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فصائل املقاومة ترد على قرار الكونغرس :تدخل أميركي سافر في الشأن العراقي

اخبار قصيرة

انتشار قوة عراقية ومستشارين أمريكيني على الحدود مع سوريا

مصر ..السيسي يؤدي اليمني الدستورية لوالية ثانية أمام
مجلس النواب

y

«داعش» يشن هجمات وتفجيرات ..ويقتل عائلة مكونة
ً
شخصا في صالح الدين
من 12

y

استشهاد  4من عناصر الشرطة بانفجار عبوة شمال بغداد

بغداد/ناقع الكعيب  -أعلن الناطق باسم
قيادة عمليات نينوى العميد حممد اجلبوري،
أن قوة عسكرية عراقية ومستشارين عسكريني
أم��ري�ك�ي�ين ت�س�ل�م��وا ال �ش��ري��ط احل � ��دودي بني
العراق وسورية مشال غربى املوصل  /400كلم
مشال بغداد/ .
وقال اجلبوري إن ” قوة من اجليش العراقي
م ��ن ال �ف��رق��ة  15وال��ف ��رق ��ة  9وم�س�ت�ش��اري�ين
أم��ري�ك�ي�ين ت�س�ل�م��وا ال �ش��ري��ط احل � ��دودي بني
العراق وسوريا غرب حمافظة نينوى.
وأض ��اف أن “ال �ق��وة العراقية واملستشارين
األمريكيني دخلوا قرى أم جريص وأم الذيبان
وتل صفوك لتأمني الشريط احل��دودي املمتد

من صحراء قضاء سنجار إىل صحراء قضاء
البعاج غرب املوصل” ،موضحا أنه من املؤمل
أن تنشئ القوة قاعدة عسكرية ثابتة هلا على
جبل سنجار.
ويكتسب جبل سنجار ال��ذي يبلغ ارتفاعه
 1400مرت أهمية إسرتاتيجية لوقوعه وإشرافه
على احلدود العراقية السورية.
ومن جهة اخرى أعلن مركز االعالم األمين،
عن ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة من
خملفات تنظيم “داعش” جنوب املوصل.
وق��ال الناطق باسم املركز العميد حييى
رسول يف بيان إنه “جبهود متميزة ،فإن مفارز
م��دي��ري��ة االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية يف الفرقة

وقوات األمن ّ
تفض تج ّمعات في العاصمة
بقنابل الغاز

تشييع الشهيدة املسعفة رزان النجار ..ووزارة الصحة تروي حيثيات إستشهادها

إصابات في صفوف الفلسطينيني برصاص العدو الصهيوني جنوب غزة
y

إتساع رقعة االحتجاجات في
املدن األردنية ..واعتقال عدد
من املتظاهرين

 20وض�م��ن مهامها يف البحث ع��ن خمابيء
ومستودعات ومعامل اسلحة عصابات داعش
االرهابية وبعملية نوعية نفذت استنادا اىل
معلومات استخبارية دقيقة متكنت من الوصول
اىل أحد معامل تصنيع العبوات الناسفة من
خملفات داع ��ش االره��اب��ي يف منطقة امللوثة
بناحية العبور جنوب املوصل”.
واض��اف رس��ول ،أن “ال�ق��وة ضبطت بداخله
( 1223قنربة هاون عيار ١٢٠ملم و 243قنربة
هاون عيار  ٨٢ملم و 93قذيفة مدفعية خمتلفة
و 38اطالقة مدفع من عيار ٥٧ملم و 35قنربة
هاون عيار ٦٠ملم و 9عبوات ناسفة مسلكة و6
قذائف مدفع جهنم)”.
ي�ش��ار اىل ان م��رك��ز االع�ل�ام االم�ن�ي يعلن
بني فرتة واخرى عن ضبط العديد من خمابئ
االسلحة واالع �ت��دة يف مناطق ك��ان يسيطر
عليها تنظيم “داعش” يف السابق.
ويف صالح الدين ،أعلن مصدر أمين عراقي

ب��احمل��اف�ظ��ة ،السبت ع��ن استشهاد أرب �ع��ة من
عناصر الشرطة يف انفجار عبوة ناسفة غرب
قضاء الشرقاط( 280كلم مشال بغداد).
وقال املصدر إن”عبوة ناسفة انفجرت فجر
السبت على عجلة تابعة للشرطة العراقية يف
قرية العيثة 15 /كلم غربي قضاء الشرقاط/
ما أسفر عن استشهاد اربعة من رجال شرطة”.
وعلى صعيد متصل ،اف��اد مصدر ام�ني يف
ص�لاح ال��دي��ن ،السبت ،ب��أن عائلة مكونة من
 12شخصا قتلت على يد عناصر من «داعش»
مشال الضلوعية.
وقال املصدر يف حديث لـ السومرية نيوز ،ان
«تنظيم داع��ش تسلل فجر السبت ،اىل قرية
الفرحاتية مشال الضلوعية ،وقام بقتل عائلة
مكونة من  12شخصا يف القرية».
وتشهد مناطق عديدة من حمافظة صالح
ال��دي��ن ت�ف�ج�يرات وه�ج�م��ات مسلحة ينفذها
عناصر تنظيم (داع��ش) على الرغم من اعالن
رئيس ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي حيدر ال�ع�ب��ادي العام
املاضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا يف
بالده.
* ب�غ��داد :لن نسلم الداعشيات الروسيات
لبلدهن
من جهة أخرى ،اكد العراق عدم وجود أي
اتفاق مع روسيا لتسليم نساء روسيات ينتمني
لعصابات داعش االرهابية.
ونقل بيان ل ��وزارة اخلارجية العراقية عن
السفري العراقي لدى موسكو ،حيدر العذاري
قوله ان “النساء الروسيات الالتي مت احلكم
عليهن بالسجن مدى احلياة من قبل القضاء
العراقي يف شهر نيسان ابريل املاضي بتهمة
االنتماء للجماعات االرهابية وم��دى امكانية
نقلهم اىل روسيا لقضاء حمكوميتهن فيها،
فأنه ال يوجد اي اتفاق بني اجلانبني على تبادل
السجناء ونقلهن إلك�م��ال حمكوميتهن يف
بلدهن”.
ولفت العذاري “يف حال توقيع هكذا اتفاقية
فسيكون من املمكن القيام بذلك إذا مامسحت
بنود االتفاقية بهذا االمر بعد تقديم طلب من
قبل السلطات الروسية ،اما يف الوقت احلاضر
فباالمكان طلب متييز للحكم وان القضاء على
استعداد للنظر يف هذا الطلب ،فإذا مت ادانتهن
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استشهاد شاب فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذه عملية دهس

ج�ن��وب ق�ط��اع غ ��زة .وق ��د ش ��ارك امل �ئ��ات من
الفرق الطبية واملسعفني يف تشييع جثمان
«رزان» اليت استشهدت برصاصة يف الصدر
أث�ن��اء قيامها بواجبها اإلن�س��ان��ي بإسعاف
جم�م��وع��ة ش �ب��اب أص �ي �ب��وا ب��رص��اص ق��وات
االحتالل قرب السياج الفاصل شرق مدينة
خ��ان يونس يف مجعة «م��ن غ��زة إىل حيفا
وحدة دم وتقرير مصري».
من جهة اخرى أصيب مواطن فلسطيين،
ص� �ب ��اح ال� �س� �ب ��ت ،ب� ��رص� ��اص ق� � ��وات ال �ع ��دو
الصهيوني ،شرق مدينة خان يونس ،جنوب
قطاع غزة.
ون� �ق� �ل ��ت وك� ��ال� ��ة «ف �ل �س �ط�ي�ن ال ��ي���وم»
ع��ن ش �ه��ود ع �ي��ان ق��وهل��م :إن ج �ن��ود ال�ع��دو
املتمركزين خلف السواتر الرتابية شرق
ب �ل��دة خ ��زاع ��ة ش ��رق خ ��ان ي ��ون ��س ،أط�ل�ق��وا
الرصاص احلي صوب أحد املواطنني لدى
اقرتابه من السياج احل��دودي شرق البلدة،
ما أدى إىل إصابته برصاصة يف البطن.
ويف س� �ي ��اق م �ت �ص��ل أص� �ي ��ب ع � ��دد م��ن
املواطنني باالختناق خ�لال مواجهات مع
العدو الصهيوني يف ضاحية ذنابة مبدينة
طولكرم ،فجر السبت.
وأفاد شهود عيان ،بأن اجلنود الصهاينة
مت� ��رك� ��زوا مب �ح �ي��ط م �س �ج��د ال � �ف� ��ردوس،
وان��دل�ع��ت م��واج�ه��ات ق��رب امل�ق�برة وختللها
إطالق لقنابل صوتية وغازية أوقعت إصابات
باالختناق.
وأش � ��ارت ذات امل� �ص ��ادر ،إىل أن اجل �ن��ود
ف� �ت� �ش ��وا م � �ن� ��ازل امل� ��واط � �ن �ي�ن واق��ت��ح��م ��وا
ع ��ددا منها بطريقة اس�ت�ف��زازي��ة واع �ت��دوا
ع��ل ��ى امل� ��واط � �ن �ي�ن ح��ت ��ى وق � ��ت م �ب �ك��ر م��ن
صباح السبت.
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عمان ـ وكاالت :اتسعت رقعة التظاهرات يف خمتلف
امل��دن األردن�ي��ة احتجاجاً على سياسة احلكومة وزي��ادة
الضرائب.
وحتاول قوات األمن االردنية ّ
فض جت ّمعات احملتجني
لليلة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي يف أك �ث��ر م��ن نقطة يف
ال�ع��اص�م��ة األردن��ي ��ة ع � ّم��ان بقنابل ال �غ��از فيما ت��د ّف��ق
املواطنون إىل ال��دوار الرابع ال��ذي منع حمافظ ع ّمان
التج ّمع فيه يف وق��ت س��اب��ق .وق��د حت� ّول��ت التظاهرات
يف بعض املناطق إىل اشتباكات حيث اعتقلت قوات
الشرطة عدداً من املتظاهرين.
وقال الكاتب السياسي يف صحيفة الدستور األردنية
عمر كالب إن ما حيدث يف األردن حدث يف اقطار عربية
ولكن الشارع األردني ما زال رشيداً يف تعاطيه.
القدس احملتلة ـ وك��االت :أصدرت وزارة الرصاص بشكل مباشر على املسعفة اليت
وأش��ار كالب إىل أن «الشارع األردن��ي يقول بكل وعي
الصحة الفلسطينية بيانا استنكرت فيه أصيبت يف صدرها.
أن النهج االق�ت�ص��ادي جي��ب أن يتغري كذلك جي��ب أن
وأكدت أن الطواقم الطبية ستستمر يف
ت�ع�م��د اجل �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي إط �ل�اق ال�ن��ار
يتغري النهج السياسي» .وك��ان امللك األردن ��ي عبداهلل
على املسعفة رزان النجار ،وحتدثت فيه عن عملها «مهما كلف الثمن من أجل إنقاذ
ال�ث��ان��ي ط�ل��ب م��ن وزراء ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة والتموين
حياة أبناء شعبنا الفلسطيين».
تفاصيل مقتلها.
واملالية والطاقة وال �ث��روة املعدنية ورئ�ي��س هيئة تنظيم
ك�م��ا ق� ��ررت ال� � ��وزارة إط �ل�اق اس ��م رزان
وقالت ال ��وزارة يف البيان إن رزان النجار
قطاع الطاقة واملعادن عقد اجتماع للجنة تسعري املشتقات
( 21ع��ام��ا) ش��ارك��ت يف إس�ع��اف املصابني ،ال�ن�ج��ار ع�ل��ى ال�ن�ق�ط��ة ال�ط�ب�ي��ة ش ��رق خ��ان
النفطية وجملس مفوضي اهليئة وتوجيههم لوقف قرارات
وعملت مع الطواقم الطبية منذ انطالق يونس تكرميا هلا ،داعية املؤسسات الدولية
تعديل تعرفة احملروقات والكهرباء لشهر حزيران /يونيو.
فعاليات «م�س�يرة ال �ع��ودة ال �ك�برى» يف « 30إىل العمل اجلاد لتوفري احلماية للطواقم
وقال رئيس الوزراء يف كتاب وجهّه للوزراء إنه وبإيعاز من
مارس املاضي ،و»كانت شاهدة على جرائم الطبية».
امللك يوقف العمل بقرار جلنة تسعري احملروقات نظراً
وال يعد مقتل رزان النجار أول حادثة
االحتالل حبق األطفال والنساء والطواقم
للظروف االقتصادية يف شهر رمضان املبارك.
يرتكبها اجليش اإلسرائيلي ضد املسعفني،
الطبية والصحفية واملدنيني العزل».
بدورها ،وكالة «برتا» األردنية أوردت بشأن انطالق
وقالت الوزارة يف بيانها إن فريق املسعفني ،ح �ي��ث س �ب��ق وأن اس �ت �ه��دف ك � ��وادر طبية
مسرية بعد ص�لاة اجلمعة من ام��ام املسجد احلسيين
ال��ذي��ن يلبسون املعاطف الطبية البيضاء بالرصاص خملفا قتلى وجرحى.
الكبري ب��اجت��اه ساحة النخيل احتجاجا على مشروع
وان �ت �ه��ت ظ�ه��ر ال �س �ب��ت ،م��راس��م تشييع
تقدموا إلج�لاء املصابني ،رافعني أيديهم،
ق ��ان ��ون ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل واع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب��آل �ي��ة تسعري
تأكيدا على عدم تشكيلهم ألي خطر على جثمان الشهيدة املسعفة رزان النجار من
احملروقات.
ال �ق��وات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ال�تي ق��ام��ت بإطالق مستشفى األوروب � ��ي مب��دي�ن��ة خ ��ان يونس
وحبسب الوكالة امل��ذك��ورة ،طالب املشاركون يف
املسرية بإجياد بدائل لرفد املوازنة باألموال بعيداً عن
رف��ع األس �ع��ار وال �ض��رائ��ب ،مب��ا ال ي��ؤث��ر على حم�
التوصل إلى اتفاق لفصل القوات جنوب غربي سوريا قبل انسحاب القوات األمريكية من التنف .وقال املعلم يف مؤمتر صحفي
�دودي موسكو تؤكد ّ
الدخل .كما شهدت بعض حمافظات اململكة وقفات
السبت ،إن» إسرائيل» هي من روجت رواية التواجد العسكري اإليراني يف
احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ،طالب
اجلنوب السوري ،وكل التحركات تصب يف خدمة هذا اهلدف ،موضحا
املشاركون فيها بإعادة النظر يف ق��رارات رفع األسعار
أن هناك اتفاق فصل للقوات مت توقيعه عام  ،1974و» إسرائيل» هي
وإجياد بدائل لرفد املوازنة ،مبا ال يؤثر على الطبقتني
اليت خرقت هذا االتفاق عندما قامت وما زالت تشجع جمموعات إرهابية
املتوسطة والفقرية.
وغايتها يف ذلك إقامة حزام أمين ،وعندما فشلت يف ذلك بدأت تتحدث
ويف حمافظة اربد جنوباً طالب حمتجون احلكومة
عن قوات إيرانية.
بالرتاجع عن مشروع قانون الضريبة املقرتح ،واعتربوه
كما نفى وزير اخلارجية السوري ،أي وجود عسكري إيراني يف بالده،
إستشهاد  8أشخاص من عائلة واحدة
عبئا جديداً على املواطن .ويف حمافظة الزرقاء ثاني
يتعدى ال��دور االستشاري وذل��ك بطلب من دمشق ،مؤكدا أن ما يتم
أك�بر احملافظات بعد ع� ّم��ان طالبت فعاليات حزبية
بغارة للتحالف في الحسكة تداوله هو رواية إسرائيلية.
وسياسية وشعبية بسحب قانون ضريبة الدخل ،خالل
وأوضح املعلم ،مستشارون إيرانيون يعملون مع اجليش السوري ،وال
م �س�يرة ان�ط�ل�ق��ت م��ن ام ��ام مسجد ع�م��ر ب��ن اخل�ط��اب
دمشق ـ وكاالت :نفى وزير اخلارجية السوري ،وليد املعلم ،التوصل وجود لقواعد عسكرية ثابتة مثلما تروج له « إسرائيل».
وجابت شارع امللك فيصل وسط مدينة الزرقاء.
يكون
لن
ذلك
أن
مؤكدا
السوري،
اجلنوب
خبصوص
اتفاقات
أي
إىل
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املعلم :ال حديث عن أي اتفاق قبل
انسحاب القوات األمريكية من التنف

القاهرة ـ وك��االت :أدى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،السبت ،اليمني الدستورية
لوالية رئاسية ثانية أمام جملس النواب .وأكد السيسي خالل كلمة ألقاها بعد تأديته القسم
الدستورية ،أن بناء اإلنسان املصري سيكون على رأس األولويات يف املرحلة القادمة ،مشريا إىل
ضرورة إعادة تعريف اهلوية املصرية من جديد.
وقال« :اآلن وقد حتققت جناحات املرحلة األوىل من خطتنا ،فإنين أؤكد لكم أننا سنضع
بناء اإلنسان املصري على رأس أولويات الدولة ،خالل املرحلة القادمة ..جيب أن يتم بناؤه على
أساس شامل ومتكامل ..حبيث يعاد تعريف اهلوية املصرية من جديد بعد حماوالت العبث بها».
وأض��اف« :كنا نواجه خالل الفرتة الرئاسية األوىل التحدي األك�بر يف تاريخ وطننا..
استطعنا أن نعرب مرحلة عصيبة وننطلق حنو مستقبل أكثر ثباتا واستقرارا وعزما على
حتقيق احلسم يف معركة بناء الوطن».
يشار إىل أن جلسة جملس النواب اخلاصة حللف اليمني الدستورية للسيسي ،عقدت برئاسة
علي عبد العال ،حضرها مجيع نواب الربملان ،ورئيس الوزراء شريف إمساعيل ،وعدد من الوزراء،
إىل جانب شيخ األزهر أمحد الطيب ،وبابا اإلسكندرية ،وبطريرك الكرازة املرقسية تواضروس
الثاني .وفاز السيسي يف االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف مارس املاضي ،بنسبة  97.08باملئة
على منافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وزير الدفاع القطري يلتقي نظيره األمريكي في سنغافورة
الدوحة ـ وكاالت :أفادت وزارة الدفاع القطرية ،بأن نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدولة
لشؤون ال��دف��اع خالد بن حممد العطية ،التقى وزي��ر ال��دف��اع األمريكي جيمس ماتيس يف
سنغافورة.
وجاء يف بيان صحفي صدر عن وزارة الدفاع القطرية ونشر على صفحتها الرمسية يف تويرت،
السبت ،أنه جرت يف هذا اللقاء مناقشة العالقات الثنائية ذات االهتمام املشرتك بني البلدين
وكذلك سبل تعزيزها وتطويرها .وأض��اف البيان ،أن اجلانبني تناوال أيضا آخ��ر تطورات
األوضاع اليت متر بها املنطقة ،ويف مقدمتها األزمة اخلليجية.

امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز يصدر  23أمرا ملكيا

الرياض ـ وك��االت :أصدر امللك السعودي سلمان بن عبدالعزيز  23أمرا ملكيا ،أبرزها
إعفاء وزير العمل من منصبه وإنشاء وزارة للثقافة وفصلها عن وزارة اإلع�لام ،واستحداث
هيئات حكومية جديدة.
وقضت األوام��ر امللكية ،حبسب ما نشرته وكالة األنباء السعودية «واس» ،فجر السبت،
بتعيني أمحد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا للعمل ،وبدر بن عبداهلل بن فرحان
آل سعود وزيرا للثقافة ،وصاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ ،عضوا يف جملس الشؤون
السياسية واألمنية ،وعبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل الشيخ وزيرا للشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد .كما أصدر امللك سلمان أمرا بإنشاء هيئة ملكية ملدينة مكة
املكرمة واملشاعر املقدسة ،ويكون للهيئة جملس إدارة برئاسة نائب رئيس جملس ال��وزراء،
وإنشاء جملس للمحميات امللكية يف الديوان امللكي ،ويكون رئيسه ولي العهد حممد بن سلمان.
وتضمنت األوام��ر املوافقة على اق�تراح ولي العهد بإنشاء إدارة باسم «إدارة مشروع جدة
التارخيية» ،ترتبط بوزارة الثقافة ،مع ختصيص ميزانية مستقلة هلا.

القوات البحرية تضبط العشرات أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

وزير تونسي :الداخلية والدفاع ال ينتميان إلى أي حزب
وملتزمان بالحياد
تونس ـ وكاالت :أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم ،أن التفاعالت السياسية على
مستوى وثيقة قرطاج الثانية تقتصر على األحزاب السياسية ،وقال «إن وزيري الداخلية والدفاع
ملتزمان باحلياد التام وال ينتميان إىل أي حزب».
جاء ذلك يف تصرحيات لوزير الداخلية لطفي براهم ،على هامش قيامه بإعالن إشارة
انطالق العطلة اآلمنة لسنة . 2018
وأعطى وزير الداخلية ،إشارة انطالق برنامج العطلة اآلمنة للموسم الصيفي  2018اجلمعة
املوافق األول من يونيو بد ًال من املوعد املعتاد وهو أول يوليو من كل عام بهدف إعطاء الفرصة
ملزيد من الوقاية أكثر من ح��وادث الطرقات والتقليص منها ع�لاوة على التصدي لظاهرة
اإلره��اب واالستعداد ملكافحة احلرائق .كما أكد براهم أن التنسيق متواصل بشأن تأمني
املوسم السياحي بني وزارتي الداخلية والسياحة لضمان سري املوسم السياحي يف أفضل الظروف
ال سيما وأن هناك قاعة عمليات مشرتكة بني الوزارتني.
ويف سياق غري متصل ضبطت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية زورقا مطاطيا مبنطقة
خليج تونس حيمل  23تونسيا من واليات خمتلفة كانوا حياولون اهلجرة بطريقة غري شرعية
إىل إيطاليا .وص��رح الناطق الرمسي باسم وزارة الدفاع الوطين التونسية العقيد بلحسن
الوسالتي بأن هؤالء األشخاص أف��ادوا بأنهم أحبروا من سواحل اهلوارية وضلوا طريقهم يف
البحر ،مشريا إىل أن الوحدة البحرية العسكرية صادرت  120لرتا من البنزين ومبالغ مالية
قيمتها  190دينارا تونسيا و 679يورو.

ليبيا ..مقتل فتاة وإصابة  5من عائلتها في هجوم مسلح جنوب أجدابيا

y

وجرح  5من عائلتها ،صباح السبت ،إثر هجوم مسلح
طرابلس ـ وكاالتُ :قتلت فتاة ليبيةُ ،
استهدف بوابة أمنية ومركز للشرطة يف منطقة القنان جنوب مدينة أجدابيا شرقي ليبيا.
ووفقا لوكالة «سبوتنيك» قالت مديرية أمن مدينة أجدابيا يف بيان إن «حنو  5سيارات
رباعية الدفع ومسلحة تابعة للجماعات التكفريية هامجت أسرة على طريق الكسارات ،بوابة
القنان جنوب مدينة أجدابيا ،ما أدى الستشهاد فتاة وإصابة  5آخرين من أفراد عائلتها».
وأكد مصدر أن «سيارة رباعية الدفع على متنها حنو  8مسلحني هامجت مركز شرطة
القنان وفتحت النار على رجال األمن يف مركزا للشرطة قبل أن يتمكنوا من الفرار» ،الفتا
إىل أن «قوات األمن تعمل مبساندة من اجليش على مطاردة املسلحني يف الصحراء» ،حبسب
الوكالة .وأوضح املصدر أن «املهامجني أحرقوا سيارة تابعة للمركز باإلضافة إىل حرق سيارة
أخرى ألحد رجال األمن باملركز».
وأضاف« :األوضاع حاليا يف مدينة أجدابيا والبيضان والقنان والكسارات جيدة ،فيما تشهد
تلك املناطق انتشارا مكثفا لرجال اجليش واألجهزة األمنية ،والكتيبة  152التابعة للقوات
املسلحة تعمل على مالحقة املسلحني يف الصحراء ،مبساندة سالح اجلو اللييب».
وتبعد منطقة القنان حوالي  15كيلومرتا من جنوب أجدابيا ،وقام مسلحون باهلجوم على
بوابة أمنية وحرق مركز للشرطة والسيطرة.

