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اخلالف السياسي يتحّول إلى قبلي والقاعدة تقتل 4 عسكريني في زجنبار

اليمن: اجليش يقتل معتصمني وأنباء عن إحالة املبادرة اخلليجية ملجلس األمن

مستوطنون يعتدون على املمتلكات الفلسطينية في قبر يوسف

خطط إسرائيلية الستبدال أسماء األحياء العربية 
في القدس احملتلة بأخرى يهودية

عواصمـ  وكاالت: كشفت اإلذاعة 
اإلسرائيلية أمس عن مشروع جديد 
قدم الى الكنيســــت االســــرائيلي 
يقضي بإطالق اسماء عبرية على 
األحياء العربية في مدينة القدس 
احملتلة. وقالت اإلذاعة »ان النائبة 
في الكنيســــت )البرملان( تسيبي 
حطوبيلي من حزب )الليكود( الذي 
يرأسه رئيس احلكومة االسرائيلية 
بنيامني نتنياهو بادرت الى طرح 

هذا املشروع اجلديد«.
وأشارت الى مطالبة حطوبيلي 
في مشــــروعها »بتبني الكنيست 
قانونا جديدا لتغيير جميع األسماء 
العربية لألحياء في مدينة القدس 
الى اسماء عبرية فقط ومنع وسائل 
اإلعالم من ذكر األســــماء العربية 

ألحياء املدينة«.
وينص مشــــروع هذا القانون 
وفــــق اإلذاعة على إلــــزام جميع 
وسائل اإلعالم الرسمية في اسرائيل 
باستخدام األسماء العبرية لألحياء 
في شرق املدينة فقط الذي تقطنه 

غالبية من الفلسطينيني.
ونقلت اإلذاعة عن حطوبيلي 
تأكيدها ان هــــذا االقتراح يندرج 
في اطار »النضال من اجل اإلبقاء 
على مدينة القدس عاصمة موحدة 
إلســــرائيل وتأكيد عالقة الشعب 
اليهــــودي التاريخيــــة بعاصمته 

األبدية«.
وادعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامــــني نتنياهو يــــوم امس ان 
حكومته تأخذ على عاتقها مسؤولية 
القدس«  احلفــــاظ على »وحــــدة 
مؤكدا دعم حكومة الرئيس باراك 
اوباما اسرائيل. وتعهد نتنياهو 
في اجتماع عقدتــــه حكومته في 
البناء  القدس »مبواصلة  شــــرق 
في املدينة املقدسة« معتبرا »انها 
متثل أساس ولب القضية واألمة 
اليهودية التي هي ســــبب وحدة 

الشعب اإلسرائيلي«.
مــــن جهتــــه، اتهم أمني ســــر 
ملنظمــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة 

الفلسطينية ياسر عبد  التحرير 
ربه اســــرائيل امس بشن هجمة 
بـ »اجلنونية« تستهدف  وصفها 
مدينة القــــدس احملتلة والوجود 

الفلسطيني فيها.
وأكد عبدربــــه في تصريحات 
إلذاعة »صوت فلســــطني« صباح 
امس »ان اليمني اإلسرائيلي اطلق 
هذه الهجمة اجلنونية ضد املدينة 
املقدسة بتسريع االستيطان فيها 
وفرض وقائع على األرض يقولون 
انها غير قابلــــة للعودة عنها في 

املستقبل.
الفلسطيني  ورأى املســــؤول 
»ان رئيس احلكومة االسرائيلية 
بنيامني نتنياهو يعتقد أنه حقق 
انتصارا سياسيا في واشنطن خالل 
زيارته االخيرة لواشنطن من خالل 
الدعم الذي منحه اياه الكونغرس 

األميركي«.
ونبــــه عبدربه الــــى »ان هذا 
االنتصار الذي يراه نتنياهو يأتي 
من خالل االستمرار في تهويد مدينة 

القدس وفي االستيطان وفي تعطيل 
العملية السياسية والعمل من اجل 
تغيير معالم األرض ويفرض الواقع 
االحتاللي واالستيطاني عليها وهذا 

يعكس مفهومه لالستيطان«.
على صعيد آخر، اقتحم املئات 
من املتطرفني املســــتوطنني فجر 
امس منطقة نابلس شمال الضفة 
الغربية وادوا طقوسا دينية حتت 
حماية مشددة من جيش االحتالل 
اإلسرائيلي في قبر يوسف شرق 
املدينة. وانتشــــر العشــــرات من 
اجليش االســــرائيلي في محيط 
بلدة بالطة حيث يقع القبر لتأمني 
احلماية الكثر من الف مستوطن 
قامــــوا بأعمــــال تخريــــب وعبث 
الفلسطينيني في بلدة  مبمتلكات 

بالطة.
وقالت مصادر اســــرائيلية ان 
املستوطنني الذين دخلوا الى القبر 
من ذات املجموعة التي قتل منها 
مستوطن منذ حوالي شهرين في 
نابلس عند محاولتهم دخول القبر 

رغم عدم وجود تنسيق مع اجهزة 
األمن الفلسطينية.

واعتبر جبرين البكري محافظ 
مدينة نابلس ان عملية االقتحام 
اجلديدة لنابلس هي مؤشر خطير 

تتحمل اسرائيل مسؤوليته.
وقال البكــــري لـ »كونا« »لقد 
حذرنا اجلانب االســــرائيلي عبر 
االرتباط الفلسطيني املكلف بتنسيق 
األمور احلياتية للفلسطينيني من ان 
هذه املمارسات ستعيد املنطقة الى 
مربع العنف وستؤدي الى تفجير 

املنطقة«.
وقــــد اعتــــدت املجموعة على 
أمالك فلسطينية في مدينة نابلس 
بحجة أن مستوطنني اثنني أصيبا 
جراء إلقاء حجــــارة عليهما لدى 
دخول املجموعة للصالة في »قبر 
يوسف«. وقد أجلت قوات االحتالل 
اإلســــرائيلي فجر امس نحو 50 
يهوديا متشددا حتصنوا داخل قبر 
»يوسف« مبحافظة نابلس بالضفة 

الغربية ورفضوا مغادرته.

إيران: صاحلي يؤكد أن اتهام الديبلوماسي اإليراني بالتجسس في مصر »سوء فهم«

شركة »عوفر« تؤكد أن رسو سفنها في إيران 
كان مبصادقة حكومة نتنياهو

امــــس إن إســــرائيل لن تتدخل 
بالنيابة عن شركة »عوفر براذرز« 
لدى الواليات املتحدة. وقال إن 
إسرائيل ال ميكنها التدخل ألنها 
أقوى األصوات املطالبة بفرض 
إيران بســــبب  عقوبــــات على 

برنامجها النووي.
وذكــــر النائــــب البرملانــــي 
اإلسرائيلي اليميني أرييه إلداد 
فــــي برنامج حــــواري باإلذاعة 
اإلسرائيلية انه يجب فتح حتقيق 
للشــــرطة في القضية، ألنه هو 
السبيل الوحيد الكتشاف احلقيقة 

الواضحة.
من جهة أخــــرى، قال وزير 
اكبر صاحلي  اخلارجية علــــي 
ان قضية اعتقال الديبلوماسي 
اإليراني قاســــم حسيني بتهمة 
التجسس في القاهرة »كانت مجرد 
ســــوء فهم وعوجلت بسرعة«، 
ونقلت وكالــــة األنباء اإليرانية 
الرســــمية أمس عــــن صاحلي 
التي جاء فيها »ان  تصريحاته 
طهران والقاهرة تخطوان على 
طريق إقامة عالقات ديبلوماسية 
بينهما وينبغي الصبر في عملية 
حتسن العالقات بني البلدين«.

وتابــــع صاحلــــي قائال »ان 
املصريني يواجهون ضغوطا أمام 
القائمة وانه يتفهمها  الظروف 
ولكــــن وجهة نظــــر احلكومة 
والشعب املصري العظيم تقوم 
على تعزيز العالقات مع إيران 

بصورة اجمالية«.
واكد ان اعتقال الديبلوماسي 
اإليراني قاســــم حســــيني في 
القاهرة »كانت مجرد سوء فهم 
لكنها عوجلت بسرعة ويزاول هذا 

الشخص مهامه العادية«.
الديبلوماســــي  وقد غــــادر 
املتهم بالتجسس بعد  اإليراني 
ظهر أمس القاهرة بعدما قررت 
مصر ترحيله، حســــب ما قالت 
وكالة انباء الشــــرق األوســــط 

املصرية الرسمية.

لكن شــــركة »عوفر برذرز 
غروب« أكدت أن رسو سفنها في 
موانئ إيرانية لنقل النفط خالل 
السنوات املاضية كان مبوجب 
مصادقة اجلهات ذات العالقة في 

احلكومة اإلسرائيلية.
يذكر أن قضية شركة االخوان 
عوفر تفجرت في أعقاب إعالن 
الواليات املتحـــدة عن إدخال 
الشركة اإلسرائيلية إلى »قائمة 
سوداء« بسبب بيع شركة »ناتكر 
باسيفيك« التابعة لإلخوان عوفر 
ناقلة النفـــط »رافلكس بارك« 
إلى شـــركة املالحـــة البحرية 
اإليرانية »إيريسيل« بصورة 
غير مباشرة وبواسطة شركة 
»كريستال شـــيبينغ«. وكانت 
شـــركة عوفر قـــد عقبت على 
إعالن الواليات املتحدة بالقول 
إنه »لم نبع أبدا ســـفنا إليران 
واجلهات الرسمية واملخولة في 
دولة إسرائيل بإمكانها تصديق 

أقوالنا«.
من جانبه، أشار محلل الشؤون 
اإلستراتيجية واالستخبارية في 
»هآرتس« يوسي ميلمان إلى أن 
القانون اإلسرائيلي ليس واضحا 
فيما يتعلق بتعريف إيران كدولة 
عدو أم أنها ليست كذلك وأن كل 
وزارة تضع تعريفا خاصا بها.

يذكــــر أن مجموعــــة عوفر 
براذرز اإلســــرائيلية وشــــركة 
»تانكر باســــيفيك« التابعة لها 
من بني سبع شركات قالت وزارة 
اخلارجية األميركية في األسبوع 
املاضي إنها ســــتواجه عقوبات 

لتعاملها مع إيران.
إعــــالم  وذكــــرت وســــائل 
إســــرائيلية منذ ذلك احلني أن 
ما ال يقل عن سبع سفن تابعة 
لشركة »باسيفيك تانكر« رست 
في إيران في الفترة من عام 2004 

وحتى عام 2007.
من ناحية أخرى، قال مسؤول 
حكومى بارز لإلذاعة اإلسرائيلية 

أكــــدت  ـ وكاالت:  عواصــــم 
شــــركة »عوفر برذرز غروب« 
اإلســــرائيلية للمالحة البحرية 
أن رسو سفنها في موانئ إيرانية 
لنقــــل النفط خالل الســــنوات 
املاضيــــة كان مبوجب مصادقة 
اجلهات ذات العالقة في احلكومة 

اإلسرائيلية.
وقالت صحيفــــة »يديعوت 
أحرونــــوت« أمس إنها حصلت 
على تصديق لرواية شركة عوفر 
ولذلك لم تنضم الصحيفة لألنباء 
التي انتقدت الشركة فيما يتعلق 
برسو ســــفنها في مينائي بندر 
عباس وخرج اإليرانيني 13 مرة 
منذ العام 2002 وحتى العام 2010 
على الرغم من العقوبات املفروضة 
على إيران فــــي محاولة لوقف 

تطوير برنامجها النووي.
ونقلت الصحيفة عن مقربني 
من »عوفر برذرز غروب« قولهم 
ان »رسو ناقالت النفط في إيران 
لغرض شــــراء نفــــط خام كان 
مبوجــــب مصادقة وصالحيات 
اجلهــــات املخولــــة بذلــــك في 

إسرائيل«.
بدورهــــا، نقلــــت صحيفة 
»هآرتس« عن مصادر في مكتب 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو نفيها ألقوال املقربني من 
شركة عوفر. كما نفى نتنياهو 

بنفسه هذه األنباء.
وقال نتنياهو، ردا على سؤال 
عضو الكنيست أوفير أكونيس 
مــــن حزب الليكــــود حول هذه 
األنباء، ان »مكتب رئيس الوزراء 
لم يصادق على هذه االتصاالت 
وعلمت بهــــذه األنباء من خالل 
صحافية وقد دققت في املوضوع 
مع املسؤولني املخولني بذلك في 
مكتبي وتبني أنه لم تكن هناك 
أي مصادقة على إجراء اتصاالت 
أو وصول أو تفريغ شحنات في 
إيران وسياستنا واضحة جدا 

بهذا اخلصوص«.

باراك يحّذر مجددًا من »تسونامي سياسي« في سبتمبر املقبل
عواصم ـ وكاالت: كرر وزير الدفاع اإلسرائيلي 

ايهود باراك حتذيراته من اجتياح إسرائيل 
»تسونامي سياسي« خالل شهر سبتمبر املقبل، 
مؤكدا ضرورة إعداد العدة لذلك، في إشارة إلى 
القرار املتوقع صدوره عن اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في سبتمبر املقبل، والذي يتضمن إقامة 
دولة فلسطينية على حدود 1967. ونقلت اإلذاعة 

اإلسرائيلية عن باراك قوله خالل جلسة لكتلة 
»االستقالل« البرملانية التي يرأسها انه يتعني 

رص الصفوف جتاه التحديات احملدقة بإسرائيل. 
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
قد اعترف أمس بعجز إسرائيل عن منع املجتمع 

الدولي من االعتراف بالدولة الفلسطينية املقترحة، 
وقال: »ال أحد يستطيع وقف قرار االعتراف بالدولة 

الفلسطينية في حالة صدوره من جانب مجلس 
األمن الدولي في شهر سبتمبر املقبل«. من جهة 

اخرى ذكر مصدر عسكري أن اجليش االسرائيلي 
يستعد ملواجهة مظاهرات عنيفة محتملة على طول 

حدوده خالل األيام املقبلة مع اقتراب ذكرى النكسة 
جتنبا لتكرار االحتجاجات العنيفة التي اندلعت 

في وقت سابق من هذا الشهر في ذكرى النكبة. 
وقالت صحيفة هآرتس االسرائيلية على موقعها 

االلكتروني إن مجموعة من النشطاء دعوا من خالل 
الفيس بوك الى القيام مبظاهرات االسبوع املقبل في 

لبنان وسورية واألردن لتخليد ذكرى حرب 1967 
التي استولت اسرائيل خاللها على الضفة الغربية 

وقطاع غزة ومنطقة شرق القدس ومرتفعات 
اجلوالن وعرفت بحرب النكسة.

سامي عوفر مؤسس الشركة اإلسرائيلية

ما بـــدا واضحـــا عندما رفض 
قائـــدا طائرتـــني هيليوكوبتر 
قصـــف بعض مناطق شـــمال 
العاصمة، وهبطا بطائرتيهما 
بهذه املناطق دون تنفيذ أوامر 
القصفـ  حسبما أعلنته مصادر 
املعارضة اليمنية قبل يومني ـ 
أما األمر الثاني املتعلق بانشقاق 
عدد من قادة اجليش واألمن ـ 
وفقا ملا أعلنوه في بيان لهم أمس 
ـ فإنه يزيد من موقف السلطة 
اليمنية صعوبة عند مواجهتها 
لألحداث، خاصة إذا ما انضمت 
الوحدات التابعة لهؤالء القادة 

إلى ثورة الشباب السلمية.
في هذه األثناء، أعرب مصدر 
في اخلارجية االميركية عن قلق 
بالده جتاه األنباء التي حتدثت 
عن ســـيطرة عناصر مسلحة 
من تنظيم القاعدة على مدينة 

زجنبار في محافظة أبني.
وقال مصدر في اخلارجية 
األميركية لصحيفة »الشـــرق 
األوســـط« امس »إن احلكومة 
األميركية بطبيعة احلال تقلق 
على أي أخبار عن أي نشاطات 
ملنظمـــة )القاعـــدة( اإلرهابية 
ناهيك عن سيطرتها على مدينة 
خاصة في بلـــد مثل اليمن له 
أهميـــة اســـتراتيجية كبيرة 

بالنسبة لنا«.
ورفـــض املصـــدر التعليق 

رسميا على الوضع في أبني.
وقـــال إن »اخلارجيـــة في 
انتظار معلومـــات مؤكدة من 

السفارة األميركية في صنعاء 
وإن اخلارجيـــة األميركية لن 
تســـتطيع التعليـــق بصورة 

رسمية حتى يحدث ذلك«.
لكنـــه قال »صـــار واضحا 
أن الوضـــع في اليمـــن معقد 
التقسيمات  إلى  جدا باإلضافة 
القبلية ظهرت اآلن تقسيمات 
وسط القوات املسلحة وقوات 
القوات  الشـــرطة ورمبا حتى 
اخلاصة التي حترس الرئيس 

اليمني«.
وفي هذه األثناء تكثف قوى 
األمن اليمنية اعمال البحث عن 
3 فرنسيني مختفني في جنوب 
شرق البالد، حسبما افاد لوكالة 
فرانس برس مسؤول محلي لم 

يؤكد فرضية اخلطف.
وقال عمير مبارك عمير وكيل 
محافظة حضرموت حيث اختفى 
الفرنسيون الثالثة العاملون في 
القطاع اإلنساني السبت املاضي 
ان »االجهزة األمنية متشـــط 
املنطقة بحثا عن الفرنســـيني 
وتبذل جهـــودا كبيرة للعثور 

عليهم«.
واضاف انه ليس هناك حتى 
اآلن »اي دليل على اختطافهم« 
بل فقط »انهم فقدوا بني عملهم 

وسكنهم«.
ويعمل الفرنسيون الثالثة مع 
منظمة »تريانغل جينيراسيون« 
االنســـانية ضمن فريق يضم 
ايضا 17 مينيا في مدينة سيؤون 

في حضرموت.

يومني رفضه الكامل ألي نوع 
من التدخل اخلارجي في شؤون 

البالد.
ويـــرى املراقبـــون أن ذلك 
املوقف جاء عقـــب تردد أنباء 
بشـــأن احتمال جلوء مجلس 
التعاون اخلليجي ومن خالل 
مبادرته حلـــل األزمة اليمنية 
إلى مجلس األمن للضغط على 

النظام اليمني.
واخلطير في املشهد اليمني 
حاليا أمران: األول انتقال اخلالف 
السياســـي بني احلزب احلاكم 
واملعارضة إلى خالف وصراع 
بني القبائل اليمنية، والثاني هو 
مزيد من االنشقاق في صفوف 
قوات األمـــن واجليش اليمني 
وإعالن انضمامها إلى ما عرف 

باسم ثورة الشباب السلمية.
فعلى صعيد القبائل، فإنها 
تقف وبقـــوة ملنع تزايد تدخل 
القوات احلكومية العســـكرية 
واألمنيـــة ملواجهة املظاهرات، 
األمر الذي قد يؤدي إلى اشتباكات 
مباشرة بني القوات احلكومية 
وبني هذه القبائل وتتسع معه 
رقعة املواجهات، خاصة أن كل 
قبيلة لديها مؤيدون ومناصرون 

في كل محافظة.
وتدخل القبائل في املشـــهد 
اليمني قد يزيد انشقاق صفوف 
القوات املسلحة، خاصة أن الوالء 
للقبيلة لـــه تقدير خاص لدى 
أبناء القبيلة ســـواء كانوا في 
القوات املسلحة أو األمن، وهو 

البالد امس.
وأفاد ســـكان بأن مقاتالت 
هاجمت الحقا مواقع املتشددين 

بالقنابل. 
وعلـــى جانـــب آخـــر اتهم 
زعماء املعارضة الرئيس صالح 
بالسماح بسقوط مدينة زجنبار 
املطلة على خليج عدن في أيدي 
القاعدة إلثارة القلق في املنطقة 
في مسعى من جانبه للحصول 

على مساندة.
وقال ســـكان من زجنبار لـ 
املياه والكهرباء  ان  »رويترز« 
انقطعت عن املدينة وان السكان 

يفرون الى البلدات املجاورة.
وفي العاصمة صنعاء على 
بعـــد نحـــو 200 كيلومتر الى 
انه سمع  الشمال قال ســـكان 
دوي عدة انفجارات الليلة في 
منطقة احلصبة التي شـــهدت 
قتاال على مدى اسبوع بني قوات 
صالح وخصم قبلي قتل خاللها 

115 شخصا.
ولم ترد تفصيالت فورية عن 
االنفجارات التي خرقت جزئيا 
على ما يبـــدو هدنة بني قوات 
صالح وقبيلة حاشد ذات النفوذ 
التي يتزعمها صادق االحمر في 
ادمى قتال منذ تفجر االضطرابات 

في يناير.
وفيما يتدهور الوضع أكثر 
وأكثـــر نحو احلـــرب األهلية 
تتضـــاءل فرصـــة احللـــول 
السياسية بعد أن أكد الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح قبل 

الى هذه املستشفى.
وأفاد مصدر امني آخر بأن 
4 مســـلحني من القاعدة قتلوا 
خالل املعارك الليلية مع قوات 
عسكرية التزال متواجدة داخل 
مدينة زجنبار، عاصمة محافظة 

ابني.
وامس االثنني، قتل جنديان 
في انفجـــار قذيفة صاروخية 
اطلقها مســـلحون من القاعدة 
على ثكنة اللواء 25 ميكانيكي 
احملاصر في املدينة حسبما افاد 
ضابط في الثكنة لوكالة فرانس 

برس.
وكانت قيادات عسكرية مؤيدة 
الشـــباب املطالبني  النتفاضة 
النظـــام املعارضة  بإســـقاط 
البرملانية،  اتهمت الرئيس علي 
عبداهلل صالح بتلسيم زجنبار 

الى »مجموعات ارهابية«.
وذكرت مصادر قبلية لوكالة 
فرانس بـــرس ان حوالي 200 
مسلح من قبائل ابني يدعمون 

اللواء 25 ميكانيكي.
وقال خالـــد اجلعدني وهو 
من ابناء القبائل انه »ال ميكن 
ان نســـلم عاصمة محافظتنا 
للقاعدة« مشـــيرا الى ان قائد 
اللواء 25 ميكانيكي هو من ابناء 
قبيلة الكازمي من مدينة مودية 

في ابني.
وفي هذا السياق قال سكان 
إن السالح اجلوي اليمني قصف 
مواقع يســـيطر عليها تنظيم 
القاعدة في مدينة زجنبار جنوب 

في مـــكان االعتصام واعتقلوا 
فيما مت تخريب املكان.

وقالت الناشـــطة بشـــرى 
املقطـــري لوكالـــة فرانـــس 
برس »انها مجزرة. مت ســـحل 
الشـــارع  اجلرحى بالقوة في 

العتقالهم«.
ومت اعتقال عدة صحافيني 
كانوا في فنـــدق يقع بالقرب 
من الساحة بينهم مصور قناة 

العربية محمود طه.
من جهته، دعا الرئيس اليمني 
علـــي عبداهلل صالـــح قيادات 
القوات العســـكرية املوالية له 
في اجتماع عقد مساء اول من 
امس الـــى »الصمود ومواجهة 

التحدي بالتحدي«.
الى ذلك قتل 4 عســـكريني 
مينيني بينهـــم عقيد في كمني 
القاعدة  نصبته عناصر مـــن 
الليلة قبل املاضية على مشارف 
التي يســـيطر  مدينة زجنبار 
افاد  التنظيم، حســـبما  عليها 
مصدر امني مســـؤول لوكالة 

فرانس برس.
وقال املصدر ان »موكبا من 
التعزيزات قادما من عدن تعرض 
لكمني نصبـــه عناصر القاعدة 
على بعد كيلومتـــر واحد من 
زجنبار. وقد قتل 4 عسكريني 
بينهم عقيـــد فيما اصيب عدة 

جنود بجروح«.
وأشـــار مصـــدر طبي في 
مستشفى اجلمهورية في عدن 
الـــى ان 7 جنود جرحى نقلوا 

 عواصمـ  وكاالت: من صنعاء 
الى تعز الى زجنبار وأبني، بدا 
الوضع اليمني غاية في التصعيد 
والعنف وسط تضاؤل فرص 
السياســـية  التهدئة واحللول 
للخروج مـــن األزمة. فقد قتل 
عشرون متظاهرا على االقل خالل 
اقتحام واخالء ساحة االعتصام 
في مدينة تعز بالقوة من قبل 
قوات االمـــن املوالية للرئيس 
علي عبداهلل صالح ليل أمس 
األول، حســـبما أفادت مصادر 
من منظمـــي االعتصام لوكالة 

فرانس برس.
اربعة  املقابل، قتـــل  فـــي   
عســـكريني في كمـــني نصبه 
عناصر مفترضون من القاعدة 
على مشـــارف مدينة زجنبار 
التي يسيطر عليها  اجلنوبية 
املسلحون، وقتل اثنان آخران 
في انفجار قذيفة صاروخية في 
ظل استمرار املواجهات العنيفة 
مع القـــوات اليمنية احملاصرة 

في املدينة.
وذكر احـــد قياديي احلركة 
االحتجاجية املطالبة بإسقاط 
النظام في تعز ان »20 قتيال على 
األقل سقطوا في املواجهات من 
السادسة مساء أمس األول حتى 

الرابعة فجر االثنني«.
وتشـــمل هـــذه احلصيلة 
اجلديدة 3 قتلى من احملتجني 
سقطوا مساء أول من أمس امام 
مركز للشرطة بالقرب من ساحة 

االعتصام.
وذكر شـــهود عيان لوكالة 
فرانـــس بـــرس ان الدبابـــات 
واملدرعات انتشرت حاليا في 
الساحة بعد ان مت طرد احملتجني 
املعتصمني فيها منذ يناير، فيما 
املتظاهـــرون متجمعون على 

أسطح البنايات املجاورة.
وأكد عدد من قياديي شباب 
»الثورة السلمية« ان »احلركة 
االحتجاجية لن تتوقف أبدا«.

الدبابات واملدرعات  وكانت 
هاجمت »ساحة احلرية« حتت 
غطاء نيـــران كثيفة فيما اقدم 
عسكريون على إضرام النار في 
اخليام التي نصبها احملتجون 
ومت إخالء الســـاحة، بحســـب 

شهود عيان.
ومت تعقب واستهداف مئات 
املتظاهرين الذين حاولوا الهروب 
الشـــوارع  الســـاحة عبر  من 
املجاورة، كمـــا مت اعتقال عدد 

منهم بحسب الشهود.
وذكر مصـــدر طبي ان عدد 
اجلرحى »يتجاوز 200«، موضحا 
ان حوالي 37 جريحا بعضهم في 
حالة حرجة كانوا في املستشفى 
اقامه احملتجون  الذي  امليداني 
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صالح يدعو أنصاره 
إلى الصمود ومواجهة 

التحدي بالتحدي
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