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الزعيم الليبي يشكك في أقرب المقربين.. وشباب الثورة يتوجهون إلى طرابلس يومياً.. واالنشقاقات مستمرة ضمن حاشيته

القذافي يختبئ في ملجأ  مضاد للنووي.. واألزهر يدعو الليبيين لمواصلة الثورة ضده
سيف اإلسالم: كل الخيارات متاحة بما فيها الحرب األهلية والتدخل األجنبي

طائرة كويتية محملة بـ 10 أطنان 
من المواد الطبية إلغاثة الليبيين

ابن القذافي يرسم صورة هادئة لطرابلس

إيجارها الشهري أكثر من 65 ألف دوالر

ال أحد في لندن يرغب في شراء 
أو استئجار ڤيال نجل الزعيم الفارهة

العربية: في ش���ارع   � لندن 
»ونينغت���ون كل���وز« مبنطقة 
الراقية في  »هامس���تد غاردن« 
لندن، ڤيال اشتراها سيف اإلسالم 
القذافي منذ سنتني ووضعها منذ 
عام تقريبا لإليجار أو للبيع، إال 
أن أحدا لم يتقدم لشرائها باملبلغ 
املطلوب، وهو 10 ماليني و950 
ألف اس���ترليني، أي تقريبا 18 

مليون دوالر.
فج���أة، ومنذ أقل من ش���هر 
تقريبا، طلب س���يف اإلس���الم 
من الش���ركة التي كلفها بالبيع 
أو اإليج���ار إيقاف عرض الڤيال 
للبيع، رمبا ألنه رغب في أن تظل 
من أمالكه ليقيم فيها إذا ما غادر 
ليبيا حتت وطأة الظروف الدموية 
الضاغط���ة عليه، لكن���ه أبقاها 
معروضة لإليجار مببلغ 9750 
جنيها استرلينيا في األسبوع، 
أي تقريبا 65 ألف دوالر شهريا، 
أي ما يكفي لعيش أكثر من 79 

عائلة ليبية شهريا.

مع ذلك فاإليج���ار رخيص، 
التي  النوع  خصوصا لڤيال من 
ميلكها سيف اإلسالم، وفي منطقة 
ال تبعد أكثر من 10 كيلومترات 

عن وسط لندن.
ومع أنه غير رأيه واستقر على 
تأجيرها فقط، إال أن لوحة عرضها 
للبيع كانت التزال موجودة حتى 

أول م���ن أمس عند مدخل الڤيال 
اجلميل.كما أن الش���ركة املكلفة 
بإدارته���ا لم تبل���غ أكثر من 10 
شركات سمسرة عقارية أوكلت 
لها بيعها ب���أن عملية البيع مت 
إلغاؤها، فبقيت الڤيال معروضة 
للبيع في مواقع تلك الش���ركات 

على اإلنترنت الى اآلن.

تشاڤيز ال يدعم كل قرارات القذافي 
وبرلسكوني يعلن فقدانه السيطرة

الولد اللي بيجيب الشاي لمعمر!
بعد »الراجل اللي ورا عمر سليمان«، و»الست اللي ورا القذافي«، 
جاء »قهوجي القذافي« ليخطف األضواء لتصبح »الهش����تقة« على 
تفاصيل اخلطابات السياس����ية في األيام األخيرة مثارا للسخرية 

والتندر، خاصة مع خطابات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
 hash« و»الهش����تقة« هي كتابة اسم موضوعي بعد عالمة مربع
tag« )#( كما فعل املدونون في »تويتر« حني »هش����تق« الولد اللي 

.#Mamarteaboy بيجيب الشاي ملعمر، حتت االسم املوضوعي
البعض الموا الشاي وصاحبه واللذين جعال الزعيم في حالة من 
الغضب، أعلن فيها الزحف املقدس، فيما حتس����ر أحد املعلقني على 

خطاب القذافي األقصر ذي الثواني العشر في الليلة السابقة.
أما البعض فركزوا على »الولد اللي بيجيب الشاي ملعمر«، فحامت 
مثال قال عن القذافي إن »سبب خطابه القصير أمس األول كان ان اللي 

يسوي الشاي ما قدر يوصل للقذافي بسبب السيل أمس األول«.
أما مرام الس����لمي فوجهت س����ؤالها »للولد اللي بيجيب الشاي 
ملعمر« عن طريقة صنع الش����اي مبا أن امل����كان الذي يلقي القذافي 
خطابه منه »خرابة«، هل »الشاهي على دافور مسويه؟«، والدافور 
هو موق����د النار املتنقل. البعض اتهم »الولد اللي بيجيب الش����اي 
ملعمر« بوضع مواد غريبة في الش����اي، جتعل الزعيم ينفعل بهذه 
الطريقة، بينما تهكم محمد اخلثعمي متهما »اللي جاب الشاي ملعمر 
هو اكبر ش����رير.. ومشروع تغريبي«.يحيى العساف أصر على أن 
الش����اي ليس طبيعيا، أما فراس س����عيد فكتب »الشاي إذا ما كان 
من ايدين التي بوي حق معمر ما هو شاي، لعدم احتوائه الصنف 

املطلوب للمزاج«.

الكويت � كونا: اقلعت الطائرة 
الكويتية احململة ب� 10 اطنان من 
املواد الطبية لتقدميها كمساعدات 
انسانية عاجلة للمتضررين جراء 
الوضع املأساوي الراهن في ليبيا.

وقال مدير ادارة الكوارث في جمعية 
اله����الل االحمر الكويتي، ورئيس 
الفريق الى ليبيا يوسف املعراج ل� 
»كونا« ان هذه الرحلة تعد االولى 

من رحالت املساعدات االنسانية 
للمتضررين الليبيني، مضيفا ان 
هناك رحلة مساعدات اخرى ستقلع 
الى ليبيا خالل االيام املقبلة، وذلك 
بعد ان اضطرت للعودة امس االول 

بسبب خلل فني.
وذكر املعراج ان هذه املساعدات 
تأتي تنفي����ذا لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح بإرسال مساعدات 
اغاثي����ة طبية الى املتضررين في 
الهالل  ليبيا.وأضاف: ان جمعية 
االحمر الكويتي اخذت على عاتقها 
مهمة انس����انية دقيقة وسخرت 
الجناحها طاقات الشباب الكويتيني 
املتطوعني في اجلمعية مشيرا الى 
مشاركة د.منال بوحيمد ضمن فريق 

املتطوعني.

طرابلس � رويترز: يرى سيف 
اإلسالم جنل الزعيم الليبي معمر 
القذافي ان شوارع طرابلس مليئة 
التي تطلق  املبتهجة  باحلشود 
األلعاب النارية وتردد شعارات 
وحتتفي بحكم والده القائم منذ 
فترة طويلة.. وهي صورة رسمت 

في التلفزيون احلكومي.
وقال سيف اإلسالم ملجموعة 
م���ن الصحافيني األجانب الذين 
متت دعوتهم للعاصمة الليبية 
بعد 10 ايام من االضطرابات التي 
مت فيها احلد من دخول وسائل 
اإلعالم: ان كل ش���يء هادئ. اذا 
ألعاب نارية  س���معتم اصوات 
ال تظنوا خط���أ انها إطالق نار.
وخارج الفندق الفخم الذي ضم 
الصحافيني كانت املدينة هادئة 
فعال ولكن هدوء شوارع خالية 
حيث تكون هناك بشكل عادي 
حيوية خالل ليلة اجلمعة.وكان 

اخلوف في مطار طرابلس الدولي 
واضحا على وجوه آالف العمال 
الذين كانوا  اليائسني  الوافدين 
الرئيس���ية  يحيطون بالبوابة 
في محاولة للخروج من ليبيا، 
واس���تخدمت الشرطة الهراوات 
والسياط إلبعادهم.وكثيرون منهم 
كانوا عماال من الشرق األوسط 
وافريقيا والص���ني وقد تدثروا 
ببطاني���ات ثقيلة التقاء الرياح 
الذي زين  الباردة خارج املطار 

بصور القذافي.
كما اعترضت الشرطة وافراد 
ميليش���يات كان���وا يربط���ون 
عصاب���ات خضراء على اذرعهم 
على محاوالت الصحافيني األجانب 
اجراء لقاءات مع هؤالء العمال.

ام���ن طاقمني  ودفع رج���ال 
تلفزيونيني دوليني لدى محاولة 
العمال  التحدث مع  الصحافيني 
املهاجرين.بينما حتدث سكان في 

العاصمة مت االتصال بهم هاتفيا 
عن اخل���وف وعمليات قتل مع 
اطباق ثورة شهدت فقد القذافي 
الس���يطرة على شرق البالد من 
ف���ي طرابلس.ولكن في  معقله 
املؤمتر الصحافي اعطى س���يف 
االس���الم وصفا لليبيا مختلفة، 
وقال ان »السالم عائد الى بالدنا«.

واخذ احلراس الشخصيون لسيف 
اإلس���الم يحدقون م���ع احلاح 
الصحافي���ني األجانب عليه كي 
يفس���ر اعمال العنف في ليبيا.

ووصف تقارير وسائل اإلعالم بان 
قوات اجليش قصفت املدنيني او 
تستخدم مرتزقة بانها »اكاذيب«، 
واضاف »اننا نضحك على هذه 
التقارير«.وقال ان ابعاد وسائل 
اإلعالم االجنبية كان خطأ وحث 
الصحافيني على ان يجروا اآلن 
مقاب���الت مع »مئات اآلالف« من 

الناس انفسهم.

عواص���م � وكاالت: العقوب���ات 
تنهمر من كل صوب واس���تقاالت 
الديبلوماسيني واملسؤولني تتوالى 
الرعايا االجانب متواصل،  واجالء 
ومازال الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي متش���بثا بالس���لطة. فيما 
يرى محللون ان ايامه في السلطة 
باتت معدودة ولم يعد يسيطر اال 
على الساحة اخلضراء وقلعة باب 
الكاملة احملصنة  املدينة  العزيزية 
حتى ضد االسلحة النووية وميكنه 
الصمود فيها لسنة بحسب بعض 
املقربني وال ميكن ألحد دخولها حتى 
اجليش حيث قال مقربون منه انه 
بات يشعر بتهديد على حياته حتى 
من املقربني منه، حيث قال رئيس 
جهاز املراسم الليبية العامة السابق 
نوري املسماري في مقابلة مع مجلة 
»فوكوس« األملانية في عددها املقرر 
ص���دوره غدا إن القذافي ارتدى في 
خطابه التلفزيوني األخير س���ترة 
واقية من الرصاص وخوذة واقية 
للرأس حت���ت قبعته. لكن مصادر 
املعارضة قالت ان هذا الظهور لم يكن 
بثا حيا على الهواء وانه سجل يوم 
ظهر القذافي باملظلة البيضاء كونه 

كان يرتدي املالبس نفسها. 
وذكر املس���ماري أن���ه يبدو أن 
القذافي ال يشعر باألمان أمام حاشيته 
وفريق التلفزيون الرسمي.من ناحية 
أخرى حذر املسماري من عدم القدرة 
عل���ى التنبؤ بتصرف���ات القذافي، 
مضيف���ا أن هناك مذابح حتدث في 
ليبيا في كل يوم وكل حلظة.واضاف 
املسماري أن القذافي ال يعرف شيئا 
س���وى العنف عندما يتم تضييق 

اخلناق عليه.
وال يس���تبعد املس���ماري على 
ما يبدو اس���تخدام القذافي أسلحة 
التصدي للمظاهرات  كيميائية في 

الشعبية في بالده.
ومازالت املواجهات مستمرة بني 
مرتزقة العقيد واحملتجني املطالبني 
بإس���قاطه. ولم يضع���ف تصميم 
معارضيه على االطاحة به في الوقت 
الذي اليزال فيه يسيطر على بعض 

أجزاء العاصمة طرابلس.
من جانبه، قال سيف اإلسالم جنل 
القذافي امس  الليبي معمر  الزعيم 
إن االضطرابات التي تشهدها ليبيا 
جتعل جميع اخليارات مفتوحة مبا 

في ذلك نشوب حرب أهلية وتدخل 
أجنبي.

وأض���اف في مقابل���ة مع قناة 
»العربية« ان ما تشهده ليبيا فتح 
الباب أمام جميع اخليارات. وظهرت 
في الوقت الراهن مؤشرات على حرب 

أهلية وتدخل أجنبي.
وتابع قوله: إنه يتوجب التوصل 
الى اتفاق ألن الناس ال مس���تقبل 
لهم ما لم يتفقوا معا على برنامج 

جديد.
وفي اليوم احلادي عشر للتمرد 
على النظام سيطرت فيه املعارضة 
املسلحة على املنطقة الشرقية حيث 
توجد مواق���ع نفطية، وبدأت تقيم 
إدارة جدي���دة، وس���مع الليلة قبل 
املاضية مجددا اطالق نار في بعض 
احياء طرابلس. وقال احد السكان 
في اتصال هاتفي معه صباح أمس 
»قطع التيار الكهربائي ولم يستأنف 
من حينها« مضيفا »اصبنا بالرعب 

وظننا انهم يعدون لهجوم«. 
لكن في احياء اخرى من العاصمة 
لم تنقطع الكهرباء وس���اد الهدوء، 
على ما افاد مراس���ل فرانس برس. 
واغلقت الفنادق الفخمة في العاصمة 
ابوابها او اجلت موظفيها. وبلغ سعر 
الدوالر الواحد في السوق السوداء 
دينارين ليبي���ني )مقابل 1، 3 قبل 
عشرة ايام(. وذلك وسط معلومات 
عن أن كتائب القذافي تسرق اجلثث 
من املستش���فيات وتخبئها داخل 
من���ازل املواطن���ني وجتبرهم على 
اس���تضافة اجلرحى وذلك بعد أن 
قررت احلكومة الس���ماح لوسائل 
االعالم الغربية بدخول ليبيا لالطالع 
على ما وصفته بكذب وسائل االعالم 

العربية بحسب املعارضة.
وعلى بعد الف كلم الى الشرق 
تواصل املعارضة تنظيم صفوفها 

وحتلم بتحرير طرابلس. 
وقال عبد احلفيظ غوقة املتحدث 

باسم »حتالف ثورة 17 فبراير« لوكالة 
فرانس برس »نحن ننسق عمل جلان 
املدن احملررة وفي مصراتة. وننتظر 
ان حتسم طرابلس االمر مع نظام 
القذافي وابنائه ثم سنبدأ العمل على 

تشكيل حكومة انتقالية«.
واض���اف »هن���اك متطوعون 
يقصدون يوميا طرابلس« للقتال، 
مش���يرا الى انش���قاق ضباط جدد 
وانضمامهم ال���ى القوى املعارضة 
للنظام. على صعي���د ردود الفعل 
الدولية، طالب ش���يخ األزهر أحمد 
الطيب أمس جميع املسؤولني الليبيني 
واجليش الليبي بعدم إطاعة القذافي. 
اللهجة  وأصدر األزهر بيانا شديد 
ضد ممارسات العقيد بحق الشعب 
الليبي مؤكدا أن حكمه »أصبح اآلن 
في حكم الغاصب املعتدي املتسلط 
على الناس ظلم���ا وعدوانا« داعيا 
جميع املسؤولني الليبيني وضباط 
اجلي���ش الليبي وجن���وده الى أن 

يرفضوا إطاعة النظام في إراقة دماء 
الشعب الليبي واستحالل حرماته 
وإال أصبحوا شركاء له في اجلرم.

وناشد ش���يخ األزهر في بيان 
نقله موقع صحيفة »اليوم السابع« 
املجتمع الغربي »من واقع مسؤوليته 
األخالقية أن يكون اهتمامه بالدماء 
التي تس���يل من الشعوب املطالبة 
بحقها ف���ي احلرية أكثر حرمة من 
اهتمامه بحق���ول البترول وكيفية 

تأمني إمداداتها«.

التدخل العسكري 

م���ن جهة أخرى، حث ساس���ة 
أميركيون على دعوة حلف شمال 
األطلسي إلرسال قوات جوية وبحرية 
إلى ليبيا بأسرع وقت ممكن لوقف 
التي يشهدها هذا  الدامية  األحداث 
البلد. ووجهت مجموعة من خبراء 
جمهوريني في السياسة اخلارجية 
بينهم مساعد وزير الدفاع السابق 

بول وولفوفيتز ومستشار السياسة 
اخلارجية إليوت أبرامزظ رس���الة 
مفتوح���ة للرئيس األميركي باراك 
أوباما حذروا فيها من عدم التحرك 
في ليبيا ألن ذلك سيضع التزامات 
األوروبي���ني واألميركيني بحقوق 

اإلنسان موضع شك.
وقالت املجموعة في رسالة التي 
نش���رت في مجلة فورين بوليسي 
ان »الوالي���ات املتح���دة وحلفاءها 
األوروبيني لديهم مصلحة أخالقية 
في وقف العنف وإنهاء النظام الليبي 
املجرم«. وأضافت »ال وقت للتأخير 

والتردد«.
ب���دوره، أعلن نائ���ب املتحدث 
باسم احلكومة األملانية، كريستوف 
شتيجمانس، أن املستشارة األملانية 
أجنيال مي���ركل ورئي���س الوزراء 
البريطاني ديڤي���د كاميرون، اتفقا 
خالل مكاملة هاتفية أمس على تعزيز 
التعاون بينهما في إجالء رعاياهما 

من ليبيا.
واتفق الزعيمان على ضرورة أن 
يقرر مجلس األمن عقوبات قاسية 
ضد النظام احلاكم في طرابلس في 

أسرع وقت ممكن.
وأك���د الزعيم���ان حتمية إنهاء 
السياسة التي تنطوي علي ازدراء 
اإلنسانية التي يتبعها الزعيم الليبي 

معمر القذافي.

العزلة 

كذلك، كتبت مسؤولة السياسة 
اخلارجية باالحتاد االوروبي كاثرين 
اشتون في مقال نشر أمس ان االحتاد 
االوروبي الذي يستعد العالن عقوبات 
على احلكومة الليبية يجب ان يعيد 
الزعيم الليبي معم���ر القذافي الى 

»العزلة«.
وكتبت اشتون في مقال للرأي 
انترناش���ونال هيرالد  بصحيف���ة 
تريبيون »سلوكه الشائن في االيام 

Source: utexas

شحنة املساعدات الكويتية التي توجهت إلى ليبيا امس 
ڤيال سيف اإلسالم في لندن

رسم كاريكاتيري يصف العقيد معمر القذافي بأنه »قرد قرود افريقيا«   )أ.پ(

عواص����م � وكاالت: يبدو أن األزمة الليبي����ة بدأت تدفع اصدقاء 
الزعيم معمر القذافي ال����ى التخلي أو التراجع عن تأييده أو اتخاذ 
موقف حذر منه، فقد أكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشاڤيز أمس انه 
يدعم احلكومة الليبية لكنه ال يدعم بالضرورة كل قرارات الزعيم 

الليبي العقيد معمر القذافي، متمنيا مع ذلك السالم لليبيا.
وقال تش����اڤيز خالل جلس����ة ملجلس الوزراء نقلها التلفزيون 
الرسمي، »انا ال اس����تطيع اال ان اقول اني ادعم وأؤيد وارحب بأي 

قرار يتخذه اي صديق اينما كان في العالم«.
واضاف »نعم، ندعم احلكومة الليبية، واس����تقالل ليبيا. نريد 
السالم لليبيا ويتعني علينا ان نتصدى بكل قوتنا ملساعي التدخل« 
األجنبي فيها.وأوضح الرئيس الفنزويلي انه لم يتمكن من االتصال 
بالقذافي منذ بداية الثورة واوضح انه يفضل »الصمت احلذر« بسبب 
»التضليل االعالمي« حول االحداث في ليبيا.واكد ان لديه ش����عورا 
بوجود »خطر اندالع حرب اهلية في ليبيا« واعتبر ان تصريحات 
الواليات املتحدة وبلدان اخرى تنم عن »تكالب« و»تآمر«.صديق آخر 
للقذافي هو رئيس وزراء إيطاليا س����يلفيو برلسكوني كان يسعى 
لتعزيز العالقات مع ليبيا القريبة بإقامة عالقة صداقة ش����خصية 
وثيقة مع القذافي غير أن استراتيجية برلسكوني رمبا تغيرت في 
أعقاب االنتفاضة الشعبية في ليبيا. حيث أعلن برلسكوني أمس أن 
القذافي رمبا لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا فقد حذا برلسكوني 
هذا االسبوع حذو زعماء أوروبيني آخرين في إدانة القمع الوحشي 
للمتظاهرين املناهضني للحكومة من قبل قوات االمن الليبية.غير 
أن البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء االيطالي جاء في أعقاب 
تصريحات س����ابقة انتقدتها بشدة املعارضة االيطالية التي تنتمي 
ليسار الوسط والتي أشار فيها برلسكوني إلى أنه سيكون من غير 

املناسب »إزعاج« القذافي خالل تلك االوقات الصعبة.

المطير يدعو سفير ليبيا في الكويت
لالنضمام إلى الثورة الليبية

دعا النائب محمد براك املطير س����فير ليبيا في الكويت الىاالنضمام 
ال���ى الث���ورة الليبية ضد الطاغي���ة القذافي وإعالن اس���تقالته 
واس���تنكاره للمذابح الت���ي يرتكبه���ا املرتزقة املأج���ورون بحق 
أحفاد عمر املختار وش���دد املطير على ض���رورة أن تتواصل الدول 
العربية واإلس���المية للتحرك في املجتمع الدولي إلقصاء الطاغية 
ومحاكمته عن جرائم احلرب واملجازر التي ارتكبها بحق الش���عب 
الليبي الش���قيق.ودعا املطير الدول العربية الى فتح مستشفياتها 
للمصابني الليبيني الذين يدافعون عن حريتهم وأرضهم ضد عصابات 
القذافي واملرتزقة واألفارقة وان تتواصل تقدمي املساعدات اإلنسانية 
والطبية والغذائية عبر اجلسور اجلوية من مختلف الدول العربية.

وزاد املطير: ان املجرم القذافي يريد أن يحول ليبيا الى حمام دم بفتح 
مخازن األسلحة للمرتزقة والعصابات املأجورة مطالبا الدول العربية 
بالتدخل العس����كري للقبض على الزنديق القذافي ومس����اعدة الشعب 

محمد املطيرالليبي على تطهير أرضه من عصابات القذافي.

القليل���ة املاضية يتطلب ان نعيده 
الى العزلة«.

من جانبه، أعل���ن وزير الدفاع 
االيطالي إنياتس���يو الروسا أمس 
التعلي���ق العملي ملعاهدة الصداقة 

اإليطالية � الليبية.
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية 
»آك���ي« ع���ن ال روس���ا قول���ه في 
تصريحات للصحافيني في مدينة 
ليفورن���و ان املعاه���دة »قد علقت 

عمليا«.
في املقابل، اتهمت اللجنة الشعبية 
العامة لالتصال اخلارجي والتعاون 
الدول���ي )وزارة اخلارجي���ة( في 
اجلماهيرية الليبية وسائل االعالم 
بأنها مازالت تنقل معلومات خاطئة 
عما يجري حاليا في ليبيا، استمرارا 
في حملتها التي ساهمت في تضخيم 
األحداث بهدف توجيه مواقف دول 
العال���م واملنظم���ات والتأثير على 
الليبي وزعزعة  معنويات الشعب 

امنه واستقراره.
وأشارت اخلارجية الليبية � في 
بي���ان اصدرته أمس � إلى أن ليبيا 
قامت من أجل تفنيد ذلك بفتح أبوابها 
أمام مراس���لي والصحافة العربية 
واألجنبية، معربة عن اس���تغرابها 
الس���تمرار هذه احلملة املشبوهة 
وامتناع وسائل اإلعالم عن إظهار 
حقيقة ما يدور في ليبيا حاليا من 

أحداث.
وأكد البيان أن ما يجري في ليبيا 
يختلف كلية عما يسمعه العالم عبر 
وسائل اإلعالم، موضحا أن احلقيقة 
هي أن املعركة بني خاليا نائمة تتبع 
تنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن 
الدن وقد صدرت لها األوامر ملهاجمة 
معسكرات القوات املسلحة ومراكز 
االمن العام من أجل احلصول على 
الفوضى وترويع  السالح لنش���ر 

املواطنني.
وأوضح أن املظاهرات التي حدثت 
مؤخرا في ليبيا ليست سلمية على 
االطالق وباستثناء األماكن املسيطر 
عليها من قبل االرهابيني، مشيرا إلى 
أن املظاهرات السلمية التي جرت هي 
مظاهرات تأييد واستنكار لالرهاب 
الذي تشنه عناصر القاعدة وتسبب 
في ضحايا من عناصر االمن واجليش 
وكذلك من االرهابيني الذين يهاجمون 

مراكز األمن والقوات املسلحة.


