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إغتياالت بصفوف الخوذ البيضاء في حلب ..ومقتل أشخاص بانفجار سيارة ملغومة بإدلب

اخبار قصيرة

الجيش السوري يدعو مسلحي أنخل إللقاء السالح  ...وواشنطن تحذر

وزير الخارجية املصري يلتقي نظيره السوداني في أديس أبابا

y

العثور على  900جثة ضمن مقابر جماعية في الرقة

y

رغم معارضة أميركية – صهيونية  ..سوريا تترأس المؤتمر
الدولي لنزع السالح

دمشق ـ وك���االت :ألقت مروحيات اجليش
ال��س��وري م��ن��ش��ورات على مدينة أخن��ل يف ريف
درعا الشمالي تدعو املسلحني إىل إلقاء السالح
وتسوية أوضاعهم ،و ْفق ما أعلن اإلعالم احلربي.
ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د أي����ام م���ن حت��ري��ر اجليش
السوري كامل ريف دمشق اجلنوبي.
الواليات املتحدة سارعت إىل التحذير من أي
عملية يف اجلنوب ،فقد أعربت وزارة خارجيتها
يف بيان هلا السبت عن القلق من األنباء اليت
حت��دث��ت ع��ن عملية وشيكة للجيش ال��س��وري
جنوب غرب سوريا.
ال��ب��ي��ان ق���ال إن واش��ن��ط��ن ال ت����زال ملتزمة
باحلفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد

اجلنوبية ال��غ��رب��ي��ة ،ووق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار ال��ذي
تقوم عليه ،وح ّذر البيان السلطات السورية من
أي أعمال من شأنها توسيع نطاق ال��ص��راع أو
تعريض وقف إطالق النار للخطر.
وأضافت اخلارجية األمريكية أنه ينبغي على
روسيا االمتثال إللتزاماتها املعلنة مبا يتسق مع
قرارات جملس األمن ،وكذلك مع وقف القتال
جنوب غ��رب سوريا ال��ذي ّ
مت االتفاق عليه بني
الرئيسني األم�يرك��ي دون��ال��د ترامب والروسي
فالدميري بوتني.
وكانت وسائل إعالم تناقلت مؤخرا أنباء عن
قرب معركة كربى حيشد هلا اجليش السوري
يف اجلنوب بدرعا والقنيطرة ضد الوجود املسلح

ب��ع��د أن أك��م��ل ف���رض س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى كامل
حميط دمشق والغوطتني.
وي��رى حمللون أن السيطرة على حمافظة
درع��ا ستؤدي إىل تأمني حمافظة دمشق ،نظرا
لقرب درعا من دمشق ،علما بأن أي تطور إقليمي
أو ميداني قد يدفع املسلحني املتمركزين هناك
إىل مهامجة الغوطة ودمشق جمددا.
باملقابل حت���دث نشطاء ع��ن ت��أه��ب فصائل
املعارضة السورية امل��وج��ودة يف حمافظة درع��ا
خل����وض م��ع��رك��ت�ين ُم��ت��م��ل��ت�ين األوىل مع
اجل��ي��ش ال��س��وري ،والثانية م��ع تنظيم داع��ش
اإلرهابي ،يف مرحلة زمنية واحدة.
من جانب آخر أعلنت منظمة اخلوذ البيضاء
عن مقتل  5من عناصرها بهجوم نفذه مسلحون
جم��ه��ول��ون ال��س��ب��ت ع��ل��ى أح����د م���راك���زه���ا يف
حمافظة حلب.
وأوردت املنظمة على حسابها يف موقع «تويرت»
أن« :جمموعة مسلحة جمهولة داهمت مركز

ال��دف��اع امل��دن��ي يف بلدة ت��ل حديا يف ري��ف حلب
اجلنوبي ،وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا،
قتلت  5منهم وأصيب اثنان آخران جبروح».
من جهته ،قال مدير مركز احلاضر أمحد
احلميش إن اجملموعة« :هامجت مركز احلاضر
قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقتلت
 5من العناصر املناوبني بعدما عصبت عيونهم،
فيما أصيب اثنان آخران جبروح ومتكن عنصران
آخران من اهلرب» .ومل يتم التعرف على مالمح
املسلحني ،وف��ق احلميش «إذ ك��ان��وا ملثمني،
وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز
ومولدات كهربائية».
وسبق أن قتل  7م��ن عناصر ال��دف��اع املدني
يف أغسطس ب��رص��اص جمهولني تسللوا إىل
مركزهم يف مدينة سرمني يف حمافظة إدلب.
ومنظمة اخلوذ البيضاء أو ما تعرف بـ» The
 »White Helmetsهي عبارة عن منظمة غري
حكومية تعمل على األراض��ي السورية ،ويطلق
العاملون فيها على أنفسهم صفة «املتطوعني»
يف جماالت اإلغاثة والدفاع املدني.
وت��ت��ض��ارب م��واق��ف ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات ح��ول
طبيعة عمل «اخل��وذ البيضاء» ،وأش��ارت تقارير
إعالمية إىل تربعات تسلمتها منظمة «اخلوذ
البيضاء» من دول ضالعة يف األزمة السورية مثل
الواليات املتحدة وبريطانيا وهولندا.
وق��ال��ت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية،
إن «منظمات أوروب��ي��ة غري حكومية مشبوهة»
متورطة يف عمليات التمويل.
ويف غضون ذلك قتل  7أشخاص بينهم طفل،
وأصيب  30آخرون ،يف انفجار سيارة ملغومة يف
حمافظة إدلب السورية.
وحبسب وك��االت األنباء فقد وقع االنفجار
صباح السبت بالقرب من مقر ما يسمى هيئة
حترير الشام .وكانت حمافظة إدلب مشالي
س��وري��ا ،شهدت الشهر امل��اض��ي سقوط عشرات
القتلى واجل��رح��ى يف انفجار جمهول املصدر
استهدف مبنى سكين يف حي وادي النسيم.
هذا وأعلنت جلنة إعادة إعمار الرقة أنها عثرت
منذ بداية العام اجل��اري على  900جثة ضمن
مقابر مجاعية داخ��ل املدينة ،تعود ألشخاص
قتلهم مسلحو تنظيم «داعش».
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طائرات العدوان تشن غارات على مركز الصيادين بمنطقة العرج

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل في تبوك

اليمن ..إحباط أكبر زحف لقوات التحالف السعودي عند الساحل الغربي

السعودية ملدة  8ساعات

y

قنص  4عناصر من قوات هادي بنيران الجيش واللجان شمال وادي المعايين

صنعاء ـ وكاالت :أحبط اجليش اليمين
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة أك��ب�ر زح����ف ل��ق��وات
ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي يف ال��س��اح��ل الغربي
املمتد بني حمافظيت تعز واحلديدة ،ووزارة
ال���دف���اع ت��ت��ح��دث ع��ن م��ق��ت��ل  120ع��ن��ص��راً
بينهم قياديني من قوات العدوان.
يف التفاصيل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية
يف صنعاء السبت ،مقتل  120عنصراً بينهم
ق��ائ��د ال��ل��واء الثالث عمالقة عبدالرمحن
اللحجي ورئ��ي��س عمليات ال��ل��واء الثالث
ع��م��ال��ق��ة ال��ع��ق��ي��د ع���ب���داهلل زغ��ي��ن��ة ،فيما
ج��رح امل��ئ��ات م��ن ال��ق��وات املوالية للتحالف
السعودي ،ودُمرت عشرات اآلليات العسكرية
خ�ل�ال ت��ص��دي اجل��ي��ش ال��ي��م�ني وال��ل��ج��ان
ال��ش��ع��ب��ي��ة ألك�ب�ر زح���ف هل���م يف ال��س��اح��ل
الغربي املمتد بني حمافظيت تعز واحلديدة
استمر يومني.
يف امل��ق��اب��ل ،زع��م��ت ق���وات التحالف أنها
سيطرت على منطقيت السويق واجلبلية
وال��ل��ت�ين يفصلهما ع���ن م��رك��ز م��دي��ري��ة
ال ُتح ْيتا حنو  6كيلو مرتات بعد أن متكنت
من السيطرة على اخلط العام الرابط بني
مديرييت َز ِب�� ْي��د وال ُت َح ْيتا جنوب حمافظة
ا ُ
حل َديْدة الساحلية.
إىل ذلك ش ّنت طائرات التحالف سلسلة
غارات جوية على مركز الصيادين مبنطقة
��اج��ل ش��رق��ي حمافظة
ال��ع��رج يف م��دي��ري��ة ب ِ
ا ُ
حلديْدة ما أدى إىل تدمري  4قوارب لصيد
األمساك.
ه��ذا وتتصاعد ح��دة املواجهات العنيفة
ب�ين اجليش واللجان م��ع ق��وات التحالف
عند احلدود اليمنية السعودية حيث متتد
املواجهات على طول الشريط احلدودي من

مش��ال ص��ح��راء م��ي��دي غ��رب��اً حتى منطقة
املَ��� ْزرق يف مديرية ح��رض شرقاً ،حيث أفاد
مصدر عسكري ميين مبقتل وجرح العديد
من قوات التحالف.
ك��م��ا ق��ت��ل  4ع��ن��اص��ر م��ن ق����وات ه��ادي
ب���ن�ي�ران ق��ن��اص��ة اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان مش��ال
وادي املعايني كما قتل وجرح عدد آخرين
إث��ر استهداف جتمعاتهم باملدفعية مشال
امل��ب��خ��رة الشمالية يف مستحدث جحفان
وقبالة جبل ال��دخ��ان وب���رج ال���دود جبيزان
السعودية.
*مصرع جنود سعوديني وتدمري جرافة
يف جيزان وعسري
ه��ذا ولقي ع��دد م��ن اجل��ن��ود السعوديني
واملرتزقة مصرعهم ،صباح السبت ،كما مت
تدمري جرافة عسكرية سعودية إث��ر قصف

استشهاد جريح فلسطيني بغزة لترتفع حصيلة شهداء
مسيرة العودة الى 116

شبان فلسطينيون يحرقون موقعا لقناصة
العدو الصهيوني على حدود غزة
y

طائرة ورقية محملة بشعلة نارية تربك قوات االحتالل

القدس احملتلة ـ وكاالت :متكنت جمموعة من الشبان الفلسطينيني،
صباح السبت ،من اح��راق موقع لقناصة العدو الصهيوني شرق املغازي
والعودة إىل قطاع غزة بسالم.
وأف��ادت وكالة «فلسطني اليوم» أن أعمدة الدخان تصاعدت صباح

مدفعي للجيش واللجان الشعيبة يف عسري
وجيزان .وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية
اجل���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة اس��ت��ه��دف��ت
جتمعات اجلنود السعوديني ومرتزقتهم يف
اجملازيع بقطاع جيزان ،مؤكدا وقوع قتلى
وجرحى يف صفوفهم.
وأف����اد امل��ص��در ب��ت��دم�ير ج��راف��ة عسكرية
سعودية قبالة منفذ علب بقطاع عسري جراء
قصف بقذائف املدفعية ،نفذته وحدات من
اجليش واللجان الشعبية.
وك���ان س�ل�اح امل��دف��ع��ي��ة ال��ت��اب��ع للجيش
واللجان استهدف ،مساء اجلمعة ،بقذائف
املدفعية جتمعات للجنود السعوديني يف برج
الدود وقبالة جبل دخان بقطاع جيزان ،فيما
مت قنص أح��د م��رت��زق��ة اجل��ي��ش السعودي
قبالة جبل دخان يف جيزان.

السبت من موقع عسكرياً تابع لقناصة العدو شرق املغازي بعد متكن 4
شبان فلسطينيني من اقتحامه وإحراقه.
وأع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م اجل��ي��ش الصهيوني ،أن ج��ن��وده رص���دوا اربعة
فلسطينيني اجتازوا السياج احلدودي جنوب قطاع غزة ،وقاموا بإشعال
إطار مطاطي.
وأضاف »:إن القوات اليت وصلت إىل املكان أطلقت النار باجتاه الشبان
الذين متكنوا من العودة إىل قطاع غزة» .وهذه العملية هي الثانية من
نوعها ينفذها شبان فلسطينيون يف غضون أسبوع.
من جهة اخرى استشهد ،صباح السبت ،جريح فلسطيين متأثر بإصابته
برصاص قوات العدو الصهيوني خالل مشاركته بفعاليات مسرية العودة
الكربى مبناطق السياج احلدودي شرق قطاع غزة.
ونقلت وكالة «فلسطني اليوم» عن الناطق باسم وزارة الصحة يف
قطاع غزة أشرف القدرة قوله :إن املواطن حسني سامل أبو عويضة (41
عاماً) استشهد متأثرا بإصابته اليت أصيب بها قبل أي��ام خالل مسرية
العودة شرق مدينة غزة.
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القاهرة ـ وكاالت :التقى وزير اخلارجية املصري سامح شكري نظريه السوداني الدرديري
حممد أمحد الدخريي يف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
ونشرت الصفحة الرمسية للمتحدث باسم وزارة اخلارجية ،عرب موقع التواصل االجتماعي
«تويرت» ،السبت ،صورة من لقاء شكري والدخريي.
وكتب املتحدث باسم الوزارة« :وزير اخلارجية يبدأ نشاطه يف أديس أبابا باجتماع تشاوري
مع وزير خارجية السودان على هامش اجتماعات االحت��اد اإلفريقي» .وغ��ادر وزير اخلارجية
املصري مطار القاهرة الدولي باجتاه العاصمة اإلثيوبية اجلمعة ،للمشاركة يف اجتماعات
اإلصالح املؤسسي لالحتاد اإلفريقي ،واملقرر السبت يف مقر االحتاد اإلفريقي.

السلطات البحرينية تعمل على تمهيد إلصدار حكم كيدي
ضد الشيخ سلمان
املنامة ـ وكاالت :أكدت مجعية «الوفاق» الوطين اإلسالمية بأنها رصدت  322مادة إعالمية
حترض وتهاجم وتشتم أمني عام مجعية «الوفاق» البحرينية الشيخ علي سلمان منذ بدء
حماكمته يف آب/اغسطس املاضي حتى اآلن ،وذلك ضمن محلة واسعة من أجل إصدار حكم
كيدي ضده يف حزيران/يونيو املقبل.
ويف بيان هلا أشارت الوفاق اىل أن النظام يف البحرين اعتمد هذه السياسة املكشوفة يف صناعة
أج��واء من التحريض والكراهية تزامناً مع اي ق��رارات قضائية أو تشريعية او اداري��ة لتمرير
أحكامه أو قوانينه أو مشاريعه ،ورغم عدم جناح كل تلك االساليب اال انه مستمر فيها.
ولفتت الوفاق اىل أن تلك املواد التحريضية واحلاضة على الكراهية جاءت يف وقت يقبع
فيه الشيخ علي سلمان يف السجن منذ أكثر من ثالث سنوات ونص ،ما يكشف عن طبيعة نوع
وحمركات اآللة االعالمية والسياسية والقانونية اليت حتركها السلطة للتحريض واالثارة.

تفاصيل إتفاق أبوظبي مع الخرطوم لتطوير ميناء سواكن
اخلرطوم ـ وكاالت :أطلع وزير النقل والطرق السوداني مكاوي حممد عوض برملان البالد
على تفاصيل الصفقة املربمة مع دولة قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن «عثمان دقنة» على
البحر األمحر.
وقال مكاوي إن الشراكة مع قطر تبدأ مبنحها نسبة  %49من عوائد تشغيل امليناء ،مقابل
 %51للسودان ،على أن تظل نسبة السودان من تشغيل امليناء يف ارتفاع مستمر لتصل نسبة
.%100
وأوضح مكاوي أن العمل يف تأهيل ميناء «عثمان دقنة» سيمر بثالث مراحل تبدأ األوىل يف
أكتوبر من العام احلالي وتستمر حتى عام  2020بتكلفة تبلغ  1/03مليار دوالر ،فيما تبدأ
املرحلة الثانية يف عام  2020وتستمر حتى عام  ،2025مشريا إىل أن املرحلة الثالثة تبدأ يف
 2025وبتكلفة ملياري دوالر وتستمر حتى نهاية املشروع.
وأكد مكاوي أن وزارة النقل ستعرض كل املشاريع يف عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة
بني البلدين من أجل العمل على تنفيذها ،مشريا إىل أنه عند االنتهاء من تأهيل امليناء اجلنوبي
سريتفع عدد استقبال احلاويات يف امليناء إىل مليون حاوية بدال من  400ألف.
ووقعت قطر والسودان يف مارس املاضي اتفاقا جتاريا قيمته  4مليارات دوالر لتطوير ميناء
سواكن ،ويعترب االتفاق واحدا من أكرب مشروعات النهضة والتنمية االقتصادية الواعدة يف
السودان ،ويتوقع أن يساهم يف زيادة حجم التبادل التجاري واالقتصادي بني البلدين.

لبنان ..بري ونصرالله يؤكدان على العمل الجاد حملاربة الفساد

«العفو الدولية» :بن سلمان
يُس ّكت صوت أي شخص
يخالف سياساته
الرياض ـ وك��االت :اعتربت مديرة احلمالت للشرق
األوس���ط يف «منظمة العفو ال��دول��ي��ة» مس��اح حديد أن
اعتقال السلطات السعودية للمدافع البارز عن حقوق
اإلن���س���ان حم��م��د ال��ب��ج��ادي «مب��ث��اب��ة ت��ط��ور آخ���ر مثري
للمخاوف وسط محلة القمع املستمرة ضد نشطاء حقوق
اإلنسان» يف اململكة.
وق��ال��ت حديد يف بيان هل��ا إن «حممد ال��ب��ج��ادي هو
ناشط ناضل م��ن دون كلل م��ن أج��ل حقوق اإلن��س��ان،
وقد مت استهدافه ،إىل جانب مجيع هؤالء الذين اعتقلوا
وسط محلة القمع األخرية ،فقط بسبب عمله املهم».
وذك��رت أن «ول��ي العهد السعودي حممد بن سلمان
يواصل ترويج «إصالحاته» للمجتمع العام الدولي ،بينما
يقوم بإسكات صوت أي شخص يف بلده جيرؤ على مناقشة
سياساته» ،مطالبة ابن سلمان بأن «يوقف هذا النفاق
التام».
وإذ ج��ددت املنظمة دعوتها السلطات السعودية إىل
«إط�لاق س��راح ه��ؤالء النشطاء السلميني ف��وراً من دون
قيد أو ش��رط» ،طالبت السلطات بأن «تصرح عن مكان
وجود املعتقلني ،وأن تتيح هلم إمكانية االتصال بأسرهم
وحماميهم».
وحم���م���د ال���ب���ج���ادي ه���و أح����د األع����ض����اء امل��ؤس��س�ين
لـ»اجلمعية السعودية للحقوق املدنية والسياسية» ،اليت
أغلقتها السلطات قسراً يف آذار/م��ارس  2013واعتقلت
مجيع أعضائها .واع ُت َ
قل البجادي يف ث�لاث مناسبات،
آخ ُرها يف عام  ،2018إذ أفرجت عنه بعد اعتقاله أول مرة
ألسباب جمهولة ،وبعدها
ثم أعادت اعتقاله بعد يومني
ٍ
أطلقت سراحه لتعود وتعتقله ،يوم اخلميس املاضي.
يف سياق آخر سيطرت فرق الدفاع املدني السعودي يف
حمافظة ضباء مبنطقة تبوك ،على حريق إلتهم عددا
كبريا من أشجار النخيل يف وادي الديسة الذي يعد من
املعامل السياحية بتبوك.
وق��ال املتحدث باسم الدفاع املدني يف منطقة تبوك
النقيب عبدالعزيز ال��ش��م��ري ،إن ق���وات ال��دف��اع املدني
تلقت بالغا حبريق شب يف متام الساعة ال��ـ 22:00مساء
اجلمعة ،يف أشجار بردي وخنيل يف وادي قراقر يف منطقة
الديسة  125كم شرق حمافظة ضباء.
وأشار املسؤوول السعودي إىل أن مساحة احلريق تقدر
حب��وال��ي  40أل��ف م�تر م��رب��ع ،مضيفا أن س��رع��ة ال��ري��اح
ساهمت يف انتشار احلريق ،إال أن فرق اإلطفاء جنحت يف
عزل احلريق عن املزارع اجملاورة.
وأضاف الشمري أن فرق األطفاء متكنت بعد مرور 8
ساعات عمل متواصلة من إمخاد احلريق بشكل كامل
برغم الصعوبات التضاريسية اليت واجهتها الفرق خالل
مباشرتهم للحادث ،مشريا إىل أن أسباب احلريق ال تزال
جمهولة ،نافيا وقوع ضحايا يف احلادث.

بريوت ـ وكاالت :إلتقى مساء اجلمعة األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل ورئيس
جملس النواب نبيه بري حبضور الوزير علي حسن خليل ،واملعاون السياسي لألمني العام
احلاج حسني اخلليل ،واستمر اللقاء لعدة ساعات إستعرض الطرفان خالل اإلجتماع األوضاع
العامة يف املنطقة وما جيري على الساحة الفلسطينية بشكل خاص مؤكدين على الدعم
الكامل للشعب الفلسطيين يف نضاله الوطين بكافة الوسائل.
كما جرى نقاش معمق يف امللفات الداخلية حيث أب��دى الطرفان تقييمهما اإلجيابي
لنتائج االنتخابات النيابية واملشاركة الشعبية الواسعة اليت أكدت على اإللتزام خبيار
املقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها واملشروع السياسي ال��ذي حيمله حزب اهلل وحركة امل
وحلفاؤهما.
كما نظر الطرفان بإرتياح كبري النتخاب رئيس اجمللس النيابي وتكليف رئيس احلكومة
آملني إستكمال هذه اخلطوات بتشكيل سريع حلكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل
الصحيح .وج��رى يف اللقاء مقاربة شاملة للملفات اإلقتصادية واملالية واإلداري���ة حيث مت
التأكيد على العمل اجلاد حملاربة الفساد ومت اإلتفاق على اآلليات املناسبة ملتابعة هذه امللفات.

إعصار «مكونو» يقتل ضحيته الثانية في عُ مان
مسقط ـ وكاالت :أعلنت الشرطة يف سلطنة عمان تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب اإلعصار
«مكونو» ،حيث قتل شخص نتيجة إجنراف مركبه يف أحد األودية مبنطقة عوقد العمانية.
ودعت السلطات العمانية السكان احملليني للبقاء يف منازهلم حفاظا على سالمتهم ،وعدم
اخلروج إال يف احلاالت الضرورية ،وعدم اجملازفة بعبور األودية واالستماع لتعليمات السالمة يف
الظروف االستثنائية .وحذرت السلطات املواطنيني من وجود حفر عميقة جراء مشاريع جيري
العمل عليها حاليا ،امتألت باملياه جراء اإلعصار.
وحول احلالة اجلوية اليت متر بها البالد ،قالت هيئة األرصاد اجلوية العمانية يف حسابها
على «تويرت» إن «آخر مؤشرات الرصد توضح تراجع احلالة املدارية من إعصار من الدرجة
األوىل إىل عاصفة مدارية بسرعة رياح حول املركز بني  35إىل  50عقدة».
وأشارت إىل استمرار هطول األمطار الغزيرة بشكل متفاوت على حمافظيت ظفار والوسطى
خالل الـ 36ساعة القادمة ،باإلضافة إىل أن البحر سيكون هائج املوج الذي سيزداد ارتفاعه من
 5إىل  8أمتار.
وكانت الشرطة العمانية أعلنت مساء اجلمعة أن اإلعصار «مكونو» أدى لوفاة طفلة بعمر
 12عاما متأثرة جبروحها جراء ارتطامها جبدار منزل بسبب قوة الرياح املصاحبة لإلعصار.

ليبيا ..أنباء عن محاصرة «حكومة الوفاق» وطرد الحرس الرئاسي
طرابلس ـ وك��االت :حاصرت ميليشيات مقر حكومة الوفاق الوطين يف العاصمة الليبية
طرابلس ،فجر السبت ،وطردت احلرس التابع للمجلس الرئاسي وسط املدينة.
كما سيطرت امليليشيات املكونة من كتيبة ثوار طرابلس ،وميليشيات أخرى على قـناة ليبيا
التابعة للمجلس الرئاسي ،وسط أنباء عن بيان مرتقب للمهامجني.
ومل يعرف على الفور حمتوى البيان الذي سيلقيه املهامجون ،أو تطورات األحداث.

