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طه����ران � أ.ف.پ: وجه احد ق����ادة املعارضة 
االيرانية مهدي كروبي انتقادات حادة الى النظام، 
متهما اياه بأنه أصيب ب� »سم االستبداد« وذلك 

بعدما عمد متظاهرون الى تخريب منزله.
وأعلن كروبي الذي اليزال يشكك في شرعية 
االنتخابات التي اسفرت عن فوز الرئيس محمود 
احمدي جناد بوالية ثانية في يونيو 2009، على 

موقعه عل����ى االنترنت انه م����ازال من الصعب 
عليه فه����م هذا الفوز بالنظر الى مس����توى اداء 
احلكومة. وقال كروبي ألشخاص أتوا من اصفهان 
)وس����ط( لزيارته، كما أفاد موقع سهامنيوز، ان 
»االستبداد قد سمم لالسف اجلمهورية االسالمية، 
وفقدت االنتخابات معناها. ولم تعد سوى مجرد 
كلمات جوفاء«. وأضاف »كيف نصدق ان رئيسا 

يتعرض لهذا الكم من االنتقادات، على صعيدي 
التضخم والبطالة، متكن من احلصول على اصوات 
تفوق ما حصل عليه في االنتخابات السابقة؟« 
وقد وجه بع����ض اخلبراء االقتصاديني انتقادات 
حادة الى احمدي جناد، معتبرين ان سياسته قد 
تسببت في ارتفاع نسبة البطالة وتردي احلالة 

االقتصادية.

 كروبي: النظام اإليراني أصابه »سم االستبداد«

)أ.پ( عضوة البرملان جنان العبيدي خالل حضورها حفل تسليم احد السجون من القوات األميركية إلى العراقية 

)أ.ف.پ( جنود االحتالل يقبضون على عدد من الشبان الفلسطينيني احملتجني على االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات أمس 

ترحيب سوري بزيارة وزير االقتصاد المصري

دمشق واالتحاد األوروبي متفقان
على أن االستيطان عقبة أمام السالم

دمشق ـ هدى العبود
أعلن وزير اخلارجية السورية وليد املعلم أمس 
أن وجه����ات النظر بني دمش����ق واالحتاد األوروبي 
متفقة على أن سياس����ة االس����تيطان التي تنتهجها 
احلكومة اإلسرائيلية احلالية تشكل عقبة أساسية 

أمام استئناف محادثات السالم.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي مشترك عقده املعلم 
مع املنسق األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية في 
االحتاد األوروبي كاثرين اش����تون عقب محادثات 
األخيرة مع الرئيس بشار األسد ووزير اخلارجية 

وليد املعلم.
وقال الوزير السوري ان »لقاء اشتون مع الرئيس 
األس����د كان بناء ومثمرا وجرى خالله اس����تعراض 
العالقات الثنائية بني س����ورية واالحتاد األوروبي 
وخاصة ما يتعلق باتفاقية الش����راكة السورية - 

األوروبية«.
وأضاف أن احملادثات تناولت أيضا سبل إحياء 
عملية السالم في الشرق األوسط على مختلف املسارات 
مشيرا الى ان »اشتون ستقوم بزيارة الى األراضي 
احملتلة وس����تزور قطاع غزة وهذه نقطة محورية 
لتقف بنفسها على معاناة الفلسطينيني هناك بعد 

1000 يوم على احلصار«.
وردا على سؤال حول اتفاقية الشراكة السورية 
� األوروبية قال املعلم ان »احدى ثمار زيارة اشتون 
ان هناك لقاء غير رسمي يجري في وزارة اخلارجية 
السورية بني املفوض األوروبي املسؤول عن هذا امللف 
واجلانب السوري وبعد ذلك سيأتي املفوض ثانية 
الى دمش����ق على رأس وفد للتفاوض رسميا حول 

نقاط القلق السوري املوجودة في االتفاقية«.
وحول القمة العربية قال املعلم »ما تعمل من اجله 

سورية هو تعزيز التضامن العربي ثم الوصول الى 
تصور عربي مشترك وستكون القمة املقبلة مناسبة 
هامة من أجل ذلك ويهمنا كثيرا ان يكون هناك أيضا 
موقف إسالمي وأوروبي وأميركي واضح متحد يشعر 
اإلسرائيليني بأنهم سيخسرون حقيقة اذا استمروا 
في تعطيل عملية السالم وفي بناء املستوطنات«.

وفيما يتعل����ق باملصاحلات العربية قال الوزير 
املعلم ان »سورية تقدمت الى قمة ليبيا بورقة عمل 
من اجل تعزيز التضامن العربي مع آلية حلل اخلالفات 
ونحن نعتقد أن حتقيق التضامن يتطلب حتقيق هذه 
املصاحلات ولكن هذا يعتمد على اإلرادة السياسية 

للقيادات العربية«.
وحول العالقات السورية -املصرية قال املعلم 
ان »سورية رحبت بزيارة وزير الصناعة والتجارة 
املصري رش����يد محمد رش����يد الى دمشق ومت على 
هامش زيارته اجتماع لرجال االعمال مما يشير الى 
قرار قيادتي البلدين بأن العالقات االقتصادية التي 

تهم الشعبني يجب ان تستمر«.
ومن جانبها قالت اش����تون »ان حتقيق السالم 
في الشرق األوسط يحتل اولوية قصوى بالنسبة 
لالحتاد األوروبي«، مؤكدة ان تسوية الصراع العربي 
� اإلسرائيلي بالغ األهمية بالنسبة لتسوية الصراعات 
األخرى. وأشارت الى ان وفدا أوروبيا يجري حاليا 
محادثات مع املسؤولني السوريني إلحياء احملادثات 

بشأن اتفاقية الشراكة السورية � األوروبية.
وردا على سؤال حول االستيطان االسرائيلي قالت 
املسؤولة األوروبية ان »القضية األكثر أهمية االن 
هي دفع الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني ملتابعة 
محادثاتهما السلمية وان جهودي منصبة على دفع 

الطرفني للبدء في مفاوضات غير مباشرة«.

تظاهرات منددة في غزة بافتتاح كنيس الخراب اليهودي.. واتهام حكومة فياض بمنع اندالع انتفاضة شعبية

عصابات االحتالل تستبيح القدس.. وميتشل يؤجل زيارته إلسرائيل
مسيرات متفرقة، وان اآلالف في مدينة غزة خرجوا في 

مسيرات طالبية توجهت الى مقر املجلس التشريعي.
كما ش����هدت مدينت����ا رفح وخان يون����س تظاهرتني 

مماثلتني.

حركة فتح

ونددت كل من حركتي فتح وحماس بافتتاح كنيس 
اخلراب قرب املسجد األقصى، وكان الفتا موقف مسؤول 
ملف القدس في حركة فتح ح����امت عبدالقادر الذي اتهم 
احلكومة الفلسطينية في رام اهلل برئاسة سالم فياض 
مبنع أي انتفاضة شعبية ضد إسرائيل في الضفة الغربية 

لنصرة القدس في وجه التصعيد اإلسرائيلي.
ونقل����ت وكالة صفا احمللية ع����ن عبدالقادر قوله إن 
»املقدسيني يستصرخون العرب من أجل دعمهم ومساندتهم 
في حني يتخلى عنهم الشارع في الضفة الغربية بسبب 

حالة الكبت التي يتعرض لها«.
على صعيد مواز، أرجأ املبعوث االميركي اخلاص الى 
الشرق االوسط جورج ميتشل جولته التي كانت مقررة 
امس الى املنطقة بهدف استئناف مفاوضات السالم بني 
الفلسطينيني واس����رائيل، وفقا ملا اعلنه مكتب الرئيس 

اإلسرائيلي شيمون بيريز.
ويأتي قرار التأجيل وس����ط ازمة ديبلوماس����ية بني 
واشنطن وتل أبيب أثارها اعالن احلكومة االسرائيلية عن 
مخطط لبناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية 
مما أجهض املس����اعي االميركية الطالق مفاوضات غير 

مباشرة بني اسرائيل والفلسطينيني.
كذلك أكد مسؤوالن اميركيان ارجاء الزيارة يوما ورجحا 
أن يتوجه ميتشل مباشرة إلى موسكو الجراء محادثات 
بني رباعي وس����طاء السالم في الشرق االوسط )االحتاد 

األوروبي واألمم املتحدة وروسيا والواليات املتحدة(.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير اخلارجية االسرائيلي 
افيغدور ليبرمان امس ان االزمة الديبلوماسية اخلطيرة 

بني بالده والواليات املتحدة سيتم جتاوزها.
وقال ليبرمان لإلذاعة العامة االسرائيلية ان »االمور 
ستهدأ النه ليس للواليات املتحدة وال السرائيل مصلحة 
في التصعيد«، مضيفا »نتحاور مباش����رة عبر مختلف 

القنوات مع مسؤولني في االدارة االميركية«.

اخرى من اس����رائيل بحس����ب ما ذكر املوقع االلكتروني 
لصحيفة »هآرتس«.

تظاهرات في غزة

مبوازاة ذلك، تظاهر اآلالف من تالمذة املدارس وطلبة 
اجلامعات في العديد من مخيمات ومدن قطاع غزة احتجاجا 
على تدشني اسرائيل كنيس اخلراب وتلبية لدعوة حركة 
حماس للغزيني بالنفير العام نصرة للقدس واألقصى.

وأوضحت مصادر لفرانس برس ان اكثر من 3 آالف 
تلميذ في جباليا وبيت الهيا في شمال القطاع خرجوا في 

املبارك وبالتحديد عند طلعة باب األسباط وذلك بعد أن 
منعت السلطات اإلسرائيلية من هم دون سن اخلمسني 

من الصالة في املسجد األقصى«.
وأضافت مؤسسة األقصى أنه فور إنتهاء صالة الفجر 
قامت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية بحصار املصلني 
واالعت����داء عليهم بالهراوات والقنابل الصوتية وس����ط 

تكبيرات املصلني.
هذا ومنعت الشرطة اإلسرائيلية احلافالت التي تقل 
مواطنني عربا من داخل اسرائيل الى القدس من التوجه 
اليها عب����ر نصب حواجز في منطق����ة اجلليل ومناطق 

وضمته اليها في قرار لم يعترف به املجتمع الدولي.

االعتداء على مصلين

كما اندلعت مواجهات قرب باب األسباط وباب حطة 
بني عشرات الفلس����طينيني الذين حاولوا الوصول إلى 
املسجد األقصى ألداء صاله الفجر والشرطة اإلسرائيلية 

التي حالت دون وصولهم.
وذكرت »مؤسسة األقصى للوقف والتراث« في بيان 
ان »املئات من أهل الداخل الفلسطيني )عرب إسرائيل( 
وأه����ل القدس أدوا صالة الفجر قبالة املس����جد األقصى 

القدس � غزة � وكاالت: على وقع التوتر املتصاعد 
بني إس���رائيل وأميركا والذي دفع األخيرة الى تأجيل 
زيارة مبعوث السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل 
إلى إسرائيل، ازدادت امس حدة املواجهات في القدس 
الشرقية احملتلة بني الشرطة االسرائيلية ومئات من 
الشبان الفلسطينيني تظاهروا احتجاجا على تدشني 
كنيس اخلراب اليهودي قرب املس���جد األقصى امس 

االول، وأدت الى اصابة واعتقال املئات.
وقال مس���ؤول اإلس���عاف والطوارئ في جمعية 
الهالل األحمر بالقدس أمني أبوغزالة إن 50 ش���خصا 
أصيبوا جراء املواجهات بينهم 12 أصيبوا بالرصاص 
املطاطي و16 بالغاز املسيل للدموع والباقون تعرضوا 
لرضوض وكدمات جراء ضربهم بالهراوات من الشرطة 

اإلسرائيلية.
وذك���ر أبوغزالة أن من ب���ني املصابني 3 مصورين 
صحافيني أحدهم أصي���ب بالرصاص احلي في قدمه 
وسيدة وصفت حالتها باخلطرة. من جهته، قال املتحدث 
باسم الشرطة اإلس���رائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة 
فرانس برس ان الشرطة اعتقلت عددا من الفلسطينيني 
وان اثن���ني من عناصرها أصيبوا بجروح. ونش���رت 
الش���رطة 3000 عنصر في القدس الشرقية احملتلة، 
بعدما اعلن الفلسطينيون عزمهم التظاهر احتجاجا 
على تدش���ني كنيس تاريخي أعيد ترميمه في البلدة 
القدمية و»دفاعا ع���ن القدس« عقب موافقة احلكومة 
اإلسرائيلية على بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية 

في احلي اليهودي باملدينة.
وحدث����ت املواجهات في مناط����ق متفرقة من القدس 
الشرقية وعلى تخوم الضفة الغربية حيث مقر رئاسة 
السلطة الفلسطينية في رام اهلل. ففي مخيم شعفاط وقعت 
أعنف املواجهات، وأطلقت الش����رطة الرصاص املطاطي 
والقنابل املس����يلة للدموع على املتظاهرين الذين كانوا 
يرش����قون القوات األمنية باحلجارة. أما حي العيسوية 
وهو حي تقطنه أكثرية عربية في القدس الشرقية، فقد 
شهد مواجهات ايضا حيث أطلقت الشرطة وحرس احلدود 

النار في الهواء لتفريق املتظاهرين.
كذلك دارت مواجهات في وادي اجلوز وهو حي عربي 
آخر في القدس الشرقية التي احتلته اسرائيل عام 1967 

بعد فرز 79% من أصوات الناخبين في 18 محافظة

النتائج األولية النتخابات العراق: عالوي أواًل.. والمالكي ثانيًا
املقبلة«. م���ن جانبه، قال حيدر 
العبادي القيادي في حزب الدعوة 
عضو ائت���الف دولة القانون إن 
جولة ثانية من اللقاءات عقدت في 
بغداد بني قادة من االئتالف ووفد 
رفيع املستوى ميثل قائمة التحالف 
الكردستاني إلكمال املفاوضات التي 
كانت بدأت قبل أسبوع للتوصل 
إلى حتالف سياس���ي يساعد في 

تشكيل احلكومة املقبلة.
ومن جانبه، أكد فؤاد معصوم 
القي���ادي في قائم���ة »التحالف 
الكردستاني« أن التحالف رشح 
الطالباني لوالية  الرئيس جالل 
ثاني���ة، مش���يرا إل���ى أن قوائم 
انتخابي���ة رئيس���ية أيدت هذه 

اخلطوة.
وقل���ل معص���وم من ش���أن 
القوائم  التي تعقدها  املشاورات 
آفاق  االنتخابي���ة الستش���راف 
املرحلة املقبلة، موضحا أن هذه 
املشاورات لم تصل إلى حد االتفاق 

على أمر معني.
وباملقاب���ل، عل���ق حيدر املال 
املتحدث باسم قائمة »العراقية« 
االنتخابية على ترشيح الرئيس 
الطالباني لوالية ثانية قائال: إن 
الترشيح إذا كان مندرجا ضمن 
توافقات سياسية ضمن برنامج 
سياسي تتعامل معه مختلف الكتل 

السياسية فسيكون مرحبا به.

بغ���داد � د.ب.أ - رويت���رز:  
أشارت النتائج األولية لالنتخابات 
البرملانية العراقية التي جرت في 
الس���ابع من مارس اجلاري الى 
تقدم القائمة العراقية التي يرأسها 
رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي 
القانون الذي  على ائتالف دولة 
العراقي  الوزراء  يتزعمه رئيس 
نوري املالكي. ومتثل النتائج التي 
أعلنتها املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات مساء امس نسبة %79 
تقريبا من جملة األصوات التي مت 
فرزها حتى اآلن من 18 محافظة 
عراقية. وأشارت النتائج الى تقدم 
عالوي على املالكي بفارق ضئيل 
بلغ 9 آالف صوت. والتزال النتائج 
تتوالى ورمب���ا تغيرت الصورة 
قبل انتهاء عملية الفرز التي قد 

تستغرق بضعة أسابيع.
وقبي���ل هذا االعالن، كش���ف 
املرشح عباس البياتي عضو قائمة 
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 
احلكومة نوري املالكي، أن القائمة 
ش���كلت جلانا إلجراء مفاوضات 
مع الكت���ل البرملانية الفائزة في 
االنتخابات التش���ريعية لبلورة 
أفكار مشتركة لتشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة. وقال البياتي 
لوكالة االنباء االملانية: »بحسب 
آخر اإلحصائيات فإن قائمة ائتالف 
دولة القانون دستوريا هي التي 

أي منها، آخذي���ن بعني االعتبار 
حجم االئتالف وبرنامجه وبالتالي 
تشكيل احلكومة، ونأمل أن يتم 
ذلك في أقرب وق���ت بعد اعالن 

النتائج النهائية لالنتخابات«.
وأوض���ح »أن ائت���الف دولة 
القانون أوكل الى رئيس احلكومة 
املاكي رئاس���ة احلكومة  نوري 

دولة القانون على أكثر من 100 
مقعد في البرملان اجلديد وهذا الرقم 
يؤهل القائمة لتشكيل احلكومة 
من خالل االئت���الف مع قائمتني 
تكون برامجهما السياسية قريبة 
القائمة ومت تشكيل  من برنامج 
جلان لقراءة أفكار وتطلعات الكتل 
األخرى للوصول إلى االتفاق مع 

ستتكفل بتشكيل احلكومة املقبلة 
ألنها املتقدمة في النتائج والدخول 
الكتل األخرى  في مشاورات مع 
القريبة م���ن برنامجها وثوابتها 
أو  الرئيسية وليس لدينا ڤيتو 
الكيانات  خطوط حمراء ح���ول 

األخرى«.
وأضاف: »س���يحصل ائتالف 

صورة وزعتها وزارة اإلعالم املصرية أمس تظهر الرئيس حسني مبارك متحدثا إلى الفريق الطبي في مستشفى هايدلبرغ في أملانيا  )أ.ف.پ(

التلفزيون المصري يبث الصور األولى لمبارك بعد العملية
والمشفى األلماني يؤكد أنه بخير و»يستطيع المشي«

عواص����م � وكاالت: بعد تأكيد مستش����فى 
هايدلبرغ أمس ان الرئيس املصري محمد حسني 
مبارك يتماثل للش����فاء بعد جراحة استئصال 
املرارة التي خضع له����ا قبل نحو 10 أيام، بث 
التلفزيون املصري ش����ريط  ڤيديو للرئيس 

مبارك من مقره في املستشفى األملاني.
وظهر مبارك في الڤيديو على القناة االولى 
للتلفزيون املص����ري وهو يتحدث الى طبيبه 
املعالج في املستشفى. من جهتها، أعلنت متحدثة 
باسم مستشفى هايدلبرغ اجلامعي لوكالة األنباء 
الفرنسية ان مبارك »في صحة جيدة« و»يستطيع 
ان ميشي«. مضيفة أنه »يتناول طعاما خفيفا« 
من دون اي إشارة الى موعد مغادرته املستشفى 

وعودته الى القاهرة.
بدوره أعلن رئيس الفريق ان صحة الرئيس 
مبارك تتقدم مبعدالت ُمرضية وال حاجة اعتبارا 
من اليوم )أمس( للتحاليل املعملية اليومية التي 

كانت جترى لالطمئنان على صحته.

وقال الطبيب ماركوس بوشلر للتلفزيون 
»قابلت الرئيس مبارك في وقت مبكر هذا الصباح 
)أمس( كجزء من الفحص الطبي االعتيادي الذي 
جنريه. إنه في حالة حبور ومعنوياته عالية 
جدا كاملعتاد«. وأضاف »عزميته وإرادته القوية 
اللتان شهدناهما جميعا األسبوع املاضي كانتا 
واضحتني في وقت يتوق فيه إلى العودة إلى 

أنشطته الطبيعية«.
وكان مبارك جالسا على كرسي مرتديا رداء 
داكنا ويشير بيديه بينما يتحدث. وقال بوشلر 
»أنا سعيد أن أقول إن حالته الطبية والعامة 
تتحس����ن بطريقة تبعث على الرضا.. نشاطه 
البدني وشهيته حتسنا كثيرا في األيام القليلة 

املاضية«.
وأضاف »الرئيس مبارك سيبقى حتت الرعاية 
الكاملة بينما يواصل التعافي في األيام املقبلة 

إلى أن يترك مستشفانا«.
وقبل ظهور مبارك على شاشة التلفزيون 

نقلت وكالة أنباء الش����رق األوسط قول األمني 
الدميوقراطي احلاكم  الوطن����ي  العام للحزب 
صفوت الشريف »أنا يوميا على اتصال بأملانيا 
والرئيس بأحسن صحة وأحسن حالة وكل يوم 
حالته تتحسن اسرع مما يتوقعه الفريق الطبى 

وسوف يطل قريبا على املواطنني إعالميا«.
وقال الشريف »الرئيس مبارك سوف يخاطب 
الشعب املصري في أقرب فرصة وسوف يعود 

للبالد في أقرب فرصة«.
وانتقد الشريف الذي يرأس مجلس الشورى 
مواقع إلكترونية قال إنها »تصور األمور أحيانا 
على غير حقيقتها« مش����يرا إلى تقارير على 
اإلنترنت زعم����ت أن صحة مبارك في تراجع.
وأضاف أن مبارك في صحة جيدة ويستطيع 

ان ميشي، ويتناول طعاما خفيفا.
وقد أجريت للرئيس املصري في السادس 
من مارس اجلاري جراحة الستئصال احلوصلة 

املرارية وزائدة حلمية في االثنا عشري.


