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مقتل 6 من القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار في اليمنعربية وعالمية
صنعاء - ا. ف. پ: أعلن مصدر عسكري ميني امس ان ستة اشخاص يعتقد انهم من مقاتلي تنظيم القاعدة 
قتلوا في غارة جوية يرجح أنها لطائرة بدون طيار في جنوب اليمن.
 وقال املصدر نفسه الذي طلب عدم كشف هويته ان الغارة استهدفت مساء امس االول سيارتني كانتا تقالن 
ستة من ناشطي التنظيم في بلدة احملفد في محافظة ابني جنوب اليمن.
 واوضح املصدر ان »طائرة بدون طيار شنت غارة جوية مساء السبت مستهدفة سيارتني تتبعان مقاتلي 
تنظيم القاعدة في وادي ضيقة مديرية احملفد احلدودية مع شبوة مما اسفر عن مصرع جميع من كانوا في 
السيارة وعددهم ستة«.

حركتا »إخوان بال عنف« و»أحرار اإلخوان« جتمعان توقيعات لسحب الثقة من املرشد

التصدعات واالنشقاقات تضرب جماعة اإلخوان املسلمني مبصر
يشير إلى أنه بعد وقف العنف 
علينا أن نفكر في قيادات داخل 
اجلماع����ة، يك����ون لها منهج 
معتدل، مثل د.حلمي اجلزار 
)محبوس حالي����ا على ذمة 
حتقيقات جنائية( ود.كمال 
الهلباوي )القيادي املنشق عن 
اجلماعة(، وكثير لن نفصح 
عن أسمائهم اآلن، لكننا نتحرك 
اآلن ف����ي اجتاه نب����ذ العنف 
وإيقاف س����يل الدم، ثم نقف 
على من يقودون اجلماعة في 

املرحلة املقبلة.
وكان����ت جبه����ة »إخوان 
بالعنف« أص����درت بيانا لها 
اول م����ن امس عبر صفحتها 
على موقع فيسبوك قالت فيه 
انها تستنكر وبشدة أحداث 
شارع النصر الدامية، وحملت 
مسؤولية األحداث الراهنة لكل 
من قيادات اجلماعة ووزارة 
الداخلية نظرا الستخدام القوة 
املفرطة من الداخلية مما نتج 

عنه تلك األحداث الدامية.
اجلبه����ة  واس����تنكرت 
تصريحات وزي����ر الداخلية 
بشأن إمكانية فض اعتصام 
رابع����ة العدوي����ة ومي����دان 
النهض����ة بالقوة مل����ا تعنيه 
التصريحات من تهديد  هذه 
لألرواح ومزيد من االحتقان 

واعم����ال العن����ف، على حد 
قول البيان. وأعلنت اجلبهة 
دخولها في مفاوضات مباشرة 
مع املعتصمني لفض االعتصام 
بالطرق السلمية حرصا على 

ارواح املعتصمني.
ورفض����ت احلركة دعوة 
مكتب اإلرشاد باالجتماع مع 
قيادات باجلماعة، احتجاجا 
على س����قوط العشرات من 
ش����باب اجلماع����ة وإصابة 
املئات نتيجة التصرفات غير 
املس����ؤولة الصادرة من تلك 
القيادات، والتي تتخذ سياسة 
العناد والكبر منهجا لها دون 
النظر إلى حرمة دماء شباب 
اجلماعة واملصريني جميعا.

وفيم����ا يتعل����ق بحركة 
»أحرار اإلخوان«، وهي حركة 
إخوانية ثالثة منشقة تضم 
مجموعة من شباب اإلخوان 
القيادات  الرافضني ألسلوب 
احلالية في الزج بالش����باب 
إلى املوت واستغالل حماسهم 
وإس����الة دمائهم، فقد أمهلت 
مكتب اإلرشاد ومجلس شورى 
اجلماعة 72 س����اعة لتنفيذ 
جميع مطالبها، وإال ستلجأ 
إلى كل ما هو قانوني وسلمي 
لتنفيذ تلك املطالب والقيام 

بفاعليات.

بعد أن رأينا تعنتا من بعض 
قيادات اجلماعة، فقررنا سحب 
الثقة من املرشد العام لإلخوان 
والذي يدير األمور اآلن مبفرده 
دون مشاورة مجلس شورى 

اجلماعة.
وأضاف يحيى: وصل عدد 
املنتم����ني للحركة واملوقعني 
على البيان واستمارة سحب 
الثقة من بديع كمرش����د عام 
لالخوان حتى اآلن إلى 2553 
»أخا عامال« باجلماعة، منهم 
حوالي 670 شخصا حتتجزهم 
اجلماعة في رابعة العدوية، 
بعد تس����رب املعلومات عن 
توقيعهم على استمارة »سحب 

الثقة« من املرشد.
وعن مس����تقبل اجلماعة، 

العربية.نت:   � القاه����رة 
بدأت التصدعات واالنشقاقات 
الداخلي����ة تض����رب صفوف 
جماعة اإلخوان املسلمني في 
مصر، فقد ظهرت على السطح 
جبهة »أحرار اإلخوان« وحركة 
»إخوان بالعنف« وحركة ثالثة 

تتشكل حاليا.
واحتجزت قيادات جماعة 
اإلخوان مئات الشباب املنتمني 
للحركتني داخل مقر اعتصام 
»رابعة العدوية« بعد اكتشاف 
القيادات لتداول استمارات يتم 
جمع التوقيعات عليها بسحب 
الثقة من املرشد العام لإلخوان 

د.محمد بديع.
وتتف����ق احلركات الثالث 
العنف، وتس����عى  على نبذ 
القيادات احلالية  إلى تغيير 
اتهامهم بأنهم  على خلفي����ة 
»قطبي����ون« ودع����اة عنف، 
ويتسببون بأس����لوبهم في 
الدم لشباب اجلماعة  نزيف 
املتحمسني، ويتاجرون بالدين 
وال����دم والنس����اء واألطفال، 
ويقودون اجلماعة إلى اخلروج 

من التاريخ.
من جهته، قال أحمد يحيى 
مؤس����س جبهة »إخوان بال 
عنف« بحسب »العربية.نت«: 
قمنا بتأس����يس هذه احلركة 

استمارة سحب الثقة من املرشد كما يتم تداولها عبر املواقع االلكترونية

بان كي مون يدين أحداث العنف.. وهاجل يدعو السيسي إلى ضبط النفس

كيري: على قادة مصر إبعادها عن حافة الهاوية
عواصم � وكاالت: قال وزير 
اخلارجي���ة األميركي جون 
كيري أمس إن على قادة مصر 
العمل اآلن على إبعاد بلدهم 
»عن حافة الهاوية«، مشيرا 
إلى أن مص���ر متر »بلحظة 
العشرات  فارقة« بعد مقتل 

من املتظاهرين.
وأضاف كيري أنه حتدث 
إلى مسؤولني على مستوى 
عال باحلكوم���ة املؤقتة في 
مصر وهم���ا نائب الرئيس 
البرادع���ي ووزير  محم���د 
اخلارجية نبيل فهمي للتعبير 
ع���ن »القلق البالغ من إراقة 
الدم���اء والعنف في القاهرة 
واإلس���كندرية عل���ى مدى 
الساعات املاضية والذي أودى 

بحياة عشرات املتظاهرين 
املصري���ني وإصابة أكثر من 
ألف ش���خص«. وقال كيري 
في بيان مكتوب »هذه حلظة 
فارقة ملصر، الواليات املتحدة 
تدعو كل القادة من مختلف 
األطياف السياسية في مصر 
للعمل فورا من أجل مساعدة 
التراجع خطوة  بلدهم على 
إلى ال���وراء بعيدا عن حافة 

الهاوية«.
ودعا كيري أيضا قوات 
األمن املصرية الحترام حق 
املصري���ني ف���ي االحتجاج 
السلمي قائال إن هذا »التزام 

أخالقي وقانوني«.
وأض���اف قائ���ال »ف���ي 
هذه املرحلة احلاس���مة من 

الضروري أن حتترم قوات 
األمن واحلكومة املؤقتة حق 
االحتجاج السلمي مبا في ذلك 
املظاهرات واالعتصامات... 

إنها حلظة فارقة ملصر«.
وحث كيري على إيجاد 
عملية سياس���ية ال تقصي 
أحدا وتضم ممثلني عن كل 
األحزاب السياس���ية تفضي 
بأسرع وقت ممكن إلى حكومة 
منتخبة بش���كل حر ونزيه 
تك���ون ملتزم���ة بالتعددية 

والتسامح«.
م���ن جانبه عب���ر وزير 
الدفاع األميركي تشاك هاجل 
عن قلقه العميق إزاء العنف 
في مصر ودع���ا في اتصال 
هاتف���ي م���ع وزي���ر الدفاع 

املصري عبد الفتاح السيسي 
النفس.  التحلي بضبط  إلى 
وقال املتحدث باس���م وزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( 
جورج ليتل في بيان»تعتقد 
الفترة  أن  الواليات املتحدة 
االنتقالية احلالية يجب أن 
تتسم بالشمولية وأن على 
السلطات املصرية أن تتجنب 
االعتقاالت واالحتجازات ذات 
الدوافع السياسية وأن تتخذ 
خطوات ملنع املزيد من إراقة 

الدماء وفقدان األرواح«.
من جهته أدان األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون أمس 
األول العنف وحث قوات األمن 
التعبير  على احترام حرية 
والتجمع وحث احملتجني على 

التظاهر بطريقة سلمية.
وقال املكتب الصحافي لبان 
في بيان »يدعو األمني العام 
مرة أخرى السلطات املؤقتة 
لالضط���الع مبس���ؤوليتها 
كاملة وضمان حرية جميع 
املصريني«. وأضاف املكتب 
الصحاف���ي لب���ان »األم���ني 
العام يقول مجددا إنه يجب 
الس���يد  ف���ورا عن  اإلفراج 
محمد مرسي وقادة اإلخوان 
املسلمني احملتجزين حاليا أو 
مراجعة أوضاعهم بشفافية 
كاملة«. ووجه بان نداء »إلى 
كل شعب مصر حلل خالفاته 
عبر احلوار وجدد دعوته لكل 
األطراف بالدخول في عملية 

مصاحلة جدية وشاملة«.

مسؤول سابق في املخابرات األميركية لـ »األنباء«: 
عاصفة الصحراء في سيناء ستحقق نتائج إيجابية

قال الكولونيل باتريك الجن الذي عمل لعقود 
سابقة في املخابرات العسكرية االميركية في 
الشرق االوسط ان املوقف العسكري في شمال 
س���يناء »تدهور الى حد يفسر اسراع القوات 
املصرية الى القيام بالعملية العسكرية الكبيرة 
التي تقوم به���ا اآلن لتطهير جبل احلالل من 

العناصر االرهابية«.
وقال الجن في تصريحات خاصة ان انتشار 
منظمات االرهاب في شمال سيناء ليس ظاهرة 
جديدة. غير انه اضاف »اال انها توسعت بصورة 
كبيرة للغاية في العام االخير، لقد س���بق ان 
شهدت سيناء اعماال ارهابية في التسعينيات 
وحني تنحى الرئيس الس���ابق حسني مبارك 
هوجمت كافة محطات الش���رطة املصرية في 
تلك املنطق���ة ذات احلساس���ية اخلاصة من 
الوجهة اجليوسياسية وكان ذلك في تصوري 
خطوة مدروسة ملنح املتطرفني حرية اوسع 

للحركة«.
واوضح الكولونيل املتقاعد ان سقوط العقيد 
معمر القذافي في ليبيا اتاح ملتطرفني االستيالء 
على اسلحة نوعية بكميات كبيرة من مخازن 
اجليش الليبي وتهريبها الى سيناء واضاف: 
»اجليش املصري ال يواجه اآلن ما واجهه في 
التس���عينيات. ان ما يحدث في شمال سيناء 
اخط���ر مبا ال يقاس مبا رأيناه قبل عش���رين 

عاما«. واشار الكولونيل الى ان من اخلطأ النظر 
الى ظاهرة انتشار املتطرفني باعتبارها نتيجة 
تسلل عناصر خارجية الى شمال سيناء، وشرح 
ذلك بقوله »كان لقبائل البدو في تلك املناطق 
شكاوى مشروعة واعتقد ان السلطات املصرية 
اهملتها متاما او تعاملت معها باسلوب امني 
فقط. ان التربة احمللية كانت مهيأة الستقبال 

املتشددين القادمني من خارج مصر«.
وقال الجن ان عملية اجليش املصري التي 
اطلق عليها اسم »عاصفة الصحراء« في شمال 
سيناء ستحقق نتائج ايجابية غير انه اضاف 
»ال ميكن التعويل على ذلك االسلوب وحده. 
هناك احتياج ملخاطبة هموم السكان احملليني 
وهناك احتياج لتوسعة حصتهم في التنمية 
االقتصادية بل هناك حاجة اوال لتنمية اقتصادية 

لتلك املنطقة التي تعرضت لالهمال«.
وتابع القوات املسلحة املصرية مقبلة على 
قتال صعب في جبل احلالل، فتلك منطقة وعرة 
والسكان االصليون يعرفون وحدهم دروبها 
ومس���الكها وكهوفها، وفي تقديري فان تلك 
املنطقة ستظل صداعا امنيا ملصر لفترة طويلة 
مقبلة ما لم يعمل املصريون على تغيير املناخ 
العام في تلك املنطقة بحيث يصبح مناخا غير 

موات لنمو االرهاب«.
واشنطن ـ احمد عبداهلل  ٭

هاجم االحتاد األوروبي: يكيل مبكيالني

احلكومة تنفي دعم أي ميليشيات باألموال

»الشباب الصومالية« تتبنى الهجوم على سفارة 
أنقرة في مقديشو.. وواشنطن تدين »العمل اجلبان«

أردوغان يدين الـ »مجزرة« في مصر

ليبيا تغلق املعبر احلدودي مع مصر
في أعقاب فرار سجناء في بنغازي

عواص����م � وكاالت: قتل ش����رطي تركي على 
االقل واصيب ثالثة اخرون في هجوم انتحاري 
للمتمردين االس����الميني الشباب استهدف امس 
االول س����فارة تركيا في مقديشو، وفق ما اعلن 
مصدر رسمي تركي. وقال شاهد ان انتحاريا فجر 
سيارته املفخخة عند بوابة السفارة قرب مبنى 

يقيم فيه ديبلوماسيون فقتل احد العابرين. 
وقال����ت وزارة اخلارجي����ة التركية في بيان 
في اس����طنبول »قتل احد شرطيينا في القوات 
اخلاصة املكلفة بحماية املبنى امللحق بالسفارة 
والذي استهدف في االعتداء«. واضاف البيان ان 
ثالثة ش����رطيني اتراك اخرين »اصيبوا، جروح 
احدهم بالغة«. وتبنت جماعة الشباب االسالمية 
الصومالية الهجوم عل����ى موقع تويتر، وعزوا 
هذا االمر الى ان »تركي����ا هي ضمن الدول التي 
تدعم النظ����ام )الصومالي( الكافر وحتاول منع 

تطبيق الشريعة«.

واورد مصدر ديبلوماسي تركي رافضا كشف 
هويته ان الهجوم ش����نه ثالثة انتحاريني قتلوا 
جميعا، الفتا الى ان اجهزة حماية السفارة متكنت 
من قتل انتحاريني »قبل ان يفجرا قنبلتهما« في 

حني »متكن الثالث من تفجير نفسه«.
وتابع املصدر الديبلوماسي ان »تركيا ناشطة 
جدا ف����ي الصومال والطرف الناش����ط معرض 

لالستهداف بسهولة«.
وف����ي بيانها، نددت احلكوم����ة التركية بهذا 
»الهج����وم اجلب����ان« مطالبة باعتقال س����ريع 
للمسؤولني عنه ومؤكدة ان »تركيا ستظل الى 

جانب الشعب الصومالي الشقيق ملساعدته«.
من جانبها، أدانت الواليات املتحدة بش����دة 
الهجوم اإلرهابي، وقالت إن هذا العمل اجلبان لن 
يزعزع التزامها مبواصلة العمل من أجل مستقبل 
أكثر دميوقراطية وازدهارا والذي يستحقه شعب 

الصومال.

إس���طنبول � أ.ف.پ: دان رئي���س وزراء 
تركي���ا رجب طيب اردوغان م���ا وصفه بانه 
»مجزرة« في مصر، وانتقد االس���رة الدولية 

على »صمتها«.
وهاجم اردوغان بق���وة االحتاد االوروبي 
وآخرين لعدم ادانتهم بقوة كافية قتل العشرات 
في القاهرة وقالت كاترين اش���تون مسؤولة 
السياسة اخلارجية في االحتاد االوروبي انها 
»تأسف بشدة« لس���قوط قتلى ودعت لوقف 

اعمال العنف.
ولكن اردوغان الذي واجه احتجاجات ضخمة 
في الشوارع في اآلونة االخيرة طالبت باستقالة 
حكومته، اتهم االحتاد االوروبي بالكيل مبكيالني 
الثارته تساؤالت في استخدام الشرطة لقنابل 
الغاز في تركي���ا ولكن دون ان يفعل ذلك في 

قتل محتجني بالنار في القاهرة.
وقال اردوغان »هؤالء الذين لزموا الصمت 
عندما ذبحت االرادة الوطنية املصرية صمتوا 
مرة اخ���رى عندما قتل الناس. ما الذي حدث 
لالحتاد االوروبي وللقيم االوروبية؟ اين هؤالء 

الذين يذهبون في كل مكان يعطون دروسا في 
الدميوقراطية؟! اين االمم املتحدة؟ اين اآلن هؤالء 
الذين اثاروا ضجة عندما استخدمت الشرطة 
التركية بأسلوب مبرر وقانوني متاما )مدافع( 
املياه ورذاذ الفلفل؟ أين هم عندما يكون هناك 

انقالب ومذبحة في مصر؟«.
وقال اردوغان خالل افطار في اس���طنبول 
»في مصر، ذبحت الدميوقراطية، ذبحت االرادة 

الوطنية، واآلن يتم ذبح االمة«.
وقال »اولئك الصامتون امام هذه املجزرة 
اياديهم ووجوهم ملطخة بالدماء، اولئك الذين 
يقفون موقف املتف���رج امام هذه املجزرة هم 

شركاء فيها«.
وخاطب اردوغان »بي بي سي وسي ان ان 
وغيرها من وسائل االعالم العاملية بقوله »ملاذا 

ال ترون شيئا؟ ملاذا ال تسمعون شيئا؟!«.
كما انتقد عدم حترك الدول االسالمية التي 
حذرها بقوله »ما زلت���م صامتني، ولكن الى 
متى؟ ال تنسوا انكم قد تواجهون األمر نفسه 

غدا«.

طرابلس � )وكاالت(: أعلن رئيس احلكومة 
الليبية املؤقتة علي زيدان امس األول إغالق 
املعبر احلدودي م���ع مصر واقتصار احلركة 
على دخول السلع والبضائع فقط في أعقاب 
هروب أكثر من ألف سجني من سجن في مدينة 

بنغازي بشرقي ليبيا.
وقال زيدان في مؤمتر صحافي: »سيمنع 
اجلميع من اخلروج إلى حني التحقق من هوية 
جميع األشخاص الفارين من سجن الكويفية 
في بنغازي«. وأضاف: سوف نبلغ السلطات 
املصرية عن أسماء األش���خاص املشتبه بهم 

حتى يتم القبض عليهم.
وتابع: أبلغت السلطات السفير املصري بهذا 
األمر. وقد فر أكثر من ألف س���جني من سجن 
الكويفية في مدينة بنغازي بشرقي ليبيا في 
أعقاب أعمال شغب شهدها السجن وقتل ثالثة 
من الس���جناء من قبل حراس السجن، ولكن 
السجناء متكنوا من الفرار مبساعدة من سكان 
املنطقة احمليطة والذين كانوا ال يرغبون في 

وجود هذا السجن في حيهم.
واندلعت االحتجاجات التي وفرت الغطاء 
لعملي���ة اله���روب في أعقاب مقتل الناش���ط 
السياس���ي واحلقوقي احملامي عبد الس���الم 

املسماري في بنغازي.
إلى ذلك هاجم مئات الغاضبني ثالثة مقار 
ألحزاب سياسية يتهمونها بأنها سبب تدهور 

األوضاع في ليبيا.
من جانبها، نفت احلكومة الليبية ما ذكر 
من قبل عدد من املتحدثني في وسائل اإلعالم 
الليبية في س���ياق تداعيات اغتيال الناشط 
عبدالس���الم املس���ماري بأن احلكومة تدعم 
امليليشيات والكتائب الليبية املسلحة باألموال 

بأنه أمر ليس صحيحا على اإلطالق.
وأكدت احلكومة الليبية على موقعها على 
شبكة املعلومات أن ما قامت به احلكومة هو 
دفع مكافآت لشباب ليبيني كلفوا مبهام من قبل 
وزارة الداخلية ورئاسة األركان ولم يتسلموا 

مرتباتهم منذ يناير من العام املاضي.

»اإلنقاذ« تأسف للضحايا وتنتقد »اإلخوان« لتصويرها مواجهة اجليش والشرطة على أنها جهاد

مصر: عشرات املصابني في اشتباكات بني مواطنني وأنصار مرسي 
و»الداخلية« تعلن فض اعتصام رابعة في القريب العاجل

لس���قوط القتلى منددة في 
الوقت نفسه بجماعة االخوان 
املسلمني الستمرارها في »نهج 
عدائي حتريضي« لتصويرها 
مواجهة اجليش والشرطة 
عل���ى أنها جه���اد ومطالبة 
بتحقيق قضائي مستقل في 
االشتباكات. وابدت السلطات 
املصري���ة حزما واضحا في 
التعامل مع االسالميني واكد 
وزير الداخلية محمد ابراهيم 
في مؤمتر صحافي انه سيتم 
فض اعتصامي االسالميني في 
القاهرة في »القريب العاجل« 

و»بأقل قدر من اخلسائر«.
ابراهي���م »نتمنى  وقال 
ان يتعقلوا وان يفضوا هذا 
االعتص���ام قب���ل ان نفضه 
بالقوة حفاظ���ا على الدم«، 
انه »سيفض  مش���ددا على 
بالطريق���ة الت���ي ال حتدث 
قدرا كبيرا من اخلسائر الن 
املتواجدي���ن في رابعة  كل 
ه���م مصري���ون«. واته���م 

الوزير االسالميني »بافتعال 
واقعة )االشتباكات الدامية( 
الس���تثمارها سياس���يا«. 
واضاف ان قوات الش���رطة 
»كانت متواجدة في ش���ارع 
النص���ر وبينها وبني ميدان 
رابعة العدوية حيث االعتصام 
مس���افة كبيرة ولم تتقدم 
القوات نحو املعتصمني بل 
هم الذين حتركوا حتى مكان 
القوات من اجل ان يستثمروا 
ذلك سياسيا«. وأكد ان قوات 
الشرطة فرقت املتظاهرين 
االسالميني »بالغاز املسيل 
للدموع« عندما حاولوا قطع 
جسر 6 اكتوبر ولكنهم »عادوا 
فجأة الى حيث كانت قوات 
الش���رطة متواجدة وبدأوا 
ف���ي اطالق االعي���رة احلية 
واخلرطوش على القوات«.

واضاف »بعض االهالي في 
املنطقة بدأوا يشتبكون معهم 
وحصل كر وفر وحاولنا ان 
نفصل بينهم حتى الصباح«. 
وتاب���ع بان »عددا كبيرا من 
الضب���اط واملجندي���ن في 
الشرطة مصابون بالرصاص 
احلي وباخلرطوش من بينهم 
ضابطان في مستشفى مدينة 
نصر اصيب���ا بطلقتني في 
العني حالتهما خطيرة«. وقال 
ان قي���ادات جماعة االخوان 
املسلمني واالحزاب املتحالفة 
معه���ا والص���ادرة اوام���ر 
قضائية بتوقيفها »حتتمي 
وس���ط املعتصمني«، لذلك 
لم يتم القاء القبض عليهم 
حت���ى اآلن. واوضح انه مت 
القبض على 73 شخصا خالل 
االشتباكات في مدينة نصر 

في القاهرة.

بعد وقوع إصابات.
الى ذلك، مازالت أصداء 
اش���تباكات قوات الشرطة 
مع انصار الرئيس املصري 
املعزول محمد مرس���ي في 
النصر عل���ى بعد  طري���ق 
نح���و ثالثة كيلومترات من 
اعتصام االخوان املس���لمني 
في رابعة العدوية مستمرة، 
فبينما أعلنت وزارة الصحة 
املصرية مقتل 72 ش���خصا 
على االقل واكث���ر من 400 
جريح ف���ي االش���تباكات، 
اك���دت وزارة الداخلية انها 
القري���ب  س���تفضه »ف���ي 
العاجل«، وندد شيخ االزهر 
االمام االكب���ر احمد الطيب 
بسقوط ضحايا، مطالبا بفتح 
حتقيق ومعاقبة »املجرمني« 
املسؤولني عن ذلك، كما ندد 
محمد البرادعي نائب الرئيس 
املصري ب� »االستخدام املفرط 
للقوة« واعربت جبهة االنقاذ 
الوطني عن »احلزن واالسى« 

القاهرة � وكاالت: أصيب 
عشرات من املصريني فجر 
امس، في اشتباكات عنيفة 
ت���دور للي���وم الثاني على 
التوالي بني أعداد من أنصار 
الرئيس املص���ري املعزول 
محم���د مرس���ي ومواطنني 
بالقاهرة وع���دة محافظات 
اخرى. وقالت مصادر محلية 
في عدد م���ن احملافظات ان 
ومناوش���ات  اش���تباكات 
حدث���ت بني مش���اركني في 
مس���يرات ليلي���ة طاف���ت 
امليادين الرئيسية بعواصم 
تلك احملافظ���ات للمطالبة 
بعودة مرس���ي إلى احلكم، 
وتنديدا مبا س���موه مذبحة 
املنصة في إشارة إلى النصب 
التذكاري للجندي املجهول 
املعروفة باملنصة، وبأحداث 
دامية مبحافظة االسكندرية 
التي وقعت فجر أمس االول 
وراح ضحيتها عشرات القتلى 
ومئات املصابني. وقد سقط 
العشرات مصابني بطلقات 
خرطوش وبطعنات أسلحة 
بيضاء باشتباكات بني أهالي 
ضاحية حلوان بالقاهرة وبني 
مش���اركني في مسيرة تضم 

مئات من أنصار مرسي.
كما وقعت إصابات طفيفة 
بني باعة جوالني وبني أنصار 
مرس���ي مبق���ر اعتصامهم 
املركزي في محيط مس���جد 
رابعة العدوية بضاحية مدينة 
القاهرة.  نصر شمال شرق 
وفي الس���ياق متكنت قوات 
الشرطة من السيطرة على 
اشتباكات وقعت في مدينة 
كفر الزيات التابعة حملافظة 
الغربية )شمال غرب القاهرة( 

)رويترز( جانب من اعتصام مؤيدي الرئيس املعزول محمد مرسي في رابعة العدوية مساء أمس األول 

البرادعي »يدين 
االستخدام 

املفرط للقوة«.. 
وشيخ األزهر 

يطالب مبعاقبة 
املسؤولني
عن الواقعة


