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مقتل العولقي إثر غارة أميركية في اليمن

ت ساعة عباس: دَقّ
»الربيع الفلسطيني« لنيل االستقالل

العاهل األردني يكلف الخصاونة 
بتشكيل حكومة جديدة

اإلفراج عن الدفعة األولى
من األسرى الفلسطينيين مقابل شاليط

مقتل معمر القذافي على يد »الثوار«

ولي العهد السعودي 
في ذمة اهلل

الفلسطيني  الشعب  لينال  قد حان  الوقت  إن  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  قال   [
قدم  البشر. كما  أبناء  التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من  استقالله، وممارسة حقه في 

لألمين العام لألمم المتحدة طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

]  أفاد مصدر رسمي أردني بأن العاهل األردني، الملك عبد اهلل الثاني كلف القاضي في 
لمعروف  خلفاً  بتشكيل حكومة جديدة  الخصاونة  في الهاي، عون  الدولية  العدل  محكمة 
البخيت الذي قدم استقالته. وقالت مصادر برلمانية إن 61 نائباً وقعوا على رسالة وجهت 

للملك »تنتقد« أداء رئيس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان غير منعقد.

]  عاد الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات 
إلى إسرائيل بينما أطلق سراح 477 أسيراً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة في 

إطار عملية تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

حكم  الذي  القذافي  معمر  العقيد  قتل    [
ليبيا لمدة 42 عاماً بيد من حديد في مسقط 
المجلس  مقاتلي  أيدي  على  سرت  رأسه 
الوطني الليبي الذين سيطروا على المدينة 
وأكد  الضارية.  المعارك  من  أسابيع  بعد 
القائد الميداني للمنطقة الجنوبية في سرت، 
كان  المخلوع  الليبي  الزعيم  أن  ليث  محمد 
وقال  الفرار.  محاولته  أثناء  وقتل  مسلحاً 
جيب  سيارة  داخل  »كان  القذافي  إن  ليث 
فخرج  النار  الثوار  عليها  أطلق  كرايزلر 
منها وحاول الفرار، وهرب ليدخل في حفرة 
النار،  الثوار  عليه  أطلق  االختباء.  محاوالً 
كالشنيكوف  يده  في  يحمل  وهو  فخرج 
عليه  وأطلقوا  مسدساً،  األخرى  اليد  وفي 
وقتل  الرجل  وفي  الكتف  في  فأصيب  النار 
للمنطقة  الميداني  القائد  وأكد  األثر«.  على 
الزعيم  أن  ليث  محمد  سرت،  في  الجنوبية 
أثناء  وقتل  مسلحاً  كان  المخلوع  الليبي 
محاولته الفرار. وقال ليث إن القذافي »كان 
عليها  أطلق  كرايزلر  جيب  سيارة  داخل 
و  الفرار،  وحاول  منها  فخرج  النار  الثوار 
االختباء.  محاوالً  حفرة  في  ليدخل  هرب 
يحمل  وهو  فخرج  النار،  الثوار  عليه  أطلق 
األخرى  اليد  وفي  كالشنيكوف  يده  في 
يقول:  وهو  ويساراً  يميناً  تلفت  مسدساً، 
عليه  وأطلقوا  يحصل(،  )ماذا  فيه«  »شنه 
وقتل  الرجل  وفي  الكتف  في  فأصيب  النار 

على األثر«.

]  توفي ولي العهد السعودي وزير الدفاع 
في  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير 
يخضع  كان  إذ  نيويورك  مستشفيات  أحد 
الملكي  الديوان  وأعلن  فترة.  منذ  للعالج 
الملك  ينعى  والحزن  األسى  »ببالغ  بيان  في 
عبداهلل بن عبدالعزيز أخاه ولي عهده األمين 
الدفاع  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

األمير سلطان بن عبدالعزيز«.

] أعلنت السلطات اليمنية  مقتل الناشط المتطرف األميركي-
اليمني أنور العولقي المرتبط بتنظيم »القاعدة« والمالحق من قبل 
الواليات المتحدة التي أكدت مقتله لكن من دون توضيح الظروف.
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