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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5927

العبادي يعلن انه والعامري اقوى املرشحني لرئاسة الحكومة الجديدة

ّ
صد هجومني لداعش شمال بغداد ..وقتل عناصر للتنظيم على حدود سوريا

y

أزمة مقتل عراقي تتفاعل باستدعاء بغداد للسفير االسباني

بغداد/ناف��ع الكع�بي  -احبط��ت ق��وات
الش��رطة العراقي��ة االحتادي��ة تعرضا لعناصر
داع��ش بالق��رب م��ن قض��اء احلوجي��ة غرب��ي
كرك��وك مش��ال ش��رق بغ��داد ،يف وق��ت أب��دى
األم�ين الع��ام حل��زب الدع��وة رئي��س ائت�لاف
دول��ة القان��ون ن��وري املالك��ي ،األربع��اء ،رفض��ه
للعقوب��ات األمريكي��ة املفروض��ة عل��ى إي��ران،
معتربها «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي،
داعياً احلكومة العراقية إىل أن ال تكون طرفا
يف ه��ذه العقوب��ات ،يف ح�ين أعل��ن العب��ادي
أن��ه والعام��ري أق��وى املرش��حني لرئاس��ة
احلكوم��ة اجلدي��دة ،فيم��ا تصاع��دت األزم��ة
الدبلوماس��ية ب�ين الع��راق واس��بانيا األربع��اء،
عل��ى خلفي��ة مقت��ل مواطن عراقي باس��تدعاء
اخلارجي��ة العراقية للس��فري االس��باني معربة
ع��ن اس��تيائها لع��دم تعاونه��ا ح��ول احل��ادث.

وق��ال مص��در أم�ني ”:ان عناص��ر م��ن داع��ش
حاول��وا مهامج��ة نقط��ة تفتي��ش مش�تركة
للش��رطة االحتادي��ة واحلش��د العش��ائري يف
منطق��ة الب��كارة ب�ين قض��اء احلوجي��ة وناحي��ة
الري��اض ،ومت ال��رد عليه��م والذوا بالف��رار ”.
وق��د نش��رت الش��رطة االحتادي��ة  27نقط��ة
حلماي��ة خط��وط كهرب��اء الضغ��ط العال��ي
م��ن كرك��وك اىل قض��اء احلوجي��ة.
كم��ا أف��اد مص��در أم�ني مس��ؤول ان تنظي��م
داع��ش ش��ن هجوم��ا عل��ى الق��وات األمني��ة
العراقي��ة ق��رب العاصم��ة بغ��داد مش��اال.
وق��ال املص��در لش��فق ني��وز ،ان عناص��ر م��ن
التنظي��م هامج��ت يف الس��اعة االوىل م��ن
فج��ر أم��س األربع��اء ،أب��راج الطاقة يف منطقة
البح�يرات يف قض��اء الطارمي��ة مشالي بغداد.
وأض��اف املص��در ان عناص��ر الف��وج الثال��ث

والراب��ع م��ن الفرق��ة السادس��ة اش��تبكوا م��ع
املهامج�ين ومتكن��وا م��ن ص��د هج��وم التنظي��م
املتش��دد.
وعل��ى الصعي��د نفس��ه اعل��ن آم��ر الفرق��ة
الس��ابعة يف اجلي��ش العراق��ي ،الل��واء الرك��ن
نوم��ان الزوبع��ي ،األربع��اء ع��ن مقت��ل 10
مس��لحني م��ن داع��ش بعملي��ة أمني��ة ق��رب
الش��ريط احل��دودي م��ع س��وريا ،غرب��ي األنبار.
وق��ال الزوبع��ي ،إن «الق��وات األمني��ة م��ن
ل��واء  28الفرق��ة الس��ابعة ،وبإس��ناد ط�يران
اجلي��ش ،ش��رعت حبمل��ة أمني��ة ترك��زت عل��ى
املناط��ق الصحراوي��ة القريب��ة م��ن الش��ريط
احلدودي العراقي السوري غربي األنبار ،بعد
ورود معلوم��ات اس��تخباراتية أف��ادت بتس��لل
ع��دد م��ن إرهاب��ي داع��ش إىل تل��ك املناط��ق».
وأض��اف أن الق��وات األمني��ة متكن��ت من قتل
 10عناصر من داعش وتدمري  6أحزمة ناسفة
وعجل��ة ودراج��ة ناري��ة ،فض� ً
لا ع��ن االس��تيالء

على أس��لحة خمتلفة.
* العب��ادي والعام��ري اق��وى املرش��حني
لرئاس��ة احلكوم��ة اجلدي��دة
م��ن جان��ب آخ��ر ،اك��د رئي��س ال��وزراء حي��در
العب��ادي ان الرتش��يحات املتداول��ة لرئاسـ��ة
احلكوم��ة املقبل��ة مات��زال بعي��دة والمتل��ك
حظوظ��ا يف احل��وارات السياس��ية احلالي��ة
وق��ال العب��ادي يف تصرحي��ات صحفيـ��ة،
ان ” أغل��ب االمس��اء املتداول��ة حالي��ا لرئاس��ة
ال��وزراء مات��زال بعي��دة ع��ن الواق��ع وبعضه��ا
غ�ير صحي��ح ،باس��تثناء ترش��يح رئي��س قائم��ة
حتال��ف الفت��ح زعي��م منظم��ة ب��در ه��ادي
العامري وترشيحي عن قائمة ائتالف النصـر
“ ،مش�يرا اىل ان ” الكتل املنضوية يف حتالف
الفتح وائتالف دولة القانون وائتالف النصر
تتح��اور م��ع القوائ��م االخ��رى وف��ق ذل��ك
األس��اس “ .وبش��أن مرش��ح االك��راد لرئاس��ة
اجلمهوري��ة ،اس��تبعد العب��ادي متري��ر ترش��يح
الشخصية املتداولة حاليا وهو حممد صابر
عض��و اجملل��س املرك��زي لالحت��اد الوط�ني
الكردس��تاني ،عازي��ا ذل��ك اىل ان ” املرش��ح
احلال��ي اليتح��دث اللغ��ة العربي��ة ومت اب�لاغ
القي��ادات الكردي��ة بذل��ك األم��ر».
* أزم��ة مقت��ل عراق��ي تتفاع��ل باس��تدعاء
بغداد للس��فري االسباني
م��ن جه��ة أخ��رى ،تصاع��دت األزم��ة
الدبلوماس��ية ب�ين الع��راق واس��بانيا ،األربع��اء
عل��ى خلفي��ة مقت��ل مواطن عراقي باس��تدعاء
اخلارجي��ة العراقية للس��فري االس��باني معربة
ع��ن اس��تيائها لع��دم تعاونه��ا ح��ول احل��ادث.
فق��د اس��تدعت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة
الثالثاء السفري اإلسباني يف بغداد خوان خوسيه
س��كوبار عل��ى خلفي��ة ح��ادث م��روري يف املنطق��ة
اخلض��راء وس��ط بغ��داد وأودى حبي��اة موظ��ف
يف جمل��س ال��وزراء العراق��ي .وخ�لال اجتم��اع
مبق��ر اخلارجي��ة العراقي��ة فق��د “ع�بر رئي��س
دائ��رة املراس��م فيه��ا ع��ن اس��تياء وزارة اخلارجي��ة
العراقية من عدم اتصال السفارة اإلسبانية حال
وق��وع احل��ادث أو تزويده��ا مبذك��رة دبلوماس��ية
لغ��رض املتابع��ة وف��ق م��ا معم��ول ب��ه يف االع��راف
الدبلوماس��ية” كم��ا ق��ال بي��ان رمس��ي عراق��ي.
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«هآرتس» تكشف عن خطة لتوسيع مستوطنة عميحاي لـ  3أضعافها
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اخبار قصيرة

القبض على ضابط مصري برتبة لواء متل ّبسا برشوة ضخمة
القاه��رة ـ وكاالت :تواص��ل الس��لطات املصري��ة حمارب��ة الفس��اد ،ومالحق��ة املس��ؤولني الكب��ار يف
الدول��ة ،حي��ث ألق��ت القب��ض عل��ى مس��ؤول جدي��د متلبس��ا برش��وة كب�يرة داخ��ل مكتب��ه.
وأك��دت مص��ادر قضائي��ة وأمني��ة أن ضباط��ا م��ن هيئ��ة الرقاب��ة اإلداري��ة ألق��وا القب��ض على رئيس
ح��ي اهل��رم الل��واء إبراهي��م عب��د العاطي ،التهامه يف قضية رش��وة كبرية.
وأوضح��ت املص��ادر أن��ه مت ضبط��ه متلبس��ا بالص��وت والص��ورة أثن��اء تقاضي��ه الرش��وة داخ��ل مكتب��ه
يف ح��ي اهلرم.
يذك��ر أن��ه يف ش��هر يوني��و املاض��ي ،مت تعي�ين الل��واء إبراهي��م عب��د العاط��ي رئيس��ا حل��ي اهل��رم
مبحافظ��ة اجلي��زة خلف��ا لس��ميح عب��د اجل��واد القائ��م بأعم��ال رئي��س احل��ي.
وكان��تهيئ��ة الرقاب��ة اإلداري��ة املصري��ة ق��د ألق��ت القب��ض يف ماي��و املاض��ي عل��ى جمموعة كبرية
من املس��ؤولني لتلقيهم رش��وة مجاعية من كربى ش��ركات توريد الس��لع الغذائية.

السعودية تنقل مرضاها من املشافي الكندية

الحكومة املاليزية الجديدة تغلق مركز ًا سعودي ًا
ملكافحة اإلرهاب

وكاالت :أغلق��ت احلكوم��ة املاليزي��ة اجلدي��دة مرك��زاً ملكافح��ة اإلره��اب مدعوم�اً م��ن الس��عودية،
بع��د حن��و ع��ام فق��ط عل��ى افتت��اح العاه��ل الس��عودي ،املل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز ،ل��ه أثن��اء زي��ارة
للب�لاد .وق��ال وزي��ر الدف��اع املالي��زي حمم��د س��ابو ،يف رد مكت��وب عل��ى س��ؤال يف الربمل��ان ،إن مرك��ز
امللك سلمان للسالم الدولي سيتوقف عن العمل فوراً ،وإن مهامه سيتوالها املعهد املاليزي للدفاع
واألم��ن .ومل يع��رض الوزي��ر املالي��زي تفس�يراً لتل��ك اخلطوة.
املركز ،الذي أسس بهدف جذب علماء املسلمني إىل فكرة مكافحة اإلرهاب والرتويج للتسامح،
أعلن افتتاحه يف مارس /آذار من العام املاضي خالل زيارة امللك سلمان ملاليزيا إبان حكومة جنيب
رزاق .وكان للمرك��ز مكت��ب مؤق��ت يف كواالملب��ور بانتظ��ار إنش��اء مق��ر دائ��م يف العاصم��ة اإلداري��ة
بوتراجاي��ا .وس��ادت خم��اوف يف الس��نوات األخ�يرة م��ن انتش��ار التفس�ير الوهاب��ي املتش��دد لإلس�لام
يف ماليزيا حتت حكومة رزاق ،وقامت اململكة بإنش��اء مس��اجد ومدارس يف املنطقة ،وعرضها منحاً
دراس��ية للماليزيني وغريهم من مس��لمي جنوب ش��رق آس��يا الراغبني يف الدراس��ة يف الس��عودية.
يذك��ر أن ماليزي��ا كان��ت ق��د أعلن��ت انس��حابها رمسي�اً من التحالف بقيادة الس��عودية يف اليمن،
وس��حب قواته��ا العس��كرية م��ن الس��عودية ،وحينه��ا ق��ال وزي��ر دفاعه��ا حمم��د س��ابوا إن ب�لاده تري��د
عالق��ات جي��دة م��ع اجلمي��ع باس��تثناء (إس��رائيل) ،مؤك��داً أن ب�لاده تري��د عالق��ات جدي��دة م��ع
الس��عودية مثله��ا م��ع قط��ر.
م��ن جه��ة اخ��رى أوقف��ت امللحقي��ة الصحي��ة للس��عودية برام��ج ع�لاج املرضى الس��عوديني يف كندا،
وش��رعت بنقله��م إىل مستش��فيات خ��ارج الب�لاد ،حبس��ب م��ا أعل��ن امللح��ق الصح��ي الس��عودي يف
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة فه��د التميم��ي ،وذل��ك عل��ى خلفي��ة اخل�لاف الدبلوماس��ي املتصاع��د
ب�ين الري��اض وأوت��اوا.
ويف ه��ذا الس��ياق ،نقل��ت وكال��ة األنب��اء الس��عودية الرمسي��ة «واس» ع��ن التميم��ي قول��ه إن
«امللحقية أوقفت مجيع برامج العالج يف كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل مجيع املرضى
الس��عوديني م��ن املستش��فيات الكندي��ة إىل مستش��فيات أخ��رى خ��ارج كن��دا تنفي��ذا لتوجي��ه املق��ام
الس��امي الكري��م».
وتاب��ع التميم��ي «تس��عى امللحقي��ة لضم��ان س�لامة املرض��ى الس��عوديني الذي��ن يتلق��ون عالجهم يف
كن��دا م��ع مرافقيه��م ،وإكم��ال عالجهم يف أماكن أخرى».

الجيش الوطني الليبي :حل أزمة بالدنا تتطلب
تدخل روسيا وبوتني شخصيا

إعتقاالت واسعة في الضفة ..واالحتالل يوزع إنذارات هدم بالقدس
y

كتائب القسام تُفند كذب رواية العدو

وتحمله مسؤولية إستشهاد المقاومين

الق��دس احملتل��ة ـ وكاالت :كش��فت صحيف��ة «هآرت��س»
العربي��ة ع��ن ختطي��ط ت��ل أبي��ب لتوس��يع منطق��ة نف��وذ
مس��توطنة عميح��اي مشال��ي الضف��ة الغربي��ة إىل زهاء ثالثة
أضعافها ،لتشمل نقطة استيطانية عشوائية تبعد عنها عدة
كيلوم�ترات.
وذك��رت الصحيف��ة يف تقري��ر نش��رته االربع��اء أن اخلط��ة
اجلدي��دة ته��دف حس��ب مص��ادر مطلع��ة ،إىل من��ح الب��ؤرة
االس��تيطانية ع��ادي ع��اد صف��ة قانوني��ة ،لتصب��ح بذل��ك
عميحاي الواقعة جنوب نابلس أكرب مس��توطنة إس��رائيلية
يف الضف��ة الغربي��ة.
وس��وف توس��ع» إس��رائيل» املس��توطنة حس��ب اخلط��ة ،ب�ـ60
وح��دة س��كنية إضافي��ة يف املرحل��ة األوىل و 300أخ��رى يف
املستقبل ،ونشرت الصحيفة خريطة تظهر خطوات التوسيع.
وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن عميح��اي الواقع��ة خ��ارج
الكت��ل االس��تيطانية يف الضف��ة ،بناه��ا املس��توطنون الذين مت
إجالؤه��م ع��ن مس��توطنة عامون��ا غ�ير القانوني��ة ،ويس��كنها

والدفاعات الجوية تتصدى لها

طائرات مسيرة تستهدف
مطارا عسكريا غربي سوريا
y

دمش��ق ـ�ـ وكاالت :تص��دت الدفاع��ات اجلوي��ة
الس��ورية لطائ��رات مس�يرة هامج��ت مط��ار
الش��عريات العس��كري يف ري��ف مح��ص اجلنوب��ي
الش��رقي ليل��ة الثالث��اء ،حس��بما أف��اد ناش��طون
س��وريون.
وحت��دث الناش��طون ع��ن وق��وع ع��دة انفج��ارات
يف املط��ار دون ذك��ر أي معلوم��ات ع��ن أض��رار أو
خس��ائر بش��رية ،فيم��ا أك��دت مص��ادر أخرى قيام
الدفاع��ات اجلوي��ة بتدم�ير الطائ��رات املهامج��ة.
واعت�بر البع��ض أن ه��ذا اهلج��وم مش��ابه
للهجم��ات ال�تي تس��تهدف ب�ين ح�ين وآخ��ر قاعدة
محيمي��م اجلوي��ة الروس��ية يف الالذقي��ة ،وال�تي
يق��ف وراءه��ا عناص��ر م��ن اجلماع��ات املس��لحة.
ورج��ح آخ��رون أن اهلج��وم عل��ى الش��عريات
نفذت��ه» إس��رائيل» ،وذل��ك بع��د تدم�ير هدف�ين
جوي�ين هل��ا يعتق��د أنهم��ا طائرت��ا اس��تطالع دون
طي��ار ،غرب��ي دمش��ق األس��بوع املاض��ي.
م��ن جان��ب آخ��ر أق��ر م��ا يس��مى بالتحال��ف
الدول��ي ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتح��دة بزع��م
حماربة “داعش” اإلرهابي عن قتل  77مدنيا يف

حمافظ��ة الرق��ة الس��ورية الصي��ف املاض��ي.
وحبس��ب وكالة «س��انا» فقد ذكرت صحيفة
ديلي ميل الربيطانية أن منظمة العفو الدولية
كان��ت أوردت يف تقري��ر هل��ا نش��ر يف يوني��و
املاض��ي أن م��ن ب�ين الضحاي��ا املدني�ين ال�ـ 77
الذي��ن س��قطوا ج��راء أرب��ع جم��ازر ارتكبها طريان
“التحال��ف” خ�لال صي��ف الع��ام املاضي يف الرقة
 24طف�لا و 25ام��رأة .وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن
تقري��ر املنظم��ة أث��ار انتق��اد مس��ؤولي التحال��ف
وزعم��وا أن املنظم��ة “فش��لت يف التحق��ق م��ن
الس��جالت العام��ة” بينم��ا وصف أخ��رون التقرير
بأن��ه “س��اذج ومته��ور” ليع��ود التحال��ف ويع�ترف
بتورط��ه مبقت��ل  77مدني��ا يف تقري��ر ل��ه ص��در
مؤخ��را .وأق��ر التحال��ف يف ش��هر يوني��و املاض��ي
بقتل��ه مئ��ات املدنيني ج��راء الغارات اليت ينفذها
يف س��ورية والع��راق من��ذ ع��ام  2014لكن��ه ح��اول
كعادت��ه التقلي��ل م��ن عدد الضحايا متحدثا يف
بي��ان وزع��ه مكتب��ه الصحف��ي يف واش��نطن ع��ن أن
الغ��ارات ال�تي ينفذه��ا يف س��ورية والعراق أدت إىل
مقتل  939مدنيا فقط .وينشر هذا التحالف غري
الش��رعي كل ف�ترة بيانات��ه اخلاص��ة ح��ول ع��دد
الذي��ن يس��قطون يف عدوان��ه عل��ى س��وريا والعراق
وكان أحدثه��ا يف فرباي��ر املاض��ي وحت��دث فيه��ا
عن قتله أكثر من  841مدنيا فقط فيما يؤكد
مراقب��ون أن األرق��ام ال�تي ينش��رها ه��ذا التحال��ف
جت��ايف احلقيق��ة وتقل��ل بش��كل كب�ير م��ن أع��داد
الضحاي��ا حي��ث وثق��ت مجاع��ة إي��روورز للمراقبة
يف إحصاء أعدته مؤخرا مقتل  5961مدنيا على
األق��ل يف ضرب��ات جوي��ة هل��ذا التحال��ف.
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إقتحام موقعني بنجران ومصرع عسكريني سعوديني

قصف تجمعات للمرتزقة بصاروخ« زلزال  »1في الجوف..
وتدمير مدرعة وآلية لهم
y

«التحالف الدولي» يعترف
بمسؤوليته عن قتل  77مدنيا في الرقة

خالي��ا حن��و  40عائل��ة.
ويف الس��ياق صادق��ت حكوم��ة الكي��ان الصهيون��ي على إقامة
 3مس��توطنات جدي��دة يف النق��ب الفلس��طيين احملت��ل ،عل��ى
حس��اب بل��دات مس��لوبة االع�تراف.
ووفقا لوكالة الصحافة الفلس��طينية «صفا» فقد جاءت
املصادق��ة ال�تي مت��ت مس��اء الثالث��اء على إنش��اء مس��توطنتني
جديدتني باس��م «دانيئيل» و «عري أوبوت» إىل جانب توس��يع

القري��ة الزراعي��ة «نيتس��انا» لتصبح مس��توطنة جديدة.
وحس��ب املخط��ط ال��ذي ب��ادر إلي��ه وزي��ر اإلس��كان الصهيوني
ي��وآف غاالن��ت ،فس��تقام مس��توطنة «دانيئي��ل» يف مش��ال غرب
النق��ب وش��رق «عالي��ه نيغي��ف» عل��ى أن تش��مل  450وح��دة
س��كنية ،س��تخصص الس��تيعاب س��كان وعائ�لات املرض��ى يف
املؤسسة العالجية والطاقم ،إىل جانب عدد من اجلنود الذين
ي��ؤدون اخلدم��ة العس��كرية الدائم��ة.
يف حني س��تقام مس��توطنة «عري أوبوت» على أراضي عرابة
وتض��م مبدئ ًي��ا  250وح��دة س��كنية اس��تيطانية ،بينم��ا صادقت
اللجن��ة عل��ى توس��يع القرية الزراعية «نيتس��انا».
وللش��روع يف تنفي��ذ املس��توطنات املذك��ورة ،س��يتم ع��رض
املخط��ط عل��ى اجملل��س ال��وزاري لإلس��كان للمصادق��ة علي��ه،
حي��ث س��يعقد قريب �اً جلس��ة خاص��ة للت��داول باملخط��ط
واملصادق��ة عل��ى إقام��ة املس��توطنات بالنق��ب ال��ذي حظ��ي
مبصادق��ة جلن��ة ش��ون التخطي��ط املبدئي��ة.
ويأت��ي ه��ذا املخط��ط االس��تيطاني ضم��ن مش��روع حكوم��ة
الكي��ان الصهيون��ي «خمط��ط براف��ر» القاض��ي مبص��ادرة حنو
 800أل��ف دومن مبلكي��ة خاص��ة للمواطن�ين الفلس��طينيني
موزع��ة عل��ى  40قري��ة ال يع�ترف به��ا كي��ان الع��دو.
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ً
12مدنيا معظمهم من النساء األطفال
جريمة جديدة للعدوان ..استشهاد وجرح

صنع��اء ـ وكاالت :أطلق��ت الق��وة الصاروخي��ة للجي��ش واللج��ان الش��عبية ص��اروخ زل��زال  1عل��ى
جتمع��ات مرتزق��ة الع��دوان الس��عودي األمريك��ي ،كم��ا مت تدم�ير مدرع��ة وآلي��ة حممل��ة باملرتزق��ة
يف اجل��وف.
وأوض��ح مص��در عس��كري أن الق��وة الصاروخي��ة ل��دى اجلي��ش واللج��ان الش��عبية أطلق��ت ص��اروخ
نوع زلزال 1على جتمعات العدوان يف مديرية املصلوب باجلوف.
وأض��اف املص��در أن اجلي��ش واللج��ان الش��عبية دم��روا مدرع��ة وطقم��ا عس��كريا حمم��ل مبرتزق��ة
اجلي��ش الس��عودي يف صح��راء األجاش��ر احلدودي��ة ،مؤك��دا مص��رع م��ن كان عل��ى متن��ه.
ويف غض��ون ذل��ك لق��ي ع��دد م��ن العس��كريني الس��عوديني مصرعه��م وج��رح آخ��رون ،كم��ا مت
تدم�ير ث�لاث آلي��ات هل��م ،األربع��اء ،خ�لال اقتح��م اجلي��ش واللج��ان الش��عبية موقع�ين عس��كريني
سعوديني يف جنران .وأوضح مصدر عسكري لـ»املسرية نت» أن اجليش واللجان الشعبية اقتحموا
موقع��ي اهلجل��ة واملثل��ث يف جبه��ة جن��ران.
وأكد املصدر مصرع عسكريني سعوديني وتدمري  3آليات خالل عملية االقتحام.
يأت��ي ذل��ك يف س��ياق معرك��ة التنكي��ل ال�تي خيوضه��ا اجلي��ش واللج��ان الش��عبية ض��د العدوان
ومرتزقت��ه يف خمتل��ف جبه��ات القت��ال وذل��ك ردا عل��ى اس��تمرار الع��دوان واحلص��ار حب��ق الش��عب
اليم�ني من��ذ م��ارس  .2015ه��ذا ودك��ت الق��وة الصاروخي��ة واملدفعي��ة للجي��ش واللج��ان الش��عبية،
األربع��اء ،مواق��ع اجلي��ش الس��عودي يف جبه��ة جي��زان .وأف��اد مص��در عس��كري ب��أن ق��وة اإلس��ناد
الصاروخ��ي واملدفع��ي للجي��ش واللج��ان الش��عبية دك��ت مرك��زي املق��رن وعتم��ة الس��عودية يف
جي��زان بصلي��ة صواري��خ كاتيوش��ا وع��دد م��ن قذائ��ف املدفعي��ة .وكان اجليش واللجان الش��عبية
ق��د كس��روا ،الثالث��اء ،زحف��ا واس��عا ملرتزق��ة اجلي��ش الس��عودي يف جي��زان ،موقع�ين أع��داداً م��ن
القتل��ى واجلرح��ى يف صف��وف الع��دو بينه��م قي��ادات.
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طرابلس ـ وكاالت :اعترب املتحدث باس��م اجليش الوطين اللييب أمحد املس��ماري أن حل األزمة
يف ليبي��ا يتطل��ب تدخ��ل روس��يا ورئيس��ها فالدمي�ير بوت�ين ش��خصيا ،للمس��اعدة يف إبع��اد الالعب�ين
اخلارجي�ين ع��ن الس��احة الليبية.
وق��ال املس��ماري يف ح��وار م��ع وكال��ة «نوفوس�تي» األربع��اء« :األزمة الليبي��ة حباجة إىل تدخل من
قب��ل روس��يا والرئي��س بوت�ين ش��خصيا ،وإبع��اد العب�ين أجان��ب ع��ن الس��احة الليبي��ة ،كرتكيا وقطر
وحتدي��دا إيطالي��ا .عل��ى الدبلوماس��ية الروس��ية أن تلع��ب دورا مهم��ا يف هذا الش��أن».
ويف وق��ت س��ابق اته��م اجلي��ش اللي�بي بقي��ادة املش�ير خليفة حفرت ،والربمل��ان اللييب يف طربق قطر
وتركيا والسودان بدعم اجلماعات اإلرهابية يف ليبيا.
وأكد املسماري أن ليبيا حباجة للمساعدة الروسية على صعيد التصدي للتنظيمات املتطرفة
املتع��ددة الناش��طة يف الب�لاد ،وذل��ك ألس��باب منه��ا أن معظ��م م��ا يتوف��ر ل��دى اجلي��ش م��ن األس��لحة
سوفييت وروسي الصنع ،إضافة إىل أن روسيا متتلك خربة غنية يف مكافحة اإلرهاب .وقال« :ليبيا
حتت��اج لروس��يا أكث��ر فأكث��ر يف جم��ال مكافح��ة اإلره��اب ،الس��يما وأنن��ا نعل��م أن روس��يا تعت�بر م��ن
أكث��ر البل��دان فاعلي��ة يف مواجه��ة اإلره��اب ،وس��وريا خ�ير دليل على ذل��ك» .ويقيم حفرت اتصاالت
وثيق��ة م��ع موس��كو ،وزار العاصم��ة الروس��ية أكث��ر م��ن م��رة يف الس��نوات األخرية ،حي��ث عقد لقاءات
مع مس��ؤولني يف وزارتي اخلارجية والدفاع الروس��يتني ،وجملس األمن الروس��ي.

السيطرة على قواعد تابعة لحركة «الشباب» جنوب شرقي الصومال
مقديش��و ـ وكاالت :ذك��ر مس��ؤولون أن ق��وات النخب��ة الصومالي��ة أع��ادت الس��يطرة عل��ى قواع��د،
تابع��ة جلماع��ة «الش��باب» الصومالي��ة ،يف أعق��اب عملي��ة مبنطقة «ش��بيلي الوس��طى» ،جنوب ش��رق
الصوم��ال ،طبق��ا مل��ا ذكرت��ه االذاعة الصومالي��ة األربعاء.
وق��ال موس��ى ن��ور ش��عيب ،نائ��ب مف��وض منطق��ة «بلع��د» ،لش��ؤون األم��ن إن الق��وات داهم��ت ق��رى،
حت��ت س��يطرة مجاع��ة «الش��باب».
وأض��اف أن الق��وات اش��تبكت م��ع مجاع��ة الش��باب ،يف تب��ادل إلط�لاق الن��ار لف�ترة قص�يرة ،خ�لال
حتري��ر ق��رى ،تق��ع خ��ارج منطق��ة بلع��د ،ودم��رت القوات الصومالية أيضا قواعد جلماعة «الش��باب»،
طبق��ا لنائ��ب مف��وض املنطق��ة .وتري��د مجاع��ة «الش��باب» اإلطاح��ة باحلكوم��ة الصومالي��ة ،ال�تي
يدعمه��ا الغ��رب ومقره��ا مقديش��و ،حي��ث تش��ن قت��اال ض��د الق��وات الصومالي��ة وق��وات حفظ الس�لام
التابع��ة لالحت��اد اإلفريق��ي «أميس��وم» ،من��ذ ع��ام .2007

الجيش الجزائري يواصل إغاثة املتضررين من فيضانات «تمنراست»
اجلزائ��ر ـ وكاالت :واصل��ت وح��دات اجلي��ش اجلزائ��ري بع�ين ق��زام بوالي��ة متنراس��ت يف أقص��ى
اجلنوب اجلزائري ،مساء الثالثاء ،العمل على فك العزلة ومد يد املساعدة للمواطنني املتضررين
جراء الفيضانات اليت ضربت املنطقة مؤخرا.
وقال��ت وزارة الدف��اع اجلزائري��ة ،يف بي��ان ،إن��ه «مت تس��خري كاف��ة اإلمكاني��ات البش��رية واملادي��ة
الالزمة وذلك بنصب خيام إليواء املتضررين وأخرى لضمان العناية الطبية مع تقديم مساعدات
من مواد غذائية وخمتلف لوازم احلياة اليومية» .وأكد البيان أن وحدات اجليش اجلزائري على
أهب��ة االس��تعداد للتدخ��ل ومس��اعدة املواطن�ين ومرافقته��م ب��كل الوس��ائل كلما دع��ت الضرورة.

