ابريل املقبل، األمر الذي يعني 
انضمام دولة فلسطني رسميا 
للمحكمة، وبالتالي إمكانية 
مالحقة إس���رائيليني بتهم 

طفل فلسطيني يلقي نظرة امس على اطالل منزل عائلته  الذي هدمه القصف االسرائيلي خالل احلرب االخيرة على غزة )رويترز( 

الذي أدى إلى تصاعد سحابة 
كبيرة من الدخان في السماء 
فوق جزء مزدحم للغاية في 
املدينة ق���رب البنك املركزي 

ووزارة الدفاع«.
وذك���رت مص���ادر امنية 
وش���هود عي���ان، ان حافلة 
صغيرة مفخخة كان مركونة 
امام بوابة الكلية ومت تفجيرها 

عن بعد.
واختلطت الدماء واالشالء 
باحملروق���ات املتس���ربة من 
السيارات، فيما ادى االنفجار 
ال���ى احت���راق العدي���د من 
السيارات التي كانت مركونة 

في محيط الكلية.
الس���فارة  أدان���ت  وق���د 
الهجوم  اليمن  األميركية في 

عشرات القتلى واجلرحى
في انفجار أمام كلية الشرطة بصنعاء

إنه يوض���ح »الرؤية  قائلة 
املنعدمة وانحراف اجلماعات 
اإلرهابي���ة التي تنش���ط في 

اليمن«.
وفي سياق متصل، اتهم احد 
قياديي احلوثيني، بالوقوف 
خلف الهجوم م���ن قال إنهم 
»عناصر استخباراتية تكفيرية 
تابعة لتنظيم القاعدة«، الذين 
»يريدون اجه���اض ثورة 21 
سبتمبر« في اشارة الى سيطرة 

احلوثيني على صنعاء.

صنع���اء � وكاالت: قت���ل 
أكثر من 33 شخصا وأصيب 
عش���رات آخرون في انفجار 
س���يارة مفخخة ام���ام كلية 
الشرطة في العاصمة اليمنية 
صنعاء بينما كان العشرات من 
الطالب يتقدمون لالنتساب 

الى االكادميية.
ورجحت مص���ادر طبية 
وشهود لفرانس برس ارتفاع 
حصيلة القتلى واجلرح، فيما 
اظهرت الصور مشاهد فظيعة 
من الدماء واالشالء املتناثرة 
الواقعة في قلب  الكلية  امام 

صنعاء.
وقال نائب مدير ش���رطة 
العميد عبدالعزيز  العاصمة 
القدسي في تصريح صحافي 
القتلى واملصابني  ان غالبية 
من الطالب املتقدمني لاللتحاق 

بالدراسة في الكلية.
املئات من الشبان،  وكان 
الس���يما اجلامعيني، وصلوا 
من ساعات الفجر االولى امس 
الى املكان للوقوف في طابور 
بانتظار التسجيل للدخول الى 

كلية الشرطة.
وقال احد الشهود العيان 
ب���رس »انها  لوكالة فرانس 

مجزرة بكل معنى الكلمة«.
واكد مصدر امني في رسالة 
نصية وزعه���ا موقع وزارة 
الداخلية اليمنية ان االنفجار 
اس���فر عن مقتل 33 شخصا 

واصابة العشرات.
وفي وقت سابق، قال امني 
القادر هالل  العاصمة عب���د 
لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( 
ان الهج���وم »عملية ارهابية 
بتفجير سيارة مفخخة بالقرب 

من بوابة كلية الشرطة.
واضاف هالل ان التفجير 
الذي كانوا  استهدف الطالب 
متجمعني امام الكلية للتقدم 

للتسجيل فيها.
وقال���ت وزارة الصح���ة 
لرويت���رز إن »64 ش���خصا 
أصيبوا جراء االنفجار القوي 


