
رئيس جلنة مراقبة االنتخابات اجلزائرية يلّوح باالستقالة
اجلزائر ـ أ.ش.أ: لّوح محمد صديقي رئيس الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية اجلزائرية املزمع تنظيمها في العاشر من مايو 
املقبل باالستقالة من اللجنة في حال ثبوت وقوع جتاوزات لتزوير االنتخابات مثل تسجيل جنود من قوات اجليش فى قوائم 
الناخبني بعد غلق باب التسجيل، وارتفاع عدد املسجلني بصورة مفاجئة بوالية تندوف الواقعة في أقصى جنوب غرب البالد 
الى 67 ألف ناخب، رغم أن الوعاء االنتخابى للوالية يبلغ 30 ألف مسجل فقط. وقال محمد صديقي في تصريحات لإلذاعة 
اجلزائرية احلكومية أمس ان اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية قررت جتميد جميع أعمالها ملدة ثالثة أيام ابتداء من 
امس بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية املوضوعة حتت تصرفها والتي ال تفي بالغرض لإلشراف على االنتخابات.
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عربية وعالمية
مشروع قانون إلى البرملان ينص على متديد سن التقاعد لقائد اجليش من 58 عامًا الى 62 عامًا

لبنان: كتلة 14 آذار وجنبالط طيرا نصاب اجللسة التشريعية 
ولقاء قادة األكثرية في مكتب بري.. وعون يتهم املعارضة بالهرب!

النصاب اجللسة  طير فقدان 
النيابية التش���ريعية التي كانت 
مق���ررة امس حلس���م موضوع 
قوننة مليارات الدوالرات املنفقة 
من خارج املوازنة، وبعد ان دق 
حاجب املجلس الناقوس، مرتني 
دون الثالثة التي تعلن بدء اجللسة 
اعلنت االمانة العامة ملجلس النواب 
بطلب من الرئيس نبيه بري تأجيل 
اجللس���ة الى 15 مارس اجلاري، 

تبعا لعدم اكتمال النصاب.
واقتصر احلض���ور على 58 
نائبا عن���د اع���الن التأجيل، ثم 
حضر الحقا الوزير والنائب حسني 
احلاج حسن، لكن اجللسة كانت 

ارجئت.
وغاب ن���واب 14 آذار ونواب 
كتلة جنبالط عن اجللس���ة، كما 
غ���اب نائبان من 8 اذار هما فريد 

اخلازن واسعد حردان.

اجتماع اركان االكثرية عند بري

وعقد اجتماع في مكتب رئيس 
املجلس حضره الرئيس نبيه بري 
ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
واركان 8 آذار، كالعماد ميش���ال 
عون والنائب محمد رعد )حزب 
اهلل( وسليمان فرجنية )املردة( 
ث���م انضم اليه���م النائب عاصم 
قانصوه )البع���ث( حيث جرى 

التداول بالتطورات.
وبعد االجتماع حتدث رئيس 
كتلة التغيي���ر واالصالح العماد 
ميشال عون فقال: ان سبب تعطيل 
اجللسة مشروع ال� 11 مليار دوالر 

تدرس في جلنة املال واملوازنة منذ 
اشهر وال داعي للعجلة.

لقاء سليمان عون بحضور البطريرك

وشهد قصر بعبدا عصر االحد 
اجتماع���ا تنس���يقيا ضم رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
والبطريرك املاروني بشارة الراعي 

والعماد ميشال عون.
مصادر بكركي وصفت اللقاء 
في اطار لم الشمل املسيحي وضمن 
شعار »شركة ومحبة«  و»اعتماد 

احلوار حلل اخلالفات«.
ونقل عن رئيس اجلمهورية 
قول���ه ان البحث تن���اول مجمل 
التط���ورات واالس���تحقاقات من 
التعيينات الى قانون االنتخابات 
املالي مبجمله،  واملوازنة وامللف 

واصفا االجواء باجليدة.
وقال س���ليمان ان البطريرك 
الراع���ي يقرب في وجهات النظر 
علما انه ال خالف شخصيا بيني 

وبني العماد عون.

التمديد لقائد الجيش

على خط آخر كشف الرئيس 
سليمان ل� »السفير«: ان احلكومة 
س���تتقدم مبش���روع قانون الى 
مجلس النواب ينص على متديد 
التقاعد لقائد اجليش من  س���ن 
58 عام���ا الى 62 عام���ا، وقال ان 
املوضوع طرح عليه فطلب السير 

به فورا.
بيروت ـ عمر حبنجر   ٭
أحمد عز الدين

ايجاد تسوية لالموال التي انفقت 
من خارج املوازنة.

جنبالط عطل النصاب

وكان املوقف احلاسم في هذا 
العدد لكتلة جبهة النضال الوطني، 
التي اعلن رئيسها وليد جنبالط 
من باريس عدم مش���اركة نواب 

كتلته بجلسة االمس.
في هذا الوقت انتقل جنبالط 
من باريس الى لندن دون اعالن عن 
املباحثات التي اجراها في العاصمة 
الفرنس���ية وما اذا كان التقى او 
تواصل م���ع رئي���س احلكومة 
الس���ابقة س���عد احلريري الذي 
سيطلق االربعاء وثيقة سياسية 

جديدة للمستقبل.

النائب غانم ينوه بموقف جنبالط

بدوره النائب روبير غامن نوه 
مبوقف كتل���ة جنبالط ووصفه 
باملوق���ف احلكي���م ويصب في 
مصلحة البلد، وقال ان كل الفرقاء 
شاركوا في احلكومة التي صرفت 
11 مليارا وبالتالي فان هذه املبالغ 
يجب ان تسوى بشكل كامل وغير 
منقوص في ظ���ل العمل الرقابي 
والتدقيقي حملاسبة اجلميع، واشار 
الى ان املخرج املطلوب هو الترفع 
واخلروج من االمور الضيقة في 
منطقة تلته���ب، والتصرف على 
اساس كيفية احلفاظ على البلد 
وتالحم الشعب واعادة لم الشمل 
الننا لسنا بحاجة الى اصطفافات 
جديدة السيما ان القضية املالية 

الذي قدمه نواب االقلية احلالية، 
لقد قدموا اقتراحا معجال وهربوا، 
وهذا امر مستغرب فكيف سيقر 

اذا عطلوا اجللسة.
اما الكتل النيابية في 14 اذار 
فقد استبقت املوعد بإعالن عدم 
مشاركتها مع غياب التوافق على 

)محمود الطويل( الرئيس ميقاتي والنائب عون خالل وصولهما إلى البرملان أمس 

»التظاهرة السلفية« في بيروت..
حالة سياسية شعبية صاعدة تخترق العاصمة

في العام 2005 توزع وسط 
بيروت الى ساحتني: ساحة 8 
آذار وساحة 14 آذار، في العام 
2012 يعود وسط بيروت مرة 
جديدة ساحتني، ولكن بوجوه 
جديدة وحتت عناوين والفتات 
جديدة: س���احة ل� »السلفيني« 
الثابت  وساحة ل� »البعثيني«، 
بني 2005 واليوم أن سورية هي 
محور وسبب االنقسام اللبناني: 
قبل سبع سنوات كان االنقسام 
بني من يتظاهر »شكرا لسورية« 
ومن يتظاهر وداعا لس���ورية، 
واليوم وبعدما أصبحت سورية 
نظام���ا ومعارضة، االنقس���ام 
حاصل بني من يتظاهر تأييدا 
للنظ���ام ومن يتظاه���ر تأييد 
للمعارض���ة، أم���ا املتغير بني 
2005 واليوم أن القوى األساسية 
الفاعل���ة انكفأت عن املش���هد 
وأخلت »الساحة« لقوى أخرى 
ناشئة حديثا أو متواجدة من 
قبل، ولتحرك ش���عبي محدود 
مت س���حب العصب السياسي 
اجلماهيري منه نتيجة انكفاء 
تيار املس���تقبل ونأي الطرف 
الس���ني األقوى عن التظاهرة 
السلفية وانكفاء حزب اهلل وأمل 
والنأي بالطائفة الشيعية عن 

التظاهرة البعثية.
ورغم أن ما حدث في ساحة 
الشهداء كان محدودا في حجمه 
ومنضبطا في حركته وخطابه 
واختلط���ت فيه عالمات احلدة 
والتطرف واالنفعال مع مظاهر 
االستعراض واالنشراح، إال أنه 
يظل مدعاة ومث���ارا لالهتمام 
وجديرا باالهتمام وبأن تسجل 
في���ه مالحظ���ات وانطباعات 

أبرزها:
مما ال شك فيه أن الساحة  السنية تشهد منذ سنة 1

الت���ي تعتص���م وتتمركز في 
عاصمتي الشمال واجلنوب.

٭ جنح في حيازة منبر سياسي 
إعالمي واس���ع أتاح له إيصال 
صوته وموقفه بأس���رع وقت 

وبأقل كلفة.
٭ جنح في تقدمي صورة منظمة 
سياسية عنه وعن تياره خالفت 
التوقعات بأن قدم عرضا هادئا 
منظم���ا خاليا م���ن كل مظاهر 
الس���الح والعنف، وبأن توجه 
الى الهواجس املسيحية مطمئنا 
ومعلنا احلاجة الى اس���تمرار 

الوجود املسيحي.
٭ جن���ح في احلص���ول على 
اعتراف سياسي متثل في وجود 
وزير الداخلية مروان ش���ربل 
إياه على املنصة،   ومصافحته 
وكان أهم وأبلغ من عدم حصوله 

على إذن رسمي للتظاهر.
الداخلية والقوى  وزارة  األمنية جنحت أيضا في 3
اختبار أمني دقيق وفي اتباع 
سياس���ة »الت���وازن واحلياد 
اإليجابي« عبر إجازة التظاهرتني 
وتنظيم الصراع حتت س���قف 
القانون واألمن بدال من سياسة 
الس���لبي«  »التوازن واحلياد 
بإلغاء التظاهرتني، مع أن هناك 
كثيرين يعتقدون أنه كان من 
التظاهرتني  إلغ���اء  األفض���ل 
املتقابلتني ألن ما حصل أدى الى 
شلل وس���ط العاصمة ليومني 
والى استنفار أمني وعسكري 
فاق بدرجات حجم احلش���ود، 
كما أدى ليس الى تقدمي منوذج 
حض���اري عن تظاهر س���لمي 
وحرية تعبير وإمنا الى تقدمي 
منوذج أول عن صراع كامن قابل 
لالشتعال مثل نار حتت الرماد 
إذا أتي���ح ل���ه أن يخ���رج الى 

الساحات والى الشارع.

٭ الثاني ل���ه عالقة باألحداث 
في سورية املتفاقمة منذ عام، 
والتي وجدت طريقها الى داخل 
الطائفة الس���نية التي تفاعلت 
مع هذه األحداث وتعاطفت في 
أكثريتها الساحقة مع املعارضة 
والثورة، وأتاح���ت للحركات 
اإلسالمية فرصة ومساحة أوسع 
الظهور والتعبير ومترير  من 

خطابها ومواقفها وأنشطتها.
٭ الثالث له عالقة ب� »الربيع 
العربي« الذي ه���و في الواقع 
»ربيع إس���المي«، وحيث من 
الطبيع���ي أن يك���ون صعود 
اإلسالم السياس���ي، الذي برز 
فيه األخوان والسلفيون، على 
العربية سببا في  الس���احات 
إنعاش وتقوية احلالة اإلسالمية 

في لبنان.
٭ الرابع ل���ه عالقة بالظروف 
احمليطة بتيار املستقبل واضطرار 
زعيمه سعد احلريري للتواجد 
في اخلارج، وحيث من الطبيعي 
أن تنشأ عن ذلك فراغات على 
األرض يتبني اآلن أن احلركات 

اإلسالمية هي التي متألها.
واآلن هناك من يقول إن فريق 8 
آذار يدفع الثمن جراء مساهمته 
في إقصاء االعتدال السني املتمثل 
في تيار املستقبل، وهناك من 
يق���ول إن تيار املس���تقبل هو 
الذي يدفع ثمن احتضانه لهذه 
التطرف  احل���ركات وتغذي���ة 
الذي سيصبح خارج سيطرته 

ويتوسع على حسابه.
الشيخ أحمد األسير جنح  ف���ي »اختب���ار س���احة 2

الشهداء«:
٭ جنح في الوصول الى بيروت 
وف���ي اختراق رم���زي ملعادلة 
سياسية جعلت عاصمة لبنان 
مقفلة على احلركات السلفية 

شعورا متزايدا بالقهر والظلم 
واإلجحاف، لتكون احلالة الراهنة 
مبثابة رد فعل ومبفعول رجعي 
على هذه األحداث التي بدأت مع 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
ما متثله من اغتيال ملش���روع 
سياسي اقتصادي، وتواصلت 
مع أحداث ٧ مايو مع ما شكلته 
من تغيي���ر في معادلة بيروت 
األمنية والسياسية، وانتهت مع 
خروج أو إخراج الرئيس سعد 
احلريري من احلكم وبالطريقة 

التي حصلت.

صعودا حلركات وحاالت إسالمية 
س���لفية برزت باكرا وبش���كل 
واضح في طرابل���س وبرزت 
أخيرا في صيدا من خالل الشيخ 
الذي استقطب  أحمد األس���ير 
الديني والسياس���ي  خطاب���ه 
مؤيدين وأطلق ظاهرة أو حالة 
دعيت »األسيرية«، وميكن رد 
صعود احلالة اإلسالمية السلفية 

الى أربعة أسباب رئيسية:
٭ األول ل���ه عالق���ة بأحداث 
وأوض���اع متراكمة ش���هدتها 
الطائفة السنية وخلفت داخلها 

عاصم قانصوه لفايز شكر: ندعم النظام السوري 
بعملنا الدؤوب وليس بالصراخ !

بيروت ـ وكاالت: أخذ عضو القيادة القومية في حزب البعث العربي 
االشتراكي النائب عاصم قانصوه على رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
ووزير الداخلية مروان شربل السماح بإقامة اعتصام في بيروت مع 

علمهما املسبق بأن املعتصمني سيسيئون للرئيس السوري بشار األسد.
وسأل قانصوه في حديث الى »اجلمهورية« بـ »أي منطق تصرفا؟ وهل 
هكذا يكون النأي بالنفس؟«، وقال: »ما بني لبنان وسورية اتفاقيات أمنية 

وعالقات مميزة، واصفا نأي تيار املستقبل بنفسه عن تظاهرة األسير بأنه 
»نأي شكلي« وليس باملضمون، إذ ان األسير بدأ ينازعهم على الزعامة في 

صيدا وسحب البساط من حتت أقدام احلريري والسنيورة.
وأخذ قانصو على األمني القطري حلزب البعث العربي االشتراكي الوزير 

السابق فايز شكر نزوله الى مستوى األسير قائال: »كبعثي أسأل: هل 
هكذا ندعم النظام في سورية، لم يكن معه ال حزب اهلل وال القومي 

السوري وال أحد من األحزاب، فكيف يخرج وحيدا؟ هل من أجل الظهور 
في التلفزيون؟ وهل بالصراخ ندعم سورية؟ نحن ندعمها بعملنا الدؤوب، 

بإسهامنا في إلقاء القبض على الهاربني على احلدود، وباملساعدة عمليا 
على وقف تهريب السالح اليها، وفي منع العناصر من التسلل، وزودنا 

الدولة اللبنانية باملعلومات عن اماكن حصول التهريب في وادي خالد 
والهرمل فنحن العني الساهرة »التي ال تنام«.

واعتبر قانصو »ان املؤامرة في سورية تقترب من نهايتها، وان أكبر 
انتصار سجل بضرب العمود الفقري للجماعات املسلحة في بابا عمرو.

أخبار وأسرار لبنانية
٭زيارتان خارجيتان أثارتا لغطا رسميا وإشكالية سياسية:

زيارة وزير الدفاع فايز غصن الى إيران التي لم يكن مجلس  الوزراء على علم مسبق بها ولم تكن بتفويض منه،  وتردد أن 1
الرئيس ميقاتي لم يكن في أجوائها وأنه حتفظ عن توقيع اتفاقات جديدة 

عسكرية بني لبنان وإيران قبل احلصول على موافقة مجلس الوزراء.
زيارة الرئيس نبيه بري الى قبرص حيث أجرى محادثات مع  املسؤولني القبارصة تتناول مسائل تتعلق مبوضوع النفط والغاز 2

في البحر هي من اختصاص السلطة التنفيذية وصالحياتها فيما ميكن 
ان يشكل في الشكل وفي املضمون جتاوزا لصالحيات السلطة 

التشريعية على صالحيات السلطة التنفيذية وعملها باعتبارها زيارة 
لرئيس مجلس النواب ما لم يكلف من السلطة التنفيذية القيام 

باالتصاالت الالزمة مع السلطات القبرصية لهذه الغاية وهذا لم يظهر في 
الزيارة.

وهذه الزيارة لفتت كثرا لم يعلقوا عليها ولو أنهم رأوا فيها جتاوزا 
كبيرا لعمل السلطة التنفيذية وابدوا مالحظات حول مضمونها وما اعلن 
خاللها خصوصا ان التفاوض مع اخلارج يجريه اما رئيس اجلمهورية او 

رئيس احلكومة وليس رئيس مجلس النواب.
٭ احلريري يعلن وثيقة سياسية غدا: يلقي الرئيس سعد احلريري »الذي 
انتقل من باريس الى السعودية« غدا كلمة عبر الشاشة في اللقاء املرتقب 

في بيت الوسط إلعالن وثيقة سياسية لتيار املستقبل بعنوان »تيار 
املستقبل وآفاق الربيع العربي«، وأبرز ما ستتضمنه الكلمة:

- دعوة كل األفرقاء اللبنانيني لتحصني الداخل وعدم ربط مصير أي 

فريق لبناني باخلارج وخصوصا بالنظام السوري.
- دعوة حزب اهلل الى جعل سالحه في إمرة الدولة.

- التأكيد على اتفاق الطائف والعيش املشترك واملناصفة واحملكمة الدولية 
وتأييد حق الشعوب باحلرية والدميوقراطية.

٭ رسائل واضحة: تؤكد معلومات ديبلوماسية أن القيادات السياسية 
في لبنان تلقت مؤخرا رسائل واضحة من مراجع دولية وإقليمية 
فاعلة ومؤثرة بالوضع اللبناني وفي املنطقة، حتذر فيها من مغبة 

إخالل األمن في لبنان حتت أي حجة أو ذريعة،  خصوصا في ظل 
القلق الديبلوماسي املتصاعد من تنامي تأثير القوى املتطرفة في 

الشارع احملتقن من اجلهتني سواء تلك الداعمة للنظام في سورية أو 
تلك املساندة للثورة في سورية على النحو الذي يزيد من مخاطر 

انفالت األمور وفقدان السيطرة في حال حصول أي أحتكاك في 
أي حترك، السيما في بعض املناطق املختلطة واحلساسة كالعاصمة 

بيروت.
كما أن هذه الرسائل حملت دعما لبقاء حكومة ميقاتي واستمرارها 

كصمام أمان يحول دون القفز في مجهول الفراغ على صعيد القرار 
الرسمي اللبناني، وفي هذا السياق أبدت فحوى هذه الرسائل تفهما 
بالغا لقرار لبنان الرسمي لناحية مقاطعة مؤمتر اصدقاء سورية في 

تونس.
٭ وفاة رجل اإلعالن جان كلود بولس: في بيروت امس رجل االعالم 
واالعالن اللبناني املعروف، جان كلود بولس، الذي قضى يوم االحد، 

بعد معاناة مع املرض عن عمر يناهز 78 عاما.

عشرات القتلى واجلرحى في الشرطة 
العراقية بهجمات مسلحة غرب العراق

اليمن: وصول عدد من عناصر »القاعدة«
من دول عربية وإسالمية إلى أبني

الثوار يفرضون طوقًا أمنيًا على باب العزيزية 
بعد معلومات عن وجود سجن كبير داخله

املقرحي أبلغ احملققني أنه زار مالطا ألغراض 
جنسية قبل وقت قصير من تفجير لوكيربي

حديثة � ا.ف.پ: قتل 2٧ ش����رطيا على االقل 
وجرح العشرات في هجمات شنها اكثر من خمسني 
مسلحا امس على نقاط تفتيش للشرطة ومنازل 
مسؤولني امنيني في مدينة حديثة غرب العراق، 
ما تسبب في اقالة قائد عمليات االنبار في القوات 
االمنية العراقية. وقال مدير مستش����فى حديثة 
العام د.فاضل النمراوي في تصريح لوكالة فرانس 
برس ان املستش����فى تلقى امس »2٧ جثة تعود 
جميعها لعناصر في الشرطة، وثالثة جرحى من 

الشرطة، اضافة الى جثة مسلح واحد«.
وروى مدير ش����رطة بروان����ة جنوب حديثة 
عويد خلف ان »الهجمات اس����تهدفت امس نقاط 
تفتيش للشرطة ومنازل مس����ؤولني في انحاء 
حديثة واس����تمرت لساعات«. واوضح خلف ان 
»مسلحني يرتدون زي اجليش ويقودون سيارات 
عس����كرية مس����روقة هاجموا حديثة من شرقها 
وغربها في وقت متزامن، وقتلوا ستة من افراد 
الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش في الشرق 

وستة آخرين في الغرب«.
وتابع ان »املسلحني دخلوا وتوزعوا في املدينة 

عواص���م � وكاالت: قت���ل 103 جنود مينيني 
على األقل في هجوم نس���ب الى تنظيم القاعدة 
على ثكنة الكود في محافظة ابني بجنوب اليمن 
بحسب حصيلة جديدة مت احلصول عليها امس 

من املستشفى العسكري في عدن.
وقال مسؤول طبي في املستشفى ان »احلصيلة 
ارتفعت الى 103 جنود قتلى بعد وفاة عدة عسكريني 
متأثرين بجروحهم«. وأفاد مصدر عسكري بأن 
مس���لحني ينتمون الى القاعدة نفذوا في البداية 
هجوما انتحاريا قرب ثكنة الكود ثم اس���تولوا 
على أسلحة وشنوا هجومهم على اجلنود. ويعد 
هذا الهجوم من اكثر الهجمات دموية على القوات 
املس���لحة اليمنية في جنوب اليمن حيث يتزايد 
وجود القاعدة. وأفاد ضابط في اجليش ان جنود 
ثكنة الكود »فوجئوا« بهجوم »أنصار الشريعة« 
وهي جماعة تؤك���د ارتباطها بتنظي���م القاعدة 
وتس���يطر منذ مايو على مدينة زجنبار عاصمة 
محافظة ابني. وأكد بعض اجلنود الذين جنوا من 
الهجوم ان املهاجمني حظوا بتواطؤ من صفوف 

اجلنود املتمركزين في الكود.
وقال احد هؤالء اجلنود »انها مؤامرة )...( ألننا 
هوجمنا من الوراء مع تواطؤ قسم من احلرس الذين 

طرابلس � يو.بي.آي: فرضت تشكيالت من ثوار 
العاصمة الليبية طرابلس طوقا امنيا مشددا حول 
مقر اقام����ة العقيد الراحل معمر القذافي في باب 
العزيزية بعد توافر معلومات عن وجود سجن 
كبير داخله يرجح وجود اعداد كبيرة من املعتقلني 
في داخله. وقال بعض الثوار ان االستنفار االمني 
الذي فرضته كتائب الثوار منذ الليلة املاضية حتى 
امس االثنني شمل معظم الشوارع احمليطة بباب 
العزيزية ومت منع الدخول الى املنطقة وذلك على 
اثر اعتراف احد قيادات النظام الس����ابق بوجود 

لن����دن � يو.ب����ي.آي: أفادت هيئ����ة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي س����ي( أم����س بأن وثائق 
سرية كشفت أن الليبي املدان بتفجير طائرة 
لوكيربي عبدالباسط املقرحي أبلغ احملققني أنه 
زار مالط����ا ألغراض اجلنس قبل وقت قصير 

من وقوع الهجوم عام 1988.
وقال����ت الهيئة إن ممثل����ي االدعاء أصروا 
على أن القنبل����ة التي دمرت طائرة اخلطوط 
اجلوية األميركية )ب����ان أميركان( فوق بلدة 
لوكيربي االس����كوتلندية كانت ضمن حقيبة 

وجرى حتميلها داخلها في مالطا.
وأضافت أن الوثائق السرية التي اطلعت 
عليها تعرض بالتفصيل تفس����يرات املقرحي 

حيث كان ينتظرهم مسلحون آخرون في سيارات 
مدنية واصبح عددهم حينها اكثر من خمس����ني، 

وشنوا هجمات ضد نقاط تفتيش للشرطة«.
وذكر خلف ان »مجموعة من املسلحني اجتهت 
نحو من����زل العقيد محمد ش����وفير، مدير فوج 
الطوارئ في حديثة سابقا، فقتلوا ثالثة من افراد 
حمايته ثم اخذوه هو وقد وجد الحقا مقتوال في 
س����وق املدينة«. وقال ان »املسلحني دخلوا بعد 
ذلك منزل النقي����ب خالد محمد صايل، آمر فوج 
الق����وات اخلاصة في حديث����ة، فقتلوا ثالثة من 
افراد حمايته وخطفوه قبل ان يعثر على جثته 

معصوبة العينني بني االحياء«.
وحتدث خلف عن »عملية دهم وتفتيش كبيرة 
في املدينة التي وصلت اليها قوات اسناد من مناطق 
اخرى بحثا عن املسلحني الذين فروا وقتل منهم 
مهاج����م واحد، وقد مت فرض حظر جتول فيها«. 
بدوره، قال الرائد طارق حردان ان »املس����لحني 
كانوا يستقلون س����يارات دفع رباعي ويرتدون 
زي قوات االم����ن العراقية ويحملون اوامر القاء 

قبض مزورة صادرة من بغداد«.

سلموا أسلحتهم وسياراتهم الى املهاجمني«.
وأضاف »لم يصب احد م���ن هؤالء اآلخرين 
بجروح في الهجوم« فيما اتهم الضابط في اجليش 
عس���كريني موالني للرئيس السابق علي عبداهلل 

صالح بالتواطؤ مع املهاجمني.
بدوره، كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي أمس عن وص���ول عدد من عناصر تنظيم 
القاعدة من دول عربية وإس���المية إلى محافظة 

أبني لدعم القاعدة فيها.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرسمية )سبأ( 
عن هادي قوله خالل لقائه وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا أليستر 
بيرت اليوم إن تنظيم القاعدة »اس���تغل املتأزمة 
ودفع بقيادات وعناصر من مختلف الدول العربية 
واإلس���المية إلى اليمن وخصوصا محافظة أبني 

بهدف إعالنها إمارة إسالمية«.
وأضاف »إننا عازمون على مواجهة اإلرهاب 
بكل قوة ومهما كان األمر وس���نواصل مالحقته 
حتى آخر مخبأ«، وش���دد عل���ى أنه تتم مواجهة 
القاعدة بكل قوة من قبل اجليش واللجان الشعبية 
واملواطنني، مشيرا الى أن التنظيم »معني بخسارات 

فادحة«.

سجن كبير داخل مقر باب العزيزية.
وق����ال ش����هود عي����ان ل����� »يوناتي����د برس 
انترناشونال« ان س����يارات االسعاف شوهدت 
تدخل الى املنطقة حيث عثر على جثة قد تكون 
عائدة الى فترة اقتحام الثوار للمقر عقب سقوط 

طرابلس في شهر اغسطس عام 2011.
وكانت االنباء حتدثت عن قيام جنل القذافي 
سيف االسالم املعتقل في مدينة الزنتان بزيارة 
خاطفة ملقر والده والكش����ف ع����ن مكان الثروة 

املخبأة في هذا املعسكر احملصن.

لوجوده في مالطا وإبالغه احملققني أنه سافر 
إلى هناك بانتظام ملمارس����ة اجلنس وتقترح 
أيضا أنه كان يسافر إلى مالطا من دون جواز 

سفر أو هوية.
وأشارت »بي بي سي« إلى أن جزيرة مالطا 
الواقع����ة في البحر األبيض املتوس����ط كانت 
مفتاح القضية التي شهدت إدانة املقرحي في 
يناير 2001 بتفجي����ر طائرة لوكيربي ومقتل 

2٧0 شخصا.
وقالت إن املقرحي حافظ دائما على براءته 
من تفجير لوكيربي كما وجد حتقيق أجرته 
اللجنة االسكوتلندية ملراجعة القضايا اجلنائية 

أنه قد يكون عانى من سوء تطبيق العدالة.


