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(أ.پ)   اللواء قاسم عطا خالل عرض صور قياديني القاعدة في املؤمتر الصحافي أمس 

(رويترز)   رئيس البرنامج النووي االيراني علي اكبر صاحلي يقص الشريط امام اول شحنة من مسحوق اليورانيوم املكثف املنتج محليا  

 اتهمت الغرب وإسرائيل بإعاقة تقدمها العلمي عشية استئناف المحادثات مع الدول الست 

 طهران تعلن إنتاج أول شحنة من «الكعكة الصفراء» محلياً 
 عواصم ـ وكاالت: قبل ساعات 
من انطــــالق اجتماعات مجموعة 
«٥+١» بالوفد النووي االيراني في 
جنيڤ اليوم، أعلن رئيس البرنامج 
النووي االيراني علي اكبر صاحلي 
أمس أن ايران انتجت اول دفعة من 
مسحوق اليورانيوم املكثف املسمى 
بـ «الكعكة الصفراء» الذي يستخدم 
اساسا النتاج اليورانيوم املخصب 
انطالقا من معدن يستخرج من احد 

مناجمها في جنوب البالد.
  وقال صاحلي في مؤمتر صحافي 
نقله التلفزيون مباشرة من اصفهان 
«ان الغربيني كانــــوا يأملون في 
حصول مشاكل لدينا فيما يتعلق 
باملــــادة االولية (النتاج  بالتزود 
اليورانيوم املخصب) لكننا تلقينا 
(أمس) الدفعة االولى من الكعكة 
الصفراء من منجم غاشني» القريب 

من بندر عباش بجنوب البالد.
  وأشار صاحلي الى ان الكعكة 
الصفراء التي تســــتخدمها ايران 
في انتاجها لليورانيوم املخصب 
كانت «تستورد من اخلارج» حتى 
االن بــــدون ان يعطــــي مزيدا من 

التوضيحات.
  وأكد صاحلي أن «منجم غاشني 
املنتجة محليا  والكعكة الصفراء 
يخضعان الشراف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية»، موضحا انه «سيتم 
حتويل الكعكة الصفراء الى مادة 
(يو. اف. ٦) التي ستكون صاحلة 
لتخصيب اليورانيوم في منشأة 
(نطنز) النووية». ورأى ان ايران 
الســــنوات اخلمس  ستتمكن في 
املقبلة من توفير جميع احتياجاتها 
املدنية من الوقود النووي. وأعرب 
عن األسف حيال تسريب الوكالة 

الذرية معلومات  الدولية للطاقة 
حول برنامج بالده النووي مصرحا 
«لقد طلبنا من الوكالة اال يسرب 
مفتشوها املعلومات التي يحصلون 
عليها بشأن انشطتنا النووية ولن 
نقبل بأن تنشر الوكالة املعلومات 
املتعلقة بنسبة اليورانيوم الذي 

منتلكه».

  ربط الشبكة

  وأعلن صاحلي كذلك ان ايران 
سوف حتتفل في فبراير املقبل بربط 
الكهرباء املنتج في مفاعل (بوشهر) 

النووي بالشبكة العامة للكهرباء 
الكعكة  البــــالد. وتســــتخدم  في 
اليورانيوم  الصفراء او مسحوق 
املكثف، النتاج الغاز السداسي فلور 
اليورانيــــوم الذي يضخ بعد ذلك 
الطرد املركزي النتاج  في اجهزة 

اليورانيوم املخصب.
  وتأتي هذه اخلطوة االيرانية 
عشــــية بــــدء جولة جديــــدة من 
ايران  بــــني  النووية  احملادثــــات 
ومجموعة الدول اخلمس زائد واحد 
املعنية بامللــــف النووي االيراني 
وهي الــــدول دائمة العضوية في 

مجلس االمن اضافة الى املانيا في 
جنيڤ السويسرية. وبعد توقف 
دام اكثر من سنة يشكل اللقاء بني 
مجموعة «٥+١» والوفد االيراني 
بقيادة سعيد جليلي اختبارا لرغبة 
طهران احلقيقية في التفاوض بشأن 

برنامجها النووي.
  وقد وصف مصدر اوروبي ان 
هذا االجتماع «هام جدا ليس مبعنى 
انه سيثمر عن نتائج فورية بل الننا 
نأمل في ان يؤدي الى اعادة التزام 
ايران» بعمليــــة احملادثات. وبعد 
خيبة امله ازاء عدم التوصل الى 

اي نتيجة بعد اللقاء الذي عقد في 
٢٠٠٩ ووافقت خالله ايران مبدئيا 
على تخصيــــب اليورانيوم الذي 
متلكه في اخلارج، خفض االحتاد 
االوروبي وسيط الدول العظمى من 
طموحاته. وأوضحت املتحدثة باسم 
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
كاثرين اشتون قبل وصولها الى 
جنيڤ، ان جنيڤ ستكون «نقطة 
انطالق لعملية» وسيكون هدفها 
البرنامج  الرئيسي «التحدث عن 
النووي».وتبدو املسألة بالرغم من 
كل شيء دقيقة الن ايران ترفض 

اجندة الغربيــــني الذين تعتبرهم 
اللذين  مسؤولني عن االعتداءين 
استهدفا االسبوع املاضي، عاملني 
متخصصني في البرنامج النووي 

االيراني.

  منع التقدم العلمي

  من جهتــــه، أعلن وزير الدفاع 
اإليراني أحمــــد وحيدي أمس ان 
الغربية حتاول  إسرائيل والدول 
بكل قواها منع بالده من حتقيق 
التقدم العلمي وحيازة التكنولوجيا 

املتقدمة.

  وقال وحيدي في تصريح على 
هامش مراسم تأبني العالم النووي 
مجيد شــــهرياري الذي اغتيل في 
طهــــران األســــبوع املاضي «أنهم 
(الغرب) يظنون ان بإمكانهم بهذا 
األسلوب نشــــر الرعب في قلوب 
العلماء اإليرانيني وان محاوالتهم 

ستبوء ال محالة بالفشل».
  وأضاف «ان الذين ال يستنكرون 
هذا العمل اإلرهابي يعتبرون دون 
شــــك شــــركاء ملنفذي هذا العمل 
اإلجرامي». وتابع قائال «ان الذين 
يتشــــدقون مبحاربة اإلرهاب لم 

يشجبوا إرهابا واضحا كهذا وهو 
االعتداء على أستاذ جامعي وزوجته 
وان هــــذا يعتبــــر بطبيعة احلال 
مؤشرا على ضعف منطقهم وان 
عملهم هــــذا يعري طبيعتهم أمام 
الدولي». وقال املسؤول  املجتمع 
اإليراني «ان خطأ األعداء هو انهم 
يظنون ان بإمكانهم وقف مسيرة 
التقدم العلمي في بالدنا من خالل 
اغتيال شــــخص أو شخصني من 
علمائنا». وأضاف «ان املسؤولني 
األمنيــــني في البالد ســــيتخذون 

التدابير الالزمة في هذا املجال». 

 املنامةـ  كونا: أصدر عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن عيسى ال 
خليفة هنا أمس أمرا ملكيا رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٠ بدعوة مجلسي الشورى 
والنواب لالنعقاد. وجاء في االمر امللكي انه يدعى كل من مجلســـي 
الشورى والنواب لالجتماع عصر يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر 

٢٠١٠ الفتتاح دور االنعقاد االول من الفصل التشريعي الثالث. 

 العاهل البحريني يدعو مجلسي الشورى
 سانتياغوـ  ا.ف.ب: افاد استطالع للرأي اجرته منظمة التينو بارومترو غير   والنواب لالنعقاد في ١٤ الجاري 

احلكومية في ١٨ بلدا من اميركا الالتينية، ونشرت نتائجه يوم اجلمعة املاضي في 
سانتياغو، ان الرئيس االميركي باراك اوباما ونظيره البرازيلي لويس ايناسيو 
لوال دا ســـيلفا هما الرئيسان االكثر تقديرا في اميركا الالتينية في ٢٠١٠. وكان 
اوباما يحتل املرتبة االولى العام املاضي، لكن عالمته انتقلت من ٧ الى ٦٫٣ نقاط، 
على سلم من صفر الى عشـــر نقاط. واضاف االستطالع ان الرئيس البرازيلي 

الذي حصل على العالمة نفسها، قد انتقل من ٦٫٤ الى ٦٫٣ نقاط.  

 أوباما ولوال األكثر تقديراً في أميركا الالتينية 

 «التلغراف»: الموساد وراء اغتيال العالم النووي 
اإليراني وجرح زميله في طهران

 األمن العراقي يعلن اختراق شبكة معلومات 
القاعدة ويعرض صوراً وأسماء قيادية 

 لندن ـ عاصم علي 
  كشفت صحيفة «الديلي تلغراف» عن أن جهاز املوساد 
ــتهدفتا العاملني النوويني  نفذ عمليتي التفجير اللتني اس
ــهرياري (٤٥ عاما) وفريدون عباسي  االيرانيني مجيد ش
دافاني في طهران، الفتة إلى أنهما كانتا الضربة األخيرة 
ــليم منصبه لنائبه  ــاز مئير داغان قبل تس لرئيس اجله
تامير باردو. وأوضحت الصحيفة أن داغان تعهد لعناصر 
وضباط اجلهاز لدى تسلمه مهامه قبل ٨ سنوات دعم أي 
ــرائيل بكل وسيلة متوافرة حتى لو  عملية ضد أعداء اس
ــرعية. وأشارت الى سماحه باستخدام غاز  كانت غير ش
األعصاب ورصاصات سامة ووسائل قتل تتجنبها حتى 
االستخبارات الروسية والصينية. ووصف أعضاء املوساد 
في تلك الكلمة التي ألقاها واقفا على إحدى طاوالت مطعم 
ــرف  اجلهاز، بأنهم «جالدون أو طبيب اإلعدام الذي يش
على وخز اإلبرة القاتلة. كل أفعالنا تتبناها دولة اسرائيل. 
ــذ حكما باإلعدام  ــل ال نخرق القانون بل ننف عندما نقت
ــارت الصحيفة التي لم  ــوزراء».  وأش ــدره رئيس ال أص
ــل الذريع للموساد في دبي الى أن داغان عقد  تذكر الفش

اجتماعا أول الشهر اجلاري مع فريق خبراء أسلحة وعلماء 
نفس ومحللني وبريغادير جنرال هو قائد وحدة «كيدون» 
(احلربة) التي تضم ٣٨ فردا بينهم ٥ نساء يتقنون فنون 
ــية وتختص بعمليات  القتال ولغات عديدة بينها الفارس
االغتيال فقط. ويبدو، بحسب الصحيفة، أن املوساد بعث 
ــية في «كيدون» إلى طهران لتنفيذ هذه  العناصر الفارس
العملية واغتيال عالم نووي وإصابة آخر بجروح خطرة.  
وأفادت بأن شهرياري خبير في تصميم املفاتيح النووية 
وكان قبل أسبوع من اغتياله في كوريا الشمالية، الفتة الى 
أن مصادر استخباراتية في سيئول قالت إنه كان يفاوض 
صفقة مع بيونغيانغ تتعلق بأجهزة الطرد املركزية. وتابعت 
أن عميل املوساد رصد شهرياري في مطار دمشق الذي 
ــي، فهو أحد  ــط فيه في طريقه الى طهران.  أما عباس ح
اخلبراء العامليني املتخصصني في فصل النظائر، واستهدفه 
املوساد بالطريقة ذاتها. وبحسب املصادر االسرائيلية في 
التقرير، فإن املوساد يعمل منذ سنوات على زرع عمالء 
له يتقنون الفارسية بامتياز داخل ايران، وتولوا بأنفسهم 

استقبال عناصر «كيدون» وتسهيل مهمتها. 

 بغداد ـ وكاالت: متكنت قوات شــــرطة محافظة 
األنبار العراقية من إبطال خمس عبوات ناسفة شمال 
مدينة القائم كانت تستهدف القطار الذي يربط القائم 
مبصنع فوسفات مدينة عكاشات، على خلفية ورود 
معلومات إستخبارية تفيد بوجود عبوتني ناسفتني 

كانتا موضوعتني على القضبان.
  وذكر مصدر أمنى في قيادة شرطة األنبار ـ في 
تصريح لهـ  أن شعبة مكافحة املتفجرات متكنت من 
إبطال العبوتني وتفكيكهما دون حدوث أي إصابات 
بشرية أو مادية، كما أنها أثناء تطويق مكان احلادث 

عثرت على ثالث عبوات ناسفة أخرى مت إبطالها.
  قبل ذلك أعلنت السلطات العراقية أمس انها متكنت 
من اختراق شبكة املعلومات األمنية التابعة لتنظيم 
القاعدة واكتشاف منفذي عدد من العمليات من بينها 

عملية مهاجمة كنيسة النجاة ببغداد.
  وقال املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء 
قاسم عطا في مؤمتر صحافي عقده في بغداد أمس 

«نعرض اليوم (امس) منجزا أمنيا مهما حققته خلية 
الصقور االستخبارية والقوات العسكرية واألجهزة 
األمنية متثل في اختراق شــــبكة املعلومات األمنية 
لتنظيم القاعــــدة اإلرهابي من خالل احلصول على 
معلومات دقيقــــة تخص املجاميع اإلرهابية املنفذة 
للعمليات اإلجرامية التي اســــتهدفت املتطوعني في 
منطقة امليدان بوسط بغداد في ١٧ أغسطس ومركز 
التطوع فــــي مقر قيادة عمليات الرصافة بتاريخ ٥ 
سبتمبر وكنيسة ســــيدة النجاة بتاريخ ٣١ اكتوبر 

املاضي».
  وعرض عطا خــــالل املؤمتــــر الصحافي صور 
وأســــماء الذين نفذوا تلك العمليات باإلضافة الى 
صــــور «إرهابيني آخرين» قال انهــــم اليزالون قيد 

املالحقة من قبل األجهزة األمنية.
  ولفت الى ان الشبكة املذكورة تتكون من أشخاص 
ينتمون الى جنســــيات عربية مختلفة من دون ان 

يفصح عن جنسية أي منهم. 

 رفضت دعوة رئيس هندوراس االنقالبي إلى القمة األيبيرية ـ األميركية  قنصل إسرائيل في األرجنتين يأسف العتراف البرازيل بالدولة الفلسطينية 

 أميركا الالتينية تقر عقوبات ضد أي انقالب في دولها فتح: حل السلطة خيار مطروح لكنه غير مخطط له اآلن 
 عواصــــم ـ د.ب.أ: أعلن عضو 
اللجنة املركزية ومفوض العالقات 
الدولية حلركة فتح وعضو الوفد 
الفلسطيني املفاوض نبيل شعث 
أمس أن حل السلطة الفلسطينية 
ملواجهة فشــــل عملية السالم مع 
إسرائيل «خيار مطروح لكنه غير 

مخطط له اآلن».
  وقال شعث، في بيان صحافي، 
إن الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس «بذل كل جهد من اجل إنقاذ 
عملية السالم وأعطى بدائل في هذا 
االجتاه تبدأ بوقف كامل لالستيطان 
وتهويد القــــدس وإنهاء احلصار 
لقطاع غزة». وأضاف شــــعث أن 
عباس صرح بأن البدائل مفتوحة 
للتحرك الفلسطيني ردا على تعثر 
عملية السالم ولم يتحدث عن حل 

السلطة في الوقت الراهن.
  من جهة أخرى أشــــاد شــــعث 

اعتــــراف مماثل مــــن دول أميركا 
الالتينية ونحن نشــــكر الرئيس 

داسيلفا على مبادرته املهمة».
  لكــــن املوقــــف البرازيلي، لم 
يرق لواشنطن وإسرائيل، حيث 
عبر قنصــــل األخيرة في ريو دي 
جانيرو عن «حزنه العميق» أمام 
البرازيلي لويس  الرئيــــس  قرار 
ايناسيو لوال دا سيلفا االعتراف 
بدولة فلسطينية، معتبرا هذا االمر 
«مؤسف من كل النواحي»، وذلك في 
تصريح نشر أمس. وقال للموقع 
االلكتروني لصحيفة «او غلوبو» 
البرازيلية «تلقيت اخلبر بحزن 
عميق». واعتبر «انه وقت ســــيئ 
لنشــــر مبادرة تضر باحملادثات 
الفلســــطينيني  بــــني  املباشــــرة 
التي جتري منذ  واإلســــرائيليني 
حوالي عقد من الســــنني. انه امر 

مؤسف من كل النواحي». 

البرازيل االعتراف بالدولة  بقرار 
الفلســــطينية وعاصمتها القدس 
على حدود عام ١٩٦٧ معتبرا بأنه 
«مبادرة مهمة ســــيتبعه اعتراف 
مماثل من دول أميركا الالتينية».
  وأكد شعث أن «هذه اخلطوة 
املهمة تدعم القضية الفلسطينية 

ومنظمة التحرير الفلسطينية».

  وأشار إلى أن الرئيس البرازيلي 
لويس ايناسيو لوال داسيلفا كان 
وعده في «آخر زيارة له أنه سيعلن 
عن االعتراف بالدولة الفلسطينية 
قبل يناير القادم وقد أوفى بوعده». 
وقــــال «هذه خطــــوة مهمة تدعم 
القضيــــة الفلســــطينية ومنظمة 
الفلسطينية وسيتبعها  التحرير 

 مصر: ال أحد يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل
  القاهرةـ  د.ب.أ: أكد وزير اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط أمس األول، 
ان مخططات الوحدات االستيطانية اجلديدة التي أعلن إقامتها في القدس 
الشرقية «قد جتعل من إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة أمرا مستحيال 
إذا أنشئت فعليا». وقال أبوالغيط في لقاء مع املراسلني الديبلوماسيني في 
مقر وزارة اخلارجية املصرية «القدس الشرقية ليست عاصمة إسرائيل.. 
ال أحد يعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.. القدس الشرقية هي أرض 
ــاط  ــطينية ومحتلة.. ولن يعترف املجتمع الدولي بضمها أو بالنش فلس
ــاط.. القدس الشرقية هي عاصمة  ــتيطاني فيها مهما كان ذلك النش االس

الدولة الفلسطينية املستقلة التي ستبزغ إن عاجال أو آجال». 

 مار ديل بالتاـ  أ.ف.پ: تبنت أميركا الالتينية واسبانيا والبرتغال أمس 
األول آلية عقوبات ميكن تطبيقها على الدول التي تشهد انقالبات، في 
قمة ايبيريةـ  اميركية اتسمت بغياب عدد كبير من القادة في األرجنتني. 
وقالت الرئيسة األرجنتينية كريستينا كيرشنر مضيفة القمة التي عقدت 
في منتجع مار ديل بالتا، بعد موافقة نظرائها الكترونيا على النص ان 
«االعالن أقر». وأوضحت كيرشنر ان االمر يتعلق بـ «قطع كل العالقات 

مع اي دولة عضو تشهد محاولة لتدمير الدميوقراطية».
  ويؤكد االعالن ان الدولة التي تتعرض للخطر ميكنها ابالغ املؤمتر 
االيبيري ـ االميركي للتوصل الى «تبني اجراءات ملموســــة بالتشاور 
بــــني بلدانها. وميكن لهذه الدول «تعليق» عضوية بلد بـ «حرمانه من 
كل احلقوق واالمتيازات التي يتمتع بها كعضو في املؤمتر االيبيري ـ 
االميركي، حتى اعادة دولة القانون». وعّبر األمني العام ملنظمة الدول 
االميركية خوسيه ميغل اينسولزا انه «اصبح باالمكان تطويق اي محاولة 
القامة نظام دكتاتوري». وكان الرئيس االكوادوري رافايل كوريا دعا 
نظراءه الى «عدم التسامح اطالقا» مع االنقالبيني. واستخدمت «فقرة 
دميوقراطية» تبناها احتاد دول اميركا اجلنوبية في نهاية نوفمبر في 
غويانا منوذجا لهذا االعالن. ورد رؤساء دول اميركا اجلنوبية بسرعة 
كبيرة مطلع أكتوبر بعد محاولة االنقالب على رافايل كوريا. فقد اجتمعوا 

في بوينوس آيرس ودعوا الى ادانة املسؤولني عنه.
  لكن رد فعلهم جاء اقوى عندما اعتقل العسكريون رئيس هندوراس 

مانويل سياليا واقالوه ونفوه في ٢٨ يونيو ٢٠٠٩.
  فبورفيريو لوبو الذي انتخب رئيسا للدولة بعد خمسة اشهر من 
ذلك لم يدع الى مار ديل بالتا الن معظم دول اميركا الالتينية وخصوصا 
البرازيل واألرجنتني، اعتبرته رئيســــا غير شرعي. وتبنت القمة التي 
عقدت حتت شعار «التربية الجناح التكامل االجتماعي»، بيانا يقضي 
بإنشــــاء صندوق برأسمال قدره مائة مليار دوالر بحلول ٢٠٢١ في هذا 
املجال. وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس ان «ماليني 
االشخاص ينتظرون تلبية مطالبهم العادلة من اجل االجيال اجلديدة». 
اال ان غياب عدد كبير من رؤساء الدول اضعف هذه القمة. وكان يفترض 
ان يلقي الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز كلمة في ستاد في مار ديل 

بالتا، لكنه قرر الغاء رحلته بسبب الفيضانات التي تضرب بلده.
  ولم يشارك في القمة ايضا نظيره البوليڤي ايفو موراليس وال دانيال 
اورتيغا رئيس نيكاراغوا التي تشتبه في ان كوستاريكا تريد استخدام 
القمة لطرح خالف بني البلدين على طاولة البحث. لكن األمر األهم هو 
ان رئيس الوزراء االســــباني خوسيه لويس ثاباتيرو علق مشاركته، 
خالفا مللك اســــبانيا خوان كارلوس الذي حضر القمة، ترافقه زوجته 
امللكة صوفيا. وقال احمللل غابريل بوريتشيلي «انه امر سلبي السبانيا 
محرك هذه القمة، بانها ال تســــتطيع ضمان حضور رئيس احلكومة». 
من جهته، قال احمللل روســــيندو فراغا من معهد «نويفا مايوريا» ان 

«اجلديد هو غياب رئيس احلكومة االسبانية». 

 مصر: «الوطني» يضمن ٤٠٠ مقعد برلماني
  وينفي بطالن جولة اإلعادة النتخابات الشعب 

 القاهرةـ  وكاالت: وسط إقبال وصف بالضعيف ومقاطعة 
أحزاب املعارضة جولة العادة النتخابات مجلس الشــــعب 
أمس، نفى املستشار سامح الكاشف املتحدث الرسمي باسم 
اللجنة العليا لالنتخابات املصرية أمس ما تناقلته التقارير 
اإلخبارية الصادرة أمس حول احلكم الصادر عن احملكمة 
اإلدارية العليا املصريــــة أمس األول والذي وصف مجلس 
الشعب املقبل بأنه «يشوبه البطالن».  جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي املشترك الذي عقده مع السفير محمود كارم األمني 

العام للمجلس القومي حلقوق اإلنسان.
  وقال املستشــــار الكاشف إن اللجنة ليست لديها والية 
الفصل في القضايا والنزاعات املقامة بني املرشحني، وقال 
إن إقامة اشكال في التنفيد يحقق اثرا واقفا للحكم املطلوب 

تنفيده حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص.

  استشكاالت

   كذلك نفى د.محمد كمال أمني التدريب والتثقيف باحلزب 
الوطني عضو هيئة مكتبة أمانة السياسات أن تكون جولة 
اإلعادة النتخابات مجلس الشعب غير قانونية، مؤكدا أن 
إقامة استشكال على األحكام التي صدرت يحقق أثرا واقفا 

للحكم املطلوب تنفيذه.
  وقال د.محمد كمال إن االنتخابات شأنها شأن كل االنتخابات 
السابقة التي حدثت بها طعون وأحكام واستشكاالت، وأن هذا 

األمر ليس بجديد وال يتعلق باالنتخابات احلالية فقط.
  وشدد د.كمال على أن اللجنة العليا لالنتخابات هي التي 
لها الوالية في العملية االنتخابية وتتلقى الشكاوى اخلاصة 
بها وتتخذ ما يلزم جتاهها، مشيرا إلى أن احلزب الوطني 

يحترم أي قرارات تصدر عن اللجنة.
   وكانت مراكز االقتراع استقبلت أمس الناخبني لإلدالء 
بأصواتهم فــــي جولة اإلعادة النتخابات مجلس الشــــعب 
التي خاضها مرشــــح احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم 
من دون منافســــة تذكر بعد قرار املعارضة املتمثلة بحزب 
الوفد وجماعة «اإلخوان املسلمني» احملظورة باملقاطعة إثر 

مزاعم بحدوث تزوير وترهيب واسعي النطاق.

  عدد المتنافسين

  وقد أعلن املستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات أن عدد املرشــــحني الذين خاضوا جولة 
اإلعادة النتخابات مجلس الشعب أمس قد بلغ ٥٦٦ مرشحا 
ومرشحة من بينهم ٥٣٨ عن املقاعد العامة و٢٨ مرشحة عن 

املقاعد املخصصة للمرأة.
  وقال رئيس اللجنة ـ في تصريح له أمس ـ إن املنافسة 
في جولة اإلعادة جترى في ١٦٦ دائرة انتخابية وذلك الختيار 
٢٨٣ عضوا مبجلس الشعب من بينهم ٢٦٩ عن املقاعد العامة 
و١٤ عن املقاعد املخصصة للمرأة.  وشهدت مراكز االقتراع 
إقباال ضعيفا من الناخبني، حيث جرت اجلولة داخل ٣٢ ألفا 
و٧٩٢ جلنة فرعية في ١٦٦ دائرة انتخابية على ٢٨٣ مقعدا 
تنافس فيها ٣٨٣ مرشحا عن احلزب الوطني و١٤٠ مرشحا 
مستقال و٦ مرشحني عن حزب التجمع اليساري املعارض 

الذي قرر عدم االنسحاب من جولة اإلعادة.
  من جهتها، حسمت احملكمة اإلدارية العليا احلديث عن 
مدى شرعية مجلس الشعب املقبل، فقالت «تشكيل مجلس 
الشعب مشوب بشبهة البطالن بسبب انعدام املراكز القانونية 
ألعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في االنتخابات 

املقضي ببطالنها بأحكام القضاء اإلداري».
  من جهتهما قالت صحيفتا «املصري اليوم» و«الشروق» 
املستقلتان ان احملكمة اإلدارية أصدرت أحكاما «بتأييد بطالن 
انتخابات مجلس الشــــعب في جميع الدوائر التي صدرت 
أحكام من محكمة القضاء اإلداري (أول درجة) بإلغاء إعالن 

نتائج انتخابات اجلولة األولى فيها».
  ووصفت صحيفة «املصري اليوم» في عنوانها الرئيسي 
بصدر صفحتها األولى حكــــم احملكمة اإلدارية العليا بأنه 
«تاريخي»، مشيرة إلى ان هذه احملكمة أرست مبدأ قانونيا 
اذ أكدت ان «خــــروج اللجنة العليا لالنتخابات عن حجية 
تلك األحكام (الصادرة عن القضاء اإلداري) وعدم تنفيذها 

ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك ويكون مجلس 
الشعب عندئذ مشوبا بالبطالن».

  وجتاهلت اللجنة العليا لالنتخابات التي يترأسها رئيس 
محكمة اســــتئناف القاهرة القاضي السيد عبدالعزيز عمر 
العديد من أحكام القضــــاء اإلداري التي صدرت قبل وبعد 
اجلولة األولى لالنتخابات استنادا الى انه مت إيقاف تنفيذ 

هذه األحكام من قبل القضاء املدني.

  تفتيت األصوات

   وفيما حسم ٢٢١ مقعدا خالل اجلولة األولى لالنتخابات 
بينما مت إلغاء االنتخابات على أربعة مقاعد، بحسب اللجنة 
العليا لالنتخابات، قالت وكالة أنباء الشــــرق األوســــط ان 
احلزب الوطني ضمن الفوز في اجلولة الثانية بـ ١١٤ مقعدا 
جرى التنافس عليها بني مرشــــحني على القوائم الرسمية 
للحزب الوطني إضافــــة الى ٧٥ مقعدا آخر جرى التنافس 
عليها بني مرشحني على القوائم الرسمية للحزب وآخرين 
من أعضائه الذين رشحوا انفسهم كمستقلني، وبذلك يكون 
احلزب احلاكم ضمن الفوز بأكثر من ٤٠٠ مقعد، وتوجهت 
مجموعات صغيرة من الناخبني الى مكاتب االقتراع، بحسب 

صحافيي وكالة «فرانس برس».
   من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية أمس ان عناصر 
من «التنظيم غير املشــــروع لإلخوان املســــلمني» خطفوا 
مرشحا مستقال «من أعضاء اإلخوان» رفض االلتزام بقرار 
مقاطعة االنتخابات، قبل ان يتمكن األمن من حتريره، غير 
ان جماعــــة اإلخوان نفت ذلك. اما حــــزب الوفد الليبرالي، 
اكبر أحزاب املعارضة الرسمية، فأعلن انسحابه من اجلولة 
الثانية لألسباب نفسها بعد ان فاز مبقعدين فقط في اجلولة 

األولى.
  وتنافس مرشــــحون عن احلزب الوطني في العديد من 
الدوائر فيما كان أسلوبا اتبعه احلزب لتفتيت األصوات في 
اجلولة األولى وتفويت فرصــــة الفوز خاللها على جماعة 

اإلخوان املسلمني كما قال مسؤولون في احلزب.  


