
قضاة التحقيق يطالبون املواطنني بالتعرف على حارقي املجمع العلمي عبر »ڤيديو« 
القاهرة ـ أ.ش.أ: ناشد املستشاران وجيه الشاعر ووجدي عبداملنعم مستشارا التحقيق املنتدبا من قبل وزير العدل 
للتحقيق في وقائع أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق املجمع العلمي املصري، وسائر املواطنني باملعاونة 
في التعرف على املتهمني الذين قاموا بارتكاب حريق املجمع العلمي، واملتوافرة صورهم في أفالم ولقطات ڤيديو 
مصورة عرضت لها العديد من القنوات الفضائية. ودعا مستشارا التحقيق من يتعرف على شخصية وهوية هؤالء 
املتهمني، الى اإلبالغ عن شخصياتهم ومحال إقامتهم وبياناتهم، وذلك من خالل تسليمها ملستشاري التحقيق مبقر 
مجمع محاكم القاهرة اجلديدة بالتجمع اخلامس، أو إلحدى أجهزة األمن.
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عربية وعالمية

نف����ى الفنان ع����ادل إمام نيته 
الكتاتني  تقدمي شخصية د.سعد 
� رئيس مجلس الشعب املصري 
� في اجلزء الثاني من مس����رحية 
الزعيم، مؤكدا »أنه ال يوجد جزء 

ثان من املسرحية«.
وأوضح »إن ما تردد بش����أن 
تقدميي شخصية الكتاتني في عمل 
فني بعيد متاما عن احلقيقة، فقط 
أنا معجب بأدائه كرئيس للبرملان 
املصري، وقدرته الفائقة على إدارة 

اجللسات بشكل جيد«.
وكش����ف أنه انتهى متاما من 
تصوير ال� 15 حلق����ة األولى من 
مسلس����له اجلدي����د »فرقة ناجي 
عطااهلل«، مش����يرا إل����ى »أن تلك 
احللق����ات مت عم����ل املونتاج لها، 
وحاليا نصور احللقات املتبقية، 
وقد أجنزنا ما يقرب من 70% من 
أحداث العمل املق����رر عرضه في 

رمضان«.

مع بدء سباق الرئاسة في مصر، 
قرر املطرب املصري نادر أبوالليف 
ترشيح نفسه للرئاسة، فور فتح 

باب الترشح في شهر مارس.
وأكد ابوالليف أنه قرر ترشيح 
العميق  نفسه للرئاسة لشعوره 
بآالم واحتياجات املواطن املصري 
البسيط، الذي خرج في ثورة يبحث 
ع����ن العيش واحلري����ة والعدالة 
االجتماعي����ة. وأك����د أبوالليف ان 
هذه املبادئ التي قامت من أجلها 
الثورة هي أهم ما سيركز عليه في 
برنامجه االنتخابي، حيث أشار الى 
انه سيعمل على تشغيل الشباب 
في العديد من املشروعات العامة 
واخلاصة، وعلى استقاللية ودعم 
االقتصاد املصري، وشدد على أنه 
سيحافظ دائما على كرامة املصري 
داخل وخارج بلده، ألن أهم شيء 
يبحث عنه اإلنس����ان هو الكرامة 
وإحساس����ه بقيمته. كما سيعمل 
أبوالليف على تفعيل قانون احلد 
األدنى لألجور الذي لم يتم تفعيله 
إلى اآلن رغم احلديث عنه منذ عام 

كامل.
واضاف ابوالليف أن من حقه أن 
يترشح للرئاسة مثل أي مرشح وأن 
الدافع لديه هو شعوره بآالم املواطن 

العادي وليس أي دافع آخر.

الزقازيق � أ.ش.أ: أعلن الداعية 
اإلسالمي الدكتور عمرو خالد عن 
بدء افتت����اح 400 فصل مبحافظة 
الشرقية حملو أمية 19 ألف شخص 
كمرحل����ة أولى، وذل����ك في إطار 
مشروع »العلم القوة« الذي يجري 

تنفيذه في محافظات مصر.
وأكد عم����رو خالد في املؤمتر 
اجلماهي����ري الذي عق����ده بقرية 
»القطاوية« مركز أبوحماد بالشرقية 
امس االول أن الثورة التي قام بها 
شعب مصر لن تأتي بثمارها بدون 

العلم ومحو أمية أبناء الوطن.

عادل إمام: لن أجسد 
الكتاتني.. وأنا معجب 

بإدارته للبرملان

أبوالليف يرّشح نفسه 
لرئاسة اجلمهورية!

عمرو خالد يعلن 
افتتاح 400 فصل 

حملو األمية بالشرقية

عادل إمام

أبوالليف

طبيب التجميل يكشف باملستندات: قال لي عمليات التجميل عند »النور« حرام!

»النيابة« تستعد لطلب رفع احلصانة عن نائب سلفي
 أجرى عملية جتميل في أنفه وادعى تعرضه العتداء مسلح

مانديال لثوار مصر: إقامة العدل أصعب من هدم الظلم

عجوز تبرئ مبارك.. وتثير جداًل بني املصريني

مالبس جديدة ومأكوالت لعالء وجمال مبارك داخل سجن طرة

القاهرة � العربية نت: أثار 
خبر زيارة سيدة عجوز للرئيس 
السابق مبارك أخيرا، وتأكيدها 
أنه سيحصل على البراءة كما 
رأت في املنام، حسب ما نشرت 
الصحف املصرية أمس األول، 
ردود أفعال واسعة بني النشطاء 
املصريني على اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي كاملنتديات 
وفيسبوك وتويتر. وتراوحت 

الس���خرية  ردود األفعال من 
والشفقة على السيدة العجوز، 
إل���ى التعاطف م���ع الرئيس 
السابق مبارك واعتباره ضحية، 
الى املساجالت والتالسن بني 
النشطاء، واعتبار احلدث فرصة 
لكي يكشف البعض عن أوجاعه 
في عهد الرئيس السابق مبارك. 
وفوج���ئ أمن املرك���ز الطبي 
العاملي الذي يقيم به الرئيس 

السابق مبارك بعجوز تدعى 
فهيمة عبدالرحمن )69 عاما( 
من طنطا تطل���ب لقاء مبارك 
ألمر مهم وخاص جدا، وأجهشت 
بالب���كاء عندم���ا أبلغها األمن 
بض���رورة حصولها على إذن 
من النيابة أوال فضال عن موافقة 
مبارك نفسه. وحتت إحلاح من 
هذه السيدة مت االتصال بغرفة 
مبارك، حيث التقت بها سوزان 

مبارك وجلست معها قرابة 15 
دقيقة طلبت خاللها توصيل 
رس���الة إلى مب���ارك. وذكرت 
صحيف���ة »أخب���ار اليوم« أن 
هذه السيدة قبل أن تنصرف 
دعت ملبارك بالشفاء وأقسمت 
أنه سيحصل على البراءة، وأن 
هاتفا جاءها في املنام وأبلغها 
بتعرض مبارك لظلم ش���ديد 

واألبراج تؤكد ذلك.

قامت كل من هايدي راسخ 
زوجة عالء مب����ارك وخديجة 
اجلمال زوجة جمال مبارك بزيارة 
ع����الء وجمال جنل����ي الرئيس 
الس����ابق املودع����ني احتياطيا 
مبلحق سجن املزرعة مبنطقة 
سجون طرة ظهر السبت املاضي 
بحضور رجل األعمال محمود 
اجلمال والد خديجة زوجة جمال 

مبارك واثنني من أصدقائهما.
ص����رح بذلك مص����در امني 
بوزارة الداخلية، وقال ان هايدي 
وخديجة اصطحبتا خالل الزيارة 

3 حقائب مليئة باملالبس اجلديدة 
البيضاء املخصصة لس����جناء 
احلبس االحتياطي ومأكوالت 
ومش����روبات متنوع����ة لعالء 

وجمال.
وأشار املصدر، بحسب موقع 
»مصراوي«، ان الزيارة استغرقت 
حوالي ساعتني ومتت في املكان 
املخصص للزيارات، مشيرا الى 
أن هاي����دي وخديجة واجلمال 
وصديقي ع����الء وجمال تركوا 
سياراتهم خارج أسوار منطقة 
س����جون طرة واستقلوا حافلة 

قطاع مصلحة السجون وصوال 
لس����جن ملحق املزرعة، وذلك 
بعد أن مت تفتيش����هم والزيارة 
التي بحوزتهم اليكترونيا طبقا 
للتعليمات مبعاملة جميع رموز 
النظام السابق وزائريهم مثل أي 

سجناء دون أي متييز.
وأضاف املص����در االمني أن 
وزير الداخلية األس����بق اللواء 
حبيب العادلي ومساعديه األربعة 
ورئيس مجلس الشعب السابق 
أحمد فتحي س����رور، ورئيس 
مجلس الشورى السابق صفوت 

الشريف ووزير الزراعة األسبق 
أم����ني أباظة، ووزير االس����كان 
االسبق محمد إبراهيم سليمان، 
ووزير البترول األسبق محمود 
لطيف، ووزير الزراعة األسبق 
يوسف والي، ورئيس مجلس 
الوزراء األس����بق أحمد نظيف، 
وعضو مجلس الشعب املنحل 
رجب هالل حميدة تلقوا أيضا 
زي����ارات من أقاربه����م وذويهم 
وذلك مبحبسهم بسجون ملحق 
املزرعة واملزرعة وشديد احلراسة 

»العقرب«.

أكدوا أن البلكيمي »حضر إلجراء 
عملي����ة جتميل في أنفه وطلب 
من إدارة املستشفى عدم إبالغ 
أجهزة اإلعالم، بأمر اجلراحة«. 
وقال مصدر قضائي إن النيابة 
العامة »سوف تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضد البلكيمي، بعدما 
يرس����ل النائب العام املستشار 
عبداملجي����د محم����ود، مذك����رة 
الكتاتني، رئيس  إلى د.س����عد 
مجلس الشعب، للمطالبة برفع 
احلصانة عن البلكيمي، ملثوله 
للتحقيق معه، ومواجهته بأقوال 

األطباء«. 
وأضاف املصدر طالبا عدم 
ذكر اس����مه إن النيابة ستوجه 
للنائب اتهامات إزعاج السلطات، 
وإثارة الرأي العام بأخبار غير 

صحيحة. 
وذكرت حتقيقات النيابة أن 
عضو البرمل����ان كان قد أجرى 
التجمي����ل ومكث في  عملي����ة 
املستشفى ملدة 3 أيام نبه خاللها 
على العاملني باملستشفى املذكور 
بعدم إخب����ار أحد بإجرائه مثل 
ه����ذه العملية، ألن حزب النور 
التجميل، وذلك  يحرم عمليات 
بحسب ما أكده مدير املستشفى، 
الذي أضاف أيضا أن البلكيمي 
غادر املستشفى الساعة الثانية 
صباحا، في الوقت الذي أكد فيه 
تعرضه لعملية سطو مسلح في 

الساعة الواحدة صباحا.

سجنه الكبير، ويتساءل بحكمة 
فيقول: كيف سنتعامل مع إرث 
الظلم لنقيم محله العدل؟ ومن 
يدقق النظر يجد مانديال يستخدم 
ضمير املخاطب اجلماعي معتبرا 
نفسه واحدا من املصريني بقوله 
»كيف سنتعامل« ويضيف أن 
إجابة السؤال ستحدد طبيعة 
االجت����اه الذي س����تنتهي إليه 
إقامة  ان  الثورات، ويضي����ف: 
العدل أصع����ب بكثير من هدم 
الظل����م، وكأن الثائر »مانديال« 
يعيش بني ش����عب مصر اآلن، 
ويستطرد بقوله: ان الهدم فعل 
س����لبي والبناء فع����ل إيجابي، 
ناصح����ا ثوار مص����ر بالتحلي 
الوقت،  باخللق وعدم تضييع 
وال ينفي تفهمه حلالة األس����ى 
التي تعتصر قلوب الشعوب التي 

عانت من مرارة الظلم.
بسبب متاعبه، ابتعد مانديال 
عن اإلعالم والسياسة، ليعيش 
في هدوء، وبدأ املرض يدخل إلى 
جسده بني حني وآخر، وفي األيام 
القليلة األخيرة اشتدت به اآلالم، 
ومت نقل الرجل الذي يبلغ من 
العمر 93 عاما إلى املستشفى، 
وليس م����ن املعروف املدة التي 
سيستغرقها عالجه، أم سيقول 
القدر كلمت����ه الفاصلة وينتقل 
مانديال إلى صفحة بيضاء في 

ذاكرة التاريخ؟

أول النيابة، أن البلكيمي »ظل 
في املستشفى يومي 27 و28 من 
الش����هر املاضي«، وقدم ناصف 
تصاري����ح الدخ����ول واخلروج 
من املستشفى، وأيضا صورة 
م����ن التحالي����ل الت����ي أجراها 
باملستش����فى، موضحا أنه يوم 
28 من الش����هر املاضي »أجرى 
البلكيمي عملية جتميل في أنفه، 
استغرقت عدة ساعات وانتهت 
الواحدة والنصف من منتصف 
العملية  انته����اء  الليل، وعقب 
غادر املستشفى نحو الساعة 2 
صباحا، بعدما دفع مبلغ 10 آالف 

جنيه تكاليف العملية«.
وناقش رجال املباحث مدير 
املستشفى د.حمدي عبداخلالق 
البدوي، و9 من العاملني بها والذين 

التسامح احلق ال يستلزم نسيان 
املاضي بالكامل. لم يعرف في 
شبابه وال كهولته إال الصمود 
واحلراك ال���دؤوب، فجعل من 
كلماته الثورية فلسفة الستمرار 
التطلع للتق���دم نحو األفضل، 
حيث حتدث عن نفسه يردد: إني 
أجتول بني عاملني، أحدهما ميت 
واآلخر عاجز أن يولد، وليس 
هناك مكان حتى اآلن أريح عليه 

رأسي.
انه نيلس����ون مانديال الذي 
الكف����اح ضد  يلق����ب بأيقونة 
العنصرية، لنضاله ضد عمليات 
الفصل العنص����ري في جنوب 
أفريقيا، وله مواقف ثورية داخل 
بالده وخارجها، حيث شغلته 
دائما قضايا حريات الشعوب، 
ولم تك����ن دول الربيع العربي 
مبنأى ع����ن اهتماماته، خاصة 
مصر التي بعث إليها برسالة في 

شهر يوليو العام املاضي.
جاء في رس����الته الى ثوار 
مصر: تقدمي اعتذاره إذا كان قد 
سمح لنفسه اخلوض في شؤون 
غير شؤونه، لكنه رأى أن واجبه 
تقدمي النصح للثوار، معتبرا أنه 
يرد اجلميل للمساندة التي وجدها 
من الشعب املصري في محنته 
إبان فترة سجنه، ويخاطب ثوار 
مصر بكلمة »أحبتي«، ليصف 
الش����عب املصري أنه خرج من 

»عملي����ات التجميل حرام«، 
هذه الفتوى قادت أنور البلكيمي، 
عضو مجلس الشعب عن حزب 
النور إلى االدعاء بإصابته على 
النحو الذي ظهر به مصورا في 
وسائل اإلعالم على يد مجهولني 
هاجموه، وذلك بحسب التحقيقات 
التي أجرتها النيابة التي أكدت 
اجراءه لعملية جتميلية في أنفه 
وليس العتداء مسلح وسرقة 100 
ألف جنيه كما ادعى البلكيمي، 
بينما دافع النائب السلفي عن 
نفسه موضحا أنه أجرى عملية 
جراحية في أنفه وبعدها تعرض 
للسرقة. واستمعت النيابة ألقوال 
د.محمود ناصف، إخصائي جتميل 
مبستشفى سلمى، حول واقعة 
البلكيمي،  أن����ور  التعدي على 
البرملان����ي عن حزب  النائ����ب 
النور باملنوفية، وسرقة مبلغ 
100 ألف جنيه منه على طريق 
مصر اإلسكندرية الصحراوي، 
في أثناء عودته إلى منزله مبدينة 
السادات. وقال ناصف إنه شاهد 
البلكيمي يتحدث لوسائل اإلعالم 
عن اإلصابات املوجودة في وجهه 
نتيجة تعرضه لعملية س����طو 
مسلح، فتوجه إلى قسم الشرطة 
لك����ي يؤكد أن ه����ذه اإلصابات 
نتيجة عملي����ه جتميل أجراها 
النائب في أنفه وليس س����طوا 
مسلحا، وأضاف في التحقيقات 
التي باشرها محمد حلمي، وكيل 

سبعة وعشرون سنة قضاها 
في احلبس، وقبل أن يتنس���م 
هواء احلرية قال: إذا خرجت من 
السجن في نفس الظروف التي 
اعتقلت فيها فإنني سأقوم بنفس 
املمارسات التي سجنت من أجلها. 
إنها إرادة رجل أفنى حياته في 
العنصري،  التميي���ز  مكافحة 
وحكمة ثائر لم تسقط من ذاكرته 
معاناة شعبه، معبرا عن ضمير 
األمة بقول���ه: العظمة في هذه 
احلياة ليست في التعثر، لكن 
في القي���ام بعد كل مرة نتعثر 
فيها. لم يعرف نيلسون مانديال 
االستسالم للقهر، متسك بحق 
شعبه في حريته متحدثا لكل 
شعوب األرض، يدعوهم للتمسك 
بعزمية النضال من أجل احلرية، 
التي وصفه���ا قائال: احلرية ال 
ميكن أن تعطى على جرعات، 
فاملرء إم���ا أن يكون حرا أو ال 
يكون حرا، وفي حتريضه على 
الكفاح واحلث على استمرارية 
النضال كانت واحدة من أقواله 
املأثورة وقودا للثورة على القهر 
والظلم، فعبر عنها بصوته: ان 
االنسان احلر كلما صعد جبال 
عظيما وجد وراءه جباال أخرى 
يصعدها، ووضع نصب عينيه 
دائما ان احلركة الثورية يجب 
اال تك���ون مبع���زل عن ماضي 
وذاكرة الش���عوب، فق���ال: ان 

..وبعدهاأنور البلكيمي قبل العملية 

نيلسون مانديال

السلطات تعتذر عن ڤيديو تدنيس قبور اجلنود البريطانيني

ليبيا: سجني سابق رئيس 
حلزب »العدالة والبناء« اإلخواني

البشير ألميركا: نرفض جزرتكم 
وال نخشى عصاكم

مصادر عسكرية: مقتل أكثر من 44 جنديًا  
في اشتباكات مع »القاعدة« جنوب اليمن

مقديشو: دحر »الشباب« عن آخر معاقلها

طرابل���س � أ.ف.پ: أس���س إس���الميون 
ومستقلون ليبيون بعد اجتماعات استمرت 
ثالثة أيام في طرابلس حزبا سياسيا جديدا 
انتخبوا عضوا في جماعة االخوان املسلمني 

رئيسا له.
وانتخب محمد صوان السجني السياسي 
السابق في عهد معمر القذافي الذي منع إنشاء 
األحزاب السياسية حتت طائلة املالحقة بتهمة 
اخليانة، رئيسا حلزب العدالة والبناء بأصوات 
51% من مئات املش���اركني الذي حضروا، في 
التصويت الذي جرى برف���ع األيدي. ودعي 
املش���اركون أيضا الى التعبير عن مواقفهم 
من سلسلة من القضايا التي تتعلق باحلزب 
اجلدي���د. وقال صوان لوكال���ة فرانس برس 
»سجنت ابان حكم القذافي ألنني حاولت مرارا 
تأسيس حزب سياسي وأنا ممنت للناس هنا 
كونهم منحوني ثقتهم«. ومازال برنامج احلزب 
في طور اإلعداد، لكن اإلسالميني واملستقلني 
املجتمعني في طرابلس منذ ثالثة أيام قالوا إنهم 
يريدون إنشاء »حزب وطني في إطار مرجعية 
إسالمية«. وقال صوان »نسعى الى التنوع والى 

دولة قانون حتترم مختلف اآلراء«.
وقال خليل س���والم الناش���ط املقيم في 
بريطانيا »دشنا عصرا جديدا في ليبيا عبر 
انتخاب رئيس للحزب في شكل دميوقراطي«، 
بينما بكى بعض الناشطني الذين تأثروا جدا 

خالل التصويت.
ويضم احلزب 1360 عضوا بينهم عدد من 

السجناء السياسيني السابقني.
ومن ه���ؤالء علي الكرمي الذي ينتمي الى 
االخوان املسلمني الذي أمضى حوالي ثالثة عقود 
في السجن. وقال الكرمي لفرانس برس »نريد 

تغليب القانون والتسامح ال االنتقام«.
وأضاف أن »احلزب سيفرض أي ممارسات 

تنتهك حقوق االنسان« ألن الكثير من أعضائه 
عانوا من مثل تلك االنتهاكات.

 إلى ذلك قال مس���ؤول ملف السياس���ات 
باملجل���س الوطني االنتقال���ي الليبي فتحي 
البعج���ة ان املجلس ضعيف وهش، مقرا في 
الوقت نفسه بفشل املجلس في امللفات األمنية 
والعسكرية والسياسية وعدم سيطرته على 
مرافق حيوية في البالد رغم مرور أشهر على 
سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقال 
البعجة في تصريح لقناة »اجلزيرة« الفضائية 
أمس إن هناك ثالثة حتديات أمنية وعسكرية 
واقتصادية تواجه عمل املجلس قبل مائة يوم 
من انتخاب املؤمتر الوطني، مستبعدا حتقيق 
املهام التي لم يتمكن من حتقيقها في السابق 
خالل هذه املدة، وهي بسط األمن وإعادة بناء 

اجليش الوطني.
في سياق آخر، أعربت السلطات الليبية أمس 
عن اعتذارها عن مقطع الڤيديو الذي كش���ف 
عن قيام رجال مسلحني في بنغازي بتدنيس 

مقابر اجلنود البريطانيني هناك.
وذك���رت هيئة االذاع���ة البريطانية »بي.
بي.س���ي« وفقا ملا أعلنته هيئة الكومنولث 
ملقاب���ر احلرب أنه مت تدمير ش���واهد القبور 
مبدافن اجليش البريطان���ي ومدافن احلرب 

مبدينة بنغازي الليبية.
وأش���ارت إلى انه من بني القبور التي مت 
تدنيس���ها، قبور اجلنود البريطانيني الذين 
قتلوا خالل احلرب العاملية الثانية ومت دفنهم 

بليبيا.
إلى ذلك س���يتم تقدمي استئناف جديد في 
احملاكم االسكتلندية لتبرئة الليبي عبدالباسط 
املقرحي املدان بتفجير طائرة للخطوط اجلوية 
األميركية »بان اميركان« فوق بلدة لوكربي 

االسكتلندية عام 1988.

اخلرطوم � أ.ش.أ: اكد الرئيس السوداني 
عمر البش���ير ان السودان سيرد بقوة على 
محاوالت زعزعة استقراره من قبل حكومة 
جنوب السودان، وقال ان السودان سيكسر 
كل اصبع ميتد نحوه. جاء ذلك لدى مخاطبته 
اول من امس االحتفال السنوي لقوات الدفاع 
الشعبي، واوضح ان صدور مذكرة توقيف 
بحق الفريق اول ركن وزير الدفاع عبدالرحيم 
حس���ني من قبل ما يسمى محكمة اجلنايات 
الدولية القصد منها اضعاف الروح املعنوية 
للقوات املسلحة التي افشلت كل املخططات 
االجنبية وحققت االنتصارات في كل من النيل 
االزرق وجن���وب كردفان، وتعهد بأن تكون 
املعركة النهائية في كاودا عاصمة التمرد قريبا. 
وسخر البشير من ادعاءات وزيرة اخلارجية 
االميركية ان الس���ودان يس���عى لتقويض 
االس���تقرار في جنوب السودان، مشيرا الى 
ان سياس���ة اجلزرة والعصا والتي تتبعها 

اميركا في تعاملها مع الس���ودان مرفوضة، 
قائال: نرفض جزرتكم ألنها مس���مومة وال 

نخشى عصاكم.
وحيا البشير شباب الثورات العربية ألنها 
تخلصت من ق���وى البغي والطغيان، الفتا 
االنتباه الى ان ثورة االنقاذ الوطني كانت هي 
بداية هذه الثورات في السودان، واوضح ان 
الثورة الليبية اسقطت نظام القذافي »الذي 

لعب دورا قذرا جتاه السودان«.
ووجه والة الواليات بفتح املعس���كرات 
للدفاع الشعبي وان تعد كل والية لواء كامال 
بينما تعد والية اخلرطوم سبعة الوية للذود 

عن الوطن.
في الس���ياق ذات���ه، دعا وزي���ر الدفاع 
عبدالرحيم حسني الى ان يكون حشد قوات 
الدفاع الش���عبي في اخلرطوم بداية لنفرة 
كبرى تنتظم الواليات حتفظ البالد عزتها 

وكرامتها.

عدن � أ.ف.پ: أعلنت مصادر محلية وطبية 
بحس����ب قناة العربية االخبارية  ان 44 جنديا 
على األقل قتلوا أمس في مواجهات مع عناصر 
من تنظيم القاعدة الذين شنوا هجوما على موقع 
عسكري في الكود قرب زجنبار عاصمة محافظة 

ابني اجلنوبية.
وأضافت هذه املص����ادر ان دوي االنفجارات 
وتبادل اطالق النار يسمع في هذا القطاع الواقع 
جنوب زجنبار التي يسيطر عليها مقاتلون ينتمون 

الى تنظيم القاعدة.
وفي وقت سابق من أمس أوضح مصدر محلي 
لوكالة »فرانس برس« ان املواجهات أسفرت عن 
مقتل تسعة عسكريني، بينهم ستة وصلت جثثهم 
الى مستش����فى باصهيب في ع����دن، كبرى مدن 
اجلنوب، فيما مازال مسلحو القاعدة يحتفظون 
بجثث ثالثة جنود. وقد أكد مصدر طبي لوكالة 

»فرانس برس« هذه احلصيلة.

من جانبه، اكد مصدر عسكري لوكالة »فرانس 
برس« ان مس����لحي القاعدة متكنوا من اسر 15 
جنديا كما متكنوا من السيطرة على احدى الثكنات 
في منطقة الكود، اال ان »قوات اجليش حتاصر 
املكان وتسعى الس����تعادة الثكنة« فيما القتال 

مستمر في املنطقة.
وذكر املصدر ان »القوات املوجودة في احمليط 
حتاول دحر املسلحني«، كما اشار الى ان املسلحني 
املتطرفني متكنوا من السيطرة على اسلحة تابعة 
للجيش في املوقع الذي يعد من املراكز العسكرية 
األساسية في احلرب التي تشنها السلطات اليمنية 

على تنظيم القاعدة.
وقد متكن التنظيم في األش����هر األخيرة من 
السيطرة على قطاعات واسعة من جنوب البالد 
مستفيدا من حركة االحتجاجات ضد نظام الرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح ومن ضعف الدولة 

املركزية.

مقديشو � سي إن إن: بسطت القوات احلكومية 
الصومالية بدعم من القوات االفريقية سيطرتها 
على احياء في ضاحية مقديشو الشمالية امس 
االول بعد دحر ميليشيات حركة الشباب املدعومة 
من تنظيم القاعدة عن آخر معاقلها بالعاصمة. 
وقالت القوة االفريقية في الصومال )اميصوم( 
في بيان ان الشباب استخدمت القاعدة العسكرية 
لتنفيذ االعدامات بحق من تتهمهم بالتجس����س 
لصالح احلكوم����ة الصومالية وكقاعدة انطالق 

ملهاجمة العاصمة.
واوضح اجلنرال فرد موغيشا قائد »اميصوم« 
ان العملية التي جرت في منطقة مصلح ستحرم 
االرهابيني من موقع مهم كانوا يستخدمونه ملهاجمة 
املدنيني. وتتمركز اآلليات العسكرية التابعة للقوة 

االفريقية في معس����كر مصلح الذي كان معقال 
رئيسا ملقاتلي حركة الشباب منذ ثالث سنوات. 
واحكمت القوات احلكومية الصومالية املدعومة 
افريقياً قبضتها على الطريق الرئيسي الذي يربط 

العاصمة مبحافظة شبيلي الوسطى.
وكانت املواجهات املس����لحة بني اجلانبني قد 
اسفرت عن اصابة اثنني من جنود القوة االفريقية 
بجراح. ويتيح دحر مقاتلي الشباب عن املنطقة 
سيطرة كاملة للقوات احلكومية الصومالية على 

مقديشو.
ويسيطر مقاتلو الشباب على معظم مناطق 
جنوب الصومال وينشطون حول مقديشو بعدما 
شنوا حربا مسلحة الضعاف احلكومة الفيدرالية 

االنتقالية في الصومال منذ 2007.


