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 «جنح اإلسكندرية» تصدر أحكامًا غير مسبوقة بالسجن عامين على ١١ من «اإلخوان» بعد إدانتهم بـ «رفع شعارات دينية»

 الشريف: ال صحة لشائعات التأجيل واالنتخابات في جميع المحافظات اليوم

 القاهــــرة ـ وكاالت: أكــــد األمني العام للحــــزب الوطني 
الدميوقراطــــي صفوت الشــــريف أن االنتخابات البرملانية 
ســــتجرى اليوم في جميع محافظــــات مصر وفى مختلف 

الدوائر في املواعيد املعلن عنها من قبل (٢٨ نوفمبر).
  وشــــدد الشريف على أنه ال صحة ملا يردده البعض من 
شائعات في هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة. وأضاف: أن 
املواطنني عليهم دور كبير في ممارســــة حقهم الدستوري 
واإلدالء بأصواتهم في هذه االنتخابات، لتتحقق إرادة الناخبني 

في اختيار ممثليهم مبجلس الشعب املقبل.
  من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا لالنتخابات رئيس 
محكمة اســــتئناف القاهرة عبدالعزيز عمر أن اكثر من ٤٠ 
مليون ناخب مصري مدعوون لالقتراع، موضحا ان العدد 
النهائي للمرشحني الذين ســــيخوضون انتخابات مجلس 
الشــــعب بلغ ٥٠٦٤ مرشحا يتنافسون على ٥٠٨ مقاعد من 

بينها مقاعد كوتة املرأة (٦٤ مقعدا).
  وأضــــاف في تصريح أن هناك ٤٦٨٦ مرشــــحا للفوز بـ 
٤٤٤ مقعدا في البرملان بينهم ١١٨٨ مرشــــحا ميثلون أحزابا 
سياسية و٣٤٩٨ مرشحا مستقال، وتشارك جماعة اإلخوان 
املســــلمني غير املعترف بها قانونا بـ ١٣٠ مرشحا يتقدمون 
بصفتهم «مستقلني». كما تتنافس ٣٧٨ مرشحة على املقاعد 
املخصصة لكوتة املرأة (٦٤ مقعدا)، من بينهن ١٤٥ مرشحة 

عن أحزاب و٢٣٣ مرشحة مستقلة.
  ويخوض ١٨ حزبا سياسيا االنتخابات توزع عدد مرشحيها 
بحسب املصدر نفسه كما يأتي: احلزب الوطني الدميوقراطي: 
٧٦٣ مرشــــحا، حزب الوفد: ١٦٨ مرشحا، حزب التجمع: ٦٦ 
مرشحا، حزب الســــالم الدميوقراطي: ٣٨ مرشحا، احلزب 

العربي الناصري: ٣١ مرشــــحا، حزب اجليل: ٢٧ مرشــــحا، 
حزب األحرار: ٢٢ مرشــــحا، حزب الغد: ٢٠ مرشحا، حزب 
شباب مصر: ٩ مرشحني، حزب اخلضر: ٨ مرشحني، احلزب 
اجلمهوري احلر: ٨ مرشــــحني، احلزب الدستوري احلر: ٦ 
مرشــــحني، حزب التكافل: ٥ مرشحني، حزب مصر العربي 
االشتراكي: ٤ مرشحني، حزب احملافظني: ٤ مرشحني، حزب 
مصر ٢٠٠٠: ٤ مرشحني، حزب العدالة االجتماعية: ٣ مرشحني، 

واحلزب الشعبي الدميوقراطي: مرشحان.
  على صعيد متصل، يتوقع احملللون ان نسبة مشاركة 
ال تزيــــد على تلك التي شــــهدتها انتخابات العام ٢٠٠٥ اي 
حوالي ٢٥٪ وتراجع نسبة متثيل االخوان املسلمني، حركة 

املعارضة الرئيسية في البالد.
  وقال اخلبير في مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 
عمرو الشــــبكي ان «نسبة املشاركة لن تتجاوز ٢٠٪ اال اذا 
حدث تزوير». ويظل الرهان الرئيسي في هذه االنتخابات 
على النسبة التي ستحصل عليها جماعة االخوان املسلمني 
التي حققت اختراقا في العام ٢٠٠٥ اذ حصدت ٢٠٪ من مقاعد 
مجلس الشعب. في هذا السياق، تقدم احلزب الوطني اخلميس 
املاضي ببالغ للنائب العام عبداملجيد محمود يطلب فيه فتح 
حتقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب االخوان 
املسلمني الذين سينتخبون. ويطعن بالغ احلزب احلاكم في 
شرعية ترشيح اعضاء االخوان لالنتخابات، معتبرا انهم 
«ينتهكون القانون والدستور» خلوضهم االنتخابات رسميا 
بصفتهم «مستقلني» وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم االنتخابية 

كأعضاء في «جماعة غير شرعية».
  وقال املتحدث باسم احلزب علي الدين هالل «حان الوقت 

التخاذ اجراءات قانونية وليســــت امنية، اننا نريد نظاما 
قائمــــا على املواطنة وليس علــــى الدين فمصر ال يجب ان 

تتحول الى دولة دينية».
  وفي تطور غير مسبوق، اصدرت محكمة جنح الداخلية 
في غرب االسكندرية (شمال) حكما بالسجن عامني على ١١ 
من اعضاء االخوان املسلمني بعدما دانتهم بـ «رفع شعارات 

دينية خالل احلملة االنتخابية»، وفق مصدر قضائي.
  وافاد املصدر بأن «ســــتة من بني هــــوالء حوكموا وهم 
محبوسون احتياطيا» ما يعني انهم سينفذون احلكم بالسجن. 
ومبوجــــب القانون املصري يحق لهؤالء االســــتئناف امام 
محكمــــة اعلى اال انهم يظلون قيــــد احلبس الى ان تصدر 

االخيرة قرارها.
  واكد محامي جماعة االخوان عبد املنعم عبد املقصود ان 
«احلكم بالســــجن عامني صدر ضد ١١ شخصا، لكن خمسة 
منهم كانت النيابة اخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا احلكم 

العقوبة بانتظار االستئناف».
  واوضح انه «مت التقدم بطعن على هذا احلكم وســــتبدأ 

محكمة االستئناف في نظره في ١٤ ديسمبر املقبل».
  وكانت اللجنة العليا لالنتخابات حظرت قيام املرشحني 

بأي دعاية انتخابية «دينية».
  غير ان االخوان املسلمني، الذين يشاركون في االنتخابات 
بنحو ١٣٠ مرشحا، اعتبروا ان شعارهم الرئيسي «االسالم 

هو احلل» هو شعار سياسي وليس دينيا.
  واكد عبداملنعم عبداملقصود ان «٣٢٠ من اعضاء اجلماعة 
احيلوا الى احملاكمة منذ بدأت احلملة االنتخابية قبل اسبوعني 

بتهم مختلفة ذات عالقة باالنتخابات». 

 صورة ارشيفية ملفاعل بوشهر 

(أ.ف.پ)   ملصقات انتخابية على جدران وسط القاهرة قبل ساعات من فتح صناديق االقتراع  

   ٥٠٦٤ مرشحاً النتخابات مجلس الشعب المصري عن ١٨ حزباً و٣٧٨ امرأة يتنافسن على الكوتة 

 أميركا أكبر مصدر للسالح وآسيا أكبر مستورد
  

  بكنيـ  أ.ش.أ: أوضح أحدث تقرير ملعهد استوكهولم ألبحاث السالم 
أن جتارة السالح العاملية تشـــهد منوا متسارعا برغم األزمة املالية 
العاملية، فيما الواليات املتحدة تعد أكثر الدول ربحا من هذه التجارة، 
مذكرا في هذا الصدد بصفقة األسلحة املتطورة التي أبرمتها مؤخرا 
مع السعودية والتي تقدر قيمتها بنحو ٦٠ مليار دوالر، وهي واحدة 
من كبرى الصفقات في التاريخ االميركي.  وحسب التقرير ـ الصادر 
يوم ٢٤ نوفمبر اجلاري ونشرت فقرات منه امس صحيفة «تشاينا 
ديلي» الصينية ـ فإن الواليات املتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا 
تعد أكبر ٤ دول مصدرة لألســـلحة. ووفقا لالحصاءات الواردة في 
التقرير، ففي العام املاضي بلغت الصادرات اخلارجية للواليات املتحدة 
من األســـلحة ٣٨٫١ مليار دوالر، وهي السنة الثانية التي تشهد فيها 
الصادرات األميركية لألســـلحة هذا االرتفاع وتواصل حفاظها على 
املرتبة األولـــى عامليا، تليها في املرتبة الثانية روســـيا التي بلغت 
مبيعاتها من األسلحة ١٠٫٤ مليارات دوالر في نفس العام، ثم فرنسا 
القوة العسكرية املخضرمة في أورويا التي حلت في املرتبة الثالثة. 
باملقابل، أوضح التقرير أن قارة آسيا تعتبر أكثر مناطق العالم شراء 
لألسلحة، إذ بلغت حصة آسيا ٩٠٪ من مجمل عمليات بيع السالح. 

 «قضية كراتشي» فضيحة دولة
  تلطخ سمعة اليمين الفرنسي

  
  باريس ـ أ.ف.پ: تهدد قضية كراتشـــي في فرنسا بالتحول الى 
فضيحة دولة يسعى الرئيس نيكوال ساركوزي للبقاء مبنأى منها، 
ملا تتضمنه من عناصر مثيرة منها عقود أســـلحة غامضة ومتويل 

سياسي غير مشروع ومعلومات تندرج في إطار سرية الدفاع.
  واتخذت القضية بعدا جديدا هذا االسبوع مع دخول رئيس الوزراء 
األسبق دومينيك دوفيلبان على خطها، وهو اخلصم اللدود للرئيس 
الفرنســـي على خلفية أحقاد وخصومات في اليمني الفرنسي، وأكد 
دوفيلبان أمام القضاء اخلميس ان لديه «شكوكا قوية» في حصول 
متويل عبر عموالت مرجتعة ألحزاب سياسية مؤيدة لرئيس الوزراء 
آنذاك ادوار باالدور في ١٩٩٤، بحسب مقتطفات من اجللسة نشرها 
املوقع االلكتروني لصحيفة لوموند اول من امس. وكان ادوار باالدور 
رئيسا للحكومة آنذاك ومرشحا الى االنتخابات الرئاسية، ونيكوال 

ساركوزي احد وزرائه وايضا املتحدث باسم حملته.
  وينظر القضاء الفرنسي في حلقة فساد مفترضة رافقت صفقة 
بيع غواصات الى باكستان وفرقاطات الى اململكة العربية السعودية 
في العام ١٩٩٤. فإلى جانب عمـــوالت تلقاها صانعو القرار وكانت 
مشروعة آنذاك، قدمت عموالت «مرجتعة» وعاد قسم من هذه املبالغ 

بصورة غير مشروعة الى فرنسا لصالح مسؤولني فرنسيني. 

 طهران تصنع أول نموذج مماثل لغواصة من جيل طارق وتحبط محاولة لخطف طائرة في طريقها إلى دمشق 

 إيران تعلن تشغيل «بوشهر» وإنتاج ٣ كلغ يورانيوم مخصب شهرياً 

 المالكي واثق من تشكيل الحكومة خالل المهلة الدستورية

  اعتقال مهاجمي كنيسة بغداد وزعيم «دولة العراق اإلسالمية» الجديد

 طهــــرانـ  وكاالت: أعلنت طهران إحباط محاولة 
اختطاف إحدى طائراتها املتجهة إلى دمشق، وذكرت 
وكالة فارس لألنباء ان عناصر امنيني ايرانيني أحبطوا 

محاولة قام بها رجل خلطف الطائرة.
  وقالــــت الوكالة مــــن دون ان تذكر مصدرا «أكد 
شخص يحمل سالحا لم يكن سالحا ناريا انه وضع 

قنبلة في الطائرة وكان يريد خطفها».
  وأضافت ان «العناصر األمنيني (الذين كانوا على 
منت الطائرة) حتركوا فــــورا وأوقفوه». واوضحت 
الوكالة ان حتقيقا أوليا اظهر «عدم وجود قنبلة في 

الطائرة» التي «حطت بأمان في دمشق».
  في غضون ذلك، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية علــــي أكبر صاحلي أمس ان بالده أنتجت 
ما يزيد على ٣٥ كيلوغراما من اليورانيوم املخصب 

بنقاء بنسبة ٢٠٪ حتى اآلن.
  ونقلت وكالة األنباء الطالبية «إسنا» عن صاحلي 
قوله «نحن نصنع ٣ كيلوغرامات من اليورانيوم بهذه 
الدرجة من النقاء شهريا. ونحن قادرون على إنتاج 
٥ كيلوغرامات من الوقود شهريا ولكن ليس هناك 
حاجة للقيام بذلك». وأشار صاحلي إلى مسألة املواد 
املشــــعة وقال «لقد توصلنا الى اتفاقيات جيدة مع 
الروس حول هذا املوضوع ونأمل أن يتم تصدير املواد 

املشعة إلى إيران في األسابيع القليلة املقبلة».

بدء حتميل الوقود في هذه املنشأة التي اثارت جدال 
طويال وقام الروس باجنازها. وقال رئيس البرنامج 
النووي االيراني «بدون حملة اعالمية واعالن، ثبتنا 
كل قضبان الوقود وأغلقنا غطاء املفاعل. ننتظر اآلن 

تسخني املياه في قلب املفاعل تدريجا».
  ولم يوضح صاحلي متى جرت هذه العملية.

  وقال صاحلي في تصريحات نقلتها وكاالت األنباء 
االيرانية الرسمية «نأمل أن يتم وصل احملطة بشبكة 

الكهرباء الوطنية خالل شهر أو شهرين».
  وأوضح صاحلي ان «احتفاال كبيرا» سينظم في 

فبراير ملناسبة ربط الشبكة بشبكة الكهرباء.
  من جهة أخرى، أعلنت طهران أيضا على لسان 
قائد سالح البحر في اجليش االيراني االميرال حبيب 
اهللا سياري أن اخلبراء االيرانيني صنعوا أول منوذج 

مماثل لغواصة من جيل طارق في ايران.
  ونقلت الوكالة ذاتها عن سياري قوله خالل مراسم 
إزاحة الستار منوذج الغواصة انه يتمتع بدرجات 
حرية فــــي احلركة ويتم اســــتخدامه في املناورات 

والسيطرة على األضرار التي تلحق بالغواصات.
  وأكد أهمية صناعة النمــــاذج املماثلة للمعدات 
الرئيسية مثل الطائرات والغواصات، معربا عن أمله 
في أن يتم إنتــــاج مناذج مماثلة للوحدات البحرية 
األخرى من جيل «غدير» حتى نهاية العام احلالي. 

  وقال ان «إيران قادرة على تلبية احتياجاتها من 
املواد املشعة بنسبة ١٠٠٪ ولو لم يتم وقف نشاط 
مفاعل األبحاث في طهران لكنا أنتجنا املواد املشعة 
التــــي نحتاجها». ولفت إلــــى أن مفاعل املاء الثقيل 

سيفتتح في مدينة آراك وسط إيران خالل السنتني إو 
الثالث املقبلة. كما أكد صاحلي أن إيران بدأت أخيرا 
تشــــغيل مفاعل اولى محطاتها النووية في بوشهر 
بتكتم يتناقض مع الضجــــة اإلعالمية التي رافقت 

 بغداد ـ أ.ف.پ: أعلنت وزارة 
الداخليـــة العراقية انها اعتقلت 
مجموعة إرهابية مســـؤولة عن 
مجزرة كنيســـة ســـيدة النجاة 
في بغداد الشـــهر املاضي، وعن 
أعمال عنف وهجمات اخرى. وقال 
ان «القوات  الداخلية  مصدر في 
األمنية اعتقلت املجموعة اإلرهابية 
املســـؤولة عـــن االعتـــداء على 
الكنيسة وعددهم ١٢ شخصا في 
منطقة الداوودي في حي املنصور 
في غرب بغداد وشارع فلسطني 
(وسط)». وقتل ٤٦ مسيحيا بينهم 
كاهنان اضافة الى ٧ من عناصر 
األمن، في هجوم اســـتهدف في 
النجاة  أكتوبر كنيسة سيدة   ٣١
الكاثوليك في وسط  للســـريان 
بغداد في اعنـــف اعتداء يطاول 

مسيحيي العراق.
  وقد تبنت االعتداء جماعة «دولة 
العراق اإلسالمية» املوالية لتنظيم 
القاعــــدة وقالت ان املســــيحيني 

أصبحوا «أهدافا شرعية».
  الى ذلك، أكــــد املصدر رافضا 
ذكر اسمه «اعتقال القائد اجلديد 
لدولة العراق اإلسالمية في بغداد 
البطاوي، ومقتل  واسمه حذيفة 
ابرز قيادييه ابوعمار النجادي».

  لكنه لم يحدد تاريخ االعتقاالت 
وما إذا كانــــت متت دفعة واحدة 
او على دفعات. ومن احملتمل ان 
يكون البطاوي خلف «والي» بغداد 

السابق مناف الراوي.
  وكانــــت الســــلطات العراقية 
أعلنت ان الراوي زودها مبعلومات 

أولهما التوقف في املنطقة احلمراء 
والثانــــي املضــــي في تشــــكيلها 
بالغالبية احملققة». واضاف املالكي 
«نتمنى ان تأتي القائمة العراقية 
بأجمعهــــا وتتفق على تســــمية 
الوزارات التي يرغبون فيها لكن 
ان أرادت أال تشــــارك فان ذلك لن 
يوقف عملية تشكيل احلكومة».

العراقية    وأكد ان «مشــــاركة 
مرحب بهــــا وأساســــية لكن اذا 
وصلنا الى التشكيل وترددت فنحن 
ســــنمضي ومن يريد ان ميضي 
فيمضي معنا، لكن العراقية جتري 
حوارا معنا واعتقد انها ستشارك 

وستكون مشاركتها حقيقية».
  وتابع «ال استطيع ان أقلل من 
صالحيات املجلس السياسي، ألن 
االتفاق مت على ان يكون للمجلس 
صالحيات استشارية غير عادية 
الدولة  كونه يضــــع سياســــات 
االقتصادية والسياسية واألمنية». 
وأكد املالكي ان «للمجلس صالحيات 
اتخاذ قــــرار، وإذا نــــال ٨٠٪ من 

األصوات فسنلتزم بقراراته».
  وقال «بدأنــــا عملنا في وضع 
األسس التي تتشكل وفقها حكومة 
الشراكة الوطنية وطالبنا باختيار 
وزراء على مبدأ الكفاءة واملهنية. 
طلبــــت من الكتل التــــي تريد ان 
تشارك في احلكومة اإلسراع في 

تقدمي ٣ مرشحني لكل وزارة».
  وتابع ان «الــــوزارة اجلديدة 
ستكون بالعدد السابق ذاته (٣٧ 
حقيبة) ورمبا بزيادة واحدة ألن 

اجلميع يريد املشاركة».

شكلت سببا رئيسيا للتوصل الى 
مخبأ زعيم تنظيم القاعدة ابوعمر 
البغدادي وابوايوب املصري اللذين 

قتال في ابريل املاضي.
  وأشــــار املصدر الى «ضبط ٦ 
أطنان من املتفجرات وقوارير غاز 
ســــام»، كما أكد «إحباط محاولة 
تفجير مداخل املنطقة اخلضراء، 
ومخطط لتفجير وزارة الداخلية 

في إقليم كردســــتان». سياسيا، 
عبر نوري املالكي املكلف بتشكيل 
احلكومة العراقية امس عن ثقته 
حيــــال التشــــكيل ضمــــن املهلة 
الدستورية، على رغم إقراره بغياب 
االتفاقات مع الكتل السياسية على 

توزيع احلقائب واملناصب.
  وقال املالكي في مؤمتر صحافي 
هو األول له بعد تكليفه اخلميس 

املاضــــي ان «مخــــاوف تأخيــــر 
تشكيل احلكومة مشروعة لكننا 
ال نخشاها، ستتشكل احلكومة في 
أقل من الفترة الزمنية الدستورية» 
البالغة ٣٠ يوما. لكنه سرعان ما 
تدارك ان «البلد سينزلق في حال 
عدم تشكيل احلكومة في الوقت 
احملــــدد الى اجتاهــــات ال يعلمها 
إال اهللا، فمن ســــيكون قادرا على 

تشكيل احلكومة؟». وتابع «لدي 
ســــقف زمني بحــــدود منتصف 
الشهر املقبل» لكن «لم يتم االتفاق 
بني الكتل علــــى توزيع احلقائب 

الوزارية».
  وقــــال ردا على ســــؤال حول 
احتمال مقاطعة القائمة «العراقية» 
للحكومة، «اذا امتنع البعض عن 
املشاركة، فسنكون بني خيارين 

 منشقون عن البعث العراقي يعودون لجناح الدوري 
 دمشقـ  اجلزيرة: أعلن الرجل الثاني 
ــم البعث جناح محمد يونس  في تنظي
ــحابه مع مجموعة كبيرة  األحمد انس
ــم وعودتهم  ــن القياديني من التنظي م
ــزة الدوري، الذي  ــى البعث جناح ع إل
سبق أن انشقوا عنه أوائل عام ٢٠٠٧، 
ــم «املؤمتر  وأطلقوا على تنظيمهم اس
القطري االستثنائي حلزب البعث العربي 
ــورية  ــتراكي» الذي انعقد في س االش
وتزعمه عضو القيادة القطرية للبعث 
محمد يونس األحمد. وعن أسباب هذا 
االنسحاب يقول اللواء غزوان الكبيسي 
نائب األحمد سابقا «اتخذنا قرارنا هذا 

بالعودة إلى القيادة احلقيقية والشرعية للحزب، ألننا وصلنا إلى حالة 
يرثى لها وواجهنا الكثير من التضليل واألكاذيب». 

ــل والنهائي والقطعي مما  ــحابي الكام   وأعلن للجزيرة نت: «انس
يسمى تنظيم املؤمتر القطري االستثنائي للحزب، فهو غير شرعي 
ــك ومبعيتي األكثرية من قيادات  وغير نظامي، وأعلن تبرئي من ذل
وكوادر هذا التنظيم إلمياننا الراسخ بأن وجود واستمرار هذا الهيكل 

التنظيمي يشكل ردة وانتكاسة في العمل 
النضالي وشرخا في العمل الوطني». ويؤكد 
الكبيسي أنه أجرى لقاءات واتصاالت مع 
جناح عزت الدوري قبل أن يتخذ قراره 
هذا مع بقية العائدين إلى شرعية احلزب، 
الذين وصف عددهم بالكبير من القيادات 
والكوادر. وعن موقف وردود أفعال األحمد 
يقول إنه «لم يكن متفاجئا من قرارنا هذا». 
وعن موافقة جناح الدوري على عودتهم 
يقول «نعم حصلت موافقة القيادة الشرعية 
ــى عودتنا». وعن موقف البعث جناح  عل
ــم حزب  عزة الدوري، يقول الناطق باس
البعث د. خضير املرشدي للجزيرة نت 
إن «عودة غالبية البعثيني في جناح يونس األحمد إلى حضن القيادة 
الشرعية بقيادة عزت الدوري تؤكد صحة موقف احلزب من انشقاق 
األحمد، وقد تأكد لدينا أن ٩٠٪ من البعثيني الذين التحقوا مع يونس 
األحمد قرروا العودة للقيادة الشرعية، وخصوصا اخلط األول، حيث 
عاد ثمانية من أعضاء ما أطلق عليهم تسمية أعضاء القيادة القطرية 

في جناح يونس األحمد من مجموع ١١ عضوا». 

 أنقـــرة ـ أ.ش.أ: أملح رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان إلى أن البرملان التركي قد يشـــهد دخول نائبات 
محجبات عبر االنتخابات البرملانية املقبلة والتي ستجرى 
في يونيو من العام القادم. وقال أردوغان ـ ردا على أسئلة 
للصحافيني الذين رافقوه في رحلة عودته من لبنان ونشرتها 
صحيفة (حريت) أمس، عما إذا كان من املمكن رؤية نائبات 
محجبات في الدورة البرملانية القادمةـ  «في السياسة ميكن 

رؤية كل شيء». وأضاف «أننا سنعمل بالدورة البرملانية 
القادمة على فتح الطريق للشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بني ٢٥ و٣٠ عاما لدخول البرملان كنواب، بهدف إعداد نخبة 
سياسية شابة»، موضحا أنه ال ميكن حلزب العدالة والتنمية 
أن يستمر مع نواب يتغيبون كثيرا عن حضور اجللسات 
البرملانية وال ميكن العمل مع هؤالء في الفترة القادمة ولن 

نرشح أسماءهم مجددا باالنتخابات البرملانية القادمة.

 أردوغان ال يستبعد دخول المحجبات إلى البرلمان في االنتخابات المقبلة 

 إحباط محاولة تفجير مدبرة لحفل
  إضاءة أشجار الميالد في بورتالند

  
  واشنطن ـ أحمد عبداهللا

ــات الفيدرالي القبض على محمد    ألقت قوات مكتب التحقيق
عثمان محمد وهو شاب أميركي من أصل صومالي يبلغ التاسعة 
عشرة من العمر بعد اتهامه مبحاولة تفجير حفل إلضاءة أشجار 
عيد امليالد في مدينة بورتالند بوالية اوريغون االميركية مساء 
اجلمعة املاضي. وكان محمد قد تعرف على شاب صومالي آخر 
ادعى انه ينتمي الى منظمة القاعدة. وطلب محمد من عضو القاعدة 
املزعوم تدبير احلصول على متفجرات وأخبره انه «يبحث عن 
ــره». ووعد عضو القاعدة املزعوم الذي كان  هدف مالئم لتفجي
يعمل في حقيقة األمر حلساب مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدبير 

املتفجرات التي قال ايضا انها تتضمن عبوات كيماوية.
ــيارة نقل صغيرة  ــاعد محمد على تأجير س ــا لبث ان س   وم
وشحنها مبا قال انه شحنة كبيرة من املتفجرات التي ميكن ان 

تفجر باالتصال بجهاز التفجير عبر استخدام الهاتف النقال.
  وقاد محمد السيارة ووضعها هناك بالفعل ثم ابتعد عن املوقع 
ــر اال ان ما حدث هو ان االتصال كان  ــث اتصل برقم التفجي حي
اشارة لضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي بالهجوم على الشاب 
الذي قاوم اعتقاله وهو يهتف «اهللا أكبر.. يسقط الصليبيون».

  وكان املكتب قد وضع محمد حتت املراقبة بعد ضبط اتصاالت 
الكترونية جرت بينه وبني شخص يعيش في مناطق القبائل في 
ــتان  ــتان طلب فيها األخير من محمد ان يذهب الى باكس باكس
لتلقي التدريب. ووجهت الى محمد قائمة من االتهامات تتصدرها 
محاولة استخدام أسلحة دمار شامل للقتل على أساس ان الشاحنة 

املفخخة تعد من الوجهة الفنية أسلحة دمار شامل. 


