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برلني ـ د.ب.أ: أعلن رئيس البرملان األملاني نوربرت 
المرت أن عملية انتخاب الرئيس األملاني اجلديد ستتم 

في الثالثني من يونيو اجلاري.
ودعا المرت »املجلس االحتادي« املسؤول عن انتخاب 
الرئيس لالجتماع في الثالثني من هذا الشهر الختيار 
خليفة للرئيس هورست كولر الذي أعلن استقالته أمس 
االول بشـــكل مفاجئ.ووفقا للقانون فإن يوم األربعاء 

الثالثني من هذا الشهر هو آخر أيام املهلة التي يحددها 
الدستور الختيار الرئيس.

ودعا المرت رؤساء البرملانات احمللية في أملانيا إلى 
سرعة اختيار من ميثلهم في »املجلس االحتادي«.

وكان كولر قد استقال على خلفية االنتقادات الشديدة 
التي وجهت إليه بسبب تصريحات مثيرة للجدل حول 

مهام القوات األملانية في اخلارج.

ألمانيا تحدد 30 يونيو موعدًا النتخاب رئيسها الجديد

بث األغاني الوطنية لحث المواطنين على االقتراع ..و14 مرشحًا فازوا بالتزكية

انتخابات »الشورى المصري«: 446 مرشحًا يتنافسون على 74 مقعدًا
 القاهرة ـ خديجة حمودة ـ هناء السيد ووكاالت

وســــط اتهامات بحدوث عمليات تزوير واسعة 
وإقبال شــــعبي محدود، أدلــــى الناخبون في مصر 
بأصواتهم في انتخابــــات التجديد النصفي ملجلس 
الشــــورى النتخاب 74 عضوا »بعد فوز 14 مرشحا 
بالتزكية« في 55 دائرة انتخابية يتنافس فيها 446 
مرشحا من بينهم 115 ميثلون 13 حزبا سياسيا و331 

مرشحا مستقال.
وتشجيعا للناخبني على اإلدالء بأصواتهم، عمدت 
القنوات التلفزيونيــــة إلى عرض األغاني الوطنية، 
خاصة أن انتخابات مجلس الشورى عادة ما يكون 
اإلقبــــال على التصويت فيها ضعيفا حيث يعد رأي 
املجلس استشــــاريا إلى حد كبيــــر مقارنة مبجلس 

الشعب، الغرفة األدنى في البرملان.
وينظر املراقبون إلى هذه االنتخابات باعتبارها 
مؤشرا على انتخابات مجلس الشعب املقررة نهاية 

العام وانتخابات الرئاسة املقررة العام املقبل.
وتبلغ مدة دورة مجلس الشــــورى ست سنوات 

ويتألف من 264 عضوا ينتخــــب ثلثيهم باالقتراع 
املباشــــر الســــري العام على أن يكون نصفهم على 
األقل من العمال والفالحني، ويعني رئيس اجلمهورية 

الثلث الباقي.
وجرت العملية االنتخابية حتت إشراف قضائي 
على اللجان العامة )55 جلنة( وتولى االشراف على 
مختلــــف اللجان الفرعية )35 ألــــف جلنة( 175 ألفا 
من املوظفني العاملني بالدولة والقطاعات والهيئات 
العامة.وعن بعض عمليات التزوير التي شابت اللجان 
االنتخابيــــة، قال النائب املصري املعارض مصطفى 
بكري لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إنه رصد بنفسه 
عمليات تزوير واســــعة أثناء جولته في عدة جلان 
انتخابية، وقال إنه رصد منع دخول الناخبني للجان 
وتســــويد بطاقات االقتراع مما يعد تزويرا فاضحا 

آلرائهم.
ورصد شهود عيان ومنظمات حقوقية إقباال محدودا 
على التصويت في أغلب اللجان، وخاصة تلك التي 

ال يوجد فيها مرشحون جلماعة االخوان.

)رويترز( سيدة مصرية تطلب مساعدة رجال األمن لدى وصولها للتصويت على انتخابات الشورى امس  

القيادي الثالث في القاعدة سعيد املصري املعروف بأبو اليزيد    )رويترز(

المالكي يحّذر من مغبة التدخل الدولي في تشكيل الحكومة العراقية

المكّلف بشؤون »الجهاد« في أفغانستان

بمبادرة توقعت حماس فشلها

سورية تبلغ الوكالة الذرية
إجراءها تجارب نووية محدودة في دمشق

العراق: المحكمة العليا تصادق على نتائج االنتخابات

»القاعدة« يعترف بمقتل القيادي  الثالث أبو اليزيد  بغارة أميركية

عباس يكّلف رجل أعمال فلسطيني بترؤس وفد فتح التفاوضي إلى غزة
عواصــــم ـ يو.بــــي.آي: قــــال 
البارز  الفلسطيني  رجل األعمال 
منيــــب املصري امس ان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس كلفه 
بترؤس وفد من كبــــار القيادات 
الفلســــطينية للتوجه إلى قطاع 
غزة بهدف إمتــــام املصاحلة لكن 
حركة حماس توقعت فشل املبادرة، 
انهــــا محاولة لصرف  واعتبرت 
العدوان االسرائيلي  االنتباه عن 
على ســــفن املعونات التي كانت 

متوجهة الى غزة.
وأضاف املصريـ  في تصريح 
ادلى به امس ـ انــــه »بدأ بالفعل 
بإجراء االتصاالت وتشكيل الوفد 
الذي ســــيضم أعضاء من اللجنة 
املركزية حلركة فتح وأعضاء من 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلســــطينية واألمنــــاء العامني 

للفصائل الفلسطينية«.
وقال ان الوفد ســــيتوجه إلى 
قطاع غزة إما عــــن طريق معبر 
ايرز ـ بيت حانون أو عن طريق 
القاهرة حسب الظروف التي تسمح 

لهم بذلك.
واضــــاف »يجــــب ان نحقق 
املصاحلة الفلسطينية ـ الفلسطينية 
وان ننسى اجلراح من اجل وحدة 
الشعب الفلسطيني ومستقبله«.

ورفــــض املصــــري اخلوض 
بتشكيلة الوفد وطبيعة اجتماعاته، 
مؤكدا ان الهدف من زيارة الوفد 
لغزة هو تذليــــل كل الصعوبات 

واجناز املصاحلة.
وكان عضــــو اللجنة املركزية 
حلركة فتح محمد دحالن كشف عن 
الزيارة مساء اول من امس عقب 

اجتماع مشترك للجنة التنفيذية 
ملنظمــــة التحرير الفلســــطينية 
واللجنــــة املركزيــــة حلركة فتح 
حيث متت مناقشة تداعيات الهجوم 
اإلســــرائيلي على سفن املعونات 

التي كانت متوجهة لغزة.
جديــــر بالذكــــر ان املصــــري 
قــــام قبل عدة أســــابيع بجوالت 

مكوكية بني غزة ورام اهلل لتذليل 
العقبات من أجل إمتام املصاحلة 

الفلسطينية.
ازاء ذلك، قال مصدر فلسطيني 
مطلــــع لـــــ »يونايتــــد بــــرس« 
انترناشــــونال إن املصري يقوم 
بجهــــوده على أســــاس التوصل 
لتفاهمات بني حركتي حماس وفتح 

»جتعل مــــن التوقيع على ورقة 
املقترحات املصرية مجرد حتصيل 

حاصل إلجناز املصاحلة«.
وذكر املصدر أنه مت قطع شوط 
كبير في مساعي املصاحلة، مؤكدا 
أن »العقبــــة الوحيدة تتمثل في 
الضغوط اخلارجية الســــيما من 

اإلدارة األميركية«.
غير ان حماس لم تســــتقبل 

مبادرة املصاحلة بايجابية.
واعتبر القيــــادي في احلركة 
الوفد  البردويل أن زيارة  صالح 
املكلف باملصاحلة الى غزة تهدف 
الــــى حرف البوصلــــة عن فضح 
»اجلرميــــة الصهيونيــــة« بحق 

أسطول احلرية.
وقال البردويل في تصريح »البد 
من متابعة التفاعالت والتداعيات 
التي تدين االحتالل وتؤسس لكسر 
احلصار عن قطــــاع غزة وإعادة 

إعمار القطاع«.
ورأى أن الزيارات التي يقودها 
رجل اإلعمــــال منيــــب املصري 
»محكوم عليها بالفشــــل مسبقا 
ألنها لم تنجح قبــــل ذلك في أي 
جهد قامت به«، معتبرا أنه »كان 
يوظف من قبــــل حركة فتح لذر 
الرماد في العيون وبالتالي زياراته 

غير مشجعة«.

واشنطنـ  رويترز: أعلن تنظيم القاعدة مقتل القيادي 
الثالث في التنظيم الشيخ سعيد املصري املعروف ايضا 
باسم مصطفى أبو اليزيد في غارة شنتها طائرات اميركية 

على مناطق قبلية في باكستان.
وذكرت جماعة »سايت« التي تتخذ من الواليات املتحدة 
مقرا لها وتراقب املواقع املتشددة ان القاعدة أعلنت في 

بيان عن موت املصري في موقع على االنترنت.
وذكر البيان »نزف الى أمتنا االسالمية احلبيبة نبأ 
استشـــهاد قائد من قادتها احملنكني وسيد من سادتها 
املؤيدين وأمير من أمرائها املسددين وهو الشيخ املوقر 
املظفر البطل مصطفـــى أبواليزيد القائد العام لتنظيم 

قاعدة اجلهاد في أفغانستان«.
وجاء في البيان انه اضافة الى املصري قتلت أيضا 
زوجته وثالث من بناته وحفيدته ورجال آخرون ونساء 
وأطفال.وذكرت سايت ان املصري كان قائدا للقاعدة في 
أفغانستان وان آخر بيان معروف له صدر في الرابع من 

مايو لتأبني قادة كبار قتلوا في العراق.
ورجح مســـؤولون اميركيون وباكستانيون مقتل 

املصري في وقت سابق امس االول.
وقال مسؤول أميركي ان املصري وهو مصري اجلنسية 
كان يعتبر على نطاق واسع القيادي الثالث في تنظيم 
القاعدة وقناة االتصال الرئيســـية مـــع زعيم التنظيم 

اسامة بن الدن.
وقال املسؤول الذي طلب اال ينشر اسمه »لدينا سبب 

قوي يدعونا لالعتقاد..ان املصري قتل في االونة األخيرة 
في املناطق القبلية لباكستان«.

وأضاف »من منظور مكافحة االرهاب ســـيكون هذا 
نصرا كبيرا«.

وذكر ان املصري كقائد لعمليات القاعدة كانت له يد في 
كل شيء من الشؤون املالية الى تخطيط العمليات.

بدوره، قال مسؤول امن باكستاني إن املصري قتل 
على االرجح خالل ضربة صاروخية ملنطقة وزيرستان 

الشمالية ليل 21 مايو املاضي.
وذكر املســـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه »وصلنا 
تقرير في ذلك الوقت عن مقتـــل عربي في تلك الغارة 
مع عدد من أفراد أســـرته واعتقد انه كان على االرجح 

هو )أي املصري(«.
واستهدف الهجوم منزال ميلكه رجل قبلي على بعد 
نحــــو 25 كيلومترا الى الغرب من ميران شــــاه البلدة 
الرئيسية في منطقة وزيرستان الشمالية وهي معقل 

ملتشددي القاعدة وطالبان على احلدود االفغانية.
وقال مســــؤولو مخابرات في ذلك الوقت ان ســــتة 
متشددين قتلوا لكن السكان قالوا ان 12 قتلوا من بينهم 
أربع نســــاء وطفالن.وذكر السكان ايضا ان ست نساء 

وطفلني عوجلوا في مستشفى ميران شاه.
وكانت وكالة املخابرات املركزية األميركية »ســــي.

اي.ايه« كثفت من هجماتها بطائرات بال طيار مستهدفة 
املستوى الرفيع من قيادات القاعدة وحركة طالبان وكذلك 

مقاتلون أدنى درجة غير معروفني إلى حد كبير.
وصرح ليون بانيتا مدير السي.اي.ايه بأن الهجمات 
التي استهدفت القاعدة في املناطق القبلية في باكستان 
اضطــــرت بن الدن وزعماء آخرين الــــى االختباء أكثر 
مما جعل التنظيم غيــــر قادر على التخطيط لعمليات 

كبيرة.

ڤيينا ـ وكاالت: كشف تقرير سري للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ان سورية ابلغت مفتشي 
الوكالة عن قيامها بتجارب نووية محدودة لكنها 
التزال تعرقل الوصول إلى الموقع الصحراوي 
الذي قصفته طائرات إسرائيلية بزعم انه موقع 

نووي سري قرب دير الزور عام 2007.
وقال تقرير الوكالة االول الذي وزعه رئيس 
الوكالة الدولية الجديد يوكيا امانو منذ تسلمه 
منصبه، ان سورية لم تسمح بزيارات جديدة 
للموقع بعد الزيارة التي سمحت بها لمفتشي 

الوكالة فيها بمعاينة الموقع في 2008.
وكشف التقرير المكون من اربع صفحات إن 
سورية »قدمت للوكالة معلومات تتعلق بنشاطات 
لتحويل لليورانيوم واالشعاعات في الماضي« 

في مفاعل صغير لالبحاث في دمشق.
واضاف ان سورية تصر على ان التجربة كانت 

صغيرة »واستخدمت فيها عشرات الغرامات من 
المواد النووية«.

وأعلــــن أمانو عن توزيــــع تقريره الخاص 
بتنفيذ ضمانات اتفاقية منع االنتشار النووي 
)ان.بي.تي( عن كل من إيران وســــورية على 
أعضاء مجلــس حكــام الــوكالة 35 دولــة وذلك 
استــعدادا لمناقشــــة التقارير الخاصة بمدى 
التــزام كــــــل مــن الدولتين بتطبيق ضمانات 

االتفاقية.
وقال أمانو، في بيان صادر عن المقر الرئيسي 
للوكالة بالعاصمة النمساوية ڤيينا إن االتفاقية 
تهدف إلى منع االنتشار النووي، وكذلك تقييم 
مدى التزام الدولتين بتنفيذ قرارات مجلس األمن 
المرتبطة بهما، وذلك في اجتماع مجلس حكام 
الوكالــــة المقبل، والمقرر انعقاده يوم االثنين 

المقبل بمقر الوكالة بالعاصمة ڤيينا.

مستقل بالدقهلية يضرم النيران فى مقر  انتخابي 
قام املرشح محمد الشافعي محمد )مستقل( 
بدائرة املنزلة مبحافظة الدقهلية وبرفقته حوالي 
200 من أنصاره ومؤيدي��ه بالتعدي على مقار 
جلان مدارس )ميت خضير اإلعدادية، واحلسينية 
االبتدائية، وأبو األخضر االبتدائية، والستايتة 
االبتدائية( ، باإلضافة الى قيامه وأنصاره بإضرام 
النيران مبقر جلنة مدرسة الستايتة االبتدائية، 

قبل أن يفروا هاربني.

 اشتباكات بين البدو والشرطة وسط سيناء 
العريش � د.ب.أ: ذكرت مصادر أمنية مصرية 
وش��هود عيان أن اش��تباكات وقعت بني البدو 

ورجال األمن في وسط شبه جزيرة سيناء، أدت 
إلى إلغاء انتخابات مجلس الش��ورى في معظم 

اللجان باملنطقة.

المرشحون وانتماءاتهم
خاض االنتخابات 331 مرشحا مستقال بينهم 
12 اخوانيا و115 مرشحا حزبيا ميثلون 13 حزبا 
)76 من احلزب الوطني الدميوقراطي، و10 من 
حزب الوفد، و9 م��ن التجمع، و3 من األحرار، 
و3 م��ن اجليل الدميوقراطي، و3 من الس��الم 
االجتماعي، و2 من حزب الغد، و2 من اجلمهوري، 
و2 من العربي الناصري، و2 من الدستوري، و1 
من ش��باب مصر، و1 من العدالة، و1 من العربي 

االشتراكي(.

انتخابيةلقطات

بغـــداد ـ وكاالت: صادقت احملكمة االحتادية 
العليا في العراق على النتائج النهائية لالنتخابات 
التشريعية التي جرت في مارس غير انها أجلت 
النظر في التصديق على فوز مرشحني اثنني احدهما 
من ائتالف العراقية الفائز واآلخر من االئتالف 

الوطني الذي حّل في املركز الثالث.
وقال رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
مدحت احملمود خالل مؤمتر صحافي عقده ببغداد 
امس إن »احملكمة االحتادية العليا قررت املصادقة 
على نتائج االنتخابات البرملانية العراقية للعام 
2010 بعد حســـم كل الطعون املقدمة إلى الهيئة 

القضائية االنتخابية«.
واضاف أن احملكمة »سترسل استمارة املصادقة 
إلى رئاسة اجلمهورية واملفوضية العليا لالنتخابات 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها«.
وتابع احملمود قائال أن »احملكمة أجلت املصادقة 
على مرشح القائمة العراقية عمر الكربولي ومرشح 
االئتالف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن 
مرزوق الى ان يتم حسم موقف املفوضية العليا 
لالنتخابـــات إزاءهما« مشـــيرا إلى »أن احملكمة 
أرسلت استفسارا الى مفوضية االنتخابات حول 

قضية هذين املرشحني بانتظار ردها«.
وكانت املفوضية أبقت ضمن قائمة الفائزين 
باالنتخابات على عضو قائمة االئتالف الوطني 
فرات محسن سعيد مرزوف الذي استبعد لكونه 
ضابطا في وزارة الدفاع لكن ترشيحه قبل بعد 

تقدمي استقالته من الوزارة املذكورة.
وقال ان احملكمة اعتبرت املرشح عن القائمة 
العراقية إبراهيم املطلك فائـــزا في االنتخابات 
العامة وألزمت املفوضية العليا لالنتخابات بإلغاء 
قرار اســـتبعاده وإدراج اســـمه ضمن الفائزين 
وحذف اسم بديله عبد الكرمي علي عبطان الفتا 
الى أن املصادقة النهائية على نتائج االنتخابات 
متت بعد حســـم جميع الطعون من قبل الهيئة 
القضائية.يشار الى ان جلنة املساءلة والعدالة 
استبعدت ترشيح املطلك بتهمة االنتماء حلزب 

البعث املنحل.

وصدقت احملكمة على النتائج استنادا الى قائمة 
تلقتها من مفوضية االنتخابات تضم أسماء 325 

مرشحا فائزا بعضوية مجلس النواب.
ويسمح تصديق احملكمة العليا على النتائج 
للتكتالت االنتخابية بالبدء في مفاوضات جادة 
لتشـــكيل حكومة بعد انتخابات لم تســـفر عن 

فائز واضح.
وفاز ائتالف العراقية الذي يضم عدة طوائف 
بقيادة رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي بفارق 
مقعدين على تكتل شيعي في األساس يتزعمه 

رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي.
ويصر املالكي الذي حتالف مع االئتالف الوطني 
على ترؤس احلكومـــة لكنه يلقى معارضة من 

قبل حلفائه.
وقد حذر خالل زيارته إلقليم كردســـتان من 
مخاطر دعوة املجتمع الدولـــي الى التدخل في 
قضية تشكيل احلكومة العراقية بالقول ان مثل 

هذه الدعوات متهد القتتال داخلي وإقليمي.
وشـــدد املالكي الذي كان يتحدث في افتتاح 
املؤمتر الثالث حلزب االحتاد الوطني الكردستاني 
في مدينة السليمانية باقليم كردستان على ضرورة 
إجـــراء مراجعة نقدية للعملية السياســـية في 

البالد.
وقال »ان اجلهات التي تطالب بتدخل املجتمع 
الدولي واإلبقاء على البند السابع من ميثاق األمم 
املتحدة من اجل تشكيل احلكومة املقبلة ستمهد 
إلى احتراب إقليمي بشان القضية العراقية وليس 
احترابا داخليا فقط« الفتا إلى أن »هذه الدعوات 
تأتي بالتزامن مع بدء االنسحاب الكامل للقوات 
األميركية من العراق والذي يحتاج لتوحيد مواقف 

جميع اجلهات السياسية«.
وكان ائتالف القائمة العراقية بزعامة عالوي 
دعا في اآلونة األخيرة األمم املتحدة إلى التدخل 
للحفاظ على العملية السياسية ومنع اي محاولة 
لاللتفاف عليها إضافـــة الى ضمان حق ائتالفه 
الدستوري في تشكيل احلكومة العراقية املقبلة 
باعتباره الفائز باملرتبة األولى في االنتخابات.

رئيس الموساد: إسرائيل تتحول
 تدريجيًا  إلى عبء على أميركا

ت��ل أبيب � يو.ب��ي.آي: قال رئيس املوس��اد 
اإلسرائيلي مائير داغان امس إن إسرائيل تتحول 
تدريجيا م��ن ذخر إلى عبء بالنس��بة للواليات 
املتحدة وأن إيران ال تنج��ح في التقدم بتطوير 

برنامجها النووي.
ونقلت وس��ائل إعالم إس��رائيلية عن داغان 
قوله خالل اجتماع جلنة اخلارجية واألمن التابعة 
للكنيست امس إن »إسرائيل تتحول تدريجيا من 

ذخر إلى عبء بالنسبة للواليات املتحدة«.
واضاف أن »اإلدارة األميركية بحثت مؤخرا 
في إمكانية فرض تسوية على اجلانبني اإلسرائيلي 
والفلسطيني لكنها تراجعت عن ذلك بعد أن أدركت 

أنها لن تقود إلى اتفاق سالم«.
وتطرق داغان إلى املوضوع اإليراني بالقول إن 
»إيران تواجه مشاكل تقنية وصعوبات أكبر مما 
توقع اإليرانيون وأدى هذا األمر الى صعوبة التقدم 
في برنامجها النووي وهذا يؤثر على حتقيق الغاية 

النهائية«، في إشارة إلى حيازة سالح نووي.
وحول اتفاق تبادل اليورانيوم قال داغان إن 
»االس��تعداد اإليراني إلبرام صفقة مع البرازيل 
وتركيا هي مبنزلة سحب أرنب من القبعة وغاية 
ذلك تفري��ق املجتمع الدولي في اللحظة األخيرة 
به��دف إحباط فرض عقوب��ات عليها في مجلس 

األمن الدولي«.


