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صنعـــاء ـ يو.بـــي.آي ـ رويترز: قتل 5 
متظاهرين مينيني وجرح العشرات أمس في 
مظاهرات عمت 6 محافظات مينية استجابة 
لدعوة املعارضة اليمنية ممثلة في »اللقاء 
املشترك« احتجاجا على ما وصفته بـ »عسكرة 

اجلنوب«.
وقال مصدر في »احلراك اجلنوبي« الداعي 

النفصال جنوب اليمن عن شماله ليوناتيد 
بـــأن »3 متظاهرين  انترناشـــونال  برس 
قتلـــوا وأصيب 7 بجـــراح خالل مواجهات 
بني متظاهرين يطالبون باالنفصال ورجال 

الشرطة في محافظة الضالع اجلنوبية«.
من جهة أخرى، طالبت أســـر الشـــهداء 
واملفقودين في أحداث يناير الدامي في اليمن 

عام 1986 بإعادة فتح ملف علي سالم البيض 
رئيس اليمن اجلنوبي ســـابقا وإلغاء قرار 
العفو عنه الذي أصدره الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح قبل سنوات وذلك بعد أن ظهر 
من جديد وهو يحاول خلق الفتنة وصنع 
مذبحة جديدة وطالبوا بتقدميه للقضاء أو 

حملكمة مجرمي احلرب في الهاي.

مقتل 5 متظاهرين وجرح العشرات في 6 محافظات يمنية جنوبية

العراق: المالكي يتقدم في النجف وبابل.. وعالوي يلمح إلى وقوع تزوير
اإلئتالف العراقي يهدد بالطعن وعمار الحكيم يرفض مبدأ الغالبية السياسية إلدارة العراق

)أ.ف.پ( جانب من عمليات الفرز املستمرة في بغداد 

عواصمـ  وكاالت: بانتظار اعالن النتائج 
النهائية وفيمــــا يتوقع املراقبون أن تكون 
معركة تشكيل االئتالف احلاكم أشد ضراوة 
من املعركة االنتخابية نفسها وسط مؤشرات 
على أن احدا من الكتل لن يحصل على أغلبية 
متكنه من ذلك، هدد االئتالف الوطني العراقي 
بالطعن فــــي نتائج االنتخابات األخيرة اذا 
اظهرت املفوضية نتائج مغايرة لتلك التي 
سجلها من خالل مراقبيه املنتشرين في عدد 

من احملافظات العراقية.
حيث يؤكد االئتالف أنه حل في املرتبة 
الثانية بفارق بســــيط عن منافسه ائتالف 
دولة القانون، في حني حلت القائمة العراقية 
في املرتبة الثالثة في إحدى عشرة محافظة 

أبرزها بغداد.
وجاء التهديد على لسان زعيم املؤمتر 
الوطني العراقي واملرشح عن االئتالف الوطني 
أحمد اجللبي ـ فــــي كلمة له أمس ـ ملوحا 
باللجوء إلى الطعن باالنتخابات في حال أعلن 
عن نتائج مغايرة للنتائج التي حصل عليها 
االئتالف من خالل مراقبيه، حيث أوضحت 
هذه النتائج األولية غير الرسمية النتخابات 
مجلس النواب تقدم 3 كيانات رئيسية فيها 
هي االئتالف الوطني العراقي وائتالف دولة 
القانون وائتالف الكتلة العراقية يضاف لها 
التحالف الكردستاني الذي يتوقع تقدمه في 

احملافظات الشمالية.
وقال انه وفقا لإلحصاءات غير الرسمية 
فإن قائمة رئيس الوزراء نوري املالكي تتقدم 
في عشر محافظات على األقل من 18 محافظة 

عراقية.
في غضون ذلك أحملت القائمة العراقية 
بزعامــــة اياد عــــالوي إلى وقــــوع تزوير 
ومخالفات واســــعة النطاق في االنتخابات 
العراقية العامة. من جهتها أعلنت املفوضية 
العليا املســــتقلة لالنتخابات بالعراق تقدم 
ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي في محافظتي 
النجف وبابل. وجاء بعده االئتالف الوطني 

العراقي وبعدهما حلت القائمة العراقية.
جاء ذلك وسط تضارب املعلومات عن 
املوعد احملدد إلعالن نتائــــج الفرز األولي 
»في غضون األيام املقبلة« بحسب مصادر 

في املفوضية.
من جهته، قال قصي عبدالوهاب مرشح 
التيــــار الصدري ضمــــن االئتالف الوطني 
العراقي إن ائتالف دولة القانون يتقدم بفارق 
صغير حيث حصل على 1.9 مليون صوت 
في 11 محافظة بينما حصل االئتالف الوطني 
العراقي على 1.8 مليون صوت وفقا للفرز 
الذي قام به فيما تشير احصاءات اخرى الى 

ان الفجوة بني االثنني أوسع.

وقال عبدالوهاب »هذه النتائج تشكل %85 
تقريبا من النتائج النهائية وبقيت محافظات 
كردستان واألنبار واملوصل وكركوك وصالح 

الدين وديالى«.
وقال عبدالوهــــاب إن إحصاء االئتالف 
الوطني العراقي لم يشمل التصويت اخلاص 
الذي يضم الشرطة واجلنود والسجناء أو 
أصوات العراقيــــني الذين يقيمون في دول 

اخرى. 
في املقابل توقع اعضاء في ائتالف املالكي 
أن يكون ائتالف دولة القانون أكبر كتلة في 
البرملان القادم لكنه يحتاج لتشكيل ائتالف 

مع قائمة أو قائمتني أخريني. 
وهذا ما دفع النائب عزة الشابندر املقرب 
من رئيس احلكومة الى اإلعالن أمس أن قائمة 
ائتالف دولة القانون بزعامة املالكي ليست 
لديها شروط تعجيزية للتحالف مع القوائم 
الفائزة االخرى لتشكيل احلكومة اجلديدة. 
وقال لوكالة االنبــــاء االملانية: »مهما كانت 
النتائج التي ستحصل عليها قائمة ائتالف 
دولة القانون، فإنها لن تســــتطيع وحدها 
تشــــكيل حكومة، رغم ان الفارق سيكون 
كبيرا عن اقرب املتنافســــني وبالتالي فهي 
بحاجة الى التحالف مــــع القوائم االخرى 

لتشكيل احلكومة«.
واضــــاف: »كل التحالفــــات مرحب بها 

لتشــــكيل حكومة االغلبيــــة، النه ال ميكن 
تشكيل حكومة دون حلفاء«.

في غضون ذلك، أكد عمار احلكيم رئيس 
املجلس األعلى اإلسالمي في العراق أمس أن 
العراق ال ميكن ادارته من قبل شخص واحد 
او حزب واحد، ومن ثم »فإننا لسنا مع مبدأ 

الغالبية السياسية«..
وقــــال احلكيم في تصريحــــات أوردها 
املوقع االلكتروني للمجلس االسالمي األعلى 
في العراق: »إننا بحاجة الى حكومة قوية 
ومنسجمة وذات متثيل واسع لكل اطياف 
الشعب العراقي«. واضاف »نحن لسنا مع 
مبدأ غالبية سياســــية ألن العراق ال ميكن 
ادارته من رجل واحــــد او حزب واحد كما 
أشرنا الى ذلك من خالل خطابنا االنتخابي 
وسنبقى اوفياء وملتزمني بكل كلمة وعهد 

قطعناه الى الشعب العراقي«.
وأوضــــح احلكيــــم »ان همــــوم الناس 
ومشــــاكلهم ومعاناتهم هي األســــاس في 
أولويــــات عمل احلكومــــة القادمة وتقدمي 
اخلدمات والعيش الالئق بهم ونتطلع إلى 
حكومة عمل وليس حكومة شــــعارات ولن 
نصافح أحدا إال على هذه املبادئ واألسس 
التي هي خدمة للشعب العراقي بكافة أطيافه 
وال ميكن ان نقبل بتقدمي املصالح السياسية 

على مصالح الشعب«.

البرادعي ينتقد االعتداء على أحد مؤيديه بالضرب.. و»الجمهورية«: الشعب المصري يميز بين من يعمل بجد ومن يستعرض 

م صحته »ُمرضي« المستشفى األلماني: إزالة نسيج حميد لمبارك وتقدُّ

)أ.ف.پ( جانب من املواجهات بني الشرطة واملتظاهرين اليونانيني في أثينا أمس 

الرئيس املصري محمد حسني مبارك

ـ وكاالت: قال بيان  عواصــــم 
للمستشفى الذي يعالج فيه الرئيس 
املصري حسني مبارك في أملانيا 
أمس ان نسيجا حميدا أزيل خالل 
اجلراحة التي أجريت ملبارك يوم 

السبت املاضي.
وصرح د.ماركوس بوشلر رئيس 
املعالج للرئيس  الطبــــي  الفريق 
حسنى مبارك في مستشفى جامعة 
هايدلبرغ في البيان الذي صدر عن 
احلكومة املصرية »التقرير النهائي 
لتحليل األنسجة التي متت ازالتها 
أثناء اجلراحة التي أجريت أكد على 

طبيعتها احلميدة«.
وتابع: ان مبارك ســــيظل في 
الطبية  الرعاية  املستشفى حتت 
فترة النقاهة. وأكد بوشــــلر بأن 
احلالة الصحيــــة العامة للرئيس 
تتقدم بصورة مرضية. وأن الرئيس 
مبارك نقل امس االول من وحدة 
الرعاية املركزة إلى حجرة عادية 
مبستشــــفاه. واوضح بوشلر في 
بيان صحافي عن احلالة الصحية 
للرئيس مبارك إن التقرير النهائي 
لتحليل االنسجة التي متت ازالتها 
أثناء اجلراحة التي أجريت أكد على 

طبيعتها احلميدة.
وأضاف أن مرحلة استشــــفاء 
السيد الرئيس خالل االيام القادمة 
ستشــــمل زيادة احلركة لسرعة 
التخلص من اثار التدخل اجلراحي. 
وتوقع أيضا خالل هذه املرحلة ان 
ينتقل الرئيس الى النظام الغذائي 

العادي بشكل تدريجي.
ان  وتابع د.ماركس بوشــــلر 

السيد الرئيس سيظل خالل هذه 
املرحلة حتت الرعاية الطبية من 
خالل اشرافه املباشر واملستمر في 

املستشفي.
املدير  أدان  في سياق آخر، 
العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية واملرشح احملتمل 
لالنتخابات الرئاسية في مصر 
االعتـــداء »الهمجي« على احد 
مؤيديه تردد انه تعرض للضرب 
على أيدي قـــوات أمن الدولة. 
وقـــال البرادعي فـــي بيان له 
»تابعت بقلق بالغ أثناء تواجدي 
في كوريا ما نشرته الصحف 
املصرية من أنباء حول تعرض 
د.طه عبدالتواب املواطن املصري 
املقيم مبحافظة الفيوم للضرب 
املبرح واإلهانة وإهدار الكرامة 

مبقر مباحث أمن الدولة«.
في املقابــــل، انتقدت صحيفة 
الرسمية، »الصعلكة  اجلمهورية 
واملتصعلكــــني« ولفــــت رئيــــس 
ابراهيم  حتريرهــــا محمد علــــي 
فــــي مقاله االســــبوعي »حكايات 
الرئيس  الى تصريح  اسبوعية« 
املصري محمد حسني مبارك في 
أملانيا »ال نحتاج بطال من هنا أو 
هناك، ثم إن الشعب املصري نفسه 
هو البطل القومي«. وأكد الكاتب 
هذا الشعب الذي يصغي بكل ذكاء 
حليل احلواة في السيرك السياسي 
املنصوب حاليا يستطيع أن مييز 
الغث من الســــمني وبني من يعمل 
ومن يســــتعرض، بني من يقاسي 
ويكابد ومن يضع ساقا فوق أخرى 

وينظر«.

تشييع طنطاوي بالمسجد النبوي ودفنه بالبقيع أمس.. وإقامة صالة الغائب على روحه بجميع مساجد مصر اليوم

مصادر لـ »األنباء«: جمعة شيخ األزهر المقبل وتعيينه رهن بعودة الرئيس

نتنياهو يعتذر عن توقيت إعالن بناء المستوطنات وواشنطن تتفهم 

مخططات لـ 50 ألف وحدة استيطانية في القدس 
وبايدن يدعو إلى إستئناف محادثات السالم فورًا

عواصــــمـ  رويتــــرزـ  أ.ف.پ: 
دعــــا نائــــب الرئيــــس األميركي 
جوزف بايدن أمس االسرائيليني 
الى عدم تأجيل  والفلســــطينيني 
استئناف محادثات السالم، رغم 
الصفعة التي وجهتها اسرائيل له 
خالل زيارته واعالنها انشاء املزيد 
من املستوطنات في القدس احملتلة 
والضفة، واملطالب الفلســــطينية 
بوقف املشاريع االستيطانية قبل 

أن تبدأ هذه املفاوضات.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في 
جامعة تل أبيب »أهم شيء هو أن 
متضي هذه احملادثات قدما، وان 
متضي قدما بصورة فورية. وان 

متضي قدما بنية طيبة«.
التأخير  وأضاف »ال ميكننــــا 
ألنه حني يؤخر التقدم يســــتغل 

املتطرفون خالفاتنا«.
 وسعيا من إسرائيل الصالح 
العالقات مع واشنطن بعدما ادى 
بنــــاء 1600 وحدة  اعالنها عــــن 

ســــكنية اســــتيطانية جديدة في 
القدس الشرقية الى تعطيل اجلهود 
االميركية الحياء عملية الســــالم 
بني الفلسطينيني واسرائيل، أعرب 
رئيس الوزراء االسرائيلي اليميني 
بنيامني نتنياهو عن »اسفه« لبايدن 
عن توقيت االعالن عن بناء الوحدات 

السكنية اثناء زيارته.
وجاء في البيــــان ان »رئيس 
الوزراء حتدث الى نائب الرئيس 
)االميركي جو( بايدن واعرب له 
عن اسفه للتوقيت غير املناسب« 

لالعالن االسرائيلي.
وجاء في بيان رســــمي ملكتب 
رئاسة الوزراء ان نتنياهو اتصل 
صباح أمس ببايدن واتفق الرجالن 
على ان االزمة بني البلدين »باتت 

وراءنا«.
والحقــــا، قال نائــــب الرئيس 
االميركي انه »يقــــدر« رد رئيس 

الوزراء االسرائيلي.
مبوازاة ذلك أكد تقرير ملنظمة 

»اير عميم« اإلسرائيلية املناهضة 
لالستيطان أمس ان بلدية القدس 
احملتلة تنوي بناء 50 ألف وحدة 
اســــتيطانية جديدة في األحياء 
الواقعة في القطاع الشرقي للمدينة 

املقدسة.
وأشار التقرير الى ان عشرين 
ألف مسكن باتت عملية التراخيص 
لهــــا في مرحلة متقدمــــة فيما الـ 
30 ألفــــا األخــــرى مازالت مبثابة 

مشروع.
وأوضحت منظمــــة اير عميم 
التي تنشــــط من اجل »املساواة 
بني الســــكان اليهود والعرب في 
املدينة«، ان غالبية مشاريع البناء 
في القدس الشرقية تقع في األحياء 

اليهودية الكبرى القائمة.
البلدية  التقرير فان  وبحسب 
قررت بناء ثالثة آالف مسكن جديد 
في جيلو و1500 فــــي هار حوما 
و1500 في بيسغات زئيف و1200 
في راموت إضافــــة إلى مئات في 

أحياء يهودية أخرى.
كما حتدثت »اير عميم« أيضا 
عن مشروعني لبناء أحياء يهودية 
جديدة، احدهما في جنوب املدينة 
باســــم جيفات يئيل ويفترض ان 
يضم 13 ألف مســــكن، واآلخر في 
شمال املدينة قرب مطار عطروت 

ويضم 11 ألف مسكن.
وأصدرت بلدية القدس نفيا في 
بيان جــــاء فيه »ان تقرير منظمة 
اير عميم الذي يتحدث عن مشاريع 
لبنــــاء 50 ألف مســــكن جديد في 
الكثير  الشرقية، يتضمن  القدس 

من األخطاء«.
وأوضح البيان »اننا نعتزم في 
الواقع بناء 50 ألف مســــكن لكن 
في كل املدينة )القطاعني الشرقي 
العرب  والغربي(، ثلثها للسكان 
اليهود«، مشيرا  وثلثان للسكان 
إلى ان مشروعي األحياء اليهودية 
اجلديدة اللذين أشار إليهما تقرير 

اير عميم »غير موجودين«.

مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على إجراءات التقشف الحكومية 

 اإلضرابات تشلّ اليونان

باستثناء استقبال حاالت الطوارئ، 
فيما فتحت املتاجر ومعظم البنوك 
والفنادق أبوابها واستمرت سيارات 

األجرة في عملها.

عن اإلذاعة والتلفزيون الرسمي. 
في الوقت نفســــه، أغلقت أغلب 
املصالح احلكومية أبوابها وكذلك 
املدارس واجلامعات واملستشفيات، 

كما ألقت اإلضرابات بظاللها على 
أداء وسائل اإلعالم بسبب تعليق 
الصحافيني اعمالهم ملدة 24 ساعة، 
حيث غابت النشــــرات اإلخبارية 

أثينا ـ د.ب.أ: شهدت اليونان 
امس موجة جديدة من اإلضرابات 
أصابت احليــــاة العامة في البالد 
بالشــــلل في الوقت الذي تظاهر 
فيه أكثر من 50 ألف يوناني في 
وســــط العاصمة أثينا احتجاجا 
على إجراءات التقشف احلكومية 
مما أدى إلى وقوع اشتباكات بني 
الشــــرطة وعدد من املتظاهرين 
الشــــبان. وأطلقت قوات مكافحة 
الشغب الغازات املسيلة للدموع 
لتفريق املتظاهرين الذين قذفوها 
باحلجارة بالقرب من جامعة أثينا 
للعلوم التطبيقية بعد أن حطموا 
نوافذ أكثر من 50 متجرا. تأتي تلك 
اإلضرابات احتجاجا على اجراءات 
التقشف احلكومية ملواجهة العجز 
الكبير في ميزانيــــة البالد، وقد 
شــــملت قطاعــــات عريضة، في 
مقدمتها قطاع النقل واملواصالت. 
واضطرت اليونان إلى إلغاء جميع 
الرحالت اجلوية من وإلى البالد 
بسبب إضراب ضباط أبراج املراقبة 
اجلوية باملطارات منذ منتصف ليلة 
اخلميس، كما أضرب عمال السكك 
احلديدية وبحارة ســــفن الركاب 
املتوجهة للجزر اليونانية املختلفة. 

الراحل وسط أجواء سادها احلزن 
الذي خيم على اجلميع.

وظهر من بني املشيعني أحد 
أجنال الفقيد، والذي بدا منهارا 
من هــــول الصدمة قائال إن من 
األمنيــــات التــــي كان يتمناها 
الفقيد أن يرزق جوار الرسول 
ژ باملدينة املنورة وهو ما حتقق 
له بالفعل، مشــــيرا إلى أن كل 
أفراد أســــرة طنطاوي تتمنى 
ذات اخلامتة. في نفس السياق 
الغائب على  إقامة صالة  تقرر 
روح شيخ األزهر الراحل عقب 
صالة اجلمعة اليوم في جميع 
مساجد اجلمهورية. صرح بذلك 
لوكالة أنباء الشرق األوسط امس 
د.محمد واصــــل وكيل األزهر 
والقائم بأعمال مشيخة األزهر، 
قائال إنــــه مت االتفاق على ذلك 
بالتنسيق بني مشيخة االزهر 

ووزارة األوقاف.

املصرية إلى جانب مسؤولني من 
املراسم امللكية من املدينة املنورة 

على مراسم التشييع.
وحســــبما ذكرت صحيفة 
»الرياض« السعودية، وصلت 
الطائرة التي حتمل جثمان الفقيد 
مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 
الدولي عند الســــاعة السابعة 
مساء االربعاء وكان في استقبالها 
نائب القنصــــل العام في جدة 
علي احللواني والسيد يوسف 
احلمــــدان من جلنــــة اجلائزة، 
وعدد من املسؤولني وحشد من 

الصحافيني واإلعالميني.
وكانت أسرة الفقيد طنطاوي 
قد وصلت إلى مطار األمير محمد 
الدولي باملدينة  بن عبدالعزيز 
املنورة قبيل صالة العشاء حيث 
كان في استقبالهم مسؤول من 
الســــفارة املصرية، حيث ألقوا 
النظرة األخيــــرة على والدهم 

عدد كبير من اجلالية املصرية 
في أروقة املسجد النبوي بغية 
املشاركة في الصالة على الفقيد. 
وعقــــب أن فــــرغ املصلون من 
الصالة تهافــــت آالف املقيمني 
السفير  من املشيعني يتقدمهم 
املصري باململكة محمود محمد 
عوف وعدد من مسؤولي السفارة 

فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر 
د.محمد سيد طنطاوي.

وفي مشــــهد مهيب أحاطت 
اجلموع الغفيرة بالنعش حتى 
ووري الثــــرى في بقيع الغرقد 
باملدينة املنورة إلى جوار أكثر 

من عشرة آالف صحابي.
ومنــــذ وقت مبكر احتشــــد 

القاهرة ـ ليلى نور
أكـــدت مصـــادر مصــــريــة 
لـ »األنباء« ان االنظار تتجه نحو 
تولي مفتي الديار املصرية د.علي 
جمعة قيادة األزهر الشــــريف 
خلفــــا للراحل د. محمد ســــيد 
طنطــــاوي، خاصة انه يتوافق 
مع االمــــام الراحل في كثير من 
التوجهات واآلراء. ورغم نشاط 
بورصــــة التكهنــــات حول من 
يخلف شــــيخ األزهر في قيادة 
املؤسسة الدينية السنية، علمت 
»األنباء« مــــن مصدر مطلع ان 
قرار تعيني الشيخ اجلديد رهن 
بعودة الرئيس حسني مبارك من 
رحلته العالجية بأملانيا. الى ذلك، 
أدى جموع املصلني في املسجد 
النبوي الشريف يؤمهم الشيخ 
د.علي بن عبدالرحمن احلذيفي، 
بعد صالة العشاء أمس ـ صالة 
اجلنازة على فقيد األمة اإلسالمية 

نجل طنطـاوي: كان يتمنـى أن ُيرزق جوار الرسـول بالمدينة المنـورة وهو ما تحقـق له بالفعل

مفتي مصر د. علي جمعة شيخ األزهر الراحل د. طنطاوي


