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إنطالق عملية عسكرية من محورين لتصفية داعش في محيط صالح الدين

العبادي في البصرة لبحث االضطرابات فيها ..واملرجعية العليا
تعلن تضامنها مع احملتجني

مصر ..اإلعدام لـ 13مدانا بواقعة
«الهروب الكبير»

اليمن ..السعودية تنسحب بصورة مفاجئة من
مطار الغيظة في املهرة
مقتل وجرح عدد من الغزاة ..وتدمير  4آليات عسكرية لهم

صنعاء ـ وكاالت :بدأت القوات السعودية االنسحاب من مطار الغيظة املدني يف حمافظة املهرة
شرقي اليمن بعد تظاهرات طالبت بانسحابها من احملافظة.
وذكر مصدر يف اللجنة املنظمة العتصام أبناء املهرة لوكالة «سبوتنيك» أن انسحاب القوات
السعودية جاء باتفاق مع السلطات احمللية واملعتصمني.

عون خالل لقائه الغانم :الكويت حريصة على دعم لبنان في
احملافل الدولية
ب�يروت ـ وك ��االت :أك��د رئيس اجلمهورية العماد ميشال ع��ون أن «العالقات اللبنانية -
الكويتية املتجذرة هي ترمجة طبيعية ملا يربط بني لبنان والكويت من اواصر االخوة والتعاون،
وملا جيمع بني الشعبني الشقيقني من روابط املودة واحملبة».
ولفت الرئيس عون خالل استقباله قبل ظهر اجلمعة يف قصر بعبدا رئيس جملس االمة
الكوييت مرزوق الغامن اىل ان «االهتمام الدائم الذي يبديه امري الكويت صباح االمحد اجلابر
الصباح بلبنان واللبنانيني ،يعكس بامانة احلرص الكوييت على دعم لبنان يف احملافل االقليمية
والدولية ،والعمل للمحافظة على استقراره وأمنه واقتصاده» ،مستذكرا «مواقف الصباح
خالل األزمات املتتالية اليت مر بها لبنان ،ال سيما خالل ترؤسه اللجنة الثالثية العربية اليت
كلفتها القمة العربية اجياد حلول لالوضاع اليت سادت لبنان آنذاك».
وعرض رئيس اجلمهورية «اجلهود اليت تبذل من اجل استكمال مسرية النهوض االقتصادي
يف لبنان بعد االجن��ازات اليت حتققت يف الداخل واملتابعة الدولية من اخل��ارج ،واليت متثلت
بانعقاد ثالثة مؤمترات ملساعدة لبنان ،يف كل من روم��ا وباريس وبروكسل وال�تي كانت
مشاركة الكويت فيها فاعلة ،ال سيما يف مؤمتر «سيدر».
وبدوره شرح رئيس جملس االمة الكوييت «دور امري الكويت يف مقاربة االزمات العربية بروح
التعاون والتعاضد واالعتدال والرغبة يف اجياد احللول» ،مشددا على «استمرار هذا النهج
االخوي الذي يلقى االصداء االجيابية لدى مجيع املعنيني».

السلطات السعودية تعتقل الشيخ سفر الحوالي وثالثة من أبنائه
الرياض ـ وكاالت :أكد ناشطون سعوديون اعتقال الشيخ سفر احلوالي وثالثة من أبنائه،
بعد أيام من انتشار كتاب ُنسب إليه يتضمن نصائح للعائلة احلاكمة وهيئة كبار العلماء
املقربة من السلطة.
وأوضحت املصادر أن الشيخ يف حالة صحية سيئة.
بدوره ،قال حساب «معتقلي الرأي» على تويرت إنه تأكد من نبأ اعتقال احلوالي بعد مداهمة
منزله واقتياده مع إبنه إبراهيم ،ورافق ذلك ترويع أحفاده األطفال ومصادرة اهلواتف احملمولة
واألجهزة اإللكرتونية .وأضاف أن السلطات اعتقلت عبد الرمحن وعبد اهلل ابين الشيخ مساء
اخلميس بعد مداهمة حفل زفاف ألحد أبناء عمومتهم مبنطقة الباحة (جنوب) وسط أنباء
عن اختفاء ابنه الرابع املقيم يف مكة ،كما أكد حساب «جمتهد» على تويرت نبأ االعتقال.
وحتدث حساب «معتقلي الرأي» عن معاناة احلوالي ( 68عاما) من كسر يف احلوض وجلطة
دماغية سابقة ،وق��ال إن اعتقاله بطريقة مسيئة يأتي من أج��ل «بضع كلمات مل تتحمل
السلطات االستماع إليها».
وقبل أيام ،حتدثت مصادر عن تأليف احلوالي كتابا من ثالثة آالف صفحة بعنوان «املسلمون
واحلضارة الغربية» وهو ما زال نسخة أولية مل تطبع بعد ،وقد انتقد فيه املؤلف إنفاق السعودية
الباهظ على استقبال الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف الرياض منتصف العام املاضي.

البشير يلتقي بوتني في موسكو

السودان يمدد وقف إطالق النار مع املتمردين

مستوطنون يحرقون سيارتني
بالضفة ..والعدو يسلم
جثامني ثالثة شهداء
الجيش الصهيوني يدرس

إمكانية إحراق حقول قيادات
وعناصر حماس في غزة

وقال املصدر إن قائد القوات السعودية و ّقع حمضر االتفاق مع مدير شرطة احملافظة نيابة عن
احملافظ سعيد باكريت .كما وقعت اللجنة التنظيمية لالعتصام كممثل عن املعتصمني ،الذي
يتضمن تنفيذ النقاط الـ  6اليت رفعها االعتصام وأهمها :تسليم منفذي شحن وصرفيت وميناء
نشطون لقوات األمن واجليش احمللية ،ورفع القيود املفروضة على حركة التجارة واالسترياد
والتصدير يف املنفذين وامليناء ،والعمل على إعادة مطار الغيظة الدولي إىل وضعه السابق كمطار
مدني حتت إشراف السلطة احمللية باحملافظة وتسليمه لقوات األمن التابعة هلا.
وسيكون املطار حتت إشراف مدني ،كما سيتم تسليم املنفذ احلدودي مع سلطنة عمان لألمن
والسلطة احمللية.
يذكر أن احتجاجات شهدتها مدينة الغيظة مركز حمافظة املهرة منذ نيسان /أبريل املاضي
ضد الوجود السعودي واإلماراتي يف احملافظة.
وكانت السعودية قد نشرت قواتها العسكرية يف كانون األول /ديسمرب املاضي يف املهرة حيث
متركزت يف مطار الغيظة وتولت إدارته ومنفذي شحن وصرفيت الربيني وميناء نشطون البحري.
ويف السياق ،أفاد مصدر حملي باستشهاد  3مدنيني وجرح اثنني آخرين جراء استهداف طائرات
التحالف السعودي مزرعة مواطن يف مديرية َز ِب ْيد جنوب احلديدة .كما استشهد مدنيان آخران
بالغارات يف مزرعة يف مديرية الدُر ْيهْمي الساحلية ،فيما طاولت سلسلة غ��ارات أخ��رى خالل
الساعات املاضية منطقيت املَ ْن ُقم َ
والش َجن يف ذات املديرية جنوب حمافظة احلديدة.
ويف غضون ذلك دارت معارك عنيفة بني اجليش اليمين واللجان الشعبية مع قوات التحالف
املشرتكة يف حميط منطقيت السويق واملَ ْغرس يف مديرية ال ُت َح ْيتا اجملاورة.
ويف جبهة ِنهْم ،قتل وجرح العشرات من قوات الرئيس املعزول عبدربه منصور هادي إثر مواجهات
عنيفة مع اجليش واللجان.
وقال مصدر عسكري ميين إن اجليش واللجان ش ّنوا  3عمليات هجومية متزامنة استهدفت
مواقع لقوات ه��ادي يف عدد من التالل املهمة مبنطقة يام ومنطقيت عيدة الشرقية وا ْملَ��دف��ون،
موضحاً أن العمليات اهلجومية ترافقت مع قصف مدفعي لتحصيناتهم يف مديرية ِنهْم عند
األطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.
وعند احلدود اليمنية السعودية ،قتل وجرح عدد من قوات التحالف ،ودُمرت  4آليات عسكرية
هلم بقصف صاروخي للجيش واللجان أثناء حماولتهم الزحف باجتاه مواقع اجليش واللجان
قبالة منفذ علب احلدودي بعسري.
وشنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على منطقة آل ُص ْبحان يف مديرية با ِقم وامتدت
الغارات اجلوية للتحالف السعودي مستهدفة منطقة ال ُب ْقع ووادي آل ابوجبارة مبديرية ِكتاف
احلدودية مشالي غرب حمافظة صعدة مشال اليمن.
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اخبار قصيرة

أبو مرزوق :مباحثات حماس مع اخملابرات العامة
املصرية األكثر أهمية واألشمل من حيث احملتوى

y

ال �ق��اه��رة ـ وك� � ��االت :أع �ل �ن��ت وك ��ال ��ة ال �ش��رق
األوسط املصرية عن إصابة  12شخصاً يف انفجار
خزان الوقود الذي يقع بالقرب من مطار القاهرة
الدولي.
وق ��ال املتحدث ب��اس��م اجل�ي��ش امل�ص��ري العقيد
تامر ال��رف��اع��ي ،اجلمعة ،إن االنفجار وق��ع بسبب
ارت �ف��اع درج ��ة ح ��رارة اجل ��و ،ومت��ت السيطرة على
احلريق يف الساعات األوىل من االنفجار.
وحت� �دّث ن��اش�ط��ون م�ص��ري��ون ع��ن وق ��وع انفجار
كبري ه ّز ليل اخلميس منطقة قرب مطار القاهرة
الدولي.
ويف ح�ين ذك ��رت بعض امل �ص��ادر أن��ه ن��اج��م عن
انفجار خزان الوقود الرئيسي ،أعلن مصدر أمين
مصري لرويرتز تعليق الرحالت باملطار مؤقتاً حلني
التحقيق يف االنفجار ،لكن وزي��ر الطريان املدني
أكد عدم تأثر حركة املالحة مبطار القاهرة.
ويف أول تعليق رمس ��ي م �ص��ري ق ��ال املهندس
حممد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات
وامل�ل�اح ��ة اجل ��وي ��ة ،إن ��ه مل حت ��دث أي ان �ف �ج��ارات
داخل أس��وار املطار ،ناف ًيا ما تردد «عن سقوط أي
طائرات».
وأض� � ��اف يف ت��ص ��رحي ��ات ،أن «ه� �ن ��اك أص� ��وات
ان�ف�ج��ارات وان ��دالع ن�يران بالقرب م��ن مصنع 81
احلربي ،إال أنها مل تؤثر علي أي من مباني املطار».
ويف وق ��ت الح ��ق أع �ل��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون امل �ص��ري أن
ال��دف��اع امل��دن��ي سيطر على ح��ري��ق يف خ ��زان وق��ود
قرب مطار القاهرة ،بينما حتدثت صحيفة «اليوم
السابع» عن انفجار وقع خارج املطار.
م� ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � ��ر ق� �ض ��ت حم �ك �م ��ة ج �ن ��اي ��ات
اإلمساعيلية ،ش��رق��ي م�ص��ر ،اخلميس ،ب��اإلع��دام
شنقا على  13متهما يف قضية اهلروب الكبري من
«سجن املستقبل» باحملافظة ،بينهم  6متهمني
حضوريا ،و 7متهمني غيابيا.
وك ��ان ��ت ال �ن �ي��اب��ة أم� ��رت ب��إح��ال��ة  13متهما،
م���ن اهل� ��ارب �ي�ن م���ن س �ج ��ن امل �س �ت �ق �ب��ل امل ��رك ��زي
باإلمساعيلية ،وم��ن ساعدهم يف عملية اهل��روب
اليت وقعت أحداثها خالل أكتوبر عام  2016اىل
حمكمة اجلنايات ،بينهم  4من تنظيم «أنصار بيت
امل�ق��دس ».ه��ذا وقضت حمكمة جنايات القاهرة،
اخلميس ،بأحكام متفاوتة بالسجن املشدد من 3
متهما يف قضية «االجتار
سنوات لـ 15سنة على ً 41
يف األعضاء البشرية».
وقضت احملكمة بالسجن امل�ش��دد  15سنة لـ6
متهمني وغرامة  500ألف جنيه ،والسجن املشدد
 7س�ن��وات ل �ـ 11متهما وغ��رام��ة  300أل��ف جنيه،
وبالسجن املشدد  3سنوات لـ 20متهما وتغرميهم
 200أل ��ف ج�ن�ي��ه ،وب � ��راءة  3م�ت�ه�م�ين ،وان�ق�ض��اء
الدعوى اجلنائية ملتهم لوفاته.
وعزل  10متهمني من وظائفهم مع غرامة 300
ألف جنيه.
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تحالف العدوان يعترف بسقوط طائرة حربية له في عسير
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إصابة  12شخص ًا بانفجار
قرب مطار القاهرة الدولي

y y

ب �غ��داد/ن��اف��ع ال�ك�ع�بي :إن�ت�ق��ل رئ�ي��س ال� ��وزراء
العراقي حيدر العبادي على عجل من بروكسل
حيث حضر اجتماعات حلف الناتو إىل مدينة
البصرة للبحث مع املسؤولني فيها االضطرابات
وال � �ص� ��دام� ��ات ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا م �ن ��ذ أي� � ��ام بني
املتظاهرين وق ��وات األم� ��ن ..فيما دع��ا معصوم
املتظاهرين إىل اهلدود ومحاية املمتلكات العامة
واالجهزة األمنية لضمان حرية التظاهر.
وفور وصوله إىل البصرة قادما من بروكسل
صباح اجلمعة ،فقد عقد رئيس ال ��وزراء القائد
العام للقوات املسلحة حيدر العبادي اجتماعا
مغلقا م ��ع ال �ق �ي ��ادات األم �ن �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة يف

للتظاهر السلمي وال�ق��وات األم�ن�ي��ة» ..مؤكدا
حرص احلكومة على توفري اخلدمات يف البصرة
بشكل س��ري��ع وع�ب�ر ع��ن قناعته ب ��أن «امل��واط��ن
البصري لن يعرض أمن حمافظته للخطر وهو
أحرص عليها من غريه».
وقال وزير النفط جبار علي اللعييب إن القوات
األمنية سيطرت على األوض ��اع العامة يف حقل
موضحا يف بيان اخلميس ان
غ��رب القرنة 2/
ً
متظاهرين حاولوا اقتحام احد املواقع النفطية
يف حقل غرب القرنة  2/و تسببوا يف احراق بعض
أبنية البوابة اخلارجية والكرفانات واحراق سيارة
للشرطة وإتالف بعض األجهزة الكهربائية والعبث
بها ف�ض� ً
لا ع��ن االع �ت ��داء على بعض املوظفني
وأف��راد القوات األمنية اليت متكنت من التعامل
مع الوضع واخراجهم من املوقع والسيطرة على
االوضاع وتأمينه.
وش��دد على رفض احلكومة وال ��وزارة االعتداء
على املنشآت النفطية واإلخ�ل�ال ب��األم��ن العام
مطالباً املتظاهرين ب��اح�ترام القوانني ومحاية
امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ع��ام��ة وع���دم االجن � ��رار وراء بعض
االجندات اليت حتاول إثارة الفوضى واإلضرابات
يف احملافظة.
ويف حم��اول��ة لتهدئة االوض � ��اع ،فقد اعلنت
السلطات العراقية اخلميس عن حزمة اجراءات
اعتقال  18مطلوبا وتفكيك عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من ديالى لتهدئة غضب سكان حمافظة البصرة ،واعلنت
اللجنة الوزارية اليت شكلتها احلكومة الثالثاء
تقصي الحقائق 3 :ماليين بطاقة اقتراع زورت في االنتخابات العراقية امل��اض��ي ل��دراس��ة مطالب س�ك��ان ال�ب�ص��رة الذين
يتجاوز عددهم املليوني نسمة عن ختصيص 10
احملافظة حيث «استمع إىل تقرير مفصل عن األس ��اس� �ي ��ة وت �ف �ش��ي ال �ب �ط ��ال ��ة ،ح �ي��ث ت �ص��دت الف فرصة عمل وتنفيذ خطط قصرية ومتوسطة
االوضاع باحملافظة وما ميكن اختاذه من قرارات الشرطة للمتظاهرين ب��ال��رص��اص ،م��ا أدى إىل وبعيدة األمد ملشاريع خدمية نصب وحدة حتلية
واجراءات لتخفيف معاناة ابنائها واجياد احللول مقتل شخصني واص��اب��ة اخ��ري��ن جب� ��روح .وق��د املياه بطاقة  3االف مرت مكعب وايقاف التجاوزات
املناسبة للمشاكل ف�ي�ه��ا» ،كما ق ��ال مكتبه امتدت االحتجاجات خ�لال اليومني االخريين وض��خ كميات م��ن امل�ي��اه لشط ال�ع��رب لتقليل
االعالمي يف بيان صحايف اجلمعة تابعته «وسائل إىل حمافظات جنوبية اخ ��رى م��ا ينذر بتوسع ملوحة مياه احملافظة.
االحتجاجات واختاذ منحها عنفيا.
إعالم».
من جانبه ،أكد اللعييب ،وهو رئيس اللجنة،
ويسعى العبادي إىل تهدئة االوضاع املضطربة
وح��ذر العبادي م��ن وج��ود م��ا أمس��اه بعناصر حرص احلكومة على االرتقاء مبستوى اخلدمات
يف البصرة اليت تشهد منذ مخسة ايام تظاهرات مندسة يف صفوف املتظاهرين مبدينة البصرة املقدمة للمواطنني يف حمافظة البصرة والنهوض
اح �ت �ج ��اج واس� �ع ��ة ض ��د ال �ن �ق��ص يف اخل ��دم ��ات وق ��ال إن «ه�ن��اك عناصر مندسة تريد اإلس ��اءة
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ال�ق��دس احملتلة ـ وك� ��االت :وص��ف عضو املكتب
ال�س�ي��اس��ي حل��رك��ة مح ��اس م��وس��ى أب ��و م � ��رزوق يف
تغريدة له على «تويرت» اجلمعة لقاء القاهرةبني وفد
محاس واملخابرات العامة املصرية بأنه األكثر أهمية
واألمشل من حيث احملتوى.
وانتهى اللقاء متاخرا ،بني وفد محاس واالخوة يف
املخابرات العامة ،والذي تناول جممل القضايا اليت
تهم شعبنا يف كل أماكن تواجده ،ال سيما األهل يف
قطاع غزة .ولعلي ال أكون مبالغا اذا وصفت اللقاء
باألكثر أهمية ،واألمشل من حيث احملتوى ،متمنيا
النجاح للفريق املسؤول عن امللف الفلسطيين.
وقال أبو مرزوق إن «اللقاء تناول جممل القضايا
اليت تهم الشعب الفلسطيين يف كل أماكن سكنه
وال سيما يف قطاع غزة» ،مشرياً إىل أن املباحثات مع
اجلانب املصري استمرت حتى ساعات الفجر األوىل.
وح��رك��ة مح��اس ك��ان��ت ق��د أك ��دت يف ب�ي��ان هلا
قبول دعوة مصر للتباحث مع املسؤولني املصريني يف
حتقيق املصاحلة وإنهاء االنقسام ،ومواجهة صفقة
القرن وسبل رفع العقوبات عن قطاع غزة ،حيث توجه
وفد منها إىل القاهرة األربعاء املاضي.
ّ
القيادي يف محاس امساعيل رضوان قال إ ّن على
السلطة الفلسطينية رفع العقوبات عن قطاع غزة،
معترباً أن من يسهم يف مترير «صفقة القرن» هو من
جيوّع وحياصر القطاع.
يف ح�ي�ن أك� ��د ال� �ق� �ي � ّ
�ادي يف «ح ��رك ��ة اجل �ه��اد
اإلس�لام��ي» خالد البطش م��ن جهته أن��ه ال ب � ّد من
ال��وح��دة وإن�ه��اء االنقسام كمدخل رئيس ملواجهة
«صفقة القرن».
م��ن جهة اخ ��رى ق��ال «م��وق��ع وااله» اإلسرائيلي
إن امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة تستعد لكافة
السيناريوهات يف قطاع غزة ،وتفحص ُسبل الرد على
«إرهاب الطائرات الورقية والبالونات احلارقة» ،اليت
تطلق من قطاع غزة.
السبل ال�تي تدرسها
وذك��ر «وااله» أن��ه م��ن ب�ين ُ
األجهزة األمنية ،وبعد أن رفضت قيادة هيئة األركان
ال �ع��ام��ة خ �ي��ار إط �ل�اق ال �ن ��ار امل �ب��اش��ر ع�ل��ى مطلقي
ال�ط��ائ��رات ال��ورق�ي��ة املشتعلة ،وب�ع��د التضييق على
غزة بتشديد احلصار املفروض عليها وإغ�لاق معرب
ك��رم أب��و س��امل ،وتقليص مساحة الصيد املسموح
بها للصيادين الغزيني ،ي��درس اجليش اإلسرائيلي
إمكانيات ج��دي��دة بينها إغ�ل�اق معرب «اي ��رز  -بيت
حنون» يف مشال القطاع الذي يعترب املعرب املركزي
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اخلرطوم ـ وكاالت :ذكر القصر الرئاسي يف السودان ،اخلميس ،أن الرئيس عمر البشري
مدد وقفا من جانب واحد إلطالق النار مع املتمردين يف دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق
حتى نهاية العام.
وكان السودان مدد يف مارس املاضي وقف إطالق النار مع املتمردين يف مناطق الصراع
الرئيسية الثالث ملدة ثالثة أشهر ،لكن املعارك سرعان ما جتددت يف املنطقة.
ومشل اتفاق اخلرطوم لوقف إطالق النار كال من والي��ات دارف��ور والنيل األزرق وجنوب
كردفان ،وأعربت واشنطن عن قلقها من جتدد املعارك.
من جانب آخر أعلن املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف ،اجلمعة ،أن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني سيجتمع مع الرئيس السوداني عمر البشري يف موسكو قبل نهائي كأس
العامل لكرة القدم األحد املقبل .وكانت آخر زيارة للبشري إىل روسيا يف نوفمرب  ،2017عندما
اجتمع مع بوتني يف منتجع سوتشي على البحر األسود.

املغرب ..تفكيك خلية إرهابية خطيرة تابعة لداعش
الرباط ـ وكاالت :قامت أجهزة األمن املغربية بتفكيك خلية إرهابية خطرية يف الساعات
األوىل من صباح اخلميس ،وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.
وأوض��ح البيان أن املكتب املركزي لألحباث القضائية وهو جهاز حكومي معين مبحاربة
اإلرهاب ،متكن من تفكيك خلية إرهابية تضم سبعة أشخاص موالني لتنظيم داعش اإلرهابي،
ترتاوح أعمارهم بني  22و  32سنة ،وينشطون بني مدينة زاوية الشيخ (قرب بين مالل) وأوالد
تامية (بالقرب من تارودانت جنوب املغرب) ومراكش.
وأض��اف« :أن املشتبه فيهم كانوا يشيدون بتنظيم داع��ش اإلره��اب��ي وبأعماله الدموية،
ويعملون على استقطاب وجتنيد الشباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف
املس بأمن واستقرار البالد».
ّ
وضبطت حب��وزة اخللية أجهزة إلكرتونية خمتلفة وأسلحة بيضاء ،وأس�لاك كهربائية،
باإلضافة إىل بيانات تتعلق بداعش وبعض فروعه.
وأش��ار البيان إىل أن بعض أف��راد هذه اخللية على صلة بعناصر اخللية اإلرهابية اليت مت
تفكيكها العام املاضي يف مدينة فاس يف منتصف أكتوبر من العام املاضي ،واليت مت خالهلا
مصادرة أسلحة نارية وذخرية ومواد كيميائية تدخل يف حتضري وصناعة املتفجرات.

ليبيا ..وفاة اإلبن الوحيد للمجاهد عمر اخملتار عن  97عامًا
طرابلس ـ وكاالت :تويف االبن الوحيد للمجاهد اللييب عمر املختار ،عن عمر يناهز الـ97
عاما ،يف منزله مبنطقة احلدائق يف مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
ً
ربا عن تعازيه ومواساته
ونعى جملس النواب اللييب يف بيان له الشيخ حممد عمر املختار ،مع ً
للشعب اللييب ،وألسرة الفقيد وذويه ،سائلني املوىل عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رمحته.
وأضاف :إن الفقيد هو جنل الشيخ عمر املختار رمز الكفاح والنضال ضد املستعمر األجنيب
يف ليبيا والعامل العربي واإلسالمي وشعوب العامل كافة ،وناضل ضد االحتالل اإليطالي إىل
أن حتررت ليبيا ونال الشعب حريته.
وكان الشيخ حممد املختار غادر األراضي الليبية يف مارس املاضي ،لتلقي العالج يف اخلارج،
بتوجيهات من خليفة حفرت بعد أن عانى مشكالت صحية بسبب كرب السن .والراحل من
مواليد  1921مبنطقة العويلية ،وينحدر من قبيلة املنفة ،ويف  2008اعتذر رئيس ال��وزراء
اإليطالي ،آنذاك ،سيلفيو برلسكوني لنجل عمر املختار عن فرتة احتالل بالده لليبيا.

