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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5957

فيما الجيش واللجان يسيطرون على جبل الشبكة ويسقطون طائرة تجسسية سعودية

صاروخ باليستي يمني يدك املدينة االقتصادية في جيزان
y

مذكرة تفاهم بين صنعاء واألمم المتحدة

لنقل الحاالت الصحية الحرجة إلى الخارج
y

 4شهداء جراء استهداف العدوان اذاعة

الحديدة

صنعاء ـ وك��االت :أف��اد مصدر حملي باستشهاد  4مدنيني
صباح األح ��د باستهداف ط��ائ��رات التحالف ال�س�ع��ودي إذاع��ة
احل��دي��دة ،م�ش�يراً إىل أن ال�ط��ائ��رات ش ّنت سلسلة غ ��ارات على
احلديدة يف ظل حتليق مكثف هلا أيضاً فوق أجواء صنعاء.
من جانبه أدان احتاد اإلعالميني اليمنيني جرمية العدوان
السعودي األمريكي حبق اإلعالميني والعاملني بإذاعة احلديدة
اليت استهدفها بقصف جوي ،األحد ،ما أدى إىل استشهاد أربعة
من العاملني فيها إضافة إىل تدمري مبنى اإلذاعة وحمتوياته.
وأشار االحتاد يف بيان إىل أن استهداف إذاعة احلديدة يأتي
يف إطار سلسلة من اجلرائم واالنتهاكات اليت يرتكبها حتالف
العدوان حبق اإلعالميني اليمنيني واملنشآت اإلعالمية الوطنية
يف ظل صمت أمم��ي ،مؤكدا أن استهداف املنشآت اإلعالمية
جرمية حرب ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

في الذكرى  36ملذبحة صبرا وشاتيال ..حماس :ستبقى لعنة على جبني الصهاينة واملتواطئني

حزب الحركة الشعبية لجنوب السودان يتهم
الحكومة بشن هجوم على قواته

اخل ��رط ��وم ـ وك � ��االت :أدّت احل �ك��وم��ة ال�س��ودان�ي��ة
اجلديدة املؤ ّلفة من  21وزي ًرا اليمني الدستورية ،مساء
السبتّ ،
وتول رئيس الوزراء معت ّز موسى عبد اهلل ً
أيضا
حقيبة املالية يف حماولة إلنعاش اقتصاد البالد املتع ّثر.
وأت��ى ق��رار تأليف حكومة ج��دي��دة ،يف وق��ت يُواجه
السودان أزمة اقتصاديّة مُتنامية ج� ّراء نقص حاد يف
ّ
التضخم إىل أكثر من 65
العمالت األجنب ّية وارتفاع
يف املئة.
وك� ��ان ال��رئ �ي��س ع�م��ر ال�ب�ش�ير ق ��د اخ �ت ��ار اخلبري
االقتصادي عبد اهلل محدوك لتو ّلي وزارة املاليةّ ،
لكن
وكالة األنباء الرمسية السودانية «سونا» أف��ادت يف
وقت سابق السبت بأ ّن محدوك «اعتذر» عن عدم قبوله
املنصب.
واح�ت�ف��ظ وزي� ��را اخل��ارج �ي��ة وال�ن�ف��ط يف احلكومة
السابقة مبنصبيهما يف احلكومة اجلديدة.
وارت�ف�ع��ت أس �ع��ار امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وال�س�ل��ع األخ ��رى
بأكثر من الضعف السنة املاضية ،وتراجع سعر العملة
السودانية بشكل كبري مقابل الدوالر إذ خفض البنك
امل��رك��زي ال�س��ودان��ي سعر اجلنيه ال�س��ودان��ي مرتني،
وأصبح ال ��دوالر يعادل  41جنيها سودانيا يف السوق
السوداء بينما حدد سعره رمسيا بـ  28جنيها.
وت��وق��ع البشري أن ي ��ؤدي رف��ع العقوبات التجارية
األم��ري�ك�ي��ة ،ال�تي ف��رض��ت على م��دى  20ع��ام��ا ،العام
املاضي إىل حتسن الوضع االقتصادي يف البالد وهم
مامل حيدث أبدا.
واش �ت��دت األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة يف ظ��ل س��وق س��وداء
للدوالر حلت فعليا حمل النظام املصريف الرمسي منذ
خفض قيمة اجلنيه ال�س��ودان��ي ،مم��ا زاد م��ن صعوبة
استرياد السلع األساسية مثل القمح.
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مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخر في عملية طعن قرب بيت لحم
y

الحكومة السودانية
الجديدة تؤدي
اليمني الدستورية

وجدد االحت��اد دعوته إىل كافة املنظمات الدولية واحمللية
املعنية حبرية ال��رأي والتعبري وحقوق اإلن�س��ان إىل التضامن
الكامل مع منتسيب إذاعة احلديدة وكافة اإلعالميني اليمنيني
الذين يتعرضون لالستهداف املباشر وغري املباشر من قبل قوات
التحالف السعودي األمريكي منذ بداية ما يسمى بعاصفة
احلزم املشؤومة وغري الشرعية.
هذا ووصل املبعوث األممي إىل اليمن إىل العاصمة صنعاء
للتباحث م��ع «أن �ص��ار اهلل» و»امل��ؤمت��ر الشعيب» بشأن عملية
ال�س�لام .ميدانياً ،أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمين
صاروخاً باليستياً من نوع «بدر  »1على املدينة االقتصادية يف
جيزان السعودية.
تزامن ذلك مع تأكيد مصدر عسكري ميين إسقاط طائرة
استطالع للتحالف السعودي خ�لال تصدي اجليش اليمين
واللجان الشعبية حملاولة تقدم ق��وات الرئيس املعزول عبدربه

منصور هادي باجتاه جبل الشبكة يف جيزان الذي كان اجليش
واللجان قد سيطروا عليه يف وقت سابق .وكان اجليش واللجان
الشعبية قد أسقطوا  ،السبت ،طائرة جتسسية لقوى العدوان
خالل صد زحف جببل الشبكة شرق ال��دود جبيزان ،كما ُقتل
وج��رح أع ��داد من املرتزقة باإلضافة إىل تدمري طقم واغتنام
أسلحة يف كسر الزحف .وأسقطت الدفاعات اجلوية اليمنية
يف  1سبتمرب احل��ال��ي ط��ائ��رة جتسسية تابعة لقوى ال�ع��دوان
السعودي األمريكي قبالة جبل الدود جبيزان.
ومت إسقاط طائرة مقاتلة بدون طيار متطورة من نوع 4-CH
صينية الصنع يف  30من أغسطس املاضي تابعة لقوى العدوان
السعودي بسالح مناسب يف منفذ الطوال احلدودي جبيزان.
وأسقطت الدفاعات اجلوية لدى اجليش واللجان الشعبية
مئات الطائرات الدرون التابعة للعدوان منذ بداية العدوان على
اليمن يف مارس .2015
كما نفذ س�لاح اجل��و املسري هجوماً على جتمعات ق��وات
التحالف السعودي يف حمافظة اجلوف بطائرة «قاصف.»1
مصدر عسكري ميين أفاد باستعادة اجليش واللجان السيطرة
على ك��ام��ل منطقة شبكة ح� ��وران يف م��دي��ري��ة قانية شرقي
البيضاء وس��ط اليمن ،مشرياً غلى سقوط قتلى وجرحى يف
صفوف ق��وات ه��ادي بعملية هجومية للجيش واللجان على
ناعم جنوبي احملافظة.
مواقعهم يف مديرية ذي ِ
كما سيطر اجليش واللجان الشعبية بشكل كامل على
عدد من التباب يف منطقة املَفاليس مبديرية َح ْي َفان جنوب تعز
جنوب اليمن .وخالل العملية اهلجومية على املواقع سقط عدد
من القتلى واجلرحى يف صفوفهم .كما نفذ اجليش واللجان
عملية هجومية مماثلة على م��واق��ع ق ��وات ه ��ادي يف مفرق
الوازع ّية جنوب غرب تعز .مقاتالت التحالف استهدفت بأكثر
ِ
من  35غارة منطقة كيلو 16مبحافظة احلديدة غرب اليمن.
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عباس يقرر التوجه إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ضد القرارات األميركية والصهيونية

القدس احملتلة ـ وكاالت :أفاد مصدر حملي بإصابة شاب فلسطيين
برصاص االحتالل اإلسرائيلي ،األحد ،عند مفرتق مستوطنة عتسيون
جنوب بيت حلم.
وسائل إعالم إسرائيلية بررت سبب استهداف الشاب الفلسطيين بأنه
قام بتنفيذ عملية طعن ضد مستوطن ال��ذي قتل يف عملية الطعن.
جلان املقاومة الفلسطينية أشارت من جهتها إىل أن عملية الطعن جاءت
تأكيداً على «استمرارية شعبنا بتمسكه خبيار املقاومة يف مواجهة
االستيطان والتهويد لألرض الفلسطينية».
وذك��رت وسائل إعالمية حملية أن منفذ عملية الطعن هو الشاب
خليل يوسف علي جبارين ( 17عاماً) من جنوب اخلليل ،ووصفت جراحه
باملتوسطة ،مشرية إىل أنه ّ
مت اعتقاله من قبل قوات االحتالل.

حركة األح��رار الفلسطينية باركت عملية الطعن البطولية اليت
نفذها البطل خليل خمامرة من مدينة يطا يف اخلليل ،مؤكد ًة أن «هذه
العملية هي رسالة شعبنا يف كل مكان بأن املقاومة خياره يف مواجهة
االح �ت�لال وخمططاته وإس �ق��اط امل ��ؤام ��رات ال�تي حت��اك ض��د قضيته
وتصفية حقوقه» .وش��ددت احلركة على أن هذه العملية هي تأكيد
بأن روح املقاومة باقية ومتجذرة يف نفوس أبناء شعبنا وأن كل حماوالت
استئصاهلا ستبوء بالفشل.
بدورها ،باركت حركة اجملاهدين عملية الطعن واليت «تؤكد على
صوابية نهج املقاومة يف دحر االحتالل عن كافة أراضينا احملتلة» على
حد تعبريها .من جهتها ،أشادت حركة اجلهاد االسالمي يف فلسطني
بعملية الطعن ،مضيف ًة أن «هذه العملية هي رد فعل طبيعي على ما
يرتكبه االره ��اب الصهيوني م��ن ع ��دوان وج��رائ��م حب��ق شعبنا وارضنا
ومقدساتنا».
ويف سياق منفصل ،دعت القوى الوطنية واإلسالمية يف حمافظة
اعتبار األسبوع احلالي «أسبوع احلسم» مع تصاعد
رام اهلل والبرية إىل
ِ
إجراءات االحتالل اإلسرائيلي يف قرية اخلان األمحر .القوى الوطنية
دعت أيضاً يف بيان هلا إىل تكثيف احلضور اليومي وعلى مدار الساعة
واملبيت يف اخل��ان األمح��ر إلفشال حم��اوالت االحتالل تنفيذ عمليات
اهلدم .كما طالبت باعتبار يوم الثالثاء املقبل «يوم نصرة وإسناد شعيب
جلبل الريسان» غرب رام اهلل إلفشال مشروع االستيطان االستعماري
والدفاع عنه .أما يف قطاع غزة ،فقد أعلنت اهليئة الوطنية لكسر احلصار
عن انطالق املسري البحري الثامن اإلثنني.
وقالت اهليئة يف مؤمتر صحفي هلا إن املسري سينطلق عند الساعة
الرابعة عصراً من مشال منطقة الواحة مشال القطاع.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،مبناسبة ال��ذك��رى ال� �ـ 36للمجزرة ال�تي حصلت
يف  16أي�ل��ول /سبتمرب ع��ام  ،1982قالت حركة مح��اس يف بيان هلا
«متر اليوم الذكرى ال �ـ 36جمل��زرة صربا وشاتيال ،اليت ارتكبها جيش
االحتالل الصهيوني بأوامر َّ
السفاح آرييل شارون ،بهدف تصفية القضية
الفلسطينية ،وردع الشعب الفلسطيين من خالل اجمل��ازر ،ظ ّناً منه أنه
ميكنه إره��اب شعبنا ،وكسر عزميته ،وإج�ب��اره على االستسالم إلرادة
احملتل الغاصب .لكن شارون بعد  23عاماً أجرب على االندحار عن غزة
حتت ضربات املقاومة ،بينما كان يقول مصري نتساريم مثل مصري تل
أبيب ،لكن إرادة املقاومة من أحفاد شهداء صربا وشاتيال شاءت غري ذلك
مبشيئة اهلل ،فأصبحت نتساريم أثراً بعد عني».
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اخبار قصيرة

«سونتاغز بليك» :االمارات ز ّودت داعش بقنابل سويسرية
في سوريا
وكاالت :ذكرت صحيفة «سونتاغز بليك» السويسرية أ ّن أحباثاً كشفت أ ّن قنابل ميتلكها
تنظيم داعش يف سوريا ،قامت سويسرا ببيعها لدولة اإلمارات.
وأض��اف��ت الصحيفة أ ّن مسلحني تابعني لـ»هيئة حترير ال�ش��ام» هامجوا مواقع لداعش يف
حمافظة إدلب مشالي سوريا وصادرت قنابل وأحزمة ناسفة وبنادق.
وحبسب الصحيفة فإ ّن من ضمن ما عرضته «هيئة حترير الشام» قنابل يدوية سويسرية من
نوع  OHG92و »HG85تتبع لشركات سويسرية ،واليت عندما تنفجر تؤدي إىل دمار يف دائرة
قطرها عشرات األمتار.
ووفقاً لألحباث اليت أجرتها الصحيفة فإن هذه القنابل تتبع «الشركة االحتادية «»RUAG
واليت تبيع تلك القنابل لإلمارات.
وقال نيك جنسني جونز مدير حتليل األسلحة يف «مركز آريس» األسرتالي إ ّن «كل تلك
امليزات من القنابل اليدوية يف الصورة متوافقة مع تلك اليت تبيعها شركة رواغ .»RUAG
كما أش��ار متحدث باسم شركة أسلحة سويسرية إىل أن «الصور تظهر أن القنابل تلك
صنعتها شركة  RUAGالسويسرية» ،لكنه يؤكد يف املقابل أن «« »RUAGتلتزم متاماً
بشكل صارم بلوائح التصدير السويسرية» وأنه «ال ميكن أن تنتهي األسلحة إىل أيدي اإلرهابيني».
وتساءلت الصحيفة كيف وصلت القنابل إىل داعش يف سوريا؟ مشرية إىل أنه بالتأكيد ال
ميكن معرفة ذل��ك ،كما ال ميكن التعرف على األرق��ام املتسلسلة يف الصور .ومع ذل��ك ،فمن
احملتمل أن تكون الذخرية جزءاً من شحنة وافقت عليها أمانة الدولة للشؤون االقتصادية ()Seco
يف ع��ام  ،2003حيث أن��ه يف ذل��ك ال��وق��ت ،باعت  225 RUAGأل��ف قنبلة يدوية إىل اجليش
اإلماراتي .وتابعت الصحيفة ،يف وقت مبكر من عام  ،2012ظهرت صور للقنابل اليدوية السويسرية
يف أيدي مقاتلني تابعني لتنظيم القاعدة يف سويسرا ،وكشفت التحقيقات اليت أجرتها السلطات
السويسرية أن اإلمارات أرسلت بشكل غري قانوني جزءاً من القنابل اليدوية إىل األردن ،ومن هناك
وبشكل غري قانوني ُنقلت القنابل إىل األراضي السورية.
املتحدث باسم شركة  RUAGقال إنه «هناك اشتباه قوي يف أن القنابل اليدوية املصورة هي
جزء من تلك الصفقة».
وتابعت الصحيفة أ ّن سويسرا تواصل اليوم بيع األسلحة لإلمارات ،رغم أن هناك ،حبسب رأي
كثريين ،سبب لالعتقاد بأنه ميكن استخدامها يف صراع اليمن الدامي .ففي النصف األول من
عام  2018باعت شركة األسلحة السويسرية الذخرية ألنظمة الدفاع اجلوي للجيش اإلماراتي،
فض ًال عن املسدسات واألسلحة الصغرية بقيمة وصلت إىل عشرة ماليني فرنك سويسري.

إطالق نار في ساحة املسجد النبوي باملدينة املنورة
الرياض ـ وكاالت :أقدم شخص جمهول اهلوية مساء السبت ،على إطالق النار يف ساحة املسجد
النبوي الشريف يف املدينة املنورة ،قبل أن يسيطر عليه رجال األمن يف املسجد دون وقوع إصابات.
وذكرت وسائل إعالم سعودية أن مطلق النار «مريض نفسيا» ،يف األربعني من عمره.
ولفتت إىل أن رجال أمن املسجد سلموا الشخص بعد القبض عليه إىل شرطة املنطقة املركزية
باملدينة املنورة الختاذ اإلجراءات الالزمة حبقه.

الحزب املوريتاني الحاكم يفوز بأغلبية في جولة اإلعادة
باالنتخابات البرملانية
نواكشوط ـ وكاالت :أعلن احلزب املوريتاني احلاكم (االحتاد من أجل اجلمهورية) ،األحد،
أنه متكن يف جولة اإلعادة باالنتخابات الربملانية من الفوز بـ 22مقعدا برملانيا ،حيث يعزز كتلته
الربملانية ،اليت بلغت  67نائبا يف الشوط األول ،ليصل جمموع نوابه إىل  89نائبا ،فيما من املنتظر
انتخاب  4نواب ميثلون املوريتانيني يف اخل��ارج .وبهذه النتائج يكون احلزب املوريتاني احلاكم
قد حسم األغلبية بـ 89مقعدا برملانيا من أصل  ،157مما سيمكن حكومته من مترير برناجمها
اإلصالحي .وتتواصل عمليات فرز وتدقيق النتائج يف االنتخابات اليت وصلت نسبة املشاركة
فيها إىل  %55خالل االقرتاع الذي مت السبت ،وتشتد املنافسة بني الدكتورة فاطمة عبد املالك
مرشحة احل��زب احلاكم لرئاسة اجمللس اإلقليمي للعاصمة املوريتانية نواكشوط ،ومرشح
املعارضة مجيل ولد منصور ،وذلك وفق آخر ف��رز ..وتقدم مرشح احلزب احلاكم بنحو 1500
صوت يف انتظار فرز  %10من األصوات.

منع قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر من السفر
اجلزائر ـ وكاالت :أفادت مصادر حملية بإصدار قرارات مبنع السفر حبق قيادات عسكرية وأمنية
بارزة سابقة يف اجلزائر .ومشلت هذه القرارات كال من قائد الدرك الوطين السابق اللواء مناد
نوبة ،وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق اللواء سعيد باي ،ومسؤول الشؤون املالية بوزارة
الدفاع اجلزائرية سابقا اللواء بومجعة بو دواو ،وقائد الناحية الرابعة السابق اللواء عبد الرزاق
شريف ،واللواء حلبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية األوىل سابقا .وكان هؤالء قد مت عزهلم من
مناصبهم خالل الشهور املاضية .ومل تشر املصادر إىل األسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.

إصابة عضو في البرملان الصومالي ومقتل سائقه إثر هجوم بقنبلة
مقديشو ـ وكاالت :أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية ،مقتل سائق وإصابة عضو يف الربملان
الصومالي يف هجوم بقنبلة يف العاصمة مقديشو .وأظهرت صور بثتها وكالة األنباء الفرنسية،
جتمع العشرات مبحيط سيارة نقل كان يستقلها عضو الربملان الصومالي وسائقه قبل اهلجوم
عليهما بقنبلة أدت إىل إصابة النائب الربملاني ومقتل سائقه وإحلاق أضرارا باملباني احمليطة «.

حفتر ينفي صحة تصريحات له بنقل الحرب من ليبيا إلى الجزائر

الحلبوسي :سنتوجه الى البصرة والثالثاء موعد الترشيح لرئاسة الجمهورية

العبادي وكوبيتش يبحثان تسريع جهود تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية
y

بغداد ـ وكاالت :اكد رئيس جملس النواب حممد احللبوسي،
االحد ،انه سيتوجه االثنني اىل حمافظة البصرة.
وق��ال احللبوسي ام��ام جملس ال�ن��واب ،ان «ي��وم الثالثاء القادم
سيكون موعدا للرتشيح اىل منصب لرئيس اجلمهورية» ،مبينا ان
«فتح باب الرتشيح للمنصب سيكون الكرتوني من خالل اعالن املوعد
عن طريق املوقع االلكرتوني جمللس ال�ن��واب» .واض��اف احللبوسي
«اننا سنتوجه االثنني اىل حمافظة البصرة لالطالع على واقعها
اخلدمي» .كما رفع رئيس الربملان حممد احللبوسي ،االحد ،جلسة
اجمللس اىل الثالثاء ما بعد املقبل.
وقال مصدر مطلع ،ان «رئيس جملس النواب حممد احللبوسي
رفع األحد جلسة اجمللس اىل يوم الثالثاء ما بعد املقبل املوافق الـ25
من ايلول احلالي» .واستأنف جملس النواب االحد ،جلسته اليت مت

y

نائب عن البصرة يعلن جمع تواقيع لطلب استضافة  4وزراء في مجلس النواب

روسيا اليوم :صلح بين العبادي والمهندس بعد أزمة البصرة

فيها اختيار بشري احلداد ملنصب النائب الثاني لرئيس الربملان ،فيما
تسلمت هيئة رئاسة الربملان حممد احللبوسي رئيسا وحسن كريم
نائبا اول وبشري احلداد نائبا ثانيا مهام عملها يف اجمللس.
م��ن جهة اخ ��رى اع�ل��ن املكتب اإلع�لام��ي لرئيس ال� ��وزراء حيدر
العبادي ،االح��د ،أن االخ�ير حبث مع املمثل اخل��اص لألمني العام
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة تسريع ج�ه��ود تشكيل احل�ك��وم��ة وف ��ق التوقيتات
الدستورية .وقال املكتب اإلعالمي يف بيان صحفي تلقت السومرية
نيوز نسخة منه ،إن «رئيس جملس الوزراء حيدر العبادي استقبل،
االحد ،املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يان كوبيتش».
واض��اف املكتب ،أن��ه «ج��رى خ�لال اللقاء التأكيد على اهمية
تسريع جهود تشكيل احلكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية
من اجل املضي بعملية البناء واالعمار وتطوير اخلدمات وتعزيز حالة

األمن واالستقرار اليت ينعم بها الشعب العراقي بعد حتقيق النصر
وحترير احملافظات من عصابة داعش االرهابية».
وتشهد الساحة السياسية يف العراق حراكاً واسعاً بني القوى
الفائزة باالنتخابات اليت جرت يف ( 12ايار  )2018لتشكيل الكتلة
األكرب متهيداً لتكليفها بتشكيل احلكومة املقبلة.
إىل ذلك اعلن النائب عن حمافظة البصرة عدي عواد ،االحد،
عن مجع  100توقيع لطلب استضافة وزراء الصحة وامل��وارد املائية
والبلديات واملالية يف جملس ال�ن��واب ،فيما ع��زا سبب االستضافة
ملناقشتهم عن «سوء االداء» يف أزمة البصرة .وقال عواد يف مؤمتر
صحفي عقده يف مبنى الربملان وحضرته السومرية نيوز ،إنه «مت
مجع تواقيع اكثر من  100نائب استنادا اىل املادة  56من النظام
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طرابلس ـ وك��االت :أكد املشري خليفة حفرت ،القائد العام للجيش الوطين اللييب ،يندد
بتحريف تصرحيات صحفية له مؤخراً ،أثارت جد ًال حاداً يف اجلزائر.
ونقل خليفة العبيدي ،مسؤول اإلعالم يف مكتب حفرت ،عن قائد اجليش قوله ،إنه «ال صحة
ملا أشيع عن تهديده اجلزائر وذلك خالل لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا ،بنقل احلرب
الليبية إىل أراضيها» ،وتأكيده أن «عالقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة اجلزائر رفيعة
املستوى» ،وفقا ملا ذكرت صحيفة الشرق األوسط.
ولفت العبيدي إىل أن حفرت أوضح أن قوات اجليش الحظت دخول جمموعات مسلحة إىل
األراضي الليبية عرب احلدود مع اجلزائر ،دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها.
وأش ��ار إىل أن حفرت أوف ��د أح��د مساعديه إىل اجل��زائ��ر قصد االستفسار ع��ن ماهية هذه
اجملموعات املسلحة ،وإن كانت تابعة حلرس احل��دود اجل��زائ��ري ،أم أنها جمموعات إرهابية،
وأوضح أن اجلانب اجلزائري تفهم األمر ،وتعهد مبعاجلة هذه املسألة.

