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البقاء هلل

يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي

إلى ربك
راضية مرضية

فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي

سليمان عبداهلل سليمان احلبيب ـ 63 عاما ـ الرجال: 
قرطبة ـ ق3 ـ ش3 ـ ج7 ـ م14 ـ ت: 99722774، 
النساء: العارضية ـ ق10 ـ ش1 ـ ج1 ـ م85 ـ ت: 

.99339396
سعد حمد سعود احلربي ـ 91 عاما ـ الرجال: النسيم 
ـ ق1 ـ ش4 ـ م القدمي 458 ـ م اجلديد 14 ـ ت: 

90088552، النساء: القصر ـ ق1 ـ ش6 ـ م القدمي 
130 ـ م اجلديد 17 ـ ت: 99848773.

موضي مناحي فرحان العتيبي ـ زوجة ناصر طلق دحيم 
االشيقر ـ 62 عاما ـ الرجال: الفحيحيل ـ ق9 ـ 

ش22 ـ م4 ـ ت: 99043354، النساء: الفحيحيل ـ 
ق9 ـ ش25 ـ م4 ـ ت: 94405550.

علي احمد علي مال الكندري ـ 73 عاما ـ الرجال: ديوان 
الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 60666383، النساء: 

صباح السالم ـ ق9 ـ ش الثالث ـ ج15 ـ م2 ـ ت: 
.97960947

عبداهلل سعود يوسف املطوع ـ 68 عاما ـ الرجال: ديوان 
القناعات ـ الشويخ ب ـ ت: 24843681 ـ 94477593، 

النساء: مشرف ـ ق3 ـ ش4 ـ م23 ـ ت: 25387141.
فالح حمد براك العازمي ـ 64 عاما ـ الرقة ـ ق2 ـ ش 

الرئيسي ـ م417 ـ ت: 55204000 ـ 60062362.
مكية علي سفر قاسم ـ ارملة عبدالرحيم فوالذ 

علي ـ 87 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ مسجد مقامس 
ـ ت: 99025194، النساء: الرميثية ـ ق6 ـ ش 

شاهني الغامن ـ ج61 ـ م208.
نورة يوسف محمد بودي ـ ارملة عبدالرزاق جاسم 

بودي ـ 75 عاما ـ الرجال: الشامية ـ ديوان بودي ـ 
ق6 ـ ش عبداهلل الرومي ـ ت: 24823002، النساء: 

الشاميـة ـ ق9 ـ ش94 ـ م2 ـ ت: 24843441.
نوال عبداللطيف محمد النمش ـ زوجة فهد مبارك 

املبارك ـ 50 عاما ـ الرجال: جنوب السرة ـ السالم 
ـ ق5 ـ ش221 ـ م7 ـ مقابل مسجد الرفاعي ـ ت: 
25215210، النساء: املنصورية ـ ق1 ـ ش10 ـ م4 ـ 

ت: 22516209 ـ الدفن الثامنة والنصف صباحا.
إبراهيم حسن احمد محمد ـ 56 عاما ـ ت: 67714699 ـ 

97414848 ـ 99045609 ـ الدفن التاسعة صباحا.

»األوروبي« يطالب الرئيس اليمني بالتنحي.. وبريطانيا تدعو رعاياها إلى املغادرة فوراً

الهدنة الهشة تنهار.. واألحمر يستعيد السيطرة على مقر احلزب احلاكم في صنعاء
جريحا. وقال مصدر طبي لوكالة 
فرانس برس »انها حصيلة اولية« 
ملمحا الى امكانية ارتفاع حصيلة 
الضحايا. الى ذل���ك، افاد مصدر 
طبي لوكالة فران���س برس بأن 
جنديني اصيبا امس االول توفيا 
ام���س متأثري���ن بجروحهما في 
املستشفى العس���كري في عدن، 

كبرى مدن اجلنوب.
وقد اس���فرت املواجهات في 
املدينة وجوارها منذ يوم اجلمعة 
عن 43 قتيال عسكريا ومدنيا حتى 
اآلن بحسب مصادر امنية وشهود. 
الى ذلك، شن سالح اجلو اليمني 
الثان���ي قصفا صاروخيا  لليوم 
استهدف مواقع يعتقد أن مقاتلي 
القاعدة يتحصن���ون فيها، وفق 
ش���هود عيان. وذكر ش���هود ان 
القصف طال مصنعا للذخائر كانت 
القاعدة سيطرت عليه. دوليا أدانت 
بريطانيا أعمال العنف األخيرة في 
اليمن ودعت رعاياها املوجودين 

هناك إلى املغادرة فورا.
م���ن جانبها اعلن���ت وزيرة 
خارجية االحتاد االوروبي كاثرين 
اشتون ان استخدام القوة في تعز 
باليم���ن قد »صدمه���ا«، وكررت 
مطالبة الرئيس علي عبداهلل صالح 
بالتوقيع »فورا« على اتفاق انتقال 
الس���لطة مببادرة من مجل���س 

التع��اون اخلليج��ي.
وقالت اش���تون في بيان »آن 
االوان اآلن لتوقيع عرض وساطة 
مجلس التعاون اخلليجي وتطبيقه، 

من دون ذرائع جديدة«.

اقتحام واخالء ساحة االعتصام في 
تعز بالقوة ما اسفر عن عشرات 
الضحاي���ا. وقال���ت نافي بيالي 
مفوضة األمم املتحدة الس���امية 
حلقوق االنسان إن تقارير تفيد 
بسقوط أكثر من 50 قتيال في مدينة 
تعز اليمنية منذ األحد املاضي على 
أيدي القوات اليمنية التي حتاول 
كبح التجمعات احلاشدة املناهضة 

للحكومة.
وتابعت في كلمة على االنترنت 
التقطت في دب���ي »تلقى مكتب 
حقوق االنسان التابع لألمم املتحدة 
تقارير لم يتسن التأكد بعد من 
صحتها بشكل كامل تفيد مبقتل 
أكثر من 50 محتج���ا منذ األحد 
املاضي في تع���ز بأيدي اجليش 
اليمن���ي واحل���رس اجلمهوري 
وعناص���ر أخ�����رى مرتبط�����ة 

باحلكوم�ة«.
من جهة اخرى، قتل 13 جنديا 
وأصيب عشرات آخرون بجروح 
انتحاري  في هجومني احدهم���ا 
ومواجهات مع مسلحني من القاعدة 
في مدينة زجنبار اجلنوبية التي 
يسيطر عليها التنظيم ومحيطها، 
بحس���ب ما افادت مصادر امنية 
وطبية.  الى ذلك، قتل خمس���ة 
جنود مينيني واصيب 23 اخرون 
بجروح في هجوم انتحاري بسيارة 
مفخخة استهدف موكبا عسكريا 
عند النقطة العس���كرية نفسها. 
وذكرت املصادر ان جثث خمسة 
الى مستشفيني  عسكريني نقلت 
في املنطقة اضافة الى 23 عسكريا 

مقتل اثنني فقط.
وفي وقت الحق، افاد شهود بأن 
حشودا من ابناء االرياف املجاورة 
لتعز كانوا يحاولون الدخول الى 
املدينة للتظاهر واش���تبكوا مع 

الشرطة فسقط قتيالن.
وذكر الشهود ان حالة فوضى 
تعم تعز احدى اكبر مدن اليمن 
وب���دأت االعتصام���ات املطالبة 
باسقاط النظام فيها قبل ان تنتقل 
الى صنعاء. واضاف الشهود ان 
الشوارع مقطوعة باحلجارة من 
قبل احملتج���ني. واكدت مصادر 
من املدينة تسجيل انتشار امني 
كثيف ملنع تشكل تظاهرات ضخمة 
يس���عى احملتج���ون املطالبون 
باسقاط النظام الى تنظيمها غداة 

الى تنظيم احتجاجات تشمل البالد 
كلها في وقت الحق وفرقت قوات 
صالح هذا االسبوع احتجاجات 
مماثلة ف���ي تعز التي تبعد نحو 
200 كيلومتر ال���ى اجلنوب من 
العاصمة وفتحت الذخيرة احلية 
على احلش���ود ودهست البعض 
باجلراف���ات وقتلت 15 على االقل 

وجرحت مئات.
وقتل سبعة اشخاص بالرصاص 
احلي امس عندما اطلقت القوات 
االمنية النار على املتظاهرين في 
تعز حسبما افاد ناشطون وشهود 
عيان لوكالة فرانس برس. وذكر 
الشهود ان خمس���ة متظاهرين 
فارقوا احلي���اة بني ايدي رفاقهم 
وسط تعز، فيما اكد مصدر طبي 

صنعاء � وكاالت: يندفع اليمن 
بصورة متسارعة الى شفا حرب 
أهلية مع انهيار الهدنة الهشة بني 
القوات احلكومية وأنصار زعيم 
قبيلة حاشد الشيخ صادق األحمر 
باش���تباكات استمرت ليلة أمس 
األول بني الطرفني وأسفرت حتى 
أمس عن سقوط أكثر من سبعة 
قتلى، واستعاد مقاتلون موالون 
لألحمر السيطرة على مبنى احلزب 
احلاكم في اليمن في حي احلصبة 
بالعاصمة صنعاء الذي وقع فيه 

معظم القتال.
واتهمت السلطات األحمر بإنهاء 
الهدنة، وفي املقابل، اتهمت مصادر 
قريبة من األحمر السلطات بإطالق 
النار مجددا عل���ى منزل الزعيم 
ان  القبلي، وأوضح���ت املصادر 
مقاتلي األحمر استعادوا السيطرة 
على مبنى وزارة اإلدارة احمللية 
بعدما كانوا قد سلموه الى الوسطاء 
القبليني الذين تفاوضوا في شأن 
الهدنة مع السلطات اليمنية. وقال 
شهود ان سحابة من الدخان األسود 
تصاعدت من منزل األحمر الذي 
كان قد أعلن هدنة اجلمعة املاضي 
بع���د ثالثة ايام م���ن املواجهات، 
وخرقت االشتباكات التي وقعت 
لليلة الثانية على التوالي هدنة 
بني قوات صالح وقبيلة حاشد ذات 
النفوذ والتي يتزعمها األحمر في 
أعقاب القتال الذي سقط فيه 115 
قتيال وهو أكبر عدد من القتلى منذ 
بدأت التظاهرات املناهضة لصال��ح 
في يناي��ر. ودعت قوى املعارضة 

الدخان يتصاعد خالل اشتباكات بني القوات احلكومية اليمنية وأنصار الشيخ صادق األحمر بالقرب من منزله  )رويترز(

غازي القهيدي يحاول إيقاف البرازيلي روجيريو     )هاني الشمري(

الكويت يقلب »النصر« لصاحله 
ويصل لنهائي كأس األمير

ض���رب الكويت موعدا مع كاظمة في املباراة النهائية 
لكأس سمو األمير بعد أن تأهل على حساب النصر بتحويل 
خسارته بهدف إلى فوز ب� 3 أهداف في املباراة التي جمعت 
الفريقني أمس على ستاد الصداقة والسالم في الدور نصف 
النهائي. سجل للكويت روجيريو )43( وخالد عجب )49( 
وناصر القحاطني )91( بينما سجل للعنابي محمد زينو 
)10(. وفي الشوط األول باغت النصر الكويت من خالل 
النزعة الهجومية الكبيرة لالعبيه بتواجد السوري محمد 
زينو وزبن العنزي ومن خلفهم اخلطير غازي القهيدي 
واستغل العنابي هذا الضغط الهجومي بعد ان تهيأت الكرة 
على مش���ارف منطقة اجلزاء لزينو بعد إبعاد خاطئ من 
مدافع األبيض الكاميروني دانيال منساريه ليسددها زينو 
على »الطاير« قوية على يس���ار احلارس خالد الفضلي. 
واستعاد الكويت عافيته واس���تفاق بعد الهدف سريعا 
وحاول كثيرا عن طريق وليد علي والبرازيلي روجيريو 
والعماني اسماعيل العجمي الذي خرج لإلصابة ودخل بدال 
من���ه خالد عجب إال أن اخطر احملاوالت كانت عن طريق 
الظهير األمين املتألق أحمد الصبيح الذي راوغ عبداهلل 
العنزي ودغيم الرش���يدي إال أن تسديدته مرت بجانب 
القائم األمين بقليل )30( وقبل نهاية الشوط بدقيقتني مرر 
حسني حاكم كرة طولية إلى روجيريو الذي كسر مصيدة 
التسلل ليمارس هوايته املعتادة باملراوغة ليتخلص من 
املدافعني أحمد ودغيم الرشيدي دفعة واحدة ولم يكتف 
بذل���ك بل راوغ احلارس أحمد اخلالدي ووضع الكرة في 
املرمى. وفي الش���وط الثاني وبعد مرور 4 دقائق متكن 
عجب من استغالل عرضية وليد علي ليسدد الكرة بقوة 
على يس���ار اخلالدي محرزا هدف التقدم للكويت )49(. 
وأشهر احلكم محمود البلوشي الكرت األحمر بوجه مدافع 
النصر أحمد الرش���يدي بعد تدخل قوي على روجيريو 
)79(. وكاد البديل محمد راش���د أن يتعادل للنصر إال أن 
تسديدته القوية اعتلت العارضة )88(.وفي الوقت بدل 
الضائع راوغ روجيريو أكثر من مدافع ومررها إلى عجب 
الذي هيأها ب���دوره إلى ناصر القحطاني الذي ركنها في 

»الزاوية التسعني« ملرمى النصر )91(.
عبدالعزيز جاسم  ٭
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