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القاهرةـ  د.ب.أ: قالت مصادر مصرية 
مطلعة امس إنه مت اختيار اإلعالمي حمدي 
قنديل متحدثا إعالميا باســــم اجلمعية 
املدير  التي يترأسها  الوطنية للتغيير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
البرادعــــي. وأوضحت املصادر  محمد 
أن اختيــــار قنديل جــــاء خالل اجتماع 

حضره البرادعي مساء امس االول مع 
عدد محدود من أعضاء جمعيته، الفتة 
إلى أن االجتماع خصص لوضع هيكل 
تنظيمي ينظــــم طريقة عمل اجلمعية. 
وأوضحت أنه مت اختيار جلنة تنسيقية 
إلدارة اجلمعيــــة جتتمــــع كل 15 يوما 
بشكل دوري. وقال قنديل عقب توليه 

منصبه: »هذه مسؤولية كبيرة، سأبذل 
قصارى جهدي للقيام بها بشكل جيد«، 
موضحا أنه لم يتــــم االتفاق بعد على 
آليات العمل اخلاصة مبوقعه كمتحدث 
إعالمي، واضاف قنديل »بدأت في إعداد 
خطة للعمل اإلعالمي فور انتهاء االجتماع 

الذي مت اختياري خالله«.

البرادعي يختار قنديل متحدثاً باسم »جمعية التغيير«

وزراء الخارجية العرب في »سرت«: 500 مليون دوالر و»إنشاء مفوضية« للقدس
القمة العربية الـ 22 تنعقد اليوم تحت اسم »قمة دعم صمود القدس«.. وإسرائيل تؤكد عدم تغيير سياستها االستيطانية

اخلارجية العرب امس االول على 
مشروع قرار سيعرض على القمة 
القراره يتضمن خطة لدعم صمود 
القدس، واضافة الى دعم مالي قدره 
500 مليــــون دوالر ســــيخصص 
لضمــــان بقــــاء املقدســــيني على 
اراضيهم، اوضح وزير اخلارجية 
انه مت  الفلســــطيني للصحافيني 
االتفــــاق على »انشــــاء مفوضية 
للقدس تتبع األمانة العامة للجامعة 
العدل  العربية، والتوجه حملكمة 
الدولية اما مباشــــرة أو من خالل 
جلسة خاصة للجمعية العمومية 
لألمم املتحدة« من اجل تأكيد عدم 
شرعية االستيطان االسرائيلي في 
القدس ونزع اي صفة قانونية عن 
كل االنتهاكات االسرائيلية مبا فيها 

هدم منازل املقدسيني.
وقال املالكي ان وزراء اخلارجية 
العرب ناقشوا كذلك امكان »عقد 
مؤمتــــر دولي خــــاص بالقدس«، 
واكد املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية املصرية حســــام زكي 
انــــه »كان هناك توافق بني وزراء 
اخلارجيــــة العرب على تســــمية 
قمة ســــرت بـ »قمــــة دعم صمود 

القدس«.
وحتى االن، تأكدت مشاركة 12 
القادة  دولة عربية على مستوى 
في القمة، ولم تعلن الســــعودية 
بعد مستوى متثيلها، غير ان وزير 
خارجيتها سعود الفيصل شارك في 
االجتماعات الوزارية، ولن يشارك 
الرئيس املصري السباب صحية 
في القمــــة التي يغيب عنها كذلك 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان، 
ويترأس العقيد معمر القذافي القادة 

العرب الول مرة في بالده.

الصبــــاح قام بوســــاطة بني أمني 
اللجنة الشعبية الليبي لالتصال 
اخلارجي موسى كوسا وزيباري 

الحتواء اخلالف.
إلى   وأشارت تقارير إعالمية 
أن وزير خارجية البحرين الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
شارك في جلسة الصلح، وحول 
كالم وزير خارجية الكويت الشيخ 
د.محمد الصباح بوجود مخاوف، 
رأى زيباري أن »اجلميع متخوفون 
من األوضاع احلالية في العراق«، 
وأعــــرب زيبــــاري عــــن أمله في 
تشكيل حكومة عراقية في أسرع 
وقت ممكن، حكومة وحدة وطنية 

ووفاق وطني«.

 وقــــال زيباري فــــي تصريح
لـ »األنباء« إن »العراق سيحتفظ 
بحقه فــــي القمة«، مضيفا انه في 
حال »تعثر استضافتها في العراق 
لظروف أمنية أو كارثة طبيعية فمن 

املمكن أن تعقد في دولة املقر«.
وأشــــار زيباري إلى أن بغداد 
كانت ستخفض من مستوى متثيلها 
في القمة احلالية بعد كلمة وزير 
اخلارجية الليبي موسى كوسا في 
جلســــة وزراء اخلارجية العرب، 
وقال »كلمة وزير خارجية ليبيا لم 
تكن إيجابية لذلك سجلنا حتفظنا 

على هذا املوضوع«.
وذكرت تقارير إعالمية أن وزير 
الكويت الشيخ د.محمد  خارجية 

ستتوالها بالده يجب ان »يكون 
لها دور فاعل بــــني فترات انعقاد 
القمة وان تقود العمل في االمانة 

العامة للجامعة«.
واشــــار املصدر الديبلوماسي 
العربــــي الى ان ليبيا ســــتقترح 
انشــــاء »مفوضيــــة عربية« على 
غرار املفوضيــــة االوروبية وتلك 
االفريقيــــة مع تعيني وزير عربي 
»للشؤون اخلارجية« واستحداث 

منصب مسؤول مكلف الدفاع.
أكــــد وزير  مــــوازاة ذلك،  في 
اخلارجيــــة العراقــــي هوشــــيار 
زيباري متسك بالده باستضافة 
القمة العربية املقبلة التي لم يحسم 

إلى اآلن مكان وزمان إقامتها.

وستسعى ليبيا التي ستترأس 
اجلامعة العربية ملدة عام الى زيادة 
صالحيات رئاسة القمة العربية، 
وقال مصدر ديبلوماسي عربي ان 
ليبيا ستعرض على القمة »منح 
املزيــــد من الصالحيات لرئاســــة 
القمة«، كما اكد محمد الطاهر سيالة 
نائب وزيــــر اخلارجية الليبي ان 
»ليبيا تتحــــدث دائما عن تطوير 
املنظومة العربية وعمل اجلامعة«، 
وهي لذلك تســــعى الــــى »تفعيل 
مجلس االمن والسلم بحيث تصبح 
الرئاسة  آليات لصالحيات  هناك 
وليس ان تكون )محصورة( في 

اجتماع قمة يعقد وينفض«.
واكــــد ان رئاســــة القمة التي 

سرت ـ هدى العبود - والوكاالت
توافــــد القادة العرب امس الى 
مدينة ســــرت الليبيــــة حلضور 
القمة العربية الثانية والعشرين 
والتي تبدأ في سرت اليوم والتي 
مت التوافق على تســــميتها »قمة 
دعم صمــــود القدس« فيما عقدت 
جلنة متابعة مبادرة السالم العربية 
اجتماعا مساء امس لصوغ املوقف 
ازاء تطورات مســــيرة  العربــــي 

التسوية.
وبحثت جلنــــة املتابعة، التي 
عقدت في حضور االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مــــون والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، املوقف 
ازاء  العرب  القادة  الذي سيتبناه 
عملية التسوية التي تبذل الواليات 
املتحــــدة جهودا العــــادة اطالقها 
ولكن شكوكا كبيرة حتيط بامكان 

جناحها.
واهم مشروع قرار ستناقشه 
القمــــة اليوم تطــــورات القضية 
الفلسطينية ليؤكد مجددا على أن 
السالم العادل والشامل هو اخليار 
االستراتيجي وأن عملية السالم هى 

عملية شاملة الميكن جتزئتها.
اكد رئيس  يأتي ذلك، بينمــــا 
الــــوزراء االســــرائيلي بنيامــــني 
نتنياهــــو مجــــددا امــــس انه »ال 
تغيير في السياسة االسرائيلية 
فيما يتعلق مبسألة القدس«، في 
اشارة الى اصراره على استمرار 
الرفض  االســــتيطان فيها وعلى 
الضمني للتفاوض حول مستقبل 
القدس الشــــرقية وعلــــى اعتبار 
املدينة بشطريها عاصمة »ابدية« 

السرائيل.
اتفــــق وزراء  مبوازاة ذلــــك، 

زيبـاري لــ »األنبـاء«: الكلمـة الليبيـة لـم تكـن إيجابيـة.. ومتمسـكون باسـتضافة القمـة العربيـة المقبلة

وزراء اخلارجية العرب خالل بداية اجتماعهم التحضيري األول للقمة في »سرت« أمس األول             )أ.ف.پ(

»القسام« تتبنى قتل جنديين إسرائيليين 
في اشتباكات شرق خان يونس

غزةـ  يو.بي.آي: تبنت »كتائب القسام« الذراع املسلحة 
ــرائيليني واصابة آخرين  حلركة »حماس« قتل جنديني إس
بجروح في اشتباك مع »قوة إسرائيلية خاصة توغلت شرق 
خان يونس«. من جانبه قال مصدر عسكري إسرائيلي إن 
جنديني من اجليش اإلسرائيلي قتال وأصيب اثنان آخران 
ــرق خان يونس،  ــفة بش بجروح جراء تفجير عبوة ناس
مضيفا أن احلديث يدور عن »عملية معقدة وكبيرة« وأن 
ــائد أن الفلسطينيني كانوا يعتزمون خطف  »االعتقاد الس
جنود« ولكننا قتلنا اثنني من الفلسطينيني املهاجمني. وقال 
ــطيني إن الطواقم الطبية أخلت جريحا  مصدر طبي فلس
واحدا على األقل بعد إصابته جراء قصف مدفعي إسرائيلي 
تخلل اشتباكات شرق منطقة أبو طعيمة في عبسان الكبيرة 
بشرق خان يونس. وأكد د.معاوية حسنني مدير عام اإلسعاف 
والطوارئ بوزارة الصحة بغزة أن قوات االحتالل تعمدت 
إطالق النار بصورة كثيفة صوب سيارات اإلسعاف األمر 
الذي حال لفترة من الوقت دون الوصول إلى املصابني في 
االشتباكات. وذكرت مصادر صحافية اسرائيلية ان قوات 
اجليش االسرائيلى احبطت محاولة اسر جنود اسرائيليني 
قامت بها مجموعة فلسطينية مسلحة. وأوضح شهود عيان 
ــتباكات عدة قذائف  أن قوات االحتالل أطلقت خالل االش
ــطينيني في بلدة عبسان  إحداها أصابت منزل أحد الفلس
وأحلقت به أضرارا كبيرة دون ان تتوافر معلومات حول 

وقوع اصابات في صفوف سكان املنزل.
وفي نفس السياق ذكر سكان محليون ان تبادل إطالق 
نار وقذائف وقع بني مجموعة ناشطني فلسطينيني وقوات 
ــرائيلية وسقوط  ــرائيلية أعقبه وصول تعزيزات إس إس
ــرائيلية قرب منازل املواطنني  ــف أطلقتها دبابات إس قذائ
األمر الذي أسفر عن وقوع إصابة واضطرار آخرين إلخالء 

منازلهم.

عالوي يفوز رسمياً باالنتخابات العراقية والمالكي يعتبر النتائج غير نهائية
سفارة واشنطن وقائد القوات األميركية بالعراق يؤكدان عدم وجود عمليات تزوير واسعة

)أ.پ( مناصرو القائمة العراقية بزعامة عالوي يحتفلون بالفوز  املتحدث باسم املفوضية العليا لالنتخابات قاسم العبودي لدى االعالن أمس عن نتائج االنتخابات العراقية          )رويترز(

مهمة في التطور الدميوقراطي 
للعراق«.

مقتل 42 بانفجارين

وجــــاء اإلعالن عــــن نتائج 
االنتخابات وسط إجراءات أمنية 
مشددة في بغداد وبخاصة املناطق 
احمليطة باملنطقة اخلضراء التي 
شهدت انتشارا أمنيا واسعا فيما 
خلت شوارع العاصمة العراقية 
تقريبا من الســــيارات إذ فضل 
التزام منازلهم خشية  السكان 
حصــــول تدهــــور أمني يعقب 

اإلعالن عن النتائج.
وقبيل اعالن النتائج لقي 42 
شخصا على األقل حتفهم وأصيب 
65 آخرون بجروح في انفجارين 
وقعا بسوق في محافظة ديالى 
شمال العراق، وفقا ملصدر في 

الشرطة االقليمية.
وأضاف املصدر ان ســــيارة 
ملغومة وقنبلة مزروعة على 
جانب طريق انفجرتا في بلدة 
اخلالص الواقعة على مسافة 80 

كيلومترا شمالي بغداد.

من اعالن النتائج مطالبني بإعادة 
فرز االنتخابات يدويا.

وجتمع املتظاهرون أمام مبنى 
محافظة بغداد ملوحني بالفتات 
تندد مبا وصفوه بالتالعب في 

النتائج.

واشنطن

السفارة  من جهتها، أعلنت 
االميركية في العراق وقائد القوات 
االميركية هناك عدم وجود أدلة 
على حصول عمليات »تزوير 

بشكل واسع« في االنتخابات.
وأفاد بيان رسمي بان السفير 
القوات  كريستوفر هيل وقائد 
األميركية اجلنرال راي اوديرنو 
»يؤيدان ما توصل اليه املراقبون 
الذين  العراقيــــون والدوليون 
لــــم يجدوا دالئــــل على وجود 
)عمليات( تزوير واسعة تشكل 

خطرا«.
بدوره، قال املتحدث باســــم 
وزارة اخلارجية األميركية فيليب 
كراولي »نهنئ الشعب واحلكومة 
العراقيني باالنتخابات، انها محطة 

والســــعودية وتركيــــا وايران 
واألردن والكويت، على اساس 
التواصــــل وعــــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية«.

المالكي

وبدوره عقد املالكي مؤمترا 
صحافيا اعلن فيه رفضه لنتائج 
االنتخابــــات، معتبرا انها غير 

نهائية.
وقال للصحافيني »لن نقبل 
النتائج، وســــنقدم طعنا بها«، 
مشيرا الى ان نتائج االنتخابات 

تشوبها »مشاكل كثيرة«.
انه  الوزراء  وأضاف رئيس 
والقائمة التي يترأسها سيمضون 
»نحو تشكيل حكومة وطنية، 
وسنجري حوارا باجتاه تشكيل 
الكتلــــة النيابيــــة األكبر التي 
ستتولى قطعا تشكيل احلكومة 
املقبلــــة«، مؤكــــدا ان »األمور 
حتت السيطرة وتسير بشكل 

طبيعي«.
وكان املئــــات من مناصري 
املالكي قد تظاهروا قبل ساعات 

نوري املالكي بإعادة فرز وعد 
األصوات فإن املفوضية قامت 
بذلك في بعض احملطات يدويا 
وبصريا بنســــبة 100% ضمانا 

للشفافية.
ولقد تأخر إعــــالن النتائج 
نحو ســــاعة بســــبب اجتماع 
طارئ ملجلس املفوضني حضره 

ميلكرت.

عالوي

وفــــور االنتهاء مــــن اعالن 
النتائج، أبدى عالوي استعداده 
للعمــــل مع كل األطــــراف التي 
شاركت في االنتخابات من اجل 

تشكيل احلكومة املقبلة.
وأوضــــح للصحافيــــني ان 
»نتائج االنتخابات تعني تكليف 
قائمة العراقية بتشكيل احلكومة 
املقبلة والعمل مع كل األطراف 
التــــي فــــازت او التــــي لم تفز 

لتشكيل احلكومة«.
وقــــال ان »العــــراق يعبر 
عن اســــتعداده ملــــد يد االخوة 
لــــكل دول اجلــــوار، ســــورية 

املفوضية فرج احليدري املؤمتر 
الصحافي بالقول ان تلك النتائج 
ال تعتبر نهائية إال بعد مصادقتها 

من قبل احملكمة االحتادية.
وميكن الطعن بالنتائج خالل 
3 أيام بدءا من اليوم حيث سيتم 

نشرها في وسائل االعالم.
ان  احليــــدري  وأضــــاف 
املفوضية على مســــافة واحدة 
من كل القوائم املتنافســــة وان 

عملها اتسم بالشفافية.
ودعا الى »إرادة موحدة بوجه 
من يحاولون زعزعة الثقة بني 

العراقيني«.
ثم حتدث ممثل األمني العام 
لــــألمم املتحدة فــــي العراق اد 
ميلكرت نافيا وجــــود تزوير 
باالنتخابات وداعيا اجلميع الى 
القبول بالنتائج مهما كانت، وقال 
ان االنتخابــــات كانت »ناجحة 

وتتمتع باملصداقية«.
بدوره، قــــال عضو مجلس 
املفوضية قاســــم العبودي انه 
استجابة ملطالب الرئيس العراقي 
جالل الطالباني ورئيس الوزراء 

بغدادـ  وكاالت: فازت »القائمة 
العراقيــــة« بزعامــــة رئيــــس 
الــــوزراء األســــبق إياد عالوي 
في االنتخابات التشــــريعية بـ 
91 مقعدا مقابل 89 مقعدا نالها 
»ائتالف دولة القانون« بزعامة 
رئيس الــــوزراء احلالي نوري 
املالكــــي، وفقــــا للنتائج التي 
أعلنتها املفوضية العليا املستقلة 

لالنتخابات امس.
وحسب النتائج املعلنة حّل 
ائتالفي عالوي واملالكي  خلف 
العراقي«  الوطنــــي  »االئتالف 
باملرتبــــة الثالثــــة بحصولــــه 
على 71 مقعدا وتاله »التحالف 
الكردستاني« الذي نال 43 مقعدا 
من أصل 325 مقعدا تنافس عليها 

أكثر من 6 آالف مرشح.
وتنــــاوب اعضــــاء مجلس 
املفوضية بتالوة نتائج جميع 
محافظات العراق الـ 18 في مؤمتر 
الرشــــيد  صحافي عقد بفندق 
باملنطقة اخلضــــراء في بغداد 

مساء امس.
وافتتــــح رئيــــس مجلــــس 

ــتقلة  ــت املفوضية العليا املس ــداد ـ كونا: اعلن بغ
ــاء امس النتائج الرسمية وهي  لالنتخابات بالعراق مس
ــرة التي تضم 24 مقعدا  ــا يلي:  في محافظة البص كم
ــي العراقي على 7 مقاعد مقابل  حصل االئتالف الوطن
ــالف دولة القانون في حني  3 لقائمة العراقية و14 الئت
سجلت محافظة ميسان )10 مقاعد( 6 لالئتالف الوطني 

و4 لدولة القانون.
ــدا( حصد االئتالف  ــي محافظة ذي قار )18 مقع وف
ــد مقابل مقعد واحد للعراقية و8 لدولة القانون  9 مقاع
ــي محافظة املثنى )7 مقاعد( حصل االئتالف على 3  وف

مقاعد مقابل 4 لدولة القانون.
ــية )11 مقعدا( حصد االئتالف  وفي محافظة القادس
خمسة مقاعد مقابل مقعدين للعراقية و4 لدولة القانون 
ــة  في حني توزعت مقاعد محافظة النجف الـ 12: خمس

لالئتالف و7 لدولة القانون.
ــدا( حصدت  ــالح الدين )12 مقع ــي محافظة ص وف
العراقية 8 مقاعد مقابل مقعدين لقائمة التوافق ومثلهما 
ــجلت محافظة واسط  لقائمة وحدة العراق، في حني س
ــد مقابل مقعدين  ــوز االئتالف بـ 4 مقاع ــدا( ف )11 مقع

للعراقية وخمسة لدولة القانون.
ــد االئتالف 3 مقاعد  ــالء )10 مقاعد( حص وفي كرب

مقابل مقعد واحد للعراقية و6 لدولة القانون.
وفي محافظة بابل )16 مقعدا( فازت دولة القانون بـ 

8 مقاعد مقابل خمسة لالئتالف و3 للعراقية.
ــدا( فقد حصدت العراقية 11  ــا في االنبار )14 مقع أم

مقعدا مقابل مقعدين للتوافق ومقعد لوحدة العراق.
ــدا( حصد االئتالف 3  ــي محافظة ديالى )13 مقع وف
ــد لدولة القانون  ــل 8 للعراقية ومقعد واح مقاعد مقاب

ومثله للتحالف الكردستاني.
ــوك )12 مقعدا( حصدت العراقية 6 مقاعد  وفي كرك
ــتاني وفي نينوى )31 مقعدا(  ومثلها للتحالف الكردس
ــل 20 للعراقية  ــل االئتالف على مقعد واحد مقاب حص
ومقعد واحد للتوافق ومثله لوحدة العراق و8 للتحالف 

الكردستاني.
وفي السليمانية )17 مقعدا( حصد االحتاد االسالمي 
ــد  ــر ومقع ــل 6 للتغيي ــن مقاب ــتاني مقعدي الكردس
ــتانية و8 للتحالف  ــالمية الكردس واحد للجماعة االس
الكردستاني بينما توزعت مقاعد اربيل )14 مقعدا( كما 
يلي: مقعد واحد لالحتاد االسالمي الكردستاني مقابل 
مقعدين للتغيير ومقعد للجماعة االسالمية الكردستانية 

و10 للتحالف الكردستاني.
في حني كانت نتائج دهوك )10 مقاعد( كالتالي: مقعد 
واحد لالحتاد االسالمي الكردستاني مقابل 9 للتحالف 

الكردستاني.
ــد االئتالف 17  ــداد )68 مقعدا( فقد حص اما في بغ
ــة القانون ومقعد  ــدا مقابل 24 للعراقية و26 لدول مقع

واحد للتوافق.
ــة، وهى 7 مقاعد، على  وتوزعت املقاعد التعويضي
ــالف ومثلهما  ــع مقعدين لالئت ــات الفائزة بواق الكيان
ــد للتحالف  ــد واح ــون ومقع ــة القان ــة ولدول للعراقي

الكردستاني.

النتائج التفصيلية كما أعلنتها المفوضية


