
الثالثاء
16  مارس 2010

العربية48
والعالمية

صنعاء ـ وكاالت: في سياق مالحقة اجليش اليمني لعناصر 
القاعدة، اعلن مســـؤول امني ميني ان غـــارة جوية على موقع 
للقاعدة في جنوب اليمن مســـاء اول من امس اسفرت عن قتل 
اثنني من كبار املتشددين كانا يخططان لشن هجمات »ارهابية« 
ضد منشآت حيوية في اليمن أحدهما قائد القاعدة في محافظة 

ابني جميل ناصر عبداهلل.
وقال شهود عيان إن سبعة أشخاص أصيبوا بعد أن قصفت 

مقاتلة منزال في منطقة جيزة أهل قنان مبديرية مودية. وأوضحوا 
إن قوات األمن طوقت موقع القصف بعد الهجوم ملنع املشـــتبه 
في انتمائهم إلى القاعـــدة الذين جنوا أو أصيبوا خالل الهجوم 
من الفرار من املنطقة. الى ذلك، قال مســـؤول أمني سعودي أن 
اجلهـــات املعنية في اململكة حتقق في صحة معلومات تفيد بأن 
أحد املطلوبني األمنيني في اململكة قتل خالل مواجهات بني عناصر 

تنظيم القاعدة مع سلطات األمن اليمنية في حضرموت.

مصرع اثنين من قيادات القاعدة في ضربة جوية يمنية

جامعيون مصريون يتظاهرون تنديدا باالنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية              )أ.پ(

)أ.ف.پ( اللواء األميركي ديڤيد كوانتوك يسلم وزير العدل العراقي دارا نور الدين مفتاحا رمزيا لسجن التاجي  

هزيمة مرة لساركوزي
 في االنتخابات األوليةلألقاليم  الفرنسية

باريـــسـ  وكاالت: منـــي حتالف 
الوســـط احلاكم في فرنســـا  ميني 
بزعامة الرئيس نيكوال ســـاركوزي 
بخسارة في أولى جوالت االنتخابات 
اإلقليمية في البالد، وهو ما وصفته 
الصحف الفرنســـية بــــ »الصفعة« 

و»الهزمية«.
وكانت مفاجأة االنتخابات الثقيلة 
اليميني  الوطنيـــة  حزب اجلبهـــة 
املتطرف، بإحرازه على املســـتوى 
الوطني نتيجة قاربت 12%، فيما جتاوز 
زعيمه جان ـ ماري لوبن الـ 20% في 

معقله في اجلنوب الشرقي.
وفور صدور اولى النتائج، ظهر 
لوبن على التلفزيون ملوحا مبلصق 
انتخابي منع القضاء نشره ويحمل 
شعار »ال للتطرف االسالمي«. وميثل 
هذا امللصق امرأة منتقبة الى جانب 
خريطـــة لفرنســـا مغطـــاة بالعلم 
اجلزائري وعليها مآذن على شـــكل 

صواريخ. 
وقال لوبن ان »رئيس اجلمهورية 
اعلن هزمية اجلبهة الوطنية ووفاتها 
ودفنها. وقـــد اثبتت انهـــا مازالت 
قـــوة وطنيـــة وتـــزداد اهمية على 

االرجح«.
النتائـــج، أظهرت  على صعيـــد 
تقديرات معهد »تي.إن.إس.سوفري« 
حصول املعارضة االشتراكية على 
نحـــو 30% من األصوات مقابل %27 
لصالح حزب »االحتاد من أجل حركة 

شعبية« بزعامة ساركوزي.
كما حـــل حزب أوروبا البيئة في 
املركـــز الثالث بنســـبة 12.47% من 
األصـــوات، بينما حصلـــت اجلبهة 
الوطنية )ميني متطرف( على %11.74 
من األصوات، ما يعكس عودة اجلبهة 
الوطنيـــة مـــن جديد إلى الســـاحة 

السياسية في البالد.
وجاء احلزب االشتراكي الفرنسي 
في املقدمة في 13 إقليما، بينما جاء 
احلزب احلاكم في املقدمة في 9 أقاليم 

في البالد.
وبصفة عامة، حصلت كتلة أحزاب 
اليسار على 53.46% من األصوات، 
بينما حصلت أحـــزاب اليمني على 
38.93% من األصوات في األقاليم داخل 
فرنسا واألقاليم الفرنسية فيما وراء 
البحار حسب النتائج النهائية التي 

نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.
وتهدف هذه االنتخابات إلى اختيار 
ألف و880 ممثال في املجالس اإلقليمية 

في 26 إقليما، من بني 254 قائمة.
ومن املقرر أن جترى اجلولة الثانية 
من االنتخابات يوم األحد القادم، بني 
القوائم التي حصلت على ما ال يقل 
عن 10% من األصوات خالل اجلولة 
األولى مـــن االنتخابات أمس االول. 
بينما ميكن للقوائم التي حصلت على 
نسبة أصوات تتراوح بني 5 و10% أن 
تنضم إلى قوائم أخرى مؤهلة خلوض 

اجلولة الثانية من االنتخابات.

المالكي يتقدم في بغداد و6 محافظات بعد فرز 66% من األصوات
بإلغاء هذه املراكز في جنوب احملافظة 

وغربها حيث الغالبية من العرب.
يذكر ان قائمة عالوي حققت مفاجأة 
في كركوك املتعددة القوميات بتقدمها 

على التحالف الكردستاني.
وفي محافظات اجلنوب، اســــتمر 
املالكي في الطليعة في ست محافظات 
حيث بلغت نسبة الفرز 63% في النجف، 
و60% في بابل، و75% في املثنى، و%88 
في واســــط، و84% في البصرة، وفي 
كربالء 60%. وحافظ عالوي على تقدمه 
في محافظة االنبار، حيث بلغت نسبة 
الفــــرز 78%، يليه »التوافق« و»وحدة 
ائتالف العراق« بفارق شاســــع جدا، 
وكذلك األمر في نينوى مع فرز %63، 
وديالى وصــــالح الدين مع فرز %62، 
باإلضافة الى كركوك. وفي احملافظات 
الكردية الثالث، تؤكــــد األرقام تفوق 
التحالف الكردستاني على حركة التغيير 
التي حلت ثانية قبل االحتاد اإلسالمي 

لكردستان العراق، وفق النتائج.
كما بقي »االئتالف الوطني العراقي« 
فــــي الطليعة في 3 محافظات جنوبية 
مع فرز 72% في ذي قار، و59% في كل 

من ميسان والقادسية.
وحل االئتالف الوطني ثانيا في 6 
محافظــــات جنوبية بينما حلت قائمة 
عالوي ثالثا، لكن بفارق شاســــع عن 

القائمة الثانية في بعض احملافظات.

وفي محافظة كركوك، واصل عالوي 
تقدمه بفارق ضئيل جدا ال يتجاوز 150 
الكردستاني مع  التحالف  صوتا على 
فرز 68% من اوراق االقتراع. هذا وأكدت 
احلســــيني »إلغاء محطات اقتراع في 
كركوك ملخالفتها النظم الواجب اتباعها 

في التصويت«.
يشــــار إلى ان نائبا مــــن التحالف 
الكردســــتاني كان قد طالب املفوضية 

الفرز والعد في عمــــوم العراق بلغت 
66%«. وتراوحت النسب في احملافظات 

بني 59 و%88.
بدوره، قال املتحدث باسم املفوضية 
القاضي قاسم العبودي »ستصدر غدا 
)اليــــوم( 85% من نتائــــج التصويت 
العام، وفي غضون أيام ســــوف نعلن 
نسبة كبيرة من النتائج« من دون ان 

يحددها.

تؤكد ضبابية التحالفات في ظل الشروط 
والتنازالت ومداها.

ورغم بدء احملادثات وعمليات جس 
النبض، يسارع اجلميع إلى القول ان 
الوقت اليزال مبكرا لتشكيل احلكومة 
التــــي يتخــــوف البعض مــــن انها قد 

تستغرق أشهرا عدة.
هذا وأعلنت املسؤولة في املفوضية 
حمدية احلسيني للصحافيني ان »نسبة 

بغداد ـ أ.ف.پ: أظهرت نتائج فرز 
66% من أصوات املقترعني في االنتخابات 
النيابية العراقيــــة امس تقدم ائتالف 
دولــــة القانون الــــذي يتزعمه رئيس 
الوزراء نوري املالكي في 7 محافظات 

بينها بغداد.
واظهر فرز 60% من مراكز االقتراع في 
محافظة بغداد ان ائتالف دولة القانون 
حل في املرتبة األولى تليه قائمة رئيس 

الوزراء األسبق اياد عالوي.
وأكدت املفوضية العليا املســــتقلة 
لالنتخابــــات ان قائمة املالكي حصلت 
على أكثر من 518 ألف صوت ببغداد، 
في حني حلت قائمة »العراقية« بزعامة 
عالوي في املرتبة الثانية بـ 453 ألفا، 
بينما حصل االئتــــالف الوطني الذي 
يضم األحزاب الشيعية على اقل من 324 
ألفا. وفي حني يبلغ فارق األصوات بني 
القائمتني األولى والثانية 65 ألفا، جتاوز 
هذا الفارق 130 ألفا بني الثانية والثالثة. 
يشار الى تخصيص 70 مقعدا حملافظة 
بغداد من أصل 325 مقعدا في البرملان. 
وتشــــير هذه األرقام الى تقدم ائتالف 
املالكي باجتاه الفوز ليكون الكتلة األكبر 
في البرملان املقبل لكنه لن يحقق األغلبية 
املطلقة مما سيدفعه الى التحالف مع 

آخرين لتشكيل احلكومة.
لكن املفاوضات التي بدأتها مختلف 
القوائم قبل يومني وخصوصا مع األكراد 

عالوي يتقدم على التحالف الكردستاني في كركوك بفارق ال يتجاوز الـ 150 صوتًا

طهران: الحكم باإلعدام لـ 6 متهمين في أحداث عاشوراء
عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

العـــام لطهران  أعلن املدعي 
عبـــاس جعفري دولـــت آبادي 
أن ســـتة من املتهمني باملشاركة 
في حوادث الشغب التي وقعت 
في يوم عاشـــوراء حكم عليهم 

باالعدام.
وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس 
في مدينة قم املقدســـة أن دولت 
آبادي اعلن ذلك مساء أمس االول 
في املدينة لدي لقائه وجمع من 
القضاة في محاكم طهران باملرجع 

الديني حسني نوري همداني.
آبـــادي أن ملف  وأكد دولت 
هؤالء الســـتة جترى مناقشته 
في محكمة االستئناف موضحا 
أنه ســـيجرى اتخاذ القرار بعد 

إعالن النتيجة النهائية.
وشدد املسؤول على أن النظام 
القضائي في اجلمهورية االسالمية 
االيرانية تعامل منذ البداية مع 
املتهمني بالتسامح وحاول احتواء 

االضطرابات.
وقال املدعي العام في طهران 
»إن هؤالء أطلقوا شعارات منحرفة 
وواصلوا تنظيم التجمعات دون 
دليل وأثاروا املشـــاكل بذريعة 
االحتجـــاج على االنتخابات مما 
دفع اجلهاز القضائي للنظر في 

هذه الشعارات«.
وكشف دولت ابادي ان »مائة 
من املتهمني ينتظرون في احملاكم 
البت مبلفاتهم وإصدار األحكام 
ونأمل أن يتم حتديد مصيرهم 

بأسرع وقت ممكن«.
على صعيد اخلالف حول امللف 
النووي بني ايران والغرب، وازاء 
املراوحة التي يشهدها استدعى 
مجلس االمـــن القومي االميركي 
القومي االسبق  مستشار االمن 
زبيجنيو بريجنسكي الستشراف 
ارائه حول املواجهة وما ينبغي 
ان تكون عليه اســـاليبها وذلك 
ضمن دعوة الى اخلبراء لتقدمي 

اقتراحات وابحاث بهذا الصدد.
وبعد جولة استطالع رأي مع 
البيت االبيض، قدم بريجنسكي 
»وصفته« للحل ودعا في مقابلة 
اجرتها معه محطة االذاعة العامة 
االميركيـــة ادارة الرئيس باراك 
اوباما الى ان متهد ملد مظلة نووية 
تشمل منطقة اخلليج باكملها في 
اللحظة التي تعلن فيها طهران عن 
امتالكها لسالح نووي ثم تبني 
نظرية دفاعية معلنة وواضحة 
تقول انه في حالة اعتداء ايران 
على اراضي اي دولة اخرى سواء 
باسلحة تقليدية او نووية فان 

الواليات املتحدة سترد ردا ساحقا 
باسلحة نووية ثقيلة.

وقال بريجنســـكي ان على 
ادارة الرئيـــس اوباما اال تعول 
كثيرا على سالح العقوبات وتابع 
»ينبغي البحث عن اسلوب يجعل 
ايران تدفع ثمنا غاليا الستمرارها 
في برنامجها النووي. املســـألة 
هي جعـــل الوقت يلعب لصالح 
املجتمـــع الدولي. الدول املعنية 
بامللف النووي االيراني لن تنهار 
مبرور الوقت ولكن النظام االيراني 
ميكن ان ينهار بسبب تناقضاته 
الداخلية. املهم هو جعل الوقت 
يزيد من تفاقم عناصر االنهيار 

ثم التحلي بالصبر«.
واضاف »ان ايران تشهد منو 
طبقة وسطى عريضة كما ان هناك 
قدرا معقوال من التعليم اجلامعي 
وتلعب املرأة هناك دورا مهما في 
سوق العمل ولذا فانني اعتقد ان 
هناك امكانية الن تتحرك ايران 
على مســـار التاريـــخ في درب 
يشـــبه ذلك الذي سلكته تركيا. 
ستبرز مشكلة اخلالفات بني رؤى 
االجيال خاصة مع اعداد الشباب 
في ايران وستبرز مشكالت تتعلق 
بقدرة النظام على احلفاظ على 
انغالق البالد. املسألة هي الوقت 

والصبر«.
وقال مستشار االمن القومي 
االسبق »ان على الواليات املتحدة 
ان تسعى الى حتقيق هدفني فيما 
يتصل بايران. االول هو منعها 
من امتالك سالح نووي بافتراض 
ان ذلك هو ما تسعى اليه حقا ثم 
حتجيم اهميتها االقليمية اذا ما 
حصلت على مثل ذلك الســـالح 
الى حتى ما هو اقل مما تتمتع به 
اآلن والثاني هو ان تسهل بحرص 
وبالتدريج مـــن عملية التحول 
السياسي واالجتماعي وجعل هذه 
العملية تفضي الى بلورة ايران 
متعاونة مع دول االقليم وحريصة 

على استقراره«.
واوضح املستشار االسبق 
ان مـــا يقوله ال يعني ضرورة 
وقف محاوالت بدء حوار مثمر 
مع طهران واضاف »ال ينبغي 
ان نغلق الباب ابدا نحو احلوار. 
بل علـــى العكس متاما ينبغي 
ان نبلغ االيرانيني والعالم اننا 
مســـتعدون للحوار حني تقرر 
طهران انها تريـــد احلوار. ان 
ذلك ال يقلل من احترام احد لنا. 
فالعالم يحترم من يسعون الى 
جتنب املواجهات واحلروب ال 

من يبحث عنهم«.

بريجنسكي يدعو واشنطن إلى تشكيل مظلة نووية في الخليج

إسرائيل تدشن كنيس الخراب قرب األقصى.. ونتنياهو: االستيطان في القدس مستمر
عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

تتصاعد األزمة اإلســــرائيلية 
فصــــوال علــــى جبهتــــني داخلية 
وخارجية. ففيما يســــتمر التوتر 
في القدس احملتلة والضفة الغربية 
املغلقتني بوجه محاولي االحتجاج 
على افتتاح كنيس اخلراب اليهودي 
املالصق للمسجد األقصى، مازالت 
االزمة بني اســــرائيل وواشنطن 
تتفاعل على خلفية االعالن عن مزيد 
من املستوطنات في القدس والضفة 
خالل زيارة نائب الرئيس األميركي 

جوزيف بايدن الى اسرائيل.
وفي خطوة ترشح األزمة مع 
واشنطن ملزيد من التدهور أعلن 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أمس أن بناء املستوطنات 

وخاصة في القدس لن يتوقف.
وبذلك يزيد نتنياهو من حتديه 
للواليات املتحدة واملطالب االميركية 
الـ 4 التي ساقتها واشنطن بالعمل 
التوتر، وبحســــب  على تخفيف 
صحيفة هآرتس متثلت في إصدار 
توضيح لالعالن الذي صدر باملوافقة 
على بناء 1600 وحدة استيطانية 
تزامنا مع زيــــارة نائب الرئيس 

األميركي جوزف بايدن.
وكذلك اإلعالن عن وقف عمليات 
االستيطان. وإظهار إشارات حسن 
الفلسطينيني واإلعالن  نية جتاه 
عن االستعداد لاللتزام باملفاوضات 

غير املباشرة.
من جهتها دعت حركة حماس 

إلى يوم غضب ونفير عام اليوم 
احتجاجا على تدشني كنيس اخلراب 
في احلي اليهودي بالقدس الشرقية 

أمس.
وقالت في بيــــان صحافي ان 
»يوم 16 مارس يوم غضب ونفير 

عام«.
ودعت »الشــــعب الفلسطيني 
في أماكن وجوده كافة وأهلنا في 
القدس احملتلة والشعوب العربية 
التحرك نصرة  الى  واإلســــالمية 

للقدس واألقصى«.
واعتبر البيان ان إعالن االحتالل 
عن تدشني ما يسمى كنيس اخلراب 
امس »بالقرب من أسوار املسجد 
األقصى ليكــــون مقدمة وتوطئة 
لوضع حجــــر األســــاس للهيكل 
الثالث املزعوم يعد سرقة للمعالم 
اإلســــالمية وجرمية بحق القدس 

واألقصى«.
بدورهــــا، اســــتنكرت جامعة 
الدول العربية أمس قرار احلكومة 
االسرائيلية في هدم مسجد سلمان 
الفارســــي جنوب نابلس بالضفة 
الغربية معتبــــرة »أن ذلك ميثل 
عنصرا ســــلبيا آخــــر إلجهاض 
التفاوض وتقليص فرص  فرص 

التسوية«.
ولفتــــت في بيان صحافي الى 
أن القرار االسرائيلي بوقف أعمال 
البناء متهيدا لهدم املســــجد وهو 
في مراحله االخيــــرة »يؤكد بكل 
جالء صحة املوقف العربي من عدم 

ويشير اورن احد ابرز مؤرخي 
الشرق االوســــط بذلك الى االزمة 
اخلطيرة التي قامت بني الدولتني 
احلليفتني عام 1975 حني أرغمت 
الواليات املتحدة اســــرائيل على 
االنسحاب جزئيا من منطقة سيناء 

التي كانت احتلتها.
مـــن جهتهـــا انتقـــدت جلنة 
الشـــؤون العامـــة االميركية - 
االســـرائيلية )ايبـــاك( املؤيدة 
الســـرائيل التصريحات االخيرة 
لالدارة االميركية حول عالقاتها 
مع اســـرائيل واعتبرتها »مثيرة 

للقلق«.
وأضافـــت مجموعة الضغط 
في البيان ان »ايباك تدعو ادارة 
)اوبامـــا( الـــى اتخـــاذ اجراءات 
فورية لتهدئة التوتر مع الدولة 

العبرية«.
الشـــرطة  ميدانيـــا، نفـــذت 
اإلســـرائيلية إجـــراءات أمنيـــة 
القدس احملتلة أمس  مشددة في 
ملنع تظاهرات فلسطينية احتجاجا 
على سياســـات االســـتيطان في 
القدس الشرقية وافتتاح »كنيس 
اخلراب« وهو األكبر في العاصمة 

املقدسة. 
ونشرت الشرطة اإلسرائيلية 
2500 شرطي في القدس الشرقية 
والبلدة القدمية بادعاء التحسب 
من تظاهرات فلسطينية احتجاجا 
على تدشـــني جماعـــات يهودية 
متطرفة وأعضاء كنيست لكنيس 

»اخلراب«.
كذلك أعلنت الشرطة اإلسرائيلية 
أنها أغلقت أبواب احلرم القدسي 
أمام املصلني دون سن اخلمسني 
عاما وستمنع محاوالت جماعات 
يهودية متطرفة من تنظيم مسيرة 
إلى احلرم القدسي بهدف »وضع 

حجر أساس للهيكل«.
من جانبه، حذر مسؤول في 
حركـــة فتح مـــن ان اي محاولة 
لدخـــول باحة املســـجد األقصى 
من قبل اليهود في األيام املقبلة 
»ستشعل كل املنطقة ولن تقتصر 

على األقصى او مدينة القدس«.
وقال حامت عبدالقادر مسؤول 
ملف القدس في احلركة في تصريح 
لوكالة فرانس برس ان »أي محاولة 
لدخـــول األقصى من قبل اليهود 
املتطرفـــني  سيشـــعل لهيب كل 
املنطقة ولن يقتصر على األقصى 

او مدينة القدس«.
وحمــــل عبدالقادر اســــرائيل 
مسؤولية ما ســــيجري في حال 
السماح للمتطرفني اليهود بدخول 
األقصى، مؤكدا ان »الفلسطينيني لن 
يقفوا مكتوفي األيدي امام دخول 

املتطرفني الى األقصى«.
واعتبر عبدالقادر ان »كنيس 
اخلراب ليس مجرد كنيس عادي، 
فهو نقطة ارتكاز ومقدمة ملا يسمى 
بناء الهيــــكل على انقاض احلرم، 
وهذا الكنيس سيكون مقدمة للعنف 

والتعصب الديني والتطرف«.

توقع أي فائدة من مساعي السالم 
اجلارية«.

وإزاء ذلك، واصل املسؤولون 
فــــي ادارة الرئيس بــــاراك اوباما 
خالل عطلة نهاية االسبوع ادانة 
القرار االســــرائيلي ببناء وحدات 
استيطانية فيما قررت اجلماعات 
اليهودية االميركية الضاغطة عقد 
اجتماع اليوم لوضع خطة الحتواء 

تداعيات االزمة.

من جهته اعتبر ديڤيد آكسلرود 
املستشار السياسي للرئيس في 
مقابلة تلفزيونية اول من امس ان 
القرار االسرائيلي كان »اهانة« وانه 
اساء للعالقات اخلاصة بني البلدين، 
وقال آكسلرود »العالقات بيننا وبني 
اسرائيل عالقات خاصة وعميقة. 
ولكن لهذا الســــبب بالذات فإن ما 
فعلته اســــرائيل لم يكن طريقة 

السلوك املثلى«.

أما الناطق بلسان البيت األبيض 
روبرت غيبس فقد قال في مقابلة 
تلفزيونية اخــــرى لقد كان نائب 
الرئيس في اسرائيل وقت االعالن. 
وقد اوضح نائب الرئيس موقفنا 
بكلمات قوية. واعتقد ان تلك لم تكن 

حلظة طيبة بالنسبة السرائيل.
املقابل، وصف  الطــــرف  على 
مايكل اورن ســــفير اسرائيل في 
الواليات املتحدة االزمة احلالية بني 

اسرائيل وواشنطن بأنها »األسوأ 
منــــذ 35 عاما« بحســــب ما نقلت 
وسائل االعالم االسرائيلية أمس. 
وأفــــادت صحيفــــة يديعوت 
احرونوت بانه قال خالل مؤمتر عبر 
الهاتف مع القناصل اإلسرائيليني في 
الواليات املتحدة في نهاية االسبوع 
املاضي ان »العالقات بني اسرائيل 
والواليات املتحدة تعبر اخطر ازمة 

شهدتها منذ 1975«.
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محمد البرادعي

أحزاب المعارضة المصرية تدعو للتداول السلمي للسلطة
القاهرةـ  أ.ش.أ: أكد ائتالف أحزاب املعارضة، 
الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري 
واجلبهة الدميوقراطية، علــــى الغاء كل مواد 
الدســــتور التي تكرس تركيز الســــلطة في يد 
شخص واحد وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي 
السلطات مما يؤدى الى االخالل بالتوازن بينها مع 
الغاء القوانني املقيدة للحريات وتعديل القوانني 
التي تنتهك احلريات العامة وحقوق االنسان مبا 
فيها قانون مباشرة احلقوق السياسية وقانونا 
مجلسي الشــــعب والشورى وقانون املجالس 
احمللية الشــــعبية وقانون االحزاب السياسية 
وقانونا النقابات املهنيــــة والعمالية وقانون 
املؤسسات واجلمعيات االهلية وقانون تنظيم 

سلطة الصحافة.
جاء ذلك في البيان اخلتامي ملؤمتر ائتالف 
أحزاب املعارضة الذي اختتم أعماله أمس وألقاه 
د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في املؤمتر 
الصحافي الذي حضــــره محمود اباظة رئيس 
حزب الوفد ود.اســــامة الغزالي حرب رئيس 
حزب اجلبهة الدميوقراطية وســــامح عاشور 

نائب رئيس احلزب العربي الناصري.
واكد البيــــان اخلتامي على ضرورة توفير 
الضمانات الجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن 
انشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير 
قابلني للعزل تختص بادارة العملية االنتخابية 
بكافة مراحلها ووفق نظام القوائم النسبية غير 
املشــــروطة التي تشكلها االحزاب واملستقلون 
مبا يضمن املســــاواة التامة بني املواطنني في 
ممارسة حق الترشيح واالنتخاب مع انهاء حالة 

البرادعي خلوض انتخابات الرئاســــة وموقف 
االحزاب منه أكد عاشور أن التحدث عن الترشيح 
لرئاسة اجلمهورية غير مطروح حاليا وسابق 
الوانــــه ونحن ال نتحدث في هــــذا املؤمتر عن 
معركة انتخاب رئيس اجلمهورية بل نتحدث عن 
التعديالت الدستورية قبل االنتخابات مشيرا الى 
أنه ليس هناك تناقض أو اعتراض على ترشيح 
أحد لرئاســــة اجلمهورية مثل البرادعي. وأن 
االحزاب نفسها سوف تطرح مرشحني للرئاسة 
مــــن االحزاب مؤكدا أنه ال يوجد أى خالف بني 
االحزاب وأعضاء اجلمعية الوطنية للمستقلني 

والتي ينتمي اليها د.البرادعي.
 وأكد د. أســــامة الغزالي حرب أنه ال يوجد 
تناقض أو خالفات بني االئتالف لترشــــيح د. 
البرادعي خاصة أن د.البرادعي رفع نفس مبادئ 
االئتالف في التعديالت الدستورية ونحن نسعى 
جميعا لتحقيق حياة دميوقراطية حقيقية في 
مصر وال مجال لالنقسام اطالقا.وتؤكد أحزاب 
االئتالف أن دعوتها للتغيير هي دعوة لالنتقال 
الى مجتمع أفضل يقيم دولة مدنية ترتكز على 
دستور دميوقراطي يحقق العدالة االجتماعية 
ويؤكد حق املواطنة الكاملة جلميع املصريني 
ويوفر احلريات العامة واخلاصة ويصون حقوق 
االنســــان طبقا للمواثيق واالتفاقات والعهود 
الدولية ويضمن التداول السلمي للسلطة ويتيح 
تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية حتقق 
مصالح الوطن وتهيئة املناخ الذي يدفع املواطن 
املصري ليشــــارك في حل املشكالت املتراكمة 

واملتفاقمة التي تواجهه.

الطوارئ النتفاء مبررات وجودها. وأكدت أحزاب 
االئتالف الدميوقراطي في بيانها اخلتامي التزامها 
بالنضال من أجــــل حتقيق تلك االهداف وذلك 
من خالل دعوة االحزاب والقوى السياســــية 
واحلركات االجتماعية والسياسية ومنظمات 
املجتمع املدني التــــي تعلن قبولها لهذا االطار 
احملدد للتغيير واالصالح السياسي والدستوري 
للعمل معا والسعي من أجل احلصول على التأييد 
الشعبي واجلماهيري للتعديالت الدستورية 
والتشريعية املقترحة. وحول ترشيح د.محمد 

أكدت عدم ممانعتها لترشح البرادعي للرئاسة


