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 انتخابات مصر: «الوطني» يكتسح الجولة األولى.. و«الوفد» و«اإلخوان» ينسحبان 
 القاهرة: الموقف األميركي تدّخل «غير مقبول»

(رويترز)   املتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات سامح الكاشف في مؤمتر صحافي إلعالن نتائج اجلولة األولى مساء أمس األول 

  وقال املتحدث إنه «من املؤسف 
أن يتم إصدار هذه البيانات دون 
العليا  اللجنـــة  انتظـــار إعالن 
النهائية  النتائـــج  لالنتخابات 
للجولـــة األولى، ومـــا اتخذته 
هذه اللجنة املستقلة واحملايدة 
من إجـــراءات للتعامل مع ما مت 
إبالغها به من جتاوزات استعدادا 
للجولة الثانية املقررة يوم األحد 
املقبل»، مشيرا إلى أن ذلك «يكرس 
االنطباع بوجود مواقف أميركية 
سلبية ومسبقة من االنتخابات 

التشريعية املصرية».
  كما أبدى املتحدث الرســـمي 
املصري «االستياء مما تضمنه 
البيانـــني مـــن مغالطـــات  كال 
واضحة، ومزاعـــم حول تقييد 
احلريات األساسية واإلعالمية 
العملية االنتخابية، وهو  خالل 
األمر الـــذي يتنافى متاما مع ما 
شهدته االنتخابات من منافسة 
محتدمة، وفرص متكافئة لكافة 

القوى السياسية».
  واهـــاب املتحـــدث بالدوائر 
األميركية املهتمة مبتابعة الشأن 
املصري «توخـــي املوضوعية 
واحلذر فـــي مواقفهـــم وردود 
أفعالهم، حتى ال نعطى الفرصة 
الوثيقة  للمتربصني بالعالقات 
بني البلدين القائمة على االحترام 
املتبادل ، واملصالح املشتركة على 

املستويني الثنائي واإلقليمي». 

انسحابهما من جولة االعادة.
العليا  اللجنة    واعلن رئيس 
لالنتخابـــات رئيـــس محكمـــة 
استئناف القاهرة سيد عبدالعزيز 
عمر ان نسبة املشاركة في اجلولة 
االولى لالنتخابات بلغت قرابة 

.٪٣٥
  وقبيل اعالنها االنسحاب قالت 
جماعة االخوان انه يفترض وفقا 
للنتائج االولية ان يخوض ٢٦ 
الثانية  من مرشـــحيها اجلولة 
لالنتخابات، اال انها اكدت انها لم 
تقرر بعد ما اذا كانت ستستمر في 

االنتخابات ام ستنسحب منها.
  واكد املتحدث الرسمي باسم 
اجلماعة محمد مرسي في مؤمتر 
صحافي «اننـــا نبحث مواصلة 
او عدم مواصلـــة» االنتخابات 
«وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا 

الشأن».
العام للجماعة    وقال املرشد 
محمـــد بديع في بيـــان تاله في 
بداية املؤمتر الصحافي ان «كل 
اخليارات مفتوحة وسنرجع الى 
املؤسسات التخاذ القرار» بشأن 

اجلولة الثانية لالنتخابات.
  واكد ان «ما قام به النظام حلقة 
من سلسلة عدم مشروعيته التي 
حذرنـــا منها من قبـــل،  فكل ما 
بني على باطل فهو باطل، وهذه 
االنتخابـــات باطلـــة في معظم 
الـــذي يطعن في  الدوائر االمر 

احلالة ميكننا الغاءه من االساس 
وتقوم جلنة السياسات للحزب 
الوطني بـــدور املجلس النيابي 

وننتهي من هذا العبث».
  في املقابل، اكد املتحدث باسم 
اللجنة العليا لالنتخابات سامح 
الكاشف في مؤمتر صحافي ان 
اللجنة رصدت بعض التجاوزات، 
ولكنهـــا «مطمئنة الـــى ان هذه 
التجاوزات لم تؤثر على نزاهة 

اجلولة االولى لالنتخابات».
اللجنة اكتشفت  ان    واضاف 
بعـــض محـــاوالت التزوير في 
انهـــا  اال  صناديـــق االقتـــراع 
«ترفض رفضا قاطعا اي ادعاء 
بان التجاوزات كانت هي الطابع 
الغالب فـــي جميـــع صناديق 

االقتراع».
  وكانـــت منظمـــات حقوقية 
ومصرية انتقدت ما شاب عمليات 
االقتراع من عنـــف وانتهاكات 

واسعة النطاق.
أعـــرب املتحدث    الى ذلـــك، 
الرسمي باسم وزارة اخلارجية 
املصرية عـــن رفض القاهرة ما 
ورد بالبيانـــني الصادرين عن 
البيت األبيض ووزارة اخلارجية 
األميركيـــة بشـــأن االنتخابات 
التشريعية التي جرت في مصر 
قبل ثالثة أيام، باعتباره «تدخال 
غيـــر مقبول في شـــؤون مصر 

الداخلية».

على نهجنا السلمي ولن يستطيع 
احد استدراجنا ملواقف مخالفة 

للدستور والقانون».
  من جهته، اكد حزب الوفد في 
بيان غاضب ان «احلزب احلاكم في 

احلزب ستعقد اجتماعا النه يجب 
اتخاذ موقف، فمن غير الطبيعي 
ان يسيطر احلزب الوطني على 

٩٦٪ من مجلس الشعب».
  واضـــاف ســـاخرا «في هذه 

شرعية كل ما سيصدر عن هذا 
املجلس بعد ذلك».

  واضـــاف ان «واجبنا فضح 
الظلـــم ومواجهتـــه مهما كانت 
التضحيات»، ولكننا «مستمرون 

مصر يغتصب وجوده بالبلطجة 
والعدوان على الدستور».

  وقال السكرتير العام حلزب 
الوفـــد منير فخـــري عبدالنور 
لوكالة فرانس برس ان «قيادة 

 القاهرةـ  وكاالت: حقق احلزب 
الوطني فوزا كاسحا في اجلولة 
التشريعية  االولى لالنتخابات 
املصرية التي خرجت منها جماعة 
االخوان املسلمني بال اي مقعد، 
حيـــث حصل احلـــزب الوطني 
احلاكم حسب النتائج الرسمية 
على ٢٠٩ مقاعد من اجمالي ٢٢١ 
مقعدا مت حســـمها فـــي اجلولة 
االولى اي بنســـبة ٩٤٫٥٪ منها، 
ولم يفز االخوان املسلمون، قوة 
التي كانت  الرئيسية  املعارضة 
فازت بـ ٢٠٪ من مقاعد مجلس 
الشعب في االنتخابات السابقة 
العام ٢٠٠٥، بأي مقعد في اجلولة 

االولى.
  وفاز حـــزب الوفد الليبرالي 
مبقعدين، وحزب التجمع اليساري 
مبقعـــد واحد كما حصل كل من 
حزبي الغد (اجلناح املنشق عن 
املعارض امين نـــور) والعدالة 
االجتماعية على مقعد واحد. كما 

فاز سبعة مرشحني مستقلني.
الثانية    وســـتجري اجلولة 
املقبل على  لالنتخابات االحـــد 
٢٨٧ مقعدا يتنافس على معظمها 
مرشـــحون من احلزب الوطني 
الذي خاض االنتخابات بنحو ٨٠٠ 
مرشح من بينهم اثنان واحيانا 
ثالثة او اربعة تنافسوا على مقعد 
واحد في العديد من الدوائر. بينما 
اعلن االخوان وحزب الوفد امس 

 إسرائيل تقبل يهود «الفالشا مورا» رغم شكوكها في يهوديتهم!
ــرة ـ أ.ش.أ: تخوفا من حتولها إلى أقلية   القاه
في غضون ٥٠ عاما، اضطرت إسرائيل لقبول 
ــي حقيقة  ــك ف ــني جدد تش ــن إثيوبي مهاجري
ــداد املهاجرين  ــم لتعويض تراجع أع يهوديته
ــيا  ــود القادمني من أوروبا وأميركا وروس اليه
ــرائيل مفرا من  ــم جتد إس ــام ٢٠١٠، فل في ع
ــماح للفالشا مورا وهو االسم الذي يطلق  الس
على اليهود اإلثيوبيني الذين يقال إنهم أجبروا 
ــر والتاسع  ــيحية في القرنني الثامن عش على اعتناق املس
عشر بالهجرة إلى إسرائيل بعد أن ظلت ترفض احتضانهم 
على اراضيها رغم جهودهم املستمرة الرامية إلقناع الدولة 

العبرية بحقيقة يهوديتهم.
  واعترف ناتان شارانسكي رئيس «الوكالة اليهودية من 
أجل إسرائيل» بأن أعداد املهاجرين إلى إسرائيل من يهود 
أوروبا وأميركا ودول االحتاد السوفييتي السابق تراجعت 
بشكل كبير خالل عام ٢٠١٠ لتصل إلى ١٨ ألف مهاجر فقط 
ــة «العلياه» فقط وهو ما يعني  ــم جاء إلمتام فريض بعضه
ــل ليؤد فرائض دينية والعودة  أن جميعهم لم يأت ليبق ب
من حيث أتى. وقال شارانسكي ـ في تصريح ملجلة «جون 
أفريك» الفرنسية ـ إن هذا الرقم املتواضع يتعارض متاما 
مع مئات اآلالف من املهاجرين اليهود الذين كانوا يتدفقون 
ــة األلفية اجلديدة  ــعينيات وبداي ــرائيل في التس على إس

السيما من روسيا.
  وعلى الرغم من أن البعض يعزو تراجع أعداد املهاجرين 
اليهود إلى األزمة االقتصادية التي تواجهها إسرائيل وإلى 
ــبب احتماالت اقتراب إيران من  ــعور بعدم األمان بس الش
ــكي برر تراجع  ــووي، إال أن شارانس ــالح الن امتالك الس
أعداد املهاجرين اليهود بشعورهم باألمان في دول الشتات، 
ــون من  ــتات لم يعودوا يخش ــى أن يهود الش ــيرا إل مش
ــات التنكيل التي كانوا يتعرضون لها مثل  تعرضهم لعملي

ــات الذبح التي تعرضوا لها خالل حكم القياصرة في  عملي
روسيا أو للهولوكوست خالل احلكم النازي في أوروبا.

  ويؤكد شارانسكي أن ٩٤٪ من يهود الشتات يتمتعون 
اليوم باحلرية التامة في الهجرة إلى إسرائيل.

  وتتخذ «الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل» من القدس 
ــن اليهود اجلدد لدى  ــتقبال املهاجري مقرا لها، وتتولى اس
ــرائيل وتوفير أفضل السبل لهم للبقاء على  وصولهم إلس

أراضيها خاصة لو كانوا من مهاجري أوروبا أو أميركا.
  وتقول مجلة «جون أفريك» الفرنسية انه خالفا ملا كان 
يأمله مؤسسو احلركة الصهيونية فإن الغالبية العظمى من 
يهود أميركا وأوروبا قرروا في الوقت احلالي عدم الهجرة 
ــي الذي  ــرائيل، متجاهلني املبدأ الصهيوني الرئيس إلى إس
يقول «على جميع يهود العالم العيش في إسرائيل بوصفها 

املالذ اآلمن ضد املذابح واحملارق واالضطهاد».
ــؤولي حركات الهجرة    وترجع مخاوف العديد من مس
ــرائيل  اليهودية من تراجع معدالت تدفق املهاجرين إلى إس
إلى زيادة معدالت مواليد عرب ١٩٤٨ مقارنة بيهود إسرائيل 
ــرائيل خالل أقل  ــا يهدد بتحول اليهود إلى أقلية في إس م

من ٥٠ عاما.
ــة اليهودية  ــكي رئيس «الوكال ــق ناثان شارانس   ويتف
ــرائيل تعد من  ــرائيل» على أن الهجرة إلى إس من أجل إس
العناصر املهمة لتدعيم الدولة اليهودية إال أنه رفض الفكرة 
الصهيونية التي تقول ان من ال يبادر بالهجرة إلى إسرائيل 
معرض للفناء بسبب االضطهاد الذي اعتاد اليهود التعرض 

له طوال تاريخهم.
ــكي «إن وكالته أصبحت تدرك وجهة    ويقول شارانس
ــكل  ــرائيل بش نظر اليهود الذين يرفضون اإلقامة فى إس
ــرائيل في نفوس  دائم، ولذلك فهي تقوم بتعزيز محبة إس

يهود الشتات الذين يزورون إسرائيل في إطار العلياه».
ــز العالقات بني  ــف « الوكالة تقوم حاليا بتعزي   ويضي

ــرائيل من خالل تنظيم رحالت سنوية  يهود الشتات وإس
ــود أميركا وأوروبا  ــم وتوفير إقامة مؤقتة ليه منتظمة له
ــرائيل  ــرائيل لتعظيم روح االنتماء إلس ــيا في إس وروس
ــتات سواء انتهى قرارهم باإلقامة في  في قلوب يهود الش

إسرائيل بصفة دائمة أو بشكل مؤقت».
ــية  ــكي وهو من أصول روس ــار إلى أن شارانس   يش
ــجون  ــرائيل عام ١٩٨٦ بعد أن أمضى في س هاجر إلى إس
االحتاد السوفييتي السابق ٩ سنوات حملاولته الهجرة إلى 
إسرائيل دون احلصول على موافقة السلطات السوفييتية 
ــكي بتراجع  ــي ذلك الوقت. ويعترف شارانس املختصة ف
ــداد املهاجرين اليهود من أميركا غير أنه يرى أن اخلطر  أع
ــر يكمن في تراجع أعداد اليهود من الواليات املتحدة  األكب
ــبب امتصاصهم من جانب أصحاب الديانات  وأوروبا بس

األخرى بالزواج املختلط.
ــود من غير  ــرة زواج اليه ــن أن تزايد ظاه ــذر م   وح
يهوديات واليهوديات من غير يهود ميثل خطرا داهما على 
ــيما في دول مهمة يلعب  ــتمرار اجلنس اليهودي الس اس
ــالمة وأمن  ــيا لضمان س فيها اللوبي اليهودي دورا أساس

إسرائيل مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا.
  وأمام تراجع أعداد املهاجرين اليهود من أوروبا وأميركا 
ــن القضية املثارة  ــرائيل التغاضي ع ــيا قررت إس وروس
ــورا» بفتح أرضيها  ــا م حول مدى صحة يهودية «الفالش
الستقبالهم بعد أن رفضت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة 

االقتناع بيهوديتهم.
ــوفا الندفر قد  ــرائيلية س   وكانت وزيرة االندماج اإلس
ــرائيل باستقبال ما  بررت في ١٤ نوفمبر املاضي قرار إس
ــباب  ــا مورا بأس يقرب من ٨ آالف مهاجر من أبناء الفالش

إنسانية وصهيونية في آن واحد.
ــودة الذي يعطي  ــر إنه مبقتضى حق الع   وقالت الندف
احلق جلميع يهود العالم باإلقامة في إسرائيل، فإن احلكومة 

ــا  ــع برنامج لنقل يهود الفالش ــررت وض ــرائيلية ق اإلس
ــذا البرنامج خالل أربع  ــم االنتهاء من ه ــورا على أن يت م
ــرائيلية أن يهود الفالشا  ــنوات. وأضافت الوزيرة اإلس س
ــيبدأون قبل نهاية هذا العام ترك معسكراتهم في  مورا س
«جوندار» بشمال إثيوبيا متجهني إلى إسرائيل بعد سنوات 

طويلة من االنتظار في ظروف إنسانية متردية.
  وكان أبناء الفالشا مورا قد حاولوا احلصول على حق 
جماعي للهجرة إلى إسرائيل مثل يهود الفالشا اإلثيوبيني 
ــكك في حقيقة انتمائهم للديانة  ــرائيل ظلت تش إال أن إس
ــرائيل رغم  ــم بالرغبة في الهجرة إلس ــة واتهمته اليهودي
ــلمة بحثا عن حياة أفضل في  ــيحية أو املس ديانتهم املس

إسرائيل.
  يشار إلى أن بعض احلاخامات اليهود املتخصصني في 
ــهم احلاخام مناحم فالدمان  تاريخ يهود إثيوبيا وعلى رأس
ــهموا في إقناع السلطات اإلسرائيلية املختصة بصحة  أس
ــوا بحاجة  ــا مورا لدرجة أنه أكد أنهم ليس يهودية الفالش
ــد ألنهم لم يتجاهلوا في  ــادة اعتناق اليهودية من جدي إلع
ــعائر الدينية اليهودية على الرغم من  يوم ما ممارسة الش
ــيحية في  ــى التحول إلى الديانة املس ــم بالقوة عل إجباره

القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
ــار كبير  ــلومو أم ــرأي احلاخام ش ــزز هذا ال ــد ع   وق
ــر اليهودية  ــا أعطى وكاالت التهجي ــرائيل م حاخامات إس
ــا مورا من  الضوء األخضر للبدء في تهجير يهود الفالش

اثيوبيا حتى قبل انتهاء العام احلالي.
ــا عن هجرة  ــرائيل أغمضت عينيه ــار إلى أن إس   يش
ــورا( إلى أراضها اعتبارا من  ــا م العديد من اليهود (الفالش
ــتقبال  ــنوات إال أنها توقفت عن اس عام ٢٠٠٣ وملدة ٥ س
ــتطع  ــد أن تبني لها أن العديد منهم لم يس ــد منهم بع املزي

إخفاء ديانته املسيحية األرثوذوكسية.
  وتؤكد مصادر إسرائيلية ملجلة «جون أفريك» الفرنسية 

أن عدة آالف من الفالشا مورا هاجروا بالفعل إلى إسرائيل 
ــف مهاجر اثيوبي من يهود  ــوا إلى أكثر من ١٠٠ أل لينضم

الفالشا.
ــرائيلية أن هذه هي  ــن جانبها، أكدت احلكومة اإلس   وم
ــمح فيها باستقبال يهود الفالشا  املرة األخيرة التي ستس
ــاء من تهجير الثمانية  ــورا، مؤكدة أنه لن يتم بعد االنته م
ــا مورا بحلول عام ٢٠١٤ قبول مهاجرين جدد  آالف فالش
ــكل منفرد وبعد تقدمي التبريرات  من الفالشا مورا إال بش
ــة التي تثبت انتماءهم إلى اليهودية أو إلى تعرضهم  الكافي
ــلومو ماال  ــانية. وقد أيد هذا الرأي ش ــروف غير إنس لظ
ــا الذي مت  ــن يهود الفالش ــرائيلي الوحيد م ــب اإلس النائ
ــيت (البرملان اإلسرائيلي). وكان النائب  انتخابه في الكنس
ــلومو ماال قد أكد أن الوكالة اليهودية لن تتولى  األسمر ش
ــن اثيوبيا بعد أن  ــول مهاجرين جدد م ــد عام ٢٠١٤ قب بع
تأكد للجميع في إسرائيل أن الفالشا مورا هم آخر اليهود 
ــي  ــن على أراضي إثيوبيا. ويرى احمللل الفرنس املوجودي
ــرائيل تدرك جيدا أن الفالشا مورا  بيير بيريجوفوا أن إس
ــيحيون وبعضهم مسلمون  ــوا يهودا بل أغلبهم مس ليس
ــكاني بني عرب  لكنها لم جتد حال آخر ملواجهة التزايد الس
إسرائيل إال اللجوء ملهاجرين من دول العالم الثالث بعد أن 
امتنع املهاجرون من أوروبا الشرقية عن الهجرة إلسرائيل 
ــية في هذه الدول  ــن األحوال املعيش ــواء بسبب حتس س
ــيوعية وتبني النظام الرأسمالي أو بسبب  بعد اختفاء الش

مخاوفهم من عدم األمن واألمان.
ــؤال املهم وهو: هل تواجه إسرائيل بالفعل    ويبقى الس
مخاطر فقد هويتها اليهودية باستقبال مهاجرين إثيوبيني 
ــم غير يهود أم أنها ميكن أن تنجح في إدماجهم  تدرك أنه
فى نسيجها من خالل برامج اإلدماج التي تقوم على تعليم 
ــعائر الدين اليهودي وتعلم اللغة العبرية وتوفير فرص  ش

عمل جيدة؟ 
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 انتهاء عملية نقل الوقود إلى قلب محطة بوشهر  عبدالمهدي:نختلف مع المالكي لكننا في مركب واحد
 وزارة الخزانة األميركية تضيف ١٠ شركات لقائمة عقوبات إيران  برزاني وسفير أميركا يبحثان نتائج محاوالت تشكيل الحكومة الجديدة

 عادل عبداملهدي  نوري املالكي 

من الرئيس باراك أوباما ينظرون 
ويترقبون سعي ومحاوالت برزاني 
مبزيد من األهمية واالهتمام ابتداء 
التفاوض واحلوارات  من عملية 
األولية وزيارة رؤســــاء وممثلي 
العراقية  السياسية  الكتل  وقادة 
اللقاءات  أربيــــل وتواصــــل  إلى 
واالجتماعات فــــي بغداد وإجناز 
الدســــتورية  املراحل  قســــم من 
لتشكيل احلكومة وانتخاب رئيس 
للبرملان واجلمهورية واصفني هذه 
األعمال باخلطوات اإليجابية املهمة 

والكبيرة.
  من جانبه، أوضح برزاني أن 
البرملان ورئيس  انتخاب رئيس 
اجلمهورية خطوة مهمة وكبيرة 
في العملية السياسية العراقية وقد 
متكنا من كســــر احلاجز النفسي 

السلبي وعدم الثقة بني الكتل.
  وأضاف «لقد عقدنا من جانبنا 
قبل يومــــني اجتماعــــا مهما مع 
وفد ائتالف الكتل الكردســــتانية 
بحضور القوى واجلهات السياسية 
الكردستانية كافة بغية دراسة آخر 
التطورات حيال تشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة آمال أن متر هذه 
املرحلة وتنتهي أيضا بنجاح بهدف 

تشكيل حكومة شراكة وطنية».

حكومة الشراكة الوطنية للمرحلة 
املقبلة تتمثل في توفير اخلدمات 
وتثبيت االمن وحتســــني الوضع 

االقتصادي.
  الى ذلك، ذكرت صحيفة «املدى» 
العراقية أن رئيس إقليم كردستان 
مســــعود برزاني بحث مع سفير 
أميركا جيمس جيفري واجلنرال 
أوســــتون قائد القوات األميركية 
في العراق والوفــــد املرافق لهما 
نتائــــج احملــــاوالت واخلطوات 
الرامية لتشكيل احلكومة العراقية 

اجلديدة..
  وفــــي اللقــــاء الــــذي حضره 

نيجيرفــــان برزاني نائب رئيس 
احلزب الدميوقراطي الكردستاني، 
جرى التطرق إلى مجمل األوضاع 
السياســــية في العراق. وأشارت 
الصحيفة امس إلى أن الســــفير 
األميركي لــــدى العراق جدد مرة 
أخرى التهاني إلى الرئيس برزاني 
مبناسبة جناح مبادرته مثمنا عاليا 
الرئيسي واحملوري ودور  دوره 
ممثلي ورؤساء الكتل السياسية 
إلجناح هذه املبــــادرة آمال املزيد 
والتواصل بغية تشكيل احلكومة 
اجلديدة معلنا بحسب موقع حكومة 
اإلقليم أن اجلميع في أميركا بدءا 

 عواصــــم ـ وكاالت قال نائب 
الرئيس العراقي السابق القيادي 
في التحالف الوطني العراقي عادل 
عبداملهدي امس انه استعرض مع 
رئيس الوزراء املكلف بتشــــكيل 
املالكي مراحل  نــــوري  احلكومة 
العمل خالل الفترة املقبلة مبينا 
«اننا معه فــــي مركب واحد وان 

االختالف ال يعني املخالفة».
  واضاف عبداملهدي في بيان في 
اعقاب لقائه رئيس الوزراء املكلف 
«اســــتعرضنا مع املالكي مراحل 
العمــــل واهميــــة رص الصفوف 
الوطنيــــة ووضوح  والشــــراكة 
الرؤى» مؤكدا ان العراق «يقطع 
اشواطا مهمة في جناحات كبيرة 
تتحقق وهناك ايضا صعاب يجب 
جتاوزها عن طريق وحدة الصف 
والكلمــــة»، وبني انه ثمة «تفاؤل 
كبير بني القوى السياسية الجناح 

مهمة تشكيل احلكومة».
  ونقل البيان عن املالكي تأكيده 
خالل االجتماع ضرورة ان يشارك 
اجلميع في حكومة وحدة وطنية 
وفي حتمل املسؤولية فضال عن 
ضرورة احملافظة على ما اجنز في 

املجال االقتصادي.
  واضــــاف املالكــــي ان مهــــام 

 عواصــــم ـ وكاالت: قالــــت وزارة اخلزانة 
األميركية امس إنها وسعت العقوبات املتعلقة 
باألســــلحة ضد إيران لتشــــمل عشر شركات 
إضافية وخمســــة أفراد قالت إنهم مرتبطون 
ببنك ملي وشــــركة الشحن البحري اململوكة 

للدولة.
  وكانت وزارة اخلزانة األميركية قد أدرجت 
بنك ملي اإليراني وشركة الشحن البحري على 
القائمة الســــوداء في إطار عقوبات تستهدف 
املشتبه بأنهم داعمون لبرنامج تطوير األسلحة 

النووية اإليراني.
  وحتظر االجراءات االخيرة على الكيانات 
األميركيــــة الدخول في أي صفقات مع االفراد 
والشــــركات التي مت حتديدها وتســــعى الى 
جتميد االصول التي قد تكون لديهم في نطاق 

االختصاص األميركي.
  وأدت اجــــراءات مماثلة فــــي املاضي الى 
قطع التمويــــل الدولي للكيانات التي تخضع 

لعقوبات.
  وقالــــت وزارة اخلزانــــة انه مت توســــيع 
العقوبات لتشــــمل ثماني مؤسسات تابعة لـ 
البحري  «شركات واجهة» وشــــركة الشحن 
اململوكــــة للدولة وتقع جميعهــــا في جزيرة 
«آيل أوف مان» وهي اراض بريطانية تتمتع 

باحلكم الذاتي.
  وقالت وزارة اخلزانة ان كال منها هو املالك 
املسجل لسفينة مت حتديد هويتها في السابق 

على انها مملوكة لشركة الشحن.

  وتستخدم شــــركات الشحن اسماء اشتيد 
وبافليت وكوبهام ودوركينــــج وايفينجهام 

وفارنهام وجومشال وهورشام.
  ومن الشركات التي مت حتديدها أيضا بيرل 
اينيرجي والشركة التابعة لها بيرل اينيرجي 
سيرفيسيز ومقرها سويسرا التي قالت وزارة 
اخلزانة انه مت تشكيلها بواسطة شركة تابعة 

لبنك ملي.
  وتقدم بيرل اينيرجــــي ابحاثا اقتصادية 
بينما مهمة بيرل اينيرجي سيرفيســــيز هي 
تقدمي التمويل واخلبرة للكيانات حتى تدخل 

قطاع البترول االيراني.
  وحتد عقوبات االمم املتحدة االخيرة التي 
صدرت ضد ايران بشــــدة من قدرة الشركات 
االجنبيــــة على املشــــاركة في قطــــاع الطاقة 

االيراني.
  الى ذلك، أكد ســــعيد جليلي أمني املجلس 
األعلى لألمن القومي اإليراني أن حادث اغتيال 
عالم نووي مدرج اسمه ضمن قائمة الشخصيات 
اإليرانية اخلاضعة لعقوبــــات مجلس األمن 
الدولي مبثابة فضيحــــة كبرى للمجلس ألن 

قراراته ينفذها اإلرهابيون.
  ونقلت وكالة أنباء (مهــــر) اإليرانية عن 
جليلي قوله في سياق لقاء امس االول مع وزراء 
الرياضة والشباب في العراق وسورية ولبنان 
املشاركني في مؤمتر وزراء شباب الدول األعضاء 
في منظمة التعاون االقتصادي «اكو» املنعقد 
حاليا في طهــــران «إن اللجوء إلى االغتياالت 

مؤشر على عجز وفشل األعداء في االستفادة 
من العقوبات وسائر الضغوط»، موضحا ان 
استهداف العلماء وأساتذة اجلامعات هو حركة 

استكبارية تصب في اجتاه احتكار العلم».
  كانت وزارة اخلارجية األميركية قد أكدت عدم 
وجود أي معلومات لديها بشأن الهجوم الذي 

استهدف عاملني نوويني إيرانيني في طهران.
  يشار إلى أن عاملي الفيزياء فيريدون عباسي 
دافانــــي وماجد شــــاهرياريـ  اللذين يعمالن 
كمحاضرين بجامعات إيرانيةـ  تعرضا لهجمات 
تفجيرية منفصلة في طهران ولقي شاهرياري 
حتفه فــــور التفجير االنتحاري بينما أصيب 

عباسي.
  إلى ذلك، انتهت امس عملية نقل الوقود في 
قلب مفاعل محطة بوشهر النووية برعاية رئيس 

منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صاحلي.
  وذكــــرت وكالة «فارس» اإليرانية شــــبه 
الرســــمية لالنباء أن عملية ضخ الوقود في 
آخر مجمع للوقود مبحطة بوشــــهر النووية 

متت «بنجاح تام».
  وقال صاحلي «انــــه مت قبل فترة نقل ٨٢ 
طنا من الوقود الى قلب مفاعل محطة بوشهر 
حيث من املقرر أن يرتفع مخزونها الى ١٠٠٪ 
خــــالل فترة تتراوح بني ٦ و٩ اشــــهر إلنتاج 

١٠٠٠ ميغا واط».
  و أعرب صاحلي عن امله «أن يحتفل الشعب 
االيراني خالل الشهرين املقبلني بربط محطة 

بوشهر بالتيار الكهربائي» في ايران. 

 اجلزائر ـ أ.ش.أ: شـــن عبدالعزيز بلخادم األمني العام 
حلزب جبهة التحرير الوطني في اجلزائر (حزب األغلبية 
في احلكومة والبرملان) هجوما حادا ضد خصومه القياديني 
في احلزب الذين انتفضوا ضده، وأرجع متردهم عليه إلى 
خلو تشكيلة املكتب السياسي التي متخضت عن املؤمتر 

التاسع الذي عقد في شهر مارس املاضي من أسمائهم.
  واعترف بلخادم ـ فـــي خطاب ألقاه أعضاء احلزب في 

العاصمـــة ونقله موقع صحيفة «اخلبـــر» على االنترنت 
امس االول ـ ضمنيا بوجود أزمة حقيقية في حزب جبهة 
التحرير، وقال عن الـــوزراء والقياديني الذين يخوضون 
حربا ضده دون ذكر أسمائهم انهم يريدون «ركوب احلزب 

للوصول إلى أهدافهم».
  وأضاف «واهللا لو نكون صادقني في نضالنا فلن يتزحزح 

احلزب عن احلكم ولو بعد ٥٠ عاما من اليوم». 

 بلخادم: حزب جبهة التحرير لن يتزحزح عن السلطة ولو بعد ٥٠ عامًا


