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اغتيال عالم نووي إيراني في طهران

مبارك على سرير خلف القضبان

»شغب لندن«

الرئيس اليمني يتحدى الحروق
البالغة ويظهر في التلفزيون

ا اغتيل في العاصمة طهران. ا إيرانًيّ ] أفادت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية بأن عالًما نووًيّ
وأضافت الوكالة أن اغتيال العالم النووي وقع »أمام منزله.. وأصيبت زوجته أيضاً«، ونقلت 
وكالة أخرى عن قائد الشرطة في طهران أن العالم النووي اإليراني واسمه داريوش رضائي 
قتل وجرحت زوجته أمام منزله بعد إطالق النار عليهما من قبل شخصين كانا يركبان دراجة 

نارية ثم الذا بالفرار. ونقلت بعد ذلك زوجة العالم النووي الى المستشفى.

المصري حسني مبارك -الذي حكم مصر بال منازع طوال ثالثة عقود  الرئيس  َمُثَل   [
قبل أن يسقط في 11 فبراير/ شباط- أمام محكمة جنايات القاهرة. وبدأت جلسة المحاكمة 
التاريخية التي عقدت في أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس شرق العاصمة، ومثل 

مبارك في قفص االتهام على سرير طبي نقال غير أنه بدا في كامل وعيه.

وامتدت  لندن  توتنهام شمالي  أغسطس/ آب  2011 من   6 في  االحتجاجات  انطلقت   [
لتشمل مناطق مختلفة في المملكة المتحدة. وشملت األحداث اضطرابات عامة وعلى نطاق 
واسع بما فيها عمليات نهب وهجمات بهدف الحرق العمد والسطو والسرقة وأعمال شغب 
متفرقة أخرى. وسبب االحتجاجات كان إطالق النار على مارك دوغان البالغ 29 عاًما من 

قبل شرطة العاصمة ما أدى إلى مصرعه.

التلفزيون  إصابته، على  منذ  األولى  للمرة  اليمني علي عبداهلل صالح  الرئيس  ] ظهر 
إلى  فيها  دعا  الشعب  إلى  كلمة  ووّجه  واليدين،  الوجه  في  بالغة  بحروق  مصاباً  اليمني 
الحوار والمشاركة. وبدا صالح محروق الوجه تماماً، وكان يرتدي جلباباً أبيض بدت يداه 

من تحته مضمدتين بشكل كامل، كما اعتمر كوفية إلخفاء حروق فروة الرأس.
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البحرية اإلسرائيلية تسيطر على سفينة »الكرامة«
] سيطرت البحرية اإلسرائيلية على سفينة فرنسية كانت متوجهة 
إلى غزة لكسر الحصار البحري اإلسرائيلي المفروض على القطاع، ما 
أنهى مبادرة استمرت نحو ثالثة أسابيع لمنع سفن تحمل مساعدات 

إنسانية من الوصول إلى غزة.
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هروب القذافي
الزعيم  اختفى   [
القذافي  معمر  الليبي 
لمدة  ليبيا  حكم  الذي 
وخلفت  عــامــاً.   42
الجوية  الضربات 
لحلف شمال األطلسي 
)الناتو( دماراً واضحاً 
العزيزية«،  »باب  في 
قوات  فر معظم  بينما 
أو  األمنية  القذافي 
للقوات  استسلموا 
طرابلس.  دخلت  التي 
للمرة  الثوار  وسيطر 
األولى على العاصمة.
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