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جوسـ  أ.ف.پـ  بي.بي.سي: أعلن الرئيس النيجيري بالوكالة 
جوناثان جودالك حالة الطوارئ في وسط البالد بعد مواجهات 
طائفية دامية اســــفرت عن مقتل 500 شخص على األقل قرب 

مدينة جوس عاصمة والية بالتو في وسط نيجيريا.
ووضع جــــودالك قوات االمن في حالــــة تأهب قصوى في 
محاولة ملنع وقوع هجمات انتقامية في الواليات املجاورة. وقال 
مكتب الرئيس بالوكالة إن التقارير أشــــارت الى أن عصابات 

شنت سلســــلة من الهجمات على جتمعات بعينها في الوالية 
مما أسفر عن عدد كبير من القتلى واجلرحى. 

ومت شن هذه الهجمات املنسقة، وفق شهود، ابتداء من ليل 
امــــس االول على ثالث قرى فــــي جنوب مدينة جوس، فخالل 
ثالث ساعات، مت ذبح مئات االشخاص بينهم العديد من النساء 
واالطفال بواسطة السواطير واحراقهم، بحسب شهود حتدثوا 

عن جرائم فظيعة.

 500 قتيل في اشتباكات طائفية  ورئيس نيجيريا بالوكالة يعلن الطوارئ

العراقيون يترقبون ما بعد االنتخابات والكتل تتسابق إلى إعالن الفوز 
عواصمـ  وكاالت: انقشع غبار 
البرملانية،  املعركة االنتخابيـــة 
ودخل العـــراق مرحلة ترقب ما 
بعد االنتخابـــات بانتظار اعالن 
النتائـــج التي سترســـم صورة 
البالد  فـــي  احلياة السياســـية 

للسنوات األربع املقبلة.
وفيما أفادت أنباء عن وقوع 
جتاوزات أدت إلى حرمان عشرات 
آالف املقترعني مـــن التصويت، 
وخصوصا في العاصمة البريطانية 
لندن، دخلت الكتل النيابية مرحلة 
التسابق على اعالن فوزها رغم 
اعالن مصـــادر املفوضية العليا 
لالنتخابـــات ان النتائج االولية 

لن تعلن قبل 4 او 5ايام.

القائمة العراقية

بانتظـــار ذلـــك الوقت، أعلن 
النائب مصطفـــى الهيتي عضو 
القائمـــة العراقيـــة بزعامة اياد 
عـــالوي أمس تقـــدم قائمته في 
الدين  املوصل واألنبار وصالح 
وبعـــض مناطق بغـــداد. وقال 
الهيتي عضـــو القائمة العراقية 
لوكالة األنباء األملانية: »حتى اآلن 
لم نحصل علـــى نتائج نهائية، 
لكن لدينا إحصائيات من الوكالء 
في املراكز االنتخابية تشير إلى 
تقدم القائمة العراقية في مدينة 
املوصل بنسبة 85% وفي األنبار 
80% وفي صالح الدين 70% وفي 
بعض مناطق بغداد بنسبة %70« 
وأضاف: »كما لدينا نسب متقدمة 
في عدد من املدن اجلنوبية يصل 
بعضها إلى حوالي 55% وبالتالي 
فنحن نتحدث عن إحصائيات رمبا 
تتحول إلى أرقام حقيقية« وقال: 
أثبتت االنتخابات احلالية  »لقد 
أن القائمـــة العراقية جنحت في 
الوصول إلى قطاع الشباب وطلبة 
اجلامعات، وهي بذلك حتقق قاعدة 

عريضة وقوية في املستقبل«.
الوقت  وأضاف: »أعتقـــد أن 
مبكر لإلعالن عن تشكيل حتالفات 
لتشكيل احلكومة املقبلة، وسنعمل 
على حتالفات مع أطراف نتطابق 

معهم في البرنامج السياسي«.
بدوره ذكر فـــاروق عبداهلل، 
أن قائمة ائتـــالف دولة القانون 

بزعامة رئيس احلكومة العراقية 
نوري املالكي حققت نتائج كبيرة 
في االنتخابات العامة البرملانية 
في عدد كبير من املدن العراقية 
من بغداد وحتى مدينة البصرة 
جنوبي البالد. وقال عبداهلل وهو 
سياســـي تركماني مرشح ضمن 
ائتـــالف دولة القانـــون لوكالة 
األنباء األملانيـــة: »حقق ائتالف 
القانون املرتبة األولى في  دولة 
عدد من احملافظات من بغداد حتى 
البصرة ومراتب متقدمة  مدينة 
في مدن أخـــرى في نتائج الفرز 

األولية«.
وأضاف أن »االئتالف يسعى 
لتشكيل حكومة استحقاق انتخابي 
تضم جميع أطياف الشعب ومن 
املبكر حاليا احلديث عن الدخول 
في ائتالفات لتشـــكيل احلكومة 

اجلديدة«.
وحســـب تقريـــر لتلفزيون 

من جانب حلفائه الســـابقني من 
الشيعة الذين احتدوا في االئتالف 
العراقي. وقال املجلس  الوطني 
األعلى اإلسالمي العراقي وهو جزء 
من التحالـــف إن األصوات تبدو 
منقســـمة بالتساوي بني املالكي 
واالئتـــالف الوطني العراقي في 

النتائج املبكرة للفرز.
على صعيـــد آخر، أعلن فرج 
احليدري رئيس املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات في العراق 
امس ان إعـــالن النتائج األولية 
التشـــريعية سيتم  لالنتخابات 
فـــي غضون أربعة إلى خمســـة 
أيام مقبلة. وقـــال احليدري في 
تصريح صحافي »النتائج األولية 
لالنتخابات ستعلن في غضون 
أيام مقبلة«  أربعة إلى خمســـة 
وأضاف: »تسلمنا عشرات الشكاوى 
ولم يتم حتى اآلن تصنيفها«. من 
جهة اخـــرى، قالت املفوضية ان 

»آفاق« اململوك لرئيس احلكومة 
العراقية فإن ائتالف دولة القانون 
حقق املرتبة األولـــى في نتائج 
الفرز األولية في 10 مدن عراقية 

جميعها في جنوبي البالد.

تقدم المالكي

من جهته، توقع علي املوسوي 
مستشار املالكي، ان يحصل رئيس 
الوزراء على »ثلث مقاعد مجلس 
النواب )325 مقعدا(« لكنه استدرك 
قائال »لن يكون بوسعه تشكيل 
احلكومة وحده دون االستعانة 
بآخريـــن، والتحالـــف مع كتل 

اخرى«.
وهو ما أكده محللون معتبرين 
ان رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي، ســـيواجه صعوبات في 
احلصـــول على غالبيـــة تدعمه 
للبقاء في منصبـــه، خاصة أنه 
يواجه في اجلنوب حتديا كبيرا 

نسبة املشاركة في العراق تراوحت 
بني 55 الى 60% موضحة  ان عدد 
العراقيني املشاركني في االنتخابات 
خارج العراق بلغ نحو 250 ألف 

ناخب فقط.
وفي هـــذه األثنـــاء، انتقدت 
مفوضيات االنتخابات في 16 دولة 
صوت فيها الناخبون العراقيون 
سوء تنظيم مراكز االقتراع مما 
حرم عشرات آالف املقترعني من 

االقتراع خاصة في لندن.

قبول النتائج

وحتى جالء صورة النتائج، 
حضت املفوضية العليا املستقلة 
الكيانات  املتحـــدة  وممثل األمم 
السياسية واملرشحني على تقبل 
نتائج االنتخابات وعدم التشكيك 
بها. وقال احليـــدري في مؤمتر 
صحافي حضره ممثل السكرتير 
العام لالمم املتحدة اد مليكرت »ان 

االنتخابات حضرها عدد كبير من 
املراقبني الدوليني ووكالء الكيانات 
السياســـية واإلعالميـــني« الفتا 
الـــى ان »اعالن النتائج ينحصر 
باملفوضية دون سواها«. غامزا من 
قناة العديد من الكتل االنتخابية 
التي اعلنـــت كل منها على حدة 

تصدر النتائج.
أما قائـــد القوات املركزية في 
اجليش األميركي اجلنرال ديڤيد 
بترايوس فقد أكد انه يتوقع من 
قادة العراق مد اجلسور فيما بينهم 
بعد انتهاء االنتخابات وانشـــاء 
حتالفات لتشكيل حكومة شاملة. 
ولفت بترايوس في حديث لقناة 
)سي ان ان( إلى ضرورة انشاء 
حتالفات في تشـــكيل احلكومة 
قائال »انـــه بالنظر الى احلقائق 
فال ميكـــن أبدا انتخـــاب رئيس 
وزراء بدون حتالف عابر للطوائف 

والعرقيات«.

المفوضية العليا تعلن أن نسبة المشاركة تراوحت بين 55 و60٪.. والنتائج بين 4 أو 5 أيام

نتائج االنتخابات حسب تقديرات أولية
بغدادـ  أ.ف.پ: فيما يلي التقديرات االولية املتوافرة لنتائج االنتخابات 
التشريعية التي جرت أمس االول في العراق وكانت الثانية منذ سقوط 
ــن في ابريل 2003. وقد حصلت وكالة فرانس برس  نظام صدام حس
ــة االنتخابات ومصادر في  ــام من عاملن في مفوضي ــى هذه االرق عل

االئتالفات السياسية:
ـ ائتالف دولة القانون بزعامة املالكي )400 مرشح في 15 محافظة(، 
جاء في الطليعة في احملافظات اجلنوبية الشيعية التسع )النجف وواسط 
وذي قار والديوانية والبصرة وكربالء واملثنى وميسان وبابل(. كما حل 

ثالثا في كركوك. وتشغل هذه احملافظات 119 مقعدا في املجلس.
ـ  القائمة العراقية )او الكتلة الوطنية العراقية( بقيادة رئيس الوزراء 
ــيعي العلماني )530 مرشحا في 15 محافظة(،  االسبق اياد عالوي الش
ــنة االربع )االنبار وصالح  حلت في الطليعة في محافظات العرب الس
الدين وديالى ونينوى(. وتتمثل محافظات العرب السنة بسبعن مقعدا. 
ــيعية )بابل واملثنى  كما جاءت في املرتبة الثانية في ثالث محافظات ش

والبصرة( وكركوك.
ــحا في 15 محافظة(: جاء  ــالف الوطني العراقي )547 مرش  ـ االئت
ــط وذي  ــت محافظات جنوبية )النجف وواس في املرتبة الثانية في س
ــان( وفي املرتبة الثالثة في ثالث اخرى  قار والديوانية وكربالء وميس

)البصرة واملثنى وبابل(.
ـ  التحالف الكردستاني )365 مرشحا في 11 محافظة(: تصدر النتائج 

في محافظة كركوك التي يتنازعها االكراد والعرب.
وتشغل احملافظات الكردية الثالث )اربيل والسليمانية ودهوك( 41 

مقعدا في البرملان.
ـ  نسبة املشاركة واالحزاب حسب احملافظات: بلغت نسبة املشاركة 
ــرت مديرة الدائرة  ــبما ذك ــتوى الوطني بن 55 و60%، حس على املس

االنتخابية حمدية احلسيني لفرانس برس.

المحافظات السنية:

ـ االئتالف الذي يتصدر النتائج: القائمة العراقية )عالوي(.
ـ نسب املشاركة: االنبار 61%، صالح الدين 70%، ديالى 70%، نينوى 

%67

المحافظات الجنوبية:

ـ االئتالف الذي يتصدر النتائج: دولة القانون )املالكي(.
ــب املشاركة: النجف 55%، واسط 48%، ذي قار 61%، الديوانية  ـ نس

55%، البصرة 55%، كربالء 59%، املثنى 64%، ميسان 50%، بابل %63.

المحافظات الكردية:

ـ االئتالف الذي يتصدر النتائج: التحالف الكردستاني.
ـ نسبة املشاركة: اربيل 76%، السليمانية 72%، دهوك %81.

أما في محافظة كركوك املتنازع عليها:
ـ االئتالف الذي يتصدر النتائج: التحالف الكردستاني.

ــبة املشاركة: 70% وستصدر املفوضية العليا املستقلة النتائج  ـ نس
ــمية اواخر الشهر. وقد بلغ عدد  النهائية في 18 مارس اجلاري والرس
ــغل 325 مقعدا في  ــحن في االقتراع 6218 بينهم 1801 امرأة لش املرش
ــاء، لوالية مدتها  مجلس النواب بينها ثمانية مقاعد لالقليات و82 للنس

اربع سنوات.

)ا.پ( موظفو االنتخابات امام اكوام من صناديق االقتراع في احد مراكز عد االصوات في بغداد

)ا.پ( الرئيس االفغاني حامد كرزاي يصافح وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس بعد مؤمترهما الصحافي في القصر الرئاسي في كابل

الرئيس املصري حسني مبارك

إيران تتهم بريطانيا وأميركا بتشجيع اإلرهاب
وواشنطن ترد باتهامها بدعم طالبان بالعتاد والمال

عواصم ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: 
اتهم وزير اخلارجيـــة االيراني 
منوچهـــر متكي أمـــس الواليات 
املتحـــدة وبريطانيا بتشـــجيع 
اإلرهاب في املنطقة، وفق ما نقلت 
عنه وكالة مهر لألنباء. وقال متكي 
خالل مؤمتر عن التعاون اإلقليمي 
في آسيا الوســـطى ان »القواعد 
األجنبية في املنطقة ال تهدف الى 
توفير االستقرار واألمن بل أقيمت 
لغرض توســـعي وبغية التدخل 
في شـــؤون بلدان املنطقة«، في 
اشارة الى انتشار القوات الغربية، 
وخصوصا االميركية في أفغانستان 
والعراق واخلليج. وقابل موقف 
متكي اتهام وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس إيران بتمويل حركة 
»طالبان« بالعتاد واملال مشـــيرا 
إلـــى أنها تلعب لعبـــة مزدوجة 
بدعم احلكومة االفغانية من جهة 

وطالبان من جهة أخرى.

تدريب وتسليح

مـــن جهته قال قائـــد القوات 
األميركية في أفغانستان اجلنرال 
ستانلي ماكريستل لقناة »العربية« 
إن ايران تقدم دعما محدودا لطالبان 
في مجالي التدريب والتســـليح 
معتبرا انه ال حاجة اآلن الى مزيد 

من القوات في أفغانستان.
وكان غيتس الذي وصل الى 
كابول في زيارة مفاجئة حذر من 
ان القوات الدولية ستواجه »معارك 
ضارية« ضد طالبان رغم املؤشرات 
علـــى احـــراز تقدم فـــي احلرب 
املســـتمرة منذ ثماني ســـنوات. 
وقال غيتـــس للصحافيني الذين 
رافقوه في رحلته قبيل وصوله 
الى كابول »ال شك ان ثمة تطورات 
ايجابية جتري، لكنني اعتبر ان 
الوقت مازال مبكرا جدا«، واضاف 
ان القوات الدولية واالفغانية يجب 
ان تتوقع »معـــارك ضارية جدا 
واياما اكثر صعوبة«، معتبرا انه 

يجب »بذل مزيد من اجلهود«.

سلطة بلطجية

من جهته، اعتبر اجلنرال ديڤيد 

شن هجوم على إيران لكنه شدد 
على »االلتزام الذي ال يتزعزع منذ 
سنوات طويلة من جانب احلزبني 

في أميركا جتاه أمن إسرائيل«.
وأضـــاف أن إدارة الرئيـــس 
األميركـــي بـــاراك أوباما »أحيت 
مجـــددا املشـــاورات األمنية بني 
الدولتني وضاعفنا جهودنا من أجل 
ضمان حفاظ إسرائيل على تفوقها 
النوعي في املنطقة  العســـكري 
وعملنا على توســـيع املناورات 
املشتركة والتعاون في املنظومة 

الدفاعية املضادة للصواريخ«.
ووفقا للتقارير والتحليالت 
الصحافية اإلسرائيلية فإن مهمة 
بايـــدن املركزية خـــالل زيارته 
التوضيح لقيادتها  إسرائيل هي 
بشكل قاطع أن الواليات املتحدة 
تعارض مهاجمة املنشآت النووية 

اإليرانية.
وأشار بايدن إلى أن الواليات 
املتحدة تعمل مع املجتمع الدولي 
على تصعيد العقوبات االقتصادية 
ضـــد إيران لكنه رفـــض التكهن 
مبوعد فرض عقوبات مشـــددة 

أخرى.
من جهـــة أخرى، قـــال نائب 
الرئيس االميركي في مقابلة مع 
صحيفة احلياة ان ايران لم متنح 
املجتمع الدولي اي أساس للثقة بها، 
كما أكد التزام واشنطن بشكل فعال 
في املفاوضات غير املباشرة بني 

الفلسطينيني واالسرائيليني.
وذكر بايدن قبل جولة له في 
الشرق األوسط ان ايران »لم تثبت 
سلمية برنامجها النووي« و»لم 
متنح املجتمع الدولي أي اساس 

للثقة بها«.
كما اكد نائب الرئيس االميركي 
االستمرار بسياسة عرض احلوافز 

مبوازاة فرض عقوبات.
وقال ان »هدف املسار والنهج 
املتوازي والذي قبله جميع أعضاء 
مجموعة الـــدول الـ 5 زائد واحد 
يستند الى االنخراط وتقدمي حوافز 
واذا مت رفضها تكون هناك عواقب« 
داعيا الى فرض مزيد من العقوبات 

على ايران.

بترايوس قائـــد القيادة املركزية 
االميركيـــة أن النظـــام االيراني 
الى »ســـلطة بلطجية«  يتحول 
مبعنى »عصابة مجرمني« سعيا 
منه الى قمع الغضب الشـــعبي 
الذي برز اثر إعالن فوز الرئيس 
محمود احمدي جناد في انتخابات 

12 يونيو.
وقال بترايوس الذي تشـــمل 
قيادته املنطقة املمتدة من مصر الى 
باكستان مرورا بايران في مقابلة 
مع محطة سي ان ان، »اعتقد انكم 
سمعتم خبراء يقولون ان ايران 
انتقلت من كونها ســـلطة دينية 

الى سلطة بلطجية«.
واضاف ان ذلك حصل »مجددا 
بسبب بروز هذه احلركة اإلصالحية 
للمواطنني الذين عبروا عن غضبهم 
من مصادرة االنتخابات في الصيف 

املاضي«.
وبشـــأن حتدي ايران للدول 
الغربية وإصرارها على تخصيب 
اليورانيوم، قال بترايوس انه من 

غير الواضح ان كانت ايران قررت 
بصورة نهائية السير في طريق 

صنع السالح النووي.
ولكنه قال ان اعمال ايران تسهل 
على الواليات املتحدة مســـاعيها 
لفرض عقوبات جديـــدة عليها، 
مضيفا ان »الرئيس احمدي جناد 
غالبا ما يكون افضل من يحشد 

قوانا«.

تهديد اميركا

من جهته أعلن نائب الرئيس 
األميركي جوزيف بايدن ان إيران 
نووية تشكل تهديدا على الواليات 
املتحدة وليس فقط على إسرائيل 

التي وصل اليها امس.
وقال بايدن في مقابلة أجرتها 
معه صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ونشرتها أمس إن »إيران مسلحة 
بسالح نووي ستشـــكل تهديدا 
ليس على إســـرائيل فقط وإمنا 
الواليات  ستشـــكل تهديدا على 

املتحدة أيضا«.

وأضـــاف أن »تســـلح إيران 
بسالح نووي سيقوض استقرار 
املجتمع الدولي كله بشكل عميق 
وقد يؤدي إلى الشروع في سباق 
تسلح نووي في الشرق األوسط 
األمر الذي سيكون خطيرا للغاية 
على جميـــع ذوي العالقة باألمر 

ومبا في ذلك إيران«.
وتابـــع »لذلك جتنـــد إدارتنا 
املجتمع الدولي للتأكد من أن إيران 
تنفذ التزاماتهـــا الدولية وإن لم 
تفعل ذلك فإنها ستواجه نتائج 

وخيمة وعزلة متزايدة«.
وكان بايدن يرد على ســـؤال 
حول ما إذا كانت الواليات املتحدة 
ســـتضمن أمن إسرائيل في حال 
إلـــى مهاجمة  اضطرت األخيرة 
املنشـــآت النووية اإليرانية وما 
إذا كانت الواليات املتحدة مستعدة 
لتوقيع حلف دفاعي مع إسرائيل 
من أجل إقناعهـــا بعدم مهاجمة 

إيران.
وامتنع بايدن عن ذكر إمكانية 

اليمن: إخالء مرتفعات صعدة من الحوثيين 
والقبض على 27 مطلوبًا جنوبًا

 وزير الصحة المصري: 
صحة مبارك في تحسن مستمر 

صنعـــاء ـ وكاالت: اتفقـــت اللجنة املكلفة 
باإلشـــراف على تنفيذ الشـــروط الـ 6 وآليات 
تنفيذها في محور )صعدة( شمالي اليمن خالل 
اجتماع لها في صعدة برئاســـة عضو مجلس 
النواب اليمني الشـــيخ علي عبدربه القاضي 
على إنهاء متترس العناصر احلوثية وإخالئها 
ملواقع منطقتي »الزعالء«، و»اللبدة«، من هذه 
العناصـــر، ومن عناصر قبليـــة أخرى، وبقاء 

الوحدات العسكرية في مواقعها العسكرية.
وفي محور ســـفيان مبحافظة عمران عقد 
اجتماع مماثل للجنة الليلة املاضية مع نائب 
رئيس هيئة األركان اليمنية لشؤون العمليات 
اللواء علي محمد صالح، حيث مت االتفاق على 
البدء في التنفيذ امليداني إلنهاء متترس العناصر 
احلوثية فـــي جميع املواقع في منطقة »حرف 
سفيان«، وكذلك إخالء »تبة املنصة« والتحرك 
لنـــزع بقية األلغام منها ومـــن جميع املناطق 

األخرى.
وفي الســـياق ذاته قامت اللجنة اإلشرافية 
مبحور صعدة برئاسة علي أبو حليقة بالنزول 
امليداني إلى نقطة عني لإلشراف على سير أعمال 

اللجنة امليدانية التنفيذية التي كلفت من قبل 
اللجنة اإلشـــرافية بالذهـــاب إلى جبل وهبان 
واملرتفعات األخرى وذلك للتأكد من إخالء هذه 

املرتفعات من املجاميع احلوثية.
أما جنوب البالد فقد ألقت األجهزة األمنية 
اليمنية القبض امس على 27 مطلوبا أمنيا من 
املتورطني في أعمال إجرامية وتخريبية استهدفت 
أمن املجتمع واستقراره في محافظات »حلج« 

و»وأبني«، و»الضالع«.
 وذكر مركز اإلعالم األمني لوزارة الداخلية 
اليمنية أن 13 مطلوبا أمنيا من اخلارجني على 
القانون مت ضبطهم مبحافظة »حلج« على خلفية 
مشاركتهم في أعمال شغب وفوضى وتخريب 
مبدينة »احلوطة« طالت ممتلكات عامة بهدف 
إشاعة الفوضى وزعزعة األمن واالستقرار في 

احلوطة عاصمة احملافظة.
وأكـــدت األجهزة األمنية أن حمالت مالحقة 
املطلوبني أمنيا ستتواصل في محافظات »الضالع« 
و»أبـــني« و»حلج«، إلى أن يتـــم القبض على 
العناصر اإلجرامية والتخريبية لتعزيز األمن 

واالستقرار في احملافظات الـ 3.

 القاهــــرة ـ أ.ف.پ: اعلن وزير الصحة املصري 
حامت اجلبلي امس ان صحة الرئيس املصري حسني 
مبارك »مستمرة في التحسن« بعد يومني على اجرائه 

عملية جراحية في مستشفى هايدلبرغ بأملانيا.
واوضح الوزير املوجود مع الرئيس املصري في 
أملانيا ان الرئيس مبارك »يخضع إلشــــراف الفريق 
الطبــــي املعالج بوحدة الرعاية املركزة حيث يداوم 
التحرك داخل احلجرة مع تناول األطعمة اخلفيفة«. 
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن الوزير قوله 
ان الفريق الطبي املعالج سيعلن تقريرا جديدا عن 

حالة الرئيس الصحية »خالل اليومني املقبلني«.
وكان د.ماركوس بوخلر الذي قاد الفريق اجلراحي 
في مستشفى هايدلبرغ اجلامعي، صرح السبت املاضي 
بأن اجلراحة التي خضع لها الرئيس »الســــتئصال 
احلوصلة املرارية وزائدة حلمية في االثنى عشر«، 
 وهو ورم حميــــد مبدئيا في املصــــران، قد تكللت 

بـ »النجاح«.
وســــبق ان تلقى الرئيس املصــــري العالج عام 
2004 في أملانيا حيث أجريت له عملية جراحية في 

العمود الفقري.


