
القاهرة  /ا ف ب
ي�ص���كل تنظيم حماكمة عادلة للرئي�ش 
�ل�ص���ابق ح�ص���ني مب���ارك �ل���ذي حك���م 
م�ص���ر ب���ال من���ازع مل���دة ثالث���ة عق����د 
حتدي���ا كب���ري� للق�ص���اء يف بلد ي�ص���هد 

ت�تر�ت �صديدة ويق�ده �جلي�ش.
ويق�ل نائ���ب رئي�ش حمكم���ة �لنق�ش 
"حماكم���ة  �ن  مك���ي  �حم���د  �لقا�ص���ي 
�ل�ص���ابق �ص���تك�ن �لق�ص���ية  �لرئي����ش 
�الوىل م���ن ن�عه���ا يف م�ص���ر وه���ي 
م�ص���األة تث���ري ت�ص���اوؤالت هل �ص���تك�ن 
حماكمة عادل���ة �م و�ص���تك�ن بالتاأكيد 

�ختبار�".
ومن���ذ �ن بد�أ �لتحقيق معه ثم و�ص���عه 
 31 يف  �الحتياط���ي  �حلب����ش  قي���د 
ني�ص���ان/�بريل �ملا�ص���ي، يبدو م�صري 
�لرئي�ش �ل�ص���ابق يتاأرج���ح مع تذبذب 
عالق���ات �لق�ة ب���ني �ل�ص���لطة و�لر�أي 

�لعام.
ورغ���م �الإع���الن �لثالث���اء ع���ن �إحال���ة 
�ىل  وجم���ال  ع���الء  وجنلي���ه  مب���ارك 
�لبع����ش  ف���ان  �جلنائي���ة،  �ملحاكم���ة 
يعتقد �نه ينبغي �حلفا على �لتعبئة 
�ل�صعبية لتجنب �ي حماولة لكي يفلت 

�لرئي�ش �ل�صابق من �لق�صاء.
وي���رى �ملحام���ي جم���ال عي���د رئي����ش 
حق����ق  ملعل�م���ات  �لعربي���ة  �ل�ص���بكة 
ه���ذه  يف  "�مل�ص���كلة  �ن  �الن�ص���ان 
�لق�ص���ية ه���ي �ن �لق�ص���اء ال يتح���رك 
�إعم���اال للقان�ن و�ا حتت �ل�ص���غط 

�ل�صعبي".
وي�ص���يف "هذ� يع���زز �النطب���اع بانه 
�ذ� مل يظل �لنا�ش متيقظني فلن تك�ن 

هناك عد�لة".
وياأت���ي �الع���الن ع���ن حماكم���ة مبارك 
وجنليه يف ظل دع��ت �يل تظاهر�ت 
حا�ص���دة بعد غد �جلمع���ة يف �لقاهرة 
وخمتل���ف �ملحافظ���ات �مل�ص���رية م���ن 
�جل �ال�صر�ع مبحاكمة "رم�ز �لنظام 

�ل�صابق".
و�ص���يك�ن حج���م �مل�ص���اركة يف ه���ذه 
درج���ة  عل���ى  م�ؤ�ص���ر�  �لتظاه���ر�ت 
�لتعبئة �ل�ص���عبية ح�ل هذ� �مل��ص�ع 
كما �صي��ص���ح م���ا �ذ� كان �العالن عن 

حماكمة مبارك �دى تهدئة �لر�أي �لعام 
�م ال.

ويحاك���م مبارك وجناله بتهم �لف�ص���اد 
خ���الل  متظاهري���ن  وقت���ل  �مل���ايل 
�النتفا�ص���ة �مل�ص���رية �لتي ب���د�أت يف 
و�أرغم���ت  �لثاين/يناي���ر  كان����ن   25
�لرئي�ش �ل�ص���ابق على �لتنحي يف 11 

�صباط/فرب�ير.
و�أ�ص���فرت �النتفا�ص���ة ع���ن مقتل 846 
�صخ�ص���ا و��ص���ابة �كرث من �صتة �الف 

�خرين وفقا للبيانات �لر�صمية.
ومل يعل���ن بع���د م�ع���د ب���دء حماكم���ة 

مبارك وجنليه.
وقال���ت وكالة �نباء �ل�ص���رق �الو�ص���ط 
�مل�ص���رية �نه���ا �ص���تجري يف �لقاهرة. 
لكن �ملحكمة ميكن كذلك �ن تنتقل �ىل 
�ص���رم �ل�صيخ حيث و�ص���ع مبارك "83 
عام���ا" قي���د �حلب����ش �الحتياط���ي يف 
م�صت�ص���فى �ص���رم �ل�ص���يخ بعد ��صابته 

باأزمة قلبية.

ويق�ل �حمد مكي �ن "�نتقال �ملحكمة 
�ص���يك�ن �صابقة يف تاريخ م�صر ولكن 
هذ� ممكن مب�جب �لقان�ن خ�ص��صا 

�ذ� �قت�صت �الإجر�ء�ت �الأمنية ذلك".
ويخ�ص���ى جمال عيد من "�ن يقال مثال 
�نه �ص���تتم حماكمة مبارك ولكن عندما 

ت�صمح ظروفه �ل�صحية".
وخالف���ا لل�ص���رطة �لت���ي كان���ت حم���ل 
�نتق���اد�ت �ص���ديدة، مل يتاأثر �لق�ص���اء 
�مل�ص���ري باالنتفا�ص���ة وماز�ل يحظى 

بتقدير �مل�صريني ب�صكل عام.
لك���ن هن���اك �نتق���اد�ت م�جه���ة كذل���ك 
�لي���ه  �ملنتم���ني  بع����ش  �و  للق�ص���اء 
خ�ص��ص���ا ب�ص���بب �الح���كام �لقا�ص���ية 
�لتي �صدرت �صد معار�صني �صيا�صيني 

يف عهد مبارك.
ويعتق���د نائب رئي����ش حمكمة �لنق�ش 
�ل���ذي  �ل�ص���ابق حمم����د �خل�ص���ريي 
كان من ��ص���د معار�ص���ي نظ���ام مبارك 
�ن �لطاب���ع �لتاريخ���ي له���ذه �ملحاكمة 

و�لت�ت���ر�ت �لت���ي ميك���ن �ن ت�لده���ا 
ت�صتدعي �ن يتم ت�ص�يرها وبثها.

ويق�ل �خل�ص���ريي "من �ملهم بث هذه 
�ملحاكم���ة النه ل���� مل يتم ذلك �ص���يظن 

�لنا�ش �ن �الجر�ء�ت مل تكن نزيهة".
ويت�قع �خل�صريي �ن ت�صتمر �ملحاكمة 
�صنة ولكنه ي�ص���دد على �ن "�ملهم لي�ش 
�ل�قت �لذي �صت�صغرقه و�ا �ن يرى 
�لنا�ش �نه ال ميكن �لت�صكيك يف نز�هة 

وعد�لة �ملحاكمة".
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جنائيــــًا

للقســـاء امل�ســــري امـــة مبــارك حتــد بيـــر 

سنعاء/ وكاالت 

 �حتدم���ت �ال�ص���تباكات �لعنيفة مرة جديدة �ص���باح 
�أم����ش �الربع���اء بني �مل�ص���لحني �ملنا�ص���رين لل�ص���يخ 
�ص���ادق �الحمر زعيم قبائل حا�صد �لنافذة، و�لق��ت 
�حلك�مية �مل��لية للرئي�ش علي عبد�لله �صالح، بعد 
فرتة م���ن �لهدوء �حلذر خالل �لليل، ح�ص���بما �فادت 

وكالة �النباء �لفرن�صية.
وق���د ��ص���ت�ىل �مل�ص���لح�ن �لقبلي����ن خ���الل �للي���ل 
عل���ى مبنى وكالة �النباء �ليمنية "�ص���باأ". و�ص���معت 
��ص��ت �لر�صا�ش و�النفجار�ت بكثافة يف �ل�صباح 
�ل���ذي ي�ص���هد ��ص���تباكات ب���ني  يف ح���ي �حل�ص���بة، 
�مل�ص���لحني �لقبليني و�لق��ت �مل��لية ل�صالح، للي�م 
�لثالث على �لت��يل، وقد ��ص���فرت حتى �الآن عن 44 

قتياًل على �القل من �ملع�صكرين.
هذ� وت���ص���لت لياًل يف �ص���نعاء مع���ارك عنيفة بني 
�أن�ص���ار �الأحمر و�لق��ت �حلك�مية، هي �الأوىل منذ 
بدء حركة �العرت��ش يف هذ� �لبلد يف نهاية يناير/ 

كان�ن �لثاين.
�لعل����م  م�صت�ص���فى  يف  طب���ي  م�ص���در  وق���ال 
و�لتكن�ل�جيا يف �ص���نعاء ل�كالة �الأنباء �لفرن�صية 

���ا م���ن �أن�ص���ار �لزعي���م �لقبلي �ص���ادق  �إن 24 �صخ�صً
�الأحم���ر قتل��، بينهم ثالثة من زعماء �لع�ص���ائر، كما 
جرح ع�ص���ر�ت �آخ���رون. من ناحيته���ا، ذكرت وز�رة 
�لدف���اع عل���ى م�قعه���ا �الإلك���رتوين نقاًل ع���ن وز�رة 
�لد�خلية �إن 14 جندي���ا قتل��، و�عترب �ثنان �آخر�ن 

يف عد�د �ملفق�دين.
وكان���ت ح�ص���يلة �ص���ابقة حتدث���ت ع���ن مقت���ل �ص���تة 
�أ�ص���خا�ش عل���ى �الأق���ل �لثالث���اء يف مع���ارك عنيف���ة 
ت���ص���لت لياًل يف �صمال �ص���نعاء. وتركزت �ملعارك 
مبختلف �الأ�ص���لحة يف حميط منزل �ل�ص���يخ �ص���ادق 
�الأحمر، �لذي �ن�ص���م �إىل �ملعار�ص���ة ومباين وز�رة 

�لد�خلية، وفق �مل�صدر نف�صه.
وبعيد منت�صف �لليل، كان �ص�ت �الأ�صلحة �لر�صا�صة 
ال يز�ل م�ص���م�ًعا وفق �صكان. و�ص���قطت م�صاء �أربع 
قذ�ئف يف حميط وز�رة �لد�خلية وفق �ص���ه�د، فيما 
�أ�صيب منزل �ل�ص���يخ �الأحمر ب�صاروخ خلف �لعديد 
من �لقتلى و�جلرحى، بح�صب م�صدر قبلي. و�أ�صاف 
�مل�صدر: "من بني �جلرحى �لل��ء غالب قم�ش، �لذي 
ير�أ�ش مهمة و�ص���اطة" بني �ل�ص���لطة و�ل�صيخ �صادق 

�الأحمر، لكن تعذر عليه تقد ح�صيلة �أكرث دقة.
وقال نائ���ب وزير �العالم �ليمني عب���ده �جلندي �إن 

عب���د �لله �ص���الح نا�ص���د عائلة �الحمر وق�����ت �المن 
وق���ف �ط���الق �لن���ار ودع���ا �لعنا�ص���ر �مل�ص���لحة �ىل 
�الن�ص���حاب م���ن �ل����ز�ر�ت �لت���ي حتتله���ا. و�تهمت 
�حلك�م���ة رج���ال �الحم���ر مبحاول���ة �النق���الب م���ن 
خالل مهاجم���ة وز�رة �لد�خلية ومبان حك�مية عدة 

و�صرطية �خرى.
وق���ال زعي���م معار����ش �ن و�ص���طاء عدة، منه���م قائد 
لق��ت �المن، �أ�صيب�� يف �لهج�م على �ملنزل. وقال 
�صكان �ن منزل �الحمر وم�صكًنا جماوًر� يخ�ش �أحد 
ا �أ�صيبا باأ�صر�ر يف  �أقاربه من زعماء �لع�صرية �أي�صً

�لهج�م.
خماوف من حرب �أهلية يف �ليمن 

وق���د ح���ذر مر�قب�ن ميني����ن ودولي�ن م���ن �نزالق 
�ليم���ن �إىل ح���رب �أهلي���ة م���ع ت�ص���اعد �مل��جه���ات 
�مل�صلحة يف �صنعاء. و�أعرب رئي�ش حترير �صحيفة 
ي�ص���ي  �لر�ب���ع ع�ص���ر من �أكت�ب���ر �ليمنية �أحمد �حلب�
عن قلقه يف حديث ل�"ر�دي� �ص�����" م���ن �متد�د هذه 
�مل��جه���ات �إىل �أنح���اء �أخ���رى يف �لب���الد، وحّم���ل 

�ل�صلطة و�ملعار�صة �مل�ص�ؤولية. 
وقال: "�ل�صلطة و�ملعار�صة مًعا يتحمل�ن م�ص�ؤولية 
�ل��صع �ملتاأزم يف �ليمن. �أتدري ملاذ� الأن �ملعار�صة 

ه���ي ج���زء من �ل�ص���لطة. نحن ال ي�جد عندنا م�ص���هد 
دميقر�طي حقيقي و�صليم، مبعنى �صلطة ومعار�صة 
خارج �ل�ص���لطة. �ملعار�صة �الآن هي م�ج�دة �أ�صا�ًصا 
د�خل �ل�ص���لطة. وبالتايل هي تت�ص���ارع مع �ل�صلطة 
د�خل �ل�ص���لطة، ومتثل دولة د�خ���ل �لدولة. وعندما 
نرج���ع �إىل �ل�ص���ارع، لي����ش به���دف �إ�ص���قاط �لنظام، 
ولك���ن بهدف �إع���ادة �إنتاج �لنظام نف�ص���ه وحت�ص���ني 

م�قعها يف �ل�صلطة وحت�صني ح�صتها يف �لرثوة".
يف �ملقابل، قال ��ص���تاذ �لعل�م �ل�صيا�صية يف جامعة 
�صنعاء عبد �لله �لفقيه �إن �لرئي�ش �صالح ي�صعى �إىل 
جّر �لب���الد نح� ح���رب �أهلية، م��ص���ًحا "من وجهة 
نظري �إن هناك حماول���ة من قبل رئي�ش �جلمه�رية 
و�أط���ر�ف �أخرى جل���ر �لبالد �إىل ح���رب �أهلية، على 
�أم���ل �أن ت����ؤدي هذه �حل���رب �إىل تغي���ري �جتماعي، 
ي�ص���عى �إليه �لكثريون. لكنن���ي ال �أعتقد �أن مثل هذه 

�حلرب ممكنة".
و�أو�ص���ح �لفقي���ه ر�أي���ه ب�ص���اأن خماطر وق����ع حرب 
�أهلي���ة يف �ليمن بق�له: "�حل���رب �الأهلية ممكنة �إذ� 
كان هناك من له م�ص���لحة فيها ومن باإمكانه �أن ينفق 
عليها. �أما يف ظل ت�����زن �لق�ى �مل�ج�د يف �ليمن 

فاإنها غري ممكنة.

)CNN(/ لند
�أك���د �لرئي�ش �الأمريكي ب���ار�ك �أوباما، 
ورئي����ش �ل����زر�ء �لربيط���اين ديفي���د 
كام���ريون، �لت���ز�م بلديهما مب�ص���اعدة 
�ل�ص���ع�ب �لعربي���ة يف �لتح����ل نح���� 
�لدميقر�طي���ة، �ص���من م���ا بطل���ق عليه 
"�لربيع �لعربي"، كما تعهد� مب���صلة 
�ل�ص���غط عل���ى �لزعي���م �لليب���ي معم���ر 

�لقذ�يف، �إىل �أن يتنحى عن �ل�صلطة.
وك�صف �لرئي�ش �الأمريكي، يف م�ؤمتر 
�ص���حفي م�ص���رتك مع رئي�ش �حلك�مة 
�لربيطاني���ة يف لن���دن �الأربع���اء، ع���ن 
ت�جه���ات  دع���م  ق�ص���ية  ط���رح  عزم���ه 
�ل�ص���ع�ب �لعربي���ة نح� �الإ�ص���الحات 
�ل�صيا�ص���ية و�لدميقر�طي���ة، خالل قمة 
جمم�ع���ة �لثمانية، �لت���ي تعقد ي�مي 
يف  �جل���اري،  �أي���ار  ماي����/  و27   26

مدينة "دوفيل" ب�صمال غرب فرن�صا.
وق���ال �أوباما: "�ص����ف ن���ص���ل بعزم 
كب���ري م��جهتنا الأي ��ص���تخد�م للق�ة 
�ل�ص���عبية"،  �الحتجاج���ات  لقم���ع 
و�أ�ص���اف �أن "ذل���ك ه� �أحد �الأ�ص���باب 
�لت���ي دفعتنا �إىل �لعمل معًا يف ليبيا"، 
يف �إ�ص���ارة �إىل م�ص���اركة �لدولتني يف 
�لعملي���ات �لت���ي يق�دها حلف �ص���مال 
�لق�����ت  �ص���د  "�لنات����"،  �الأطل�ص���ي 

�مل��لية للقذ�يف.
بق�ل���ه:  �الأمريك���ي  �لرئي����ش  وتاب���ع 
�أنن���ا حققنا تقدم���ًا كبريً� يف  "�أعتق���د 
ليبي���ا، لق���د �أنقذنا كثريً� م���ن �الأرو�ح، 
وعل���ى �لق���ذ�يف ونظام���ه �أن يفهما �أنه 
ال �ص���بيل �إىل تخفيف �ل�ص���غط عليه"، 
م�ص���ريً� �إىل �أن���ه لن يك�ن م���ن �ملقب�ل 
��ص���تمر�ر �لزعيم �لليبي يف �ل�ص���لطة، 

لي���صل "ذبح" �صعبه.
كما تطرق خالل �مل�ؤمتر �ل�صحفي �إىل 
�جلم����د �لذي ت�ص���هده عملية �ل�ص���الم 
يف �ل�ص���رق �الأو�ص���ط، م�ص���ريً� �إىل �أن 
�ملخ���اوف  تتفه���م  �الأمريكي���ة  �الإد�رة 
�لتي تنتاب �حلك�مة �الإ�صر�ئيلية �إز�ء 
�تفاق �مل�ص���احلة بني حركتي �ملقاومة 

و�لتحري���ر  "حما����ش"،  �الإ�ص���المية 
�ل�طني �لفل�صطيني "فتح" م�ؤخرً�.

�ل�ص���دد،  ه���ذ�  يف  �أوبام���ا،  و�ص���دد 
ميكنه���ا  ل���ن  �ملتح���دة   الأ� �أن  عل���ى 
�إقام���ة  يف  �لفل�ص���طينيني  م�ص���اعدة 
دولته���م �مل�ص���تقلة، يف دع�ة �ص���منية 
�إىل �ل�ص���لطة �ل�طني���ة بع���دم �ل�ص���عي 
ل���دى �ملنظم���ة �لدولية للح�ص����ل على 
�عرت�ف بالدولة �لفل�صطينية، يف حالة 

�إذ� ما مت �إعالنها من جانب و�حد.
�الأمريك���ي  �لرئي����ش  دع���ا  كم���ا 
��ص���تئناف  �إىل  �لفل�ص���طينيني 
�ملفاو�ص���ات مع �جلانب �الإ�صر�ئيلي، 
ح����ل دولته���م �مل�ص���تقبلية، ب���داًل م���ن 
�ل�ص���عي �إىل �حل�ص����ل عل���ى �عرت�ف 
دويل، قائ���اًل: "م���ن �خلط���اأ �أن يلج���اأ 
�لفل�ص���طيني�ن �إىل �الأ �ملتحدة، يف 
�ل�قت �لذي يرف�ص�ن فيه �حلديث مع 

�الإ�صر�ئيليني."
�إال �أن���ه �ص���دد عل���ى دعمه الإقام���ة دولة 
فل�ص���طينية عل���ى ح���دود ع���ام 1967، 
بق�له: "ما حتدثت عنه قبل �أ�ص���ب�ع، 
ه���� وج����د دول���ة �إ�ص���ر�ئيل يه�دية، 
تنع���م باالأم���ن و�الع���رت�ف م���ن قب���ل 
ذ�ت  فل�ص���طينية  ودول���ة  جري�نه���ا، 
�ص���يادة، تعي�ص���ان جنب���ًا �إىل جن���ب"، 

و�أكد �أنه على ثقة من حتقيق ذلك.
م���ن جانب���ه، و�ص���ف رئي�ش �ل����زر�ء 
�لربيطاين مقتل زعيم تنظيم �لقاعدة، 
�أ�ص���امة ب���ن الدن، يف عملي���ة �ص���نتها 
وحدة من �لق��ت �الأمريكية �خلا�ص���ة 
ق���رب  �إقامت���ه  مق���ر  عل���ى  "�ص���يلز"، 
�لعا�ص���مة �لباك�ص���تانية، �إ�ص���الم �أباد، 
يف �لث���اين م���ن ماي�/ �ي���ار �جلاري، 
باأنها "�ص���ربة م�فقة يف قلب �الإرهاب 

�لدويل."
ب���الده  �أن  عل���ى  كام���ريون  و�ص���دد 
و�ل�الي���ات �ملتح���دة ميكنهم���ا �لعمل 
�مل�ص���تقبل،  م���ع باك�ص���تان يف  �ص����يًا 
بتنظي���م  �لهزمي���ة  "�إحل���اق  به���دف 

�لقاعدة."

سنعاء /رويز
 فر ميني�ن من �لعا�صمة �صنعاء �أم�ش �الربعاء 
هرب���ا من �ال�ص���تباكات �ملت�ص���اعدة بني م��لني 
ومعار�ص���ني للرئي����ش عل���ي عب���د �لل���ه �ص���الح 
�ل���ذي قال �نه لن يقدم �ملزي���د من �لتنازالت ملن 

ي�صع�ن لالطاحة به.
وترددت �أ�ص���د�ء نري�ن مد�فع ر�صا�صة متقطعة 
للي����م �لثال���ث يف �ل�ص�����رع �ملحيط���ة مبنزل 
�لزعيم �لقبلي �ل�ص���يخ �صادق �الحمر �لذي �أيد 
�ملحتج���ني �لذين ي�ص���ع�ن لالطاح���ة بالرئي�ش 
�ليمن���ي بع���د ف�ص���ل جه����د �ل��ص���اطة �لدولية 

�ملتكرر.
وق���ال �ص���الح متحدث���ا يف وقت �ص���ابق لبع�ش 
و�ص���ائل �الع���الم �ملختارة بينه���ا رويرتز �ن ما 
حدث ت�ص���رف ��صتفز�زي ال�صتدر�ج �ليمن �ىل 
حرب �أهلية ولكن هذ� قا�صر على �أبناء �الحمر 

وحملهم م�ص�ؤولية �ر�قة دماء مدنيني �أبرياء.
و�أ�ص���اف �أنه���م حتى ه���ذه �للحظ���ة يهاجم�ن 
وز�رة �لد�خلي���ة ولكن���ه ال يريد ت��ص���يع نطاق 

�مل��جهات.
و�أ�ص���اف �أنهم �خت���ارو� هذ� و�تخ���ذو� �لقر�ر 
�خلاط���ئ مب��جه���ة �لدول���ة به���ذ� �لن����ع م���ن 

�لعنف.
و�ندلعت �ال�صتباكات ي�م �الثنني بعد ي�م من 
رف����ش �لرئي����ش �ليمن���ي يف �للحظ���ة �الأخرية 

�لت�قي���ع عل���ى �تف���اق �أع���د ب��ص���اطة خليجية 
ي�ؤدي �ىل تركه �حلكم.

وتر�جع �ص���الح عن ت�قيع �تفاقات �صابقة لكن 
تر�جع���ه �الخ���ري �أث���ار رد فعل عنيف���ا النه جاء 
بعد حما�ص���رة دبل�ما�صيني غربيني وعرب يف 

�صفارة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ل�صاعات.
وتبادل �جلانب���ان �لل�م يف �عمال �لعنف �لتي 
قالت �ملعار�ص���ة �نها قد تثري حربا �هلية. وقلل 
�ل��ص����ل �ىل ح���ل  �لدم���اء �حتم���االت  �ص���فك 
�صيا�ص���ي لالنتفا�ص���ة �ل�ص���عبية �لت���ي ت�ص���تلهم 

�حتجاجات ��صقطت رئي�صي م�صر وت�ن�ش.
وقال �ص���الح �ن �التفاق م���ا ز�ل مطروحا على 
�ملائ���دة و�نه م�ص���تعد للت�قي���ع يف �طار ح��ر 
وطن���ي و�لي���ة و��ص���حة م�ص���يفا �أن���ه �ذ� كانت 
�اللي���ة �ص���حيحة فان���ه �ص���ي�قع عل���ى �التف���اق 

وينقل �ل�صلطة.
و�أ�صاف �أنه لن يقدم تنازالت بعد �لي�م.

ويف �لعا�ص���مة �ص���نعاء جت����ل مقاتل����ن يف 
مالب����ش مدنية يف �ل�ص�����رع ببع����ش �ملناطق 
ودوت �أ�ص���د�ء ن���ري�ن ��ص���لحة �لي���ة. ومل ترد 

�أنباء عن وق�ع خ�صائر ب�صرية جديدة.
وقال �صه�د �ن �ل�صيار�ت ��صطفت يف ط��بري 
ط�يل���ة للخ���روج م���ن �ملدين���ة عل���ى �لرغم من 
�غالق �مل�صلحني �ملد�خل ملنع رجال �لقبائل من 

جلب تعزيز�ت �ىل �لعا�صمة.

ف���ر  �ال�ص���تباكات  م���ن  �لقريب���ة  �الحي���اء  ويف 
وحمل���ت  �ملالب����ش  حقائ���ب  حامل���ني  �لرج���ال 
�لن�ص���اء �طفالهن يف �ل�ص�����رع بحث���ا عن مالذ 

�من يف مكان �خر.
وق���ال م���ر�د عب���د �لل���ه �ثن���اء مغادرت���ه �ملدينة 
بال�ص���يارة "مل يعد باالمكان �لبقاء يف �صنعاء. 
م���ن  �أخ���رى  �أج���ز�ء  �مل��جه���ات �صت�ص���ل �ىل 
�ملدين���ة. �أخ�ص���ى عل���ى حيات���ي. �ص���اأذهب �ىل 

قريتي يف �ب. �ل��صع هناك �من."
و�ل�ص���ع�دية  �ملتح���دة  �ل�الي���ات  وحتر����ش 
�للت���ان تعر�ص���تا لهجمات فا�ص���لة م���ن جانب 
تنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب �لذي يتمركز 
يف �ليم���ن على �نهاء حال���ة �جلم�د يف �ليمن 
و�حليل�ل���ة دون �نت�ص���ار �لف��ص���ى �لت���ي من 

�صاأنها �أن متنح �لقاعدة جماال �أو�صع للحركة.
وق���ال �ص���ه�د �ن �أن�ص���ار �الحمر زعي���م �حتاد 
حا�صد �لع�صائري �لذي تنتمي له قبيلة �صنحان 
�لتي ينحدر منها �صالح ي�صيطرون على وز�رة 
�لتج���ارة ومبن���ى تابع ل����ز�رة �الد�رة �ملحلية 

�ىل جانب مبان �أخرى.
وقال �ل�صيا�ص���ي �ملعار�ش حميد �الحمر �صقيق 
�ص���ادق �الحم���ر لقناة �جلزي���رة �لف�ص���ائية �ن 

هذه حماولة الخر�ج �لث�رة عن
م�ص���ارها �ل�ص���لمي لكن ه���ذ� مفه�م ول���ن ي�ؤثر 

على م�صار �لث�رة �ل�صعبية.

القاهرة/ وكالة وفو�ستي 

�أكد �مل�صت�ص���ار فكري خروب رئي�ش حمكمة جنايات �الإ�صكندرية، �أن عق�بة �الإعد�م تنتظر �لرئي�ش 
�مل�ص���ري �ل�صابق ح�ص���ني مبارك، بعد �أن مت ت�جيه تهمة �لقتل �لعمد للمتظاهرين �إليه �أثناء ث�رة 

25 يناير.
 وق���ال خ���روب �إن �لرئي����ش �ل�ص���ابق علي���ه �لتز�م قان����ين مبنع قتل �ملتظاهرين ب��ص���فه رئي�ص���ًا 
للجمه�رية ورئي�ش �ملجل�ش �الأعلى لل�صرطة، و�أنه كان يجب عليه �إ�صد�ر تعليماته ل�زير �لد�خلية 
�الأ�صبق حبيب �لعاديل مبنع قتل �ملتظاهرين يف جمعة �لغ�صب، بح�صب جريدة "�لي�م �ل�صابع".

وكان �لنائب �لعام �مل�صت�صار �لدكت�ر عبد �ملجيد حمم�د �أمر باإحالة كل من �لرئي�ش �ل�صابق حممد 
ح�ص���نى مبارك وجنليه عالء وجمال، ورجل �الأعمال �لهارب ح�ص���ني �ص���امل، �إىل حمكمة �جلنايات، 

بتهم قتل �ملتظاهرين و�لرتبح و��صتغالل �لنف�ذ.
و�أ�ص���ندت �لنياب���ة �لعام���ة للرئي�ش �ل�ص���ابق تهمة �ال�ص���رت�ك م���ع وزي���ر �لد�خلية �الأ�ص���بق حبيب 
�لع���اديل يف �رت���كاب جر�ئم �لقتل �لعمد مع �ص���بق �الإ�ص���ر�ر �ملقرتن بجر�ئم �لقتل و�ل�ص���روع يف 
قت���ل �ملتظاهرين �أثناء �ملظاهر�ت �ل�ص���لمية �لتي بد�أت يف 25 يناير �ملا�ص���ي �حتجاجا على تردي 

�الأو�صاع �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية و�الأمنية بالبالد. 
 كما وّجهت ملبارك ب�ص���فته رئي�ص���ًا للجمه�رية تهمة ��ص���تغالل �لنف�ذ �ل�صلط�ي و�ال�صتح��ذ على 
منافع و�أ�ص����ل باأثمان �ص����رية له ولنجليه، و��ص���رت�كه مع وزير �لبرتول �ل�ص���ابق �ص���امح فهمي 
وبع�ش قياد�ت وز�رة �لبرتول و�ملتهم ح�ص���ني �ص���امل يف �رتكاب جرمية متكني ح�ص���ني �ص���امل من 
�لرتبح بغري حق وذلك باإ�ص���ناد �ص���ر�ء �لغاز �لطبيعي لل�ص���ركة �لتي ميثلها وت�ص���ديره الإ�ص���ر�ئيل 

باأ�صعار متدنية، كما �أفادت بذلك م�صادر ق�صائية م�صرية.
من جهته �أكد �مل�صت�صار خالد �ل�ص�با�صى، رئي�ش حمكمة جنايات �صرب�، �أن �إحالة مبارك �إىل حمكمة 
�جلنايات جاءت بعد �نتهاء مدة حب�ص���ه �حتياطًيا، و�أن �نتقال �ملحكمة �إىل �مل�صت�صفى للتحقيق مع 
مبارك، و�ص���ع جائز قان�ًنا، وال يقلل من قدر �ملحكمة باأي �ص���كل من �الأ�صكال، بح�صب م�قع ب��بة 

�الأهر�م

ا�ستمرار اال�ستباات يف اليمن واو من االنالق ر األية

ياللي بي االق  لن واأوباما وكام

 الفل�سطيني اأوباما يرفس ــوء 
بدولت ااملتحدة لالع لالأ

 كمة: مبارك يواج رئي�س
 االإعدا سب�

مينيــون يفــرون مــن العا�سمة �سنعــاء بعد 
ا�ستعال اال�ستباات
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القاهرة/ وكاالت
�ملجيد  �لدكت�ر عبد  �مل�صت�صار  ��صدر 
باإحالة  ق���ر�رً�  �لعام  �لنائب  حمم�د 
مبارك  ح�����ص��ن��ي  �ل�����ص��اب��ق  �ل��رئ��ي�����ش 
�ملحب��صني  وج��م��ال  ع���الء  وجن��ل��ي��ه 
�صامل  ح�صني  �الأعمال  رجل  و�صديقه 
جنايات  حم��ك��م��ة  �ىل  "�لهارب" 
جر�ئم  ب��ارت��ك��اب  التهامهم  �ل��ق��اه��رة 
�لقتل �لعمد و�ل�صروع يف قتل بع�ش 
�لث��ر.. و��صتغالل �لنف�ذ و�الإ�صر�ر 
و�حل�ص�ل  �لدولة   باأم��ل  �لعمدي 
على منافع و�أرباح مالية لهم ولغريهم 

بغري حق.
�ل�صعيد  ع����ادل  �مل�����ص��ت�����ص��ار  و���ص��رح 
�لعامة  للنيابة  �ل��ر���ص��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
�ل�صابق  للرئي�ش  وجهت  �لنيابة  باأن 

ح�صني مبارك 3 �تهامات هي:
مع  �الت��ف��اق  بطريق  ��صرت�كه  �أواًلً: 
حبيب �إبر�هيم �لعاديل وزير �لد�خلية 
�ل�صرطة  ق��ي��اد�ت  وب��ع�����ش  �الأ���ص��ب��ق 
و�ل�صابق �إحالتهم للمحاكمة �جلنائية 
مع  �لعمد  �لقتل  ج��ر�ئ��م  �رت��ك��اب  يف 
�صبق �الإ�صر�ر  �ملقرتن بجر�ئم �لقتل 
�لث��ر �مل�صاركني  و�ل�صروع يف  قتل 
مبختلف  �ل�صلمية  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  يف 
بد�أت  و�لتي  �جلمه�رية  حمافظات 
�ع���ت���ب���ارً� م���ن 25/ي����ن����اي����ر/2011 
�ح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى ت����ردي �الأو����ص���اع 
�ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية 
و�الأمنية بالبالد و�ملطالبة باإ�صالحها 
�لدولة   عن طريق تنحيته عن رئا�صة 
تردي  يف  �ملت�صبب  نظامه  و�إ�صقاط 
�ملطالبة  عن  وتعبريً�  �الأو�صاع  هذه 

بتغيري نظام �حلكم �لقائم فيها.
وذلك لتحري�ش بع�ش �صباط و�أفر�د 
�لنارية  �الأعرية  �إطالق  على  �ل�صرطة 
عليهم  �مل��ج��ن��ي  ع��ل��ى  �أ�صلحتهم  م��ن 
بع�صهم  لقتل  ب��امل��رك��ب��ات  وده�����ص��ه��م 
�لتفرق  على  وحملهم  للباقني  ترويعا 
و�إثنائهم عن مطالبهم وحماية قب�صته 
�ىل  �أدى  مما  �حلكم  يف  و��صتمر�ره 
�صق�ط عدد من �لقتلى و�جلرحى من 

بني �ملتظاهرين.

جني مليو 00
رئي�صًا  ب�صفته  �نه  �لثانية:  و�لتهمة 
لنف�صه  و�أخ������ذ  ق��ب��ل  ل��ل��ج��م��ه���ري��ة 
عطايا  مبارك  وجمال  عالء  ولنجليه 
علي  "ق�صر  ع���ن  ع���ب���ارة  وم���ن���اف���ع 
وملحقاتها  فيالت  و4  كبرية  م�صاحة 
مبدينة �صرم �ل�صيخ ت�صل قيمتها �ىل 
�ص�رية  باأثمان   جنيه  ملي�ن   400

�حلقيقي  ن��ف���ذه  ����ص��ت��غ��الل  م��ق��اب��ل 
مكن  ب��اأن  �ملخت�صة،  �ل�صلطات  ل��دى 
�ملتهم ح�صني �صامل من �حل�ص�ل على 
م�صاحات  ومتلك  تخ�صي�ش  ق��ر�ر�ت 
�الأمتار  ماليني  بلغت  �الأر����ص��ي  م��ن 
جن�ب  مبحافظة  ل��ل��دول��ة  �مل��م��ل���ك��ة 
يف  مت��ي��ز�  �الأك����رث  ب��امل��ن��اط��ق  �صيناء 

مدينة �صرم �ل�صيخ �ل�صياحية.

الاز ال�سرايل
وزير  م��ع  ����ص��رتك  �لثالثة:  و�لتهمة 
فهمي  �أم��ني  �صامح  �الأ�صبق  �لبرتول 
�لبرتول  وز�رة   ق���ي���اد�ت  وب��ع�����ش 

وقد  �ل�صابق  ���ص��امل  ح�صني  و�مل��ت��ه��م 
�جلنائية  ل��ل��م��ح��اك��م  �إح��ال��ت��ه��م  مت��ت 
يف  �أ�صليني"  فاعلني  "باعتبارهم 
�رتكاب جرمية متكني ح�صني �صامل من 
مالية  و�أرب��اح   منافع  �حل�ص�ل على 
دوالر  مليار    2 على  تزيد  حق  بغري 
�لطبيعي  �لغاز  �صر�ء  باإ�صناد  وذل��ك 
ورفع  ميتلكها  �لتي  لل�صركة  �مل�صري 
�ىل  ونقله  وت�صديره  �أ�صهمها  قيمة 
من  �ق��ل  متدينة  ب��اأ���ص��ع��ار  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل 
للق��عد  وباملخالفة   �إنتاجه  تكلفة 
�لقان�نية و�جبة �لتطبيق، مما ��صر 
ملي�ن   417 مببلغ  �ل��دول��ة  ب��اأم����ل 

�صعر  ب��ني   �ل��ف��رق  قيمة  متثل  دوالر 
فعاًل  بيعها  مت  �ل��ت��ي  �ل��غ��از  ك��م��ي��ات 

الإ�صر�ئيل وبني �الأ�صعار �لعاملية.

م �ساجرا
للمتهم  �لعامة   �لنيابة  �أ�صندت  كما 
�الأول  للمتهم  تقدميه  ���ص��امل  ح�صني 
و4  "ق�صرً�  وج��م��ال  ع���الء  وجن��ل��ي��ه 
�صرم  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا مب��دي��ن��ة  ف���ي���الت 
�ل�صيخ" مقابل ��صتغالل نف�ذ �لرئي�ش 
م�صاحات  تخ�صي�ش  يف  �ل�����ص��اب��ق 
�ملتميزة   �الأر������ص����ي  م���ن  ���ص��ا���ص��ع��ة 

ل�صركاته مبدينة �صرم �ل�صيخ.

عالء وجمال
للمتهمني  �لعامة  �لنيابة  �أ�صندت  كما 
قب�لهما  تهمة  م��ب��ارك  وج��م��ال  ع��الء 
و�أخذهما 4 فيالت  قيمتها تزيد على 
41 ملي�ن  جنيه مبدينة �صرم �ل�صيخ 
��صتغالل  م��ق��اب��ل  ب��اأن��ه��ا  علمهما  م��ع 
مبارك  ح�صني  �الأول  �ملتهم  و�لدهما 
�ل�صلطة  لدى  نف�ذه  �ل�صابق  �لرئي�ش 
�صيناء  ج��ن���ب  مبحافظة  �ملخت�صة 
من  �صا�صعة  م�صاحات  لتخ�صي�ش 
�مل��ت��ه��م ح�صني  ل�����ص��رك��ات  �الأر�����ص���ي 
�لرئي�ش  مع  �لتحقيق  با�صر  �صامل.. 
�صليمان  م�صطفى  �مل�صت�صار  �ل�صابق 

��صتئناف  لنيابة  �ال�صتئناف  رئي�ش 
�لقاهرة، كما با�صر �لتحقيق مع عالء 
عا�ص�ر  �مل�صت�صار�ن  مبارك  وجمال 
فرج و�حمد ح�صن �ملحاميان �لعامان 

مبكتب �لنائب �لعام.
�ملجيد  عبد  �لدكت�ر  �مل�صت�صار  وكان 
عدة  ��صدر  قد  �لعام  �لنائب  حمم�د 
�لبالغات  تلقي  ف���ر  عاجلة  ق���ر�ر�ت 
�ل�صفر  م��ن  �ملتهمني  منع  يف  متثلت 
ح�صني  �مل��ت��ه��م  �ن  �إال  �ل��ب��الد  خ���ارج 
�صامل كان قد غادرها قبل تلقي �لنيابة 
�لعامة �لبالغات ومت �إخطار �ل�صرطة 

�لدولية ل�صبطه.

�أم�����ل  بتجميد  �أم���ر  �ن  �صبق  ك��م��ا 
�مل��ت��ه��م��ني وزوج���ات���ه���م و�أوالده�������م 
�ل��ب��الد وخ��ارج��ه��ا، مع  �لق�صر د�خ��ل 
خم��اط��ب��ة �ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ق�����ص��ائ��ي��ة يف 
�ل���دول �الأج��ن��ب��ي��ة ع��ن ط��ري��ق وز�رة  
�إجر�ء�ت  التخاذ  �مل�صرية  �خلارجية 
و�ملنق�لة  �لعقارية  �أم��لهم  جتميد 
�لق�صائية  �مل�صاعدة  طلبات  و�إر�صال 
تباعًا على �ص�ء ن�ص��ش �التفاقيات 
�لدولية وما ت��صلت �ليه �لتحقيقات 
ت����ف��ر م��ن م�صتند�ت  �أدل���ة وم��ا  م��ن 
ل��ل��ت��ح��ري و�ل���ك�������ص���ف ع����ن �أم��������ل 
�لعامة  �لنيابة  تلقت  وق��د  �ملتهمني، 
وجمل�ش  �ص�ي�صر�  دول��ة  من  �إف��اد�ت 
�حت��اد �ل���دول �الأوروب��ي��ة ت�صري �ىل 
�الأم�����ل  جتميد  �إج����ر�ء�ت  �تخاذها 
حلني  ب�صاأنها  �ل��ت��ح��ري��ات  و�إج�����ر�ء 
�صدور �أحكام ق�صائية باإد�نة �ملتهمني 
�الأجنبية ال�صتكمال  للدولة  و�إر�صالها 
�إجر�ء�ت �لك�صف عن �أم��ل �ملتهمني 
ويتم  و����ص��ت��ع��ادت��ه��ا،  �خل�����ارج  يف 
وزير  �أم��ر  �لتي  �للجنة  مع  �لتن�صيق 
�إج���ر�ء�ت  ملتابعة  بت�صكيلها  �ل��ع��دل 
تبني  و�لتي  �ملتهمني  �أم��ل  ��صرتد�د 

�نها م�دعة باخلارج.
عبد  �ل��دك��ت���ر  �مل�صت�صار  و�أو����ص���ح 
�مل��ج��ي��د حم��م���د �ل��ن��ائ��ب �ل���ع���ام �ن 
وجمال  لعالء  �ملن�ص�بة   �التهامات 
فقط  متثل  �لق�صية  ه��ذه  يف  م��ب��ارك 
�جلر�ئم �ملرتبطة باجلر�ئم �ملن�ص�بة 
و�ن   �ل�����ص��اب��ق..  �لرئي�ش  ل����ل��ده��م��ا 
وقائع  هناك  �ن  ت�ؤكد  �لعامة  �لنيابة 
من�ص�بة لكل من عالء وجمال مبارك 
و�خلا�صة  منفردين  بارتكابها  قاما 
�ال�صتثمار  �صناديق  يف  بالتالعب 
وخ�صخ�صة  م�����ص��ر  دي�����ن  و����ص���د�د 
و�لت�كيالت  �العمال  قطاع   �صركات 
عم�الت  على   و�حل�ص�ل  �الأجنبية  
يف  �الإج��ب��اري��ة  و�ل�صر�كة  بينها  م��ن 
بع�ش �ل�صركات وتعيني جمال مبارك 
�مل�����ص��ري يف  �مل��رك��زي  للبنك  مم��ث��ال 
جمل�ش �إد�رة �لبنك �لعربي �الإفريقي 
وم��ا ���ص��اب ذل��ك م��ن خم��ال��ف��ات مالية 
ب�صاأنها  ت�صتكمل  م��از�ل��ت   و�إد�ري����ة 
�لنيابة  تعلن  و���ص���ف  �لتحقيقات 
من  �الن��ت��ه��اء  عقب  نتائجها  �ل��ع��ام��ة 

حتقيقاتها.

عموالت  ال�سال
�إنه  قد مت �إخطار  وقال �لنائب �لعام 
�أثري  مب��ا  �لع�صكري  �لق�صاء  هيئة 
يف  عم�الت  �صبهة  عن  �لبالغات  يف 

�لنيابة   الخت�صا�ش  �ل�صالح  �صفقات 
�لع�صكرية قان�نيا بالتحقيق يف هذه 
وم�صالح  باأ�صر�ر  الت�صالها  �ل�قائع 
لن�ص��ش  وف��ق��ا  �مل�صلحة  �ل���ق�����ت 
 25 رق��م  �لع�صكري  �لق�صاء  ق��ان���ن 

ل�صنة 1966 �ملعدل.
وعلمت "�الأخبار" �ن �صحة �لرئي�ش 
علمه  بعد  كبري  ب�صكل  �صاءت  مبارك 
و�ن  للمحكمة  �الإحالة  ق��ر�ر  ب�صدور 
تده�ر  �ىل  ت�صري  �لطبية  �لتقارير 
�ل�صرطان  و�ن  ك��ب��ري  ب�صكل  ح��ال��ت��ه 
�لذي يعاين منه يف �ملر�رة وجزء من 
�لق�ل�ن بد�أ ينت�صر ب�صكل �صر�ش يف 
بقية ج�صده ورمبا يهدد حياته  ب�صكل 

كبري يف �الأيام �ملقبلة.

خطة الدفا
و�صرح  فريد �لديب حمامي �لرئي�ش 
وجنليه  م��ب��ارك  ح�صني  �ل�����ص��اب��ق 
ع��الء وج��م��ال ب��اأن خطة �ل��دف��اع يف 
�ملرحلة �ملقبلة �صرتتكز على �لدف�ع 
و�ل��رد  �الت��ه��ام��ات  لنفي  �لقان�نية 
ي��جه  �ل�صابق  فالرئي�ش  عليها.. 
3 �ت��ه��ام��ات ه��ي �ال���ص��رت�ك يف قتل 
ت�جيهات  و�إ����ص���د�ر  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
�حل�ص�ل  من  �صامل  ح�صني  لتمكني 
على �أر��ش متميزة يف �صرم �ل�صيخ 
ح�صني  لتمكني  ت�جيهات  و�إ���ص��د�ر 
ع��ل��ى �صفقة   م���ن �حل�����ص���ل  ���ص��امل 
ت�صدير �لغاز الإ�صر�ئيل باأ�صعار �أقل 
�صيتم  �نه  �لديب  و�أكد  �لتكلفة..  من 
�لقان�نية  و�ل��دف���ع  �ل��ردود  جتهيز 
و�لرد  �لثالثة  �الت��ه��ام��ات  مل��جهة 

عليها �أمام حمكمة �جلنايات.
و�أ�صاف �ن �التهامات �مل�جهة لعالء 
�لق�صية  ه���ذه  يف  م��ب��ارك  وج��م��ال 
قان�ن  م��ن   108 �مل����ادة  بن�ش  ه��ي 
جناية  ولي�صت  جنحة  �ل��ع��ق���ب��ات 
عن  تقل  ال  م��دة  �حلب�ش  وعق�بتها 
�الإد�ن����ة، الن  ث��ب���ت  �صنة يف ح��ال��ة 
بتهمة  يرتبط  �ليهما  �مل�جه  �التهام 
�لرئي�ش  ل��لدهما  �مل�جهة  �جلناية 
باحل�ص�ل  متهم   ف���االأب  �ل�صابق. 
ع��ل��ي ر����ص���اوى م���ن رج���ل �الع��م��ال 
�أر��صي  منحه  لت�صهيل  �صامل  ح�صني 
وجمال  �لغاز  و�صفقة  �ل�صيخ  �صرم 
وع�����الء م��ت��ه��م��ان ب��ط��ل��ب ج����زء من 
ح�صني  م��ن  �أخ��ذه��ا  وق��ب���ل  �لعطية 
�ليهما  �مل�جه  فاالتهام  وبذلك  �صامل 
ميثل جنحة ولي�ش جناية.. و�صيتم 
على  للرد  �لقان�نية  �ل��دف���ع  �إع���د�د 

�التهام.

مو�سكو/ وكالة وفو�ستي
وز�رة  من  �مل�صكلة  �لطبية  �للجنة  تقرير  باأن  م�صرية  طبية  م�صادر  �صرحت 
�مل�صري  �لرئي�ش  �صحة  �أن  �إىل  ي�صري  م�صر،  يف  �ل�صرعي  و�لطب  �ل�صحة 
�ل�صابق ح�صني مبارك ت�صمح بنقله �إىل �صجن �ملزرعة، و�ص�ف يرفع �لتقرير 

�إىل �لنائب �لعام التخاذ �لقر�ر.
�أمنية جترى لنقل مبارك  خالل �صاعات،  �إج��ر�ء�ت  �أن هناك  و�أكدت �مل�صادر 
"�لي�م  و�حتمال نقله بطائرة هليك�برت خم�ص�صة لنقل �ملر�صى، وفقا مل�قع 

�ل�صابع" �مل�صري.
وذكر مدير �أمن جن�ب �صيناء حممد �خلطيب �أنه مل يتلق �أي �إخطار�ت تفيد 

بنقل مبارك من م�صت�صفى �صرم �ل�صيخ، و�أنه ال ت�جد �إجر�ء�ت لنقله حاليًا.
وكانت و�صائل �إعالم م�صرية قد �أعلنت �لي�م �أن مبارك وجنليه �صيمثل�ن �أمام 
�لق�صاء بتهمة �لقتل �ملعتمد للمدنيني �ملحتجني وكذلك بتهمة ��صتغالل �ملن�صب 
لتحقيق �أهد�ف �صخ�صية، كما �تخذ �لنائب �لعام �مل�صري عبد �ملجيد حمم�د 

قر�ر� باإحالة �لق�صية �إىل �ملحكمة.
يذكر �أن جهاز �لك�صب غري �مل�صروع يف م�صر قد قرر يف مطلع �ل�صهر �جلاري 
حب�ش �لرئي�ش �مل�صري �ل�صابق ح�صني مبارك ملدة 15 ي�مًا على ذمة حتقيقات 
يف ق�صية �تهامه بت�صخم ثروته و�أفر�د �أ�صرته، وحتقيق ك�صب غري م�صروع، 

م�صتغال يف ذلك �صفته �ل�ظيفية كرئي�ش للبالد.

وا�سنطن/اأ.ف.ب
ق���ال �ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����ش �أم�����ش �الول 
�لعقيد  �أمام  �إن �ل�قت ينفد  �لثالثاء 
يعزز  فيما  �ل��ق��ذ�يف،  معمر  �لليبي 
حلف �صمال �الأطل�صي "نات�" حملته 
�لليبي،  �ل��ن��ظ��ام  ���ص��د  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 
�لليبي  �لعقيد  ق����ت  فيه  وتخ�صع 

ل�"�صغط هائل".
�لق�مي  �الأمن  م�صت�صار  نائب  وقال 
بن  �الت�صاالت،  ل�ص�ؤون  �الأمريكي 
�ملقرر  م��ن  حيث  لندن  يف  رود����ش، 
بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ش  يلتقي  �أن 
�لربيطاين  �ل����زر�ء  رئي�ش  �أوب��ام��ا 
وق����ت الحق  ك���ام���ريون يف  دي��ف��ي��د 
�ل�قت  �أن  �الجتاهات  "تبني  �لي�م: 

مي�صي �صد �لقذ�يف ب�صكل كبري".
�إليه  ذه���ب  فيما  رود�����ش  و����ص��ت��دل 
ق��ت  ج��ان��ب  م��ن  �لهائل  بالق�صف 
�لنات� على مر�كز �لقيادة و�ل�صيطرة 
يف طر�بل�ش، وقدرة ق��ت �ملعار�صة 
�لث�رية بدعم من �لنات� على �إحلاق 
�لهزمية بق��ت �لقذ�يف يف م�صر�تة 
معقل  حيث  وب��ن��غ��ازي،  و�أج��د�ب��ي��ا 

�لث��ر �صرقي ليبيا.
�لقذ�يف  �أن  "نعتقد  رود����ش:  وق��ال 

وق��ته يتعر�صان ل�صغط هائل".
يف  �ل��صع  يحتل  �أن  �ملت�قع  وم��ن 
�أعمال  ج��دول  من  مهما  ج��زء�  ليبيا 
وكامريون،  �أوب��ام��ا  ب��ني  �الجتماع 

�ل�صا�صة  ب��ع�����ش  ي���ط���ال���ب  ح���ي���ث 
�ل�اليات  و�لفرن�صيني  �لربيطانيني 
يف  �أكرب  بدور  باال�صطالع  �ملتحدة 

مهمة �لنات�.
�لربيطانية  �ل��ق��ي��ادت��ني  �أن  وت����ردد 
طائر�ت  �إر�صال  تبحثان  و�لفرن�صية 
مروحية لتمكني حلف �الأطل�صي من 

تنفيذ هجمات �أر�صية على 
حتليق  م�����ص��ت���ي��ات 

منخف�صة.
ومل يعط رود���ش �أي 
�إمكانية  على  م�ؤ�صر 
����ص��ت��ع��د�د �ل���الي��ات 

نطاق  لت��صيع  �ملتحدة 
دورها على �أ�صا�ش روتيني، 
�أو�صح  �أوب��ام��ا  �إن  ق��ائ��اًل: 
لكل من كامريون و�لرئي�ش 

�لفرن�صي نيك�ال �صارك�زي 
�أن �اللتز�م �الأمريكي 

��������ص�������ي�������ك��������ن 
و�أن  حم����دود� 
 " ء كا ل�صر � "
ح����ل����ف  يف 
�الأط����ل���������ص����ي 

ن  �صي�صطلع�
ب���امل�������ص����ؤول���ي���ة 
مل���������������������ة  ك�����ا
ع���������������ن ت�����ل�����ك 

�ملهم�����������������ة.

سنعاء/ رويز
ع�صر�ت  خلفت  عنيفة  معارك  �صنعاء  يف  ت���صلت 
�صف�ف  �ىل  �ن�صم  قبلي  زعيم  �أن�صار  ب��ني  �لقتلى 

�صي  ر �صالح معا �لله  عبد  علي  �لرئي�ش 
و�ل���ق�����ت �حل��ك���م��ي��ة، هي 
حركة  ب���دء  م��ن��ذ  �الأوىل 
ه��ذ�  يف  �الع����رت������ش 
�لبلد يف نهاية كان�ن 

�لثاين/ يناير.
م�����ص��در طبي  وق����ال 
�لعل�م  م�صت�صفى  يف 
و�لتكن�ل�جيا يف �صنعاء 
ل�كالة فر�ن�ش بر�ش �ن 24 
�لزعيم  �أن�صار  من  �صخ�صًا 
قتل��  �الأحمر  �لقبلي �صادق 
�لع�صائر،  ثالثة من زعماء  بينهم 

كما جرح ع�صر�ت �آخرون.
�لدفاع  وز�رة  ذك��رت  ناحيتها،  م��ن 
على م�قعها �اللكرتوين نقاًل عن وز�رة �لد�خلية 
�ن 14 جنديًا قتل�� و�عترب �ثنان �آخر�ن يف عد�د 
عن  حتدثت  �صابقة  ح�صيلة  وك��ان��ت  �ملفق�دين، 
مقتل �صتة �أ�صخا�ش يف �الأقل �أم�ش �الول �لثالثاء 
لياًل يف �صمال �صنعاء،  يف معارك عنيفة ت���صلت 

وفق مر��صل فر�ن�ش بر�ش.

وتركزت �ملعارك مبختلف �الأ�صلحة يف حميط منزل 
�ملعار�صة  �ىل  �ن�صم  �ل��ذي  �الأح��م��ر  ���ص��ادق  �ل�صيخ 
ومباين وز�رة �لد�خلية، وفق �مل�صدر نف�صه، وبعيد 
منت�صف �لليل، كان �ص�ت �الأ�صلحة �لر�صا�صة ال يز�ل 

م�صم�عًا وفق �صكان.
ق��ذ�ئ��ف يف حم��ي��ط وز�رة  �أرب����ع  و���ص��ق��ط��ت م�����ص��اء 
�ل�صيخ  م��ن��زل  �أ���ص��ي��ب  فيما  ���ص��ه���د،  وف��ق  �لد�خلية 
�لقتلى و�جلرحى  �لعديد من  �الأحمر ب�صاروخ خلف 

بح�صب م�صدر قبلي.
غالب  �ل��ل����ء  �جل��رح��ى  ب��ني  "من  �مل�صدر:  و�أ���ص��اف 
قم�ش �لذي ير�أ�ش مهمة و�صاطة" بني �ل�صلطة و�ل�صيخ 
�أكرث  ح�صيلة   تقد عليه  تعذر  لكن  �الأحمر،  �صادق 

دقة.
و�ندلعت �ملعارك �لتي �أ�صفرت عن �صتة قتلى �الثنني 
�صالح  �لله  عبد  علي  �لرئي�ش  رف�ش  غ��د�ة  �ملا�صي 
رغم  لل�صلطة  �صلميا  �ن��ت��ق��اال   يلح �ت��ف��اق  ت�قيع 

�ل�صغ�ط �ملحلية و�لدولية.
ودعا �الأمني �لعام ملجل�ش �لتعاون �خلليجي �لثالثاء 
�صنعاء،  يف  �ل��د�م��ي��ة  للمعارك  ف�ري"  "وقف  �ىل 
و�أعرب عبد �للطيف �لزياين يف ت�صريح عن خ�صيته 
يف  ي���م��ني  منذ  �مل�صتمرة  �مل��ع��ارك  "تت�صع"  �ن  م��ن 
�لنف�ش،  �صبط  �ىل  �ملعنيني  �الأط��ر�ف  د�عيا  �صنعاء 
و�عترب �ن مبادرة جمل�ش �لتعاون �خلليجي النتقال 
للت��صل  "فر�صة  ت�صكل  ت��ز�ل  ال  �ليمن  يف  �ل�صلطة 

منذ  ي�صهد  �ل���ذي  �لبلد  ه��ذ�  يف  �صيا�صي"  ح��ل  �ىل 
نهاية كان�ن �لثاين/ يناير تظاهر�ت تطالب بتنحي 

�لرئي�ش �صالح.
�لد�خلية تعر�صت  و�أفادت م�صادر ر�صمية �ن وز�رة 
�لتي  للمدرعات  �مل�صادة  �ل�ص��ريخ  ع�صر�ت  الإطالق 

م�صدرها ق��ت �لزعيم �لقبلي.
من  ع��دد  على  ي�صيطرون  �الأح��م��ر  �أن�����ص��ار  ز�ل  وم��ا 
�ملباين �لر�صمية يف �لعا�صمة �ليمنية كان�� �حتل�ها 
مبنى  ذلك  يف  مبا  عنيفة،  معارك  �أعقاب  يف  �الثنني 

وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة.
ومن جهتها، �أفادت وز�رة �لد�خلية يف بيانات ن�صرها 
هاجم��  �الأح��م��ر  منا�صري  �ن  �ليمني  �لتلفزي�ن 
�لنجدة  �صرطة  ومركز  و�ل�صياحة  �لد�خلية  وز�رت��ي 
ر�صمية  مقار  �ىل  �إ�صافة  �ليمنية  �الأنباء  وكالة  ومقر 

�أخرى.
حا�صد  ق��ب��ائ��ل  م�صايخ  �صيخ  ه���  �الأح��م��ر  و���ص��ادق 
وقد  �ليمن،  يف  نف�ذ�  �الأك��رث  عائلته  وتعد  �لنافذة، 
�الحتجاجية  �حل��رك��ة  �ىل  م��ار���ش  �آذ�ر/  يف  �ن�صم 
�ملطالبة برحيل �صالح �لذي خ�صر كذلك دعم جزء من 

�جلي�ش.
م�صلح  �آالف  ع�صرة  نح�  جتي�ش  �الأح��م��ر  وب��اإم��ك��ان 
بح�صب م�صادر قبلية.. و�ليمني�ن م�صلح�ن بكثافة 
�صتني  �ملدنيني  �ي���دي  ب��ني  �الأ�صلحة  ع��دد  يبلغ  وق��د 

ملي�ن قطعة، �أي مبعدل قطعتني لكل �صخ�ش.

باري�س/ رويز
�ص����يناق�ش زعماء جمم�عة �لثم����اين للدول 
�ل�صناعية �لكربى على م�صاعدة دول �صمال 

�أفريقيا بعد �لث�ر�ت �ل�صعبية م�ؤخرً�.
ويلتق����ي زعماء دول �ملجم�ع����ة يف منتجع 
دوفيل �لفرن�ص����ي �ل�ص����مايل �لي�م �خلمي�ش 
وغد� �جلمعة الإجر�ء حمادثات ب�صاأن ق�صايا 
عاملي����ة ت����رت�وح م����ن �القت�ص����اد �لعاملي �ىل 
�لربنام����ج �لن�وي �الإير�ين وقمع �ص�����ريا 

لالحتجاجات �ملناه�صة للدميقر�طية.
وم����ن �ملت�قع �ن ت��ف����ق �لقمة على برنامج 
لت�ن�����ش  �ل����دوالر�ت  مبلي����ار�ت  م�ص����اعدة 
وم�ص����ر �للتني �أطاح����ت ث�رتان �ص����عبيتان 
بنظامني للحكم �ملطلق فيهما و�ن تت��ص����ل 
�أي�ص����ًا التفاق لدعم �ل����دول �لعربية �الأخرى 

�ل�صاعية لتغيري دميقر�طي.
و�صيربز على جدول �عمال �ملحادثات �أي�صًا 
ف�صل �لتحرك �لع�ص����كري �لغربي حتى �الآن 

يف �إنهاء �ل�صر�ع يف ليبيا.
لك����ن ق����د ال يتحق����ق تق����دم حقيقي يذك����ر �ذ� 
قي����ادة  عل����ى  بال�ص����باق  �ل�ف�����د  �ن�ص����غلت 
�ص����ندوق �لنق����د �لدويل بع����د �لرحيل �ملثري 
ملدي����ر �ل�ص����ندوق دوميني����ك �ص����رتو�ش كان 
�لذي ي��جه تهما مبحاولة �غت�صاب عاملة 

يف فندق يف ني�ي�رك.
وقال م�صدر ب�صندوق �لنقد طالبا عدم ن�صر 
��ص����مه "من �ملرجح �ن يتحدث�� ب�ص����اأن ذلك 

يف جمم�عة �لثماين".
و�أ�ص����اف "�أي ق����ر�ر رمب����ا يتخ����ذ ب����ني دول 

جمم�ع����ة �ل�ص����بع �ذ يبدو من �مل�ص����تبعد �ن 
تتف����ق دول �لربيك�����ش "�لرب�زيل ورو�ص����يا 
و�لهن����د و�ل�ص����ني وجن�����ب �أفريقي����ا" على 

مر�صح م�صرتك".
ووعد �ص����ندوق �لنق����د باإتب����اع عملية تق�م 
عل����ى �جل����د�رة الختي����ار م����ن يح����ل حم����ل 

�ص����رتو�ش كان وه����� وزير مالية فرن�ص����ي 
�ص����ابق وحدد ي�����م 30 ي�ني�����/ حزير�ن 

كم�عد نهائي الختيار �ملدير �جلديد.

�جلدي����د  �ملدي����ر  �ختي����ار  �ن  ح����ني  ويف 
لل�ص����ندوق لي�ش على جدول �عمال دوفيل، 
�ال �ن �مل��ص�����ع ي�صغل حيز� م�صيطر� على 
�ل�ص����احة �ل�صيا�ص����ية �لدولية حيث حتت�صد 
�لفرن�ص����ية  �ملالي����ة  وزي����رة  ور�ء  �أوروب����ا 
كري�ص����تني الج����ارد كمر�ص����حة حمتمل����ة يف 
ح����ني حتر�ش دول �ل�ص�����ق �ل�ص����اعدة على 
فر�ش بديل ل�ص����غل �ملن�ص����ب �لذي ي�ص����يطر 

عليه �الأوروبي�ن منذ عام 1945.
و�صيجتمع �لرئي�ش �الأمريكي بار�ك �وباما 
ب�ص����رة منف�ص���لة م���ع نظ���ريه �لرو�ص���ي 
دمي���رتي ميدفيدي���ف و�لفرن�ص���ي نيك����ال 
�لياب���اين  �ل����زر�ء  ورئي����ش  �ص���ارك�زي 

ناوت� كان �ثناء �لقمة. 
وبعد �أ�ص���ب�ع م���ن كلمته �لتي ��ص���تعر�ش 
فيه���ا روؤيته لل�ص���الم يف �ل�ص���رق �الأو�ص���ط 
فم���ن �ملرج���ح �ن ي�ؤكد �وباما عل���ى �أفكاره 

لالإ�صالحات يف �أعقاب "ربيع �لعرب".
م�ص���ر  وزر�ء  رئي�ص���ا  �لقم���ة  و�صيح�ص���ر 
وت�ن����ش �لل���ذ�ن ي�ص���عيان للح�ص����ل على 
م�صاعد�ت مبليار�ت �لدوالر�ت. و�صتبل�ر 
جل�ص���ة خا�ص���ة خط���ة �قت�ص���ادية للبلدي���ن 
و�ص���ر�كة بني جمم�ع���ة �لثم���اين و�لعرب 

الأجل �مل�صتقبل.
�الآن  �لفرن�ص���ي  �خلارجي���ة  وزي���ر  وق���ال 
ج�بيه للربملان "يجب �ن نتحرك يف �الأجل 
�لق�ص���ري الأن �حل���ركات �لدميقر�طية ميكن 
�ن تت�ص���رر م���ن �ل�ص���ع�بات �القت�ص���ادية 

�ملتز�يدة".

جنائيًا  ــيــحــا ــي  ــرب ع رئــيــ�ــس  اأول  ـــارك..  مـــب ح�سني 
وجمال  عالء   ليو مبارك  اإحالة   :العا  النائ

و�سديق ح�س �سامل اإ كمة جنايات القارة

 ستقب ماية  الثوار   بقت ال�سابق  الرئي�س   اات
كيف ا وا�ستمرار

 ح�س من   جني مليون   00  ر�ساو تلقى  مبارك  
ال�سي االأمتار يف �سر مالي منح سامل مقاب�

  على  ا�سول  من  االأعمال   رج  بتمك  امات
مليار  دوالر بدون وج حق يف �سفقة ت�سدير الاز 

الإ�سرائي

مليونا من  رج االأعمال    ال�سقيقان ح�سال على
اتسي ل�سرتخ�سي�س االأرا مقاب

ح�س �سامل من مبارك ولي ق�سرا و فيالت يف 
الل نفوا�ست مقاب ال�سي سر�

م�سادر: ال�سران بداأ ينت�سر ب�سرعة يف ج�سد مبارك 
دد حياتوي

انتار  يف  القانونية   الــدفــو اإعـــداد   :الــدفــا
املحامة.. واتامات عالء وجمال "جنحة"

 اإ ال�سالح  �سفقات  يف  التحقيقات   حتي النيابة 
القساء الع�سكري

�سحة الرئي�س امل�سري 
ال�سابق ت�سم بنقل ل�سجن 

املرعة

وا�سنطن: الوق لي�س يف 
�سال القذايف

طائر�ت  �إر�صال  تبحثان  و�لفرن�صية 
مروحية لتمكني حلف �الأطل�صي من 

تنفيذ هجمات �أر�صية على 
حتليق  م�����ص��ت���ي��ات 

ومل يعط رود���ش �أي 
�إمكانية  على  م�ؤ�صر 
����ص��ت��ع��د�د �ل���الي��ات 

نطاق  لت��صيع  �ملتحدة 
دورها على �أ�صا�ش روتيني، 
�أو�صح  �أوب��ام��ا  �إن  ق��ائ��اًل: 

دورها على �أ�صا�ش روتيني، 
�أو�صح  �أوب��ام��ا  �إن  ق��ائ��اًل: 

دورها على �أ�صا�ش روتيني، 

لكل من كامريون و�لرئي�ش 
�لفرن�صي نيك�ال �صارك�زي 

�أن �اللتز�م �الأمريكي 
��������ص�������ي�������ك��������ن 

ب���امل�������ص����ؤول���ي���ة 
مل���������������������ة  ك�����ا

�صي  ر �صالح معا �لله  عبد  علي  �لرئي�ش 
و�ل���ق�����ت �حل��ك���م��ي��ة، هي 
حركة  ب���دء  م��ن��ذ  �الأوىل 

و�لتكن�ل�جيا يف �صنعاء 
ل�كالة فر�ن�ش بر�ش �ن 

�لزعيم  �أن�صار  من  �صخ�صًا 
ل�كالة فر�ن�ش بر�ش �ن 

�لزعيم  �أن�صار  من  �صخ�صًا 
ل�كالة فر�ن�ش بر�ش �ن 

قتل��  �الأحمر  �لقبلي �صادق 
�لع�صائر،  ثالثة من زعماء  بينهم 

كما جرح ع�صر�ت �آخرون.
�لدفاع  وز�رة  ذك��رت  ناحيتها،  م��ن 
على م�قعها �اللكرتوين نقاًل عن وز�رة �لد�خلية 
�لدفاع  وز�رة  ذك��رت  ناحيتها،  م��ن 
على م�قعها �اللكرتوين نقاًل عن وز�رة �لد�خلية 
�لدفاع  وز�رة  ذك��رت  ناحيتها،  م��ن 

 جنديًا قتل�� و�عترب �ثنان �آخر�ن يف عد�د 
على م�قعها �اللكرتوين نقاًل عن وز�رة �لد�خلية 
 جنديًا قتل�� و�عترب �ثنان �آخر�ن يف عد�د 
على م�قعها �اللكرتوين نقاًل عن وز�رة �لد�خلية 

�ن 14
عن  حتدثت  �صابقة  ح�صيلة  وك��ان��ت  �ملفق�دين، 
مقتل �صتة �أ�صخا�ش يف �الأقل �أم�ش �الول �لثالثاء 
لياًل يف �صمال �صنعاء،  يف معارك عنيفة ت���صلت 
مقتل �صتة �أ�صخا�ش يف �الأقل �أم�ش �الول �لثالثاء 
لياًل يف �صمال �صنعاء،  يف معارك عنيفة ت���صلت 
مقتل �صتة �أ�صخا�ش يف �الأقل �أم�ش �الول �لثالثاء 

وفق مر��صل فر�ن�ش بر�ش.

اليمنية الــعــا�ــســمــة  يف  عنيفة  ــارك  ــع م يف  الــقــتــلــى  ــرات  عــ�ــس

الـــعـــر ـــ ـــي ــس رب ــ� ــاق ــن ـــثـــمـــا ت ـــمـــوعـــة ال
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طرابل�س/ وكاالت
�ملر�أة  �أن  كيف  �لعربية،  �لبالد  على  م�ؤخرً�  هّبت  �لتي  �لتغيري  ري��اح  عّرفتنا 
�أبرزت �لتحقيقات  �أبد� عظمة عنه، كما  �لتي تقف ور�ء كل رجل عظيم ال تقل 
�الأر�صدة  يف  �لبهرجة  �إىل  �ل�صيا�صية  �لعظمة  يف  تف�قه  قد  �أنها  و�لتحريات 
�لبنكية، كما ه� �حلال مع �ل�صيدة �صفية فركا�ش، زوجة �لعقيد معمر �لقذ�يف، 
لليلى  بالن�صبة  �ل�صاأن  ه�  كما  �صهرة،  �ص�ء  عليها  الح  �أن  لها  ي�صبق  مل  �لتي 

طر�بل�صي �أو �ص�ز�ن ثابت.
قدرت �صحيفة "ي� �إ�ش ت�د�ي" �الأمريكية ثروة �صفية بنح� 30 مليار دوالر، 
مبا يجعلها تتف�ق على نف�ذ وثروة ليلى طر�بل�صي زوجة �لرئي�ش �لت�ن�صي 

�ملخل�ع زين �لعابدين بن علي.
�إ�صافة  "�لرب�ق"،  �لطري�ن  �صركة  �لقذ�يف،  �لزعيم  بعد عر�ش  فركا�ش،  ومتلك 

�إىل خمزون من �لذهب يقدر ب� 20 طنًا.
�لالئحة  �إىل  ��صمها  �صم  �لفرن�صية  جانب  �إىل  �لربيطانية  �حلك�مة  وتطالب 
من  �لدويل  �ملجتمع  يتخ�ف  �لتي  �ل�صركات  من  عدد  �إىل  باالإ�صافة  �ل�ص�د�ء، 
للزعيم  �لثانية  �لزوجة  �صفية  وتعترب  �لقذ�يف،  ق��ت  حل�صاب  �أم����ال  ها  �صخِّ
زو�ج  يف  �أبنائه،  من  و6  عائ�صة  �بنتهما  منه  �أجنبت  �لقذ�يف،  معمر  �لليبي 
�ت�صل بعد �نف�صال �لز�ئدة �لدودية عن �أمعاء �لقذ�يف �صنة 1971، بعد ما كانت 

هي ممر�صته �خلا�صة.
�أما ليلى �لطر�بل�صي زوجة �لرئي�ش �لت�ن�صي �ملخل�ع زين �لعابدين بن علي، 
فهي �أكرث زوجات �لروؤ�صاء �لعرب نف�ذ�، �إذ ��صتطاعت �أن ت�جه نف�ذ زوجها 
�ل�صيا�صي مل�صلحة �أفر�د عائلتها. ومتكنت من تهريب نح� 1.5 طن من �لذهب 
بقيمة 65 ملي�ن دوالر �إىل خارج �الأر��صي �لت�ن�صية قبل هروبها مع زوجها 
�لدوالر�ت  ماليني  �ل�ص�ي�صرية  �مل�صارف  دت  جمَّ حني  يف  فقط،  و�ح��د  بي�م 

با�صم �أفر�د عائلتها.
�لتي �صهدت ث�رة 25 من يناير �صق�ط نظام مبارك، فقد تزوجت  ويف م�صر 
�صيدة  و�أ�صبحت  مبارك،  ح�صني  �ملخل�ع  �مل�صري  �لرئي�ش  من  ثابت  �ص�ز�ن 

م�صر �الأوىل منذ عام 1981 حتى عام 2011.
وقررت ت�صليم 3 ماليني دوالر من ح�صابها �ل�صخ�صي وفيال خا�صة يف �لقاهرة 
كي ال يتم �حتجازها، وقد جمعت ثروتها حتت طائلة �الأعمال �خلريية وم�صاريع 

�لطف�لة لتبني جمدها وثر�ءها �خلا�ش على ح�صاب ثمانني ملي�ن م�صري.

وا�سنطن/ اأ.ف.ب
دع����ت �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية، �لزعيم �لليبي 
معم����ر �لق����ذ�يف �إىل �إنقاذ نف�ص����ه باختي����ار طريق 
�ملنف����ى، وقال����ت وز�رة �خلارجي����ة �الأمريكية يف 
بيان �أعلنت فيه زيارة "مفاجئة" جليفري فلتمان، 
م�صاعد وزير �خلارجية، هيالري كلينت�ن، وهي 
�أول زي����ارة م����ن ن�عه����ا مل�ص�����ؤول �أمريك����ي كبري      
ي����زور      بنغ����ازي  من����ذ  �ندالع  "�لث�����رة " على  

نظام  �لقذ�يف  قبل  �أكرثمن ثالثة  �أ�صهر.
وح�صب ما ت�فر ل� "�ل�صروق" من معل�مات، فاإن 
"�خليار �الأفريقي" يبقى �لقابل للتنفيذ و�الأقرب 
�ل��ر�ه��ن،  �ل���ق��ت  يف  �الأق����ل  يف  �ل��ن��ج��اح،  �إىل 
لت�فري "منفى �آمن وم�صم�ن" بالن�صبة للقذ�يف 
��صتحالة  نتيجة عدة معطيات وع��مل، يف ظل 
��صتقباله بعد �لذي ح�صل من طرف دول غربية 
ترف�ش "�إنقاذ نظام  ديكتات�ري "  �أو "هارب من  

ث�رة �صعبية ".
ويعتق����د خ����رب�ء �أمريكي�����ن �أن تكر�ر �ص����يناري� 
�لرئي�ش �لت�ن�ص����ي، زين �لعابدين بن علي، �لذي 
فّر �إىل �ل�ص����ع�دية، غري ممك����ن مع حالة �لقذ�يف، 
وه� نف�ش �ل�ص����يء بالن�ص����بة ل�ص����يناري� �لرئي�ش 
�مل�ص����ري، ح�ص����ني مبارك، �لذي تنحى وجلاأ �إىل 
"منف����ى" �ص����رم �ل�ص����يخ، قب����ل �أن ي��جه متاعب 
�لتحقيق����ات �لب�لي�ص����ية و�ملتابعات  �لق�ص����ائية،   
ليبق����ى      �ملنف����ى      �الإفريق����ي   ه�  منفذ  �لنجدة      
لتاأم����ني "مل����ك  مل�����ك  �إفريقي����ا " وحمايت����ه   من  

�صق�طه. بعد  " �لث��ر  "�إعد�م 
دع�ة و��ص����نطن �لقذ�يف �إىل �ال�ص����تنجاد باملنفى 
كمخ����رج جندة، ياأتي  بعد ثالث����ة �أيام من خطاب 
�لرئي�ش �الأمريك����ي بار�ك �أوباما ح�ل "�لث��رت 
�ل�ص����عبية" يف �ل�صرق �الأو�صط و�ص����مال �إفريقيا، 
قائ����ال  �لتغي����ري،  ��ص����تمر�ر عجل����ة  ت�ق����ع  حي����ث 
"زعيم����ان تنحي����ا وكثريون قد يلحق�����ن بهما"، 
مالحظا �أن �الأ�ص����هر �ل�صتة �ملا�صية"برهنت   على 

�أن  �إ�صرت�تيجيات  �لقمع مل تعد �صاحلة ".

و�أك����د �أوبام����ا دع����م �ل�الي����ات �ملتح����دة للث�ر�ت 
�لعربية، حيث قال �إن �الأول�ية �لق�ص�����ى لبالده 
يف �ل�صرق �الأو�صط و�ص����مال �إفريقيا هي "تعزيز 
�الإ�ص����الح و�إنه����ا �ص����تعار�ش ��ص����تخد�م �لعن����ف 
و�لقم����ع �ص����د �ملحتجني"، معت����رب� �أن �ل�صيا�ص����ة 
�الأمريكي����ة يف �ملنطق����ة "ت��جه فر�ص����ة تاريخية 
الإظهار �أن �أمريكا      تثمن  كر�مة   بائع      متج�ل      
يف ت�ن�ش  �أكرث  من  �لق�ة �لغا�صمة      لدكتات�ر  
"،  م�ؤكدً�      ب�صاأن      ليبيا،  �أن  "�ل�قت  لي�ش يف      

�صالح   �لقذ�يف و�صريحل  يف �لنهاية".
و�أعلنت و��صنطن يف م�قف جديد �أنها "م�صممة 
عل����ى حماي����ة �ملدنيني �لليبيني وعل����ى �لقذ�يف �أن 
يتنح����ى ويغادر �لبالد"، و�أ�ص����ار بيان �خلارجية 
�الأمريكي����ة �أن زي����ارة م�ص����اعد وزي����رة �خلارجية 
�الأمريكية ل�ص�����ؤون �ل�صرق �الأو�صط، �إىل بنغازي  
�الأمريك����ي  �لدع����م  �إىل  �أخ����رى  "�إ�ص����ارة  ت�ص����كل 
للمجل�����ش �ل�طن����ي �النتق����ايل �ملحاور �ل�ص����رعي 

و�صاحب �ل�صدقية      ".
وق����د �أج����رى �ملبع�����ث �الأمريك����ي من����ذ و�ص�����له 
يف زي����ارة "مباغت����ة" �إىل "عا�ص����مة �ملتمردين"، 
�صل�ص����لة لق����اء�ت م����ع �أع�ص����اء �ملجل�����ش �ل�طني 
�النتقايل وبينهم رئي�ص����ه م�ص����طفى عبد �جلليل، 
مثلما �أو�ص����ح متحدث با�صم �إد�رة �لرئي�ش بار�ك 
�أوبام����ا، ومل حتدد �ل�اليات �ملتح����دة �الأمريكية، 
كما مل تق����رتح على �لق����ذ�يف �لبلد �ل����ذي باإمكانه 
�أن يت�ج����ه �إليه كالجئ، حيث عارف�ن �أمريكي�ن 
يع�دون �إىل ما ك�ص����ف عنه م�ص�����ؤول �لدر��ص����ات 
�ل�ص����رت�تيجية و�لدولي����ة ج�ن �لرتم����ان، عندما 
ق����ال ب����اأن �الإد�رة �الأمريكي����ة ب�ص����دد �لبح����ث عن 

منفى �صري للزعيم �لليبي  معمر �لقذ�يف.
وكان �ألرتم����ان ق����د �أك����د يف لق����اء مع قن����اة "�لبي 
بي �ص����ي" �أن "تنحي �لقذ�يف ه� �خليار �ل�ص����ائد 
و�ل�ص����حيح الإنه����اء �الأزم����ة �لليبي����ة م����ع �إ�ص����ر�ر 
�لث��ر وم���صلتهم �لقتال"، غري م�صتبعد وج�د 
دول "رمبا �ص����ت�فر للقذ�يف �ملنفى"، م�صري� بهذ� 

�ل�ص����دد، �إىل �أن "هن����اك ع����دد� من �لدول خا�ص����ة 
�الإفريقي����ة      منه����ا، �أب����دت ��ص����تعد�دها لت�ف����ري 
�ملنف����ى �الختي����اري للقذ�يف �نطالقام����ن عالقاتها      
�ملمي����زة مع����ه،  خا�ص����ة  و�أن����ه  �ص����اعد �لعديد  من  

�حلكام �الأفارقة على �ل��ص�ل �إىل �حلكم      ".
وكان����ت �أوغن����د� �أول دولة �إفريقية قدمت عر�ص����ا 
�إىل �لق����ذ�يف من �أجل �للج�����ء �إليها مطلع مار�ش 
�ملا�ص����ي، فقبل 30 �ص����نة �ص����اعد �لقذ�يف �لرئي�ش 
�حلايل الأوغند� ي�فريي م��ص����يفيني لل��ص�����ل 
�إىل �حلكم، ومتل����ك ليبيا �أو "�لزعيم" مثلما يرى 
�لبع�ش، يف �أوغند� �صل�صلة كاملة من �مل�ؤ�ص�صات 
"�أوتي����ل  تروبي����كال"،  "بن����ك  بينه����ا  �لكب����رية 
فيكت�ريا "   و�ل�صركة  �لنفطية "تام �أويل �إي�صت  
�أفري����كا " وثلثي �أ�ص����هم  �ص����ركة  "تيليك�م "،  كما  
يحمل �ص����ارع  وم�صجد  يف  كمباال  ��صم  �لقذ�يف      

�أي�صًا.
لكن "حل����م" �أوغند� ق����د يتح�����ل �إىل "كاب��ش"، 
فه����ي م����ن �مل�قعني على �تف����اق تاأ�ص����ي�ش �ملحكمة 
�لدولية يف الهاي، ومن �ص�����ء �ل�ص����دف بالن�صبة 
للقذ�يف �أنها ممثلة باأحد �لق�ص����اة فيها، ويف حال 
مت رف����ع دع�����ى �ص����د "�الأخ قائد �لث�����رة" بتهمة 
�رتكاب جر�ئم �ص����د �الإن�ص����انية فاإن كمباال ملزمة 
بت�ص����ليمه و�إال      فاإنه����ا  �ص����تدفع ثمن����ا ه����ي  دون  

�صك فيغنى عنه.
وتبقى �لت�ص����اد من ب����ني �لدول "�ل�ص����ديقة" �لتي 
ميكنها �أن ت�ص����كل منفى �ختياريًا �أو ��ص����طر�ريًا 
للزعي����م �لليبي، حي����ث �أن رئي�ص����ها �إدري�ش ديبي 
مدين للق����ذ�يف بالكثري، خ�ص��ص����ا يف ما يتعلق 
بتاأم����ني �لدع����م �مل����ايل لبل����ده و�تفاق �ل�ص����الم مع 
�ل�ص�����د�ن �لتي كان رئي�صها عمر �لب�صري �ملالحق 
من طرف �ملحكمة   �لدولية بتهمة   �رتكاب جر�ئم  
�صد�الإن�ص����انية يف �إقليم   د�رف�ر، قد  رف�ش منح 
ب����اأن  م�قف����ه  وب����ّرر  �للج�����ء   "جاره"�لق����ذ�يف 
�لعالق����ات بني  روؤ�ص����اء �لدول  م�ؤقت����ة،  و�لباقي 

ه��لعالقات.

القاهرة
�النتقايل  �ملجل�ش  ممثل  �حل��ر،  �ملنعم  عبد  �لدكت�ر  �أك��د 
�لليبية  �الأر��صي  حترير  عملية  �أن  �لقاهرة،  يف  �لليبي 
�ملناطق  غالبية  على  �ل��ث����ر  �صيطرة  بعد  و�صيكة  باتت 
يف �لبالد وكذلك على �ملنافذ �حلدودية، وخ�ص�ع غالبية 
متنع  �لتي  �لتحالف  ق����ت  ل�صيطرة  �لليبية  �ل�ص��حل 

و�ص�ل �الإمد�د�ت �إىل ق��ت �لقذ�يف.
و�أو�صح �حلر يف ت�صريحات �صحفية �الأربعاء، �أن �لعقيد 
و�إقليميا  د�خليا  معزوال  �أ�صبح  �ل��ق��ذ�يف  معمر  �لليبي 

ودوليا.
و�أ�صار �إىل �أن معل�مات و�صلت �إىل قيادة �لث��ر ت�ؤكد �أن 

�لقذ�يف غري م�ج�د يف باب �لعزيزية.
وك�صف �حلر عن �أن �ملجل�ش ال يع�ل كثري� على �الحتاد 
�الأفريقي، "الأنه �لقطب �الأ�صعف يف كل �ملنظمات �لدولية، 
�أت�قع تد�عي �الحتاد قريبا الأن قاعدته ه�صة مبنية  و�أنا 
على �مل�صالح، و�أن �لد�عمني �الأكرب له كانا ليبيا وم�صر، 

�ل�صابق"  �مل�صري  "�لرئي�ش  نظامي  �صق�ط  فاإن  ثم  ومن 
هذ�  تد�عي  يف  �الأك��رب  �ل�صبب  �صيك�ن  و�لقذ�يف  مبارك 

�لكيان". 
�ملنطقة  "يف  ق��ال:  ليبيا،  د�خ��ل  بال��صع  يتعلق  وفيما 
عهدها..  �صابق  �إىل  �لع�دة  يف  �الأو�صاع  بد�أت  �ل�صرقية 
�أما يف �ملنطقة �لغربية فهناك قتال عنيف �أ�صفر عن �صيطرة 
ت�صاد  م��ع  �حل���دودي  و�مل��ع��رب  دهيبة  معرب  على  �ل��ث����ر 
ومدينة �لكفرة ومعرب ليبيا مع �ل�ص�د�ن، وهناك عمليات 

كر وفر مع كتائب �لقذ�يف د�خل مدينة طر�بل�ش".
�لقذ�يف  �صق�ط  بعد  م�����ص��ادة  ث����رة  �ن���دالع  و��صتبعد 
�تخذ  "�ملجل�ش  �أن  و�أك���د  قبلية،  ح��رب  �صكل  يف  تك�ن 
�حتياطاته لذلك، فقام بت�صكيل جلنة م�صاحلة منبثقة عن 
�أعتقد  وال  �ل�طن،  �أهل  رغبة  على  بناء  خرجت  �ملجل�ش 
�ملفرطة  �لق�ة  الأن  �ل��صع،  ه��ذ�  مثل  �صت�صهد  ليبيا  �أن 
�أكرث  �لتي ��صتخدمها �لقذ�يف �صد �ل�صعب �لليبي جعلته 

تالحمًا.

قطر/ بي بي �سي
ك�صفت �لفتاة �لليبية "�إميان �لعبيدي" يف ح��ر مط�ل 
�الثنني  �أم�ش  �أول  �ل�صادرة  �لقطرية  �لر�ية  ل�صحيفة 
عن م�صل�صل عملية �ختطافها بتاريخ 24 مار�ش 2011 
جنديًا،   12 عددهم  و�لبالغ  �ل��ق��د�يف  كتائب  قبل  من 
الأحد  ت��اب��ع  ق�صر  نح�  مبا�صرة  بها  ت���ج��ه����  حيث 
بالقرب من طر�بل�ش،  �ملطار  يقع على طريق  �ل�زر�ء 
�أب��به حديدية تغلق وتفتح باأزر�ر كهربائية، وقالت 
�لع�صر�ت  �لغرف وجدت  �إحدى  "�إميان" عند دخ�لها 
ميينا  فنظرت  �ل�صغري�ت  منهن  و�لفتيات  �لن�صاء  من 
�لذي  �مل���ؤمل  م�صريها  عرفت  ثم  عي�نهن  يف  و�صماال 
غرفة  �أدخل�ها  ما  و�صرعان  عاجال  �أو  �أجال  ينتظرها 
�أخرى فقيدوها ثم جردوها منمالب�صهاوهيت�صرخ�ت�ش
جندياملدةي�مني  ب�تلعنحيث�صرحتباأنهتد�ولعليها20 

منهم12�لذيناختطف�ها وثمانية�آخرون.
/26 ب���ت���اري���خ  �أي  �ل���ث���ال���ث  �ل���ي����م  ���ص��ب��ي��ح��ة  ويف 
تدعى  منها  �صغرية  ف��ت��اة  �صاعدتها  م���ار����ش/2011 
"�إميان" يف �لهروب، حيث فكت قيدها دون �أن تتمكن 
من  �أناملها  على  فخرجت  ه��ي  �أم���ا  �ل��ف��ر�ر،  م��ن  ه��ي 
�لق�صر رغم �أن �حلار�ش ظل يالحقها لكنها متكنت من 
�الإفالت منه الأنه ح�صبها كان خمم�ر� ومنهك �جل�صد 
فهربت وهي عارية �جل�صد وحافية �لقدمني ليتعاطف 
حيث  �حل��ال��ة،  تلك  على  وه��ي  �صاهدها  م��ن  ك��ل  معها 
�صرطة  �صابط  �أب��دى  كما  وح���ذ�ء،  ف�صتانا  �ألب�ص�ها 
�لتقدم  �أنه طلب منها  �لتام مل�صاعدتها حتى  ��صتعد�ده 
بطلب فتح حتقيق �أمني ملعاقبة �لفاعلني لكنها تذكرت 
له بطي هذه  �لق�صر فت��صلت  تهديد�تهم، وهي د�خل 
�ل�صفحة وبعدها دخلت فندقا وكانت تفكر يف عر�ش 
مقر�تهم  عن  ف�صاألت  حق�قية،  منظمات  على  ق�صيتها 
�الإطالق  على  م�ج�د  غري  ذل��ك  ب��اأن  �أجاب�ها  لكنهم 
و�الأجنبية،  �ملحلية  منها  �الإع���الم  ل��رج��ال  جل��اأت  ث��م 
مرة  �عتقالها  ليتم  وت�ص�يرها  با�صتج��بها  فقام�� 
�لتحقيق  كاملة يف  �صاعة  �أخرى حيث مكثت مدة 72 
�لطبيب  على  عر�صها  طلبت  �لنيابة  �أن  كما  معها، 

�ل�صرعي الأنهم �تهم�ها باجلن�ن لكن �لتقرير جاء يف 
ليبي  �صاب  على  �لعبيدي  �إميان  تعرفت  كما  �صاحلها، 
دخ�ل  على  �صاعدها  غريب  جبل  م��ن  "كمال"  ��صمه 
�أوقفته  �أجرة  �صيارة  �صائق  وه�  �لت�ن�صية  �الأر��صي 
الأنه  فعرفها  �لنيابة  م��ن  خ��روج��ه��ا  حلظة  بال�صدفة 
�صاهد �ص�رتها عرب �لقن��ت �لف�صائية فتعاطف معها 
�لتام مل�صاعدتها، فعرفها على �لف�ر  و�أبدى ��صتعد�ده 
بر�ئد يف �جلي�ش من�صق عن نظام كتائب �لقذ�يف ومت 
كانت  حيث  �لت�ن�صية،  �الأر��صي  عرب  تهريبها  بالفعل 
"�إميان" ترتدي �لزي �لتقليدي �لليبي حتى ال تك�صف 
فرق  �أن  حتى  كالعج�ز  تبدو  وبالفعل  مالحمها  عن 
عرب  مكنتها  "�أمي"  �أي  "�أومة"  ب�  ينادونها  �لتفتي�ش 
بال�صفارة  �ت�صلت  ثم  فردية  ومبجه�د�ت  �أي��ام  ثالثة 
ي�م  وم��ن  قطر،  دول��ة  �إىل  ثم  وم��ن  بت�ن�ش  �لقطرية 
كانت متر  بعدما  بالر�حة  ت�صعر  و�ص�لها هناك وهي 
�لذيكانيمالأقلبها �خل�ف  نتيجة  �صيئة  نف�صية  بحالة 
حتى�أنهاعندمات�صمع�ص�تالطائر�تفيقطرتق�مفزعةمع

تقدة�أنهاغارة.

دم�سق/ وكاالت
و�صعت �ص�ي�صر� عق�باتها على �ص�ريا لت�صمل 
�لرئي�ش ب�صار �الأ�صد وم�ص�ؤولني كبار� �آخرين، 
قمع  ل�قف  مت�صاعدة  دولية  �صغ�ط  �إط��ار  يف 
�الحتجاجات، وذلك يف وقت قدر فيه حق�قي�ن 
على  قتيل   1100 بنح�  �ملحتجني  �صحايا  عدد 

�الأقل خالل �صهرين.
جتميد  ت�صمل  �لعق�بات  �أن  �ص�ي�صر�  و�أعلنت 
�الأ�ص�ل �لتي تع�د للرئي�ش �ل�ص�ري ف�صال عن 
حرمانه مع ت�صعة �آخرين من �أع�صاء �حلك�مة 
من �ل�صفر �إىل �ص�ي�صر� �أو �لعب�ر من �أر��صيها، 

وقد بد�أ ذلك �عتبار� من �م�ش �الأربعاء.

رف�س �سوري
يف هذه �الأثناء، رف�صت �ص�ريا �لقر�ر�ت �لتي 
ت�صديد  ب�صاأن  �الأوروب���ي  �الحت��اد  عن  �صدرت 
�صافر�  تدخال  "متثل  �أنها  معتربة  �لعق�بات، 
�أمنها  لزعزعة  وحماولة  �لد�خلية  �ص�ؤونها  يف 
يف  �صعبها  وم��ق��در�ت  ق���ر�ر�ت  على  و�لهيمنة 

حا�صره وم�صتقبله".
وك����ان �الحت����اد �الأوروب������ي ق��د ق���رر يف وقت 
�ل�ص�ري  �لنظام  على  �لعق�بات  ت�صديد  �صابق 
بينهم  �إ�صافيني  م�ص�ؤولني  لت�صمل  وت��صيعها 
�إ�صارة  يف  وذل��ك  �ل��ق��ي��ادة،  يف  م�صت�ى  �أع��ل��ى 
خلفية  على  �الأ�صد،  ب�صار  �لرئي�ش  �إىل  �صمنية 

��صتخد�م �لعنف لقمع �ملتظاهرين.
�أنه م�صمم على  �الأوروب��ي  بيان لالحتاد  و�أك��د 
يف  تاأخري  دون  من  �إ�صافية  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ 
حال �ختيار �لقيادة �ل�ص�رية عدم تغيري نهجها 

�حلايل ب�صرعة.
�لرو�صي  نظريه  �الأ�صد  �أبلغ  ثانية،  جهة  ومن 

هاتفي  �ت�������ص���ال  يف  م��ي��دف��ي��دي��ف  دمي���ي���رتي 
�جلماعات  �صماها  من  مع  ح��ر  �إج��ر�ء  رف�صه 

�لر�ديكالية و�الأ�ص�لية.
"تعمل  �ل�����ص���ري��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �الأ����ص���د  و�أك����د 
و�صتعمل كل ما �صي�فر �لتعبري �حلر  للم��طنني 
�ل�ص�ريني بطرق �صلمية"، م�صريً� �إىل �أنه يعترب 
"نهج �الإ�صالحات   مبثابة خيار مبدئي �صي�صعى 

الإجر�ئه بطريقة ثابتة وديناميكية".
طالب  ميدفيديف  �أن  رو�صية  متحدثة  وذك��رت 
�لتي  �الإ�صالحات  تنفيذ  يف  باالإ�صر�ع  �الأ���ص��د 
ح��ر  و�إج����ر�ء  �ل�ص�رية،  �حلك�مة  �أعلنتها 

م��صع مع كل ط��ئف �ل�صعب �ل�ص�ري.
با�صم  �مل��ت��ح��دث  و���ص��ف  ذ�ت����ه  �الإط������ار  ويف 
مهمانرب�صت  ر�م����ني  �الإي���ر�ن���ي���ة  �خل��ارج��ي��ة 
�ص�ريا  على  �جل��دي��دة  �الأوروب���ي���ة  �لعق�بات 
ب��اأن��ه��ا حم��اول��ة ل�صرف �الأن��ظ��ار ع��ن �الأزم���ات 

بلد�ن  ت����ج��ه  �لتي  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية 
�الحتاد �الأوروبي.

�إىل  �الأوروب��ي��ة  �حلك�مات  مهمانرب�صت  ودع��ا 
تركيز جه�دها على ما ميكن �أن يخدم م�صالح 

�صع�بها، ح�صب تعبريه.
�أئمة  من  ع��ددً�  �الأ�صد  �لتقى  �أخ��رى،  ناحية  من 
ل�كالة  درعا. وطبقا  م�صاجد حمافظة  وخطباء 
وخطباء  �أئمة  "�أعرب  فقد  �ل�ص�رية،  �الأن��ب��اء 
يف  �حلالية  لالأو�صاع  �رتياحهم  عن  �مل�صاجد 
درع���ا و�خل���ط�����ت �الإ���ص��الح��ي��ة �جل���اري���ة يف 

�ص�ريا و�آفاقها".
دم�صق  �إعالن  م�ؤ�ص�ص�  دعا  �آخر،  �صعيد  وعلى 
وعدد من �ملعار�صني �ل�ص�ريني �إىل عقد م�ؤمتر 
يف مدينة �أنطاليا �لرتكية �الأ�صب�ع �ملقبل، وذلك 
ملطالب  وتاأييد�  �ل�صعبية  لالحتجاجات  دعما 
�إىل  �مل���ؤمت��ر  وي�صم  �حل��ري��ة،  يف  �ل�����ص���ري��ني 

م�صتقلة  وطنية  �صخ�صيات  �ملعار�صني  جانب 
ومثقفني و�إعالميني. 

ومن بني �مل�صاركني يف م�ؤمتر دعم �الحتجاجات 
�لعظم  ج��الل  �صادق  �ملفكر  بالتغيري،  �ملطالبة 
يف  دم�صق  الإع���الن  �ل�طني  �ملجل�ش  ورئي�ش 
�الإله  عبد  و�ل�صيخ  عيد  �ل���رز�ق  عبد  �خل���ارج 
عن  ف�صال  �لعنزة،  ع�صرية  �صيخ  �مللحم  ثامر 
�ل�صيا�صية  �لتيار�ت  ي�صم خمتلف  و��صع  طيف 

و�لفكرية و�الإثنية و�ملذهبية.

�سحايا املواجهات
�ل�ص�رية  �ملنظمة  �أع��ل��ن��ت  ذل���ك،  غ�����ص���ن  يف 
حلق�ق �الإن�صان "�ص���صية" �أن �جلن�د وق��ت 
�الأمن يف �ص�ريا قتل�� 1100 مدين على �الأقل 
خالل �صهرين، يف �إطار حملتهم لقمع �ملظاهر�ت 

�ملطالبة بالدميقر�طية.
بدرجة  �رتفع  �لقتلى  عدد  �أن  �ملنظمة  وذك��رت 
�أعد�د �ملحتجني يف �ل�ص��رع  كبرية مع �زدياد 
دفع  مما  �جلن�ب،  من  �الحتجاجات  و�نت�صار 

�جلي�ش ل�صن حملة لقمعها.
�لل�م  �ل�ص�رية  �ل�صلطات  تلقي  ذلك،  يف مقابل 
ت�صميها  م��ن  ع��ل��ى  �ل��ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات  �أغ��ل��ب  يف 
"جماعات تخريبية م�صلحة ي�صاندها �إ�صالمي�ن 
من  �أكرث  مقتل  عن  وتتحدث  خارجية"،  وق�ى 

120 من رجال �جلي�ش و�ل�صرطة.
�إن رجال �الأمن  ويق�ل ن�صطاء حق�ق �الإن�صان 
�أطلق�� �لنار على بع�ش �جلن�د لرف�صهم �إطالق 

�لنار على �ملدنيني.
و�صائل  �أغ��ل��ب  �أن  �إىل  �ل�����ص��دد  ه��ذ�  يف  ي�صار 
عملها  على  الفتا  حظر�  ت��جه  �لدولية  �الإعالم 
يف �ص�ريا منذ بدء �الحتج���اجات قبل �صهرين.

م�سدر
ن�صر عدد من �ملتظاهرين �الإيطاليني �ص�رة للعلم �مل�صري 
�ص��رع  يف  �حتجاجاتهم  خ��الل  �الإي��ط��ايل  �لعلم  بجانب 
روما �صد رئي�ش �حلك�مة �الإيطالية �صيلفي� برل�صك�ين، 
�ألهمتنا  م�صر  "ث�رة  عليها  مكت�با  حك�مته،  و�صيا�صة 

باملطالبة بالدميقر�طية و�إقالة نظام برل�صك�ين".
وكان عدد من �لنا�صطني �الإيطاليني ن�صرو� عدد� من �ل�ص�ر 
على م�قع �لفي�ش ب�ك تدع� �ل�صعب �الإيطايل للنزول �إىل 
�ل�ص��رع للمطالبة بحق�قهم، على غر�ر �ل�صباب �مل�صري 

خالل ث�رة 25/ يناير.
وه�  برل�صك�ين  من  �صاخرة  �ص�رة  �ملتظاهرون  ن�صر 
بجانب �لرئي�ش �مل�صري �ل�صابق ح�صني مبارك و�لرئي�ش 
ل�ص�ر  �إ�صافة  على،  بن  �لعابدين  زين  �ملخل�ع  �لت�ن�صي 
�أخ����رى وه���� ي��ت��ب��ادل �ل��ق��ب��الت و�ل��ت��ح��ي��ات م��ع �لزعيم 
نف�ش  �صيلقى  �أنه  منهم  �إ�صارة  يف  �لقذ�يف،  معمر  �لليبي 

م�صريهم.
لربل�صك�ين  �صخطهم  ع��ن  �الإيطالي�ن  �لنا�صط�ن  ع��رب 
على  ركلة  ياأخذ  به  يجرى  �صاخر  كاريكاتريي  ر�صم  يف 
فيها  ي�صبه�ن  و�أخ��رى  �الإي��ط��ايل،  �ل�صعب  عرب  م�ؤخرته 

برل�صك�ين بهتلر.

القاهرة/ وكاالت
مب�صلحة  �أم���ن���ي  م�����ص��در  �أك�����د 
�ل�صج�ن �أنه مل ترد �إىل �مل�صلحة 
ر�صمية،  �أور�ق  �أي��ة  �الآن  حتى 
�لتجهيز�ت  ب�صاأن  تعليمات  �أو 
�لرئي�ش  ال���ص��ت��ق��ب��ال  �الأخ������رية 
على  م��ب��ارك،  ح�صنى  �مل��خ��ل���ع 
م�صت�صفى  �إىل  نقله  �إمتام  خلفية 
���ص��ج��ن ط�����ره، م�����ص��ي��ف��ا �أن�����ه مل 
حتديد  تفيد  �إخطار�ت  �أي  يتلق 

�لرئي�ش  ن��ق��ل  و�آل����ي����ة  م��ي��ع��اد 
�ل�قت  يف  م�����ؤك����دً�  �ل�����ص��اب��ق، 
يف  ت��ب��د�أ  ال  �مل�صلحة  �أن  نف�صه 
نقله  بعد  �إال  �لرئي�ش  ملف  فتح 
حيث  ط����ره،  ���ص��ج��ن  �إىل  ف��ع��ل��ي��ا 
�حتطاطيا  حمب��صًا  يعترب  �إن��ه 
���ص��اأن��ه ك���اآخ���ري���ن، ب��ع��ي��دي��ن عن 

�خت�صا�صات �مل�صلحة.
و�أ�����ص����اف �مل�������ص���در ن��ف�����ص��ه يف 
خا�صة  ���ص��ح��ف��ي��ة  ت�����ص��ري��ح��ات 

�م�ش  �صباح  �ل�صابع"  ل�"�لي�م 
يعنيها  ال  �مل�صلحة  �أن  �الأربعاء، 
�لرئي�ش،  ن��ق��ل  ت���اأم���ني  ع��م��ل��ي��ة 
�خ��ت�����ص��ا���ش �جلهات  م��ن  الأن��ه��ا 
مهام  �أن  م����ؤك���د�  �ل�����ص��ي��ادي��ة، 
�مل�صلحة تبد�أ يف عملية ��صتقبال 
�لرئي�ش منذ و�ص�له �لفعلي �إىل 

م�صت�صفى �ل�صجن.
�لطبية  �للجنة  �إن  �مل�صدر  وقال 
�ل�صحة  وز�رة  م���ن  �مل�����ص��ك��ل��ة 

و�لطب �ل�صرعي، مل تقم مبعاينة 
وزيارة م�صت�صفى �صجن �ملزرعة 
ب���ط���ره، �ل���ت���ي م���ن �مل���ق���رر نقل 
حيث  �الآن،  حتى  �إليها  �لرئي�ش 
قامت  �الأوىل  �لطبية  �للجنة  �إن 
من  وو�صع  �مل�صت�صفى،  بزيارة 
�ل�صباعي،  �أحمد  �لدكت�ر  خاللها 
كبري �الأطباء �ل�صرعيني �ل�صابق، 
نقل  �إمكانية  عن  تقريرها  وقتها 

مبارك من عدمه.

وراء كل زعيم عربي امراأة ثرية

ثروة  تفوق  القذايف  زوجة  ثروة 
ليلــى الطرابل�سي بـ 30 مليــــــار 

دوالر فقـــــط

وا�سنطن تبحث عن مقربة اآمنة لدفن ملك ملوك اإفريقيا

املجل�س االنتقايل الليبي: حترير البالد 
بات و�سيكا

بعد �سقوط 1100 قتيل خالل االحتجاجات

ــد ــس �ــســويــ�ــســرا جتــمــد اأ�ـــســـوال لــلــرئــيــ�ــس االأ�

"مبارك" اأية اإخطارات ب�ساأن  م�سلحة ال�سجون امل�سرية: مل نتلق 

اإ�سبانيا بــعــد  اإيــطــالــيــا  ــاح  جتــت املــ�ــســريــة  الــثــورة  ـــاح  ري
تك�سف عملية اغت�سابها

اإميان العبيدي: تداول على اغت�سابي ع�سرون 
�سخ�سًا يف ق�سر اأحد وزراء القذايف



ــة ــي ــرب ــع ـــات ال ـــوري ـــات ـــت ـــدك نــهــايــة ال

ملحق يومي ي�سدر م جريدة 

اا يوز

�أ�ص���فر ي�م و�حد من �ال�ص���تباكات بني ع�صكر �لعقيد �ليمني علي الفجرالفجرالفجر]
عب���د �لله �ص���الح م���ن جهة، وبني منا�ص���ري �ص���يخ قبائل حا�ص���د 
�ص���ادق �الأحم���ر عما يقارب �الأربع���ني قتياًل، �ص���قط�� على مذبح 
�صه�ة �صالح �ل�صلط�ية، وذلك بعد ت��صع �الإ�صتباكات، و�نتقالها 
م���ن حميط منزل �الأحمر، �إىل عدد من �مل��قع �حلك�مية �لبعيدة 
يف �ص���نعاء، �لتي تعي�ش معظم �أحيائها يف �لظالم، و�ص����اًل �إىل 
مناط���ق �أخ���رى كاجل�ف و�ص���عدة، ومبا ينذر بانطالق �ص���ر�رة 
�حلرب �الأهلية �لتي ظل �صالح يهدد بها �صعبه، ويت�عد بها دول 
�جل��ر، �لتي �ص���تتاأثر حتمًا مبا يج���ري يف �ليمن، ومعروف �أن 
منا�ص���ري �ل�صيخ يحاول�ن �ل��ص�ل �إىل �لعا�صمة حلمايته، يف 
حني ي�ص���دد ه� على �لتهدئة و�حلل �ل�صلمي، ويتهم �أزالم �لنظام 
مبحاول���ة تفجري �الأو�ص���اع �لد�خلية، و�إ�ص���عال �لفتنة و�حلرب 
�الأهلي���ة، للتمل����ش م���ن �ال�ص���تحقاقات �ل�طني���ة �لتي فر�ص���تها 
�لث�رة �ل�ص���عبية �ل�صلمية، و�الإيحاء للد�خل و�خلارج باأن �الأمر 

ال يعدو ك�نه �صر�عات بني �أحز�ب �أو �أ�صخا�ش.
للتاأكيد على ت�جهات �ص���الح �لبائ�صة، البد من قر�ءة ت�صريحات 
جلن���ة �ل��ص���اطة الإيقاف �إط���الق �لنار بني ق��ت���ه و�ملد�فعني عن 
�ل�ص���يخ �الحمر، وتاأكيدها  �لت�قف عن مهمتها، وحتميل �ص���الح 
كام���ل �مل�ص����ؤولية، ج���ر�ء ع���دم جديت���ه يف وق���ف �إط���الق �لنار، 
خ�ص��ص���ًا و�أن ق��ته ق�صفت منزل �ل�ص���يخ �أثناء وج�دهم فيه، 
ما �أدى �إىل �إ�صابة رئي�ش �ل�فد �لل��ء غالب �لقم�ش رئي�ش جهاز 
�الأمن �ل�صيا�ص���ي وع���دد من �ص���ي�خ �لقبائل، وما�أدى �أي�ص���ًا �إىل 
�إد�نة �أحز�ب �للقاء �مل�ص���رتك و��ص���تنكارها ملا و�ص���فته  بجرمية 
�العتد�ء �ل�ص���افرة على منزل �الأحمر، وحتميلها �صالح �صخ�صيًا 
و�ص���لطته �لفاقدة لل�صرعية م�ص����ؤولية هذ� �لت�صعيد، �لذي قالت 
�إنه ياأتي بعد تهديد�ته �لعلنية �ملتكررة باحلرب، جر�ء ما و�ص���ل 
�إليه من �إفال�ش �صيا�ص���ي و�أخالقي، و�فت�ص���اح �أم���ره �أمام �لر�أي 

�لعام �خلارجي ب�ص�رة غري م�صب�قة.
مهم لفه���م �الأم�ر، �لع�دة �إىل مذكر�ت �ل�ص���يخ عب���د �لله �الحمر 
و�ل���د �ص���ادق، و�لذي كان �ص���الح ي�ص���افر �ىل لن���دن لزيارته يف 
�مل�صت�صفى، وه� يحاول �لي�م �لق�صاء على �بنه، حيث يق�ل �إنه 
عار�ش يف �لبد�ية ت�يل �ص���الح من�ص���ب �لرئا�صة، لعدم مقدرته 
على حتمل �مل�ص����ؤولية، لكنه �أ�ص���ر و��صتطاع بذكائه وحنكته �أن 
يك�ص���ب �جلي�ش ويفر�ش نف�ص���ه على �لقادة، ومن هم �أعلى رتبة 
ومكانة، م�ص���تعينًا يف ذلك بدعم �ل�ص���ع�دية، �لتي �ص���غطت على 
�جلمي���ع للقب����ل به، وق���د دعمه �ل�ص���يخ بعد ذلك بكل �ل��ص���ائل، 
وه���� الي�ص���تطيع �الإنكار، ول����ال �الأدو�ر �لتي قام���ت بها �لق�ي 
�ملرتبطة بال�صيخ ملا متكن �لنظام من �لنجاح، �صحيح �أن �لق��ت 
�مل�ص���لحة قامت باأدو�ر كب���رية وهامة، لكن �أدو�رن���ا كانت �أط�ل 
و�أو�صع و�أ�صعفت كثريً� كل حماوالت �لتخريب و�ملد �لي�صاري.

مل تكن �لعالقات بني �ص���الح و�ل�ص���يخ �الأحمر �ص���منًا على ع�ص���ل 
ب�ص���كل د�ئم، فال�ص���يخ قائد قبل���ي يحمل فكرً� مييني���ًا يد�فع عنه، 
بينما �صالح مر�و نهاز للفر�ش، ومن �أهم حمطات �خلالف تلك 
�لتي ن�ص���اأت عند ت�ص���كيل تنظيم �مل�ؤمتر �ل�ص���عبي �لعام، و�صعي 
�ص���الح جلذب �لق����ى �لعلماني���ة، يف م��جهة �لتيار �الإ�ص���المي 
�لذي كان حتى تلك �للحظة قاعدته �الأ�صا�ص���ية، لكن كل �خلالفات 
مل ت�ؤث���ر عل���ى دور �ل�ص���يخ �ل�صيا�ص���ي يف �ملجتم���ع و�لدول���ة، 
وتعاون���ه م���ع �لرئي�ش، لقناعت���ه بدوره �ل�صخ�ص���ي و�لقبلي يف  
دع���م �لنظام، و�لدفاع ع���ن �جلمه�رية و�لث�رة �لتي �ص���اهم يف 
تاأ�صي�ص���ها ووج�دها، معتم���دً� على �إرثه �لقبل���ي بينما ه� يدعم 
�ص���الح �ص���به �الأم���ي، �لذي �لتح���ق باجلي����ش ع�ص���كريًا، ملعاناته 
�صظف �لعي�ش بعد طالق و�لديه يف �صن مبكرة، حيث عمل ر�عيًا 
لالأغنام، وتلقى تعليمه �الأويل يف كتاب �مل�ص���ايخ وه� كان يرى 
يف �جلي�ش مهربًا من �لفقر و�ص�ء �ملعاملة، لكنه ��صتغل كل خبثه 
ودهائه و��صتزالمه ملن ه� �أق�ى منه، ليك�ن �لرئي�ش �لقادر على 

�النتقام من ويل نعمته، ول� بعد وفاته باأع��م.
�ص���الح يحاول �ل���زج باليمن يف �أت�ن حرب �أهلية، ي�ص���تهلها 
بالهج����م عل���ى بيت �أجن���ال �ل�ص���يخ، �ل���ذي كان و�ح���دً� من 
�العم���دة �لد�عم���ة حلكمه، وقل���ة �ل�ف���اء هذه وحده���ا كفيلة 
مبنعه من �ال�صتمر�ر يف �حلكم، هذ� �إن جتاوزنا كل خطاياه 

بحق �صعبه ووطنه.

ال�ســـي االأحمـــــر 

ي�سم حاز

سنعاء/ وكاالت
ع���اودت ق�����ت �لرئي����ش �ليمن���ي على 
عب���د �لل���ه �ص���الح حماوالته���ا القتحام 
حميط منزل �ل�صيخ عبد �لله بن ح�صني 
�الأحم���ر، �ص���يخ م�ص���ايخ قبيلة حا�ص���د، 
بالعا�ص���مة �صنعاء، م�صتخدمة خمتلف 
�أن�����ع �الأ�ص���لحة �خلفيفة و�ملت��ص���طة 

و�لثقيلة.
وت�ص���ببت �مل��جهات بني ق�����ت �الأمن 
�الأحم���ر،  �ل�ص���يخ  وحر����ش  �ليمني���ة 
حي���ث قت���ل 38 �صخ�ص���ا بينما �أ�ص���يب 
�لع�ص���ر�ت و�ص���ط خماوف وحتذير�ت 
م���ن ح���رب �أهلية ج���ر�ء تر�ج���ع فر�ش 
�مل�صاعي �ل�صيا�صية بعد تعليق �ملبادرة 

�خلليجية.
خالل ذلك، �أر�ص���ل �لنظام �ليمني جلنة 
من �ل��ص���طاء �إىل منزل �ل�صيخ �صادق 
�الأحمر للت��صل �إىل وقف الإطالق �لنار 
مع م�ص���لحي �ص���ادق �الأحمر، و�أطلقت 
�ل�صلطة �ص���اروخا �أثناء �جتماعهم به، 

مما �أدى �إىل �إ�صابة رئي�ش جهاز �الأمن 
�ل�صيا�ص���ي �ملخابر�ت غال���ب �لقم�ش 
وع���دد م���ن �مل�ص���ايخ �لكبار باإ�ص���ابات 

خطرية.
ونقلت وكالة رويرتز عن �ص���ه�د عيان 
�أن ق�����ت م��لي���ة للرئي�ش �ليمني على 
�ص�����رع  يف  مع���ارك  خا�ص���ت  �ص���الح 
�لعا�صمة �صنعاء مع حر�ش �صيخ قبائل 

حا�صد.
وو�ص���ف �ل�ص���ه�د �ال�ص���تباكات باأنه���ا 
�أ�ص�����ت  �إن  وقال�����  عنيف���ة،  كان���ت 
�الأ�ص���لحة �الآلية وقذ�ئف �مل�رتر كانت 
�ص����هدت  كم���ا  م���كان،  كل  يف  ت���دوي 
�أعم���دة �لدخ���ان تت�ص���اعد م���ن مدخ���ل 

وز�رة �لد�خلية.
كما ذك���رت وكال���ة "�ص���باأ" �ليمني���ة �أن 
�حلك�مة �تهمت رج���ال �الأحمر بتنفيذ 
حماول���ة �نق���الب ب�ص���ن هج����م عل���ى 
وز�رة �لد�خلي���ة وع���دة مب���ان �أخ���رى 

تابعة للحك�مة و�ل�صرطة.

م���ن جهته���ا، حذرت �ملعار�ص���ة م���ن �أن 
مثل ه���ذ� �لهج�م ميكن �أن ي����ؤدي �إىل 
�ندالع حرب �أهلي���ة، مع تقلي�ش فر�ش 
يج�ص���د  �صيا�ص���ي  ح���ل  �إىل  �لت��ص���ل 
�نتق���ال �ص���لمى لل�ص���لطة، خا�ص���ة بع���د 
ف�صل �ملبادرة �خلليجية ورف�ش �صالح 

�لت�قيع على �تفاقية �لتنحي.
وو�صفت �أحز�ب �للقاء �مل�صرتك �لهج�م 
عل���ى منزل �الأحمر باأن���ه "�أحد �أعر��ش 
�له�صترييا �لتي �أ�صابت �لرئي�ش �صالح 
و�ملحيطني ب���ه و�إ�ص���ر�رهم على �لزج 
بالب���الد يف ح���رب �أهلية"، وق���ال زعيم 
معار����ش �إن ع���دة و�ص���طاء منه���م قائد 

لق��ت �الأمن �أ�صيب�� يف �لهجمات.
ج����ن  ق���ال  مت�ص���ل،  �ص���ياق  وف���ى 
برينان،رئي�ش مكافحة �الإرهاب بالبيت 
�الأبي�ش، يف تعليقه على رف�ش �ص���الح 
�لت�قي���ع على �ملب���ادرة �خلليجية، "�إذ� 
مل تتنح ف�ص�ف ننظر يف تد�بري �أخرى 
حمتملة"، من بينها فر�ش جمل�ش �الأمن 

لعق�بات غري حمددة على �ليمن.
تن�ص���يقًا  �أن  وذك���رت م�ص���ادر مطلع���ة 
دوليًا يجرى لفر�ش عق�بات على نظام 
علي عبد �لله �صالح بعد رف�ش �ملبادرة 
�خلليجية ب�صاأن �ليمن، وقالت �مل�صادر 
�إن �لغرب، وال�ص���يما �ل�اليات �ملتحدة، 
�مل�ص���اعي  جن���اح  عل���ى  ير�ه���ن  كان 
�خلليجي���ة، ولكن بعد ن�ص���ف �ملبادرة، 
ف���اإن �لنظ���ام �ليمن���ي ي��ج���ه عق�بات 
دولية �ص���ارمة، وما �أم���ام دول جمل�ش 

�لتعاون �إال �اللتز�م بامل�قف �لدويل.

القاهرة/ وكاالت 
 ك�صفت ��صتطالع لر�أي �مل�صريني ح�ل �أو�صاع 
بالدهم بعد مرور مئ���ة ي�م على تنحي �لرئي�ش 
�ل�ص���ابق ح�ص���ني مب���ارك �أن �أكرث م���ن 70 من 
�مل�ص���ريني يعتقدون �أن م�صر ت�صري يف �الجتاه 

�ل�صحيح. 
و��صتعر�ص���ت حلقة �لليلة �ملا�صية من �لربنامج 
�حل�����ري "�حلي���اة �لي����م" �ل���ذي تبثه �ص���بكة 
تلفزي�ن �حلياة �مل�ص���رية �خلا�ص���ة �ال�صتطالع 
�ل���ذي �أجرت���ه �ص���ركة "تي.�إن.�إ����ش" لالأبحاث، 
وحمل عن��ن "م�ص���ر ب���دون مبارك 100 ي�م.. 
و�حلك�م���ة  �لث����رة  �مل�ص���ري�ن  ي���رى  كي���ف 

 ."و�مل�صتقبل
�مل�ص���ريني  م���ن   73 �أن  �ال�ص���تطالع  وك�ص���ف 
ي���رون �أن م�ص���ر ت�ص���ري يف �الجتاه �ل�ص���حيح، 
يف مقابل 5 فقط قال�� �إنها لي�ص���ت يف �الجتاه 

�ل�صحيح. 
ور�أى 85 �أن �لدميقر�طية يف م�ص���ر �أ�صبحت 
�إيجابي���ة بع���د �لث����رة �ل�ص���عبية �لت���ي �أجربت 
مبارك على �لتنحي، و�أكد 95 تاأييدهم للث�رة 

يف مقابل 3 فقط معار�صني لها. 
وفيما يتعلق بالعالقة بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني، 
قال 59 �إن �لعالقة ق�ية ور�أى 20 �أن �لعالقة 

مت��صطة بينما ر�أى 19 �أن �لعالقة �صعيفة. 
و�أيد 62 من �مل�ص���ريني �الأ�صل�ب �لذي يجري 
 30 لتعام���ل ب���ه حالي���ا مع مب���ارك يف مقاب���ل�

يعار�ص�ن �الأ�صل�ب.
و�أب���دى 86 ر�ص���اهم ع���ن �أد�ء �ملجل�ش �الأعلى 
للق��ت �مل�ص���لحة، �حلاكم، و�أبدى 70 ر�صاهم 
ع���ن �أد�ء رئي����ش �ل����زر�ء، فيما �أك���د 68 عدم 

ر�صاهم عن �أد�ء جهاز �ل�صرطة. 
ورد� عل���ى �ص����ؤ�ل من �ص���تختار من �ملر�ص���حني 
للرئا�صة قال 42 �إنهم �صيختارون عمرو م��صى 
�الأم���ني �لعام �ملنتهية واليت���ه للجامعة �لعربية، 
و�أيد 15 رئي�ش �ل�زر�ء �حلايل ع�صام �صرف، 
و�أيد 12 رئي�ش �ل�زر�ء �ل�ص���ابق �أحمد �صفيق 
و�أيد 4 �مل�صت�ص���ار ه�ص���ام �لب�صط�ي�ص���ي، فيما 
ح�ص���ل حمم���د �لرب�دعي �ملدي���ر �لعام �ل�ص���ابق 

لل�كالة �لدولية للطاقة �لذرية على 3 فقط. 
�لذي���ن  �الأ�ص���خا�ش  ع���دد  �لقن���اة  ت��ص���ح  ومل 
�ص���ملتهم �لعينة �لتي �أجري عليها �ال�ص���تطالع، 
�إال �أنها �أكدت �أنها �صملت عينة ع�ص��ئية من كافة 

�صر�ئح �ملجتمع يف عدد من �ملحافظات".

طرابل�س / رويز 

�أعنف  �الأطل�صي  �صمال  حلف  �صن 
�لعا�صمة  ع��ل��ى  �جل���ي��ة  ���ص��رب��ات��ه 
و�صط  �صهرين  من  �أكرث  يف  �لليبية 
فرن�صا  م���ن  م��ت��ف��ائ��ل��ة  ت�����ص��ري��ح��ات 
�إح��ر�ز  ب�صاأن  �ملتحدة  و�ل���الي��ات 
تقدم نح� �إنهاء حكم �لزعيم �لليبي 

معمر �لقذ�يف.
م�صاء  م���ن  م���ت���اأخ���رة  ���ص��اع��ة  ويف 
�ل���ث���الث���اء ه����زت ���ص��ت��ة �ن��ف��ج��ار�ت 
طر�بل�ش  �لليبية  �لعا�صمة  مدوية 
�أعقاب  يف  دقائق  ع�صر  غ�ص�ن  يف 
�صاعة   24 ق���ب���ل  م��ك��ث��ف��ة  غ�������ار�ت 
�لقذ�يف  جممع  �أح��د�ه��ا  ��صتهدف 

و�أ�صفرت عن �صق�ط 19 قتيال.

�لفرن�صي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
حملة  �ن  �لثالثاء  ي�م  ج�بيه  �آالن 
حلف  ينفذها  �لتي  �جل�ي  �لق�صف 
�لقذ�يف  �الأطل�صي �صد ق��ت  �صمال 
حتقق  �أن  وي��ن��ت��ظ��ر  ت��ق��دم��ا  حت���رز 

�أهد�فها خالل �صه�ر.
�لغار�ت  �ن  باحللف  م�ص�ؤول  وقال 
مبكر  وق��ت  يف  �صنت  �لتي  �جل�ية 
"�الأكرث  كانت  �لثالثاء  �صباح  م��ن 

تركيز� حتى تاريخه".
وتق�د فرن�صا وبريطانيا و�ل�اليات 
�لتي  �ل���غ���ار�ت �جل����ي���ة  �مل��ت��ح��دة 
�ن  بعد  �ذ�ر  مار�ش/   19 يف  ب��د�أت 
"جميع  �تخاذ  �الأمن  جمل�ش  خ�لها 
�الإجر�ء�ت �لالزمة" حلماية �ملدنيني 
م��ن ه��ج��م��ات ق�����ت �ل��ق��ذ�يف �لتي 

ت�صعى ل�صحق �النتفا�صة �صده.

وقالت �لدول �لثالث �نها �صت���صل 
يرحل  حتى  �جل���ي  �لق�صف  حملة 
تقييم  وج��اء  �ل�صلطة.  عن  �لقذ�يف 
ج���ب��ي��ه �مل��ت��ف��ائ��ل ب��ع��دم��ا ذك���رت 
�ل�اليات �ملتحدة �ن رحيل �لقذ�يف 

حتمي.
وق�����ال ج���ب��ي��ه خ����الل ج��ل�����ص��ة يف 
من  و�مل��زي��د  �ملزيد  "هناك  �ل��ربمل��ان 
مر�كز �ملقاومة للقذ�يف خ�ص��صا 

يف �لغرب. 

سقاقات تت�سار�اال
�أننا  لكم  �أوؤك��د  �أن  "�أ�صتطيع  وتابع 
�حلملة  ت�صتمر  �أال  على  م�صمم�ن 

يف ليبيا �أكرث من ب�صعة �أ�صهر."
�نها  �الأ���ص��ب���ع  ه��ذ�  فرن�صا  وق��ال��ت 
�صتن�صر طائر�ت هليك�برت هج�مية 

يف ليبيا ل�صمان �ملزيد من �لدقة يف 
م��قع م�ج�دة بني  على  �لهجمات 
�لليبية.  �مل��دن  يف  �ملدنيني  �ل�صكان 
و�أعلنت بريطانيا �أم�ش �نها تدر�ش 

خط�ة مماثلة.
هذه  �ن  ع�صكري�ن  حملل�ن  وق��ال 
طر�بل�ش  ق�صف  وتكثيف  �خلطط 
من  �ل��غ��رب��ي  �لقلق  تنامي  يعك�ش 
ليبيا  يف  �حل����رب  �م���د  ي��ط���ل  �ن 
�خلط��ت  �ن  و�أ�صاف��  ح�صم  دون 
لقلب  كافية  تك�ن  ال  رمبا  �جلديدة 

ميز�ن �لق�ة �صريعا.
وي���ت�������ص���اع���د �أي���������ص����ا �ل���ن�������ص���اط 
جمم�عة  تبحث  �ذ  �لدبل�ما�صي 
�ل��ث��م��اين ���ص��ب��ل ك�����ص��ر �جل��م���د يف 
�ن  ويت�قع  �جلاري  �الأ�صب�ع  ليبيا 
على  و�صاطة  خطة  رو�صيا  تقرتح 

�الجتماع.
�أفريقيا  ج��ن���ب  رئا�صة  مقر  وق���ال 
�لرئي�ش  �ن  �الأربعاء  ي�م  بيان  يف 
لطر�بل�ش  �صيت�جه  زوم��ا  جاك�ب 
ي�م �الثنني �ملقبل الإجر�ء حمادثات 

مع �لزعيم �لليبي.
�لرئي�ش  "�صيت�قف  �لبيان  وق���ال 
زوما يف طر�بل�ش الإجر�ء حمادثات 
م��ع �ل��زع��ي��م �ل��ل��ي��ب��ي �ل��ع��ق��ي��د معمر 
�لقذ�يف يف �لثالثني من ماي�/ �أيار 
�لعليا  �للجنة  يف  ع�ص��  ب��صفه 
�ل�صر�ع  لت�ص�ية  �الفريقي  لالحتاد 

يف ليبيا."
حماولة  �آخ���ر  �ملعار�صة  ورف�����ص��ت 
�لنار  �إط�����الق  ل���ق��ف  ب��ذل��ه��ا زوم����ا 
�لقذ�يف  بالتز�م  ثقتها  و�أعلنت عدم 

باأي �تفاق.

م���ن���ت���ق���دون حلف  ي��ت��ه��م  وب��ي��ن��م��ا 
�ملمن�ح  �لتكليف  بتجاوز  �الأطل�صي 
�لق��ت  �ن  من  �ملعار�صة  ت�صك�  له 
�لغربية ال تبذل جهد� كافيا للق�صاء 

على جي�ش �لقذ�يف.
ت�صتهدف  ق��ته  �ن  �لقذ�يف  وينفي 
�لتي  �ملعار�صة  �ن  ويق�ل  �ملدنيني 
للنفط  �ملنتج  �ل�صرق  على  ت�صيطر 
و�أع�صاء  و�ملتطرفني  �ملجرمني  من 

�لقاعدة.
وعززت �ل�اليات �ملتحدة م�ص�غات 
�النتقايل  �ل�طني  �ملجل�ش  �عتماد 
منتظرة  كحك�مة  �ملعار�ش  �لليبي 
�ملجل�ش  �أمريكي  مبع�ث  دع��ا  حني 
الإر�صال ممثل د�ئم له �ىل و��صنطن.

وعلى عك�ش فرن�صا و�يطاليا وقطر 
عالقات  �مل��ت��ح��دة  �ل���الي��ات  تقم  مل 
�ملعار�صة  م��ع  ر�صمية  دبل�ما�صية 

�لليبية.
و�أعلن �الأردن ي�م �لثالثاء �عرت�فه 
باملجل�ش �ل�طني �النتقايل يف ليبيا 
ممثال �صرعيا لل�صعب �لليبي وعزمه 
�لتي  بنغازي  مدينة  يف  مكتب  فتح 

ت�صيطر عليها �ملعار�صة.
�لليبية  �الأن����ب����اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
�لتي  �الأه��د�ف  �ن   جانا �لر�صمية 
�صملت  �لثالثاء  ي�م  �حللف  ق�صفها 
م�صجد� يف طر�بل�ش ولكن مل يت�صن 

�لتحقق من �لنباأ ب�صكل م�صتقل.
�ن  ف��رن�����ص��ي��ة  ���ص��ح��ي��ف��ة  و�أوردت 
�حلرب �الأهلية �أنهكت �لقذ�يف �لذي 
يتعر�ش ل�صغط م�صتمر من �لق�صف 
�الأطل�صي  ���ص��م��ال  حل��ل��ف  �جل�����ي 
له  �ذ� �صمح  �نه �صيتنحى  و�أ�صافت 

بالبقاء يف �لبالد.
نقال  �ص��ر  فر�ن�ش  �صحيفة  وتق�ل 
من  مقربة  بها  م�ث�ق  م�صادر  عن 
�لد�ئرة  �أف��ر�د  �ن  ليبيا  يف  �ل�صلطة 
�مل���ق���رب���ة م����ن �ل����ق����ذ�يف ي��ع��ق��دون 
لدول  ممثلني  مع  �صرية  �جتماعات 
ف��رن�����ص��ا منذ  ذل����ك  غ��رب��ي��ة مب���ا يف 

�أ�صابيع.
و�أ�صافت �ن �لقذ�يف �أ�صيب ب�صدمة 
من  وثالثة  �الأ�صغر  �بنه  مقتل  �ثر 
�الأطل�صي  حللف  غ��ارة  يف  �أح��ف��اده 
و�صئم �حلياة كرجل مطارد ومي�صي 
�إخبارية  �صاعات يف متابعة قن��ت 
عربية وت�صفح �الأخبار على م��قع 
على  و�يطالية  و�جنليزية  عربية 

�صبكة �النرتنت.

CNN /دبي
�لعربي  �ل�����ص��ارع  �أح���د�ث  و��صلت   
فر�ش نف�صها على معظم �ملجم�عات 
�لت���صل  م���ق��ع  على  ظ��ه��رت  �ل��ت��ي 
حيث  "في�صب�ك"،  �الج���ت���م���اع���ي 
ما  �مل�����ص��ارك��ني،  �ه��ت��م��ام��ات  تن�عت 
�ل�صابق  �لنظام  رم���ز  حماكمة  بني 
يف م�صر، و�مل��جهات �لد�مية �لتي 

جتري يف �ص�ريا.
ول��ك��ن �ل��الف��ت ه���ذ� �الأ���ص��ب���ع، ه� 
ظ��ه���ر �أك����رث م���ن جم��م���ع��ة حتمل 
عربت  حيث  �حلرة"،  "قطر  عن��ن 
�صفحتها  يف  نف�صها  ع��ن  �إح���د�ه���ا 
هذه  "هدف  �إن  بق�لها  �لرئي�صية 
�ملجم�عة عرب م�قع �لفي�صب�ك، ه� 
�الأ�صرة  ك�صف خيانة وعمالة وف�صاد 
�حلاكمة يف قطر حاليًا، �ملتمثلة يف 
ثاين،  �آل  خليفة  ب��ن  حمد  �مل�صمى 
�الأم���ري  ل����ل��ده �صم�  �ل��ع��اق  �الب���ن 
�حلاكم  �لله  حفظه  ث��اين،  �آل  خليفة 

�ل�صرعي لدولة قطر."
�لتعريف  يف  �مل��ج��م���ع��ة  وت��اب��ع��ت 
به  يق�م  ما  "�إن  بق�لها:  نف�صها  عن 
خدمة  ه���  ون��ظ��ام��ه،  حمد  �خلبيث 
�ل�صهي��أجنل�  �حلديث  لال�صتعمار 
 لف� زرع  خ����الل  م���ن  �أم���ري���ك���ي، 
وتاأجيجها  �ل��ع��رب��ي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

�ل�صاخنة،  �لعربية  �ل�����ص��اح��ات  يف 
وفل�صطني،  ول��ب��ن��ان  �ل���ع���ر�ق  م��ث��ل 
�الإعالمي  �ل���ذر�ع  با�صتخد�م  وذل��ك 
لال�صتعمار �حلديث، �ملتمثل يف قناة 
�جلزيرة، �لتي تهاجم كل من ت�صقط 
ورقته لدى �لغرب و�أمريكا، وتغ�ش 
�أمريكية  ق���اع���دة  �أك����رب  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر 
�ل���ع���رب���ي،  �ل�����ط����ن  ع�����ص��ك��ري��ة يف 
مقر  من  بالقرب  قطر  يف  �مل���ج���دة 
قاعدة  وه��ي  �لعميلة،  �ل��ق��ن��اة  ه��ذه 
عن  �أي�صًا  �لنظر  وتغ�ش  �ل�صيلية، 
ليفني،  �جتماعات  حما�صر  عر�ش 
ع���ر�ب���ة �حل�����رب ع��ل��ى ق���ط���اع غ���زة، 
�أي�صًا  �لنظر  وتغ�ش  حمد،  و�ملدع� 
و�لده  على  �حلمد  ه��ذ�  �ن��ق��الب  ع��ن 
خليفة  قطر  ل��دول��ة  �ل�صرعي  �الأم���ري 

�آل ثاين."
وقالت: "�صن�صع بني �أيديكم ل�صعبنا 
�خلليج  �إىل  �مل��ح��ي��ط  م��ن  �ل��ع��رب��ي 
ووثائق  دالئ��ل  �ملجم�عة،  ه��ذه  يف 
خيانة  تظهر  �ص�تية  وت�صجيالت 
وعمالة وف�صاد �ملدع� حمد وزوجته 
ون�صكر  �لت�فيق  ويل  و�لله  م�زة.. 

�ن�صمامكم لنا."
كما قدمت جمم�عة �أخرى حتمل ذ�ت 
�لعن��ن "قطر �حلرة"، نف�صها قائلًة: 
حرة  قطرية  دول��ة  بناء  �أج��ل  "من 

دميقر�طية، تقد�ش حق�ق �الإن�صان.. 
معًا من �أجل بناء دولة قطريه عربية 
�لتي  قطر،  كر�مه  ولن�صرتجع  حرة، 
رمى بها حمد بن جا�صم، �لذي �غتال 
�أجل كر�صي �حلكم، وباع  و�لده من 
وطنه من �أجل بناء ق��عد �أجنبية.. 
�أكرب عدد  �أرج� م�صانده قطر بجمع 
ممكن من �ملعجبني و�مل�ؤيدين، حتى 
�الأ���ص��ي��ل، من  �ل��ع��رب��ي  بلدنا  ن��ح��رر 
ون�صرتجع  مف�صد،  و�الأم��ري  �لف�صاد 

كر�مه �ل�طن �لغايل."
ت�صهد  �لتي  �ص�ريا،  �أح��د�ث  وح���ل 
�حتجاجات �صعبية حا�صدة مناه�صة 
ظهرت  �الأ�صد،  ب�صار  �لرئي�ش  لنظام 
ث�رة  "�ص�ريا..  بعن��ن  جمم�عة 
حتى �حلرية"، وقالت على �صفحتها 
�لرئي�صية: "ث�رة وطنية ت�صم جميع 
�أطياف �ل�صعب �ل�ص�ري �لعظيم، من 
ووطنية،  وعقائدية  دينية  �نتماء�ت 
وح��دة  �إىل  �ل������ص���ل  �إىل  ت�صعى 
بيد  يدً�  ح��رة..  ودميقر�طية  وطنية 

للمظاهرة �مللي�نية."
وو�صع �أحد �مل�صاركني يف �ملجم�عة 
يت�صمن  �إن��ه  ق��ال  م�ص�رً�  ت�صجياًل 
"مظاهرة �جلالية �ل�ص�رية و�الأحر�ر 
�أم���ام مبنى �الحت���اد �الأوروب����ي يف 
بق�له:  �آخ���ر  علق  بينما  قرب�ش"، 

�ل���ث�����ر  �إخ�����ن���ن���ا  �إىل  "ر�صالة 
�صامت�ن  �أن��ن��ا  تظن��  ال  ب�ص�ريا، 
نحن  ب�ص�ريا،  لكم  يجري  م��ا  على 
�إعالميًا،  بدعمكم  وم�صتمرون  معكم 
وبكل �صكل من �أ�صكال �لدعم، ث�رتنا 

�صلمية و�صتبقى �صلمية."
وكتب م�صارك �آخر �أطلق على نف�صه 
�صفة  "�لكالم  حر" قائاًل:  "حر  ��صم 
�حلي  �لر�صا�ش  تر  مل  �إن  �ملتكلم.. 
�أعمي..  فاإنك  �ملتظاهرين  �آالف  على 
و�إن مل ت�صمع �صعار�تهم فاإنك �أ�صم.. 
�ل��ن��ظ��ام جمرمي�ن  �أت��ب��اع  ي��ا  �إن��ك��م 
لن  و�لله  و�لله  فا�صدون..  حاقدون 
ي�صقط  ح��ت��ى  �ل��ث���رة  ه���ذه  تنطفئ 
�لنظام.. ودماء �ل�صهد�ء �الأبر�ر �لتي 
�ل�ص�ريني  ك��ر�م��ة  �أج��ل  م��ن  �صقطت 

وعزتهم لن تذهب هدرً�."
كما �أق�صم �مل�صارك نف�صه قائاًل: "ورب 
�صي�صقط  �ل��ل��ه..  وب����اإذن  �ل��ك��ع��ب��ة.. 
�ل��ن��ظ��ام.. ال  ب�صار.. و�أن���ت ي��ا ب���ق 
يط�ل..  لن  الأن��ه  �إجر�مه  عن  تد�فع 

"و�لله على �لظامل
ثائر:  حلبي  ��دع��ى  ي م�����ص��ارك  وذك���ر 
"�إننا نطالب �لدول �لعربية بالتدخل 
ل�قف �ملذبحة �الأ�صدية بحق �ل�صعب 
تركيا  م��ن  نطلب  وك���ذ�  �ل�����ص���ري، 
ونحمل  �لتدخل  �ل���دويل  و�ملجتمع 

�آل ف�صد كامل �مل�ص�ؤولية عن �لتدخل 
نحمل  كما  ���ص���ري��ا،  يف  �خل��ارج��ي 
�لقذ�يف كامل �مل�ص�ؤولية عن �لتدخل 

�خلارجي يف ليبيا."
وح�ل �الأو�صاع �القت�صادية �ملرتدية 
�الحتجاجات  ن��ت��ي��ج��ة  م�����ص��ر،  يف 
�ملتتالية منذ ث�رة 25 يناير/ كان�ن 
ظ��ه��رت جمم�عة  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ث��اين 
تدع� �إىل ��صتئناف �حلياة و�لع�دة 
خد  هنا  "م�ش  بعن��ن:  �لعمل  �إىل 
�إجازة من �ل�صغل ي�م �جلمعة دي.. 

وهن�صتغل ونخل�ش �صغلنا."
وك����ت����ب ����ص���اح���ب �مل���ج���م����ع���ة يف 

�صفحتها �لرئي�صية قائاًل:
�أيام  "�ص�فت�� عملنا كام جمعه من   
�لث�رة.. جمعه �لغ�صب، و�لرحيل، 
و�لفتنه  و�جل���ي�������ش،  و�ل�����ص��م���د، 
و...  �لف�الذية،  و�ل�حدة  �لطائفية، 
�أننا  جميعًا  بتحد�كم  �أن��ا  و...  و... 
كله  للعمل..  وملي�نية  جمعة  نعمل 
وي�صتغل  �جلمعة  ي�م  �صغله  ي��روح 
ب��ب��ال���ش وي��خ��ل�����ش �حل���اج���ات �للى 
دي  زى  ج��م��ع��ة  ع���ارف���ني  ور�ه.. 
�لبلد، ويف  �قت�صاد  �إيه يف  �أد  تفرق 
روحنا، وت�جهاتنا، و�إثبات حقيقي 
�لفكرة..  عجبتك  ل�  مل�صر..  حلبنا 

�ن�صرها.

سنعاء/ ا ف ب
�صنعاء  �حتدمت �ال�صتباكات �لعنيفة مرة جديدة �صباح 
�الأربعاء بني �مل�ص���لحني �ملنا�صري لل�صيخ �صادق �الأحمر 
زعيم قبائل حا�ص���د �لنافذة، و�لق��ت �حلك�مية �مل��لية 
للرئي�ش علي عبد �لله �ص���الح بعد فرتة من �لهدوء �حلذر 

خالل �لليل، ح�صبما �فاد مر��صل وكالة فر�ن�ش بر�ش.
وقد ��ص���ت�ىل �مل�صلح�ن �لقبلي�ن خالل �لليل على مبنى 
وكالة �الأنباء �ليمنية "�صباأ" ح�صبما �فاد م�ص�ؤول ل�كالة 

فر�ن�ش بر�ش.
و�ص���معت �أ�ص�����ت �لر�ص���ا�ش و�النفجار�ت بكثافة يف 
�ل�ص���باح يف حي �حل�ص���بة �لذي ي�ص���هد ��ص���تباكات بني 
�مل�صلحني �لقبليني و�لق��ت �مل��لية ل�صالح للي�م �لثالث 
عل���ى �لت��يل وقد �أ�ص���فرت حتى �الآن ع���ن 44 قتيال على 

�الأقل من �ملع�صكرين.
و�ال�صتباكات �لتي �نطلقت �الثنني، تر�جعت خالل �لليل 
بع���د �ن طلب �لرئي�ش �ليمن���ي من ق��ته وقف �لنار ومن 
منا�صري �ل�ص���يخ �ص���ادق �الأحمر �لذي يدعم �النتفا�صة 
�ملطالب���ة بتنحي �لرئي�ش �الن�ص���حاب م���ن �ملباين �لعامة 
�لت���ي �ص���يطرو� عليه���ا، و�لتي ت�ص���مل وز�رة �ل�ص���ناعة 
و�لتج���ارة ومبن���ى �خلط����ط �جل�ي���ة �ليمني���ة ومبنى 

�ملعهد �لعايل لالإر�صاد ومدر�صة �لرماح.
وذكر �ص���ه�د عيان �ن �لطرقات �مل�ؤدية �إىل حي �حل�صبة 

مغلقة باحلجارة و�إطار�ت �ل�صيار�ت.
كم���ا �أفادو� �إن �مل�ص���لحني �لقبليني دخل�� خالل �لليل �إىل 

مبنى "�صباأ" وطلب�� من �مل�ظفني �ملغادرة.

غــارات حلــ �سمــال االأل�ســي تــ العا�سمــة الليبية 

في�سبوك: مذابــ "اآل ف�سد".. وامعــة "م�س اإجازة" عودة اال�ستباات ا �سنعاء وم�سلحــــــو 
اآل االأحمر ي�ستولون على والة �سباأ

ا�ستطال: م�سر يف الطريق ال�سحي.. ومو�سى االأقر للرئا�سةاملعارســة اليمنية:"�سالــ" اأ�سابتــ "ال�ستيا"



