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مصرع وأسر عشرات املرتزقة في عملية استدراج نوعية بالساحل الغربي

اخبار قصيرة

صواريخ باليستية يمنية تدك قواعد عسكرية سعودية في نجران وعسير

موسكو تبحث مع الخرطوم إنشاء مركز إمداد ألسطولها في السودان

طائرات العدوان تقصف مناطق متفرقة في صعدة
ً
عنصرا بينهم القائد الميداني محمد بن مبخوت هظبان
مقتل 50
y

y

ص��ن��ع��اء ـ وك������االت :قصفت
القوة الصاروخية اليمنية قواعد
ع��س��ك��ري��ة س���ع���ودي���ة يف جن���ران
ومخ��ي��س م��ش��ي��ط السعوديتني
ب��ص��واري��خ ب��ال��ي��س��ت��ي��ة ،وكمني
ل���ل���ج���ي���ش ال���ي���م�ن�ي وال���ل���ج���ان
الشعبية يسفر عن قتلى وجرحى
يف صفوف قوات الرئيس اليمين
املستقيل عبد ربه منصور هادي
يف حمافظة اجلوف.
أف��اد مصدر حملي مي�ني بأن
القوة الصاروخية اليمنية قصفت
قواعد عسكرية سعودية يف جنران
ومخ��ي��س م��ش��ي��ط السعوديتني
ب��ص��واري��خ بالستية ،فيما أعلن
امل����ت����ح����دث ب����اس����م ال���ت���ح���ال���ف
السعودي العميد تركي املالكي
أن ق��وات ال��دف��اع اجل��وي التابعة
له رصدت صاروخني باليستيني
أُط��ل��ق��ا ب��اجت��اه جن����ران ،مضيفاً
أن «الصاروخ األول فشل وسقط
داخ���ل اليمن واآلخ����ر سقط يف
منطقة صحراوية».
من جهة أخرى أفاد مصدر ميداني باستعادة
اجليش اليمين واللجان الشعبية مناطق يف
اجل���اح مب��دي��ري��ة احلسينية ج��ن��وب احل��دي��دة
غرب اليمن ،وأضاف املصدر أن اشتباكات قوية
وقعت يف املنطقة ،حيث سعت قوات التحالف
مبساندة املروحيات الستعادة مناطق سيطر
عليها اجليش واللجان.
وحبسب مصدر عسكري ،فإن قوات اجليش
وال��ل��ج��ان جن��ح��ت يف ع����زل ق����وات ال��ت��ح��ال��ف
املتمركزة يف منطقة ال��ط��ائ��ف ع��ن ال��ق��وات
امل��وج��ودة يف منطقيت الطور واجمللس جنوب
احل��دي��دة .ب���دوره حت��دّث مصدر عسكري عن
وق��وع قتلى وجرحى من ق��وات التحالف عند
صد اجليش واللجان تقدّم هذه القوات قبالة
منفذ علب عسري.
وأش��ار املصدر إىل مقتل  50عنصراً ،بينهم
القائد امليداني حممد ب��ن مبخوت هظبان،
وج�����رح آخ���ري���ن م���ن ق�����وات ال��رئ��ي��س اليمين
املستقيل عبد ربه منصور هادي خالل استعادة

بمحافظة الجوف

اجليش واللجان السيطرة على كامل منطقة
مزوية يف مديرية املتون مبحافظة اجلوف شرق
البالد.
وأوض���ح امل��ص��در أن اجليش واللجان ش ّنوا
علمية عسكرية واسعة على مواقع وحتصينات
ق��وات ه��ادي ،على وقع غ��ارات جوية للتحالف
السعودي حاولت منع تقدمهم ،غري أن تلك
الغارات مل تفلح يف إبطاء عملية تقدم اجليش
واللجان باجتاه منطقة مزوية االسرتاتيجية
م��ن مج��ي��ع االجت���اه���ات ،األم����ر ال����ذي انتهى
بسيطرة اجليش واللجان على املنطقة مشال
غ��رب حمافظة اجل���وف .يأتي ذل��ك بعد يوم
واح���د فقط م��ن إع�ل�ان ق���وات ه���ادي مديرية
املُتون منطقة «معادية « إيذاناً بقصفها جوياً
وبرياً من قبل التحالف.

رد روسي مفحم على مزاعم واشنطن حول بشار االسد

مصدر سوري ينفي تعرض البوكمال
لهجوم من داعش
y

«جبهة النصرة» اإلرهابية تكشف عن
عالقتها ببعض الدول

دم��ش��ق ـ وك����االت :أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة ال��دف��اع
الروسية إيغور كوناشينكوف ،السبت  9حزيران/يونيو ،أن
بؤر مواجهة إرهابيي تنظيم «داعش» يف سوريا ،تتواجد يف
املناطق اخلاضعة لسيطرة الواليات املتحدة فقط.

وش���ه���دت ال��ن��اح��ي��ة ال��ش��رق��ي��ة للمحافظة
مواجهات عنيفة بني الطرفني ،أدت إىل وقوع
خ��س��ائ��ر ب��اه��ظ��ة يف ق���وات ه���ادي وف���ق مصدر
عسكري ميين ،حيث قتل وجرح ماال ّ
يقل عن
ُمرت  13آلية
 25عنصراً من هذه القوات ،فيما د ّ
هلم أثناء التصدّي لزحفني متزامنني باجتاه
مواقع اجليش واللجان يف منطقيت صربين
واخلليفني يف مديرية ا َ
خل ْب ّ
والش ْعف.
يف غ���ض���ون ذل����ك أس���ف���ر ك��م�ين حمكم
للجيش واللجان عن قتلى وجرحى يف صفوف
ق���وات ه���ادي وت��دم�ير  5آل��ي��ات عسكرية ،بعد
مت ّكن اجليش واللجان من اس��ت��دراج عناصر
ق��وات ه��ادي يف أحد املواقع مبنطقة املهامشة
مبديرية ا َ
خل��ب ّ
والش ْعف نفسها أقصى شرق
حمافظة اجلوف شرق اليمن.

ورد كوناشينكوف على مزاعم وزير الدفاع األمريكي جيمس
ماتيس اليت قال فيها إن دعم روسيا وإي��ران للرئيس السوري
بشار األسد «قاد الشعب السوري إىل كارثة».
وقال املتحدث باسم الوزارة ،إيغور  ،السبت« :فوجئنا بالتالعب
اللفظي من قبل وزي��ر الدفاع األمريكي جيمس ماتيس فيما
يتعلق مبا جيري يف سوريا .وأريد قبل كل شيء أن ّ
أذكره بأن
ظهور تنظيم «داعش» جاء نتيجة لغزو بالده العراق حتت ذريعة
كاذبة بوجود أسلحة كيميائية».
توسع «داعش» يف سوريا «أصبح
ولفت كوناشينكوف إىل أن ّ
ممكنا بفضل التقاعس اجمل��رم م��ن قبل واشنطن وم��ا يسمى
بالتحالف الدولي ،والذي بفضله سيطر املسلحون على املناطق
النفطية الرئيسية يف الشرق السوري ،واليت د ّرت عليهم موارد
مالية دائمة من البيع غري املشروع للنفط».
وقال كوناشينكوف« :واشنطن ركزت كل هذا الفرتة على
متويل وإرس��ال شحنات األسلحة مبئات املاليني من ال��دوالرات

ويف حم��اف��ظ��ة م���أرب اجمل���اورة
فرض اجليش واللجان السيطرة
جمدداً على عدد من املواقع اليت
كانت تسيطر عليها قوات هادي
يف جبل صياد مبديرية ِص��رواح،
وذل�����ك إث����ر ع��م��ل��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة،
وجرح عدد من هذه
كذلك ُقتل ُ
ال��ق��وات بهجوم مباغت للجيش
وال��ل��ج��ان اس��ت��ه��دف مواقعهم يف
ّت َ ْ
��ل�تي راص���د وال��ق�� ّن��اص مبنطقة
األش���ق���ري يف م��دي��ري��ة ِص�����رواح
ذاتها غرب احملافظة مشال شرق
اليمن.
ه��ذا وهاجم اجليش واللجان
يف عملية خاطفة م��واق��ع ق��وات
هادي يف منطقة احلول مبديرية
ِن����هْ����م مش����ال����ي ش������رق ص���ن���ع���اء.
وحبسب مصدر عسكري ميين فإن
عدداً من قوات هادي سقطوا بني
قتيل وجريح إىل جانب استيالء
اجل���ي���ش وال���ل���ج���ان ع��ل��ى بعض
األسلحة بعد تدمري حتصينات
اس ُتحدثت يف املنطقة.
وإىل جبهة الساحل الغربي لليمن ،أعلنت
وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء إحباط اجليش
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة حم���اول���ة زح���ف ج��دي��دة
لقوات التحالف باجتاه مواقع يتمركز فيها
اجليش واللجان ش��رق مديرية َح ْيس جنوب
ا ُ
حل���ديْ���دة ال��س��اح��ل��ي��ة ،وأك����دت ال�����وزارة عرب
مصدر مسؤول فيها لوكالة «سبأ» الرمسية
«استمرار العمليات العسكرية النوعية يف جبهة
الساحل واجلبهات األخرى بذات الوترية ووفق
االسرتاتيجية واخلطة املواكبة للتطورات»،
يف حني استهدفت مقاتالت التحالف جمدداً
ب��ع��ش��رات ال���غ���ارات اجل��وي��ة م��ن��اط��ق متفرقة
مبديرييت ال ُتح ْيتا والدُريهمي الساحليتني
لدعم عمليات زح��ف ق���وات التحالف ،وال�تي
تضم قوات ألوية العمالقة وألوية طارق صاحل
جن��ل شقيق الرئيس اليمين السابق وق��وات
س��ودان��ي��ة وإم���ارات���ي���ة ل��ل��ت��ق��دم ب��اجت��اه م��واق��ع
اجليش واللجان يف احملافظة.
التتمة يف الصفحة 11

إىل «املعارضة السورية» .ومع ذلك ،فإن الغالبية العظمى من
تلك األسلحة والذخائر اليت أرسلتها وصلت إىل فرعي تنظيم
القاعدة يف سوريا «داع��ش» و» جبهة النصرة» ،اللذين تتوافق
أهدافهما مع سياسة واشنطن ،املتمثلة باإلطاحة حبكومة سوريا
الشرعية» .وأضاف« :فيما يتعلق بالوضع الراهن يف اجلمهورية
العربية السورية ،ننصح وزير الدفاع األمريكي بدراسة خريطة
الوضع يف هذ البلد .مجيع بؤر مواجهة إرهابيي «داع��ش» يف
سوريا موجودة فقط يف املناطق ،اخلاضعة لسيطرة واشنطن».
وأوض��ح املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن احملافظات
السورية اخلاضعة لسيطرة السلطات الشرعية للبالد عادت
إليها احلياة السلمية بنشاط ،وبدأ السكان يعودون إىل األسواق
وامل���دارس وروض��ات األط��ف��ال ،مؤكدا أن «الكارثة احلقيقية»
للشعب ال��س��وري ه��ي يف التنف وال��رق��ة حيث تسيطر ال��ق��وات
األمريكية بشكل غري قانوني.
التتمة يف الصفحة 11

اإلحتالل يعتقل قياديني من «أبناء البلد» قبيل تظاهرة داعمة ملسيرات العودة

آالف الفلسطينيني يشيعون شهداء مليونية القدس ..وحملة اعتقاالت في الضفة
y

ال���ق���دس احمل��ت��ل��ة ـ وك������االت :ش��ي��ع آالف
الفلسطينيني يف ق��ط��اع غ���زة ،ظ��ه��ر السبت،
ج��ث��ام�ين أرب��ع��ة ش��ه��داء ،بينهم ط��ف��ل ،قضوا
برصاص العدو الصهيوني اجلمعة على حدود
القطاع خالل التظاهرات الشعبية.
وحب��س��ب وك��ال��ة «ف��ل��س��ط�ين ال���ي���وم» فقد
انطلقت مواكب التشييع من مستشفيات عدة
باجتاه منازل الشهداء األربعة يف حمافظيت
رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ،ومدينة غزة
وجباليا إىل الشمال من القطاع.
وأل��ق��ى ذوو الشهداء نظرة ال���وداع األخ�يرة
على أبنائهم الذين ُلفوا بالعلم الفلسطيين،
قبل أن يُصلى عليهم وتتم م��وارات��ه��م الثرى
يف مقابر الشهداء مبناطقهم .وردد املشيعون
ش��ع��ارات تطالب املقاومة الفلسطينية بالرد
ع��ل��ى االع���ت���داءات الصهيونية امل��ت��ك��ررة حبق
املتظاهرين على احلدود.
واستشهد اجلمعة الطفل هيثم اجلمل (15
عاما) شرق رفح ،وزياد الربيم ( 24عاما) شرق
خان يونس ،ويوسف الفصيح ( 29عاما) شرق

استشهاد  4فلسطينيين

وإصابة المئات في مسيرات
يوم القدس العالمي

غزة ،وعماد أبو درابي ( 26عاما) شرق جباليا.
ويف غ��ض��ون ذل���ك اع��ت��ق��ل��ت ق����وات االح��ت�لال
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ق��ي��ادي�ين يف «ح���رك���ة أب��ن��اء

البلد» يف الداخل احملتل رجا اغبارية وأمحد
شريم ول��ؤي خطيب ،بعد مداهمة منزليهما
يف أم الفحم .االعتقال أت��ى قبل وق��ت وجيز
من بدء فعالية «مع غزة إىل القدس التحاماً

مبسرية العودة الكربى» ،وهي تظاهرة يف سياق
فعاليات ال��داخ��ل احمل��ت��ل االحتجاجية ضد
االح��ت�لال ودع��م��اً للغزيني وم��س�يرات ال��ع��ودة
املستمرة منذ أكثر من شهرين.
ويف السياقّ ،
مثنت «كتائب شهداء األقصى
 جيش الكرامة» ،اجلناح العسكري حلركةفتح يف كلمة مسجلة ملناسبة ي��وم القدس
العاملي دور مسريات العودة.
مح��ل��ت االح���ت�ل�ال االس��رائ��ي��ل��ي
ال��ك��ت��ائ��ب ّ
مسؤولية م��ا آل��ت إل��ي��ه األوض����اع يف األراض���ي
الفلسطينية مؤكدة حق املقاومة يف الرد.
ه��ذا وش��ن��ت ق���وات ال��ع��دو الصهيوني ،فجر
السبت ،محلة مداهمات واعتقاالت يف الضفة
والقدس احملتلتني.
التتمة يف الصفحة 11

حلف الناتو :داعش لم يهزم كلي ًا في العراق

كركوك :شهداء وجرحى في تفجيرات إرهابية ..واألمم املتحدة تدين «بشدة»
y

السلطات العراقية بصدد نزع سالح المدن

وتسليمه للدولة

ب��غ��داد/ن��اف��ع الكعيب  -ش��ه��دت ك��رك��وك تفجريات إرهابية
استهدفت عددا من املدنيني يف مناطق متفرقة من احملافظة ،ما
أسفر عن وقوع ضحايا بني شهيد وجريح.
واعلن مركز اإلعالم األمين ،عن وقوع ثالثة اعتداءات إرهابية
يف حمافظة كركوك .وذك��ر املركز يف بيان” ان عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من جامع األب���رار بشارع القدس ما أسفر عن

استشهاد إمرأة واصابة  14آخرين بينهم نساء وأطفال” .واضاف”
ان عبوة ناسفة اخرى انفجرت بالقرب من حمل كويف شوب ما
أدى اىل جرح مدني ،اضافة اىل سقوط قذيفة هاون بالقرب من
مدرسة دون خسائر بشرية.
من جانب آخر ،دعت وزارة الداخلية اجلميع اىل التعاونلنزع
السالح وحصره بيد الدولة.
وذك��رت الداخلية يف بيان ،انها ” ت��درك ان األم��ن مسؤولية
تضامنية مشرتكة تقع على عاتق اجلميع ،ب��دءا من املواطن
البسيط إىل خمتلف فعاليات اجملتمع العراقيباحزابه وعشائره

ومنظمات اجملتمع املدني ومثقفيه وسياسييه ،اىل كل العناوين
الرمسية وغري الرمسية.” .
وتقدمت الوزارة ،حسب البيان ،متمثلة بوزيرها قاسم األعرجي
بعظيم شكرهاوتقديرها للسيد مقتدى الصدر بعد البيان الذي
أطلقه ودع��ا فيه ال���وزارة إىل القيام حبملة حلصر ال��س�لاح بيد
ال��دول��ة ،م��ؤك��دة أنها ماضية بعزم ال يلني الخت��اذ ك��ل م��ا من
شأنهحفظ أمن وسالمة املواطن وحماربة الظواهر املسلحة غري
القانونية بشكل عادل يفأية بقعة من تراب العراق يتطلب فيها
هذا العمل.
التتمة يف الصفحة 11

اخلرطوم ـ وكاالت :أعلنت روسيا ،أن اقرتاح بناء قاعدة إمداد للسفن احلربية الروسية يف
السودان ،مازال قيد الدراسة والتفاوض بني اجلهات املختصة يف البلدين.
قال السفري الروسي يف اخلرطوم ،فالدميري جيلتوف ،يف تصرحيات لـ»سبوتنيك» ،ردا عن
سؤال حول مصري اقرتاح الرئيس السوداني ،عمر البشري على روسيا ،بناء قاعدة عسكرية حبرية
يف بالده« :نعم ،هذا الطرح فعال انطلق من القيادة السودانية ،وأؤكد هنا أن هذا االقرتاح ال
يزال قيد الدراسة والتفاوض بني اجلهات املختصة يف روسيا والسودان ،وعند انتهاء العمل عليه
سيعلن عن نتائجه عرب القنوات الرمسية».
وأضاف جيلتوف« :وتعليقا على سؤالك أود التوضيح أن احلديث يدور ليس حول بناء قاعدة
حبرية بل حول نقطة إمداد للسفن احلربية الروسية املتواجدة يف البحر األمحر ،كما ترون
هذا شيء خمتلف».
وكان الرئيس السوداني عمر البشري ،قد صرح أثناء زيارته إىل روسيا ،يف  25تشرين الثاني/
نوفمرب  2017عن رغبة بالده يف تطوير ممثلية التعاون العسكري مع روسيا من ملحقية إىل
مستشارية ،وأن السودان لديه برنامج إلعادة حتديث القوات املسلحة بالكامل ،فالقوات املسلحة
حباجة لرتتيب وحتديث جديد ،وكل معدات اجليش السوداني روسية ،فبالتالي السودان
حباجة إىل مستشارين يف هذا اجملال.
كما أكد رئيس جلنة األمن والدفاع يف اجمللس الوطين يف السودان ،اهل��ادي آدم حامد،
استعداد ب�لاده إلقامة قواعد عسكرية روسية على ساحل البحر األمح��ر السوداني ،يف إطار
التعاون االقتصادي والعسكري املتقدم بني البلدين.

مصر ..توجيهات بخفض سن الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد
القاهرة ـ وك��االت :أعلن مصدر حكومي مصري عن صدور توجيهات خبفض سن ال��وزراء
اجلدد يف التشكيل الوزاري اجلديد حلكومة مصطفى مدبولي.
وقال املصدر السبت« :األمساء اجلديدة ستعرض على الربملان يوم االثنني املقبل ،للموافقة
عليها ،وهناك مساع حللف اليمني أمام الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي قبل العيد».
وكانت اجلريدة الرمسية قد نشرت اجلمعة ،قرار السيسي رقم  258لسنة  2018والذي
ينص على استمرار رئيس جملس الوزراء ،والوزراء ونوابهم يف مزاولة أعماهلم حلني صدور قرار
تشكيل احلكومة.
وكلف الرئيس املصري وزي��ر اإلسكان يف احلكومة املستقيلة مصطفى مدبولي بتشكيل
احلكومة اجلديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شريف إمساعيل.

قطر ترد على تهديد السعودية :ال نلتفت ملثل هذه الترهات

الدوحة ـ وكاالت :رد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية ،على االعرتاضات
السعودية على صفقة منظومة الدفاع اجلوي «إس ،»400-اليت تعتزم قطر شراءها من روسيا.
وذكر العطية ،يف تصرحيات لقناة اجلزيرة« ،أن قطر ال تلتفت ملثل هذه ال ّ
رتهات ،خاصة إن
كان مصدرها جهات تضمر الشر لبالده».
وأشار إىل أن الدوحة تتط ّلع الكتساب عضوية حلف مشال األطلسي (الناتو) حق مشروع،
مؤكداً أن «قطر تربطها عالقات شراكة قوية باحللف ،واعترب أن مطلب االنضمام هلذا
احللف أمر قابل للتحقق مع تطور الشراكة القائمة بني الطرفني».
يذكر أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ،بعث برسالة إىل الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون ،قال فيها إن بالده مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا مت تزويد
السلطات القطرية مبنظومة «إس »400-الروسية .وفقاً لصحيفة «الموند» الفرنسية.
يذكر أن السفري القطري لدى موسكو ،فهد العطية أكد ،اخلميس املاضي ،رفض الدوحة
للتهديدات السعودية بشأن شراء بالده منظومات «إس  »400الروسيةّ ،
مؤكداً حق قطر
السيادي يف الدفاع عن نفسها.

وجراء مقتل وإصابة  5جنود أمريكيني

الشرطة الصومالية تبدأ عملية عسكرية موسعة ضد حركة الشباب
مقديشو ـ وك��االت :ب��دأت ق��وات األم��ن الصومالية السبت ،عملية عسكرية موسعة ضد
حركة الشباب املتشددة يف املناطق الريفية حول مدينة هودور عاصمة حمافظة باكول يف
جنوب غرب البالد.
وصرح مسؤولون حمليون إلذاعة «شبيلي» الصومالية بأن تلك العملية العسكرية تهدف
إىل طرد مسلحي حركة «الشباب» من معاقلهم بضواحي املدينة.
وذكرت اإلذاعة أن العملية تأتي بعد سلسلة من اهلجمات اليت شنتها حركة الشباب على
القواعد العسكرية التابعة للقوات الصومالية وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال مبحافظيت
باي وباكول خالل األسابيع املاضية واليت أدت إىل سقوط العديد من الضحايا.
وك��ان جندي أمريكي من القوات اخلاصة قد قتل اجلمعة وأصيب  4آخ��رون جب��روح يف
اشتباك مع مقاتلني من حركة الشباب يف الصومال.
ونقلت صحيفة «نيويورك تاميز» عن مسؤولني يف وزارة الدفاع األمريكية قوهلم إن عناصر
من القوات األمريكية اخلاصة تعرضوا لنريان أسلحة صغرية ومدافع هاون أطلقها مسلحو
«الشباب» حينما تواجدوا إىل جانب القوات الصومالية عند نقطة عسكرية صغرية بالقرب من
مدينة مجامة جنوب البالد.
من جهته أفاد موقع  SITEاملتخصص يف رصد نشاطات اجلماعات املتطرفة يف اإلنرتنت،
السبت ،بأن «الشباب» املوالية لتنظيم «القاعدة» أعلنت شنها «هجوما عنيفا» على قاعدة
عسكرية أمريكية  -صومالية على أطراف مدينة كيسمايو جنوب البالد ،ما أسفر عن مقتل
وإصابة أكثر من  5جنود أمريكيني.

الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة شيحا الغربية
بالكامل في درنة
طرابلس ـ وكاالت :قال خليفة العبيدي رئيس شعبة اإلعالم احلربي التابعة القوات املسلحة
الليبية إن قوات اجليش اللييب بسطت سيطرتها على منطقة شيحا الغربية بالكامل ،مؤكدا
أن التقدم مستمر جتاه منطقة شيحا الشرقية يف درنة ،موضحا أن القوات املسلحة الليبية
عثرت على اسلحة وذخائر بكميات كبرية.
فيما فجر إرهابي نفسه يف صفوف قوات اجليش اللييب مبيدان الصحابة يف درنة ما أدى
ملقتله وحدوث أضرار مادية فقط يف املكان.
وتسيطر قوات اجليش اللييب على مساحة كبرية من درنة بعد دحر اجلماعات اإلرهابية يف
املدينة ،وتقوم بعمليات متشيط واسعة لنزع االلغام واملفخخات من شوارع درنة.
قالت شعبة اإلعالم احلربي التابعة للقيادة العامة للقوات املسلحة الليبية ،إن قوات اجليش
اللييب ختوض اشتباكات شرسة يف شيحا الغربية بدرنة ضد اجلماعات اإلرهابية.

